
252138الخميس  20 ذو القعدة 1442 هــ 1 يوليو 2021 م

11

11

02

04

04 08 03

03

12

05

11

06

رام الله /االستقالل
حذر رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين اللواء 
قدري أب���و بكر، أم���س األربعاء، من تده���ور الحاالت 
الصحي���ة بش���كل خطير ومقل���ق لكل من األس���ير 
المضرب عن الطع���ام الغضنفر أبو عطوان )28 عاًما( 
واألسير المريض إياد حريبات )39 عاًما( وكالهما من 

مدينة دورا جنوب الخليل.

وقال أبو بكر خ���الل زيارته ووفد م���ن الهيئة خيمة 
التضامن مع األس���ير أب���و عطوان في قري���ة الطبقة 
وعائلة األس���ير المريض حريبات في قرية س���كا »إن 
الحالة الصحية لألس���ير أبو عطوان تتدهور بش���كل 
خطي���ر وأن هناك خوف���ًا حقيقيًا ب���أن يفقد حياته 

أو أن يص���اب بتل���ف مفاج���ئ بأح���د 
أعضائه الحيوية وس���ط حالة التعنت 

تحذير من استشهاد األسيرين 
الغضنفر أبو عطوان وإياد حريبات

حمدونة: االحتالل يمارس التعذيب النفسي 
والجسدي المباشر وغير المباشر بحق األسرى

عقب نشر بيان وزير العدل حول وفاة نزار بنات
نتائج لجنة تحقيق السلطة: حبر على ورق

غزة/ دعاء الحطاب: 
أحدثت جريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار 
بن���ات صدمة كبيرة بين أوس���اط أفراد عائلته، 

وكاف���ة أبناء ش���عبه في الضف���ة الغربية، بعد 
تعرضه للضرب والتنكيل الهمجي 
عل���ى يد 25 عنصر من جهاز األمن 

غزة/ االستقالل: 
أكد المختص في قضايا األس���رى األسير المحرر الدكتور 
رأفت حمدونة امس األربعاء أن سلطات االحتالل تمارس 

صحيفة اسرائيلية: األموال القطرية 
ما زالت ممنوعة من دخول غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نقلت صحيفة جيروزاليم بوس���ت اإلسرائيلية عن مصدر 
أمني إس���رائيلي قوله إن أموال المنح���ة القطرية ما زالت 

تقرير أممي: »إسرائيل« ترتكب 
انتهاكات جسيمة ضد أطفال فلسطين

»أونروا«: أطلقنا نداء استغاثة لتوفير 
أموال إعادة إعمار غزة وهناك استجابة

رام الله / االستقالل:
 اتهم تقرير س���نوي لألمم المتحدة عن األطفال في الحرب، »إسرائيل« 

بارتكاب مئات االنتهاكات الجس���يمة ع���ام 2020. وذكر 
التقرير، الذي ُق���ّدم إلى مجلس األمن الدولي أن 340 طفال 

غزة/ االستقالل: 
قال المستش���ار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين »األونروا«، عدنان أبو حسنة، إن »)األونروا( 

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس األربعاء، تس���جيل وفاة، و154 
إصابة جديدة بفيروس »كورونا«، و140 حالة تعاٍف خالل ال�24 س���اعة 

وفاة و154 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا« و140 حالة تعاٍف

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
ومداهمات واسعة بالضفة والقدس

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقل����ت ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي، أم����س األربعاء، ع����ددًا من 
المواطنين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في 

مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

73 عضو كونغرس يطالبون بايدن 
ا بإسقاط »صفقة القرن« رسمّيً

نيويورك/ االستقالل: 
أع���رب أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
عن »قلق���ه العميق« إزاء عملي���ات الهدم في بلدة 

قلق أممي إزاء عمليات 
الهدم في سلوان

مستوطنون يقتحمون »باحات« األقصى
االحتالل يصيب عشرات المواطنين بالرصاص واالختناق في 
مواجهات متفرقة بالضفة ويخطر بهدم 25 منزال في نابلس

يت لحم/ االستقالل:
اصيب عش���رات المواطني���ن بالرصاص الحي 
والمدمع،  الس���ام  والغاز  بالمطاط«  و«المغلف 
خالل مواجهات متفرقة اندلعت، يوم أمس،  

ف���ي انحاء مختلفة من الضف���ة الغربية، فيما 
اخطرت ق���وات االحتالل االس���رائيلي بهدم 
25 من���زال في نابل���س. ففي جني���ن أصيب 
ي���وم أمس، ثالث���ة مواطنين بينهم س���يدة، 

اإلس���رائيلي،  االحتالل  ق���وات  اقتحام  خالل 
المخي���م، وقرية عنزة جنوب المدينة. وذكرت 

مصادر أمنية، أن قوات االحتالل 
اقتحم���ت مخيم جنين، وس���ط 

)�شورة �أر�شيفية(

خمت�ص ب�ل�ش�أن 
اإبرام  "الإ�شرائيلي": 
�شفقة تب�دل اأ�شرى 
جديدة ب�ت قريبً�

ً
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رام الله / االستقالل:
أكد نادي األسير الفلسطيني، أمس األربعاء، أن ثالثة أسرى يواصلون إضرابهم 

المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل.
وبين أن األسير غضنفر أبو عطوان مضرب لليوم )58( على التوالي، احتجاجا على 
اعتقاله اإلداري، ويقبع في مستش���فى »كابلن« االحتاللي، وكان آخر ما صدر عن 
األطب���اء حول وضعه الّصحي هو مواجهته لثالثة احتماالت خطيرة، وهي: خطر 

الوفاة المفاجئة، أو إصابته بالّشلل، أو إصابته بمشكلة صّحية مزمنة.
 )29( كما يواصل األس���ير جمال الطويل )59 عام���ا(، إضرابه عن الطعام لليوم ال�
على التوالي، رفضا الس���تمرار االحتالل اعتقال ابنته الصحفية بشرى الطويل 

المعتقلة إداريا منذ تشرين الثاني 2020.
فيما يواصل األس���ير منيف أبو عطوان من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام 

لليوم الّسابع إسنادا البن شقيقته الغضنفر المضرب عن الطعام.

نيويورك/ االستقالل: 
أعرب أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن »قلقه العميق« 
إزاء عمليات الهدم في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مطالًبا »إسرائيل« 

بوقفها واالمتثال للقانون اإلنساني الدولي.
ج���اء ذلك ف���ي مؤتمر صحفي عق���ده المتحدث باس���م األمين العام 

ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وق���ال دوجاريك: »األمين العام قلق للغاي���ة إزاء عمليات الهدم بحي 
س���لوان بالقدس، ونحن نتابع عن كثب هذه التط���ورات«، في ردٍّ عن 
سؤال بش���أن موقفه من هدم ش���رطة االحتالل، لمحل تجاري لعائلة 

فلسطينية.
وأض���اف »يطالب األمين العام، الس���لطات اإلس���رائيلية بوقف هذه 
التصرف���ات، واالمتث���ال للقانون اإلنس���اني الدول���ي وقانون حقوق 

اإلنسان«.
وأك���د أن األمان���ة العامة س���تواصل اإلبالغ عن مثل ه���ذه التطورات 
لمجل���س األمن الدولي والهيئات األممية األخ���رى، »وموقفنا في هذا 

الشأن واضح للغاية«.
وكانت بلدية االحتالل هدمت الثالثاء، شقة سكنية لعائلة العباسي 
ا للمقدسي نضال الرجبي  في حي سويح في بلدة سلوان، ومحاًل تجارًيّ

في حي البستان.

قلق أممي إزاء عمليات 
الهدم في سلوان

3 أسرى يواصلون اإلضراب عن 
الطعام في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل:
نظم أهالي األسرى وقيادات مساء األربعاء، وقفة 
تضامنية مع األسير المضرب عن الطعام جمال 
والطويل واألسير الغضنفر أبو عطوان أمام سجن 

عوفر قرب رام الله.
وش���ارك في الوقفة أس���رى مح���ررون وقيادات 
فصائلي���ة رفعوا ص���ور الطوي���ل المضرب عن 
الطعام منذ 29 يوم���ا، وأبو عطوان المضرب منذ 

59 يوًما.
وق���ال القي���ادي في حماس حس���ين أبو كويك 
خالل الوقفة إن: »األسرى في السجون لم يجدوا 
أمامهم س���وى س���الح الجوع واألمعاء ليتصدوا 

لظلم وغطرسة االحتالل«.
وش���دد أبو كوي���ك عل���ى أن االعتق���ال اإلداري 
سيف إجرامي مس���لط على رقاب أبناء الشعب 
الفلس���طيني منذ عش���رات الس���نين، بغرض 
إس���كات ص���وت المقاومين وحج���ب المؤثرين 

والقادة لتعطيل دورهم النضالي.
وأك���د أب���و كوي���ك أن األس���رى ينتظ���رون من 
أبناء الش���عب الوق���وف صف���ا متحدين خلف 
قضيتهم العادلة، ويطالبون شعبنهم بالوقوف 
والمساندة، داعيا جماهير الشعب للمشاركة في 

شرف التضامن مع معاناة األسرى.

وقال: »األم���ل يتجدد كل دقيق���ة أن المقاومة 
ستفرج عن أس���رانا، ونحن على موعد قريب مع 
صفقة وفاء أحرار ثانية والتي سينعم بها أسرانا 

من كل الفصائل«.
وبدوره���ا أك���دت  زوجة الطويل على اس���تمرار 
إض���راب زوجها حتى فك االعتق���ال اإلداري عن 
ابنته بش���رى الطويل، والتي تقبع في س���جون 

االحتالل منذ أكثر من ثمانية شهور.
وأوضحت الطويل أن المحكمة العليا اإلسرائيلية 
س���تبت اليوم بملف بش���رى الطوي���ل، في ظل 

استمرار إضراب والدها عن الطعام.
وكشفت عن رفض إدارة مصلحة السجون السماح 
للمحامي بزي���ارة زوجها في ع���زل »أيالون« بعد 

ثالثة أيام على نقله من عزل سجن »الشارون«.

وقفة أمام سجن عوفر مع المضربْين »الطويل« وأبو عطوان«

الضفة الغربية/ االستقالل:
أدان����ت مؤسس����ات صحفي����ة اعت����داء أجه����زة أمن 
السلطة على الصحفيين والصحفيات خالل تغطية 
المظاه����رات المنددة باغتيال الناش����ط ن����زار بنات 

بالضفة المحتلة.
بدورهن، أجمعت الصحفيات المعتدى عليهن خالل 
مؤتمر صحفي، على أن أجهزة أمن الس����لطة اعتدت 
عليهن بوحش����ية خ����الل تغطي����ة االحتجاجات ضد 

اغتيال المعارض السياسي الناشط نزار بنات. 
وأوضح����ت الصحفي����ات المعتدى عليه����ن أنه تم 
اس����تهدافهن بشكل مباش����ر ومتعمد بقنابل الغاز 
واالعتداء عليهن باله����راوات، باإلضافة إلى مصادرة 
هواتفهن النقال����ة ومن ثم اختراقها من قبل أجهزة 

أمن السلطة وتهديدهن بنشر صورهن الخاصة.

م����ن جهته����ا، عرض����ت الصحفية س����جى العلمي 
ش����هادتها خالل المؤتمر وأكدت أن أجهزة السلطة 
الحقوها داخل أحد المح����ال التجارية واعتدوا عليها 

وسرقوا هاتفها.
وبينت الصحفية العلمي أنها اضطرت لوضع درعها الصحفي 

ومقتنياتها داخل كيس خوًفا من اعتقالي وسرقتها.
إلى ذلك، أوضحت الصحفية بتول كوس����ة أن شخصا 
بلب����اس مدني س����حب منها الجوال دون أن تش����عر 
وقام باستجوابها دون التعريف عن نفسه، مضيفة 
أن ش����خصين ملثمين اعتديا عليه����ا بالضرب وقد 
حاولت الدفاع عن نفسها اال أنها عجزت أمام ضخامة 

أبدانهم.
وعّبرت الصحفية كوسا عن حالة الخوف التي عاشتها 
بقولها: »عش����ت لحظات صعبة م����ن الخوف والرعب 

بسبب حجم االعتداء على الصحفيين«.
من جهته����ا، أكدت الصحفية فيح����اء خنفر أنه تم 
الهجوم عليها من قبل أش����خاص بلباس مدني رغم 
ارتدائها الزي الصحفي، الفتة إلى أن أحد أفراد األمن 
حاول دفعها لمكان يس����هل علي����ه االعتداء عليها 

وسرقة جوالها.
وأوضحت الصحفية خنفر أن أكثر من شخص اعتدوا 
عليها وتمكنوا من سرقة هاتفها، ما أدى لغيابها عن 
الوعي جراء االعتداء عليها بوحشية من بلطجية أمن 

السلطة كما وصفتهم.
وبدوره����ا أكدت الحقوقية رندة س����نيورة أن ما حدث 
مخال����ف للقانون وحقوق اإلنس����ان، مش����يرة إلى أنه 
»سنتحرك باتجاه األمم المتحدة للمطالبة بالتحقيق 

في االعتداء الوحشي على الصحفيات«.

وحملت الحقوقية سنيورة الجهات الرسمية مسؤولية 
االعتداء عل����ى الصحفيات وحقوق المرأة، ولفتت إلى 
أن هناك تقاعس����ًا من الجهات الرس����مية في القيام 

بدورها والتحقيق في الجريمة.
وكان����ت الكاميرات رصدت لقطات حّية لالعتداء على 
الصحفيين خالل تغطيته����م عمليات »قمع وضرب 
وسحل« لمتظاهرين وناشطين من قبل رجال ونساء 

أمن ب�«لباس مدنّي« على دوار المنارة.
وتداولت وس����ائل إع����الم محلية ومواق����ع التواصل 
االجتماع����ي مقاطع فيديو تظهر فيه����ا قيام رجال 
أمن فلس����طينيين ب�«لباس مدنّي« بدفع الصحفيات 
على األرض قبل أن ينهالوا عليهن بالضرب بالعصي 
وإصابتهن بجروح وكسور، بسبب تغطيتهن لمسيرة 

التضامن مع المعارض السياسي بنات.

صحفيات يروين شهادات العتداءات أجهزة أمن السلطة عليهن

رام الله/ االستقالل:
وصف���ت الجبه���ة الديمقراطي���ة لتحري���ر 
فلس���طين، تصريحات الرئيس اإلسرائيلي 
ريفلين، حول التس���امح ونس���يان الماضي، 
ودعوته لما أسماه بناء المستقبل للجانبين 
الفلسطيني واإلس���رائيلي، بنفاق سياسي 
من الطراز الذي يستحق كل اشكال االزدراء.

وقالت الجبه���ة إن »ريفلين يحاول بذلك أن 
يمحو الصفحات الس���وداء والمغمسة بالدم 
الفلس���طيني لتاريخ الحرك���ة الصهيونية 
ودول���ة إس���رائيل التي قامت عل���ى القتل 
والمجازر وس���فك الدم���اء واغتصاب األرض 
وتهجير الس���كان في عملية تطهير عرقي 

هو األكثر إجرامًا في تاريخ البشرية«.

وتس���اءلت الجبهة »كيف يدعو ريفلين الى 
تناس���ي الماضي وهو رئي���س الكيان الذي 
اعتادت طوياًل على ذك���رى المذابح النازية 
ضد الشعوب ومن ضمنها يهود أوروبا، وهي 
الدولة التي مازالت تجعل من الهولوكوست 
فزاع���ة تبتز به���ا العالم، وتتلط���ى وراءها 

الرتكاب الجرائم ضد شعبنا«.
وأضافت الجبهة: »كيف يس���تطيع ريفلين 
ان يتفوه بحديث التسامح في الوقت الذي 
تقوم فيه س���لطات االحتالل بتهجير أبناء 
شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس، في 
بطن الهوى والش���يخ جراح، وحي البستان، 
والمحاوالت الدؤوبة لالستيالء على األقصى 
وتهويده بذريعة احياء الهيكل اليهودي«.

وقال���ت إن »عل���ى ريفلين أن يدع���و قوات 
االحتالل إلى االنس���حاب الف���وري من كافة 
األراضي المحتلة بع���دوان حزيران 67 وبما 
فيها الق���دس، وإزال���ة العراقي���ل وعوامل 
تعطي���ل ع���ودة الالجئي���ن إل���ى ديارهم 
وممتلكاتهم التي هج���روا منها منذ العام 
1948، واالعتراف بالحقوق القومية ألهالينا 
في ال���� 48، وتفكي���ك منظوم���ة القوانين 
العنصرية بما فيه���ا قانون  الصهيوني���ة 

القومية اليهودية«.
ودعت الجبهة ريفلين إلى الكف عن الترويج 
لبضاعته الفاس���دة، وعن التظاهر باعتباره 
بريئًا م���ن الجرائ���م الت���ي ارتكبتها قوات 

االحتالل في الماضي والحاضر.

»الديمقراطية«: تصريحات ريفلين حول التسامح نفاق مكشوف يستحق االزدراء
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غزة/ االستقالل: 
أكد المختص في قضايا األس���رى األسير المحرر 
الدكتور رأفت حمدونة امس األربعاء أن س���لطات 
االحتالل تمارس التعذيب النفس���ي والجس���دي 
عل���ى األس���رى ) المباش���ر وغير المباش���ر (، األمر 
المخالف لالتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون 
الدولي االنساني ، الذى يؤكد على تجريم مرتكبي 
التعذيب ومالحقة أي جهة تمارسه وفقًا التفاقية 
مناهض���ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاس���ية أو الالإنسانية أو المهينة التي 
اعتمدته���ا الجمعية العامة لألم���م المتحدة في 

العام 1984م .
وق���ال د. حمدونة إن س���لطات االحتالل تمارس 
التعذيب المباش���ر من خالل ممارس���ة التعذيب 
الجس���دي » بدءًا بتغطية ال���رأس بكيس ملوث، 
والحبس في غرفة ضيقة حيث يحبس المعتقل 
في زنزانة ضيقة ومعتمة ومتسخة وذات رطوبة 
ورائحة كريهة جدًا ويصعب الجلوس أو الوقوف 

فيها بش���كل مريح ، والوقوف لفت���رات طويلة، 
واس���تخدام المربط البالس���تيكي لليدين، ورش 
الماء البارد والساخن على الرأس، وتعرية األسرى« 
وأض���اف » وكذلك ربط المعتق���ل من الخلف إما 
على كرسي صغير الحجم، أو على بالطة متحركة 
به���دف إرهاق العمود الفقري لألس���ير وإعيائه، 
واس���تخدام القوة المبالغ فيها أثن���اء التحقيق 
والقمع، وأس���لوب الض���رب عل���ى كل المواضع ، 
والضرب بالهراوة عل���ى الصدر والمعدة ، وأحيانًا 
إلقاء األس���ير عل���ى ظهره وش���د يديه أس���فل 

الطاولة«.
وتابع »كما يقوم المحقق بتوجيه ضربات متالحقة 
بالهراوة لمنطقة الصدر والمعدة وأس���فل الرقبة 
مباش���رة وغيرها من مناطق حساس���ة بالجس���م، 
والحرق بالسجائر، وتعصيب األعين وربط اليدين 
والجل���وس على الركبتين وطأط���أة الرأس وأحيانًا 
إدخ���ال الكالب لنه���ش مالب���س المعتقل، ومن 
خالل الصدمات الكهربائية، ومحاولة الخنق سواًء 

بالحبال أو الماء، وعدم النوم، واس���تخدام الجروح 
في التحقي���ق، ووضع المعتقل ف���ي ثالجة، إلى 
جانب استخدامها أس���اليب الهز العنيف للرأس 
الذي يؤدي إلى إصابة األس���ير بالشلل أو إصابته 

بعاهة مستديمة وقد يؤدي للوفاة« .
أوضح أنه يمارس التعذيب النفس���ي المباشر 
عن طري���ق أعم���ال الخ���داع، ولعل أب���رز تلك 
األس���اليب اإلهانة، والتحقير، والسب والشتم 
والتلفظ بألفاظ مش���ينة، والحرم���ان من النوم، 
وال���زج باألس���ير/ة ف���ي زنازين معتم���ة رطبة، 
والتهدي���د بالقتل، أو هدم البي���ت، والتهديد 
بالقضايا الالأخالقية، او اعتقال الزوج أو الزوجة، 
واس���ماع المعتقل أصواتًا مسجلة الستغاثات 
وإطالق ن���ار، ونباح كالب بوليس���ية، والحرمان 
من العبادات، وأحيانًا إجبار األس���ير أو األسيرة 
على التعري، والتحرش الجنس���ي، ومش���اهدة 
أو س���ماع تعذيب آخري���ن، والتهديد باإلبعاد، 
والمساومة على الحرية في حال االعتراف على 

ال���ذات أو الغير، واس���تعمال الضوء الس���اطع، 
والتعرض للموسيقى الصاخبة حيث يتعرض 
المعتقل للموس���يقى الصاخبة التي تؤثر على 
الحواس، والتهديد بإح���داث إصابات وعاهات 
حيث إنه يت���م تهديد المعتقل بأنه س���وف 
يصاب بالعجز الجسدي والنفسي قبل مغادرة 

التحقيق، وغير ذلك من ممارسات .
وبي���ن أن إدارة مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية 
تمارس بحق األس���رى والمعتقلين الفلسطينيين 
التعذيب النفس���ي حتى ما بع���د فترة التحقيق 
من خالل إجبار األسرى واألسيرات على ارتداء لون 
واحد من المالبس، وفى طالء األبواب والش���بابيك 
والجدران بألوان قاتمة، األمر الذي ينعكس س���لبًا 
على مزاج األسرى وأعصابهم وله أثار سلبية على 

نفسيتهم.
وقال د. حمدونة إن سلطات االحتالل تقوم بالحاق 
األذى واألل���م بحق األس���رى من خ���الل التعذيب 
النفسي والجس���دي غير المباشر بهدف حصول 

جهاز األمن على المعلومة من األس���ير بوس���يلة 
كيدي���ة ع���ن طريق الخ���داع عن طري���ق العمالء 
وتمثيله���م ألدوار وطنية بإيعاز وإش���راف رجال 
المخابرات اإلس���رائيلية، ومن خالل » البوس���طة » 
التى تطلق على سيارة نقل األسرى التابعة إلدارة 
مصلحة الس���جون، التى تحمل أبشع أنواع اإلذالل 
والعقاب والض���رر الصحي ، واالعتداء الجس���دي 
والتفتيش���ات وخاص���ة العارية، وس���وء تقديم 
االحتياجات األساس���ية لألس���رى المقيدين من 

األيدي واألرجل.
وطالب المؤسس���ات الحقوقية والدولية بمالحقة 
س���لطات االحت���الل ومحاكم���ة مرتكب���ي جرائم 
التعذيب بش���قيه النفسي والجسدي وفق اجماع 
مؤسس���ات حقوق اإلنسان ، وتفعيل توصياتهم 
والضغط على االحتالل االسرائيلي والزامه بوقف 
االره���اب على المعتقلي���ن ، وتطبيق االتفاقيات 
والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية 

في معاملة األسرى .

حمدونة: االحتالل يمارس التعذيب النفسي والجسدي المباشر وغير المباشر بحق األسرى

وأعلن ش���اللدة في مؤتمر صحفي، أّن اللجنة 
الخاص���ة للتحقي���ق بواقع���ة وفاة الناش���ط 
السياس���ي نزار بنات، أوصت بإحالة تقريرها 
ومرفقات���ه إلى الجه���ات القضائي���ة التخاذ 
المقتض���ى القانون���ي الالزم وف���ق القوانين 

والتشريعات الفلسطينية.
وذكر أّن »اللجنة عملت جاهدة على االس���تماع 
عل���ى مدار ثالثة أيام في مدينة الخليل لكافة 
الش���هود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها 
ف���ي الوصول إل���ى الحقيقة، ث���م عكفت على 
إعداد تقريرها بش���أن مالبسات وفاة بنات من 

أجل تسليمه للرئيس عبر رئيس الوزراء«.
وخلت اللجنة التي أعل���ن رئيس الوزراء محمد 
اشتية تشكيلها للتحقيق في اغتيال »بنات« 
م���ن أي جهة مس���تقلة، بعدم���ا أعلنت عائلة 
المغدور وهيئات حقوقية مستقلة انسحابها.

واستغربت عائلة الشهيد بنات والمؤسسات 
الحقوقية واالهلية وكافة المهتمين بالقضية 
م���ن ابن���اء ش���عبنا الفلس���طيني، أن تكون 
الحكومة المّتهمة بارت���كاب الجريمة طرًفا أو 

عضًوا في لجنة التحقيق.
وتعرض بنات للضرب المبرح خالل اعتقاله من 
عناصر أمني���ة أثناء تواجده في منزل لعائلته 

جنوبي الخلي���ل، فجر الخميس الماضي، وبعد 
نحو س���اعة من االعتقال أعلن محافظ الخليل 

وفاته، فيما اتهمت عائلته األمن باغتياله.
وأظه���رت نتائج تش���ريح الجثمان أن س���بب 
الوفاة غير طبيع���ي، وأنه تعرض لضرب مبرح 
ف���ي جمي���ع أنح���اء جس���ده أدت لنزيف في 

الرئتين بسبب الضرب واالختناق.

ولدت ميتة
ونفى عمار بنات، ابن عم الناش���ط والمعارض 
السياس���ي الُمغت���ال ن���زار بنات، أخ���ذ لجنة 
التحقيق الحكومية إفادة العائلة حول عملية 
اغتيال »ن���زار« من قبل األجه���زة األمنية في 
الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مؤكًدا 
أنه لم يتم إطالع العائلة على نتائج التحقيق.

وأك���د عم���ار في حديث���ه ل�«االس���تقالل«، أن 
العائل���ة ال تعل���م أيًا من تفاصي���ل التحقيق 
عقب انسحاب طبيب العائلة واعتذار الهيئة 
المستقلة لحقوق اإلنس���ان ونقابة المحامين 

عن عدم االنضمام للجنة.
وكشف عن »تفاجئهم من مؤتمر وزير العدل 
الثالثاء الماض���ي، و«ال���ذي كان ُمضلاًل« وفق 

قوله.
وشدد على أن اللجنة ولدت ميتة وكل نتائجها 

مرفوضة، منوهًا الى أن اللجنة مشكلة من وزير 
العدل محمد الش���اللدة، والممث���ل عن األمن 

)االستخبارات( وهو المتهم بالقضية. 
وأشار الى أن الشاللدة بدأ حديثه بجملة: »وفاة 
نزار بنات«، وه���ذا مناٍف للحقيق���ة وللوقائع 
ولتقرير التش���ريح األولي للطب الشرعي الذي 
أك���د أن ما حدث مع نزار لي���س وفاة طبيعية، 
وإنما عملي���ة اغتيال وإعدام وتمثيل ش���نيع 
بجثة شقيقه الش���هيد نزار بنات، وعن سبق 

اإلصرار والترصد.
وكان���ت عائل���ة بن���ات أك���دت ع���دم ثقتها 
بتحقيقات الس���لطة العتبارها المسؤول األول 
ع���ن عملي���ة اغتيال ن���زار، وأنها س���تلجأ إلى 
الوس���ائل الدولية كافة للكش���ف عن الجناة 

ومحاسبتهم.

ال ترتقي حلجم اجلرمية 
بدوره، يري مهند كراجة المحامي في مجموعة 
»محامون من أجل العدالة«، أن بيان وزير العدل 
محمد ش���اللدة رئيس لجنة التحقيق باغتيال 
المعارض السياس���ي نزار بنات، يعكس حالة 
م���ن الضعف واإلنكار وعدم ش���فافية اللجنة، 
واصف���ًا إياه بأنه ف���ارغ المحت���وى وال يرتقى 

لمستوى حجم الجريمة. 

وأوض���ح كراجة خالل حديثه ل�«االس���تقالل«، 
أن بي���ان اللجنة ل���م يصل لنط���اق توقعات 
المواطنين، ولم يلِب طموحاتهم في المراقبة 
والمحاسبة لألجهزة األمنية، مضيفًا:« الجميع 
كان ينتظ���ر م���ن  لجن���ة التحقي���ق تقري���رًا 
مفصال حول عملية االغتيال وأس���باب الوفاة، 
اإلعالن المباش���ر عن أسماء الجناة وتوقيفهم 

وتحويلهم للعقاب«.  
ونوه الى أن الهيئة المستقلة لحقوق االنسان 
رفض���ت االنضم���ام للجنة التحقي���ق، كونها 
ت���درك تمامًا عدم ش���فافية وحيادية اللجنة، 
وهذا ما برهنت���ه نتائج التحقيق باغتيال نزار 
بنات، معتبرًا ما يجري جريمة إنسانية مكتملة 

األركان. 
وبي���ن أنه في ظ���ل تغُيب الجه���از القضائي 
والنياب���ة العامة منذ الي���وم األول عن قضية 
»بن���ات«، لن يك���ون هناك أي نتائ���ج فعلية 
وحقيقية ق���د تتخذ عل���ى أرض الواقع خالل 
الفترة القادم���ة، إال اذا تم تحريك دعوة »قتل 
جنائ���ي« ض���د مرتكبي الجريمة ف���ي محاكم 
القض���اء الدولي، مس���تدركًا:« هن���اك فرصة 
حقيقي���ة أمام مؤسس���ات المجتم���ع المدني 
للتوجه للقضاء الدولي، باعتبارها اس���تنفدت 

كافة مؤسس���ات القض���اء المحل���ي لتحقيق 
نتيجة عادلة ضد الجناة«.

وش���دد على ضرورة أن يتم توقيف ومحاكمة 
الجن���اة بقضية »بنات« من���ذ بداية التحريض 
ضده وحتى االغتيال، ووقف سياسة االعتقال 
السياسي وحالة القمع للمتظاهرين السلميين 
المنددين بالجريمة، إضافة الى انهاء عمليات 
التوقيف وس���وء المعاملة في سجون السلطة 

واالفراج عن كافة المعتقلين. 
وبدورها، طالب���ت الهيئة المس���تقلة لحقوق 
اإلنس���ان، بنش���ر نتائج لجنة التحقيق التي 
شكلتها الحكومة في مقتل الناشط نزار بنات 
للجمهور، التي أعلن مساء الثالثاء، عن انتهاء 

عملها.
وقال الدكت���ور عمار الدويك مدير عام الهيئة 
المستقلة: »نحن في الهيئة المستقلة نطالب 
وزي���ر العدل كما وع���د، بأن يك���ون التحقيق 
ش���فافا، وبنش���ر التقرير للجمهور ألن قضية 

نزار بنات هي قضية رأي عام«.
وأضاف الدويك: »كنا نتوقع بالحد األدنى نشر 
نتائج التحقيق ونحن في الهيئة المس���تقلة 
س���وف نس���تمر في تحقيقاتنا في القضية 

باستقاللية، ونشر النتائج للجمهور«.

عقب نشر بيان وزير العدل حول وفاة نزار بنات

نتائج لجنة تحقيق السلطة: حبر على ورق
غزة/ دعاء احلطاب: 

اأحدث��ت جرمية اغتيال النا�صط الفل�صطين��ي نزار بنات �صدمة 
كبرية ب��ن اأو�صاط اأفراد عائلته، وكاف��ة اأبناء �صعبه يف ال�صفة 
الغربي��ة، بع��د تعر�ص��ه لل�ص��رب والتنكيل الهمجي عل��ى يد 25 
عن�ص��رًا م��ن جه��از االأم��ن الوقائ��ي يف منزل��ه مبدين��ة اخلليل، 
ماًل بخيبات االأمل واملفاجاآت غري  لياأتي بيان جلنة التحقيق محُ

املتوقعة. 
واأث��ار البيان الذي تاله وزير العدل ممد �صاللدة، رئي�س جلنة 
التحقيق باغتيال املعار�س ال�صيا�صي »بنات«، موجة من ال�صخط 
واال�صتياء من عائلته التي رف�صت االعرتاف باللجنة ونتائجها،  
باال�صافة اإىل احلقوقين وال�صحفين ون�صطاء مواقع التوا�صل 
االجتماع��ي الذين و�صفوه بال�صعف واالنكار، واأنه فارغ املحتوى 

وال يرتقي مل�صتوى حجم اجلرمية.
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       دولة فل�سطني 
      ال�سلطة الق�سائية 

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

  املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور
 �ضادره عن حمكمة غزة ال�ضرعية 

الى المدعى عليه / عماد ناهض عماد ابو ليفة من غزة وس���كانها س���ابقا 
ومجهول محل االقامة االن خارج البالد يقتضى حضورك الى هذه المحكمة 
يوم الثالثاء الموافق 2021/8/3م الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في 
القضية اس���اس 2021/346م بخصوص دعوى تفري���ق للغياب والضرر 
والمقامة عليك من قبل المدعية / لما سفيان داود عاشور من غزة وسكانها 
وان لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضي الشرعي لذلك جرى 

تبلغك بذلك حسب األصول . وحرر في 2021/6/30م

  قا�سي غزة ال�سرعي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

املو�ضوع/ مذكرة تبليغ ح�ضور 
�ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان 

الى المدعى عليه/ بالل سالم يونس الشيخ خليل – من غزة وسكان النصر سابقا 
ومجهول محل اإلقامة في تركيا حاليا يقتِض حضورك الى هذه المحكمة يوم 
الثالثاء الواقع في 2021/8/10م الساعة التاسعة صباحا وذلك بخصوص القضية 
أساس 2020/564 وموضوعها دعوى تفريق للضرر من الغياب والمرفوعة عليك 
من قبل المدعية/ هبة ناصر وجيه الخيري المش���هورة الش���يخ خليل من يافا 
وسكان غزة هوية رقم/ 803389824 وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل 
وكيال عنك سيجري بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك جرى تبليغك حسب 

األصول  وحرر في 12 ذو القعدة/ 1442ه� وفق 2021/6/23م.

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

         

اإعالن �ضادر عن جمعية  نور ال�ضالم 
للعمل االن�ضاين االجتماعي

يعلن مجلس إدارة جمعية نور الس���الم للعمل االنس���اني االجتماعي  عن 
عقد االجتماع العادي للجمعية العمومية للعام )2020( وذلك يوم االثنين 

الموافق 2021/7/12 الساعة 12:00 في مقر الجمعية – دير البلح – البصة 
وذلك لمناقشة التقرير المالي واالداري لعام 2019م

وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :
استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام ) 

2021( وذلك حتى تاريخ 2021/7/6م
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة يومين ايام من تاريخ 

2021/7/7 الى تاريخ 2021/7/8
فتح باب االنسحاب واالعتراض لعضوية مجلس االدارة والجمعية العمومية 

وذلك لمدة يومين ايام من تاريخ 2021/7/10 حتى تاريخ 2021/7/11م
                                ومع فائق االحترام والتقدير

جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / حم���دة محمد ابراهيم خاطر 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )962115507( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد بش���ير محمد العش���ي  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )400131835( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / عطوة صبري عطوة خش���ان 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )400931184( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / نافذ خضر أحمد حمدان   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )940209562   ( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / احمد ابراهيم محمد شكشك 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )801564238( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / محم���د اس���ماعيل خليل 
ابو طعيم���ة عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)948555727( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله / االستقالل:
 اتهم تقرير سنوي لألمم المتحدة عن األطفال في الحرب، 
»إسرائيل« بارتكاب مئات االنتهاكات الجسيمة عام 2020.

وذكر التقرير، ال����ذي ُقّدم إلى مجلس األمن الدولي أن 340 
طفال فلس����طينيا أصيبوا ف����ي الضفة الغربي����ة والقدس 

الشرقية وقطاع غزة خالل العام الماضي.
وقال األمين العام لألم����م المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 
جرائم »اس����رائيل« تضمّنت اعتقال 361 طفال فلسطينيا، 
وإن العش����رات منه����م تعّرضوا لعنف جس����دي من قبل 
قوات االحتالل. كما اتهم التقرير إسرائيل بقتل 9 أطفال 

فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال التقرير إن اس����رائيل ش����ّوهت 324 طفال فلسطينيا 
في س����نة 2020، 170 منهم بالغاز المس����يل للدموع و70 
بالرصاص المطاطي، ومهاجمة 26 مدرس����ة ومستش����فى، 

بينما هاجم المستوطنون 4 مدارس أخرى.
وتمكن����ت األم����م المتحدة م����ن التحقق من حال����ة واحدة 
لمدرسة يس����تخدمها الفلس����طينيون ألغراض عسكرية، 

لكنها لم تتمكن من تحديد الجاني.
ويغط����ي التقرير الس����نوي البلدان والمنظم����ات المدرجة 
في آلية الرصد واإلبالغ التابع����ة لألمم المتحدة، والتي تم 
إدراجها على أنها مرتكبة النتهاكات جس����يمة في مالحق 
التقرير السنوي. ومع ذلك، على الرغم من الحملة المكثفة 
منذ عدة سنوات التي تقودها مجموعة من المنظمات غير 
 »1612 Watchlist on Children« الحكومي����ة تس����مى
إلدراجه في ملح����ق التقرير، ال ُينظر إل����ى جيش االحتالل 
اإلس����رائيلي على أنه منتهك جس����يم، واسرائيل ليست 

خاضعة آللية الرصد واإلبالغ.
 »NGO Monitor« وقالت المستشارة القانونية في منظمة
آن هرتسبرغ، »إذا تم وضع إسرائيل على القائمة، فسيكون 

ذلك أمرا غير مألوف للغاية«.

انتق����د  الماض����ي،  م����ارس  آذار/  ش����هر  وف����ي 
خبراء Watchlist بشدة قرارات األمين العام لألمم المتحدة 
بإبقاء »إسرائيل« خارج القائمة السوداء العالمية لألطراف 

المسؤولة عن إيذاء األطفال أثناء النزاعات.
وبين����ت أن تجني����د األطف����ال، والهجمات عل����ى المدارس 
والمستش����فيات، والقتل والتش����ويه، واالعتداء الجنسي، 
واختطاف األطفال يمك����ن أن يؤدي إلى إدراج طرف ما في 

الملحق، ما قد يؤدي إلى عقوبات من مجلس األمن.
وتتك����ون »Watchlist« م����ن »منظم����ة العف����و الدولية«، 
و«الش����بكة الدولي����ة لحق����وق الطفل«، و«هيوم����ن رايتس 

ووتش« ومنظمات غير حكومية أخرى.
وأشارت هرتسبرغ إلى أن »الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني 
هو واحد من ثالث حاالت تبعث على القلق بالنس����بة لألمم 

المتحدة«.

وبحس����ب التقرير، منعت »إس����رائيل« وصول المساعدات 
اإلنس����انية إلى األطفال، بم����ا في ذلك التعلي����م والرعاية 
الطبية، حيث رفضت 28% من الطلبات المقدمة من قطاع 

غزة لألطفال للحصول على الرعاية الصحية.
ودعا غوتيريش »إسرائيل« إلى »مراجعة وتعزيز اإلجراءات 
لمنع أي استخدام مفرط للقوة، وضمان عدم استخدام القوة 
إال عن����د الضرورة وتقليل آثار عمليات قواتها على األطفال، 
وضمان المس����اءلة في جميع الح����االت التي تتعلق بقتل 

وتشويه األطفال«.
كما دعا إلى »حماية المدارس بشكل أفضل وإنهاء ممارسة 

االعتقال اإلداري ووقف تجنيد األطفال كمخبرين«.
واتهم التقرير قوات االحتالل ب�«89 تدخال في التعليم، بما 
في ذلك تأخير المرور عبر الحواجز، وإطالق الغاز المس����يل 

للدموع بالقرب من المدارس«.

تقرير أممي: »إسرائيل« ترتكب انتهاكات جسيمة ضد أطفال فلسطين

غزة/ االستقالل: 
قال المستش���ار اإلعالمي لوكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلسطينيين »األونروا«، عدنان أبو حسنة، 
إن »)األونروا( أطلقت نداء اس���تغاثة للدول المانحة 
بمبلغ قدر ب���� 164 مليون دوالر منه���ا 128 مليون 
دوالر إلع���ادة اإلعمار للمنازل المدم���رة والمتضررة 

نتيجة العدوان األخير على غزة، مش���يًرا إلى وجود 
استجابة جيدة و«متأكدون أننا سنحصل على كامل 

المبلغ«.
وبين أبو حسنة في حديث إذاعي أن القضية ليست 
قضية أموال لإلعمار وإنما هي قضية اتفاق على بدء 
عملية اإلعمار، ذاك���ًرا أن هناك جهودًا كبيرة تبذل 

لتحريك الملف وتسريع إعادة اإلعمار.
وق���ال إن »)األون���روا( انتهت من تقيي���م األضرار 
للبيوت المدمرة كليًا في العدوان األخير على قطاع 
غزة وبلغ إجمالي المنازل المدمرة 1200 منزل. وأشار 
إلى أن »األونروا« بدأت أول أمس بتوزيع مبلغ 2000 
دوالر كمساعدة إغاثية على أصحاب المنازل المدمرة 

في قطاع غزة، وستتواصل عملية التوزيع لعدة أيام.
ولفت إلى أن المس���اعدة اإلغاثية ُتدفع مرة واحدة 
وتشمل 1500 دوالر بدل إيجار لمدة 6 أشهر، و500 
دوالر تس���مى »بدل اندماج« لش���راء عفش وأدوات 
مطبخ. وقال أبو حسنة »سيكون هناك لقاء تشاوري 
األس���بوع القادم مع كافة األطراف المعنية بإعادة 

اإلعمار«.
ودعا الالجئين الذين ُدمرت منازلهم ولم يس���جلوا 
في مساعدة ال�2000 دوالر اإلغاثية إلى التواصل مع 
»األونروا« عبر الهواتف التي تم نش���رها عبر موقع 
الوكالة كال حسب منطقة سكنه العتماد أسمائهم 

لتشملهم هذه المساعدة النقدية.

»أونروا«: أطلقنا نداء استغاثة لتوفير أموال إعادة إعمار غزة وهناك استجابة

رام الله/ االستقالل: 
طالب���ت وزيرة الصحة م���ي الكيلة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنس���ان 
والصليب األحمر، بالتدخل إلنقاذ حياة األسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو 

عطوان، ونقله للعالج في مستشفى فلسطيني.
وأضاف���ت وزيرة الصحة في بيان صحفي، أن جمي���ع المعلومات التي تردنا من 
هيئة شؤون األسرى، ونادي األسير غير مطمئنة، وكلها تحذر من خطورة الوضع 

الصحي لألسير أبو عطوان.
وأشارت إلى أن جميع المستشفيات الفلسطينية جاهزة الستقبال وعالج األسير 
أبو عطوان حال نقله إليها وموافقة سلطات االحتالل على الطلب الذي تقدم به 
المحامي جواد بولس، وذلك بعد قرار ما يعرف ب�«المحكمة العليا« اإلس���رائيلية 

بتعليق اعتقاله اإلدارّي.
وأك���د تقرير طبي صدر ع���ن األطباء ي���وم أول أمس في مستش���فى »كابالن« 
اإلسرائيلي أن األس���ير أبو عطوان يواجه ثالثة احتماالت خطيرة؛ منها إصابته 
بالش���لل، أو مش���كلة صحية مزمنة يصعب عالجها الحًقا، إضافة إلى احتمالية 

خطر الوفاة المفاجئة.
وذكر نادي األس���ير أّن األسير أبو عطوان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال�58 
على التوالي، ويواصل االحتالل احتجازه في مستش���فى »كابالن« اإلسرائيلي، 

علًما بأن قرار تعليق اعتقاله اإلدارّي، ال يعني إلغاءه.
ُيش���ار إلى أن األس���ير أبو عطوان يبلغ )28 عاًما( من دورا ف���ي الخليل، واعتقله 
االحتالل في شهر تشرين األول/ أكتوبر من العام المنصرم، وأصدر بحّقه أمرّي 
اعتقال إدارّي، مدة كل منهما 6 أش���هر، وهو أسير سابق واجه االعتقال اإلدارّي 

سابًقا، وخاض عام 2019 إضراًبا عن الطعام.

»الصحة« تطالب بالتدخل 
إلنقاذ حياة األسير 
المضرب أبو عطوان
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أعل���ن أن���ا المواطن / صهيب يوس���ف زهير نجم عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م ) 407671692( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / اس���عد تيس���ير محمد حويحي عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )905265989  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / علياء محمد عبدالله ابو ش���اويش 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800565632( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / بهاء عليان س���لمان المصري  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )413101775( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / حس���ن ُمعد محم���د ابو عوده  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )801471384 ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / نش���أت ابراهيم جبر ابو ماضي عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم )802056812   ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / احمد محمد عواد الش���اعر  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )962209763( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

    دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء 

 حمكمة بداية خانيون�س 
 يف الطلب املدين رقم 2021/419

   يف الدعوى املدنية رقم 2019/154
المستدعي / 

اكرم حسن على ثابت – دير البلح ويحمل هوية رقم ) 700388531(
احمد اكرم حسن ثابت – دير البلح – يحمل هوية رقم ) 410074074( 

  وكيلهما المحامي / وليد قشالن
المس���تدعى ضده / س���امي مصطفي يونس النجار – مقيم بدبي ) دولة 

االمارات ( – هوية رقم ) 8013461123( 
نوع الدعوى / ابطال سند دين 

قيمة الدعوى / ) 70000$( أي ) سبعون الف دوالر امريكي( 
                              مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
                            في الطلب المدني رقم 2021/419

                            في الدعوى المدنية رقم 2019/154
الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المس���تدعي قد اقام عليك 
دعوى )2019/154( وموضوعها ابطال س���ند دين اس���تنادا الى ما يدعي 
في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة 
لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة 
ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما انه قد تحدد لها جلسة 2021/9/9 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك 
انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يس���ير في دعواه حس���ب 

األصول . تحريرا في 2021/6/30م

                       وتفضلوا فائق االحترام والتقدير 

 رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س

 دولة فل�سطني 
  وزارة االقت�ساد الوطني
 االدارة العامة لل�سركات 

 مراقب ال�سركات 
      �إعـالن للـعموم 

يعلن السيد / مراقب الشركات ان شركة الشرافي اخوان للنقل والسياحة 
والتجارة العامة  ذ.م.م ويمثلها الس���يد / محسن حسني الشرافي رئيس 
هيئة المديرين ووكيلها المحامي االس���تاذ / مصطفي ابو زر والمس���جلة 
لدين���ا تحت رقم 563112424 بتاري���خ 1995/6/10م تقدمت لدينا بطلب 
لتغيير مركز الش���ركة الرئيس من ) شمال غزة – جباليا الفالوجا – الشارع 
العام (  الى ) ش���مال غزة – صالح الدين – ش���ارع الس���كة – مقابل مسجد 

الحساينة (  تحريرا في 2021/6/30م .

  مراقب ال�سركات

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أم���س  اإلس���رائيلي،  االحت���الل  ق���وات  اعتقل���ت 
األربعاء، عددًا م���ن المواطنين، عقب دهم منازلهم 
وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة 

بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وذكر جيش االحتالل في بيان له لوس���ائل اإلعالم، 
أن جنوده اعتقلوا عددا من الفلس���طينيين بالضفة 
الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق؛ بدعوى المشاركة 
في أعم���ال مقاومة ش���عبية ضد ق���وات االحتالل 

والمستوطنين. 
ففي بي���ت لحم اندلع���ت مواجهات بين الش���بان 
وق���وات االحتالل خالل اقتحامه���ا المخيم، أطلقت 
خاللها الرصاص الحي والمطاط���ي وقنابل الغاز، ما 
أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري في القدم، نقل على 

إثره إلى أحد مشافي بيت لحم لتلقي العالج.
واعتقل���ت ق���وات االحتالل الش���بان ماه���ر محمد 
الولجي، ومحمد وائل مناع، بعد دهم منازل ذويهما 

وتفتيشهما.
واعتقل���ت قوات االحت���الل ثالثة ش���بان من قرية 
»حوس���ان«، غربي بيت لحم، كامل مهدي زعول وهو 
طالب توجيهي، وزيدان محمد زيدان، وأحمد محمد 
أب���و رية من قرية »ارطاس«، بعد دهم منازل ذويهم 

وتفتيش���ها.
وف���ي جنين، اختطفت قوات خاصة »مس���تعربين« 
األس���ير المحرر أش���رف القيس���ي، خالل اقتحامها 
مخيم جنين، كم���ا اعتقلت المواطني���ن أحمد جبر 
عبيد، ومحمد أس���عد عطايا، م���ن قرية »عنزة« غربي 

المدينة.
ومن نابل���س، اعتقلت قوات االحتالل، المواطن عالء 
س���ميح األعرج من حي »المعاجين« ف���ي المدينة، 
وبراء نائل برهم دويكات م���ن قرية روجيب جنوب 
شرق المدينة، ونصير أبو ثابت من بيت دجن شرقي 

نابلس.
وفي مدين���ة رام الله، اعتقلت ق���وات االحتالل عبد 
الرحمن الجليسي، وأحمد تيس���ير راشد من مخيم 
الجل���زون ش���مال المدينة، وجهاد أحم���د حمايدة، 

وأحمد حمادة صباح من قري���ة »كفر نعمة«، وحمزة 
غازي الخطيب من قرية بلعين غربي رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل المواطن عبيدة 
العجلوني من المنطق���ة الجنوبية من المدينة بعد 

تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل الفتاة 
رانية حاتم بعد مداهمة منزلها في بلدة الطور شرق 
المدينة، والشاب موسى جابر كشعم من حي »بطن 

الهوى« ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة بالضفة والقدس

رام الله/ االستقالل: 
أكد مدير عام نادي األس���ير الفلسطيني عبد 
الله الزغاري، أن سلطات االحتالل تمارس حرًبا 
ش���املة على األسرى من خالل فرض المزيد من 
والتعس���فية  القمعية  واإلج���راءات  القوانين 

ضدهم.
وبين الزغاري في تصريحات إذاعية أن األسرى 
المضربين يعيشون ظروفًا غايًة في الصعوبة 

وعلى رأسهم األس���ير »الغضنفر أبو عطوان«، 
محماًل االحتالل المس���ؤولية عن حياتهم في 

ظل عدم االستجابة لمطالبهم.
وأش���ار إلى أن األس���رى يش���كلون حالة وحدة 
كبي���رة للضغط على إدارة الس���جون حال كان 

هناك خطوات تصعيدية متتالية.
ولف���ت الزغ���اري إلى أن���ه تم تس���ليم مذكرة 
لمنظمة الصليب األحمر الدولية من أجل تحمل 

مسؤوليتها تجاه قضية األسرى المضربين.
وش���دد على أن األسرى يحتاجون دعمًا شعبيًا 
وفصائليًا وعلى الجميع الخروج إلى الش���وارع 

نصرًة لألسرى والضغط على االحتالل.
النضالية  الزغ���اري تصاعد الخط���وات  وتوقع 
الت���ي ينفذه���ا األس���رى لمواجهة سياس���ة 
االحتالل الغاشمة ضدهم الس���يما مع الخطر 

المحدق بالمضربين والمرضى.

نادي األسير: نتوقع تصاعد خطوات األسرى 
لمواجهة سياسات االحتالل ضدهم

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزي����رة الصحة مي الكيلة، أمس األربعاء، تس����جيل وفاة، و154 إصابة 

جديدة بفيروس »كورونا«، و140 حالة تعاٍف خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأك����دت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائي����ة، أن حالة الوفاة الجديدة 

سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات في محافظات الضفة.
وقالت إن اإلصابات الجديدة س����جلت على النحو التالي: ضواحي القدس )1(، 
طولكرم )3(، جنين )3(، رام الله والبيرة )4(، نابلس )1(، قطاع غزة )140(، الفتة 

إلى أنه تم إجراء 2965 فحصا.
وأضافت ان حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين )2(، الخليل 

)4(، أريحا واألغوار )1(، قطاع غزة )133(.
وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس »كورونا« في فلسطين بلغت 98,2%، 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة %0.7، ونسبة الوفيات %1.1 من مجمل 

اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 
مصاب����ان على أجهزة التنف����س االصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقس����ام 

»كورونا« في مستشفيات الضفة 14 مصابا.
وفيم����ا يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس »كورونا«، 
فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضف����ة الغربية وقطاع غزة 504,027 بينهم، 

364,170 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

في الضفة وغزة
وفاة و154 إصابة جديدة بفيروس 

»كورونا« و140 حالة تعاٍف

الخليل/ االستقالل: 
عّلق األس����ير محمد أبو فنونة أمس األربعاء، إضراب����ه المفتوح عن الطعام مقابل عدم تجديد 

اعتقاله اإلداري.
وقال الناطق باس����م هيئة شؤون األسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن األسير أبو فنونة ) 55 
عام����ا(، من الخليل، عل����ق إضرابه عن الطعام  بعد التوصل إلى اتف����اق بعدم تجديد اعتقاله 
اإلداري. ويقبع األس����ير »أبو فنونة« في معتقل »النقب«، وأعل����ن إضرابه عن الطعام في 23  
يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أصدرت مخابرات االحتالل بحّقه أمر اعتقاٍل إدارّي أربعة أشهر.

ويعاني األسير »أبو فنونة« من مشاكل صحية عديدة، وهو بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية، 
وهو أس����ير سابق أمضى في سجون االحتالل ما مجموعه 12 عامًا، وخالل اعتقاله ارتقى نجله 

األكبر أحمد شهيدًا عام 2016.

األسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام



 

الخميس  20 ذو القعدة 1442 هــ 1 يوليو 2021 م

دولة فل�سطني
  املجل�س االعلى للق�ساء 

لدي حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة 
 يف الق�سية رقم 2020/187
 يف الطلب رقم 2021/133

المستدعي : نعيم محمد خيري عبد الرحمن العطار – من بيت الهيا – العطاطرة
وكياله : ماهر محمد العطار وحات���م درويش العطار – المحاميان العنوان بيت 

الهيا العطاطرة مقابل مركز شهداء العطاطرة الصحي – جوال 0500656458
المس���تدعى ضده : محمد رأفت رش���دي طنبورة – من سكان بيت الهيا – حي 

اصالن – قرب مسجد االيمان ومجهول محل االقامة حاليا 
                        )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

الى المس���تدعى ضده المذكور اعاله بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكمة بداية ش���مال غزة بالقضية المرقومة اع���اله وموضوعها ) حقوق مالية 
بقيمة 79846 ش���يكل ( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه , ونظرا ألنك 
مجهول محل االقامة , وحس���ب اختصاص محكمة البداية بشمال غزة في نظر 
هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لسنة 2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة البداية في رقم 133/ 2021 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتض���ى عليك ان تحض���ر لهذه المحكمة ي���وم ) الثالث���اء ( الموافق 
2021/9/21م الس���اعة التاس���عة صباحا كم���ا يقتضى عليك اي���داع جوابكم 
التحريري خالل خمس���ة عشر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا 

تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا 
    )) مع  االحترام (( حرر في 2021/6/30م

  رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 
 اال�ستاذ / احمد مطر

     دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء 

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

الى المنفذ ضده / هاني خميس سالمة ابو سلوم   سكان رفح تل السلطان 
الشارع االول سابقا، خارج البالد حاليا 

أبلغك طبق���ا لاللت���زام المترتب عليك بموج���ب الحكم الص���ادر بتاريخ 
2020/3/2 ف���ي الدعوى الحقوقي���ة 2019/921 والمقامة بموجبه القضية 
التنفيذية رقم 2021/1526 بداية رفح والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ 
/ صمود محمد محارب ابو س���لوم والمنفذ ض���ده / المذكور اعاله والقاضي 
بإلزامك بتس���ليم ما وزنه ) 123.2 جرام ( من الذهب عيار 21 او ما يعادله 

وقت السداد لصالح طالبة التنفيذ .
لذا نكلف���ك بالوف���اء بالتزامك بدفع قيمة الس���ند واالضافة الى رس���وم 
والمصاري���ف وذلك بحضورك الى دائرة التنفي���ذ بمحكمة صلح رفح في 
غضون اس���بوعين من تاريخ هذا االعالن واذا لم تحضر فإن دائرة التنفيذ 

ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .
                     وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ,,,

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية رفح
ابراهيم ابو ريدة 

         دولة فل�سطني
       ال�سلطة الق�سائية 

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

مذكرة تبليغ طعن
ال���ى المطعون ضده / صاب���ر خميس محمد الحصري من غزة وس���كان 
الزيتون س���ابقا ومجهول محل االقامة في الضفة الغربية حاليا نعلمك 
ب���أن الطاعنة / رويدة رباح محمد ش���ال ووكيلتها المحامية دعاء زويد قد 
تقدمت بالئحة طعن لدى المحكمة العليا بتاريخ ) 2021/5/9( بخصوص 
قرار محكمة االس���تئناف رقم ) 8570( الصادر عن محكمة االس���تئناف 
الش���رعية المؤرخة في تاريخ 2021/4/7م الذي ينص على نقض الحكم 
االبتدائي الصادر بتاريخ 2021/1/11م بالتفريق بس���بب الغيبة والضرر 
عن محكمة الشجاعية الش���رعية المتكونة بينك وبين المدعية / رويدة 
رباح محمد ش���ال وعليك الرد عليها خالل عش���رة ايام من تاريخ تبليغك 

لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر بتاريخ 2021/6/30م 

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

 

اإعالن عن تغيري ا�سم �سيدلية 
نعلن للعموم عن تغيير اسم صيدلية الحياة الجديدة الواقعة في دير البلح 

شارع النخيل ليصبح صيدلية الدكتور كرم المركزية – عمارة فوزي عابد

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / ناريمان عبد العزيز احمد الفي  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )802606913( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، عن فحوى 
طلب عاجل تقدمت به الس���لطة الفلسطينية ل�«إسرائيل« 

للسماح بتزويدها بوسائل لقمع التظاهرات.
وذكرت الصحيفة الليلة قبل الماضية أن س���بب هذا الطلب 
العاج���ل هو اقت���راب نفاد مخ���زون قنابل الغ���از والقنابل 
الصوتية من مخازن األجهزة األمنية بعد اس���تخدامها ضد 

التظاهرات األخيرة التي أعقبت اغتيال الناش���ط السياسي 
نزار بنات.

وبينت الصحيفة أن مخزون قنابل الغاز وغيرها متوفر بالعادة 
لدى األجهزة األمنية الفلسطينية بموافقة إسرائيلية؛ حيث 
استخدمت الس���لطة خالل األيام األخيرة كميات كبيرة من 
قنابل الغاز والقناب���ل الصوتية ضد التظاهرات المناهضة 
لمقتل بنات. وقالت الصحيفة، إن السلطة تستعد إلمكانية 

استئناف التظاهرات مع نش���ر تقرير التحقيق في مقتل 
بنات خالل األيام القادمة.

في حين تتابع »إسرائيل« بقلق األحداث األخيرة في مناطق 
السلطة خشية زعزعة االستقرار األمني؛ حيث يعد االستقرار 
األمني في مناطق السلطة مصلحة إسرائيلية وذلك بفضل 

التنسيق األمني الوثيق بين الجانبين – حسب الصحيفة.
وقمعت أجهزة أمن الس���لطة في الضف���ة الغربية المحتلة 

مس���يرات غاضب���ة خرج���ت احتجاًج���ا على مقت���ل بنات، 
اس���تخدمت خاللها قوات األم���ن وعناصر بلب���اس مدني، 
اله���راوات والعصي وقناب���ل الغاز والصوت وغ���از الفلفل 

لتفريقهم.
وطالب المتظاهرون في هتافاتهم بتنحي رئيس السلطة 
محمود عباس واستقالة الحكومة برئاسة محمد اشتية الذي 

يشغل كذلك منصب وزير الداخلية.

واشنطن/ االستقالل: 
طالب 73 عضًوا بالكونغ����رس، الرئيس األميركي 
جو بايدن، بالتراجع عن سياس����ات ترمب المؤيدة 
ا عن إسقاط ما تسمى  ل�«إسرائيل«، واإلعالن رسمّيً

»صفقة القرن«.
وح����ث الموقع����ون على رس����الة س����لمتها عضو 
الكونغ����رس بيت����ي ماكول����وم، للبي����ت األبيض، 
الثالثاء، الرئيس بايدن على إلغاء عدة سياس����ات 
الس����ابقة، لكونها  اعتمدته����ا اإلدارة األميركية 
تجحف بالحقوق الفلس����طينية، وطالبوه بالعودة 
إلى السياسة األميركية المعتمدة منذ فترة طويلة 
تجاه الصراع بين فلس����طين و«إس����رائيل« بما في 

ذلك العودة لسياسة دعم »حل الدولتين«.
وطالب الن����واب ال�73، إدارة بايدن بس����حب خطة 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترمب المقترحة 
ا، وهي ما تعرف ب�«صفقة  للشرق األوسط رس����مًيّ
القرن«، ودعوه إلى سرعة فتح القنصلية األميركية 

في القدس لخدمة الفلسطينيين.
وذّكرت الرسالة بالسياسات، التي اعتمدتها إدارة 
ترمب وأبعدت اإلسرائيليين والفلسطينيين عن 
ح����ل الدولتين، ودفعت باتج����اه أزمات كما حدث 
خالل المواجهات األخيرة التي أشعلتها سياسات 
التوس����ع االس����تيطاني اإلس����رائيلي في شرقي 

القدس المحتلة وقصفها لقطاع غزة.
وقالت الرس����الة »كان ان����دالع العنف هذا تذكيًرا 
مؤلًما بأن الصراع اإلس����رائيلي الفلسطيني ليس 
ل����ه حل عس����كري، وال يمك����ن حل����ه إال من خالل 
الدبلوماس����ية وح����ل الدولتي����ن التفاوضي الذي 
يضمن الحقوق المدنية والسياس����ية والسالمة، 

وتقرير المصير لكال الشعبين«.

وحث المشرعون الديمقراطيون بايدن على عكس 
سياسات اإلدارة السابقة تجاه الصراع الفلسطيني 
اإلس����رائيلي بما يش����مل إصدار توجيهات لوزارة 
الخارجية والجمارك األميركية بعدِّ المستوطنات 

اإلسرائيلية غير متوافقة مع القانون الدولي.
وطالبت الرس����الة أيضا بإصدار بيان عن الرئيس 
األميركي بمعارضة البيت األبيض للطرد القسري 
للعائالت الفلس����طينية من منازلها في ش����رقي 

القدس وفي جميع أنحاء األراضي الفلسطينية.
كم����ا طالبت الرس����الة بايدن بإص����دار توجيهات 
للمؤسس����ات األميركية لتش����ير بجميع الوثائق 
الحكومية األميركية إل����ى الضفة الغربية وقطاع 
غزة على أنها أراض محتل����ة، كما طالبته باإلفراج 
فوًرا عن جميع المس����اعدات التي سبق أن حجبت 

عن الفلسطينيين.

وش����ددت الرس����الة على ضرورة قي����ام الخارجية 
األميركية بإصدار مواقف متس����قة واس����تباقية 
تش����مل إدانات علنية صارمة النتهاكات حقوق 
اإلنسان الفلس����طيني التي تمارسها »إسرائيل« 

وتقوض آفاق السالم.
وأكدت الرس����الة ضرورة اتخاذ خط����وات إضافية 
تس����هل على طرفي الصراع الحفاظ على إمكانية 
التوصل يوًما ما إلى حل الدولتين. وقال المشرعون: 
نعتقد أن الخطوة األولى للواليات المتحدة يجب 
أن تكون على وجه الس����رعة: اس����تعادة المواقف 
السياسية األميركية التي تعيد فتح آفاق السالم.

وحملت الرسالة تواقيع أعضاء كونغرس معروفين 
بدعم الحقوق الفلسطينية منهم: بيتي ماكولوم، 
م����اري نيومان، إله����ان عمر، مارك ب����وكان وجمال 

بومان.

ا 73 عضو كونغرس يطالبون بايدن بإسقاط »صفقة القرن« رسمّيً

»يديعوت«: السلطة طلبت من »إسرائيل« تزويدها بوسائل قمع التظاهرات

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة األسرى والمحررين، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلية تحتجز داخل ما 
يسمى عيادة »سجن الرملة« 12 أسيرا مريضا، يمرون بأوضاع صحية قاسية جدا، 
وكثير منهم يشتكون من مشاكل صحية حرجة كالسرطانات، وأمراض القلب، 
والشلل، واإلصابة بالرصاص، وهم بحاجة ماسة لمتابعة طبية لحاالتهم الصعبة.

وأضافت في تقرير لها، أمس األربعاء، إن من بين الحاالت المرضية، حالة األسير 
عماد الصوفي من قطاع غزة، الذي أصيب برصاص جيش االحتالل اإلس���رائيلي 
أثن���اء عملي���ة اعتقاله بالقرب من الش���ريط الحدودي، حي���ث أصيب برصاصة 
بالحوض وأخرى بالفخ���ذ األيمن، وأربع رصاصات بالفخذ األيس���ر، ووضعه آخذ 

باالستقرار، لكنه ما زال بحاجة لمراقبة طبية لحالته.
ولفتت إلى أن العيادات الطبية الموجودة في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، 
تفتقر إلى أدنى المقومات الطبية، ال س���يما عيادة معتقل »الرملة«، حيث إنها 
غير قادرة على معاينة وتشخيص ومعالجة الحاالت المرضية المتعددة، والدواء 

الوحيد المتوفر فيها حبة )األكامول( التي تقدم عالجا لكل مرض وداء.
وتابع���ت أن إدارة معتقالت االحتالل ال توف���ر ممرضين مختصين، بل تكتفي 
بتوظيف ما يس���مى بالممرضين الميدانيي���ن، ومتطوعين من جيش االحتالل 
ليس���ت لديهم أية خبرة في التعامل مع الحاالت المرضية الصعبة، وال يحملون 
المؤه���الت العلمية الالزمة، لذلك فإن األس���رى المرضى داخ���ل عيادة »الرملة« 
يعتمدون بشكل أساسي على أس���رى آخرين تطوعوا لخدمة رفاقهم المرضى، 

وتلبية حاجاتهم من بينهم األسيران إياد رضوان وسامر أبو دياك.
الجدير ذكره أن األس���رى المرضى المحتجزين حاليا داخ���ل العيادة إلى جانب 
المعتقل الصوف���ي، هم )خالد الش���اويش، ومنصور موق���دة، ومعتصم رداد، 
وناهض األقرع، وصالح صالح، ونضال أبو عاهور، وناظم أبو سليم، ونور بيطاوي، 

وأحمد فقها، وعبد الرحمن برقان، وماهر ضراغمة(.

هيئة األسرى: 12 أسيرًا 
محتجزين داخل عيادة 

»الرملة« بوضع صحي صعب
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تضامن مع س����لوان .. بس����فارة عمليات الهدم التي يش����رع بها االحتالل الصهيوني وتحديدا 
في حي س����لوان في القدس المختلة, واالشتباكات التي تش����هدها القدس بشكل يومي بين 
المقدس����يين وجنود االحتالل الصهيوني وقطعان المس����توطنين, وعمليات االعتقال واالبعاد 
القس����ري للفلس����طينيين عن مدينة القدس المحتلة, ومنع المرابطين وسدنة االقصى وبعض 
شيوخ االوقاف من الوصول الى باحات االقصى والصالة فيه, واجهها خطوة مستهجنة اقدمت 
عليها دولة االمارات العربية المتحدة, وهى فتح سفارة اسرائيلية في ابو ظبي واخرى ستفتتح 
في امارة دبي, فالعالقة بين االمارات واس����رائيل ليس����ت عالقة تب����ادل مصالح, ولكنها عالقة 
تالحم ال ترتبط بمعايير او مقاييس او احداث, على االقل من الجانب االماراتي, فاإلمارات تقيم 
عالقات مع نتنياهو وتنظم به قصائد ش����عر ماش����ي.. وتقيم نف����س العالقة مع نفتالي بينت 
وتنظم به قضايا شعر.. وتقيم عالقة اخرى مع يائير البيد وتدعوه الفتتاح السفارة الصهيونية 
في ابو ظبي, وهذه العالقة »الغير ش����رعية« ليس����ت مرتبطة بأش����خاص وال بمواقف, فاإلمارات 
يمكن ان تقيم عالقة مع اسرائيل حتى وهى تجتاح الدول العربية برمتها, الن سياسة االمارات 
»الالسياس����ية« قائمة فقط على التحالف مع اسرائيل بأي ثمن كان, ألنه باختصار عيال زايد ال 
يجيدون السياس����ة وال عالقة لهم بالسياسة, وال يفهمون ادنى معايير السياسة انما شغلهم 

يشبه »كيد النسا«. 
عيال زايد خلعوا برقع الحياء عن وجههم, وغرقوا في رذائلهم السياسية حتى الثمالة, ودخلوا 
في حالة عناد مع انفس����هم, وهم ال يعملون أي حساب للشارع الفلسطيني, وال للشارع العربي, 
وال حتى للعالم االس����المي, ووصلت وقاحة البعض للتش����كيك في وجود المسجد االقصى في 
الق����دس, والحديث عن الهيكل والديانة االبراهيمية التي فتحوا لها »اوكارا« اطلقوا عليها زورا 
وبهتانا اسم دور عبادة, وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله, وتجرؤوا على دين الله عز وجل 
وطغوا وبغوا وتجبروا, وكفروا بأنعم الله التي منحها لهم, ليتحالفوا مع الشيطان االكبر المسمى 
»اسرائيل« ويتاجروا بالقضية الفلس����طينية, ويقامروا بمصير الشعب الفلسطيني واالماراتي 
على حد س����واء, انهم يسعون الى االنسالخ عن محيطهم العربي واالسالمي, وكأنهم يعيشون 
في كوكب اخر, ويختطفون الش����عب االماراتي االصيل يصمونه بالتبعية لإلسرائيليين وقبول 
التعايش معهم على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية, هذا المنطق االعوج الذي ينتهجه 
عيال زايد, والذي يتناقض مع ادنى توجهات االماراتيين سيمثل نقمة عليهم, ويجعلهم في 
مواجهة دائمة مع كل من يعارض سياستهم, وفي حالة خوف وعدم استقرار, الن »اسرائيل« ال 
تستطيع ان تحمي اال نفسها, وال يمكنها حماية االخرين وهى دائما تتسلح باإلدارة االمريكية 

لتنوب عنها في معاركها في دول الجوار, تماما كما يحدث في العراق وفي سوريا. 
الكونغرس االمريكي طرح مشروع قرار لمعاقبة الدول العربية التي ال تقيم عالقات مع »اسرائيل« 
وه����ذا يوحي تماما بتوج����ه االدارة االمريكية لتحقيق رغبات »اس����رائيل« وتبني سياس����اتها 
ومواقفها, فإسرائيل تبحث عن تطبيع مجاني, وتفرض معادلة السالم مقابل السالم مع الدول 
العربية, وتفرض نفس����ها كقوة كبيرة مس����يطرة على المنطقة الشرق اوسطية, ومتحكمة في 
سياستها واقتصادها وثرواتها وثقافتها, وهذا الدور »إلسرائيل« مطلوب امريكيا, الن امريكا 
تعتبر وجود اسرائيل في المنطقة بمثابة نفوذ كبير لها وسيطرة حقيقية على منطقة الشرق 
االوس����ط, وكلتاهما تس����عى للهيمنة على المنطقة وادارتها في مصالحهما المشتركة, لذلك 
لم نفاجأ بتصريحات الرئيس األمريكي جو بايدن خالل اجتماع مع نظيره اإلس����رائيلي االثنين 
الماضي عندما قال إن التزامه تجاه إس����رائيل صلب وإنه يتطلع لالجتماع برئيس الوزراء الجديد 
نفتالي بينيت قريبا. وتابع بايدن »أستطيع أن أقول لك إن إيران لن تحصل أبدا على سالح نووي 
وأنا في الس����لطة«. وأكد بايدن أيضا دعمه التفاقات إسرائيلية لتطبيع العالقات مع دول عربية 
مضيف����ا أن »إس����رائيل« تحرز أيضا تقدما تجاه أفريقيا. فهذه تطلع����ات االدارة االمريكية لدور 
اسرائيل القادم في المنطقة, ويبدو ان االمارات هي اداة »اسرائيل« الختراق العواصم العربية, 
كما حدث في الس����ودان, وهو ما يوح����ى بمدى انزالق االمارات في تمري����ر مخططات ومؤامرات 
اسرائيل في المنطقة سواء على المستوى الداخلي الفلسطيني او على المستوى الخارجي في 

المنطقة.
ويبقى دور »اس����رائيل« واضحا في مشكلة سد النهضة وهى من يقف وراءها ويدعم الحكومة 
االمريكية, وقد اخذت االمارات في ذيلها لكي تورطها في العديد من المش����كالت التي ستدفع 
ثمنها حكومة االمارات حتما, فال يجوز لالمارات ان تلعب دور سياسة »كيد النسا« ألنها ال تتالءم 

مع ادنى معايير السياسة. 

سياسة كيد النسا اإلماراتية
رأي

م����ن النادر ف����ي التاريخ أن ُيذك����ر هذا المق����ام، فكما 
ِلِب،  َهَداِء َحْمَزُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَّ ُد الشُّ الحديث النبوي« )َسيِّ
َوَرُجٌل َقاَم ِإَلى ِإَماٍم َجاِئٍر َفَأَمَرُه َوَنَهاُه، َفَقَتَلُه( أو كما قال 
رس����ول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا إًذا حمزة رضي 

الله عنه قبل كل شيء؟
ألنه الس����يف الذي هّز أركان الوجود، وانتصر للمظلوم 
دون عهود، وق����ال كلمة الحق أمام طغي����ان الظالمين، 

وحارب حتى أتاه اليقين.
لذل����ك، من قام مقام الش����هادة ورف����ع لواءها، واقتدى 
بس����يدها حمزة، فإنه حامل الس����يف ال����ذي ال ينثني، 
الب����ادئ بموته حياة الش����هادة، التارك حج����ة من الله 

للناس في خلقه.
وعطًفا على س����يد الش����هداء، فحامل النور يقف وحيًدا 
ف����ي صح����راء العاديات أمام قس����وة المش����هد ويأس 
اللحظ����ة، ليقول كلمة الحق في وجه س����لطان ظالم، لم 
يك����ن وقوفه هذا إيذاًنا برخصة س����فك دمائه، بل قيد 

الصح����راء الذي ألهب مش����اعره، فتح����رك الوجدان كما 
الجبل الصامد في وجه الريح.

ن����زار، لم تكن كه����ؤالء الذين وقفوا طوي����اًل أمام هول 
اللحظ����ات األليم����ة متمعني����ن في بط����ون النصوص 
والمتون عن مخارج السياس����ة البله����اء، يبحثون فيها 
عن درء المفاس����د أولى من جل����ب المصالح، وتقديرات 
المواق����ف الجوفاء، اس����تجابًة للمصالح المرس����لة على 

البذل والعطاء.
إن هروب هؤالء اليوم هو هروب الذل والخنوع، في حين 

كنت مقتحًما بحور الظلمة مقتحًما نحو الحرية.
لماذا الخوف من الذين يلوذون بأفكارهم للموت؟

ألن الفكرة التي تسقى بالدموع والدم تبقى حيًة أقماًرا 
بين النجوم، يصرخ ويعلن في وجوهكم: أنا الحر وريث 

الشهداء، من ُيضرب بالسوط رفًضا للخنوع والذل.
ها هي قبلة الشهداء نحو السماء بابها.

عروج الش����وق للعلياء لمجاورة الرسول األعظم واألسياد 

الشهداء.
يا جالدي ال تهنأ اليوم بنزف دمائي ودمع أحبابي ويتم أوالدي.

فسيفي صليل، وزندي ثقيل، وجمعي ظهير.
أنا ت����راب القدس أثور في رحاها، وش����جر زيتون غرس 

في ثراها.
لن أجلي الزعيم للناس، ولن أحليه لعيونهم، ولن أسبح 

بحمده صباح مساء.
فلقد حطمت أصنام قريش، ولم يبق منها سوى سمات 

الجهل.
فإًذا، لن أقف عبًدا أمامكم.

أنا شهيد كل الغزوات.
لم أنحِن يوًما ذاًل لتلك السقطات.

أموت واقًف����ا صارًخا دون استس����الم: إلهي حررني من 
س����جون الظلمة، وأجج ن����ار الكرامة ف����ّي، وانقش على 
قلبي معنى اليقين، وارس����م بس����متي الحنون على كل 

المحبين.

الكولوس���يوم مسرح روماني يتّوس���طه حلبة ُمصارعة ُيحيط 
بها م���درج كبير من جميع الجهات، موج���ود في مدينة روما 
عاصمة اإلمبراطورية الروماني���ة القديمة قبل الميالد، كانْت 
ُتعق���د فيه مباريات المصارعة حت���ى الموت بين العبيد غير 
الرومان؛ ولذلك ُس���ميِّ الكولوس���يوم حلبة الم���وت، والعبيد 
هم أسرى الحرب ُيس���ّخرهم الرومان في شتى األعمال، ومن 
بينها المصارعة الُمميتة التي يدربونهم عليها ليزجوا بهم 
في مباريات مصارعة حتى الموت في مس���رح الكولوس���يوم، 
من أج���ل التس���لية الدموي���ة والُمتعة القاس���ية، وتنتهي 
كل مب���اراة مصارعة بقاتل ومقت���ول، والقاتل يصبح مقتواًل 
في مباراة الحقة، وهكذا تس���تمر دورة م���وت ال نهائية بين 
العبيد الضحايا خدمة للسادة الجالدين، في لعبة موت أبدية 
ُيوّزع فيها الس���ادة األدوار على العبيد، فيلعب بعضهم دور 

الضحية وبعضهم دور الجالد. 
الكولوس���يوم الروماني انتقل إلى العالم بأش���كال مختلفة 
بدون مس���رح فيه حلبة ومدرج، فاألرض كلها ُتصبح مس���رحًا 
كبيرًا يختل���ط فيه الممثلون بالجمه���ور، عندما يتحّول فيه 
بعض الضحايا جالدين بالوكالة خدمة للسادة، وحين ينقلب 
فيه بعض الُمستضعفين ُمستكبرين باإلنابة تقّربًا للطغاة... 
وفي ه���ذه الحالة يرت���دي الضحية عباءة الج���الد، ويضرُب 
الُمستضعُف بسوط الُمس���تكبر، ويقتُل الُمستذُل ببندقية 
 المغلوَب قد اقتدى 

َّ
الطاغية... فإذا ح���دَث ذلك فاع���رْف أن

 المقهوَر قد تماهى بصفات القاهر، 
َّ

بسلوك الغالب، واعلْم أن
 الُمعتدَى 

َّ
 السجيَن قد حاكى دور السجان، وتأكْد أن

َّ
وأدِرْك أن

عليه قد تّوحد بش���خصية الُمعتدي، وتيقْن أّن المقتوَل قد 
تقّمص روح القاتل. 

من أش���كال الكولوس���يوم الروماني القدي���م الُمتجدد على 

 بعَض األفارقة في غرب أفريقيا 
َّ

المس���رح العالمي الكبير أن
كان���وا يصيدون بني جلدتهم ويأس���رونهم وقد يقتلونهم 
خدمة ألس���يادهم تجار العبي���د األوروبيين المتوحش���ين؛ 
فيساهمون في تحويلهم إلى عبيد أذالء بعد أن كانوا سادة 
 بعَض الفرنسيين ساعدوا االحتالل األلماني النازي 

َّ
أعزاء. وأن

في احت���الل بالدهم في الح���رب العالمية الثاني���ة، وأقاموا 
حكوم���ة فيش���ي التابعة لالحت���الل، التي عق���دت اتفاقية 
ُمهينة للشعب الفرنسي، وشاركت قواتها الُمسلحة في قمع 
 بعَض 

َّ
المقاومة الوطنية الفرنسية خدمة للغزاة األلمان. وأن

الجزائريين الخونة قد تطّوعوا في الجيش الفرنس���ي الغازي 
لبالدهم، وشكلوا مجموعات عس���كرية ُعرفت باسم )كتائب 
الزواف(، فكانوا أش���د شراسة ووحش���ية من الفرنسيين ضد 
ش���عبهم، فس���اعدوا الجيش الفرنس���ي في احتالل المدن 
الجزائري���ة، وقمع الث���ورة الجزائرية، واس���تمروا كذلك حتى 

انتصار الثورة وزوال االحتالل. 
الكولوس���يوم الفلس���طيني ال يختل���ف كثيرًا ع���ن النماذج 
األفريقية والفرنس���ية والجزائرية، وإْن كان أكثر غرابًة وأشد 
عجبًا؛ ذل���ك بأّنه ُمغّل���ٌف بنظرية  ثورية اندث���رْت، وُمغّطى 
بفلس���فة وطنية درس���ْت، وُمس���تند إلى بقايا أطالل مشروع 
وطن���ي بائد، وُمرتكز على آثار فلول ثوار انقرضوا... وقام على 
أس���اس وجود س���لطة وطنية ُأريد لها أْن تكوَن جسرًا يربط 
بي���ن الثورة والدولة، فانهاَر الجس���ُر دون الوصول إلى الدولة 
أو الع���ودة إلى الثورة، فغرقْت الس���لطُة في بركٍة آس���نة من 
المصالح واالمتي���ازات ألولي األمر فيها، ثم تحّولت إلى عجٍل 
ُم من دون  ُس من دون التحرير، وبقرٍة حلوب ُتعظَّ ذهب���ي ُيقدَّ
العودة، وصن���ٍم حجري ُيعبُد من دون االس���تقالل... فأفرزت 
السلطة نخبتها الحاكمة والمحكومة بإرادة االحتالل، فارتدوا 

عباءته، وضربوا بسوطه، وقتلوا ببندقيته... فقاموا بدور الجالد 
والمس���تكبر والطاغية دفاع���ًا عن س���لطتهم وامتيازاتهم، 
ونس���وا ثورتهم ووطنهم وش���عبهم، بينما  ُكتَب على بقية 
الشعب خارج النخبة الحاكمة وأعوانهم وأتباعهم أن يقوموا 

بدور الضحية، فكان هذا هو الكولوسيوم الفلسطيني. 
أحد هؤالء الضحايا في الكولوسيوم الفلسطيني هو الشهيد 
المظلوم نزار بنات، المقتول ُظلمًا بغير حق على يد الجالدين 
م���ن بني جلدتهم، في مس���رحية حلبة الم���وت التي كتبها 
الطغاُة الُمحتلون، ووزعوا أدوارها على الش���عب الفلسطيني، 
ليكون الصراع فيها ما بين الضحايا والجالدين، وهم جميعًا 
ضحايا االحتالل، فالص���راع الحقيقي هو صراع بين الضحايا 
بأقنع���ة ُمزيفة بعضها بوجوه الضحايا وبعضها اآلخر بوجوه 
الجالدين، ليكونوا جميعًا ضحايا س���واء القاتل أم المقتول... 
فنزار بنات لم يحمل س���وطًا أو سيفًا أو بندقية ضد السلطة، 
فقط حم���ل الكلمة ض���د النخبة الحاكمة في الس���لطة على 
خلفية االنبطاح السياس���ي، والفساد االقتصادي، والتنسيق 
األمن���ي، فدفع حياته ثمنًا لكلمته فاس���تحق لقب )ش���هيد 

الكلمة(. 
الكلمة التي ُاستش���هد من أجلها نزار بنات هي الكلمة التي 
 

َّ
قال عنها ش���هيد آخر ذهب ضحية الكلم���ة عندما قال: »إن
كلماتنا تظل عرائس من الشمع، حتى إذا ما متنا في سبيلها 
دب���ت فيها ال���روح وُكتبت له���ا الحياة«، ف���إذا كانت كلمات 
الش���هيد نزار بنات في حياته س���ياطًا من حجٍر تلسع ظهور 
الفاس���دين، فإنها ستكون بعد مماته قضبانًا من ناٍر تقصم 
ظهور الفاس���دين، وإذا ُدفن جس���د نزار بنات ف���ي التراب، 
ل كالروح تس���ري في األحياء حتى تدفَن  فإّن كلماته س���تظَّ

الفاسدين في التراب. 

نزار بنات.. مداد النور والدم.. كيف تكون وريثًا لسيد الشهداء؟!

»الكولوسيوم« الفلسطيني

 بقلم األسير اسالم حامد

بقلم د. وليد القططي

ضاق���ت دولة بولندا ذرع���ًا باالبتزاز اإلس���رائيلي، وأصدرت القوانين 
الخاص���ة به���ا، والتي تتنكر لألكاذيب اإلس���رائيلية ع���ن المحرقة، 
وترفض تحميل الشعب البولندي المسؤولية عن األكذوبة التي امتد 
عمرها لقرابة ثمانين عامًا من االبتزاز السياسي والمالي، والذي أسفر 
عن دعم سياسي غير محدود للعدوان، وعن جني مليارات الدوالرات، 
تعويضًا عن أم���الك اليهود البولنديين المص���ادرة في زمن الحرب 

العالمية الثانية، أو المؤممة لصالح الشعب البولندي.
لقد ق���ررت حكومة بولن���دا التمرد عل���ى بيت الطاعة اإلس���رائيلي، 
وع���دم التفريق بين األعراق واألديان داخ���ل بولندا، وإذا كان بعض 
اليه���ود البولنديي���ن قد تعرض���وا للقتل، فقد تع���رض أضعافهم 
من البولنديي���ن اآلخرين للقتل، فلماذا العنصري���ة في التعامل مع 
اليهود بش���كل يختلف عن غيرهم؟ هذا هو منط���ق رئيس الوزراء 
البولندي، الذي كان جريئًا وشجاعًا، وأقسم أنه لن يدفع دوالرًا واحدًا 
لليه���ود تعويضًا، وكذلك فعل وزير الخارجية البولندي، وهكذا كان 
مزاج الش���عب البولندي الذي ص���وت برلمانه بأغلبية س���احقة على 

القانون؛ الذي يحمي ممتلكات الش���عب البولندي من االبتزاز، وهذا 
ما أغض���ب وزير الخارجية اإلس���رائيلي يائير البي���د، فاعترض على 
القانون البولندي، واعترض على السياس���ة البولندي، بشكل خال من 
الدبلوماس���ية، وقال: إن هذا القانون آثم، لي���س ثمة قانون بإمكانه 

تغيير التاريخ.
وهنا ال بد من وقفة عربية فلس���طينية على حدي���ث وزير الخارجية 
اإلس���رائيلية، وهو يقول جمل���ة: ليس ثمة قان���ون بإمكانه تغيير 
التاريخ! وهذه حقيقة علمية تمطت ظهرها األكاذيب اإلس���رائيلية، 
وصهل���ت بمصالحهم في كل أرج���اء األرض، حقيقة يتغافل عنها 
ح���كام العرب، أصح���اب الحق في أرض فلس���طين، والذي���ن ألزموا 
أنفس���هم بقوانين واتفاقيات مع اإلس���رائيليين، ال يمكنها تغيير 

التاريخ.
فكيف نسي حكام العرب وحكام الفلسطينيين تاريخهم وحقوقهم 
على أرض فلسطين؟ في الوقت الذي لم ينس اليهودي اإلسرائيلي 
أكاذيب���ه عل���ى أرض البولنديين؟ وكيف نس���ي ح���كام العرب بعد 

التوقيع على االتفاقيات ماليين الالجئين الفلسطينيين المشردين 
في أصقاع األرض؟ وكيف نسي حكام العرب والفلسطينيين األرض 
الفلس���طينية التي اغتصبها الصهاينة قبل أكثر من سبعين عامًا؟ 
ويش���هد على ذلك كل قادة العالم وزعمائه األحياء منهم واألموات، 
الذين ش���جعوا في لحظة تعاطف مع األكذوبة عن المحرقة، ودعموا 
الصهاينة بالمال والسالح، إلقامة دولة اسمها إسرائيل على األرض 

الفلس���طينية، وعلى حس���اب س���كانها الذين ما زالوا الجئين.
فمتى س���يصحو ح���كام الش���عوب العربية من غفل���ة التوقيع على 
االتفاقيات مع دولة ال تصون كرامة األمم، وال تحترم إرادة الشعوب، 
وتصر على أن تكون فوق القانون الدولي، وتتدخل في أدق تفاصيل 

حياة األوروبيين واألفريقيين واألمريكيين وغيرهم؟
صحوة الش���عب البولندي عل���ى أكاذيب الصهاينة ليس���ت األولى، 
فهناك أصوات بدأت تعلو ف���ي كل البالد األوروبية، تتحدى االبتزاز 
اليهودي لثرواتهم، وتعيب على الساس���ة ضعفهم أمام التس���لط 
اإلس���رائيلي، وهو يفرض عليهم الضرائ���ب، وكأن بالد أوروبا أراض 

فلس���طينية محتلة من هذه الدولة المتسلطة، فجاء القرار البولندي 
باالنفالت من حظيرة الطاعة اإلس���رائيلية، كمقدم���ة لتمرد أوروبي 
وغرب���ي، ظه���رت مالمحه ف���ي كثير م���ن المس���يرات الجماهيرية 
المناهضة للسياس���ة اإلس���رائيلية في األراضي المحتلة، وتجس���د 
ميدانيًا بخروج الماليين من ش���عوب أوروبا ضد العدوان اإلسرائيلي 
على قطاع غزة، فإذا بالطائرات اإلس���رائيلية والصواريخ اإلسرائيلية 
الت���ي قصفت غزة، وهدمت األبراج فيها، تقصف في الوقت نفس���ه 
رأس المال الفكري، والسياسي واالقتصادي اإلسرائيلي، الذي سيطر 

على حياة الشعوب األوروبية عشرات السنين.
التم���رد البولندي بداية لتمرد كل أوروبا، فالتش���ريعات البولندية ال 
تق���ف خلف الحدود، إنها تطوف بجرأتها كل المدن األوروبية، وهي 
مادة التحريض على تهش���يم رأس عجل المحرقة، الذي ظل مقدسًا 
لعشرات الس���نين، وهذا مكسب سياسي استراتيجي، أسهمت في 
إنجازه المقاومة الفلس���طينية في قطاع غ���زة، وهي تفضح الجرائم 

اإلسرائيلية، وتكشف عن عورة الدولة اإلرهابية.

بقلم: د. فايز �أبو �شمالةتسلط إسرائيلي، وتمرد دولي.. بولندا تعلق الجرس
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رام الله/ االستقالل: 
قال الجه����از المركزي لإلحص����اء الفلس����طيني، إن الرقم 
القياس����ي العام ألس����عار المنتج، س����جل ارتفاعًا نسبته 
0.51% خالل ش����هر أيار 2021 مقارنة مع ش����هر نيسان 
2021، وبلغ الرقم القياس����ي العام 97.91 خالل شهر أيار 
2021 مقارنة ب� 97.41 خالل ش����هر نيس����ان 2021 )سنة 

األساس 2019 = 100(.
وأوض����ح اإلحصاء ف����ي بيان صحفي ام����س األربعاء، الرقم 
القياس����ي ألس����عار المنتج للس����لع المصدرة من اإلنتاج 
المحلي سجل ارتفاعًا نسبته 1.67%، وبلغ الرقم القياسي 
ألسعار المنتج للسلع المصدرة من اإلنتاج المحلي 103.26 
خالل شهر أيار 2021 مقارنة ب� 101.56 خالل شهر نيسان 

2021 )سنة األساس 2019 = 100(.
وسجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة 
محليًا من اإلنت����اج المحلي ارتفاعًا نس����بته 0.38%، وبلغ 
الرقم القياسي ألس����عار المنتج للسلع المستهلكة محليًا 
97.34 خالل شهر أيار 2021 مقارنة ب� 96.97 خالل شهر 

نيسان 2021 )سنة األساس 2019 = 100(.
وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 
الهواء ارتفاعًا نس����بته 8.85%، والتي تش����كل أهميتها 

النسبية 8.23% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي 
وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا نسبته 4.74%، والتي 

تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية 
ارتفاعًا نس����بته 2.01%، والتي تشكل أهميتها النسبية 

58.92% من س����لة المنتج، وذلك بس����بب ارتفاع أس����عار 
صناع����ة الحديد والصلب األساس����ية بنس����بة %10.48، 
وأس����عار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات 
والمعدات بنس����بة 9.59%، وصناع����ة األعالف الحيوانية 
المحض����رة بنس����بة 6.42%، وصناعة منتج����ات مطاحن 
الحبوب بنس����بة 3.83%، وصناعة األثاث بنسبة %3.52، 
وصناع����ة المالب����س بنس����بة 0.86%، وصناعة الخش����ب 
ومنتجات الخش����ب والفلين عدا صناع����ة األثاث، وصناعة 
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بنسبة %0.80، 
وصناع����ة منتج����ات المط����اط واللدائن بنس����بة %0.72، 

وصناع����ة الزيوت والده����ون النباتية والحيوانية بنس����بة 
0.54%، رغ����م انخفاض أس����عار تجهيز وحف����ظ الفواكه 
والخض����راوات بمق����دار 0.66%، وأس����عار تجهيز وحفظ 

اللحوم بمقدار %0.39.
وش����هدت أس����عار منتجات صناعة التعدين واستغالل 
المحاجر ارتفاعًا نس����بته 0.78% خالل ش����هر أيار 2021، 

والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.
وأش����ار اإلحصاء إلى أن أسعار الس����لع المنتجة من نشاط 
الزراعة والحراجة وصيد األسماك سجلت انخفاضًا مقداره 
5.27%، والتي تش����كل أهميتها النسبية 29.94% من 

س����لة المنتج، وذلك النخفاض أسعار السلع ضمن نشاط 
زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار %13.72.

أوضح المرك����ز إلى انه نتج عن ه����ذا االنخفاض انخفاض 
أس����عار بعض الحبوب، حيث بلغ متوس����ط س����عر القمح 
77.62 ش����يقل/50كغم، ومتوسط سعر الشعير 117.96 
شيقال/50كغم، وأسعار معظم أصناف الخضراوات حيث 
بلغ متوسط سعر البقدونس 2.99 شيقل/كغم، ومتوسط 
س����عر بندورة بي����وت بالس����تيكية 1.15 ش����يقل/كغم، 
ومتوسط سعر خيار بيوت بالستيكية 1.73 شيقل/كغم، 
ومتوس����ط سعر كوس����ا صغير الحجم 1.95 شيقل/كغم، 
ومتوس����ط سعر الباذنجان 1.06 ش����يقل/كغم، ومتوسط 
س����عر فاصولياء خضراء 3.17 ش����واقل/كغم، ومتوس����ط 
سعر بصل جاف 1.18 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل 
أخضر حار 1.68 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.14 

شيقل/كغم.
وأضاف«  وأس����عار الس����لع ضمن نش����اط صيد األسماك 
بمق����دار 6.94%، وأس����عار الس����لع ضمن نش����اط اإلنتاج 
الحيواني بمقدار 1.92%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف 
عس����اف 32.37 شيقال/كغم، ومتوسط س����عر ماعز بلدي 
حي 33.64 ش����يقال/كغم، ومتوس����ط س����عر دجاج الحم 
صوص عمر يوم 2.56 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بيض 
طازج - حجم 2 كغم 9.28 ش����يقل/2كغم، على  الرغم من 
ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة 
المعمرة بنسبة 1.85%، وبلغ متوسط سعر الليمون 1.93 
شيقل/كغم، ومتوسط سعر المشمش 6.00 شواقل/كغم، 

ومتوسط سعر خوخ بلدي 2.97 شيقل/كغم«.

اإلحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.51 % خالل أيار المنصرم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نقل����ت صحيفة جيروزاليم بوس����ت اإلس����رائيلية 
عن مصدر أمني إس����رائيلي قوله إن أموال المنحة 

القطرية ما زالت ممنوعة من دخول قطاع غزة .
وقال����ت الصحيف����ة إن����ه ومن����ذ انته����اء العملية 
العسكرية األخيرة على قطاع غزة نهاية شهر مايو 
الماضي ، ربطت »إسرائيل« جهود إعادة اعمار غزة 
وأم����وال المنحة القطرية بقضية الجنود األس����رى 

الموجودين لدى حماس في القطاع.
وأش����ارت الى أن »إس����رائيل« كانت ال تشترط قبل 
ذلك رب����ط إدخال أموال المنح����ة القطرية الى غزة 

بقضية األسرى اإلسرائيليين في القطاع.
وذكرت الصحيفة أن ل����دى قطاع غزة ثالثة معابر 
رئيس����ية تربطه بالعالم الخارجي وهي: معبر رفح 
والذي يربط غزة بمصر، ومعب����ر بيت حانون - إيرز 
والذي يربط غزة بإس����رائيل، ومعبر كرم أبو س����الم 

التجاري مع اسرائيل.
وقد قامت »إسرائيل« بإغالق معبري إيرز وكرم أبو 
س����الم خالل معركة »سيف القدس« في مايو/أيار 

ولم تعد فتحهما بالكامل حتى اآلن.
وقالت الصحيفة أن منع إعادة فتح المعابر مع غزة 
بالكامل ش����كل مشكلة كبيرة في كيفية التعامل 
مع المواد ذات االس����تخدام المزدوج إلعادة اإلعمار 
والوقود االزم لتش����غيل محطة توليد الكهرباء في 
غزة، ولم تسمح اسرائيل بدخول الوقود الى قطاع 

غزة اال يوم االحد الماضي.
أضافت صحيفة »جيروزاليم بوست« أن قطر تمول 
إدخال الوقود الالزم لتش����غيل محط����ة الكهرباء 
في غ����زة، وكان����ت تزود قط����اع غ����زة بمدفوعات 
نقدية تس����تفيد منها حركة حم����اس، والتي لم 
تستأنف حتى اللحظة، ويرجع ذلك إلى المخاوف 
اإلسرائيلية من أن تستخدم حماس هذه األموال 
إلعادة التس����لح لش����ن هجمات مس����تقبلية ضد 

إسرائيل.
وأكدت الصحيفة نق����ال عن مصدر أمني كبير في 
»إس����رائيل« أن )ت����ل أبيب( ما زال����ت تمنع ادخال 
األم����وال القطرية ال����ي قطاع غزة ب����دون التوصل 
التفاق حول األس����رى وضمان ع����دم وصول هذه 

األموال لحركة حماس ، حسب قولها.
ذك����رت »جيروزاليم بوس����ت« أنه ت����م عقد ثالثة 
اجتماعات رفيعة المس����توى في »إسرائيل« هذا 
األس����بوع، حيث تصر على ربط إع����ادة تأهيل غزة 
بعودة الجنود اإلسرائيليين واألسري المحتجزين 

لدى المقاومة في غزة.
وكان رئيس الوزراء االسرائيلي نفتالي بينت قد أثار 
هذه المسألة يوم األحد خالل أول مكالمة هاتفية 
له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيس����ي منذ 

توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
وتحاول مص����ر واالمم المتحدة التوس����ط لتثبيت 
وقف إطالق النار في غزة والتوسط لتنفيذ صفقة 

تبادل األسري بين اسرائيل وحماس.
وأك����دت صحيف����ة »جيروزاليم بوس����ت« أن األمم 
المتحدة هي المؤسسة الرئيسية المكلفة بتنظيم 
المس����اعدات اإلنس����انية لغزة، وتعمل أيضا على 
وضع آلية للسماح بإرسال المساعدات إلى غزة من 
شأنها أن تمنع حماس من تحويل المواد واألموال 

من أجل بناء ترسانتها من جديد.

صحيفة اسرائيلية: األموال القطرية ما زالت ممنوعة من دخول غزة

رام الله / االستقالل:
 أعلن مكتب رئيس الوزراء، عن منحة جديدة من الصناديق العربية واإلسالمية 
بقيمة 17 مليون دوالر، لصالح مش����اريع في قطاعات الصحة والحكم المحلي 
في الضف����ة الغربية وقطاع غزة بما فيها المخيم����ات، ضمن المرحلة الثانية 

لالعتمادات السنوية لصندوق األقصى للعام 2020.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد اش����تية، أمس األربعاء، فقد 
تضمنت المش����اريع المعتمدة أعمال البناء والتشطيب لمستودعات األدوية 
والعيادات الخارجية والصيدلية في مستش����فى ثابت ثابت، وتوسيع قسم 
النسائية والجراحات وبناء صيدلية ومس����تودعات أدوية في مستشفى رام 
الله، وتأهيل وتطوير أقس����ام مستشفى يطا، وتشطيب وتجهيز مستشفى 
محمود عباس، إضافة لتوفير جهاز تصوير شعاعي متطور وجهاز التراساوند 
لصال����ح وزارة الصح����ة، وبتنفيذ المجلس االقتصادي الفلس����طيني للتنمية 

واالعمار.
كما تتضمن ثالثة مشاريع تأهيل طرق رابطة في محافظات الخليل، وطولكرم، 
وجنين، ومش����روعين لصالح وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش����غيل الالجئين 
الفلس����طينيين »األونروا«، إلعادة تأهيل مس����اكن الالجئي����ن في قطاع غزة، 
ومشروع إدارة النفايات الصلبة في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وثمن رئيس الوزراء الدعم المقدم من الصناديق العربية واإلس����المية، مشيرا 
إل����ى أهمية توحي����د آلية العمل بي����ن كافة الصناديق العربية واإلس����المية 
والحكومة الفلس����طينية، وتمتين س����بل التنس����يق والتع����اون بينها، لربط 
المشاريع المقدمة مع برامج وخطط الوزارات المختصة، والتركيز على قطاعات 
الصحة والتعليم والبنى التحتية، ال سيما في المناطق المسماة »ج« والقدس 
وقطاع غزة، من أجل تعزيز صمود أبناء ش����عبنا خاصة ف����ي القدس واألغوار 

والمناطق المهددة بالجدار واالستيطان.
الجدير بالذكر، أن إجمالي الدعم العربي واإلس����المي المقدم للعام 2020 بلغ 
حوالي 50 مليون دوالر، لصالح مشاريع وأولويات الوزارات، خصص منها مبلغ 
10,850 ملي����ون دوالر ضمن المرحلة األولى لصالح مش����اريع البنية التحتية 
في قطاع����ات الصحة والتعليم في الضفة والقطاع، ومش����روع إعمار وترميم 
العقارات السكنية والمباني العامة والتجارية في مدينة القدس، إضافة إلى 
اعتماد مبلغ 10 ماليين دوالر لصالح دعم مشاريع االسكان في مدينة القدس.
يشار إلى أنه سيتم تخصيص المبلغ المتبقي ضمن المرحلة الثالثة في شهر 
أيلول/ س����بتمبر من العام الجاري، لصالح مش����اريع البنية التحتية في قطاع 

الحكم المحلي لكل من الضفة بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة.

إقرار مشاريع بـ 17 مليون دوالر 
ممولة من الصناديق العربية

رام الله/ االستقالل: 
قال جهاز االحصاء الفلس���طيني، أمس األربعاء، 
إن الناتج االجمالي في فلسطين نما بنسبة %2 

بالربع األول من 2021 على أساس سنوي.
وأضاف االحص���اء في بيان صحف���ي، أن الناتج 
االجمالي س���جل أعلى نس���بة نمو في قطاعات 
الخدمات واالنشاءات والنقل والتخزين، بما يصل 

ل� 7% في كل قطاع.
أوض���ح اإلحصاء أن النش���اطات الس���ابقة تالها 
نش���اطات التج���ارة بالجمل���ة والتجزئة وإصالح 
المركبات والدراجات النارية بنسبة وصلت %3، 

تبعتها أنشطة المال والتأمين ب� %2.
وأشار االحصاء، الربع األول 2021 سجل انخفاضًا 
بنس���بة 6% مقارن���ة بالرب���ع األخير م���ن العام 
الماضي، باستثناء الموسمية، على سنة أساس 

.2015
وبين أن الناتج االجمالي بالربع األول 2021 وفقًا 
لألس���عار الثابتة بالضفة الغربية وصل 2,974 

مليون دوالر ، وفي قطاع غزة 634 مليون دوال.
وقدر نصيب الشخص الواحد في فلسطين من 
الناتج االجمالي وفقًا لألسعار الثابتة 738 دوالر 
بالربع األول 2021، محقق���ًا صعودًا 1% مقارنة 

بالربع األخير من العام الماضي.
وبلغ نصيب الفلس���طيني م���ن الناتج بالضفة 
الغربي���ة1,060 دوالر خالل الرب���ع األول 2021، 
بنس���بة صعود 1% مقابل الربع األخير من العام 
الماض���ي، وفي قطاع غزة بلغ نصيب الش���خص 
الواح���د 304 دوالرات خ���الل ذات الرب���ع محققًا 
صع���ودًا 2% مقارنة مع الرب���ع األخير من العام 

الماضي.
والنات���ج االجمالي هو مؤش���ر لقي���اس القيمة 
النهائية والثابتة للس���لع والخدمات في الدولة 

ضمن نطاقها المحدد.

الناتج اإلجمالي بفلسطين ينمو بنسبة 2 % بالربع األول 2021
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أديس أبابا / االستقالل: 
كش����فت الس����لطات اإلثيوبية، أمس األربعاء، أن الجيش اإلثيوبي غادر 
عاصمة إقليم تيغراي، ميكيل����ي، ألن البالد معرضة لهجوم من الخارج، 
مشيرا إلى أن الجيش قادر على العودة في غضون أسابيع إذا لزم األمر.

وحس����ب »رويترز«، قال المتحدث باسم فريق العمل الحكومي اإلثيوبي 
المعني بإقليم تيغراي رضوان حسين للصحفيين، إن وقف إطالق النار 
خذ ألسباب إنسانية«. المعلن يوم االثنين كان بناء على قرار سياسي »اتُّ

وأضاف »إذا تطل����ب األمر، بمقدورنا دخول ميكيلي بس����هولة ويمكننا 
الدخول في أقل من 3 أسابيع«.

وتابع »إثيوبيا معرضة لهجوم من الخارج« ولكنه لم يحدد جهته بشكل 
صريح.

م����ا نقلت الوكالة عن الضابط بالجيش اإلثيوبي باش����ا ديبيلي، قوله إن 
»الجيش غ����ادر ميكيلي ألنه بحاجة لالس����تعداد لتهديدات أخرى غير 

تيغراي«.
وأضاف »لم تعد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تشكل تهديدا، لكن 

لدينا تهديد أكبر على المستوى الوطني علينا تحويل انتباهنا إليه«.
كانت جبهة تحرير تيغراي – الحزب الحاكم لإلقليم سابقا – أعلنت يوم 
االثنين، أنها عادت إلى الس����يطرة على عاصمة اإلقليم ميكيلي، بعد ما 
يقرب من ثمانية أشهر من القتال، فيما أعلنت الحكومة المركزية التي 

أطاحت بها وقف إطالق نار فوري من جانب واحد.
بدأت إثيوبيا حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر/ تش����رين الثاني العام 
الماض����ي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة »تحرير 
ش����عب تيغراي« ضد الجيش اإلثيوبي، متعهدة بأنه����ا لن تأخذ وقتا 

كبيرا، إال أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.
وُقتل اآلالف وُأجبر نحو مليوني ش����خص على ترك ديارهم في تيغراي 
بعد ان����دالع الصراع بين الجبهة الش����عبية لتحري����ر تيغراي والجيش 
اإلثيوبي، ودخلت ق����وات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم 

الحكومة.
وتج���دد الصراع م���ع عمليات فرز األص���وات في أعق���اب االنتخابات 
اإلثيوبية العامة، التي جرت األس���بوع الماض���ي، دون التصويت في 
منطقة تيغراي الش���مالية وأج���زاء أخرى مضطربة، وم���ع ذلك، اعتبر 

رئيس الوزراء آبي أحمد هذه االنتخابات »يوما تاريخيا إلثيوبيا«.

طهران/ االستقالل: 
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني -خالل اجتماع 
للحكوم���ة- إن طهران ال تهدف المتالك الس���الح 
النووي، مؤكدا س���عي بالده لفعل كل ما هو ممكن 

إلعادة تفعيل االتفاق النووي.
وأضاف روحاني أن الشعب اإليراني ما يزال يواجه 
ما وصفه باإلرهاب االقتصادي األميركي، وأن إدارة 
بايدن تواصل سياس���ة الح���رب االقتصادية التي 
بدأها الرئيس السابق دونالد ترامب؛ وذلك بالرغم 
من اعتراف اإلدارة األميركية الحالية أن انس���حاب 
واش���نطن من االتفاق النووي كان خطأ كبيرا وأنها 

تريد العودة لالتفاق.
وتابع الرئيس اإليراني »أؤكد للشعب أننا لم ندخر 
جه���دا ولم نتراجع في هذا المس���ار، وفعلنا كل ما 
في وس���عنا إلعادة تفعيل االتفاق ولن نتراجع عن 

تحقيق حقوق شعبنا«.
ومن جهتها، قالت الحكومة اإليرانية إنها اتخذت 
قرارها بشأن محادثات فيينا، وإنه حان الوقت كي 

تتخذ األطراف األخرى القرارات الالزمة.
وأكد المتح���دث باس���م الحكوم���ة اإليرانية علي 
ربيع���ي أن كل ما يجب أن يتم التفاوض بش���أنه 
في فيينا قد تم بحثه، وعلى جميع األطراف اتخاذ 
قرارها، مش���يرا إلى أن بالده اتخذت قرارها بش���أن 

هذه المحادثات.
وأوض���ح ربيعي أن���ه ال يمك���ن التكه���ن بنتائج 

المفاوضات ف���ي فيينا، وحدوث توافق على جميع 
النقاط.

وأك���د المس���ؤول اإليران���ي أن هن���اك اتفاقا في 
محادثات فيين���ا على رفع العقوبات عن القطاعات 

األساسية في اقتصاد البالد.
ب���دوره، قال وزي���ر الخارجي���ة األميرك���ي أنتوني 
بلينكن إنهم تغلبوا عل���ى عقبات في المحادثات 
غير المباش���رة مع إيران، لكن ما تزال هناك بعض 

االختالفات الجوهرية.
وفي رّد له على سؤال بش���أن ما تتوقعه بالده من 
الرئي���س اإليراني الجديد إبراهيم رئيس���ي -على 
مائدة المفاوضات الجارية في فيينا حول البرنامج 

النووي اإليراني- قال بلينكن »في إيران، يتم اتخاذ 
القرارات من قبل المرشد األعلى علي خامنئي«.

وأض���اف بلينك���ن: الكرة اآلن في ي���د إيران بعد 6 
جوالت م���ن المحادثات غير المباش���رة في فيينا، 
وس���نرى م���ا س���تقرره، وال نعلم إن كان المرش���د 
اإليران���ي مس���تعدا لفعل م���ا يلزم للع���ودة إلى 

االمتثال الكامل لالتفاق النووي.
من جهة أخرى، ناشد غوتيريش إدارة بايدن رفع أو 
اس���تثناء كل العقوبات المفروضة على إيران وفقا 
التف���اق عام 2015 الذي يه���دف لمنع طهران من 

تطوير سالح نووي.
وحث غوتيريش -في تقرير لمجلس األمن الدولي- 
االس���تثناءات  »تمديد  عل���ى  المتحدة  الوالي���ات 
المرتبط���ة بالتج���ارة ف���ي النفط م���ع الجمهورية 
اإليرانية وتجديد االستثناءات كاملة  اإلس���المية 

لمشروعات منع االنتشار النووي«.
وقال غوتيريش »أناش���د الواليات المتحدة رفع أو 
اس���تثناء عقوباتها المتضمنة ف���ي الخطة«. كما 
ناشد المس���ؤول األممي إيران العودة إلى التنفيذ 

الكامل لالتفاق.
ويبح���ث مجلس األم���ن الدولي -المؤل���ف من 15 
بلدا- تقرير األمين العام نصف السنوي عن تنفيذ 
قرار عام 2015 الذي يضم���ن االتفاق النووي بين 
إيران والواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا 

وروسيا والصين.

الحكومة تؤكد أنها اتخذت قرارها بشأن محادثات فيينا 
روحاني يتهم إدارة بايدن بمواصلة الحرب االقتصادية على بالده

إسالم أباد/ االستقالل:
نفت المتحدثة الرس���مية باس���م البعثة الدائمة لباكستان ما تناولته األخبار 
عن زيارة مسؤول باكستاني إلسرائيل س���را في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

الماضي.
وردت المتحدثة باس���م البعثة، الدكت���ورة مريم خان، حول ما ورد في صحيفة 
»إس���رائيل اليوم« األس���بوع الماضي حول زيارة مستش���ار باكستاني يحمل 

الجنسية البريطانية إلسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وجاء في الرد الرس���مي للبعثة في بيان يحمل رقم 2021/299 صادر عن وزارة 
الخارجية الباكس���تانية ما يلي: »ردا على استفسارات من وسائل اإلعالم حول 
زيارة مزعومة للمستش���ار الس���ابق لرئيس الوزراء للقضايا الخارجية، سيد ذو 
الفق���ار بخاري، هذا ما صرح به متحدث باس���م الخارجية الباكس���تانية: هذه 
تقارير مضللة وال أساس لها من الصحة. لم تحدث أي زيارات إلى إسرائيل من 
هذا القبيل. وللعلم فقد صدر بيان يس���تنكر مثل هذه االدعاءات عن مساعد 

رئيس الوزراء السابق نفسه«.
وللعل���م، يتابع البيان، »فق���د ردت وزارة الخارجية على مث���ل هذه االدعاءات 
بتاريخ 18 كانون األول/ديس���مبر 2020. وكما أكدنا م���رارا وتكرارا ال يوجد أي 
تغيير في موقف باكستان المبدئي. باكستان قد دعت مرارا إلى الحل القائم 
على الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وتكون القدس الش���ريف عاصمة 

للدولة الفلسطينية«.
وكان���ت الصحيفة قد ادعت أن مستش���ار رئيس الوزراء الباكس���تاني قد قام 
بزيارة قصيرة إلس���رائيل في األس���بوع األخير من تش���رين الثان���ي/ نوفمبر 
مستخدما جواز س���فره اإلنكليزي وأنه التقى عددا من المسؤولين بمن فيهم 
رئيس الموس���اد السابق، يوس���ي كوهين، ونقلت الصحيفة أن الزيارة جاءت 

نتيجة ضغوط شديدة من دولة اإلمارات العربية المتحدة

باكستان تنفي قيام أي 
مسؤول فيها بزيارة »إسرائيل« 

اثيوبيا: الجيش غادر تيغراي ألن البالد 
معرضة لهجوم خارجي يجب االستعداد له

كابول/ االستقالل: 
أعادت حركة طالبان السيطرة على منطقة في والية بلخ 
)شمالي أفغانس���تان( ويأتي هذا التطور بعيد تسليم 

القوات األلمانية قاعدتها بالوالية.
وقالت مص���ادر إعالمية إن حركة طالب���ان أعلنت امس 
األربعاء س���يطرتها عل���ى مقر مديرية كل���دار في بلخ، 

مشيرة إلى أن مصادر أمنية حكومية أكدت الخبر.
وأضافت أن مقاتلي طالبان كانوا قد سيطروا قبل 4 أيام 

على كلدار قبل أن تطردهم منها القوات الحكومية.
وأش���ارت إل���ى أن طالب���ان بات���ت تس���يطر اآلن على 
مديريتي���ن من بي���ن 12 مديرية في والي���ة بلخ، حيث 
كانت الحركة سيطرت على مديرية زارع في 12 يونيو/

حزيران الجاري.
وأشار إلى تقارير عن س���يطرة الحركة على 50 مديرية 
م���ن بين أكثر من 300 مديرية في عموم أفغانس���تان 
من���ذ مايو/أيار الماضي، وخاصة الش���مال والغرب، كما 
أشار إلى تأكيد الحكومة استعادة قواتها 10 مديريات 

من طالبان.
وبحس���ب مراقبين هناك مخاوف من أن تزحف طالبان 
نح���و مراكز المدن الرئيس���ية. ومؤخرا س���يطر مقاتلو 
الحرك���ة على 3 مناطق في والية غزني )ش���رق( وكانوا 
قد تقدموا قبل ذل���ك في عدة واليات بينها قندوز في 

الشمال.
وفي تطورات ميدانية أخرى، قال مسؤول أمني أفغاني 
للجزيرة إن 5 أشخاص على األقل قتلوا امس في تفجير 
عبوة زرعت على جانب الطريق في والية »غزنة« )وس���ط 

أفغانستان(.
بدوره، أعلن الجيش الباكستاني امس أن جنديين قتال 
وأصيب آخ���ران جراء قذائف أطلقت من داخل األراضي 
األفغانية عل���ى نقطة مراقبة باكس���تانية في منطقة 

خضر خيل في شمال وزيرستان.
في هذه األثناء، قال مس���ؤول بوزارة الدفاع األميركية 
لقناة »س���ي إن إن« )CNN( أمس إن األسبوع الحالي قد 
يكون حاسما في عملية انسحاب قواته من أفغانستان.

وأضاف هذا المس���ؤول أن االنس���حاب قد يكتمل في 
غض���ون أيام، مش���يرا إلى أن بالده ق���د تبقي على نحو 
ألف من جنودها بأفغانس���تان لتأمين مبنى الس���فارة 

األميركية ومطار كابل.

أسبوع حاسم لالنسحاب األميركي
أفغانستان.. طالبان تستعيد منطقة من القوات الحكومية

طرابلس/ االستقالل: 
طالبت اللجنة العسكرية المشتركة »5+5« مجلس 
النواب الليبي بض���رورة تعيين وزير للدفاع ووكالء 
ل���ه، موضحة في الخطاب الذي أرس���لته للمجلس، 
أن ه���ذا من ش���أنه توفير دعم حقيق���ي ألعمالها 
لتتمكن من بس���ط األمن وس���يادة الدولة وإنهاء 

الحرب وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كذلك طالبت اللجن���ة بإيقاف صرف ميزانية وزارة 
الدفاع إل���ى أي جهة كانت إلى حين تعيين الوزير 
ووكيل���ه أو وكالء لل���وزارة، مش���ددة عل���ى أن هذه 
المطالب���ات تأتي وفقا للمه���ام الموكلة إليها، وما 
تعانيه البالد من وضع أمني هش، وما الحظته من 

صرف للمال العام في غير األوجه الصحيحة.
وبدوره طلب المجلس الرئاس���ي من رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حضور اجتماع 
يوم األحد المقبل، ألجل التشاور في مسألة تسمية 

وزير للدفاع.
وبحسب خطاب الرئاسي الموجه للدبيبة، فإنه في 
حال عدم الحضور، سيتخذ المجلس قرارا بتسمية 
وزي���ر للدفاع، وإحالته لمجل���س النواب للتصويت 

عليه.

ليبيا.. استمرار أزمة تسمية وزير الدفاع والقرار بيد الدبيبة
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القاهرة / االستقالل:
أكد رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب 
أن معسكر الفدائي األولمبي المقام في العاصمة المصرية 
القاهرة يجس����د الحالة الفلسطينية التي تعكس عظمة 
وشموخ الالعب الفلسطيني في مواجهة القهر والمعاناة 
من خالل التأكيد على رس����الة الرياضة الفلسطينية التي 
أصبحت أس����مى رموز هويتنا وأصولها الوطنية، وعنصر 

وحدة للوطن.
ج����اءت تصريح����ات الرجوب خ����الل المؤتم����ر الصحفي 
الذي عقد في مقر إقام����ة الفدائي األولمبي في المنتجع 
االسيوطي الرياضي في القاهرة، بحضور المهندس هاني 
أبو ريدة نائ����ب رئيس االتحاد العربي لكرة القدم ، و مجد 
شمس الدين سكرتير عام االتحاد السوداني لكرة القدم، 
و مبارك النزال مساعد االتحاد العربي لكرة القدم، و سيف 

االسيوطي الرئيس التنفيذي لشركة نوفافيرا.
وقال الرجوب: » ألول مرة يلتقي الالعبون الفلس����طينيون 
من خالل معسكر تدريبي خارجي مشترك يجسد الحالة 
الفلس����طينية بوجود الالعبين من الشتات، و المحافظات 
الجنوبية، و القدس، و المحافظات الشمالية، وما يمثله من 
تحٍد لإلرهاب اإلسرائيلي الذي يمارسه في القدس وحي 

الشيخ جراح وسلوان والضفة وغزة على مدار الساعة لكسر 
إرادتنا«.

وأضاف الرجوب أن المعس����كر التدريب����ي يحمل دالالت 
وطنية ورياضية لما يمثله الالعب الفلس����طيني من حالة 
مقدس����ة مرتبطة بهويتنا وصمودنا و اصرارنا على البقاء 

في أرضنا.
ووجه الرجوب الش����كر والتقدير لجمهورية مصر العربية 
بكافة مكوناتها الرس����مية والش����عبية عل����ى ما تقدمه 
للشعب الفلس����طيني على مدار 73 عاما، مشيدًا باالتحاد 
المصري لكرة القدم ووزارة الش����باب والرياضة على تذليل 
العقبات من أجل إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات 
الوطنية وتس����هيل كل ما من شأنه االحتكاك مع الالعب 

المصري.
وتابع الرج����وب أن اتحاد الكرة الفلس����طيني يعمل على 
بناء منظومة منتخبات قوية لرس����م البس����مة للش����عب 
الفلس����طيني، ولن يدخر جهدًا في س����بيل توفير كافة 
اإلمكاني����ات لمواصل����ة تحقي����ق اإلنج����ازات الخارجية، 
متمنيا التوفي����ق للفدائي األولمبي وجه����ازه الفني في 

االستحقاقات القادمة.
وشكر الرجوب القائمين على منتجع االسيوطي الرياضي 

ممثلة بالسيد محمود االسيوطي على توفير كافة الظروف 
من أجل إنجاح المعس����كر التدريبي واستضافة البعثات 

الرياضية الفلسطينية.
م����ن جهته أك����د المهن����دس أبو ري����دة أن ك����رة القدم 
الفلسطينية تشهد تطورًا كبيرًا في عهد رئيس االتحاد 
الفلسطيني جبريل الرجوب، وما تحقق من إنجازات بتأهل 
المنتخب الفلس����طيني إلي كأس العرب في قطر إش����ارة 

قوية بأن فلسطين باقية في وجدان كل العرب.
 وأض����اف أبو ري����دة أن المنتخب األولمبي الفلس����طيني 
الذي يضم العبين من كافة انحاء فلس����طيني في الوطن 
والشتات، يشكل رس����الة واضحة للعالم العربي والدولي 

بأن فلسطين موحدة.
بدوره أعرب ش����مس الدي����ن عن س����عادته بالتواجد في 
معسكر المنتخب األولمبي الفلسطيني ضمن وفد االتحاد 
العربي لكرة القدم ويحمل رسالة دعم ومساندة للمنتخب 
األولمب����ي والقضية الفلس����طينية، مهنئًا رئيس االتحاد 
الفلسطيني جبريل الرجوب بتأهل الفدائي الوطني إلي 
المونديال العربي، مؤكدًا أن فلس����طين قوية برياضتها 

ونضالها.
من جانبه رحب األس����يوطي برئيس االتحاد الفلسطيني 
والمنتخ����ب األولمبي عل����ى أرض مصر والت����ي تأتي في 

إط����ار برتوكول التعاون مع ش����ركة نوفافيرا الس����تضافة 
المنتخبات الفلسطينية.

وأكد االس����يوطي أن فلس����طين تجمع كل العرب، مشيرًا 
إلى اهتمام المصريين ووسائل اإلعالم المصرية بالبعثة 

الفلسطينية. 
من ناحيته شكر المدير الفني للفدائي االولمبي إيهاب أبو 
جزر شكر رئيس االتحاد جبريل الرجوب على دعمه الكامل 

إلنجاح المعسكر التدريبي الخارجي.
وقال أبو ج����زر أن الفدائي األولمبي يمثل قضية ش����عب 

يملك اإلصرار والتحدي من أجل رفع علم فلسطين عاليا.
و لعب األولمبي الفلس����طيني ع����دة مباريات ودية ، حيث 
تغلب على الفيينا 2_1 ، و مصر المقاصة 1_0 و خسر أمام 
الزمالك 4_1 ، و تعادل س����لبيا أمام اإلسماعيلي ، و تفوق 

على بني سويف 2_1  
و يختتم معس����كر األولمبي مساء السبت القادم ، و عودة 
الالعبي����ن إلى أرض الوط����ن الس����تكمال الالعبين بطولة 
الدوري ، ثم التجمع من جديد لتصفيات كأس أسيا تحت 
23 عاما ، حيث س����يتواجد منتخبنا في التصنيف الثاني 

بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على  6 مجموعات.
و ستقام التصفيات خالل الفترة من 23 أكتوبر ولغاية 31 

من نفس الشهر.

»الرجوب«: معسكر الفدائي األولمبي يحمل دالالت وطنية ورياضية

ميونخ/ االستقالل:
ظهر المدرب األلماني يواكيم لوف في مؤتمر صحفي، 
للحديث لوس����ائل اإلعالم مجدًدا عقب إقصاء منتخب 

بالده من ثمن نهائي بطولة يورو 2020.
 المنتخب األلماني تع����رض للهزيمة على يد إنجلترا 
)0-2( بملع����ب ويمبلي ، لي����ودع البطولة بعدما حقق 
ف����وًزا وحيًدا خالل 4 مباري����ات، لينهي لوف رحلته مع 

المانشافت بأسوأ سيناريو ممكن.

وبدأ مدرب المانش����افت المؤتمر باالعتذار عن الخروج 
المبك����ر، حيث قال »لم يكن هذا الوداع الذي تصورته، 
وخيبة األمل كبيرة بعد 4 أس����ابيع ونصف من العمل 

والثقة الكاملة في الفريق«.
 وأضاف »لق����د آمنت بهذه المجموعة، لكني أش����عر 
باألسف بعدما خيبنا آمال جماهيرنا، وأتحمل مسؤولية 

اإلقصاء دون أعذار أو تحفظات«.
 وأردف »لقد أمضيت 15 عاًما مع الفريق، بها لحظات 
عدي����دة رائعة وأخ����رى مخيبة أيًض����ا، وأعتقد أن هذا 
الفريق لديه مستقبل مشرق، وأتمنى لخليفتي هانز 
فليك التوفيق والنجاح البالغ، وقلبي س����يبظل ينبض 

باألسود واألحمر والذهبي«.
 وأقر صاحب ال�����61 عاًما بارتكابه أخط����اء، حيث قال 
»من المبكر بالنس����بة لي رصد وتحليل ما حدث، ومن 
الصعب اآلن اإلش����ارة لألمور الخاطئ����ة، لكني أتحمل 
المس����ؤولية ألنني ارتكبت أخطاء، إال أنني لن أخوض 

في التفاصيل«.
 وفيما يتعلق بعالقته بفليك، ق����ال »أنا على اتصال 
دائم به طوال األشهر القليلة الماضية، ولقد تحدثنا 
عبر الهاتف أيًضا أثناء البطولة، فنحن نعرف بعضنا 
منذ س����نوات، وأنا متاح له دائًما حال أراد س����ؤالي عن 

شيء، فعالقتنا الودية ستبقى كما هي«.
وكانت مواجهة إنجلترا هي األخيرة للوف في منصبه 
بعد رحل����ة دامت 15 عاًما، حيث تقرر أن يخلفه مدرب 

بايرن ميونخ السابق بداية من يوليو/ تموز المقبل.

لوف: أتحمل مسؤولية اإلقصاء دون أعذار أو تحفظات
لندن/االستقالل:

الظهير  تريبي���ر،  كي���ران  يرى 
األيم���ن لمنتخب إنجلت���را، أن 
األس���ود الثالث���ة قطعوا خطوة 
هائلة نح���و الفوز بلق���ب يورو 
2020، بعد التغلب على ألمانيا 

في دور ال�16.
أداء  واصف���ا  تريبي���ر  وق���ال 
ف���ي  اإلنجلي���زي،  المنتخ���ب 
تصريح���ات نقلته���ا صحيفة 
»ديل���ي مي���ل« البريطانية: »بال 
خوف، لم نشعر بالخوف طوال 
المب���اراة، من���ذ البداي���ة وحتى 

النهاية«.
وأردف: »كنا نعرف أنه يتوجب 
مس���تواهم،  إلى  االرتقاء  علينا 
أنه���م يملك���ون فريًقا  خاصة 
رائًع���ا، وكان يج���ب منحه���م 
الكثير من االحترام.. األمر تعلق 
أنهم  نع���رف  كنا  بالفاعلي���ة، 
سيضغطون علينا، وتعلق األمر 
بكيفية التعامل مع الكرة، وأرى 
أننا تعاملنا معها بصورة جيدة 

للغاية«.

مدريد:  أتلتيك���و  نجم  وواصل 
»عانينا من انخفاض المستوى 
في بعض األوق���ات، وتحصلوا 
عل���ى هجم���ات مرت���دة كادوا 
يس���جلون منها.. لكننا تمتعنا 

بالفاعلية«.
وأظهرنا  رائعي���ن،  »كنا  وتابع: 
أهمي���ة البدالء، فال���كل رأى ما 
قدمه جاك )جريليش( وصناعته 
للهدف، وهو ما يظهر أنه يجب 
على الجميع االس���تعداد.. كان 

هن���اك العب���ون ل���م يتواجدوا 
المباراة،  البدالء في  على مقاعد 
لكنهم يعمل���ون بجد كل يوم 

ويستحقون اإلشادة«.
وأتم تريبير: »إنها مباراة هائلة، 
رأي الكل ماذا تعني للجماهير 
ولنا، هذا انتصار كبير سنحتفل 
به.. لكن ال يجب االحتفال كثيًرا، 
ألننا لم نفز بش���يء بعد، إال أن 
هذه خط���وة كبير نحو الهدف، 

وعلينا االستمتاع بها«.

تريبير: لم نخف ألمانيا.. وقطعنا خطوة هائلة نحو اللقب
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أعل���ن أنا المواطن / عطية جميل عطية زقوت عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )404675886( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / زكي رائ���د زكي ابو طقيه عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرقم )804626315  ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة / مها بس���ام محمد الجمال عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )403007404 ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

وسط حالة التعنت اإلسرائيلي المتطرفة وصمت المجتمع الدولي(.
وأضاف، أن هناك تخوفًا طبيًا من توقف عمل قلب أبو عطوان بش����كل 
مفاجئ نتيجة اإلضراب المس����تمر ل�57 يوم����ًا وعدم تناول المدعمات، 
وأنه يعاني من نقصان حاد بالوزن وضعف في دقات القلب وآالم حادة 
في الصدر والمفاصل والخاصرة وش����عور باالختن����اق وحاالت غيبوبة 

متكررة .
كما بين، أن األس����ير إياد حريبات من قرية سكا غرب دورا في الخليل، 
ال����ذي اعتقل بالعام 2002، ومحكوم بالس����جن م����دى الحياة، ارتكبت 
بحقه جريمة وإهمال طبي ممنهج، بعد ش����بهة تعرضه لحقنة ملوثة 
عام 2014 أدت الى انتش����ار بكتيري داخل جس����ده وإضعاف بنيته، 
كما تعرض في العام 2017 للرّش بغاز س����ام أدى إلصابته بحروق في 
الجس����م، خالل قمع األسرى في سجن ريمون ما أدى إلى تدهور وضعه 
الصحي، وأصيب بمرض عصبي، س����ّبب له رعشة في جسمه، ومشاكل 
في النطق، وصعوبة في الحركة، وفقدانًا مؤقتًا في الذاكرة، ولم يقدم 
االحتالل له العالج الالزم، ضمن سياسة القتل البطيء والُمتعمد الذي 

ينتهجه ضد األسرى الفلسطينيين.
وطالب أبو بكر، المجتمع الدولي والمؤسس����ات الحقوقية واإلنس����انية 
الدولية بش����كل فوري لوقف الموت البطيء الذي يتعرض له االسيران 

أبو عطوان وحريبات قبل فوات األوان.

حتذير من ا�شت�شهاد..

 وسط اطالق وابل من األعيرة النارية وقنابل الصوت 
والغاز، م���ا أدى إلى إصابة ش���ابين بالرصاص باليد 

والقدم، وسيدة بقنبلة صوتية.
ق���وات خاص���ة  أن  ذاته���ا،  المص���ادر  وأضاف���ت 
»مس���تعربين«، اختطفت الش���اب أشرف القيسي، 

خ���الل اقتحامه���ا المخي���م.
كما أصيب ش���اب برص���اص قوات االحت���الل، يوم 
أم���س، خالل مواجهات في مخيم الدهيش���ة، فيما 
تم اعتقال خمس���ة آخرين من المخيم ومن قريتي 

حوسان وارطاس بمحافظة بيت لحم.  
وأف���ادت مصادر أمني���ة، إن مواجهات اندلعت بين 
الش���بان وقوات االحتالل خ���الل اقتحامها المخيم، 
أطلق���ت خاللها الرصاص الح���ي والمطاطي وقنابل 
الغاز، ما أدى الى إصابة شاب بعيار ناري في القدم، 
نق���ل الى إثره الى أحد مش���افي بي���ت لحم لتلقي 

العالج.
هدم منازل واإخطارات بالهدم

وف���ي س���ياق متص���ل هدم���ت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، يوم أمس، منزاًل قيد اإلنشاء في بلدة 

بروقين غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اقتحمت 
المنطقة الش���مالية الغربية م���ن بروقين، وهدمت 
منزال قيد اإلنش���اء تبلغ مس���احته 70 مت���ًرا مربًعا، 

للمواطن موسى أحمد أبو طبيخ.
كما هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 
منشأة تجارية »بركسا« في بلدة صور باهر بالقدس 
المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن بلدية االحتالل 
اإلس���رائيلي بالقدس، اقتحمت ص���ور باهر برفقة 

قوات من جيش االحتالل وهدمت بركسا.
وفي الس���ياق، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
الشاب محمد خالد عويسات، بعد مداهمة منزله في 

بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.
كم���ا أخطرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم 
أم���س، به���دم 25 منزال في قرية الس���اوية، جنوب 

نابلس.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان في شمال الضفة 
غس���ان دغل���س، إن س���لطات االحت���الل اقتحمت 
الس���اوية وس���لمت 25 مواطن���ا اخط���ارات بهدم 

منازلهم الواقعة في المنطقة الغربية للقرية.

وأكد دغلس أن قوات االحت���الل أمهلت المواطنين 
45 يوم���ا قب���ل عملي���ة اله���دم، موضح���ًا أن هذه 
اإلخطارات جاءت بدعوى بناء المواطنين في مناطق 

»ج« التي تخضع لسيطرة االحتالل.
وعرف م���ن أصحاب المنازل المخطرة بالهدم: مهند 
م���راد أبو راس، وراش���د عبد س���ليمان، ورامي راتب 
كفينه، وعماد يوس���ف صالح، وإياد مصباح أسعد، 
وحم���دان محم���د الخطيب، وس���مير حس���ن أحمد، 
ومنتص���ر عودة أحم���د، وطالب عمر صال���ح، وحمزة 
يوس���ف طاهر، واس���الم عدنان كفين���ه، وعالم رجا 
صال���ح، وملك مصباح أحمد، ومحمود أحس���ن أحمد، 
ومحمود زياد حسن، وعبد الله نهاد سعيد محامدة.

وأوضح رئيس مجلس قروي الس���اوية مراد أبو راس، 
أن بعض المنازل المخطرة بالهدم مأهولة بالسكان، 
وبعضها ما زال قيد اإلنش���اء. وأش���ار إلى أن أهالي 
القرية يعانون مشكلة كبيرة تتمثل في منعهم من 
البناء على أراضيهم بحجة أنها تقع ضمن المنطقة 
»ج«، خاص���ة أن %5 فق���ط من أراض���ي القرية تقع 
ضمن المنطقة المصنفة )ب(، ويسمح فيها بالبناء.

ووزعت قوات االحتالل قبل نحو أسبوعين إخطارات 
مماثلة على 20 منزال ومس���جدا ف���ي قرية روجيب 

شرق نابلس بدعوى البناء دون ترخيص.
كم���ا أخطرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم 
أمس، منزلين قيد اإلنش���اء بوق���ف البناء في قرية 

كيسان شرق محافظة بيت لحم.
وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال، 
ان االحت���الل أخط���ر منزلين بوقف البن���اء يعودان 
للمواطنين عمر علي عبيات، وحسين يوسف عبيات، 

بحجة عدم الترخيص. 
يشار إلى ان االحتالل صعد من اجراءاته التعسفية 
بحق المواطنين في كيس���ان من خالل هدم المنازل 
و«البركسات«، واالستيالء على األرض، ونصب بيوت 

متنقلة وإخطار أخرى بوقف البناء فيها.
اعتداءات امل�شتوطنني

وفي الس���ياق ذاته حطم مس���توطنون يوم أمس، 
أكثر من 30 شجرة زيتون في جالود جنوب نابلس.

وأفاد مس���ؤول ملف االس���تيطان في شمال الضفة 
الغربية غسان دغلس، بتحطيم المستوطنين أكثر 
من ثالثين شجرة زيتون جنوب شرق جالود للمواطن 

راجح محمد سالمة حمود.
وكان مستوطنون قد اقتلعوا الشهر المنصرم نحو 

50 شجرة زيتون في المنطقة ذاتها.
إلى ذلك اقتحم عش���رات المستوطنين، يوم أمس، 
باحات المس���جد األقص���ى المبارك، وأدوا طقوًس���ا 

تلمودية تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأف���ادت مص���ادر مقدس���ية أن 122 مس���توطًنا 
منه���م 60 طالب معاهد ديني���ة متطرفة، اقتحموا 
باحات المس���جد األقصى، في الفترة الصباحية من 
االقتحامات اليومية التي ينفذونها من األحد حتى 

الخميس.
وأوضحت المص���ادر أن الحاخ���ام المتطرف يهودا 
غليك، إلى جانب عش���رات المس���توطنين اقتحموا 
األقصى، وأدوا طقوس���هم التلمودية، وتجولوا فيه 

بأريحية وبحماية قوات االحتالل.
ولفتت المصادر إلى أن مس���توطنين أدوا طقوًس���ا 
تلمودي���ة عالني���ة ف���ي المنطقة الش���رقية خالل 

اقتحامهم للمسجد األقصى.
وتتم االقتحامات على فترتين: صباحية، وبعد صالة 
الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد 

بتسهيالت ومرافقة من قوات االحتالل.
وتش���هد فت���رة االقتحامات إخالء ق���وات االحتالل 
المنطق���ة الش���رقية من المس���جد م���ن المصلين 
والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جوالت دورية 
يقومون بها ته���دف لتغيير الواق���ع في المدينة 

المقدسة والمسجد األقصى المبارك.
وتتواصل الدعوات لعموم المس���لمين في الداخل 
الفلس���طيني المحت���ل، وأهال���ي الق���دس، وم���ن 
يس���تطيع الوص���ول لألقص���ى من س���كان الضفة 
الغربي���ة، إلى تكثيف ش���د الرحال نحو المس���جد 
األقصى المب���ارك وإعماره بالمصلي���ن والمرابطين، 
إلفشال مخططات المستوطنين. واستهدفت قوات 
االحتالل المقدسيين من خالل االعتقاالت واإلبعاد 
والغرامات، بهدف إبعادهم عن المس���جد األقصى، 

وتركه لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية.
ويس���تهدف االحت���الل موظفي وح���راس األقصى 
باالعتقال واإلبعاد والتضيي���ق بهدف ثنيهم عن 

دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

االحتالل ي�شيب..

غزة/ االستقالل:
أجرى الدكت���ور جميل عليان القي���ادي في حركة 
الجهاد اإلس���المي، والمدير العام لمؤسسة مهجة 
اتصااًل  والجرح���ى؛  واألس���رى  للش���هداء  القدس 
هاتفًيا مع عائلتي األسيرين )الغضنفر أبو عطوان، 
وجم���ال الطوي���ل( المضربين عن الطع���ام رفضًا 

لسياسة االعتقال اإلداري.
وش���دد عليان خالل تواصله مع عائلتي األسيرين 

على أن حركة الجهاد اإلس���المي ومؤسسة مهجة 
القدس لن تدخرا جهدًا في س���بيل نصرة األسرى 
المضربين عن الطعام في معركتهم ضد سلطات 

االحتالل.
وخالل االتصال الهاتفي نقل عليان تحيات األمين 
العام لحرك���ة الجه���اد اإلس���المي المجاهد زياد 
النخالة )أبو طارق( لعوائل األس���يرين المجاهدين 

الغضنفر أبو عطوان وجمال الطويل.

جدي���ر بالذك���ر أن األس���ير الغضنفر أب���و عطوان 
م���ن بل���دة دورا بمحافظ���ة الخليل، وول���د بتاريخ 
1993/10/28م، ول���ه ع���دة اعتقاالت س���ابقة في 
س���جون االحتالل الصهيوني، ومضرب عن الطعام 
لليوم ال� 58 على التوالي. أما األس���ير الشيخ جمال 
الطوي���ل فهو م���ن محافظة رام الل���ه ومضرب عن 
الطعام لليوم ال� 29 على التوالي رفضًا الس���تمرار 
اعتقال ابنته الصحفية بش���رى الطويل المعتقلة 

عليان يهاتف عائلتي األسيرين المضربين عن الطعام أبو عطوان والطويل

غزة/ االستقالل:
ح الكاتب والمختص في الش���أن اإلس���رائيلي،  رجَّ
أيم���ن الرفاتي، أن يش���هد ملف »صفق���ة تبادل 
األسرى حراكا جديًا، في ظل التصريحات والمواقف 
اإلس���رائيلية الت���ي تش���ير بأن االحت���الل يحاول 

»النزول عن الشجرة ».
وش���دد الكاتب الرفاتي ف���ي تصريحات صحفية، 
على أن كثيرًا من تصريحات الساسة اإلسرائيليين 
المتعلق���ة بالتهدي���دات تجاه غ���زة، ومقاومتها، 
بمثابة النزول عن الشجرة نحو إتمام صفقة تبادل 
أس���رى مش���رفة لصالح المقاومة، مش���يرًا إلى أن 
كثي���رًا من التصريحات »العنتري���ة« تدلل على أن 
الوفد األمني اإلسرائيلي الذي وصل القاهرة مساء 
أمس األربعاء، يحمل تنازاًل جديدًا من قبل حكومة 
االحتالل، وهو ما »يبش���ر بالخير«، وربما يتم الدفع 

باتجاه مرحلة جديدة في إبرام صفقة مشرفة.
وتوق���ع »أن يحمل وف���د االحت���الل المتواجد في 

القاهرة إشارات إيجابية قد تدفع في تنفيذ مرحلة 
من صفقة التبادل يتلوها بش���كل س���ريع تنفيذ 

تحسينات تتعلق بقطاع غزة«.
أوضح أن جوالت المباحثات بين حركة »حماس« مع 
الوسطاء المصريين قد تهدف لمناقشة قضيتين 
مهمتي���ن، أولهم���ا »تثبي���ت وقف إط���الق النار«، 
والثاني���ة البدء في تحريك المياه الراكدة في ملف 

الجنود اإلسرائيليين األسرى«.
وأش���ار إلى أن موق���ف االحتالل اإلس���رائيلي بدأ 
يتراجع روي���دًا رويدًا في ملف »صفقة األس���رى«؛ 
الس���يما بع���د تمس���ك المقاوم���ة بإب���رام صفقة 
)أسرى مقابل أس���رى(، وإصرار األخيرة على رفض 
االشتراطات اإلسرائيلية المتمثلة في أسرى مقابل 

وقف إطالق نار أو اإلعمار«.
وبي���ن أن ثمة عوام���ل موضوعية تدف���ع االحتالل 
اإلسرائيلي للتراجع في ملف تبادل األسرى، أولها 
ثبات المقاومة عل���ى مبادئها من الصفقة، ثانيها 

الضغط الميداني الذي تمارس���ه المقاومة ما بين 
الفينة واألخرى على طول السياج الفاصل شرقًا.

وش���دد عل���ى األوض���اع الميدانية بي���ن المقاومة 
واالحت���الل ق���د تنفجر في ح���ال اص���رَّ االحتالل 
اإلس���رائيلي على ربط ملف األسرى اإلسرائيليين 
بملف اإلعمار، مع إش���ارته إل���ى أن »الكرة في ملف 

االسرى باتت في ملعب االحتالل اإلسرائيلي«.
الجن���ود األس���رى  الرفات���ي أن مل���ف  ويعتق���د 
اإلسرائيليين يشهد في هذه المرحلة جدية كبيرة 
في ظل الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة، السيما أن 
رسالة رئيسها نفتالي بينت في خطاب التنصيب 
داخل الكنيست يش���ير بأن الحكومة اإلسرائيلية 
ذاهب���ة باتجاه صفق���ة، عندما تعه���د في خطابه 
بإعادة الجنود اإلس���رائيليين، وبعدها بأسبوع من 
اس���تالمه منصبه أرسل وفدًا إسرائيليًا لجمهورية 
مصر العربية الستكمال المباحثات التي جرت في 

ذلك الملف، عله يصل إلى حل. 

مختص بالشأن »اإلسرائيلي«: إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة بات قريبًا

غزة / االستقالل:
ندد مكتب اإلعالم الحكومي في غزة، أمس األربعاء، بش���طب شركتي »جوجل« 
و«أبل« اس���م فلس���طين من تطبيق���ات الخرائ���ط الخاصة بهما، واس���تبداله 
ب�«إس���رائيل«، ضاربين عرض الحائط بكل الحقائق التاريخية والقانونية التي 
تثبت ملكية هذه الجغرافيا من األرض ألصحابها الفلس���طينيين، ومنها هذه 

الخارطة التي تحمل اسم فلسطين وتعود لعام 1851.
وق���ال المكتب في تصريح مكت���وب: »نرى في هذا التصرف س���لوكا معاديا 
لش���عبنا وحقوقه، ونهجا مخالفا للقرارات والمواثيق الدولية، وانحيازا واضحا 
لالحتالل؛ ما يس���تدعي وقفة جادة من ش���عبنا وكافة المناصرين والمؤيدين 

لقضيتنا«.
وأضاف: »هذه الخطوة جزء من الحرب التي يش���نها االحتالل وش���ركاؤه على 
قضيتنا وثوابتنا الوطنية، وخطوة جديدة في سياق محاوالت تصفية حقوقنا 
وقضيتنا، وقد اضطرت الش���ركتان إلى التراجع س���ابقا عن هذه الخطوة العام 

الماضي، بعد الحملة الرافضة ودعوات المقاطعة ضدهما«.
وطال���ب مكتب اإلع���الم الحكوم���ي الش���ركتين بالتراجع عن ه���ذه الخطوة 
المستنكرة، وتقديم االعتذار للشعب الفلسطيني، داعيا ألوسع حملة مناصرة 
إلعادة اس���م فلس���طين والضغط بالمقاطعة وغيرها من أشكال الضغط على 

هذه الشركات.
ودعا الجاليات الموجودة في الواليات المتحدة لرفع دعاوى قضائية ضد هذه 
الشركات، ومطالبتها بالتراجع عن الخطوة، وطلب تعويض يخصص لمصلحة 

متضرري العدوان االحتاللي الشهر الماضي.
وأكد الس���عي لتنظيم كل الجهود الرافضة للخطوة، واستمرار العمل بشتى 

الطرق حتى تتراجع الشركتان عن هذه الخطوة.

تنديد فلسطيني بشطب 
»جوجل« و »أبل« اسم فلسطين 

من تطبيقات الخرائط
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لندن/ االستقالل: 
الحلم الذي راود الس���ائقين بالهروب من االزدحام والتنقل بحرية بات حقيقة، 
هذا ما حدث بالفعل بفضل اختراع س���جله البروفيس���ور ستيفان كالين، ألول 
س���يارة طائرة في العالم. ففي دقيقتين و15 ثانية تحولت السيارة إلى طائرة 
وحلقت في رحلة جوية مدتها 35 دقيقة بين المطارات الدولية في براتيسالفا 

ونيترا في دولة سلوفاكيا.
وبحسب هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« التي كشفت عن االبتكار األربعاء 
فإن الس���يارة الهجينة تسمى »AirCar« وتعمل بمحرك من شركة بي إم دبليو 

وتعمل بوقود عادي.
وأعلن مبتكر الس���يارة الطائرة البروفيسور ستيفان كالين، أن السيارة الجديدة 
من الممكن أن تطير لمس���افة تصل إلى 1000 كيلومتر »600 ميال« على ارتفاع 

8200 قدم أي 2500 متر، وسجلت 40 ساعة في الجو حتى اآلن.
وأكد س���تيفان أن عملية تحويل الس���يارة إلى طائرة تستغرق دقيقتين و15 
ثانية، ويمكن أن تحمل شخصين بحد أقصى للوزن يبلغ 200 كجم للشخصين. 
ولف���ت إلى أنه ال يمكن للس���يارة الطائرة اإلقالع والهبوط بش���كل عمودي إنما 
تتطلب مدرجًا لتنفيذ تلك العملية، على عكس النماذج األولية للطائرات بدون 

طيار.

اختراع أول سيارة في 
العالم تطير لمدة 40 ساعة

م�شاهد من خربة مانعني غرب مدينة حلحول تعود للفرتة البيزنطية والرومانية

بكين/ االستقالل: 
حّول الفلفل األسود واألناناس والكاكاو، من محاصيل 
معروفة في المناطق االستوائية بعد أن خضوعها 
لعملي���ات بح���ث وتطوي���ر ومعالج���ة عميقة، إلى 
س���لع رائجة في الصين، حيث شهد السوق مؤخرا 
ظهور سلع مش���تقة من هذه المنتجات، مثل عطر 
الفلفل األسود والجوارب المصنوعة من ألياف أوراق 

األناناس والشوكوالتة بنكهة الباندان.
وتم عرض هذه الس���لع الجديدة في مركز التسوق 
لحديقة ش���ينلونغ للنباتات االستوائية في وانينغ 

بهاينان بالصين.
وتم تطوير هذه السلع المليئة بنكهات المحاصيل 
االس���توائية من قبل فريق البح���ث العلمي التابع 
لألكاديمي���ة الصينية لعلوم الزراعة االس���توائية، 

حيث عّزز االبت���كار التكنولوجي قيم���ة المنتجات 
الزراعية المحلية، وأصبحت منتجات هاينان الزراعية 

سلعا رائجة عابرة للحدود.
يعرف الفلفل بأنه »مل����ك التوابل«، وقد ظل دائما 
يس����تعمل كنوع م����ن التواب����ل، لكن الي����وم، تم 
استكش����اف جديدة الس����تخدام الفلفل األس����ود 
وإنتاج سلسلة من المنتجات ذات القيمة المضافة 

العالية.
عطر الفلفل ال����ذي خرج من المختبر إلى الس����وق، 
يحظى ف����ي الوقت الحال����ي بش����عبية كبيرة بين 
المس����تهلكين. ورغم أن هذا العط����ر قد صنع من 
الفلف����ل األس����ود، لكن طعمه غي����ر الذع، وهو عطر 
خفيف وجيد، ويحقق مبيعات جيدة على منصات 
التجارة اإللكترونية. كما سجلت هذه المنصات طرح 

المزيد من السلع الجديدة المشتقة من المنتجات 
الزراعية االس����توائية، مثل القهوة والش����اي األزرق 
بالفانيليا والشوكوالتة النقية والوجبات الخفيفة، 

وفق صحيفة »الشعب« الصينية.
ال����كاكاو، الذي ينتجه المش����روب المعط����ر التابع 
لألكاديمية الصيني����ة للعلوم الحرارية، معترف به 

أيًضا في األسواق المحلية واألجنبية.
في أيار من الع����ام الماضي، تم طل����ب زهرة بوعاء 
الش����وكوالتة الصالحة ل����ألكل المصنوع����ة يدوًيا 
»Cocoa 4 .Reyin No« الت����ي طوره����ا باحثون من 
مركز أبحاث المش����روبات العطرة التابع لألكاديمية 
الصينية للعلوم الحرارية جنًبا إلى جنب مع السوق 
لعشرات اآلالف من القطع، وتعليقات السوق كانت 

جيدا.

في الصين.. عطر من الفلفل األسود وجوارب من األناناس

برلين/ االستقالل: 
اكتش����فت الش����رطة األلمانية رجال تمكن من 
قيادة س����يارته على مدار 34 عاما، دون رخصة 

قيادة.

وأوضحت الشرطة األلمانية الثالثاء أنها قامت 
بتفتيش الرج����ل الذي تجاوز حدود الس����رعة، 
لتكتشف أنه ال يملك رخصة قيادة سارية منذ 

أكثر من ثالثة عقود.

وأضافت الشرطة أن الرجل )69 عاما( فقد رخصة 
القيادة ف����ي عام 1987، ومنذ ذلك الحين يقود 
الس����يارة دون رخصة، وتمت إقامة دعوى ضده 

بتهمة القيادة بدون رخصة.

لندن/ االستقالل: 
أثار وضع مجسم لكوب قهوة يبلغ طوله 12 قدًما خارج أحد الكافيهات 
ف����ي مقاطعة ش����رق كمبريدجش����ير اإلنجليزية غضب ع����دد كبير من 

المواطنين.
وحس����ب ما ورد في صحيفة »ميت����رو« البريطانية  تلقى المس����ؤولون 
بالمدينة رقًما كبيًرا من الش����كاوي في غضون س����اعات فقط من وضع 

المجسم. 
وأوضح المسؤول عن وضع مجسم كوب القهوة األبيض العمالق بجوار 
المبن����ى الفيكتوري أنه ل����م يفكروا به إال للتروي����ج الفتتاح مقهي في 

المبني.
وقال����ت هيلين فولر، 65 عاًما ، من س����كان مدين����ة إيلي منذ صغرها إن 
وضع فنجان القهوة العمالق أمر غريب متعب للعين، مستنكًرا الهدف 

من وضعه. 
ووافقه����ا أحد الس����كان والذى يدعى، جيم ، 60 عاًم����ا، موضًحا: »إنه أمر 
مروع، وسيكون من المفيد لو رسموا عليه«، وأضاف ثالث رفض اإلفصاح 
عن اس����مه: »هذا الفنجان ال يتناسب مع أي شيء آخر وماذا يفترض أن 

يكون«. 

القبض على رجل يقود سيارته منذ 34 عامًا دون رخصة قيادة

كوب قهوة طوله 12 قدمًا يثير 
غضب المواطنين في إنجلترا

واشنطن/ االستقالل: 
اكتش���ف فري���ق عالم���ي من معه���د س���كريبس لعلوم 
المحيطات ف���ي جامعة كاليفورنيا اختفاء مفاجىء لبحيرة 
عمالقة مغطاة بالجليد على س���طح الج���رف الجليدي فى 

القارة القطبية الجنوبية خالل شتاء 2019 م.
وحسب ما نش���رته مجلة »SciTechDaily« العلمية فقدت 
البحيرة في هذا الحدث النادر الذي وثق في دراسة حديثة 
في يونيو ع���ام 2021م، 600-750 مليون متر مكعب )21- 
26 مليار قدم مكعب أو 160-200 مليار جالون( من الماء، أي 

ضعف حجم خليج سان دييجو.
وكش���ف فريق العلماء عن هذا الحدث بواس���طة صوًرا من 
قمر صناعي رادار يمكنه الرؤية أثناء الليل القطبي لتحديد 
توقيت الحدث لمدة أس���بوع أو أقل في يونيو بعد الصرف، 
والحظ���وا أن  هناك منخفض يش���به فوه���ة البركان في 
س���طح الجرف الجليدي، يغطي حوالي 11 كيلومتًرا مربًعا 
يعرف  باس���م »دولين« و يحتوي على بقايا متصدعة من 

الغطاء الجليدي.

وقال المؤلف الرئيس���ي للدراسة، عالم الجليد روالند وارنر: 
»نعتقد أن وزن الماء المتراكم في هذه البحيرة العميقة قد 
فتح ش���ًقا في الجرف الجليدي تحت البحيرة، وهي عملية 
ُتعرف باسم التصدع المائي، مما أدى إلى تصريف المياه 

بعيًدا إلى المحيط أدناه«. 
وأوضح أنه تس���بب التكس���ير المائي في انهيار الجروف 
الجليدية األصغر في شبه جزيرة أنتاركتيكا، حيث تتشكل 
المياه الذائبة على س���طح الج���روف الجليدية خالل فصل 
الصيف في أستراليا، لكن ال ُيشاهد غالًبا أثناء القيادة عبر 

الجليد بسمك 1400 متر )4590 قدًما( في هذا الموقع. 
وف���ي العقود األخي���رة مع ارتف���اع درجات ح���رارة الهواء، 
ش���هدت بعض األرفف الجليدي���ة ذوباًنا أكبر للس���طح، 
وتظهر أحدث توقعات النماذج لالحترار المس���تقبلي أن 
هذا االتجاه مس���تمر، ويخلق المزيد من البحيرات الذائبة، 
حيث يؤدى التكس���ير المائي على نطاق واسع إلى انهيار 
الجروف الجليدية، مما يس���مح بتصريف أسرع للجليد من 

الصفائح الجليدية األرضية وزيادة مستوى سطح البحر.

اختفاء مفاجئ لبحيرة عمالقة في القارة القطبية الجنوبية
واشنطن/ االستقالل: 

عثر صياد على جثة طفل في الجبال ش���رق والية 
أوريجون بالواليات المتحدة األمريكية عام 1963، 

ظلت مجهولة الهوية لعقود.
وتم العث���ور على الجث���ة ملفوفة ف���ي بطانيات 
ومربوط���ة ومثقلة بالحديد، ويقدر في البداية أنها 
تبلغ من العمر عامين، لكن لم تواجد أية أدلة أخرى 
يمكن أن تساعد الش���رطة في تتبع هوية الطفل 
يعني أن القضية أصبحت باردة بعد ش���هر واحد 

فقط من العثور على الجثة.
وعقب ذلك تم أرش���فتها من قبل مكتب ش���رطة 
مقاطعة جاكسون )JCSO( حتى عام 2007، عندما 
كش���ف أحد المحققين عن صندوق مليء بالغبار 
من الوثائق، وكانت بعض األوراق التي تم العثور 
عليها تتعل���ق بقضية “كين كري���ك”، مما دفع 

السلطات إلى إعادة فتح تحقيقها.
واستخرجت الجثة الصغيرة من القبر في عام 2008 

وأخذت عينة من الحمض النووي، مما سمح للعلماء 
بتكوي���ن صورة مركبة، لكن ما ي���زال المحققون ال 
يستطيعون التعرف على الصبي، حتى تم إرسال 

رسالة على فيس بوك في أواخر عام 2020.
وقالت الش���رطة إنه���م تلقوا نصيح���ة أدت إلى 
االتصال بخبراء الحمض النووي وعلماء األنس���اب؛ 
في محاولة لرسم شجرة عائلة، وبالفعل وبشكل ال 
يصدق، عثروا بعد البحث في قاعدة بيانات ضخمة 

على شقيقين محتملين للطفل المقتول.
وأضافت الش���رطة: “كش���فت مقابلة م���ع أخ غير 
شقيق ألمه أكده الحمض النووي في والية أوهايو 
أنه كان لش���قيق صغير مصاب بمتالزمة داون ولد 

في نيو مكسيكو واختفى”.
بع���د إجراء مزيد من التحقيقات، تم الكش���ف عن 
ش���هادة ميالد، وبعد 58 عام���ًا، كان للطفلة كين 
كريك اسم: س���تيفي كروفورد، من مواليد 2-10-

.1960

نصيحة على فيس بوك تحل قضية غامضة عمرها 60 عامًا


