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غزة/ االستقالل: 
ثمنت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل 
المحتل، دعوات العديد من األحزاب السياس���ية والمؤسس���ات 
والهيئات والشخصيات الوطنية الرامية إلى شد الرحال للمسجد 
األقص���ى والرباط به؛ خاصة خالل العش���ر األوائل من ذي الحجة. 
وقالت الحملة في بياٍن لها أمس األحد: إن ذلك يهدف إلفش���ال 
هجم���ات المس���توطنين والمتطرفي���ن الصهاين���ة الرامية إلى 

تنفيذ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى واالستمرار 
بأعمال الحفر الذي يهدد وجود المسجد ويهدف إلقامة الهيكل 
المزعوم على أنقاضه. وأكدت الهيئة أهمية الوجود الجماهيري 
وتفعي���ل المقاومة الش���عبية ف���ي مواجهة هجم���ات اليمين 
المتط���رف المدعوم من حكوم���ة االحتالل، مش���ددة على قدرة 
شعبنا على إفشال مخططات االحتالل ومجموعات المستوطنين 

المتطرفين كما أفشل مؤامرات عديدة سابقة.

»الهيئة الوطنية« تثمن دور 
جماهير الداخل بحماية األقصى

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت مص���ادر طبية فلس���طينية، أم���س األحد، 
عن استش���هاد الش���اب كامل عبد الله عالونة )19 
عام���ًا( من بل���دة جبع جنوب جنين، وفي الس���ياق، 

أصيب ش���اب بالرصاص الحي، قرب حاجز "الحمرا" 
العسكري، ش���مال أريحا، فيما اعتدى مستوطنون، 
بالض���رب المبرح على مزارع مس���ّن م���ن بلدة كفر 
اللبد، أثناء عمله في أرضه بين بلدته وقرية شوفة 

ش���رق طولكرم.  وأعلنت وزارة الصحة، أمس األحد، 
عن استش���هاد الش���اب كامل عبد الله عالونة )17 

عامًا( متأثًرا بإصابته في البطن واليد 
خالل  اإلسرائيلي  االحتالل  برصاص 

مستوطنون يعتدون على مسّن بطولكرم 
استشهاد شاب متأثًرا بإصابته برصاص 
االحتالل في جنين وإصابة آخر في أريحا 

سقوط الحجارة من أعمدة األقصى.. خطر 
حقيقي يهدد وجوده وينذر بهدمه

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة عبرية، أمس األحد، أن وزارة الداخلية اإلس���رائيلية، اعترفت 
بحوالي 29 بؤرة اس���تيطانية، في مناطق مختلف���ة من الضفة الغربية. وقالت 
صحيفة "ميكور ريش���ون" اإلس���رائيلية: إن "هذا االعتراف م���ن جانب وزيرة 

االحتالل يعترف بـ 29 بؤرة 
استيطانية في الضفة الغربية

غزة/ دعاء الحطاب: 
تسعى س���لطات االحتالل اإلسرائيلي بشتى الطرق والوسائل لهدم المسجد 
األقص���ى المب���ارك، لتتمكن فيما بعد م���ن إقامة الهيكل المزع���وم بدال منه، 
ذلك خالل مخططات التهويد الضخمة التي تس���تهدف المس���جد ومحيطه، 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت وسائل إعالم عبرية، أمس األحد، أن "األجهزة األمنية اإلسرائيلية، تستعد 

لمواجهة محاوالت أخرى الس���تهداف منصات الغاز اإلسرائيلية 
في عرض البحر". وقالت إذاع���ة "كان" إن "أجهزة األمن تعتقد أن 

االحتالل يستعد لمحاوالت 
استهداف منصات الغاز في البحر

المنظمات األهلية تطالب االتحاد 
األوروبي بانتهاج سياسة مغايرة

الفصائل تنعى الشهيد عالونة وتؤكد 
أن االحتالل سيدفع ثمن جرائمه 

جيش االحتالل: سنفحص 
الرصاصة التي قتلت »أبو عاقلة«

غزة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
أدان���ت فصائل فلس���طينية في بيان���ات منفصلة، أمس األح���د، إعدام قوات 

االحتالل اإلسرائيلي للشاب كامل عالونة )17عاما(، والذي ارتقى 
متأث���ًرا بإصابته في البط���ن واليد بالرصاص الح���ي الذي أطلقه 

األسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ89
رام الله/ االستقالل: 

يواصل المعتقل رائد ريان )27 عاما(، من بلدة بيت دقو ش���مال 
غرب القدس المحتل���ة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ا��89 

على التوال���ي، رفضا العتقال���ه  إلداري. ويقبع المعتقل ريان 
في »عيادة س���جن الرملة«، حيث يعاني من 
نقص حاد في الوزن، ونقص في الس���وائل، 

الهندي لـ »االستقالل«: تهديدات االحتالل ضد 
غزة »فارغة« وحكومته الحالّية ضعيفة وهشة

غزة/ قاسم األغا: 
د عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلسالمية  أكَّ
)حماس( س���هيل الهندي، أن تهديدات رئيس حكومة 

االحتالل االنتقالية »يائير البيد« ضد قطاع غزة، »ترهات ال 
تخيف المقاومة«. وقال الهندي في مقابلة 
صحيفة »االس���تقالل« األح���د، إن »حكومة 

جنود االحتالل 
يرف�ضون تنفيذ 

تعليمات ال تخدم 
م�ضالح امل�ضتوطنني

القدس المحتلة/ االستقالل: 
»يديع���وت  صحيف���ة  كش���فت 
أم���س  اإلس���رائيلية،  أحرن���وت« 
االحتالل يرفضون  أن جنود  األحد، 
تنفيذ تعليمات عس���كرية تتعلق 
بمنع المستوطنين من الوصول إلى 

نقطة اس���تيطانية 
»غير قانونية« صدر 

) APA images (   ت�شييع جثمان �ل�شهيد كامل عالونة يف بلدة جبع جنوب جنني �أم�س
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وأض����اف أن أّي����ة مح����اوالت م����ن االحتالل 
المس����اس بش����عبنا وأرضه ومقّدساته؛ فإن 
المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي وس����ترّد 

بالشكل المطلوب.
وكان "البي����د" توّع����د "بالتح����رك ض����د غزة 
وجمي����ع الجبه����ات، ف����ي أي لحظ����ة تتاح، 
وهذا ما س����نفعله". وقال خالل ترأس����ه أول 
جلس����ة لحكومة االحتالل االنتقالية بحضور 
رئيس الحكوم����ة المنصرف "نفتالي بينت": 
"اإليرانيون وح����زب الله وحماس ال ينتظرون 
)...( س����تواصل إس����رائيل حماية نفس����ها 

ومواطنيها".
وحدد "كنيس����ت" االحتالل األول من نوفمبر/ 
تش����رين الثان����ي المقب����ل موع����ًدا إلج����راء 
االنتخابات بعد الموافق����ة على حّله، بتأييد 
92 عضوًا م����ن أصل 120 عضًوا، لتكون هذه 
االنتخابات الخامس����ة للكنيست، في غضون 

أقل من 4 سنوات.
وهن����ا، نّب����ه الهن����دي إلى أنه ال ج����دوى من 

مشاركة األحزاب العربية في هذه االنتخابات 
المق����ّررة، مضيًفا: "هذه االنتخابات لن تجني 
أي ثمار لش����عبنا في الداخل الفلس����طيني 
المحتل منذ س����نة 1948، على وقع التغّول 

والتطرف المتصاعد من االحتالل وأحزابه"
وقال: "يجب أن يك����ون هنالك موقف موحد 
من ش����عبنا في الداخل المحت����ّل بمقاطعة 
االنتخابات، الت����ي ال قيمة وال تأثير لها، ولن 
تجدي نفًعا لهم، والتوّحد لمواجهة االحتالل 
الذي يتمّدد على حساب أرضنا الفلسطينية".

دفع الثمن
وبش����أن مس����تجّدات ملف جن����ود االحتالل 
األس����رى لدى المقاومة، ال س����مّيا بعد الصور 
التي عرضتها "القسام" ألحد الجنود بعد أن 
طرأ تدهور على حالته الصحّية؛ ش����ّدد عضو 
المكتب السياس����ي لحركة "حماس" على أنه 
"مقابل إنهاء هذا الملف؛ س����يدفع االحتالل 
ا بتحرير أسرانا الفلسطينيين من  الثمن غالّيً

سجونه، في صفقة تبادل مشّرفة". 

وتابع: "نحن )بحم����اس( على العهد، أن يتم 
تحرير كل األس����رى من س����جون االحتالل"، 
أن "ضع����ف حكوم����ة االحت����الل  موضًح����ا 
وهشاش����تها، غير قادرة على اّتخاذ قرار في 

ملف بهذا الثقل الكبير".  
والثالثاء الماضي، عرضت كتائب القس����ام، 

الجناح العس����كري لحماس مش����اهد ألحد 
جنود االحتالل األسرى لديها، وُيدعى هشام 
الس����يد، بعد يوم من إعالن الناطق باس����م 
الكتائب "أب����و عبيدة" ح����دوث تدهور على 
الحالة الصحية ألحد الجنود. وظهر الجندي 
"الس����ّيد" طريح الفراش، موصواًل على جهاز 

للتنفس االصطناعي.
زيارة "بايدن"

وعن زيارة الرئي���س األمريكي "جو بايدن" 
لفلس���طين المحتل���ة والمنطق���ة، فق���د 
وصفها عضو المكتب السياسي لحماس 
ا فريق الس���لطة  بأنها "ال قيمة لها"، داعّيً
الفلسطينية إلى "كّف الرهان على إحياء 
ما تسّمى عملية التس���وية والمفاوضات 
مع االحتالل؛ ألنها لم تحّقق من ورائها إالاَّ 

صفًرا كبيًرا".
وأردف: "يج����ب أن يتوق����ف هذا الفريق عن 
تس����ّول عطف اإلدارة األمريكي����ة، وانتظار 
زي����ارة الرئيس األمريك����ي للمنطقة؛ لجهة 

فتح أّية مس����ارات سياس����ية معه، واألجدى 
بالس����لطة وفريقها العودة إلى خيار شعبنا 
بالوحدة، وفتح المواجهة الشاملة، الشعبية 
والمسّلحة، حتى زوال االحتالل، الذي ال يفهم 

إاّل لغة القّوة".
وبّين أن "كل زيارات رؤساء اإلدارات األمريكية 
المتعاقبة ل����م تحمل أّية حلول ومكاس����ب 
سياسية للقضية الفلسطينية، بل يعقبها 
زي����ادة العداء لش����عبنا وقضيت����ه العادلة، 
واالنحياز أكثر لجهة دعم إجراءات االحتالل 
العدوانية، والمشروع الصهيوني على أرض 

فلسطين".
 ويعت����زم رئي����س اإلدارة األمريكي����ة "ج����و 
بايدن" في يوليو/ تّموز الجاري، زيارة األرض 
الفلسطينية المحتلة وعقد لقاءات مع رئيس 
السلطة محمود عّباس ومسؤولين من حكومة 
االحتالل، إذ س����تكون هذه زيارته األولى إلى 
المنطقة، من����ذ وصوله إل����ى البيت األبيض 

مطلع 2021.

زيارة »بايدن« للمنطقة ال قيمة لها 

الهندي لـ »االستقالل«: تهديدات االحتالل ضد غزة »فارغة« وحكومته الحالّية ضعيفة وهشة
غزة/ قا�سم الأغا: 

د ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة املقاومة الإ�سالمية  اأكَّ
)حما�س( �سهيل الهندي، اأن تهديدات رئي�س حكومة 

الحتالل النتقالية »يائيير لبيد« �سد قطاع غزة، 
»ترهات ل تخيف املقاومة«. وقال الهندي يف مقابلة 
�سحيفة »ال�ستقالل« الأحد، اإن »حكومة الحتالل 

احلالّييية �سعيفة وه�ّسيية، ول متلك ميين اأمرها �سيًئا؛ 
ا؛  ويف املقابييل فاإن املقاومة علييى جاهزية عالية جدًّ

للرد على اعتداءات وحماقات الحتالل«. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيلية، أمس 
األح���د، أن جن���ود االحتالل يرفضون تنفي���ذ تعليمات 
عس���كرية تتعلق بمنع المس���توطنين من الوصول إلى 

نقطة استيطانية "غير قانونية" صدر أمر بإزالتها.
وأضاف���ت الصحيفة أن الضباط والجن���ود الذين كّلفهم 
الجي���ش بمنع المس���توطنين من الوص���ول إلى النقطة 
االستيطانية "حومش" شمالي الضفة الغربية، يحرصون 
في أحيان كثي���رة على نقل المس���توطنين إلى النقطة 
االس���تيطانية من دون أن تكون لديهم تصاريح مسبقة 

من قيادة المنطقة الوسطى في الجيش.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن الجنود رفضوا أيضًا تعليمات 
مباش���رة بإغالق الطرق المؤدية إلى النقطة االستيطانية 
التي يقصدها المستوطنون مشيًا على األقدام لاللتحاق 
بالمدرسة الدينية التي دشنت هناك بدون الحصول على 

ترخيص.
ونقلت الصحيفة عن ش���هود عيان أنه في حاالت أخرى 
تطّوع الجنود لتأمين مسيرات المستوطنين إلى النقطة 

االستيطانية، من دون أن تطلب منهم القيادة العسكرية 
ذلك. وبحس���ب ما نقلت الصحيفة عن أحد الشهود، فإن 
الجنود رفضوا طلب القائد العسكري في المكان بالعودة 
وعدم تأمين المس���توطنين الذين ين���وون الوصول إلى 
النقطة االستيطانية، وأصّروا على مرافقة المستوطنين 

إلى المستوطنة.
وفي حادثة أخرى، يروي شاهد ثاٍن أّن قائدًا عسكريًا طلب 
من أحد الجنود إغالق ممر يسلكه المستوطنون بواسطة 
جيب عسكري، لكنه س���حب مفتاح تشغيل الجيب منه 

لضمان عدم استخدامه في إغالق الممر وغادر المكان.
ولفتت الصحيف���ة إلى أنه على الرغم من التزام الحكومة 
اإلسرائيلية، بقيادة نفتالي بينت، بإخالء "حومش"، إال أن 
نواب���ًا من حزب "يمينا" الذي يقوده بينت رفضوا تطبيق 

القرار.
وترجع حماس���ة الكثي���ر من ضباط وجن���ود االحتالل 
لمساعدة المس���توطنين والتماهي مع سلوكهم، إلى 
تمّكن أتباع التيار الديني القومي، الذي يقود المشروع 
االس���تيطاني في الضفة، من التس���لل إلى الكثير من 

المواقع المهمة داخل الجيش.
ويعد العقيد روعي تس���يفغ، قائد قوات جيش االحتالل 
في منطقة شمال الضفة الغربية، أحد أتباع التيار الديني 

القومي، والذي يجاهر بتعاطفه مع المستوطنين.
وقد أبدت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أخيرًا اهتمامًا كبيرًا 
بتصريح تس���يفغ الذي شدد فيه على أّن "المستوطنين 

والجيش يمثلون نفس الجهة".
وق���د حّذر الباحث اإلس���رائيلي يجيل ليف���ي، في كتابه 
"الجي���ش اإلله���ي" الذي ص���در في 2015، م���ن خطورة 
تس���لل أتباع التيار الديني القومي إلى المواقع القيادية 
في الجيش اإلس���رائيلي، محذرًا بشكل خاص من خطورة 
تعاظ���م تأثير الحاخام���ات والمرجعي���ات الدينية على 

قرارات القادة والضباط المتدينين.
ويتضح م���ن التقارير اإلعالمية اإلس���رائيلية أن محاباة 
المس���توطنين ومس���اعدتهم على الس���يطرة على أكبر 
مس���احة من الضف���ة الغربي���ة، تمثل سياس���ة عكفت 
عليها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، وال تتأثر فقط 

بالتوجهات الدينية للضباط والجنود.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس األحد عن تسجيل 
حالت���ي وف���اة و2637 إصاب���ة جديدة بفي���روس كورونا 

المسجد األسبوع الماضي.
ج���اء ذلك في التقرير الوبائي ح���ول فيروس كورونا في 

فلسطين: من 25 حزيران/يونيو – 2 تموز/يوليو 2022.

وبينت أنها س���جلت حالت���ي وفاة في الضف���ة الغربية 
المحتل���ة، في حين لم تس���جل أي وفي���ات في القدس 

المحتلة، أو قطاع غزة.
فيما سجلت الوزارة 1667إصابة جديدة بالضفة 
الغربية، و50 في قط����اع غزة و920 في القدس 

المحتلة.

بينما سجلت الوزارة حاالت التعافي الجديدة في الضفة 
الغربي���ة: 759، وفي قطاع غ���زة 23، وفي مدينة القدس 

.380
ونوه���ت إلى أن الحاالت التي تعالج في المستش���فيات 
تبل���غ 32 ف���ي العناية المكثف���ة، 3 منها عل���ى أجهزة 

التنفس االصطناعي.

غزة/ االستقالل: 
أطلقت زوارق االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، النار صوب مراكب 

الصيادين قبالة سواحل شمال وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار صوب 

مراكب الصيادين ببحر مدينة رفح جنوب القطاع.
م���ن جهتها، ذكرت لج���ان الصيادين، ب���أن زوارق االحتالل الحربية 
تستهدف بشكل عنيف مراكب الصيادين غربي منطقة السودانية 

شمال القطاع.
ول���م ترد عل���ى الفور، أنب���اء عن إصاب���ات أو اعتق���االت في صفوف 

الصيادين.
ومن حين إلى آخر تستهدف بحرية االحتالل مراكب الصيادين في 
عرض بحر قط���اع غزة وتمارس انتهاكات ش���به يومية بحقهم عبر 

اعتقالهم أو إطالق النار صوبهم أو مصادرة مراكبهم.
ويعمل نحو 5 آالف فلسطيني في مهنة الصيد ببحر قطاع غزة الذي 
يعاني ظروفًا إنسانية صعبة؛ بفعل حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 

.2006
وفي الس���ياق، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، نيران 
رشاش���اتها الثقيلة وقنابل الغاز المس���يل للدموع تجاه المزارعين 

شمال قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل المتمركزة شمال شرق بلدة 
بيت حانون شماال أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل 
الغاز المس���يل للدموع تجاه المزارعين ش���رق البلدة واجبرتهم على 

االنسحاب من أراضيهم عنوة.
يش���ار إلى أن قوات االحتالل المتمركزة على طول الس���ياج الفاصل 
شمال وشرق القطاع تتعمد يوميا إطالق النار والغاز تجاه رعاة األغنام 

والمزارعين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسالم.

االحتالل يستهدف المزارعين 
ومراكب الصيادين شمال القطاع 

جنود االحتالل يرفضون تنفيذ تعليمات ال تخدم مصالح المستوطنين

الصحة: وفاتان و2637 إصابة جديدة بكورونا األسبوع الماضي
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وأوضحت الدائرة في تصريح مقتضب، أنها طالبت شرطة 
االحتالل بالس���ماح لفريق فني متخص���ص من األوقاف 
بفحص ما يجري بمحيط السور الجنوبي للمسجد، إال أنها 

تماطل في ذلك.
وفي منتص���ف يونيو/ حزيران الماضي، س���قط حجر من 
الحج���ارة الداخلي���ة للس���ور الجنوبي للمس���جد األقصى 
داخل التس���وية المعروفة بمصلى األقصى القديم، فيما 
تمنع ش���رطة االحتالل األوقاف من ترميم أسوار المسجد 

ومصلياته.

�سيا�سة قدمية جديدة
خطيب المس���جد األقصى الش���يخ عكرمة صبري، أكد أن 
الحفريات اإلسرائيلية المتواصلة أسفل المسجد األقصى 
وفي محيطه، تسببت في ظهور تساقط الحجارة من أعمدة 
مصلى األقصى القديم، وظهور تشققات خطيرة بالجدار 

الجنوبي للمسجد، والتي باتت تتفاقم بشكل كبير.
وأوضح صبري ل� "االستقالل"، أن الحفريات سياسة قديمة 
جديدة، بدأت منذ عام 1967م وزادت خطورتها في األيام 
القليلة الماضية، حيث باتت أساس���ات المسجد االقصى 
مكشوفة تمامًا نتيجة إزالة االتربة من حولها، حتى أصبح 

المبنى معلقًا.
ولفت الى أن االحتالل ُيراهن على هزة أرضية أو زلزال قوي 
يؤدي النهيار بنيان المسجد المبارك بشكل كامل، ليزعم 
فيما بعد أن االنهيار كان نتيجة عوامل طبيعية وال عالقة 
للحفريات به، مس���تدركًا:" لكن هذا ل���م ولن يحصل، ولن 
يؤثر على المسجد، ألن قداسة الحجر من قداسة األرض". 
وأشار الى أنه قد وقع في عشرينيات القرن الماضي زلزال 
وهدم أجزاء من بنيان األقصى لكن تم تعميره، مؤكدًا أن 
االحت���الل لن يحقق أهدافه في بن���اء "الهيكل" المزعوم، 
وس���يبقى األقصى كما هو، رغم المخطط���ات االحتاللية 

الرامية لهدمه وإزالته.

وحذر م���ن مخاطر اس���تمرار تس���اقط الحجارة، بس���بب 
الحفري���ات اإلس���رائيلية، مضيفًا: أن "الخط���ورة ما تزال 
قائم���ة، ألن األقصى يتعرض لنوعين من األخطار، تتمثل 
في االقتحامات والحفري���ات والتي بدأت تظهر مخاطرها 

مع األيام". 
وشدد صبري على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي، 
وخاصة المملكة األردنية الهاشمية للضغط على االحتالل 
اإلسرائيلي من أجل التراجع عن اجراءاته وحفرياته أسفل 

األقصى وفي محيطه.
خطوة فعلية لهدمه 

وبدوره، ح����ذر المختص في ش����ؤون القدس فخري أبو 

دياب، من خطورة سياسة االحتالل اإلسرائيلي الرامية 
لمنع ترميم وإعمار المس����جد األقص����ى، عبر التضييق 
على لجنة اإلعمار واألوقاف اإلس����المية بالقدس، وعدم 
السماح بإدخال مواد البناء، لتكون خطوة فعلية لهدم 

المسجد. 
وأوضح أبو دياب ل� "االس���تقالل"، أن االحتالل يهدف من 
وراء من���ع الترمي���م إلى تهالك بنيان المس���جد األقصى، 
والوصول به إل���ى حالة االنهيار واله���دم تحت أي عامل 
طبيعي، في محاولة للتنصل من أي مسؤولية مباشرة عن 
ذلك، ليّدعي بعد ذلك أن الم���كان أصبح غير آمن، ويمنع 

من وجود المسلمين فيه. 

وبين أن ج���زءًا كبيرًا م���ن الحفريات اإلس���رائيلية تجري 
تحت األقصى، مما أدى إلى تس���اقط الحجارة من األعمدة 
واألساس���ات، وحدوث تشققات في أس���واره، األمر الذي 
ُيشكل خطًرا كبيًرا ليس فقط على بنيان المسجد المبارك، 

وإنما على المصلين المتواجدين بداخله.
ونوه الى أن سلطات االحتالل لم تسمح ألي فريق مختص 
بالدخول لألنفاق لمعرفة أس���باب تس���اقط الحجارة، لكن 
وجود فتحات تحت المسجد ُيثبت وجود أعمال حفر تجري 

في المكان. 
ويس����عى االحتالل م����ن مواصلة سياس����ة منع عمليات 
الترمي����م والبناء بالمس����جد، ف����ي ظل تهال����ك بنيانه 
وأعمدته، ال����ى "جس نبض" ومعرف����ة ردود فعل وزارة 
األوقاف اإلس����المية والش����ارع الفلس����طيني والمجتمع 
الدول����ي، اتج����اه مخططات����ه الرامية لهدم المس����جد 

األقصى. وفق المختص. 
وطالب أبو دياب المملكة األردنية الهاش���مية، والمجتمع 
الدولي والعربي واالسالمي، ومنظمة "اليونسكو" المعنية 
بالحف���اظ على اإلرث الحضاري العربي واإلس���المي، بوضع 
قراراته���ا موضع التنفيذ لخطورة ما يجري في المس���جد 
األقص���ى، واس���تخدام أوراق الضغط إلجبار "إس���رائيل" 
على وقف سياس���اتها العدوانية الرامية لهدم المسجد، 
باعتباره مخالفًا لقواعد القانون الدولي الذي يمنع احداث 

أي تغيير على واقع المقدسات اإلسالمية.  
كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني بالتواجد المستمر داخل 
المس���جد األقصى لحمايته من المخططات اإلس���رائيلية 
المتتابعة لالستيالء عليه، مضيفًا:" أن االحتالل في كثير 
من األوق���ات حاول فرض وقائع جدي���دة على األقصى إال 
أن ردة فعل المقدسيين والش���ارع الفلسطيني أدت الى 
إفش���الها، كما جرى ب�"البواب���ات االلكتروني���ة، كاميرات 

المراقبة، وهبة باب االسباط". 

مطالبات بتدخل عربي وإسالمي ودولي 

سقوط الحجارة من أعمدة األقصى.. خطر حقيقي يهدد وجوده وينذر بهدمه
غزة/ دعاء احلطاب: 

ت�س��عى �س��لطات الحتالل الإ�س��رائيلي ب�س��تى 
الطرق والو�سائل لهدم امل�سجد الأق�سى املُبارك، 
لتتمكن فيما بعد من اإقامة الهيكل املزعوم بدًل 

منه، ذلك خ��الل خمططات التهويد ال�س��خمة 
الت��ي ت�س��تهدف امل�س��جد وحميط��ه، وموا�س��لة 
احلفري��ات وامل�س��ارات الغام�س��ة لالأنف��اق التي 
مت��ّزق باط��ن الأر�ض حتته منذ عق��ود طويلة. 

وقال��ت دائرة الأوق��اف الإ�س��المية يف القد�ض 
املحتلة، موؤخرًا، اإن قطًعا من احلجارة تت�ساقط 
من اأعمدة يف امل�س��جد الأق�س��ى، فيما مل ُتعرف 

الأ�سباب بعد.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة عبرية، أمس األحد، أن وزارة الداخلية اإلس���رائيلية، اعترفت 

بحوالي 29 بؤرة استيطانية، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "ميكور ريش���ون" اإلس���رائيلية: إن "ه���ذا االعتراف من جانب 
وزيرة الداخلية أيليت ش���اكيد، خالل عام من توليها المنصب، يأتي في إطار 

محاوالتها التودد للمستوطنين".
وأش���ارت إلى أن وزارة الداخلية، "تحول كل عام مبلغ 3.3 مليار ش���يكل )970 

مليون دوالر(،  كمنحة لحوالي 200  مستوطنة".
وقالت الصحيفة: إن "اعتراف وزارة الداخلية بهذه البؤر االستيطانية، وتحويل 

ميزانية لها، سيفتح المجال أمامها، لتلقي ميزانيات من الوزارات األخرى".
واألس���بوع الماضي، كش���فت حركة "الس���الم اآلن" اإلس���رائيلية، المناهضة 
لالس���تيطان، ع���ن أّن "بن���اء وح���دات اس���تيطانية جديدة داخ���ل األراضي 
الفلسطينية، )الضفة الغربية والقدس(، قفز 62 في المئة خالل فترة حكومة 
رئي���س الوزراء نفتالي بينيت، التي دامت عام���ا واحدا، مقارنة بالحكومة التي 

سبقتها بزعامة بنيامين نتنياهو".
يذكر أن تقديرات إس���رائيلية وفلسطينية، تش���ير إلى وجود نحو 650 ألف 
مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون 

على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعدُّ القانون الدول���ي الضفة الغربية والقدس أراض���ي محتلة، ويعد جميع 

أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

االحتالل يعترف بـ 29 بؤرة 
الضفة الغربية – القدس المحتلة/ االستقالل: استيطانية في الضفة الغربية

ش���نت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، حملة 
اعتق���االت ومداهم���ات في عدة مناط���ق متفرقة من 

الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
واعتقل���ت قوات االحتالل خمس���ة مواطنين من بلدة 
سلواد ش���رق رام الله، وهم: عباس عبد الحكيم حامد، 
ومحمد ضرار حماد، وسامر حامد، وثلجي مجدي حماد، 

ومحمود بشير حماد.
واقتحمت ق���وات االحتالل ع���دة منازل ف���ي البلدة، 
وقامت  الميدان���ي،  للتحقي���ق  وأخضعت س���كانها 

بعمليات تفتيش دقيقة فيها.
وف���ي بيت لحم، داهمت قوات االحت���الل عدة منازل، 

وسلمت مواطنين بالغات لمقابلة مخابراتها.
وأف���ادت مصادر محلي���ة أن قوات االحتالل س���لمت 
المواطن حم���زة العجوري من منطقة هندازة ش���رقا، 
وعبد الرحمن شعيبات من مدينة بيت ساحور، بالغين 

لمقابلة المخابرات بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.
كم���ا داهمت ق���وات االحتالل منزل المواطن غس���ان 

هرماس في منطقة خاليل اللوز، وعبثوا بمحتوياته.
وف���ي الق���دس المحتل���ة، اعتقلت ق���وات االحتالل 

اإلسرائيلي، أمس األحد، شابا من القدس المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن ق���وات االحتالل اعتقلت 
الش���اب محمد عودة من منزله في بلدة سلوان جنوب 

المسجد األقصى المبارك.

وفي الس���ياق، قال جيش االحت���الل، أمس األحد، إنه 
اعتقل شابين فلسطينيين، بزعم تسللهما من قطاع 

غزة إلى "إسرائيل".
وأعل���ن المتحدث باس���م جي���ش االحت���الل، أن "قوة 
إسرائيلية اعتقلت صباح أمس، شابين فلسطينيين 
حاوال عبور الس���ياج األمني من جن���وب قطاع، وضبط 
بحوزتهما سكينين وقنبلة يدوية، وتم نقلهما لمزيد 

من االستجواب".
وتش���ن ق���وات االحت���الل يومي���ا، حمل���ة اعتقاالت 
ومداهم���ات في أنح���اء متفرقة من الضف���ة الغربية 
والقدس، حيث تعتقل المواطنين، وتعتدي عليهم، 

وتداهم منازلهم، ما يؤدي إلى اندالع المواجهات.

نابلس/ االستقالل: 
ش���ارك العش���رات من المواطنين بمدينة نابلس شمال 
الضف���ة الغربي���ة المحتلة أم���س األحد، بوقف���ة منددة 
باستشهاد األسيرة سعدية فرج الله وبسياسة اإلهمال 

الطبي في سجون االحتالل.
وجرت الوقفة في ميدان الشهداء وسط المدينة وحمل 

المش���اركون فيها صور الش���هيدة فرج الله واألس���رى 
المرضى، ورددوا هتافات تضامنية مع األسرى.

وأكد منسق اللجنة الوطنية لدعم األسرى بنابلس مظفر 
ذوقان أن األس���يرة فرج الله استش���هدت نتيجة عملية 
إعدام عن س���بق إصرار في إطار سياسة اإلهمال الطبي 
في سجون االحتالل. وأضاف أنها جريمة جديدة تضاف 

لسلس���لة الجرائم المتعمدة ضد األسرى، داعيا للرد على 
هذه الجريمة باستخدام كافة أشكال المقاومة.

وأش���ار إلى أن محاكم االحت���الل أجلت قبل أيام محاكمة 
فرج الل���ه دون أي اعتبار لكبر س���نها ووضعها الصحي 
الخطير، ولم تأخذ بطلب محامي هيئة ش���ؤون األس���رى 
بتوفير طاقم طبي متخصص لمتابعة حالتها المرضية.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة

وقفة منددة باستشهاد األسيرة فرج الله ومساندة لألسرى بنابلس
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دولة فل�سطني 
وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان

دائرة العطاءات املركزية
MOH -18 /2022     إعالن طرح مناق�صة رقم�

م�سروع اإ�سافة طابقني ملبنى الإ�سعاف والطوارئ- حمافظة غزة، 
تعلن دائ���رة العطاءات المركزية عن طرح عطاء مش���روع إضافة طابقين لمبنى 
اإلسعاف والطوارئ- محافظة غزة لصالح وزارة الصحة، وذلك وفق الشروط التالية:

* المناقصة مفتوحة للمقاولين المحليين المختصين والمصنفين لدى لجنة 
التصنيف الوطنية في تخصص أبنية درجة ثانية على األقل والمس���جلين 

لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين. 
* يمكن ش���راء وثائق المناقصة من دائ���رة العطاءات المركزية بمقر الوزارة 
في غزة – ش���ارع النصر – مدينة العودة )ابراج المقوس���ي( وذلك اعتبارًا من 
يوم األحد الموافق 2022/07/03 وحتى نهاية دوام يوم األحد 2022/07/17، 
وذلك مقابل مبل���غ مالي قيمته )100 $( مائة دوالر أمريكي غير مس���تردة 
على أن يصطحب المقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف 

الوطنية سارية المفعول.
* آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مقر دائرة العطاءات المركزية 

الساعة الحادية عشر )11:00( صباحًا يوم األربعاء الموافق 2022/07/20.
* ترفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة )18,000 $( دوالر أمريكي وتكون 
الكفالة سارية المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ تقديم العرض وصادرة من 
أحد فروع بنك البريد في قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.

* سوف يعقد اجتماع تمهيدي للمتناقصين يوم الخميس الموافق 2022/07/14 
الساعة 10:00 صباحا في مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان - غزة- النصر- مدينة 

العودة السكنية )أبراج المقوسي(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
* يجب أن يكون المقاول مس���جاًل رسميًا في دوائر الضريبة وعليه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.
* الوزارة غير ملزمة بقبول اقل االس���عار ولل���وزارة الحق في إلغاء المناقصة 

دون ذكر األسباب.
* رسوم اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

   دائرة العطاءات املركزية
وزارة ال�سغال العامة وال�سكان

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلى للق�ساء
لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة

يف الق�سية احلقوقية  رقم 2012/939
يف الطلب رقم 2022/690

المس���تدعي / رمضان عب���د الكريم خلي���ل أبو جراد – بي���ت الهيا  وكيله 
المحامي / زهير ضميده – جباليا البلد – بالقرب من البنك اإلسالمي .

المس����تدعى ضدهم :  1 - عمار رزق حس����ن أبو جراد – بيت الهيا شارع المنشية عمارة 
ادريس حمودة بجوار مسجد بن عمير  2 - زكريا رزق حسن أبو جراد – بيت الهيا شارع 
المنش����ية عمارة ادريس حمودة بجوار مسجد بن عمير 3 - يحيى رزق حسن أبو جراد – 
بيت الهيا ش����ارع المنش����ية عمارة ادريس حمودة بجوار مسجد بن عمير 4 - محمد رزق 
حسن أبو جراد – بيت الهيا شارع المنشية عمارة ادريس حمودة بجوار مسجد بن عمير 
5 - فلس����طين رزق حس����ن أبو جراد – بيت الهيا شارع المنش����ية عمارة ادريس حمودة 
بجوار مس����جد بن عمير  6 - رجاء رزق حسن أبو جراد – بيت الهيا شارع المنشية عمارة 
ادريس حمودة بجوار مسجد بن عمير  7 - فاطمة رزق حسن أبو جراد – بيت الهيا شارع 
المنشية عمارة ادريس حمودة بجوار مسجد بن عمير  8 - نور رزق حسن أبو جراد – بيت 

الهيا شارع المنشية عمارة ادريس حمودة بجوار مسجد بن عمير
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم 2012/939 في الطلب رقم 2022/690
الى المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس والعاش����ر والحادي عش����ر والثاني 
عشر والرابع عشر المقيمين خارج البالد في القضية الحقوقية رقم 2012/939 المذكورة 
أعاله خذوا علما ان المحكمة قررت تبليغكم بالحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني 
حكم����ت المحكمة بتنفيذ عق����د االتفاق بيع المؤرخ ف����ي 1996/2/28 م بين المدعي / 
رمضان عبد الكريم خليل أبو جراد وموروث المدعى عليهم / رزق حسن أبو جراد تنفيذا 
عينيا وشطب ما مساحته 1500 متر مربع من ارض القسيمة رقم 48.49.50 من القطعة 
رقم 1768 والمس����ماة الحجار وبركة هالل وبهلوان من ارض القس����يمة رقم) 6.8 (من 
القطعة رقم 1769  والمس����ماة الحصاصية الشاميه من أراضي بيت الهيا وشطبها عن 
أس����ماء المدعى عليهم وعن اسم موروثهم / حس����ن خليل حسن أبو جراد وتسجيلها 
باسم المدعي واش����عار دائرة تسجيل األراضي بغزة وتضمين المدعى عليهم الرسوم 
والمصاري����ف و) 100 ش����يكل اتعاب محاماة ( حكما صدر بتاري����خ 2016/4/12 وليكن 

معلوما لديكم انكم تبلغتم بهذا الحكم حسب األصول . حرر في 2022/6/27.

 رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة 

دولة فل�سطني  
املجل�س العلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح 
قائمة �صروط �لبيع

بناء على قرار السيد قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2022/5/12 والقاضي بتنظيم 
قائمة ش���روط البيع للعقار المحجوز على ذم���ة القضية التنفيذية 2020/3202 
والمتكونة فيما بين :  طالب التنفيذ / احمد عبد الله الحاج واخر والمنفذ ضدهم 
/ هني���ة عبد العزيز محم���د الحاج واخرين  وموضوعها الس���ند التنفيذي )حكم 
محكمة( والقاضي ببيع األرض موضوع الدعوى والبالغ مساحتها 645 مترًا مربعًا 
والت���ي تقع ضمن أراضي القس���يمة رقم 5 من القطعة رق���م 2333 من أراضي 
الزواي���دة والمحددة الحدود والمعالم في الئحة الدعوى بالمزاد ان يقتصر المزاد 
العلني على اطراف الدعوى وإال س���يكون مفتوح���ًا للعامة اذا لم يتفق األطراف 
باإلجماع عل���ى قصره  عليهم وتوزع حصيلة البيع حس���ب المبرز م/3 عدد 2 مع 
الزام المدعي عليهم بالرس���وم والمصاريف و200 شيكل اتعاب محاماة . بتاريخ 
2020/11/9 ت���م فتح القضي���ة التنفيذية وتم اخطار المنف���ذ ضدهم بإخطار 
تنفيذي وتبلغ مجدي وصبحية واس���يا ش���خصيا وتبلغ برهام ومحمد عن طريق 
النش���ر المستبدل وهنية عن طريق ابنها يسكن معها في نفس المنزل بتاريخ 
2021/4/28 ت���م توقيع قرار بالحجز التنفيذي على األرض القس���يمة وتم خروج 

الموظف بتاريخ 2020/6/10 وتم تبليغ ابن المنفذ ضدها هنية .
بتاري���خ 2021/11/30 ت���م توقيع ق���رار بوضع ي���د مامور التنفي���ذ وبتاريخ 
2021/12/19 تم خ���روج الموظف وتم وضع يد مام���ور التنفيذ وتبلغ مجدي 
بوضع اليد شخصيا على األرض موضوع القضية ويحدها من الغرب شارع عمر 
عبد العزيز ومن الش���رق منزل أبو فراس أبو س���ويرح ومن الشمال ارض احمد 
الح���اج ومن الجنوب منزل روحي أبو س���ويرح وهو مكون من 5 غرف +مطبخ + 
3 حمام���ات + صالون خارج المنزل ويوجد باألرض 8 أش���جار زيتون و23 نخلة 
و 2 ش���جرة وشجرة كلمتينة ويوجد عريشة وحمام خارجي مهجور والبيت من 
الزينقو واسبست والمبنى قديم نوعا ما . بتاريخ 2022/3/21 تم تثمين العقار 
موضوع الحجز من قبل الحجز من قبل المثمن مصطفى النجدي بمبلغ 83850 
دينار والعقار المحجوز عبارة عن قطعة ارض واقعة ضمن ارض القسيمة رقم 
5 من القطعة رقم 2333 أراضي النصيرات والتابع لنفوذ الزوايدة والمس���ماة 

)وليغة أبو خالد( والبالغ مساحتها 645 مترًا مربعًا .
عليه  يتم تعيين جلس���ة االعتراضات يوم الخمي���س الموافق 2022/6/23 
فعل���ى من لديه أي اعت���راض على البيع ان يتقدم ل���دى دائرة التنفيذ في 
مواعيد الدوام الرسمي حتى موعد أقصاه يوم الثالثاء الموافق 2022/6/21م  

علما ان البيع بالمزاد العلني ستكون يوم االحد بتاريخ 2022/7/24م .

ماأمور تنفيذ بداية دير البلح 
ا�سماء ابو القم�سان 

غزة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
أدانت فصائل فلسطينية في بيانات 
منفصل���ة، أمس األحد، إع���دام قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي للش���اب كامل 
عالونة )17عاما(، والذي ارتقى متأثًرا 
بإصابته في البط���ن واليد بالرصاص 
الح���ي ال���ذي أطلقه جن���ود االحتالل 
اإلسرائيلي خالل اقتحامهم في بلدة 
جبع بجنين ش���مالي الضفة الغربية 

المحتلة أول أمس السبت.
 وم���ن جهتها، نعت حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي في الضفة الغربية، إلى أبناء 
شعبنا شهيد فلسطين الشاب كامل 

عبد الله عالونة.
 وقال���ت الجه���اد ف���ي بي���ان تلقت 
"ننعى  عن���ه  نس���خة  "االس���تقالل" 
الش���هيد كامل عالون���ة الذي التحق 
بشقيقه الش���هيد كامل الذي ارتقى 
ع���ام 2003، وقد حمل اس���مه تيمنًا 
ب���ه، لنؤك���د أن هذه جريم���ة جديدة 
وتصعي���د خطي���ر يس���تهدف كل 
أبناء شعبنا، ما يستدعى وقفة جادة 
وحقيقي���ة لوقف الع���دوان اإلرهابي 

المستمر".
 ودع���ت كل أبن���اء ش���عبنا وق���وى 
المقاوم���ة الفاعلة إل���ى وحدة الصف 
واله���دف، والعمل بق���وة ويد ضاربة  
لردع االحت���الل ومس���توطنيه ولجم 

غطرسته.
 وتوجهت بخالص التعازي والمواساة 
م���ن عائل���ة الش���هيد الك���رام، ومن 
أهلنا في بلدة جب���ع ومحافظة جنين 
الت���ي أصبحت رمزًا متج���دًدا للعطاء 
والش���هادة، س���ائلين الل���ه الرحمة 

للشهيد وأن يجعل دمه شفاعة ألهله 
ولعنة على القتلة المجرمين.

الحتالل �سيدفع الثمن 
بدوره����ا، قالت حرك����ة حماس في 
بي����ان نعي له����ا إنها "ت����زف إلى 
ش����عبنا الفلس����طيني العظي����م، 
شهيدها المجاهد كامل عبد الله 
ارتقى  ال����ذي  عالون����ة )19 عاًما(، 
االحتالل  برصاص  بإصابته  متأّثرًا 
خ����الل مواجهات في بلدة َجَبْع في 
جنين الس����بت، ليلحق بش����قيقه 
االستش����هادي كام����ل عب����د الله 
عالونة، الذي ارتقى برصاص قوات 
االحتالل الصهيوني خالل عملية 

فدائية عام 2003".
 وقدم���ت التعازي لعائلة الش���هيد 
ووالده األسير المحّرر عبد الله عالونة، 
التحية لجني���ن ومخيمها  موجه���ة 

الصام���د وه���ي تقدم الش���هيد تلو 
الشهيد على طريق الحرية واالنعتاق 

من االحتالل.
وأضافت الحركة" كما نشّد على أيدي 
مقاومينا األبطال ف���ي الضفة األبية 
والق���دس المحتلة، لض���رب أهداف 
االحتالل بكل قوة، فدماء ش���هدائنا 
ليس���ت رخيص���ة، والع���دو ال بد أن 
يدفع الثم���ن غاليًا من دم���اء جنوده 

ومستوطنيه".
 لن تذهب هدًرا

 و أيضا نعت حركة المقاومة الشعبية 
الشهيد الجريح كامل عبد الله عالونة، 
مؤكدة أن دماء الش���هداء لن تذهب 

هدًرا.
 وقال���ت في بيان لها "بأس���مى آيات 
المس���تمرة  والمقاومة  والجهاد  العز 
ضد المحت���ل الغاصب ت���زف حركة 

الفردوس  إل���ى  الش���عبية  المقاومة 
األعلى بإذن الله تعالى الشهيد البطل 
الجريح كام���ل عالونة، ال���ذي ارتقى 
متأث���رًا بإصابته برص���اص االحتالل 
الصهيون���ي والتي أصي���ب بها أول 
أمس الس���بت خالل مواجهات دارت 
بين الش���باب الثائر وقوات االحتالل 

في بلدة جبع بمحافظة جنين".
 وأكدت أن دماء ش���هداء ش���عبنا لن 
تذهب ه���درًا , والع���دو الصهيوني 

سيدفع الثمن غاليا.
ودعت المجاهدين من الفصائل كافة 
بالضف���ة الغربية للتوح���د وللرد على 

هذه الجرائم.
كما اكدت على استمرارها على نهج 
الش���هداء البررة، ثابتي���ن على درب 
الجه���اد والمقاومة حت���ى نيل كافة 

حقوقنا الوطنية.

الفصائل تنعى الشهيد عالونة وتؤكد أن االحتالل سيدفع ثمن جرائمه 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال جيش االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، إنه س���يفحص الرصاص���ة التي قتلت 
الصحافية ش���يرين أبو عاقلة، بعد أن سّلمتها الس���لطة الفلسطينية للواليات المتحدة 
األمريكي���ة. وذكر المتحدث باس���م جيش االحتالل "ران كوخاف" ف���ي تصريح ل�"إذاعة 
الجيش"، أن الرصاصة التي سّلمتها السلطة أول أمس لإلدارة األمريكية "سيتم فحصها 

في المختبرات الجنائية الخاصة بالمقذوفات النارية بوجود أمريكي".
وأضاف "في حال تبين أن الطلقة خرجت من بندقية إسرائيلية فسيتم االعتراف بذلك، 

وفي حال عدم وجود تأكيد؛ فسيتم التصريح بهذا األمر".
بدوره، كشف نائب وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي "يوآف سغلوبيتش" عن تدخل رئيس 

حكومة االحتالل يائير لبيد شخصًيا في تسليم المقذوف الناري للواليات المتحدة.
ولفت "سغلوبيتش" إلى أن فحص المقذوف سيستغرق بعض الوقت إلى أن يتم إعطاء 

تقرير نهائي بخصوص المسؤول عن استهداف الصحافية أبو عاقلة.
وكان النائب العام أكرم الخطيب أكد، أول أمس، أن الس���لطة "وافقت على إجراء الجانب 
األمريكي الفحص الجنائي على الرصاصة" التي أدت الى استشهاد الصحافية أبو عاقلة.

وأشار إلى أن "السلطة الفلس���طينية لن ُتسّلم الرصاصة التي قتلت اإلعالمية أبو عاقلة 
لسلطات االحتالل".

جاء ذلك في وقت قالت تقارير إس���رائيلية إن هناك ضغوطا أمريكية على السلطة، من 
أجل تسليم مسؤولين أمريكيين الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة في مايو/ أيار الماضي 

أثناء تغطيتها عملية اقتحام جيش االحتالل لمخيم جنين.
وزعم موقع "والال" اإلخباري العبري أن إدارة البيت األبيض "تمارس ضغوطا متواصلة على 
مدى األس���ابيع الماضية، على السلطة الفلسطينية، لتس���ليم الرصاصة" بذريعة "إجراء 
فحص باليستي للرصاصة". وفي الشهر الماضي، نشرت شبكة الجزيرة صورة للرصاصة 
التي اغتيلت بها الزميلة أبو عاقلة، وقال تحقيق أجرته الشبكة إن الرصاصة انطلقت من 
بندقية من طراز "إمM4( "4(. وأش���ار التحقيق إلى أن الرصاصة كانت من عيار 5.56 ملم 
التي تس���تخدمها قوات االحتالل، موضًحا أن تشوها أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس 

شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها.

جيش االحتالل: سنفحص 
الرصاصة التي قتلت »أبو عاقلة«
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية دير البلح
يف الطلب رقم 2022/398 يف الق�سية رقم 2022/81

المس���تدعي : مصطفى عبد محمد الحزين - من سكان النصيرات - هوية 
رقم )۹5۸۷۹۹۹4۲( وكيله / د. سالم الكرد المحامي

 المس���تدعى ضده عماد صبري عبد الهادي س���الم العكلوك - من سكان 
دير البلح - الحدبة القبلية - حارة العكلوك

 نوع الدعوى : تنفيذ عيني.
مذكرة حضور   في القضية رقم 2022/81

إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المس���تدعي كان قد تقدم 
ض���دك بالقضية رقم 2022/81 وذلك لدى محكمة بداية دير البلح، لذلك 
يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ تبلغك ه���ذه المذكرة كما يقتضي علي���ك أن تودع في قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغك بهذه 
المذك���رة علما أنه قد تحدد جلس���ة ي���وم االح���د 2022/9/11 للنظر في 
القضي���ة المذكورة أعاله.  وليكن معلوم���ا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمستدعي السير في الدعوى حسب األصول. حرر في : 2022/7/3م

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
حممد عاطف غزال 

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

�إعالن ب�شاأن خمتار عائلة 
�أبو عنزة  )بئر �ل�شبع( 

)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الس���يد / عوض عبد الرحمن س���الم أبو عنزة قد تقدم لشغل منصب مختار 
لعائلة أبو عنزة )بئر السبع( على من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة 
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه (( .

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��شي و�لعقار�ت رقم )2022/531(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: عبد الناصر محمد عبد 
القادر مسلم من سكان غزة هوية رقم 908162662 بصفته وكيال عن: وفاء عزات يوسف مسلم 
بموجب وكالة رقم: رقم الص���ادر 1351/2021 ق .ف .ا س/2021  صادرة 
عن القنصلية العامة لدولة فلسطين – إسطنبول والمصدقة من خارجية 

غزة برقم )7134( بتاريخ 2022/6/16م
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 1743 القسيمة 23 المدينة بيت الهيا 
م���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ ه���ذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو 
وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/7/3م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. عرابي حمدي اأبو �سعبان 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل نح���و 500 أس���ير إداري مقاطعته���م لمحاكم 
االحت���الل اإلس���رائيلي لليوم ال����185 توالي���ا، في إطار 

مواجهتهم لجريمة االعتقال اإلدارّي.
وتش���كل مقاطعة محاكم االحت���الل إرباكًا ل���دى إدارة 
معتق���الت االحتالل، وتس���اهم ف���ي تعري���ف الوفود 
األجنبية التي تزور المعتقالت كل فترة بقضية االعتقال 

اإلداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وع���ادة ما تتخذ س���لطات االحت���الل إج���راءات عقابية 

ض���د المعتقلي���ن المقاطعي���ن لمحاكمه���ا، كالحرمان 
م���ن الزي���ارة، وتجدي���د االعتق���ال اإلداري له���م. وكان 
ا يتمثل  المعتقلون اإلداريون قد اتخ���ذوا موقفا جماعًيّ
بإع���الن المقاطع���ة الش���املة والنهائية ل���كل إجراءات 
القضاء المتعلقة باالعتق���ال اإلداري )مراجعة قضائية، 
اس���تئناف، علي���ا(. واالعتقال اإلداري ه���و اعتقال دون 
تهم���ة أو محاكمة، ودون الس���ماح للمعتقل أو لمحاميه 
بمعاين���ة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح 
لبنود القانون الدولي اإلنس���اني، لتكون "إسرائيل" هي 

الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحت���الل وإدارات المعتق���الت، بأن 
المعتقلين اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف 
عنها مطلق���ا، فال يعرف المعتقل م���دة محكوميته، وال 
التهم���ة الموجهة إلي���ه. وغالبا ما يتع���رض المعتقل 
اإلداري لتجديد مدة االعتق���ال أكثر من مرة لمدة ثالثة 
أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة 
كاملة، ووصلت في بعض الحاالت إلى س���بع سنوات كما 

في حالة المناضل علي الجّمال.

رام الله/ االستقالل: 
يواصل المعتقل رائد ريان )27 عاما(، من بلدة بيت دقو 
شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام 

لليوم ا��89 على التوالي، رفضا العتقاله اإلداري.
ويقبع المعتق���ل ريان في »عيادة س���جن الرملة«، 

حي���ث يعاني من نق���ص حاد في ال���وزن، ونقص 
والبروتين���ات،  والفيتامين���ات  الس���وائل،  ف���ي 
وح���االت من الدوار، والتقي���ؤ، وأوجاع في كل أنحاء 
جس���ده، ويتنقل على كرس���ي متح���رك، ووضعه 
الصح���ي يزداد خطورة مع م���رور الوقت، ورغم ذلك 

ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.
يش���ار إلى أنه يوجد في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي 
نح���و 682 معتقال بموجب ق���رارات اعتقاالت إدارية من 
بين حوالي 4600 أس���ير وأس���يرة، ويقدر ع���دد قرارات 

االعتقال اإلداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

رام الله/ االستقالل: 
روت األس���يرة شروق البدن )27( عامًا من بلدة تقوع قضاء بيت 
لح���م جنوبي الضفة الغربية المحتل���ة، تفاصيل التنكيل بها 

خالل اعتقالها األخير من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وتقبع البدن في س���جن الدامون للنساء في ظل أحوال صعبة، 
حي���ث اعتقلت للم���رة األولى ع���ام 2019، وأمض���ت عاما في 
االعتق���ال اإلداري، وُأعيد اعتقالها في أيلول/ س���بتمبر العام 
الماضي، وأمضت 8 أش���هر إداريا، وُأفرج عنها في شهر أيار/ 

مايو من العام الماضي.
وُأعيد اعتقالها بتاريخ 2021/12/7 وقد حكم عليها باالعتقال 
اإلداري أربعة أش���هر ثم ت���م تمديدها ألربعة أش���هر أخرى 

تنتهي بتاريخ 2022/8/5.
وحسب بيان لهيئة شؤون األسرى والمحررين، سردت محامية 
الهيئ���ة حنان الخطيب على لس���ان االس���يرة الب���دن كيفية 

اعتقالها من قبل جنود االحتالل.
وقالت البدن: "تم اعتقالي من المنزل حوالي الس���اعة الثانية 
والنص���ف بعد منتصف الليل، حي���ث داهمت قوات االحتالل 

االسرائيلي منزل أهلي حينها كنت أنا وابنتي نائمتين".
وذكرت، "أيقظتن���ي أمي وأخبرتني بأن الجيش االس���رائيلي 
يحاصر المنزل، ولكن من شدة التعب كنت نائمة وال أقوى على 
النهوض، وفجأة جاءت 5 مجندات إس���رائيليات ورفعنني من 
السرير وقمن بتفتيش���ي تفتيشًا عاريًا وضربنني ضربًا حتى 

س���الت الدماء من أنفي، كان منظرهن  داخ���ل المنزل مرعب، 
ومخي���ف ومدججين باألس���لحة حتى أن ابنت���ي الطفلة ذات 

السبعة أعوام اختبأت تحت السرير".
وأضافت البدن "تم تقييد ي���دي وتعصيب عيني، وطلبت أن 
أسلم على أهلي وأوصيهم على ابنتي فرفض جنود االحتالل 
وتعمدوا ج���ّري، حينها كن���ت أرتدي مالب���س البيت فطلبت 
منهم تغيير مالبس���ي، ولكنهم رفضوا فألبسني أخي معطفًا 

وهددوه باعتقاله هو وأخي الثاني".

وأش���ارت إلى أن "إحدى المجندات دفعتني بعنف أمام أهلي، 
فق���ام أهلي بتصوير م���ا يحدث ونتيجة لذل���ك هجم الجنود 
عل���ى أخي، ورموه على األرض وأخذوا الهاتف من يده، وعندها 
حدثت مشكلة بينهم وبين أهلي بسبب ذلك فقاموا بسحبي 

سريعًا ورفضوا ان أسلم على ابنتي الصغيرة".
وتابعت األس���يرة الب���دن، في ه���ذه االثناء قالت ل���ي ابنتي 
الصغيرة:" يا ماما كل مره رح تروحي وتتركيني وتخليني أروح 

على المدرسة لوحدي"، األمر الذي فطر قلبي بهذه الكلمات.

وأردف���ت، "بعده���ا اقتادوني إلى الجيب العس���كري وتم 
نقلي إلى معس���كر عتصيون، حي���ث كانت أصعب مرحلة 
باعتقالي وطلبت أن أش���رب م���اء ولكنهم رفضوا إعطائي، 
وقالوا لي سننقلك لمكان جميل وإذ بهم ينقلوني للخارج 

تحت المطر".
وأفادت البدن، "بقيت حوالي الس���اعة الرابعة والنصف فجرًا 
لغاي���ة 12 ظه���رًا تقريبًا وأنا تح���ت المطر، والب���رد القارس, 
طلبت إدخالي لغرفة فقالوا لي باس���تهزاء )شو رأيك نوخذك 
للفندق(، وبعدها نقلوني للتحقيق بمنطقة ال أذكر اس���مها، 
وعندما أعلمني المحقق بأنه سيتم تحويلي لالعتقال اإلداري 

أعلنت اإلضراب عن الطعام".
ومضت قائلة: "باليوم التالي تم نقلي لسجن الشارون وكانت 
هناك األس���يرات القاصرات نفوذ حماد وإس���راء غتيت التي 

أفرج عنها الحقًا وبقيت أنا ونفوذ حماد".
وأضافت األسيرة، "باليوم التالي كان لدي محكمة وحينها تم 
تثبيت أمر االعتقال اإلداري الصادر بحقي ونقلي إلى معتقل 

الدامون".
يش���ار إلى أن االس���يرة البدن تعاني األمرين داخل المعتقل 
وه���ي بعيدة عن ابنته���ا الطفلة التي لم تتج���اوز من عمرها 
ال� 7 س���نوات, فهي حرمت من حضور احتفال نهاية الس���نة 
الدراس���ية البنتها وتواجه صعوبة في بعدها عنها الس���يما 

ونحن على أبواب عيد األضحى المبارك.

األسيرة شروق البدن تروي »لحظات قاسية« خالل اعتقالها األخير

األسرى اإلداريون يقاطعون محاكم االحتالل منذ 185 يومًا

األسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ89

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أنه رصد )360( حالة اعتقال بينهم 39 

طفاًل و12 سيدة خالل شهر يونيو المنصرم.
وأوضح المركز في تقرير شهري أمس األحد، أن االحتالل واصل خالل الشهر 
الماضي حمالت االعتقال التي يس����تهدف بها الفلس����طينيين وخاصة في 
مدينة الق����دس، موضًحا أن حاالت االعتقال بين المقدس����يين وصلت إلى ما 

يزيد عن )150( حالة.
وم����ن قطاع غزة اعتقلت قوات االحتالل 15 مواطن����ًا منهم 8 صيادين، بينما 
اعتقل االحتالل سبعة شبان خالل اجتيازهم السياج الحدودي جنوب وشمال 
القط����اع، أفرج عن عدد منهم بعد س����اعات، وحول آخري����ن إلى التحقيق في 

عسقالن.
وق����ال مدير المركز رياض األش����قر، أنه تم رصد 39 حال����ة اعتقال لقاصرين، 
وفي س����ابقة خطيرة احتجز االحتالل الطف����ل حمودي مصطفى عماش، الذي 

ال يتجاوز عمره عامين.
وحسب التقرير، فإن االحتالل اعتقل 12 سيدة غالبيتهن من القدس.

ن األش����قر أن محاك����م االحتالل أصدرت خالل ش����هر مايو الماضي  وبيَّ
ا، تراوحت ما بين ش����هرين إلى ستة أشهر، منها )58(  )153( قرارًا إدارًيّ
أمرا جديدا، و)95( أمر تجديد لفترات أخرى وصلت إلى المرة الخامس����ة 

لبعض األسرى.
وذكر أن عدد القرارات اإلدارية يرتفع منذ بداية العام الجاري إلى ما يزيد عن 

ا. )860( قرارا إدارًيّ
وأشار األشقر إلى أن األسير رائد ريان )27 عاما( من قرية بيت دقو شمال غرب 

مدينة القدس المحتلة.
وكشف األش����قر أن قائمة ش����هداء الحركة األس����يرة ارتفعت خالل الشهر 
الماضي إلى 229 أس����يرَا إثر ارتقاء الش����هيد الفتى محمد عبد الله حامد )16 
عاًما( من بلدة س����لواد في رام الله، نتيجة إطالق النار عليه وإصابته بالرصاص 

الحي، واعتقاله في حالة الخطر.

االحتالل اعتقل 360 
فلسطينيًا خالل يونيو الماضي
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 دولة فل�سطني   
 املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة التنفيذ - حمكمة بداية �سمال غزة
اإعالن بيع باملزاد العلني

نعل���ن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية ش���مال غزة 
بضاع���ة عبارة عن مالبس تتمثل في تونز بناتي عدد 16، طقم والدي س���راج عدد 
16، طقم بناتي بنطلون ع���دد 17، طقم بناتي تنورة عدد 14، طقم بناتي بنطلون 
ع���دد 16، بجامة بنات���ي قروش عدد 40، بجامة والدي ع���دد 38، بجامة والدي عدد 
40، بنطلون بناتي س���راج عدد 20، بنطلون بناتي عدد 80، بنطلون والدي عدد 43( 
والمحج���وزة على ذمة القضية التنفيذية رقم 2021/5145م والمتكونة بين طالب 
التنفيذ/ أحمد حازم زياد الش���رفا والمنفذ ضده/ محمد زيدان جودة عكاشة، وذلك 
يوم االثنين الموافق 2022/7/18م الس���اعة الثانية عش���ر ظهرا في دائرة تنفيذ 
محكمة بداية ش���مال غ���زة. فعلى من يرغب بالدخول ف���ي المزايدة عليه الحضور 
لدائرة تنفيذ محكمة بداية ش���مال غزة في أوقات الدوام الرسمي وتسجيل اسمه 
بعد دفع قيمة تأمين دخول المزاد بواقع %10 من قيمة تثمين البضاعة المحجوزة 
)11056 ش���يكال( قيمة التأمين 1105 شيكل مستردة مع العلم بأن رسوم الداللة 

واالنتقال على نفقة من ترسو عليه المزايدة .  حرر بتاريخ 2022/7/3م
على ذمة القضية التنفيذية رقم 2021/5145 تنفيذ شمال غزة

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
اأ. جمال حمدي النمرة

  دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مخطط شبكة شوارع المنطقة المحصورة بين الشارع رقم )8( شماال 
والشارع رقم )31( جنوبا والشارع رقم )11163( شرقا والشارع رقم )9( غربا

منطقة تنظيم : خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م 2021/31 المنعقدة بتاريخ 2021/10/7 عن إيداع مخطط ش���بكة 
ش���وارع المنطقة المحصورة بين الشارع رقم )8( شماال والشارع رقم )31( 
جنوبا والشارع رقم )11163( شرقا والشارع رقم )9( غربا والمار بالقسائم 
رق���م )9-10-11-12-28-29-30( من القطعة رق���م )78( لالعتراض خالل 
مدة س���تين يوما من تاريخ هذا االعالن . وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب 
الحقوق في االراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المشروع 
االطالع  على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعتراض���ات عليه الى مكت���ب اللجنة المحلية للبن���اء والتنظيم ببلدية 

خانيونس . )) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

  دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة

بشأن / إيداع موقع مشروع مزرعتي دواجن يمثلها السيد / غازي جبر عطا الله  اعبيد
تعل����ن اللجن����ة المركزية للتنظي����م وبناء الم����دن بمحافظات غزة 
للجمهور الكريم عن قرارها رقم )29( بجلس����تها رقم )2022/11( 
المنعقدة بتاريخ 2022/6/2 ايداع موقع مش����روع مزرعتي دواجن 
يمثلها الس����يد / غازي جبر عطا الله اعبيد في القسيمة رقم )10( 

من القطعة رقم )579( من اراضي بيت حانون .
وعلي���ه يحق لجميع ذوي الش���أن في االراضي واألبني���ة واألمالك األخرى 
المش���مولة بالمنطقة بصفتهم من اصحاب األمالك او باي صفة أخرى ان 
يتقدموا باعتراضاتهم على المشروع وذلك خالل مدة )30 يومًا ( من تاريخ 

نشر هذا االعالن .
تقدم االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها في 
بلدية بيت حانون وللسيد / سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة الحكم 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن / نور عدنان محمد ش���عت  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  803824267     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  ابراهيم محروس جميل بربخ 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم ٨٠٢٨٥٦٤١٩      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / برهم خضر سليم الزبدة  عن فقودات 
بطاق���ة هوية+رخصة قيادة +رخصة س���يارة+بطاقة 
عسكرية وتأمين عس���كري وبطاقة صراف آلي واحمل  
الرقم  412330110    الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت وسائل إعالم عبرية، أمس األحد، أن "األجهزة األمنية اإلسرائيلية، تستعد 
لمواجهة محاوالت أخرى الستهداف منصات الغاز اإلسرائيلية في عرض البحر".

رات الثالث التي أطلقها  وقالت إذاعة "كان" إن "أجهزة األمن تعتقد أن الُمس���يَّ
حزب الله اللبناني، أول أمس السبت، نحو حقل كاريش للغاز في البحر المتوسط؛ 

لم تكن مسلحة".
رة غير مسلحة، لكن يمكنها أن تصطدم عمدًا  وأضافت أنه "حتى لو كانت الُمسيَّ

بمنصة الغاز، وُتلحق ضررًا بها".
وأش���ارت اإلذاعة إلى أن "الجيش أعلن أنه يس���تعد إلمكاني���ة عودة حزب الله، 
ويحاول مرة أخرى الهجوم على منصات الغاز اإلس���رائيلية في عرض البحر، وأنه 

جاهز لجميع السيناريوهات".
من جانبه؛ قال المتحدث باس���م الجيش اإلس���رائيلي، العميد ران كوخاف، إن 
"الجيش كانت لديه معلومات اس���تخبارية أولية حول تس���لل طائرات مسيرة 

تابعة لحزب الله".
ر أن حزب الله، على غرار الس���احة الجنوبية في  وأضاف كوخاف أن "الجيش يقدِّ

قطاع غزة، وسيستخدم أيًضا طائرات مسلحة بدون طيار".
وقال مصدر عس���كري إس���رائيلي لإلذاعة، إن "هناك أسسًا واستخدامًا متزايدًا 

للطائرات بدون طيار من جانب حزب الله".
وأضاف المصدر: "لم نشهد بعد طائرة شراعية متفجرة، كما نراها في قطاع غزة، 

لكن االفتراض العملي هو أنها ستأتي أيًضا".
ووفقا إلذاعة "كان" يقدر مركز أبحاث "ألما" اإلسرائيلي، الذي يحقق في األنشطة 
بالش���مال، أن "حزب الله يمتلك نحو ألفي طائرة مسيرة، بعضها تم نقلها إلى 

الحزب من إيران".
وبحس���ب "ألما؛ فإن ح���زب الله لديه س���نوات عديدة من الخبرة في تش���غيل 
الطائرات بدون طيار، حيث اس���تخدمها في سوريا، وكذلك ضد "إسرائيل" في 

وقت مبكر من حرب لبنان الثانية في عام ٢٠٠٦.

االحتالل يستعد لمحاوالت 
غزة/ االستقالل: استهداف منصات الغاز في البحر

أعربت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية عن ارتياحها 
لق���رار المفوضية األوروبية القاضي بإلغاء قرارها بتجميد 
تمويل إحدى المش���اريع لمؤسسة "الحق" بعد قرار سابق 

بوقف التمويل من االتحاد األوروبي.
وكانت المفوضية األوروبية أج���رت تقييما نفذته وكالة 
"والف"، تبي���ن على أث���ره عدم وجود أس���اس كاف لفتح 
تحقيق أو شكوك بمخالفات تتعلق بالتمويل الذي تتلقاه 
المؤسس���ة، وغياب أية ادلة من شأنها اإلشارة إلى وجود 
مخالف���ات تتعلق بتنفيذ هذا المش���روع الذي يركز على 
االتفاقي���ات الدولية التي انضمت إليها دولة فلس���طين 

مؤخرا، بحس���ب رس���الة وجهتها المفوضية لمؤسس���ة 
"الحق" بهذا الخصوص. واعتبرت شبكة المنظمات القرار 
خط���وًة مهمة على طريق اتباع االتحاد األوروبي سياس���ة 
مغايرة أمام ما تحاول س���لطات االحتالل اإلسرائيلي بثه 
بهدف تش���ويه ص���ورة المجتمع المدني الفلس���طيني، 
وتلفيق التهم في مسعى لتجفيف مصادر تمويل هذه 
المؤسسات وثنيها عن مواصلة رسالتها التي جزء اساس 
منها كشف انتهاكات االحتالل في االراضي الفلسطينية 
المحتلة. ودعت الش���بكة إلى اعتبار ه���ذه الخطوة بداية 
لرسم معالم عالقة ثنائية لتعميق الشراكة مع المجتمع 
المدني "تقوم على أساس التبادلية الكاملة في االحترام، 

وعدم الخض���وع للتحريض االحتاللي على العمل األهلي، 
ووقف أية شروط على أساس سياسي الستمرار تمويلها" 
. ولفتت إلى أن "الحق" والمؤسس���ات الست المستهدفة 
من االحتالل، ومحاولة وس���م عملها باإلرهاب لم تمنعها 
من مواصلة عملها ورس���التها للمجتمع الفلسطيني وفق 
القان���ون بما فيه���ا العمل مع المتضرري���ن في المناطق 

المهمشة في القرى واالرياف، والمناطق المعزولة.
وطالبت االتح���اد االوروبي والمجتمع الدولي بش���كل عام 
بإع���ادة النظر في سياس���ته ومواقفه مم���ا يجري وعدم 
االستجابة لمساعي اللوبي المقرب من االحتالل أو "االنجو 

مونتور" في محاوالت إضفاء صفة عدم المشروعية.

غزة/ االستقالل: 
قالت دائرة ش���ؤون الالجئين في الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، أمس األحد، إن تصريحات الناطق 
باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا" عدنان 
أبو حس���نة حول عدم ق���درة الوكال���ة األممية على 
اس���تكمال تقديم مس���اعداتها الغذائية لالجئين 
في قطاع غزة مع حلول نهاية الشهر الحالي، "ُيمهد 
البيئة التخاذ المزيد من اإلجراءات الهادفة لتقليص 

دور الوكالة".
وذكرت دائرة شؤون الالجئين بالجبهة، في بيان وصل 
"االستقالل"، أن هذا التمهيد "يأتي على طريق إنهاء 
عمل الوكالة بالكامل في إطار المخططات المس���عورة 

لتصفية حق العودة".

واعتب����رت الدائ����رة أن "عدم إيفاء ال����دول المانحة 
بالتزاماتهم تجاه دعم موازنة أونروا، فضاًل عن عدم 
قدرة هذه المؤسس����ة الدولية على ابتداع وسائل 
ضاغط����ة وتبني إج����راءات مالية وإداري����ة حازمة 
لضمان اس����تقرار الموازنة، س����تكون تداعياتها 
قاسية ومؤلمة على جموع الالجئين الفلسطينيين 
ليس في قطاع غزة فحس����ب بل في جميع أماكن 

عمل الوكالة".
وش���ددت الدائ���رة عل���ى "أن االحت���الل اإلس���رائيلي 
واألمريك���ي وحلفاءهم ليس���وا بعيدي���ن عن مخطط 
تجويع الالجئين واستمرار األزمة المالية لدى "األونروا"، 
في س���ياق محاوالتهم المس���تميتة لتصفية حقوق 
الالجئي���ن، وإنه���اء عمل األون���روا، بما ُيح���ّول قضية 

الالجئين الفلسطينيين من قضية سياسية إلى قضية 
إنسانية بحتة".

وأكدت أن "إدارة أونروا لم تلتقط نداءات شعبنا وجموع 
الالجئين وقواه ومؤسس���اته المعنية، بضرورة تغيير 
المؤسسة الدولية من سياساتها وسلوكها واجراءاتها 
وقراراتها، باتجاه ترش���يد النفقات اإلدارية المتعلقة 
برواتب كبار الموظفين األجانب، إضافًة لعدم اتخاذها 
أساليب ضغط جادة على الدول المانحة أو هيئة األمم 

لضمان تدفق الموازنة المالية للمؤسسة".
وأشارت إلى أن األزمة المالية التي تعاني منها "أونروا" 
ليست وليدة اليوم، كما أنها يجب أال ُتشّكل سببًا لعدم 
قيامها بالتزاماتها األساس���ية تجاه الالجئين خاصة 

الخدمات والمساعدات الغذائية.

المنظمات األهلية تطالب االتحاد األوروبي بانتهاج سياسة مغايرة

»الشعبية«: إعالن »أونروا« بشأن المساعدات الغذائية ُيمهد لمزيد من اإلجراءات

رام الله/ االستقالل: 
قررت المحكمة العس����كرية بمدين����ة رام الله، أمس 
األح����د، تأجيل محاكم����ة عناصر األم����ن المتهمين 
باغتي����ال المع����ارض السياس����ي نزار بن����ات حتى 

السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة عبر صفحتها في 
"فيسبوك": إن المحكمة العسكرية تؤجل النظر في قضية 

المتهمين في مقتل نزار بنات حتى تاريخ ٢٠٢٢/٩/٦.

وأوضح���ت أن التأجيل جاء بدعوى غايات تقديم البينة من 
محامي الدفاع عن المتهمين.

ويحاكم ١٤ عنصرا أمنيا من جهاز األمن الوقائي في قضية 
بنات الذي قتل ضرًبا أثناء مداهمة منزل كان يقيم فيه في 

٢٤ يونيو/ حزيران ٢٠٢١.
وفي ٢١ يونيو/ حزيران المنصرم تم إخالء سبيل المتهمين 
ال�١٤ بقرار من النائب العس���كري العام، بدعوى انتش���ار 

فيروس كورونا، وفق مصادر حقوقية متطابقة.

تأجيــل جلســة محاكمــة المتهميــن باغتيــال نــزار بنات
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ف���ي اعقاب البيان الذي أصدرته المقاومة اإلس���امية ف���ي لبنان أن مجموعة 
الش���هيدين جميل س���كاف  ومه���دي ياغي، قام���ت بعد ظهِر الس���بت في 
2022/7/2 بإطاق ثاِث مس���يراٍت غير مس���لحٍة ومن أحج���اٍم مختلفة باتجاه 
 المنطق���ة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهاٍم اس���تطاعية, وقد 
انجزت المسيرات  المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة، غرد تامير هايمان 
رئيس شعبة االستخبارات الصهيونية سابقًا في جيش العدو -على صفحته 
على تويتر- قائا: »إن المعضلة التي تواجه صناع القرار الليلة هي بين أربعة 
خيارات رئيسية: *عدم الرد ألنه لم يحدث أي ضرر، واعتبار هذا نجاحًا قد يؤدي 
إل���ى مزيد من المحاوالت المماثلة. *مهاجمة موقع في لبنان، ويمكن أن يؤدي 
إلى تصعيد خال فترة الحكومة االنتقالية، الرد ضد البنية التحتية لحزب الله 
في سوريا وجبي ثمن، ولكن هذا قد يعتبر إثباتًا على عدم رغبتنا أو عجزنا عن 
مهاجمة لبنان. واعتبر رئيس ش���عبة االستخبارات أن ردًا من نوع ردود “حرب 
الوعي”، رد سيبراني، أو غارات وهمية في سماء لبنان كاسرة لحاجز الصوت، أو 
رس���ائل استراتيجية، وهي ال تشكل خطر تصعيد، ولكن قد ُينظر إليها على 
أنها ضعف، فأمام رسالة حزب الله القوية هناك ومن وجهة نظر استراتيجية، 
يجب ماحظة بعض النقاط حس���ب هايمان: عدم االس���تقرار في لبنان الذي 
يمنع إنتاج الغاز من المياه االقليمية اللبنانية, وعدم االستقرار يوجه االنتباه 
إل���ى موضوع الخاف الحدودي, أو يتن���ازل األمريكيون هنا عن تطبيق قانون 
قيصر، وهو قانون يحظر التصدير إلى س���وريا, فإس���رائيل التي تتحدث عن 
إمكانية الرد على مسيرات حزب الله عسكريا, تخشى أي خطوات تصعيدية 

وتعيد حساباتها آالف المرات. 
م���ن الواضح ان »إس���رائيل« تتعامل م���ع الحدث على انه خط���ر كبير, وتأخذ 
التهدي���د على محمل الجد, لكنها في نفس الوق���ت ال تملك خيارات كثيرة 
في يدها, ومس���يرات حزب الله التي وصلت الى حقل كاريش للغاز المتنازع 
عليه لن تكون رس���الة الحزب األخيرة, بل س���يتبعها رس���ائل عديدة, فحزب 
الله يمتلك من األوراق ما يس���تطيع ان يربك به االحتال ويفاجئه, وإسرائيل 
مس���تعدة ان تبتلع حدث المسيرات التي أرس���لتها المقاومة لحقل كاريش 
ان ضمنت انها س���تكون الرس���الة األخيرة لحزب الله, لكنها تدرك تماما انها 
البداية لخطوات اكبر وتصعيد اخطر, وقد تعاملت »إس���رائيل« مع مس���يرات 
حزب الله التي اخترقت المنظومة األمنية برد فعل كبير حيث ذكرت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« العبرية، إنه تم اعتراض ثاث طائرات مسيرة، فوق البحر 
المتوس���ط بالقرب من منصة الغاز كاريش, وأنه تم اعتراض إحدى الطائرات 
بواس���طة طائرة مقاتلة، وطائرتين أخريين بصاروخ »باراك« أطلق من سفينة 
صواريخ, وهذا معناه ان » إس���رائيل« قرأت رسائل امين عام حزب الله السيد 
حسن نصرالله جيدا, وانها تدرك ان تهديدات المقاومة اإلسامية اللبنانية 
ج���ادة وحقيقية, وان محاولة تجاهلها لتحذي���رات لبنان والمضي بمخططها 
اله���ادف لحرمان لبنان من حقها في حقل كاريش وفق الخط المرس���وم 23, 
والخط 29 الذي يمثل الس���يادة اللبنانية على حدودها في المياه اإلقليمية, 
لكن ما يسمى بالمتحدث باسم الجيش الصهيوني قال أن تلك المنطقة -التي 
تسعى إسرائيل الستخراج الغاز الطبيعي منها- ليست منطقة متنازعا عليها 
وال نقاش حولها, متهما حزب الله انه يحاول تقويض »السيادة اإلسرائيلية« 

بشتى الطرق في البر والبحر والجو، وفق تعبيره ورؤيته االستعمارية. 
اما ما يس���مى برئيس الحكومة االنتقالية اإلس���رائيلية يائي���ر لبيد فقال 
)إن مس���يرات حزب الله حاولت المساس »بمنشآت إس���رائيلية« في المياه 
االقتصادية اإلس���رائيلية، مضيف���ا أن حزب الله يواصل بط���رق »إرهابية« 
المساس بقدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود( وقال إن »إيران 
وحماس وحزب الله ال ينتظرون، وعلينا أن نتحرك ضدهم في جميع المجاالت 
وهذا ما سنفعله«, وال اعتقد ان لبيد يملك األدوات التي يمكن ان يردع بها 
اي���ران وحزب الله وحماس, وهو يطلق تصريحاته جزافا, ألنه ال يملك اتخاذ 
أي قرارات يمكن ان يغامر بها خاصة عملية عس���كرية هنا او هناك, فليس 
لديه الصاحية لفعل ذلك اال بإشراك المعارضة الصهيونية وقياس موقف 
المؤسسة االس���تخبارية والعس���كرية واألمنية الصهيونية, والبيد يحاول 
كسب ثقة اإلسرائيليين واليمين الصهيوني, خاصة انه محسوب على تيار 
الوسط, فهو يطلق تصريحاته على عواهنها دون النظر النعكاساتها عليه 
وعل���ى حكومته الهزيلة, وربما يدفع ثمنها غالي���ا, ويكون مصيره كمصير 
ش���ريكه نفتالي بينت ال���ذي اتخذ قرارا باعتزال الحياة السياس���ية بعد ان 
اصطدم بحقيقة انه ال يس���تطيع ان يحقق تطلعاته واماله ألنها ستتحول 
الى كابوس مزعج بفعل مقاومة الفلسطينيين لمخططات ومؤامرات االحتال 
الصهيوني, بحيث ال تجدي معهم سياس���ة ال���ردع والتغول, وال تخدعهم 
سياس���ة العصا والجزرة, وال ي���رون اال طريقا واحدا للوص���ول الى األهداف 
هو التمس���ك بالثوابت الفلسطينية, وس���لوك نهج المقاومة بكل اشكالها 
لتحقي���ق االهداف المرجوة, ودون ذلك عبث ومضيع���ة للوقت, فعن أي رد 
تتحدث »إسرائيل« وهى التي تتصدع اسطورتها الوهمية وصورتها الزائفة 

أمام اإلسرائيليين وامام العالم.   

عن أي رد تتحدث "إسرائيل"! 

رأي

لن يغّير سقوط حكومة نفتالي بينيت وانتقال مقاليد الحكم إلى 
شريكه وحليفه يائير لبيد، من سياسة حكومة تصريف األعمال 
الحالية في »إسرائيل«، وال من ممارس���ات القمع والقتل والهدم 
الت���ي تنتهجها دولة االحت���ال، في الضف���ة الغربية والقدس 
المحتلتين، وال لسياس���ات التمييز العنصري وممارسات الهدم 
والخنق االقتصادي ضد الفلس���طينيين في أراضي 1948، الذين 
يحملون الجنسية »اإلس���رائيلية« التي فرضت عليهم أصااً بعد 

حرب النكبة )1948(.
لكن ه���ذا كله لن يمنع من محاوالت إط���اق وتنمية آمال عربية، 
واألخطر من ذلك فلسطينية، للعودة إلى التعلق بحبال المعركة 
االنتخابية في »إسرائيل«، والرهان، أو إطاق التمنيات، أن يختار 
»الشعب اإلسرائيلي«، هذه المرة خيار السام، من دون أن يكون 
ا مع  هناك س���بب يدفع أو يل���زم الناخب »اإلس���رائيلي«، خصوصاً
تعّمق الفكر اليميني المتطرف، س���واء كان العلماني، أو الديني، 

ا، بخيار  ا والفلسطينيون تحديداً بأن يتجه لما يسميه العرب عموماً
السام لمستقبل األجيال القادمة.

والواضح أن المعركة االنتخابية »اإلسرائيلية« الحالية، وإن كانت 
تجري للمرة الخامس���ة في الس���نوات الثاث األخيرة، بفعل مأزق 
داخلي حزبي، إال أن أقصى ما سيكون من عناوينها هو »إال بيبي« 
في إش���ارة لرئيس الحكومة الس���ابق بنيامي���ن نتنياهو، وحصر 
الح���رب على ش���خص نتنياهو وليس الفكر ال���ذي يحمله حزبه، 
واس���تعداد خصومه لتش���كيل حكومة مع »الليكود« فقط إذا لم 

يكن نتنياهو على رأس الهرم.
ف���ي المقابل، فإن خطوط الدعاي���ة االنتخابية لنتنياهو، ضد 
»تحال���ف اليمين المزيف مع اليس���ار المتط���رف واإلخوان 
المس���لمين«، تن���ذر فق���ط بإط���اق منافس���ة انتخابية من 
المزايدات القومية الصهيونية الممزوجة بالوعيد للمنظمات 
اإلرهابي���ة )فصائ���ل المقاوم���ة( والثبات عل���ى رفض إقامة 

دولة فلس���طينية مستقلة، وقبل كل ش���يء التعهد بشكل 
»بديه���ي« ال يحت���اج لتكرار بع���دم العودة لح���دود ما قبل 
الخام���س من حزيران 1967، واإلبقاء عل���ى »القدس موحدة« 

عاصمة أبدية ل�«إسرائيل«.
ه���ذه هي الخطوط العريض���ة التي ستس���ود االنتخابات، مع ما 
يرافقها م���ن »لزوميات« التحريض على العرب في »إس���رائيل«، 
واالنتقاص من شرعية أي دور سياسي مؤثر لهم، ولو حتى دعم 
ائتاف حكومي مناه���ض لنتنياهو من خارج صفوف االئتاف. 
والواق���ع أن الموض���وع الرئيس���ي لهذه االنتخابات س���يتمحور 
فق���ط حول مصير نتنياهو ومحاولته الع���ودة إلى الحكم، مقابل 
تحذي���ر خصومه من األثر الفتاك لهذه العودة على »إس���رائيل« 
وصورتها ومس���تقبلها، من دون أن يكون واقع االحتال، و«فرص 
ا على الناخب  التسوية« مع الفلسطينيين بأي شكل كان، مطروحاً

»اإلسرائيلي« بشكل جدي.

لم يكن أش����د المتفائلين من أبناء الشعب الفلسطيني خصوصا 
وم����ن أنصار مح����ور المقاومة عموم����ا يتوقع أن تنج����ح المقاومة 
وتحديدا سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسامي 
في إعادة االعتبار لمش����روع المقاومة المسلحة في مدن ومخيمات 
الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد س����نوات عجاف وشهور طوال 
م����ن الهدوء والمهادن����ة بفعل كثير من المتغّي����رات التي طرأت 
على تلك المساحة المهمة من األرض الفلسطينية والتي تحظى 
بموقع جيوسياس����ي حساس وبالغ األهمية. حيث كان من الغرابة 
بمكان في تلك السنوات أن نسمع أو نرى اشتباكا مسلحا أو عملية 
إطاق نار تجاه المواقع العسكرية الصهيونية التي تقّطع أوصال 
المدن الفلس����طينية، وتدمى جس����دها المتهالك بفعل العدوان 
المس����تمر والجرائم المتواصلة. هذا الس����يناريو السيئ والقبيح 
بدأ يشهد تغييرًا طفيفًا في منتصف العام الماضي، وبالتحديد 
أثناء معركة” س����يف القدس” التي خاضته����ا المقاومة في غزة 
ردا على أحداث الش����يخ ج����راح وتغّول المس����توطنين الصهاينة 
في المس����جد األقصى والقدس المحتلة. وبدأنا نرى ونس����مع عن 
هجمات باألسلحة الرشاشة والقنابل المصنعة محليًا تجاه المواقع 
العسكرية والمعسكرات الصهيونية المنتشرة قرب مدينة جنين 
شمال الضفة الغربية المحتلة، وأخذت هذه الهجمات تتزايد يومًا 
بع����د يوم حتى وصلت إلى أن تصبح فع����ااً يوميًا ينتظره الجميع 

ويترقبون نتائجه.
بعد شهر تقريبا من انطاق تلك العمليات البطولية وفي العاشر 
من يوني����و /حزيران 2021م نصبت الق����وات الصهيونية الخاصة 
كمينا لمجموعة من المقاومين كانوا يس����تقلون إحدى السيارات 
في ش����ارع الناصرة بمدينة جني����ن، وأطلقت عليهم زخات كثيفة 
من الرصاص دار بعدها اش����تباك عنيف بين الجانبين استشهد 
على أثره المق����اوم جميل العّموري وأصيب رفيقه وس����ام أبو زيد 
وتم اعتقاله وهما من س����رايا القدس، وكذلك استشهد عنصران 
من جهاز االس����تخبارات التابع للس����لطة ، تبين الحقا ان الشهيد 
العم����وري كان يقف برفقة مجموعة صغي����رة من مقاتلي الجهاد 
اإلسامي خلف معظم عمليات إطاق النار التي كانت تستهدف 
المواقع والحواجز الصهيوني����ة المحيطة بجنين، وأنه كان يعمل 
خال األشهر التي سبقت استشهاده على تكوين جسم عسكري 
قوي ومتماس����ك ومنّظم . بعد استش����هاد العم����وري لم تتوقف 
العمليات ضد المواقع الصهيونية، وانتقلت لتش����مل تصّديات 
منّظم����ة وممنهجة لكل االقتحام����ات واالجتياح����ات التي يقوم 
به����ا جيش الع����دو لمدينة جني����ن وضواحيها، وأصب����ح الدخول 
لعاصم����ة االستش����هاديين كما ُيطلق عليه����ا مهمة صعبة على 
الق����وات الصهيونية الت����ي باتت تواجه وضع����ا مختلفا عما كان 
علي����ه الحال ف����ي الس����نوات الماضية. كل ذل����ك كان يجري دون 
اعانات رس����مية وخلف جدار م����ن الصمت والكتم����ان حتى جاء 
اإلعان الرس����مي عن انطاق ما بات ُيعرف اآلن على نطاق واس����ع 
ب� “كتيبة جنين” التابعة لس����رايا القدس، والتي انضم لها الحقا 
العشرات من المقاتلين الذين وجدوا فيها عزما على القتال ورفضا 
لكل أش����كال الصمت على جرائم االحت����ال المتواصلة بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني المظلوم، حيث ش����هدت تلك الفترة أحداثا 
ومواجهات أدت لس����قوط العديد من قادة وعناصر هذه الكتيبة 
مثل الشهيد عبد الله الحصري والشهيد احمد السعدي وغيرهما.

في الثاني من أبريل/ نيس����ان من هذا العام وقع حدث استثنائي 
عل����ى مفرق عرابة قرب جنين ،حيث استش����هد ثاثة من مقاتلي 
كتيبة جنين في اش����تباك مع وحدة اليم����ام الخاصة ، وادى ذلك 
االش����تباك إلى إصابة قائد كبير في القوات الخاصة الصهيونية 
بجراح خطيرة وجنديين آخري����ن بإصابات مختلفة ، هذه العملية 
دقت ناقوس الخطر لدى أجهزة االم����ن الصهيونية، وأظهرت ان 
مقاتلي هذه الكتيبة ليسوا مقاتلين هواة أو مبتدئين، بل يملكون 
الجرأة والق����درة على التصدي للقوات االكث����ر تدريبا في الجيش 
الصهيوني، وبإمكانهم إلحاق الضرر بجنوده رغم فارق اإلمكانيات 
والقدرات. تا ذلك في الثالث عش����ر من مايو/ أيار مقتل الضابط 
في القوات الخاص����ة الصهيونية” نع����وم راز” برصاص مقاتلي 
الكتيب����ة الجهادية أثناء محاصرة منزل محم����ود الدبعي أحد أبرز 
عناصر كتيبة جنين الذي رفض تس����ليم نفس����ه لقوات االحتال 
وقاوم وقاتل ألكثر من س����ت ساعات رغم استهداف العدو للبيت 
ال����ذي كان يتحص����ن فيه بالقذائ����ف الصاروخي����ة، حتى نفذت 

ذخيرته وأصيب بثاث رصاصات في جسده تم بعدها اعتقاله. 
بعد ه����ذه الحادثة التي نظ����ر لها العدو بخط����ورة كبيرة وغيرها 
من التطورات المتس����ارعة أتخذ العدو حس����ب تصريحات قادته 
وجنراالته قرارا باجتياح واس����ع لمخي����م جنين ، وتصفية واغتيال 
عناص����ر وقادة تل����ك الكتيبة التي أّرقت جن����وده وحّولت عمليات 
وحدات����ه إلى مخاط����رة كبيرة غي����ر مأمونة العواق����ب، ولكن تلك 
التهدي����دات باالجتياح واالقتحام الواس����ع تأجل����ت اكثر من مرة 
ولم تَر النور حت����ى اآلن خصوصا بعد أن هّدد االمين العام لحركة 
الجهاد اإلس����امي القائد زياد النخالة بان أي اجتياح واسع لجنين 
يعني حربا مع غزة ، وأن المقاومة في غزة لن تترك جنين ومخيمها 
وكتيبتها لقمة سائغة لقوات االحتال . وقد أكدت سرايا القدس 
في غزة على هذا الموقف ومساندتها المطلقة لجنين ومقاتليها 
من خال اإلعان عن طائرتها المس����ّيرة التي أس����متها “جنين” 
في إش����ارة واضحة لوحدة الهدف والمصير بين المقاومة في غزة 

ونظيرتها في جنين.
  ه����ذا النجاح الذي س����ّطرته جني����ن من خال ه����ؤالء المقاتلين 
األبطال ش����جع عل����ى نقل التجرب����ة لمناطق أخرى مث����ل طولكرم 
ونابلس، خصوص����ا ان المدينتين لهما تجربة كبيرة وتاريخ عريق 
ف����ي مقاومة االحت����ال، وفيهما قواعد مهم����ة لعناصر ومناصري 
حركة الجهاد اإلس����امي التي قامت بالجهد االساس����ي في إحياء 
مش����روع المقاومة والمواجهة المباشرة مع قوات العدو. وقد ظهر 
جليا أن عناصر الجهاد وسراياها المقاتلة ينسجون عاقات قوية 
ومتينة مع باقي الفصائل، واس����تطاعوا إعادة جزء كبير منهم إلى 
س����احة المواجهة بعد أن ابتعدوا عنها بفع����ل تأثيرات كثيرة ال 
مج����ال لذكرها او التطرق إليها. إحدى النتائج المباش����رة لتعميم 
تجرب����ة جنين على بعض المدن االخ����رى كان الكمين الذي نصبه 
مقاتلو سرايا القدس – كتيبة نابلس –  في الثاثين من مايو/أيار 
الماضي واستهدف قطعان المس����توطنين وقوات الجيش التي 
تس����اندهم اثن����اء اقتحام ما ُيعرف بقبر يوس����ف ، وإطاق زخات 
كثيفة من الرص����اص باتجاه تلك القوات مم����ا ادى إلصابة ثاثة 
منهم على رأسهم ) روعي تسويغ ( قائد الجيش الصهيوني في 
ش����مال الضفة الغربية ، وهذا ما دفع مسئول عسكري كبير للقول 
بأنهم في مؤسس����ة الجيش واالستخبارات ال يعرفون كيف نجح 

عناصر الجهاد اإلس����امي في إطاق النار بهذا الش����كل وتحقيق 
ه����ذه اإلصاب����ات دون التمكن من كش����فهم أو التص����دي لهم أو 
تحديد اماكنهم رغم وجود نقطة مراقبة في جبل جرزيم تش����رف 

على كل المنطقة .
هذه الحادثة كش����فت من جديد خطورة انتش����ار وتمدد الكتائب 
المقاتلة التابعة لس����رايا القدس في الم����دن المختلفة، وإمكانية 
وصوله����ا ف����ي مرحلة الحق����ة إلى مدن وس����ط وجن����وب الضفة 
المحتل����ة، وهذا األمر س����يقود بدون ش����ك لتفّجر اح����داث أكثر 
خطورة، ووقوع مواجهات وتصدي����ات تجعل من الصعوبة بمكان 
دخول قوات الجي����ش الصهيوني إلى المدن والمخيمات كما كان 
يحدث في الس����ابق. وهنا يأتي الس����ؤال المهم، م����اذا يمكن أن 
تفعل”إس����رائيل” للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة والمخيفة 
كم����ا وصفها أحد ق����ادة الق����وات الخاصة التي تعم����ل في مدن 
الضفة، وكيف س����تواجه تنامي تأثير تل����ك الكتائب على عموم 
الس����احة الّضفاوية في ظل تأييد ش����عبي كبير ومنقطع النظير! 
وهل س����تذهب لتنفيذ ما هّددت به خال األش����هر الماضية من 
اجتياح واس����ع وحاسم خصوصا لمخيم جنين الذي تصفه أجهزة 
االستخبارات الصهيونية بأنه” عش الدبابير” ! أم تظل االجراءات 
المتمثلة بتوغات جزئية وسريعة وتنفيذ عمليات اعتقال وهدم 
للبي����وت دون الدخ����ول لعم����ق المخيم على حالها! وهل س����تلجأ 
”إسرائيل ” امام الفشل المتراكم لمجمل عملياتها خال األشهر 
الماضي����ة والخس����ائر النوعية التي ُمنيت بها ف����ي جنين ومؤخرا 
في نابلس إلى تفعيل سياس����ة االغتياالت من الجو عبر طائراتها 
المس����ّيرة والمروحية كما هددت أكثر من مرة ! أم س����يبقى ذلك 
التهدي����د حبرًا على ورق خوفا من اش����تعال س����احات الضفة من 

شمالها حتى جنوبها في حال تم ذلك!
حتى كتابة هذا المقال ال يوجد مؤش����رات على أن العدو يمكن أن 
يذهب لرفع درجة عدوانه ضد المقاومين أو إدخال وسائل جديدة 
لس����احة المواجهة، وال يوجد ما يش����ير إلى أنه بصدد اتخاذ قرار 
بعملية واس����عة يمكن أن تش����عل فتيل مواجهة كبيرة، واألرجح 
أن تراوح العمليات العس����كرية نمطها القديم حتى حسم مسألة 
االنتخابات الخامس����ة في إس����رائيل في األول من نوفمبر/تشرين 
ثان����ي المقبل عل����ى أقل تقدي����ر. قبل ذلك ال نعتق����د أن حكومة 
ضعيف����ة بقيادة ” يائير لبيد ” يمكن له����ا أن تتخذ قرارا خطيرا 
به����ذا الحجم وما يمك����ن أن يترتب عليه م����ن تداعيات قد تقلب 
المش����هد الميداني رأسا على عقب .فلسطينيا يبدو أننا سنشهد 
مزيدا من الكتائب المقاتلة تنتش����ر في كل المدن الفلسطينية ، 
وس����يصبح ما اعتقد بعضهم أنه عمل مستحيل وصعب التحقق 
واقعا ملموس����ا ومؤثرا على األرض، وس����تتحول م����دن ومخيمات 
الضف����ة رغ����م كل ما ُيبذل من جهد أمني وعس����كري إس����رائيلي 
إلى س����احات مواجهة ش����بيهة بما كان يحدث في بداية األلفية 
الجديدة وانطاق انتفاضة األقصى .البعض قد يقول أن الظروف 
اختلف����ت ، وأن ما كان متاحا في تل����ك الفترة أصبح صعب المنال 
في ظل سياس����ة الكماشة األمنية التي تتناوب عليها أجهزة أمن 
العدو ومثيلتها في س����لطة أوسلو ، إال أن قناعتنا التي ال يمكن أن 
تتزحزح تقول بأن هذا الشعب عصّي على االنكسار أو االستسام ، 
وأنه كطائر العنقاء يستطيع أن يكسر كل أغاله ويحلق من تحت 

الركام والموت والحصار .

حذاِر من عودة الوهم!

سرايا القدس تنشر كتائبها في الضفة المحتلة!! سيناريوهات متوقعة وتداعيات محتملة!

بقلم: نضال محمد وتد

أحمد عبد الرحمن
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   دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية

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

مذكرة تبليغ طلقة واحدة رجعية بعد 
الدخول حال غياب الزوجة

ال����ى لميس حكمت أحمد عدوان من بربرة وس����كان رفح س����ابقا والمقيمة حاليا في 
تركيا ومجهولة محل اإلقامة فيها اآلن نعلمك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد 
الش����رعي محمد عبد حس����ين أبو زايد من وادي حنين وس����كان رفح سابقا والمقيم 
حالي����ا في تركيا قد أوقع عليك طلقة واحدة رجعية بعد الدخول حال غيابك بتاريخ 
2022/7/3م لدى محكمة رفح الش����رعية مسجلة برقم 2022/230م وأن عليك العدة 
الش����رعية اعتبارا  من تاريخ تس����جيل الطالق المذكور وإنه ق����د تم تعيين الكفيل 
إبراهي����م عبد حس����ين أبو زايد من س����كان رفح كفيال عدليا بكاف����ة حقوق الزوجية 
والمالية الشرعية بموجب سند تعهد وإقرار عدلي يحمل الرقم 2022/697م بتاريخ 
2022/7/3م حسب األصول لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/7/3م

رئي�س حمكمة رفح ال�سرعية
ال�سيخ الدكتور/ اأمين خمي�س حماد

دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية رفح
املو�سوع / ن�سر م�ستبدل

إل���ى المنفذ ض���ده / ابراهيم عوده عي���د الدباري هوي���ة: ۹۰4۰۳۷۱۷۳  
مجهول محل اإلقامة حاليا .

أبلغك طبقا لاللت���زام المترتب عليك بموجب كمبيال���ة والمقامة بموجبه 
القضية التنفيذية رقم 2022/182 بداية رفح والمتكونة فيما بين طالب 

التنفيذ / محمود مهدي موسى الداوودي
هوية ۸۰۲66۳۳۹۳ والمنفذ ضده / المذكور أعاله والقاضي بإلزامك بدفع 
مبلغ قيمة الكمبيالة وقدره ألفا شيكل )۲۰۰۰شيكل( مع إلزامك بالرسوم 

والمصاريف والمستحقة األداء بتاريخه 2022/1/5. 
ل���ذا نكلف���ك بالوفاء بالتزام���ك بدفع قيمة الس���ند و اإلضافة إلى الرس���وم 
والمصاري���ف وذلك بحضورك إلى دائ���رة التنفيذ بمحكم���ة بداية رفح في 
غضون أس���بوعين م���ن تاريخ هذا اإلعالن وإذا لم تحضر ف���إن دائرة التنفيذ 
ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول . و تفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية رفح
 ابراهيم ابو ريدة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن /  احمد مصب���اح علي الخور  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 900932310     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن /  منصور س���مير منصور 
عابدي���ن عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
800635260 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / خالد جاد الله محمد فارس    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800089922    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أكد الوكيل المس���اعد للقطاع االقتص���ادي في وزارة 
الزراعة، م. ط���ارق أبو لبن، أنه يوجد وفرة في االضاحي 

لهذا العام في فلسطين.
وقال أبو لبن في تصريح إذاعي، » لدينا كميات كافية 
لهذا العام من األضاح���ي، وفي المزارع المحلية لدينا 
زيادة عن االحتياج المتوقع بش���يء قليل، س���واء من 

األغنام والماعز أو األبقار والعجول«. 
وأض���اف »تقديراتنا أن يكون هناك احتياج لما يصل 
إلى 202 ألف أضحية من األغنام ومتوفر لدينا ما يزيد 
عن ه���ذا العدد ب�3 آالف أضحية م���ن األغنام والماعز، 
وبالنسبة لألبقار والعجول توقعاتنا أن يصل االحتياج 
ل�18 أل���ف ونحن متوفر لدينا قراب���ة 26 ألف أضحية 

استكملت شروطها«.
وتاب���ع »ناهيك عن ما يتم اس���تيراده م���ن الخارج أو 
الط���رف اآلخر، من األضاحي ال���ذي يصل تقديرا بهذه 
الفترة ل�13 ألف من الخراف المستوردة مباشرة للتجار 

الفلسطينيين من الخارج، بمعنى أن لدينا زيادة تصل 
إلى 15 ألف من األغنام والماعز عن االحتياج لهذا العام، 
والعجول واألبق���ار 10 آالف زيادة ع���ن االحتياج لهذا 

العام«، مش���يرًا إلى أن »جزءًا منها سيكون جاهزًا للذبح 
حتى يوم العيد«.

وأكد أن لدينا وفرة كافية تجعل من الطبيعي استقرارًا 

باألس���عار طيلة فترة عيد االضحى، مع األخذ بالحسبان 
الزيادة التي طرأت على تكاليف االنتاج السيما بزيادة 
اسعار االس���تيراد من الخارج أو االعالف التي ارتفعت 

اسعارها بشكل كبير الفترة السابقة.
وعن تذمر المواطنين من ارتفاع االس���عار قال أبو لبن: 
»هناك ارتفاع على االسعار من أسواق التوريد وانخفاض 
في الكميات المعروضة عالميا باالستيراد من االضاحي 
للكميات التي كنا نعتمد عليها باالستيراد من الخارج، 
والعامل االهم هو االنتاج من االعالف الذي ارتفع بشكل 
كبير منذ االزمة في اوكرانيا، ما أدى الرتفاع على س���عر 

االضاحي المعروضة بالسوق وهذا شيء طبيعي«.
وقال: »ال زال متوس���ط االسعار س���واء كان من العجول 
واألبق���ار او االغنام والماعز قريب جدا مما كان عليه من 

هذا الوقت من العام الماضي«.
وعن تحديد سقف سعري معين لألضاحي، قال ابو لبن 
إن األضاحي ليس���ت منتجًا صناعيًا حتى يتم تحديد 
سعر محدد لها، فهي تختلف باختالف نوعها ووزنها.

وزارة الزراعة تتحدث عن وفرة األضاحي وأسعارها في السوق

غزة/ االستقالل:
نفذت ش���ركة توزيع الكهرباء بداية ش���هر يوليو/ 
تموز الجاري الدفع���ة الثانية من مكافأة الملتزمين 
معها ضمن »حملة نقاطك« لمكافأة المش���تركين 
الملتزمين عن الع���ام 2021م والربع األول من العام 
2022م، وذلك من خالل التسديد على نظام الفواتير 
ومنح الش���حنات على مسبق الدفع، حيث سيلمس 
المشتركون الملتزمون عن األشهر المذكورة وجود 
مكافآت مالية على فواتيرهم للمنتفعين من نظام 
الفوترة، وكش���حنات إضافية للمنتفعين من نظام 
مس���بق الدفع )ذكي أو نظام الكرت(، وذلك للشهر 

الثاني على التوالي.
وتعد ه���ذه الدفعة م���ن المكافآت ضم���ن مرحلة 
التس���ديد الثاني���ة والتي انطلقت بداية الش���هر 
الماضي يونيو/حزيران، حيث ستكون هناك دفعة 
أخرى م���ن المكاف���آت للملتزمين للش���هر القادم 
أغسطس/ آب - حسب عدد نقاط المشترك - لمن لم 

يستوف باقي مكافأته.
يذك���ر بأن الش���ركة نظم���ت احتف���اال مركزيًا في 
20/ يوني���و 2022م، حضره العديد من الش���ركات 
والمؤسس���ات الوطني���ة ولفيف من الش���خصيات 
االعتبارية والفعالي���ات المجتمعية تم خالله إجراء 

س���حوبات عل���ى جوائز قيم���ة اس���تهدفت كافة 
المشتركين الملتزمين معها للفترة المذكورة، حيث 
تم السحب على 1467 جائزة من بينها سيارة كانت 
من نصيب المش���ترك الملتزم منتصر معروف من 

محافظة الشمال.
وعبرت كهرباء غزة عن مدى تقديرها للمش���تركين 
الملتزمين معها مؤكدًة ب���أن االلتزام ينم عن وعي 
وثقافة وس���لوك قويم من الواجب االقتداء به كونه 
يص���ب في المصلحة المجتمعي���ة العامة ويحافظ 
عل���ى المق���درات والمكتس���بات الوطني���ة ويعزز 

التمكين الوطني لمستقبل أفضل للجميع.

بيت لحم/ االستقالل:
قال رئيس هيئة البترول في وزارة المالية في رام الله، 
مجدي الحسن، ان حالة الهلع والخوف والتهافت على 
محطات الوقود سببه االعتماد على الشائعات واالخبار 

المغلوطة على مواقع التواصل االجتماعي.
وقال الحس���ن في تصريح ل���ه: ان المحروقات متوفرة 
والتوريد مس���تمر بش���كل طبيعي لمحطات الضفة 

الغربية، داعيا المواطنين لعدم الهلع والخوف .

واكد ان توريد ووصول المحروقات تتم بشكل طبيعي، 
موضحا ان ما ج���رى امس األول، هو نقص المحروقات 
ف���ي عدد قليل من المحطات فقط، وان عملية التوريد 

امس جرت بشكل طبيعي.
وأوضح أن سبب نفاد الوقود يعود لتزاحم المواطنين 
الكبير على محطات الوقود يوم الخميس، ظنًا منهم أن 

األسعار سترتفع بشكل كبير.
وقال حسن: »بداية الشهر جاء يوم الجمعة ما يعني 

دوامًا جزئيًا لدى الجانب اإلس���رائيلي وعلية الكميات 
الموردة ال تكون كافية والسبت لم يتم التوريد أساسا 
بسبب العطلة«. ونشر على مواقع التواصل االجتماعي، 
صور ومقاطع فيديو تظه���ر تهافت المواطنين على 
محطات الوق���ود من جهة، واغ���الق بعض المحطات 
لعدم وجود المحروقات، فيما نش���ر اخرون مش���اهد 
لتعبئة المواطنين للوقود من محطات المس���توطنات 

المنتشرة في الضفة الغربية.

رام الله/ االستقالل:
أكد الدكتور محمد اش���تية، رئيس الوزراء الفلس���طيني، على أن 
الحكوم���ة لن ترهق المواطنين بف���رض ضرائب جديدة، وضرورة 
انجاز اللجنة المش���كلة بخصوص رس���وم المحاكم مش���اوراتها 

وتصورها في أسرع وقت ممكن.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية عقد جلسات مشاورات بين كافة 
مكونات القضاء وقطاع العدالة من أجل العمل على مراجعة شاملة 
وكاملة لكافة المعوقات واالش���كاليات، بما يس���هم في نهوض 
منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية 

التقاضي للمواطنين واإلسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم.
جاء ذلك خالل اس���تقباله الس���بت في مكتبه برام الله، وفدا من 
مجلس نقابة المحامين برئاس���ة النقيب سهيل عاشور، وحضور 
وزير العدل محمد الش���اللدة. كما أكد رئي���س الوزراء على ضرورة 
انشاء وحدة المساندة القانونية بالتعاون مع وزارة العدل من أجل 
مساعدة المواطنين المحتاجين وتقديم الخدمات لهم وتمثيلهم 

أمام القضاء.
وهنأ اش���تية مجلس نقابة المحامين المنتخ���ب مؤكدا على أن 
كافة النقابات ه���ي مركب رئيس في المش���روع الوطني، وعلى 
روح الشراكة الوطنية والعمل في خندق واحد من أجل فلسطين 
وتعزي���ز صمود أبناء ش���عبنا في ظ���ل الظ���روف الصعبة التي 

نواجهها.
من جانبهم أك���د مجلس النقابة على التع���اون مع الحكومة من 
منطلق تعزيز الشراكة القائمة على الحوار وفهم األدوار واالحترام 

المتبادل.

كهرباء غزة تنفذ الدفعة الثانية من مكافأة الملتزمين بتسديد الفواتير

هيئة البترول توضح حقيقة نقص المحروقات في الضفة

اشتية: الحكومة لن ترهق 
المواطنين بفرض ضرائب جديدة
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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 / منار عيد س���امة ابو غديين   
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 90674428     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  عبد الله محمد خليل السيد 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  408022937    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / احمد جمال عليان علي  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م   400796900    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  عل���ي عصام فتحي الترك 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 400531489      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة / ناديه اس���ماعيل محمد 
الغف���اري   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
803856772   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  محمد حسن أحمد الطالقه 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 804597094      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /  ربا خلي���ل محمد النجار 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم ٤٠٧٩٦٤١٧٠      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /  ش���عبان عب���د الحميد 
محمد محس���ن عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  
960877215     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محم���د فايز حلمي جندية  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 802891606      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / رفعت محمد علي حس���ن 
حس���ان    ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
906470406     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  فادي رجب س���الم حجاج  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  404760324    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  عبد العزيز اسماعيل دياب 
الصف���دي  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
801124769   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

بيونغيانغ/ االستقال:
انتق����دت كوريا الش����مالية االتفاق 
الذي توصلت إليه الواليات المتحدة 
اآلونة  واليابان في  الجنوبية  وكوريا 
األخي����رة بش����أن تعزي����ز التع����اون 
العسكري، وقالت إنه ُيَعّد تجسيدًا 
لخط����ة أميركية لتحالف عس����كري 
مث����ل حلف ش����مال األطلس����ي في 

المنطقة.
جاء ذلك ف����ي تصريحات للمتحدث 
الكوري����ة  الخارجي����ة  وزارة  باس����م 
الش����مالية، ردًا على س����ؤال لوكالة 

األنباء الرسمية يوم أمس األحد.
وق����ال المتح����دث: "إن الواقع يظهر 
بوض����وح أن الغ����رض الحقيقي من 
نش����ر الواليات المتحدة للشائعات 
ح����ول "الخطر ال����ذي تمثل����ه كوريا 
الش����مالية"، توفير ذريعة لتحقيق 
سيادة عس����كرية على منطقة آسيا 

والمحيط الهادئ".
وأضاف المتحدث أن "الوضع السائد 
يستدعي بشكل أكثر إلحاحًا تعزيز 
دفاع����ات الباد لمواجه����ة التدهور 

السريع للبيئة األمنية".
وكان الرئي����س األميركي جو بايدن، 
قد أشار في اجتماع مع زعيمي كوريا 
الماضي،  األربعاء  واليابان  الجنوبية 
إلى القلق المتواصل من االختبارات 
الصاروخي����ة الت����ي تجريه����ا كوريا 
الش����مالية، وقال إن تع����اون الدول 
الثاث بش����أن ملف كوريا الشمالية 
أمر ضروري، فيما أك����د التزام باده 

الراسخ الدفاع عن هذين البلدين.
وق����ال بايدن ف����ي اجتم����اع ثاثي 

جمعه برئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي 
يون س����وك يول، خ����ال قمة لحلف 
شمال األطلسي في مدريد: "ال نزال 

قلقين بشدة".
م����ن جانب����ه، ق����ال بيان ص����ادر عن 
الجنوبية عقب  الكوري����ة  الرئاس����ة 
االجتم����اع: "كان هذا اجتماعًا ثاثيًا 
تاريخي����ًا بحث فيه قادة واش����نطن 
التعاون  وطوكيو وس����يول تعزي����ز 
أنح����اء منطقة  ف����ي جميع  الثاثي 

المحيطين الهندي والهادئ".
وأش����ار البي����ان إل����ى أن المباحثات 
الذي  التهدي����د  "معالجة  تناول����ت 
الدم����ار  أس����لحة  برام����ج  تش����كله 
والصواريخ  القانونية  غير  الش����امل 
كوري����ا  لجمهوري����ة  الباليس����تية 
الش����عبية الديمقراطي����ة". وأضاف 
البي����ان أن الزعماء الثاث����ة "تابعوا 
التفصيلي����ة  محادثاته����م  أيض����ًا 
والمثمرة في سيول وطوكيو الشهر 

الماضي".

الخرطوم/ االستقال:
أكد رئيس مجلس الس���يادة االنتقالي في الس���ودان، الرئيس 
الحال���ي لمنظمة اإليقاد عبد الفتاح البرهان، على أهمية العمل 

إلنجاح القمة الطارئة للمنظمة.
ج����اء هذا خال لقائه الس����كرتير التنفي����ذي للمنظمة ورقنة 

قبيهو، بحسب وكالة األنباء السودانية الرسمية.
واس���تعرض الجانبان خال اللقاء رؤية السودان الذي يترأس 

المنظمة لتفعيل عمل وأنشطة اإليقاد.
وتناول اللقاء ترتيبات الخرطوم بوصفها رئيسا لإليقاد لضمان 

نجاح القمة الطارئة التي ستعقد في نيروبي يوم غد الثاثاء.
وذكر الس���كرتير التنفيذي للمنظم���ة أن البرهان وجه بأهمية 

العمل على إنجاح أعمال القمة الطارئة لإليقاد.
وأك���د ورقنة على أهمية انعقاد القم���ة لكونها تأتي في وقت 
ح���رج تواجه في���ه المنطقة العديد من المش���كات اإلقليمية 

والدولية.
ورأى أن قمة المنظمة تساهم في تعزيز جهود القادة لمعالجة 

تحديات اإلقليم.

البرهان يؤكد على كوريا الشمالية تنتقد اتفاق تعاون عسكري بين أميركا واليابان وكوريا الجنوبية
أهمية إنجاح القمة 

الطارئة لمنظمة اإليقاد

هلسنكي/ االستقال:
كش���فت وسائل إعام فنلندية أن سلطات الباد 
بدأت التفكير بإنش���اء قاعدة عس���كرية لحلف 
ش���مال األطلس���ي »الناتو« عل���ى أراٍض محاذية 

لروسيا.
وذكرت وكال���ة »Yle« الفنلندية نقا عن رئيس 
بلدية مدينة البينرانتا، كيمو يارفا، أن السلطات 
المحلية تفكر بإنش���اء قاعدة عسكرية للناتو في 

المنطقة الجنوبية من جزيرة »كاريليا«.
وقال رئيس البلدية للوكالة: »س���معت أن هناك 
أفكارا بش���أن المطار ويمكن استخدامه إذا رغبت 
قوات الدفاع في ذلك وال يمكنني قول أي ش���يء 
عن نشر قوات الدفاع والوحدات العسكرية لست 

خبي���را«. وأضاف قائا: »م���ن المؤكد أن انضمام 
فنلندا إلى الناتو سيعطي األمل لجنوب الكاريليا 
عل���ى وج���ه الخص���وص ويمك���ن للعضوية في 
التحال���ف أن تخلق إحساًس���ا باألمن والثقة عند 

المحليين.
وتعتبر ج���زر كاريليا الجنوبية هي إحدى مناطق 

فنلندا التي تحد روسيا.
وفي خطوة وصفها المراقبون ب� »المفاجئة وغير 
المتوقعة«، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة 
تفاهم ثاثية بش���أن عضوية البلدين األخيرين 
في حلف شمال األطلس���ي »الناتو«، بعد تعهد 
البلدين بتبديد مخاوف تركيا األمنية وبالتعاون 

معها في مكافحة »اإلرهاب«.

بغداد/ االستقال:
أعلن����ت وزارة الموارد المائية ف����ي العراق عن خطط 
وآليات لتوزيع حصص المياه في المحافظات بشكل 

عادل.
ج����اء هذا في تصريحات أدلى بها، المتحدث باس����م 

الوزارة، علي راضي، بحسب وكالة األنباء العراقية.
وقال راض����ي إن ال����وزارة لديها خطة مدروس����ة في 
توزيع����ات المي����اه ابتداء م����ن إطاق����ات المياه من 

السدود والخزانات لتلبية كافة المتطلبات.
وأشار إلى أن هذه المتطلبات تتمثل في المياه الخام 
التي تؤمن لمحطات اإلس����الة وإنتاج مياه الشرب أو 
األغراض الزراعية أو االستخدامات األخرى مثل حصة 

األهوار وحصة البصرة لدفع اللسان الملحي.

وأش����ار إلى أن هناك خطة أخرى وه����ي خطة توزيع 
المياه من إطاقات األنهار الرئيسة.

وأوضح أنه يتم توزيع المي����اه بين المحافظات وفق 
المتطلب����ات واالحتياج����ات الزراعية ومياه الش����رب 

والمتطلبات األخرى.
وذك����ر أن عملية تقس����يم المياه تت����م بعدالة بين 
المس����تفيدين س����واء بي����ن المحافظ����ات أو داخل 
المحافظة الواحدة من خال تطبيق نظام المراش����نة 
أو المناوب����ة ألن العراق يعيش في ظروف ش����ح في 

المياه.
وأش����ار إلى اس����تخدام التقنيات الحديثة في الري 
بالتنس����يق مع وزارة الزراع����ة، معتبرا أن هذه اآلليات 

تحقق العدالة في تأمين الحصص المائية.

العراق يعلن عن خطط لتوزيع حصص 
المياه بين المحافظات بشكل عادل

فنلندا تفكر بإنشاء قاعدة لحلف شمال 
األطلسي بمحاذاة الحدود الروسية
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لندن/ االستقالل: 
كشفت تقارير صحافية أن الدولي المصري محمد صالح 
هدد إدارة ليفربول باالنتقال إلى الغريم تشيلسي قبل 

أن يوقع عقًدا جديًدا طويل األمد مع فريقه الحالي.
وأوضحت صحيف���ة »ذا صن« أن صالح كان يس���تعد 
لالنتقال إلى »البل���وز« كورقة ضغط على إدارة ليفربول 
لتنفي���ذ طلباته، وأن ممثليه عق���دوا اتصاالت مع تود 

بويلي المالك الجديد للنادي اللندني.
وكان���ت ورقة الضغط تلك عامال رئيس���يا في موافقة 
إدارة ليفربول على منح ص���الح حوالي 400 ألف جنيه 
إسترليني أسبوعًيا مع اإلضافات، وأن رامي عباس وكيل 
الالعب أبلغ المس���ؤولين أن صالح ال يمانع العودة إلى 

فريقه األسبق تشيلسي إذا لم يحققوا له ما يريد.
إدارة ليفربول كانت مستعدة للتخلي عن صالح مقابل 
60 مليون جنيه إس���ترليني، لكنهم أدركوا بعد رحيل 
ماني إلى بايرن ميونخ أن رحيل نجم آخر إلى فريق غريم 

سيزيد من غضب جماهير النادي.
وقال صالح للموقع الرسمي لليفربول عقب وضع الحبر 
على الورق: أشعر بالسعادة، ومتحمس للفوز بالمزيد من 
األلقاب مع الفريق، إنه يوم رائع للجميع، األمر استغرق 
وقًتا طوياًل لكن كل ش���يء انته���ى اآلن وحان الوقت 

للتركيز على ما هو قادم.

كواليس العقد الجديد.. صالح 
هدد باالنتقال إلى تشيلسي

القاهرة/ االستقالل: 
اتخ���ذ المكتب التنفي���ذي لالتحاد األفريق���ي لكرة القدم 
"كاف" أمس األحد، قرارات مهمة تخص نظام نهائي دوري 
أبطال أفريقيا بجانب موعد كأس األمم األفريقية وانطالق 

بطولة السوبر األفريقي.
وق���رر الكاف ف���ي اجتماعه بالمغرب، تأجي���ل كأس األمم 
األفريقي���ة، المق���رر إقامتها في كوت ديف���وار، لتقام في 

كانون الثانى/يناير 2024 بدال من حزيران/يونيو 2023.

كما قرر إعادة نهائ���ي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 
ليقام م���ن مباراتين بنظام الذهاب واإلي���اب كما كان في 
الس���ابق، بجان���ب تحدي���د موس���م "2023-2024" موعدا 
النطالق السوبر األفريقي. وشهدت الفترات الماضية أزمة 
كبيرة بس���بب نظام إقامة المباراة النهائي���ة، بعدما أقيم 
نهائي النس���خة األخي���رة من دوري األبط���ال بين األهلي 
المصري والوداد المغربي في ملعب مركب محمد الخامس، 

وحسمه الفريق البيضاوي )0-2(.

تأجيل بطولة أمم افريقيا 2023 
وتعديل نظام نهائي البطوالت القارية

االستقالل/ وكاالت: 
ذكرت تقاري���ر صحفية أن نابول���ي اإليطالي أبدى 
اهتمام���ه بالحصول على خدمات نجم مانشس���تر 
يونايتد اإلنجليزي، كريستيانو رونالدو، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وتتس���ابق العديد من الفرق على ضم كريستيانو 
بعدم���ا أب���دى رغبته ف���ي الرحيل ع���ن فريقه هذا 
الصيف، كي يشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم 

الجديد.
وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن 
نابولي انضم إلى الف���رق الراغبة في الحصول على 

خدمات كريستيانو هذا الصيف.
وس���بق أن خاض رونالدو تجربة لمدة 3 سنوات في 
الدوري اإليطال���ي بقميص يوفنت���وس ونجح في 
حصد لقب البطولة في أول موس���مين مع الس���يدة 

العجوز.
يذكر أن نابولي سيش���ارك ف���ي دوري أبطال أوروبا 
خالل الموس���م المقبل، األمر ال���ذي يبحث صاروخ 
مادي���را للحفاظ عل���ى صدارته لقائم���ة الهدافين 

التاريخيين في البطولة.
وفي السياق، كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقاالت 
الالعبي���ن والمدربين ف���ي أوروبا، عبر حس���ابه على 
"تويتر": "رونالدو معج���ب بإريك تين هاج، المدرب 
الجديد للشياطين الحمر، لكنه طلب الرحيل بسبب 

رغبته في إبرام اليونايتد لصفقات جديدة".
وأض���اف خبير انتق���االت الالعبي���ن والمدربين في 
أوروبا: "يصر مانشستر يونايتد على أن كريستيانو 

رونال���دو ليس للبيع، ألنهم يري���دون منه البقاء في 
الموسم المقبل".

وأتم: "سيحاول خورخي مينديز، وكيل رونالدو، نقل 
ال���دون من أولد ترافورد ع���ن طريق بدء المفاوضات 
مرة أخرى مع العديد من األندية، لكن باريس س���ان 

جيرمان خارج تلك الصفقة".
يذكر أن رونال���دو ارتبط باالنتقال إلى تشيلس���ي 

وبايرن ميونخ وروما وسبورتنج لشبونة.

نابولي يستهدف التعاقد مع رونالدو وسان جيرمان يحسم موقفه من ضمه 

غزة/ االستقالل: 
ب����دأ نادي غزة الرياض����ي حراكه في االنتق����االت الصيفية الحالية 
لترتيب صفوف الفريق اس����تعدادًا لخوض منافس����ات الموس����م 

القادم في الدوري الممتاز.
وقالت مصادر محلية إن غزة الرياضي نجح في التعاقد مع المدافع 
أحمد جرب����وع ليكون أول صفق����ات غزة الرياضي ف����ي االنتقاالت 

الحالية.
وكان س����بق للمدافع جربوع اللعب مع أندية خدمات وش����باب رفح 
واألهلي، لكن الفترة األخيرة لم تشهد انتظام الالعب في المباريات 

بشكل دائم.
وتأكد مغادرة 6 العبين صفوف العميد في االنتقاالت الحالية وهم: 
)إياد أبو دياب، وثائر أبو عبيدة، ومحمود النيرب، وإبراهيم وش����اح، 

ومحمد أبو عودة، وعمر حمد(.
ويتطلع العميد لترتيب صفوف الفريق مع المدرب الجديد محمود 

المزين الذي تم التعاقد معه في وقت سابق.

»غزة الرياضي« يعلن ضم 
أول العبيه للموسم الجديد 

لندن/ االستقالل: 
قدم نادي مانشس���تر يونايتد عرضًا جديدًا من أجل التعاقد مع ليس���اندرو 
مارتينيز، مدافع أياكس. وكشفت العديد من التقارير في األيام الماضية عن 
اشتعال المنافسة بين يونايتد وآرسنال على الصفقة، باإلضافة إلى المزايدة 

المالية من الناديين في العروض المقدمة إلى أياكس.
ووفقًا لصحيفة »ميرور« البريطانية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضًا جديدًا 
يبل���غ 39.6 مليون جنيه إس���ترليني من أجل ضم مارتيني���ز هذا الصيف. 
وأش���ارت الصحيفة البريطانية إلى أن العرض ينقسم إلى قيمة ثابتة تبلغ 
35.3 جنيه إس���ترليني، باإلضافة إلى متغيرات تصل إلى 4.3 مليون جنيه 

إسترليني.
وأوضح���ت »مي���رور« أن عرض الش���ياطين الحمر يقترب م���ن تقييم النادي 

الهولندي للصفقة، البالغ 43 مليون جنيه إسترليني.
ويعد مارتينيز أحد أولويات إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لمانشستر 

يونايتد، خاصة أنهما عمال مًعا في صفوف أياكس.
ويجيد األرجنتيني ليساندرو مارتينيز صاحب ال�24 عاًما في مراكز قلب الدفاع 

والظهير األيسر إلى جانب العب الوسط المدافع.

مانشستر يونايتد يفتح خزائنه من أجل مدافع أياكس

مدريد/ االستقالل: 
بدأ برناردو س���يلفا، نجم مانشستر سيتي، الضغط على ناديه لالنتقال إلى 
صفوف برشلونة خالل الميركاتو الصيفي الجاري. ويرتبط البرتغالي بيرناردو 

سيلفا صاحب ال27 عاما بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.
ووفقا لصحيفة "س���بورت" اإلسبانية، فإن سيلفا أبلغ وكيله خورخي مينديز 

ومدربه بيب جوارديوال برغبته في االنتقال إلى برشلونة هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيتي يطلب 100 مليون يورو للتخلي عن النجم 
البرتغالي، لكن برش���لونة يأمل بأن ينجح في خفض���ه الرقم إلى 60 مليونا 

فقط.
وأوضحت أن نقطة التحول في مس���تقبل سيلفا ستكون نجاح برشلونة في 
بيع العب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج هذا الصيف. يذكر أن العديد 
من التقارير أكدت أن برشلونة سيخصص 200 مليون يورو للميركاتو الجاري.

برناردو سيلفا يبدأ الضغط 
لالنتقال إلى برشلونة
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اقتحامهم بلدة جبع بجنين أول أمس الس���بت. 
وق���ال مدير مستش���فى ابن س���ينا في جنين 
جاني أبو جوخة، أمس األحد إن" الشاب "عالونة" 
أصي���ب برص���اص االحت���الل في بطن���ه ويده 
اليمنى خ���الل مواجهات اندلعت ف���ي البلدة، 
السبت، ووصفت حالته في حينها ب�"الخطيرة"، 
بعد فقدان���ه كميات كبيرة من ال���دم على إثر 
إصابت���ه بالرصاص في الكب���د، وكان يرقد على 
جهاز التنف���س االصطناعي في وحدة العناية 

المركزة، قبل استشهاده."
وكان الش���هيد كامل أصيب بالبطن واليد اليمنى 
خ���الل مواجهات مع ق���وات االحتالل اندلعت في 

بلدته جبع يوم أول أمس.
وفي وقت الحق من مس���اء أمس االحد، ش���ّيعت 
جماهي���ر غفي���رة من محافظ���ة جني���ن، جثمان 
الش���هيد كامل عبد الل���ه عالونة، وال���ذي ارتقى 
متأثرًا بإصابت���ه برصاص قوات االحتالل في بلدة 

جبع جنوب جنين.
وألقت عائلة الش���هيد نظرة ال���وداع على جثمان 
ابنها، وجابت مسيرة التشييع شوارع جنين، وسط 

هتاف���ات مؤيدة للمقاومة ومطالبة باالنتقام والرد 
على جرائم االحتالل.

والش���هيد "عالونة" يحمل اسم شقيقه الشهيد 
كامل الذي استش���هد عام 2003، ووالده أس���ير 

محرر أمضى سنوات طويلة في سجون االحتالل.
ا  ومنذ بداية العام استشهد 78 مواطًنا فلسطينّيً
في اعتداءات لقوات االحتالل والمستوطنين في 

الضفة الغربية والقدس.
وفي السياق ذاته، أصيب شاب فلسطيني، مساء 
أمس األحد، برصاص قوات االحتالل الصهيوني، 

قرب حاجز "الحمرا" العسكري، شمال أريحا.
وأفاد مصدر محلي أن جنود االحتالل المتمركزين 
على الحاجز أطلقوا النار تجاه الش���اب عايد نايف 

كعابنة )25 عاما(؛ ما أدى إلى إصابته بجروح.
وتنش���ر قوات االحتالل عش���رات الحواجز الثابتة 
والطيارة في الضفة الغربية تس���تخدمها مصائَد 
العتق���ال الش���بان، ومراك���َز إلط���الق الن���ار تجاه 

المواطنين والتنكيل بهم.
وإل���ى ذل���ك، اعتدى مس���توطنون، أم���س األحد، 
بالضرب المبرح على مزارع مسّن من بلدة كفر اللبد، 

أثناء عمله في أرضه بين بلدته وقرية شوفة شرق 
طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

 مجموعة من المستوطنين 
َّ

وقال ش���هود عيان: إن
المدججين بالس���الح اعتدوا بالضرب المبرح على 
المسن مصطفى حس���ين محمد فقها )70 عاما(، 
أثناء وجوده في أرضه، ما أدى إلى إصابته بكسور 

ورضوض في مختلف أنحاء جسده.
وأضاف الشهود أنه تم االتصال مع إسعاف بيت 
لي���د لنقله إلى مستش���فى الش���هيد ثابت ثابت 

الحكومي في طولكرم.
في س���ياق آخر، أخطرت س���لطات االحتالل أمس 
بوق���ف العمل في منزلين بالق���رب من تجمع "أم 
قصة" في مس���افر يط���ا جنوب���ي الخليل جنوبي 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منس���ق لجنة حماية وصم���ود جبال جنوب 
الخلي���ل ومس���افر يطا ف���ؤاد العم���ور أن قوات 
االحتالل أخطرت بوقف العمل في منزل للمواطن 
أحمد نايف علي كعابنة، وتبلغ مساحته 120 مترًا 
مربعًا ويأوي 10 أفراد، في تجمع العبادية البدوي 

القريب من تجمع "أم قصة" في مسافر يطا.

وأوضح أن قوات االحتالل س���ّلمت أيًضا المواطن 
محمد خليل يوسف كعابنة إخطاًرا بوقف العمل 
ف���ي منزل���ه الكائن في تجم���ع الخروع���ة، وتبلغ 
مساحته 140 مترًا مربعًا، بدعوى عدم الترخيص.

بالتزام���ن م���ع ذل���ك، داهم���ت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، أمس األح���د، "كس���ارات" في بلدة 
قباطي���ة جنوب جنين، واقتحم���ت عدة تجمعات 

وبلدات بالمحافظة، ونصبت حواجز متنقلة.
كما كثفت قوات االحتالل من تواجدها العسكري 
ف���ي محيط بلدات يعبد، وعراب���ة، والزبابدة، وقرى 
كفيرت، وبئر الباش���ا، والحفيرة، والجربة، ونصبت 
عدة حواجز عس���كرية متنقلة في تلك المناطق، 

بهدف اعتقال شبان تدعي أنهم مطلوبون.
وف���ي غضون ذل���ك، اقتحمت س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، أمس االح���د، بلدة س���لوان جنوب 

المسجد األقصى المبارك، بالقدس.
وقالت مصادر محلي���ة، إن طواقم بلدية االحتالل 
في القدس اقتحمت برفقة ش���رطة االحتالل، حي 
كرم الشيخ في بلدة سلوان، وانتشرت في شوارع 

الحي.

وتهدد س���لطات االحتالل بتهجير حوالي سبعة 
آالف مواطن من البلدة وإحالل المستوطنين فيها.

وتبلغ مس���احة أراضي بلدة س���لوان 5640 دونما، 
وتضم 12 حيا، يقطنها 58500 مقدسي، وتوجد 
ف���ي البلدة 78 ب���ؤرة اس���تيطانية يعيش فيها 

2800 مستوطن.
فيما، اقتحم عش���رات المستوطنين، أمس األحد، 
المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، 

تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأف����ادت مص����ادر مقدس����ية، بأن عش����رات 
المس����توطنين اقتحم����وا األقص����ى، ونفذوا 
جوالت اس����تفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية 
عنصرية في باحاته، واس����تمعوا لشروحات 
مزورة حول "هيكلهم"، تحت حماية ش����رطة 
االحت����الل. ويتع����رض المس����جد األقص����ى 
المس����توطنين على  المب����ارك القتحام����ات 
فترتين صباحية ومس����ائية يوميا باستثناء 
يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتاللية 
لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة 

المسلمين األولى.

 رام الله /االستقالل:
تقدمت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أمس 
األحد، عبر طاقمها القانوني ممثال باألستاذ كريم 
عجوة، طلبًا "لمحكمة صلح حيفا"، من أجل تشريح 
جثمان األس���يرة الش���هيدة س���عدية ف���رج الله، 
بمشاركة طبيب فلسطيني للوقوف على األسباب 

التي أدت الستشهادها.
وبينت الهيئة، في بيان، أن الطلب المقدم تضمن 
فت���ح تحقيق في ظروف ومالبس���ات استش���هاد 
األس���يرة ف���رج الل���ه، كذل���ك المطالبة بتس���ليم 

جثمانها لذويها.
وأضافت أن جثمان الش���هيدة ف���رج الله ُنقل يوم 

أول أمس من معتق���ل "الدامون" إلى معهد الطب 
العدلي "أبو كبير"، وبانتظار تحديد موعد للجلسة 

للبدء بالتشريح.
جدير ذكره، أن األس���يرة فرج الله استشهدت أول 
أمس داخل معتقل "الدامون"، عن عمر يناهز )68 
عامًا( وهي من بلدة إذنا غرب الخليل، وكان جيش 
االحتالل ق���د اعتقلها بتاري���خ 2021/12/18 بعد 
االعتداء عليها بالضرب قرب الحرم اإلبراهيمي في 

الخليل، وهي أم لثمانية أبناء.
من جهته، أوضح نادي األسير، أن األسرى ُينّفذون 
اليوم )أمس( في س���جون االحتالل حدادا على روح 

الشهيدة سعدية فرج الله.

وجّدد نادي األس���ير تأكيده أّن األس���يرة فرج الله، 
وهي أكبر األس���يرات سنا في س���جون االحتالل، 
واجه���ت إهم���ااًل طبًيا متعم���ًدا على م���دار فترة 
اعتقالها الممتدة من ش���هر كان���ون األول 2021، 
وه���ذا ما أكده محاميها ال���ذي طالب مرات عديدة 
بض���رورة عرضه���ا على طبي���ب مخت���ص، وإجراء 
فح���وص طبية له���ا، خاّص���ة أنه ب���دا عليها في 
الجلس���ة التي عقدت لها الثالثاء الماضي، تراجًعا 
على وضعها الصحّي، حيث حضرت على كرس���ي 

متحرك، وكانت تتحدث بصعوبة كبيرة. 
كم���ا أك���د، أّن جريم���ة اإلهم���ال الطب���ي )القتل 
البط���يء(، التي أدت إلى استش���هادها تش���ّكل 

اليوم أخطر السياسات الممنهجة التي ُتمارسها 
إدارة الس���جون، وهن���اك تصاعد لي���س فقط في 
أعداد المرضى، وإنما في مس���توى تفاقم األوضاع 

الصحية لألسرى المرضى. 
كما حملت الحركة األسيرة االحتالل وإدارة سجونه 
المس���ؤولية الكاملة والمباش���رة عن استش���هاد 
األس���يرة فرج الله، نتيجة اإلهمال الطبي بحقها، 
معلن���ة الحداد عل���ى روح الش���هيدة.وأكدت "أن 
اإلهمال الطبي جريمة منظمة وممنهجة تمارسها 
الفلس���طينيين  دول���ة االحتالل بح���ق األس���رى 
الس���تهداف حياتهم وقتلهم، والقافلة ستطول 
إن ل���م يتم لج���م االحتالل وإلزامه بم���ا نص عليه 

القان���ون الدول���ي". وطالب���ت الجهات الرس���مية 
والحقوقي���ة ومنظم���ة الصلي���ب األحم���ر العمل 
للضغط على االحتالل لتس���ليم جثمان األس���يرة 
الشهيدة ليتم دفنها بكرامة بين أهلها وذويها.

وبارتقاء الش���هيدة فرج الله، يرتفع أعداد شهداء 
الحركة األسيرة في سجون االحتالل منذ عام 1967 
إلى 230 ش���هيدا، وهي ثاني أس���يرة من شهداء 
الحرك���ة األس���يرة، حيث س���بق أّن استش���هدت 
األسيرة الفتاة فاطمة طقاطقة من بيت لحم، والتي 
اعتقلت بع���د إصابتها برصاص االحتالل، وارتقت 
في ش���هر أيار عام 2017 في مستشفى "شعاري 

تسيدك" اإلسرائيلي.

»هيئة األسرى« تتقدم بطلب لتشريح جثمان الشهيدة سعدية فرج الله وتسليم جثمانها لذويها

رام الله / االستقالل:
كشفت هيئة شؤون األسرى والمحررين، عن سوء األوضاع 
المعيشية واالعتقالية للمعتقلين الموقوفين داخل مركز 

توقيف "الجلمة".
وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أمس األحد، أن إدارة 
"الجلمة" تحتجز األسرى داخل أقسام ضيقة للغاية، 
وال توج���د ف���ي الغرف أس���رة كافية لعدد األس���رى، 
ومعظمه���م يفترش���ون األرض بس���بب االكتظ���اظ 
داخل الغرف، وتحرمهم من الخروج لس���احة "الفورة" 

والتعرض ألش���عة الش���مس، وتعمد إبقاءهم طوال 
الوقت داخل األقس���ام التي تفتقر إلى أدنى مقومات 
الحياة اآلدمية، وخالل تواجد األس���ير "بالجلمة" ُيحرم 

من زيارة ذويه.
يشار إلى أن الطاقم القانوني في الهيئة تقدم بالتماس 
لمحكمة االحتالل للمطالبة بنقل األس���رى الموقوفين من 
"الجلمة" إلى األقس���ام العامة في الس���جون بأسرع وقت 
ممك���ن، لكن س���لطات االحتالل تتذرع بحج���ة االكتظاظ 

داخل السجون المركزية وتماطل بنقلهم.

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق باس���م حركة المقاومة اإلس���المية » حماس« 
عبد اللطي���ف القانوع أن ش���عبنا الفلس���طيني لن يمرر 
مش���روع االحتالل الصهيوني بتقسيم المسجد األقصى، 
وسيواجه ذلك بكل ما يملك، ويتصدى لالقتحامات حتى 

إفشال كل مخططات االحتالل. 
وقال القانوع أمس األحد إن اقتحامات المس���جد األقصى 
تتزايد، وهناك خطر كبير محدق به، داعيا إلى  شد الرحال 
إليه بش���كل يومي والرباط المتواصل في ساحاته ودعم 

المقدسيين هناك. 
وبّين أن الخطر المحدق بالمس���جد األقصى كبير، مش���يرًا 
إل���ى أن االحتالل يس���ابق الزمن في تقس���يمه من خالل 
االقتحامات المتكررة، وهو ما يستلزم االستنفار لحمايته 

والدفاع عنه. 
ودعا الناطق باس���م الحركة  إلى أوسع حالة من التضامن 
واإلس���ناد ألهلن���ا في مدين���ة الق���دس، وتثبيتهم في 
مواجهة غطرسة االحتالل ومحاوالت تهجيرهم ودفاعهم 

عن األقصى.

هيئة األسرى تكشف عن سوء األوضاع المعيشية 
للمعتقلين الموقوفين داخل توقيف »الجلمة«

حماس: شعبنا سيفِشل مخططات 
االحتالل في المسجد األقصى 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أك���دت الهيئة اإلس���المية المس���يحية لنص���رة القدس 
والمقدس���ات أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي صعدت من 
عدوانها وعمليات الهدم واالس���تيطان في مدينة القدس 

المحتلة خالل يونيو/حزيران الماضي.
وأوضحت الهيئة في تقرير وصل »االستقالل« أمس األحد 
أن سلطات االحتالل وعصابات المستوطنين صعدت خالل 
الش���هر المنصرم من اقتحاماتها وانتهاكاتها للمس���جد 
االقص���ى المب���ارك، والذي ش���هد تكثيًفا غير مس���بوق 

لالقتحامات وأداء طقوس تلمودية علنية في باحاته.
وأضافت أن ش���رطة االحتالل صعدت أيًضا، من إجراءاتها 
القمعية ض���د المصلي���ن والمرابطين وحراس المس���جد 

األقصى، وأصدرت عشرات قرارات اإلبعاد عن المسجد بحق 
عدد من الحراس والمرابطين.

وأش���ارت إلى أن الشهر الماضي شهد اعتداء مستوطنين 
على كنيس���ة الروح القدس والحديق���ة اليونانية التابعة 
لبطريركية الروم األرثوذكس على »جبل صهيون« بالقدس 

المحتلة.
كما نظمت عصابات المس���توطنين، مسيرة تهويدية في 
البلدة القديمة، بحراسة قوات االحتالل التي نصبت حاجزًا 
ف���ي منطقة باب االس���باط، وأغلقت الش���ارع الرئيس في 

المنطقة لتأمين المسيرة.
وبحسب التقرير، فإن جرافات االحتالل هدمت خالل يونيو 
منزاًل في بلدة العيس���اوية، بحجة البناء من دون ترخيص، 

كما هدمت محطة وقود، وعددًا من المنشآت التجارية قرب 
حاجز قلنديا العسكري، من بينها معارض سيارات ومحال 

تجارية.
وذكر أن جرافات االحتالل هدمت كذلك، منش���أة تجارية 
وأسواًرا واسطبل خيول في بلدة عناتا، شمال شرق القدس، 
كما س���ّلمت بلدية االحتالل إخطارات ألربعة مواطنين في 
حي عين جويزة التابع لقرية الولجة جنوب القدس، لوقف 

البناء تمهيًدا لهدمها، بدعوى عدم الترخيص.
وعن إج���راءات التهويد ف���ي المدينة، أف���اد التقرير بأن 
»اللجنة المحلية للتنظيم والبناء« التابعة لبلدية االحتالل 
صادقت على مش���روٍع اس���تيطاني يضم بناء 820 وحدة 

استيطانية جديدة في منطقتين جنوب البلدة القديمة.

وتتحضر سلطات االحتالل لتش���ييد بناء تهويدي ضخم 
على أراضي الفلس���طينيين المصادرة في جبل المشارف، 
وبحس���ب مخطط البناء سيكون على شكل خوذة عسكرية 
ضخمة، عل���ى أن يضم المبن���ى معارض وقاع���ات، وتبلغ 
ميزاني���ة البناء نح���و 35 مليون ش���يكل حوالي 10 مليون 

دوالر.
ووفق التقرير، فإن بلدية االحتالل تتحضر إلطالق مشاريع 
اس���تيطانية جديدة في ع���دٍد من المواق���ع في القدس، 
تش���مل تطوير البنية التحتية وإنش���اء مس���احات عامة 
بتكلفة تصل إلى نحو 70 مليون ش���يكل )نحو 20 مليون 
دوالر أمريك���ي(. ويتضمن المخطط اس���تهداًفا مباش���ًرا 

لشارعي صالح الدين والسلطان سليمان.

هيئة: االحتالل صعد من عمليات الهدم واالستيطان بالقدس بيونيو

ا�شت�شهاد �شاب ..
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كانبرا/ االستقالل:
ظلت األسترالية فيكتوريا بولونينا تعاني من الصداع الشديد لعدة أشهر، قبل 

أن تتلقى »الخبر الصادم«، حسب ما نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وقال المصدر إن فيكتوريا )31 عاما( كانت تعاني من الصداع النصفي والتعب 

وضباب الدماغ، وفي وقت الحق أصبحت غير قادرة على الحركة.
وفي أبريل الماضي، قررت بولونينا إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي بعد أن 

أصبح صداعها ال يطاق.
وفي 12 مايو، تلقت الخبر الصادم، الذي يفيد بإصابتها بسرطان الدماغ.

وذك���ر األطباء أن الورم في دماغه���ا كان ينمو منذ ما يقرب 10 س���نوات، لكن 
األعراض الشديدة لم تظهر إال خالل الفترة الماضية.

وفي تصريح صحفي، أبرزت فيكتوريا بولونينا: »كنت أعتقد أن عقلي سينفجر.. 
كنت أصرخ من شدة األلم«.

وأضافت: »كنت ف���ي بعض األحيان أفقد القدرة على اإلدراك.. ال أفهم س���بب 
تواجدي في مكان معين ومن أنا وما إذا كان يجب أن أغادر أم أبقى..«

وخضعت فيكتوري���ا لعملي���ة جراحي���ة إلزال���ة ال���ورم، ثم قضت 12 ش���هرا 
من العالج الكيميائي واإلشعاعي.

وذكرت: »رس���التي للجميع هي إعطاء األولوي���ة دائما للصحة، ال تأخير وال إلغاء 
للفحوصات المهمة أو المواعيد الطبية«.

ظلت تعاني من الصداع لعدة 
أشهر.. ثم تلقت »الخبر الصادم«

) APA images(     فل�شطينيات ي�شنعن دمى اخِلراف  قبل عيد الأ�شحى يف قرية "اأم الن�شر" البدوية �شمال قطاع غزة

واشنطن/ االستقالل:
طالب س����جين في الواليات المتح����دة األمريكية 
بتأجيل موعد إعدامه المحّدد بعد أيام ليستطيع 

التبّرع بكليته.
ومن المق����ّرر أن ُيحقن رامي����رو جونزاليس بحقنة 
قاتلة في 13 يولي����و بتهمة إطالق النار على فتاة 
)18 عامًا( من غرب تكساس ُعثر على جثتها بعد 

عامين من الجريمة.
وفي رسالة أرس����لها مع محاميه إلى الحاكم جريج 

أب����وت، قال جونزاليس إنه يوّد منحه 30 يومًا قبل 
تنفيذ الحك����م، ليتبّرع بكليته لش����خص مريض 

ومحتاج للكلية بشدة”.
كما قّدم محامو الش����اب طلبًا لمجلس تكس����اس 
يطلب إفراجًا مش����روطًا لمدة 180 يومًا ليستطيع 
القي����ام بعملية التبّرع، بحس����ب موقع "أس����تراليا 

بالعربي".
وحصل جونزالي����س على تقييم ممت����از كمتبّرع 
لمرضى الكلى من جامعة تكساس في جالفستون، 

حيث يمل����ك زمرة دم نادرة ق����د يصعب إيجادها 
عندما يطلبها المريض.

ُيذكر أن والية تكساس تسمح لنزالء السجون فيها 
بالتبّرع بأعضائهم وأنسجتهم، إال أن جونزاليس 

لم يحصل بعد على الموافقة بالتبّرع.
يرج����ع ذلك إل����ى أنه من النادر أن يطلب س����جين 
تأجيل إعدام����ه ليتمكن م����ن التب����رع بأعضائه، 
ويح����دث في العادة أن تتم عملية التبرع في فترة 

احتجاز السجين.

سجين يطالب بتأجيل موعد إعدامه ألجل القيام بعمل إنساني

أنقرة/ االستقالل:
أدت انزالقات في التربة إلى طمر 4 ش���احنات كانت متوقفة بس���بب مشكالت 

مرورية في منطقة أرتوين بشمال شرق تركيا.
 وتس���ببت األمطار الغزيرة التي ضربت المنطق���ة بانزالقات في التربة أدت إلى 

إغالق جزئي للطريق الدولي الذي يربط بين تركيا وجورجيا.
وأسفر الحادث المؤلم عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين على األقل.

 

انزالق أرضي يطمر 4 
شاحنات في تركيا

واشنطن/ االستقالل:
توفي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بنفس الطريقة التي 
توفي بها شقيقه في ش���هر آذار الفائت. نتيجة سقوطه 
من سطح منزله في منطقة الش���ويكة بريف دمشق دون 

معرفة أسباب الحادثة.
ووص���ل الطفل )ز، ح( إلى مش���فى المجتهد وهو على قيد 
الحياة. وكانت إصابته بالرأس مباش���رة، حيث يوجد نزيف 
دماغي إضافة لوجود كدم���ات دماغية. إال أن تعطل جهاز 

الطبقي المحوري في المشفى دفع األطباء لتجهيز سيارة 
إس���عاف لنقله ألحد المشافي . إال أن رفض األب حال دون 

ذلك ليتم إعالن وفاة الطفل بعد حوالي الساعة والنصف.
وأشار طبيب اإلس���عاف في مش���فى المجتهد محمد أبو 

الريش، أن الطفل قد أسعف منذ سنة بحالة مشابهة.
وفي شهر كانون الثاني من العام الحالي، توفى طفل في 
صحنايا نتيجة سقوطه من سطح بناء سكني بجانب الفرن. 

أثناء تعبئته خزان مياه ألحد القاطنين في المنطقة.

االستقالل/ وكاالت:
تس���ببت عاصفة اس���توائية قوية وارتفاع األمواج 
المرافق لها في عرض البحر، في انش���طار سفينة 
إلى نصفين وغرقها بسرعة كبيرة واختفاء 20 فردا 

من طاقمها.
وغرقت الس���فينة بش���كل مخيف بعد انشطارها إلى 
نصفين، قبالة هونغ كونغ، إذ أكدت السلطات أن طاقم 
السفينة كان يضم 30 شخصا، فقد منهم أكثر من 20 

بعد مرور عاصفة اس���توائية تحمل اس���م »تشابا« في 
مس���ارها. وأعلنت خدمة الطيران في هونغ كونغ، إنقاذ 
3 أفراد من الطاقم فقط، مش���يرة إلى أن عمليات البحث 
واإلنقاذ ما زالت مس���تمرة إلى اللحظ���ة على بعد 300 

كيلومتر جنوبي شرق المدينة.
وعرقلت الظروف الجوية السيئة عملية اإلنقاذ، وتسببت 
بحدوث أزمة ف���ي البالد أيضا، حي���ث أجبرت العاصفة 

الشركات على اإلغالق وتوقفت خدمات النقل العام.

طفل سوري يتوفى بعد 3 أشهر 
من وفاة شقيقه وبنفس الطريقة

مشهد مخيف.. عاصفة تقسم سفينة ضخمة 
إلى نصفين والبحر يبتلعها مع طاقمها

القاهرة/ االستقالل:
تقدم النائب نبيل عس���كر عضو مجل���س النواب المصري 
بمشروع قانون يجرم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة 

للعاّقين.
ونص القانون على إضافة م���ادة لقانون العقوبات، تنص 
على أن، »كل من سب أحد والديه أو هان أحدهما أو هجرهما 
أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالس���جن من 3 
سنوات إلى 5 سنوات ويضاعف الحد األقصى للعقوبات إذا 

عاد الرتكاب الجريمه مرة أخرى«.
ويتضمن مشروع القانون أيضا »تشديد العقوبات على أن 

من يسب والديه أو يتركهما أو يضربهما، وحيث إن األديان 
السماوية أعطت األب واألم حقوقا والبد من الحفاظ عليهما 
وحمايتهما بالقانون، خاصة أن التشريعات تكون بشكل 
عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق االباء 

واالمهات«.
فيم���ا يعاقب المتنمر مدة ال تقل عن 6 أش���هر وبغرامة ال 
تقل عن 10 آالف جنيه وال تزيد عن 50 ألف جنية أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه 
أو من المتولين تربيته أو مالحظته، وفق المشروع القانون 

المقدم.

فلوريدا/ االستقالل:
تشهد والية فلوريدا غزوا لنوع عمالق من الحلزون، 
يمك���ن أن يصل حجمه إلى حجم الف���أر، وله أضرار 

بالغة على اإلنسان والمحاصيل الزراعية والبيئة.
وأجبر الضيف الثقيل، سلطات فلوريدا على اتخاذ 
ق���رارات بمنع نقل النبات���ات أو الترب���ة أو نفايات 
الحقول أو بقايا البناء خ���ارج أماكن تواجده، ولمدة 

عامين.
وأكدت الس���لطات المحلية أن الحيوان استقر في 

مدينة بورت ريتش���ي في 23 يونيو الماضي، التي 
"عزل���ت زراعيا" ف���ي اليوم التال���ي، وفقا لصحيفة 

"ديلي ميل" البريطانية.
ويتغذى الحلزون على أكثر من 500 نبتة مختلفة، 
كما يتكاثر بس���رعة كبيرة حيث يضع الفرد الواحد 

حوالي 1200 بيضة سنويا.
ويتميز أفراد هذا الحيوان بوجود أعضاء تناس���لية 
مذكرة ومؤنثة، أي أن الفرد الواحد يمكنه أن يتكاثر 

بمفرده.

في مصر.. مشروع قانون لـ »عقوق 
الوالدين« والحبس هي العقوبة  

حلزونات »بحجم الفأر« تغزو 
والية أميركية.. أضراره بالغة


