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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���رت قناة 12 العبرية، مس���اء أمس الجمع���ة، أن الحكومة 
اإلس���رائيلية الجدي���دة، قررت عدم الس���ماح بأي ش���كل من 
األش���كال لنقل األم���وال القطرية وغيرها إل���ى قطاع غزة عبر 

حقائب كما كان في عهد الحكومة السابقة.
وبحس���ب القناة، فإنه يجري حالًيا بالتعاون مع األمم المتحدة 
إيجاد آلية لتحويل األموال القطرية لغزة من خالل الصندوق 

الخ���اص بالمنظم���ة األممي���ة، وذلك به���دف مراقبة وصول 
األم���وال بالفع���ل لمحتاجيها بدون تس���رب أي منها لصالح 

حركة “حماس”.
ووفًق���ا للقناة، فإن الحكومة اإلس���رائيلية تعم���ل أيًضا على 
تحويل جميع األم���وال المحولة إلى مش���اريع بغزة من خالل 
فقط األم���م المتح���دة لمراقب���ة وصولها لصال���ح األهداف 

المحددة لها.

قناة عبرية: حكومة »بينت« قررت عدم 
السماح بنقل أي أموال لغزة بدون مراقبة

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب عش���رات المواطنين بالرص���اص المعدني 
المغل���ف بالمط���اط واالختن���اق بالغاز المس���يل 
للدموع، خ���الل قمع جيش االحتالل اإلس���رائيلي، 

أمس الجمعة، مسيرات عدة ومواجهات في مناطق 
متفرقة من الضفة والقدس، تنديدًا باالستيطان.

وكانت أش���د المواجهات التي اندلعت بين مئات 
المواطنين والجيش اإلس���رائيلي خ���الل تظاهرة 

منددة بالتوس���ع االستيطاني على جبل صبيح في 
بلدة بيتا جن���وب نابلس. وقال���ت جمعية الهالل 

األحمر الفلسطيني إن عدد االصابات 
بنيران االحتالل وصل إلى وصل 294 

إصابة مئات المواطنين خالل قمع االحتالل 
مسيرات منددة باالستيطان في الضفة والقدس 

قيادي بـلجان المقاومة لـ »االستقالل«: حالة الصمت 
على عرقلة االحتالل إعادة اإلعمار لن تدوم طويال 

خطيب األقصى: معاقبة المعتدين 
على الدم الفلسطيني واجب شرعي

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق االعالمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة طارق سلمي، 

أم���س الجمعة ، أن مقاومة بلدة بيتا في نابلس ش���مال الضفة 
الغربي���ة المحتلة ضد االحتالل، أكدت م���ن جديد على أن نهج 

الجهاد تدعو الستلهام أساليب الشباب 
الثائر وتطويرها لردع االحتالل وطرده

غزة/ قاسم األغا: 
أّك���د القيادي ف���ي لج���ان المقاومة في فلس���طين علي 
الششنّية، أن ملف إعادة إعمار ما دّمر االحتالل اإلسرائيلي 

في عدوانه على قطاع غزة بمايو )أّيار( الماضي، لم يشهد 
أي تق���دم عمل���ّي.  وقال الشش���نّية، وهو 
مس���ؤول العالق���ات الوطني���ة باللجان، في 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد الش���يخ محمد س���رندح، خطيب المس���جد األقصى المبارك، خالل خطبة 

الجمعة أمس أنه ال يحق للمس���لم أن يضرب أو يهين المس���لم 
وأن الدم فلس���طيني واحد.  وفي إشارة الغتيال أجهزة السلطة 

مواطنون يؤدون »الجمعة« على األراضي 
المهددة باالستيالء في حزما وحي البستان 

نابلس/ االستقالل: 
أك���د نائب رئيس بلدية بيتا موس���ى حمايل أن فعاليات المقاومة الش���عبية 
مس���تمرة رغم إخالء البؤرة االستيطانية من قمة جبل صبيح من المستوطنين. 

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل، أمس 
الجمعة، أن ما يقوم به الش���باب الثائ���ر في قطاع غزة من 

إطالق البالونات الحارقة، هو تعبير عن الغضب الجماهيري 
ضد ممارس���ات االحتالل ال���ذي يماطل في 
تنفيذ بن���ود اتفاق وقف إط���الق النار بينه 

أهالي بيتا يؤكدون استمرار فعاليات المقاومة 
الشعبية رغم إخالء البؤرة االستيطانية

المدلل: لن نقبل بالمقايضة والربط بين قضية 
األسرى الصهاينة وفك الحصار عن غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى مواطنون، ص���الة الجمعة أمس، في منطقة »الثغرة« بمحيط األراضي التي 
تعرضت للتجريف وشق شارع عسكري لالحتالل يمتد كيلومتًرا بعرض 16 مترًا 
من األراضي في الثامن من حزيران الماضي، قرب مدخل بلدة حزما الرئيس شمال 

مستوطنون يغادرون البؤرة 
االستيطانية »أفيتار« جنوب نابلس

استمرار الفعاليات المنددة باغتيال 
بنات ورفضًا لقمع التظاهرات بالضفة

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���ارك المواطنون ف���ي الخليل والقدس المحتلة، أم���س الجمعة، في وقفات 

من���ددة باغتي���ال المعارض السياس���ي ن���زار بن���ات، ورفضا 
لسياسة القتل واالعتقال السياسي وقمع السلطة للمظاهرات 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية في رام الله، أمس الجمعة، تسجيل 5 وفيات 

و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و110 حاالت تعاٍف خالل 
ال�24 ساعة الماضية. وتوزعت اإلصابات الجديدة في المحافظات 

»الصحة« : تسجيل 5 وفيات و121 إصابة 
»كورونا« في الضفة وغزة  جديدة بـ
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) APA imaegs (   ملو�جهات بني �ل�شبان وقو�ت �الحتالل يف بلدة بيتا بالقرب من مدينة نابل�س �أم�س�
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى مواطن���ون، صالة الجمعة أمس، ف���ي منطقة "الثغرة" 
بمحي���ط األراضي التي تعرضت للتجريف وش���ق ش���ارع 
عس���كري لالحتالل يمت���د كيلومتًرا بع���رض 16 مترًا من 
األراضي ف���ي الثامن من حزيران الماضي، قرب مدخل بلدة 

حزما الرئيس شمال شرق القدس.
وتواف���د األهالي إل���ى األراضي المهددة باالس���تيالء على 
مساحة واس���عة من أراضي البلدة من االحتالل اإلسرائيلي 
من خالل شّقه شارعا عس���كريا بعرض 16 مترًا من أراضي 
البلدة، ما يلتهم عش���رات الدونمات ف���ي المنطقة ويحرم 

المواطنين ورعاة األغنام من الوصول إلى أراضيهم.
وأوضحت مصادر مقدسية أن قوات االحتالل انتشرت في 
محيط األراضي المهددة باالس���تيالء عقب صالة الجمعة، 
قبل أن يحتش���د المش���اركون في األراضي حاملين العلم 

الفلسطيني واليافطات المنددة بسرقة أراضيهم.
ودعت القوى الوطنية واإلس���المية ومؤسس���ات المجتمع 
المدني والفعاليات الش���عبية في بلدة حزم���ا -أول أمس- 
للمشاركة في إقامة صالة الجمعة في منطقة الثغرة غربي 
جبل المدرس���ة للوق���وف موحدين أمام جرائ���م االحتالل 

ومواجهة المخطط االحتاللي.
يذكر أن المحاضرة في كلية جامعة االس���تقالل مي خالد 
عفانة )29 عاما(، من بلدة أبو ديس ش���مال ش���رق القدس، 
استشهدت قبل أسبوعين حينما كانت تقود مركبتها عند 

مدخل بلدة حزما، وسلكت الشارع العسكري المذكور بالخطأ.
وف���ي الس���ياق، أدى مواطن���ون صالة الجمع���ة في خيمة 
االعتصام بحي البس���تان في بلدة س���لوان جنوب المسجد 
األقص���ى المبارك، تضامنا مع األهال���ي المهددة منازلهم 

بالهدم واإلخالء القس���ري، لصالح إنشاء حديقة توراتية 
مكانه���ا. وأطلقت ق���وات االحتالل قنابل الغاز المس���يل 
للدم���وع والصوت واألعيرة المطاطية صوب المش���اركين 
بالوقفة. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل 
عن���د خيمة االعتصام، وامتدت إلى ح���ي بئر أيوب وبطن 

الهوى بسلوان.
وقال خطيب الجمعة الش���يخ موس���ى عودة إنه "ال مجال 
لتقدي���م المش���روعات والمخططات بع���د أن ثبت لنا، ان 
بلدية احتالل عازمة على هدم منازلنا في حي البس���تان، 
والمستوطنون عازمون على تشريد أهلنا في بطن الهوى، 
واالعتداء على أراضي حي واد الربابة، وما زالت األنفاق في 

حي وادي حلوة".
وأضاف:" وبعد أن ردت المحكمة العليا بقرارها السياسي 
ألهالي حي عين اللوزة، والهدم ما زال جاريًا في حي وادي 
ياص���ول، وحدث ع���ن الثوري وحي عين الل���وزة والصلعة 

وآخرها في حي الشياح، صور ظالمة تحيرنا".
ويمتد حي البستان على 70 دونما ويسكنه 1550 نسمة، 
ومنذ عام 2005 تس���عى سلطات االحتالل لهدمه بهدف 

بناء حديقة توراتية مكانه.

مواطنون يؤدون »الجمعة« على األراضي المهددة باالستيالء في حزما وحي البستان 

نابلس/ االستقالل: 
أكد نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل 
أن فعاليات المقاومة الش���عبية مستمرة 
رغم إخالء البؤرة االستيطانية من قمة جبل 

صبيح من المستوطنين.
وق���ال ف���ي تصريح���ات صحفي���ة أمس 
الجمع���ة، إن »هناك فرحة بي���ن االهالي 
بعد إخالء البؤرة االس���تيطانية »جفعات 
افيت���ار« التي أقامها المس���توطنون قبل 
نحو شهرين فوق أراٍض تابعة لبلدات بيتا 
وقبالن ويتما جن���وب نابلس، لكن ذلك ال 
يعني توقف الفعاليات الشعبية خاصة 

مع بقاء جنود االحتالل فيها«.
وأض���اف »يمك���ن اعتب���ار اخ���الء البؤرة 
االس���تيطانية بداي���ة االنتص���ار لكنه ال 
يعني أن المعركة انتهت، سنقوم بابتكار 
أس���اليب مقاومة جديدة، والتخفيف من 

حدة ما هو على االرض الذي وجد من أجل 
ارباك المستوطنين وازعاجهم«.

وتاب���ع ان »االهالي يرفض���ون ويتخوفون 
م���ن االتف���اق بي���ن حكوم���ة االحت���الل 
ببناء  وال���ذي يقض���ي  والمس���توطنين، 
مدرسة دينية عس���كرية واستغالل هذه 

االراضي«.
وأك���د حمايل أن العمل ج���ار من الناحية 
القانوني���ة بالتع���اون مع مرك���ز القدس 
للمس���اعدة القانونية من أجل إثبات حق 

المواطنين وملكيتهم لهذه االراضي.
وكانت حكومة االحتالل أعلنت كما نقلت 
وس���ائل اعالم اس���رائيلية، عن اتفاق مع 
المس���توطنين يقض���ي بإخ���الء عائالت 
المستوطنين ال�50 التي استوطنت البؤرة 
التي أقيمت في بداية أيار/ مايو الماضي، 
على إخالئها مع نهاية األسبوع، مقابل بقاء 

المنشآت والوحدات االستيطانية، وإقامة 
مدرسة دينية عس���كرية في المكان بعد 
تس���وية قضية األراضي من قبل »اإلدارة 

المدنية« وشرعنة البؤرة االستيطانية.
وين���ص االتف���اق على أنه ل���ن يتم هدم 
المنش���آت والوحدات االس���تيطانية في 
االس���تيطانية  البيوت  وبع���ض  الموقع، 
سيسكنها 30 طالبا من »المدرسة الدينية 
اليهودي���ة« وث���الث عائالت م���ن طاقم 
المدرسة، كما سيتم إنشاء نقطة عسكرية 

ثابتة في الموقع.
ويقض���ي االتف���اق أو كم���ا س���مي خطة 
»التس���وية« بتكلي���ف »اإلدارة المدنية« 
التابعة لجيش االحتالل بفحص »تسوية« 
األراض���ي ووضعيتها إذا كان���ت ملكية 
خاصة للفلسطينيين، على أن تقوم خالل 
فترة 6 أسابيع بشرعنة البؤرة االستيطانية

غزة/ االستقالل: 
أك����د القيادي ف����ي حركة الجهاد اإلس����المي أحمد المدلل، امس الجمع����ة، أن ما يقوم 
به الش����باب الثائر في قط����اع غزة من إطالق البالونات الحارق����ة، هو تعبير عن الغضب 
الجماهيري ضد ممارسات االحتالل الذي يماطل في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطالق النار 

بينه وبين المقاومة.
وأشار المدلل في حديث لقناة "فلسطين اليوم" إلى أن مستوطني "غالف غزة" لن يعيشوا حالة 

استقرار او آمن طالما ال يعيشها شعبنا في غزة والقدس والضفة وأراضي ال٤٨.
وأضاف أنه لن يسمح شعبنا للعدو الصهيوني بممارسة االبتزاز ولن يقبل بالمقايضة والربط بين 

قضية االسرى الصهاينة وفك الحصار عن غزة او إعادة اإلعمار.
وشدد على أن "قضية األسرى منفصلة، وتتم وفق عملية تبادل مشرفة تقوم على تحرير أسرانا 
وأسيراتنا من سجون االحتالل أما إعادة االعمار وفك الحصار هذه قضية أخرى وفق اتفاق تثبيت 

وقف إطالق النار بين المقاومة واالحتالل الصهيوني برعاية مصرية".
وطالب المدلل، القيادة المصرية وكافة الوس���طاء بالضغط على العدو الصهيوني لتنفيذ بنود 

اتفاق وقف إطالق النار.

أهالي بيتا يؤكدون استمرار فعاليات المقاومة 
الشعبية رغم إخالء البؤرة االستيطانية

المدلل: لن نقبل بالمقايضة 
والربط بين قضية األسرى 

الصهاينة وفك الحصار عن غزة

غزة/ االستقالل: 
أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، أمس الجمعة، أن شعبنا المنتفض 
في الضفة الغربية ُيسجل انجازًا جديدًا ومهمًا بعد انسحاب المستوطنين أمس 

الجمعة من جبل صبيح، بفعل المقاومة الباسلة التي خاضها شعبنا الثائر.
وأوضح قاس���م، أن اخالء البؤرة االس���تيطانية في جبل صبي���ح يؤكد من جديد 
قدرة المقاومة بأش���كالها المختلفة على فرض ارادة شعبنا الفلسطيني، ودفع 
االحتالل للتراجع في كل المحطات. وتوجه قاسم بالتحية للتضحيات العظيمة 
التي قدمها ش���عبنا من شهداء وجرحى وأس���رى في نضالهم المتواصل ضد 
التواجد االس���تيطاني في جبل صبيح ، فهذه الدماء الطاهرة هي ضمان النصر 

الكامل لشعبنا.
ودعا لمواصلة النضال في جبل صبيح حتى إنهاء أي مظهر للتواجد الصهيوني 

فيه، وعدم السماح للمستوطنين بالعودة إليه.

غزة/ االستقالل: 
قصفت طائرات االحت���الل الصهيوني، فجر أمس الجمعة، موقًعا للمقاومة في 

غزة.
وأفادت مصادر محلية أن طائرات االحتالل قصفت بصاروخين على األقل موقًعا 

للمقاومة جنوب غربي مدينة غزة.
وأعلن المتحدث باسم جيش االحتالل أن "طائرات الجيش هاجمت موقعا لحركة 
حم���اس في قطاع غ���زة، بزعم الرد على إطالق بالونات حارقة على مس���توطنات 

"الغالف"، مساء الخميس.
واندلعت عدة حرائق - الخميس- في عدد من مستوطنات في"غالف غزة".

وهذه هي المرة الثالثة التي تشن فيها طائرات االحتالل غارات على قطاع غزة 
منذ وقف العدوان بعد معركة س���يف القدس التي استمرت 11 يوما في مايو/

أيار الماضي.

 

طائرات االحتالل تقصف 
موقعًا للمقاومة في غزة

حماس: انسحاب المستوطنين 
من جبل صبيح إنجاز مهم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت شرطة االحتالل، أمس الجمعة، عن المقدسي نضال حربي الرجبي ونجله 

وشقيقه، بشرط الحبس المنزلي لمدة ٤ أيام.
وذكر نضال الرجبي أن قوات االحتالل اعتقلته مرتين يوم الثالثاء الماضي خالل 
هدم محله التجاري« ملحمة الخليل« في حي البس���تان، ونجله أحمد وش���قيقه 

فادي.
وأوض���ح أن محكم���ة االحتالل م���ددت توقيفهم إلى امس الجمع���ة، وأطلقت 
س���راحهم بشرط الحبس المنزلي لمدة ٤ أيام، ودفع كفالة قيمتها 500 شيكل 

لكل واحد منهم.
ونوه الرجبي إلى أن ش���رطة االحتالل وجه���ت ضدهم تهمة االعتداء 
على أفراد الشرطة، رغم أن القوات اعتدت عليهم بوحشية خالل هدم 

المحل.

االحتالل يفرج عن 3 
مقدسيين من سلوان
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وأش���ار إلى أن ق���وى وفصائ���ل المقاومة 
لقاءات دوري���ة ومكّثفة  بالقطاع تعق���د 
لمتابعة هذا الملف، إذ إنها أرسلت رسائل 
تحذي���ر عبر الوس���طاء، وف���ي مقدمتهم 
مصر، أن حالة الصمت على التلّكؤ وعرقلة 
االحتالل إلع���ادة اإلعمار، والتش���ديد من 
قيود حصاره الش���امل المفروض على غزة 

 . لن تدوم طويالاً
وأضاف "نح���ّذر العدّو م���ن المراوغة في 
ذل���ك، ومحاولة فرض مع���ادالت جديدة، 
والضغط على ش���عبنا الفلس���طيني لربط 
ملف إع���ادة إعمار، بملف جنوده األس���رى 
ل���دى المقاومة بالقط���اع، وعلي���ه تحّمل 
تبعات ما ستؤول إليه األوضاع الميدانية، 
حال بقاء المعطيات على ما هي عليه اآلن".     
وف���ي ه���ذا الصدد، أش���ار إل���ى تفعيل 
مجموعات ش���بابية في قط���اع غزة إطالق 
"البالون���ات الحارق���ة" تجاه مس���توطنات 
ما يس���مى "غالف غزة"، كوسيلة شعبية 
للضغط على االحتالل، وإرغامه على تلبية 
حقوق شعبنا، وتنفيذ استحقاقات اّتفاق 

وقف إطالق النار، وكسر حصار غزة.
ه�ّض ومعّر�ض لالنهيار

ووصف هذا االتفاق ب� "الهّش والمعّرض 

ا  لالنهيار في أّي لحظة"، مرجعاً
إل���ى "مواصل���ة العدو  ذل���ك 
وسياس���اته  اليومية  عربدته 
ش���عبنا،  تج���اه  العدواني���ة 
ا ف���ي مدينة القدس  خصوصاً
ج���راح،  الش���يخ  وأحيائه���ا: 
وسلوان، وبطن الهوى، وعموم 
الفلس���طينية  الضف���ة  مدن 

المحتلة، وقطاع غزة".    
م���ن قصفه  االحتالل  وح���ّذر 
بالقطاع،  المقاوم���ة  لمواق���ع 

بذريع���ة الرد عل���ى "البالونات 
���ا إلى أن  الحارق���ة" المنطلق���ة منه، الفتاً
حكومة االحتالل الجديدة "الهّشة" بزعامة 
"نفتالي بينيت" ستفشل في فرض هذه 
المعادل���ة على ش���عبنا ومقاومته، وعلى 
، ليتذكر  "بينيت" الع���ودة إلى الوراء قليالاً
معركة "سيف القدس"، والمعادالت التي 

فرضتها المقاومة فيها.
وخ���الل الس���اعات الماضي���ة، قصف���ت 
طائرات االحتالل الحربية، مواقع للمقاومة 
الفلسطينية في قطاع غزة؛ بدعوى إطالق 

بالونات حارقة على مستوطنات الغالف.
وتش���هد القضي���ة الفلس���طينية من���ذ 

انتهاء العدوان يوم 21 من الشهر ذاته، 
وس���اطات من قبل اإلدارة األمريكية ودول 
إقليمي���ة فاعلة؛ لتثبيت وقف إطالق النار 
بين فصائل المقاوم���ة واالحتالل، وإعادة 

إعمار ما دّمره األخير بالقطاع.
وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المتضررة 
بفعل العدوان 16800، منها 2000 وحدة 
غير صالحة للسكن، و1000 وحدة هدمت 
ا، فيما بلغت قيمة األضرار 350 مليون  كلّياً
دوالر، وف���ق أحدث أرقام لوزارة األش���غال 
العامة واإلسكان، في حين اسُتشهد 255 
، و40 سيدة، و17  ا، بينهم 69 طفالاً شهيداً
ا، بينها  ا، إضافة إل���ى 1980 مصاباً مس���ّناً

"حرجة وخطيرة". 
هيكلة املنظمة 

في س���ياق آخر، أوضح القيادي 
في لجان المقاوم���ة إن التوصل 
إلى مصالحة حقيقية، س���يبقى 
بعي���د المنال، طالما اس���تمرت 
واإلذالل  والقهر  القمع  "سياسة 
الس���لطة  تمارس���ها  الت���ي 
الفلسطينية ضد شعبنا بالضفة 

المحتلة".
وق���ال إن "المدخ���ل الحقيق���ي 
"هو  وطني���ة،  وح���دة  لتحقي���ق 
التحرير  بن���اء وهيكل���ة منظم���ة  إعادة 
الفلس���طينية، وتش���كيل مجلس وطني 
جدي���د له���ا يض���م الق���وى والفصائل 
الوطنية كاّفة". وتابع "نريد من اإلخوة في 
حركة فتح إظهار التزامات جاّدة لترتيب 
ا  البي���ت الداخل���ي الفلس���طيني، انطالقاً
م���ن المنّظم���ة، والضغط على الس���لطة 
والعراقيل  حصارها  لوقف  الفلسطينية 
التي تفرضها على شعبنا في قطاع غزة"، 

على حّد قوله.
ومن���ذ يوني���و )حزيران( 2007، تش���هد 
االنقسام  الفلسطينية حالة من  الساحة 

بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح 
وس���اطات واتفاقيات ع���دة في إنهائها 

حتى حينه.
ا إلى  أما بشأن رغبة السلطة العودة مجّدداً
مسار المفاوضات مع االحتالل، أوضح أنها 
بتلك الرغبة "تضع نفس���ها في استمرار 
الفلس���طيني  الش���عب  إرادة  مخالف���ة 
ا أن هذا البرنامج العبثّي  بأكمله، خصوصاً
ل���م يك���ن إاّل مظّلة لالحت���الل الغتصاب 
أرضه وتهويد قدس���ه وس���رقة حقوقه 

الوطنية".    
ون���ّوه إلى أن "ش���عبنا ف���ي كل جغرافيا 
واضح، وهو  التاريخية خياره  فلس���طين 
ملتّف فقط حول برنامج المقاومة وخيار 
ا خالل  البندقي���ة، وه���ذا ما أثبته مؤخ���راً

معركة سيف القدس".
وأش���ار إلى أن "اتفاق أوسلو الموقع سنة 
1994، والذي أفرز السلطة الفلسطينية، 
ا، واس���تخدمها االحتالل  ا كبيراً يعد جرماً
كضاب���ط إدارة مدني���ة لذب���ح الش���عب 
ا على  الفلس���طيني"، وفق تعبيره، مشّدداً
العبثّية  للمفاوضات  الس���لطة  أن "عودة 
ا مع  وللغة االس���تجداءات لن تجدي نفعاً
هذا العدّو، الذي ال يفهم إاّل لغة القوة".  

والملف لم يشهد أي تقدم عملّي

قيادي بـلجان المقاومة لـ »االستقالل«: حالة الصمت على عرقلة االحتالل إعادة اإلعمار لن تدوم طويال 
غزة/ قا�سم الأغا: 

اأّكد القيادي يف جلان املقاومة يف فل�سطني علي ال�س�سنّية، اأن 
ملف اإعادة اإعمار ما دّمر الحتالل الإ�سرائيلي يف عدوانه 

عل��ى قطاع غ��زة مبايو )اأّي��ار( املا�سي، مل ي�سه��د اأي تقدم 
عمل��ّي.  وقال ال�س�سنّي��ة، وهو م�س��وؤول العالقات الوطنية 
باللجان، يف مقابلة مع �سحيفة »ال�ستقالل« اأم�ض اجلمعة، 

»مل��ف اإعادة الإعمار م��ن الناحية امليدانية م��ا زالت على 
حاله��ا؛ اإّل م��ن اإزالة جزء كبري م��ن  ركام الأبراج واملباين 

ال�سكنّية املدّمرة، مبعّدات و�سواعد م�سرية«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد الشيخ محمد سرندح، خطيب المسجد 
األقصى المبارك، خالل خطبة الجمعة أمس 
أنه ال يحق للمس���لم أن يض���رب أو يهين 

المسلم وأن الدم فلسطيني واحد. 
الس���لطة  وف���ي إش���ارة الغتي���ال أجهزة 
المعارض السياس���ي نزار بنات في الخليل 
ش���دد خطي���ب األقص���ى عل���ى أن بطش 
المعتدين مس���ؤولية القائ���د، وأن معاقبة 
المعتدين واجب ش���رعي، وهو حق الرعية 

على الراعي. 
وقال الش���يخ س���رندح: "دم المضطهدين 
عزي���ز علين���ا، وال نقب���ل أن يس���ال ال���دم 

الفلسطيني". 
ودعا خطيب األقص���ى لقول وإظهار الحق، 
ا عن  وأال يعل���و بعضن���ا على بع���ض، معبراً

رفضه للتعنيف والتجريح. 
ونبه إلى أن الحق متبادل بين المس���لمين، 
 عليه واجب يج���ب أداؤه، ومن يحفظ 

ٌّ
وكل

الفضل ال ينسى التضحيات.  
كم���ا تحدث خطي���ب األقص���ى عن فضل 
الرباط في المس���جد األقصى، داعيًا لحفظ 
الفضل لألس���رى والمحررين والثابتين في 
بيتا وس���لوان والش���يخ جراح وكل األرض 

الفلسطينية.
 وأدى آالف المواطنين صالة امس الجمعة، 

في رحاب المسجد األقصى، وسط إجراءات 
عس���كرية إس���رائيلية مش���ددة، وانتشار 

لعناصر االحتالل على بواباته. 
الناش���ط  الس���لطة اغتالت  وكانت أجهزة 
المعارض نزار بنات، الخميس قبل الماضي، 
بعد اقتح���ام المنزل ال���ذي كان يوجد به، 
إذ تع���رض للضرب المبرح بأدوات خش���نة 
وحديدية على مدار عدة س���اعات، قبل أن 
ينقل جثة هامدة إلى إحدى مستش���فيات 
المدينة. ومنذ اغتيال بنات تشهد الساحة 
الفلس���طينية حال���ة من الغض���ب العارم 
ومطالبات بمحاس���بة الس���لطة ومن أعطى 

األوامر باغتيال بنات.

خطيب األقصى: معاقبة المعتدين على الدم الفلسطيني واجب شرعي

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق االعالمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة طارق سلمي، 
أمس الجمعة ، أن مقاومة بلدة بيتا في نابلس ش���مال الضفة الغربية المحتلة 
ض���د االحتالل، أكدت من جديد على أن نهج الجهاد واالنتفاضة الش���املة هو 
السبيل الوحيد لردع المحتل وطرده.ودعا سلمي في تصريح صحفي، جماهير 
الشعب الفلسطيني في كل المدن والبلدات والمخيمات إلى استلهام أساليب 
ونماذج الجهاد والمقاومة التي ابتدعها الش���باب الثائر في مسيرات العودة 
وتطويرها وليش���كل الش���باب الثائر بذلك ثورة عارمة في وجه االس���تيطان 
والتهويد لحماية األرض والمقدسات واصرارًا على التحرير والعودة بإذن الله.

ووجه التحية، إلى الشباب الثائر المرابط على جبل صبيح في بلدة بيتا الباسلة 
التي تحولت بفعل صمودها ومقاومتها إلى أيقونة وطنية.

الجهاد تدعو الستلهام أساليب الشباب 
الثائر وتطويرها لردع االحتالل وطرده

القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تولى مستوطنون بعد فجر أمس الجمعة على بناية سكنية 

في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس المحتلة.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة بسلوان، أن العشرات من أفراد 
قوات االحتالل الخاصة الُمقنعة برفقة المس���توطنين اقتحموا 
حي وادي حلوة بالبلدة، ثم س���يطروا عل���ى عقار، بعد دخوله من 

بابه الرئيسي دون وجود سكانه بداخله.
وأضاف: إن حوالي 20 مس���توطنًا اقتحم���وا حي وادي حلوة في 
ساعات المساء، وتوزعوا على عدد من البؤر االستيطانية التي تم 
تس���ريبها خالل الفترة الماضية، وبعد منتصف الليل اقتحموا 

العقار بمس���اندة القوات الخاصة. وبين المركز أن العقار مؤلف 
من طابقين مساحتهما اإلجمالية 160مترًا مربعًا.

ولف���ت المركز إلى أنه ل���م يتم التأكد من مالك العقار بس���بب 
انتق���ال ملكيته بين عدة عائالت خالل الس���نوات األخيرة، كما 
س���كنته عدة عائالت أخرى »بعقد أجار واستئجار« خالل السبع 

سنوات الماضية.
وأش���ار إلى أن هذه البؤرة االس���تيطانية هي األولى في »حوش 
الفاخ���وري« بح���ي وادي حل���وة، وقامت س���لطات االحتالل يوم 
األربع���اء الماضي بتركي���ب كاميرات مراقبة عل���ى مدخل الحي 

بصورة مفاجئة.

طوباس/ االستقالل: 
داهم���ت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، أمس الجمعة، منزال في 

مدينة طوباس، واستجوبت قاطنيه.
وأف���اد مدير نادي األس���ير في طوب���اس كمال بني ع���ودة، أن 
االحتالل داهم منزل األس���ير أحمد دراغمة، منفذ عملية الطعن 
في األغوار، أول أمس، وفتش���ته، وعبث���ت بمحتوياته، مضيفا: 
إن االحتالل اس���تجوب أفراد العائلة، وس���لم أباه وشقيقه طلبًا 
لمراجع���ة مخابرات االحتالل، غدًا األح���د. وكانت قوات االحتالل 
اعتقلت الش���اب دراغمة بعد طعنه مجندة في جيش االحتالل، 
وحاول االس���تيالء على س���الحها قرب قاعدة عسكرية في غور 

األردن. وأصيبت المجندة بجراح متوسطة، في حين تمكن جيش 
االحتالل من مالحقة الشاب واعتقاله.

يذكر أن المستوطنين يس���تولون على عشرات آالف الدونمات 
الرعوية في األغوار الفلس���طينية، ويعربدون في المنطقة تحت 
حماية قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ما يحرم الفلسطينيين من 
االس���تفادة منها. وفي الس���ياق ذاته، اندلعت مواجهات بين 
الش���بان وقوات االحت���الل التي أطلقت خالله���ا الرصاص الحي 

والمطاط وقنابل الغاز باتجاه المواطنين.
يذكر أن االحتالل اعتقل الش���اب أحمد مهند دراغمة، أول أمس 

الخميس، في األغوار الشمالية.

مستوطنون يستولون على
 بناية سكنية في بلدة سلوان

االحتالل يداهم منزال في 
طوباس ويستجوب قاطنيه
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م
اسم العطاء

عرض س���عر ملحق بالعطاء رق���م 2021/08 الخاص 
بتوريد مواد غذائية جافة لصالح وزارت دولة فلسطين

عرض س����عر بالعطاء رقم 2021/09 توريد مواد 
غذائية طازجة لصالح وزارتي الصحة والداخلية

عط����اء توريد م����واد الصيانة في مبان����ي المدارس 
»سباكة، كهرباء، دهان، نجارة، ترميم، مواد خام لزوم 

مراكز صيانة األثاث« لصالح وزارة التربية والتعليم

عطاء توريد مطبوعات لصالح وزارة الداخلية

م���زاودة تأجير عدد )4( تلرات في مبنى محكمة الش���يخ 
رضوان الشرعية الخاصة بالمجلس األعلى للقضاء الشرعي

م���زاودة تأجير مكان لعمل كانتي���ن داخل هيئة 
القضاء العسكري »معسكر الشاطئ الشمالي«

تاريخ فتح رقم العطاء
المظاريف
يوم االثنين 

الموافق 
2021/07/05 في 
تمام 11 صباحًا

يوم االثنين 
الموافق 

2021/07/12 في 
تمام 11 صباحًا
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
 تعلن وزارة المالية / لجنة العط��اءات المرك��زية عن طرح عطاءات حكومية 

مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.
فعلى الراغبين المش���اركة في هذا العطاء مراجع���ة وزارة المالية / اإلدارة 
العام���ة للوازم العام���ة � المبنى الجديد غرب محطة ف���ارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرس���مي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 

العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي غير مسترد يورد الى خزينة وزارة المالية.
 آخ����ر موعد لقبول العروض بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في غ�زة حس����ب 
الجدول التالي وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

لجنة العطاءات المركزية

مالحظة:ـ
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج 
أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.
4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية
6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مؤسسة أوروبيون ألجل القدس: إن سلطات االحتالل 
اإلس����رائيلي صّعدت من اقتراف انتهاكاتها في مدينة 
القدس خالل يونيو الماضي، واستمرت في عمليات القمع 
في حي الش����يخ جراح وس����لوان ومحاوالت التهجير وقمع 
المس����توطنين، ومحاولة فرض وقائع جديدة في المدينة 

المحتلة.
ورصد التقرير الش����هري الذي تعده مؤسسة "أوربيون من 
أجل القدس" حول االعتداءات "اإلس����رائيلية" في القدس 
اقتراف الجيش اإلس����رائيلي )1402( انتهاك موزعة على 

)14( نمطا من انتهاكات حقوق اإلنسان.
ووفق التقرير؛ فقد نفذت قوات االحتالل خالل هذا الشهر 
)97( ح����ادث إطالق نار واعتداء مباش����ر في أحياء القدس 
المحتلة، أسفرت عن استشهاد مواطنتين ضمن سياسة 

اإلعدام الميداني على الحواجز.
فف����ي 11 يونيو، قتل ح����ارس أمن إس����رائيلي المواطنة 
ابتس����ام خالد كعابنة )28 عامًا( بعد إصابتها بالرصاص، 
وتركه����ا االحتالل تنزف حتى الموت عل����ى حاجز قلنديا، 
ش����مالي مدينة القدس المحتلة، بزع����م محاولتها تنفيذ 

عملية طعن.
وفي 16 يونيو، أعدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ميدانيًا 
د. مي خالد يوسف عفانة )29 عامًا( من بلدة أبوديس، بعد 
إطالق الرصاص الح����ي باتجاهها عند مدخل بلدة حزما، إذ 
سلكت بالخطأ شارعًا "استيطانيا" شرع االحتالل في شقه، 

ما أدى إلى ارتقائها شهيدة.
كم����ا أصيب نحو 122 مواطنًا بالرص����اص الحي والمعدني 
المغلف بالمطاط في اس����تخدام مف����رط للقوة، و320 في 
حوادث اعتداء مختلفة إلى جانب إصابة العشرات بحاالت 

اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، حسب التقرير.

ووف����ق التقرير؛ فخالل هذا الش����هر نفذت قوات االحتالل 
)198( عملي����ات اقتحام لبلدات وأحي����اء القدس، تخللها 
اعتق����ال واحتجاز 323 مواطنًا وم����ن المعتقلين 24 امرأة، 
و18 طفاًل، كما أصدرت سلطات االحتالل 34 قرارًا بالحبس 
المنزلي بحق مقدس����يين، تت����راوح مّدة الق����رارات ما بين 
خمس����ة أيام إلى أسبوعين، ومن القرارات قرار إقامة جبرية 

وقرار حبس منزلي مفتوح.
ورص����د التقرير تنفيذ 13 عملي����ة، 9 منها نفذتها آليات 

االحتالل، و4 عمليات أخرى جاءت هدمًا قسريًا ذاتيًا.
واستهدفت عمليات الهدم التي نفذتها طواقم االحتالل؛ 
منزلين أحدهما في َحيَّ س����ويح م����ن راس العامود واآلخر 
في بلدة العيس����وية، ومنش����أة تجارية في َحيَّ البس����تان 

ببلدة س����لوان، وعددًا من المنشآت التجارية في بلدة حزما، 
و3 غرف زراعية في بلدة العيس����وية، ومسكنين في بلدة 
مخماس، وإس����طباًل للخيول في بل����دة بيت صفافا، ومغارة 
في بلدة العيسوية، وخيمة االعتصام في َحيَّ بطن الهوى 
ببلدة سلوان، وبركسًا في بلدة صور باهر، كما أجبرت أربعة 
مواطنين على تنفيذ عمليات هدم قس����ري طالت 6 شقق 

سكنية.
ونف����ذت جراف����ات االحتالل عملي����ات تجريف ف����ي بلدة 
العيس����وية، إلى جانب تجريف في بلدة حزما بهدف شق 
طريق اس����تيطاني جديد يمتد كيلومتًرا بعرض 16 مترًا 
من أراضي البل����دة. باإلضافة لذلك، اقتحمت طواقم بلدية 
االحتالل عدة أحياء في مدينة القدس، منها )حي البستان، 

وبلدة جبل المكبر، وحي راس العامود(، وس����لمت عددًا 
من األهالي بالغات لمراجعة بلدية االحتالل بزعم البناء 

غير المرخص.
وخالل هذا الشهر أيضا رصد “أوروبيون ألجل القدس” 
تكريس قوات االحت����الل محاولتها فرض أمر واقع في 
س����احة باب العامود وفرضها اقتحامات المستوطنين 

للمسجد األقصى.
ففي 7 يونيو، كش����ف النقاب عن قرار بلدية االحتالل 
ف����ي القدس الُمحتلة، إقامة جس����ر ضخ����م جديد في 
باب المغاربة المؤّدي للمس����جد األقصى المبارك، وإزالة 
الجسر الخش����بي الُمخصص القتحامات المستوطنين 

الُمتطرفين.
وأشار التقرير إلى مشاركة أكثر من 3010 مستوطنين 
في اقتحام المسجد األقصى خالل هذا الشهر، ونفذوا 
جوالت استفزازية في أرجائه، وتخلل مّدة االقتحام منع 

األهالي والمصلين من دخول المسجد.
كم����ا واصل المس����توطنون تنفي����ذ اعت����داءات بحق 
المواطنين في الق����دس المحتلة، ووث����ق التقرير )43( 
اعتداء نفذها المس����توطنون بما في ذلك االعتداء وإطالق 

نار وحرق ممتلكات للمواطنين.
وح����ذر "أوروبيون ألج����ل القدس" من خط����ورة التصعيد 
"اإلسرائيلي" ومحاوالت التهجير الجماعي في حي الشيخ 
جراح وسلوان في القدس، منبها إلى أن ذلك ينذر بانفجار 

موجة عنف يمكن أن تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
وش����دد على عدم ش����رعية أي إجراءات أم����ر واقع تتخذها 
س����لطات االحتالل في مدينة القدس المحتلة، وأن جميع 
اإلج����راءات التي اتخذتها س����لطات االحت����الل في أعقاب 
احتالل المدينة ع����ام 1967 ال تغير من وضعها القانوني 

كمنطقًة محتلًة.

تقرير: شهيدتان و442 إصابة و320 حالة اعتقال في القدس خالل يونيو 

نابلس/ االستقالل: 
غادر مس����توطنون، أم����س الجمعة، 
البؤرة االس����تيطانية افيتار المقامة 
على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب 
نابلس ، حيث كانت آخر الس����يارات 
الرابعة  الس����اعة  بحل����ول  المغادرة، 

بتوقيت القدس .
ُأب����رم  ق����د  نهائ����ي  اتف����اق  وكان 
الخميس، بين س����كان بؤرة "افيتار" 
االحتالل  وحكوم����ة  االس����تيطانية، 
الجديدة، يتم بموجبه إخالء البؤرة من 
الس����كان دون هدم المباني التي تم 

إنشاؤها فيها.
االتف����اق ت����م بعلم رئي����س حكومة 
االحتالل نفتالي بينيت، ووزير حربه 
بيني غانتس الذي كان عارض مسبًقا 
بعض البنود التي ت����م وضعها في 
بحس����ب  باالتفاق.  الخاصة  الوثيقة 

القناة 7 العبرية.
وكان س���كان الب���ؤرة االس���تيطانية 

أفيتار أقاموا على جبل صبيح في قرية 
بيتا بؤرتهم مطلع الشهر الماضي ما 
أدى إلى مواجهات مع أهالي بلدة بيتا.

ومع ذلك يبقى حوالى خمسين بيتًا 
من الكرفانات أي البيوت المتنقلة في 

المس����توطنة، على أن يتمركز جيش 
االحتالل اإلسرائيلي في المنطقة.

االحت����الل  وزارة جي����ش  وس����تقوم 
بالنظر في وضع األرض “بأس����رع ما 
يمكن”، فإذا تبين أنها ليست أمالكًا 

فلس����طينية خاصة واعتبرت أمالك 
دول����ة “فسيس����مح ببناء مؤسس����ة 
س����كنية  أماكن  ومرافق����ة  ديني����ة 
له����ا ولعائ����الت موظفي المدرس����ة 

الدينية”.

مستوطنون يغادرون البؤرة االستيطانية »افيتار« جنوب نابلس

غزة/ االستقالل: 
قال���ت حرك���ة المقاومة اإلس���المية )حم���اس( إن 
"قصف العدو الصهيوني ألحد مواقع المقاومة في 
غزة، ما هو إال ردات فعل اس���تعراضية الس���ترضاء 

مستوطنيه، والتغطية على أزماته المتصاعدة".
وشدد الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريح 
صحفي تلقت صحيفة "االس���تقالل" نس���خة عنه 
امس الجمعة عل���ى أن هذا القصف "لن يغير ذلك 
من إصرار ش���عبنا ومقاومته الباس���لة على مواصلة 
المشوار النضالي بكل السبل وأدوات المقاومة كافة 

النتزاع حقوقه وإنهاء معاناته".
وش���دد على أن "مقاومة شعبنا هي من تمتلك زمام 
المبادرة، وإدارة الميدان وف���ق رؤية واضحة، تحدد 
مسار التعامل مع هذا العدو والضغط عليه وإجباره 
على احترام حقوق ش���عبنا، والتراجع عن سياساته 

وإجراءاته الظالمة".
وفجر الجمعة، أغارت طائرات االحتالل اإلس���رائيلي 

الحربية على موقع للمقاومة في مدينة غزة.
وأف���اد مراس���لنا ب���أن طائ���رات االحت���الل قصفت 
بصاروخين على األقل موقًعا للمقاومة جنوبي غربي 

مدينة غزة.
وذكرت وس���ائل إعالم عبرية، أن "س���الح الجو ينفذ 
هجم���ات على أهداف في القط���اع بدعوى رده على 

إطالق البالونات الحارقة".
وأعلن المتحدث باس���م جيش االحت���الل في وقت 
الح���ق، أن "طائرات الجي���ش هاجمت موقعا لحركة 
حم���اس في قطاع غزة رًدا على إطالق بالونات حارقة 

على مستوطنات الغالف مساء الخميس".
واندلعت ع���دة حرائق يوم الخمي���س في عدد من 

مستوطنات غالف غزة.

حماس: قصف االحتالل ردات فعل استعراضية السترضاء مستوطنيه
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دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية 

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية 
  في القضية اساس 2021/581 وموضوعها نفقة زوجة

الى المدعى عليه / محمود كايد س���لمي ابو عدوان من قلقيلية وسكانها 
يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم الثالثاء 2021/8/10م الس���اعة 
التاس���عة صباحا وذلك لنظ���ر الدعوى اس���اس 2021/581م وموضوعها 
دعوى نفقة زوجة المرفوعة عليك من قبل زوجتك / س���ماهر فايز سلمي 
ابو عدوان من غزة وس���كان المغراقة وس���كانها وإن لم تحضر في الوقت 
المعين او ترس���ل وكيال عنك يجِر بحقك االيجاب الشرعي غيابيا وبذلك 

صار تبليغك حسب األصول .
وحرر في 21 ذو القعدة 1442ه� وفق 2021/7/1م

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

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���ارك المواطنون في الخليل والقدس 
المحتل���ة، ام���س الجمعة، ف���ي وقفات 
منددة باغتيال المعارض السياسي نزار 
بنات، ورفضا لسياس���ة القتل واالعتقال 
السياس���ي وقمع الس���لطة للمظاهرات 

السلمية.
 وأك���دت الوقف���ات الت���ي انطلقت بعد 
صالة الجمعة من مس���جد الحسين في 
الخلي���ل وفي باحات المس���جد األقصى، 
رفضه���ا حال���ة القمع المس���تمرة التي 
تمارس���ها أجهزة أمن السلطة، وجّددت 
مطالب الش���ارع الفلس���طيني بمحاسبة 

مرتكبي الجريمة.
المس���ؤولية عن  المش���اركون   وحّم���ل 
اغتي���ال نزار بن���ات وما تاله���ا من حالة 
قمع وإرهاب للمواطنين لرئيس السلطة 

محمود عباس.
ورفع المتظاهرون الفتات تطالب برحيل 
عباس وتس���تنكر قمع األجهزة األمنية 

للتظاهرات السلمية.
وكان الح���راك الوطني المن���دد باغتيال 
بنات دعا للمشاركة في "جمعة العدالة" 
ف���ي الخلي���ل ورام الل���ه، عق���ب صالة 
الجمعة رفضًا لسياس���ة قم���ع الحريات 
وتكمي���م األفواه واغتي���ال المعارضين 

ومالحقتهم.

وكان���ت ق���د أعلن���ت عائل���ة المعارض 
السياسي الناشط نزار بنات، الذي قتل 
على يد أفراد من أجهزة أمن السلطة في 
الخليل، رفضه���ا ألي نتائج لتحقيقات 
اللجن���ة المش���كلة م���ن قبل الس���لطة، 

وطالبت بتشكيل لجنة دولية ومحلية.
وطالبت العائلة الس���لطة قبل أي شيء 

أن تعت���رف ب���أن م���ا جرى ه���و جريمة 
يج���ب تحديد أطرافها م���ن خالل لجنة 
حيادية موثوقة، تتك���ون عناصرها من 
جهات ومؤسس���ات وطنية يش���هد لها 

بالمصداقية.
وحملت العائلة "ق���ادة األجهزة األمنية 
محمد اش���تية وزياد ه���ب الريح وماهر 

أبو الحالوة، وجهاد زكارنة، المس���ؤولية 
عن اغتيال ابنه���ا، واألفراد الذين قاموا 

بتنفيذ الجريمة".
وأك���دت العائلة عل���ى مطالبها بضرورة 
اعتق���ال القتلة وإخضاعه���م للتحقيق 
ومن ث���م إيقاع العقوب���ة دون تأخير أو 

مماطلة، ألن الحقيقة واضحة جلية.

ووجهت العائلة رس���الة إل���ى الجماهير 
المتضامنة والثائرة من أجل نزار قائلة: 
"إّن دم نزار أصبح في رقاب كل األحرار إن 
خذلتنا السلطة في التحقيق أو االعتقال 
أو إيق���اع العقوب���ة فأنتم س���يف الحق 

للدفاع عن نزار".
واعتص���م عش���رات الصحفيين -األحد- 
أم���ام مكتب المفوض الس���امي لحقوق 
اإلنس���ان التاب���ع لألم���م المتح���دة في 
رام الل���ه؛ رفضًا العت���داءات أجهزة أمن 
ومطالبين  الصحفيي���ن،  على  الس���لطة 

بتوفير الحماية العاجلة لهم.
واعتدت أجهزة أمن السلطة في رام الله 
في األي���ام الماضية عل���ى المتظاهرين 
نزار  الناش���ط  اغتيال  عل���ى  المحتجين 
بن���ات، وباش���رت قمعه���م بوحش���ية 
وإره���اب، أثن���اء تظاهرهم في ش���ارع 
اإلرس���ال وعلى دوار المنارة وسط مدينة 
رام الله، كما قمعت مس���يرات أخرى في 

بيت لحم وجنين ونابلس.
وكانت أجهزة الس���لطة اغتالت الناشط 
المع���ارض ن���زار بن���ات، الخميس قبل 
الماضي، بعد اقتح���ام المنزل الذي كان 
فيه، إذ تعرض للض���رب المبرح بأدوات 
خشنة وحديدية على مدار عدة ساعات، 
قبل أن ينق���ل جثة هام���دة إلى إحدى 

مستشفيات المدينة.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت الش���رطة الفلس���طينية في الضفة المحتلة، إنه تم إحالة 14 ش���خصًا 
“أفراد الدورية” للقضاء، تمهيدًا الس���تكمال إجراءات االس���تجواب حس���ب 

األصول في قضية نزار بنات.
وقال المفوض السياس���ي العام، المتحدث باسم األجهزة األمنية اللواء طالل 
دويكات، ف���ي تصريح صحفي إنه ومنذ اس���تالم رئيس القضاء العس���كري 
لتقري���ري لجن���ة التحقيق والنياب���ة المدنية في قضية المرح���وم نزار بنات، 
تواص���ل النيابة العس���كرية تحقيقاتها وف���ق القانون الفلس���طيني، حيث 
تم إحالة 14 ش���خصا “أفراد الدورية” للقضاء، تمهيدا الس���تكمال إجراءات 
االس���تجواب حسب األصول. وأش���ار إلى أنه تم االستماع إلى شهادات عائلة 

نزار بنات، الذين قدموا كل ما لديهم من تفاصيل تتعلق بالحادثة.
وأكد دويكات على أن التحقيقات ستس���تمر حت���ى يتم تقديم لوائح اتهام 
بحق األش���خاص حس���ب األصول القانونية، وصوال إلى إجراء محاكمة عادلة، 

التزامًا بالمبادئ واألسس المعمول بها دوليًا.

رام الله/ االستقالل: 
كشفت تقارير صحافية أن رئيس السلطة محمود 
عّب����اس، ق����رر إقال����ة رئي����س المكتب����ة الوطنية 
الفلس����طينية، إيهاب بسيس����و، من منصبه، على 
خلفية منش����ور له عل����ى "فيس����بوك" يدين فيه 
اغتيال الناش����ط نزار بن����ات، وعّقب من خالله على 
التظاه����رات األخيرة التي خرج����ت احتجاًجا على 
مقتل المعارض السياس����ي، بعد اعتقاله، على يد 

عناصر أمنية. 
وأش����ارت بعض التقارير إلى أن قرار اإلقالة وصل 
بالفع����ل لديوان الفتوى والتش����ريع لنش����ره في 
الجري����دة الرس����مية "الوقائع"؛ مؤك����دة أن قيادة 
السلطة الفلسطينية طلبت من جميع المسؤولين، 
ع����دم التعبير عن إداناتهم لم����ا حدث مع بنات أو 

قمع المظاهرات في رام الله. 
ف����ي المقابل، نقل موقع صحيفة "العربي الجديد" 
عن مصادر خاص����ة، قولها إن الرئيس عّباس أقال 
بالفع����ل، الخميس، رئيس مجل����س إدارة المكتبة 

الوطنية العامة، بسيسو، من منصبه. 
وأك����دت المصادر، التي اش����ترطت عدم كش����ف 
هويتها، أن "قرار إقالة بسيس����و يأتي على خلفية 
نش����ره تدوينة عن المتظاهرين الفلس����طينيين 
الذي����ن خرجوا يوم األحد الماض����ي، احتجاًجا على 

مقتل بنات". 
وكان بسيس����و ق����د كت����ب عل����ى صفحت����ه في 
"فيس����بوك" واصًف����ا صوت ن����زار بن����ات بأنه صار 
"شعاًعا مثل شعاع الليزر"، واعتبر أن "ال شيء يبرر 
اقتراف الجريمة، قتل اإلنس����ان جريمة مهما بدت 

الصورة ضبابية وملتبسة ومنفعلة وعلينا أن ننحاز 
دوًما لإلنسان ضد مختلف أشكال الفوالذ القاتل". 
وأضاف أن "االختالف في الرأي مس����احة للتفاعل 
وللنقاش وللحرية وللغض����ب وللتفكير وللتطوير 
وللتصويب وللتأكيد على أن هذه المس����احة هي 
الوطن النق����ي فينا والم����وازي للجغرافيا والتاريخ 

والمستقبل". 
واعتبر أن "االختالف في الرأي ليس وباء أو مناسبة 
طارئة أو مبرًرا الستباحة الدم والتحريض واالندفاع 

في متاهة الفوضى والتشنج السياسي". 
لم يصدر عن بسيس����و أي تعليق حول صحة هذه 
األنب����اء بالنف����ي أو التأكيد، كما ل����م يتم اإلعالن 
عن القرار رس����مًيا، فيما يت����م تناقله في كواليس 

الرئاسة الفلسطينية.

استمرار الفعاليات المنددة باغتيال بنات ورفضًا لقمع التظاهرات بالضفة

إحالة 14 شخصًا للتحقيق 
في قضية مقتل نزار بنات

السلطة برام الله تقيل »بسيسو« إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، إن الرس���ائل التي نقلها رئيس 
هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي خالل زيارته للواليات المتحدة 
كانت حادة وواضحة: أن »إسرائيل« مستعدة إلفشال البرنامج النووي اإليراني 

من الناحية العسكرية وقد تم بالفعل تخصيص ميزانيات لهذا الغرض.
ووف���ق الصحيفة فقد حث كوخافي األمري���كان على عدم تكرار أخطاء االتفاق 

السابق، وأوصى بتجنب التهديدات الفارغة ضد طهران.
كما تبادل رئي���س األركان والقائد العام للقيادة المركزية األمريكية دروًس���ا 
من عملية »حرس األس���وار« – من جمع المعلومات ح���ول األهداف في أعماق 
األرض إل���ى القدرة على تدمير منصات اإلطالق قبل إطالق الصواريخ. على حد 

زعم الصحيفة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مراسل صحيفة »يسرائيل هيوم« العبرية، ليالخ شوفال، »الهجوم الليلة 
قبل الماضية في غزة، يدعو الى التشكيك في المعادلة الجديدة التي حاولت 

إسرائيل فرضها قبل نحو أسبوعين، أمام قطاع غزة«.
وأكد ش���وفال، أن���ه يرجح بأن الهج���وم فج���ر الجمعة لم يجع���ل الفصائل 
الفلس���طينية في غزة، تتراجع عن االس���تمرار في إط���الق البالونات، الفتا في 
الوقت ذاته إلى أنها ستس���تمر في سياس���ة تنقيط البالونات على الرغم من 

التهديد اإلسرائيلي، بعد العملية العسكرية األخيرة.
في السياق، أكد شوفال أنه في ظل عدم وجود آلية لتحويل أموال المساعدات 
لغزة، ودون إحراز تقدم في القضايا اإلنسانية، فإن الهدوء الذي ساد المنطقة 

األسبوع الماضي ليس عالمة على تهدئة مقبلة.

صحيفة عبرية: جيش 
االحتالل أعد ثالث خطط 
عملياتية لمهاجمة إيران

صحيفة عبرية تزعم: سياسة 
تنقيط البالونات ستستمر 

والتصعيد مسألة وقت
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جنيف / االستقالل: 
قال المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنسان 
إن 9 م���ن بي���ن كل 10 أطفال ف���ي قطاع غزة 
يعانون إحدى أشكال الصدمة المتصلة بالنزاع 
بعد نحو شهر على انتهاء الهجوم العسكري 

اإلسرائيلي.
وذكر األورومتوس���طي في تقرير أطلقه أمس 
الجمعة بعن���وان "كبرُت حرًبا أخرى" ووثق فيه 
أبرز اإلحص���اءات المتعلقة باالنتهاكات التي 
تعرضت لها "أكثر فئتين هشاشة في القطاع 
المحاصر"؛ النساء واألطفال، أن نحو 50% من 
سكان قطاع غزة الذين يبلغ عددهم أكثر من 
مليوني شخص هم من األطفال تحت سن 15 

عاًما، و49% هم من اإلناث.
وأش���ار إلى أنه خالل عملية "حارس األسوار"- 
تس���مية االحتالل للحرب األخي���رة على قطاع 
غزة- من )10 – 21( مايو الماضي نفذت القوات 
اإلسرائيلية هجمات غير متناسبة ضد أحياء 
س���كنية مكتظة بأغلبية تصل إلى 75% من 

األطفال والنساء.
وإل���ى جانب األع���داد الكبيرة من  الش���هداء 
واإلصابات بين األطفال والنس���اء، قال المرصد 
إن 241 طفاًل فقدوا أح���د الوالدين أو كليهما 

مًعا نتيجة القصف.
وذك���ر المرص���د أن نحو 5,400 طف���ل فقدوا 
منازلهم )ُهدمت بالكامل أو تضررت بش���كل 
كبير(، و42,000 طفل تضررت منازلهم بشكل 
جزئي. وجاء التقرير خالصة ألكثر من خمسة 

أسابيع من البحث الميداني، وثق خاللها فريق 
األورومتوس���طي في مكتبه اإلقليمي بقطاع 
غزة مئات حاالت االستهداف المباشر لمنازل 
مدنية كانت تحوي أعداًدا كبيرة من النس���اء 

واألطفال.
وقال إن نحو 72,000 طفل نزحوا إلى مدارس 

تابعة ل� أونروا أو منازل أقاربهم خالل الهجوم، 
بينما يبقى أكثر من 4,000 طفل نازحين حتى 

تاريخ التقرير.
وقال���ت الباحث���ة الميداني���ة ف���ي المرص���د 
األورومتوس���طي مري���م دواس إنه���ا وثقت 
والفريق الميداني مئات حاالت االس���تهداف 

المباش���ر لمدنيين في منازله���م، بينما كان 
حجم وشراسة الهجمات غير مسبوقين على 

القطاع.
وذكرت دواس والتي نزحت وطفلتها بعد أن 
استهدفت طائرات حربية إسرائيلية المبنى 
السكني الذي تقطن فيه: "لم يختلف الكثير 

عن الهجمات العس���كرية الثالث التي سبقت 
هذه المرة". وأضافت "الفرق الوحيد اليوم هو 
أنني كنت واحدة م���ن أولئك الذين وثقُتهم، 
ركض���ت معه���م وصرخت بحًثا ع���ن طفلتي 
بينه���م، وهربت م���ن منزلي مثله���م بعد أن 
استهدفت طائرة حربية إس���رائيلية المبنى 

الذي أسكن فيه".
وأردف���ت "اليوم أبحث م���ع صغيرتي التي لم 
تتجاوز الثالث س���نوات على أس���باب للحياة، 
بينما نمر باضطرابات م���ا بعد الصدمة كحال 

الغالبية العظمى من سكان غزة".
وأش���ار التقرير إلى أن نحو 2,500 امرأة حامل 
وس���تلد خ���الل الثالثة أش���هر الت���ي تبعت 
الهجوم العس���كري س���تعاني من تعقيدات 
ومضاعفات في الوالدة، معظمهن كأثر مباشر 

أو غير مباشر للهجوم.
ويؤك���د التقرير أن 66 طف���اًل و40 امرأة ُقتلوا 
تحت القصف اإلس���رائيلي على غزة خالل 11 

يوًما، بينما ُجرح 470 طفاًل و310 نساء.
وكان المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان 
أصدر في مايو/أيار الماضي تقريره األول حول 
الهجوم العسكري اإلسرائيلي على غزة بعنوان 

"جحيم ال يستثني أحًدا".
ووثق في���ه ح���االت االس���تهداف الجماعي 
للعائ���الت والبن���ى التحتية. وم���ن المقرر أن 
يصدر األورومتوسطي تقريًرا آخر خالل األيام 
القادم���ة ح���ول الخس���ائر االقتصادية التي 

تكبدها القطاع المحاصر نتيجة الهجوم.

األورومتوسطي : 91 % من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، أمس الجمعة، تسجيل 5 وفيات و121 إصابة جديدة 

بفيروس "كورونا" و110 حاالت تعاٍف خالل ال�24 ساعة الماضية.
وتوزعت اإلصابات الجديدة في المحافظات على النحو األتي: طوباس 1، سلفيت 1، جنين 3، أريحا 

واألغوار 1، نابلس 3، طولكرم 1، الخليل 1، قطاع غزة 108.
وبينت الوزارة أن نس���بة التعافي من الفيروس في فلس���طين بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة 

اإلصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
ولفتت ال���وزارة إلى وجود 9 مصابين ف���ي غرف العناية المكثفة، بينه���م مصابان على أجهزة 
التنفس االصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15 مصابا.

وفيم���ا يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفي���روس "كورونا"، فقد بلغ عددهم 
اإلجمال���ي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516 ألًف���ا و13، بينهم 371 ألًفا و706 تلقوا الجرعتين 

من اللقاح.

غزة/  االستقالل: 
كش���فت وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "األونروا"، النق���اب عن وصول 
العجز في موازنته���ا إلى 150 مليون دوالر في 

منتصف 2021.
وقال المفوض العام ل�"األونروا" فيليب الزاريني 
خالل اجتماع للجنة االستشارية ل�”أونروا”، إن 
مقدار العجز يعادل كلفة أكثر من شهرين من 

العمليات.
وأوضح الزاريني أن أزمة التدفق النقدي "األكثر 
إلحاحًا" ستصل في أغسطس/آب المقبل، ومن 
الممكن أن تحل في وقت مبكر في هذا الشهر، 
إذا ما تأخرت أي مدفوعات متوقعة في يوليو/

تموز من قبل المانحين.
ولفت إل���ى أنه بحل���ول منتصف أغس���طس، 

س���تحتاج الوكالة إلى 30 مليون دوالر لتغطية 
رواتب الموظفين البالغ عددهم 28 ألف موظف 
وموظف���ة، إضافة إلى االحتياجات الحرجة مثل 
األدوية والمعونات النقدية والغذائية للفقراء.

وبّين أن الوكالة تتوقع وصول مدفوعات جديدة 
في سبتمبر/أيلول ستسمح لها بمواصلة العمل 

في ذلك الشهر.
وتاب���ع الزارين���ي أن الن���داءات الطارئة لألزمة 
الس���ورية واألراضي الفلس���طينية المحتلة ما 
تزال تعاني من نقص حاد في التمويل بنسبة 

35% و62% على التوالي.
وأك���د أن هن���اك حاج���ة ماس���ة إل���ى األموال 
الستدامة المعونات الغذائية والنقدية ألكثر 
من مليون���ي الجئ في جميع أنح���اء المنطقة 
ولمواصلة أعمال الحماي���ة في الضفة الغربية 

المحتلة.
وأش���ار إلى نجاح الوكالة بحلول نهاية 2020، 
في تفادي االنهيار المال���ي؛ بفضل “الجهود 
اإلضافي���ة الت���ي بذله���ا بع���ض المانحي���ن 
الملتزمين، وقرض الصندوق المركزي لمواجهة 
الطوارئ بقيمة 30 مليون دوالر وتأجيل رواتب 

الموظفين”، حسب قوله.
وأردف المف���وض الع���ام أنه رغ���م ذلك بدأت 
الوكال���ة عام 2021 بمبالغ مس���تحقة تبلغ 75 

مليون دوالر من االلتزامات.
في حين تبل���غ الميزانية العامة ل�”أونروا” في 
2021 نحو 806 ماليين دوالر، حيث أطلقت نداء 
للمساعدة اإلنسانية والتعافي المبكر من أجل 
قطاع غزة بقيم���ة 164 مليون دوالر، في أعقاب 

العدوان اإلسرائيلي في مايو/أيار الماضي.

»الصحة« : تسجيل 5 
وفيات و121 إصابة جديدة 
»كورونا« في الضفة وغزة  بـ

»أونروا«: ارتفاع العجز إلى 150 مليون 
دوالر وأزمة تلوح في األفق الشهر المقبل

غزة/ االستقالل: 
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين أن »شعبنا 
مصمم على إفش���ال خط���ة حكومة بينت لش���رعنة البؤر 
االس���تيطانية، بمقاومته الش���عبية وصموده مهما بلغت 

التضحيات«.
وأضاف بي���ان للجبهة الجمعة أهمي���ة تصعيد المقاومة 
الش���عبية وتطوير آلياته���ا عبر برنام���ج نضالي وكفاحي 
متكام���ل بكاف���ة األش���كال واألدوات والخط���ط النضالية 
واالبداعات الشبابية في ظل قيادة وطنية موحدة للمقاومة 
لتمتد لكافة أنح���اء الضفة الفلس���طينية المحتلة، حتى 
تحقق أهدافها بتفكيك البؤر االس���تيطانية ووقف نزيف 

االستيطان ورحيل المستوطنين وكنس االحتالل.

وحذر البيان م���ن المناورة الخبيثة للحكومة اإلس���رائيلية 
وإدارتها المدنية وجمعياتها االس���تيطانية بشأن البؤرة 
االس���تيطانية المقامة على جبل صبي���ح القاضية بإخالء 
المس���توطنين واإلبقاء على البي���وت دون هدمها على أن 
يحل جيش االحتالل اإلسرائيلي محلها لحين شرعنة البؤرة 
االس���تيطانية وإعادة المس���توطنين بأعداد كبيرة وإنشاء 

مدرسة دينية في الموقع.
وقال���ت إن هذه المناورة تهدف م���ن ورائها حكومة بينت 
المتطرفة، حكومة االس���تعمار االس���تيطاني، إلى تضليل 
الرأي العام الدولي والمحلي وإس���كات المقاومة الشعبية 

في بيتا.
ولف���ت البيان إلى أن البؤرة االس���تيطانية على جبل صبيح 

هي جزء من مش���روع استيطاني متكامل يستهدف شرق 
نابلس، وتعد نقطة ربط بين البؤر االس���تيطانية ش���رقي 
نابلس وغربها، وتقطيع أوصال الضفة بفصل شمالها عن 

جنوبها.
كما أشارت الجبهة إلى أدوات وأساليب المقاومة الشعبية، 
بدءًا من رش���ق المس���توطنين وقوات االحت���الل بالحجارة، 
إلى اإلرباك الليلي بإش���عال اإلطارات المطاطية والمشاعل، 
وتش���غيل مكبرات الص���وت وتوجيه اللي���زر اتجاه جيش 

االحتالل وقطعان المستوطنين.
وأوضح البي����ان أن المقاومة في بلدة بيتا تحولت أليقونة 
وطنية، بفعل وح����دة القوى وإجماعها، والتحام ش����عبنا 
والتفاف����ه ح����ول المقاومة الش����عبية كطري����ق للتصدي 

لالحتالل واالس����تيطان ورفع كلفة االحتالل واس����تنزاف 
طاقاته، فضاًل عن أن معركة بيتا تقدم للرأي العام الدولي، 
الصورة الحقيقية لالحتالل باعتباره احتالاًل اس����تعماريًا 
يتغطى بالخرافات الدينية لالستيالء على أرض فلسطين 
وتهجي����ر واقتالع وط����رد أبنائها من أرضه����م وبيوتهم 

وممتلكاتهم.
وأكدت أن انخراط ش���عبنا الفلس���طيني ف���ي معركة بيتا 
بكافة فئاته العمرية في المقاومة الشعبية وبكافة األدوات 
واألساليب النضالية، وفي أكثر من نقطة اشتباك ميدانية، 
يشتت جيش االحتالل في تفريق الشباب الثائر، ويجعل 
من مهمة جنود االحتالل في قمع ووقف المقاومة الشعبية 

مهمة صعبة.

»الديمقراطية«: معركة »بيتا« ستتواصل ببرنامج نضالي حتى وقف االستيطان
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المقترح����ات السياس����ية واالقتصادية التي تس����عى قيادة الس����لطة 
الفلس����طينية إلى تحقيقها خ����ال فترة الرئيس األمريك����ي الحالي جو 
باي����دن.، ال تتنافى كثي����رًا مع الواقع، وتحاكي طموح القيادة، وتنس����جم 

والرؤية السياسية واالقتصادية العامة لقيادة منظمة التحرير.
لقد نش����رت صحيفة هآرتس جملة من المقترح����ات، أو الطموحات التي 
تشغل بال القيادة الفلسطينية، وقدمتها على هيئة مطالب إلى اإلدارة 
األمريكي����ة الجديدة، عل����ى أمل تحقيقها، أو تحقيق جزء منها، يس����مح 
للقيادة الفلس����طينية بأن تقدم نفسها للش����عب الفلسطيني كقيادة 

فاعلة، ومتحركة، ومؤثرة، وقادرة على تحقيق اإلنجازات الكبرى.
وبالتدقيق في المقترحات المقدمة من القيادة الفلس����طينية نجد أنها 
تصب بمعظمها في خانة المس����اعدات اإلنسانية واالقتصادية، وبعض 
اإلصاحات السياس����ية، التي ال تغضب إس����رائيل، وال تبتعد عن اتفاق 
المبادئ الموقع في أوس����لو قب����ل 28 عامًا، وهي مقترح����ات تتقرب بها 
القيادة الفلس����طينية من اإلدارة األمريكية، وتظهر اس����تعداد القيادة 
للتس����اوق مع كل مقت����رح أمريكي، ال يغضب إس����رائيل، وال يصطدم مع 

أطماع المستوطنين، وأمنهم المقدس.
المقترحات تنسجم مع رؤية اإلدارة األمريكية الجديدة، والتي تهدف إلى 
تحقيق الهدوء من خال تقديم المس����اعدات اإلنسانية للفلسطينيين، 

وعدم االصطدام باألطماع اإلسرائيلية.
أواًل: مقترحات اقتصادية تقدمت بها السلطة:

1� زي����ادة تصاريح العمل في إس����رائيل، وهذا البند يش����ير إلى القناعة 
بعدم الفكاك من إسرائيل، واالرتباط االقتصادي الفلسطيني بالمصالح 

اإلسرائيلية
2� إصدار تصاريح زيارات سياحية للمناطق الفلسطينية، وهذا بند يؤكد 

على التبعية.
3� العمل على إنشاء مشاريع سياحية بما فيها منطقة البحر الميت، وهذا 

بند يسهم في خلق فئة من االنتهازيين، وأصحاب المصالح.
4� الس����ماح للسلطة باستيراد الوقود مباش����رة من األردن عبر خط أنابيب 
مباش����ر وتجهيز البنية التحتية الازمة لذل����ك، والبند يهدف إلى توفير 

المايين لخزينة السلطة.
5� العمل على تحسين قدرة السلطة الفلسطينية على تصدير المنتجات، 

وإقامة منطقة تجارة حرة في المناطق، وهذا البند، مرتبط بما سبق.
6� الحصول على تصاريح بناء لمحطات الطاقة ومشاريع الطاقة الخضراء، 
وهذا المقترح يؤكد على  التس����ليم بأن إسرائيل هي صاحبة القرار على 

األرض با  منازع، حاليًا وفي المستقبل.
ثانيًا: مقترحات إنسانية تقدمت بها السلطة:

1� السماح بجمع شمل العائات.
 2� تنظيم البناء في التجمعات الفلس����طينية بس����بب النمو الس����كاني 

الطبيعي.
3� وإطاق سراح األسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو.

4�  إعادة جثامين الفلس����طينيين الذين قتلتهم إس����رائيل في ظروف 
مختلفة.

5� نقل أطقم فلسطينية للعمل على المعبر الدولي عند جسر اللنبي.
المقترحات الس����ابقة فيها استس����ام بالكام����ل لإلرادة اإلس����رائيلية، 

وبسيادتها المطلقة على األرض.
ثالثًا: مقترحات شبه سياسية، أو حياتيه تقدمت بها السلطة:

1� العودة إلى األوضاع السابقة في المسجد األقصى.
2� إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها إسرائيل في شرقي 

القدس.
3� تجميد البناء في المستوطنات وإخاء البؤر االستيطانية.

4� تجديد سلطة الشرطة الفلسطينية من خال تجديد التصريح لضباط 
الشرطة بحمل األسلحة التي أخذت منهم في السنوات األخيرة.

5�  إنشاء مطار دولي في الضفة الغربية،
6�. تجميد البناء في المستوطنات وإخاء البؤر االستيطانية العشوائية.

ما س����بق من مقترحات ال يرقى إلى مستوى حذاء المشروع الوطني الذي 
تحدثوا عنه على مدار خمسين عامًا، فالشعب الفلسطيني أمام مقترحات 
مهين����ة، وس����احقة لتطلعاته، ولكنها تمثل أس����مى مطالب الس����لطة 
الفلسطينية للس����نوات األربع القادمة، وهذه المطالب خاضعة للنقاش 
والتفاوض واألخذ والعطاء، فقد تستجيب إسرائيل لبعضها، وقد ترفض 
البعض اآلخر، لتكون النتيجة النهائية تآكل المشروع الوطني الذي أكل 
أعمار مئات آالف الش����باب بين شهيد وجريح وأسير، ليبق األمر بين يدي 
الشعب الفلسطيني، وتنظيماته، وقواه السياسية، فإما استمرار الهدوء، 

واالنكفاء والخنوع، أو الغضب الشعبي، والتمرد والسطوع.

 الحديث عن هيمنة الحركة الصهيونية على وس����ائل اإلعام األمريكية والغربية ليس 
مهواًل فيه، فقد ثبت عبر مختلف محطات ومراحل الصراعي العربي – الصهيوني أن تلك 
الوس����ائل في خدمة الحركة والدولة الصهيونية، ال بل إن تلك الدول الغربية هي األخرى 
تبنت الحركة والدولة الصهيونية ووفرت لها المناخات والطاقات والوس����ائل المختلفة 

لتوظفها في حربها االستعمارية في فلسطين.
وال����ذي ميز اإلع����ام الصهيوني على مدى العق����ود الماضية أن����ه كان مبرمجًا ومنهجيًا 
وموجهًا للرأي العام الغربي عامة ولليهود خاصة، والذي ميزه أيضًا أن قاموسه طفح بكم 
هائل من المصطلحات والمفردات العنصرية التحريضية التش����ويهية التي تش����يطن 

الفلسطينيين والعرب.
أقام����ت الحركة الصهيونية م����ن اجل ترويج رواياته����ا التضليلية م����ا يمكن ان نطلق 
عليه”امبراطورية الش����ر االعامية الصهيونية”، التي تمتد على امتداد الغرب والعالم، 
وكان هن����ري فورد المليونير العالمي اليهودي قال في كتاب له عن”اليهودي العالمي” 

“سنعالج قضية الصحافة على النحو التالي:
1 - س����نمتطي صهوتها، ونكبح جماحها، وس����نفعل مثل ذلك أيضا بالنسبة إلى المواد 
المطبوعة األخرى، إذ ال جدوى من تخلصنا من الحمات الصحفية، إذا كنا معرضين للنقد 

عن طريق المنشورات والكتب.
2 -  ل����ن يص����ل أي إعان للناس إال بع����د مراقبتنا، وقد تمكنا م����ن تحقيق ذلك اآلن إلى 
الح����د الذي ال تصل فيه األنباء إال عبر ال����وكاالت المختلفة والمتمركزة في مختلف أنحاء 
العالم . فاألدب والصحافة قوتان تعليميتان كبيرتان، وستصبح حكومتنا مالكة لمعظم 
الصحف والمجات … وإذا س����محنا بظهور عش����ر مجات مس����تقلة، فيجب أن تكون لنا 

ثاثون صحيفة مقابلها”.
 ومن المع����روف”أن تكوين الرأي العام األمريكي يتأثر بحفنة من الصحف القوية منها 
نيويورك تايمز، وواش����نطن بوست، سانت لويس بوست، ديس����مباتش، والتي يملكها 
اليهود، وفي هذا الصدد فاليهودي والترانبيرغ الذي كان س����فير نيكسون في بريطانيا، 
كان يملك فادلفي����ا انكويريد، ورينبغ تليغراف س����افتنين، والدليل التلفازي، وكذلك 
عددا من المحطات المرئية، واليهودي صموئيل تيوهزر يملك 45 صحيفة منها النيوز 
داي ذات النف����وذ في نيويورك ومجموع����ة من المجات غايم����ور ، مداموزيل ، وهوس 

غاردن”.
اما عن امبراطورية روبرت موردوخ االعامية فحدث…!

فروب����رت موردوخ يعش����ق الصهيونية وملت����زم بكافة توجهاته����ا ومبادئها، وبوصفه 
أح����د أباطرة اإلعام في العالم يعد الملياردير األس����ترالي األصل الصوت اإلعامي األول 
واألقوى تأثيرًا لدى مجموعة التطرف المس����يحي في الواليات المتحدة المعروفة باسم 
 News Corp ”المحافظي����ن الجدد”، وتعتبر مجموعة م����وردوخ اإلعامية “نيوز كورب“
واحدة من 3 مؤسس����ات عالمية تحرص جمعية الصداقة األمريكية اإلسرائيلية )اللوبي 
اليهودي( على ش����كرها لدعمها الدولة العبرية إعاميًا واستثماريًا.. وبين ثنايا تفاصيل 
ه����ذه اإلمبراطوري����ة العماقة، نجد أن موردوخ يمتلك أكثر م����ن ) 175( صحيفة عالمية 
ش����هيرة من بينها : “التايمز” اللندنية، و”الصنداي تايمز” و”الصن” الش����عبية أوسع 
الصح����ف البريطانية انتش����ارًا، و”ني����وز أوف ذي ورلد”، و”نيويورك بوس����ت”، و”وول 
س����تريت جورنال” ثاني الصحف األوس����ع انتش����ارًا في الواليات المتحدة، وإحدى أهم 

الدوريات االقتصادية في أمريكا والعالم.
   وكان عالم االجتماع النرويجي المعروف يوهان غالطونج الذي كنى ب “أب دراس����ات 
الس����ام”، كش����ف في محاضرة القاها في جامعة اوس����لو وفي مقال كتب����ه وفي مقابلة 
اجرتها معه صحيفة هارتس االسرائيلية النقاب عن:”ان اليهود يسيطرون على االعام 
العالمي ويوجهونه في صالح اسرائيل”، مضيفا”ان ست شركات يهودية تسيطر على 
%96 من االعام االمريكي”، مفصا اسماء الجرائد وشبكات التلفزة التي يسيطر عليها 
اليهود، وهو يش����ير في هذا المقام الى “ان %70 من اس����اتذة أهم 20 جامعة امريكية 

هم من اليهود-: 2012/05/01 – “.
    ورغ����م كل ذل����ك، كانت ش����ركة غوغ����ل فاجأتنا باالنضم����ام الى جوق����ة االمبرطورية 
االعامي����ة الصهيونية على طريقتها، اذ رفعت منظمات فرنس����ية دعوى قضائية على 
الش����ركة  مطالبة بأن يتوقف محرك البحث الخاص بها بربط كلمة “يهودي”عش����وائيا 
بأسماء ش����خصيات يبحث مس����تخدمو االنترنت عن معلومات حولها”، واعتبر  محامي 
منظمة “أس أو أس راس����يزم” باتريك كلوغمان لوكالة فرانس برس- “أن وظيفة “غوغل 
ساجس����ت” )اقتراحات غوغ����ل( أدت إلى “إنش����اء أكبر ملف على األرج����ح حول اليهود 
ف����ي التاريخ”، وفي الدعوى القضائية، احتج اتحاد الطاب اليهود في فرنس����ا ومنظمة 
“جاكوز” الدولية من أجل العدالة و”أس أو أس راسيزم” والحركة المناهضة للعنصرية 
والداعي����ة إلى المحبة بين الش����عوب على أن وظيفة “غوغل ساجس����ت” غالبا ما تقترح 
بش����كل عش����وائي كلمة “يهودي” عندما يبحث المس����تخدم عن اسم شخصية معينة 
بازرة في عالم السياس����ة أو االعام واألعمال هذه المنظمات أن هذا األمر “يعزز بطريقة 
فورية الش����عور بأن اليهود موجودون أينما كان في مواقع القيادة في فرنس����ا- وكاالت: 

.“- 2012/04/30
واتهام غوغ����ل  باالنضمام الى  امبراطوري����ة االعام الصهيونية لي����س جديدا، اذ كان 
المفك����ر واالعامي العربي الكبير محمد حس����نين هيكل كش����ف لنا جانب����ا من الخلفية 
الحقيقية لذلك في أولى حلقات الجزء الثاني من برنامجه على قناة الجزيرة “مع هيكل”، 
حينما كش����ف معلومة بالغة الخطورة تتعلق بالتعاون االمني ما بين”اسرائيل” وشركة 
غوغ����ل العالمية العاملة في مجال التقنية، مؤكدًا أن  الش����ركة تبيح رؤية كل ما يتعلق 
بالعرب من مؤسس����ات مدنية او عسكرية، وال اس����رار عربية ابدا بينما تمنع تلك الشركة 
رؤية صور تتعلق ب”اس����رائيل” ومنش����آتها العس����كرية او المدنية على سبيل المثال 
)وقد خاطبني- ش����خصيا- متحدث باسم الشركة نافيا ان تكون الشركة تلعب مثل هذا 
الدور أو أنها محت -مثا- صور الاعب المصري ابو تريكة عن الموقع بس����بب تعاطفه مع 
غزة كما كانت نش����رت بعض المواقع االعامية(، وقد س����بب هيكل حرًجا شديًدا لشركة 
غوغ����ل، حيث أثارفي حلقته التي تحدث فيها عن “زم����ان الحرب… األمن القومي”، “إن 
اس����رائيل حصلت على قرار من الكونغرس االميركى بحظر إتاحة صور االقمار الصناعية 
ل”اس����رائيل”، وإن ما يظهر من صور تكون مشوش����ة وغير واضحة بعكس باقي انحاء 
العال����م”، و”اس����تدل على ذلك بصور عن بعد 3500 قدم للقاه����رة بدرجة واضحة، و من 
البعد ذاته صور مشوش����ة للقدس المحتلة”، وقد بررت مصادر مقربة من ش����ركة غوغل 
الش����رق االوس����ط، الموقف رًدا على هيكل ب”أن الوضع الخاص إلسرائيل جاء بناء على 

اتفاق مع الحكومة االميركية”.
وليس ذلك فحس����ب، ب����ل أصرت غوغل عل����ى مواصلة انحيازها ل”اس����رائيل”  فقامت 

الش����ركة خال تحديثها الجديد عام 2016 بحذف فلس����طين من خرائطها، ووضع اسم 
“إس����رائيل” على الخريطة بشكل كامل، مما أثار حفيظة الفلسطينيين وكافة النشطاء 
على مواقع التواصل الداعمين للقضية الفلس����طينية، دون رد واضح من الش����ركة لتبرير 
ما قامت به-وكاالت–″10.08.2016، لتعود الش����ركة مجددا وتؤكد على قرارها ش����طب 
خارطة فلسطين لتحل محلها “اس����رائيل”، فقد اختفت فلسطين من خرائط “غوغل”، 
وقد تأكد مراسلو وكالة “سبوتنيك” من اختفاء دولة فلسطين من خرائط محرك البحث 
األمريكي-عن غوغل ايضا″16.07.2020-. ولكن الشركة بررت “عدم وجود فلسطين على 
خرائطها بالسعي إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي 
رمادي منقط”، وأضافت الش����ركة “لم يتغير نهجنا في تصوير المناطق على الخرائط، 
حيث تحص����ل “غوغل” عل����ى المعلومات من المنظم����ات ومصادر رس����م الخرائط عند 
تحدي����د كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها. وما زلنا محايدين فيما يتعلق بالخافات 

الجيوسياسية وبذل كل جهد لعرض موضوعي لتلك المناطق”.
ولك����ن ورغم ذل����ك، ومرة اخرى تقوم ش����ركتا غوج����ل وأبل)كما ورد في االخب����ار االربعاء 
30/6/2021( بمس����ح اسم فلس����طين من تطبيقات الخرائط الخاصة بهما واستبداله ب� 
“إسرائيل”، ضاربة  بذلك بعرض الحائط كل الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت 
ملكية هذه الجغرافيا من األرض ألصحابها الفلس����طينيين، ويتوفر في ارش����يف األمم 

المتحدة مئات بل وآالف الوثائق التي تثبت الملكية الفلسطينية ألرض فلسطين.
بل ان هناك حربا رقمية تقوم بها الجهات الصهيونية عبر غوغل وأبل تهدف الى مسح 

وشطب كل الوثائق والحقائق المتعلقة بفلسطين والشعب الفلسطيني.
اعتقد انه يجوز لنا هنا في ضوء كل ذلك ان نربط استراتيجيا ما بين غوغل وأبل واختفاء 
خارطة فلس����طين عن موقعه مرات عديدة -وهذا اصبح واضح����ا ومؤكدا-وما بين صفقة 
القرن التي تلغي بدورها فلسطين والشعب الفلسطيني وحقوقه، وتبيح لألحتال تمرير 
مخططات وخرائط الضم والتهويد-اي الس����طو الصهيوني المس����لح على منطقة االغوار 
وقبله����ا القدس، وبعدها في المخطط كامل الضفة الغربي����ة، كما نربط ما بين كل هذه 

العناوين ودور إمبراطورية الشر الصهيونية المتنفذة على نطاق واسع في الغرب…!
   ندرك خلفيات واجن����دات االصطفاف االمريكي واالوروبي واالمم����ي الى حد كبير وراء 
االمن االس����رائيلي، ونفهم تاقي االجندات االس����تراتيجية العدوانية ما بين االدارتين 
االمريكية واالسرائيلية، ونتابع تلك التحالفات االستراتيجية ما بين “اسرائيل” وامريكا 
وبعض الدول االوروبية، ونتابع ايضا التطورات السلبية على مستوى االمم المتحدة التي 
تعج����ز عن التعاطى مع ملف  فلس����طين على نحو موضوعي لتك����ون المخرجات احادية 
الجانب لصالح”اسرائيل”، ولكننا وبعد ان  كنا نستبعد او ال نصدق دور “غوغل” و”ابل” 
لصال����ح الكيان، اصبح����ت اليوم كل االمور واضحة وبتنا نفه����م ونتفهم هذا التواطؤ ما 
بين هذه الش����ركات التقني����ة العالمية وما بين دولة االحتال الصهيوني ومش����اريعها 
وخرائطها الرامية الى”إبادة فلس����طين” على غوغل وأبل وكافة وسائط االعام والمنابر 

األممية..؟!
 من حقنا ومن حق الش����عب العربي الفلس����طيني ومن حق األمة العربية الدفاع بشراسة 
عن موقع فلس����طين وخريطتها ووثائقها على كافة وس����ائط االع����ام الدولية في إطار 
حرب الرواية والحرب على الوعي التي تش����نها دولة االحتال الصهيوني على فلسطين  

واصحابها….!

الى جانب عمليات القمع المس����تمرة من قبل عناصر رجال االمن الفلس����طيني وشبيحة 
للمحتجي����ن والمتظاهرين والتعدي على الصحفيي����ن والصحفيات ومصادرة الكاميرات 
او تحطيمها ومصادرة موبايات الصحفيات والش����ابات المش����اركات الذي ش����هدناها 
على شاش����اتنا الصغيرة ومواقع التواصل االجتماعي وكذلك عمليات التحرش واالبتزاز 
للش����ابات والصحفيات كل ذلك في عملية ترويع ش����عبنا بهذه الممارس����ات الهمجية 
والمدانة ب����كل المقاييس المحلية والدولية والتي وصل����ت بالبعض من رجال االمن في 
الس����لطة بالتهديد عبر وس����ائل التواص����ل االجتماعي ان اآلتي أعظ����م وذهب البعض 
على شاش����ات التلفزيون ليحرض على العنف ويهدد “اذا اس����تمر االمرهكذ )المقصود 
االحتجاجات( فسيكون شارع مقابل شارع” مما استدعى بعض الحقوقيين والقانونيين 
اعتبار ه����ذا التصريح بمثاب����ة التحريض عل����ى الفتنة والعنف ومس����اهمة في تأجيج 
المش����هد وتحمل رس����ائل بإس����تمرار في قمع المتظاهرين وعلى ان هذا يشكل جريمة 
ضد االنسانية ويجب تقديم القائل الى المحكمة وخاصة وأنه وزير أي من الرتب العالية 

في السلطة.
تس����عى الس����لطة ومن خال أجهزتها ورموزها الى إمتصاص نقمة الشارع الفلسطيني 

بعدة طرق يمكننا تلخيصها بما يلي:
. المراهن����ة على عامل الوقت من أجل نس����يان الموضوع بم����رور الزمن او تمييع القضية 
الى درج����ة كبيرة آملين ان تنتهي التحركات الش����عبية ويصيبها الفتور واالحباط ومن 
يتاب����ع مواقع التواصل االجتماعي يجد خيوطا في هذا االتجاه. وضمن هذا التحرك يدعو 
البعض الى االنتظار لكي نرى نتيجة “التحقيق” النهائي من قبل اللجنة التي ش����كلت 

من قبل الحكومة.
. محاولة اس����ترضاء عائلة بنات وذلك للتخفيف على االق����ل من االحتقان الداخلي. فقد 
قام����ت بعض أجهزة الدول����ة الوهمية ومن خال رجالها في الخلي����ل باالتصال بالعائلة 

وع����رض اي مبلغ من المال تطلبه العائلة لطبطبة الموضوع الى جانب االس����تعداد لدفع 
مبلغ ش����هري لعائلة نزار كمخصصات واعتباره ش����هيدا ولكن العائلة من زوجته واخيه 
وابيه رفضوا رفضا قاطعا محاولة الشراء هذه. ليس هذا وفقط بل أعلنوا من خال مؤتمر 

صحفي على انهم لن يقبلوا بلجنة التحقيق التي شكلت من قبل “رئاسة الوزراء”.
. محاول���ة ربط ما يدور في الش���ارع الفلس���طيني وردة الفعل في الضف���ة الغربية بحركة 
حم���اس الى جانب ح���زب التحرير. والبعض ذهب ليقول من على شاش���ات التلفزيون ان 
حركة حماس تريد ان تعيد تجربة “االنقاب ” على السلطة في غزة. وهذا قول مردود على 
الذين صرحوا به النه عار عن الصحة. وتنش���ط مواقع التواصل االجتماعي في هذا المنحى 
س���واء عن قصد او دون قصد وهذا يدخل ضمن حملة التحريض على الفتنة والهروب الى 
االمام. ومن يراقب الشارع يجد ان معظم الحراكات في الشارع هي من الشباب المستقلين 
الذين اصا تركوا التنظيمات الفلسطينية او غير منتمين الي فصيل الى جانب مؤسسات 
حقوقية ومجتمع مدني ولكن هذا ال يمنع وجود عناصر من كل الفصائل مش���اركة بشكل 

غير رسمي بمعنى ان الفصائل لم تصدر بيانات لقواعدها للتحرك في الشارع.
. االتهام����ات م����ن قبل رجال الس����لطة تأتي من كل ح����دب وصوب ف����ي محاولة إلبعاد 
المس����ؤولية عن رموزه����ا واجهزتها االمنية مصرحة بأن التحركات في الش����ارع مدفوعة 
لتحقيق أجندات خارجية وإقليمية والبعض تحدث عن اجندات قطرية وتركية وإيرانية 
وكأن الشعب الفلس����طيني كان من الممكن ان يبقى ساكتا على عملية إغتيال همجية 
وجبانة نفذت عن س����بق اصرار وينتظر ان تدفعه جهة إقليمية او أجنبية. على العموم 
من يقرأ تاريخ الش����عوب يس����تخلص ان مث����ل هذه الحجج كانت دائم����ا تطرح من قبل 
الدكتاتوري����ات كتبرير للجوء الى القمع وترهيب المحتجين على ممارس����ات الس����لطة. 
هذا التفكير البائ����س والنمطي لن يؤدي اال الى مزيد من عمليات االحتجاج على العنف 

الممارس من قبل السلطة.

. الس����لطة وأجهزتها تحاول ان تلف الموضوع باي ش����كل من االشكال النها اوال لديها 
تخوف حقيقي من ان الحراكات الشعبية في الشارع لن تذهب أو تختفي بهذه السهولة 
مما يس����بب له����ا حرجا كبيرا على الس����احة االقليمية والدولية الت����ي بدأت تضغط على 
السلطة اليجاد حل للموضوع ومحاسبة المس����ؤولين وثانيا السلطة وخاصة المسؤولين 
عن االجهزة االمنية يعيش����ون حالة من الرع����ب وكابوس حقيقي من ان تصل االمور الى 
وص����ول لجنة دولي����ة للتحقيق في الموضوع الى جانب اللجنتين اللتين ش����كلتا والذعر 
ينتابه����م من رفع القضية الى محكمة الجنايات الدولي����ة. اهل نزار بنات ينادون بلجنة 
دولية للتحقيق في عملية االغتيال. وهناك تصريح لممثل منظمات حقوق االنسان في 
الضفة الغربية جبارين في رس����الة وجهها الى السلطة ” لماذا تعتقدون أنكم بعيدون 
عن ماحقة محكمة الجنايات الدولية بس����بب التعذيب وس����وء المعاملة؟” وعلى ان “…. 
الجنائية الدولية ال تسير باتجاه واحد، وقد تكون سكاكينها على رقبتنا بشكل حاد أكثر 
عن رقبة المحتل…” وذكر ايضا انه في حال ما قررت محكمة الجنايات الدولية التحقيق 

في فلسطين فإن المنظمات الحقوقية ستتعاون معها وستقدم لها كل الملفات.
 . م����ع إرتفاع االصوات من قبل 102 من المنظمات االهلية والحقوقية اإلقليمية والدولية 
للدعوة الى تحقيق دولي في اغتيال الش����هيد نزار بنات ال ش����ك ان بعض المس����ؤولين 
عن اجهزة االمن يش����عرون بان الحبل بات يضي����ق على رقابهم. ومن أجل إنهاء القضية 
والتخل����ص من هذا الكابوس المطبق عليهم قد يقدمون على ارتكاب جريمة أخرى ولكن 
هذه المرة ضمن العصاب����ة ويجعلونه كبش فداء ويحملونه مس����ؤولية عملية االغتيال 
وبهذا يخ����رج المخططون واللذين أعطوا االوامر من نطاق تحمل المس����ؤولية فالميت ال 
يس����تطيع العودة الى الحياة ليدافع عن نفس����ه. وهذا إحتمال يج����در التنبه له فأجهزة 
المخاب����رات االقليمية والدولية س����بق وان قامت بتصفية بع����ض عناصرها لما لديه من 

معلومات قد تدين ذوي المناصب العالية. والله اعلم.

غوغل وأبل والحرب االعالمية-الثقافية الصهيونية على فلسطين والشعب الفلسطيني! سالم فلسطيني 
بمستوى خضوع القيادة

محاوالت بائسة من قبل السلطة الفلسطينية وأجهزة أمنها المتصاص نقمة الشارع الفلسطيني

نواف الزرو

الدكتور بهيج سكاكيني

 د. فايز أبو شمالة
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غزة/ االستقالل: 
لمواجهة  الش����عبية  اللجنة  أكدت 
الحص����ار أن االحتالل اإلس����رائيلي 
يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص 
في غ����زة بما يزيد ع����ن 100 مليون 

دوالر.
وقالت اللجنة في تصريٍح لها أمس 
الجمعة إن ه����ذه البضائع محتجزة 
في الموانئ اإلس����رائيلية والمخازن 
مع اس����تمرار إغالق معب����ر كرم أبو 
سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين.

وأضاف����ت أن ه����ذه البضائع تأتي 
للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي 
بش����كل قانوني ورسمي وبتصاريح 
اس����تيراد رس����مية وعب����ر موان����ئ 
إسرائيلية وبعد التخليص الجمركي 
ومغ����ادرة الموانئ ُتمنع من الدخول 
عبر المعبر ال لسبب سوى مزيٍد من 

الضغط على القطاع االقتصادي.
وأش����ارت إلى أن ذلك ضربة قاصمة 
لالقتصاد الوطني ف����ي غزة، ويؤثر 
بش����كل كبير عل����ى كاف����ة مناحي 
الحياة، مشيرًا إلى أن أكثر من %90 
م����ن المصانع تعد بحك����م المغلق 

وال�10% تعمل بأقل من المعتاد.
وش����ددت على أن ه����ذه اإلجراءات 
واس����تمرار اغالق المعب����ر التجاري 
الوحيد له انعكاس����ات على ارتفاع 
معدالت البطال����ة والفقر المرتفعة 
أصاًل بفعل الحصار، ومجمل الحياة 

االقتصادية.
وقال البي����ان: التصريحات الدولية 

واألممية ال تكفي ويجب أن تتحول 
لعناصر ضغط إللزام االحتالل بفتح 

المعابر".
وأك����دت أن االحتالل ُيمارس عقوبة 
جماعية بحق قطاع غزة باس����تمرار 
حصاره منذ 14 عامًا وتش����ديده ما 
ينعكس على حي����اة الناس ويؤدي 
للتراجع في معدالت الدخل، مشددًا 

عل����ى أن فتح المعابر حق واالحتالل 
ُملزم بفتحها بشكل مستمر.

وقال����ت إنن����ا "ُمقبل����ون عل����ى عيد 
األضحى والكثير من التجار ُتحتجز 
بضائعه����م م����ا يعن����ي تكبدهم 
خس����ائر فادح����ة في حال اس����تمر 
االحت����الل في من����ع دخولها خاصة 

أنها مرتبطة بموسم العيد".

االحتالل يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص بغزة بما يزيد عن 100 مليون $

إسطنبول/ االستقالل: 
أعلنت الدولة التركية،  أمس الجمعة، عن تس���جيل 

أعلى رقم صادرات في تاريخ البالد.
وجاء هذا اإلعالن على لس���ان وزي���ر التجارة التركي 
محمد موش الذي قال إن "صادرات البالد زادت %40 

في األش���هر الستة األولى من العام الجاري، وبلغت 
105 مليارات  دوالر ، في أعلى رقم صادرات في تاريخ  

الجمهورية" .
ولف���ت موش إلى أن  الصادرات  التركية في حزيران/ 
يونيو ارتفعت إلى 19.8 مليار دوالر بعدما س���جلت 

زيادة بمعدل 47% مقارنة بالش���هر نفسه من عام 
.2020

ووصل حجم التج���ارة التركية الخارجية إلى 231.1 
مليار دوالر في األش���هر ال�6 األولى، مس���جال أعلى 

قيمة على مستوى النصف السنوي.

تركيا تسجل أعلى رقم صادرات في تاريخها

بيروت/ االستقالل: 
أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الجمعة، رفع سعر ربطة الخبز للمرة الثانية خالل 

أسبوع واحد فقط، مع إنقاص وزنها.
وبحسب القرار الجديد، فإن ربطة الخبز من الحجم الكبير بزنة )876 غراما( أصبح 

ثمنها 3750 ليرة لبنانية )الدوالر يساوي أكثر من 17 ألف ليرة لبنانية(.
وكانت هذه الربطة تباع قبل أيام فقط مقابل 3000 ليرة وبوزن )910 غرامات(.

وقالت وزارة االقتصاد اللبنانية إنها حددت السعر والوزن الجديد للخبز األبيض 
في األفران والمتاجر الى المس���تهلك بعد تعديل أس���عار المحروقات وارتفاع 

سعرها في السوق.
وع���زت قرارها الجديد إلى ارتفاع كلفة نقل الطحين م���ن المطاحن الى األفران 
ونقل الخبز من األفران إلى مراكز البيع، واس���تنادا إلى سعر القمح في البورصة 

العالمية وسعر صرف الدوالر.
واس���تندت الوزارة لعدة أس���باب أخرى منها توقف مصرف لبنان عن دعم مادة 

السكر ومادة الخميرة في األسواق اللبنانية.
وعلى وقع ش���ح احتياطي المصرف المركزي، ش���رعت السلطات منذ أشهر في 
البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود 
واألدوي���ة، لتبدأ تدريجيًا من دون إعالن رس���مي رفع الدعم عن س���لع عدة، وفق 

»فرانس برس«.
وربطت السلطات رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية للعائالت األكثر حاجة في 

بلد بات 55 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
وكانت الحكومة اللبنانية رفعت أس���عار الوقود بما يزيد عن الثلث، أواخر يونيو 
الماضي، في خطوة تسعى إلى تخفيف نقص هذه السلعة الحيوية، التي أدت 

إلى خلق ما يعرف ب� »طوابير الذل« أمام محطات الوقود.
ويعيش لبنان واحدة من ثالث أس���وأ أزمات اقتصادية في العالم منذ منتصف 

القرن التاسع عشر، وفق البنك الدولي. 
وخ���الل أقل من عامين، فقدت الليرة اللبناني���ة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها 

أمام الدوالر.

للمرة الثانية خالل 
أسبوع.. ارتفاع أسعار 

الخبز في لبنان 

االستقالل/ وكاالت: 
الذه���ب  أس���عار  واصل���ت 
على  جلسة  لثالث  ارتفاعها 
التوالي، أم���س الجمعة، مع 
نحوه  المس���تثمرين  توجه 
كم���الذ آمن في ظل اتس���اع 
الجديدة  الطف���رة  مخ���اوف 
لفي���روس كورون���ا »دلت���ا« 

)المتحّور الهندي(.
قوي  بنم���و  توقع���ات  لكن 
للوظائ���ف األمريكية، خالل 
الماضي،  حزي���ران  يوني���و/ 
حدت من مكاس���ب المعدن 

النفيس.
وتقري���ر الوظائ���ف عام���ل 
توجه���ات  ف���ي  حاس���م 
الفيدرال���ي  االحتياط���ي 
)المركزي األمريكي( بش���أن 
خططه ألسعار الفائدة خالل 

المرحة المقبلة.
وبحل���ول الس���اعة 6:33 )ت.غ(، 
ارتف���ع الذه���ب ف���ي التعامل 
الفوري 17 س���نتا أو بنسبة 0.1 
بالمئة، ليت���داول عند 1777.15 

دوالرًا لألوقية.
وزاد في العقود األمريكية اآلجلة، 
تسوية أغس���طس/ آب المقبل، 
35 سنتا أو بنس���بة 0.2 بالمئة، 

إلى 1777.15 دوالرًا لألوقية.
والخميس، أغلقت أسعار المعدن 

األصفر مرتفعة بنحو 0.4 بالمئة.
وتص���در وزارة العمل األمريكية، 
في وقت الحق أم���س، تقريرها 
ح���ول س���وق العمل ف���ي أكبر 
اقتص���اد في العالم عن ش���هر 
يونيو/ حزيران الماضي، وس���ط 
النمو في  باس���تمرار  توقع���ات 
الوظائف الجديدة، فيما يشهد 
اقتصاد الواليات المتحدة تعافيًا 

سريعًا من جائحة كورونا.
الضغوط  زي���ادة  ذل���ك  ويعني 

التضخمية، ما قد يجبر المركزي 
األمريك���ي عل���ى التح���رك لرفع 

أسعار الفائدة.
وأضاف االقتصاد األمريكي 559 
ألف وظيفة جديدة في مايو/ أيار 

الماضي.
ألم���ح  االحتياط���ي الفيدرال���ي 
الش���هر الماض���ي إل���ى أنه قد 
يتح���رك لرفع الفائ���دة المثبتة 
قريبا من الصفر منذ مارس/ آذار 
2020، بشكل أسرع من المتوقع، 

ف���ي مواجه���ة تس���ارع معدل 
التضخم.

وبلغ مع���دل التضخم األمريكي 
5 بالمئة في مايو/ أيار الماضي، 
بزي���ادة ثالث نق���اط مئوية عن 
م���ن  المس���تهدف  المع���دل 
االحتياط���ي الفيدرال���ي عند 2 

بالمئة على المدى البعيد.
والفائدة المرتفع���ة تزيد كلفة 
اقتناء الذهب، وبالتالي تقلل من 

جاذبيته للمستثمرين.

لندن/ االستقالل: 
تحركت أس���عار النفط الخام في األس���واق العالمية بشكل حذر في التعامالت 
المبكرة، امس الجمعة، وس���ط غموض يحيط بمباحث���ات وزراء تحالف "اوبك+" 

بشأن سياسة اإلنتاج فيما تبقى من العام.
وبحل���ول الس���اعة 6:00 )ت.غ(، انخفضت عقود خام برنت القياس���ي، تس���ليم 

سبتمبر/أيلول، 9 سنتات أو بنسبة 0.12 بالمئة، إلى 75.75 دوالرًا للبرميل.
ونزلت عقود خام غرب تكس���اس الوس���يط األمريكي، تسليم أغسطس/آب، 4 

سنتات أو بنسبة 0.05 المئة، إلى 75.19 دوالرًا للبرميل.
وافتتحت أسعار الخامين القياسيين التعامالت في األسواق اآلسيوية منخفضة 
بنسبة بحوالي 2 بالمئة، لتعاود االرتفاع مسجلة مكاسب بنسبة 4 بالمئة قبل أن 

تعود مجددا لالنخفاض.
وأول أمس الخميس، أغلقت أس���عار النفط على ارتفاع بنحو 2 بالمئة، مس���جلة 
مكاس���ب للجلس���ة الثالثة على التوال���ي، بعدما عل���ق وزراء الطاقة في تحالف 
"اوبك+" اجتماعا استمر لساعات، فيما يعكس خالفات بين منتجين رئيسيين 

داخل التحالف بشأن اإلنتاج.
واستأنف الوزراء نقاشاتهم عبر االتصال المرئي، مساء امس الجمعة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" األمريكية عن مصادر داخل التحالف، أن الوزراء فش���لوا 
في اللحظات األخيرة باالتفاق على توصية لجنة استش���ارية تضم السعودية 
وروس���يا، بزيادة االنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، يضاف 

إليها 400 ألف برميل في سبتمبر/أيلول.
وقالت "بلومبرغ" إن رفض اإلمارات العربية المتحدة، رابع أكبر منتج في التحالف، 

للتوصية حال دون التوصل إلى اتفاق.
واإلمارات، التي تضرر اقتصادها بش���دة جراء تراجع أسعار النفط وتخفيضات 
غير مس���بوقة في اإلنتاج بدأه���ا تحالف "اوبك+" في مايو/أي���ار 2020، إضافة 
إل���ى تداعيات جائحة كورونا، تري���د اتفاقا يتيح لها ضخ المزيد من نفطها في 
األسواق. ومنذ بداية العام الحالي، صعدت أسعار النفط الخام بنحو 50 بالمئة، 
مع تزايد في الطلب يذكيه تسارع التعافي العالمي، خصوصا في االقتصادات 

المتقدمة، يقابله شح في المعروض.

الذهب يواصل االرتفاع مع تزايد مخاوف »دلتا« تحرك حذر ألسعار النفط وسط 
غموض مباحثات »أوبك+«
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القاهرة/ االستقالل: 
ح����ّذر وزير الري المصري محمد عب����د العاطي من أن أي 
نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية 

ضخمة على نسبة كبيرة من سكان البالد.
وأوضح عبد العاطي أن األضرار ستشمل القطاع الزراعي 
وفق����دان فرص العمل، مما س����يؤدي إلى حالة من عدم 
االس����تقرار المجتمعي التي س����تؤدي لموج����ة كبيرة 
م����ن الهجرة غير النظامية لل����دول األوروبية وغيرها، أو 

انضمام الشباب للجماعات اإلرهابية، حسب تعبيره.
وأش����ار إلى أن مصر لن تقبل أي خطوة أحادية إثيوبية 
لتعبئة وتش����غيل سد النهضة، معتبرا أن المفاوضات 
وصل����ت إلى مرحلة جمود بس����بب تعن����ت أديس أبابا، 
مقابل المرون����ة الكبيرة التي أبدتها القاهرة، حس����ب 

قوله.
وج����دد الوزير المصري ح����رص بالده على اس����تكمال 
المفاوض����ات للتوصل إلى اتف����اق قانوني عادل وملزم 
يلب����ي طموحات جميع الدول ف����ي التنمية، مع التأكيد 

على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية.
وكانت مصر طالبت بعقد جلس����ة عاجلة لمجلس األمن 
الدولي بشأن سد النهضة، وحذرت من تداعيات خطيرة 

لما وصفتها بالمراوغة واإلجراءات األحادية اإلثيوبية.
وفي رس����الة إلى مجلس األمن -بعث����ت بها في 25 من 
الش����هر الماضي وكش����فت عن مضمونه����ا قبل أمس 
الخميس- قالت الخارجية المصرية إن الوضع يش����كل 

تهديدا وش����يكا للس����لم واألمن الدوليين، ويتطلب أن 
َينظر فيه المجلس على الفور.

وأوضحت الخارجية المصرية أنه بعد 10 س����نوات من 
المفاوضات، تطورت القضية إلى حالة تتس����بب حاليا 

في احتكاك دولي.
ومن جانبه، قال مندوب فرنس����ا األممي نيكوالس دي 
ريفيي����ر -أول أم����س- إن مجلس األمن س����يجتمع على 

األرجح األس����بوع المقب����ل، لبحث النزاع بين الس����ودان 
ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه األخيرة 

على النيل األزرق.
وأض����اف "ال أعتق����د أن المجلس لدي����ه الخبرة لتحديد 
كمي����ة المياه التي يجب حص����ول كل دولة عليها، هذا 
األمر يخرج عن نطاق مجلس األمن وقدرته" مش����يرا إلى 
أن ما يمكننا القيام به هو دعوة البلدان الثالثة للعودة 

إلى طاول����ة المفاوضات. من جهته، ق����ال عمر الفاروق 
سيد كامل المتحدث الرسمي باسم فريق المفاوضات 
الس����وداني، بش����أن س����د النهضة، إن ادع����اء الجانب 
اإلثيوبي أن دولتي المصب أجهضتا جوالت التفاوض 

السابقة إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق.
وقال س����يد كام����ل -ردا عل����ى خطاب وزي����ر الخارجية 
اإلثيوب����ي إلى مجلس األمن- إن أدي����س أبابا هي التي 
س����عت لتعطي����ل الوصول إل����ى اتفاقية ملزم����ة، عبر 
التعنت وشراء الوقت تارة، وطرح مطالب تعجيزية تارة 

أخرى.
ف����ي المقابل، قالت الخارجي����ة اإلثيوبية إن إحالة ملف 
س����د النهضة لمجلس األم����ن تتعارض م����ع الميثاق 
األمم����ي الذي تذرعت ب����ه مصر والس����ودان، وأضافت 
أنه يمكن حل الخالفات بش����أن س����د النهضة في إطار 

المفاوضات الجارية.
وفي ذات الس����ياق، ق����ال المتحدث باس����م الخارجية 
اإلثيوبي����ة دين����ا مفتي إن خ����روج الجيش م����ن إقليم 
تيغراي يأتي في إطار التصدي لما سماها التهديدات 

الخارجية التي تستهدف سد النهضة.
وتق����ول أديس أبابا إنها س����تبدأ الم����لء الثاني لخزان 
الس����د بعد هطول األمطار الموس����مية ه����ذا الصيف، 
وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق 
ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة 

مليارات من الدوالرات.

القاهرة ترفض الفعل األحادي لملء سد النهضة ومخاوف من نزوح الماليين  

بغداد/ االستقالل: 
وّج����ه رئيس مجل����س ال����وزراء العراق����ي، مصطفى 
الكاظمي، ام����س الجمعة، بإقالة مدير عام الش����ركة 
العامة لنقل الطاق����ة الكهربائية/ الفرات األوس����ط 
وكال����ة، وتوجيه عقوب����ة التوبيخ ل����ه، وذلك إلهماله 
في أداء أعماله وواجباته، ما تس����بب بسقوط خطوط 
نق����ل الطاقة وفصل التي����ار الكهربائ����ي في عموم 

المحافظات.
وأش����ار بيان المكت����ب اإلعالمي لمجل����س الوزراء إلى 
أن الكاظمي أصدر توجيه����ات باتخاذ إجراءات بحق 
مس����ؤولين آخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في 
عملهم والمه����ام الموكل����ة اليهم، وفت����ح تحقيق 
بحاالت التقصير واإلهمال في بعض مفاصل الوزارة 
الت����ي أدت إلى تراج����ع تزويد المواطني����ن بالطاقة 

الكهربائية وفاقمت من معاناتهم«.
وأضاف البيان: »على الرغم من التوجيهات المستمرة 
لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين والعاملين في وزارة 
الكهرباء بأهمية العم����ل الجاد وبذل أقصى الجهود 
واالس����تعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من 

معاناة المواطنين«.
كانت ش����ركة توزيع كهرباء الجنوب في العراق، قد 
أعلنت ي����وم الثالث����اء الماضي، ع����ن انفصال جميع 
محطات تولي����د الطاقة الكهربائية ع����ن العمل في 

مناطق جنوبي البالد بدون معرفة األسباب.
وأعلنت الش����ركة ذاته����ا، بعد قرابة الس����اعتين من 
إعالن العطل، بدء إعادة خطوط الطاقة تدريجيا، بعد 
االنقطاع التام للمنظومة الكهربائية بأربع محافظات 

جنوبية هي السماوة وميسان وذي قار والبصرة.

الخرطوم/ االستقالل: 
قال رئيس الوزراء الس����وداني عبد الل����ه حمدوك، إن ما 
حدث يوم األربعاء -في إشارة للمظاهرات الشعبية التي 
ش����هدتها العاصمة الخرطوم ومدن أخرى- هو تجديد 

للثورة.
وأضاف -خالل زيارته لرئاس����ة ما تسمى لجنة "تفكيك 
النظام المع����زول"- أن الق����رارات االقتصادية التي تم 
اتخاذها مؤخ����را مؤلمة ولكنها ضروري����ة ومن مصلحة 
الش����عب، وأنها أدت إل����ى رفع الدي����ون الخارجية وفق 

تعبيره.
خرج����ت مظاه����رات األربعاء في الخرط����وم ومدن أخرى 
للمطالبة بإس����قاط الحكومة وتصحيح مسار الثورة، وقد 
تدخلت قوات األمن لمن����ع المحتجين من الوصول إلى 

القصر الرئاسي بالعاصمة.

في س����ياق آخر، قال حمدوك إن لجن����ة تفكيك النظام 
الس����ابق مدعوم����ة بالحريصي����ن عل����ى برنام����ج الثورة 
لتفكيك دول����ة الحزب لصالح دولة الوطن، وأوضح قائال 
إن الثورة يحميها شبابها وال خوف عليها بوجود أعضاء 

لجنة التفكيك.
من جهة أخرى، قال عضو مجلس السيادة الطاهر َحَجر 
إن الحكومة عازمة على اس����تكمال عملية الس����الم في 
كل ربوع الس����ودان، خاصة الترتيبات األمنية، وتوحيد 

المجموعات المسلحة، وضمها إلى جيش وطني واحد.
وبدوره تحدث الهادي إدريس عضو مجلس الس����يادة 
رئيس الجبه����ة الثورية الهادي، خ����الل تفقده قوات 
ِبنة األساسية في تنفيذ الترتيبات  حركته، عما سماه اللَّ
األمنية المتعلقة باالندم����اج وخلق جيش قومي واحد، 

وفق ما نص عليه اتفاق جوبا للسالم.

حمدوك يعتبر مظاهرات األربعاء 
تجديدًا للثورة في السودان

الكاظمي يقيل ويعاقب مسؤولين 
في وزارة الكهرباء العراقية

أديس أبابا/ االستقالل: 
اتهم���ت الحكوم���ة اإلثيوبية جبه���ة تحرير تيغراي 
برفض وقف إط���الق النار الذي أعلنته أديس أبابا من 
جانب واحد، االثنين الماض���ي، كما اتهمت الحكومة 
الجبهة بتدمير جسر للحد من وصول المساعدات إلى 

اإلقليم، وسط تنديد من األمم المتحدة.
ودع���ا وزير الخارجي���ة اإلثيوبي ديميك���ي ميكونين 
المجتم���ع الدول���ي للوقوف مع إثيوبي���ا لمنع تدهور 

الوضع األمني في إقليم تيغراي.
وأضاف ميكونين، في مؤتمر صحفي، أن وقف إطالق 
النار في اإلقليم سيسمح بإدخال المساعدات ويجنب 

حدوث ما وصفه بكوارث حقيقية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التوقف عن إصدار األحكام 
المسبقة التي تقّوض جهود الحكومة إلحالل السالم، 
وفق تعبيره. وأش���ار الوزير إل���ى أن بالده تدعم عمل 
اللجنة األفريقية بش���أن حقوق اإلنسان والتي بدأت 

تحقيقاتها بناء على طلب أديس أبابا.
وكانت قوات جبه���ة تحرير تيغراي أكدت أن قتالها 

»س���يتكثف« حتى يغادر جمي���ع »األعداء« المنطقة، 
ملمحة إل���ى أن المعارك متواصل���ة رغم وقف إطالق 

النار الذي أعلنته الحكومة اإلثيوبية.
وقال بيان صادر عن الناطق باس���م حالة الطوارئ في 
إقليم تيغراي، إن جبهة تحرير تيغراي دّمرت »جسر 
تيكيزي« عن قصد للحد من وصول المس���اعدات إلى 

اإلقليم.
وتقول منظمات إغاثية إن جس���ر تيكيزي كان له دور 
مهم في توصيل المس���اعدات اإلنسانية لإلقليم، إذ 
كان واحدًا من طرق اإلمداد الرئيس���ية إليه، الفتة إلى 
أن تدمير الجسر سينعكس سلبا على جهود اإلغاثة، 

بحسب تلك المنظمات.
وقالت رئيس���ة مكتب تنس���يق الش���ؤون اإلنسانية 
التابع لألمم المتحدة لمنطقة جنوب وش���رق أفريقيا، 
جيما كونيل، »نش���عر بقلق بال���غ إزاء تداعيات ذلك 
)تدمير الجسر( على وصول المساعدات اإلنسانية إلى 

مناطق تواجه احتياجات ماسة وتهدد الحياة«.
من جهته، قال مفوض األمن والسياس���ات الخارجية 

ف���ي االتحاد األوروبي جوزيب بوري���ل إن وقف إطالق 
النار ف���ي إقليم تيغراي ال يعني قط���ع الكهرباء في 

المنطقة أو تدمير البنية التحتية الحيوية.
وأض���اف بوري���ل في تغري���دة أن وقف إط���الق النار 
الموث���وق به في تيغ���راي يعني القي���ام بكل ما هو 
ممكن إليص���ال المس���اعدات إلى ماليي���ن األطفال 

والنساء والرجال الذين هم في أمّس الحاجة إليها.
وش���دد المسؤول األوروبي على ضرورة أن يكون إنقاذ 

األرواح في تيغراي أولوية للجميع.
ويوجد أكثر من س���بعة آالف الجئ إثيوبي من إقليم 
تغراي حاليا بمركزين لالس���تقبال المؤقت بالمناطق 
الحدودية مع الس���ودان، وهم يعانون من عدم توفير 

مخيمات مجهزة لنقلهم إليها.
وقال���ت س���لطة ش���ؤون الالجئين بوالي���ة القضارف 
الس���ودانية إن أكثر من 42 أل���ف الجئ تم ترحيلهم 
بالفع���ل إلى مخيم���ي أم راكوب���ة والطنيدب���ة، وإنه 
يتم حالي���ا تجهيز مخيم ثالث بالوالية الس���تيعاب 

الموجودين بمراكز االستقبال المؤقتة.

كابول / االستقالل: 
علق الناطق باس���م حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أمس الجمعة، على انسحاب القوات 

األمريكية من قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان.
وقال الناطق باس���م حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة "س���بوتنيك"، "نعتبر إجالء 
جميع القوات األمريكية من قاعدة باغرام خطوة إيجابية ونس���عى إلى انسحاب القوات 

األجنبية من جميع أنحاء البالد. هذا في صالحهم ومصلحة األفغان".
ووصف مجاهد إجالء جميع القوات األمريكية من قاعدة باغرام بال�"خطوة اإليجابية".

وأض���اف أنه "يمكن لألفغان االقتراب أكثر من الس���الم واألمن مع االنس���حاب الكامل 
للقوات األجنبية". وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع األفغانية، قد أعلن في وقت سابق 
أمس، مغادرة جميع العسكريين األمريكيين وقوات التحالف قاعدة باغرام ليلة أمس، 

وانتقال السيطرة عليها إلى قوات الدفاع واألمن األفغانية.
وتس���تعد الواليات المتحدة األمريكية للخروج من أفغانس���تان، وس���حب آخر قواتها 
هناك، بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، 

التي قادت واشنطن لإلطاحة بنظام "طالبان".
ويعتزم نحو 7 آالف من القوات غير األمريكية، معظمها من دول حلف شمال األطلسي- 

إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا-، المغادرة بحلول الموعد نفسه.

إثيوبيا.. الحكومة تتهم جبهة تحرير تيغراي برفض وقف إطالق النار  طالبان تعلق على انسحاب القوات 
األمريكية من قاعدة باغرام
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غزة/ االستقالل:
تنطلق اليوم الس����بت 5 مباريات، من األسبوع الرابع 
عش����ر من دوري الدرجة الممتازة واألولى واألس����بوع 
الثاني عش����ر م����ن دوري الدرجة الثانية واألس����بوع 
الثالث من دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في قطاع 

غزة.
وفي دوري الدرجة الممت����ازة، يصطدم خدمات رفح 
بنظيره بيت حانون الرياضي على ملعب رفح البلدي، 
حيث يمتلك خدمات رفح 22 نقطة في المركز الرابع، 
بينم����ا يمتلك بيت حانون الرياض����ي 16 نقطة في 

المركز الثامن.
وس����تكون هذه المعركة قوية بالنس����بة للفريقين، 
فالخدمات بطل الموسم المنصرم يرغب في تحقيق 
االنتص����ار لتعزي����ز رصيده م����ن النق����اط لمواصلة 
المنافسة بقوة على اللقب، أما الحوانين سيحاولون 
بكل قوة خطف النقاط الكاملة من أجل التقدم أكثر 

على جدول الترتيب وتجنب الرجوع إلى الخلف.

وفي اللقاء الثاني، يس����تعد الهالل لمواجهة الجالء 
على ملعب فلس����طين وتعد مباراة مهمة للفريقين 
حي����ث يمتلك الهالل 6 نق����اط بالمركز األخير، فيما 

يمتلك الجالء 8 نقاط بالمركز قبل األخير.
ويحتاج اله����الل اليوم إلى االنتص����ار وال بديل عن 
ذلك، لذا س����يكون اللقاء بالنسبة له مسألة حياة أو 

موت، بينما الجالء هو األخير يعاني الويالت ويرغب 
ف����ي الهروب من القاع، وهذا س����يجعله يحاول بكل 

الطرق لتحقيق مراده.
وفي دوري الدرجة األولى، يس����تقبل ملعب اليرموك 
لقاء قويًا يجمع بين أهلي غزة وخدمات البريج اليوم، 
حي����ث يمتلك أهلي غزة 23 نقط����ة بالمركز الثاني، 
ويأتي خدمات البريج بالمرك����ز الخامس برصيد 19 

نقطة.
ه����ذا وقد يواجه الوفاق فري����ق الرضوان على ملعب 
بيت حانون حيث يمتل����ك الوفاق 10 نقاط بالمركز 
الرابع ويمتلك الرضوان 6 نقاط بالمركز السادس، في 

منافسات دوري الدرجة الثانية.
وف����ي دوري الدرج����ة الثالثة، يلتق����ي الرباط وأهلي 
البري����ج عل����ى ملعب اس����تاد خانيون����س، ويمتلك 

الفريقان نفس الرصيد 3 نقاط.
الجدير بالذكر أن جميع اللقاءات س����تقام في تمام 

الساعة الخامسة والنصف بتوقيت فلسطين.

5 لقاءات مثيرة في افتتاح الدوري الغزي بمختلف الدرجات

مدريد/ االستقالل: 
يعمل نادي برش���لونة، على إيجاد حل مناسب، من أجل 
تجديد عق���د النجم األرجنتيني ليونيل ميس���ي، لمدة 

موسمين.
وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري اإلسباني، صرح 
مؤخًرا بأنه لن يسمح لبرشلونة، بتجاوز الحدود المفروضة 

على الرواتب في الليجا، من أجل التجديد لميسي.
ويس���عى تيباس، أن تتمتع أندية الليج���ا بتوازن بين 

الدخل الذي تحققه، والرواتب التي تسددها لالعبين.
وحس���ب صحيفة "س���بورت"، فإن خ���وان البورتا رئيس 
برشلونة، سيلتقي مع تيباس إليجاد حل مشترك، بشأن 
قي���ود الرواتب المفروض���ة على الن���ادي، والتي تعطل 
تجديد ميس���ي. وأش���ارت الصحيفة إلى أن���ه في حالة 
وصول الطرفين إلى اتفاق، س���يكون من الس���هل على 

برشلونة، حسم تجديد ميسي.
وأوضحت أن برش���لونة تعرض لخس���ائر تق���در ب� 300 

مليون يورو في الدخل بس���بب كورونا، بينما تبلغ قيمة 
الرواتب 671.429 مليون يورو سنوًيا.

وقالت تقارير إس���بانية إن برشلونة قدم لميسي عرًضا 
بقيمة 300 مليون يورو، مقابل اللعب مع البارس���ا لمدة 

موسمين فقط.
وأضافت أن برش���لونة سيدفع لميسي، 200 مليون يورو 
خالل عامين، بينما سيحصل البرغوث على ال� 100 مليون 

يورو المتبقية في السنوات الثالث التالية.

برشلونة يبحث عن استثناء لتجديد عقد ميسي

مدريد/ االستقالل: 
كشف تقرير إس���باني، عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرجيو راموس، قائد 

ريال مدريد السابق، خالل الموسم المقبل.
ووفًقا لبرنامج »الش���يرنجيتو« اإلسباني، فإن باريس سان جيرمان قدم لراموس، 
عرًضا لمدة 3 سنوات، لكن رفضه الالعب المخضرم، وطلب الحصول على عامين 

فقط.
يذكر أن هذه النقطة الخالفية وراء فش���ل تجديد عقد راموس مع ريال مدريد، 
حيث طلب الالعب، االستمرار لمدة موسمين، بينما أصر النادي الملكي على عقد 

لمدة موسم واحد.
وسبق أن قالت تقارير فرنسية إن راموس رفض عرضين من إنجلترا، وسيستكمل 

إجراءات انتقاله إلى النادي الباريسي، بتوقيع الكشف الطبي خالل أيام قليلة.
ونوهت إلى وجود عرض إنجليزي، يفوق ما س���يحصل عليه راموس مع البي إس 

جي، لكن المدافع المخضرم فضل الرحيل لحديقة األمراء.
جدير بالذكر أن رينيه راموس، ش���قيق الالع���ب ووكيل أعماله، وصل العاصمة 

الفرنسية قبل أمس الخميس، إلتمام الصفقة.

راموس يرفض بندًا 
في عرض باريس

مدريد/ االستقالل: 
يخطط باريس س���ان جيرمان، لتعقيد انتقال مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي 

إلى ريال مدريد خالل الميركاتو الصيفي الجاري.
وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2022، وأبلغ الالعب، مس���ؤولي سان 

جيرمان بأنه لن يجدد بشكل نهائي.
ووفًقا لصحيفة "ماركا"، فإن سان جيرمان يرغب في جعل ريال مدريد، يعاني في 

صفقة مبابي حتى نهاية الميركاتو الصيفي.
وأش���ارت الصحيفة اإلس���بانية إلى أن ريال مدريد ينتظ���ر مكالمة مهمة هذا 

الصيف بفتح المفاوضات على بيع مبابي.
وأوضحت أن مس���ؤولي باريس سربوا أنباء بأنهم ال يريدون معرفة أي شيء عن 
األندية الراغبة في ضم مبابي، وأنهم لن يس���تمعوا إلى العروض، وسينتظرون 
حت���ى نهاية عقد الالعب. وذكرت أن خطة س���ان جيرمان هي االحتفاظ بمبابي 
ألطول فترة ممكنة في الميركاتو، من أجل زيادة معاناة الالعب الفرنسي وناديه 

المقبل )ريال مدريد(.
وقالت »ماركا« إن س���ان جيرمان يدرك أن االحتف���اظ بمبابي رغمًا عنه لن يكون 

مفيدًا، سواء على المستوى الرياضي أو االقتصادي.

سان جيرمان ُيعقد مهمة 
انتقال مبابي إلى ريال مدريد

باريس/ االستقالل: 
يدرس الفرنس���ي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، عرضًا من أجل االنتقال إلى 

مانشستر يونايتد خالل الموسم المقبل.
وينتهي عقد فاران صاحب ال�28 عاًما مع ريال مدريد في صيف 2022، ولم يرد 

الالعب على عرض التجديد حتى اآلن.
ووفًقا لصحيفة "ماركا" اإلس���بانية، فإن فاران لدي���ه اقتراح مثير لالهتمام من 

مانشستر يونايتد، لكنه ال يستبعد البقاء في ريال مدريد لموسم آخر.
وأش���ارت إلى أن فاران يدرس عقد مانشستر يونايتد، كما أنه يعرف أن رحيل 

سيرجيو راموس لن يؤثر على وضعه في الميرنجي.
ويدرك فاران أن هناك مشروًعا انتهى في ريال مدريد برحيل المدرب الفرنسي 

زين الدين زيدان، وعليه أن يحدد موقفه من المشروع الجديد للنادي الملكي.
وأوضح���ت أن انتقال فاران إلى مانشس���تر يونايتد يعتم���د على موافقة ريال 
مدريد، واألخير لن يعارض الصفقة، ألنه مهدد بخس���ارة الالعب مجاًنا بعد عام 

واحد.

فاران يدرس عرض 
مانشستر يونايتد
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إصاب����ة، ع����اوة عل����ى اس����تهداف طواقم 
اإلسعاف التابعة للهال.

ووفق بيان للهال األحمر، فإنه كان من بين 
اإلصاب����ات، ثاثة بالرص����اص الحي، و189 
إصاب����ة باالختناق بالغاز المس����يل للدموع، 
و84 إصاب����ة بالرص����اص المعدني المغلف 

بالمطاط، و18 إصابة سقوط وحروق.
أما بم����ا يتعلق بانته����اكات االحتال بحق 
طواق����م اله����ال، فق����د أوضح أن س����يارة 
إس����عاف أصيبت بقنبلة غاز أدى إلى كسر 
زج����اج الس����يارة وإصابة الضابط بش����ظايا 
الزج����اج، وإصاب����ة متطوع����ان بالرص����اص 
المعدني المغلف بالمطاط.وش����ارك مئات 
المواطنين بمسيرة حاش����دة باتجاه البؤرة 
االس����تيطانية المقابلة عل����ى جبلة صبيح، 
عقب أداء صاة الجمع����ة بمنطقة المنتزه 
القريبة م����ن الجبل، والتي دعت إليها لجنة 

التنسيق الفصائلي في البلدة.
وفي نابلس أيضا، اصيب ش����اب بالرصاص 
اندلع����ت، امس  الحي خ����ال مواجه����ات 
الجمع����ة، م����ع ق����وات االحتال ف����ي بلدة 

أوصرين جنوب نابلس.
وق����ال مدير مركز اإلس����عاف والطوارئ في 
اله����ال األحمر بنابلس، أحم����د جبريل، إن 
الح����ي بمنطقة  بالرص����اص  ش����اًبا اصيب 
الحوض خال مواجهات في بلدة أوصرين، 

وجرى نقله للمستشفى لتلقي العاج.
المواطنين،  السياق اصيب عش����رات  وفي 

بينهم صحفيون، باالختناق الشديد، أمس 
الجمعة، خال مواجهات مع قوات االحتال 
جراء قمعها لمسيرة كفر قدوم األسبوعية 

المناهضة لاستيطان.
وانطلق����ت المس����يرة بعد ص����اة الجمعة 
إحياء للذكرى العاشرة النطاقها بمشاركة 
المئ����ات من أبن����اء القري����ة الذي����ن رددوا 
بسياس����ات  المنددة  الوطنية  الش����عارات 
االحتال العنصري����ة واعتداءاته المتكررة 
عل����ى أبن����اء ش����عبنا، خاصة ف����ي القدس 

المحتلة.
وأفادت مصادر محلي����ة أن قوات االحتال 
استهدفت المشاركين في المسيرة بوابل 
من قنابل الغاز واألعيرة المعدنية المغلفة 
بالمطاط، ما أدى إلصابة العش����رات بحاالت 

اختناق جرى عاجهم ميدانيا.
وأش����ارت إل����ى أن قوات االحتال نش����رت 
قناصتها في أماكن عديدة بالقرية، إضافة 

إلى نصبها كمائن في منازل مهجورة.
وفي س����لفيت، اندلعت مواجهات مس����اء 
ام����س الجمعة، إث����ر قمع ق����وات االحتال 
اإلس����رائيلي للمواطنين الذي����ن أدوا صاة 
الجمعة فوق األراضي المهددة باالستياء 
عليها ف����ي منطقة »الراس« غ����رب مدينة 

سلفيت.
أنهم  الفعالي����ة  ف����ي  المش����اركون   وأكد 
س����يواصلون الدفاع عن األراضي المهددة 
باالس����تياء عليه����ا م����ن قب����ل االحت����ال 

محلي����ة  مص����ادر  ومس����توطنيه. وأفادت 
أن مواطني����ن أصيبا بالرص����اص المعدني 
العش����رات  بالمطاط، فيما أصيب  الُمغلف 

باالختناق إثر إطاق قنابل الغاز السام.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الفعالية جاءت 
بمشاركة فصائل العمل الوطني واإلسامي 
للمشاركة  المحافظة  كافة، داعية جماهير 
ف����ي الفعالي����ات األس����بوعية، وتصعي����د 

المقاومة الشعبية والنهوض بها.
كما قمعت ق����وات االحتال اإلس����رائيلي، 
أمس الجمعة، مسيرة بيت دجن األسبوعية، 

شرق نابلس.
وأف����اد عضو لجنة الدف����اع عن األراضي في 
القرية س����ليم أبو جيش، أن قوات االحتال 
هاجمت المش����اركين بالمسيرة بالرصاص 
الحي وقنابل الصوت، ولم يبلغ عن إصابات.

وأوضح أن المسيرة خرجت عقب أداء صاة 
الجمع����ة وس����ط القرية، باتج����اه المنطقة 
الش����رقية في القرية؛ احتجاجا على إقامة 
بؤرة اس����تيطانية، في الذكرى العش����رين 
الستش����هاد ابن القرية س����امح ن����وري أبو 
حنيش، الذي استش����هد خ����ال انتفاضة 

األقصى بمدينة جنين.
االحت����ال  ق����وات  قمع����ت  ذل����ك،  إل����ى 
اإلس����رائيلي، أمس الجمع����ة، وقفة منددة 
بالتوسع االس����تيطاني في منطقة مسافر 

يطا، جنوب الخليل.
وأفاد منس����ق اللج����ان الش����عبية لمقاومة 

الجدار واالس����تيطان ش����رق يط����ا وجنوب 
الخلي����ل رات����ب الجبور، أن جن����ود االحتال 
أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه عش����رات 
المواطنين من قرى المسافر، الذين شاركوا 
ف����ي الوقف����ة ضد التوس����ع االس����تيطاني 
لاحت����ال  المس����تمرة  واالعت����داءات 
والمس����توطنين بحق أهالي المسافر، دون 

وقوع إصابات.
وأدى المش����اركون ص����اة الجمع����ة ف����وق 
األراضي المهددة باالستياء عليها، لعائلة 
جبارين وآل محمد، بالقرب من مس����توطنة 
»افيقال«، التي أقام عليها المس����توطنون 
ن األهالي صباح  في وقت سابق خيمة، تمكَّ

امس من إزالتها.
ورف����ع المش����اركون العل����م الفلس����طيني 
باالحتال وبسياسة  المنددة  والش����عارات 
التطهي����ر العرق����ي الت����ي ينتهجها بحق 

أهالي المسافر.
وف����ي الق����دس المحتلة، اصيب عش����رات 
مواجهات  خال  باالختناق،  الفلسطينيين 
اندلعت، بي����ن المواطنين وقوات االحتال 
اإلسرائيلي، في حي البستان ببلدة سلوان 

جنوب المسجد األقصى.
وأطلق جنود االحت����ال الرصاص المطاطي 
وقنابل الص����وت والغاز المس����يل للدموع، 
تجاه المش����اركين في وقف����ة للتضامن مع 
أصحاب 17 منزال مهددا بالهدم في سلوان، 

ما أدى إلى إصابة العشرات باالختناق.

كم����ا اقتحم����ت ق����وات االحت����ال من����زل 
المقدس����ي نضال الرجبي أحد سكان الحي 
عق����ب قمعه����ا الوقفة، وه����و صاحب أحد 
المحال التجارية الذي هدمه االحتال قبل 

يومين.
وكان مواطن����ون فلس����طينيون أدوا صاة 
ام����س الجمعة في خيم����ة االعتصام بحي 
البس����تان، دعما لألهالي المهددة منازلهم 
القس����ري، لصالح إنش����اء  بالهدم واإلخاء 

حديقة توراتية مكانها.
والى ذلك، أصيب مواط����ن، أمس الجمعة، 
برض����وض في مختلف أنحاء جس����ده جراء 
اعتداء ق����وات االحتال اإلس����رائيلي عليه 
بالض����رب المب����رح، ف����ي حي بط����ن الهوى 

بسلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
وقال كايد الرجب����ي وهو عضو لجنة الدفاع 
عن أراضي بطن الهوى، إن االحتال اقتحم 
بطن الهوى وأوقفه، واعتدى عليه بالضرب 
المب����رح، ما أدى إلى إصابت����ه برضوض في 

أنحاء جسده.
كما أصيب عشرات الفلسطينيين باختناق 
خال قم����ع ق����وات االحتال اإلس����رائيلي 
مس����يرة في منطقة »الثغ����رة« ببلدة حزما 

شمال شرق القدس.
وحم����ل المش����اركون في المس����يرة العلم 
الفلسطيني، والشعارات واليافطة المنددة 
باالستيطان، فيما انتشر جنود االحتال في 

محيط المنطقة وقاموا بقمع المشاركين.

غزة/ االستقال: 
أكد مركز فلس���طين لدراس���ات األسرى أن 
س���لطات االحت���ال واصلت خال ش���هر 
التنكيل  الماضي تصعيد حمات  حزيران 
واالعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد 
المركز)495( حالة اعتقال بينهم 76 طفًا، 

و 14 سيدة وفتاة .
وأوض����ح "مرك����ز فلس����طين" ف����ي تقريره 
الش����هري ح����ول االعتق����االت أن س����لطات 
االحتال اس����تمرت خال الش����هر الماضي 
في نهجها بتنفيذ حمات اعتقال مسعورة 
بح����ق أبن����اء ش����عبنا الراف����ض لمخططات 
العدوانية بحقه، فيما  االحتال  وسياس����ة 
تركزت االعتقاالت في مدينة القدس والتي 

شهدت ما يزيد عن 200 حالة اعتقال .
وأش���ار مركز فلس���طين الى ان���ه رصد 9  
ح���االت اعتقال م���ن قطاع غ���زة جميعها 
لشبان تجاوزوا السلك الفاصل على الحدود 
للقطاع وغالبيته���م تم اطاق  الش���رقية 
القط���اع بعد  س���راحهم وإعادته���م الى 
التحقيق معهم لس���اعات، بينما اعتقلت 

ق���وات االحتال المريضة أري���ج عبيد )٣٤ 
عاًما(، من س���كان قطاع غ���زة في القدس، 
حي���ث انه���ا متزوجة بمقدس���ي، وتتلقى 
الع���اج للس���رطان ف���ي الق���دس، وأطلق 

سراحها بعد 3 أيام .
بي���ن مدي���ر المرك���ز الباح���ث "ري���اض 
األش���قر" أن االحتال واصل في ش���هر 
النس���اء  الماضي اس���تهداف  حزي���ران 
رصد  باالعتق���ال، حيث  الفلس���طينيات 
)14( حالة اعتقال لنساء وفتيات بينهن 
الكاتبة المقدسية رانيا حاتم،  و نسرين 
أبو عرب من مخي���م األمعري، وهي زوجة 

األسير محمد أبو عرب .
فيم���ا اعتق���ل الطفلة  "نفوذ حم���اد"، 14 
عامًا، عند مدخل حي الش���يخ جراح، والفتاة 
المقدس���ية أليسار أبو حس���نة، وقد أطلق 
سراحها، بش���رط الحبس المنزلي لخمسة 

أيام .
بينما اعتقل من االقصى األس���يرة المحررة 
راني���ا ذياب من جني���ن ، و بديعة بريجية 
من س���كان بي���ت لح���م ، والس���يدة ندى 

صندوقة )44 عامًا(، من القدس، و الش���ابة 
المقدس���ية" ب���راءة الغ���زاوي" ، والفت���اة 
"ش���هد ابو الحمص"، 23 عام���ًا، والفتاتين 
"جنى الرمح���ي" و"يارا معت���وق " من أمام 
باب العامود، كذلك اعتقل الناش���طة منى 
الك���رد من منزله���ا في حي الش���يخ جراح 
واطلق سراحها بعد التحقيق، بينما اعتقل 
مراسلة قناة الجزيرة  جيفارا البديري، بعد 
بالضرب، وأطلق س���راحها  االعتداء عليها 

بعد ساعات، و الصحفية "آالء الداية".
كما واصل االحتال خال حزيران استهداف 
األطف����ال القاصري����ن ، حي����ث وصلت حاالت 
االعتقال بينهم ال����ى )76( حالة، عدد منهم 
م����ن ط����اب الثانوي����ة العامة وق����د حرمهم 

االحتال من تقديم االمتحانات النهائية .

 اإ�ضراب عن الطعام
وأشار األش���قر الى ان 9 من االسرى علقوا 
خال حزي���ران الماضي االضراب المفتوح 
عن الطعام  بعد تحقي���ق مطالبهم وهم 
األسير محمد أبو فنونة من الخليل بعد 8 
أيام من االضراب، و االس���ير القيادي"نادر 

صوافط���ه" بعد 8 ايام، كما علق األس���رى 
ويوس���ف  عام���ا(،   18( الش���امي  عم���رو 
العامر)21 عاما( وهم���ا من مخيم جنين،  
إضرابهم���ا المفت���وح عن الطع���ام الذي 
استمر 18 يوما، رفضا العتقالهما اإلدارّي، 
وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد س���قف 

اعتقالهما اإلدارّي.
 فيما علق االس���رى أيسر العامر، وإبراهيم 
العامر، وعمار تركمان، وعبد الرحمن صاح 
وجميعهم م���ن مخيم جني���ن، إضرابهم 
الذي ش���رعوا به إسنادا لألسيرين الشامي 
والعامر، كذلك علق االس���ير القيادي خضر 
عدن���ان اضرابه بعد 25 يوم���ًا بعد تثبيت 
ق���رار اإلداري بحقه لمدة ش���هر وقد أطلق 

سراحه بعد انتهاء مدته .
بينما ما يزال األس���ير "الغضنفر ابوعطوان 
" )28 عاًما( من الخليل  يخوض إضرابًا عن 
الطعام منذ 59 يومًا  على التوالي احتجاجا 
على اعتقاله اإلداري، وقد تراجعت صحته 
بش���كل واض���ح وحياته مه���ددة بالخطر، 
واألسير القيادي "جمال الطويل" )58 عاًما( 

م���ن البيرة الذي خ���اض اضرابًا عن الطعام 
استمر 29 يوما على التوالي رفًضا العتقاله 
بإطاق س���راح نجلته  وللمطالب���ة  اإلداري 
المعتقل���ة اداريًا "بش���رى الطويل"  كذلك 
يخوض االس���ير "منيب ابوعطوان" إضرابًا 
تضامنيًا مع ابن شقيقته الغضنفر منذ 8 

ايام متتالية .
وبين "األشقر" بأن محاكم االحتال صعدت 
خال شهر حزيران الماضي إصدار القرارات 
االدارية بحق األسرى، حيث أصدرت محاكم 
االحتال الصوري���ة )135( قرارًا إداريًا بين 
جديد وتجديد، تراوحت ما بين ش���هرين 

إلى ستة أشهر .  
ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية 
الش���هر الماضي القيادى جم���ال الطويل 
بع���د اعتقاله بعدة اي���ام، ويخوض اضرابًا 
عن الطعام منذ عش���رات االيام، واألس���ير 
االس���تاذ "فريد مّرة" من كفر مالك برام الله 
لمدة 3 شهور، واألسير المحرر خليل قاسم 
الش���يخ من بيت لحم لمدة 4 شهور للمرة 

الثالثة .

القدس المحتلة/ االستقال: 
ع���زز جه���از األم���ن الع���ام  اإلس���رائيلي 
)الش���اباك( أمن وزيري���ن بالحكومة تلقيا 
تهدي���دات بالقتل ف���ي األس���ابيع التي 
تلت أداء الحكومة االئتافية اإلس���رائيلية 
اليمين الدستورية، بحس���ب ما أفادت به 

وسائل إعام عبرية.
وتلقت وزيرة حماية البيئ���ة تمار زاندبرغ 

ووزيرة النقل ميراف ميخائيلي، من حزبي 
ميرتس تهدي���دات بالقتل مؤخًرا، خاصة 
بعد انتشار معلومات مضللة على اإلنترنت 

عنهما.
وكان���ت زاندبرغ في الش���هر المنصرم قد 
أجب���رت على الف���رار من منزله���ا في )تل 
أبيب( مع ابنتها الرضيعة بعد سلسلة من 
التهديدات ضده���ا وطفلتها في أعقاب 

معلومات مضللة ُنش���رت عل���ى اإلنترنت 
حول تش���ريعها المقترح لتقييد التبشير 

للقصر.
كما تلقت وزيرة الداخلية أييليت ش���اكيد 
ووزير العدل جدعون ساعر حماية متزايدة، 
بما في ذلك حماية أمنية على مدار الساعة 
وعربات مصفحة. حسب ما ذكر موقع قناة 

.i24news

القدس المحتلة/ االستقال: 
ذكرت وسائل إعام عبرية مس���اء امس الجمعة، أن عددًا من الحرائق اندلعت في مستوطنات 

االحتال المحاذية لقطاع غزة، بفعل البالونات الحارقة التي يطلقها الشبان الفلسطينيون.
ووفقًا لموقع حدش���وت بتاخون س���ديه العبري، اندلع منذ س���اعات صباح امس الجمعة ثاثة 
حرائق في حدائق مستوطنات بمجمع أشكول االستيطاني، ويشتبه أنها بفعل بالونات حارقة.

يش���ار إلى حدود قطاع غزة تش���هد حالة عدم اس���تقرار خال األيام الماضية، في ظل تعنت 
االحتال، و إحكام حصاره على قطاع غزة، من خال اغاق المعابر و منع دخول اموال المساعدات 

الى القطاع.

مركز فلسطين: اعتقال 495 مواطنًا بينهم 14 سيدة و 76 طفال خالل حزيران

إعالم عبري: الشاباك يعزز أمن وزيرين 
بالحكومة اإلسرائيلية تلقيا تهديدات

إعالم االحتالل: اندالع حرائق في 
مستوطنات غالف غزة بفعل بالونات حارقة 

اإ�ضابة مئات ..
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لندن/ االستقالل: 
كانت عروس على بعد خطوات من أن تجتمع مع زوجها المس���تقبلي ويعقد زواجهما 
أمام الجميع، ولكن قطع الموت الطريق على العروسين وتحولت فرحة العروس ل� )حزن 
ش���ديد( على العريس الذي س���قط متوفًيا في الزفة وقبل دقائق من عقد زواجهما. 
بينما كان العروسان يسيران بجانب بعضهما في الزفة، سقط العريس والذي يدعى 
»بول وين » من شمال أيرشاير في اسكتلندا، في مكان الزفاف وحاولت عائلته جاهدة 

إنقاذ حياته.
كان العري���س البالغ من العمر 57 عاًما على وش���ك تحقيق حلمه في الزواج من العروس 
التي تدعى »أليس���ون وين« بعد حب دام ل� 21 عاًما،  بحس���ب ما نشرت صحيفة »ديلي 
مي���رور« البريطانية. وصفت العروس المحطمة البالغة من العمر 38 عاًما ش���ريكها وأب 
لخمس���ة أطفال بأنه »أب رائع«، وقد أخبر األطباء »بول« أنه مصاب بالسرطان قبل ثمانية 

أيام من وفاته وقرر الزوجان السباق للزواج.
وقال األطباء األخبار الس���يئة ل� »بول« أن المرض كان في بنكرياسه وأنه انتشر إلى الكبد 

والرئتين، وتم منحه ما بين ستة أسابيع وشهرين ليعيش.
وم���ن هذا المنطلق قدم العروس���ان زواجهما في محاولة للعي���ش مًعا في الوقت 
القصير الذي بقي أمامهما، ولكن لألس���ف ، لم تتحقق أمنيتهما النهائية، وقالت 
العروس: »لو علمت أننا لم يمِض وقت طويل لكنت حاولت ترتيب حفل الزفاف في 

بداية األسبوع«.

يا فرحة ما تمت.. عريس 
يسقط متوفيًا في الزفة

) APA imaegs (     فل�شطيني ميار�س ريا�شة الباركور على �شاطئ مدينة غزة

إسطنبول/ االستقالل: 
أسدل الستار على واحدة من أغرب قصص 
االحتيال المنظم في العالم، بعد استسالم 
الش���اب الترك���ي محم���د آيدي���ن، الملقب 
ب�”توس���ونجوك” للقنصلي���ة التركية في 

مدينة ساوباولو البرازيلية.
وكان “توسونجوك” مطلوبًا لإلنتربول منذ 
فترة طويلة، التهامه باختالس أموال ُتقدر 
بحوالي 100 مليون دوالر أميركي، جمعها من 
قرابة 80 ألف مواطن تركي، من المساهمين 
في “بنك تش���يفتليك” االفتراضي، الذي 
كان قد أسس���ه توس���ونجوك، ويبيع عبره 
المنتج���ات الحيواني���ة والزراعية بش���كل 

افتراضي.
وتع���ود القصة إل���ى ع���ام 2016، عندما 
أسس “توسونجوك” بنكًا افتراضيًا تحت 
مسمى “بنك تشيفتلتك”، وكان يبلغ من 
الٌعمر وقتئذ فقط 27 عامًا، وهو من مدينة 
بورص���ة التركية قرب مدينة إس���طنبول. 
وقبل ذلك، كان يعمل في مدينة إسطنبول 

كمغني ل�”موسيقا الراب” الشعبية، لكنه 
أسس البنك الذي استمد فكرته من ألعاب 
الوسائل االجتماعي. فالبنك المذكور كان 
يس���مح للمساهمين فيه بش���راء البيض 
واللح���وم والخراف واألبق���ار والماعز، لكن 
افتراض���ي، بحيث يك���ون لكل  بش���كل 
مس���اهم ما يش���به الحظيرة االفتراضية 
التي يس���تطيع عبرها جمع وإعادة بيع ما 
يمتلكه، لكن البنك كان يمنح المساهمين 
أرباحًا خيالية جراء مس���اهماتهم المالية 
تل���ك، تصل إلى أكثر م���ن 25 بالمئة في 

العام الواحد.
حاز بنك “توسونجوك” على شعبية هائلة 
6 أشهر من تكوينه، بحيث صار قرابة نصف 
ميلون مستثمر يشاركون في أسهم البنك، 
وكان البنك يقدم حوافز “حقيقية” مباشرة 
خ���الل الفترة األولى تلك، حت���ى أنه قد أدر 
أرباحًا في فت���رة ذروة صعوده ُتقدر بحوالي 
120 بالمئة من عمليات التداول. لكن البنك 
كان يفرض في نف���س الفترة قيودًا زمنية 

عل���ى إمكانية إعادة البي���ع، تعتبرها العمر 
االفتراضي للمادة التي يتم شراؤها، بحيث 
ال ُيمكن بي���ع الخروف قبل م���رور عام على 
ش���رائه والماعز بعد مرور س���نتين واللحوم 

بعد ستة أشهر، وهكذا.
وبع���د قرابة س���نة من ذروة ش���عبية البنك 
االفتراض���ي، ضعف���ت قدرت���ه عل���ى دفع 
األموال للمس���تثمرين الراغبين بالتخلي عن 
ممتلكاتهم االفتراضية، مما أجبر المزيد من 
المساهمين لإلسراع في عمليات البيع، وفي 
وقت كان “توسونجوك” يعمل على تحويل 
مزيد م���ن األم���وال إلى حس���ابات خارجية 
مرتبطة به. وفجأة، اختفى “توس���ونجوك” 
عن األنظ���ار، ومعه تالش���ى 1.3 مليار ليرة 
تركية من أم���وال المودعي���ن )حوالى 200 
مليون دوالر أميركي(، كانوا أموااًل استثمارية 
لقرابة 80 ألف مودع. استطاع االدعاء العام 
التركي اس���تعادة قرابة نص���ف المبلغ من 
خالل القبض على 18 من المدراء التنفيذيين 

للبنك، واالستيالء على أموالهم.

لندن/ االستقالل: 
لم تسعد ش���ابة ب� فرحة اجتياز اختبار القيادة، فبعد ساعة واحدة كانت متهمة 
بأول حادث قتل ب� السيارة، حيث تسببت الشابة في وفاة صديقتها المقربة، وذلك 

بعد أن فقدت السيطرة على السيارة التي كانت تقودها.
كانت الش���ابة والتي تدعى" كاتي باتلر" ومعها أصدقاؤها، تقود سيارتها عندما 
انحرفت السيارة عن الطريق واصطدمت بشجرة على طريق ريفي، بحسب ما نشرت 

صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
وبعد توقف السيارة أدركت الفتاة البالغة من العمر 19 عاًما أن صديقتها المقربة 
والتي تدعى "آبي أورورك" وكانت تجلس بالكنبة الخلفية من السيارة لم تستجب 

تماًما.
حاول���ت "بتلر" والراكبون اآلخرون في الس���يارة أن يقوموا بعملية اإلنعاش القلبي 
الرئوي ل� الشابة البالغة من العمر 18 عاًما حتى وصل المسعفون إلى مكان الحادث.

ونقل جميع ركاب السيارة إلى المستشفى، ولسوء الحظ ، تم إعالن وفاة آبي الحًقا، 
وقد كشف تشريح الجثة أن المراهقة توفيت متأثرة بجروح متعددة.

فيما قالت الشابة صاحبة السيارة للشرطة :" أنهم كانوا يستمعون إلى الموسيقى 
ويضحكون قبل الحادث، كما أنها تقود في هذه المنطقة ألول مرة  ولم تكن على 

علم باالنحناء حتى فوات األوان".

شاب تركي يحتال على 80 ألف شخص بطريقة ال تصدق بعد ساعة من اجتياز اختبار القيادة.. شابة 
تتسبب في وفاة صديقتها بـ »السيارة«

لندن/ االستقالل: 
 رغم أن عمرها لم يتعد ال� 5 أشهر، تعيش الرضيعة البريطانية 
ليكسي رولينز مأساة بمعنى الكلمة حيث يسوء وضعها الصحي 
نتيجة إصابتها بخلل التنسج الليفي المعظم المترقي، أو المرض 
المعروف باس���م »FOP«، فحياتها مهددة بشكل مستمر لعدم 

وجود عالج له حتى اللحظة الحالية.
وحسب ما ورد في صحيفة »ذا صن« البريطانية في أبريل الماضي، 
أوضحت األشعة الس���ينية أن ليكسي مصابة بورم في قدميها، 
وبعد إرسال األشعة إلى معمل متخصص في لوس أنجلوس تبين 

 .»Ossificans Progressiva« إصابتها ب�مرض
والح���ظ وال���د الطفل���ة والمعروف باس���م »ديف« م���ن مقاطعة 
هيرتفوردشاير البريطانية، أن أصابع قدم طفلته ال تبدو طبيعية، 
وإبهامها أيًضا، كما كانت قليلة الحركة وليست مثل أقرانها في 

ذلك العمر منذ والدتها في 31 يناير الماضي. 
ويضيف والد الطفلة الرضيعة أن حالة طفلته نادرة جًدا؛ فال تؤثر 
سوى على واحد فقط من بين كل مليوني شخص، وتتسبب هذه 

الحالة في تحجر جسد المريض بها.

وينوه والد الطفلة الرضيعة: »أصيبت ابنتي بالمرض الذي يجعل 
العظام تنمو داخل العضالت واألنس���جة تدريجًي���ا مثل األوتار 
واألربطة، وبالتالي ال يمكنها العيش بش���كل طبيعي أبًدا، ولذلك 
فإن جسدها يتحول إلى حجر، فنمط حياتها مقيد، فلن تستطيع 
الحص���ول عل���ى أي حقن أو تطعيم���ات ، كما أنها ال تس���تطيع 

اإلنجاب«.
ومن جانبها، تش���ير والدة الطفلة والبالغة من العمر 29 عاًما إلى 
بداية اكتشاف معاناة رضيعتها، قائلًة: »قيل لنا في البداية، بعد 
األشعة السينية أنها مصابة بمتالزمة ما ولن تمشي، و لم نصدق 
ذلك ألنها قوية جس���دًيا في الوقت الحالي، وترفس بس���اقيها 
فقط، لكن قمنا بالعديد من األبحاث في ش���هر مايو الماضي، ثم 
اكتشفنا إصابتها بالمرض النادر وكان علينا إجراء اختبار جيني، 

والمزيد من األشعة السينية«.
ولفت���ت أم الطفلة الرضيعة أنه بعد عرض الطفلة على أخصائي 
كبي���ر في طب األطفال في المملكة المتحدة أكد أنه خالل حياته 
المهنية التي اس���تمرت 30 عاًما، لم يَر قط حالة كهذه، وهذا هو 

مدى ندرة األمر، وما تزال أسباب اإلصابة بالمرض مجهولة.

مدريد/ االستقالل: 
طور زوجان إسبانيان نظارات متطورة لتمكين ابنهما الذي 
يعان���ي إعاقة بصرية م���ن تدبر أموره بنفس���ه، في ابتكار 

عرضاه خالل معرض برشلونة لألجهزة المحمولة.
وق���ال مهندس الكهرباء اإلس���باني جاوم���ي بويغ لوكالة 
فران���س برس "كان هن���اك نقص على ه���ذا الصعيد في 
السوق. األشخاص ذوو القدرات البصرية الضعيفة لم يكن 
لديهم س���وى العصي وكالب اإلرش���اد لمساعدتهم على 

التنقل. ال شيء أكثر من ذلك".
وهو أنشا مع زوجته الطبيبة كونستانزا لوسيرو، سنة 2017 
شركة "بييل غالسز" التي سمياها تيمنًا بابنهما، غير أنهما 

طورا ابتكارهما الجديد للنظارات هذا العام.
وبعد بلوغه عامه الثاني، بدأ والدا الطفل يقلقان من سقطاته 

المتكررة والصعوبات التي يواجهها في صعود الساللم.
وبعد عرضه على األطباء، تم تش���خيص إصابة الطفل بييل 
بضعف البصر بسبب مش���كلة في العصب البصري، وهي 
مشكلة أكثر انتشارا من فقدان البصر الكلي وتجعل من كل 

المهام اليومية تحديا حقيقيا.
وال يمك���ن معالج���ة هذه اإلعاق���ة البصرية بالنظ���ارات أو 
بالجراح���ة، كما لم يكن هن���اك أي تكنولوجيا لمس���اعدة 

األشخاص الذين يعانون هذه الحاالت.
ويش���به الجهاز الذي طورته "بييل غالس���ز" خ���وذة للواقع 
االفتراضي أو أللعاب الفيديو. وهو يستخدم تقنيات الرؤية 
ثالثية األبعاد والذكاء االصطناع���ي والواقع المعزز لعرض 
نص���وص وصور وفيديو ف���وق الصورة الفعلي���ة، لتمكين 
الش���خص من رصد العوائق أو قراءة اللوحات على الطريق، 

على سبيل المثال.
وقد احت���اج الزوجان إلى اس���تثمار 900 ألف ي���ورو. وهما 
دفع���ا 65 ألف يورو من مدخراتهم���ا فيما جمعا الباقي من 

مؤسسات عامة وعن طريق التمويل التشاركي.
وح���از المنتج على موافقة االتحاد األوروبي، وس���ُيطرح هذا 
العام في أس���واق إس���بانيا والدنمارك، بس���عر 4900 يورو 
لزوجي النظارات اللتين يتعين ضبطهما بحس���ب حاجات 

كل مستخدم.

 زوجان إسبانيان يبتكران نظارات 
لمساعدة ابنهما على استعادة بصره

جسدها يتحجر.. مأساة رضيعة 
بريطانية بسبب مرض نادر


