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رام الله/ االستقالل:
اعتقلت قوات خاصة »إسرائيلية« مساء أمس، نحو 
45 طالًبا وطالبة من جامعة بيرزيت بالضفة الغربية 

المحتلة.
وأفاد ش���هود عي���ان أن قوات خاصة اس���رائيلية 
نصبت كميًنا للطلبة في ترمس���عيا شمال رام الله، 

مؤكدين ان الطلبة كانوا عائدين إلى منازلهم بعد 
زيارتهم لعائلة األسير منتصر شلبي.

ُيش���ار إلى أن قوات االحتالل اإلس���رائيلي فجرت 
منزل األس���ير منتصر شلبي قبل ايام عدة وحولته 
إلى ركام، متهمة ش���لبي بتنفيذ عملية اطالق نار 

تجاه قوات االحتالل اإلسرائيلي قبل اسابيع عدة.

ا  االحتالل يعتقل 45 طالًبا جامعّيً
بعد زيارة عائلة منتصر شلبي

غزة/ دعاء الحطاب: 
في محاولة منه���ا لتحقيق مكاس���ب جديدة 
في المس���جد األقصى المبارك، وإعادة هيبتها 

المنكس���رة ف���ي الش���ارع اإلس���رائيلي، عقب 
الخس���ارة الكبي���رة الت���ي ُمنيت 
بها أمام العالم ف���ي 28 رمضان 

غزة/ االستقالل: 
اكد الناطق االعالمي باس����م حركة الجهاد االس����المي في فلسطين، طارق 

سلمي على أن التاريخ لن يرحم المطبعين، وسيبقى التطبيع 
والتحالف مع العدو خيانة وجريمة. وقال س����لمي في تصريح 

الجهاد: التطبيع والتحالف 
مع العدو خيانة وجريمة

قوى غزة: افتتاح 
الإمارات ل�سفارة بـ 

»اإ�سرائيل« انحدار خطري

االحتالل يستغل ذكرى ما يسمى بـ »خراب 
الهيكل« إلعادة هيبته المنكسرة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير ش���ؤون القدس فادي الهدمي إن س���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلي هدمت ما يزي���د عن 62 مبنى 

الهدمي: االحتالل هدم 62 
مبنى بالقدس منذ بداية العام

حماس: مزيد من الضغط على غزة 
سيولد انفجاًرا جديدًا بوجه االحتالل

استطالع: ربع يهود أمريكا يعدون 
»إسرائيل دولة فصل عنصري«

االحتالل يشن حملة 
اعتقاالت في الضفة والقدس

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، حملة اعتقاالت 
في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وطالت االعتقاالت عددًا 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ع���ّد 25% من اليهود في الواليات المتحدة األمريكية، أن 
»إس���رائيل دولة فصل عنصري وترتكب اإلبادة الجماعية 

غزة/ االستقالل:
سمحت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 
بمرور أنواع من السلع والبضائع إلى قطاع غزة، عبر 

سلطات االحتالل تسمح بعبور 
أصناف جديدة من السلع لغزة

غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت »فصائل المقاومة الفلس���طينية« بش���دة »افتتاح سفارة 

لإلمارات على أرض الكيان اإلسرائيلي الغاصب والتي تأتي 
ترسيخ للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها أبو ظبي بحق شعبنا 

فصائل المقاومة: اإلمارات باتت رأس 
الشر وشريكة »إسرائيل« بعدوانها

القدس المحتلة-الضفة الغربية/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين، يوم أمس، 
المس���جد األقصى المبارك، بحماية مشددة 
من ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي، ونفذوا 

جوالت اس���تفزازية فيه، ف���ي الوقت الذي 
هدمت في���ه جرافات االحتالل 11 مس���كًنا 
لمواطنين من تجمع »القبون« البدوي شمال 
شرق رام الله، واخطرت بهدم منشآت أخرى 

ف���ي القدس.وأفادت مصادر مقدس���ية أن 
أكثر من 230 مس���توطًنا اقتحم���وا باحات 

منه���م  األقص���ى،  المس���جد 
ا وضابًط���ا اقتحموا  25 ش���رطّيً

إصابة شاب بالرصاص الحي بطوباس
أكثر من 230 مستوطنًا يقتحمون األقصى واالحتالل 
يهدم 11 مسكنًا برام الله ويخطر بهدم أخرى بالقدس

االحتالل يهدم ويفكك م�شاكن لع�شرات العائالت البدوية فجر اأم�س يف منطقة القبون �شرق رام اهلل     )وفا(

دعوات للنفير العام للمشاركة بفعاليات 
اإلرباك الليلي على جبل صبيح

نابلس/ االستقالل:
دعا »ثوار بلدة بيتا« يوم أمس، أهالي مدينة نابلس بالضفة المحتلة 

للنفير العام والحشد والمش���اركة في فعاليات اإلرباك 
الليلي عل���ى جبل صبيح ردًا على اعت���داءات واعتقاالت 
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نابلس/ االستقالل:
دعا »ثوار بلدة بيتا« يوم أمس، أهالي مدينة نابلس 
بالضفة المحتلة للنفير العام والحشد والمشاركة 
في فعاليات اإلرباك الليل����ي على جبل صبيح ردًا 

على اعتداءات واعتقاالت االحتالل للمواطنين.
وأكد الثوار في بيان أذيع عبر مس����اجد »بلدة بيتا« 
أن حملة االعتقاالت بحق أهالي البلدة وشبابها لن 
تثنيهم عن مواصلة النض����ال وفعاليات اإلرباك 
وحرق الكوش����وك حتى دحر االحت����الل عن جبل 

صبيح.
ووجه الثوار رس����الة االحتالل جاء فيها: »رغما عن 
كالبكم وقناصتكم ورصاصكم سنبقى مرابطين 
عل����ى الجبل ندافع عنه وسنحش����د في قلوبنا دم 
الشهداء ولن يسقط الجبل ولو ارتقى ألف شهيد 

لن نترك الجبل وسنظل شامخين«.
ودوت صاف����رات االنذار، يوم أمس، في س����ماعات 
المس����اجد وس����ط دع����وات للنفير والحش����د الى 
الجبل ردا على االعتقاالت واالرهاب المنظم الذي 

يستخدمه االحتالل ضد أهالي البلدة.
وتزام����ن ذل����ك مع دع����وات عبر مواق����ع التواصل 

االجتماع����ي للمش����اركة الليلة باإلرب����اك الليلي، 
إليصال رسالة لالحتالل بأن أهالي بيتا ال يرهبهم 
القتل واالعتق����ال ولن يمنعهم م����ن الدفاع عن 

حقهم وارضهم من القرصنة والسرقة.
وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس حملة 

اعتقاالت ومداهمات واس����عة اعتقل خاللها 14 
مواطنا من بيتا.

واقتحمت أكثر من عشر دوريات عسكرية القرية 
وداهمت عدة أحياء في القرية واقتحمت عددا من 

منازل المواطنين.

دعوات للنفير العام للمشاركة بفعاليات اإلرباك الليلي على جبل صبيح

غزة/ االستقالل:
س����محت س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي، يوم أمس، بمرور أنواع من السلع 
والبضائ����ع إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو س����الم، للمرة األولى منذ انتهاء 

العدوان األخير قبل نحو شهرين.
وقال مدير االقتصاد الوطني في معبر كرم أبو سالم، أحمد مسلم إن المعبر 

يشهد حركة نشطة للشاحنات المحملة بالبضائع، الواردة لغزة.
وأوضح مس����لم أن االحتالل سمح بدخول بضائع وس����لع لم يسمح بعبورها 
منذ انتهاء العدوان، منها: مالبس مستوردة كانت عالقة وأخرى مستخدمة 

.A4 بالة(، وأقمشة وخيطان، وأوراق طباعة(
وأضاف »كما س����مح االحتالل بعبور األخش����اب التي تستخدم في صناعة 
الموبيليا، والفحم، ومس����تلزمات النس����يج، واألحذية، وبعض المصنوعات 

الورقية«.
ولفت إلى أن االحتالل ما زال يمن����ع دخول كافة األدوات الكهربائية، ومواد 

اإلعمار، بما فيها اإلسمنت، والحديد، والحصمة، والبويا.
وأشار مسلم إلى أن االحتالل كان يسمح قبل انتهاء العدوان بدخول ما بين 

600-700 شاحنة، لكن حالًيا يسمح بدخول ما بين 500-400.

سلطات االحتالل تسمح بعبور 
أصناف جديدة من السلع لغزة

غزة/ االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس���المية )حم���اس(، يوم أمس، إن 
إعالن االحتالل اإلسرائيلي عن اكتشاف جزء شرقي وقديم 
من س���ور القدس استكمااًل الكتش���افات سابقة متعلقة 
بهيكلهم المزعوم، والعثور قربه عل���ى آثار عبرّية، »ما هو 
إال اس���تمرار في نهج االحتالل القائم على االّدعاء والتزوير 
وسرقة تاريخ المدينة المقدسة؛ ليصب ذلك في مخططه 
الس���اعي إلى تهويد القدس وطمس هويتها اإلس���المية 

العربية«.
وأش���ار المتحدث باس���م الحركة عن مدينة القدس محمد 
حمادة، في بي���ان له، إلى أن »عدوان االحتالل لم يقف عند 

حدود تزوير التاريخ، بل إّنه يسعى إلى تغيير الواقع«.

وأضاف »وما إعالنه عن افتتاح ما يسمى بالشارع األمريكي 
إال دليل على استمرار االحتالل في مخططاته االستيطانية 

ومشروع ما يسميها القدس الكبرى«.
وتابع »هذا الش���ارع الذي قض���م آالف الدونمات من أراٍض 
المقدسيين ويعزل القرى الفلسطينية المقدسية ويقّطع 
إمكاني���ة، اتصاله���ا في حين يربط مس���توطنات القدس 

بالضفة ببقية فلسطين المحتلة«.
ولفت حمادة إلى أن »إعالن االحتالل عن هذه االكتشافات 
المّدعاة وافتتاح هذا الشارع يأتي بالتزامن اللحظي مع رفع 
علم اإلمارات في »تل أبيب«، مستغاًل اتفاقات التطبيع التي 
أعطته غطاًء دوليًا وتوكياًل بمزيد من الوحشية بحق القدس 

وأهلها«.

حماس: إعالن االحتالل العثور على آثار عبرية 
طولكرم/ االستقالل:قرب سور القدس استمرار لنهج التزوير

حول���ت محكمة إس���رائيلية، أمس األربعاء، األس���ير 
المهندس عالء س���ميح األعرج من طولكرم لالعتقال 

اإلداري 6 أشهر.
وأوضح مكتب إعالم األس���رى، في بي���ان صحفي، أن 
المهندس األعرج )33 عامًا( معتقل منذ تاريخ 30 /6 
/2021 بعد اقتحام منزله في حي المعاجين بمدينة 
نابل���س من قوة إس���رائيلية خاصة واالعت���داء عليه 

بالضرب المبرح.
وأفرج عن األس���ير األعرج من آخ���ر اعتقال له في 30-

7-2020، والذي استمر لعام ونصف، ولم يمض على 
إطالق سراحه سوى ستة أشهر فقط.

وعام 2016 اعتقلت قوات االحتالل المهندس األعرج 
م���ن منزل أقربائه في مدينة قلقيلية، واس���تمر ل�28 

شهرًا.
وج���اء اعتقاله عام 2016 بعد يومين فقط من اإلفراج 

عنه من سجون السلطة في الضفة الغربية.
واستمر اعتقال المهندس األعرج في سجون السلطة 

125 يوما أضرب خاللها عن الطعام 18 يوما.
تجدر اإلشارة إلى أن األسير األعرج رزق بطفلته وتوفي 

والده خالل اعتقاله.
وعان���ى األع���رج الويالت في س���جون الس���لطة منذ 
س���نوات، وعلى الرغم من تفوقه في شهادة الثانوية 
العامة وحصوله على مع���دل 99 الفرع العلمي، لكنه 
لم يس���تطع إكمال دراسة الطب بس���بب االعتقاالت 
السياسية واعتقاالت االحتالل التي بلغت 13 اعتقاال 
خالل دراسته ما دفعه لتغيير دراسته من كلية الطب 

إلى الهندسة.

االحتالل يحّول المهندس عالء األعرج لالعتقال اإلداري

غزة/ االستقالل:
استنكرت »فصائل المقاومة الفلسطينية« بشدة »افتتاح سفارة لإلمارات على 
أرض الكيان اإلس���رائيلي الغاصب والتي تأتي ترس���يخ للخطيئة الكبرى التي 

ارتكبتها أبو ظبي بحق شعبنا وتاريخ أمتنا«.
وقال���ت فصائ���ل المقاومة في بيان له���ا، إن هذا التطبي���ع المفضوح والمعلن 
اليوم هو بمثابة إعطاء المبررات لالحتالل لمزيد من اإلجرام بحق ش���عبنا وأرضنا 
الفلس���طينية، وما هو إال خدمة مجانية لالحتالل وش���رعنة لعدوانه على أرضنا 

ومقدساتنا.
وأضافت: »المطبعون العرب الذين فرط���وا بتضحيات أمتنا وتنازلوا عن حقوق 
وثوابت شعبنا هم شركاء االحتالل في عدوانه المتواصل والمستمر على شعبنا، 

واإلمارات رأس الشر في ذلك«.
وتابعت: »هذا الفعل ال يمثل إرادة الشعوب الحية والحرة، مما يستوجب تحرًكا 
ش���عبًيا وجماهيرًيا واس���ًعا يطيح بهذا الخيار البائس وأرباب الخيانة العربية 
الجدد لتوحيد بوصلة العداء تج���اه الصهاينة المجرمين، والعمل الجاد لنصرة 

فلسطين كقضية مركزية لألمة جمعاء«.
وكانت اإلمارات افتتحت أمس س���فارتها في »إسرائيل« خالل مراسم احتفال 

رسمية، بحضور الرئيس اإلسرائيلي يتسحاك هرتسوغ.

فصائل المقاومة: اإلمارات باتت رأس 
الشر وشريكة »إسرائيل« بعدوانها

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����فت القن����اة 13 اإلس����رائيلية ي����وم أمس، 
عن ح����ادث جوي خطي����ر خالل معركة »س����يف 
القدس« االخي����رة بين جيش االحتالل والمقاومة 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وأوضحت القناة اإلسرائيلية، أن القبة الحديدية 
اإلس����رائيلية أطلق����ت صاروًخ����ا اعتراضًي����ا عن 
طريق الخطأ تجاه طائ����رة مقاتلة تابعة للجيش 

اإلسرائيلي.
وأش����ارت القناة إلى أن الطائرة المقاتلة أصيبت 
بشظايا الصاروخ االعتراضي وكادت أن تتعرض 

للسقوط.

الكشف عن حادث خطير وقع خالل »معركة سيف القدس«

رام الله/ االستقالل:
 أعلن���ت وزي���رة الصحة م���ي الكيلة، يوم 
أمس، عن تسجيل حالتي وفاة، و86 إصابة 
جدي���دة بفي���روس »كورون���ا«، و99 حالة 

تعاٍف خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول 
الحالة الوبائية في فلس���طين، أن حالتي 
وفاة سجلتا في قطاع غزة، فيما لم تسجل 

أي حالة وفاة في الضفة.
وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت 

على النحو التال���ي: »جنين 6، قلقيلية 1، 
نابل���س 3، بيت لحم 1، طولكرم 1، رام الله 

والبيرة 2، الخليل 1، قطاع غزة 71«.
ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس 
كورون���ا في فلس���طين بلغ���ت %98.4، 
فيم���ا بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة 
0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل 

اإلصابات.
وأضاف���ت أن ح���االت التعاف���ي الجديدة 
توزعت حسب التالي: جنين 3، قلقيلية 2، 

نابلس 4، طولكرم 5، قطاع غزة 85«.
ولفتت وزي���رة الصحة إلى وجود 6 مرضى 
في غرف العناية المكثفة، فيما ُيعالج في 
مراكز وأقس���ام كورونا في المستشفيات 

في الضفة الغربية  13 مريضًا.
وفيم���ا يخ���ص المواطنين الذي���ن تلقوا 
الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد 
بلغ عدده���م اإلجمالي في الضفة الغربية 
وقط���اع غزة 566,749 بينه���م 396,652 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وفاتان و86 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« و99 حالة تعاٍف
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 كما تستعد ما تسمى »حركة السيادة في إسرائيل« 
إلى تنظيم مسيرة للمس���توطنين حول أسوار البلدة 

القديمة بالقدس في اليوم ذاته.
 وبش���كل شبه يومي يقتحم عش���رات المستوطنين 
المسجد األقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي 

للمسجد بتسهيالت ومرافقة من قوات االحتالل.
حماولة بائ�سه 

 المرابطة والناشطة المقدسية هنادي الحلواني، ترى 
أن الدعوات اإلسرائيلية لتنفيذ اقتحامات صهيونية 
جماعية واسعة للمس���جد األقصى في 8 ذي الحجة، 
إلحياء ذكري ما يس���مي ب�«خراب الهي���كل«، محاولة 
بائسة تهدف لتعويض خسارته التي ُمني بها أمام 

العالم في 28 رمضان الماضي.
وأوضحت الحلواني، خالل حديثها ل�«االس���تقالل«، أن 
االحتالل يعق���د مؤتمرات وجلس���ات بغية تحريض 
المستوطنين على تنفيذ اقتحامات واسعة لألقصى 
بالتزامن م���ع ذكري »خراب الهي���كل«، وأداء صلوات 
وطق���وس تلمودي���ة جماعية وعلنية، وأداء النش���يد 
ورفع العلم اإلسرائيلي في باحاته، إضافة الى تنظيم 
مس���يرة اس���تفزازية في البل���دة القديم���ة بالقدس 

المحتلة.
وبينت أن المس���توطنين يحاولون تحقيق مكاس���ب 
جديدة، ورفع س���قف مطالبهم بهدف الحصول على 
أع���داد ضخمة القتح���ام األقصى، والقي���ام بتالوات 

دينية علنية داخله.
ونوهت ال���ى أن الجماعات المتطرف���ة عقدت مؤتمرًا 
الثالثاء الماضي، للحديث ع���ن اقتحام 8 ذي الحجة، 
وتوس���يع جس���ر باب المغاربة كي يس���توعب أعداد 
كبي���رة من المس���توطنين، وتأمي���ن االقتحامات من 

قبل عناصر الش���رطة اإلس���رائيلية، رغم تخوفها من 
تداعيات تلك الخطوة وخطورة تنفيذها.

وقال عضو الكنيس���ت اإلس���رائيلي عميحاي شكلي، 
خالل المؤتمر:« قدمنا طلبا للشرطة بالصعود إلى جبل 
الهيكل خالل التاسع من آب وحتى اآلن لم يكن هناك 
أي رد«، األمر الذي يعني أن الش���رطة اإلس���رائيلية ال 
تزال ُمتخوفة من الحشد والهبة المقدسية المتوقعة 
يوم 8 ذي الحجة، وتخش���ي من إعادة س���يناريو يوم 

28رمضان الماضي. وفق الحلواني. 
وأضاف���ت الحلواني: »االحتالل ال يت���ورع عن اقتحام 
المس���جد األقصى حتى وإن صادفت أعياده شعائرنا 
الدينية المقدس���ة، لذا علينا أن نفش���له ككل مرة«، 
مؤك���دًة أن »تكثي���ف الرب���اط  في باح���ات األقصى، 

والتواجد في الميدان بأع���داد ُمهيبة، والتفاعل عبر 
مواقع التواصل االجتماعي وفض���ح االحتالل«، الحل 

األمثل إلفشال مخططات االحتالل والمستوطنين. 
وتوقع���ت الحلواني أن يش���هد ي���وم 8 ذي الحجة، 
ذات الس���يناريو ال���ذي جرى يوم 28 رمض���ان، اذا ما 
كان الحش���د والتواجد الميداني وااللكتروني والرباط 
الحقيق���ي باألقصى بوتيرة عالية، واذا لم يكن هناك 
أي تراٍخ فلس���طيني أو استهانة بخطورة االقتحامات 

االسرائيلية.
�إعادة هيبتها

وب���دوره، أك���د المختص في ش���ؤون الق���دس زياد 
الحموري، أن الحش���د الكبير الذي تدعو اليه جماعات 
الهيكل المزعوم وحكومة االحتالل، القتحام المسجد 

األقص���ى في الثامن من ذي الحجة، يأتي في س���ياق 
االنتقام لما جري في مواجه���ات 28رمضان ومعركة 
س���يف القدس، في محاولة للس���يطرة على األقصى 

وإعادة الهيبة اإلسرائيلية في الشارع اإلسرائيلي. 
وأوض���ح الحموري، خ���الل حديثه ل�«االس���تقالل«، أن 
األح���داث األخيرة ف���ي القدس، المتمثلة ب� »فش���ل 
اقتحام 28 رمضان، وتجميد الزيارات االس���تيطانية 
لألقصى خالل معركة »سيف القدس«، وفشل مسيرة 
االعالم االس���تفزازية«، أفقدت الش���ارع اإلس���رائيلي 
ثقته بحكومة االحتالل، مما خلق لديها أزمة سياسية 

كبيرة.
وبي���ن أن جماعات الهيكل المزعوم يريدون لذكرى ما 
يسمى ب�« خراب الهيكل«، أن تكون مناسبة الستعادة 
الزخم القتحامات المس���جد األقص���ى والعودة إلى ما 
قبل مواجهات رمضان ومعركة »س���يف القدس«، بأن 
تكون اع���داد المقتحمين ب���اآلالف، واداء صلواتهم 
العلنية الجماعية، وذبح المواش���ي، وإعالن كافة رموز 

سيادتهم وحضورهم في األقصى. 
وتوق���ع حدوث اش���تباكات ومواجه���ات عنيفة بين 
المقدس���يين والمس���توطنين، خاصة أن االقتحامات 
س���تتم تحت حماية الش���رطة وأجه���زة المخابرات 
اإلسرائيلية، مش���يرًا إلى أن خطر االقتحام يكمن في 
األعداد الكبيرة للمقتحمين واالس���تعداد لتأمينهم 

والخطوات التصعيدية المرافقة له. 
وش���دد على أن حماية المس���جد األقصى والتصدي 
القتحام���ات المتطرفين خالل أعيادهم المزعومة وأي 
مناس���بات أخرى، تعتمد على قوة المقدس���يين في 
مواجه���ة تلك الهجم���ات، ومدى تواج���د المرابطين 

والمرابطات داخل االقصى.

بعد اإلعالن عن اقتحام األقصى  في 8 ذي الحجة
االحتالل يستغل ذكرى ما يسمي بـ »خراب الهيكل« إلعادة هيبته المنكسرة

غزة/ دعاء �حلطاب: 
يف حماولة منها لتحقي��ق مكا�سب جديدة يف �مل�سجد 
�لأق�سى �ملب��ارك، و�إعادة هيبتها �ملنك�سرة يف �ل�سارع 
�لإ�سر�ئيل��ي، عق��ب �خل�سارة �لكب��رة �لتي ُمنيت بها 
�أم��ام �لع��امل يف 28 رم�س��ان �ملا�س��ي، بفع��ل معرك��ة 

�ملقد�سي��ة،  �ل�سعبي��ة  و�لإر�دة  �لقد���س«،  »�سي��ف 
ت�ستعد حكوم��ة �لحتالل و�جلماعات �ل�ستيطانية 
�ملُتطرف��ة لقتح��ام �لق�س��ى باأع��د�د كب��رة و�أد�ء 
طقو�س علنية ورفع �لعالم �لإ�سر�ئيلية  يف باحاته 

مبنا�سبة ما ي�سمي بذكرى »خر�ب �لهيكل«.

ودع��ت جماع��ات �إ�سر�ئيلي��ة متطرفة موؤخ��رً�، �إىل 
تكثي��ف �لقتحام��ات للم�سج��د �لأق�س��ى وباأع��د�د 
كب��رة، يف 8 ذي �حلج��ة- 18 مت��وز/ يوليو �جلاري، 
مبنا�سبة حل��ول ذكرى م��ا ت�سميه �إ�سر�ئي��ل »خر�ب 

�لهيكل«.

غزة/ االستقالل: 
اكد الناطق االعالمي باسم حركة الجهاد االسالمي في فلسطين، طارق سلمي 
على أن التاريخ لن يرحم المطبعين، وس���يبقى التطبي���ع والتحالف مع العدو 

خيانة وجريمة.
وقال س���لمي ف���ي تصريح صحفي »سيس���جل التاريخ أنه ف���ي الوقت الذي 
تتس���ارع فيه جرائم االحت���الل في القدس وهدم المنازل واقتحام المس���جد 

األقصى، كان حكام االمارات يفتتحون سفارة لهم لدى االحتالل«.
وأضاف سلمي: »ربما كانت هذه السفارة قد أقيمت على أنقاض منزل أو أرض 

لعائلة فلسطينية هجرت أو أبيدت خالل نكبة العام 1948«.
وتابع: »سيبقى التطبيع والتحالف مع العدو خيانة وجريمة مهما حاولت أبواق 

التزوير إشاعة مبررات التطبيع ومهما حاول المطبعون لي عنق الحقيقة.«
وافتتحت دولة اإلمارات العربية، أمس األربعاء، مقر س���فارتها في »تل أبيب«، 

كأول دولة خليجية تقوم بذلك منذ سنوات طويلة.
وش���ارك في حفل التدشين، شخصيات إماراتية بينهم مريم المهيري وزيرة 
الدولة لألمن الغذائي والتي تزور »تل أبيب« منذ يومين، إلى جانب شخصيات 
إس���رائيلية من بينهم الرئيس الجديد يتسحاق هرتسوغ، ودبلوماسيون من 

عدة دول بينهم دول عربية تمتلك سفارات وممثليات لها في »تل أبيب«.

الجهاد: التطبيع والتحالف 
مع العدو خيانة وجريمة

غزة/ االستقالل:
أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية 
في غ���زة إص���رار دولة االم���ارات على الس���ير 
في طري���ق التطبي���ع »الخياني« م���ع االحتالل 
اإلسرائيلي عبر افتتاح س���فارة لها، في خطوة 

مدانة ومرفوضة.
وقالت اللجنة ف���ي بيان لها، »إن إقدام اإلمارات 
عل���ي فتح الس���فارة وتطوير عالق���ات متنوعة 
م���ع االحتالل هو مس���اندة فعلية لسياس���اته 
العدواني���ة المس���تمرة بقت���ل أبناء الش���عب 

الفلس���طيني وهدم منازلهم وتهويد القدس 
واستمرار االستيطان وحصار قطاع غزة«.

وأضافت: »ه���ذا االنحدار الخطير يس���تهدف 
أواًل الم���س بقيم���ة اإلم���ارات كدول���ة عربي���ة 
وش���عبها ويجعلها ألعوبة في يد االحتالل كما 
يس���تهدف نضال ش���عبنا وقضيت���ه العادلة 
ويشكل طعنًة للشعب الفلسطيني الذي وقف 

دائما لجانب اإلمارات وشعبها«.
وأوضح���ت اللجن���ة، أن تج���ارب التاريخ أثبتت 
أن ما بني على باطل س���يبقى باطاًل وس���ينهار 

أمام إصرار الشعب الفلسطيني وشعوب األمة 
العربية وأح���رار العالم لرف���ض التطبيع، و«أية 
تبري���رات تعد واهي���ة عندما تواج���ه بجرائم 

االحتالل خاصة في عدوانه األخير على غزة«.
وطالبت اإلمارات ب�«التراجع عن هذه السياسات 

التي تتماهى مع االحتالل«.
ودعت القوى الش���عبية والحزبي���ة في أبوظبي 
وال���دول العربي���ة إلدان���ة سياس���ة التطبي���ع 
ومواجهته���ا حت���ى إس���قاطها وإع���ادة الروح 

العربية لإلمارات المتحدة.

قوى غزة: افتتاح اإلمارات لسفارة بـ »إسرائيل« انحدار خطير

بيروت/ االستقالل: 
هنأ األمين الع����ام لحركة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين زياد النخالة، أمس األربع����اء، الرئيس 
اإليراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بمناسبة فوزه 

في االنتخابات الرئاسية اإليرانية.
وأعرب النخالة، وفق بيان لحركة الجهاد اإلسالمي، 

وصل »االس����تقالل«، خ����الل اتص����اٍل هاتفي مع 
رئيس����ي، عن تمنيات����ه له بالتوفيق في رئاس����ة 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وعبر النخالة عن بالغ ش����كره إليران على ما تقدمه 
من دعم وإسناد للش����عب الفلسطيني ومقاومته 
التي تتصدى بكل قوة للعدوان اإلسرائيلي، وفق 

البيان.
بدوره، أشاد الرئيس اإليراني المنتخب باالنتصار 
الذي حققته المقاومة والش����عب الفلسطيني في 
معركة سيف القدس، مؤكًدا »استمرار إيران في 
دفاعها عن فلس����طين، ودعم شعبها حتى تحرير 

القدس من المحتلين الصهاينة«.

النخالة يهنئ رئيسي بانتخابه رئيسًا إليران
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية 

تبليغات �شرعية
الى نجاة عطية حمدان الغلبان من خانيونس وس���كان ليبيا – طرابلس – 
قصر باغاش���ير – بجوار سوق األحد نعلمك بأن زوجك الداخل بك بصحيح 
العقد الش���رعي أنور خالد حماد عوده من خانيونس وسكانها قد طلقك 
طلق���ة واحدة رجعية حال غي���اب الزوجة وعليك العدة الش���رعية اعتبارا 
من تاريخه ادناه وذلك بموجب الحجة المس���جلة لدى محكمة خانيونس 
الشرعية المؤرخة في 2021/7/14م  سجل 28 عدد 249 صفحة 310 لذلك 

صار تبليغك حسب األصول .
وحرر في الرابع من ذي الحجة لسنة 1442ه� وفق 2021/7/14م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حمكمة �سلح دير البلح

يف الق�سية احلقوقية رقم 2010/200
يف الطلب رقم 2021/439

المستدعون : 
1-س����الم نبهان أبو معيلق  - من دير البلح البركة الش����مالية منطقة المش����اعلة بجوار مسجد 
الن����ور باألصالة عن نفس����ه وبوكالته عن أخي����ه / عودة نبهان أبو معيل����ق بموجب وكالة رقم 

)2010/1051( صادرة عن جمهورية مصر العربية .
2- جمال نبهان أبو معيلق - من دير البلح البركة الشمالية منطقة المشاعلة بجوار مسجد النور.
3- كمال نبهان أبو معيلق - من دير البلح البركة الشمالية منطقة المشاعلة بجوار مسجد النور.
4- فاطمة نبهان أبو معيلق - من دير البلح البركة الشمالية منطقة المشاعلة بجوار مسجد النور.

5- ذيبة نبهان أبو معيلق – من غزة – النصر – مقابل كريستال عصفور .
وكيلهم المحامي / محمود حسن أبو ريالة – غزة –النصر .

المس����تدعى ضدها : منى فضل الحطاب باألصالة عن نفسها وباإلضافة الي باقي ورثة وتركة 
مورثتها ماجدة جبر العبد رحمي – غزة – الزيتون –بالقرب من جامع الشمعة .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المس���تدعى ضدها »المدعى عليها الس���ابعة » المذكور أعاله بما أن المس���تدعين 
»المدع���ون« المذكور ق���د تقدموا لدى محكمة صلح دير البل���ح المذكور أعاله وموضوعه 
ه���و االعت���راض على الحكم الصادر من ل���دى محكمة صلح دير البلح ف���ي القضية رقم 
)2000/174( بجلس���ة 2001/3/27 والقاضي بتنفيذ عقد االتف���اق على البيع المبرز م/1 
تنفيذا وذلك بش���طب حصص المدع���ى عليهم / فاطمة محمد حس���ين أبو راس وعبد 
الرحمن واعت���دال ونزهة ونزيهة وماجدة وفضيلة وزهير أوالد جبر رحمي الموروثة لهم 
من مورثهم / جبر رحمي العبد رحمي والتي ألت اليه ميراثا من مورثه / اس���ماعيل غانم 
رحمي أبو حمار في القس���ائم )38-39( من القطعة رقم )139( والقس���يمة رقم )39( من 
القطعة رقم )140( وتس���جيلها باس���م المدعى وكذلك شطب حصص المدعة عليهم 
المذكورين الموروثة اليهم / جبر العبد رحمي أبو حمار  والتي ألت اليه ميراثا من سعدة 
رحمي العبد أبو حمار في القسائم رقم )61-60-59-58( من القطعة رقم )139( من أراضي 
دير البلح وتس���جيلها باسم المدعى واشعار دائرة تس���جيل االراضي بذلك ونظرا ألنك 
مجهول محل االقامة وحسب اختصاص محكمة صلح دير البلح في نظر هذا الطلب وعمال 
بالمادة) 20 (  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة )2001( وبناء 
على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم )2021/439( بالسماح لنا بتبليغك 

عن طريق النشر المستبدل .
لذا يقتضى عليك أن تحضري لهذه المحكمة يوم االربعاء الموافق 2021/9/13 الس���اعة 
التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ايداع الئحتك الجوابية خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك 

حاضر . تحريرا في 2021/7/14م

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
حممود املزين 

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح غزة 
يف الدعوى رقم 2021/1118
يف الطلب رقم 2021/1282

المستدعية / شركة المير فاشون للتجارة العامة ويمثلها السيد / سليمان عبد السالم 
يوسف الغرابلي.

وكيلها المحامي / أحمد محمود الحلبي 
المستدعى ضده / رامي تيسير محمد األحول من سكان غزة ومقيم خارج البالد 

نوع الدعوى / حقوق 
قيمة الدعوى / )4660 شيكال( اب أربعة أالف وستمائة وستون شيكال فقط ال غير .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الدعوى رقم )2021/1118(

ال����ى المس����تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المس����تدعية ق����د أقامت عليك دعوى 
)حقوق( استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر 
يوم����ا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها 
جلس����ة 2021/10/4 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعى أن يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في  2021/7/8 .

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /   محمد احم���د محمد النملة  
ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  413322512    
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
ح���ذرت حركة المقاومة اإلس���المية »حماس« من أن 
عدم تفكيك األزمات اإلنس���انية لقطاع غزة، سيولد 
انفجارا جديدا في وجه االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدة 
أن الش���عب الفلس���طيني س���ينتزع حقه في كسر 

الحصار.
وق���ال عبد اللطي���ف القنوع، الناطق باس���م الحركة 
في تصريح له، تعقيبا عل���ى مماطلة دولة االحتالل 
في إدخال المنح���ة القطرية لقطاع غ���زة: »موضوع 
التس���هيالت على غزة وإجراءات كسر الحصار هي 
حق لش���عبنا الفلسطيني، وهذا الحق ليس منة من 

أحد على اإلطالق«.
واض���اف القن���وع: »من حق ش���عبنا الفلس���طيني 
العيش في حياة عزيزة وكريمة، وال يمكن لالحتالل 
الصهيوني إال أن يقوم بإجراءات كس���ر الحصار عن 

قطاع غزة وتفكيك األزمات«.

د  وتاب���ع: »مزيد من الضغ���ط على قطاع غ���زة ال يولِّ
إال حال���ة من االنفج���ار في وجه االحت���الل، وبالتالي 
التخفيف هو حق لش���عبنا الفلسطيني، وسنناضل 
مع شعبنا الفلس���طيني من أجل نزع حقوق شعبنا 

الفلسطيني«.
وعدَّ الناطق باس���م حركة حماس، أن »أي تسهيالت 
قادم���ة على غ���زة تأتي ف���ي إطار صمود الش���عب 
الفلس���طيني وفش���ل االحتالل في تحقيق أهدافه 

وفرض أي معادلة عليه«.
وق���ال: »ه���ذه التس���هيالت ه���ي ح���ق لش���عبنا 
الفلس���طيني، وال يمكن لش���عبنا الفلس���طيني أن 
يتنازل عن حقه، وسيمارس كل أنواع الضغط النتزاع 
حقه بما فيها كل التس���هيالت الت���ي تمت وعودة 
األمور إلى ما كانت عليه قبل 11 أيار/ مايو الماضي«.

وكان وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي عومر بارليف، 
قد صّرح إلذاعة جيش االحت���الل، امس األربعاء: أنه 

»ل���ن تدخل األموال القطرية إل���ى غزة كدوالرات في 
حقائب تذهب مباشرة إلى حماس«.

وأضاف: »ستعمل اآللية إلى حد كبير من خالل األمم 
المتحدة، وس���تدخل على شكل قس���ائم غذائية أو 

مساعدات إنسانية، وليس نقًدا«.
وحتى اآلن كانت أم���وال المنحة القطرية تصل إلى 
الفقراء في غزة على شكل دفعة نقدية قيمتها 100 

ا. دوالر شهرّيً
وكان���ت حكومة االحت���الل ضغطت، بع���د العدوان 
األخير عل���ى غزة، على إدخال األم���وال القطرية، من 
خالل الس���لطة الفلسطينية أو بواس���طة منظمات 
دولية، على أن توَدع مباشرة في الحسابات المصرفية 

للهيئات الحكومية، دون أن ُتدفع نقًدا.
ويعيش في القطاع، ما يزيد على مليوني فلسطيني، 
يعانون أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، 

جراء الحصار اإلسرائيلي المتواصل منذ 2006.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير ش����ؤون القدس فادي الهدمي إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

هدمت ما يزيد عن 62 مبنى بالقدس المحتلة منذ بداية العام الجاري.
وأضاف أن خطر اإلخالء القسري لعائالت من منازلها في حي الشيخ جراح 
ما زال قائًما، إذ يتهدد اإلخالء 86 عائلة في حي بطن الهوى، فيما يتهدد 

الهدم 100 منزل في حي البستان في سلوان.
وأشار الهدمي خالل استقباله س����فير المملكة األردنية الهاشمية لدى 
فلسطين محمد أبو وندي، إلى التصاعد الخطير في عمليات هدم المنازل 
الفلس����طينية ومخططات إخالء منازل أخرى واالعتقاالت ومحاولة فرض 

حقائق جديدة على األرض بالمدينة.
ونب����ه إلى خطورة تصاعد االنتهاكات اإلس����رائيلية بالمس����جد األقصى 
س����واء من خالل االقتحامات أو أوامر اإلبعاد للمصلين وحراس المس����جد 
وعرقلة أعمال الترميم بالمس����جد، مقابل استمرار الحفريات اإلسرائيلية 
وفتح األنفاق في محيطه، محذًرا من تصاعد عمليات البناء االس����تيطاني 

بالمستوطنات المقامة على أراضي المدينة.
وأطلع الهدمي السفير األردني على مخاطر المشروع اإلسرائيلي المسمى 

»مركز القدس الشرقية« الذي يمس بالوضع القائم للقدس.
وأكد أن التصعيد اإلسرائيلي يتطلب من المجتمع الدولي التحرك سريًعا 
لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية وصواًل 

إلى إنهاء االحتالل.
وشكر الهدمي السفير األردني »على ما قدمه األردن لسكان الشيخ جراح 
من وثائق تثبت ملكية العائالت لمنازلها، إضافة إلى الحراك السياس����ي 
األردني الحثيث دعًما للقضية الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل 

خاص«.

الهدمي: االحتالل هدم 62 
مبنى بالقدس منذ بداية العام

حماس: مزيد من الضغط على غزة سيولد انفجاًرا جديدًا بوجه االحتالل

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير الفلس���طيني إن أربعة أسرى في 
زنازين سجن النقب الصحراوي يواصلون إضرابهم 
ع���ن الطعام رفًضا العتقاله���م اإلداري، وهم محمد 

الزغير وسالم زيدات ومحمد اعمر ومجاهد حامد.
وأوضح نادي األس���ير في بيان صحف���ي األربعاء أن 
األس���ير الزغير )34 عاًما( من الخليل، شرع باإلضراب 
عن الطع���ام منذ اربعة أيام، وه���و اإلضراب الثاني 
الذي يخوضه خالل فترة اعتقاله األخير منذ ش���هر 
نيسان/ أبريل 2020، وأصدر االحتالل بحقه خمسة 
أوامر اعتقال إدارّي، ما بين أربعة أشهر وثالثة أشهر.

واألس���ير الزغير ناش���ط حقوقي ضد االس���تيطان، 
قضى أكثر من ثالث س���نوات في سجون االحتالل، 

وهو متزوج وأب لثالثة أطفال.
وأش���ار إلى أن األسير زيدات )40 عاما( من بلدة بني 

نعيم يواصل إضرابه عن الطعام منذ اربعة أيام، وهو 
معتقل منذ 22 ش���باط/ فبراي���ر 2020، على خلفية 
دخوله م���ن دون تصريح ألراضي ال�48، وحكم عليه 
بالسجن في حينه أربعة أشهر، وبعد أن أمضى مدة 
االعتقال، حول إلى االعتق���ال اإلدارّي، وأصدر بحّقه 
خمسة أوامر، مدتها ما بين ثالثة وأربعة أشهر، وهو 
أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون االحتالل، 

ومتزوج وأب لخمسة من األبناء.
وشرع األس���ير ُاعمر )26 عاًما( من طولكرم، بإضرابه 
عن الطع���ام يوم الثالثاء  الماضي وهو معتقل منذ 
تشرين األول/ أكتوبر 2020، وأصدر االحتالل بحّقه 
ثالثة أوامر اعتقال إدارّي، وكذلك األس���ير حامد من 
بلدة سلواد في رام الله، والمعتقل منذ 22 سبتمبر/ 
أيل���ول 2020، وأصدر االحت���الل بحّقه أمري اعتقال 

إداري مدتهما 6 أشهر.

واألس���ير حامد أسير س���ابق أمضى 9 سنوات في 
سجون االحتالل وبعد عام وثالثة أشهر من اإلفراج 
عنه أعاد االحتالل اعتقاله إدارّيا، وهو متزوج، وحينما 

اعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهًرا.
وذك����ر الن����ادي أن اإلضراب����ات الفردي����ة الرافضة 
لالعتقال اإلدارّي مس����تمرة، جّراء تصعيد سلطات 
االحتالل سياس����ة االعتقال اإلدارّي، وتحديدًا منذ 
ش����هر مايو/ أّيار المنصرم، علمًا أن غالبية األسرى 
اإلداريين هم أس����رى س����ابقون أمضوا سنوات في 

سجون االحتالل.
ويبلغ عدد األس����رى اإلداريين في سجون االحتالل 
حتى نهاي����ة مايو أكثر من 520، علًما أّن األس����رى 
اإلداريين بص����دد بلورة برنام����ج نضالي لمواجهة 
سياس����ة االعتقال اإلدارّي، في وقت بدأ األسرى في 

»عوفر« خطوة أولية أمس بإرجاع وجبات الطعام.

 4 أسرى يواصلون إضرابهم رفضًا العتقالهم اإلداري

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الثالثاء، 
عن األسير المقدسي محمود أبو جاموس )45 عاًما( 
من بلدة أبو ديس ش���رقي القدس المحتلة، بعد أن 

أمضى مدة محكوميته البالغة 17 عاًما.
وكان العش���رات م���ن أقرباء األس���ير أب���و جاموس 

وأصدقائه بانتظار تحرره من معبر الظاهرية جنوبي 
الخليل بعد أن أنهى محكوميته البالغة 17 عاًما، ثم 

توجهوا إلى بلدته إلقامة االستقبال المركزي له.
واألسير أبو جاموس كان اعتقل بتاريخ 2004/7/14 
بعد مداهمة قوة إس���رائيلية خاصة منزله في بلدة 
أبو ديس، ومكث في التحقيق ش���هًرا كاماًل خضع 

خاللها لتحقيق قاس حول »انتمائه ونش���اطه في 
صفوف كتائب القس���ام الجناح العس���كري لحركة 

حماس والمشاركة في عمليات ضد االحتالل«.
وبعد جوالت من التحقيق، أصدرت محكمة االحتالل 
حكمها النهائي بالس���جن لم���دة 17 عاًما أمضاها 

متنقاًل بين السجون، وآخرها سجن »ريمون«.

اإلفراج عن أسير مقدسي بعد اعتقاله 17 عامًا
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أعل���ن أنا المواطن /   بش���ير حماد س���عيد بكرون عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م   900954942  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد يوس���ف احمد ابو عمرة  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  930602610     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   محمد نعيم محمد عياد عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرقم   409284395     الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / الهام خلي���ل محمد الهبيل   عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م   804081735  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /  والء محمد عي���اده بكرون   عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م   953844784  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

 دولة فل�سطني    
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
إلى المدعى عليه محمد راتب محمد دياب من غزة وسكانها سابقا وحاليا 
خ���ارج قطاع غ���زة ومجهول مح���ل االقامة االن يقتض���ى حضورك لهذه 
المحكمة يوم االثنين الموافق 2021/9/20 م الس���اعة التاس���عة صباحا 
وذل���ك للنظر في القضية أس���اس 2021/447م وموضوعها دعوى زيادة 
نفقة بنت بالغة والمرفوعة عليك من قبل المدعية نجاة محمد راتب دياب 
وان ل���م تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك أو تبد للمحكمة 
معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي لذا صار تبليغك حسب 

األصول .  وحرر بتاريخ 2021/7/12م .

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن ت�شجيل حجة عدم ممانعة من 
ال�شفر �شادر عن حمكمة غزة  ال�شرعية

قدمت لهذه المحكمة طلب تس���جيل حجة عدم ممانعة من السفر باسم 
المس���تدعية س���نابل بنت أحمد بن عبد الله ابو السعيد من غزة وسكانها 
هوية رقم 800177024 من مواليد 1984/1/28م  تتضمن أن المستدعية 
س���نابل المذكورة ترغب بالس���فر بصحبة ابنتها وهي ج���ودي هوية رقم 
429533201 من مواليد 2010/1/28م  الى جمهورية مصر العربية فمن له 
حق االعتراض على هذه الحجة مراجعة محكمة غزة الش���رعية حالل سبعة 

أيام من تاريخ النشر . وحرر في 2021/7/14م .

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية 

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة خانيون�س ال�شرعية
لق���د تقدمت لهذه المحكمة مضبط���ة وراثة موقعة م���ن ) مختار عائلة 
الشمالي – بئر السبع ( تتضمن أن مالحي بن محمد بن محمد سرحان من 
بئر السبع قد توفي داخل الخط األخضر بتاريخ 1962/8/17م وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في زوجته عائشة بنت أحمد بن محمد أبو وادي وفي 
أوالده المتولدين له منها وهم محمد وخليل وعبد الكريم ومحمود وتمرة 
وعيدة ث���م بتاريخ 1986/6/5م توفيت عائش���ة المذكورة وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفي قبلها 
مالح���ي المذكور وهم محمد وخليل وعبد الكري���م ومحمود وتمرة وعيدة 
فق���ط وال وارث للمتوفيين المذكورين س���وى من ذكر وليس لهم وصية 
واجب���ة أو اختيارية وليس لهم أوالد كبار توفوا حال حياتهم وتركوا ورثه 
سوى من ذكر وألجل اعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل 
وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعت���راض على هذه المضبطة مراجعة 
محكمة خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن 

وحرر بتاريخ 2021/7/14م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تس����عى المعارضة اإلس����رائيلية داخل الكنيست، لتقديم 
تعديالت للقانون األساس����ي، الذي ين����ص على أن القدس 
بأكملها “عاصمة إلسرائيل”، بهدف وضع رئيس الحكومة 
الجديدة نفتالي بينيت في وضع حرج أمام اإلدارة األميركية 
بزعام����ة جو بايدن، الذي يخطط إلع����ادة فتح قنصلية بالده 
لخدمة الفلس����طينيين بعد أن كان أغلقها الرئيس السابق 

دونالد ترامب.
وبحس����ب موقع “واي نت” العبري، ف����إن نير بركات رئيس 
بلدية القدس السابق وعضو الكنيست عن الليكود، يسعى 
لتقدي����م التعديالت بع����د أن وقع أكثر م����ن 30 عضًوا من 

أحزاب المعارضة على ه����ذا الطلب، يضاف إليهم عميحاي 
شكلي أحد أعضاء حزب بينيت.

ووفًقا للتعديل الذي اقترحه بركات، بعدم السماح بفتح أي 
بعثة دبلوماسية في القدس تخدم “كياًنا سياسًيا أجنبًيا” 
)باإلشارة للسلطة الفلسطينية(، حيث يعول بركات على أن 
هذه التعديالت ستحظى بدعم بعض أعضاء الكنيست من 

اليمين، الذين يخدمون في االئتالف الحكومي.
وقال بركات، “مش����روع القان����ون يأتي في ضوء نية حكومة 
بيني����ت- البيد، الخضوع للضغوط الدولية من خالل إنش����اء 
قنصليات لخدمة الفلسطينيين من داخل القدس، وبصرف 
النظر عن الخطر السياس����ي فإن هذه الخطوة تشكل خطًرا 

أمنًيا وستس����مح للفلس����طينيين بدخول الق����دس، لذا لن 
نس����مح للحكومة بتقويض مكانة المدينة كعاصمة موحدة 
إلس����رائيل”. وأضاف، “والغ����رض من تعدي����الت القانون 
هو من����ع إقامة القنصليات التي تخدم الفلس����طينيين من 
القدس، يجب أال نوافق على ذلك، س����نقاتل دون مس����اومة 

للحفاظ على القدس”.
ووفًقا لموقع “واي نت”، ف����إن هذه الخطوة يمكن أن تحرج 
حكوم����ة بينيت- البيد، ويؤدي إلى نزاع كبير مع األميركيين 
الذي����ن يخطط����ون إلعادة فت����ح القنصلية، وذل����ك بعد أن 
ضغطت اإلدارة في واش����نطن على الحكومة اإلس����رائيلية 

الجديدة.

تتعلق بالقنصلية األميركية
المعارضة اإلسرائيلية بصدد تقديم تعديالت قانونية إلحراج بينيت أمام بايدن

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس االربعاء، عن األسير مدحت العيساوي 

)48 عاما(، بعد 8 سنوات من االعتقال.
وصّدقت محكمة االحتالل اإلسرائيلي، على قرار إبعاد األسير المحرر مدحت طارق 

العيساوي عن بيته في العيساوية بالقدس المحتّلة ل�3 أيام ولمسافة 100 متر.
وكان���ت محكمة االحتالل قررت الثالثاء، اإلفراج عن األس���ير العيس���اوي بش���رط 
اإلبعاد عن قرية العيس���اوية مسافة 100 متر، حتى األحد المقبل إال أن هذا القرار 
قوبل بالرفض من األس���ير مدحت، قبل أن تؤجل اإلفراج عنه إلى حين عرضه على 

المحكمة أمس، في ظل رفضه لقرار اإلبعاد عن بلدته ومنزله في العيساوية.
واش���ترطت المحكمة على األس���ير العيس���اوي دفع كفالة مالي���ة قيمتها 1500 

شيكل، والتوقيع على كفالة قيمتها 10 آالف شيكل.
وكانت مخابرات االحتالل، اختطفت أمس األول األس���ير المحرر مدحت العيساوي، 
لحظة اإلفراج عنه من أمام سجن مجدو، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 8 سنوات.

ا  مدحت العيساوي حّرً
بعد 8 سنوات اعتقال

رام الله/ االستقالل: 
حّذر مدير ع���ام الرعاية الصحية األولية ف���ي وزارة الصحة 
كمال الش���خرة، أمس األربعاء، من أن فلسطين على أعتاب 

موجة رابعة من فيروس كورونا.
وأك���د في تصريحات صحفي���ة وجود ارتف���اع في الحاالت 

المصابة، مش���يًرا إلى أنه »ال يوجد استقرار كما كان قبل 3 
أو 4 أسابيع«.

وقال: »تقريًبا من أس���بوعين بدأ الفيروس باالنتشار وأخذنا 
عينات من كافة مناط���ق الضفة، ووجدنا أن هناك 50 حالة 
م���ن حاالت المتحور دلت���ا )الطفرة الهندي���ة( موجودة في 

فلسطين«.
وأضاف »ال���دول المجاورة لنا أصبح لديه���ا طفرات جديدة 
وانتش���ار واس���ع ودخ���ول أكبر للمش���افي، ونح���ن نطالب 

المواطنين بضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية«.
ولفت الش���خرة إلى وجود عزوف ل���دى المواطنين عن إجراء 

فحوص���ات كورونا، »لذلك فإن الحصيل���ة التي تخرج يوميا 
عن وزارة الصحة بعدد المصابين، ال تعكس حالة المصابين 

على أرض الواقع«.
وشدد على ضرورة توجه المواطنين لتلقي اللقاحات لحماية 

أنفسهم وعائالتهم من الفيروس وطفراته الجديدة.

الصحة: فلسطين على أعتاب موجة رابعة من كورونا

طوباس/ االستقالل:
أسقط ش���بان، أمس االربعاء، طائرة مسيرة لجيش االحتالل اإلسرائيلي خالل 

مواجهات في مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية ب���أن مواجهات عنيف���ة اندلعت ف���ي المخيم عقب 
اقتحامه من قوات االحتالل، تمّكن الش���بان خاللها من إس���قاط الطائرة التي 

كانت ُتحلق على علو منخفض.
وأوضحت أن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم خالل المواجهات.

إسقاط مسيرة لجيش 
االحتالل في مخيم الفارعة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
افتتح���ت دولة اإلم���ارات العربية، صباح أم���س األربعاء، 
مقر س���فارتها في )تل أبيب(، وذلك بحضور شخصيات 

دبلوماسية من عدة دول، ومشاركة إسرائيلية.
وش���ارك في حفل ق���ص الش���ريط، الس���فير اإلماراتي 
محمد آل خاجة والرئيس اإلس���رائيلي الجديد يتسحاق 

هرتسوع.
ورفعت السفارة اإلماراتية علم بالدها عند مبنى “بورصة 
تل أبيب” الذي يتواجد بداخله مقرها، حيث تم اختياره 
“للتعبير عن الثقة في االقتصاد اإلس���رائيلي، واإلعالن 
ع���ن رغبة اإلمارات في أن تك���ون قريبة جًدا من أحد أكثر 
األماكن ديناميكية وإثارة لالهتمام في إس���رائيل”، كما 

قال موقع “واي نت” العبري.
وتم���ت هذه الخط���وة بعد 10 ش���هور م���ن االتفاقيات 
اإلبراهيمية الموقعة بين »إسرائيل« واإلمارات والبحرين 

برعاية أميركية.
وق���ال آل خاجة في كلم���ة له، “إن فتح الس���فارة بمثابة 
أس���اس لمزيد من بناء الش���راكة”، مش���يًرا إلى أنه منذ 
تطبيع العالق���ات كان هناك مناقش���ات وفرٌص تجارية 

واستثمارية وتعاون بين األكاديميات والمستشفيات.
وأضاف، “ش���عوب المنطقة تريد ش���رق أوسط مستقر 
ومزده���ر، حان الوق���ت لمقاربات جدي���دة والتفكير في 
طريقة جديدة ومستقبل أفضل للمنطقة، نأمل أن يكون 

افتتاح السفارة معلًما هاًما في العالقات بين الدول”.

من جانبه، قال هرتسوغ في كلمة له، “إن إفتتاح السفارة 
معلم هام على طريق السالم واإلزدهار واألمن في الشرق 
األوسط”. وأضاف أن “رؤية علم اإلمارات العربية المتحدة 
مرفوًعا بفخر في )تل أبيب(، يبدو وكأنه حلم بعيد المنال 
قبل عام ونصف، بينما اآلن يبدو األمر طبيعًيا وش���رعًيا، 
اتفاق إبراهام س���يوفر االس���تقرار واألم���ن في المنطقة 

ويظهر للجميع إمكانية أن يكون هناك سالم”.
وش���كر هرتس���وغ، رئيس الوزراء اإلس���رائيلي الس���ابق 
بنيامين نتنياهو على دفع اتفاقية الس���الم، قائاًل “هذا 
االتف���اق التاريخي يجب أن يكون أيًض���ا مع دول أخرى، 
نحن بلد س���الم ومن يريد الس���الم معنا سيتم الترحيب 

به بأذرع مفتوحة”.

هرتسوغ وصفه بـ”الحلم”.. اإلمارات تفتتح سفارتها في »تل أبيب«
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دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

  اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بايداع مجدد شبكة ش���وارع المنطقة )H1( )المعروفة بمنطقة عزبة بيت 
حانون المملوكة للمواطنين(

منطقة تنظيم – بيت حانون 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 م

تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة أنها قد 
قررت بجلستها رقم 2021/11 المنعقدة بتاريخ 2021/4/14 بايداع مجدد 
شبكة ش���وارع المنطقة رقم H1(( ( )المعروفة بمنطقة عزب بيت حانون 
المملوكة للمواطنين الذي أعدته اللجنة المحلية للبناء والتنظيم في بلدية 

بيت حانون والذي يشمل القطع والقسائم التالية :

وذلك وفقا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 .
وعليه ووفقا لنص المادة )17( من ذات القانون فانه يجوز لجميع أصحاب 
الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المشروع 
أو بأي مش���روع آخر سواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة 
أخرى االطالع مجانا على المشروع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء 
والتنظيم بمقرها في بلدية بيت حانون خالل س���اعات الدوام الرس���مي 
وتقديم االعتراضات عليه خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 
االعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما 

أقرب . ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ(( 

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن خ�صوم �صادر عن حمكمة ال�صجاعية ال�صرعية
إلى المدعى عليه محمد راتب محمد دياب من غزة وسكانها سابقا وحاليا 
خارج قطاع غزة مجهول محل االقامة االن يقتضى حضورك لهذه المحكمة 
يوم االثنين الموافق 2021/9/20 الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر 
في القضية أس���اس 2021/451م وموضوعها دعوى زيادة نفقة ولد بالغ 
والمرفوع���ة عليك من قبل المدعى مهند محمد راتب دياب وان لم تحضر 
في الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة 
س���يجري بحقك المقتضى الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر 

بتاريخ 2021/7/12م .

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

اإعالن جريدة
أن���ا المواطن / عط���ا الله ش���عبان على لقان من س���كان خانيون���س هوية رقم 
)908138134( تقدمت بطلب للتنازل وتس���جيل ملف ترخيص بناء رقم 1/140 
كمبيوتر رقم 6334 باس���مي لدى بلدية خانيونس وان هذا الملف خاص بالبناء 
المقام على ارض القطعة رقم 110 قس���يمة رق���م 169 منطقة خانيونس – حي 

مركز المدينة .
علما بأن الملف المذكور مس���جل حاليا لدى بلدية خانيونس باسم / عبد الرحمن 
محمد الفرا فمن له أي حق أو اعتراض على ذلك عليه التقدم بطلب بالخصوص الى 
بلدية خانيونس خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن 

مركز خدمات اجلمهور 
بلدية خانيون�س 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الدعوى رقم 2016/2284
يف الطلب رقم 2021/724

المستدعي / محمد منذر عبد الرحمن محمد الريس هوية رقم 966580524 
من سكان غزة الثالثيني عمارة الريس 

وكيله المحامي / محمد عبد الرازق الخزندار 
المستدعى ضدهم / 

س���فيان بشير طالب الريس وبورثته من والدته المرحومة / ربحية توفيق 
محمد مراد الريس من غزة شارع علي طالب الصبرة الذي كان مدعى عليها 

الحادية عشرة سابقا .
رفاه زهير بش���ير طالب الريس وبورثتها من جدته���ا المرحومة / ربيحة 

توفيق محمد مراد الريس من غزة شارع علي طالب الصبرة .
 نهيل بش���ير بشير طالب الريس وبورثتها من جدتها المرحومة / ربيحة 

توفيق محمد مراد الريس من غزة شارع علي  طالب الصبرة .
نهى بش���ير بش���ير طالب الريس وبورثتها من جدتها المرحومة / ربيحة 

توفيق محمد مراد الريس من غزة شارع علي طالب الصبرة .
فايزة بشير بش���ير طالب الريس وبورثتها من جدتها المرحومة / ربيحة 

توفيق محمد مراد الريس من غزة شارع علي  طالب الصبرة.
مها بش���ير بش���ير طالب الريس وبورثتها من جدتها المرحومة / ربيحة 

توفيق محمد مراد الريس من غزة شارع علي  طالب الصبرة.
نوع الدعوى / تقسيم أموال مشتركة 

قيمة الدعوى / تزيد عن مائة ألف دينار 
) مذكرة حضور بالنشر المستبدل (

في الدعوى رقم 2016/2284
في الطلب رقم 2021/724

الى المدع���ى عليهم في القضية المرقومة أعاله وهم من الحادي عش���ر 
وحتى السادسة عشرة بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح غزة صل���ح غزة في الدع���وى المرقومة أعاله وموضوعها )تقس���يم 
أموال مش���تركة( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة الدعوى وعمال بنص 
الم���ادة 20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 وبناء على قرار االس���تاذ / قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم ) 

2021/724 ( بالسماح له بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتض���ى عليكم ان تحض���روا لهذه المحكمة بتاري���خ 2021/8/3 م 
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم أنكم اذا ما تخلفتم 
عن ذلك سينظر في القضية باعتباركم حاضرين . تحريرا في 2021/7/14م .

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

القدس المحتلة/ االستقالل: 
عّد 25% م���ن اليهود في الواليات المتحدة 
فص���ل  دول���ة  »إس���رائيل  أن  األمريكي���ة، 
عنص���ري وترتك���ب اإلب���ادة الجماعية بحق 

الفلسطينيين«.
جاء ذلك، في دراس���ة اس���تقصائية أجراها 

معهد االنتخابات اليه���ودي على الناخبين 
اليهود األمريكيين.

وأظهرت، أن 34% من المس���تطلعة آراؤهم 
أيدوا أن »معاملة »إسرائيل« للفلسطينيين 

مماثلة للعنصرية في الواليات المتحدة«.
 وأّي���د 25% أن »إس���رائيل دول���ة فص���ل 

عنص���ري«، ووافق 22% على أن »إس���رائيل 
ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين«.

وبش���أن ح���ل الدولتي���ن، أّي���د 61% م���ن 
المشاركين حل الدولتين، بينما فضل %19 
قضم الضفة الغربية، وأيد 20% »إقامة دولة 

واحدة غير يهودية وال فلسطينية«.

تركزت في بيتا
االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، حملة 
اعتقاالت في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وطالت 
االعتقاالت عددًا من المواطنين، وتركزت في بلدة بيتا 

بنابلس.
ا من بلدة  ففي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل 11 ش����اًبّ
بيتا جنوب نابلس، بينه����م 3 جرحى، ما يرفع حصيلة 

المعتقلين منذ بدء أحداث جبل صبيح إلى 23.
وأوضحت مص����ادر محلية أن ق����وات االحتالل اعتقلت 
أدهم س����مير الشرفا، ويوس����ف محمد الشرفا، وطالب 
حمدي معالي، ويوس����ف عاهد حمايل، والش����قيقين 
الجريحين رامز وراشد قواريق )العورتاني(، والجريح عمر 
داود برهم، وابن عّمه بيان برهم، وعماد الفالح، وقس����ام 

زاهد اعديلي، ونعيم طالب دويكات.
وتتواص����ل عمليات اإلرباك الليلي ف����ي بلدة بيتا، رغم 
حمالت االعتقاالت المتواصل����ة بحق أبناء البلدة، حيث 
أش����عل الش����بان النيران، الليلة قبل الماضية، بمنطقة 
قريبة جدا من البؤرة االستيطانية على جبل صبيح خالل 

اإلرباك الليلي المستمر.
وف����ي طوباس، اعتقل����ت قوات االحت����الل المواطن بدر 
ع����وض العايدي، خالل اقتحام����ه مخيم الفارعة جنوب 
طوباس، وداهم االحتالل منزلي المواطنين محمد عوض 

العايدي، ويوسف خليل برية، وعاث فيهما خرابا.
 واندلع����ت مواجهات عنيفة في المخيم بين الش����بان 
وقوات االحتالل، وأصيب شاب برصاص حي في القدم، 
فيما منع المواطنون من التوجه لمساجد المخيم ألداء 

صالة الفجر.
وتمكن شبان من إس����قاط طائرة مسيرة لالحتالل في 
مخي����م الفارعة خالل ان����دالع المواجهات التي وصفت 

بالعنيفة.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل الشقيقين أحمد 
ورعد أمجد عودة )22 و21 عاما(، بعد مداهمة منزليهما 

في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم.
واعتقل���ت قوات االحتالل األس���ير المحرر خالد عدنان 
عطية الزب���دة )28 عاما( بعد دهم وتفتيش منزله في 

ضاحية شويكة شمال المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الشاب عبد عادل عوض 
الله العمور )27عاما( من بلدة تقوع شرق بيت لحم بعد 

مداهمة منزل عائلته.
وفي الق���دس المحتلة، داهمت ق���وات االحتالل حي 
الطور في مدينة القدس، واعتقلت الش���اب داهود أبو 

الهوى.
واندلعت مواجهات بين الش���بان وجنود االحتالل في 
بلدة الطور، وألقى خاللها الش���بان المفرقعات النارية، 
فيما أطلق���ت قوات االحتالل وابال م���ن قنابل الصوت 

والغاز والرصاص المطاطي.

استطالع: ربع يهود أمريكا يعدون »إسرائيل دولة فصل عنصري«

رام الله/ االستقالل:
أدان رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، قدري أبو بكر، القرصنة العلنية 
اإلسرائيلية ألموال دولة فلسطين، بحجة دفع مخصصات عائالت الشهداء 

واألسرى.
وأع���رب أبو بكر عن غضبه اتجاه المجتمع الدولي ومؤسس���اته، والذي بقي 
صامتًا ومش���اهدًا للس���رقة العلنية له���ذا الحق الفلس���طيني، والمتمثل 

باقتطاع أكثر من 590 مليون شيقل، بحجة أنها تقدم »إلرهابيين«.
ووجه تس���اؤاًل علنيًا للمجتمع الدولي، هل اإلرهاب مس���اعدة هذه األس���ر 
المناضل���ة لتوفير الح���د األدني من الحي���اة الكريمة؟ أم حرمان األس���يرة 
المناضلة خالدة جرار من وداع ابنتها الش���ابة سهى التي توفيت ودفنت 
باألمس دون أن يسمح لوالدتها التي تنتهي محكوميتها الالشرعية بعد 

شهرين تقريبًا؟.
وأضاف أبوبكر، »لدينا عش���رات التساؤالت للمجتمع الدولي، واليوم أخاطب 
السفارات والقنصليات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي الخروج من هذا 
الصمت الذي يس���يء. للمنظومة الدولية ب���كل مكوناتها، ألنه ال يعقل أن 
تبقى إسرائيل تمارس عنجهيتها وحقدها وإجرامها بال رقيب وال حسيب«.

وأك���د أبو بك���ر، أن خدمة أس���رانا ومحررينا وعائالتهم غي���ر قابلة للنقاش 
والمساس، وهي مكفولة بالقوانين واألعراف الدولية، والمعضلة األساسية 
ليس���ت بما يقدم لعائالت الش���هداء واألس���رى، بل باإلصغاء الال أخالقي 
وأال إنس���اني للمنظمات الصهيونية العاملة في الخارج، والتي تجوب كل 

الساحات الدولية للتحريض على الشعب الفلسطيني.

أبو بكر: القرصنة العلنية ألموال 
المقاصة لن تزيدنا إال تمسكًا 

بدعم األسرى وعائالتهم
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لس���ت مع الذين بحثوا عن » انسانية اس���رائيل« ونادوا بإطالق سراح المناضلة خالدة جرار لوداع 
ابنتها المرحومة سهى التي فارقت الحياة وهى في ريعان شبابها, وحرمت امها خالدة جرار من 
القاء نظرة الوداع عليها قبل تش���ييعها لمثواه���ا االخير, اصوات كثيرة تعالت من اجل مخاطبة 
»انس���انية اسرائيل« كي تسمح للمناضلة خالدة جرار بوداع ابنتها, وكأن »اسرائيل« تمتلك ذرة 
من االنسانية,  وكأنها كيان بشري بلحم ودم, وكأنها تملك من االدمية ما يسمح لها بالتعاطف 
مع الفلسطينيين والتخفيف عنهم, هؤالء الذين نادوا باإلفراج عن المناضلة الوطنية خالدة جرار 
نسوا ان »اسرائيل« هي اول من اسس للمجازر الجماعية في فلسطين ولبنان ومصر وسوريا هل 
نسيتم مذبحة دير ياسين وقانا وبحر البقر وعمليات القصف المستمرة ألطفال سوريا ومدنييها, 
هل نس���يتم مجازر االحتالل في عدوانه على غزة, وقتله لعائالت بأكملها وشطبهم من السجل 
المدني, هل نس���يتم ما فعله الجنود الصهاينة في الش���هيد الطفل محمد الدرة وفارس عودة 
وايمان حجو واس���رة هدى غالية وجريمة احراق الطفل محمد ابو خضيرة الذي سكبوا البنزين في 
فمه واش���علوا فيه النيران وهو حي, اين كنتم تبحثون عن انسانية »اسرائيل« المجرمة, وكيف 
ردت عليكم مصلحة السجون الصهيونية التي رفضت مجرد مناقشة هذا الطالب رغم حث األمم 
المتحدة، الس���لطات اإلسرائيلية علي »النظر برأفة إلى قضية المعتقلة الفلسطينية خالدة جرار، 

والسماح لها بالمغادرة لحضور مراسم تشييع جثمان ابنتها«. 
فاقد الش���يء ال يعطيه, و«اس���رائيل« التي ال تملك ادنى مشاعر االنسانية, وهى تتلذذ بعذابات 
الفلسطينيين, وتنتظر تلك الساعات المؤلمة التي تكسر قلوب االسرى بفقدان اهلهم واحبتهم 
لتشمت فيهم وتفرح بعذاباتهم, اذكر ان االسير المحرر خالد الجعيدي وصله نبأ وفاة والده وهو 
في الس���جن, وكان خالد يرتبط بوالده ارتباطا وثيقا, وقد جاء اليه اخوانه داخل الس���جن ليعزوه 
وبعضهم كان يبكي, فنهرهم خالد وحثهم على التماسك واخفاء احزانهم داخلهم, وقال لهم 
ال اريدكم ان تذرفوا الدموع على ابى حتى ال يش���مت بنا هذا الس���جان, ذلك ألنه يعلم تماما ان 
عدوه يتلذذ بعذاباته ويفرح لحزنه, ويسعد أللمه ووجعه,  فمن قال لكم ان »اسرائيل« يمكن ان 
تحركها مشاعر انسانية فتفرج عن المناضلة خالدة جرار, اسرائيل التي تحاصر شعبا بكامله منذ 
خمس���ة عش���ر عاما وتحرمه من الماء والكهرباء والدواء هل يمكن ان تحقق لكم رغباتكم, ان كل 
من نادى بإطالق س���راح االسيرة المناضلة خالدة جرار لوداع ابنتها ال يعلم طبيعة هذا الكيان وال 
ظلمه وجبروته وال صلفه وعنجهيته,  فهو كيان لقيط مغتصب باٍغ, ولو كانت المناضلة الكبيرة 
خالدة جرار تعلم ان هناك من سينادي سلطات االحتالل بإطالق سراحها لرفضت, ألنها تعلم ان 
»اسرائيل« ال انسانية وال ادمية وال اخالق لديها, خالدة جرار التي تقضي حكما بالسجن 24 شهرا 
فعليا و12 ش���هرا مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات مع اول يوم من خروجها من السجن,  مع 

غرامة مالية قدرها حوالي 1200 دوالر امريكي بسبب انتمائها للجبهة الشعبية . 
علينا ان ندرك جميعا ان »اسرائيل« هذا الكيان الصهيوني الغاصب ال يخاطب بود, وال يفاوض 
على ش���يء, فالحقوق تنتزع منه انتزاعا, وان كان الحدث انس���انيًا كم���ا حدث مع ابنة المناضلة 
خالدة جرار فيجب ان نشعرها اننا كلنا كفلسطينيين ننوب عنها وهى في السجن, وان نعزز من 
صمودها في وجه االحتالل, كيف ال وهى مناضلة كبيرة تعرضت كثيرا لالعتقال والس���جن على 
يد االحتالل النازي الصهيوني, وتعرف تماما كيف تتعامل معه, صحيح ان المناضلة خالدة جرار 
فقدت فلذة كبدها وهى في ريعان شبابها, صحيح انها لم تلق نظرة الوداع االخيرة على ابنتها, 
وصحيح انها لم تس���تقبل التعازي من الناس على وفاة ابنتها, لكنها كما عهدناها دائما اقوى 
واصلب من الس���جان, وقادرة على التمس���ك وتخطي هذه المحنة واغاظة بني صهيون, مصداقا 
ْيالاً ِإالاَّ ُكِتَب َلُهم ِبِه َعَمٌل   ناَّ

اَر َواَل َيَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ ا َيِغيُظ اْلُكفاَّ لقول الله عز وجل ) ... َواَل َيَطُئوَن َمْوِطئاً
يَن( حتى عبوس���ك في وجه عدوك فهو من العمل الصالح  َه اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِس���نِ  اللاَّ

اَّ
َصاِلٌحۚ  ِإن

ولك فيه اجر, والسجن ال يبنى على احد, والمناضلة خالدة جرار سيأتي عليها يوم وتخرج فيه من 
سجون االحتالل, وتأخذ عزاء ابنتها وتزورها في قبرها, فهذا قدر شعبنا الفلسطيني , ان نعيش 
المعاناة بكل اشكالها, ألننا نواجه عدو شرس ال يعرف الرحمة وال يملك ادنى المشاعر االنسانية, 
عدو مجبول على اراقة الدماء وازهاق االرواح ويقتات من اش���الء ش���عبنا الفلسطيني, وهو عدو ال 

يؤمل منه شيء, انما االمل في الله عز وجل ثم في شعبنا الفلسطيني العظيم.      

فاقد الشيء ال يعطيه 

رأي

قررت حكومة االحتالل ي���وم األحد األخير، من خالل الطاقم 
الوزاري لش���ؤون الحرب واالحتالل، واجماع كل الوزراء، سرقة 
ونهب نصف مليون ش���يكل م���ن أموال الفلس���طينيين، 
بتجميد قيمة األموال التي تدفعها الحكومة الفلسطينية 
للشهداء واألسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقالت 
االحتاللي���ة، م���ن قيمة المقاص���ة، وهي ح���ق مطلق وفق 
اتفاقي���ات س���ابقة موقع���ة بي���ن الجانبين الفلس���طيني 

واإلسرائيلي. 
ا، فقد سبق لنتنياهو وحكومته  ومثل هذا القرار ليس جديداً
اليمينية السابقة أن قامت بمثل هذه الخطوة أكثر من مرة 
باقتطاع أموال الس���لطة، حيث أقر الكنيس���ت اإلسرائيلي 
ا القتطاع جزء من عائدات المقاصة في العام  ا مشابهاً قانوناً
2018، باقتراح من حزب »يش عتيد« الذي يتزعم الحكومة 
الحالي���ة، التي تطالب بأن يكون اعم���ار قطاع غزة من خالل 

السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. 

ويجيء القرار اإلس���رائيلي مع وصول المس���ؤول والمبعوث 
األمريكي للشؤون الفلس���طينية واإلسرائيلية، هادي عمرو 
إل���ى المنطق���ة لبحث تده���ور مكانة س���لطة عباس عقب 
العدوان اإلس���رائيلي األخي���ر والصمود الفلس���طيني في 
غزة، وبعيد مقتل المعارض السياس���ي نزار بنات والغليان 
الشعبي والجماهيري في الشارع الفلسطيني نتيجة ذلك. 
إن قرار المجلس الوزاري اإلس���رائيلي للش���ؤون السياسية 
واألمنية اقتطاع واغتصاب ابسط حقوق الفلسطينيين، وال 
نق���ول ضرائب راس المال أو األعمال وس���واها، مثلما كانت 
تفعل النازية بحق اليهود، بل أنهم يغتصبون ويس���رقون 
حقوق أمهات ثكلى ويتام���ى محرومين من آبائهم، وتمنع 
وصول تلك األموال لمستحقيها في ظلم تاريخي يتجاوز ما 

فعلته النازية بمراحل. 
ا أن منصور عب���اس وجماعته وأعضاء  ومن المؤس���ف ج���داً
القائم���ة العربي���ة الموح���دة الش���ريكة ف���ي االئت���الف 

الحكومي، لم ينبس���وا ببنت شفة على سرقة ونهب األموال 
الفلس���طينية، فهل يا ترى أن هذه السرقة مشروعة طالما 
أنها مخصصات ألهل الشهداء واألس���رى الذين يقاومون 
بصدورهم وارادتهم الفوالذية س���لطات االحتالل، والذين 

نعتهم عباس ب� »اإلرهابيين«.؟! 
ق���رار حكومة االحت���الل باقتط���اع مخصصات الش���هداء 
واألسرى هو بمثابة حرب على الكل الفلسطيني ومناضليه 
ا عن  وأس���راه وش���هدائه، الذين حملوا راية الحري���ة دفاعاً
القدس واألقصى وحق الش���عب الفلسطيني بإقامة دولته 
المستقلة. ولذلك فأن نهب وس���رقة أموال الفلسطينيين 
في وضح النهار، يتطلب اس���تراتيجية فلسطينية واضحة 
���ا دون تأتأة من  ���ا صلباً لمواجه���ة ذلك، ويس���تدعي موقفاً
الس���لطة الفلس���طينية واتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية 
للتصدي له، وذلك بتغيير طبيعة العالقات القائمة ووقف 

جميع أشكال التنسيق بين السلطة وسلطات االحتالل.

لق���د أحدثت معركة س���يف القدس تح���والاً كبيرًا وواضحًا 
وفارق���ًا ف���ي تاريخ الصراع م���ع هذا المحت���ل الصهيوني، 
ولطالم���ا قلنا ب���أن ما بعد معركة س���يف القدس ليس كما 
قبله���ا، فلقد نس���فت معركة س���يف الق���دس الكثير من 
المخطط���ات الصهيوأمريكي���ة والعربي���ة الخبيثة، والتي 
كانت ترمي إلى تصفية القضية الفلس���طينية وإلى األبد، 
أرادوا من خالل إعالن صفقة القرن أن يكملوا سرقة القدس، 
فيهج���روا أهلها ويقيم���وا مش���روعهم التوراتي المزيف 
عل���ى أنقاضه���ا فتصبح الق���دس يهودية، لك���ن القدس 
اإلس���المية العربية حضرت بسيفها فأس���قطت نتنياهو 
وترام���ب والعربان، وذهبت صفقته���م بال رجعة، كما أنهم 
وعبر س���نين طويلة وبمخططات خبيثة، وباتفاقيات لعينة 
مع السلطة الفلس���طينية أرادوا أن يجعلوا من فلسطينيي 
الداخ���ل المحت���ل ع���ام 1948م متصهيني���ن فاقدي���ن 
لهويته���م الفلس���طينية العربي���ة المس���لمة، ولكن هذه 
المخططات سقطت وتهاوت مع رفع العلم الفلسطيني في 
الل���د والرملة والجليل والناصرة والهت���اف لغزة ومقاوميها 
األح���رار، وباالنفجار في وجه الصهاين���ة المحتلين معلنين 
فيها تمزيق الهوية اإلس���رائيلية وإش���هار سيف القدس 
في وجه كل محاوالت صهينة األح���رار والثوار والمثقفين 

والمناضلين.

 كما أن معركة س���يف القدس أسقطت حالة الهالة والفزع 
الذي يش���كلها الجيش اإلسرائيلي في نفوس المرضى من 
قادة وش���عوب المنطقة ف) تل أبيب( المقدس���ة، أصبحت 
مدينة هّش���ة تتص���دع كلم���ا دكتها صواري���خ المقاومة، 
والجندي الصهيوني المدجج بالعتاد يخش���ى الوصول إلى 
حدود غزة خوفًا من القناصة والكورنيت، لتصل هذه الصورة 
له���ؤالء المخدوعين بالق���وة الصهيونية، الت���ي يحاولون 
االعتم���اد علي���ه للحفاظ على عروش���هم الخاوي���ة فتربك 
عقوله���م وأوهامهم، ولما كان ال بد من إس���قاط المزيد من 
األمريكية  الصهيونية  والبرامج واالس���تراتيجيات  الخطط 
في المنطقة كان ال بد من إسقاط التعايش والتطبيع ليس 
فق���ط بين قادة العربان، بل أيض���ًا مع فئة مأزومة ومهزومة 
من قادة الس���لطة الفلس���طينية الذين يرون أن التعايش 
مع المحتل وسيلة الس���تعادة الحقوق وانتزاع الحرية، عبر 
المساهمة والمشاركة في تكريس مقولة بن غوريون )الكبار 

يموتون والصغار ينسون(.
 جاءت صرخ���ات التكبي���ر والتهليل، والص���دع بالحق من 
ميادي���ن الجه���اد والمقاومة ف���ي قطاع غزة م���ن األطفال 
واألشبال في )مخيمات سيف القدس( التي تشرف عليها 
حركة الجهاد اإلس���المي وذراعها العسكري سرايا القدس 
ممثلة بوحدة التعبئة بكافة قيادتها وكوادرها ومجاهديها 

المخلصي���ن، وم���ع كل صرخة له���ؤالء األش���بال تتهاوى 
وتتساقط كل األوهام الصهيوأمريكية العربية المتخاذلة 
في محاولة طمس الحقائق، وس���لب الحقوق والمقدس���ات، 
وتحويل فلس���طين إلى )إس���رائيل الكبرى(، ومع كل صورة 
نراه���ا من ه���ذه المواقع ألش���بال التحرير الق���ادم الذين 
س���يعرفون ويدركون خيار الوصول للقدس بأسرع الطرق، 
نشعر بالراحة واالطمئنان على مش���روع الجهاد والمقاومة 
الذي رس���مه الق���ادة العظام بدمائهم وأش���الئهم، وخطه 
األسرى والجرحى واليتامى واألرامل والمكلومين بعذاباتهم 
وآالمهم، فجذوة الصراع ال زالت مّتقدة، ومش���اغلة االحتالل 
ف���ي كل أماكن تواجده أصبحت اس���تراتيجية، والواجب ما 
زال يفرض نفس���ه رغم قلة اإلمكان، والبوصلة تش���ير إلى 
القدس في كل توقيت، وعلى رأسه توقيت البهاء، ومع كل 

صالة وأذان..
فالتحي���ة كل التحي���ة للقائمي���ن على )مخيمات س���يف 
الق���دس(، التحية لكل صاحب قطرة عرق س���قطت إلنجاح 
ه���ذه المخيمات، التحية لمن خطط ودعم وس���اهم وتعب 
وسهر وجاهد ألجل أن يش���اهد كل العالم كيف أن صغار 
فلسطين لم ولن ينسوا أرضهم ومقدساتهم وشهداءهم 
وأس���راهم وجرحاهم، تحي���ةاً لكم جميع���ًا وأنتم تحملون 

سيف القدس وتجوبون فيه كل ميادين العزة والكرامة.

سرقة أموال الفلسطينيين  

مخيمات سيف القدس تنسف مقولة بن غوريون: 
»الكبار يموتون والصغار ينسون وإلى األبد«

بقلم: شاكر فريد حسن

بقلم: قسام الزعانين

غادر رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو منصبه مرغمًا، 
مكسوفًا مكس���ور الخاطر، إذ لم يحقق حلمه القديم وأمله الكبير، ووعده 
الدائم باستعادة جنوده األسرى ورفاتهم لدى المقاومة الفلسطينية في 
قط���اع غزة، رغم الحروب الدامية الت���ي خاضها ضدهم، وهو الذي تعهد 
كثيرًا أمام شعبه وذوي جنوده األسرى بإعادتهم إلى بيوتهم، وجمعهم 
م���ع عائالتهم، ودف���ن القتلى منهم في مقابر معروف���ٍة، تحوي رفاتهم 
وتحمل أسماءهم. إال أن المقاومة الفلسطينية الصامدة في مفاوضاتها، 
والثابتة على ش���روطها، والمصرة على تنفيذ إرادتها، كشفت بصمودها 
س���وأة نتنياهو، وأظهرت عجزه وأبانت ضعف���ه، وفضحته أمام خصومه 
ومؤيدي���ه، وجرأت ذوي جن���وده عليه، وأطلقت العنان لوس���ائل اإلعالم 
النتقاده واتهامه، وتوجيه اللوم له والهجوم عليه، فقد كان يتبجح بقرب 
عي أنه الوحيد القادر عل���ى إنهاء ملفهم، وتعهد  اس���تعادة جنوده، واداَّ
كثيرًا في حمالته االنتخابية بتس���ويٍة مش���رفٍة لملفهم، إال أن شيئًا من 

وعوده لم يتحقق.
َر، وناور وعاند وفش���ل ف���ي تحقيق هدفه، وعجز عن  ماطل نتنياهو وَأخاَّ
الوفاء بوعده، رغم المس���اعي الكبيرة التي بذلها على المستويين األمني 
والعس���كري الس���تعادتهم بالقوة، أو بعمٍل أمنٍي خ���ارٍق، دون أن يكون 
مضطرًا لمبادلتهم بأس���رى فلس���طينيين، ودفِع أثماٍن باهظٍة مقابلهم، 

ورغم جهود الوس���طاء الدوليين الذين حاولوا مس���اعدته، وبذلوا جهودًا 
مضني���ة للتوصل إلى اتف���اٍق مرضاً مع المقاومة في غ���زة، يحققون بها 
هدف���ه، وينقذونه من ورطته، ويس���اعدونه في االحتف���اظ بمركزه ورفع 
���َره، وعناده أفقده الفرصة،  نس���بة التأييد الشعبي له، إال أن تبجحه َخساَّ

وغروره حرمه من نشوة النصر وفرحة اإلنجاز. 
غادر نتنياهو منصبه الرفيع لخلفه نفتالي بينت، إال أنه ورثه ملف جنوده 
له مهمة استعادتهم المستحيلة وتسوية قضيتهم  المستعصي، وَحماَّ
المتعس���رة، علم���ًا أنه الذي كان يق���ف حجر عثرٍة أمامه، ويضع ش���روطًا 
تعجيزيٍة تقيده وتقعده، وتحول دون تمكنه من التفاوض والمس���اومة، 
فق���د كان خالل وج���وده في حكوم���ات نتنياهو الس���ابقة، وأثناء توليه 
حقيبة وزارة الحرب، يرفض رفضًا تامًا اإلفراج عن أس���رى فلس���طينيين 
ممن يصفهم بأن أيديهم ملطخة بدماء اليهود، وكان يصُر على موقفه، 
ويتش���دد في ش���روطه، ويعلن وائتالفه معارضته ألي صفقة مؤلمة مع 

َبه. المقاومة الفلسطينية، ما أفشل جهود الوسطاء وأعيا نتنياهو وَخياَّ
استغل نتنياهو الظرف وأطلق العنان لسيٍل من االتهامات واالنتقادات 
العلنية المباش���رة لغريمه الجديد وحليفه القديم نفتالي بينت، وطالبه 
بالتصدي لهذه األزمة، وعدم تأجيلها أو القفز عليها، وأوعز إلى مجموعٍة 
كبيرٍة من األمنيين والعسكريين المؤيدين له والمتوافقين معه، بإطالق 

التصريح���ات المحرجة وتس���ليط الضوء على بع���ض الثوابت المتعلقة 
بعمليات تبادل األس���رى، واألثمان التي يجب دفعها في سبيل إتمامها، 
مطالبين إياه بسرعة التحرك وفعالية التفاوض، واستغالل الظرف وعدم 

تفويت الفرصة، وإطالة أمد غياب جنودهم ومضاعفة معاناة أهلهم.
يعمل نتنياه���و على إحراج بينت وحكومته، ويق���ول له أن التهدئة مع 
قطاع غ���زة يلزمها بعض الرفاهي���ة، وفتح المعابر وزيادة حجم الس���لع 
والم���واد الضرورية للتخفيف عن الس���كان، وال يكف���ي التهديد بالقوة 
والتلويح بالش���دة والعن���ف، وال مح���اوالت التظاهر بال���ذكاء والتالعب 
بالتصريح���ات لتغيير الواقع، ولن يعود الجن���ود دون ثمٍن تؤديه وبدٍل 

تدفعه، وال أثمان تملكها »إسرائيل« غير األسرى الفلسطينيين.
وكان الجنرال احتياط غي���ورا آيلند قد تهكم على حكومة نفتالي بينت، 
وعل���ى كل من يعتقد أنه يس���تطيع إعادة الجن���ود دون دفع ثمٍن، وقال 
ف���ي مقابلٍة له مع إذاع���ة جيش كيانه، ب���أن »من يتوقع إع���ادة الجنود 
والمفقودين من غزة دون تحرير أسرى فلسطينيين هو واهٌم، وال يفهم 
في هذا الموضوع«، واعتبر أن الوفود األمنية اإلس���رائيلية التي تفاوض 
ف���ي القاهرة تعرف الثمن جيدًا، وتدرك أنه ال مفر من دفعه، إال أن بينت 

يرفض ويكابر، ولكنه سيكون مضطرًا لدفعه في نهاية الطريق.
ق���د ال يكون نتنياهو يريد لنفتالي بين���ت أن يحقق هذا اإلنجاز، ويعيد 

الجنود إلى بيوتهم وأس���رهم، وتقوم عائالت م���ن قتل منهم بدفنهم 
والوق���وف على قبورهم، فهذا إذا تحقق وفق رؤية بينت وش���روطه، فإنه 
سيحس���ب له وس���يصب في صالحه، وس���تكون س���ابقة حكومية تضر 
بس���معته الحكومية وتضعف مركزه، ولكن���ه يريد توريط بينت وفريقه 
في هذا الملف، ودفعه للقبول بش���روط المقاومة والنزول عندها، والوفاء 
به���ا ودفعها ولو كانت مؤلمة وباهظة، ليثبت صوابية رأيه ورجاحة عقله 
وحكمة سياس���ته، وليظهر كذب بينت وخداعه، وضحالته وقلة تجربته، 

وأنه ال يحسن غير جعجعة المعارضة وغباء التعطيل.
يعل���م نتنياه���و وأركان حكومات���ه القديم���ة وقادة المعارض���ة الجدد، 
تمام���ًا كما يعل���م بينت وأقط���اب ائتالفه المتهالك، وي���درك األمنيون 
والعس���كريون اإلس���رائيليون جميعًا، أن قضي���ة جنودهم لن تحل دون 
ثمن، وأن اس���تعادتهم لن تكون بغير حرية األس���رى الفلس���طينيين، 
وأن أي معلوماٍت بش���أنهم أو تخصهم، لن يفرج عنها قبل إتمام صفقة 
شاليط األولى، وإطالق سراج جميع من أعيد اعتقالهم، فهذا وعٌد قطعته 
المقاومة على نفسها، وتعهدت به تجاه شعبها، وخاضت في سبيله مع 
ش���عبها أصعب الحروب وأشدها، وهي تتمس���ك بشروطها، وتصر على 
مواقفها، وس���يخضع لها عدوها ويلتزم صاغرًا بها، وهي تعد بمفاجئاِت 

جديدٍة تسر شعبها وتغيظ عدوها، وتحقق به وعيدها وعددها 1111.

بقلم: د. م�سطفى يو�سف اللداوياألسرى اإلسرائيليون قنبلُة نتنياهو في حجِر بينت
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أعل���ن أن���ا المواط���ن /    خالد  محم���ود ابو ندى 
ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  960143253     
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   موس���ى محم���ود ابو زبيدة 
ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  900772971   
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   يوسف محمد عبد الله الشن     
ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  405280793     
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  سلمان فتحي سلمان سالمه     
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   900804485    
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /    احمد صالح خالد المبيض    
ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  803554419     
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /   فتحية جب���ر عبد الرحمن 
حل���س ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرق���م  
927398198   الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية رفح 
املو�شوع / ن�شر امر بيع )جرار( باملزاد العلني

بناء للقرار الصادر بتاريخ 2021/7/11 على ذمة القضية التنفيذية رقم 2019/143
المتكونة بين طالب التنفيذ / عطا العبد محمد أبو جبة هوية 917855132

والمنفذ ضده / بسام مصباح محمد زنون هوية  923262273
والقاضي بنش���ر امر بي���ع على صفحات القضية التنفيذية رق���م 2019/143 للجرار 
الخاص )بحمل مواد بناء( بالمنفذ ضده والمحجوز حاليا في س���وق القدس للسيارات 
وقد قدر ثمنه ما بين مبلغ )50000( الى مبلغ )55000( شيكل وقد حددت جلسة يوم 
االربعاء 2021/8/4م للمزايدة بحيث يكون مكان المزايدة س���وق القدس للس���يارات 
لدى لذا على من يرغب بالدخول للمزايدة مراجعة دائرة التنفيذ خالل الدوام اليومي 

قبل موعد البيع ان يدفع المشترك تأمينا قدره %10 من قيمة التثمين .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية رفح 
ابراهيم ابو ريدة
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هوية
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

اعل���ن أنا المواطن /   ماج���د محمد منصور وافي  
عن فقد هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)938577004( فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعل���ن أن���ا المواط���ن /  محمد فريد عل���ي البطة   
عن فقد هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801232281( فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعلن أن���ا المواطن /  احمد رم���زي محمود النجار   
عن فقد هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802078584( فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

رام الله / االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي 
ألس���عار المستهلك في فلسطين، س���جل انخفاضًا مقداره 
0.62% خالل ش���هر حزي���ران 2021 مقارنة مع ش���هر أيار 
2021، بواق���ع 0.91% في الضفة الغربية، وبمقدار %0.18 
في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعًا نسبته 

0.15% في القدس.
وأوضح اإلحصاء في بيان صحفي امس األربعاء، أن الس���بب 
الرئيس���ي النخفاض األسعار في فلس���طين، يرجع بشكل 
أساس���ي النخفاض أسعار البطاطا بمقدار 5.86%، والفواكه 
الطازج���ة بمق���دار 3.98%، والخض���راوات المجففة بمقدار 
2.39%، والدجاج الطازج بمق���دار 1.72%، والبيض بمقدار 
1.59%، رغ���م ارتفاع أس���عار الخضروات الطازجة بنس���بة 
6.29%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 
»الديزل« بنسبة 3.76%، والمحروقات السائلة المستخدمة 

كوقود للسيارات »البنزين« بنسبة %1.04.
وأشار إلى أن أسعار السلع اآلتية انخفضت لتبلغ بالمتوسط؛ 
ش���يقل/1كغم،   2 والبطي���خ  ش���يقل/1كغم،   2 البطاط���ا 
والعنب األبيض 12 ش���يقال/1كغم، والمش���مش البلدي 15 

شيقال/1كغم، والبصل الجاف 3 شواقل/1كغم، والبيض 13 
شيقال/2كغم، والدجاج الطازج 15 شيقال/1كغم.

وعند مقارنة األس���عار خالل ش���هر حزيران 2021 مع شهر 
حزيران 2020، تش���ير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياس���ي 
ألسعار المس���تهلك في فلسطين بنس���بة 2.13%، بواقع 
3.20% في القدس، وبنس���بة 2.28% في الضفة الغربية، 

وبنسبة 1.02% في قطاع غزة.
وبمقارنة البيانات للنصف األول من العام 2021، سجل الرقم 
القياسي ألسعار المس���تهلك في فلسطين ارتفاعًا نسبته 
0.91% مقارن���ة م���ع نفس الفترة من العام الس���ابق، بواقع 
1.51% في القدس، وبنس���بة 0.98%، في الضفة الغربية، 
في حين سجل الرقم القياسي انخفاضًا مقداره 0.54% في 

قطاع غزة.
وبين اإلحصاء أن الرقم القياس���ي ألس���عار المستهلك في 
الضفة س���جل، انخفاضًا مقداره 0.91% خالل شهر حزيران 
2021 مقارن���ة مع ش���هر أيار 2021، ونتج ه���ذا االنخفاض 
بصورة رئيسية عن انخفاض أس���عار الدجاج الطازج بمقدار 
6.68%، وأس���عار الفواكه الطازجة بمقدار 6.60%، وأسعار 
البطاطا بمقدار 5.58%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 

4.77%، وأسعار البيض بمقدار 2.79%، رغم ارتفاع أسعار 
الخضراوات الطازجة بنس���بة 11.50%، وأسعار المحروقات 
الس���ائلة المس���تخدمة كوقود للس���يارات »الديزل« بنسبة 
4.01%، وأس���عار المحروقات الس���ائلة المستخدمة كوقود 

للسيارات »البنزين« بنسبة %1.28.
وانخفضت أسعار السلع اآلتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ 
الدجاج الطازج 14 ش���يقال/1كغم، والبطيخ  2 شيقل/1كغم، 
 2 والبطاط���ا  ش���يقال/1كغم،   16 البل���دي  والمش���مش 
شيقل/1كغم، والبصل الجاف 3 شواقل/1كغم، والبيض 14 

شيقال/2كغم.
كما س���جل الرقم القياس���ي ألسعار المس���تهلك في قطاع 
غ���زة انخفاضًا مق���داره 0.18% خالل ش���هر حزيران 2021 
مقارنة مع ش���هر أيار 2021، وذلك نتيجة النخفاض أسعار 
البطاط���ا بمق���دار 7.39%، وأس���عار الخض���راوات الطازجة 
بمقدار 4.49%، وأسعار األس���ماك الحية طازجة أو مبردة أو 
مجمدة بمقدار 2.92%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 
2.47%، وأس���عار األرز بمقدار 1.48%، رغم ارتفاع أس���عار 
الدجاج الطازج بنس���بة 11.67%، وأس���عار اللحوم الطازجة 
بنس���بة 5.44%، وأس���عار المحروقات السائلة المستخدمة 

كوقود للس���يارات »الديزل« بنسبة 3.59%، وأسعار الفواكه 
الطازجة بنسبة 3.04%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 
2.99%، وأس���عار المحروقات الس���ائلة المستخدمة كوقود 
للسيارات »البنزين« بنسبة 1.26%، وأسعار الزيوت النباتية 

بنسبة %1.12.
وس���جلت أسعار الس���لع اآلتية انخفاضا في قطاع غزة لتبلغ 
بالمتوس���ط؛ البامية الخض���راء البلدية 16 ش���يقال/1كغم، 
والفلف���ل االخض���ر الح���ار 3 ش���واقل/1كغم، والبطاطا 1.5 

شيقل/1كغم، والفاصولياء الخضراء 5 شواقل/1كغم.
بينما سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في القدس، 
ارتفاعًا نسبته 0.15% خالل شهر حزيران 2021 مقارنة مع 
شهر أيار 2021، وذلك نتيجة الرتفاع أسعار الزيوت النباتية 
بنسبة 1.55%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.54%، رغم 
انخفاض أس���عار الخضراوات المجففة بمق���دار %18.76، 
وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.96%، وأسعار الخضراوات 

الطازجة بمقدار 3.78%، وأسعار البطاطا بمقدار %1.17.
وس���جلت أس���عار الس���لع اآلتية ارتفاعًا في الق���دس لتبلغ 
بالمتوسط، الدجاج الطازج 19 شيقال/1كغم، وزيت الذرة 27 

شيقال/3 لتر. 

اإلحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك في حزيران المنصرم

رام الله/ االستقالل: 
أظهر مس���ح اقتصادي أن متوسط قيمة القيمة المرتجعة 
يوميا في السوق الفلسطينية، يبلغ 6 ماليين دوالر أمريكي، 

خالل النصف األول 2021.
وجاء في المسح المستند على بيانات الشيكات المرتجعة 
ف���ي الس���وق الفلس���طينية الص���ادرة عن س���لطة النقد 
الفلس���طينية، أن قيمة الش���يكات المرتجع���ة بلغ 763.4 

مليون دوالر خالل النصف األول من العام الجاري.
وبلغ ع���دد أيام عمل القطاع المصرفي الفلس���طيني خالل 
النصف األول 2021، نحو 128 يوميا بعد خصم أيام العطل 
الرس���مية خالل تلك الفترة. وبحسب بيانات تعود لسلطة 
النقد الفلسطينية، بلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة خالل 
النصف األول من العام الجاري، نحو 424.4 ألف ورقة شيك، 

مقارنة مع 864.3 ألف ورقة في النصف األول 2020.
وبلغ ع���دد أوراق الش���يكات المرتجعة يوميا في الس���وق 
الفلس���طينية، وفق مس���ح االقتصادي 3315 ورقة شيك 
مرتجع، فيما بلغ متوسط قيمة الورقة الواحدة 1798 دوالرا 

أمريكيا.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني، 13 مصرفا محليا 
ووافدا منه���ا 7 مصارف محلية، بواق���ع 4 مصارف تجارية 
و3 مصارف إس���المية، و6 بنوك وافدة منها 5 بنوك أردنية 

ومصرف مصري واحد.
وأظه���رت بيانات مصرفي���ة حديثة، أن قيمة الش���يكات 
المرتجع���ة ف���ي الس���وق الفلس���طينية، س���جلت 763.4 

ملي���ون دوالر خالل النص���ف األول 2021. وتراجعت قيمة 
الش���يكات المرتجعة بنس���بة 37.7% على أساس سنوي، 
مقارنة مع النص���ف األول من العام الماضي، الذي س���جل 
حينها ش���يكات بقيمة 1.22 مليار دوالر. أتي تراجع قيمة 
الشيكات المرتجعة خالل النصف األول، نتيجة ارتفاع حاد 
في قيمتها خالل أبريل/نيس���ان ومايو/أيار 2020، بالتزامن 
م���ع قيود محلي���ة لمواجهة جائح���ة كورونا، وق���رارات من 
سلطة النقد بش���أن تعليق النقاط على أصحاب الشيكات 
المرتجعة. كانت قيمة الش���يكات المرتجعة س���جلت في 

أبريل 2020، أعلى مس���توى تاريخي لها بقيمة 459 مليون 
دوالر، بينما تراجعت إلى 226.5 مليون دوالر في مايو 2020.

ومن حيث النسبة، تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة إلى 
المقدمة للص���رف خالل النصف األول من العام الجاري إلى 
7.78%، مقارن���ة م���ع 14% في الفت���رة المقابلة من العام 

الماضي.
وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خالل النصف األول 
2021 نحو 9.8 مليارات دوالر، مقارنة مع 8.74 مليارات دوالر 

على أساس سنوي.

6  ماليين دوالر متوسط قيمة الشيكات المرتجعة يوميًا للنصف األول 2021
غزة / االستقالل:

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف سلفة مالية بقيمة 200 شيكل لموظفيها 
مع اقتراب حلول عيد األضحى المبارك.

وقالت الوازرة في بيان مقتضب وصل االستقالل نسخة منه  األربعاء، »إن الدفعة 
س���تكون لكافة الموظفين دون تحصيل عمولته���ا، على أن تخصم من الدفعة 
النقدية المقبلة«. وأش���ارت إلى أن صرف الس���لفة سيكون اليوم الخميس في 

كافة فروع البريد وبنكي اإلنتاج والوطني.

سلفة مالية بقيمة 200 شيقل لموظفي غزة

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة االقتص���اد الوطني في قطاع غزة عن تش���كيل لجن���ة اقتصادية 

مشتركة، من أجل التنسيق الدائم بين القطاع الخاص والعام.
وتضم اللجنة، عدة وزارات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص للتشاور المستمر 
في المشاكل والعقبات التي يعاني منها قطاع غزة، وكذلك االتحادات المختلفة.

وأكد وكيل وزارة االقتصاد الوطني رشدي وادي وقوف الوزارة إلى جانب أصحاب 
المصان���ع التي دمرت بفعل عدوان االحتالل، والس���عي الكبير المبذول في إطار 

إعادة عملها من جديد.
واستمع وادي لشرح مفصل من ممثلي القطاع الخاص واالتحادات لمشاكلهم 
ج����راء تدمير مصانع وإغالقات المعابر، وكيفية الخ����روج من هذه األزمة التي 
ألق����ت بظاللها عل����ى أعمالهم. وناق����ش الجانبان تأثير إغ����الق المعابر على 
الصناعات المختلفة والخس����ائر الكبيرة التي تكبدتها جراء اس����تمرار إغالق 

معبر كرم أبوسالم.

تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة في غزة
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/384(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد:

-1محمد زكريا أشرف محمد أبو ورده من سكان جباليا هوية رقم 407122100 
-2 يحيى أشرف محمد أبو ورده من سكان جباليا هوية 408474633 

بصفته وكيال عن: خالد وأحمد ومعينة وامنة وانعام أبناء/ محمد عبد الله أبو وردة 
بموجب وكالة رقم: 2021/902 صادرة عن شمال غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 916 القسيمة 14 المدينة جباليا النزلة 

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي. التاريخ: 2021/7/14م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/385(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: رائد 
جمال محمود المصري من س���كان غزة هوية رقم 801827593 بصفته وكيال 

عن: محمد عبد الوهاب محمود المصري ومسره نزيه محمد بركات 
بموجب وكالة رقم: 2010/2957 صادرة عن سفارة دولة فلسطين الدوحة قطر  

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة مبادلة في 
القطعة 724 القسيمة 208+521 المدينة غزة الدرج 

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي. التاريخ: 2021/7/14م

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

دولة فل�سطني  
وزارة احلكم املحلي

  اإعالن  �ضادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع مجدد لمخطط التفصيلي للشارع رقم )18076(
منطقة تنظيم : خانيونس

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رق���م 2021/1 المنعق���دة بتاريخ 2021/1/6 عن اي���داع مجدد للمخطط 
التفصيلي لمسار الش���ارع رقم )18076( بعرض )10( متر بدون ارتداد 
والمحصور بين الش���ارع رقم )18073( والش���ارع رق���م )18011( والمار 

بالقسيمة رقم )1( من القطعة رقم )91( .
لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن .

 وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى 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 اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((.

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

كابول/ االستقالل: 
س���يطرت حركة طالبان، امس األربعاء، على معبر حدودي 
مع باكس���تان ودعت س���كان المدن لالستسالم لتجنيب 

مناطقهم المعارك.
ووف���ق مصادر إعالمية إن مقاتلي طالب���ان تمكنوا، صباح 
امس األربعاء، من الس���يطرة على معبر »تشمن« الحدودي 

الرابط بين باكستان وأفغانستان.
ويعتبر معبر »تش���من« أحد المعابر الرئيسية بين والية 
قندهار األفغانية، وإقليم بلوشس���تان غربي باكس���تان، 
وكانت تم���ر منه معظم مواد الدعم اللوجس���تي الخاصة 
بالقوات الدولي���ة العاملة في أفغانس���تان خالل األعوام 

ال�20 الماضية.
وق���ال أمير خان متقي، وهو مس���ؤول كبير ف���ي الحركة، 

في تغريدة نش���رها ناطق باسم طالبان »اآلن ومع انتقال 
المع���ارك م���ن الجب���ال والصح���ارى إلى أب���واب المدن ال 
يري���د المجاهدون القتال داخل الم���دن. ومن األفضل أن 
يس���تخدم مواطنونا والعلماء كل القن���وات للدخول في 
اتصال مع طالب���ان، بهدف التوصل إل���ى اتفاق منطقي 

لتجنيب تعرض مدنهم ألضرار«.
وأمير خان متقي وزير اإلع���الم والثقافة في نظام طالبان 
الس���ابق، ويدير »لجنة الدعوة واإلرشاد« في حركة طالبان 
التي يتوجه إليها عسكريون أو رجال الشرطة ومسؤولون 
حكومي���ون وموظفون في القطاع العام أو مجرد مواطنين، 

إذا كانوا يريدون االنشقاق أو االستسالم.
في م���وازاة ذلك، تش���ن حرك���ة طالبان هجوم���ا في كل 
االتجاهات أطلقته في مطلع مايو/أيار، وأتاح لها االستيالء 

على مناطق واس���عة من األراض���ي األفغانية في مواجهة 
الجيش األفغان���ي الذي بات محروما من اإلس���ناد الجوي 

األميركي المهم.
وس���يطر مقاتلو الحرك���ة على عدة أقالي���م ريفية ومعابر 
حدودية مهمة مع إيران وتركمانس���تان وطاجيكس���تان، 
ولم يع���د الجيش األفغاني يس���يطر س���وى على المدن 

الكبرى وأبرز محاور الطرق.
وس���قطت عدة مناطق في والية مج���اورة لكابل في اآلونة 
األخي���رة في أيدي طالبان، ما أث���ار مخاوف من أن تهاجم 
قريب���ا العاصمة أو مطاره���ا الذي يش���كل طريق الخروج 

الوحيد للرعايا األجانب من المدينة.
وف���ي تصريح ه���و األول م���ن نوعه، ق���ال وزي���ر الدفاع 
البريطاني بن واالس في مقابلة نش���رتها صحيفة ديلي 

تلغراف، الثالثاء، إن »بريطانيا س���تعمل مع حركة طالبان 
في حال مشاركتها في الحكومة األفغانية«.

ونقل���ت الصحيفة ع���ن واالس قوله »أي���ا كانت الحكومة 
)في أفغانستان(، س���تتواصل الحكومة البريطانية معها 

شريطة التزامها بمعايير دولية محددة«.
ب���دوره، وع���د الرئي���س األفغاني الس���ابق حام���د كرزاي 
باس���تئناف محادثات جادة للسالم، تزامنا مع توجهه إلى 

الدوحة.
وقال رئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله -الذي رافق 
كرزاي إلى قطر الثالثاء- إن اللقاء المرتقب في الدوحة مع 
طالبان فرصة لمحادثات على مستوى مختلف، مضيفا أن 
طالبان مس���تعدة للقاء الوفد الذي يتوج���ه من كابل إلى 

الدوحة.

أفغانستان.. طالبان تسيطر على معبر حدودي مع باكستان والمعارك تنتقل إلى قلب المدن

االستقالل/ وكاالت: 
ح���ّذرت منظمة الصحة العالمي���ة من الجمع بين 
لقاح���ات فيروس كورونا التي تنتجها ش���ركات 
مختلفة، واصفة هذا التوجه بأنه خطير بس���بب 

قلة المعلومات عن تأثير ذلك على الصحة.
وقال���ت كبي���رة العلم���اء ف���ي المنظمة س���وميا 
س���واميناثان - الثالث���اء- إن الوض���ع س���يكون 
فوضويا في البلدان، إذا بدأ المواطنون اتخاذ قرار 

أخذ جرعة ثالثة وتحديد من يتلقاها.
من جه���ة أخرى، ش���دد المدير الع���ام للمنظمة 
تي���دروس أدهانوم غيبريس���وس عل���ى ضرورة 
أال تق���وم ال���دول الغني���ة بحجز جرع���ات معززة 
م���ن اللقاح���ات ضد في���روس كورونا لس���كانها 
المطعمين، في الوقت الذي لم تحصل فيه دول 

كثيرة على أعداد كافية من اللقاحات.

معركة تون�س
وفي ظل حالة اس���تنفار صحية في تونس التي 
س���جلت أعلى معدل وفيات للوفيات بكورونا في 
المنطقة العربية، دعا رئيس الحكومة التونسية 
هشام المشيشي إلى ضرورة توحيد الجهود في 
الداخل والخارج، وإلغاء كل المعارك السياس���ية 

واالنخراط في المعركة األساسية ضد الوباء.
المستش���فى  زيارته  -عق���ب  المشيش���ي  وأكد 
أن  الثالث���اء-  بتون���س  القط���ري  الميدان���ي 

المستش���فى س���يدعم جهود الدولة التونسية 
ف���ي مواجهة جائح���ة كورونا، وس���يعزز قدرات 
المنظومة الصحية في البالد، وفق بيان لرئاس���ة 

الحكومة.
والجمع���ة، أعلنت الس���فارة القطرية لدى تونس 
-في بي���ان- وص���ول طائرتين عس���كريتين إلى 
الب���الد، وعل���ى متنهما مس���اعدات طبية مكونة 
من مستش���فى ميداني بسعة 200 سرير مجهز 
بجميع المس���تلزمات الطبية، باإلضافة إلى 100 

جهاز تنفس صناعي.
كم���ا فّند رئيس الحكومة ما يش���اع حول انهيار 
المنظوم���ة الصحية في تونس، مش���ددا على أن 
التونسيين اليوم يسّطرون بطوالت في مواجهة 

هذه الجائحة.
بدوره، ق���ال ممثل منظمة الصح���ة العالمية في 
تونس إيف سوتيران - الثالثاء- إن البالد تسجل 
أعلى مع���دل وفيات بفي���روس كورونا في القارة 
األفريقية والمنطقة العربية بأسرها، مشددا على 
أن تونس بحاجة إلى مساعدات عاجلة ولقاحات.

وكان الرئيس التونس���ي قيس س���عيد قال إن 
بالده لن تخس���ر الح���رب في مكافح���ة فيروس 
كورونا، وإنها قادرة على تج���اوز الظرف الوبائي 
الدقي���ق، كما أعلن رئيس البرلمان ورئيس حركة 
النهضة راشد الغنوشي إصابته بفيروس كورونا.

وحّتى مس���اء الثالثاء، ارتف���ع إجمالي اإلصابات 
بالفيروس في تونس إلى 510 آالف و396، منها 
16 ألفا و651 وفاة، و406 آالف و349 حالة تعاف.
وف���ي س���ياق متص���ل، أص���درت إدارة األغذية 
والعقاقير األميركي���ة تحذيرات جديدة لمتلقي 
 Johnson &( لقاح جونس���ون آن���د جونس���ون

Johnson( مما سمته اإلصابة بمتالزمة نادرة.
وأضاف���ت اإلدارة أن 100 ش���خص من أصل 13 
مليونا تلقوا لقاح جونسون آند جونسون، أصيبوا 
بمتالزمة نادرة ت���ؤدي إلى ضعف في العضالت 

والشلل في بعض األحيان.

انتقاد اأممي
وانتق���دت األمم المتح���دة الحظر ال���ذي فرضه 
االتح���اد األوروبي على دخول األش���خاص الذين 
 )AstraZeneca( حصلوا على لقاح أس���ترازينيكا

إلى أراضيه.
وج���اء ذلك ف���ي مؤتم���ر صحفي عق���ده فرحان 
حق نائب المتحدث باس���م األمي���ن العام لألمم 
المتحدة، أمس الثالث���اء، بالمقر الدائم للمنظمة 

الدولية في نيويورك.
ومنذ أس���بوع، أعلنت الهيئ���ات التنظيمية في 
االتح���اد األوروبي أن لقاح أس���ترازينيكا المصنع 
في الهند لم يستكمل الوثائق الالزمة المتعلقة 

بطريقة اإلنتاج ومعايير مراقبة الجودة.

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من الجمع بين 
لقاحين وتونس تحشد لمعركتها ضد الوباء

طهران/ االستقالل: 
أكد الرئيس اإليراني، حسن روحاني، أمس األربعاء، أن بالده لديها القدرة على تخصيب 

اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة إذا اقتضت الحاجة.
وقال روحاني، خالل اجتماع الحكوم���ة: »امس، يمكن لمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية أن 
تخصب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة و60 بالمئة، وإذا احتاجت مفاعالتنا، فيمكنها أيضا 

التخصيب بنسبة 90 بالمئة«.
وأضاف: »إن المتش���ددين في إسرائيل والس���عودية وأمريكا سعوا بشتى السبل لعدم 
توقيع االتفاق النووي«، مشددا على أن بالده سعت للحفاظ على االتفاق بجميع الوسائل 

»إال أن ترامب انسحب منه وفرض عقوبات مشددة على الجمهورية اإلسالمية«.
وأعلنت وزارة الخارجية اإليرانية، يوم االثنين الماضي، عن تقديم التقرير الفصلي ال�22 
حول االتفاق النووي وآخر مستجدات المفاوضات الجارية في فيينا، إلى مجلس الشورى 

)البرلمان(.
وقال المتحدث باس���م الخارجية اإليرانية س���عيد خطيب زادة، في تصريح له، إن »وزارة 
الخارجي���ة س���تقدم تقريرها الفصلي ال� 22 لمجلس الش���ورى اإلس���المي حول االتفاق 
النووي وأحدث أوضاع المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا«، حسب »وكالة 

فارس« اإليرانية.
واس���تضافت العاصمة النمس���اوية، فيينا، اجتماعات لجنة االتف���اق النووي منذ أبريل/ 

نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل باالتفاق.
ووقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروس���يا والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وإيران، 

على االتفاق الذي يحمل اسم »خطة العمل الشاملة المشتركة«.
وشمل االتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها 
الن���ووي لضمان عدم امتالك طهران ألس���لحة نووية، ولكن في ع���ام 2018 أعلنت إدارة 

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب االنسحاب من االتفاق.

روحاني: المتشددون في السعودية و »إسرائيل« 
وأمريكا سعوا بقوة لعدم توقيع االتفاق النووي
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غزة/االستقالل:
ذكرت مصادر مقرب����ة من البيت األخضر الرفحي 
، أن الكابت����ن محم����ود المزي����ن ، أبرز األس����ماء 
المرشحة لتولي تدريب الفريق األول للكرة ، خلفًا 

للمستقيل الكابتن إسالم أبو عريضة .
وتجري إدارة النادي مفاوضات مكثفة مع المزين 
في الس����اعات األخيرة، من أج����ل تدريب الفريق 
الذي س����بق له قيادته لحص����د لقب دوري المجد 
الثالث  موس����م 2006/2005 ولقب دوري المجد 

الرابع موسم 2026/2015.
وقال����ت ذات المصادر، أن االتف����اق بين الطرفين 
وصل إل����ى مراحل متقدم����ة ، وفي ح����ال تعثر 
المفاوضات فإن أس����م نادر النمس مطروح بقوة 
على طاولة إدارة النادي ، والذي وضعت أيضا خيار 
تكليف الكابتن س����عيد الكرد قيادة الفريق في 

المباريات المتبقية من الدوري .
ويعيش بطل الدوري آخر نسختين ، تذبذبات في 
المستوى والنتيجة ، محتال المركز السادس ب� 20 
نقطة ، من 5 انتصارات و 5 تعادالت و5 خسائر .

التفاح يجدد الثقة
قرر مجلس إدارة ن����ادي التفاح الرياضي، تجديد 
الثق����ة بالجه����از الفني لفريق ك����رة القدم األول 

المنافس ب����دوري الدرجة الممتاز ، بعد خس����ارة 
الفري����ق أمام اله����الل ضمن منافس����ات الجولة 

الخامسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.
و دع����ا مجل����س إدارة النادي جماهي����ر و محبين 
النادي بمس���اندة الفريق في المرحلة القادمة 
من أجل الخروج م���ن حالة غياب النتائج التي 
الزمت الفريق في المباريات األخيرة متمنيًا أن 

ينجح الفريق في اجتياز المرحلة الصعبة التي 
يم���ر بها وأن يحافظ عل���ى تواجده في دوري 

الدرجة الممتازة .
يشار إلى أن الجهاز الفني يضم نبيل صيدم 
مدي���رًا فنيًا و صادق لولو م���درب عام و جهاد 
غبن مدربًا لحراس المرمى ، و مصطفى قنيطة 

معالجًا.

خدمات رفح يفكر في عودة » المزين » لتدريبات الفريق

غزة/االستقالل:
حسم االتحاد الفلس���طيني لكرة القدم, 
قراره النهائ���ي بخصوص مصير الالعب 
عماد فحجان في الموسم الكروي الحالي.

وأكد اتحاد الق���دم, انه قيد فحجان على 
كشوفات شباب رفح رسميا, بعد األوراق 
القانونية التي قّدمها النادي لتس���جيل 
العبه الجديد. ورغم أن خدمات رفح حاول 
االعت���راض عل���ى تس���جيل الالعب على 
كشوفات جاره الشباب, إال أن اتحاد القدم 

أقّر بصحة وقانونية الصفقة.
ومن المقرر أن يظهر فحجان مع ش���باب 
رفح ض���د ش���باب جبالي���ا ف���ي الجولة 
السادس���ة عش���رة م���ن دوري الدرج���ة 
الممتازة, كونه وّقع عقدا مع الفريق مدته 

3 مواسم ونصف.

احتاد القدم 
يح�صم م�صري 
"فحجان"

غزة/االستقالل:
أقيمت مباراتان ضمن منافس���ات دوري جوال 
لكرة الطائرة، وذلك بصالة س���عد صايل غرب 
مدينة غزة، وحقق خدم���ات جباليا الفوز على 
جاره الشباب، و تغلب بيت حانون األهلي على 

المغراقة بثالثة أشواط نظيفة .
وتمك���ن خدم���ات جباليا من خط���ف صدارة 
المجموعة بف���وزه على جاره الش���باب بثالثة 
أشواط مقابل ش���وط واحد، في لقاء مثير منذ 

بدايته حتى نهايته .
شوط أول مثير بين الفريقين ، استمرت فيه 
النديه حتى نجح الخدمات في خطف الشوط 

بنتيجة )26_24(.
و في الش���وط الثاني، حس���م ش���باب جباليا 
الشوط بنتيجة ) 25_22( ، في ظل تراجع غير 

مبرر لالعبي الخدمات.
و يشتعل اللقاء في الش���وط الثالث، و نقطة 
هنا و أخرى هناك ، لينتهي الشوط )25_22( 

لصالح خدمات جباليا.
و في الش���وط الرابع ، حسم الخدمات النتيجة 

مبكرا بنتيجة )25_19( دون الوصول ألشواط 
إضافية .

لينتهي ديرب���ي المخيم  بفوز مثير لخدمات 
جباليا على جاره الشباب بثالثة أشواط لشوط 

وحيد.
وفي المباراة الثانية، تمك���ن بيت حانون من 

الفوز على المغراقة بثالثة أشواط دون مقابل.
و لم يتصعب الحوانين من حس���م األش���واط 
الثالثة ، في ظل تواضع فريق المغراقة ، حيث 
تغل���ب الحوانين في الش���وط األول )25_16( 
، و في الش���وط الثان���ي )25_17( ، و أخيرا في 

الشوط الثالث )25_19(.

ديربي جباليا خدماتي وبيت حانون يتخطى المغراقة بدوري »جوال« لكرة الطائرة
لندن/االستقالل:

أكد المدافع اإلنجليزي هاري ماجواير، أن ش���عور األلم من الهزيمة التي تلقاها منتخب بالده في 
نهائي اليورو أمام إيطاليا، لن يختفي بصورة كاملة.

وقال ماجواير بحس���ب ما نقلت صحيفة »ذا صن« البريطانية: »كل خيبات األمل تس���تمر حولك 
وتفكر دائًما بها، ال أزال أفكر في روسيا )الخروج من نصف نهائي كأس العالم(، وسأظل أفكر في 

هذا النهائي )اليورو( لسنوات عديدة قادمة«.
وأضاف: »كنت أمل أن نحظى بليلة للذكرى، قدمنا كل شيء لدينا، لكن لم يكن ذلك كافًيا، ال أزال 

أشعر بخيبة األمل«.
وواص���ل ماجواير: »من المحبط للغاية أن ال تخس���ر أي مباراة ط���وال البطولة، وال تكون البطل في 
نهاي���ة المطاف، لكن نحن في وضع أفضل مما كنا عليه في روس���يا، ونأمل في العودة من قطر 

)مونديال 2022( بمركز أفضل مما نحن فيه اآلن«.
وتابع: »في هذه البطولة )اليورو(، حققنا 3 انتصارات في األدوار اإلقصائية، وخسرنا مباراة بركالت 
الترجيح، وهذه يظهر مدى تقدم الفريق، نحن فريق شاب يملك خبرة سيئة من خسارة النهائي، 

لكن سنتعلم منه«.
واستكمل المدافع اإلنجليزي: »بالنسبة لي، شعوري أفضل بلعب النهائي مما كان عليه شعوري 
باللع���ب في نصف النهائي أم���ام كرواتيا )في كأس العالم(، من حي���ث الحالة الذهنية والثقة 

واإليمان«.
وأتم: »أنا على ثقة أننا في األدوار اإلقصائية المقبلة س���نتطور وسنتعلم، وال يتبقى على كأس 

العالم سوى 16 شهًرا«.

ماجواير: ألم اليورو سيالحقني لسنوات

االستقالل/وكاالت:
يواجه مانشستر يونايتد منافسة من توتنهام هوتسبير، في سباق 

ضم المدافع األرجنتيني كريستيان روميرو من الدوري اإليطالي.
ويتواجد الالعب البالغ من العم���ر 23 عاًما في صفوف أتاالنتا على 
سبيل اإلعارة من يوفنتوس لمدة عامين، وقدم مستويات جيدة مع 

فريقه الموسم الماضي.
كم���ا تواجد روميرو مع المنتخب األرجنتين���ي الذي توج بلقب كوبا 
أمريكا منذ أيام، وشارك في 3 مباريات من بينها المشاركة أساسًيا 

في الفوز على البرازيل بالنهائي بهدف دون رد.
وبحسب موقع »كالتش���يو ميركاتو«، يرغب أتاالنتا في تفعيل بند 
الشراء في عقد الالعب والبالغ 13,6 مليون جنيه إسترليني، ومن ثم 

بيعه بمبلغ أكبر لألندية المهتمة بضمه.
ومن المتوقع أال يقل ثمن روميرو عن 39 مليون جنيه إسترليني، وقد 

يصل الرقم إلى 51 مليون إسترليني مع اإلضافات.
وبدورها أش���ارت صحيفة »ذا صن« البريطانية إلى اهتمام كل من 
مانشس���تر يونايتد وتوتنهام بضم الالعب، م���ع وجود رغبة أيًضا 
من برش���لونة لضمه لمنافس���ة الثنائي جيرارد بيكيه وكليمينت 
لينجلي���ت، إال أن عالقة اليونايتد الجيدة م���ع الفريق اإليطالي قد 

تسهل من عملية إتمام الصفقة.

توتنهام ينافس اليونايتد على مدافع األرجنتين
ميونخ/االستقالل:

أعلن بايرن ميونخ، بطل ألمانيا 
، ع����ن ضم موهب����ة إنجليزية 
صاع����دة، يتوقع له����ا النجاح 

الكبير مستقبال.
 ، وقدم بايرن ميونخ األلماني 
الموهبة اإلنجليزية اليافع عمر 
ريتشاردز، البالغ من العمر 21 

ربيعا، إلى الجماهير.
ويعتب����ر ذل����ك نص����را كبيرا 
لفريق باي����رن، إذ حصل على 
مقابل  دون  ريتشاردز  توقيع 
من فريق ريدينغ الذي يلعب 
في الدوري اإلنجليزي للدرجة 

األولى.
وقال ريتشاردز بعد انضمامه 
إلى بايرن إنه سعيد بأن يكون 
هنا في ميونيخ وان يش����ارك 

في التدريب، كما أنه س����عيد 
بأن يكون م����ع زمالئه وأعضاء 
ووصف  واإلداريين.  الفري����ق 
الم����كان بأنه رائع، مضيفا أنه 

سوف يتطور هنا.
وتحدث ريتشاردز كذلك عن 
تجاه  العنصرية  التصرف����ات 

إنجلترا  الس����ود في  الالعبين 
عق����ب نهاي����ة بطول����ة األمم 
في  )ي����ورو 2020(  األوربي����ة 
ويمبل����ي، حيث وصفها بأنها 
ظاهرة قبيحة ويجب التخلص 
منه����ا. وناش����د الجميع وقف 

مثل هذه الظواهر السلبية.

بايرن ميونخ يعلن عن ضم موهبة إنجليزية قادمة بقوة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي 

حمكمة الو�سطى ال�سرعية
اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية

قدم���ت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة من مختارة عش���يرة في منطقة 
النصيرات تتضمن أن / زينب رمضان محمد علي الزيني والمش���هورة أبو 
معال من مصر وس���كان النصيرات توفيت الى رحم���ة الله تعالى بتاريخ 
2014/5/22 وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي ف���ي أوالدها المتولدين 
له من زوجها المتوفى قبله عبد المالك س���لمان علي ابو معال وهم : محمد 
ومرتجى وكمال وابراهيم واس���ماعيل واس���امة وهالة وسها وامل وسحر 
ث���م بتاريخ 2014/8/1 م توفى اس���امة المذكور وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقالي في زوجته امنة محمد س���لمان ابو معال وفي اوالده منها وهم 
عمرو ومهن���د ومحمد ومصطفى وغادة ومروة وال وارث له س���وى من ذكر 
وليس لها وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الوسطى 
الشرعية خالل تاريخ خمسة عشر يوما من النشر وحرر في 2013/7/13م.

قا�سي الو�سطى ال�سرعي 
ح�سام ابراهيم احلليمى

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

اعلن أنا المواطنة/  ليلى اش���رف عبد الس���ميع ابو طه   
عن فقد هويتي الشخصية التي تحمل رقم  

  407072867  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 
مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعلن أن���ا المواطنة /   اميرة محمد عياده ابو صقر  عن 
فقد هويتي الشخصية التي تحمل رقم 402909881  
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب 

مركز شرطة .

اعلن أنا المواطن / يوس���ف بشير يوسف شراب    عن 
فقد هويتي الشخصية التي تحمل رقم 403096381 
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب 

مركز شرطة .

اعلن أنا المواطن /  أسامة نبيل محمد مليحه   عن فقد 
هويتي الش���خصية التي تحمل رقم )803133842( 
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب 

مركز شرطة .

اعل���ن أن���ا المواطنة / صفية مس���لم زايد اب���و العراج    
عن فقد هويتي الشخصية التي تحمل رقم 

 962317350  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 
مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعلن أنا المواطنة /   منيرة عبد القادر محمد معبد    عن 
فقد هويتي الشخصية التي تحمل رقم 976476218 
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب 

مركز شرطة .

رام الله / االستقالل:
أفاد نادي األسير الفلس���طيني، بأنه من المفترض أن تفرج سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي عن ثالثة أسرى اليوم الخميس.
وأوضح النادي أن سلطات االحتالل ستفرج عن األسير نور الدين أبو رجيلة، من 

بلدة عطارة قضاء رام الله، بعد انتهاء محكوميته البالغة )15( عامًا.
كما وس���تفرج عن األس���ير يزن كمال ش���اكر لحلوح )28 عامًا( من جنين، بعد 

انتهاء محكوميته البالغة ثماني سنوات، من سجن »جلبوع«.
ومن المقرر أن تفرج سلطات االحتالل أيًضا عن األسير عماد سواركة )37 عامًا(، 
من أريحا، والذي خاض إضرابًا مفتوحًا عن الّطعام استمّر )56( يومًا وأنهاه في 

أّيار/ مايو الماضي بعد اّتفاق بإنهاء اعتقاله اإلداري في يوليو/ تموز الجاري.

اقتحموا مصليات المسجد.
كم���ا اقتحم ع���دد م���ن المس���توطنين محيط باب 
األس���باط، أحد أبواب المسجد األقصى، وشرعوا بأداء 

طقوس تلمودية استفزازية في المكان.
وشرع المستوطنون منذ األس���بوع الماضي باقتحام 
أكثر من منطقة داخل س���احات األقصى، في سابقة 
خطيرة وعلى غير المعتاد، ما يجعل المس���جد كاماًل 

مستباًحا القتحاماتهم.
وألول م���رة وصل المس���توطنون إلى منطقة الس���ور 
الشمالي للمس���جد األقصى بحماية قوات االحتالل، 

علما أّن االقتحامات لم تكن تمر من هذه المنطقة.
كم���ا تعمد المس���توطنون الصعود إل���ى صحن قبة 
الصخرة المش���رفة، بالتزامن مع طرد عدد من الشبان 
من جنود االحتالل وإخراجه���م بالقوة بذريعة أنهم 

يزعجون المستوطنين.
ويس���تعد المس���توطنون القتحام واس���ع للمسجد 
األقص���ى المبارك في الثامن م���ن ذي الحجة، والذي 
يتزام���ن مع ما يس���مى »ذكرى خ���راب الهيكل« كما 

يزعم المستوطنون.
وفي السياق أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي 
خالل مواجهات اندلعت بين قوات االحتالل والشبان 
في مخيم »الفارعة« لالجئين الفلس���طينيين جنوب 

طوباس.
وأفاد مدير نادي األسير في طوباس كمال بني عودة، 
بأن ش���ابا أصيب برصاصة حية في القدم اليس���رى، 

نقل على إثرها إلى المستشفى. 
كم���ا هدمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، 
11 مسكًنا من البيوت والخيام والبركسات السكنية، 
لمواطنين فلس���طينيين من تجمع »القبون« البدوي 
ق���رب قرية »المغير« ش���مال ش���رق رام الله )وس���ط 

الضفة الغربية المحتلة(.
وقال الناش���ط الصحفي، فارس كعابنة، في تصريح 
صحفي: إن قوات كبيرة من الجيش االحتالل ترافقها 
عدة ش���احنات داهمت المنطقة، وحاصرتها من كل 

الجهات.
وأضاف أنهم ش���رعوا في عملية هدم واسعة طالت 
جميع المنش���آت، التي تمتلكها 11 أسرة من عائلة 
ارشيدات، وهي عبارة عن منازل من الصفيح والخيام 

وحظائر األغنام.
وتاب���ع: »اس���تولت ق���وات االحتالل عل���ى ممتلكات 
ومقتنيات المواطنين هناك وش���ردت العائالت في 
الع���راء، إضافة إلى االس���تيالء على ج���رارات زراعية 

وصهاريج مياه ووحدات طاقة شمسية«.
وأشار الناشط كعابنة إلى أن قوات االحتالل تسعى 
بذلك إلى إنهاء الوجود البدوي بهدف إتاحة المجال 
إلكم���ال الش���ريط االس���تيطاني على ط���ول الحزام 
الش���رقي للضفة وفصل األغوار ع���ن الضفة الغربية 

المحتلة.
يش���ار إل���ى أن س���لطات االحتالل تس���تهدف منذ 
س���نوات التجمعات البدوية شمال رام الله وشرقها، 
عب���ر عمليات ترحي���ل وتهجير مس���تمرة تواجهها 
العائالت، كما أقدمت قبل أش���هر على هدم مدرسة 

في المكان.
وصعدت سلطات االحتالل من عمليات هدم المنازل 
والتي بلغ عددها 24 منزال، فضال عن عشرات المنازل 
التي أخطر أهلها بالهدم، مقابل 3 منازل هدمت في 

شهر مايو الذي سبقه.
وبلغ ع���دد الممتل���كات المدمرة من مح���ال تجارية 

ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها 36 منشأة.
كما هدم���ت جراف���ات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
األربعاء، بركًس���ا لألغنام في قري���ة النبي صموئيل 
شمال غربي القدس المحتلة، وأخطرت بهدم منشآت 

أخرى.
وأف���اد المواطن إبراهي���م عبيد بأن قوة من ش���رطة 
االحت���الل ترافقه���ا جراف���ة هدمت البرك���س الذي 

تتجاوز مساحته 26 متًرا وتركت أغنامه بالعراء.
وأضاف أن قوات االحت���الل وزعت عدًدا من إخطارات 
الهدم في القرية، من بينها إخطار بهدم بركس���ين 

للمواطنين محمد عايد، وزعل أبو داهوك.
وكان جندي إس���رائيلي اصيب بالرصاص في عملية 
إطالق نار، استهدفت قوات االحتالل المتمركزة على 

حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.
ا أصيب بجراح  وقالت وس���ائل إعالم عبرية، إن جندًيّ
ف���ي ي���ده بعد إط���الق الرص���اص عليه من س���يارة 

فلسطينية.
وتمكن منف���ذو العملية من االنس���حاب من المكان، 

وذك���رت قوات االحت���الل أنها تعمل عل���ى مالحقة 
السيارة، ونصبت عشرات الحواجز في مدينة القدس.

وعقب العملية أغلق���ت قوات االحتالل حاجز قلنديا، 
ومنعت المواطنين من التنقل في كال االتجاهين.

يش���ار إلى أن األس���يرة المح���ررة ابتس���ام كعابنة 
م���ن مخيم عقب���ة جبر ف���ي أريحا استش���هدت في 
2021/6/12 برصاص االحتالل على حاجز قلنديا بعد 

محاولتها تنفيذ عملية طعن.
وف���ي س���ياق متص���ل أصيب، جن���دي إس���رائيلي 
بالرصاص ف���ي عملية إطالق نار، اس���تهدفت قوات 
االحت���الل المتمرك���زة على حاجز قلنديا العس���كري 

شمال القدس المحتلة.
ا أصيب بجراح  وقالت وس���ائل إعالم عبرية، إن جندًيّ
ف���ي ي���ده بعد إط���الق الرص���اص عليه من س���يارة 

فلسطينية.
وتمك���ن منفذو العملية من االنس���حاب من المكان، 
وذك���رت قوات االحت���الل أنها تعم���ل على مالحقة 
الس���يارة، ونصب���ت عش���رات الحواجز ف���ي مدينة 

القدس.
وعق���ب العملية أغلقت قوات االحتالل حاجز قلنديا، 

ومنعت المواطنين من التنقل في كال االتجاهين.
يش���ار إلى أن األس���يرة المح���ررة ابتس���ام كعابنة 
من مخي���م عقبة جبر ف���ي أريحا استش���هدت في 
2021/6/12 برصاص االحتالل على حاجز قلنديا بعد 

محاولتها تنفيذ عملية طعن.
ويقع حاج���ز قلنديا قرب بلدة قلندي���ا بين القدس 
ورام الله، وأقامه االحتالل بعد االنتفاضة الثانية عام 
2000 ليكون الحاجز الرئيس���ي الذي يفصل شمال 
الضّفة الغربّية عن القدس، وليش���ّكل أحد المداخل 

القليلة للمدينة.
وُيعد حاجز قلنديا من أكثر الحواجز اكتظاًظا وإذالاًل 
من بين حوالي 100 حاجز إسرائيلي دائم في الضفة 
الغربّية، حيث َيعبر منه أعداد كبيرة من فلسطينيي 

ا. شمال ووسط الضّفة الغربّية يومًيّ
وأغلقت قوات االحتالل الطريق القديم الواصل بين 
رام الله والقدس بجدار إس���منتي يصل ارتفاعه إلى 
ثمانية أمتار بعد أن أعلنت عن توس���يع مستوطنة 

معاليه أدوميم شرق مدينة القدس

اأكرث من 230 نادي األسير: االحتالل 
يفرج عن 3 أسرى

غزة/ االستقالل:
جددت لجنة دعم الصحفيين، يوم أمس، استنكارها 
وإدانتها الس���تمرار حمالت اإلع���دام الرقمي التي 
تشنها  ش���ركات  مواقع التواصل االجتماعي بحق 
مواق���ع االخبار الفلس���طينية، محذرة من اس���تمرار 
االنحياز الواضح لمطالب االحتالل اإلس���رائيلي في 

طمس الرواية الفلسطينية دون سابق انذار.
وجاءت إدانة اللجنة بعد أن أقدمت شركة فيسبوك، 
على ح���ذف صفحة وكالة ش���هاب الفلس���طينية 
لألنباء، والتي تتابع من قبل )7.5( ماليين ش���خص 
من مختلف دول العالم، في محاولة لمنع ما ينش���ر 
عب���ر صفحتها م���ن اخبار وم���ا يرتكب���ه االحتالل 

اإلسرائيلي  من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأوض���ح منس���ق لجن���ة دع���م الصحفيي���ن صالح 
المصري، أن هذا العام2021 ش���هد زيادة ملحوظة 
ف���ي االنته���اكات ض���د المحت���وى عل���ى مختلف 

المنصات، أبرزها مسح ش���ركتي جوجل وأبل السم 
فلس���طين من تطبيق���ات الخرائ���ط الخاصة بهما 
واستبداله ب� »إسرائيل، وكذلك ما أقدم عليه مكتب 
التحقيقات الفدرالية ووزارة التجارة األميركية على 
حظر موقع قناة فلس���طين اليوم الفضائية دون أي 
س���ابق اش���عار او تبرير، موضحُا أن هذه اإلجراءات 
تعد انتهاك صارخ لحرية ال���رأي والتعبير، وانحياز 
للكيان اإلس���رائيلي الذي يحارب المحتوى والرواية 

الفلسطينية وكل صوت حر .
 وذكر أنه منذ بداية العام الحالي 2021،  س���جلت 
لجنة دعم الصحفيين أكثر من )194( انتهاكًا رقميًا 

بهدف التضييق على حرية العمل الصحفي.
وقال المصري:« إن ش���ركات التواص���ل االجتماعي 
تتوس���ع في تضييق الخناق على العمل الصحفي 
فلس���طينية  أنب���اء  ووكاالت  لمواق���ع  واإلعالم���ي 
الكتروني���ة، نتيج���ة محتواه���ا، ٕاما بمن���ع وصول 

المنش���ورات للمتابعين أو تقييد للصفحة أو حذف 
منشورات أو منع من استخدام خصائص معينة،

وطالب المصري المنظم���ات والهيئات والجمعيات 
الدولية المعنية بحماية اإلعالميين والمؤسس���ات 
اإلعالمي���ة والمعنية بحماية حرية ال���رأي والتعبير 
وحقوق االنس���ان ال���ى اتخ���اذ اإلج���راءات الالزمة 
لمن���ع تكرار مثل ه���ذه القرصنة وتؤك���د على حق 
المؤسس���ات اإلعالمية في البث والنشر مع التزامها 
أصول العمل الصحفي، و ميثاق شرف الصحفيين، 

واالعالن العالمي لحقوق االنسان.
وش���دد على ضرورة اس���تمرار المواقع الفلسطينية 
في محاربة المضايقات الممارس���ات التي تش���نها 
مواقع التواصل االجتماعي إليصال رس���الة الشعب 
الفلسطيني للعالم أجمع، مؤكًدا ضرورة التواصل مع 
جهات عربية للتواصل م���ع إدارة منصات التواصل 

لحماية المحتوى الفلسطيني.

لجنة دعم الصحفيين تطالب بتدخل دولي وعربي لحماية المحتوى الفلسطيني

رام الله/ االستقالل:
 أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن عمليات ه���دم المنازل والمنش���آت 
الفلس���طينية التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي، وآخرها ما جرى يوم 
أمس، من هدم 11  مس���كنًا ومنش���آت وخيم في تجمع القبون البدوي قرب 

قرية المغير شمال شرق رام الله.
واعتب���رت الوزارة في بيان لها، أن هذه جريمة حرب، وجريمة ضد اإلنس���انية 
وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. وأكدت أن جريمة هدم المنازل تندرج 
في إطار مخطط إس���رائيلي استعماري إحاللي، يهدف إلى استكمال حلقات 
تهويد وأسرلة القدس واألرض المصنفة »ج« بما فيها األغوار، وتفريغها من 

أصحابها األصليين، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للتوسع االستيطاني.
وشددت الوزارة على أنه بات واضحا أن حكومة االحتالل تستخف بالمطالبات 
الدولية واألممية بوقف هدم المنازل فورا، وتس���تهتر بعديد التقارير التي 
صدرت ع���ن منظمات دولية وأممي���ة ذات مصداقية تش���رح حجم التمييز 
العنصري واالضطهاد والقمع الذي يتعرض له ش���عبنا الفلس���طيني، جراء 

استمرار االحتالل واالستيطان.

الخارجية تدين سياسة هدم منازل المواطنين 
وتعتبره استخفافًا بالمطالبات الدولية بوقفها
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نيودلهي/ االستقالل: 
أثارت والدة طفل ضجــــة كبيرة في الهند، وذلك لميالده بـ«3 رؤوس«، حتى 
أصبح منزل الطفــــل حديث الوالدة، مزارا يتوافد عليــــه أهل القرية لرؤيته، 

ولقب بـ“الطفل المعجزة”.
ويتوافد الغرباء فــــي الهند لرؤية الرضيع؛ منذ اإلعالن عن والدته، في والية 
أوتار براديش، يوم 12 يوليو الجاري، بحسب ما نشرت صحيفة »ديلي ستار« 

البريطانية.
كانت األم التي تدعى »راجيني » مرت بحمل طبيعي وصحي مما جعل والدة 
طفل بثالثة رؤوس أكثر صدمة، وُتظهر الصور ولقطات الفيديو، الرأســــين 

اإلضافيين متصلين مباشرة بمؤخرة رأسه الطبيعي، وحتى لهما شعر.
ويبدو أن الرأســــين اإلضافيين ثقيالن، لكن ال يبدو أن الطفل يعاني من أي 
نوع من األلم، وبحسب ما ورد ، فإن كال من األم والطفل في حالة جيدة، وغادرا 

المستشفى وعادا إلى المنزل.
ومع ذلك يقال إنهم منزعجون بعد أن غمرتهم زيارات األشخاص اليائسين 
لرؤية المولود الجديد، يقال إن السكان المحليين يطلقون عليه اسم »تجسد 
الله« ويســــافر الناس أميااًل للوصول إلى المنــــزل حتى يتمكنوا من مباركة 

الطفل.

حالة نادرة.. والدة طفل 
بـ 3 رؤوس تثير ضجة

)apaimages(     ك�شك على الر�شيف لبيع الأطعمة وامل�شروبات التقليدية اإىل جانب عر�ض الكتب الثقافية والتاريخية واللوحات الفنية جنوب قطاع غزة

بكين/ االستقالل: 
نشرت وســـائل اإلعالم الصينية مؤخًرا قصة 
مروعة لفتاة تبلغ من العمر 13 عاًما عثر عليها 
الصيادون في جزيرة مهجورة، بعد أن وضعها 

والداها هناك كعقاب لها.
وفـــي نهاية هذا األســـبوع، أبلـــغ الصيادون 
المحليون الشرطة في مدينة ويهاي بمقاطعة 
شـــاندونغ الصينية بوجود فتاة صغيرة على 
جزيرة صغيـــرة مهجورة، علـــى بعد كيلومتر 
واحد من البر الرئيسي، واقتربت منهم الفتاة 
قائلة إن والديها أخذاها إلى الجزيرة رغما عنها، 

وتوسلت إليهم أن يأخذوها إلى الشاطئ.
وعند وصولها إلى الجزيرة، عثرت الشرطة على 

الفتاة ووالديها، وعلمـــت أن وجودهم هناك 
كان أســـلوبًا غريبـــًا لتعليم الفتـــاة عن حياة 

المشقة والمحن.
وأوضح والدا الفتاة أنها كانت متمردة وشقية، 
وكانت قد تركت المدرسة وبالكاد كانت تنزل 
من غرفتها لتناول الطعام، وشعرا أنها كانت 
تهـــدر إمكاناتها، لذلك قررا أن الوقت قد حان 

التخاذ إجراءات قاسية بحقها.
وبعد التحـــدث مع خبير فـــي المغامرات، قرر 
الزوجان اصطحاب ابنتهما إلى جزيرة مهجورة 
قريبة لتحفيز إمكاناتها، من خالل إجبارها على 
البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية. إال أن 
األمور لم تسر كما خطط والد الفتاة، فبداًل من 

محاولة تعلـــم القدرات الالزمة للبقاء على قيد 
الحياة، تســـللت الفتاة بعيـــًدا عندما لم يكن 
والداها منتبهين وطلبت المساعدة من بعض 

الصيادين.
وبعد وصول الشــــرطة، رفض والدا الفتاة في 
البداية مغادرة الجزيرة، بحجة أنهما قد حضرا 
مجهزين باإلمدادات الالزمــــة مع خبير البقاء 
على قيــــد الحياة، وأصرا علــــى أنهما يريدان 
مواصلــــة برنامجهما الغريب إلعــــادة تأهيل 

ابنتهما.
وفي النهاية، أقنعت الشرطة األسرة بمغادرة 
الجزيرة والعودة إلى منزلهم في البر الرئيسي، 

بحسب موقع أوديتي سنترال.

يحاوالن تأديب ابنتهما بوضعها على جزيرة نائية

القاهرة/ االستقالل: 
خيــــم الحزن علــــى أهالي مركــــز الخانكــــة التابع 
لمحافظــــة القليوبية شــــمالي العاصمة المصرية 
القاهرة، وذلك عقب تشــــييع جثمان طفل ذبحته 
جارتــــه ودفنته في قبو المنزل بمســــاعدة زوجها 
وأبنائهــــا، بعد خطفه، بســــبب خالفات مع والدته 

على مبلغ 8 آالف جنيه.
وكشــــفت والدة الطفل القتيل، وتدعى سمر، أمام 
الجهات المسؤولة عن التحقيق، تفاصيل الواقعة، 
حيث قالت إنها فوجئت يوم الحادث باختفاء ابنها 
عمار البالغ من العمر 6 سنوات من أمام المنزل أثناء 
تناولهما وجبــــة اإلفطار مع جارتها المتهمة بذبح 
الطفل، مشيرة إلى أن المتهمة قامت هي وزوجها 

بذبحه، وبعدها جاءت لتناول الطعام معها.
وأشــــارت والدة الطفل إلــــى أن المتهمة وزوجها 
وأبناءها، كانوا يقومون بالبحث معهم طوال فترة 
اختفاء ابنها، موضحة أن المتهمة كانت توهمها 

بخطفه أثناء البحث.
وأوضحــــت األم أثناء التحقيقــــات، أن الدافع وراء 
ارتكاب جارتها الجريمة، هــــو خالف مالي على 8 

آالف جنيه َدين على المتهمة.
وتلقــــت مديرية أمن القليوبيــــة، إخطارا من مركز 
شرطة الخانكة، بورود بالغ من عائلة الطفل، يتهم 
جيرانهم بخطف الولد وقتله، عقب ظهورهم في 

كاميرات المراقبة برفقة نجلهم.
وبالمعاينة والفحص، تبيــــن وجود خالفات مالية 

بين الجارة البالغة من العمر 45 عاما، ووالدة الطفل 
المجني عليه، وبناء عليه استدرجت الطفل لمنزلها 
وذبحته بســــالح أبيض، ودفنته فــــي قبو المنزل 
بمســــاعدة زوجها )47 عامــــا(، وابنيهما )22 و25 

سنة(.
وتم ضبط المتهميــــن، الذين اعترفــــوا بارتكاب 

الجريمة بعد مواجهتهم باألدلة.
وكانت نيابــــة الخانكة قد صرحــــت بدفن جثمان 
الطفل عمار بمنطقــــة القلج بالخانكة، بعد انتهاء 
تقرير التشــــريح، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام 
على ذمة التحقيــــق، ووجهت تهمة القتل العمد 
للمتهمة األولى، والتســــتر وإخفاء الجثة لزوجها 

وابنيها.

جريمة مروعة في مصر.. ذبحت طفال ثم تناولت اإلفطار مع والدته

لندن/ االستقالل: 
طور العلماء دوًما أدوات وأجهزة إلكترونية؛ لتســـهيل الحياة أكثر، فقد كشف 
علمـــاء عن اختراع جهاز رائد يحول األصابـــع المتعرقة إلى مصدر طاقة يمكنه 

إعادة شحن البطاريات أثناء النوم.
وكمـــا يزعم العلماء في جامعة كاليفورنيا بمدينة ســـان دييجو، بمجرد ارتداء 
هذا الجهاز لمدة 10 ســـاعات من الغفوة؛ ينتج طاقة كافية لتشـــغيل بطارية 

لمدة 24 ساعة .
وتتطلب معظم األجهزة القابلـــة لالرتداء المنتجة للطاقة والموجودة حالًيا في 
الســـوق من مرتديها، أداء تمرين مكثـــف أو االعتماد على مصادر خارجية مثل 

ضوء الشمس أو التغيرات الكبيرة في درجة الحرارة.
ولكـــن اآلن ، ابتكر الباحثون شـــكاًل جديًدا تماًما مـــن آالت حصاد الطاقة التي 
تولد الطاقة، حتى عندما يكون مرتديها جالًســـا ساكًنا تماًما، بحسب ما نشرت 

صحيفة »ديلي ستار« البريطانية.
ويلتف الشـــريط المرن حـــول اإلصبع مثل الالصق وينتـــج كميات صغيرة من 
الكهرباء عندما يضغط مرتديه ألسفل أو يبدأ في التعرق، كما أنه ينتج الطاقة 
من النقر باألصابع الخفيفة ، وتحويل األنشطة مثل الكتابة أو الرسائل النصية أو 
العزف على البيانو أو التنصت على رمز مورس )شفرة مورس(، إلى رسوم إضافية.

فيما قال »لو يين« وهو مؤلف مشـــارك ، طالب الدكتوراه: »على عكس األجهزة 
القابلة لالرتداء التي تعمل بالعرق ، ال يتطلب هذا الجهاز أي تمرين ، وال يحتاج 

إلى تدخل جسدي من مرتديه حتى يكون مفيًدا«.

لشحن البطاريات
 ابتكار جهاز ينتج طاقة 

كهربائية من تعرق األصابع

عمان/ االستقالل: 
عاقـــب زوج أردنـــي مـــن محافظـــة الزرقاء، 
زوجته بإجبارهـــا على أكل 10 دنانير، لعدم 
اهتمامها بابنهمـــا الذي ابتلع قطعة نقود 

أردنية.
وأوضحت السيدة األردنية، أن زوجها أجبرها 
على تقطيع 10 دنانيـــر وخلطها بالزبادي، 
ومن ثـــم أكلها، بدافع تغافلهـــا عن ابنها، 

الـــذي ابتلع نصف دينار أردني، وفقا لموقع 
سوا اإلخباري.

وبينت الســـيدة أن ابنهـــا الصغير، غافلها 
وابتلـــع قطعة النقـــود، وأنها لم تقصر في 

حضانته وتربيته.
وأشـــارت السيدة األردنية، أنه تم استخراج 
قطـــع النقود مـــن معدة ابنهـــا، وأنه بحالة 

صحية جيدة.

وطلبت الزوجة األردنية عقب هذه الحادثة، 
الطالق من زوجها ونالته، موضحًة أن زوجها 
بإجباره لهـــا على ابتالع الــــ 10 دنانير، قد 

ظلمها، وعرض حياتها للخطر.
ونصحت السيدة األردنية كل متزوجة، بأن ال 
تخضع لذل زوجها واهانته، قائلًة: »تذكري 
أنك ملكة عند والديك واميرة بين اشقائك« 

حسب قولها.

أردني يجبر زوجته على ابتالع 10 دنانير

بغداد / االستقالل: 
أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، 

يوم االثنين، القبض على ضابط سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا.
وقال في بيان صحفي إن »رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تابع عملية إلقاء 
القبض بحق العقيد خالد المفرجي الذي ســـرق رواتب منتســـبي المديرية 

العامة لشؤون المحاربين«.
وأضـــاف أن »عمليـــة إلقـــاء القبض تمـــت بمتابعة دقيقة مـــن قبل جهاز 

المخابرات العراقي بالتنسيق مع الجانب التركي«.
وتابع اللواء رســـول: »لن نتوانى بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن 

وحقوق منتسبي القوات المسلحة«.

العراق.. القبض على ضابط سرق 
رواتب دائرته وهرب إلى تركيا


