
رام الله/ االستقالل:
أفاد منسق الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت إسماعيل البرغوثي، أن قوات 

االحتالل اإلس����رائيلي تواصل اعتقال نحو 20 طالبًا شاركوا في 
زيارة نظمتها الكتلة اإلسالمية واألطر الطالبية لعائلة األسير 
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 القاهرة / االستقالل:
 أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر، أمس الجمعة، 
أن���ه بع���د التواصل م���ع الجهات المصري���ة ذات الصل���ة، قررت 
الس���لطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائًيا يوم غٍد األحد 
لعودة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش 
الى قطاع غزة. وأوضحت الس���فارة في تصريح لها، أن فتح المعبر 
يوم غٍد سيكون لعودة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في 

مدينة العريش ممن عبروا معدية الفردان يوم الخميس ١٥ يوليو 
» كش���ف معدية الفردان« . وأشارت إلى أن قرار عودة المواطنين 
إلى قطاع غزة س���يتضمن أيضا عودة المواطنين الفلس���طينيين 
المتواجدي���ن ف���ي العريش والذين س���بق لهم التس���جيل عبر 
تطبيق واتساب السفارة 0١02١٩٤٨٨0٨ . وتوجه السفير دياب 
اللوح بالش���كر للس���لطات المصرية لتذليل الصعاب أمام شعبنا 

الفلسطيني، وتيسير سبل العودة إلى أرض الوطن.

فتح معبر رفح غدًا لعودة 
المواطنين العالقين في العريش

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
أصي���ب 25 فلس���طينيا بالرص���اص، والعش���رات 
بح���االت اختناق، أم���س الجمعة، خ���الل فعاليات 
منددة باالس���تيطان، في مناط���ق متفرقة بالضفة 

الغربية المحتل���ة. وقالت جمعي���ة الهالل األحمر 
الفلسطيني، في بيان إن طواقمها تعاملت مع 10 
إصابات بالرصاص الحي، و15 بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، و46 باالختناق جراء استنش���اق 

الغ���از المس���يل للدم���وع، فيم���ا أصي���ب 4 جراء 
س���قوطهم خالل قمع االحتالل لمس���يرات منددة 

وبيت  بيتا  بلدتي  باالس���تيطان في 
دج���ن في محافظة نابل���س بالضفة 

مستوطنون يجرفون أراضي باألغوار وآخرون يقتحمون موقعًا أثريًا بطوباس
إصابة 25 فلسطينيًا بالرصاص والعشرات باالختناق 

خالل فعاليات منددة باالستيطان في الضفة

الشيخ رائد صالح: اطمئنوا فالخير قادم 
ألرضنا ولبيوتنا وللمسجد األقصى

30  ألف مصٍل يؤدون صالة 
الجمعة بالمسجد األقصى

االحتالل يواصل اعتقال 20 طالبًا من 
جامعة بيرزيت دون لوائح اتهام

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى آالف المصلين صالة الجمعة في المس���جد األقصى المبارك، وس���ط قيود 

وتشديدات لشرطة االحتالل اإلسرائيلي على بواباته. وانتشرت 
قوات االحتالل في شوارع القدس وبوابات البلدة القديمة وأزقتها 

الرقب لـ »االستقالل«: عباس ُيعطل إعادة بناء 
منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية حقيقية

غزة/ قاسم األغا: 
أك���د القي���ادي بحرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية )حماس( 
حم���اد الرقب، أهمية إعادة بناء وإص���الح منظمة التحرير 

الفلس���طينية، من خالل تش���كيل مجلس وطني جديد، 
يضم ال���كل الوطني الفلس���طيني، محمال 
رئيس الس���لطة محمود عباس »المسؤولية 

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد االس���المي أم���س الجمعة، أن جيش 
االحت���الل يحمي ويدعم إرهاب المس���توطنين ضد أهلنا 

وأبناء ش���عبنا في الضفة الغربية. واعتبر الناطق االعالمي 
باس���م الحركة طارق س���لمي، أن ما كشفه 
االعالم العبري بشأن مشاركة المستوطنين 

الجهاد اإلسالمي: االحتالل يحمي ويدعم 
إرهاب المستوطنين ضد أهلنا وأبناء شعبنا

الحركة اإلسالمية تدعو للتصدي 
القتحامات المستوطنين في 8 ذي الحجة

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت الحركة اإلسالمية- بيت المقدس إلى شد الرحال واالعتكاف 
في المسجد األقصى المبارك، والتصدي القتحامات المستوطنين 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد خطيب المس���جد األقصى المبارك الشيخ محمد سليم أن أفضل ما يقوم به 

المس���لم في أيام ذي الحجة هو مالزمة الرباط في األقصى وشد 
الرحال لبيت المقدس. ودعا الشيخ سليم، يوم أمس، خالل خطبة 

خطيب األقصى يدعو لمالزمة 
شد الرحال والرباط في األقصى

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، عن تس���جيل وفاة و7١ إصابة جديدة 

بفيروس "كورونا" المس���تجد، و62 حالة تعاٍف خالل ال� 2٤ ساعة 
الماضية. وأكدت الكيلة في التقري���ر اليومي للحالة الوبائية، أن 

وفاة و71 إصابة جديدة 
بكورونا بالضفة وغزة

الخارجية األمريكية تحذر من سوء 
الوضع المالي للسلطة الفلسطينية

واشنطن/ االستقالل:
حذر مساعد وزير الخارجية األمريكي للشؤون اإلسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو، 

من خط���ورة الوضع المالي للس���لطة الفلس���طينية وتأثير ذلك على 
06وجودها. جاء ذلك خالل لقاء عمرو مع مس���ؤولين إسرائيليين، وطالب  0802

) APA images  (     نقل �إحدى �لإ�شابات خالل �ملو�جهات �لتي �شهدتها بلدة بيتا يف نابل�س �أم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:
هنأ الش���يخ رائ���د ص���الح، األمة اإلس���المية 
والعربية وش���عبنا الفلس���طيني بقدوم عيد 
األضحى المب���ارك، داعيا حمل���ة الثوابت إلى 

الحفاظ على صوتهم عاليا واضحا.
وفي رسالة للشيخ صالح نقلها المحامي خالد 
زبارق���ة، من زنزانته في الع���زل االنفرادي في 
س���جن “رمون” بصحراء النقب المحتل، قال 
ش���يخ األقصى:" اطمئن���وا فالخير ق���ادم لنا 
وألرضنا ولبيوتنا وللقدس والمسجد األقصى 
المباركين، ولكل ش���عبنا الفلسطيني وعالمنا 
العربي وأمتنا اإلسالمية، وكل البؤساء في كل 

األرض، وعسى أن يكون ذلك قريبا”.
وأضاف:" أبشروا ثم أبشروا، فالمستقبل القادم 

قريب، هو للحق والعدل والسالم الرباني، وألننا 
نحن حملة الح���ق والعدل والس���الم الرباني، 
فالمس���تقبل لنا ول���و كره الظالم���ون في كل 

األرض".
وأك���د الش���يخ ص���الح أن محاول���ة االحتالل 
وخططه سترد عليهم بالحسرة والندامة، وأن 
مؤامراتهم ستعود عليهم بالخيبة والخسران، 
ولن يكون إال م���ا أراد الله تعالى، الله العظيم 
الذي وعدنا، ووع���ده الحق بحتمية زوال الظلم 

والظالمين.
وتابع الش���يخ رائد في رسالته:" نحن موقنون 
بوعد الله تعالى الحق، ومعنى زوال الظلم هو 
ظهور اإلسالم بعدله وقسطه وخيره ورحمته 
لكل أه���ل األرض جميع���ا، الذي���ن باتوا في 

كرب عظيم يعانون م���ن بطش جبابرة األرض 
وطغاته���ا وعتاتها في كل م���كان، وال حل لنا 
ولهم ولكل المس���تضعفين إال اإلسالم، )وما 

أرسلناك إال رحمة للعالمين(".
وق���ال المحامي زبارقة إن الش���يخ رائد بصحة 
جي���دة ومعنوي���ات عالية رغم ظرف س���جنه 
وعزله االنفرادي وممارسة إدارة السجون المزيد 
من التضييق ف���ي حقه، ورفضه���ا نقله إلى 
س���جن في منطقة الشمال إلى جانب التقييد 
والتضييق في مسألة إدخال الكتب والصحف.

ودعا الشيخ رائد إلى أن يكون أصحاب الصوت 
الواضح على وضوحهم، ويحدثون الناس عن 
الحق والتمس���ك بالثوابت التي يجب أن نحيا 

عليها ونلقى الله عليها.

وفرض���ت محكم���ة االحتالل يوم 10 ش���باط/ 
فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صالح 
28 شهرا في "مَلّف الثوابت" مع تخفيض 11 
ش���هرا قضاها باالعتقال الفعل���ي في الِمَلّف 
المذكور. وقضى الشيخ صالح، أحكاًما مختلفة 
في س���جون االحتالل، كانت األولى عام 1981، 
والثاني���ة عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما 
اعُتِقل بعده���ا بعام في بريطاني���ا، ثّم أعيد 
اعتقاله في ع���ام 2016، ومنذ عام 2017 وهو 

ُمالحق ضمن ما ُيعرف بملف الثوابت.
فيما عانى الشيخ رائد صالح لعدة سنوات من 
سياس���ة الحبس المنزلي المتكرر والمتجدد، 
ومنعه من اس���تخدام الهاتف والتواصل مع 

الناس ومع وسائل اإلعالم.

القاهرة / االستقالل:
حّذر البرلمان العربي، من خطورة دعوات المستوطنين القتحام المسجد األقصى 
يوم غٍد األحد، ورفع علم س���لطات االحتالل اإلسرائيلي في باحاته، فيما يسمى 

"ذكرى خراب الهيكل".
وأك���د البرلمان العرب���ي في بيان له، يوم الجمعة، أن مث���ل هذه الدعوات تمثل 

انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولجميع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
وطال���ب المجتم���ع الدولي، بالضغ���ط على الق���وة القائمة باالحت���الل، لوقف 
اس���تفزازاتها المس���تمرة التي تقوض األمن واالس���تقرار في المنطقة، داعيا 
"لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، 
ووقف أي ممارس���ات تنتهك ُحرمة المسجد األقصى المبارك، وتوفير الحماية 

له".
وحم���ل البرلمان العربي س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، المس���ؤولية الكاملة 

والمباشرة عن تلك االقتحامات وتداعياتها.
وشدد على أن مثل هذه الممارسات تمثل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في 
كل بقاع األرض خاصة في ظل هذه األيام المباركة، وبالش���رعية الدولية خاصة 
القرارات الدولية التي تطالب االحتالل بعدم المساس بالمقدسات الدينية في 

مدينة القدس المحتلة بما فيها المسجد األقصى.

الشيخ رائد صالح: اطمئنوا فالخير قادم ألرضنا ولبيوتنا وللمسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى آالف المصلي���ن ص���الة الجمعة 
في المس���جد األقصى المبارك، وسط 
االحتالل  لش���رطة  وتشديدات  قيود 

اإلسرائيلي على بواباته.
وانتش���رت قوات االحتالل في شوارع 
الق���دس وبواب���ات البل���دة القديمة 

وأزقتها وفي محيط المسجد.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بأن 
30 ألف مصٍل أدوا الصالة بالمس���جد 
األقص���ى، بينه���م عدد م���ن أهالي 

الضفة الغربية.
األقصى  المس���جد  خطي���ب  وانتقد 
الشيخ محمد سليم اتفاقية "سيداو"، 

وأكد على رفض كافة مخرجاتها.
وق���ال:" في العش���ر األوائ���ل من ذي 
الحجة وعشية يوم عرفة أوصانا النبي 
باألس���رة والمرأة وخاصة المتزوجات، 
ونؤك���د عل���ى رفضن���ا كل مخرجات 

سيداو، وعلى وصية نبينا بالمرأة".
وأض���اف "يا أهل بيت المقدس حتى 
يبقى ش���عبنا صفًا قويًا متماس���كًا 
الزموا توجيهات نبينا عليه الس���الم 

في خطبة حجة الوداع، فقد نهانا عن 
االقتتال بيننا وأمرنا بالوحدة، والحذر 

من سفك الدماء".
ولفت إلى أيام ذي الحجة، بقوله:" بقي 
من ذي الحجة أيام قليلة فاغتنموها، 
ففيه���ا تجتمع أمه���ات العبادة من 
صالة وصيام وصدقة وحج، فاحرصوا 

على أداء الفرائض والواجبات".
وأض���اف "ي���وم االثني���ن المقبل هو 
يوم عرف���ة فاغتنموا صيام���ه، فإنه 
يكفر سنتين"، مش���يرًا إلى أن صالة 
العيد ستكون في الساعة السادسة 

وعشرين دقيقة.
"أضخم  بقول���ه:  المصلين  وخاط���ب 

م���ا تقومون فيه باألي���ام القادمة هو 
مالزم���ة الرباط في األقصى، وتحرصوا 

على عقاراتكم من تسريبها".
وأضاف "ش���دوا رحالك���م اليه فهي 
البوصل���ة الوحيدة الت���ي تأمرنا الى 
وحدة الصف على طاعة الله ورس���وله 

عليه السالم".

رام الله/ االستقالل:
أفاد منس����ق الكتلة اإلس����المية في جامعة 
بيرزي����ت إس����ماعيل البرغوث����ي، أن ق����وات 
االحتالل اإلس����رائيلي تواص����ل اعتقال نحو 
20 طالبًا ش����اركوا في زيارة نظمتها الكتلة 
اإلس����المية واألطر الطالبية لعائلة األس����ير 

منتصر شلبي.  
وأوض����ح البرغوث����ي، ف����ي تصريح ل����ه،  أن 
االحت����الل يواصل اعتق����ال الطلبة في مركز 
تحقيق المس����كوبية، دون تقديم أي لوائح 

اتهام لهم.  
وأكد الطالب أن االحتالل اإلسرائيلي يحاول 
مس����ح أي فع����ل مقاوم لألط����ر الطالبية في 

الضف����ة الغربية خاصة الكتلة اإلس����المية، 
مش����يرًا إلى أن نش����اطات الكتلة اإلسالمية 
المساندة ألس����ر وعائالت الشهداء واألسرى 

لن تتوقف.  
وقال: »هيهات هيه����ات أن تلين عزيمتنا، 

ولن ينجح االحتالل في كسر شوكتنا«.  
وأضاف: » فصائل المقاوم����ة الدرع الحامي 
لألس����رى ومنفذي العملي����ات الذين رفعوا 
الهام����ات في فعلهم المش����رف ونضالهم 

الكبير ضد االحتالل اإلسرائيلي«.  
وأش����ار البرغوثي »قوات االحت����الل إذا زرعوا 
الخ����وف يحصدون تحديًا وإص����رارًا وصالبة 
من قبلنا، وه����ذه األمور لن تؤثر في عزيمتنا 

وكل األمور التي تخدم هذا الوطن س����نكون 
في طليعة الش����عب الفلسطيني للتضحية 

وتقديمها«.  
وكانت قوات االحتالل اعتقلت العشرات من 
طلبة جامعة بيرزيت بينه����م طالبات عقب 
زيارتهم لعائلة األسير منتصر الشلبي في 
بلدة ترمس����عيا ش����مال من مدينة رام الله 

وسط الضفة الغربية المحتلة.  
وطالبت الكتلة اإلسالمية في فلسطين ببيان 
لها، كل المؤسس����ات الحقوقية والقانونية 
بالتح����رك العاجل لفض����ح جريمة االحتالل 
وحشد الجهود الضاغطة لإلفراج عن الطلبة 

المعتقلين في أقرب وقت. 

30  ألف مصٍل يؤدون صالة الجمعة بالمسجد األقصى البرلمان العربي يحذر من 
خطورة اقتحام المستوطنين 

للمسجد األقصى يوم غٍد

االحتالل يواصل اعتقال 20 طالبًا 
من جامعة بيرزيت دون لوائح اتهام

 عمان/ االستقالل:
قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن مسلسل االعتداءات 
اإلسرائيلي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية يستمر في خطوة ممنهجة لزج 
المنطقة في حرب دينية تجر العالم الى حالة من عدم االس���تقرار ال يمكن التنبؤ 

بنتائجها.
وأض���اف كنعان في تصريح له، »أن جماعات الهيكل المزعوم والتي يزيد عددها عن 80 منظمة 
صهيوني���ة متطرفة تنش���ط في الدعوة القتحام المس���جد األقصى المبارك فيما يس���مى زيًفا 
»ذكرى خراب الهيكل«، موضحا أن ذلك يحدث أمام مرأى العالم ومنظماته الشرعية وأمام العالم 
الديمقراطي الذي ينادي إلى حرية العبادة والمعتقد في مناخ سلمي ال يسمح به في التعدي على 

مقدسات اآلخرين وأماكن عبادتهم.
وأش���ار إلى أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تكرر دعوتها للعالم ومنظماته بسرعة التحرك في 
أداء واجبها القانوني واألخالقي والعمل على إنهاء االحتالل فورا، ومحاسبة إسرائيل ومعاقبتها 

لرفضها تطبيق الشرعية واإلرادة الدولية المطالبة بالسالم.

عمان: الدعوات القتحام »األقصى« 
إعالن سافر لحرب دينية
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وأض���اف أن تعطيل عباس لخط���وة إعادة بناء 
وإص���اح منّظمة التحرير، يأت���ي من منطلق أن 
"أي إطار جامع للش���عب الفلسطيني؛ سيرفض 
مهزلة توقيع المنظمة على اّتفاق أوسلو )سنة 
1993(، وما أفرزه من التزامات أمنية وسياسية 

واقتصادية مع دولة االحتال اإلسرائيلي".
وتاب���ع "قي���ادة الس���لطة تفهم أن الش���عب 
الفلس���طيني ح���ال اّتحد تحت قي���ادة وطنية 
حقيقية فإنها س���تتجه نح���و تعزيز المقاومة 
ومعالج���ة كل إخفاق���ات المرحل���ة الس���ابقة، 
وحينئذ تكون قد وضعت أولى الخطوات باتجاه 
مس���يرة تحرير فلس���طين؛ لكنهم ال يريدون 

ذلك". 

دور وظيفي
وش���ّدد على أن الس���لطة الفلس���طينية، التي 
���ا وترتهن لإلرادة األمريكية  تؤدي دوًرا وظيفّيً
ا كبيًرا م���ن األزمة  والصهيوني���ة تمّث���ل ج���زًء
الفلس���طينية، كونها مض���ادة للمصالح العليا 

لشعبنا الفلسطيني. 
كب���رى  جريم���ة  ترتك���ب  "الس���لطة  وتاب���ع 
باس���تمرارها في التعاون األمن���ي مع االحتال 
الصهيوني، ومن الواضح تماًما أن لغة المصالح 
والمنفعة للفريق ال���ذي يقودها باتت مرتبطة 

ببقاء االحتال".

وحول إبداء الس���لطة استعدادها الستئناف 
المفاوضات مع االحتال برعاية أمريكية، نّبه 
إل���ى أن "فريقها ال يتفاوض مطلًقا بل يؤدي 
ال���دور الوظيفي المنوط به ويرضخ لإلماءات 
فقط"، متس���ائًا: "أي تف���اوض الذي يجري 
الحديث عنه، ف���ي وقٍت وّقع في���ه بالتنازل 
عل���ى %78 من أرض فلس���طين التاريخية، 
باإلضاف���ة إل���ى إلغائ���ه الثواب���ت الوطنية 
المرتبط���ة بالاجئين الفلس���طينيين ونحو 

ذلك". 
وأّكد ض���رورة مغادرة النفق المظلم المتمّثل 
بأوسلو، الذي لم ينتج إاّل مزيًدا من الضعف، 

ومش���روعنا  لقضيتن���ا  والتراج���ع  واله���وان، 
الوطن���ي"، مطالًبا بتبّني اس���تراتيجية وطنية 
جديدة يش���ارك في صياغته���ا الكل الوطني 

الفلسطيني.

تفريغ االنت�صار
أما بش���أن عرقلة االحتال لمل���ف إعادة إعمار 
ما دمره ف���ي عدوانه العس���كري األخير بمايو 
)أّيار( الماضي، وإدخال المس���اعدات اإلنسانية 
إلى قطاع غزة؛ أش���ار إلى أن العدو الصهيوني 
يح���اول م���ن وراء ذلك تفريغ انتص���ار معركة 
س���يف القدس من مضمونه، لشعوره باإلهانة 
البالغة عقب المعركة؛ لكنه في المقابل يعلم 

تماًما أننا لسنا طرًفا يجيد االستجداء، والشجب 
واالستنكار على حّد وصف الرقب. 

وف���ي هذا الصدد، ش���ّدد عل���ى أن "حماس لن 
تجعل من حياة ش���عبنا الفلس���طيني، قضية 
قابل���ة لابت���زاز الصهيون���ي"، مش���يًرا إلى أن 
حركت���ه تواص���ل اتصاالتها م���ع كل األطراف 
)مص���ر واألمم المتحدة وقطر( التي توس���طت 
للوص���ول إلى اتفاق وقف إطاق النار في قطاع 

غزة.
وقال "هذه األيام بالغة الدقة؛ ألننا لن نس���مح 
مطلًقا أن يملي العدو إرادته على ش���عبنا؛ فإّما 
أن يلتزم العدّو باستحقاقات وقف إطاق النار، 

أو أن يكون للمقاومة موقف آخر".
وأضاف "ل���ن نقبل بأن يعيش ش���عبنا في 
أل���م ووجع وحصار، مقاب���ل أن يعيش العدو 
متنّعًم���ا ومترّفًها"، الفًتا في الوقت ذاته إلى 
أن ال توافقات بشأن آلية إدخال أموال المنحة 

القطرية إلى قطاع غزة.    
وحول اإلش���راف عل���ى ملف إع���ادة اإلعمار، 
قال القيادي بحماس "إن الس���لطة تنظر إلى 
هذا الملف بانتهازّي���ة مقيتة، وتلعب على 
أوجاع وجراحات أبناء ش���عبنا بالقطاع، وكأّن 
هذه القضية س���لعة تري���د أن تتحكم بها 
وتأخذها".  في المقابل، أوضح أن حركته "ال 
تمانع التباحث مع كل األطراف الفلس���طينية 
للتواف���ق ح���ول إدارة هذا المل���ف، وإن كانت 
الس���لطة من بين تلك األطراف، على أن يكون 

المخرج وطني جامع، وليس العكس". 
الفلس����طينية  الفصائل  غالبي����ة  وتطالب 
بتش����كيل "مجلس وطني إلع����ادة اإلعمار"، 
بإشراف الجهات المختّصة الرسمية وغير 
الرس����مية بالضف����ة المحتلة وقط����اع غزة، 
معبّرة عن رفضها التلكؤ في هذا الملف، أو 
فرض آليات للتش����ديد عليه، كآلية "روبرت 
س����يري" التضييقي����ة لإلعم����ار، والمتفق 
واألمم  واالحت����ال  الس����لطة  بي����ن  عليها 

المتحدة، في أعق����اب عدوان االحتال على 
القطاع صيف 2014.

ويرى الفلس���طينيون في آلية "س���يري" التي 
يش���رف عليها مكتب األمم المتحدة لخدمات 
ا  المش���اريع )UNOPS(، بأنها أضفت غطاًء أممّيً
على حصار "إسرائيل" المفروض على قطاع غزة 
منذ 2007، ال تصّب إال في مصلحتها، إذ تفرض 
قيوًدا واش���تراطات مش���ّددة على إدخال مواد 
البن���اء للقطاع عبر نظام )GRM(، وعلى إثرها ما 
زالت مئات األسر الفلسطينية المدّمرة منازلها 

مشّردة ودون مأوى منذ عدوان 2014.
الحكومية  اللجن���ة  أعلنت  الماض���ي،  واإلثنين 
العليا إلعمار غزة، أن إجمالي خس���ائر العدوان 
العسكري األخير على القطاع في الفترة ما بين 
10-21 مايو )أّي���ار( الماضي، بلغت حوالي 479 

مليون دوالر.
ا وبحًرا على القطاع عن  ا وبّرً  وأس���فر العدوان جّوً
تضّرر 1800 وحدة س���كنية، وتدمير 184 برًجا 
ومنزاًل وعشرات المصانع والمرافق االقتصادية 
والمؤسس���ات الحكومية، فضًا عن ارتقاء 256 
ش���هيًدا، من بينهم 69 طفًا، و40 سيدة، و17 
ا، إضافة إلى مئات االصابات بجراح بينها  مس���ّنً
حرج���ة وخطيرة، وفق آخر أرق���ام لوزارة الصحة 

الفلسطينية.

»سيكون للمقاومة موقف ما لم يلتزم العدّو باستحقاقات وقف إطالق النار«

الرقب لـ »االستقالل«: عباس ُيعطل إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية حقيقية
غزة/ قا�صم االأغا: 

اأّك��د القي��ادي بحركة املقاوم��ة االإ�صالمي��ة )حما�س( 
حّم��اد الرق��ب، اأهمي��ة اإع��ادة بن��اء واإ�ص��الح منظم��ة 
التحرير الفل�صطينية، من خالل ت�صكيل جمل�س وطني 

جدي��د، ي�صم الكل الوطني الفل�صطين��ي، حمّمالاً رئي�س 
ال�صلط��ة حممود عبا�س »امل�صوؤولية الكاملة عن تعطيل 
ه��ذه اخلط��وة«.   وقال القي��ادي الّرق��ب يف مقابلة مع 
�صحيفة »اال�صتق��الل« اجلمعة، »اإيج��اد قيادة وطنية 

فل�صطينية، ومنظمة جامعة للكل الوطني، ق�صية مهمة 
ا ل�صعبنا الفل�صطيني، من اأجل توحي��د روؤاه؛ اإاّل اأن  ج��دًّ
من يعّط��ل هذه اخلط��وة امل�صريية، هو رئي���س ال�صلطة 

حممود عبا�س«. 

غزة/ االستقال:
أكدت حركة الجهاد االس���امي أم���س الجمعة، أن جيش 
االحت���ال يحمي ويدعم ارهاب المس���توطنين ضد أهلنا 

وأبناء شعبنا في الضفة الغربية.
واعتبر الناطق االعامي باس���م الحركة طارق س���لمي، أن 
ما كش���فه االعام العبري بشأن مش���اركة المستوطنين 
اإلرهابيي���ن مع جيش االحت���ال في قت���ل 11 من أبناء 
شعبنا الفلس���طيني في الضفة الغربية خال شهر مايو 
الماضي، هو اعتراف واضح ودليل على مس���توى اإلرهاب 

الذي يتعرض له شعبنا.
وأشار س���لمي الى أن اعتراف الصحافة العبرية يؤكد أن 
الصهاينة جميعًا يشاركون في كل الجرائم التي ترتكب 

بحق الش���عب الفلس���طيني، وهم رأس حربة المش���روع 
الصهيوني االستعماري الذي تنبثق عنه كل أعمال القتل 
وسرقة األراضي وحرق المحاصيل الزراعية واالعتداء على 
ممتلكات ومنازل الش���عب الفلسطيني بهدف طرده من 
أرض���ه وتهجي���ره . و لفت ال���ى ان ما كش���فته الصحافة 
العبرية يضع الهيئات الدولية أمام مسؤولياتها وإن على 
الضمير العالم���ي المتبلد أمام ه���ذا ااٍلرهاب أن يتحرك 

ويستيقظ وينتصر إلنسانيته .
و قال الناطق باس���م الجهاد :"إننا كفلسطينيين أمام أولوية 
استحقاق أساسي في الدفاع عن أنفسنا في وجه هذا اإلرهاب، 
فالمس���توطنون هم هدف مش���روع، ويج���ب تفعيل العمل 

المقاوم لمحاربتهم ولطردهم من كل أرضنا الفلسطينية" .

رام الله / االستقال:
بلغ عدد المس���توطنين الذين اقتحموا المسجد 
األقص���ى خال األي���ام الخمس���ة الماضية 881، 
تزامن���ًا م���ع تأدية طق���وس تلمودي���ة وجوالت 

استفزازية.
وبحس���ب المصادر المقدسية، فإن هذا الرقم هو 
األكبر خال أس���بوع واحد منذ 4 أشهر، بمشاركة 

وحماية أفراد من ضباط وقوات االحتال.
وش���رع المس���توطنون من���ذ األس���بوع الماضي 
باقتحام أكثر من منطقة داخل ساحات األقصى، 
في س���ابقة خطيرة وعلى غير المعتاد، ما يجعل 

المسجد كامًا مستباًحا القتحاماتهم.

وألول م���رة وص���ل المس���توطنون إل���ى منطقة 
السور الشمالي للمس���جد األقصى بحماية قوات 
االحت���ال، علما أّن االقتحامات ل���م تكن تمر من 

هذه المنطقة.
كم���ا تعمد المس���توطنون الصع���ود إلى صحن 
قبة الصخرة المش���رفة، بالتزامن مع طرد عدد من 
الشبان من قبل جنود االحتال وإخراجهم بالقوة 

بحجة أنهم يزعجون المستوطنين.
ويستعد المس���توطنون القتحام واسع للمسجد 
األقصى المبارك، يوم غٍد األحد في الثامن من ذي 
الحجة والذي يتزامن مع ما يس���مى »ذكرى خراب 

الهيكل« كما يزعم المستوطنون.

الجهاد اإلسالمي: االحتالل يحمي ويدعم 
إرهاب المستوطنين ضد أهلنا وأبناء شعبنا

881  مستوطنًا اقتحموا 
األقصى خالل األسبوع الماضي

غزة/ االستقال:
ح���ذرت حرك���ة المقاومة اإلس���امية "حم���اس"، حكومة 
االحتال اإلس���رائيلي من "محاولة اختب���ار صبر المقاومة 
ورجاله���ا األبط���ال بأغل���ى م���ا يملك���ون في الدف���اع عن  
المقدسات والمتمثل بالمسجد األقصى المبارك"، مشددة 

على أنها تراقب إجراءات االحتال في القدس المحتلة.
وأكدت حركة حم����اس في بيان له����ا الجمعة، تعقيًبا 
على دعوات المس����توطنين باقتحام المسجد األقصى 
بمناسبة ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم، "أننا وكل 
ش����باب فلس����طين س����نواصل الرباط والمواجهة، ومن 
مسافة صفر مع زعران المستوطنين ومن يدعمهم من 

قوات االحتال وجيشه".
وقالت "ها هي حكومة المراهقين الصهيونية ُتمعن في 
سياس����اتها التهويدية في مدينة القدس، عبر إصرارها 
على تفري����غ المدينة من أبنائه����ا األصليين وترحيلهم 
عنها عبر تكرار سيناريو حي الشيخ جراح، باستهدافها 
ألحياء البستان وبطن الهوى ووادي حلوة في بلدة سلوان 

الحامية الجنوبية للمسجد األقصى المبارك".
وأضاف����ت:" وبينم����ا ل����م تفه����م حكوم����ة المغامري����ن 
الصهيونية بم����ا آلت إليه آخر جولة في معركة س����يف 
القدس من دروس وعبر، ها ه����ي تلعب بالنار من جديد 
بعد س����ماحها لزعران المس����توطنين باقتحام المسجد 

األقصى المبارك، وإطاق حماتهم المس����عورة بالحشد 
والتجمهر في ش����وارع القدس وعلى أبوابها، بمناسبة ما 
ُيسمى "خراب هيكلهم" المزعوم، ضاربة بعرض الحائط 
المناس����بات الدينية للمس����لمين وخاصة أيام العش����ر 
األوائل من ش����هر ذي الحجة وي����وم عرفة وعيد األضحى 

المبارك".
ودعت حماس، ش����باب القدس لاس����تنفار والرباط على 
أبواب البلدة القديمة وف����ي جميع أحياء مدينة القدس، 
وش����وارعها ابتداًء من اليوم الس����بت الموافق السابع من 

ذي الحجة، والتصدي لزعران المستوطنين وعربدتهم.
كما دعت "جماهير ش����عبنا في الضفة الغربية والداخل 

الفلس����طيني، إلى ش����د الرحال نحو المس����جد األقصى 
المبارك في يوم عرفة، لنجعل منه يومًا للحش����د والرباط 
في ساحات المسجد األقصى وعلى أبوابه وتحت محرابه".

وطالب����ت الحركة في بيانها، "ش����عبنا األب����ّي ومقاومتنا 
الباس����لة في قطاع غزة بأن ُيبق����وا أصابعهم على الزناد، 
حتى يفهم المحتل بأن قطاعنا الصابر هو درع للمسجد 

األقصى وسيف للقدس مسلول".
ودعت "ش���عبنا الفلسطيني في الشتات والمهاجر أن 
يس���تمر في تنظيم الفعاليات والنش���اطات الداعمة 
والمس���اندة لقضية بيت المقدس والمسجد األقصى 

المبارك".

حماس تدعو للرباط باألقصى وتحذر االحتالل من محاولة اختبار صبر المقاومة
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�إعالن طرح عطاء توريد �سالل 
غذ�ئية لالأ�سر �ملتعففة

تعلن جمعية س���اعد للتنمية البش���رية عن طرح عطاء بالظرف المختوم 
لشراء سلة غذائية لصالح األسر المتعففة وذلك حسب الشروط اآلتية:

1. على الشركات المتقدمة أن تكون متخصصة وصاحبة خبرة في هذا المجال.
2. الشركات المشاركة في هذا العطاء يجب أن تكون مشتغاًل مرخصًا

3. تقدم األسعار بالشيكل شاملة ضريبة القيمة المضافة
4. الجمعية لها الحق بإرس���اء العط���اء بكامل األصناف حزم���ة واحدة أو 

متفرقة وذلك حسب الجودة والسعر.
5. الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

6. رسوم اإلعالن بالصحيفة تكون على من يرسو عليه العطاء.
7. ثمن كراسة العطاء 200 شيكل غير مستردة.

8. س���يكون كراس العطاء متاح���ًا ابتداًء من يوم الس���بت 2021/7/17 م  
وحتى يوم اإلثنين 2021/7/19م.

9. آخر موعد الستالم الكراس في ظرف مغلق ومختوم مساء يوم اإلثنين 
2021/7/19م.

10.س���يتم فتح المظاريف ي���وم األربعاء الموافق 2021/7/21م الس���اعة 
الحادية عشرة صباحًا  في مقر الجمعية في خان يونس.

فعلى الراغبين في االشتراك بالعطاء المذكور أعاله مراجعة الجمعية في 
مقره���ا الكائن بخان يونس البلد_ كراج رفح_ آخر ش���ارع اللحام من جهة 
الشرق_ عمارة برغوت الطابق األول وذلك خالل الدوام الرسمي من الساعة 

10 صباحًا وحتى الساعة ال1:00 ظهرًا
لالستفسار جوال: 0597207083   

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

�إعالن خارجي رقم )  6 ( لوظيفة رئي�س 
ق�سم �لرقابة �لفنية بنظام �لعقد

تعل���ن بلدية خان يونس عن ح�اجتها لشغ�ل وظيفة رئيس قسم الرقابة 
الفنية بنظام العقد،  على أن تتوافر ل�ديه/ها الش��روط الوظيفية التالي��ة:

اأواًل: �سروط �سغل الوظيفة/
1. أن يك���ون حاصال على درجة البكالوريوس في الهندس���ة المدنية  ومن 

جامعة معترف بها وبتقدير ال يقل عن جيد.
2. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات .

3. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )40( عامًا.

ثانيًا: املهام والواجبات الوظيفية/
1. القدرة على متابعة إنجاز المشاريع و اتخاذ القرارات.

2. التحقق والتدقيق للمعامالت واإلجراءات الفنية كافة.
3. القدرة على المقارنة التحليلية على مستوى بنود المشاريع و دراسة االنحرافات واسبابها.

4. القدرة على تدقيق الموازنات التقديرية للمشاريع .
5. المعرفة  الواس���عة بالقوانين واألنظمة والتشريعات ذات العالقة بالعمل، 
والقدرة على تطبيقها بمهارة عالية وطرق حل الخالفات والتحكيم الهندسي .

6. أن يكون لديه القدرة على الفحص والتدقيق على الكميات والتصاميم 
الهندسية وتخطيط المشاريع .

7. المعرفة الكاملة بمتطلبات الس���المة المهنية ومتطلبات األمان الواجب 
توفيرها في بيئة العمل.

8. المشاركة في وضع خطط الدائرة السنوية والخطط والبرامج التنفيذية.
9. أن يكون لديه القدرة على توثيق المعلومات وإعداد التقارير ذات العالقة .

10. إجادة اللغة اإلنجليزية ) قراءة – كتابة – محادثة (.
11. أن يكون لديه القدرة على العمل تحت الضغط و استيعاب اآلخرين وتوزيع المهام .

12. أن يكون عضوًا في نقابة المهندسين.

13. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.
14. يستثنى من شروط االعالن موظف البلدية ما عدا شرط المؤهل العلمي .

ثالثًا: �سروط اأخرى/ 
1. االلمام بقانون الخدمة المدنية وقانون العمل الفلسطيني.

2. القدرة على العمل تحت الضغوط واستيعاب اآلخرين.
3. أن يكون لديه المهارات اإلدارية التي تؤهله ألداء المهام الوظيفية المطلوبة منه.

4. يفض���ل أن يكون ل���دى المتقدم رخصة قيادة س���ارية المفعول وعلى 
استعداد لقيادة السيارات إذا ُطلب منه ذلك.

5. أن يكون متفرغًا تمامًا لشغل هذه الوظيفة والعمل بعد ساعات الدوام الرسمي إذا لزم األمر .
6. التفرغ التام لهذه الوظيفة والقدرة على العمل في األوقات اليومية المختلفة.

7. تأدية ما ُيسند إليه من مهام إضافية.

 رابعًا : تقدمي الطلبات:
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط ُمرفقة بالمستندات اآلتية من خالل 

:) http: //Khanyounis.mun.ps(     الموقع االلكتروني للبلدية
- صورة عن المؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.

- صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.
- صورة عن شهادة الميالد.

- صورة عن الخبرات + الدورات التدريبية + السيرة الذاتية + صورة شخصية.
-  صورة عضوية نقابة المهندسين .

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعاله يوم السبت 2021/07/17 وينتهي يوم الخميس 2021/07/29 .

مالحظات مهمة:
- س���يتم اإلعالن عن موعد المقابالت واإلجراءات األخرى في وقت الحق من 

خالل رسالة نصية )SMS( للمقبولين.
- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .

- لالستفس���ار، االتص���ال على هاتف البلدي���ة رق���م )115(، أو جوال رقم 
)0597200192( قسم شئون الموظفين "خالل أوقات العمل الرسمية".

  بلدية خان يون�س

�إعالن خارجي رقم )  7  ( لوظيفة 
�أمني �سندوق بنظام �لعقد

تعل� بل���دية خان يونس عن ح�اجتها لش���غل وظيف����ة أمين صندوق بنظام 
العقد،    عل�ى أن تتوافر ل�ديه/ها الش��روط الوظيفية التالية:

اأواًل: �سروط �سغل الوظيفة/
1. أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة  البكالوريوس في المحاسبة بتقدير 

ال يقل عن جيد جدًا ومن جامعة معترف بها. 
2. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )3( سنوات.

3. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )40( عامًا.

ثانيًا: املهام والواجبات الوظيفية/
1. القدرة على استالم النقد والشيكات الواردة  لكل عملية تحصيل وإصدار سندات قبض بها.

2. متابعة أعمال التحصيل يوميًا وس���حب وإيداع النقد في البنوك حسب 
اإلجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

3. القدرة على اس���تخدام البرامج  المحاسبية المحوسبة وبرامج الحاسوب 
ذات العالقة بالوظيفة.

4. تحرير بيانات الصندوق والتأكد من دقة قيود حركة الصندوق ومن صحة 
المستندات المعنية بحركة القبض والصرف.

5. أن يكون لديه القدرة على إمساك كشف حركة النقدية اليومي وكشف حركة 
الشيكات اليومي من واقع أذونات الصرف وأذونات التوريد ، وحوافظ اإليداع.

6. القدرة على إدارة الحسابات مستحقة الدفع.
7. إعداد تقارير المصروفات واإليرادات على أساس منتظم.

8. أن يكون لديه مهارات التحليل المالي وكتابة التقارير واالتصال الفعال.
9. أن يك���ون لديه الق���درة على حفظ كافة المس���تندات الخاصة بحركات 
المقبوضات والمدفوعات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة.

10. اجادة اللغة االنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
11. أن يكون عضوًا في نقابة المحاسبين.

12. أن يكون متفرغًا تمامًا لشغل هذه الوظيفة والعمل بعد ساعات الدوام الرسمي إذا لزم األمر.
13. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.

14. يستثنى من شروط االعالن موظف البلدية ما عدا شرط المؤهل العلمي .

ثالثًا: �سروط اأخرى/ 
1. االلمام بقانون الخدمة المدنية وقانون العمل الفلسطيني.

2. القدرة على العمل تحت الضغوط واستيعاب اآلخرين.
3. أن يك���ون لدى المتقدم المه���ارات اإلدارية التي تؤهل���ه ألداء المهام 

الوظيفية المطلوبة منه.
4. يفضل أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول .

5. تأدية ما ُيسند من مهام إضافية في حدود الوظيفة.

رابعًا : تقدمي الطلبات:
تقدم الطلبات المس���توفاة للشروط ُمرفقة بالمس���تندات اآلتية من خالل 

:) http: //Khanyounis.mun.ps(   الموقع االلكتروني للبلدية
- صورة عن المؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.

- صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.
- صورة عن شهادة الميالد.

- صورة عن الخبرات + الدورات التدريبية + السيرة الذاتية + صورة شخصية.
- صورة عضوية نقابة المحاسبين .

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعاله يوم السبت 2021/07/17 وينتهي يوم الخميس 2021/07/29 .

مالحظات مهمة:
- س���يتم اإلعالن عن موعد المقابالت واإلجراءات األخرى في وقت الحق من 

خالل رسالة نصية )SMS( للمقبولين.
- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .

- لالستفس���ار، االتصال عل���ى هاتف البلدي���ة رق���م )115(، أو جوال رقم 
)0597200192( قسم شئون الموظفين "خالل أوقات العمل الرسمية".

  بلدية خان يون�س

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت الحركة اإلس���المية- بيت المقدس إلى ش���د 
الرحال واالعتكاف في المس���جد األقصى المبارك، 
والتص���دي القتحام���ات المس���توطنين المن���وي 
تنظيمه���ا ي���وم غٍد األح���د 8 ذي الحج���ة، والذي 

يصادف بزعمهم ذكرى هدم هيكلهم المزعوم.
وقال���ت الحركة، في بيان صحف���ي، إنه يجب على 
لق���رارات محاكم  المقدس���يين عدم االس���تجابة 
االحتالل بالهدم القسري الذاتي للبيوت، وليرتكب 

المحت���ل جريمته بي���ده، فالهدم القس���ري يزيد 
من هدم البيوت ويس���هل عل���ى االحتالل تنفيذ 

مخططاته.
ودعت إلى ض���رورة الوقوف إلى جان���ب أهلنا في 
األحي���اء المهددة باله���دم أو اإلخ���الء خاصة في 
أحياء الش���يخ جراح وبطن الهوى والبستان ووادي 
ياص���ول، ففي ذلك حماية للمدين���ة كلها، وقيام 
بواجب التكاتف والتالحم والتكافل بيننا، وإفشال 

لمخططات االحتالل.

ودعت كذلك للتضامن مع أهالي الشهداء واألسرى 
والجرحى بالزيارة خالل أيام عيد األضحى المبارك.

وجاء في البي���ان: " تحل علينا في مثل هذه األيام 
الذكرى الرابعة النتصار باب األس���باط، حيث سطر 
المقدسيون انتصارهم في معركة اإلرادة والثبات 
على دولة االحتالل وأجهزتها األمنية، فكان لهم ما 
أرادوا، وأزال���وا بصمودهم البوابات اإللكترونية بعد 
أربعة عشر يوما من االعتصام والمواجهة مع قوات 
االحتالل في محيط المس���جد األقص���ى المبارك، 

ودخلوه مهللين مكبرين في مش���هد يبش���ر بيوم 
الفتح العظيم بإذن الله".

وأكد أن هذا االنتصار أصبح المقدسيون يحققونه 
في كل مواجهة يخوضونها مع االحتالل موحدين 

متكاتفين على قلب رجل واحد.
وأش���ار إلى أن م���ا يقوم به االحت���الل تهدف إلى 
تهجير أهلنا ف���ي القدس، وتس���تهدف األحياء 
المقدس���ية في الش���يخ جراح وبطن الهوى وحي 
البستان ووادي ياصول وغيرها من األحياء والبيوت 

المقدس���ية، هو تعبير عن حالة عجزه وفشله في 
تهويد مدينتنا المقدس���ة بعد مضي أكثر من 54 

عاما على احتاللها.
وأض���اف "فلقد أثبت المقدس���يون عبر صمودهم 
ورباطه���م في أرضه���م وتجذرهم ف���ي بيوتهم 
وأحيائه���م برغ���م كل الصعوب���ات أنه���م أهل 
هذه المدينة وحراس���ها األوفي���اء، وأن الصهاينة 
المحتلين غرباء عن المدينة سيرحلون عنها قريبا 

بإذن الله ".

الحركة اإلسالمية تدعو للتصدي القتحامات المستوطنين في 8 ذي الحجة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد خطيب المس���جد األقصى المبارك الشيخ محمد س���ليم أن أفضل ما يقوم 
به المس���لم في أيام ذي الحجة هو مالزمة الرباط في األقصى وشد الرحال لبيت 

المقدس.
ودعا الش���يخ س���ليم، يوم أمس، خالل خطبة الجمعة في المسجد األقصى إلى 

ضرورة الحرص على عقارات المقدسيين من التسريب كالحرص على أرواحهم.
وأوضح خطي���ب األقصى أن الحاكم الذي نريده يج���ب أن يحمي بيت الله، وأال 
يهدد المس���لمين ويتوعدهم، وأن يقف إلى جانبه���م ويحافظ على المجتمع 
المسلم، وال يتنازل عن بالد المسلمين، وال يمنع الناس أن يجهروا بمطالبهم، وال 

يجّرهم للفتنة وخراب الديار.
وانتقد الشيخ سليم بشدة مهرجانات الرقص التي تنظمها السلطة في رام الله، 
محذرًا من خطورتها على المجتمع؛ ألنها تحّرض على الفاحشة، ومن أول معالم 

الهزيمة والهالك والخسران.
وتس���اءل خطيب األقصى: "هل هذا هو المشروع الوطني الذي ينتظره وطننا؟ 
وهل تقبلون أن يروج للزنا أمام أطفالكم في أفضل أيام العش���ر األوائل من ذي 

الحجة؟!".
وأكد الشيخ سليم أننا بحاجة إلى علماء عاملين إلحياء الكتاب والسنة، ويقودون 

السفينة إلى بر األمان.
ونبه إلى أن ضياع البوصلة الصحيحة يأتي باالبتعاد عن القرآن الكريم والس���نة 
النبوية، مشيًرا إلى أن السير وراءها يجعلنا من قادة لألمم، وأن تركها سيضيع 

شأن المسلمين ويجعل العدو يستخف بأعراضكم ودمائكم.

خطيب األقصى يدعو لمالزمة 
شد الرحال والرباط في األقصى



السبت 7 ذو الحجة 1442 هــ 17 يوليو 2021 م

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

�إعالن خارجي رقم )  3 ( لوظيفة رئي�س 
ق�صم �ل�صرف �ل�صحي بنظام �لعقد

تعل���ن بل�دية خان يونس عن ح�اجتها لش���غ�ل وظيف�ة رئيس قس���م الصرف 
الصحي بنظام العقد، عل�ى أن تت�����وافر ل�ديه/ها الش�روط الوظيفية التالي�ة:

اأواًل: �سروط �سغل الوظيفة/
1. أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجس���تير في الهندسة المدنية 
أو الميكانيكية أو الميكاترونيك من جامعة معترف بها و بتقدير ال يقل عن جيد.

2. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات .
3. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )40( عامًا.

ثانيًا: املهام والواجبات الوظيفية/
1. القدرة على إعداد مقترحات المش���اريع في إنجاز و صيانة منش���آت و 

شبكات المياه و الصرف الصحي و األمطار.
2. المعرفة الكاملة في استخدام البرامج المحوسبة وال سيما البرامج الهندسية. 

3. القدرة على اإلشراف على كافة المشاريع و مواقع العمل للبلدية في مجال المياه 
و الصرف الصحي و األمطار و متابعة سير االنجاز من حيث الكفاءة و المدة الزمنية .

4. اإلشراف و الفحص والتدقيق على الكميات والتصاميم في مجال المياه و الصرف الصحي. 
5. القدرة على تدقيق و اعتماد الموازنات التقديرية للمشاريع . 

6. أن يتمت���ع بقدرات عالية في االتصال والتواص���ل مع كافة الجهات و 
الهيئات المحلية و المنظمات الداعمة و المانحة. 

7. أن يكون لديه معرفة  واسعة بالقوانين و األنظمة والتشريعات ذات العالقة بالعمل 
و القدرة على تطبيقها بمهارة عالية و طرق حل الخالفات و التحكيم الهندسي.  

8. أن يكون لديه القدرة على معالجة مشاكل المواطنين أثناء تنفيذ المشاريع    . 
9.  إجادة اللغة اإلنجليزية ) قراءة – كتابة – محادثة( .

10.  أن يكون لديه القدرة على العمل تحت الضغوط و استيعاب اآلخرين والعمل ضمن الفريق .
11. أن يكون متفرغًا تمامًا لشغل هذه الوظيفة  والعمل بعد ساعات الدوام الرسمي إذا لزم األمر . 
12.   توثيق المعلومات وعمليات الصيانة وإعداد التقارير ذات العالقة .
13.   اإلشراف على تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية طبقًا لخطط القسم .
14.  القدرة على التوجيه واتخاذ القرارات و حل المشكالت فيما يتعلق بأمور الصيانة .
15. القدرة على إدارة الموارد البشرية والمالية ومقدرات وأصول البلدية .

16. أن يكون عضوًا في نقابة المهندسين  .   
17. يفض���ل أن يك���ون حاصل على رخصة قيادة س���ارية المفعول وعلى 

استعداد للقيادة إذا طلب منه ذلك.
18. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.

19. يستثنى من شروط االعالن موظف البلدية ما عدا شرط المؤهل العلمي .

ثالثًا: �سروط اأخرى/ 
1. االلمام بقانون الخدمة المدنية وقانون العمل الفلسطيني.

2. القدرة على العمل تحت الضغوط و استيعاب اآلخرين.
3. أن يكون لدى المتقدم المهارات اإلدارية التي تؤهله ألداء المهام الوظيفية المطلوبة منه.

4. تأدية ما ُيسند من مهام إضافية.

رابعًا : تقدمي الطلبات:
تقدم الطلبات المستوفاة للش���روط ُمرفقة بالمستندات اآلتية من خالل 

:) http: //Khanyounis.mun.ps(      الموقع االلكتروني للبلدية
- صورة عن المؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.

-  صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.
- صورة عن شهادة الميالد.

- صورة عن الخبرات + الدورات التدريبية + السيرة الذاتية + صورة شخصية.
- صورة عضوية نقابة المهندسين .

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعاله يوم السبت 2021/07/17 وينتهي يوم الخميس 2021/07/29 .

مالحظات مهمة:
- سيتم اإلعالن عن موعد المقابالت واإلجراءات األخرى في وقت الحق من 

خالل رسالة نصية )SMS( للمقبولين.
- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .

- لالستفس���ار، االتص���ال على هات���ف البلدية رق���م )115(، أو جوال رقم 
)0597200192( قسم شئون الموظفين "خالل أوقات العمل الرسمية".

  بلدية خان يون�س

�إعالن خارجي رقم ) 4 ( لوظيفة 
رئي�س ق�صم �مل�صاحة بنظام �لعقد

تعل����ن بل��دي���ة خان يونس ع���ن ح������اجتها لش���غ�����ل وظيف��ة رئيس قس���م 
المساحة بنظام العقد،   عل�ى أن تت�����وافر ل��ديه/ها الش�روط الوظيفي��ة التالي�ة:

اأواًل: �سروط �سغل الوظيفة/
1. أن يكون المتقدم  حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو 

بكالوريوس مساحة ومن جامعة معترف بها وبتقدير ال يقل عن جيد.
2. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات .

3. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )40( عامًا.

ثانيًا: املهام والواجبات الوظيفية/
1. تدقيق مخططات تنظيم الطرق ومش���اريع اإلفراز و اعتمادها حس���ب 

مخططات البلدية المساحية.
2. المشاركة في أعمال اللجنة الفنية لترخيص األبنية والمنشآت لدائرة التخطيط والتنظيم.
3.  استالم األعمال المساحية في المشاريع التي يتم تنفيذها في نفوذ البلدية.

4. اإلشراف المباشر على إعداد مخططات الرفع المساحي للطرق.
5. وضع خطط وبرامج العمل ومتابعة تأديتها.

6. التنسيق المستمر مع رئيس قسم األبنية والتنظيم بخصوص التعديات والمخالفات. 
7. تدريب موظفي القسم بهدف تطوير قدراتهم .

8. المشاركة في وضع الخطة السنوية للدائرة والخطط التشغيلية ومتابعتها.
9. رفع تقارير دورية عن أعمال وأنشطة القسم لمدير الدائرة.

10. المصادق���ة على الكش���وفات والش���هادات  التنظيمية الصادرة عن 
القسم بعد مراجعتها.

11. تدقيق ومراجعة التقارير و األعمال المساحية.
12. أن يكون عضوًا في نقابة المهندسين.
13. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.

14. يستثنى من شروط االعالن موظف البلدية ما عدا شرط المؤهل العلمي .

ثالثًا: �سروط اأخرى/ 
1. إجادة اس���تخدام األجهزة المس���احية الحديثة وبرامجها التطبيقية 

.)GPS – TOTAL STATION - LEVEL(
2. أن يجيد استخدام برامج GIS والتعامل مع األجهزة والمعدات الخاصة 

بتحديد اإلحداثيات والرفع المساحي.
.MS Project 3. أن يجيد استخدام البرامج المحوسبة وخاصة برنامج األوتوكاد وبرامج

4. أن يكون لديه المهارات اإلدارية الالزمة إلدارة القسم.
5. إجادة اللغة اإلنجليزية ) قراءة – كتابة – محادثة (.

6. يفضل أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول.
7. القدرة على العمل تحت الضغوط و استيعاب اآلخرين والعمل ضمن الفريق.

8. أن يكون متفرغًا تمامًا لهذه الوظيفة والعمل في الفترات اليومية المختلفة.
9. تأدية ما ُيسند من مهام إضافية.

رابعًا : تقدمي الطلبات:
تقدم الطلبات المستوفاة للش���روط ُمرفقة بالمستندات اآلتية من خالل 

:) http: //Khanyounis.mun.ps(    الموقع االلكتروني للبلدية
- صورة عن المؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.

- صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.
- صورة عن شهادة الميالد.

- صورة عن الخبرات + الدورات التدريبية + السيرة الذاتية + صورة شخصية.
- صورة عضوية نقابة المهندسين .

- يبدأ التس���جيل للوظيفة أعاله يوم السبت 2021/07/17 وينتهي يوم 
الخميس 2021/07/29 .

مالحظات مهمة:
- سيتم اإلعالن عن موعد المقابالت واإلجراءات األخرى في وقت الحق من 

خالل رسالة نصية )SMS( للمقبولين.
- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .

- لالستفس���ار، االتص���ال على هات���ف البلدية رق���م )115(، أو جوال رقم 
)0597200192( قسم شئون الموظفين "خالل أوقات العمل الرسمية".

   بلدية خان يون�س

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

�إعالن خارجي رقم ) 2  ( لوظيفة
 رئي�س ق�صم �ملحا�صبة بنظام �لعقد

تعل���ن بلدية خان يونس عن ح��اجتها لشغ�ل وظيفة رئيس قسم المحاسبة 
بنظام العقد،   على أن تت�وافر ل�ديه/ها الش�روط الوظيفي����ة التالي�ة:

اأواًل: �سروط �سغل الوظيفة/
1. أن يك���ون حاصاًل عل���ي درجة البكالوريوس في المحاس���بة، من جامعة 

معترف بها، وبتقدير ال يقل عن جيد ويفضل حملة الماجستير.
2. خبرة في مجال العمل في البلديات والوزارات.

3. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات .
4. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )40( عامًا.

ثانيًا: املهام والواجبات الوظيفية/
1. المعرفة الكاملة في استخدام البرامج المالية  وبرامج الحاسوب و البرامج المعمول بها .

2.  القدرة على إعداد وثائق الصرف وإصدار الشيكات .
3.  إجادة اللغة  االنجليزية ) محادثة- كتابة- قراءة ( .

4. أن يكون قادرًا على العمل تحت الضغط واستيعاب اآلخرين .
5. أن تكون لديه مهارات التحليل المالي وكتابة التقارير وإعداد التسويات 

البنكية واالتصال والتواصل الفعال.
6. المساهمة في إعداد الموازنات التشغيلية و الموازنة العامة للبلدية.

7. أن يكون عضوًا في نقابة المحاسبين.
8. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.

9. يستثنى من شروط االعالن موظف البلدية ما عدا شرط المؤهل العلمي .

ثالثًا: �سروط اأخرى/ 
1. أن يكون لديه معرفة بأسس المحاسبة الحكومية.

2. أن يكون لديه معرفة بالقوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها.
3. أن يكون لديه معرفة بأسس ومبادئ التدقيق المالي.

4. أن يكون لديه القدرة على التسجيل في السجالت والمستندات والنماذج 
الالزمة حسب النظام المعتمد المعمول به.

5. تأدية ما يسند إليه من مهام إضافية.

رابعًا : تقدمي الطلبات:
تقدم الطلبات المس���توفاة للشروط ُمرفقة بالمس���تندات اآلتية من خالل 

:) http: //Khanyounis.mun.ps(   الموقع االلكتروني للبلدية
- صورة عن المؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.

- صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.
- صورة عن شهادة الميالد.

- صورة عن الخبرات + الدورات التدريبية + السيرة الذاتية + صورة شخصية.
- صورة عضوية نقابة المحاسبين .

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعاله يوم السبت 2021/07/17 وينتهي يوم الخميس 2021/07/29 .

مالحظات مهمة:
- س���يتم اإلعالن عن موعد المقابالت واإلجراءات األخرى في وقت الحق من 

خالل رسالة نصية )SMS( للمقبولين.
- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .

- لالستفس���ار، االتصال عل���ى هاتف البلدي���ة رق���م )115(، أو جوال رقم 
)0597200192( قسم شئون الموظفين "خالل أوقات العمل الرسمية".

 بلدية خان يون�س
                                                           

الضفة الغربية / االستقالل:
قال تقرير لألمم المتحدة ، يوم أمس، إن قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" هدمت 
م���ا ال يقل عن 474 مبنى يملكها فلس���طينيون في الضفة الغربية منذ بداية 
العام الجاري. وذكر التقرير الصادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية في األراضي الفلسطينية )أوتشا( أن من بين تلك المباني المهدمة 

150 مبنى مولها المانحون.
وأوض���ح أن أعمال اله���دم أدت إلى تهجير 656 فلس���طينيا، منهم نحو 359 
طفال، مشيرا إلى أن ذلك يمثل زيادة في عمليات الهدم قدرها %32 في عدد 
المباني المس���تهدفة، وزيادة تقارب %145 في استهداف المباني الممولة 
من المانحين مقارنة بعام 2020. وأش���ار التقرير إلى أن 84 فلسطينيا فقدوا 
منازله���م في 14 يوليو/تموز الجاري بعدم���ا صادرت قوات االحتالل 49 مبنى 
على األقل في تجمع رأس التين الرعوي في منطقة األغوار. وينحدر المهجرون 
من 13 أسرة فلسطينية تضم 53 طفال و14 امرأة، وال يزال هؤالء يمكثون في 
التجمع، بيد أنهم عرضة لخطر متزايد بترحيلهم قسرا عنهم، بحسب التقرير.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أدى مواطنون صالة الجمعة، في خيمة 
االعتصام ببلدة أبو ديس جنوب ش����رق 
القدس المحتلة، التي أقيمت للمطالبة 
البلدة مي  باسترداد جثمان ش����هيدة 

خالد يوسف عفانة )29 عاما(.
أهالي  ب����أن  المحلية،  المص����ادر  وأفاد 
البل����دة واصل����وا فعالي����ات المطالب����ة 
باس����ترداد جثم����ان الش����هيدة عفانة 
المحتج����ز لدى س����لطات االحتالل منذ 

استش����هادها في ال�16 م����ن حزيران/ 
يونيو الماضي.

واستشهدت عفانة برصاص االحتالل 
عند مدخل بلدة حزما، وهي متزوجة وأم 

لطفلة عمرها 8 سنوات.

اعتصام في أبو ديس للمطالبة باسترداد جثمان الشهيدة عفانة األمم المتحدة: »إسرائيل« هدمت 
474 مبنى فلسطينيًا في 2021
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

�إعالن خارجي رقم ) 5  ( لوظيفة رئي�س 
ق�سم �لإعالم و�لرتويج بنظام �لعقد

تعل�����ن بل�دية خان يونس عن ح�اجتها لش���غ�ل وظيف�ة رئيس قس���م اإلعالم 
والترويج بنظام العقد،  عل��ى أن تت��وافر ل���ديه/ها الش��روط الوظيفي����ة التالي�ة:

اأواًل: �سروط �سغل الوظيفة/
1. أن يكون حاصاًل علي شهادة البكالوريوس في مجال اإلعالم  من جامعة 

معترف بها ، وبتقدير ال يقل عن " جيد " .
2. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )5( سنوات . 

3. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )40( عامًا.

ثانيًا: املهام والواجبات الوظيفية/
1. أن يك���ون لديه الخب���رة في أعمال التحرير لألخب���ار والتقارير والبيانات 

الصحفية واإلعالمية وكافة فنون العمل الصحفي واإلعالمي.
2. أن يمتل���ك مه���ارات التواصل الفعال، والكفاءة ف���ي التعامل مع كافة 

وسائل التواصل االجتماعي.
3. القدرة على تطبيق االستراتيجيات اإلعالمية للبلدية والعمل على تطويرها .

4. أن يجيد استخدام الحاسوب، وخاصة برامج مايكروسوفت، ومهارات استخدام اإلنترنت.
5. القدرة على تطويع واستخدام مفردات اللغة ، والكتابة الصحفية البليغة  .  

6. القيام باألعمال المكتبية واألرشفة والتوثيق وكتابة التقارير وفقًا لمصلحة العمل.
7. متابعة عمل القسم ، ووضع الخطط التنموية وتطوير العمل .

8. إجادة اللغة االنجليزية )كتابة- قراءة - محادثة(
9. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن أنشطة القسم ورفعها إلى مدير الدائرة .

10. المعرفة الواس���عة بالقواني���ن واألنظمة والتش���ريعات ذات العالقة 
بالعمل، والقدرة على تطبيقها بمهارة عالية . 

11. القدرة على توثيق المعلومات ومواكبة التطور الذاتي والعلمي .
12.   القدرة على اإلشراف المباشر على توجيه الشكاوي الواردة ومتابعة حلها .

13.   القدرة على االستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة في القسم .
14. أن يكون لديه المهارات اإلدارية الالزمة للقيام بمهامه .

15. أن يكون مبادرًا وذا شخصية قيادية، والتمتع باللباقة وحسن المظهر .

16. أن يكون لديه القدرة على العمل تحت الضغوط و استيعاب اآلخرين والعمل ضمن الفريق .
17. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.

18. يستثنى من شروط االعالن موظف البلدية ما عدا شرط المؤهل العلمي .

ثالثًا: �سروط اأخرى/ 
1.  أن يكون قادرًا على تنظيم الحمالت اإلعالمية الدعائية ألنشطة ومشاريع وبرامج وفعاليات البلدية .
2.  أن يكون قادرًا على تنظيم المؤتمرات الصحفية بمشاركة الوكاالت االعالمية والجهات المعنية .

3.  أن يجيد التصوير الفوتوغرافي وإعداد وتجهيز المطويات و البرشورات 
بات الخاصة بمشاريع وخدمات البلدية وأرشفتها  والُكتيِّ
4.  أن يكون قادرًا على تصميم وطباعة المواد اإلعالنية .

5.  أن يكون متفرغًا لشغل الوظيفة والعمل بعد ساعات العمل الرسمي إذا لزم األمر . 
6.  تأدية ما يسند إليه من مهام إضافية  .

رابعًا : تقدمي الطلبات:
تقدم الطلبات المس���توفاة للشروط ُمرفقة بالمس���تندات اآلتية من خالل 

:) http: //Khanyounis.mun.ps(     الموقع االلكتروني للبلدية
- صورة عن المؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.

- صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.
- صورة عن شهادة الميالد.

- صورة عن الخبرات + الدورات التدريبية + السيرة الذاتية + صورة شخصية.

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعاله يوم السبت 2021/07/17 وينتهي يوم الخميس 2021/07/29 .
مالحظات مهمة:

- س���يتم اإلعالن عن موعد المقابالت واإلجراءات األخرى في وقت الحق من 
خالل رسالة نصية )SMS( للمقبولين.

- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .
- لالستفس���ار، االتصال عل���ى هاتف البلدي���ة رق���م )115(، أو جوال رقم 

)0597200192( قسم شئون الموظفين "خالل أوقات العمل الرسمية".

    بلدية خان يون�س

�إعالن خارجي رقم )  1 ( لوظيفة مدير 
وحدة قلم �جلمهور بنظام �لعقد

تعلن بلدية خان يونس عن حاجتها لشغ�ل وظيفة مدير وحدة قلم الجمهور  
بنظام العقد، على أن تت�����وافر ل�ديه/ها الش�روط الوظيفية التالي�ة:

اأواًل: �سروط �سغل الوظيفة/
1. أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس كحد أدنى في العلوم اإلدارية 
و المالية أو الهندس���ية من جامعة  معترف بها وبتقدير ال يقل عن جيد 

جدًا ويفضل حملة الدراسات العليا.
2. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن )7( سنوات .

3. أن ال يزيد عمر المتقدم عن )40( عامًا.

ثانيًا: املهام والواجبات الوظيفية/
1. القدرة على اإلشراف التام على نشاطات وبرامج مركز خدمات الجمهور 

بما ينسجم مع مهام الدوائر واألقسام المقدمة للخدمات في البلدية.
2. اإلش����راف على إنجاز المعامالت الصادرة من مركز خدمات الجمهور اتجاه المواطنين 

واإلشراف الكامل على عملية أتمتة البرامج والمعامالت الخاصة بالبلدية وخدماتها.
3. القدرة على اقتراح االفكار والمالحظات التي تساعد في تسهيل عملية 

مراجعة المواطنين  وتسريع الخدمة المتبعة لهم .
4. االشراف على عملية استقبال المراجعين واالجابة على استفساراتهم 
وتنظيم مراجعاتهم وتوجيههم إلى األقسام  ذات العالقة عند الحاجة.

5. الق���درة على وضع الضوابط الالزمة لضمان قراءة وفوترة  كافة عدادات 
المشتركين بدقة ووفق جدول زمني منتظم 

وتعزيز وتطوير إجراءات متابعة المخالفات والسرقات .
6. القدرة على تعزيز استخدام التكنولوجيا وأنظمة االتصاالت الحديثة في عمل الدائرة .

7. القدرة على تطوير اإلجراءات وتقديم النماذج  والس���عي لزيادة جودة 
الخدمة من خالل تبسيط اإلجراءات وزيادة فعاليتها.

8. وضع خطط التحصيل واالش���راف على تنفيذها وتكليف المرؤوس���ين 
بأهداف محددة في هذا الصدد ومتابعة الخطط بدقة.

9. التخطيط للحمالت المختلفة التي تستهدف زيادة كفاءة التحصيل.
10. المسئولية الكاملة عن حساب الدائرة ومسئولية متابعة الطلبات والرد عليها.
11. الق���درة على حل مش���اكل المواطنين والتواصل مع قس���م  حس���ابات 
المشتركين في قضايا المواطنين اليومية بخصوص الفواتير وتفاصيلها .
12. القدرة على استخدام البرامج المحوسبة المتخصصة في مجال العمل  .

13. يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال عمل خدمات المشتركين .
14. القدرة على وضع خطط تنفيذية دورية للفرق الميدانية .

15. القدرة على تحليل ومعالجة البيانات و التي تساعد على التخطيط و اتخاذ القرار.
16. القدرة على اس����تخدام البرامج المحوسبة المتخصصة في مجال العمل وخاصة ( 
.)ICDL( و يفضل أن يكون حاصال على الدورة المتقدمة Access وبرامج ) MS Office

17. إجادة اللغة اإلنجليزية )قراءة - كتابة - محادثة(.
18. أن يكون لديه القدرة على العمل تحت الضغط و استيعاب اآلخرين والعمل ضمن الفريق.
19. أن يكون متفرغًا تمامًا لهذه الوظيفة والعمل في  الفترات اليومية المختلفة .

20. أن يكون من سكان مدينة خان يونس.
21. يستثنى من شروط االعالن موظف البلدية ما عدا شرط المؤهل العلمي .

ثالثًا: �سروط اأخرى/ 
1. االلمام بقانون الخدمة المدنية وقانون العمل الفلسطيني.

2. القدرة على العمل تحت الضغوط واستيعاب اآلخرين والعمل ضمن الفريق.
3. القدرة على وضع برامج التدريب.

4. أن يكون لدى المتقدم المهارات اإلدارية التي تؤهله ألداء المهام الوظيفية المطلوبة منه.
5. يفض���ل أن يكون ل���دى المتقدم رخصة قيادة س���ارية المفعول وعلى 

استعداد لقيادة السيارات إذا ُطلب منه ذلك.
6. التفرغ التام لهذه الوظيفة والقدرة على العمل في األوقات اليومية المختلفة.

7. تأدية ما ُيسند من مهام إضافية.

رابعًا : تقدمي الطلبات:
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط ُمرفقة بالمستندات اآلتية من خالل 

:) http: //Khanyounis.mun.ps(   الموقع االلكتروني للبلدية
- صورة عن المؤهالت العلمية )أو معادالت الشهادات(.

- صورة عن إثبات الشخصية )هوية، جواز سفر(.
- صورة عن شهادة الميالد.

- صورة عن الخبرات + الدورات التدريبية + السيرة الذاتية + صورة شخصية.
- يبدأ التسجيل للوظيفة أعاله يوم السبت 2021/07/17 وينتهي يوم الخميس 2021/07/29 .

مالحظات مهمة:
- س���يتم اإلعالن عن موعد المقابالت واإلجراءات األخرى في وقت الحق من 

خالل رسالة نصية )SMS( للمقبولين.
- سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .

- لالستفس���ار، االتص���ال على هات���ف البلدية رق���م )115(، أو جوال رقم 
)0597200192( قسم شئون الموظفين "خالل أوقات العمل الرسمية".

 بلدية خان يون�س

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
غزة / االستقالل:بلدية خان يون�س

أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية يوم الجمعة، 
عن توجيه رسالة إلى القيادة المصرية طالبت فيها بتسهيل 
إجراءات س����فر المواطنين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة 

المسافرين عبر معبر رفح والمنافذ والمطارات المصرية.
وذكرت اللجنة في بيان لها تلقت االستقالل نسخة منه، 
أن الرسالة جاءت بعد الكثير من الشكاوى والمطالبات من 
المواطنين والتي وصفت معاناة غير مبررة سواء في معبر 

رفح أو على الحواجز والطرق ومعدية الفردان.
وطالبت لجن���ة المتابعة، بزيادة س���اعات عمل معبر رفح 
وعدم إغالقه ف���ي بعض األيام وزيادة عدد المس���افرين 
المغادري���ن عبر المعبر وإعادة النظر فيما يس���مى بملف 
المدرجين الذي بموجبه يمنع عش���رات اآلالف وربما أكثر 
من السفر خاصة من الشباب إضافة لضرورة إلغاء تحديد 
حد أدني للعمر للدخول عبر المط���ار والمعبر. كما طالبت 
الرسالة بوقف مصادرة مقتنيات المسافرين دون مسوغ 

قانوني وتس���هيل إج���راءات التفتيش عل���ى المعدية 
والحواجز وتوحيد جهات المتابعة األمنية للسفر. وأعربت 
لجنة المتابعة عن قلقها من تراجع التسهيالت التي تم 
االتف���اق عليها مع مصر أثناء الح���وار الوطني وعند زيارة 
الوزي���ر عباس كامل لغ���زة. واعتبرت لجن���ة المتابعة أن 
العالقة بين مصر والش���عب الفلسطيني هي عالقة أخوة 
و«بالتالي ال يعقل أن يضيق األخ على طريق أخوته خاصة 

وأن معبر رفح هو الممر الوحيد لغزة من وإلى العالم«.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، عن تس���جيل وفاة و71 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و62 حالة تعاٍف خالل ال� 24 ساعة 
الماضي���ة. وأكدت الكيلة في التقرير اليوم���ي للحالة الوبائية، أن الوفاة 
الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل حاالت وفاة في محافظات 

الضفة الغربية.
وقالت إن اإلصابات الجديدة س���جلت في المحافظات على النحو التالي: 
جني���ن )4(، طولكرم )1(، بيت لحم )1(، نابلس )2(، الخليل )2(، قطاع غزة 

)61(، الفتة إلى أن تم إجراء 2840 فحصا.
وذكرت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: جنين 
)8(، نابل���س )5(، الخليل )2(، طولكرم )2(، قطاع غ���زة )45(، موضحة أن 
نس���بة التعافي منه بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 

0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
ولفتت إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في 

مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15 مصابا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد 
بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة 565,552 بينهم 

400,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

القوى الفلسطينية تطالب القاهرة بتسهيل السفر عبر معبر رفح

وفاة و71 إصابة جديدة 
بكورونا بالضفة وغزة

بيروت/ االستقالل:
أعلنت مديرية قوى األمن الداخلي في لبنان، امس الجمعة، أنها 
أوقفت مواطنا لبنانيا، تواصل مع االستخبارات اإلسرائيلية، في 

منطقة البقاع الغربي )شرقي لبنان(.
وقال���ت المديرية في بي���ان، أوردته الوكال���ة اللبنانية لالعالم 
)رس���مية(: »ف���ي إطار مالحق���ة ش���بكات التعامل م���ع العدو 
اإلس���رائيلي، التي تقوم بها ش���عبة المعلومات في قوى األمن 
الداخل���ي، توصل���ت إل���ى تحدي���د هوية ش���خص تواصل مع 

استخبارات هذا العدو«.
وأضافت »تمكنت القوة الخاصة التابعة لها بتاريخ 30 حزيران/

يونيو 2021، من توقيف الش���خص في منطقة البقاع الغربي، 
ويدعى )م. ي( من مواليد عام 1990، لبناني«.

وتابع���ت: »بالتحقيق معه، اعترف أنه ف���ي مطلع العام 2019، 
أرس���ل بريدًا الكترونيًا إلى أجهزة أمنية إس���رائيلية عدة طالبًا 
العمل لمصلحتها، فتواصل معه ش���خص وعرض عليه العمل 
معه وذلك من خالل جمع المعلومات، إضافة إلى تكليفه بمهام 

أخرى مقابل مبالغ مالية«.
وأض���اف: »أن )الش���خص الموقوف( وافق عل���ى ذلك. ودربه 
مش���غله )في االس���تخبارات اإلس���رائيلية( وطلب منه جمع 
معلوم���ات معين���ة حدده���ا له، فنف���ذ طلبات���ه وزود العدو 

بالمعلومات المطلوبة«.
وأش���ارت إلى أن���ه »اعترف كذلك أنه ح���اول التواصل مع موقع 
الجيش اإلس���رائيلي عبر إرس���ال بريد إلكترون���ي طالبًا العمل 

لمصلحتهم«.
وقال���ت »تأكدنا من جميع المعطي���ات المذكورة أعاله من خالل 
أقوال الموقوف وتطابقها مع تحليل مضبوطاته وهواتفه، وأودع 

القضاء المختص، بناء على إشارته«.

لبنان تعلن توقيف 
جاسوس لـ »إسرائيل«
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انته����ت معركة »س����يف القدس« في أي����ار/ مايو الماضي 
بوقف غير مشروط إلطالق النار، كي تبدأ فورا مرحلة حديث 
الطرفين )المقاومة واالحتالل( عن المرحلة القادمة كل وفق 

حساباته واعتباراته أو آماله وتوقعاته وطموحاته.
ح�صار غزة

م����ع أن جول����ة القت����ال األخيرة ل����م تكن ألس����باب تتعلق 
بالوضع في قطاع غزة؛ س����واء الحص����ار وتداعياته أو عدوان 
مباش����ر على القطاع، بل اندلعت بس����بب إجراءات االحتالل 
العدواني����ة التهويدية في القدس خاصة في حّي الش����يخ 
جراح، واالعتداء على المصلي����ن والمعتكفين في مصليات 
وس����احات المس����جد األقصى ف����ي الثامن والعش����رين من 
رمض����ان، إال أن المقاومة اعتبرت أن النتيجة األوتوماتيكية 
ليست أقل من رفع الحصار الخانق عن غزة، والمفروض منذ 
14 سنة؛ ذاق فيها أهل القطاع الويالت، فارتفعت معدالت 
الفقر والبطال����ة باطراد مع نقص في الغذاء والدواء، وكذلك 
مواد البناء والتي ص����ار توفرها ضرورة ملحة إلعادة إعمار ما 
دمرته آلة الحرب اإلسرائيلية إبان الجولة األخيرة أو الجوالت 

السابقة.
وق����د كانت تصريحات قائد حركة حم����اس في غزة »يحيى 
الس����نوار«، ه����و وزمالؤه ف����ي قي����ادة الحرك����ة، إضافة إلى 
تصريحات مش����ابهة متطابقة من ق����ادة الفصائل األخرى، 
واضحة، وشددت على ضرورة إنهاء الحصار كخطوة ضرورية 
لتثبيت وقف إطالق الن����ار. وأكدت هذه القيادات في أكثر 
من مناس����بة أن اس����تمرار الحصار، والمماطلة والتسويف، 
سيؤدي إلى اندالع جولة جديدة أشد وأعنف من سابقاتها، 

وطلبت من الوسطاء إيصال هذه الرسالة إلى االحتالل.

م�صر �ر�ؤية االحتالل
ب����دا الموقف المصري مختلفا هذه الم����رة عنه في الجوالت 
الس����ابقة؛ فقد أدخلت مصر عبر معب����ر رفح معدات وآليات 
إلزال����ة ركام وآث����ار القصف والدم����ار الناجم ع����ن الغارات 
اإلس����رائيلية، وسمحت بإدخال مس����اعدات غذائية وطبية، 
وبعض مواد البناء. كما أن اإلعالم المصري بدا أكثر إيجابية، 
بل تغير تعاطيه مع غزة والمقاومة من العداء والسخرية إلى 

اإلطراء والتشجيع نوعا ما.

وتّوج����ت التوجهات التي ب����دت جديدة ومختلف����ة بزيارة 
رئيس المخاب����رات المصرية »عباس كام����ل« إلى قطاع غزة 
ولقائ����ه بقيادة حم����اس وبقية الفصائل، في مش����هد أثار 
اهتمام العدو والصديق، ك����ون الزائر هو الرجل الثاني في 

النظام المصري.
وسمع أهل غزة والعالم أجمع، تصريحات مصرية مفادها أن 
مصر ستس����عى لتثبيت وقف إطالق النار وصوال إلى اتفاق 
تهدئة، وأنها ستساهم وتشرف على إعمار غزة، وستسعى 
إلى إنهاء حصار غزة تماما، وبالطبع ستضغط على االحتالل 
كي يكف عن اس����تفزاز الفلس����طينيين في القدس كي ال 

ينفجر الموقف من جديد.
ولك����ن االحتالل أراد - وم����ا يزال يريد - إيصال رس����الة إلى 
المقاوم����ة ومن ناصره����ا وتعاطف معه����ا، وإلى حاضنتها 
الش����عبية في غزة، ب����أن المعركة لم تجلب لك����م إال الدمار 
والخ����راب، وأن وضعكم قبلها أفضل مما س����يكون بعدها 
بكثير، مع س����عي بالقول والفعل على األرض لجعل الناس 
في غزة يصلون إلى حال المثل الشعبي »كأنك يا أبو زيد ما 

غزيت!«، وذلك بإجراءات ومواقف نلخصها بما يلي:
1( رب����ط مل����ف إع����ادة إعمار غ����زة وتخفيف )ولي����س رفع( 
الحصار بحل ملف الجنود األسرى لدى المقاومة.. والمقاومة 
رفضت هذا الرب����ط بين الملفين، وفي نفس الوقت يبدو أن 
التقدم ف����ي المفاوضات إلبرام صفقة تبادل جديدة بطيئة 
ومتعث����رة، وليس من المنطق والمعقول أن ينتظر أهل غزة 
المحاصرين حدوث تقدم وإبرام صفقة تبادل في ظل الدمار 
والتجوي����ع، كما أنه ال توجد ضمانات بالتزام االحتالل فعليا 

بعدم عرقلة إعادة اإلعمار لو تمت الصفقة.
2( من����ع إدخ����ال المنح����ة القطرية التي كان����ت تدخل في 
حقائ����ب )كاش( م����ع المبعوث القطري إلى غزة، واش����تراط 

تحويلها عبر السلطة أو األمم المتحدة.
3( قصف ع����دة مواقع تابعة للمقاومة بحجة إطالق بالونات 
حارق����ة من غزة نحو مس����توطنات محاذية للقطاع، في خرق 
واض����ح لقواعد االش����تباك المعروفة، ومحاول����ة خلق قواعد 
اش����تباك جديدة، وف����رض معادلة يصّور فيه����ا االحتالل 
نفس����ه بأنه صاحب اليد الطولى، وأنه هو من خرج منتصرا 

انتصارا يتيح له إمالء ش����روطه، وما يترت����ب على ذلك من 
إح����راج للمقاومة التي رفضت قبول ه����ذه المعادلة.. ما زال 

الرفض قوال ال فعال حتى اللحظة.
4( تهديدات مستمرة على لسان قادة االحتالل السياسيين 
والعس����كريين، باستئناف سياس����ة االغتياالت، وتكثيف 
الرد القاس����ي المضاعف غير المس����بوق على المس����يرات 
)إذا اس����تؤنفت( وفعاليات اإلرباك الليلي وكذا على إطالق 
البالونات، مع تقليص مس����احات الصيد في البحر، وتقليل 

حجم ونوع المواد التي تدخل عبر المعابر.
بداه����ة، ال يمكن للمقاومة التي ترى نفس����ها وأعلنت أمام 
ش����عبها عن انتصارها، وهو انتصار أكده كثير من الساسة 
والخبراء والمحللون مع جمهور كبير فلسطينيا وعربيا، قبول 

هذه المعادالت الجديدة التي يريد االحتالل فرضها.
وهنا توجهت المقاومة إلى الوس����طاء وعلى رأس����هم وفي 
مقدمته����م مص����ر، والتي خفت����ت اندفاعته����ا التي تلت 
المعرك����ة نحو رفع الحصار وإعادة اإلعم����ار، بفعل الضغوط 
اإلس����رائيلية، وصار كل ما يهم مصر أال ينهار وقف إطالق 
النار الهش، بالطلب بل بالضغط على المقاومة كي تتحّلى 
بالصبر وضبط النفس، على اعتبار أن في إس����رائيل حكومة 
جديدة برئاس����ة »نفتالي بينيت« قائمة على أغلبية ضئيلة 
وتحالف مه����دد بالتفكك في أية لحظة، ول����ذا تحتاج إلى 
الظه����ور أم����ام الجمهور اإلس����رائيلي بمظهر ق����وي حازم 
حري����ص دون تهاون على أمن الكيان، كي ال يعود نتنياهو 

بقوة إلى الحكم!
بالتأكي����د ت����رى المقاومة ومعه����ا جمهورها، أال ش����أن لنا 
بالحس����ابات السياس����ية واالئتالفية داخل الكيان، وتؤكد 
المقاوم����ة يوميا تقريب����ا، على أنها لن تقب����ل حتى بعودة 
األم����ور إلى ما كانت عليه قبل المعركة، فكيف لها أن تقبل 
وتتغاض����ى عن مح����اوالت وإجراءات تجعل األوضاع أس����وأ 
بكثير، وهو ما يس����عى إليه االحت����الل، مرتاحا من أي ضغط 

دولي أو إقليمي؟!
وهنا أيض����ا يجب التنويه إلى مس����ألة مهم����ة يجهلها أو 
يتجاهلها أو يقلل من أهميته����ا متابعون ومهتمون كثر، 
وهي أن ملف غزة واألس����رى وكيفي����ة التعامل مع المقاومة 

وفصائلها، أمور يقرر بش����أنها الجيش اإلسرائيلي وأجهزة 
األم����ن والمخابرات، وليس نتنياهو س����ابقا أو بينيت حاليا. 
فالسياس����يون مهمته����م أن يكونوا صدى لق����رارات هذه 
المؤسس����ات في الكي����ان العبري، وإذا ما فكر أي سياس����ي 

بالتمرد فسينتهي مستقبله السياسي.
اإىل اأين تذهب االأمور؟!

المشهد السياسي والميداني في أقصى درجات التشابك 
والتعقيد؛ فقرار الحرب ليس سهال، ال على المقاومة وال على 
االحتالل، مع التسليم والقناعة بحقيقة ثابتة، وهي أنه بعد 
كل جولة قتال يكون السؤال: متى ستندلع التالية؟ وليس 

»هل« ستندلع أصال.
واس����تبعاد خي����ار المواجهة يعن����ي عمليا قبول ش����روط 
ومحددات المعادلة اإلس����رائيلية الجدي����دة، وهو ما يعني 
استس����الما مهينا ال يس����تقيم مع اإلنجاز الذي تحقق في 

الميدان، وهو ضد طبيعة ومنطق األشياء.
وعليه، تعالت وتتعالى بتصاعد مس����تمر حتى كتابة هذه 
الس����طور أصوات من قادة المقاومة السياسية والعسكرية؛ 
ب����أن عدم رفع الحصار واس����تمرار تجويع أهال����ي غزة دونه 
الذه����اب إلى جولة قتال ش����ديدة وعنيف����ة أكثر من كل ما 

سبق من جوالت.
وهنا س����ؤال يطرح نفس����ه: حتى لو دخلنا ف����ي جولة قتال 
جديدة، ألن تنتهي بوقف إلطالق النار بوساطة مصرية، مع 
تواصل واس����تمرار الحصار؟ بالتجربة هذا ما كان، ويبدو أن 
المقاومة تضع في حس����بانها أن����ه إذا كان ال بد من الذهاب 
مجددا نح����و التصعيد، فيجب أن يس����بق وقف����ه إجراءات 

فعلية لرفع الحصار تماما.
خ����الل الفترة الماضي����ة منحت المقاومة الوس����طاء فرصة؛ 
متحلي����ة بضبط النف����س وصبر عمل����ي على اس����تفزازات 
واعتداءات االحتالل، مع اس����تمرار التلويح بتفجير األوضاع، 
وذل����ك كي تأخ����ذ الوس����اطات مداها وفرصته����ا لتحقيق 
اختراق معقول، أيضا بس����بب امتحان����ات الثانوية العامة 
)التوجيهي( في الضفة والقطاع، وقرب حلول عيد األضحى.

ولك����ن صواعق التفجير متعددة وقابلة لالش����تعال في أية 
لحظ����ة؛ مثل عودة المس����توطنين وس����لطات االحتالل إلى 

توسعة عدوانهم على المس����جد األقصى وأهالي القدس، 
أو قي����ام االحتالل بتنفي����ذ عملية اغتي����ال، أو اإلصرار على 
مواصلة الخنق والحصار، ذلك أن المقاومة لن تقبل معادلة 

الموت البطيء.
وم���ع ذلك ثم���ة وجهة نظر أخ���رى تتبنى نظري���ة اتباع 
المقاومة واالحتالل سياسة »حافة الهاوية«، أي التهديد 
بالتصعي���د واإلعالن عن فش���ل الوس���اطات ومقترحات 
التهدئة، قبل أن تنفرج األم���ور، وأن التهديدات هدفها 
الضغط على الوسطاء لتسريع إنجاز الملفات العالقة، وأن 
االحتالل س���يتخذ سياسة قول الش���يء والعمل بنقيضه 
)هناك صحفيون إسرائيليون يتهمون حكومتهم بهذا(، 
وس���يتم تخفيف الحصار إلى حد كبير، وس���تكون هناك 
آلية مقبولة إلع���ادة اإلعمار وإدخال المنح���ة القطرية بما 
يرض���ي جميع األطراف، بحيث يقدم كل طرف ما س���يتم 

االتفاق عليه كإنجاز له.
فاالحتالل ليس مس����تعدا للمواجهة خاص����ة بريا في هذه 
المرحلة، والمقاومة تريد بتأجيل المواجهة أن تسمح للناس 
بالتقاط أنفاس����هم، وأن تزيد وتراكم قوتها التي ثبت أنها 
تتطور نوعا وكّما بطول فترات الهدوء.. هذه حسابات قائمة 

وواقعية، ولكن حدثا ما قد يقلب األمور تماما.
وثمة بعد مهم لو اس����تؤنف القتال، وهو هل س����تظل غزة 
وحدها تتلقى القذائف وترد عليها بقصف المستوطنات، 

أم ستفتح جبهات أخرى في الشمال مثال؟
وعلى الصعيد الشعبي والجماهيري، هل سيكون التفاعل 
لو اندلع القتال بس����بب اس����تمرار الحصار؛ بحجمه ومثله لو 

اندلع بسبب القدس واألقصى؟
في النهاية، فإن شيئا مؤكدا هو استحالة قبول المقاومة ال 
بعودة األمور إلى كانت عليه قبل معركة سيف القدس، بله 
القبول والتس����ليم بوضع أسوأ ويحمل مهانة ونكثا بالوعود 
التي قطعتها لش����عبها.. واأليام واألسابيع القادمة حاسمة 
ومصيري����ة؛ فإما تصعيد وجولة شرس����ة جديدة من القتال 
ال تنته����ي إال بإنجاز عملي ميداني واض����ح، أو التوصل إلى 
تفاهمات قوامها صوت إسرائيلي مرتفع صاخب قائم على 

العجرفة والتهديد، مع ما يناقض ذلك على أرض الواقع.

قبل أسابيع، اس����تغرب الس����فير اإلماراتي لدى العدو الصهيوني، محمد آل 
خاجة، خالل تلقيه »بركة الكهنة« على يد الحاخام الصهيوني، الزعيم الروحي 
لتنظيم ش����اس اإلرهابي، وجود مسجد »في قلب تل أبيب«. يدّل تصريح هذا 
السفير إما على جهله التام بتاريخ فلسطين وبحاضرها، أو أنه محى من وعيه 
كل ما تعّلمه في حياته، عن فلس����طين وش����عبها وتاريخ الشعوب العربية، 
ومت����ى قدم الغزاة الصهاينة الى فلس����طين، وكيف س����رقوا األرض بمباركة 
ومس����اعدة الجيوش البريطانية، وما هي المجازر التي ارتكبوها بحق الشعب 
الفلس����طيني وكيف اقتلعوه من أرضه وبيته ومسجده وكنيسته، في أوسع 

وأشرس هجمة استعمارية  استيطانية في القرن العشرين.
يجهل الس���فير محم���د آل خاجة أو ألغى م���ن ذاكرته كل م���ا تعّلمه في 
صغ���ره، إن كان أص���ال قد تعّلم تاري���خ أمته، أن فلس���طين كانت وما زالت 
أرضا تنتمي الى اإلس���الم والعروبة، وأن المس���اجد المتبقية فيها تتحدى 
بوجودها، الصهاينة ووجودهم المؤقت، ألن الش���عب الفلس���طيني ما زال 
متمس���كا بعقيدته وتاريخه ومقاومته، رغم النكبات التي أصابته، وآخرها 
نكبة اتفاقيات أوسلو المشؤومة، التي فسحت المجال ألمثال هذا السفير 

ونظامه، إلعالن انضمامهم الى معسكر الطغاة في العالم.
بعد شهور عدة، جاء الرد على السفير اإلماراتي، وعلى أمثاله، الذين التحقوا 
بهذا المعس���كر، من قبل فريق عمل فيلم »ليكن صباحا« الفلسطيني. لقد 
انسحب هذا الفريق من مهرجان »كان« السينمائي رفضا لتصنيف الفيلم 
»إس���رائيليا« من قبل الجه���ات المنظمة، وتأكيدا على انتمائه للش���عب 
الفلس���طيني والى تاريخه وواقعه، وأنهم في الداخل الفلسطيني المحتل 
ع���ام 1948، لم يتخلوا عن ضميرهم االنس���اني والوطني م���ن أجل المال 

والمناصب والجوائز.
وج���اء ف���ي بيانه���م الصحف���ي أن الع���دو الصهيوني »يواص���ل حملته 
اإلس���تعمارية المس���تمرة منذ عقود، وممارس���اته ف���ي التطهير العرقي، 
والطرد، والفصل العنصري الموّجه ضدنا، ضد الش���عب الفلسطيني«، وأن 

ق���رار الجهات المنظم���ة لمهرجان »كان« وقح ونابع م���ن عقلية المنظمين 
اإلستعمارية، وانحيازهم الى جانب الكيان اإلرهابي.

يتجاهل المطّبع مع الكيان الغاصب الصوت واإلعالم الفلسطيني، والصوت 
المدافع عن الحق الفلسطيني والعربي في التحرير واالستقالل.

وبالع���ودة الى الس���فير اإلماراتي، فهو يش���تكي الى الحاخ���ام المجرم أن 
اإلعالم المؤيد للفلسطينيين تابع لجهة معّينة )اإلخوان المسلمين( لتبرير 
خيانته. ولهذا السبب، فهو ال يصّدقه ويفّضل متابعة الدعاية الصهيونية 
التي تزّور الواقع والتاريخ. بالنس���بة له، فإن اكتشاف مسجد »في قلب تل 
أبيب«، يدّل على »روح التسامح« و«رحابة الصدر« لدى المجرمين الصهاينة، 

وليس على إلغائهم لفلسطين وللشعب الفلسطيني.
في هذه األيام، لم يعد باإلمكان تغييب القضية الفلس���طينية في العالم، 
كما غّيبت المجازر الرهيبة التي اقترفها المستوطنون األوروبيون في القارة 
األميركية بحق ش���عوبها األصلية، ما س���مح لهم باختراع تاريخ »يبّيض« 

سيرتهم ويشيطن الشعوب الهندية األصيلة.
اليوم، وخاصة بعد منافسة اإلعالم الشعبي عبر التقنيات الجديدة، لإلعالم 
الرس���مي واإلعالم الممّول من قبل طغاة العالم، ل���م يعد باإلمكان تجاهل 
قضية فلس���طين بس���بب فظاعة الجرائم التي يرتكبها الصهاينة، الذين 
يقتل���ون ويعتقلون ويدّم���رون ويغزون األراضي ويطردون ش���عبها، دون 
حساب ومحاسبة، ويتصرفون بكل عنجهية مع الشعوب المستضعفة في 
العالم، وبسبب مقاومة الشعب الفلسطيني البطولية التي لم تتوقف منذ 

بداية المشروع اإلستعماري الغربي الصهيوني.
تحارب قوى الش���ر في العالم اإلعالم غير المنحاز لها، ألنه صادق ويروي ويبث 
الحقيقة. فقد استولت الواليات المتحدة األميركية على عدة مواقع لفضائيات 
عربية وإس���المية، فقط ألنها غير تابعة ألموالها ونظرتها اإلس���تعالئية الى 
األمور العالمية، وهي التي تتغنى بالديمقراطية وحرية التعبير. لقد استولت 
على فضائية »فلس���طين اليوم«، بعد معركة »سيف القدس« التحررية، ألنها 

نجح���ت في نقل الصورة الحقيقية للمش���هد الفلس���طيني من جهة، وصورة 
الكيان المهزوم والمرتبك والعاجز من جهة أخرى.

رغم التغييب اإلعالمي لقضية فلس���طين وش���عبها في الدوائر الرسمية، 
وف���ي اإلعالم الممّول من قبل الش���ركات الصهيونية األميركية واالوروبية، 
ورغم ضخ ماليين الدوالرات لتش���ويه صورة المقاومة ضد الكيان الغاصب 
في اإلعالم العالمي، ومنه اإلع���الم العربي، واتهامها ب� »اإلرهاب« وب� »قتل 
المدنيي���ن األبرياء«، تمّكن اإلعالم الش���عبي من كس���ر الحصار المفروض 
عل���ى صوت المقاومة، رغ���م امكانياته المحدودة، وب���ّث الصور والحكايات 
الت���ي تنقل معاناة الناس ومظلوميتهم، وش���جاعتهم أم���ام جنود العدو 
المدججين بالس���الح الغربي واألمريكي الحديث، ومقاومتهم اليومية من 
أجل حي���اة كريمة، وبراءة أطفالهم الذين يتحدون بنظراتهم وضحكاتهم 
ومقالعه���م وحجارتهم غزاة متوحش���ين وعنصريي���ن، يالحقونهم على 

الطرقات لدهسهم.
لك���ن المطّبع يصّر أال يرى الحقيقة، ألنه يفّضل تس���يير مصالحه ومصالح 
مجموعته على حس���اب ش���عبه وأمته. لقد دفن ضمي���ره واختار الوقوف 
مع المجرمي���ن والظالمين، تحت الوصاية األميركية، وما يس���مى المجتمع 
الدول���ي، الحليف والمتواطئ مع كيان إس���تيطاني عنصري، يواصل حربه 

وعدوانه على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
على مس���توى الدول، ل���م تطّبع دولة عربية أو إس���المية عالقاتها مع كيان 
الع���دو، إال بضغ���ط من الوالي���ات المتحدة، وبإيع���از من ال���دول الغربية، 
والمؤسس���ات الدولية التي تعم���ل لصالح الهيمنة الغربي���ة على العالم، 
مقابل تس���هيالت مالية وتجارية وعس���كرية وعالقات سياسية »متمّيزة« 

تساعدها على محاربة خصومها.
م���ا يعني أن تطبي���ع الدول م���ع كيان الع���دو يعارض مصالح ش���عوبها 
واستقالل بلدانها وتنميتها الفعلية، ألن األنظمة المطّبعة رضخت لإلرادة 
اإلمبريالية األميركية، ووافقت على وضع بلدانها تحت الوصاية األميركية 

الكامل���ة، وأن يتحّكم الكي���ان الصهيوني بالمنطقة، وخاصة بفلس���طين 
والشعب الفلسطيني.

أم���ا على مس���توى األفراد، اإلعالميي���ن أو الفنانين والتج���ار والصناعيين، 
وغيرهم م���ن النخب في الوطن العربي، فالمطّب���ع ال ينظر إال الى مصلحته 
الخاص���ة، فمنهم من يجني األموال والش���هرة، ومنهم من يوّس���ع إعماله 
بس���بب عالقات الصهاينة الممّيزة بالدوائر المالي���ة والتجارية واإلعالمية 
ف���ي العالم. فالرياضي ال���ذي يتجاوز المقاطعة الش���عبية العربية للكيان 
الصهيوني، ُيعتبر بطال لدى الدوائر الغربية التي تكّرمه وتدعم مس���يرته 
الرياضي���ة، والكاتب العربي أو اإلس���المي الذي يكس���ر المقاطعة العربية، 
ُيعتبر شجاعا وجريئا ومناهضا »للتزمت« العربي واإلسالمي وداعية للحرية، 

ويستحق التكريم والجوائز الدولية.
لذل���ك، يبذل المطّبع جهدا لالبتعاد عن معرف���ة الحقيقة الخاصة بالكيان 
الصهيون���ي وإجرامه اليومي في فلس���طين المحتلة، ويغ���ض النظر عما 
يعيش���ه الش���عب الفلس���طيني، يوميا تحت االحتالل وفي سجونه وفي 
لجوئه القس���ري. و«ُيطمئن« ضمي���ره بالقول أن ما يبثه اإلعالم الش���عبي 
العرب���ي غير صحيح، ومنحاز ونابع من كراهي���ة لم تعد مفهومة لديه، وأن 
الحقيقة تصدر فقط عن اإلعالم الممّول غربيا، الذي صنع شهرته الخاصة.

 بإص���راره عل���ى تجاه���ل الحقيقة، والح���ق الفلس���طيني الخالص بوطنه 
المس���لوب، يصبح المطّبع خائنا لوطنه وش���عبه وأمته، ألنه يدعم المجرم 
باعترافه به، ويش���رعن سرقته للوطن الفلس���طيني، كما يغطي اعتداءاته 
اليومية. لقد أّكدت معركة »س���يف القدس« التحررية أن ش���عوب العالم 
تق���ف ضد الظالمين وتتضامن مع المظلومي���ن، كما أّكدت أنها تدعم كل 
من يق���اوم الظلم. فلم يتمّكن بع���ض اإلعالم الممّول من قبل الش���ركات 
الصهيونية األميركية واألوروبية من بث األكاذيب وتغييب معاناة الشعب 
الفلسطيني ومقاومته البطولية، ألن اإلعالم المقاوم الصادق يرتكز أساسا 

على فطرة الناس الرافضة للظلم.

خيارات المقاومة األصعب بعد معركة سيف القدس

المطّبــع بيــن الجهــل والخيانــة

سري سمور

بقلم: راغدة عسيران
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 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

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

 مذكرة تبليغ ح�ضور
  �ضادرة عن حمكمة �ضمال غزة ال�ضرعية

الى المدعى عليه / محمد محمود ش���مس سلمان من بيت الهيا وسكانها 
س���ابقا ومجهول محل االقامة اآلن في النمس���ا يقتض���ي حضورك لهذه 
المحكمة يوم االحد الموافق 2021/8/22م الس���اعة التاسعة صباحا وذلك 
للنظر في القضية اس���اس 2021/590 المقام���ة عليك من قبل المدعية / 
حنان عطية شمس سلمان من بيت الهيا وسكانها بخصوص دعوى مهر 
مؤج���ل وإن لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الش���رعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/7/15م . 

 قا�سي �سمال غزة ال�سرعي
ال�سيخ / حممود خليل احلليمي 

دولـة فل�سـطني
وزارة احلكـم املحلـي

اإعالن ب�ضاأن خمتار لعائلة الهندي )املجدل(
)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة ب�أن 
الس����يد / فؤاد عبده محمد الهندي قد تقدم لش���غل منصب مختار لعائلة 
الهن���دي ) المجدل ( عل�ى م��ن يرغ�ب ف�ي االعت���راض التوجه الى ال��دائرة 

في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه ((

دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

 اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة الو�ضطى ال�ضرعية
تقدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة النباهين 
مؤرخة ف���ي 2021/7/15م تتضمن أن / محمد س���لمان حس���ين 
النباهين من السبع وس���كان ليبيا قد توفي الى رحمه الله تعالى 
بتاريخ 2019/2/13م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في أشقائه 
:- وهم اسماعيل وحسن وعلى وشمة وهندة وفاطمة وكاملة فقط  
, وال وارث له س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال 
اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثه فمن له حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة الوس���طى الشرعية خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ النشر . وحر في : 2021/7/15م .

قا�سي الو�سطى ال�سرعي

رام الله/ االستقالل:
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئين 
د. احمد ابو هولي مع مساعد وزير الخارجية االمريكي لشؤون االسكان والالجئين والهجرة 
ريتش���ارد اولبرايت ازمة األونروا المالي���ة واوضاع الالجئين المعيش���ية في المخيمات 
الفلسطينية ، والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية 

لألونروا .
وناق���ش اللقاء ضعف اس���تجابة المانحين لن���داء االونروا الطارئ لالس���تجابة العاجلة 

لالحتياجات االنسانية الناجمة عن الحرب االسرائيلية االخيرة على قطاع غزة .
وأك���د د. أب���و هولي خالل لقائ���ه بالوفد األمريكي ف���ي مقر امانة س���ر منظمة التحرير 
الفلسطينية على اهمية اس���تمرار الدعم األمريكي لوكالة الغوث »األونروا« في تحقيق 

االستقرار المالي في ميزانيتها .
وأضاف ان التمويل االمريكي االخير الذي يقدر 150 مليون دوالر ساهم في جسر فجوة 
التمويل في ميزانية االونروا، وس���اهم في اس���تمرار خدمات االونروا اإلنسانية لمجتمع 

الالجئين .
ووض���ع د. اب���و هولي المس���ؤول االمريكي ف���ي صورة االوض���اع المعيش���ية لالجئين 
الفلس���طينيين في المخيمات الفلسطينية التي تتجه نحو االنهيار جّراء جائحة كورونا 
واألزمة المالية لألونروا والتدهور االقتصادي والمعيشي وارتفاع أسعار السلع االساسية 
وانهي���ار قيمة العمل���ة المحلية مقابل الدوالر في بعض ال���دول المضيفة، الفتا الى ان 
اس���تمرار العجز المالي في ميزانية االونروا ولجوءها الى تقليص خدماتها سيفاقم من 
تدهور االوضاع المعيشية داخل المخيمات الفلسطينية في مناطق عملياتها الخمس .

وأكد المسؤول االمريكي رتشارد اولبرايت على استمرار بالده بدعم وكالة الغوث الدولية 
»األونروا« ، والعمل على تحس���ين حياة الالجئين الفلس���طينيين في المخيمات وجهود 

بالده إلنجاح مؤتمر المانحين.
وش���دد المسؤوالن على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به االونروا، في خدمة الالجئين 
الفلسطينيين والذي يساهم في تعزيز التنمية البشرية والحفاظ على استقرار المنطقة

واتفقا على تعزيز التنس���يق والتعاون المشترك لمستقبل افضل نحو خدمة الالجئين 
الفلس���طينيين والحفاظ على االونروا واستمرارية خدماتها وفق التفويض الممنوح لها 

بقرار تأسيسها رقم 302 .

واشنطن/ االستقالل:
حذر مس���اعد وزير الخارجية األمريكي 
للش���ؤون اإلس���رائيلية الفلس���طينية 
هادي عمرو، من خط���ورة الوضع المالي 
للسلطة الفلسطينية وتأثير ذلك على 

وجودها.
جاء ذلك خالل لقاء عمرو مع مس���ؤولين 
اتخاذ  بض���رورة  وطالب  إس���رائيليين، 
تدابي���ر عاجل���ة لتحس���ين األوض���اع 

االقتصادية والسياسية للسلطة.
وأعرب عمرو عن قلقه الشديد إزاء أوضاع 
الس���لطة، مؤكدًا أنه ل���م يرها في هذا 

السوء من قبل.
وأش���ار عمرو إلى خطورة األوضاع التي 
تم���ر به���ا الس���لطة نتيج���ة أزماتها 
االقتصادية والسياسية، وعدم تجديد 
الش���رعيات.  وأك���د عمرو إل���ى أنها قد 
تنه���ار حال لم تس���تطع دف���ع رواتب 
موظفيها، مشبهًا إياها بالغابة الجافة 

التي تنتظر االحتراق.
وعرض عمرو على الطرف اإلس���رائيلي 
مجموع���ة م���ن الخطوات الت���ي يمكن 
اتخاذه���ا لتعزي���ز األوض���اع المالي���ة 
للسلطة نسبيًا ومساعدتها على البقاء، 

الفت���ًا إلى أن االحتالل أكد اس���تعداده 
للعمل على تقوية السلطة.

وأرس���ل عم���رو رس���التين للجانبي���ن 
الفلسطيني واالسرائيلي طالبهم فيها 
بتحسين األوضاع بما يحقق المصلحة 
للجميع، وش���دد أن بقاء حالة التدهور 
من ش���أنه الحاق الض���رر بالطرفين وأن 
األمر أصب���ح ال يحتمل الضغط لذلك أو 

التوسل ألي طرف.

 م���ن الجدي���ر بالذك���ر أن عم���رو أجرى 
الجانبي���ن  م���ع  حثيث���ة  محادث���ات 
مؤخ���رًا،  واالس���رائيلي،  الفلس���طيني 
بهدف بحث االوضاع بالمنطقة وس���بل 
حل المش���اكل القائمة، فيم���ا تعاني 
الس���لطة الفلس���طينية من أزمة مالية 
خانقة نتيج���ة اقتطاع االحتالل نصف 
مليار ش���يكل من أموال المقاصة التي 
تعتبر المصدر األول لتمويل الميزانية 

ودفع رواتب الموظفين، باإلضافة لعدم 
تلقيها أي مساعدات ومنح خارجية منذ 

بداية 2021.
الفلسطيني محمد  الوزراء  وكان رئيس 
اشتية قد قال إن الظروف االقتصادية 
والوض���ع المالي الذي تمر به الس���لطة 
توقف  نتيج���ة  صعب  الفلس���طينية 
المس���اعدات الخارجية منذ بداية العام 

الجاري.

الخارجية األمريكية تحذر من سوء الوضع المالي للسلطة الفلسطينية

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وكالة الغوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين أونروا، تلقيها 
3.18 مليون دوالر من ش���عب س���نغافورة لدعم الجئي قطاع غزة بعد 

العدوان األخير.
وقالت الوكالة في بيان لها، إن المبلغ المذكور جمع من شعب سنغافورة 
خ���الل الوقت الواقع ما بي���ن 22 إلى 30 حزيران 2021، وتم اس���تالمه 
خالل حفل افتراضي من الرئيس التنفيذي للمجلس الديني اإلسالمي 
في س���نغافورة عيسى مس���عود، والرئيس التنفيذي لمؤسسة رحمة 
للعالمين فيصل عثمان، وفؤاد الشيخ أبو بكر مطر رئيس مجلس إدارة 

مؤسسة رحمة للعالمين.
وقال عثمان إن دعم الش���عب الفلس���طيني يمثل أهمية لهم في ظل 

عيشهم بخير وسالم في مجتمع مختلف األعراق واألديان.
وأضاف أن صندوق مؤسس���ة رحم���ة للعالمين مت���اح لجميع الفئات 
في س���نغافورة لدعم ومساندة الش���عب الفلسطيني في ظل معاناته 

المستمرة.
وفي السياق أشارت أونروا إلى أن المبلغ المذكور سيستثمر في تقديم 
مختلف أنواع الخدمات اإلغاثية والصحية واالجتماعية لفئة الالجئين 

في قطاع غزة في ظل الحصار اإلسرائيلي المتواصل.
وش���كرت أونروا س���نغافورة وس���كانها على هذا التبرع مؤكدًة أن هذا 
الس���خاء الفت للنظر ومهم، وسيستخدم في القضايا اإلنسانية األكثر 

إلحاحًا وأهمية في قطاع غزة.

سنغافورة تقدم 3.18 مليون 
دوالر لألونروا لدعم الجئي غزة

عواصم/ االستقالل:
انخفض����ت أس����عار النفط، ام����س الجمع����ة، إذ أثارت 
التوقعات بزيادة اإلمدادات مخاوف المستثمرين، فيما 
من المرجح أن ترفع أوبك اإلنتاج تماش����يا مع انتعاش 
محتمل للطلب مع تعافي المزيد من الدول من الجائحة.

ونزل خام برنت تس����ليم س����بتمبر/أيلول 20 سنتا إلى 
73.27 دوالر للبرمي����ل بحلول الس����اعة 05:44 بتوقيت 
غرينتش، ويتجه لخس����ارة 3 بالمئة هذا األسبوع بعد 
يومين من االنخفاضات الش����ديدة، وهو أكبر انخفاض 

أسبوعي منذ مايو/أيار.

كما هبط الخام األمريكي تسليم أغسطس/آب 19 سنتا 
إل����ى 71.46 دوالر للبرميل، وهو في طريقه لالنخفاض 
بنحو 4 المئة هذا األسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ 

مارس/آذار.
وكانت اإلمارات ومنظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك( 
ق����د توصلتا، األربعاء الماضي، إلى حل وس����ط بش����أن 
صفقة إنت����اج النفط، يتمثل بزيادة مس����توى اإلنتاج 

األساسي ألبو ظبي إلى 3.65 مليون برميل يوميا.
كما تمس����كت »أوبك« بتوقعاتها بشأن انتعاش قوي 
للطل����ب العالمي عل����ى النفط فيما تبقى م����ن 2021، 

وتوقعت أن يرتفع استخدام النفط أكثر في 2022 إلى 
ما يماثل معدالت ما قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو في 

الصين والهند.
وقالت منظمة البلدان المص����درة للبترول في تقريرها 
الشهري الخميس إن الطلب سيرتفع العام المقبل 3.4 
بالمئة إلى 99.86 مليون برميل يوميا، بمتوس����ط يزيد 
على 100 مليون برميل يومي����ا في النصف الثاني من 

.2022
وأضاف����ت المنظم����ة أن الطل����ب على النف����ط بلغ في 

المتوسط 99.98 مليون برميل يوميا في 2019.

رفح / االستقالل:
ش���رعت الهيئة العام���ة للمعابر والح���دود بوزارة 
الداخلية واألمن الوطني بغ���زة، في المرحلة األولى 
من مش���روع تطوي���ر الصالة الخارجي���ة بمعبر رفح 
البري جنوبي قطاع غزة، على مس���احة تقدر ب� 520 
مترًا مربعًا. وقال العقيد ناجي صيام مدير معبر رفح 

البري: إّن »المشروع يأتي ضمن سعي الهيئة الدائم 
لتطوير المعابر ومرافقها؛ في سبيل تحسين جودة 
الخدمة للمواطنين، والعمل على راحة المس���افرين 

وتسهيل عبورهم«. 
وأوض���ح صيام، أن الطواقم الفني���ة بدأت بالمرحلة 
األولى من إعادة تأهيل الصالة الخارجية لمعبر رفح، 

وصيانته���ا، والتي تتمثل بإنش���اء مظالت جديدة 
لالستراحة. وبين أن المرحلة الثانية ستشمل إعادة 
تأهيل وصيان���ة الصالة من الداخل، وتوس���عتها، 
لتس���توعب أعدادًا أكبر من المسافرين، وتجهيزها 
بالتكييف المركزي بش���كل كامل؛ من أجل تحقيق 

راحة أكبر للمسافرين.

هيئة معابر غزة تشرع بتطوير الصالة الخارجية لمعبر رفح البري

انخفاض أسعار النفط بسبب توقعات بزيادة إنتاج »أوبك«

أبو هولي يؤكد على أهمية الدعم األمريكي 
لـ »األونروا« في تحقيق االستقرار المالي
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 ال�سلطة الوطنية الفل�سطيني 
  وزارة احلـــكم املحلي

اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع مجدد للمخطط التفصيلي لمنطقة ابو طعيمة رقم )10( لالعتراض 
 منطقة تنظيم – عبسان الكبيرة 

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة انها قد قررت 
بجلستها رقم 2021/10 المنعقدة بتاريخ 2021/3/31 ايداع مجدد للمخطط 
التفصيل���ي لمنطقة ابو طعيمة رقم )10( الذي اعدته اللجنة المحلية للبناء 
والتنظيم في بلدية عبسان الكبيرة والذي يشمل القطع والقسائم التالية :-

وذلك وفقا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 .
وعليه وفقا لن���ص المادة )17( من ذات القانون فإن���ه يجوز لجميع اصحاب 
الحقوق في االراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المش���روع او 
بأي مش���روع اخر سواء بصفتهم من اصحاب هذه االمالك او بأية صفة اخرى 
االطالع مجانا على المشروع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم 
بمقرها في بلدية عبس���ان الكبيرة خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم 
االعتراضات عليه خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في 

الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما اقرب .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ (( .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
  مبحافظات غزة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
   وزارة احلكم املحلي

  اإعـــالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

 بإيداع المخطط التفصيلي للمنطقة )o2( المعروفة باسم ) الشوا وابو رمضان (
 منطقة تنظيم – بيت حانون

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعل���ن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غ���زة انها قد قررت 
بجلستها رقم 2021/13 المنعقدة بتاريخ 2021/4/28 ايداع المخطط التفصيلي 
للمنطقة )o2( المعروفة باسم ) الشوا وابو رمضان ( 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 .
وعلي���ه ووفقا لنص المادة )17( من ذات القانون فإنه يجوز لجميع اصحاب 
الحقوق في االراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المش���روع 
او بأي مش���روع اخر س���واء بصفتهم من اصحاب هذه االمالك او بأيه صفة 
أخرى االطالع مجانا على المشروع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء 
والتنظي���م بمقرها في بلدية بيت حانون خالل س���اعات الدوام الرس���مي 
وتقديم االعتراضات عليه خالل مدة ستين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن 

في الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما اقرب . 
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

برلين/ االستقالل:
لقي ما ال يقل عن 93 شخصًا في ألمانيا و 14 في بلجيكا 
المجاورة حتفهم جراء الفيضانات العارمة، مع استمرار 
عملي���ات البح���ث، أمس الجمع���ة، ع���ن مفقودين في 

المناطق المنكوبة، وفًقا لوكالة األنباء األلمانية »د ب أ«.
وتسببت األمطار الغزيرة ومياه السيول في إحداث دمار 
ف���ي بلدات وقرى في غرب أوروب���ا، بما في ذلك أجزاء من 
فرنس���ا وهولندا، لكن أكثر المناط���ق تضرًرا كانت غرب 
ألمانيا وش���رق بلجيكا. وفي ألمانيا، تم تس���جيل حاالت 
وف���اة ف���ي واليت���ي راينالند-بفالتس وش���مال الراين-

ويس���تفاليا. وهناك مخاوف من العث���ور على مزيد من 
الضحاي���ا خالل تصريف مي���اه الفيضان���ات بعيًدا عن 

المناطق المنكوبة وتكثيف عمليات اإلنقاذ.
وال يزال حوالي 1300 ش���خص في عداد المفقودين في 
منطقة أريوله الريفية بوالية راينالند-بفالتس. ويعيق 
تعطل ش���بكة االتصاالت الخلوية القدرة على االتصال 
بالس���كان، وبالتالي فإن العدد الفعل���ي للمفقودين قد 

يكون أقل بكثير.
وجرف���ت المي���اه العديد م���ن المنازل في قرية ش���ولد 
الصغيرة المواجهة للنهر، مع تضرر العديد من المباني 
األخرى بش���دة. وتحاول العديد من األعمال التجارية في 

جميع أنحاء المنطقة اآلن النجاة من الكارثة.
ووصف���ت المستش���ارة األلمانية أنجيال مي���ركل خالل 
زيارته���ا لواش���نطن كارثة الفيضانات بأنها »مأس���اة«، 

ووعدت بتقديم مساعدات للمتضررين.
وذك���رت وكالة األنباء البلجيكي���ة »بيلجا«، أن عدد قتلى 
الفيضانات في بلجيكا ارتفع إلى 14 ش���خًصا في أحدث 
إحصاء، بعد العثور على مزيد من الجثث خالل الليل في 

منطقة والونيا الجنوبية.

وقال حاك���م المنطق���ة الناطقة بالفرنس���ية المتضررة 
بش���دة، إيلي���و دي روبي���و، »المنازل تنهار بس���بب قوة 
المي���اه. لكن حقيقة أننا غير قادري���ن على الوصول إلى 

المتضررين، هذا درس يجب أن نتعلمه«.
وتعطل الس���فر بالس���كك الحديدية ف���ي جميع أنحاء 
والونيا. وأفادت »بيلجا« اس���تنادا إلى س���لطات الطاقة 
المحلية أن أكثر من 20 ألف ش���خص ُتركوا دون كهرباء 

مساء أمس الخميس.

93  قتيال في ألمانيا و14 في بلجيكا على األقل جراء الفيضانات

القاهرة/ االستقالل:
جدد محم���د عبد العاطي، وزي���ر الم���وارد المائية والري 
المصري، أمس الجمعة، التأكيد على حرص بالده الدائم 
على استكمال مفاوضات سد النهضة. وجاءت تصريحات 
عبد العاطي خالل لقائه بماي���كل لوكوند، رئيس الوزراء 
بدولة الكونغو الديموقراطية، في إطار زيارته الرس���مية 
لتلك الدولة، وذلك به���دف افتتاح مركز التنبؤ باألمطار 

والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية، كينشاسا.
وأكد الوزي���ر المصري على حرص بالده على اس���تكمال 

المفاوض���ات، بهدف التوصل إل���ى اتفاق قانوني عادل 
وملزم للجميع، مع التشديد على ثوابت مصر في حقوقها 
المائية في نهر النيل، مشيرا إلى أن بالده والسودان لن 

تقبل بأي قرار أحادي لملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح الوزي���ر المصري، أن بالده تق���وم بتدريب طاقم 
كونغولي على اس���تخدام نظم التنبؤ باألمطار وتحليل 
الص���ور الجوي���ة، باإلضافة إل���ى التعرف عل���ى كيفية 
تشغيل نظم المعلومات الجغرافية، وهو ما يأتي بهدف 
نقل الخب���رات المصرية بش���أن الم���وارد المائية لدول 

حوض النيل. وبدأت إثيوبيا في إنش���اء س���د النهضة، 
ع���ام 2011، بهدف توليد الكهرب���اء؛ ورغم توقيع إعالن 
للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثالث بالتوصل 
إلى اتفاق حول ملء وتش���غيل الس���د، عبر الحوار، إال أن 

المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه 
نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب س���نويا، فإن 
للخرطوم مخاوف من أثر الس���د اإلثيوبي على تش���غيل 

السدود السودانية.

موسكو/ االستقالل:
قال وزير الخارجية الروس���ي س���يرغي الفروف، أمس الجمع���ة، إن الوضع في 
أفغانس���تان يتدهور بس���رعة كبيرة، مش���يرا إلى زيادة حالة عدم اليقين في 
الوضعين السياسي والعسكري فيها على خلفية االنسحاب المتسرع للقوات 
األمريكية. وقال الفروف في كلمته أمام الجلسة العامة لمؤتمر »آسيا الوسطى 
وجنوب آسيا«: »مع األسف، ش���هدنا في األيام األخيرة تدهورا سريعا للوضع 
ف���ي أفغانس���تان«. وأضاف الفروف »في ضوء االنس���حاب المتس���رع لقوات 
الواليات المتحدة وحلف ش���مال األطلسي، فإن حالة عدم اليقين بشأن الوضع 

العسكري والسياسي في هذا البلد وما حولها نمت بشكل كبير«.
وتاب���ع قائال »من الواضح أنه في ظل الظ���روف الحالية هناك مخاطر حقيقية 
لتدف���ق عدم االس���تقرار إلى الدول المجاورة، هذا الس���يناريو وما يحتويه من 
تهديدات يمثل عقبة خطيرة أمام مشاركة أفغانستان في التعاون اإلقليمي«.

وأوضح أن »اآلليات التي أثبتت جدواها كصيغة موس���كو، ومجموعة االتصال 
المش���تركة »منظمة ش���نغهاي للتعاون-أفغانس���تان«، وكذل���ك »الترويكا« 
الموس���عة لروس���يا والصين والوالي���ات المتح���دة وباكس���تان، تهدف إلى 

المساعدة في تهيئة الظروف الالزمة للتحرك في اتجاه سالم طويل األمد«.
وأش���ار إلى أن���ه »قد ينضم العب���ون خارجيون مؤثرون آخ���رون إلى عمل هذه 

»الترويكا«، الفتا إلى أن روسيا تبحث مع الشركاء هذه االحتمالية«.
وأعلنت حركة طالبان األفغانية في وقت س���ابق، س���يطرتها على أكثر من 70 
بالمئة من الحدود المشتركة بين أفغانستان وطاجيكستان؛ معربة عن ثقتها 
بعدم تمكن القوات الحكومة في كابول من اس���تعادة السيطرة على المناطق 

الشمالية من البالد.
وتزامن ذلك مع بدء الواليات المتحدة األمريكية وحلف شمال األطلسي )ناتو(، 
س���حب القوات من أفغانستان، مطلع أيار/مايو الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس 
األفغاني أشرف غني، على قدرة القوات األمنية التعامل مع التحديات األمنية.

بيروت/ االستقالل:
أعل���ن الجيش اإلس���رائيلي، أمس الجمعة، س���قوط طائرة مس���يرة ل���ه داخل األراضي 
اللبنانية. ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، تغريدة جديدة له 
على حسابه الرسمي على »تويتر«، ظهر امس الجمعة، أنه خالل نشاط اعتيادي سقطت 

طائرة مسيرة تابعة للجيش اإلسرائيلي داخل األراضي اللبنانية، نتيجة خلل فني.
من جانبها، رأت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، أنه ال يوجد أي تخوف من تسرب معلومات 
من الطائرة اإلس���رائيلية المسيرة التي س���قطت في لبنان. وأكدت صحيفة معاريف 
العبرية، أنه في ش���هر ش���باط/ فبراير الماضي، أسقط حزب الله اللبناني طائرة مسيرة 
مش���ابهة، تابعة للجيش اإلسرائيلي في جنوب لبنان، وكانت مخصصة لالستخدامات 

التجسسية للتصوير الفوتوغرافي، وبأنها سقطت خالل نشاط عملياتي، أيضا.

سقوط طائرة إسرائيلية 
مسيرة في لبنان

وزير الري المصري: حريصون على استكمال مفاوضات سد النهضة

الفروف: الوضع في أفغانستان 
يتدهور بسرعة كبيرة

دولة فل�سطني
 وزارة احلكم املحلي

اإعـالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

   بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )T655( ) شارع طنطيش (
منطقة تنظيم : بيت حانون – بيت الهيا    قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 2020/9 
المنعق���دة بتاري���خ 2020/6/3 عن ايداع المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم 
)T655( )ش���ارع طنطيش ( بعرض )14( مترًا بدون ارتداد والفاصل بين نفوذ بلدية 
بيت حانون ونفوذ بلدية بيت الهيا والمحصور بين الش���ارع رقم )31( والش���ارع رقم 
)3( والمار بالقس���ائم رقم )32-49-50-73( من القطعة رقم )1768( والقسائم رقم 

)3-6-7-8-9-10-17-18-20-21-27 ( من القطعة رقم )1769( .
لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا االعالن .

وعلي���ه فإنه يجوز لجميع اصح���اب الحقوق في االراضي واالبني���ة واالمالك االخرى 
المش���مولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المش���روع مجانا خالل ساعات الدوام 
الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة المحلي���ة للبناء والتنظيم 

ببلدية بيت حانون – ومكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية بيت الهيا .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة 
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الدار البيضاء/ االستقالل:
تتجه أنظار الس���احرة المستديرة في مصر والعالم العربي 
إلى ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب 
مس���اء اليوم الس���بت، عندما يلتقي الن���ادي األهلي بطل 
إفريقيا وحامل اللقب مع نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب 

إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويعد هذا هو النهائ���ي الثاني على التوالي الذي يخوضه 
األهلي بعدما فاز باللقب في النسخة الماضية على حساب 
الزمالك، والنهائي الثالث للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو 
موس���يماني المدير الفني لألحمر، بنهائي دوري األبطال، 
حيث فاز بها موسيماني مرة من قبل مع صن داونز الجنوب 

أفريقي.

طريق الفريقني
وخالل طريق���ه للمباراة النهائية، لعب كايزر تش���يفز 14 
مباراة في موس���م دوري األبطال، وحق���ق الفوز خالل 6 من 
بينها، وتعادل في 6 مباريات، وخس���ر في مباراتين، بينما 

سّجل 12 هدًفا واستقبلت شباكه 9 أهداف.
ومن جانبه، خاض األهلي 12 مباراة في موس���م المسابقة 
القاري���ة التي يحم���ل لقبها، وحقق الفوز ف���ي 8 مباريات، 
وتعادل في 3، وخسر في مباراة واحدة، وسّجل المارد األحمر 

23 هدًفا واستقبلت شباكه 6 أهداف.
وكان كايزر تش���يفز قد تأهل للنهائي بعدما فّجر مفاجأة 
مدوية ف���ي نصف النهائي حيث نجح ف���ي تجاوز الوداد 

البيضاوي المغربي، بفوزه عليه ذهاًبا بهدف دون رد، بينما 
انتهت مباراة اإلياب بالتعادل السلبي.

أما األهلي المصري، فقد تأهل للمباراة النهائية للمسابقة 
بفوزه في نص���ف النهائي على الترجي التونس���ي ذهاًبا 

بهدف دون رد، وإياًبا بثالثية نظيفة.

الأهلي والعا�شرة
يملك األهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب 
برصيد 9 ألق���اب، يليه الزمالك ومازيمبي الكونغولي ولكل 

منهما 5 ألقاب، ثم الترجي التونسي ب� 4 ألقاب.
ويأمل المدرب بيتسو موس���يماني الذي يكثف تدريباته 
ومحاضراته مع الالعبين في إضافة اللقب القاري العاش���ر 
للم���ارد األحمر على حس���اب مواطنه فريق كايزر تش���يفز 
الذي يعد منافسا معروفا للمدرب الجنوب إفريقي ولالعبي 
األهلي الذين أصبحوا على بع���د خطوة واحدة من تحقيق 
اللقب العاش���ر. ويرجح التاريخ كفة الفريق المصري، حيث 
حقق ن���ادي القرن في القارة الس���مراء ألقاًبا عديدة وصال 

وجال عل���ى مالعب إفريقيا، ليصبح رقًم���ا صعًبا في تاريخ 
األندي���ة اإلفريقية، حيث أنهى تحضيراته لهذه المعركة 
بكل قوة وتركيز عاٍل، فهو يدرك حجم الخصم وقوته كونه 
وصل لهذا الدور، لذا س���يبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق 
االنتصار واعتالء منصات التتويج للمرة الثانية على التوالي 

والعاشرة في تاريخه.
التاريخ ينتظر كايزر 

ف���ي المقابل، يطمح أبناء البافان���ا بافانا في تحقيق اللقب 
الق���اري األول لهم ف���ي تاريخ النادي بع���د إطاحة األحمر 
بمواطنه���م الجنوب إفريق���ي فريق ص���ن داونز صاحب 

األلقاب والبطوالت القارية من النسخة الحالية.
ويدخل كايزر تش���يفز بقيادة مدربه المؤق���ت آرثر زواني 
اللق���اء وهو عينه على إحراج األهل���ي بعدما أوقف االتحاد 
اإلفريقي لك���رة القدم "كاف" عمل المدي���ر الفني للفريق 
اإلنجليزي س���تيوارت باكستر وما زال ينتظر تصريح عمله 

لقيادة الفريق الجنوب إفريقي بشكل فعلي في المباراة.
وحقق كايزر تشيفز لقًبا قارًيا وحيًدا يرجع إلى عام 2001 
عندما اقتنص لقب كأس الكؤوس اإلفريقية، بينما نجح 
الفريق في التأهل لنهائي دوري األبطال هذا الموس����م 
خالل مشاركته األولى في المس����ابقة القارية، أماًل اليوم 
بأن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بحرمان البطل من حصد 
اللقب واعت����الء منصات التتويج بداًل منه وإحداث عنصر 

المفاجأة.

نهائي دوري أبطال إفريقيا

 األهلي يبحث عن العاشرة وكايزر تشيفز يأمل بحصد اللقب األول 

وكاالت/ االستقالل:
بات مانشستر س���يتي مس���تعًدا للتخلي عن خدمات 
نجمه رحيم س���ترلينج ه���ذا الصيف، كج���زء من عملية 
ترميم الفريق التي يرغب في إحداثها المدرب اإلسباني 

بيب جوارديوال.
ويبحث مانشستر سيتي عن التعاقد مع العديد من األسماء 
البارزة، يتقدمهم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، إضافة 

إلى جاك جريليش صانع ألعاب أستون فيال.
وبحس���ب ما نقلت صحيفة »ميرور« البريطانية عن »أتلتيك«، يرى 
الس���يتي أنه بإمكانه التعاقد مع الثنائي ه���ذا الصيف مقابل ما 
يقارب من 200 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي يحتاج إلى تقليص 

ميزانية األجور الحالية لالعبيه.
وعلى الرغم من تألق س���ترلينج صاحب ال�26 عاًما في منافس���ات 
كأس األمم األوروبية »يورو 2020«، إال أنه عانى الموسم الماضي من 

ضعف المستوى رفقة مانشستر سيتي.
ولم يسجل سترلينج سوى 10 أهداف في البريميرليج، وهو نصف 
حصيلته التهديفية في موس���م )2019-2020(، ولم يعد رحيم 
ضامًنا مكان له في التش���كيل األساسي للسيتي على الرغم من 

مروره بأفضل مراحل مسيرته.

وكاالت/ االستقالل:
أكد تقرير صحفي إيطالي، أن البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، نجم يوفنتوس، أبلغ ناديه بقراره النهائي 

حول مستقبله.
ووفًق���ا لصحيف���ة "الجازيتا ديللو س���بورت"، فإن 
رونال���دو أبلغ يوفنتوس، أنه مس���تمر مع الفريق، 
وسيعود إلى التدريبات يوم 25 يوليو/تموز لبدء 

فترة اإلعداد.
وأش���ارت الصحيف���ة إلى أن خورخ���ي مينديز، 
وكيل رونالدو، يضغط على يوفنتوس، من أجل 
تمديد عقد ص���اروخ ماديرا مع النادي لمدة عام 
واحد، لكن يوفنتوس لم يناقش هذا األمر بعد. 
وأوضح���ت أن المحادثات بين الطرفين قد تبدأ 
بش���أن تمديد عقد رونالدو، عندما يعود أندريا 
أنييلي رئيس يوفنتوس، م���ن اإلجازة. يذكر 
أن عق���د رونالدو الحالي مع يوفنتوس ينتهي 
في صيف 2022، وارتبط الالعب هذا الصيف 

باالنتقال إلى مانشس���تر يونايتد وباريس س���ان 
جيرمان.

مانشستر سيتي يقرر 
التضحية بسترلينج

رونالدو يبلغ يوفنتوس 
بقراره النهائي

وكاالت/ االستقالل:
ليفاندوفس���كي  روب���رت  البولن���دي  دخ���ل 
مهاجم بايرن ميونيخ األلمانى دائره اهتمام 
مانشستر سيتي،بعد اإلخفاق في إقناع هاري 
كين مهاجم توتنهام هوتس���بير باالنضمام 

إلى صفوف الفريق.
وأف���ادت تقارير صحفية بأن س���بيرز رفض 
عرض مانشستر سيتي، والذي بلغت قيمته 

100 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول 
على خدمات كين.

ووفًق���ا لم���ا ذكرت���ه صحيفة »ديل���ي ميل« 
البريطانية، فإن مس���ؤولي السيتي يراقبون 
تطورات موقف أفضل الع���ب في العالم من 
التجديد مع النادي الباف���اري، في ظل تبقي 
عامي���ن عل���ى انتهاء عق���ده الحال���ي، الذي 
يحص���ل بموجبه عل���ى أكثر م���ن 300 ألف 

جنيه إسترليني أسبوعيا.  وتشير الصحيفة 
إلى أن تحرك الس���يتي ألج���ل إنهاء صفقة 
ليفاندوفس���كي، جاءت بناًء على رغبات بيب 
جوارديوال المدير الفني للفريق، إذ سبق وأن 

درب الالعب حينما كان مدربا للبايرن.
وتواج���د االثني���ن معًا ف���ي باي���رن منذ عام 
2014 إل���ى 2016 نجحا خاللهما في التتويج 
بلق���ب البوندس���ليجا مرتي���ن، باإلضافة إلى 

كأس ألماني���ا، قب���ل أن يغ���ادر جواردي���وال 
صفوف الفريق األلماني متجها إلى السيتي 

اإلنجليزي.
ويعد ليفاندوفس���كي أحد المرشحين بقوة 
لنيل الك���رة الذهبي���ة، لهذا الع���ام، بعدما 
أنهى الموس���م الماضي ف���ي صدارة هدافي 
البوندس���ليجا ب�41 هدفًا، وه���و ما مكنه من 

الفوز بالحذاء الذهبي.

نجم بايرن ميونخ على أبواب الدوري اإلنجليزي
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رام الله / االستقالل:
 طالب���ت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بتحويل أقواله الى أفعال 
عبر إجراءات وتدابير كفيلة بلجم االستيطان، ووقف عمليات التطهير العرقي 

المتواصلة بحق مدينة القدس المحتلة، والمناطق المصنفة »ج«.
وقالت »الخارجية«، في بيان لها، امس الجمعة، إن اس���تمرار المش���هد الدموي 
المف���روض بق���وة االحتالل اإلس���رائيلي على ش���عبنا الفلس���طيني ال يقوض 
أية فرصة لتحقيق الس���الم على أس���اس مبدأ حل الدولتين فقط، وإنما يحول 
المواقف الدولية إلى مجرد كلمات خالية من أي مضمون، وشكل من أشكال إدارة 
الصراع العبثية. وأضافت أن االحتالل اإلس���رائيلي يشن حربًا مفتوحة وشرسة 
ضد األرض الفلس���طينية خاصة في المناطق المصنفة »ج« بهدف س���رقتها 
وقضمها بالتدريج، وضد الوجود الفلسطيني الوطني واإلنساني بتلك المناطق 
إما عن طريق تهجير المواطنين بالقوة، أو من خالل ضرب مقومات واقتصاديات 
وجوده���م وصمودهم لدفعهم إلى تركه���ا واالبتعاد عنها، في عملية تطهير 

عرقي مستمرة يوميا على مرأى ومسمع العالم.
وح���ذرت ال���وزارة من مخاطر ونتائج هذا المش���هد الدموي الذي يمثل س���يفًا 
مسلطًا على حياة المواطنين وحركتهم، الفتة إلى أن المستوطنين المسلحين 
وجيش االحتالل ينفذون االعتداءات على ش���عبنا بش���كل مش���ترك في غالب 
األحيان، وبتوزيع في األدوار أحيانا أخرى، بموافقة ودعم من المستوى السياسي 

اإلسرائيلي.
وشددت على أنه آن األوان للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس األمن الدولي أن 
يدرك أن بياناته ومواقفه المناهضة لالستيطان ولجرائم االحتالل اإلسرائيلي 
ليست كافية، إن لم تكن باتت توفر الغطاء الستمرارها والتمادي فيها، مشيرة 
إلى أن س���لطات االحتالل تتعايش مع هذا الس���قف من ردود الفعل الدولية، 

وتستخف بتلك اإلدانات والمواقف الشكلية.

الضف����ة  وش����هدت  المحتل����ة.  الغربي����ة 
الغربي����ة، يوم أمس، مواجه����ات عنيفة بين 
فلس����طينيين، وقوات االحتالل اإلسرائيلي، 
خالل تفريق مس����يرات منددة باالس����تيطان 

في مواقع متفرقة من الضفة.
وش����ارك مئ����ات المواطنين ف����ي الفعاليات 
المناهضة لالستيطان على جبل صبيح بعد 

أداء صالة الجمعة في بلدة بيتا.
وأدى مئ����ات المواطنين ص����الة الجمعة، في 
محيط جبل صبيح رفضا للبؤرة االستيطانية 
الجاثمة على قمته، ثم توجهوا عقب انتهاء 

الصالة إلى الجبل مرددين تكبيرات العيد.
وقمعت ق����وات االحت����الل المتظاهرين في 
منطقة الهوتة، وأطلقت باتجاههم الرصاص 
وقناب����ل الغ����از، وأصي����ب عدد من الش����بان 
بالرصاص الحي و المعدني المغلف بالمطاط 

بالقدمين.
وكان وف����د من مح����رري الجهاد اإلس����المي، 
وصلوا إل����ى بلدة بيتا بنابلس لمش����اركتهم 

بمقاومة االستيطان في جبل صبيح.
 وأك����د القيادي ف����ي الجهاد خض����ر عدنان، 
إن اعتقاالت االحت����الل األخيرة في بلدة بيتا 

البطلة لن تكسر عنفوان بيتا ومقاومتها.
مقتض����ب،  تصري����ح  ف����ي  واعتبر عدن����ان 
أن اغالق����ات مداخ����ل بيتا إف����الس احتاللي 

بمواجهة أبطال بيتا حراس جبل صبيح.
وبدوره أك����د الدكتور حذيف����ة بدير، خطيب 
الجمع����ة الت����ي أقيمت في منطق����ة الهوتة 
ق����رب جب����ل صبي����ح، أن أهالي بيت����ا وبعد 
انس����حاب المس����توطنين من الجب����ل وبقاء 
البؤرة بمساكنها، ال يثقون بحكومة االحتالل 
التي تتفنن بهدم البيوت وتش����ريد أهالي 
الش����يخ جراح، وه����دم المنازل في س����لوان، 
والت����ي تم����ارس كل أش����كال العن����ف ضد 

الفلسطينيين العزل.
وقال بدي����ر: إن االحتالل يعمل على إنش����اء 

مدرسة ومعبد ديني للمستوطنين على جبل 
صبيح؛ ف����ي محاولة إليجاد مدخل للتس����لل 

ألرض الجبل وسرقته وتثبيت المستوطنة.
وحّمل بدير الجميع دون استثناء المسؤولية 
عما س����تؤول إليه األوضاع ف����ي جبل صبيح، 
وق����ال: "دماء ش����هدائنا أمانة ف����ي أعناقكم 

جميعا".
ووّجه بدير رس����الة إلى المؤسسات وبلديات 
المنطق����ة المحيط����ة بجبل صبي����ح لضرورة 
التنبه لمس����اعي االحتالل الس����تمالك أراٍض 
في جبل صبيح، محذرا من سماسرة األراضي، 
وعدم الثقة بأي ش����خص غير معروف يريد 

االستمالك على الجبل.
وفي بل����دة بيت دجن ش����رق نابلس، أصيب 
عدد م����ن المواطنين، بقمع ق����وات االحتالل 

اإلسرائيلي مسيرة رافضة لالستيطان.
وأف����ادت مصادر محلية، أن ق����وات االحتالل 
أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه 
المش����اركين بالمسيرة األس����بوعية الرافضة 
إلقامة بؤرة اس����تيطانية بالمنطقة الشرقية 

في بيت دجن.
وأصي����ب عدد م����ن المش����اركين بالرصاص 
المعدني، بينهم الصحفيان محمد أبو ثابت 
ونضال اش����تية، فيما أصيب آخرون بحاالت 

اختناق بالغاز.

مو�جهات و�إ�صابات
المواطنين  قلقيلي����ة أصيب عش����رات  وفي 
باالختن����اق، امس الجمعة، ج����راء قمع قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي مس����يرة كف����ر قدوم 
األسبوعية، المناهضة لالستيطان والمطالبة 

بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما.
وأفاد الناطق اإلعالمي باس����م إقليم قلقيلية 
مراد ش����تيوي، بأن جن����ود االحتالل اقتحموا 
البلدة قبل انطالق المس����يرة، أثناء أداء صالة 
الجمعة في مس����جد عمر بن الخطاب، واعتلوا 

واس����تخدموها  المواطنين  من����ازل  أس����طح 
لقناصتهم، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت 
عقب الصالة، أطلق خاللها الجنود قنابل الغاز 
والصوت، ما أدى إلصابة عش����رات المواطنين 

بحاالت اختناق، جرى عالجهم ميدانيا.
وشارك في المس����يرة، رئيس هيئة مقاومة 
الج����دار واالس����تيطان الوزير وليد عس����اف، 
وحشد من المواطنين الذين رددوا الشعارات 
الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية 

في محافظات الوطن.
 وفي س����لفيت أصيب عش����رات المواطنين 
بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس 
الجمعة، واعتقل متضامن أجنبي، خالل قمع 
االحتالل اإلس����رائيلي فعالية ش����عبية ضد 
االستيطان في منطقة "الرأس"، غرب مدينة 

سلفيت.
وقال منسق ملف التنس����يق الفصائلي في 
إقليم س����لفيت عمار عامر "إن المستوطنين 
وجن����ود االحتالل ط����اردوا المش����اركين في 
المس����يرة، بهدف منعهم م����ن الوصول إلى 
الب����ؤرة االس����تيطانية في منطق����ة الرأس"، 
مؤك����دا اس����تمرار الفعاليات الش����عبية في 

المنطقة حتى إزالة البؤرة.
م����ن ناحيته، قال مدير عام العمل الش����عبي 
ودع����م الصمود ف����ي هيئة مقاوم����ة الجدار 
واالس����تيطان عبد الله أبو رحمة، إن االحتالل 
يسعى لالس����تيالء على المزيد من األراضي 
في محافظة س����لفيت الس����تكمال المشروع 
االس����تيطاني بما يسمى "ارئيل الكبرى"، عبر 
ربط كافة البؤر االس����تيطانية في المنطقة، 
وع����زل المحافظ����ات ع����ن بعضه����ا البعض 

لتنفيذ مخطط الضّم .
ُيش����ار إل����ى أن الفعالية ج����اءت بدعوة من 
فصائل العمل الوطني، وهيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان وبلدية س����لفيت، وشارك فيها 
ومتضامنون  المه����ددة،  األراض����ي  أصحاب 

أجانب، وحشد من المواطنين.
وف����ي جني����ن اندلع����ت مواجه����ات عق����ب 
اقتحام قوات االحتالل اإلس����رائيلي لبلدتي 
يعبد وعانين قضاء جني����ن بالضفة الغربية 

المحتلة، في حين اعتقلت سبعة شبان.
وقالت مصادر محلية: إن مواجهات واس����عة 
ش����هدتها البلدت����ان أطلق����ت خاللها قوات 
االحتالل الرصاص والقنابل المسيلة للدموع.

وأفي����د باعتق����ال ق����وات االحت����الل أربع����ة 
مواطنين هم أب وأبن����اؤه األربعة في عانين 
وهم: فواز مصطفى يوس����ف وأبناؤه: محمد، 

ومعاذ، ومنتصر.
كما اعتقلت في بل����دة يعبد ثالثة مواطنين 
ه����م جهاد حرز الله وش����قيقه صقر، ومحمد 

وليد الطاهر وحققت ميدانيا مع آخرين.
ونصبت قوات االحت����الل حواجز على مفارق 

الطرق قبل االنسحاب من المنطقة.
وفي القدس المحتلة أصيب شاب بالرصاص 
المعدن����ي المغل����ف بالمط����اط في س����اقه، 
والعش����رات باالختناق بينه����م حالتا إغماء، 
أمس، جراء قمع قوات االحتالل اإلس����رائيلي 
عس����كري  ش����ارع  بش����ق  من����ددة  مس����يرة 
اس����تيطاني في منطقة "الثغرة" غربي بلدة 

حزما شمال شرق القدس المحتلة.
وأف����ادت المص����ادر المحلي����ة، ب����أن ق����وات 
االحتالل أطلق����ت الرصاص المعدني وقنابل 
الص����وت والغاز المس����يل للدم����وع بكثافة 
تج����اه المواطنين، الذين خرجوا لتأدية صالة 
الجمعة لألس����بوع الثالث عل����ى التوالي فوق 
األراضي المحيطة بالش����ارع، م����ا أدى إلصابة 

عدد منهم.
ورف����ع المش����اركون ف����ي المس����يرة العل����م 
الفلسطيني، والشعارات واليافطات المنددة 
باالس����تيطان، ورددوا هتاف����ات غاضبة ضد 
االس����تيطان وسياس����ة االحت����الل المتمثلة 
باالستيالء على عشرات الدونمات من أراضي 

البلدة، وحرم����ان المواطنين ورعاة األغنام من 
الوصول إلى أراضيهم.

�عتد�ء�ت �مل�صتوطنني
وفي الس����ياق ذاته جرف مس����توطنون يوم 
ام����س، أراض����ي المواطنين ق����رب قرية عين 
البيض����ا في األغ����وار الش����مالية والتي تقام 

عليها مستوطنة “ميخوال”.
وأفاد الناش����ط الحقوقي ع����ارف دراغمة أن 
المس����توطنين ش����رعوا في تجري����ف أراٍض 
زراعية، وأحضروا أش����جار زيت����ون قرب عين 
البيض����ا، علم����ا أن األراضي مملوك����ة بأوراق 

“الطابو” لمواطنين فلسطينيين.
يذك����ر أن المس����توطنين يس����تولون عل����ى 
مس����احات كبيرة من األراض����ي الرعوية في 

األغوار الشمالية.
كما اندلعت مواجه����ات عقب اقتحام مئات 
المستوطنين المتطرفين لموقع أثري يسمى 
الحافرية قرب الفارعة ش����رق مدينة طوباس 

بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت شهود عيان، بأن مئات المستوطنين 
اقتحموا منطقة الحفري����ة في وادي الفارعة 
بحراس����ة مش����ددة من قوات االحتالل، وأدوا 
طقوًس����ا تلمودية اس����تفزازية، وسط إطالق 

أبواق وصرخات استفزازية.
وأوضح الش����هود، أن االقتحام اس����تهدف 
مق����ام ه����وذا األثري وه����و م����ن المقامات 
الفارعة  ق����رى  الموج����ودة بين  التاريخي����ة 
وطل����وزة وياصي����د، على مس����احة أرض 40 
دونم����ًا تابع����ة ل����وزارة األوقاف والش����ؤون 

الدينية الفلسطينية.
وأشاروا إلى أن الشبان تصدوا للمستوطنين 
ورشقوهم بالحجارة وشوشوا على اقتحامهم 

للمكان حيث اندلعت مواجهات واسعة.
ويتك����ون المقام من غرفتين كل غرفة يوجد 
فيها مح����راب، وإحدى الغ����رف يوجد فيها 

مغارة بداخلها قبرين.

غزة/ االستقالل:
نّظمت دائرة الشباب في حركة حماس يوم أمس، 
وقف����ة تضامنية مع طلبة جامع����ة بيرزيت الذي 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي العش����رات 
منهم خالل مش����اركتهم في زيارة تضامنية مع 
عائلة األسير منتصر ش����لبي في بلدة ترمسعيا 

شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
واحتش����د عش����رات الش����بان والمتضامنين في 
مس����يرة جماهيري����ة انطلقت من عدة مس����اجد 
غرب مدينة غزة صوب ميدان الش����هداء بمخيم 
الش����اطئ غ����رب مدينة غ����زة، حاملي����ن الفتات 
تضامني����ة مع طلب����ة الجامعة وأخ����رى مع عائلة 

شلبي.
وقال مسؤول ملف دائرة الشباب بحركة حماس 
أحم����د أبو س����لمية: إننا »نلتقي الي����وم على إثر 
اعتق����ال قوات االحتالل ألكثر م����ن 40 طالًبا من 
ط����الب جامع����ة بيرزي����ت واختطافهم بش����كل 
وحشي أثناء مشاركتهم في زيارة لعائلة األسير 

منتصر شلبي برام الله«.
واستهجن أبو سلمية إقدام قوات االحتالل على 
هدم وتدمير منزل األسير شلبي بشكل وحشي، 
مقّدًم����ا التحية لألس����رى في س����جون االحتالل 
»وعلى رأس����هم األسير منتصر ش����لبي صاحب 

عملية زعترة البطولية«.
وأضاف »نقدم تحية إجالل وإكبار لطالب وشباب 
جامعة بيرزي����ت الذين كانوا في زيارة تضامنية 
مع عائلة األسير شلبي ليس����طروا أجمل معاني 
التضام����ن والوحدة مع المقاوم����ة والمنتفضين 

بالضفة«.
وأردف أبو س����لمية »نقول للمحت����ل المجرم إن 
أس����اليبك الهمجية والبربرية وعدوانك لن يفلح 
في كسر ش����وكة أبناء وشباب جامعة الشهداء، 
والنيل م����ن عزائمهم وش����بابهم الذين قطعوا 
على أنفس����هم العهد لمواصلة دورهم الوطني، 
وستبقى جامعة بيرزيت في مقدمة صف العمل 

الوطني والنقابي«.

ودعا إدارة جامعة بيرزيت وأسرة الجامعة وجميع 
المعنيين للتداعي الجتماع عاجل، والتحرك على 
كل المستويات القانونية والحقوقية واإلعالمية 
واالحتجاجي����ة لمتابعة هذا الع����دوان الهمجي 
عل����ى الطلبة، وب����ذل كل الجه����ود للضغط على 

المحتل لإلفراج عنهم.
وطالب أبو س����لمية أحرار العالم والمؤسس����ات 
الحقوقي����ة والقانونية للتح����رك العاجل لفضح 
جريمة االحت����الل بحق الطلبة، وحش����د الجهود 
الضاغط����ة لإلف����راج عن الطلب����ة المعتقلين في 

أقرب وقت.
وحّث شباب الضفة الثائر لاللتحام مع هذا العدو 
للجمه عن عدوانه وهمجيته؛ قائاًل: »لتكن هذه 
األيام أيام ثورة وغضب عل����ى المحتل وقطعان 
المس����توطنين، الذين يدنسون باحات االقصى 
ضاربين بعرض الحائط مش����اعر المسلمين في 
أفضل أيام الل����ه، ولتكن هذه األيام أيام التحام 

وثورة ونصر«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال����ت وزارة الصح����ة اإلس����رائيلية، إن����ه تم 
اكتش����اف نح����و 850 حال����ة إصاب����ة جديدة 

بفيروس كورونا .
وأضاف����ت ال����وزارة أن الص����ورة الوبائي����ة في 
»إس����رائيل« تزداد س����وءا، حي����ث ارتفع عدد 
المصابي����ن الذين توصف حالته����م بخطيرة 

بثالث حاالت ليبلغ عددهم 54.
وتخش����ى مصادر في وزارة الصحة اس����تمرار 
تفش����ي الفيروس ال سيما في األسبوع المقبل 
حي����ث ُيس����تأنف عق����د حفالت الزف����اف في 
المجتمع اليهودي، بينما ال تس����عى الحكومة 
إل����ى فرض قيود إضافية عل����ى قاعات األفراح، 
ودور العبادة وغرف اللياقة البدنية والمطاعم.

ومن المقرر أن يس����مح ابتداء من يوم األربعاء 
المقب����ل بإقامة مناس����بات مع ع����دد كبير من 
المش����اركين داخل أماكن مغلق����ة وفًقا لخطة 
الشارة السعيدة التي صادقت الحكومة عليها 
أمس األول. وتسمح المشاركة فيها فقط لمن 
هم مطعم����ون أو متعاف����ون أو لديهم نتائج 

فحص سلبية.

»الخارجية« تطالب مجلس األمن 
بتحمل مسؤولياته في وقف 

التطهير العرقي بالقدس

وقفة شبابية بغزة تضامنًا مع طلبة جامعة بيرزيت الذين اعتقلهم االحتالل

الصحة اإلسرائيلية تحذر من تفاقم الصورة الوبائية لكورونا

�إ�صابة 25 ..



السبت 7 ذو الحجة 1442 هــ 17 يوليو 2021 م

فلوريدا/ االستقالل:
نظفت السلطات األمريكية شواطئ منطقة تامبا باي في والية فلوريدا من حوالي 

600 طن من األسماك النافقة، وسط انتشار الطحالب السامة في المياه.
وبحسب المعلومات فإن هذه األسماك نفقت بسبب ما يسمى بـ »المد األحمر«، 
وهي ظاهرة انتشار طحالب سامة على طول ساحل خليج فلوريدا مرة واحدة في 
الســـنة والتي يمكن أن تكون قاتلة للكائنات البحرية، ومن المحتمل أن تكون 

ضارة لإلنسان.
وذكر ريتشـــارد ســـتومبف، عالم المحيطات فـــي اإلدارة الوطنية للمحيطات 
والغالف الجوي أنه في حين أن انتشار هذه الطحالب أكثر شيوعا في الخريف، 

فقد حصلت هذه الظاهرة خالل الصيف في أعوام 1995 و2005 و2018.
وقال مسؤولون محليون إن المشكلة تفاقمت منذ أن جاءت العاصفة االستوائية 
»إلســـا« عبر والية صن شـــاين، حيث دفعت الرياح القوية المزيد من األسماك 

النافقة إلى شواطئ مدن الساحل الغربي لفلوريدا مثل »سان بطرسبرغ«.
وأكد مســـؤولو المدينة في مؤتمر صحفي أنهم جمعوا 15 طنا من األســـماك 

الميتة على مدار 10 أيام.
وأشـــارت مديرة الطوارئ في »سانت بطرســـبرغ« آمبر بولدينغ إلى أنه تم جمع 

تسعة أطنان في الـ24 ساعة الماضية.

600 طن من األسماك النافقة 
تجتاح شواطئ فلوريدا

) APA images (         مو�صم فتة العجر "القر�صة" مبدينة خانيون�س جنوب قطاع غزة

القاهرة/ االستقالل:
حذر األســــتاذ بالمركــــز القومي للبحــــوث التابع لوزارة 
التعليــــم العالــــي والبحــــث العلمي في مصر، حســــن 
حســــونة، من خطورة تناول بعض أجزاء لحم األضحية 
بكثرة، لتأثيرها الســــلبي على وظائف الجسم البشري. 
وأوضح الخبير، أن هذه األجزاء مثال، قد تحتاج وقتا أكبر 
للهضم، وتشــــمل الكبد والطحال على ســــبيل المثال، 
فيما تزيد نسب الدهون والكوليسترول في أجزاء أخرى 
مثل المخ، والذي يفضــــل تناول كمية ال تزيد على 70 

غراما منه، حسبما نقلت صحيفة “الوطن” المصرية.
وأشار إلى أن لحم األبقار يحتوي على 240 سعرا حراريا 
لــــكل 100 جرام، ويرتفع هذا المعدل إلى 280 ســــعرا 

حراريا في لحم الضأن، فيما يحتوي الكبد والكالوي على 
136 سعرا و131 سعرا على التوالي.

ونصح باستخدام بعض المنكهات الغذائية الطبيعية 
مثل الفلفل األسود، ألنه يحتوي على مركب ببرين الذي 
يعزز عملية امتصاص الفيتامينات من مجموعة “ب” 

وعنصر السلينيوم المتوافر في لحم الضأن.
ولتخفيــــف الحموضة واضطرابات المعــــدة خالل أيام 
عيد األضحى المبــــارك، نصح الخبير بتنــــاول الفواكه 
واألعشــــاب المحتويــــة على بعــــض المركبــــات مثل 
الزنجبين في الزنجبيل والفيسيين في التين، موضحا 
أن هذه المكونات تساعد الجهاز الهضمي على هضم 

اللحوم.

وشدد على أن مرضى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، 
ينبغي لهم عدم اإلفراط في تناول اللحم الضأن والكبد 
والمــــخ، ناصحا أيضا مرضى النقــــرس والكلى بخفض 
كميــــة البروتين التي يتناولونها بشــــكل عام، لتجنب 
إجهاد الكلى أو ارتفــــاع حمض البوليك في الدم، الفتا 
إلى أن مرضى الكبد يسمح لهم بكمية قليلة في حدود 

50 جراما.
وعن مرضى الســــكر، ينصح بتناول 70 غراما أو أقل من 
اللحوم الحمراء يوميا، وبالنسبة لكبار السن واألشخاص 
الذين تقــــل لديهم كفاءة الجهــــاز الهضمي، ينبغي 
تناول كمية في حدود 50 غراما من لحم الرقبة والظهر 

ويفضل اللحم المسلوق جيدا.

طبيب يحذر من خطورة تناول بعض أجزاء األضحية

بغداد/ االستقالل:
أفادت الســـلطات في محافظة النجف جنوبي البالد، أنها قبضت على طفل كان 
يعتزم إحراق أحد المستشفيات هناك. وأعلنت السلطات أنها قبضت على طفل 
كان يريد إحراق مستشفى الفرات األوسط التعليمي في محافظة النجف، وهو 
مكلف من قبل شخص "ال يعرفه" بحسب ما ظهر في اعترافات له بمقطع فيديو.

وأوضحت أن الطفل كان يحمل بيده كيسا وفيه أعواد كبريت من أجل إشعالها 
في المستشـــفى. ونقلت السلطات العراقية الطفل إلى أحد مراكز الشرطة بعد 
أن قبضت عليه في المستشفى. يذكر أن 61 شخصا لقوا مصرعهم بحريق في 

مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار يوم االثنين الماضي.

القبض على طفل حاول 
إحراق مستشفى بالعراق

نيودلهي / االستقالل:
احتل رجل في الهند يبلغ مــــن العمر 42 عامًا عناوين 
الصحف الدولية مؤخرًا بسبب معاناته من حالة تجعله 
ينام 300 يوم في الســــنة، حيث أبلغت وسائل اإلعالم 
الهندية مؤخرًا عن حالة غريبة لمواطن يدعى بورخارام 
في منتصــــف العمر مــــن قرية في الواليــــة الهندية 
راجاســــتان والذي ُيزعم أنه يعاني من فرط النوم وهي 
حالة نادرة تســــمى HPA axis hypersomnia، حيث 
تجعله ينام لفترات طويلة من الوقت يمكن أن تستمر 

حتى 25 يومًا.
وقبل 23 عامًا، عندما تم تشــــخيص بورخارام ألول مرة 
بمرض نادر، كان ينام لمدة 15 ســــاعة في كل مرة، لكن 

أعراضه ساءت تدريجيًا وبحلول عام 2015 بدأت عائلته 
في حساب جدول نومه في أيام بداًل من ساعات.

وكان صاحب المتجر الصغير ينام أكثر من 7 أو 8 أيام 
في المرة الواحدة، لكن الحالة استمرت في التدهور وهو 
ينام اآلن لمدة تصل إلى 25 يومًا، حيث أنه في المجمل 

من أصل 365 يومًا، يقضي حوالي 300 يومًا نائمًا.
ويديــــر بورخارم متجرًا محليًا في قريته ولكن بســــبب 
حالتــــه، يمكنه اآلن تشــــغيله لمدة 5 أيــــام فقط في 
الشــــهر، أحيانًا ينام أثناء وجوده فــــي العمل وبمجرد 
حــــدوث ذلك ال يســــتطيع االســــتيقاظ، كل ما يمكن 
لعائلته القيام به هو اصطحابــــه إلى المنزل وإطعامه 

وحتى االستحمام أثناء نومه.

بســــبب جدول نومه الغريب، أطلق ســــكان قريته على 
الرجل البالغ من العمر 42 عامًا اسم كومبهاكاران، على 
اســــم األخ األصغر لرافان في رامايانا، الذي اعتاد النوم 

لمدة ستة أشهر في كل مرة.
وأخبــــرت زوجــــة بيرخارام، ليشــــمي ديفــــي من موقع 
Republic World، أنه اســــتيقظ يــــوم األحد بعد أن 
نام لمدة 12 يومًا متتاليًا وكان أول شيء فعله هو فتح 
متجره ولسوء الحظ، ال أحد يعرف كم من الوقت سيكون 
قادرًا على تشــــغيله قبل أن يستسلم لفرط النوم مرة 
أخرى. وال يوجد حاليًا عالج معروف لحالة بورخارام، وكان 
للعالج الذي جربه على مدار الســــنين آثار جانبية، مثل 

الصداع الشديد واإلرهاق.

في حالة نادرة للغاية.. رجل ينام 300 يوم في السنة

بغداد/ االستقالل:
اندلع نزاع عشائري مسلح، بين عشيرتين في محافظة البصرة العراقية، ما أسفر 

عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين.
وأفاد  مصدر أمني أن شخصين قتال فيما أصيب 10 في نزاع اندلع في سوق سمك 
بمحافظة البصرة جنوبي العراق، مشيرا إلى ان النزاع اندلع إثر الخالف على »سمكة«. 
وأضـــاف المصدر أن القوات األمنية طوقت مـــكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى 
الطـــب العدلي إلكمال اإلجـــراءات القانونية لها، والمصابين إلى المشـــفى لتلقي 
العالج، وفق ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية. وبين أن القوات األمنية اعتقلت حتى 

اآلن أكثر من  6 أشخاص وال تزال تالحق آخرين اشتركوا في هذا النزاع.

العراق : قتيالن وجرحى بنزاع 
عشائري مسلح سببه سمكة

صنعاء / االستقالل:
علـــى خلفية نزاع عائلي، أقدم مواطـــن يمني، على قتل زوجته 
وابنته ذات الـ5 سنوات، وأصاب شقيقها في العاصمة صنعاء، 
باســـتخدام قنبلة يدوية. وأفادت مصـــادر إعالمية ومحلية، أن 
الدكتـــورة منيرة الحداد طبيبة أســـنان، قتلت مع ابنتها جوري، 
وأصيب شقيقها، بعد قيام زوجها، برمي قنبلة يدوية عليهما، 

وعلى إثرها فارقت مع ابنتها الحياة على الفور.
كما أكدت أن الزوج أقدم على هذه الجريمة البشـــعة بعد 

خالف بينهما، في الوقت الذي ذهبت مع شقيقها إلحضار 
أطفالها من بيته. وأوضحت المصادر أيضًا أن الراحلة وصلت 
برفقة شقيقها إلى منزل زوجها ألخذ أوالدها، فرماهم الزوج 
بقنبلة يدوية كانت بحوزتـــه، فقتلت األم والبنت وأصابت 
الخال، فيما نجا ابنها عبدالعزيز البالغ من العمر 3ســـنوات 
بأعجوبة. وبحســـب ناشـــطين يمنيين، فـــإن الخالف بين 
الزوجين كان حول حضانة األطفال، حيث حكمت المحكمة 

بأحقية الزوجة في الحضانة ألطفالها.

نيودلهي/ االستقالل:
يبدو أن للشـــطة فوائد كثيرة غيـــر النكهة الحارة للطعام 
الهندي، فقد نجح سبعة سجناء في الهرب من أحد سجون 
الهند باســـتخدام “الشـــطة الحارة والملـــح”، في واقعة 
شديدة الغرابة. ونقلت صحيفة “إنديا توداي” عن مفتش 
بالشـــرطة قوله إن الحراس ذهبوا لتقديم الغذاء للسجناء 
فألقى السجناء بالشـــطة الحارة والملح في أعين الحراس، 
وأصابوهم بألم ودموع وفقدان التركيز، وســـرق الســـجناء 

هاتًفا محمواًل من أحد الحراس وتمكنوا بعدها من الهروب؛ 
حسب وكالة األنباء األلمانية “د ب أ”.

وأخفى السجناء الشطة الحارة في زنازينهم المشتركة قبل 
الفرار؛ وفًقا لقناة “إن دي تي في” التلفزيونية.

وأفـــادت التقارير بأن البحث عن الســـجناء الفارين ال يزال 
جارًيا، وقال أحد المفتشين لوكالة أنباء “بي تي أي” إن من 
المحتمل أن تتمكن الشرطة قريًبا من إلقاء القبض عليهم 

مرة أخرى.

بالشطة والملح.. أغرب طريقة 
للهروب من سجن هندي

يمني يقتل زوجته وابنته 
بتفجيــر قنبلــة يدويــة!


