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غزة/ االستقالل:
ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء الخميس، أن 4 حرائق 
اندلعت في مس����توطنات غالف قط����اع غزة، بفعل بالونات 
حارقة. وبحس����ب القناة، فإن الحرائ����ق اندلعت في مناطق 
قريب����ة من بعضها البع����ض، ونجحت طواق����م اإلطفاء من 

السيطرة عليها.
فيم����ا أبلغ����ت صفحات فيس����بوك غي����ر إخباري����ة تابعة 

للمستوطنين، عن اندالع نحو 7 حرائق.
بدورها، ذك����رت طواقم اإلطفاء »اإلس����رائيلية« أنها عملت 

بالمش����اركة م����ع الصن����دوق القوم����ي اليه����ودي )كيرين 
كاييمي����ت - كاكال( على إخماد 4 حرائق محدودة اندلعت 
ف����ي مناط����ق متفرقة في محي����ط المجلس االس����تيطاني 

»إشكول«.
وبحس����ب الطواقم ف����إن محققي الحرائق خلص����وا إلى أن 

جميعها اندلعت من جراء البالونات الحارقة.
وقالت القناة العامة اإلس����رائيلية )»كان 11«(، إن سلس����لة 
الحرائ����ق خلف����ت أضرارًا لحقت بمس����احات م����ن األراضي 

الزراعية وأتت على بعض المحاصيل.

4 حرائق بفعل بالونات حارقة بـ »غالف غزة«

األغوار/ االستقالل:
أعل���ن جيش االحت���الل "اإلس���رائيلي"، الخميس، 
ع���ن إصابة مجندة بجراح متوس���طة بعد تعرضها 
لعملية طع���ن في األغوار. وذكر المتحدث باس���م 

جيش االحتالل، أن فلس���طينًيا طعن مجندة على 
موقف للحافالت قرب معس���كر "نيفو" في األغوار، 
وس���يطر على س���الحها. وق���ال إن قوة عس���كرية 
اعتقل���ت المنفذ وس���يطرت على الس���الح. وجرى 

استدعاء طائرة مروحية إلى المكان لنقل المجندة 
للمستش���فى. إلى ذلك، أخطرت سلطات االحتالل 

"اإلس���رائيلي" أمس، بوقف البناء في 
"بركس���ين" لتربية الماشية في قرية 

االحتالل يخطر بوقف البناء في بركسين ببيت لحم
إصابة مجندة »إسرائيلية« بعملية طعن في 

األغوار وعشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى« 

فصائل العمل الوطني تبحث ببيروت أولويات العمل في المرحلة القادمة 
بيروت/ االستقالل: 

ق���ال رئي���س مكت���ب العالق���ات الوطني���ة ف���ي 
حركة »حماس« حس���ام بدران الخمي���س، إن لقاء 

وطنًيا ض���م فصائ���ل العمل الوطن���ي انعقد في 
العاصم���ة اللبنانية بيروت، في إط���ار زيارة رئيس 
المكتب السياس���ي إس���ماعيل هنية إل���ى لبنان. 

وت���داول المجتمعون في اللق���اء -وفق بيان وصل 
»االس���تقالل« نس���خة عنه- أسباب 
وتطورات معركة »س���يف القدس« 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا أهالي بلدة س���لوان جنوبي المس���جد األقصى المبارك، المقدس���يين إلى 

المشاركة الواس���عة في خطبة وصالة الجمعة التي ستقام في 
خيمة االعتصام بحي البس���تان. وأكد األهالي ضرورة المشاركة 

جنين/ االستقالل:
أطل���ق مقاومون الن���ار، صباح الخميس، باتج���اه قوة من جيش 
االحتالل »اإلس���رائيلي« اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة 

دعوات للمشاركة بصالة الجمعة 
في خيمة االعتصام بسلوان

في مشهد بات متكررًا.. مقاومون 
يطلقون النار على قوات االحتالل بجنين

�تفاق "�إ�سر�ئيلي" لإخالء »�أفيتار« 
جزئيا مقابل �إقامة قاعدة ع�سكرية

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الخميس، عن تسجيل حالتي 
وفاة و121 إصابة بكورونا، و117 حالة تعاٍف من الفيروس، بعد 

وفاتان و121 إصابة جديدة 
»كورونا« في الضفة وغزة بـ

تقرير: 13 شهيدًا و384 معتقال وهدم 31 منزال ومنشأة بحزيران المنصرم

هل نحن على أعتاب صفقة »تبادل أسرى« جديدة؟
غزة/ خالد اشتيوي:

ش���هدت وتيرة الحديث عن احتم���ال إتمام صفقة تبادل 
أس���رى بين حكوم���ة االحت���الل »اإلس���رائيلي« الجديدة 

والمقاومة الفلسطينية، تسارعًا ملحوظًا في اآلونة األخيرة، 
إذ يسعى كل طرف للحصول على مكاسب 
كبيرة م���ن تل���ك الصفقة تحق���ق أهدافًا 

الوفودالتفاوضية بالقاهرة

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، الخميس، حملة اعتقاالت واسعة بالضفة الغربية 
ومدينة القدس المحتلتين، أس���فرت عن اعتقال عدد من المواطنين من بينهم النائب 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعترف وزير خارجية االحتالل "اإلس���رائيلي" يائير لبيد بأن التوتر في مدينة 
القدس المحتلة يعرض المنطقة كلها للخطر، في حين يضغط المس���ؤولون 

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
واسعة بالضفة والقدس 

وزير خارجية االحتالل يعترف: التوتر 
في القدس يعّرض المنطقة للخطر

�لحتالل يرف�ض 
نقل �لأ�سري 

�أبو عطو�ن �إىل 
م�ست�سفى فل�سطيني 

القناة »12«: بينيت يزور اإلمارات أكتوبر المقبل
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جانب من لقاء ف�صائل �لعمل �لوطني يف بريوت �أم�س  

ً
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا أهالي بلدة س���لوان جنوبي المس���جد األقصى 
المبارك، المقدس���يين إلى المش���اركة الواس���عة 
في خطبة وصالة الجمعة التي س���تقام في خيمة 

االعتصام بحي البستان.
وأكد األهالي ضرورة المش���اركة في جمعة "الثبات 

والصمود"، تضامًنا مع أحياء بلدة سلوان المهددة 
بالهدم واإلخالء والتهجير القسري.

وش���ددوا على أن الحض���ور يعزز م���ن صمودهم 
ويق���وي عزائمهم في مواجهة مخططات االحتالل 

الهادفة القتالعهم وتهجيرهم.
ويته���دد 6 أحياء في س���لوان خطر هدم منازلهم 

بالكامل، بدعوى البن���اء دون ترخيص، أو بإخالئها 
وطرد سكانها لصالح الجمعيات االستيطانية.

وس���لمت طواقم بلدية االحت���الل 6817 أمر هدم 
قضائيًا وإداريًا لمن���ازل في أحياء البلدة، باإلضافة 
إلى أوام���ر إخالء ل�53 بناية س���كنية في حي بطن 

الهوى لصالح المستوطنين.

رام الله/ االستقالل:
"اإلس����رائيلي"  االحت����الل  واص����ل 
ش����عبنا  بحق  واعتداءاته  تصعيده 
وأرض����ه ومقدس����اته، خالل ش����هر 

حزيران/ يوليو المنصرم.
وبحس����ب تقري����ر لوكال����ة األنب����اء 
"وفا"،  الفلس����طينية  والمعلوم����ات 
"اإلس����رائيلية"  االنته����اكات  حول 
خالل الشهر المنصرم، فقد تم رصد 
استشهاد 13 مواطًنا، وإصابة 689 
آخرين بالرص����اص الحي والمطاطي 
وقناب����ل الص����وت والغ����از، والمئات 

بحاالت اختناق.
وأض����اف التقرير أنه تم تس����جيل 
384 حالة اعتق����ال، وهدم 31 منزاًل 
ومنشأة في الضفة الغربية، وتسليم 

إخطارات بهدم 92 منزاًل ومنشأة.
كم����ا صادق����ت س����لطات االحتالل 
التقري����ر-،  –وف����ق  "اإلس����رائيلي" 
على 31 خطة اس����تيطانية جديدة 
ف����ي الضفة الغربي����ة، تتضمن بناء 

اس����تيطانية  ومش����اريع  وح����دات 
"يتسهار"  جديدة في مستوطنات: 
أدومي����م"،  و"ميش����ور  و"إلكان����ا"، 
أدوميم"،  و"كفار  و"كارني شومرون" 

المواطنين في  أراضي  المقامة على 
الضفة الغربية.

ورصد التقرير كذلك، )70( انتهاكًا 
بح����ق  للمس����توطنين  واعت����داء 

المواطنين وممتلكاتهم في الضفة 
الغربية بما فيه����ا القدس المحتلة، 
نتج عنها إصابة )38( مواطنًا بجروح 

مختلفة.

تقرير: 13 شهيدًا و384 معتقال وهدم 31 منزال ومنشأة بحزيران المنصرم
ًًً

جنين/ االستقالل:
أطل���ق مقاوم���ون الن���ار، صباح الخمي���س، باتجاه ق���وة من جي���ش االحتالل 

»اإلسرائيلي« اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ووثقت مقاطع فيديو لحظة إطالق النار على قوات االحتالل من قبل المقاومين 
الذين يتبعون لمجموعة الش���هيد جميل العموري الذي استش���هد قبل عدة 

أسابيع في اشتباك مسلح مع قوات االحتالل.
وترافق االش���تباك الذي وقع أمس مع اقتحام قامت به وحدة خاصة من جنود 
االحتالل لمنزل الش���اب عز الدين أبو ناعس���ة حيث عبثت بمحتويات المنزل 

وقامت باعتقال الشاب.
جدير بالذكر أن مدينة ومخيم جنين باتا يش���هدان خالل األس���ابيع األخيرة 
اش���تباكات مسلحة بين مقاومين في مقتبل العمر وجنود من مسافات قريبة، 
ما جعل جيش االحتالل يشير في أكثر من بيان له خالل الفترات الماضية إلى 
تعرض عناصر من وحدة »اليمام« وجنوده اآلخرين إلطالق نار خالل اقتحامهم 

جنين.
وأوضحت مص���ادر محلية أن ه���ذه الظاهرة تزامنت مع الح���رب األخيرة على 
غزة، إذ عادت بعض المظاهر المس���لحة، والس���يما حين هاجم مقاومون حاجز 
الجلمة شمالي المدينة عدة مرات، ثم أعقب ذلك اشتباكات في داخل المدينة 

والمخيم خالل المداهمات الليلية لجيش االحتالل.
وأش���ارت المصادر إلى أن مجموعات ش���بابية باتت مط���اردة لقوات االحتالل 
على خلفية االش���تباكات التي تخوضها مع جنوده ف���ي االقتحامات، وجلهم 
ا من مجموعات عملت مع الشهيد جميل  في مقتبل العش���رينيات، وكانوا جزًء

العموري الذي اغتيل قبل عدة أسابيع، ورفاقه.
وبحس���ب المصادر، فإن معظم اقتحامات قوات االحتالل تس���تهدف القضاء 
على ه���ذه الظاهرة، إذ يتم مداهم���ة منازل هؤالء الش���بان وتهديد ذويهم 
واستجوابهم من أجل الضغط عليهم لتسليم أنفسهم، فيما اعتقل وأصيب 
ع���دد منهم خالل الفترات الماضي���ة. ويذكر أن الش���هيد العموري كان أحد 
المطاردين من كوادر حركة الجهاد اإلس���المي وسرايا القدس الذي استشهد 
بعد مس���يرة جهاد وثبات بق���ي خاللها مطلوبًا لقوات االحت���الل على خلفية 

تنفيذ العديد من األعمال الفدائية شمال الضفة.

دعوات للمشاركة بصالة الجمعة في خيمة االعتصام بسلوان

في مشهد بات متكررًا.. مقاومون 
يطلقون النار على قوات االحتالل بجنين

رام الله/ االستقالل:
قدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية بالغًا جزائيًا الخميس، 
تطال���ب فيه بفتح تحقيق جزائي ش���امل في االعت���داءات التي 
ارتكبتها جماعات بالّزي المدني أثناء التجمعات الس���لمية التي 
عقدت أيام الخمي���س الموافق 24 حزيران 2021، والس���بت 26 
حزي���ران 2021، وكذلك يوم األح���د 27 حزيران 2021 في مدينة 
رام الله. جاء ذلك في ضوء توثيق المؤسسات الحقوقية االعتداء 
على المواطنين الذي ش���مل نس���اء ورجاال وكبار الس���ن، وتمثل 
بالضرب بالحجارة والعصي والهراوات والس���حل على األرض، كما 
ش���مل مصادرة الهواتف النقالة، واعتقال عدد من المش���اركين 
والمشاركات في تلك التجمعات، حيث قامت عناصر بالّزي المدني 
بتسليمهم ألجهزة األمن المتواجدة في المكان دون تدخل منها 

أو حماية المتظاهرين، في انتهاك صريح للقوانين والتشريعات 
الناظمة لعمل تلك األجهزة.

ووف���ق بي���ان أصدرته مؤسس���ة الحق، فقد وثقت المؤسس���ات 
الحقوقية في ضوء متابعاتها الميداني���ة تلك، االنتهاكات عبر 
اإلفادات الشخصية من المواطنين، إضافة إلى المشاهدات الحية 
في الميدان من قبل فرق الرصد والتوثيق الميداني للمؤسسات 
الحقوقي���ة، والتي مثلت انتهاكات خطيرة للحقوق الدس���تورية 
المكفول���ة للمواطني���ن والمواطن���ات ف���ي القانون األساس���ي 
الفلس���طيني واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت 
لها فلسطين، حيث شددت المؤسسات في بالغها الجزائي على 

وجوب احترام تلك الحقوق ومساءلة كافة مرتكبي االنتهاكات.
وأوضحت المؤسسات في بالغها الجزائي المقدم بأن االنتهاكات 

التي تعرض لها المش���اركون/ات في التجمعات تش���كل جرائم 
دس���تورية موصوفة بموجب المادة )32( من القانون األساس���ي 
الفلسطيني لعام 2003، وهي جرائم ال تسقط الدعوى الجنائية 
وال المدنية الناش���ئة عنها بالتقادم وتضمن بموجبها الس���لطة 
الوطنية الفلسطينية بالتعويض العادل لمن وقع عليه الضرر، كما 
أن هذه االنتهاكات تعد جريمة تشكيل عصابات مسلحة بموجب 
المادة )158( من قانون العقوبات النافذ رقم )16( لس���نة 1960. 
وطالبت المؤسس���ات الحقوقية النائب العام عماًل بأحكام المادة 
)24( م���ن قانون اإلجراءات الجزائية بفتح تحقيق جزائي ش���امل 
بكافة االعتداءات التي ارتكبت بحق المشاركات والمشاركين على 
مدار األيام الثالثة المذكورة، واتخ���اذ المقتضى القانوني الالزم 

حسب األصول القانونية المرعية.

للتحقيق باالعتداءات ضد التجمعات السلمية

رام الله: مؤسسات حقوقية تتقدم ببالغ جزائي للنائب العام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وّقع مس���توطنون ووزارة جيش االحتالل "اإلس���رائيلي" اتفاقية 
إلخالء ب���ؤرة "أفيتار" المقامة على أراضي بلدة بيتا جنوبي نابلس 
شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى موعد أقصاه اليوم الجمعة، 

مقابل تأسيس قاعدة عسكرية في المكان.
وذكرت القناة "الس���ابعة" العبرية، أن االتف���اق ينص على إخالء 
مباني المس���توطنين دون هدمها، إلى حين قيام اإلدارة المدنية 

التابعة لالحتالل بفحص ملكية األرض.
وقالت إنه: "في حال تبين أنها تصنف كأمالك دولة فسيس���مح 

للمستوطنين بالعودة".
كم���ا ين���ص االتفاق عل���ى اإلبقاء عل���ى وجود عدد مح���دود من 
المستوطنين في المكان، يحدده رئيس الحكومة ووزير الجيش، 

وبالتشاور مع مسؤول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان".
ووصف المستوطنون االتفاق ب�"النصر التاريخي غير المسبوق"، 

والسيما أنه ينص على عدم هدم أي مبنى ويفتح الباب أمام عودة 
س���ريعة للمس���توطنين بعد انتهاء اإلدارة المدنية من إجراءات 
المس���ح وفحص الملكية. وتش���هد المنطقة المحيط���ة بالبؤرة 
مواجهات واحتجاجات يومية من أهالي بيتا والمناطق المحيطة 

باإلضافة ألعمال "إرباك ليلي" متواصلة.
وارتقى حتى اليوم 5 ش���هداء من البلدة وأصيب العشرات خالل 

المواجهات.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت تقارير إعالمية "إس���رائيلية"، الخميس، أن رئيس حكومة 
االحت���الل نفتالي بيني���ت يعتزم زيارة اإلم���ارات بهدف تعزيز 

العالقات الثنائية، مرجحة أن تتم الزيارة في أكتوبر المقبل.
ونقل����ت "القن����اة 12" ع����ن مس����ؤولين ف����ي وزارة الخارجية 
"اإلسرائيلية" رافقوا يائير البيد في زيارته إلى اإلمارات، قولهم 
إن اإلماراتيين معنيون ب� "تعزيز التعاون مع "إس����رائيل" في 

أسرع وقت ممكن".
وأشارت المصادر إلى أن "المسؤولين في اإلمارات محبطين للغاية 
من عدم التقدم العملي في العالقات الثنائية بين الجانبين على 

الرغم من مرور 10 أشهر على توقيع اتفاقيات التطبيع".
ورجح مسؤولون في الخارجية "اإلسرائيلية" ارتفاع وتيرة زيارات 
المسؤولين اإلسرائيليين إلى اإلمارات، بعد رفع الحظر الذي كان 

قد فرضه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
ونّوهت القناة "12" إلى أن نتنياهو كان يعتزم أن يسجل بنفسه 

أول زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى اإلمارات.
وافتتح البيد الثالثاء الماضي في أبو ظبي، أول سفارة "إسرائيلية" 

في الخليج بعد أقل من عام على تطبيع العالقات بين البلدين.
كما افتتح قنصلية في دبي، ضمن زيارة رسمية هي األولى لوزير 
"إسرائيلي" منذ التوقيع في البيت األبيض على اتفاق التحالف 

وتطبيع العالقات الرسمية.

اتفاق »إسرائيلي« إلخالء »أفيتار« جزئيًا مقابل إقامة قاعدة عسكرية

القناة »12«: بينيت 
يزور اإلمارات 
أكتوبر المقبل
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الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحت���الل "اإلس���رائيلي"، الخميس، حملة 
اعتقاالت واس���عة بالضف���ة الغربية ومدين���ة القدس 
المحتلتين، أس���فرت عن اعتقال عدد من المواطنين من 
بينهم النائب المقدس���ي المبعد محم���د أبو طير الذي 

اعتقل في بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل داهمت مخيم 
الع���روب في الخليل، واعتقل���ت: رامي عميد هديب )20 
عاًما(، محمود عيس���ى جواب���رة )24 عاًم���ا(، أحمد رأفت 
ب���دوي )17 عاًما(، عبي���دة عماد الراع���ي )17 عاًما(، عنان 
نضال الش���ريف )23 عاًما(، سيد عماد الراعي )48 عاًما(، 
ومحمد عيسى جوابرة )20 عاًما(، بعد أن داهمت منازلهم 

وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وأضاف���ت المصادر، أن ق���وات االحت���الل داهمت منزل 
األسير المحرر نسيم فضل ارفاعية، وعبد الرحيم عوض 
أبو حسين، وماجد علي عيسى أبو حسين، وعبد غيث، في 

حارة أبو سنينة جنوب الخليل.

وفي مدينة جنين، اندلعت فجر أمس، مواجهات مسلحة 
مع قوات االحتالل التي اقتحمت مدينة جنين.

وقالت مص���ادر محلية إن وحدة خاص���ة اقتحمت منزل 
الشاب عز الدين أبو ناعسة واعتقله في جنين، في حين 

اندلعت مواجهات واسعة تخللها اشتباكات مسلحة.
وأضافت أن أصوات االنفجارات وإطالق النار استمر حتى 

انسحاب قوات االحتالل من المدينة.
وكانت ش���رطة االحتالل، اعتقلت الليل���ة قبل الماضية 
الشابين: محمد جرادات، ولؤي شواهنة، أثناء تواجدهما 

بمكان عملهما بأراضي ال�48.
كما اعتقلت قوات االحتالل، أربعة مواطنين من محافظة 

نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، ب���أن قوة االحتالل اقتحمت قرية 
قوصين غرب نابلس فجرًا، واعتقلت المواطن عبد الرحمن 

أسامة الباز، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.
وأوضح���ت أن ق���وات االحتالل اعتقل���ت المواطن طارق 
محمود خالد رواجبة على حاجز "يتس���هار" العس���كري 

جنوب نابلس وهو من سكان قرية روجيب جنوبا.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت في س���اعات متأخرة من 
مس���اء أول أمس الشقيقين الطيب ووس���ام عبد الرازق 
داود على حاجز عس���كري قرب مدينة رام الله، وهما من 

سكان بيتا جنوب نابلس.
وفي بيت لحم اعتقلت قوات االحتالل فجر امس، النائب 
المقدس���ي المبعد محمد أبو طير بع���د اقتحام قرية دار 

صالح في بيت لحم .
وأف���ادت مصادر محلية، أن قوات االحت���الل اعتقلت أبو 
طير في س���اعات الفجر، بعد اقتحام قرية دار صالح في 
بيت لحم. وكان االحتالل قد أفرج عن النائب المقدس���ي 
أبو طير )69 عام���ًا( في مارس /آذار الماضي، بعد قضائه 
سنة في االعتقال اإلداري، حيث أنه ُأبعد عن القدس إلى 

مدينة البيرة عام 2010.
وقض���ى أب���و طير أكث���ر من ثالثي���ن عامًا في س���جون 
االحتالل، حيث تعرض لالعتقال أكثر من عش���رين مرة 
منذ الثمانينيات، وهو من قرية أم طوبا جنوب القدس. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعترف وزير خارجية االحتالل "اإلس���رائيلي" يائير لبيد بأن التوتر في مدينة 
القدس المحتلة يعرض المنطقة كلها للخطر، في حين يضغط المس���ؤولون 

اإلسرائيليون لتأجيل إعادة فتح قنصلية واشنطن في القدس المحتلة.
وقال إنه ال أحد يريد المظاهرات في القدس، وإن من مصلحة الجميع ضمان أن 

تكون المدينة هادئة قدر اإلمكان.
وأض���اف لبيد "اآلن ال أحد ينك���ر حقيقة أن التوتر في الق���دس يعرض المنطقة 
بكامله���ا للخطر، لك���ن يجب التعامل مع هذا التوتر يومًا بي���وم، أعني أن المدينة 
كانت في خضم الصراع خالل 3 آالف س���نة األخي���رة، إنه ليس أمرًا جديدًا". وتابع 
"أحسن األوقات في القدس كانت تلك التي كان فيها الحوار أفضل، ولذلك فنحن 

ننوي بالفعل محاولة خلق حوار أفضل مع الناس على األرض". وفق تعبيره.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة بالضفة والقدس  وزير خارجية االحتالل 
يعترف: التوتر في القدس 

يعّرض المنطقة للخطر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مس���ؤولون إس���رائيليون كب���ار، الخميس، 
إن )ت���ل أبيب( طلبت مؤخًرا م���ن إدارة الرئيس 
األمريكي جو بايدن، تأجي���ل عملية إعادة فتح 
القنصلية األمريكية في القدس، حتى ال تخلق 
صعوبات سياسية للحكومة الجديدة في الوقت 

الحالي.
ونق���ل موقع وال���ال العبري، عن تل���ك المصادر 
قوله���ا إن الخارجي���ة "اإلس���رائيلية" تواصلت 
في األس���ابيع األخيرة مع نظيرته���ا األميركية 

في واش���نطن، وطالبت بتأجيل فتح القنصلية 
حتى نهاية الصيف للسماح للحكومة الجديدة 

باالستقرار.
ووفًق���ا لذات المص���ادر، ف���إن اإلدارة األميركية 
تتفهم الطلب "اإلس���رائيلي" ولن تضغط لدفع 
القضية في ه���ذه المرحلة، وق���د يتم طرحها 

مجدًدا للمناقشة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
"اإلس���رائيلية"  الخارجي���ة  وزارت���ا  ورفض���ت 

واألميركية التعليق على التقرير.
وتتمثل الخط���ة األمريكية الحالي���ة في إعادة 

فتح القنصلية في موقعها الس���ابق في شارع 
أغرون غ���رب القدس، وهو نف���س المكان الذي 
اس���تخدمته اإلدارة األميركية السابقة برئاسة 
دونالد ترامب، واعتبرته الس���لطة الفلسطينية 
حينه���ا بأنها تأكي���د من تل���ك اإلدارة بالعمل 
على وضع الضفة الغربية كاملة تحت الس���يادة 

"اإلسرائيلية".
لخدم���ة  باألس���اس  تعم���ل  والقنصلي���ة 
الفلس���طينيين من ش���رقي الق���دس وكذلك 
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ممن يحملون 

الجنس���ية األميركية أو يرغبون بالحصول على 
تأشيرة سفر، كما أنها عملت كممثل دبلوماسي 
للوالي���ات المتح���دة لدى الفلس���طينيين، وتم 
إغالقها عام 2019 م���ن قبل إدارة ترامب، وهي 
منفصلة عن السفارة التي افتتحت في القدس 

بتاريخ 14 مايو/ أيار 2018.
واس���تخدم زعيم المعارض���ة بنيامين نتنياهو 
القنصلية في األس���ابيع األخي���رة فيما يتعلق 
بأغراضه السياسية الخاصة لمهاجمة الحكومة 
الجديدة التي ال يمكنها الوقوف في وجه إدارة 

الرئيس بايدن، كما قال حينها.
وكان ج���و بايدن خالل حملت���ه االنتخابية وعد 
بإع���ادة فتح القنصلي���ة، في حي���ن أعلن وزير 
خارجيته أنتوني بلينكن أن بالده ستنوي إعادة 

فتحها قريًبا.
وخ���الل زيارة بلينكن إلس���رائيل خ���الل وجود 
نتنياهو في الحكم، ناقش���ا القضية مًعا، وطلب 
األخي���ر فت���ح القنصلية ف���ي رام الل���ه أو قرية 
أب���و ديس في ضواح���ي الق���دس، إال أن الوزير 

األميركي رفض ذلك.

»والال«: »إسرائيل« تطلب من واشنطن تأجيل افتتاح قنصليتها في القدس

بيروت/ االستقالل: 
قال رئيس مكت���ب العالقات الوطنية في حركة "حماس" 
حس���ام بدران الخميس، إن لقاًء وطنًيا ضم فصائل العمل 
الوطني انعقد ف���ي العاصمة اللبنانية بي���روت، في إطار 
زيارة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى لبنان.

وت���داول المجتمع���ون ف���ي اللق���اء -وف���ق بي���ان وصل 
"االستقالل" نسخة عنه- أسباب وتطورات معركة "سيف 
القدس" وتداعياتها على القضية الفلس���طينية والصراع 
مع االحتالل اإلس���رائيلي، وأولويات العم���ل في المرحلة 
القادمة، وتأسيًس���ا على هذا االنتصار وبما يحقق أهداف 

الشعب الفلسطيني الوطنية الكبرى.
وأش���اد الحضور بمب���ادرة المقاومة في ال���رد على جرائم 
االحتالل ومخططات���ه لتهويد القدس واالس���تيالء على 
المقدس���ات واألحياء فيها، ما يؤكد أن "ش���عبنا لن يقف 
في محطة انتظار الفعل، بل يعمل بش���كل مباشر لحماية 

حقوقه الوطنية، واستعادة ما احتله العدو من أرضه".
وتوّقف المجتمعون أمام الصورة الرائعة لوحدة ش���عبنا 
ف���ي مواجهة االحت���الل م���ن الداخل في الق���دس وغزة 
والضفة وأراضي 48، وفي الخارج في مخيمات اللجوء وفي 
الش���تات، دفاًعا عن القدس بكل م���ا تمثل، والتفافًا حول 
المقاومة ما يؤكد أن الش���عب الفلسطيني وبعد 73 عامًا 
من االحتالل، ورغم كل مؤامرات ومكائد العدو لتقس���يمه 
أو س���لخ هويته، ال يزال ش���عًبا واحدًا متمس���كًا بهويته 

وحقوقه الوطنية.
ووجهوا التحية ألبناء ش���عبنا بكل مكوناته، وحيث يوجد 

ف���ي داخل فلس���طين وخارجها، والذي أكد أنه مس���تعد 
وقادر على تقديم التضحيات على طريق النصر والتحرير.

وأك���د المجتمع���ون أن "انتفاضة ش���عبنا م���ن البحر إلى 
النه���ر ض���د االحتالل بمعركة س���يف الق���دس، وتأكيد 
وحدته حول المقاومة، يفرض العمل الجاد إلعادة االعتبار 
للمشروع الوطني المتمثل التحرير والعودة وإقامة الدولة 
الفلسطينية على كل التراب الوطني، واعتباره قاعدة بناء 

التوافق الوطني على برنامج نضالي جامع".
ورأوا أن وحدة الش���عب الفلس���طيني بمواجهة االحتالل 
والمواجهة التي خاضها ببسالة بمعركة "سيف القدس" 
تؤك���د بأن المقاومة الش���املة بكل أش���كالها وفي القلب 

منها الكفاح المس���لح، هي الس���بيل الس���تعادة الحقوق 
وتحرير أرضنا ومقدس���اتنا، وتحقي���ق عودة الالجئين من 
أبناء شعبنا، ويتطلب ذلك إبقاء حالة االشتباك الدائم مع 

العدو ميدانًيا بكل األشكال.
وش���دد المجتمعون على ضرورة العمل الجاد الس���تكمال 
الوحدة الوطنية، من خالل تجديد الشرعيات للمؤسسات 
الوطني���ة، خاص���ة المجل���س الوطني الفلس���طيني، عبر 
انتخابات يش���ارك فيها ش���عبنا، حيث أمكن، وبالتوافق 
الوطني حيث يتع���ذر ذلك، وبما يحقق ش���راكة وطنية، 
وتعزيز مرجعية الش���عب الفلسطيني في اختيار قيادته 

وممثليه.

وأكد الحضور عل���ى حماية الحريات ف���ي البيئة الوطنية 
الفلس���طينية، وعدم المساس بها أًيا كانت خالفات الرأي 
واالجتهاد السياسي، ورفض كل أشكال تهديد الحريات 

العامة، فالحرية يصنعها األحرار.
وش���ددوا على إدان���ة جريمة اغتيال الناش���ط والمناضل 
نزار بنات، وضرورة محاس���بة المتورطين في هذه الجريمة 
النكراء، وضرورة العمل المشترك لحماية الحريات العامة.

وثّم���ن المجتمعون وق���وف أمتنا إلى جانب ش���عبنا في 
معركة "س���يف القدس"، موجهين الشكر لمن وقف إلى 
جانبنا ودعمنا سياس���ًيا وعسكرًيا ومالًيا، ويؤكدون أنه قد 
آن األوان للعمل من أجل حشد طاقات األمة وأحرار العالم 

في مواجهة الكيان اإلسرائيلي حتى التحرير.
وأكد اللقاء الرفض الكامل لمشاريع التطبيع مع "إسرائيل"، 
إذ أزالت معركة "س���يف القدس" مبررات���ه المعلنة وغير 
المعلن���ة، وقد بات م���ن الضروري وقف مسلس���له، داعًيا 
القوى الحية في أمتنا للعمل إلس���قاط كل ما تم في هذا 
المسار، حمايًة ألمتنا أماًل ثم دفاًعا عن القدس وفلسطين، 

القضية والشعب.
ووجه المجتمعون التحية لألجنحة العس���كرية المقاومة 
في "غرفة العمليات المشتركة"، والتحية للشهداء الكرام 
والتحي���ة للجرحى والدعاء لهم بعاجل الش���فاء، والتحية 
ألس���رانا البواس���ل، والتأكيد أن قضية تحريرهم ستظل 
أولوية وطنية، والتحية لش���عبنا كل ش���عبنا، وهو يرسم 
صورة نصر عظيمة تضاف إلى س���جل البطولة والش���رف 

في تاريخنا ومسيرتنا الوطنية.

في ضوء تطورات وتداعيات معركة »سيف القدس«

فصائل العمل الوطني تبحث ببيروت أولويات العمل في المرحلة القادمة 

أدانت جريمة اغتيال المناضل »بنات« وطالبت بمحاسبة المتورطين
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وأوضحت المصادر أّن المس���ؤولين في جه���از المخابرات 
العامة المصرية، س���يديرون مفاوضات غير مباش���رة بين 
الطرفين، على أمل اختراق الموقف المتأزم بشأن الصفقة 
م���ن جهة، والش���روع في عملية إع���ادة إعمار قط���اع غزة، 
وكس���ر الحصار المفروض على القط���اع منذ عام 2007 من 
جهة أخرى.  وأش���ارت المصادر، إلى أّن "هناك تفاؤاًل لدى 
المس���ؤولين في مصر بعد االتصال الهاتفي بين الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيس���ي، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 

الجديد نفتالي بينت".

تطور�ت �إيجابية
وبحسب ما أوضحت المصادر، فإّن الوفد "اإلسرائيلي" الذي 
ُيعّد الثاني من نوعه الذي يزور القاهرة في غضون عش���رة 
أيام، جاء حاماًل رؤية جديدة تحمل "تطورات إيجابية" بشأن 
صفقة األس���رى، الفتة إلى أّن هن���اك اختراقًا في الموقف 
اإلس���رائيلي الذي كان يتمسك بالربط بين إتمام الصفقة، 

والسماح بإعادة إعمار قطاع غزة.
وأش���ارت إلى أّن االحتالل أبدى تساهاًل في هذا األمر من خالل 
تخفيض مطالبه، بعدما اقترح تقديم "حماس" معلومات بشأن 
وضع األسرى، مقابل عودة األوضاع لما كانت عليه قبل المعركة 
األخيرة. موضحة أّن المس���ؤولين في مصر لمس���وا تجاوبًا من 

جانب الحكومة اإلسرائيلية الجديدة إلبرام الصفقة.

�صفقة مرتبطة بالتنازالت
الكاتب والمحلل السياس���ي حس���ن عبدو، أكد أن إجراء أي 
صفقة تبادل جديدة مرتبط بالتنازالت "اإلس���رائيلية" في 
ظل تمسك المقاومة الفلس���طينية بشروطها قبل اإلفراج 

عن أي جندي "إسرائيلي" أسير بغزة.
ولفت عبدو خالل حديثه ل� "االستقالل" إلى أن االحتالل يريد 
االس���تفادة من ضغوط دولية وظ���روف موضوعية تتعلق 
بحص���ار غزة وإعادة اإلعمار، لإلفراج عن أس���راه المحتجزين 

لدى المقاومة الفلسطينية.
وأضاف بأن المقاومة الفلس���طينية ترف���ض قطعيًا حالة 

االس���تفزاز التي تمارسها الحكومة "اإلس���رائيلية"، وهي 
متمسكة جدًا باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين من سجون 

االحتالل مقابل اإلفراج عن أي جندي أسير لدى المقاومة.
وبين عب���دو أن الضغ���وط التي تم���ارس عل���ى المقاومة 
الفلس���طينية س���واء من جه���ات دولية وإقليمي���ة أو من 
قبل االحتالل بالتهديد بتوس���يع الحص���ار وإعاقة اإلعمار 
وغيرها من الضغوط لن تثني المقاومة الفلس���طينية في 
مواصلة نضالها ولن ترضخ لش���روط االحتالل، وس���تبقى 
صفقة التبادل متوقفة على اإلرادة "اإلسرائيلية" إلى حين 
موافقتها باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين مقابل فكاك 

قيد جنودها بغزة.

�ل�صفقة بحاجة لبع�ض �لوقت
بدوره، يرى الكاتب والمحلل حسام الدجني أن إنجاز صفقة 

تبادل جديدة قد يستغرق بعض الوقت في ظل حزمة من 
التحديات التي قد تبطئ من عملية إجرائها؛ لعدة اعتبارات 

مرتبطة بالجانبين الفلسطيني و" اإلسرائيلي".
وأضاف الدجني ل� "االس���تقالل"، بأن المقاومة تحاول قبل 
إبرام أي صفقة إلزام "إسرائيل" باحترام االتفاقيات ال سيما 
اإلفراج عن المعتقلين من األسرى الذين تم اإلفراج عنهم 
في "وفاء األحرار"، وأيضًا تحس���ين شروطها في اإلفراج عن 

األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل.
وتاب���ع، فيما يتعل���ق بالجان���ب اإلس���رائيلي والتباينات 
الحكومي���ة واالنتخاب���ات المتك���ررة والواقع السياس���ي 
"اإلسرائيلي" وضعف الحكومة الجديدة ومحاولة "إسرائيل" 
تضليل الرأي العام الصهيوني بأن الجنود المأسورين قتلى 
وأن هذا الملف ال يلقى اهتماما كبيرا بالنس���بة للحكومة، 

كل ذل���ك وغيره، هو ما أّخر من س���رعة إجراء صفقة تبادل 
أسرى جديدة.

وأوض���ح الدجني أن ه���ذا الملف بعد جولة "س���يف 
القدس" أخذ س���ياقًا مختلفًا، وف���ي نفس الوقت هذا 
الملف يش���كل عائقًا أمام "بينيت" الذي ينفذ مقاربة 
"غانت���س" التي يؤمن بها وهي إطالق س���راح الجنود 
المأس���ورين مقابل رفع الحصار وإعادة اإلعمار وهو ما 
ترفضه المقاومة.  وأشار إلى أن المطلوب أن نكون أمام 
جدية أكبر في عملي���ة التفاوض بهذا الملف من قبل 
حكوم���ة االحتالل وهذه الجدية ب���رزت من خالل زيارة 
مسؤول ملف األسرى للقاهرة، الفتًا إلى أن المفاوضات 
ال تعن���ي االنتهاء، فربما ترتف���ع وتمتد وربما تنتهي 
بليلة وضحاها، في المقابل ال يمكن أن ننكر عدم وجود 

حراك جاد وحقيقي لصفقة تبادل.
وبين الدجن���ي أن الرأي العام اإلس���رائيلي وضغط أهالي 
الجنود المأس���ورين عل���ى الحكومة اإلس���رائيلية وكذلك 
بعض الوساطات الدولية، قد يجعلها تتحرك بشكل جدي 
وأسرع إلنهاء هذا الملف وإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة 

تتماشى مع شروط المقاومة الفلسطينية.

�جتماع "للكابينيت"
وق���ال موقع "وال���ال" العبري، أمس الخمي���س، إن المجلس 
الوزاري اإلسرائيلي "الكابينيت"، سيعقد جلسة التخاذ قرار 
بشأن ما إذا كان سيتم التنازل للمقاومة في قضية صفقة 

تبادل األسرى.
وق���ال الموق���ع "وفًقا لتقدي���رات مؤسس���ة الجيش، فانه 
في األس���ابيع المقبلة، س���ُيطلب من مجلس الوزراء األمني   

االنعق���اد واتخاذ قرار بش���أن م���ا إذا كان س���يتم التنازل 
وتقديم صفقة تشمل إطالق سراح من قتل اإلسرائيليين، 
بناًء على موقف "حماس"، أو االستمرار في سياسة الحكومة 
الس���ابقة المتمثلة في عدم إطالق أس���رى أمنيين مقابل 

صفقة األسرى والمفقودين".

الوفودالتفاوضية بالقاهرة

هــل نحــن علــى أعتــاب صفقــة »تبــادل أســرى« جديــدة؟
غزة/ خالد ��صتيوي:

�ص��هدت وترية �حلدي��ث عن �حتم��ال �إمتام �ص��فقة تبادل 
�أ�ص��رى ب��ن حكوم��ة �الحت��ال »�الإ�ص��ر�ئيلي« �جلدي��دة 
�الآون��ة  يف  ملحوظ��ًا  ت�ص��ارعًا  �لفل�ص��طينية،  و�ملقاوم��ة 

�الأخرية، �إذ ي�ص��عى كل طرف للح�صول على مكا�صب كبرية 
من تلك �ل�صفقة حتقق �أهد�فًا يريدها كل منهما. وك�صفت 
م�صادر م�صرية  ل��صحيفة »�لعربي �جلديد«، �أم�ض، �لنقاب 
عن جولة و�صفتها ب�»�لهامة« ب�صاأن �صفقة تبادل �الأ�صرى، 

حيث و�صل �لوفد �الأمني »�الإ�صر�ئيلي« �لذي ي�صم م�صوؤول 
مل��ف �ص��فقة �الأ�ص��رى، بعد و�ص��ول وفد رفيع �مل�ص��توى من 
حركة »حما�ض« �ص��م مرو�ن عي�ص��ى �ملفّو�ض ب��اإد�رة ملف 

�الأ�صرى من جانب �حلركة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مددت سلطات االحتالل "اإلس���رائيلي" الخميس، توقيف 
5 مقدس���يين، وأفرجت عن اثنين آخرين بش���رط الحبس 

المنزلي.
وأف���اد مركز معلوم���ات وادي حلوة بأن س���لطات االحتالل 
أفرجت عن الفتى نصر الله األعور بشرط الحبس المنزلي 5 
أيام، وكفالة طرف ثالث 5000 شيكل، علًما أنه اعتقل قبل 

أمس األربعاء من حي راس العامود في بلدة سلوان.
وأوض���ح أن ق���وات االحت���الل أفرج���ت أيًض���ا ع���ن إياد 
الرجبي بش���رط الحبس المنزلي 5 أيام، م���ع التوقيع على 

كفالة ١0 آالف شيكل، وعدم الحديث مع أشقائه شهرا.
وبين أن الرجبي يعاني م���ن أوجاع في الرأس وكدمات في 
يده، إثر تعرضه الثالثاء، لالعتداء من قوات االحتالل أثناء 

اعتقاله خالل هدم منشأة تجارية لشقيقه في سلوان.

وذكر أن محكمة االحتالل مددت اعتقال نضال الرجبي 
ونجليه أحمد وفادي لليوم الجمعة، علًما أنهم اعتقلوا 
أول أم���س خالل ه���دم منش���أتهم التجارية في حي 

البستان.
وأش���ار إلى أنه ت���م تمديد اعتقال الفتى موس���ى ظريف 
رويضي من حي بئر أيوب، ليوم غٍد الجمعة، وسيف محمود 

العباسي ليوم األحد القادم.

رام الله/ االستقالل: 
دخل 6 أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، الخميس، 
أعوام���ا اعتقالي���ة جديدة في س���جون االحتالل "اإلس���رائيلي"، 

معظمهم محكومون بمحكوميات عالية .
وأفاد مكتب إعالم األسرى أن األسير ثائر ناجح توفيق حنيني )39 
عاًما(، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر تواليا في 
س���جون االحتالل، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 2004/07/0١م، وهو 

محكوم بالسجن 20 عاًما.
وأضاف المكتب، أن األسير كامل محمود حسن عطاطرة )50 عامًا( 
من سكان محافظة جنين، دخل أمس عامه التاسع عشر تواليا في 
س���جون االحتالل، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 2003/07/0١م، وهو 

محكوم بالسجن المؤبد.
كما دخل األسير إياد حسن سمحان سمحان )38 عاًما(، من سكان 
محافظة رام الله، عامه الثامن عش���ر تواليا في س���جون االحتالل، 
وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 2004/07/0١م، وهو محكوم بالس���جن 
29 عاًما. إلى ذلك، دخل األس���ير زياد محم���د عبد الفتاح بزار )44 
عاًما(، من س���كان محافظة رام الله، عامه الثامن عش���ر تواليا في 
س���جون االحتالل، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 2004/07/0١م، وهو 
محكوم بالسجن 30 عاًما. وفي سياق متصل، دخل األسير محمد 
حس���ني حسن أبو شاهين )30 عاًما(، من سكان محافظة رام الله، 
عامه السابع تواليا في سجون االحتالل، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 

20١5/07/0١م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ومن القدس، يدخل األس���ير أش���رف جمال عبد القادر عمار )30 
عاًما(، عامه السابع تواليا في سجون االحتالل، وذلك منذ اعتقاله 

بتاريخ 20١5/07/0١م، وهو محكوم بالسجن ١7 عاًما.
ويبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل قرابة 4500 أسير بينهم 
54١ أس���يرا، محكومون بالمؤبد منهم األس���ير عبد الله البرغوثي 
صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا، ومئات األسرى الفلسطينيين 

الذين أمضوا عشرات السنوات في سجون االحتالل.
كما يبلغ عدد المعتقلين اإلداريين نحو 400 أس���ير في حين بلغ 
عدد األس���رى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية 
مزمنة بحاجة لعالج مس���تمر، و١0 على األقل مصابون بالسرطان 

وبأورام بدرجات متفاوتة.

رام الله/ االستقالل: 
ارتفع عدد النواب المعتقلين في سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، 

الخميس، إلى ١3 نائبًا.
وأعادت ق���وات االحتالل، فجر أمس، اعتقال النائب المقدس���ي 
الُمبعد إل���ى الضفة الغربية محمد أبو طي���ر )7١ عاًما(، بعد عدة 

أشهر من اإلفراج عنه من سجونها.
وذكر نادي األس���ير الفلس���طيني في بيان له أم���س، أن أبو طير 
واجه عمليات االعتقال منذ أواخر السبعينيات، وتجاوزت سنوات 
اعتقاله ال� 37 عاًما، بين أحكام واعتقال إدارّي. ولفت نادي األسير 
إلى أن األس���ير أبو طير خضع قبل نحو شهر لعملية جراحية في 

إحدى ساقيه، وما يزال بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.
وبّين أّن جل اعتقاالته منذ أن ُانتخب نائًبا للمجلس التش���ريعي 
الفلسطيني، كانت إدارّية،  منبًها إلى أن سلطات االحتالل تواصل 
اعتقال ١3 نائًبا، بينهم النائب خالدة جرار. واستهدفت سلطات 
االحتالل نواب المجلس التش���ريعي منذ عام 2006 عبر عمليات 
االعتق���ال اإلداري "الممنهجة"، ومؤخًرا أع���ادت اعتقال مجموعة 

منهم، علًما أن غالبيتهم أمضوا سنوات رهن االعتقال اإلدارّي.

تمديد اعتقال 5 مقدسيين واإلفراج عن آخرْين بشروط

6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون االحتالل

ارتفاع عدد النواب 
المعتقلين في سجون 

االحتالل إلى 13



الجمعة 21 ذو القعدة 1442 هــ 2 يوليو 2021 م

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/356(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عبد الكريم نواف عبد الله مصلح من س���كان غزة هوية رقم 803399294 

بصفته وكيال عن: منى إبراهيم فهيم حسنين 
بموجب وكالة رقم: 2020/2675 صادرة عن  القاهرة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 727 القسيمة 67 المدينة غزة الدرج 

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/1م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/354(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
أسماء سمير سعدي زهرة من سكان غزة هوية رقم 906712963 بصفته 

وكيال عن: سعدي وسعد ورنده أبناء/ سمير سعدي زهرة 
بموجب وكالة رق���م: 2021/2021010703 صادرة عن جدة + رقم الوكالة 

2021010705 عن جدة + رقم الوكالة 2021010704 عن جدة 
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 697 القسيمة 31 المدينة غزة الدرج 
فمن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن اس����تخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 2021/7/1م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/355(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمود مصباح صالح أبو وردة من س���كان جباليا هوية رقم 921104162 

بصفته وكيال عن: مهران محمود مصباح أبو وردة 
بموجب وكالة رقم: 2016/18305 صادرة عن غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 88 القسيمة 2 المدينة خان يونس 

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/1م

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

رام الله/ االستقالل:
أّك����د محامي األس����ير غضنف����ر أبو 
عط����وان المض����رب من����ذ 58 يومًا، 
المحام����ي ج����واد بول����س أن نيابة 
رفض����ت  "اإلس����رائيلي"  االحت����الل 
الطل����ب الُمق����دم بش����أن نقل����ه من 
مستش����فى "كابلن"، إلى مستشفى 
فلسطيني رغم قرار تعليق اعتقاله 

اإلدارّي.
وأوض����ح بولس أّن ق����رار النيابة كان 
متوقًع����ا، وه����و قرار ُيع����ّري مجددًا 
ماهية قرار المحكمة العليا المتمثل 
اإلدارّي بحقه،  االعتقال  أمر  بتعليق 

والذي ال يعني إلغاءه.
وأض����اف أن رفض الطل����ب هو نهج 
اس����تخدمته نيابة االحتالل في كل 
الذين  المضربي����ن  األس����رى  حاالت 
واجهوا قرارات تعليق أمر اعتقالهم 
اإلدارّي، مش����يًرا إلى أّن األس����ير أبو 
عط����وان يواصل رفضه تلقي العالج 

في المستشفى.

وذكر ن����ادي األس����ير أّن أبو عطوان 
يواجه وضًعا صحًي����ا بالغ الخطورة، 
يتفاق����م م����ع م����رور الوق����ت، جّراء 
باالستجابة  االحتالل  وتعنت  رفض 
لمطلبه، رغم الخطورة التي أش����ارت 
له����ا التقاري����ر الصادرة ع����ن أطباء 
المستشفى، حيث يواجه احتماالت 

خطي����رة منه����ا الش����لل، وإصابت����ه 
بمش����كلة صحية يصع����ب عالجها 
الوفاة  إل����ى احتمالية  الحًقا، إضافة 

المفاجئة.
ُيش����ار إلى أن أبو عط����وان البالغ من 
العمر )28 عاًما(، هو أسير سابق وقد 
اعتقل عدة مرات وخاض عام 2019، 

إضراًب����ا عن الطع����ام رفًضا العتقاله 
اإلدارّي. هذا ويواصل األسير جمال 
الطوي����ل )59 عام����ًا(، إضراب����ه عن 
الطعام للي����وم )29( عل����ى التوالي 
احتجاج����ًا على اس����تمرار س����لطات 
االحت����الل اعتقال ابنت����ه الصحفية 

بشرى الطويل إداريًا.

رغم تعليق اعتقاله اإلدارّي

االحتالل يرفض نقل األسير أبو عطوان إلى مستشفى فلسطيني 

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وال���دة األس���يرة الصحفية بش���رى الطويل، إن محكم���ة االحتالل 
العس���كرية، رفضت الخمي���س، طلبا قدمه محامي الطويل باالس���تئناف 

إلطالق سراحها.
وأضاف���ت الطويل: تم تجديد االعتق���ال اإلداري بحقها للمرة الثالثة على 
التوالي ولمدة ثالثة أش���هر، في الوقت الذي يواصل فيه والدها القيادي 
ف���ي حماس جمال الطويل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 28 احتجاجا 

على اعتقالها وللضغط لإلفراج عنها.
وأفاد محامي الطويل، أن األس���ير جمال الطويل  طلب تعهًدا قانونًيا من 
قبل النيابة العس���كرية بعدم اعتقال بشرى إدارًيا مرة أخرى مقابل إنهاء 

إضرابه، وقد رفض جهاز المخابرات اإلسرائيلية “الشاباك” هذا الطلب.
يشار، إلى أن الطويل أسيرة محررة اعتقلت أول مرة عام 2011 وأفرج عنها 
في صفقة وفاء األحرار في نفس العام، ليعاد اعتقالها عدة مرات منذ عام 

2014 وحتى اليوم.
وتقبع غالبية األس���يرات الفلس���طينيات في س���جن الدامون في الداخل 
المحتل بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل الس���كان من 
األراضي المحتلة، ويعانين ظروفا قاس���ية وصعبة حيث يفتقر الس���جن 

ألدنى مقومات الحياة اإلنسانية.

والدها يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 28

للمرة الثالثة.. محكمة االحتالل تجدد 
االعتقال اإلداري لألسيرة الطويل

غزة/ االستقالل: 
سجلت وزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي- 
االعتداءات على حرية الصحفيين الفلس���طينيين 
خالل ش���هر يونيو المنص���رم، والتي بلغت )197( 
انتهاكًا، تمثلت بارتكاب االحتالل "اإلس���رائيلي" 
أكث���ر من )124( انتهاكًا بحق الصحفيين/ات، عدا 
عن مش���اركة إدارات مواق���ع التواصل االجتماعي 
في محارب���ة المحتوى الفلس���طيني، يقابله )73( 
انتهاكات من قبل األجهزة األمنية الفلس���طينية 

وجهات مجهولة.
ورص���دت وحدة الرص���د والمتابعة ب���وزارة اإلعالم 
في تقريها الش���هري خالل شهر يونيو المنصرم، 
اعتقال واحتج���از وإبعاد وحب���س منزلي من قبل 
ق���وات االحت���الل "اإلس���رائيلي لع���دد )13( من 
الصحفيي���ن، فيم���ا ثبتت قوات االحت���الل حكمًا 

ومددت وأجلت اعتقال عدد )4( صحفيين.

وس���جلت وحدة الرصد ) 43( حاالت اعتداء وإصابة 
تع���رض لها الصحفيون من قب���ل قوات االحتالل 
ومستوطنيه، خالل تغطيتهم اعتداءات االحتالل 
عل���ى تظاه���رات احتجاجي���ة في حيي الش���يخ 
جّراح وس���لوان في القدس المحتل���ة، وما يتبعها 
م���ن مس���يرات أس���بوعية مناهضة لالس���تيطان 
وجدار الفصل العنص���ري بالضفة المحتلة والذي 
هاج���م فيه���ا المس���توطنون الصحفيين تحت 
م���رأى االحت���الل بغاز الفلف���ل، وقناب���ل الصوت، 
والركل  والضرب  الشرس���ة  بالكالب  ومهاجمتهم 
وإلقاء الحجارة والزجاج، عدا عن استخدام االحتالل 
الرص���اص المطاطي وقناب���ل الغاز الس���ام لمنع 

الصحفيين عن التغطية والتواجد في الحدث.
إلى ذل���ك، منعت ق���وات االحتالل بالش���راكة مع 
المستوطنين، أكثر من )25( حالة تغطية، وعرقلت 
والفعاليات  المسيرات  أداء مهامهم وتغطيتهم 

الت���ي تظه���ر انته���اكات االحتالل االس���رائيلي 
ومنعتهم م���ن العمل وخ���الل عملي���ة المنع تم 
رصد )6( حاالت مص���ادرة هواتف نقالة ومعدات 
ومس���تلزمات إعالمية، وتحطيم عدد )3( كاميرات، 
ومنع من السفر )1(، وعدد )3( حاالت تهديد بالقتل 
واتهام. ووثقت الوحدة أيض���ًا )4( حاالت اقتحام 
ومداهم���ة لمطبع���ة ومنازل الصحفيي���ن تخللها 
تحطيم وتفتيش وعبث في المحتويات. وبش���أن 
محارب���ة المحت���وى الفلس���طيني، أغلقت وقيدت 
حس���اب وحظرت وحذفت إدارات مواقع التواصل 
االجتماعي وبالتآمر مع االحتالل اإلس���رائيلي أكثر 
من ) 5( حاالت لصحفيين وإعالميين بذريعة نشر 
على المواقع ما يخالف تعليمات النش���ر، ضمنها 
اغالق مكتب قناة فلسطين اليوم بتعاون االحتالل 
مع الفدرالية االمريكية به���دف طمس الحقيقة، 
وكذل���ك تجديد اغ���الق محكمة االحت���الل للمرة 

الرابعة على التوالي تلفزيون فلسطين وعمله في 
مدينة القدس المحتلة.

أم���ا ف���ي جان���ب مضايق���ات االحتالل لألس���رى 
الصحفيين في سجون االحتالل، سجل التقرير) 2( 
حالة تم خاللها نقل االس���يرين من سجون ألخرى 
الس���تكمال التحقيقات والضغط عليهم لس���لب 
اعترافات منهم، في حين سجلت)4( حاالت اجبار 
عل���ى دفع غرامة مالية ش���ريطة االفراج عن بعض 

الصحفيين.
اعتداءات فل�سطينية

وح���ول اعتداءات أجهزة الس���لطة الفلس���طينية 
ونزوله���ا الى المي���دان بالزي المدن���ي في الضفة 
المحتلة والتي قامت بردع الصحفيين والصحفيات، 
أثناء مش���اركتهم في تغطي���ة تظاهرات في رام 
الله، خرج���ت للتنديد بمقتل الناش���ط نزار بنات، 
س���جلت وحدة الرصد و المتابعة خالل شهر يونيو 

المنصرم ) 73( حالة انتهاك، جراء تغول األجهزة 
األمنية واستهدافها للصحفيين، وتتضمن إصابة 
)25( صحفيا وصحافي���ة ومصورين جراء االعتداء 
عليهم بالضرب والدفع، والس���حل واستهدافهم 
بقناب���ل الغاز والفلفل وتوجيه ش���تائم لهم. كما 
منعت األجه���زة األمنية )27( صحافيًا من تغطية 
االحداث في األراضي الفلس���طينية المحتلة، كما 
تم اس���تدعاء واحتجاز عدد)4(، واقتحام عدد)2(، 
فيم���ا بلغ ع���دد)9( حاالت ج���راء تحطيم األجهزة 
االمني���ة الكامي���رات ومصادرة الهوات���ف النقالة 

وذاكرة هواتف الصحفيين، وبطاقات الصحفية.
إلى ذلك، س���جلت وحدة الرصد، )6( حاالت تهديد 
للصحفيين من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية 
من ضمنهم تهدي���د)3( صحفيي���ن بالقتل في 
الداخل المحتل، والقاء قنابل ناسفة على منازلهم 
وسياراتهم، لمنعهم من ممارسة عملهم المهني.
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عّمان/ االستقالل:
طالب رئيس دائرة ش���ؤون الالجئي���ن في منظمة التحرير 
الفلس���طينية أحمد أبو هولي الدول المانحة بسرعة تلبية 
النداء الطارئ الذي أطلقته وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين »أونروا« لالس���تجابة اإلنس���انية العاجلة 
لتداعيات العدوان اإلس���رائيلي على قطاع غزة بقيمة 164 

مليون دوالر.
وأوضح أبو هولي، في كلمته الجتماعات اللجنة االستشارية 
لألونروا في جلستها الختامية مساء الخميس، أّن استجابة 
المانحين لنداء االستجابة العاجلة سيمّكن الوكالة األممية 
من القيام بمس���ؤولياتها تجاه إعادة إعمار وإصالح البيوت 
المتضررة جّراء العدوان وصرف تعويضات وبدل إيجارات 
ألصحاب البيوت المدمرة كاماًل أو ألحقت بها أضرار بليغة، 
باإلضافة إلى تمكين »أونروا« من تقديم خدماتها الطارئة 
وخدم���ات الحماي���ة والدعم النفس���ي واالجتماعي لمئات 
اآلالف م���ن االطفال، وحماية مجتمع الالجئين الذي يعاني 
من هشاش���ة أوضاعه الحياتية والمعيشية واالقتصادية 
جراء الحصار اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 14 

عامًا .
وأضاف بأن »أونروا« تتحمل أعباء إضافية في ظل استمرار 
االعتداءات اإلس���رائيلية المتواصلة ف���ي الضفة الغربية 
والقدس من خالل هدم المنازل ومصادرة األراضي وتهجير 

أصحابها لصالح االستيطان والجدار، خاصة في أحياء مدينة 
القدس في الشيخ جراح وبطن الهوى في حي سلوان وفي 
وادي الجوز وباب العمود والت���ي ضاعفت من أعباء االونروا 

واحتياجات الالجئين.
وقال: »إن أهالي حي الش���يخ جراح هّم من الالجئين الذي 
هجروا من األراضي المحتلة في العام 1948، وتّم إسكانهم 

في حي الشيخ جراح بالقدس بناء على اتفاق بين المملكة 
األردنية الهاش���مية و »أونروا«، مما يستوجب على الوكالة 
األممية القيام بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الالجئون 
الفلس���طينيون من تهجير قس���ري وتطهي���ر عرقي عبر 
طرده���م من منازله���م بأوامر قضائي���ة والتدخل العاجل 
لت�أمين الحماية لهم والبقاء في منازلهم وتقديم ما يلزم 

من دعم ومؤازرة أممية لقضيتهم«.
واس���تعرض أبو هولي أوضاع الالجئين الفلسطينيين في 
المخيمات الفلس���طينية في سوريا ولبنان في ظل جائحة 
كورونا وعدم اس���تقرار المنطقة، الفًتا إلى وجود 418 ألف 
الجئ في س���وريا تعّرضوا لحاالت النزوح المتكرر ويتلقون 
المس���اعدات النقدي���ة كمصدر معيش���ي أساس���ي، من 
ضمنه���م ما يقارب 126 ألف الجئ فلس���طيني يندرجون 
ضمن واحدة من الفئات األربع األش���د ضعًفا وهي من أكثر 
الش���رائح تضرًرا، موضًحا أّن جائحة كورونا وانهيار العملة 

المحلية ضاعفت معاناة الالجئين بسوريا.
ولفت إلى أّن موازنات الطوارئ في األراضي الفلس���طينية 
المحتلة وفي س���وريا إلى جانب نداء االستجابة االنسانية 
العاجل���ة الناجمة عن العدوان اإلس���رائيلي في قطاع غزة 
تعاني عج���زًا ماليًا كبي���رًا يقدر 436 ملي���ون من إجمالي 

موازنات الطوارئ الثالث التي تقدر ب� 713 مليون دوالر.
يش���ار إلى أن اللجنة االستش���ارية لوكالة الغوث الدولية 
»األون���روا« ب���دأت اجتماعاته���ا االفتراضية ي���وم األربعاء 
الماضي بمش���اركة ما يق���ارب 30 دولة أعضاء دائمين في 
اللجنة االستش���ارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة 
لالجئين الفلسطينيين والدول المانحة لألونروا والمجموعة 
األوروبي���ة والوالي���ات المتحدة االمريكي���ة وجامعة الدول 

العربية على وحدة الربط الفيديو كونفرانس.

بقيمة 164 مليون دوالر

أبو هولي يطالب بتلبية النداء الطارئ لـ »أونروا« لمساعدة غزة

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الخميس، إن لم الش���مل 
حق لألسر الفلس���طينية كفله القانون الدولي وليس منة 
من االحتالل، وحرمان آالف الفلس���طينيين من لم ش���مل 
أسرهم، يتس���بب بحرمانهم من حقوقهم اإلنسانية في 
الرعاي���ة الصحية والتعلي���م والتنقل واإلقام���ة والهوية 
والعيش مع أسرهم. وعممت الخارجية على سفارات دولة 
فلس���طين بضرورة تكثيف جهودها الرامية إلى تسليط 
الضوء على هذه القضية اإلنسانية، ومواصلة نقل معاناة 
المتضررين على أوسع نطاق، وإيصال صوتهم إلى جميع 
الحكوم���ات والبرلمانات والرأي الع���ام ومنظمات المجتمع 

المدن���ي الحقوقية واإلنس���انية لدى ال���دول المضيفة ، 
ومطالبتها باتخاذ مواقف دولية للضغط على »إسرائيل«، 
القوة القائمة باالحتالل، لتمكين أبناء شعبنا من حقهم في 

الحصول على »لم الشمل«.
وش���ددت الوزارة في تعميمها على أهمي���ة إطالع دوائر 
صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة 
العنصري���ة وما تش���كله من خرق فاضح للقان���ون الدولي 
ولحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وحقيقة أنها 
تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها س���لطات 
االحتالل »اإلسرائيلي«؛ لتمزيق النسيج االجتماعي للشعب 

الفلسطيني.

غزة/ االستقالل: 
أك���د نائب مدير ع���ام الرعاية األولية في وزارة الصح���ة بغزة، مجدي ضهير، أن 
وزارة الصحة في غزة رفعت من مستوى الجهوزية واالستعدادات الالزمة تحسبًا 

لدخول سالالت جديدة لكوفيد 19 ومنها الساللة الهندية.
وتوّقع ضهير دخول طفرات جديدة الى قطاع غزة ومنها الس���اللة الهندية، ال 

سيما وأنها ظهرت في الدول المحيطة، وأنها تتميز بسرعة االنتشار.
وأكد ضهير أن حوالي 70 ألف ش���خص فقط من سكان قطاع غزة تلقى اللقاح، 
مؤكدًا أن من تلقى اللقاح سيكون محميًا من اإلصابة بالمرض وفي حاالت نادرة 

قد يصاب وتكون األعراض طفيفة جدًا.
ودعا ضهير لضرورة إس���راع المواطنين بتلقي اللقاح كونها الوس���يلة الوحيدة 
اآلمنة في مواجهة الجائحة بالساللة األصلية والسالالت األخرى أّيًا كانت، واليوم 

هي متوفرة لكافة الفئات التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقًا.
وطالب جميع العائدين إلى قطاع غزة بضرورة إحضار شهادة تطعيم أو شهادة 
تفيد بسالمتهم، وضرورة الحجر المنزلي فور عودتهم، متمنيًا السالمة للجميع.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الخميس، عن تسجيل 
حالتي وفاة و121 إصابة بكورونا، و117 حالة تعاٍف من 
الفيروس، بع���د فحص 2448 عينة في الضفة الغربية 

المحتلة وقطاع غزة، خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة، في تقرير يومي للحالة الوبائية وصل 
"االس���تقالل"، أن حالة وفاة ُسجلت في قطاع غزة وحالة 

أخرى في جنين.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة ُس���جلت على النحو 
التالي: "الخليل 9، جنين 3، طولكرم 1، نابلس 1، رام الله 

والبيرة 1، وقطاع غزة 108".
وأضاف���ت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب 
التال���ي: "الخليل 2، طولكرم 1، نابلس 9، رام الله والبيرة 

2، ضواحي القدس 1، سلفيت 1، وطوباس 1".
ولفت���ت وزيرة الصح���ة إلى وجود 8 مرض���ى في غرف 
العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس 
االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في 

المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريًضا.
وذك���رت أن نس���بة التعافي من في���روس "كورونا" في 
فلس���طين بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة اإلصابات 
النش���طة 0.7%، ونس���بة الوفي���ات 1.1% من مجمل 

اإلصابات.
وفيم���ا يخ���ص المواطنين الذي���ن تلق���وا الطعومات 
المضادة للفيروس؛ بلغ عدده���م اإلجمالي في الضفة 
الغربية وقطاع غ���زة 509,712، بينهم 368,532 تلقوا 

الجرعتين من اللقاح.

ليس مّنة من االحتالل

»الخارجية«: لم الشمل حق لألسر 
الفلسطينية كفله القانون الدولي 

وفاتان و121 إصابة جديدة 
»كورونا« في الضفة وغزة بـ

الصحة بغزة تحذر من الساللة 
الهندية لفيروس »كورونا«

الخليل/ االستقالل:
طال����ب ممثل االتحاد األوروبي لدى فلس����طين 
س����فن ك����ون ف����ون برغس����دورف بمعاقب����ة 
المتورطي����ن في جريم����ة اغتي����ال المعارض 
السياس����ي نزار بنات أثن����اء اعتقاله فجر يوم 

الخميس الماضي.
وزار برغسدورف منزل عائلة بنات في محافظة 
الخليل والتقى بوالد الناش����ط المغدور، وجّدد 
التأكي����د على دعوة االتحاد األوروبي للس����لطة 
بإجراء تحقيق ش����فاف ومس����تقل في حادثة 

اغتيال نزار على أيدي العناصر األمنية.
وقال المس����ؤول األوروب����ي للعائلة "نتعاطف 
معكم ونقف إلى جانبكم، ونؤكد أّننا لن نقف 

مكتوفي األيدي ولن نتوقف عن دعم مس����يرة 
حقوق اإلنس����ان والديمقراطية والقضايا التي 

وقف نزار وقاتل من أجلها".
وكانت قناة "كان11" العبرية كشفت عن عقد 
اجتم����اع بين دبلوماس����يين أوروبيين ورئيس 
جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بشأن 
اغتيال األجهزة األمنية المعارض السياس����ي 
نزار بنات في الخلي����ل جنوبي الضفة الغربية 

المحتلة، قبل أيام.
وذك����رت القن����اة، أن الوف����د األوروب����ي طالب 
بالحصول على توضيحات من فرج حول ظروف 
مقتل المعارض السياس����ي، موضحة أّن اللقاء 
جاء بطلب م����ن الوفد األوروب����ي الذي ضم 20 

قنصاًل ودبلوماسًيا، وُعقد في مكتب فرج برام 
الله.

وتعّرض بنات للضرب المبرح خالل اعتقاله من 
عناصر أمنية أثن����اء تواجده في منزل لعائلته 
جنوبي الخليل، فج����ر الخميس الماضي، وبعد 
نحو س����اعة من االعتقال أعلن محافظ الخليل 

وفاته، فيما اتهمت عائلته األمن باغتياله.
وأظهرت نتائج تشريح الجثمان أن سبب الوفاة 
غير طبيعي، مؤك����دة تعرضه لضرب مبرح في 
جميع أنحاء جس����ده أدت لنزيف في الرئتين 

بسبب الضرب واالختناق.
وقمعت األجهزة األمنية عدة مسيرات ووقفات 

خرجت في مدن الضفة للتنديد باغتيال نزار.

خالل زيارته عائلة »بنات«

ممثل االتحاد األوروبي يؤكد: لن نقف مكتوفي األيدي
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لم يبخل عيال زايد بش���يء على أّول وزير »إس���رائيلي« يزور بالدهم، وزير الخارجية يائير البيد. إذ 
وّفروا لكيان العدو متنّفس���ًا وس���ببًا للتوّحد في ظّل أسوأ أزمة يعيش���ها بفعل التناحر بين قواه 
السياس���ية، واألفق المسدود أمامه في الصراع مع الفلسطينيين، في أعقاب انتصار المقاومة في 
غزة. كما منحوه منبرًا إلطالق مواقف غير مباشرة إزاء إيران، حيث لم يجرؤ ال هو وال هم على التوّسع 

في تناول هذه المسألة علنًا.
***

رح���ل دونالد ترامب. رحل بنيامين نتنياهو. واجه محمد بن س���لمان عثرات كثيرة في طريقه إلى 
تحقيق مش���اريعه األصلية. وحده محمد بن زايد وإخوانه بقوا بكام���ل »لياقتهم« لمواصلة رحلة 
التطبيع مع »إس���رائيل«، بزخم يكبر يومًا بعد يوم. اخَتزل ابن زايد كّل صالفة هؤالء وتطّرفهم في 
شخصه، متحّديًا مش���اعر مئات ماليين المناهضين ل� »إسرائيل«، وال سيما الفلسطينيين الذين 
يتعّرضون يوميًا العتداءات »إسرائيلية« بالقتل أو االعتقال أو هدم البيوت. بالقلنسوة والصلوات 
لة مع هّزة الرأس، افَتتح وزير الخارجية »اإلسرائيلي« الجديد، يائير البيد، قنصلية  اليهودية المرتَّ
كيان العدو في دبي، أمس، غداة افتتاحه سفارة »إسرائيلية« في أبو ظبي. هكذا، جعل ابن زايد هذا 
الحدث ممكنًا، بل خبرًا عاديًا يحتّل مرتبة ثالثة أو رابعة بين األخبار، من دون أن يتصّدر صفحاتها 

األولى، ولو أنها لم ُتسِقط »تاريخّيته«.
وهو بالفعل ليس حدثًا عاديًا، كما لن يكون عمل أّول سفارة »إسرائيلية« وأّول قنصلية في الخليج 
عاديًا. ستكونان منّصة للعبث في الخليج كّله، باالستفادة من حّرية التنّقل لمواطني دول »مجلس 
التعاون الخليجي« السّت، بين تلك الدول، للتجّسس عليها ومحاولة توريط مواطنيها في عالقات 

مع دولة االحتالل.
كما ستس���تفيد تل أبيب من كون دبي مركزًا تجاري���ًا عالميًا، ومقصدًا لرجال األعمال والعمالة من 
كّل الدول العربية، ودول آس���يوية وأوروبية شرقية كثيرة، إلقامة مركز تجّسس عالمي. وستكون 
السفارة والقنصلية أيضًا مشغولتين كثيرًا في الترتيب للصفقات التي لم يتوّقف اإلعالن عنها 
بين اإلمارات و«إس���رائيل«، منذ أن أقامتا عالقاتهما الدبلوماسية في أيلول الماضي، وال حتى خالل 

العدوان »اإلسرائيلي« األخير على غزة
إلى جانب ذلك، يس���عى العدو إلى العمل مع اإلمارات، ورّبم���ا دول خليجية أخرى، ضّد إيران، وهو 
الموضوع الوحيد الذي رفض الوزير »اإلس���رائيلي« التوّسع في الحديث علنًا عنه، قائاًل إنه ال يريد 
إحراج اإلماراتيين بالحديث عن جار لهم، وإن أعرب عن قلقه من االتفاق النووي وأش���ار إلى أن ثّمة 

حاجة إلى »صفقة أفضل«.
لك���ن الواقع ه���و أن التطّرق إلى هذا الموض���وع، من دولة خليجية تحديدًا، يثير حساس���ية أكبر 
»إلسرائيل« على مس���توى العالقة بالواليات المتحدة، التي تختلف إدارتها الحالية مع العدو في 
شأن المفاوضات حول العودة إلى االتفاق النووي. واستعاض الجانبان اإلماراتي و »اإلسرائيلي« عن 
الحديث المباش���ر عن إيران، بتأكيد رغبتهما في »التعاون في مواجهة التحّديات«، بحس���ب بيان 

رسمي مشترك، في ما بدا إشارة إلى إيران.
وكانت دول خليجية عدة، وخاصة السعودية واإلمارات، قد عّبرت عن اعتراضات مماثلة لالعتراضات 
»اإلس���رائيلية« على االتفاق النووي، بل ش���اركت العدو في دفع ترامب إل���ى تمزيق هذا االتفاق، 
وضغطت باّتجاه التوّصل إلى اتفاق آخر تريد أن يشمل القدرات الصاروخية اإليرانية والعالقة بين 

إيران وفصائل محور المقاومة.
الثغرة اإلماراتية وّفرت »إلس���رائيل«، كذلك، فسحة استراحة من أزمة داخلية ممتّدة، سواء في ما 
يتعلق بالصراع مع الفلس���طينيين، حيث تواجه حائطًا مسدودًا بعد انتصار المقاومة في غزة، أو 
في ما يتصل باألزمة السياس���ية داخل الكيان، الخارج من انتخابات ثّبتت انشطار قواه السياسية 
إلى نصفين، وحّولت أحزابه إلى مزق وش���ظايا، فنال نتنياه���و، الذي ال تجمع بين أحزاب الحكومة 
الحالي���ة ذات األغلبية الضعيفة إال خصومته، مديحًا من البي���د، باعتباره ُمفتتح عهد التطبيع مع 
العرب، وخصوصًا الخليجيين، بنطاقه األوس���ع، أي بما يتجاوز َمن سبق أن طّبع العالقات مع العدو 

من دول الطوق.
المشكلة األكبر تكمن في أن المناهضين »إلسرائيل«، سواء كانوا أفرادًا أو جمعيات أو أحزابًا أو دواًل، 
عاجزون تمامًا عن ممارس���ة أّي تأثير ملموس. ف���ال رّدات فعل حكومية عربية، حتى من دول تؤّيد 
القضية الفلسطينية، بعدما تعلمت تلك الدول كيف تفصل بين مصالحها مع اإلمارات، وموقفها 

من االحتالل، أو باألحرى كيف تتقي غضب »عيال زايد«، إن هي تجّرأت على رّد فعل ال يعجبهم.
حتى بيانات األحزاب والجمعيات تالش���ت. وحدها وس���ائل التواصل االجتماع���ي، مثل »تويتر« 
و»فيسبوك«، المملوكتين، للمفارقة، لشركات أميركية، وّفرت منصة مضاّدة استطاع المناهضون 
»إلس���رائيل« وحّكام اإلمارات التعبير عن آرائه���م من خاللها، فأمعنوا في إطالق نعوت على »أوالد 
زايد« ِمن مثل »صهاينة العرب« الذين جعلوا بالدهم وجهًا آخر »إلسرائيل«، داعين إلى بدء حملة 
لمقاطعة اإلمارات، ومشّددين على أن اإلماراتيين غير موافقين على التطبيع وإنما يمنعهم القمع 

من التعبير عن آرائهم.
ف���ي المقابل، ومثل عادته، كان وزير خارجية اإلمارات، عبد الله بن زايد، األكثر تعبيرًا عن ش���غف 
إخوانه بالعالقات مع »إس���رائيل«. وكما وّدع وزير الخارجية »اإلس���رائيلي« السابق، غابي أشكنازي، 
بشريط مصّور قائاًل له: »شكرًا لكونك شريكًا رائعًا، وأتطّلع لنكون أصدقاء لسنوات طويلة قادمة«، 
صاغ مع البيد في ختام الزيارة بيانًا مشتركًا يتحّدث عن »القرار الشجاع الذي اّتخذته كّل من قيادة 

دولة اإلمارات ودولة »إسرائيل«، ما يمهد الطريق لتغيير تاريخي في المنطقة«.
يعيش حكام اإلمارات في العالقة مع »إسرائيل« حالة إنكار، تتجاهل المعارضة الشعبية العربية، 
واإلماراتية أيضًا، للتطبيع. لكنهم يستفيدون من عجز عربي عام عن الضغط لثنيهم عن اقتراف 

هذه الخطيئة، ومن إمكاناتهم المالية الكبيرة التي ُتخّولهم إسكات كثيرين.
هو سباق إذًا، ورهان حكام اإلمارات على العدّو واضح وال رجعة فيه، فهل سيتمّكنون من االستمرار 

في هذه الطريق؟

منذ أن احتلت إس���رائيل األراضي الفلس���طينية ف���ي الرابع من 
حزي���ران لس���نة 1967 م وهي تعم���ل جاهدة بكافة الوس���ائل 
والطرق للس���يطرة على مدينة الق���دس وتغيير معالمها بهدف 
تهويده���ا وإنهاء الوجود العربي فيه���ا. ولتحقيق هذا الهدف 
من قب���ل حكومات دولة إس���رائيل المتعاقبة ش���رعت منذ يوم 
احتاللها لفلسطين باالستيالء على األراضي الفلسطينية وإقامة 

المستوطنات عليها ثم تهجير الفلسطينيين.
وس���حب الهويات منهم به���دف خلق واقع جدي���د يكون فيه 
اليهود النس���بة الغالبة في مدينة القدس. والهدف األساس���ي 
من بناء الج���دار الفاصل حول مدينة القدس هو تهويد المدينة 
وإخراج الفلس���طينيين منها على المدى البعيد بكل الوس���ائل 
والس���بل كي تواجه إسرائيل الفلسطينيين باألمر الواقع وتقطع 
الط���رق عليهم في أن تكون القدس الش���رقية عاصمة لدولتهم 
القادمة. وما تقوم به إسرائيل اليوم ليس مخالفا للقانون الدولي 
فحس���ب بل انه مخالف لروح العصر الذي يرفض كل ش���كل من 

أشكال العنصرية.
وعملها هذا هو تجٍل واضح لهذه العنصرية.. وتشير تصريحات 

قادة إسرائيل دون استثناء بان أهدافهم تجاه القدس تكمن
 أوال: تحديد حدود القدس الموس���عة التي ترغب إس���رائيل في 
إخضاعها لس���يطرتها من جانب واح���د دون مراعاة ألية قواعد أو 

اتفاقات. 
ثانيا: عزل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غ���زة عن الق���دس وضواحيها وقراها مع ما ف���ي ذلك من تمزيق 

لألرض. 
ثالث���ا: التنكر للقواني���ن والمواثيق الدولية ول���كل قرارات األمم 
المتح���دة التي ال تجي���ز احتالل ارض الغير بالقوة المس���لحة أو 
تطبي���ق قوانينها عليه���ا. وعلى ضوء ما ذكر أع���اله فان قضية 
القدس قد دخلت مرحلة خطيرة بعد ضم إسرائيل لشطر المدينة 
الشرقي تنفيذا لمخططها الرامي لتوحيد شطري المدينة لتكون 
كما يدعون عاصمة دولة إس���رائيل الموح���دة واألبدية من جهة 
أولى وان إس���رائيل على مدى اربعة وخمس���ين عاما من احتاللها 
إذ إنه���ا لم تترك وس���يلة إال واتبعتها وال مخططا وإال نفذته في 

سبيل تهويد مدينة القدس. 
وأكبر مثال ش���اهد على ذل���ك غابة المس���توطنات التي طوقت 

المدينة وحاصرته���ا وابتلعت أراضيها من جهة أخرى وفي هذا 
الص���دد أعلنت الوالي���ات المتحدة في 1967/7/14 على لس���ان 
ممثلها في الجمعية العامة » اوكرجولد برج » إنها تعتبر القدس 
واحدة من أق���دس مدن العالم والواليات المتحدة األمريكية ترى 
أن القدس الش���رقية التي احتلتها اس���رائيل ع���ام 1967 هي 

منطقة محتلة تخضع لقانون االحتالل الحربي.
وال يجوز إلس���رائيل أن تدخل عليها أي���ة تغييرات. وكذلك فان 
التغييرات التي أدخلتها اسرائيل على المدينة تعتبر باطلة وال 
تمثل حكما مسبقا على الوضع النهائي والدائم للمدينة. إن هذا 
الموقف يتطابق مع موقف األم���م المتحدة التي وصفت مدينة 
الق���دس أرضًا محتلة بحس���ب القانون وال يج���وز تغيير األوضاع 
الديموغرافية أو السياس���ة فيه���ا وان أي تغيير يعتبر باطال وال 

يعتمد به.
لذا فالقدس الش���رقية هي ارض محتلة منذ حزيران عام 1967م 
وتخضع لقواع���د القانون الدولي الخاص بحاالت االحتالل الحربي 
أي أن الس���يادة عليه���ا ال يمكن أن تنقل إلى اس���رائيل بموجب 

سلطة االحتالل التي هي بطبيعتها سلطة إدارية مؤقتة.

مش���هد من الثبات والتماس���ك والكثير من االيم���ان بقضاء الله 
وقدره. ه���ذا ما أخذته معي من المؤتم���ر الصحفي الذي عقدته 
عائلة الش���هيد نزار بنات. وال���ده، اخوته، زوجت���ه، اطفاله، أبناء 
عمومته، والكثير من محبيه والمفجوعين بموته. كلمات ال يمكن 
اال وصفه���ا بالموزونة وحرص واضح على توخي الحذر بكل كلمة 
احتقان���ا للدماء، والتأك���د ان القانون يج���ب ان يأخذ مجراه على 
حسب أصول القوانين ال وس���ط فراغ لسيادة القانون اال بما يأمر 

السلطان.
القانون الذي يمس���كه الحق كقوة ال حي���اد عنها، ال لجان تلفيق 
للحقائ���ق وال مح���اوالت لرمي التهم او الباس���ها وانهاء القضية 
بدية ومنش���د. تكلم والد نزار واخوه وزوجته ع���ن الوضع القائم 
وتمس���كهم بلجنة تحقيق غير التي شكلتها الحكومة، وأشاروا 
مباش���رة لألش���خاص المس���ؤولين عن اغتيال نزار: شتية كوزير 
داخلي���ة، ورئيس االمن الوقائي، ونائبه بالخليل، ومحافظ الخليل 
بصفتهم أصحاب القرار والمس���ؤولين. اك���دت العائلة انهم لن 
يطالبوا بمعرفة أس���ماء ومن شارك بالقتل والتعذيب والمداهمة 
ألن هؤالء يجب ان تتم محاكمتهم، ولكنهم ليس���وا خصومهم. 

الخصوم هم من أعطوا أوامر القتل.
في مدينة كالخليل تحديدا، ما قامت به هذه العائلة يس���تدعي 
الكثير م���ن الحكمة والوعي. رباطة جأش واضحة وتحكيم للعقل 
ووض���ع حجر عل���ى القلب ولو مؤقتا. ال زل���ت ال اعرف كيف أصف 
ش���عوري تجاه رؤية زوجة نزار واطفال���ه. أطفال صغار. أصغرهم 
ل���ن تكبر لتقول كلمة بابا، واكبرهم لن ترمي نفس���ها في حضن 
والدها فرحة بنج���اح، حالمة بجامعة تناقش والدها أي تخصص 
س���تدرس واي جامعة تتمنى ان تدرس. وأطف���ال بين العمرين 
ثالثة ي���كادون ال يفهمون م���ن الموت اال اس���مه وهذه الجموع 
المعزي���ة حولهم. صدمة ال يزال الجميع يعيش���ها. ابتس���امات 
بوجوه مليئة بالتس���ليم. حزن يشق طريقه الى القلوب مباشرة. ال 
دموع، ال صراخ… تسليم وايمان بأن نزار ولو رحل لم يرحل عمله.

بعيدا عن المش���اعر الفياضة بهذا المش���هد تبقى مسألة لجنة 
التحقيق التي أراد اهل نزار التأكيد على عدم اخذهم بنتائجها، 
والتي انتهت بانسحاب طبيب العائلة منها بعد ان انسحبت كل 
من الهيئة المس���تقلة لحقوق االنس���ان ومؤسسة الحق واعتذار 
نقابة المحامين. فبقي وزير العدل واالستخبارات العسكرية ومن 
ينتمي للحكومة في اللجنة. الحقيقة ان لجنة التحقيق لن تفيد 
بتش���كيلها من قبل الحكومة المتهمة بقتل نزار. مهما حاولنا اال 
نحمل رئيس الحكومة المس���ؤولية لكون���ه كذلك وزير الداخلية 
المسؤول عن األجهزة األمنية. أي كيف يعين رئيس الوزراء وهو 
المته���م األول بهذه القضية لكونه وزي���ر الداخلية وزير العدل 
كرئيس للجنة تحقي���ق؟ وكأن كل من دعي ليكون جزءًا من هذا 
التحقي���ق م���ن الخارج لن يك���ون أكثر من ش���اهد زور. اعتقد ان 
الهيئة المس���تقلة والحق وهما هيئتان معروف عنهما ترويهما 

وحكمتهم���ا باعتذارهما عن لجنة التحقي���ق أكدا أن االمر بأصله 
غير صائب. يجب ان تكون لجنة التحقيق خارجية ومستقلة عن 
الحكوم���ة إذا ما كانت النية صادق���ة. لكن عن أي نية أتكلم؟ نية 
حكومة قتلت مواطنا كان مناهضا للفس���اد؟ ام نية حكومة لبس 
عس���اكرها ورجال امنها الزي المدني وانهالوا على المتظاهرين 
الثكلى بحس���رة على قتل شاب تيتم اطفاله جريمته أنه عبر عما 
يجول بخاطر جل الش���عب اال افراد ه���ذه الحكومة والمنتفعين 

منها؟
بينم���ا حاول���ت عائلة ن���زار بكل حكم���ة درء أي فتن���ة وحقنت 
الدماء بردة فعله���ا، قامت الحكومة بعكس ه���ذا تماما. وما جاء 
على لس���ان احم���د المجدالني في مقابلة عل���ى الميادين ” نحن 
جاه���زون لمعالجة األمور وفقا للقانون الفلس���طيني وليس وفقا 
لقانون الش���ارع، ألنه إذا اس���تمر العمل هكذا س���يكون ش���ارعًا 
مقابل ش���ارع.” في نفس الس���ياق وفي رد الحكومة على الشارع 
بطريقة الش���ارع ليس فقط من خالل ما ش���اهدناه من مش���اهد 
تدمي القلوب والعيون من تعٍد وتنكيل وضرب وس���حل من قبل 
عناصر االمن ضد الشارع باأليام األخيرة، ولكن كذلك بنشر قوائم 
فضح للمش���اركين بالمظاهرات بلغة وعب���ارات معيبة ومهينة. 
الحقيقة انها تهين وتعي���ب من صاغها ومن فكر بكتابتها من 
اتهامات، وذم وقذف لشبان وش���ابات. ويبدو هذا النوع من الرد 
“الش���وارعي” يأتي ردا على قائمة نشرها البعض لصور وأسماء 
الذين اعتدوا على المتظاهري���ن من المتنكرين باللباس المدني 

وسط المظاهرات من األجهزة األمنية.
الفرق ان قائمة من ش���ارك بضرب وس���حل وقم���ع المتظاهرين 
بلباس مدني لم تتكلم عن س���لوك أصحاب األس���ماء والصور وال 
عن عالقاتهم واخالقهم وممش���اهم البّطآل، كل ما تم ذكره هو 
وظيفتهم األمنية، خصوصا انهم كانوا بلباس مدني. والحقيقة 
ان تل���ك القائمة قد أتت بعض الفائدة منها، فرأينا، كيف يكون 
وج���ود ابن عائلة التميمي )اخ عه���د التميمي( بين عناصر االمن 
المنقضي���ن على المتظاهرين، جعل عائلته تصدر بيانا وتعتذر. 
ومما ال ش���ك فيه، ان هناك من األسماء ما كان غريبا ان نرى أبناء 
بعض الش���خصيات في قوائم القمع والس���حل ألبناء شعبهم. 
ولك���ن على م���ا يبدو ان الحكومة ترد على الش���ارع بالش���ارع كما 

تفضل السيد المجدالني.
من يق���ود البلد الى فتنة؟ ب���كل جدية أقول ان ه���ذه الحكومة 
وهؤالء االباطرة يفهمون دورهم عكس ما هو متعارف عليه لدور 
الحكومات. يس���مون الموظف العام عادة بالخادم المدني. الوزير 
والسفير والموظف الرسمي يسمى خادم مدني. هؤالء يفهمون 
ان الش���عب هو الخادم المدني لديهم. يعني بسلطة بها بعض 
الرش���د والحكمة ف���ي وقت يطفح فيه الدم م���ن العروق احتقانا 

وغضبا وألما، يقوم وجهاء هذا النظام بدرء الفتنة ال اشعالها.
الرئيس الفلسطيني لم يخرج مخاطبا الشعب بكلمة، وبعد أربعة 

أيام اكتفى بخبر تعزية واتصال مع وزير العدل يسأله عن مجرى 
التحقيق���ات. الم يفك���ر الرئيس باالتصال بأرملة ن���زار او امه او 
والده؟ رئي���س الحكومة بعد أربعة أيام يعزي بجلس���ة حكومته 
بن���زار وكأن ما يج���ري ال يجري في حكومته، على مس���مع ومرأى 
للش���وارع القريبة من حكومته ومقاطعة الرئي���س. التهديدات 
التي تصل الى المواطنين. المكالمات والتس���جيالت المس���ربة 
للتنظيم واالمن بترويع المواطنين. تش���ويه س���معة المواطنين 
والمواطنات. سرقة الهواتف والحقائب والتحرش بالمتظاهرات 

والتنكيل والسحل والضرب بكل هذا الحقد للمتظاهرين.
ما الذي تتوقعه هذه السلطة من المواطنين؟

هل تريد بالفعل اش���عال حرب أهلية يكون الش���ارع فيها ضد 
الشارع؟

محزن وموجع ومؤلم جدا غياب الحكمة والعقل وتس���تر الضمائر 
ألرباب هذه السلطة.

اعرف ان الوق���ت قد تأخر لدرء الخطأ. فلم يع���د هناك ما يمكن 
ان تختبئ وراءه ه���ذه الحكومة. يتكلمون عن مؤامرات واجندات 
خارجي���ة، وهم م���ن يتآمر ويتغ���ذى ويعتاش عل���ى االجندات 

الخارجية.
يبثون الفتنة فيم���ا بيننا، ويوهمون العالم انن���ا إما متعصبون 

متشددون إرهابيون بدون سطوتهم وسيطرتهم.
لطالما خف���ت من يوم تهدد ما تبقى منا في���ه حربا أهلية. كنت 
أخش���ى الفلت���ان األمني المح���دق حولنا. كنت أخش���ى الزعرنة 
والبلطجة والس���الح المتفش���ي واالقتتال على مصف سيارة. لم 
أك���ن اتخي���ل ان حربنا قد تك���ون في يوم يقتل الم���رء اخاه ألن 
أحدهم يعمل بجهاز أمن ما وآخر متظاهر او معترض على تفشي 

التسلط الظالم على الشعب.
البيت الفلس���طيني الذي طالما تغنى بالسابق بتعدديته: البيت 
ال���ذي يجلس ح���ول مائدته ابن فت���ح وابن الجبهة والش���عبية 
والجهاد وحماس، س���يكون بالمس���تقبل البيت الذي يقتل ابنه 
الذي يعمل لدى الجهاز األمني من يعترض على ظلم الس���لطان، 
حتى لو كان اباه، اخاه، جاره، صديقه، ابن عمه، زميله بالجامعة…

سلطة تحترم نفس���ها ال تبقي على حكومة كهذه للحظة أخرى، 
فق���ط الحتق���ان ال���دم ودرء المزيد م���ن الفتن. ولكن س���لطتنا 

مستعدة ان تقيل الشعب وتتخلص منه لتبقي الحكومة.
ولكن ألّني على يقين ان مشكلتنا أكبر وأعمق من تغيير حكومة. 
فتغيي���ر الحكومة ال يعني في حالة س���لطتنا أكث���ر من تغيير 
وجوه وش���خوص. ان لم يت���م العمل على تغيي���ر حقيقي لهذا 
النهج االستبدادي الفاسد، من خالل وجود نظام يحاسب ويتابع 
ويحاكم وفق التش���ريعات والقوانين ال وفق مراس���يم الرئيس 
وتنسيب، واسطة، وجاهة، وعشيرة. من خالل انتخابات حقيقية 
تفرز ممثلين عن الشعب، تقر القوانين والتشريعات على حسب 

األصول ال الواسطة، والمحسوبية، ومزاج السلطان، وحاشيته.

اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس باطلة

الحكمة ضالة المؤمن… وهذه السلطة ضلت الحكمة واإليمان
ّ

التطبيع اإلماراتي عابر للحكومات: أبو 
ظبي ودبي منصة للعبث »اإلسرائيلي«

حنا عيسى

نادية عصام حرحش

بقلم: حسين إبراهيم
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غزة/ االستقالل: 
أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة، امس 
الخميس، توفر جميع أنواع األضاحي 

مع قرب عيد األضحى المبارك.
المتحدث  البس���يوني  أدهم  وأوضح 
باس���م الوزارة في تصريحات اذاعية، 
أنه يتوف���ر قرابة 15 أل���ف رأس من 
العجول، و20 أل���ف رأس من األغنام، 
مش���يًرا إلى أن ه���ذه الكميات جيدة 

مقارنًة مع حاجة األسواق.
وأشار البسيوني إلى أن وزارته تسعى 
لضبط األسعار بحيث ال يكون هناك 
استغالل واحتكار من قبل التجار. كما 

قال.
ولف���ت إل���ى أن���ه ال يوج���د اختالف 
كبير في أس���عار األضاحي عن العام 

الماضي.
وبش���أن تصدير المنتجات إلى خارج 
القطاع، أوضح المتحدث باس���م وزارة 
الزراع���ة بغزة أنه تم ي���وم أول أمس 
تصدي���ر نحو 200 طن م���ن البندورة 

و100 طن من الخضار إلى الضفة.
البس���يوني إن “خط���وة عودة  وقال 
التصدير جاءت بعد خس���ائر كبيرة 
زادت ع���ن 20 ملي���ون دوالر تكبدها 

المزارعون نتيجة منع التسويق لمدة 
50 يومًا”.

الس���لع  أس���عار  “ع���ودة  وأض���اف 
والمنتج���ات إلى طبيعتها وبش���كل 

مت���زن بع���د أن كانت منه���ارة خالل 
الفت���رة الماضي���ة بع���د اس���تئناف 
التصدير وهو ما ينعكس إيجاًبا على 

المواطن والمزارع على حد سواء”.

الزراعة بغزة: األضاحي متوفرة ونسعى لضبط األسعار

رام الله / االستقالل:
قال وزير األش���غال العامة واإلس���كان محمد زيارة، إن الوزارة وبوس���اطة الفريق 
الوطني إلعادة إعمار المحافظات الجنوبية، اعتمدت عدة دفعات جديدة للصرف 
ضمن المنحة الكويتية بقيمة بلغت مليوني دوالر، توزعت على قطاعات المياه 

والبنية التحتية.
وأض���اف زيارة في بيان له، امس الخميس، انه تم اعتماد دفعات لصالح الحزمة 
الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي، وتطوير الشبكات التي ستستقبل مياه 

إضافية من خارج قطاع غزة.
وأوض���ح أن الوزارة قام���ت باعتماد دفعات لصالح قط���اع البنية التحتية إلنجاز 
مش���اريعها المتضررة من العدوان االس���رائيلي ع���ام 2014 في محافظة خان 

يونس.
وتابع زيارة، »س���نواصل العمل لمتابعة وإنجاز صرف كل الدفعات المستحقة 

لصالح المقاولين من خالل الفريق الوطني«.
الجدي���ر ذك���ره، أن قيمة المنح���ة الكويتية تبلغ 200 ملي���ون دوالر، مخصصة 

لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة«.

وزير األشغال: مليونا دوالر قيمة 
دفعات المقاولين التي اعتمدت 

للصرف من المنحة الكويتية

رام الله/ االستقالل:
كشف مسح أعده االقتصادي، أن عدد المركبات التي موديالتها 
)2020( والمرخصة ألول مرة في سجالت وزارة النقل والمواصالت، 
كانت قليلة في الس���وق الفلس���طينية مقارنة بباقي الموديالت 
العام الفائت. واستند االقتصادي في مسحه على أرقام وبيانات 
رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية، متعلقة 

بالسيارات المرخصة للمرة األولى في سجالتها في 2020.
وف���ي دول العال���م االخرى والمج���اورة، عادًة م���ا تزدهر عمليات 
شراء الس���يارات ذات الموديالت الحديثة على القديمة، في ظل 
التط���ورات الجديدة والحديث���ة التي تطرأ على الس���يارات ذات 

الموديالت الجديدة » موديل السنة«.
ولعل ابرز االس���باب التي تجعل من وتيرة ش���راء السيارات التي 
تنت���ج في عامه���ا في فلس���طين،  ارتفاع اس���عارها وجماركها 

واخرى متعلقة بشروط االستيراد في فلسطين.
وش���كلت السيارات الجديدة من موديل ) 2020( ما نسبته %12 
فقط، من إجمالي المركبات المرخصة للمرة االولى لدى وزارة النقل 

والمواصالت، العام الماضي.

والعام المنصرم، اشترى الفلسطينيون حوالي 2449 من موديل 
2020 فقط، ما بين مس���تعملة وجدي���دة » صفر كيلو« من أصل  

20136 مركبة.
وفي 2020، تصدرت السيارات التي سنة إنتاجها 2017 ، قائمة 
أكثر السيارات التي اشتراها الفلسطينيون على موديالت 2018 

و 2019 و2020 حيث بلغت 8220 سيارة.
ويسمح القانون في فلس���طين، باستيراد السيارات المستعملة 

حتى عمر ثالث سنوات من سنة اإلنتاج.
وفي فلسطين، يوجد شكالن لتجارة السيارات، األولى المستعملة 

المستوردة والثانية الجديدة » صفر كيلو«.
ويش���تري تجار المركبات المس���توردة المس���تعملة في الضفة 
س���نويًا مركبات، بقيم���ة 250 مليون دوالر، بمع���دل 19 إلى 20 
ألف مركبة، وف���ق تصريحات ادلى بها رئيس اتحاد الس���يارات 

المستعملة جالل ربايعة لالقتصادي سابقًا.
ويس���ير على طرقات فلسطين، حوالي 277 ألف سيارة بمختلف 
انواعه���ا وفق ما تش���ير إلي���ه األرقام الرس���مية ل���وزارة النقل 

والمواصالت.

رام الله/ االستقالل: 
قال���ت وزارة المالية الفلس���طينية، إن قيمة الضرائب 
التي تم جمعها محليًا ومن خالل االحتالل اإلسرائيلي 
خالل الش���هور الخمسة األولى من 2021، تقدر بمليار 

و766 مليون دوالر أمريكي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها المنش���ور على موقعها 
االلكترون���ي، إن الجم���ارك المفروض���ة على الس���لع 
المستوردة "المقاصة" هي األعلى تحصياًل  بصاٍف بلغ 

722 مليون دوالر أمريكي.
وأضافت الوزارة، أن الضريبة المفروضة على المحروقات 
جاءت ف���ي المرتبة الثانية بقيم���ة 304 مليون دوالر 

أمريكي.
وأش���ارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة على الس���لع 
المستوردة ومن خالل  "إس���رائيل" " المقاصة" بلغت 
247 ملي���ون دوالر، فيما قدرت اإلي���رادات الناتجة عن 

ذات الضريبة محليًا  142 مليون دوالر.
ولفتت إلى أن ضريبة الدخل بلغت 109 ماليين دوالر، 

مضيفًة أن الجمارك على السلع المنتجة محليًا وصلت 
ل� 106 ماليين دوالر أمريكي.

والمقاصة هي ضرائب يجبيها االحتالل االس���رائيلي 
بداًل من الس���لطة الفلس���طينية مقابل نس���بة %3، 
وتفرض على الس���لع المس���توردة من الخارج، وتقدر 
قيمتها المالية ب� 200 مليون دوالر أمريكي ش���هريًا، 
وهي إحدى بنود بروتوكول باريس االقتصادي المنظم 

للعالقات االقتصادية والتجارية بين الجانبين.
ويجم���ع االحت���الل اإلس���رائيلي ما نس���بة 75% من 
الضرائ���ب الفلس���طينية، ويقتص���ر عم���ل الطرف 
الفلسطيني داخل نطاق المناطق التي يسيطر فيها، 
فيما يتحك���م اإلس���رائيليون بحركة م���رور البضائع 
عل���ى المعابر، وتعتب���ر الضرائب المصدر الرئيس���ي 
لتمويل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الحكومية 
والموظفي���ن بنس���بة تص���ل 85%، والباق���ي يغطى 
من خالل المن���ح الخارجية، والق���روض من المصارف 

والمؤسسات المالية المحلية.

المالية: مليار و766 مليون دوالر 
قيمة الضرائب المجبية خالل 5 أشهر

الفلسطينيون اشتروا 2449 سيارة 
سنة إنتاجها 2020 العام الماضي

بيروت/ االستقالل: 
ش���هد س���وق المحروقات في لبنان ارتفاعًا جديدًا 
صباح أمس الخميس، لتصعد األس���عار مجددا بعد 
أقل من 48 ساعة من الزيادة التي أعلنتها الحكومة.
وأصدرت وزارة الطاقة والنفط جدواًل جديدًا لألسعار، 
سّعرت فيه صفيحة البنزين 95 أوكتان 70100 ليرة 
لبنانية بزيادة 9000 ليرة عن الجدول الذي صدر من 
يومي���ن، والبنزين 98 أوكت���ان 72200 ليرة لبنانية 

بزيادة 9300 ليرة.
وطال���ت االرتفاعات المازوت، فبلغ س���عر الصفيحة 

54400 ليرة لبنانية بزيادة 8300 ليرة، وسجل سعر 
قارورة الغاز 41600 ليرة لبنانية بزيادة 4000 ليرة.

 وكانت وزارة الطاقة أصدرت جدواًل منذ يومين رفعت 
من خالله األس���عار إال أن هذا الجدول لم يحظ برضى 
الشركات المس���توردة للنفط، التي اعتبرت أن بعض 
المدخالت على الصفيحة في السوق اللبناني تدفعها 
بالدوالر النقدي الطازج أو على س���عر السوق الموازي، 
بينما احتس���بتها المديرية العامة للنفط على سعر 
صرف 3900 ليرة للدوالر، األمر الذي يكبدها الخسائر 
بحس���ب زعمها، فعمدت إلى عدم تسليم المادة إلى 

المحطات، ما زاد األزمة حدة رغم ارتفاع األسعار. وحتى 
صباح امس زادت الطوابير أمام المحطات القليلة التي 
فتح���ت أبوابها، فيم���ا أقفلت أغلبيته���ا بحجة عدم 
تزويدها بالمادة، لكن من المتوقع أن تبدأ الش���ركات 
اليوم )أمس( بتسليم المادة الموجودة في خزاناتها 

ما يبدأ بتخفيف من حدة األزمة.
وكان���ت حكوم���ة تصريف األعمال ف���ي لبنان على 
مقترح تمويل واردات الوقود بس���عر صرف 3900 
ليرة للدوالر بدال من س���عر الصرف الس���ابق البالغ 

1500 ليرة.

لندن/ االستقالل: 
ارتفع���ت أس���عار النف���ط بدع���م م���ن انخفاض 
المخزونات األمريكية إذ يترقب المس���تثمرون قرار 
منتجين رئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيبقون على 

تخفيض���ات لإلمدادات أم س���يخففونها بالنصف 
الثاني من 2021.

وربح خام برنت تس���ليم س���بتمبر 15 س���نتا أو ما 
يع���ادل 0.2%، إل���ى 74.77 دوالرًا للبرميل بحلول 

الس���اعة 06:29 بتوقيت غرينت���ش، بينما بلغ خام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي تسليم أغسطس 
73.69 دوالرًا للبرميل بارتفاع 22 سنتا أو ما يعادل 

.%0.3

االستقالل/ وكاالت: 
قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن واشنطن أوقفت تقديم 100 مليون دوالر إلى 
س���لطات كييف، على شكل مساعدة إضافية لشراء أسلحة فتاكة. وذكر الوزير، أن ذلك ال 
يمس المساعدة العسكرية الدورية المنتظمة، التي يتم تسليمها وفق جدول المواعيد 
المحدد. وأضاف كوليبا القول في حديث مع موقع LIGA.net، نشر أمس الخميس: »هذه 
الحزمة من األس���لحة الفتاكة بقيمة 100 مليون دوالر كمس���اعدة من الواليات المتحدة، 
كانت ضمن خطة احتياطية في حالة حدوث مزيد من التصعيد )في دونباس(. وال عالقة 
لها بالمساعدة العسكرية المنتظمة التي تقدمها الواليات المتحدة ألوكرانيا، والتي تصل 
في موعدها المحدد. لكن لدي هنا س���ؤال بال إجابة: ماذا ل���و وقعت الحرب غدا؟ ال يكفي 
الحصول عل���ى 100 مليون دوالر من الواليات المتحدة، بل يجب تنفيذ عمليات الش���راء 

والتوريد والتسليم إلى القوات. ويقلقني احتمال حدوث تأخير«.
ووفقا للوزير، قدمت الواليات المتحدة مساعدات عسكرية ألوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دوالر 
منذ عام 2014. في وقت س���ابق، أفادت صحيفة »بوليتيكو« بأنه على خلفية التدريبات 
العسكرية الروسية، أعلنت الواليات المتحدة استعدادها لمنح أوكرانيا 100 مليون دوالر 
كمس���اعدات إضافية، لكنها تراجعت عن ذلك قبل القمة األمريكية الروسية. من جانبه 

وصف البيت األبيض، الحديث عن تعليق المساعدات العسكرية ألوكرانيا »بالهراء«.

واشنطن تعلق مساعدات عسكرية 
ألوكرانيا بقيمة 100 مليون دوالر

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بلبنان

ارتفاع أسعار النفط قبيل قرار »أوبك+« بشأن اإلمدادات
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الخرطوم/ االستقالل: 
طالب تجمع المهنيين الس���ودانيين بفتح تحقيق فيما 
قال إنها انتهاكات ارتكبتها الش���رطة واألجهزة األمنية 
ضد المظاهرات الس���لمية أول أم���س األربعاء، في حين 
أعلنت النياب���ة أنها اعتقلت العش���رات ممن وصفتهم 

بالمنفلتين.
وأض���اف التجمع -في بيان صحف���ي- أن األجهزة األمنية 
اس���تخدمت الرصاص المطاطي والغاز المس���يل للدموع 

والمالحقة واالعتقال التعسفي ضد المتظاهرين.
واعتب���ر تجم���ع المهنيين ما حدث خرق���ا واضحا لحقوق 
التعبير والتظاهر والتجمع السلمي التي كفلتها الوثيقة 

الدستورية.
وكان���ت الش���رطة الس���ودانية فرقت اول أم���س -بالغاز 
المس���يل للدموع- مظاه���رة كانت متجه���ة إلى القصر 
الرئاس���ي في العاصم���ة الخرطوم وأخرى خرجت وس���ط 
مدين���ة أم درمان؛ للمطالبة بإس���قاط الحكومة االنتقالية 
وتصحيح مسار الثورة، كما اعتقلت صحفيا يعمل بشبكة 

الجزيرة خالل عمله، قبل أن تفرج عنه في وقت الحق.
واعتقلت الس���لطات األمنية الس���ودانية الصحفي بقناة 
الجزيرة علي أبو شّلة في أثناء تغطية مظاهرات الخرطوم.

ورف���ع المتظاهرون ش���عارات تطالب بإس���قاط الحكومة 
وردد  الث���ورة،  مطال���ب  وتحقي���ق  المس���ار  وتصحي���ح 

المشاركون في المظاهرة شعارات تؤكد سلمية حراكهم 
وتندد بسياس���ات الحكومة، مطالبي���ن بتحقيق العدالة 

والقصاص لضحايا المظاهرات.
وقال���ت مصادر إعالمية إن ش���وارع الخرط���وم ومدينة أم 
درمان ما تزال تش���هد عمليات ك���ّر وفّر بين المتظاهرين 

وقوات األمن التي تحاول تفريقهم.
وأوضحت أن الش���رطة الس���ودانية فرقت مظاهرة خرجت 
بالخرطوم في س���ياق دعوات من قوى المعارضة لتنظيم 
مظاهرات إلسقاط حكومة عبد الله حمدوك؛ احتجاجا على 
تردي األوضاع االقتصادية والمعيشية، وذلك في الذكرى 

الثانية لما يعرف ب�"مجزرة القيادة" التي قتل فيها أكثر 
م���ن 100 متظاهر خالل فض اعتص���ام أمام مقر القيادة 

العامة للقوات المسلحة.
ووصل���ت المظاه���رات في الخرط���وم إلى ش���ارع القصر 
الجمه���وري على بعد أمتار من القصر الرئاس���ي المطوق 

بكثافة من قوات الشرطة.
وحمل المتظاهرون ش���عارات متباينة تش���مل إس���قاط 
الحكوم���ة الحالية وتش���كيل حكومة جدي���دة، والضغط 
على الحكومة لتغيير سياساتها لمواجهة غالء األسعار، 
وضمان استقالل القضاء، وبناء عالقات خارجية متوازنة.

وخرجت أيضا مظاهرة وس���ط مدينة أم درمان؛ للمطالبة 
بإس���قاط الحكوم���ة وتصحيح المس���ار وتحقيق مطالب 
الثورة، وم���ن جانبها اس���تخدمت الش���رطة قنابل الغاز 

المدمع لتفريق المتظاهرين.
وق���د رفع المتظاه���رون -الذي���ن توجهوا ص���وب مبنى 
البرلمان- ش���عارات تطالب بتحقي���ق العدالة والقصاص 
لضحايا المظاهرات، كما عّبر المش���اركون عن أسفهم لما 

عّدوه بيع دماء شهداء الثورة وضياع مطالبها.
وُنظم���ت االحتجاجات في الخرط���وم وخارجها في ذكرى 
مظاه���رات 30 يونيو/حزي���ران 2019، كما أنه اليوم الذي 
يص���ادف ذكرى االنقالب العس���كري في الس���ودان عام 

1989 بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير.

السودان: تجمع المهنيين يدعو للتحقيق بـ »قمع« مظاهرات األربعاء 

االستقالل/ وكاالت: 
أعلنت منظمة الصح���ة العالمية، أمس الخميس، أن عدد 
اإلصابات بفي���روس كورونا ارتفع مجددا ف���ي أوروبا بعد 

تراجعها ل� 10 أسابيع.
وحس���ب وكالة األنباء الفرنس���ية، أكد المدي���ر اإلقليمي 
لمنظم���ة الصحة العالمية في أوروب���ا، هانز كلوج، انتهاء 
تراجع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في أوروبا بعد أكثر 

من شهرين، محذرة من ظهور موجة جديدة من الوباء.
وأضاف: »األس���بوع الماضي، ارتفع ع���دد حاالت اإلصابة 
والس���فر  االخت���الط  بزي���ادة  مدفوع���ة  بنس���بة 10%، 

والتجمعات وتخفيف القيود االجتماعية«. 
وحذر من حدوث موجة جديدة من اإلصابات في حال عدم 
إتباع السلطات والمواطنين اإلجراءات المتعلقة بفيروس 

كورونا. وتوقع مس���ئولو الصحة في االتحاد األوروبي، في 
وقت س���ابق، أن يشكل المتحور الهندي »دلتا« %90 من 
جمي���ع اإلصابات ف���ي كل أنحاء الكتل���ة األوروبية بحلول 
نهاية أغس���طس، مما يدل على الحاجة إلى تطعيم أكبر 

عدد ممكن من الناس.
وأوض���ح المركز األوروبي للوقاية م���ن األمراض، أن تناول 
جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لكورونا ذات الجرعتين 
باألس���اس ال يوفر الحماية المطلوب���ة ضد المتحور »دلتا« 
مقارن���ة بالمتحورات األخرى وذلك بغ���ض النظر عن نوع 

اللقاح المستخدم.
ولفت إلى أن التطعي���م الكامل عن طريق تناول جرعتين 
يوف���ر نفس الحماي���ة الصحية ضد »دلت���ا« والمتحورات 

األخرى.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بدأت السلطات الصحية اإلسرائيلية مفاوضات مع بريطانيا لتبادل قرابة 1.4 
مليون جرعة لقاح من ش���ركة "فايزر" س���تنتهي صالحيتها في نهاية يوليو 
الجاري. أعرب مس���ؤولون كب���ار في وزارة الصحة اإلس���رائيلية عن قلقهم من 
فقدان مئات اآلالف من اللقاحات، لذلك تجري الوزارة في هذه األيام اتصاالت 
متقدمة مع بريطانيا بش���أن التبادل، حيث من المتوقع أن تس���لم "إسرائيل" 
ملي���ون جرعة إلى بريطاني���ا خالل أيام، ف���ي مقابل مليون جرعة تتس���لمها 

"إسرائيل" في سبتمبر المقبل.
وبحس���ب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن مثل هذه الصفقة في حال 
تم االتفاق عليها يجب أن تحظى بموافقة ش���ركة "فايزر"، وس���يتم تحسين 
اللقاحات التي ستس���لم إلى "إس���رائيل"، إذ س���تكون أيضا أكثر فاعلية ضد 

طفرات جديدة ومنها طفرة "دلتا" الهندية.
وقال موقع "إس���رائيل 24" إن وزارة الصحة اإلس���رائيلية تبحث عن بديل آخر 
ف���ي حال تعثر الصفقة وه���و تمديد تاريخ صالحي���ة اللقاحات، حيث طلبت 
"إسرائيل" مؤخرا من شركة "فايزر" تمديد تاريخ الصالحية، كما يحدث أحيانا 

مع أنواع أخرى من األدوية.

بكين/ االستقالل: 
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمام تجمع ضخم في 
بكين، امس الخميس، إن بالده تس���ير على "مسار تاريخي 
ال رج���وع فيه"، وأن "عهد الصين الت���ي تتعرض للتنمر قد 

ولى إلى األبد".  
وقال ش���ي على منصة ف���ي ميدان تيانانمي���ن بالعاصمة 
بكين، خالل االحتفاالت بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي 
الصين���ي الحاكم، إن حقبة الصين "الت���ي تتعرض للقتل 
والتخوي���ف قد ولت إلى األبد"، مضيف���ا "التجديد العظيم 
لألمة الصينية التي تدخل في مسار تاريخي ال رجوع فيه".

وفي خطاب رس���م فيه خطًا من إذالل ح���روب األفيون إلى 
النضال من أجل إقامة ثورة اش���تراكية في الصين، أش���اد 
الرئيس الصيني بالحزب الشيوعي الصيني الرتفاع الدخل 

واس���تعادة الكرام���ة الوطنية.  وقال ش���ي إن الحزب حقق 
"تجديد ش���باب وطني"، ورفع عش���رات الماليين من الفقر 
ر مش���هد التنمي���ة العالمية"، مضيف���ا أن "التجديد  و"غيَّ
العظيم لألمة الصينية قد دخل إلى مس���ار تاريخي ال رجوع 
فيه". وأشار إلى أن الرئيس الصيني الراحل، ماو تسي تونغ، 
أس���س في صيف ع���ام 1921 مع مجموعة م���ن المفكرين 
الماركس���يين اللينينيين في شنغهاي الحزب الذي تحول 
منذ ذلك الحين إلى واحدة من أقوى المنظمات السياس���ية 

في العالم.
ويبل���غ عدد أعضائه اآلن حوالي 95 مليون عضو، عانوا أكثر 
من قرن من الحرب والمجاع���ة واالضطرابات، ومؤخرًا حققوا 
طف���رة جعلت الصين قوة عظمى في مواجهة المنافس���ين 

الغربيين، بقيادة الواليات المتحدة.

موجة جديدة.. تحذير خطير لـ »الصحة 
العالمية« بشأن ارتفاع إصابات كورونا في أوروبا

الرئيس الصيني: زمن التنمر
 على الصين ولى إلى غير رجعة

»إسرائيل« تفاوض بريطانيا 
على صفقة تبادل لقاحات 
»فايزر« منتهية الصالحية

عمان/ االستقالل: 
رفض���ت محكمة أم���ن الدولة العس���كرية ف���ي األردن، 
أمس الخمي���س، طلبا من هيئة الدف���اع عن المتهمين 
في قضي���ة »الفتن���ة« المتعلقة بزعزعة أم���ن المملكة، 
باستدعاء شهود بينهم األمراء حمزة بن الحسين، وعلي 

بن الحسين، وهاشم بن الحسين، للشهادة.
أوضح محمد العفيف، محامي المتهم باس����م عوض الله 
رئيس الديوان الملكي األردني الس����ابق، في تصريحات 
للصحفيين عقب جلسة المحاكمة، امس: »قررت المحكمة 
عدم قبول دعوة ش����هود الدفاع الذي����ن كنا طلبناهم في 
الجلس����ات القائمة«، مؤك����دا أنه تم رف����ض كل القائمة. 
وحول هذا األمر أكد أن المحكمة عللت ذلك لعدة أس����باب 

بينه����ا »عدم اإلنتاجية وع����دم القانونية وأن دعوة بعض 
الش����هود قد يؤخر س����ير المحاكمة«، موضحا أن الخطوة 
التالية س����تكون تقديم المرافعات الخطية في الجلس����ة 
المقبلة، يوم الثالثاء، وتوق����ع صدور الحكم النهائي بعد 
أسبوع من تقديم المرافعات. وكانت هيئة الدفاع قدمت 
خالل الجلس����ات الماضي����ة طلبا بحضور ش����هود بينهم 
األمراء الثالثة. وقبل أس����ابيع، أح����ال االدعاء إلى المحكمة 
قضية باس����م عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق 
ووزي����ر الم����ال، الذي لع����ب دورا كبيرا في حمل����ة لتحرير 

االقتصاد، والش����ريف حس����ن زيد، أحد أقارب الملك.
وكان المّدع���ي العام لمحكمة أمن الدولة باش���ر، في 14 
أبريل/نيسان الماضي، التحقيق في األزمة التي وجهت 

إثره���ا الس���لطات األردني���ة اتهامات بالمش���اركة في 
»مخطط لزعزعة اس���تقرار األردن«، من بينهم الش���ريف 
حس���ن ب���ن زيد، وباس���م عوض الل���ه، بعد أن كش���فت 
التحقيق���ات األولية ارتباطهما مع جه���ات خارجية، وما 
يس���مى ب� »المعارضة الخارجية«. الئح���ة االتهام التي 
اعتمدها العميد القاضي العس���كري حازم المجالي، في 
13 يونيو/حزي���ران الجاري، تتضم���ن »جناية التحريض 
على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة 
باالش���تراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض 
سالمة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة باالشتراك، 
وتهمة حيازة م���ادة مخدرة بقص���د تعاطيها وتعاطي 

المواد المخدرة«، وفقًا لوكالة األنباء األردنية.

موسكو/ االستقالل: 
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن موسكو كانت 
وستظل تدعم بيالروس في مواجهة الضغوط الغربية.

وش���دد بوتين، خالل مش���اركته مع نظيره البيالروسي 
ألكس���ندر لوكاش���ينكو أمس الخميس عبر تكنولوجيا 
االتصال المرئي في الجلس���ة العامة للدورة الثامنة من 

منتدى أقاليم البلدين، على أن بيالروس »ليس���ت جارًا 
جيدًا فحسب بل وأقرب حليف لنا بالدرجة األولى«.

وقال: »س���نواصل تقديم كل أنواع الدعم إلى الشعب 
البيالروسي الش���قيق في الظروف السياسية الداخلية 
المعق���دة التي يمر به���ا حاليا على خلفية اس���تمرار 
الضغط السياس���ي والعقاب���ي والمح���اوالت العنيدة 

لزعزعة االستقرار من الخارج«.
وندد بوتين بق���رار االتحاد األوروبي ف���رض حظر على 
تصدي���ر بع���ض أنواع الس���لع إل���ى بي���الروس، مبديًا 
قناعت���ه بأن هذا اإلجراء يض���ر بمصالح المواطنين في 
البيالروس، وتابع: »هذا ما يتعين على من يرتكب مثل 

هذه األفعال أن يفكر فيه«.

محكمة أردنية ترفض طلب الدفاع باستدعاء 3 أمراء كشهود في قضية »الفتنة«

بوتين: سنستمر بدعم بيالروس أمام الضغوط الغربية
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ميونخ/االستقالل:
يرى المش����ككون في فرص إيطاليا ف����ي الوصول ألبعد 
نقطة ببطول����ة أوروبا لك����رة القدم أن طريقه����ا إلى دور 
الثمانية كان س����هال لكن هذا س����يتغير مس����اء اليوم 
الجمع����ة عند مواجهة بلجيكا ونجمها البارز الذي يعرفه 

اإليطاليون جيدا.
واس����تمتع روميل����و لوكاكو بأحد أفضل مواس����مه خالل 
مسيرته في 2020-2021 واختير أفضل العب في دوري 
الدرجة األولى اإليطال����ي بعد أن قاد المهاجم البلجيكي 

إنتر ميالن للقبه األول في المسابقة خالل 11 عاما.
ويض����ع لوكاك����و نصب عيني����ه مواجهة زم����الء بفريقه 
ومنافس����ين اعتاد اللعب ضدهم أسبوعيا حين تلتقي 
بلجي����كا و إيطاليا في ميونخ ب����دور الثمانية بعد أن فاز 

المنتخبان في كل المباريات األربع بالبطولة.
وحقق����ت إيطاليا رقما قياس����يا بعدم الخس����ارة في 31 
مباراة في سلس����لة ممتدة منذ سبتمبر أيلول 2018 أمام 
البرتغال لكن هذه المس����يرة لم تقنع الجميع بداعي أن 
فريق المدرب روبرتو مانشيني تفوق على منافسين أقل 
تصنيفا في البطولة وهم سويسرا وتركيا وويلز والنمسا.

وف����ي وجود لوكاكو في قيادة هجوم المنتخب المصنف 
األول عالميا لن تكون مهمة إيطاليا سهلة هذه المرة.

وقال جيوفاني دي لورينتسو مدافع نابولي لموقع االتحاد 
األوروبي )اليويفا( على االنترنت "نعرف لوكاكو جيدا ألننا 

واجهناه في الدوري اإليطال����ي ونعرف أنه مهاجم رائع 
وخاض موسما مذهال مع إنتر".

وأضاف "يج����ب أن يكون تحت المالحظ����ة لكن بلجيكا 
تمل����ك العديد من الالعبين األقوياء وس����تكون مواجهة 

رائعة". وتابع "كلما تقدمت في البطولة تواجه منافسين 
أقوى لكن عملنا يبقى ثابتا دائما".

وس����جل لوكاكو 24 هدفا ف����ي الدوري خالل الموس����م 
الماضي مع إنتر في ثاني أفضل س����جل بمسيرته على 
المس����توى المحلي لكن فرصه في زيادة أهدافه الثالثة 
ببطولة أوروب����ا الحالية قد تتأثر بإصاب����ة اثنين من أبرز 

مساعديه.
وعانى كيفن دي بروين العب وس����ط مانشستر سيتي، 
صاح����ب ثاني أكبر عدد م����ن التمريرات الحاس����مة في 
الدوري االنجليزي الممتاز بالموس����م الماضي، من إصابة 
بالكاح����ل خالل فوز بلجيكا 1- 0 عل����ى البرتغال في دور 
16 ، بينما تعرض القائد إيدين هازارد لمشكلة عضلية 

بالساق.
وربم����ا يكون الثنائي جاهزًا لمباراة اليوم لكن إذا غاب أي 
منهما أمام دفاع اس����تقبل هدفا ألول مرة بعد 19 ساعة 
و28 دقيقة من النمس����ا يوم السبت الماضي قد يعيش 

لوكاكو أمسية صعبة.
وي����درك مدافعو إيطاليا من واق����ع خبراتهم أنه ال بد من 

الحد من خطورة لوكاكو في كل األحوال.

إيطاليــا تخــوض اختبــارًا حقيقيــًا أمــام رفــاق لوكاكــو

موسكو/االستقالل:
بعد التخلص من توتر البداية، يبدو المنتخب اإلس���باني 
وفير األهداف مستعدًا للسير على خطا أسالفه الحائزين 
عل���ى العديد من األلقاب، رغم أن منتخب سويس���را التي 
يواجهها ف���ي دور الثمانية في بطول���ة أوروبا 2020 هو 

بالضبط نوع الفريق الذي يكره مواجهته.
وفازت إس���بانيا بمباراتها األولى ف���ي أدوار إقصائية منذ 
إحراز لقب بطولة أوروب���ا 2012 عندما هزمت كرواتيا 3-5 
لتصبح صاحبة أقوى هجوم في البطولة برصيد 11 هدفا 

بعد أن سجلت هدفا واحدا في أول مباراتين.
وتحمس مش���جعو إس���بانيا أكثر عندما صعق المنتخب 
السويسري غير المرشح فرنسا بطلة العالم بعد أن عوض 

تأخره 3-1 ليتعادل 3-3 ثم ينتصر في ركالت الترجيح.
وبعد تعادل إس���بانيا المحبط مع الس���ويد وبولندا، قال 
المدرب لويس إنريكي إن مواجهة فريق يكتفي بالدفاع 

"أصعب شيء في كرة القدم".

جمموعة متوا�ضعة وجمتهدة
يشكل المهاجم طويل القامة هارس سفيروفيتش، الذي 
سجل هدفين بالرأس أمام فرنسا، خطورة أيضا في ألعاب 
الهواء التي واجه قلبا دفاع المنتخب اإلس���باني إيمريك 
الب���ورت وباو توري���س صعوبات ف���ي التعامل معها في 
البطول���ة وتفوق عليهما روبرت ليفاندوفس���كي مهاجم 

بولندا وماريو باشاليتش العب كرواتيا.
وأكد أوناي سيمون حارس إسبانيا أن فريقه ليس سعيدا 

بمواجهة سويسرا أكثر من فرنسا.
وأبلغ الصحفيين سيمون : "إنها مباراة في دور الثمانية، 
واألمر ال يتعلق بمنافس���ينا، نحن نعتمد على أنفس���نا. 
نلع���ب للفوز ببطولة أوروب���ا وال يهم من نواجه، فمن أجل 

الفوز بهذه البطولة علينا مواجهة أفضل الفرق".
وارتكب سيمون خطأ كارثيا عندما سمح لتمريرة من زميله 
بيدري بدخول مرماه أمام كرواتيا ليصبح هدفا عكسيا من 

أبعد مسافة في تاريخ البطولة.
لكن الحارس تحدث عن ش���خصية الفري���ق القوية وعن 
العرض ال���ذي قدمه أم���ام كرواتيا بع���د التأخر بهدف 

عكس���ي ثم التفوق في الوقت اإلضافي عقب اس���تقبال 
هدفين متأخرين.

وأضاف س���يمون "يخبرنا الالعبون المخضرمون دائما بأن 
البطوالت الكبيرة تفوز بها الفرق وليس األس���ماء، ونحن 
فريق. ال أعرف إلى أي مدى س���نذهب لكن يمكن للجميع 
رؤية مدى اتحادنا. إذا تأخرنا في النتيجة أو تقدمنا فنحن 

جميعا متعاونون.
"ال أس���تطيع أن أقول ما إذا كان هناك غرور في منتخبات 
إس���بانيا الس���ابقة، لكن هذه مجموعة متواضعة للغاية 

ومجتهدة ومتحمسة حقا للفوز بهذه البطولة األوروبية".

كوااللمبور/ االستقالل:
ُس���حبت في العاصمة الماليزية كوااللمبور، قرع���ة الدور الثالث واألخير من 
التصفيات اآلس���يوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والمقرر إقامته في 

قطر.
وأجرى القرعة داتو ويندسون، أمين عام االتحاد اآلسيوي، والذي نقل تحيات 

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. 
وش���هدت المجموعة األولى تواجد الرباعي العربي ) لبنان، س���وريا، العراق 

واإلمارات، مع منتخبي كوريا الجنوبية وإيران(.
ف���ي حين ضم���ت المجموع���ة الثانية، كال م���ن ) فيتنام، عم���ان، الصين، 

السعودية، أستراليا واليابان (.
ويتأهل إلى نهائي���ات كأس العالم 2022 في قط���ر، الفريقان الحاصالن 
عل���ى المركزين األول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان 
الحاصالن على المركز الثالث في الملحق اآلسيوي، من أجل تحديد المنتخب 

المتأهل إلى الملحق العالمي.
ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات اآلس����يوية لكأس العالم عبر 
10 جوالت، وذلك أيام الثاني والس����ابع من أيلول/سبتمبر 2021، والسابع و12 
تشرين األول/أكتوبر 2021، و11 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، و27 كانون 

ثان/يناير 2022 وأول شباط/فبراير 2022، و24 و29 آذار/مارس 2022.

صدام عربي رباعي في 
تصفيات المونديال

الخوف واألمل يحاصران معركة إسبانيا وسويسرا

غزة/ االستقالل:
افتت����ح االتحاد الفلس����طيني لكرة الس����لة بطولة كأس ج����وال للمحافظات 
الجنوبي����ة، بإقامة لقاءين من )دورة المرحوم جم����ال البحيصي(، بدعم جوال 
والمجلس األعلى للشباب والرياضة واللجنة األولمبية الفلسطينية ، جمعت 
األولى خدمات رفح وخدمات دير البلح، فيما جمع اللقاء الثاني خدمات البريج 

وغزة الرياضي.
ودخ����ل خدم����ات رفح اللقاء بق����وة بالضغط على العبي الدي����ر لقطع الكرات 
وتسجيل النقاط بشكل سريع، فكان لهم ذلك بتسجيل طه جبر ثنائيتين 
وثالثي����ة، و5 نقاط ألحمد عبد الرحمن؛ لينتهي الربع األول لمصلحة خدمات 

رفح بنتيجة 13/8.
وفي الربع الثاني تحسن أداء العبي دير البلح الفريق الذي حافظ على تواجده 
ف����ي البطوالت المحلية بالرغ����م من خروج أفضل العبيه، فس����جل عن طريق 

الطيب البحيصي ومحمود المسلمي، لكن ذلك التألق لم يمنع العبي رفح من 
حس����م نتيجة الربع لمصلحتهم بنتيج����ة 18/11. وفي الربع الثالث حاول العبو 
دير البلح االستمرار في أدائهم المتحسن، لكن خبرة العبي رفح طه جبر بثالثية 

و3 ثنائيات وإلى جانبه محمود أبو ش����عر وأحمد صالح رجحت كفة رفح في هذا 
الربع بنتيجة 20/12.

وفي الربع الرابع واألخير تألق محمود أبو شعر وزكي حجاج باختراق سلة دير البلح 

وتس����جيل الثنائيات وبثالثية طه جبر، بينم����ا حاول دير البلح تقليص 
الفارق لكن نتيجة الربع ذهبت لصال����ح خدمات رفح 25/10 وفي اللقاء 
الثاني واصل خدمات البريج عروضه القوية بالمسابقات المحلية، ليحقق 
فوزا مس����تحقا على غزة الرياضي، بس����بب البداية القوية التي بدأ بها 
البريج المباراة بالضغ����ط والتفوق في المتابعات الدفاعية والهجومية، 
والتسجيل عن طريق كافة نجومه أبرزهم؛ لينتهي الربع األول لمصلحة 

البريج بنتيجة 22/6.
وفي الربع الثاني استمر البريج في تفوقه، فسجل عن طريق ثنائيتين 
ألحمد وش����اح ورامي الجمال وثالثيتين لثائر عيس����ى ، لينتهي الربع 

لمصلحة البريج 25/11.
وف����ي الربع الثالث س����جل ثائر عيس����ى 5 ثالثيات ليرف����ع رصيده من 
الثالثي����ات للرقم 9، ليعط����ي أفضلية واضحة للبري����ج، و ينتهي الربع 

لمصلحة البريج 31/21.
وفي الربع الرابع وجد مدرب البريج أحمد كمال موسى فرصة جيدة إلشراك كافة 

العبي الدكة، لينتهي الربع لمصلحة البريج 20/15.

انتصــاران للبريــج ورفــح فــي افتتاحيــة كــأس »جــوال« لكـرة السلــة

مجموعة صعبة للسعودية..
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الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد ش���هود بأن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت الولجة وأخطرت "بركسين" 
في منطقة الس���رج شرق القرية، يعودان ألبناء المرحوم عبد الجليل الحجاجلة 

بوقف البناء بحجة عدم الترخيص.
والولجة تتعرض منذ فترة لهجمة اس���تيطانية تتمثل بهدم عدد من منازل 
المواطني���ن واخط���ار أخرى بوق���ف البن���اء وتجريف األراضي وه���دم جدران 

استنادية.
في س���ياق آخر، اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين صباح الخميس، 

المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية أمنية مشددة.
وذكرت دائرة األوقاف اإلس���امية ف���ي القدس المحتلة أن 122 مس���توطًنا، 
بينهم 50 طالًبا يهودًيا اقتحموا المسجد األقصى، ونفذوا جوالت استفزازية 

في باحاته، حتى خروجهم من باب السلسلة.
وأوضحت أن المس���توطنين أدوا خال االقتحام، طقوًسا تلمودية في المنطقة 

الشرقية من المسجد.
وتواص���ل ش���رطة االحتال التضيي���ق على دخ���ول أهل الق���دس والداخل 
الفلسطيني المحتلين إلى األقصى، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند بواباته 

الخارجية.
ويتع���رض المس���جد األقصى يومًي���ا لسلس���لة اقتحامات وانته���اكات من 
المس���توطنين، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين الفلسطينيين وعمليات 
اعتقال وإبعاد عن المسجد، إلتاحة المجال لليهود لتنفيذ اقتحاماتهم بدون 

أي قيود.

غزة/ االستقال:
وقع���ت وزارة الداخلي���ة واألم���ن والوطني ف���ي غزة مع 
مؤسس���ة “أحباء غزة ماليزيا”، مذكرة تفاهم، الخميس، 
لتنفيذ مشروع لصالح مديرية الدفاع المدني بقطاع غزة، 

بقيمة مليون دوالر.
ويشمل المشروع توريد معدات إطفاء وإنقاذ وإسعاف، 
وش���راء أربع مركبات لإلطفاء وس���يارة إس���عاف واحدة، 
كذلك إنش���اء مركز للدف���اع المدني ف���ي منطقة جحر 

الديك وس���ط قطاع غزة. وحض���ر توقيع مذكرة التفاهم 
كٌل من اللواء ناصر مصلح وكي���ل وزارة الداخلية واألمن 
الوطني، ومدير عام قوى األمن الداخلي اللواء محمود أبو 
وطف���ة، ومدير عام الدفاع المدني اللواء زهير ش���اهين، 
ورئيس مؤسس���ة “أحباء غزة ماليزيا” محمد قمر الزمان، 
وأعضاء مجلس الدفاع المدني، وأعضاء لجنة المش���اريع. 
وأش���اد اللواء مصلح بالموقف الماليزي الداعم للش���عب 
الفلسطيني، وقال إن الدفاع المدني بحاجة كبيرة لمثل 

هذه المش���اريع التي تدعمه بمعدات وسيارات اإلطفاء، 
وإنش���اء المراكز. وأض���اف أن مركبات اإلطف���اء واإلنقاذ 
عصب عمل الدفاع المدني، معتبًرا أن تنفيذ المش���روع 
جاء في وقته المناس���ب بعد العدوان اإلس���رائيلي على 
قطاع غ���زة. وأكد الل���واء مصلح أن دعم مؤسس���ة أحباء 
غ���زة ماليزيا للدفاع المدني س���يكون له األثر الكبير في 
تحسين قدراته وإمكاناته، مما ُيحّسن الخدمة المقدمة 

للمواطنين.

جنيف/ االستقال:
م المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنسان،  قدَّ
ش���كوى رس���مية إلى االتحاد البريدي العالمي 
بشأن فرض سلطات االحتال اإلسرائيلي قيوًدا 
ف الخدمات  على قطاع غزة، والتي أدت إلى توقُّ

ا من القطاع وإليه. البريدية، كلًيّ
وقال المرصد )مقره جنيف(، أمس، في ش����كواه 
الموجه����ة إلى المدي����ر العام لاتح����اد البريدي 
العالمي »بشار عبد الرحمن حسين«: إن »الحكومة 
اإلسرائيلية عمدت إلى تشديد حصارها، بما في 
ذل����ك فرض المزي����د من القيود على ما يس����مح 

بالدخول إلى القطاع والخروج منه«.
وأوضح أن هذا التعليق المفاجئ أضر تس���ليم 
البريد بالعديد من األش���خاص من سكان قطاع 

غزة، بمن فيهم أولئك الذين ينتظرون اس���تام 
جوازات س���فرهم من الس���فارات األجنبية في 
)إس���رائيل( أو الضفة الغربية للس���فر ألغراض 
إنس���انية، مثل الدراس���ة في الخارج أو لم شمل 

األسرة أو تلقي عاج طبي غير متوفر محلًيا.
وذكر أن قيود )إس���رائيل( تعني بشكل أساس 
أن سكان غزة ينتظرون اآلن إلى أجل غير مسمى 
للسماح لهم بإرسال جوازات سفرهم بالبريد أو 
اس���تام جوازات السفر المذكورة من السفارات 
األجنبية، في وقت ال يمكنهم تقديم التماسات 
إلى )إس���رائيل( للحصول على »تصاريح أمنية« 

للسفر حتى في الظروف اإلنسانية الصعبة.
وش���دد رئيس األورومتوس���طي رامي عبده في 
الش���كوى على أن »تعليق )إسرائيل( التعسفي 

لتس���ليم البريد من غزة وإليها غير مقبول وغير 
قانوني وعقاب جماعي ضد السكان المدنيين«. 
وأشار عبده إلى أنه »باإلضافة إلى هذا التعليق 
التعسفي المذكور، فقد فرضت )إسرائيل( منذ 
فت���رة طويلة قيوًدا غير ضروري���ة وعقابية على 
الخدمات البريدية في غزة، حيث ُيس���مح فقط 
للبري���د الورق���ي بالدخول إلى القط���اع والخروج 

منه«.
البريدي  االتح���اد  »األورومتوس���طي«،  وطال���ب 
العالم���ي بدعوة حكوم���ة االحت���ال عاجًا إلى 
رفع القيود المفروضة على تس���ليم البريد نظًرا 
لم���ا يمثله ذل���ك من انتهاك جس���يم للحقوق 
األساسية لسكان قطاع غزة وتعدٍّ تعسفيٍّ على 

سبل عيشهم وحياتهم األسرية.

مرصد حقوقي ُيقدم شكوى ضد توقيف االحتالل البريد من غزة وإليها

غزة/ االستقال:
أنجزت بلدية غزة أعمال صيانة في منطقة العباس بش����ارع 
عمر المخت����ار غربي المدينة ضمن مش����روع صيانة الطرق 
الذي تنفذه البلدية لتحسين حالة الطرق وتسهيل الحركة 
المرورية عليها. وذكر مدير دائرة التنس����يق واإلشراف في 
البلدية خليل الش����قرا أّنه تم اس����تخدام نحو 128 طًنا من 

مادة األس����فلت الس����اخن في أعمال صيانة المنطقة البالغ 
مس����احتها نحو 900 متر مربع وتقع مقابل مركز الش����رطة 

والمسجد وإلى الغرب قليًا من مفرق العباس.
وبّين الش���قرا أّن أعمال الصيانة تمت على جانبي الشارع 
واألماكن التي تم حفرها سابًقا بهدف تمديد خط صرف 
صح���ي يخدم المنطقة، موضًحا أّن تنفيذ أعمال الصيانة 

ت���ّم بتمويل م���ن صندوق تطوي���ر وإق���راض الهيئات 
المحلي���ة. وكان أكثر من 70 موقًعا في ش���وارع ومفارق 
المدين���ة تعرضت ألضرار كبي���رة بفعل قصف االحتال 
المباش���ر لها خال العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع 
غزة، وأجرت البلدية أعمال إعادة فتح ووصل أولي ومؤقت 

لها لحين توفر مشاريع إلعادة إصاحها بشكل دائم.

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة بشارع عمر المختار

القدس المحتلة/ االستقال:
لقي قائد لواء "الناحال" اإلس���رائيلي "شارون أسمان" مصرعه، الخميس، خال 

تدريبات في قاعدة عسكرية قرب "نتانيا" )أم خالد( بالقرب من طولكرم.
وقال المتحدث باسم جيش االحتال: "انهيار قائد لواء الناحال الجديد شارون 
أسمان خال نش���اط بدني في قاعدة للجيش صباح الخميس، وبعد محاوالت 

طبية إلنقاذه أعلنت وفاته
يذكر أن أسمان ُعّين قائدا للواء قبل يومين فقط.

م���ن جهتها، أعلنت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، عن مقتل قائد لواء 
الناحال العقيد شارون أسمان خال تدريبات عسكرية في قاعدة قرب نتانيا، 
حيث انهار وس���قط على األرض وفشلت محاوالت إنعاشه، والتقديرات تشير 

إلى أنه أصيب بنوبة قلبية.

مصرع قائد لواء »الناحال« اإلسرائيلي 
خالل تدريبات في قاعدة عسكرية

القدس المحتلة/ االستقال: 
للقن����اة »12« العبري����ة، أن  كش����ف تقري����ر 
غالبية ق����ادة األعمال اإلجرامي����ة في الداخل 
الفلسطيني المحتل عام 1948، هم عماء مع 

جهاز األمن اإلسرائيلي العام ال� »شاباك«. 
جاء ذلك بحس����ب تقرير بثته القناة العبرية، 
الليل����ة قب����ل الماضية، نقا عن مس����ؤول في 
ش����رطة االحتال اإلس����رائيلي )لم تس����مه(، 
خال جلسة عقدت مؤخرا في المقر الرئيسي 
»قيادة الش����رطة«، للتحضير لاجتماع الذي  ل��
عق����ده »المفت����ش العام للش����رطة«، يعقوب 
ش����بتاي، مع وزير األم����ن الداخلي في حكومة 

االحتال عومير بار-ليف. 
قال المسؤول خال الجلسة إن »الجناة الذين 

يقودون الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي 
هم ف����ي معظمهم متعاونون مع الش����اباك، 
ه����ذا الوضع يكب����ل يدي الش����رطة، ال يمكن 
الذين يتمتعون  المتعاوني����ن  المس بهؤالء 

بالحصانة«. 
وذك����رت القن����اة أن المفتش العام لش����رطة 
االحت����ال طرح خ����ال اجتماع����ه بوزير األمن 
األدوات  نق����ص  ح����ول  مزاع����م  الداخل����ي 
واإلمكاني����ات الازمة للتعامل م����ع ما وصفه 

»الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية«. ب�
 وأش����ار ب����ار لي����ف خ����ال االجتم����اع إلى أن 
»العرب ينسبون للش����رطة مسؤولية التسبب 
في أحداث العنف الت����ي اندلعت في المدن 
المختلطة« خال أيار/ مايو الماضي، في إشارة 

إلى قمع أجهزة األمن اإلسرائيلية خال الهبة 
الش����عبية الت����ي اندلعت رفض����ا لاعتداءات 
اإلسرائيلية في القدس والعدوان األخير على 

غزة. 
وشدد الوزير في حكومة االحتال على ضرورة 
»تزويد محققي الش����رطة ب����أدوات ال يملكها 
سوى جهاز الش����اباك«، على حد تعبير القناة 
وشنت قوات االحتال حملة اعتقاالت واسعة 
في الم����دن والبل����دات العربية ف����ي ماحقة 
سياس����ية أعقبت المواجه����ات التي اندلعت 
خال تصدي أهالي األحياء العربية في المدن 
المختلط����ة العت����داءات نفذها مس����توطنون 
في العديد من الم����دن المختلطة في الداخل 

المحتل.

القدس المحتلة/ االستقال: 
اس���تأنفت اللجن���ة الدولي���ة للصلي���ب األحم���ر، 
الخمي���س، برنامج الزيارات العائلية لألس���رى في 
س���جون االحتال من الضفة الغربي���ة، وذلك بعد 
جه���د حثيث تم بذله خ���ال الح���وار الثنائي مع 

سلطات االحتال »اإلسرائيلي«. 
وأك���دت اللجن���ة ف���ي بي���ان صحفي له���ا، على 
أن س���لطات االحتال ستس���مح بإصدار تصاريح 

للعائات من الضفة الغربية والذين تم تطعيمهم 
أو تعافوا من اإلصابة ب� »كوفيد 19-« 

وأوضحت أنه���ا س���تقوم بتوزي���ع التصاريح على 
عائات األس���رى بمجرد اس���تامها لهم، مش���يرة 
إلى التسجيل مسموح لفردين من أفراد كل عائلة 

أسير من مدن الضفة الغربية. 
وتبذل اللجنة الدولية جه���ودًا إضافية في الحوار 
الدائم مع الس���لطات لضمان االس���تئناف الكامل 

لبرنامج الزيارات العائلية بما فيه قطاع غزة. 
الفلس���طينيين  والمعتقلين  ويبلغ عدد األس���رى 
في س���جون االحت���ال نحو )4400( أس���ير، منهم 
)40( أس���يرة، فيما بلغ ع���دد المعتقلين األطفال 
والقاصرين في س���جون االحتال نحو )170( طفًا، 
وعدد المعتقلين اإلداريين إلى نحو )380( معتقًا، 
فيما وصل عدد شهداء الحركة األسيرة إلى )226( 

شهيًدا.

قناة عبرية: عمالء لـ »الشاباك« وراء غالبية جرائم الداخل المحتل

الصليب األحمر يستأنف برنامج الزيارات ألسرى الضفة

ماليزيا تتبرع بمليون دوالر لتطوير قدرات الدفاع المدني في غزة

غزة/ االستقال:
اعتب���رت دائ���رة القدس في حرك���ة "حم���اس"، الخميس، أن م���ا يحدث في 
المدينة من اعتداءات على أحياء البس���تان والش���يخ ج���راح وغيرها، ومحاولة 
تهجير س���كانها وهدم المنازل والمحال، بمثابة محرقة تس���تهدف الهوية 

الفلسطينية.
وقال���ت "حماس" في بي���ان لها، إن االحت���ال يحاول تهوي���د المدينة 
لتحقي���ق عدة أهداف منها إكمال تنفيذ صفقة القرن وإعادة ترس���يم 
حدود المدينة المقدس���ة بعد تهويدها والسيطرة الكاملة على األحياء 

العربية فيها.
ودعت أهالي حي البس���تان ومختلف األحياء المقدسية إلى الصمود والثبات 
في منازلهم ومواجهة ومقاومة هدم منازلهم. وطالبت المقاومة الفلسطينية 
والغرفة المش���تركة بضرورة تفعي���ل معادلة “القدس غزة” وعدم الس���ماح 
للمحت���ل أن يقدم عل���ى االعتداء عل���ى القدس وأهلها، داعية المقدس���يين 
وأهال���ي الداخ���ل والضفة إلى مقاوم���ة المحتلين وإحب���اط مخططاتهم بكل 

وسائل المقاومة المتاحة.
كما طالبت "حماس"، السلطة الفلسطينية بممارسة دورها الوطني بالدفاع عن 
مواطنيها ومس���اكنهم، والوقوف ضد اعتداءات االحتال بإطاق يد المقاومة 

الشعبية والعسكرية لكبح جماح المحتل.
ودعت "حم���اس"، العرب والمس���لمين بأن يخرجوا عن صمته���م وأن يفعلوا 
دوره���م وأداء الواجب المنوط بهم لنصرة الق���دس وأهلها، ودعم صمودهم 

وثباتهم في أرضهم. 
وطالبت كل أحرار العالم والمؤسس���ات الدولية، ومؤسس���ات حقوق االنسان 
ومحكم���ة الجنايات الدولية ومنظم���ة األمم المتحدة ومؤسس���اتها الخاصة 
والبرلمانات العربية واإلس���امية بالضغط عل���ى حكومة االحتال لوقف كافة 

أشكال العنصرية التي تنتهجها.

»حماس«: ما يحدث في القدس محرقة 
تستهدف الهوية الفلسطينية

�إ�صابة جمندة ..
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االستقالل/ وكاالت: 
اعتبرت قضية الرجل األمريكي الذي قتل ابنه بسبب قطعة »تشيز كيك« من أغرب جرائم 

القتل التي يتابعها المشاهد على مواقع التواصل االجتماعي.
وبحسب ما نشرته شبكة »فوكس نيوز« األمريكية، حكم على رجل أميركي بالسجن لمدة 
20 عامًا بعد قيامه بقتل نجله البالغ من العمر 5 س���نوات بس���بب خالف على قطعة من 
كعكة الجبن )تشيز كيك(. قام الرجل الذي يدعى ترافيس ستاكهاوس، بلكم نجله في 
بطنه وضربه على وجهه ضربًا مبرحًا، بس���بب تناوله شريحة والده من كعكة الجبن التي 
أحضرتها زوجته له بمناس���بة عيد األب، األمر الذي أدى لوفاة الطفل. وفي البداية، ادعى 

الرجل أن نجله سقط من على درج، قبل أن يعترف في النهاية بجريمته.
وحكمت إحدى محاكم مدينة ميلووكي بوالية ويسكنس���ن األميركية على ستاكهاوس 
بالس���جن لمدة 20 عامًا، باإلضافة إلى ثماني س���نوات إضافية من المراقبة الممتدة بعد 
إطالق سراحه. وقال قاضي المحكمة ديفيد بوروفسكي، أثناء النطق بالحكم: »ال يستطيع 
الشخص العادي الذي يسمع عن هذه القضية أن يفهم كيف يمكنك أن تضرب أو تلكم 

أي إنسان حي بهذا الكم من الوحشية التي استخدمتها مع طفلك«.
وأضاف القاضي: »كيف يمكنك العيش مع نفس���ك، حت���ى ليوم واحد، بعد ما فعلته؟. 

أنا ال أفهم«.
وقال بوروفس���كي إنه كان من الممكن أن يتم تطبيق عقوبة أش���د على س���تاكهاوس، 

لكنهم أخذوا في االعتبار أنه »اعترف بجريمته«.

 ضربه حتى مات.. أب يقتل طفله 
بسبب قطعة »تشيز كيك«!

) APA images (    الفنان الفل�سطيني بالل خالد ير�سم على حائط مزخرف يف مدينة غزة

هلسنكي/ االستقالل: 
برأت محكمة فنلندية األربعاء دنماركيا يحاَكم 
على خلفية جريمة قت����ل وقعت قبل 34 عاما 
وراح ضحيتها ش����اب ألماني على متن سفينة 

في بحر البلطيق، بسبب نقص األدلة.
وذك����رت محكم����ة توركو في بي����ان أن االدعاء 
"فش����ل في أن يثبت أن المتهم كان الشخص 
الوحيد ال����ذي أتيحت أمامه فرص����ة وإمكانية 

ارتكاب الجرائم".
وقد دفع هرمان هيمله، وهو عضو في الكشافة 
كان في سن الثامنة عشرة عند حصول الوقائع، 
ببراءته في قضية قتل كالوس ش����يلكله )20 
عاما( ومحاولة قتل صديقته بيتينا تاكسيس 
)22 عاما( فجر 28 يوليو 1987 على متن سفينة 

"فايكينغ س����الي" خالل رحلة بين ستوكهولم 
وتوركو في جنوب غرب فنلندا.

وكان هذان الطالبان في ألمانيا الغربية يجريان 
رحلة إلى البلدان االس����كندينافية عندما ُعثر 
عليهما في مساحة للتخييم في الهواء الطلق 
على الس����فينة، مع إصابات بالغ����ة في الرأس. 
وق����د توفي كالوس ش����يلكله عن����د نقله إلى 

المستشفى.
وحكمت المحكمة على الدولة الفنلندية بدفع 
تعويض للمته����م عن المحاكمة، بمبلغ وقدره 

ثالثة آالف يورو.
وفي بداية الجلس���ات في أمايو، نقل المدعون 
العام���ون عن ش���هود أن هيمل���ه تباهى بأنه 
"نجح في اإلف���الت من التوقيف إث���ر ارتكابه 

جريمة قتل". لكن وكالء الدف���اع قالوا إن هذه 
التصريحات ال تعك���س حقيقة ما حصل وقد 
أدل���ى بها الدنمارك���ي بهدف إخاف���ة الناس 

بينهم زوجته السابقة، واختبار إخالصهم له.
وبعدم���ا اس���تجوبت جمي���ع األش���خاص 
الموجودين على س���فينة "فايكينغ سالي" 
ل���دى وصولهم إلى توركو س���نة 1987، لم 
تنجح الشرطة في كشف مالبسات القضية. 
ويع���ود ذل���ك خصوصا بس���بب نقص في 
ملف���ات الركاب وفي أدل���ة الحمض النووي 

وكاميرات المراقبة.
لكن في سبتمبر 2020، أعلنت السلطات أنها 
تعرفت إلى مش����تبه به بعدما تلقت معلومات 

جديدة سنة 2016.

تبرئة رجل من جريمة قتل وقعت قبل 34 عامًا 

تايبيه/ االستقالل: 
توفي طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في تايوان بعد أن طرح أرضًا 27 مرة أثناء 

تدريب على لعبة الجودو.
وكان الطفل قد عانى في أبريل الماضي من نزيف حاد في المخ بعد االنتهاء من 

فصل تدريبي للعبة الجودو شهد تنفيذ حركات رمي من زميله ومدربه.
ودخل الصبي، الذي لم تفصح الس���لطات عن اسمه، في غيبوبة وخضع للعالج 

إلنقاذ حياته.
وقالت تقارير وس���ائل إعالم محلية إن والديه قررا س���حب أجهزة اإلنعاش بعد 

حوالي 70 يوما.
وكش���ف موقع "تايبيه تايمز" اإلخباري المحلي أن مدرب الطفل ، وهو في أواخر 
الس���تينيات من عمره، متهم باالعتداء الجسدي الذي أفضى إلى حدوث إصابة 

خطيرة وارتكاب جريمة ضد طفل قاصر.

وفاة طفل بعد طرحه أرضًا 27 مرة

االستقالل/ وكاالت: 
قتل خمس���ة س���جناء على األقل وأصيب 15 آخرون بجروح في معركة باألسلحة النارية 
دارت داخل س���جن »ال تولفا« مشدد الحراسة في هندوراس بين أفراد من عصابة »باريو 
18« وآخرين من عصابة »مارا سالفاتروتشا« )إم إس - 13(، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وقال يوري مورا، المتحّدث باس���م النيابة العامة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إّن »أجهزة 
النائب العام أبلغتنا بأّن هناك ما ال يقّل عن خمسة قتلى«.

وأضاف، أّن »األمن لم يس���تتّب بعد للدخول إلج���راء عمليات تفتيش«، في حين أفادت 
وس���ائل إعالم محلّية بأّن السلطات أرس���لت وحدات من الشرطة والجيش إلسناد حّراس 

السجن الواقع على ُبعد نحو 40 كلم شرق العاصمة تيغوسيغالبا.
ونش���ر مستشفى إس���كويال الحكومي في العاصمة قائمة بأس���ماء 15 شخصًا أصيبوا 

بطلقات نارية في السجن ونقلتهم إليه سيارات اإلسعاف.
ووفقًا لوس���ائل إعالم، فقد احتش���د المئات من أقارب الس���جناء في المستشفى وأمام 

السجن في محاولة منهم لتسّقط أخبار أقاربهم.
ونش���رت على مواقع التواصل االجتماعي تس���جيالت صوتية ُسمع فيها دوي إطالق نار 

وانفجارات استمّرت بحسب شهود ألكثر من ساعة.
وعصابت���ا »باريو 18« و»إم إس - 13« المتنافس���تان تس���يطران عل���ى أحياء عديدة في 
ضواحي مدن رئيسية في هندوراس، باإلضافة إلى مناطق ريفية واسعة، وتدور بينهما 

حرب شعواء بسبب محاولة كّل منهما مّد نفوذها إلى منطقة العصابة األخرى.
وتنخرط هاتان العصابتان في عمليات إجرامية تش���مل تهريب المخّدرات واألس���لحة 

واالتجار بها وسرقة السيارات وغيرها من الجرائم، وفقًا لمصادر في الشرطة.
وفي هندوراس 28 سجنًا يبلغ عدد نزالئها مجتمعة نحو 22 ألف سجين.

ويعود أسوأ حادث شهده سجن في هندوراس إلى فبراير 2012 حين قتل 362 شخصًا 
في حريق في سجن كوماياغوا الذي يبعد نحو 50 كيلومترًا من العاصمة.

واشنطن/ االستقالل: 
أنقذت سيدتان تعمالن معا، حياة زوج كل منهما بعد 

عمليتي نقل كلى ناجحتين.
وتح���ول لقاء عابر في مكان العم���ل بين زميلتين، إلى 
فرص���ة إلنقاذ حياة زوج كل منهما، بحس���ب ش���ريط 
فيديو نشره مركز الرعاية الصحية لألطفال في أتالنتا 

بوالية جورجيا األمريكية، حيث تعمل السيدتان.
وألكثر من عقد عملت سوزان إليس، وتيا ويمبوش معا، 
في المركز، وكلتاهما كانتا على علم بأن زوج كل منهما 

بحاجة إلى عملية زرع كلية.
لكنهما لم تتعرفا على تفاصيل المشاكل الصحية في 
العائلتين إال عندما جلستا مع بعضهما البعض داخل 
المؤسسة، الخريف الماضي، وتوقفتا للسؤال عن صحة 
زوج كل منهما، في حوار سريع أثبت فيما بعد أنه سبب 

إنقاذ حياة الرجلين.
فبع���د بضعة أس���ئلة مقتضبة، أدرك���ت الزوجتان أن 
فصيل���ة دم ويمبوش، كانت مطابق���ة تماما لفصيلة 
زوج إليس، واس���مه النس، وأن فصيلة دم إليس كانت 

متوافقة مع فصيلة زوج تيا ويمبوش، واسمه رودني.
وتقول ويمبوش إنها "فك���رت على الفور بأنه يمكننا 
مس���اعدة بعضنا البع���ض ووقف معان���اة عائلتين"، 
وتضيف: "اتصلت برودني عل���ى الفور وكنا ملتزمين 

فقط بالمضي قدما ومحاولة مساعدة عائلتين".
معاناة رودني بدأت في أغس���طس 2019 بتشخيص 
إصابته بالفش���ل الكلوي، بعد نقله في سيارة إسعاف 

إلى المستشفى بسبب ارتفاع ضغط الدم.
أما النس، زوج إليس، فكان قد خضع لعملية زرع كلية، 
تبرعت بها والدته منذ عدة سنوات، لكنه أصيب بفشل 

كلوي حاد في أغس���طس 2019، عندما رفض جس���ده 
الكلية، فجرى وضعه فورا على جهاز غسيل الكلى.

وبعد اكتشاف إمكانية إنقاذ حياة زوجيهما، خضعت 
س���وزان إليس، وتيا ويمبوش، لالختب���ارات المطلوبة، 
وتمت الموافقة عليهم���ا كمتبرعتين بالكلى لكل من 

رودني والنس، في أكتوبر الماضي.
وكانت عمليتا النقل مقررتين في ديسمبر، ولكن جرى 
تأجيلهما عندما نُ�قل النس إلى المستش���فى بسبب 

مضاعفات الفشل الكلوي الحاد.
وفي يناير جرى تأجي���ل العمليتين مرة ثانية إلى 19 

مارس، بعد ثبوت إصابة سوزان بكوفيد-19.
وف���ي ذلك اليوم، في مستش���فى "بيدمونت أتالنتا"، 
تبرع���ت ويمب���وش، بكليتها لالنس إلي���س، وتبرعت 

سوزان إليس، بكليتها لرودني ويمبوش.

االستقالل/ وكاالت: 
كش���ف باحثون، الثالثاء، أن صيادًا عاش في التفيا 
الحالية، قبل 5000 س���نة، كان أول ضحية معروفة 
للطاع���ون، حيث حمل البكتيريا المس���ببة للمرض. 
وفت���ك الطاعون بالبش���رية آلالف الس���نين، وربما 
تس���ّبب بموت نحو نصف س���كان أوروبا في القرن 
الرابع عش���ر خالل الموت األسود، لكّن أصله وتطّوره 

حّيرا العلماء طوياًل.
وكان ه���ذا الرجل الذي ُأطِلق عليه رمز »آر في 2039« 
في العشرينيات من عمره، واكُتِشف هيكله العظمي 
في نهاية القرن التاس���ع عش���ر، لكن���ه اختفى بعد 
ذلك ثم ُعثر علي���ه مجددًا عام 2011. وتظهر بقاياه 
وجود بكتيريا »ييرسينيا بيستيس«، وفقًا للدراسة 
المنشورة في مجلة »سيل ريبورتس«. وأوضح العلماء 

أن هذه الس���اللة هي جزء من ساللة ظهرت قبل نحو 
7000 س���نة، أي أقدم بألَفي س���نة مما كان ُيعتقد 
سابقًا. ويرّجح أن تكون بكتيريا ييرسينيا بيستيس 
تسببت في وفاة الرجل، مع أن الباحثين يعتقدون أن 
المرض كان بطيئًا. وفي وقت وفاته، كانت مستويات 
عالية من هذه البكتيريا موجودة في دمه، وهو ما ُربط 

بإصابات أقل حدة لدى القوارض. 

»زميلتان« تتبادالن الكلى إلنقاذ زوجيهما

أول ضحايا »الطاعون« رجل عاش قبل 5000 سنة

معركة باألسلحة داخل سجن 
تسبب في قتل 5 وإصابة 15

حصة تدريب جودو تتحول إلى جنازة..


