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غزة/ االستقالل:
ألقى شبان فلس���طينيون، مس���اء امس، زجاجات حارقة صوب 
سيارات للمستوطنين في المنطقة الواقعة بين القدس المحتلة 
ومس���توطنة »غوش عتصيون« الجاثمة على أراضي المواطنين. 
وأفادت وس���ائل إعالم محلية، بأن ش���بانا ألقوا زجاجات حارقة 
تجاه س���يارات للمس���توطنين على طريق األنفاق بين القدس 
و«غوش عتصيون« دون وقوع إصابات. وتقع مس���توطنة »غوش 

عتصي���ون« في جب���ل الخليل إلى الجنوب مباش���رة من القدس 
وبيت لحم في الضفة الغربية. وتش���هد مدينة القدس المحتلة 
حالة من التوتر واالحتقان بس���بب االنتهاكات المتصاعدة التي 
ينفذها المس���توطنون وجنود االحتالل في المس���جد األقصى 
المبارك. وش���هد األسبوع الماضي اندالع مواجهات مع االحتالل 
في 46 نقطة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، أدت إلى إصابة 
جنديين من قوات االحتالل وثمانية مستوطنين رشقا بالحجارة.

شبان يواجهون اقتحام سيارات 
المستوطنين في القدس بالزجاجات الحارقة

القدس المحتلة – الضفة الغربية/ االستقالل:
ش���يع مئات المواطنين يوم أمس، جثمان الشهيد 
يوس���ف نواف مح���ارب )22 عاًما( بقري���ة عبوين 
ش���مال مدين���ة رام الله وس���ط الضف���ة الغربية 

المحتل���ة. واستش���هد محارب يوم أم���س، متأثرا 
بإصاب���ة تعرض لها خ���الل مواجهات مع االحتالل 
ببلدة سنجل المجاورة قبل أكثر من شهرين، حيث 
أصيب بالرصاص الحي في الظهر بصورة مباش���رة، 

وأدخل على إثرها المستشفى بحالة حرجة، وخضع 
للعالج إلى أن فارق الحياة. وانطلق موكب تش���ييع 

الش���هيد م���ن مستش���فى رام الله 
بجنازة محمولة نحو منزل الش���هيد، 

تشييع جثمان الشهيد »محارب« برام الله 
وعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى 

خلف لـ »االستقالل«: لن نصمت أمام سياسة 
»العقاب الجماعي« التي يمارسها االحتالل ضد غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد مجلس األوقاف والش���ؤون والمقدس���ات اإلس���المية في القدس، رفضه 

المطلق ش���كاًل ومضمونًا ل���كل ما يحتويه "المخط���ط الهيكلي 
المحل���ي لمركز مدينة القدس" الذي يس���عى االحتالل لتنفيذه. 

غزة / االستقالل:
أثنت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين على الالعب الجزائري فتحي نورين 

الذي انسحب من بطولة األلعاب األوليمبية. ورفض الالعب فتحي 
نورين خوض المنافسة مع العب إس���رائيلي التزامًا منه بمحاربة 

الجهاد اإلسالمي: الجزائري نورين يعكس 
نبض الشعوب التي ال تعترف باالحتالل

»مجلس األوقاف« يحذر من مخطط 
تهويدي لمركز مدينة القدس

غزة/ قاسم األغا:
ر عض���و اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين محمود   َحذَّ

خلف، االحتالل اإلس���رائيلي من مغّبة اس���تمراره في تش���ديد 
حصار الشامل على شعبنا في قطاع غزة، غبر إغالق المعابر، ومنع 

رام الله / االستقالل:
اقتحم���ت ق���وات القم���ع التابع���ة إلدارة س���جون 
االحتالل يوم أمس، قس���م )14( المعبار في سجن 

"عوفر"، وعزلت أحد األس���رى القابعين فيه. ورفضًا 
العتداءات االحتالل شرع أسرى عوفر بإغالق األقسام 
كخطوة احتجاجية، وس���ط حالة من التوتر الشديد 

بين األس���رى. بالتزامن مع ذلك نقلت إدارة س���جون 
االحت���الل أربعة أس���رى مضربين عن 
الطع���ام، في س���جن ريم���ون إلى عدة 

توتر في سجن عوفر واالحتالل ينقل أسرى مضربين من سجن ريمون

االحتالل يتراجع عن هدم 
خيام االعتصام بالشيخ جراح

مستوطنو »أفيتار« يتالعبون بقرار 
إخالء مستوطنتهم إلنشاء اخرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
تراجعت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أم���س، عن هدم 
خيام االعتصام المس���اندة ألهالي حي الشيخ جراح؛ نظًرا لتجمع 

نابلس/ االستقالل:
س���مح جيش االحتالل خالل االيام االخيرة للعشرات من المستوطنين بالمبيت 

في موقع عس���كري مهجور في االغوار الشمالية. وذكرت صحيفة 
»هآرتس« العبرية ان المس���توطنين حضروا الى المكان قبل عدة 

 15 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

وفاة و101 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

إلغاء اتفاقية نقل النفط اإلماراتي 
لـ »إسرائيل« يعصف بعالقاتهما

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم امس، تسجيل حالة وفاة و101 
إصاب���ة جديدة بفي���روس »كورونا« بعد فحص 4693 ش���خًصا في 

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذرت دولة اإلم���ارات العربية المتحدة ي���وم أمس، من بوادر 
أزمة دبلوماس���ية س���تعصف بعالقاتها مع »إسرائيل«، عقب 

االحتالل يشن حملة مداهات 
ت�شييع جثمان �ل�شهيد يو�شف حمارب يف قرية عبوين �شمال ر�م �هلل �أم�س      ) APA images (واعتقاالت في الضفة والقدس
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الضفة الغربية- القدس المحتلة / االستقالل:
ش���نت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي، يوم 
أمس، حملة اعتقاالت ودهم ألنحاء متفرقة 
الغربي���ة والقدس  من محافظ���ات الضفة 

المحتلتين.
ففي الخليل أفادت مصادر محلية، بأن قوات 
االحت���الل اعتقلت المواطني���ن حافظ عبد 
الحفيظ غي���ث )52 عاما(، وأمير أبو زينة من 
المدينة، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

واعتقلت قوات االحتالل فتى وش���ابين من 
نعلين وسلواد في محافظة رام الله.

وأف���ادت المص���ادر ب���أن ق���وات االحتالل، 
اعتقلت الش���ابين محمد خليل س���رور )23 
عاما(، وعبد الله خليل س���رور )18 عاما( من 
بل���دة نعلين غربا، أثن���اء مرورهما عبر حاجز 
عس���كري على مدخل بلدة دي���ر بلوط غرب 

سلفيت.
وأضاف���ت المص���ادر، أن ق���وات االحت���الل 
اعتقلت الفتى يوس���ف س���ائد حامد )17 
عاما( من بلدة سلواد ش���مال شرق رام الله، 
كما داهمت عددا من منازل المواطنين في 

قرية الطيبة شرقا، وفتشتها.
كم���ا أف���ادت مص���ادر محلية، ب���أن قوات 
االحت���الل اعتقلت ميالد محمد حساس���نة 
)25 عام���ا(، من بلدة العبيدية ش���رق بيت 
لح���م، بعد ده���م منزل ذويه وتفتيش���ه، 
فيما اعتقلت مواطنا من بلدة طمون جنوب 

طوباس.
وأوض���ح مدير نادي األس���ير ف���ي طوباس 
كمال بني عودة، بأن االحتالل اعتقل األسير 
المح���رر عزمي بن���ي ع���ودة )45 عاما( بعد 

مداهمة منزله في طمون.
وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان 

وق���وات االحتالل، نتج عنه���ا عدة إصابات 
باالختناق جراء إطالق االحتالل قنابل الغاز 

المسيل للدموع.
كما اعتقلت ق���وات االحتالل مواطَنين من 
بلدة قباطي���ة جنوب جنين وس���ط اندالع 

مواجهات.
وذكرت مص���ادر أن قوات االحتالل اعتقلت 
المواطَني���ن أحمد بس���ام أبو ال���رب، وأمير 
أب���و حويلة، عقب اقتح���ام البلدة ومداهمة 
منزليهما وتحطي���م محتوياتهما، ما أدى 
إل���ى اندالع مواجهات بين الش���بان وقوات 
االحتالل التي أطلقت قنابل الغاز واألعيرة 

النارية دون وقوع أي إصابات.
وأضافت المصادر، أن االحتالل استولى على 
مركبة تعود للمواطن جمال حسن نباهين 
ف���ي منطق���ة واد ابو فريح���ة بمدينة بيت 

ساحور شرق بيت لحم.
كم���ا اعتقلت ق���وات االحتالل فجًرا ش���اًبا 
من بلدة بيتا جنوب نابلس ش���مال الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلي���ة بأن قوات االحتالل 
اقتحمت بلدتي بيت���ا وأوصرين، واعتقلت 
الش���اب محمد رش���اد حمايل بعد مداهمة 

منزله في بيتا.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل 
والشبان الذين أمطروها بالحجارة والزجاجات 
الحارقة، وسط إطالق قنابل الصوت بكثافة.

الق���دس اعتقل���ت ق���وات االحتالل  وفي 
اإلس���رائيلي، يوم أمس، فتيين مقدسيين 
بع���د توقيفهما في منطقة ب���اب العامود 

بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلي���ة أن جنود االحتالل 
قاموا بإيق���اف الفتيين ف���ي منطقة باب 
العامود وأخضعوهما لالس���تجواب قبل أن 
يقوموا باعتقالهما واقتيادها إلى جهة غير 

معلومة.

وس���بق اعتقال االحتالل للفتيين في باب 
العامود، اعتقال الش���اب محمود صالح من 
سكان بلدة س���لوان، خالل تواجده في حي 
الش���يخ جراح للتضامن مع سكانه ضد قرار 

االحتالل هدم خيمة التضامن داخل الحي.
وكان ناشطون ومتضامنون اعتصموا، يوم 
أمس في حي الش���يخ جراح المهدد بإخالء 
سكانه قسرا بالقدس المحتلة، رفضا لقرار 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم خيمتي 

تضامن وسط الحي.
كما اعتقلت قوات االحتالل »االس���رائيلي«، 

فتاة من مدينة القدس المحتلة.
وأفاد ش���هود عي���ان، أن ش���رطة االحتالل 
اعتقلت الفتاة خ���الل تواجدها في باحات 
المسجد األقصى واقتادتها الى جهة غير 

معلومة ودن معرفة اسباب اعتقالها.
المقدس���يين  االحت���الل  ويس���تهدف 
والمرابطي���ن منهم على وج���ه الخصوص، 
من خ���الل االعتقاالت واإلبع���اد والغرامات، 
بهدف إبعاد المقدس���يين عن المس���جد 
األقصى، وتركه لقمة س���ائغة أمام األطماع 

االستيطانية.
ويأتي تصعيد االحتالل بحق المرابطين في 
المسجد األقصى، إثر المحاوالت المتواصلة 
من س���لطات االحتالل لتغيي���ر الواقع على 
األرض داخ���ل األقصى، وتمرير تقس���يمه 

زمانيا ومكانيا.
وصعدت قوات االحتالل في اآلونة األخيرة 
من اس���تهداف المقدس���يين م���ن خالل 
االعتقال واإلبعاد واالستدعاء بهدف إفراغ 
المدينة المقدسة عموما والمسجد األقصى 
على وج���ه الخصوص وصوال إل���ى تهويد 

مصلى باب الرحمة.

االحتــالل يشــن حملــة مداهمـات واعتقــاالت فــي الضفــة والقدس

غزة/ االستقالل:
الش���عبي  النض���ال  جبه���ة  نظم���ت 
الفلس���طيني أمام مق���ر اللجنة الدولية 
للصليب األحمر بمدينة غزة يوم أمس، 
وقفة تضامنية داعم���ة لنضال الحركة 
األسيرة في سجون االحتالل االسرائيلي.

وأك���دت تراجي أبو رجيلة عضو المكتب 
السياس���ي لجبه���ة النضال الش���عبي 
الفلسطيني على ضرورة توحيد الجهود 
ومواصل���ة النضال مع أس���رانا وذويهم 
ومناضلي شعبنا الذين لم يتوانوا للحظة 
عن الدف���اع عن قضية االس���رى، ودعم 
صموده���م، ونصرتهم ف���ي معاركهم 
البطولية من أجل الحرية واالنعتاق من 

باستيالت االحتالل. 
وقالت أبو رجيلة: »إنه ورغم كل الجهود 
المبذولة لتحقيق المصالحة واستعادة 
الداخلي  الوطنية فإن االنقسام  الوحدة 
م���ا زال يجثم عل���ى صدورن���ا ويبعثر 
جهودنا وينهك قوانا«، مشيرة إلى أنه 
ورغم حالة النه���وض الوطني والتالحم 
الش���عبي الذي تجلى ب���أروع صوره في 
الق���دس، والتصدي  معركة الدفاع عن 
لمحاوالت االحتالل لتهجير أبناء شعبنا 
في الشيخ جراح، والصمود الفلسطيني 

البطولي أم���ام الح���رب الهمجية التي 
شنها االحتالل على قطاع غزة، إال أن ذلك 
لم يترجم الى مصالحة وطنية حقيقية 
ترتق���ي لتضحي���ات ش���عبنا ولدم���اء 

الشهداء وصمود األسرى ومعاناتهم.
ودع���ت أبو رجيل���ة ال���كل الوطني إلى 
الش���روع الفوري في حوار وطني شامل 
لتطبيق ما تم التوافق عليه في اجتماع 
االمناء العامين في ش���هر ايلول العام 

الماضي ولقاء الفصائل في القاهرة . 
وأدانت أبو رجيلة ما تش���هده المنطقة 
من هرولة نحو التطبيع مع دولة االحتالل 
وآخرها افتتاح س���فارة لدول���ة اإلمارات 
في إس���رائيل، وهو ما يشكل طعنة في 
خاصرة شعبنا، وسمح لالحتالل باختراق 
المنظومة العربية التي كانت على الدوام 

داعما ومساندا لنضال شعبنا.
 وأكدت أن األم���ة العربية بحاجة اليوم 
واكثر من أي وقت مضى إلحياء التضامن 
العرب���ي واس���تنهاض جامع���ة الدول 
العربي���ة واحياء مكت���ب المقاطعة مع 
دولة االحتالل والعمل على كافة الصعد 
رسميا وشعبيا لوقف مسلسل التطبيع 
ومنع ان���زالق انظمة جديدة للتطبيع مع 

دولة االحتالل. 

وطالب���ت أبو رجيل���ة بتوحي���د الصف 
العمل  وتطوير  وتفعيل  الفلس���طيني 
الوطن���ي المق���اوم ، وتطوير أس���اليب 
جدي���دة للمقاوم���ة الش���عبية والقيام 
بحملة سياس���ية دبلوماس���ية لتعرية 
االحتالل وكشف جرائمه أمام المجتمع 

الدولي، 
ودع���ت المنظمات الدولي���ة إلى تحمل 
الحماية لشعبنا  مس���ؤولياتها وتوفير 
والعمل على عزل هذا الكيان سياس���يًا، 
والمطالبة بمحاكمة قادة وجنراالت العدو 

كمجرمي حرب.
وأكدت أبو رجيلة عل���ى ضرورة تفعيل 
قضية االس���رى محليا ودوليا لمواجهة 
غطرس���ة وجب���روت س���لطات س���جون 
االحت���الل، ووق���ف سياس���ة االعتقال 
االداري والتعذي���ب واالهم���ال الطب���ي 

وحرمان االسرى من زيارة االهالي. 
وقال���ت أن المجتم���ع الدول���ي مطالب 
اليوم بتحمل مسؤولياته والضغط على 
حكوم���ة االحتالل لإلفراج عن االس���رى 
وااللت���زام بالقان���ون والمواثيق الدولية 
وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة واالعالن 
العالمي لحقوق االنسان ووقف التعاطي 

مع دولة االحتالل كدولة فوق القانون.

دعوة إلى تبني خطة وطنية داعمة لقضية األسرى في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس هيئة شؤون األس���رى والمحررين قدري أبو بكر، إنه إذا استمرت إدارة السجون بالضغط 
والتنكيل على األس���رى المعتقلين إداريا والمضربين عن الطعام، فإنهم بصدد تصعيد إضرابهم 
باالمتناع عن تناول الماء والملح. وبين أبو بكر في تصريح له، أن إدارة السجون نكلت بعدد من األسرى 

المضربين عن الطعام، وقامت بنقلهم إلى عدة سجون، بهدف كسر َإضرابهم عن الطعام.
وأضاف »األس���رى ه���ددوا في حال اس���تمرت اإلدارة في الضغط عليهم س���وف يصعدون  إضرابهم 
باالمتناع عن تناول الماء والملح«. وأكد أن اإلدارة تحاول بكل السبل كسر إضراب األسرى ومنعها انضمام 
أس���رى آخرين لإلضراب، ألن عدد األسرى المضربين عن الطعام مرشح للزيادة. وشدد أبو بكر على وجود 
خطورة على حياة األسرى، في حال استمر إضرابهم عن الطعام وخاصة لو امتنعوا عن تناول الماء والملح.

خان يونس/ االستقالل:
توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، يوم أمس، لمسافة محدودة خارج السياج األمني شرقي محافظة خانيونس 
جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بتوغل أربع جرافات عسكرية ترافقها آليتان من نوع »مركافاه«، انطالًقا 

من بوابة موقع »كيسوفيم« شرقي بلدة القرارة شرقي خانيونس، مسافة تقدر بحوالي 100 متر.
واش���ارت إلى أن الجرافات باشرت بعمليات تجريف فور توغلها، بإسناد من الدبابات المتوغلة وأخرى داخل 
السياج األمني المتمركزة فوق سواتر ترابية؛ فيما تحلق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة على علو منخفض.

أبو بكر: األسرى بصدد اإلضراب عن الماء 
والملح إذا استمر التنكيل بحقهم

توغل محدود آلليات 
إسرائيلية شرق خانيونس
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غزة/ قاسم األغا:
ر عض����و اللجن����ة المركزي����ة للجبهة   َح����ذَّ
الديمقراطي����ة لتحري����ر فلس����طين محمود 
خل����ف، االحت����ال اإلس����رائيلي م����ن مغّبة 
استمراره في تش����ديد حصار الشامل على 
ش����عبنا في قطاع غزة، غبر إغ����اق المعابر، 
ومنع إدخال المساعدات اإلنسانية، والمواد 

الازمة إلعادة إعمار القطاع. 
وق����ال خل����ف ف����ي مقابل����ة م����ع صحيفة 
»االستقال« أمس اإلثنين، إن قوى وفصائل 
المقاومة ل����ن تقف مكتوف����ة األيدي أمام 
سياس����ة العقاب الجماعي، التي يمارسها 
االحتال ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني، 
يعيشون تحت الحصار واإلغاق الشاملَين، 

منذ نحو 15 سنة على التوالي«. 
وأوض����ح أن االحت����ال ويمين����ه المتطّرف 
وحكوم����ة المس����توطنين الحالي����ة لدي����ه، 
ستفش����ل في تحقيق هدفها من وراء تلك 

السياس����ة »الهادفة إلى فرض أمر واقع 
����ا المجتمع الدولي  على قطاع غزة«، داعّيً
إلى تحّمل مس����ؤولياته في لجمها، وفق 

تعبيره. 
وأضاف »هذه السياس����ة التي تمارسها 
حكومة اليمين واليمين المتطرف داخل 
الكيان ترقى إلى جرائم حرب، وتتعارض 
مع القانون الدولي اإلنس����اني والمواثيق 
الدولية؛ ما يس����تدعي سرعة التدخل من 
قبل المؤسسات الدولية لوضع حّد لهذا 
التغول على حقوق شعبنا الفلسطيني«. 
ومنذ انتهاء الع����دوان األخير على قطاع 
غزة ي����وم 21 ماي����و )أّي����ار( الماضي، لم 
يتوق����ف  االحتال في ف����رض المزيد من 

اإلجراءات لتشديد الخناق على غزة، وعرقلة 
إدخ����ال المس����اعدات ومواد البن����اء الازمة 

إلعادة إعمار ما دّمره العدوان.
ويواص����ل االحت����ال قصف أه����داف في 

قط����اع غ����زة؛ بذريع����ة ال����رّد عل����ى إطاق 
البالون����ات الحارقة، التي يطلقها الش����ّبان 
الفلس����طينيين صوب مناطق »غاف غزة«؛ 
تعبيًرا عن حالة الغضب والرفض الش����عبي 
للحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع. 

 وف����ي الس����اعات األخيرة، ش����ّنت 
طائ����رات االحتال الحربي����ة غارات 
ع����ّدة على مواق����ع للمقاومة وأراٍض 
زراعي����ة بالقط����اع، دون التبليغ عن 

إصابات.
ومس����اء أمس، زعمت وس����ائل إعام 
عبرية اندالع حرائق في مستوطنات 
»الغ����اف«، س����ببها إط����اق بالونات 
الش����رقية  المناط����ق  م����ن  حارق����ة 
والش����مالية لقط����اع غزة، ف����ي وقٍت 
توعد فيه وزير حرب االحتال »بيني 
غانتس« بردٍّ قاٍس حال تواصل إطاق 

البالونات.  
واّدعت القناة )12( العبرية أن حريًقا 
بالون  اندلع في »كيس���وفيم«؛ نتيج���ة 
ح���ارق، فيما زعمت صحيف���ة »يديعوت 
احرن���وت« ب���أن بالوًنا آخر يحم���ل مواد 
متفج���رة، أح���دث دوي انفج���ارات في 

مستوطنات »غاف غزة«.
إلى ذل����ك، نقل موق����ع »واّل����ا« العبرّي عن 
»غانتس« قول����ه إن دولة االحتال لن تقبل 
التي فرضتها  الجدي����دة  المعادلة  بتغيير 
في أعقاب الع����دوان األخير، وعليه فإن الرّد 
ا إذا استمّر إطاق البالونات  سيكون قاس����ّيً

الحارقة والمتفجرة«، على حّد وصفه.  
وف����ي وقت س����ابق، قّرر االحت����ال تقليص 
مس����احة الصيد المس����موحة في بحر قطاع 
غ����زة، من 12 ميًا إلى 6 أميال بحرية«، الفًتا 
إلى أن قراره »سيبقى ساري المفعول حتى 

إشعار آخر«.
وق����ال منس����ق أعم����ال حكوم����ة االحتال 
الجنرال غس����ان عليان إنه »وبعد سلس����لة 
م����ن التقييم����ات لألوض����اع، وف����ي أعقاب 
إطاق البالون����ات الحارقة من القطاع باتجاه 
قرار  اّتخ����اذ  تق����رر  الغاف؛  مس����توطنات 

تقليص مسافة الصيد«.

خلف لـ »االستقالل«: لن نصمت أمام سياسة »العقاب الجماعي« التي يمارسها االحتالل ضد غزة

غزة/ االستقال:
كش���ف رئيس مكتب العاقات الوطنية في 
حرك���ة حماس وعض���و المكتب السياس���ي 
للحركة حس���ام بدران، عن الس���بب الحقيقي 
وراء تعثر مفاوضات التهدئة وتثبيت وقف 

إطاق النار.
وقال بدران: "إن تغير الحكومات اإلسرائيلية 
ال يعنينا، وإنه كلما شعرنا ان هناك نوًعا من 
التردد والتلكؤ وتعطي���ل مفاوضات تثبيت 
وقف إطاق النار ورفع الحصار عن غزة، سنلجأ 
بالتوافق م���ع الفصائل في غزة الس���تخدام 

آليات مختلفة للضغط على االحتال”.
وأكد بدران ف���ي تصريح له، أن حركة حماس 

س���تقوم بكل ما يل���زم من أج���ل أن يعيش 
الشعب الفلس���طيني بحرية وكرامة، موضًحا 
أن الس���بب الرئي���س في تعث���ر مفاوضات 
التهدئ���ة هو تغي���ر الحكومة اإلس���رائيلية 
التي تعان���ي من نقص الخبرة السياس���ية، 

وخافاتها الموسعة الداخلية.
من جانب آخر، أش���ار بدران إلى أن غياب الحد 
األدنى من الوحدة الفلس���طينية أضعف من 
الق���درة على االس���تثمار السياس���ي األمثل 
النتصار معركة سيف القدس، مطالًبا بإصاح 
منظمة التحرير الفلس���طينية بشكل يضمن 

مشاركة الكل السياسي فيها.
وق���ال ب���دران: “إن الطرف المس���يطر على 

المنظم���ة، يرف���ض لغاية اآلن أي���ة محاولة 
إلصاحها، وأقدم على إلغاء االنتخابات بحجة 
القدس، وأوقف مس���ار الوحدة الفلسطينية 

الذي كان يستبشر به شعبنا وفصائله”.
وحول الوع���ود الضخمة إلع���ادة اإلعمار، قال 
رئيس مكتب العاقات الوطنية في حماس، 
“إن تجرب���ة قطاع غزة في الحروب الس���ابقة 
تؤكد أن عدًدا من الدول ال تلتزم بتعهداتها 
بإعمار غزة”، مؤكًدا أن الحكومة اإلس���رائيلية 

الجديدة تعيق عملية اإلعمار.
وق���ال بدران: “إن الحركة ل���ن تقبل محاوالت 
أي دولة في العالم، اس���تغال تبرعها إلعادة 

إعمار قطاع غزة للضغط على المقاومة”.

القدس المحتلة/ االستقال:
أكد مجلس األوقاف والش���ؤون والمقدس���ات اإلس���امية في القدس، رفضه 
المطلق ش���كًا ومضمونًا لكل ما يحتويه "المخط���ط الهيكلي المحلي لمركز 

مدينة القدس" الذي يسعى االحتال لتنفيذه.
وبين المجلس في بيان له، أن المخطط تم إعداده من خال ما يس���مى باللجنة 

المركزية للتخطيط والبناء، في شهر تشرين األول من العام 2020.
وأضاف: "س����لطات االحتال وضعت نفس����ها اليوم في صراع مباش����ر مع 
التواجد المقدس����ي عبر أحد أخطر المخططات وأكثرها تدميرًا واستهدافًا 
ألحد أهم المراك����ز الثقافية والحضارية والتجارية ف����ي المدينة المتمثل 
بش����ارع الس����لطان الناصر صاح الدين وعموم المنطقة الشمالية المحيطة 

بالبلدة القديمة".
وأوض���ح المجلس، أن حقيق���ة هذا المخطط "تهوي���دي مغلف ومنمق بحجج 

التطوير وإعادة التنظيم".
وبين أن جوهر هذا المخطط وأهدافه ال يمثل إال مشروع تقييد آخر للبناء على 
ما مس���احته 665 دونما تمتلك دائرة األوقاف اإلسامية الكثير من العقارات 

داخل حدوده.
وأك���د أن هذه المخططات وغيرها باطلة، وتتعارض مع كل المبادئ والقوانين 
واألع���راف الدولي���ة ويجب رفضها وع���دم التعاطي معه���ا والعمل إللغائها 

ووقفها.
ودع���ا "مجلس األوق���اف" كافة أبناء مدينة القدس لالتف���اف حول دائرتهم 
وأماكهم ومقدس���اتهم؛ للتصدي له���ذا المخطط وإبطال���ه وإلغائه بالطرق 

المشروعة.
وناش���د "المجلس" في بيانه العاهل األردني الملك عبد الله الثاني، بالتدخل 
المباش���ر لمن���ع ووقف ممارس���ات االحتال ف���ي أماك األوقاف اإلس���امية 

والمسيحية وفي عموم المدينة المقدسة.

غزة / االستقال:
أثنت حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين على الاعب الجزائري فتحي نورين الذي انسحب 

من بطولة األلعاب األوليمبية.
ورفض الاعب فتحي نورين خوض المنافس���ة مع العب إسرائيلي التزامًا منه بمحاربة التطبيع 

ودعما للقضية الفلسطينية وعدم االعتراف باالحتال.
وقال الناطق باس���م حركة الجهاد اإلس���امي في فلس���طين، طارق س���لمي، إن موقف البطل 
األوليمبي الجزائري "يمثل نبض الش���عوب العربية التي ال تعترف باالحتال وال تعطي وجوده 

أي شرعية".
وأشار سلمي، إلى أن البطل الجزائري فتحي نورين يمثل نهجًا أصيًا في األمة، موجها التحية 

للشعب الجزائري الذي أنجب أبطااًل يخلدون أمجاد ثورته وجهاده.

الجهاد اإلسالمي: الجزائري نورين يعكس قيادي بحماس يكشف سبب تعثر مفاوضات التهدئة
نبض الشعوب التي ال تعترف باالحتالل

رام الله/ االستقال:
انطلقت، مساء االثنين، تظاهرة على 
دوار المنارة وس���ط مدين���ة رام الله؛ 
المعارض السياسي  باغتيال  تنديًدا 
ن���زار بن���ات والمطالب���ة بالعدالة له 

ومحاسبة القتلة.
ف���ي  المش���اركين  عش���رات  وردد 
"بحكم  تن���دد  ش���عارات  المس���يرة 
العس���كر" ورفع���وا الفت���ات تطالب 
بمحاس���بة قتلة نزار بن���ات وتحقيق 

العدالة له.
 وكان ق���د دع���ا نش���طاء وح���راكات 
التظاهرة،  في  للمش���اركة  ش���عبية 
وفاًء للش���هيد نزار بن���ات وللمطالبة 
بمحاس���بة القتلة ومن يقف وراءهم، 

بعد مرور ثاثين يوًما على اغتياله.
وتحت ش���عار "ثاثون يومًا والدم لم 
يج���ف" أكدت الدعوات أن محاس���بة 
قتل���ة ن���زار ح���ق يطالب ب���ه جميع 

الفلسطينيين.
الغربية  الضفة  محافظات  وتش���هد 
منذ قرابة شهر مسيرات ومظاهرات 
من���ددة بجريم���ة االغتي���ال، وس���ط 
بمقتل  المتسببين  لمحاسبة  دعوات 

بنات.
وكانت منظم���ة العفو الدولية أكدت 
ش���نت  الفلس���طينية  الس���لطة  أن 

حملة قم���ع مروعة لقمع االحتجاجات 
الس���لمية باس���تخدام الق���وة غي���ر 
القانوني���ة، مس���تهدفة الصحفيين 
ونشطاء المجتمع المدني والمحامين 
بينما تخضع  التعسفية  باالعتقاالت 

المعتقلين لعمليات التعذيب.
وأضافت المنظمة ف���ي تقرير لها، أن 
التوترات في فلسطين تصاعدت منذ 
وفاة الناقد والناشط الفلسطيني البارز 
ن���زار بنات في الحجز ف���ي 24 يونيو. 

واغتال���ت أجهزة الس���لطة المعارض 
السياس���ي نزار بنات ف���ي 24 يونيو 
الماضي، بعد اقتحام المنزل الذي كان 
يتواجد ب���ه، إذ تعرض للضرب المبرح 
بأدوات خشنة، على مدار عدة ساعات، 
قبل أن ينقل جث���ة هامدة إلى إحدى 

مستشفيات المدينة.
لانتخاب���ات  مرش���ح  بن���ات  ون���زار 
التش���ريعية ع���ن قائم���ة الكرام���ة 
ومعارض سياس���ي للسلطة ومهتم 

والديمقراطي���ة،  اإلنس���ان  بحق���وق 
ونشط ضد مشروع التسوية واتفاقية 
أوسلو وهو من أهم النشطاء البارزين 
المعارضين للسلطة الفلسطينية في 

الضفة.
وكان ن���زار ناق���دا للفس���اد ولتقييد 
الحريات في الضفة، وتحدث في آخر 
ما نش���ره عن مخاطر صفقة اللقاحات 
الفاس���دة الت���ي حاول���ت الس���لطة 

تمريرها على الشعب الفلسطيني.

»مجلس األوقاف« يحذر من مخطط 
تهويدي لمركز مدينة القدس

تظاهرة في رام الله منددة باغتيال نزار بنات ومطالبة بمحاسبة قتلته
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اسم العطاءم

اس���تكمال اعمال انش���اء حزام 
واعم���دة وبناء الس���ور الجنوبي 

لمستشفى شهداء االقصى

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

سعر 
الكراسة 

)100( شيكل
 غير مستردة

 11:00
صباحًا

2021/51 1

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 عطاء تبعًا للش���روط 
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. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم األربع���اء الموافق 
2021/08/04 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. زيارة الموقع من قبل الش���ركات في مستش���فى شهداء االقصى يوم 
األحد الموافق 2021/08/01 من الس���اعة 10 حتى 12 ظهرًا بالتواصل مع 

المهندس ياسر نواس جوال رقم 0597918367.
4. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

6. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
7. إرف���اق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

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

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .9
www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 
  وزارة احلكم املحلي

 اإعـالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 إيداع المخطط التفصيلي المعدل لشبكة شوارع حي المواصي لالعتراض
منطقة تنظيم – الزوايدة

  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة أنها قد 
قررت بجلس���تها رق���م 2021/16 المنعق���دة بتاري���خ 2021/6/9 إيداع 
المخطط التفصيلي المعدل لشبكة شوارع حي المواصي المحصورة بين 
الش���ارع رقم )16( والش���ارع رقم )10( الذي أعدته اللجن���ة المحلية للبناء 

والتنظيم في بلدية الزوايدة والذي يشمل القطع والقسائم التالية :

وذلك وفقا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 .
وعليه ووفقا لنص المادة )17( من ذات القانون فإنه يجوز لجميع اصحاب 
الحقوق في االراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المشروع 
او بأي مش���روع اخر سواء بصفتهم من اصحاب هذه االمالك او باية صفة 
اخرى االطالع مجانا على المشروع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء 
والتنظيم بمقرها في بلدية الزوايدة خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعتراضات عليه خالل مدة س���تين يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن في 

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

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
  مبحافظات غزة

دولة فل�سطني  
لدى حمكمة بداية غزة امل�قرة 

يف الق�سية املدنية رقم )2015/753(  
    يف الطلب رقم )2021/1284(

مذكرة ح�صور/ حمكمة بداية غزة 
المدعي���ة: فاي���زة مصباح موس���ى جب���ر "الخضري بع���د ال���زواج" وكيلها 
العدلي الس���يد/ حس���ام زهير حم���دي الخضري بموجب وكال���ة عامة رقم 
)2015/14709( ع���دل رام الله بتاريخ 2015/8/5م. وكيلها المحامي/ جميل 

علي الحتو – من غزة الرمال شارع الوحدة عمارة أبو رمضان الطابق الثاني
المدعى علي���ه: مصطفى رفيق مصباح جبر "مجه���ول محل اإلقامة" اخر 

عنوان – غزة الرمال شارع الوحدة بجوار مطعم زهران 
قيمة الدعوى: تزيد عن مائة الف دينار اردني        نوع الدعوى: حقوق

قضية مدنية رقم: 753 / 2015 بداية غزة
بم���ا ان المدعي قد اقام عليك قضية لدى هذه المحكمة يطالبك بما جاء 
بالدعوى استنادا لما يدعيه في الئحة دعواه والمحفوظة لك نسخة منها 
في ملف هذه الدعوى والمعين لها جلس���ة يوم الخميس 2021/10/31م 
لذا يقتضى عليك ان تقدم جوابك التحريري بشان االدعاء المذكور خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انه في حال 
تخلفك عن ذلك سينظر في القضية حالة غيابك باعتبارك حاضر حسب 

القانون غزة في: 2021/7/25م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل 

رام الله / االستقالل:
حّمل نادي األسير سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياة األسير رامز 
اللحام )24 عاًما( من بيت لحم، والذي يعاني من تفاقم في وضعه الصحي مؤخًرا، يقابل 

ذلك مماطلة وإهمال إدارة سجون االحتالل في متابعته صحًيا.
وأوضح النادي في بيان له يوم أمس، أّن اللحام المعتقل إدارّيا منذ 18 ش���هًرا، تعرض 
قب���ل ثالثة أيام لوعكة صحية في س���جن "النقب الصح���راوي" أدت إلى فقدانه للوعي 

وإصابته بتشنجات.
ووفًق���ا للرواية المتوفرة حول ما جرى مع اللحام، فإن إدارة س���جن "النقب" ماطلت لمدة 
ساعة في االستجابة لطلب لألسرى المتمثل بتقديم اإلسعاف العاجل له، وحينما حضر 

السجانون لنقله أمروا بتقييده رغم ما يعانيه من تشنجات، األمر الذي رفضه األسرى.
وبين أن عمليات تقييد األس���رى  المرضى ُتشكل أبرز أش���كال عمليات التنكيل التي 
يتعرضون لها. ُيش���ار إلى أّن األس���ير اللحام أحد األسرى الذين عانوا على مدار سنوات 
من عمليات االعتقال اإلدارّي، وأعاقت متابعة وضعه الصحي، وكذلك استكمال مسيرته 
التعليمية. وطالب نادي األس���ير كافة جهات االختصاص وعلى رأسها اللجنة الدولية 
للصليب األحمر بضرورة التدخل لوضع حد لمعاناة األسير اللحام وكافة رفاقه المرضى، 

وضمان حقهم بالعالج الالزم لهم وفي الوقت المناسب.
وأشار إلى أنه وفًقا للمتابعة، فإن الحاالت المرضية بين صفوف األسرى في ازدياد، سيما 

بين صفوف األسرى الذين أمضوا سنوات طويلة داخل األسر.
ويبلغ عدد األسرى المرضى في سجون االحتالل نحو 550 أسيًرا.

رام الله / االستقالل:
اقتحم���ت قوات القمع التابعة إلدارة س���جون االحتالل يوم أمس، قس���م )14( 

المعبار في سجن "عوفر"، وعزلت أحد األسرى القابعين فيه.
ورفضًا العتداءات االحتالل شرع أسرى عوفر بإغالق األقسام كخطوة احتجاجية، 

وسط حالة من التوتر الشديد بين األسرى.
بالتزامن مع ذلك نقلت إدارة سجون االحتالل أربعة أسرى مضربين عن الطعام، 

في سجن ريمون إلى عدة سجون بعد التنكيل بهم.
وقال نادي األس���ير الفلسطيني، إن إدارة السجون نكّلت بأربعة أسرى مضربين 

في "ريمون" منذ 12 يوًما، ثم فرقتهم إلى عدة سجون.
واألس���رى هم محمود الفسفوس وتم نقله إلى عزل "بئر السبع"، واألسير جيفارا 
النمورة وُنقل إلى عزل "عس���قالن"، ورأفت الدراويش ُنقل إلى عزل "أوهليكدار"، 

فيما تم نقل األسير كايد الفسفوس إلى عزل "الرملة".
ويواصل إلى جانب هؤالء األس���رى، 11 أس���يرًا في س���جون االحتالل إضرابهم 

المفتوح عن الطعام، رفًضا لسياسة االعتقال اإلداري.

توتر في سجن عوفر واالحتالل ينقل 
أسرى مضربين من سجن ريمون

نادي األسير ُيحمل االحتالل المسؤولية 
عن حياة األسير رامز اللحام

القدس المحتلة/ االستقالل:
تراجعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم 
أم���س، عن هدم خيام االعتصام المس���اندة 
ألهال���ي حي الش���يخ ج���راح؛ نظ���ًرا لتجمع 
الناشطين والمتضامنين داخل الحي وخيام 
االعتصام بدعوة من أهالي الحي في محاولة 

نجحت في التصدي لعمليات الهدم.
ووزعت سلطات االحتالل إخطاًرا بهدم خيام 
التضامن مع أهالي الشيخ جراح التي يوجد 
داخلها متضامنون ومساندون ألهالي الحي 
بالتهجير والط���رد من منازلهم  المهددين 

لمصلحة المستوطنين.
وج���اء في إخطار بلدية االحتالل أنه س���يتم 
ه���دم الخي���ام في تم���ام الس���اعة الواحدة 

والنصف ظهرا.
واعتص���م الناش���طون والمتضامن���ون، في 
الحي عقب دعوات من اهالي الش���يخ جراح 

لهم للحضور قبل الساعة الواحدة ظهرًا في 
داخ���ل الحي، رفضا لقرار س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي هدم خيمتي تضامن وس���ط 

الحي.
وقال نبيل الكرد أحد سكان الحي في تصريح 
ل���ه: إن األهالي والمتضامني���ن توافدوا إلى 
مكان خيام االعتصام بعدما وزعت س���لطات 
االحت���الل اخط���ارًا بهدم خيمتي���ن نصبتا 
لمس���اندة أهالي الحي في مواجهة معركة 

التهجير القسري بحق سكانه.
يأت���ي ذلك مع تواصل اعت���داءات االحتالل 
على الوقفات وخي���ام التضامن على مدخل 
حي الش���يخ جراح رفضًا لحصاره المس���تمر 
منذ شهرين ونصف وسياسة االحتالل التي 

تهدف لتهجير سكان الحي.
وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر اإلخالء من 
المنازل التي ُتقيم فيه���ا منذ العام 1956. 

وتزع���م جماع���ات اس���تيطانية أن المنازل 
أقيمت عل���ى أرض كان���ت بملكية يهودية 
قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان، كما 

تنفيه وثائق بحوزتهم.
ويش���هد حي الش���يخ جراح مواجهات بين 
قوات االحت���الل ومس���توطنيه وبين أهالي 
والمتضامنين،  والمقدسيين والشبان  الحي 
الذين يتصدون القتحامات المس���توطنين 
واعتداءاتهم، ويؤكدون ثباتهم وصمودهم 

في منازلهم وأرضهم.
ويته���دد خط���ر التهجي���ر 500 مقدس���ي 
يقطن���ون ف���ي 28 منزاًل بالح���ي على أيدي 
جمعي���ات اس���تيطانية بعد س���نوات من 
التواط���ؤ مع محاكم االحتالل، والتي أصدرت 
مؤخًرا قراًرا بحق س���بع عائ���الت لتهجيرها، 
رغ���م أن س���كان الحي المالكي���ن الفعليين 

والقانونيين لألرض.

نابلس/ االستقالل:
سمح جيش االحتالل خالل االيام االخيرة 
للعش���رات م���ن المس���توطنين بالمبيت 
ف���ي موقع عس���كري مهجور ف���ي االغوار 

الشمالية.
وذكرت صحيف���ة "هآرت���س" العبرية ان 
المس���توطنين حضروا ال���ى المكان قبل 
عدة ايام لغاي���ات "التن���زه" إال ان الغاية 
الحقيقية كانت اقامة بؤرة اس���تيطانية 
جديدة تس���مى "علي���وت الياهو" حيث 
دارت مواجهات في المكان مع العش���رات 

م���ن الفلس���طينيين الرافضي���ن لوجود 
المستوطنين.

المس���توطنين  أن  الصحيف���ة  وبين���ت 
المتواجدين في المكان س���بق وأن اقاموا 
البؤرة االس���تيطانية "أفيتار" على أراضي 
بلدة بيتا جنوبي نابلس والتي تم التوافق 
م���ع حكومة االحتالل عل���ى اخالئها لعدة 

اشهر فقط وبعدها العودة اليها.
ونقلت الصحيفة ع���ن الجيش قوله بأنه 
سمح للمس���توطنين بالمبيت في المكان 
بع���د ان تعرض���ت مركباته���م لهجمات 

فلسطينية.
و يأتي ذلك بعد أس���ابيع من اعالن حركة 
"نخلة" االس���تيطانية الت���ي اقامت بؤرة 
"أفيت���ار" عن نيتها اقامة بؤرة جديدة في 
األغوار وذلك داخل موقع عسكري مهجور.

وذك���رت الصحيفة، ان 5 فلس���طينيين 
أصيبوا بجراح بعضه���م بالرصاص الحي 
خالل المواجهات التي اندلعت في المكان 
بينما أصيب أح���د الجنود بجراح طفيفة ، 
كما اصيب مستوطنان ايضًا بجراح طفيفة 

جراء القاء الحجارة.

االحتالل يتراجع عن هدم خيام االعتصام بالشيخ جراح

مستوطنو »أفيتار« يتالعبون بقرار إخالء مستوطنتهم إلنشاء اخرى
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  
وزارة احلـكم املحلي

اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة

بشأن / إيداع مشروع ترخيص مصنع باطون
منطقة التنظيم : النصيرات

تعلن اللجن���ة المركزية للتنظيم وبناء الم���دن بمحافظات غزة للجمهور 
الكري���م بأنه���ا قد قررت بجلس���تها رق���م 2021/18 المنعق���دة بتاريخ 
2021/6/23 إيداع ترخيص مصنع باطون على ارض القس���يمة رقم )40( 
من القطعة رقم )666( من اراضي النصيرات المقدمة للجنة باسم السيد 
/ فهمي عبد الهادي البطش  وعليه يحق لجميع ذوي الشأن في االراضي 
واألبني���ة واألمالك االخرى المش���مولة بالمنطق���ة بصفتهم من اصحاب 
االمالك او بأي صفة اخرى ان يتقدموا باعتراضاتهم على المشروع وذلك 

خالل مدة )30 يومًا ( من تاريخ نشر هذا االعالن .
تق���دم االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلي���ة للبناء والتنظيم بمقرها 
في بلدية النصيرات . وللس���يد / سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة 

الحكم المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة ((

   اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
   مبحافظات غزة

  دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة رفح ال�صرعية االبتدائية 

  املو�صوع / تبليغات �صرعية
الى / ميس ياسر يوسف ابو حدايد من السبع وسكان السويد ومجهولة 
مح���ل االقامة فيه���ا االن نعلمك ان زوجك والداخل ب���ك بصحيح العقد 
الش���رعي / عياد يوس���ف عياد ابو زهري من وادي حنين وسكان رفح قد 
طلقك طلقة واحدة رجعية بعد الدخول لدى محكمة رفح الشرعية بتاريخ 
2021/7/26م المس���جلة في س���جل 19 صفحة 227/  عدد 279 وعليك 
العدة الش���رعية اعتبارا م���ن تاريخه ادناه , لذلك صار تبليغك حس���ب 

األصول . وحرر في 2021/7/26م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�صوع/ اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى االإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات رقم )2021/402(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عالء حيدر يوسف ش���راب من سكان خانيونس هوية رقم 916990955 

بصفته وكيال عن: حيدر يوسف احمد شراب 
بموجب وكالة رقم: 3776 / 2017 صادرة عن غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 672 القسيمة 23 المدينة غزة الدرج 

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى 
اإلدارة العام���ة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة 
عش���ر يوما م���ن تاريخ ه���ذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم 
الب���دء في إجراءات فت���ح المعاملة. وفي حال تبين إش���كاليات 
ف���ي الوكالة أو وف���اة الموكل أو أحد الموكلي���ن يتحمل الوكيل 
المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/26م

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

رام الله / االستقالل:
يواصل 15 أسيًرا في س���جون االحتالل اإلسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، 

رفًضا لسياسة االعتقال اإلداري.
وأفاد نادي األس���ير ف���ي بيان صحفي يوم أمس، بأن )15( أس���يرًا مس���تمّرون في 

اإلضراب المفتوح عن الّطعام؛ احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري.
وأش���ار نادي األسير، إلى أن األسير سالم زيدات من الخليل شرع باإلضراب منذ )16( 
يومًا، فيما يواصل األس���يران محمد منير اعم���ر ومجاهد حامد إضرابهما لليوم )14( 
على التوالي. وأعلن األس���رى محمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش 
وجيفارا النمورة اإلضراب منذ )13( يومًا، فيما يواصل األس���ير ماهر داليشة إضرابه 
لليوم الثامن. ويواصل األس���رى: عالء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي وأحمد 
عبد الرحمن أبو سل ومحمد خالد أبو سل وأحمد نزال اإلضراب لليوم السابع، ويخوض 

األسير مقداد القواسمة اإلضراب لليوم السادس على التوالي.
يذكر أن األسرى المضربين يقبعون في سجون "النقب، وريمون، ومجدو"، وغالبيتهم 

أمضوا سنوات في سجون االحتالل.
ُيش���ار إلى أن اإلضرابات الفردية الرافضة لالعتقال اإلدارّي مس���تمرة، جّراء تصعيد 

سلطات االحتالل في سياسة االعتقال اإلداري، وتحديًدا منذ أّيار/مايو المنصرم.
وغالبية األس���رى اإلداريين هم أسرى س���ابقون أمضوا سنوات في سجون االحتالل، 
ويبلغ عدد اإلداريين نحو 540 أس���يًرا. واالعتق���ال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو 
محاكم���ة، ويمن���ع المعتقل أو محاميه من معاينة الم���واد الخاصة باألدلة، في خرق 
واضح وصريح لبنود القانون الدولي اإلنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة 

في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات الس���جون بأن المعتقلين اإلداريين لهم ملفات 
"س���رية" ال يمكن الكش���ف عنها، فال يعرف المعتقل م���دة محكوميته وال التهمة 

الموجهة إليه.

 15 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن 
الخليل/ االستقالل:الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

شارك ذوو األسرى وفعاليات الخليل، 
أم���س االثنين، في وقفة اس���ناد مع 
األسرى المضربين عن الطعام رفضا 
لسياس���ة االعتق���ال اإلداري المحرم 
التنس���يق  دولي���ا، نظمته���ا هيئة 
الوطني بالش���راكة مع نادي األس���ير 
وهيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
ولج���ان أهالي األس���رى بالمحافظة، 
أمام مق���ر اللجنة الدولي���ة للصليب 
األحمر في عين سارة وسط المدينة.

الوقفة، صور  المش���اركون في  ورفع 
األس���رى المضربين ع���ن الطعام من 
ابناء محافظة الخليل والبالغ عددهم 
عشرة اس���رى وهم )جيفارا النمورة، 
الفسفوس،  وكايد  محمود  واالخوين 
ورأف���ت الدراويش، وس���الم زيدات، 
وفادي العمور، وحسام ربعي، واحمد 
عبد الرحمن ابو س���ل ومحمد خالد ابو 
س���ل، ومقداد القواس���مة(، والفتات 
كتب عليها شعارات تندد بإجراءات 
إدارة الس���جون بحق األسرى، وتحّمل 
المس���ؤولية كاملة  حكومة االحتالل 

عن حياة االسرى.
ووجه المتحدث الرسمي باسم نادي 
النجار،  امجد  الفلس���طيني  االس���ير 
التحية الى كل االس���رى واالسيرات 

في سجون االحتالل وخاصة االسرى 
المضربين عن الطعام رفضا لسياسة 
االعتق���ال اإلداري، مؤكدا ان انتصار 
الغضنف���ر ابو عطوان كان له دور في 
تحفيز االس���رى االداريين للنهوض 
جميع���ا دفاعا عن حقهم في الحرية 

ورفضا لسياسة االعتقال اإلداري.
واوض���ح أن س���لطات االحتالل  تلجأ 
لالعتقال اإلداري كإجراٍء "عقابي" ضد 
من ال تس���تطيع توجيه لوائح اتهام 
ضدهم، مس���تندة بذلك إلى قانون 

الط���وارئ ال���ذي ورث���ه االحتالل عن 
البريطاني، بعد أن أضافت  االنتداب 
مزي���دًا من األوام���ر لتغطي���ة دائرة 

االعتقال.
االداري  "االعتق���ال  النج���ار:  وق���ال 
تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط 
المعايي���ر الدولية لحقوق اإلنس���ان 
ب���دون تهمة ومحاكمة  ألنه اعتقال 
يع�تمد على ملف سري وأدلة سرية 
ال يمكن للمعتقل أو محاميه االطالع 
التي تس���تعمل  والطريقة  عليه���ا، 

فيه���ا حكوم���ة االحت���الل االعتقال 
اإلداري تتناقض وبش���كل سافر مع 
القيود التي وضعها القانون الدولي 

على االعتقال اإلداري.«
 ودعا ال���ى تكثيف الجهود المحلية 
س���لطات  على  للضغ���ط  والدولي���ة 
االحت���الل اإلس���رائيلي م���ن اج���ل 
التوق���ف ع���ن اس���تخدام االعتقال 
اإلداري واإلفراج عن كافة المعتقلين 
واألس���رى اس���تنادا ألحكام وقواعد 

القانون الدولي اإلنساني.

وقفة إسناد مع األسرى المضربين عن الطعام أمام الصليب األحمر في الخليل

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى والجرحى؛ أن األسير المجاهد 
أده���م محمد عبد العزيز يونس )37 عاًما(؛ م���ن بلدة عالر بمحافظة طولكرم بالضفة 
المحتلة، أنهى أربعة عش���ر عاًما على التوالي في األس���ر ودخل عامه الخامس عشر 
في س���جون االحتالل الصهيوني. وأش���ارت مهجة القدس إل���ى أن قوات االحتالل 
الصهيون���ي اعتقلته بتاريخ 2007/7/26م؛ وأص���درت المحكمة الصهيونية بحقه 
حكًما بالس���جن المؤب���د خمس مرات باإلضافة إلى عش���رون عام���ًا؛ بتهمة االنتماء 
والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي والمشاركة 

في عمليات للمقاومة ضد قوات االحتالل.
جدير بالذكر أن األس���ير أده���م يونس ولد بتاري���خ 1984/12/18م؛ وهو أعزب؛ ويقبع 
حالًيا في س���جن إيشل. وأض�اف�ت مؤس��س�ة م�ه��ج�ة ال�ق�دس أن األس��ي�ر ال�م�ج�اهد 
تامر حس���ين س���عيد جعار )40 عاًما( من بلدة عالر بمحافظة طولكرم، أنهى ستة عشر 

عاًما على التوالي في األسر ودخل عامه السابع عشر في سجون االحتالل الصهيوني.
جدير بالذكر أن األس���ير المجاه���د تامر جعار ولد بتاري���خ 1981/11/13م، وهو أعزب، 
واعتقلت���ه قوات االحت���الل الصهيوني بتاري���خ 2005/07/26م، وأص���درت المحكمة 
الصهيونية حكًما بحقه بالس���جن لمدة )24( عاًما بتهمة االنتماء والعضوية في حركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات االحتالل الصهيوني، 

ويقبع حالًيا في سجن النقب الصحراوي.

األسيران أدهم يونس وتامر جعار 
يدخالن أعوامًا جديدة في األسر نابلس/ االستقالل:

أصدرت المحاكم العسكرية اإلسرائيلية 
أحكاما بالس���جن والغرام���ة المالية على 
اربعة أس���رى من نابلس ش���مال الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن محكمة سالم 
حكمت على األسير عماد فالح داوود بني 
شمس���ة بالسجن لمدة ش���هرين وغرامة 

مالية قدرها 2000 شيقل.
وحكمت على األس���ير غيث خلف بحبوح 
دويكات بالس���جن لمدة 5 شهور وغرامة 
مالية قدرها 2000 ش���يقل، وكالهما من 
سكان بيتا. كما أصدرت محاكم االح�تالل 
حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على األسير 
سامر حمدي مفلح من بلدة اوصرين، وهو 

معتقل منذ عام ونصف.
وف���ي الس���ياق ذات���ه أص���درت محكمة 
»سالم« العس���كرية اإلس���رائيلية حكًما 
بالس���جن الفعل���ي بحق األس���ير محمد 
مرش���ود من نابلس، لمدة خمس سنوات 
ونصف م���ع غرامة مالية بقيمة 100 ألف 

شيقل.
أن  األس���رى  إع���الم  مكت���ب  وذك���ر 
االحتالل اعتقل األس���ير مرش���ود بتاريخ 
2019/10/19 وه���و ناش���ط طالبي. وفي 
الس���ياق ذاته ج���ددت محكمة االحتالل 
العس���كرية يوم أمس، االعتقال اإلداري 
لألس���ير صامد أمجد أبو السباع من مخيم 
جنين ش���مال الضفة الغربي���ة المحتلة، 
للمرة الثاني���ة على التوالي لمدة س���تة 

أش���هر جدي���دة. وأوضح مكت���ب إعالم 
األسرى أن قوات االحتالل أعادت اعتقال 
األسير أبو الس���باع بتاريخ 2020/12/30، 
ونق���ل إلى التحقيق في مرك���ز »الجلمة« 
العس���كري، وبعد أيام ص���در بحقه حكم 
بالسجن الفعلي لمدة شهرين ونقل إلى 

سجن »عوفر« ثم إلى »النقب«.
وذكر أن مخابرات االحتالل وبعد مرور 51 
يوًما على اعتقاله وبدال من إطالق سراحه 
حولته إلى االعتقال اإلداري لمدة 6 شهور 
دون تهمة. وأضاف أن مخابرات االحتالل 
جددت امس اإلداري لألسير للمرة الثانية 
لستة شهور إضافية، بحيث أمضى حتى 
اآلن 8 شهور في س���جون االحتالل، وهو 

أسير محرر اعتقل مرتين.

االحتالل يصدر أحكامًا على  4 أسرى ويجدد اإلدري آلخر



الثالثاء 17 ذو الحجة 1442 هــ 27 يوليو 2021 م

  

 

دولة فل�سطني
   ال�سلطة الق�سائية

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

 املو�ضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
 �ضادر عن حمكمة غزة ال�ضرعية

الى المدعى عليه / س���امة رمضان عطا ش���حيبر من غزة وسكانها سابقا 
واالن مجه���ول محل االقامة خارج القط���اع نعلمك بأنه قد حكم عليك من 
قبل ه���ذه المحكمة للمدعية / خديجة عدنان س���ليم ابو الهطل من غزة 
وسكانها بنفقة كفاية لكل واحد من اوالدك احمد ومحمد وهدى ورمضان 
ومها المتولدين لك من زوجتك المدعية خديجة المذكورة وقدرها خمسة 
وثاثون دينارا اردنيا شهريا وذلك بموجب اعام الحكم الصادر عن هذه 
المحكمة في القضية اس���اس رق���م 2021/132م بتاري���خ 2021/7/18م 
مسجل في س���جل )102( عدد )1627( صفحة )121( حكما وجاهيا بحق 
المدعية قابا لاس���تئناف غيابيا بحقك قابا لاعتراض واالستئناف لذا 

صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2021/7/26م

 قا�سي غزة ال�سرعي

فقد �ضيك 
اعلن انا الس����يد/ وسام محمود س����عيد الزعبوط انني فقدت الشيك 
الذي يحمل الرقم )30007367( بقيمة )1000ش����يكل( الف شيكل 
الصادر من حساب ش����ركة عماد األشقر وشركاه لصالح مختبر نقابة 
المهندسين لدى بنك فلسطين مستحق الدفع بتاريخ 2021/7/30م 

وقد تم البحث عنه ولم اجده 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن جريدة  �ضادر عن حمكمة دير البلح ال�ضرعية 
الى المدعى عليه / س���همان عبد الكريم احمد اس���ماعيل من السوافير وسكان 
المغازي والمقيم حاليا ببلجيكا ومجهول محل االقامة فيها االن نود اعامك انه 
بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢١  قد عادت القضية أساس ٤١٠/٢٠٢١م والمرفوعة عليك من 
قبل المدعية / االء اياد س���الم الحافي من قطرة وسكان جباليا من مقام محكمة 
االس���تئناف الش���رعية منقوضة في القرار رقم ٤٠٧٣  بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢١ في 
القضية االبتدائية اساس ٤١٠/٢٠٢١ م والذي جاء فيه ) قبول رفع هذه الدعوى 
ش���كا وفى الموضوع نقد الحكم وقد اعطى لها رقم جديد اس���اس ٤٠٥/٢٠٢١ 
م  وق���د تقرر رؤية ه���ذه الدعوى والس���ير فيها من النقط���ة التى نقضت من 
اجله���ا وذلك يوم االثنين الموافق ٣٠/٨/٢٠٢١ م لذلك وجب حضورك الى هذه 

المحكمة وصار تبليغك حسب األصول وحرر في ٢٦/٧/٢٠٢١ م .

قا�سي دير البلح ال�سرعي 
حممود �سامل م�سلح

القدس المحتلة/ االستقال:
طال����ب مركز "هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد، وزيرة 
داخلية االحتال "أييلت ش����اكيد"، بإلغاء تعليماتها 
القاضية باالمتناع ع����ن معالجة والنظر في طلبات لم 
شمل األسر الفلسطينية، ونش����ر توجيهات جديدة 
بش����أن كيفّية تقديمها، وذلك بع����د تقديم ما يزيد 
عن ٣٨٠ طلًبا في األس����بوع األول بعد انتهاء صاحية 

القانون.
وأوضح المرك����ز أنه "على الّرغم م����ن انتهاء صاحّية 
قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل )األمر المؤّقت(، 
فا تزال وزارة الداخلّية اإلس����رائيلّية ترفض معالجة 

طلبات لّم شمل العائات الفلسطينّية".
وأش����ار إلى أنه لم يتّم الّنظر فيما يربو على ٣٨٠ طلًبا 
لتوحي����د العائات ت����ّم تقديمها إل����ى وزارة داخلّية 
االحت����ال خال األس����بوع األّول بعد انتهاء س����ريان 

القانون.
وأضاف أن سبب ذلك أّن "شاكيد" أصدرت توجيهاتها 
إلى موّظفي "س����لطة السّكان والهجرة" بعدم معالجة 
طلبات الفلسطينّيين من سّكان غزة والضفة الغربّية، 
بشكٍل ش����امل، وهي طلبات استصدار مكانٍة قانونية 

في "إسرائيل"، إلى حين بلورة إجراٍء إداري بهذا الّشأن.
وانتقد مركز "هموكيد"، وهو جمعّية توّفر المساعدة 
القضائّية لمئ����ات العائات الفلس����طينّية من خال 
مش����اركتها في اإلجراءات القضائّي����ة المتعلقة بلّم 

شمل العائات، توجيهات وزيرة الداخلية، باّدعاء أنها 
تهدف إلى المماطلة.

وعّبر عن خش����يته من أن "يصّعب اإلجراء الجديد قيد 
الصياغة، من مسألة ممارسة الفلسطينّيين لحّقهم، 

بش����كٍل أكبر من ذي قبل". وطالب "هموكيد" وجمعّية 
أطّباء لحقوق اإلنس����ان في نداء مشترك، كًا من وزيرة 
الّس����كان"  الداخلّية اإلس����رائيلية، ورئيس "س����لطة 
بروفيس����ور ش����لومو مور يوس����ف، ب�"إلغ����اء التوجيه 
المفتقر لألساس القانوني، والقاضي بعدم الّنظر في 

طلبات لّم شمل العائات الفلسطينّية".
وطالبت الجمعيتان باتخاذ إجراءات للبدء واالس����تمرار 
في معالجة طلبات منح الفلسطينّيين مكانة قانونية 
بص����ورٍة كاملة، وبوتيرٍة متزاي����دة، وكذلك تخصيص 

المزيد من الموارد والقوى العاملة لهذا الغرض.
من جهتها، قال����ت المديرة العاّمة للمركز جيس����يكا 
مونتي����ل "آمل ج����ّدا أال يش����ّرع الكنيس����ت القانون 
م����رة أخرى، وأن يك����ون عهد هذا القان����ون التمييزّي 
والعنصرّي الذي حارب هموكيد على مدار عقدين من 

الزمن، قد انتهى".
وأضاف����ت "لق����د توّل����دت، اآلن، نافذة ف����رص جديدة 
للعائات التي عاشت على مدار سنوات طويلة، بشكل 
منفص����ل، أو في ظل التصاريح المؤّقتة أن تتمكن من 
ممارسة حّقها في الحياة األسرّية ، وأن هموكيد يعمل 

بجّد لاستفادة من هذه الفرصة ".

رام الله / االستقال:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم امس، تس���جيل 
حالة وفاة و١٠١ إصابة جديدة بفيروس »كورونا« بعد 
فحص ٤٦9٣ ش���خًصا في الضف���ة الغربية المحتلة 
وقطاع غ���زة، وتعاف���ي ٣٤ حالة خال ال�٢٤ س���اعة 

األخيرة.
وأش���ارت الكيلة ف���ي تقرير يومي للحال���ة الوبائية، 
إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: 
»جنين ١٠، نابلس 9، طولكرم ٤، طوباس ١، قلقيلية 

١، الخليل ٢، رام الله والبيرة ١، وقطاع غزة ٧٣«، وحالة 
وفاة في غزة.

وأوضح���ت أن نس���بة التعاف���ي من الفي���روس في 
فلسطين بلغت 9٨.٦%، فيما بلغت نسبة اإلصابات 
النش���طة ٠.٣% ونس���بة الوفيات ١.١% من مجمل 

اإلصابات.
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب 
التال���ي: »نابلس ٤، طولكرم ١، طوباس ١، قلقيلية ١، 

رام الله والبيرة ١، بيت لحم ٦، وقطاع غزة ٢٠«.

ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وج���ود 9 مرضى في غرف 
العناي���ة المكثف���ة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام 
»كورونا« في المستش���فيات في الضفة الغربية ١٠ 
مرضى، بينه���م مريض واحد على جه���از التنفس 

االصطناعي.
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلق���وا الطعومات 
المض���ادة للفي���روس، فق���د بلغ عدده���م اإلجمالي 
في الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة ٥٧٦,٠٣٨، بينهم 

٤٠٧,٤٢٦ تلقوا الجرعتين من اللقاح.

القدس المحتلة/ االستقال:
حذرت دولة اإلمارات العربية المتحدة يوم أمس، 
من بوادر أزمة دبلوماسية ستعصف بعاقاتها 
مع "إس���رائيل"، عقب قرار وزي���رة حماية البيئة 
اإلس���رائيلية إلغ���اء اتفاقي���ة نق���ل النفط إلى 

سواحل الكيان.
وأفادت صحيفة "إس���رائيل اليوم" العبرية بأن 
اتفاًقا وقع مؤخًرا بين ش���ركة خ���ط نقل النفط 
اإلس���رائيلي "كاتس���ا" مع الش���ركة اإلماراتية 

للنفط الذي يقضي بنق���ل النفط اإلماراتي عبر 
"إس���رائيل" ومنها إلى دول العال���م عبر البنية 
التحتية التي تمتلكها الش���ركة اإلس���رائيلية. 
ونقلت عن مصادر مس���ؤولة بأبو ظبي قولها إن 
"إلغاء االتفاق من ش���أنه ض���رب العاقات بين 
الجانبين سواًء مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة 

أو مع شركات تجارية إسرائيلية".
وبينت الصحيفة، أن إلغاء االتفاق يعتبر تراجًعا 
عن الماحق التجارية التفاقيات "أبراهام" التي 

وقع���ت بين "إس���رائيل" واإلمارات قبل أش���هر 
وتقضي بتطبيع شامل للعاقات، إذ ترى أبو ظبي 

أن حكومة نفتالي بينت تنوي التنصل منه.
كما نقل عن مصدر رفيع المستوى في اإلمارات 
قوله إن أبو ظبي ال تنوي التنازل بس���هولة عنه 
وس���تتوجه لمحك���م دول���ي به���ذا الخصوص، 
الفًتا إلى تكبدها خس���ائر مالية تقدر بمايين 
ال���دوالرات بمرحلة التخطيط له وليس س���هًا 

التراجع اآلن.

واشنطن/ االستقال:
ينظم تحالف مؤسسات أنصار الحق الفلسطيني في الواليات المتحدة االميركية 
تظاهرة اليوم الثاثاء، امام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك التيتا جونز، 
لمطالبتها بإغاق مكاتب منظمات اميركية استيطانية، منها منظمتان تموالن 
وتجمعان التبرعات لحركة »عطيرات كوهانيم« وللبؤرة االستيطانية في الخليل.

وقال التحالف في بيان ل���ه، إن التظاهرة تهدف للضغط على المدعية العامة 
جونز التخاذ اجراءات بإغاق ومحاكمة القائمين على أربع منظمات استيطانية 
تتخذ من مدينة نيويورك مركزا لها، وهي منظمات: الموازنة المركزية إلسرائيل، 
واصدقاء عطيرات كوهانيم، ومنظمة تمويل البؤرة االس���تيطانية في الخليل، 

ومنظمة اصدقاء ديفيد.
ويسعى المتظاهرون إلى اغاق تلك المنظمات لدورها في دعم االستيطان عن 

طريق توفير الدعم المالي واالستياء على األراضي الفلسطينية.
 ومن المقرر ان تبدأ التظاهرة الساعة الرابعة والنصف بتوقيت نيويورك من امام 

مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك السيدة جونز.

رام الله/ االستقال:
دعا رئيس الحكومة محمد اش���تية ي���وم امس، مجلس األمن الدول���ي لتنفيذ القرارات 

الخاصة بفلسطين وإخراجها إلى أرض الواقع في الجلسة المرتقبة يوم غٍد األربعاء.
وطالب اش���تية بمستهل الجلس���ة األس���بوعية للحكومة، مجلس األمن تنفيذ قراراته 
في ظل ارتفاع اعتداءات المس���توطنين في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، 
واس���تمرار الحصار اإلس���رائيلي على قطاع غزة، والمعاناة التي يتعرض لها األسرى في 
الس���جون خاصة النساء واألطفال. وثمن اشتيه قرار الش���ركة األمريكية )بن آند جيري( 
بوقف تسويق منتجاتها في مستوطنات الضفة، معتبًرا ذلك انحياًزا لقيم العدل، داعيا 

الشعوب العربية لدعم الشركة أمام ضغط لوبيات االحتال.

داخلية االحتالل ترفض النظر بطلبات لم شمل عائالت فلسطينية

تظاهرة في نيويورك للمطالبة 
بإغالق مكاتب منظمات 

أميركية داعمة لالستيطان

اشتية يطالب مجلس األمن بتنفيذ 
قراراته ذات الصلة بفلسطين

وفاة و101 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

إلغاء اتفاقية نقل النفط اإلماراتي لـ »إسرائيل« يعصف بعالقاتهما
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اجراءات تش���ديد الحصار على قطاع غزة التي تمارسها حكومة نفتالي بينت الوليدة ليست عشوائية, 
وتأتي وفق خطة تصعيد مبرمجة تمارس���ها حكومة نفتالي بينت للضغط على المقاومة الفلسطينية 
من اجل الموافقة على ادراج قضية الجنود الصهاينة المحتجزين لدى كتائب القسام على طاولة البحث 
والتفاوض بشروط »اسرائيل« ومنطقها في التعامل مع قضية الجنود الصهاينة بإطالق سراحهم دون 
االفراج عن اسرى فلسطينيين من سجون االحتالل, بمعنى اطالق سراح الجنود مقابل االعمار وتخفيف 
الحصار وادخال االموال القطرية وفتح معبر بيت حانون, وان تقوم »اسرائيل« كبادرة حسن نية بإطالق 
سراح اسرى تحددهم »اسرائيل« وتنتقيهم بنفسها, وهذا المنطق مرفوض جملة وتفصيال من فصائل 
المقاومة الفلسطينية ومن كتائب القسام تحديدا, فرئيس الوزراء الصهيوني المستجد نفتالي بينت 
يخوض مغامرته هذه بجهل وعدم خبرة سياسية وهو مدفوع بطموحاته السياسية بحيث انه يريد ان 
يثبت لليمينيين االسرائيليين المتطرفين انه يحقق اليهم مكاسب اكبر من تلك التي حققها بنيامين 
نتنياهو, وبينت الذي لم يتحصل حزبه »يمينا« سوى على ستة مقاعد في انتخابات الكنيست مؤخرا, 
يأمل ان يحصل على مقاعد اكبر خالل االنتخابات القادمة, وهو يعرف تماما ان الطريق الى ذلك يمر عبر 
اراقة دماء الفلس���طينيين, فكل يوم تشيع الضفة شهداء فلسطينيين ارتقوا برصاص جنود االحتالل 

الصهيوني او قطعان المستوطنين, وعمليات االقتحام للمسجد االقصى ال تكاد تتوقف.
 ما يس���مى بقائد منطقة القدس في الشرطة والمفتش العام للش���رطة ووزير األمن الداخلي صرح بأن 
1679 يهوديًا حجوا الى الحرم القدسي حتى ساعات الظهيرة عشية عيد االضحى المبارك، وخرجوا منه. 
والحكومة كانت راضية ألن األمور لم تخرج عن الس���يطرة. بينيت الذي كان راضيًا سارع إلى إصدار بيان. 
وأعلن مكتبه أن رئيس الحكومة شكر مسؤولي األمن “على إدارة األحداث في الحرم القدسي بمسؤولية 
وعقالني���ة، من خالل الحفاظ على حرية العبادة لليهود ف���ي الحرم«, وهذه خطوة خطيرة لها ما بعدها, 
اما قطاع غزة فتم تشديد الحصار على الغزيين بشكل كبير ولم يسمح بإعادة االعمار , كما منعت مواد 
البناء واالدوات الكهربائية من الدخول الى قطاع غزة, وكل هذه الممارس���ات هي بمثابة رش���ى يقدمها 
نفتالي بينت كهدايا لليمين المتطرف كي يش���تري اصواتهم, ويثبت لهم انه اجدر من نتنياهو في 
قيادتهم خالل المراحل المقبلة, والحكومة التي ش���كلها نفتالي بينيت تساعده على ذلك, وما يسمى 
بوزير خارجية »إس���رائيل« يائير البيد والمصنف انه من حزب الوس���ط قال، إن حل الدولتين غير قابل 
للتطبيق في الوقت الراهن, هذا الموقف كان مطلوبا منه كي يستطيع نفتالي بينت تسويق حكومته 
لدى االس���رائيليين المتطرفين, وحالة التناغم بين بينت والبي دهى حالة مؤقتة تحكمها ضرورة هذه 
المرحلة, وقد نش���هد صداما بينهما على غرار ما حدث سابقا بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس, وما 

يجمعهما ليس اكثر من اسقاط نتنياهو ومنعه من العودة لرئاسة الحكومة الصهيونية مستقبال .  
امام سياس���ة نفتالي بين���ت وحكومته, والقصف الذي تعرض له قطاع غزة باألمس, واعادة ش���احنات 
الوقود التي كانت موجهة الى شركة الكهرباء, وتقليل مساحة الصيد في عرض البحر في قطاع غزة الى 
الحد االدنى, يصبح لزاما على المقاومة ان تتحرك للدفاع عن شعبها, وعدم االلتفاف على شروطها التي 
فرضتها على االحتالل الصهيوني في اعقاب ملحمة سيف القدس, فاالحتالل مني بهزيمة, واستجدى 
الوسطاء لوقف المعركة, ووافق على شروط المقاومة الفلسطينية التي رعاها الوسطاء, واصبح االحتالل 
امام مأزق كبير, فلم يس���تطع ان يسوق انتصاره على المقاومة, ولم يستطع ان يقنع االسرائيليين انه 
حق���ق أيًا من اه���داف العدوان على قطاع غزة, واهتزت صورة الجيش ال���ذي قيل عنه انه ال يقهر امام 
العالم, وامام االس���رائيليين على حد سواء, واي تنازل من حكومة بينت وتنفيذ شروط المقاومة يعني 
له االقرار بالهزيمة, وهو ما يدفع حكومة بينت الى االلتفاف على ش���روط وقف العدوان, واالس���تعانة 
بالوس���طاء للحفاظ على الهدوء ألطول فترة ممكنة, الن الجبهة الداخلية الصهيونية ال تتحمل معارك 
متتالية, وال تملك القدرة على الصمود في ظل اوضاع متوترة واخطار تحدق بها, خاصة بعد ان وصلت 
صواريخ المقاومة لمس���افة 240 كيلو مترًا, ما يعني انها قد تطال كل االراضي الفلس���طينية المحتلة 
من ش���مالها الى جنوبها ومن ش���رقها الى غربه���ا, فلنحذر حكومة بينت من نف���اد صبر المقاومة, الن 
المعركة القادمة ستكون اصعب من سابقاتها وستتشدد المقاومة بشكل اكبر في شروطها وستنقلب 
االوضاع رأسا على عقب الن المقاومة دائما ما تستفيد من تجاربها, وتجربة التفاوض المريرة في اعقاب 
ملحمة سيف القدس ستدفع المقاومة لتبني سياسة تزامن الخطوات في أي معركة قادمة كي تضمن 

استثمار انتصارها.  

التصعيد يعجل بنفاد صبر المقاومة 

رأي

منذ هجرت����ه و احتالله لفلس����طين )1948( والكيان الصهيوني، 
يح����اول اللعب بجميع األوراق، واختالق الس����يناريوهات، من أجل 
تحقي����ق حلمه، في أن تجعل����ه أحد المكون����ات اإلقليمية، ضمن 
دائرته����ا، وعضويتها، وتعترف  بش����رعيته. فبداي����ة، كان حلم 
اليهود اإلنضمام إلى التكتل األوروبي، لكن ذلك لم يتأت، ألسباب 

سياسية، وقانونية، تشترطها أوروبا لالنضمام اليها.
وبعد ذلك، كانت هناك ضغوط عل����ى الجامعة العربية لالنضمام 
إليها، في مش����روع الشرق األوسط الكبير، ومبادرة السالم العربية-

اإلس����رائيلية )قمة بيروت(، لكن ذلك، ل����م يتحقق ،بفضل رفض 
ع����دة دول لهذا اإلنضمام، و ه����ي دول وازنة في الجامعة العربية، 
وليس����ت لديها أصال اتفاقات أو تعاون، ف����ي أي مجال مع الكيان 

الصهيوني.
رغم كل هذا ،فإرادة االس����رائيليين لم تحبط طموحاتهم، فغيروا 
بوصلة توجهاتهم اإلقليمية ،إلى القارة السمراء، وذلك، من خالل 
الزيارة المكوكية، التي قام بها رئيس الوزراء اإلس����رائيلي السابق 
)نتنياهو(، إلى أربع دول إفريقية، وهي بداية لهذا التوجه القديم 
الجديد، الس����يما وأن الصهاينة، دائما ما يعرفون ويميزون وقت 

تحركاتهم وخططهم.
لذلك، اإلسرائيليون، لم يختاروا التوقيت عبثا، بل استغلوا الفجوة 

،التي تعرفها الس����احة العربية، داخل مجالها اإلفريقي، كون جل 
ال����دول العربي����ة المنتمية إليه، و من ابرزها مص����ر ،ليبيا، تونس.. 
تعاني من  أزم����ات و حروب داخلية، أعطت اإلس����رائيليين، مجاال 

واسعا للتحرك، داخل القارة السمراء، و رفع مطالبها.
 وذل����ك لتحقيق االختراق للقارة، وهو ما تأتى لها، عندما دعمتها 
الدول اإلفريقية التي اس����تقبلتها، بضمان مقعد كمراقب داخل 
“االتح����اد اإلفريقي” وكان أبرز تلك ال����دول إثيوبيا. بهذا التوجه 
،تكون إسرائيل قد فتحت لها بابا  واسعا ،داخل  إفريقيا، سياسيا 

اقتصاديا ،وعسكريا..
وهذا ال محالة ،س����وف يؤثر على القضية الفلس����طينية، وخاصة 
من الناحية الدولية، وداخل المنظمات الدولية، ألن المعركة التي 
اليزال يكس����بها الفلس����طينيون، هي معرك����ة االعترافات داخل 
المنظم����ات الدولية، وقد كان توجههم يص����ب أكثر داخل األمم 

المتحدة ،حتى تعترف بالدولة الفلسطينية)67(.
 وهو بالذات ،ما تخش����اه إس����رائيل ،مما جعلها توجه ترس����انتها 
السياس����ية و الديبلوماس����ية، إلى القارة اإلفريقية ،لكسب بعض 

الدول ،و بالتالي كس����ب عدة قرارات، داخل أروقة األمم المتحدة.
  فأين هم العرب والمس����لمون من كل هذا؟!،هل بالفعل يمتلكون 
رؤية و خططا، لمس����اندة إخوانهم الفلس����طينيين! خاصة وأنهم 

تركوهم في الساحة وحيدين، مع الكيان الصهيوني.
  إال أن المس����ألة أخطر م����ن ذلك، فعندما تظفر إس����رائيل بمقعد 
لها، في إح����دى المنظمات اإلقليمية، فذلك يهدد الوجود العربي 

المتبقي !
  نعم، اإلس����رائيليون معترف بهم دوليا و داخل أروقة المنظمات، 
لكن العالم أصبح “عالم تكتالت ”،لذلك هدفهم ،هو اإلسراع من 
أجل الدخول في أحد التكتالت اإلقليمية، إلضفاء الش����رعية على 
احتاللهم، و أيضا إيجاد أس����واق و مستهلكين جدد لمنتوجاتهم 

.فهل يعي حكام العرب، ما يحيط بشعوبهم  ومستقبلهم!؟
  فاإلش����كال القادم والموجه لألنظمة العربية: هل العرب مدركون 
لكمي����ة المخاط����ر التي يخطط له����ا الكيان الصهيون����ي لتدمير 
فلسطين و العالم العربي من المحيط إلى الخليج أم أنهم مدركون 
إال أنهم يتعام����ون ويتعاطون مع األمر بسالس����ة مخافة تهديد 

عروشهم؟!.
  ليبق����ى في الختام الس����ؤال الذي كان من طرحه ب����د : هل تأتى 
“ضيافة” االتحاد اإلفريقي إلس����رائيل )كدولة( مراقبة كمنعطف 
سياس����ي تاريخي يفتح المجال مس����تقباًل لهذه األخيرة  لتكون 
جزءا م����ن االتح����اد االفريقي وبالتال����ي التضييق عل����ى القضية 

الفلسطينية داخل القارة السمراء؟

لم تنته معركة س���يف القدس بتاريخ 21 ماي���و من هذا العام، 
فالمعرك���ة م���ا زالت مس���تمرة ف���ي كل الس���احات، وعلى كافة 
المس���تويات، ولها ارتداداتها النفسية والمجتمعية؛ التي باتت 
تقلق العدو اإلس���رائيلي، وتحير المختصي���ن في علم االجتماع، 
والس���يما بعد أن تجاوز صدى معركة سيف القدس أطراف غزة، 
وتخطى حدود فلس���طين، ليصل إلى معظم دول العالم، بعد أن 
ترك بصمته على وجدان الشعوب التي خرجت بعشرات الماليين 
إلى الش���وارع، تفتش عن الحقيقة، وتتس���اءل عن أصل اإلرهاب 
الصهيوني، وتبحث عن  ركائز القوة  الفلسطينية، التي اخترقت 

المستحيل، وفرضت نفسها ندًا في الميدان.
، تجلى فيه  التح���ول العميق في وجدان األم���م  فعٌل تراكم���يٌّ
التغيي���ر الكيف���ي م���ع معركة س���يف القدس، الت���ي عصفت 
بالمفاهي���م الصهيونية، وفضح���ت األكذوبة داخ���ل المجتمع 
اإلس���رائيلي نفس���ه، وفق أحدث تقرير لمعهد دراس���ات األمن 
القومي، حول الش���عور باألمان بعد معركة س���يف القدس، حين 
أج���اب ٪53 من اإلس���رائيليين أنهم فقدوا اإلحس���اس باألمن، 
وهذه أغلبية قلقة على مس���تقبلها، الذي لم يعد آمنًا إال لنس���بة 

%5 فقط من اإلسرائيليين، الذين قالوا: إنهم يشعرون باألمن.
ل���م يقف تأثي���ر معركة س���يف الق���دس على اليه���ود داخل 
الدولة الصهيونية، وإنما وصل التأثير حتى النخب السياس���ية 
األمريكي���ة، وتلك األوس���اط المجتمعية التي دأب���ت على مواالة 

الصهاين���ة، فإذا بمعركة س���يف القدس تحدث ش���رخًا عميقًا 
في فك���ر الحزب الديمقراطي، وفي مس���توى التأييد والتعاطف 
مع األكذوبة اإلس���رائيلية، حين أدان ع���دد من نواب الكونجرس 
األمريكي لالعتداءات اإلس���رائيلية، ولسياستها العنصرية، وقد 
أرس���ل 138 نائبًا ديمقراطيًا في الكونج���رس خطابًا إلى بايدن، 
يطالب���ه بإدانة قتل المدنيين م���ن الناحيتين، وليس من ناحية 
واح���دة فقط، وطالبت���ه بالضغط على العدو اإلس���رائيلي لوقف 

القصف على غزة.
ارتدادات معركة س���يف الق���دس وصل تأثيره���ا إلى المجتمع 
األمريكي المسيحي، حيث اقرت كنيسة المسيح المتحدة خالل 
مؤتمرها السنوي اعتبار اس���رائيل دولة فصل عنصري ووصفت 
االضطهاد الذي تمارس���ه اس���رائيل بحق الفلس���طينيين بأنه 
خطيئ���ة، وقد يك���ون أصدق تعبير للتحول ما عبرت عنه ش���ركة 
مثلجات “بن و جيري” التي س���تتوقف عن بيع منتجاتها داخل 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ألن ذلك ال يتناسب 
مع قيم الش���ركة! لقد طال التغيير التجمعات اليهودية نفسها، 
حيث أظهرت نتائج اس���تطالع الرأي الذي أج���راه معهد الهيئة 
االنتخابي���ة اليهودي أن %25 من الجالي���ة اليهودية األمريكية 
يؤمنون أن إس���رائيل دولة عنصرية، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 

%38 في أوساط الشباب تحت سن األربعين.
األرق���ام الس���ابقة تحاكي واقعًا متج���ددًا، وتعبر ع���ن تحوالت 

اس���تراتيجية في نظرة المجتمع األمريكي إلى دولة الصهاينة، 
وهذا ما يجب أن يبنى علي���ه، والعمل على تراكم الفعل المقاوم 
لالحت���الل، والذي وصل صداه إلى القلع���ة الحصينة، التي تقف 
اليوم ام���ام مس���تجدات من الوعي س���نعكس آج���الً  أم عاجاًل 
على مجمل السياس���ة األمريكية، والس���يما بعد أن دب الخالف 
بين أعض���اء منظمة “إيباك” اليهودي���ة، وعجز قادتها عن عقد 
مؤتمرها الس���نوي للعام الثاني عل���ى التوالي، بحجة وباء كورونا، 
ولك���ن المراقبين اليه���ود يقولون: إنه باإلمكان عق���د اللقاء عبر 
تقنية ال���زوم والفيدي���و، واإللغاء قد جرى ألس���باب تعود لحالة 
التش���ظي والتمزق التي تش���هدها المنظمة والجالية، ال س���يما 
في أوس���اط األجيال تحت س���ن األربعي���ن، الذين ل���م يروا في 
إس���رائيل نموذج جذب، وإنما عزوف باتج���اه منظمات يهودية 
أخ���رى مثل )الصوت اليهودي للس���الم، ومنظمة إذا ليس اآلن؟( 
ليقتص���ر تأييد منظم���ة اإليباك على كبار الس���ن م���ن األثرياء 
اليهود والجمهوريين، وهذا يعني أن تأثير إيباك على السياسة 

الخارجية األمريكية آخذ باألفول.
ومن أفول إلى أفول، ف���إن نجم هذه الدولة الغازية الذي أفل في 
ميدان معركة س���يف القدس،  ال بد أن يأفل في ميدان الحصار، 
وفي ميادين التآمر على قضية فلس���طين، وفي ميدان التطبيع، 
طالما ظل الش���عب الفلس���طيني رافعًا س���يف المقاومة، رافضًا 

االعتراف بدولة االحتالل.

 “إسرائيل” وحلم االنضمام إلى التكتالت اإلقليمية؟

البعد اآلخر لمعركة سيف القدس

أحمد بابا اهل عبيد الله

د. فايز أبو شمالة

ألن صديقي يعرف جيدًا أنني أعش���ق القهوة، من���ذ أن قرأت ما كتب محمود 
درويش عنها وكيف يصنع فنجان قهوته وس���ط القذائف المتس���اقطة على 
بي���روت والتي يمكن لواح���دة منها أن تأخذه إلى العال���م اآلخر قبل أن يتذوق 
نكه���ة قهوته، اقت���رح أن نذهب لتناول فنجان قهوة ف���ي مطعم لصديق لنا 
افتتحه مؤخرًا في عاصمة الحكم المؤقتة، وكثيرًا ما يصبح المؤقت لدينا دائمًا 
فالحكوم���ة تأتي مؤقت���ة لتعمر أكثر من غيرها، واإلنقس���ام وصفناه بالمؤقت 
فس���رق من أعمارنا عق���دًا ونيفًا وما زال على حاله، وإخت���زال الراتب إلى ما دون 
النص���ف يمرر علينا بأنه مؤقت تح���ت تأثير خلل فني فيتحول بقدرة قادر إلى 

دائم ال يجوز لرئيس الوزراء تعديله.
ما أن وصلت برفقة صديقي إلى المطعم حتى بدا لنا اإلنتش���ار األمني الكثيف 
في الم���كان، وكون المطعم يقع ف���ي أطراف المدينة وال يجاوره ش���يء يذكر 
فالمؤكد أن الوجود األمني له عالقة بالمطعم دون س���واه، همس صديقي ربما 
ج���اء الرئيس بضيف له لتناول العش���اء، ما أن أخذنا مكان���ًا لنا داخل المطعم 

حتى تفحصناه يمينًا ويس���ارًا علنا نفك طالسم االنتشار األمني فعدنا بخيبة 
أمل، لم يش���أ صديقي أن يتنازل عن فكرة أن االنتش���ار األمني يخص الرئيس 
دون س���واه وأنه لم يصل بعد، أنكرت على صديقي ما ذهب إليه ال س���يما وأن 
الرئي���س لم يس���بق له أن فعلها مع اس���رته فكيف يفعلها م���ع ضيف له، ما 
أن إنضم إلينا صديقنا صاحب المطعم حتى بادرنا بس���ؤاله عن س���ر االنتشار 
قبل أن نس���أله عن أحواله، دنا برأس���ه نحونا قبل أن يطيح بوجهه ناحية مكان 
مغلق في المطعم يحجب من بداخله عن بقية القوم وقال همس���ًا خش���ية أن 
يس���معه العسس: الس���يد الوزير !!!، غرقنا جميعًا بالضحك على حالنا وعلى ما 

فعله وزير الصدفة بنا.
توق���ف صديقي عن الضحك وعبس وجهه، فقد خاب حدس���ه األمني من جهة، 
وم���ن جهة أخرى فهو العارف بتاريخ وزي���ر الغفلة وطموحه الذي لم يتعد يومًا 
مرتبة المندوب، لكن الحالم بأن يكون مندوبًا صار وزيرًا يس���ير في موكب يحفه 
المرافقون من أمامه وخلفه وعن يمينه وشماله، مشكلتنا مع هذا الوزير وأشكاله، 

قالها صديقي وس���ط تنهيدة عميقة بعد أن جحظت عيناه، ال تتعلق بالبهرجة 
التي يعيش فيها وكم يكلف موكبه خزينة الس���لطة ش���هريًا، وال الهالة التي 
يحاول أن يصنعها لنفس���ه ليوه���م بها من ال يعرفه، وال ثقاف���ة التعالي على 
الن���اس التي يعي���ش في كنفها وهو أقل منهم ش���أنًا، وال ربط���ات عنقة ذات 
الماركة العالمية ويكفي ثمن واحدة منها إش���باع أس���رة عدة شهور، بل في ثلة 
األخيار من شعبنا الذين سيضطرون الحقًا لتسديد فواتير فساده وفساد من هو 

على شاكلته، مشكلتنا أننا نتحمل تبعات عقدة النقص والعجز المرافقة لهم.
عاد صديقي ليذكرني بعد س���نوات بعش���اء الوزير ومعه مقطع فيديو يرصد 
جوارب جاس���تن ترودو “رئيس وزراء كندا”، لم يكن الش���اب ترودو بحاجة إلى 
أكثر من عامين بعد إنتخابه رئيس���ًا للحزب الليبرالي الكندي كي يعيد تنقية 
الحزب من الفساد الذي علق به، ليسجل بعدها فوزرًا كاسحًا في االنتخابات على 
غريم���ه حزب المحافظين، وصبيحة اليوم التالي ذهب إلى محطة مترو األانفاق 
ليصاف���ح المواطنين ويش���كرهم على التصويت لحزب���ه ويلتقط معهم صور 

الس���يلفي في مش���هد ال نألفه في عالمنا العربي، المهم أن الشاب ترودو الذي 
جاء من عائلة لها باع طويل في السياس���ة واألعمال، فوالده كان من قبله رئيسًا 
لوزراء كندا ومن قبله جده الذي عمل وزيرًا في الحكومة الكندية، ولو أضفنا إلى 
ذل���ك النجاح الباهر الذي حققه حزبه ف���ي اإلنتخابات والذي يرجع الفضل فيه 
إليه وقاده إلى مقعد رئيس الوزراء، كل ذلك لم يمنعه من إرتداء جوارب مثيرة 
لإلنتباه والضحك للوهلة األولى في لقاءاته الرس���مية م���ع زعماء العالم، فهي 
تأتي بألوان زاهية على ش���كل قوس قزح تارة وتارة أخرى عليها رسومات طيور 
أو اش���كال غريبة، وبطبيعة الحال ال تتناسق البتة مع مالبسه أو مكانته، إال أنه 
يحرص على إرتدائها بما تحمله من رس���الة يؤمن بها، فالجوارب يتم إنتاجها 
من قبل ش���ركة أمريكية يعاني صاحبها من م���رض التوحد، وإقتناء منتجاتها 
بمثابة رسالة دعم وتش���جيع لمرضى التوحد لالندماج بالمجتمع وال يخجل من 
ذلك طالما فيها رس���الة نبيلة يؤمن بها، ختم صديقي رسالته بالسؤال: أيهما 

أهم جوارب ترودو أم ربطة عنق وزير الغفلة؟.

د. أسامه الفراجوارب ترودو وربطة عنق الوزير 
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أعل���ن أنا المواطنة /    وفاء جاس���ر جابر فطاير 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  901310094 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    ش���رين منصور اسماعيل 
الكفارن���ة ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
404742751  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /    عبي���ر ماهر احمد النجار 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  800506396  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    امجد محمد محمد شحاده  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  405813163 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    يوس���ف جهاد حس���ن 
طم���وس عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
400089579 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /    فاي���زه مصطفي محمد 
محيس���ن ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
910749191   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /    صفاء عيد س���عيد عيد  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  802562447   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    محمد انور بدري اليازجى 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  801777541 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله / االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس����طيني، إن  أسعار 
تكاليف البناء للمباني الس����كنية في الضفة، س����جلت 
ارتفاع����ًا نس����بته 1.70% خالل ش����هر حزي����ران 2021 
مقارن����ة بش����هر أي����ار 2021، إذ ارتفع الرقم القياس����ي 
ألس����عار تكاليف البناء للمباني الس����كنية إلى 113.03 
مقارنة ب�111.14 خالل الش����هر الس����ابق )سنة األساس 

.)100=2013
وأوض����ح اإلحصاء في بي����ان صحفي أم����س االثنين، أن 
أس����عار مجموعة الخامات والمواد األولية سجلت ارتفاعًا 
نسبته 2.30%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال 
ارتفاعًا نس����بته %0.85، وأس����عار مجموعة اس����تئجار 
المعدات ارتفاعًا نسبته 0.15% مقارنة بالشهر السابق.
وس����جلت أس����عار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 
في الضفة الغربية ارتفاعًا نس����بته 1.69% خالل شهر 
حزيران 2021 مقارنة بش����هر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم 
القياسي ألس����عار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 
إلى 112.57 مقارنة ب� 110.70 خالل الش����هر الس����ابق 

)سنة األساس 2013=100(.
وعلى مس����توى المجموعات الرئيس����ية، سجلت أسعار 
مجموع����ة الخام����ات والم����واد األولي����ة ارتفاعًا نس����بته 
2.23%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعًا 
نس����بته%0.85 ، وأس����عار مجموعة اس����تئجار معدات 

ارتفاعًا نسبته0.17 % مقارنة بالشهر السابق.
كما س����جلت أس����عار تكاليف البناء لمباني العظم في 

الضف����ة الغربية ارتفاعًا نس����بته 2.13% خالل ش����هر 
حزيران 2021 مقارنة بش����هر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم 
القياس����ي ألس����عار تكاليف البناء لمبان����ي العظم إلى 
114.33 مقارنة ب� 111.95 خالل الش����هر السابق )سنة 

األساس 2013=100(.
وعلى مس����توى المجموعات الرئيس����ية، سجلت أسعار 
مجموع����ة الخام����ات والم����واد األولي����ة ارتفاعًا نس����بته 
2.66%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعًا 

نس����بته 1.26%، وأسعار مجموعة اس����تئجار المعدات 
ارتفاعًا نسبته .150% مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة 
ف����ي الضفة الغربي����ة ارتفاع����ًا نس����بته 0.83% خالل 
شهر حزيران 2021 مقارنة بش����هر أيار 2021، إذ ارتفع 
الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 109.09 
مقارنة ب� 108.19 خالل الش����هر السابق )شهر األساس 

كانون أول 2008=100(.

 وعلى مس����توى المجموعات الرئيس����ية، سجلت أسعار 
تكالي����ف تش����غيل مع����دات وصيانة ارتفاعًا نس����بته 
2.20%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد األولية ارتفاعًا 
نس����بته 1.42%، وأس����عار اس����تئجار المعدات ارتفاعًا 
نس����بته .100%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور 
العمال انخفاضًا مقداره 63.0% مقارنة بالشهر السابق.

وسجل المؤش����ر العام ألس����عار تكاليف إنشاء شبكات 
المياه في الضفة الغربية ارتفاعًا نس����بته 02.0% خالل 
شهر حزيران 2021 مقارنة بش����هر أيار 2021، إذ ارتفع 
المؤش����ر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 
122.84 مقارنة ب� 120.43 خالل الش����هر السابق )شهر 

األساس كانون ثاٍن 2010=100(.
وعلى مس����توى خزانات المياه، س����جل الرقم القياس����ي 
ارتفاعًا نس����بته 2.58%، إذ ارتفع الرقم القياس����ي إلى 
118.37 مقارنة ب� 115.40 خالل الش����هر السابق )شهر 

األساس كانون ثاني 2010=100(.
وعلى مس����توى ش����بكات المياه، س����جل الرقم القياسي 
ارتفاعًا نس����بته 1.75%، إذ ارتفع الرقم القياس����ي إلى 
124.86 مقارنة ب� 122.72 خالل الش����هر السابق )شهر 

األساس كانون ثاني 2010=100(.
وس����جلت أس����عار تكاليف إنشاء ش����بكات المجاري في 
الضف����ة الغربية ارتفاعًا نس����بته 0.55% خالل ش����هر 
حزيران 2021 مقارنة بش����هر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم 
القياس����ي إلى 110.11 مقارنة ب� 109.51 خالل الشهر 

السابق )شهر األساس كانون ثاٍن 2010=100(.

اإلحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء خالل حزيران المنصرم

غزة/ االستقالل:
قال لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية 
االجتماعية، في قطاع غزة يوم أمس، انه ال 
يوجد حتى اللحظة أي معلومات بشأن موعد 
ص����رف مخصصات التنمي����ة االجتماعية ، 
مش����يرًا الى ان الجهود والمس����اعي التزال 

تبذل حتى اللحظة لصرف المستحقات .
وبين المده����ون خالل تصريح له، أن الوزارة 
تقوم برفع الملفات والكش����وفات للصرف، 
وقرار الصرف حكومي وال معلومات بش����أن 

نسبة الصرف حتى اللحظة.
وبشأن وجود اس����ماء جديدة ، اشار الى ان 
الوزارة تقوم باس����تمرار باستبدال األسماء 
وفقا ألوضاعهم االقتصادية سواء بالحجب 

او االضافة .
ومن جانبها قالت عزيزة الكحلوت المتحدثة 
باس����م وزارة التنمية االجتماعية يوم أمس، 
نعلم الوضع الصعب الذي تعيش����ه األسر 
في قطاع غزة خاصة ف����ي هذه الفترة لكن 
ننتظر الوزارة في رام الله لإلعالن عن موعد 

الص����رف. وبينت الوزارة انه����ا عملت خالل 
فت����رة عيد األضح����ى المبارك عل����ى توفير 
بعض المس����اعدات لعدد كبير من األس����ر 
التي تن����درج تحت خط الفقر، وفيما يخص 
لح����وم األضاحي، كما أن ال����وزارة تابعت مع 
العدي����د من الجمعيات المحلي����ة والدولية 
موضوع توزيع األضاحي على عدد كبير من 
األس����ر المحتاجة والمدرجة على برامج وزارة 

التنمية االجتماعية.
وأشارت الى انه تم صرف مبلغ 770 شيقال 
لعدد 7000 أسرة تم انتقاؤها من قبل وزارة 
التنمية وهذه األس����ماء خضعت لعمليات 
بح����ث كبي����رة ودقيقة حتى يت����م صرفها 

لمستحقيها.
وتابعت »ال زالت ال����وزارة تعمل مع العديد 
من المؤسسات الدولية لتوفير المساعدات 
المالي����ة لألس����ر المتض����ررة م����ن العدوان 
الصهيوني األخير على القطاع، موضحًة ان 
الوزارة قام����ت قبل عيد األضحى بيوم واحد 
بتوزيع ما يقارب 500$ على 160 أس����رة عن 

طريق المؤسسة الماليزية »أحباء ماليزيا«.
ويش����ار الى ان وزارة التنمي����ة االجتماعية 
تص����رف مخصص����ات الش����ؤون لنحو 111 
ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل 
تقريًبا لقطاع غزة والضف����ة الغربية بنظام 
دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 
1800 شيقل لكل أس����رة كل ثالثة أشهر، 
إال أن السلطة الفلسطينية تعاني منذ عدة 
اشهر من ازمة مالية لتوفير االموال للشؤون 
االجتماعي����ة وخاصة في ظل تراجع االتحاد 

االوروبي عن دفع االموال .
وكان����ت وزارة التنمي����ة االجتماعية اعلنت 
في التاس����ع من مايو الماض����ي عن صرف 
مخصصات الش����ؤون االجتماعية في قطاع 
غ����زة والضفة المحتلة بقيمة 750 ش����يقال 

للجميع .
واوضح����ت ان ما س����يتم صرفه س����يكون 
ج����زءًا من قيمة المبلغ الذي يتلقاه المواطن 
وس����يتم اتمام باقي المبل����غ في حال توفر 

االموال.

التنميــة تصــرح بشــأن شيكــات الشــؤون

غزة / االستقالل:
رت الشرطة في قطاع غزة، أمس، المواطنين من تصنيع المفرقعات أو تداولها،  حذَّ

مؤكدًة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ُمشددة بحق من يتورط في ذلك.
وقال المتحدث باس���م الش���رطة العقيد أيمن البطنيج���ي في تصريح صحفي، 
»ُتكثف المباحث العامة بالشرطة جهودها لضبط المفرقعات بجميع أنواعها؛ لما 
ُتشكله من ضرر على المجتمع من خالل ترويع اآلمنين، وتعريض حياة المواطنين 

للخطر«.
وأه���اب البطنيجي بالمواطنين وأولياء األمور للتع���اون مع الجهات المختصة في 
ضبط ومراقبة استخدام المفرقعات، داعًيا إياهم لإلبالغ عن أية حاالت استخدام أو 

تصنيع لها، وذلك عبر االتصال بالرقم المجاني للشرطة 100.
كما دعا وسائل اإلعالم المحلية للمساهمة في تكثيف الجهود التوعوية من خطر 

استخدام المفرقعات وتصنيعها.

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة المالية بغزة، يوم أمس، موعد صرف  »مس���تحقات الزواج« لقرابة 
234موظفًا. وبينت الوزارة في تصريح لها، أن صرف مس���تحقات الزواج لحوالي 
234 موظفًا بمبلغ 3000 شيكل بمبلغ إجمالي )700 ألف شيكل(، سيكون اليوم 

الثالثاء، عبر بنكي الوطني واالنتاج وكافة فروع بنك البريد.

المالية بغزة : صرف »مستحقات 
الزواج« لموظفي الحكومة اليوم

الشرطة بغزة: جهود مكثفة لضبط 
تصنيع المفرقعات وتداولها
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عواصم/ االستقالل:
 بينت أحدث اإلحص���اءات العالمية 
المعلنة حول جائح���ة "كورونا"، يوم 
أم���س، أن عدد الوفيات جراء اإلصابة 
بالفيروس بل���غ 4 ماليين وأكثر من 
175 ألف وف���اة، فيما بلغت حصيلة 
اإلصابات االجمالية 194 مليونًا ونحو 
845 ألف اصابة، تعافى منهم 176 
مليونا وما يزيد عن 286 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفش���يها 
في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول 
العال���م، وس���جلت دول العالم أمس 
األحد 427 ألفا و948 إصابة جديدة، 
وأوقعت الجائحة خالل ال�24 س���اعة 

األخيرة 6,899 حالة وفاة.
وبينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس 
التي س���جلت أعل���ى حصيلة وفيات 
خالل ي���وم واحد ف���ي العالم، كانت 
اندونيس���يا )1,266  التوال���ي:  على 
وفاة(، وروسيا )779 وفاة(، والبرازيل 
)499 وف���اة(، والهن���د )411 وف���اة(، 

والمكسيك )362 وفاة(.
وأوضحت البيانات أن الدول الخمس 
التي س���جلت أعلى حصيلة إصابات 
جدي���دة، عالمي���ا، خالل ي���وم واحد، 
اندونيس���يا  التوال���ي،  عل���ى  كانت 

)38,679 إصاب���ة(، والهند )38,153 
إصابة(،   29,173( وبريطانيا  إصابة(، 
وروس���يا  إصابة(،   27,146( وإي���ران 

)24,072 إصابة(.
ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات 
بأع���داد كبي���رة،  ووفي���ات يومي���ة 
وخروجه���ا خ���الل الفت���رة الماضية 
من قائمة ال���دول الخمس العالمية، 
االعل���ى حصيلة وفيات واصابات كل 
24 س���اعة، ما تزال امي���ركا تتصدر 

دول العالم قياس���ًا بأعل���ى حصيلة 
وفيات واصابات إجمالية.

وأوضح����ت اإلحص����اءات أن ال����دول 
الخم����س الت����ي تعتبر حت����ى يوم 
الجائحة  أمس األكث����ر تأثرا ج����راء 
ف����ي العالم م����ن حي����ث الحصيلة 
هي:  الوفي����ات،  ألع����داد  اإلجمالية 
أميركا )626,762 وف����اة(، والبرازيل 
)549,999 وفاة(، والهند )420,996 
وفاة(، والمكسيك )238,424 وفاة(، 

والبيرو )195,890 وفاة(.
وبينت اإلحصاءات أن الدول الخمس 
األكث���ر  اآلن  تعتب���ر حت���ى  الت���ي 
تأث���را عالميًا م���ن حي���ث الحصيلة 
أميركا  اإلصاب���ات:  ألعداد  اإلجمالية 
والهن���د  إصاب���ة(،   35,199,465(
والبرازي���ل  إصاب���ة(،   31,411,262(
وروس���يا  إصاب���ة(،   19,688,663(
وفرنس���ا  إصاب���ة(،   6,126,541(

)5,993,937 إصابة(.

»كورونا« عالميًا: 4 ماليين و175 ألف وفاة و194 مليونًا و845 ألف إصابة

الرباط / االستقالل:
أطلقت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع حملة ميدانية وإعالمية 

تحت شعار« ال أهاًل وال سهاًل بالصهاينة مجرمي الحرب في بالدنا«.
وقالت الجبه���ة في بيان إعالن إطالق الحملة، »إنه وتنديًدا بالغزو الس���ياحي 
الصهيوني المرتقب لبالدنا صيف هذه الس���نة، ورفًضا لكل أشكال التطبيع 
مع الصهاينة، تعلن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع عن إطالق 
حملة ميدانية وعبر وسائل التواصل االجتماعي ضد هذا الغزو تحت شعار »ال 

أهال وال سهال بالصهاينة مجرمي الحرب في بالدنا«.
ووف���ق القائمين على الحملة فقد تم اعتماد وس���م #ال مرحبا بالصهاينة في 

بلدي، وذلك في الفترة ما بين 24 30- يوليو 2021.
ودع���ت الجبهة المغربية لدعم فلس���طين، المواطنين لالنخ���راط في الحملة 
والتجاوب معها، »وعدم تصديق الرواية التدليس���ية الرس���مية حول األصول 

المغربية للمجرمين المعنيين فقد تحولوا الى مجرمي حرب«.
ودش���ن وزير الس���ياحة اإلس���رائيلي »يوآل رفوزوف« أمس األول خط طيران 
مباشر-أول من نوعه-بين مطار »بن غوريون« في »تل أبيب« ومطار مراكش في 

المغرب كجزء من تطبيق اتفاقية التطبيع بين الجانبين.
وقال وزير السياحة اإلس���رائيلي في مراسم افتتاح خط الطيران إن »تدشين 
الخط يش���كل حجر األساس في العالقات بين الجانبين؛ ما يمهد لقطف ثمار 

السالم والتعاون المشترك عبر ازدهار السياحة والتجارة«.
وحضر مراس���م افتتاح الخط كاًل من مدير عام ش���ركة »العال« اإلس���رائيلية 
للطيران »أفيغال شوريك« وس���فير المغرب في »إسرائيل« إبراهيم بيوض«، 
ال���ذي قال خالل المراس���م إن المغرب وعلى راس���ها المل���ك قامت بدور مهم 

للتوصل إلى السالم واالزدهار للمنطقة.

حملة إعالمية بالمغرب 
لرفض التطبيع مع االحتالل

أديس أبابا/ االستقالل:
نظم س���كان بل���دات إثيوبية في إقليمي أمهرة )ش���مال 
غرب( وأورميا )جنوب شرق(، مسيرات »حاشدة« تعبيرا عن 

دعمهم قوات الجيش المحلي في حماية سيادة البالد.
وقالت وكالة األنباء الرس���مية )إينا( إن سكان 6 بلدات في 
اإلقليمين نظموا مس���يرات »حاشدة للتعبير عن دعمهم 
لق���وات الدفاع الوطني���ة وإدانة األعم���ال اإلرهابية التي 

ارتكبتها جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي«.
وقالت إن المتظاهرين أطلق���وا هتافات »ال يمكن تدمير 

إثيوبيا« و«قوة الدفاع الوطنية اإلثيوبية رمز لسيادتنا«.
وكان إقليم أمهرة اإلثيوبي، دعا االحد »جميع شبابه« إلى 
حمل الس���الح ضد مقاتلي اإلقليم المجاور تيغراي الذين 
يقاتلون الجيش الفيدرال���ي والقوات من جميع المناطق 

التسع األخرى في البالد.
ومن شأن الدعوة إلى التعبئة الشعبية ضد مقاتلي جبهة 
تحرير تيغراي، توسيع نطاق دائرة الحرب المستمرة منذ 
ثمانية أش���هر وعدم االس���تقرار في الدولة الواقعة في 

القرن األفريقي.

بيروت/ االستقالل:
اس����تدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الوزراء 
الس����ابق نجي����ب ميقاتي لتكليفه رس����ميا بتش����كيل 
الحكوم����ة الجدي����دة بعد ف����وزه بأغلبية أص����وات نواب 

البرلمان.
وبحس����ب ما نش����رته الرئاس����ة اللبنانية على حسابها 
الرس����مي بموق����ع التواص����ل االجتماع����ي تويت����ر فقد 
اس����تدعى الرئيس اللبناني ميشال عون نجيب ميقاتي 
لتكليفه رسميا بتش����كيل الحكومة الجديدة بعد فوزه 

بأغلبية أصوات نواب البرلمان.
 وأعلنت الرئاس����ة اللبناني����ة أن ميقاتي وصل إلى قصر 
بعبدا تلبية لدعوة عون من أجل التش����اور في تش����كيل 
الحكوم����ة. وكان ميقاتي، الذي ترأس الحكومة اللبنانية 
في الس����ابق مرتين؛ األول����ى ع����ام 2005 والثانية عام 
2011، قد حص����د 93 صوتا، يمثل����ون أغلبية األصوات 
الالزمة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بحسب إحصاء 
لألصوات، خالل المش����اورات النيابية برئاس����ة الرئيس 

اللبناني، ميشال عون.

ميقاتــي مكلــف رسميــًا 
بتشكيــل الحكومــة اللبنانيــة

تظاهــرات »حاشــدة« فــي
 إثيوبيــا: ال يمكــن تدميــر بلدنــا

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة / وجدان ياس���ين ابراهيم 
الس���ويركي  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
905368064   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    س���لمى عوض علي النجار  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  400754347  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    سماح محمد خليل النجار 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  800619116  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

تونس/االستقالل:
لحقوق  األورومتوس����طي  المرص����د  حّذر 
المؤسس����ات  تعطي����ل  م����ن  اإلنس����ان 
الدس����تورية التونسية واحتكار الرئيس 

قيس سعيد للسلطة التنفيذية.
وق����ال المرص����د األورومتوس����طي ومقّره 
جنيف في بيان صحف����ي، إّنه تابع بقلق 
عميق إع����الن الرئيس التونس����ي قيس 
س����ّعيد ح����ل الحكوم����ة وتجمي����د عمل 

البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وأوض����ح المرص����د، أّن ق����رارات الرئيس 
"س����عّيد" ق����د ت����ؤدي إل����ى تقوي����ض 
الديمقراطي����ة، "وق����د ُتدخ����ل البالد في 
دوام����ة من عدم االس����تقرار، بم����ا يمّهد 
ال����ذي كافح  لع����ودة الحكم الش����مولي 

التونسيون على مدار السنوات الماضية 
لإلطاحة به".

ولف����ت إلى خط����ورة تنصي����ب الرئيس 
نفس����ه لقي����ادة الس����لطة التنفيذي����ة، 
وكذل����ك النياب����ة العام����ة، إذ ُيخش����ى 
أن ي����ؤدي ذل����ك إلى تعطي����ل منظومة 
العدال����ة، بما ي����ؤدي إلى غي����اب الرقابة 
على الممارس����ات األمنية، وخصوًصا ضد 
النش����طاء السياس����يين والصحفيي����ن، 

والمدافعين عن حقوق اإلنسان.
الرئي����س  أّن  األورومتوس����طي،  وذك����ر 
"س����عّيد" برر قراراته بموجب الفصل 80 
من الدستور التونس����ي، والذي جاء فيه 
أّن "لرئي����س الجمهوري����ة في حالة خطر 
داه����م مهدد لكيان الوط����ن وأمن البالد 

واس����تقاللها، يتعذر معه السير العادي 
لدواليب الدول����ة، أن يتخذ التدابير التي 
تحتمها تلك الحالة االستثنائية، وذلك 
بعد استش����ارة رئيس الحكومة ورئيس 
مجل����س نواب الش����عب وإع����الم رئيس 

المحكمة الدستورية".
وبّي����ن إل����ى أّن "س����عّيد" تعّس����ف في 
اس����تخدام الدس����تور، إذ إّن الحالة التي 
تمر بها البالد ال تندرج ضمن المحددات 
إجراءات  الدس����تور التخ����اذ  أقرها  التي 
استثنائية، كما أّنه لم يتشاور مع رئيس 
مجلس النّواب الذي أص����در بياًنا وصف 
في����ه إجراءات الرئي����س ب�"االنقالب على 

الثورة والدستور".
وأشار المرصد إلى أّن فريقه تلّقى إفادات 

بمنع قوة من الجيش التونس����ي رئيس 
مجلس النواب "راشد الغنوشي" وبعض 
النواب م����ن دخول المجل����س، الفًتا إلى 
خطورة االستعانة بالمؤسسة العسكرية 

لفرض وقائع جديدة على األرض.
المرصد األورومتوس����طي  وقال رئي����س 
الرئي����س  "ق����رارات  إّن  عب����ده"  "رام����ي 
التونس����ي رّدة عن المسار الديمقراطي، 
التونس����يين  ماليين  ومصادرة ألصوات 
الذي����ن اخت����اروا ممثليهم ف����ي مجلس 
النواب ضم����ن عملية ديمقراطية نزيهة 

وناجحة".
وأض����اف "عبده" أّن تركيز الس����لطة بيد 
شخص واحد يفتح الباب على مصراعيه 
لتعطي����ل األحكام الدس����تورية، ويطلق 

ي����د الس����لطات األمني����ة الس����تهداف 
المعارضين ومحارب����ة مظاهر التعددية 
السياسية، وُيدخل تونس في دوامة من 
عدم االستقرار ال يمكن التنبؤ بنتائجها.

وذكر المرص����د أّنه تاب����ع دعوات بعض 
الكتل السياس����ية التونسية إلى النزول 
للش����ارع رفًضا لق����رارات الرئيس، مطالًبا 
الجميع بالحف����اظ على الس����لمية وعدم 

االنجرار إلى أي ردود فعل عنيفة.
ودعا الرئيس التونس����ي "قيس سعّيد" 
إل����ى مراجع����ة قراراته بإقال����ة الحكومة 
وتجمي����د عمل مجلس الن����واب، وإطالق 
حوار وطن����ي جامع للوص����ول إلى حلول 
توافقي����ة بعي����ًدا ع����ن التعّس����ف في 
استخدام الدستور، والتفّرد في السلطة.

»األورو متوسطي«: قرارات الرئيس سعّيد قد تؤدي إلى تقويض الديمقراطية
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غزة/االستقالل:
حقق ش����باب رفح فوزًا صعبًا على ش����باب جباليا و ابتعد 
بالصدارة عن اتحاد خانيونس الذي تعثر أمام جاره شباب 
خانيونيس بالتعادل 2_2، في ختام منافس����ات األسبوع 

السادس عشر من منافسات دوري غزة الممتازة .
على ملعب رفح جنوب القطاع، واصل ش����باب رفح سلسلة 
االنتصارات والتحليق منفردا في صدارة الدوري بفوزه على 

شباب جباليا بهدف دون رد.
ففي الشوط األول دخل الزعيم وعينه على تسجيل هدف 
مبك����ر، وبعد عدة ف����رص أهدرها مهاجم����وه، نجح جمعة 
الهمص بالتقدم للزعيم في الدقيقة 24، وواصل الزعيم 

سيطرته على مجريات الشوط حتى نهاية الشوط.
وفي الش����وط الثاني تغي����ر الحال، وهاج����م الثوار مرمى 
الزعي����م على فترات ، لك����ن جميع المح����اوالت حطمتها 

دفاعات الزعيم و من خلفهم الحارس عبدالله شقفة.
لينتهي اللقاء بفوز الزعيم واالنفراد بالصدارة برصيد 35 
نقطة، وتجمد رصيد الثوار عند 27 نقطة في المركز الرابع.

وعلى اس����تاد خانيونس جن����وب القطاع، تمك����ن اتحاد 
خانيونس من خطف نقطة ثمينة من أنياب جاره وغريمه 
التقليدي ش����باب خانيونس، بعد أن كان خاسرا بهدفين 

دون رد، ليع����ود من بعيد ويرد بهدفين يعدل من خاللها 
النتيجة .

ش����وط أول مثير وجمي����ل بين الجارين الش����باب صاحب 
األرض والجمهور وضيفه االتحاد، فالبداية كانت للنشامى 
بتس����جيل هدفين عن طريق خليل مطر في الدقيقة 24، 

ويعود سليمان أبو عبيدة و يعزز النتيجة للشباب  بهدف 
ثان في الدقيقة 28 .

ورغ����م التقدم بهدفي����ن ، إال أن الطواحين عادت للدوران 
من جديد عن طريق خالد النبريص الذي نجح في تقلص 
الف����ارق من ركلة ج����زاء في الدقيق����ة 43 ، و يعود نفس 

الالعب و يعدل النتيجة ف����ي الدقيقة الثانية من الوقت 
الضائع .

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات على فترات 
، لكن النتيجة لم تتغير و بقيت على حالها.

نتيجة أبقت االتح����اد في المركز الثاني برصيد 31 نقطة 
، و شباب خانيونس في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

وفي دوري الدرجة األولى تعثر أهلي غزة أمام ضيفه بيت 
حانون األهلي ، و سقط بفخ التعادل اإليجابي 1_1.

س����جل لألهلي أده����م المقادمة في الدقيق����ة 10 و عدل 
للحوانين ناجي بكر في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل 

في الشوط األول.
به����ذا التعادل ، رفع األهلي رصيده للمركز الثاني برصيد 
28 نقطة في المركز الثاني ، فيما رفع الحوانين رصيدهم 

إلى 19 نقطة في المركز التاسع .
وعلى ملعب الش����هيد محمد الدرة وسط القطاع ، تعادل 

األقصى و القادسية سلبيا .
رف����ع األقصى رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاش����ر ، 

و تقدم القادسية للمركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.
وف����ي دوري الدرج����ة الثانية فرع " غزة والش����مال" تغلب 

الرضوان على المشتل بهدف دون رد.

الزعيــم الرفحــي يحلــق بالصــدارة والشبــاب واالتحـاد »حبايــب«

مدريد/ االستقالل:
البرازيلية رونالدينيو نصيحة  وجه األس���طورة 
ثمينة لزميله السابق ليونيل ميسي، يحثه من 
خاللها على البقاء في صفوف برش���لونة وعدم 
التفك���ر بالرحيل إل���ى ناٍد آخر ف���ي الميركاتو 

الصيفي الحالي.
وانتهى عقد ليونيل ميس���ي مع برشلونة منذ 
مطلع ش���هر يوليو الجاري، ورغم توصله التفاق 
مبدئي مع اإلدارة من أجل تجديد العقد، لكن لم 

يتم أي شيء بشكل رس���مي حتى اآلن، ويعود 
س���بب ذلك إلى المشاكل المالية التي يتوجب 

على النادي حلها خالل الفترة القادمة.
ويرى رونالدينيو أن المكان المنطقي لميس���ي 
هو برش���لونة فقط، كما أوضح أن القميص رقم 
10 ل���ن يرتديه أي العب آخر بعد أن يقرر النجم 
األرجنتيني إعالن اعتزاله في النادي الكتالوني.

وقال األيقونة البرازيلية في تصريحات نقلتها 
صحيفة موندو ديبورتيفو “ميس���ي؟ يجب أن 

يبقى، إنه تاريخ برشلونة. عندما يعتزل ميسي، 
وهو ما أتمنى أن يحدث بعد وقت طويل، يمكنه 
ترك القميص رقم 10 هناك، ولن يلمس���ه أحد 

مرة أخرى”.
وبخصوص تتويج ميسي بلقب كوبا أميركا مع 
األرجنتين على حس���اب منتخب بالده البرازيل، 
قال رونالدينيو “كنت سعيدًا جدًا لليو ميسي، 
لكنني شعرت بحزن شديد لخسارة البرازيل في 

النهائي”.

رونالدينيو يحذر ميسي من الرحيل عن برشلونة

لندن/ االستقالل:
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة تشيلسي بالتعاقد مع جاك جريليش 

نجم أستون فيال والمطلوب بقوة في مانشستر سيتي خالل األسابيع األخيرة.
وقدم جاك جريليش موسمًا استثنائيًا مع أستون فيال جعله محط أنظار األندية 
الكبيرة، ويرى المدرب بيب جوارديوال أنه القطعة الناقصة في منظومة مانشستر 
س���يتي الهجومية. وادعت العديد من المصادر أن السيتزنز ينوي تقديم عرض 
بقيم���ة 100 مليون يورو إلقناع أس���تون فيال بالتخلي عن ج���اك جريليش هذا 

الصيف، وذلك بتوصية من جوارديوال الذي أبدى إعجابه الشديد بالالعب.
ونقل موقع توتو ميركاتو عن مصادر إنجليزية أن تشيلس���ي يحضر مفاجأة من العيار 
الثقي���ل، تتمثل بتقديم عرض بقيمة 120 ملي���ون يورو للتوقيع مع جريليش وخطفه 
من مانشستر س���يتي. وأوضح الموقع الشهير أن تشيلسي حّول أنظاره إلى جريليش 
بعد فش���له بالتعاقد مع إيرلينج هاالند مهاجم بوروسيا دورتموند وروميلو لوكاكو نجم 
إنتر ميالن، حيث قرر المدرب األلماني توماس توخيل تغيير أفكاره للموسم القادم عبر 

التوقيع مع نجم أستون فيال الذي يجيد اللعب كجناح هجومي وصانع ألعاب.

تشيلسي يزاحم مانشستر 
سيتي على صفقة جريليش لندن/االستقالل:

أعلن نادي توتنهام هوتسبير اإلنجليزي رسميًا 
تعاقده مع الش���اب المميز بريان جيل، قادمًا من 
إش���بيلية اإلس���باني، ليخطف الس���بيرز موهبة 

إسبانية مميزة خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
وظهر بريان جيل ابن 20 عامًا بمستوى طيب مع 
إشبيلية في الموسم الماضي، بمشاركته في 30 

مباراة، وإحرازه أربعة أهداف، وصناعة مثلها.
ويتواجد حاليًا بريان جيل مع المنتخب األوليمبي 
اإلس���باني في أولمبياد طوكيو، ولك���ن يبدو بأن 
السبيرز حسم الصفقة لصالحه، وأعلن عن تعاقده 
مع الالعب رس���ميًا. ونش���ر موقع نادي توتنهام 

هوتس���بير على اإلنترنت خبر التعاقد مع بريان 
جيل لمدة خمسة مواسم حتى صيف عام 2026. 
وأضاف الموقع أن توتنهام تعاقد مع بريان جيل 
بمقابل مادي باإلضافة إل���ى األرجنتيني إيريك 
الميال ال���ذي أنضم للفريق اإلس���باني لمدة أربع 
س���نوات حتى صيف عام 2025، بعد 8 سنوات 

قضاها في السبيرز.
الجدير بالذكر أن بريان جيل يعتبر ثاني صفقات 
توتنهام هوتسبير الصيفية بعد تعاقد النادي 
اللندني مع اإليطالي بيليجريني جوليني حارس 
أتالنتا لمدة موسم على سبيل اإلعارة مع إمكانية 

التعاقد معه بشكٍل نهائي في الصيف المقبل.

توتنهام يحسم ثاني صفقاته الصيفية

لندن/ االستقالل: 
ارتبط النجم اإلسباني ساؤول نيجويز بمغادرة 
أتلتيكو مدري���د، هذا الصيف، بعد خروجه من 
حسابات مدربه األرجنتيني، دييجو سيميوني، 
بش���كل كبير في الموس���م الماضي، ومن ثم 
التعاقد م���ع رودريجو دي باول خالل الميركاتو 

الجاري.
وت���رددت أنباء قوي���ة عن وجود اتج���اه لعقد 
صفقة تبادلية مع برش���لونة، تشمل الحصول 
على خدم���ات أنطوان جريزم���ان مقابل رحيل 
س���اؤول، إال أن اشتراط البارس���ا الحصول على 

مقابل نقدي إضافي أفسد الصفقة.
وبحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فإن 

مانشس���تر يونايتد عاد ليظهر بقوة كمرشح 
أول لضم ساؤول، هذا الصيف.

وأضاف���ت الصحيف���ة أن يونايت���د كان أكثر 
المهتمي���ن بالحص���ول على خدم���ات الالعب 
اإلس���باني، خالل الس���نوات القليلة الماضية، 
لكنه دوًما ما كان يصطدم بالشرط الجزائي في 

عقده.
لكن اآلن، ومع رغب���ة أتلتيكو مدريد في بيعه، 
قد يكون عرض بقيمة 50 ملي���ون يورو كافًيا 

لعقد الصفقة.
ويرغ���ب الش���ياطين الحمر في تعزيز وس���ط 
ملعبه���م، تحس���ًبا إلمكاني���ة رحي���ل النجم 

الفرنسي بول بوجبا إلى باريس سان جيرمان.

عمالق إنجليزي يقفز على صفقة ساؤول
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دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية الإبتدائية
املو�شوع :- تبليغات �شرعية

إل���ى المدعى عليه :- ايهاب بن محم���د خميس بن ابراهيم الصاوي 
من يافا وسكان غزة سابقا والمقيم حاليا في اليونان ومجهول محل 
اإلقامة فيها - نعلمك أن الدعوى أس���اس ۳۰۳/۲۰۲۰م وموضوعها 
تفري���ق للضرر من الغياب والمتكون���ة بينك وبين المدعية :- نعمة 
عدنان س���ليمان الفار من يافا وسکان خانيونس قد عادت من مقام 
محكمة  االس���تئناف الش���رعية بخانيونس مصدقة بموجب القرار 
االستئنافي رقم 4128 المؤرخ في 22/6/2021م  حكما قابال للطعن 
بحقك لذلك صار تبليغك حس���ب األصول وح���رر في من 16 من ذو 
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قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
ال�سيخ / عبادة الرقب

اإعالن عن اجتماع جمعية عمومية عادي 
تعلن الجمعية الخيرية االجتماعي����ة برفح عن عقد االجتماع ) العادي( للجمعية العمومية عن 
العام )٢٠٢١( وذلك يوم الثالثاء الموافق ١٠/٨/٢٠٢١م الساعة ١١:٠٠ صباحا في مقر الجمعية 
الكائن في محافظة رفح بجوار )مستشفى الكويتي( وذلك لمناقشة )جدول االعمال( التالي : 
١. قراءة التقرير المالي واالداري عن العامين ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ م والمصادقة عليهما .

٢. انتخاب مجلس ادارة جديدة للجمعية .
٣. اعتماد مدقق حسابات خارجي قانوني .

وذلك بعد اس���تكمال االج���راءات التالية في أوقات الدوام الرس���مي من 
الساعة ٨:٠٠ الي الساعة ٢:٠٠ .

١. اس���تمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
عن العام )٢٠٢١( وذلك حتى تاريخ ١/٨/٢٠٢١م .

٢. فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س االدارة وذلك لمدة ثالثة أيام من 
تاريخ ٢/٨/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٤/٨/٢٠٢١م .

٣. فتح باب االعتراض والطعون لعضوية مجلس االدارة والجمعية العمومية وذلك 
لمدة يومان من تاريخ ٥/٨/٢٠٢١ م وحتي تاريخ ٧/٨/٢٠٢١م .

٤. الرد على االعتراض والطعون يوم ٨/٨/٢٠٢١م .
٥. فتح باب االنسحاب لمدة يوم واحد بتاريخ ٩/٨/٢٠٢١م .

مع فائق الحرتام والتقدير
جمل�س ادارة اجلمعية

حيث ألقى األهالي نظرة الوداع على الجثمان، 
فيم���ا أدى المواطن���ون صالة الجن���ازة على 

الجثمان في مسجد القرية.
وانطل���ق المش���اركون بجنازة طافت ش���وارع 
األع���الم  الش���بان  خالله���ا  رف���ع  القري���ة، 
الفلس���طينية، فيما أطلق مسلحون ملثمون 

النار في الهواء.
وهتف المشاركون بعبارات التكبير وعبارات 
تحي���ي الش���هيد، داعي���ن لالنتق���ام لدماء 
الش���هداء، إل���ى أن ووري الث���رى ف���ي مقبرة 

القرية.

وارتقى ف���ي الضفة الغربية 30 ش���اًبا خالل 
مواجهات بالتزامن مع العدوان على غزة قبل 

شهرين، عدد منهم برصاص المستوطنين.
الثالث تسييج  لليوم  المستوطنون  ويواصل 
محيط نبع عي���ن الحلوة باألغوار الش���مالية، 

باإلضافة إلى إحضارهم مواد بناء.
وأفاد مسؤول ملف األغوار بمحافظة طوباس 
معتز بشارات، بأن المستوطنين أحضروا يوم 

أمس مواد بناء إلى منطقة النبع.
يش���ار إلى أن المس���توطنين ق���د منعوا 
ام���س االول الرع���اة م���ن الوص���ول إلى 

المنطقة وسقي ماشيتهم.
يذكر أن المستوطنين استولوا على النبع قبل 
أش���هر وأقاموا حوله متنزها، ويمنعون الرعاة 
الفلسطينيين من االقتراب من النبع وسقاية 
مواشيهم، حيث تش���هد المنطقة المذكورة 
اعتداءات متكررة، ومؤخرا قام المس���توطنون 
بزراعة أش���جار حول النبع، إلكمال االس���تيالء 

عليه.
كم����ا اقتح����م مس����توطنون متطرفون يوم 
أمس، المس����جد األقصى المب����ارك من باب 
المغارب����ة بحراس����ة مش����ددة من ش����رطة 

االحتالل اإلسرائيلي.
ووفرت ش���رطة االحت���الل الحماي���ة الكاملة 
للمس���توطنين المقتحمي���ن من���ذ دخولهم 
المس���جد األقص���ى وتجولهم ف���ي باحاته، 

وانتهاًء بخروجهم من باب السلسلة.
وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
المحتلة أن 165 مستوطًنا اقتحموا المسجد 
األقص���ى خالل الفت���رة الصباحي���ة، ونظموا 
جوالت اس���تفزازية في باحاته، باإلضافة إلى 

اقتحام 20 شرطًيا إسرائيلًيا.
وأوضح���ت أن المس���توطنين أدوا طقوًس���ا 

تلموديه علني���ة في باحاته وب���كل أريحية، 
وتحدي���ًدا في منطق���ة باب الرحم���ة، ما أثار 

استفزاز الحراس والمصلين.
وتفرض ش���رطة االحتالل قي���وًدا على دخول 
المصلين من أه���ل القدس والداخل المحتل 
للمسجد، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند 

بواباته الخارجية.
يذك���ر أن االقتحام���ات تت���م عل���ى فترتين 
صباحية، وبعد صالة الظهر عبر باب المغاربة، 
الذي تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه، 

منذ احتالل مدينة القدس عام 1967.

غزة/ االستقالل:
نفى منس���ق لجان الصيادي���ن زكريا بكر، أم���س االثنين، إغالق قوات االحت���الل بحر غزة أمام 

الصيادين وانسحاب األخير من البحر.
وأكد بكر، أن هذه "أخبار غير صحيحة وليس لها عالقة بالوضع الحالي".

وأشار إلى أن األمور في ميناء غزة طبيعية ومراكب الصيد تعمل كما المعتاد، وال صحة لما يتم 
تداوله. وقد تداولت على مواقع التواصل االجتماعي أنباء تتحدث عن اغالق االحتالل البحر امام 

الصيادين، وهو ما نفاه زكريا بكر منسق لجن الصيادين، جملًة وتفصيال.

غزة/ االستقالل:
أدان التجمع اإلعالمي الفلسطيني، يوم أمس، إقدام إدارة شركة »فيسبوك« على إغالق 
وتغييب صفحة ش���بكة قدس اإلخبارية عن الش���بكة العنكبوتية، معتبرًا ذلك سلوكًا 
منافيًا للحريات اإلعالمية، وانسجاٌم مع انتهاكات االحتالل »اإلسرائيلي« وتجاوزاته بحق 

المحتوى الفلسطيني.
وعّب���ر التجمع اإلعالمي عن تضامنه الكامل مع الزمالء في ش���بكة قدس اإلخبارية أمام 
هذا الس���طو الُمدان على صفحته���م التي يتابعها الماليين من المهتمين بالش���أن 

الفلسطيني.
وأكد أن هذه القرصنة الجديدة التي طالت شبكة قدس اإلخبارية، سبقتها عدة محاوالت 
تمثلت في قيام إدارة فيس بوك بإغالق العش���رات من الصفحات التي تتبع مؤسسات 
صحفية فلسطينية وشخصيات مؤثرة وأخرى داعمة للقضية الفلسطينية كان آخرها 
صفحة وكالة شهاب اإلخبارية، األمر الذي يستدعي تحركًا فلسطينيًا وعربيًا عاجاًل في 

مواجهة هذه السياسات المتماهية مع االحتالل.

غزة/ االستقالل:
اعل���ن الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية 
والتعليم ي���وم أمس، ع���ن انتهاء عملية التصحيح ف���ي كافة المباحث 
وفروع الثانوي���ة العامة مع اس���تمرار عمليات الف���رز واإلدخال التي لم 
تتوق���ف حت���ى اللحظة. وبين عواد ف���ي تصريح له، ان���ه وحتى نهاية 
االس���بوع سيتم تحديد موعد اعالن نتائج الثانوية وتفاصيل بشأن يوم 

النتائج .
وقال عواد ان النتائج س���تكون الكترونية ومن ع���دة مصادر ومن خالل 
أرقام الجلوس، س���واء من خالل الرسائل القصيرة«، مؤكدا أن هذه اآللية 
يجرى الحوار حولها مع ش���ركتي )جوال ووطنية( ، باإلضافة الى الموقع 
االلكتروني لل���وزارة وغيرها، مبينًا ان الطالب س���يتمكنون في الدقائق 
االول���ى من معرف���ة النتائج مع االطالع على كش���ف درجاتهم من خالل 
الموقع اإللكتروني الذي ستطلقه الوزارة يوم النتائج . وبين ان الوزارة لم 

تحدد آلية اإلعالن عن أسماء أوائل الطلبة حتى اللحظة.

عواد: انتهاء التصحيح لكافة مباحث الثانوية 
العامة والخميس سيحدد موعد إعالن النتائج

الجزائر/ االستقالل:
نددت وزارة الش����ؤون الخارجي����ة الجزائرية 
بقرار منح الكيان اإلسرائيلي عضويًة بصفة 

مراقب في االتحاد اإلفريقي.
قالت الوزارة في بيان له����ا، إن القرار األخير 
لرئي����س مفوضية االتح����اد اإلفريقي بقبول 
مراقب جديد، والذي يدخل ضمن صالحياته 
اإلدارية، ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم 
الثاب����ت والفع����ال للمنظمة القاري����ة تجاه 
القضية الفلس����طينية العادل����ة، والتزامها 
بتجس����يد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب 
الفلس����طيني، بما في ذلك حق����ه في إقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف����ت أن هذا الق����رار ال����ذي اتخذ دون 

مشاورات موسعة مس����بقة مع جميع الدول 
األعضاء، ال يحم����ل أية صفة أو قدرة إلضفاء 
الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب 
الجدي����د، التي تتع����ارض تماًما م����ع القيم 
والمبادئ واأله����داف المنصوص عليها في 

القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي.
وأوضحت أن نظم عم����ل االتحاد اإلفريقي ال 
تمنح أية إمكانية لل����دول المراقبة ال�87 من 
خارج إفريقي����ا للتأثير على مواقف المنظمة 
القاري����ة، الت����ي يعد تحديده����ا اختصاًصا 

حصرًيا للدول األعضاء.
وأكدت أن الجزائر التي ساهمت بشكل كبير 
في إرس����اء وتعزير الش����راكة االستراتيجية 
بي����ن إفريقي����ا والعالم العربي، س����تواصل 

جهوده����ا من أجل االس����تمرار ف����ي تقوية 
التضام����ن بين المجموعتي����ن لصالح جميع 

شعوبهما.
وكان����ت الخارجي����ة اإلس����رائيلية أعلنت أن 
س����فيرها في أديس أبابا قدم أوراق اعتماد 

الكيان عضًوا مراقًبا في االتحاد األفريقي.
وقال وزير الخارجية اإلس����رائيلية يئير لبيد 
إن "هذا ي����وم عيد للعالقات مع أفريقيا وهو 
ثمرة جهودنا ، هذه الخطوة ستساعدنا في 

تعزيز سياساتنا في قارة أفريقيا ودولها".
ورغ����م الرف����ض الش����عبي هن����اك، تمتلك 
"إسرائيل" عالقات ب�46 دولة من دول القارة 
األفريقي����ة، وتتع����اون م����ع حكوماتها في 

مجاالت التنمية، والتجارة، ومجاالت أخرى.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت »إس���رائيل«، يوم أمس، تس���جيل 
1398 إصاب���ة جدي���دة بفي���روس كورونا 
خالل ال�24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي 

اإلصابات النشطة إلى 11606 إصابات.
وأظه���رت إحص���اءات الصح���ة، االرتفاع 
المتواصل ف���ي الح���االت الخطيرة، حيث 
يرق���د في المستش���فيات 108 مصابين، 
بينه���م 21 مصاب���ا بحال���ة خطي���رة تم 
تش���خيصهم، ي���وم أمس، علم���ا أن عدد 
الحاالت الخطيرة قد بلغ مطلع شهر تموز/

يوليو الجاري 24 مصابا.
وُسجلت حالتا وفاة، ليرتفع إجمالي وفيات 

كورونا إلى 6461 حالة وفاة منذ اإلعالن عن 
انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

ومع تفش���ي الفيروس وتس���جيل معدل 
قياسي يومي باإلصابات، وّسعت »الصحة« 
من فحوص���ات كورونا، حيث أخذت، األحد، 

68 ألف عينية مخبرية الكتشاف كورونا.
وأظهرت النتائج أن %2.08 منها موجبة، 
الفحوصات  لنتائ���ج  أعل���ى مع���دل  وهو 
الموجب���ة ال���ذي يس���جل في األس���ابيع 
األخيرة. وبحس���ب البيانات، ف���إن ُمعامل 
تناقل العدوى )R( ال يزال مرتفعا وتوقف 
عند 1.35، ويعكس تضاعف عدد المرضى 

تقريبا كل أسبوع ونصف.

وأش���ارت إلى أن 118 ش���خصا عادوا إلى 
إس���رائيل قد ت���م تش���خيص إصابتهم 
بالفي���روس، منه���م 12 ش���خصا أصيبوا 
مجددا بالفيروس بعد شفائهم منه، و52 
مصابا عادوا من دول مصنفة حمراء، بينما 
24 مصابا وصلوا من بلدان مصنفة خضراء 

ومسموح السفر إليها.
كم���ا ذك���رت أن 562 مصاب���ا مم���ن ت���م 
تش���خيص إصابته���م بالفي���روس، يوم 
أمس، هم م���ن جهاز التربي���ة والتعليم، 
منهم 516 طالبا تم تش���خيص إصابتهم 
بكورون���ا، و46 من المعلمي���ن والموظفين 

بالمدارس.

لن يؤثر على دعمنا لحقوق الفلسطينيين

الجزائر تندد بمنح »إسرائيل« صفة عضو مراقب باالتحاد اإلفريقي

تسجيل 1398 إصابة بكورونا في »إسرائيل« وارتفاع متواصل في الحاالت الخطرة

التجمع اإلعالمي: يدين 
حملة »فيسبوك« المستمرة 
على المحتوى الفلسطيني

بكر ينفي األنباء بشان إغالق 
االحتالل لبحر غزة أمام الصيادين

ت�سييع جثمان ..
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االستقالل/ وكاالت:
كشفت إحدى مستخدمات تيك توك كيف استأجرت عمتها قاتاًل محترفًا للتخلص من 

حماتها العجوز لمنعها من حضور حفل زفاف ابنها.
وفي سلس���لة من مقاطع الفيديو على تيك توك، روت ماديسون بي، ما حدث قبل حفل 
زف���اف ابن عمها، وقال���ت »ارتبط ابن عمي بعالقة خطوبة قبل عام، وأثناء إنش���اء قائمة 
الضيوف لحفل زفافه قال إنه سيدعو جدتي البالغة من العمر 85 عامًا، لكن عمتي قررت 

أنها ال تريد دعوة جدتي وهي حماتها«.
وأضافت ماديسون »بداًل من التعبير عن رغبتها بعدم حضور جدتي لحفل الزفاف، قررت 

توظيف قاتل محترف لقتلها«.
وفي مقطع آخر، قالت ماديسون إن عمتها لم تبذل أي جهد إلخفاء خطتها، ولهذا السبب 
لم يكن مفاجًئا أنها لم تنجح. وتابعت »أعتقد أن عمتي اتصلت بهذا القاتل، أو استأجرت 
قاتاًل محترفًا وكانت تتحدث بصوت مرتفع، وسمع عمي ذلك وكان يقول »أوه هذا ليس 

جيًدا«.
وبداًل من استدعاء الشرطة كما يفعل أي شخص عادي، اتصل العم بشقيقته وأخبرها بما 

يحدث، واتصلت شقيقته بدورها بالشرطة، التي تدخلت ومنعت وقوع الجريمة.
وتقول ماديس���ون إن عمتها لم تواجه العدالة حتى اآلن، لكن األس���رة تعمل اآلن على 
مقاضاتها. وعلى الرغم من الخطر الواضح على حياتها، تقول ماديسون إن جدتها مستاءة 

أكثر ألنها لم تتلق دعوة لحضور زفاف حفيدها، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

تستأجر قاتال محترفًا لقتل 
حماتها حتى ال تحضر الزفاف

ً

) APA images (      مو�سم قطف العنب يف غزة

بيروت/ االستقالل:
يحاول رسام لبناني شاب دخول موسوعة "غينيس" 
لألرقام القياس���ية، عبر رس���م العل���م اللبناني على 
مساحة 200 متر مربع بالطبشور في وسط العاصمة 
بيروت، في خطوة يرمي من خاللها إلى توجيه رسالة 
"أمل" لبلده الغ���ارق في أزمة اقتصادية واجتماعية 

غير مسبوقة.
وقال الرسام جيوفاني باسيل )24 عامًا(، في تصريح 
له: إن فكرة هذه المبادرة راودته صدفة بعد اطالعه 
عبر اإلنترنت على الرقم القياسي السابق الذي حققه 
شخص من األوروغواي، رس���م علم بالده بالطبشور 

على مساحة 168 مترًا مربعًا.

وأضاف: "أردت أن يخرج الرقم القياس���ي من ساحة 
الشهداء التاريخية في وس���ط بيروت. أنا فخور بما 

أفعله رغم كل ما يمر به البلد".
وتابع: "أحاول أن أكون وجهًا لألمل لجميع اللبنانيين، 
في ظ���ل األزمة االقتصادية الخانق���ة التي تضرب 

مختلف الجوانب المعيشية في البالد".
واس���تعان باس���يل في هذه المهمة، بثالثة آالف 
طبش���ورة من األل���وان الثالثة التي يتش���كل منها 
علم لبن���ان، األحمر واألبيض واألخضر، بعد مس���ح 
طبوغراف���ي للموقع، عماًل بالش���روط الموضوعة من 
الموس���وعة التي تلحظ أيضًا التق���اط صور للعمل 
بمس���ّيرات للتأكد م���ن إنجاز الرس���م بالمواصفات 

المطلوبة. وأهدى باس���يل العمل إلى ضحايا انفجار 
مرف���أ بيروت، بمناس���بة اقتراب الذكرى الس���نوية 
األولى للمأس���اة التي أوقعت أكثر من مئتي ضحية 
وآالف الجرحى، ودّمرت أنحاء واسعة من بيروت في 
أغس���طس الماضي، كما أحدثت زلزااًل سياسيًا في 

البالد ال تزال تردداته مستمرة حتى اليوم.
ووفقًا لبيانات البن���ك الدولي، فإن لبنان يواجه منذ 
صيف ع���ام 2019 انهيارًا اقتصاديًا غير مس���بوق 
ُيعد ضمن األسوأ في العالم منذ منتصف القرن ال� 
19، وبات أكثر من نصف س���كانه تحت خط الفقر، 
ف���ي حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من 

قيمتها أمام الدوالر.

رسم أكبر علم لبناني بالطبشور سعيا لـ »غينيس«

االستقالل/ وكاالت:
أغلب مس����تخدمي الكومبيوترات المحمولة “الالبتوب” يضعونها على 
أرجلهم أثناء تشغيلها والعمل عليها، متجاهلين خطورة هذا األمر على 

صحتهم.
فقد كشفت دراسة عن خطورة وضع “الالبتوب” في هذه الوضعية ألنها تنقل 
األش���عة الكهرومغناطيسية إلى الجس���م، كما أن الحرارة المنبعثة منه، والتي 
يتعرض لها الجسم بشكل مباشر وعلى مسافة قريبة تؤدي إلى اإلصابة بتلف 

الجلد، فيصبح أكثر عرضة لإلصابة بالسرطان.
باإلضافة إلى آالم الظهر والرقبة التي يس���ببها الجلوس بهذه الوضعية الغير 

صحية، خاصة إذا كانت لساعات طويلة مستمرة.

دراسة: وضع الالبتوب على 
األرجل يسبب السرطان

بوينس آيرس/ االستقالل:
طغى اللون الزهري على بحيرة في باتاغونيا بسبب 
انسكاب مواد كيميائية من مخلفات شركات صيد 
محلية. في ظاهرة تقلق سكان المنطقة الواقعة في 
جنوب األرجنتين.  وأوضح عالم البيئة “بابلو الدا” 
أن “ما حصل يمثل بنظرنا صورة عن إهمال سلطات 
المقاطعة. من يجب عليهم الس���يطرة على الوضع 
هم الذين يس���محون بتس���ميم الس���كان”. وكان 
المسؤول عن الرقابة البيئية في المقاطعة “خوان 
ميشيلو” قال األسبوع الماضي. إن “اللون األحمر ال 

يلحق أي ضرر وسيختفي في غضون أيام قليلة”.
 وأوضح أن “ش���ركة تنقل النفايات الس���ائلة من 
ش���ركات الصيد كان قد س���مح لها بسكب سوائل 
في بحي���رة كورفو”.  وتقع ه���ذه البحيرة الممتدة 

على مس���احة تراوح بين 10 و15 هكتارا، على بعد 
30 كيلومترا من مدينة تريليو. التي تعد 120 ألف 
نسمة، في مقاطعة تش���وبوت.  ويعزى هذا اللون 
إلى وجود كبريت���ات الصوديوم، وهي مادة حافظة 
مضادة للبكتيريا تس���تخدم لتخزي���ن جراد البحر 
النروجي قبل التصدير. وهي لوثت المياه الجوفية 
لنهر تش���وبوت، واشتكى السكان المحليون أيضًا 

من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات.
وهذه ليست المرة األولى التي تتخذ فيها البحيرة 
ه���ذا اللون، ألن الش���ركات الصناعية في المنطقة 
اعت���ادت اس���تخدام الموق���ع لس���كب مخلفاتها 
الكيميائي���ة. لكن الموضوع تصاعد في األس���ابيع 
األخيرة وبات يش���كل في مدينة روسون المجاورة، 
عاصمة مقاطعة تشوبوت، عنوانًا للنضال من أجل 

الحف���اظ على البيئ���ة.  وأوض���ح “الدا” العضو في 
منظمة غير حكومية في تشوبوت مناهضة للطاقة 
النووية. أن “ما يحدث في روسون خطير للغاية، إنه 
أمر مروع، هذه السوائل تسكب من دون أي معالجة 
في أحواض اصطناعية كبيرة تم بناؤها على عجل 

لشركات الصيد”.
 وأشار إلى أن “هذه المنتجات الملوثة تتسرب إلى 
المياه الجوفية. وهناك عشرات الشاحنات يوميًا”.

وبع���د منعهم م���ن التخلص من ش���حناتهم في 
روس���ون، لجأ الصيادون إل���ى حل بديل يتمثل في 
طل���ب اإلذن المؤقت، إللقاء حمولته���م في بحيرة 
كورفو التي لم تحم���ل يوما أي أهمية على صعيد 
السياحة أو الترفيه. وأثارت هذه المبادرة نزاعا بين 

مقاطعتي تشوبوت وتريليو.

بحيــرة تثيــر الهلــع فــي األرجنتيــن

طوكيو/ االستقالل:
أعلن العب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف، يوم أمس، 
رفضه خوض المباراة أمام العب من "اسرائيل"، في أولمبياد 

طوكيو 2020.
ولم يحضر عبد اللطيف إلى المباراة، ليضحي بمشاركته في 

األولمبياد حتى ال يلعب أمام العب من "إسرائيل".
وكان العب الج���ودو الجزائري فتحي نورين، أعلن قبل أيام 
انس���حابه من األلعاب األولمبية لتجنب مقابلة محتملة مع 
العب الجودو اإلس���رائيلي توهر بوتبول، وهو نفس الالعب 

الذي كان سيواجه السوداني عبد اللطيف.

العب جودو سوداني يعلن انسحابه من أولمبياد 
طوكيو لتجنب مقابلة العب »إسرائيلي«

القاهرة/ االستقالل:
في حادثة تقش���عر لها األبدان، تجردت فيها سيدة من كل مش���اعر اإلنسانية واألمومة، أقدمت امرأة في 

مصر على قتل ابنتها، حيث أغرقتها في برميل مياه حتى الموت بسبب كثرة طلباتها وبكائها المستمر.
ولم تتراجع المرأة ولو للحظة، وأصرت على إزهاق روح طفلتها صاحبة ال�9 أعوام وظلت ُممسكة بها بيديها 

بقوة تحت المياه بداخل البرميل حتى استسلمت طفلتها للموت ولفظت أنفاسها األخيرة.
وق���د عثرت الجهات األمنية عل���ى األم القاتلة في منزلها وعلى جثة الطفل���ة ملقاه في برميل مياه، 
وباس���تخراج الجثة تبين تحول لون جس���د الطفلة إلى األزرق، وتورمه، بس���بب انقطاع نفس الطفلة 
خ���الل إغراقها باإلضافة إلى ابتالعها كمية كبيرة م���ن المياه. وبينت التحقيقات، أّن األم القاتلة ربة 
منزل وأّنها ُأم لثالث فتيات الطفلة المجني عليها أصغرهن، وأنها ُأصيبت بمرض نفسي منذ فترة 
طويلة، وتحصل على عالج، وفي ذلك اليوم كانت ابنتها تطلب طلبات كثيرة وتبكي لتنفيذ طلباتها 

فأمسكت بها والدتها وأغرقتها في البرميل.

أغرقت ابنتها الصغيرة في 
برميل مياه لكثرة طلباتها

مدريد/ االستقالل:
أثار ف���أر ضخم ذعر النواب في اجتم���اع برلمان إقليم 

األندلس جنوب إسبانيا.
وتناقلت مواق���ع التواصل االجتماع���ي مقطع فيديو 
يظه���ر كيف هرع بع���ض النواب إل���ى الوقوف أعلى 
كراس���ي القاعة، خوفا من الفأر، بينما س���مع صوت من 

بينهم يدعو إلى التزام الهدوء.
كما أدى ظه���ور الضيف الثقيل إل���ى توقف النواب 
عن اإلدالء بأصواتهم وه���روب أغلبهم من مقاعدهم، 
ومقاطعة جلس���ة النواب، وكذلك توقف وجيز لها إلى 
أن تمت السيطرة على الحيوان وعادت األمور لمجاريها 

بعدها.

فأر يثير ذعر البرلمان اإلسباني


