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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت قناة »كان« العبرية، أمس األحد، إن مصر 
تستعد الستئناف االتصاالت بين »إسرائيل« 

وحركة حماس حول صفقة تبادل األسرى.
وبين���ت القن���اة العبري���ة، أن مص���ر س���تبدأ 

االتصاالت من جديد بعد األعياد اليهودية.

وكان���ت القناة العبرية قد كش���فت عن تقدم 
ف���ي مفاوضات صفق���ة تبادل األس���رى بين 

»إسرائيل« وحماس.
وبين���ت أن »هناك تقدمًا كبيرًا وملموس���ًا في 
االتص���االت الجاري���ة من أجل عودة األس���رى 

والمفقودين اإلسرائيليين لدى حماس«.

قناة عبرية: مصر تستعد الستئناف 
االتصاالت حول صفقة تبادل األسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين "االسرائيليين"، يوم 
أمس، باحات المس���جد األقصى المبارك في مدينة 
الق���دس المحتلة، تح���ت حماية ق���وات االحتالل 

االس���رائيلي، وس���ط إطالق دعوات اس���تيطانية 
متطرفة القتحامات واس���عة للمس���جد، في الوقت 
اإلس���رائيلي،  االحت���الل  ذات���ه، نفذت س���لطات 
عملي���ات تجريف داخ���ل مقبرة اليوس���فية بباب 

األس���باط ف���ي مدينة الق���دس المحتل���ة. اقتحم 
عشرات المستوطنين، أمس األحد، باحات المسجد 

حماية  تح���ت  المب���ارك،  األقص���ى 
قوات االحتالل، وسط إطالق دعوات 

االحتالل ينفذ أعمال تجريف بمقبرة الشهداء في القدس

مستوطنون يدعون القتحامات واسعة لألقصى 
خالل فترة األعياد وسط دعوات النفير لحمايته

جرائم القتل في الداخل المحتل.. 
إجرام مخطط ُيغذيه االحتالل

غزة/ سماح المبحوح: 
تش����هد المدن والقرى الفلس����طينية بالداخل الفلسطيني المحتل 
حراكًا جماهيريًا متصاعدًا، ضد حكومة االحتالل االسرائيلي لتواطؤها 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس األحد، عن تسجيل 7 حاالت 
وفاة و1923 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 10276 

جيش االحتالل يتأهب على جبهة 
غزة خوفًا من إمكانية التصعيد

الصحة: 7 وفيات و1923 إصابة 
جديدة بكورونا في الضفة وغزة

ستة أسرى يواصلون إضرابهم 
رفضًا لالعتقال اإلداري

رام الله/ االستقالل:
يواصل س���تة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام 
رفضًا لسياس���ة اعتقالهم اإلداري. وذكر مركز أس���رى فلسطين 

الديمقراطية لـ »االستقالل«: »بناء الثقة« مع السلطة 
»خديعة« االحتالل لتحسين صورته اإلجرامية

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا:
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين األحد، إلى 
تفعيل نقاط القّوة الكامنة لدى الش���عب الفلس���طيني، 

عل���ى وق���ع المح���اوالت الرامية إل���ى تذوي���ب وتصفية 
القضي���ة الفلس���طينية، وحصرها فقط في 
للفلس���طينيين.  االقتصادي  اإلنعاش  إطار 

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي د. 
وليد القططي، أن معركة "س���يف القدس" شهدت وحدة 

بين قطاع غزة والضفة المحتلة فانتفضت كل فلسطين، 
وكان ذلك عام���ل كبت للعدو الصهيوني، 
القططي  للمقاومة. وأوضح  وعامل مساعد 

د. القططي: خيارات التصعيد مفتوحة طالما 
استمرت ممارسات االحتالل وأساليبه العنصرية

البطش: الشباب الثائر سيواصل المقاومة 
حتى استجابة االحتالل لمطالب شعبنا

6 أحياء مهددة بـ »الهدم 
بالكامل« في سلوان المقدسية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت حكومة االحتالل، يوم أمس، مطالبة ما تسمى محكمة "العدل العليا"، تأجيل 
إخالء وتهجير أهالي الخان األحمر الواقع ش���رقي مدينة القدس المحتلة، بس���تة 
أش���هر إضافية. وجاء هذا القرار بع���د أن قّيمت "الجه���ات المعنية"، في حكومة 

حكومة االحتالل تقرر تأجيل 
إخالء »الخان األحمر« ستة أشهر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي سلوان في القدس المحتلة، فخري أبو دياب: 
إن س���تة أحياء في منطقة س���لوان بمدينة القدس المحتل���ة »مهددة بالهدم 
بالكامل«. وأضاف، في بيان صحفي، أمس األحد: إن االحتالل اإلسرائيلي يسعى 

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين،  خالد 

البطش، أن الش���باب الثائر في قطاع غزة وفي جميع مدن الضفة 
الغربية والقدس المحتلة، سيواصلون أشكال المقاومة الشعبية 

05 0604

م�صتوطنون خالل �قتحامهم باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س   



االثنين 28 محرم 1443 هـ 6 سبتمبر 2021 م

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين،  خالد البطش، أن 
الش���باب الثائر ف���ي قطاع غزة وف���ي جميع 
م���دن الضف���ة الغربي���ة والق���دس المحتلة، 
سيواصلون أش���كال المقاومة الشعبية كافة 
حتى يس���تجيب االحتالل لمطالب الش���عب 
الفلس���طيني، وفي مقدمته���ا إنهاء الحصار، 
داعيًا جماهير األم���ة العربية للتحرك لحماية 

المقدسات ودعم صمود المرابطين بالقدس.
ج���اء ذلك في كلمة للقي���ادي البطش، ألقاها 
خالل حفل تأبين األمين العام السابق للجبهة 
الش���عبية أحمد جبريل، الذي أقيم يوم أمس، 

بمدينة غزة .
وق���ال القيادي البطش: "نؤكد على اس���تمرار 
شبابنا الثائر في بيتا بنابلس وفي الشيخ جراح 
وفي جبل أبو صبيح وباقي مدن الضفة العزيزة، 

كي نحمي الق���رى والمدن من خفافيش الليل 
وزعران المستوطنين".

وأضاف: "س���يواصل ش���بابنا الثائر في قطاع 
غزة فعالياته بكل أش���كال المقاومة الشعبية 
مس���تندا إلى مقاومة تملك الس���الح والقرار، 
س���تواصل دوره���ا وفعلها حتى يس���تجيب 
االحتالل لمطالب ش���عبنا ف���ي إنهاء الحصار 
واإلغ���الق بالكامل وليس الع���ودة فقط الى ما 

قبل 11 مايو".
وأوض���ح القي���ادي البط���ش، أن سلس���لة من 
الفعالي���ات الوطني���ة ذات الطابع الش���عبي، 
س���تبدأ بين جموع الالجئين إلس���قاط اتفاق 
اإلطار الظال���م بي���ن اإلدارة االمريكية ووكالة 

الغوث الدولية.
ودع���ا عض���و المكت���ب السياس���ي للجهاد 
اإلس���المي، إلى اس���تعادة الوح���دة الوطنية، 
ألهميتها في تحقيق االنتصار على االحتالل.

وطالب القيادي البطش جماهير األمة العربية 
اإلس���المية بالضغط لحماية المقدسات في 
مدين���ة القدس، ودع���م صم���ود المرابطين، 

وتعزيز صمود أهل الضفة المحتلة.
وفي كلمته أثناء تأبين األمين العام الس���ابق 

للجبهة الشعبية، دعا القيادي البطش، األمة 
إلى فك الحصار عن قطاع غزة، ومده بأس���باب 
الصمود والمنعة، مردفًا بالقول: االس���تثمار 
االستراتيجي والحقيقي هو بإسناد أهلنا في 
فلسطين ليواصلوا دورهم في قتال االحتالل 

الصهيوني".
ووج���ه البطش التحي���ة للجبهة الش���عبية 
-القيادة العامة – ولروح الراحل أحمد جبريل، 
وألبنائه وأسرته، ولكل أهل بلدة يازور بالقرب 

من يافا التي أنجبت الراحل الكبير أبا جهاد.
ووص���ف القيادي البطش، الراح���ل جبريل ب� 
"القائ���د الذي قاتل المحتل في كل الجبهات 
وترصده على كل ثغر ليؤكد أنه ال حق للمحتل 
في أرضن���ا وأن الطريق لط���رده لن تتم بغير 

المقاومة والتحرير".
وأض���اف لق���د كان للجبهة الش���عبية تحت 
قي���ادة الراحل أب���ي جهاد ورفاق���ه صفحات 

ومحط���ات مضيئة من أبرزه���ا عملية التبادل 
التاريخي التي جرت عام 1985 لألسرى والتي 
أدت لإلف���راج عن أكثر من 1150 أس���يرا، كان 
لبعضهم الفضل في تشكيل الخاليا المقاتلة 
الحق���ا، فاستش���هدوا على أرض فلس���طين 
وخارجها، كما يسجل للجبهة الشعبية القيادة 
العامة أنها أول فصيل فلسطيني قام بعملية 
إنزال جوي قادها الش���هيد خالد أبو عاكر في 

25-11-1987 سميت بعملية شهداء قبيه".
وبّين القيادي البطش، أن رحيل القادة خسارة 
كبي���رة ويت���رك ندبا كبي���را، لكن���ه من جهة 
أخرى يعزز الخيار ويرس���خ المس���يرة، ويؤكد 
المصداقية، ألن ال���دم أطهر وأصدق ما يقدم 
قربانا للحرية، وهو ما رسخته الجبهة الشعبية 
القي���ادة العامة عندما قدمت خي���رة قادتها 
كالراحل الش���هيد جهاد جبريل الذي س���مي 

الجناح العسكري باسمه وفاء له".

خالل حفل تأبين الراحل أحمد جبريل

البطش: الشباب الثائر سيواصل المقاومة حتى استجابة االحتالل لمطالب شعبنا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال رئيس لجنة الدف���اع عن أراضي س���لوان في 
الق���دس المحتلة، فخري أبو دياب: إن س���تة أحياء 
في منطقة سلوان بمدينة القدس المحتلة "مهددة 

بالهدم بالكامل".
وأض���اف، في بيان صحفي، أمس األحد: إن االحتالل 
اإلس���رائيلي يس���عى إلى إحداث خلل في التوازن 
الديمغرافي في القدس لحس���اب المس���توطنين 
اليه���ود، محذرا من مش���روع "الح���وض المقدس" 
اإلس���رائيلي، الذي يبدأ من حي الشيخ جراح شمال 
البلدة القديمة، إلى سلوان جنوبي المسجد األقصى 

بما فيها البلدة القديمة.

وأوضح أب���و دياب أن ه���ذا المش���روع يهدف إلى 
"تصفي���ة" الوجود العرب���ي واإلس���المي، و"تغيير 
المشهد السكاني والجغرافي والتاريخي، ويتطلب 
"طرد وتهجير المواطنين، واالستيالء على أراضيهم، 

وعدم إعطاء تراخيص لهم".
ولف���ت إلى أن منطقة س���لوان المالصقة للمس���جد 
األقصى من الناحية الجنوبية والجنوبية الش���رقية، 
تمتد على خمسة آالف و640 دونمًا، وفيها أكثر من 
60 ألف نس���مة، وتشتمل على س���تة أحياء مهددة 
بالهدم بكاملها، وأكثر من ستة آالف و800 منزل ُسلم 
أصحابها بالغات هدم، في حين لم يمنح االحتالل أي 

ترخيص بناء في المنطقة منذ عام 1967.

وحذر أب���و دياب م���ن وجود مخطط كبير يس���عى 
االحتالل لتنفيذه على األرض في عام 2030، مطالبا 
بتحرك دولي وش���عبي وخطط رسمية، "وإال سنجد 
االحتالل قد حق���ق ما يريد من خطط تهويدية في 

المدينة المقدسة"، وفق قوله.
وأش���ار إلى أنه "في عام 2020، وحس���ب إحصائية 
بلدي���ة االحتالل، دفع أهالي بلدة س���لوان أكثر من 
13 مليون شيكل )الش���يكل= 0.30 دوالر أمريكي( 
كمخالف���ات بن���اء، للضغط االقتص���ادي وتضييق 
 االحتالل 

َّ
الخن���اق على المقدس���يين"، مضيف���ا أن

د اتباع سياس���ة الهدم الذات���ي؛ "لمضاعفة  يتعمَّ
الحالة النفسية للمواطن، وليس المادية فقط".

6 أحياء مهددة بـ »الهدم بالكامل« في سلوان المقدسية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد نائب رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية بالقدس د. ناجح بكيرات، أمس ، أن الجماعات 
المتطرفة تمادت عندما وجدت الشرطة االسرائيلية تساندها خالل اقتحامات المسجد 

األقصى.
وقال بكي���رات في تصريحات اذاعية:" وجهنا دعوات بش���د الرحال للمس���جد األقصى 

المبارك وعززنا من حراسة األقصى،  لن نرضى أن يكون هناك انتهاكات لألقصى".
وأشار بكيرات على، أن االحتالل زاد عمليات اقتحام المسجد األقصى متشجعا بعمليات 

التطبيع، مشددًا على أهمية الرباط في األقصى الفشال اقتحامات المستوطنين.
وأضاف" لذلك وجود المرابطين يرسل برسالة واضحة بأن المقتحمين غرباء".

بكيرات: االحتالل زاد من اقتحام 
األقصى متشجعًا بعمليات التطبيع

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت حكومة االحتالل، يوم أمس، مطالبة ما تس���مى محكمة 
"الع���دل العليا"، تأجيل إخالء وتهجي���ر أهالي الخان األحمر 

الواقع شرقي مدينة القدس المحتلة، بستة أشهر إضافية.
وجاء هذا القرار بعد أن قّيمت "الجهات المعنية"، في حكومة 
االحت���الل، الوض���ع وعليه س���تطلب التأجيل لنصف س���نة 
إضافية. وكان قد أوصى "جهاز األمن اإلسرائيلي"، بعدم إخالء 
القرية في الوقت الحال���ي، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت 

أحرونوت".
وذكرت الصحيفة، أن م���داوالت حول هذه القضية جرت في 
األيام األخيرة، وأن جهاز "األمن" أوصى بعدم إخالء خان األحمر 
حاليًا، وأن "تتواصل االتصاالت مع البدو وإقناعهم باالنتقال 

إلى مكان آخر".
وجرى البحث خالل هذه المداوالت بأن تطلب الس���لطات من 
المحكمة العليا تمديد مهلة اإلخ���الء. وكان قضاة المحكمة 
قرروا في الجلسة األخيرة التي نظروا خاللها في القضية بأن 

المهلة التي توشك على االنتهاء ستكون األخيرة.
وأش���ارت الصحيفة إلى وجود معسكرين حاليًا في الحكومة 

بشأن إخالء خان األحمر، حيث يؤيد وزير الحرب، بيني غانتس، 
ووزير الخارجية، يائير لبيد، تأجيل اإلخالء، فيما أحزاب اليمين 
في الحكومة – وبضمنهم رئيس "الحكومة"، نفتالي بينيت، 
والوزراء أييليت ش���اكيد، وأفيغدور ليبرمان، وغدعون س���اعر 

وزئيف إلكين – أصروا في الماضي على اإلخالء.
وخالل والية الحكومة الس���ابقة، برئاس���ة بنيامين نتنياهو، 
طالب بيني���ت في العام 2019 نتنياه���و بإخالء خان األحمر. 
وفي العام نفسه، افتتح ساعر حملته االنتخابية لرئاسة حزب 
الليكود في هذه القرية الفلس���طينية. كذلك هاجم ليبرمان 

نتنياهو بسبب تأجيل اإلخالء.
ويحي���ط بالخان األحمر ع���دد من المس���توطنات، حيث تقع 
ضمن األراضي التي يس���تهدفها االحتالل لتنفيذ مشروعه 

."E1" االستيطاني المسمى
وحذر فلس���طينيون، م���ن أن تنفيذ عملية طرد س���كان خان 
األحم���ر وه���دم القرية من ش���أنه التمهيد إلقامة مش���اريع 
اس���تيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقس���م 
الضفة الغربية قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل 

الدولتين".

رام الله/ االستقالل:
 قال رئيس هيئة ش���ؤون الجدار واالس���تيطان وليد عساف، 
»مستعدون للتصدي ألي عمليات هدم أو ترحيل قد تنفذها 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، في قرية الخان األحمر البدوية 

شرق مدينة القدس، وإعادة بنائها«.
وأضاف عس���اف في تصريح له، »ان لقاءات تجرى خالل هذه 
الفترة مع رؤس���اء مختلف التجمعات البدوية، لتأكيد وجوب 
التص���دي ألية خط���وات ق���د تنفذها ق���وات االحتالل بحق 
قري���ة الخان األحمر، خاصة بعد ق���رار تأجيل المحكمة العليا 

اإلسرائيلية إخالءه لستة أشهر إضافية«.
وأوض���ح أن »ه���ذا التأجيل يأت���ي في ظل اس���تمرار ضغط 
المجتمع الدولي وتأكي���د المحكمة الجنائية الدولية على أن 

الترحيل بمثابة »جريمة حرب«.
وأش���ار إلى أن حكومة االحتالل لديها مخطط منذ عام 1967 
لترحي���ل التجمعات البدوية، ليس فقط الخان األحمر، وأيضا 
س���كان األغوار والسفوح الش���رقية ومناطق »ج«، والتي يمنع 
فيه���ا ترخيص المباني، وعمل مخط���ط هيكلي لها، أو حتى 
االعتراف بها، إضافة إلى منع ربط هذه التجمعات بش���بكات 

المياه والكهرباء، وبناء المدارس فيها.
وقال: حاولت سلطات االحتالل إجبار سكان الخان األحمر على 
المغادرة بالقوة، ولكنها فش���لت بس���بب الصمود األسطوري 
لهم، وأيضا بس���بب صدور قرار من الجنائي���ة الدولية، الذي 
حذر فيه الحكومة اإلس���رائيلية م���ن القيام بتهجير أو هدم 
القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تس���مى 
)E1(، واعتب���رت ذل���ك بمثاب���ة »جريمة ح���رب«، إضافة إلى 
الجهد الدبلوماس���ي والموقف الدولي الكبي���ر الداعم لبقاء 
الفلس���طينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاس���م من 
األهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، 

واالعتراف بالقرية.
ويحيط بقرية الخ���ان األحمر عدد من المس���توطنات، وتقع 
ضمن األراضي التي يستهدفها االحتالل اإلسرائيلي لتنفيذ 

.»E1« مشروعه االستيطاني المسمى
يذك���ر أن تنفيذ عملية تهجير س���كان قري���ة الخان األحمر 
وهدمها، من ش���أنه التمهيد إلقامة مش���اريع اس���تيطانية 
تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية 

قسمين.

حكومة االحتالل تقرر تأجيل 
إخالء »الخان األحمر« ستة أشهر

عساف: مستعدون للتصدي ألي عمليات 
هدم أو ترحيل في الخان األحمر
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أم���ا النقط���ة الثاني���ة، االنخ���راط ف���ي بن���اء 
اس���تراتيجية وطنية جديدة، تبحث في آليات 
تعزي���ز المقاوم���ة ض���د االحت���ال وإجراءاته 
ال���ذي  بالش���كل  األرض،  عل���ى  العدواني���ة 
المجتمع  الدولية، ويحّرك  الحالة  يس���تنهض 
الدول���ي؛ لتطبي���ق قراراته المتعلق���ة بإنهاء 
االحت���ال، وتغّوله االس���تيطاني، فيما تتمّثل 
النقط���ة الثالث���ة "بالعمل عل���ى تعزيز صمود 
ش���عبنا الفلس���طيني عل���ى أرض���ه المحتلة، 
واالنتباه لكل قضاياه وأزماته، كقضية كس���ر 
حصار غ���زة، وتنمية المجتمع، وم���ا إلى ذلك"، 

بحسب رباح.
في المقاب���ل، نّدد بكل المح���اوالت الرامية لما 
اصُطلح على تس���ميته ب���� "بناء الثق���ة"، بين 
الفلس���طينية، واالحتال اإلسرائيلي،  السلطة 
مش���يًرا إل���ى أن ما ج���رى من لقاءات ناقش���ت 
"أمورًا هامشية"، وما قد يجري "يتناقض تماًما 
ومصلحة الشعب الفلسطيني، ويخدم االحتال 
ويحّس���ن صورته البشعة، الذي لم يتّوقف عن 

ارتكاب جرائمه تجاهه".
ترتيب البيت الداخلي

وقال "نح���ن أمام عدّو، يجيد إزاحة كل القضايا 
الجوهرية لشعبنا، وال يريد إاّل كسب المزيد من 
الوقت؛ لفرض���ه الوقائع االحتالّية، ومخططات 
لذلك  الفلسطينية؛  األرض  االستيطان وسرقة 
فمن األولى على قيادة السلطة أن تولي أهمّية 
للحوار الفلسطيني-الفلسطيني، وترتيب بيتنا 

الداخلي، وبناء ش���راكة واس���تراتيجية وطنّية 
موّحدة".

وتابع "الس���لطة تدير ملف الصراع مع االحتال 
بش���كل س���لبّي، لن يعود عليه���ا إاّل بمزيد من 
األوهام والرهانات الخاس���رة، المس���تمرة منذ 
توقيع اتفاق أوسلو س���نة 1993، والتي كانت 

نتائجه كارثّية على الشعب الفلسطيني".
ومطلع األس���بوع الفائت، التقى رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس بوزير حرب حكومة 
االحت���ال "بيني غانت���س"، وناقش���ا إجراءات 
إلع���ادة "بناء الثق���ة"، تمّهد نحو إع���ادة إحياء 

المفاوضات العبثّية بين الجانبين.
وُبعيد اللقاء، قّرر االحتال تقديم تس���هيات 
جدي���دة للس���لطة بالضف���ة المحتل���ة وقطاع 
غزة، تش���مل منح 5000 عائلة فلسطينية "لم 
الش���مل"، وتوفير خدمة الجيل الرابع )4G( في 
األرض الفلسطينية المحتلة دون سقف زمنّي، 
فيما عّد مسؤولون بالس���لطة قرارات االحتال 

تلك "غاية األهمية".
ونقلت وس���ائل إعام عبرّية عن "غانتس"، أنه 
اّتف���ق مع الرئيس "عباس" على "منح الس���لطة 
الفلس���طينية قرًضا قيمته 500 مليون شيقل، 
على أن يتم دفعه اعتب���اًرا من منتصف العام 

القادم من أموال المقاصة".
كما اُتفق على "إيجاد حّل آلالف الفلسطينيين 
العالقين الذي���ن ال يمتلكون التصاريح الازمة 
للع���ودة من الخ���ارج أو قطاع غ���زة إلى الضفة 

الغربي���ة ألس���باب مختلفة، والس���ماح بدخول 
15 ألف عامل فلس���طيني آخ���ر للعمل داخل 
."c " إسرائيل، وبناء وحدات سكنية في منطقة

وبّين وزير حرب االحتال أن هذه "التسهيات 
ته���دف لبناء الثق���ة بين حكومته والس���لطة 
الفلس���طينية، من منطلق الحفاظ على مصالح 
إس���رائيل"، وإضع���اف حماس مقاب���ل تقوية 

السلطة وتعزيز قدراتها على األرض".

اّتفاق خطري
وبالتركيز على ما ُيسمى "اّتفاق اإلطار" الُمبرم 
بين اإلدارة األمريكية ووكالة غوث وتش���غيل 
الاجئين الفلس���طينيين )أونروا(، فقد وصفه 
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 

ب� "الخطير".
وأضاف أن خطورته تنطل���ق من "تحجيم دور 

أونروا تج���اه قضية الاجئين الفلس���طينيين، 
ويفرض تدخًا أمريكًيا في دور الوكالة األممية 
ا عن استغرابه الشديد من عدم  إزاء ذلك"، معرّبً
ة،  إبداء أّية دولة مضيفة لاجئين ردود فعل جاّدً
في مواجهة ه���ذا االّتفاق، بالرغم من خطورته، 
وضعف الموقف الرس���مي الفلسطيني، الذي 
يعّد حت���ى اللحظة دون المس���توى المطلوب، 
"وهذا ينذر بمخاطر أكبر، حال بقائه على حاله".

وف���ي 15 يوليو/ تّموز الماض���ي، وّقعت وكالة 
األونروا ووزارة الخارجية األمريكية "اتفاق إطار"؛ 
الوكالة  الس���تعادة دعم "واشنطن" ألنش���طة 
الملزم���ة تج���اه الاجئين الفلس���طينيين، في 

مناطق عملياتها الخمس.
وأّك���دت "الهيئ���ة 302" للدف���اع ع���ن حقوق 
الاجئين أن االتفاق يس���لب الوكالة وظيفتها 
الممنوحة لها من الجمعية العامة باستقالية 
عمله���ا، ويخض���ع لمطال���ب اإلدارة األمريكية، 
خصوًص���ا التخ���اذه م���ن الم���ادة 301 )ج( من 
القانون األمريكي للمس���اعدات الخارجية لعام 

1961 ومكافحة "اإلرهاب".
وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن االتفاق تحدث 
ع���ن طبيع���ة ال���دورات التدريبي���ة المفترض 
إعطاؤه���ا للموظفين، وع���ن الحيادية، ومراقبة 
كيفية ص���رف المبالغ المالية للوكالة، وتقديم 
تقاري���ر دوري���ة عن الش���فافية ف���ي الصرف، 
واإلفص���اح عن المبالغ المالية التي س���تحصل 
عليها الوكال���ة، وبأنها ملزمة بإج���راء عمليات 

الفح���ص والتدقيق لموظفيه���ا والمنتفعين 
والموردين  والمتعاقد معه���م  من خدماته���ا 

والمانحين من غير الدول كل 6 أشهر.
كما أن عملي���ات الفحص والتدقيق س���تطال 
أيًضا منش���ورات موظفي "أونروا" على وسائل 
التواصل االجتماعي للتأكد من التزامهم "مبدأ 
ا  الحيادي���ة"، وعلى الوكالة رف���ع تقاريرها دورّيً
إل���ى الواليات المتح���دة، أي عليها القيام بدور 
"الوكي���ل األمني" الذي يراقب ويرصد ويصنف 
أصحاب الح���ق بتلقي خدماته���ا، واإلباغ عن 
واش���نطن  وتزوي���د  ب�"الحيادي���ة"،  المخلي���ن 
باألس���ماء وإباغهم بالعقوبات المتخذة، وفق 

الهيئة.
وأضاف البي���ان "عدا عن التدخ���ل في معايير 
تقديم الخدمات للمس���تفيدين من الاجئين 
الدراس���ية، ورفع تقاري���ر بتفتيش  والمناهج 
مراكزها في مناطقها 4 م���رات بداًل من مرتين 
في الس���نة، وغيرها من القضايا التي يفترض 
أن تنفرد فيها "أون���روا" بحيث تقدم تقريرها 

للجنة االستشارية للوكالة.
وتابع "تلك اإلجراءات في المحصلة س���تؤدي 
إل���ى حص���ر الاجئي���ن الفلس���طينيين في 
أولئك الذين تنطب���ق عليهم المعايير لتلقي 
الخدم���ات، وهو ما نّصت علي���ه خطة الرئيس 
األمريكي الس���ابق دونالد ترم���ب التصفوية 
الت���ي حاول���ت إع���ادة تعري���ف الاجئي���ن 

المستحقين لخدمات "أونروا".

»اّتفاق اإلطار« بين اإلدارة االمريكية و »أونروا« خطير

الديمقراطية لـ »االستقالل«: »بناء الثقة« مع السلطة »خديعة« االحتالل لتحسين صورته اإلجرامية
ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا:

دعت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني الأحد، اإىل تفعيل 
نقاط القّوة الكامنة لدى ال�سعب الفل�سطيني، على وقع املحاولت 
الرامية اإىل تذويب وت�س��فية الق�سية الفل�سطينية، وح�سرها 

فق��ط يف اإطار الإنعا�ش القت�س��ادي للفل�س��طينيني. ويف مقابلة 
مع �س��حيفة »ال�س��تقالل«، قال ع�س��و املكتب ال�سيا�سي للجبهة 
رمزي رب��اح، اإن املرحلة ت�س��تدعي تقوية اأو�س��اعنا الداخلية، 
وا�ستنها�ش اأوراق القّوة الفل�سطينية، عرب البدء بتحقيق ثالث 

نق��اط، اأّولها جت��اوز حالة النق�س��ام، التي ي�س��تغّلها الحتالل؛ 
لتقزمي ال�سقف ال�سيا�سي للق�سية، و�سقف املطالب املحّقة ل�سعبنا 
يف قط��اع غزة، وهي اإنهاء ح�س��ار الحتالل الظامل، وغريها من 

العقوبات اجلماعية »الفا�سية« املفرو�سة عليه.

الضفة الغربية/ االستقال:
اعتقلت قوات االحتال اإلس���رائيلي، يوم أمس، عدًدا 
من المواطنين، بينهم أطفال، خال مداهمات في مدن 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات االحتال سبعة 
مواطنين بينهم خمسة أطفال من بلدة سعير شمالي 

الخليل جنوبي الضفة.
وأوضح���ت أن قوات االحتال اعتقلت خمس���ة أطفال 
بعم���ر ١٤ عاًما، عقب اقتحام منازلهم في س���عير، هم 
هش���ام نعيم جرادات، ومحمد خالد جرادات، ورش���اد 
محمد جرادات، وموسى أدهم جرادات، وأحمد المطور.

كما اعتقلت الش���ابين همام موس���ى المطور وعبيدة 
ياسر المطور، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وف���ي الس���ياق، نصبت ق���وات االحتال ع���دة حواجز 
عس���كرية عل���ى مداخل الخلي���ل وبلداته���ا، وأوقفت 

مركبات المواطنين ودققت هوياتهم.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتال الش���اب سعيد 
محم���د العروج )19 عاًما(، من بلدة جناته، بعد مداهمة 

منزله وتفتيشه.
كما اعتقلت قوات االحتال الش���اب أنس إس���ماعيل 
نواورة )31 عاًما(، على حاجز "الكونتينر" شمال شرقي 

بيت لحم.
وفي جنين، اعتقلت قوات االحت���ال مواطَنين اثنين 

على حاجز عسكري نصبته عند مدخل قرية عانين.
كما اعتقل���ت قوات االحتال اإلس���رائيلي، مواطنا من 

الرأس األحمر جنوب شرق مدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي األس���ير في طوباس كمال بني عودة، 
بأن قوات االحتال اعتقلت المواطن بس���ام أحمد عبد 
الله بني عودة )41 عاما( من س���كان الرأس األحمر، بعد 

أن داهمت خيمته السكنية وفتشتها.
وفي نابلس، اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، طالبا 
من مدرسة "الساوية- اللبن الثانوية المختلطة"، جنوب 

نابلس.
وأف���اد رئيس مجلس ق���روي اللبن الش���رقية يعقوب 
عويس، أن قوات االحتال اعتقلت الطالب حسام مؤيد 
عوي���س من الصف الس���ابع األساس���ي، أثناء توجهه 
للمدرسة. وأش���ار إلى أن الطلبة يتعرضون لمضايقات 
جنود االحتال الذين يتواجدون في المنطقة بش���كل 

شبه دائم.

القدس المحتلة/ االستقال: 
كشفت وس���ائل إعام إسرائيلية، مس���اء أمس األحد، 
ع���ن مبادرة مصري���ة جديدة الس���تئناف المفاوضات 
بين »إسرائيل« والس���لطة. وقالت قناة »كان« العبرية، 
إن »المخاب���رات المصرية تعمل حالًيا تحت إش���راف 
الرئيس المص���ري عبد الفتاح السيس���ي على مبادرة 
سام جديدة بالتنس���يق مع مسؤولون عرب وأوربيين 
إلطاق العملية السياس���ية بين إس���رائيل والسلطة 

الفلس���طينية. وأضاف���ت أنه م���ن المتوق���ع أن يقوم 
مس���ؤولون إس���رائيليون وفلس���طينيون وأمريكيون 
وعرب وأوروبيون بزيارات خال األيام المقبلة لمراجعة 

المبادرة وإبداء التعليقات قبل عرضها رسمًيا.
وأش���ارت إل���ى أن مص���ر س���تزيد م���ن اتصاالتها مع 
االس���رائيليين والعناصر ذات العاق���ة لضمان نجاح 

المبادرة.
وأوضح���ت القناة أن لتل���ك المبادرة »فق���رات صارمة 

وقابلة للتنفيذ في الميدان تتعلق بالقضايا الرئيسية 
المتنازع عليها - القدس الاجئين واألس���رى والحدود 

واألمن«.
ونوه���ت إلى أن تلك المبادرة نوقش���ت خ���ال القمة 
الثاثي���ة ف���ي القاهرة، الت���ي تم عقده���ا الخميس 
الماضي، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي، 
ومحم���ود عباس ، والعاه���ل األردني المل���ك عبد الله 

الثاني، إذ تم االتفاق عليها رسمًيا.

غزة/ االستقال: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���امي د. وليد القططي، أن 
معركة "س���يف القدس" ش���هدت وحدة بين قط���اع غزة والضف���ة المحتلة 
فانتفض���ت كل فلس���طين، وكان ذلك عامل كبت للع���دو الصهيوني، وعامل 

مساعد للمقاومة.
وأوض���ح القططي في تصريحات إذاعي���ة أن االحتال الصهيوني بعد معركة 
س���يف القدس يحاول أن يح���رف مس���ار المقاومة الفلس���طينية والنضال 

الفلسطيني من كونه قضية وطنية.
وقال "العدو يحاول أن يحول الش���عب الفلس���طيني ومقاومته إلى صراع من 
أجل تحسين ظروف الحياة في غزة في ظل الحصار، وتخفيف سطوة االحتال 

في الضفة المحتلة".
وش���دد د. القططي على أن المقاومة لن ترضخ لمحاوالت االحتال المستمرة، 
حي���ث يحاول أن يتاع���ب بالتس���هيات المطلوبة من أجل إرهاق الش���عب 

الفلسطيني ومقاومته.
وتابع "األصل هو أن قضية فلس���طين هي قضية تحرر وطني، والش���عب يقع 

تحت االحتال ويهدف لتحرير فلسطين وتحقيق االستقال".
وجدد د. القططي التأكيد على أنه طالما استمرت ممارسات االحتال وأساليبه 

العنصرية فإن الخيارات مفتوحة للتصعيد.
وأض���اف "المقاوم���ة تعي وتدرك حج���م المعان���اة التي يعانيها الش���عب 

الفلسطيني، وأي تسهيات تقدم هي دعم لصمود الشعب".

د. القططي: خيارات التصعيد 
مفتوحة طالما استمرت ممارسات 

االحتالل وأساليبه العنصرية

االحتالل يشن حملة مداهمات واعتقاالت في الضفة

قناة عبرية: مبادرة مصرية جديدة الستئناف المفاوضات بين »إسرائيل« و السلطة
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ممار�ضة/ ب�ضائع  
بلدية بيت الهيا

��صم �مل�صروع: توريد مو�د لزوم �صيانة �آلية
 من نوع فولفو )655( للنفايات �ل�صلبة

ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مشروع / توريد مواد لزوم صيانة آلية من نوع 
فولفو )655( للنفايات الصلبة.

1( تدعو بلدية بي���ت الهيا – المقاولي���ن و/أو الموردين المؤهلين للتقدم 
لعطاء توريد م���واد لزوم صيانة الية من نوع فولفو )655( للنفايات الصلبة 

.)yv2d2cca6ra220161( موديل 1994 رقم الشاصي
2( العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية )NS( و حسب اآلليات المعتمدة 
لدى بلدية بيت الهيا , الش���راء حس���ب عط���اءات تنافس���ية محلية مفتوحة 

للموردين والمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء .
3( متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.

4(  المقاول���ون المؤهل���ون يمكنهم الحصول عل���ى المعلومات الالزمة من  
)بلدية بيت الهيا / الدائرة الهندس���ية / قس���م المش���اريع والعطاءات( ، 
هاتف:- )082478085(  فاك���س:- )082478752( ويمكنهم االطالع على 
وثائق العطاء والحصول عليها حسب العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الساعة 
8:0- صباحا و حتى الس���اعة 11:00 صباح���ًا من يوم اإلثنين الموافق تاريخ 

2021/09/06 م إلى يوم اإلثنين الموافق 2021/09/13 م .
5( نس���خة كاملة م���ن العطاءات باللغ���ة العربية يمك���ن الحصول عليها 
للموردين/ المقاولين المهتمين من خالل تقديم طلب خطي على العنوان 
أدناه و مقابل دفع رس���م غير مس���ترد مقداره 50 ش���يكل و طريقة الدفع 
من خالل صندوق البلدية أو ش���يك مصدق أو الدفع لحس���اب البلدية )بنك 
فلسطين فرع جباليا حساب رقم 75900( نسخ العطاء ستكون متوفرة في 

بلدية )بيت الهيا( الدائرة الهندسية/ قسم المشاريع والعطاءات. 
6( البلدية غير ملزمة بالترسيه على أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

7( التقدم بكافة الوثائق الالزمة كجزء من العطاء لتأكيد كافة المطلوبات أعاله. 
8( كل عطاء يجب أن يكون مصحوبا بتامين أولي قيمته )200 شيكال( على 
شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق أو الدفع بصندوق البلدية وصالحة 

لمدة 60 يوما من تاريخ فتح المظاريف.
9( المشروع شامل الضرائب وعلى الموردين والمقاولين تقديم أسعارهم 

شاملة ضريبة القيمة المضافة و إحضار خصم مصدر ساري المفعول. 
10(   يجب أن تكون أس���عاركم س���ارية المفعول لم���دة 60 يوم من تاريخ 

إقفال العطاء.
11( العط���اءات يج���ب أن تقدم على العن���وان أدناه قبل أو يوم���ًا اإلثنين الموافق 
2021/09/13 م الس���اعة 12 ظهرًا ، العط���اءات االلكترونية غير مقبولة, العطاءات 
المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور الموردين 
أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلك على العنوان :- ) بلدية بيت الهيا- الطابق االرضي– 

مركز خدمات الجمهور( , الساعة 12 ظهرًا يوم اإلثنين الموافق 2021/09/13 م.
12( رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

13( العنوان المشار إليه أعاله هو : ) قطاع غزة – محافظة شمال غزة – مدينة 
بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا (.

بلدية بيت الهيا

   دولة فل�صطني  
    مذكرة ح�صور

   لدى حمكمة �صلح غزة �ملوقرة
 يف �لق�صية رقم : 803 / 2020        يف �لطلب رقم : 1681/ 2021

المس���تدعي / احمد عقل عبد ربه مصلح - معسكر جباليا - شارع الهوجا - 
هوية رقم /411040975  وكيله المحامي : معاذ نوفل أبوالعيش

المس���تدعى ضده/ احمد س���ليمان بريم – س���كان غزة - ت���ل الهوا - برج 
برشلونة - بالقرب من شقة المختار أبو علي الكيالي

نوع الدعوى / حقوق عمالية
قيمة الدعوي / 18120 شيكال - ثمانية عشر ألفًا ومائة وعشرون شيكال.

 )مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (
 في القضية رقم:803 / 2020   في الطلب رقم :1681/ 2021

إلى المس���تدعى ضده / المذكور بما أن المس���تدعي المذك���ور قد تقدم لدى 
محكم���ة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله اس���تنادا إلى ما يدعيه في دعواه،  
ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر 
هذا الطلب وعم���ال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 20 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب 

رقم 1681/ 2021 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليكم أن تحضر لهذه المحكمة يوم االثنين بتاريخ 2021/9/20 
الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليكم ايداع جواب���ك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا . صدر في 2020/9/5 

  رئي�س قلم حمكمة �صلح غزة
    �الأ�صتاذ / �أكرم ه�صام �أبو �ل�صبح

دولة فل�صطني
�ملجل�س �الأعلى للق�صاء

لدى حمكمة �صلح غزة.... �ملوقرة 
يف �لق�صية رقم 2019/1964  يف �لطلب رقم 2021/1501

المستدعي : محمد سالم حس���ن الكفارنة – من سكان بيت حانون – بورة  
الشوا- بالقرب من مسجد التقوى .

المس���تدعى ضده: رأفت يحيى عبد الرؤوف ش���رور – من سكان غزة – تل 
اله���وا – برج جامع���ة االزهر رقم )4( مقابل الهالل االحمر الفلس���طيني – 

هوية رقم )410656144( )مجهول محل االقامة حاليا / خارج البالد (.
نوع الدعوى:   )حقوق(. قيمة الدعوى : )5800 دوالر أمريكي(

 ))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
في القضية رقم 2019/1964   في الطلب رقم 2021/1501

 الى المس����تدعى ضده بما أن المس����تدعي المذكور قد أقام القضية المرقومة 
أعاله استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المذكورة أعاله ونظرا ألنك مجهول 
محل االقامة وحس����ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
وبناء على قرار الس����يد قاضي محكمة صل����ح غزة في الطلب رقم )2021/1501( 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول .
لذل����ك يقتضي عليك����م أن تحضر له����ذه المحكمة يوم ) الثالث����اء ( الموافق  
2021/9/20 الس����اعة التاس����عة صباحا كم����ا يقتضي عليكم اي����داع جوابكم 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك اذا 
تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا . حرر في : 2021/9/5م .

رئي�س قلم حمكمة �ل�صلح بغزة 
�الأ�صتاذ : �أكرم ه�صام �أبو �ل�صبح 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أطلق أس����رى محررون ونش����طاء على مواق����ع التواصل 
االجتماع����ي حمل����ة الكترونية، للمطالب����ة باإلفراج عن 
األس����يرة إس����راء جعابيص، والتي اعتقلت في أكتوبر 

2015 بعد إصابتها بحروق خطيرة.
واألسيرة جعابيص من بلدة جبل المكبر جنوب القدس 
المحتلة، واعتقلت بتاري����خ 2015/10/11 بعد أن أطلق 
جيش االحتالل اإلسرائيلي النار على مركبتها بالقرب 
من حاجز "الزعيم العسكري" ما أدى إلى انفجار اسطوانة 
غاز كانت تقّلها بسيارتها، وعلى إثرها اشتعلت النيران 
داخل جسدها وأصيبت بحروق خطيرة التهمت %60 
من جس����دها، وفقدت 8 من أصابع يديها، كما أصيبت 

بتشوهات في منطقة الوجه والظهر.
وّنوهت الحملة اإللكترونية التي جاءت تحت وس����م "# 
أنقذوا-إس����راء –جعابيص"، إلى أّن األس����يرة جعابيص 
"لم تعد تقوى على رفع يديها إلى األعلى بشكل كامل 
نتيج����ة التصاق اإلبطي����ن، وهي بحاج����ة إلى عمليات 
تصحي����ح للجلد في محيط عينه����ا اليمنى وفي األنف 

الذي أصبح غائًرا، وذات األمر بالنسبة للشفاه".

واعتب����رت الحملة، أنه "من الُمغضب والُمعيب أال تكون 
قضية األسيرة جعابيص وحاجتها للتدخل الطبي على 
سلم أولويات الحكومة الفلسطينية ومؤسسات حقوق 
اإلنسان، خاصة وأنها بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني 
عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة حياتها 

بشكل شبه طبيعي".
ووفق الحملة فإن األسيرة جعابيص تحتاج إلى "عملية 

فص����ل ما تبقى من أصابع يديه����ا الذائبة والملتصقة 
ببعضها، وعملية لزراعة جلد ليغطي العظام المكشوفة، 
وعملي����ة لفصل أذنيها بع����د أن ذابتا والتصقتا بفعل 

الحروق في الرأس".
واألسيرة إسراء أم لطفل، وحكم عليها االحتالل بالسجن 
لمدة 11 عامًا، وغرامة مالية مقدارها 50 ألف ش����يقل، 
وكانت المداوالت في قضيتها قد استمرت لمدة عام، 
وصدر الحك����م في 7 أكتوبر 2016، وس����حب االحتالل 
بطاقة التأمين الصحي منها ومن����ع عنها زيارة ذويها 

وابنها عدة مرات.
المعتصم ابن األس����يرة جعابيص )12 عاما( وّجه نداء 
عب����ر مقطع مصور في تويتر وق����ال" أنا محروم من أمي 
منذ أكثر من 6 س����نوات ، وكل طف����ل بيروح على بيته 
بيالقي أمه ..أنا أل، بناش����د العالم الحر يعالجوا أمي وما 

يحرموني منها".
وتواصل س����لطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال 11 أّما 
فلسطينية، وهن من بين 40 أسيرة يقبعن غالبيتهن 
في س����جن "الدامون"، ويحرمهن من أطفالهن، عدا عن 

ظروف االحتجاز القاسية التي يواجهنها.

رام الله/ االستقالل:
يواصل ستة أس���رى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن 

الطعام رفضًا لسياسة اعتقالهم اإلداري.
وذكر مركز أس���رى فلسطين للدراس���ات، أن األسير كايد 
الفسفوس من دورا جنوب الخليل أقدم األسرى المضربين 
ع���ن الطعام؛ حيث يواصل إضرابه من���ذ 54 يوما، علمًا أن 
االحتالل ُينّكل به عبر جملة من اإلجراءات ومنها عمليات 
النقل المس���تمرة ويرفض االحتالل االستجابة لمطلبه ما 

يزيد من الخطورة على حياته.
وبين أن الفس���فوس متزوج وأب لطفلة وله ثالثة أش���قاء 

آخرين معتقلين وهم أكرم ومحمود وحافظ.
وأف���اد المركز بأن األس���ير مقداد القواس���مي من مدينة 
الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 47 على التوالي، 
وهو معتقل منذ ش���هر يناير من العام الجاري، وأس���ير 

سابق تعرض لالعتقال عدة مرات.
وأمضى مقداد ما مجموعه في سجون االحتالل نحو أربعة 

أعوام بين أحكام واعتق���ال إداري، حيث بدأت مواجهته 
لعملي���ات االعتق���ال منذ ع���ام 2015، وه���و حاليا طالب 

جامعي.
كما يواصل األس���ير عالء س���ميح األعرج م���ن بلدة عنبتا 
قرب طولك���رم إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 30 على 
التوال���ي وهو مهندس مدني تعرض لالعتقال عدة مرات 
منذ عام 2013، من بينها اعتقاالت إدارّية. وحسب المركز 
فقد وصل مجموع س���نوات اعتقاله بش���كل متفرق أكثر 
من خمس س���نوات، وخالل فترات اعتقاله السابقة فقد 
والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن االعتقال، 
وأع���ادت قوات االحتالل اعتقاله ف���ي 30 حزيران 2021، 

وأصدرت بحقه أمر اعتقال إدارّيًا لمدة 6 شهور.
ويواصل األسير هشام أبو هواش، من دورا جنوب الخليل 
إضرابه لليوم 21 على التوال���ي؛ وهو معتقل منذ أكتوبر 

2020، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما 6 شهور.
وأبو هواش أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، وهو 

متزوج وأب لخمسة أطفال، ويقبع اليوم في زنازين سجن 
"عوفر". كما يواصل األسير رايق صادق بشارات )44 عاًما( 
م���ن طوباس إضرابه المفتوح من���ذ 16 يوما؛ وهو معتقل 
منذ تموز/ يوليو 2021، وأصدر االحتالل بحّقه أمر اعتقال 
إدارّيًا لمدة ثالثة ش���هور، وهو أسير سابق تعرض كذلك 
للمطاردة، واعتقل عام 2003، بعد أن ُأصيب وبترت يداه.

وُاستشهدت زوجة بش���ارات وُأصيب نجله، حيث أمضى 
نحو 9 س���نوات في األس���ر، وأفرج عنه عام 2012، ويقبع 

اليوم في زنازين سجن "مجدو".
وفي السياق ذاته يواصل األسير شادي أبو عكر )37 عاًما( 
م���ن مخيم عايدة إضرابه عن الطع���ام منذ 12 يوما رفًضا 
العتقاله اإلدارّي في زنازين سجن "عوفر"، وهو معتقل منذ 

شهر أكتوبر 2020 ومتزوج وأب لطفلين.
وذكر المركز أن أبو عكر أس���ير سابق أمضى عشر سنوات 
بش���كل متواص���ل، وأفرج عن���ه ع���ام 2012، والحًقا أعاد 

االحتالل اعتقاله ثالث مرات إدارًيا.

ستة أسرى يواصلون إضرابهم رفضًا لالعتقال اإلداري

مصابة بحروٍق خطيرة

حملة إلكترونية للمطالبة باإلفراج عن األسيرة إسراء الجعابيص
رام الله/ االستقالل: 

أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أمس األحد، بأن سلطات 
االحتالل اإلس���رائيلي تحتجز األسيرة وفاء قندس داخل مستشفى 
"رمبام" اإلس���رائيلي في حيف���ا، بظروف اعتقالية وصحية قاس���ية 

ومقلقة.
وأوضحت الهيئة أن األسيرة قندس ُنقلت من قسم تحقيق "الجلمة" للمشفى 
قبل يومين للمرة الرابعة على التوالي، إذ تواجه األس���يرة وضعًا صحيًا ونفسيًا 
صعبًا للغاية، وتشتكي من أوجاع حادة في الظهر بسبب معاناتها من الديسك 
ومن آالم في المعدة كما أن نس���بة دمها منخفض���ة، وُأجريت لها اليوم )أمس( 

عملية منظار.
وأشارت الهيئة إلى أن سلطات االحتالل نفذت سلسلة من اإلجراءات التنكيلية 

بحق األسيرة قندس.
وقالت إنه: "خالل تواجدها بمركز تحقيق "الجلمة"، تعمد السجانون والمحققون 
إهانتها والصراخ في وجهها وشتمها، ولم تسلم من المعاملة السيئة واإلهانة 
وهي داخل المش���فى، حي���ث يحتجزها االحتالل داخل غرفة يحرس���ها ثالثة 
س���جانين، مقيدة اليدين والرجلين، ويس���محون لها بالدخ���ول إلى الحمام مرة 

واحدة كل 6 ساعات".
واألس���يرة قندس اعتقل���ت بتاري���خ 2021/8/31 أثن���اء مغادرته���ا األراضي 
الفلس���طينية على معبر جس���ر )اللنبي(، وهي من مدينة جنين شمالي الضفة 

الغربية وتحمل الجنسية األلمانية.

االحتالل يحتجز األسيرة قندس 
بمشفى »رمبام« في ظروف قاسية
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دولة فل�سطني

املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

يف الطلب املدين رقم 1181 / 2021    يف الطلب املدين رقم 1032 / 2021
المس����تدعي/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مقاط باألصالة عن نفس����ه وباإلنابة ورثة 
وترك����ة والده المرح����وم/ محمد عبد الرحمن مقاط- من جباليا البلد بالقرب من مس����جد 
التوحيد ويحمل هوي����ة رقم/ 901356758. وكالؤه المحامون/ محمد عادل بسيس����و 
وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األش����رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياس����ر أبو شقفة 
ويوسف دياب قدوم ونائل إبراهيم العشي- غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة 

األوقاف مؤسسة محمد عادل بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 0599329595 
المس���تدعى ضدها/ ش���ركة الرهنيات الزراعية الفلس���طينية – من غزة 

ومسجلة لدى سجل الشركات سابقًا
نوع الطلب: فك الرهن قيمة الطلب: 4000 دوالر أمريكي

في الطلب المدني رقم 1181 / 2021  في الطلب المدني رقم 1032 / 2021
إلى المس����تدعى ضدها- المدع����ى عليها- المذكورة أعاله بما أن المس����تدعي 
المذكور أعاله قد أقام عليك الطلب رقم 1032 / 2021  ونوعه )فك الرهن( وفقًا 
لم����ا يدعيه في الئحة طلبه، فليك����ن بعلمك أنه قد تحدد لنظر الطلب المذكور 
جلس����ة يوم الخميس الموافق 2021/9/30م لذلك يقتضي منك الحضور وأن 
تودع ردك الجوابي على الئحة طلبه خالل خمس����ة عشر يومًا من تاريخ النشر، 
وليك����ن بعلمك أنه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمس����تدعي أن 

يسير بحقك في الطلب باعتبارك حاضرة. غزة في: 2021/8/31م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية
  املو�شوع / تبليغات �شرعية

الى/ نسرين ماجد فضل العبادلة من خانيونس والمقيمة حاليا في تركيا 
ومجهولة مكان االقامة فيها نعلمك بان زوجك الداخل بك بصحيح العقد 
الش���رعي عبد الرحمن حسن جمعة ابو عوده من خانيونس  والمقيم حاليا 
في تركيا – اسطنبول، وكيل عنه/ حسن جمعه عيسى ابو عوده قد طلقك 
طلقة واحدة رجعية بعد الدخول حال غياب الزوجة وعليك العدة الشرعية 
اعتب���ارا م���ن تاريخه ادناه وذل���ك بموجب الحجة المس���جلة لدى محكمة 
خانيونس الش���رعية المؤرخة في 2021/9/5م سجل 28 عدد 329 صفحة 
348 لذلك صار تبليغك حس���ب األصول حرر في 27 محرم لس���نة 1443 

هجرية الموافق 2021/9/5م

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن خ�شوم
إل���ى المدع���ى عليه / يوس���ف عبد الكري���م أحمد رضوان من بني س���هيال 
وس���كانها سابقا والمقيم حاليا في دولة تركيا ومجهول محل اإلقامة فيها 
اآلن يقتضی حضورك لهذه المحكمة األحد الموافق ۱۰/۱۰/۲۰۲۱م الساعة 
التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس335/2021 وموضوعهانفقة 
زوجة وكذلك القضية أس���اس 336/2021 وموضوعها نفقة بنت والمقامة 
عليك من طرف االء إبراهيم عوض أبودقة من بني س���هيال وإن لم تحضر أو 
تبد للمحكمة معذرة مش���روعة أو ترسل وكيال" عنك يجر بحقك المقتضي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 5/9/2021م 

قا�سى �سرق خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ / اأحمد حممود عا�سور

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / سعاد جودت احمد سكيك 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )922595632( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / ش���ريف اش���رف محمد 
اب���و حدايد  ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )804619229(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أحمد نبيل فوزي القدرة  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )803070754( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / س���ومة محمد محمد بارود  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )958971038( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة امس األحد، عن تسجيل 7 حاالت وفاة و1923 
إصاب���ة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 10276 عينة في الضفة الغربية 

المحتلة وقطاع غزة، وتعافي 1147 حالة جديدة خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأوضح���ت الكيلة في تقرير يومي للحالة الوبائية وصل "االس���تقالل"، أنه تم 
تس���جيل 7 حالة وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس، بينها 3 حاالت في قطاع غزة 

وحالتان في قلقيلية، حالة في جنين، حالة في نابلس.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: "طولكرم 253، 
قلقيلي���ة 109، نابلس 293، جنين 163، س���لفيت 85، طوب���اس 23، رام الله 

والبيرة 111، ضواحي القدس 6، الخليل 31، بيت لحم 4، قطاع غزة 837".
وذكرت أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلس���طين بلغت 91.9%، 
فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة %7.1 ونس���بة الوفيات %1 من مجمل 

اإلصابات.
وأضافت أن ح���االت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: "طولكرم 135، 
قلقيلي���ة 76، نابلس 336، جنين 16375 س���لفيت 29، طوب���اس 24، رام الله 
والبي���رة 65، أريح���ا واألغوار 3، ضواحي الق���دس 13، الخليل 32، بيت لحم 3، 

قطاع غزة 356".
ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضًا في غ���رف العناية المكثفة، فيما 
ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في الضفة 144 مريضًا، 

بينهم 12 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المض���ادة لفيروس كورونا، 
فقد بل���غ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,101,246 بينهم 

467,588 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، امس األحد، حالة 
التأهب خوًفا من إمكانية التصعيد على جبهة غزة 
خالل األعياد اليهودية في ش���هر أيلول/س���بتمبر 

الجاري.
 يأتي ذلك ف���ي الوقت الذي تتواصل المس���اعي 
األممية واإلقليمية للتوصل إلى تسوية للتهدئة، 
وثني االحت���الل عن مواصلة تضييق���ات الحصار 
واإلجراءات المشددة التي تفرضها على قطاع غزة 

منذ العدوان على القطاع في أيار/مايو الماضي. 
وأفادت إذاعة "كان" اإلس���رائيلية الرس���مية، بأن 
"الجي���ش يس���تعد الحتمال التصعي���د مع قطاع 
غ���زة خالل عطلة األعياد اليهودية، التي س���يكون 
أولها عيد رأس الس���نة العبرية الذي يصادف هذا 

األسبوع". 
وقال���ت اإلذاعة: "كإجراء اس���تباقي، فرض الجيش 

إجراءات تمنع خروج الجنود والضباط لعطلة"، فيما 
أوضح مس���ؤول في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية 
إنه "يت���م بذل كل جهد ممكن لمن���ع التصعيد"، 
دون اإلفصاح عن اإلج���راءات التي يتم القيام بها 

لمنع التصعيد. 
وأضاف المس���ؤول أن "الجيش قام بتعزيز قواته 
المنتش���رة على الحدود مع قطاع غزة وعند السياج 
األمن���ي، مؤكدا بأن القوات على جبهة غزة موجودة 
ف���ي حالة تأه���ب قصوى، وت���م تعزيزه���ا أيضا 
بمعدات ووس���ائل قتالية وآلي���ات للدفاع الجوي، 

وكذلك تعزيز منظومة القبة الحديدة". 
وإل���ى جانب تعزيز القوات ووح���دات الجيش على 
جبهة غزة، أش���ار المس���ؤول األمني إلى أن "جيش 
االحتالل اإلسرائيلي موجود بحالة تأهب أيضا على 

الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية". 
وتأت���ي ه���ذه التقدي���رات للمؤسس���ة األمني���ة 

اإلسرائيلية، مع استمرار االحتجاجات الفلسطينية 
عند الس���ياج األمن���ي وفعاليات اإلرب���اك الليلي، 
المن���ددة بإج���راءات االحتالل بمواصلة تش���ديد 
الحصار على قطاع غزة وعرقلة مش���اريع إعمار غزة، 
ومواصل���ة العدوان وش���ن غارات إس���رائيلية على 

مواقع في القطاع. 
وتعليقا على التوتر المتواصل واحتمال التصعيد 
على جبهة غزة، قال نائب وزير الحرب اإلسرائيلي، 
يائي���ر غ���والن "ال يوجد حصار على غ���زة التي لها 
حدود مع مصر، حيث بإمكان القاهرة أن تفتح معبر 
رفح على مدار الس���اعة، وعبره يتدفق كل شيء، أنا 

سعيد ألنهم ال يفعلون ذلك".
 وأض���اف غوالن "من جه���ة، يجب عدم الس���ماح 
بحدوث كارثة إنس���انية في غزة، ومن جهة أخرى، 
يج���ب الس���ماح بإدخال األش���ياء الت���ي ال تخدم 

حماس".

غزة/ االستقالل: 
قالت اللجنة الدولية للصلي���ب األحمر إّن األطفال 
في قطاع غزة يعيش���ون »تح���ت وطأة رعب دائم«، 
مؤّكدة أّن أطفال غزة سيعانون من اآلثار النفسية 
المترّتبة على العدوان اإلسرائيلي األخير في مايو 

الماضي وغيره لسنواٍت عديدة.
وذك���رت اللجنة، في تقرير لها حمل عنوان »ندوٌب 
خفّي���ٌة في غ���زة«، أّن التصعيد األخي���ر الذي مّرت 
ب���ه غزة في أي���ار/ مايو 2021 يعّد من بين »أش���ّد 
األعمال العدائية التي شهدناها في المنطقة منذ 

سنوات«.
وبّين���ت أّن من أب���رز العواقب المترتب���ة على هذا 
التصعي���د، والذي يك���ون في الغال���ب غير مرئي، 
تأثيره على الصحة النفسية االجتماعية لألشخاص 
الذين يعيشون في ظل جوالت متكررة من العنف، 

وهذا ينطبق بالتحديد على األطفال.

وأضاف���ت »إّن دعم الصحة النفس���ية لألطفال في 
أوق���ات الن���زاع ال يقل أهمية ع���ن تضميد الجراح 
النازفة أو حت���ى الحصول على مياه نظيفة صالحة 

للشرب«.
ورأت اللجن���ة الدولي���ة أّن الحص���ول على خدمات 
الصح���ة النفس���ية أثناء الن���زاع وبع���ده ضروري 
وأساس���ي لدعم النس���يج االجتماعي للمجتمعات 
الت���ي تعان���ي من النزاع���ات، الفتة إل���ى أّن حجم 
التجارب الصادمة التي مر بها الناس بش���كل عام، 

واألطفال على وجه الخصوص، كان هائال.
وأفادت بأّن من المؤّش���رات النفسية التي يعاني 
منها األطف���ال »تقّلبات المزاج والش���عور باليأس 
والتبول الالإرادي«، كما يحاولون تجّنب مش���اهدة 
الصور أو أي ش���يء قد يعي���د ألذهانهم ذكريات 

األحداث الصادمة والرعب الليلي.
وبّين التقرير أّن األطفال في غزة يجدون أنفسهم 

ُمجبرين عل���ى االختباء على مدار الس���اعة لحماية 
أنفس���هم في ظل عدم وجود مالجئ تحت األرض 

توّفر لهم بعًضا من الحماية.
كما لفت إلى أّن من التحديات األخرى التي يتعّين 
على أهل غزة وأطفالهم مواجهتها هي احتمالية 

فقدان منازلهم وأن يصبحوا بال مأوى.
وأش���ار إلى أّنه بالرغم من مش���اعر الغضب والذعر 
والحزن والوحدة والخوف، ما زال أطفال غزة يحلمون 
ب���أن يصبح���وا أطباء أس���نان وفنانين وس���باحين 
محترفين، فهم يحّبون القراءة والرس���م والتمثيل 
وممارس���ة الرياضة وتمضية الوقت مع عائالتهم 

وأصدقائهم.
وكان جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي ش���ن عدوانًا 
وحشًيا على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي استمر 
11 يومًا؛ أسفر عن استشهاد 232 مواطنًا، بينهم 

65 طفال، و39 سيدة، و17 مسنًا.

الصحة: 7 وفيات و1923 إصابة جيش االحتالل يتأهب على جبهة غزة خوفًا من إمكانية التصعيد
جديدة بكورونا في الضفة وغزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قرر جيش االحتالل اإلس���رائيلي أم���س األحد، فرض إغالق ت���ام على الضفة 
الغربية ومعابر قطاع غزة خالل عطلة عيد رأس السنة اليهودية والتي ستكون 

يومي الثالثاء واألربعاء.
وذك���رت القناة 7 العبرية أن اإلغالق جاء وفقًا لتقديرات أمنية وتوجيهات من 
المس���توى السياس���ي. وأوضحت أن خالل فترة اإلغالق سيبقى مرور البضائع 
متوقفا، وسيسمح فقط للحاالت اإلنسانية والطبية االستثنائية، وبعد موافقة 

منسق عمليات الحكومة اإلسرائيلية.

االحتالل يقرر إغالق الضفة 
والمعابر مع غزة بسبب األعياد

الصليب األحمر: األطفال في غزة يعيشون تحت وطأة رعب دائم



االثنين 28 محرم 1443 هـ 6 سبتمبر 2021 م

دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة ال�شيخ ر�شوان ال�شرعية
ُقدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من المختار بغزة المؤرخة في 2021/9/5م 
تتضمن أن: س���ارة سعيد هاشم الشوا من غزة وسكان النصر وتحمل هوية رقم/ 
703063651 ق���د ُتوفيت إلى رحمة الله تعال���ى بتاريخ 1996/10/23م وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في شقيقها هاشم س���عيد هاشم الشوا ثم بتاريخ 
2003/2/13م توف���ي هاش���م المذك���ور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي  في 
أوالده المتولدي���ن له من زوجته المتوفاة قبله/ ميلدريد ايميلي مايك واس���يك 
الذكور وهم: جوزيف رمزي وديفيد واإلناث هما: ميلندا س���اره فقط، وال وارث له 
س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته 
وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل تس���جيل حجة وراثة تبين نصيب كل وارث 
ش���رعًا وانتقااًل أعطيت هذه المضبطة موقعة مني حس���ب األصول، فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الشيخ رضوان الشرعية خالل مدة 
خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر. وحرر في 27 محرم 1443 ه� وفق 2021/9/5م

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
حممد كامل اأبو را�س

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعـالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية
تقدم لمحكمة ش����رق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار عائلة ابو 
طي����ر مؤرخة في 2021/9/5م تتضمن أن حمدان س����الم مصطفى ابو دراز من 
عبسان الكبيرة وس����كانها قد توفي الى رحمته تعالى سنة 1935م وانحصر 
ارثه الش����رعي واالنتقالي في زوجته خديجة حم����دان ابو خديجة وفي اوالده 
المتولدين ل����ه منها وهم س����ليمان واحمد وعلى ومصطف����ى ومحمد وعلياء 
وفاطمة وجتيانه ثم س����نة 1955م توفيت خديج����ة المذكورة وانحصر ارثها 
الش����رعي واالنتقالي في اوالده����ا المتولدين لها من زوجه����ا المتوفى قبلها 
حمدان المذكور وهم س����ليمان واحمد وعلى ومصطفى ومحمد وعلياء وفاطمة 
وجتيانه فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة 
او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض 
مراجعة محكمة شرق خانيونس الش����رعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن وحرر في يوم 28 محرم لسنة 1443ه� وفق 2021/9/5م

  قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
  اأحمد حممود عا�سور

         دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة خانيون�س ال�شرعية
لق���د تقدم���ت لهذه المحكم���ة بمضبطة وراث���ة موقعة من مختار عائلة س���مور 
بخانيون���س بتاري���خ 2021/9/5 تتضمن أن المرحومة عائش���ة محمد أبو رضوان 
المش���هورة سمور من بني س���هيال قد انتقلت الى رحمة الله تعالى سنة 1957م 
في بني س���هيال، وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها 
من زوجها س���المة زامل خليل س���مور المتوفي قبلها وهم س���لمان وزايد ومحمد 
ومحم���ود وفضية وفضة ثم بتاري���خ 2005/8/27م توفي محمد المذكور وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته س���ليمه سليمان س���ليم فياض المشهورة 
س���مور وفي أوالده منها وهم موسى وعيسى وعائشة ومهديه و نظميه وروحيه 
ثم بتاريخ 2007/9/24م توفيت فضه المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي 
في أش���قائها وهم محمود و محمد وزايد وسلمان وفضية ثم بتاريخ 2009/9/4م 
توفيت فضية المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين 
لها من زوجها س���ليم س���ليمان س���ليم في���اض المتوفي قبلها وهم س���ليمان 
وعايش���ة ونادرة وتمام ثم بتاريخ 2010/9/22م توفيت سليمه المذكورة وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين له���ا من زوجها محمد المذكور 
المتوفىقبلها وهم موسى وعيسى وعائشه ومهديه و نظميه وروحيه ثم بتاريخ 
2020/9/13م توفي عيس���ی المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
روحيه مس���لم س���الم س���مور وفي اوالده المتولدين له منها وهم س���الم ومحمد 
وعاصف وموس���ى وفتحي وفادي ودنيا وميس���اء ومي فق���ط وال وارث للمتوفين 
وألجل اعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال 
فم���ن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية 

خالل خمشة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن وحرر في 2021/9/5م  .

قا�سي حمكمة خان يون�س ال�سرعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / رائد عوض س���عيد المدني  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800323834( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / همسة وائل اليماني االسطل 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )407891068( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

والخمي���س الماضي ، قتل ش���ابان، جّراء إط���الق نار على 
س���يارتهما من مركبة عابرة في مفرق "نيساني عوز"، قرب 
قلنسوة داخل الخط األخضر، ليرتفع عدد ضحايا القتل بين 

فلسطينيي الداخل خالل األسبوع األخير فقط إلى 6.
ووصل عدد القتلى في الداخل الفلس���طيني المحتل، منذ 
مطل���ع العام إلى 71 في جرائم عنف، إضافة إلى 13 آخرين 
في القدس وهضبة الجوالن المحتلتين، بينما عدد القتلى 
في جرائم مش���ابهة في المجتمع اليهودي بلغ 26 قتيال 

فقط.
وفي ع���ام 2020 لق���ي 99 مواطنًا عربيًا بينه���م 16 امرأة 
مصرعهم في سلس���لة جرائ���م قتل وقعت ف���ي الداخل 

المحتل، في حين قتل 93 خالل 2019، بينهم 11 امرأة.
وبالتزام���ن م���ع االرتف���اع الملحوظ في مع���دالت الجريمة 
بالداخ���ل الفلس���طيني المحتل ، أعلنت ش���رطة االحتالل 
اإلس���رائيلي تشكيل وحدة " مس���تعربين " جديدة تحت 
مسمى " س���يناء",  تابعة لقوات حرس الحدود الشرطية ، 
ومعززة بقدرات خاصة بما في ذلك تكتيكات رصد متقدمة 
ووحدة دراجات نارية وآليات متنوعة ووحدة كالب شرطية 

وقدرات قتالية عالية؛ بحجة مكافحة الجريمة والعنف.
وتنفذ األحزاب العربية ولجنة المتابعة في الداخل المحتل 
سلسلة فعاليات للتنديد بهذه الظاهرة، شملت اعتصامات 

ومسيرات مختلفة ونشاطات توعوية متعددة.
عض���و لجن���ة المتابعة العلي���ا للجماهي���ر العربية ولجنة 
الحريات المنبثقة عنها محمود مواسي ، أكد على اتخاذهم 
خط���وات تصعيدية ض���د حكومة االحتالل االس���رائيلي، 
جراء مس���اهمتها ف���ي ارتفاع مع���دالت الجريمة بالداخل 

الفلسطيني المحتل.
وأوضح مواسي ل�"االستقالل" أن اللجنة قررت تنظيم مسيرة 

س���يارات تخرج من الجليل والمثل���ث وتتجه نحو القدس، 
يتخللها اغالق أكبر شارع في " اسرائيل" وهو شارع رقم " 6 

" الذي يصل شمال " اسرائيل" بجنوبها .

تواطوؤ الحتالل
وبين أن المس���يرة س���تتوقف أمام مبنى رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية نفتالي بينت ، ومبنى " الكنيست " لمطالبتهم 
بالتصدي لظاهرة العنف والجريمة، ورفضا لتواطؤ الشرطة 

أمام جرائم القتل المتفشية.
وأش���ار إلى توجههم إل���ى منظمات حقوق اإلنس���ان 
والهيئ���ات األممي���ة ، لمطالبته���م بتوفي���ر الحماية 
للفلسطينيين و الوقوف ضد ممارسات حكومة االحتالل 
االسرائيلي التي تس���اهم في تفشي الجريمة، نتيجة 

نشرها السالح بيد العصابات. 
ورأى أن ما يحدث بالداخل الفلس���طيني المحتل عبارة عن 
نكبة جديدة تحاك ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تشارك 
بها حكومة االحتالل ومؤسساتها األمنية، بهدف تفكيك 
النس���يج االجتماعي والترابط األسري وبث الرعب والخوف 
بينهم، مش���ددًا على وجود تنس���ق عاٍل بين جهاز األمن 
العام اإلس���رائيلي " الشاباك والعصابات اإلجرامية لتنفيذ 

الجرائم. 
ولف���ت إل���ى أن المخطط اإلرهاب���ي الذي يح���اك من قبل 
س���لطات االحتالل، وهو نشر السالح و زيادة الجريمة؛ لطرد 
الفلسطينيين من اللد والرملة وحيفا ويافا، والنقب والجليل 
وغيرهم، محمال حكومة االحتالل ومؤسس���اتها المتواطئة 

المسؤولية عن حفظ األمن واألمان بالقرى والبلدات والمدن 
الفلسطينية. 

وأك���د على وج���ود أكثر م���ن 70 ألف قطعة س���الح لدى 
العصابات من نوع " m16  " و"  آربي جي " وغيرها ، وصلت 
غالبيتها من جنود بجيش االحتالل االسرائيلي ومن مناطق 

الضفة الغربية. 
نتائج �سلبية

المحاضر في علم االجتم���اع بكلية " أونو" والجليل الغربي 
د. ولي���د حداد أكد أن االرتفاع بمع���دالت الجريمة بالداخل 
الفلسطيني المحتل لم يكن وليد اللحظة أو أتى مصادفة، 
إنما جاء بعد تخطيط منظ���م حيك من قبل دولة االحتالل 

االسرائيلي، بعد هبة القدس تحديدًا.
وأوضح حداد ل�"االس���تقالل" أن دولة االحتالل االسرائيلي 
وضعت جل تركيزها خالل السنوات الماضية على الجانب 
األمن���ي وأهملت الجان���ب الجنائي، وس���اهمت في زيادة 

السالح وانتشار الجريمة.
وبي���ن أن نتيجة لتراخ���ي دولة االحتالل االس���رائيلي في 
محاربة المجرمين وعدم وج���ود رادع للعصابات االجرامية، 
وصل إلى حد استهداف الفئات كافة من ضمنهم األطفال.

وأش���ار إلى أن المواطن الفلس���طيني في ظل عيش���ه في 
بيئة تنتشر فيها الجريمة، فقد األمن واألمان ، وبات يفكر 
بالهج���رة الداخلية لمدن تعيش فيها غالبية اس���رائيلية  
وأخرى خارجية لدول أكثر أمان���ا، مما يفقده أمالكه ويحل 

بدال عنه المستوطنون.  
وشدد على أن المواطن الفلسطيني سيصبح أقلية مهمشة 
في الداخل المحتل، نتيجة للهجرة الذي اتبعها العشرات 
م���ن المواطنين في اآلونة االخي���رة، مما يتيح الفرصة أمام 

المستوطنين لزيادة عددهم . 

»نكبة جديدة« 

جرائم القتل في الداخل المحتل.. إجرام مخطط ُيغذيه االحتالل
غزة/ �سماح املبحوح: 

ت�سهد املدن والقرى الفل�سطينية بالداخل الفل�سطيني املحتل 
حراكًا جماهريًا مت�ساعدًا، �سد حكومة الحتالل ال�سرائيلي 
لتواطوؤه��ا الكبري م��ع املجرمني وع��دم كبحها جم��اح ظاهرة 

العنف واجلرمية املتف�سية يف املجتمع العربي ، وتغا�سيها عن 
ال�سالح املنت�سر بكرثة بيد الع�سابات ، ما اأدى لرتفاع معدلت 
اجلرمي��ة  منذ بداي��ة العام اجلاري . ونتيج��ة للجرائم التي 
حت��دث ب�س��كل �س��به يومي، نظم��ت اللجن��ة العلي��ا للجماهري 

العربية بالداخل الفل�سطيني املحتل، تظاهرات واحتجاجات 
اأمام مركز �سرطة »عريون« يف وادي عارة والأخرى على مفرق 
الناعم��ة- �س��فاعمرو داخ��ل اخلط الأخ�س��ر �س��د اجلرمية 

والتقاع�س الأمني عن جلم هذه الظاهرة .
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ما يسمى “بممثل الدولة” قدم طلًبا لمحكمة االحتالل  الصهيونية  
لتأجيل النظر في قضية إخالء س����كان قرية الخان األحمر البدوية 
ش����رقي القدس المحتلة، لمدة ستة أشهر أخرى. وكانت المحكمة 
الصهيونية في نوفمبر/ تش����رين الثاني الماض����ي، قد أعطت ما 
يس����مى “ممثل الدولة” وهو الذي يمثل الحكومة اإلس����رائيلية، 
مهل����ة أخيرة حتى يتم اتخاذ قرار بش����أن إخ����الء القرية. وطلب ما 
يسمى »بممثل االحتالل«، عدة مرات تأجيل عملية اإلخالء ألسباب 
“سياسية”, وهو االمر نفسه الذي تكرر في اخالء سكان حي سلوان 
وحي الش����يخ جراح ومناطق في النقب واالغوار الش����مالية وشمال 
البحر الميت, ومناطق اخرى في القدس والضفة الغربية, والغرض 
من مراء تأجيل تنفيذ االحكام بطرد السكان من منازلهم وقراهم, 
ليس تخلي »اس����رائيل« عن مخططاتها الهادفة لسيطرتها على 
هذه المناطق وتحويلها الى بؤر اس����تيطانية وتهويدها بالكامل, 
»فإسرائيل« لديها يقين أن إخالء هذه المناطق بالقوة وطرد اهلها 

منها سيؤدي الى أمور عدة:- 
أوال: اندالع اش���تباكات ومواجهات بين قوات االحتالل وس���كان هذه 
المناطق المتجذرون فوق ارضه���م والرافضين تماما إلخالء بيوتهم 
تح���ت أي ظرف كان, و«اس���رائيل« تريد تنفي���ذ مخططاتها بهدوء, 
بعيدا عن وسائل االعالم لضمان عدم وجود ردات فعل على المستوى 
الرسمي الفلسطيني والعربي واالسالمي والدولي يكون لها انعكاس 
س���لبي على »اس���رائيل«, التي تتغلغل من خالل التطبيع الى الدول 
العربية واالفريقية وترغب في مواصلة طريقها وتذليل كل العقبات 
لفك عزلتها واقام���ة تحالفات في المنطقة لمواجه���ة ايران ومحور 

المقاومة.  
ثاني���ا: »اس���رائيل« تدرك ان مثل ه���ذا الفعل االجرام���ي, يمكن ان 
يؤدي الى انتفاضة ش���عبية عارمة في الضف���ة والقدس وقطاع غزة, 
وفي االراضي الفلس���طينية المحتلة عام 48م, وهي تريد أن تتجنب 
هذه االنتفاضة في هذه المرحلة تحديدا, ألنها تس���بب لها خسائر 
اقتصادية كبيرة, وتزعزع االمن واالس���تقرار لديها, وتستنزف طاقة 
وقدرات الجيش والشرطة الصهيونية, وتربك الجبهة الداخلية الرخوة 

التي ال تصمد أمام الثورات.
ثالثا: االخالء القسري للسكان, ومحاوالت تهويد االراضي الفلسطينية, 
واقامة بؤر اس���تيطانية عليها, س���تكون نتيجت���ه الطبيعية وفق 
التقدي���رات االس���رائيلية تفجي���ر معرك���ة بين فصائ���ل المقاومة 
الفلس���طينية في قطاع غزة واالحتالل الصهيوني, وهى معركة غير 
مضمونة النتائج, وفيها مقامرة كبيرة لحكومة االحتالل, الذي ال يعلم 
قدرات المقاومة العس���كرية بالشكل الدقيق, وقد فوجئ في ملحمة 
»س���يف القدس« بأداء مختلف للمقاوم���ة كان مفاجئا لالحتالل, كما 
أن توصيات الجيش والمؤسس���ة االمنية ال تنص���ح بمعركة اآلن مع 

المقاومة الفلسطينية.   
رابعا: الحكوم���ة الصهيونية تركز على االولوي���ات في هذه المرحلة 
وه���ي تعتبر أن الملف الن���ووي االيراني في اول���ى اولوياتها, وانها 
يج���ب ان تركز جهدها على المل���ف االيراني ألنه يمثل الخطر االكبر 
على وجودها, وبذلت جهودا مضنية مع االدارة االمريكية في محاولة 
لكبح جماح ايران ومنعها من امتالك القدرة النووية, وإفشال االتفاق 
النووي معها, واجراء تعديالت عليه تضمن عدم امتالكها للس���الح 

النووي تماما. 
إذًا فتأجيل االحكام ال يعني على االطالق انتهاء احالم »اس���رائيل«, 
انما يأتي وفق سياس���ة انتهاز الفرص والبدء باألولويات, »اسرائيل« 
تتعامل بحذر ش���ديد في هذه المرحلة مع الملفات الش���ائكة, فهي 
تتمسك بمعادلة انهاء حل الدولتين وأن القدس عاصمة موحدة لها 
والتمدد االس���تيطاني في الضفة, وفي نف���س الوقت تعقد لقاءات 
مع السلطة الفلس���طينية وتتحاور معها لتبقى السلطة قابضة على 
س���الحها ف���ي مواجهة أي تح���رك مقاوم ضد االحت���الل في الضفة 
والق���دس, وهى تدخل الحد االدنى من المواد والس���لع الغذائية الى 
قط���اع غزة, حتى ال تنفج���ر االمور في وجهه���ا, ويتوجه الناس في 
مسيرات حاشدة الى المناطق الحدودية في قطاع غزة, وهي تحسب 
خطواتها في اقتحام المس���جد االقصى بما يؤسس لضمان استمرار 
مطامعها فيه, والشروع بخطوات التقسيم الزماني والمكاني لألقصى, 
وبم���ا يضمن عدم فتح معركة مع المقدس���يين ق���د تكون نتائجها 
وخيمة على االحتالل, وفي نفس الوقت تخاطب اليمين الصهيوني 
المتطرف انها لن تتخلى عن اطماعها, وانها ماضية بمخطط التهويد 
والتهجير, وتعلم ان المعركة مع الفلسطينيين قادمة ال محالة لكنها 

تتحين الفرصة المناسبة لتفجيرها.   

تأجيل األحكام ... تأجيل للمعركة 

رأي
ل����ن تكون هن����اك أي عملية سياس����ية وال تفاوضية مع 
الفلس����طينيين، وأن اله����دف هو منح الفلس����طينيين 
تسهيالت اقتصادية وبناء إجراءات الثقة وتقوية مكانة 
السلطة الفلس����طينية في الضفة الغربية والحفاظ على 
الهدوء األمني، هذا ما أكده وزير االمن االسرائيلي بيني 
غانت����س خالل لقائ����ه مع الرئيس الفلس����طيني محمود 
عب����اس، وأن اللق����اء كان أمنيا ونتائجه س����تتضح قريبا، 

ومصلحة إسرائيل عدم انهيار السلطة.
وال����دول العربية وف����ي مقدمتها الس����لطة ال تزال تحلم 
وتعل����ق آمااًل على دول����ة االحتالل وأمريكا للتش����بث بما 
يسمى عملية سياسية وحل الدولتين، وسيقف الرئيس 
عب����اس خالل األي����ام القادمة في األم����م المتحدة يلقي 
خطابه الس����نوي المعتاد والمكرر. وسنجلس في العتمة، 
نس����مع الخطاب ونتفرج  على أعمارن����ا وتاريخ معاناتنا 
وحياتنا تتغير لألس����وأ، واستمرار االحتالل واالستيطان 
وحصار غزة، وكأننا جردنا من إرادتنا وأس����لحتنا وأحالمنا 

وال نستطيع تغيير أماكننا وواقعنا.
الحقيقة المرة تقف أمامنا ش����اهدة عل����ى حالنا وأحوالنا 
وأن دولة الفصل العنصري واالحتالل العس����كري ماضية 
في مشروعها االستعماري االس����تيطاني  وفق تخطيط 
اس����تراتيجي وتتبنى شعارات سياسية، من حل الصراع 
وادارة الص����راع، وأخي����ًرا ما ذكره  رئي����س وزراء االحتالل 
نفتالي بينت مصطلح “تقليص الصراع” بين اس����رائيل 
والفلسطينيين ضمن ما يسمى السالم االقتصادي، وهو 

ما يعني حسم الصراع.
دولة االحتالل تعمل على اس����تعادة اجراءات بناء الثقة 
مع السلطة للحفاظ عليها كوكيل أمني يخدم مصالحها، 
باستمرار  االس����تيطان واستكمال السيطرة على مناطق 
“ج�����”، والضم الزاحف وهو جوهر مش����روع رئيس وزراء 

دولة االحتالل السياسي، ويعمل على ضم تلك المنطقة 
من خ����الل إجماع إس����رائيلي حولها، وتحقي����ق امكانية 
االنفص����ال عن الفلس����طينيين دون دول����ة وحق تقرير 

المصير.
عمليًا سياس����ة بينيت والحكومة االس����رائيلية الجديدة 
مس����تمرة في تعميق االس����تيطان، وتكثي����ف الوجود 
اليهودي على حس����اب الوج����ود الفلس����طيني، والضم 
الزاحف لمناطق “ج�” والس����يطرة عليها بهدوء، وتعمل 
بإصرار  ومثابرة من أج����ل ذلك. وهناك اجماع صهيوني 
يميني على تعميق االس����تيطان من خ����الل االتفاقيات 
الثنائي����ة التي وقعت قبل تش����كيل حكومة بينت البيد 
بين االح����زاب الصهيونية كما جاء في البند السياس����ي 
ال����ذي أدرج في االتفاقات الثنائية بين “يمينا” و ”يش 
عتيد” و “تكفا حداشا” و”يسرائيل بيتينو” و”كحول 
لفان”، الستمرار االستيطان والسيطرة على مناطق “ج�” 

ومنع البناء الفلسطيني فيها.
ه����ذه هي حقيقة سياس����ة بينيت وما تس����مى حكومة 
التغيير تجاه القضية الفلسطينية، وهو التنكر  لحقوق 
الفلس����طينيين وعدم اقامة دولة فلس����طينية، ومالحقة 

الوجود الفلسطيني في الضفة ومحاولة التخلص منه.
اس����رائيل اكث����ر  وقاح����ة ف����ي  التعبي����ر ع����ن موقفها 
وسياس����تها وأن لقاء )غانتس/ عباس( ليس سياس����يًا، 
وتقول ان الظروف غير ناصحة لعملية سياسية وذلك ال 
يعني الجمود، بل هي تحاول المش����ي وقوفا في المكان، 
وكما ذكر بينت أنه كان هناك دائما انقسام، إما التقدم 
نحو دولة فلس����طينية أو عدم القيام بأي ش����يء، أعتقد 
أن����ه في العديد من المجاالت يمك����ن العمل على تقليل 
المش����كلة حتى لو لم يتم حلها ف����ي الوقت الحالي”. ما 
يعن����ي الحفاظ على العملية السياس����ية لكن بدون أفق 

ووهم سينتظره الفلسطينيون طوياًل، كما انتظروا وعود 
االدارات االمريكية الس����ابقة وسينتظرون االدارة الحالية 

والقادمة.
اذا كانت هذه السياسة التي تتبعها حكومة يقال عنها 
هش����ة وضعيفة وتجمع تناقضات سياسية واجتماعية، 
وتمكنت من مواجهة التناقص االساس����ي وهو االحتالل 
وتشكيل اجماع على عدم وضعه على االجندة السياسية 

االسرائيلية.
الحقيق���ة القائم���ة أن أي حكوم���ة م���ن حكوم���ات دولة 
االحتالل تعمل في س���ياق وخطط وسياس���ات لتحقيق 
اهدافها  االستراتيجية، وإن كانت هناك ابعاد شخصية 
للقادة س���واء كان نتنياه���و أو بينيت، إال أن هناك اجماعًا 
صهيونيًا على تنفيذ تلك االهداف. وما يجري في الضفة 
من تعميق االس���تيطان ومحاولة الس���يطرة على مناطق 
“ج�” بالض���م الزاحف وغير المعلن، أيض���ًا اتخذت دولة 
االحتالل قرارها بفصل الضفة وغزة منذ بداية تسعينيات 
القرن الماضي وفرضت حصارا بالتدريج،  وازدادت وتيرته 
واساليب فرضه عبر الس���نوات الماضية والذي بلغ ذروته 
من���ذ منتصف الع���ام ٢٠٠٧ وما تعانيه غ���زة من عدوان 

متعدد االشكال وحصار وعقوبات جماعية وابتزاز.
دولة االحتالل تتنكر  لحقوق الفلس����طينيين في الضفة 
الغربي����ة وقط����اع غزة، ومس����تمرة في ف����رض العقوبات 
الجماعية وتشديد الحصار، وكل ما تقدمه من تسهيالت 
بما فيها المنح����ة القطرية، هو مج����رد وهم، وهو ضمن 
اس����تراتيجية وان����كار حقيق����ة االحتالل ال����ذي أزاحته 

مركبات دولة االحتالل عن جدول اعمالها.
ال يمك����ن تجاه����ل االحتالل وسياس����اته العنصرية، وما 
يعانيه الفلس����طينيون، لكنهم بانقسامهم وأنفسهم 

يسهلون مهمة دولة االحتالل للقيام بذلك.

ثم����ة »تحديات حقيقي����ة« تواجه حرك����ة حماس وبقية 
فصائل المقاومة في مس����اعيها الرامية لكس����ر الحصار 
اإلس����رائيلي عل����ى الرغم م����ن كل الجه����ود التي بذلت 
سياسيا وعسكريا ووطنيا على مدار سنوات، وقد تمثلت 
هذه التحديات فيما يلي: 1 -  الموقف الدولي المتشدد 
تج����اه حركة حماس وفصائل المقاوم����ة، وإبقائهم على 
قوائم اإلره����اب، 2 -  الرغبة العربية في محاصرة الحركة 
والتضييق عليها خصوصا من بعض األنظمة التي تنظر 
إل����ى حماس أنها خطر في المنطقة، 3 -  تورط الس����لطة 
الفلس����طينية في هذه المؤامرة، 4 -  خشية االحتالل من 
أن يؤدي كس����ر الحصار إلى تعاظم ق����وة وقدرة الحركة، 

األمر الذي يبقي الحصار فاعال حتى اآلن.
لذلك فإن عدًدا من الحروب والمعارك والجوالت القتالية 
القاسية التي اندلعت بين المقاومة واالحتالل لم تفِض 
إلى نتائج غير مس����بوقة تؤدي إلى انهيار الحصار كليا، 
وإنما الحصول على بعض المزايا واإلجراءات التخفيفية 
في الجوانب اإلنس����انية دون الوصول لخطوات سياسية 
نوعية ت����ؤدي إلحداث اخت����راق حقيقي، وف����ي كل مرة 
س����رعان ما تخضع هذه اإلج����راءات أو الخطوات )لالبتزاز 
والمس����اومة( وربم����ا للمزاجية اإلس����رائيلية التي يمكن 
أن تعلقها أو توقفها دون س����ابق إنذار ل����دواٍع أمنية أو 
سياسية وعليه؛ بقائها غير مس����تقرة كأنما تطفو فوق 

الماء دون أرضية ثابتة.
وهذا م����ا يجعل إمكانية البناء عليه����ا وتطويرها صعبًا، 
ألن����ه وفي لحظة معينة يمكن لالحتالل أن يعيدنا للوراء 
لسنوات أو إن صح التعبير العودة للمرحلة الصفرية، األمر 
الذي ينس����ف جهودا مضنية وتضحيات عظيمة قدمت 
وتقدم، ويدفعنا مجددا للعودة الستخدام خياراتنا التي 
تركزت في ثالثة أمور: الس����عي السياسي عبر التواصل 
مع عدد من الدول في اإلقليم ال سيما الوسطاء، وتفعيل 
المقاوم����ة الش����عبية بأش����كالها المختلف����ة، أو الذهاب 
لجول����ة من القتال تفرضها تطورات الميدان والمش����هد 

السياسي.
ففي األش���هر األخيرة وقعت معركة )سيف القدس( بين 
المقاومة الفلس���طينية واالحتالل اإلسرائيلي، كانت هذه 
المعرك���ة منقطعة النظير في حج���م القصف الصاروخي 
ا ونوًعا« سواء من قبل المقاومة أو االحتالل اإلسرائيلي،  »كًمّ
فق���د اس���تطاعت المقاوم���ة تغطي���ة كام���ل الجغرافيا 
الفلس���طينية المحتل���ة بالصواريخ الت���ي أصابت بعضها 
أهدافا بالغة الحساسية بالنسبة للكيان، في حين ظهرت 
الوحشية اإلسرائيلية في استخدام أعتى اآلالت والمعدات 
واألس���لحة الحربية المميتة والتدميرية تجاه القطاع، األمر 
الذي دفع أطرافا: إقليميين ودوليين للتدخل بذريعة إنقاذ 
قطاع غزة، في حين أن الحقيقة عكس ذلك تماما؛ فقد جاء 
الجهد السياسي والدبلوماسي إنقاذا للموقف اإلسرائيلي 

بعد أن عجز عن حسم المعركة.
األمر الذي »أعاد األمل« مجددا للفلسطينيين في إمكانية 
تحقيق مكاسب سياس����ية كبيرة من وراء هذه المعركة 
ال س����يما س����كان القطاع الذين يعان����ون الفقر والمرض 
ويرزحون تح����ت الحصار ويكتوون بنيران العدوان، ليس 
الفلس����طينيون وحدهم فحس����ب؛ فالخب����راء والباحثون 
والمحللون وغيرهم تولدت لديهم قناعات بأن المعركة 
أحدث����ت تحوال غير مس����بوق س����يفرض اس����تحقاقات 
سياس����ية غي����ر مألوف����ة ربم����ا تنعكس عل����ى الظروف 
السياس����ية واإلنس����انية في قطاع غزة، خصوصا بعد أن 
حظيت هذه المعركة بتأييد فلسطيني في غزة والضفة 
وال�����48، وحصل����ت على مس����اندة عربية في المس����توى 
الش����عبي الذي دفع بعض الجماهير إلى اختراق الحدود، 

وأبعد من ذلك في تهديد سفارات الكيان.
األمر الذي دف����ع دواًل عربية، وأطراًف����ا دولية، إضافة إلى 
الس����لطة الفلس����طينية إل����ى التحرك الف����وري لتطويق 
أي إمكاني����ة لتحقيق أهداف سياس����ية م����ن وراء هذه 
المعركة، وااللتفاف على نتائجها وتبهيت أي قيمة تم 
تحقيقه����ا، وعليه »عدنا للمرب����ع األول« في حديثنا حول 

التحديات الرئيس����ة التي تحول دون كس����ر الحصار ألن 
الواقع السياسي لم يتغير بعد، وفي مجمله ال يصب في 
مصلح����ة المقاومة، ولو كان عكس ذلك لحققت المقاومة 
نصرا سياس����يا يوازي على األقل الجهد العس����كري، وال 
ينظر لالتصاالت أو الرس����ائل أو حتى الزيارات على أنها 
تحول اس����تراتيجي ما دامت لم تثمر ع����ن نتائج تؤدي 
فعال إلى كسر الحصار البري والبحري والجوي عن القطاع.

وهذا م����ا يبرر العودة م����رة أخرى إلى تفعي����ل المقاومة 
الش����عبية بأش����كالها المختلفة: )اإلرباك، والمس����يرات، 
والبالونات( ألن الفصائل تريد العودة مجددا الستنزاف 
الع����دو والضغ����ط علي����ه ألن����ه ل����م يحق����ق أي مطالب 
استراتيجية للمقاومة، إنما التف عليها بما اصطلح عليه 
)التس����هيالت( أو )التحس����ينات( التي رهنها باستمرار 
اله����دوء على الرغم من أنها ال تحم����ل أي قيمة حقيقية 
وال تلبي الحد األدنى من المتطلبات والحاجات األساسية 
لش����عبنا، إنما مجرد »فقاعات فوق الماء« أو إضافة بعض 
»المكياج لجثة محنطة« فال هي أعادتها للحياة أو غيرت 

صورتها وحالتها المفزعة.
وتبق����ى هذه )المعض����الت األربع( أب����رز التحديات التي 
يجب العمل على تخطيها أو تجاوز بعضها وفق مس����ار 
عم����ل مختلف بعد تقيي����م كل المس����ار واألدوات التي 
اس����تخدمت في الس����ابق ألنها لم تع����د مجدية، وحتى 
����ا فإنه يج����ب تحجيم أي دور  يك����ون الحديث موضوعًيّ
وتأثير للس����لطة بعد اآلن، ألنه ال أمل في تحقيق شراكة 
ف����ي الوقت الراهن ف����ي ظل وجود فري����ق يحظى بدعم 
إس����رائيلي: أمني وسياسي، وال مبرر لبقاء الوساطة حكرًا 
عل����ى دول����ة دون غيره����ا، إنما يجب أن تض����اف لجهود 
الوس����اطة روس����يا والصين ودول أخرى، وم����ن الضروري 
تغيير المواق����ف والمفاهيم فوًرا، فنحن لس����نا ملزمين 
باتفاق يضم����ن الهدوء لالحتالل م����ا دام الحصار قائًما 
والعدوان يجتاح بقية األراضي الفلس����طينية، وإال فإننا 

ذاهبون لسنوات أخرى من الحصار.

عن سلطة فلسطينية باتت جسرًا لالحتالل

لماذا لم نفِلح في كسر الحصار؟

بقلم : مصطفى ابراهيم

بقلم: أحمد أبو زهري
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دولة فل�سطني  
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/491(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
جهاد إحس���ان محمود أبو وردة من سكان جباليا هوية رقم 921125936 
بصفته وكيال عن: مريم طالل عبد الخالق مس���عود الوكيلة عن الس���يد/ 

محمود العبد عبد الحي مسعود 
بموجب وكالة رقم: 2295 / 2021 صادرة عن شمال غزة

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 914 القسيمة 70 + 71 المدينة جباليا النزلة

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 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: 2021/9/5م

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

�إعالن عن �جتماع جمعية عمومية عادي
تعلن جمعية العدالة للتنمية ورعاية المرأة والطفل  " عن عقد االجتماع 
العادي للجمعية العمومية ع���ن العام )۲۰۲۱( وذلك يوم االحد الموافق 
9/9/2021م  الساعة 11:00 صباحا، في مقر الجمعية الكائن في محافظة 

رفح بجوار " وذلك لمناقشة جدول األعمال( التالي:
قراءة التقرير المالي واالداري

1_  انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
2_  اعتماد مدقق حسابات خارجي قانوني.

وذلك بعد اس���تكمال اإلج���راءات التالية في أوقات الدوام الرس���مي من 
الساعة 8:00  إلى الساعة 2:00 .

1_  استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
عن العام )2021( وذلك حتى تاريخ 9/9/2021م .

2_  فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة ثالثة أيام من 
تاريخ11/9/2021 وحتى تاريخ13/9/2021. 

3_ فتح باب االعتراض و الطعون لعضوية مجلس االدارة و الجمعية العمومية 
وذلك لمدة يومين من  تاريخ 14/9/2021 وحتى تاريخ 15/9/2021م 

4_  الرد على االعتراض و الطعون يوم 16/9/2021م 
5_ فتح باب االنسحاب لمدة يوم واحد بتاريخ 18/9/2021م 

ومع فائق الحرتام والتقدير 
جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / كامل  هش���ام كام دلول عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )404764722( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / منال عادل محمد الفرا  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )951144187( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أس���امة عطا كامل زعرب عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )421257890( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
قال الجه���از المرك���زي لإلحصاء، إن 
القياس���ي لكمي���ات اإلنتاج  الرق���م 
مقداره  انخفاض���ا  س���جل  الصناعي 
6.71% خالل ش���هر تموز المنصرم، 
إذ انخفض الرقم القياس���ي لكميات 
اإلنتاج الصناعي إلى 100.43، مقارنة 
ب�107.65 خالل الش���هر الذي سبقه 

)سنة األساس 2019= 100(.
وأوض���ح اإلحص���اء في تقرير نش���ره 
ي���وم أم���س، به���ذا الخص���وص، أن 
أنشطة الصناعات التحويلية سجلت 
انخفاضا مقداره 9.04% خالل الشهر 
المرصود، مقارنة بشهر حزيران، والتي 
تش���كل أهميتها النسبية %87.89 

من إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد األنشطة الفرعية التي 
لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم 
القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة 
الصناعات التحويلية انخفاضا، مقارنة 
بالش���هر الذي سبقه، أهمها: صناعة 
األخرى  الالفلزية  المع���ادن  منتجات 
"الباطون، والحجر والرخام، واإلسفلت"، 
وصناعة منتجات المعادن المش���كلة 
"األلمنيوم"،  والمعدات  الماكنات  عدا 

وصناع���ة المنتج���ات الصيدالني���ة 
وصناعة  ومستحضراتها،  األساسية 
األثاث، ونش���اط الطباعة واستنساخ 
وس���ائط األعالم المس���جلة، وصناعة 
المنتجات  وصناع���ة  المنس���وجات، 
الغذائية، وصناع���ة الورق ومنتجات 
ال���ورق، وصناعة الخش���ب ومنتجات 
الكيماوي���ات  وصناع���ة  الخش���ب، 
وصناعة  الكيميائي���ة،  والمنتج���ات 

المالب���س، وصناعة الجلد والمنتجات 
ذات الصلة.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي 
لكميات اإلنتاج الصناعي ارتفاعا في 
بعض أنش���طة الصناعات التحويلية 
منها صناعات تحويلية أخرى "صياغة 
المجوهرات"، وصناعة منتجات التبغ، 

وصناعة المشروبات.
وس���جلت أنش���طة إم���دادات المياه 

والص���رف الصح���ي وإدارة النفايات 
ومعالجتها انخفاضا مقداره %8.95، 
والت���ي تش���كل أهميتها النس���بية 
1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة. 
بينم���ا س���جلت أنش���طة إم���دادات 
وتكييف  والبخ���ار  والغاز  الكهرب���اء 
الهواء ارتفاعا نسبته 19.77% والتي 
تشكل أهميتها النسبية 7.38% من 

إجمالي أنشطة الصناعة.

اإلحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في تموز المنصرم

غزة/ االستقالل:
قال وكيل وزارة األش���غال العامة واإلسكان بغزة ناجي س���رحان: "إن الوزارة لم 
يصلها أي معلومات رسمية بشأن إعالن قرب بدء المرحلة الثانية من إعادة إعمار 
قطاع غزة، سوى ما سمعناه عن نية مصر البدء بها بعد االنتهاء من مرحلة إزالة 

آثار العدوان".
وأضاف س����رحان في تصريح له، "ال موعدًا محددًا لبدء المرحلة الثانية 
م����ن إعادة إعمار قطاع غزة، ألنه لم يتواص����ل معنا أحد حول هذا األمر، 
ونأمل أن تكون المعلومات المصرية حول بدء مرحلة البناء والتش����ييد 

حقيقية".
وأشار لوجود مبادرة من قبل حركة حماس لتقديم تعويضات أقل من 500$ لكل 

أسرة متضررة بشكل بسيط واستلمت كشوفات بذلك.
وشدد سرحان على أن وزارة األشغال العامة واإلسكان ملتزمة تمامًا بإعادة إعمار 

قطاع غزة حال توفرت األموال في الفترة المقبلة.
وحول قرار إزالة برج الجوهرة وس���ط مدينة غزة، قال "تم اتخاذ القرار وقد تولت 
األم���ر )UNDP( بحيث توجد عدة إجراءات لتدعيم الب���رج قبل إزالته، باإلضافة 

لتأمين السكان والجيران".
وأوضح أنه تم وضع خطة من قبل UNDP وقامت الوزارة بالتعديل عليها وسنبدأ 

قريبًا في مشروع إزالة البرج.

األشغال توضح بشأن اإلعالن 
المصري عن بدء المرحلة 

الثانية من إزالة آثار العدوان

رام الله/ االستقالل:
سجلت أربع ش���ركات مدرجة في بورصة فلسطين، خس���ارة صافية خالل النصف األول 

2021، مقارنة مع 12 شركة في النصف األول من العام الماضي.
وفق مسح اقتصادي استنادا على بيانات الشركات المالية، فإن الشركات األربع الخاسرة 
في النصف األول، هي: القدس لالس���تثمارات العقارية، فلسطين لالستثمار العقاري، 

سند للموارد اإلنشائية، المؤسسة العربية للفنادق.
ويعود التراجع في عدد الش���ركات الخاس���رة، بالتزامن مع تعافي االقتصاد الفلسطيني 
جزئي���ا من تبعات جائح���ة كورونا، التي أجبرت الحكومة في الع���ام الماضي، على إغالق 
غالبية المرافق الحيوية. وبلغت قيمة خس���ائر الش���ركات األربع خالل النصف األول من 

العام الجاري، نحو 3.65 ماليين دوالر.
وسجلت ش���ركة القدس لالستثمارات العقارية، خس���ارة بقيمة 15.063 ألف 
دينار )21.23 ألف دوالر( في النصف األول الماضي، مقارنة مع خس���ارة بقيمة 
5 آالف دينار )7 آالف دوالر( على أس���اس سنوي. بينما سجلت شركة فلسطين 
لالستثمار العقاري، خسارة بقيمة 596.322 ألف دينار )840.8 ألف دوالر( في 
النصف األول، مقارنة مع خس���ارة بقيمة 730.4 ألف دينار )1.03 مليون دوالر( 

على أساس سنوي.
كما سجلت شركة سند للموارد اإلنشائية خسارة صافية بقيمة 1.605 مليون دوالر في 

النصف األول 2021، مقارنة مع خسارة 3.46 ماليين دوالر على أساس سنوي.

غزة/ االستقالل:
ق���ال عبد الفتاح أبو موس���ى الناطق باس���م 
وزارة االقتصاد الوطني بغزة: »إن الوزارة بعد 
حصر قيمة أضرار الحروب السابقة ألصحاب 
المنش���آت الصناعية والتجاري���ة من خالل 
لجان مختصة، تم نشر رابط عبر موقع الوزارة 
المتضررين على قيمة  المواطنين  لتعريف 

ضررهم اإلجمالي بشكل نهائي«.
وأضاف أبو موس���ى في تصريح له، »في حال 
اعتراض المواطن على قيمة أضراره بإمكانه 
الضغط على أيقون���ة االعتراض مع توضيح 
سبب االعتراض لمتابعة قيمة ضرره من قبل 

لجان مختصة«.
وأش���ار إل���ى أن���ه م���ن 70 إل���ى 80 % من 
أصح���اب األضرار الذي���ن زاروا برنامج فحص 
قيم���ة أضرارهم عبر الرابط الذي تم نش���ره 
للمواطنين عبر موقع الوزارة، ضغطوا »موافق« 

وهذا يدلل على شفافية التقييم.
ن أبو موسى، أن الوزارة مهمتها تشكيل  وبيَّ
لجان حصر األضرار وتوثيقها ورفدها داخل 
الوزارة ومن ث���م تقديم تقرير كامل عن كل 
ملف بقيمة كل ض���رر لصانع القرار تمهيدًا 
لصرفه���ا ح���ال توف���ر المن���ح والهبات من 

الجهات الدولية.

وتابع »نس���عى إلى وضع أرقام جميع أضرار 
الحروب السابقة )2008 ،2014 ،2012،2021( 
وما قبلها من أض���رار االجتياحات الماضية، 
أم���ام لجن���ة المتابع���ة وأبلغنا أنه س���يتم 
تعويض مجموع هذه األضرار حس���ب توفر 

منح التعويضات«.
ولف���ت أبو موس���ى، إل���ى أنه بع���د معركة 
»سيف القدس« األخيرة تم الطلب من وزارة 
االقتصاد رفع جميع األضرار السابقة واألخيرة 
لجهات االختصاص، مضيًفا »نحن متفائلون 
بأخذ المواطن حقه عن���د توفر التعويضات 

المناسبة«.

االقتصاد توضح مستجدات حصر أضرار المنشآت 
الصناعية والتجارية المتضررة من العدوان

أربع شركات ببورصة فلسطين 
سجلت خسارة في النصف األول
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ابراهيم تيس���ير رزق خضر 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801372905( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اياد احمد موس���ى الفي عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )900249517( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / منع���م حميد احمد القانوع 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )900960030( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن���ة / صفية عاي���ش محمود 
ش���اهين عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)906171145  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / يوس���ف صدقي احمد ديب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801334962 
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / حكي���م داود زايد  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  )409458325( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حذيفة عبدالله عقيالن ابو نار  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803820323( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أس���امة عودة محمود خطاب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )404538266  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عالء عايد دياب الثوابته  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )803494640  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اياده حمودة محمد ابو نقيره 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )412402885( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / وسيم سامي عطا الله العمش  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )404744286( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ايمان حس���ن سلمي القرم 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801229337( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

طهران/ االستقالل:
رفض الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيسي، ما وصفه بالتفاوض 

المصحوب بالتهديد والضغط.
وحس����ب تصريحات للتلفزيون اإليران����ي نقلتها وكالة "إرنا" 
اإليرانية، قال رئيس����ي: "لقد أوعزت بوض����ع المفاوضات في 
ج����دول األعمال، ولكن ليس مفاوض����ات مترافقة مع الضغط 

الذي يمارسه بعض االطراف".
وأكد رئيس����ي أن هذه الطريقة لم تجد نفعا في الس����ابق مع 
إيران، الفتا إلى أن األوروبيي����ن واألمريكيين قد اختبروا ذلك 

بأنفسهم.
وقال: "إن ما نس����عى إلي����ه هو رفع الحظ����ر الظالم وأن تكون 
مصالح الشعب اإليراني هي محور المفاوضات"، مشددا على 

أنهم لن يتراجعوا عن "مصالح الشعب في المفاوضات".
وأوضح الرئيس اإليراني أن بالده ال تس����عى للمفاوضات من 
أج����ل المفاوضات، بل تريد الوصول إل����ى اتفاق من أجل رفع 

الحظر عن الشعب اإليراني.

يش����ار إلى أن وزارة الخزانة األمريكية كانت قد أصدرت مؤخرا 
عقوبات بحق أربعة مواطنين إيرانيين، هم: "علي رضا فرحاني 
ومحمود خزين وعميد ن����وري وكيا صادقي"، معللة عقوباتها 
بأنهم على صلة بوزارة االستخبارات واألمن الوطني اإليرانية، 
وقد صدر بحقهم اتهام من مدعين أمريكيين بالتآمر لخطف 
الصحفية والناش����طة الحقوقية ذات األصل اإليراني، مسيح 

علي نجاد، النتقادها السياسة اإليرانية.
وأص����درت الخارجية األمريكية بيانا، قال����ت فيه إن "الواليات 
المتح����دة ال تزال عل����ى عل����م باالهتمام اإليراني المس����تمر 
باستهداف مواطنين أمريكيين آخرين، بمن فيهم مسؤولون 

أمريكيون حاليون وسابقون".
وف����ي الوقت الذي تس����تمر أمري����كا بف����رض العقوبات على 
اإليرانيين، يصرح نائب مس����اعد وزي����ر الخارجية األمريكي، 
جوي هود، باستعداد بالده للجلوس مع اإليرانيين في فيينا، 
والدخول معهم في محادثات مباشرة وجادة، لتحقيق العودة 

إلى االتفاق النووي.

عواصم/ االستقالل:
بين���ت أحدث اإلحص���اءات العالمية المعلن���ة حول جائحة 
»كورونا«، يوم أمس، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغت 4 
ماليين ونحو 576 ألف وف���اة، فيما بلغت حصيلة اإلصابات 
االجمالي���ة 221 مليونا، وم���ا يقارب م���ن 135 ألف اصابة، 

تعافى منهم 197 مليونا، وأكثر من 628 ألف مريض.
وتواص���ل جائحة كورونا تفش���يها ف���ي 221 دولة وإقليما 
ومنطقة حول العالم، وس���جلت دول العالم  483 ألفا و143 
إصاب���ة جديدة، أوقعت خ���الل ال�24 س���اعة األخيرة 7909 

حاالت وفاة.
وبينت اإلحص���اءات، أن الدول الخمس التي س���جلت أعلى 
حصيلة وفيات خالل يوم واحد ف���ي العالم، كانت كالتالي: 
روس���يا )796 وفاة(، والمكسيك )725 وفاة(، وفيتنام )609 

وفيات(، وأميركا )576 وفاة(، واندونيسيا )539 وفاة(.
وأوضح���ت البيان���ات، أن الدول الخمس التي س���جلت أعلى 
حصيل���ة إصابات جدي���دة، عالميا، خالل ي���وم واحد، كانت 

كالتالي: أميركا )58,682 إصابة(، والهند )42,924 إصابة(، 
وبريطاني���ا )37,578 إصابة(، والبرازي���ل )21,804 إصابات(، 

والفلبين )20,741 إصابة(.
وال تزال امي���ركا تتصدر دول العالم قياس���ا بأعلى حصيلة 

وفيات واصابات إجمالية.
وأوضح���ت اإلحص���اءات أن ال���دول الخم���س الت���ي تعتبر 
حتى اآلن األكث���ر تأثرا جراء الجائحة ف���ي العالم من حيث 
الحصيلة اإلجمالية ألعداد الوفيات، هي: أميركا )665,858 
وفاة(، والبرازي���ل )583,362 وفاة(، والهند )440,567 وفاة(، 

والمكسيك )262,868 وفاة(، والبيرو )198,447 وفاة(.
وبين���ت اإلحصاءات أن ال���دول الخمس الت���ي تعتبر حتى 
اآلن األكث���ر تأث���را عالميا من حي���ث الحصيل���ة اإلجمالية 
ألع���داد اإلصابات: أمي���ركا )40,765,356 إصاب���ة(، والهند 
)32,988,673 إصاب���ة(، والبرازي���ل )20,877,864 إصابة(، 
 6,941,611( وبريطاني���ا  إصاب���ة(،   6,993,954( وروس���يا 

إصابة(.

الرئيس اإليراني: نرفض 
التفاوض المصحوب بالتهديد

كورونا في العالم.. 4 ماليين و576 ألف 
وفاة و221 مليونًا و135 ألف إصابة

كابول/ االستقالل:
أعربت حركة طالب���ان األفغانية عن رغبتها في إقامة 

عالقات دبلوماسية متينة مع ألمانيا.
وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد 
ي���وم أمس، في تصريح لصحيف���ة "فيلت أم زونتاغ": 
"نريد عالقة دبلوماس���ية قوية ورس���مية مع ألمانيا"، 

مطالبا باالعتراف بالحكومة الجديدة في كابول.
ودعا مجاهد الحكومة األلمانية لتقديم الدعم المالي 
والمساعدات اإلنسانية، فضالاً عن التعاون في مجاالت 
الصحة والزراعة والتعليم. وقال مجاهد: "ألمانيا بحاجة 
إلى إج����راء مفاوضات مع طالبان لضمان مغادرة طالبي 
اللجوء األراضي األفغانية". وفي وقت سابق، قال وزير 

الخارجية األلماني، هايكو ماس، إن السفارة األلمانية 
س����تعود إلى كاب����ول إذا ضمن����ت طالبان س����المتها 
واحترمت حقوق اإلنس����ان في أفغانس����تان وشكلت 
حكومة شاملة. في األول من أيلول/ سبتمبر، قال ماس 
إن على الغرب التفاوض م����ع طالبان لمنع تنامي عدم 

االستقرار وانتشار اإلرهاب في أفغانستان.

الخرطوم/ االستقالل:
طالب���ت وزارة الخارجية الس���ودانية الحكومة اإلثيوبية 
بض���رورة الكف عما وصفته ب���� »العدوانية في التعامل 
مع الس���ودان«. وحس���ب بي���ان للخارجية الس���ودانية 
نشرته وكالة األنباء الرس���مية سونا، أكدت أنها تابعت 
التصريح���ات الت���ي وصفتها ب���� »المضللة المنس���وبة 
للجيش اإلثيوبي، بش���أن إّدعاء دخول مجموعة مسلحة 

عبر الحدود السودانية الستهداف منشأة إثيوبية«.
وشجب البيان هذه التصريحات، مؤكدا أنها »ال أساس لها 

من الصحة«، واصفا إياها بأنها »ذات غرض مفضوح يهدف 
لمجرد االستهالك السياس����ي«. وأكد على التزام السودان 
بمبادئ حس����ن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول األخرى. وقال البي����ان إن الحكومة اإلثيوبية »درجت 
على إقحام اس����م الس����ودان بصورة متكررة كلما تفاقمت 
حدة أوضاعه����ا الداخلية«، مطالبا »بالك����ّف عن العداونية 
ف����ي التعامل مع الس����ودان، ووقف تك����رار االدعاءات التي 
ال يس����ندها واقع وال منطق ضد السودان تحقيقًا لمصالح 

وأغراض شخصيات ومجموعات محددة« .

كما ش���دد البيان على أن »الس���ودان يسيطر على كامل 
أراضي���ه وحدوده المعترف بها دوليًا مع الجارة إثيوبيا«، 
ومؤكدا أن »السودان لن يسمح باستغالل أراضيه من أي 
جهة، وال نية له في غزو أرض الغير أو االستيالء عليها«.

وكان الجي���ش اإلثيوب���ي قد أعلن، في وقت س���ابق، عن 
إحباطه محاولة لعناصر متحالفين مع »الجبهة الشعبية 
لتحري���ر تيغ���راي« المتمردة، بعد تس���للهم من أراضي 
الس���ودان إلى المنطق���ة التي يقع فيها س���د النهضة 

لتعطيل أعمال بنائه.

صنعاء/ االستقالل:
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية شن هجوم استهدف منشآت تابعة لشركة آرامكو 

في عدة مدن سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.
وقال المتحدث باس���م القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان: "نفذت قواتنا 
المس���لحة عملية توازن الردع الس���ابعة وذلك باستهداف منش���آت حيوية وقواعد 
عس���كرية تابعة للعدو السعودي، وذلك على النحو التالي، استهداف منشآت تابعة 
لش���ركة "آرامكو" في رأس التنورة بمنطقة الدمام ش���رقي السعودية بثمان طائرات 

مسيرة من نوع صماد 3 وصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار".
 

َ
وأضاف: "قصُف منش���آِت أرامك���و في مناطَق جدة وجيزان ونجران بخمس���ة صواريخ
باليس���تيٍة نوع بدر وطائرتيِن مس���يرتيِن نوع صماد3". مؤك���دًا أن "العملية حققت 

أهدافها".
وتق���ود الس���عودية، منذ م���ارس/آذار 2015، تحالفا عس���كريا م���ن دول عربية 
وإس���المية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في س���عيها الستعادة 
العاصمة صنعاء ومناطق واس���عة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" 

أواخر 2014.
 في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، 
وقوارب مفخخة، تس���تهدف قوات س���عودية ويمنية داخل اليم���ن، وداخل أراضي 

المملكة.

»أنصار الله« تعلن استهداف منشآت 
سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية

طالبان تعبر عن رغبتها في إقامة عالقات دبلوماسية مع ألمانيا

السودان إلثيوبيا: كفوا عن عدوانيتكم في التعامل معنا
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بيشكيك / االستقالل:
 حق���ق منتخبن���ا الوطن���ي األول لكرة القدم مس���اء أمس 
األحد، انتصارا مستحقا على منتخب بنغالديش بهدفين 
نظيفين في لقاء ودي جمعهما في العاصمة القيرغيزية 
بيشكيك. وافتتح المنتخب الوطني التسجيل في الدقيقة 
ال�33 عبر الالعب ليث خروب مس���تغال تمريرة محمود عيد 
الذي وضع الكرة من فوق الحارس زاهي عالم أكملها خروب 

بسهولة في الشباك الفارغة.

وكاد محمود عيد أن يعزز م���ن تقدم منتخبنا بهدف ثاٍن 
في الدقيقة ال�38 بعد عرضية جميلة من موس���ى فيراتي 
حولها بقوة برأسه لكن الحارس البنغالي تألق في ابعادها 

عن مرماه، لينتهي الشوط بتقدم منتخبنا بهدف وحيد.
لم تمر سوى دقيقة على بداية الشوط الثاني، حتى أضاف 
المدافع المتقدم ياسر حمد الهدف الثاني لمنتخبنا بعد 
عرضي���ة متقنة من عيد حولها برأس���ه قوي���ة على يمين 

الحارس زاهي عالم.

غزة/ محمد العقاد: 
ضمن شباب خانيونس "النشامى" البقاء بين الكبار بشكل 
رسمي بعد االنتصار على الجالء بهدفين دون رد، في اللقاء 
الذي أقيم أمس األحد على أرضية ملعب فلس���طين، ضمن 
ختام فعاليات المرحلة ال� 22 واألخيرة من مس���ابقة دوري 

الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة.
وسجل هدفي ش���باب خانيونس كل من نجم خط الوسط 
محمد أبو موسى في الدقيقة )28(، والمهاجم المميز خالد 
القوقا في الدقيقة )35(، ليؤمنوا بقاء النشامى في الممتازة 

بين الكبار بعد موسم سيكون للنسيان.
وبهذا االنتصار رفع شباب خانيونس رصيده إلى 22 نقطة 
في المركز العاشر على جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد 
الجالء عند النقطة 21 في المركز الحادي عشر وقبل األخير 

ليهبط إلى الدرجة األولى مع التفاح.
هذا وقد حس���م فريق الهالل اللق���اء لصالحه بعد أن حقق 
الفوز على خدمات الشاطئ بهدفين مقابل هدف وحيد، في 
المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب اليرموك 

بمدينة غزة، بنفس البطولة.
ويدين الهالل بهذا الفوز إلى العب الفريق س���امي الداعور 
الذي سجل هدفين عن طريق ركلتي جزاء سجلهما بنجاح 

في الدقائق)80،67(، بينما س���جل هدف الشاطئ اليتيم 
المهاجم سليمان العبيد في الدقيقة)37(.

وش���هد اللقاء طرد العب خدمات الشاطئ محمود أبو الخير 

بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة)57(.
وبهذا الفوز حافظ الهالل على مكانته بين الكبار وتربع على 
المركز التاسع برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الشاطئ 

عند النقطة 26 في المركز الثامن على جدول الترتيب.
وفي الس���ياق نفس���ه، نجح اتحاد بيت حانون من تحقيق 
فوز ثمين على الصداقة برباعية لهدفين، في المباراة التي 

أقيمت على ملعب بيت حانون شمال القطاع.
وس���جل رباعية الحواني���ن كل من المداف���ع ناجي النحال 
في الدقيقة )46(، وغس���ان أب���و ع���ودة )55(، وعالء مهنا 
في الدقيقة )82(، ومحمد إس���ليم سجل هدفًا بالخطأ في 
مرم���اه بالدقيقة )4+90(، بينما س���جل هدف���ي الصداقة 
المهاجم محمد بلح )52(، وصائب أبو حشيش برأسية في 

الدقيقة)57(.
وف���ي دوري الدرجة األول���ى، زاد فريق المجمع اإلس���المي 
من أوجاع خدمات النصي���رات بعد االنتصار عليه بثنائية 
دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الش���هيد 
محمد الدرة وسط القطاع، في إطار منافسات الجولة ال� 22 

واألخيرة من المسابقة.
وس���جل هدفي المجمع اإلس���المي يوس���ف ش���لدان في 
الدقيق���ة )29(، وعمر الدحدوح في الدقيق���ة )81(، وبهذا 
االنتصار رفع الفريق رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع 
على جدول الترتيب، وتجمد رصيد خدمات النصيرات عند 

النقطة 25 في المركز الثامن.

في ختام الجولة الـ 22 واألخيرة
شباب خانيونس والهالل ُينقذا تاريخهما بالبقاء مع الكبار.. والجالء يهبط لألولى

المنتخب الوطني يتغلب وديًا على بنغالديش
لشبونة/ االستقالل: 

رفض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الجديد، 
المقارنة بين���ه وبين البرتغالي كريس���تيانو رونالدو نجم 

مانشستر يونايتد.
وقاد لوكاك���و إنتر ميالن للتتويج بلق���ب الدوري اإليطالي 
الموس���م الماضي، وكان منافًس���ا لرونالدو الذي كان العًبا 
ليوفنتوس، قبل أن يعود الثنائي للبريميرليج هذا الصيف.

وقال لوكاكو، خ���الل تصريحات نقلتها صحيفة »ريكورد« 
البرتغالية: »ال تقارنوني بكريستيانو أبًدا، فهو بالنسبة لي 
واح���د من أفضل 3 العبين في تاريخ كرة القدم، ولن أضعه 
في ترتيب معين، لكنه من بين الثالثة، وما حققه في الكرة 

استثنائي«.
وأضاف: »لقد كنت محظوظا باللعب ضد رونالدو في إيطاليا، 
واآلن عاد إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز، وهو أمر رائع للكرة 

اإلنجليزية«.
وأتم: »المقارنة على مس���توى اإلحصائيات أو بشكل عام ال 

جدوى منها«.
وع���اد كريس���تيانو إل���ى مانشس���تر يونايتد خالل 
الميركات���و الصيفي األخير، بعدما رحل عنه عام 2009 

إلى ريال مدريد.

لوكاكو: كريستيانو من أفضل 3 العبين في التاريخ

مدريد/ االستقالل: 
س���رب تقرير صحفي، تفاصيل عقد الفرنسي أنطوان 
جريزمان مع برش���لونة، والذي أعير في آخر دقائق سوق 

االنتقاالت الصيفية، لفريقه السابق أتلتيكو مدريد.
ونشرت صحيفة "س���بورت" اإلس���بانية، صورا لعقد 
جريزمان مع البارسا، الذي انضم لصفوف البلوجرانا 
في صيف 2019، بعد فس���خ عقده مع أتلتيكو 
مدريد بدفع قيمة الشرط الجزائي 120 مليون 

يورو.
وضم عق���د جريزمان مع البارس���ا مكافآت 

خاصة للفوز باأللقاب، كالتالي:
الوصول لثمن نهائ���ي دوري األبطال )500 
أل���ف يورو(، بلوغ ربع النهائ���ي )مليون يورو(، 
نص���ف النهائي )1.5 مليون ي���ورو(، النهائي 
)2 مليون يورو(، التتويج بدوري األبطال )2 مليون 

يورو(. التتويج بلقب الليجا )1.5 مليون يورو(، أما التتويج 
بالليج���ا ودوري األبطال مًعا )3.75 مليون يورو(، التتويج 
ب���دوري األبطال وكأس الملك )2.5 ملي���ون يورو(، بينما 

التتويج بالثالثية )4 ماليين يورو(.
وأضاف���ت الصحيفة: "لكي يحص���ل جريزمان على هذه 
المكافآت كان يجب عليه لعب ما ال يقل عن 10 مباريات 

بحد أدنى 45 دقيقة في كل بطولة".
وتضمن العقد مكافآت حول مشاركة جريزمان أساسًيا، 
ف���إذا وصل إلى 60% م���ن المباريات كالعب أساس���ي 
س���يحصل على 2.5 مليون ي���ورو وهو ما حدث معه أول 

موسمين.
أما ف����ي حالة فوزه بالكرة الذهبي����ة كأفضل العب في 
العالم، فكان سيحصل على مكافأة بقيمة مليون يورو، 
أما جائ����زة أفضل العب في إس����بانيا )500 ألف يورو(، 
بينما جائزة أفضل العب في أوروبا كان سيحصل على 

)750 ألف يورو(.
وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان اتفق على راتب يبدأ 
ب�17 مليون يورو، وبزيادة سنوية مليون يورو، ليصل إلى 
21 مليون يورو بانتهاء تعاقده الحالي في صيف 2024.

كما حصل جريزمان على مكاف���أة توقيع عند انضمامه 
إلى برشلونة قيمتها 5 ماليين يورو، بينما ضاعت عليه 
مكاف���أة الوالء )7 ماليين يورو( لرحيله عن البارس���ا قبل 
انتهاء الموس���م الثالث، والتي تتراجع إلى 6.5 ماليين 

يورو في الموسمين الرابع والخامس.
ولفتت سبورت إلى أن جريزمان كان بإمكانه الحصول 
على 177.5 مليون يورو إذا تحققت كافة بنود الحوافز 
المالية في تعاقده مع النادي الكتالوني، وكان الثاني 
في س���قف الرواتب خلف النجم األرجنتيني ليونيل 
ميس���ي الذي رحل ه���ذا الصيف إلى باريس س���ان 

جيرمان.

مكافــآت ضخمــة فــي عقــد جريزمــان مــع برشلونــة
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استيطانية متطرفة القتحامات واسعة للمسجد، 
ودعوات للنفير.

وأفادت مصادر مقدس����ية، بأن 144 مس����توطًنا 
اقتحموا باحات المس����جد األقص����ى، في الفترة 

الصباحية يوم أمس من االقتحامات اليومية.
وأوضح����ت المصادر، أن المس����توطنين اقتحموا 
باحات األقصى وتركزت في المنطقة الش����رقية 
من المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، 
وسط حماية مشددة من قوات االحتالل الخاصة.

وتأت����ي ه����ذه االقتحام����ات في إط����ار الدعوات 
المس����تمرة القتحام المس����جد األقصى، ودعت 
جماعات المعبد المتطرفة المستوطنين القتحام 
األقصى بقوله����ا: "اقتحم وال تخف فالش����رطة 

تحمي جبل المعبد"، في محاولة لطمأنتهم.
وتس����عى جماعات المعبد خالل ما يسمى "أيام 
التوبة" والتي س����تبدأ يوم غ����ٍد الثالثاء وتمتد 
لعش����رة أيام "من رأس السنة العبرية حتى يوم 

الغفران".
ويسعى المستوطنون لفرض اقتحامات بأعداد 
كبي����رة، والنفخ بالب����وق داخل األقص����ى، وأداء 
صلوات جماعية علنية في����ه؛ وهي تعول كثيرًا 

على شراكة قوات االحتالل لتحقيق ذلك.
وم����ن جهت����ه، دعا خطي����ب المس����جد األقصى 
المب����ارك عكرم����ة صب����ري يوم أمس، الش����عب 
الفلسطيني إلى ش����د الرحال للمسجد األقصى، 
بهدف المرابطة فيه وإعم����اره بالصالة، ردًا على 

دعوات المتطرفين المستوطنين القتحامه.
ب����دوره، دعا محم����د حمادة الناطق باس����م حركة 
"حماس" عن مدينة القدس، جماهير الش����عب 
الفلسطيني  في كل مكان إلى النفير وتصعيد 
الفعالي����ات الرافضة القتحامات المس����توطنين 
لباحات المس����جد األقص����ى المكثفة  بذريعة ما 

ُتسمى أعياد لديهم.
واعتبر حمادة في تصري����ح صحفي، يوم أمس،  
أن االقتحامات التي ينفذها المس����توطنون في 

س����احات األقصى المبارك مدب����رة ومحمية من 
جيش االحتالل وش����رطته، مطالًبا أبناء ش����عبنا 
بأن يجعلوا من أيام أعيادهم أيام غضب يصب 
فوق رؤوس����هم إذا فكروا في العدوان وتدنيس 

األقصى.
وناش����د أهل الرباط والنصرة في بيت المقدس 
والداخ����ل المحتل إلى "تكثي����ف الوجود وعمارة 
س����احات األقصى بالمصلي����ن والمرابطين، كي 
نؤكد للمحتل المرة تل����و المرة أن األقصى ليس 
وحيًدا، وأن ل����ه رجااًل يحمون����ه، موجًها التحية 
لعوائل القدس الذين هّبوا بش����يبهم وشبانهم 

للصالة والرباط في األقصى".
وإلى ذلك، نفذت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
يوم أم����س، عملي����ات تجري����ف داخ����ل مقبرة 
اليوس����فية بباب األس����باط ف����ي مدينة القدس 

المحتلة.
وأف����ادت مصادر محلي����ة، بأن عمال ما ُتس����مى 
"س����لطة الطبيع����ة" اإلس����رائيلية اعت����دوا على 

المقبرة، وأجروا عمليات تجريف داخلها.
وأوضحت المصادر أن العمال أحضروا تراًبا أحمر 
وكميات من الحديد إلى المقبرة للش����روع- على 
ما يبدو- بتنفيذ مخط����ط تحويل جزء منها إلى 

حديقة توراتية استيطانية.
وأكدت أن لجنة رعاية المقابر اإلسالمية بالقدس 
كانت قّدمت لس����لطات االحتالل الوثائق وأوراق 
الملكية كافة، التي تؤكد أنها أرض فلسطينية 

خالصة.
وفي أواخ����ر يوليو/ تم����وز الماضي، اس����تجاب 
قاضي محكم����ة "الصل����ح" اإلس����رائيلية لطلب 
بلدية االحتالل في القدس وما تس����مى "سلطة 
الطبيعة" اس����تئناف أعمال التجريف في أرض 
المقبرة، بعد نحو س����بعة أش����هر من إصدار أمر 
احترازي بوقفها. وُتعد مقبرة اليوس����فية إحدى 
أشهر المقابر اإلسالمية في المدينة المقدسة، 
وتقع عل����ى رب����وٍة مرتفع����ٍة تمتد م����ن الزاوية 

الشمالية لباب األسباط، ومنها إلى ناحية الشرق 
بحوالي 35-40 متًرا.

وتلتق����ي حدودها مع الش����ارع العام المس����مى 
)طري����ق أريح����ا(، والذي ينح����در جنوًب����ا إلى أن 

يتقاطع مع الشارع الصاعد إلى باب األسباط.
كم����ا، أخطرت ق����وات االحت����الل أم����س، أربعة 
مواطنين بتجريف أرض مزروعة بأش����جار العنب 
ببل����دة بتير غ����رب بيت لحم. وأفاد الناش����ط في 
مجال مقاومة الجدار واالس����تيطان في بتير، عمر 
القيس����ي، بأن قوات االحتالل أخط����رت باقتالع 
أش����جار العنب التي تم����ت زراعتها قبل خمس 
سنوات في منطقة "القصير" شمال شرق البلدة، 
تع����ود ملكيته����ا للمواطنين خليل حس����ين أبو 
نعمة، وغس����ان حس����ين أبو نعمة، وأمين فراح، 
وحجازي اعسيلة، بدعوى أنها خاضعة للسيادة 
االس����رائيلية، رغم أن بحوزته����م أوراقا ثبوتية 

بملكيتها.
وفي الس����ياق، منع مستوطنون، وصول صهريج 

مياه شرب إلى مسافر يطا، جنوب الخليل.
وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة 
الجدار واالس����تيطان ش����رق يطا وجنوب الخليل 
رات����ب الجبور، أن مس����توطني "متس����بي يائي" 
أعطب����وا اطارات الصهريج ال����ذي يعود للمواطن 
جهاد ابراهيم، للحيلولة دون وصوله الى سكان 

منطقة بيرين.
كم����ا نصب مس����توطنون، األحد، خيم����ة ومنزال 
متنقال عل����ى أراضي خربة المزوق����ح في األغوار 

الشمالية.
وق����ال الناش����ط الحقوق����ي ع����ارف دراغمة، إن 
المستوطنين أقاموا خيمة ومنزال متنقال وسياجا 
في خرب����ة المزوقح على بعد أمتار من معس����كر 

لجيش االحتالل في المنطقة.
يس����تهدفها  الت����ي  المنطق����ة  أن  وأوض����ح 
المس����توطنون أغلقها االحتالل أمام المواطنين 

منذ بداية الثمانينيات.

غزة / االستقالل:
أصيب مزارع، اليوم األحد، برصاص قوات االحتالل اإلس���رائيلي، جنوب ش���رق 
مدينة غزة. وأفاد مصادر محلية، بأن جنود االحتالل المتمركزين داخل المواقع 
العسكرية شرق القطاع أطلقوا األعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب مزارع 
أثناء عمله داخل أرضه ش���رق منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، ما أدى 

إلى أصابته بجرو وصفت الطفيفة .
وأفاد مراسلنا بأن المزارع يبلغ 19 عاما، وأصيب برصاصة بعد أن أطلق االحتالل 
النار صوب المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم. يشار إلى أن قوات االحتالل 
تتعمد بشكل يومي استهداف األراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل 

شرق القطاع لحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وفالحتها. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نش���رت وس���ائل إعالم عبرية، مس���اء أمس األحد، مقاطع فيديو تظهر نصب 

جيش االحتالل لجدران اسمنتية على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة.
وقال موقع "واال" العبري، "إن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي 
تس���تمر في هذه اللحظات بنشر الجدران االس���منتية المخصصة للتحصين 
ضم���ن منظومة الدفاع على ط���ول حدود قطاع غ���زة". وأض���اف الموقع: "أنه 

شوهدت قافلة شاحنات متجهة في طريقها إلى الحدود مع غزة".

غزة/ االستقالل: 
أكد منس���ق اللجنة المش���تركة لالجئين، محمود خلف، أن 308 معلم ومعلمة مصابين 

بفيروس كورونا بمدارس »األونروا« في قطاع غزة وعددها 370 مدرسة.
وأك���د خلف في تصريح���ات إذاعية أمس األح���د أن هؤالء المعلمي���ن والمعلمات تم 
إعطاؤه���م 10 أيام إج���ازة مرضية وكان م���ن المفترض على دائ���رة التعليم بالوكالة 

االستعاضة عنهم بمعلمي المياومة لسد الفراغ حتى ال تحدث أي فوضى بالمدارس.
وقال »دائرة التعليم بالوكالة لم ُتَسّير حتى اللحظة أي معلم لسد الفراغ عن المعلمين 
الذين أصيبوا بفي���روس كورونا، وطالبنا إدارة األون���روا بتعويضهم بمعلمي المياومة 

ولم تستجب«.
وتاب���ع »إذا لم تقم إدارة األونروا بتعوي���ض المعلمين المصابين بمعلمي المياومة، لن 
نس���كت وندرس عمل فعاليات لفضح سياس���ة الوكالة والفوض���ى المقصودة داخل 

إدارتها«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مددت محكمة االحتالل في القدس أمس األحد اعتقال 
الناش���ط مراد عطية، من سكان حي الشيخ جراح حتى 

يوم الخميس القادم. 
ومن���ذ اعتقال���ه بتاري���خ 2021/8/10م عقدت محكمة 
االحت���الل عدة جلس���ات ومددت اعتق���ال عطية دون 
تهمة أو سبب معلن.  وأمام ما تسمى بمحكمة الصلح 
التابعة لالحتالل في القدس نظم أصدقاء مراد وشباب 
حي الش���يخ جراح، وقفة تضامنية معه ارتدوا قمصانًا 

مطبوعًا عليها صورته. 
وقالت ش���قيقة الناش���ط األس���ير مراد عطية إنه كان 
يحلم بإنهاء رس���الة الماجستير والعمل مدير مدرسة 
وأن يبقى منزل عائلته في الش���يخ جراح عامرًا مفتوحًا 

وأال يهجروا منه. 
وأضافت أنه معتقل بدون تهم، فقط ألنه ابن الش���يخ 

جراح الذي يتربص به االحتالل والمستوطنون. 
ويعتبر م���راد من الناش���طين المميزين في الش���يخ 
جراح كم���ا أن منزل عائلته من بي���ن المنازل المهددة 

بالمصادرة لصالح المستوطنين.
 ويه���دف االحتالل من خ���الل اعتقال المقدس���يين 
وخاصة النش���طاء في المدينة إليصال رسالة مفادها 
الترهي���ب والقض���اء عل���ى التفاعل م���ع قضية حي 
الش���يخ جراح، لكتم الصوت الرافض لعمليات الهدم 

والتهجير. 
وتواجه 28 عائلة فلس���طينية خطر اإلخالء من المنازل 

التي ُتقيم فيها منذ العام 1956. 

وتزعم جماعات اس���تيطانية أن المن���ازل أقيمت على 
أرض كان���ت بملكية يهودية قبل الع���ام 1948، وهو 
ما ينفي���ه الس���كان، كما تنفي���ه وثائ���ق بحوزتهم. 
ويش���هد حي الش���يخ ج���راح مواجهات بي���ن قوات 
االحتالل ومستوطنيه وبين أهالي الحي والمقدسيين 
الذين يتصدون القتحامات  والمتضامنين،  والش���بان 
المس���توطنين واعتداءاته���م، ويؤك���دون ثباته���م 

وصمودهم في منازلهم وأرضهم. 
ويتهدد خط���ر التهجير 500 مقدس���ي يقطنون في 
28 منزاًل بالحي على أيدي جمعيات اس���تيطانية بعد 
سنوات من التواطؤ مع محاكم االحتالل، والتي أصدرت 
مؤخًرا قراًرا بحق سبع عائالت لتهجيرها، رغم أن سكان 

الحي المالكون الفعلون والقانونون لألرض.

القدس المحتلة/ االستقالل:
انتق����د موق����ع مقرب من جي����ش االحتالل 
تج����اه  االحت����الل  سياس����ة  اإلس����رائيلي 

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبحس����ب موقع »0404« العبري فإنه »في 
ظل غياب الردع والرد اإلسرائيلي من جانب 
حكومة نفتالي بينيت تس����تمر المنظمات 
ف����ي قطاع غ����زة بإط����الق البالون����ات نحو 

الغالف«.
اإلسرائيلية  االنتقادات  مؤخرًا  وتصاعدت 
تجاه غياب الردع مع المقاومة الفلسطينية 
في ظل اس����تخدام الشباب الثائر بالقطاع 
الوسائل الخشنة في التعامل مع االحتالل.

وزادت ح���دة االنتق���ادات عق���ب مصرع 
القناص الذي اضطر ش���اب فلس���طيني 
إلطالق النار عليه بمس���دس من مسافة 
صفر لقيامه بإطالق الن���ار على األطفال 
والفتي���ة خالل مس���يرة س���لمية قرب 
الس���ياج األمني ش���رق مدينة غزة قبل 

أسبوعين.
في سياق متصل، زار الرئيس اإلسرائيلي 
اسحق هرتس����وغ امس األحد مستوطنات 
غالف غزة برفق����ة رئي����س األركان أفيف 

كوخافي.
وذكرت وس����ائل إعالم عبرية أن هرتسوغ 
المس����توطنات  برؤس����اء مجالس  التق����ى 

وطواقم »القبة الحديدية«.
وبينت أنه تلقى خ����الل الجولة نظرة عامة 
على التحديات من قائد القيادة الجنوبية 
اليع����ازر توليدانو، أيضا ق����ام بجوالت في 

المنطقة.
يأتي ذلك في س���ياق التطورات المتالحقة 
بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل بسبب 

تشديد األخير حصاره على قطاع غزة.
ومن����ذ أول أمس صعد الش����باب الثائر في 
القطاع من وسائلهم ورسائلهم لالحتالل 
باس����تخدام »بالونات اإلرباك«، بعد أسبوع 
م����ن فعاليات اإلرب����اك الليل����ي على طول 

السياج األمني.

االحتالل يمدد اعتقال ناشط من الشيخ جراح إصابة مزارع برصاص 
االحتالل شرق غزة

جيش االحتالل ينصب جدرانًا إسمنتية 
على طول السياج الفاصل شرق غزة

لجان الالجئين: ندرس القيام 
بفعاليات لفضح سياسة »أونروا« 

م�ستوطنون يدعون ..

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

مذكرة تبليغ حكم غيابي
�شادرة عن حمكمة �شمال غزة ال�شرعية

إلى المدعى عليها / تغريد عبد الكريم جمعة اللوح من الس����بع وس����كان بيت 
الهيا ومجهولة محل االقامة في غزة فيها لقد حكم عليك لدى محكمة شمال

غزة الش���رعية في القضية أساس ۷۱۲/۲۰۲۱ م وموضوعها ضم وحضانة 
بتاري���خ 24/8/2021م المرفوع���ة عليك من قبل المدعي���ة / فاطمة جابر 
محمد اللوح من الس���بع وس���كان النصي���رات بضم الصغار اب���و بکر و ورد 
ومحمد والحسن وبلقيس والحس���ين إلى المدعية فاطمة المذكورة لتقوم 
بحضانتهم ورعايتهم بالمعروف وأمرك بتسليمهم لها وعدم معارضتك 
ف���ي ذل���ك تحقيقا لمصلح���ة الصغ���ار وتضمينك الرس���وم والمصاريف 
القانونية حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف سجل في سجل 
30 صفحة 15 عدد 442 لذا جرى تبليغك حسب األصول وحرر 5/9/2021م 

قا�سى �سمال غزة ال�سرعي
ف�سيلة ال�سيخ حممود خليل احلليمي

موقع مقرب من جيش االحتالل: الردع والرد غاب مع غزة
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االستقالل/ وكاالت:
قال علماء من جامعة س���او باولو، إن س���م األفعى البرازيلية كان فعاال في قمع 

فيروس كورونا في الجسم بنسبة %75.
أجرى العلماء التجربة على قرد واستخدموا فيها عدة أنواع من الثعابين، ووجدوا 
أن س���م األفعى مفيد للغاية في القضاء على فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت 

وكالة »رويترز« لألنباء.
يعزو الخبراء هذه الظاهرة إلى قدرة أحد مكونات السم على منع تطور البروتينات 
الضرورية لفيروس كورونا للتكاثر داخل الجسم، والجزيء الذي يقتل الفيروس 
دون اإلضرار بالخاليا األخرى، هو سلس���لة من األحم���اض األمينية التي ترتبط 

.»PLPro« بإنزيم فيروس كورونا يدعى
 وحث أحد مؤلفي الدراسة، جوزيبي بورتو، الناس على عدم قتل الثعابين، على 

أمل أن يخلصوها من فيروس كورونا مستقبال.
وأضاف أن السم المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا، يمكن تصنيعه في 

المختبر، مما يجعل من غير الضروري التقاط أو تربية الثعابين.
وتعتب���ر األفعى البرازيلية من أكبر الثعابين في العالم، حيث يصل طولها عدة 
أمتار. تم العثور على هذا النوع في الغابات الس���احلية على المحيط األطلس���ي 

وتوجد أيًضا في بوليفيا وباراغواي واألرجنتين.

سم األفعى البرازيلية 
لمحاربة فيروس كورونا

) APA images (    مو�طنون يعملون على �صناعة �أكرب قارب �صيد يف خانيون�س جنوب قطاع غزة

دمشق/ االستقالل:
أصدرت المحكمة العس���كرية الثالثة بدمشق حكم 
اإلعدام بحق ش���اب عمد إلى قتل جدته وتقطيعها 

لسرقة مصاغها.
وبدأت القصة عندما قرر المدعو )ن( سرقة مصاغ 
جدت����ه والدة أبيه البالغة من العمر 70 عاما والذي 
كانت تتزين به بشكل مستمر حتى عند خروجها 
من منزلها حيث ق����ام بدعوتها لزيارته في غرفة 
كان ق����د اس����تأجرها بالقرب من م����كان عمله في 
محافظة درعا ليبعدها عن دمش����ق فوافقت وقام 
بتأمين س����يارة لها من مكان سكنها في منطقة 

جرمانا إلى حيث يقطن.
وبعد أن تناوال الغداء معًا قام بمهاجمتها وخنقها 
وبعد أن تأكد أنها فارقت الحياة قام بسلب مصاغها 

وعمد إلى تقطيعها بالسكين.
 وإلخف���اء جريمته أحضر برمي���ل مياه ووضع الجثة 
المقطعة فيه وقام بإغالقه، وكونه ال يستطيع نقله 
وحده اس���تعان بأحد أصدقائه المدع���و )م( مقابل 
إعطائه مبلغ���ًا من المال بع���د أن أوهمه أن بداخل 
البرميل موادًا يريد رميها خارج الغرفة لكن صديقه 
شاهد آثار دماء على البرميل مما جعله يقوم باإلبالغ 
عن���ه ليتم إلقاء القبض عليه وفت���ح البرميل ورؤية 

الجثة المقطعة ضمنه.
وبالتحقيق معه اعترف أن���ه أقدم على قتل جدته 
خنقًا لسرقة مصاغها الذهبي المكون من إسوارتين 
كونه بحاجة للمال وق���ام بتقطيع الجثة وإخفائها 
حتى ال يكش���ف أمره وطلب من صديقه المساعدة 
ف���ي نقل البرميل بعيدًا بعدما أخبره ان ضمنه مواد 
يريد التخلص منها ولم يكن يعلم أنه شاهد بقعًا 

من الدماء على البرميل وقام باإلبالغ عنه
وتم���ت إحالته للقضاء العس���كري حي���ث أصدرت 
المحكمة العس���كرية حكمها بحقه وه���و اإلعدام 

لينال جزاء ما اقترفت يداه.

القاهرة/ االستقالل:
أث���ار تصميم الس���اللم في مس���جد مص���ر الكبير 
المس���جد األكبر في أفريقيا جدال كبيرًا عبر وسائل 
التواص���ل االجتماع���ي الذين رأوا أيض���ًا أن هناك 

صعوبة في الوصول إلى بواباته.
وقال المصدر: إن الس���اللم المتدرجة مجرد ش���كل 
جمالي لمعالجة فرق المنس���وب بين التبة العلوية 

اللي ُبني عليها المسجد، والساحة السفلية.
وأضاف المصدر الحكومي أن المسجد خصصت له 
10 بوابات و30 مصعدا كهربائيا لتس���هيل دخول 

المصلين والزوار إلى قاعاته وساحاته.
والمس���جد ُمق���ام، حس���ب المصدر، عل���ى هضبة 
ارتفاعها 24 مت���را، ويحده من جهة الجنوب طريق 

محمد بن زايد، ومن الش���مال ساحة الشعب، ويوجد 
في قلب الحي الحكوم���ي، ويقع على ُبعد 5 دقائق 
من مقر مجلسي الوزراء والنواب بالعاصمة الجديدة.

ويندرج المس���جد الذى س���يكون أحد أكبر مساجد 
مصر والعالم، ضمن مشروع ضخم يحمل اسم "مركز 
مصر الثقافي اإلسالمي"، ويضم إلى جانب المسجد 
مركزا ثقافيا مكونًا من 4 مبان ومركز تجاري ثقافي.

ويتركز العمل حاليا في المس���جد على التشطيبات 
وتنس���يق الموق���ع، وج���رى االنتهاء م���ن تركيب 
المئذنتين وتشييد القباب اإلسالمية فوق الساحات 

والمباني والمركز اإلسالمي.
ويق���ول جمال عبد الرحيم، أس���تاذ اآلث���ار والفنون 
اإلس���المية بكلية اآلثار ف���ي جامع���ة القاهرة، إن 

المسجد الكبير ومركز مصر الثقافي يتم إنشاؤهما 
على الطراز المص���ري المملوكي المعروف بأنه أحد 
أروع األش���كال في تاريخ اآلثار اإلسالمية والمعمار 

المصري.
ويضيف أس���تاذ الفن���ون اإلس���المية، إن المباني 
الضخمة على ذات الطراز تتمتع بتنس���يق حضاري 
وجمالي مبه���ر، حتى أن بعضها ُيطلق عليه وصف 
"الحجر ينطق"، وهو ما يجري تنفيذه في المس���جد 

الكبير.
ويشير عبد الرحيم إلى أن هذا النمط يتميز بالمآذن 
الكبي���رة، والجدران المليئة بالزخ���ارف والتي تكون 
أغلبها عبارة عن آي���ات من القرآن الكريم، فضاًل عن 
زخارف وفنون هندسية في الشكل المعماري ذاته.

مصر.. جدل كبير حول تصميم أكبر مسجد في أفريقيا

موسكو/ االستقالل:
أقيمت في ضواحي العاصمة الروسية، موسكو، "قرية حالل" وأطلق عليها اسم 

"أمينوفكا".
وبحسب قناة "ريدوفكا"على "تلغرام"، يجري إنشاء منطقة سكنية )القرية( تبلغ 
مس���احتها 83 هكتارا، منذ ش���هر أيار/ مايو الماضي، وتتضمن مسجدا ومركز 

ترفيه "حالل"، ويحظر الكحول والتدخين وتربية الخنازير في "أمينوفكا".
ويهدف المش���روع لنشر المبادئ اإلسالمية والحفاظ على القيم العالية وتربية 

األجيال تربية صالحة.
وبحسب القناة، صاحبة المشروع هي مصممة مالبس تتارية - روسية، وصاحبة 

شركة أزياء إسالمية، اسمها أمينة شابانوفا.

قرية »حالل« تقام 
في ضواحي موسكو

حفيد يقتل جدته ويقطعها من أجل إسوارتي ذهب

موسكو/ االستقالل:
انتش���ر عبر مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو لحيوان األيل وهو يتجول 

في شوارع العاصمة الروسية موسكو.
وفًقا لسيرغي بورميستروف، رئيس قسم إدارة المرافق الطبيعية، ال يوجد شيء 
غي���ر عادي في ظهور الحيوان في هذا المكان، نظًرا ألن هذه الحيوانات تعيش 
في الغابات المحيطة في المدينة. وقال إنه في الخريف ُيالحظ األيل في كثير 
من األحيان، حيث يكون موس���م التزاوج بالنس���بة له، ويمش���ي كثيًرا بحًثا عن 

شريك ويمكن أن يتصرف بعدوانية في بعض األحيان.

حيوان »األيل« يتجول 
بحرية في شوارع موسكو

بكين/ االستقالل:
نشرت وسائل إعالم صينية، حالة غريبة المرأة تزعم أنها لم 
تنم منذ أربعة عقود، وال تش���عر بالتعب، وال النعاس، فقرر 

الجيران والطب اختبار صدقها.
وتقول لي زانينغ إنه���ا نامت آخر مرة قبل 40 عاما، وهو ما 
يؤكده زوجها، لكن الجيران قرروا أن يختبروا ذلك بأنفسهم 
فجل���س الجمي���ع تحت ض���وء الش���ارع لي���ال وبقيت هي 

مستيقظة لوحدها بينما عاد الجميع إلى بيوتهم ليناموا.
وقال الزوج ليو س���وكوين، إن زوجته ال تحت���اج إلى النوم، 
فمن���ذ أن تزوجها وهي مس���تيقظة ليال ونه���ارا، وتقوم 
باألعمال المنزلية حتى في ساعات متأخرة من الليل، وكان 

قد ظن أنها تعاني من األرق في البداية، وحاول مساعدتها 
باألدوية المنومة لكنها لم تفلح.

وراجع���ت زانينغ األطباء للبحث عن ح���ل لحالتها الفريدة، لكن 
األطب���اء لم يج���دوا أي أمر مري���ب، لكنهم اس���تخدموا أجهزة 
استش���عار متط���ورة لمراقبتها على مدار 24 س���اعة. وأظهرت 
أجه���زة االستش���عار أن المرأة تنام، لكن لي���س كما ينام باقي 
البش���ر، إذ إن جس���مها كان يدخل في حالة تشبه السير خالل 
النوم. وكان جزء من جس���م زانينغ يدخل في حالة سكون، 
لكنها لم تكن مضطرة إل���ى إغالق عينيها، إال أنها بنفس 
الوق���ت لم تكن تن���ام بمعنى الكلمة، لكن جس���مها كان 

يستريح بطريقة مختلفة.

أبو ظبي/ االستقالل:
ش���ددت الالئح���ة الصادرة مؤخ���را عن النائ���ب العام في 
دولة اإلم���ارات، عقوبة مخالفة حظر التدريس الخصوصي، 

والتدريب الرياضي الخاص.
وقال���ت صحيفة »اإلم���ارات الي���وم« إن الالئح���ة حددت 
عقوبة المخالفتي���ن بغرامة قيمتها 30 ألف درهم للقائم 

بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها.
وأوضح���ت الالئحة أن مخالفة ال���دروس الخصوصية، هي 
عبارة عن ممارس���ة التدريس الخاص م���ن خالل االتصال 
المباش���ر، س���واء كان هذا في األماكن العامة أو الخاصة أو 
الزيارات المنزلية، بمقابل أو من دون مقابل، لكافة المراحل 

التعليمية، أو الس���ماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط 
فيها.

أما مخالفة التدري���ب الرياضي، فقد نص���ت الالئحة على 
سريان الحظر على مزاولة نشاط التدريب الرياضي الخاص، 
بجميع أنواعه سواء كان عبارة عن حصص فردية أو جماعية، 

من دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية.
ونص���ت الالئحة على عقوبة تطبق عل���ى كال المخالفتين، 
وهي غرامة قيمتها 30 ألف درهم لمن يقوم بتقديمها أو 
تنظيمها أو التوسط فيها، وغرامة قيمتها 20 ألف درهم 
على المسؤول عن األماكن الخاصة التي سمحت بتقديمها 

أو تنظيمها أو التوسط فيها.

المرأة الصينية التي لم تنم منذ 40 عامًا اإلمارات تشدد »عقوبة الدروس الخصوصية«


