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القدس المحتلة/ االستقالل: 
تلقى صحفيون وشخصيات إسرائيلية، 
دع���وات للمش���اركة في حف���ل افتتاح 
الس���فارة اإلماراتية في )تل أبيب( يوم 

األربعاء المقبل.
ونش����ر بعض المدعوين بطاقة الدعوة 

الس����فارة  تدش����ين  حف����ل  لحض����ور 
اإلماراتية وذلك بعد أس����بوع واحد من 
فتح السفارة اإلسرائيلية في أبو ظبي.

وأكد حساب عبر “تويتر” يتبع لوزارة 
الخارجية اإلماراتي����ة وينطق بالعبرية 

النبأ دون تفاصيل أخرى.

 اإلمارات تفتتح سفارتها في 
)تل أبيب( األربعاء المقبل

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
اقتحم مس���توطنون متطرفون صباح امس األحد، 
المس���جد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، 
بحماية أمنية مش���ددة، ووسط قيود مشددة على 

دخول الفلس���طينيين للمسجد، فيما كثف آخرون 
من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في 
مناط���ق متفرقة ف���ي الضفة الغربي���ة، في الوقت 
الذي اندلعت فيها مواجهات بين عشرات الشبان 

وق���وات االحتالل عل���ى مدخل بل���دة بيتا ومحيط 
جبل صبي���ح، قرب ب���ؤرة "ايفتار" االس���تيطانية. 

متطرف���ون،  مس���توطنون  واقتح���م 
المس���جد األقصى المبارك، من جهة 

مواجهات مع االحتالل بمحيط جبل صبيح وإصابة عامل بقلقيلية

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى« 
وآخرون يصعدون من اعتداءاتهم في الضفة 

غزة/ االستقالل: 
شهد قطاع غزة، أمس األحد، سلسلة فعاليات، 
للمطالبة برفع الحصار اإلسرائيلي عن القطاع 

وفتح المعابر وإدخال كافة احتياجات القطاع، 
والسماح بحرية الصيد. وشارك العشرات من 
التج���ار والعمال في وقفة أم���ام بوابة حاجز 

بيت حانون “إيرز” ش���مال القطاع، رافعين 
ش���عارات تطالب بالسماح لهم 
بحري���ة التنق���ل من وإل���ى غزة 

 غزة: وقفات للمطالبة بفتح المعابر ورفع الحصار

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادقت الحكومة اإلس���رائيلية، مس���اء أمس األح���د، على إقامة 
مس���توطنة "أفيت���ار" على جب���ل صبيح في مدين���ة نابلس بعد 

االحتالل يصادق على إقامة 
مستوطنة »أفيتار« جنوب بنابلس

 رام الله/ االستقالل:
 قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، إن وحدات القمع التابعة إلدارة 
معتق���الت االحتالل اقتحم���ت، أمس األحد، قس���م )2( بمعتقل "ريمون" 

»هيئة األسرى«: وحدات القمع تقتحم 
قسم )2( بمعتقل ريمون« وتنكل باألسرى

 الأ�ضري جرب يوا�ضل اإ�ضرابه عن 
الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري

تحليل.. مطالب عباس لعودة المفاوضات 
مؤشر خطير على  القضية الفلسطينية 

غزة/ سماح المبحوح:
أجمع محلالن مختصان بالش���أن السياس���ي الفلس���طيني أن ش���روط رئيس 

الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس لإلدارة األمريكية لعودة 
المفاوضات مع » اس���رائيل«، مؤش���ر خطير ي���دل على وصول 

القدس المحتلة / االستقالل:
صادق المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر »الكابينت«، خالل 
اجتماعه، مساء امس األحد، على خصم مبالغ من أموال المقاصة 

الحتالل مينع »الهالل الأحمر« من اإي�ضال 
م�ضاعدات اإن�ضانية ل�ضكان حم�ضة الفوقا

الكابنيت اإلسرائيلي يصادق على خصم 
597 مليون شيكل من أموال المقاصة

عكرمة �ضربي يدعو حلماية 
»الأق�ضى« يوم الـ8 من ذي احلجة

يوسف لـ »االستقالل«: المرحلة تتطلب إعادة بناء 
منظمة التحرير ومغادرة »أوهام« المفاوضات

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
َدَعا القيادي البارز في حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 
من الضفة المحتلة حسن يوس���ف، إلى سرعة إعادة بناء 

وإص���الح منظمة التحري���ر الفلس���طينية، لتضم وتمّثل 
الكل الوطني الفلس���طيني، بالشكل الذي 
يمكن م���ن مواجهة المخاط���ر والتحديات 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال ضابط إس���رائيلي إن "تقوية حماس في الش���ارع الفلسطيني، خاصة في 

الضفة الغربية، وإصرار إسرائيل على معادلة جديدة مع الحركة 
في غزة، يزيدان من فرص المزيد من التصعيد العسكري القادم، 

ضابط إسرائيلي: غزة مشكلة 
معقدة وال ضمانات بتحقيق الهدوء

وفاتان و53 
اإ�ضابة جديدة 

بكورونا يف 
ال�ضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزي���رة الصحة م���ي الكيلة، 
يوم أمس، عن تسجيل حالتي وفاة 

جديدة  إصاب���ة  و53 
بفي���روس »كورون���ا« 
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وأض����اف "من اّتخذ ق����رار إلغ����اء االنتخابات 
العام����ة، وأوقف عجل����ة الح����وار الوطني، وما 
زال يتغّول على الحري����ات بالضفة المحتلة، 
يتحّمل المس����ؤولية المباش����رة عما آلت وقد 
تؤول إليه األوض����اع"، مطالًبا الجميع الوقوف 
عند حدود مسؤولياتهم، في معالجة الوضع 
الراه����ن، ووض����ع المصلحة الوطني����ة العليا 

لشعبنا فوق كل اعتبار.

معاجلة حقيقية
وق����ال "على ال����كل الفلس����طيني، أن يبادروا 
ا، لمصالح����ة وطنية  وبش����كل إيجاب����ي ج����ّدً
حقيقي����ة، واالبتعاد عن أّية وس����يلة تصّعد 
من حال����ة االحتق����ان، وص����واًل إل����ى توحيد 
ا واحًدا  الشعب الفلس����طيني، والوقوف صّفً
أمام العدوان واإلرهاب اإلسرائيلي المستمر 

بأشكاله كاّفة تجاه شعبنا". 
وش����ّدد عل����ى أن المرحلة الراهن����ة تتطلب 
معالجة حقيقية وإصالح الواقع الفلسطيني 
الم����أزوم، انطالًقا من بواب����ة منّظمة التحرير 

الفلسطينية. 
وتاب����ع "ال يجوز البحث ع����ن حلول ومعالجات 
جزئي����ة للواق����ع، وترك األساس����ات، إذ إنه ما 
من ش����ّك أن هنالك ملفات أساس����ية، يجرى 
الحديث عنه����ا في كل جولة ح����وار ونقاش 
ُتعقد منذ عام 2005 )اتفاق القاهرة(، ويجب 

العودة من جديد للبدء بمعالجتها، وفي 
مقدمته����ا ض����رورة إعادة بن����اء وإصالح 

منّظمة التحرير". 
وأضاف "هذا الملف أساس����ي، فمنظّمة 
التحرير يجب أن ُيعاد بناؤها وإصالحها، 
عبر انتخابات حّرة ونزيهة لش����عبنا في 
داخل الوطن، وحيث ما أمكن في الشتات؛ 
لتمّثل المنّظمة بحق الكل الفلسطيني".

وفي ه����ذا الصدد، دعا إل����ى ضرورة عقد 
العامين للفصائل  اجتماع عاجل لألمناء 
الوطنية، للشروع في ترتيب هذا الملف، 

واس����تئناف الح����وارات الداخلّي����ة الج����اّدة 
والمثم����رة التي تؤس����س لش����راكة وطنية 
حقيقية، بالتزامن مع إطالق الحرّيات العامة 

بالضفة المحتلة.
وأشار إلى أن الملفات الداخلية الفلسطينية 
"ملتصقة ببعضها البع����ض"، وفق تعبيره، 
"وال ب����ّد من بحثها ومعالجته����ا رزمة واحدة، 
بمش����اركة الكل الوطني؛ للوصول بمخرجات 

تلقى إجماعًا والتفافًا من قبلهم".

مغادرة الأوهام
وأم����ام اس����تمرار مراهن����ة رئيس الس����لطة 
الفلس����طينية محم����ود عب����اس عل����ى خيار 
المفاوضات العبثية مع االحتالل، واستجداء 
الدعم من اإلدارة األمريكية إلعادة إحياء هذا 

المسار، تس����اءل القيادي يوُسف: "إلى متى 
ستبقى حالة المراهنة على األوهام؟".      

وأشار إلى أن اإلدارة األمريكية الحالية برئاسة 
"ج����و باي����دن"، ال تخلتف عن س����ابقاتها من 
اإلدارات، بالرغم من تلويحها للسلطة "ببعض 
الفتات"، على حّد وصفه، مبّيًنا أن "إدارة باي[

ن لم تغّير ش����يًئا من صفقة الق����رن الرامية 
لتصفية القضية الفلسطينية". 

وقال "من الخطأ أن تبقى السلطة تراهن على 
المس����ار ذاته، بعدما ُمنح الكثير من الوقت، 
وأثبت فش����له تحت كل الظ����روف، باعتراف 

مهندسيه".
في المقابل، ف����إن "المقاوم����ة خصوًصا بعد 
الق����دس، اس����تطاعت أن  معرك����ة س����يف 
تنج����ز وتف����رض مع����ادالت عل����ى االحتالل، 

ا )فريق  ويجب على هؤالء الن����اس حالّيً
الس����لطة( إعادة ق����راءة وتقييم ما جرى 
في المراحل الس����ابقة بش����كل دقيق، 
والبحث عن اس����تراتيجيات وسياسات 
جديدة، ترتقي إلى م����ا آلته إليه األمور 
مؤخًرا في مواجهة االحتالل"، بحس����ب 
القيادي بحماس.  ونّوه إلى أن الش����عب 
بأغلبي����ة مكّوناته تدعو  الفلس����طيني 
قيادة السلطة إلى إعادة تقييم وتقويم 
مس����ارها، ومغ����ادرة مرّب����ع الرهان على 
اإلدارات األمريكية المنحازة بشكل سافر 

لالحتالل، أو لحكوماته المتعاقبة.
وع����ن حكومة االحت����الل الجديدة برئاس����ة 
"نفتال����ي بيني����ت"، بّين أنها "لم تش����ر في 
برنامجها مطلًقا إلى إعادة الحوار مع السلطة 
الفلسطينية"، متسائاًل: "إذن على ماذا تراهن 

السلطة؟".   
وأكمل "ال يجوز للس����لطة أن تنظر إلى فتات 
هنا وهناك، من هذه اإلدارة أو تلك الحكومة؛ 
فش����عبنا الفلس����طيني قادر على أخذ زمام 
األمور بأي����دي أبنائه، للوص����ول إلى تحقيق 

أهدافه وتطّلعاته". 
معاناة م�ضاعفة 

أما بش����أن الواقع والظروف الحياتية لألسرى 
االحت����الل،  س����جون  ف����ي  الفلس����طينيين 

ق����ال القي����ادي يوس����ف إن واقعهم صعب 
ومعانتهم مضاعفة، "عل����ى وقع تغّول إدارة 
السجون بش����ّتى األس����اليب على حقوقهم 

وإنجازاتهم". 
وأوضح أن هؤالء األسرى، الذين قّدموا زهرات 
أعماره����م، وتعالوا عل����ى جراحاتهم من أجل 
قضي����ة وطنهم وش����عبهم ومقدس����اتهم، 
ا  يس����تدعي من الكل الفلس����طيني رس����مّيً
ا، الوقوف إل����ى جانبهم  ����ا وش����عبّيً وفصائلّيً

ومؤازرتهم، حتى كسر قيدهم.   
ولفت إلى أن الحركة األسيرة تعيش حالة من 
الوحدة الوطنية والتنس����يق المشترك، أمام 

انتهاكات إدارة سجون االحتالل. 
والخميس الماضي، أفرج����ت قوات االحتالل 
عن القيادي بحماس حس����ن يوسف، بعد أن 
اعتقلته من منزله في بلدة "بيتونيا" غربي رام 
الله، يوم 2 أكتوبر )تش����رين األول( الماضي، 

وحاكمته بالسجن اإلداري لمدة 9 أشهر.  
وكان يوُس����ف )63 عاًما( أمضى في س����جون 
االحت����الل، ما يق����ارب 21 س����نة، على فترات 
متقطعة، معظمه����ا في االعتق����ال اإلداري، 
إذ ُيعّد م����ن أبرز قيادات "حم����اس" بالضفة 
المحتل����ة، وم����ن الن����ّواب المنتخبي����ن ع����ن 
الحركة، في انتخابات المجلس التش����ريعي 

الفلسطيني األخيرة عام 2006. 

»إبقاء حالة االحتقان بالضفة ستؤول إلى نتائج ال ُتحمد عقباها«

يوسف لـ »االستقالل«: المرحلة تتطلب إعادة بناء منظمة التحرير ومغادرة »أوهام« المفاوضات
ال�ضفة املحتلة – غزة/ قا�ضم الأغا: 

َدَعا القيادي البارز يف حركة املقاومة الإ�ضللامية )حما�س( 
من ال�ضللفة املحتلة ح�ضللن يو�ضللف، اإىل �ضللرعة اإعللادة بناء 
واإ�ضللاح منظمة التحرير الفل�ضللطينية، لت�ضللم ومتّثل الكل 

الوطني الفل�ضطيني، بال�ضكل الذي ميكن من مواجهة املخاطر 
والتحديات التي تع�ضللف بالق�ضللية الفل�ضللطينية، ومب�ضرية 
�ضللعبنا الن�ضالّية �ضد الحتال الإ�ضللرائيلي. وقال القيادي 
يو�ضف ل�ضحيفة »ال�ضتقال« الأحد، يف اأول مقابلة �ضحفية 

له بعد الإفراج عنه من �ضجون الحتال اخلمي�س املا�ضي، اإن 
ال�ضارع الفل�ضطيني بال�ضفة املحتلة ي�ضهد حالة من الحتقان 
ا من اأن اإبقاء الو�ضع على  على وقع الأحداث الأخرية، حمذرًّ

مد عقباها، على حد تعبريه.  حاله �ضيوؤول اإىل نتائج ل تحُ

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت إذاعة جي����ش االحتالل »اإلس����رائيلي«، أمس األحد، أن 
مكات����ب وزارة الداخلية »اإلس����رائيلية«، امتنعت عن معالجة 
طلبات لم الشمل للعائالت الفلسطينية؛ رغم إسقاط الكنيست 

ل� »قانون المواطنة«، وعدم تمديد العمل ببند منع لم الشمل.
وبحس����ب اإلذاعة؛ فإن طواقم المستخدمين في مكاتب وزارة 
الداخلي����ة، يجدون صعوبة في التعامل مع طلبات لم الش����مل 
ومعالجتها أو قبول طلبات جديدة، في أعقاب إس����قاط »قانون 
المواطنة«، وهو الوضع الذي يس����مح للفلسطينيين من قطاع 
غ����زة والضفة الغربية بتقديم طلبات لم ش����مل للحصول على 

اإلقامة والتصاريح وحتى الجنسية اإلسرائيلية.
وأفادت أنه عقب إس����قاط »قانون المواطنة« في ال� »كنيست« 
قدمت الكثير من طلبات لم الشمل من فلسطينيين من الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بيد أن جميع الطلبات والملفات وضعت في 
األدراج، بسبب التعليمات التي وصلت قبل عدة أيام إلى جميع 

مكاتب الداخلية مفادها »عدم معالجة طلبات لم الشمل«.
وتش����ير التعليمات إلى أنه يمكن قبول طلبات لم الشمل من 
المراجعي����ن، لكن يمنع معالجتها ومناقش����تها أو البت به من 
قبل الجهات المس����ؤولة، بحيث توض����ع جميع الطلبات بأدراج 

مكاتب الداخلية حتى إشعار آخر، وذلك لحين صدور وتعميم 
تعليمات جديدة من قبل وزارة الداخلية.

وتأت����ي هذه التعليم����ات القاضية بعدم معالج����ة طلبات لم 
الش����مل، لحين صدور موقف نهائي من قبل وزيرة الداخلية، 
أييليت ش����اكيد، التي أعلنت أنها س����تحاول خالل األس����ابيع 
المقبل����ة تقديم مش����روع »قانون المواطن����ة« للتصويت عليه 
مج����ددا بالكنيس����ت، علم����ا أنه في ح����ال لم يق����دم القانون 
للكنيست، سيكون لزامًا على مكاتب الداخلية معالجة طلبات 

لم الشمل.
وبحس����ب اإلجراءات المعمول بها، ستكون المرحلة األولى من 
معالجة طلبات لم الشمل، فحص أمني للشخص ولهوية مقدم 
الطلب، علما أن األجهزة األمنية تصنف العائالت المش����مولة 
بطلبات لم الشمل على أنها مجموعة »خطيرة على أمن الدولة«.

وفشل البرلمان اإلسرائيلي ال� »كنيست«، الثالثاء الماضي، في 
تمديد العمل بقانون »المواطنة« المؤقت، بعد تعادل األصوات 

المؤيدة والمعارضة بواقع 59 صوتًا لكّل منهما.
وب����ات القانون، الذي ُيعرف ب� »قانون منع لم ش����مل العائالت 
الفلس����طينية«، الغيًا، بعد فش����ل الحكومة، برئاسة »نفتالي 

بينت«، في تجنيد األغلبية المطلوبة لتمديده.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم أمس، عن تس���جيل حالتي 
وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« بعد فحص 2480 عينة 
ف���ي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتعافي 221 حالة خالل 

ال� 24 ساعة الماضية.
وأش���ارت الكيلة خالل التقرير الوبائي ح���ول فيروس كورونا في 
فلسطين، إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالضفة الغربية، فيما 
اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: »طولكرم 2، جنين 2، 

بيت لحم 1، الخليل 2، نابلس1، قطاع غزة 45«.
وأوضحت أن نس���بة التعافي من الفي���روس بلغت 98.4%، فيما 

بلغت نسبة اإلصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من 
مجمل اإلصابات.

وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »جنين 
3، الخليل 1، أريحا واألغوار 1، قلقيلية 2، قطاع غزة 214«.

ولفت���ت وزي���رة الصحة إلى وج���ود 5 مرضى في غ���رف العناية 
المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 

في الضفة الغربية 13 مريضًا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس 
كورون���ا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 

541,673 بينهم 389,189 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

نابلس / االستقالل:
أع����اد أهالي بلدة بيت����ا جنوبي نابلس ش����مالي الضفة 
الغربية المحتلة، رفع العلم الفلسطيني على جبل الُعرمة 

بعد أن حاولت قوات االحتالل اإلسرائيلي إنزاله.
وكانت قوة إس����رائيلية اقتحمت جبل الُعرمة، وحاولت 
إنزال العلم عن س����اريته في قمة الجبل، لكنها فشلت 
بإنزال����ه بع����د تصدي الش����بان، فاكتفت بقط����ع الحبل 

واالنسحاب من الموقع.
واستبدل الش����بان على إثر ذلك العلم القديم ورفع آخر 

جديد مكانه.
يذكر أن جبل الُعرمة كان مسرًحا لمواجهات عنيفة في 
آذار/مارس من العام الماضي، بعد أن حاول مستوطنون 
االس����تيالء على الجبل، وأس����فرت تلك المواجهات عن 

استشهاد اثنين من أبناء بيتا وإصابة العشرات.

االحتالل يصدر تعليمات بعدم 
معالجة طلبات »لم الشمل«

وفاتان و53 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

أهالي »بيتا« يعيدون رفع العلم على جبل العرمة
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ومؤخرا، قالت وس���ائل إعالم عبرية، إن رئيس الس���لطة محمود 
عباس س���يقدم قائمة مطال���ب للرئيس األمريك���ي، جو بايدن، 

كشرط الستئناف المفاوضات مع "إسرائيل".
 ووفق القناة 12 العبرية، ف���إن قائمة المطالب مرتبطة بالضفة 
الغربي���ة، دون أي صلة بقطاع غزة، منها إعادة فتح مؤسس���ات 

مغلقة في شرق القدس.
وأضافت القناة أن من بين مطالب عباس الستئناف المفاوضات 
"اس���تعادة الوضع القديم في األقص���ى، ووقف إخالء منازل في 
القدس، وإطالق س���راح أس���رى، ووقف توس���يع المستوطنات، 
وإخ���الء البؤر االس���تيطانية، ووقف اقتحام���ات جيش االحتالل 
لمدن الضفة، وإعادة أس���لحة س���لبت من األجهزة الفلسطينية، 

وتجديد عملية لم الشمل، وزيادة رخص العمل في "إسرائيل".
وبحسب القناة فإن عباس وضع ش���رط عودة السلطة والجمارك 
إلى جس���ر اللنب���ي، وإصدار تصري���ح لمطار دولي ف���ي الضفة، 
ومنطقة تج���ارة حرة، والس���ماح ببناء خطوط س���كك حديدية، 
وتعديل "اتفاقية باريس" بخصوص الجمارك - ورفع مس���توى 

. 4G الشبكات الخلوية في الضفة إلى

م�ؤ�شر خطري
رأى المحلل السياس���ي محس���ن أبو رمض���ان أن مطالب عباس 
الس���تئناف المفاوضات مع االحت���الل والتي تتعل���ق بالضفة 
الغربي���ة دون قطاع غزة مؤش���ر خطير يدل عل���ى وصول الحالة 

الفلسطينية لمرحلة سيئة ورديئة للغاية.
واعتب���ر أبو رمضان خالل حديثه ل�"االس���تقالل" أن حصر عباس 
جمل���ة المطال���ب بالضف���ة دون غزة ، هو تش���ديد لالنقس���ام 
وتعميق حالة الصراع الفلس���طيني الداخلي القائم منذ سنوات 
وفصل القطاع عن الضفة، مبين���ا أن القوانين واألعراف الدولية 
تعتبر قطاع غزة جزءًا ال يتجزأ من المزيج السياس���ي والقانوني 

واالجتماعي والوطني الفلسطيني.

وبين أن الرهان على استئناف المفاوضات تحت اشراف اإلدارة 
األمريكية هو رهان فاش���ل، فهي تعيد احياء التجارب السابقة 
التي اس���تغلتها "اس���رائيل" لفرض الوقائع عل���ى األرض، من 
ناحية المشاريع االس���تيطانية واالستيالء على األراضي والمياه 

وأسرلة المدن وبناء جدار الفصل العنصري وغيرها. 
وأش���ار إلى أن بحث عباس عن ف���رص لتجديد المفاوضات 
خيار غير مجٍد، لذلك كان من الضروري عليه أن ينفذ قرارات 
األمناء العاميين المتعلقة بإنهاء االنقس���ام وإعادة ترتيب 
البيت الداخلي وإع���ادة بناء منظمة التحرير الفلس���طينية 
لينبثق عنها قيادة موحدة لقيادة الصراع، والمطالبة بإعادة 
اعمار غزة ووق���ف الحصار عنها، ومحاكم���ة مجرمي الحرب 
اإلس���رائيليين وإطالق يد المقاومة الشعبية، إضافة لوضع 

القدس والداخل المحتل أولوية لديه .
وأض���اف" كذلك يجب على الس���لطة التمس���ك بق���رار مجلس 
حقوق االنس���ان الذي صنف االس���تيطان بجريمة حرب وفرض 
عقوب���ات على دول���ة االحت���الل كأوراق قوة لديه���ا، بديل عن 
شروط المفاوضات التي لن تس���تطيع أمريكيا الزام "اسرائيل" 

بتنفيذها". 
وأكد أن اإلدارة األمريكية طيلة الس���نوات الماضية لم تستخدم 
أدوات القوة ضد  "اسرائيل" لتجبرها على التراجع عن سياساتها 
الخاصة باالستيطان أو اخالء المنازل وغيرها ، إنما كانت تكتفي 

ببيانات شجب وتنديد .
ونب���ه إل���ى أن االدارة األمريكي���ة ل���ن تضع األولوي���ة للقضية 
الفلسطينية على جدول أعمالها، إنما جل تركيزها ينصب على 

قضاياها الداخلية كالملف النووي االيراني وس���باق التسلح مع 
روسيا ومحاولة األخيرة فرض نفوذها على أوروبا. 

 خط�ة تكتيكية
بدوره، الكاتب والمحلل السياس���ي طالل عوكل اعتبر أن تقديم 
محمود عباس قائمة مطالب لإلدارة األمريكية كشرط الستئناف 
المفاوضات م���ع االحتالل، خطوة تكتيكية إلحراج " اس���رائيل" 
والضغط عليها من قبل المجتمع الدولي وأمريكا، خاصة أن ذات 

المطالب تنسجم وتتوافق معهم. 
وقال عوكل ل�"االس���تقالل" إن " وضع عب���اس جملة من المطالب 
كش���رط للعودة للمفاوضات هو تكتيك سياسي في إطار إدارة 

الصراع المفهوم آفاقه و أبعاده مع االحتالل اإلسرائيلي".
وأض���اف : " عل���ى الرغم من تمادي اس���رائيل خالل الس���نوات 
الماضية ف���ي مصادرة الحقوق الفلس���طينية وتجاوزها للكثير 
م���ن القوانين والقرارات المتعلقة بالقدس واالس���تيطان ، لكن 
الس���لطة لم تفقد االمل ف���ي إمكانية اجراء مح���اوالت للوصول 
لتس���وية ".  وأش���ار إلى أن المفاوضات من العناوين الرئيسية 
للخالف الفلس���طيني الفلس���طيني ، لكن الس���لطة على قناعة 
دائمة وتراه هو الخيار والنهج الوحيد ؛ النتزاع الحقوق الوطنية 
الفلسطينية وأساس���ًا لحل الدولتين، الفتا إلى استحالة تراجع 
الس���لطة عنه ، فهو قائم منذ توقيع اتفاقية أوسلو.  واستبعد 
المحلل موافقة "اس���رائيل" على مطالب الس���لطة، لوجود صراع 
وتنافس في الحكومة اإلس���رائيلية ، خاصة بين قيادة الحكومة 
األكثر تطرفا من سابقتها والمعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو .

ورأى أن مبدأ إعطاء للفلسطينيين حقوقهم السياسية كتقرير 
المصير وعودة الالجئين و منحهم القدس الش���رقية كعاصمة، 
وغيرها من الحقوق مرفوض لدى اإلسرائيليين " جمال وتفصيال"، 
الفت���ا إلى أنه ال يوجد حد من القناعة لدى " اس���رائيل" للذهاب 
لعملية سالم مبنية على أساس منح الفلسطينيين حقوقهم . 

رهان فاشل

تحليل.. مطالب عباس لعودة المفاوضات مؤشر خطير على  القضية الفلسطينية 
غزة/ �شماح املبح�ح:

اأجمع حملالن خمت�ش��ان بال�ش��اأن ال�شيا�ش��ي الفل�ش��طيني 
اأن �ش��روط رئي�س ال�ش��لطة الفل�ش��طينية حمم���د عبا�س 
لالإدارة الأمريكية لع�دة املفاو�شات مع » ا�شرائيل«، م�ؤ�شر 

خطري يدل على و�ش�ل احلالة الفل�شطينية ملرحلة �شيئة 
ورديئة للغاية. واعترب املحلالن يف اأحاديث منف�ش��لة مع 
ل� "ال�ش��تقالل" اأن ح�ش��ر عبا�س جملة املطالب بال�شفة 
دون غزة ، ه� ت�ش��ديد لالنق�ش��ام وتعميق حالة ال�ش��راع 

الفل�ش��طيني الداخلي القائم منذ �ش��ن�ات وف�شل القطاع 
عن ال�شفة، م�ش��ريين اإىل اأن الق�انني والأعراف الدولية 
تعت��رب قط��اع غزة ج��زءًا ل يتج��زاأ من املزيج ال�شيا�ش��ي 

والقان�ين والجتماعي وال�طني الفل�شطيني.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دع���ا خطيب المس���جد األقصى ورئي���س الهيئة 
اإلس���المية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري 
إلى الرباط في المس���جد األقصى إلعماره والحفاظ 
عليه ومنع المستوطنين من انتهاك حرمته وحرمة 

األيام المباركة من ذي الحجة.
وأكد الشيخ "صبري" أن عزم المستوطنين اقتحام 
األقص���ى عموًما ه���و انتهاك لحرمته، مس���تنكرا 
ما وصف���ه ب�"االعتداء الصارخ وزي���ادة في انتهاك 
حرم���ة األقصى المب���ارك بتهديد المس���توطنين 
اقتحامه في أيام مباركة للمسلمين قبل يوم عرفة 

ال���ذي يعتبر من األي���ام المرتبط���ة بالحج وصيام 
المسلمين".

وع���ّد "صبري" تهديدات المس���توطنين بانتهاك 
الحرمات والمقدس���ات في الثام���ن من ذي الحجة، 
انتهاكًا خطيرًا فيه اعتداءان أحدهما على المسجد 
األقصى وآخر على األيام المقدسة لدى المسلمين.

وقال: "إن دالالت إصرار المستوطنين على اقتحام 
األقصى يؤكد أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ال 
تقل خطورة وتطرفا عن الحكومة السابقة، فكلهم 

معتدون ومجرمون بحق المسلمين".
وحّمل "صبري" المسؤولية الكاملة لحكومة االحتالل 

الجدي���دة؛ ألنه���ا توف���ر الحماية للمس���توطنين 
المقتحمين.

كما حّمل "صبري" المس���ؤولية أيض���ًا للحكومات 
العربي���ة واإلس���المية التي تقّص���ر بحق األقصى 
المبارك والمقدس���ات اإلس���المية، مطالبا بضرورة 
التح���رك لوقف اعتداءات االحت���الل ومنع تماديه 

ضد المقدسات.
ويس���تعد المس���توطنون القتحام واسع للمسجد 
األقصى المب���ارك في الثامن من ذي الحجة، والذي 
يتزامن مع ما يس���مى "ذكرى خ���راب الهيكل" كما 

يزعم المستوطنون.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة إس���رائيلية أمس، أن عائلة المس���توطن 
القتيل في عملية زعترة تستعد في هذه األيام لتقديم 
دعوى قضائية ضد منفذ العملية األسير منتصر شلبي 

في الواليات المتحدة و »إسرائيل«.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرون���وت« العبرية إن عائلة 
المس���توطن القتيل في العملية »يهودا غواتا« ستقدم 
قريًب���ا دعوات قضائي���ة موازية في الوالي���ات المتحدة 
و»إس���رائيل« للمطالبة بمصادرة ممتلكات األسير شلبي 
بم���ا في ذلك األرض المقام عليها من���زل العائلة والذي 

هدمه االحتالل قبل أيام.
في حي���ن تعتب���ر الدع���وى القضائية المذك���ورة غير 
مس���بوقة، إذ لم يس���بق أن تم تقديم دعوات لمصادرة 

ممتلكات األسرى بما في ذلك األراضي والعقارات.
ونق���ل عن محامي���ة العائلة من منظمة »ش���ورات دين« 
قولها إن »الدعوى ستكون غير مسبوقة لإلمعان في ردع 

منفذي العمليات وعائالتهم«، وفق تعبيرها.
وتعتزم المنظمة المذكورة إحصاء أمالك األس���ير شلبي 
في الواليات المتحدة في الضفة الغربية المحتلة سعيًا 

إلرفاقها للدعوى لمصادرتها.

ونوهت الصحيفة، إلى أن قرار قائد جيش االحتالل 
في الضفة العربية يش���مل وض���ع اليد على األرض 
المقام عليها منزل ش���لبي ومنع البناء عليها مجدًدا 
وأن���ه لن يتم إلغ���اء االم���ر إال بقرار م���ن المحكمة 

اإلسرائيلية.
وكان االحتالل قد هدم منزل عائلة األس���ير ش���لبي قبل 

أيام والواقع في قرية ترمسعيا شمالي رام الله.
وقتل مستوطن وأصيب آخران بعملية إطالق نار نفذها 
األسير ش���لبي في 2 مايو الماضي، وانسحب من المكان 

ليتم اعتقاله بعدها بيومين قرب رام الله.

عكرمة صبري يدعو لحماية »األقصى« يوم الـ8 من ذي الحجة

دعوى قضائية غير مسبوقة ضد أمالك األسير شلبي

األغوار / االستقالل: 
منعت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس األحد، ش���احنة تابعة لجمعية الهالل األحمر 
الفلس���طيني من إيصال مساعدات إنس���انية ومواد تموينية لس���كان حمصة الفوقا 
باألغوار الشمالية. وأفاد مس���ؤول ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن 
جنود االحتالل منعوا الش���احنة من الوصول للس���كان لتسليمهم مساعدات إنسانية، 
وأعادوها من حيث أتت. يذكر أن االحتالل هدم قبل أيام تجمع حمصة الفوقا بش���كل 
كامل، وهي المرة الس���ابعة التي ُتهدم فيها منذ أواخر الع���ام الماضي وبداية العام 

الحالي، تاركًا المواطنين دون مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة.

القدس المحتلة / االستقالل:
صادق المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر »الكابينت«، خالل اجتماعه، مس���اء امس األحد، 
على خصم مبالغ من أموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين. وقال مكتب رئيس وزراء االحتالل 
نفتالي بينيت، إن المجلس الوزاري المصغر »الكابينت« صادق أمس على توصية وزير الدفاع 
بني غانتس بتجميد األموال التي تحولها الس���لطة الفلس���طينية إلى األس���رى وعائالتهم. 
وأضاف »سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة، 
وبعد ذلك سيتم اقتطاع األموال كل شهر من المقاصة«. يأتي ذلك بعدما أفادت إذاعة جيش 

االحتالل، بانتهاء اجتماع )كابينت( إثر انعقاد ثالث ساعات، دون الخروج بتفاصيل.

االحتالل يمنع »الهالل األحمر« من إيصال 
مساعدات إنسانية لسكان حمصة الفوقا

الكابنيت اإلسرائيلي يصادق على خصم 
597 مليون شيكل من أموال المقاصة
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية خانيون�س املوقرة 
يف الطلب 440 / 2021    يف الق�سية رقم 126 / 2020

المس���تدعي/ س���عيد مصطفى علي عبد الله- القرارة شارع صالح الدين 
مفت���رق الط���رق الش���رقية والغربية هوي���ة رق���م/ 913518635 وكياله 

المحاميان/ عبد الله الفرا وحسين أبو لطيفة من خانيونس
المستدعى ضدهما/ 1 - هشام حيدر مصطفى الفرا باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباق���ي ورثة والده – خانيونس ش���ارع جمال عبد الناصر الس���طر الغربي بالقرب 
من مس���جد طيبة والمقيم في مصر 2 -ش���ريف ياس���ر مصطفى الفرا من سكان 
خانيونس ش���ارع جمال عبد الناصر السطر الغربي منطقة الفرا والمقيم حاليًا في 
الواليات المتحدة األمريكية باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة والده وجده 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المس���تدعى ضدهما المذكوري���ن بعاليه، بما أن المس���تدعي قد أقام 
عليكما الدعوى رقم 126 / 2020 اس���تنادًا إلى م���ا يدعيه في الئحة دعواه 
المرفق لكما نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة، لذلك يقتضي 
حضوركما إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكما 
بهذه المذكرة، كم���ا يقتضي أن تودعا قلم المحكمة ردكما التحريري خالل 
خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغكما بهذه المذكرة، كما يقتضي أن تودعا 
قلم المحكمة ردكما التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكما 
بهذه المذكرة، علمًا بأنه تحدد لها جلسة األحد الموافق 2021/9/19م لنظر 
الدعوى ويكون معلومًا لديكما أنكما إذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمستدعي 

السير في دعواه حسب األصول /تحريرًا في 2021/7/11

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

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

يف الطلب املدين رقم 1321 / 2021 
يف الطلب املدين رقم 1048 / 2020 "طلب ادخال"

يف الدعوى املدنية رقم 847 / 2018
المس����تدعي/ نادي الصداقة للفروس����ية ويمثله رئيس النادي السيد/ عبد العزيز 
محمد زهدي أبو شريعة في غزة الشيخ عجلين بالقرب من منتجع الدولفين ويحمل 
هوي����ة رق����م/ 424500007 وكالؤه المحام����ون/ محمد عادل بسيس����و وحلمي وليد 
الحايك وتامر فتحي األش����رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياس����ر أبو ش����قفة ويوسف 
دياب قدوم ونائل إبراهيم العش����ي- غزة دوار أنصار ش����ارع الق����دس مقابل عمارة 

األوقاف مؤسسة محمد عادل بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 0599329595
المستدعى ضده/ محمد جبريل صبري الرفاتي من غزة تل الهوى خلف مستشفى القدس 

قيمة الدعوى: 44980 شيكال نوع الدعوى: حقوق عمالية  
في الطلب المدني رقم 1321 / 2021  في الطلب المدني رقم 2020/1048 "طلب ادخال"

في الدعوى المدنية رقم 847 / 2018
إلى المستدعى ضده المدعى عليه المذكور أعاله، بما أن المستدعي المذكور أعاله قد 
قام بتقديم طل���ب االدخال رقم 1048 / 2020 في القضية رقم 847 / 2018 فليكن 
بلعمك أنه قد تحدد لنظر الطلب المذكور جلس���ة يوم االثنين الموافق 2021/8/9م 
لذل���ك يقتضي منك الحضور وليكن بعلمك أنه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه 

يجوز للمدعي ان يسير بحقك في الطلب باعتبارك حاضرًا. غزة في 2021/7/6م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
 وزارة احلكم املحلي

اإعـالن  �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 إيداع مخطط توسيع نفوذ بلدية وادي السلقا
  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للجمهور الكريم 
انها قد قررت بجلس����تها رقم 2021/13 المنعقدة بتاريخ 2021/4/28 ايداع 

مخطط تفصيلي توسيع نفوذ بلدية وادي السلقا حسب الحدود التالية :-
نفوذ بلدية وادي الس����لقا حاليا من جهة ) الغرب ( وخط الهدنة من جهة 
)الشرق ( ومجرى وادي السلقا من جهة ) الشمال ( وشارع رقم )22( بعرض 
)34( مت����رًا حت����ى خط الهدنة من جهة ) الجن����وب ( وذلك طبقا للمخطط 
المودع بمقر لجنة التنظيم وادي الس����لقا تطبيقا لنص المادة السادس����ة 

عشر من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه واس���تنادا لنص المادة الس���ابعة عش���ر من ذات القانون فإنه يجوز 
لجميع ذوي الحقوق في االراضي واالمالك واالبنية المشمولة بهذا المشروع 
او بأي مشروع آخر اودع بمقتضى المادة السادسة عشر سواء بصفتهم من 
اصح���اب االمالك او بأية صفة اخرى االط���الع على المخطط المودع  وتقديم 
اعتراضاته���م عليه الى مكت���ب اللجنة المحلية لبلدية وادي الس���لقا خالل 

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

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

 رام الله/ االستقالل:
 قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن وحدات القمع التابعة إلدارة معتقالت االحتالل 

اقتحمت، أمس األحد، قسم )2( بمعتقل "ريمون" واعتدت على األسرى القابعين فيه.
وبينت الهيئة في بيانها، أن وحدات القمع )المتس���ادا، والدرور، واليمام(، ش���نت 
عملية قمع واس���عة ونكلت باألس���رى، وقامت بنقلهم من قسم )2( إلى قسم )8( 

بذات المعتقل.
وأضافت ان عملي���ة االقتحام تمت من دون أي مبرر يس���تدعي ذلك، وان وحدات القمع 
تعمدت خالل حملة التفتيش التي نفذتها اس���تفزاز األسرى بشكل مقصود، وتحطيم 
مقتنياتهم ورميها خارج غرف القسم، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر بين األسرى.

رام الله/ االستقالل:
يواصل األسير بس����ام صابر جبر، "28 عاًما" من قلقيلية إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 
ال�19 على التوالي. ونقل نادي األس����ير الفلس����طيني عن عائلة األسير جبر، أن ابنها بسام 
يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، رفًضا العتقاله اإلداري، 
مشيًرا إلى أنه يقبع في سجن عوفر. وأوضح نادي األسير أّن األسير جبر ُاعتقل في تاريخ 29 
أيار/ مايو الماضي من مكان سكنه في بلدة قطنة، وتم تحويله إلى االعتقال اإلدارّي لمدة 6 

شهور، وهو متزوج وأب لطفلتين وطفل، علًما أن هذا االعتقال األول لألسير.

رام الله/ االستقالل:
أكد نادي االس����ير يوم أمس، أن االحتالل سيفرج عن األسير محمد صالح علي 
)أبو ماهر( )31 عاًما( من بلدة كفر قدوم بقلقيلية، بعد اعتقال دام 14 عامًا في 
سجون االحتالل . ويشار الى أّن األسير محمد تمّكن من إتمام خطبته وهو في 

األسر قبل ثماني سنوات.

رام الله/ االستقالل:
طرأ تحس���ن طفيف على الحالة الصحية لألس���ير 
إياد حريبات )39 عامًا( من قرية س���كا قضاء مدينة 
دورا جنوب���ي الخليل، وتحتجزه س���لطات االحتالل 
حاليًا داخل قس���م الطوارئ بمستش���فى "سوروكا" 
اإلس���رائيلي، تح���ت أجه���زة التخدي���ر والتنفس 
االصطناعي، لكنه ما زال بحاجة ماسة لعناية طبية 

فائقة لحالته.
وأوضحت هيئة األسرى في بيانها، أن تدهورًا حادًا 
طرأ على الوضع الصحي لألس���ير حريبات في اآلونة 
األخيرة أثناء تواجده بمعتقل "ريمون"، حيث ُأصيب 
بالتهاب حاد في البروستاتا أدى إلى حدوث مشكلة 
حصر البول لديه، وُنقل على إثرها إلى المستشفى 

وتم تركيب أنبوب  لمس���اعدته عل���ى إخراج البول، 
وعند عودته إلى المعتق���ل انفجر األنبوب مما أدى 
إلى حدوث تهتك في المثانة والبروستاتا، وُنقل مرة 
أخرى إلى مشفى "سوروكا" وخضع لعملية جراحية 

صعبة ومعقدة.
وأضافت أن األس���ير حريبات كانت بحاجة ماس���ة 
لرعاية طبية حثيثة بعد خضوعه للعملية الجراحية 
األول���ى، لك���ن إدارة س���جون االحت���الل أعادته إلى 
المعتقل رغم حاجته للبقاء في المش���فى، مما أدى 
إلى تفاقم حالته بش���كل خطي���ر ودخوله بمرحلة 

حرجة.
ولفتت الهيئة أن األس���ير حريبات تعرض لجريمة 
طبية مس���بقًا من قبل إدارة سجون االحتالل، وذلك 

بعد االشتباه بتعرضه لحقنة ملوثة عام 2014 أدت 
إلى إصابته بانتشار بكتيري داخل جسده وإضعاف 
بنيته. وأشارت أنه خالل عام 2017 تعرض حريبات 
للرّش بغاز س���ام أدى إلصابته بحروق في الجس���م، 
خ���الل عملية قمع ُنفذت بحق األس���رى حينها في 
سجن "ريمون"، كما أصيب بمرض عصبي، سّبب له 
رعشة في جسمه، ومشاكل في النطق، وصعوبة في 
الحرك���ة، وفقدانًا مؤقتًا في الذاكرة، ولم تقدم إدارة 
معتقالت االحتالل العالج الالزم له حينها، وأهملت 

وضعه بشكل كبير.
الجدي���ر ذك���ره أن األس���ير حريب���ات معتقل منذ 
2002/9/21، ومحكوم بالسجن المؤبد، باإلضافة إلى 

20 عامًا.

الخليل/ االستقالل: 
ش���رع المحامي واألسير في س���جون االحتالل فريد 
األطرش، امس األحد، في إضراٍب مفتوٍح عن الطعام 

احتجاجًا على اعتقاله التعسفي.
وأفاد مركز حنظلة لشؤون األس���رى والمحررين بأّن 
األطرش أعلن دخوله بإض���راب مفتوح عن الطعام، 
احتجاجًا على اعتقاله التعسفّي منذ بداية األسبوع 

الماض���ي، باإلضافة إلى مماطل���ة المحكمة باإلفراج 
عنه. واعُتقل االط���رش عند حاجز الكونتينر المطل 
على طريق وادي النار الذي يربط بين شمال الضفة 
بجنوبها فجر األحد الماضي، خالل عودته إلى منزله 
في بيت لحم بعد مش���اركته في مس���يرة مناهضة 

لمقتل الناشط المعارض نزار بنات.
وكانت سلطات االحتالل الصهيوني، مددت األربعاء 

اعتقال المحامي فري���د األطرش، وهو مدير الهيئة 
المس���تقلة لحق���وق االنس���ان في جن���وب الضفة 

الغربية.
ونقلت مصادر عن عائلة المحامي األطرش قولها إن 
النيابة العسكرية أوضحت لهيئة الدفاع انها تنوي 
تقديم الئحة اتهام بحق���ه وتحمل تهمة رفع علم 

فلسطين في إحدى المظاهرات بمدينة بيت لحم.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، إن ممارسة 
اإلهمال الطبي بحق األس���رى الفلس���طينيين، هي 
واحدة م���ن ضمن االنتهاكات الت���ي تتبعها إدارة 
بانتهاك  المعتقالت اإلس���رائيلية، حيث تمع���ن 
حقوقه���م المكفولة بموجب االتفاقيات والمواثيق 
الدولية، المتعلقة بحقه���م في تلقي العالج الالزم 

والرعاية الطبية.
وتطّرقت الهيئة، في بيان، إلى مجموعة من الحاالت 
المرضية لعدد من األسرى القابعين في المعتقالت 
اإلسرائيلية، من بينها: حالة األسير نضال زلوم )57 
عاما( من مدينة رام الله، والقابع في س���جن "ايشل"، 

حيث يشتكي من مماطلة العيادة، وإدارة المعتقل 
في تقديم العالج الالزم له، والتش���خيص السريع 
لوضع���ه الصحي، فهو يعاني من ارتفاع في ضغط 

الدم والسكري ودوخة مستمرة.
وأش���ارت إلى أن األس���ير زلوم من األسرى القدامى 
الذين أمضوا في السجون ما يقارب )32( سنة، وهو 

محكوم بالسجن مؤبدين و35 عاًما.
وبينت أن األس���ير محمد تعامرة من مدينة جنين، 
والقاب���ع بمعتقل "ريمون"، يش���تكي م���ن أمراض 
الضغ���ط وارتفاع نس���بة الكولس���ترول ف���ي الدم 
وحموض���ة في المع���دة، ويحتاج متابعة س���ريعة 

لوضعه الصحي.

أما األس���ير فريج أبو ظاهر )28 عاًما( من بيت الهيا 
ش���مال غزة، والذي يقبع حالًيا في س���جن "نفحة"، 
يعاني من مرض يس���مى "فلفس���يا"، يس���بب له 
شحنات كهربائية زائده وتشنجات أدت مؤخًرا إلى 
سقوطه عن البرش وإصابته بالرأس، مما زاد وضعه 

الصحي صعوبة، إلى جانب تأزمه نفسًيا.
وحمل���ت هيئ���ة األس���رى، إدارة س���جون االحتالل 
المسؤولية الكاملة عن اس���تمرار مسلسل اإلهمال 

الطبي بحق األسرى الفلسطينيين.
وطالبت المؤسس���ات الدولية ومؤسس���ات حقوق 
اإلنسان والصليب األحمر بالقيام بدورها الالزم تجاه 

قضية األسرى على أكمل وجه.

»هيئة األسرى«: وحدات القمع تقتحم إدارة سجون االحتالل تتعمد اإلهمال الطبي بحق األسرى
قسم )2( بمعتقل ريمون« وتنكل باألسرى

لليوم الـ19 على التوالي
 األسير جبر يواصل إضرابه عن 

الطعام احتجاجًا على اعتقاله اإلداري

نادي األسير: اإلفراج عن أسير 
من قلقيلية بعد 14 عامًا

هيئة: األسير إياد حريبات بحاجة ماسة لعناية طبية فائقة

المحامي فريد األطرش يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل 
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دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية 

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

مذكرة تبليغ حكم غيابي  �صادر
 عن حمكمة دير البلح ال�صرعية

الى المدعى عليه / س���همان عبد الكريم احمد اس���ماعيل من السوافير وسكان 
المغازي س���ابقا والمقيم حاليا في بلجيكا ومجهول محل االقامة فيها اآلن لقد 
حكم عليك من قبل هذه المحكمة بتطليق زوجتك / االء اياد س���الم الحافي من 
قطرة وس���كان جباليا منك طلقة واحدة رجعي���ة وذلك المتناعك االنفاق عليها 
بدون س���بب شرعي وال عذر مقبول وتضررها من ذلك وان عليها العدة الشرعية 
اعتب���ارا من تاريخه ادناه ولك حق مراجعته���ا الى عصمتك وعقد نكاحك اثناء 
عدتها الش���رعية من���ك وفي حال انفاقك عليها ولها الح���ق في ان تتزوج بمن 
تش���اء من المس���لمين االكفاء بعد انقضاء عدتها الش���رعية منك واكتس���اب 
الدرجة القطعية موقوف النفاذ على تصدق محكمة االستئناف الشرعية حكما 
وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا بحق المدعى عليه قابال لالعتراض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/3/18م .

  قا�سي دير البلح ال�سرعي

   دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن ب�صاأن خمتار لعائلة �صبان
)) تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الس���يد / حامد فؤاد درويش ضبان قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
ضب���ان على من يرغب ف���ي االعتراض التوجه الى الدائ���رة في مقر الوزارة 

لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه (( .

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية خانيون�س املوقرة
يف الطلب رقم 432 / 2021 يف الق�سية رقم 37 / 2019

المستدعي/ وائل نايف األغا- من سكان خانيونس السطر الغربي محطة 
األغا للبترول هوية رق���م/ 919797563 وكياله المحاميان/ عبد الله الفرا 

وحسين أبو لطيفة من خانيونس 
المس���تدعى ضده/ إس���ماعيل أحمد محمد القاعود- من خانيونس معسكر 
الحاووز بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب سابقًا مجهول محل اإلقامة حاليًا

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المس���تدعي أقام عليك الدعوى 
رقم 37 / 2019 استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها 
وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة. لذلك يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك بهذه المذك���رة كما يقتضي أن 
تودع قلم المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك 
بهذه المذكرة، علمًا بأنه تحدد لها جلسة االثنين الموافق 2021/9/13م لنظر 
الدعوى، ويكون معلومًا لديك إنك إن تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي السير 

في دعواه حسب األصول. تحريرًا في: 2021/7/11م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 

الق�سية رقم 1656 / 2018      الطلب رقم 1352 / 2021
المس���تدعيان: 1 - محمد صالح فارس االس���ي هوية رقم 968442350 2 

- تيسير صالح فارس االسي – وكيلهم المحامي/ جميل سمير الجدبة
المستدعى ضده/ ناهض يونس خليل شابط 

نوع الدعوى: حقوق مالية   قيمة الدعوى: )32000( اثنان وثالثون الف شيكل فقط
تاريخ اإليداع: 2018/9/2  مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
القضية رقم 1656 / 2018      الطلب رقم 1352 / 2021

الى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما ان المس���تدعيين قد اقاما ضدك 
قضي���ة رق���م 1656 / 2018 والم���ودع لكما نس���خة عن الئح���ة القضية 
ومرفقاته���ا لدى قلم محكمة صلح غزة لذلك يقتضي عليك ان تودع ردك 
التحري���ري خالل 15 يوما لقلم محكمة صلح غزة والمحدد لها جلس���ة يوم 
الثالث���اء المواف���ق 2021/7/27م واذا لم تحضر او ت���ودع ردك التحريري 

سوف تتخذ اإلجراءات القانونية حسب األصول  حرر في: 2021/3/7م

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة 
الأ�ستاذ: اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

   دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن ب�صاأن خمتار لعائلة اخلطيب ) كرتيا (
)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير في وزارة الحك���م المحلي بمحافظات غزة بأن 
الس���يد / سمير سعيد محمود الخطيب قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
الخطي���ب ) كرتيا ( على من يرغب في االعت���راض التوجه الى الدائرة في مقر 

الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه (( .

اإعالن للعمـوم
نعلن نحن أبناء المرحومة / فاطمة س���ليم س���ليمان أبو عوكل أن الوالدة 
فاطمة سليم س���ليمان ابو عوكل المولودة بتاريخ 1945/1/1م قد توفيت 

في الدلم بالسعودية بتاريخ 2010/1/14 الموافق 1431/1/28ه���  .
 وهذا اعالن للعموم بذلك .

 اأبناء املرحومة فاطمة �سليم �سليمان اأبو عوكل

رام الله/ االستقالل: 
دع���ا مئات المتظاهرين على دوار المنارة 
وس���ط مدينة رام الله بالضف���ة الغربية 
المحتلة إلى رحيل رئيس السلطة محمود 
عباس وإس���قاط السلطة وحكومتها، في 
حين اعتقل عناصر أجهزة أمن الس���لطة 
ش���ابا خالل مش���اركته ف���ي التظاهرة. 
وش���ارك مئات المتظاهرين مساء امس 
األحد، بتظاهرة منددة باغتيال المعارض 
السياسي نزار بنات، رددوا فيها هتافات 
تدعو لرحي���ل عباس ورئي���س الحكومة 

محمد اشتية وإسقاط السلطة.
وهتف المتظاهرون بعبارات: "الشعب 
يريد إس���قاط النظام .. الش���عب يريد 
إسقاط العصابة .. يا عباس ويا اشتيه 
دم الناس مش ميه .. يا نزار سلم ع أبو 

عمار سلطتنا بتقتل ثوار".
وندد المتظاهرون بسياس���ة االعتقال 
واالغتيال السياس���ي، وسياس���ة قمع 
بات���ت تنتهجها  التي  المتظاهري���ن 

السلطة مؤخرا بحق المتظاهرين.
وهاجم���وا ف���ي هتافاته���م س���لوك 

األجه���زة األمني���ة بح���ق المعارضين 
نددوا  كما  والمتظاهرين،  السياسيين 
بممارسات األجهزة األمنية والتنسيق 
األمني مع االحتالل. ووزع المتظاهرون 
بيانا وسط المدينة دعوا فيه إلى فتح 
تحقيق مس���تقل وع���ادل ومعلن في 

جريمة اغتيال نزار بنات.

وطالب���وا ف���ي بيانهم إل���ى إقالة قادة 
األجهزة األمنية وإعادة هيكلتها وفق 
عقي���دة وطني���ة، كما طالب���وا بتقديم 
المتورطي���ن ف���ي قم���ع المظاه���رات 
إلى  المتظاه���رون أيضا  للقضاء. ودعا 
إقال���ة حكومة اش���تيه كونها تتحمل 
المس���ؤولية عن األولى عن كل الجرائم 

إط���ار قيادي  والمخالفات، وتش���كيل 
وطني تش���ارك في���ه كل القوى داخل 
التحري���ر. وخ���الل التظاهرة  منظم���ة 
اعتقلت األجه���زة األمنية ش���اًبا على 
دوار المنارة وسط رام الله، فيما أفادت 
مجموعة "محامون من أجل العدالة عن 

اعتقال مواطنين خالل التظاهرة".

تظاهرة وسط رام الله للمطالبة بالعدالة لنزار بنات ورحيل عباس

غزة/ االستقالل: 
قال القائم بأعمال مدير شئون األونروا في غزة سام 
روز: "إن الدمار الذي نتج عن التصعيد العس���كري 

األخير على غزة دمار هائل وواسع النطاق".
وذكر روز في تصريح صحفي تلقت "االس���تقالل" 
نس���خة عنه "لحقت األضرار بآالف المنازل والبنى 
التحتية". وأضاف "منذ انته���اء النزاع، بدأت فرق 
األونروا بإجراء تقييم لألضرار التي لحقت بالمنازل 

المدمرة كليًا وجزئيًا".
ولفت���ت أونروا إلى أن وكال���ة الغوث الدولية قامت 
بدفع ب���دل اإليجار المؤقت وإعادة االندماج لحوالي 

500 عائلة بقيمة إجمالية قدرها 1.0 مليون دوالر 
أمريكي. وأكدت أنها ستستمر في تقييم األضرار 
التي لحقت بالمنازل بش���كل جزئي والمضي قدمًا 
في دفع ب���دل اإليج���ار المؤقت وإع���ادة االندماج 
لألس���ر النازحة. وجاء تصريح روز خالل زيارته إلى 
مخيم الش���اطئ غرب غزة لدعم فرق البنى التحتية 
وتطوير المخيمات وفرق برنامج اإلغاثة والخدمات 

االجتماعية التابعة لألونروا.
إضاف���ة إلى للمش���اركة في تقييم األض���رار التي 
لحق���ت بمنزلين م���ن المنازل الت���ي تأثرت خالل 

التصعيد العسكري األخير على غزة.

وبحسب أونروا "فحتى اآلن، تم االنتهاء من تقييم 
ما إجماله 1,200 منزل على أساس المعلومات التي 
وردت إل���ى األونروا من خالل بوابة وزارة األش���غال 
العام���ة واإلس���كان". باإلضافة إلى ذل���ك، فقد تم 
تعمي���م المعلومات عل���ى فرق األون���روا المتنقلة 
والبال���غ عدده���ا 25 فريقًا أو الف���رق الثابتة البالغ 

عددها 35 والمنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة.
ولفت���ت إلى أن غالبية التقييم���ات أظهرت نتائج 
أولية مفادها أن معظم المنازل المتضررة تقع في 
محافظات الش���مال وغزة، وأن معظمها قد تضررت 

بشكل بليغ.

مسؤول أممي: الدمار بغزة هائل وواسع النطاق

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال ضابط إسرائيلي إن "تقوية حماس في الشارع الفلسطيني، خاصة في الضفة 
الغربية، وإصرار إسرائيل على معادلة جديدة مع الحركة في غزة، يزيدان من فرص 
المزيد من التصعيد العسكري القادم، خاصة مع مرور قرابة الشهرين على انتهاء 
الحرب األخيرة، وأي إسرائيلي يريد أن يصف في سطر واحد ال لبس فيه الوضع في 

غزة، ويلخص نتائج الحرب، فربما يجد صعوبة في العثور على اإلجابات".
وأض���اف ت���ال ليف رام في مقال بصحيف���ة "معاريف"، أن "غزة مش���كلة معقدة، 
وعلى األقل في ه���ذه المرحلة، يبدو أن العملية األخيرة مجرد فاصلة صغيرة، وقد 
واصلت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش تلخيص الحرب األخيرة، واستخالص 
الدروس، واالستعداد للحملة القادمة الجارية بالفعل، وبعد العملية األخيرة، أصبح 

الجيش مطلوًبا لخطط جديدة، تتضمن خطًطا للعمليات البرية لأللوية المناورة".
وأش���ار إلى أن "غزة ليست بالتأكيد التهديد الرئيسي، وال األخطر على "إسرائيل"، 
ومن بين العديد م���ن االعتبارات، فضلت الحكومة إزالة خيار االحتالل الرئيس���ي 
للقطاع م���ن جدول أعماله���ا، لكن كما هو الح���ال دائًما، فإن احتم���ال التصعيد 
هناك هو األكثر أهمية وفورية، أما بالنس���بة للمؤسس���ة العس���كرية، فيجب أن 
يكون التركيز على إيران، وبرنامجها النووي، وأس���لحتها التي ترسلها عبر الشرق 

األوسط".
أوضح أن "قضية األس���رى اإلسرائيليين، ومستقبل حكم حماس في غزة، تشكالن 
البرقيات والعوائق الرئيس���ية أمام أي تقدم في إنجاز عملية التهدئة لس���نوات، 
من أجل منع التصعيد التالي الذي كان وش���يًكا بالفعل، حيث تناور "إس���رائيل" 
باس���تمرار بين االس���تعدادات للحرب، ومح���اوالت تقليص التعزيز العس���كري 
لحم���اس، وتحقيق االس���تقرار في الوضع االقتصادي في غ���زة من خالل تحركات 

اقتصادية مكثفة التي توقفت عقب الحرب".
وأكد أن "إس���رائيل تفرض مباش���رة ش���روطا قديمة جديدة إلحراز تقدم في هذه 
القضاي���ا لحل قضية األس���رى، التي لم تحرز أي تقدم في ه���ذه المرحلة، بجانب 
حقائب الدوالرات القطرية غي���ر الخاضعة للرقابة، وفي نفس الوقت، فإن الجيش 
يرد بشكل مختلف على كل عمل مسلح ينطلق من قطاع غزة، من بالون حارق يتم 
نفخه، وصوال إلى زرع عبوات ناس���فة في السياج الحدودي، وانتهاء بإطالق صاروخ 

باتجاه إسرائيل".
وأوضح أن "اختبار القيادة اإلس���رائيلية والمؤسسة العسكرية سيكون متسًقا مع 
مرور الوقت مع سياس���ة الرد، ألنه لسنوات عديدة أقامت إسرائيل مع غزة معادلة 
الصم���ت التي اش���ترتها عن طيب خاطر، وأدى الخوف م���ن التصعيد والرغبة في 
الهدوء، واالس���تقرار األمني إلى ضبط النفس، لكن "إسرائيل" أشارت في ردودها 

على تضخيم البالونات الحارقة في األسابيع األخيرة أنها تنوي تغيير المسار".

ضابط إسرائيلي: غزة مشكلة 
معقدة وال ضمانات بتحقيق الهدوء
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�إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال

 تعلن بلدية بني سهيال لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين ألرض 
القس���يمة)7( من القطعة  رقم )219( أراضي بني سهيال  – السطر القبلي 
– شارع الفجم ، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية )3357( مترًا مربعًا بأنه 
قد تقدم لها المواطن /    س���ليمان شحدة سليمان الدرديسي  من سكان 
بني س���هيال ، وسند الملكية  باسم/   سليمان احمد سليمان الدرديسي ، 
من أرض القسيمة المذكورة بغرض الحصول على إذن بناء طابق ارضي  مع 
خدمات على مساحة المقسم المخصص له )160( مترًا مربعًا ، وذلك طبقا 

للطلب والمخططات المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
   ف���كل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه 
لدى قس���م التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمس���ة عش���ر يوما( من 

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

عــالء ر�ضــوان             حمدان ر�ضوان
الق�ضم القـ ـانوين           رئي�س البلدية

�إعالن فقد دفرت �سيكات
أعل���ن انا محمد منصور احمد ابو جبل من س���كان غ���زة وأحمل هوية رقم 

)901876947( عن فقد دفتر شيكات والذي يحمل االرقام التالية :-
)30000025()30000024()30000023()30000022()30000021(
)30000030()30000029()30000028()30000027()30000026(
)30000035()30000034()30000033()30000032()30000031(
  ،)30000040()30000039()30000038()30000037()30000036(
فأرج���و ممن يجده أن يس���لمه ألقرب مركز ش���رطة . وله جزيل الش���كر  

والتقدير . أو التواصل على رقم التالي : 0599967777

 دولة فل�ضطني
 ال�ضلطة الق�ضائية 

 املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
  حمكمة رفح ال�ضرعية البتدائية

 �إعالن ور�ثة �سادر عن حمكمة رفح �ل�سرعية
قدم���ت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة من مختار عائلة حج���ازي في 2021/7/8م 
تتضم���ن ان صفية حماد حامد النحال من رفح وس���كانها هوية رقم 701234247 
ق���د توفيت ال���ى رحمة الله تعالى بتاري���خ 1999/4/19م وانحصر ارثها الش���رعي 
واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها س���ليم س���ليمان 
اس���ليم حجازي وهم حماد ومحمود وحامد ومحمد وفاطمة وامنة وحليمة ثم بتاريخ 
2010/1/14م توفيت فاطمة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في زوجها 
حمدان جمعة س���ليمان طباس���ي وفي اوالدها المتولدين لها منه وهم عبد الخالق 
وعبد الكريم ورئيس���ة وحاكمة وحكمت ثم بتاريخ 2012/1/3 توفى حماد المذكور 
وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في اوالده المتولدين له من زوجته االولى المتوفاة 
قبله خضرة صيام عودة حجازي وهم عادل وش���وقي وعمر وس���ليم ومحمد واحمد 
وليلى وحنان وس���ناء وسوزان وفي زوجته الثانية نعيمة حجازي عودة حجازي وفي 
ابن���ه المتولد له منها وهو محمود فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة س���وى من ذكر 
وليس لها وصية واجبة او اختيارية وليس لها اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا 
ورثة س���وى من ذكر فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة رفح 

الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 2021/7/10م

 قا�ضي رفح ال�ضرعي 
 ف�ضيلة ال�ضيخ الدكتور / امين خمي�س حماد

دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
   حمكمة غزة ال�ضرعية البتدائية

�إعـالن طالق �سادر عن حمكمة غزة �ل�سرعية
إلى سيمونه انجيال بنت هانس رودولف بروك هاوس من ألمانيا المقيمة 
هن���اك نعلم���ك ان زوجك الداخل ب���ك بصحيح العقد الش���رعي اياد بن 
خليل بن عبد الله ابو عمو وس���كان الرمال قد طلق���ك لدى هذه المحكمة 
طلقة واحدة رجعية بعد الدخول س���جلت  في سجل 45 عدد 292 صفحة 
342بتاريخ اليوم 2021/7/11م وله الحق بإرجاعك اثناء عدتك الش���رعية 

منه وعليه صار تبليغك حسب األصول . حرر في 2021/7/11م

 قا�ضي غزة ال�ضرعي
  رائد حممد مطري

دولة فل�ضطني 
املجل�س الأعلى للق�ضاء 
لدى حمكمة �ضلح غزة

مذكرة ح�ضور بالن�ضر امل�ضتبدل
يف الطلب املدين رقم 718 / 2021   يف الدعوى املدنية رقم 2460 / 2019

المس���تدعون/-1 وجدان طلب س���المة أب���و غنيمة من غزة الرمال ش���ارع اللد والرملة 
بجوار سوبرماركت أبو الكاس وتحمل هوية رقم/ 901269340 باألصالة عن نفسها 
وبوصايتها عن أوالدها القاصرين هبة جمال منصور أبو غنيمة وحازم جمال منصور 
أبو غنيمة بموجب حجة وصاية رقم 53 / 10 صادرة عن محكمة غزة الشرعية بتاريخ 
2008/8/18 -2مج���دي جم���ال منصور أبو غنيمة من غزة ش���ارع اللد والرملة ويحمل 
هوية رق���م/ 803598804 -3 منصور جم���ال منصور أبو غنيمة من غزة ش���ارع اللد 
والرمل���ة ويحمل هوية رقم/ 400030839 -4ماجد جم���ال منصور أبو غنيمة من غزة 
شارع اللد والرملة ويحمل هوية رقم/ 407913565 -5عائشة جمال منصور أبو غنيمة 
)المزيني بعد الزواج( من غزة ش���ارع اللد والرملة ويحم���ل هوية رقم/ 802677336 
-6زين���ب جمال منصور أبو غنيمة )حس���نات بعد الزواج( من غزة ش���ارع اللد والرملة 
ويحمل هوية رقم/ 40577818 وكالؤه المحامون/ محمد عادل بسيسو وحلمي وليد 
الحايك وتامر فتحي األشرم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر أبو شقفة ويوسف دياب 

قدوم ونائل إبراهيم العشي- غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف 
المس���تدعى ضده/ منصور فتحي منصور أبو غنيمة باألصالة عن نفس���ه 
وباإلنابة عن باقي ورثة وتركة والده المرحوم/ فتحي منصور مصطفى أبو 
غنيمة- من غزة الرمال شارع الشهداء غرب برج فلسطين عمارة أبو غنيمة 

نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة غير منقولة
قيمة الدعوى: تزيد عن مليون دينار

في الطلب المدني رقم 718 / 2021 في الدعوى المدنية رقم 2460 / 2019
إلى المس���تدعى ض���ده- المدعى عليه الس���ادس المذكور أع���اله بما أن 
المستدعين المذكورين أعاله قد أقاموا عليك الدعوى المدنية رقم 2460 
/ 2019 ونوعها )تقسيم أموال مشتركة غير منقولة( وفقًا لما يدعونه في 
الئحة دعواهم، فليكن بعلمك أنه قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة جلسة 
يوم االثنين الموافق 2021/9/13م لذلك يقتضي منك الحضور وأن تودع 
ردك الجوابي على الئحة الدعوى خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 
وليكن بعلمك أنه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمستدعين 

أن يسيروا بحقك في الدعوى باعتبارك حاضرًا.  غزة في 2021/7/11م

رئي�س قلم حمكم �ضلح غزة
اأكرم اأبو ال�ضبح

غزة/ االستقالل:
دع���ا مختصون وفصائل وقوى وطنية وأهالي الش���هداء 
وشخصيات حقوقية في غزة يوم أمس، إلى إنهاء معاناة 
أهالي ش���هداء العدوان اإلس���رائيلي عام 2014 وصرف 

مخصصاتهم المالية أسوًة بشهداء شعبنا.
وأكد هؤالء خالل ورش���ة عمل نّظمته���ا الهيئة الدولية 
للدفاع عن حقوق الشعب الفلس���طيني "حشد" بمقرها 
بمدينة غزة، أن المماطلة المستمرة في اعتماد مخصصات 
هو حرمان قائم على تمييز غير مبرر، وتنكر لمبدأ المساواة.

األمين العام للجنة الوطنية ألهالي الش���هداء والجرحى 
ماهر بدوي قال: إن "معاناة أهالي الشهداء تتواصل منذ 
7 س���نوات دون أن يلتفت لمعاناتن���ا أي أحد، لم نحصل 

فقط إاّل على وعوٍد زائفة".
وأوضح بدوي، أن أهالي الشهداء أقاموا خيمة اعتصام بعد 
أن وصلت أوضاعهم اإلنس���انية إلى طريق مسدودة، دون 

أي حل لمعاناتهم وخصوًصا شهداء عدوان عام 2014.
وأض���اف "أبلغنا جميع المس���ؤولين بمعاناتنا بما فيهم 
الوسيط المصري؛ إال أن توّجهنا لخطوة قبل اإلضراب عن 
الطعام وهو اعتصام أمهات الشهداء في الشوارع وعلى 

األرصفة، لكن ذلك لم يجد آذاًنا صاغية منهم".
وأضاف: "لألسف ها نحن نضرب عن الطعام وعلى الجميع 
أن يتحّمل مسؤولياته تجاهنا؛ نضرب في وقت يوجد فيه 
بيننا نس���اء وكبار سن وذوي أمراض، وسنواصل اإلضراب 

إما أن نلحق أبناءنا الشهداء أو أن تحل قضيتنا".
عضو اللجن���ة المركزي���ة للجبه���ة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين محم���ود خلف ق���ال ف���ي كلم���ة ممثلة عن 
الفصائل والقوى الوطنية تدعم فصائل ش���عبنا لجميع 
مطالب ش���هدائنا بما فيهم أهالي شهداء عدوان 2014 

وحقوقهم العادلة.
وأوضح خلف أن إقحام أهالي الش���هداء واعتبارهم جزءًا 
من االنقسام هي قضية ظالمة لهم؛ فالشهداء وأسرهم 
هم ضحايا عدوان اسرائيلي، ويجب على منظمة التحرير 

ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى دعمهم والوقوف 
بجانبهم وصرف مخصصاتهم المالية. وقال: الش���هداء 
هم ضحايا عدوان، ويجب أن تكون أي تجاذبات سياسية 
جانًبا؛ لذا يجب إعالء الصوت، وأن يواصل أهالي الشهداء 

فعالياتهم حتى نيل حقوقهم المشروعة".

تنّكر حلقوقهم
المحامي والباحث في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب 
الفلس���طيني محمد خليفة، ق���ال إن الدائ���رة القانونية 
لديهم تنظ���ر ببالغ الخطورة واالس���تهجان الس���تمرار 
سياسة الس���لطة بالمماطلة والتسويف باعتماد وصرف 
مس���تحقات ش���هداء وجرحى العدوان عل���ى قطاع غزة 
عام 2014م. وأوضح خليفة، أن اس���تمرار السلطة برفض 
االس���تجابة لمطالبهم هو تنّكر لحقوق أهالي الشهداء، 
وضرب بع���رض الحائط ل���كل النداءات الت���ي أطلقتها 
األحزاب السياس���ية والجمعيات األهلية بضرورة اعتماد 

شهداء 2014.
وأش���ار إلى أن التأخير والمماطلة بصرف المس���تحقات 
المالي���ة أدى إل���ى تدهور األوضاع المعيش���ية لألس���ر 
الذي���ن ُفقد معظمهم بيوتهم والمعي���ل، بظل األوضاع 

االقتصادية والمعيشية الصعبة في قطاع غزة.
وش���دد خليفة على أنه لم يعد مقبواًل استمرار المماطلة 

والتس���ويف سواء كان ذلك من مؤسس���ة الرئاسة أو من 
وزارة المالية، مؤكًدا ضرورة احترام السلطة ألحكام القانون 

األساسي الفلسطيني.
واعتبر خليفة أن حرمان أسر شهداء وجرحى العام 2014 
من مستحقاتهم المالية والرعاية االجتماعية والصحية، 
تصرف تمييز غير مبرر، يش���كل انتهاكًا لمبدأ المساواة 

المنصوص عليه في القانون األساسي.
وطالب مؤسس���ة رعاية أسر الش���هداء والجرحى التابعة 
لمنظمة التحرير القي���ام بواجباتها القانونية واألخالقية 
بصرف المس���تحقات المالية والرواتب الش���هرية ألسر 

الشهداء والجرحى.
ودعا خليفة الرئي���س محمود عب���اس ورئيس الحكومة 
محمد اش���تية للعم���ل الجاد لضمان تلقي أس���ر وأهالي 
الش���هداء والجرحى من غزة عل���ى حقوقهم المالية كافة 
دون تميي���ز واإليعاز لجهات االختص���اص بإعادة صرف 

رواتب كافة أسر الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم.
وحّث الفصائل ومنظمات المجتمع المدني لدعم حصول 
أهالي الش���هداء والجرحى على مخصصاته���م المالية، 
والقيام بواجبهم الوطني واألخالقي وممارسة دورهم في 
الضغط الالزم لوقف ق���رار وقف صرف الرواتب ولضمان 

استمرار صرفها ألسر الشهداء والجرحى.

غزة/ االستقالل: 
شهد قطاع غزة، أمس األحد، سلسلة فعاليات، للمطالبة برفع الحصار 
اإلسرائيلي عن القطاع وفتح المعابر وإدخال كافة احتياجات القطاع، 

والسماح بحرية الصيد.
وش���ارك العشرات من التجار والعمال في وقفة أمام بوابة حاجز بيت 
حانون “إيرز” ش���مال القطاع، رافعين شعارات تطالب بالسماح لهم 
بحرية التنقل من وإلى غزة والسماح بإدخال احتياجات القطاع في ظل 

استمرار إغالق المعابر.
وأش���ار التجار إلى أنهم حصل���وا على التطعيم المناس���ب المضاد 
لفيروس كورونا، وهو ما يتيح لهم الحق في الحصول على التصاريح 
الالزمة من أجل المرور عبر الحاجز إلى الضفة والمناطق اإلس���رائيلية 

وغيرها.
كما نظم العديد من الوجهاء والمخاتير وقفة أمام مقر األمم المتحدة 
غرب مدينة غزة لمطالبة المؤسسات األممية والدولية بالتحرك الفوري 

والعمل الجاد من أجل إنهاء الحصار وكسره.
وطالب المش���اركون بالسماح بإدخال مواد البناء وتسريع عملية إعادة 
اإلعمار بعد العدوان اإلسرائيلي األخير الذي تسبب بفقدان اآلالف من 

المواطنين لمنازلهم.
في حين نظم العشرات من الصيادين وقفة احتجاجية في ميناء غزة، 
حيث حمل المش���اركون بالونات حملت صور ش���هداء من الصيادين 
قتلته���م قوات االحتالل في األش���هر والس���نوات األخي���رة، قبل أن 
يطلقوها لعنان السماء احتجاًجا على االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم.

وطالب ن���زار عياش نقي���ب الصيادين خالل كلمة له، أح���رار العالم 
بضرورة الضغط على االحتالل لفتح البحر كما كان عليه قبل العدوان 
اإلس���رائيلي وذلك لتمكي���ن الصيادين من الصيد ب���دون عوائق ما 

يحسن من الوضع الحياتي لهم.
ودعا عياش كافة الوسطاء والمنظمات الدولية للتدخل للضغط على 
االحتالل لوقف اعتداءاته بحق الصيادين في ظل االس���تمرار بشكل 

يومي في استهدافهم من قبل بوارج االحتالل.

 غزة: وقفات للمطالبة مؤتمرون بغزة يطالبون بضرورة إنهاء معاناة أهالي شهداء عدوان 2014
بفتح المعابر ورفع الحصار
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َة إلعالن صفقة التطبيع  حين كان���ت اإلدارة األمريكية ُتِعدُّ الٌع���دَّ
المغربي الرسمي مع الكيان الصهيوني مقابل االعتراف األمريكي 
بالس���يادة المغربي���ة على األقالي���م الصحراوية، انه���ال وابٌل من 
افتتاٍح للقنصليات األجنبية، ببعض المدن في الصحراء المغربية.. 
فالعديد من البلدان العربية واإلفريقية واآلس���يوية التي تدور في 
الفلك األمريكي بدت وكأنها تتسابق وقتها بين بعضها البعض 
متحمس���ًة لفت���ح قنصليات لها ف���ي مدينتي العي���ون والداخلة 
المغربيتين، وحتى اإلدارة األمريكية في عهد دونالد ترامب وعدت 
المغرب بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، بل شرعت في 

الترويج لفتحها، وكأن الفتح صار حقيقة قائمة..
ونتيجة لما س����بق، تهيأ للكثيرين م����ن المغاربة أن عهدا جديدا 
قد دخل����ه ملفُّ معركة المغ����رب من أجل الحف����اظ على وحدته 
الترابي����ة، فلقد تمَّ خلق انطب����اع لدى الرأي الع����ام المغربي بأن 
اإلدارة األمريكية ستتكفل بملف الصحراء، وأنها ستوظف كافة 
طاقاتها الدبلوماس����ية، واإلعالمية، وحتى العس����كرية لمساعدة 
المغ����رب على طي هذا الملف، وأنها س����تضغط في مؤسس����ات 
األمم المتحدة من أجل تأمي����ن اعتراف أممي بمغربية الصحراء، 
وتزكي����ة خيار الحكم الذات����ي الذي يقترح����ه المغرب، كصيغة 

وحيدة للحل النهائي لهذا المشكل..
لكن بمج����رد توقيع الصفقة وحصول التطبي����ع بدأ التلكؤ يطال 
َف فجأة س����يل فتح  المس����ار الذي كان يتص����وره المغاربة، وتوقَّ
القنصليات األجنبية بالمدن الصحراوية، وبادرت روس����يا ومعها 
ألمانيا ثم إس����بانيا إلى رفض الصفقة الت����ي ُأبرمت بين أمريكا 
والكيان الصهيوني م����ن جهة والمغرب من جهة أخرى، وأخدت 
أص����وات هذه الدول وغيرها ترتفع داعية إلى التمس����ك بقرارات 

هيئة األمم المتحدة، وتناُوِل مشكل الصحراء في إطارها.
ك الواليات المتحدة األمريكي����ة العضالت القوية التي   لم ُتح����رِّ
تمتلكه����ا، ول����م تبادر إل����ى تفعي����ل تأثيرها على ال����دول التي 
تجمعه����ا وإياها عالق����ات تقليدية تاريخية إلقن����اع تلك الدول 
ودفعه����ا لتبني خيار الحكم الذاتي وقب����ول االعتراف األمريكي 
بمغربية الصحراء. تصرفت واش����نطن إزاء هذه االعتراضات على 
الصفق����ة المبرمة من طرف المغرب معها وإس����رائيل، بطريقة ال 

مبالية، وكأنها غير معنية بها..
ول����م يصدر ع����ن اإلدارة األمريكية الجديدة ف����ي عهد بايدن أي 
تصريح مباش����ر يتم فيه، بش����كل واضح وال لب����س فيه،  تزكية 
االعتراف األمريكي، بس����يادة المغرب عل����ى أقاليمه الصحراوية، 
والتصري����ح الوحيد ال����ذي أدلى به في هذا الش����أن نايد برايس 
الناطق الرس����مي بوزارة الخارجي����ة األمريكية كان في جواب على 

سؤال ُطرح عليه حول الموضوع في ندوة صحافية كان يعقدها..
  فف����ي ظرف حوالي الس����اعة التي هي مدة الن����دوة الصحافية، 
تن����اول المتحدث باس����م الخارجي����ة األمريكية موضوع س����يادة 
المغ����رب على الصحراء المغربية في ظ����رف ثوان معدودة، فلقد 
س����ئل مرتين حول قضية الصحراء، فف����ي المرة األولى أجاب عن 
س����ؤال حول موقف بايدن من االعتراف األمريكي في عهد ترمب  
بس����يادة المغرب على الصحراء الغربية وكان جوابه: ال تغيير في 

الموقف.. ولم يكن الجواب واضحا وشافيا..
 وحين استفس����ره الصحافي بإلحاح ع����ن الموضوع للمرة الثانية 
كان جوابه التالي: )) إننا ندعم عملية سياس����ية ذات مصداقية 
تقوده����ا األمم المتحدة لتحقيق االس����تقرار في الوضع، وتأمين 
وقف األعمال العدائية،(( مضيفا: )) نحن نتش����اور مع األطراف، 
ونتش����اور مع الحكومات األخ����رى في المنطق����ة وخارجها، حول 
أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة  لهذا الصراع 
الطويل األمد، نحن نؤيد بش����دة جهود األم����م المتحدة لتعيين 
مبعوث ش����خصي لألمين العام للصح����راء الغربية، والقيام بذلك 
في أس����رع وقت ممكن((. واختتم نايد براي����س جوابه بالقول: )) 
نحن على استعداد لمواصلة المشاركة بنشاط مع جميع األطراف 

لدعم هذا التوجه((.
 فنحن أمام جواٍب بلغة دبلوماسية منمقة، تقول كلماتها الفكرة 
ونقيضها، ويمكن ألي جهة تفسيرها بما يناسبها، إنما المؤكد 
ه����و أن نايد برايس ل����م يتطرق في جوابه إلى تأييد واش����نطن 
للحكم الذاتي الذي يقترح����ه المغرب حال لألزمة، ولم يذكره في 
كالم����ه، الحكم الذاتي الذي كانت اإلدارة األمريكية الس����ابقة قد 

اعتبرته اإلطار الوحيد الممكن لمعالجة ملف الصحراء الغربية..
 أما فتح القنصلية األمريكية الموعودة في مدينة الداخلة، فهذا 
أمٌر  يب����دو أنه تمَّ ضرُب صفٍح عنه، ولم يع����د الجمهور المغربي 
يس����مع أنه يثار من طرف المس����ؤولين األمريكيين، أو من طرف 
نظرائه����م المغاربة، ولي����س حاضرا في النق����اش العمومي عبر 
وس����ائل إعالم الدول����ة المغربية، لقد ُوِضع، كم����ا هو واضح، على 
الرف، وبات نس����يا ومنس����يا، ولم يبق، كما تم تبش����ير المغاربة 
بذل����ك، التزاما أمريكيا وق����ع التعهد به للدول����ة المغربية ضمن 

صفقة االعتراف مقابل التطبيع..
واألده����ى واألمر ه����و أن الدولة العبرية لم تعترف لحد الس����اعة 
بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، نقول هذا الكالم ليس 
ألننا نري����د اعترافا من الكي����ان الصهيوني بمغربي����ة الصحراء، 
فاعتراف����ه يضرُّ المغرب أكث����ر مما ينفعه، وإنما لنس����جل عدم 
اعتراف����ه بمغربية الصحراء، كمعطى قائم، يتعين اس����تحضاره 

في األذهان أثن����اء النقاش حول التطبيع ف����ي عالقته باألقاليم 
الصحراوية المغربية.

فلم يصدر عن المسؤولين الصهاينة أي تصريح يفيد باعتراف 
م����ن هذا القبي����ل، وتناول����ت تقاري����ر صحافية ع����دم االعتراف 
اإلسرائيلي بمغربية الصحراء، وربطته بكون الخارجية اإلسرائيلية 
تري����د اعترافا مغربيا بالقدس عاصمة للدول����ة اليهودية، مقابل 
اعتراف إس����رائيلي بالسيادة المغربية على أقاليمه الصحراوية.. 

أي صار المغاربة أمام وقاحة وابتزاز ال حدود لهما..
وحين ج����اء القائم بمهام الس����فير اإلس����رائيلي بالرباط ديفيد 
غوفري����ن  إلى الرب����اط وحطَّ الرح����ال بها، كان أول عم����ٍل قام به 
هو مهاجم����ة رئيس الحكومة المغربية س����عد الدين العثماني 
وتقريع����ه وتوبيخه ألنه اتصل برئيس حركة حماس إس����ماعيل 
هنية وقت الع����دوان الصهيوني الس����افر والهمجي على قطاع 

غزة..
فم����ن أين أتت غوفري����ن كل هذه الوقاحة ليهاج����م ثاني أعلى 
سلطة في المغرب بعد سلطة المؤسسة الملكية، أال وهي سلطة 
رئاس����ة الحكومة؟ وه����ل يمكن لنا أن نتص����ور أن القائم بأعمال 
الس����فير المغربي بت����ل أبيب يتجرأ على توبي����خ نافتالي بينيت 
رئيس الحكومة الصهيونية أو أي مس����ؤول فيها، ويهاجمه كما 

فعل القائم بأعمال السفير بالرباط؟
 ول����م يكتف غوفرين بما اقترفه ضد رئيس الحكومة، بل أضحى 
يص����ول ويجول متنقال ف����ي أنحاء المغرب ط����وال وعرضا، ويقوم 
بذلك على ما يبدو، دون أخ����ذ اإلذن من وزارة الخارجية المغربية، 
ِله، وبات  لترتيب االحتياطات األمنية التي تقتضيها عملية تنقُّ
 الصور 

ُ
يلتقط الصور في األماك����ن المغربية التي يزورها، وُيْرِفق

بتعليقات دعائية، وينش����رها في مواق����ع التواصل االجتماعي، 
األم����ر الذي تم تفس����يره مغربي����ا، بأن غوفرين يري����د أن يعطي 
للتطبيع إيقاعا س����ريعا، ومتواترا، ودعائي����ا، ويفرض ذلك كأمٍر 

واقع، بطريقة ال تقبلها مؤسسات الدولة المغربية..
والخالص����ة هي أن جميع ما يحي����ط بصفقة التطبيع المغربي مع 
الكيان الصهيوني مقابل االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء، 
يؤكد أن الصفقة بدأت، رس����ميا، مرتبكة ومتعثرة وملغومة، ومع 
الرفض الش����عبي الكاسح الذي يواجهها، وألنها لم تحظ بتأييد 
من طرف أي فرٍد وازن من النخبة المغربية، س����واء كان هذا الفرد، 
حزبي����ا، أو نقابيا، أو ثقافيا، أو دينيا، فإنها أضحت صفقة محكوم 
ل  عليها بالفش����ل الذريع، وبالدفن والردم تحت التراب، مهما طبَّ
ر لها، ونفخ فيه����ا التيار الفرنكفوني االنعزالي العرقي الذي  وزمَّ

يقف خلفها..

نشأت السلطة الفلس���طينية الحاضرة وثبتت أقدامها، متخذًة 
صف���ة الوطنية تمويهًا وخداعًا لهذا الش���عب ال���ذي كم ُغلب 
على أمره واس���تضعف ما بين عدوٍّ غاش���م وقريٍب ظالم.. حيث 
قامت تلك الس���لطة على أس���س من مبادئ اتفاق أوسلو 1993 
وعلى رأسها ما سّمي بالتنس���يق األمني مع العدو؛ للقضاء على 
المقاومة الجهادية الفلس���طينية؛ مقابل االعتراف بدولة العدو 
الغاص���ب على ثماني���ن بالمئة من الوطن الفلس���طيني، وإقامة 
الدولة الفلسطينية المقترحة على الُخمس الباقي من فلسطين!

وقد دأبت الس���لطة بتنس���يق مع العدّو من���ذ ذلك الحين على 
مالحقة المجاهدين وتس���ليمهم للعدو ب���كّل وفاٍء وإخالص، 
وتنفيذ ش���روط وعهود االتفاق الُمجحف���ة، بغير نبٍذ وال نكث، 
كفع���ل اليهود على ط���ول تاريخهم.. ولكن م���ا الذي حققته 
الس���لطة من وراء ذل���ك ومن خالل مفاوض���ات مكوكية مضى 

عليها فوق سبعة وعشرين عامًا؟:
-بداًل من دولة فلس���طينية على غبٍن وخض���وع للمحتل! توّغل 
اس���تيطاني صهيون���ي بالضفة يلتهم ما يق���رب من نصف 

أراضيها!
-وبداًل من القدس ولو الشرقية فقط عاصمًة للدولة الفلسطينية 
المأمول���ة.. يعلنها العدّو جميعًا- وبتأييد من راعيته وحاميته 
أمريكا- عاصمًة أبديًة لدولته المزعومة! ويرس���ل المستوطنين 

القتحامها السنوي باسم »يوم القدس اليهودي« وتحت شعار 
وهدف توحيد القدس.. واقتحام المس���جد األقصى كّل حين 
والرقص في س���احته، والحفر تحته به���دف التمهيد لهدمه 

وإقامة الهيكل المزعوم مكانه!
-وبداًل من االعتم���اد اقتصاديًا على النف���س أو دعم الصديق 
واألخ في العروبة واإلس���الم، ق���د أصبح االعتم���اد على العدّو 
خضوع���ًا ومواالًة له؛ حي���ث يتحكم في أم���وال المقاّصة وفي 
ص���ادرات المزارعين إليه، فال يقب���ل الطماطم إال وهي منزوعة 
العنق؛ مما يسبب في فسادها وخسرانها! وال يأتينا إال بالرديء 

البائر من صادراته وال نردها!
وبعد، ف���ال يخفى على ذي بصر وحس وطن���ي ونبض إيماني، 
حجم المؤامرة التي اقتادنا إليها اتفاق أوس���لو، وما عاد به على 
ش���عبنا وقضيتنا من ضرر فادح.. وما أفرزه من َس���َلطة شهّية 

المذاق في فم العدو، علقميه الطعم في فم شعبنا وأّمتنا!
هذا وأقدمت هذه الس���لطة أخيرًا – بواس���طة جهازها األمني 
التنس���يقي- على أبشع أفعالها بأن أرس���لت خمسًا وعشرين 
مس���لحًا من هذا الجهاز العتقال الناشط السياسي نزار بنات، 
لكنهم أجهزوا عليه تعريًة وضربًا حتى الموت! مما دعا شعبنا 
في الضفة للقيام بالمظاهرات التي تهتف بس���قوط الحكومة 
الجائرة، ورحيل رئيس���ها وزمرته الفاس���دة! فهل يستمر بقاء 

هذه الس���لطة ووخز ش���وكها بل غرزه ُمدمي���ًا موجعًا.. وحيث 
بقائه���ا مرهوٌن بدع���م المحتل لها وتنس���يقه معها.. وتحت 
ِعصّي إرهابها وتكميم أفواه أصحاب القلم والفكر في شعبها، 
أم تنه���ار وتنتهي تحت نداءات الرف���ض للجماهير الغاضبة 
المتظاهرة؟ أقول: إذا كانت هذه السلطة هي صورة ال تختلف 
عن أنظمتن���ا العربية الحاض���رة بما هي فيه م���ن دكتاتورية 
وقمع واس���تبداد، واغتيال من ينادي بإصالح الفساد.. وإذا كان 
الهدف من بقائها هو خدمة المحتل بأكثر من خدمة شعبها.. 
وإذا كان رئيس���ها هذا حاله بين ترضيٍة وملٍق للمحتل بالمزيد 
من توغله وبس���ط س���يطرته.. وبين مفاوض���ات مكوكية معه 
ل���م تعد حتى بثمن نفقاتها..  ورفع الش���كاوى ألمم متحدة ال 
تقدر على تنفيذ قراراتها؛ فال داٍع الس���تمرار بقاء هكذا سلطة 
وترئي���س هكذا رئيس، وعليها أن تس���مع لنداءات الجماهير 
بالرفض والرحيل! وعليك أن تستمر يا شعبنا في الضفة وفي 
أكناف بيت المقدس في إحياء وإش���عال انتفاضتك المباركة 
األخيرة »انتفاضة القدس« التي انطلقت منذ أكتوبر/تش���رين 
أول 2015 .. والتصدي بكل قوة لقطعان المس���توطنين الذين 
يدنس���ون باحات المس���جد األقصى الش���ريف أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الش���ريفين. وش���عبنا في غزة لك داعم حتى 

يأتي الله تعالى بأمره ويذيقنا حالوة نصره!

صفقة التطبيع مقابل االعتراف محكوم عليها  بالفشل الذريع وبالدفن تحت التراب

السلطة الوطنية بين شوك البقاء ووشك الرحيل

عبدالسالم بنعيسي

رفيق أحمد علي

لم تكتف الس���لطة بكل اش���كال القمع واالعتقاالت التي تمارسها بحق 
اهلنا في الضفة الغربية المحتلة الذين يطالبون بمحاس���بة المتورطين 
في قضية اغتيال الش���هيد نزار بنات, وتش���كيل لجنة تحقيق وطنية 
للوقوف على حقيقة ارتكاب هذه الجريمة البش���عة, ويبدو ان الس���لطة 
التي تتجاه���ل مطالب الجماهير وتس���عى لطمس معال���م الجريمة ال 
تدرك ان هذا االمر يؤدي دائما الى اتساع دائرة االتهام وزيادة المطالب 
والتش���دد في تنفيذ االجراءات القانونية ض���د المتورطين في الجريمة, 
فتعنت الس���لطة في االستجابة لمطالب الش���ارع الفلسطيني دفع الى 
زي���ادة الفاتورة التي يجب على الس���لطة ان تدفعه���ا, فالمطالب بدأت 
بضرورة محاسبة المتورطين بشكل مباش���ر في جريمة القتل, ثم زادت 
بالمطالبة بإقالة رئيس الحكومة ووزير العدل, ثم شملت مطالب الجماهير 
ضرورة محاسبة محافظ الخليل, وجبريل الرجوب, وحسين الشيخ وماجد 
فرج وزياد ه���ب الريح وغيرهم من قيادات االجهزة االمنية, وامام تعنت 
السلطة ورفضها االس���تجابة لمطالب الجماهير بدأت بارتكاب حماقات 
وجرائم يعاقب عليه���ا القانون, فهي تقمع المظاه���رات بقوة مفرطة, 
وتس���تعين باالحتالل الصهيوني لمدها بأدوات القمع التي تس���تطيع 
من خاللها فض التظاهرات, وتستخدم اساليب مجموعات المستعربين 
بالتخف���ي بال���زي المدني بي���ن المتظاهرين للقب���ض عليهم وضربهم 
وس���حلهم واقتياده���م الى الس���جون للتحقيق, وكأن هذه المش���اهد 
س���تخيف المتظاهرين وتمنعهم من استكمال مس���يرتهم السلمية 

المطالبة بالقصاص العادل المستند للقانون.  
هذه السياس���ة الهمجية فاقمت كثيرا من األزمة, وأدت الحتدام الشارع 
الضفي, وزيادة الفجوة بين السلطة والجماهير الفلسطينية, لكن السلطة 
لم تعت���رف بذلك, وكابرت في مواقفها, وقال���ت ان هؤالء المتظاهرين 
ينتمون لحماس وفصائل تعارض سياس���ة السلطة ألجل تمرير مخطط 
يهدف الى اضعاف السلطة وازاحتها عن قيادة الحكومة وقامت بشحن 
ابن���اء حركة فتح ودعوتهم للتحرك في الش���ارع لمواجهة المتظاهرين, 
دون ان تج���رؤ على تقديم المتورطين ف���ي الجريمة للعدالة وتطلع أحدًا 
عل���ى نتائج لجنة التحقيق الهزلية التي ش���كلتها, والحقيقة امام هذا 
المأزق الذي وضعت الس���لطة نفس���ها فيه كيف يمكن ان تدير شؤون 
الناس وتتعامل معهم, بأي وجه يمكن ان يخرج رئيس السلطة محمود 
عباس, او رئيس الحكومة محمد اشتية, او الثالثي المنبوذ شعبيا محمود 
الهباش وحسين الشيخ وماجد فرج لمواجهة الناس, وكيف يمكن ألحد 
ان يثق فيهم وفي ادائهم, لقد تكش���فت الحقيقة وازيلت االقنعة عن 
وجوههم الكالحة, وبات المش���هد اكثر رعبا بنشر اسماء وصور من يقال 
انهم مشاركين في جريمة قتل الشهيد المغدور نزار بنات, ونخشى ان 
يؤدي هذا الى فتنة اكبر ال س���مح الله, فعلى السلطة ان تتعقل وتسمح 
بلجنة تحقيق مس���تقلة للوقوف على الجن���اة الحقيقيين وتقديمهم 
للعدالة, فهذا من شأنه ان يهدئ الشارع الفلسطيني ويدفع لالستقرار 
ومواجه���ة خطر االحت���الل المتمثل باالس���تيطان والتهجير القس���ري 
ومصادرة االراضي ووقف مسلسل القتل واالغتيال للفلسطينيين الذي 

يمارسه االحتالل بشكل ممنهج.  
ان سياس���ة الفصل التعسفي التي تمارسها الس���لطة اآلن ضد كل من 
يشارك في التظاهرات المنددة بجريمة قتل الشهيد المغدور نزار بنات, 
وكل من يتضامن ولو بكلمة مع اس���رته, وكل من يطالب بتطبيق العدالة 
تدل على حالة الضعف والتردي التي تعيش���ها الس���لطة في ظل حراك 
الشارع الفلسطيني وتحديدا في الضفة المحتلة, حتى ابناء فتح طالتهم 
سياسة الفصل التعس���في وكأنهم يرتكبون جريمة عندما يبحثون عن 
العدالة وينادون بها, الفصل التعس���في من شأنه ان يزيد االحتقان في 
الش���ارع الفلسطيني, ومن ش���أنه ان يهوي بالسلطة في مستنقع العداء 
بينه���ا وبين الش���عب, وهو االمر ال���ذي قد يؤدي الى زيادة المش���كالت 
وتعددها, وتوتير االجواء الى حد كبير, فال تحاربوا الناس في ارزاق عيالهم 
وف���ي قوت يومهم, فهم ال يتحصلون منكم اال الفتات القليل, واس���لكوا 
الطريق االسهل للحل, بدال من المكابرة والعناد, وال يمكن ان يكون الطريق 
االس���هل بتعديل وزاري داخل الحكومة, او حتى بحلها كلها وتش���كيل 
حكومة اخرى على غرار س���ابقتها, فهذا لم يعد مطلب الجماهير وليس 
هو الخيار االمثل بالنس���بة له���ا, ألن المطالب اصبحت واضحة, وهى حق 
مش���روع وفق القانون الفلسطيني, ونادت به مؤسسات حقوقية ودولية, 
بل ان دوال عظمى طالبت بتش���كيل لجنة مستقلة للوقوف على الحقيقة 
والكش���ف عن المتورطين في جريمة قتل الش���هيد المغدور نزار بنات, 
اس���تجيبوا لنداء الجماهير الفلس���طينية ولو لمرة واحدة فلعلكم تجنون 
خيرا كثيرا, وتستعيدون دوركم في ادارة شؤون الناس بسهولة ويسر.   

السلطة وسياسة 
الفصل التعسفي 

رأي
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لدى حمكمة �صلح غزة املوقرة
يف الق�صية رقم 2020/1486م

يف الطلب 2021/1081م
المدعية " المس���تدعية " نادية س���عيد محمد ابو عيطة " الحويطي بعد 
ال���زواج " من س���كان غزة وتحمل هوي���ة رق���م ) 906241096(  وكيالها 

المحاميان / د. عفيف ابو كلوب , أ. احمد سامي الخضري .
المدعى عليهم " المس���تدعى ضدهم / 1 - محمود س���عد سعيد ابو عيطة , 
مقيم خارج البالد – وآخر محل اقامة له الش���يخ رضوان الشارع االول – مقابل 
مجوهرات االش���قر . 2 - اس���ماء سعد س���عيد نعيم " ابو عيطة قبل الزواج " 
مقيمة خارج البالد – وآخر عنوان محل اقامة لها الش���يخ رضوان الشارع االول 
– مقابل مجوهرات االشقر . 3- والء سعد سعيد ابو عيطة , مقيم خارج البالد 
– واخر محل اقامة لها الشيخ رضون الشارع االول – مقابل مجوهرات االشقر .

 ) مذكرة حضور بالنشر المستبدل (
الى المدعى عليهم ) المس���تدعى ضدهم ( المذكورين اعاله والمقيمين 

خارج البالد والموضح عنوان آخر محل اقامة لهم اعاله .
بما أن المدعية المذكورة اعاله قد أقامت القضية لدى هذه المحكمة مطالبة 
بما جاء في الئحة دعواها مع الزامكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 
وذلك اس���تنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها المحفوظة لكم نسخة منها 
في ملف القضية والمعين لها جلسة يوم الخميس الموافق 2021/9/16م .

لذلك يقتضى عليكم ان تقدموا جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ النش���ر كما يقتضى عليكم الحضور لدى هذه المحكمة يوم الخميس 

الموافق 2021/9/16م الساعة التاسعة صباحا . تحريرا في 2021/7/6م

  رئي�س قلم حمكمة �صلح غزة

دولة فل�صطني
املجل�س الأعلى للق�صاء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
�إخطار لتنفيذ حكم �صادر عن 

د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية غزة 
في القضية التنفيذية رقم 2809 / 2021

إلى المنفذ ضدهم/ 1 - محمد سعد رشيد نمر البواب 2 - خليل رشيد نمر 
البواب 3 - خالد رشيد نمر البواب 4 -فاطمة رشيد نمر البواب باألصالة عن 

أنفسهم وباإلضافة إلى باقة تركة مورثهم/ رشيد نمر البواب.
طبق����ًا للحكم الصادر ضدك من محكمة صلح غزة في القضية رقم 803 / 2011 
)إزالة ش����يوع( بين المدعين والمدعى عليهم في األموال غير المنقولة الخاصة 
في القس����يمة رقم 53 قطعة رقم 693 من أراضي غزة الدرج بطرق البيع العلني 
حس����ب األصول وتضمي����ن كل طرف ما أداه من رس����وم ومصاري����ف والمؤيد 
باالس����تئناف رقم 301 / 2014 لذلك عليك تنفيذ الحكم الصادر في القضية 
رقم 803 / 2011، لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين 
وإذا ل����م تحضر خالل المدة المذكورة فإنك ُتع����د ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري.حرر في 2021/7/11م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �صلوحة

دولة فل�صطني
�صلطة الأرا�صي 

مكتب رئي�س �صلطة الأرا�صي
�ملو�صوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��صي و�لعقار�ت رقم )2021/373(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: محمد مش���الي أحمد أبو عريبان من سكان النصيرات هوية رقم 
406031930 بصفت���ه وكيال عن: كاملة محمد جبر أب���و عريبان وفاطمة 
محمد جبر أبو عريبان وس���المة وعبد الرحم���ن وتوفيق وعبد الكريم أبناء 

محمد جبر أبو عريبان ومريم سالمة سليمان أبو عريبان 
بموج���ب وكالة رقم: 2021/760 ص���ادرة عن  دير البلح + 2021/759 عن 

دير البلح + 2021/451 عن دير البلح 
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 2323 القسيمة 18 المدينة أبو مدين 
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/11م

م�صجل اأرا�صي غزة 
اأ. ع�صام عبد الفتاح احلمارنة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / رائد حس���ين محمد قويدر 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )900608050( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / محمد صالح محمد النمس 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803123397( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / نجالء عماد عبد الله االسطل 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )412395964( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أظهر مسح اقتصادي صدر مؤخرًا، أن إسرائيل اقتطعت 507.4 ماليين شيكل من أموال 

المقاصة الفلسطينية، خالل الشهور الخمسة األولى من العام الجاري.
جاء ذلك، بحس���ب بيانات الميزانية الفلس���طينية الصادرة عن وزارة المالية، للفترة من 
يناير/كانون ثاني حتى مايو/ أيار 2021، وأظهر أن المبلغ المقتطع يمثل 63% من المبلغ 

الذي تتوقع الحكومة اقتطاعه في السنة المالية الحالية.
ويس���مى المبلغ المقتطع من جانب إس���رائيل في بند الميزانية الفلسطينية ب� »صافي 
اإلقراض«، وهي مبالغ تقتطعها إس���رائيل دون تنسيق مسبق مع الجانب الفلسطيني، 

بمبالغ متفاوتة، لكن متوسطها 100 ماليين شيكل شهريا.
وصاف���ي اإلقراض، هو أموال تقتطعها إس���رائيل من إي���رادات المقاصة دون وجه حق، 
لتس���وية ديون مس���تحقة للش���ركات اإلس���رائيلية المزودة للكهرباء، والمستشفيات 
وخدمات الصرف الصحي، ومبلغ يعادل مخصصات األسرى )53 مليون شيكل( كل شهر.

ويضاف هذا االقتطاع الذي تنفذه إس���رائيل، إلى جانب 3% من إجمالي أموال المقاصة 
التي تجبيها إس���رائيل، بدل أتعاب موظفي الوزارة، بحس���ب م���ا ينص عليه بروتوكول 
باريس االقتصادي. وفي فترة الش���هور الخمس���ة األولى من العام الماضي، بلغ إجمالي 
قيمة صافي اإلقراض، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، نحو 409.6 ماليين شيكل.
وشكلت قيمة صافي اإلقراض من إجمالي أموال المقاصة خالل الفترة، نحو 12.5%، إذ بلغت 
قيمة أموال المقاصة خالل الش����هور األربعة األولى من العام الجاري 4.041 مليارات شيكل. 
وتعادل قيمة اقتطاعات أموال المقاصة تحت مسمى صافي اإلقراض خالل الشهور الماضية 

نحو 93% من إجمالي قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم

غزة / االستقالل:
قال نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة، عارف أبو جراد، إن نسبة صرف الرواتب تساوت 
ما بين المحافظات الش���مالية والجنوبية، باس���تثناء قيمة المواصالت، نظًرا لعدم وجود 

موظفي القطاع على رأس عملهم.
وأوض���ح أبو جراد في تصريح له، يوم أمس، أن وزارة المالية تخصم قيمة المواصالت من 

رواتب موظفي غزة، ألنه ال يوجد دوام لغالبية موظفي السلطة في القطاع.
وبين أب���و جراد أن جميع الموظفين الذين على رأس عمله���م في قطاع غزة من موظفي 
السلطة يحصلون على قيمة المواصالت، الفًتا إلى أن الموظفين الذين تم إدراجهم في 

كشوفات التقاعد المالي ورفع عنهم، ال يحصلون أيًضا على قيمة المواصالت.

غزة/ االستقالل:
 حذر رئيس االتح����اد العام لنقابات 
عمال فلسطين سامي العمصي في 
قطاع غزة من أن تأخير صرف المنحة 
القطرية يفاقم أوضاع عشرات اآلالف 

من العمال المتعطلين عن العمل.
له،  ف����ي تصري����ح  العمصي  وأك����د 
بأن تل����ك العائ����الت تترقب صرف 
أم����وال المنحة القطري����ة 100 دوالر 
لش����هر يوني����و/2021، الت����ي تأخر 
صرفها نتيجة منع إدخالها من قبل 
»إسرائيل« عقب الحرب األخيرة على 

قطاع غزة في مايو الماضي.
الذي����ن  العم����ال  آالف  »إن  وق����ال: 
تقطعت بهم سبل العمل، وانضموا 
إلى جيش البطالة، بال أي مصدر دخل، 
باتوا يعتمدون على المنحة القطرية 
كمص����در يعينه����م عل����ى مواجهة 

مصاعب الحياة«.
ورفض العمصي، أي مقترح لتحويل 
المنحة القطرية إلى قسائم شرائية، 

ألن العم����ال والفقراء« يس����تفيدون 
من القيمة المالية للمنحة في سداد 
التزام����ات أساس����ية مهم����ة للحياة 
كتعبئة أسطوانة غاز، أو شراء المواد 
التمويني����ة األساس����ية، وغيرها من 

االلتزامات«.
وأك����د أن االحتالل يم����ارس جريمة 

إنسانية بربط إدخال المنحة بملفات 
أخرى، معتبًرا ذلك عقابا جماعيا بحق 
أبناء شعبنا وآالف العائالت العمالية 
تخال����ف قواني����ن حقوق اإلنس����ان 

والقوانين الدولية.
وش����كر باسم ش����ريحة العمال دولة 
قطر الت����ي خصصت ه����ذه المنحة 

الفقيرة والتي اس����تفاد  للعائ����الت 
منه����ا عش����رات اآلالف م����ن العمال 
المتعطلين عن العمل وكانت بمثابة 
طوق انقاذ انتش����ل تل����ك العائالت 
من براثن الفق����ر المدقع، داعيا إياها 
للضغط على االحتالل لصرفها بأسرع 

وقت ممكن.

رام الله / االستقالل:
قال وكي���ل وزارة التنمية االجتماعية في رام 
الله داوود الديك يوم أمس، إنه وحتى اللحظة 
ال يوج���د أي موع���د لصرف الدفع���ة الثانية 

لمخصصات الشؤون االجتماعية.
وكانت وزارة التنمية صرفت الدفعة األولى 
»الحد  في العاش���ر من ماي���و هذا الع���ام ب�
األدن���ى« بم���ا قيمت���ه 750 ش���يكل فقط 
لجميع األس���ر الفقيرة المعتمدة في برنامج 
التحوي���الت النقدية، والت���ي يبلغ عددها 

حوالي 116 ألف أسرة.
وكان من المقرر صرف الدفعة المالية األولى 
نهاية ش���هر مارس الماضي، عل���ى أن يتم 

صرف الدفعة الثانية مطلع يونيو الماضي .
وأوضح الديك، أن مس���اهمة االتحاد األوروبي 
المالية في هذا المجال لم تصل بعد، وأن األمر 

بات مرتبطا بما تصدره وزارة المالية.
وتجدر اإلش���ارة إلى أنه يوجد قرابة 116 ألف 
أسرة فلسطينية فقيرة تستفيد من شيكات 
الش���ؤون االجتماعية، 80 ألف أسرة من قطاع 

غزة، و35 ألف أسرة من الضفة الغربية.
وتسود حالة من االستياء والغضب بين األسر 
الفقيرة في فلس���طين، في ظل صمت وزارة 
التنمية وعدم تحديد مواعيد محددة لصرف 
هذه المس���اعدات خاصة ف���ي ظل قرب عيد 
األضحى المب���ارك، وفي الوقت الذي وعد فيه 
وزي���ر التنمية االجتماعي���ة، أحمد مجدالني، 
بصرف 4 دفعات مالية خالل العام واضطرار 
هذه األس���ر المهمشة لالس���تدانة وتحمل 

ويالت الجوع والفقر.

العمصي: تأخير صرف المنحة القطرية يفاقم معاناة آالف المتعطلين عن العمل »إسرائيل« تقتطع 507 ماليين 
شيكل من أموال المقاصة حتى مايو

نقيب موظفي السلطة يتحدث حول 
نسبة الرواتب وبدل المواصالت

التنمية: ال موعد محدد لصرف الدفعة الثانية من مخصصات الشؤون



االثنين 2 ذو الحجة 1442 هــ 12 يوليو 2021 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / راهر عيسي عمر عجور   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )921935938 ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / احمد محم���د رجب بكرون   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803366889( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حمدي س���عد شعبان نعيم   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400281861( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / والء ناصر حنفي ش���حاده   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )804463362( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / شيماء حرب محمد الور  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم )800853582    ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / إكرام ناصر سليمان عيسى  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )962090635( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / هبة أحمد حلمي سليم  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )804591568( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / س���حر بشير مصباح عرفات 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )410072641( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / احمد محمد فريد الش���يخ 
يوس���ف عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )906372040(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد شحادة مصلح مصلح 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )410150080( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / عالء حس���ين حس���ين 
الدرديس���ي  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
)803697234  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / خالد وليد اسحاق حماد  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )407808609( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

عمان/ االستقالل:
رف����ض تجمع »اتح����رك« لمجابه����ة التطبيع في 
األردن، ق����رار الحكومة األردنية ش����راء المياه من 

الكيان اإلسرائيلي.
وقال التجمع في بيان صحفي: إنه »وفي الوقت 
الذي تّوج في���ه العدو الصهيوني ابتزازنا طيلة 
المياه  الماضية بتعطيش���نا وقطع  الس���نوات 
عّنا، حيث أعلن عن إلغاء مشروع ناقل البحرين، 
فبدالاً م���ن أن تلغ���ي الحكومة اتفاقي���ة الغاز 
ا لإلرادة  معه كرّد سياس���ي عّما فعله، وانصياعاً
الش���عبّية الرافضة لالتفاقية العتبارات وطنّية 
وأخالقّي���ة من جه���ة، وألن االتفاقية ثبت عدم 
جدواها بكافة الجوانب السياس���ّية والسيادّية 
واالقتصادّية، ذهبت لطلب ش���راء المياه التي 
قام بسرقتها العدو مستغالاً التنازالت الكارثّية 
التي قدمتها الحكوم���ات عقب توقيع اتفاقية 

معاهدة وادي عربة«.
����د التجّم����ع عل����ى أّن »اس����تمرار الحكومات  وأكَّ
بإب����رام اتفاقّي����ات وخاصة المتعلق����ة بالملفات 
االس����تراتيجّية كالمياه والكهرباء، ضاربةاً عرض 
الحائ����ط الموقف الش����عبي الع����ام الرافض لكل 
ا  أش����كال التطبيع مع العدو، تش����كل اس����تهتاراً

ا بأمننا المائي«. بالسيادة الوطنية، وعبثاً
ورأى التجّم����ع: أّن »قي����ام الحكوم����ة بعقد اتفاق 
من ه����ذا النوع يعن����ي أّنها دحض����ت بذلك كل 
تصريحاته����ا الت����ي تؤّكد على ضرورة الش����روع 
بتنفيذ مشاريع وطنّية سيادّية ُتعالج ُشح المياه 
الذي خلفت����ه حكومات قدمت تن����ازالت كارثية 
بحصص المياه لصالح الع����دو، وتثبت بما ال يدع 
مجاالاً للش����ّك بأّنها على الضّد م����ن مصالح البلد 
ومواطني����ه الذين يرفضون كل أش����كال التطبيع 

واالرتهان للصهاينة«.

وفي ختام بيانه، شّدد التجّمع على تمسكه، كما 
األغلبية الساحقة من المجتمع، برفض كل أشكال 
التطبيع، وبأّنه مهم����ا فعلت الحكومات فإّنها لن 
تستطيع تسويق العدو في مجتمعنا، ولن تجبرنا 

على التطبيع.
وقبل أّيام، توصل األردن وكيان االحتالل، التفاق 
س����يزّود الكيان بموجبه األردن بخمس����ين مليون 

متر مكعب من المياه اإلضافية المشتراة.
وأوضحت وزارة الخارجية األردنّية في بياٍن لها، أّن 
االتفاق تم خالل لقاء وزير الخارجية األردني أيمن 
الصف����دي بنظيره »اإلس����رائيلي« يائير لبيد على 
الجانب األردني من جسر الملك حسين )اللنبي(.

وبّين����ت الخارجي����ة أّن ه����ذا االتفاق »س����يرتفع 
بموجبه س����قف الصادرات األردني����ة إلى الضفة 
ا إلى حوالي  الغربية من 160 مليون دوالر س����نوياًّ

700 مليون دوالر«.

أبوجا/ االستقالل:
ا بس���بب تفش���ي مرض الكوليرا في نيجيريا، منُذ بداية العام  توفي 325 ش���خصاً

الجاري.
وجميع الوفيات س���جلت في 15 من واليات البالد )من أصل 36 والية( وكذلك في 
العاصمة أبوجا، حس���بما أوردت وكالة »ش���ينخوا« الصينية نق���ال عن بيان أصدره 

المركز الوطني لمكافحة األمراض.
وأشار البيان، إلى أن هذه المناطق وجدت نفسها في بؤرة تفشي المرض المذكور.

وذكر المرك���ز الوطني، أن 14343 حالة إصابة بهذه الجرثومة تم تس���جيلها في 
المناطق المذكورة خالل األشهر الستة األولى من العام الجاري.

فيما تشكل الفئة العمرية 5-14 سنة 27 % من إجمالي عدد اإلصابات بالكوليرا.
وتواص���ل الس���لطات جهودها لمكافحة م���رض الكوليرا الذي يعود أحد أس���باب 
تفش���يه في نيجيري���ا ودول افريقية عدة، إلى حرمان جزء كبير من س���كانها من 

الوصول المستقر إلى مياه الصالحة للشرب.

وفاة 325 شخصًا بسبب تجمع أردني: نرفض شراء مياهنا من »إسرائيل«
الكوليرا في نيجيريا

القاهرة/ االستقالل:
قال وزير الخارجية المصري س���امح شكري إنه سيعرب ألعضاء 
مجلس األمن ع���ن عدم االرتياح لتجاهل المجلس إدانة التعبئة 
الثاني���ة للس���د، مضيفًا أن الوض���ع في مجلس األم���ن تعّقده 

المواءمات واالعتبارات السياسية.
وتستمر المشاورات في مجلس األمن الدولي حول مشروع القرار 
الخاص بس���د النهضة الذي بنته إثيوبي���ا على النيل، وترفض 
مصر والسودان تش���غيله قبل التوصل إلطار يضمن حقوقهما 

المائية.
وصرح ش���كري أيضًا بأن حجة إثيوبيا أمام مجلس األمن بش���أن 

األزمة ضعيفة وال ترقى للخطاب المصري والسوداني.
وأشار شكري، إلى أن مصر والسودان تريدان مفاوضات تشارك 
فيها أطراف أخرى كالواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لتقديم 

بدائل تسهم في إنجاح المفاوضات.
وأض���اف أن المفاوضات لن تك���ون »ال نهائّي���ة«، وأن بالده لن 
تتهاون في الدفاع عن مصالحها، وأن لديها القدرة واإلمكانيات 

لكنها تسعى للوصول إلى حل.
وجددت مصر استعدادها لكل الخيارات، في حين أعلنت إثيوبيا 
تحقيق نجاح دبلوماس���ي، وشدد مس���ؤول أميركي على ضرورة 
التوصل لتس���وية األزمة من خالل مؤسسات االتحاد األفريقي. 

وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن الحكومة المصرية 
لن تسمح بحدوث أزمة مياه في البالد، وإنها جاهزة للتعامل مع 

أي طارئ فيما يخص انقطاع المياه.
وأض���اف عب���د العاط���ي أن ب���الده جاه���زة للتعام���ل م���ع كل 
الس���يناريوهات بش���أن س���د النهضة، وكل الخيارات مطروحة 
لديها، حس���ب تعبيره. وق���د رحب وزير الري والم���وارد المائية 
الس���وداني ياس���ر عباس بانخ���راط مجلس األم���ن الدولي في 

مناقشة قضية سد النهضة اإلثيوبي.
ودع���ا عباس -بتغري���دة على حس���ابه ف���ي تويتر-إثيوبيا إلى 
اس���تئناف المفاوضات المكثفة، واإلحج���ام عن اتخاذ مزيد من 

اإلجراءات األحادية المتعلقة بالسد.
وقال رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد إن مش���روع سد النهضة 
أكثر من مجرد سد لإلثيوبيين، وإنه رمز سيادة الدولة ووحدتها 

الوطنية، على حد تعبيره.
وصرح آبي أحمد بأن بالده ال ترغب أبدا في اإلضرار بالدول األخرى 
لكنها تريد االستخدام العادل لنهر النيل. وقال إنه يريد طمأنة 
دول ح���وض النيل بأن بالده ال تريد اإلضرار بها، وأن باب أديس 

أبابا مفتوح للمنفعة المتبادلة حسب تعبيره.
وأضاف أن اس���تكمال بناء سد النهضة من أهم المشاريع التي 

ستساهم في حل مشكالت إثيوبيا وتعزيز اقتصادها.

طهران/ االستقالل:
أعلنت إيران ع����ن دخول أول مجموعة تابعة للقوات 
البحرية الوطنية إلى المحيط األطلس����ي، دون الرسو 

في موانئ سائر الدول، في أول مهمة لها.
وق����ال األدميرال اإليران����ي، قائد الق����وات البحرية، 
حس����ين خان����زادي، "إن وج����ود األس����طول البحري 
اإليراني في المحيط األطلس����ي ه����و رد على  مزاعم 
األمريكيي����ن بأن إي����ران ال يمكنها أب����دا اإلبحار في 
المحيط"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "مهر" اإليرانية.

وأضاف خانزادي: "بينم����ا يتواجد األمريكيون على 
بع����د 12 ميال من المياه اإليرانية، فإنهم يخش����ون 
من األسطول البحري اإليراني في المحيط األطلسي 
ال����ذي يبحر عل����ى بع����د 5000 ميل م����ن الواليات 

المتحدة".
إل���ى "أن س���فينة "مك���ران"  وأش���ار األدمي���رال 
اللوجس���تية تحم���ل 110 آالف ط���ن م���ن الوقود 
ويمكنها البقاء في المياه لمدة 10 س���نوات، وتم 
بناؤها في ستة أشهر وهو ما فاجأ الدول الغربية"، 
ا بأن "السفينة مجهزة بنظام متطور لتحلية  مضيفاً
ا  ا دائماً المي���اه وبالتال���ي يمك���ن أن توفر تواج���داً

لألسطول البحري في المياه المفتوحة".
وأوضح األدميرال ب����أن "األمريكيين حاضرون حتى 
اآلن، في منطقتنا وقمن����ا بمراقبتهم، لكن من اآلن 
ا، س����تخلق البحري����ة اإليرانية اتجاهات في  فصاعداً

المحيط األطلسي".
كم����ا صّرح مس����اعد القائد العام للجي����ش اإليراني 
للشؤون التنس����يقية األدميرال، حبيب الله سياري، 
بأن "الس����رب البحري التابع للقوة البحرية اإليرانية 
يتكون من س����فينة "مك����ران" الحربي����ة الضخمة و 
مدمرة "س����هند"، وبأن ه����ذا التواج����د البحري في 

المحيط األطلسي يكشف عن قوة وصالبة بالده".
وتابع سّياري: "إن التواجد في المياه الدولية هو حق 
غير قابل للتصرف للقوة البحرية لجيش الجمهورية 
اإلسالمية االيرانية وسنواصل هذا المسار بصالبة".

وأوض����ح س����ّياري ب����أن "مهم����ة الق����وة البحري����ة 
االس����تراتيجية لجي����ش الجمهوري����ة اإلس����المية 
اإليراني����ة هي الدفاع عن الح����دود البحرية وحماية 
موارد ومصالح الجمهورية اإلس����المية اإليرانية في 
البحار، والت����ي قامت القوة البحرية للجيش لحد اآلن 

بتنفيذ مهمتها بنجاح".

مصــر: مجلــس األمــن تجاهــل
 إدانــة تعبئــة ســد النهضــة

إيران ترد على مزاعم أمريكا بأول 
مجموعة بحرية في المحيط األطلسي
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غزة/ االستقالل: 
حقق فريق اتحاد الش���جاعية ف���وزًا مهمًا على 
خدم���ات رفح بهدفي���ن دون رد ، وفيما تعادل 
شباب خانيونس و اتحاد بيت حانون الرياضي 
بهدف ل���كل فريق في منافس���ات األس���بوع 
الخامس عش���ر من بطولة الدوري الممتاز لكرة 

القدم بغزة.
فاز فريق اتحاد الش���جاعية، على ضيفه خدمات 
رف���ح )2-0(، ف���ي اللق���اء الذي أقي���م على ملعب 

اليرموك بغزة.
ودون ثنائي���ة "المنطار" كل م���ن أحمد حرارة في 
الدقيق���ة 47، وعالء عطية في الدقيقة 93 ، ليرفع 
رصيده إلى النقطة 25 ويقفز للمركز الرابع، بينما 
تجمد رصيد خدمات رفح عند 22 نقطة في المركز 

السادس.
وعلى اس���تاد خانيونس، واصل شباب خانيونس 
"النش���امى" سلس���لة  إخفاقاته في المس���ابقة 

وتعادل أمام ضيفه بيت حانون الرياضي )1-1(.

وسجل هدف ش���باب خانيونس "خليل مطر" في 
الدقيق���ة 17، فيما تع���ادل الحوانين عبر الالعب 

محمد بشير في الدقيقة 73.
وبه���ذا التعادل رف���ع فريق "النش���امى" رصيده 

للنقط���ة 14 ف���ي تاس���ع الترتيب، ورف���ع رصيد 
الحوانين إلى 20 نقطة في المركز السابع.

و ف���ي دوري الدرجة األولى ، احتكم خدمات البريج 
وغزة الرياضي للتعادل الس���لبي ، في اللقاء الذي 

أقيم على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع 
. و به���ذا التعادل تقدم البريج للمركز الس���ادس 
مؤقت���ا برصيد 20 نقطة ، و تجم���د الرياضي في 

المركز الرابع برصيد 24 نقطة.
و في ش���مال القط���اع على ملعب بي���ت حانون ، 
خطف نماء فوزًا ثمينًا من أنياب األقصى بهدفين 

لهدف.
وسجل بالل عساف هدفين في الدقيقتين 22 و 
90 ، فيما س���جل محمد جودة هدف األقصى من 
ركلة جزاء تصدى لها حارس نماء لتعود له الكرة و 

يسكنها في الشباك.
فوز رفع رصي���د نماء إلى 21 نقطة و صعد للمركز 
الخامس مؤقتا ، فيما تجمد رصيد األقصى عند 17 

نقطة في المركز التاسع مؤقتا.
وفى منافس���ات دوري الدرجة الثاني���ة فرع " غزة 

والشمال "، تغلب المشتل على الوفاق )1-2(.
أما في دوري الدرجة الثالثة فرع " غزة والش���مال " 

حقق اليرموك فوزًا مهمًا على الجزيرة )1-2(.

فوز مهم للشجاعية على خدمات رفح و تعثر جديد »للنشامى«

غزة/االستقالل: 
افتتح االتحاد الفلسطيني لكرة اليد، منافسات دوري 

جوال للمحافظات الجنوبية للموسم 2021_2022.
و افتتحت البطولة بلقاء ش���باب جباليا واتحاد دير 
البلح، فيما واجه خدمات البريج شباب خانيونس في 
اللقاء الثاني، وذلك بصالة سعد صايل بمدينة غزة. 
و ف���ي لقاء مثير منذ بدايته حت���ى النهاية ، حقق 
ش���باب جباليا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على 

اتحاد دير البلح حامل اللقب بنتيجة 24/21.
و تألق من ش���باب جباليا خميس البطش بتسجيله 

9 أه���داف والح���ارس علي العوين���ي بتصديه ل�6 
رميات جزائية، فيما تألق من االتحاد محمد أبو قص 

بتسجيل 7 أهداف. 
بهذه النتيجة حقق ثوار الش���مال فوزًا ثمينًا على 
حامل لقبي الدوري و الكأس اتحاد الدير الذي أهدر 
العدي���د من الفرص الس���هلة و التي كانت تجعله 

يخرج فائزا في اللقاء .
و ف���ي اللقاء الثاني ، تمك���ن البريج من تحقيق فوز 
مس���تحق و كبير على ش���باب خانيون���س بنتيجة 
51/25، بعد تسيده ألجواء المباراة بالرغم من البداية 

المميزة لشباب خانيونس. 
و تألق من البريج محمود شعالن بتسجيله 7 أهداف، 
فيما تألق من الش���باب شرف النبريص بتسجيله 7 

أهداف.
ه���ذا و قرر االتح���اد الفلس���طيني لك���رة اليد في 
المحافظات الجنوبية، تجميد أنشطة االتحاد إلى ما 

بعد عيد األضحى المقبل.
وأكد االتحاد س���ريان الق���رار بتأجيل كافة مباريات 
ال���دوري اعتبارا من أمس األح���د 11/7/2021 إلى ما 

بعد انتهاء إجازة العيد.

فوزان لجباليا والبريج في افتتاحية دوري »جوال« لكرة اليد

غزة/ االستقالل: 
أعلن االتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تأجيل الدوري بدرجاته المختلفة في 

قطاع غزة حتى يوم الرابع والعشرين من يوليو الجاري.
وقال عماد التتري أمين س���ر لجنة المس���ابقات باتحاد القدم, إن الدوري العام 
سيتم إيقافه بدءا من األسبوع القادم وحتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح التتري أن الخميس المقبل سيكون شاهدا على آخر لقاءات الدوري العام 
بمختلف درجاته, قبل التوقف إلجازة عيد األضحى.

تأجيل دوري غزة 
بمختلف درجاته 

لندن/االستقالل:
أعل���ن ليفربول اإلنجليزي عن قائمة الفريق المس���تدعاة للمش���اركة في فترة 

التحضير للموسم الكروي الجديد 2021 / 2022.
وتواج���د النجم الهولندي فيرجيل فان دايك ف���ي قائمة ليفربول بعد إصابته 

الطويلة التي أبعدته عن الفريق طيلة الموسم الماضي.
وعاد أيضًا كل من جو جومي���ز، وجويل ماتيب نجما خط الدفاع، بعد تعافيهما 

أيضًا من اإلصابة التي لحقت بهما في الموسم الماضي.
وكان فيرجيل فان دايك قد غاب عن صفوف ليفربول منذ أكتوبر الماضي بعد 

تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.
واآلن س���يعود فيرجيل ف���ان دايك، ومعه الثنائي جوي���ل ماتيب، وجو جوميز، 
باإلضافة إلى الصفقة الفرنسية الجديدة كوناتي، لتعود الحياة من جديد لخط 

دفاع الريدز بعد معاناته الكبيرة في الموسم الماضي.
وتواجد أيضًا نجوم الفريق محمد صالح، وس���اديو ماني في قائمة الفريق التي 
من المقرر لها بدء المعس���كر األس���بوع المقبل في النمس���ا. الجدير بالذكر أن 
ليفربول فشل في التتويج بأي بطولة سواء محلية أو قارية في الموسم الماضي. ميونخ/االستقالل:

أشاد جوليان ناجلس���مان، المدير الفني لبايرن ميونخ، باإلمكانات التي 
يتمت���ع بها جناح يوفنت���وس ومنتخ���ب إيطاليا، مؤكًدا أنه من أش���د 

المعجبين به. 
وقال ناجلسمان في تصريحاته لصحيفة »بيلد« األلمانية: »بالتأكيد أود 

التعاقد مع فيديريكو كييزا، لكن ثمنه باهظ للغاية«. 
وأضاف ناجلس���مان »إنه العب رائع يتمتع بحيوية ال تصدق، أعرفه منذ 
فترة طويلة وأعتقد أنه مذهل، يحب المراوغة ويمضي بسرعة لتسجيل 

األهداف«.
وكان يوفنتوس قد ضم كييزا قادًما من فيورنتينا مقابل 20 مليون يورو 
على سبيل اإلعارة لمدة عامين، مع االلتزام بالشراء مقابل 40 مليونا أخرى.

وتمكن كييزا من تسجيل هدفين بقميص منتخب بالده اإليطالي خالل 
مسابقة كأس أمم أوروبا، لينجح في الدخول للتشكيلة األساسية لألزوري 

ويحل محل دومينيكو بيراردي.

برازيليا/االستقالل: 
ل����م يكتِف ليونيل ميس����ي، قائ����د ُمنتخب األرجنتين، بكس����ر عقدة 
اإلنجازات على المس����توى الدولي بالفوز بلق����ب كوبا أمريكا بعد الفوز 
على البرازيل، ولكنه أيضًا نجح في الحصول على جائزتين من الجوائز 

الفردية الُمهمة.
حيث ُتوج ميس����ي بجائزة أفضل العب في البطولة نظرًا لدوره القيادي 
والفن����ي مع راقصي التانجو خالل مش����وارهم الرائ����ع بالبطولة، وذلك 

بأهدافه التي سجلها بنفسه أو صنعها لزمالئه.
وُتوج ميس����ي أيضًا بجائزة هداف البطولة وذلك بعد تس����جيله أربعة 
أهداف في ُمباريات البطولة التي وصلت لس����بعة ُمباريات، بواقع أربع 
ُمباري����ات في دور المجموع����ات، وُمباراة في كل م����ن دور ربع النهائي 

ونصف النهائي والنهائي.
وبش����كٍل إجمالي، فقد نجح ميسي في تس����جيل أربعة أهداف وصنع 
س����تة أهداف لزمالئه، وكان لتلك األهداف تأثير ُمباشر على مسيرة 

األرجنتين الُمميزة بالبطولة.

ناجلسمان: أتمنى ضم نجم 
يوفنتوس لبايرن ميونخ

خط دفاع ليفربول 
يعود بعد غياب طويل

كرة القدم تصالح ميسي وتمنحه 
اللقب األول مع األرجنتين 
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أعل���ن أنا المواطنة / رجاء زك���ى ربيع العمصى 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )900866393( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / زكريات زكريا اس���ماعيل 
ش���اهين  ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )901009167(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / ناجي حس���ين عبدالله 
ابو غي���اض   عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
)400021143  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / وليد ياس���ر علي برهوم عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )404547473  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / يوس���ف مرزوق عبد الكريم 
اب���و طه ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )918676594(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / كريم بك���ر صبحي ابو فول 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )407107887( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

المغاربة، بحماية أمنية مشددة، ووسط قيود 
مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وتأتي ه���ذه االقتحامات، تزامًن���ا مع دعوات 
يهودي���ة أطلقتها م���ا تس���مى "جماعة هار 
ايل" المتطرفة و"حرك���ة في أيدينا" القتحام 
المسجد األقصى يوم امس، من خالل عناصر 

ا موحًدا داخل المسجد. شبابية يرتدون زًيّ
وأف���ادت دائ���رة األوق���اف اإلس���المية ف���ي 
القدس المحتلة بأن 84 مس���توطًنا اقتحموا 
المس���جد األقصى خ���الل الفت���رة الصباحية، 
ونفذوا جوالت اس���تفزازية في باحاته، وتلقوا 

شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
أدوا طقوًس���ا  المس���توطنين  أن  وأوضح���ت 
تلمودية علني���ة في المنطقة الش���رقية من 
المس���جد، وس���ط حماية مش���ددة من شرطة 

االحتالل.
ورغم قيود االحتالل وإجراءاته المشددة على 
البواب���ات، إال أن المصلي���ن م���ن أهل القدس 
والداخل الفلس���طيني المحت���ل توافدوا منذ 
الصب���اح الباكر إلى المس���جد، وانتش���روا في 

ساحاته ومصلياته.
يذك���ر أن االقتحام���ات تت���م عل���ى فترتين 
صباحية، وبعد صالة الظهر عبر باب المغاربة، 

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

ا لسلس���لة  ويتعرض المس���جد األقصى يومًيّ
اقتحام���ات وانته���اكات من المس���توطنين، 
للمصلي���ن  اس���تفزازات  يتخلله���ا  بحي���ث 
الفلس���طينيين، وعملي���ات اعتق���ال وإبعاد 
عن المس���جد، إلتاحة المجال لليهود لتنفيذ 

اقتحاماتهم بدون أي قيود.
فيما، أضرم مس���توطنون، فج���ر امس األحد، 
النيران ف���ي مقاعد بأراٍض في بلدة بتير غرب 

بيت لحم.
وأف���اد الناش���ط في مج���ال مقاوم���ة الجدار 
واالستيطان في بتير عمر القيسي، بأن عددا 
"الحرايق" في  من  المس���توطنين اقتحم���وا 
منطق���ة الخمار الواقعة بي���ن أراضي المخرور 
في بيت جاال وبتير وأشعلوا النيران في مقاعد 
ومس���تلزمات أخرى كانت ف���ي الموقع، وهي 

المرة الثانية خالل أسبوع.
وأشار القيسي الى أن هناك تصعيدا من قبل 
المس���توطنين وتحت حماية قوات االحتالل 
في هذه المنطقة، تتمثل بالتجريف، ونصب 
بيوت متنقلة "كرافانات"، بهدف االس���تيالء 

عليها إلقامة بؤرة استيطانية.

كما استولت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس 
األحد، على جراف���ة كانت تعمل بأراٍض تابعة 

لفروش بيت دجن وعين شبلي شرق نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، 
غس���ان دغلس: إن سلطات االحتالل استولت 
على جرافة للمواطن مجدي محمود أبو زهري، 
أثن���اء عمله���ا ف���ي اس���تصالح أراٍض تابعة 
لفروش بيت دجن وعين شبلي ضمن مشروع 

خاص.
ويحاول االحتالل دفع الفلس���طينيين لهجر 
أراضيهم وممتلكاتهم، عبر التضييق عليهم 
في شتى مناحي حياتهم، أماًل في االستيالء 

عليها وتوسيع المشاريع االستيطانية.
والى ذلك، أقدم مستوطنون، منتصف الليلة 
قبل الماضي���ة، على قطع أحد أعمدة الكهرباء 
الرئيس���ية التي تغذي خربة سارة غرب قرية 

جالود جنوب نابلس.
وأفاد مس���ؤول ملف االس���تيطان في شمال 
الضف���ة الغربي���ة غس���ان دغلس، ب���أن عددا 
من مس���توطني "احياه" المقامة على أراضي 
جالود، قاموا بقط���ع أحد أعمدة الكهرباء التي 
تمد خربة س���ارة، وذلك بنش���ره بالمناش���ير 
اليدوية، ما أدى إلى تخلخل خطوط الش���بكة 

التي أصبحت مهددة بخطر السقوط الكامل.
وأضاف، ان المس���توطنين يس���تهدفون من 
خالل ه���ذا االعتداء قطع الكهرب���اء عن خربة 
سارة الواقعة في قلب مس���توطنتي "شيلو" 
و"ش���فوت راحي���ل"، بع���د أن دمروا الش���هر 

الماضي شبكة الكهرباء شرق جالود.
وق���ال دغلس، إنه بات م���ن الواضح أن أطماع 
المس���توطنين في األراض���ي الواقعة بالقرب 
من المستوطنات والبؤر االستيطانية ال حدود 
لها، لذل���ك يلجأون إلى تدمير البنى التحتية، 
الزراعية  وقطع األش���جار، وحرق المحاصي���ل 
إلجبار المواطنين على ترك أراضيهم بس���بب 
الخس���ائر التي يتكبدونها بسبب اعتداءات 

المستوطنين.
في الوقت ذاته، اندلعت مس���اء امس األحد، 
ق���وات االحتالل وعش���رات  بين  مواجه���ات 
الش���بان على مدخل بلدة بيت���ا ومحيط جبل 

صبيح، قرب بؤرة "ايفتار" االستيطانية.
وأفادت مص���ادر محلية، أن ق���وات االحتالل 
أغلق���ت مدخل بيت���ا، ما أحدث أزم���ة مرورية 

خانقة على طريق حوارة الرئيسي.
ومنعت قوات االحتالل مرور حالة مرضية عبر 
المدخل الرئيس، وأجبروا العائلة على سلوك 

طرق فرعية بديلة.
واعتلى جنود االحتالل أسطح المنازل وأطلقوا 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل 

الغازية بكثافة.
وشهد محيط جبل صبيح مواجهات متزامنة 
مع قوات االحتالل، التي استخدمت الرصاص 

الحي والمطاطي والقنابل الغازية بكثافة.
ويش���هد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة 
من اإلرب���اك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا 

ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.
ومنذ شهرين ونصف تشهد بيتا مواجهات 
يومي���ة في منطق���ة جبل صبي���ح بين جنود 
االحتالل وش���ّبان فلس���طينيين، وتشتد في 
س���اعات الليل في محاولة لطرد المستوطنين 

من المكان.
وفي الس���ياق أصيب شاب برصاص االحتالل، 
مس���اء امس األحد، أثناء وج���وده قرب جدار 
الفص���ل والتوس���ع العنصري جنوب ش���رق 

مدينة قلقيلية.
وأفاد ش���هود عي���ان ب���أن ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب شاب 
قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، أصيب 

بجروح في الفخذ، ونقل إلى المستشفى.

مداوالت بين رئيس الوزراء اإلس���رائيلي نفتالي بينت ووزير الجيش اإلسرائيلي بيني 
غانتس . وأوضحت صحيفة "معاريف" اإلس���رائيلية، أن اإلدارة المدنية اإلس���رائيلية 
بدأت األس���بوع الماض���ي بالعمل على ع���ودة المس���توطنين للبؤرة "افيت���ار" وإقامة 
مس���توطنة فيها". وبينت الصحيفة أن إقامة المس���توطنة سيكون بالتنسيق مع كل 
من نفتالي بينت وبيني غانتس وحركة "نخاال" ورئيس المجلس اإلقليمي "شومرون".

وتم اإلعالن في وقت سابق عن إخالء البؤرة االستيطانية بقرار من القيادة اإلسرائيلية 
حتى إثبات أن أراضي البؤرة غير مقامة على أراٍض خاصة.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الجيش اإلس���رائيلي س���تعمل على إنش���اء قاعدة عسكرية 
لفرقة للجيش في الحال وعلى الفور في البؤرة.

غزة/ االستقالل:
زار وفد من حركة الجهاد اإلسالمي في مدينة رام الله ، القيادي بحركة حماس 

حسن يوسف، بمناسبة اإلفراج عنه من سجون االحتالل.
وض���ّم الوفد قيادة وكوادر وأس���رى محررين من الحركة ف���ي مدينة رام الله، 
ناقلين ل���ه التهاني والتبريكات من المكتب السياس���ي ممثال باألمين العام 
الحاج زياد النخالة. وأفرجت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، صباح الخميس 
الماضي، عن القيادي في حركة حماس الش���يخ حس���ن يوسف من مدينة رام 

الله، بعد أن أمضى تسعة شهور في االعتقال اإلداري.

غزة/ االستقالل:
أفاد المختص بشؤون األسرى الفلس����طينيين، عبد الناصر فروانة، بأن 
عدد األس����رى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20 س����نة بش����كل 
متواصل يبلغ 82 أس����يًرا، بعد أن انضم إليهم األسيران أحمد شاهين 

وجهاد جرار.
وأوض���ح فروانة في بي���ان له، أن بين هؤالء األس���رى 34 مضى على اعتقالهم 
أكثر من 25 سنة، في حين ما يزال 13 أسيًرا في سجون االحتالل منذ ما يزيد 

على 30 سنة.

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن مدير عام القياس والتقويم ف���ي وزارة التربية والتعليم في رام الله محمد عواد، 
أن موعد اإلعالن عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" سيكون في أول ثالثة أيام من 

مطلع شهر أغسطس القادم، إذا ما سارت األمور على ما هي عليه اآلن.
وأشار عواد األحد، في تصريح له، إلى أن هذا الموعد افتراضي بناء على المعطيات التي 

عادًة ما تكون مرتبطة باألعوام السابقة.
وأوض���ح أن آلية اإلعالن عن النتائج تختلف في هذا العام عن األعوام الس���ابقة، حيث 
س���يتم نش���ر النتائج الكترونًيا في الوقت الخاص باإلعالن وس���يكون هناك كش���ف 

بتفاصيل العالمات للطالب منذ اللحظة األولى وهذا لم يكن في األعوام السابقة.
وأش���ار إلى انطالق المحطة النهائية من تصحيح االمتحانات لهذا العام في فلسطين 2021. 
وقال عواد "انطلق���ت عمليات الفرز واإلدخال، وهي المحط���ة النهائية وتحتاج لنحو 20 يوما 
من العمل حتى يتم اإلعالن عن النتائج"، مؤكدًا اس���تمرار عمليات التصحيح، حيث بدأ أمس، 
عملي���ة التصحيح لمبحث الكيمياء في المراكز الثمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة". وفيما 
يخص الدورات االس���تدراكية، أوضح عواد قائاًل: "إن ال���دورة الثانية تفتح المجال للطلبة في 
التقدم ألربعة مباحث على األكثر، وهناك فرصة لتحسينها أو النجاح بها، والدورة الثالثة تمنح 

المجال للطلبة الذين لم يستكملوا في مبحث أو مبحثين سواءً  في الدورة األولى أو الثانية".

غزة/ االستقالل: 
حذرت بلدي���ة غزة، امس األحد، من تأخ���ر عملية تنفيذ 
المشاريع الحيوية وتأجيل مشاريع أخرى كان من المقرر 
البدء بها نتيجة اش���تداد وتيرة الحصار على قطاع غزة، 
وإغ���الق المعابر ومن���ع إدخال المواد األساس���ية الالزمة 

الستكمال المشاريع أو البدء بمشاريع جديدة.
وأوضح���ت البلدية في بيان لها، أن 13 مش���روًعا حيوًيا 
توقفت ع���ن العمل، إضافة إلى عدم قدرتها على تنفيذ 
16 مش���روًعا جديًدا ال س���يما تلك المتعلقة بمش���اريع 
الطرق والبنية التحتية بسبب عدم قدرة المقاولين على 

توريد المواد األساسية الالزمة الستكمال المشاريع.
وقالت البلدية إن المواد األساسية المطلوبة تتمثل في 
الحصمة، والبيس���كورس، والبيتومين الالزم لألس���فلت، 
وطبقة بازلتية لبالط اإلنترلوك ومحتوياتها "الصبغات"، 
وأغطية مناهل "مياه، تصريف األمطار، الصرف الصحي"، 
وخط���وط المياه والصرف الصحي، إل���ى جانب بطاريات 

الخاليا الشمسية لمشروع مبنى الحاسوب.
وأضافت أن "المش���اريع الج���اري تنفيذها وتوقفت عن 
العمل بفعل اإلغالق، هي: مش���روع تطوير ش���ارع غرب 
الجالء، مشروع تطوير الشوارع المحيطة بمدارس العودة 
ش���مال غرب المدينة، مش���روع تطوير شارع كردش في 
حي الشيخ عجلين، مشروع انش���اء شارع أبراج السعادة 
بحي تل الهوا، مش���روع تطوير ش���ارع نيلسون مانديال 
بحي الش���جاعية، مش���روع تركيب نظام طاقة شمسية 
في مبنى الحاسوب بمقر البلدية الرئيس، مشروع انشاء 
شبكات صرف صحي في مناطق متفرقة في مدينة غزة، 
مش���روع تطوير ش���وارع في حي التفاح الغربي، مشروع 
انش���اء شارع خالد بن الوليد وش���ارع بدر وجزء من شارع 
أمين الحسيني، مش���روع تطوير شارع الكلية الجامعية 
بح���ي الزيتون، مش���روع تطوير أجزاء من ش���ارع الجزائر 
خلف الجامعة اإلس���المية، مش���روع صيانة طرق طبقات 

اسفلتية في مناطق متفرقة من مدينة غزة."

كما حذرت البلدية من اآلثار الس���لبية لتوقف المشاريع 
الحيوية من النواحي البيئية واالجتماعية واالقتصادية، 
وخاصة فيما يتعلق بتنق���الت المواطنين وتحركاتهم 
اليومية ونشاطاتهم التجارية، إلى جانب اقتراب فصل 
الش���تاء وخش���ية حدوث انجرافات في التربة والتسبب 

بإغالق مصارف مياه األمطار وحدوث الغرق.
ودعت المؤسس���ات المحلية والدولي���ة للتدخل العاجل 
في رفع الحص���ار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر 
وإدخال المواد الالزمة الستكمال أعمال تنفيذ المشاريع 
الحيوي���ة تجنب���ًا لتفاق���م األوضاع اإلنس���انية وحدوث 
أزمات صحية وبيئة. يش���ار إلى أن بلدية غزة حذرت قبل 
أيام، من ك���وارث صحية وبيئية قد تنجم بس���بب تأخر 
عملي���ة إع���ادة إعمار البني���ة التحتية ف���ي المدينة، وال 
س���يما بعد حدوث طفح لمياه الصرف الصحي في شارع 
الوحدة، نتيجة تضرر ش���بكات الص���رف الصحي بفعل 

االستهداف المباشر أثناء العدوان اإلسرائيلي األخير.

بلدية غزة: إغالق المعابر يوقف 13 مشروعًا حيويًا ويؤخر 16 آخرين

وفد من الجهاد يهنئ القيادي في 
حماس حسن يوسف باإلفراج عنه 

فروانة: 82 أسيرًا مضى على 
اعتقالهم أكثر من 20 سنة

التعليم تعلن موعد إعالن 
نتائج »التوجيهي«

االحتالل ي�صادق ..

ع�صرات امل�صتوطنني ..
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امستردام/ االستقالل:
درب علماء في هولن���دا النحل على التعرف على فيروس كورونا ” كوفيد-19 ، 

من خالل حاسة الشم .
وقام علماء بجامعة “فاخننجن”بإجراء البحث على أكثر من 150 نحلة في مختبر 

البحوث البيطرية الحيوية بالجامعة.
حيث عمل العلماء على تدريب النحل من خالل إعطائهم عالجًا محلول الس���كر 
والماء في كل مرة يتعرضون فيها لرائحة المنك المصاب ب� “كوفيد-19 ، وفي 
كل مرة يتعرض فيها النحل لعين���ة غير مصابة، لن يحصل على مكافأة وهي 
عملية ُتعرف باسم تكييف بافلوفيان يحصل عليها عند التعرض لحالة مصابة 

ب� فيروس كورونا.
ف���ي النهاية، يمكن للنحل التعرف على عينة مصاب���ة في غضون ثواٍن قليلة، 

حيث يقوم النحل بإخراج ألسنتهم مثل الساعة لتجميع ماء السكر.
 وأوضح الباحثون أن إخراج النحل ألس���نتها للش���رب ه���و تأكيد إصابة العينة 

بالفيروس.
فيم���ا يعمل علماء “فاخننجن” عل���ى نموذج أولي آلل���ة يمكنها تدريب نحل 
متعددي���ن تلقائيًا في وقت واحد، ثم يس���تخدمون مهاراتهم الختبار الهباء 
الجوي لفيروس كورونا جزيئات صغيرة محملة بالفيروسات، في البيئة المحيطة.

علماء: النحل نجح في 
التعرف على فيروس كورونا

) APA images (  شبان فل�شطينيون يعملون على اإ�شالح الكرا�شي املتحركة يف ور�شة عمل يف مدينة غزة�

لندن/ االستقالل: 
 يعان���ي فتى بريطاني من حالة ش���ديدة من 
األكزيم���ا جعلته يطالب بوضع���ه في غيبوبة 

حتى يتخلص من آالمه الشديدة.
وتم تش���خيص حالة بارن���ي راي )14 عامًا(، 
من بريس���تول، أفون، العام الماضي، وتركته 
األكزيم���ا مغطى من رأس���ه حت���ى أخمص 
قدميه بطفح جلدي مع حكة شديدة حرمته 

من النوم.
وعلى الرغم من تجرب���ة العديد من العالجات 
المختلفة - وبعضها كما تقول والدته ميراندا 
)50 عاًم���ا(، تركه يب���دو وكأنه تعرض لهجوم 
حمضي - ما يزال بارني يعاني من األلم، وأخبر 
والدته أنه ال يس���تطيع التعامل مع األلم بعد 

اآلن.

وأصبح���ت ميراندا اآلن في حاجة ماس���ة ألي 
مس���اعدة البنها الحبيب للعودة إلى طبيعته، 
من خالل جمع األموال لتغطية نفقات العالج 
العاجل والس���ريع لتهدئة بش���رته بش���كل 

نهائي.
وتقول ميران���دا وهي مديرة ب���ث إذاعي "إنه 
يريد فقط أن ينام ويس���تيقظ ويجد األكزيما 
قد اختفت، لقد قال لي إنه يريد أن يدخل في 
غيبوبة مستحدثة ألن األلم الذي يعاني منه ال 
يطاق. لقد وصل إلى النقطة التي أصبح فيها 
خائًفا جًدا من النوم. إنه يخدش نفسه دون أن 
يدري عندما يكون نائًما ويستيقظ وهو ينزف 

من رأسه حتى أخمص قدميه".
ونظ���ًرا ألن بارني يعاني من حساس���ية تجاه 
العديد من المكونات الموجودة في العالجات 

المنزلي���ة والكريمات التي ال تس���تلزم وصفة 
طبي���ة، فقد كافح من أجل التخلص من الحكة 

والجلد المتشقق.
ويمكن أن تكون الستيرويدات عن طريق الفم 
وعقار الميثوتريكس���ات خطري���ن على جهاز 
المناعة لدى بارني، مما يعني أنه يتعين عليه 
البقاء في عزلة تامة أثن���اء تناولهما. وبعد أن 
ينهي دورات العالج، غالًبا ما يجد أن بش���رته 

تعود إلى ما كانت عليه من قبل.
وأنش���أت ميراندا اآلن حملة لجم���ع التبرعات 
لجمع األموال من أجل الحصول على استشارة 
طبي���ة متخصص���ة ال تغطي هيئ���ة الصحة 
نفقاتها، وهذا يعني أنها ستضطر أيضَا إلى 
دفع تكاليف أي عالج يصفه األطباء، بحس���ب 

صحيفة ميترو البريطانية.

لندن/ االستقالل: 
كان البريطاني »جون بوس���توك« يستعد لالنتقال من منزله في إدجباستون ب� 
برمنجهام وقرر تنس���يق القس���م العلوي من حديقته، وهنا عثر على المفاجأة 

الصادمة.
عثر الرجل البريطاني على اكتشاف أثري على شكل هيكل من الطوب المزخرف 

بطول 12 قدمًا مزينًا ببيوت المحار وعظام وأسنان األبقار واألغنام.
وجد جون البالغ 62 عامًا، االكتشاف المذهل يوم السبت الماضي وبعد التحدث 
إلى الخبراء، يعتقد أنه ش���يء بناه األرستقراطيين في الحديقة كجزء من منزل 

مانور كان موجودًا في السابق بنفس المكان.
لقد اندهش���وا من مدى الحفاظ عليها جي���دًا من الخارج وأن بعض الطوب يبدو 
جورجيًا على الرغم من أن أجزاء الخش���ب الموجودة بالداخل قد تهالكت مع مرور 
الوق���ت. قدر الخبراء في بريطانيا عم���ر المنزل إلى أنه يرجع إلى منتصف القرن 

الثامن عشر.

رجل يعثر على مبنى من 
العظام واألسنان أسفل منزله

يطلب وضعه بغيبوبة ليتخلص من آالم األكزيما المبرحة

بورتو نوفو/ االستقالل:
ف���ي حادثة بال���كاد يمكن تصديقه���ا في مدينة 
كاندي ش���مالي بنين، وخالل حفل زفاف أقيم في 
مس���جد المدينة الكبير، قامت مستعمرة كبيرة من 
النحل بالهجوم على المدعوين وتس���ببت في وقوع 

ضحايا.
وفي الثالث من يوليو/ تموز الجاري، نّظم أحد أهالي 
مدينة كاندي ش���مالي بنين حف���ل زفاف وحضره 
الكثير من األق���ارب واألصدقاء، لكنهم لم يتخيلوا 
أبدا من هو الضيف األخير الذي كان بانتظارهم في 

الخارج.

بعد إكمال حضور الصالة في المس���جد الكبير في 
حي باوباب، وبينما كانوا فرحين بالعروس والعريس، 
تعرض���وا لالعتداء م���ن قبل مس���تعمرة من النحل 

بشكل مفاجئ.
وقال أحد الحضور، أالزي إيمورو داكارا، إلذاعة "كاندي 
إف إم" المحلية: "لقد كان حفل الزفاف يسير بشكل 
جيد، وفجأة وحين مغادرتنا، وجدنا أنفسنا محاطين 

بالنحل على حين غرة".
وتابع داكارا "لقد لسعت بوحشية في رأسي قبل أن 

أتمكن من الهرب، كان ذلك مؤلما للغاية".
كم���ا أخب���ر أالزي إيم���ورو داكارا "أن الضيوف كانوا 

يركض���ون بس���رعة لله���روب من لس���عات النحل، 
وبعضهم س���قط وتع���رض للدهس م���ن آخرين، 
لقد كنت محظوظا أنني تمكنت من إنقاذ نفس���ي، 
يمكن���ك رؤية رأس���ي ال���ذي ال ي���زال منتفخا، لقد 
استغرق األمر عشر دقائق إلخراج لسعات النحل من 

رأسي، واآلن أنا بحالة جيدة".
ولس���وء الحظ، قتل أحد الضيوف في هذا الحادث 
الغريب، حيث تعّرض لّلسع بوحشية من قبل النحل، 
وتم نقله إلى المستش���فى عل���ى الفور لكنه توفي 
هناك، وتم نقل جرحى آخرين أيضا للعالج وأحدهم 

ال يزال في المستشفى لغاية اآلن.

بروكسل/ االستقالل:
أف���ادت وس���ائل إعالم بأن امرأة تبلغ من العمر تس���عين عاما توفي���ت في بلجيكا، بعد 
إصابتها بنوعين مختلفين من سالالت فيروس كورونا في آن واحد، »الساللة البريطانية« 
و »الس���اللة الجنوب إفريقية«. وقالت الوسائل نقال عن باحثين في بلجيكا، إن امرأة غير 
»محصنة« باللقاح دخلت مستش���فى »OLV« في مدينة آلست، في مارس الماضي، وتم 
تشخيص حالتها بأنها مصابة بكوفيد 19، في البداية كان لديها مستويات أكسجين 
جيدة، لكن حالتها تدهورت بس���رعة، وتوفيت المريضة بعد خمس���ة أيام. ثم اكتشف 

الحقا أنها تحمل كال من متحور »ألفا« ونظيره »بيتا«.
بدورها قالت عالمة األحياء، آن فانكيربيرجين، من مستشفى »OLV« التي قادت البحث: 
»كان هذان النوعان ينتش���ران في بلجيكا في ذلك الوقت، لذلك من المحتمل أن تكون 
الس���يدة مصابة بفيروس���ات مختلفة من ش���خصين مختلفين، لألسف ال نعرف كيف 
أصيبت«. وبحسب الباحثة، من الصعب تحديد ما إذا كان التدهور السريع لحالة المريضة 

ناتجا عن وجود نوعين مختلفين من الفيروس في وقت واحد.
وقالت إن هذا كان بس���بب االختب���ار المحدود للمتغيرات من كورون���ا، داعية إلى زيادة 

استخدام اختبار »PCR« )فحص الكوفيد( السريع للكشف عن المتغيرات المعروفة.
وسيتم تقديم األبحاث حول هذا الموضوع، بقيادة فانكيربيرجين، في المؤتمر األوروبي 
لعلم األحياء الدقيقة الس���ريرية واألمراض المعدي���ة )ECCMID(. من جهته، قال عالم 
الفيروس���ات، لورانس يونغ، أس���تاذ علم األورام الجزيئي في جامع���ة وارويك )المملكة 
المتحدة(، إن اإلصابة بأكثر من س���اللة واحدة من فيروس كورونا ليس مفاجئا. ووفقا له، 
هناك حاجة إل���ى إجراء بحث لتحديد ما إذا كان وجود س���الالت متعددة في وقت واحد 
يؤثر على المسار السريري لكوفيد 19، وما إذا كان ذلك يعرض فعالية اللقاحات للخطر.

روما/ االستقالل:
ه���ل فكرت يوما في أن تفتت���ح متجرا، وأن تعيش 
لألبد في قرية ش���اعرية في أقص���ى جنوب إيطاليا 
حيث الجو الدافئ طوال العام تقريبا، وأن تتقاضى 

راتبا حتى تفعل هذا؟
لم���ن يرغبون في أخذ زمام المب���ادرة، قد يكون هذا 
األمر أصبح وش���يكا ول���م يعد حلما بعي���د المنال، 

بحسب موقع "سي إن إن".

وأما ما جع���ل الحلم قريبا فه���و أن منطقة كاالبريا 
تخطط لتقديم ما يصل إلى 33 ألف دوالر، على مدى 
ثالث سنوات كحد أقصى لألشخاص الذين لديهم 
استعداد لالنتقال إلى قرى يبلغ عدد سكانها 2000 

نسمة بالكاد.
وته���دف هذه الخط���وة إلى مواجه���ة االنخفاض 
الس���كاني الذي تعاني منه هذه القرى منذ سنوات 
ج���راء الهجرة إلى الم���دن. وتوف���ر المنطقة مواقع 

للمنتقلي���ن قرب البح���ر أو على س���فوح الجبال أو 
كليهما.

وللحصول على األموال المقررة، ينبغي على السكان 
الج���دد االلتزام أيضا ببدء عم���ل تجاري صغير في 

القرية.
ويشترط أال يزيد عمر المتقدم للحصول على اإلقامة 
عن 40 عاما، وأن يكون مستعدا لالنتقال إلى كاالبريا 

خالل 90 يوما من الموافقة على طلبه.

مستعمرة من النحل تهجم على عرس وتخلف قتيال وجرحى

قرى إيطالية توفر لك مشروعًا وراتبًا مقابل العيش فيها

وفاة بلجيكية أصيبت بساللتين 
من كورونا في آن واحد


