
252145الخميس  27 ذو القعدة 1442 هــ 8 يوليو 2021 م

02

03

04 02 06

06

11

12

03

04

04

رام الله/ االستقالل:
أكد المحامي جواد بولس، محامي األسير الغضنفر أبو 
عطوان أن األس���ير بدأ يفقد القدرة على الحديث، كما 
يعان���ي من آالم حادة في الصدر والظهر وتحديدا في 

الجهة اليسرى.
وأشار إلى أن األس���ير أبو عطوان المضرب عن الطعام 
من���ذ 65 يوًما يعان���ي من أوجاع ش���ديدة في البطن، 

وفقدانه القدرة على تحريك أطرافه السلفي.
وأوض���ح المحامي بول���س، وفًقا للتقري���ر الطبي الذي 
أصدره االطباء في مستش���فى »كابالن اإلس���رائيلي« 

أن األس���ير أبو عطوان قد يفقد حياته بشكل مفاجئ 
أم���ام اصراره على رفض أخ���ذ أي نوع من المدعمات أو 

الفيتامينات، والسكر والملح.
ُيشار إلى أن األسير أبو عطوان يبلغ من العمر )28 عاًما( 
من دورا/ الخليل، اعتقله االحتالل في شهر أكتوبر من 
العام الماض���ي، وأصدر بحّقه أمرّي اعتقال إدارّي، مدة 
كل منهما 6 شهور، وهو أس���ير سابق واجه االعتقال 

اإلدارّي سابًقا، وخاض عام 2019 إضراًبا عن الطعام.
وخالل فترة إضرابه تعرض أبو عطوان لعمليات تنكيل 

واعتداءات ممنهجة من قبل الّسجانين.

المحامي بولس: األسير أبو عطوان قد يفقد حياته فجأة 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
اقتح���م الحاخام اليمين���ي المتطرف يهودا 
برفق���ة عش���رات  األربع���اء،  أم���س  غلي���ك، 
المس���توطنين اليه���ود، باح���ات المس���جد 

األقصى، بحماية أمنية مش���ددة من ش���رطة 
االحتالل.

ووفرت الشرطة الحماية الكاملة للمستوطنين، 
ا م���ن دخوله���م عب���ر »ب���اب المغاربة«،  ب���دًء

وتجوله���م ف���ي باح���ات األقص���ى، وانتهاًء 
بخروجه���م م���ن »ب���اب السلس���لة«. وأفادت 

»مؤسس���ة الق���دس الدولية« أن 
63 مس���توطنا اقتحم���وا باحات 

مستوطنون يقتحمون األقصى واالحتالل يهدم منشآت 
في خربة حمصة الفوقا باألغوار ويجرف اراضي بالقدس

قوات االحتالل اال�سرائيلي تهدم خربة حم�سة الفوقا ،للمرة ال�سابعة              )وفا(

الداخل المحتل/ االستقالل: 
هدمت س����لطات االحتالل اإلسرائيلي، امس 
األربعاء، قرية »العراقيب« في النقب المحتل 

جنوب فلس����طين المحتلة، للمرة ال� 190 على 
التوالي.

وأقدمت قوات من ش����رطة االحت����الل ووحدة 

»يوآف« التابعة لما تس����مى »س����لطة تطوير 
النقب« الحكومية اإلس����رائيلية، 
ترافقه����ا آلي����ات، بده����م قرية 

االحتالل يهدم قرية »العراقيب« للمرة الـ 190

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طلبت قط���ر امس االربع���اء رعاية أمريكي���ة، آللية إدخال 
مس���اعداتها اإلنس���انية إلى قطاع غزة والمنحة القطرية 

قناة »إسرائيلية«: قطر تجري اتصاالت 
إلدخال المنحة القطرية برعاية أمريكية

فصائل المقاومة: فشل االحتالل بنزع سالح 
المقاومة بعدوان 2014 انتصار حقيقي

غزة/ االستقالل:
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن فشل االحتالل في نزع سالح 
المقاومة أو هزيمتها في غزة عام 2014، هو انتصار حقيقي يس���جل 

لجنة الدفاع عن أراضي سلوان تعقد 
اجتماعًا لمنع تسريب األراضي

القدس المحتلة/ االستقالل:
عقدت لجنة الدفاع عن أراضي س���لوان اجتماعا لمناقش���ة المبادرة التي 
تقدم���ت بها عائلة القراعين في حث أهالي س���لوان في القدس المحتلة، 

التوأم الصيرفي يحلقان 
بحلمهما دون إقالع

غزة/ االستقالل:
أعاد التوأم الفلس���طيني عطا وخميس الصيرفي )60 عاما(، من مدينة 

نابلس ش���مال الضفة الغربية، المشهد مرة أخرى ألحالم 
الفلس���طينيين، بركوب طائرة تقلع م���ن أراضي الوطن، 

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس األربعاء، عن تسجيل 
حالة وفاة واح����دة، و89 إصابة جديدة بفيروس »كورونا«، 

وفاة و89 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا« و192 حالة تعاف

نادي األسير: استمرار رفض االحتالل االستجابة لمطلب أبو عطوان بمثابة قرار إعدام

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
في الضفة طالت أسرى محررين

عمان/ االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجي���ة وش���ؤون المغتربي���ن األردنية، 
أمس، قيام سلطات االحتالل اإلس���رائيلي بهدم مساكن 

األردن يدين هدم سلطات االحتالل 
مساكن الفلسطينيين في حمصة الفوقا

غزة/ االستقالل:
نعى القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الدكتور جميل عليان، أمس 

األربعاء، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- 
القي���ادة العامة. وقال د. عليان في تصريح صحفي، » احمد 

د. عليان ناعًيا المناضل جبريل: أكثر من ٦ عقود 
لم يغادر بندقيته ولم يشيح عن فلسطين
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القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن مشاركة الس���رب 113 من طائرات 
هليكوبتر التابعة لس���الح الجو »اإلسرائيلي« في الضربات الجوية على أهداف 

في قطاع غزة خالل التصعيد األخير في مايو الماضي.
 وذكرت الصحيفة أن الس���رب الذي ش���ارك في الهجم���ات كان ينفذ طلعاته 

الجوية من مطار رامون العسكري.
 وأوضحت أن الس���رب تخصص في اس���تهداف الشقق الس���كنية بالصواريخ 
الموجهة، واس���تخدم طرازين من الصواريخ تسمى »جيل« و«تموز« ذات كفاءة 

كبيرة وبإصدار متقدم من نوعها.
 وأش���ارت إلى أن الس���رب 113 نفذ مع س���رب طائرات األباتشي 119 عشرات 

الهجمات الجوية خاصة في المباني السكنية.
 ولفتت إلى أن س���رب الطائ���رات كان يعمل بناء على معلومات اس���تخباراتية 
دقيقة واستخدم تقنيات كهربائية بصرية تم استنساخها من القوات البرية.

»يديعوت«: طائرات مروحية بصواريخ 
موجهة نفذت هجمات ضد غزة

رام الله/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل العسكرية في سالم قرب 
جنين، امس األربعاء، حكمًا بالسجن بحق الصحفي 
طارق أبو زيد من جنين بتهمة عمله اإلعالمي والعمل 

مع قناة األقصى الفضائية.
وأف���اد مكتب إعالم األس���رى أن محكم���ة االحتالل 
العس���كرية حكمت عل���ى الصحفي ط���ارق أبو زيد 

بالسجن 10 أشهر وغرامة مالية 8 آالف شيكل.
وبموجب الحكم يكون موعد اإلفراج عن الصحفي أبو 

زيد األحد القادم الموافق 2021-7-11.
وكانت محكمة االحتالل قد أجلت محاكمة الصحفي 
األسير طارق أبو زيد سبع مرات سابقة، منذ اعتقاله 

بتاريخ 2020/10/1م.
ونظم العديد من الصحفيين والنشطاء اعتصامات 
متفرقة أمام محكمة سالم العسكرية؛ للتضامن مع 

الزميل أبو زيد رفضا لمواصلة اعتقاله.
واعتقلت قوات االحتالل الصحفي أبو زيد بعد دهم 
وتفتيش منزله في مدينة نابلس، ومصادرة أجهزة 
االتصاالت والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة، 
ونقل���ه إلى مرك���ز تحقي���ق الجلمة، وت���م تأجيل 

محاكمته عدة مرات.
ونقلت مخابرات االحتالل أبو زيد للتحقيق في مركز 
تحقيق »بتاح تكفا« بعد اعتقاله مباش���رة، وبتاريخ 
26-10 نقلت���ه من مركز تحقيق الجلمة إلى س���جن 

مجدو.
ض طارق لالعتقال اإلسرائيلي عدة  وس���بق أن تعرَّ
مرات، كما تعرض لالعتقال السياس���ي لدى أجهزة 
أمن الس���لطة في الضف���ة الغربي���ة، وواجه خاللها 

عمليات تعذيب شديدة.
وال يزال االحتالل يعتقل في س���جونه أكثر من 25 
ا، منهم )10( صدرت أحكام فعلية  ا وإعالمّيً صحافّيً

بحقهم.
ا، وتس���تمر  ويعتق���ل االحتالل )4( صحفيين إدارّيً
محاكم االحتالل العس���كرية في تجديد اعتقالهم 
اإلداري ع���دة م���رات، وهم: نضال أبو عكر وأس���امة 

شاهين ومحمود كريم عياد وبشرى الطويل.

االحتالل يحكم على الصحفي طارق أبو زيد بالسجن 10 أشهر

عمان/ االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية، أمس، قيام سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي بهدم مساكن الفلس���طينيين في قرية حمصة الفوقا في األغوار 

الشمالية.
وقال الناطق باس���م الخارجية األردنية الس���فير ضيف الله الفايز، في تصريح 
له: إن عمليات الهدم والتهجير وكذلك االس���تيالء على األراضي خرق للقانون 
الدولي، ومخالفة صريحة لقواعد حقوق اإلنسان واللتزامات إسرائيل كقوة قائمة 

باالحتالل وفق القانون الدولي.
وشدد الفايز على أن سياسة االستيطان اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 
المحتلة س���واء بناء المس���توطنات أو توسعتها أو االس���تيالء على األراضي أو 
تهجير الفلس���طينيين من أراضيه���م ومنازلهم غير ش���رعية وغير قانونية، 
وتقوض جهود التهدئة وتحقيق الس���الم الشامل والعادل على أساس قرارات 

الشرعية الدولية.

األردن يدين هدم سلطات االحتالل 
مساكن الفلسطينيين في حمصة الفوقا

غزة/ االستقالل:
نّظم »منتدى اإلعالميين الفلس���طينيين« أمس األربعاء، 
وقف���ة تضامنية مع الصحفي���ات في الضف���ة الغربية 
المحتل���ة رفًضا لالعتداء عليهن من قبل األجهزة األمنية 
التابعة للسلطة الفلسطينية، وتضامًنا مع األسيرة بشرى 
الطويل المعتقلة إداريًا في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

وش���ارك بالوقف���ة عش���رات الصحفيين م���ن مختلف 
المؤسسات اإلعالمية بغزة، ونشطاء ومتضامنين، حاملين 
الفتات تدعو لمحاس���بة المعتدين على حرية الصحافة 
بالضفة المحتلة، وإطالق س���راح الصحفيين المعتقلين 

لدى السلطة واالحتالل.
وقال���ت الصحفية ش���يماء مرزوق في كلم���ة ممثلة عن 
المنتدى »صدمتنا مش���اهد القمع واالعتداء على زمالئنا 
الصحفيين ف���ي الضفة م���ن انتهاكات خطي���رة أثناء 

قيامهن بالعمل الصحفي«.
وأوضحت مرزوق أن االعت���داء على الصحفيات جرى بعد 
أن أشهرن بطاقات عملهن الصحفي، وارتدين ستراتهن 
وظنوا أن هذه اإلجراءات ستحميهم من القمع »لكن يبدو 

كلمة صحافة باتت مرعبة لالحتالل والسلطة«.
وأضافت »وقفتن���ا اليوم للتضامن م���ع الصحفيات وما 
تعرضن له من اعتداء وقمع وسحل واعتقاالت على خلفية 

حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي«.
واعتبرت م���رزوق أن ما يجري بالضف���ة »حالة تغول غير 
مس���بوقة على العمل الصحفي وزميالتن���ا الصحفيات، 
وندين هذه السياس���ة التي تحاول تكميم أفواه زمالئنا 

وزميالتنا«.
ولفت���ت إل���ى أن »األخطر أن تأتي ه���ذه االعتداءات في 
الوقت الذي يتعرض ل���ه الصحفيين بالضفة لكل أنواع 
القمع واالعتداء من قبل االحتالل اإلس���رائيلي، وتدهور 

الحالة اإلعالمية بالضفة وحق حرية الرأي والتعبير«.
وطالبت مرزوق السلطة الفلسطينية بمحاسبة المسؤولين 
والمعتدي���ن على زميالتنا وزمالئن���ا الصحفيين، داعيًة 
إلطالق س���راح الصحفيين ومعتقلي الرأي كافة وتقديم 

اعتذار علني لهم مباشرة«.

وحّملت الرئي���س محمود عباس ورئيس ال���وزراء محمد 
اشتية المسؤولية لكل ما جرى من عمليات »قمع واعتداء 
وسحل وضرب بحق الصحفيين«، مطالبًة اشتية بصفته 
مس���ؤواًل عن األجه���زة األمنية بفتح تحقيق ومحاس���بة 

المسؤولين والمتورطين عن ذلك«.
وأعربت مرزوق عن أس���فها لوقوع ه���ذه االعتداءات بحق 
الصحفيي���ن في وق���ت يواصل االحت���الل تنكيله بحق 
الصحفيي���ن واعتقال الزميلة الصحفية بش���رى الطويل 

ا في سجون االحتالل. إدارّيً

وقفة بغزة رفضًا لالعتداء على الصحفيات بالضفة

أنقرة / االستقالل:
قال القيادي بحركة حماس س���امي أبو زهري، أمس األربعاء، أن اتصال الرئيس 
محمود عباس بالرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين بمناسبة انتهاء مدة رئاسته 

هو انتهاك للمعايير الوطنية.
وأضاف أبو زهري في تغريده على حسابه الرسمي في »تويتر« أن »هذه المودة 
والحميمية مع قادة االحتالل ال تمثل ش���عبنا وتش���كل ضررا بالغا بالمش���روع 
الوطني«. وأفادت وكالة »وفا« الرس���مية الثالث���اء، بإجراء الرئيس محمود عباس 
مكالمة هاتفية مع نظيره اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، بمناسبة »انتهاء مهام« 
الرئيس اإلسرائيلي. وذكرت أن الرئيس أعرب خالل االتصال الهاتفي، عن »أمله 

بتحقيق السالم بين الجانبين في أقرب وقت ممكن«.

حماس: مودة عباس وحميميته 
مع قادة االحتالل ال تمثل شعبنا

الناصرة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة »غلوبس« اإلس���رائيلية المتخصصة في الش���ؤون االقتصادية، 
النقاب عن أن اإلدارة األمريكية قررت تجميد تمويل »صندوق أبراهام« لدعم مشاريع 
اقتصادي���ة وتعزيز التعاون االقتصادي بين »إس���رائيل« واإلم���ارات، إلى أجل غير 

مسمى.
وفي تشرين األول/أكتوبر 202، اتفقت الواليات المتحدة مع االحتالل ودولة اإلمارات، 
على تأس���يس صندوق مالي ب� 3 مليارات دوالر يكون مقّره مدينة القدس المحتلة، 
يستهدف تنفيذ استثمارات للدولة الموقعة على معاهدات السالم بمنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
وذك���رت الصحيفة العبري���ة، أمس األربعاء، أن الصندوق أنش���ئ بعد توقيع اتفاق 
أبراهام بين االحت���الل واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة في س���بتمبر 
2020، وكان من المفترض أن يم���ّول الموقعون الصندوق إلى جانب الدول األخرى 

التي ستنضم الحًقا.
وجاء في اإلعالن عند إنش���ائه أن »الصندوق سينجز االلتزامات الواردة في اتفاقيات 
أبراهام، وسيضخ أكثر من 3 مليارات دوالر في سوق االستثمار التنموي في القطاع 
الخاص لتعزيز التعاون االقتصادي وتشجيع االزدهار في الشرق األوسط وما وراءه«.

وحسب الصحيفة، فقد بدأ صندوق أبراهام بالعمل بالفعل في تشرين األول/أكتوبر 
2020، وفي غضون ثالثة أشهر فحص مئات الطلبات لتمويل مشاريع مختلفة.

وقالت الصحيفة: إن انتخاب جو بايدن رئيًس���ا جدي���ًدا للواليات المتحدة، أدى إلى 
توقف األنشطة«، مشيرة إلى أنه وبعد وقت قصير من أداء بايدن اليمين الدستورية، 
استقال الحاخام أرييه اليتستون، الذي عينه دونالد ترمب لرئاسة صندوق أبراهام، 

ومنذ ذلك الحين لم تعين إدارة بايدن رئيسا للصندوق.
وأض���اف أنه رغ���م أن إدارة بايدن عبرت عن دعمها التفاقي���ات أبراهام، لكنها أقل 

حماًسا بشأن تخصيص األموال لصندوق إبراهيم من ميزانيتها.

واشنطن تجمد دعمها لصندوق 
»أبراهام« بين أبو ظبي و »تل أبيب«

غزة/ االستقالل:
نعى القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الدكتور جميل عليان، أمس األربعاء، 

األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.
وقال د. عليان في تصريح صحفي، » احمد جبريل اقترن اسمه بالمقاومة والجهاد 
في فلس���طين، الكثر من 6 عقود ولم يغادر بندقيته، ولم يش���يح بوجهه عن 

فلسطين ولو ثانية واحدة«.
وأض���اف »لم يتردد في التضحية بابنه من اجل القدس وفلس���طين ومش���روع 

التحرير«.
وتقدم د عليان بالتعازي لمحبي، وانصار، الراحل جبريل، وكل عش���اق المقاومة، 

مضيًفا »تعازينا لفلسطين بفقيدها المقاتل الكبير ابا جهاد«.

د. عليان ناعًيا المناضل جبريل: 
أكثر من ٦ عقود لم يغادر 

بندقيته ولم يشيح عن فلسطين
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غزة/ االستقالل:
أكدت فصائل المقاومة الفلس���طينية، أن فشل االحتالل 
في نزع سالح المقاومة أو هزيمتها في غزة عام 2014، هو 
انتصار حقيقي يس���جل للمقاومة، التي قاومت وواجهت 

المحتل بكل ما أوتيت من قوة رغم التضييق والحصار.
كم���ا أكدت الفصائ���ل في بي���ان لها بمناس���بة الذكرى 
الس���ابعة لعدوان 2014، أن ما ج���رى عام 2014 هو جولة 
من جوالت الصراع مع هذا العدو المفسد؛ ومعركة سيف 
القدس ما زالت حاضرة في الميدان، وس���تبقى اليد على 
الزناد حتى التحرير الش���امل وتحقي���ق العودة الميمونة 

بإذن الله.
وأوضحت، أن الصمود األس���طوري الذي صمده شعبنا في 
مواجه���ة أعتى آلة حرب في المنطق���ة، لهو دليل واضح 
على ثبات هذا الش���عب المجاهد على أرضه وفشل كافة 
خيارات التس���وية واالستس���الم في النيل من إرادة هذا 

الشعب العظيم.
وش���ددت الفصائل، على أن مح���اوالت االحتالل لن تفلح 
في س���رقة النص���ر الذي حققت���ه المقاومة ف���ي معركة 
سيف القدس من خالل تش���ديد الحصار وإغالق المعابر 

وتضييق الخناق على ش���عبنا في غ���زة، ونحذر العدو من 
أن عواقب المماطلة في ملف رف���ع الحصار وتأخير إعادة 

اإلعمار ستكون االنفجار.
وقالت: »هذا االنجاز الذي حققته المقاومة خالل س���نوات 
المواجهة مع العدو الصهيوني يس���توجب العمل الجاد 
لنبذ التع���اون األمني والتحلل من قيود أوس���لو الخبيثة 
وإطالق يد المقاومة لتقوم بواجبها في الدفاع عن شعبنا 

وحقوقه وثوابته«.
وطالبت، الس���لطة بمس���ح آثار الجريم���ة التاريخية التي 
ارتكبتها بحق شهداء عام 2014 وغيرهم الذين يعانون 
حتى اليوم، وضرورة اعتماد أسماء الشهداء في مؤسسة 
الش���هداء والجرحى، واس���تكمال ملف اإلعم���ار للبيوت 
والمنشآت االقتصادية التي لم يتم تعويضها حتى اآلن.

وتوجه���ت، بالتحية إلى أرواح ش���هدائنا األب���رار الذين 
ارتقوا في معركة عام 2014م، وكافة الش���هداء واالسرى 

والجرحى.
وقالت »س���تبقى القدس هي درة الت���اج التي تهون من 
أجلها المهج واألرواح، وفلس���طين هي ارض األحرار وقبلة 

الصادقين الذي يدافعون عن شرف األمة«.

في الذكرى الـ 7 للعدوان
فصائل المقاومة: فشل االحتالل بنزع سالح 

المقاومة بعدوان 2014 انتصار حقيقي
القدس المحتلة/ االستقالل:

تس���تعد حركة الس���يادة في االحت���الل لتنظيم 
مسيرة للمستوطنين بزعم »ذكرى خراب الهيكل« 
حول أس���وار البلدة القديمة بالقدس يوم 17 تموز 

الجاري.
 ويعد التاس���ع من آب/أغس���طس حسب التقويم 
اليهودي، أي في نهاية تموز/يوليو حسب التقويم 
الميالدي لدى اليهود ه���و يوم صيام وحداد على 
تدمير هيكل س���ليمان المقدس )الهيكل األول( 
من البابليين أيام الملك البابلي نبوخذ نصر، وعلى 
تدمير هي���كل هيرودوس )الهي���كل الثاني( من 

الرومان أيام القيصر الروماني فسباسيان.
 وذك���رت القناة 7 العبرية أن المس���يرة يحضرها 
س���نويا اآلالف من جميع أنح���اء الكيان وحتى من 
جمي���ع أنحاء العال���م، ومن المتوقع أن تكتس���ب 
أهمية إضافية هذا العام في س���ياق المواجهات 

الفلسطينية لها.
الفق���ري  العم���ود  إن  الحرك���ة:  رئي���س   وق���ال 

للمواجهات الفلسطينية في القدس كونها تحت 
»السيادة اإلسرائيلية.«

 وأضاف: »تنظيم المسيرة هذا العام أهم مما كان 
عليه في الماضي في ظل من يس���عون للنيل من 

سيادتنا في القدس«، على حد تعبيره.
 ولفت���ت القناة إلى أنه من المتوقع أن يحضر هذه 
المسيرة شخصيات عامة ومثقفون وجمهور كبير، 

والذي سيأتي من جميع أنحاء الكيان.
وس���تفتتح المس���يرة بق���راءة لفائف مش���تركة 
م���ن الت���وراة في حديقة االس���تقالل في وس���ط 
القدس المحتلة، وبعد ذلك مباش���رة سوف يسير 
المشاركون حول أسوار البلدة القديمة بتوجيه من 
مؤرخ ي���روي قصة القدس وصراعاتها عبر األجيال 

المختلفة.
 ودعت حركة »الس���يادة« جميع أعضاء الكنيست 
للمشاركة في المسيرة، معتقدة أنه »ال خالف بين 
القدس واليمين واليسار، واالئتالف والمعارضة«، 

مدعية أنهم يفهمون أهمية ومركزية القدس.

في البلدة القديمة بالقدس
مسيرة كبيرة للمستوطنين منتصف 

الشهر بزعم ذكرى »خراب الهيكل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
عقدت لجنة الدفاع عن أراضي س����لوان 
اجتماع����ا لمناقش����ة المب����ادرة الت����ي 
تقدم����ت بها عائل����ة القراعين في حث 
أهالي سلوان في القدس المحتلة، على 
وقف منازلهم وق����ف ُذّري حتى تبقى 

ألفراد عائالتهم.
وناق����ش المجتمعون اآللي����ات الواجب 
اتخاذه����ا إلنجاح هذه الوس����يلة التي 
التسريب  س����تمنع وتحّد من عمليات 
الت����ي تتم في س����لوان، بحضور تجمع 

مؤسس����ات س����لوان ومجل����س عائل����ة 
القراعين.

وش����دد المجتمعون على ضرورة دعوة 
طاقم م����ن المحامي����ن من أبن����اء البلد 
للتدارس في اآلليات القانونية الواجب 
اتباعه����ا للحفاظ على البش����ر والحجر، 
وعدم الوق����وع بما ال يحم����د عقباه في 
هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها أهل 

سلوان خاصًة وفي القدس عامًة.
وأك����دوا ض����رورة توعي����ة المواطني����ن 
للتوجه إلى وقف منازلهم وأراضيهم، 

والس����ير قدمًا في تبنى ه����ذه المبادرة 
حين اكتمال أركانها وآلية العمل بها، 
إضافًة إلى دعوة الش����خصيات الدينية 
والوطنية والمؤسس����اتية وتحت غطاء 
رس����مي من المؤسسات الرسمية لعقد 

مؤتمر صحفي لدعم هذا التوجه.
كما أثنى جميع الحاضرين على المبادرة 
التي انبثقت م����ن عائلة القراعين؛ ألن 
هذا األم����ر يهم كل حر وش����ريف في 
بلدة س����لوان التي تتحط����م عليها كل 

المؤامرات.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم 
منازلهم بأس����رها، بدع����وى البناء دون 
ترخي����ص، أو بإخالئها وطرد س����كانها 

لمصلحة الجمعيات االستيطانية.
وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم بلدية 
ا  ا وإدارّيً االحتالل 6817 أمر هدم قضائّيً
لمنازل في أحي����اء البلدة، باإلضافة إلى 
أوامر إخالء ل�53 بناية س����كنية في حي 

بطن الهوى لمصلحة المستوطنين.
 مساحة أراضي بلدة سلوان 

َّ
يشار إلى أن

ا  تبل����غ 5640 دونم����ا، وتض����م 12 حّيً

يقطنها نحو 58.500 مقدسّي، وتوجد 
في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش 

فيها 2800 مستوطن.
ولكي يضي����ق االحت����الل الخناق على 
الفلس����طينيين ويمن����ع بناءهم، دخل 
في الخامس والعش����رين م����ن أكتوبر/

تش����رين األول 2017، التعدي����ل 116 
لما يسّمى قانون التخطيط والبناء حّيز 
التنفي����ذ، وهو المعروف باس����م قانون 
العنصرّية  القوانين  أحد  »كامينتس«، 

الكثيرة ضد الفلسطينيين.

لجنة الدفاع عن أراضي سلوان تعقد اجتماعًا لمنع تسريب األراضي

غزة/ االستقالل:
أع���اد الت���وأم الفلس���طيني عط���ا وخمي���س 
الصيرفي )60 عاما(، من مدينة نابلس ش���مال 
الضف���ة الغربية، المش���هد مرة أخ���رى ألحالم 
الفلس���طينيين، بركوب طائرة تقلع من أراضي 
الوطن، التي حرمهم منها االحتالل االسرائيلي، 
عقب تدمير مطار غ���زة الدولي مع بداية اندالع 

انتفاضة األقصى عام2000.
التوأم النابلسي اشترى طائرة في العام 1999، 
من نوع »«بيونغ«، وجرى وضعها على مش���ارف 
مدين���ة نابلس الش���رقية، قرب قري���ة الباذان 
الس���ياحية؛ لتحاكي أحد المطاعم في اليابان، 
إال ان اندالع انتفاضة األقصى ودخول المنطقة 
بأزمة سياسية أجل افتتاح المشروع ل� 22 عاما.
اليوم يعمل التوأم النابلسي على إعادة تأهيل 
الطائ���رة، لتحقيق حلمهما ف���ي افتتاح مطعم 

سياحي، ضمن مشروع ضخم.
ويقول خميس الصيرفي: »إن الظرف السياسي 
وان���دالع االنتفاض���ة واجتي���اح م���دن الضفة 
الغربية ونش���ر الحواجز من قبل قوات االحتالل 

االسرائيلي، حالت دون تنفيذ المشروع«.

ويضي���ف » بعد 22 عام���ا قررنا إع���ادة إحياء 
المشروع الذي سيكون له وقع كبير في نفوس 
الكثير من الفلس���طينيين الذين حرموا تجربة 
الطيران، بعد ان دمر االحتالل مطار غزة الدولي، 
فهذه تجربة ليعيشوا حلمهم ولو على االرض«.

الطائرة التي يصل وزنها الى 120 طنا، وبطول 
50 مت���را وع���رض 50 مترا يش���مل الجناحين، 
كانت وجه للفلسطينيين ومعلما منذ أن حطت 
رحاله���ا ألخر م���رة في الثالثين م���ن تموز عام 

.1999

وأطل���ق الت���وأم الصيرفي على اس���م »مطعم 
الطائ���رة الفلس���طينية األردنية-الصيرف���ي – 
نابلس«، والت���ي جرى طالء هيكله���ا الخارجي 
بالعلمين الفلسطيني واألردني، داللة على عمق 

العالقة بين البلدين.
ويؤكد الصيرفي أن تكلفة المش���روع بلغت ما 
يقارب مليون ش���يقل حتى اللحظة، من ثمنها 
ونقله���ا وأعم���ال الترميم لها، لتتس���ع ألكثر 
من 120 ش���خصا، وبأس���لوب يحاكي الخدمات 
داخل الطائرات، موضحا أنه سيتم العمل على 
إعادة تأهي���ل الموقع المحيط بالطائرة واالرض 
المج���اورة لها بعد التخل���ص نهائيا من مجمع 

النفايات القريب من الموقع.
وال ينس الفلس���طينيون ذلك اليوم من ش���هر 
حزي���ران/ يوني���و1996، عندما حط���ت طائرة 
الرئيس الراحل ياس���ر عرفات على أرض قطاع 
غزة التي شيد فوقها المطار، وافتتح رسميًا في 
الرئيس  كانون األول/ ديس���مبر1998 بحضور 
األميركي األس���بق كلينتون، إال ان االحتالل عاد 
وحرمهم من أساس���يات الدول���ة التي يحلمون 

بها.

التوأم الصيرفي يحلقان بحلمهما دون إقالع
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بناًء عل���ى قرار مجلس إدارة الجمعية بتش���كيل لجن���ة مؤقتة تتمثل 
مهامها في التحضير للعملية االنتخابي���ة فإن اللجنة قررت وباإلجماع 
الب���دء الفوري في العملية االنتخابية على أن تتم وفق التس���لل الزمني 

اآلتي:
أواًل: س���يتم فتح باب الترش���ح لعضوية مجل���س االدارة من صباح يوم 

الخميس الموافق 2021/7/1م حتى مساء يوم األحد 2021/7/4م.
ثانيًا: فتح باب االعتراض والطع���ون لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 
العمومي���ة وذل���ك لمدة يومان م���ن تاري���خ 2021/7/5 وحت���ى تاريخ 
2021/7/6م وال���رد على االعتراض والطعون ي���وم 2021/7/7 وفتح باب 

االنسحاب لمدة يوم واحد بتاريخ 2021/7/8.
ثانيًا: سيتم فتح أبواب الصناديق بعد االجتماع مباشرة في نفس اليوم، 
وسيتم إغالقها الس���اعة الثانية عش���رة ظهرًا على أن يبدأ الفرز خالل 
النصف الساعة األولى وس���يتم إعالن النتائج مباشرة أمام الجمهور أو 

المندوبين من المرشحين.
لالستفسار على رقم 0599155657، 082131366

جمعية وفاق لرعاية املراأة والطفل 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س االعلى للق�ساء 
 حمكمة بداية �سمال غزة – دائرة التنفيذ 

  اإعالن بالن�سر امل�ستبدل يف الق�سية 2021/3271
الس���يد / حمزة فهمي حسن السحار » مجهول محل االقامة« نخطرك بأن 

عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2021/3271
لصالح طالب التنفيذ / حسام شعبان محمد ابو وردة 

وذلك لتس���ديد قيمة شيكات وتحمل االرقام / 30000004 , 30000005 
والبالغ قيمتها 4000 ش���يكل في القضية التنفيذية الراهنة لدى دائرة 
تنفيذ محكمة بداية ش���مال غزة باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية 
التنفيذية وذلك خالل اسبوعين من نش���ر هذا االعالن وعليه يتم اتخاد 

االجراءات القانونية بحقك حسب األصول .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
جمال النمرة

 دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

بداية غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/2501
الى المنفذ ضدهما /  عبد الرحمن رياض عبد الرحمن غزال  ومحمد زكريا عبد 

الرحمن غزال.
طبقا للحكم الصادر ضدكما من محكمة بداية غزة في القضية رقم 2016/539 
والصادر بتاريخ 2018/4/29 لصالح طالب التنفيذ / بديعة عبد الرحمن هاشم 
غ���زال والقاضي بإلزامك���م بتنفيذ عقد االتفاق على بيع ارض المؤش���ر عليه 
بالمب���رز م/1 تنفيذ عيني لذلك عليك تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 
2016/539 لذل���ك علي���ك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين 
واذا لم تحضر خ���الل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم 

ستباشر إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 2021/7/4م 

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ش���ادي محمد حس���ن أبو جزر 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )801139437( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / زياد ربح���ي عطاالله ابو حية  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )949838023( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
شهدت األشهر األخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحرائق حول مستوطنات شمال 

الضفة الغربية المحتلة على وجه الخصوص منذ العدوان على قطاع غزة.
وذكرت القناة الس���ابعة العبرية أن مجلس مس���توطنات شمال الضفة أحصى 
ان���دالع أكثر م���ن 70 حريقًا حول وداخل مس���توطنات ش���مال الضفة واألغوار 

الشمالية منذ أيار/مايو الماضي.
في حين نقل عن مسئول مستوطنات الشمال »يوسي داغان« قوله: إن »النيران 
أتت على آالف الدونمات الزراعية وأن الخسائر تقدر بعشرات ماليين الشواقل«.

بينما ش���هدت األي���ام االخيرة اندالعًا واس���عًا للنيران في محيط مس���توطنة 
»ميجدالي���م« جنوب���ي نابلس من عدة مناطق وتس���ببت بإخالء العش���رات من 

المستوطنين.
كما اندلعت نيران حول إحدى البؤر االستيطانية القريبة وحاصرتها النيران من 

جميع االتجاهات وتم إحضار طائرات إلخماد الحرائق.

منذ العدوان على غزة 70 حريقًا 
بمستوطنات شمال الضفة

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، أم����س األربعاء، حملة 
اعتقاالت ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، 
طالت عددا من المواطنين، بينهم أس����رى محررون وسيدة 

من رام الله.
فف����ي الخلي����ل، اعتقلت ق����وات االحتالل األس����ير المحرر 
منتصر عيسى شديد من دورا، بعد دهم وتفتيش منزله، 

والتخريب في محتوياته، واالعتداء عليه بالضرب.
واعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر الشيخ منذر محمد 
أبو عط����وان من منطقة الطبقة ب����دورا، بعد تفتيش منزله 

والعبث بمحتوياته.
ونصبت قوات االحتالل عدة حواجز عس����كرية على مداخل 
مدين����ة الخليل وبلداته����ا ومخيماته����ا، وأوقفت مركبات 

المواطنين، وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
وف����ي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي مديرة 
مؤسس����ة لجان العمل الصحي ش����ذى أبو عودة من منزلها 
في عين مصباح في مدينة رام الله، واستولت على مركبتها 

الشخصية.
وأخطرت قوات االحتالل بإغ����الق مقر لجان العمل الصحي 
في رام الله ستة أشهر. واعتقلت قوات االحتالل عبد القادر 
بالل الخواجا )22 عاما(، وخالد طالب سرور )21 عاما(، وعتبة 

جياد كنعان، وسيف سيف عماد عميرة من بلدة نعلين.
واقتحمت قوات االحتالل خربثا المصباح، واعتقلت نسيم 
أكرم حرفوش وعبد الله حرفوش، ومن قرية دير أبو مشعل؛ 

اعتقلت محمد عبد الحليم زهران )20 عاما(، بعد أن داهمت 
منازلهم وفتشتها.

وفي نابلس، اعتقلت ق����وات االحتالل المواطن طه التيتي 
من منطقة الجبل الشمالي، والمواطن محمد الكوني من حي 

رفيديا من المدينة.
وفي جنين، اقتحمت قوات االحتالل مدينة جنين، واندلعت 
مواجهات تخللها اشتباكات مسلحة مع مقاومين في عدة 

محاور خاصة في حي الجابريات.
وداهم جنود االحتالل منزل القيادي بحماس الش����يخ خالد 

الحاج بعد خلع الباب الرئيس����ي، وحققوا معه ميدانيا دون 
اعتقال، علًما أنه تحرر من سجون االحتالل قبل نحو شهر.

وداهم����ت قوات االحت����الل من����زل النائب ف����ي المجلس 
التش����ريعي الفلس����طيني الشيخ خالد س����ليمان في حي 
الجابريات، وحققوا معه ميدانيا قبل انسحابهم من المنزل.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة 
يوميا اقتحامات ق����وات االحتالل، يتخللها دهم وتفتيش 
منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب س����اكنيها خاصة من 

النساء واألطفال.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة طالت أسرى محررين

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس األربعاء، عن تس����جيل حالة وفاة واحدة، 
و89 إصابة جدي����دة بفيروس »كورونا«، و192 حالة تعاف خالل ال�24 س����اعة 

األخيرة.
وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلس����طين، عن 

تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس »كورونا« في قطاع غزة.
وأش����ارت إل����ى أن اإلصابات الجديدة س����جلت على النحو التال����ي: »جنين 11، 

طولكرم 2، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 73«.
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »الخليل 3، رام الله 

والبيرة 1، نابلس 15، قطاع غزة 173«.
وبين أن نس����بة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما 
بلغت نس����بة اإلصابات النش����طة 0.6%، ونس����بة الوفيات 1.1% من مجمل 

اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج 

في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  11 مريضًا.
وفيما يخص المواطني����ن الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس »كورونا«، 
فقد بلغ عددهم اإلجمالي ف����ي الضفة الغربية  وقطاع غزة  531,648 بينهم 

382,436 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

في الضفة وغزة
وفاة و89 إصابة جديدة بفيروس 

»كورونا« و192 حالة تعاف

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األسير الفلس����طيني إّن استمرار رفض 
االحتالل باالس����تجابة لمطلب األسير الغضنفر أبو 
عط����وان رغم وضعه الصحي الحرج هو بمثابة قرار 

إعدام.
وأّك����د نادي األس����ير أّنه وبعد م����رور 65 يوًما على 
إضرابه ال توجد بوادر جّدية حّتى اليوم لالستجابة 
لمطلب����ه، رغم المح����اوالت المس����تمرة وعلى عدة 
مستويات في سبيل الضغط على االحتالل إلنهاء 

اعتقاله اإلدارّي.
وكان الصلي����ب األحمر الّدولي ي����وم أول أمس قد 
أص����در بياًنا صحفًيا، عّبر فيه ع����ن قلقه البالغ إزاء 

تدهور الحالة الصحية لألسير أبو عطوان.
وتاب����ع نادي األس����ير، أّن ابو عط����وان يرفض أخذ 

المدعم����ات وكذلك إجراء الفح����وص الطبية، وفي 
وقت س����ابق كان األطباء قد ح����ذروا من احتماالت 
خطيرة يواجهها أبو عطوان منها الش����لل، والوفاة 

المفاجئة.
ويهدف االحتالل من خالل عملية المماطلة هذه، 
إيصال األس����ير إلى مرحلة صحي����ة حرجة، فيها 
ُيصاب بمشاكل صحية مزمنة قد يصعب عالجها 
الحًقا، وقد اس����تخدمت هذه السياسة الممنهجة 
مع العش����رات من األس����رى الذين واجهوا سياسة 

االعتقال اإلدارّي عبر اإلضراب عن الطعام.
من الجدير ذكره أّن س����لطات االحتالل ومنذ شهر 
أّيار/ مايو تواصل تصعيدها في سياسة االعتقال 
اإلداري، عبر إصدار العش����رات م����ن أوامر االعتقال 
اإلدارّي، وُيس����اند هذه السياس����ة بشكٍل أساس 

محاكم االحتالل بدرجاتها المختلفة، وجدد نادي 
األسير مطالبته بضرورة مقاطعة محاكم االحتالل 

ال سيما في قضية االعتقال اإلدارّي.
وكانت ق����وات االحت����الل اإلس����رائيلي، اقتحمت 
الليلة قبل الماضية، خيمة الدعم واالسناد لألسير 
الغضنفر أبو عطوان المض����رب عن الطعام لليوم 
ال�65 على التوال����ي، الُمقامة أمام منزل عائلته في 

بلدة دورا جنوب الخليل.
وأوضح نادي األس����ير في بي����ان صحفي، أن قوات 
االحتالل اقتحمت الخيمة وأطلقت الغاز المسيل 

للدموع باتجاه المتواجدين فيها.
واعتب����ر نادي األس����ير أن ه����ذا االعتداء رس����الة 
ترهيب وتهديد لعائلة األسير ابو عطوان ولكافة 

المساندين له في معركته المتواصلة.

نادي األسير: استمرار رفض االحتالل االستجابة لمطلب أبو عطوان بمثابة قرار إعدام
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أعلن أنا المواطن / حس���ان علي حسن هارون  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )914283510( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / لينه هش���ام محمد الش���ريف عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )411261480( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمود علي حسن الحداد  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )802103861( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن / هيثم جبر محمود كوارع  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )801114570( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / احمد فتحي رمضان االغا  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )402522114( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محمد معين يوس���ف الحداد  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )410687727( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

 دولة فل�سطني 
 وزارة االقت�ساد الوطني

 االدارة العامة لل�سركات 
مراقب ال�سركات 

  �إعـالن للـعموم 
تعلن االدارة العامة للشركات – المحافظات الجنوبية بأن شركة / حيفا 
لالنتاج الفني والمسجلة لدينا كشركة تضمن تحت رقم 563465384 
ومقرها الرئيس����ي – غزة الرمال الجنوبي – شارع  الخرطوم متوقفة عن 
ممارس����ة اعمالها لذا وحسب قانون الش����ركات التجارية رقم 7 لسنة 
2012 مادة )42( س����يتم شطبها من سجل الش����ركات , لذا لمن لديه 
اعت����راض على المذكور اع����اله مراجعتنا خالل اس����بوع من تاريخ هذا 
االعالن في مقر وزارة االقتصاد الوطني – شارع النصر – ابراج المقوسي 

– الطابق االول . تحريرا في 2021/7/7م

مراقب ال�سركات

        دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية

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

  �إعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة �ل�شجاعية �ل�شرعية
إلى المدع���ى عليه فتحي محمد عط���ا الكتناني من غ���زة التفاح بجوار 
مسجد الجوالني سابقا وحاليا خارج قطاع غزة ومجهول محل االقامة االن 
يقتض���ى حضورك لهذه المحكمة يوم االربع���اء الموافق 2021/8/11م 
الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 2020/705 
وموضوعها تفريق للضرر من الغياب والمرفوعة عليك من قبل المدعية 
نور سعيد جبر الكتناني وان لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال 
عنك أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي 

لذا صار األصول. وحرر بتاريخ 2021/7/7م

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم

        دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية

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

 �إعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة �ل�شجاعية �ل�شرعية
إلى المدعى عليه )وائل عثمان رشيد ابو عاصي( من غزة )الزيتون( - شارع کشکو 
– عمارة الس���رحي - سابقا وحاليا مجهول محل االقامة خارج قطاع غزة يقتضي 
حض���ورك له���ذه المحكمة يوم ) الثالث���اء ( الموافق )2021/8/17م( الس���اعة 
التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 2021/614م وموضوعها )نفقة 
اوالد( وفي القضية اساس 612/ 2021م وموضوعها )نفقة زوجة( والمرفوعتين 
عليك من قبل المدعية )ابتسام جميل ديب عويص( وان لم تحضر في الوقت 
المعين أو ترسل وكيال عنك أو تبدي للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك 

المقتضى الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2021/6/۷م .

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد طاهر �سحادة

غزة/ االستقالل: 
على أنقاض منزل عائلة الكولك بمدينة غزة 
الذي شهد مجزرة إس���رائيلية في العدوان 
األخير على القطاع، أطلق عش���رات األطفال 
بالون���ات في الهواء، تحمل رس���ائل تطالب 
العال���م بإنقاذه���م من القتل اإلس���رائيلي 

والحصار.
وش���ارك ف���ي الفعالية الت���ي نظمها مركز 
حماي���ة لحقوق اإلنس���ان، أم���س األربعاء، 
عش���رات األطف���ال الذي���ن حمل���وا الفتات 
ُخط عليها ش���عارات باللغتي���ن اإلنجليزية 
والعربي���ة دعوا فيها العال���م بالتدخل لفك 
المدمرة،  المن���ازل  إعم���ار  وإع���ادة  الحصار 

وتوفير الحماية لهم.
كما أطلق األطفال العش���رات م���ن بالونات 
الهيليوم التي كانت تحمل رسائلهم وصور 
الشهداء األطفال الذين قضوا في العدوان 

األخير على القطاع في مايو الماضي.
وفي كلمة بالنيابة عن األطفال المش���اركين 
بالفعالي���ة، قال الطفل مال���ك الهمص، إن 
»إس���رائيل هدم���ت المن���ازل عل���ى رؤوس 
األطفال وه���م نائمون وفق���دوا عائالتهم 

وأحباءهم«.
وطال���ب الهم���ص العالم بالتح���رك إلنقاذ 
أطفال غزة، وحمايتهم وأن يعيش���وا بأمان 

وسالم أسوة بجميع أطفال العالم.
كما ناش���د أح���رار العالم »بالحف���اظ على ما 
تبقى من طفولتنا وحقوقن���ا، وبناء المنازل 

التي دمرها االحتالل«.
ب���دوره، قال محام���ي مركز »حماية« ياس���ر 
الدي���راوي ف���ي كلم���ة خ���الل الفعالية إن 
ممنهج���ة  سياس���ة  لديه���ا  »إس���رائيل 

باس���تهداف األطفال، وس���ط صمت دولي 
وتجاهل ل���كل القوانين الدولي���ة المعنية 

بحقوق الطفل«.
وأك���د الديراوي أن المركز وثق اس���تهداف 
االحتالل لعش���رات األطفال خالل العدوان، 
الذي خلف 66 ش���هيًدا ومئات الجرحى من 

هذه الفئة.
وطالب المنّظمات الدولي���ة خاصة المعنية 
»لوق���ف  بالتدخ���ل  األطف���ال،  بحق���وق 
االنتهاكات«، داعيا إلى ضرورة »بذل المزيد 
من الجهود لمالحقة ومحاس���بة إس���رائيل 

قضائيا«.
ولفت الديراوي إلى أن الحصار اإلس���رائيلي 

المس���تمر على قطاع غزة ح���رم األطفال من 
التمتع بأبس���ط حقوقه���م، مطالًبا المجتمع 
الدولي بمحاسبة االحتالل على االنتهاكات 

المتعمدة بحق هؤالء األطفال.
وعلى هامش الفعالية، قالت الطفلة ريهام 
مدوخ )13 عاًما(، لوكال���ة »صفا«: إننا »نقف 
اليوم تحية ألرواح أصدقائنا الذين قتلتهم 

إسرائيل في الحرب األخيرة«.
وأضاف���ت مدوخ أن »بع���ض األطفال الذين 
استش���هدوا في الحرب األخيرة أصدقاء لي، 
وكانوا يحدثوني عن أحالمهم وطموحاتهم 
ف���ي الحي���اة ولك���ن االحتالل اإلس���رائيلي 

حطمها وحرمهم من تحقيقها«.

على أنقاض منزل عائلة الكولك
أطفال غزة يطلقون بالونات تحمل صور الشهداء مطالبين بإنقاذهم

غزة/ االستقالل: 
ح����ذرت بلدية غزة من ك����وارث صحية وبيئية قد تنجم بس����بب تأخر 
عملية إعادة إعمار البنية التحتية في المدينة، وال س����يما بعد حدوث 
طفح لمياه الصرف الصحي في ش����ارع الوحدة، نتيجة تضرر ش����بكات 
الصرف الصحي بفعل االستهداف المباشر أثناء العدوان اإلسرائيلي 

األخير على القطاع.
وذكرت البلدية في بيان وصل »االس����تقالل« امس األربعاء، أن كميات 
كبيرة م����ن مياه الصرف الصحي طفحت في ش����ارع الوحدة، وتحديًدا 
بالمنطقة المحصورة بين تقاطعه مع ش����ارعي عبد القادر الحس����يني 
وس����عيد العاص، وذلك بعد حدوث انهيارات ف����ي المنطقة، وظهور 

مشاكل في خطوط وشبكات الصرف الصحي.
وأوضحت أن البنية التحتية في ش����ارع الوحدة اس����تهدفت بش����كل 
مباش����ر خالل العدوان األخير، ما تس����بب في وقوع أض����رار كبيرة في 

شبكات المياه والصرف الصحي.
وأش����ارت إلى أن خ����ط الصرف الصح����ي الموجود في الش����ارع يخدم 
المنطقة المحصورة بين نهاية ش����ارع اللبابيدي في حي النصر شمااًل 
وحتى ش����ارع عمر المختار جنوًبا، وش����ارع الجالء شرًقا حتى شارع عبد 

القادر الحسيني غرًبا.
وأعرب����ت البلدية عن بالغ قلقها من تأخر عملي����ة إعادة اإلعمار وإعادة 
صيانة شبكات المياه والصرف الصحي وخطوط تصريف مياه األمطار 
وال سيما الرئيسة منها، ما ينذر بحدوث انهيارات واسعة وطفٍح لمياه 

الصرف الصحي واجتياحها للمنازل والمحال المنخفضة.
وأكدت أنها تبذل قصارى جهدها لعدم تفاقم هذه اإلشكالية وتقوم 
بعملي����ات تعزي����ل لخطوط التصريف وش����فط المي����اه العادمة التي 
طفحت في المكان، إال أن هذه الحلول مؤقتة وليست دائمة، يمكن أن 

تتسبب بحدوث أضرار صحية وبيئية.
ودعت كافة المنظمات اإلنس����انية والدولية للتدخل العاجل واإلسراع 
ف����ي إعادة إعمار ما دمره العدوان اإلس����رائيلي، خاصة مع قدوم فصل 
الشتاء، ووجود تخوفات من حدوث انهيارات أو تجمعات لمياه األمطار 

وغرق كبير في الشوارع في موسم األمطار القادم.
يذكر أن 23 ألف متر طولي من ش����بكات الصرف الصحي قد تضررت 
بفعل االس����تهداف المباشر للبنية التحتية خالل العدوان األخير على 
قط����اع غزة، إضافة إلى تضرر محطتي الص����رف الصحي رقم )1( ورقم 

.)11(

بلدية غزة تحذر من كوارث 
صحية وبيئية بسبب تأخر اإلعمار
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / جيهان صادق محمود صادق  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )905403127( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عايش محم���د احمد ابو ريدة  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )929143063( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / طارق علي حس���ن ابو عرفات عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )800570988( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / ابراهيم احمد ابراهيم الش���اعر  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )800492480( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

الداخل المحتل/ االستقالل: 
هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، امس األربعاء، 
قري����ة »العراقي����ب« ف����ي النقب المحت����ل جنوب 

فلسطين المحتلة، للمرة ال� 190 على التوالي.
وأقدم����ت ق����وات م����ن ش����رطة االحت����الل ووحدة 
»يوآف« التابعة لما تسمى »سلطة تطوير النقب« 
الحكومي����ة اإلس����رائيلية، ترافقها آلي����ات، بدهم 
قرية »العراقيب« وش����رعت بهدم خيام ومس����اكن 

المواطنين الفلسطينيين فيها.
وج����اء هدم خيام القرية ام����س، بعدما ُهدمت في 

المرة الماضية يوم 27 حزيران/ يونيو الجاري.
وقال الناشط عزيز الطوري، في تصريح صحفي، إن 
عملية الهدم اليوم )أمس(، تتزامن مع نظر محكمة 
تابع����ة لالحتالل في مدينة بئر الس����بع في التهم 
الموجهة من قبل سلطات االحتالل لعدد من سكان 
العراقيب بينهم ش����يخ العراقيب صياح الطوري، 

بالبناء بدون ترخيص وغزو أراضي الدولة.
وهذه هي المرة التاسعة التي تهدم فيها سلطات 
االحتالل، خي����ام أهالي »العراقي����ب« المتواضعة 
خالل العام الج����اري 2021، والمرة ال� 190 منذ بدء 
عمليات الهدم، لكن األهالي يعيدون نصبها كل 

مرة.
وتواصل الس����لطات اإلس����رائيلية مالحقة سكان 
»العراقيب« الذين يرفضون المساومة على األرض، 
وتهدم منازله����م وتدمر محاصي����ل مزروعاتهم 
وتفرض عقوب����ات وغرامات مالي����ة عليهم بحجة 

البناء دون تراخيص.
ويصف مراقبون صمود أهالي قرية »العراقيب« ب� 
»األسطوري«، حيث يعيدون بناء الخيام والمساكن 
ويتصدون لمخططات اقتالعهم وتهجيرهم من 

أرضهم في كل مرة.
ويهدف االحت����الل إلى تهجير أهالي »العراقيب« 
عن أراضيهم األصلية، ما يمّهد الس����تغاللها في 

مشاريع استيطانية توسعية.
و«العراقيب« هي قرية فلسطينية تقع إلى الشمال 
من مدينة بئر الس����بع في صح����راء النقب، جنوب 
فلس����طين، أقيمت للمرة األولى ف����ي فترة الحكم 

العثماني، وتعد واحدة من بين 51 قرية عربية في 
النقب ال تعترف الحكومة اإلسرائيلية بها.

وعملت س����لطات االحتالل منذ عام 1951 على طرد 
س����كانها، بهدف الس����يطرة عل����ى أراضيهم، عبر 
عمليات هدم واسعة للبيوت، في مسعى للسيطرة 
عل����ى األراض����ي الشاس����عة والتي تع����ادل ثلثي 

فلسطين التاريخية.
وتعرض����ت القرية للهدم بش����كل كام����ل من قبل 
الجراف����ات اإلس����رائيلية بتاريخ 27 تم����وز/ يوليو 
2010؛ حيث هدمت جميع منازلها وشردت المئات 

من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص.

االحتالل يهدم قرية »العراقيب« للمرة الـ 190

غزة/ االستقالل: 
قالت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية 
إن اعتقال ق���وات االحتالل لرئيس مجلس 
إدارتها شذى عودة من منزلها بعين مصباح 
برام الله الليلة قبل الماضية استمرارًا لذات 
النهج الذي يس���تهدف تضييق مساحة 
العم���ل األهلي الفلس���طيني والعمل على 

محاصرته بشتى الوسائل.
وأضافت الشبكة في بيان تلقته صحيفة 
»االستقالل« أمس األربعاء أن اعتقال عودة 
جريمة تضاف إلغالق لجان العمل الصحي 

مؤخًرا، والذي تتولى ع���ودة إدارته العامة، 
وه���و أح���د المراكز التي تق���دم خدماتها 

الطبية واإلنسانية للجمهور الفلسطيني.
واس���تنكرت الش���بكة مداهمة مقر لجان 
العم���ل الزراعي في رام الل���ه وإغالقه لمدة 
س���تة أش���هر، وهي إحدى المؤسس���ات 
األعضاء في الشبكة التي تقدم خدماتها 

لجمهور المزارعين في الضفة الغربية.
وش���ددت على أن ه���ذه الهجمة تتطلب 
العم���ل عل���ى تفعي���ل البع���د القانوني 
والرس���مي واإلعالمي لفضح هذه الجرائم 

االحتاللية وتش���كيل إط���ار قانوني دولي، 
ومؤسس���اتي به���دف كش���ف حقيقة ما 

يجري.
ودعت لرفع دعاوى قضائية على »إسرائيل«، 
مطالبة السلطة الفلسطينية بحماية عمل 
المؤسس���ات األهلية خصوًصا العاملة في 
المدن التي تقع تحت س���يادتها، وإطالق 
حملة دولية واس���عة لمواجهة ما تقوم به 
»إس���رائيل« لتش���ويه المضمون المهني 
وخدماتها  المؤسس���ات  لعم���ل  واألهلي 

وأنشطتها في األراضي الفلسطينية.

المنظمات األهلية: االعتقال واالستهداف لمؤسساتنا بالضفة جريمة لتضييق عملنا

خانيونس/ االستقالل: 
 توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس األربعاء، جنوبي قطاع غزة، 

وقامت بأعمال تجريف وتسوية في أراضي المواطنين الزراعية.
وأف���ادت مص���ادر محلية، بأن أربع جرافات عس���كرية »إس���رائيلية« 
ودبابتين توغلت صباح امس، شرقي السياج األمني انطالًقا من بوابة 
)س���ريج( شرقي بلدة )القرارة( إلى الشرق من خانيونس جنوب قطاع 

غزة.
وأضاف���ت أن تلك الجرافات ش���رعت بأعمال تجريف وتس���وية في 

المكان، وسط حماية من دبابات االحتالل المرافقة لها.

توغل »إسرائيلي« وأعمال 
تجريف جنوب قطاع غزة

الداخل المحتل/ االستقالل: 
أطلق نش���طاء وحراكات شبابية وقوى سياسية 
في الداخل الفلسطيني المحتل، مبادرة إلطالق 
مسيرة أعالم، على مس���توى كافة أراضي ال� 48 
المحتلة، غدًا الجمع���ة ، وهي األولى من نوعها 

في هذه األراضي.
وبدأ التنسيق للمسيرة بعد أن خرج المستوطنون 
في مس���يرة األعالم االستفزازية في شهر مايو 

الماضي.
وقال المنس���ق اإلعالم���ي لحركة كف���اح معاذ 
بيادس���ة »إن المسيرة س���تنطلق في مدينة أم 

الفحم في تمام الساعة الثالثة ظهًرا.«
وأكد أن الهدف من المس���يرة ه���و إحياء فكرة 
العل���م الفلس���طيني وجم���ع الفلس���طينيين 
وتوحيده���م أينما كانوا، إلى جانب رفع الصوت 
الفلسطيني والتأكيد على أنه ال يمكن إسكاته 

بغض النظر عن أدوات وجهات القمع.
ونوه إلى أن مس���يرة األعالم الفلسطينية سترد 
على كل االعتداءات اإلس���رائيلية المس���تمرة 

والمتتالية في المدن الفلس���طينية، خصوًصا 
في ظل المحاوالت اإلسرائيلية لشرذمة الشعب 
الفلس���طيني عبر بث المشاكل في حي الشيخ 
جراح وس���لوان وبيتا، وحمل���ة االعتقاالت التي 

طالت المئات في أراضي 48.
وشدد على أنه سيكون هناك محاوالت إلشراك 
كل فلس���طين في المس���يرة، ويتاب���ع بأنه تم 
التواص���ل مع ع���دة جهات في الق���دس وأنها 
ستش���ارك في مس���يرة األعالم بأم الفحم، وأنه 
سيكون هناك محاوالت إلشراك الضفة الغربية 

بمواقع محددة بالمسيرة.
وتعتبر المس���يرة ه���ي األولى م���ن نوعها في 
أراضي 48، كرد على مسيرة المستوطنين التي 

يخرجون فيها بشكل سنوي.
ويؤكد القائمون على المس���يرة أنها س���تكون 
سنوية بعد مس���يرة المس���توطنين كرٍد على 

االستفزازات اإلسرائيلية المستمرة.
وأك���د أح���د منس���قي المس���يرة أن القائمين 
عليها يتوقعون نجاحها، والذي س���يعطي قوة 

لنشاطات الحراكات الوطنية القادمة في أراضي 
.48

وقال »تحاول إسرائيل منع بعض المدن في 48 
من رفع العلم الفلس���طيني كاللد والرملة وحيفا 
ويافا، لكن نحن نتعهد بأن يتم رفع العلم بقوة 

وبأعداد كبيرة في مسيرة يوم الجمعة.«
ولف���ت إلى أن الهدف من مس���يرة األعالم التي 
تنطل���ق ي���وم الجمعة بأم الفحم ه���و الرد على 
الرواية الصهيونية اإلسرائيلية، والتأكيد على 
أن الش���عب الفلس���طيني هو صاح���ب األرض 

الحقيقي.
ه���ذا وأوضح عضو حرك���ة أبناء البلد يوس���ف 
إبراهيم في تصريح صحفي، أن مسيرة األعالم 
تنطلق يوم الجمعة من عين النبي حتى الشاغور.

وأفاد بأن أهمية هذه المس���يرة ينبع من دورها 
في تحديد هوية الفلسطيني، وإظهار الشعب 
الفلس���طيني كش���عب موحد عاصمته القدس 

ويمثله العلم الفلسطيني.
وتوقع مشاركة أعداد كبيرة في هذه المسيرة.

مسيرة أعالم فلسطينية في الداخل المحتل غدًا الجمعة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طلبت قطر امس االربعاء رعاية أمريكية، آللية إدخال مس����اعداتها 
اإلنس����انية إلى قطاع غزة والمنحة القطرية لقطاع غزة ال�100 دوالر، 

وفقا لقناة كان االسرائيلية.
وقالت القناة عن مصادر فلسطينية لم تسمها قولها “القطريون ال 
يعارضون تغيير آلية إدخال األموال إلى قطاع غزة، ولكنهم يقولون 
إنه����م يريدون أن تكون الواليات المتحدة األمريكية جزءا من هذه 

اآللية”.
وأشارت إلى أن قطر “تريد لقاًء رباعيا بمشاركتها والواليات المتحدة 
األمريكية و«إسرائيل« واألمم المتحدة، من أجل تنظيم هذه اآللية 

الجديدة ومن أجل تنظيم العملية ومنحها اعترافا دوليا”.
وأوضح����ت القن����اة ، إن “اتصاالت تجري من أجل الس����ماح بإدخال 
األم����وال القطري����ة ال�100 دوالر إل����ى غزة عبر آلية تش����رف عليها 
األم����م المتحدة وصرفها من خ����الل البنوك العامل����ة في األراضي 

الفلسطينية”.
وأش����ارت إلى أن هذا يعني أن األموال لن تدخل إلى قطاع غزة من 

خالل حركة “حماس” التي تدير شؤون القطاع.
وبينت ان) تل أبيب( تريد توس����يع هذه اآللية بحيث يكون ممكنا 
لدول أوروبية أيضا أن تساهم في تقديم معونات لغزة من خاللها.

ول����م يصدر أي تعلي����ق أمريكي أو أممي أو قط����ري، حول ما نقلته 
الهيئة اإلسرائيلية الرسمية.

واألحد، قال رئيس الوزراء اإلس����رائيلي نفتالي بينيت إن حكومته 
تعمل على إيجاد حل سيس����مح بتقديم المس����اعدات اإلنسانية 

لسكان غزة، ولكن بدون “حقائب الدوالرات”.

قناة »إسرائيلية«: قطر تجري اتصاالت 
إلدخال المنحة القطرية برعاية أمريكية
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خمسة وستون يوما مضت على اضراب االسير البطل والمعتقل االداري 
في سجون االحتالل الصهيوني الغضنفر ابو عطوان, لم يكف االحتالل 
معركته التي خاضها على مدار هذه االيام بأمعائه الخاوية, ولم يش����فع 
له كل هذا الجوع والقهر والحرمان في االفراج عنه وانهاء اعتقاله االداري, 
فقرر الغضنفر منذ خمس����ة ايام االضراب عن الماء ايضا, رغم اجواء الحر 
الشديد والظروف الصعبة التي يعيشها داخل المشفى, وافتقاده ألدنى 
وس����ائل العناية الصحية حيث يرفض الغضنف����ر تلقي العالج على يد 
اطباء صهاينة, ويبدو ان االمور تتفاقم س����ريعا, والخطورة تكبر ش����يئا 
فش����يئا وتهدد حياته, بينما االحتالل يتعنت ويص����ر على االبقاء على 
قرار اعتقاله اداريا, حتى يكس����ر ارادته ويفشل سياسة الفلسطينيين 
الهادفة إللغاء سياس����ة االعتق����ال االداري التي يس����تخدمها االحتالل 
الصهيوني بحقهم, وهى سياس����ة عقابية عنصرية يمارسها االحتالل 
كفعل »شاذ« ال يرتكبه غيره على مستوى العالم كله, وهو بمثابة عقاب 
جماعي للفلس����طينيين للتخلص منهم وابقائهم في السجون لسنين 
طويلة, واالعتقال االداري يعني ان يتم اعتقال الفلس����طيني »احترازيا« 
دون ان توجه اليه أي تهمة, بحجة انه من الممكن ان يرتكب فعال يهدد 
امن »اس����رائيل«, وليس من حق احد ان يطلع على ملف المعتقل اداريا 
س����وى النيابة والقاضي وهذا يعطي حق����ًا للنيابة الصهيونية ان تمدد 
االعتقال االداري للمعتقل الفلس����طيني لسنين طويلة بحجة انه يمثل 
خطرا على امن »اس����رائيل«, وليس هناك س����قف زمني لتتالي عمليات 
االعتق����ال االداري, بمعنى ان النيابة قبل انتهاء م����دة االعتقال االداري 
تس����تطيع التجديد اداريا للمعتقل الفلس����طيني باي عدد من المرات, 
وكل ه����ذا يأتي دائما تحت بند ان ه����ذا المعتقل يمثل خطرا على امن 

»اسرائيل« والمطلوب ان يبقى في السجن. 
ذوو االسير الغضنفر ابو عطوان وجهوا نداءات عديدة للهيئات االنسانية 
الدولي����ة ولمنظمات حقوق االنس����ان والمنظمات التي تعنى باألس����رى 
مطالبين بإطالق س����راح ابنهم, لكن ال حياة لمن تنادي, فكل المنظمات 
الحقوقية واالنسانية تتخاذل عندما تكون اسرائيل هي الطرف الباغي 
والمجرم, وتحاول ان تسوف وتماطل وتغض الطرف عما يرتكبه االحتالل 
بحق االس����رى, وهذا معناه ان الفلس����طينيين يج����ب ان يعتمدوا على 
انفسهم في كل شيء, حتى في معارك االمعاء الخاوية يجب ان يجابهوا 
االحت����الل بالجوع والعطش وش����بح الموت, وبما ان العالم بمؤسس����اته 
الحقوقية والدولية يعجز عن الدفاع عن حقوق االس����رى الفلسطينيين, 
فالمطلوب ان يقف الش����عب الفلسطيني مع اسراه ويدافع عنهم, وهذا 
ابسط حق من حقوقهم علينا, واالحتالل الصهيوني ال يرتدع وال يتراجع 
عن سياس����اته العدوانية بحق االس����رى, اال عندما يتعرض لضغوطات 
عديدة ابرزها تحرك الش����ارع الفلس����طيني تضامنا مع االسرى, وتنظيم 
فعاليات جماهيرية حاش����دة لنصرتهم, واقامة خي����ام اعتصام يؤمها 
المئ����ات من المواطنين وتغطيها وس����ائل االعالم المختلفة, فهذه هي 
الوس����ائل التي يمكن ان تردع االحتالل وتجعل����ه يتراجع عن المخاطرة 
بحياة االس����رى وتعريضهم للموت, فمن لألسير الغضنفر الذي يواجه 
خطر الموت سوى شعبه, ان الحراك الجماهيري لنصرته يحتاج الى زيادة 
المش����اركين في الفعاليات الشعبية, ويحتاج الى التوسع بحيث يشمل 
الحراك كل المدن الفلس����طينية, حتى اهلن����ا في مخيمات اللجوء يجب 
ان يك����ون لهم دور في دعم االس����ير الغضنفر الن هذا ما يربك االحتالل 

ويجعله يخشى من ردات الفعل الجماهيرية ويعمل لها الف حساب. 
ال زال الغضنفر يزأر في وجه االحتالل, ويتحدى سياسة االعتقال االداري 
بكل اصرار وعزيمة, وهو يثق ثقة كبيرة في حتمية انتصاره على الجالد, 
وق����د يكتب له النصر ويبقى حيًا يرزق, او يكتب له النصر وهو ش����هيد 
وهى احدى الحس����نيين, لذلك فان تصعيد الغضنفر الضرابه باالمتناع 
عن ش����رب الماء, ربما يدخله في مرحلة الخطر الش����ديد, وكأنه يريد ان 
يضع حدا لمعانات����ه, وما مواقف االحتالل الصهيوني بتجميد االعتقال 
اإلداري الص����ادر بحقه إال محاول����ة لاللتفاف على إضراب����ه المفتوح عن 
الطعام والماء دون تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله اإلداري التعسفي, وأن 
قرار تجميد االعتقال االداري هو بالحقيقة إخالء لمسؤولية إدارة سجون 
االحتالل، والشاباك عن مصيره وحياته ، وتحويله إلى »أسير« غير رسمي 
في المستش����فى، بحيث يبقى تحت حراسة »أمن« المستشفى بدالاً من 
حراسة الّس����جانين, فاالحتالل يدرك تماما خطورة الحالة الصحية التي 
وصل اليها االسير الغضنفر نتيجة اضرابه عن الطعام والماء, وهو يريد 
ان يتنصل من مس����ؤوليته عما س����تؤول اليه االمور من هالك لألس����ير 
الغضنفر ال س����مح الله خوفا من أي ردات فعل للفصائل الفلس����طينية 

واشتعال للوضع الميداني.

الغضنفر يزأر في وجه االحتالل 

رأي

ال »ربي����ع فلس����طينيًا« في الضفة الغربي����ة المحتلة. هذا 
ما خلص����ت إلي����ه التقدي����رات الصهيونية لمس����تقبل 
االحتجاج����ات الت����ي أعقب����ت قت����ل األجه����زة األمني����ة 
الفلس����طينية للناش����ط الحقوقي، نزار بنات. هل يعني 
ذلك أن ال قلق »إس����رائيليًا«؟ وأن عمليات القمع س����تعيد 
األم����ور إلى ما كانت عليه؟ من وجه����ة نظر تل أبيب، فإن 
الواقع مفتوح على س����يناريوات ال يمك����ن التنّبؤ بها من 
اآلن، وإن كانت تس����تبعد حدوث تغيير في أداء السلطة، 
ف����ي كّل ما يتعّلق باألمن »اإلس����رائيلي«. الثابت إلى اآلن 
أن االحتجاجات تشّكل مصدر قلق »إلسرائيل«، خصوصًا 
لناحية إمكانية تضّرر قدرة السلطة على فرض سيطرتها 
األمنية في مدن الضفة، والتي ُتعّد واحدًا من عوامل قدرة 

الكيان على تحقيق أمنه.
تدرك تل أبيب أن قتل نزار بنات مّثل الش����رارة التي أّدت 
إل����ى إطالق احتجاجات في الش����ارع الفلس����طيني، كانت 
مقّوماته����ا متوّفرة مس����بقًا. ومن هنا، تعكف )س����لطات 
العدو( على دراسة األسباب الفعلية لالحتجاجات وليس 
الشكلية منها، وتقدير ما سيأتي بعدها، من أجل تحقيق 
هدفين اثنين: تقليص التأثيرات السلبية لألحداث على 
الس����لطة وتاليًا على »إسرائيل«؛ ومنع تكرار االحتجاجات 
في المس����تقبل عبر منع مس����ّبباتها، وبالتال����ي الحيلولة 
دون بروز تهديد اس����تراتيجي لقيادة الس����لطة ولدورها 

الوظيفي في خدمة الكيان.
عل����ى أن هذا االهتمام، النابع من قلق فعلي، ال تعكس����ه 
محدودية التعليقات »اإلسرائيلية«، الرسمية واإلعالمية، 
عل����ى الحدث، على رغم أن اإلضرار برجاالت الس����لطة ُيعّد 
إضرارًا مباش����رًا باألمن »اإلس����رائيلي«، وهو م����ا ال يتطّلب 
اس����تدالالاً خاصًا. والظاهر أن تل أبي����ب تهدف، من وراء 
»الال تعليق«، إلى تالفي إحراج الس����لطة على النحو الذي 
يمكن أن يقّلص قدرته����ا على مواجهة المحتّجين. ذلك 
أن التعليق »اإلس����رائيلي« بالدفاع عن الس����لطة سيرفع 
من مس����توى دافعية المتظاهرين للُمضّي في االحتجاج، 
في خطأ تح����رص تل أبيب على أن ال تق����ع فيه. مع هذا، 

ال يصع����ب تقدير ما يت����ّم تناوله على طاول����ة القرار في 
»إسرائيل«، والذي يمكن تلخيصه باآلتي:

-  واحد من أهّم دوافع االحتجاج، أداء السلطة الفلسطينية 
نفس����ها، إذ لم َتُعد السلطة تعبيرًا عن هوية فلسطينية 
كما كان يأمل الش����ارع، بل باتت قرينة لالحتالل وحارسة 
ألسواره، األمر الذي أفقدها شرعيتها، خاصة أنها تحّولت، 
بش����كل غير مس����بوق وعلني، إلى ما يش����به ذراعًا أمنية 
»إسرائيلية« مغروس����ة داخل المدن الفلسطينية لخدمة 

االحتالل وأمنه.
- فساد السلطة بمعظم رموزها ومسؤوليها السياسيين 
واألمنيين، وهو ما يتجّلى في طغيان منطق المحسوبيات 
 

ّ
وتوزي����ع »الغنائم« والصفقات المش����بوهة الناهبة للحق
الفلس����طيني، من دون أي محاس����بة أو خشية من الشارع، 
خاص����ة بعد أن بات قمع الحريات عادة مّتبعة، واالختالف 
ف����ي الرأي عّم����ا تمليه الس����لطة جريمة يحاَس����ب عليها 
بالس����جن أو القتل بدم بارد كما حصل مع الناش����ط بنات. 
وفوق كّل تلك الممارس����ات، جاء إلغاء انتخابات المجلس 
التش����ريعي بع����د أن قّدرت قيادة الس����لطة خس����ارتها 
فيها )لي����س لمصلحة خصومه����ا فقط، إنم����ا لمصلحة 
تيارات منافس����ة لها داخل البيت الواحد أيضًا(، لُيش����ِعر 

الفلسطينيون بانسداد األفق تمامًا.
- التح����ّول ف����ي تطّلع����ات الفلس����طينيين، س����واء في 
الضف����ة أو القدس، من رام الله، حيث رأس الس����لطة، إلى 
قطاع غ����زة، بعدما أدركوا بوعيهم الجمعي، أن الس����لطة 
فق����دت أّي تأثير لها ف����ي كّل ما يتعّل����ق برمزهم األول 
)ال ألنه����ا عاجزة فقط، بل ألنها ال تري����د أيضًا(، أي الحرم 
القدس����ي، وأن »إس����رائيل« تمارس فيه ما تشاء من دون 
أي محاس����بة. والواقع أن هذا »اليأس« س����ابق للمواجهة 
العس����كرية األخيرة بي����ن االحتالل وقطاع غ����زة، إذ كان 
الجمهور الفلس����طيني مدركًا أن الس����لطة باتت في واٍد، 
وقضاي����اه في واٍد آخر، األمر الذي نزع عنها صفة »الممثل 
الشرعي« لدى عامة الفلسطينيين، لكن من دون أن يوّجه 
تطّلعه����م وآمالهم إل����ى مكان آخر، حتى ج����اءت معركة 

»س����يف القدس«، حيث تصّدت فصائ����ل غزة للدفاع عن 
القدس والمقدس����يين، فكانت النتيجة: يأس فلسطيني 
من الس����لطة؛ وأمل في تحقيق المصال����ح وحمايتها عبر 

الفصائل.
كّل تل����ك العوام����ل أّسس����ت لالنتفاضة ضّد الس����لطة 
ورموزها، والتي أشعل ش����رارتها قتل الناشط نزار بنات، 
علمًا أن الس����احة الفلس����طينية شهدت س����ابقًا الكثير 
من عمليات القتل المش����ابهة، لك����ّن أيًا منها لم تؤّد إلى 
احتجاج����ات وصلت إلى حّد المطالبة بإس����قاط الس����لطة 

وقيادتها.
من هنا، تنظر »إس����رائيل« إلى قتل بن����ات كعامل مفّجر 
لالحتق����ان المتراكم، م����ن دون أن يدفعها ذل����ك، أو أيًا 
من رعاة الس����لطة خارج فلس����طين، إلى العمل على فرملة 
توّج����ه رام الله نحو القمع. لكن، ه����ل تؤدي االحتجاجات 
إلى تغيير في السلوك »اإلس����رائيلي« بما يفيد السلطة 

أمام شعبها؟
من المبكر اإلجابة عن هذا الس����ؤال، وإن كان الترجيح أن 
ال يتغي����ر الكثير على المدى المنظور. إذ إن »إس����رائيل« 
تعتقد أن الس����لطة ال تزال تنجح ف����ي قمع االحتجاجات، 
على رغم أن موجة الغضب لم تهدأ بعد. وعليه، فإذا كانت 
السلطة قادرة على القمع ومنع تكرار االحتجاجات، أو منع 
تدحرجها إلى األس����وأ إن تجّددت، فلن تندفع »إسرائيل« 
إلى التغيير، بل س����تضع رهانها على السياسة القمعية 

التي تتبعها رام الله.
مع ذلك، س����تجبر االحتجاج����ات »إس����رائيل« على إجراء 
»عمليات تجميل« للسلطة بش����كل ما، تمامًا كما ستدفع 
األخي����رة إلى محاول����ة احت����واء التبعات بأقّل الخس����ائر 
الممكنة، والهدف هو تحسين المكانة المتدهورة لقيادة 
الس����لطة وأجهزتها األمنية في الشارع الفلسطيني، لكّن 
هذا »التجميل« يمّثل تحّدي����ًا قد ال تقوى عليه تل أبيب 
نتيجة تجاذب����ات سياس����ييها وأحزابها في س����احتها 
الداخلية، وه����ي تجاذبات تمنعهم من اتخ����اذ أّي بادرة 

باتجاه رام الله، حتى وإن كانت شكلية.

يش���هد المجتمع الفلسطيني تزايد أس���لوٍب غريٍب 
في تعام���ل المواطنين الفلس���طينيين مع الجهات 
المختلفة والمتمثل في التس���حيج الموجه إلى ذوي 
النف���وذ، عبر إظهار توصيف مبالٍغ به وتوجيه التأييد 
دومًا لهؤالء المتنفذي���ن في المواقع المختلفة طمعًا 
فيما عنده���م، ورغم تفرد الفلس���طينيين على مدار 
الزمن بقدرتهم على اإلش���ادة في مواضع اإلش���ادة، 
وتوجيه االنتقاد في مواطن الخطأ والزلل بشكٍل مجرد 
دون إلقاء باٍل ألي بعٍد سواء سياسٍي كان أم مناطقٍي، 
حيث تشير اإلحصائيات إلى ارتفاع نسبة المتعلمين 
في أواسطه لنسبٍة تقارب %99 بما يعزز القدرة على 
النقد العلمي والموضوعي، إال أن أسلوب المداهنة بدأ 

يجتاح بعض قطاعاٍت من هذا الشعب المرابط.
ال ريب أن كثيرًا من العوامل االجتماعية والسياس���ية 
واالقتصادية االستثنائية المتداخلة التي يقاسيها 
الشعب الفلسطيني تلعب دورًا جوهريًا في نمو هذا 
األس���لوب المالزم لمجتمع���ات الدكتاتورية والظالم، 
بحيث أن ه���ذه العوام���ل تمكننا من رد التس���حيج 
إل���ى أن���واٍع مختلفة، اعتم���ادًا على المس���بب فيها، 
وأول هذه األنواع التس���حيج ذو الهدف االقتصادي، 
فال ش���ك أن هاج���س الفقر الناجم عن حص���اٍر امتّد 
لس���نواٍت والذي بدأ يتوغل في أذه���ان فئاٍت كثيرة 
من المجتمع ُيْلجئ البعض إلى اإلس���راف في توجيه 
الثناء واإلطراء تس���حيجًا لمس���ؤوٍل متنفذ وأمالاً في 
الحصول على مس���اعدة نقدي���ة أو عينية تعينه على 
مكابدة ضيق الحال، وفي بعض األحيان يتطور مأرب 
التس���حيج ويتخذ منحىاً جدي���ًا وأكثر تطرفًا أمالاً في 
الحصول على وظيفة دائم���ة هنا أو هناك أو الترقية 
ف���ي وظيفته عبر كيل الثناء والتغني بأمجاد أصحاب 
النفوذ في هذه المؤسسات القادرين على اتخاذ قرار 
التعيي���ن أو الترقية، أو ذكر مآث���ر الجهة الحركية أو 

العش���ائرية التي يمثلها صاحب النفوذ، وبكل أسٍف 
يصل ف���ي بعض المراحل إلى الهاوي���ة عبر التقارير 
الكيدية والكاذبة بح���ق زمالء العمل بما يترتب عليه 
ظل���م الكثيري���ن من الكف���اءات وأصح���اب القدرات 

العلمية.
وفي بعض األحيان يلعب العامل السياسي دورًا في 
نشوء التسحيج خاصةاً في ظل استمرار حالة التناحر 
الحزبي، فالتعصب الفصائلي يحمل صاحبه إلى الزيغ 
عن الحق، وممارسة التسحيج للجهة السياسية التي 
ينتم���ي إليها، فيرى حزب���ه المفضل على الحق تحت 
أي معايي���ر وفي أي ظ���رٍف ظالمةاً كان���ت أو مظلومة 
رغب���ةاً منه  في التأكيد على صدق انتس���ابه إلى ذلك 
الح���زب، وربما يختزن هذا التعصب الظاهري س���عيًا 
من���ه لتثبيت وتحس���ين أوضاعه من حي���ث راتبه أو 
موقع���ه الوظيفي أو اإلداري داخل اإلطار الحزبي، دون 
أن يضع ف���ي اعتباره إحقاق الحق خاص���ةاً في أجواء 
غياب النظام والقانون وتمكن س���مة القيادة الفردية 
ف���ي المؤسس���ات وتغييب اللوائ���ح الناظمة لحقوق 
األش���خاص وما من ش���أنه أن يحمي حقوق البسطاء 

والفقراء  والمعوزين.
وال ريب أن تماسك أفراد ش���عبنا العائلي واعتزازهم 
بأنس���ابهم وعش���ائرهم ميزة فريدة في عصر الَعْدِو 
نحو الحداث���ة والمدنية، إال أن العش���ائرية تنقلب –

ف���ي بعض األحيان-وباالاً عل���ى صاحبها، وتدفعه إلى 
ممارس���ة التسحيج بدوافع العاطفة نحو العشيرة في 
بض���ع أحيان، وبدوافع أخرى خفية ف���ي أحياٍن أخرى، 
فيصب���ح الحق في خلجاته تائه���ًا، ويضحى تعصبه 
العشائري خيارًا مفضالاً له، ويباهي بذلك ظنًا منه أن 
ذل���ك مظهٌر من مظاهر الفخ���ر، دون أن يعي أن ذلك 

موطٌن من مواطن الضالل.
إن اس���تمرار هذه العوامل س���الفة الذكر وغيرها من 

الممكن أن تمّكن ه���ذه الطريقة في المجتمع، فحالة 
االقتصاد المتردية واالستقطاب الحزبي والعشائري 
نذيٌر لتح���ول هذه الطريق���ة إلى ظاه���رة، بما يفتح 
على المجتمع الفلس���طيني تحوالاً إلى حالة األس���ياد 
والعبي���د، خاصة ف���ي ظل االنهي���ار المتزايد للطبقة 
الوس���طى في المجتمع التي تعتب���ر رافعة األهداف 
الكبرى وما يس���تتبعه ذلك من فشٍل محتمل لعملية 

التحرير الكبرى ومواجهة االحتالل الصهيوني.
إن أفضل الطرق في مواجهة هذا األس���لوب المتزايد 
داخ���ل المجتمع متمث���ٌل بإعمال القواني���ن الناظمة 
لحق���وق المواطني���ن داخ���ل المجتمع أو المؤسس���ة 
والعم���ل عل���ى تطويرها، فاحت���رام القان���ون وحده 
سيش���كل حمايةاً للضعف���اء من أي كيٍد يخش���ونه، 
وس���يادته هي التي س���تضمن للجمي���ع أن الكفاءة 
وحده���ا طريق الترقي ف���ي المناصب ال التس���حيج، 
وه���و كذلك الداع���م ألي مظاهر من مظاه���ر القبلية 
والعش���ائرية، وه���و الكفيل لتعزيز ثقاف���ة االنتماء 
للوطن وحماية حقوق األفراد بشكٍل مجرد دون النظر 

إلى أعراقهم أو انتماءاتهم السياسية.
ختام���ًا، فإن دعوتنا لمحاصرة أس���لوب التس���حيج ال 
يعني على اإلطالق اإلس���اءة ألصحاب النفوذ وتوجيه 
ألف���اظ بذيئة أو نابية أو حت���ى تغليظ القول لهم وال 
التجرد من االنتماء الحزبي أو التحلل من األنساب، بل 
هي دعوٌة دائمة مس���تمرة لتقديم النصح واإلرش���اد 
بالطريق���ة الالئقة ألصحاب النف���وذ وأصحاب القرار، 
وه���ي بهذا المعنى واجٌب ش���رعي ووطني ألن كثيرًا 
من أصحاب النفوذ يملك االس���تعداد الدائم لسماع 
وجهة النظر األخرى التي تعيينهم على اتخاذ القرار 
السليم، في حين أن قلةاً منهم يجد ضالته في التملق 
الدائم والمس���تمر وال يقبل أي انتقاٍد أو أي آراٍء أخرى 

ال تستهويه.

غضب الضفة ُيقلق كيان العدو: »الشركاء« يحتاجون إنعاشًا

»التسحيج« أسلوب دخيل على المجتمع الفلسطيني

بقلم: يحيى دبوق

بقلم: أ.محمد حميد
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أعلن أنا المواطن / ايهاب مضيوف جابر ش���عت 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )405798315( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / خميس محمد خميس الحاج 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )421022500( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم )2020/119( 
يف الطلب رقم )2021/1277( 

المس���تدعي: محمود بديع فايق س���اق الله هوية )926845173(. وكالؤهم/ 
محمد زكريا كحيل وعبد الحميد ريحان وسعد كحيل وجهاد حصيرة. المحامون 
المس���تدعى ضده/ الش���ركة الوطنية للمصاعد والمع���دات المتطورة والذي 
يمثلها/ اياد يوسف المقوسي. عنوانه/ غزة الرمال شارع احمد عبد العزيز برج 

وطن الطابق الخامس – شقة 503 و 504.
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل(( 

الى المستدعى ضده المذكور أعاله بما ان المستدعي المذكور أعاله قد تقدم 
لدى محكمة بداية غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )حقوق فسخ عقد 
واس���ترداد أموال( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه، ونظرا ألنك مجهول 
محل اإلقامة، وحس���ب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم )2021/1277( 
بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المس���تبدل. لذلك يقتضى عليك ان 
تحضر له���ذه المحكمة يوم الموافق )االثنين( بتاريخ 2021/9/20م الس���اعة 
التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في 

القضية والطلب باعتبارك حاضرا. حرر في: 2021/7/6م

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
  حمكمة جباليا ال�سرعية 

املو�سوع/ مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف
إلى المدعى عليه/ عمرو صالح عبد الرؤوف بعلوشة من المجدل وسكان تل الزعتر 
س���ابقا ومجهول مح���ل اإلقامة في تركيا االن لقد عادت القضية أس���اس 801 / 
2020 المتكون���ة بينك وبين المدعية/ هديل عصام علي بعلوش���ة من المجدل 
وسكان جباليا وكيلها المحامي/ نصر خضر من مقام محكمة االستئناف الشرعية 
ف���ي غزة مصدقة بموجب القرار االس���تئنافي أس���اس 8664 س���جل 22 المؤرخ 
ف���ي 2021/6/30م وموضوعها تفريق للهجر والتعلي���ق حكما قابال للطعن امام 
المحكمة العليا الشرعية لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في: 2021/7/6م

قا�سي جباليا ال�سرعي 
 حممود �سالح فروخ

         دولة فل�سطني
        ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية 

 املو�سوع / تبليغات �سرعية 
الى / سمر عبد الحميد عبد الدايم الحداد من السويد وسكانها ومجهولة 
محل االقامة فيها االن , نعلمك بأن زوجك بصحيح العقد الش���رعي غير 
الداخل ب���ك وال المختلي بك محمد عطا محم���د المصري من خانيونس 
وس���كانها قد طلقك طلقة واح���دة بائنة بينونة صغ���رى قبل الدخول 
وقبل الخلوة الصحيحة او الفاس���دة حال غياب���ك وال عدة عليك بموجب 
الحجة الصادرة عن محكمة خانيونس الشرعية المؤرخة في 2021/7/5م 
المسجلة في سجل 28 عدد 225 صفحة 295 لذلك صار تبليغك حسب 

األصول وحرر في 26 ذي القعدة سنة 1442ه��� الموافق 2021/7/7م 

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
رأت صحيفة »يديع���وت أحرون���وت« العبرية، في 
تحليل لها، أمس األربع���اء، أن »مصر بدأت تتحمل 
مس���ؤولية اقتصاد غزة تدريجًي���ا بع���د الع���دوان 

اإلسرائيلي األخير على القطاع«.
وحسب المحلل العس���كري في الصحيفة أليكس 
فيش���مان، فإن »النتيجة السياسية الفورية األهم 
لعملية حارس األسوار العسكرية هي أن مصر تأخذ 
تدريجيا بشكل متزايد المسؤولية عن اقتصاد غزة. 
وكلما تفك »إس���رائيل« ارتباطه���ا عن نقل بضائع 
وأموال م���ن أجل إع���ادة إعمار القط���اع، تجد مصر 
نفس���ها، خالفا لرغبتها، تتدخل بش���كل أعمق في 

إدارة القطاع«.
وتابع أن »المصريين هربوا طوال السنوات الماضية 
من هذه المس���ؤولية، ورس���خوا مكانتهم كوسطاء 
إقليميين، لكن الزخم الحاص���ل من زعيم حماس ، 
يحيى الس���نوار، يمكن أن يقود اآلن إلى فك ارتباط 
الحكومة اإلس���رائيلية، أخيرا، من المس���ؤولية عن 
رفاهية سكان غزة« المحاصر والذي يعاني من كارثة 

إنسانية رهيبة بسبب الحصار اإلسرائيلي«.
وأضاف فيش���مان أن���ه »بإمكان »إس���رائيل« اليوم 
تطبي���ق خط���ة أعدته���ا س���لفا عش���ية العملية 
العسكرية )العدوان على غزة في أيار/مايو الماضي(، 
ولم تخرجها إلى حيز التنفيذ كي ال تكسر القواعد، 
وتقضي بحظر إدخال أموال نقدا إلى قطاع غزة، وأن 
يتم نقل المس���اعدات القطرية على شكل قسائم 

شراء توزعها األمم المتحدة«.
وأش���ار فيش���مان إل���ى أن »إس���رائيل« تنقل إلى 
القطاع باألس���اس »بضائع توصف بأنها إنس���انية 
ووق���ود بحجم محدود ج���دا«. واضاف أن���ه »عندما 
أص���در التعليم���ات بإط���الق قذائ���ف صاروخية 
باتجاه القدس ، لم يتخيل الس���نوار أنه يتخذ قرارا 
تاريخيا يس���مح إلس���رائيل أن تزيل ع���ن كاهلها 

المسؤولية عن مستوى حياة سكان غزة«.
وادعى فيشمان أن »إسرائيل« كانت تجري اتصاالت 
غير مباشرة مع حماس حول مشاريع اقتصادية، لكن 
الموقف الرسمي اإلسرائيلي الذي عبر عنه مسؤولون 

رفيعو المستوى، وفي مقدمتهم وزير األمن، بيني 
غانتس ، هو رفضهم لتقديم أي مساعدات تتجاوز 
مواد غذائية أو أدوية معينة، بذريعة أنه يجب حل 

قضية »األسرى والمفقودين« أوال«.
وتابع أنه »باس���تثناء الرافع���ة االقتصادية بإطالق 
قذائ���ف صاروخية، ال توجد بحوزة حماس أي رافعة 
ضغط مقابل »إسرائيل« لتعيدها إلى قواعد اللعبة 
القديم���ة، وفي الجيش اإلس���رائيلي ينتظرون أول 
قذيفة صاروخية، من أجل ش���ن عملية عس���كرية 
جدي���دة تق���ود إل���ى تدمي���ر منظوم���ة القذائف 

الصاروخية المتبقية بحوزة حماس«.

يديعوت: مصر تأخذ تدريجًيا المسؤولية عن اقتصاد غزة بعد العدوان األخير

غزة/ االستقالل: 
رح����ب النائ����ب جم����ال الخضري رئي����س اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار بتقرير البنك الدولي 
واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة بش����أن تمكين 
مرور المس����تلزمات المدنية عبر المعابر، وكذلك 
تقدير احتياجات غزة في المرحلة األولى للتعافي 

بعد الحرب بمبلغ 485 مليون دوالر.
وقال الخض����ري في تصريح صحف����ي صدر عنه 
ام����س األربع����اء إن التقري����ر الذي ش����رح الحالة 
اإلنس����انية جراء الحرب وتراجع االقتصاد، وتجاوز 
معدالت الفقر والبطالة ل�50٪، يكتسب أهميته 
من المؤسس����ات الدولية الرفيعة والمتخصصة 

الصادر عنها.
وأك����د الخضري أن هذه التقاري����ر الدولية ُمهمة 
وتحتاج خطوات عملي����ة باتجاهين، األول العمل 

على الزام االحتالل بفتح المعابر بشكل عاجل ألن 
إغالقها هو خرق فاضح للقوانين الدولية، وعقوبة 

جماعية، وتعيق أي إمكانية تقدم في أي مجال.
وأض����اف » الجان����ب الثاني هو ض����رورة أن تؤخذ 
هذه التقارير بعين االعتبار ف����ي موازنات الدول 
في أوروب����ا والعالم حتى تدع����م التقرير، ويكون 
هناك دعم عاجل وسريع لألسر المعوزة والفقيرة، 
والقطاعات التي تضررت بش����كل كامل دوري بما 

يسهم في انتعاش واستقرار غزة«.
وقال » تركيز التقديرات الدولية عن حاجة أولية 
بمبل����غ 485 مليون دوالر للش����روع ف����ي معالجة 
آثار الحرب على غ����زة، وما يحتاجه ذلك من حرية 
حركة المعابر دون قيود، سيجعل هناك إمكانية 
للش����روع في تنفيذ الرؤية الدولية تنفيًذا عمليا، 
إضافة إلى توفير الدعم المالي المطلوب بش����كل 

عاجل«.
وأشار إلى أن األوضاع االنسانية واالقتصادية في 
غزة بسبب الحرب والحصار متردية لجميع سكان 
القطاع، وخاصة أصحاب البيوت المهدمة، ألنهم 
يعيشون معاناة مركبة، وعدد منهم مشردون عن 
منازلهم ويعيشون ظروفًا حياتية قاسية في ظل 

استمرار الحصار وإغالق المعابر وتأخر اإلعمار.
وشدد الخضري على أن خسائر غزة المباشرة وغير 
المباش����رة خالل فترة الحرب األخيرة، وما بعدها، 
وم����ا نتج عن إغالق معبر كرم أبو س����الم )أكثر من 
ش����هرين( واحتجاز آالف الش����احنات، وما أصاب 
االقتصاد، تأثيراته كبيرة على جميع سكان قطاع 
غ����زة، ويصعب تقديره بش����كل نهائي في هذه 
المرحلة حيث استمرار اإلغالق وآثاره االقتصادية 

واإلنسانية المتصاعدة.

الخضري يرحب بتقرير البنك الدولي بشأن احتياجات غزة بعد الحرب
غزة/ االستقالل: 

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة ، أمس األربعاء، أنها ستعلن النتائج النهائية 
للوظائف التعليمية خالل 10 أي���ام بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات مع ديوان 

الموظفين العام.
وأكد وكيل وزارة التعليم زياد ثابت في تصريحات سابقة له، أن المقابالت تأتي 
ضمن خطوات الحصول على معلمين جدد يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية، 
مثمنًا التعاون المش���ترك بين التعليم وديوان الموظفي���ن، ومتمنيًا التوفيق 

لجميع المتقدمين للمقابالت.
وأوضح أن الوزارة تلتزم بأعلى درجات العدالة والمس���ؤولية والشفافية واألمانة 
أثن���اء إجراء المقاب���الت وعمليات التوظي���ف، مؤكدًا عل���ى التركيز على جميع 
المعايير العلمية والعملية واألكاديمية والتربوية والشخصية والمعرفية خالل 

تلك المقابالت.

التعليم بغزة: النتائج النهائية 
للوظائف التعليمية خالل 10 أيام

غزة/ االستقالل: 
قال ل���ؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية االجتماعية في غزة امس األربعاء 
إنه ال يوجد موعد محدد لصرف شيكات الشؤون االجتماعية حتى اللحظة، معلال 
ذلك باس���تمرار الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية وعدم استالمها 

األموال الممنوحة لها سياسيا كما ان االتحاد األوروبي لم يف بالتزاماته.
وأضاف المدهون في تصريحات اذاعية:« وزارة التنمية اجتماعية أدرجت خالل 
العدوان كافة الح���االت االجتماعية المدرجة على برنام���ج التحويالت النقدية 
لالستفادة من المساعدات العينية واالغاثية التي تقدمها الوزارة وكذلك صرفنا 

لآلالف منهم مساعدات أفضل من قيمة مخصص الشؤون االجتماعية«.
وأوضح المدهون أنه خالل شهر سيتم اعتماد 7 االف اسرة مدرجة على برنامج 
التحويالت النقدية كأس���ر نووية لالستفادة من مس���اعدة نقدية قدرها 887 
شيكال على مدار 3 شهور، باإلضافة إلى أكثر من 13 أسرة ستتلقى مساعدة 700 
شيكل من البنك الدولي جميعهم من مستفيدي شيكات الشؤون االجتماعية.

وأش���ار إلى أن 23 ألف اسرة تتلقى مساعدة القس���يمة الشرائية بشكل دائم 
باإلضافة الى زيادة 70 دوالرًا لش���راء المنظفات واالدوات الصحية، مردفًا: »أهم 
البرامج حاليا المساعدات االغاثية الطارئة نقدمها للمواطنين جراء تضررهم من 

العدوان االخير على غزة بالشراكة مع وزارات االختصاص«.
ولف���ت المدهون إلى إن: »اس���تقبلت الوزارة من اتحاد الصناعات كش���فًا بكافة 
أس���ماء العم���ال الذين تضررت المصان���ع التي يعملون فيها وس���يتم صرف 

مساعدات لهم خالل شهر«.

التنمية االجتماعية: ال يوجد موعد 
محدد لصرف شيكات الشؤون
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أعلن أنا المواطن / عبد الله هاش���م عبد الله ابو حجير  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803886498( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / غازي ف���ؤاد خميس ابو نقيره عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )801215237( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة / ميساء جبر محمود كوارع  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )801114570( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محمد رجاء محمد ابو ش���وارب عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )804026913 ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / بهاء س���هيل احم���د حمودة  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )803830298( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد صبحي حس���ين ابو صقر عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )412239345( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية الإبتدائية

  املو�شوع تبليغ قرار ا�شتئنايف �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
إلي المدعى عليه / الوليد خالد نصار صيام من غزة ومجهول محل االقامة 
في تركيا االن لقد عادت القضية أساس 2020/473 المتكونة بينك وبين 
المستأنف ضدها / فاطمة ناصر شعبان السدودي من غزة وسكانها من 
مقام محكمة االس���تئناف الش���رعية في غزه بتصديق الحكم االبتدائي 
بموجب أس���اس اس���تئنافي ۸65۸ س���جل ۲۲ المؤرخ في 2021/6/30م 
وموضوعه���ا تفريق للضرر من الغياب حكم���ا قابال للطعن أمام المحكمة 
العليا الشرعية، لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/7/7م

  قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد طاهر �سحادة

 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

املو�شوع تبليغ قرار ا�شتئنايف  �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
إل���ى المدع���ي عليه / طه صالح موس���ى بهار من غزة ومجه���ول محل االقامة 
في تركي���ا االن لقد عادت القضية أس���اس 2021/102 المتكونة بينك وبين 
المستأنف ضدها / امل حس���يب محمود المنسي من غزة وسكانها من مقام 
محكمة االس���تئناف الش���رعية في غزة بتصديق الحك���م االبتدائي بموجب 
أس���اس اس���تئنافي 8665 س���جل ۲۲ المؤرخ في 2021/6/30م وموضوعها 
تفريق للضرر م���ن الهجر والتعليق حكما قابال للطع���ن أمام المحكمة العليا 

الشرعية، لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في  2021/7/7م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد ظاهر �سحادة

 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

 املو�شوع تبليغ قرار ا�شتئنايف �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
إل���ي المدعي عليه/ محمد خليل عيد عنبر من غزة ومجهول محل االقامة 
خارج قطاع غزة لقد عادت القضية أس���اس 2020/578 المتكونة بينك 
وبين المس���تأنف ضدها/ فتحية بديع عيد عنبر من غزة وس���كانها من 
مقام محكمة االستئناف الش���رعية في غزه بتصديق الحكم االبتدائي 
بموجب أساس اس���تئنافي 8650 س���جل ۲۲ المؤرخ في 2021/6/27م 
وموضوعه���ا تفريق للهجر والتعليق حكم���ا قابال للطعن أمام المحكمة 
العليا الشرعية، لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/7/7م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد طاهر �سحادة

االستقالل/ وكاالت: 
وزعت تونس مش���روع قرار بشأن سد النهضة على 
أعضاء مجل���س األمن بصفتها ممث���ال للمجموعة 
العربية في المجلس، في وقت تكثفت االتصاالت 
الدبلوماس���ية قبيل جلسة منتظرة للمجلس اليوم 

الخميس لبحث أزمة السد اإلثيوبي.
ويحث مش���روع الق���رار إثيوبيا، عل���ى االمتناع عن 
االس���تمرار في تعبئة خزان سد النهضة من جانب 
واحد، ويطالب مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف 
مفاوضات السد بدعوة من االتحاد األفريقي واألمم 

المتحدة.
كما يدعو ال���دول الثالث إلى االمتناع عن اتخاذ أي 
إجراء يع���ّرض عملية التفاوض للخطر، ووضع نص 

اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خالل 6 أشهر.
ويعق���د مجل���س األمن جلس���ة الي���وم الخميس 
بن���اء على طلب دولت���ي مصب نه���ر النيل، مصر 
والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة 
ُعقدت قبل ع���ام، وانتهت بحّث أطراف األزمة على 

الحوار، تحت قيادة االتحاد األفريقي.
واس���تبقت مص���ر والس���ودان ذل���ك بتح���ركات 
دبلوماس���ية بهدف حش���د الدعم لموقفيهما في 
الجلس���ة المنتظرة الت���ي أعربت أدي���س أبابا عن 
رفضها للجوء الدولتين لمجلس األمن وتمس���كها 

بالوساطة األفريقية.
والتقى وزير الخارجية المصري س���امح شكري في 
نيوي���ورك مندوِبي ال���دول دائم���ة العضوية في 

مجلس األمن التي تمتلك ح���ق النقض )الفيتو(. 
وق���ال المتح���دث باس���م الخارجية ف���ي تغريدة 
إن ش���كري أكد ض���رورة أن يتحم���ل مجلس األمن 
مس���ؤولياته إزاء قضية س���د النهض���ة. كما أكد 
موق���ف مصر الثابت بش���أن ض���رورة التوصل إلى 

اتفاق ملزم بشأن تعبئة وتشغيل السد.
وقالت ال���وزارة، في بيان الحق، إن ش���كري التقى 

أيضا مندوبي الدول اإلفريقية.
ومن���ذ االثني���ن، تش���هد نيوي���ورك اجتماع���ات 
واتصاالت مصرية وس���ودانية مكثفة حول السد، 
حيث التق���ى وزي���ر الخارجية المص���ري نظيرته 
الس���ودانية مريم الصادق المه���دي، وأصدرا بيانا 

مش���تركا قاال فيه إن بدء إثيوبيا في الملء الثاني 
للس���د »تصعيد خطير يكشف س���وء نية إثيوبيا 
ورغبتها في ف���رض األمر الواقع«. وأضاف الوزيران 
أن ب���دء التعبئ���ة الثانية يعد انته���اكا للقوانين 

الحاكمة الستغالل موارد عابرة للحدود.
يشار إلى أنه رغم إصرار مصر والسودان على تأجيل 
ملء خزان الس���د حتى التوصل إلى اتفاق ش���امل، 
فقد أعلنت أديس أباب���ا في 21 يوليو/تموز 2020 
إنجاز مرحلة الملء األولى بس���عة 4.9 مليارات متر 
مكع���ب، كما كررت أديس أبابا ف���ي الفترة القليلة 
الماضية أنها ماضية في مرحلة الملء الثانية التي 

تتطلب 13.5 مليار متر مكعب من الماء.

سد النهضة.. مشروع قرار عربي بمجلس األمن وتحركات مصرية سودانية قبيل جلسة اليوم

بغداد/ االستقالل: 
اس���تهدف هجوم ب����14 صاروخا، امس األربع���اء، قاعدة عين 
األس���د التي تضم عس���كريين أميركيين في محافظة األنبار 
غربي العراق، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، وفقا 

لمتحدث باسم التحالف الدولي.
وق���ال المتحدث باس���م التحالف الدولي في س���وريا والعراق 
الكولوني���ل واين ماروت���و في تغريدة على تويت���ر إن »قاعدة 
عين األسد تعرضت لهجوم ب�14 صاروخا أدت لوقوع إصابتين 

طفيفتين«، موضحا أنه يت���م »تقييم األضرار«. ووقع الهجوم 
عند الساعة 12.30 )09.30 بتوقيت غرينتش(، وفقا للمتحدث.

بدوره���ا، قالت خلية اإلع���الم األمني في العراق، إن الس���يارة 
التي اس���تخدمت كمنصة إلطالق الصواريخ كانت تحمل مادة 

الدقيق للتمويه.
وأضافت الخلية في بيان، أن الهجوم على قاعدة عين األس���د 

تم ب�14 صاروخا، فيما انفجرت صواريخ أخرى أثناء إطالقها.
وكان مدير ناحية البغدادي بمحافظة األنبار شرحبيل العبيدي 

ق���ال، في وقت س���ابق من ي���وم امس، إن قاعدة عين األس���د 
تعرضت لهجوم بالصواريخ. وأش���ار إلى أن القوات األميركية 

الموجودة بالقاعدة ردت على مصادر النيران.
وأوض���ح العبيدي أن الحادث���ة أدت إلى احتراق عدد من منازل 
المواطنين، ووقوع ضحايا، ولفت إلى أن الجيش العراقي طوق 

مكان إطالق الصواريخ وفرض حظرا للتجول على المنطقة.
وقالت مص���ادر اعالمية، إن فصيال عراقيا يطلق على نفس���ه 
»لواء ثأر المهندس« أعلن مسؤوليته عن إطالق الصواريخ على 

قاعدة عين األسد، بحسب بيان تم تداوله على مواقع التواصل.
وأش���ارت إلى أن طائرات حلقت في س���ماء ناحي���ة البغدادي 
فيما أغلق الجيش العراق���ي مداخل المدينة بحثا عن منفذي 

الهجوم.
ويأتي الهجوم غداة تعرض مطار أربيل الدولي الذي تقع على 
مقربة منه القنصلية األميركية في إقليم كردس���تان العراق، 
لهجوم بطائرات مس���ّيرة مفخخة دون أن ُيس���فر عن خسائر 

بشرية أو أضرار مادية، بحسب ما أعلنت سلطات اإلقليم.

تضم قوات أميركية.. إصابات بهجوم صاروخي على قاعدة عين األسد غربي العراق

كابول/ االستقالل: 
قال حاكم والية بادغيس حس���ام الدين شمس إن مس���لحي طالبان اقتحموا 
مدينة قلعة نو عاصمة الوالية الواقعة غربي أفغانستان، وإن اشتباكات تدور 

بين مقاتلي الحركة وبين القوات األفغانية.
و أوضح حاكم الوالية أن مسلحي طالبان يسيطرون على 6 مديريات في الوالية 
من أصل 7، أي جميع مديريات الوالية باستثناء مقر العاصمة قلعة نو التي ما 
تزال تدور فيها االش���تباكات، وأشارت مصادر اعالمية إلى أن تمكن طالبان من 
هذه المديرية سيجعلها أول والية كاملة تسيطر عليها الحركة في أفغانستان 

من بين 34 والية، وهو تطور خطير خاصة بعد انسحاب القوات األميركية.
وإلى جان���ب التط���ورات الميدانية، يجري مبع���وث وزي���ر الخارجية القطري 
الخاص بمكافحة اإلرهاب والوساطة مطلق القحطاني محادثات في العاصمة 
األفغانية كابل مع المس���ؤولين األفغان بهدف تعزيز دور الوساطة القطرية 

ودفع المفاوضات األفغانية.
والتقى القحطاني أمر الله صالح وس���روار دانيش نائبي الرئيس األفغاني كما 
التقى القحطاني وزير الخارجية األفغاني محمد حنيف أتمار الذي جدد التزام 

حكومته بإيجاد حل سياسي والوفاء بمسؤولياتها إلنجاح محادثات السالم.
وأكد المبعوث القطري التزام الدوحة بدعم عملية الس���الم األفغانية، مشددا 
على أهمية وقف العنف من أجل اس���تئناف المحادثات وإيجاد حل سياسي، 

حسب بيان الخارجية األفغانية.
وفي الس���ياق ذاته، ق���ال وزير الخارجية اإليراني محم���د جواد ظريف إن على 
األط���راف األفغانية العودة لطاولة الحوار لما يترتب على اس���تمرار الحرب من 

نتائج سلبية، وأضاف أن الحل السياسي يعتبر األنسب لألزمة األفغانية.
واجتم���ع ظريف في طهران مع عدد من المجموعات األفغانية من ضمنها وفد 
برلماني أفغاني وآخر من طالبان، فيما قال المتحدث باسم طالبان إن االجتماع 

ناقش إحالل السالم في البالد.

طالبان توشك على السيطرة 
على أول والية كاملة
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غزة/االستقالل:
اختتمت منافس����ات الجولة الرابعة 
عش����رة من دوري الدرج����ة الممتازة، 
المباريات  الفوز في جميع  بتحقيق 

التي لعبت في الجولة.
وشهدت الجولة الرابعة عشرة غزارة 
تهديفي����ة، حيث تم تس����جيل 20 
هدفًا ، وكان لقاء خدمات رفح وبيت 
النصيب  الرياض����ي صاحب  حانون 
األكبر في األهداف، وتم تسجيل 6 
أهداف في المباراة التي تفوق فيها 
الضيف بيت حانون بأربعة أهداف 

مقابل هدفين.

الزعيم على القمة
واصل الزعيم سلس����لة االنتصارات 
وتربع����ه على ج����دول ترتيب دوري 
الدرجة الممت����ازة، حيث نجح بالفوز 
على شباب خانيونس بهدف وحيد 
والوصول للنقط����ة 31 في الصدارة 
،وبف����ارق نقطتين عن أقرب منافس 
اتحاد خانيون����س ، الذي تمكن من 
الفوز على الصداقة بثالثية نظيفة 
وامتالك����ه 29 نقط����ة ، وس����يلتقى 
الفريقان في الجول����ة القادمة على 
اس����تاد خانيونس وس����يكون هذا 

اللقاء حاسمًا لكال الطرفين.
وفي ه����ذه الجول����ة ن����ادي الجالء  
اس����تطاع الفوز على نادي هالل غزة 
، بثالث����ة أه����داف مقاب����ل هدفين 
وتق����دم   11 للنقط����ة  والوص����ل 
بالمركز وبف����ارق نقطتين عن نادي 
التفاح،الذي خس����ر من شباب جباليا 
بهدفي����ن دون رد ، و بقاء هالل غزة 
يعاني ويعد أقرب الفرق المرش����حة 

للهبوط لدوري الدرج����ة األولى هذا 
الموسم.

هدف من طراز عاملي
وش����هدت ه����ذه الجولة تس����جيل 
أهداف من طراز عالمي ، وكان أبرزها 
هدف الالعب القن����اص عالء عطية 
في مرمى البحرية ، بتسجيله هدفًا 
عابرًا للق����ارات من منتصف الملعب 
لحارس  األيم����ن  المقص  س����كنت 
البحرية ،  وأيضا هدف المتألق خالد 
النبريص في مرمى الصداقة ، حيث 
وضع الك����رة على يمين فادي جابر » 
ب����وش رجله الخارج����ي » ، في لقطة 
س����حرية ناذرا ما نراها ف����ي دورينا 

الغزي.

بع����د نهاي����ة الجول����ة ، الزال خالد 
النبريص يتألق و يسجل و يساهم 
في انتصارات فريق االتحاد ، حيث 
نجح بتس����جيل هدفي����ن في مرمى 
الصداق����ة ، ليرفع رصي����ده إلى 13 
هدفًا في صدارة الهدافين و يالحقه 
نجم الشجاعية القناص عالء عطية 

برصيد 9  أهداف.

املباريات القادمة
السبت لقاء » تكس����ير عظم » على 
اس����تاد خانيونس ، س����يجمع بين 
المتصدر شباب رفح و مالحقه اتحاد 
خانيونس ، و على ملعب فلس����طين 
الصداقة يستضيف شباب جباليا ، 
و في يوم األح����د يغادر بيت حانون 

الرياضي لجن����وب القطاع لمواجهة 
ش����باب خانيون����س عل����ى اس����تاد 
خانيونس ، و عل����ى ملعب اليرموك 
لق����اء اتح����اد الش����جاعية و خدمات 
رف����ح ، و تخت����م الجول����ة بلقاءين ، 
األول س����يجمع  التفاح و هالل غزة 
عل����ى ملعب اليرموك في مواجهة ال 
تقبل القس����مة على إثنين بموجب 
موقعهم����ا ف����ي ترتيب ال����دوري و 
منافس����تهما الشرس����ة للبقاء بين 
الكب����ار ، و في اللق����اء الثاني الجالء 
الش����اطئ على  يصط����دم بخدمات 
ملعب فلسطين ، و عينه على خطف 
ال3 نق����اط للهروب أكثر من ملحمة 

الهبوط.

حصاد الدوري الممتاز
اشتعال المنافسة على » اللقب« و ملحمة رباعية في »القاع«

روما/االستقالل:
حين وقف العبو إيطاليا المنهكون أمام الكاميرات، عقب الفوز المبهج على إسبانيا 
بركالت الترجيح، قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، رددوا نفس الكلمات.

وقال ليوناردو بونوتش���ي »عانينا س���ويا، واآلن نحن على بعد سنتيمتر واحد من 
التحول إلى أساطير«.

وق���ال فيدريكو كييزا رج���ل المباراة »عانين���ا كفريق«، فيما أكد الم���درب روبرتو 
مانش���يني »في هذه المباريات يجب أن نعاني، وال يمكن أن يكون سهال الوصول 

إلى هذا الحد«.
واس���تمرت نفس النغمة في الصحف ، حيث ذك���رت »ال ريبوبليكا« اإليطالية في 

عنوانها »إيطاليا عانت كثيرا، واآلن اقترب الحلم«.
كما نشرت »الجازيتا ديلو س���بورت« مقاال لمدرب ليستر سيتي السابق، كالوديو 
رانيي���ري، قال فيه »يا لها من معاناة، لكن هذه ه���ي كرة القدم الدولية في أعلى 

مستوى.. عرض مذهل، كرة القدم تعني أيضا العرق والتعب والتعثر والدموع«.
طرق الفوز 

وعلى النقيض، أظهرت إيطاليا قدرة على اجتياز أكبر تحدياتها في بطولة أوروبا، 
ليقتنع الكثيرون في شبه الجزيرة بإمكانية التتويج باللقب، يوم األحد.

وف���ازت إيطاليا ف���ي مبارياتها بطرق مختلفة، حيث هيمنت ف���ي 3 لقاءات بدور 
المجموعات، أمام تركيا وسويسرا وويلز، بتسجيل 7 أهداف دون اهتزاز شباكها.

وضد النمس���ا في دور ال�16 اضطرت لخوض وقت إضافي، أمام منافس قوي بدنيا، 
لكن كان من المتوقع أن تفوز إيطاليا، ورغم افتقاد الحيوية والنشاط أظهرت مرونة 
مبهرة. فقد لعبت بشراسة هجومية في الشوط األول أمام بلجيكا، في دور الثمانية، 

وسجلت هدفين قبل االستراحة، مما كان كافيا للفوز بعد شوط ثان متوتر.
لكن أمام إسبانيا كانت المهمة مختلفة تماما ، وكان خط وسط إيطاليا مبهرا خالل 
البطولة، لكنه لم يتمكن من مجاراة خط وس���ط إسبانيا، بقيادة الساحر بيدري )18 

عاما(، الذي استحوذ على الكرة بنسبة 65 في المئة.
وس���ددت إس���بانيا 16 كرة على المرمى، مقابل 7 تصويب���ات إليطاليا خالل 120 
دقيقة، لكن فريق مانشيني تحمل الضغط وأظهر تماسكا حتى ركالت الترجيح.

وتعرضت إيطاليا لضربات طيلة مش���وار البطولة، إذ فقدت أليس���اندرو فلورينزي 
لإلصابة في المباراة االفتتاحية، والقائد جيورجيو كيليني في المباراة الثانية، ثم 
الظهير المتألق ليوناردو سبينازوال أمام بلجيكا ، لكن المجموعة تكاتفت الجتياز 

العقبات بطرق مختلفة.
ولم يعتمد تألق إيطاليا على العب واحد، ويتضح ذلك من تسجيل خمسة العبين 
مختلفين هدفين، ليصبح ثاني فريق في تاريخ بطولة أوروبا يحقق هذا األمر، بعد 
فرنس���ا عام 2000. فكانت إيطاليا مبهرة وممتعة في بعض األحيان، لكن قدرتها 
على تحم���ل المعاناة وخبرتها في ذلك، يمكن أن تكون أهم صفاتها في نهائي 

األحد.

تحليل: إيطاليا المرنة 
تخوض اليورو بعدة وجوه

مدريد/االستقالل:
بدأت رحلة إس���بانيا في بطولة أوروب���ا لكرة القدم 2020 
بفوض���ى وانتهت بألم الخ���روج ب���ركالت الترجيح أمام 
إيطاليا في ال���دور قبل النهائي لكنه���ا كانت تضحية 

لتجديد الدماء تعطي أمال في المستقبل.
ولم يكن الفريق الش���اب للمدرب لويس إنريكي مرشحا 
للفوز باللق���ب أو حتى الجتياز إيطالي���ا لكنه قدم عرضا 
قويا خالل التع���ادل 1-1 في ويمبلي وهيمن في الوقت 
اإلضافي ولم يترجم تفوقه ليخسر المعركة 4-2 بركالت 

الترجيح.
وكانت النهاية مناس���بة إلس���بانيا التي عجزت غالبا عن 
اغتنام الفرص لكن يسود شعور بالفخر بعد التغلب على 
المش���ككين إذ تعرض الفريق لصيحات استهجان من 
جماهيره في إش���بيلية وواجه انتقادات الذعة من النقاد 

داخل وخارج البالد.
وقال المدرب لويس إنريكي »شاهدت الكثير من األمور 
اإليجابية وس���اهم الالعبون الشبان بش���كل كبير وكان 
الهدف تش���كيل فريق يشعر الجماهير بالفخر وحققنا 

ذلك«.
ولم يبدأ المدرب مشواره وس���ط مؤازرة الجميع بالتأكيد 
بعد استبعاد القائد وأكثر الالعبين خوضا لمباريات دولية 
في تاريخ إسبانيا س���يرجيو راموس وعدم ضم أي العب 

من ريال مدريد.
وواج���ه المزيد م���ن الفوضى قبل البطول���ة حين أصيب 
القائد الجديد سيرجيو بوس���كيتس ودييجو يورينتي 
بكوفيد-19 ما من���ع الفريق من خوض تدريبات جماعية 

لمدة أسبوع.
واستهلت إسبانيا مسيرتها بالتعادل مع السويد وبولندا 

بأداء باهت ووسط أجواء صعبة في ستاد الكارتوخا ما أثار 
غضب وس���ائل اإلعالم وتم تبديد فرصها في المنافسة 
س���ريعا. لكن لويس إنريكي دافع عن فريقه بقوة خاصة 

المهاجم ألفارو موراتا.
وبعدها سحقت سلوفاكيا 5-0 وهزمت كرواتيا 5-3 بعد 

وقت إضافي حين سجل موراتا هدفا رائعا ومحوريا.
وكان الف���وز على سويس���را ب���ركالت الترجي���ح في دور 
الثمانية أقل إبهارا لكنها ادخرت أفضل أداء آلخر مباراة 
ض���د إيطاليا وتألق العبون صاع���دون مثل بيدري وداني 

أولمو رغم انتهاء اللقاء بالدموع.
ورغم اإلحباط لعدم الوصول للنهائي كان الش���عور في 
ويمبلي مختلفا تماما عن س���تاد لوجنيكي في موس���كو 
عقب الخروج على يد روسيا من كأس العالم 2018 حيث 

ساد شعور بانتهاء حقبة.
بداية �شيء رائع

وقال المدافع إيريك جارسيا »يجب أن نفكر في أنها قد 
تكون بداية شيء رائع«.

ويبدو جارس���يا قادرا على قيادة الدفاع لسنوات عديدة 
بجان���ب إيمريك البورت الذي حول الوالء من فرنس���ا إلى 

إسبانيا قبل شهر من انطالق البطولة.
وقال البورت »وصلنا لنقطة بعيدة وشاهدنا فرقا أقوى منا 
نظريا خرجت قبلن���ا. كانت أمامنا الكثير من الفرص لكن 

يوجد العديد من الوجوه الجديدة وقمنا بعمل مذهل«.
وستوجه إسبانيا أنظارها إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال ج���وردي ألبا »أظهرن���ا أن فريقنا مس���تعد لكأس 
العالم. سنرى ما سيحدث في المونديال وستكون هناك 
منتخبات قوية مثل األرجنتين والبرازيل لكننا سنقاتل 

ونتطلع ألن نلعب دورا كبيرا«.

إسبانيا تبدأ حقبة مميزة قبل كأس العالم
برازيليا/االستقالل:

بعدم���ا تذوق مرارة الهزيمة في أربعة نهائيات، يس���تعد ليونيل 
ميسي لخوض النهائي الخامس له مع المنتخب األرجنتيني.

ميس���ي يرغب بش���دة في اعتالء منصة التتويج وي���درك أن هذه 
الفرصة قد ال تتكرر مرة ثانية.

بعد مباراة حبست األنفاس واتسمت بندية كبيرة فوق المستطيل 
األخضر، نجح المنتخب األرجنتيني في انتزاع بطاقة التأهل لنهائي 

بطولة كوبا أمريكا، عقب الفوز على كولومبيا بركالت الترجيح .
وس���تواجه األرجنتين ف���ي النهائي منتخب البرازي���ل »المنافس 

األبدي« في مباراة سيتابعها الماليين حول العالم.
ويع���د هذا النهائ���ي الخامس للنجم ليونيل ميس���ي مع منتخب 
األرجنتين )نهائي كأس العالم 2014 والرابع في بطولة كوبا أمريكا(.

جمد منتظر
ويملك نجم برش���لونة األول ليونيل ميسي فرصة سانحة لمعانقة 

المجد، بعدما خسر نهائي كوبا أمريكا 3 مرات.
ويدرك ميسي أن الفرصة قد ال تتكرر مرة ثانية، ال سيما مع تقدمه 
في العمر، ووصول مسيرته الكروية إلى فصلها األخير، إذ يتوقع أن 

تكون بطولة كوبا أمريكا هذه هي األخيرة لميسي مع األرجنتين.
وتنتظ���ر جماهير األرجنتي���ن بفارغ الصبر تتوي���ج منتخبها بهذا 
اللقب الغائب عنها منذ س���نة 1993 حين توجت بها على حساب 

المكسيك بهدفين مقابل واحد.
ويدرك ميسي أن كل الضغوطات ستكون ملقاة على عاتقه للظفر 
باللقب، ألنه نجم المنتخ���ب األول ومن دون منازع ، و أن مهمته مع 
باق���ي نجوم األرجنتين لن تكون س���هلة في مب���اراة النهائي أمام 

المنتخب البرازيلي القوي للغاية.
جنوم من الطراز العاملي

وما يرفع من أسهم ليونيل ميسي في رفع الكأس بعد أيام هو قوة 
تشكيلة المنتخب األرجنتيني، التي تعج بمجموعة من النجوم في 

مختلف المراك���ز) دي ماريا، مارتينيز...(، مما يمنح مدرب المنتخب 
ليونيل سكالوني عدة حلول تكتيكية فوق أرضية الملعب، ومفاجأة 

الخصوم بخطط غير متوقعة.
كما أن انس���جام ميس���ي مع نجوم منتخب »التانجو« واضح بشكل 
كبير، إذ أن نجوم المنتخب يلعبون بانسيابية ومرونة كبيرة. زيادة 
عل���ى روح الفريق والتضحية الكبيرة فوق الميدان من أجل تحقيق 

االنتصارات.
ويتوق���ع أن تح���دث مهارات ليونيل ميس���ي الفارق ف���ي المباراة 

النهائية )ركلة حرة، تمريرة حاسمة...(.
كم���ا أن النجم األرجنتيني لدي���ه خبرة كبيرة جدا ف���ي المباريات 
النهائية، ويحتاجها بشدة لقهر البرازيل والعودة لألرجنتين بلقب 

طال انتظاره.

ميسي متحفز لفك لعنة األلقاب مع األرجنتين
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سلفيت/ االستقالل:
 نظمت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين وحركة »فتح« إقليم س���لفيت 
ومؤسسات المحافظة، يوم أمس، وقفة دعم وإسناد لألسير الغضنفر أبو 
عطوان، المضرب عن الطعام منذ 65 يوما في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 

رفضا العتقاله اإلداري.
وقال محافظ س���لفيت عبد الله كميل، في كلمته خالل الوقفة، »إن األسير 
الغضنف���ر عبّر في معركة األمعاء الخاوية التي يخوضها ضد الُمحتل عن 
عظمة فلسطين وشعبها، فهو خير ممثل لألسرى المناضلين، وأن األسرى 
يستحقون أن يقف كل أبناء شعبنا معهم في معركتهم ضد االحتالل«.

وبدوره  قال األس���ير المحرر اللواء عثمان مصلح »إن األسير الغضنفر ُيصر 
على إلغاء وإس���قاط منهج االعتقال اإلداري، ال���ذي يتيح لدولة االحتالل 
اعتقال أي فلس���طيني دون مس���وغ أو س���ند قانوني تح���ت مبرر الملف 

السري«.
وطالب المش���اركون في الوقفة، باإلفراج الفوري عن األس���ير الغضنفر أبو 
عط���وان وعن جميع األس���رى وفي مقدمتهم األس���رى المرضى، مؤكدين 
على ضرورة تكثيف الفعاليات الداعمة والمساندة لألسرى المضربين عن 
الطعام والوقوف إلى جانبهم، ووضع قضية األسرى على سلم األولويات.

ورفع الُمش���اركون صور األس���رى وفي مقدمتهم الغضنف���ر أبو عطوان، 
وش���عارات ُمنددة بما يتعرض له األس���رى من مضايق���ات وموت بطيء 

وظروف سيئة.

وقفة دعم وإسناد لألسير 
رام الله/ االستقالل:الغضنفر أبو عطوان في سلفيت

 قال���ت بنازير أبو عطوان، ش���قيقة األس���ير 
الغضنف���ر المضرب عن الطع���ام لليوم ال�65 
عل���ى التوال���ي رفض���ا العتقال���ه اإلداري، إن 
وضع���ه الصحي ف���ي مرحلة ما بع���د الخطر، 
والمستش���فى، ال���ذي يقيم فيه ح���ذر مرارا 
م���ن إمكانية تعرضه لنوب���ة قلبية أو دماغية 
مفاجئ���ة أو خلل في الدماغ غير مس���ترجع أو 

شلل دائم في الحركة.
ووصف���ت أبو عطوان ف���ي تصريحات متلفزة 
،  إض���راب ش���قيقها الغضنف���ر بالملحم���ة 

البطولي���ة، محذرة من خطورة وضعه الصحي، 
مش���يرة إل���ى أنه فق���د قدرته عل���ى الحركة 
ويعان���ي من عدم وضوح الرؤية، وعدم القدرة 
على النط���ق، وم���ا زال يرف���ض التعامل مع 

الطاقم الطبي.
وبين���ت أن���ه وبع���د ق���رار تجمي���د اعتقال 
ش���قيقها اإلداري، ادع���ت المستش���فى أنه 
سيتم معاملته اس���وة بأي مريض مدني، أي 
أنه يس���تطيع التوقيع على ورقة للخروج من 
المستشفى على مس���ؤوليته الشخصية، إال 

انها رفضت أن يطبق ذلك على الغضنفر.

وقال���ت: »نتعام���ل م���ع منظوم���ة احتاللية 
عنصري���ة، أعلنت عن ق���رار تجميد االعتقال 
االداري لاللتفاف على موض���وع الغاء الحكم 
اإلداري، حي���ث يقول���ون إنه لي���س معتقال، 
ويؤكدون من جهة ثانية أنه في حال استعاد 
صحته سيعود إلى األسر، ولن يتم احتساب 

فترة مرضه من ضمن فترة الحكم«.
وأكدت أن الغضنفر لن ينهي إضرابه إال بنيل 
حريت���ه، وهو يمتلك حرية الق���رار واالختيار 
ويس���تحق الدعم والمساندة في معركته مع 

السجان.

شقيقة األسير أبو عطوان: الغضنفر لن ينهي إضرابه إال بنيل حريته

رام الله /االستقالل:
أدان����ت وزارة الخارجي����ة والمغتربين بأش����د 
العب����ارات هدم قوات االحتالل اإلس����رائيلي 
من����ازل حمص����ة الفوق����ا باألغوار الش����مالية 
للمرة الخامس����ة خالل عام واالستيالء عليها، 
واعتبرته جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية 

يحاس����ب عليها القانون الدولي، ويندرج في 
إط����ار عمليات ضم الضف����ة الغربية المحتلة 
المتواصل����ة بم����ا فيها األغوار، كم����ا اعتبرته 
امتدادا لالنقالب اإلسرائيلي على االتفاقيات 

الموقعة.
ورفض����ت ال����وزارة، ف����ي بي����ان له����ا، أمس 

االربعاء، الصمت الدولي عل����ى هذه الجرائم 
واالنتهاكات، خاصة تلك الدول التي تتغنى 
بمبادئ حقوق اإلنسان وتدعي التمسك بحل 
الدولتين، وتساءلت: أين هي مواقف الدول 
التي تطالب بوقف إجراءات أحادية الجانب، 
وتطالب بإعطاء الحكومة اإلسرائيلية فرصة؟

»الخارجية« تدين هدم االحتالل خربة حمصة الفوقا وتعتبره ضمًا للضفة

نابلس/ االستقالل:
أّجل الجيش اإلسرائيلي هدم منزل منفذ عملية إطالق النار عند مفترق زعترة 
قرب نابلس منتصر شلبي؛ تجنًبا لوقوع أزمة دبلوماسية مع الواليات المتحدة 
األمريكية التي أرسلت طلًبا بعدم هدم منزل العائلة في قرية ترمسعيا، وفق 

ما ذكرته القناة 13 العبرية. 
 وبحس���ب القناة؛ جاء تدخل الوالي���ات المتحدة لكون منف���ذ العملية يحمل 

الجنسية األمريكية.
 وأشارت إلى أن المحكمة العليا اإلسرائيلية كانت قد ردت التماًسا بخصوص 

عدم هدم المنزل، وبذلك سمحت للجيش بتنفيذ أمر هدم منزل شلبي.
 يذكر أن ش���لبي يبلغ من العمر 44 عاًما، ويحمل الجنسية األمريكية، وصدرت 
بحقه مذكرة اتهام بالقتل بتدبير مس���بق، بعد تنفيذه عملية إطالق نار عند 
مفترق زعترة ق���رب مدينة نابلس، والتي أدت إلى مقتل المس���توطن يهودا 

غويتا، قبل شهرين.
 ووفًقا للقناة العبرية؛ ُينس���ب إلى منتصر شلبي كتابته وصية وإعالم زوجته 
بش���أنها، ومن ثم حصل على السالح وأطلق الرصاص في حقل مفتوح ليتأكد 

من عمل السالح.

االحتالل يؤجل هدم منزل منفذ 
عملية »زعترة« منتصر شلبي غزة/ االستقالل:

ش���رعت لجنة المؤسس���ات والعمل الخيري، في حركة 
الجهاد االس���المي، أمس األربعاء، بتوزيع مس���اعدات 

نقدية على عوائل شهداء معركة سيف القدس.
وأوضح مسؤول اللجنة منذر عزام، أن لجنته بالتعاون مع 
الجمعية الفلس���طينية إلغاثة عمال فلسطين  شرعت 
بتوزيع مس���اعدات نقدية بقيمة 500 دوالر ل�50 عائلة 
من عوائل شهداء معركة سيف القدس كدفعة أولى.

وأش���ار إل���ى أن اللجن���ة ستس���تمر ف���ي تقديم تلك 
المس���اعدات على دفعات متتالي���ة، وصواًل إلى عوائل 

جميع شهداء المعركة، خالل الفترة المقبلة.
وشدد عزام على أن حركة الجهاد االسالمي، ومن خالل 
دائرة المنظمات الش���عبية، ولجنة المؤسسات والعمل 
الخيري، تعمل جاهدة على توفير كل االمكانيات لذوي 
الش���هداء، وللفئات المتضررة من العدوان الصهيوني 

على قطاع غزة، من باب الوفاء لهم.

ا يس���يًرا في  وأكد أن المس���اعدات التي ُتقدم تعد جزًء
مقاب���ل التضحيات التي يقدمها أبناء ش���عبنا وأهالي 
الش���هداء خاص���ة، بتقديمهم فل���ذات أكبادهم على 
طريق تحرير القدس وفلس���طين، وعودتها من بحرها 

لنهرها.
وذك���ر عزام، أن اللجنة عملت خالل الفترة الماضية على 
تقدي���م المس���اعدات االغاثية والصحي���ة للعديد من 

الفئات في المجتمع.

العمل الخيري » للجهاد« تقدم مساعدات مالية لعوائل شهداء معركة »سيف القدس«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صدق الكنيس����ت اإلس����رائيلي، الثالث����اء، بالقراء 
الثاني����ة والثالثة على قانون يتي����ح ألربعة نواب 
االنس����الخ عن كتلتهم حتى لو لم يش����كلوا ثلث 

الكتلة.
وصوت لهذا القرار 60 نائبا في الكنيس����ت، فيما 
ص����وت ضده 54 آخ����رون. وامتنع أعض����اء القائمة 

المشتركة عن المش����اركة بالتصويت، إضافة إلى 
النائب عميحاي شيكلي من »يمينا« وايلي ابيدار 

من »يسرائيل بيتنو«.
ويتناقض التعديل مع الوضع القائم حتى اليوم، 
والذي بموجبه يتطلب انسالخ ثلث أعضاء الكتلة 
البرلماني����ة حتى ال يتم فرض عقوبات على النواب 
الذين ينفصلون عن حزبهم، ومن العقوبات التي 

تفرض عليهم منع ه����ؤالء األعضاء االنضمام إلى 
أحزاب قائمة وإلزامهم بإقامة حزب جديد لخوض 

االنتخابات القادمة.
وهذا القانون عرف في إطار االتفاقيات االئتالفية 
للحكومة الجديدة تحت »قانون تقسيم الليكود« 
بس����بب إتاحته إمكانية ألعضاء من حزب الليكود 

االنشقاق بهدف االنضمام لحكومة بينيت-البيد.

الكنيست اإلسرائيلي يصدق على قانون يتيح »تقسيم حزب الليكود«

اقتحم����وا باحات المس����جد األقصى المب����ارك، ونفذوا 
جوالت استفزازية داخله.

وذك����رت مصادر محلي����ة أن من المقتحمي����ن الحاخام 
يه����ودا غلي����ك، ال����ذي اش����تهر بدعوات����ه لتكثيف 
االقتحامات للمس����جد، وهو عضو كنيس����ت سابق من 

حزب »ليكود«.
وفي ش����هر حزيران الماضي اقتحم المس����جد األقصى 

المبارك 1741 مستوطنا بحماية شرطة االحتالل.
ا -عدا الجمعة   المسجد األقصى يتعرض يومّيً

َّ
ُيذكر أن

والس����بت- القتحامات م����ن المس����توطنين وجماعات 
يهودية خالل الفترتين الصباحية والمس����ائية، وسط 
حماية مشددة من ش����رطة االحتالل الخاصة فضاًل عن 

فرض قيود مشددة على رواده ومحاوالت لمنع إعماره.
وفي السياق اقتحمت آليات تابعة ل�«سلطة الطبيعة« 
التابعة لالحتالل، أرًضا تابعة لألوقاف اإلس����المية في 
حي الصوانة وس����ط القدس المحتلة، وشرعت بأعمال 

تجريف داخلها.
وأفادت مصادر مقدس����ية، أن األرض على مفرق وادي 
الجوز بجوار من����زل لعائلة الجالد في منطقة قريبة من 

السور الشرقي للمسجد األقصى المبارك.

وح����ذر مقدس����يون م����ن مخطط����ات االحت����الل التي 
تس����تهدف المنطقة من خ����الل تهيئتها القتحامات 

المستوطنين ومن ثم السيطرة عليها.
ويحاول االحتالل فرض تغيي����رات جذرية على معالم 
المدين����ة المقدس����ة، كسياس����ة احتاللي����ة لتنفي����ذ 

مخططات الضم والتهويد.
وحي الصوانة هو الحي السكني الوحيد الذي يقع على 

المنحدر الغربي لجبل الزيتون.
وكشفت »لجنة اإلشراف على البناء« االستيطاني ، أنه 
سيعلن عن مناقصات للشروع ببناء وحدات استيطانية 

ضمن الخطة ٢٣١٨٥، في غضون أسابيع.
وفي خربة حمصة الفوقا باألغوار الش����مالية، ش����رعت 

جرافات االحتالل، بعمليات هدم لمنشآت المواطنين.
وأف����ادت مصادر محلية، بأن جرافات االحتالل ش����رعت 
بعمليات هدم، واس����تيالء على منشآت المواطنين في 
المنطقة، موضًحا أن االحتالل هدم منشآت المواطنين 

أكثر من خمس مرات خالل عام.
وكان����ت ق����وات االحتالل ق����د داهمت، خرب����ة حمصة 
الفوقا، برفقة جرافات وش����احنات تحميل، إضافة إلى 
تواجد جرافات على حاجز »الحمرا« جنوب شرق طوباس.

م�ستوطنون  يقتحمون..

خان يونس/ االستقالل:
أرجعت بلدية بني س����هيال، تأخر تأهيل ش����ارع 
الشهداء في البلدة إلى اإلغالق المستمر للمعابر، 
وع����دم إدخ����ال الم����واد الخاصة بأعم����ال البنية 

التحتية.
وقال مدير المش����اريع في البلدي����ة المهندس 
محمد كالب »إغ����الق المعابر، وعدم اس����تكمال 
توري����د مواد األس����فلت، والبيس����كورس، وتأخر 
المس����تخلصات، والدفعات المالية، هي أسباب 
لتأخر العمل في تأهيل ش����ارع الشهداء بطول 

300 متر«.
وأضاف كالب في تصريح له، »تأخر مستخلصات 
الدفعات المالية مش����كلة عامة ف����ي كل منحة، 
وحاولنا تجاوزها باستئجار أرض، وإلزام المقاول 
بتجهيز المس����تلزمات قبل البدء باألعمال، لكن 

اغالق المعابر وعدم اس����تكمال المواد حال دون 
الوصول لتأهيل الشارع«.

وأش����ار إل����ى أن البلدية بانتظار فت����ح معبر كرم 
أب����و س����الم التجاري، واس����تئناف توري����د مواد 
»البيسكورس واألسفلت« الستكمال العمل في 

الشارع والبدء بسلفتته.
وتابع كالب »مع تأخر العمل بالمش����روع سمحت 
البلدي����ة للمركب����ات بالم����رور في الش����ارع، بعد 
تجهي����زه بم����ادة البيس����كورس، ورش����ه يوميًا 
بالمياه«، مستدرًكا »الس����كان اشتكوا من الغبار 
المنبعث من الم����كان لمنازله����م وعندها تقرر 

إغالق الشارع واستبداله بشارع فرعي«.
ولفت إل����ى أن البلدي����ة حرصت على اس����تمرار 
مصالح الناس المجاورين للش����ارع، بفتح الجهة 
الشرقية منه بجهة واحدة لعدم عرقلة أعمالهم.

بلدية بني سهيال توضح أسباب تأخر 
تأهيل أحد شوارع البلدة المهمة
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لندن/ االستقالل: 
أكد والدان أنهما كانا يس���تعينان بكتيب إرشادات لمساعدتهما على معرفة 

كيفية إطعام ولدهما، لكنهما فسراه على نحو خاطئ.
»لستة أشهر ونحن نطعم ابننا خضارًا وفواكه وأطعمة مهروسة ومكعبين إلى 
ثالثة م���ن الثلج مرتين في اليوم«، الكالم لوالدي���ن جعلهما الحرمان من النوم 
يفس���ران اإلرشادات بش���كل خاطئ ويحمدان الله من أن ذلك لم يسفر عن أي 

أذى لطفلهما. 
األبوان اللذان لم يكش���ف موقع »ميرور« البريطاني عن هويتهما شاركا القصة، 
فأكدا أنهما كانا يستعينان بكتيب إرشادات لمساعدتهما على معرفة كيفية 
إطعام ولدهما، لكنهما فسراه على نحو خاطئ. فعلى الملصق كان يوجد صورة 
مكعب ثلج يوضح كّم الطعام الواجب إعطاؤه بحسب النوع، مثاًل المكعب الواحد 
يرم���ز إلى البازالء أما المكعبان فللجزر، وهكذا. لكن األبوين كانا يطعمان الطفل 

الثلج بالفعل إلى جانب الخضراوات. 
ويقول أحدهما تعليقًا: »لم نس���مع مطلقًا بمس���ألة مكعبات الثلج، لكن بما أن 
الشركة محترمة تقيدنا بالتعليمات. ومع حلول الشهر السابع أشار الملصق إلى 
الفواكه والخضراوات والبيض والحبوب والبقوليات من ثالثة إلى أربعة مكعبات 
من الثلج ثالث مرات باليوم«. وهنا تداركا الخطأ الجسيم وعدم منطقية الزيادة.

نيودلهي/ االستقالل: 
تمكن���ت مجموعة من 14 ش���خصا من بي���ع الوهم الش���عب الهندي من 
خ���الل إقناعهم بأنهم يوف���رون تطعيم ضد فيروس كورونا المس���تجد 
»كوفيد-19«، ليتم كشف سيناريو تلك العصابة والتي اتضح أنها تقوم ب� 

تطعيم الشعب ب� مياه البحر.
وقامت الشرطة في الهند بإلقاء القبض على ال�14 شخًصا بعد أن كشفت 
عن برنامج لقاح وهمي ل� فيروس كورونا قام بحقن ضحاياه ب� مياه البحر، كما 
تم تنفيذ ما ال يقل عن 12 برنامج تطعيم مزيف في مركز مالي في جميع 
أنحاء البالد في مومباي بين مايو ويونيو ، حيث فرض المنظمون رسوًما على 

ضحاياهم مقابل الجرعات.
وكان أكث���ر من 2500 ش���خص قد تم خدعاهم من خ���الل عملية احتيال 
نظمها األطباء والطاقم الطبي الذين استغلوا عملهم بالمستشفيات لبيع 
الوهم للناس، وبعد القب���ض على العصابة المحتالة وجهت إليهم  تهم 

القتل غير العمد والتآمر الجنائي واالحتيال.
وقال »فيشال ثاكور« وهو مسؤول شرطة مومباي: »كان األطباء يستخدمون 
المياه المالحة ويحقنون بها األشخاص على إنها لقاح ضد فيروس كورونا 

المستجد، وأقاموا معسكر تطعيم مزيف«.
وأضاف: »لقد اعتقلنا األطباء الذين كانوا يس���تخدمون مستشفى إلنتاج 

شهادات مزورة ، قوارير ، حقن«.
وقد سجلت وفيات كوفيد في الهند ارتفاًعا قياسًيا في يونيو ، حيث دمرت 
موجة ثانية من الفيروس الخدمات الصحية في البالد وأس���فرت عن مئات 

اآلالف من الوفيات.
ووفًق���ا لوزارة الصح���ة الهندية امس ، كان هن���اك 30.62 مليون إصابة و 

403،281 حالة وفاة بسبب كورونا.

واشنطن/ االستقالل: 
بدأت حديقة حي����وان أميركية في تطعيم القطط الكبيرة والدببة والقوارض 
ضد في����روس كورونا كجزء م����ن الجهود الوطنية لحماية األن����واع الحيوانية 

باستخدام لقاح تجريبي.
وكانت النمور والدببة السوداء والبنية وأسود الجبال والقوارض أول من حصل 
على الجرعة األولى من جرعتين مقررتين. علمًا أن أيًا من الحيوانات لم يصاب 
بالفيروس، وفقًا لنائب رئيس الخدمات البيطرية في حديقة الحيوان. وتبرعت 
ش����ركة األدوية البيطرية زويتيس بأكثر م����ن 11 ألف جرعة لقاح للحيوانات 
التي تعيش في ما يقرب من 70 حديقة حيوان. باإلضافة إلى أكثر من اثني 

عشر محمية وملجأ ومعاهد أكاديمية ومنظمات حكومية تقع في 27 والية.

يطعمان ابنهما الثلج 
يوميًا بسبب تفسير خاطئ

)apaimages(         بدء اإقبال املواطنني بغزة على �ضراء املوا�ضي اإ�ضتعدادًا لعيد الأ�ضحى املبارك

البدء بتطعيم الحيوانات ضد 
القاهرة/ االستقالل: فيروس كورونا في واليات أمريكية

ق���دم رجل في مصر بعمر ال����23 على القيام 
بفعل ش���نيع بح���ق طفلت���ه الرضيعة فقط 

ليحرق قلب زوجته عليها.
حي���ث كان الزوج���ان يعانيان م���ن خالفات 
زوجية، مم���ا جعل الزوجة تذه���ب إلى منزل 
أس���رتها، وبع���د أن لحقها لتع���ود معه هي 
لم ت���رَض، فأراد أن يعيده���ا باإلجبار إال أنها 
رفضت وأصرت على الطالق، ما جعله يخطف 
طفلتهما الرضيع���ة من بين يديه���ا، وقام 
بضربها ثم ألقى بها إل���ى األرض فارتطمت 

بها بشدة.

وقد أثارت ه���ذه الواقعة الرع���ب في نفس 
الزوج���ة، الت���ي حملت طفلتها بي���ن يديها 
وأس���رعت بها إلى أقرب مستشفى، وهناك 
تم اس���تقبال الطفلة، وتم عمل اإلس���عافات 
الالزمة لها، ومكثت الطفل���ة يومين كاملين 
في المستش���فى إلى أن لفظت أنفاسها في 

اليوم الثاني.
بعد وف���اة الطفلة، توجه���ت األم إلى ديوان 
مركز شرطة اإلبراهيمية، حيث دائرة الواقعة، 
وتقدم���ت ببالغ ض���د زوجه���ا تتهمه فيها 
بضرب طفلته وإلقائها أرضًا انتقامًا منها، ما 
أدى إلى وفاة الطفلة بعد يومين من الواقعة 

داخل المستشفى.
وتمكنت األجه���زة المعنية من إلقاء القبض 
عل���ى الزوج )الجان���ي(، وبمواجهت���ه اعترف 
بجريمته، وت���م تحرير محضر بالواقعة، أثبت 
فيه ما توصلت إلي���ه التحريات، وأصبت فيه 

أقوال الزوجة، كما أثبت فيه اعترافات الزوج.
وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق 
في الواقعة، وبع���د انتهاء التحقيقات أمرت 
النياب���ة بإحالة المتهم، وال���ذي يعمل نجار 
مس���لح، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة 
جنايات الزقازيق، عل���ى خلفية إدانته بقتل 

طفلته الرضيعة.

مصري يقتل رضيعته ليحرق قلب زوجته

حقن مياه مالحة.. محتالون يطلقون 
حمالت تطعيم ضد كورونا بـ لقاح وهمي روما/ االستقالل: 

ش���هد أحد س���جون مدينة روم���ا اإليطالية 
األس���بوع الماضي حادثة غربية وغير مألوفة، 
حي���ث نجح رجالن ف���ي الفرار من���ه، تاركين 
وراءهما رس���الة أكدا فيها أنها س���يعودان 
مجددًا إليه، بعد أن يقوما بحل مشاكل عائلية 

تواجههما.
ووفق���ًا لما ذكرته تقاري���ر صحفية، فقد قام 
س���جينان بالهروب من سجن في روما بسبب 

تعرض أبنائهما للخطر. 
وأوضح الس���جينان ف���ي رس���الة تركاها أن 

أوالدهما يمرون بظروف حرجة بسبب قضية 
تتعل���ق بتجارة المخدرات، وه���و ما جعلهما 
يق���رران الهرب من أج���ل حمايتهم والدفاع 

عنهم.
وضمن الرس���الة نفس���ها ذكر الفاران أنهما 
اضطرا إلى الهرب من السجن ألن زوجتيهما 
مس���جونتان أيضًا، وبالتالي فال يوجد هناك 
من يحمي األوالد من المخاطر التي تهددهم 

بالخارج.
وحسبما نقلته »مونت كارلو«، فإن السجينين 
استخدما مبردا لنش���ر قضبان الزنزانة، وقاما 

بقص األسالك الشائكة التي تحيط بالسجن 
قبل أن يفرا منه، تاركين وراءهما رسالة أكدا 
فيها أنهما سيعودان في أقرب وقت فور حل 

المشاكل التي تواجه عائالتهم.
وذكرت المصادر أن الهاربين محكوم عليهما 
بالسجن حتى العام 2029 بتهمتي السرقة 
واالحتي���ال، مضيفة أنه من المقرر أن تضاف 
تهمة الفرار من الس���جن إل���ى قائمة التهم 
الموجه���ة إليهما، األمر الذي س���يعرضهما 
لعقوب���ة إضافية بالس���جن لمدة 5 س���نوات 

أخرى.

يهربان من السجن ويتركان رسالة يعدان فيها بالعودة

لندن/ االستقالل: 
في مش���هد كأنه من فيلم رع���ب، اندلع 
حريق ضخ���م ومرعب ف���ي مزرعة خاصة 
متصلة ب� حديقة حيوان »مالدن بروميناد« 
ل� الحيوانات األليفة، تس���بب في مقتل 
أكثر م���ن 100 حي���وان م���ن الحيوانات 

النادرة.
وص���ف مدير حديقة الحي���وان الحزين ، 
مش���هد الحريق الهائ���ل بأنه مثل فيلم 
رعب حي���ث ماتت حيوانات نادرة، بما في 
ذلك سلحفاة عمالقة وأرماديلو، في مزرعة 

إنقاذ، بحس���ب ما نشرت صحيفة »ديلي 
ستار« البريطانية.

فيم���ا يعتق���د أن الحريق وق���ع الحريق 
بسبب عطل كهربائي، في حظيرة خاصة 
في ش���به جزيرة دينجي، بداًل من حديقة 
الحيوانات الشقيقة في مالدون بروميناد 

، أيًضا في إسيكس.
كش���ف »كري���ج ويليامز« مدي���ر المزرعة 
إلنقاذ الحيوان���ات، كيف هرع الموظفون 
م���ن نومهم بعد منتص���ف ليل االثنين 
إلنقاذ 30 حيواًنا م���ن المبنى بينما كان 

رجال اإلطفاء يتعاملون مع الحريق.
بش���كل مأس���اوي ، أودى الحريق بحياة 
أكثر م���ن 100 من بي���ن 250 حيواًنا تم 
إيواؤه���ا داخل الحظيرة وخارجها ، والتي 
وصفها الموظفون بأنها »خسارة ال يمكن 

تعويضها‹.
قال ويليام���ز ، 41 عاًما: »تب���دو الحظيرة 
وكأنها مشهد من فيلم رعب. لقد ذهب 
كل شيء«، فقد تم نقل ما يقرب من 100 
رأس من الحيوانات التي نجت من الحريق 

إلى مأوى للطوارئ.

حريق ضخم يلتهم أكثر من 100 حيوان من الحيوانات النادرة


