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القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادقت الهيئة العامة للكنيس���ت اإلس���رائيلي، مساء أمس 
الثالث���اء، عل���ى تعديل القانون األساس���ي لعم���ل الحكومة 
اإلس���رائيلية والذي يهدف لضمان التناوب بين زعيم يمينا 

نفتالي بينيت، وهناك مستقبل بزعامة يائير البيد.
وبحس���ب موقع “واي نت” العب���ري، فإنه تم���ت المصادقة 

بالقراءتي���ن الثاني���ة والثالثة على تعدي���الت القانون الذي 
يضمن توازن القوى داخل االئتالف الحكومي.

وتمت المصادقة على التعديالت بعد مناقشات استمرت 15 
ساعة في الهيئة العامة للكنيست.

وتتضم���ن التعديالت أنه في ح���ال لم يتم إق���رار الموازنة 
العامة سيتولى البيد منصب رئيس الوزراء تلقائًيا.

الكنيست يصادق على قانون عمل 
الحكومة اإلسرائيلية بالتناوب

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعل���ن اله���الل األحمر الفلس���طيني مس���اء أمس 
الثالث���اء، عن إصاب���ة 49 مواطنا بج���روح مختلفة 
نتيجة مواجهات مع االحتالل اإلس���رائيلي ومئات 

المواطنين اندلعت على جبل صبيح في قرية بيتا 
جنوب نابل ، فيما قمعت قوات االحتالل، مس���يرة 
جماهيرية رافضة لالستيطان في األغوار الشمالية، 
مما أدى الى وق���وع أربعة إصابات، في الوقت الذي 

اقتحم فيه عشرات المس���توطنين األقصى وسط 
حراسة مشددة. وأعلن الهالل األحمر الفلسطيني 

أم���س ، عن إصاب���ة 49 مواطنًا بجروح 
مختلف���ة نتيج���ة مواجه���ات الت���ي 

مستوطنون يقتحمون "األقصى " و"قبر يوسف"..

إصابات في مواجهات بنابلس وقمع االحتالل 
مسيــرة رافضــة لالستيطــان فــي األغــوار 

مصدر لـ »االستقالل«: صرف المنحة القطرية 
رام الله/ االستقالل: مطلع الشهر المقبل عبر بنوك سلطة النقد

اقتحمت ق���وات القمع التابع���ة إلدارة س���جون االحتالل 
)درور، والمتس���ادا، واليّماز(، أمس الثالثاء، القسم الوحيد 

الذي يقبع فيه األس���رى في سجن »عس���قالن«، وعددهم 
37 أس���يرا. وأوض���ح نادي األس���ير، في بيان 
صحفي، أن قوات القمع اقتحمت القسم فجر 

قوات القمع تقتحم قسم األسرى في سجن »عسقالن« وتنكل بهم

مداهمات في الضفة تخللتها 
حملة اعتقاالت »إسرائيلية« 

غزة/ قاسم األغا:
أكد مصدر فلس���طيني مطّلع ل� »االستقالل« أمس، حدوث 
توافقات بشأن صرف المنحة المالية القطرية لقطاع غزة، 

بعد رفض االحتالل اإلس���رائيلي وصوله���ا للقطاع، عقب 
عدوان���ه األخير بمايو )أّي���ار( الماضي. وقال 
المصدر إن »جهود الس���فير القطري محمد 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء، حملة اعتقاالت ومداهمات طالت 

عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.  
فف���ي محافظة جنين، أصيب ش���اب، برصاص ق���وات االحتالل 

»الحوض المقدس« مخطط »إسرائيلي« 
هو األشدة خطورة على المدينة المقدسة 

غزة/ سماح المبحوح: 
يس���عى االحتالل االس���رائيلي لحياكة مش���روع صهيوني يعد األشد خطورة 
على المدينة المقدس���ة، من خالل ضم أكبر مساحة ممكنة من البلدة القديمة 
ومحيطه���ا ، تحت ما يس���مى ب� »الح���وض المقدس« بمب���ررات وغطاء ديني. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد خطيب المس���جد األقصى الش���يخ عكرمة صبري على أن الذك���رى الرابعة النتصار 

المقدس���يين في "هبة باب األس���باط" أو "معركة البوابات اإللكترونية" 
تمثل رسالة واضحة لالحتالل بأن القدس واألقصى للمسلمين وحدهم 

صبري: انتصار هبة باب األسباط يؤكد 
أنه ال تنازل عن ذرة تراب من األقصى

واشنطن: حملة إلغالق المنظمات 
األميركية الداعمة لالستيطان في الضفة

واشنطن/ االستقالل:
أطلق متضامن���ون مع الحق الفلس���طيني في الواليات المتح���دة األميركية، 
الثالث���اء، حملة منس���قة إلغالق المنظم���ات األميركية الداعمة لالس���تيطان 
اإلسرائيلي في األراضي الفلس���طينية. وتقدمت عضو الكونغرس عن مدينة 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الثالثاء، تس���جيل حالة وفاة واحدة، و139 

إصاب���ة جديدة بفيروس "كورونا"، و62 حال���ة تعاٍف خالل ال� 24 
ساعة الماضية. وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية 

»الصحة«: وفاة واحدة و139 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« في الضفة وغزة 

صحة غزة تحذر من موجة ثالثة 
لكورونا خالل األسابيع القادمة

غزة/ االستقالل: 
حذرت وزارة الصحة في غزة ، أمس الثالثاء، من »دخول القطاع في موجة ثالثة 

من فيروس كورونا س����تؤدي إلى اإلغ����الق«. وقال مجدي ضهير 
مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة: »الوضع الوبائي 

15 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

االحتالل يستدعي فلسطينيات من 
أراضي 48 بسبب الصالة في األقصى
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 ) APA imaeges (    االحتالل يزيل كرفانات ا�ستيطانية من مع�سكر »املجنونة« جنوب اخلليل
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غزة/ قاسم األغا:
مطّل����ع  فلس����طيني  أك����د مص����در 
»االستقالل« أمس، حدوث توافقات  ل�
بشأن صرف المنحة المالية القطرية 
لقط����اع غ����زة، بعد رف����ض االحتالل 
اإلس����رائيلي وصولها للقطاع، عقب 

عدوانه األخير بمايو )أّيار( الماضي.
وق����ال المصدر إن »جهود الس����فير 
القط����ري محمد العم����ادي تمّخض 
عنها التوصل بين األطراف المعنّية 
إل����ى توافقات حول ص����رف المنحة 
القطرية لألس����ر المتعّففة ورواتب 
الموّظفين بالقط����اع، على أن تتوّلى 
بنوك سلطة النقد الفلسطينية آلية 

صرفها«.
س����يكون  »الص����رف  أن   وأوض����ح 
لألس����ماء المس����تفيدة ذاتها، دون 

إجراء أّية تعديالت عليها«.
وأش����ار إلى أن »اتفاًقا س����يوقع بين 
الفلسطينية خالل  والس����لطة  قطر 
اليومي����ن المقبلين، قب����ل أن تجري 
عملي����ة صرف المنح����ة، عبر البنوك 

الخاضعة إلشرافها«، فيما ستتحّمل 
قطر أيًضا رس����وم وعموالت السحب 

النقدي.
وتوّقع المصدر أن تتّم عملية صرف 
المنح����ة القطرية مطلع أغس����طس 

)آب( المقبل.
ومن����ذ عام 2018، تق����دم دولة قطر 

منحة إنسانية لقطاع غزة تقدر ب� 30 
مليون دوالر، منها 10 مليون لألس����ر 
المتعّففة، و10 مليون لتوفير الوقود 
الخ����اص بتش����غيل محط����ة توليد 
الكهرباء، و10 مليون للمساهمة في 
تحسين نسبة صرف رواتب موظفي 

غزة.  

ترف����ض »إس����رائيل« توريد المنحة 
القطري����ة باآللي����ة المعتم����دة منذ 
بواس����طة   ،2018 س����بتمبر/أيلول 
حقيبة عبر معبر بيت حانون، وتصر 
على إيج����اد آلية جدي����دة لصرفها، 
سواء عبر الس����لطة الفلسطينية أو 

األمم المتحدة.

مصدر لـ »االستقالل«: صرف المنحة القطرية مطلع الشهر المقبل عبر بنوك سلطة النقد

رام الله/ االستقالل: 
اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل )درور، والمتسادا، واليّماز(، 
أمس الثالثاء، القس���م الوحيد الذي يقبع فيه األس���رى في س���جن »عسقالن«، 

وعددهم 37 أسيرا.
وأوضح نادي األسير، في بيان صحفي، أّن قوات القمع اقتحمت القسم فجر أمس 
ونّكلت باألسرى، ودمرت مقتنياتهم، واعتدت على أحدهم في غرفة رقم 5 بعد 
مواجهة جرت بين األسرى والقوات، حيث استمرت عملية االقتحام والتفتيش 
لمدة س���بع س���اعات متتالية، جرى خاللها تقييد كافة األسرى وإخراجهم إلى 

ساحة الفورة، بعد تفتيشهم.
ولفت إلى أّن غالبية األس���رى القابعين في س���جن »عس���قالن« هم من األسرى 
المرض���ى، ومنهم من ُيعاني من أمراض مزمن���ة وخطيرة، وعلى ضوء ذلك أرجع 
األس���رى وجبات الطعام. وأّكد نادي األسير، أن األس���ير محمد نوارة من رام الله، 
شرع بإضراب عن الطعام منذ أربعة أيام، رفضا لعزله االنفرادي في ظروف قاسية 
ومأساوية في زنازين سجن »عس���قالن«، وهو معتقل منذ عام 2001، ومحكوم 

بالّسجن مدى الحياة، وحينما ُاعتقل كان قاصرا.
وحّمل نادي األس���ير، إدارة س���جون االحتالل كامل المس���ؤولية عن األسرى في 
سجن »عسقالن«، الفتا أّن إدارة سجون االحتالل تواصل تصعيدها عبر عمليات 
االقتحام والتفتيش، التي تحاول من خاللها فرض المزيد من السيطرة والرقابة 

على األسرى، وسلب أي حالة »استقرار«.

قوات القمع تقتحم قسم األسرى 
في سجن »عسقالن« وتنكل بهم

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحتالل اإلس����رائيلي أمس الثالثاء، 
حمل����ة اعتق����االت ومداهم����ات طالت ع����دًدا من 
المواطنين ف����ي أماكن متفرق����ة بالضفة الغربية 

المحتلة.
 ففي محافظة جنين، أصيب شاب، برصاص قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، خالل مواجهات اندلعت عقب 

اقتحام مدينة جنين، تخللها اعتقال مواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب 
اقتحام قوات االحتالل المدين����ة فجرا، ما أدى إلى 

إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.
وأضافت، أن تلك القوات داهمت منزلين على شارع 
جني����ن – نابلس، يع����ودان للمواطنين عماد أحمد 
ال����كادو، وعبد جمال أبو ناعس����ة، واعتقلتهما، بعد 
تفتيش منزليهما بطريقة اس����تفزازية وتحطيم 

محتوياتهما. وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي، امس الثالثاء، شابا من بلدة 

بيت فجار.
وذك����رت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت 
الش����اب أحمد صالح ثوابتة، بعد دهم منزل ذويه، 

وتفتيشه.
وأضافت، أن تلك القوات داهمت فجرا منزال يعود 
للمواطن محمد أحمد الش����يخ والد األسير محمود، 

في قرية مراح مراح جنوبًا، وفتشته.
وف����ي نابلس، اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة 
بين قوات االحتالل والش����بان الذين أغلقوا ش����ارع 
عمان بإطارات الكاوتش����وك المش����تعلة، ورشقوا 
دوريات االحتالل بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل 

الصوت والغاز.
وقالت مص����ادر محلية إن جن����ود االحتالل أطلقوا 

الرص����اص المطاط����ي على صحفي أثن����اء تغطية 
أحداث اقتحام قبر يوس����ف ش����رق نابلس، خالل 
تغطيت����ه اقتحام����ات المس����توطنين للمنطق����ة 

الشرقية من نابلس.
وأف����ادت أن����ه أصيب خمس����ة ش����بان بالرصاص 

المطاطي بينهم الصحفي عبد الله بحش.
وخالل تواجد المس����توطنين في قبر يوسف أغلق 
مدخل بلدة بي����ت "فوريك"، فيما س����مح االحتالل 
لمركب����ات بي����ت "فوريك" وبيت دجن من س����لوك 
الطري����ق االلتفاف����ي الواصل إلى معس����كر حوارة 

كبديل لطريق نابلس.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة يوميا اقتحامات قوات االحتالل، يتخللها 
دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب 

ساكنيها، خاصة من النساء واألطفال.

مداهمات في الضفة تخللتها حملة اعتقاالت »إسرائيلية« 

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، إن االسير جيفارا النمورة ) 27 عاما( من 
مدينة الخليل والموجود حاليا في زنازين سجن عسقالن، يواصل إضرابه لليوم 
14 على التوالي احتجاجا على مواصلة اعتقاله اإلداري، وأن تراجعا كبيرا طرأ على 
صحت���ه. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن جيفارا يعاني من أوجاع بالرأس 
وهزال بالجس���م ويشعر بالقش���عريرة في بعض االحيان، كما يعاني من فتاق 

وطلب أن يتم نقله للمستشفى للعالج منه.
يذكر أن االسير النمورة معتقل إداريا منذ عشرة أشهر، حيث انه في المرة االولى 
صدر بحقه أمر اعتقال اداري مدته ٦ أش���هر، وجدد له لمدة 4 أش���هر خفضت 
لثالثة، وفي اليوم ال���ذي كان من المقرر ان يتم اإلفراج عنه تم تجديد اعتقاله 
االداري مما دفعه لخوض هذه المعركة، ومصمم على مواصلتها برفقة 14 أسيرًا 

معتقلين بفعل هذه السياسة.

تدهور على صحة األسير المضرب 
عن الطعام جيفارا النمورة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، 
أن ثب���ات المقدس���يين ورباطهم يحطم كل مح���اوالت االحتالل 

تغيير الواقع كما حدث في معركة البوابات اإللكترونية.
وأشار حمادة في تصريح صحفي إلى أن الذكرى السنوية الرابعة 
لهّبة البوابات المباركة، والتي انتصرت فيها إرادة المقدس���يين 

تؤكد أنهم حماتها الذين لم يغادروا الميدان.
وأوضح أن صمود المرابطين ازداد صالبة وقد سّجل شعبنا وأهلنا 

في القدس بعدها االنتصار تلو االنتصار على المحتل.
وقال حم���ادة: »تمر الذكرى فيما ما يزال تغ���ّول االحتالل ومكره 
يحي���ط بالقدس واألقص���ى وحتى اليوم لم تتوقف ممارس���ات 

االحتالل ومحاوالت عدوانه ضد األقصى«.
ودعا حمادة جماهير شعبنا في كل فلسطين أن يظلوا على يقظة 
تامة، مشددا على أن ما ُيخطط للقدس واألقصى هو أمر خطير ولن 

يتوقف االحتالل عن محاوالته للسيطرة على القدس.

كما طالب بمزيد من الرباط والمصابرة ومزيد من مواجهة االحتالل 
لكي يظل صوت القدس عاليًا والخطر المحيط بها في تقهقر.

وكانت معركة »البواب���ات اإللكترونية« بدأت في صباح يوم الرابع 
عش���ر من تموز/ يولي���و 2017، حينما أغلقت س���لطات االحتالل 
المسجد األقصى بالكامل، ومنعت المصلين من دخوله ألداء صالة 
الجمعة في سابقة هي األولى من نوعها منذ احتالل القدس عام 

.19٦7
وج���اء قرار إغالق األقصى، بعد عملية إطالق نار داخل المس���جد، 
نفذها ثالثة ش���بان م���ن مدينة أم الفحم المحتلة، أس���فرت عن 
استشهادهم، ومقتل اثنين من عناصر شرطة االحتالل وإصابة 

آخر.
وشكلت هّبة باب األسباط ورفض البوابات اإللكترونية على أبواب 
المسجد األقصى قبل أربعة أعوام، لحظات فارقة في تاريخ مدينة 
القدس المحتلة، وكس���رًا لمخططات االحت���الل الرامية لتهويد 

المسجد األقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعمت وس���ائل إعالم عبرية، أمس الثالثاء، أن جيش االحتالل 
اإلسرائيلي غير معادلة الرد، وخالًفا لما حدث في الماضي، فقد 
قصفت الطائرات باس���تمرار رًدا على إطالق البالونات الحارقة 

التي تسبب حرائق في غالف غزة.
وبحس���ب صحيفة »معاريف« العبرية، ف���إن جيش االحتالل 
يش���ن هجمات على مس���توى منخفض ال ي���ؤدي إلى وقوع 
إصابات في الجانب اآلخر، مبينة أن���ه وبالمقارنة مع الماضي، 

يعد هذا تغييًرا مهًما في نمط الردود.
ووفقًا للصحيفة، يرى البعض أنه ال ينبغي جر »إسرائيل« إلى 
التصعيد ألن البالونات هي في الواقع محاولة من قبل حماس 
لممارس���ة الضغط من أجل تحقيق تهدئ���ة قطاع غزة - دون 
تصعيد ولكن س���رعان ما قد تتدهور األوضاع بس���رعة بدون 

تحرك سياسي .
وأضاف���ت »معاريف: »عل���ى الرغم من تغيي���ر المعادلة ، لم 

تتمكن إسرائيل بعد من االستفادة من عملية »حرس الحائط« 
لتحقيق أهداف سياسية لالستقرار األمني   في مواجهة قطاع 

غزة«.
وتابع���ت: »على الرغم م���ن أن وتيرة التصعي���د بطيئة، لكن 
االتجاه - حتى لو كان التصعيد يزحف ببطء هذه المرة لذلك، 
وبدون تحرك سياس���ي إنها مس���ألة وقت فقط قبل أن يصل 

التصعيد«.
وأكملت: »بعد مرور أكثر من ش���هرين على انتهاء حرب غزة ، 
وهي الفترة التي جرت خالله���ا محاوالت للتوصل إلى انفراج 
في المفاوضات بشأن ملف تبادل األسرى ، هناك أيًضا مجال 
للتس���اؤل - ما إذا كان ينبغي إلسرائيل ان تسعى جاهدة من 
أجل وس���يط آخر ليأخذ زمام المب���ادرة من مصر. النه إذا كانت 
»إسرائيل« تعتبر التوصل إلى تسوية غير مباشرة مع حماس 
مصلحة إسرائيلية ، فعليها التفكير بجدية في إدخال وسيط 

آخر في الصورة«.

حماس: ثبات المقدسيين ورباطهم 
يحطم كل محاوالت تغيير الواقع

صحيفة عبرية: التصعيد وشيك في 
قطاع غزة رغم تغير معادلة الرد
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أريج(  وحدة مراقبة االس���تيطان في معهد)  مدي���ر 
س���هيل خليلية ح���ذر من المش���روع اإلس���رائيلي 
بالمنطقة المعروف ب� "الحوض المقدس" والذي يمتد 
من الشيخ جراح ووادي الجوز وجبل الزيتون ومنطقة 
الطور ورأس العامود وجبل المكبر وصوال لبلدة سلوان. 

تقلي�ص الوجود الفل�سطيني
وأوض���ح خليلية ل�"االس���تقالل" أن جمي���ع المناطق 
المس���تهدفة موجودة بالبلدة القديم���ة ومحيطها، 
واالحتالل يسعى لتقليص الوجود الفلسطيني فيها 
منذ العام 1967، من خالل جملة القوانين واإلجراءات 

التعسفية المفروضة على المقدسيين . 
أوض���ح أن االحتالل س���لم أوامر هدم ل�200 منش���أة 
فلس���طينية منها تجاري���ة في منطقة ح���ي الجوز، 
ليحوله���ا لب���ؤرة صناعية تكنولوجية تحت مس���مى 
"وادي الس���يلكون " إضاف���ة لبن���اء أحي���اء س���كنية 
وفندقي���ة، كذلك تس���ليم أوام���ر هدم ل����88 منزال 
وتحويله���ا لحديقة توراتية تعرف باس���م حديقة " 

الملك داوود".
وأشار إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يمنع المقدسيين من 
البناء بأراضيهم و يصادرها وفيما بعد  يعلنها مناطق 
خض����راء، فيضطر ع����دد كبير منهم للعي����ش بمناطق 

بعيدة عن القدس دون أمل العودة لها من جديد . 

تر�سيم حدود القد�ص
بدوره، أك���د المختص بش���ؤون االس���تيطان فخري 
أب���و دياب أن االحتالل االس���رائيلي يش���ن حربًا ضد 
المقدسيين تحت إطار قانوني، بمنعهم من التطوير 

العمراني والتوس���ع الس���كاني، عدا ع���ن محاربتهم 
بالمناه���ج التعليمي���ة واإلج���راءات الصحية، وصوال 

لتهجيرهم وإلغاء وجودهم.
وق���ال أبو دي���اب ل�"االس���تقالل" إن: " المقدس���يين 
يواجهون خطر التضييق الجغراف���ي و الديمغرافي 
فيه���ا، إذ إنهم يتعرضون لعملي���ات هدم لمنازلهم 

ومنعهم م���ن التطوي���ر العمراني بإضاف���ة وحدات 
س���كنية جديدة، عدا عن حرمانهم من الحصول على 
تراخي���ص بناء ، وفي حال واف���ق عليها بعد إجراءات 
معقدة يس���مح بها بمس���احة ال تتعدى   35 % من 

مساحة االرض ". 
وأضاف أن: " االحتالل يحاول إلغاء الوجود الفلسطيني 

بالق���دس، بتقليص عددهم ألقل م���ن %20 مقارنة 
بزي���ادة عدد المس���توطنين و منحهم تس���هيالت و 

تخفيضات تصل ل�%80  من قيمة التراخيص".
وأشار إلى أن االحتالل يحاول منع التواصل الجغرافي 
بين األحياء الفلس���طينية خاصة منطقة س���لوان مع 
البل���دة القديمة، إذ يعمل على إعادة ترس���يم حدود 
القدس بضم عدة مستوطنات داخل مدينة القدس، 
منها مس���توطنة " معاليه أدومي���م"  وتجمع  "غوش 

عتصيون " ضمن الحدود اإلدارية لبلدية القدس.

ل�سالح اال�ستيطان
ومؤخ���را، قال رئيس مجلس األوقاف اإلس���المية في 
القدس الش���يخ عب���د العظيم س���لهب، إن: االحتالل 
يمعن ف���ي محاص���رة المدين���ة المقدس���ة بهدف 
تهويده���ا وتفريغها من أهلها لصالح االس���تيطان 

والسيطرة عليها ".
وأضاف س���لهب ف���ي تصريح���ات صحفي���ة أن : "  
المخطط اإلس���رائيلي الذي يمنع البناء فيما مساحته 
650 دونمًا يبدأ من شمال القدس وحتى الشيخ جراح 
ووادي الجوز وهي منطقة تجارية يتنفس منها أهل 

القدس ".
وأش���ار إلى أن س���لطات االحتالل ترغب من وراء ذلك 
منع البناء في هذه المنطقة األمر الذي سيؤثر عليها 
لخمس���ين عامًا مقبلة، مؤكدًا أن المخطط خطير يقيد 
البناء وهو تخطيط عنصري وتعده س���لطات االحتالل 
منذ س���نوات وتركت أله���ل القدس مدة ش���هرين 

لالعتراض.

»الحوض المقدس« مخطط »إسرائيلي« هو األشدة خطورة على المدينة المقدسة 
غزة/ �سماح املبحوح: 

ي�سع��ى االحت��ال اال�سرائيل��ي حلياك��ة م�س��روع �سهيوين 
يع��د االأ�س��د خط��ورة عل��ى املدين��ة املقد�س��ة، م��ن خ��ال 
�س��م اأك��ر م�ساحة ممكنة م��ن البلدة القدمي��ة وحميطها 

، حت��ت م��ا ي�سم��ى ب�»احلو���ص املقد���ص« مب��ررات وغطاء 
دين��ي. و»احلو���ص املقد�ص م�سطلح يفر���ص واقعًا جديدًا 
عل��ى االأر�ص، يح�س��م من خاله م�س��ر البلدة القدمية يف 
القد���ص وامل�سج��د االأق�س��ى و ما جاوره ،وي�س��م »احلو�ص« 

ح�سب امل�سادر اليهودية جمي��ع املواقع الدينية اليهودية 
– التي يدعونها – يف القد�ص التي ال ميكن ل� » اإ�سرائيل« 
على حد و�سفهم - التنازل عنها ، وهي : » البلدة القدمية ، 

ووادي قدرون ، وجبل الزيتون «.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد خطيب المس���جد األقصى الش���يخ عكرمة صب���ري على أن الذكرى الرابعة النتصار المقدس���يين في 
"هبة باب األس���باط" أو "معركة البوابات اإللكترونية" تمثل رسالة واضحة لالحتالل بأن القدس واألقصى 

للمسلمين وحدهم وال تنازل عن ذرة تراب منه.
وقال الشيخ عكرمة صبري: إن الشعب الفلسطيني وفي مقدمته أهل بيت المقدس حريصون كل الحرص 
على حماية هذه المدينة، وقد تصدوا لس���لطات االحتالل في انتفاضتهم في باب العمود وحي الش���يخ 
جراح. وش���دد صبري على أن المقدسيين جاهزون ومتحفزون ألي اعتداء يقوم به االحتالل، مؤكدا رفضه 
لمخط���ط المدينة المقت���رح من بلدية االحتالل والذي يهدف لطمس هوي���ة القدس ومعالمها وتراثها، 

واصفا ذلك بالمشروع العدواني الذي لن ُيقبل به في أي حال من األحوال.
ووّجه صبري التحية والمباركات للشعب الفلسطيني عامة والمقدسيين خاصة باإلنجاز الذي تم تحقيقه 

قبل 4 أعوام، الذين كسروا من خالله إرادة االحتالل.
وأردف صبري: "ال يوجد أي حق لليهود في المسجد األقصى، وإن تسارع االقتحامات وكثافتها من اليهود 

لن يكسبهم أي حق فيه".
وحّمل صبري س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي وحكومة االحتالل المس���ؤولية الكامل���ة عن أي مس لحرمة 
األقصى المبارك وقدس���يته. وف���ي 27 من تموز/ يوليو من ع���ام 2017، أزال االحتالل بواباته من مداخل 
األقصى منكس���رًا أمام إرادة المقدسيين وصمودهم، في هبة أطلق عليها في حينه "هبة باب األسباط". 
وفتحت سلطات االحتالل أبواب المسجد األقصى باستثناء باب حطة الذي بقي مغلقًا، فأصر المقدسيون 

أال يدخلوا المسجد إال منه، ورضخ المحتل لثباتهم، ودخلوا من باب حطة مكبرين منتصرين.
12 يوًما قضاها المقدسيون معتصمين عند أبواب المسجد األقصى رافضين إجراءات االحتالل بتركيب 
بواب���ات إلكترونية على مداخل األقصى، رفضوها جمل���ة وتفصياًل، وانتصروا يوم عاد المحتل يجر أذيال 
خيبته، وفكك بواباته، ودخل المقدس���يون مس���جدهم مكبرين. وكانت معرك���ة "البوابات اإللكترونية" 
بدأت في صباح يوم الرابع عش���ر من تموز/ يوليو 2017، حينما أغلقت سلطات االحتالل المسجد األقصى 
بالكام���ل، ومنعت المصلين من دخوله ألداء صالة الجمعة في س���ابقة هي األولى من نوعها منذ احتالل 
القدس عام 1967. وجاء قرار إغالق األقصى، بعد عملية إطالق نار داخل المس���جد، نفذها ثالثة شبان من 
مدينة أم الفحم المحتلة، أسفرت عن استشهادهم، ومقتل اثنين من عناصر شرطة االحتالل وإصابة آخر.

وش���كلت هّبة باب األس���باط ورفض البوابات اإللكترونية على أبواب المس���جد األقصى قبل أربعة أعوام، 
لحظ���ات فارقة في تاريخ مدينة القدس المحتلة، وكس���را لمخططات االحتالل الرامية لتهويد المس���جد 

األقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

صبري: انتصار هبة باب األسباط يؤكد 
واشنطن/ االستقالل:أنه ال تنازل عن ذرة تراب من األقصى

أطل����ق متضامنون م����ع الحق الفلس����طيني 
في الوالي����ات المتحدة األميركي����ة، الثالثاء، 
المنظمات األميركية  حملة منس����قة إلغالق 
الداعمة لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي 

الفلسطينية.
وتقدم����ت عض����و الكونغ����رس ع����ن مدينة 
ميش����يغان رش����يدة طليب بمذكرة قانونية 
ل����وزارة الخزان����ة األميركي����ة كش����فت فيها 
تم����ول  الت����ي  األميركي����ة  المنظم����ات  أن 
المس����توطنات اإلس����رائيلية غير القانونية 
المقامة في األراضي الفلس����طينية المحتلة 
ع����ام 1967 تحصل على إعف����اء ضريبي من 
الحكومة األميركية بحيث تخصم تبرعات من 
يدعمون المستوطنات االسرائيلية من قيمة 
الضرائب التي تجبيه����ا الحكومة األميركية 
منهم بما يخالف القوانين المحلية والدولية.

وقال����ت طليب ف����ي مذكرتها الت����ي أعدها 
محامون متخصصون أن االعفاءات الضريبية 
الت����ي تحص����ل عليها ه����ذه المؤسس����ات 
الداعم����ة لالس����تيطان هي انته����اك واضح 
للقانون الدولي ولقانون الضرائب الفيدرالي 

األميركي.
وقالت إنه يجب عل����ى وزارة الخزانة التحرك 
فورا لفرض القان����ون األميركي، وإغالق هذه 

المؤسسات ومحاكمة القائمين عليها.
وتتزامن تصريحات عضو الكونغرس طليب 
وهي فلس����طينية األصل مع تظاهرة تنظم 
اليوم في مدينة نيوي����ورك للمطالبة بإغالق 

المنظمات االميركية الداعمة لالستيطان.
وينظ����م تحالف لمؤسس����ات أنص����ار الحق 

الفلس����طيني هذه التظاهرة اليوم في تمام 
الس����اعة الرابعة والنصف عصرا أمام مكتب 
المدعية العامة لمدينة نيويورك التيتا جونز، 
لمطالبتها باتخاذ اج����راءات قانونية إلغالق 
مكاتب المنظمات األميركية االس����تيطانية 
والتي يقع مقرها ف����ي نيويورك، وبضمنها 
منظمتين تموالن وتجمعان التبرعات لحركة 
»عطيرات كوهانيم« التي تمول االس����تيالء 
عل����ى عقارات في الق����دس المحتلة ومنظمة 

أخرى تمول البؤرة االستيطانية في الخليل.
وته����دف التظاهرة للضغط عل����ى المدعية 
العامة الس����يدة جونز التخاذ اجراءات بإغالق 
ومحاكم����ة القائمي����ن عل����ى أرب����ع منظمات 
اس����تيطانية تتخذ م����ن مدين����ة نيويورك 
مركزا لها، وهي منظمات: الموازنة المركزية 
إلس����رائيل، وأصدقاء »عطي����رات كوهانيم«، 
ومنظم����ة تموي����ل البؤرة االس����تيطانية في 

الخليل، ومنظمة اصدقاء ديفيد.
واعتب����رت طلي����ب ف����ي رس����التها ان هذه 
األميركية  القواني����ن  تخال����ف  الجمعي����ات 
الواردة في قس����م قانون اإليرادات الداخلية 
الضريبي  باإلعف����اء  الذي يس����مح  األميركي 
الفيدرال����ي للمنظم����ات غي����ر الهادفة للربح 
والمؤسس����ات الخيرية العامة أو المؤسسات 
الخاص����ة أو مؤسس����ات التش����غيل الخاصة 
التي تنش����ط ضم����ن الوالي����ات المتحدة او 
ضمن نش����اطات ال تخالف القانون األميركي 

او الدولي.
وعب����رت رس����الة طليب ع����ن مخاوفها من أن 
الجمعي����ات الخيرية األمريكي����ة تدعم ماليًا 

المنظمات اإلسرائيلية غير الشرعية.

وكتب����ت: »منذ احتالل القوات اإلس����رائيلية 
للضف����ة الغربي����ة، بما ف����ي ذل����ك القدس 
الشرقية وقطاع غزة ، في عام 1967« ، نفذت 
استيطانيا  مش����روعا  اإلسرائيلية  السلطات 
غير قانون����ي في األراض����ي المحتلة - وهي 
سياس����ة عدوانية لالس����تيالء على األراضي 
للفلس����طينيين  خاصة  ملكي����ة  المملوك����ة 

وتمنح  لإلسرائيليين«.
عل����ى  التموي����ل  ه����ذا  تأثي����ر  وأوضح����ت 
الس����لطات  »تس����تخدم  الفلس����طينيين، 
اإلس����رائيلية أنظم����ة اإلس����كان واألراض����ي 
والمبررات  التمييزية  القانونية  والممتلكات 
العس����كرية غير المس����موح بها لنزع ملكية 
الفلسطينيين عن أراضيهم، أو تدمير منازل 
الفلسطينيين وممتلكاتهم والبنية التحتية 

المدنية األساسية«.
وفي الس����ياق، أش����ار الناش����ط الفلسطيني 
س����نان ش����قيدح إل����ى أن نقاب����ة المحامين 
التقدميي����ن األميركيين تقدم����ت بمطالعة 
قانونية تؤك����د أن عمليات جم����ع التبرعات 
وتمويل المس����توطنات التي تقوم بها هذه 
مخالفة  لالس����تيطان  الممولة  المؤسس����ات 

للقانون األميركي.
وتوقع ش����قيدح أن أي ق����رار بالتحقيق في 
عمل ه����ذه المؤسس����ات س����يقود إلغالقها 
ومحاكم����ة القائمين عليه����ا، مؤكدا ضرورة 
تضافر الجهود ضمن حملة منس����قة إلغالق 
هذه المنظمات، التي توف����ر تمويال لجرائم 
يرتكبها مس����توطنون متطرف����ون بحق أبناء 
شعبنا في األراضي الفلس����طينية المحتلة، 

كان من بينها جريمة إحراق عائلة دوابشة.

واشنطن: حملة إلغالق المنظمات األميركية الداعمة لالستيطان في الضفة
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دعـوة  لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة بيت الهيا

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / التمويل 
)MDPIIIW6( اال�سايف –النافدة ال�ساد�سة

ا�سم امل�سروع الفرعي: توريد زيوت لزوم اآليات اخلدمة لبلدية بيت الهيا.
حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
عل���ى منحة إضافية بقيمة 44 ملي���ون يورو من عدد  من  المانحين )البنك 
الدولي- KFW-AFD ( س���يتم تنفيذها  من خالل صندوق تطوير وإقراض 
الهيئ���ات المحلية- ف���ي إطار برنامج تطوي���ر البلديات المرحل���ة الثالثة 
)MDPIII( وذلك لتنفيذ مش���اريع خاصة بمراف���ق وخدمات البلديات في 
الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث يهدف هذا المش���روع الى دعم بلديات 
الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 
وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية 
للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من الس���كان وقد حصلت بلدية بيت الهيا 
على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية 
للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد زيوت لزوم آليات الخدمة لبلدية بيت الهيا 
وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت 
العقد رقم  MDPIIIW6 -1322115-02  الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

1. تدعو بلدية بيت الهيا الموردين للتقدم الستدراج عروض أسعار مشروع  
توريد زيوت لزوم آليات الخدمة لبلدية بيت الهيا . مدة التوريد 60  يومًا.

2. الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية  
بيت الهيا ، الدائرة الفنية السيد/ د.م.تامر الصليبي هاتف: 082475840 
فاك���س: 082475840 وذلك ابتداًء من الس���اعة الثامن���ة صباحًا وحتى 
الثانية عشر ظهرًا من تاريخ 2021/07/28 م وحتى تاريخ 2021/08/10 م.
3. عروض األس���عار يج���ب أن تقدم عل���ى العنوان أدناه قب���ل أو بتاريخ 
2021/08/10 م الس���اعة الثانية عشر ظهرا ،  عروض األسعار االلكترونية 

غير مقبولة، عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها،
4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة. 

5. العنوان المشار إليه أعاله هو:  بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق األول.

بلديـة بيت الهيا

دعـوة  لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة بيت الهيا

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافدة 
)MDPIII-W6(  ال�ساد�سة

ا�سم امل�سروع الفرعي: توريد اطارات لزوم اآليات اخلدمة لبلدية بيت الهيا.
حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية على 
منح����ة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد  م����ن  المانحين )البنك الدولي- 
KFW-AFD ( س����يتم تنفيذها  من خالل صندوق تطوي����ر وإقراض الهيئات 
المحلي����ة- في إطار برنام����ج تطوير البلديات المرحلة الثالث����ة )MDPIII( وذلك 
لتنفيذ مش����اريع خاصة بمرافق وخدمات البلدي����ات في الضفة الغربية وقطاع 
غزة ، حيث يهدف هذا المش����روع الى دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  
لمواجهة االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مش����اريع 
كثيفة العمالة لتحس����ين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد 
من السكان وقد حصلت بلدية بيت الهيا على منحة فرعية من صندوق تطوير 
وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد اطارات لزوم 
آلي����ات الخدمة لبلدية بيت الهيا وتنوي اس����تعمال جزء من أموال هذه المنحة 
الفرعي����ة في عمل دفعات تحت العقد رقم MDPIIIW6 -1322115 -03  الذي 

من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
1. تدعو بلدية بيت الهيا الموردين للتقدم الستدراج عروض أسعار مشروع  
توريد اطارات لزوم آليات الخدمة لبلدية بيت الهيا . مدة التوريد 60  يومًا.

2. الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية  
بيت الهيا ، الدائرة الفنية السيد/ د.م.تامر الصليبي هاتف: 082475840 
فاكس: 082475840 وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشر ظهرًا من تاريخ 2021/07/28 م وحتى تاريخ 2021/08/10 م
3. عروض األس���عار يج���ب أن تقدم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 
2021/08/10 م الساعة العاشرة صباحًا ،  عروض األسعار االلكترونية غير 

مقبولة، عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها،
4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة. 

5. العنوان المشار إليه أعاله هو:    بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق األول.

بلديـة بيت الهيا

دعـوة  لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة بيت الهيا

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / التمويل 
)MDPIIIW6( اال�سايف –النافدة ال�ساد�سة

ا�سم امل�سروع الفرعي: توريد حمروقات لزوم اآليات  اخلدمة 
وابار املياه  وم�سخات ال�سرف ال�سحي يف  بيت الهيا.

حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية على منحة إضافية 
بقيمة 44 مليون يورو من عدد  من  المانحين )البنك الدولي- KFW-AFD (س���يتم تنفيذها  
من خالل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشاريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ، حيث يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة 
االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين 
الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان وقد حصلت بلدية بيت الهيا 
عل���ى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ 
مشروع توريد محروقات لزوم آليات  الخدمة وابار المياه  ومضخات الصرف الصحي في  بيت 
الهيا وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رقم 

MDPIIIW6 -1322115 -01  الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
1. تدعو بلدية بيت الهيا الموردين للتقدم الس���تدراج عروض أسعار مشروع  توريد 
محروقات لزوم آليات  الخدمة وابار المياه  ومضخات الصرف الصحي في  بيت الهيا.

2. مدة التوريد 120  يومًا.
3. الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية  
بيت الهيا ، الدائرة الفنية السيد/ د.م.تامر الصليبي هاتف: 082475840 
فاكس: 082475840 وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشر ظهرًا من تاريخ 2021/07/28 م وحتى تاريخ 2021/08/10 م.
4. ع���روض األس���عار يجب أن تق���دم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 
2021/08/10 م الس���اعة الثانية عشرة ظهرًا ،  عروض األسعار االلكترونية 

غير مقبولة، عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها،
5. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة. 

6. العنوان المشار إليه أعاله هو:  بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق األول.

بلديـة بيت الهيا

رام الله/ االستقالل:
واصل 15 أسيرا في سجون االحتالل "االسرائيلي" الثالثاء، إضرابهم المفتوح 

عن الطعام ، رفضا العتقالهم اإلداري.
ويواصل األس����ير س����الم س����الم زيدات من الخليل إضرابه منذ 16 يومًا، فيما 
يواصل األس����يران محمد منير اعمر ومجاه����د حامد إضرابهما لليوم )14( على 

التوالي.
وأعلن األسرى محمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا 
النمورة اإلضراب منذ )13( يوما، فيما يواصل األسير ماهر داليشة إضرابه لليوم 
الثامن، وكذلك يواصل األس����رى: عالء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي 
وأحمد عبد الرحمن أبو س����ل ومحمد خالد أبو س����ل وأحمد نزال اإلضراب لليوم 
السابع، ويخوض األسير مقداد القواسمة اإلضراب لليوم السادس على التوالي.

يذكر أن األس����رى المضربين يقبعون في س����جون "النقب، وريمون، ومجدو"، 
وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون االحتالل.

وفي الس����ياق، تقدمت هيئة شؤون األسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني 
الثالثاء، بالتماس محكمة االحتالل اإلسرائيلي العليا اإلسرائيلية" في القدس، 
للطعن في قرار االعتقال اإلداري الصادر بحق األسير المضرب عن الطعام سالم 
زيدات )40 عامًا( من بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، والذي يخوض إضرابه 

منذ 16 يومًا.
وأش���ارت الهيئة، في بيان، أن األس���ير زيدات محتجز حاليا داخل زنازين 
معتقل "النقب"، وكانت قوات االحتالل ق���د اعتقلته بتاريخ 2020/2/22، 
على خلفية دخوله بدون تصريح لألراضي المحتلة عام 1948، وُحكم عليه 
بالّس���جن أربعة ش���هور، وبعد أن أمضى مدة االعتقال، حّوله االحتالل إلى 
االعتقال اإلدارّي، وأصدر بحّقه خمسة أوامر، مدتها ما بين 3 شهور وأربعة 
ش���هور، علمًا بأنه أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون االحتالل، وهو 

متزوج وأب لخمسة أبناء.

تقديم التماس للطعن في قرار اعتقال المضرب »زيدات«

15 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن 
الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

رام الله/ االستقالل: 
نظمت هيئة شؤون األسرى وأهالي األسرى، أمس الثالثاء، 
اعتصاًما تضامًنا مع األس���رى اإلداريي���ن المضربين عن 
الطعام أم���ام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بمدينة 

رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وشارك في االعتصام العش���رات من أهالي األسرى الذي 
طالبوا الصلي���ب األحمر بالضغط عل���ى االحتالل لإلفراج 
عن أبنائهم اإلداريين في ظل اس���تمرارهم في اإلضراب 
عن الطعام. وقال رئيس هيئة ش���ؤون األسرى قدري أبو 
بكر إن: "15 أس���يًرا إدارًيا يواصلون إضرابهم عن الطعام 
بفت���رات متفاوتة"، الفًتا إلى وجود 540 أس���يرا إداريا في 

سجون االحتالل.
وأشار إلى وجود ثالثة أسرى مرضى بصورة شديدة، مؤكًدا 

مواصلة االحتالل التمادي بتصرفاته اتجاه األسرى.
وبحس���ب أب���و بكر، فإن حملة واس���عة محلي���ة وخارجية 
س���تنطلق إللغاء االعتقال اإلداري، والذي يفرضه الحاكم 

العسكري على األسرى بحجة وجود ملف سري.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل 
أبو يوسف إن الحملة ستعم كل المحافظات والمخيمات، 
ويجب أن تس���تمر كي تنجح من خ���الل تضافر الجهود 
لكس���ر االعتقال اإلداري، وانتصار األس���رى كما انتصروا 

سابًقا. ويخوض 15 أس���يًرا إدارًيا من مختلف محافظات 
الضفة الغربية إضراًبا مفتوًحا عن الطعام، إذ وصل األسير 
س���الم زيدات م���ن الخليل 16 يوًما ف���ي إضرابه وهو أول 

المضربين.

غزة/ االستقالل: 
أفادت إذاعة صوت األس���رى أن سبعة أسرى من القدس 
والضفة المحتلتين دخلوا أمس الثالثاء أعواًما جديدة في 

سجون االحتالل، بينهم ثالثة محكومون بالمؤبد، وهم:
أوضح���ت اإلذاع���ة أن األس���ير أحمد مصطف���ى أحم���د 
الش���يباني من بلدة عرابة قضاء مدين���ة جنين المحكوم 
بالس���جن المؤبد مدى الحياة ثالث مرات، بتهمة االنتماء 
إل���ى س���رايا القدس الجناح العس���كري لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي وتجهيز االستشهادية هبة دراغمة دخل عاما 
جديدا في سجون االحتالل.  األسير الشيباني معتقل منذ 

عام 2003، وأمضى 18 عاًما في سجون االحتالل، وأمضى 
سبعة أعوام في الس���جون قبل اعتقاله األخير، واعتقلت 

قوات االحتالل زوجته فداء لمدة عام. 
وبينت أن األس���ير بهيج محمد محمود ب���در )47 عاًما( 
من رام الله المحكوم بالس���جن المؤبد 18 مرة ومعتقل 
من���ذ عام 2004، دخ���ل عام 18 في س���جون االحتالل ، 
وكذلك األسير خليل يوسف خليل أبو عرام من الخليل 
المحكوم بالسجن 22 عاًما ومعتقل منذ عام 2006، دخل 
عامه 16 في الس���جون. وذكرت أن األس���ير نصري عايد 
حسين عاصي )42 عاًما(  من القدس المحتلة والمحكوم 

بالسجن المؤبد باإلضافة إلى ثمانية أعوام، ومعتقل منذ 
ع���ام 2004، دخل عامه 18 في الس���جون الصهيونية.، 
وكذلك األس���ير أحمد حسين مصطفى خضر )37 عاًما( 
المحكوم بالسجن 25 عاًما ومعتقل منذ عام 2001، دخل 
عامه 21 في السجون. ومن قطاع غزة دخل األسير محمد 
جمال فيصل رمضان، من محافظة خانيونس، المحكوم 
بالسجن 12 عامًا، دخل عامه الثامن في سجون االحتالل، 
كم���ا دخل األس���ير معاذ محمد ش���حاده أب���و تيم، من 
محافظة خانيونس، المحكوم بالسجن 13 عامًا ونصف، 

دخل عامه الثامن في سجون االحتالل .

اعتصام تضامنًا مع األسرى »اإلداريين« أمام مقر الصليب األحمر برام الله

سبعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون االحتالل
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 دولة فل�سطني 
وزارة االقت�ساد الوطني

االإدارة العامة لل�سركات 
 مراقب ال�سركات 

  �إعـالن للعموم 
يعلن السيد / مراقب الشركات بغزة أن السيد / خالد يحيى عجور تقدم الينا 

لتسجيل سمة تجارية باسم ) عجور التجارية ( لصاحبه خالد يحيى عجور 
لذا من لديه اعتراض على تسمية هذا االسم يتقدم لإلدارة العامة لتسجيل 

الشركات باعتراض مسبب خالل اسبوع من بداية نشر هذا االعالن .
في مكتب االدارة العامة للشركات بغزة : النصر , ابراج المقوسي  تحريرا في 2021/7/25م 

 مراقب ال�سركات

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية االبتدائية 

�ملو�ضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي 
�ضادرة عن حمكمة �ل�ضيخ ر�ضو�ن

ال���ى المدعى علي���ه / محمد عليان حم���اد دردس من غزة وس���كان المخابرات – 
ومجه���ول محل االقامة حاليا – نعلمك بأنه قد حكم عليك من قبل المحكمة في 
الدعوتي���ن المرفوعتين م���ن قبل المدعية/ نور محمود عب���د الفتاح جاد الله في 
القضية أساس 2021/385م وموضوعها دعوى نفقة اوالد لكل واحد من اوالدك 
حم���زة ومنى وقدرها ثالثون دينارًا اردنيًا ش���هريا ل���كل واحد منهم في قضية 
أس���اس 2021/383م ودعوى نفقة زوج���ة المرفوعة عليك من قبل المدعية / نور 
المذكورة وقدرها خمس���ون دينار أردنيًا شهريًا في القضية أساس 2021/383م 
حكما وجاهيا بحق المدعية غيابيا بحقك قابال لالستئناف واالعتراض لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 16/ذي الحجة / 1442ه� وفق 2021/7/26م .

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
راأفت جمعة بارود 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية االبتدائية 

مذكرة تبليغ حكم غيابي
 ال���ى المدعى عليه / محمد فاروق عبد العزيز محمد من س���كان جمهورية مصر العربية 
ومجهول محل االقام���ة فيها اآلن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة بطالق زوجتك 
المدعية / فلك احس���ان خليل النونو من غزة وسكانها ووكيلها المحامي / محمد رياض 
سليمان في القضية أس���اس 2021/490 وموضوعها تفريق للشقاق والنزاع بتطليقها 
منك طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى بعد الدخول ما لم تكن مسبوقة بطلقتين أخريين 
دفع���ا للضرر الحاصل لها من الش���قاق والنزاع واس���تحالة دوام العش���رة بينكما وذلك 
اعتب���ارًا من تاريخ الحك���م الواقع في 2021/7/18م ولها الحق في أن تتزوج بمن تش���اء 
من المس���لمين األكفاء بعد انقضاء عدتها الش���رعية منك  وبعد اكتس���اب هذا الحكم 
الدرجة القطعية وضمنتك الرسوم والمصروفات القانونية وخمسين دينارًا أردنيًا اجرة 
أتعاب محاماة حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب االصول . وحرر بتاريخ 2021/7/26م .

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي 
حممد طاهر �سحادة 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة الو�سطى ال�سرعية االبتدائية 

�ضند تبليغ حكم غيابي �ضادر عن حمكمة �لو�ضطى �ل�ضرعية
في القضية أساس 2021/185 وموضوعها اثبات زوجية ونسب

الى المدعى عليه / جمعة عبد المعطي سويلم سالمة القادود من مصر وسكان العريش 
وموضوعها إثبات زوجية ونسب المرفوعة عليك من قبل المدعية / صباح حسن محمود 
أبو عريبان من الس����بع وس����كان النصي����رات فقد حكم للمدعية / صب����اح المذكورة على 
المدع����ى عليه / جمعة المذكور إثبات زوجية ونس����ب لش����قيق المدع����ي عليه محمد 
عبد المعطي س����ويلم س����المة القادود المتوفي عام 2016/12/6م حكم����ا غيابيا بحق 

المدعيعليه قابال لالعتراض واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول .
وحرر في 17من ذي الحجة 1442ه�� وفق 2021/7/27م .

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

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية االبتدائية 

�إعالن ور�ثة �ضادر عن حمكمة �ضمال غزة �ل�ضرعية
قدم����ت لهذه المحكمة مضبط����ة وراثة موقعة من مختار عائلة حم����ودة – بيت الهيا 
مؤرخة ف����ي 2021/7/25م تتضمن ان خليل صبحي حمودة من بيت الهيا وس����كانها 
سابقا قد توفى لرحمه الله تعالى بتاريخ 2000/5/7م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في والده صبحي حس����ين حس����ن حموده وفي زوجته س����هيلة محمد حسين البحري 
المش����هورة حمودة وفي اوالده منها وه����م رامي وراني ونصر وجيهان والفت فقط وال 
وارث له س����وى من ذكر ولي����س له وصية واجبة او اختياري����ة وال اوالد كبار توفوا حال 
حياته وتركوا ورثه فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة ش����مال 

غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر بتاريخ 2021/7/27م .

  قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية 
ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية �سمال غزة -  املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم  220 / 2020

يف الطلب رقم 321 /2021)ن�سر م�ستبدل(
المس���تدعي : محمد فايز سعيد الزنط من س���كان / غزة / النصر / خلف 
صيدلية مسلم / مقابل مصنع حلويات القاضي  هوية رقم )٨٠١٥٣٨٩٣٤( 

وكياله المحاميان / 1 - محمد ماهر دويدار  2 - ضياء ماهر دويدار 
المستدعي ضده / عصام صخر حمدي عبد الرحمن الحسيني باالصالة عن نفسه 
وباالضافة لباقي تركة والده المرحوم / صخر حمدي الحس���يني من سكان / غزة / 
تل الهوا_بالقرب من تلفزيون فلسطين _ بجوار نادي تكنو جيم _ عمارة االماني 

_ الطابق الخامس _ شقة رقم )٢٢( _ شقة السيد / معتصم الحسيني . 
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 

في القضية رقم 2020/220  في الطلب رقم  2021/321
الى المس���تدعي ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي المذكور قد تقدم 
لدى محكمة بداية ش���مال غزة بالقضية المرقومة اعاله اس���تنادا إلى ما 
يدعيه في القضية ، وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة بداية ش���مال 

غزة بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليك الحضور للجلسة المحددة يوم األحد الموافق 2021/9/26 م 
مع ايداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 
اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية ياعتبارك حاضرا . تحريرا في 2021/7/18م .

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة

رام الله/ االستقالل: 
قالت الحرك���ة العالمية للدفاع عن األطفال- فلس���طين 
ام���س الثالثاء إن ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي ماضية 
في استهداف األطفال الفلس���طينيين بقصد قتلهم، 
مس���تغلة حال���ة اإلفالت م���ن العقاب وعدم المس���اءلة 
التي تتمتع بها. وأش���ارت الحرك���ة العالمية إلى حادثة 
استش���هاد الطف���ل محمد مني���ر التميم���ي )17 عاما( 
برصاص قوات االحتالل في قرية النبي صالح شمال غرب 

رام الله في ال�23 من الشهر الجاري.
وبينت أن الطف���ل التميمي- وحس���ب المعلومات التي 
جمعته���ا ح���ول ذلك- أصي���ب بعيار ناري حي أس���فل 
ظهره وخرج من بطنه، أطلقه جندي إسرائيلي صوبه من 

مسافة ال تتعدى ثالثة أمتار.
وأضافت أن قوات االحت���الل اقتحمت قرية النبي صالح 
في حوالي الس���اعة الخامسة من مس���اء ذلك اليوم من 
الجهة الش���رقية األمر الذي أدى الن���دالع مواجهات مع 

عدد من األهالي.
وذكرت أن���ه أطلق خاللها جنود االحتالل الرصاص الحي 

وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وقالت "خالل ذل���ك أطلق جندي إس���رائيلي كان داخل 
جي���ب عس���كري الرص���اص الح���ي على الطف���ل محمد 
التميمي من مس���افة ال تتعدى ثالث���ة أمتار، فاخترقت 
الرصاص���ة ظهره وخرجت من بطن���ه تاركة فتحة كبيرة 

أمكن رؤية أمعائه منها".
وأوضحت أنه نقل على إثرها إلى المستشفى الحكومي 
في سلفيت بواس���طة مركبة خاصة حيث خضع لعملية 

جراحية استمرت لنحو أربع ساعات.
وم���ن ثم جرى تحويله إلى وحدة العناية المركزة، ليعلن 

عن استشهاده الحقا.
والطفل محمد التميمي هو الطفل الفلس���طيني العاشر 
الذي يستشهد برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي في 
الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية العام الجاري 2021.

وأكدت "الحركة العالمية" أن "ق���وات االحتالل تلجأ إلى 
الق���وة المميتة المتعمدة في ظ���روف ال يبررها القانون 

الدولي، وأن االستخدام المفرط للقوة هو القاعدة.
وأش���ارت إلى أن اإلفالت الممنهج م���ن العقاب يعرض 
األطفال الفلس���طينيين الذين يعيشون تحت االحتالل 

اإلسرائيلي للقتل في أي لحظة دون محاسبة للقتلة.

وبين���ت أنه بموجب القانون الدولي، ال يمكن تبرير القوة 
المميت���ة المتعم���دة إال في الظروف الت���ي يوجد فيها 

تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة.
ولفت���ت إلى أنه ومع ذلك ف���إن التحقيقات واألدلة التي 
جمعتها الحرك���ة العالمية للدفاع عن األطفال، تش���ير 
بانتظام إلى أن قوات االحتالل تس���تخدم القوة المميتة 
ضد األطفال الفلس���طينيين في ظروف ق���د ترقى إلى 

القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.
وأك���دت الحركة أنه نادرا ما ُتحاَس���ب ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي عل���ى االنتهاكات الجس���يمة ضد األطفال 
الفلس���طينيين، بم���ا ف���ي ذل���ك القتل غي���ر القانوني 

واالستخدام المفرط للقوة.
ووفًقا لمنظمة "ييش دين" اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان 
تم إغالق نحو %80 من الش���كاوى المقدمة إلى سلطات 
االحت���الل م���ن قبل فلس���طينيين بس���بب االنتهاكات 
واألذى على أيدي الجنود اإلسرائيليين بين عامي 2017 
و2018 دون فتح تحقيق جنائي. ولفتت إلى أن من بين 
الش���كاوى التي ُفتح فيها تحقيق جنائي، أسفرت ثالث 

وقائع فقط )%3.2( عن لوائح اتهام.

منظمة حقوقية: االحتالل ماٍض باستهداف األطفال

األغوار/ االستقالل:
فرضت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، الثالثاء، غرامة 
مالية عل���ى مواطن بحجة قطع أبقاره الش���ارع في 

منطقة عين الحلوة باألغوار الشمالية.
ووفقا للناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن شرطة 

االحتالل فرضت غرامة مالية بقيمة 1000 ش���يقل 
على المواط���ن فتحي دراغمة، بحج���ة قطع أبقاره 

الشارع القريب من نبع عين الحلوة.
يذكر أن المس���توطنين يقوم���ون بأعمال بناء 
وتس���ييج وزراعة أش���جار في محيط النبع منذ 

أي���ام، علما أنهم اس���تولوا عليه قبل أش���هر، 
وأقام���وا حوله متنزها، ويمنع���ون رعاة األغنام 
الفلس���طينيين م���ن االقتراب منه وس���قاية 
مواش���يهم، حيث تش���هد المنطقة اعتداءات 

متكررة على الرعاة.

االحتالل يفرض غرامة مالية على مواطن من األغوار

غزة/ االستقالل: 
اعتب����رت حركة حم����اس تقرير منظم����ة “هيومان رايتس ووت����ش”، والذي 
وث����ق فيه ارتكاب االحتالل اإلس����رائيلي أفعاال ترتقي إل����ى جرائم حرب في 
القانون الدولي والقانون الدولي اإلنس����اني، أنه تأكيد على ما وثقته عشرات 
المؤسس����ات الدولية والحقوقية من ارتكاب االحتالل لمثل هذه الجرائم على 

مدار عقود.
وقال باسم نعيم عضو مكتب العالقات الدولية في حركة حماس خالل تصريح 
صحفي له، إن االحتالل يتصرف ككيان فوق القانون ويتمتع بحصانة- بسبب 
الدعم األميركي المطلق- تؤمنه من العقاب وتسمح له باالستمرار في ارتكاب 

أفظع الجرائم، مثل القتل والتشريد وانتهاك المقدسات وسرقة األراضي.
وأكد نعيم أن الش����عب الفلس����طيني يمارس حقه المش����روع ف����ي مقاومة 

االحتالل، في إطار القانون الدولي بما يملك من إمكانات متاحة.
وقال، “أظهرت المقاومة حرصها الدائم على تجنب اس����تهداف المدنيين، 
رغم كل ما ارتكبه العدو من مجازر بحق أطفالنا ونس����ائنا، حتى إن أسرًا كاملة 
ش����طبت من الس����جالت المدنية، وذلك انطالًقا من قيمن����ا الدينية والوطنية 

وإعمااًل بالقوانين الدولية”.
وج����دد تأكيده على مطالب الش����عب الفلس����طيني، التي يدعمه����ا القانون 
الدولي، وهي ضرورة محاس����بة االحت����الل ومالحقة قادت����ه وجلبهم لقاعات 

المحاكم الدولية.
وأك����دت منظمة "هيوم����ن رايتس ووتش" الدولية، أم����س الثالثاء، أن جيش 
االحتالل اإلس����رائيلي نفذ هجمات خالل حربه على قط����اع غزة في مايو/أيار 

2021 انتهك فيها قوانين الحرب، "ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب.".
وقالت المنظمة إن للجيش اإلسرائيلي سجال حافال بالتقاعس بالتحقيق في 

انتهاكات قوانين الحرب المرتكبة في غزة.
وذكرت أنها حققت في 3 غارات إس����رائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا ولم 

تكن هناك أهداف عسكرية .

حماس: تقرير “هيومن رايتس ووتش” يؤكد 
ارتكاب االحتالل جرائم حرب منذ عقود
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية 

املو�ضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
�ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان ال�ضرعية

الى المدعى عليه / محمد جميل محمد البلبيس���ي من يافا وس���كان النصر سابقا – 
مجهول محل االقامة حاليا – نعلمك بأنه قد حكم عليك من قبل هذه المحكمة في 
الدعوى المرفوعة ضدك من قبل المدعية / بيان محمد محمود عبده من يافا وسكان 
الشيخ رضوان في القضية أساس 2021/392 وموضوعها تابع مهر معجل – عفش 
بيت بتاريخ 2021/6/9م حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا بحقك 
قابال لالعتراض واالس���تئناف أفهم للمدعية في المجل���س علنًا لذا جرى تبليغك 

حسب األصول . وحرر في 28 شوال 1442ه� الموافق 2021/6/9م .

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعي 
راأفت جمعة بارود

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة غزة ال�ضرعية 
قدمت له���ذه المحكمة مضبطة موقع���ة من مختار منطقة غ���زة مؤرخة في 
2021/7/27م تتضم���ن أن علي ب���ن محمد بن علي القرين���اوي توفي بتاريخ 
1997/11/22م وانحص���ر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته مرس���يل بنت 
محمد بن محمود ش���اهين وفي ابنه المتولد ل���ه منها الذكر وهو محمد فقط 
وال وارث للمتوفي المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية 
وال أوالد كب���ار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة غزة الش���رعية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 

النشر وحرر في 17/ذي الحجة / لسنة 1442/ ه� الموافق 2021/7/27م .

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة دير البلح ال�سرعية

اإعالن جريدة  �ضادرة عن حمكمة دير البلح ال�ضرعية
الى المدعى عليه / خالد ماجد س���لمان ابو سويرح من سكرير وسكان الزوايدة سابقا 
والمقيم حاليا في السعودية ومجهول محل االقامة فيها اآلن يقتضى حضورك الى 
محكمة دير البلح الش���رعية يوم االحد الموافق 2021/9/5م الس���اعة الثامنة صباحا 
وذلك للنظر في الدعوى اساس 2021/372 وموضوعها اثبات طالق المرفوعة ضدك 
من قبل زوجتك المدعية بيس���ان نائل سالم ابو سويرح من سكرير وسكان الزوايدة 
وإن لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/7/27م .

   قا�سي دير البلح ال�سرعي 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية خانيون�س

دائرة التنفيذ 
اإخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

بداية خانيون�س يف الق�ضية التنفيذية رقم 2021/2813
الى المنفذ ضده / مصطفى هاشم خليل الفرا هوية : 804008720 

العنوان خانيونس – البلد – ش���ارع القسام – بجوار مدرسة حيفا – خارج 
البالد حاليا مقيم في السعودية .

أبلغك أنه طبقا للحك���م المترتب عليك من محكمة بداية خانيونس رقم 
2016/338 الص���ادر بتاري���خ 2019/9/11 وذلك بإلزام���ك بتنفيذ الحكم 
الصادر ضدك باإلضافة الى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لصالح 

طالبة التنفيذ / ايمان خميس هاشم النزلي هوية رقم 802517615 .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس����بوعين من تاريخ هذا االعالن 
لتنفيذ الحكم حس����ب األصول واذا لم تحضر في المدة المحددة فإنك تعد ممتنعًا 
عن التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
دولة فل�سطني مهدي نبيل القدرة 

ال�سلطة الق�سائية
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

حمكمة رفح ال�سرعية البتدائية 
رقم م�سروحات التنفيذية 93 / 2021

املو�ضوع / اإخطار تنفيذ حكم )ن�ضر م�ضتبدل( 
دائرة التنفيذ مبحكمة رفح ال�ضرعية 

الى المنفذ ضده / احمد خالد غانم ابو نقيرة وعنوانه :رفح /الش���ابورة بجوار 
مسجد الفاروق سابقا والموجود خارج قطاع غزة طبقا للحكم الصادر ضدك 
من محكمة رفح الشرعية لصالح طالبة التنفيذ : أسماء عوده خليل القاضي 
)ابو نقيرة( نبلغ���ك بأن عليك تنفذ أمر طالبة التنفي���ذ المذكورة الصادرة 
ضدك :  ١. مش���روحات تنفيذية مالبس وأغراض ش���خصية بدءًا من تاريخ 

2020/7/7 م في المشروحات التنفيذية أساس تنفيذي 93 / 2021 .
٢. قيمة رسوم ومصروفات قانونية .

وذلك خالل أربعة عش���ر يومًا من نشر هذا اإلخطار وبعكسه تجري بحقك 
االجراءات القانونية . وحرر في 2021/7/27 م .

ماأمور تنفيذ حمكمة رفح ال�سرعية

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

مذكرة تبليغ اإعالم حكم غيابي 
�ضادرة عن حمكمة �ضمال غزة ال�ضرعية 

الى المدعي عليها / س���عدية بن���ت عبد الحليم بن عبد الوه���اب أحمد من مصر 
وسكان مصر س���يناء _الماسوره ومجهولة محل االقامة فيها لقد حكم عليك من 
قبل هذه المحكمة في القضية أساس 2021/332 وموضوعها إثبات وفاة لصالح 
المدعية / رحيل بنت س���لمان بن سالم بن حس���ان سليمان المشهورة ابو شيخة 
من الس���بع وسكان القرية البدويه بثبوت وفاة زوجها المرحوم ابراهيم علي برهم 
أبو ش���يخة وهو مصري الجنس���ية المولود بتاريخ 1991/7/9 ويحمل رقمًا قوميًا 
مصريًا ٣٤٠٠١٢١ المتوفى بتاريخ 2016/8/5 في رفح المصرية منطقة الماسوره 
حي���ث دفن فيها وانحصار ارثه الش���رعي واالنتقالي ف���ي والدته المدعى عليها 
س���عدية عبد الحليم عبد الوهاب احمد وفي زوجته المدعية رحيل المذكوره وفي 
ولديه منها وهما خالد ومحمود فقط بموجب الحكم المس���جل في سجل ٢٩ عدد 
بتاريخ 2021/7/8 حكما وجاهيا بحق المدعيه قابال لالستئناف غيابيا بحقك قابال 
لالعتراض واالستئناف لذا صار تبليغك حسب االصول وحرر في 2021/7/26 م.

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

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، امس الثالثاء، تس���جيل حالة وفاة 
واح���دة، و١٣٩ إصابة جديدة بفي���روس "كورونا"، و6٢ حالة تعاٍف 

خالل ال� ٢٤ ساعة الماضية.
وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلس���طين، 
أن الوفاة الجديدة س���جلت في قطاع غزة، فيما لم تس���جل وفيات 

جديدة في محافظات الضفة.
وقالت إن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس )١٢(، 
جنين )5(، ضواح���ي القدس )٢(، طولكرم )٢(، الخليل )٤(، رام الله 

والبيرة )١(، قطاع غزة )١١٣(، حيث تم إجراء ٤٤٣٩ فحصا.
وأضاف���ت الكيل���ة أن حاالت التعاف���ي الجديدة توزعت حس���ب 
التالي: جنين )٢(، الخليل )١(، قطاع غزة )5٩(، الفتة إلى أن نس���بة 
التعافي من الفيروس في فلس���طين بلغ���ت ٩8.6%، فيما بلغت 
نسبة اإلصابات النشطة ٠.٣% ونسبة الوفيات ١.١% من مجمل 

اإلصابات.
ولفت���ت وزي���رة الصحة إلى وج���ود ٩ مصابين في غ���رف العناية 
المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في مستشفيات 
الضف���ة ١٢ مصاب���ا، بينهم مص���اب واحد على جه���از التنفس 

االصطناعي.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، 
فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ٣6٤,578، 

بينهم ٤٠٩,86٢ تلقوا الجرعتين من اللقاح.

غزة/ االستقالل: 
ح����ذرت وزارة الصحة في غزة ، ام����س الثالثاء، من 
"دخول القطاع في موجة ثالثة من فيروس كورونا 

ستؤدي إلى اإلغالق".
وقال مجدي ضهي����ر مدير دائرة الط����ب الوقائي 
بوزارة الصحة في غزة: "الوضع الوبائي داخل قطاع 
غزة غير مطمئن في ظ����ل التحذيرات من إمكانية 
وص����ول الموجة الثالث����ة من الوباء في األس����ابيع 

القادمة".
 وأضاف ف����ي تصريح����ات صحفي����ة": "المنحنى 
الوبائ����ي في قطاع غزة حاليًا مس����تقر لكنه مهدد 
بالصعود في األسابيع القادمة لثالثة أسباب: أواًل: 
عدم التزام الناس بإجراءات السالمة والتعامل مع 
الواقع وكأنه الوباء قد اختفى، ثانيًا: وجود سالالت 
جديدة س����ريعة االنتش����ار في أراضي فلسطين 
المحتلة عام ٤8 والضفة وال����دول المجاورة، ثالثًا: 

تدني نسبة اإلقبال على تلقي اللقاح".
وتابع: "األسباب الثالثة المذكورة جميعها عوامل 
تجعل غزة عرضة للدخول ف����ي موجة ثالثة خالل 
األس����ابيع القادم����ة وه����ذا يقودنا حتم����ًا للعودة 
لإلج����راءات المش����ددة عل����ى األرض والمتعل����ق 

باإلغالق".
وبين ضهير أن "اللقاح هو المالذ الحقيقي للخروج 
من جائحة كورونا، والحصول على نس����ب مرتفعة 

من المطعمين وصواًل إلى المناعة المجتمعية".
وأكد ضهير على توفير كميات كافية من اللقاحات 
على أنواعها المختلفة، في مخ����ازن وزارة الصحة، 
وندع����و المواطني����ن لتلقي اللق����اح للحصول على 

أكبر عدد ممكن المطعمين. وفي الس����ياق، أعلنت 
وزيرة الصحة مي الكيلة أن الوضع الوبائي لفيروس 
كورونا في فلسطين متجه نحو موجة رابعة، مشيرة 
إلى أن لجنة الوبائيات الوطنية بحثت خالل اجتماع 

لها أمس إعطاء جرعة ثالثة معززة.
وذك����رت الكيل����ة أن اللجنة بحثت توس����يع دائرة 
الفئات المستهدفة من التطعيم المضاد لفيروس 
كورونا، والسياس����ات التي يمكن اتخاذها إلعطاء 
جرع����ة ثالث����ة )معززة( م����ن المطاعي����م المضادة 
لفيروس كورونا للفئات األكثر عرضة للمضاعفات 

الخطيرة من اإلصابة ضمن معايير طبية محددة.
وأضافت أن الوضع الوبائي متجه نحو موجة رابعة، 

داعية جمه����ور المواطني����ن إلى أخ����ذ المطاعيم 
المضادة لفي����روس كورونا، خصوصًا مع انتش����ار 
الطفرات ومنها طفرة دلتا ودلتا بلس، وتس����جيل 
إصابات بهذه الطفرة في فلسطين. ودعت الكيلة 
المواطنين إلى االلتزام بجميع إجراءات الوقاية مثل 

ارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي.
وأشارت إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا في نسبة تلقي 
الطعوم����ات بي����ن المحافظات الش����مالية )الضفة 

الغربية( والمحافظات الجنوبية )قطاع غزة(.
وأكدت ض����رورة العمل مع الجه����ات ذات العالقة 
والشركاء لتشجيع الجمهور على تلقي الطعومات، 

خصوصًا في المحافظات الجنوبية.

»الصحة«: وفاة واحدة و139 
إصابة جديدة بفيروس 

»كورونا« في الضفة وغزة 

صحة غزة تحذر من موجة ثالثة لكورونا خالل األسابيع القادمة
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منذ بداية أيار/مايو، يتصدى أهل قرية بيتا لجيش االحتالل 
ومس���توطنيه الذين ق���رروا الع���ودة الى بؤرة اس���تيطانية 
عس���كرية عل���ى قمة جبل صبي���ح، كان جي���ش االحتالل قد 
أخاله���ا عدة م���رات، آخرها بع���د انتفاضة األقص���ى. حاول 
المستوطنون االستيالء على المكان في األعوام 2013، 2016 
و2018، لموقعه االستراتيجي، حيث إنه يربط بين منطقتين 
مس���تهدفتين باالس���تيطان في ش���مال الضف���ة الغربية. 
يتوس���ط جبل صبيح، الذي يقع جنوب قري���ة بيتا، قرى بيتا 
ويتما وقبالن، وتبلغ مس���احته حوال���ي 840 دونما، تغطيها 

أشجار الزيتون.
قبل أكثر من عام، في شهر شباط/فبراير 2020، أفشل أهل قرية 
بيتا مخطط االس���تيالء على جبل العرمة ال���ذي يقع في الجهة 
الش���رقية من البلدة، بع���د محاولة جيش العدو ومس���توطنيه 
السيطرة عليه. فرابطوا فيه وش���قوا طريقًا نحوه ورمموا الموقع 
األث���ري الموجود في���ه. وخالل ه���ذه المعركة، ق���دم أهل بيتا 
شهيدين، محمد عبد الكريم حمايل وإسالم عبد الغني دويكات.

تعود مقاومة أهل بيتا لالس���تيطان الصهيوني الى عقود من 
الزمن. فهم يفتخرون بتصديهم لمحاولة االستيطان في جبل 
صبيح في نيس���ان/ابريل 1988، عندما ش���ّن مستوطنو »ألون 
موريه« هجوما على الجبل لتوس���يع مس���توطنتهم. اندلعت 
مواجهات بين أهل بيتا والمس���توطنين، استش���هد خاللها 
مواطن���ان وُقتلت مس���توطنة. وصّرح حينها الس���فاح أرئيل 

شارون أنه »يجب مسح بلدة بيتا وإقامة مستوطنه مكانها«.
لك���ن بلدة بيتا صم���دت، وتواجه اليوم ب���كل عنفوان جيش 
العدو ومس���توطنيه. لقد اس���تلهمت قبل أشهر من أساليب 
المقاومة الش���عبية ف���ي مس���يرات العودة ف���ي قطاع غزة 
وتبّنت األدوات الخش���نة التي استخدمها أهل القطاع: تقوم 
وحدة الكاوتش���وك بإش���عال اإلطارات )»قررنا أن ال يتنفس 
المس���توطنون هواء نقيًا م���ن بلدتنا«(، واإلرب���اك الليلي عبر 
الس���ماعات الكبي���رة التي تب���ث الهتاف���ات والتكبير طيلة 
اليوم، وأضاف اليها أهل البلدة أض���واء الليزر الموّجهة نحو 
المس���توطنين، لمنعهم من االس���تقرار على الجبل. وتندلع 
المواجهات بعد صالة الجمعة في محيط الجبل، كما هو الحال 
في سائر المناطق الفلس���طينية المنتفضة ضد االستيطان 

والجدار التوسعي.
لقد أفش���ل أهل بيتا تدّفق المس���توطنين وتوس���يع رقعة 
تواجده���م، بعد قرار الع���دو تجميد االس���تيطان على جبل 
صبيح، واس���تبداله مرحليا بمدرسة توراتية يحميها جنوده. 
لكن ل���م ينخدع أهل بلدة بيتا بهذا الق���رار إذ صّرح عدد من 

أبنائه���ا أنهم لن يس���محوا بإقامة أي مبن���ى صهيوني على 
الجب���ل، بالقول »إحنا كأه���ل بيتا بنعّولش عل���ى محاكم وال 
قانون، بنعّول على دمنا وأجس���ادنا من أجل رحيلهم، وهسا 

استشهد خمسة، ولو صاروا 500 إحنا مكملين«.
قدم���ت مقاومة أه���ل بيتا ضد التوغل االس���تيطاني، خاصة 
بعد صعود اليمين االس���تيطاني المتوحش وتوليه رئاس���ة 
الحكومة الصهيونية، نموذجا رائعا من المقاومة الش���عبية 
ف���ي فلس���طين المحتلة. لم يكت���ف أهل بيتا بالمس���يرات 
»الس���لمية« التي تج���وب الضفة الغربية من���ذ عقود، والتي 
يواجهها العدو بالنار والقناب���ل والقتل واالعتقال، بل بادروا 
ال���ى التصعي���د للتأكيد عل���ى حقهم ب���األرض وبالمقاومة. 
فأصبحت قرية بيتا نموذجا حيا للمقاومة الشعبية في الضفة 
الغربية، ألنها ضّمت كل أبنائها وقّررت أن تس���تعيد جبلها، 

مهما كّلف األمر.
لقد أضافت أدوات نضالية الى صراعها مع المحتلين، وراكمت 
تجرب���ة أهل قطاع غزة ال���ى تجربتها الخاصة، م���ا يدّل على 
حيوّية الشعب الفلسطيني، أينما وجد، الذي يراكم الخبرات 
النضالية ويخترع يومي���ا أدوات جديدة في خضم المعركة، 
وحس���ب حاجته. هذا التراكم النضالي والمتنقل من منطقة 
الى أخرى في فلس���طين المحتلة، استمّد مؤخرا حيويته من 
معركة سيف القدس، التي كسرت شوكة المحتل وفضحت 

هشاشته الفعلية.
لقد أص���درت المؤسس���ة األمنية الصهيونية دراس���ة حول 
الغضب الش���عبي في األراض���ي المحتلة ع���ام 1948 خالل 
هذه المعرك���ة البطولية، واإلج���راءات القمعية التي اُتخذت 
ضد الفلس���طينيين. فبّينت أن األجهزة األمنية الصهيونية 
واجهت صعوب���ات كبيرة لقم���ع االنتفاض���ة الغاضبة التي 
اندلعت، بسبب شموليتها في المدن والبلدات الفلسطينية، 
من الش���مال الى الجنوب، حيث احتاج الكيان الى اس���تقدام 
قوات »حرس الحدود« الى أراضي 48، واستعان بالمستوطنين 
»الس���لميين« داخل مدن الداخل، كم���ا واجه نقصا بالذخيرة. 
وخلصت الدراس���ة الى القول أن الكيان كاد يقع في مشكلة 
كبيرة لو استمرت االنتفاضة الغاضبة والشاملة لبضعة أيام، 
لعدم إمكانيته الس���يطرة على األوضاع في الداخل. ما يعني 
أن تعمي���م وتطوير نم���وذج قرية بيتا في الضف���ة الغربية 
كمقاومة شعبية فاعلة قد يربك العدو، خاصة إذا تزامنت مع 

احتجاجات شعبية في الداخل والقدس.
إحدى مّيزات معركة »سيف القدس« أنها اعتبرت أن االعتداء 
على الشيخ جراح والمسجد األقصى )القدس( والمناطق األخرى 

في فلسطين هو اعتداء على الشعب الفلسطيني ككل، يجب 
مواجهته والتصدي له، وأن أي معركة تخوضها المقاومة هي 
معركة تصدي للعدوان الصهيون���ي، تتطلب توحيد الجهود 
والق���وات المقاتل���ة، وأي هجوم على الكيان ه���و أصال معركة 

دفاعية، انطالقا من وحدة الشعب واألرض والقضية.
لقد اقتص���رت مقاومة أه���ل بيتا على الدفاع ع���ن أراضيها 
ومحيطه���ا، ف���ي جبل صبي���ح وجب���ل عرمة، حي���ث إنهم ال 
يملكون الصواريخ واألدوات القتالية كما هو الحال في قطاع 
غ���زة، لكنهم هاجموا المس���توطنين وطردوه���م ويواصلون 
مقاومتهم لتطهير منطقته���م من الوجود الصهيوني. فلم 
يكتفوا باإلعالن عن رفضهم للمستوطنة أو إقامة المسيرات 
الحاشدة الرافضة لوجود المس���توطنة. استخدموا أدواتهم 
الخش���نة وأربكوا المستوطنين وواجهوا جيش العدو وقّدموا 

الشهداء والجرحى واألسرى من أجل حرية فلسطين.
لم يركنوا على أصوات المجتمع الدولي وتصريحاته الفارغة، 
وال على الس���لطة الفلس���طينية التي غابت عن المشهد، ولم 
يقيموا »خيمة اعتصام« تك���ون محجة للمتضامين، إذ يجب 
على المتضامن المش���اركة الفاعلة في مواجهة المس���توطن 
وجيش���ه. فلذلك، انتهجت مقاومة قرية بيت���ا طريقا مقاوما 
شعبيا نموذجيا، ال تش���تكي للمجتمع الدولي وال تنتظر منه 

شيئا ألنها صّممت أن تنتصر في معركة الحرية.
ف���ي مقال صدر قب���ل س���نتين، روت الباحثة هني���دة غانم 
لقاءها مع ديبلوماسي أوروبي في رام الله. فنقلت أقواله: »إن 
الناس في بلده مّلوا من الش���كوى الفلس���طينية، وال يريدون 
أن يس���معوا أكثر عن معاناتهم« وكان���ت وزيرة من بلده قد 
زارت أهالي حي س���لوان المقدس���ي المهددين باالقتالع من 
منازلهم وحّيهم، وتابع: »بكل صراحة، لم تتعاطف الوزيرة مع 
العائالت.. هذا يكفي، نحن ال نريد مزيدا من قصص المعاناة 

والشكاوى«.
 ال يري���د المجتمع الدول���ي النظر الى الع���دوان الصهيوني 
المس���تمر ضد الش���عب الفلس���طيني وإنهائه، يريد فقط 
التدخل في »المس���يرة الس���لمية« لمنع تحرير األرض وإطالة 
الع���دوان بتحويله من وحش���ي ودموي الى ع���دوان »ناعم« و 

»ديمقراطي« يتقبله الشعب الفلسطيني. 
ه���ذه عّين���ة للمجتمع الدولي الذي تش���تكي اليه الس���لطة 
الفلسطينية من أجل الحصول على الحق الفلسطيني، والذي 
تنتظر منه الوقوف الى جانبها ضد العدو. لهذا الس���بب، لم 
ينظر أهل قرية بيتا ال���ى المجتمع الدولي، فقرروا المواجهة 

حتى االنتصار.

ارتكب الفلس����طينيون خطأ فادحا بتوقيع اتفاق أوسلو والتخلي 
عن البندقية والمقاومة الش����عبية وتصديق الوعود اإلسرائيلية 
األمريكية لتحقيق س����الم دائم مع ع����دوال يخفي نواياه وخططه 
المعلنة بإنهاء الوجود الفلسطيني. فمنذ قيام السلطة الوطنية 
الفلس����طينية قبل ربع قرن لم تحقق المحادثات الفلس����طينية 
اإلسرائيلية والوساطات والمش����اريع السلمية األجنبية والعربية 
أي نتائ����ج إيجابية، بل على العك����س أدت إلى زيادة بطش دولة 
االحتالل واعتداءاتها على الفلس����طينيين وتغولها في مصادرة 
األراضي والتوس����ع االس����تيطاني وفاقمت معاناة الفلسطينيين 
وجعلت من تحقي����ق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلس����طينية 
المستقلة الذي ترفضه إسرائيل مثل ” أمل إبليس في الجنة.” 
الس����لطة الوطني����ة الفلس����طينية التي تتحكم به����ا حركة فتح 
ما زالت تراهن على الحل الس����لمي وتأمل ب����أن اإلدارة األمريكية 
الحالية س����تضغط على إس����رائيل لقبول تس����وية ما، متناسية 
أن إدارة الرئيس األس����بق ب����اراك أوباما الذي خ����دم فيها بايدن 
كنائب للرئيس حاولت إنجاح حل الدولتين، لكنها فشلت بسبب 

التعنت اإلسرائيلي الرافض للسالم.
بايدن صديق إلسرائيل كأي رئيس أمريكي آخر، ومنذ وصوله إلى 
البيت األبيض اعتم����د الموقف األمريكي التقليدي المتمثل في 
الدفاع عن سياسات إس����رائيل العدوانية التوسعية العنصرية 

ف����ي األمم المتحدة وغيره����ا من المحافل الدولي����ة، وفي ضمان 
تفوقها العسكري على الدول العربية مجتمعة، ومنحها ما يزيد 
عن ثالثة مليارات دوالر س����نويا كمس����اعدات، ودعم اعتداءاتها 
المتك����ررة على الفلس����طينيين في غزة والضف����ة الغربية تحت 
الش����عار األمريكي المتحيز الذي ينص على ” حق إسرائيل في 
الدفاع عن نفس����ها”، والذي ينكر حق الفلسطينيين في الدفاع 

عن أنفسهم!
على ق����ادة الس����لطة الوطنية الفلس����طينية الذي����ن يهيمنون 
على قيادة فتح وقرارها السياس����ي، وأدى تمس����كهم بمراكزها 
القيادية إلى تراجع ش����عبيتها وتأييدها في الداخل والش����تات 
بسبب تعاونهم وتنس����يقهم مع دولة االحتالل أن يتوقفوا عن 
خداع أنفس����هم، وأن يركزوا على تفعي����ل المقاومة، وأن يعيدوا 
حس����اباتهم فيما يتعلق باتفاقات أوس����لو والحل الس����لمي، وال 
يعلقوا الكثير من اآلمال على اإلدارة األمريكية الحالية ومشاريع 
الس����الم واس����تئناف المحادث����ات العبثي����ة، ويس����محوا بإجراء 
إصالحات سياس����ية تفتخ المجال لقادة الصف الثاني الشباب، 
وتس����اعد على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء االنقسام 
وتوحيد الصفوف، والعمل مع حرك����ة حماس والفصائل األخرى 
لتفعيل وتعميم المقاومة الشعبية في كل مدينة ومخيم وبلدة 

وقرية فلسطينية. 

ولهذا فإن القرار الذي اتخذته فتح بتفعيل المقاومة الش����عبية 
الواس����عة في نقاط التم����اس ضد االحتالل ومش����اركة عدد من 
قادتها في الفعاليات الشعبية المناهضة لالستيطان على جبل 
صبيح ببلدة بيتا يمثل خطوة عملية في االتجاه الصحيح بعد أن 
أثبتت المقاومة الباس����لة في غزة والضفة أنها الس����بيل الوحيد 
المتاح للفلسطينيين إلنهاء االحتالل وإقامة دولتهم المستقلة.

الشعب الفلسطيني يعتز بتضحياته وشهدائه وجرحاه وأسراه 
وبما قدمته فتح وحماس والفصائل األخرى، وبمعركة ”س����يف 
القدس “، والمقاومة المس����تمرة في غزة، وهبة األقصى، وصمود 
الش����يخ جراح، وتكتيكات ووس����ائل المقاومة ف����ي غزة والضفة، 
وخاص����ة تلك النهاري����ة والليلية التي اتبعها أهال����ي بلدة بيتا 
لحماي����ة جب����ل صبي����ح ونجحت في من����ع الصهاينة م����ن إقامة 
مستوطنة عليه، والتي يجب تطويرها واستخدامها في التصدي 

للمستوطنين والمستوطنات في كل أرجاء وطننا المحتل.
 فتح لها تاريخها النضالي ال����ذي ال يمكن إنكاره؛ لكنها فقدت 
الكثير من شعبيتها ومصداقيتها بسبب تمسك قادتها بأوهام 
الحل الس����لمي والوعود األمريكية الصهيوني����ة الخادعة؛ فهل 
س����تتمكن من إصالح نفسها والقيام بدورها في توحيد صفوف 
الفلس����طينيين وتعزيز مس����يرتهم النضالي����ة إلنهاء االحتالل 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؟ نأمل ذلك!

مقاومة بيتا ومواصلة معركة »سيف القدس«

حركة فتح والمقاومة الشعبية المتصاعدة
د. كاظم ناصر

بقلم: راغدة عسيران

على ش���واطئ تل أبيب وحيفا وعكا ومدن فلسطينية أخرى محتلة, ظهرت 
صور لمتنفذين ومس���ؤولين ومحافظين لدى الس���لطة الفلسطينية وهم 
يس���تجمون على شواطئ البحار هناك, لتجديد نشاطهم وحيويتهم قبل 
العودة الى مكاتبهم ومزاولة اعماله���م »المرهقة« هؤالء اصحاب بطاقات 
ال )VIP ( والذي���ن حازوا عليها بفضل التنس���يق االمن���ي واعمال التجارة 
الحرة بالش���راكة مع رجال اعمال صهاينة تدر عليه���م ماليين الدوالرات, 
هؤالء يعيشون في برجهم العاجي, وينظرون الى الشعب الفلسطيني من 
شرفات قصور ش���اهقة فيخيل اليهم  الناس كأنهم »فسافس« صغيرة 
ال وزن له���م وال قيمة, حتى انهم رأوا في قتل الش���هيد المغدور نزار بنات 
مجرد خطأ ال يتطلب محاسبة المسؤولين عن قتله, ورأوا في قضية استيراد 
لقاحات فاس���دة من االحتالل لتطعيم الفلسطينيين بها ليست اكثر من 
خطأ غير مقصود وال يجب ان يأخذ اكثر من حجمه ويتم محاسبة المسؤولين 
عن���ه, ورأوا في تالعب البعض وابرام صفقات مع االحتالل في قضية اموال 
المقاصة واستيراد العجول وغيرها ليس اكثر من بحث عن مصالح وتذليل 
لعقبات وال يمكن محاسبة المسؤولين عليه, لقد تغول هؤالء »تجار األوطان« 
والسماسرة وتعالت طموحاتهم ليطمعوا في تولي السلطة وإدرة شؤونها, 
وااللتقاء بمسؤولين امريكيين وزعماء اقليميين, الن السلطة تنهار والبديل 
عنها فصائل المقاومة وهذا غير مقبول اسرائيليا وامريكيا واقليميا ودوليا, 
لذلك يجب تعزيز ش���رعية الس���لطة بزيادة دكتاتوريتها وقمعها وفرض 

سياسة االمر الواقع بالقوة.   
الضفة تحت القتل, والشهداء يرتقون برصاص جنود االحتالل الصهيوني 
دون ان نسمع حتى مجرد كلمة شجب من السلطة الفلسطينية, في الشهر 
الماضي استشهد ثالثة عشر فلسطينيا في الضفة المحتلة برصاص جنود 
االحتالل, ولم نسمع موقفا من السلطة لمحاسبة االحتالل على جرائمه, وفي 
هذا االسبوع فقط استشهد ثالثة فلس���طينيين برصاص جنود االحتالل 
ولم نس���مع موقفا من الس���لطة ولم تر إجراء يؤدي مثال الى وقف التنسيق 
االمن���ي »المقدس« ولو بش���كل مؤقت كنوع من االحتجاج على ممارس���ات 
جنود االحتالل, كما أن بلدة بيتا جنوب نابلس تواصل فعالياتها السلمية 
لحماي���ة البلدة من االس���تيطان, وكل يوم نس���مع عن عش���رات االصابات 
برصاص قطعان المستوطنين وجنود االحتالل, وأول امس االثنين اندلعت 
مواجهات خالل اقتحام قوات االحتالل والمستوطنين لمدينة نابلس شمال 
الضفة الغربية المحتلة بذريعة أداء طقوس���هم التلمودية في قبر يوسف 
عليه السالم, دون ان يكون للسلطة أي موقف من هذا االجتياح الصهيوني, 
حيث توغلت دوريات االحتالل ترافقها جرافة عسكرية واقتحمت المنطقة 
الش���رقية، وانتشرت في محيط قبر يوسف، وش���رعت بعمليات تمشيط. 
ودارت مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل والشبان الفلسطينيين  الذين 
أغلقوا شارع عمان بإطارات الكاوتشوك المشتعلة، ورشقوا دوريات االحتالل 
بالحج���ارة، فيما أطلق الجن���ود قنابل الصوت والغ���از نحوهم ولم تتحرك 
اجهزة امن الس���لطة لمواجهة التوغل الصهيوني, كما اندلعت مواجهات 
واشتباكات مسلحة في مدينة جنين، خالل اقتحام قوات االحتالل المدينة 

لتنفيذ عمليات دهم واعتقال, ولم تحرك اجهزة امن السلطة ساكنا.  
تمرير سياس���ة القتل واس���تهداف الفلس���طينيين يتيح المجال لجنود 
االحتالل لممارس���ة هواية القتل بنهم اكبر, فالفلسطيني بالضفة يشعر 
ان ظهره مكش���وف, وان الس���لطة ال تحميه, بل تقوم بجلده وتش���خيصه 
لالحتالل لينكل به كيفما يش���اء, والسادة المس���ؤولون الذين يستجمون 
داخل االراضي الفلس���طينية المحتلة على ش���واطيء البحار, ال يدركون ان 
رصيدهم ينفد في الش���ارع الفلس���طيني, وان الهوة تتسع بينهم وبين 
ش���عبهم, وانهم في يوم ما سيحاسبون على فس���ادهم وتفريطهم في 
حقوق شعبهم, الضفة تتعرض ألخطر موجة تهويد واستيطان, وموقف 
رئيس الحكومة الصهيونية نفتالي بينت من االس���تيطان واضح وصريح, 
وهو يدعو الى تكثيف االس���تيطان في المناط���ق »ج« التي تخضع إلدارة 
الس���لطة الفلس���طينية, وكان قد دعا  لقتل »اإلرهابيين« الفلس���طينيين 
ويقصد االس���رى وليس إطالق سراحهم، كما قال إن الضفة الغربية ليست 
تحت االحتالل، ألنه »لم تكن هناك دولة فلس���طينية هنا« ويرى أن الصراع 
اإلسرائيلي الفلسطيني ال يمكن حله، كما يعتبر من أشد المعارضين لقيام 
دولة فلس���طينية, فهذه هي قناعاته الواضح���ة, والتي ال يخجل منها وال 
يخفيها, ورغم ذلك نجد ان الس���لطة الفلسطينية ال زالت متمسكة بخيار 
التسوية, وترفض أي خيارات اخرى لمقاومة االحتالل وانتزاع حقوقنا منه, 
وتظ���ن ان االدارة االمريكية س���تجبر بينيت على حل الدولتين وتقس���يم 
القدس والتعايش المش���ترك, ذلك ألنهم يعيش���ون الوهم ويتوسمون 
الخير في امريكا وربيبتها »اس���رائيل«, فمتى ستستفيقون يرحمكم الله 

وتحمون شعبكم بدال من الرهان على سراب السالم المزعوم.    

الضفة تحت المقصلة  
والمسؤولون يستجمون 

رأي
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة - ب�سفتها ال�ستثنائية 
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل 

يف الطلب رقم 2021/202       يف ال�ستئناف رقم 2021/257 
يف الدعوى رقم 2018/1895

المس���تأنفة: ديما كمال سليم الريس – من غزة الرمال – ش���ارع الصناعة، وتحمل هوية 
رق���م )940935141(. وكالؤها المحاميان/ محمد نبيل الريس ومحمد ماهر حمادة. من غزة 

– الجندي المجهول – مقابل مطعم بيتزا ان سابقا – عمارة أبو شعبان – الطابق الثاني.
المس���تأنف ضدها: ريما كمال س���ليم الريس، من غزة – الرمال – ش���ارع 

الصناعة – بجوار منزل األستاذ/ ناهض الريس.
)في الطلب رقم 2021/202(          )في االستئناف رقم 2021/257( 

)في الدعوى رقم 2018/1895( 
الى المس���تأنف ضدها/ ريما كمال سليم الريس، غزة – الرمال – شارع الصناعة – بجوار 
منزل األس���تاذ/ ناهض الريس. "مقيمة خارج البالد" بما أن المس���تأنفة المذكورة أعاله 
ق���د أقامت عليك االس���تئناف المدني رقم 2021/257 اس���تنادا لم���ا تدعيه في الئحة 
اس���تئنافها المحفوظة لك نسخة عنها في ملف االستئناف لدى هذه المحكمة، فليكن 
بعلمك أنه قد تحدد لنظر االس���تئناف جلس���ة يوم االحد المواف���ق 2021/9/12م لذلك 
يقتضي منكم الحضور وأن تودعوا ردكم الجوابي على الئحة االس���تئناف خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر، وليكن بعلمكم أنه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز 

للمستأنفة أن تسير بحقك في االستئناف باعتبارك حاضرة. حرر في: 2021/7/18م 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
ب�سفتها ال�ستئنافية

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
قائمة �شروط بيع 

بن���اء على قرار الس���يد قاض���ي التنفيذ وبعد االطالع عل���ى ملف القضية 
التنفيذية 2020/13443 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ معين عيد 
صابر جندية والمنفذ ضده/ ماهر حس���ن عبد الرحيم السيس���ي القضية 

مقامة لتنفيذ كمبياالت عدد "11" بقيمة )110000( دوالر أمريكي. 
بتاريخ 2021/1/3 تم اخطار المنفذ ضده بإخطار التنفيذ حسب األصول.

بتاريخ 2021/1/14 تم إيقاع الحجز التنفيذي على ش���قتين سكنيتين وحواصل 
ع���دد "4" الواقعتين في القس���يمة رقم )32/3 من قطع���ة رقم 720( في العمارة 
الس���كنية الواقعة في منطقة التفاح أول ش���ارع الشعف والش���قتين في الدور 
الثاني بعد األرض اتجاه الش���مال وشقة في الدور الثالث اتجاه جنوبي وحواصل 
موج���ودة في الطابق األرضي من العمارة الس���كنية الواقع���ة في حي التفاح اول 
ش���ارع الشعف ش���مال مس���جد أبو القعقاع بتاريخ 2021/3/1 تم وضع يد مأمور 

التنفيذ على الشقتين المحجوزتين والحواصل المحجوزة.
تم تثمين األرض وما مقام عليها من بناء بمبلغ 280000 دوالر أمريكي حيث تثمين 

وتقدير ثمن نصف األرض والمباني المقامة عليها "140000" دوالر أمريكي.
سيتم نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم األحد الموافق 2021/8/29 فعلى 
م���ن لديه أي اعتراض على البيع ان يتقدم له لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرس���مي 

حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2021/8/26م. حرر في: 2021/7/26م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ. رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��شي و�لعقار�ت رقم )2021/407(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
صالح عارف محمود غربية من سكان غزة هوية رقم 410573471 بصفته 

وكيال عن: سناء عارف محمود غربية وسوسن عارف محمود غربية 
بموج���ب وكال���ة رق���م: 2010/269 صادرة ع���ن الكويت + رق���م الوكالة 

2010/1002001286 عن أبو ظبي 
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة/ رهن في 

القطعة 721 القسيمة 3 المدينة غزة التفاح 
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: 2021/7/27م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��شي و�لعقار�ت رقم )2021/406(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
بش���ار جميل خالد سرحان من سكان غزة هوية رقم 801150285 بصفته 

وكيال عن: سوزان جميل خالد االقرع 
بموجب وكالة رقم: 2020/8099 صادرة عن كاتب عدل غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة/ رهن في 
القطعة 1742 القسيمة 36 المدينة بيت الهيا 

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

سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/27م

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

دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2021/214 

يف الطلب رقم 2021/1189 )ن�سر م�ستبدل( 
المستدعي/ جمال حمدي إبراهيم حرز الله من سكان غزة – شمال مطعم 
التايلندي هوية رق���م )912480274(. وكيله المحامي/ عمار عرفات حرز 

الله – غزة – السرايا – شارع المحكمة الشرعية – عمارة الوسام 
المس���تدعى ضده���م/ -1 حاتم خض���ر إبراهيم حرز الل���ه -2 ريم خضر 
إبراهي���م حرز الله -3 نازك خضر إبراهيم ح���رز الله -4 لينا خضر إبراهيم 
حرز الله -5 مهاء خضر إبراهيم حرز الله -6 نوال فهمي إبراهيم أبو غالي 
)حرز الله بعد الزواج( عنوان آخر موطن لمورثهم في غزة – ش���ارع س���عد 
بن العاص منزل السيد/ سعد حرز الله – مقابل مدرسة العائلة المقدسة 
نوع الدعوى: إزالة شيوع    قيمة الدعوى: )تزيد عن مائة الف دينار أردني(

)مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل( 
في الطلب رقم 2021/1189  في القضية رقم 2021/214  

الى المس����تدعى ضدهم المذكورين بما أن المس����تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله استنادًا الى ما يدعيه في الئحة دعواه )مجهولو محل 
اإلقامة( وحس����ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر ه����ذا الطلب وعمال بالمادة )20( 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لس����نة )2001( وبناء على قرار 
الس����يد/ قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم )2021/1189( بالسماح لنا بتبليغكم 
عن طريق النش����ر المس����تبدل. لذلك يقتضي عليك أن تحضروا الى هذه المحكمة يوم 
االثنين بتاريخ 2021/9/13م كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة 
عش����ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك سينظر في 

القضية والطلب باعتباركم حاضرين حسب األصول. صدر في: 2021/7/27 

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

رام الله/ االستقالل:
دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة 
االقتصاد الوطني الشهر الماضي 1.2 طن 
ذهب، في حين بلغ���ت إيراداتها نتيجة 
الذهبية والتي  عملية دمغ المصوغ���ات 
تحمل الدمغة الفلسطينية )قبة الصخرة( 

إيرادات بلغت 1.2 مليون شيقل تقريبًا.
وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة، وفق 
بيان صادر عن الوزارة، الثالثاء، خالل شهر 
حزيران ارتفاعًا بنسبة 61.6% بالمقارنة 
مع الشهر الس���ابق، مقابل ارتفاع بنسبة 
78.5% مقارن���ة م���ع نفس الش���هر من 
عام 2020، في حين ش���هدت اإليرادات 
المحصل���ة م���ن الدمغة ارتفاعًا بنس���بة 
70.9% بالمقارنة مع الش���هر الس���ابق، 
مقابل ارتفاع بنسبة 78.6% بالمقارنة مع 

الشهر المناظر 2020.
وأرجعت المديرية االرتفاع عند مقارنتها 

مع ذات الفت���رة من الع���ام الماضي إلى 
تداعيات الجائحة الصحية السلبية على 
كافة محركات االقتصاد الوطني، واضطرار 
المواطني���ن إل���ى تأجي���ل المناس���بات 
االجتماعية خاصة الزواج إلى العام الحالي 
األمر الذي ش���هد اقبااًل ملحوظًا من قبل 
المواطنين على شراء المصوغات الذهبية.

وس���جل مؤش���ر دمغ المع���ادن الثمينة 
في الفت���رة الممت���دة م���ن )آذار- تموز( 
2020 تراجعًا في كمية دمغ المصوغات 
الذهبية بنس���بة 64%، وف���ي اإليرادات 
بنس���بة 70%، حيث تم دم���غ 1.53 طن 
من المصوغ���ات الذهبية بقيمة اجمالية 
بلغ���ت 1.59 مليون ش���يقل، ومقارنة مع 
ذات الفت���رة من الع���ام 2019 دمغ فيها 
4.2 أطنان من المصوغات الذهبية بقيمة 

إجمالية بلغت 5.3مليون شيقل.
وأصدرت المديرية خالل الشهر الماضي 

215 رخص���ة لمزاول���ة العم���ل لمحالت 
)تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن 
الثمينة(، بينما نفذت المديرية 18 جولة 

تفتيشية تم خاللها زيارة 73 محاًل.
يذكر أن مديرية المعادن الثمينة دمغت 
خالل العام الماضي، نحو 5 طن ذهب في 
حين بلغت إيراداتها نتيجة عملية دمغ 
المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة 
الفلس���طينية )قب���ة الصخ���رة( 5 مليون 

شيقل تقريبًا.
ودع���ت المديرية، المواطنين عند ش���راء 
الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها 
الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وس���عر 
الصن���ف، والس���عر اإلجمال���ي، والعملة، 
واس���م المحل التجاري واضح���ا، والتأكد 
من الدمغة الفلسطينية على المصوغات 
إضافة إلى نوع صناعة المصوغ )محلي أو 

أجنبي(.

»االقتصاد«: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعًا بنسبة 61.6 % خالل الشهر الماضي
االستقالل/ وكاالت:

استقرت أسعار النفط، الثالثاء، مع مراهنة المستثمرين على أن شح المعروض 
وتنامي معدالت التطعيم سيخففان من تأثر الطلب بارتفاع إصابات كوفيد-19 
في أنحاء العالم. وبحلول الساعة 08:19 بتوقيت جرينتش، كانت العقود اآلجلة 
لخام برنت مرتفعة س���نتا واحدا إل���ى 74.51 دوالر للبرميل. ونزلت عقود الخام 
األمريكي غرب تكس���اس الوسيط ثمانية س���نتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 

71.83 دوالر للبرميل.
وتماس���ك كال خامي القياس حتى بعد أن أصدرت الوالي���ات المتحدة تحذيرات 
من الس���فر إلى إسبانيا والبرتغال بسبب تنامي إصابات كوفيد-19. وقال مسؤول 
بالبيت األبيض لرويترز إن قيود الس���فر األوسع نطاقا لن ُترفع بسبب الساللة دلتا 
س���ريعة االنتش���ار وزيادة اإلصابات المحلية. وقال المحللون لدى يو.بي.إس في 
مذكرة بحثي���ة “في ضوء نمو الطلب الذي من المرج���ح أن يتجاوز نمو المعروض 
في المدى القريب، نتوقع شحًا نفطيًا على مدار الصيف، وهو ما سيعزز األسعار.”

االستقالل/ وكاالت:
ش����هد وزير البترول والثروة المعدنية المص����ري طارق المال التوقيع على أربعة عقود 
للبحث ع����ن الذهب بين هيئة الث����روة المعدنية المصرية وش����ركة “باريك جولد” 
الكندية، التي تعد األكبر من نوعها عالميا في إنتاج الذهب والمصنفة عالميا بالمركز 

الثاني في نشاط البحث عن الذهب.
ووفق���ا لبيان لوزارة البت���رول والثروة المعدنية المصري���ة الثالثاء، فإنه بموجب 
العقود، ستستثمر الشركة الكندية ألول مرة في مصر بمجال التعدين والبحث 
عن الذهب في 19 قطاعا جديدا بالصحراء الش���رقية بإجمالي استثمارات يقدر 
بنح���و 8.8 مليون دوالر، وذلك بعد فوزها في أولى جوالت المزايدة العالمية التي 
طرحته���ا الوزارة عام 2020 .ووقع العقود خالد الشش���تاوي رئيس هيئة الثروة 
المعدنية، مع جويل هوليداي نائب رئيس باريك جولد لالستكشاف، عبر تقنية 

مؤتمر الفيديو.
وقال المال إن دخول ش����ركة باريك جولد إلى قطاع التعدين المصري سيكون بداية 

لشراكة قوية بين الجانبين، سعيًا نحو المزيد من العمل المشترك.
يذكر أن شركة باريك جولد قد تأسست عام 1978 ، ويقع مقرها في تورنتو بكندا.

النفط مستقر وسط شح 
المعروض وتفشي الفيروس

»الثروة المعدنية« المصرية توقع عقودًا 
مع شركة كندية للبحث عن الذهب
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أعلن أنا المواطن / أسامة جمال احمد ابو جاللة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )407883776( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد حسين محمد الشاعر 
عن  فقد هويتي وتحمل  الرقم )903323376( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / ش���اهر عبد الله يوس���ف 
اب���و حدايد عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )802882985(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / احمد اس���امه اس���ماعيل 
الرئاس���ة ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )801543596(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / بس���ام محم���د محمد نصار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )414761528( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / مج���دي يون���س محمد 
ابو س���نيمه ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )401957519(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / وس���ام يحيى جبر جحا عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )400036083  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / معتز عوني عيس���ى كحيل 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )909497166( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / س���عد فارس سعد الدلو عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )905300901( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت 4 دول عربية مواقف اتسمت ب�"الحياد" من التطورات 
األخي���رة في تون���س، تمنت فيها لذلك البل���د العربي األمن 
واالس���تقرار، ودعت لتجنب التصعيد وانتهاج طريق الحوار، 

فيما لم تبد 17 دولة أخرى موقًفا حتى الساعة )9:50 ت.غ(.
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عس���كرية وأمنية مساء األحد، 
أعلن الرئيس التونسي قيس س���عّيد، تجميد اختصاصات 
البرلم���ان، وإعف���اء رئيس الحكومة هش���ام المشيش���ي من 
مهام���ه، عل���ى أن يتولى هو بنفس���ه الس���لطة التنفيذية 
بمعاونة حكومة يعّين رئيس���ها، األم���ر الذي رفضته غالبية 

الكتل البرلمانية.
قطر تدعو لتجنب الت�صعيد

وبه���ذا الخصوص، أك���دت قطر، ف���ي بيان أصدرت���ه وزارة 
خارجيتها، اإلثنين، أنها تتابع تطورات األزمة السياسية في 
تونس الشقيقة، داعية كافة أطراف األزمة إلى "إعالء مصلحة 
الشعب التونسي وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد".

وأعربت الدوحة عن أملها في أن "تنتهج األطراف التونس���ية 
طريق الحوار لتجاوز األزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسس���ات 

وتكريس حكم القانون".

الأردن يتمنى �صالمة تون�س
األردن بدوره أعلن في تغريدة لوزير خارجيته أيمن الصفدي، 
عبر "تويتر"، اإلثنين، أن المملكة تتابع التطورات في تونس.

وأعرب الصفدي عن أمله في أن "يتجاوز األشقاء التونسيون 
ه���ذه األوضاع الصعب���ة، وبما يحفظ س���المة تونس وأمنها 

واس���تقرارها، ويحق���ق طموحات ش���عبها العزي���ز، ويحمي 
مصالحه، ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته".

ال�صعودية حري�صة على ا�صتقرار تون�س
من جهتها، أكدت الس���عودية على لس���ان وزير خارجيتها 
فيصل ب���ن فرحان، اإلثني���ن، "حرصها على أمن واس���تقرار 
وازدهار الجمهورية التونس���ية الش���قيقة، ودعم كل ما من 

شأنه تحقيق ذلك".
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية التونسي 

عثمان الجرندي، مع بن فرحان "تطرق إلى آخر المس���تجدات 
وتطورات األوضاع في الجمهورية التونسية"، وفق ما نشرته 

وكالة األنباء السعودية الرسمية )واس(.
البحرين تتمنى لتون�س ال�صتقرار

وف���ي البحرين، أكد مجلس الوزراء خالل جلس���ته االعتيادية 
األس���بوعية، اإلثني���ن، أن���ه تاب���ع باهتمام آخ���ر التطورات 

بالجمهورية التونسية الشقيقة.
وأع���رب المجلس في بيان نش���رته وكالة األنب���اء البحرينية 

الرس���مية عن "تمنيات���ه لتونس الش���قيقة بتحقيق الخير 
والتقدم ومزيد من االستقرار والنماء".

17 دولة �صامتة
ف���ي حين لم تصدر أي مواقف عن 17 دولة عربية أخرى على 
قرارات الرئيس التونس���ي قيس س���عيد حتى س���اعة نشر 

التقرير.
وج���اءت ق���رارات س���عيد إث���ر احتجاجات ش���هدتها عدة 
محافظ���ات تونس���ية بدعوة من نش���طاء، طالبت بإس���قاط 
المنظوم���ة الحاكم���ة واتهمت المعارضة بالفش���ل، في ظل 

أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ 
عدته���ا حركة "النهضة" )53 نائبا م���ن أصل 217( "انقالبا"، 
واعتبرته���ا كتل���ة "قلب تون���س" )29 نائبا( "خرقا جس���يما 
للدس���تور"، ورفضت "كتلة التيار الديمقراطي" )22 نائبا( ما 
ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتالف الكرامة" )18 مقعدا(، 
ب�"الباطل���ة" فيما أيدتها حركة "الش���عب" )15 نائبا( والحزب 

الدستوري الحر )16(.
كم���ا أدان البرلمان الذي يترأس���ه راش���د الغنوش���ي زعيم 
"النهض���ة"، بش���دة في بيان الح���ق، قرارات س���عّيد، وأعلن 
رفضه لها، لكن الرئيس التونس���ي ش���دد في كلمة متلفزة 
عقب اجتماع م���ع قيادات نقابية، اإلثني���ن، على أن قراراته 
"دس���تورية، وتطبي���ق لما جاء في الفصل 80 من الدس���تور 
)..( ومن يدعي أن األمر يتعلق بانقالب فليراجع دروس���ه في 

القانون".

تطورات تونس عربيًا: 4 دول »تعلق بحياد« و17 تلتزم الصمت 

طهران/ االستقالل:
كش���فت وزارة األمن اإليرانية عن إحباط »مخطط إرهابي موس���ادي« »إسرائيلي« لتنفيذ أعمال 

تخريبية وإثارة االضطرابات في إيران.
وقالت الوزارة في بيان الثالثاء إن أجهزتها خارج الحدود »كشفت عن شبكة تجسس للموساد 

كانت تحاول التسلل من الحدود الغربية«.
وأوضحت أن »ش���بكة التجس���س التابعة للموس���اد كانت تمتلك كميات كبيرة من األس���لحة 
والذخائر«، مضيفة أنها »كانت تخطط الس���تخدام الذخائر بعمليات شغب في المدن وتنفيذ 
اغتياالت«. وزارة األمن اإليرانية أشارت في البيان إلى أن »الكيان الصهيوني حاول مرارًا تنفيذ 

عمليات تخريبية، بالتزامن مع االنتخابات األخيرة في البالد«.
ولفت بيان الوزارة إلى أن »األسلحة المصادرة تشمل مسدسات وبنادق ورصاص وقنابل يدوية، 
إلثارة االحتجاجات«. وفي 23 أيار/مايو الماضي أعلنت إيران إلقاء القبض على 3 خاليا إرهابية. 
واعتقلت قوى األمن اإليرانية مس���ببي االنفجار اإلرهابي الذي وقع في آذار/مارس الماضي، في 

منطقة سراوان جنوبي شرقي البالد.
وقب���ل ذلك، أعل���ن المدير الع���ام لمديرية األمن في محافظ���ة أذربيج���ان الغربية تفكيك 3 
ش���بكات تجسس، وإلقاء القبض على أعضائها. وفي مطلع شهر أيار/مايو الماضي، أعلن جهاز 
االس���تخبارات في حرس الثورة اإليراني، كش���ف وتفكيك جماعة ما يس���مى ب� »هبوط إيران«، 
التي تس���عى لتوحيد التيارات المعادية للجمهورية حول مح���ور أنصار الملكية، بتمويل من 
الحكومات الغربية والسعودية، وذلك خالل عملية أمنية جرت في محافظة أذربيجان الشرقية.

بيروت/ االستقالل:
ب���دأ رئيس ال���وزراء اللبنان���ي المكلف 
نجي���ب ميقاتي، الثالثاء، استش���ارات 
نيابي���ة في مق���ر البرلم���ان بالعاصمة 

بيروت، لتشكيل الحكومة.
وأفادت مص���ادر إعالمية ف���ي بيروت، 
أن ميقات���ي ب���دأ استش���اراته في مقر 
البرلم���ان، صباح الثالث���اء، بلقاء رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، مشيرًة أن تلك 
االستش���ارات غير ملزمة لرئيس الوزراء 

المكلف.
كم���ا التق���ى ميقات���ي رئي���س "تيار 
المستقبل" س���عد الحريري، الذي غادر 
من دون أي تصريح، وفق ذات المصادر.

���َف الرئي���س اللبنان���ي  واإلثني���ن، َكلَّ
ميشال عون، ميقاتي بتشكيل حكومة 
جديدة في بلد يعاني أزمتين سياسية 

واقتصادية.
وف���ي أول تصريح له عقب تكليفه، قال 
ميقات���ي، في كلمة ألقاه���ا من القصر 

الجمهوري في بعبدا )شرق بيروت(، إنه 
"تنفذ  إلى تش���كيل حكومة  سيسعى 
المبادرة الفرنسية" التي يمكن أن تنقذ 

البلد مما هو فيه.
والمبادرة المقص���ودة، أطلقها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بيروت، 
بع���د أيام م���ن انفجار مرف���أ العاصمة 
اللبنانية، في 4 أغس���طس/آب الماضي، 

لتشكيل حكومة جديدة.
وتنص المبادرة على تش���كيل حكومة 
"مس���تقلين" )غي���ر حزبيي���ن(، على أن 
يتبع ذل���ك إصالحات إدارية ومصرفية، 
لكنه���ا فش���لت آنذاك ف���ي الدفع نحو 
تش���كيل حكومة جدي���دة، إذ رفضتها 
قوى سياسية، واعتبرتها تدخال بشؤون 

البالد.
ومنتص���ف يوليو/تموز الج���اري، أعلن 
الحري���ري اعت���ذاره عن عدم تش���كيل 
بتش���كيلتين  بعدما تقدم  الحكوم���ة، 
وزاريتي���ن إلى عون، لك���ن األخير طلب 

تعدي���ال بال���وزارات، وه���و م���ا رفضه 
الحريري.

وطيلة نحو 9 أشهر، حالت خالفات بين 
ع���ون والحريري، دون تش���كيل حكومة 
لتخل���ف حكوم���ة تصري���ف األعم���ال 
التي استقالت  برئاسة حس���ان دياب، 
في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام 

من انفجار كارثي في مرفأ بيروت.
وتركزت الخالفات حول تس���مية الوزراء 
المس���يحيين، مع اتهام م���ن الحريري 
ينفي���ه ع���ون باإلصرار عل���ى الحصول 
لفريق���ه ومن ضمنه "ح���زب الله"، على 
"الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح 

بالتحكم في قرارات الحكومة.
وميقات���ي هو ثال���ث ش���خصية، بعد 
الحريري ومصطفى أديب، يكلفها عون 
استقالة حكومة  بعد  بتشكيل حكومة 
دياب، إثر انفجار المرفأ، الذي أسفر عن 
مقتل أكثر من 200 ش���خص وأصاب ما 

يزيد عن 6500 بجروح.

لبنان: ميقاتي يبدأ استشارات تأليف الحكومة األمن اإليراني يحبط مخططًا »إسرائيليًا« 
لتنفيذ أعمال تخريبية في البالد
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غزة/ االستقالل:
تواصل����ت مباريات كأس جوال لكرة الس����لة للمحافظات 
الجنوبية للموسم 2021_2022، بإقامة مباراتين، جمعت 
األولى خدمات البريج وجمعية الش����بان المسيحية، فيما 
واجه خدمات رفح منافس����ه ش����باب المغازي في المباراة 

الثانية، وذلك بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة. 
في اللقاء األول، تغلب خدمات البريج على جمعية الشبان 

المسيحية بنتيجة )108( مقابل )58(. 
افتتح الربع األول ببداي����ة قوية لخدمات البريج من خالل 

التناغم بين نجومه في تسجيل النقاط .
وفارق الخبرة و المهارة منح األفضلية ألبناء الزعيم فأبدع 
إبراهيم أبو رحال و ثائر عيسى بتسجيل الرميات الثالثية 
و أقنع عيد الش����اعر و محمد مهدي بالتسجيل من تحت 

السلة لينتهي هذا الشوط لصالح البريج » 13/27«.
و في الش����وط الثاني واصل أبناء البريج بسط سيطرتهم 
على مجريات اللق����اء دفاعيا و هجومي����ا و تناوب نجومه 
على تس����جيل النقاط من تحت السلة و من خارج القوس 
بالرميات الثالثية ليترجموا ذلك بالفوز بهذا الربع بنتيجة 

. »15/29 «
و في الربع الثالث حاول أبناء جمعية الش����بان المسيحية 
مجاراة العبي البريج و تناوب كال الفريقين على تس����جيل 
النقاط س����لة هنا و أخرى هن����اك و خطف الثنائي رمزي و 

زاهي س����ابا األنظار لكن طموحات أبناء الجمعية بالعودة 
للقاء اصطدمت بخبرة و مه����ارة أبناء البريج الذين نجحوا 

بالفوز بهذا الشوط أيضا بنتيجة » 15/20«.
و ف����ي الربع الراب����ع قدم نجوم البريج وصلة س����لوية على 
صعيد تس����جيل الرمي����ات الثالثية عبر ثائر عيس����ى و 

إبراهيم مصلح و التي وس����عت الفارق و قتلت طموحات 
العبي الجمعية بمجاراة أبناء البريج لينتهي هذا الشوط 
بف����ارق كبير للبريج بنتيج����ة » 32 / 15« و اللقاء بنتيجة 

إجمالية » 108 / 58«.
وفي اللقاء الثاني س����يطر خدمات رف����ح على نتائج أرباع 

المباراة، بدخوله الربع األول بكل قوة بدءًا من ثالثية محمد 
الهم����ص ثم تبع����ه زميله أحمد عبد الرحمن بتس����جيل 
11نقطة، وطه جبر 4 نقاط، بالمقابل سجل شباب المغازي 
عن طريق أحمد مهدي 6 نقاط، وموسى أبو غزال 6 نقاط، 
ومهن����د أبو غزال 4 نقاط، لينتهي الربع لمصلحة خدمات 

رفح 24_17.
وفي الرب����ع الثاني واصل العبو رفح تفوقهم بتس����جيل 
النقاط بثالثيتين لط����ه جبر و 7 نقاط ألحمد صالح منها 
ثالثي����ة، وثنائية لزكي حج����اج، فيما تن����اوب محمد أبو 
حط����ب وعبد العزيز مصلح ومهند أبو غزال وأحمد مهدي 
بتسجيل ثنائية لكل منهم لينتهي الربع لمصلحة رفح 

.11_15
وفي الرب����ع الثالث حاول العبو ش����باب المغ����ازي اللحاق 
بنتيجة المباراة بالضغط على حامل الكرة لكن سرعة نقل 
الكرة لخدمات رفح منحتهم األفضلية وتمكنوا من حسم 

نتيجة الربع لمصلحتهم بنتيجة 24_19.
وفي الربع الرابع استمر العبو رفح في تفوقهم، بينما دخل 
اليأس لقلوب العبي الشباب مع مرور الوقت وقدموا أسوأ 
مس����توى لهم في هذا الربع، فظهر طه جبر 4 مرات على 
خ����ط الرمية الحرة، و4 نقاط لكل م����ن أحمد صالح وأحمد 
عبد الرحمن، لينتهي الربع لمصلحتهم 19_9، وبنتيجة 

إجمالية 82_56.

انتصــاران للبريــج ورفــح فــي كــأس جــوال لكــرة السلــة

غزة / االستقالل: 
تأهل فريقا الصداقة وخدمات جباليا لنهائي بطولة 
الدوري العام لكرة الطائرة، بعد فوز األول على شباب 
جباليا بثالثة أشواط نظيفة، والثاني على نماء بذات 
النتيجة، ف����ي مباراتي اإلياب اللتي����ن أقيمتا على 

صالة سعد صايل غرب مدينة غزة.
وحسم نادي الصداقة مباراته مع فريق شباب جباليا 

لمصلحته بثالثة أشواط مقابل ال شيء.
و لم يجد الصداقة صعوبة كبيرة في إنهاء الشوط 
األول لصالحه، حيث تغلب بنتيجة )25_20( ، و في 
الش����وط الثاني تفوق الش����باب في بعض الفترات 
وكان األقرب لحسم الش����وط ، إال أن خبرة الصداقة 
حس����مت الش����وط بنتيجة )25_23( ، وفي الشوط 
الثالث تراجع أداء الشباب ليحسم الصداقة المباراة 

و الفوز بنتيجة )25_21(.
هذا واكتس����ح فري����ق خدمات جبالي����ا نظيره نماء، 

بثالثة أشواط نظيفة.

و لم يجد الخدمات أي صعوبة في حس����م المباراة، 
حيث هيمن العبو الخدمات على مجريات المباراة و 

األشواط الثالثة.
وفاز الخدمات في الش����وط األول بسهولة بنتيجة 
)25_18(، و ف����ي الش����وط الثان����ي ع����اد و انتصر 

)25_19(, و في الشوط الثالث كرر النتيجة و تغلب  
.)19_25(

يذك����ر أن مباراتي الذهاب انته����ت بفوز الصداقة 
بثالثة أش����واط مقابل شوط واحد, فيما فاز خدمات 

جباليا بثالثة أشواط نظيفة.

غزة/ االستقالل: 
انطلقت منافسات دوري جوال لكرة الطائرة جلوس للعام 2021/2020، في صالة 
الشهيد سعد صايل بغزة، بمباراة جمعت نادي الصداقة الرياضي ونادي السالم.  
وحق���ق الصداقة الفوز بنتيجة "2 /0" على نظيره اآلخر، وس���ط أجواء من التفاعل 
وبحضور أسرة اتحاد كرة الطائرة جلوس وأسرة جوال والطواقم الفنية للفريقين. 
وتأتي هذه المباراة ضمن الدوري الذي يتم تنفيذه من خالل االتحاد الفلسطيني 
لكرة الطائرة جلوس والتابع للجنة البارالمبية الفلسطينية للموسم الحالي، والتي 
يش���ارك به عدد 6 أندية رياضية، وستستمر اللقاءات بين األندية التي تأهلت 

بناء على نتائج المباريات، وسيكون آخر لقاء في الدوري بتاريخ 29 /2021/07. 
جدير بالذكر أن ش���ركة االتصاالت الخلوية جوال، راعي الرياضة الفلسطينية، 
وتقدم دعمها الكبير للرياضة واالتحادات المختلفة "السلة، اليد، الطائرة، بطولة 
الكاراتيه، كرة الطاولة والطائرة جلوس" عدا عن رعايتها للمنتخب الوطني لكرة 
القدم "الفدائي"، من منطلق رسالتها في دعم الطاقات الشبابية الفلسطينية، 

التي تحقق النجاحات ميدانيا وعالميًا. 

انطالق دوري جوال لكرة الطائرة 
جلوس للموسم 2021/2020

تأهل الصداقة وخدمات جباليا لنهائي دوري »جوال« لكرة الطائرة

طوكيو/ االستقالل:
يلتقي منتخ���ب مص���ر األولمبي لك���رة القدم مع 
أس���تراليا، ظهر اليوم األربعاء ، على ملعب مياجي، 
ضمن الجول���ة األخيرة من مرحلة المجموعات لدورة 

األلعاب األولمبية.
ويملك الفراعن���ة في جعبتهم نقط���ة واحدة من 
مباراتين، بعد التعادل السلبي مع إسبانيا، والهزيمة 

أمام األرجنتين بهدف دون رد.
وال توجد أي خي���ارات أمام منتخ���ب مصر، بقيادة 
المدرب ش���وقي غريب، إال الفوز على استراليا، من 
أجل المنافسة على حجز مقعد وصيف المجموعة، 

والتأهل إلى ربع نهائي األولمبياد.
وسبق أن خسر شوقي غريب أمام األرجنتين، عندما 
كان مدرًب���ا لمنتخب الش���باب المص���ري في كأس 

العالم 2001، بنتيجة )1/7(.
إال أن خس���ارة الفراعنة حينها كانت نقطة انطالق 
لهم لكتابة التاري���خ، وتحقيق أفضل إنجاز عالمي 
لكرة القدم المصرية، بحصد الميدالية البرونزية في 

المونديال.
فقد لع���ب المنتخب المص���ري بعد عب���ور مرحلة 

المجموعات م���ع أمريكا، ونجح ف���ي الفوز بهدفين 
نظيفي���ن، قب���ل أن يتف���وق على هولن���دا في ربع 

النهائي )1-2(.
وانهزم أمام غانا في نصف النهائي بهدفين دون 
رد، ليفوز بع���د ذلك على باراج���واي )1-0( في لقاء 

تحديد صاحب المركز الثالث.

وكان الفراعنة قد اس���تهلوا مش���وارهم في كأس 
العال���م وقتها بتعادل س���لبي مع جاماي���كا، مثلما 
حدث أمام إسبانيا في األولمبياد، ثم خسارة على يد 
األرجنتين، قبل الفوز على فنلندا )2-1(، ليتأهلوا في 
الوصافة خلف التانجو ب�4 نقاط، وهو نفس الرصيد 
الذي يحتاجونه اآلن للبقاء ضمن حسابات الصعود.

هل تكون أستراليا بوابة األولمبي المصري لتكرار انتفاضة 2001؟

طوكيو/ االستقالل: 
حل الس���باح الفلس���طيني يزن البواب في المركز الثالث في مجموعته، ضمن 
منافس���ات س���باق 100 متر حرة ب���دورة األلعاب األولمبي���ة المقامة بالعاصمة 
اليابانية طوكيو خالل الفترة من 23 يوليو/ تموز حتى 8 أغسطس/ آب المقبل.

وسجل الس���باح البواب زمنًا قدره 54.51 ثانية، وهو أقل من رقمه السابق الذي 
يحمله ب� 54.19 ثانية، ليودع البطولة.

وعلى صعيد لعبة الجودو، خرج الالعب وسام أبو ارميلة من دور ال� 32 ، في أعقاب 
خسارته أمام األلماني ريسيل دومنيك )0/10(.

وتشارك فلسطين في دورة األلعاب األولمبية الصيفية بخمسة رياضيين في 4 
ألعاب وهي السباحة والجودو وألعاب القوى ورفع األثقال.

البواب وأبو 
ارميلــة

 يودعــان 
أولمبياد طوكيو
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أعلن أنا المواطن / ابراهيم مصباح رمضان الزيان  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802133710( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / احمد عبدالمعطي هويمل 
ابو عي���ادة عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)935026450   ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / محمد يوس���ف س���رحان 
الحس���نات عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)410063127  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / س���مير صالح سعيد ابو ديه 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )906975776( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ابراهيم علي جمعه ش���عت 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )962452645( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أمال احميدان رش���يد شعت 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )913946224( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / اهواز فارس عبد فتوح عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )912277753( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

مواجه���ات الت���ي اندلع���ت بين 
مئات المواطنين وجنود االحتالل 
اإلس���رائيلي على جبل صبيح في 
قري���ة بيتا جنوب نابلس ش���مال 

الضفة الغربية المحتلة. 
وق���ال أحم���د جبري���ل مس���ؤول 
الهالل  في  والطوارئ  اإلس���عاف 
األحمر الفلس���طيني أن المواطن 
أمج���د ط���ه حماي���ل )24 عام���ا( 
حي  إحداهما  برصاصتين  أصيب 
بالقدم واألخرى مطاط بالرأس اثر 
اط���الق النار عليه م���ن قبل جنود 
االحتالل اإلسرائيلي وقد تم نقله 
إلى المستش���فى لتلق���ي العالج 
لكن  بالخطيرة  إصابت���ه  ووصفت 

مستقرة« .
واضاف جبريل »أن مواطنًا أصيب 
بح���روق وآخ���ر أصي���ب نتيج���ة 
س���قوط، فيما أصيب 43 مواطنًا 
آخري���ن بح���االت االختن���اق جراء 
إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي 
لعشرات من قنابل الغاز المسيل 
للدموع ص���وب المواطنين الذين 
تم تقدي���م اإلس���عافات األولية 

الميدانية لهم« .
وتأتي هذه المواجهات مع قوات 
االحتالل عق���ب اقتحامها منطقة 

كرم نمر ق���رب جب���ل صبيح في 
بلدة بيتا تزامًنا مع إقامة مهرجان 

ثقافي بالمنطقة.
أن  محلي���ة  مص���ادر  وأوضح���ت 
المس���اجد في بل���دة بيتا أطلقت 
دع���وات للنفي���ر الع���ام الى كرم 
نمر ق���رب جبل صبيح لمس���اندة 
الش���بان في المواجهات مع قوات 

االحتالل.
اإلرب���اك  فعالي���ات  وتتواص���ل 
الليلي منذ حوالي ثالثة ش���هور 
في بل���دة بيتا ق���رب جبل صبيح 
جنوب نابل���س، رفضًا إلقامة بؤرة 

استيطانية بالقرب من البلدة.
فيم���ا، قمع���ت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، مساء أمس الثالثاء، 
رافض���ة  جماهيري���ة  مس���يرة 

لالستيطان في األغوار الشمالية.
واعت���دت ق���وات االحت���الل على 
المش���اركين في المس���يرة التي 
دع���ت هيئ���ة مقاوم���ة الج���دار 
العمل  وفصائ���ل  واالس���تيطان، 
الوطني، قرب عين الحلوة، بالضرب 
واعتقلت شابا  الفلفل،  غاز  وبرش 
واإلغماء  باالختن���اق  إصابته  بعد 
نتيجة رش���ه بغاز الفلفل بشكل 

مباشر على الوجه.

وقالت مصادر في جمعية الهالل 
األحمر الفلس���طيني إن طواقمها 
تعامل���ت م���ع أربع إصاب���ات بغاز 

الفلفل خالل قمع المسيرة.
كم���ا اعت���دت ق���وات االحت���الل 
المس���يرة  خ���الل  اإلس���رائيلي، 
الجماهيرية على محافظ طوباس 
يون���س  الش���مالية  واألغ���وار 
العاصي، ورئي���س هيئة مقاومة 
وليد  الوزير  واالس���تيطان  الجدار 

عساف.
وال���ى ذلك، اقتحمت ق���وة كبيرة 
من جيش االحتالل، مس���اء أمس 
الثالث���اء، ح���ي بئر أي���وب ببلدة 
سلوان في القدس المحتلة عقب 
تمكن ش���بان فلس���طينيين من 
إح���راق عامود يضم عدة كاميرات 

تابعة لالحتالل.
وف���ي ح���ي وادي حل���وة، أفادت 
مص���ادر محلية أن قوات االحتالل 
نصبت حاجزًا عس���كريًا لتعطيل 

حياة المواطنين.
كاميرات  الش���بان  ويس���تهدف 
المراقب���ة لما تش���كله من خطورة 
من خالل تعقبها ورصدها لسكان 
المواجهات  الحي وخاصة خ���الل 
التي تشهدها البلدة بشكل شبه 

يومي. ويتهدد 6 أحياء في سلوان 
خط���ر ه���دم منازله���م بالكامل، 
بدع���وى البن���اء دون ترخيص، أو 
لمصلحة  وطرد سكانها  بإخالئها 

الجمعيات االستيطانية.
وفي الخليل، أزالت قوات االحتالل 
الثالثاء، عددا  أمس  اإلس���رائيلي 
االس���تيطانية  الكرفان���ات  م���ن 
أعوام بمعسكر  التي نصبها قبل 
الخلي���ل  جن���وب  “المجنون���ة” 

بالضفة الغربية.
وحس���ب أهالي المنطق���ة، كانت 
تمركزها  أع���ادت  االحتالل  قوات 
ووضعت  ‘المجنونة’  معسكر  في 
خمس���ة “كرفانات” جديدة فيه 
ع���ام 2010، بع���د أن أخلته لمدة 
سبعة ش���هور تقريبًا، وجاء وضع 
ه���ذه ‘الكرفان���ات’ حينه���ا في 
ظ���ل تصعي���د إس���رائيلي ببناء 

المستوطنات.
مس���توطنون  اقتح���م  فيم���ا، 
الثالثاء،  ام���س  متطرفون، صباح 
من  المب���ارك  األقصى  المس���جد 
باب المغاربة بحراسة مشددة من 

شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
اإلسالمية  األوقاف  دائرة  وأفادت 
المحتلة ف���ي بيان  الق���دس  في 

صحفي أن 89 مستوطًنا اقتحموا 
المس���جد األقصى خ���الل الفترة 
باحاته،  في  وتجول���وا  الصباحية، 
باإلضافة إلى اقتحام ١٠٤ عناصر 
من شرطة االحتالل بلباس مدني.

أدوا  المس���توطنين  أن  وأوضحت 
طقوًس���ا تلمودي���ة علني���ة ف���ي 
باحات���ه، وتلق���وا ش���روحات عن 

»الهيكل« المزعوم.
االحت���الل  ش���رطة  واحتج���زت 
األقصى  بوابات  عل���ى  المتمركزة 
بعض هويات المصلين الوافدين 
م���ن الق���دس والداخ���ل المحتل 
للمس���جد، كما احتجزت فتاة عند 
باب المل���ك فيصل، أح���د أبواب 
المس���جد، وس���لمتها اس���تدعاًء 

للتحقيق.
كم���ا منع���ت ق���وات االحت���الل 
فلس���طينيين من الضفة الغربية 
م���ن دخ���ول المس���جد األقصى، 

وهددتهم باالعتقال على أبوابه.

ا  ض المسجد األقصى يومًيّ ويتعرَّ
وانتهاكات  اقتحامات  لسلس���لة 
بحي���ث  المس���توطنين،  م���ن 
يتخلله���ا اس���تفزازات للمصلين 
اعتقال  وعمليات  الفلسطينيين، 

وإبعاد عن المسجد.
وتتم االقتحام���ات على فترتين: 
صباحي���ة، وبع���د ص���الة الظهر؛ 
عبر باب المغاربة، الذي تس���يطر 
س���لطات االحتالل على مفاتيحه، 
القدس عام  منذ احتالل مدين���ة 
1967. وف���ي الس���ياق، اقتح���م 
، مدينة  مس���توطنون فجر امس 
جي���ش  م���ن  بحماي���ة  نابل���س 
 20« القن���اة  وبحس���ب  االحتالل. 
العبري���ة، ف���إن أكثر م���ن 1000 
نابلس  مدينة  اقتحموا  مستوطن 

بحماية من الجيش.
وأضافت القناة بأن المستوطنين 
تلمودية  وطق�وس���ًا  صلوات  أدوا 

عند منطقة »قبر يوسف«.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
اس���تدعت س���لطات االحتالل -امس الثالثاء- عدة نساء فلس���طينيات من الداخل المحتل على خلفية صالتهن 
وتواجدهن في المسجد األقصى المبارك. وذكرت مصادر في الداخل المحتل أن قوات االحتالل استدعت شقيقة 
الش���يخ رائد صالح الحاجة ناهدة أبو ش���قرة م���ن أم الفحم وابنتها منتهى للتحقيق معهن في مركز القش���لة 
بالق���دس المحتلة. كما اس���تدعى االحتالل المواطنة س���ماح محاميد من أم الفحم للتحقيق في مركز القش���لة، 

بعد أن احتجز بطاقتها الشخصية منذ األحد الماضي أثناء تواجدها بمصلى باب الرحمة في المسجد األقصى.
وطالت االستدعاءات الشاب معاذ محمدي من قرية شعب في الداخل المحتل بعد أن اقتحمت قوات االحتالل 
منزله وفتش���ته على خلفية صالته في األقصى. واعتقل االحتالل الش���اب محمدي قبل أس���بوع وأبعده عن 
المسجد األقصى. وسبق أن احتجزت قوات االحتالل فتاة مقدسية على باب الملك فيصل، وأبلغتها باإلبعاد 
عن المس���جد األقصى حتى شهر 11 المقبل، كما سلمتها ورقة اس���تدعاء للتحقيق في مركز القشلة. يأتي 
ذل���ك بالتزامن مع الذكرى الرابع���ة لهبة البوابات االلكترونية التي أجبرت االحت���الل على إزالتها من مداخل 

األقصى منكسرًا أمام إرادة المقدسيين وصمودهم، في هبة أطلق عليها في حينه "هبة باب األسباط".

رام الله / االستقالل:
 أفادت هيئة ش���ؤون االس���رى والمحررين، بأن محكمة سالم العس���كرية، مددت امس الثالثاء، توقيف 
األس���ير عب���د الله أبو بكر، والذي يمر بوض���ع صحي صعب بعد إطالق النار عليه م���ن قبل جنود االحتالل 
اإلسرائيلي، وإصابته بعدة رصاصات. وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المحكمة قررت تمديد التوقيف 
لم���دة ثمانية أيام، علما أنه يتواجد حاليا في مستش���فى الخضيرة داخل أراضي العام 48، مقيد األيدي 
والقدمين، وخضع لعدة عمليات جراحية، وما زال في غرفة العناية المكثفة ووضعه الصحي خطير جدا.

غزة/ االستقالل: 
حذرت بلدية غزة من اس���تمرار توقف العمل 
في 13 مش���روعًا في مجال البني���ة التحتية 
في أنحاء متفرقة من المدينة منذ مايو/ أيار 
الماضي؛ مش���ددة على أن اس���تمرار توقف 
العمل نتيجة منع إدخ���ال المواد الالزمة عبر 
المعاب���ر اإلس���رائيلية من ش���أنه أن يفاقم 
األوضاع المتأزمة؛ خاصة إذا حل فصل الشتاء 

قبل االنتهاء من تنفيذ تلك المشاريع.
وص���ل  تصري���ح  ف���ي  البلدي���ة،  وذك���رت 
"االس���تقالل"، أن العمل توقف في المشاريع 
منذ بدء الع���دوان نتيجة إغالق المعابر ومنع 
سلطات االحتالل دخول المواد الالزمة ألعمال 
التطوير واإلنش���اء ومنها مادة البس���كورس، 
والمواد  الصح���ي،  الصرف  مناه���ل  وأغطية 
الالزمة في صناعة بالط الشوارع ومواد أخرى 
تلزم للمش���اريع. وأش���ارت إلى 16 مش���روًعا 
آخ���ر كان من المفترض الش���روع فيها؛ إال أن 
اس���تمرار حالة إغ���الق المعاب���ر ومنع دخول 
المواد الخام لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، 

أخر بدء تنفيذها.
وجددت البلدية تحذيرها من اس���تمرار تأخر 
عملية إعادة اإلعمار للشوارع والبنية التحتية 
الت���ي ت���م تدميره���ا بفعل االس���تهداف 

اإلسرائيلي خالل العدوان األخير.
وأكدت أن األضرار الت���ي خلفها العدوان لم 
يتم إصالحه���ا حتى اللحظة؛ وم���ا جرى هو 

أعمال فتح وتس���وية للشوارع والمفارق التي 
ت���م قصفها، ووصل بش���كل أول���ي ومؤقت 
لش���بكات المياه والص���رف الصحي وخطوط 
اإلن���ارة، وإجراء صيانة مؤقتة لمحطة الصرف 
الصحي رقم 1 التي تعرضت ألضرار جسيمة 

خالل العدوان.
وأش���ارت إل���ى أن 3 خطوط رئيس���ية ناقلة 
لمياه األمطار في مناطق مختلفة من المدينة 
تعرض���ت ألضرار كبيرة، محذرة أن اس���تمرار 
تأخي���ر البدء بإع���ادة إصالحها قد يتس���بب 
بحدوث حاالت غرق كبير في الش���وارع خالل 

موسم األمطار القادم.
كم���ا ح���ذرت البلدية من ح���دوث هبوط في 
التربة في المناطق الت���ي تعرضت للقصف 
بسبب تس���رب المياه العادمة ومياه الشرب 
لباطن األرض؛ مما قد يتس���بب بمخاطر على 
المواطنين وممتلكاته���م المجاورة للمناطق 

المتضررة من القصف.
البلدي���ة كافة المؤسس���ات المحلية  ودعت 
والدولي���ة لس���رعة التدخ���ل والضغط على 
االحتالل لفت���ح المعابر إلدخال المواد الالزمة 
الس���تئناف العمل في المش���اريع والبدء في 
عملي���ة إعادة إعمار األض���رار التي لحقت في 
البني���ة التحتي���ة والمرافق خ���الل العدوان 
تجنبًا لتفاقم األوضاع وحدوث أزمات صحية 

وبيئءة وإعاقة مصالح المواطنين.
وخالل الع���دوان اإلس���رائيلي األخير؛ قدرت 

األضرار التي لحقت بقطاعات البنية التحتية 
بنح���و 158 ألف متر مربع من الش���وارع، و54 
ألف م���ن األرصفة، و26 أل���ف متر طولي من 
ش���بكات المي���اه، و23 ألف مت���ر طولي من 
ش���بكات الصرف الصحي، باإلضافة إلى 14 
ألف مت���ر من ش���بكات اإلن���ارة، و2850 من 
خطوط تصريف مياه األمطار، ومحطة الصرف 

الصحي رقم 1، ومرافق أخرى للبلدية.
وأوضحت البلدية أن أبرز المشاريع المتوقفة 
عن العمل هي: مش���روع تطوير ش���ارع غرب 
الجالء، ومش���روع تطوير الش���وارع المحيطة 
بم���دارس الع���ودة ش���مال غ���رب المدينة، 
ومشروع تطوير شارع كردش في حي الشيخ 
عجلين، ومش���روع إنشاء شارع أبراج السعادة 
بحي تل الهوا، ومشروع تطوير شارع نيلسون 
مانديال بحي الش���جاعية، ومش���روع تركيب 
نظ���ام طاقة شمس���ية في مبنى الحاس���وب 
بمقر البلدية الرئيس، ومشروع إنشاء شبكات 
صرف صحي ف���ي مناطق متفرقة في مدينة 
غزة، ومشروع تطوير ش���وارع في حي التفاح 
الغربي، ومش���روع إنشاء شارع خالد بن الوليد 
وش���ارع بدر وجزء من ش���ارع أمين الحسيني، 
ومش���روع تطوير شارع الكلية الجامعية بحي 
الزيت���ون، ومش���روع تطوير أجزاء من ش���ارع 
الجزائر خلف الجامعة اإلس���المية، مش���روع 
صيانة ط���رق طبقات إس���فلتية في مناطق 

متفرقة من مدينة غزة.

بلدية غزة تحذر من استمرار توقف مشاريع البنية التحتية االحتالل يستدعي فلسطينيات من 
أراضي 48 بسبب الصالة في األقصى

هيئة األسرى: االحتالل يمدد توقيف 
األسير المصاب عبد الله أبو بكر ثمانية أيام

اإ�صابات يف مواجهات ..
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االستقالل/ وكاالت:
بقي اللون الزهري طاغيًا على بحيرة في باتاغونيا األحد بس���بب انس���كاب مواد 
كيميائية من مخلفات ش���ركات صيد محلية، في ظاهرة تقلق سكان المنطقة 

الواقعة في جنوب األرجنتين.
وق���ال عالم البيئ���ة بابلو الدا »ما حصل يمثل بنظرنا صورة عن إهمال س���لطات 
المقاطعة. من يجب عليهم السيطرة على الوضع هم الذين يسمحون بتسميم 

السكان«.
وكان المس���ؤول عن الرقابة البيئية في المقاطعة خوان ميش���يلو قال األسبوع 
الماض���ي إن »اللون األحمر ال يلحق أي ضرر وس���يختفي في غضون أيام قليلة«، 
موضحا أن شركة تنقل النفايات السائلة من شركات الصيد كان قد »ُسمح لها 

بسكب سوائل في بحيرة كورفو«.
وتقع هذه البحيرة الممتدة على مساحة تراوح بين 10 و15 هكتارا، على بعد 30 

كيلومترًا من مدينة تريليو التي تعّد 120 ألف نسمة، في مقاطعة تشوبوت.
ويعزى هذا اللون إل���ى وجود كبريتات الصوديوم، وه���ي مادة حافظة مضادة 
للبكتيريا تستخدم لتخزين جراد البحر النروجي قبل التصدير، وهي لّوثت المياه 

الجوفية لنهر تشوبوت.
وقد اشتكى السكان المحليون أيضًا من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات.

مخلفات شركات صيد  تحّول 
بحيرة أرجنتينية للون الزهري 

) APA images (  املواطن اأحمد احلاج يردد "الدحية" اأثناء بيعه املثلجات جللب الزبائن و�سط قطاع غزة

االستقالل/ وكاالت:
يؤك���د الباحثون إنه من الممكن االس���تفادة من 
تقنيات شاش���ات اللمس الخاصة بالمليارات من 
أجهزة الهواتف المحمول والكمبيوترات اللوحية 
التي تستخدم في مختلف أنحاء العالم كوحدات 
استش���عار تدخل في ش���تى مج���االت القياس 

والبحث العلمي.
واثبت فريق بحثي من جامعة كامبردج البريطانية 
إمكانية استخدام شاشة لمس تقليدية للتعرف 
على ملوثات التربة أو مياه الشرب عن طريق وضع 

عينات من المياه أو التربة على سطح الشاشة.

ومن خالل تقنية جديدة، نجحت شاشات اللمس 
في الوصول إلى نفس نتائج األجهزة المعملية 
التي تس���تخدم في نفس الغرض، وهو ما يؤكد 
إمكانية اس���تغالل هذه الشاش���ات كوس���يلة 

رخيصة وفعالة لدراسة تلوث التربة والمياه.
وتعمل شاش���ات اللمس عن طريق ش���بكة من 
األقط���اب الكهربائي���ة المثبتة على س���طحها، 
وعندما يعترض طرف أصبع المستخدم المجاالت 
الكهربائية لهذه األقطاب، يقوم الهاتف تلقائيا 

بتسجيل هذا التغيير وتحويله إلى إشارة.
ونق���ل الموق���ع اإللكترون���ي »في���ز دوت أورج« 

المتخصص ف���ي التكنولوجيا عن الباحث رومان 
ديلي من معهد كامبردج للتصنيع، وهو رئيس 
فريق الدراسة، قوله: »كنا نريد معرفة ما إذا كان 
من الممك���ن التفاعل مع ه���ذه التقنية بصورة 
مختلف���ة دون الحاجة إلدخ���ال تغييرات جذرية 

على الشاشة«.
وأوضح قائال: »بدال من تفس���ير اإلشارة القادمة 
من أصبع المستخدم، تس���تطيع الشاشة قراءة 
الكه���ارل الموجودة ف���ي التربة أو المي���اه، نظًرا 
ألن ه���ذه األيونات تتفاعل أيض���ا مع المجاالت 

الكهربائية«.

استخدام شاشات الهواتف المحمولة لقياس تلوث التربة والمياه

االستقالل/ وكاالت:
افتتح األسبوع الماضي أول مطعم للحيوانات األليفة في شيوهوي بشنغهاي، 

ما جذب انتباه العديد من محبي الحيوانات األليفة.
وتتضمن قائمة الطعام، بحسب »شينخوا« أكثر من 20 نوًعا من الطعام حصرية 
للحيوانات األليفة، وتتراوح أسعار األطباق من 19.9 يوان إلى 198 يوان. ويشهد 
س���وق الحيوانات األليفة في الصين حالًيا اتجاهات جديدة مثل االس���تهالك 
التنوعي والذكي، كما تتحول المنتجات التي يشتريها المستهلكون للحيوانات 

األليفة من طعام ولعبة إلى مجموعة متنوعة من التجارب والخدمات.

افتتاح أول مطعم للحيوانات 
األليفة في شنغهاي الصينية

االستقالل/ وكاالت:
ُعثر على عملة ذهبي���ة نادرة من »أغلى حطام 
س���فينة في العالم«، »نويس���ترا سينورا دي 

أتوتشا« المشؤومة، قبالة فلوريدا كيز.
 Mel واكتشف زاك مور، المهندس في شركة
Fisher›s Treasures، العملة الذهبية في 16 
يوليو، لتك���ون الرقم 121 التي عثر عليها من 

الحطام واألول منذ عام 2001.
وكتبت Mel Fisher›s Treasures في منشور 
بالمدونة: »تقدر قيمتها اليوم بما ال يقل عن 

98 ألف دوالر، أو أكثر«.
وأضافت الش���ركة: »هذا االكتش���اف الجديد 

للعمل���ة الذهبي���ة يأتي قبل أي���ام قليلة من 
الذكرى السادسة والثالثين الكتشاف أتوتشا 

Motherload عام 1985«.
وعندما تحطمت »نوسترا دي أتوتشا« في عام 
1622، كانت تحم���ل كمية هائلة من الذهب 
والفضة واألحجار الكريمة وغيرها من األشياء 
الثمينة المتجهة للمكتشف الجديد. وتشير 
التقديرات إلى أن قيمة شحنتها بلغت حوالي 

400 مليون دوالر.
 Mel ويع���د مور عضوًا ف���ي س���فينة اإلنقاذ
Fisher›s J.B. Magrude، والتي كانت تعمل 

في موقع غرق السفينة لبعض الوقت.

وكان وال���د زاك، بي���ل، جزءًا م���ن الطاقم الذي 
اكتشف في األصل »نوسترا دي أتوتشا« في 

عام 1985.
وفي عام 2014، أعلنت »نويس���ترا سينورا دي 
أتوتشا« كأكثر حطام سفينة في العالم قيمة 

وفقا لموسوعة غينيس لألرقام القياسية.
وكانت تحمل 40 طنًا من الذهب والفضة، إلى 
جان���ب 70 رطال من الزمرد عندما دمرها إعصار 

في سبتمبر 1622.
ونجا خمسة أشخاص فقط من طاقمها البالغ 
265، بمن فيهم ثالثة بحارة وعبدان، تمكنوا 

من الفرار من السفينة قبل أن تغرق.

غّواص »يصطاد« عملة ذهبية بقيمة 98 ألف دوالر!
االستقالل/ وكاالت:

يتوقع خبراء شركة Philip Morris International ، أن تستخدم السلطات البريطانية 
في مكافحة التدخين، األس���لوب الذي اعتمدته ضد الس���يارات التي تس���تخدم وقود 

البنزين.
وتش���ير صحيف���ة The Daily Telegraph، إلى أن المدير التنفيذي للش���ركة، أندريه 

كاالنتسوبولس، وورئيس مجلس اإلدارة، ياسيك أولزاك، عبرا عن هذا االعتقاد.
ولكنهما في نفس الوق���ت، ال ينكران أن الحكومة البريطانية قد طورت نهجا »تقدميا« 
لتنظيم س���وق الس���جائر اإللكترونية وغيرها من أجهزة تسخين التبغ، كالتي تنتجها 
ش���ركة Philip Morris IQOS. وتستعد الشركة مس���تقبال إلنتاج نظم تسخين التبغ 

ووسائل مكافحة التدخين.
ويذكر أن إدارة شركة فيليب موريس إلنتاج السجائر، أعلنت سابقا عن نيتها تخفيض 
إنتاج كل ما له عالقة بدخان التبغ، واستثمرت في هذا المجال أكثر من 8 مليارات دوالر.

اكتشاف طريقة جذرية لمكافحة التدخين

االستقالل/ وكاالت:
أردى شرطي في جمهورية الكونغو الديموقراطية طالبًا لم 
يكن يضع كمامة أثناء تصويره مقطع فيديو في ش���وارع 

العاصمة، كما قال شهود األحد.
وروى باس���يان أوديا الذي كان حاض���رًا خالل الحادث "كان 
صديقنا أونوري شاما وهو طالب في كلية اآلداب في جامعة 
كينشاسا، يصور مقطع فيديو كجزء من متطلبات األعمال 

التطبيقية في التمثيل".
وأضاف "طلب منه شرطي وضع كمامة أثناء التصوير. ورغم 
تفس���يراته )ش���اما( وبعد أن أراه الكمامة، غضب الشرطي 
ال���ذي كان يتوقع أن يعرض عليه المال واتهمه بالمقاومة 

وأطلق عليه النار من مسافة قريبة".

وروى ش���هود آخرون قصة مماثلة إلذاع���ة "توب كونغو" 
الش���عبية باإلضاف���ة إلى العدي���د من المواق���ع اإلخبارية 

اإللكترونية.
وصرح قائد شرطة كينشاس���ا الجنرال سيلفانو كاسونغو 
بأن الشرطي المسؤول عن حادث إطالق النار هرب وشرطة 

المدينة تبحث عنه.
وب���ات وضع الكمامة أم���رًا إلزاميًا ف���ي جمهورية الكونغو 
الديموقراطي���ة، م���ع تغري���م المخالفي���ن 10 آالف فرنك 

كونغولي )خمسة دوالرات(.
وف���ي كينشاس���ا، ُتتهم الش���رطة بانتظ���ام بالمضايقة 
وباالحتفاظ باألموال التي يجمعونها من المخالفين الذين 

ال يضعون كمامة.

شرطي يقتل طالبًا لعدم وضعه كمامة في الكونغو
الرياض/ االستقالل:

في  ارتفاع قياس���ي لدرجة الحرارة، أعلن المركز 
الوطني الس���عودي لألرصاد، أول أمس »االثنين« 
تس���جيل مدينتين س���عوديتين نصف درجة 
حرارة الغليان، ببلوغهم���ا 50 درجة مئوية، فيما 
اقترب���ت 8 مدن أخرى من نص���ف درجة الغليان 
بدرجات تراوح بين 48.5 درجة و45 درجة مئوية.
وكشف المركز الوطني لألرصاد أن مدن السعودية 
األعلى ح����رارة اإلثنين هي كالتال����ي: القيصومة 
وحفر الباطن )50 درجة(، األحس����اء )48.5 درجة(، 

الدم����ام )48.4(، رفحاء )47 درجة(، القصيم )46(، 
الرياض وينبع وعرعر وسكاكا )45 درجة(.

وتوقع المركز أن يس���تمر الطق���س حارًا الثالثاء 
)أمس( مع نشاط للرياح السطحية المثيرة لألتربة 
والغب���ار التي تحد من م���دى الرؤية األفقية على 
منطقتي الري���اض والقصيم وأجزاء من المنطقة 
الشرقية ومنطقة الحدود الش���مالية، تمتد إلى 
األجزاء الش���رقية من المرتفعات الغربية كذلك 
على س���واحل منطقتي مك���ة المكرمة والمدينة 

المنورة.

مدينتان سعوديتان تسجالن نصف درجة الغليان!


