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الخليل/ االستقالل: 
أصي����ب مواط����ن بج����روح، مس����اء أمس األح����د، ج����راء اعتداء 
مس����توطنين مسلحين بحماية جنود االحتالل على المواطنين 
ومنازلهم في حي تل الرميدة وش����ارع الشهداء وسط مدينة 
الخليل. وذكرت مصادر محلية، أن عش����رات المستوطنين من 
مستوطنتي »رمات يش����اي« و »بيت هداسا« المقامتين وسط 
الخلي����ل، هاجم����وا بالحج����ارة واعتدوا بالضرب عل����ى عدد من 

المواطنين أثناء مرورهم في شارع الشهداء وسط المدينة، ما 
أدى الى إصابة الحاج شاهر أبو عيشة بجروح بالوجه نقل على 
إثرها الى المستشفى لتلقي العالج، فيما تم مهاجمة عدد من 
المنازل، عرف من أصحابها: عائلة أبو شمسية، وأبو عيشة، وأبو 
هيكل. وقالت المصادر إن هجمات واعتداءات المس����توطنين 
تزامن����ت مع عملي����ات ترهيب نفذها جن����ود االحتالل بإطالق 

الرصاص في المنطقة، ومحاصرة منازل المواطنين.

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين 
بتل الرميدة وسط الخليل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم نحو 1520 مس���توطنًا باحات المس���جد األقصى المب���ارك صباح أمس 
االحد، بحماية ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي، من خالل مسارات جديدة وتأدية 
الصلوات التلمودية في عدة س���احات من المس���جد، وس���ط اعت���داءات على 

المصلي���ن والمرابطي���ن وأخلتهم بالقوة، قب���ل أن تعتقل عددًا 
منه���م. ويعتبر ع���دد المقتحمين للمس���جد األقصى يوم امس 

 آخرون ينفذون اعتداءات مختلفة بالضفة.. 
مئات امل�ستوطنني وجنود الحتالل يقتحمون »الأق�سى« ويعتدون على امل�سلني والن�ساء

إدانات فلسطينية ودولية واسعة 
الستباحة االحتالل ومستوطنيه »األقصى«

عواصم/ االستقالل:
أدانت جهات فلس���طينية وعربي���ة ودولية االعتداءات الت���ي نفذتها قوات 
االحت���الل بحق الفلس���طينيين في المس���جد األقصى المب���ارك، امس االحد، 

الجهاد: ما يجري في األقصى يمثل 
إرهابًا وعدوانًا بحق العرب والمسلمين

11 أسيــرًا يواصلــون إضرابهــم المفتــوح عــن الطعــام فــي سجــون االحتــالل 

قوى غزة تطالب الوسطاء بسرعة التدخل 
إلنهاء الحصار وتسريع إعادة اإلعمار

صحيفة تكشف عن اتفاق تعاون 
استخباراتي سري »سعودي - إسرائيلي«

غزة / االستقالل:
طالبت القوى الوطنية واإلس���المية في غ���زة، يوم أمس، 
الوس���طاء بس���رعة التدخل إلنهاء الحصار اإلس���رائيلي 

المس���تمر على قطاع غزة من���ذ أكثر م���ن 15 عاًما. وقال 
منس���ق القوى خال���د البطش، خ���الل مؤتمر 
في مخيم العودة ش���رقي غ���زة، إن: »الحصار 

االستقالل/ وكاالت: 
كشفت وس���ائل إعالم عالمية، أمس األحد، النقاب عن عقود موقعة بين 

السعودية و »اسرائيل« تسمح بمقتضاها لألخيرة لمجموعة 
من ش���ركات المراقبة االلكترونية العمل لصالح السعودية.  

»كسوة عيد« مبادرات شبابية ترسم 
البسمة على وجوه أطفال الفقراء بغزة

 غزة/ سماح المبحوح: 
مع قرب عيد األضحى المبارك تنشط العشرات من المبادرات الشبابية في قطاع 

غزة، التي تهدف إلدخال البس���مة والس���رور على األطفال من األسر 
المهمش���ة والفقيرة بالعيد، من خالل توفي���ر مالبس جديدة لهم 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم أمس، عن تسجيل 49 إصابة بفيروس كورونا 

في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خالل ال�24 ساعة الماضية، 
دون تس���جيل وفيات. وقالت الكيلة، ف���ي موجز التقرير اليومي 

الكيلة: 49 إصابة 
بكورونا في الضفة وغزة

محافظ القدس لـ »االستقالل«: األقصى يتعرض لعدوان 
»إسرائيلي« ممنهج بهدف فرض »سيادة مزعومة عليه«

القدس المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
أكد محافظ القدس المحتلة عدنان غيث أن ما جرى ويجري 
في المس���جد األقصى المب���ارك، وعم���وم مدينة القدس، 

»ع���دوان ممنهج« من حكومة االحتالل اليمينية المتطرّفة 
وغالة المس���توطنين؛ لطمس الطابع العربي 
واإلسالمي الحقيقي للعاصمة الفلسطينية، 

غزة/ االستقالل:
أكد الناطق االعالمي باس���م حركة الجهاد االس���المي طارق س���لمي، أمس األحد، أن ما 
يجري في المسجد األقصى المبارك، يمثل إرهابًا وعدوانًا يمس كل العرب والمسلمين.

06 0605

م�صتوطنون خالل �قتحامهم باحات �مل�صجد �الأق�صى بحماية  قو�ت �الحتالل �أم�س 
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وأض���اف "منذ ذلك الحين، ل���م يكف االحتالل 
عن س���ّن كل القوانين والتشريعات، وممارسة 
سياس���ات التطهي���ر العرقّي، الت���ي تهدف 
في جوهرها إلى التهجير القس���ري لش���عبنا، 
واس���تهداف بقائ���ه عل���ى أرض���ه، بالعاصمة 

الفلسطينية المحتلة".

عدوان �سافر
وأش���ار إل���ى أن ما ج���رى فجر أم���س األحد، من 
اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين للمسجد 
األقصى، واالعتداء على  المرابطين ومالحقتهم 
واعتقالهم، ُيعّد حلقة في سلس���لة طويلة من 
تلك الممارسات والسياسات، التي تستهدف 
سيادة المكان المقّدس )مساحته 144 دونًما(، 
 خال���ص للمس���لمين وحدهم، 

ّ
ال���ذي هو ح���ق

والخاضع لوصاية األوقاف اإلسالمية األردنية.    
 وتاب���ع "م���ا يج���ري باألقص���ى عدوان س���افر 
ب���كل ما للكلمة م���ن معنى؛ غير أن سياس���ات 
واإلج���رام  واله���دم  والتهوي���د  االس���تيطان 
والتنكيل اإلس���رائيلية تج���اه مدينة القدس 
المحتل���ة، لن تزيد ش���عبنا ف���ي المدينة، وفي 
كل جغرافيا فلس���طين التاريخّية إاّل مزيًدا من 
الثبات والصمود في معركة الدفاع عن القدس 

واألقصى". 

وأكمل "االحتالل يريد أن يفرض سياس���ة 
األمر الواقع على األرض، وأن يرس���ل رسالة 
تلو األخرى أنه صاحب السيادة الوحيدة في 

مدينة القدس".
ووصف صمت المجتمَعْين الدولي والعربي 
إزاء م���ا تتعّرض ل���ه المدينة المقّدس���ة 
والمس���جد األقص���ى م���ن اعت���داءات ب�� 
ا إّياهم إل���ى "كبح جماح  "الُمعي���ب"، داعّيً
االحتالل وغالة مس���توطنيه، حتى كنسه 

عن األرض الفلسطينية المحتّلة".   

م�س�ؤولية دينية واأخالقية
وقال "المسجد األقصى قبلة كل المسلمين، 

وشعبنا الفلسطيني اصطفاه الله ليكون رأس 
حربة ليدافع عن هذا المكان المقّدس، بس���الح 
اإليم���ان واإلرادة والق���وة، أمام دول���ة احتالل، 
تمتل���ك أعتى ترس���انة إجرامية في الش���رق 

األوسط". 
ولف���ت إلى أن "الدول العربية واإلس���المية تقع 
عليهم مسؤولية دينية وأخالقية ووطنية بأن 
ال ُيترك شعبنا الفلسطيني وحيًدا، في مواجهة 
االحتالل وإرهابه وغطرسته"، منّدًدا في الوقت 
ذات���ه بمواصل���ة "أنظمة عربي���ة" االنزالق نحو 

التطبيع مع كيان االحتالل.

وتاب���ع "على ه���ؤالء المهرولين نح���و التطبيع 
مع الكيان، أن يكّفوا عن الهرولة على حس���اب 
القضية الفلس���طينية المركزّي���ة، ودّرة تاجها 
مدينة القدس، وقلبها النابض المسجد األقصى 
المبارك". وأمام حالة التطبيع، ش���ّدد المسؤول 
الفلس���طيني على أن "التعويل لحماية القدس 
واألقصى، يكون على ش���عبنا وس���واعد أبنائه، 
الحامية، التي ال يمكن أن تساوم أبًدا على أرضها 

وحقوقها وثوابتها ومقّدساتها".
وزاد "طالم���ا أن صوت األذان يصدح في س���ماء 
 في هوائها؛ 

ّ
القدس، وأجراس الكنائ���س تدق

س���تبقى ش���اهدة على عروبة وإس���المية هذه 

المدينة، بالرغم من غطرسة الباطل؛ لكن الحق 
مصيره أن ينتصر، وسينتصر، وهذا ما يسّجله 

التاريخ". 
وصباح أمس األحد، أصيب عش���رات المصلين 
والمرابطين جراء اعتداء قوات االحتالل عليهم 
بالضرب الوحش���ّي والس���حل، خالل اقتحامها 
المس���جد األقصى، قبل أن تق���دم على إخالء 
بالقوة فجًرا، وتعتقل عدًدا من الشّبان والنساء، 
الصهاينة،  المستوطنين  القتحامات  تمهيًدا 
وس���ط صيحات التكبير، والهتافات المنادية 

بحماية المسجد المبارك.   
وج���اءت ه���ذه االقتحام���ات، تلبي���ة لدعوات 
أطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم 
لجهة تنفيذ أوس���ع اقتحام للمسجد األقصى 
ي���وم الثامن م���ن ذي الحجة )أم���س(، احتفااًل 
بذك���رى "خ���راب الهيكل"، مقاب���ل دعوات من 
نشطاء مقدسيين وقوى وفصائل فلسطينية 
لتكثيف التواجد بالمسجد والرباط فيه، وإفطار 

صيام يوم عرفة اليوم اإلثنين، في ساحاته.
من جانبها، قالت دائرة األوقاف اإلسالمية في 
مدينة القدس المحتلة إن 1٢1٠ مستوطنين، 
بينهم المتطرف "يهودا غلي���ك" و٢٠ عنصًرا 
من مخابرات االحتالل اقتحموا المسجد األقصى 

على ش���كل مجموعات كبيرة ودّنس���وا باحاته 
بشكل "استفزازي".

وذك���رت في بي���ان اّطلعت عليه "االس���تقالل" 
أمس، أن غالة المس���توطنين رّددوا "النش���يد 
اإلسرائيلي" في المسجد المبارك، وأّدوا "طقوًسا 
وصلوات تلمودية" علنية عن���د أبوابه، بحماية 
مشددة من شرطة االحتالل، كما ألقوا أنفسهم 
أرًض���ا وأّدوا طقوس���ا لحظة خروجه���م من باب 

السلسلة.
ومنتص���ف الش���هر الماض���ي، نّظ���م مئ���ات 
المستوطنين مسيرة "استفزازية" عرفت باسم 
"مس���يرة األعالم"، انطلقت م���ن غربي القدس 
باتجاه "باب العامود" أحد أبواب البلدة القديمة 
ش���رقي القدس، وأّدوا "رقص���ة األعالم"، ورددوا 
بالعبري���ة معادية للفلس���طينيين  هتاف���ات 
ومسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسّلم، قبل 

أن يغادروا المنطقة صوب حائط البراق. 
وبش����كل يومّي، يتعرض المسجد األقصى 
القتحامات وانتهاكات من المس����توطنين، 
المصلي����ن  عل����ى  اعت����داءات  يتخلله����ا 
والمرابطي����ن وعمليات اعتق����ال وإبعاد عن 
المس����جد؛ إلفس����اح المجال لليهود لتنفيذ 

اقتحاماتهم بدون أي قيود.

محافظ القدس لـ »االستقالل«: األقصى يتعرض لعدوان »إسرائيلي« ممنهج بهدف فرض »سيادة مزعومة عليه«
القد�س املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا: 

اأّكد حمافظ القد���س املحتلة عدنان غيث اأن ما جرى 
ويج��ري يف امل�سج��د الأق�سى املب��ارك، وعم�م مدينة 
القد���س، »ع��دوان ممنه��ج« م��ن حك�م��ة الحت��الل 

اليمينية املتطرّفة وغالة امل�ست�طنني؛ لطم�س الطابع 
العربي والإ�سالمي احلقيق��ي للعا�سمة الفل�سطينية، 
وفر�س »�سيادة مزع�مة« عليها.  وقال غيث يف مقابلة 
م��ع �سحيف��ة »ال�ستقالل« الأح��د، اإن م��ا يتعر�س له 

امل�سجد الأق�س��ى من اقتحام��ات وتدني�س من قطعان 
امل�ست�طنني بحماية جن�د الحت��الل، ياأتي يف �سياق 
الع��دوان الهمجّي �سد مدينة القد���س، ب�سًرا وحجًرا 

و�سجًرا، منذ احتالل املدينة.

الخليل/ االستقالل: 
اس���تولت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، أمس 
األحد، على »حّفار« أثناء عمله باستصالح أراٍض 

زراعية جنوب الخليل.
وأفاد منس���ق لجان الحماية والصمود جنوب 
الخليل فؤاد العمور، أن قوات االحتالل استولت 
عل���ى »حف���ار« للمواطن نادر عرف���ات الرجبي، 
أثناء عمله في استصالح أرض للمواطن أكرم 
أبو س���نينة في منطقة بيرين جنوب الخليل، 

بدعوى أن المنطقة مصنفة )ج(.
وداهمت ق���وات االحت���الل -أول أمس- قرية 
بيرين، ومنعت المواطن موسى مخامرة وعددا 

من العم���ال من إقام���ة جدار اس���تنادي في 
محيط أرضه التي تبلغ مس���احتها 6 دونمات، 

وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.
وتتعم���د ق���وات االحت���الل والمس���توطنون 
التضيي���ق على أهالي بيرين؛ بهدف حملهم 
على الرحيل منها، لمصلحة توسيع مستوطنة 

»بني حيفر« المقامة على أراضي القرية.
وتتع���رض خربة بيري���ن باس���تمرار لمحاولة 
مستوطنين تحت حماية س���لطات االحتالل 
االس���تيالء على أراضيها به���دف إقامة بؤرة 

استيطانية عليها.
وتنطل���ق أغل���ب االعتداءات من مس���توطني 

»كريات أربع« ش���رق الخليل الذين حاولوا أكثر 
م���ن مرة نصب خيام في أرض بمنطقة خاليل 
المغرب���ي، في قري���ة بيري���ن لمواطنين من 

عائلتي ناصر الدين وغيث.
والخليل المدين���ة الثانية بعد مدينة القدس 
ف���ي أولوي���ات االس���تهداف االس���تيطاني 
لسلطات االحتالل؛ نظًرا ألهميتها التاريخية 

والدينية.
وتشير تقديرات فلس���طينية إلى وجود نحو 
65٠ ألف مس���توطن في مستوطنات الضفة 
الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 

مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

االحتالل يستولي على »حفار« جنوب الخليل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نظمت عائلة الشهيدة منى عفانة وقوى ومؤسسات بلدة أبو ديس في القدس المحتلة اعتصاما، 
مس���اء أمس األحد، لمطالبة س���لطات االحتالل باإلفراج عن جثمان الشهيدة الذي ما تزال قوات 
االحتالل تقوم باحتجازه. ورفع المش���اركون في الوقفة صور الش���هيدة عفانة وأعالم فلسطين، 
وتواجدت قوات االحتالل بأعداد كبيرة في المكان. وكان قد طالب والد الشهيدة عفانة المؤسسات 

الحقوقية كافة بالضغط على االحتالل لتسليم جثمان ابنته.
واستشهدت عفانة )٢9 عاما( من بلدة أبو ديس برصاص االحتالل، بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن 
ودهس مزدوجة قرب قرية حزما شمال شرق القدس، وما تزال قوات االحتالل تحتجز جثمانها لليوم 

الثامن والعشرين. والشهيدة عفانة، طبيبة صحة نفسية ومحاضرة في كلية جامعة االستقالل.

وقفة للمطالبة بتسليم 
جثمان الشهيدة مي عفانة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر 
أعمال فلس���طين واألردن، على أن الحرم القدسي الشريف 
ه���و حق وملك حصري للمس���لمين، وأن االعت���داء عليه أو 
على حق المسلمين بالصالة فيه بحرية، يعتبر اعتداء على 
حرية العب���ادة التي تضمنها القوانين والمواثيق الدولية، 
واألخالق اإلنس���انية. ودان البطريرك محاوالت المجموعات 
المتطرفة اس���تفزاز المس���لمين والمس���يحيين من خالل 

االعتداءات المس���تمرة والتحريض على الحرم القدس���ي 
الش���ريف، معتبرًا أن أي زيارة للحرم القدس���ي الشريف ال 
تحظى بموافقة دائرة األوقاف اإلس���المية ُتعتبر اقتحامًا 

يجب أن يتوقف.
وأشاد بدور الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية 
على المقدس���ات اإلس���المية والمس���يحية ف���ي األراضي 
المقدسة، القيادي في الدفاع عن المقدسات وسعيه الدائم 

للحفاظ عليها من اعتداءات وأطماع المستوطنين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 حذر وزير ش���ؤون الق���دس فادي الهدم���ي، من التصعيد 
اإلس���رائيلي الخطير في المس���جد األقصى، بع���د اقتحام 

المستوطنين للمسجد بحماية شرطة االحتالل.
واعتبر الهدمي، في بيان له، امس األحد، اس���تباحة ساحات 
المس���جد بعد طرد المصلي���ن واالعتداء عليه���م بالضرب 
وفرض قيود على دخول المصلين، محاولة مرفوضة ومدانة 
لتغيير الوضع القائم في المسجد، مشددا على أن الحكومة 

اإلسرائيلية تتحمل المس���ؤولية الكاملة عن تداعيات هذا 
العدوان الخطير. وأكد أن على جامعة الدول العربية ومنظمة 
التعاون اإلسالمي تحمل مسؤولياتهما إزاء هذه االعتداءات 

المدانة والمستفزة لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأش���ار الهدمي إل���ى أن هذا االعتداء يأت���ي بعد اعتداءات 
ش���رطة االحتالل اول أم���س على الفلس���طينيين في باب 
العامود والشيخ جراح، داعيا المجتمع الدولي للتحرك سريعا 

لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

بطريرك القدس: االعتداء على الحرم 
القدسي انتهاك لحق ممارسة حرية العبادة

الهدمي: التصعيد الخطير في المسجد 
األقصى محاولة لتغيير الوضع القائم
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وأفادت دائرة األوقاف اإلس���امية في القدس، أن المستوطنين 
اقتحموا به���ذه األعداد الكبيرة األقصى على ش���كل مجموعات 
كبيرة وتجولوا في باحاته بش���كل استفزازي، برفقة المتطرفين 
ايهودا غليك وبن حيفر، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، 

فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة.
وحاولت مجموعات من المس���توطنين اقتحام األقصى من بابي 
حطة والملك فيصل من حارة الس���عدية والحي اإلس���امي في 
المدين���ة، إال أن المواطنين تصدوا له���م، قبل أن تتدخل قوات 

االحتال لحمايتهم وإبعادهم عن المكان.
وبالتزام���ن مع ما يجري من اقتحامات جماعية، فقد أغلقت قوات 
االحتال جميع مداخل األقصى، ومنعت الدخول إليه، وحاصرت 

العشرات من المصلين داخل المسجد القبلي.

انتهاكات ممنهجة
وقال���ت وزارة األوقاف، إن هذه االقتحامات اليومية تس���تهدف 
“استقالية المسجد األقصى، خاصة في ظل ممارسات أصبحت 
تتج���اوز االنته���اكات اليومي���ة االس���تفزازية إل���ى انتهاكات 

ممنهجة  ومدروسة بغية السيطرة عليه وتهويده”.
وأضافت األوق���اف، في بيان لوكيل الوزارة حس���ام أبو الرب، أن 
“الحمل���ة اإلس���رائيلية القديمة الجدي���دة والقائمة على تزوير 
الحقائق وفرض سياس���ة األمر الواقع لش���اهد على العنصرية 

البغيضة التي يمارسها االحتال على المقدسات”.
وم���ن جهته قال مدير المس���جد األقصى المبارك الش���يخ عمر 
الكس���واني إن “هذا االقتحام ليس فق���ط من أجل أداء طقوس 
دينية وإنما هو س���يطرة سياس���ية وفرض سياس���ة القوة على 
المس���جد األقصى م���ن قبل االحتال ومن أج���ل تحقيق “مآرب 
سياس���ية” للحكوم���ة اليميني���ة المتطرف���ة، والتنغيص على 

المسلمين عبادتهم في هذه األيام الفضيلة”.
من جهته قال مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين 
أن ما جرى أمس هو “اس���تباحة لحرمة المسجد األقصى من قبل 
الجماعات االستيطانية التي تهدف للمساس بالمسجد وفرض 

واقع جديد فيه، يؤدي لهدمه وبناء الهيكل المزعوم”.
وأضاف قائ���ا أن “إص���رار المرابطين على الصمود سيفش���ل 
كل ه���ذه المخطط���ات، وكل ما يجري هو ع���دوان على األقصى 

والمصلين فيه”.

اإدانات ف�صائلية
ووجهت الفصائل الفلس���طينية دعوات للفلس���طينيين لشد 
الرحال نحو المس���جد األقص���ى، للرباط في���ه والتصدي لقوات 

االحتال والمستوطنين.
وقالت حركة المقاومة اإلس���امية "حماس"، يوم أمس، إن إطاق 
االحت���ال اإلس���رائيلي العنان ل�"قطعان مس���توطنيه الضاّلة ال 
يعكس حالة سيطرة وس���يادة، وإّنما هو تعبير عن عجز ونقص 

يحاول ترقيع���ه". وأضاف المتحدث باس���م الحركة عن مدينة 
القدس محمد حمادة، في بيان صحفي، أن تلك المحاوالت جاءت 
"بعد أن واجهه ش���عبنا في القدس والضف���ة والداخل المحتل 
وغزة ببس���الة أثبتت للقاص���ي والداني أن ج���ذوة المقاومة في 

وجدان شعبنا لم ولن تنطفئ.".
ودعا شعبنا من جديد "للزحف نحو القدس، والتواجد والمرابطة 
في س���احات األقصى وأزقة البلدة القديمة، والمواظبة على هذا 
النفير إلى صاة عي���د األضحى لنفوت الفرصة على المحتل من 

أن يستفرد بالمقدسات".
واعتب���رت وزارة الخارجية الفلس���طينية في بي���ان صحفي يوم 
أم���س، أن “االعت���داءات واالقتحام���ات تن���درج في إط���ار قرار 
إس���رائيلي “رس���مي” لتكريس التقس���يم الزماني للمس���جد 
األقصى المبارك ريثما يتم تقس���يمه مكاني���ًا، وضمن عمليات 
أس���رلة وتهويد القدس وفرض الس���يطرة عليها وتفريغها من 

المواطنين الفلسطينيين”.
وأضافت الخارجية إن “االستهداف المتواصل لألقصى يندرج 
ضمن محاوالت اسرائيلية ممنهجة الستبدال الصراع السياسي 

بصراع ديني إلخفاء طابع وصفة االحتال عن إسرائيل”.
كم���ا أكدت أن مح���اوالت تغيي���ر الوضع التاريخ���ي والقانوني 
القائم في المس���جد األقصى لن يمر بهمة وصمود المقدسيين 
المرابطي���ن الذين يدافعون عن القدس ومقدس���اتها نيابة عن 

األمتين العربية واالسامية.
ا�صتنكار عربي ودويل 

وأدانت وزارة الخارجية وش���ؤون المغتربين األردنية اس���تمرار 

االنته���اكات اإلس���رائيلية ف���ي المس���جد األقص���ى المبارك، 
واقتحام���ات المتطرفي���ن له بأعداد كبيرة تحت حماية ش���رطة 

االحتال، واالعتداء على المصلين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في 
بيان صحفي، إن التصرفات اإلسرائيلية بحق المسجد مرفوضة 
ومدان���ة، وتمثل انته���اًكا للوضع القائم التاريخ���ي والقانوني 
وللقانون الدولي واللتزامات "إس���رائيل" كقوة قائمة باالحتال 

في القدس.
وبي���ن أن الوزارة وجه���ت مذكرة احتجاج رس���مية طالبت فيها 
"إس���رائيل" بالكف ع���ن انتهاكاتها واس���تفزازاتها، واحترام 
الوض���ع القائم التاريخ���ي والقانوني، واحترام حرمة المس���جد 
وحرية المصلين وس���لطة إدارة أوقاف القدس وشؤون األقصى 

األردنية.
بدورها، أدانت جمهورية مصر العربية، االنتهاكات في المسجد 
األقص���ى الُمبارك من ِقبل متطرفين إس���رائيليين تحت حماية 

قوات االحتال اإلسرائيلي.
وأكد المتحدث الرس���مي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير 
أحمد حافظ، في بي���ان صحفي، امس األحد، رفض مصر الكامل 
لهذه االنتهاكات، ُمذّكًرا بأن مصر لطالما حذرت من المس���اس 
بالمس���جد األقصى الذي يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين 
ف���ي مختلف أرجاء األرض، مش���يرا إلى أن المس���جد ُيعد مكاًنا 

لعبادة المسلمين وأنه يحظى بوضعية مقدسة.
ومن جهته���ا، حملت جامعة الدول العربية، س���لطات االحتال 
اإلس���رائيلي كامل المس���ؤولية عن التصعيد الجاري المتمثل 

باقتح���ام المس���توطنين لباحات المس���جد األقص���ى المبارك، 
وع���ن تبعات���ه وتداعيات���ه، مؤكدة ض���رورة توفي���ر الضمانات 
الازمة لحماية األقصى والمقدس���ات اإلس���امية والمس���يحية 
الفلس���طينية، وحماي���ة الوض���ع التاريخي والقانون���ي القائم 
في القدس بش���أن الحرم القدس���ي والمقدس���ات اإلس���امية 

والمسيحية فيها.
ودعت األمان���ة العامة للجامعة، في بيان له���ا، المجتمع الدولي 
ومجل���س األمن إلى ضرورة التدخل الفوري وتحمل مس���ؤولياته 
لوق���ف التصعي���د الجاري المتمث���ل باقتحام باحات المس���جد 
األقص���ى المبارك بحماي���ة قوات االحتال اإلس���رائيلي، وإغاق 
البلدة القديمة أمام المواطنين الفلسطينيين، وضرورة وضع حد 

لهذه السياسات واالنتهاكات اإلسرائيلية.
وفي الس���ياق، عبرت بعثة االتحاد األوروبي في فلس���طين أنها 
“قلقة إزاء التوتر في محيط المس���جد األقصى وندعو السلطات 

اإلسرائيلية لتهدئة األمور”. 
وطالبت البعثة، في تصريح مقتضب، ب�"تجنب أعمال التحريض 
واحترام الوضع القائم"، داعية "الس���لطات اإلسرائيلية والقادة 
الدينيي���ن والمجتمعيي���ن من جميع األطراف التحرك بش���كل 

عاجل لتهدئة هذا الوضع المتفجر".
كما أدانت مؤسس���ة )أوروبيون ألجل القدس( بشدة االقتحامات 
الواس���عة التي نفذته���ا مجموعات المس���توطنين للمس���جد 
األقصى، ورافقها اعتداءات من قوات االحتال اإلسرائيلي على 

المصلين.
وأك���دت مؤسس���ة في بي���ان له���ا، أن ما يج���ري محاولة 
إس���رائيلية مفضوحة لفرض أمر واقع جديد في المسجد 
األقصى، على حس���اب هوية المسجد الدينية والتاريخية 

والحضارية.
وش���ددت أن ما تقترفه ق���وات االحتال ينطوي عل���ى التمييز 
العنصري، ففي الوقت الذي تسهل فيه اقتحامات المستوطنين 
المتطرفي���ن وتوف���ر الحماية لهم، تقمع المصلين المس���لمين 

وتمنعهم من حرية العبادة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك سريع للضغط على "إسرائيل"، 
لوقف اعتداءاتها والتراجع عن تنفيذ خطط التهجير القس���ري، 

ووضع حد لانتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
هذا وأدان���ت وزارة الخارجي���ة التركية، اعتداء ق���وات االحتال 
اإلس���رائيلي على ح���رم المس���جد األقصى و"اعتق���ال عدد من 
الفلسطينيين، بمن فيهم األطفال والنساء، على نحو يسيء إلى 

الكرامة اإلنسانية".
وأوضحت "الخارجية التركية"، في بيان لها، امس األحد، أن قوات 
االحتال انتهكت قدسية المسجد األقصى مجددا صباح امس، 

وأطلقت فيه قنابل صوتية.

إدانات فلسطينية ودولية واسعة الستباحة االحتالل ومستوطنيه »األقصى«
عوا�صم/ اال�صتقالل:

اأدان��ت جهات فل�ص��طينية وعربي��ة ودولي��ة االعتداءات 
التي نفذتها قوات االحتالل بحق الفل�صطينيني يف امل�صجد 
االأق�ص��ى املبارك، اأم�س االأحد، لتاأمني اقتحام اجلماعات 

اال�صتيطانية للم�صجد يف ذكرى ما ي�صمى “خراب هيكل”.
اأك��ر م��ن 1500 م�ص��توطن، باح��ات امل�ص��جد  واقتح��م 
االأق�صى واأدوا �صلوات تلمودية بحماية �صرطة االحتالل 
االإ�صرائيلي، التي فر�صت ح�صارًا على امل�صلى القبلي، بعد 

اإغالق��ه بال�صال�ص��ل احلديدي��ة، واحتج��از م��ن بداخله، 
وقطع اأ�ص��الك مكربات ال�صوت. واعتدت قوات االحتالل 
بال�صرب على امل�صلني واملرابطني يف امل�صلى القبلي وباحات 

امل�صجد، واأخلتهم بالقوة، قبل اأن تعتقل عددا منهم.

غزة/ االستقال:
أكد الناطق االعامي باسم حركة الجهاد االسامي طارق سلمي، 
أمس األحد، أن ما يجري في المس���جد األقص���ى المبارك، يمثل 

ارهابًا وعدوانًا يمس كل العرب والمسلمين.
وقال س���لمي ف���ي تصريح له، "ف���ي الوقت ال���ذي يعلن العدو 
الصهيوني عن نواي���اه العدوانية بحق أحد أقدس مقدس���ات 
المس���لمين، فإن بعض ال���دول والحكام يص���رون على التطبيع 

والعاقة مع هذا العدو الذي يعتدي على مسرى رسول الله".
وشدد على أن اعتداءات االحتال على المسجد األقصى تشعل 
غضب المسلمين جميعًا، مضيًفا "من ال يغضب إزاء ما يجري في 

القدس واألقصى عليه أن يراجع دينه وانتماءه العربي".
ودعا س���لمي جماهير ش���عبنا في القدس وكاف���ة مدن الداخل 
المحتل إلى النفير العام والتوجه للمس���جد األقصى والتصدي 

للمس���توطنين وجنود االحتال، وإش���عال المواجهات في كل 
المناطق.

واقتحمت قوات كبيرة من ش���رطة االحتال ي���وم أمس، باحات 
المس���جد االقصى واعتدت على المرابطين والمرابطات ، وأخلت 
منطقة باب األسباط بالقدس من المصلين بعد االعتداء عليهم.

وانتشرت قوات كبيرة من شرطة االحتال في كافة أنحاء البلدة 
القديم���ة  ومنعت المصلي���ن من دخول القدس وس���ط اطاق 
لقنابل الغاز ، واالعتداء على المصلين في المس���جد القبلي، كما 
نش���رت قوات االحتال حواجز معدنية في منطقة باب العامود 

بالقدس القديمة.
وأخلت قوات االحتال باحات المسجد من المصلين بالقوة حيث 
أطلقت عليهم قنابل الغاز والرصاص المطاطي القتحام قطعان 

المستوطنين للمسجد.

القدس المحتلة / االستقال:
ش���نت قوات االحتال اإلس���رائيلي أمس األحد، حملة اعتقاالت 

ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وداهمت قوات االحتال عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، 

ا واحدًا على األقل. واعتقلت شاًبّ
وأفادت مص���ادر محلية أن قوة لاحت���ال، اقتحمت بلدات كفر 
عين ودير غسانة وقرى بني زيد، واعتقلت الشاب مجدي شوقي 

البرغوثي )34 عامًا(.
وفي جنين، اعتقلت قوات االحتال، ش���ابًا م���ن قرية زبوبا غرب 
المدينة، عقب االعتداء عليه. وذك���رت مصادر محلية، أن قوات 
االحتال اعتقلت الشاب عماد حسن ذياب أبو زيتون، أثناء مروره 

على حاجز عسكري على مدخل القرية.
وأضافت المص���ادر أن جنود االحتال اعتدوا على الش���اب »أبو 

زيتون« بالضرب، ورش���وه بالفلف���ل الحار، قب���ل اعتقاله ونقله 
لمعسكر سالم.

وف���ي بيت لح���م، اعتقلت ق���وات االحتال اإلس���رائيلي، ثاثة 
مواطني���ن من المحافظ���ة، وُهم أحمد طقاطق���ة، وراضي صاح 

طقاطقة، بعد أن داهمت منزليهما، وتفتيشهما.
كم���ا اعتقلت الش���اب محم���د عبد القادر س���رحان م���ن مخيم 
الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن أوقفت مركبته على المدخل 

الجنوبي لبلدة الخضر »النشاش«.
وش���هدت البلدة القديمة بالقدس والعيس���اوية وباب العامود، 

مواجهات ليلية وتوترًا كبيرًا.
وقمعت قوات االحتال المرابطين في باب العامود، وأحياء البلدة 
القديمة في أعقاب أعمال االس���تفزاز، الت���ي قام بها أعداٌد من 

المستوطنين.

الجهاد: ما يجري في األقصى يمثل 
إرهابًا وعدوانًا بحق العرب والمسلمين

اعتقــاالت ومداهمــات
 إسرائيليــة بالضفــة والقــدس



االثنين 9 ذو الحجة 1442 هــ 19 يوليو 2021 م

اسم العطاءم

توفي���ر قطع���ة غيار لتش���غيل 
جهاز تفتي���ت الحصى لعمليات 
المسالك في مجمع الشفاء الطبي

توفير قطع غيار لتش����غيل 
الدم بمختبر  أجهزة كيمياء 

مستشفى الشفاء

رقم العطاء
ساعة فتح 
المظاريف

سعر كراسة 
العطاء

 11:00
صباحًا

 11:00
صباحًا

)100( شيكل
 غير مستردة

)100( شيكل 
غير مستردة

2021/49

2021/50

1
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاءات تبعًا للشروط 
والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العط���اء، فعلى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المش���تريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 

الحصول على كراسة العطاء والمواصفات.
2. آخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم األربع���اء الموافق 
2021/07/28 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بنك البري���د أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخل���وات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.

 دولة فل�سطني  
 املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية �سمال غزة امل�قرة
يف الدع�ى احلق�قي رقم 2020/162

يف الطلب رقم 2021/194
المستدعية : جامعة االزهر – غزة ويمثلها أ. د. احمد اسعد التيان بصفته رئيس 
الجامعة هوية رقم ) 921201539( وكيلها المحامي الدكتور : محمد س���ليمان 

شبير , غزة الرمال , الجندي المجهول , مجمع الحويطي , الطابق الرابع .
المس����تدعى ضدهما : 1 - دعاء اسحق محمد الزعانين ) ابو عمشة بعد الزواج ( 
بيت حانون , الشارع العام , محطة بنزين ) اسحق الشاويش الزعانين( مجهول 
محل االقامة حاليا . 2 - أشرف عبد المجيد محمد ابو عمشة , بيت حانون , حي 

الزيتون , منزل الحاج عبد الحميد ابو عمشة , مجهول االقامة حاليا .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

  في القضية رقم 2020/162    في الطلب رقم 2021/194
الى المس���تدعى ضدهما بما أن المس���تدعية المذكورة قد تقدمت لدى محكمة 
بداية ش���مال غزة بالقضية المدنية المرقومة اعاله اس���تنادا الى ما تدعيه ونظرًا 
ألنكما مجهوال محل االقامة وحسب اختصاص محكمة بداية شمال غزة بصفتها 
الحقوقية في نظر القضية وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001م وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في 

الطلب 2021/194 بالسماح لي بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى عليكما ان تحضرا لهذه المحكمة يوم الجلسة المعينة يوم الثالثاء بتاريخ 
2021/9/28 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليكما ايداع جوابكما التحريري خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتباركما حاضرين . حرر في 2021/7/12م

 رئي�س قلم حمكمة بداية ال�سمال

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة امل�قرة
يف الق�سية رقم: 294/2019   يف الطلب رقم: 1283/2021

المدعون : 1_  سميح عمر زكي الحداد من سكان غزة الرمال الجنوبي شارع الصناعة 
ويحمل هوية رقم )934888744(. 2_ معتز عمر زكي الحداد من س����كان غزة الرمال 
الجنوبي شارع الصناعة ويحمل هوية رقم )912395704( 3_  زكي عمر زكي الحداد 

من سكان غزة الرمال الجنوبي شارع الصناعة ويحمل هوية رقم )901274092(.
وكالؤه���م المحاميان / منذر جبر جندي���ة ومحمود جبر جندية غزة الرمال 

الجنوبي شارع صناعة الوكالة.
المدع���ى عليها : زلفى محمود عبد الرزاق س���كيك باألصالة عن نفس���ه 

وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم محمود
عبد الرزاق سكيك - غزة الصبرة بالقرب من عيادة الخدمة العامة .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 694/2019
إلى المدعى عليها / زلفی محمود عبد الرزاق س���كيك باألصالة عن نفسها وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركه والدها المرحوم محمود عبد الرزاق سكيك - غزة الصبرة بالقرب من 
عيادة الخدم���ة العامة )مجهولة محل اإلقامة حاليا (. خذ علما بأن المدعين/ س���ميح 
ومعتز وزكي أبناء المرحوم / عمر زكي الحداد قد أقاموا عليك القضية رقم694/2019 
أم���ام محكمة صلح غزة والتي يطالبونك فيها بوضع يدهم باإلش���تراك، لذلك عليك 
إي���داع جوابك التحريري خالل م���دة أقصاها 15 يوما من تاريخ النش���ر في الجريدة 
ل���دى قلم ه���ذه المحكمة وحضور جلس���ة المحكم���ة المعينة بتاريخ ي���وم اإلثنين 
المواف���ق20/9/2021م  ومراجعة المحكمة الس���تالم النس���خة الخاصة بكم وإال فإنه 

وبالعكس سيتم السير في الدعوى حسب األصول حرر بتاريخ:28/6/2021م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
اأ. اأكرم اب� طعيمة

 رام الله / االستقالل:
 أّكد نادي األسير الفلسطيني، أّن 11 
أسيًرا في سجون "النقب الصحراوي" 
و"ريمون" و"عوفر"، يواصلون اإلضراب 
عن الطعام رفًضا العتقالهم اإلدارّي، 
وهم: محم���د الزغير، وس���الم زيدات، 
ومحمد اعمر، ومجاهد حامد، ومنتصر 
أبو ع���زوم جميعه���م يقبعون  بالله 
ف���ي "النقب"، وخمس���ة آخ���رون في 
زنازين س���جن "ريمون" وهم: محمود 
الفس���فوس، وش���قيقه كايد، ورأفت 
ومؤيد  النم���ورة،  وجيفارا  الدراويش، 
الخطيب باإلضاف���ة إلى نضال خلف، 

حيث يقبع في )عوفر(.
وبّين نادي األس���ير، في بي���ان له، أن 
األس���ير محمد الزغي���ر )34 عاًما( من 
الخليل، مضرب منذ ثمانية أيام، وهذا 
اإلضراب الثان���ي الذي يخوضه خالل 
فترة اعتقاله األخير منذ شهر نيسان/ 
أبري���ل 2020، وق���د أص���در االحتالل 
بحّقه خمس���ة أوامر اعتقاٍل إدارّي، ما 

بين أربعة شهور وثالثة شهور.
واألس���ير الزغير هو ناش���ط حقوقي 
ضد االس���تيطان، قض���ى ما مجموعه 
في س���جون االحتالل أكثر من ثالث 
س���نوات، وه���و مت���زوج وأب لثالثة 

أطفال.
كذلك يواصل األس���ير سالم زيدات 
)40 عاًما( من بلدة بني نعيم/ الخليل، 
إضرابه ع���ن الطعام منذ ثمانية أيام، 
وه���و معتقل منذ 22 ش���باط/ فبراير 
2020، عل���ى خلفي���ة دخول���ه بدون 
تصريح لألراضي المحتلة عام 1948، 
وحك���م عليه االحتالل بالّس���جن في 
حينه أربعة ش���هور، وبعد أن أمضى 
مدة االعتق���ال، حّول���ه االحتالل إلى 
االعتقال اإلدارّي، وأصدر بحّقه خمسة 
أوامر، مدتها ما بين 3 ش���هور وأربعة 
شهور، وهو أس���ير سابق أمضى نحو 
عامي���ن في س���جون االحت���الل، وهو 
متزوج وأب لخمسة من األبناء والبنات 

أكبره���م يبلغ م���ن العم���ر 17 عاًما، 
وأصغرهم أربع سنوات ونصف.

واألس���ير محمد منير اعمر )26 عاًما( 
من طولكرم، مضرب منذ س���تة أيام، 
األس���ير اعمر معتقل  منذ تش���رين 
األول/ أكتوب���ر 2020، وق���د أص���در 
االحت���الل بحّقه ثالث���ة أوامر اعتقال 
إدارّي، وكذلك األسير مجاهد  محمود 
حامد  من بلدة سلواد / رام الله، مضرب 
منذ س���تة أيام، وهو معتقل منذ 22 
س���بتمبر / أيل���ول 2020، وقد أصدر 
االحت���الل بحّقه أم���رّي اعتقال إداري 
مدتهما 6 شهور، األسير حامد أسير 
سابق أمضى 9 س���نوات في سجون 
االحتالل وبعد عام وثالثة شهور من 
اإلفراج عن���ه أعاد االحت���الل اعتقاله 
إدارّيا، وهو متزوج، حينما ُاعتقل كان 

ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهرًا.
ومنذ خمسة أيام شرع خمسة أسرى 
ف���ي س���جن "ريم���ون" إضرابهم عن 
الفس���فوس  محمود  وه���م:  الطعام 
)30 عاًم���ا( م���ن دورا/ الخليل، اعتقل 
عدة مرات س���ابًقا من���ذ أّن كان طفاًل، 
وأمضى سنوات في سجون االحتالل 
أعاد االحتالل اعتقاله إدارًيا في شهر 

تموز 2020، كذلك شقيقه كايد )32 
عاًما(، هو أس���ير س���ابق اعتقل عدة 
مرات، وكان آخر اعتقاالته كذلك في 
شهر تموز 2020 بعد اعتقال شقيقه 
بفترة وجيزة، وهو متزوج وأب لطفلة، 
حينم���ا اعتقل كانت ف���ي رحم أمها، 
وُرزق بها وهو باألسر واليوم تبلغ من 

العمر سبعة شهور.
كما يواصل األس���ير رأفت الدراويش 
)28 عاًما( م���ن دورا / الخليل، إضرابه 
لليوم الخامس على التوالي، هو أسير 
سابق ُاعتقل عدة مرات، وكان اعتقاله 
الحالّي في شهر تشرين األول 2020، 
وه���و متزوج ول���ه ابن���ة، ويعاني من 

مشاكل في الصدر.
ومن بين المضربين منذ خمس���ة أيام 
األسير جيفارا النمورة )28 عاًما( وهو 
الفلس���طيني،  المنتخب  ف���ي  العب 
اعتقل���ه االحتالل في تش���رين األول 
2020، وه���ذا االعتق���ال الثاني الذي 
يتعرض له، متزوج ول���ه ابنة، إضافة 
إلى األس���ير مؤيد الخطيب )21 عاًما( 
من بيت لحم، وهو أسير سابق اعتقل 
عدة مرات، وهو كذلك شقيق شهيد 

الحركة األسير داوود الخطيب.

ووفًقا لعائلة األس���ير نض���ال مفلح 
خلف )49 عاًما( من نابلس، أّكدت أنه 
شرع في إضراب عن الطعام منذ عدة 
أيام رفًضا العتقاله اإلداري المستمر 
منذ ش���هر كان���ون األول 2020، وهو 
أسير سابق أمضى سنوات في سجون 
االحت���الل، ومت���زوج وأب لثالث���ة من 
األبناء، كما أنه ش���قيق األسير منذر 

مفلح المحكوم بالّسجن 30 عاًما.
وشرع األسير المنتصر بالله أبو عزوم 
)36 عاًما( من أريحا، مساء امس االحد 
بإض���راب مفتوح عن الطع���ام رفًضا 
العتقاله اإلدارّي، وهو أس���ير س���ابق 
اعتقل عدة م���رات، واعتقاله الحالّي، 
كان في ش���هر نيس���ان 2021، وهو 

متزوج وأب لثالثة أطفال.
ُيش���ار إل���ى أن اإلضراب���ات الفردية 
الرافضة لالعتقال اإلدارّي مس���تمرة، 
جّراء تصعيد س���لطات االحتالل في 
سياس���ة االعتقال اإلدارّي، وتحديًدا 
منذ شهر أّيار الماضي، علًما أن غالبية 
األسرى اإلداريين هم أسرى سابقون 

أمضوا سنوات في سجون االحتالل.
ويبل���غ ع���دد األس���رى اإلداريين في 

سجون االحتالل نحو 540.

11 أسير يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل 

غزة/ االستقالل: 
قال مركز فلس���طين لدراس���ات األسرى: إن األس���رى في سجون االحتالل 
وخاصة الراسفين في سجون الجنوب، يعيشون هذه األيام ظروفًا صعبة 
وقاسية للغاية، في سياق موجة الحر الشديد التي تضرب المنطقة، حيث 

تحولت السجون إلى ما يشبه األفران الحارة.
وبين "المركز" أن األس���رى األكثر معاناة من موجة الحّر هم الراسفون في 
س���جون الجنوب: "النقب، ريمون، نفحة، وايشل"، وتضم ما يقارب نصف 
عدد األس���رى، حيث تق���ع في منطقة صحراء النق���ب، والتي ترتفع فيها 

درجات الحرارة والرطوبة إلى معدالت كبيرة.
ونقل "المركز" عن األسرى وصفهم لوضع السجون بأنها "قطعة من جهنم، 

وأجسادهم تشوى بفعل الحرارة الشديدة كأنهم في أفران مشتعلة".
وأش���ار إلى أن الغرف التي يرسف بها األس���رى وخاصة في سجن نفحة 
مغلقة من الجهات كافة، وال يدخلها الهواء، مع عدم وجود وسائل تهوية 

كافية.
وحذر الباحث "رياض األش���قر" -مدير المركز- من التداعيات السلبية على 

األسرى في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة.
وقال: إن هناك خش���ية من إصابة بعض األسرى بضربات شمس أو حاالت 
إغماء وضيق في التنفس نتيجة درجة الحرارة والهواء الساخن، وال يوجد ما 
يخفف عن األسرى من وطأة هذا الحر سوى الماء الذي يبللون به مالبسهم 

باستمرار، ويرّشونه على أرضيات الغرف والممرات وحتى على فراشهم.
وأوضح "األش���قر" أن درجات الحرارة وصلت اليوم )أمس( في سجن النقب 
الصحراوي إلى ما يزيد على 45 درجة مئوية، مبينًا أن األسرى لم يستطيعوا 

الخروج إلى ساحات األقسام أو الفورة.
وأش���ار "األشقر" إلى خروج الزواحف والحشرات الخطيرة والسامة، كأفاعي 
الصحراء القاتلة والقوارض والعقارب، في مثل هذه األجواء الحارة، والتي 
من السهل أن تصل إلى أقسامهم وخيامهم، وتسبب خطًرا على حياتهم، 

وفق قوله.
ودعا "المركز" المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية األسرى من تداعيات 
األحوال الجوية، والتي تضاف إلى ممارس���ات االحتالل التعس���فية بحق 

األسرى.

»مركز حقوقي«: ظروف قاسية يعانيها 
األسرى جراء موجه الحر الحالية
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دولة فل�سطني   
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/393(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد عبد الله ش���حده بربخ من سكان خانيونس هوية رقم 402480685 

بصفته وكيال عن: شادي عبد الله شحدة بربخ 
بموجب وكالة رقم: 4793 / 2019 صادرة عن  خانيونس 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 88 القسيمة 2 المدينة خانيونس 

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

سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/18م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �عالن عن بيع �ر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/392(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
باسم سامي محمد أبو عقل من سكان خانيونس هوية رقم 800792830 

بصفته وكيال عن: عمرو سامي محمد أبو عقل 
بموجب وكالة رقم: 4792 / 2019 صادرة عن  خانيونس 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 88 القسيمة 2 المدينة خانيونس 

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

سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/18م

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

    دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء 

 حمكمة بداية خانيون�س
دائرة التنفيذ

�إخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية خانيون�ض يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 2021/1481

الى المنفذ ضده / مصباح حسني حسين بربخ   هوية : 801019225
العنوان : خانيونس – البلد – السكة – حارة بربخ – مجهول محل االقامة حاليا 
أبلغك انه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب كمبيالة مستحقة االداء بتاريخ 
2020/10/10 وذلك بمبلغ 15000 ش���يقل اسرائيلي لصالح طالب التنفيذ / 
معتص���م عبد القادر محمد ابو علوان هوي���ة 801406117 والذي يلزمك فيه 

بتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية باإلضافة الى الرسوم والمصاريف .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين من تاريخ هذا 
االعالن لتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية حسب األصول واذا لم تحضر 
في المدة المحددة فإنك تعد ممتنع عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
مهدي نبيل القدرة

غزة / االستقالل:
طالب���ت القوى الوطنية واإلس���المية 
في غزة، يوم امس، الوس���طاء بسرعة 
التدخل إلنهاء الحصار اإلس���رائيلي 
المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 

15 عاًما.
وقال منس���ق القوى خال���د البطش، 
خالل مؤتمر في مخيم العودة شرقي 
غ���زة، إن: "الحص���ار واإلغ���الق أمران 
لم يعد يقب���ل بهما ش���عبنا؛ لذلك 
نعطي فرصة للوس���طاء حتى ينهوا 
ه���ذا الحصار ويدخلوا م���واد اإلعمار 

ويضمنوا حرية الحركة".
وأض���اف البطش أنه "حال فش���لت هذه 
الجه���ود؛ فإنه ل���ن يكون أمام ش���عبنا 
إال المواجه���ة والعمل ب���كل ما أوتي من 
قوة حتى يس���تعيد حقه ف���ي الكرامة 
والحرية". وش���دد على ض���رورة وقف 
المعاناة اإلنس���انية المستمرة التي 
طالت جميع الفئ���ات، حتى أصحاب 
األمراض المزمنة، وفي ظل انتش���ار 

وباء كورونا.
ووجه رس���الة لالحتالل اإلس���رائيلي 
قائ���اًل، إن "م���ا ل���م تأخ���ذه منا في 

معركة س���يف القدس لن تأخذه من 
ش���عبنا وحاضنتنا الشعبية باالبتزاز 

والحصار واإلغالق".
وأك���د أن معرك���ة االحت���الل عل���ى 
أبناء ش���عبنا مس���تمرة، داعًيا جميع 
األطراف التي أسهمت بوقف إطالق 
الن���ار لتح���رك عاجل لفت���ح المعابر 
وإنهاء المعاناة وإدخال مواد اإلعمار.

وش���دد البطش على أننا "لن نسمح 
بأن يعاقب أصح���اب البيوت مرتين، 

م���رة بقصفه���ا وأخرى بمن���ع إعادة 
اإلعم���ار، كم���ا ل���ن نس���مح بتثبيت 
معادالت جديدة من جانب االحتالل".

وح���ول ما يج���ري بمدين���ة القدس، 
دعا ش���عبنا للدفاع عن المقدس���ات 
وش���د الرحال إلى المس���جد األقصى 

لحمايته من تدنيس المستوطنين.
ووجه منسق القوى الوطنية، التحية 
ألهالي نابلس والشبان في بلدة بيتا، 
وكل أبناء ش���عبنا بالضف���ة الغربية 

الذين يتصدون للمستوطنين.
منذ  اإلس���رائيلي  االحتالل  ويواصل 
العدوان، الذي شنه على غزة في 10 
مايو/ أيار الماضي واس���تمر 11يوًما، 
منع إدخال بعض المواد األساس���ية 
عبر المعابر. وأدى اس���تمرار الحصار 
اإلس���رائيلي لتعطي���ل عملية إعادة 
إعمار المنازل والمنشآت التي دمرها، 
األم���ر الذي فاقم األوض���اع الكارثية 

بالقطاع المحاصر منذ عام 2006.

قوى غزة تطالب الوسطاء بسرعة التدخل إلنهاء الحصار وتسريع إعادة اإلعمار

االستقالل/ وكاالت: 
كشفت وسائل إعالم عالمية، أمس األحد، 
النقاب عن عقود موقعة بين الس���عودية 
و"اس���رائيل" تس���مح بمقتضاها لألخيرة 
لمجموعة من شركات المراقبة االلكترونية 

العمل لصالح السعودية.
ووفق م���ا نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" 
عن مسؤولين حكوميين وآخرين مطلعين 
عل���ى العق���ود الموقع���ة بين الش���ركات 
اإلسرائيلية والس���عودية فإن "إسرائيل" 
سمحت بشكل سري لمجموعة من شركات 
لصالح  بالعم���ل  اإللكتروني���ة،  المراقب���ة 

حكومة المملكة.
وأش���ارت الصحيفة، إل���ى أن هذه الخطوة 
جاءت عل���ى الرغم من المخ���اوف الدولية 
المتعلقة بقيام الس���عودية باس���تخدام 
"لسحق"  اإلس���رائيلية  التجس���س  برامج 

المعارضة في الداخل والخارج، خاصة بعد 
مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضافت الصحيفة، أن مجموعة "أن.أس.أو" 
اإلس���رائيلية ألغت عقودها مع السعودية 
بع���د مقت���ل خاش���قجي ف���ي 2018 في 
القنصلية الس���عودية في إسطنبول، لكن 
الحكومة اإلسرائيلية شجعتها وشركتين 

أخريين على مواصلة العمل مع المملكة.
ومنح���ت الحكومة اإلس���رائيلية ترخيًصا 
جديًدا لش���ركة رابعة م���ن أجل العمل مع 
الس���عودية، متجاوزة المخاوف المتعلقة 
بانتهاكات حقوق اإلنسان، وفقا لمسؤول 
إسرائيلي كبير وثالثة أشخاص مرتبطين 

بتلك الشركات تحدثوا للصحيفة.
وبحسب الصحيفة، تعتبر شركة "أن.أس.أو" 
إحدى أشهر الش���ركات اإلسرائيلية، وهي 
المس���ؤولة عن تطوير برنامج "بيغاسوس" 

للتجس���س الذي اس���تخدمته العديد من 
الحكومات للتجس���س على نشطاء حقوق 
اإلنس���ان واعتقالهم. وأضافت أن الشركة 
السعودية  إلى  "بغاس���وس"  برنامج  باعت 
في ع���ام 2017، وقامت المملك���ة بدورها 
باس���تخدامه في "حملة قاس���ية لس���حق 
أولئك  الداخ���ل، ومطاردة  المعارضين في 

الذين يعيشون خارج البالد".
ونوه���ت الصحيف���ة األمريكي���ة أنه "من 
غي���ر المعروف م���ا إذا كانت الس���عودية 
اس���تخدمت برنامج "بغاس���وس" أو غيره 
من برامج التجس���س اإلس���رائيلية الصنع 
ف���ي عملية مقت���ل خاش���قجي، مضيفة 
أن مجموع���ة "أن.أس.أو" نف���ت أن تك���ون 

برمجياتها قد استخدمت في العملية.
الح���رب  وزارة  إن  الصحيف���ة،  وقال���ت 
أخ���رى  لش���ركة  س���محت  اإلس���رائيلية 

تدع���ى "كانديرو" للعمل مع الس���عودية، 
وكانت ش���ركة "مايكروسوف" قد اتهمت 
"كانديرو" األسبوع الماضي بتطوير برنامج 
معلومات���ي اس���تخدمته ع���دة حكومات 
للتجس���س عل���ى أكثر م���ن 100 صحفي 
وسياس���ي ومعارض ومداف���ع عن حقوق 

اإلنسان حول العالم.
ه���ذا ومنح���ت "إس���رائيل" تفويًضا لكل 
للعم���ل   Quadream و   Verint م���ن 
م���ع الس���عودية، بعد مقتل خاش���قجي، 
وفق التقري���ر. ولفتت "نيوي���ورك تايمز" 
إلى ش���ركة إس���رائيلية خامس���ة تدعى 
الس���عودية  م���ع  تعم���ل   Cellebrite
لبيع برمجيات تجس���س عل���ى الهواتف 
المحمول���ة، لكن دون موافقة رس���مية من 

الحكومة اإلسرائيلية.
وأكدت وزارة الحرب اإلسرائيلية للصحيفة 

األمريكي���ة، إنه���ا س���تلغي ترخيص أي 
ش���ركة يثب���ت اس���تخدام برامجه���ا في 

عمليات تنتهك حقوق اإلنسان.
ولفتت "نيويورك تايمز"، أيضا إلى أن ولي 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، 
التقى مرات عدة برئيس الوزراء اإلسرائيلي 
الس���ابق بنيامين نتنياهو سًرا. كما التقى 
مس���ؤولي االس���تخبارات من البلدين على 
نحو منتظم وكان صدور التراخيص لهذه 
الش���ركات بفضل هذه العالقات المباشرة 

بين السعودية و"إسرائيل"، وفق التقرير.
في حين أن المملكة العربية الس���عودية 
لم تكن طرًفا رس���مًيا في اتفاقيات تطبيع 
العالق���ات بي���ن "إس���رائيل" والعديد من 
الدول العربية - عمل القادة الس���عوديون 
وراء الكواليس للمساعدة في التوسط في 

الصفقات.

صحيفة تكشف عن اتفاق تعاون استخباراتي سري »سعودي - إسرائيلي«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، امس األحد، عن المش���اكل النفس���ية 
والصعوب���ات التي يواجهها المس���توطنون بمدينة عس���قالن المحتلة التي تعرضت 
لرش���قات صاروخية مكثفة وقوي���ة خالل الحرب األخيرة على غ���زة؛ رغم مرور أكثر من 
ش���هرين على انتهائها. وقالت الصحيفة، إن مس���توطني عس���قالن ال زالوا يعيشون 

الخوف من الصواريخ يومًيا وهو ما يشل قدرتهم على العودة للحياة الطبيعية.
وعبرت أولجا زولتوف التي تسكن في عسقالن، عن حالة الخوف والذعر التي عايشوها 
خالل الحرب، قائلًة: "نصاب بحالة من الهلع كلما سمعنا صوتًا قويًا ونعتقد بأنه صافرة 
إنذار؛ نخاف من صوت سيارات اإلسعاف". وأضافت أن "أحد الصواريخ سقط بالقرب من 
منزلنا وتس���بب في تحطم الزجاج وتصدع الجدران وعشنا لحظات خوف وهلع أفقدتنا 

القدرة على الحركة، ونخشى أن ُيدمر منزلنا بالكامل في الجولة القادمة".
وتابعت: "أس���كن في حي ال تتوفر فيه غرف محصنة وأعيش في الطابق العلوي لذلك 

ال أتمكن من النزول إلى المناطق المحصنة".
إس���رائيلية أخ���رى عبرت عن حالة الهل���ع التي انتابتها حينما س���قط صاروخ بالقرب 
من منزلها وتس���بب ف���ي اندالع حريق كبير، قائلة: "ش���عرت بحالة من التوتر والخوف 

وانفجرت في البكاء ولم يعد بإمكاني العودة لممارسة حياة طبيعية".
وذكرت الخبيرة النفس���ية هيال نوبوتني إلى المعضلة التي تواجه عسقالن والمناطق 
المحيطة الس���يما وأنه���م يتعرضون لهذه الحالة كل عدة أش���هر باإلضافة إلى تردي 
حالتهم النفسية بعد أزمة الكوورنا وهو ما أدى إلى زيادة حاالت الكآبة والهلع وتفاقم 
األعباء على المؤسس���ات التي تقدم العالج النفس���ي في ظل النقص الحاد في الكادر 
البش���ري وقد طالبت الدول���ة بالتدخل وتحمل مس���ئوليتها لتزويده���م باإلمكانيات 

البشرية والمادية لكي يتمكنوا مع هذه الظاهرة المقلقة.

يديعوت: كوابيس المستوطنين بعسقالن 
لم تنتِه والخوف من الجولة القادمة
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    دولة فل�سطني   
   ال�سلطة الق�سائية

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

 املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور  
�ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية

الى المدعى عليها / مروة خليل عبد الرحمن الش���واف من غزة وس���كانها 
س���ابقا ومجهول محل االقامة اآلن خارج قطاع غزة يقتضى حضورك الى 
هذه المحكمة يوم االربعاء الموافق 2021/8/25م الساعة التاسعة صباحا 
وذلك للنظر في القضية اساس 2021/922م وموضوعها قطع نفقة اوالد 
والمرفوع���ة عليك من قبل المدعى / محمد س���عيد صال���ح طالب من غزة 
وس���كانها وان لم تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك أو تبِد 
للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/7/18م .

 قا�سي غزة ال�سرعي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة جباليا ال�ضرعية
ُقدم���ت لهذه المحكم���ة مضبطة وراث���ة موقعة من المخت���ار مؤرخة في 
2021/7/18م تتضم���ن أن المتوفي���ة/ حليم���ة بن���ت محم���د بن حس���ن 
السخلة المش���هورة نبهان من جباليا قد توفيت لرحمة الله تعالى بتاريخ 
1962/6/1م وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في زوجها س���عيد أحمد 
ناجي نبهان المش���هور س���عيد ناجي ناجي نبهان وفي أوالدها منه وهم 
أحمد وحليمة، ثم بتاريخ 2002/9/19م توفي سعيد المذكور وانحصر ارثه 
الشرعي واالنتقالي في أوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله حليمة 
المذك���ورة وهم أحمد وحليمة وفي ابنته المتولدة له من مطلقته عايش���ة 
بنت محمد بن عايش الندر وهي س���ميرة ثم بتاريخ 2021/2/20م توفيت 
ابنت���ه حليمة المذكورة وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالدها 
المتولدين لها من زوجها المتوفي قبلها حسن بن سعد بن إبراهيم سعد 
وه���م إبراهيم وفاطمة فق���ط. وال وارث للمتوفي المذكور س���وى من ذكر 
وليس له وصي���ة واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورثة م���ن له حق االعتراض عل���ى هذه المضبطة مراجع���ة محكمة جباليا 

الشرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر.حرر في 2021/7/18م

قا�سي جباليا ال�سرعي

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

  املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

  اإعالن خ�ضوم
الى المدعى عليه / محمد جبر خليل قديح من خزاعة وس���كانها س���ابقا 
والمقيم حاليا في دولة ماليزيا ومجهول محل االقامة فيها اآلن يقتضى 
حض���ورك لهذه المحكمة ي���وم االثنين الموافق 2021/8/23م الس���اعة 
التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية اس���اس 2021/334م المقامة 
عليك من طرف / جبر خليل ابراهيم قديح من خزاعة وسكانها بخصوص 
دعوى نفقة أب وان لم تحضر أو تبِد للمحكمة معذرة مش���روعة او ترسل 
وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الش���رعي غيابي���ا لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2021/7/18م .

 قا�سي �سرق خانيون�س ال�سرعي
اأحمد حممود عا�سور

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / عاهد نوف���ل منصور عياد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )901638619( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد يوسف محمد العربي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803650803( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 ك�سوة العيد
الش����اب صقر أبو جراد أحد المبادرين الشباب 
الذي أطلق مؤخرا مبادرة " كسوة عيد" لتقديم 
مالبس جديدة ألطفال األس����ر المهمشة في 
منطقة بيت الهيا شمال قطاع غزة، قبل حلول 

عيد األضحى المبارك.
أوضح أبو جراد ل�"االستقالل" انه لم يتوان في 
توحيد جهوده مع أربعة شباب آخرين من ذات 
المنطقة التي يعم����ل بها، من خالل قيامهم 
بحصر أس����ماء األطفال من األس����ر المهمشة 
ليتم توزيع مالبس جدي����دة لهم ، خاصة مع 

قرب عيد األضحى المبارك. 
وأشار الى أن المبادرة تستهدف حوالي 400 
طفل من كال الجنس����ين من عمر مواليد لغاية 

12 عامًا ، من أسر الفقراء والمهمشين بمنطقة 
بيت الهيا فقط، مبينا أن المبادرة تعتمد على 

مساهمات أهل الخير بالمنطقة . 
ولف����ت إل����ى أن العدي����د م����ن المؤسس����ات 
والجمعيات الخيرية بالقطاع تركز في تقديم 
خدماتها اإلغاثية على ش����ريحة األيتام أكثر 
من غيرهم، مضيف����ا" ركزنا في مبادرتنا على 
المهمشين لعدم تقديم المساعدات لهم من 

مختلف الجهات بشكل كاٍف" . 
وبين أنه والش����باب األربع����ة الذين يعملون 
بجانب بعضه����م، لديهم خب����رة في المجال 
االنس����اني اإلغاثي ما يزيد عن عش����رة أعوام، 
لذلك استطاعوا كسب ثقة وصدق أهل الخير 
بالمنطقة، إذ يتواصلون معهم حين يريدون 

التبرع بشيء. 
ونب����ه إلى أنه����م بمنطقة بيت الهي����ا تزداد 
فيه����ا روح التكافل االجتماعي، إذ تتس����ابق 
لجان األحياء وأمراء المس����اجد وروادها ومدراء 
األندية الموجودة بها ، لالتصال بهم تارة في 
حال المساهمة و تارة أخرى إلمدادهم بأسماء 

المعوزين.  

ر�سم الب�سمة 
ومن شمال غزة لجنوبها ينشط المبادر أمجد 
أب����و حمدة رئي����س مجل����س ادارة مركز وطن 
الش����بابي في محافظتي رفح وخانيونس، في 
تنفيذ مبادرة " كس����وة عيد" التي تستهدف 

األيتام والفقراء خالل عيد األضحى المبارك.
وأوضح أبو حمدة ل�"االستقالل" أن حوالي 400 

طفل في المرحل����ة االبتدائية واالعدادية في 
محافظتي رفح وخانيونس، سيستفيدون من 
مبادرة " كس����وة عيد"  الممولة من دولة عربية 

كلبنان واألردن .
وبي����ن أن األطفال خ����الل العي����د أكثر حاجة 
لمالبس جديدة يفرحون بها أس����وة بغيرهم، 
إلى جانب اللحوم التي توزع بش����كل كبير من 
مختل����ف الجمعيات والمؤسس����ات الخيرية 

خالل عيد األضحى . 
وأش����ار إلى أن نفس المبادرة تنفذ خالل عيد 
الفطر واألضحى وموس����م الم����دارس، بجهود 

قرابة 100 متطوع من مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن المبادرة انطلقت قبيل عيد الفطر 
الماضي والذي تزامن مع العدوان اإلسرائيلي 

األخير على القطاع ، لذل����ك لم يفرح األطفال 
حينها بشراء أو منحهم مالبس جديدة .

واشتكى من ضعف حجم التمويل و صعوبة 
الحصول عليه , إذ تواجههم تحديات كبيرة، 
في جل����ب التمويل م����ن الجه����ات المحلية 

والخارجية؛  لالستمرار في عملهم اإلغاثي. 
ولفت إلى أن مركزه ينفذ مبادرات وبرامج عدة، 
منها انس����انية و إغاثية كالتكية التي تعمل 
خالل ش����هر رمضان بش����كل مكثف ويومين 
باألشهر المتبقية، وبرنامج الضغط والمناصرة 
ال����ذي يناق����ش القضايا الش����بابية ، وكذلك 
برنامج طبي لعيادة المرضى وتقديم خدمات 
الرعاي����ة األولوية ، إضاف����ة لبرنامج التدريب، 

وغيرها.

»كسوة عيد« مبادرات شبابية ترسم البسمة على وجوه أطفال الفقراء بغزة
 غزة/ �سماح املبحوح: 

مع قرب عيد الأ�سحى املبارك تن�سط الع�سرات من املبادرات 
ال�سبابي��ة يف قط��اع غ��زة، الت��ي ته��دف لإدخ��ال الب�سم��ة 
وال�س��رور على الأطفال من الأ�سر املهم�سة والفقرية بالعيد، 

من خالل توفري مالب�س جديدة لهم بجانب حلوم الأ�ساحي.  
وت�ستب��ق تلك املب��ادرات حلول عيد الأ�سح��ى املبارك باأيام 
قليلة، فتعمل على ح�سر اأ�سماء الأ�سر واأطفالها املعوزين، ثم 
توزع م��ا يتوفر لديها من مالب�س، لعلها تك��ون العيدية التي 

ي�ستقبلون فيها العي��د، والتي تخفف عنهم معاناتهم يف ظل 
الو�سع القت�سادي ال�سعب الذي ميرون به، بفعل تداعيات 
»الإ�سرائيل��ي«  واحل�س��ار  القط��اع  عل��ى  الأخ��ري  الع��دوان 

املفرو�س عليهم منذ نحو 14 �سنة.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزيرة الصحة م���ي الكيلة، يوم أمس، عن تس���جيل 49 إصابة بفيروس 
كورونا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خالل ال�24 س���اعة الماضية، دون 
تس���جيل وفيات. وقالت الكيلة، في موجز التقري���ر اليومي للحالة الوبائية في 
فلسطين، إن نسبة التعافي بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 

0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 7، سلفيت 

2، بيت لحم 2، جنين 1، نابلس 1، رام الله البيرة 1، الخليل 1، قطاع غزة 43".
وذك���رت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التال���ي: جنين 2، رام الله 

والبيرة 8، الخليل 2، قطاع غزة 11".
ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضًا بغرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج 

في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 18 مريضًا.
وفيم���ا يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المض���ادة لفيروس كورونا، ذكرت أن 
عددهم بلغ بالضفة الغربية وقطاع غزة 568,289 بينهم 401,052 تلقوا الجرعتين منه.

غزة/ االستقالل:
ش����رعت الش����رطة في غزة بخطة الس����تقبال عيد 
األضحى وتهيئة األجواء المناس����بة خالل اإلجازة، 
وتوفير الراح����ة والطمأنينة للمواطنين في قطاع 

غزة.
وأكد مدير إدارة العمليات واالتصاالت في الشرطة 
العميد علي النادي أن إدارات الشرطة المتخصصة 
كافة في المحافظات الخمس ستعمل على تذليل 
العقبات وتوفير أجواء الهدوء والس����كينة قبيل 
العيد وخالل أيامه من خالل تسهيل حركة المرور 
باألس����واق ومتابعة البائعين وتوفير سبل الراحة 

للمواطنين.
وقال النادي: "لدينا اهتمام باألعياد والمناسبات 
الخاص����ة م����ن أجل توفير س����بل الراح����ة واألمان 
للمواطنين وعيد األضحى هو أحد المناسبات التي 

تولي الشرطة به اهتمامًا خاًصا".

وأوضح أن ش����رطة المحافظات بدأت منذ أس����بوع 
بمتابعة األس����واق بالتعاون مع ش����رطة البلديات 
م����ن خالل متابعته����ا الباعة وفت����ح الطريق أمام 
حركة السير. وأضاف النادي أن شرطة المحافظات 
ستش����دد إجراءات االنتشار والس����يطرة األمنية 
خالل أيام عيد األضحى، وتس����يير دورياتها عل�ى 

جمي�ع المتنزه�ات واألماكن الترفيهية.
وأش����ار العميد الن����ادي إلى أن ش����رطة البلديات 
تعمل على ترتيب األس����واق ومتابعة البس����طات 
العشوائية الممتدة في الطرقات، ومنع الباعة من 
إغالق الطرق أمام حركة السير بالتعاون مع شرطة 

المرور.
وفيما يتعل���ق بعمل مباح���ث التموين، أوضح 
الن���ادي أن المباح���ث تتاب���ع منذ ش���هر مزارع 
وأحواش األبقار والمواش���ي التي سيتم بيعها 

كأضاٍح للمواطنين.

وتابع "تعمل مباحث التموين على متابعة محالت 
بي����ع الم����واد الغذائي����ة للتأكد م����ن صالحيتها 
والتزامها بإجراءات السالمة، وضبط األلعاب النارية 

والمفرقعات من خالل جوالتها التفتيشية".
وح����ول جهود ش����رطة المرور خ����الل العيد، لفت 
العميد الن����ادي إلى أنها عززت من تواجدها عل�ى 
كاف�ة المفترقات الرئيس����ية بمس����اندة اإلدارات 
األخ�رى المش����اركة، ونش����رت قواتها لتس����هيل 
حركة السير أمام المواطنين ومحيط األسواق ومنع 

المركبات من االصطفاف على جانبي الطريق.
ن أن ش����رطة المرور س����تعمل خالل أيام عيد  وبيَّ
األضح����ى على تس����هيل الحرك�����ة المرورية في 
أماك����ن إقامة الص�الة وف����ي المفترقات واألماكن 
العامة خالل وقت الصالة وبعد االنتهاء منها، كما 
ستنشر دورياتها لتسهيل الحركة المرورية على 

الخط الساحلي، والمناطق الحيوية.

الشرطة بغزة تشرع بخطة لتهيئة األجواء لعيد األضحى الكيلة: 49 إصابة 
بكورونا في الضفة وغزة



االثنين 9 ذو الحجة 1442 هــ 19 يوليو 2021 م

وفق سياس���ة فرد العضالت التي يس���تعرضها رئيس الوزراء الصهيوني المغم���ور نفتالي  بينت امام 
الجمهور االسرائيلي, وهو ال يزال يعيش مرحلة المراهقة السياسية, شرعت قوات االحتالل الصهيوني 
باألم���س باتخاذ اجراءات امنية مش���ددة ف���ي مدينة الق���دس المحتلة, فأخلت المس���جد االقصى من 
المقدس���يين واعتدت على المرابطين والمرابطات داخل باحاته، وأخلت منطقة باب األسباط بالقدس من 
المصلين. ومنعت المقدس���يين من الوصول الى س���احة باب العمود, وانتشرت  قوات كبيرة من شرطة 
االحت���الل في كافة انحاء البلدة القديمة ومنعت المصلين من دخول القدس وس���ط اطالق لقنابل الغاز، 
واالعتداء على المصلين في المس���جد القبلي, تمهيدًا القتحام قطعان المس���توطنين للمسجد. ونشرت 
ق���وات االحت���الل الصهيوني، حواجز معدنية في منطق���ة باب العامود بالقدس القديم���ة. بالتزامن مع 
اقتحامات كبيرة للمس���توطنين للقدس القديمة والمسجد األقصى المبارك, وقد بات واضحا ان االحتالل 
الصهيوني يواصل انتهاك مش���اعر المسلمين باالعتداء على المصلين عش���ية يوم عرفة في استفزاز 
واضح لكافة المس���لمين في بق���اع االرض, وقد اعتاد على ان ينغص على الفلس���طينيين حياتهم في 
شهر رمضان المبارك وفي االعياد لقتل فرحتهم ومنعهم من االحتفال بالعيد, وهذا ديدنه دائما فهو 
احتالل مجرم يسعى دائما لكي يحرم الفلسطينيين من مناسباتهم الدينية والوطنية وسلب فرحتهم 
ألنها تغيظهم وتستفز الصهاينة المجرمين, ويساعدهم على ذلك تواطؤ رسمي عربي واسالمي ودولي 

ففلسطين يجب سلب فرحتها.
نفتالي بينت الذي يس����عى لكسب تأييد اليمين الصهيوني المتطرف, وزيادة فرص تحقيق حزبه للمزيد 
من المقاعد في الكنيس����ت القادمة, بحيث يصبح ما يس����مى بحزب البيت اليه����ودي »يمينا« الذي يتزعمه 
نفتال����ي بينت »بيضة القبان« في أي انتخابات قادمة, خاصة أن بينت يدرك تماما امكانية انهيار حكومته 
في أي لحظة ألنها تقف على شفا جرف هار, يعمل على تحقيق رغبات اليمين المتطرف من خالل السماح 
بمس����يرات المستوطنين في القدس واالقتحامات المستمرة للمسجد االقصى المبارك, وتعزيز االستيطان 
في الضفة خاصة في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية, وزيادة الخطاب العنصري المتطرف ضد اهلنا 
الفلسطينيين في االراضي المحتلة عام 1948م واستخدام سياسة القبضة الحديدية ضدهم, وهو يعتقد 
وفق فهمه السياس����ي ان صمت المقاومة ضعف وقلة حيلة, وأن الفرصة متاحة أمامه لتنفيذ وعوده التي 
قطعها على نفسه امام اليمين الصهيوني والتي ستسمح له بمنافسة نتنياهو في االنتخابات المقبلة, لكن 
صمت المقاومة ال يعني عدم الرد على تجاوزات االحتالل والمس����توطنين, لكن المقاومة الفلسطينية تختار 
توقيت المواجهة ليس كردة فعل على تجاوزات االحتالل, انما تصل الى نقطة انطالقتها بمعاييرها الذاتية 
الخاصة وفق رؤية جماعية, كما انها تعطي الفرصة للوس����طاء لكي يقوموا بإلزام »اسرائيل« بتنفيذ شروط 
التهدئة, وصمت المقاومة لم يأت من ضعف, انما من نقاط قوة حققتها المقاومة في ملحمة سيف القدس 

البطولية واالحتالل الصهيوني يفهمها تماما, وهو ال يأمن بقاء حالة الصمت.  
االحتالل ال زال يمارس ضغوطا على فصائل المقاومة الفلسطينية ألجل ربط قضية االعمار ورفع الحصار 
عن غزة وتحس���ين االوضاع المعيشية للفلسطينيين بالجنود الصهاينة المحتجزين لدى المقاومة, وهو 
يعتقد واهما ان المقاومة ستستجيب لشروطة وتقبل بربط هذه الملفات باإلفراج عن الجنود الصهاينة 
لدى القسام, لكن الناطق الرسمي باسم حماس عبد اللطيف القانوع، أكد أنه ال يوجد أّي تطوراٍت رسمّيٍة 
في ما يتعّلق بصفقة تبادل األسرى، منوهًا بأن حركته شددت على ضرورة الفصل بين المسارات المختلفة 
وأّن االحتالل رضخ للمقاومة الفلسطينية، وفشل في ربط قضية األسرى بملف إعادة اإلعمار والحصار على 
قط���اع غزة، وهذا ما اغضب االحتالل ودفعه لتوجيه اللوم لمصر حس���ب تقرير صحفي لصحيفة العربي 
الجدي���د وأن مصر ال تفرض ضغوطا بالقدر الكافي عل���ى حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة لتمرير 
اتفاق صفقة التبادل بالش���روط اإلس���رائيلية، وحاول االحتالل التلويح بإمكانية إشراك أطراف تصفها 
»المناوئة للقاهرة« في ملف االس���رى، وهذا يدل على عمق المأزق الذي تعيش���ه الحكومة الصهيونية  ب�
في ظل قدرة المقاومة على الحفاظ على الجنود لديها والتمسك بشروطها للبدء بتنفيذ صفقة التبادل, 
فنفتالي بينت يريد ان يقنع االس���رائيليين بقدرة على تحقيق اختراق في ملفات عجز بنيامين نتنياهو 
عن إحداث أي اختراق فيها, لذلك فهو شدد من حصاره على قطاع غزة, ومنع اموال المساعدات القطرية 
من الدخول للقطاع باآللية السابقة, واعاد طرح ملف الجنود االسرى, لكن المقاومة لم ولن تتراجع قيد انملة 
عن ش���روطها في صفقة التبادل حتى لو قطعوا الماء والهواء عن غزة, فهل سيبقى بينت يعيش مرحلة 

المراهقة السياسية, ام سينهار امام اصرار المقاومة على مطالبها العادلة.   

بينت يحلم بتحقيق ما عجز عنه نتنياهو 

رأي

االحت���الل الصهيون���ي يلعب بالن���ار في الق���دس متحديا 
الفلس���طينيين عموما والمقدس���يين خصوص���ا ، وهو يريد 
اشعال النار ولم يتعظ بعد، المراهق بنيت ال يدرك ما يقوم به 
ويظن بهذه الطريقة الصبيانية يعزز مكانة حكومته الهشة 
وه���و ال يعلم ان نهايته اقتربت وان الش���عب الفلس���طيني 
الذي توحد في اعقاب معركة س���يف الق���دس الزال متحفزا 
ألنه يدرك ان االحتالل وقادته لم يتعظوا من معركة س���يف 
الق���دس ويحاول اس���تفزازهم وهم قالوا له ومس���توطنيه ال 
تلعبوا بالنار وال تختبرونا فخلفنا ش���عب ال يستكين والموت 

والحياة عنده سواء وهو يرغب بالموت في سبيل الله واالقصى 
وان مقاومت���ه ال زالت يديها على الزناد وتؤمن ان المعركة مع 
االحتالل لم تنته وان االحتالل لم يستخلص العبر ولم يعرف 
ان االقص���ى والقدس خط احمر وان صب���ر المقاومة ليس من 
ضعف بل مراعاة للوسطاء كي يمارسوا دورهم في كبح جماح 
الع���دو ووقف االعتداءات على االقص���ى والمصلين وللتأكيد 

لهم ان القدس خط احمر .
ربما صبر المقاومة على االحتالل له عالقة بالداخل الفلسطيني 
ف���ي غزة والضفة خاصة ان امتحان���ات الثانوية العامة وقرب 

عيد االضحى المبارك هي عوامل تدعو لمد حبال الصبر . ويبدو 
ان االحتالل يريد وبش���كل عملي اختبار المقاومة وهو اختبار 

سيفشل فيه االحتالل فشال كبيرا بإذن الله.
وهنا نداء الى اهلنا في الضفة الغربية والقدس وفلس���طين 
المحتلة م���ن عام 48 نقول له���م اليوم يومك���م فال تمكنوا 
قطعان المس���توطنين من قدس���كم وهبوا جميعا على قلب 
رجل واحد وتصدوا له���م وامنعوهم من ذلك وليكن ما يكون 
فالله معكم ثم الش���عب من خلفكم وس���تكون المقاومة لكم 

سندا ونصيرا .

انتهج���ت »إس���رائيل«، بعد انتهاء ح���رب تموز/يولي���و 2006، 
استراتيجية اإلشغال الداخلي مع حزب الله، والتي كان لحلفائها، 
وخصوص���ًا األميركيين وأدواتهم ف���ي المنطقة، دوٌر في محاولة 
تفجير أزمات داخلية كبرى بين حزب الله والداخل اللبناني، سواء 
داخ���ل الحكومة أو حتى محاولة إيقاع خالف مع الجيش اللبناني، 
حتى وصل األمر إلى ما ُعرف بأحداث الس���ابع من أيار/مايو 2008، 
األمر الذي زاد في تعقيدات معادلة االش���تباك بين »إس���رائيل« 
وحزب الل���ه، الذي حاول تكريس أولوياته ف���ي تلك الفترة تجاه 
ترتيب البيت اللبناني الداخلي. لذلك، اختار الردَّ المدروس تجاه 
»إس���رائيل«، من دون الذهاب إلى عمليات عسكرية مفتوحة عند 

الحدود، من شأنها أن تؤدي إلى حرب.
نعتبر أن تفجير األزمة الس���ورية في ع���ام 2011 يصّب، في أحد 
أبعاده، في اس���تمرار استراتيجية اإلش���غال الداخلي لحزب الله، 
بحيث كانت »إسرائيل« تراهن على أن من يدخل مستنقع القتال 
السوري لن يخرج منه، وس���يتّم إنهاكه ذاتيًا. لذا، كانت تحاول، 
م���ن خالل أدواتها في اإلقليم، أن ُتِطيل أمد األزمة الس���ورية مع 
محافظته���ا على خطوط ُحمر تتعلق بمنع نقل أس���لحة كاس���رة 

للتوازن إلى حزب الله.
لكّن المعضلة اإلس���رائيلية تجّلت في أن األزمة السورية انتهت 
بعيدًا عن توّقعاتها وتطّلعاته���ا التي خّططت لها منذ البداية، 
وعاد حزب الله إلى لبنان أقوى من السابق، وأكثر التحامًا بالداخل 
والجيش اللبناني، بحيث أّكدت األزمة السورية أن حزب الله حمى 
لبنان من أت���ون الجماعات اإلرهابية التكفيري���ة. أّما في المقلب 
اإلس���رائيلي، فإن المشهَدين السياس���ي والعسكري يسودهما 
اضط���راٌب من���ذ ع���ام 2019 ، خصوص���ًا في معرك���ة الجهوزية 
العسكرية التي بدأت منذ خطة »تيفين« عام 2012، مرورا بخطة 
»جدعون« عام 2015، وانتهاًء بخطة »تنوفا« عام 2019، ولم تصل 
بعُد إلى درجة االس���تعداد للذه���اب  إلى حرب مفتوحة مع حزب 
الل���ه، وخصوصًا أّنه لم يعد التنظيم اللبناني المقاوم في الجبهة 
اللبناني���ة فقط، بل تحّول إلى رأس حربة في محور مقاومة، ممتّد 
من اليمن إلى العراق، مرورا بفلس���طين وسوريا، وصواًل إلى إيران، 
األمر الذي يجعل الحس���ابات اإلسرائيلية ألّي حرب ضد حزب الله 

مغايرًة لما سبق، وخصوصًا مع الوجود الروسي في المنطقة.
ْفس  أدركت »إس���رائيل« بأن حزب الله يشعر بمزيد من الثقة بالنَّ
على ضوء المتغيرات الجديدة. لذا، يحاول فرض معادلة اشتباك 
وردع جديدة في مواجهة »إس���رائيل«، مفادها أن أّي اعتداء على 
أفراد الحزب في سوريا سيستدعي ردًا عسكريًا من جانب الحزب 
ض���د »إس���رائيل«. وبالتالي، يصبح لحزب الل���ه حصانة أيضًا في 

سوريا، وليس فقط في لبنان، كما هي الحال منذ عام 2006.
أضف إلى ذلك استش���عار بالخطر االس���تراتيجي من مش���روع 
 الدقيقة، التي ُتعتب���ر في نظرها 

َ
تطوير ح���زب الله الصواري���خ

كاس���رًة للتفوق العسكري اإلس���رائيلي في مواجهته. لذا، باتت 
أمام خيارات معقدة: إما أن تذهب إلى ضربة عس���كرية ال تعرف 
مآالتها، ونتائجه���ا صعبة وجبهتها الداخلية من المس���تحيل 
تحّمله���ا في مثل األوضاع الحالي���ة، وإما أن تفكر في العودة إلى 
سياسة اإلشغال الداخلي، لكن هذه المرة في صورة أكثر شراسة، 
ألنه���ا باتت تمتلك منظوم���ة عالقات تطبيعي���ة علنية، وحلف 
»صهيو-عربي« في المنطقة يحاول  ش���يطنة حزب الله من خالل 

اللعب على الُبعد المذهبي، مستغاًل األزمة السورية في ذلك.
ومن خالل تلك األدوات، اس���تطاعت »إسرائيل«، في اعتقادنا، أن 
تمارس، بالتنس���يق مع األميركيين وحتى األوروبّيين، سياسات 
اإلش���غال الداخلي، بدءًا ب���� »قانون قيصر«، م���رورًا بتفجير ميناء 
بي���روت، وصواًل إل���ى وضع ش���روط على أّي قرض أو مس���اعدات 
من صندوق النق���د الدولي أو الدول المانح���ة للبنان. جوهر تلك 
االش���تراطات أن يت���م تحييد س���الح حزب الل���ه وتفكيك قوته 
العس���كرية. وعندما لم تنج���ح الخط���ة الصهيو-أميركية، كان 
خيار الفراغ السياس���ي وتدمير المنظومة االقتصادية من خالل 
استهداف النظام المصرفي في لبنان، وكل تلك المشاهد التي 

نراها تتفاعل اآلن داخل المشهد اللبناني.
ه����ان: األول يعتقد أن الظروف التي  داخل »إس����رائيل« هناك توجُّ
يعانيها لبنان ستجعل أولوية حزب الله االهتماَم بالشأن الداخلي 
اللبناني، ما يحرفه عن أولوية مواجهة »إس����رائيل« وتغيير قواعد 
االش����تباك معها لمصلحت����ه. وبالتالي، يصبح قرار الحرب ش����يئًا 
بعيدًا جدًا، وأن األزمة اللبنانية، في حال اس����تمرارها، ستؤّثر سلبًا 

ف����ي مكانته كمدافع ع����ن لبنان، بل يمكن أن تنجح اس����تراتيجية 
ش����يطنة حزب الله وتصويره على أن����ه العائق أمام خروج لبنان من 
أزماته الخانقة، الس����يما بالنسبة إلى حاضنته الشعبية، األمر الذي 
يجعل نزع س����الح حزب الله، كتنظيم مق����اوم، أمرًا واردًا، كما يحلم 

اإلسرائيلي منذ انسحابه من جنوبي لبنان عام 2000.
ه الثاني في »إس���رائيل«، فيعتق���د أن حالة الفوضى  أّم���ا التوجُّ
في لبنان س���تمنح حزب الله مزيدًا من القوة ومن الس���يطرة على 
الجنوب وعلى الدولة، وأنه س���يتمّكن من َحرف أنظار اللبنانيين 

جاه الحرب مع »إسرائيل«. عن أزماتهم وأخذها في اتِّ
ه األخير مصطَنع داخل اإلعالم اإلسرائيلي  في اعتقادنا، أن التوجُّ
من خ���الل الدمج بين ثالثة أبعاد، بعد أمن���ي وبعد إعالمي وبعد 
دبلوماس���ّي؛ أركان ثالوث استراتيجية المعركة بين الحربين، من 
أجل محاولة تحمي���ل حزب الله مس���ؤولية أّي تدهور في األمور 
تجاه الحرب مع »إسرائيل«، إن حدث أي شيء خارج عن المألوف.

هين، مع  تح���اول »إس���رائيل«، في اعتقادن���ا، المزَج بي���ن التوجُّ
تفضيلها اس���تراتيجية اإلش���غال الداخلي، بحيث ليس لديها 
مصلحة اآلن في الذهاب إلى حرب مع حزب الله، تبادر هي إليها، 
ألنها ُتفس���د في ذلك استراتيجية اإلشغال الداخلي، وخصوصًا 
إذا علمنا بأن جيش االحتالل اإلسرائيلي سيتعامل، في أي حرب 
مقبلة، مع حزب الله والدول���ة اللبنانية والجيش اللبناني، ككياٍن 
ُمع���اٍد واحد؛ بمعن���ى أن تدمير البنى التحتي���ة للدولة اللبنانية 
س���يكون هدفًا للمعرك���ة إن حدثت. وبالتالي، عل���ى األوروبيين 
والمجتمع الدولي، واألهم على اللبنانيين أنفسهم، أن يدركوا أن 

»إسرائيل« َمن يتحّمل مسؤولية ذلك.
لك���ن، في ح���ال اإلبق���اء على اس���تراتيجية اإلش���غال الداخلي، 
سيستمر مسلسل تدمير البنى التحتية وأركان الدولة اللبنانية. 

والمسؤولية عن ذلك سيحاولون إلصاقها بحزب الله.
هذه الفكرة الرئيس���ية لخطة »إس���رائيل« التي تحاول تطبيقها 
ف���ي كل جبهات المقاومة، وهي تق���وم على أن تتحول المقاومة 
ط، فإّن المواطن،  إلى عبء على المواطن. وبالتالي، وفق هذا المخطَّ
تح���ت ضغوطات الحصار واألزم���ات الحياتي���ة المفتَعلة، يكفر 

بفكرة المقاومة بحسب التصور اإلسرائيلي!

ال تدعوهم يمروا وتصدوا لهم 

»إسرائيل« واستراتيجية »اإلشغال الداخلي« تجاه حزب الله

مصطفى الصواف

 حسن الفي

تواترت األنباء والتس���ريبات المختلفة حول إمكانية وضع نائب لرئيس السلطة 
محمود عباس بناء على طلب أمريكي أوروبي ورغبة عربية ش���ديدة ترى أن الوقت 
بات حرًجا ويتطلب إجراء تغيير فوري يفرز نائًبا للرئيس عباس خش���ية حدوث 
)فراغ قيادي( في الس���لطة وخوًفا من س���يطرة حركة حماس في ظل المتغيرات 

التي عصفت بالمشهد في الضفة وباقي األراضي الفلسطينية.
لك���ن اختيار نائب للرئيس هي »خطوة تخيف« رئيس الس���لطة محمود عباس 
ا من المشهد السياسي،  والذي يخش���ى أن يؤدى اختيار النائب إلى إزاحته كلّيً
خصوًصا أن المطلوب تعيين نائب بصالحي���ات كاملة وهذا يعني؛ أنه وبمثابة 
تعيينه فإن عباس س���يصبح خارج اللعبة فوًرا ولن يكون باس���تطاعته المناورة 

مجدًدا.
وعلى الرغم من ذلك فإن المشاورات داخل األطر القيادية الفتحاوية لم تتوقف 
لبح���ث هذا الملف العتب���ارات مختلفة منها: تقدم الرئيس في الس���ن ومرضه، 
وفش���ل جهود المصالحة ومس���اعي ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعدم 

إمكانية إجراء انتخابات قريبة، وانخفاض ش���عبية عباس وتراجع نفوذه وتأثيره 
الجماهيري والسياس���ي، وقطع الطريق على دح���الن وحماس وأي جهات أخرى 
يمك���ن أن يكون لها ثقل، فضاًل عن التوجه األمريك���ي والعربي واألوروبي الذي 

يطالب بذلك.
ا( داخل صف���وف حركة فتح؛ فكٌل منهم يحاول  لذلك فإن هناك )س���باًقا قيادًيّ
الوص���ول إلى هذا المنصب، لكن هن���اك عقبات كثيرة وصعبة ال يمكن تجاوزها 
بس���هولة، في ظل ع���دم التوافق على ش���خصية حتى اآلن، واش���تداد الصراع 
الفتحاوي الداخلي، وفقدان معظمهم ألي ثقل جماهيري س���واء لدى الفصائل 
أو الش���ارع الفلس���طيني أو حتى القواعد الفتحاوية، ما يجعلها مهمة عس���يرة 

حتى اآلن.
وهذا ما يدفع بعضهم للبحث هنا وهناك للحصول على »ظهير دولي أو إقليمي« 
لتثبيت نفس���ه في هذا المنصب لذلك فإن عديد الزي���ارات أجريت، إضافة إلى 
االتص���االت التي ال تتوقف، والبرقيات الخاصة التي تصل إلى أجهزة المخابرات 

العربية والدولية المعنية، والتي تتطرق ألهمية الحصول على »الدعم واإلسناد« 
ف���ي مقابل االلت���زام بالمصالح العربي���ة والدولية، وضمان عدم المس���اس بأمن 

االحتالل عبر التعهد بمواجهة أي نشاط مقاوم حال الوصول إلى المنصب.
فف���ي الحقيقة ال تملك فتح وحدها اختيار ش���خصية للقفز إلى هذا الكرس���ي 
ألن الرغب���ة بالوصول إلى ه���ذا المنصب ال تكفي وأي محاولة منفردة س���تكون 
)هجمة مرتدة( على الحركة، ألن فتح ال تملك »الشارع وال الشرعية« للقيام بذلك 
وإن بدا لها أنها تملك العالقات بالعرب وباألمريكيين واألوروبيين وغيرهم، ألن 
المعادلة تغيرت وحقبة التفرد بالقرار السياس���ي واستغفال شعبنا قد انتهت 

بال رجعة.
لذلك فإن الس���عي لتنصي���ب )كرزاي جديد( س���يكون عاماًل مفج���ًرا لحالة من 
الغضب على الحركة والس���لطة برمتها ربما يكون ثمنه هذا المرة مضاعًفا، فلن 
يقبل أي مكون فلسطيني بهذه الخطوة الكارثية التي ستجعل من يقف وراءها 

يعض أصابع الندم بعد أن دفع نفسه وفريقه إلى ورطة يصعب الخروج منها.

وبالتالي ال يمكن القبول بأي خطوة منفردة بمعزل عن ش���عبنا وقواه الحية، وإال 
ف���إن أي حراك في هذا االتجاه س���يفضي لنتائج صفري���ة يحصدها كل هؤالء 
)الالهث���ون خلف المنصب( وإن بدا لهم غير ذلك، لذلك عليهم أن يتحركوا في 
كل اتجاه للتش���اور مع قيادات الش���عب الفلسطيني وممثليه في كل الساحات 
للتوافق على شخصية وطنية مناسبة، وليس الختيار شخصية فتحاوية بعينها 
من القائمة التي أعدتها فتح ألن هذه الحركة ليست قدر الشعب الفلسطيني.

فالشعب الفلسطيني قادر على فرز قيادات وطنية مؤهلة لهذا المنصب وغيره، 
ا أوفر لمن عمل طوياًل مع االحتالل  ول���ن يقبل أن يقاد بهذه الطريقة، ونقول حًظّ
وأعوانه لسنوات طمًعا في الوصول إلى منصب الرئاسة، فعليهم أن يتواروا عن 
األنظار في هذه الفترة ألن ش���عبنا ال ينس���ى وال يغفر كل الجرائم التي خلفها 
التنس���يق األمني والعالقات المشبوهة مع االحتالل، ويكفيهم أن يغادروا هذه 
البلد لإلقامة في الفيالت الخاصة التي اش���تروها من قوت الشعب وعلى حساب 

دماء أبنائه ألن لحظة المحاسبة ستكون عسيرة.

بقلم: أحمد أبو زهريعبــاس خــارج اللعبــة قريبــًا
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دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية 

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

  مذكرة تبليغ طالق   �شادرة عن حمكمة رفح ال�شرعية 
الى / الرا ديب س���ليمان من بيسان وسكان السويد مدينة هسلي هولم 
نعلمك ان زوجك والداخل بك بصحيح العقد الش���رعي / س���الم حسين 
سالم الجعفري من السبع وسكان رفح قد طلقك لدى محكمة رفح الشرعية 
طلقة واحدة رجعية بعد الدخول حال غيابك بتاريخ 2021/7/15م سجلت 
في سجل 19 عدد 268 صفحه 221 وان عليك العدة الشرعية اعتبارا من 
تاريخ الطالق لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2021/7/18م

 قا�سي رفح ال�سرعي
  ف�سيلة ال�سيخ الدكتور / اأمين خمي�س حماد

اإعـالن للعمـوم
يعل���ن للعموم بأن االرض الواقعة بأرض القس���يمة رقم )48( قطعة رقم 
)143( اراض���ي دير البلح والتي يحدها من الش���مال / ارض المصدر ومن 
الجنوب / ش���ارع عام ومن الشرق / شارع عام ومن الغرب / ارض روضة ابو 
ريحان والبناية المقام على رقبتها مثبت حالتها ومحجوزة حجزا تحفظيا 
بموجب الطلب رقم 2018/433 المتفرغ عن القضية رقم 2018/198 لدى 
محكمة بداية دير البلح وان هناك خالفًا دائرًا بيني وبين ماهر س���ليمان 
محمد ابو سليم وفوزية سليمان محمد ابو سليم وايهاب مصطفى سليم 
ابو س���ليم واياد مصطفى س���ليم ابو س���ليم المتمنعين عن تس���ليمها 
لي لذل���ك فإنني انا المالك عب���د الحميد احميد العبادل���ة أحذر العموم 
من االقدام على ش���راء أي جزء م���ن االرض والبناية المق���ام على رقبتها 

والمذكورة اعاله ومن يقدم على الشراء فال يلومن اال نفسه .
 وقد أعذر من أنذر 

 عن ال�سيد / عبد احلميد احميد العبادلة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / يوس���ف صبحي عوض الحلو 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800675480( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ش���ذا سعيد راغب شبير عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )802607929( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
تبدأ عطلة عيد االضح����ى المبارك، اعتبارا من اليوم 
االثنين، وتس����تمر حتى نهاي����ة الخميس المقبل، 
بينما الجمعة والس����بت القادمين عطلة أس����بوعية 
لدى عديد القطاعات. اإلجازات الرسمية أو العرضية، 
عادة ما تسبب خس����ائر لالقتصادات حول العالم، 
ولي����س االقتصاد الفلس����طيني بعي����دا عن هذه 
الخسائر، لكن بنسب متباينة من سوق آلخر، حسب 

طبيعة القطاعات.
واعتبارا من اليوم س����تعلق المؤسسات الحكومية 
الفلس����طينية أعمالها حتى مطلع األسبوع المقبل، 
إلى جان����ب القطاعين المال����ي والمصرفي، وقطاع 
تكنولوجيا المعلومات، وبعض القطاعات الخدمية 

األخرى وجزء من قطاع الصناعة.
لكن، بدأ التحسن الفتا على قطاع مبيعات التجزئة 
في الس����وق المحلية اعتبارا من األس����بوع الماضي، 
مع قرب حلول عيد االضحى، من خالل زيادة الطلب 

المحل����ي عل����ى االس����تهالك في بع����ض قطاعات 
التجزئة الفرعية.

وأم����ام كل ه����ذه المعطيات، سيخس����ر االقتصاد 
الفلسطيني من هذه اإلجازة الرسمية، وأية إجازات 
أخ����رى، ألن هناك قطاعات س����تعلق أعمالها حتى 

إشعار آخر.
وأقرب طريقة آللية احتس����اب الخسائر، والمتبعة 
لدى غالبية االقتصادات حول العالم، توزيع الناتج 
المحل����ي اإلجمالي، على عدد أيام الس����نة، لتظهر 
قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في كل يوم من أيام 

السنة.
ف����ي 2019، بلغت قيمة النات����ج المحلي اإلجمالي 
الفلس����طيني 15.8 ملي����ار دوالر، بمتوس����ط يومي 
432.8 ملي����ون دوالر، إذ لم يتم احتس����اب بيانات 
2020، نتيج����ة الظروف غير الطبيعية التي مر بها 

االقتصاد بسبب جائحة كورونا.
لكن لن يخس����ر االقتصاد المحلي، متوس����ط 432 

مليون دوالر يوميا بسبب عطلة العيد، وذلك لوجود 
قطاعات اقتصادية، تعتبر هذه اإلجازات موس����ما 
رئيس����ا لعملها، وقيمة مضافة له����ا عن بقية أيام 

السنة.
ولك����ن حصة قطاع����ات في الصناعة واالس����تثمار 
والخدمات المالية والمصرفية والتأمين، من الناتج 
المحلي اإلجمالي ستتأثر سلبا وبنسب متباينة من 
هذه اإلجازات. وفي السوق الفلسطينية، يعمل أزيد 
من 250 ألفا من العمالة، بنظام المياومة، ومعظمهم 
في السوق اإلس����رائيلية، أي أنهم يتقاضون أجرة 

اليوم الذي يعملون فيه.
وتشير تقديرات سابقة لسلطة النقد الفلسطينية، 
أن العمالة الفلسطينية في إسرائيل، تدخل للسوق 
المحلي����ة بين قرابة 900 مليون ش����يكل ش����هريا، 
بمتوس����ط يومي 34.6 مليون شيكل يوميا، وهذه 
العمالة ستكون نسبة واسعة منها في إجازة اعتبارا 

من الثالثاء المقبل.

رام الله/ االستقالل:
يتقاضى معظم أصحاب الودائع البنكية 
في الس���وق المصرفية الفلس���طينية، 
فوائ���د على ودائعهم ل���دى المصارف، 
بيانات رس���مية  بحس���ب ما أظهرت���ه 

حديثة.
ووفق مس���ح اقتص���ادي اس���تنادا إلى 
بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، 
فإن 55% من إجمالي قيمة الودائع لدى 
البنوك العاملة في فلسطين حتى نهاية 
الماض���ي، يتقاضى أصحابها  مايو/أيار 

عليها فوائد.
وبل���غ إجمال���ي قيمة ودائ���ع القطاعين 
العام والخاص )األفراد والش���ركات( لدى 
البن���وك العامل���ة في فلس���طين، حتى 
نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، نحو 

15.526 مليار دوالر.
وبل���غ إجمالي قيمة ودائ���ع العمالء لدى 
البن���وك العامل���ة في فلس���طين، التي 
يتقاض���ى أصحابها فوائ���د عليها، نحو 
8.513 مليارات دوالر، بينما قيمة الودائع 

التي ال يتقاضى عليها أصحابها فوائد 
7.012 مليارات دوالر.

وتش���مل الودائ���ع الت���ي ال يتقاض���ى 
أصحابها عليها فوائد، حسابات التوفير 
في البنوك العاملة بالسوق الفلسطينية، 
البالغ متوسط قيمتها قرابة 3.9 مليارات 

دوالر.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع 
لدى البنوك العاملة في السوق المحلية 
بعملة الدينار األردني، نحو 2.34% في 
الربع األول 2021 )أحدث بيانات متوفرة(.

بينما بلغ متوس���ط س���عر الفائدة على 
الودائ���ع بعمل���ة ال���دوالر األمريكي في 
الرب���ع األول 2021، نح���و 2.24%، فيما 

بلغت نسبة الفائدة على ودائع الشيكل 
.%5.59

المصرفي���ة  الس���وق  ف���ي  ويعم���ل 
الفلسطينية 13 بنكا محليا ووافدا، بواقع 
7 بن���وك محلية )ثالثة بنوك إس���المية 
وأربعة تجارية(، و6 بنوك وافدة، منها 5 

بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

فلسطين.. أكثر من نصف أصحاب الودائع يتقاضون فوائد عليها

غزة/ االستقالل:
ق���ال مفوض عام وزارة التنمية االجتماعية ف���ي قطاع غزة، لؤي المدهون، إنه ال 
يوجد أمل لصرف مخصصات الش���ؤون االجتماعية لألسر المستفيدة منها في 
الضفة الغربية وقطاع غزة ُقبيل عيد األضحى المبارك، الفًتا إلى أنها غير مرتبطة 

بالمناسبات »كرمضان والعيد«.
وأوضح المدهون في تصريح له، أنهم كوزارة التنمية انتهوا من جميع الترتيبات 

وملفاتهم جاهزة للصرف، لكن ذلك يعود إلى وجود قرار حكومي.
وبين المدهون حتى اللحظة ال يوج���د أي موعد محدد لصرف المخصصات من 
عدمه، منوًه���ا إلى أن األمور تبقى ُمعلقة حتى نهاي���ة اليوم االثنين إلمكانية 

الصرف قبل العيد.
وتصرف وزارة التنمية االجتماعية مخصصات الش���ؤون لنحو 111 ألف أس���رة 
بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريًبا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة 
ش���هرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثالثة أشهر، 
إال أن الدفعة تتأخر عن األس���ر وه���و ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل 

الوحيد لهذه األسر المصنفة بالفقيرة. 

التنمية: ملفاتنا جاهزة 
لصرف مخصصات الشؤون 
لكننا ننتظر قرارًا حكوميًا

رام الله / االستقالل:
 رح����ب رئيس دائرة ش����ؤون الالجئين ف����ي منظمة التحرير أحم����د أبو هولي 
بمس����اهمة الواليات المتحدة االمريكية بمبلغ إضاف����ي لوكالة االونروا بحوالي 
135 مليون دوالر ليضاف الى دعم س����ابق عل����ى مرحلتين بقيمة 150 مليون 

و33 مليون دوالر.
وأك����د أبو هولي أن ادارة بايدن صححت الخطوات الس����ابقة إلدارة ترامب التي 

دعت اللغاء وكالة )أونروا( تطبيقا لصفقة القرن.
واضاف ابو هولي ف����ي تصريح له يوم أمس،  ان الدعم االمريكي مهم للغاية 
ألنه ينقذ موازنة )أونروا( ويمكنها من تقديم  خدماتها لمجتمع الالجئين في 

كافة المناطق وتشجيع للدول التي أوقفت دعمها للوكالة.
وطال����ب الدول العربية االلتزام بما جاء في اجتماع وزراء الخارجية العرب بدعم 

)أونروا( بقيمة  7.8 % من موازنة الوكالة ألن االزمة المالية مستمرة.

هل يخسر االقتصاد الفلسطيني بسبب إجازة العيد؟

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة )هآرتس(، أن إسرائيل تدرس اتخاذ 
عدة إج���راءات لتخفيف األزم���ة االقتصادية التي 
تمر بها السلطة الفلس���طينية، وذلك بعد ضغوط 

أمريكية.

وأوضحت الصحيفة، أن إس���رائيل تدرس جملة من 
اإلجراءات، من بينها تقليص جبي التزامات السلطة 
المالي���ة، بهدف تحس���ين وضعه���ا االقتصادي 
واس���تقراره. وكان موق���ع )والال( اإلس���رائيلي، ذكر 
مؤخرًا، أن مساعد وزير الخارجية األميركية للشؤون 

اإلس���رائيلية والفلس���طينية، هادي عمرو، الذي زار 
إس���رائيل ورام الله هذا األسبوع، حذر في محادثات 
مع عدد من كبار المس���ؤولين اإلس���رائيليين من أن 
السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي 

صعب وخطير.

»إسرائيل« تدرس اتخاذ إجراءات لتخفيف األزمة االقتصادية للسلطة الفلسطينية

أبو هولي يرحب بمساهمة واشنطن 
بـ 135 مليون دوالر لدعم »األونروا«

رام الله/ االستقالل:
أصدرت س���لطة النقد الفلس���طينية، يوم أمس، تعميًم���ا إلى كافة 
مؤسس���ات اإلقراض المتخصصة في فلس���طين، بش���أن عطلة عيد 

األضحى المبارك.
وقررت س���لطة النقد، عب���ر التعميم، تعطيل الدوام في مؤسس���ات 
اإلقراض كاف���ة، ابتداًء من اليوم االثنين ؛ حت���ى يوم الجمعة 7-23-

2021، على أن يعود الدوام في  المؤسس���ات اعتب���اًرا من صباح يوم 
األحد الموافق 2021-7-25.

سلطة النقد تصدر تعميمًا 
لمؤسسات اإلقراض بشأن عطلة العيد
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / عبد العزي���ز خليل عطيه 
المقي���د   ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن    952206597(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الش���كر

أعلن أنا المواطن / أسامة محمد جراد ابو دحروج   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )801313214( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / تمام اس���ماعيل ابو سالمة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )804628972( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد س���مير حس���ن السيد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )804806842( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / م���رام خليل اس���حاق ابو 
ش���اويش  ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)803591866( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / محمد ولي���د حماده النجار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )991205691( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / مؤمن رباح حس���ن مهنا  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )800531907( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطنة / أمنة مهدي محمد حس���نه
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )915856934( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / نعم���ة رض���وان محمد 
اب���و عاصي  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)909138240( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / محمد عب���د الناصر محمود 
العمري���ن ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)801235839( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

كابول/ االستقالل:
)المحظورة  أكد زعيم حركة طالبان 
ف����ي روس����يا(، مول����وي هب����ة الله 
تؤي����د  الحرك����ة  أن  زاده،  أخون����د 
بش����دة التوصل لتسوية سياسية 
في أفغانس����تان "برغ����م ما حققته 
الحركة من تقدم عس����كري"، الفًتا 
إلى الس����عي لعالق����ات اقتصادية 
وسياس����ية ودبلوماسية مع جميع 
دول العال����م، بع����د خ����روج القوات 

األجنبية.
وقال زعيم حركة طالبان، في رسالة 
تهنئة بمناسبة عيد األضحى، يوم 
أمس، إنه "برغم المكاسب والتقدم 
اإلسالمية  اإلمارة  فإن  العس����كري، 
السياسية  التس����وية  بشدة  تؤيد 
في البالد، وكل فرصة إلرساء نظام 

إسالمي".
وأضاف: "نس����عى إلقام����ة عالقات 
وسياسية  واقتصادية  دبلوماسية 
جي����دة وقوي����ة في إط����ار التفاعل 
المتب����ادل واالتفاقي����ات المتبادلة 
مع جمي����ع دول العالم بما في ذلك 
انس����حاب  بعد  المتحدة،  الواليات 

جميع القوات األجنبية".

المجاورة  لل����دول  "نؤك����د  وتاب����ع: 
واإلقليمي����ة والعالمي����ة تماًم����ا أن 
أفغانستان لن تسمح ألي شخص 
أمني ألي دولة  بتش����كيل تهديد 
وبالمثل  أراضيها،  تستخدم  أخرى 
نحث الدول األخ����رى على االمتناع 
عن أي تدخل في شؤوننا الداخلية".

وتأتي ه����ذه التصريحات في وقت 
حرج تتج����ه فيه األنظ����ار الدولية 

إلى أفغانس����تان في ظل س����يطرة 
حركة "طالب����ان" على مناطق كثيرة 
من البالد وتصاع����د وتيرة العنف، 
والمواجه����ات الدامية بين القوات 
الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" 
األفغاني����ة، إذ تعثرت المفاوضات 
بينهما للتوصل إل����ى اتفاق دائم 
لوقف إطالق النار، وبحث المستقبل 

السياسي للبالد.

كم����ا يأتي هذا التصعي����د متزامنا 
األمريكية  الق����وات  انس����حاب  مع 
وق����وات حلف ش����مال األطلس����ي 
)ناتو( من أفغانستان؛ فيما أعلنت 
طالبان أخيرًا س����يطرتها على أكثر 
من 150 منطقة ف����ي عموم البالد، 
باإلضافة إلى المعابر الحدودية مع 
طاجيكستان ونقاط التفتيش على 

الحدود مع إيران وتركمانستان.

طالبان: نؤيد بشدة التسوية السياسية في أفغانستان 

طهران/ االستقالل:
أعلن المتحدث باس����م وزارة الخارجية اإليرانية، س����عيد خطيب زاده، أنه تم 
التوصل التفاق خ����الل محادثات فيينا، حول تبادل 10 س����جناء مع الواليات 
المتح����دة والمملك����ة المتحدة، الفًت����ا إلى أن طهران مس����تعدة لتنفيذ ذلك 

االتفاق.
وقال خطيب زاده، في تغريدة على »تويتر«،  أمس األحد، إن »إنكار واش����نطن 

لوجود صفقة متفق عليها حول تبادل السجناء أمر مشين«.
وأك����د أنه »تم االتفاق على مبادلة إنس����انية مع الوالي����ات المتحدة والمملكة 
المتح����دة في فيينا، بش����كل منفصل عن خطة العمل الش����املة المش����تركة 

)االتفاق النووي(، لإلفراج عن 10 سجناء من جميع األطراف«.
وأضاف أن »إيران مس����تعدة للمضي قدمًا في تنفيذ اتفاق تبادل الس����جناء 

بدءًا من اليوم«.
وقبل أي����ام، أعلنت إيران أنها تجري محادثات م����ع الواليات المتحدة لتبادل 
الس����جناء بهدف ضمان اإلفراج عن إيرانيين محتجزين في س����جون أمريكية 

وفي دول أخرى بتهمة انتهاك العقوبات األمريكية.
وف����ي مايو/ أيار الماضي، نف����ت الواليات المتحدة تقري����را، أذاعه التلفزيون 
الرس����مي اإليراني، أفاد بأن البلدين توصال إلى اتفاق لتبادل س����جناء مقابل 
اإلفراج عن س����بعة مليارات دوالر من أموال النفط اإليرانية المجمدة في دول 

أخرى بموجب العقوبات األمريكية على طهران.

طهران: لدينا استعداد 
لتنفيذ اتفاق تبادل 

السجناء مع واشنطن ولندن 

كينيا/ االستقالل:
أعلنت الس���لطات األمنية الكينية، يوم أمس، 
ع���ن مقتل 13 ش���خصا وإصاب���ة آخرين جراء 
انفج���ار ناقلة بنزي���ن انقلبت عل���ى الطريق 

السريع غربي البالد.
وقال قائد الش���رطة، تش���ارلز تشاتش���ا، من 
مقاطعة س���يايا »أحصين���ا 12 جثة في مكان 

الحادث وتوفي ش���خص آخر في المستشفى 
متأث���را بجروحه«، وفق���ا لما نقلت���ه صحيفة 

»سترايتس تايمز«.
وتابع: »كان الضحايا قد هرعوا لسحب الوقود 
المتس���رب بعد انقالب الش���احنة فى حادث 
بالق���رب من ماالنجا، على بع���د 315 كيلومترا 
شمال غرب نيروبي، على الطريق المزدحم بين 

كيسومو والحدود مع أوغندا«.
كما أش���ار تشاتش���ا إلى أن »النيران اشتعلت 
أثناء قيامهم بتجمي���ع الوقود المتدفق، وتم 
نقل الكثير إلى المستش���فى مصابين بحروق 

خطيرة ومن بينهم أطفال صغار«.
ووصلت فرق اإلطفاء إلى المكان بعد ساعتين 

من وقوع الحادث إلخماد الحريق.

 عواصم/ االستقالل:
 ارتفعت حصيلة ضحاي���ا الفيضانات الجارفة 
التي اجتاحت ألمانيا إلى 156، حس���بما أفادت 
الشرطة يوم امس، ما يرفع الحصيلة اإلجمالية 

في غرب أوروبا إلى ما ال يقل عن 183.
و أعلنت ش���رطة والية راينالند بفالتز األلمانية 

في بيان عن مصرع 110 أشخاص.
وأوردت الش���رطة في البيان »يخش���ى أن يتم 

إحصاء المزيد من الضحايا« مش���يرة إلى إصابة 
ما ال يقل عن 670 شخصا بجروح في الوالية.

وكذلك قضى ش���خص ج���راء الفيضانات في 
بافاريا جنوب ألمانيا على الحدود النمس���اوية، 

حيث انهمرت كذلك أمطار غزيرة السبت.
وفي النمس���ا تم���ت تعبئة ف���رق اإلطفاء في 
منطقتي سالزبورغ وتيرول، فيما غمرت المياه 

المدينة القديمة في هالين.

وكت���ب رئيس الوزراء سيباس���تيان كورتز في 
تغري���دة »تتس���بب أمط���ار غزي���رة وعواصف 
لألس���ف بأضرار جس���يمة في عدة مناطق من 

النمسا«.
وإل���ى الش���رق عل���ى الح���دود بي���ن ألماني���ا 
والجمهورية التش���يكية، ارتفع مستوى المياه 
في منطقة ساكس���ن مس���اء السبت، ما تسبب 

بأضرار.

بنما- مانيال/ االستقالل:
 ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، س���واحل بنما، وفقا لبيانات من مراكز 

رصد الزالزل.
وقال معهد بنما: "أعلن معهد علوم األرض التابع لجامعة بنما عن وقوع زلزال بقوة 6.4 

درجة في الساعة 15.56 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات".
وبحس���ب البيان، شعر سكان كوس���تاريكا والتي تبعد حوالي 168 كيلومترا من بنما، 

بهزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجة.
وفي الس���ياق كش���ف المعهد الفلبيني للبراكين وال���زالزل، أن زلزاال بقوة 5.4 
درج���ة ضرب امس األحد، إقليم دافاو أورينتال جنوب الفلبين. وأوضح المعهد 
أن���ه "من المتوقع حدوث أضرار وهزات تابعة للزلزال الذي يقع مركزه على عمق 

42 كيلومترا".

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل بنما 
وآخر بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب الفلبين

مصرع 13 شخصًا وإصابة آخرين جراء انفجار ناقلة وقود غربي كينيا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 183 أغلبهم في ألمانيا
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غزة / االستقالل:
اختتم االتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة, دوري 
الدرج����ة الممتازة في المحافظ����ات الجنوبية و 

الشمالية.
وفي المحافظات الجنوبي����ة توج نادي المجمع 
اإلسالمي بطال لدوري جوال لكرة الطاولة ألندية 
الدرجة الممتازة وشباب خانيونس وصيفا, فيما 
توج نادي ش����باب أبو ديس بط����ال للمحافظات 

الشمالية وحل نادي سنجل وصيفا.
و بمتابعة حثيثة من إدارة االتحاد الفلسطيني 

لكرة الطاولة أنه����ى اتحاد اللعبة دوري »جوال« 
في المحافظات الجنوبية بمش����اركة 12 فريقا 
جرى بينهما دوري كام����ل بما يعادل 132 لقاء 
م����ن دورين ل����كل دور 66 مب����اراة، أجريت كافة 
اللقاءات على صالة حسن س����المة بالمحافظة 

الوسطى.
وتمكن نادي المجمع اإلسالمي من الحفاظ على 
صدارة ال����دوري منذ انطالق����ه دون أي هزيمة 
تذكر، برصيد 44 نقطة، فيما حل نادي ش����باب 
خانيون����س وصيفا بهزيمتين م����ن المتصدر، 

برصيد 42 نقطة، و حل نادي الرباط ثالثا برصيد 
40 نقطة.

و هبط كل من ن����ادي الكرامة الرياضي، و أهلي 
غزة للدرجة األولى.

وفي محافظات الشمالية جرى الدوري بنظام دور 
واحد أي 66 مب����اراة لعبت على صاالت مختلفة 
بالضفة الغربية ، تصدر شباب أبو ديس دون أي 
هزيم����ة حيث تمكن من الفوز في كافة لقاءاته 
برصيد 22 نقطة، فيما حل سنجل وصيفا لدوري 

األضواء وحل نادي اهلي الخليل ثالثا.

اتحاد الطاولة يختتم دوري »جوال« في غزة والضفة

باريس/ االستقالل: 
كشف تقرير صحفي، سر رفض كيليان مبابي، نجم باريس سان 

جيرمان، للتجديد مع النادي الفرنسي.
وينتهي عقد مبابي مع س���ان جيرمان في صيف 2022، ويرتبط 

الالعب الفرنسي باالنتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.
ووفًقا لصحيفة »ليكيب« الفرنس���ية، فإن مبابي يعلق مس���ألة 
تجديد عقده، لعدم وجود ضمانات بش���أن إبرام صفقات تجعل 

سان جيرمان قادًرا على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
ونجح سان جيرمان هذا الصيف في التعاقد مع الحارس اإليطالي 
جيانلويجي دوناروما والمدافع اإلسباني سيرجيو راموس والعب 
الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم والمدافع المغربي أشرف 

حكيمي.
وارتبط أس���م س���ان جيرمان هذا الصي���ف بالتعاقد مع ليونيل 
ميس���ي )برش���لونة( وكريس���تيانو رونالدو )يوفنت���وس(، لكن 

الالعبين في طريقهما للبقاء مع أنديتهما في الموسم المقبل.
وفشل باريس سان جيرمان في تحقيق حلمه بالفوز بلقب دوري 
أبطال أوروبا رغم ضمه للعديد من النجوم في الس���نوات األخيرة 

أبرزهم البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي.

مدريد/ االستقالل: 
كشفت تقارير صحفية عن أزمة جديدة تواجه فريق ريال مدريد 

اإلسباني بسبب النجم الويلزي، غاريث بيل.
وخ���اض بيل الموس���م الماضي بصفوف توتنهام هوتس���بير 
اإلنجلي���زي، قبل عودت���ه لريال مدريد الرتباط���ه بعقد ينتهي 

بنهاية الموسم المقبل.
ووفقا لصحيف���ة "موندو ديبورتيفو" اإلس���بانية، فمع انفصال 
المملكة المتح���دة التي تعتبر ويلز أح���د أضالعها عن االتحاد 
األوروبي، أصبح بيل يحمل جنسية مختلفة عن جنسيات االتحاد 
األوروبي، وبالتالي سيش���غل مكانًا من المس���موح بقيدهم من 

خارج دول االتحاد.
وال يفكر بيل بأي ح���ال من األحوال في مغادرة ريال مدريد هذا 

الصيف، حيث ينوي استكمال تعاقده للنهاية.
وأوضحت الصحيفة، أن المشكلة التي تواجه ريال مدريد تتمثل 
في وصول قائمة العبيه من خارج االتحاد األوروبي للحد األقصى، 
في وج���ود الثالثي البرازيلي إيدير ميليت���او ورودريغو جويس 
وفينيسيوس جونيو، باإلضافة للياباني تاكيفوسا كوبو، ولكن 

من المتوقع أن يخرج معاًرا مرة أخرى هذا الصيف.

مبابي يشكك في صفقات سان جيرمان أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب بيل!

روما/ االستقالل: 
ذك���رت تقارير صحفي���ة أن يوفنتوس اإليطالي اس���تقر عل���ى خليفة للنجم 

البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده نهاية الموسم القادم.
وأفادت تقارير س���ابقة حول إمكانية رحيل كريستيانو هذا الصيف، واالنتقال 
إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، إال أن األقرب هو االستمرار لنهاية 

عقده في تورينو.
وبحس���ب صحيفة »ال ريبابليكا« اإليطالية، فإن يوفنت���وس ينوي ضم إيرلينغ 
هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في الصيف المقبل، لتعويض رحيل رونالدو.

وأكدت أنه في حالة عدم حدوث أي مفاجآت هذا الصيف، فإن النرويجي إيرلينغ 
هاالند صاحب ال�20 عامًا مستمر مع بوروسيا دورتموند للصيف المقبل.

كم���ا أوضحت مدى صعوبة قيام أي ناٍد بش���راء هاالند ه���ذا الصيف، في ظل 
صعوبة توفير مطالب دورتموند المالية، والتي وصلت إلى 175 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن االنتظار لصيف 2022، س���يكون أهون كثيًرا على األندية، حيث يمتلك 
هاالند شرًطا جزائًيا في عقده بقيمة 75 مليون يورو، يمكن تفعيله في الصيف المقبل.

لندن/االستقالل: 
يستعد تشيلسي لالنقضاض على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ حيث 
يرغب البلوز في التعاقد مع العب بايرن ميونيخ في صفقة قد تصل إلى 50 مليون 

جنيه إسترليني.
وحاول تشيلسي، ضم إيرلينج هاالند من بوروسيا دورتموند، من خالل عرض بعض 

الالعبين إلى جانب األموال، إال أن الفريق األلماني، تمسك باستمرار الالعب.
وبحس���ب صحيف���ة »ذا صن« البريطانية، يرغب تشيلس���ي ف���ي توفير المهاجم 
المناسب للمدرب توماس توخيل، لقيادة خط هجوم بطل أوروبا في الموسم المقبل.

وسيواجه تشيلسي، منافسة كبيرة من بايرن ميونيخ الراغب بدوره في تمديد عقد 
مهاجمه البالغ من العمر 32 عاًما، والذي ينتهي في عام 2023.

وقدم ليفاندوفسكي، مستويات مميزة رفقة بايرن ميونيح الموسم الماضي، وحطم 
رقم جيرد مولر كأفضل هداف للدوري األلماني في موس���م واحد، بتسجيل هدفه 

رقم 41 في آخر دقيقة من آخر مباراة في الموسم الماضي.
وأش���ارت الصحيفة البريطانية، إلى رغبة ليفاندوفس���كي في خوض تجربة أخيرة، 
قبل أن ينهي مس���يرته، وبالتالي قد تكون فك���رة االنتقال إلى البريميرليج جذابة 

بالنسبة له.

لندن/االستقالل: 
اقت���رب نادي ليفرب���ول من تحصين أح���د العبيه البارزين بعق���د جديد خالل 

الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفًقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول وصل إلى المراحل النهائية من 

المفاوضات مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر بشأن تجديد عقده.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول سيعلن عقب أسابيع قليلة بشكل 

رسمي عن تجديد عقد أليسون حتى صيف 2026.
وأوضحت "ميرور" أن هذه األنباء ستسعد األلماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، 
كثيًرا ألن���ه يفضل ربط نجوم الفري���ق بعقود طويلة عن ص���رف أموال طائلة 

للتعاقد مع العبين جدد.
يذكر أن أليس���ون انتقل من روما إلى ليفربول ف���ي صيف 2018 خالل صفقة 

قياسية، في ذلك الوقت، بلغت قيمتها 66 مليون إسترليني.
جدير بالذكر أن أليسون سجل هدًفا حاسًما في وقت متأخر ضد وست بروميتش 

خالل شهر مايو/ أيار، وفاز بجائزة هدف الموسم في ليفربول.
وبات أليس���ون سادس حارس يسجل هدًفا في الدوري اإلنجليزي الممتاز، وأول 

من يفعل ذلك بضربة رأس.

ليفربول على أعتاب 
تحصين نجمه

يوفنتوس يحدد خليفة 
كريستيانو رونالدو

تشيلسي يستعد لالنقضاض 
على ليفاندوفسكي
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امس االحد، هو األعلى من����ذ مطلع العام الجاري، 
حيث ارتفعت أع����داد المجموعات المقتحمة من 
10 مجموعات إلى 45 مجموعة، كما منع االحتالل 
حراس المس����جد األقصى من ممارس����ة عملهم 
في اس����تهداف واضح لألوقاف اإلسالمية. قالت 
مصادر مقدس����ية ، إن  قوات االحتالل اقتحمت 
باحات األقصى م����ن بابي السلس����لة والمغاربة، 
واعت����دت بالض����رب على المصلي����ن والمرابطين 
في المصلى القبلي وباحات المس����جد، وأخلتهم 

بالقوة، قبل ان تعتقل عددا منهم.
وأوضحت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، أن 
المس����توطنين بهذه األعداد الكبي����رة اقتحمت 
األقصى على ش����كل مجموعات كبي����رة وتجولوا 
في باحاته بش����كل استفزازي، برفقة المتطرفين 
ايهودا غلي����ك وبن حيفر، وتلقوا ش����روحات عن 
"الهي����كل" المزعوم، فيما ق����ام بعضهم بتأدية 

شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة.
وقال شهود عيان، إن مجموعات من المستوطنين 
حاول����ت اقتحام األقصى من باب����ي حطة والملك 
فيصل من حارة الس����عدية والحي اإلسالمي في 
المدينة، إال أن المواطني����ن تصدوا لهم، قبل أن 
تتدخل قوات االحتالل لحمايتهم وإبعادهم عن 

المكان.
وبالتزامن مع ما يجري من اقتحامات جماعية، فقد 
أغلقت ق����وات االحتالل جمي����ع مداخل األقصى، 
ومنعت الدخ����ول إليه، وحاصرت العش����رات من 

المصلين داخل المسجد القبلي.
وأضاف شهود العيان، ان قوات االحتالل أطلقت 
قنابل الص����وت باتجاه المصلين، وأجبرتهم على 
مغادرة باحات المس����جد بالق����وة وتحت تهديد 

السالح.
وكان����ت قوات االحت����الل، اقتحم����ت فجر امس، 

باحات المسجد االقصى، واعتدت على المصلين 
والمرابطي����ن هن����اك، وأخلتهم بالق����وة، قبل أن 
تعتق����ل عددا منه����م، وتغلق المصل����ى القبلي 

بالسالسل الحديدية.
وف����ي تط����ور الح����ق، قطع����ت ق����وات االحتالل 
اإلس����رائيلي أس����الك مكب����رات الص����وت داخل 
المس����جد األقصى المب����ارك، في إطار سلس����لة 
اعتداءاتها المتواصلة منذ الصباح على المسجد، 

لتأمين اقتحام مئات المستوطنين.
وأفادت األوقاف اإلس����المية، بأن قوات االحتالل 
اقتحم����ت م����آذن المس����جد األقص����ى، وقطعت 
األس����الك الموصولة بمكبرات الص����وت، وهو أمر 
مشابه لما قام به االحتالل خالل عمليات االعتداء 
على المسجد األقصى في شهر رمضان الماضي.

واس����تنكرت وزارة األوق����اف والش����ؤون الدينية 
الفلس����طينية تدنيس المسجد األقصى، إذ قال 
وكيل الوزارة حس����ام أبو الرب، في بيان صحافي، 
اليومي����ة تس����تهدف  إن "ه����ذه االقتحام����ات 
اس����تقاللية المس����جد األقصى بخاصة في ظل 
ممارس����ات أصبحت تتجاوز االنتهاكات اليومية 
االس����تفزازية إلى انتهاكات ممنهجة ومدروسة 

بغية السيطرة عليه وتهويده".
االنتق����ادات  تواصل����ت  ذات����ه،  الوق����ت  ف����ي 
القتح����ام  والدولي����ة  والعربي����ة  الفلس����طينية 
مس����توطنين للمسجد األقصى بالقدس المحتلة 
تحت حماية ق����وات االحتالل التي س����بقت إلى 
المكان فجرا ومنعت الفلس����طينيين من الوجود 

في ساحات الحرم.
وفي السياق ذاته، اقتحم عدد من المستوطنين 
بحماية جنود االحتالل، مساء أمس األحد، أطراف 
حي الطيرة بمدين����ة رام الله، من جهة بلدة عين 
قينيا الواقعة شمال غرب المدينة، ألداء طقوس 

تلمودية.
وأفاد ش����اهد عيان، بأن االحت����الل نصب حاجزًا 
عس����كريًا على الطري����ق الرابط بين ح����ي الطيرة 
وبلدة عين قينيا، لتوفير الحماية للمس����توطنين 

الذين وصلوا إلى المنطقة بحافلة كبيرة.
وإل����ى ذلك ، أغلقت قوات االحتالل اإلس����رائيلي 
مس����اء امس األحد، منطقة باب الزاوية و"ش����ارع 
بئر الس����بع" المؤدي الى وس����ط مدين����ة الخليل، 
لتأمين اقتحام المس����توطنين لموقع أثرى على 

حد زعمهم.
وأفادت مصادر محلي����ة، أن عددا كبيرا من جنود 
االحت����الل داهم����وا منطق����ة باب الزاوية وس����ط 
المدين����ة، وأجب����روا أصح����اب المح����ال التجارية 
على اغالقها، وقاموا بتفري����ق المواطنين وإخالء 
المنطقة لتوفير الحماية لعشرات المستوطنين 
المتطرفين الذي����ن اقتحموا موقع أثري يطلقون 
علي����ه قب����ر "عتنائيل ب����ن قنز" إلقام����ة طقوس 

تلمودية.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، ش����ابا 
فلس����طينيا من منطقة باب الزاوية وسط مدينة 

الخليل.
فيما واصل مس����توطنون زراعة عشرات األشجار 
في منطقة الس����ويدة باألغوار الش����مالية، ضمن 

مشروع استيطاني جديد.
ووفقا للناش����ط الحقوقي عارف دراغمة يواصل 
المستوطنون منذ حوالي ٢٠ يوما زراعة األشجار 
في منطقة الس����ويدة، في إطار إطالق مش����روع 
اس����تيطاني جدي����د ف����ي األغوار تدي����ره إحدى 
المنظم����ات االس����تيطانية والت����ي تطل����ق على 
نفسها اسم "أرضنا"، وتهدف لزراعة اآلالف من 
األش����جار بحيث تحمل كل شجرة اسم جندي من 

الجنود الذين قتلوا خالل معارك االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظهرت دراس���ة أجراها معهد دراسات األمن القومي في 
»تل أبيب« أن ٪80 من اإلس���رائيليين يرون أن العدوان 

األخير على غزة كان مبررا. 
وبحس���ب الدراس���ة التي نش���رها المعهد، امس األحد ، 
أن %53 م���ن اإلس���رائيليين يرون أن ش���عورهم باألمن 

الشخصي قد تضاءل بعد معركة سيف القدس. 
وأشار المعهد في دراسته إلى أن %14 من اإلسرائيليين 
يعارضون اقتحام األقصى كونه يتس���بب في اش���تعال 

األوضاع والتصعيد الميداني. 
في الوق����ت ذاته يرى %40 من اإلس����رائيليين بأنه 
يجب الس����ماح باقتحام األقصى بعيدًا عن العواقب 

الميداني����ة واألمنية.  وعززت معركة س����يف القدس 
التي خاضتها المقاومة الفلس����طينية مؤخرًا للدفاع 
ع����ن المس����جد األقصى والق����دس من عدم ش����عور 
اإلسرائيليين باألمن بعدما تمكنت من إطالق قرابة 4 
آالف صاروخ في 11 يومًا مستهدفة العمق المحتل 
م����ن ريمون في أقصى جنوب فلس����طين وحتى »تل 

أبيب«. 
وبلغت التقديرات اإلسرائيلية للخسائر المادية لمعركة 
سيف القدس لدى االحتالل اإلس���رائيلي بقرابة 7 مليار 
ش���اقل، من بين الخس���ائر المالية التي تكبدها ربع مليار 
ش���اقل كانت بمثابة خس���ائر مالية مباش���رة و3 مليارات 

خسائر لجيش وشرطة االحتالل.

رام الله/ االستقالل: 
أك���دت وزارة الخارجية الفلس���طينية أم���س االحد أن ما 
يتعرض له المهندس والعامل االنس���اني الفلس���طيني 
محم���د الحلب���ي بمثابة »جريمة بش���عة وغير مس���بوقة 
في التاري���خ ترتكبها دولة االحت���الل بأجهزتها األمنية 
ومنظومته���ا القضائي���ة«. وقالت الوزارة ف���ي بيان لها: 
»إن ما يحدث جريمة ُمركبة تثبت أن ما تس���مى منظومة 
القضاء في »اسرائيل« جزء ال يتجزأ من منظومة االحتالل، 
وتثبت التواطؤ بين النيابة االسرائيلية والقضاة وبتحايل 
مكشوف على جميع القوانين بما فيها القوانين الدولية«.

ُيش���ار إلى أن محكمة االحتالل أصدرت حكًما بالسجن 5 
س���نوات على محمد الحلبي حيث ت���م عرضه على محاكم 

االحتالل اإلسرائيلي 163 مرة.
وتقول الخارجي���ة إنه ورغم ذلك، فش���لت دولة االحتالل 
وبالرغم من الضغوط وعمليات االبتزاز في تلفيق وتثبيت 
أي تهمة للمواطن الحلبي، علًما بأن األساليب المتبعة في 
جلسات المحاكمة مليئة بأش���كال مختلفة من الضغوط 
والعراقي���ل أم���ام محامي الدفاع وس���ط س���لبية واضحة 
وانحياز م���ن القض���اة الذين يتعمدون تس���ييس هذه 
القضية، لذلك فإن جميع جلسات المحاكمة مغلقة بعيدة 
عن اإلع���الم حتى ال تنكش���ف هذه الفضيح���ة والخداع 
والتزيي���ف الذي يمارس في قضي���ة الحلبي، في محاولة 
فاشلة إلدانته أو إلزامه بأي اعتراف بهدف شيطنة العمل 

االنساني.

استطالع: 53 % من اإلسرائيليين ال 
يشعرون باألمن بعد معركة »سيف القدس«

الخارجية: ما يتعرض له األسير محمد 
الحلبي جريمة بشعة وغير مسبوقة

غزة/ االستقالل:
نّظمت عش���رات األس���ر من الالجئين في 
غزة، ي���وم امس، وقفة احتجاجية للمطالبة 
ب�«ل���م ش���مل« العائ���الت الت���ي ال تملك 
بطاقات ش���خصية )هوية( أو جواز س���فر. 
واحتش���د هؤالء أمام مقر هيئة الش���ؤون 
المدني���ة بمدينة غ���زة، حاملي���ن الفتات 
تطالب بإصدار بطاقات شخصية وجوازات 
س���فر لهم، بداًل من »الجواز الُمصّفر« غير 
المعتمد، مؤكدين حقهم بالمواطنة أسوًة 

بغيرهم من عائالت شعبنا.
ويقف منع »لم الشمل« عائًقا أمام عشرات 
العائالت لالجتماع ببعضها البعض، وعادة 
ما يكون األب في منطقة واألم واألبناء في 

منطقة أخرى.

وقال الالجئ أس���امة الغ���ول: »جئنا اليوم 
لنا،  بإص���دار هويات ش���خصية  للمطالبة 
خاص���ًة وأن���ي أمكث ف���ي غزة من���ذ أكثر 
م���ن 20 عاًم���ا دون أن أحص���ل عليها، في 
وقت ال أس���تطيع فيه الس���فر إلى الخارج، 
ا من األوراق الرس���مية  لعدم امتالك���ي أّيً

الفلسطينية«.
وأوض���ح الغ���ول أن حصوله عل���ى الهوية 
الرسمية حق له مثل بقية شعبنا، مضيًفا: 
»ال زلنا نطالب الحكومة التي تعاقبنا ألكثر 
من 20 عاًما بحقنا الوطني، وهو مكتس���ب 

لنا وفق القوانين والشرائع«.
وأض���اف »ال يس���عنا إاّل أن نقول للحكومة 
حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفي معاناة لنا، 
طفح الكيل، لم نعد نتحّمل أكثر من ذلك«.

وأوضح الغول أنه كان في مصر وعاد لغزة 
بع���د عام 1994، وتق���دم بطلب هوية ولم 
ش���مل، وُوعد بإصدار هوي���ات؛ »لكن حتى 

اللحظة لم نحصل على شيء«.
ووجه رس���الة إلى الرئي���س محمود عباس 
ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الشؤون 
المدنية حس���ين الش���يخ طالبهم بضرورة 
العمل على حل قضيتهم، ولم الشمل مع 
عائالتهم، وإصدار هويات شخصية وجواز 

سفر.
و »الجواز المصّفر« هو وثيقة فلس���طينية 
أصدرته���ا الس���لطة لالجئي���ن الذي���ن ال 
يملكون »هوّيات ش���خصية« بس���بب منع 
االحتالل اإلسرائيلي السماح لهم بإصدار 

هوّيات فلسطينية.

وقفة في غزة للمطالبة بـ »لم شمل« العائالت

دولة فل�سطني مئات امل�ستوطنني ..
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة
يف الق�سية احلقوقية رقم 467/2020 حقوق

يف الطلب رقم 218/2021
مذكرة تبليغ حكم بالن�سر امل�ستبدل

المس���تدعية/ شركة أبناء كريم للسيارات ويمثلها السيد / سميح محمد 
کريم - هوية رقم )908097348( - غزة - التفاح بجوار الس���فن أب شركة 

أبناء كريم  وكيلها المحامي غسان عبد المولى أبو لحية
المستدعى ضده 1 - رائد يوسف محمد صالح

جباليا البلد محطة البترول هوية رقم )800651648( مجهول محل اإلقامة حاليا
دعوی حقوق رقم 467/2020 مدني

التفاصيل: إلى المس����تدعى ض����ده المذكور أعاله بما أن محكمة صلح ش����مال غزة 
قد أص����درت قرارا بتاري����خ 24/2/2021م يقضي )حكمت المحكم����ة بإلزام المدعى 
عليهم����ا1 -  رائد يوس����ف محمد صالح 2 - عماد أحمد س����ليمان عم����ار بدفع مبلغ 
وقدره )46200 ش����يكل( )س����تة وأربعون ألفًا ومائتا شيكل( لصالح المدعية شركة 
أبناء كريم للس����يارات ويمثلها السيد / سميح محمد كريم مع إلزام المدعى عليهما 
بالرس����وم والمصاريف و 400 ش����يكل أتعاب المحاماة( ونظ����را ألنك مجهول محل 
اإلقامة، وحسب اختصاص محكمة صلح شمال غزة وعمال بنص المادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناء على قرار الس����يد/ 
قاضي محكمة صلح ش����مال غزة في الطلب الحقوقي رقم 2021/218 بالس����ماح لنا 

بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل بالحكم حكما صدر بتاريخ 24/02/2021م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
اأ. هاين الهندي

إعالن 
فقد 
هوية

 أعلن أنا المواطن / محم���ود مروان علي العصار
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )405138132( 
فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أك���د رئي���س وزراء االحتالل نفتالي بينت، مس���اء أمس األحد، على أهمي���ة الحفاظ على حرية 

العبادة لليهود في الحرم القدسي.
وعّبر بينت، وفق بيان صادر عن مكتبه، عن ش���كره لوزير األمن العام بارليف، ومفتش »الشرطة 
اإلسرائيلية« العام شبتاي، وذلك على إدارة األحداث في الحرم القدسي ب� »مسؤولية واحترام«. 

على حد قوله.
واقتحم المس���جد األقصى امس، أكثر من 1500 مس���توطن؛ في ارتفاع يقدر بنحو %42 عن 
عدد المس���توطنين الذين ش���اركوا في االقتحامات التي تزامنت مع ذكرى ما يسمى ب�«خراب 
الهيكل«، العام الماضي. يشار إلى أن أعضاء »كنيست« من أحزاب االئتالف الحكومي، شاركوا 
امس في اقتحامات األقصى، من بينهم عضو الكنيس���ت عاميحاي شيكلي، وعضو الكنيست 
يوم طوف حاي خلفون، عن حزب »يمينا«، باإلضافة إلى عضو »الكنيس���ت«، ش���ارون هسكيل، 

عن حزب »تيكفا حداشا«.

بينت: يجب الحفاظ على حرية 
العبادة لليهود في الحرم القدسي



االثنين 9 ذو الحجة 1442 هــ 19 يوليو 2021 م

طوكيو/ االستقالل:
بيع عنقود عنب أحمر من نوع »روبي رومان« في افتتاح موسم القطاف باليابان بـ 

1.4 مليون ين ياباني )نحو 12 ألفا و700 دوالر(.
ودفع التايواني هسيه مينغ تا وهو صاحب سلسلة متاجر، 1.4 مليون ين ياباني 
)12700 دوالر( لعنقـــود عنـــب في المزاد االفتتاحي مع بدء موســـم الجني في 

مقاطعة إيشيكاوا، بحسب وكالة »كيودو« اليابانية لألنباء )رسمية(.
وفي تصريح صحفي، قال مينغ تا إنه يرغب بتعريف عنب »روبي رومان« للشعب 

التايواني، معتبرا أن السعر الذي دفعه يعد قليال بالنظر إلى جهود المزارعين.
وعرضت العناقيد في افتتاح الموســـم بسعر أعلى بـ 100 ألف ين )910 دوالرات( 
مقارنة بسعر العام الماضي. ووفق وكالة كيودو بيع 253 عنقودا من هذا العنب إثر 
المزاد االفتتاحي. وبدأت قصة هذا النوع من العنب عام 1995 عندما قدم مزارعون 
اقتراحـــا لمركز البحوث الزراعية في المقاطعة إلنتاج نوع ضخم من العنب األحمر، 
وأجرى الباحثون عمليات انتقاء إلنتاج عنب مميز في حجمه وطعمه ولونه وسهولة 

زراعته على مدى 14 عاما حتى بات »روبي رومان« بمثابة كنز مقاطعة إيشيكاوا.
وفـــي عام 2008 عرض عنب »روبي رومان« للبيـــع ألول مرة، وذاع صيته باعتباره 
أغلى أنواع العنب في العالم بسعر 910 دوالرات لعنقود يزن 700 غرام، وبمعدل 

26 دوالرا للحبة الواحدة.

اليابان.. بيع عنقود عنب 
بـ 12 ألفًا و700 دوالر

) APA images (        مواطن يجهز كعك العيد يف مدينة نابل�س

تونس/ االستقالل:
 أقدمت أم في مدينة المنســـتير التونســـية علـــى قتل طفلها 

المصاب بالتوحد، بعد قيامه بـ »تصرفات تثير غضبها«.
وأفادت إذاعة »موزاييك أف أم« بأن فرقة الشرطة العدلية بمنطقة 
األمن الوطني بالمنســـتير تمكنت من الكشـــف عن جريمة قتل 

طفل يبلغ من العمر 11 سنة من قبل والدته بمدينة المنستير«.
وأضافت أن »تقرير الطب الشــــرعي أكــــد أن الوفاة ناتجة عن 
عملية خنق للطفل حيث تمكنت فرقة الشــــرطة العدلية في 
ظرف وجيز من الكشف عن مالبسات الجريمة التي تبين أن أم 

الضحية هي من نفذها«.

اسطنبول/ االستقالل:
نظمت فـــي مدينة إســـطنبول التركية مســـابقة الختيار »أكبر 
وأجمل« أضحية، شاركت فيها 17 من األضاحي وسط إقبال كبير 
من المواطنين. وجرت المســـابقة في ســـوق األضاحي بمنطقة 
سلطان غازي في إسطنبول، حيث شهدت لحظات ممتعة بتزيين 

األضاحي وزجها في المنافسة من قبل أصحابها.
واختارت لجنة التحكيم العجل »يارن« الذي جرى بيعه مقابل 35 

ألف ليرة تركية )حوالي 4110 دوالرات(، ووزنه طن و190 كغم.
وتم تكريم الفائز األول بليرة ذهبية، والثاني بـ«باديشـــاه« وهي 

نصف ليرة ذهبية، والثالث بـ »كوسة داغ« وهي ربع ليرة ذهبية.

تونسية تقتل ابنها المصاب 
بالتوحــد ألنــه أغضبهــا

مســابقة الختيــار أجمــل
 أضحيــة فـي إسطنبــول


