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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء 
أمس األحد، عن تقليص مساحة الصيد في 

بحر غزة، لـ 6 أميال من 12 ميال بحريًا.
وذكرت وسائل إعالم عبرية، أن منسق أعمال 
حكومة االحتالل في المناطق الفلسطينية، 

غسان عليان، قد أعلن عن تقليص مساحة 
الصيـــد، بزعم إطالق بالونـــات حارقة تجاه 
غالف غزة. وكانت وســـائل إعالم عبرية، قد 
أعلنت عن اندالع عـــدد من الحرائق بغالف 
غزة، نتيجة إطالق بالونات حارقة من القطاع 

تجاه الغالف.

االحتالل يقلص مساحة 
الصيد لـ 6 أميال في بحر غزة

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أجبرت ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، 
مواطنًا مقدســـيًا، على هدم منزله فـــي بلدة جبل 
المكبـــر بالقـــدس المحتلة، فيما اقتحم عشـــرات 

المستوطنين، المسجد األقصى المبارك، من جهة 
باب المغاربة، كما أعاد مجموعة من المستوطنين، 
بناء بـــؤرة اســـتيطانية في منطقة بيرين شـــرق 
يطا جنـــوب الخليـــل. وأجبرت ســـلطات االحتالل 

اإلســـرائيلي، أمـــس األحـــد، المواطن المقدســـي 
علـــي خليل شـــقيرات، على هدم منزلـــه في بلدة 

جبل المكبر بالقـــدس المحتلة. وقال 
المواطن شـــقيرات: إن طواقم بلدية 

االحتالل يجبر مقدسيًا على هدم منزله ومستوطنون 
يقتحمون »األقصى« وآخرون ينفذون اعتداءات بالضفة 

المدلل لـ »االستقالل«: االحتالل يتحمل المسؤولية 
الكاملــة عــن االنفجــار الوشيــك فــي وجهــه 

غزة/ قاسم األغا: 
حمل القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي في فلسطين 
أحمـــد المدلل، االحتالل اإلســـرائيلي مـــن مغّبة مواصلته 

تشديد حصاره الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع 
غزة، وعرقلة إدخال المســـاعدات اإلنسانية، 
ومواد البنـــاء إلعادة إعمار ما دمـــره العدوان 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
شـــارك العشـــرات من المواطنين وأهالي الشـــهداء المحتجزة 
جثامينهم لدى االحتالل -مساء أمس األحد- في مسيرة انطلقت 

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة 
والقدس ويصيب شابًا في جنين 

وفاتان و57 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

مسيرة في العيزرية مطالبة 
باإلفراج عن جثامين الشهداء

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، عددًا من المواطنين في مناطق 

متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وأصابت شـــاًبا بدعوى 
إلقاء زجاجات حارقة على قوات االحتالل. ففي جنين، أصيب فجر 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، امس األحد، تسجيل وفاتين و57 
إصابة جديـــدة بفيروس »كورونا« و73 حالـــة تعاف، خالل الـ24 

تدشين خط طيران مباشر 
بين »تل أبيب« ومراكش

القدس المحتلة/ االستقالل
ذكرت صحيفـــة "يديعوت أحرونوت" العبريـــة، أمس األحد، أن 
قوة من األمن الفلسطيني سلمت فجر امس، االرتباط العسكري 

األجهزة األمنية بالضفة تعيد 
إسرائيليتين دخلتا رام الله 

القدس المحتلة/ االستقالل:
دشـــن وزير السياحة اإلسرائيلي »يوآل رفوزوف« يوم أمس، 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 

حماس: التشديد على غزة لن يولد إال االنفجار بوجه االحتالل

يوا�صلون  اأ�صرياً   14
اإ�صرابهم عن 
الطعام رف�صًا 

لعتقالهم الإداري
رام الله/ االستقالل:

يواصل 14 أســـيًرا في معتقالت 
االحتـــالل اإلســـرائيلي إضرابهم 

المفتوح عن الطعام، 
لسياســـة  رفضـــًا 

لماذا تحاول أمريكا و »إسرائيل« 
إنقاذ السلطة من أزمتها؟!

غزة/ سماح المبحوح:
اتفق مختصان بالشـــأن السياســـي بأن مســـاعي اإلدارة األمريكية واالحتالل 
االســـرائيلي لتقديـــم مبادرات اقتصاديـــة واجتماعية تعمل على انتشـــال 

الســـلطة من أزمتها السياســـية واالقتصادية الحالية، تهدف 
لخدمة المصالح االسرائيلية بالضفة الغربية بالدرجة االساسية.  

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدم تجّمع المؤسســـات الحقوقية المقدسية، من خالل مركز القدس 
للمســـاعدة القانونية ومؤسســـة "ســـانت إيف"، بالتعاون مع المركز 

تقديم اعتراض على مخطط »مركز 
المدينة« اإلسرائيلي شرقي القدس

استئناف إدخال السوالر الالزم 
لتشغيل محطة كهرباء غزة
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م�صتوطنون خالل اقتحامهم باحات امل�صجد الأق�صى املبارك 
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وفي هذا الصدد، دعا الوس����طاء وفي مقدمتهم 
مصر، "إلى سرعة التدخل؛ إلنقاذ شعبنا في قطاع 
غ����زة، والضغط على الع����دّو الصهيوني؛ لتنفيذ 
بنود اّتف����اق وقف إطالق النار"، مش����ّدًدا على أن 
"المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي، أمام استمرار 
الحصار المفروض على القطاع، والتلكؤ في إدخال 

مواد البناء إلعادة إعمار".   
نّبه إل����ى أن "االحت����الل يحاول واهًم����ا من خالل 
إجراءات����ه تل����ك وغيره����ا، كس����ر إرادة ش����عبنا 
ومقاومته الباس����لة، خصوًصا بعد االنتصار الذي 
حقق����ه الش����عب والمقاومة مقاب����ل تقهقر قّوة 
ال����ردع الصهيونية في معركة س����يف القدس"، 
مضيًفا "ما لم يستطع تحقيقه العدّو الصهيوني 
بالع����دوان والقتل والدمار؛ لن يحققه باس����تمرار 

فرض الحصار، وتشديد حلقاته".  
الكيان والتطبيع

وتعقيًبا على تدش����ين كيان االحتالل أمس خط 
رحالته المباشرة إلى المغرب، بعد مضّي نحو )8( 
شهور من توقيعهما اتفاًقا الستئناف التطبيع؛ 
قال القيادي بالجهاد اإلس����المي إن هرولة أنظمة 
عربية نح����و التطبيع م����ا يعقبها م����ن خطواته 

ا  م����ع الكيان مرفوضة وُمدانة فلس����طينًيا، وعربّيً
ال  س����ميا من الش����عوب، وفي مقدمتها الشعب 
المغربّي.  وأشار إلى أن موقف الشعب المغربي 
مغاي����ر تماًم����ا لموق����ف نظامه تج����اه التطبيع، 
"إذ يرفض الش����عب أّية خط����وة تصب في إطار 
التواصل مع العدو الصهيوني بأش����كاله كاّفة"، 
مطالًبا الش����عب المغربي "الوق����وف بّقوة أمام ما 
وصفها "حالة االنهيار واالنهزام التي يعيشها 

النظام المغربي نتيجة التطبيع".
وتاب����ع "التطبي����ع م����ع الع����دّو الصهيون����ي ال 
يخ����دم قضايانا العربية، وعلى رأس����ها قضيتنا 
الفلس����طينية، ب����ل إن ه����ذا التطبي����ع ال يصّب 
ا  إاّل ف����ي مصلح����ة هذا الع����دّو، ويعطي����ه ضوًء
أخضر الرتكاب المزيد من الجرائم تجاه ش����عبنا 
الفلس����طيني، ومواصلة احتالل أرضه واغتصاب 

مقدساته وسرقة حقوقه". 

تهديد خطري 
في الس����ياق، عّد القيادي المدّلل ق����رار االتحاد 
اإلفريقي منح دولة االحتالل صفة "عضو مراقب" 
لديه، "بالمدان والخطير"، مش����يًرا إلى أنه يشكّل 
تهديًدا ألمن واس����تقرار ال����دول اإلفريقية التي 

عانت من نير االستعمار والعنصرية. 
وبّي����ن أن "التغلغل الصهيوني بالقارة اإلفريقية 
كان بارًزا خالل الس����نوات الماضية، وسط تجاهل 
الدبلوماس����ية الفلس����طينية والعربي����ة له����ذه 
التح����ركات الصهيوني����ة، التي تأت����ي في إطار 
تكري����س الهيمنة الصهيوني����ة -أمريكية على 

القارة اإلفريقية، وسرقة ثرواتها وخيراتها". 
وأض���اف "إذا كّنا نحّمل الس���لطة الفلس���طينية 

ودبلوماس���يتها، والجامع���ة العربي���ة ومنّظمة 
التع���اون اإلس���المي المس���ؤولية الكامل���ة وراء 
تكريس االحتالل الصهيوني تطبيعه مع الدول 
اإلفريقية؛ فإننا نؤكد أن خطوة االتحاد اإلفريقي 
بمنح االحتالل صفة عضو مراقب؛ ُتعد انتكاسة 
كبيرة للقارة اإلفريقية، على الرغم من أن شعوبها 
ذاقت ويالت االس���تعمار والعنصرية على مدار 
عقود طويلة، وما تزال آثار هذه الويالت والمآسي 
ظاهرة على تلك الش���عوب، تماًما كما يعيشها 
الش���عب الفلس���طيني حتى حين���ه".      ودعا 
القي���ادي بالجهاد اإلس���المي، رئي���س االّتحاد 
اإلفريقي للع���دول عن قراره األخي���ر تجاه دولة 
االحتالل؛ "كونها خطوة ال تصّب إاّل في مصلحتها 

فقط، وال تخدم الشعوب اإلفريقية مطلًقا".
وكانت خارجية دولة االحتالل اإلسرائيلي أعلنت 
الخمي����س الماضي، انضمام االحتالل مجدًدا إلى 
االّتحاد اإلفريقي بصفة "عضو مراقب"، مبيّنًة أن 
هذه "الخطوة جاءت بعد جهود دبلوماسية لنحو 
عقدين، م����ن فقد "إس����رائيل" وضعها كمراقب 
في أعقاب حّل منظمة الوحدة األفريقية، وإنشاء 

االتحاد األفريقي".

وقالت الوزارة ف����ي بيان: "للم����رة األولى منذ عام 
2002؛ قدم س����فيرنا لدى إثيوبيا أليلي أدماسو، 
أوراق اعتماده عضو مراقب في االّتحاد اإلفريقي 
إلى رئيس مفوضية االّتحاد موس����ى فقي محمد، 
ف����ي مقّر المنظمة بأديس أباب����ا"، دون أن توضح 

خلفيات الخطوة.
وعّلق وزير خارجية االحت����الل "يائير البيد"، على 
الخط����وة بالق����ول: "هذا يوم احتف����ال بالعالقات 
ا ذل����ك إنج����اًزا  اإلس����رائيلية األفريقي����ة"، ع����اّدً
ا لجهود وزارته والقسم األفريقي فيها،  دبلوماسّيً

والسفارات اإلسرائيلية في القارة اإلفريقية".
ومنذ ستينيات القرن الماضي، تشهد العالقات 
بين إفريقي����ا والكيان توتًرا عل����ى خلفية اندالع 
ح����ركات التح����رر الوطني ف����ي القارة الس����مراء، 
وتصاعد الصراع العربي مع االحتالل اإلسرائيلي.       

ودفعت ح����روب االحتالل مع الدول العربية عامي 
1967 و1973، إلى قطع الدول اإلفريقية الواقعة 
جنوب الصحراء الكبرى عالقاتها مع الكيان، قبل 
أن يب����ذل األخير على م����دار العقدين الماضيين 
مساعي دبلوماسية كبيرة لتحسين العالقات مع 

دول القارة.

ما لم يحققه بالعدوان لن يحققه بتشديد حصاره
المدلل لـ »االستقالل«: االحتالل يتحمل المسؤولية الكاملة عن االنفجار الوشيك في وجهه 

غزة/ قا�سم الأغا: 
الإ�سللامي يف  القيللادي يف حركللة اجلهللاد  َحّمللل 
الإ�سللرائيلي  الحتللال  املدّلللل،  اأحمللد  فل�سللطني 
من مغّبة موا�سلللته ت�سللديد ح�سللاره ال�سللامل على 

ال�سعب الفل�سللطيني يف قطاع غزة، وعرقلة اإدخال 
امل�ساعدات الإن�سللانية، ومواد البناء لإعادة اإعمار 
مللا دمره العدوان الع�سللكري مبايو )اأّيار( املا�سللي.  
�سللحيفة  مللع  مقابلللة  يف  املدّلللل  القيللادي  وقللال 

»ال�ستقال« اأم�س الأحد، »نحّمل العدّو ال�سهيوين 
امل�سللوؤولية الكاملللة لانفجللار الو�سلليك يف وجهلله، 
والذي �سلليخلط الأوراق يف املنطقة كّلها، و�سلليكّبد 

العدّو خ�سائر فادحة«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
شارك العش���رات من المواطنين وأهالي الش���هداء المحتجزة جثامينهم لدى 
االحتالل -مس���اء أمس األحد- في مسيرة انطلقت من أمام مدخل بلدة العيزرية 
في الق���دس المحتلة؛ للمطالبة باس���ترداد جثامين الش���هداء المحتجزة لدى 
االحت���الل. وندد المش���اركون في المس���يرة التي دعت إليه���ا فعاليات بلدات 
مدينة القدس، وذوو الش���هيدة المحتجز جثمانها منى عفانة، بالسياسة التي 

تنتهجها سلطات االحتالل تجاه الشهداء وعائالتهم.
وطالب متحدث باس���م عائلة عفانة، السلطة الفلسطينية بضرورة الضغط على 

االحتالل لتسليم جثمانها وعّد احتجازه جريمة ترقى لجرائم الحرب.
وأوضح أن العائلة مستمرة منذ 39 يوًما في فعالياتها لفضح ممارسات االحتالل 

وإرغامه على اإلفراج عن جثمانها.
وتقول الحملة الوطنية الس���ترداد الجثامين والتي تأسس���ت عام 2008، إنها 
وثقت احتج���از حوالي 400 ش���هيد اس���تنادا إلى بالغات عائالت الش���هداء 
والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، حيث جرى تحرير جثامين 131 

منهم، وال يزال 253 شهيدا محتجزا في مقابر األرقام.
وبحسب الحملة؛ فإن هناك 68 مفقودا منذ بداية االحتالل حتى اليوم وال يعرف 

مصيرهم وينكر االحتالل أي معلومات حولهم.
وذكرت الحملة أن س���لطات االحت���الل احتجزت في ثالجاته���ا منذ عام 2015 
جثامين أكثر من 220 شهيدا لفترات زمنية مختلفة، أفرج عن معظمهم وأبقى 

على 28 شهيدا محتجزا حتى اليوم.
واستشهدت عفانة )29 عاما( من بلدة أبو ديس برصاص االحتالل، بعد محاولتها 
تنفيذ عملية طعن ودهس مزدوجة قرب قرية حزما ش���مال ش���رق القدس، وما 

تزال قوات االحتالل تحتجز جثمانها لليوم الثامن والعشرين

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، 
عددا م���ن المواطنين في مناط���ق متفرقة بالضفة 
الغربية والقدس المحتلة، وأصابت شاًبا بدعوى إلقاء 

زجاجات حارقة على قوات االحتالل.
ففي جني���ن، أصيب فجر امس األحد، الش���اب عبد 
الله باس���م أبو بكر من بلدة يعبد جنوب جنين، فيما 
اعتقل���ت قوات االحتالل ش���ابين مع���ه في كمين 
لالحتالل ق���رب يعبد جنوب جنين ش���مال الضفة 

الغربية.  
وقال���ت مصادر محلي���ة إن جنود االحت���الل نصبوا 
كمينا عل���ى طريق زبدة م���ن قري يعب���د، وأطلقوا 
النار على مجموعة من الش���بان، فأصابوا الشاب أبو 

بكر واعتقلوه، إضافة للش���ابين: أدهم علي حس���ن 
إرميالت، وشعالن كيوان أبو بكر.

وق���ال جي���ش االحتالل صب���اح امس، إن���ه أصاب 
فلس���طينيا بالرصاص، واعتقل اثنين آخرين قرب 

جنين شمال الضفة الغربية.
وزعم جيش االحتالل أن الشبان ألقوا زجاجات حارقة 
وحجارة على سيارات المستوطنين قبل أن ينصب 
الجنود كمينا لهم، ويطلقوا النار عليهم، ويصيبوا 
واحدا، ويعتقلوا االثني���ن اآلخرين. وفي بيت لحم، 
اعتقلت ق���وات االحتالل الفتى أحم���د نبيل أحمد 
ثوابتة )17 عاًما(، بعد دهم منزل عائلته والعبث في 

محتوياته، واحتجاز عمه أنور ثوابتة لساعات.
وفي الخليل، اعتقلت ق���وات االحتالل المواطن عبد 

الهادي القواسمي من ش���ارع الشاللة وسط مدينة 
الخليل، بعد دهم منزله، وتفتيش���ه، والتخريب في 

محتوياته.
كما نصبت ق���وات االحتالل عدة حواجز عس���كرية 
على مداخل مدين���ة الخليل، وبلداتها، ومخيماتها، 
وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

وفي الق���دس المحتل���ة، اعتقلت ق���وات االحتالل 
الناشط المقدس���ي قتيبة عودة قرب باب المغاربة 

في البلدة القديمة بالقدس.
وتش���هد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة يومي���ا اقتحامات قوات االحتالل، يتخللها 
دهم وتفتيش منازل، وتخريب محتوياتها، وإرهاب 

ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، امس األحد، تسجيل 
وفاتين و57 إصاب���ة جديدة بفيروس »كورونا« و73 

حالة تعاف، خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وقالت الكيلة، في التقري���ر الوبائي حول الفيروس 
في فلسطين، إن حالة وفاة سجلت نتيجة مضاعفات 
اإلصاب���ة بالفيروس في قطاع غ���زة، وحالة وفاة في 

جنين خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأضافت أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو 

التالي: طولكرم 4، جني���ن 5، قلقيلية 1، نابلس 4، 
بي���ت لحم 1، الخلي���ل 3، رام الله 2، قط���اع غزة37، 
فيما توزعت حاالت التعافي الجديدة حسب التالي: 
جنين 4، قلقيلي���ة 1، بيت لحم 1، طوباس 2، قطاع 

غزة 65.
وأش���ارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس 
»كورونا« في فلس���طين بلغت 98.6%، فيما بلغت 
نس���بة اإلصابات النشطة 0.3% ونس���بة الوفيات 

1.1% من مجمل اإلصابات.

ولفت���ت إلى وج���ود 9 مرض���ى في غ���رف العناية 
المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام »كورونا« في 
المستش���فيات بالضفة الغربية 10 مرضى، بينهم 

مريض واحد على جهاز التنفس االصطناعي.
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلق���وا الطعومات 
المضادة للفي���روس، أوضحت الكيل���ة أن عددهم 
اإلجمال���ي بلغ ف���ي الضف���ة الغربية وقط���اع غزة 
572,910 بينه���م 404,545 تلق���وا الجرعتين من 

اللقاح.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس ويصيب شابًا في جنين 

وفاتان و57 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

مسيرة في العيزرية مطالبة 
باإلفراج عن جثامين الشهداء
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ومؤخ���را,  قال وزير الدف���اع اإلس���رائيلي، بيني غانتس، 
بأن "إس���رائيل" بحثت م���ع الواليات المتح���دة، مبادرات 

اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية.
وكتب غانتس في تغريدة عبر "تويتر"، الجمعة: " التقيت 
اليوم مع القائم بأعمال الس����فير األميركي في إسرائيل، 
ماي����كل راتن����ي" . وأضاف: "ناقش���نا أهمي���ة المبادرات 
االقتصادية واالجتماعية لتقوية الس���لطة الفلسطينية، 

وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة".
وتاب���ع غانت���س: " ف���ي مواجه���ة التهدي���دات األمنية 
المتزاي���دة، ف���إن الرابطة الت���ي ال تتزعزع بي���ن الواليات 
المتحدة وإس���رائيل أمر حي���وي، س���نواصل العمل معًا 

لمواجهة التحديات المحلية واإلقليمية".
وفي وقت س���ابق، اختتم هادي عمرو نائب مس���اعد وزير 
الخارجية األميركي للش���ؤون اإلسرائيلية – الفلسطينية، 
ي���وم الجمعة، 16 يولي���و )تموز( الحالي، زيارة اس���تمرت 
أس���بوعًا إلى الق���دس ورام الله وبيت لح���م و " تل أبيب"، 
بالتحذير من "انهيار السلطة الفلسطينية بسبب أزمتها 
االقتصادي���ة والسياس���ية وت���آكل ش���رعيتها"، مطالبًا 
"إسرائيل" باتخاذ إجراءات لدعمها حتى ال تقع الفوضى.

وش���به عمرو وضع السلطة الفلس���طينية "بالغابة الجافة 
التي تنتظر أحدًا يش���عل النار فيها"، مضيفًا أنه "لم َير 
الس���لطة في وضع سيئ لهذه الدرجة من قبل"، معبرًا عن 
"قلق���ه الش���ديد إزاء عدم توفر المال للس���لطة كي تدفع 
رواتب موظفيه���ا، ما يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى 

انهيار في نهاية األمر".
وجاء تقيي���م عمرو بعد س���بعة أيام من اللق���اءات التي 
أجراه���ا مع المس���ؤولين اإلس���رائيليين، وعلى رأس���هم 
رئيس الوزراء اإلس���رائيلي نفتالي بينيت، من جهة، ومع 

المسؤولين الفلسطينيين، وعلى رأسهم رئيس السلطة 
الفلس���طينية محمود عباس، باإلضافة إل���ى قيادات من 

المجتمع المدني الفلسطيني من جهة أخرى.
غري م�ستغرب 

المحل���ل والكاتب السياس���ي مصطفى الص���واف رأى أن 
الحديث األمريكي االس���رائيلي ع���ن تنفيذهم مبادرات 
اقتصادية واجتماعية لدعم الس���لطة الفلسطينية، غير 

مستغرب، فهم يريدونها خادمة لمصالحهم .
وقال الصواف ل�"االس���تقالل": " ال أستغرب حديث االدارة 
االمريكية والكيان االسرائيلي عن دعم السلطة اقتصاديا 
واجتماعيا، إذ إنهم ما زالوا ينظرون للس���لطة على أساس 

ضمان بقاء الهدوء بالضفة الغربية عبر المال ".
وأشار إلى أن دولة االحتالل االسرائيلي واإلدارة األمريكية 
لم تس���محا باالختفاء التام للسلطة الفلسطينية إال بقرار 
دول���ي وليس نتيجة أزم���ة مالية حتى ل���و كانت خانقة، 
إلدراكه���م أن البدي���ل ه���و الفوض���ى الش���املة و عودة 

"إسرائيل" لتحمل المسؤولية كقوة احتالل. 
ولفت إل���ى أن البيئ���ة االقتصادية في الضف���ة الغربية 
تفتق���د الموارد المهمة لدعم مقوم���ات التنمية، حيث ال 
س���يادة للفلس���طينيين على أكثر من %60 من األراضي 
الفلس���طينية، حتى المعابر في أيدي " اسرائيل " والمال 
ال يدخ���ل إال عبر  البوابة االس���رائيلية، لذلك الحديث عن 

مبادرات هو بمثابة الفتات التي س���تقتات منه الس���لطة 
لخدمة المصالح االسرائيلية .

ت�ؤدي وظيفة �أمنية
بدوره، اتفق المحلل السياس���ي حسن عبدو مع سابقه في 
أن االدارة األمريكية والكيان الصهيوني يس���عيان لدعم 
الس���لطة الفلس���طينية بمبادرات اقتصادية واجتماعية، 
بهدف الحفاظ على بقائها لخدمة المصالح االسرائيلية. 

وأوضح عب���ده ل�"االس���تقالل" أن االدارة االمريكية تتخوف من 
انهيار الس���لطة، فهو ش���يء س���يء وله تداعيات سلبية على 
االحتالل االسرائيلي، لذلك تبذل اإلدارة األمريكية مع االحتالل 
جهودًا كبيرة لدعم السلطة ماليا وإنقاذها من أزمتها الحالية.

وبين أن السلطة الفلس���طينية تؤدي وظيفة أمنية وهي 
التنس���يق األمني بينها وبين االحت���الل التي تحارب من 
خالله المقاومة، ووظيفة سياسية أخرى وهي " تسكينها " 
أي صمتها عن المخططات و المشاريع االستيطانية، التي 
تعطي االحتالل الوقت والفرصة الس���تكمال مش���اريعه، 

وصوال للسيطرة على كامل األراضي الفلسطينية.
وأش���ار إلى أن حديث االحتالل واإلدارة األمريكية عن دعم 
السلطة الفلسطينية بمبادرات اقتصادية واجتماعية، هو 
مجرد  دعم لضمان بقائها قائمة وتؤدي مهامها ودورها 

المنوط  بها، لكن غير قوية .
وتوقع عب���دو أن تنحصر المبادرات ف���ي الغالب بتمكين 
الس���لطة لدفع رواتب موظفيها ، مستبعدا وجود مشاريع 
بناء لالقتصاد الفلس���طيني وجعله قويا، إذ أن االقتصاد 
يشكل نواة لقيام دولة فلسطينية ، كذلك ربط " اسرائيل" 
اقتصاد فلس���طين بها، أما اإلدارة األمريكية فهي قطعت 
دعمها المالي عن الس���لطة لدفع األخيرة رواتب األس���رى، 

كما لم تفتح إلى اآلن قنصليتها بالقدس . 

لماذا تحاول أمريكا و »إسرائيل« إنقاذ السلطة من أزمتها؟!
غزة/ �سماح �ملبح�ح:

�تفق خمت�س��ان بال�س��اأن �ل�سيا�س��ي باأن م�س��اعي �لإد�رة 
�لأمريكي��ة و�لحت��ال �ل�س��ر�ئيلي لتق��دمي مبادر�ت 
�قت�س��ادية و�جتماعي��ة تعم��ل عل��ى �نت�س��ال �ل�س��لطة 

م��ن �أزمته��ا �ل�سيا�س��ية و�لقت�س��ادية �حلالي��ة، ته��دف 
خلدمة �مل�سالح �ل�سر�ئيلية بال�سفة �لغربية بالدرجة 
�ل�سا�س��ية.  و�أجمع �ملخت�س��ان يف �أحاديث منف�س��لة مع 
"�ل�س��تقال" �أن �لدعم �لأمريكي و�ل�س��ر�ئيلي �لذي 

�س��يقدم لل�س��لطة جم��رد دع��م ل�س��مان بقائه��ا قائم��ة 
وت���ؤدي مهامه��ا ودوره��ا �ملن�ط به��ا بالتن�س��يق �لأمني 
و�إعطاء "�إ�س��ر�ئيل" �لفر�سة و�ل�قت لتنفيذ م�ساريعها 

�ل�ستيطانية، لكن دون متكينها بق�ة .

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدم تجّمع المؤسسات الحقوقية المقدسية، من 
خالل مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة 
"س���انت إي���ف"، بالتعاون م���ع المرك���ز العربي 
للتخطي���ط البديل، اعتراًض���ا مبدئًيا على مخطط 

"مركز المدينة" اإلسرائيلي.
ويعم���ل المخط���ط اإلس���رائيلي عل���ى تضييق 
الخناق على التوّس���ع العمراني في باب الساهرة 
وواد الجوز وحّي المس���عودية في مدينة القدس 

المحتلة.
وق���ال التجّمع في بيان له، إن االعتراض يس���تند 
إل���ى عدم الت���زام "اللجنة اللوائية اإلس���رائيلية" 
بالمعايي���ر المهني���ة للتخطي���ط، وع���دم مراعاة 
االحتياجات الس���كنية للنمو الس���كاني، حيث ال 

يوفر المخطط إضافات كافية للمساكن.
واعتبر أن المخطط يقوم على التمييز، وسياسات 
التخطيط العرقي، موضًح���ا الفروق بين المخطط 
وبين نظيره في "مركز القدس الغربية"، من حيث 

نسب البناء وعدد الطوابق المسموح بها.
وأوض���ح أن المخط���ط مخالًف���ا للقان���ون الدولي 
اإلنس���اني باعتبار القدس مدينة محتلة، ويعتبر 
العبث بتركيبتها السكانية ومعالمها الحضارية 
جريمة حرب، تضاف إلى سلسلة جرائم االحتالل.

وكانت س���لطات االحتالل رفع���ت التجميد على 

اإلج���راءات المتعلقة بالمخط���ط، وحددت موعًدا 
نهائًيا لالعتراض حتى ال�29 من الشهر الجاري.

ويمت���د المخطط على مس���احة تق���ارب ال� 700 
دونًما، قرب ش���ارع عثمان بن عفان من الشمال، 
حت���ى ش���ارع المقدس���ي ش���رًقا، وفق م���ا قال 
رئي���س االئت���الف األهل���ي للدفاع ع���ن حقوق 
الفلس���طينيين بالقدس زكريا عودة في تصريح 
سابق له. ونوه إلى أن المخطط وضع دون التشاور 
مع الس���كان في المنطقة، رغم تأثيره الس���لبي 
على جميع نواحي الحياة السكنية واالجتماعية 
واالقتصادية، وعدم تلبيته احتياجات الس���كان 
ف���ي أي مج���ال من مج���االت التطوي���ر. وبين أن 
المخطط مرتبط بمخط���ط وادي الجوز )المنطقة 
الصناعية( ما يس���مى "بوادي السيلكون"، الذي 
يه���دف إلى إزالة المنطق���ة الصناعية من وادي 
الجوز واس���تبدالها بمنطقة مهيأة لبناء فنادق 
ومكات���ب ومراكز خاص���ة بش���ركات الهاي تك 

وكذلك مخطط المصرارة.
وح���ذر م���ن تأثير المخط���ط على المقدس���يين، 
قائاًل: إن���ه" يؤثر على تنمية الس���كان المحليين 
ورفاهيتهم واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية، 
كما تش���كل الدعامة األساسية ألهداف الخارطة 
الهيكلية". وأضيف "يض���ع المخطط العديد من 
القي���ود على خيارات البناء ورخ���ص البناء لدرجة 

تجعل هذه المهمة مس���تحيلة، ويم���س بالبناء 
الحال���ي واالقتص���اد والنق���ل وحرك���ة المركبات 

والتعليم والثقافة في المنطقة.
ويصن���ف المخطط مناط���ق )حوال���ي %40 من 
مس���احة المخطط( وأبنية )ما يقارب 146 مبنًى(، 
م���ع تقييدات كبيرة ومنه���ا تعجيزية في عملية 

التطوير والبناء والتراخيص والترميم.
كما يصنف قسم من األبنية في المنطقة للهدم، 
عند التقاء الزاوية الش���مالية الش���رقية للمخطط 
بالمنطق���ة الصناعي���ة نحو 27 منش���أة تم إبالغ 
أصحابه���ا بإخالئها م���ع نهاية الع���ام الماضي، 
ا من سور البلدة  ويمنع البناء على مس���افة 75 متَرً

القديمة.
وكان���ت "اللجن���ة اللوائي���ة للتنظي���م والبن���اء" 
بالقدس نش���رت  االحتالل  وبلدية  اإلس���رائيلية 
المخطط المذك���ور للجمهور في أواخ���ر أكتوبر/

تشرين أول الماضي.
وعّبرت جهات عديدة، ال س���يما مؤسسات حقوق 
االنس���ان المختلف���ة، ع���ن قلقها الش���ديد جراء 
المخطط المذكور، الذي يهدف إلى تجميد الوضع 
العمراني القائم في مركز المدينة بش���كل يحول 
دون تطورها وتقدمها لس���نوات طويلة، ال سيما 
وأّنه يعّرف أبنية ومس���احات شاسعة من ضمن 

المخطط كمناطق أثرية للحفظ.

تقديم اعتراض على مخطط »مركز 
المدينة« اإلسرائيلي شرقي القدس

رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، امس األحد، إن جرائم االحتالل والمستوطنين بحق أبناء شعبنا تتزايد 

بشكل يومي وسط تجاهل دولي غير مبرر.
وأوضح���ت الخارجية، ف���ي بيان له���ا، أن جرافات االحت���الل والمس���توطنين، تواصل تنفي���ذ القرارات 
»اإلسرائيلية« الرسمية في ابتالع وسرقة المزيد من األرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح االستيطان، 
كما تتصاعد اعتداءات ميليش���يات المس���توطنين ومنظماتهم االرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين 
وأرضهم ومنازلهم، كما حدث في إقدامهم على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في معسكر »تياسير« في 
طوباس، واستمرار المد االستيطاني في األغوار ومحاولة االستيالء على جبل في قرية كفر راعي، واالعتداء 
على صحفيين وموظفين في مدينة الخليل ومسافر يطا، واالعتداء على منازل في قريتي قريوت والتوانة، 

وإجبار المواطن علي خليل على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر، وغيرها من الجرائم واالنتهاكات.
وأدان���ت جرائم االحتالل والمس���توطنين المتواصلة بحق ش���عبنا، مؤكدة أهمية لجن���ة التحقيق التي 
ش���كلها مجلس حقوق االنس���ان وفي البدء الفوري بعملها لمواكبة وتوثيق ورفع التقارير الرسمية حول 
ه���ذه االنتهاكات اليومية، واعتماد تلك التقارير في التحقيق���ات المتوقع أن تبدأها المحكمة الجنائية 
الدولية قريبا. وأش���ارت الخارجية إلى، أن الماكنة االعالمية والدعائية »اإلسرائيلية« تواصل حمالتها على 
المستوى الدولي بهدف »تبييض« االحتالل واالستيطان والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها اليومية، 
وتصعد »إسرائيل« حملتها السياسية والدبلوماسية مستخدمة فزاعتها )معاداة السامية( و)التشكيك 
بش���رعية اسرائيل( كسالح إلرهاب الدول وتخويف المسؤولين األمميين لردعهم عن توجيه االنتقادات 
أو اعتماد المواقف والقرارات الرافضة لتلك االنتهاكات والجرائم، وتواصل بعض الدول الحديث عن حق 

»إسرائيل« بالدفاع عن نفسها في انحياز وتواطؤ مكشوف مع االحتالل.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: »إن ارتكاب هذه الجرائم ومواصلة ارتكابها من قبل منظومة االحتالل 
المتكامل���ة ما هو اال بره���ان آخر يؤكد جدوى تثبيت مجلس حقوق االنس���ان للبند الس���ابع في أجندته 
والمخصص النتهاكات حقوق االنسان في االرض الفلسطينية المحتلة، والمطلوب من الدول التي ترعى 
وتدع���م وتحمي دولة االحتالل وما تقوم به من جرائم، أن تنظر إل���ى مجموع تلك الجرائم اليومية لعلها 

تكتشف خطأ حمايتها لدولة االحتالل ولجرائمها بحق الشعب الفلسطيني«.

الخارجية: جرائم االحتالل والمستوطنين 
بحق شعبنا تتصاعد بشكل يومي 
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة 
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل 
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 

يف الدعوى املدنية رقم 2021/296    يف الطلب رقم 2021/1099
المس���تدعي: محمد نجيب توفي���ق إبراهيم الزعن���ون – غزة – الرمال – ش���ارع عبد القادر 
الحسيني هوية رقم )912310240( وكالؤه المحامون/ ناظم وفادي و"محمد كريم" عويضة.

المس���تدعى ضده: يحيى رمضان أحمد الخطيب هوية/ 914564364 آخر 
موطن له غزة/ الرمال – شارع عبد القادر الحسيني – مكتبة دار الهندسة.

نوع الدعوى/ )مطالبة مالية بأجرة مأجور(    قيمة الدعوى/ )15300 دوالر أمريكي( 
في الدعوى رقم 2021/296     في الطلب رقم 2021/1099

الى المستدعى ضده بما أن المستدعي قد اقام ضدك الدعوى رقم 2021/296 
يطالبكم فيها بأجرة مأجور بقيمة 15300 دوالر أمريكي اس���تنادا الى ما يدعيه 
ف���ي الئحة دعواه المرفق نس���خة منها وم���ن ملحقاتها به���ذه المذكرة لذلك 
يقتض���ي عليكم أن تحضروا الى هذه المحكمة للرد على دعواه في يوم الثالثاء 
الموافق 2021/9/21 الس���اعة الثامنة والنصف صباحا كم���ا عليكم ان تودعوا 
ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا م���ن تاريخ تبليغكم ه���ذه المذكرة 
والدعوى والمستندات المرفقة معها وأن ترسلوا نسخة الى المستدعي حسب 
عنوانه. وليكن معلوما لديكم أنكم ان تخلفتم عن الحضور يجوز للمس���تدعي 
أن يسير في دعواه ويجوز اصدار الحكم بحقكم حضوريا. حرر في: 2021/7/6م 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
اأ . عمار قنديل 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/397(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يدة: 
رحاب عبد الصمد عبد المحس���ن حمودة من س���كان بيت الهيا هوية رقم 
900523374 بصفته وكيال عن: أكابر عطية حجازي حمودة وهند واكتمال 

ودعاء وهدى وميادة وهنية أبناء عبد الصمد عبد المحسن حمودة 
بموجب وكالة رقم: 2021/4708 صادرة عن سفارة دولة فلسطين أبو ظبي + 2021/4707 

عن سفارة دولة فلسطين أبو ظبي + 2021/4706 عن سفارة دولة فلسطين أبو ظبي 
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 1763 القسيمة 80 المدينة بيت الهيا 
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/25م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/400(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1 - رياض سليمان حسين أبو عيدة من سكان جباليا هوية رقم 912035771 
2 -  محمود محمد محمود العريني من سكان جباليا هوية رقم 975890666

بصفته وكيال عن: يوسف حميد داوود أبو وردة 
بموجب وكالة رقم: 2021/851 صادرة عن القاهرة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 978 القسيمة 95 المدينة جباليا 

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/25م

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

رام الله / االستقالل:
يواصل االحتالل "االس���رائيلي" سياسة القمع 
واالضطهاد الجس���دي والنفسي بحق اسرانا 
الفلس���طينيين داخل معتقالته النازية، وفق 
نهج وحش���ي يضرب بع���رض الحائط  كافة 
االتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق االنسان.

وكش����فت هيئة شؤون األس����رى والمحررين، 
عن مجموع����ة جديدة من الح����االت المرضية 
ألسرى فلسطينيين يقبعون في المعتقالت 
اإلس����رائيلية، من بينها حالة األس����ير محمد 
عبد الفت����اح مصلح  23 عام����ا والمتواجد في 

سجن النقب، فقد تعرض لجلطة بالوجه وتم 
نقله الى مستش����فى العفولة، ونتيجة لذلك 
أصيب بش����لل كامل بمنتصف الوجه يمنعه 
من اغماض عينه، ولم يقدم له أي عالج طوال 

فترة 32 يوما .
أما األس���ير بش���ير عب���د الله كاي���د الخطيب 
62 عام���ا من الرملة، حيث يعان���ي من ارتفاع 
الكولسترول وسعلة مستمرة، باالضافة الى انه 
بحاجةالى زراعة اسنان  نتيجة لفقدان االسنان 

بالجهتين العلوية والسفلية بالفكين.
كما رصد تقري����ر الهيئة ثالث حاالت مرضية 

تقبع داخل ما يس����مى مستش����فى "الرملة"، 
إحداهما حالة األس����ير المص����اب عبد الرحمن 
برقان )22 عامًا( ، والذي يعاني من آثار اصابته 
التي تعرض لها أثناء عملية اعتقاله بالقرب 
من حاجز أبو الريش العسكري المجاور للحرم 

اإلبراهيمي في مدينة الخليل.
وكان االس����ير برقان، قد أصيب بكلتا قدميه 
وأصيب برصاصة أخ����رى في بطنه، وتم إجراء 
عدة عمليات له ووض����ع بالتين بكلتا قدميه، 
كما ق����ام أطب����اء االحتالل بوض����ع كيس براز 
خارج����ي له، ومازال المعتقل برقان يش����تكي 

من أوجاع حادة في كلتا قدميه وال يس����تطيع 
الوقوف عليهما ويتنقل على كرسي متحرك، 
كما أنه يعاني من مش����اكل بالكلى بس����بب 
االصابة وبحاجة ماس����ة إلج����راء عدة عمليات 

ولعالج مكثف.
في حين تحسن مؤخرًا  الوضع الصحي لألسير 
صالح عمر صالح من مخيم بالطة شرقي مدينة 
نابلس، وذل����ك بعد تزويده بجه����از لقدميه 
ُيمكنه من التنقل باس����تخدام ع����كازات بداًل 
من الكرس����ي المتحرك الذي استخدمه لعدة 
س����نوات، حيث إ، األس����ير بقي لفترة طويلة 

مقع����دًا يعجز عن الحركة ج����راء اصابته بأربع 
رصاصات بجسده أثناء عملية اعتقاله.

اما عن األس����ير ناظم أبو س����ليم م����ن مدينة 
الناصرة في الداخل المحتل، فهو يش����تكي 
من ضع����ف حاد في عضلة القل����ب، ويتناول 
العديد من األدوية، وهو بحاجة ماس����ة إلجراء 
عملية ووض����ع منظم لضرب����ات القلب، لكنه 
بانتظار رد إدارة سجون االحتالل للموافقة على 
إجراء العملي����ة أم ال، علمًا بأن حالته الصحية 
تستدعي رعاية خاصة واجراء العملية بأسرع 

وقت ممكن.

هيئة األسرى: تصاعد جرائم اإلهمال الطبي المتعمد بحق عدد من األسرى

رام الله / االستقالل:
أك����دت هيئ����ة ش����ؤون األس����رى والمحررين أن 
الوضع الصحي لألس����ير إياد حريب����ات )39 عاًما( 
آخذ بالتحسن واالستقرار، مش����يرة إلى أنه ما زال 

محتجًزا بمستشفى "سوروكا" اإلسرائيلي.
وأوض����ح محام����ي الهيئ����ة عقب زيارته لألس����ير 
حريب����ات، أن حالته الصحية تتحس����ن بش����كل 
تدريجي، لكنه حت����ى اللحظة يمر بمرحلة صحية 
صعبة، فهو ال يس����تطيع الوق����وف على قدميه، 
وأطب����اء االحتالل قاموا بوضع كيس����ين خارجيين 

للبول والبراز له.
وأش����ار إل����ى أنه م����ن المتوقع أن يت����م نقله بعد 
اس����تقرار وضعه بش����كل أفضل إلى ما يس����مى 

مستشفى "الرملة" أو إلى معتقل "إيشل".

وأضاف أن األسير حريبات، من خربة سكة القريبة 
ببلدة دورا جنوبي الخليل، ال يتذكر شيئًا مما حصل 
معه أثناء انتكاس حالته الصحية داخل معتقل 
"ريمون" قبل نحو ش����هر، إذ كان أصيب بالتهاب 
حاد في البروستاتا أدى إلى حدوث مشكلة حصر 
البول لديه، وُنقل على إثرها إلى المستشفى وتم 

تركيب أنبوب لمساعدته على إخراج البول.
وأش����ار إلى أنه عند عودة حريب����ات إلى المعتقل 
انفجر األنب����وب مما أدى إلى ح����دوث تهتك في 
المثانة والبروس����تاتا، وُنقل مرة أخرى إلى مشفى 
"سوروكا" وخضع لعملية جراحية صعبة ومعقدة.

وكان األس����ير حريبات بحاجة ماسة لرعاية طبية 
حثيث����ة بعد خضوعه للعملي����ة الجراحية األولى، 
لكن إدارة س����جون االحتالل أعادته إلى المعتقل 

رغم حاجته للبقاء في المشفى واستكمال العالج، 
مما أدى إلى تفاقم حالته بش����كل خطير ودخوله 

بمرحلة حرجة.
واعتق����ل جي����ش االحت����الل حريب����ات بتاري����خ 
2002/9/21، وأصدر حكمًا بحقه بالس����جن المؤبد 
باإلضافة إلى 20 عامًا، وه����و أحد ضحايا الجريمة 

الطبية داخل سجون االحتالل.
واشتبه األسير عام 2014 بتعرضه لحقنة ملوثة 
أدت إلى إصابته بانتش����ار بكتيري داخل جسده 

وإضعاف بنيته.
وفي عام 2017 تعرض للرّش بغاز س����ام على يد 
قوات القمع أدى إلصابته بحروق في الجسم، كما 
ُأصيب بمرض عصبي س����بب له رعشة في جسمه 

وصعوبة في الحركة وفقدان للذاكرة.

رام الله/ االستقالل:
يواص���ل 14 أس���يًرا ف���ي معتق���الت االحتالل 
اإلسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفًضا 

لسياسة االعتقال اإلداري.
واألسرى المضربون هم: س���الم زيدات، ومحمد 
اعمر، ومجاهد حامد، ومحمود الفسفوس، وكايد 
الفس���فوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، 
وماهر داليش���ة، وعالء الدي���ن خالد علي، وأحمد 
عب���د الرحم���ن أبو س���ل، ومحمد خالد أبو س���ل، 

وحسام تيس���ير ربعي، وفادي العمور، واألسير 
أحمد حس���ن نزال موزعين في معتقالت النقب، 

وريمون، وعوفر، ومجدو.
ُيش���ار إل���ى أن اإلضراب���ات الفردي���ة الرافضة 
لالعتقال اإلدارّي مستمرة، جّراء تصعيد سلطات 
االحتالل في سياسة االعتقال اإلداري، وتحديًدا 
منذ ش���هر أّيار المنصرم، علًما أن غالبية األسرى 
اإلداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في 
س���جون االحتالل، ويبلغ عدد األسرى اإلداريين 

في سجون االحتالل نحو 540 أسيًرا.
وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات السجون بأن 
المعتقلي���ن اإلداريي���ن لهم ملفات "س���رية" ال 
يمكن الكش���ف عنها، فال يعرف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة 
االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أش���هر أو ستة 
أش���هر أو ثماني���ة؛ وقد تصل أحيانًا إلى س���نة 

كاملة.

تحسن تدريجي على صحة األسير إياد حريبات

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

رام الله/ االستقالل:
أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن سلطات االحتالل اعتقلت خالل 
أيام عيد األضح����ى المبارك )26( مواطًنا م����ن مدينة القدس والضفة 

الغربية المحتلتين.
وق����ال المركز في بيان له، إن االحتالل لم ي����راع خصوصية أيام العيد، 
وتعمد التنغيص والتنكيد على الفلس����طينيين في هذه المناس����بة 
الس����عيدة، وواصل خ����الل األيام األربعة الماضية سياس����ة المداهمة 
واالقتحام للقرى والمخيمات واألحياء ونفذ العديد من عمليات االعتقال 

التي طالت 26 مواطًنا بينهم سيدة و5 أطفال.
وأوضح مدير المركز الباحث رياض األش����قر أن قوات االحتالل داهمت 
بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت ثالثة ش����بان، وهم: حس����ام معالي، 
جالل دويكات، وحراء حمايل، كذلك داهمت في قرية رمانة غرب جنين 
واعتقلت الطفلين معين محمد عمور )16عاًما( ورجا أس����عد أبو قياص 
)15 عاًم����ا( عقب اقتحام منازل ذويهم وتحطيم محتوياتها ثاني أيام 

العيد.
وأشار إلى أن قوات االحتالل خالل العيد اعتقلت األسير المحرر محمد 
مروان ش����راكة )29 عاًما( من مخيم الجلزون شمال رام الله بعد مداهمة 
منزله، واعتقلت األس����ير المحرر ماجد فيصل ن����زال )27 عاًما( بعد أن 

داهمت منزله في بلدة قباطية جنوب جنين.
ولف����ت إلى أنه خالل أي����ام العيد ارتفع أعداد األس����رى المضربين عن 
الطعام إلى 14 أس����يًرا بعد انضمام عدد من األسرى لقائمة المضربين 

عن الطعام، رفًضا لسياسة االعتقال اإلداري.

مركز: االحتالل اعتقل 26 
مواطنًا خالل أيام العيد
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 دولة فل�سطني 
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
   يف الق�سية رقم 2021/723

 يف طلب ن�سر امل�ستبدل رقم 2021/1186
المس���تدعية / ش���ركة نخبة االوائل للتجارة الدولية والمقاوالت ويمثلها 

السيد / رائد داود سعدو السوافيري من سكان غزة 
 وكيله المحاميان / محمد وادي ورشاد مشتهى

المس���تدعى ضده : محمد جميل صالح الش���اعر من سكان غزة الشجاعية 
بجوار  محطة مشتهى للبترول ) خارج البالد (

نوع الدعوى : حقوق    قيمة الدعوى : 1570 شيكال ) الف وخمسمائة وسبعون شيكال (
 )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

 في القضية رقم 2021/723     في طلب نشر المستبدل رقم 2021/1186
الى المستدعى ضده بما أن المستدعية المذكورة قد تقدمت لدى محكمة صلح 
غ���زة بالقضية المرقومة اعاله وموضوعها ) حقوق( اس���تنادا الى ما تدعيه في 
الئح���ة دعواها ونظرا ألنك مقيم خارج البالد وحس���ب اختصاص محكمة صلح 
غ���زة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غزة 
في الطلب رقم 2021/1186 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 

لذل���ك يقتض���ى علي���ك ان تحضر له���ذه المحكمة ي���وم ) الثالث���اء ( بتاريخ 
2021/9/21 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا . حرر في 2021/7/25م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة البداية بغزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2021/343    يف الطلب رقم 2021/1307

المس���تدعي/ خال���د جميل علي أب���و غليون – من غ���زة الرمال الجنوب���ي. وكالؤه 
المحامون/ ناصر الدين غسان مهنا وشمسة محمد منصور ومحمود محمد منصور.

المس���تدعى ضده/ علي فوزي أحمد الريس باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباق���ي ورثة وتركة وال���ده المرحوم فوزي أحمد الري���س – من غزة الرمال 
الجنوبي أول شارع الصناعة عمارة خيال – مسافر حاليا ومقيم في الخارج. 
نوع الدعوى: )تنفيذ عيني(   قيمة الدعوى: )150000( مائة وخمسون الف دينار اردني 

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل(( 
الى المستدعى ضده بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة بداية 
غزة في القضية المرقومة أعاله استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا 
ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر 
هذا الطلب وعمال بالمادة )20( من قانون أصول المحاكمات التجارية و المدنية 
رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة البداية بغزة في 
الطلب 2021/1307 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل. لذلك 
يقتض���ي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم األحد الموافق 2021/10/10م 
الساعة التاس���عة صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل 
خمسة عش���ر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن 

ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا التاريخ: 2021/7/25م 

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
اأ . عمار قنديل

اإعـالن �سادر  عن جمعية اأ�سدقاء البيئة الفل�سطينية
يعلن مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الفلس���طينية عن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعي���ة العمومية لع���ام 2021م وذلك يوم اإلثني���ن الموافق 
2021/08/09م الس���اعة 12:00 صباحًا في مقر الجمعية الكائن في رفح – : 
حي الجنينة – ، دوار الجوازات األول وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي :-

) جدول الأعمال( :-
المصادقة على التقريرين المال���ي واإلداري وانتخاب مجلس إدارة جديد 
للجمعية بعد استكمال اآلتي في مقر الجمعية الرئيس في أوقات الدوام 

الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 4 مساء.
1 - استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2021م( وذلك  حتى تاريخ 2021/07/28م .
2 -  فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة  وذلك لمدة 4 أيام من 

تاريخ:  2021/07/29م. إلى تاريخ : 2021/08/02م.
3 -  فت���ح باب االعتراض والطعون لعضوية  مجلس االدارة والجمعية العمومية 
وذلك لمدة يومين  أيام  من تاريخ : 2021/08/03م. حتى تاريخ 2021/08/04م. 

4 - الرد على االعتراض والطعون يوم 2021/08/05م
5 - فتح باب االنسحاب لمدة يوم واحد بتاريخ 2021/08/08م

مع فائق الحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

العنوان : حي الجنينة، دوار الجوازات األول – رفح.  ص.ب: 8037
تليفاكس: 082131506           جوال:  0599419815

عمان/ االستقالل: 
وص���ف العاهل األردن���ي الملك عب���د الله الثاني 
الح���رب األخي���رة على قطاع غ���زة ف���ي مايو/أيار 
الماضي بأّنه���ا "جرس إن���ذار للجمي���ع"، ُمعتبًرا 
الحديث عن قوة "إسرائيل" وتقدمها االقتصادي 

والتكنولوجي "واجهة هشة للغاية".
وأش���ار العاه���ل األردني في تصريحات لش���بكة 
CNN األمريكي���ة، إل���ى أّنه عندما تق���ع الحروب 
تكون "هناك خسائر في األرواح ومأساة من جميع 

الجوانب".
وتابع "أعتقد أّن هذه الحرب األخيرة مع غزة كانت 
مختلفة. من���ذ عام 1948، هذه ه���ي المرة األولى 
التي أش���عر فيها بح���رب أهلية في إس���رائيل... 
أعتق���د أن الديناميكيات الداخلي���ة التي رأيناها 
داخ���ل البلدات والمدن اإلس���رائيلية كانت بمثابة 

جرس إنذار لنا جميًعا".
وخ���الل المقابل���ة، أكد المل���ك عبد الل���ه التقارير 

اإلس���رائيلية التي تحّدثت عن لقاء جمعه برئيس 
حكومة االحت���الل نفتالي بيني���ت ووزير الجيش 
بيني غانتس. وقال العاه���ل األردني "خرجت من 
تلك االجتماعات وأنا أش���عر بالتش���جيع الشديد، 
وأعتقد أننا رأينا في األس���بوعين الماضيين، ليس 
فقط تفاهًما أفضل بين "إسرائيل" واألردن، ولكن 

األصوات القادمة من كل من" إسرائيل" وفلسطين 
أننا بحاجة إلى المضي قدًما".

وفي رده على حديث دوري غولد المستشار المؤّثر 
لنتنياه���و، ع���ن أن "األردن بحاجة إل���ى البدء في 

التفكير في نفسه على أنه دولة فلسطينية".
قال الملك عبد الله الثاني: "حس���ًنا، مرة أخرى، هذا 
النوع من الكالم الفارغ لي���س جديًدا... األردن هو 
األردن. لدينا مجتمع مختل���ط من خلفيات عرقية 
ودينية مختلف���ة، لكنها بلدنا. الفلس���طينيون ال 

يريدون التواجد في األردن. يريدون أراضيهم".
وتاب���ع: "يأخذنا ذلك إلى خطاب خطير للغاية. لذا، 
كما أش���رت، إذا لم نتحدث عن حل الدولتين، فهل 
نتحدث مرة أخ���رى عن حل الدول���ة الواحدة؟ هل 

ستكون عادلة وشفافة وديمقراطية؟".
وواص���ل "أعتقد أن حل الدولة الواحدة أكثر تحدًيا 
ألولئك في "إسرائيل" الذين دفعوا بهذه النظرية 

من حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد".

ملك األردن: حرب غزة األخيرة جرس إنذار للجميع

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة المقاومة اإلس���المية حماس، أمس األحد، أن المزيد من التش���ديد 
على قط���اع غزة لن يولد إال االنفجار بوجه االحتالل اإلس���رائيلي. وقالت الحركة 
في تصريح للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع: "ال يمكن السماح لالحتالل بأن 
يلتف على نتائج معركة سيف القدس". وأضاف القانوع " شعبنا الفلسطيني 
لن يصبر طوياًل على عدم إعادة اإلعمار، والتلكؤ في إجراءات كسر الحصار عنه".

حماس: التشديد على غزة لن 
يولد إال االنفجار بوجه االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
عّين وزير الخارجية اإلس���رائيلي يائير لبيد، أمس األحد، أمير حايك أول سفير 

إلسرائيل في اإلمارات، بعد اتفاقية التطبيع بين البلدين.
حايك هو رئيس جمعية الفنادق اإلس���رائيلية، وش���غل منصب المدير العام 

لوزارة الصناعة والتجارة والتوظيف ومديرا عاما التحاد المصّنعين.
وقال حايك معقبا على قرار لبيد: »إنه لش���رف عظيم لي أن أكون أول سفير لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة وأن أمثل دولة إس���رائيل«. وأش���اد لبيد بخبرات حايك 
في المجال االقتصادي والس���ياحة، قائال إنه الرجل المناس���ب لتأسيس جسور 
العالقة بين »إس���رائيل« واإلمارات. وافتتحت »إس���رائيل« سفارتها في اإلمارات 
يوم 24 كانون الثاني 2021، بعد أن وقعت اإلمارات و »إسرائيل«، برعاية أمريكية 

منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العالقات بينهما.

الرباط/ االستقالل: 
أدرجت منظمة العالم اإلس���المي للتربية والثقافة والعلوم »ايسيسكو«، أربعة 
مواقع فلسطينية ضمن قائمة التراث التابعة لها. والمواقع األربعة هي: قصر 
هشام في مدينة أريحا، وقرى الكراسي في الضفة الغربية، وخربة البالخية في 

غزة، ومدينة نابلس القديمة وضواحيها.
 وس���جلت منظمة التعاون االسالمي للتربية والثقافة والعلوم، العام الماضي، موقعين 
فلسطينيين على هذه القائمة، وهما: البلدة القديمة في الخليل وموقع فلسطين أرض 

الزيتون والعنب/ المشهد الثقافي للمدرجات الزراعية جنوب القدس.

تعيين أول سفير 
»إسرائيل« في اإلمارات لـ

»االيسسكو« تدرج 4 مواقع 
فلسطينية ضمن قائمة التراث

غزة / االستقالل:
ق���ال ماه���ر مزهر عض���و اللجن���ة المركزية 
للجبه���ة الش���عبية لتحرير فلس���طين، إن 
انضمام دول���ة االحتالل لالتح���اد اإلفريقي 
عضوا مراقب���ا، يأتي لتجميل صورة االحتالل 
اإلس���رائيلي أمام الرأي العام العالمي، الفتا 
إلى أنه ل���ن يكون إال على حس���اب قضيتنا 

ومشروعنا النضالي. 
وأكد مزهر في تصريح له، أن ما يجري يجب أن 
ننظر له ببالغ الخطورة، الفتا إلى أن الموضوع 
ليس مرتبطا فقط بش���رعنة االحتالل، بل أن 
يكون هذا السرطان االحتاللي كيانا طبيعيا 

ينهب خيرات األمة والشعوب اإلفريقية.
وذك���ر أن الهدف م���ن هذه الخط���وات هو 
المس���اند لش���عبنا  العام  ال���رأي  تغيي���ب 

الفلسطيني، ومحاولة نهب خيرات األمة. 
وأش���ار إلى أن ه���ذه الخطوة س���يكون لها 
انعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية، 

حيث س���يكون هناك تبادل مع تلك الدول 
ف���ي مختل���ف الميادين س���واء الثقافية أو 

االقتصادية أو السياسية أو العسكرية. 
وقال: "هذه الخطوة س���تكون على حس���اب 
المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى حساب 

المقاومة وحقوق شعبنا المشروعة". 
ودعا ألن يكون هناك مشروع نهضوي قومي 
عربي إس���المي يعيد للقضية الفلسطينية 
وهجها، ويضع النقاط على الحروف، ويفضح 
هذه السياسات المجرمة، ويفضح المطبعين 

وكل المتواطئين مع االحتالل. 
وأش���ار إلى أن هناك عددا من الدول العربية 
الرجعية، وبعض من يتس���اوق م���ع اإلدارة 
األمريكية، يح���اول أن يجعل االحتالل كيانا 

طبيعيا في المنطقة. 
وأوض���ح أن تطبيع بعض الدول العربية دفع 
باتج���اه أن يحصل العدو اإلس���رائيلي على 
عضوية مراقب في االتح���اد اإلفريقي، الفتا 

إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ش���رعنة 
هذا الكيان. 

وق���ال إن ه���ذه العمليات ته���دف بوضوح 
ألن يك���ون ه���ذا العدو جس���مًا طبيعيًا في 
المنطقة هدفه األساسي نهب خيرات األمة 
وإضعافها، والس���يطرة على هذه الحكومات 
مس���تغال حالة الفقر المدق���ع التي تعاني 

منها القارة اإلفريقية. 
وطالب مزهر من الس���لطة الفلس���طينية أن 
تذهب بخط���وات عملية لتنهي االنقس���ام 
الفلس���طيني، والتحلل من اتفاقيات أوسلو، 
وأن تسحب االعتراف من هذا العدو المجرم، 

من أجل قطع الطريق أمام المطبعين.
أم���ا الخط���وة الثاني���ة، فتتمثل ب���أن تقوم 
الخارجية الفلسطينية بلعب دورها من خالل 
الس���فارات لفضح هذه الممارسات، وكشف 
الوج���ه الحقيقي لهذا الع���دو الذي يمارس 
األبارتايد العنصري ضد شعبنا الفلسطيني.

مزهر: ضم االحتالل لالتحاد األفريقي لتجميل صورته أمام العالم
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  دولة فل�سطني   
 مذكرة ح�سور

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم 2021/651
 يف الطلب رقم 2021/835

 ) المدعيتان( 1 - نبيلة بدوي البراوي خضر والمش���هورة الكيالي – من سكان 
غ���زة – هوية رقم )902254317( 2 - يس���رى بدوي الب���راوي خضر – من غزة 
وكيلها العدلي محمد ش���حته احمد البراوي بوكالة رق���م )9768( صادرة من 
سفارة دولة فلسطين لدى دولة االمارات العربية المتحدة بتاريخ 2017/9/19

وكالؤهم المحامون : محمد بكر ومحمود بدري وجهاد التتر وباسل ثابت
المس���تدعى ضدهم ) المدعى عليهم ( :  1 - عالء نبيل بدوي خضر – من 
س���كان غزة – التفاح – المحطة – دوار الش���رفا . 2 - بهاء نبيل بدوي خضر 

من سكان غزة – التفاح – المحطة – دوار الشرفا  جميعهم خارج البالد
نوع الدعوى : تقسيم اموال مشتركة

قيمة الدعوى : تزيد عن ) 100000 دينار ( مائة الف دينار اردني
  ) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (

  في القضية رقم 2021/651  في الطلب رقم 2021/835
الى المس���تدعى ضدهم المذكورين بما أن المس���تدعي المذك���ور قد تقدم لدى 
محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة اعاله وموضوعها ) تقس���يم اموال مشتركة ( 
اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دع���واه ونظرا ألنكم مجهولو محل االقامة )خارج 
البالد( وحس���ب اختصاص محكم���ة صلح غزة في نظر هذا الطل���ب وعمال بالمادة 
20 من قان���ون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 لس���نة 2001 وبناءا 
على قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 835 / 2021بالسماح لنا 
بتبليغكم عن طريق النش���ر المس���تبدل بالئحة الدعوى ومرفقاتها المودعة لدى 

قلم المحكمة وتبليغكم بموعد الجلسة المعينة لنظر الدعوى .
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) الثالثاء( بتاريخ 2021/9/7 
الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جوابك���م التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن 
ذلك سينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين . حرر بتاريخ 2021/7/13م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة 
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الدعوى املدنية رقم 332 / 2018      يف الطلب رقم 1246 / 2021

المستدعون: 1 - هاني حسن يونس دلول – هوية رقم 949836290  2 -هبه حسن يونس 
دلول 3 -  هناء حس���ن يوس���ف دلول 4 - تهاني حس���ن يونس دلول – جميعهم من غزة 
الرمال مقابل المجلس التش���ريعي باالصالة عن نفس���هم وبصفتهم ورثة امهم المرحومة/ 
فاطمة لطفي عبد اللطيف دلول ارملة المرحوم/ حسن يونس دلول بموجب حجة حصر اإلرث 
الصادرة عن المحكمة الش���رعية بتاريخ 2017/2/19 5 -هيثم محمد عبد الرحمن سرحان 6 - 
أس���امة محمد عبد الرحمن سرحان – كالهما من غزة الزيتون بصفتها ورثة والدتهم المرجو 
لها بالرحمة/ فاطمة لطفي حبوب )بعد الزواج دلول( االرملة الثانية للمرحوم/ حس���ن يونس 
محمد دلول بموجب حجة حصر اإلرث الصادرة عن محكمة غزة الش���رعية بتاريخ 2017/2/19 

– وكالؤهم المحاميان/ ناظم وفادي عويضة مجتمعين او منفردين – غزة الرمال 
المستدعى ضده: ياسر سليم محمد دلول هوية 411060106 – غزة الزيتون 
ش���ارع صالح الدين غرب محطة دلول للبترول باالصالة عن نفسه وباإلضافة 

لباقي ورثة وتركة مورثته المرحومة/ اميرة سعدي حسن يونس دلول 
نوع الدعوى: اثبات صحة سندات قسمة رضائية وعقود اتفاق على مبادلة وتسجيلها في الطابو

قيمة الدعوى: تزيد عن مليون دينار اردني 
في الدعوى المدنية رقم 332 / 2018      في الطلب رقم 1246 / 2021

الى المس���تدعى ضده بما ان المستدعين قد اقاموا ضدك الدعوى رقم 332 / 2018 
يطالبونكم فيها باثبات صحة س���ندات قس���مة رضائية وعق���ود اتفاق على مبادلة 
وتسجيلها في الطابو استنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم المرفقة نسخة منها 
ومن ملحقاتها بهذه المذكرة لذلك يقتضي عليك ان تحضر الى هذه المحكمة للرد 
على دعواهم في يوم االحد الموافق 2021/10/24 الس���اعة الثامنة والنصف صباحا 
كما عليك ان تودع ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة والدعوى والمس���تندات المرفقة معها وان ترس���ل نسخة الى المستدعين 
حسب عناوينهم وليكن معلوما لديك انك ان تخلفت عن الحضور يجوز للمستدعين 

ان يسيروا في دعواهم ويجوز اصدار الحكم بحقك حضوريا  حرر في: 2021/7/6م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. عمار قنديل 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل 

يف الطلب املدين رقم 1423 / 2021     
يف الطلب املدين رقم 762 / 2019"طلب ادخال      

يف الدعوى املدنية رقم 1972 / 2018
المستدعية: نعمة نبيه مسعود اللوح بواسطة وكليها السيد/ نعيم مهاني 
بموجب توكيل خاص صادر من س���فارة دولة فلس���طين في دبي مؤرخ في 
2013/12/30م من غزة ش���ارع الثالثيني وتحمل هوية رقم 936233360 – 
وكالؤها المحامون/ محمد عادل بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي 
االش���رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياس���ر أبو ش���قفة ويوس���ف دياب قدوم 
ونائل إبراهيم العشي – غزة دوار انصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف 

مؤسسة محمد عادل بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 0599329595 
المس���تدعى ضده: مجاهد جمع���ة عبد الله الطحلة باالصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ جمعة عبد الله الطحلة – من 

غزة تل الهوا مقابل مدرسة زهوة شارع أبو غنيمة بناية المجد 
نوع الدعوى: تصحيح حدود وإزالة تعدي

قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار اردني
في الطلب المدني رقم 1423 / 2021     

في الطلب المدني رقم 762 / 2019"طلب ادخال      
في الدعوى المدنية رقم 1972 / 2018

الى المس���تدعى ضده "المدعى عليه" المذكور أعاله بما أن المس���تدعية 
المذك���ورة أعاله قد قام���ت بتقديم طلب االدخال رق���م 762 / 2019 في 
القضي���ة رق���م 1972 / 2018 فليكن بعلمك انه قد تح���دد لنظر الطلب 
المذكور جلسة يوم االحد الموافق 2021/9/5 لذلك يقتضي منك الحضور 
وليك���ن بعلمك انه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمدعي أن 

يسير بحقك في الطلب باعتبارك حاضرًا غزة في: 2021/7/15م

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

القدس المحتلة/ االستقالل:
دشن وزير السياحة اإلسرائيلي 
ي���وم أمس،  رف���وزوف"  "يوآل 
خط طي���ران مباش���ر- أول من 
نوعه- بين مط���ار "بن غوريون" 
في "ت���ل أبيب" ومطار مراكش 
في المغ���رب كجزء من تطبيق 
اتفاقية التطبيع بين الجانبين.

وقال وزير السياحة اإلسرائيلي 
في مراسم افتتاح خط الطيران 
إن: "تدشين الخط يشكل حجر 
األس���اس في العالق���ات بين 
الجانبين؛ ما يمهد لقطف ثمار 
السالم والتعاون المشترك عبر 

ازدهار السياحة والتجارة".
وحضر مراسم افتتاح الخط كل 
م���ن مدير عام ش���ركة "العال" 
"أفيغال  للطيران  اإلسرائيلية 
شوريك" وس���فير المغرب في 
بيوض"،  إبراهيم  "إس���رائيل" 
الذي ق���ال خالل المراس���م إن 
المغ���رب وعلى رأس���ها الملك 
قامت ب���دور مهم للتوصل إلى 

السالم واالزدهار للمنطقة.
وأض���اف "أنا عل���ى ثقة بأنكم 
مراكش  جمال  ستكتش���فون 
ونأمل أن ن���رى عالقات دافئة 

ومتطورة بين الدول".
وانطلق���ت الرحل���ة األولى بين 
"تل أبي���ب" ومراكش في تمام 
الس���اعة الحادية عش���رة و20 
دقيقة من صباح االحد وهبطت 
ف���ي مط���ار مراكش الس���اعة 

الخامسة مساًء.
كما ستنظم ش���ركة "العال" 5 

رحالت هذا األس���بوع لمراكش 
وال���دار البيضاء، ويبلغ س���عر 
التذكرة ذهاًبا وإيابا 499 دوالًرا.
وتش���ارك ف���ي الخ���ط الجوي 
شركتا الطيران اإلسرائيليتين 

"العال" و"يسرإير".
وق���ال مس���ؤولون مغاربة إنه 
باإلضافة إلى هاتين الشركتين 
س���تبدأ ش���ركة ثالث���ة وهي 
"أركيا" رحالته���ا إلى المغرب 
ف���ي الرابع من آب/أغس���طس 

المقبل.
وته���دف الخط���وة إلى جذب 
إس���رائيلي  س���ائح   38000
إلى المغرب م���ع نهاية العام 

الحالي، في حين تتولى شركة 
المغربية  الملكي���ة  الخط���وط 
جلب 12000 سائح إسرائيلي 

مع نهاية 2021.
وقال الزبير بوحود الباحث في 
المي���دان الس���ياحي المغربي 
إن عوام���ل كالتطعي���م ض���د 
والتحك���م في  وب���اء كورون���ا 
أعداد  ستحدد  الوبائي  الوضع 
السياح، مشيًرا إلى أن الرحالت 
المغ���رب  بي���ن  الس���ياحية 
مرات  عدة  تأجلت  و"إسرائيل" 

بسبب الوضع الوبائي.
وق���ال مس���ؤولون إن الوض���ع 
المغرب ش���هد  الوبائ���ي في 

منح���ى تصاعديا منذ حزيران/ 
"تخفي���ف  بس���بب  يوني���و 
اإلج���راءات االحترازي���ة". وبلغ 
بكوفيد-19  اإلصاب���ات  ع���دد 

حتى يوم األحد 575162.
العالقات  أع���اد  المغرب  وكان 
الدبلوماسية مع "إسرائيل" بعد 
اتفاق ثالثي مغربي إسرائيلي 
أمريكي في العاشر من كانون 
الماضي، مقابل  األول/ديسمبر 
المتحدة  الوالي���ات  اعت���راف 
بس���يادة المغرب عل���ى إقليم 
الصحراء الغربية المتنازع عليه 
مع جبهة البوليساريو منذ عام 

.1976

تدشين خط طيران مباشر بين »تل أبيب« ومراكش

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، امس االحد، عن صفقة تبادل كلى 

بين )إسرائيل( واإلمارات العربية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد حوالي 10 أشهر من توقيع اتفاقية التطبيع مع 
اإلمارات - ستتبرع "إسرائيلية" تدعى شاني ماركوفيتش بكليتها ألحد سكان 

اإلمارات، بينما سيتلقى "إسرائيلي" آخر كلية من مواطن إماراتي.
وم���ن المتوقع أن تتم هذه الخطوة غير العادية هذا األس���بوع بعد االنتهاء من 
كافة اإلجراءات وبتعاون من 3 مستش���فيات في )إس���رائيل( وهي : شيبا-تل 

هشومير، وبيلينسون، ورامبام.

صفقة تبادل ِكلى بين 
»إسرائيل« واإلمارات

القدس المحتلة/ االستقالل
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس األحد، أن قوة من األمن الفلسطيني 
س���لمت فجر امس، االرتباط العسكري اإلسرائيلي إسرائيليتين بعد دخولهما رام الله 

دون تنسيق.
وقالت الصحيفة، إن فلس���طينيين أبلغوا األمن في رام الله بوجود إسرائيليتين داخل 
س���يارة بمخيم األمعري الليلة قبل الماضية، ويصعب الحديث معهن بسبب إكثارهما 
من ش���رب الكحول. وأوضحت أن قوة أمنية فلس���طينية حضرت إل���ى المكان، ونقلت 

اإلسرائيليتين إلى حاجز "بيت إيل" شمالي رام الله، وسلمتهن لجيش االحتالل.
في حين، ذكرت اإلس���رائيليتان في البداية أن إس���رائيلية ثالثة تتواجد في المخيم، 
لكن األمن الفلسطيني بذل جهوًدا كبيرة، وفق الصحيفة، في البحث عنها دون فائدة؛ 

ليتبين الحًقا أن القصة مختلقة.
وينوي االحتالل محاكمة االثنتين بعد دخولهما مناطق يحظر دخولها إال بأمر من قائد 
جيش االحتالل في الضفة الغربية. وأش���ارت الصحيفة إلى أن اإلسرائيليتين قالتا في 
التحقيق إن هدفهما كان لقاء فلس���طينيين في رام الل���ه على حاجز قلنديا، إال أنهما 

ضلتا الطريق، ودخلتا المخيم األخطر في الضفة.

األجهزة األمنية بالضفة تعيد 
إسرائيليتين دخلتا رام الله 



االثنين 16 ذو الحجة 1442 هــ 26 يوليو 2021 م

اعتدن���ا دائمًا على أن تبرز المواقف الوطنية التضامنية للش���عب الجزائري مع القضية الفلس���طينية, 
ه���ذه المواقف التي تدل على عظمة الش���عب الجزائري وتماهيه مع القضية الفلس���طينية والتحامة 
بها, والتمسك بدعم فلسطين ونصرة القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية, فعلى المستوى 
الرس���مي اكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن القضية »الفلس���طينية هي أم القضايا في الشرق 
األوس���ط وهي قضية مقدس���ة«، مس���تبعدا أي حل في المنطقة دون »حل القضية الفلسطينية«, وأن 
مواقف الجزائر ثابتة إزاء القضية الفلسطينية » مضيفا إنها »قضية مقدسة بالنسبة إلينا وإلى الشعب 
الجزائري برمته«. كما أعرب عن أس���فه بش���أن » الهرولة للتطبيع والتي لن نش���ارك فيها ولن نباركها« 
وسنستمر بالدفاع عن القضية الفلسطينية التي لن تتخلى الجزائر عنها »مهما كانت الظروف«, وهذا 
الموقف الجزائري الرسمي يأتي في ظل هرولة دول عربية وخليجية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني, 
وممارس���ة االمارات والس���عودية والبحرين وغيرهم ضغوط���ًا على الدول العربي���ة للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني وتقديم اغراءات مالية واقتصادية من دول التطبيع العربي للدول التي تس���تجيب وتطبع 
مع االحتالل, لكن الجزائر عودتنا دائما ان تكون مواقفها اكثر اشراقا وتنصر القضية الفلسطينية, فقد 
أس���س الزعيم الجزائري الراحل هواري بومدين لمقولة »نحن مع فلسطين ظالمة او مظلومة«, والمواقف 

الرسمية والشعبية الجزائرية تبقى ثابتة ومؤيدة ومناصرة لفلسطين وقضيتها على مر العصور .
 وقد تجس���دت أروع مالحم التضامن مع القضية الفلسطينية مؤخرا في دورة االلعاب االولمبية المقامة 
حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو وذلك بانس���حاب العب الجودو الجزائري فتحي نورين من مواجهة 
العب اسرائيلي وهي المرة الثالثة التي ينسحب فيها هذا الالعب الكبير من مواجهة العب اسرائيلي, 
رغ���م العقوبات التي كان يتعرض لها من االتحاد الدولي للجودو وحرمانه من المش���اركة في البطوالت 
الدولية وقد كلفه هذا االنسحاب عقوبة جديدة فقد قرر االتحاد الدولي للجودو إيقاف الجزائري، فتحي 
نوري���ن، ومدربه عمار بن يخلف في إجراء »تأديبي« وهذه العقوب���ة األولية قبل اجتماع لجنة االنضباط 
التابعة له نهاية األلعاب األولمبية إلصدار عقوبة نهائية ورسمية, وهذا الموقف من الالعب ومدربه أثلج 
صدور شعبنا, واش���عرنا بالفخر واالعتزاز بأمتنا العربية واالسالمية, ويشعر شعبنا باالمتنان والتقدير 
له���ذا الالعب العظيم, ففي الوقت الذي تلهث فيه زعامات عربية واس���المية نحو التطبيع, وفي الوقت 
ال���ذي منح فيه االتحاد اإلفريقي »إس���رائيل« رس���ميا صفة عضو مراقب في االتح���اد، وهو هدف عمل 
الدبلوماسيون اإلسرائيليون منذ نحو عقدين لتحقيقه, نجد العب الجودو الجزائري فتحي نورين يقلب 
الطاولة على زعامات التطبيع مع الكيان المجرم, ويزيل القناع عن وجوههم الكالحة ليظهر بش���اعتهم 
وغدرهم وتنكرهم للحقوق الفلسطينية, فشتان بين ما فعله البطل فتحي نورين ومدربه, وبين ما تفعله 

أنظمة التطبيع والخيانة وما توجهه من طعنات للقضية الفلسطينية تهدف لوأدها واندثارها تماما. 
علم الجزائر حاضر دائما في المس���يرات الش���عبية الفلس���طينية وفي انتفاضة شعبنا ضد االحتالل 
الصهيوني, والمالعب الجزائرية ترفع فيها اعالم فلسطين ويهتف المشجعون الجزائريون لفلسطين 
وش���عبها, ويؤكدون على عدائهم إلس���رائيل كدولة باغية مغتصبة ألرض عربية وتدنس المقدسات 
الفلس���طينية, أذكر أن الروائي الجزائري عبد المنعم بن الس���ايح نش���ر على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك، صورة لمسيرة شعبية يحمل فيها بعض الشباب العلم الجزائري إلى جانب العلم الفلسطيني، 
تحت شعار »الشعب الوحيد في العالم الذي يملك رايتين«. وكتب عبد المنعم بن السايح معلقا »أمس 
كانت الراية الفلسطينية جنبا إلى جنب رفقة الراية الجزائرية.. ولكم أن تتخيلوا أكثر من مليون شخص 
في المسيرة يرددون بصوت عال واحد: فلسطين الشهداء«, وال زلت اتذكر عندما لعب منتخب فلسطين 
قبل س���نوات مع نظيره الجزائري. وامتأل حينها ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية عن آخره، وكانت 
الراية الفلس���طينية تمأل المدرجات، وألول مرة كان الجمهور الجزائري يناصر منتخبًا غير منتخب بالده، 
حتى عندما س���جل الفلس���طينيون هدفهم، كان الكل يحتفل بمن في ذلك العبو المنتخب الجزائري 
أنفسهم, وهذا العش���ق ال نجده اال في الجزائر, وهل ممكن ان ننسى دموع المعلق الرياضي الجزائري 
حفيظ دراجي وهو يتضامن مع العب منتخب فلسطين محمود السرسك الذي خاض اضرابا مفتوحا عن 

الطعام في سجون االحتالل لمدة 96 يوما, إنها الجزائر يا سادة فلسطينية الهوى والهوية .  

الجزائر.. فلسطينية الهوى والهوية 

رأي

حقائق واس���تخالصات مهمة أكدت عليه���ا معركة »بيتا« وهي 
تتصدى بقوة وشجاعة لرعاع المستوطنين.. الفاشيين أهمها:

اوال: كس���ر ارادة وظهر هؤالء الرع���اع.. وزرع الرعب في اوصالهم، 
فاس���رعوا هاربين من قمة جبل » صبيح«.. وقد تأكدوا ان ال صبح 
وال فجر لهم.. وال مقام لهم في ارض ش���عب الجبارين. وقد اتخذ 
من الشهادة واالستشهاد س���بيال الى البقاء والخلود.. جسرا الى 

العزة والكرامة التي ال تشبهها عزة وكرامة وعنفوان. هذا اوال.
ثانيا: معركة »بيت���ا« اكدت بأن المقاومة الش���عبية هي المثال 
االنجع.. والسبيل االفضل.. للجم العدوان في ظل اختالل موازين 

القوى.
ومن هنا نس���أل ما دام���ت المقاومة اس���تطاعت ان تنتصر على 
العدو في بيتا والشيخ جراح والخان االحمر وفي االقصى المبارك 
ومع���ارك غزة الباس���لة. الخ… فلم���اذا ال يصار ال���ى تعميم هذا 

النم���وذج البطولي على جميع مناطق االرض المحتلة.. فنش���هد 
مقاومة شمولية من البحر الى النهر ومن رفح حتى الجليل؟

ثالث���ا:: لقد أثبتت كافة المعارك التي خاضها ش���عبنا بانه قادر 
على االنتصار.. وقادر على كنس المس���توطنين شريطة ان يملك 

ارادته.
رابعا: نموذج مقاومة »بيتا« يس���تدعي تبني استراتيجية شاملة 
على غرار اس���تراتيجية انتفاض���ة الحجارة.. ويس���تدعي قيادة 
جماعية تضم الكل الفلس���طيني من اقص���ى اليمين الى اقصى 
اليس���ار.. وفق برنامج وطني واضح مح���دد يقوم على طرد الغزاة. 

وإقامة دولة مستقلة وعودة الالجئين..
خامس���ا: انتص���ار المقاومة الش���عبية في »بيتا« يؤك���د للطابور 
الخامس ومن لف لفيفه، ان الش���عب الفلس���طيني رغم خناجر 
الخيانة.. وخناجر التآمر التي تنهال على المرابطين في االقصى 

من الخلف.. ق���ادر على مواصلة النضال مائة ع���ام اخرى.. وقادر 
عل���ى تحقيق االنتصار.. وقادر على لج���م المعتدين االوغاد.. وان 
شمسه لن تغيب ما دام االقصى مزروعا في فلسطين. فلألقصى 

رب يحميه وشعب يفديه.
سادس���ا: المقاومة ه���ي الوحيدة القادرة على انهاء االنقس���ام.. 
وتحقيق الوحدة. وتصحيح البوصلة.. واعادة فلس���طين القضية 

الى الصدارة.. وتمزيق ورقة اوسلو من الدفتر الفلسطيني..
باختص���ار.. معركة »بيت���ا« تؤكد ان المقاومة هي بيت الش���عب 
الفلس���طيني.. وهي قلعته الوحيدة الباقية.. وهي سيفه ورمحه 
وترس���ه.. وهي القدر الذي سيزلزل العدو.. ويدمر الهيكل ويعيد 

للزمن المجيد وجهه الجميل.
المجد لشعب حول الش���هادة الى دار للخلود والبقاء.. والشهداء 

الى ايقونة.. والمقاومة الى وسام..

لطالما ظلت مآثر الش���هداء ش���اهدًة عل���ى إخالصهم وبذلهم 
وتضحيتهم، فهي التي ال تكاد ُتْنس���ى وكأّنما اعتنقت قبس���ًا 
من خلودهم، فتبكيهم المقل شوقًا، وتستذكر األحالم أطاللهم 
تأّس���يًا، ونعم األسوة هم وقد كانوا في مقدمة قرابين التضحية 
كما كانوا في مقدمة قيادة الجهاد، نس���تذكر الشهيد القائد/ 
صالح أبو حسنين »أبو أحمد« في ذكرى استشهاده السابعة بعد 

أن مضى حاماًل لواء الجهاد.
عاش الش���هيد/ صالح أبو حس���نين في مخيم رفح لالجئين 
وترب���ى في أزقته وتعلم في مدارس وكال���ة الغوث بالمخيم، 
وفي���ه ذاته انطلقت رحلته مع الجهاد اإلس���المي ومنهاجها، 
فق���د قدر له حضور جلس���ات التنظير الفك���ري التي عقدها 
األمين العام المؤس���س د. فتحي الشقاقي، وكذلك اللقاءات 
التنظيمي���ة األخرى التي كانت تعقدها الكوادر السياس���ية 
للحركة ف���ي منطقة رفح، وكيف لش���اٍب عظي���م العزيمة أال 
يعيش الهم الفلسطيني وقد تشرب أفكار الجهاد اإلسالمي 
منذ الصغ���ر؟!، وكان عمره ش���اهدًا على عنجهي���ة االحتالل 
الصهيوني وممارس���اته الهمجية بحق الفلس���طينيين، فلم 
يكن أمام الش���هيد القائد س���وى االنحياز إل���ى فكرة مقاومة 
االحت���الل الجاثم على أرضنا منذ نعوم���ة أظفاره، وآمن بقدرة 
اإلس���الم على تحريك جماهير أمتنا نحو ه���ذه الغاية. وبعد 
فترة من اإلعداد الفكري والحركي، التحق الش���هيد/ أبو أحمد 
ببرامج الحركة التربوية الجهادية وكان أحد الطالئع الجهادية 
العاملة في المس���اجد والقائمة عل���ى الملف الدعوي، ليتدرج 

بعدها في المهام التنظيمية وصواًل إلى الصفوف األولى.
ش���اهدُت الشهيد القائد/ صالح أبو حسنين ألول مرة في سجن 
النقب ع���ام 1990م، وقد ظهرت لي فيه س���مات بارزها أهمها 
الوضوح الفكري وعدم المداهن���ة في قول الحق وهو أمر لطالما 
سبب له المتاعب والمنغصات، ومن النوادر التي تذكر للشهيد 
القائ���د توليه عرافة حفٍل جهادي خ���الل االنتفاضة األولى في 
مخي���م رفح، في الوقت الذي انطلق���ت مركبات االحتالل محاولة 
اقتح���ام إحدى المناطق ف���ي المخيم، فما كان من���ه إال أن ترك 
عرافة الحفل وانضم إلى مجموعات الشبان التي كانت تتصدى 

بالحجارة المباركة للقوات المقتِحمة.
ول���م يكن العمل الجهادي ليثني الش���هيد القائد عن الجوانب 
اإلنسانية، فعمل سنواٍت عديدة في ملف العمل الخيري يحمل 
هموم البسطاء والفقراء والحاالت المعوزة، فكان خير سنٍد لهم 

ولم يألو جهدًا في العمل على إيصالهم لبر األمان.
وفي عام 2007 نال الش���هيد القائد/ أبو أحمد ثقة قيادة سرايا 
القدس لتولي دائرة اإلعالم الحربي، فشهدت تحت إدارته مزيدًا 
من اإلنجازات وتميزت بحس���ن التخطيط والتنظيم، فاس���تطاع 
الش���هيد/ أبو أحمد نقل صورة الجهد العس���كري المبذول من 
فرسان سرايا القدس في الميدان إلى العلن، ونجحت الدائرة في 
عهده في تغطية تصدي مقاتلي السرايا لالقتحامات المتكررة 
لقوات الع���دو، وكذلك تغطي���ة أدائها المش���رف في الحروب 
التي ُش���َنت على قطاع غزة ابتداًء بحرب عام 2009/2008 مرورًا 
بمعركتي بشائر االنتصار 2011 و السماء الزرقاء 2012 وانتهاًء 

بحرب البنيان المرصوص 2014 التي استمرت أكثر من خمسين 
يومًا وكانت الشاهدة على صدقه.

لقد تمكنت الحاضنة الشعبية للمقاومة والعالم العربي المتابع 
والمهت���م بها –إبان إدارة الش���هيد/ أبو أحم���د لإلعالم الحربي- 
من مشاهدة األداء الباس���ل والبطولي للمقاتل الفلسطيني عبر 
شاشات التلفزيون وعبر وسائل التواصل الحديثة بشكٍل منتظم 
ألول مرة، فاس���تطعنا أن نش���اهد راجم���ات الصواريخ المباركة 
واألنفاق الهجومي���ة والوصالت القتالية الت���ي حفرت بأنفاس 
ش���هداء األعداء، وكذلك عددًا من الكمائن المحكمة، واستطاع 
االعالم الحربي التابع لس���رايا القدس من تحويل صورة المعركة 
إلى صورة نصر يراها جميع المهتمين والمتابعين، لتتحول في 
أذهان الش���بان والفتية إلى ذاكرة خالدة في أذهانهم عن حجم 

بطولة مقاتلي سريا القدس ومقاتلي المقاومة الفلسطينية.
ورغم معاناة الشهيد/ أبو أحمد من أمراٍض مزمنة خالل السنوات 
الس���ابقة على استش���هاده، إال أنه أظهر اإلخ���الص لعمله، ولم 
يتوق���ف في لحظات الش���دة والقص���ف العنيف ع���ن مواكبة 
الميدان وتوجيه أبطال اإلعالم الحربي في المتابعات الميدانية، 
حت���ى تمكنت إحدى طائرات الع���دو المقاتلة من تحديد مكانه 
لتس���تهدفه بعدة صواريخ أثناء معركة البنيان المرصوص في 
تموز 2014 مما أسفر عن ارتقائه رفقة نجليه في يوم جمعٍة من 
شهر رمضان المبارك بعد رحلة جهادية طويلة وممتدة مع هذا 
العدو الغاصب، رحم الله الش���هيد القائد ونجليه وألحقنا بهم 

شهداء مقبلين غير مدبرين.

بيتــا... بيــت المقاومــة..!!

القائد صالح أبو حسنين »فارس«  اإلعالم الحربي

 رشيد حسن 

بقلم: أ. محمد حميد "أبو الحسن" 

حوار لحس����ين الش����يخ على احدى المواقع االمريكية يتصدر مش����هد اليوم. 
اعتذار باس����مه واسم الرئيس الفلس����طيني عن مقتل نزار بنات، وقوله قوال 
واحدا ان أي س����الح غير سالح االمن يعتبر غير قانوني ويجب اال يكون بحوزة 
أي أحد، وطبعا ان المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي الحل إلنهاء االحتالل.

ل����م أس����تطع اال ان أفكر بمقولة: اس����مع كالم����ك أصدقك اش����وف امورك 
استعجب! ال داعي للخوض بتفاصيل الحوار ألنه ربما يجب ان نذكر أنفسنا 
ان الشيخ هو شخصية مسؤولة عن التنسيق األمني، فما يتكلم فيه يجب اال 
يتعدى التفكير األمني، على الرغم من ان اللس����ان التفاوضي األخير للشيخ 
يبدو محيرا بعض الش����يء، ولكن ال ضير، فمن يفكر بالتفاوض وسط كل ما 
يجري من حرائق داخلية؟ مفاوض����ات، ودولة ودويالت. كانتونات او معازل. 
قدس ش����رقية او شرقي القدس. مستوطنات او مستعمرات. قانون دولي او 
قانون أساس����ي. ما يجري داخليا أصعب من وي����الت االحتالل. فراغ مناصب 

سلطوية تنتظر من يشغلها من نفس الدائرة السلطوية.
الحقيقة انني توقفت كثيرا امام اعتذاره، وللحظات س����عدت بهذا، ولكني 
ل����م أس����تطع اال ان أفكر لماذا يعتذر هن����ا في الصحاف����ة االمريكية؟ لماذا 
لم يعتذر قبل ش����هر، ول����م يعتذر على صفحته، ولم يخ����رج الرئيس حتى 

بكلمة اعتذار؟ لماذا لم يذه����ب الرئيس او رئيس الوزراء او أعضاء المركزية 
بأنفس����هم لالعت����ذار؟ الحقيقة األهم من االعتذار، ماذا يس����مي حس����ين 
الش����يخ القمع والتنكيل واالعتقاالت واالبتزازات التي تحصل في الش����ارع 
الفلس����طيني للمتظاهرين منذ مقتل نزار؟ حس����ين الشيخ وهو يعتذر عن 
قتل مواطن فلسطيني يعطي لنفس����ه التعليل بأن ما جرى يجري في دول 
العال����م المتقدمة والديمقراطي����ة. اال انه لم ينتبه اننا لس����نا متقدمين وال 
ديمقراطيين. قد تحصل هذه الحوادث في الدول الطبيعية ويتم محاس����بة 
ومساءلة المذنبين. تقال حكومات على خلفية هكذا حوادث، ولكن في دولة 
الديمقراطية التي كان يتحدث عنها، اعتذر واس����تكمل الحديث، متغاضيا 
ع����ن التنكيل ال����ذي تال جريمة قتل نزار بنات ويس����تمر حتى هذه اللحظة. 

تغاضى عن عدم المحاسبة وعن غياب الشفافية والقانون والمساءلة.
جريم����ة جديدة رابع أيام العيد.. ال اعرف ما هي خلفية الجريمة التي حدثت 
ف����ي دير الغص����ون – قضاء طولك����رم، عندما تم إطالق الن����ار على المواطن 
عكرمة مهنا -المستش����ار القانوني للمالية العس����كرية – ف����ي بيته. ولكن 
تأتي هنا هذه الحادثة في س����ياق تداول األسلحة التي تجمعها السلطة او 
فتح، او باألحرى س����لطة فتح والتي جاء في معرض سؤال الحوار مع الشيخ. 

هكذا يس����تعمل الس����الح، ليقتل الناس بعضهم، لتتم تصفية الحسابات 
الشخصية والمهنية والخالفية وما يخطر ببال أي كان. حسين الشيخ نفسه 
كان أحد ضحايا هذا الس����الح عندما قتل أخوه قبل س����نة تقريبا. وال نزال ال 
نعرف هل كان س����الح أمن أم س����الحًا ال يتبع لألمن. مؤسف فعال. وباألحرى 
كارثي هذا الوضع الذي ال يمكن حتى فصل االحداث عن بعضها في معرض 

حديث عابر ربما.
ك����م تناقضت الحقيقة بالحقيقة التي كان يتكلم عنها الش����يخ في حواره. 
بصراحة، ال أستطيع تكوين موقف عن حسين الشيخ، اال من خالل ما يمثله 
م����ن موقع رس����مي مرتبط باالرتب����اط االمني، ولكن كثرة ظه����وره في اآلونة 
األخي����رة يجعل المرء منا أكثر تركيزا على ما يقوله. هو بالكاد يكون الوحيد 
من أصحاب السلطة الذي يخرج بتصريحات طويلة في اآلونة األخيرة. وعليه، 
يب����دو التباين الواضح بين ما يصرح به وبين م����ا يحصل على األرض عظيم. 
وكأنه في واد والعالم الحقيقي لما يحصل على األرض في واد.  وأكثر، بين ما 
يصرح به ويصرح به وديان. فمثال استوقفتني جدا عبارة القدس الشرقية او 
شرقي القدس في حديثه، وهو الذي خرج على المأل قبل شهر تقريبا ليقول 

انه ال يعترف بحدود القدس، فال شرقية وال غربية.

وال اع����رف كيف يتغاضى أي مس����ؤول فلس����طيني عما يج����ري على ارض 
الواقع من انهيار يس����حق بكل ش����يء ويهوي بهذه المنظومة ويتكلم عن 
المفاوض����ات والعالقة مع االحتالل ومع أمريكا وكأن العالم ال يرى ما يحصل. 
نحن لس����نا بخير. لس����نا بخير أكثر منذ تأجلت االنتخابات الى اش����عار اخر، 
بانتظار موافقة إس����رائيل. وفتحن����ا باب العزاء ولم نغلق����ه منذ مقتل نزار 
بنات. نحن لس����نا بخير. ال يمك����ن ان نقترب أصال م����ن الخير ونحن نعيش 
في خطر تحتمه الس����لطة علينا. ما الذي أصاب هؤالء؟ كيف يس����تطيعون 
عزل أنفسهم هكذا عن الواقع. كيف يدعسون علينا ويمرون؟ االدهى ليس 

هنا… االدهى بمن يستمع لهم ويحاورهم ويعتمدهم ممثلين عنا.
ه����ل بالفعل نحن من يمّثلهم هؤالء؟ الي����وم نحن أقرب الى مقولة ابنة 
المس����ؤول الرفيع في احدى السنوات التي اشتهرت بعبارة ” هذه البلد 
النا”.. لقد كانت محقة.. كانت بعيدة النظر.. فالبلد لهم بالتأكيد. ولكن 
مرة أخرى، كيف وصلنا الى هنا؟ يقول حس����ين الش����يخ: نحن سلطة بال 
س����لطة! فهل المفاوضات مع إسرائيل ستمنح سلطته السلطة؟ ما الذي 
بقي من هذه الس����لطة غير التس����لط على الشعب؟ منذ مقتل نزار بنات 

ونحن للقتل اقرب.

نادية عصام حرحشاعتذار حسين الشيخ: هل من مخرج من هذا المأزق غير االنتخابات؟
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

  مـذكرة تبليغ ح�سور ت�سجل حجة عدم ممانعة من ال�سفر
   �سادرة عن حمكمة رفح ال�سرعية

الى السيد / عادل داود عبد الله بلور من عاقر والمقيم حاليا في دولة االمارات 
العربي���ة المتحدة نعلم���كأان مطلقتك / لمياء طالب س���عيد جبر من عاقر 
وسكان رفح هوية رقم 801987074 ترغب في تسجيل حجة عدم ممانعة 
من الس���فر مع ابنها القاصر محمد عادل داود بلور هوية رقم 438370876 
ال���ى دولة االمارات العربي���ة المتحدة وإن كان لك اعتراض على تس���جيل 
الحجة تقديم ذلك خالل س���بعة أيام من تاريخ النشر بمراجعة محكمة رفح 

الشرعية لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2021/7/25م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد همام قاسم أبو ناجي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800601007( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / أكرم حج���ازى محمد الحلو 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800164733( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / أش���رف حس���ين خميس 
المين���اوي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )903405942(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / لؤي احمد سليمان الشيخ عيد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800411415( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / حنان خليل حس���ن ماضي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )920850187( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / خضر كمال جابر س���الم  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )916173040( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عبد الله غالب رافت ابو شعبان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )405412693( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عمر عيد علي الشرفا عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم )921575775( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / علي حسن عبد الهادي حويلة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )955891452( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
وصل إلى قطاع غزة أمس األحد، الوفد 
الهندسي المصري الخاص بإزالة ركام 
المباني المدمرة بعدما كان قد س���افر 
للقاه���رة لقضاء إج���ازة عيد األضحى 

المبارك.
وقال وكيل وزارة األش���غال واالسكان 
العامة ناجي س���رحان في تصريح له، 
إن الوفد الذي وصل إلى القطاع أمس 
هو ذات الوفد الس���ابق الخاص بإزالة 

ركام العدوان األخير على القطاع.
وأضاف س���رحان أن الفريق المصري 
ل���م يبق أمامه س���وى إزال���ة مبنيين 
وتنتهي أعماله في القطاع بعدما تم 
االنتهاء م���ن إزالة أكثر من 80% من 
الركام، الفتًا إلى أن الكمية المتبقية 

سينهيها الجانب الفلسطيني.
وفيم���ا يتعلق ببرج الجوهرة وس���ط 
مدينة غ���زة، أكد س���رحان أن الوزارة 
بصدد تس���لم تقرير فن���ي من لجان 
مختصة حول اإلزالة أو بقائه، متوقعًا 

االنتهاء منه األسبوع الجاري.

يذك���ر أن اللجنة الحكومي���ة لإلعمار 
التي يرأس���ها س���رحان قد أعلنت أن 
إجمالي خس���ائر العدوان االسرائيلي 
عل���ى قطاع غ���زة بلغ���ت 479 مليون 
دوالر أمريك���ي، وتش���مل قطاع���ات 
والتنمية  التحتية  والبنى  اإلس���كان 

االقتصادية.
ووصل إجمال���ي األم���وال المرصودة 
إلعم���ار غ���زة 2 ملي���ار دوالر أمريكي 
تبرعت دولت���ا مصر وقط���ر بالحصة 
األكبر منها بقيمة نصف مليار دوالر 
لكل بلد، فيما تش���هد عملية اإلعمار 

ضبابي���ة في ظ���ل رف���ض االحتالل 
الخام  الم���واد  إدخ���ال  االس���رائيلي 
وم���واد البناء للقطاع للش���هر الثاني 
على التوالي، و تصاعد الخالفات بين 
الفلسطينية وحركة حماس  السلطة 

حول الجهة التي ستتولى العملية.

سرحان: عودة الوفد المصري لغزة الستكمال إزالة الركام

رام الله/ االستقالل:
أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني، أمس االحد، 
النتائج األولية للتجارة الخارجية المرصودة للس���لع لشهر 
أي���ار الماضي، حي���ث انخفضت الصادرات بنس���بة %10 
مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفعت بنسبة %40 
مقارنة مع ش���هر أيار من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 

103.3 مليون دوالر أميركي.
وانخفضت الصادرات إلى إس���رائيل خالل ش���هر أيار من 
عام 2021 بنس���بة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت 
الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات 
لش���هر أيار من عام 2021، كما انخفض���ت الصادرات إلى 

باقي دول العالم بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق.
كم���ا انخفضت الواردات خالل ش���هر أيار م���ن عام 2021 
بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 

40% مقارن���ة مع ش���هر أيار من ع���ام 2020، حيث بلغت 
قيمتها 461.7 مليون دوالر أميركي.

وانخفض���ت الواردات من إس���رائيل خالل ش���هر أيار 
من عام 2021 بنس���بة 2% مقارنة مع الشهر السابق، 
وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة 
الواردات لش���هر أي���ار من ع���ام 2021. كما انخفضت 
الواردات من باقي دول العالم بنس���بة 9% مقارنة مع 

الشهر السابق. 
بي���ن  الف���رق  يمث���ل  وال���ذي  التج���اري  المي���زان  أم���ا 
الص���ادرات وال���واردات، فقد س���جل انخفاض���ا في قيمة 
العجز بنسبة 4% خالل شهر أيار من عام 2021، مقارنة مع 
الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 40% مقارنة مع شهر 
أيار من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 358.4 مليون 

دوالر أميركي.

واشنطن/ االستقالل:
 أطلق ناشطون أميركيون في الواليات المتحدة، عدة فعاليات لدعم شركة "بين 
اند جيري" لصناعة المثلجات، بعد أن قررت وقف بيع منتجاتها وإغالق فروعها 

في المستوطنات اإلسرائيلية، بالضفة الغربية المحتلة.
وحث النش���طاء عبر حمالت وهاش���تاغات أطلقوها، على شراء منتجات الشركة 

لمساعدتها في مواجهة دعوات من أنصار "إسرائيل" لمقاطعتها.
فيما نشر نش���طاء، صورا لعائالتهم أثناء تناولهم منتجات الشركة، فيما وزع 
آخرون منتجات الشركة في عدة مدن أميركية منها شيكاغو ونيويورك، تعبيرا 

عن امتنانهم للشركة على قرارها الشجاع.
وكانت ش���ركة المثلج���ات العالمية الش���هيرة "بن اند جيري"، ق���د أعلنت في 
التاسع عشر من الش���هر الجاري، التوقف عن بيع منتجاتها في المستوطنات 

اإلسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، العتبارات أخالقية.
وقالت الشركة التي يقع مقرها في مدينة ساوث برلنغتون األميركية، في بيان، 
إنها ستنهي بيع المثلجات في المستوطنات اإلسرائيلية كون ذلك يتعارض 

مع قيمها.

فعاليات لدعم منتجات 
شركة »بن اند جيري« 
في الواليات المتحدة

رام الله/ االستقالل:
نما إجمالي قيمة الدين الع���ام والمتأخرات على الحكومة 
الفلس���طينية ألكثر من 8 ملي���ارات دوالر، تراكميا، حتى 
نهاي���ة الرب���ع األول 2021. وج���اء في مس���ح اقتصادي، 
اس���تنادا على بيانات مصرفية، وأخرى تعود لوزارة المالية 
الفلس���طينية، أن إجمالي قيمة الدين والعام والمتأخرات 

معا، بلغت 8.4 مليار دوالر بنهاية مارس/آذار الماضي.
ويتوزع المبلغ، بين 18 مليار ش���يكل )4.9 مليارات دوالر( 
على شكل متأخرات، وهي ديون بفائدة صفرية مستحقة 
على الحكومة لصالح، موظفي القطاع العام وللقطاع الخاص 

من موردين، وهيئة التقاعد، وأخرى.
ونما إجمالي قيمة المتأخرات بنهاية الربع األول من العام 
الج���اري، ارتفاعا من 16.65 مليار ش���يكل )4.78 مليارات 

دوالر( مقارنة مع الربع األخير 2020.

بينما على أس���اس س���نوي، نما إجمالي قيمة المتأخرات 
بنس���بة 21.8% صعودا من 14.67 مليار ش���يكل )4.28 

مليار دوالر( في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.
أما الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى 
نهاية الربع األول من العام الجاري، فقد سجل 3.5 مليارات 
دوالر، بتراجع 2.9% مقارنة مع الربع األخير 2020، وبزيادة 

22.8% على أساس سنوي.
وما ت���زال الحكومة تعتمد على القطاع المصرفي بش���كل 
رئيس لتوفير الس���يولة النقدية، الالزمة لتلبية النفقات 

الجارية من رواتب ونفقات تشغيلية.
وتش���كل قيمة الدين العام والمتأخرات المس���تحقة على 
الحكومة الفلس���طينية، حتى نهاية الربع األول من العام 
الجاري، نحو 61.7% من الناتج المحلي اإلجمالي عن س���نة 

2020 البالغ 13.6 مليار دوالر.

فلسطين.. الدين العام والمتأخرات 
تتجــاوز 8 مليــارات دوالر

انخفاض الصادرات والواردات 
السلعية المرصودة خالل شهر أيار
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / أحمد جاب���ر أحمد الدباس   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )407129923( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد اشرف سليمان أبو بركة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )422640011( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / آمنة محمود س���لمان البريم 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )801858960( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / ايهاب طاه���ر عواد طاهر 
االس���طل  ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )931507776(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / عبير ع���ودة محمد خفاجه  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )905513305( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / مهران ابراهيم أحمد ابو عابد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800481038( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ش���ذا خالد خليل حامد عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )408714368( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / عبدالرحيم أنور مصطفى 
الخطي���ب ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )400686275(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / هبه عل���ي ابراهيم النادي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )408778355( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / سامي هاني نعيم  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم )804660538( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حس���ين زياد حسين عليان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )903486736( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / بس���مة ولي���د محمد زقوت 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803445584( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 نيودلهي / االستقالل:
قضى 115 ش���خصا عل���ى األقل في 
انزالقات للتربة وانهيار مباٍن تسببت 
به���ا أمطار موس���مية غزي���رة، وفق 
الس���لطات  أعلنتها  جديدة  حصيلة 
الهندية، بحس���ب وكال���ة الصحافة 

الفرنسية.
وت���م إج���الء أكث���ر م���ن 135 ألف 
ش���خص وال يزال عش���رات في عداد 
المفقودين بعد األمطار الغزيرة التي 
أدت إلى انهي���ارات وفيضانات في 
غرب الهند، خصوص���ا في العاصمة 

االقتصادية بومباي.
وقال وزير الصح����ة في منطقة غوا 
فيش����واجيت راني: »خسر السكان 
كل ش����يء تقريبا«، مش����يرا إلى أن 
الوالية لم تشهد مثل هذه األمطار 
الغزيرة منذ نصف قرن، وأضاف ان 
أكث����ر من ألف منزل ف����ي المنطقة 
أصيب����ت بأض����رار جس����يمة بعدما 

اجتاحتها السيول.

وفيضانات غوا هي األسوأ منذ عقود، 
وفقا لرئيس وزرائها برامود ساوانت، 
ال���ذي ق���ال إن الري���اح الموس���مية 
تس���ببت ف���ي »أضرار هائل���ة«، لكن 
ل���م تق���ع إصاب���ات بخ���الف والية 

»ماهاراش���ترا« المج���اورة حيث قتل 
العشرات.

وتش���ارك وح���دات من س���الح الجو 
والبحري���ة في جه���ود اإلنقاذ بعدما 
تس���ببت األمطار بفيضان���ات عزلت 

عملي���ات  أن  إال  المواطني���ن،  آالف 
اإلنق���اذ تتعرق���ل بس���بب انزالقات 
الترب���ة الت���ي قطعت الط���رق، ومن 
الرئيسية  الس���ريعة  الطريق  بينها 

التي تربط بومباي بغوا.

ارتفاع حصيلة األمطار الموسمية في الهند إلى 115 قتيال

طهران/ االستقالل:
ق����ال الرئيس اإليراني حس����ن روحان����ي، إن بالده فرض 
عليها "حرب اقتصادي����ة تاريخية وفريدة"، الفتا إلى أن 
قرارات البرلمان اإليران����ي "عرقلت عملية رفع العقوبات" 
عن البالد. وحس����ب وكالة األنب����اء اإليرانية، أكد روحاني، 
في االجتماع العام الس����نوي ال�61 للبنك المركزي، أمس 
األحد، أن "حربا اقتصادية فريدة في تاريخ إيران فرضت 

علينا، وربما أنها غير مسبوقة في تاريخ العالم".
وأض����اف أنه "لو أردنا القيام بش����يء أثناء حكم الرئيس 
األمريك����ي الس����ابق دونالد ترامب، فذلك كان س����يقرره 
النظ����ام بأكمله، وال تس����تطيع الحكوم����ة وحدها القيام 

بذلك".
وأوضح أن "بعض قرارات البرلمان اإليراني عرقلت عملية 

رفع العقوبات عن البالد".

وكانت الحكومة اإليرانية قد أعلنت في وقت س����ابق، أن 
لجنة في مجلس األمن القومي رفضت "االتفاق المبدئي" 
ال����ذي تم التوص����ل إليه خالل محادث����ات إحياء االتفاق 

النووي في فيينا بشأن "رفع معظم العقوبات".
وأش����ارت إلى أن اللجنة وجدت االتفاق الذي تم التوصل 

إليه في فيينا "غير متوافق" مع قرار البرلمان.
يذك����ر أن البرلمان اإليراني كان ق����د أصدر قرارا بتعليق 
تنفي����ذ البروتوكول اإلضافي، ما لم يت����م رفع العقوبات 
المالي����ة والمصرفي����ة والنفطية المفروض����ة على إيران 

بحلول 21 فبراير/شباط الماضي.
وبحس����ب هذا القانون ف����إن الحكوم����ة اإليرانية ملزمة 
برفع نس����بة تخصيب اليوراني����وم، باإلضافة إلى تركيب 
وتش����غيل أجهزة ط����رد مرك����زي جديدة ورف����ع كفاءة 

المنشآت النووية.

واشنطن/ االستقالل:
ينظ���م تحالف »أوقف���وا الس���فن« الهادف لمن���ع تفريغ وتحميل الس���فن 
اإلس���رائيلية في الموانئ األمريكية األحد، تظاهرة في ميناء مدينة اليزابيث 
بوالي���ة نيوجرس���ي، لمنع س���فينة الحاوي���ات »كوينجداو« التابعة لش���ركة 

إسرائيلية، من تفريغ حمولتها.
وق���ال التحالف الذي انطلق في الواليات المتح���دة األمريكية في بيان له، إن 
تحالًفا يحمل نفس االس���م في كندا نجح في منع تفريغ س���فينة إسرائيلية 
مؤخ���ًرا ف���ي ميناء »األمير روب���رت«، بع���د أن تضامن عمال نقاب���ة الميناء مع 

المتظاهرين ما اضطر السفينة للمغادرة دون تفريغ حمولتها.
وأوضح أن التحالف نجح في منع سفن إسرائيلية من تفريغ حمولتها في عدة 
مدن بجنوب إفريقيا منها مدينة دوربان، فيما أعلن الناشط السياسي الجنوب 
إفريقي مانديال نلس���ون مانديال وهو حفيد القائد التاريخي نلس���ون منديال، 

تأييده لحملة منع السفن اإلسرائيلية من التفريغ في الموانئ العالمية.
وكان تحال���ف »أوقفوا الس���فن اإلس���رائيلية« في الوالي���ات المتحدة قد دعا 
لتضامن نقابات عمال الموانئ العالمية لمنع السفن االسرائيلية من التفريغ.

يذكر أن تحالف »أوقفوا السفن اإلسرائيلية« أنشئ عام 2014 وأعيد تنشيطه 
مؤخ���را، وحقق نجاحات عديدة في منع الس���فن اإلس���رائيلية م���ن التفريغ 

والتحميل في عدة موانئ أمريكية.

تظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية 
من تفريغ حمولتها بميناء أمريكي

 باريس/ االستقالل:
 طال����ب الرئي����س الفرنس����ي إيمانوي����ل ماكرون، 
رئيس الوزراء اإلس����رائيلي نفتالي بينيت بتقديم 
توضيحات حول برنامج التجس����س »بيغاس����وس« 

الذي طورته مجموعة »إن. إس. أو« اإلسرائيلية.
وأف����ادت القناة ال�12 اإلس����رائيلية، ب����أن ماكرون 
أجرى اتص����اال هاتفيا ببينيت مؤخ����رًا، مطالبا إياه 
بتوضيح����ات، بعد أن كش����فت منظم����ة »فوربيدن 
س����توريز« عن تعرض »محتم����ل« لهواتف ماكرون 
وأعضاء في حكومته، إلى التجس����س باس����تخدام 

برنامج »بيغاسوس«.
وأش����ارت إلى أن »ماكرون أعرب عن اس����تيائه في 
محادثته مع بينيت وطلب التأكد من أن إس����رائيل 

تأخذ الموضوع على محمل الجد«.

وأضافت ان »بينيت بعث رسالة إلى ماكرون مفادها 
بأن الح����ادث وقع حتى قبل تولي����ه منصبه، وبأنه 
وعد بالتحقيق في الحادث على أعلى المس����تويات 

باستخالص النتائج المطلوبة قريبا«.
من جانبها، أفادت صحيف����ة »يديعوت أحرونوت« 
اإلسرائيلية، بأن »الفرنسيين يريدون معرفة ما إذا 
كانت إسرائيل قد فتحت تحقيقا ضد مجموعة )إن. 
إس. أو( اإلس����رائيلية، وما إذا كانت إسرائيل تنوي 
تكثي����ف الرقابة على تصدير البرامج الس����يبرانية 

الهجومية«.
وأضافت: »باإلضافة إلى ذلك، فإن فرنس����ا مهتمة 
بمعرفة ما إذا كانت إس����رائيل تعتزم اتخاذ إجراء 
ض����د الش����ركة إذا تبين أنه����ا تج����اوزت تصريح 

التصدير«.

روحاني: فرضت علينا حرب اقتصادية 
وبعض قرارات البرلمان عرقلت رفع العقوبات

ماكرون يطالب بينيت بتوضيحات 
حول برنامج التجسس »بيغاسوس«
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غزة/ محمد العقاد:
اقتنص اتحاد الش���جاعية فوزًا ثمينًا في الوقت القاتل على 
حس���اب اتحاد بيت حانون بهدفين لهدف، في اللقاء الذي 
أقيم أم���س األحد عل���ى أرضية ملعب بيت حانون ش���مال 
القطاع، وذلك لحس���اب منافسات الجولة السادسة عشر من 

مسابقة الدرجة الممتازة لكرة القدم.
وافتتح الشجاعية التسجيل مبكًرا عن طريق أحمد حرارة في 
الدقيقة )15(، وبعدها ح���اول الحوانين من إدراك التعادل 
ولم ينجح في الشوط األول، ولكن تمكن من ذلك في الشوط 
الثاني بتس���جيله الهدف عن طري���ق المهاجم المميز عبد 
الرحمن وش���اح في الدقيقة)55(، ول���م يبق مكتوف األيدي 
المنطار وش���ن هجماته على كتيبة المدرب محمد العماوي 
وس���جل هدف االنتصار في الوقت القاتل عن طريق المنقذ 

والهداف سالم وادي بالدقيقة)90+9(.
وبهذا االنتصار رفع اتحاد الش���جاعية رصيده إلى 28 نقطة 
وقف���ز إلى المركز الثالث على ج���دول الترتيب، بينما تجمد 
رصيد اتحاد بيت حان���ون عند النقطة 20 في المركز الثامن 

مؤقًتا.
وفي نفس الس���ياق، س���يطر التعادل اإليجابي على موقعة 
اله���الل والصداقة بثالثية لكل منهم���ا، والتي أقيمت على 

أرضية ملعب اليرموك بمدينة غزة بنفس المسابقة.
وس���جل ثالثية الصداقة كل من المهاجم حازم شكشك 
في الدقيقة )29( برأس���ية سكنت الش���باك، وعلى نفس 

الخطا س���جل الهدف الثاني محمد بل���ح للمدفعجية في 
الدقيقة)69(، وس���جل الثالث يوسف س���الم في الدقيقة 
)85(، بينما سجل ثالثية الهالل محمد القاضي في الدقيقة 
)54(، وأحمد لب���د بالدقيقة)61(، والمهاجم محمد الملفوح 

برأسية في الدقيقة )70(.
وبهذا التعادل رفع الصداقة رصيده إلى 24 نقطة في المركز 
السادس، أما الهالل بقي في المركز الحادي عشر وقبل األخير 

برصي���د 10 نقطة. وف���ي دوري الدرجة األولى، نجح ش���باب 
الزوايدة من تحقيق االنتصار على نماء بهدفين لهدف، في 
المباراة الذي أقيمت على ملعب الش���هيد محمد الدرة، ضمن 

منافسات األسبوع السادس عشر من المسابقة.
وس����جل هدفي الزواي����دة المميز مؤم����ن البواب في 
الدقائ����ق )83،15( حيث ج����اء األول برأس����ية متقنة 
وضعه����ا بالمرمى، بينما س����جل هدف نم����اء الوحيد 

المهاجم بالل عساف في الدقيقة )27(.
وبه���ذا االنتص���ار تصدر ش���باب الزوايدة ج���دول ترتيب 
المس���ابقة برصي���د 29 نقط���ة مؤقًتا، بينم���ا تجمد رصيد 

النصيرات عند النقطة 21 في المركز السادس.
وفي المباراة الثانية بنفس الدرجة، تمكن المجمع اإلسالمي 
من فرض س���يطرته على اللقاء وحق���ق االنتصار من أنياب 
خدمات البريج بثالثية لهدف، في المباراة التي أقيمت على 

أرضية ملعب فلسطين.
وسجل ثالثية المجمع اإلس���المي كل من مهند البحيصي 
في الدقيقة الرابعة برأسية، ومحمود البحيصي هدفين في 
الدقائق)64،36(، فيما سجل هدف البريج اليتيم المهاجم 

بهاء الدعالسة في الدقيقة)51(.
وبهذا االنتصار رفع المجمع اإلسالمي رصيده إلى 24 نقطة 
ف���ي المركز الرابع على جدول الترتي���ب، بينما تجمد رصيد 

خدمات البريج عند النقطة 20 نقطة في المركز الثامن.
أما الدرجة الثانية، حس���م التعادل اإليجابي موقعة جماعي 
رفح واتح���اد دير البلح بهدف لكل منهم���ا على ملعب رفح 
البلدي بفرع الوسطى والجنوب، بينما في الدرجة الثالثة نجح 
ش���باب المغازي من االنتصار على الش���وكة بهدف دون رد 
في المب���اراة التي أقيمت على ملعب خانيونس البلدي بفرع 
الوسطى والجنوب، أما بفرع غزة والشمال حقق السالم الفوز 
على الجزيرة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب 

بيت الهيا.

»المنطار« يعود من خارج الديار بانتصار وتعادل إيجابي بين الهالل والصداقة

طوكيو/ االستقالل: 
تعقدت فرص مصر في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة 
كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو 2020 بعد خس���ارتها 1-صفر 

أمام األرجنتين امس األحد.
وس���جل المداف���ع فاكوندو ميدين���ا الهدف الوحي���د للمنتخب 
األرجنتيني بعد 7 دقائق من الش���وط الثاني عقب متابعة لكرة 

مرتدة من القائم إثر ركلة ركنية.
وضغ���ط المنتخب المصري -الذي أض���اع العديد من الفرص في 
الش���وط األول- بحثا عن هدف التعادل، لكن���ه لم ينجح في هز 
الشباك ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المجموعة الثالثة 

بعد تعادله بدون أهداف مع إسبانيا في مباراته األولى.
بدوره، أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر األولمبي، أن 
فريقه أهدر فرصة الفوز على األرجنتين في الجولة الثانية لمرحلة 

المجموعات بأولمبياد طوكيو.
وتأزم موقف الفراعنة بعد الخس���ارة من األرجنتين ، بهدف دون 

رد ف���ي الجولة الثانية، وبات مطالبا بالفوز على أس���تراليا بالجولة 
األخيرة، أمال في التأهل إلى ربع النهائي.

وفي نفس المجموعة نجح منتخب إس���بانيا األولمبي في تحقيق 
الفوز ضد نظيره أس���تراليا بهدف نظيف أح���رزه أويارزابال في 
الدقيقة 83 من عم���ر المباراة ، ضمن منافس���ات الجولة الثانية 
م���ن المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو 2020.  ويأتي منتخبا 
إس���بانيا وأس���تراليا في نفس المجموعة م���ع المنتخب الوطني 
األولمبي والمنتخب األرجنتيني ف���ي البطولة التي انطلقت يوم 

الجمعة الماضية، والمقرر انتهاؤها يوم 8 أغسطس المقبل.
وفي السياق، ودع منتخب السعودية األولمبي منافسات أولمبياد 
طوكي���و 2020، بعدما تعرض لهزيمة جديدة في منافس���ات 
أولمبياد طوكيو 2020 أمام نظيره ألمانيا، بثالثة أهداف مقابل 
هدفي���ن، بالمباراة التي أقيمت على اس���تاد يوكوهاما الدولي، 
ضمن منافس���ات الجولة الثانية من دور المجموعات ب� أولمبياد 

طوكيو 2020.

روما / االستقالل: 
أك����د الح����ارس المخض����رم 
جيانلويجي بوفون، المنضم 
أنه  بارما،  لصف����وف  حديًثا 
يحل����م بالمش����اركة رفق����ة 
منتخ����ب بالده ف����ي بطولة 
كأس العال����م 2022، بالرغم 

من صعوبة الوضع.
وقال بوفون في تصريحات 
لصحيف����ة »الجازيت����ا ديللو 
سبورت«: »س����ألني الرئيس 
كراوس عم����ا إذا كنت أرغب 
في الع����ودة إل����ى بارما بعد 
وتورينو  يوفنت����وس  مباراة 
وأعجبني  الماضي،  الموسم 
طلب����ه، كن����ت أبح����ث ع����ن 
ش����خص يمكن أن يجعلني 

أحلم«.
وأض����اف »مانش����يني فعل 

شيًئا غير عادي مع إيطاليا، وفي سن ال� 43، لن أكون 
أبًدا من يقول: أنا هنا، اس����تدعيني. لكن يمكنني أن 
أحل����م بفضل كأس العالم«. وعن فوز إيطاليا باليورو، 
علق بوفون: »شاهدت النهائي في منزلي مع أطفالي، 
وكانت فرحة كبيرة، فمن الجميل رؤيتهم يبتسمون 
بعد أن بك����وا بع����د خروجهم من تصفي����ات كأس 
العالم ضد السويد، لقد بكيت أيًضا في سان سيرو«. 
وزاد »دوناروما كان اس����تثنائًيا، ليس فقط بس����بب 

تصديات����ه، لكن بس����بب 
الطريق����ة الت����ي تعام����ل 
به����ا مع جمي����ع المواقف 
الصعبة، كان أفضل من أي 
حارس آخ����ر واليوم أصبح 

مرجًعا عالمًيا«.
وواصل »لق����د تعلمت من 
دوناروما، ودرس����ت بعض 
األشياء التي يقوم بها، أنا 
هادئ للغاية وال أهتم إذا 

ما كان غيري جيدين«.
»تحدثت  بوف����ون  وأوضح 
وكيليني  بونوتش����ي  إلى 
خالل البطول����ة، األول كان 
حول  نصائح  عن  يسألني 
ركالت  تنفي����ذ  كيفي����ة 
النهاي����ة  وف����ي  الج����زاء، 
بطريقت����ه  صنعه����ا 

الخاصة«.
وعن قرار عدم انضمامه ألتاالنتا، قال جيجي »كان من 
الرائع االنضمام لهذا الفريق واللعب تحت إش����راف 
م����درب عبقري مثل جاس����بريني، ناقش����نا األمر مًعا 

وأخبرني بيرلو أنه سيعتمد علّي هذا الموسم«.
 وأتم »فشل بيرلو؟ أعتقد أنه كان من المتوقع تخيل 
أن بيرلو يواجه مشاكل خالل أشهره األولى، لكن في 
الجزء األخير من الموسم أثبت أنه مدرب حقيقي، أي 

ناٍد آخر سيحتفل بما حققه في الموسم«.

مصر تخسر من األرجنتين وتعقد 
موقفها والسعودية تودع أولمبياد 

بوفون: تعلمت من دوناروما.. 
وأحلم بكأس العالم 2022

روما/االستقالل: 
أكد بافيل نيدفيد، نائب رئيس نادي يوفنتوس، أن البرتغالي 
كريس���تيانو رونال���دو، نجم وهداف اليوفي، س���يبقى داخل 

صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وارتبط كريس���تيانو بمغادرة يوفنتوس ه���ذا الصيف، في 
ظل وجود رغبة من نادي باريس س���ان جيرمان الفرنسي في 
التعاقد معه، كم���ا قالت تقارير عديدة، إن الدون س���ينضم 

لباريس في صفقة تبادلية.
وقال نيدفيد في تصريحات أبرزتها صحيفة "الجازيتا ديللو 
س���بورت": "عالقتنا م���ع ديباال لم تكن باردة، س���نجدد له في 
الوقت المناس���ب". وأضاف "فيديريكو تش���يروبيني المدير 
الرياض���ي الجديد على اتصال مع وكي���ل أعمال ديباال والذي 
سيصل في األيام القليلة المقبلة، سيكون من دواعي سروري 

أن ندع ديباال ورونالدو يلعبان مًعا.. الدون سيبقى معنا".

وصل رونالدو، مساء امس األحد، إلي مطار كاسيل فى تورينو، 
استعدادًا لالنضمام إلى "السيدة العجوز" بعد انتهاء عطلته 

الصيفية.
وكان كريس���تيانو رونال���دو نجم يوفنت���وس يقضي عطلته 
الصيفي���ة مع أس���رته عقب انته���اء مش���اركته مع منتخب 
البرتغال فى بطولة كأس األمم األوروبية "يورو 2020"، والخروج 

أمام بلجيكا في دور ال� 16.

نيدفيــد: رونالــدو سيبقــى فــي يوفنتــوس
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االحتالل اقتحمت -األربعاء الماضي- منزله في حي 
الصلعة بجبل المكبر، وسلمته قرار الهدم، مشيرا 
إلى أن مساحة المنزل 70 مترا مربعا، ويعيش فيه 
مع زوجته. وأضاف ش���قيرات أنه أقدم على هدم 
منزله باستخدام معدات يدوية، خوفا من الغرامة 
المالية الباهظة التي س���تفرضها عليه س���لطات 

االحتالل حال هدمت آلياتها المنزل.
فيما، اقتحم عشرات المس���توطنين، امس األحد، 
المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، 

وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل.
وذكرت مصادر مقدسية، أن المقتحمين تواجدوا 
قرب باب الرحمة، وأدوا طقوس���ا تلمودية وس���ط 

حراسة عناصر من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
ونفذ المقتحمون جوالت استفزازية داخل ساحات 

المسجد األقصى.
وتسمح ش���رطة االحتالل للمس���توطنين اليهود 
باقتح���ام »األقص���ى« عل���ى فترتي���ن؛ صباحي���ة 

ومسائية، تستمر عدة ساعات.
ويتعرض المسجد األقصى القتحامات إسرائيلية 
مس���تمرة من المس���توطنين وش���رطة االحتالل، 
ومح���اوالت لمنع إعم���اره، فضالاً عن ف���رض قيود 
مش���ددة على رواده. ومنذ احت���الل مدينة القدس 
عام 1967، تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيح 
باب المغاربة، ومن خالله تنفذ االقتحامات اليومية 

للمستوطنين وقوات االحتالل.
وفي الس���ياق، أعاد مجموعة من المس���توطنين، 
أمس األح���د، بناء بؤرة اس���تيطانية ف���ي منطقة 

بيرين شرق يطا جنوب الخليل.
وأفاد منسق اللجان الش���عبية والوطنية لمقاومة 
الجدار واالس���تيطان راتب الجبور، بأن مجموعة من 
المستوطنين أعادوا بناء البؤرة االستيطانية التي 
هدمها المواطنون قبل شهرين في منطقة بيرين 
القريبة من مس���توطنة »بني حيف���ر«، حيث يعيد 
المستوطنون بناءها؛ بهدف التوسع االستيطاني، 

ورب���ط المس���توطنة المذكورة مع المس���توطنات 
الجاثمة على أراضي شرق يطا.

وأش���ار إلى أن المواطنين تصدوا آلليات »الباطون« 
التابع���ة للمس���توطنين التي تتجه نح���و البؤرة 
االستيطانية بأجس���ادهم، ومنعوها من الوصول، 
كما ع���ززت قوات االحتالل م���ن تواجدها، وأعلنت 

المنطقة عسكرية مغلقة.
إلى ذلك، ش���رعت مجموعات من المس���توطنين، 
ام���س األحد، بتس���ييج محي���ط نبع عي���ن الحلوة 

باألغوار الفلسطينية الشمالية. 
وأف���ادت مصادر محلية أن مس���توطنين ش���رعوا 
بتسييج محيط نبع عين الحلوة، ومنعوا الرعاة من 

الوصول إلى المنطقة وسقي ماشيتهم. 
يذك���ر أن المنطق���ة المذكورة تش���هد اعتداءات 
متك���ررة عل���ى الرعاة تتمث���ل باالعت���داء عليهم 
ومنعه���م م���ن س���قي ماش���يتهم، ومؤخ���را زرع 
إلكم���ال  النب���ع،  ح���ول  أش���جارا  المس���توطنون 

االس���تيالء عليه.  وسبق أن أنشأت قوات االحتالل 
والمس���توطنون غرفة استيطانية بالقرب من عين 
الحل���وة، وبدأت بتأهيل طريق اس���تيطانية تصل 

المنطقة. 
وتعد عين الحلوة من التجمعات البدوية التي تتبع 
منطقة وادي المال���ح، وتبعد عن محافظة طوباس 
20 كيلومترا، وكان األصل في تسميتها؛ موقعها 
ال���ذي يتميز بالمناخ الدافئ، ووجود عين ماء حلوة 

فيها. 
إضافة إل���ى ذلك فإن وفرة المي���اه في عين حلوة 
جعلتها من المناط���ق الزراعية والرعوية المرغوبة 

عند كثير من المزارعين في المحافظة. 
وفي مطل���ع مارس العام الماضي، س���لم االحتالل 
أهال���ي المنطق���ة إخط���ارات وبالغ���ات لتحويل 
المنطق���ة إل���ى عس���كرية مغلق���ة، وحذرهم من 

التجول فيها وحتى االستفادة من أراضيها. 
وبموجب هذأ القرار التعس���في فسوف يسيتولي 

االحتالل على 3000 دونم من أراضي منطقة عين 
حلوة ويش���رد س���كانها، على الرغم من امتالكهم 
وثائق رس���مية تثبت ملكيتهم لألراضي الزراعية 

في المنطقة قبل وجود االحتالل. 
يذكر أن المس���توطنين يس���تولون على عشرات 
آالف الدونم���ات الرعوية في األغوار الش���مالية، ما 

يحرم الفلسطينيين من االستفادة منها.
كما اس���تولت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس 
األح���د، على مع���دات وكوابل مخصص���ة لتنفيذ 
مش���روع إع���ادة تأهيل ش���بكة كهرب���اء منطقة 

السيميا جنوب الخليل.
وأفاد رئيس بلدية الس���موع حات���م محاريق ، بأن 
ق���وات االحتالل اعترض���ت طواق���م البلدية أثناء 
عملهم بمش���روع إع���ادة تأهيل ش���بكة كهرباء 
منطق���ة الس���يميا التابع���ة للبلدية، واس���تولت 
عل���ى معدات وكوابل ومنعت طواق���م البلدية من 

االستمرار في العمل.

رام الله/ االستقالل: 
دعا نش���طاء وحراكات ش���عبية للمش���اركة في تظاهرة 
بمدينة رام الله اليوم االثنين وفاءاً للمعارض السياس���ي، 
نزار بنات وللمطالبة بمحاس���بة القتلة ومن يقف وراءهم.  
وأوضح���ت الدعوة أن التظاهرة س���تنظم اليوم الس���اعة 
6 مس���اءاً على دوار المنارة وس���ط رام الله. وتحت ش���عار 
"ثالثون يومًا والدم لم يجف" أكدت الدعوات أن محاسبة 

قتلة نزار حق يطالب به جميع الفلسطينيين. 
ودعت المواطنين للنزول الى الش���ارع ألن مشاركتهم في 
التظاهرات تعني محاس���بة المجرمين وضمان عدم تكرار 

ما جرى مع نزار مع شخصيات أخرى. 
وكان���ت منظمة العفو الدولية أكدت أن الس���لطة ش���نت 

حملة قمع مروعة لقمع االحتجاجات الس���لمية باستخدام 
الق���وة غير القانونية، مس���تهدفة الصحفيين ونش���طاء 
المجتمع المدني والمحامين باالعتقاالت التعسفية بينما 
تخضع المعتقلين لعمليات التعذيب. وأضافت المنظمة 
في تقرير لها، أن التوترات في فلس���طين تصاعدت منذ 
وفاة الناقد والناش���ط الفلس���طيني البارز ن���زار بنات في 

الحجز في 24 يونيو. 
واغتالت أجهزة الس���لطة المعارض السياس���ي نزار بنات 
ف���ي 24 يونيو الماض���ي، بعد اقتحام المن���زل الذي كان 
يوج���د به، إذ تعرض للضرب المبرح بأدوات خش���نة، على 
مدار عدة س���اعات، قبل أن ينقل جث���ة هامدة إلى إحدى 

مستشفيات المدينة.

غزة/ االستقالل: 
أكد باس���م غبن، مدير معبر كرم أبو س���الم التجاري في قطاع غزة، اس���تئناف 

إدخال السوالر الالزم لتشغيل محطة الكهرباء في القطاع اليوم االثنين.
وق���ال غبن في تصريح���ات صحفية، إن االحت���الل اإلس���رائيلي أبلغ الجانب 
الفلس���طيني بنيته استئناف إدخال الس���والر الالزم لتشغيل محطة كهرباء 
غزة اليوم اإلثنين.« وفي وقت س���ابق أعلنت وزارة االقتصاد الوطني في قطاع 
غزة، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي منعت أمس األحد إدخال شاحنات محملة 

بالوقود لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم .
قال رامي أبو الريش، المدير الع���ام للتجارة والمعابر في وزارة االقتصاد بغزة: 
 »س���لطات االحتالل منعت إدخال 25 شاحنة محّملة بالوقود، لمحطة توليد 

َّ
إن

الكهرب���اء بغ���زة«. وتابع في تصريح صحفي أنه »لم يتم إبداء األس���باب حول 
المنع، في حين لم ُيكشف عن المدة الزمنية له«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "يس���رائيل هيوم" النقاب عن وج���ود جاليات يهودية في 
جمي���ع دول الخليج يمثله���ا "إتحاد الجالي���ات اليهودية ف���ي دول الخليج" 

)AGJC( ومن بينها السعودية. 
وأك���دت الصحيفة أن أبناء الجاليات اليهودي���ة يتمتعون بالحرية التامة في 

ممارسة حياتهم وعباداتهم دون مضايقات أو قيود. 
وأش���ارت الصحيفة إلى أن أبناء الجاليات يس���تعدون إلحياء ذك���رى مرور عام على 
توقيع اتفاقيات تطبيع العالقات مع البحرين، اإلمارات والس���ودان والتي سميت ب 
"اتفاقيات أبرهام"  ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن اتحاد الجاليات اليهودية 
بدول الخليج لديها ممثلون في الدول التي ال تربطها عالقات رس���مية ب"إسرائيل" 
مثل السعودية، قطر، الكويت وعمان، لكن توقيع اتفاقيات أبرهام "كشفت" حقيقة 

حياة الجاليات اليهودية أيضًا في تلك الدول والتي تتم بشكل علني دون خوف.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت صحيف���ة "يس���رائيل هي���وم" العبري���ة: إن إقرار 
الميزاني���ة العام���ة ل�"إس���رائيل" هو االختبار الرئيس���ي 

الستقرار الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينت.
وأش���ارت إلى أن اثنين من كبار مس���ؤولي حزب "يمينا" 
برئاس���ة نفتالي بينت، يعتقدان أنه سيكون من الصعب 
الحف���اظ على تماس���ك االئتالف الحكوم���ي بمجرد إقرار 

الميزانية.
وأضافت الصحيفة، أن الواليات المتحدة األمريكية تخطط 
لتأجيل مناقش���ة القضايا الحساسة مثل الفلسطينيين، 

إلى أن يتم إقرار الميزانية العامة.
وقال مس���ؤول في حزب "يمينا": إن بعض المطالب التي 

ُيتوقع أن تقدمها أمريكا قد تؤدي إلى حل الحكومة، مثل: 
إعادة فتح سفارة للفلس���طينيين في القدس واالعتراف 
ا بالقدس عاصمة مس���تقبلية للدولة الفلسطينية،  فعلياً
وهو ما قد يثير ردود فعل حادة من اليمين اإلس���رائيلي 

وأعضاء التحالف الحكومي، وبالتالي زوال الحكومة.
ا للصحيفة العبرية، قال مسؤول رفيع آخر في حزب  ووفقاً
"يمينا": إن ميزانية الدولة كانت أحد األس���باب الرئيسية 
ا في  الت���ي دفعت األحزاب في االئتالف إل���ى االتفاق معاً

المقام األول، رغم اختالف وجهات نظرهم.
وأش���ار إلى أنه بمجرد الموافقة على الميزانية س���تظهر 
الخالفات على الس���طح، مما يجعل م���ن الصعب التغلب 

على التوترات الداخلية.

دعوات للتظاهر اليوم في رام الله 
للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات

صحيفة عبرية: إقرار الميزانية العامة 
قد ُينذر بزوال االئتالف الحكومي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت وسائل إعالم عبرية، امس األحد، عن تكلفة العدوان األخير الذي نفذه 

جيش االحتالل على قطاع غزة.
وقال الصحفي اإلس���رائيلي، نوعم أمير من )القناة 20(، إنه طبقًا للمناقش���ات 
بين "وزارة الحرب اإلسرائيلية" ووزارة المالية حول الميزانية، تبين أن التكاليف 

العسكرية لعملية "حارس األسوار" مع غزة بلغت ثالثة مليارات شيكل.
وأضاف أمير "أن هذه تكاليف عسكرية فقط وال تشمل الخسائر جراء األضرار 
الت���ي لحقت باالقتصاد والمنازل والمصانع، التي توقفت واألش���خاص الذين 

بقوا في منازلهم بال عمل".
وتساءل الصحفي "اإلسرائيلي"، ال أعرف كم من المليارات األخرى كلفت هذه 
العملي���ة "الدولة"، ولكن جدير بنا أن نس���أل: هل هذا يب���دو أنه نصر؟؟ وكم 

ستكلفنا هزيمة حزب الله؟.

االحتالل يكشف عن تكلفة 
عدوانه األخير على غزة

استئناف إدخال السوالر الالزم 
لتشغيل محطة كهرباء غزة

صحيفة تكشف عن وجود جاليات 
يهودية في جميع دول الخليج

غزة/ االستقالل:
زار وفد من الدائرة الطبية في مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى 
والجرحى  أمس األحد، عددًا من جرحى حادث س���وق الزاوية وسط مدينة غزة 

الذي وقع ثالث أيام عيد االضحى المبارك.
وش����ملت الزيارة الجرحى الماكثين في مجمع دار الشفاء الطبي والذين مازالوا 
يتلقون العالج، نتيج����ة إصابتهم في ذلك الحادث األلي����م. يذكر أن حادث 
س����وق الزاوية وقع صباح الخميس الماضي، وأدى الستشهاد الحاج عطا ساق 
الله - وإصابة عدد من المواطنين، وتدمير عدد من المنازل والمحال التجارية.

»مهجة القدس« تزور جرحى 
رام الله/ االستقالل:حادث سوق الزاوية

نظم عش���رات المواطنين، ظهر أم���س األحد، وقفة 
أمام مقر هيئة الش���ؤون المدني���ة بمدينة رام الله 
وس���ط الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بلم ش���مل 

عائالتهم.
المدني���ة  الش���ؤون  المش���اركون هيئ���ة  وطال���ب 
ومؤسس���ات حق���وق اإلنس���ان المحلي���ة والدولية 
بالضغط على االحتالل للم ش���مل العائالت وإصدار 
بطاقات الهوية ألفرادها، حتى يتس���نى لها الحركة 
في المحافظات الفلس���طينية، وزي���ارة األقارب في 

الخارج.

ودعت حملة "لم الشمل حقي" األهالي إلى االستمرار 
في الوقفات واالعتصامات لحين العدول عن تجميد 

قرار لم الشمل.
وكان وزير الش���ؤون المدنية حس���ين الش���يخ قال 
للعائ���الت خ���الل اعتصام س���ابق إن "إس���رائيل" 
ا  "جّمدت" قرار لم شمل العائالت الفلسطينية، مشيراً

إلى أن القرار "بيد االحتالل".
وجددت العائالت في اعتصام أمس، دعوتها لكافة 
بالضغط على  الحقوقية  والمؤسس���ات  المسؤولين 
االحتالل إلصدار لم الش���مل، نظرًا لحالة التش���تيت 

التي تعيشها.

وعقب االعتصام، توجه األهالي لالعتصام بالقرب من 
مقر "اإلدارة المدنية" بمستوطنة "بيت ايل" شمالي 
البيرة، ووجهوا رس���ائل بالعبري���ة من خالل مكبرات 

الصوت، تطالب االحتالل بلم شمل العائالت.
ويعيش في محافظات الضفة مئات العائالت بدون 
حالة لم الشمل، بعضها تجاوز 15 عاما دون الحصول 
على الهوية، حيث تعاني العائالت صعوبة التنقل 
والحصول على العالج في المستشفيات الحكومية 

وتعليم أبنائها في المدارس.
ورّحلت س���لطات االحتالل خالل الس���نوات الماضية 
المئات من المواطنين خارج األراضي الفلس���طينية، 

وقفة أمام هيئة الشؤون المدنية برام الله للمطالبة بلم شمل العائالت

االحتالل يجرب ..
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بوينس آيرس/ االستقالل:
أعلن علماء إحاثة أرجنتينيون اكتشاف أكثر من 160 بيضة متحجرة لطيور من 
حقبة ما قبل التاريخ بنتيجة أش���غال ف���ي حرم جامعي بمقاطعة نيوكوين في 

منطقة باتاغونيا )جنوب األرجنتين(.
وقالت عالمة المتحجرات دومينيكا سانتوس وجدنا حقاًل كاماًل 
يحوي بيوضًا متحجرة لطيور تتميز ببيوض يراوح حجمها بين 
خمسة وسبعة سنتيمترات«. وأوضحت أن هذه البيوض »تعود 

إلى 85 مليون سنة«.
واكُتشفت هذه المتحجرات خالل أعمال تجديد في جامعة ال كوماهيو الواقعة 
في منطقة يعود تاريخها إلى حقبة الدهر الوسيط، على بعد 1100 كيلومتر إلى 

الجنوب من بوينس آيرس.
ويعمل فريق علماء من الجامعة منذ أسابيع في موازاة أشغال التجديد الجارية 

على االعتناء بأية متحجرات يحتمل اكتشافها في الموقع.
وتابعت العالمة قائلة »علمنا بوجود آثار بيوض وعندما بدأ العمل جئنا لمراقبة 

الموقع ووجدنا أكثر من 160 بيضة«.
وحصل االكتش���اف على بعد عش���رات األمتار من متحف العلوم الطبيعية في 

الجامعة.

اكتشاف 160 بيضة متحجرة 
تعود لـ 85 مليون عام

) APA images (   مواطن يحيك التطريز الرتاثي الفل�شطيني داخل ور�شته يف مدينة غزة

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت تقارير بأن علماء في ويل���ز يجرون عملية 
طباعة غضروف ثالثي األبعاد من خاليا بشرية ومواد 
نباتي���ة لزراعة أنوف وآذان وأج���زاء أخرى من الوجه 
لألشخاص، الذين ولدوا بدون أجزاء من الجسم أو من 

فقدوا مالمح الوجه بسبب ندبات.
وأف���اد الخبراء أنه���م تمكنوا م���ن توظيف تقنية 
الطباعة ثالثي���ة األبعاد لتطوي���ر عمليات تجميل 
لزراعة أجزاء تعويضية وإعادة بناء الوجه، بحسب ما 

نشرته “ديلي ميل” البريطانية.
ومن المقرر أن تستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة 
ف���ي عالج حاالت من يعانون م���ن ندبات في الوجه 

نتيجة للحروق والسرطان وأنواع أخرى من الحوادث 
أو جراحات البتر واإلزالة.

وقد جاءت األبحاث كاستجابة لمطالب المرضى 
الذي���ن يعانون من فقدان لمالمح الوجه والذين 
أكدوا أنهم ال يشعرون بأن األطراف االصطناعية 
البالس���تيكية الحالي���ة “جزء منه���م”، وأنهم 
يفضلون استخدام أنس���جتهم الخاصة إلعادة 

البناء.
ب���دوره، أوضح الباحث الرئيس���ي إي���ان ويتاكر من 
جامعة سوانسي، وأس���تاذ الجراحة التجميلية في 
ويلز: “أن تأثير ه���ذا العمل ممن الممكن أن يكون 
مثي���رًا حقًا”، حيث س���يمنح الجراحين القدرة على 

زراعة أجزاء في وجه اإلنسان تم طباعتها حرفيًا من 
حبر حيوي في هيكل ثالث���ي األبعاد”، مضيفًا أن 
ه���ذا التطور يعني أننا لن نضطر إلى أخذ أنس���جة 
من أي مكان آخر في الجسم، وبالتالي سيحد اإلجراء 
المبتك���ر من التع���رض لمزيد من الن���دوب واأللم، 
وستزيد من الخيارات لمس���اعدة الناس على إعادة 

معالجة العيوب.
هذا ويأمل الباحثون أن ُتظهر األبحاث قبل السريرية 
أن الوصالت البيولوجية آمنة وغير سامة ويمكن أن 
تصمد أمام الجهاز المناعي للجسم البشري، وهو ما 
سيفتح آفاقًا واسعة في مجال الجراحات التجميلية 

المستقبلية.

مفاجأة ساّرة لمصابي حوادث الطرق والحرائق وعمليات البتر

االستقالل/ وكاالت:
انتشر مقطع فيديو لقطة تمنع أفعى الكوبرا من الدخول إلى منزل صاحبها في 

أحد األحياء السكنية بمدينة بوبانيسوار عاصمة والية أوديشا شرقي الهند.
ووقفت القطة البيضاء متحدية الكوبرا التي ال يقل طولها عن 1.5 متر.

بقيت الكوبرا واقفة نصف ساعة كاملة، ترفع رأسها في الهواء. وتطلق فحيحها 
وصوتها المرعب، وتدفع رأسها لألمام محاولة إدخال الرعب في قلب القطة دون 

جدوى.
وقد اتصل صاحب المنزل بموظفي الحياة البرية، وحضر أحدهم، وقام باإلمساك 

بالحية، وتم إطالقها الحقًا في غابة قريبة.

قطة تواجه أفعى 
الكوبرا لحماية أصحابها

عمان/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصحة األردنية، يوم أمس، أنها قررت 
خفض س���ن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد 

إلى 12 عاما.
وقال���ت الوزارة أمس، في بيان نش���ر على صفحتها 
على »فيسبوك«: »قررت تخفيض سن التطعيم ضد 
في���روس كوفيد-19 إلى عمر 12 س���نة ودون موعد 

مسبق«.
وأوضحت وزارة الصحة األردنية أيضا أن »التطعيم 
سيكون اختياريا بلقاح فايزر، تحديدا للفئة العمرية 

أقل من 18 سنة، وبموافقة ولي األمر«.

وبدأت الواليات المتحدة وعدة دول أوروبية خالل 
الش���هرين الماضيين إعطاء من هم في سن 12 
عام���ا اللقاح المضاد لفي���روس كورونا وخصوصا 

فايزر.
وبل���غ إجمالي ع���دد اإلصابات ف���ي األردن منذ بدء 
الجائحة 763922 حالة، من بينها 9948 وفاة، وفق 

ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ومن أصل 10 ماليين هو عدد الس���كان، تجاوز عدد 
الذي���ن تلقوا جرعتين من اللق���اح في المملكة 1,9 
مليون ش���خص، بينما تلقى نحو 2.7 مليون جرعة 

واحدة.

وتس���ّلم األردن فجر األحد الماض���ي نصف مليون 
جرعة من لقاح فايزر تبرعت بها واش���نطن للمملكة، 
مباشرة خارج اآللية العالمية لتأمين لقاحات للدول 

الفقيرة »كوفاكس«.
وأعلن األردن الش���هر الماضي أن���ه متعاقد مع عدة 
جه���ات على نح���و 12 مليون جرعة م���ن اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا وأنه بصدد طلب خمس���ة 

ماليين جرعة أخرى.
وتح���ض الحكوم���ة المواطنين على تلق���ي اللقاح، 
واتخذت األس���بوع الماضي إج���راءات عقابية لمن 

يتخلف عن تلقيه.

نيودلهي/ االستقالل:
تداول ناش���طون على موقع التواصل اجتماعي »فيسبوك« مقطع فيديو مثيرًا 
للدهشة، ُيظهر بروز أرض جديدة من تحت الماء في والية هاريانا شمالي الهند.

ويبدو في المقطع صوت الشخص الذي نجح في تصوير هذا المشهد الطبيعي 
الن���ادر وهو يطلب من رفاق���ه التراجع إلى الخلف بس���بب حالة الغموض التي 
أحاطت بالجميع. الفيديو، الذي حقق نس���ب مش���اهدة عالية، قسم مشاهديه 
فريقين، أحدهما رأى أن ارتفاع األرض حدث بسبب نشاط الصفائح التكتونية، 

في حين فسر الفريق اآلخر الظاهرة بتصاعد الميثان المحصور في األرض.

والدة أرض جديدة من تلقيح كورونا في األردن لمن هم في عمر الـ12 سنة
تحت الماء في الهند

عمان/ االستقالل:
أث���ار  إع���الن ف���ي األردن ح���ول طلب عام���الت نظاف���ة يحملن 

البكالوريوس ضجة كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي.
وكشف مدير عمل  مدينة إربد عمر عبيدات، أن خطأ مطبعيًا وقع 
بنشر إعالن عبر صفحة »فيس���بوك« الخاصة بالمديرية يتضمن 
اإلش���ارة لشرط طلب ش���هادة البكالوريوس على وظيفة عامالت 
نظافة. وأك���د عبيدات أن المديرية تدارك���ت الخطأ بعد أقل من 
10 دقائق على نش���رة وتم حذفه على الفور وإعادة نش���ر اإلعالن 
بعد تصحيحه. وأش���ار وفقا لصحيفة الغد األردنية إلى أن بعض 

المتابعين قاموا بعمل )سكرين شوت( عن الصفحة وقاموا بإعادة 
نشر االعالن القديم، فيما قام آخرون بعمل مشاركة للمنشور عبر 

صفحاتهم دون إعادة تصحيح الخطأ”.
بدورهم قال متابعون لصفحة المديرية إن ارتفاع نس���بة البطالة 
وتجاوزها ال� 40 % دفع بالمؤسسات الخاصة لطلب عمال نظافة 
حاصلين عل���ى درجة البكالوريوس. وأش���اروا إل���ى أن األردنيين 
تجاوزوا ثقاف���ة العيب وهناك العديد من أصحاب الش���هادات 
الجامعي���ة يعمل بمهن���ة عامل وط���ن ونظافة، إال أن اش���تراط 

الشهادة مقابل وظيفة عامل نظافة أثار استهجان المواطنين.

بوينس آيرس/ االستقالل:
أعلن المتح���ف األرجنتيني للعلوم الطبيعية اكتش���اف 
هي���كل عظمي متحجر يرجع إلى 150 مليون عام في جبال 
بجنوب تشيلي، حدد الباحثون أنه »جد« التماسيح الحالية.

وعثر باحثون من األرجنتين وتش���يلي عل���ى حفرية ذلك 
الن���وع م���ن التماس���يح الذي يس���مى »بوركيس���وكوس 
مالينجراندينس���يز« عام 2014 بجب���ال االنديز قرب بلدة 
مايين جراندي ف���ي منطقة باتاجوني���ا. وخضع منذ ذلك 
الوقت للتحليل في المتحف األرجنتيني للعلوم الطبيعية 

في بوينس أيرس.
وقال المتحف إن ذلك النوع هو »جد« التماس���يح الحالية 

ويمكن أن يتيح للعلماء فهم كيف تطورت.
ويعتقد العلم���اء بأن الحفرية ستس���اعدهم على معرفة 

كيف تحولت الزواحف تلك من كونها برية إلى مائية. 
وقال فيديريكو أجنولين الذي اكتشف الحفرية لرويترز إن 
التماسيح قبل 200 عام تقريبًا كانت »أصغر ولم تعش في 
المياه. علماء الحفريات كان���وا يريدون دائمًا معرفة كيف 

كان ذلك التحول«.

إعالن يثير ضجة كبيرة في األردن.. طلب 
عامالت نظافة يحملن البكالوريوس

العثور على هيكل عظمي 
لتمساح يرجع لـ 150 مليون عام


