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جنيف/ االستقالل: 
قال االتحاد األوروبي، مساء أمس الثالثاء: إن تهجير السلطات 
اإلسرائيلية الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة 
يج���ب أن يتوقف، مش���يًرا إلى أن هذا التهجير ليس قاس���ًيا 

فحسب، بل غير قانوني أيًضا بموجب القانون الدولي.
وأض���اف -في تغريدة عب���ر تويتر-: »من المفج���ع أنه في عام 
2021 شردت إسرائيل 595 فلسطينيا، بما في ذلك 320 طفاًل 

في األرض الفلس���طينية المحتلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 
٪50 مقارنة بالعام الماضي«. وتابع: »في آخر عملية هدم في 
حمص���ة في 7 تموز / يوليو، تم تش���ريد 42 ش���خًصا بما في 
ذلك 24 طفاًل وهم اآلن في حاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية. 
ونّبه االتحاد األوروبي إلى أن���ه في اليومين الماضيين، ُأجبرت 
3 عائالت فلس���طينية في شرقّي القدس، بما في ذلك سلوان، 

على هدم منازلها بنفسها.

االتحاد األوروبي: تشريد »إسرائيل« 
الفلسطينيين يجب أن يتوقف

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، على أكثر من 
1600 دونم م���ن أراضي األغوار الش���مالية، لصالح 
»المحميات الطبيعية«، فيم���ا أجبرت، مواطنًا على 

هدم منزله في مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم 
الترخيص، كما نصبت، بيوت���ًا متنقلة »كرفانات« 
عل���ى مس���احة 3 دونمات ش���رق مدين���ة الخليل، 
وجرفت أراضي زراعية، واقتلعت أش���جارًا في بلدة 

قصرة جن���وب نابلس، ف���ي الوقت ال���ذي اقتحم 
عشرات المس���توطنين، المسجد األقصى المبارك، 

بحماية قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
ونفذوا جوالت اس���تفزازية فيه. هذا 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«
االحتالل يستولي على 1633 دونمًا في األغوار 

ويجبر مواطنًا على هدم منزله في القدس

»الهدم الذاتي« يدمر مستقبل 
عائلة نصار ويقطع أوصالها

غزة/ سماح المبحوح: 
بيدين مثقلتين بالقهر واأللم، س���ابقت عائلة نص���ار في منطقة وادي قدوم 

في الجهة الشرقية لبلدة سلوان بالقدس المحتلة، الزمن إلخراج 
أثاث منزلها وجميع مقتنياتها بمس���اعدة األق���ارب والجيران، 

غانتس يصدر تعليمات بمراقبة 
اإلشراف على إعادة إعمار غزة

االحتالل هدم 62 مبنى 
بالقدس منذ بداية العام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصدر وزير الجيش اإلس���رائيلي مس���اء أمس الثالثاء، تعليمات 
تتضمن االش���راف على مش���اريع إعادة إعمار قط���اع غزة . وقال 

رام الله/ االستقالل: 
ب���دأ األس���رى اإلداريون في س���جن "عوف���ر"، أمس 
الثالث���اء، أولى خطواتهم النضالية للمطالبة بإنهاء 

ملف االعتقال اإلداري، بإعادة وجبات الطعام. وقال 
نادي األسير، في بيان صحفي: إن األسرى اإلداريين 
في س���جن "عوفر"، وعدده���م 151، قد يصلون في 

خطواته���م النضالية إل���ى اإلضراب ع���ن الطعام. 
وأش���ار النادي إلى أن االحتالل صّعد 
من االعتقاالت اإلدارية في األش���هر 

حملة دهم واعتقاالت واسعة 
بالضـفة والقدس المحتلة

إدارة السجون تواصل عزل األسير أحمد أبو جزر لليوم الـ35

األسرى اإلداريون في »عوفر« يبدأون خطواتهم التصعيدية

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، امس الثالث����اء، حملة دهم 
واعتقاالت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. 

وفاة و99 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

االستقالل/ وكاالت: 
أفادت مصادر ُمّطلعة، أمس الثالثاء، برفض الس���لطة الفلس���طينية صيغة تم 

التوصل لها، بوس���اطة مصرية؛ إلدخال أم���وال المنحة القطرية 
لألس���ر الفقيرة في قطاع غ���زة عبر األمم المتح���دة. ونقل موقع 

مصادر: السلطة ترفض إدخال المنحة 
القطرية لغزة عبر األمم المتحدة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم الثالثاء، عن تسجيل حالة وفاة و99 إصابة 

بكورون���ا، و113 حالة تعاٍف من الفيروس بعد فحص 3271 عينة 
في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خالل ال�24 ساعة الماضية. 

وقفة في غزة تنديدًا باستمرار 
الحصار وتعطيل اإلعمار

غزة/ االستقالل: 
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الش���عب الفلس���طيني »حش���د« المفوضة 

األممية السامية لحقوق اإلنسان بالضغط على سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي إلنهاء حصارها على قطاع غزة، وضمان توريد جميع 

واشنطن/ االستقالل:
قّدم البروفيس���ور كورنل ويس���ت، اس���تقالته من جامعة هارف���ارد األميركية العريقة 

احتجاجا على تحّيز الجامعة ضد الفلسطينيين. وقال ويست، في كتاب 
استقالته الذي نشره الثالثاء على صفحته الشخصية على موقع توتير، 

استقالة بروفيسور أميركي من جامعة هارفاد 
احتجاجًا على تحيز الجامعة ضد الفلسطينيين
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غزة/ االستقالل:
وّثق����ت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال- فلس����طين، 
استش����هاد 70 طفاًل في قطاع غ����زة والضفة الغربية بما 
فيها القدس المحتلة )50 ذكورا و20 إناثا( على يد قوات 
االحتالل "اإلس����رائيلي" خ����الل النص����ف األول من العام 

الجاري )حتى 2021/6/30(.
وأوضحت الحركة، في بيان صحف����ي، أن من بين األطفال 
الش����هداء؛ 61 طفال في قطاع غزة قتلهم االحتالل خالل 
عدوانه األخير على القطاع في ش����هر أيار الماضي والذي 

استمر 11 يوما، فيما قتل 9 أطفال في الضفة الغربية.
وأش����ارت إلى أنها وثقت أيضا إصابة 85 طفال في الضفة 
الغربي����ة وقطاع غزة )61 ذك����ورا و24 إناثا(، على يد قوات 
االحتالل خالل الفترة ذاتها، منهم من تس����ببت اإلصابة 

لهم بإعاقات دائمة.
وأكدت “الحركة العالمية” أن سلطات االحتالل انتهكت- 
وما زال����ت تنتهك- بش����كل ممنه����ج وص����ارخ، الحقوق 
األساسية لألطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم 
والحري����ة والعيش بأمان وغيرها، م����ن خالل هدم البيوت 
واإلخط����ار بالهدم، ومصادرة حقه����م بالتعليم من خالل 
ه����دم المدارس أو اقتحامها، أو اس����تهداف الطلبة خالل 
توجهه����م للمدارس أو العودة منه����ا، أو خالل تواجدهم 
على مقاعدهم الدراس����ية، إما بإطالق قنابل الغاز المسيل 
للدم����وع، والصوت، نحوهم بش����كل مباش����ر، أو من خالل 

مالحقتهم واعتقالهم والتهديد المس����تمر لهم بإعاقة 
حياتهم اليومية، س����واء من قبل الجنود أو المستوطنين، 
األمر الذي يس����توجب محاس����بتها على هذه الممارسات 
وتقديم قادتها للمحاكمة عل����ى الجرائم التي ارتكبوها 

بحق األطفال الفلسطينيين.
وفي ما يتعل����ق بالتعليم، فقد وثق����ت الحركة العالمية 
للدفاع عن األطف����ال 45 انتهاكا للتعليم ارتكبتها قوات 
االحت����الل في الضف����ة الغربية خالل النص����ف األول من 
العام الجاري، أبرزها اقتحام مدارس، وإعاقة وصول الطلبة 

لمقاعدهم الدراسية، وتواجد الجنود في محيط المدارس، 
وعنف الجنود والمس����توطنين تج����اه الطلبة والمعلمين، 

واالستيالء على أدوات بناء خاصة بالمدارس.
وبينت أن����ه كل عام يتم اعتقال ومحاكم����ة ما بين 500-

700 طف����ل تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاما في المحاكم 
العسكرية اإلسرائيلية، يتعرضون لالستجواب واالحتجاز 
م����ن جانب جي����ش االحتالل، والش����رطة، وأجه����زة األمن 

اإلسرائيلية.
وحسب مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، 

يبل����غ عدد األطفال الفلس����طينيين المعتقلين حاليا في 
سجون االحتالل "اإلسرائيلي" 250 طفال.

وذكرت الحركة أن س����لطات االحتالل هدمت 13 منزال في 
الضفة الغربي����ة، خالل الفترة ذاتها )2 في جنين، و2 في 

الخليل، و9 في القدس(.
وأكدت أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا 
لحقوق األطفال الفلس����طينيين، والتفاقية حقوق الطفل 
الت����ي وقعتها وصادقت عليها إس����رائيل منذ عام 1991 
األمر ال����ذي يلزمها بتطبيقها، وكذل����ك لإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان الذي يعتبر جزءا من القانون الدولي وملزما 
إلسرائيل، فإسرائيل ومنذ احتاللها لألرض الفلسطينية 
تمادت في انتهاك القانون الدولي اإلنس����اني، والقانون 
الدولي لحقوق اإلنس����ان، دون أدنى اعتبار لكل التزاماتها 

الدولية.
وج����ددت “الحرك����ة العالمية” التأكيد على أن سياس����ة 
اإلف����الت م����ن العقاب الت����ي يتمتع بها جن����ود االحتالل 
اإلس����رائيلي وعلمهم المس����بق أنهم لن يحاس����بوا على 
أفعاله����م مهم����ا كانت، يش����جعهم عل����ى المضي في 
انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلس����طين وتصعيدها، األمر 
الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من 
أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم اإلس����رائيليين الذين 
يقتلون األطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم اإلعاقات 

الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.

خالل النصف األول من 2021

»الحركة العالمية«: استشهاد 70 طفال برصاص االحتالل في غزة والضفة  

بيت لحم/ االستقالل: 
ندد مش����اركون خالل وقفة تضامنية، أمس الثالثاء، دعت إليها لجنة 
التنس����يق الفصائل����ي، وجمعية األس����رى المحررين، ونادي األس����ير 
الفلس����طيني، وهيئة األس����رى، أمام مقر الصليب األحمر الدولي، في 
بيت لحم، برفض س����لطات االحتالل إطالق س����راح األسيرة خالدة جرار 
القيادية في الجبهة الش����عبية، أو السماح لها بإلقاء نظرة الوداع على 

ابنتها "سهى"، التي توفيت قبل يومين بجلطة قلبية حادة.
ورفع المشاركون في الوقفة، األعالم الفلسطينية، وصور األسيرة جرار، 
وش����عارات تطالب بإطالق س����راحها، وأخرى تندد بعنصرية وفاشية 

االحتالل.   
ون����دد محافظ بيت لحم كامل حميد، في كلمة له خالل الوقفة بحرمان 
االحتالل لألسيرة واألم خالدة جرار، من وداع جثمان ابنتها، مشيرا إلى 
مشاعر األلم والحزن التي تش����عر بها األسيرة جرار بسبب هذا الفقد، 

ومنعها من وداع فلذة كبدها.
وقدم محمد الجعفري باسم لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت 
لحم أحر التعازي والمواساة للرفيقة األسيرة خالدة جرار وزوجها غسان 

وعموم آل جرار، برحيل ابنتهم سهى إثر نوبة قلبية حاّدة.
وقال إن القوى والمؤسس����ات الوطنية في بيت لحم تشاطرهم مشاعر 
الحزن بهذا المصاب الجلل. وندد بممارسات حكومة االحتالل العنصرية 

التي رفضت السماح لألسيرة جرار بان تودع ابنتها.
وقال رئيس هيئة ش����ؤون األسرى والمحررين السابق عيسى قراقع أن 
األسيرة جرار، نموذج للمرأة الفلسطينية المناضلة والصابرة، وأن هذه 
الوقفة، من قبل قوى ومؤسسات بيت لحم للتضامن معها ومساندتها، 
ف����ي محنته����ا، وللتأكيد بأنها ليس����ت وحدها في معرك����ة مواجهة 

االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال وزي���ر خارجي���ة االحتالل اإلس���رائيلي 
يائير لبيد ف���ي حديث لوزراء خارجية االتحاد 
األوروبي إنه ال ج���دوى حالًيا من الذهاب نحو 

خطوة "حل الدولتين".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، 
أن "لبيد" اش���ترك ي���وم أول أم���س بمؤتمر 
رسمي لمجلس وزراء خارجية االتحاد األوروبي 
وقال أمام 27 وزير خارجية إنه ال جدوى حالًيا 

من الحديث عن "حل الدولتين".
ولفت إلى إمكانية تحقيق التسوية مع الدول 

العربية دون ربطه ب�"حل الدولتين".

وأض���اف "لبيد"، "ال توجد ج���دوى في الوقت 
الحالي من حل الدولتي���ن )..( هناك أمر جيد 
يحص���ل بيننا وبين المعتدلي���ن من العرب، 
وأريد توسيع دائرة السالم لدول أخرى ويجب 

أن تشمل الفلسطينيين في النهاية".
وتحدث عن أنه "م���ا زال من الداعمين لفكرة 
حل الدولتين إال أن لديه ش���روًطا لذلك بينها 

أن تكون دولة طامحة للسالم".
وأش���ار "لبيد" إلى أنه "يج���ب أن نتذكر أمًرا 
واح���ًدا وهو أنه حال قيام دولة فلس���طينية 
فيجب أن تكون ديمقراطية طامحة للس���الم 
)..( ال يمك���ن أن يطلب من���ا أن نبني بأيدينا 

تهديًدا آخر على حياتنا )..( يتوجب تحسين 
حياة الفلس���طينيين، وأي ش���يء إنساني أنا 

أدعمه".
وتط���رق للحديث عن قطاع غ���زة وما وصفها 
ب�"التهدي���دات المس���تمرة"، واصًف���ا حركة 
ب�"المنظم���ة اإلرهابي���ة التي أخذت  حماس 
مليوني فلسطيني كرهائن وتستمر بتهديد 

الكيان".
وكان "لبيد" من أشد داعمي الحوار مع السلطة 
الفلس���طينية و"ح���ل الدولتي���ن" إبان حقبة 
رئيس الوزراء اإلس���رائيلي الس���ابق بنيامين 

نتنياهو.

رفح/ االستقالل: 
أطلقت قوات االحتالل "االسرائيلي"، مساء أمس الثالثاء، نيران رشاشاتها تجاه 

رعاة األغنام وأراضي المزارعين جنوب قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، أن جنود االحتالل المتمركزين قرب السياج الفاصل 
ش����رق محافظة رفح جنوب قطاع غزة فتحت نيران أسلحتهم الرشاشة 
تج����اه رعاة االغنام والمزارعين ش����رق المحافظ����ة دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات.
وتواصل قوات االحتالل "االسرائيلي" اعتداءاتها بشكل يومي ضد أهالي قطاع 
غ���زة وخاصة المزارعين ورعاة االغنام والصيادين في عرض البحر ضاربه بعرض 
الحائط بنود اتفاق التهدئة التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية برعاية مصرية 
عقب معركة س���يف القدس والتي تتمثل بوقف كافة االعتداءات العسكرية 

وإعادة فتح المعابر وتسريع عملية اإلعمار.

غزة/ االستقالل: 
أفادت إذاعة صوت األس���رى، أمس الثالثاء، بأن ثالثة أسرى من الضفة الغربية 
المحتلة دخلوا امس الثالثاء أعوامًا جديدة في س���جون االحتالل، بينهم أسير 

محكوم بالمؤبد. 
وأوضحت اإلذاعة أن األس����ير عساف حافظ حسين زهران )45 عاًما( من 
طولكرم المحكوم بالس����جن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005، 
وأمض����ى 16 عاًما في س����جون االحتالل دخل عاما جديدا في س����جون 
االحتالل، كما دخل األسير رائد محمد إسماعيل محمد هندي )41 عاًما( 
من نابلس المحكوم بالس����جن 25 عاًما ومعتقل من����ذ عام 2002، عامه 

العشرين في السجون.
ومن الخليل دخل األسير رامي سمير عبد الكريم حساسنة المحكوم بالسجن 19 

عاًما ومعتقل منذ عام 2004، وعامه 18 عاًما في سجون االحتالل.

وقفة تضامنية في 
بيت لحم دعمًا لألسيرة 

المناضلة خالدة جرار

»لبيد« لألوروبيين: ال جدوى من »حل الدولتين«

قوات االحتالل تطلق النار 
تجاه رعاة األغنام شرق رفح

ثالثة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل
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محمد نصار ، تفاجأ باتصال الش����رطة اإلس����رائيلية يوم 
األحد الماضي عليه وعلى ش����قيقه ، يبلغهم خالله بقرار 
يقضي بهدم منزله الذي يقطنه هو ووالدته وش����قيقته 
وزوجت����ه وأبن����اؤه األربعة من الع����ام 2013، والمكون من 

طابق واحد مساحته  124م .

تكاليف باهظة 
وأوضح خالل حديثه ل�"االستقالل" أن الشرطة اإلسرائيلية 
هددته في حال لم يهدم المنزل بنفس����ه فإنها ستقوم 
بذل����ك ) صباح الثالثاء ( ، وهو الذي س����يكلفه مبلغ 200 

ألف شيقل إسرائيلي قرابة ) 60 ألف دوالر أمريكي( .  
وبين أنه خالل الس����نوات الماضية دفع وعائلته أكثر من 
)40 ألف ش����يقل ( ما يق����ارب ) 13 أل����ف دوالر ( لبلدية 
القدس على ش����كل مخالفات بحجة البناء دون ترخيص ، 
كما دفع مبالغ كبيرة لمحامين من أجل الدفاع عن العائلة 

في المحاكم اإلسرائيلية ، لكن دون جدوى. 
وأش����ار إل����ى أن تكلفة الهدم الذاتي وصل����ت ل� ) 8 آالف 
ش����يقل ( أي حوال����ي ) 2500 دوالر أمريكي( لكن صاحب 
الجرافة تعاطف معهم إنسانيًا في مصيبتهم ومحنتهم 

الكبيرة، وخفض المبلغ ل� ) 5 أالف شيقل( . 
وال تعل����م العائلة التي تش����ردت في منازل ع����دة ، أين 
س����تجتمع  بعد اليوم كعائلة واحدة كما كان حالها قبل 
ه����دم منزلها، إذ تفرق ش����ملهم ما بين منازل األش����قاء 

واألقارب، وفق نصار. 
وقال و س����ط تنهيدة مثقلة بالحزن خرجت من قلبه إن : 

" االحتالل اإلس����رائيلي يمنعنا م����ن بناء منزلنا من جديد 
على نفس األرض التي كان مقامًا عليها القديم، بحجة أن 
األرض خضراء أي غير صالحة للبناء، عدا عن تكلفة البناء 
بالقدس العالي، فالمن����زل المكون من طابق واحد يكلف 
حوالي مليون ونصف شيكل، و تكلفة اإليجار المرتفعة".

وأض����اف : " في الوق����ت الراهن ال خي����ارات أمامه متاحة 
للتفكير من جديد ، س����وى نص����ب خيمة والمكوث فيها 

كعائلة واحدة ، بديال عن التش����رد والضياع الذي نعيشه 
ومحاولة االحتالل سرقة أرضنا"، مشيرا إلى نومه وأطفاله 
س����اعات طويلة داخل مركبته طوال ساعات الليل قبل أن 

يحل النهار ويذهب إلى منازل األقارب. 

�أثر بعد عني 
ولفت إلى أن والده قبل وفاته لم يحلم بالسكن في بيت 
ف����اره أو قصر، جل ما حلم به هو من����زل متواضع يؤويه 

وأسرته، ليزيح عن نفس����ه عبء إيجارات منازل القدس 
الباهظ����ة التي أثقلت كاهله، فجم����ع ما ادخره من عرق 
جبينه وغامر ببناء المنزل ،  بعد استش����ارة مهندسين، 
مس����تدركا بالقول" لكن الحمد لله الذي رحل والدي قبل 
أن يرى حلمه أصبح أثرًا بعد عين وأبناؤه مشردين دون 

مأوى  " . 
يش����ار إلى أن بلدية االحتالل في القدس تواصل سياسة 
إجب����ار العائ����الت المقدس����ية على ه����دم منازلها بحجة 
البناء ب����دون ترخيص، إذ قامت العائالت منذ مطلع العام 
2020، بهدم ذاتي لعش����رات المنازل والمنشآت، وذلك 
لتفادي الغرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها سلطات 
االحتالل والت����ي قد تصل إلى مئات آالف الش����واقل عن 

العقار الواحد.
وتهدف س����لطات االحتالل بذلك إلى تحجيم وتقليص 
الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة، حيث وضعت 
نظام����ا قهريا يقيد منح تراخي����ص المباني، وأخضعتها 
لس����لم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات 

قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.
وفي الوقت الذي تهدم به س����لطات االحتالل اإلسرائيلي 
المن����ازل الفلس����طينية، وتض����ع العراقي����ل والمعوقات 
إلص����دار تراخيص البن����اء للفلس����طينيين، تصادق هذه 
الس����لطات على تراخيص بناء آالف الوحدات الس����كنية 
في المس����توطنات المقامة على أراضي القدس، منتهكة 

بذلك كل األعراف والقوانين واالتفاقيات الدولية.

جرح »المقدسيين« النازف

»الهــدم الذاتــي« يدمــر مستقبــل عائلــة نصــار ويقطــع أوصالهــا
غزة/ �سماح �ملبحوح: 

بيدي��ن مثقلت��ني بالقهر و�لأمل، �سابقت عائل��ة ن�سار يف منطقة 
و�دي ق��دوم يف �جلهة �ل�سرقية لبل��دة �سلو�ن بالقد�س �ملحتلة، 
�لزمن لإخر�ج �أثاث منزلها وجميع مقتنياتها مب�ساعدة �لأقارب 

و�جلري�ن، قبل �أن ت�سل عقارب �ل�ساعة �إىل �نت�ساف �لليل، فهي 
�آخر مهل��ة قدمتها �ل�سرطة �لإ�سر�ئيلية للعائلة للبدء بعملية 
هدم �ملنزل ذ�تيًا ليزيد من جرحها �لنازف.   وبعد �ساعات قليلة 
�نهال �ملقد�سي حممد ن�س��ار على جدر�ن منزله �سربا ب�»�ملهدة« 

قبل جميء » �جلر�ف��ة« لتهدمه و�لقهر و�لأمل يعت�سر�ن قلبه، 
تنفي��ذً� لقر�ر �حتاليل عن�سري �أج��ر مبوجبه على ما هو مر، 
ليجن��ب نف�س��ه تكاليف �له��دم �إذ� م��ا نفذته جر�ف��ات بلديات 

�لحتالل، لي�ساف ذلك �إىل م�سيبته. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصدر وزير الجيش اإلسرائيلي مساء أمس الثالثاء، 
تعليم���ات تتضمن االش���راف على مش���اريع إعادة 

إعمار قطاع غزة .
وق���ال غانتس خ���الل جلس���ة تقدي���ر موقف في 
مق���ر هيئة التنس���يق واالرتباط بالق���رب من معبر 
إيرز: »زرت الي���وم )أمس( مقر التنس���يق واالرتباط 
االسرائيلي التابع لغزة ، وعملت على تقييم األوضاع 

فيما يتعلق بالسياسة المدنية مع قطاع غزة«.
وأضاف »في نهاية تقييم الوضع ، أصدر تعليماتي 
بتطوير آلي���ة إعادة إعمار وتطوير قطاع غزة ، والتي 
تسمح باإلش���راف الدقيق على المشاريع في قطاع 

غزة«.
وختم غانتس قوله »س���نعمل على تحليل نش���اط 
معابر قطاع غزة عقب العملية العس���كرية األخيرة 

على غزة«.

وكان غانتس قد ق���ال أمس خالل جولة في مجلس 
مستوطنات أشكول بغالف غزة، موجهًا كالمه ألهل 
قط���اع غزة: » أقول لس���كان غزة لقد تغي���ر الواقع، 

أفعالنا وأفعالكم سوف تملي الواقع«.
وأض���اف غانتس ف���ي حديثه لس���كان القطاع أن 
الجيش االس���رائيلي لن يتوانى عن استخدام القوة 
العس���كرية إذا ما ل���زم األمر لذلك، وس���نعمل على 

تجنيب المدنيين نارها.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال وزير ش����ؤون القدس ف����ادي الهدمي: إن 
سلطات االحتالل االس����رائيلي هدمت ما يزيد 
على 62 مبنى بالقدس منذ بداية العام الجاري.
جاء ذل����ك خالل لق����اء الوزي����ر الهدمي، امس 
الثالثاء، في وزارة شؤون القدس في بلدة الرام، 
مع س����فير المملكة األردنية الهاش����مية لدى 
دولة فلس����طين محمد أبو ون����دي، حيث بحثا 
تطورات األوض����اع الخطيرة في مدينة القدس 

المحتلة.
وأض����اف الهدم����ي أن خطر اإلخالء القس����ري 
لعائ����الت من منازلها في حي الش����يخ جراح ما 
يزال قائما، حيث يتهدد اإلخالء 86 عائلة في 
حي بطن الهوى، في حين يتهدد الهدم 100 

منزل في حي البستان في سلوان.
وأش����ار الهدمي إل����ى التصاع����د الخطير في 

عمليات هدم المنازل الفلسطينية ومخططات 
إخالء منازل أخ����رى واالعتقاالت ومحاولة فرض 

حقائق جديدة على األرض بالمدينة.
وشكر الهدمي الس����فير األردني على ما قدمه 
األردن الشقيق لسكان الشيخ جراح من وثائق 
تثب����ت ملكية العائالت لمنازله����ا، إضافة إلى 
الحثي����ث دعما  األردني  السياس����ي  الح����راك 

للقضية الفلسطينية عامًة والقدس خاصًة.
وأطلع الهدمي الس����فير األردن����ي على مخاطر 
المشروع اإلس����رائيلي المسمى "مركز القدس 

الشرقية" الذي يمس بالوضع القائم للقدس.
وأش����ار إل����ى خط����ورة تصاع����د االنته����اكات 
اإلسرائيلية بالمسجد األقصى سواء من خالل 
االقتحام����ات أو أوامر اإلبعاد للمصلين وحراس 
المس����جد وعرقل����ة أعمال الترميم بالمس����جد، 
مقابل اس����تمرار الحفريات اإلسرائيلية وفتح 

األنفاق في محيطه.
وحذر من تصاعد عمليات البناء االس����تيطاني 

بالمستوطنات المقامة على أراضي المدينة.
وأكد الهدمي أن التصعيد اإلسرائيلي يتطلب 
م����ن المجتمع الدولي التحرك س����ريعا لتوفير 
الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا اإلسالمية 

والمسيحية وصوال إلى إنهاء االحتالل.
من جانب����ه، أكد الس����فير أبو وندي اس����تمرار 
المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني، وانطالقًا 
م����ن الوصاي����ة الهاش����مية التاريخي����ة على 
المقدس����ات في القدس، في الدفاع عن هوية 
المدين����ة المقدس����ة وعروبتها ومقدس����اتها 

المسيحية واإلسالمية.
وشدد على رفض جميع اإلجراءات اإلسرائيلية 
الرامي����ة لتغيي����ر طاب����ع المدين����ة وهويتها 

وانتهاك مقدساتها.

غانتس يصدر تعليمات بمراقبة اإلشراف على إعادة إعمار غزة

االحتالل هدم 62 مبنى بالقدس منذ بداية العام

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين إن جرائم االحتالل ومس���توطنيه تهديد 
حقيقي لجهود إحياء ما أس���مته "عملية الس���الم"، وتعرقل أية جهود دولية 
مبذول���ة لخلق مناخ���ات مواتية إلع���ادة إط���الق المفاوضات بي���ن الجانبين 
"اإلس���رائيلي" والفلسطيني وفقا لمرجعيات الس���الم الدولية، وفي مقدمتها 

مبدأي االرض مقابل السالم، وحل الدولتين. وفق تعبيرها.
وأدان���ت الوزارة ف���ي بيان، الثالث���اء، موجات االس���تيطان واالس���تيالء على 
األراضي، وهدم المنازل، واالعتداء عليها، واس���تهداف ممتلكات المواطنين 
الفلس���طينيين، وأش���جارهم ومحاصيلهم الزراعية من قب���ل قوات االحتالل، 
وميليشيات المس���توطنين، ومنظماتهم االرهابية، تلك الموجات المتالحقة 
المتصاعدة تضرب االرض الفلسطينية المحتلة، وتحول حياة الفلسطينيين 
إلى جحيم ال يطاق، عبر سلسلة طويلة من التقييدات واالجراءات االستعمارية 

التوسعية التي باتت تسيطر بشكل يومي على مشهد الحياة الفلسطينية.
واعتبرت أن المش���هد المتواصل على مرأى ومس���مع من المجتمع الدولي والدول 
كاف���ة "دليل واضح وموثق على معاداة دولة االحتالل وأركانها المختلفة للس���الم 
وألية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها" القدس 
الش���رقية" المحتلة، ويعكس في ذات الوقت سياسة اس���تعمارية احاللية عابرة 
للحكومات االس���رائيلية المتعاقبة"، وهو ما أدى ف���ي الحقيقة الى تخريب جميع 

فرص السالم السابقة، ويهدد بإسقاط أية فرصة محتملة لتحقيق "السالم".
وأضاف���ت، أن إمعان الحكومة االس���رائيلية في س���رقة األرض الفلس���طينية 
وتخصيصها لالس���تيطان وط���رد وتهجي���ر المواطنين الفلس���طينيين من 
منازلهم والس���يطرة عليها أو هدمها بالقوة، هو رد "إس���رائيلي" اس���تعماري 
ميداني يستخف بمواقف الدول التي تعلن عن تمسكها بحل الدولتين، وهو 
ما يؤك���د أن االعالنات والمواقف الدولية الرافضة لالس���تيطان ولالنتهاكات 
االس���رائيلية يجب أن تتجاوز مربعات المواقف الش���كلية ال���ى دائرة الفعل 
والخطوات العملي���ة الكفيلة بحماية حل الدولتين، عب���ر الزام دولة االحتالل 

بوقف كافة انتهاكاته بحق أبناء شعبنا ومقدراته.

الخارجية: جرائم االحتالل ومستوطنيه تحّول 
حياة الفلسطينيين إلى جحيم ال يطاق



األربعاء 4 ذو الحجة 1442 هــ 14 يوليو 2021 م

دولة فل�سطني   
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/374(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: ديب زكي عيسى عزام 
من سكان جباليا هوية رقم 959863333 بصفته وكيال عن: يوسف زكي عيسى عزام 

بموجب وكالة رقم: 2021/4 صادرة عن عمان 
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 1799 القسيمة 22 المدينة جباليا 
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/13م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/383(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
كم���ال محمد أحم���د البطراوي من س���كان غزة هوية رق���م 410540025 

بصفته وكيال عن: تامر محمد أحمد البطراوي 
بموجب وكالة رقم: 2021/6999 صادرة عن رام الله 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 146 القسيمة 42 المدينة دير البلح 

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: 2021/7/13م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/376(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: أحمد 
محمود يوس���ف أبو عيسى من سكان النصيرات هوية رقم 967711466 بصفته 

وكيال عن: رسمية محمد محمود الخطيب وسليمان محمود يوسف أبو عيسى 
بموجب وكالة رقم: 2008/427 صادرة عن دبي + رقم الوكالة 2008/8562 عن دبي 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 2337 القسيمة 20 المدينة النصيرات 

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: 2021/7/13م

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

رام الله/ االستقالل: 
بدأ األسرى اإلداريون في سجن "عوفر"، أمس الثالثاء، أولى خطواتهم النضالية 

للمطالبة بإنهاء ملف االعتقال اإلداري، بإعادة وجبات الطعام.
وقال نادي األس���ير، في بيان صحفي: إن األس���رى اإلداريين في سجن "عوفر"، 

وعددهم 151، قد يصلون في خطواتهم النضالية إلى اإلضراب عن الطعام.
وأشار النادي إلى أن االحتالل صّعد من االعتقاالت اإلدارية في األشهر الماضية، 

وبين المعتقلين أسرى أمضوا سنوات طويلة في السجون.
 ولف���ت إلى أّنه وخالل األيام المقبلة س���يكون هناك برنام���ج واضح من جميع 
الفصائل حول خطوات المواجهة القادمة. وقد بلغ عدد األس���رى اإلداريين في 
س���جون االحتالل، حتى نهاية أيار/ مايو الماض���ي أكثر من 520 يتوزعون على 
سجون "عوفر"، والنقب، و"مجدو". وخاض األسرى عدة نضاالت فردية وجماعية 

ضد االعتقال اإلداري، أبرزها اإلضراب الذي استمر 63 يومًا، في عام 2014.

غزة/ االستقالل:
ُعثر صباح الثالثاء، على حطام طائرة »إسرائيلية« مسّيرة شمالي قطاع غزة.

وأفاد مصدر أمني، بالعثور على طائرة إسرائيلية مسيرة محطمة سقطت خالل 
معركة »سيف القدس« في أرض زراعية في بيت الهيا.

واس���تهدفت المقاومة أكثر من مرة طائرات إسرائيلية ُمسيرة لجيش االحتالل 
ُتحلق في سماء القطاع، وأسقطت العديد منها خالل السنوات الماضية.

رام الله/ االستقالل: 
رفضت محكم���ة االحتالل العس���كرية ف���ي عوفر 
االس���تئناف ض���د االعتق���ال اإلداري المقدم بحق 
األس���ير القيادي في حركة حماس شاكر عمارة من 

ا منذ 14 شهًرا. أريحا، والمعتقل إدارّيً
وأفادت أم عب���ادة عمارة، زوجة القي���ادي عمارة، أن 
االحت���الل ينتقم من األس���ير برفضه االس���تئناف 
دون تحديد مّدة زمني���ة، ورفضت منحه قراًرا بعدم 

التمديد.
اإلداريي���ن  المعتقلي���ن  أن  عب���ادة  أم  وأضاف���ت 

يس���تعدون لخوض معركة إضراب عن الطعام، في 
س���ياق تعنت االحتالل في وقف سياسة االعتقال 

اإلداري والتمديد المتكرر للمعتقلين دون تهمة.
وداهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي منزل القيادي 
ش���اكر عمارة في مخيم عقبة جبر، قبل حوالي ثالثة 

أشهر، رغم وجوده في سجون االحتالل.
يش���ار إلى أن عمارة أحد قيادات حركة حماس في 
أريحا، وأحد رجال اإلصالح، وهو أس���ير سابق اعتقل 
أكثر من 13 مرة لدى االحتالل، جميعها كانت تحت 
االعتقال اإلداري، وهو أحد المبعدين إلى مرج الزهور 

عام 1992م.
ورّشحت حركة حماس القيادي عمارة في قائمتها 
االنتخابي���ة "القدس موعدن���ا" النتخابات المجلس 

التشريعي الفلسطيني 2021.
ومنذ لحظة اعتق���ال القيادي عم���ارة أخبره ضابط 

مخابرات االحتالل بأنه ذاهب لالعتقال اإلداري.
وش���هدت المّدة الماضية اعتقال ق���وات االحتالل 
للعديد م���ن قيادات حركة حماس وكواردها، تزامًنا 
م���ع التحضير إلجراء االنتخابات التش���ريعية التي 

ألغيت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرح����ى، الثالث����اء، أن ما يس����مى إدارة مصلحة 
س����جون االحتالل، تواصل عزل األسير أحمد جمعة 
سرحان أبو جزر )36 ع�امًا( من حي الجنينة بمدي�نة 
رفح جنوب قطاع غزة، لليوم 35 على التوالي بشكل 

تعسفي.
وأش����ارت مهجة الق����دس، إلى أن إدارة الس����جون 
نقلت األس����ير أبو جزر من س����جن هداريم بتاريخ 
08 /06 /2021 إلى س����جن عسقالن، حيث أدخلته 
استخبارات السجون إلى قسم الزنازين فور وصوله 

إلى عسقالن بشكل تعسفي.

وأفاد األس����ير أبو ج����زر عبر رس����الة وصلت مهجة 
القدس نس����خة منها، أن أوضاع����ه داخل الزنازين 
س����يئة جًدا بكل معنى الكلمة، والزنزانة المتواجد 
فيها صغيرة ومليئة بحش����رات البق والصراصير، 
باإلضاف����ة إلى عدم قيام إدارة س����جن عس����قالن 
بإعطائه حقوقه اإلنس����انية، مطالًبا بإنهاء معاناته 
ونقله إلى سجن رامون أو سجن النقب برفقه إخوانه 

األسرى.
جدير بالذكر، أن األس����ير أحم����د أبو جزر ولد بتاريخ 
1985/04/08م، وه����و أع����زب، واعتقلت����ه ق����وات 
االحتالل بتاريخ 19 /12 /2003، وأصدرت المحكمة 
بحقه حكًما بالس����جن س����بعة عش����ر عاًما، بتهمة 

االنتم����اء والعضوية في حركة الجهاد اإلس����المي 
في فلسطين وجناحها العس����كري سرايا القدس 
والمش����اركة في أعمال مقاومة ضد قوات االحتالل، 
وبتاريخ 19 /11 /2018 وجهت له سلطات االحتالل 
تهمة محاول����ة تهريب جواالت مع أش����خاص من 
خارج السجن إلى داخل السجن، والتي يستخدمها 
األس����رى للتواص����ل واالطمئن����ان عل����ى أهاليهم، 
وأصدرت ما تس����مى المحكمة اللوائي����ة باللد في 
الداخل المحت����ل حكًما جائًرا بحقه بالس����جن 20 
ش����هًرا تضاف لحكمه السابق باإلضافة إلى غرامة 
مالية قدرها ثمانية عش����ر ألف ش����يكل، ليصبح 

حكمه 18 سنة و8 أشهر.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحت����الل اإلس����رائيلي، امس 
الثالث����اء، حملة دهم واعتق����االت في مناطق 

متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
ففي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل الش����اب 
هان����ي محمود عمرو من منزل����ه بقرية الطبقة 
جنوب دورا جنوب الخليل، واندلعت على إثرها 
مواجهات بين الش����بان وجنود االحتالل أثناء 

تواجدهم في المنطقة.
وفتشت قوات االحتالل عددا من المنازل في 
قرية الطبقة، عرف من أصحابها: حامد النمورة، 
كما فتشت منازل في مدينة الخليل وبلدة يطا 
جنوبا، عرف من أصحابها: محمد عبد الهادي 

سالمة.
واعتقلت قوات االحتالل الش����اب بالل سليم 

سلهب )38 عاما( من مدينة الخليل.
فيما أصيب الطفل عبادة شريف عبد الباسط 
)10 سنوات( بجروح ورضوض في يده اليسرى 
جراء إصابته بحجر ألقاه صوبه مس����توطن من 
مستوطنة "رمات يشاي"، المقامة على أراضي 
المواطنين وممتلكاتهم وسط مدينة الخليل.

ونصب����ت ق����وات االحتالل حواجز عس����كرية 
على مدخل����ي بلدتي س����عير وحلحول، وعلى 
مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، 
والجنوب����ي الفح����ص، وعملت عل����ى إيقاف 
المركبات وتفتيشها، والتدقيق في بطاقات 

المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل الشبان 
محمد أكرم طقاطقة، وأحم����د خالد طقاطقة، 
واياد نادر طقاطقة، من بلدة بيت فجار جنوب 
بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واعتقل جنود االحتالل المتمركزون على حاجز 
الكونتينر شمال شرق بيت لحم، الشاب محمد 
حسن ناجي صالح )28 عاما(، من بلدة الخضر 
جنوبا، بعد أن ت����م إنزاله من مركبته الخاصة، 
واحتج����ازه لفترة، ومن ث����م اقتياده إلى جهٍة 

غير معلومة.
وفي أريحا، اعتقلت قوات االحتالل الش����اب 
يوس����ف ضمرة بعد ده����م وتفتيش منزل 

ذويه في المدينة.
وفي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل الش����اب 
علي محمد أبو صفية، وذلك بعد اقتحام منزله 

في قرية بيت سيرا غربي رام الله.
وفي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل همام بني 
فضل، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في بلدة 

عقربا جنوب نابلس.
ألح����د  مركب����ة  تض����ررت  س����لفيت،  وف����ي 
المستوطنين، الليلة قبل الماضية، إثر رشقها 
بالحجارة من ش����بان فلسطينيين بالقرب من 
مس����توطنة "أريئيل" إلى الش����رق من مدينة 

سلفيت.
وفي جنين، اقتحمت س����لطات االحتالل بلدة 

عرابة جنوب جنين، وس����ّلمت األس����ير المحرر 
هان����ي ش����حادة ش����يباني )30 عام����ا(، بالغا 
لمراجعة مخابراتها في معس����كر سالم غرب 

جنين.
وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات االحتالل 
صور باهر ف����ي القدس المحتل����ة، واعتقلت 
الش����ابين معتص����م عم����اد عطون وموس����ى 
زياد عط����ون، بعد دهم وتفتي����ش منازلهم، 

والتخريب في محتوياتها.
وحطم مجموعة من الش����بان منتصف الليلة 
الفائتة عدة مركبات مس����توطنين بالحجارة، 
وأشعلوا النار في أخرى قرب جامع عين سلوان 

جنوب المسجد األقصى.

حملــة دهــم واعتقــاالت واسعــة بالضفــة والقــدس المحتلــة

االحتالل يرفض االستئناف ضد االعتقال اإلداري بحق القيادي شاكر عمارة

إدارة السجون تواصل عزل األسير أحمد أبو جزر لليوم الـ35

األسرى اإلداريون في »عوفر« 
يبدأون خطواتهم التصعيدية

العثور على حطام طائرة 
»إسرائيلية« مسيرة شمالي القطاع
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دولة فل�سطني 
وزارة االقت�ساد الوطني

االإدارة العامة لل�سركات – مراقب ال�سركات 
�إعالن للعموم 

ت�صفية �صركة ت�صفية �ختيارية
تعلن اإلدارة العامة للشركات المحافظات الجنوبية بأنه تم ابالغنا بقرار 
ش���طب شركة الستوم بور الس���ويدية فرع غزة والمسجلة لدينا كشركة 
اجنبية تح���ت رقم 563601772 ل���ذا من لديه اية مطالب���ات او حقوق 
مالية ان يتقدم بطلبه اإلدارة العامة للش���ركات بوزارة االقتصاد الوطني 

المحافظات الجنوبية وذلك خالل 30 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
تحريرا في: 2021/7/12م

مراقب ال�سركات 

دولة فل�سطني 
وزارة االقت�ساد الوطني

االإدارة العامة لل�سركات – مراقب ال�سركات 
�إعالن للعموم 

ت�صفية �صركة ت�صفية �ختيارية 
تعلن اإلدارة العامة للش���ركات المحافظات الجنوبية بأنه تم ابالغنا بقرار 
شطب ش���ركة البورغ الصناعية فرع غزة والمسجلة لدينا كشركة اجنبية 
تحت رقم 56360179 لذا من لديه اية مطالبات او حقوق مالية ان يتقدم 
بطلب���ه اإلدارة العامة للش���ركات ب���وزارة االقتصاد الوطن���ي المحافظات 

الجنوبية وذلك خالل 30 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
تحريرا في: 2021/7/12م

مراقب ال�سركات 

�إعالن ت�صجيل مركبة
أعلن أنا / حس���ين محمود زايد عبد العال من س���كان رفح و احمل هوية رقم 
) 903115178 ( ع���ن رغبتي بتس���جيل المركبة رق���م )3822404( من نوع 
هونداي - مركبة خصوصية مزدوجة االس���تعمال موديل ( 2013 ( وتحمل 
 )DU907017 (ومحرك رق���م ) )KMHJT81VBEU841926 ش���اصي رق���م
والمس���جلة سابقًا باس���م المواطن /  جمال حمدان عبد العال  ويحمل هوية 
رقم  )930520150( مجهول محل اإلقامة حيث إنني اشتريت المركبة سابقًا 
وأرغب بتسجيلها على أس���مي لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه اعتراض 
عل���ى ذلك عليه أن يس���جل اعتراضه لدى الدائرة المذك���ورة التابعة لوزارة 

النقل والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة أيام من تاريخ هذا اإلعالن . 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

�ملو�صوع مذكرة تبليغ ح�صور
�صادرة عن حمكمة غزة �ل�صرعية

إلى المدعى عليه/ محمد فضل سلمان ابو القمبز من غزة وسكانها سابقا
ومجهول محل اإلقامة اآلن خارج قطاع غزة يقتضی حضورك إلى هذه المحكمة يوم 
االربعاء الموافق 25/8/2021م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية 
أس���اس 898/2021م   وموضوعها نفقة أوالد والمرفوع���ة عليك من قبل زوجتك 
المدعية/ هديل جميل اس���ماعيل س���كيك من غزة وس���كانها وإن لم تحضر في 
الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجر بحقك 

المقتضي الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب  األصول وحرر في 13/7/2021م 

قا�سي غزة ال�سرعي

رام الله/ االستقالل:
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة 
رام الله والبيرة، في موكب جنائزي مهيب، جثمان 
عض���و المجلس الثوري لحركة فت���ح، األمين العام 
للهيئة اإلس���المية المس���يحية لنص���رة القدس 
والمقدسات، المناضل حنا عيسى إلى مثواه األخير، 
في مسقط رأسه قرية عين عريك غرب المحافظة.

وشارك في مراسم التش���ييع أعضاء من اللجنتين 
التنفيذي���ة لمنظم���ة التحري���ر، والمركزية لحركة 
"فت���ح"، وعدد من ال���وزراء والمحافظين والقيادات 

الوطنية والشعبية وأفراد عائلته.
وانطلق موكب التش���ييع من أمام مجمع فلسطين 
الطب���ي، حي���ث اصطف ح���رس الش���رف، وُحمل 
نعش���ه عل���ى أكت���اف الجن���ود، وعزف النش���يد 
الوطني الفلس���طيني، وموسيقى جنائزية، قبل أن 
ينطلق الموكب باتجاه كنيس���ة رقاد العذراء للروم 
األرثوذكس في القرية حيث أقيمت صالة الجنازة 
على جثمان الفقيد، وصوال الى مقبرة القرية، حيث 

تمت مواراة جثمانه الثرى.
وق���ال عضو اللجن���ة المركزية لحرك���ة فتح عباس 
زكي، في كلمة تأبينية ألقاه���ا نيابة عن الرئيس 
محمود عباس، إن الراحل ش���كل تمي���زا رائعا في 
الفك���ر والعل���م واالنتم���اء، وله بصم���ات واضحة 
في تاري���خ القضية الفلس���طينية، وبلغ من العلم 
بوح���دة األديان أن أصبح أمينا للهيئة االس���المية 

المسيحية لنصرة القدس، وقد أبلى بالء حسنا في 
الدفاع عن القضية الفلسطينية، كونه كان يحمل 

شهادة البروفيسور في القانون الدولي.
ولف���ت الى أن الراحل كان خير محام في الدفاع عن 
قضية فلس���طين العادلة، وقد أفنى حياته باحثا 
ع���ن تكذيب الرواي���ة الصهيوني���ة، ومؤكدا على 
عروبتها ورفض أس���رلتها، وكان يؤمن أن التاريخ 
سيس���جل االنتصار األخير للش���عب الفلسطيني، 
وأن الصبر والعمل الدؤوب والوعي لطبيعة الصراع 

سيخرج اسرائيل من الوعي األممي.
والراحل حنا عيس���ى أس���تاذ وخبير ف���ي القانون 
الدولي م���ن مواليد قرية عي���ن عريك )1957( في 

محافظ���ة رام الل���ه والبيرة، وحاصل على ش���هادة 
أستاذ )لقب برفيس���ور( من معهد القانون الدولي 
سنة 1994، وله العديد من الكتب والمؤلفات منها 
كتاب "الش���رق األوس���ط والقانون الدولي" وكتاب 
"القانون اإلداري". وتبوأ الراحل عيسى مناصب عدة 
في الس���لطة الفلس���طينية، كان أبرزها مدير عام 
وزارة العدل، ووكيل وزارة العدل المس���اعد، ووكيل 
الشؤون المس���يحية المس���اعد في وزارة األوقاف 
والش���ؤون الدينية، إضافة لتمثيل فلس���طين في 
العديد م���ن المؤتمرات اإلقليمي���ة والدولية، وهو 
عضو مستش���ار في منظمة أديان من أجل السالم 

العالمية، وقد تقلد وسام صليب القبر المقدس.

رام الله تشيع جثمان المناضل حنا عيسى

واشنطن/ االستقالل:
قّدم البروفيس���ور كورنل ويس���ت، اس���تقالته من جامعة هارف���ارد األميركية العريقة 
احتجاجا على تحّيز الجامعة ضد الفلسطينيين. وقال ويست، في كتاب استقالته الذي 
نش���ره الثالثاء على صفحته الش���خصية على موقع توتير، "هذا هو كتاب اس���تقالتي 
الصري���ح إلى عمي���د جامعة هارفارد، أحاول أن أقول الحقيق���ة الخالصة حول االنحطاط 
في جامعتنا التي تحكمها المصالح المادية". مضيفا "دعونا نش���هد ضد هذا التعفن 
الروحي".  يذكر أن كورنل، فيلسوف ومفكر عام أميركي وناشط سياسي وناقد اجتماعي 
وله العديد من الكتب وشارك في العديد من األفالم الوثائقية وبعض أفالم هوليوود.

استقالة بروفيسور أميركي من جامعة هارفاد 
احتجاجًا على تحيز الجامعة ضد الفلسطينيين

رام الله/ االستقالل:
ش���اركت جماهير غفيرة من أبناء ش���عبنا، الثالثاء، في تشييع جثمان الشابة 
س���هى جرار، ابنة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

المناضلة األسيرة خالدة جرار، التي وافتها المنية مساء يوم األحد الماضي.
وانطلق موكب التش���ييع بعد الصالة على جثمان الفقيدة من مس���جد العين 

بمدينة البيرة، وصواًل إلى مقبرة رام الله الجديدة حيث ووري الجثمان الثرى.
وبجوار الضريح، أقيمت منصة إللقاء كلمات الوداع والرثاء للراحلة، ومش���اطرة 
عائلتها مش���اعر الحزن، فيما بث تلفزيون فلس���طين بشكل استثنائي جنازة 
الش���ابة جرار، بعد رفض س���لطات االحتالل "اإلس���رائيلي" طلب���ا باإلفراج عن 

والدتها خالدة جرار، لتتمكن من إلقاء النظرة األخيرة على جثمانها.
وأعربت خالدة جرار، في كلمة لها نقلها المحامون وألقتها ش���قيقتها سالم، 
عن عميق حزنها وألمها على رحيل ابنتها، ولعجزها عن المشاركة في الجنازة 

وتقبيل جبين سهى بسبب اعتقالها في سجون االحتالل "اإلسرائيلي".
وقالت جرار "أنا موجوعة ألني مشتاقة لضم سهى، ومن قوة هذا الوجع عانقت 
سماء الوطن، من خالل نافذة زنزانتي في قلعة الدامون في حيفا. أنا أم شامخة 
وصابرة رغم القيد والس���جان، ولكني أيضًا أنا موجوعة من االشتياق. ال يحصل 
كل هذا إال في فلس���طين، فقد أردت أن أودع ابنتي بقبلة على جبينها وأقول 
لها: احبك بحجم حبي لفلس���طين. ولك���ن اعذريني يا ابنتي ألنني لم أكن في 
عرسك هذا". وأكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أنها ستبقى 
قوية بقوة جبال فلس���طين رغم أل���م الفراق، وأن إكليل الورود الذي أرس���لته 
ليوضع على ضريح ابنتها سهى، سيش���كل قبلة تطبعها على جبين الراحلة 

رغمًا عن سجاني "الدامون".

رام الله: تشييع ابنة األسيرة 
المناضلة خالدة جرار

الخليل/ االستقالل: 
تظاه���ر مئات المواطنين ام���س الثالثاء على دوار 
ابن رشد وس���ط الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 
تنديدًا باغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار 

بنات على يد األجهزة األمنية.
وردد المتظاهرون هتافاٍت غاضبة منددة باغتيال 
بنات، تحمل رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس 
الحكومة محمد اش���تية ومحاف���ظ الخليل جبرين 

البكري مس���ؤولية اغتيال بنات، وتطالب بمحاسبة 
المسؤولين عن الجريمة وتطبيق العدالة.

ورف���ع المتظاهرون الفتات تطال���ب برحيل عباس 
وإقالة محافظ الخليل البكري.

وق���ال صديق الش���هيد بن���ات في كلم���ة خالل 
التظاهرة إن "السلطة حاولت اغتيال بنات أخالقيًا 
بأس���اليب رخيص���ة، وحاولت تحطي���م معنوياته 
وإط���الق النار عل���ى منزل���ه كما حاولت إس���كاته 

باعتقال���ه وتعذيبه في العديد م���ن المرات إال أنه 
قدم روحه في سبيل محاربة الفساد والظلم".

وأضاف "أن من استبدل االنتخابات بالعتالت يعلم 
أن هذا الشعب لن ينتخبه، ولذلك لجأوا إلى سحل 

النساء وسرقة هواتفهن وابتزازهن".
وكانت األجهزة األمنية قمعت تظاهرات س���لمية 
منددة باغتيال الناش���ط بنات ف���ي بيت لحم ورام 

الله، واعتدت على عدد من النشطاء والصحفيين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
الثالثاء،  ام���س  كش���فت صحيف���ة عبري���ة، 
عن توس���ط رئيس الس���لطة محم���ود عباس 
بي���ن نظي���ره التركي رج���ب طي���ب أردوغان 
واإلسرائيلي »يتسحاك هرتسوغ« الستئناف 

العالقات واالتصال بين الجانبين.
وذكرت صحيفة »يس���رائيل هيوم« العبرية«، 
أن عباس دعا أردوغان لالتصال ب� »هرتس���وغ« 
لتهنئته بتوليه رئاس���ة الكيان، إذ استجاب 
الرئي���س الترك���ي للطلب واتصل ب���ه وهنأه 

بالمنصب الجديد.
وقال���ت إن عب���اس يهدف م���ن وراء ذلك إلى 

إبع���اد »أردوغان عن حركة حم���اس على وجه 
الخصوص«، وفق الصحيفة.

وال يتوق���ع مراقبون حدوث تق���ارب كبير بين 
تركيا و »إسرائيل« قريًبا في ظل حكم »نفتالي 
بينيت«، إذ ُيقدم في أنقرة كيميني متطرف.

وكان عباس هاتف مس���اء األحد »هرتس���وغ« 
ال���ذي توّل���ى منصب���ه خلًفا لرؤوبي���ن رفلين، 

بحسب ما أعلن ديوان الرئيس اإلسرائيلي.
وأفاد الديوان بأّن »هرتس���وغ« ش���كر عباس 
على اتصاله، وقال إّنه »ينوي االس���تمرار في 
التواصل مع���ه كما فعل الس���ابقون بهدف 

تعزيز العالقات واألمل في السالم«.

الرئي���س  اب���ن  )60عاًم���ا( ه���و  وهرتس���وغ 
اإلس���رائيلي الس���ادس حايي���م هرتس���وغ، 
وتجند للجيش وخدم في وحدة االستخبارات 

.»8200«
كما تقلد عدة مناصب في الحياة السياس���ية 
منها زعيم حزب العمل، وس���كرتير الحكومة، 
ورئي���س الوكال���ة اليهودي���ة، ووزي���ر البناء، 

والسياحة، والرفاهية.
اخت���ار  المنص���رم  يونيو/حزي���ران   2 وف���ي 
الكنيست »هرتس���وغ« ليصبح الرئيس ال�11 
للكي���ان اإلس���رائيلي، ب�87 صوًت���ا مقابل 26 

صوتا لصالح منافسته مريام بيرتس.

وقفة في الخليل تنديدًا باغتيال الناشط السياسي بنات

صحيفة عبرية: عباس توسط في االتصال بين أردوغان و »هرتسوغ«
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  دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية 
  في القضية اساس 2021/476 وموضوعها نفقة زوجة

الى المدعى عليه / محمد حسن خليل صالح من غزة – دير البلح وسكان المملكة 
العربية الس���عودية وهو مجهول محل االقامة فيها اآلن يقتضى حضورك الى 
ه���ذه المحكمة يوم االحد 2021/9/5م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك لنظر 
الدعوى اس���اس 2021/476 وموضوعها نفقة زوج���ة المرفوعة عليك من قبل 
زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية / رباب احمد س���امة ابو اسد من دير 
البلح وس���كان النصيرات وان لم تحضر في الوقت المعين او لم ترس���ل وكيا 
عنك يجر بحقك االيجاب الشرعي غيابيا وبذلك صار تبليغك حسب األصول .

وحرر في 2 ذو الحجة 1442 ه� وفق 2021/7/12م 

   قا�سي الو�سطى ال�سرعي
 ح�سام اإبراهيم احلليمي

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
 غخطار لتنفيذ حكم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

بداية غزة يف الق�شية التنفيذية رقم 2021/5563
 الى المنفذ ضده / مصباح عصام مصباح الجراح

طبق���ا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الش���يكات المس���تحقة 
الدفع والمس���حوبة على  بنك االنت���اج وتحمل االرقام التالي���ة )10000018 – 
10000019 ( والبالغ قيمتها مبل���غ وقدره $10000 والمبلغ محل التنفيذ مبلغ 
وقدره $8500 ) ثمانية االف وخمس���مائة دوالر امريكي ( لصالح طالب التنفيذ 
/ محمد توفيق عبد الحصري لذلك عليك دفع مبلغ الشيكات محل التنفيذ مبلغ 

وقدره $8500 لصالح طالب التنفيذ باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية .
لذلك عليك الحض���ور الى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين واذا لم 
تحضر خال الم���دة المذكورة فإنك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

ستباشر اجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 2021/7/13

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني    
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن ب�شاأن خمتار لعائلة حممود )كوكبا(
تعلن دائرة ش���ئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الس���يد / ابراهيم محمد ابراهيم محمود قد تقدم لش���غل منصب مختار 
لعائلة محمود )كوكبا( على من يرغ���ب في االعتراض التوجه الى الدائرة 
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه .

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن ب�شاأن خمتار لعائلة ريان )الق�شطينة(
تعلن دائرة ش���ئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الس���يد / محمود إس���ماعيل محمد ريان قد تقدم لش���غل منصب مختار 
لعائلة ريان )القسطينة( على من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة 
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه .

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن ب�شاأن خمتار لعائلة بربخ
تعلن دائرة ش���ئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
السيد / أسامة عيادة منصور بربخ قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
بربخ  عل���ى من يرغب في االعتراض التوجه ال���ى الدائرة في مقر الوزارة 

لتقديم طلب االعتراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه .

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 669 / 2021  يف الطلب رقم 2021/ 1332

المس���تدعي )المدعي( : س���فيان س���عيد عليان أبو ف���وز - ويحمل هوية رقم 
)910746957( وكيلته الس���يدة : سارة إس���ماعيل مصطفى أبو فوز - وتحمل 
هوية رق���م )800598187( بموجب وكالة رس���مية صادرة ع���ن كاتب العدل 
بسفارة فلسطين بدولة بلجيكا لكسمبورج - مدينة بروكس وتحمل رقم )2383( 
محررة بتاريخ 22/12/2020 من سكان غزة – النصر بالقرب من عمارة اسطنبول 

5 وتسكن في عمارة أبوزيد. وكيله المحامي : ثائر ماهر أبو صفية - غزة
المس����تدعى ضده : سعدي موسى س����عدي عطا الله - من سكان غزة - الرمال - مقابل 
البوابة الغربية ألبو خضرة - برج مشتهی  الطابق السادس - هوية رقم )800254229(

نوع الدعوى : حقوق
قيمة الدعوى : )28050شيكا( ثمانية وعشرون ألف وخمسون شيكا فقط الغير.

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
في القضية رقم 669 /2021 في الطلب رقم 1332/2021

إلى المستدعى ضده بما أن المستدعي قد أقام القضية المرقومة أعاه حسب 
م���ا يدعيه في الئحة دع���واه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقام���ة ) خارج الباد( 
وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية وعما بالمادة 20 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على 
قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم ) 1332 /2021( بالسماح 

لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول.
لذلك يقتضي علي���ك أن تحضر لهذه المحكمة ي���وم ) اإلثنين ( الموافق 
)13-09-2021 ( الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي علي إيداع جوابك 
التحريري خال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك أنك 
إذا تخلفت عن ذلك فس���ينظر في القضية باعتبارك حاضرة وسيتم السير 

بحقك حضورية حسب األصول. )) مع االحترام (( حرر في 2021-07-13

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

غزة/ االستقال: 
طالب���ت الهيئ���ة الدولي���ة لدعم حقوق الش���عب 
الفلس���طيني "حش���د" المفوضة األممية السامية 
لحقوق اإلنس���ان بالضغط على س���لطات االحتال 
اإلسرائيلي إلنهاء حصارها على قطاع غزة، وضمان 

توريد جميع مستلزمات اإلعمار.
جاء ذلك في رس���الة وجهتها الهيئة إلى المفوضة 
األممية أثناء وقف���ة نظمتها أمام مقر مكتب األمم 

المتحدة في مدينة غزة.
وجرى خال الفعالية رس���م جدارية تضمنت صورا 
لش���هداء أطفال قضوا في العدوان األخير، بعنوان 

"بنك األهداف اإلسرائيلي.. المدنيين".
وقالت الهيئة في الرس���الة، إن تداعيات تش���ديد 
الحص���ار طال���ت األوض���اع اإلنس���انية والخدمية 
واالقتصادي���ة والصحي���ة واالجتماعي���ة، إضاف���ة 
الازمة  المساعدات واالحتياجات  بإدخال  للمماطلة 

إلعادة إعمار ما خلفه العدوان.
وأش���ارت إلى أن احتياجات مواجهة فيروس كورونا 
في غزة واحتياجات الوقود وغيرها وصلت أرصدتها 

نقطة الصفر.
وأوضحت "حشد" أن أزمة انقطاع الكهرباء تفاقمت 
ألكثر من 16 س���اعة يومًيا، وإل���ى توقف مضخات 
معالجة مياه الصرف الصح���ي، وما ترتب عليه من 

ضخها غير معالجة في البحر، وما يتسبب به ذلك من 
تداعيات كارثي���ة على صعيد تلوث البيئة البحرية 

بمكوناتها المختلفة.
وأكدت أن س���لطات االحتال تواصل إغاق المعابر، 
بما فيها معبر كرم أبو س���الم جنوب شرقي القطاع، 
وهو المعب���ر التجاري الوحيد ال���ذي يتم من خاله 
إدخال كافة االحتياجات من البضائع والمساعدات 

اإلنسانية والمحروقات.
ولفتت الهيئة إلى أن س���لطات االحت���ال ما زالت 
تسعى جاهدة لوضع مبررات وشروط إلعادة إعمار ما 

دمرته آلتها العسكرية في القطاع.
وذكرت أن اإلغاق اإلسرائيلي تسبب بوقف عشرات 
المنشآت االقتصادية والصناعية بالقطاع، جراء منع 
االحتال إدخ���ال أي مواد خام من���ذ بداية العدوان 

األخير.
وبين����ت الهيئ����ة أن ه����ذه اإلج����راءات كبدت 
االقتصاد خس����ائر تق����در بمايي����ن الدوالرات 
وأسهمت برفع نس����ب معدالت البطالة والفقر 
وانعدام األم����ن الغذائي ألكث����ر من 70% من 

األسر الفلسطينية.

وقفة في غزة تنديدًا باستمرار الحصار وتعطيل اإلعمار

رام الله/ االستقال:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم الثاثاء، عن 
تس���جيل حالة وفاة و99 إصابة بكورونا، و113 
حال���ة تعاٍف من الفي���روس بعد فحص 3271 
عينة في الضف���ة الغربية المحتلة وقطاع غزة، 

خال ال�24 ساعة الماضية.
وأش���ارت الكيلة، خال التقري���ر الوبائي حول 
فيروس كورونا وصل "االستقال" نسخة عنه، 
إلى تس���جيل حالة وفاة ف���ي قطاع غزة نتيجة 

اإلصابة بالفيروس التاجي.

وأوضح���ت أن اإلصابات الجديدة س���جلت على 
النحو التالي: "س���لفيت 1، ضواحي القدس 1، 
جنين 4، بيت لحم 2، الخليل 5، رام الله والبيرة 

3، نابلس 1، قطاع غزة 82".
وذك���رت أن حاالت التعاف���ي الجديدة توزعت 
حسب التالي: "جنين 13، الخليل 7، رام الله 1، 

قطاع غزة 92".
ولفتت وزيرة الصحة إل���ى وجود 6 مرضى في 
غرف العناية المكثف���ة، فيما ٌيعالج في مراكز 
وأقس���ام كورونا في المستشفيات في الضفة 

الغربية 13 مريضًا.
وبّينت أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا 
في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة 
اإلصاب���ات النش���طة 0.5%، ونس���بة الوفيات 

1.1% من مجمل اإلصابات.
وفيم���ا يتعل���ق بالمواطني���ن الذي���ن تلق���وا 
الطعوم���ات المض���ادة لفيروس كورون���ا، بلغ 
عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
552,692 بينهم 394,413 تلقوا الجرعتين من 

اللقاح.

وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

االستقال/ وكاالت: 
أفادت مصادر ُمّطلعة، أمس الثاثاء، برفض الس���لطة الفلس���طينية صيغة تم 
التوصل لها، بوساطة مصرية؛ إلدخال أموال المنحة القطرية لألسر الفقيرة في 

قطاع غزة عبر األمم المتحدة.
ونقل موقع "عربي21" عن مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات غير المباشرة 
الجارية في القاهرة بين "حماس" واالحتال بوساطة مصرية، إن االجتماع الذي 

عقد بين الحركة والسفير القطري محمد العمادي "عرض آلية جديدة".
وأشارت إلى أن اآللية يتم بموجبها نقل أموال المنحة القطرية عبر األمم المتحدة 
لتوزيعها على العائات الفقيرة في غزة. وأوضحت أن "االحتال وعبر مكتب رئيس 
الوزراء نفتالي بينيت وافق على هذه اآللية، فيما أبدت األمم المتحدة استعدادها 

لتطبيقها في ظل موافقة مسبقة من الواليات المتحدة حول الصيغة نفسها".
لك���ن -وفق المصادر- فإن "الس���لطة في رام الله رفض���ت اآللية، ما عطل دخول 
األموال حت���ى اآلن"، مؤك���دة أن "كل المحاوالت إلقناعه���ا بالتعاطي مع اآللية 

الجديدة فشلت حتى اآلن".
وقالت: "من الواضح أن السلطة غير مكترثة باألوضاع اإلنسانية الصعبة التي يمر 

بها قطاع غزة المحاصر، خاصة في ظل أجواء عيد األضحى المبارك".
وكان العم���ادي ونائبه وصا إلى غزة بوقت متأخر يوم األحد الماضي، عبر حاجز 

"بيت حانون/ إيرز" شمااًل.
ومنذ ش���هرين لم تدخ���ل القطاع أم���وال المنحة القطرية المخصصة لألس���ر 
الفقيرة، والتي يتم بموجبها صرف 100 دوالر شهرًيا ل�100 ألف أسرة محتاجة؛ 

للتخفيف من وطأة األزمة االقتصادية الخانقة في القطاع.

مصادر: السلطة ترفض 
إدخال المنحة القطرية 
لغزة عبر األمم المتحدة
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طل الملثم االس���مر ابو حمزة الناطق العسكري لس���رايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
االس���امي في فلس���طين ليروي لنا بقية القصة, تلك القصة الملحمية التي س���طرتها السرايا 
وكتائب القس���ام وألوي���ة الناصر وفصائل المقاومة الفلس���طينية في ملحمة س���يف القدس 
البطولية, ابو حمزة تحدث عن انجازات الس���رايا في ملحمة سيف القدس, وقدرتها على توجيه 
ضربات لاحتال الصهيوني رغم التحصينات االسرائيلية ونشر بطاريات »القبة الحديدية« في 
كل بقعة من ارض فلس���طين المغتصبة, لكن »صواري���خ المقاومة تجاوزت الغاف ووصلت إلى 
العمق اإلس���رائيلي، تحديًدا في تل ابيب وهرتس���يليا ونتانيا وبئر السبع، وقد حققت إنجازات 
عس���كرية كبيرة, وفش���لت القبة الحديدية بامتياز في التصدي لصواري���خ المقاومة، موضًحا أن 
المقاومة استطاعت التغلب عليها في معركتها مع االحتال , واتبعت تكتيكات جديدة ومغايرة 
في معركة سيف القدس عن الذي اتبعناه في معركة »البيان المرصوص« التي استمرت 51 يوًما، 
وحقق���ت نفس اإلنجاز. وبّين أن المقاومة اتبعت تكتيكًا جدي���دًا قلص قدرات القبة وعمل على 
تش���تيتها من خال اطاق رش���قات مركزة ومكثفة، تجاوزت في بعض االحيان المئة صاروخ وما 
يزيد في دفعة واحدة, وهو ما يوحي ان المقاومة تستفيد من تجاربها العسكرية التي خاضتها 
ضد االحتال في عدوان 2008م و 2012م و 2014م وفي الجوالت العسكرية التي خاضتها سرايا 
القدس ضد االحتال, وقال ابو حمزة »عندما نس���مع أن القبة الحديدية اس���تطاعت اعتراض ما 

نسبته 90% من صواريخ المقاومة، نؤكد أن هذا االدعاء كاذب وغير حقيقي تماما«.
وعن تطور القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية قال ابو حمزة, أن تلك الصواريخ هي صناعة 
محلية من اإلنتاج الحربي في الس���رايا، فرغم اس���تمرار الحصار والمراقبة »اإلسرائيلية« الشاملة 
على القطاع، اال ان سرايا القدس استطاعت ان تطور من قدراتها ومن مدى الصواريخ ومن قوتها 
التدميرية معتمدة على الجهود الذاتية والخبرات التي اكتس���بها مجاهدو س���رايا القدس في 
وحدات التصنيع والتطوير فرغم الحصار واالغاق المس���تمر على القطاع اال ان الس���رايا تغلبت 
على ذلك وغلبت الواجب على االمكان, وقامت بالمس���تحيل ألجل التطوير في االداء وفي الميدان 
وفي القوة العس���كرية التي تملكها, حتى تس���تطيع ان تفشل اهداف العدوان على قطاع غزة, 
مش���يًرا إلى أن هناك بعض الصواريخ »ل���م تدخل الخدمة بعد، ولن نعل���ن عنها«, وهذه احدى 
البشريات التي تحدث عنها الناطق العسكري لسرايا القدس, فرغم احتدام معركة سيف القدس 
وش���دتها, اال ان الس���رايا لم تخرج كل ما في جعبتها, وال زالت تحتفظ بمفاجآت س���تواجه بها 
االحتال الصهيوني في حال قيامه بشن عدوان جديد على قطاع غزة, وهذا االعداد العسكري هو 
الذي أكس���ب فصائل المقاومة الفلسطينية ثقة الشارع الفلسطيني وصابته وصموده في وجه 
العدوان, وهو الذي حرك اهلنا في ال48م وفي القدس والضفة وفي مخيمات لبنان واالردن وفي 
الشتات لنصرة المقاومة وااللتحام بها والمشاركة في ملحمة سيف القدس التي استطاعت من 
خالها المقاومة ارساء معادالت جديدة فرضتها على االحتال الذي بات يدرك ان أي عدوان على 
غزة له ثمن باهظ وعليه ان يعيد حساباته الف مرة قبل االنجرار ألي معركة ضد المقاومة  في غزة. 
وعن العوامل االخاقية والقيم النبيلة التي تتمتع بها المقاومة الفلس����طينية وتراعيها في أي 
جول����ة قتال تخوضها ض����د االحتال الصهيوني قال ابو حمزة أنه ُقبيل »اس����تهداف المناطق 
المحتلة وردنا أن بعض التجمعات التي كنا سنس����تهدفها كان بها أطفال اس����رائيليون، وتم 
إيقاف هذه المهمات«، وتابع: »العدو يعرف جيدًا ما أتكلم به » فهذه هي القيم التي استمدتها 
المقاومة الفلس����طينية من ديننا االسامي الحنيف الذي علمنا ان ال نخون وال نغدر » وال تقتلوا 
طفًا صغيرًا وال ش����يخًا كبيرًا وال امرأة، وال تعقروا نخًا وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذبحوا شاًة 
وال بقرة وال بعيرًا إال لمأكله، وس����وف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفس����هم للصوامع )أديرة العبادة( 
فدعوهم وما فرغوا أنفس����هم له«, وهو ما اس����توصت به فصائل المقاومة الفلس����طينية فيما 
بينها اثناء ملحمة سيف القدس, في الوقت الذي كان االحتال الصهيوني ينفذ جرائم بشعة 
ضد الفلسطينيين فيقتل 66 طفا فلس����طينيا و39 سيدة و 17 مسنا, لكن المقاومة تتعامل 
بأخاقها وقيمها النبيلة مع االحتال المجرم ووفق تعاليم اسامنا العظيم. اما بعد: فإن الملثم 

االسمر ابن السرايا ابو حمزة لم يكمل القصة بعد, وسيرويها كلها عندما تكتمل الحكاية؟!.     

الملثم األسمر أبو حمزة .. وللقصة بقية 
رأي

ما أصعب الموت.. ما أقساه.. كم مفجع وقعه.. فجعت 
فلس���طين برجاله���ا ونس���ائها. بآبائه���ا وامهاتها 
واخوانها واخواتها بخبر موت الش���ابة س���هى جرار. 
س���هى التي قطف منها 32 ربيعا ليخطفها الموت.. 
كل اخب���ار الموت مفجعة، صادم���ة، مؤلمة، موجعة. 
ولك���ن هذا الخبر وقع كالصخرة عل���ى قلوبنا.. عقولنا 
وقلوبنا ذهب���ت الى خالدة ج���رار القابعة في زنازين 
االحت���ال. كي���ف يمك���ن ان تتلقى االم خب���ر وفاة 
ابنتها؟ هل هناك أقس���ى من هذا؟ كيف ستعرف؟ 
من س���ينقل لها الخبر المفجع؟ من س���تحضن؟ لمن 
س���تصرخ؟ كيف له���ا ان تصدق؟ كي���ف للموت ان 

يخطف طفا من حضن امه؟
رحلت س���هى طفلة بخطف االحتال أمها منها على 
مدار الس���نوات. وبقيت صورتها بتل���ك التي علقت 
عليها أمها بقلق وش���جن وال���ق ام تتوق الى حضن 
أبنائها. ال اع���رف ان كان وجعنا والمنا وحرقتنا على 
هذا الموت المؤلم يمكن ان يخفف وطأة الكارثة على 

االم التي كانت تعد األيام بالتأكيد للقاء او مكالمة.
م���اذا نقول ألم ضح���ت بحريتها من اج���ل ان تكون 
ايقونة للحرية. ام ضحت باحتضان بناتها لكي تكون 
قدوة لبنات فلس���طين. ماذا نق���ول الم رحلت ابنتها 
للت���و من هذه الدنيا الدني���ة وال تعرف عن ابنتها اال 
لحظات س���ابقة للتو ألحام قادم���ة. ربما كانت تحلم 
بخروجه���ا واالحتف���ال بتخرج او خطوب���ة. ربما كانت 

تتخيل ابنتها بطرحة بيض���اء وها هي اآلن ال يمكن 
اال ان تتخيل عروسها بكفن ابيض.. لن تودعها حتى 
الى مثواها األخير. ال يمكن لهذه القسوة باختباراتها 
اال تكون طريقا لعالم آخر ال ندركه. ال يمكن ان ترحل 

األرواح هكذا. ال يمكن ان تترك ابنته أمها با وداع.
كما بكل موت قس���وة …بهذا الموت قسوة أكثر.. كما 
بكل موت لش���ابة او شاب كسرة في القلب والوجدان 
لموت سهى كس���رة ترزت في القلب وادمته.. كيف 
تصبح بلحظات حياتنا مرثية كتبها درويش وغناها 
مارس���يل خليفة وتجسدها اآلن بكل وقع من الحانها 
وش���جيها خالدة.. كلنا بهذه اللحظات خالدة. يتخلد 

فينا هذا األلم العظيم.
قسوة الموت وقس���وة القهر وقس���وة الواقع المرير 
تحت االحتال.. وكأن هذا االحتال يتربص بالشرور 
ويأب���ى اال ان يقدم حصته م���ن القهر.. هل يختلف 
الم���وت بطرقه وبأماكنه وبتوقيت���ه؟ هذه لحظات ال 
يخف���ف المنطق فيها وقع المصاب. هناك مش���هد 
ألم بزنزان���ة تنتظر خب���را من عائلته���ا. تنتظر خبر 
زيارة ممكنة او افراج مرتج���ى. تنتظر خبرا عن انجاز 
حققته ابنتها، عن اكلة تنتظ���ر أمها لتطبخها لها، 
عن فستان ربما أعجبها واشترته، عن حكاية، نميمة، 
عن جدال، عن مش���اعر، عن حزن، ع���ن قلق، عن حب، 

عن اشتياق.
هناك مش���هد ألم تتحسس صور بناتها قبل النوم، 

تخبر رفيقاتها بالزنزانة عن ابنتها، عن مشاكساتها، 
ع���ن اخاقها، عن فخرها بها، عن عملها، عن عاقتها 
بمحيطها. هناك مش���هد ألم تدعو الله وتتمتم قلقا 
وتتحس���ب ليا وصباحا بأن تجتم���ع بأهلها قريبا… 
تتخي���ل العن���اق األول، القبل التي س���تتبعها على 
الخدود، الحكايات المتاحقة لكل ما جرى من احداث. 
هناك مش���هد ألم قلق���ة على بناتها م���ن قمع في 

مظاهرة، او سحل، او شجار، او اعتقال.
هن���اك مش���هد ألم تفك���ر كيف س���تقدم نصيحة 
البنتها بأن تحذر ربما … ان تنتبه لكيا تعتقل… ان 
ال تتأخر ليا.. ان تحذر من أماكن التجمهر… ان تنتبه 
اال تصاب… هناك مشهد كان البنة قلقة حتى الموت 
عل���ى أمها التي لن يحتمل قلبه���ا اإلصابة بفيروس 
الكورونا.. هناك مش���هد كان البنة قلقة حتى الموت 
على أمه���ا التي لن تحتمل رئتاه���ا رطوبة الزنزانة.. 
هناك مش���هد كان البنة قلقة حتى الموت على أمها 
التي لن تحتمل عظامها البرد القارص.. هناك مشهد 
كان البنة قلقة حتى الموت على أمها… تنتظرها با 
كلل لكي تشبع عيونها منها اطمئنانا عليها.. مشهد 
وحيد بقي البنة رحلت ولم تودع أمها.. مش���هد أليم 
سيبقى بقلوبنا ألم تذرف األلم دموعا.. مشهد لشعب 
ُثِكل للتو وُفِج���ع وال قدرة له اال الترحم وطلب الرحمة 
والصب���ر على قلب االم خال���دة.. قلوبنا اليوم خالدة… 

الصبر والسلوان على قلبك وروحك ايتها الخالدة.

أدي���ُت اليوم ص���اَة الجمع���ة في جام���ع األزهر 
بالقاهرة، وكان الخطيُب عميد كلية أصول الدين 
بجامعة األزهر الشيخ الدكتور عبدالفتاح العواري، 
الذي تحّدث بدايًة عن غاي���ات وثمرات العبادات 
والفرائض، ومن أبرزها تهذيُب النفس، وتحقيق 
األمن والطمأنينة في البيوت والمجتمعات، لترتد 
العبادُة على صاحبها بالس���عادة والس���كينة في 
الدنيا واآلخرة، وتدرأ عنه المفاس���د، وتحفظ عليه 

دينه، عقله، نفسه، ماله، ونسله.
ث���م عَرج الخطيُب للحديث عن فريضة الحج، التي 
ُتعرف بفريضة أو ش���عيرة األمن، كونها اشتملت 
على التوحيد الخالص، فالطيُر والش���جر واإلنسان 

وكل شيٍء في الحرم المكي آمن.
وأش���ار د. العواري، إلى خطبة رُس���ول الله )صلى 

الله عليه وسلم( يوم النحر ِبمَنى في حّجِة الوَداع، 
حي���ن قال: »أال ت���دُروَن أيُّ يوٍم ه���ذا؟.. قالوا: الله 
ورسوله أعلُم، حتى ظننا أنه َسُيَسميه بغير اسِمِه، 
ه،  فقال: أليَس بَيوِم النحر؟!.. قلنا: َبَلى يا َرسوَل اللَّ
قاَل: أيُّ َبَلٍد هذا؟. أليَس���ْت بالَبل���د الَحَرام؟. قلنا: 
َبَلى يا َرس���ول الله، قال: ف���إن دماءكم، وأموالكم، 
وأعراضكم ح���راٌم عليكم، كحرمة َيومكم هذا، في 
شهركم هذا، في َبَلِدُكْم هذا، أاَل هل َبلغت؟. قلنا: 
َنَعم، قال: اللهّم اش���هد، فلُيبلغ الشاهد الغائَب، 
فإنه ُربَّ مَبلٍغ ُيَبلغه ِلَمن هو أْوَعى له فكان كذلك، 
قاَل: ال تْرجعوا َبعدي كفاًرا، َيضرُب َبعضكْم ِرَقاَب 

َبعض.
وعلق خطي���ب األزهر، قائًا : »حرٌي بالمس���لم أن 
يتمعن في هذه الفريضة، التي َيْجَمُع المسلمين 

فيها نش���يٌد واحد، ُيحققون فيه التوحيد لله رب 
العالمين: )لبيك اللهم لبيك.. لبيك ال ش���ريك لك 
لبي���ك.. إن الحمد والنعمة لك والُملك، ال ش���ريك 
لك(، معتبرًا أنه بهذا يتحقق األمن، وهو المصطلح 
المضاد للخوف، أي الش���رك بالله، مستشهدًا في 
ذل���ك بقول الله تعالى: »الذين آمنوا ولم َيلبس���وا 

إيمانهم بظلٍم أولئَك لهم األمُن وهم مهتدون«.
وأضاف الخطيب »خذوا من ش���ريعة الحج، األمن.. 
حقق���وا األمن ف���ي نفوس���كم، وف���ي ثقافتكم، 
وف���ي مناهجكم، وفي مدارس���كم، وش���وارعكم، 
وبيوتكم، وف���ي مجتمعاتكم، وعودوا إليه تائبين 
مس���تغفرين، عس���ى الله أن يجمعنا على األمن، 
قال تبارك وتعالى: »الِذين آمنوا َوتطمئن قلوُبهم 

بذكر الله أال بذكر الله تطمئن القلوُب«.

إرأف بقلوب األمهات يا موت: فلسطين كلها ثكلت بموت سهى جرار… قلوبنا اليوم قلوب خالدة

فريضــة األمــن

نادية عصام حرحش

بقلم: عوض أبو دقة

فرحت الشعوب العربية بس���قوط حكم نتانياهو قبل فترة، وربطوا 
بين سقوط نتانياهو وس���قوط القدرة اإلسرائيلية في تركيع قطاع 
غزة، وأثر ذلك على النظام العربي بشكل عام، وعلى أنظمة التطبيع 
بش���كل خاص، فقد اعتبر البعض سقوط نتانياهو سقوطًا لحلفائه 

المطبعين.
م���ن حق الش���عوب العربية الف���رح لغياب نتانياهو عن المش���هد 
السياسي اإلسرائيلي، ولكن على الجميع أن يكون حذرًا بتقديراته، 
فنتانياه���و مجرد قائد، له سياس���ته المميزة، وأطماعه الواس���عة، 
وعدوان���ه الظاهر، ولكنه أحد أف���راد المؤسس���ة الحاكمة في دولة 
معادية، ومحكوم لقرارات المؤسسة األمنية والسياسية، التي تلتم 
جلس���اتها بشكل منتظم، وعلى رئيس الوزراء أن يستمع لكل اآلراء، 
وأن يأخذ في قراره برأي األغلبية، فا تفرد بالقرار داخل المؤسس���ة 

الحاكمة.
لقد رفض قادة األجهزة األمنية اإلس���رائيلية مغامرة نتانياهو سنة 

2011، حي���ن حاول مهاجمة إيران، فأجب���روه على التراجع، وااللتزام 
برأي المؤسسة األمنية، وكذلك رفض قادة األجهزة األمنية مغامرة 
نتانياهو س���نة 2019 حين ظن أن ش���ن حرب على غزة، سيرفع من 
أسهمه االنتخابية، وتراجع نتانياهو في شهر مارس من هذا العام 
ع���ن قراره برفض طل���ب األردن زيادة كمية المي���اه التي يحتاجها 
الش���عب األردني، فكان اعت���راض جهاز الموس���اد بمثابة صفعة 
لق���رار رئيس الوزراء نتانياهو، وتم تزويد األردن بالماء، خش���ية من 
غضب الش���عب األردني، الت���ي ال تقوى أجهزة األمن اإلس���رائيلي 
عل���ى احتماله، فجاء رئي���س الوزراء الحالي بسياس���ة جديده تجاه 
األردن، وأج���رى أول اتصال هاتفي مع الملك عب���د الله الثاني، في 
محاول���ة لتعزيز التفاهم بين البلدين، وتفادي أي تطورات س���لبية 

في العاقة.
سقوط نتانياهو شكل فرحًا لبعض اإلسرائيليين لمنطلقات حزبية 
وعاقات ش���خصية، أما بالنس���بة لنا نحن العرب، فا فرق لدينا بين 

ه���ذا اإلرهابي المدعو بن جامين نتانياهو، واإلرهابي نفتالي بينت، 
فكلهم قتلة إرهابيون، وكله���م يتفاخر بعدائه للعرب، وقد أظهر 
زعيم حزب يمينا المتطرف نفتالي بينت عداًء غير مس���بوق للعرب، 
حين وصف القضية الفلس���طينية بالش���ظية في المؤخرة، وتفاخر 
بأن���ه قتل بيده مجموعة م���ن العرب، وقد أصر في آخ���ر لقاء له مع 
القناة 13 على مواصلة االس���تيطان، واالستعداد للمزيد من الحروب 
عل���ى غزة، ومهاجم���ة لبن���ان، ومواصلة تقديم كل اش���كال الدعم 
للمس���توطنين، والتضييق على حياة الفلسطينيين، لذلك لم يكن 
غريبًا أن تكون أولى ق���رارات الحكومة الحالية، خصم أكثر من 500 
مليون ش���يكل من أموال المقاصة  الخاصة بالسلطة الفلسطينية، 
ول���م يكن غريبًا تصري���ح وزير الخارجية يائير لبي���د الذي أعلن عن 
تأييده قيام دولة فلس���طينية، ليضي���ف: ولكن الظروف الراهنة ال 
تسمح بقيام هذه الدولة. إن هذا تصريح ليعكس التطرف العميق 
له���ؤالء األع���داء، ومحاولة بعضه���م للتغطية عل���ى التطرف بلغة 

دبلوماسية، ال تخدع إال المغفلين العرب، الاهثين على المفاوضات 
بأي ثمن.

م���ن حق الش���عوب العربية أن تفرح للحالة السياس���ية التي وصل 
إليها الكيان الصهيوني، حالة االنفات والتش���رذم وانعدام الثقة، 
هذا الوضع الداخلي اإلسرائيلي يؤشر على تجاوز دولة العدو مرحلة 
العلو في البنيان، ودخولها مرحلة انحطاط الكيان، وهذا هو مستند 
الفرح العربي، وهذا هو منطلق التحرك العربي الهادف إلى استثمار 
حالة االنقسام اإلسرائيلي بالدعوة إلى تكاثف جهود القوى الثورية 
في باد الع���رب، وتوحدها خلف رجال المقاومة الفلس���طينية في 
قطاع غزة، وتقديم كافة أش���كال الدعم لمن يرفع س���يف القدس، 
ليكون القضاء على دولة العدو اإلسرائيلي هو الهدف الذي تلتقي 
عليه كل طائع األمة، ودون القض���اء على دولة الكيان الصهيوني، 
فلن تقوم للعرب قائمة، وس���يظل مس���تقبل األجيال يتأرجح بين 

مصالح األنظمة وأطماع الغزاة.

د. فايز أبو شمالةالمشهد اإلسرائيلي وانعكاسه على الواقع العربي
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية دير البلح املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم )2021/70(       يف الطلب رقم )2021/398( 
المس���تدعي: رأفت س���ليم محمد أبو سليم بواس���طة وكيله/ وليد علي 
حس���ن أبو طويلة – بموجب وكالة صادرة من س���فارة دولة فلسطين في 
فنزويال وتحمل الرقم )wk34/2014( هوية رقم )928025634( - وكالؤه 

المحامون/ نافذ البسوس وشركاه – غزة الرمال – برج الظافر 9.
المس���تدعى ضدهم���ا: 1 - ناه���ض س���ليمان محمد أبو س���ليم بصفته 
الش���خصية باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة وال���ده المرحوم/ 
سليمان محمد سليمان أبو س���ليم – دير البلح شارع البركة مقابل مسجد 
البرك���ة "مجهول مح���ل اإلقامة حاليًا" 2 - كمال فريح محمد س���ليمان أبو 
سليم بصفته الشخصية وباألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة والده 
المرحوم/ فريح محمد سليمان أبو سليم – غزة سوق الشيخ رضوان مدرسة 

الزهاوي منزل سمارة بجوار دار الدنف مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نوع الدعوى: تنفيذ عيني   مذكرة حضور 

الى المس���تدعى ضدهم���ا المذكورين أعاله مجهولي مح���ل اإلقامة حاليًا بما أن 
المس���تدعي/ رأفت س���ليم محمد أبو س���ليم، وكالؤه المحامون/ نافذ البس���وس 
وش���ركاه، تقدم بالقضية رقم )2021/70( والمعين لها جلسة 2021/9/13 أمام 
محكمة بداية دير البلح وقد تم إيداع نسخة من الئحة الدعوى في هذه المحكمة 
محفوظ���ة لكم، لذل���ك يقتضي عليكم الحضور أو ارس���ال وكيل عنكم للرد على 
دعواه خالل خمسة عشر يومًا وإذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمدعي السير في 

دعواه وان يصدر ضدكم حكما حسب األصول. غزة في: 2021/7/11 

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 
حممد غزال

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 بإيداع مجددا للمخطط التفصيلي الشارع رقم )13186(
منطقة تنظيم : خانيونس

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م 2021/1 المنعقدة بتاريخ 2021/1/6 ع���ن إيداعها مجددا للمخطط 
التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )13186( بعرض )8( متر دون ارتداد في 
الجزء المحصور بين الشارع رقم )13041( والشارع رقم ) 13077( وبعرض 
)6( متر دون ارتداد في الجزء المحصور بين الشارع رقم )13077( والشارع 

رقم )128( والمار بالقسائم رقم ) 19-20-23( من القطعة رقم )44( .
لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعلي���ه فإنه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واالبنية واالمالك 
االخرى المش���مولة بهذا المش���روع االطالع على خارطة المش���روع مجانا 
خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراض���ات عليه الى مكتب 

اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعترض يرد بعد هذا التاريخ (( .

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ياس����ر كم����ال احمد العكلوك 
عن فقد هويتي وتحم����ل  الرقم )800621807( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني 
    ال�سلطة الق�سائية 

  ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

   املو�صوع / مذكرة تبليغ ح�صور
  �صادرة عن حمكمة غزة ال�صرعية

ال���ى المدعى علي���ه / محمد فضل س���لمان ابو القمبز من غزة وس���كانها 
س���ابقا ومجهول محل االقام���ة اآلن خارج قطاع غ���زة يقتضى حضورك 
الى هذه المحكمة يوم االربعاء الموافق 2021/8/25م الس���اعة التاس���عة 
صباح���ا وذلك للنظر في القضية اس���اس 2021/898م وموضوعها نفقة 
اوالد والمرفوعة عليك من قبل زوجتك المدعية / هديل جميل اسماعيل 
سكيك من غزة وسكانها وإن لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال 
عنك أو تبِد للمحكمة معذرة مش���روعة سيجر بحقك المقتضى الشرعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول .وحرر في 2021/7/13م

 قا�سي غزة ال�سرعي

 أريحا/ االستقالل:
أك���د محافظ أريحا واألغ���وار جهاد أبو 
العس���ل، على عمق ومتان���ة العالقات 
مش���يدا  التركي���ة،  الفلس���طينية 
بموقف تركيا الداعم لحقوق ش���عبنا 
الفلس���طيني بالحري���ة واالس���تقالل 
المستقلة  الفلسطينية  دولته  وإقامة 
عل���ى حدود الرابع من حزيران من العام 
الشرقية«،  »القدس  1967 وعاصمتها 
وبالدع���م الذي تقدمه تركيا لش���عبنا 
لدع���م وتعزيز صموده ف���ي مواجهة 

االحتالل وإجراءاته.
جاء ذلك خالل االجتماع الفلسطيني 
التركي المش����ترك لتعزي����ز التبادل 
التج����اري الزراعي الذي عقد في قاعة 
المؤتم����رات في مق����ر محافظة اريحا 
واألغ����وار، الثالثاء، بحض����ور القنصل 
التركي الع����ام في القدس أحمد رضا 
ديمي����ر، ورئي����س الغرف����ة التجارية 
الصناعية الزراعية تيس����ير حميدة، 
ورئي����س مجل����س التم����ور والنخيل 
ابراهي����م دعي����ق، ورئي����س جمعية 
مزارعي النخيل غازي ظاهر، والملحق 
التجاري التركي صباح الدين، وممثلي 

القطاع الزراعي.
وبح���ث االجتماع س���بل تعزي���ز آفاق 
الزراعي  التج���اري  والتب���ادل  التعاون 
بي���ن البلدين وتطوير عالقة ش���راكة 
اس���تراتيجية تس���اهم ف���ي تحقيق 

المنفعة المتبادلة لفلسطين وتركيا. 
القنصل الع���ام التركي أكد من جانبه، 
عل���ى موقف تركي���ا الثاب���ت والداعم 
لحق���وق الش���عب الفلس���طيني في 
إقامة الدولة الفلس���طينية المستقلة 
وعاصمته���ا »القدس الش���رقية« على 

ح���دود الرابع م���ن حزيران م���ن العام 
1967، وعلى الجهود التي تبذلها تركيا 
لتعزيز التبادل التجاري مع فلسطين، 
مشيرًا الى أن قطاع التمور يشكل مثاال 
على عالقات التبادل التجاري، حيث تم 
رفع »كوت���ة« التصدير الى ثالثة آالف 
طن، ف���ي إطار الجهود التركية لتعزيز 

العالقات االقتصادية بين البلدين.
وق���ال حميدة: »نحن نعبر عن ش���كرنا 
لتركيا على دعمها للشعب الفلسطيني 
ونؤكد على ض���رورة العمل على تعزيز 

وتطوير عالق���ات التبادل التجاري بين 
فلسطين وتركيا وخاصة بقطاع التمور 
الذي يعتبر أه���م القطاعات المنتجة 
في محافظة اريحا واألغوار والذي يؤمن 

أكثر من خمسة آالف وظيفة.  
كما أكد ع���دد م���ن المتحدثين خالل 
مداخالتهم على أهمية تعزيز الشراكة 
بين فلس���طين وتركي���ا، وعلى ضرورة 
التركيز على بناء شراكات استراتيجية 
تساهم في تحقيق المنفعة المتبادلة 

لفلسطين وتركيا.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارتا االقتص���اد الوطني واالتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات عن إطالق برنامج مشترك لدعم تعافي قطاع 
التكنولوجيا واالبتكار في غزة، وذلك بهدف تقديم الدعم 
المالي العاجل للقطاع الخاص الفلسطيني ودعم وتعزيز 
صموده والتعويض عن الخسائر االقتصادية الناجمة عن 

الحرب األخيرة على قطاع غزة.
ويأت���ي برنامج “دعم تعافي التكنولوجي���ا واالبتكار في 
قط���اع غ���زة كمبادرة مش���تركة ما بين مش���روعي “دعم 
ابتكارات القطاع الخاص” التابع لوزارة االقتصاد الوطني 
والذي يهدف إلى تعزيز الفرص االقتصادية أمام القطاع 
الخاص الفلسطيني ودعم الريادة وتحسين بيئة األعمال، 

ومشروع “التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف” التابع 
ل���وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الذي يس���عى 
إلى تطوي���ر الفرص المتاحة لخدم���ات قطاع تكنولوجيا 
المعلوم���ات وتطوي���ر ق���درات العاملي���ن في���ه وجذب 
االستثمارات. ويتم تنفيذ هذه المشاريع من خالل شركة 
البدائل التطويرية وبتمويل من البنك الدولي الذي يعمل 
من خالل االستثمار في العديد من القطاعات االقتصادية 
على تعزي���ز النمو االقتصادي وتمكين الفلس���طينيين 
من الوصول إلى الم���وارد وتطوير البنية التحتية الالزمة، 
وذلك في ظل التحديات الحاس���مة التي تواجه االقتصاد 
الفلس���طيني حتى قبل تفش���ي جائحة كورونا أو الحرب 

األخيرة على قطاع غزة.

يقدم البرنامج منحًا مالية للش���ركات المتضررة جزئيًا أو 
كليًا جراء الحرب األخيرة على قطاع غزة والتي تعمل ضمن 
نطاق اإلبداع واالبتكار وتقدم حلواًل تكنولوجية للقطاعات 
المختلف���ة، باإلضافة إلى الش���ركات العامل���ة في قطاع 
تكنولوجي���ا المعلومات، حيث يس���عى البرنامج لتقديم 
الدعم المادي لهذه الش���ركات لتغطي���ة التكاليف مثل 
اإليج���ار، ورواتب الموظفين، واس���تبدال بعض المعدات 
واألجه���زة التكنولوجية األساس���ية واألث���اث المكتبي 
المتضرر جراء القص���ف. إذ يوفر البرنامج هذه المنح بعد 
تقييم ومعاينة األضرار للشركات المتقدمة للمنحة ومن 
ثم تلبية احتياجاتهم بالسرعة الممكنة لمساعدتهم في 

إعادة إطالق أعمالهم من جديد.

غزة/ االستقالل:
ح���ررت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة التابعة لمباحث غزة، 201 محضر ضبط 
وإتالف لس���لع منتهية الصالحية وأخرى فاس���دة، خالل جولِة ميدانية مشتركة برفقة 
موظفي وزارة االقتصاد الوطني شملت كافة محافظات قطاع غزة خالل األسبوع الماضي.

وقال أحمد قنيطة مدير الدائرة، إن ضباط وأفراد الدائرة نفذوا على مدار األسبوع الماضي 
210 ج���والت ميداني���ة للتفتيش على مخ���ازن ومحالت التجار، باإلضافة إلى األس���واق 

والمحالت التجارية في المحافظات.
وبين أنه خالل تلك الجوالت الميدانية تم تحرير 201 محضر ضبط وإتالف لمواد غذائية 

فاسدة متنوعة، وأخرى غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، قدرت ب�� 114 طًنا.
وفي سياق آخر، أوضح قنيطة أن قسم مباحث الذهب المركزي نفذ 12 جولة ميدانية على 
محالت بيع الذهب والمعادن الثمينة في محافظات القطاع وأنجز خاللها قضيتين، وحل 

خالف، حيث بلغ إجمالي أوزان قضايا الذهب التي تم إنهاؤها 55.1 جرام.

االستقالل/ وكاالت:
وقع���ت الحكومة األردنية والبنك الدولي الثالثاء، ثالث اتفاقيات لتمويل مش���اريع 

ذات أولوية للحكومة األردنية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 853.75 مليون دوالر.
ووق���ع االتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني ناصر الش���ريدة والمدير 
اإلقليمي لدائرة بلدان المش���رق بمجموعة البنك الدولي س���اروج كومار جاه، بحسب 
بيان للوزارة. ونقل البيان عن الش���ريدة قول���ه إن التمويل الجديد يهدف إلى دعم 
الجه���ود الحكومي���ة الرامية إلى التخفيف م���ن آثار جائحة كورون���ا على مختلف 
القطاعات وتحفيز النمو االقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة 
على تجاوز تداعيات هذه األزمة. واش���تملت االتفاقي���ة األولى على تمويل إضافي 
بقيمة 290 مليون دوالر لمش���روع التحويالت النقدية لالس���تجابة لتفشي جائحة 
كورون���ا والذي يهدف إل���ى تمويل جزء من االج���راءات التخفيفية لتعزيز الحماية 

االجتماعية والتي تم االعالن عنها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء األردني.
أما االتفاقية الثانية فتش���تمل على تمويل إضاف���ي بقيمة حوالي 64 مليون دوالر 

لمساعدة الحكومة األردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.
فيما تبلغ قيمة االتفاقية الثالثة 500 مليون دوالر ويتم تنفيذها على مدى خمس 
سنوات بهدف تحفيز االستثمار العام والخاص في األردن من أجل تحقيق التعافي 
من جائحة فيروس كورونا. ويتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة األردن في تسريع 
التعافي االقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خالل االستفادة من إمكاناته 

االقتصادية وخاصة فرص النمو األخضر.

أريحا: اجتماع فلسطيني تركي يبحث تعزيز التبادل التجاري الزراعي

للشركات المتضررة جراء الحرب األخيرة

إطالق برنامج دعم تعافي التكنولوجيا واالبتكار في قطاع غزة 

غزة: تحرير 201 محضر ضبط وإتالف 
لسلع فاسدة ومنتهية الصالحية

األردن: توقيع 3 اتفاقيات 
تمويل بنحو 853 مليون دوالر
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أعلن أن����ا المواط����ن / نضال محمد عب����د الرؤؤف 
قع����دان   ع����ن فق����د هويت����ي وتحم����ل  الرقم 
)926734849( فالرجاء ممن يجدها أن يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن����ا المواطن / أدهم أيم����ن محمد الزهارنه 
عن فقد هويتي وتحم����ل  الرقم )800433369( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل����ن أنا المواطنة/ روان حس����ن احمد كالب  عن 
فقد هويت����ي وتحمل  الرق����م )800763047   ( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن����ا المواطن / اس����الم زهي����ر رمضان عزام 
عن فقد هويتي وتحم����ل  الرقم )802939666( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل����ن أنا المواطن / وائل محم����د نمر ابو تيم عن 
فق����د هويتي وتحم����ل  الرق����م )800286957 ( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن����ا المواطن / فتحي محمد عايش ابو لحية 
عن فقد هويتي وتحم����ل  الرقم )901487785( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن����ا المواط����ن / محمد عبد اله����ادي الحاج   
عن فقد هويتي وتحم����ل  الرقم )950604488( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أيمن عليان س����الم أبو خطاب  
عن فقد هويتي وتحم����ل  الرقم )901641381( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن����ا المواطنة / س����حر احمد رش����اد الوفيه 
عن فقد هويتي وتحم����ل  الرقم )803872407( 
فالرج����اء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع���ت إل���ى 72 قتي���ال وعش���رات 
الحريق  الجرح���ى، حصيل���ة ضحاي���ا 
ال���ذي اندلع مس���اء اإلثني���ن، بمركز 
ع���زل لمرضى كورونا في مستش���فى 
بمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، وفق 

مصدر طبي حكومي.
وه���ذا الحريق ه���و الثاني م���ن نوعه 
خ���الل أقل من 3 أش���هر، إذ اندلع في 
24 أبريل/نيس���ان الماض���ي، حري���ق 
مماثل في مستش���فى "ابن الخطيب" 
انفج���ار  ج���راء  بغ���داد،  بالعاصم���ة 
أسطوانة أكسجين؛ ما أدى إلى مصرع 
82 ش���خصا وإصابة 110 آخرين، وفق 

السلطات.
ال���وزراء مصطفى  وآنذاك، قرر رئيس 
الكاظمي، إيقاف وزير الصحة حس���ن 
التميمي، ومحاف���ظ بغداد محمد جبر، 
ومس���ؤولين آخرين، عن العمل، والحقا 
ق���دم وزي���ر الصح���ة اس���تقالته من 

منصبه.
وق���ال المصدر، وه���و طبيب في دائرة 
صحة ذي قار الحكومي���ة، الثالثاء، إن 
"ع���دد الوفيات ج���راء الحري���ق، الذي 
اندلع مساء اإلثنين بمركز لعزل وعالج 
مرضى كورونا في مستشفى الحسين 

الجامعي بمدين���ة الناصرية مركز ذي 
قار، بلغ حتى اآلن 72 شخصا".

وأش���ار المصدر، الذي طلب عدم نشر 
اسمه ألنه غير مخول بالحديث لإلعالم، 
إن "بي���ن الضحايا 30 جث���ة مجهولة 
الهوية نتيجة تفحمها واختفاء مالمح 

أصحابها".
وأضاف أن فرق االنقاذ والدفاع المدني 
ما ت���زال تنبش بين أنق���اض الحريق 

بحثًا عن جثث محتملة.
وعلى خلفية كارثة الحريق، تقدم مدير 

دائرة صح���ة ذي قار، ص���دام صاحب 
الطويل، باس���تقالته من منصبه، وفق 
طلب موقع باسمه بتاريخ الثالثاء. من 
جانبه، ق���ال الرئي���س العراقي برهم 
صالح، إن "فاجعة مستشفى الحسين 
في ذي ق���ار، وقبلها مستش���فى ابن 
الخطي���ب في بغ���داد، نتاج الفس���اد 
ال���ذي  اإلدارة  وس���وء  المس���تحكم 
يس���تهين ب���أرواح العراقيين ويمنع 

إصالح أداء المؤسسات".
وأض���اف صال���ح، ف���ي تغري���دة، أن 

العس���يرة  والمحاس���بة  "التحقي���ق 
للمقصرين هو عزاء أبنائنا الش���هداء 
وذويهم"، مؤكدا أنه "ال بد من مراجعة 
صارم���ة ألداء المؤسس���ات وحماي���ة 

المواطنين".
ولدى الع���راق بنى تحتي���ة محدودة 
القطاعات  ومتهالك���ة في مختل���ف 
بينه���ا قطاع الصحة ج���راء عقود من 
اس���تقرار  وعدم  المتتالية  الح���روب 
األوضاع األمنية والفساد المستشري 

في البالد.

العراق: ارتفاع ضحايا حريق مستشفى »كورونا« إلى 72 قتيال

االستقالل/ وكاالت:
عرض����ت قناة »المن����ار« اللبنانية، مش����اهد جديدة م����ن عملية »الوعد 
الصادق«، التي أسر خاللها مقاتلو »حزب الله« جنديين »إسرائيليين« 
على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة في 12 يوليو/ تموز 2006.

وأظه����ر المقط����ع الجديد تمّك����ن مقاتلي الحزب من أس����ر الجنديين 
وحملهم����ا من داخل المركبة العس����كرية، قبل أن يتم تفجيرها بعبوة 

ناسفة إلخفاء أي دليل على طبيعة الوضع الصحي للجنديين.
وأطلق حزب الله على العملية اسم »الوعد الصادق«.

وعلى إثر العملية ش����ن جيش االحتالل عدواًنا عل����ى لبنان، المعروف 
بحرب تموز، والذي اس����تمر 33 يوًما، وأس����فر عن استشهاد أكثر من 
1600 لبناني، وإصابة و4409، ومقتل أكثر من 160 إس����رائيلًيا، وجرح 

.1400
وبعد نحو عامين من العملي����ة، وبالتحديد في 16 يوليو/ تموز 2008، 
ج����رت صفقة تبادل بي����ن الحزب والكيان اإلس����رائيلي، أفرج االحتالل 
بموجبها عن خمس����ة أس����رى لبنانيين منهم عميد األس����رى س����مير 
القنطار وخمس فلس����طينيين مع تس����ليم حزب الله رفات الجنديين 

اإلسرائيليين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 بدأت الثالث���اء، مناورة دولية للطائرات المس���يرة، وهي األولى من 
نوعها بقيادة سالح الجو اإلسرائيلي، وتحمل اسم “الحماة الزرق”.

وستس���تمر المناورة مدة أس���بوعين، بمش���اركة جنود وضباط من 
جي���وش كل من الوالي���ات المتحدة، وفرنس���ا، وإيطالي���ا، وألمانيا 
وبريطانيا، حيث س���يتم في إطاره تفعيل مس���يرات إسرائيلية من 
قبل الفرق األجنبية المش���اركة، بحس���ب هيئة البث "اإلسرائيلية" 

العامة الناطقة بالعربية.
وسيتم التدرب على كيفية التعامل مع سيناريوهات متعددة، من 
بينه���ا تقديم الدعم للقوات البرية واالس���تطالع وجمع المعلومات 

االستخبارية والتعاون مع القوات الجوية المختلفة.
وتنطوي المناورة على أهمية اس���تراتيجية كبيرة “من حيث تعزيز 
التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين إسرائيل والدول المشاركة”، 

كما ذكرت الهيئة.
وتش���مل المناورة جزءًا من خطة التدريبات الس���نوية المخطط لها 
مس���بًقا، وتهدف إلى رفع مس���توى القدرات العسكرية لسالح الجو 

"اإلسرائيلي" بشكل خاص وللجيش بشكل عام، بحسب الهيئة.

في ذكرى »الوعد الصادق«

»حزب الله« ينشر مشاهد 
جديدة ألسر جنديين 
إسرائيليين عام 2006

االستقالل/ وكاالت:
أكدت إي���ران الثالثاء، وجود “مفاوض���ات” مع الواليات 
المتحدة ح���ول تبادل محتمل للس���جناء، وذلك تعقيبا 
على تصريحات لمسؤول أميركي شدد فيها على سعي 
بالده لتأمين اإلفراج ع���ن كل مواطنيها الموقوفين في 

الجمهورية اإلسالمية.
ونقلت شبكة “أن بي سي نيوز” في 10 تموز/يوليو، عن 
المبعوث الخاص إليران روبرت مالي، قوله إن إطالق سراح 
األميركيي���ن الموقوفين في إيران ه���و “أولوية” إلدارة 
الرئيس ج���و بايدن، متحدثا عن “تحقيق بعض التقدم 

)في هذا المجال(، لكننا لم ننجز األمر بعد”.
وردا عل���ى س���ؤال بخصوص ه���ذه التصريح���ات، قال 
المتحدث باسم الحكومة اإليرانية علي ربيعي في مؤتمر 

صحافي إن “المفاوضات جارية بشأن هذه المسألة”.
وأضاف “س���يتم اإلعالن )عن نتيجتها( في حال اإلفراج 
عن الس���جناء اإليرانيي���ن وتحققت مصالحن���ا وأثمرت 

المفاوضات”.
وك���رر ربيعي اس���تعداد طهران “لتبادل كل الس���جناء 
السياس���يين في مقابل تحرير كل السجناء اإليرانيين 

ف���ي العالم الذين تم توقيفهم بناء عل���ى أوامر أو رغبة 
أميركية”، مشيرًا الى أن إدارة الرئيس األميركي السابق 
دونال���د ترامب هي م���ن “رفضت الجل���وس الى طاولة 
المفاوضات من خالل اإلصرار على أخذ إيرانيين رهائن”.

وكان المتحدث باس���م وزارة الخارجية اإليرانية س���عيد 
خطي���ب زاده قال في تصريحات نش���رتها وكالة األنباء 
الرس���مية “إرنا” اإلثنين، إن الوزي���ر محمد جواد ظريف 
طرح “خطة لتبادل كل السجناء اإليرانيين واألميركيين. 
إدارة بايدن درس���ت الموضوع من اليوم األول” لتوليها 

مهامها رسميا في كانون الثاني/يناير.
وأضاف “المفاوضات جارية بهذا الشأن”.

ونفت واش���نطن وطهران في مطل���ع أيار/مايو الماضي، 
إب���رام صفقة لتب���ادل أربعة س���جناء موقوفين لدى كل 
البلدي���ن، بعد تقارير صحافي���ة تحدثت عن توافق على 
خطوة كه���ذه على هامش مباحثات إلحياء االتفاق حول 

البرنامج النووي.
وتخوض طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير 
مباش���رة، مباحثات في فيينا منذ نيس���ان/أبريل سعيًا 
إلحي���اء االتف���اق حول البرنام���ج الن���ووي اإليراني الذي 

انس���حبت الواليات المتحدة أحاديا منه العام 2018 في 
عهد ترامب.

وبعد االنس���حاب األميركي وإعادة فرض عقوبات قاسية 
على طهران، سجل تزايد في حاالت توقيف األجانب في 
إيران، خصوصا حملة الجنسيات المزدوجة، والذين غالبا 
ما توجه إليه���م اتهامات بالتجس���س أو تهديد األمن 

القومي.
وخالل األعوام الماضية، أفرجت الس���لطات اإليرانية عن 
بع���ض الموقوفين األجان���ب، في خط���وات تزامنت مع 
إطالق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من 
بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات 
محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الواليات المتحدة.

وحصل���ت إحدى أبرز عمليات االفراج المتزامن في كانون 
الثاني/يناير 2016، بعد أشهر من إبرام االتفاق النووي، 
وشملت اإلفراج عن أربعة أميركيين موقوفين في إيران، 

وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيين.
وقطعت العالقات الدبلوماس���ية بين طهران وواشنطن 
اعتبارا من العام 1980. وش���هدت عالقات البلدين زيادة 

في التوتر خالل عهد ترامب )2021-2017(.

طهران تؤكد وجود “مفاوضات” لتبادل محتمل للسجناء مع واشنطن مناورة دولية للطائرات المسيرة 
بقيادة سالح الجو »اإلسرائيلي«
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غزة/االستقالل:
اس���تكملت منافس���ات كأس " ج���وال " لك���رة الس���لة 
للمحافظات الجنوبية موسم 2021_2022 )دورة المرحوم 
جمال البحيصي(، بلقاءين أقيما على صالة س���عد صايل 

غرب مدينة غزة. 
ففي اللقاء األول، تمكن خدمات البريج من حس���م مباراته 
ضد جاره الشباب، في مباراة بدأها الشباب بتسجيل ثنائية 
عبر العبه محمود الدعالسة أفضل مسجل لفريقه برصيد 
10 نقاط، لكن الرد جاء س���ريعا من الخدمات بتسجيل 3 
رميات ثالثية متتالية عن طريق ثائر عيسى )ثالثيتين( 
وإبراهيم أبو رحال ثالثية واح���دة، لينتهي الربع بنتيجة 

التعادل 14/14.
وف���ي الربع الثاني تف���وق الخدمات بش���كل واضح بتألق 
العبيه إبراهيم أبو رحال 7 نقاط، وثائر عيس���ى بتسجيله 
ثالثية وإبراهيم مصلح مسجال 5 نقاط، فيما تأخر الشباب 
في التس���جيل بعد 5 دقائق من انطالقة الربع عن طريق 
حسن الطهراوي رميتين حرتين، وثالثية لباسم النباهين 
كأفضل مسجلين للشباب، لينتهي الربع لمصلحة الخدمات 

بنتيجة 24/10.
وف���ي الرب���ع الثالث أش���رك المدربان أحمد كمال موس���ى 
للخدمات وسعيد الصوص للشباب، أكبر عدد من الالعبين، 
وظهر الخدمات بش���كل جيد بدخول أسامة موسى ومحمد 

مهدي، فيما ظهر محمود الدعالسة بشكل جيد من صفوف 
الشباب بالرغم من األداء الضعيف هجوميا ودفاعيا للفريق 

الشبابي، لينتهي الربع لمصلحة الخدمات 25/4.
وفي الربع الرابع سجل محمد يوسف العجلة ثالثية للشباب 
وزمالؤه حس���ن الطه���راوي 3 نقاط ومحمود الدعالس���ة 4 

نقاط، فيما واصل العبو الخدمات تفوقهم بالتس���جيل عبر 
محمد مهدي ورامي الجمال وعيد الشاعر وضياء الشريف، 
لينته���ي الربع لمصلحة خدمات البري���ج 24/20، وبنتيجة 

إجمالية 87/48.
وف���ي اللقاء الثان���ي حقق خدمات رفح حام���ل اللقب، فوزا 

متوقعا على جاره ش���باب رفح، بعد دخوله بشكل قوي في 
أجواء المباراة بالضغط على حامل الكرة وتس���جيل النقاط 
من الكرات المرتدة الس���ريعة عن طريق أحمد عبد الرحمن 
ومحمد الهمص وتألق طه جبر بتسجيله ثالثية، بينما واجه 
الشباب صعوبة كبيرة في الوصول لسلة الخدمات وبالرغم 
من ذلك س���جل ع���ن طريق محمد عابد 3 نق���اط وإبراهيم 

المغاري لينتهي الربع خدماتيا بنتيجة 31/6.
وفي الربع الثاني واصل الخدمات تفوقه، بس���بب قلة خبرة 
العبي الشباب، فتألق طه جبر وأحمد الحمايدة ووائل تيم، 
وأحمد عبد الرحمن، بينما ظهر من الشباب رفعت أبو مرزوق 
بتسجيله 6 نقاط منها ثالثية وثالثية أخرى لزميله محمد 

عابد، لينتهي الربع لمصلحة الخدمات 31/13.
وف���ي الربع الثالث لم يتغير الح���ال كثيرا، لمواصلة العبي 
خدمات رفح تس���جيل النقاط، ف���ي الوقت الذي حاول فيه 
العبو الش���باب تقلي���ص الفارق، لينته���ي الربع لمصلحة 

الخدمات 18/10.
وفي الربع الرابع تحس���ن أداء الشباب بالتسجيل عن طريق 
وس���ام غنام ومحمد النملة وثالثية لرفعت أبو مرزوق، لكن 
ذل���ك لم يمنع الخدمات من حس���م نتيج���ة الربع 29/17، 
بفض���ل تألق محم���د الهمص بتس���جيل 9 نق���اط منها 
ثالثيتين، وثالثية ألحمد عب���د الرحمن، وبنتيجة إجمالية 

.109/46

ديربي البريج و رفح يبتسم للخدمات بكأس »جوال« لكرة السلة

مدريد/ االستقالل:
أفاد تقرير صحفي إسباني ، بأن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، 
يحلم بإتمام صفقة الفرنس���ي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان 

جيرمان هذا الصيف.
ويعتبر مبابي الذي ينتهي عقده في حديقة األمراء الصيف المقبل، 
اله���دف األول لريال مدريد في الميركاتو، على الرغم من أن س���ان 

جيرمان ال يفكر في بيعه.
وبحسب موقع »ديفينسا سينترال« اإلسباني، فإن ريال مدريد يحلم 
بإتمام صفقة مبابي هذا الصيف، وتحديًدا في شهر آب/أغسطس 
المقبل، من أجل تقديمه مع عودة افتتاح س���انتياجو بيرنابيو، بعد 
االنتهاء من عمليات التجديد. وأضاف التقرير، أن مبابي أبلغ باريس 
س���ان جيرمان بالفعل، أنه ال ينوي تجديد عقده مع الفريق، في ظل 

رغبته في خوض تجربة جديدة.
ويستهدف الريال لالنقضاض على مبابي هذا الصيف، بعدما يفقد 
س���ان جيرمان كل آماله في تجديد عقد الالعب، وبالتالي يقرر بيعه 

لتجنب خسارته مجاًنا في الصيف المقبل.
وأش���ار »ديفينس���ا س���ينترال«، إلى أن ريال مدريد حال نجاحه في 
حس���م الصفقة هذا الصيف، لن يقل سعرها في أي حال عن 100 
مليون يورو. وأوضح أن الريال س���يخوض أولى مبارياته على ملعب 
س���انتياجو برنابيو، يوم 11 أيلول/سبتمبر المقبل، ضد سيلتا فيجو 

وأمام حضور جماهيري متوقع يصل إلى 50 ألف مشجع.

مدريد/االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي إسباني ، عن رغبة مانشستر سيتي في 
التعاق���د مع خيار هجومي غير متوق���ع على اإلطالق، لتعويض 

رحيل النجم األرجنتيني سيرجيو أجويرو.
ورحل أجويرو عن مانشستر سيتي هذا الصيف، بشكل مجاني، 
بعد انتهاء عقده في ملعب االتحاد، وانضم إلى برش���لونة في 

صفقة انتقال حر.
وبحس���ب موقع »ديفينسا س���ينترال« اإلس���باني، فقد حاول 
مانشستر س���يتي التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، 
الع���ب ريال مدريد، خالل الميركاتو الصيف���ي الجاري، بناًء على 

طلب من المدرب اإلسباني بيب جوارديوال.
وأضاف التقري���ر، أن جوارديوال وضع بنزيما كخيار ثاٍن لتدعيم 
هجوم السيتيزنز، حال فشل التعاقد مع اإلنجليزي هاري كين، 

مهاجم توتنهام، في ظل مطالب ناديه المرتفعة.
وأش���ار التقرير، إلى أن مانشس���تر س���يتي تواصل بالفعل مع 
بنزيما، من أج���ل إقناعه باالنتقال للعب في البريميرليج، وأغراه 

براتب ضخم أعلى مما يتقاضاه مع ريال مدريد.
إال أن محاوالت مانشستر س���يتي باءت بالفشل، بعدما توصل 
ريال مدريد التف���اق مع بنزيما حول تجديد عقده الذي ينتهي 
في صيف 2022 لموسم إضافي، ليستمر في سانتياجو برنابيو 

الموسمين المقبلين.

بيريز يحلم بتقديم مبابي بشكل تاريخيجوارديوال يفاجئ بنزيما بعرض ضخم

مدريد/ االستقالل: 
كش���ف تقرير صحفي إسباني ، عن الالعبين المرش���حين لمنافسة األرجنتيني ليونيل 

ميسي، نجم برشلونة، على الكرة الذهبية هذا الموسم.
وقاد ميس���ي مؤخًرا منتخب بالده للتتويج بلقب كوبا أمريكا على حس���اب البرازيل وفاز 
بجائزتي أفضل العب وهداف البطولة، ليرفع البرغوث األرجنتيني أول األلقاب الدولية في 
مسيرته. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية، فقد أعادت بطولة كوبا أمريكا، 
تقييم ميس���ي كمرشح للكرة الذهبية الس���ابعة، على الرغم من حقيقة أن موسمه كان 

متحفًظا مع برشلونة، ولم يحقق سوى لقب الكأس وجائزة هداف الليجا.
وأضافت الصحيفة، أنه ال يوجد أي العب نجح في فرض اس���مه الموس���م الماضي بشكل 
واضح، مؤكدة أن هناك العبين مرشحين، لكن ليس في حجم ميسي. وأوضحت، أن قائمة 

المرشحين هذا العام ستكون مليئة باألسماء، ألنه ال يوجد اسم بارز أقرب من غيره.
وأش���ارت "موندو ديبورتيفو"، إلى أنه ربما يكون الفرنس���ي نجولو كانتي، العب وس���ط 
تشيلسي، هو المنافس األقوى لميسي، بعد أن قاد تشيلسي لتحقيق لقب دوري أبطال 

أوروبا بمستوى مذهل، كما فاز بجائزة أفضل العب في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وعلى الرغم من خروج كانتي المبكر مع فرنس���ا من "يورو 2020"، لكن ال يمكن استبعاده 

من قائمة المرشحين.

وكش���فت الصحيفة أيًضا، عن أس���ماء أخرى ربما تكون ضمن المرش���حين، مثل 
الفرنس���ي كيليان مبابي، مهاجم باريس س���ان جيرمان، على الرغم من عدم فوزه 
بال���دوري أو دوري أبطال أوروبا، وإهداره ركلة الجزاء التي أنهت مش���وار المنتخب 

الفرنسي في "يورو 2020".
وكذلك البولندي روبرت ليفاندوفس���كي، مهاجم بايرن ميونخ، والمتوج بالجائزة في عام 
2020، حيث حقق لقب البوندسليجا والحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا هذا العام، 

على الرغم من أن منتخب بالده لم يتجاوز دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا.
ووفًق���ا للجوائز الفردية في كأس األمم األوروبية، يمكن أيًضا ترش���يح الحارس اإليطالي 
جينالويجي دوناروما )أفضل العب(، البرتغالي كريس���تيانو رونالدو )الهداف( واإلسباني 
بيدري جونزاليس )أفضل العب ش���اب(. وهناك أيًضا البلجيكي كيفين دي بروين، نجم 
مانشستر س���يتي، الفائز بلقب الدوري اإلنجليزي، والمتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، 
على الرغم م���ن الوداع المبكر من "يورو 2020" أمام إيطاليا. وقد يكون اإليطالي فيدريكو 
كييزا أيًضا، العب يوفنتوس، ضمن المرش���حين، رغم ع���دم تحقيقه إنجاز كبير بخالف 
اليورو، كذلك نيمار دا س���يلفا وكريم بنزيما وهاري كين. ويعد اإليطالي جورجينيو أيًضا، 
من ضمن المرشحين الكبار للجائزة، ولكن بفارق كبير عن ميسي، بعد الفوز ببطولتي دوري 

أبطال أوروبا مع تشيلسي وكأس األمم األوروبية مع إيطاليا.

إنجــاز ميســي يميــزه علــى 9 مرشحيــن للكــرة الذهبيــة
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح رفح
يف الق�سية احلقوقية رقم 611/2019 �سلح رفح

يف الطلب رقم 253/2021
المستدعية/ سماح حسين سالمة الهمص - سكان رفح يبنا  - هوية رقم 

)800861544( وكيلها المحامي / رشاد زعرب
المستدعي ضده/  نعيم أحمد الهمص  سكان رفح يبنا كير سابقا

نوع الدعوى : حقوق
مذكرة حضور تبليغ حكم بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 611/2019 صلح رفح
حكم���ت المحكمة بالزام المدعى عليه نعيم أحم���د نعيم الهمص برد ما 
وزنه )۷۰ جرامًا( س���بعون جرامًا -ذهب عيار ۲۱ للمدعية/ س���ماح حسين 
سالمة الهمص و الزامه بالرسوم و المصاريف و ۱۰۰ شيكل أتعاب محاماة 

و رد الدعوى فيما عدا ذلك . تحريرا في 3/5/2021

قا�سي ال�سلح
وصل التبليغ

ال���ى المدعى علي���ه / نعيم أحمد نعيم الهمص نبلغ���ك بالحكم الصادر 
ضدك لصالح المدعية/ سماح حسين سالمة الهمص حسب األصول

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح 
اأ. اأكرم اأبو طعيمه

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2490/2019 يف الطلب رقم 1339/2021

المس���تدعون: 1_ صباح صالح مصباح أبو عاصي. س���كان غزة: عسقوله - هوية 
رق���م )917060394( 2_ فيروز صالح مصباح أب���و عاصي "الطرطور بعد الزواج - 
س���كان المغازي - خلف محطة المش���هراوي للغاز - هوية رفح )917060345( 
3_ختام صالح مصباح أبو عاصي س���كان غزة - الش���عبية حلق مصنع اسكيمو 
العروس���ة - هوية رقم )917060394( وكيلتهم المحامية اميمة فياض. غزة - 

السرايا- شارع القادسية عمارة أبو عاصي. جوال رقم  0599484797(
المس���تدعى ضدهما /  1_ م���روان صالح مصباح أب���و عاصي- مجهول اإلقام���ة. هوية رقم 
)917060337(.  2_ حنان صالح مصباح أبو عاصي "عليان بعد الزواج"- مجهول محل اإلقامة

نوع الدعوى / تقسيم أموال مشتركة
قيمة الدعوي)350000 دينار أردني ثالثمئة وخمسون ألف دينار اردني فقط ال غير(

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
الى المستدعي ضدهما بما أن المستدعين المذكورين قد أقاموا القضية 
والطلب المرقومين أعاله حسب ما يدعونه في الئحة دعواهم و الطلب المذكور 
أع���اله ونظرا ألنكما مجهولو محل اإلقامة )خارج البالد( وحس���ب اختصاص محكمة صلح 
عرة في نظر هذه القضية والطلب و عما بالمادة ۲۰ من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001م وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب  
1339/2021( بالس���ماح لنا بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول 
الذي يقتض���ي عليكما ان تحضرا إلى ه���ذه المحكمة يوم األح���د الموافق 5/9/2021م 
الس���اعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكما ابداع جوابكما التحريري خالل 15 يوما من 
تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكما انكما إذا تخلفتما عن ذلك سينظر القضية والطلب 

باعتباركما حاضرين.. -))مع االحترام(( تحريرا في ۸/۷/۲۰۲۱م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
الأ�ستاذ اأكرم ابو ال�سبح

غزة/ االستقالل: 
عدت حركة المقاومة اإلس���المية "حماس"، أن قرار حكومة االحتالل 
بمصادرة جزء من أموال المقاصة الخاصة بالش���عب الفلس���طيني، 

"جريمة سطو تؤكد السلوك اإلرهابي لالحتالل".
ووصف الناطق باس���م الحركة حازم قاسم، في تصريح مكتوب له، 
أمس الثالثاء، القرار اإلسرائيلي بأنه؛ "استهداف لألسرى وعائالت 

الشهداء باعتبارهم رموز الشعب الفلسطيني".
ودعت حركة "حماس" قيادة السلطة في رام الله إلى: "اتخاذ موقف 
ا على هذه الجريمة، ومغ���ادرة مربع الصمت تجاه تصاعد  واض���ح رًدّ
الع���دوان الصهيون���ي، وأن تتخل���ى عن وهم تجدي���د العالقة مع 

االحتالل".
كما طالبت الس���لطة بالتراجع عن قطعها لرواتب األسرى وعائالت 
ها على قرار  الش���هداء، والمبادرة بصرف مستحقاتهم كجزء من ردِّ

االحتالل بحجز األموال.
وصادقت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي، األح���د، على اقتطاع 183 
مليون دوالر من عائدات المقاصة الفلسطينية، والتي تعادل األموال 

التي تحولها السلطة لعائالت الشهداء واألسرى والمصابين.

حماس: مصادرة االحتالل 
أموال المقاصة جريمة سطو

هذا واس���تولت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، على أكثر 
م���ن 1600 دونم م���ن أراضي األغوار الش���مالية، لصالح 
»المحميات الطبيعية«. وأفاد مس���ؤول ملف األغوار في 
محافظة طوباس معتز بش���ارت، بأن االحتالل اس���تولى 
على 1633 دونم من األراض���ي الممتدة من عين الحلوة 
القريبة من مس���توطنة »مس���كيوت«، مرورا بأم الجمال، 

حتى الفارسية القريبتان من مستوطنة »روتم«.
يذك���ر أن االحت���الل يس���تولي على أكثر م���ن 76 ألف 
دونم من األراضي تح���ت بند »المحميات الطبيعية« في 
األغوار.   فيما أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، فجر 
أمس الثالثاء، مواطنا على هدم منزله في مدينة القدس 

المحتلة، بحجة عدم الترخيص.
وأفاد شهود عيان، بأن سلطات االحتالل أجبرت المواطن 
محمد نصار الحس���يني على هدم منزل���ه في واد قدوم 
من بلدة س���لوان، وإال فإنها ستهدمه، وترغمه على دفع 
تكاليف الهدم. وقال الحس���يني عقب هدم منزله الذي 
يأوي 8 أفراد »قلبي بتقطع عماله، س���أنام في الس���يارة، 

الحمد لله، الله يكون بعون كل الناس«.
وكانت س���لطات االحتالل قد أجبرت 8 عائالت مقدسية 
على هدم منازلها األس���بوع الماضي، واال سترغمها على 

دفع تكاليف الهدم، والتي تقدر ب�200 ألف شيقل.
 يأت���ي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه بلدية االحتالل 
توزيع عش���رات البالغات للعائالت المقدسية خاصة في 
حي سلوان، وتمهلها 48 س���اعة لهدم منازلها، بدعوى 

البناء دون ترخيص.
وفي قلقيلية سّلمت سلطات االحتالل االسرائيلي، أمس 

الثالثاء، 3 مواطنين إخطارات وقف بناء وهدم في قرية 
عزون عتمة جنوب قلقيلية.

وأف���ادت مصادر محلية بأن س���لطات االحتالل س���لمت 
إخطارات بوقف البناء لمنزل محمد اس���ماعيل س���عيد 
يون���س، باإلضافة ال���ى هدم منش���أتين زراعيتين لكل 
من المواطن محمد ابراهي���م محمود يونس، وأحمد عبد 

الفتاح يونس، بحجة »التوقف عن  تدمير اآلثار«.
إلى ذل���ك، نصبت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، امس 
الثالثاء، بيوتا متنقلة »كرفانات« على مساحة 3 دونمات 
ش���رق مدينة الخليل. وأفادت مص���ادر محلية بأن قوات 
االحت���الل نصبت عددا من البي���وت المتنقلة على أرض 
تع���ود ملكيتها للمواطن محم���ود البوطي جابر، في حي 
واد الحصين بمحاذاة طريق واد النصارى، قرب ما تسمى 
مستوطنة »كريات أربع« المقامة على أراضي المواطنين 
وممتلكاتهم ش���رق مدينة الخليل، وتبلغ مس���احتها 3 

دونمات تقريبا، وأحاطتها بأسالك شائكة.
وعّب���ر أهال���ي المنطقة ع���ن تخوفه���م ان يكون نصب 
»الكرفانات« ف���ي منطقة قريبة من المس���توطنة وعلى 
الطريق التي يعبرها المس���توطنون للوصول الى الحرم 
اإلبراهيمي، تمهيدا إلنش���اء بؤرة اس���تيطانية جديدة 

لربطها بالمستوطنة المذكورة.
في السياق ذاته، هدمت جرافات االحتالل »اإلسرائيلي«، 
أمس الثالثاء، سالس���ل حجرية، وجرفت أراضي زراعية، 

واقتلعت أشجارا في بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأفاد مس���ؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة، غسان 
دغل���س، أن عددا من جرافات االحتالل هدمت سالس���ل 

حجري���ة، وردمت بئرا لتجميع المي���اه، إضافة إلى اقتالع 
أش���جار زيتون وعنب في المنطقة الجنوبية من أراضي 
قصرة، وهي للمواطنين ثائر عادل حسن، وورثة الشهيد 

محمود زعل، وما تزال عمليات التجريف مستمرة.
وأضاف أن الجرافات تعمل على تجريف نحو 10 دونمات 
اس���تصلحت في العام 2015، وه���ي للمواطن مصطفى 
عودة، موضح���ا أن ضخامة العم���ل والمعدات يدل على 
فرض سياس���ة أمر واق���ع، وتغيير معال���م المنطقة في 
أس���رع وقت. فيما، اقتحم عش���رات المستوطنين، أمس 
الثالث���اء، المس���جد األقصى المب���ارك، بحماي���ة قوات 

االحتالل اإلسرائيلي، ونفذوا جوالت استفزازية فيه.
وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين بقيادة 
الحاخام المتط���رف »يهودا غليك«، اقتحموا المس���جد 
األقص���ى. وكان المس���توطنون ق���د اقتحموا األس���بوع 
الماضي أكث���ر من منطقة داخل س���احات األقصى، في 
س���ابقة خطيرة، وعلى غير المعتاد، ما يجعل المس���جد 

كاماًل مستباًحا القتحاماتهم.
وألول م���رة، وص���ل المس���توطنون إلى منطقة الس���ور 
الش���مالي للمسجد األقصى بحماية قوات االحتالل، علما 
أّن االقتحامات لم تكن تمر من هذه المنطقة. كما تعمد 
المستوطنون الصعود إلى صحن قبة الصخرة المشرفة، 
بالتزام���ن مع ط���رد جنود االحت���الل لعدد من الش���بان، 

وإخراجهم بالقوة، بدعوى أنهم يزعجون المستوطنين.
ويستعد المستوطنون القتحام واسع للمسجد األقصى 
المبارك في الثامن م���ن ذي الحجة، والذي يتزامن مع ما 
يسمى »ذكرى خراب الهيكل«، كما يزعم المستوطنون.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أعلنت وزارة الصحة في كيان االحتالل "اإلس���رائيلي"، تش���خيص 
734 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتم تس���جيل معدل قياسي 

جديد باإلصابات، وهو الرقم القياسي األعلى منذ 3 أشهر.
وبحس���ب بيانات ال���وزارة، توجد في "إس���رائيل" أكثر 4674 حالة 
نش���طة، غالبيتها بالطفرة الهندية، فيما يرقد في المستشفيات 
81 مصاب���ا، بينهم 47 مصابا بحالة خطيرة، و17 مصابا تم ربطهم 
بأجهزة التنف���س االصطناعي، بينما توقفت وفي���ات كورونا عند 
6439 حالة وفاة، منذ اإلعالن عن انتش���ار الفيروس في آذار/مارس 

.2020
وأظهرت، أنه يوجد حاليا 1.13 مليون شخص يمكن تطعيمهم ولم 
يتم تطعيمهم بعد، بينما نس���بة األشخاص الذين تم تطعيمهم 
في س���ن 15-13 ه���ي %32 فقط، ونس���بة األش���خاص الذين تم 

تطعيمهم بعمر12 فقط 22%.

معدل قياسي جديد بتسجيل 
إصابات »كورونا« في »إسرائيل«

غزة/ االستقالل:
س���ّلم المجلس التنس���يقي للقوائ���م االنتخابية، 
الثالثاء، مكتب المفّوض الس���امي لحقوق اإلنسان 
والمنّس���ق الخاص لألمم المتحدة رس���الة احتجاج 
تندي���ًدا باعتق���االت األجهزة األمني���ة في الضفة 

الغربية المحتلة بحق المتظاهرين ومرّشحيها.
جاء ذل���ك خالل زيارة نّفذها المجلس التنس���يقي 
لمقري المفوض واألمم المتحدة بمدينة غزة، وسط 
مشاركة مرشحين من 22 قائمة انتخابية مستقلة.

وقال منسق القوائم االنتخابية ناصر الكتناني إنه 
»وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي نش���هد بها 
حرًب���ا على الحريات وعملية تكمي���م لألفواه، والتي 
بدأتها األجهزة األمني���ة بالضفة باعتقاالت طالت 
مرشحين في القوائم االنتخابية، واغتيال المرّشح 
السياس���ي ن���زار بنات؛ فإنن���ا نقدم اليوم رس���الة 

احتجاج ضد هذه الممارسات«.

وأوضح الكتناني أن »األجهزة األمنية نّفذت عمليات 
سحل وتنكيل وضرب واس���تخدام القوة المفرطة 

ضد الصحفيين والنشطاء والنساء دون وجه حق«.
وبّين أن ذلك يتعارض مع قواع���د القانون الدولي 
لحقوق اإلنس���ان ومواثيقه األساس���ية، والس���يما 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والتزامات السلطة 
الفلس���طينية والعه���د الدولي للحق���وق المدنية 
والسياس���ية، إذ أوجب العه���د الدولي احترام حق 
اإلنسان في اعتناق ما شاء من آراء دون أي مضايقة«.

وقال: »بذلك يقع على عاتق فلسطين التقّيد الكامل 
بالحق���وق والحريات التي ألزمت نفس���ها بها وفق 
انضمامها للعهد المدني والسياسي دون إبداء أي 

تحفظات«.
وبّي���ن الكتناني أنه »رغم إلزام القانون األساس���ي 
الفلس���طيني والمواثيق الدولية األساسية، ورغم 
تعهد رئيس الوزراء محمد اشتية بلقاء عام 2019 

بااللتزام بتعزيزها والوف���اء بذلك؛ إال أن انتهاكات 
الحقوق والحري���ات تعمقت واس���تمرت وتنوعت 
أساليبها«. وذكر أن »مراكز الشرطة والنيابة العامة 
في الضف���ة المحتل���ة توّرطت باقتح���ام األجهزة 
األمنية لبيت المرش���ح بنات وإط���الق النار وقنابل 
الغاز على أطفاله قبل شهرين، ومؤّخًرا جرى اعتقاله 

وضربه حتى الموت بين أيديهم، دون وجه حق«.
واته���م الس���لطة بالت���ورط ف���ي االعت���داء عل���ى 
الصحفيين والنش���طاء والحراكيي���ن الذين خرجوا 
للتظاهر الس���لمي احتجاجًا عل���ى اغتيال األجهزة 

األمنية للمرشح بنات.
وأوضح الكتناني أن���ه جرى تنفيذ عمليات اعتقال 
ممنهجة استهدفت مرشحين، وشملت على سبيل 
المثال ال الحصر كاًل من المرش���ح )غسان السعدي، 
فخري جرادات، عز الدين زعول، ومفوض قائمة طفح 
الكيل االنتخابية جهاد عبدو، ومدير مركز محامون 

من أج���ل العدالة مهند كراجة، والمحامي أس���امة 
فخري جرادات، والناشط سالم قطش(.

وذك���ر أن األجهزة األمني���ة اعتقلت ما يزيد عن 20 
ش���خًصا من الصحفيين والنساء والنشطاء من أمام 
مركز ش���رطة رام الله دون وجه حق، مش���يًرا إلى أن 
المعتقلين يخوضون إضراًبا عن الطعام وحياتهم 
في خطر. وقال: »ش���هدنا سياس���ة غير إنس���انية 
وغير قانوني���ة تتمثل في االعتداء على خصوصية 
النشطاء والنساء باختطاف وسرقة أجهزة الهواتف 

منهن من أجهزة األمن«.
وأك���د الكتناني أن »المجلس التنس���يقي للقوائم 
االنتخابية قل���ق جًدا إزاء ما يحدث«، مضيًفا: »لدينا 
مخاوف حقيقي���ة من تصفية نش���طاء معتقلين 
كما حصل مع نزار، وال سيما أنهم تلقوا تهديدات 

بالتصفية«.
ونّبه إلى أن غياب المجلس التش���ريعي والسيطرة 

على السلطة القضائية في الضفة الغربية يقوض 
أي فرصة لتعديل المس���ار واإلصالح والعودة على 
طريق بن���اء الديمقراطية. وعّبر عن صدمة المجلس 
وأسفه البالغين »للحالة التي وصلت لها السلطات 
في الضفة الغربية بش���كل يمك���ن القول معه إنه 
لم يعد هناك إال س���لطة تنفيذية مستبدة تتستر 

خلف رداء القانون والقضاء«.
وش���دد الكتناني عل���ى أن »الحرية حق إنس���اني 
أصيل وجدت الس���لطة لحمايت���ه ال قمعه؛ فعلى 
السلطة التنفيذية أن تشكل الحارس األمين لهذه 
الحريات ال أن تكون مقبرة لهذه الحريات، إذ ال يجوز 

مصادرتها بأي ذريعة«.
وطالب المجلس التنس���يقي بإطالق س���راح جميع 
المعتقلين فورا، واعتم���اد المعايير الدولية لحرية 
التعبير باعتبار أنها اإلطار الذي ارتضى به المشرع 

والسلطة الفلسطينية على المستوى الدولي.

الحتالل ي�ستويل ..

»القوائم االنتخابية« تسلم المفّوض السامي رسالة احتجاج ضد السلطة
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االستقالل/ وكاالت:
فاجأ قط ثالثي األبعاد عمالق المارة عندما بدأ رسميًا بالظهور على لوحة 
إعالنية كبيرة بالقرب من المخرج الشرقي لمحطة شينجوكو في منطقة 

شينجوكو المزدحمة في طوكيو االثنين.
 Cross يتم عرض القط، الذي يبلغ طول جس����مه أكثر من 10 أمتار، على
 Yunika وهي لوحة إعالنات جديدة تديرها شركة ،Shinjuku Vision
Corp ومقرها طوكيو. تتيح الشاشة المنحنية للوحة اإلعالنات إمكانية 

عرض األشياء في صورة ثالثية األبعاد.
وبحس���ب يونيكا، فإن القط ”يستيقظ“ كل صباح في السابعة 
صباًحا ويظهر على الشاش���ة عدة مرات، بين اإلعالنات العادية، 
في النهار. القط أيضا يموء للمارة. في الليل، يطفئ الضوء ويغط 

في النوم.
بعد بدء البث التجريبي في أواخر يونيو، نش����ر األشخاص الذين رصدوا 
القطة مقاطع فيديو على اإلنترنت واحدة تلو األخرى. بلغ عدد المتابعين 
على موقع تويتر الرسمي للقط ”شينجوكو هيغاشيغوتشي نو نيكو“ 

20 ألف متابع االثنين.
قال أحد المارة، الذي رأى القط ثالثي األبعاد ”إنه يبدو حقيقيا“، وعلق 

آخر، ”إنه لطيف للغاية.“
اجتذب القط أيًضا اهتماًما كبيًرا في الخارج، وأطلق عليه اسم ”كاتزيال“ 
في بعض األماك����ن. كاتزيال هي دمج بين كلمة ”ق����ط“ و ”غودزيال“، 

الوحش الشهير.

قط عمالق يظهر في طوكيو!

) APA imaegs (  ن�شاء فل�شطينيات يخيطن األعاب عيد الأ�شحى يف قرية "اأم الن�شر" البدوية �شمال قطاع غزة

القاهرة/ االستقالل:
توصلت سيدة مصرية، من محافظة الدقهلية، 
مؤخرا، ل�"خطة شيطانية" للهروب مع عشيقها، 
وذلك بتزييف خطفها وطلب فدية من عائلتها.

وادعت الس���يدة أنها تعرضت للخطف، وقامت 
بإرس���ال مقط���ع فيديو يظهره���ا وهي مقيدة 
على كرس���ي داخل شقة سكنية، مشيرة إلى أن 
الخاطف طلب فدية قيمتها نصف مليون جنيه 

من عائلتها.
وقال مصدر أمني، ف���ي تصريحات صحفية إن 
األجهزة األمنية بمديرية أمن الدقهلية، تلقت 
بالغا من أحد األشخاص، ويدعى أحمد )44 عاما 
يعمل مزارعا(، ومقيم بقرية يداوى التابعة لمركز 

المنصورة، يفيد فيه بتغيب زوجته البالغة من 
العمر 35 عاما، منذ التاسع من يوليو الجاري.

وأشار إلى أنها اختفت أثناء توجهها لمساعدة 
إحدى قريباتها في تجهيز شقة الزوجية، لكنها 

لم تصل لقريبتها ولم تعد إلى منزلها.
وأضاف المص���در، أن التحري���ات أكدت وصول 
رسائل على تطبيق "واتساب" من هاتف الزوجة 
الغائبة إل���ى هاتف ش���قيقتها، المقيمة في 
السعودية، تحتوي على مقاطع فيديو لها وهي 

موثقة بحبال وتجلس على كرسي بالستيكي.
وطلب صاحب الرسائل مبلغ 500 ألف جنيه من 
شقيقتها مقابل إطالق سراحها، وهددها بأنه 

لو تم إبالغ الشرطة فإنها ستتعرض لألذى.

وم���ن خالل تكثي���ف التحريات، تبي���ن ارتباط 
الس���يدة ب�"عالقة عاطفية" مع أحد األش���خاص، 
تعرف���ت علي���ه أثن���اء عودته���ا م���ن مدينة 
اإلس���كندرية، حيث تبادال الحديث سويًا خالل 

تنقلها بوسائل المواصالت.
ونظ���رًا لوج���ود مش���اكل بينها وبي���ن زوجها، 
خططت الس���يدة للهروب مع عشيقها، واتفقا 
على العيش سويًا في إحدى الشقق السكنية، 

بمدينة 15 مايو.
وأكد المص���در أن القوات األمنية اس���تهدفت 
الشقة المشار إليها، وتم ضبط السيدة والمتهم 
اآلخر، وتحرير محضر بالواقع���ة وإخطار النيابة 

للتحقيق.

االستقالل/ وكاالت:
بيعت ماسة بقيمة 12.3 مليون دوالر، لتصبح أول جوهرة في العالم تباع بالعمالت 
 The Key" الرقمية. ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، بيعت الماسة التي ُأطلق عليها اسم
10138"، والتي يبلغ وزنها 101 قيراط، في مزاد "سوذبيز"، يوم الجمعة الماضي، بعد 

أن أعلن بائع المزاد أنه يقبل الدفع بعملة البيتكوين واإليثريوم.
وبحس���ب الشبكة، تنتمي الماس���ة، من عيار 101 قيراط، إلى فئة اللون "D"، والذي 

يصنف أعلى درجة لأللماس األبيض.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة "سوذبيز" للمجوهرات في آسيا، وينهاو 

يو، أن عمليات الشراء بالعمالت الرقمية جذبت عمالء جدد.
وأشار يو إلى أن الجوهرة هي ثاني أكبر ماسة تتخذ شكل كمثرى تطرح في السوق.   

ألول مرة.. بيع ماسة بـ 12 
مليون دوالر بالعمالت الرقمية

خطة »جهنمية«.. مصرية تزّيف خطفها وتطلب فدية من عائلتها!

االستقالل/ وكاالت:
في حادثة هزت الس���ويد، ألقت امرأة بنفس���ها 
وطفليه���ا أمام قط���ار متحرك، ليلق���وا جميعا 
حتفهم، وكشفت تحقيقات الشرطة األولية، أن 

المرأة تعمدت إنهاء حياة طفليها واالنتحار.
وكانت الواقعة قد هزت الس���ويد قبل أس���بوع، 
حينما دهس قطار س���ريع امرأة وطفليها كانوا 
على سكة الحديد، خاصة مع تعاطف الكثيرين 

لبشاعة الحادث.
لك���ن الموضوع أثار االس���تغراب من���ذ بدايته، 
حيث كانت المرأة وطفليها على س���كة الحديد 

في منطقة مس���ّورة غير مخصص���ة للعبور، مما 
يسمح للقطار بالسير بسرعة عالية، لتزيد بذلك 
الش���كوك بش���أن احتمال وجود األم عمدا على 

سكة الحديد.
ف���ي  األم  أن  الش���رطة  وكش���فت تحقيق���ات 
الثالثين من عمرها، كانت قد لجأت إلى الشؤون 
االجتماعية من���ذ فترة هي وطفليه���ا هربًا من 
زوجها وخوفًا منه، لتقوم الش���ؤون االجتماعية 

بإدراجها في برنامج الحماية.
ومن خالل هذا البرنامج، تقوم الس���لطات بإخفاء 
ش���خصية المرأة وابنيه���ا، ونقلهما إلى منطقة 

أخرى، حتى ال يصل إليهما الزوج، وبالتالي كانت 
األم تعيش بهوية مختلفة حين وقوع الحادث.

ثم قام���ت األم برفع قضية حضان���ة لطفليها، 
ويبدو أن القضي���ة طالت إلى درجة أنها أضافت 

المزيد من اإلحباط لألم.
وف���ي أوراق المحكم���ة، قال���ت األم إن الغي���رة 
الش���ديدة لزوجها جعلته يهددها ويستخدم 
العنف معها لعدة سنوات، الفتة إلى أن ذلك بدأ 

بعد إنجابها لطفلهما األول.
ومع ازدياد حدة المش���اكل بينهما، طلبت المرأة 

الطالق عدة مرات، لكن الزوج كان يرفض.

االستقالل/ وكاالت:
بيعت خرطوشة غير مستعملة للعبة الفيديو الشهيرة »سوبر 
ماريو« مخصصة ألجهزة »نينتندو 64«، في مزاد األحد، ب� 1.56 
مليون دوالر، وهو س���عر قياسي جديد للعبة فيديو بحسب دار 

»هيريتيج أوكشنز« األمريكية التي نظمت الحدث.
وأوضح إريك برادلي، الناطق باسم الدار التي تتخذ مقرا لها في 
داالس بوالية تكساس األمريكية لوكالة فرانس برس »هذه أول 

لعبة تباع في مزاد بأكثر من مليون دوالر«.
وكانت »هيريتيج أوكشنز« حققت سعرا قياسيا أول الجمعة من 
خالل بيع خرطوشة للعبة الفيديو »ذي ليجند أوف زيلدا« معدة 
لجهاز »نينتندو ان إي اس« القديم، في مقابل 870 ألف دوالر.

وتعود خرطوش���ة »س���وبر ماريو 64« هذه إلى العام 1996 وقد 
اسُتخدمت فيها للمرة األولى تقنية األبعاد الثالثية.

وأش���ار إريك برادلي، إلى أن »هذه النس���خة األولى المعروفة 
الت���ي نالت عالمة 9.8 إيه++« من ش���ركة »واتا« المتخصصة 
في ألعاب الفيديو التي تق���ّوم وضع الخراطيش، الفتا إلى أن 
ه���ذه العالمة »هي األعلى التي يمكن ألي لعبة فيديو قديمة 

الحصول عليها«.
ويش���كل الس���ّباك »ماريو« ذو الش���ارب والقبعة الحمراء إحدى 
أشهر الش���خصيات في تاريخ ألعاب الفيديو، وهو ساهم في 

النجاح العالمي لشركة »نينتدو«.
وقد ظهرت الشخصية باس���م »جامبمان« سنة 1981 في لعبة 

»دانكي كونغ«، قبل تسميتها »ماريو« سنة 1985.

بكين/ االستقالل: 
عث���ر صيني على ابنه الذي اخُتطف عندما كان طفاًل بعد 
عملي���ة بحث عنه اس���تمّرت 24 عاما قط���ع خاللها آالف 
الكيلومترات على متن دّراج���ة نارية في الصين، وفق ما 

أعلنت السلطات.
كان ابن غو غانغتانغ يبلغ من العمر س���نتين وخمس���ة 
أش���هر عندما اخُتطف من منزله في مقاطعة ش���اندونغ 

)شرق( وقت كان يلعب وحيدا.
وقد باعه خاطفوه لعائلة، وفق ما جاء في البيان الصادر عن 

الوزارة الصينية لألمن العام.
وقد انتشر االتجار باألطفال في الصين في الثمانينيات 

وخالل بضعة عقود في أعقاب تطبيق ما يعرف بسياسة 
»الطف���ل الواحد«. وزادت عمليات خط���ف الفتيان الذين 
كان���وا يباعون لعائالت تريد ورثة ذك���ور من جّراء محاباة 

الفتيان وعدد األوالد المحدود المفروض في البلد.
وبعد فحص للحمض النووي، أعلنت الشرطة لغو إن مدّرسا 
في السادسة والعش���رين من العمر في مقاطعة هينان 
)وسط( هو ابنه. وجرى اللقاء بينهما األحد، بحسب الوزارة.

وع���رض تلفزيون الصين المركزي »س���ي س���ي تي في« 
مشاهد ألب وأّم يبكيان وهما يعانقان ابنهما.

وكان غو في السابعة والعشرين من العمر عندما اخُتطف 
ابنه، فاس���تقال من عمله ليجول البلد بحثا عنه على متن 

دّراجته النارية التي وضع عليها أعالما كبيرة وصورة ابنه.
وهو قطع 500 ألف كيلومتر واضطر أحيانا إلى النوم تحت 

جسور واالستجداء. وقد شّكلت قّصته محور فيلم.
وسمح نضال غو غانغتانغ برفع الوعي بمشكلة اختطاف 

األطفال في الصين التي ما زالت مسألة حّساسة.
وأث���ار هذا النبأ الس���ار موجة تعاطف كبي���رة على مواقع 

التواصل االجتماعي.
ومنذ إطالق قاعدة بيان���ات حمض نووي مخصصة لهذه 
المس���ألة سنة 2016، ساعدت الشرطة الصينية أكثر من 
2600 ش���خص اختطفوا عندما كانوا أطفاال على العثور 

على أهلهم الحقيقيين، وفق أرقام وزارة األمن العام.

بيع خرطوشة للعبة »سوبر 
ماريو« بـ 1.56 مليون دوالر!

حادثة تهز السويد.. ترمي بنفسها وطفليها أمام القطار

بعد 24 عامًا جاب خاللها الصين على دراجة.. يعثر على ابنه المختطف


