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رام الله/ االستقالل:
قرر األس����رى اإلداريون في سجون 
االحتالل، الشروع بخطوات نضالية 

لمواجهة االعتقال االداري.
وأفاد نادي األسير الفلسطيني، بأن 
151 أسيًرا إدارًيا في سجن »عوفر« 

قرروا إرجاع وجب����ات الطعام، اليوم 
الثالثاء، كخطوة أولية.

وأشار النادي إلى أن هذه الخطوة 
تع����د بداي����ة لخط����وات نضالية 
سياس����ة  لمواجه����ة  واس����عة 

االعتقال اإلداري.

األسرى اإلداريون يقررون البدء بخطوات 
نضالية لمواجهة االعتقال اإلداري

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
اصيب،  يوم أمس، س���تة ش���بان بالرصاص الحي 
بينهم فت���اة، خالل مواجه���ات اندلعت مع قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، في مدين���ة جنين. وذكرت 

مصادر محلية، أن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص 
الحي في منطقة القدم واليد والصدر، بينهم الفتاة 
آية غازي الس���وقي، التي أصيبت برصاصة بالقدم 
اليسرى وهي داخل منزلها، خالل المواجهات التي 

اندلعت عقب اقتحام ق���وات االحتالل أحياء جبل 
أب���و ظهير والجابريات وش���ارع جنين – نابلس في 

مدينة جني���ن. وأضافت المصادر، أن 
"مس���تعربين" اختطفوا ثالثة شبان، 

مستوطنون يقتحمون األقصى ومقامات تاريخية بنابلس
إصابات خالل مواجهات في جنين واالحتالل  يجبر مقدسيين 
على هدم منزليهما ويهدم منشآت سكنية وتجارية في الضفة

أبو بكر لـ »االستقالل«: ملتزمون بدفع 
مخصصات األسرى والشهداء مهما كلف الثمن

الضفة المحتلة - غزة/ قاسم األغا: 
أّكد رئيس هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين الفلس����طينية 
اللواء قدري أبو بكر، أن دولة االحتالل اإلس����رائيلي ستفش����ل 

ف����ي تحقيق أهدافها، من وراء قرصنة األموال الفلس����طينية، 
المخصصة لألسرى والشهداء.  وقال اللواء أبو 
بك����ر في مقابلة مع صحيفة االس����تقالل أمس 

رام الله/ االستقالل:
قمعت قوات االحتالل مساء االثنين، وقفة عند سجن »عوفر« قرب 
مدينة رام الله للمطالبة باإلفراج عن القيادية في الجبهة الشعبية 

االحتالل يقمع وقفة عند سجن 
»عوفر« للمطالبة باإلفراج عن جرار 

د. القططي يدعو لتشكيل جبهة وطنية 
مقاومة تضم كل من يؤمن بمشروع التحرير

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلس����طين الدكتور وليد الُقططي »إن الحالة الفلسطينية 

تتطلب تش����كيل جبه����ة وطنية مقاوم����ة، وحركة تحرير 
 مْن يؤمُن بمشروِع التحرير 

َّ
وطني، تضُم كل

والمقاومة من فصائل المنظمة وغيرها، بما 

مختصان: »اللجنة االقتصادية المشتركة« 
تمسك بالتبعية لالقتصاد االسرائيلي

غزة/ دعاء الحطاب:
ح���ذر مختصان بالش���أن االقتص���ادي، من خطورة تش���كيل 
السلطة لجنة اقتصادية مش���تركة مع االحتالل اإلسرائيلي، 

الجهاد اإلسالمي: وقف اقتحامات 
المدن ال يكون بالتفاوض واالستجداء

الكسواني: االحتالل يحاول فرض 
واقع جديد في المسجد األقصى

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس اللجن���ة القطرية إلعادة إعمار غزة الس���فير محمد العمادي 
أن ب���الده تبذل جهودًا كبيرة م���ع كل األطراف لضم���ان تثبيت وقف 

العمادي خالل لقائه بالسنوار: قطر تبذل 
جهودًا لضمان عدم تجدد جولة التصعيد

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين يوم أمس، أن واجب المقاومين 
وكل من يحمل الس���الح هو مواجهة العدو االسرائيلي، مشددة على أن وقف 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم أمس، عن تسجيل 64 إصابة 
جديدة بفي���روس "كورونا" بعد فح���ص 3335 عينة في الضفة 

الصحة: 64 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

قو�ت �الحتالل تعتدي على م�سن فل�سطيني خالل �قتحاهما مدينة يطا باخلليل �أم�س

0303 06

غزة/ االستقالل:
أكد الناطق العس���كري باس���م س���رايا القدس الذراع العسكري 
لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، أبو حمزة، امس االثنين، 

هناك صواريخ لم تدخل الخدمة بعد

أبو حمزة: المقاومة الفلسطينية أفشلت 
عمل القبة الحديدية »اإلسرائيلية« 
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وأضاف "كل أشكال اإلرهاب وسياسات السطو 
والقرصنة لن تثنينا ع���ن االلتزام بهذا الحق، 
ولن تزيدن���ا إاّل قّوة نحو تقديم كل أش���كال 
الدعم والمس���اندة ألس���رانا األبط���ال، الذين 
دفعوا أغلى ما يملك���ون من أجل حرية وكرمة 

شعبهم".
وأش���ار إلى أن "استهداف األسرى والشهداء، 
ُيعد حلقة في مسلسل طويل من استهداف 
االحتالل المتواصل لشعبنا بمختلف مكوناته، 
منذ النكبة الفلس���طينية سنة 1948، في كل 

جغرافيا فلسطين التاريخية".  
ونّبه إلى أن موقف المجتمع الدولي "الصامت 
والمتفّرج" إزاء انتهاكات وجرائم وسياس���ات 
"إس���رائيل" العدوانّية؛ دفعه���ا للتغّول أكثر 
ا إلى تكثيف  تجاه الحقوق الفلسطينية، داعّيً
الجهود على المستويات كاّفة؛ وصواًل للضغط 
ومحاس���بة دول���ة االحتالل ف���ي كل المحافل 
الدولّي���ة، التي تتعامل وفق منطق أنها "دولة 

فوق القانون".    
وف���ي وقت س���ابق، قال رئي���س الحكومة 
بالضفة المحتلة محمد اش���تّية، إن مجموع 
ما س���رقته "إس���رائيل" من أموال الضرائب 
الفلسطينية منذ عام 2019، بلغ 851 مليون 
"لوقف  بالتدخ���ل؛  العالم  ش���يقاًل، مطالًبا 

اقتطاع األموال بصورة غير قانونية".
وأضاف اش���تّية في مس���تهل الجلس���ة 
األس���بوعية لحكومته برام الل���ه أمس، أن 
الس���رقة تأتي على خلفي���ة "االلتزام بدفع 
مستحقات أسر الشهداء والجرحى"، مشيًرا 
إل���ى أن الحكومة "س���تدرس م���ا يلزم من 

إجراءات لمواجهة القرار".
وألمح إل���ى أن حكومته وبعد ق���رار اقتطاع 

أموال المقاّصة "تقف أمام موقف صعب، وفق 
تعبيره، خصوًص���ا في ضوء عدم صرف أموال 
المانحين هذا العام، واالس���تمرار في تمويل 

القدس وقطاع غزة ومناطق ج".

واألحد الماض���ي، صّدق ما يس���مى المجلس 
الوزاري المصغر للش���ؤون األمنية والسياسية 
لدى دول���ة االحتالل )الكابين���ت( على خصم 
مبلغ 597 مليون ش���يقل، من أموال الضرائب 
الفلس���طينية المعروفة ب���� "المقاّصة"، وهي 

ا للس���لطة  أم���وال يجبيها االحتالل ش���هرّيً
الفلسطينية، وتقدر بنحو 188 مليون دوالر، 

مقابل عمولة %3.
ويبّرر االحتالل هذا القرار، الذي ُيعد األول في 
عهد الحكومة الجديدة بزعامة المس���توطن 
المتطّرف "نفتالي بيني���ت"، أنها تخصص 
لصرف مستحقات األس���رى وأسر الشهداء 

الفلسطينيين.
وج���اء ق���رار التصديق على خص���م األموال، 
ف���ي أعقاب تقرير قّدمة وزي���ر الحرب "بيني 
غانتس"، عن األموال التي تصرفها الس���لطة 
الفلس���طينية لألس���رى وعائالت الشهداء، 
تطبيًقا لقانون أقّره كنيست االحتالل سابًقا، 

والمعروف ب�"قانون مكافحة اإلرهاب".
ويؤدي خص���م االحتالل المتك���رر من أموال 
المقاّص���ة الت���ي تش���كل حوال���ي 68% من 
اإلي���رادات العام���ة تح���ت ذرائ���ع متعددة؛ 
لتفاقم األزمة المالية للس���لطة الفلسطينية، 

ما قد يؤدي إلى ع���دم تمكنها من دفع كامل 
رواتب ومستحقات موّظفيها ال سيما بالضفة 

المحتلة.
وكانت الس���لطة رفضت بمايو )أّي���ار( 2020 
استالم أموال الضرائب الفلسطينية من دولة 
االحتالل لنحو 7 شهور متتالية؛ تنفيًذا إلعالن 
الرئيس محمود عباس في حينه، االنس���حاب 
م���ن االتفاقيات كاّفة الموقعة بين س���لطته 
ا على  والحكومتين اإلسرائيلية واألمريكية؛ رّدً
إعالن "تل أبيب" نيتها ض���م أجزاء كبيرة من 

الضفة المحتلة وغور األردن.
لكن الس����لطة م����ا لبثت أن أعلن����ت يوم 17 
نوفمبر )تش����رين الثاني( م����ن العام ذاته، 
استئناف العالقات كافة مع دولة االحتالل؛ 
لتحّول األخيرة عل إثر ذلك المبالغ المتراكمة 
م����ن المقاصة، والتي بلغ����ت قيمتها ثالثة 
مليارات و768 مليون ش����قل )حوالي 1.14 

مليار دوالر(.

أبو بكر لـ »االستقالل«: ملتزمون بدفع مخصصات األسرى والشهداء مهما كلف الثمن
ال�سفة املحتلة - غزة/ قا�سم الأغا: 

اأّكد رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين الفل�سطينية اللواء 
ق��دري اأب��و بك��ر، اأن دولة الحت��ال الإ�سرائيل��ي �ستف�سل يف 

حتقي��ق اأهدافه��ا، م��ن وراء قر�سن��ة الأم��وال الفل�سطيني��ة، 
املخ�س�سة لاأ�سرى وال�سهداء.  وقال اللواء اأبو بكر يف مقابلة 
مع �سحيفة ال�ستقال اأم���س: »اإن قر�سنة الحتال لأموال 

ال�سع��ب الفل�سطيني، �سيا�سة قدمية جدي��دة، ترمي لتجرمي 
ن�س��الت �سعبن��ا؛ لكّنن��ا م�ستم��رون يف تاأدي��ة ه��ذا الواج��ب، 

ملقاتلي احلرّية، مهما كلّفا ذلك من ثمن«.

غزة/ االستقالل:
ق����ال عض����و المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين الدكتور وليد الُقططي "إن 
الحالة الفلسطينية تتطلب تشكيل جبهة وطنية 
 مْن يؤمُن 

َّ
مقاومة، وحركة تحري����ر وطني، تضُم كل

بمش����روِع التحرير والمقاومة من فصائل المنظمة 
وغيرها، بما فيهم ثوار حركة فتح وأحرارها، وفصائُل 
الُمقاومِة الوطنيِة ذات المرجعية اإلس����المية، وفي 

مقدمتها حركتا الجهاد وحماس".
وش����دد الدكتور الُقطط����ي خالل ندوة سياس����ية 
بعن����وان "مس����تقبل منظم����ة التحرير ف����ي ضوء 
المتغي����رات الحاصل����ة" نظمه����ا مركز فلس����طين 
للدراس����ات والبحوث" على ضرورة أن ترتكز الجبهة 
الوطنية المقاوم����ة وحركة التحري����ر الوطني على 
أس����اِس الميثاق الوطن����ي الفلس����طيني األصلي 
وركيزتي الصم����ود والمقاومة، ووحدة فلس����طين: 
"األرض والش����عب والقضي����ة، وأه����داف التحرير 

والعودة واالستقالل".
وأوضح دكتور الُقططي، أن "العمق االس����تراتيجي 
للجبهة الوطنية المقاومة ومشروع التحرير الوطني 
يكون العمق العربي واإلسالمي، وفي طليعته محور 
المقاومة وكل من يدعم مش����روع التحرير المقاوم 
إل����ى جانب حل����ف القدس ف����ي كل مكوناته: دول 
ُممانعة، وح����ركات ُمقاومة، والس����يما إيران الدولة 
والثورة، والجهاد اإلسالمي الحركة والفكرة، ليكون 

ه����ذا الحلف واضحًا ومتميزًا عن )حلف أورش����ليم( 
الصهيو أميركي. وأش����ار الدكتور الُقططي إلى أن 
اس����تراتيجية "الجبهة الوطنية" يج����ب أن تكون 
في مس����ارين، الجهاد داخل فلس����طين الستنزاف 
العدو عبر )المشاغلة المستمرة(، والجهاد من خارج 
فلس����طين من خالل )االس����تعداد للمعركة الكبرى 

بالُمراكمة(.
وش����دد الدكتور القططي، على أن مشروُع التحريِر 
بعَد معركِة )سيف القدس( شهَد تحّواًل مهمًا، وال 
ينبغي لُه أْن يرهَن مشروَع التحريِر بمنظمِة التحريِر 
الفلس����طينية وجودًا أو عدمًا، وال ينبغي له أْن يظَل 
رهينًة لفريٍق رهَن نفس����ُه والقضيَة الفلسطينية 
لفكٍر سياس����ٍي عقيم، ومش����روٍع سياس����ٍي فاشل، 

ومصلحٍة نخبويٍة ضيقة، فمشروع التحرير بقيادِة 
الُمنظمِة ال ُيمكن أْن ُيستأنَف إالَّ إذا عادْت الُمنظمُة 

لتكوَن بيتًا للكِل الفلسطيني.
وأوضح الدكت����ور الُقططي أنه ال قيمة وال تقديس 
لألطر الوطنية، أو المسميات السياسية؛ إذا ُفِرَغْت 
من مضامينه����ا الثوري����ة، وتخلت ع����ن أهدافها 
التحررية، مع إشارته إلى أن منظمة التحرير فقدت 
الشرعية الثورية والشعبية؛ الثورية حينما تخلت 
عن الكفاح المس����لح، وعندما تحولت إلى مؤسسة 
تجرم الكفاح، وفقدت ش����رعيتها الشعبية كونها 
ال تمثل كل الشعب الفلسطيني، والبتالع السلطة 
للمنظمة، إذ تجاهلت فلسطينيي الخارج، وأخرجت 

فلسطينيي الداخل المحتل، بموجب اتفاق أوسلو.
وش����دد الدكتور القططي، على أن الحركة الوطنية 
تخ����وض معركتها بعيدًا ع����ن المنظمة؛ في حين 
تم����ارس المنظمة س����لوكًا أمنيًا وسياس����يًا بعيد 
كل البع����د عن المنطلقات الوطني����ة األصلية، مثل 

التنسيق األمني وغيره.
وش����دد الدكتور القططي عل����ى أن موقف الجهاد 
اإلس����المي التقليدي من المنظم����ة يرفض إيجاد 
كيان وطني سياس����ي س����واٍء بديل يحل محلها، أو 
م����وزٍا يتصارع معها، على فرض إمكانية إصالحها؛ 
لتكون قائدة للمش����روع الوطني الفلسطيني على 
أس����اس الميثاق الوطني 1968م، ولتكون بيتًا لكل 

الفلسطينيين في جميع مناطق تواجده.

الخليل / االستقالل:
 نظم مس����توطنون مدججون بالسالح يوم أمس، 
بحماية قوات االحتالل اإلس����رائيلي مسيرة على 
معبر الظاهري����ة »ميتار« جن����وب الخليل جنوب 
الضفة الغربية، واغلقوا الطريق في كال االتجاهين. 

وذكرت مصادر محلية ، أن المستوطنين وبحماية 
جنود االحتالل اغلقوا طريق الظاهرية السبع في 
كال االتجاهين، ومنعوا المواطنين عبورها ورفعوا 
اعالمه����م وهتفوا ضد العرب ووجهوا الش����تائم 

للفلسطينيين.

ويس���لك اآلالف م���ن العمال من بل���دات وقرى 
جنوب الخليل ممن يمتلك���ون تصاريح للعمل 
داخ���ل أراضي ع���ام 48 يوميًا من خ���الل معبر 
»ميتار«، وسط إجراءات مشددة ومالحقة من قبل 

قوات االحتالل.

رام الله/ االستقالل:
قمعت قوات االحتالل مساء االثنين، وقفة عند سجن »عوفر« قرب مدينة رام الله للمطالبة 

باإلفراج عن القيادية في الجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار.
وجاءت المطالبة باإلفراج عن جرار كي تشارك في تشييع جثمان ابنتها سهى )31 عاًما( 

والتي وافتها المنية أمس االول.
وتجمع عش���رات الشبان أمام بوابة السجن الش���مالية وهتفوا بعبارات تدعو لإلفراج عن 
جرار، وسط حالة من الغضب على استمرار اعتقالها، ولكي تشارك في وداع ابنتها التي 

قضت وهي رهن السجون.
ودفعت قوات االحتالل بقوة شرعت بإطالق القنابل الغازية على المشاركين في الوقفة، 

ما أدى لتفريقهم من المكان.
وفي ذات الس���ياق اعلنت مصادر عبرية مساء أمس ، ان سلطات االحتالل رفضت رسميا 
طلب اخالء س���بيل االسيرة خالدة جرار للمشاركة في تشييع ابنتها سهى، التي توفيت 

يوم االحد.
و وفقا للمصادر، فإن مصلحة السجون رفضت اطالق سراح جرار رغم الكثير من التدخالت 

التي اجرتها عدة جهات من اجل السماح لجرار بتوديع ابنتها.
يش���ار الى أن النائبة خالدة جرار، هي قيادية في الجبة الشعبية وتقضي حكما بالسجن 
24 ش���هرا في سجون االحتالل االس���رائيلي. وكانت قوات االحتالل اعتقلتها في أواخر 

أكتوبر 2019.

القدس المحتلة / االستقالل:
م���ن المقرر افتتاح مقر الس���فارة اإلماراتية ف���ي »تل أبيب«  يوم غ���د األربعاء، بحضور 
شخصيات رس���مية رفيعة. وذكرت القناة »20« العبرية، أن مراسم االفتتاح سيحضرها 
كبار مسؤولي السلك الدبلوماسي. كما سيحضر المراسم رئيس الكيان الجديد »يتسحاك 
هرتسوغ« وأعضاء كنيست وخاصة من أحزاب اليمين. ووقعت اإلمارات و«إسرائيل« اتفاق 

تطبيع في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن برعاية أميركية.

االحتالل يقمع وقفة عند سجن 
»عوفر« للمطالبة باإلفراج عن جرار 

د. القططي يدعو لتشكيل جبهة وطنية مقاومة تضم كل من يؤمن بمشروع التحرير

افتتاح سفارة اإلمارات 
في »تل أبيب« غدًا مستوطنون ينظمون مسيرة على معبر واد الخليل ويغلقون طريق الظاهرية السبع
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ولطالما لّوحت الس���لطة الفلس���طينية بخط���ة "االنفكاك 
االقتصادي" عن إسرائيل، وتغّنت بذلك الشعار وخصوًصا 

في عهد رئيس الحكومة الحالي.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مؤخرًا، إنه جرى االتفاق 
بي���ن وزير التعاون اإلس���رائيلي عيس���اوي فري���ج، ووزير 
الش���ؤون المدنية بالحكومة الفلسطينية حسين الشيخ، 

على تشكيل لجنة اقتصادية فلسطينية- إسرائيلية.
وتنص مبادرة الس���لطة على أن تتألف اللجنة المشتركة 
من عدد متس���اٍو من األعضاء من الجانبين، ويس���مح لكل 
جانب بطل���ب عقد اجتماع لرصد، أو مناقش���ة الصعوبات 
الناش���ئة في عدد م���ن القضايا االقتصادية المكرس���ة 
في البروتوك���ول، أو الترويج لقضايا متعلقة بالمش���اريع 
السياحية والتنمية الزراعية واإلشراف البيطري والصناعة.

تعميق التبعية االقتصادية 
المخت���ص بالش���أن االقتصادي أس���امة نوف���ل، يرى أن 
تشكيل الس���لطة الفلسطينية لجنة اقتصادية مشتركة 
مع االحتالل، ينس���ف ما يسمي ب�"االنفكاك االقتصادي"، 
وُيعم���ق التبعية لالقتصاد اإلس���رائيلي وهذا ما ال يصب 
بمصلحة االقتصاد الفلس���طيني، عل���ى الرغم من أنها قد 

تزيد من إيرادات السلطة.  
وأوض���ح نوفل خ���الل حديث���ه ل�"االس���تقالل"، أن اللجنة 
االقتصادية المش���تركة نص عليه���ا بروتوكول باريس 
االقتصادي، بهدف متابعة أعم���ال العالقة االقتصادية 
بين الس���لطة الفلس���طينية و"إس���رائيل"، إال أن األخيرة 

ُتماطل بتطبيقها منذ عام 1994. 
ويذك���ر أن اتفاقي���ة باري���س االقتصادية ه���ي الملحق 
االقتص���ادي التفاقي���ات أوس���لو التي تعنى بالش���ئون 
االقتصادي���ة وتطوير االقتص���اد الفلس���طيني في ظل 

االحتالل.
ونوه نوفل، إلى أن الس���لطة ُتعاني من عجز مالي كبير بلغ 
ذروت���ه في عام 2021، ويقدر قيمت���ه بحوالي 900مليون 

دوالر، إضافة ال���ى أنها باتت مديونه للبن���وك ب�23مليار 
دوالر، هذه المؤشرات الخطيرة دفعت السلطة الى البحث 
في العديد من الملفات التي أهملها االحتالل اإلسرائيلي 

دون النظر الى "االنفكاك االقتصادي".
وبين أن الس���لطة تهدف عبر اللجنة الس���ترجاع الملفات 
العالقة من���ذ 14عاما والحصول على اس���تحقاقات مالية 
متراكمة لدى االحتالل لم تنح في الحصول عليها س���ابقا 
ألس���باب سياس���ية، والمقدرة قيمتها المالي���ة نحو 10 
مليارات دوالر، من أهمها "ملف الرس���وم المتراكمة التي 
ُتحصلها "إس���رائيل" نيابة عن الس���لطة تحت مس���مى" 
براءة المس���افرين" منذ عام 2008، وتقدر نحو 740 مليون 
ش���يكل، كذلك ملف تقليص نسبة العمولة التي يحصل 

عليها االحتالل من أموال المقاصة من )3 ل�1%(".
وأش���ار الى أن اللجنة االقتصادية المش���تركة من شأنها 
أن ُتضيف م���ا يقارب 500 مليون دوالر س���نوية لخزينة 

السلطة.  
كما تس���عى الس���لطة ال���ى أن ُتثبت لالحت���الل واإلدارة 
االمريكي���ة أنه���ا ل���ن تنف���ك اقتصاديًا ع���ن االقتصاد 
اإلس���رائيلي، ُمحذرًا من التداعيات الخطيرة المترتبة على 
هذه الخط���وة، والمتمثلة ب�" تع���زز التبعية االقتصادية 
لالحت���الل، وضرب المنت���ج المحلي، وقل���ة الناتج المحلي 
اإلجمال���ي، وزي���ادة العجز بالمي���زان التج���اري لمصلحة 

االحتالل اإلسرائيلي.
ليست وليدة اللحظة

وبدوره، أكد األكاديمي والمختص في الشأن االقتصادي 
نائل موس���ى، أن الحديث عن لجنة اقتصادية مش���تركة 
"لي���س ولي���د اللحظ���ة"، فقد ج���رى االتف���اق عليها في 
بروتوك���ول باريس قبل أكثر م���ن ربع قرن من الزمن، اال أن 

االحتالل يتنصل منه. 
وأوضح موس���ي خالل حديثه ل�"االس���تقالل"، ان مطالبات 

الس���لطة بإعادة إحياء اللجنة االقتصادية، يهدف لزيادة 
رت كثيًرا خ���الل الفترة  إيراداته���ا المادي���ة التي تض���رَّ
الماضية، إضافًة إلش���عار المواطنين في الضفة الغربية 
بتحس���ينات اقتصادية تقلل من حالة اإلحباط والغضب 
في الش���ارع الفلسطينيين عقب األحداث األخيرة " فشل 
االنتخابات، وقم���ع المتظاهرين بالضف���ة واالعتداء على 

المعارضين".
واعتب���ر أن الحدي���ث ع���ن تحس���ينات اقتصادية يؤكد 
االستمرار على العمل ببروتوكول باريس االقتصادي، دون 
النظر ل� "االنفكاك االقتصادي" الذي نادت به السلطة عام 
2020، منوهًا الى أن "االنفكاك االقتصادي" ليس ش���عارا 
نتغنى به، "فبدء العمل ب���ه بحاجة القتصاد قوي ومتين 

تستند عليه السلطة، وهذا غير موجود حاليا".
وفيما يتعلق بأموال المقاصة، قال موس���ي:" ال يمكن أن 
يم���ر اجتماع بين الس���لطة وإس���رائيل دون الحديث عن 
أم���وال المقاصة، والتي تعتبر العم���ود الفقري إليرادات 

السلطة".
وأشار الى أن اقتطاع "إسرائيل" الشهري ألموال المقاصة، 
ضاعف األزمة المالية لخزينة الس���لطة، األمر الذي دفعها 
للبحث ع���ن بدائل مالي���ة كالدعوة لعودة المس���اعدات، 
وتس���هيل حركة البضائع لمضاعفة اإلي���رادات المحلية، 

وغيرها من الطرق. 
وُتمثل أموال المقاصة أكثر من %60 من مجمل ميزانية 
السلطة، وبدونها لن تستطيع السلطة اإليفاء بالتزاماتها 

المالية ورواتب موظفيها. 
واعتبر موس���ي أن التبعية االقتصادي���ة التي صنعتها 
"إسرائيل" عبر اتفاقية باريس، من أسوأ االتفاقيات التي 
تستنزف وتس���لب أموال الشعب الفلسطيني، وتبقيهم 
في عب���اءة االحتالل، متوقع���ًا  أال توافق إس���رائيل على 
تس���هيالت تجارية كبيرة للس���لطة، وإن حدث ذلك فان 

المقابل كبير. 

االحتالل هو المستفيد األكبر

مختصان: »اللجنة االقتصادية المشتركة« تمسك بالتبعية لالقتصاد اإلسرائيلي
غزة/ دعاء احلطاب:

ح��ذر خمت�ص��ان بال�ص��اأن االقت�ص��ادي، م��ن خطورة 
ت�صكي��ل ال�صلط��ة جلن��ة اقت�صادي��ة م�صرتك��ة م��ع 
االحتالل االإ�صرائيلي، لتعميقها التبعية لالقت�صاد 
االإ�صرائيلي و�صرب املنتج املحلي، وقلة الناجت املحلي 

االإجمايل، وزيادة العجز بامليزان التجاري مل�صلحة 
االحت��الل االإ�صرائيل��ي، بالرغ��م م��ن اإيجابياته��ا 
يف زي��ادة اإي��رادات ال�صلط��ة.  واعت��ر املخت�ص��ان 
باأحادي��ث منف�صلة م��ع »اال�صتق��الل«، اأن »اتفاقية 
باري���س« وما نتج عنها من تبعية اقت�صادية �صنعتها 

»اإ�صرائي��ل«، م��ن اأ�ص��واأ االتفاقي��ات الت��ي ت�صتنزف 
وت�صل��ب اأم��وال ال�صع��ب الفل�صطين��ي، وتبقيه��م يف 
عب��اءة االحت��الل، و�صددا عل��ى اأن احي��اء اللجنة 
االقت�صادي��ة امل�صرتك��ة خط��وة يف اجت��اه ن�ص��ف ما 

ي�صمي ب�«االنفكاك االقت�صادي«. 

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين يوم 
أمس، أن واجب المقاومين وكل من يحمل الس���الح 
هو مواجهة العدو االس���رائيلي، مش���ددة على أن 
وقف اقتحام المدن والقرى والمخيمات في الضفة 

ال يتم عبر االستجداء والتفاوض.
وقال الناطق باس���م الحركة طارق سلمي:" إن وقف 
االقتحام���ات االس���رائيلية في الضف���ة ال يتم عبر 
االس���تجداء والتفاوض، وإنم���ا بالمواجهة والقوة، 

فهما السبيل الوحيد لردع االحتالل«.

ووجه س���لمي التحية للمقاومي���ن األبطال الذين 
تصدوا لجنود االحتالل أثناء اقتحامهم الغاش���م 
لمخي���م جنين يوم أمس، وأطلق���وا النار على تلك 
الق���وة الصهيونية التي اقتحمت المخيم العتقال 

شبابه وترويع اآلمنين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد مدير المس���جد األقصى المبارك الش���يخ عمر 
الكسواني، يوم أمس، أن المسجد األقصى سيبقى 
محافظا على هويته اإلس���المية رغ���م االقتحامات 
الت���ي تجرى بش���كل يوم���ي من قب���ل الصهاينة 

بحماية شرطة االحتالل.
وقالت الكس���واني في تصريح ل���ه، إن :" االحتالل 
يح���اول فرض واق���ع جدي���د باألقصى وه���ذا لن 

يثنى المس���لمين عن التواجد والرباط فيه" محذرًا 
االحت���الل من اقدام المس���توطنين عل���ى اقتحام 
األقصى في عيد األضحى أو التنغيص على عبادة 
المس���لمين  بيوم عرفة. وأضاف :" هناك اكثر من 
28 مشروعا تطويرا في األقصى ويتم تعطيلها من 
قبل االحتالل"، مطالبا بدعم عربي واسالمي للضغط 

من أجل ترميم األقصى.
وبين الكسواني أن  الدعوات لشد الرحال لألقصى 

يوم عرفة متعاهد عليها منذ س���نين ويتم إفطار 
الصائمي���ن ف���ي باح���ات األقص���ى، مؤك���دًا على 
ضرورة  التواجد باألقصى ليلة عرفة من الش���عائر 
والنسك التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه 
وس���لم. وأوضح أن اس���تهداف االحتالل للمنطقة 
الشرقية باألقصى يأتي في ظل محاوالت االحتالل 
االدعاء بتقصير األوقاف برعاية األقصى بالرغم من 

إعاقة االحتالل بترميم المنطقة.

الجهاد اإلسالمي: وقف اقتحامات المدن ال يكون بالتفاوض واالستجداء

حذر من اقتحام األقصى في عيد األضحى
الكسواني: االحتالل يحاول فرض واقع جديد في المسجد األقصى

غزة/ االستقالل:
أك���د رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة الس���فير محمد العم���ادي أن بالده تبذل 
جه���ودًا كبي���رة مع كل األطراف لضم���ان تثبيت وقف إطالق النار وع���دم تجدد جولة 
التصعي���د. وأضاف العمادي لدى لقائه رئيس حركة حماس يحيى الس���نوار في غزة 
االثنين حرص قطر على إدخال المس���اعدات اإلنسانية واإلغاثية العاجلة لسكان قطاع 
غزة في أسرع وقت. وناقش السفير العمادي مع وفد حماس األوضاع السياسية الراهنة 
وتطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية، معرًبا عن أمله في تحقيق االستقرار بعد 

جولة التصعيد األخيرة التي شهدتها األراضي الفلسطينية مؤخًرا.
وأك���د على وق���وف قطر بجوار أبناء الش���عب الفلس���طيني، واس���تمرار تقديم الدعم 
للفلس���طينيين على كاف���ة األصعدة، والذي كان آخره إعالن أمي���ر البالد تقديم منحة 

مالية بقيمة 500 مليون دوالر إلعادة إعمار غزة.
م���ن جهته، أكد الس���نوار أن الدعم الس���خي والمتواصل الذي تقدمه قطر للش���عب 
الفلس���طيني، هو تأكيٌد منه���ا على عمق العالق���ة وثبات الموق���ف الداعم للقضية 
الفلسطينية. واستعرض السنوار آخر مستجدات الحوارات األخيرة مع الجانب المصري 
واألطراف األخرى بش���أن التوصل التفاق التهدئة ورفع الحصار عن س���كان قطاع غزة، 
والتداعيات الخطيرة الستمرار تشديد الحصار على السكان، مشدًدا على تمسك كافة 
القوى الوطنية بضرورة تنفيذ التفاهمات وفتح المعابر وتقديم التس���هيالت الالزمة 

على كل المستويات.

العمادي خالل لقائه بالسنوار: قطر تبذل 
جهودًا لضمان عدم تجدد جولة التصعيد
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ممار�ضة/ ب�ضائع   
بلدية بيت الهيا

ا�شم امل�شروع: توريد عدادات كهرباء 
م�شبقة الدفع ملباين الكويت التجارية

ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مش���روع / توريد عدادات كهرباء مس���بقة 
الدفع لمباني الكويت التجارية.

1( تدعو بلدية بيت الهيا – المقاولين و/أو الموردين المؤهلين للتقدم لعطاء توريد 
عدادات كهرباء مسبقة الدفع بنظام الكرت لمباني الكويت التجارية من نوع هولي 2

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

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

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

2021/07/13 م إلى يوم اإلثنين الموافق 2021/07/26 م .
5( نس���خة كاملة م���ن العطاءات باللغ���ة العربية يمك���ن الحصول عليها 
للموردين/ المقاولين المهتمين من خالل تقديم طلب خطي على العنوان 
أدناه و مقابل دفع رس���م غير مس���ترد مقداره 50 ش���يكال و طريقة الدفع 
من خالل صندوق البلدية أو ش���يك مصدق أو الدفع لحساب البلدية )بنك 
فلسطين فرع جباليا حساب رقم 75900( نسخ العطاء ستكون متوفرة في 

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

7( التقدم بكافة الوثائق الالزمة كجزء من العطاء لتأكيد كافة المطلوبات أعاله. 
8( كل عطاء يجب أن يكون مصحوبا بتامين أولي قيمته )500 ش���يكل( على ش���كل 
كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق وصالحة لمدة 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف.
9( المشروع شامل الضرائب وعلى للموردين والمقاولين تقديم أسعارهم 

شاملة ضريبة القيمة المضافة و إحضار خصم مصدر ساري المفعول. 
10(   يجب أن تكون أسعاركم سارية المفعول لمدة 60 يومًا من تاريخ إقفال العطاء.
11( العط���اءات يجب أن تق���دم على العنوان أدناه قبل أو ي���وم االثنين الموافق 
2021/07/26 م الس���اعة 12 ظهرًا ، العطاءات االلكترونية غير مقبولة, العطاءات 
المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور الموردين 
أو ممثليه���م و الذي���ن يرغبون بذلك على العنوان :- ) بلدي���ة بيت الهيا- الطابق 

األول– قسم المشاريع( , الساعة 12 ظهرًا يوم االثنين الموافق 2021/07/26 م.
12( رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

13( العن���وان المش���ار إليه أعاله هو : ) قطاع غزة – محافظة ش���مال غزة – 
مدينة بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا (.

بلدية بيت الهيا

ممار�ضة/ ب�ضائع 
بلدية بيت الهيا

ا�شم امل�شروع: توريد مواد لزوم 
�شيانة الية من نوع فولفو للنفايات ال�شلبة

ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مشروع / توريد مواد لزوم صيانة الية من نوع 
فولفو للنفايات الصلبة.

1( تدع����و بلدية بيت الهيا – المقاولي����ن و/أو الموردين المؤهلين للتقدم 
لعطاء توريد مواد لزوم صيانة الية من نوع فولفو للنفايات الصلبة موديل 

.)tb1e2cua4sb136015( 1995 رقم الشاصي
2( العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية )NS( و حسب اآلليات المعتمدة 
لدى بلدية بيت الهيا , الشراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للموردين 

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

4(  المقاول���ون المؤهلون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من  )بلدية بيت 
الهيا / الدائرة الهندس���ية / قسم المش���اريع والعطاءات( ، هاتف:- )082478085(  
فاكس:- )082478752( ويمكنهم االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها حسب 
العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الس���اعة 8:0- صباحا و حتى الساعة 11:00 صباحًا من 
يوم الثالثاء الموافق تاريخ 2021/07/13 م إلى يوم االثنين الموافق 2021/07/26 م .
5( نس���خة كاملة م���ن العطاءات باللغ���ة العربية يمك���ن الحصول عليها 
للموردين/ المقاولين المهتمين من خالل تقديم طلب خطي على العنوان 
أدن���اه و مقابل دفع رس���م غير مس���ترد مقداره 50 ش���يكال و طريقة الدفع 
من خالل صندوق البلدية أو ش���يك مصدق أو الدفع لحس���اب البلدية )بنك 
فلسطين فرع جباليا حساب رقم 75900( نسخ العطاء ستكون متوفرة في 

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

7( التقدم بكافة الوثائق الالزمة كجزء من العطاء لتأكيد كافة المطلوبات أعاله. 
8( كل عطاء يجب أن يكون مصحوبا بتامين أولي قيمته )200 ش���يكل( على شكل 
كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق وصالحة لمدة 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف.
9( المش���روع شامل الضرائب وعلى للموردين والمقاولين تقديم أسعارهم 

شاملة ضريبة القيمة المضافة و إحضار خصم مصدر ساري المفعول. 
10(   يجب أن تكون أسعاركم سارية المفعول لمدة 60 يومًا من تاريخ إقفال العطاء.

11( العط���اءات يج���ب أن تقدم على العن���وان أدناه قبل أو ي���وم االثنين الموافق 
2021/07/26 م الس���اعة 12 ظهرًا ، العطاءات االلكتروني���ة غير مقبولة, العطاءات 
المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور الموردين 
أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلك على العنوان :- ) بلدية بيت الهيا- الطابق االرضي– 

مركز خدمات الجمهور( , الساعة 12 ظهرًا يوم االثنين الموافق 2021/07/26 م.
12( رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

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

بلدية بيت الهيا

 

 

دولة فل�ضطني
املجل�س االأعلى للق�ضاء

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�شية رقم 160/2021

نعلن للعموم انه معروض للبي���ع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضية التنفيذية رقم 160/2021 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ 
بالل عبد الرحم���ن محمد ابو داير والمنفذ ضده/ منير عبد الجواد س���ليم 
صالح باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لصفته ممثال عن ش���ركة منير عبد 
الجواد سليم صالح واوالده موجودات ومحتويات معرض الشنب لألدوات 
المنزلية الكائن بش���ارع الجالء بجوار محطة تمزاز للبترول وهي عبارة عن 
"1300كرس���ي بالستيك مستورد" فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه 
الحضور إل���ي دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي 
لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين بواقع 10% من قيمة التخمين وأن 
الرس���وم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري علما بان المزاد سينعقد 

الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس بتاريخ 12/8/2021م .

مامور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامى �ضلوحة

اإعالن فقد �شيك
تعلن ش���ركة الحياة انترناش���ونال الستيراد وتس���ويق المواد الغذائية 
يمثلها الس���يد / محمد مامون حمادة من س���كان غزة ويحمل هوية رقم / 
402917579 عن فقد  ش���يك ويحمل الرق���م التالي )30013148( قيمته 
)11390 شيكال( مس���حوبًا على بنك فلسطين والصادر من حساب شركة 
كيرفور التجارية لصالح ش���ركة انترناشونال الس���تيراد وتسويق المواد 
الغذائية مستحق بتاريخ 4/9/2021م   فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب 

مركز شرطة . وله جزيل الشكر  والتقدير .

رام الله / االستقالل:
أنهت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، الحبس المنزلي 
بحق البروفيسور عماد أحمد البرغوثي من رام الله، بقرار من محكمة 

"عوفر" العسكرية .
وأوضحت س���هير عس���اف زوجة البروفيس���ور البرغوثي أن محكمة 
"عوف���ر" قررت االكتف���اء بالمدة التي قضاها البرغوثي في الس���جن 
وهي 10 ش���هور ونصف، واالكتفاء بفترة حكم الحبس المنزلي 42 
يوًما. وأش���ارت إلى أن االحتالل أفرج عن زوجها قبل ش���هر ونصف، 
بعد أن أمضى 10 ش���هور ونصف في سجون االحتالل، ودفع غرامة 
مالية قدرها 5 آالف ش���يكل، ووقف تنفيذ 12 ش���هًرا لمدة خمس 

سنوات.
وبموجب ش���روط االحتالل وتهديداته، ُمن���ع البرغوثي من مغادرة 
أسوار منزله، وُحدد له مكاًنا محدًدا داخل منزله يحظر عليه اجتيازه، 
وإال ف���ان أي إخ���الل بذلك يعتبر خروًجا عن الش���روط، وبالتالي دفع 

غرامة مالية باهظة من قبل الكفالء، باإلضافة إلى اعتقاله.
واضطرت زوجته أو ش���قيقته مالزمته في المن���زل وعدم مغادرته، 
بموج���ب الحبس المنزلي، ألن���ه في حال اقتحمت ق���وات االحتالل 
المن���زل ولم تك���ن إحداهن فيه، ف���إن ذلك يعني دف���ع مبلغ كبير 

كغرامة مالية.
حال���ة الحبس المنزلي بحق البرغوثي األول���ى من نوعها في الضفة 
الغربي���ة، فغالًب���ا ما يف���رض االحتالل مث���ل تل���ك العقوبات على 
الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والداخل المحتل. وكانت 
قّوات االحتالل اعتقلت عالم الفلك والفيزيائّي الفلسطينّي المحرر 
البرغوثي )53 عاًما(، بتاريخ 2020/7/16 على حاجز بلدة عناتا شمال 

شرق القدس، وبتاريخ 2020/9/3 حولته لالعتقال اإلداري.
وس���بق أن اعتقل البرغوثّي في 6 ديس���مبر عام 2015، تحت طائلة 
االعتقال اإلدارّي الّتعّس���فّي، على معبر الكرامة األردنّي، بينما كان 
ف���ي طريقه لمؤتمر علمّي بدولة اإلمارات. وت���ّم الّتحقيق معه أثناء 
اعتقاله األّول عن مشاركته بتظاهرات ضّد العدوان اإلسرائيلي على 
قطاع غزة عام 2014. وفي عام 2016، أعادت قوات االحتالل اعتقاله 
على خلفية العديد من المنش���ورات عب���ر "الفيس بوك"، ليفرج عنه 
بعد قرابة الشهرين على اعتقاله، إثر حملة تضامنية دولية من قبل 

بعض األكاديميين.

االحتالل ينهي الحبس المنزلي 
بحق البروفيسور عماد البرغوثي

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ررت محكمة االحتالل "االس���رائيلي"، 
يوم أمس، تحويل األس���ير القيادي في 
حركة حماس منتصر ش���ديد لالعتقال 

اإلداري. وأفاد مكتب إعالم األس���رى، أن 
االحتالل حول األثنين األس���ير القيادي 
في حركة حم���اس منتصر ش���ديد من 
دورا جنوب���ي الخليل لالعتق���ال اإلداري 

لمدة 6 أش���هر. يذكر، أن قوات االحتالل 
االس���رائيلي اعتقلت القي���ادي منتصر 
ش���ديد قبل عدة ايام بعد االعتداء عليه 

بطريقة وحشية.

االحتالل يحول األسير منتصر شديد لالعتقال اإلداري

جنين/ االستقالل:
ش���اركت فعاليات محافظة جنين، أمس 
االثني���ن، ف���ي وقف���ة نظمته���ا جبهة 
النضال الشعبي لمناس���بة الذكرى ال�54 
النطالقتها، تضامنا مع األسرى القابعين 
في س���جون االحتالل في ظروف اعتقال 
سيئة وأوضاع صحية متردية، ويتعرضون 
القمع والتنكيل والتعذيب  أعمال  ألبشع 
والعزل االنفرادي. وأكد حكم طالب عضو 
المكتب السياس���ي للجبه���ة، أن قضية 
االس���رى هي واح���دة من اه���م القضايا 
التي تتصدر اهتمام كل بيت فلس���طين 
وتحظى باهتمام القيادة والقوى الوطنية، 
ما يتطلب تكثيف أنش���طة المس���اندة 
ألس���رانا لتحويل قضيته���م الى قضية 
رأي عام دولي ذات تأثير خارجي تتصدر 
جدول اعمال األم���م المتحدة والمنظمات 
الدولية وهيئات حقوق االنس���ان للدفاع 

عنها والضغ���ط على حكوم���ة االحتالل 
اإلس���رائيلي لإلف���راج عنه���م. ولفت إلى 
أن هناك خطرا محدق���ا يهدد حياة آالف 
األس���رى في ظل الجرائ���م التي ترتكب 
يوميا بحقهم، ما يتطلب تكثيف الجهود 

وب���ذل مزيد م���ن الحراك لمس���اندتهم 
والوقوف إل���ى جانبهم. وحم���ل حكومة 
االحتالل المس���ئولية الكامل���ة عن حياة 
األسرى، مؤكدا على أهمية انهاء االنقسام، 
باعتبارها صمام  الوطنية  الوحدة  وتعزيز 

األم���ان لقضيتن���ا الفلس���طينية، وهي 
المدخل والقوة الحقيقية في يد ش���عبنا 
إلجبار المجتمع الدولي لإليفاء بالتزاماته 
بالضغط على حكوم���ة االحتالل بتنفيذ 

قرارات الشرعية الدولية.

وقفــة فــي جنيــن تضامنــًا مــع األســرى



الثالثاء 3 ذو الحجة 1442 هــ 13 يوليو 2021 م

دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار منطقة نعليا المؤرخة في 
2021/7/12م تتضمن أن هاجر بنت محمد بن حسن الجداوي المشهورة 
طبق قد توفيت بتاريخ 2021/3/7م وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي 
في أخيها الش���قيق/ عبد الله بن محمد بن حسن الجداوي فقط وال وارث 
للمتوفي المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية حال 
حياته وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ النشر. وحرر في 2/ ذي الحجة 1442ه�/ الموافق 2021/7/12م.

قا�سي غزة ال�سرعي 
رائد حممد مطري

 دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية رفح
  املو�شوع / ن�شر اخطار تنفيذ بالن�شر امل�شتبدل

 الى المنفذ ضده / عماد الدين محمد عبد الرحمن حسين هوية : 410302798
أبلغ���ك طبق���ا لاللتزام المترتب علي���ك بموجب كمبيالة مح���ررة بتاريخ 
2018/6/28 بقيمة )2600 ش���يكل ( والمقامة بموجبها قضية تنفيذية 

رقم 2020/908 بداية رفح والمتكونة بين :
طالب التنفيذ / ياسر سعيد احمد البدرساوي هوية رقم : 413382391

والمنف���ذ ضده / المذكور اعاله , والذي يلزمك بدفع المبلغ المذكور اعاله 
باإلضافة للرسوم والمصاريف لصالح طالب التنفيذ .

ل���ذا نكلفك بالوفاء بالتزامك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة بداية 
رفح في غضون اسبوعين من تاريخ هذا االعالن واذا لم تحضر فان دائرة 

التنفيذ ستباشر اجراءات التنفيذ حسب األصول .

 ماأمور التنفيذ 

غزة/ االستقالل:
اإلس���المية  المقاوم���ة  نظم���ت حرك���ة 
)حم���اس(، ي���وم أم���س، وقف���ة لدع���م 
االحتالل  اإلداريين في س���جون  األسرى 
اإلسرائيلي، وإس���ناًدا للنائب المقدسي 

المعتقل محمد أبو طير.
وقال النائ���ب محمد فرج الغ���ول، خالل 
الوقف���ة التي ُنظمت أم���ام مقر الصليب 
األحم���ر بمدينة غ���زة، إن اعتقال النائب 
أبو طير "جريمة ضد الدبلوماسية الدولية 
وحصان���ة الن���واب وانته���اك للقان���ون 
الدولي". وذكر أن "هذه الجرائم يرتكبها 
االحت���الل من أجل تركيع أبناء ش���عبنا"، 
مش���يرًا  إلى أن النائب المقدسي الُمبعد 
محمد أبو طير لم يشفع له عمره الذي بلغ 
71 عاًما، وسنوات اعتقاله التي زادت عن 

36 عاًما، من إعادة اعتقاله إدارًيا.
ودعا الغول المؤسسات الحقوقية وأحرار 
العالم للتحرك "بصورة فورية إلنقاذ أبناء 
ش���عبنا من الموت البطيء في س���جون 
االحت���الل". وذك���ر أن االحت���الل يرتكب 
جريمة ضد اإلنسانية عندما يمنع النائب 
األس���يرة خالد جرار من وداع ابنتها التي 

ُتوفيت أمس األول.
وطال���ب الغ���ول الق���وى الفلس���طينية 
والمقاومة بالضغط عل���ى االحتالل بكل 
الوس���ائل لك���ي ُيرغم عل���ى اإلفراج عن 
كل األس���رى، وعل���ى رأس���هم األس���رى 
وتبيي���ض  المبعدي���ن،  المقدس���يين 
السجون من خالل صفقة تبادل جديدة.

بدوره ق���ال القيادي ف���ي حركة حماس 

األس���ير المحرر إياد أب���و فنونة، إن هذه 
الوقف���ة واجبة تجاه األس���رى جميعهم، 
نواًبا وإداريين ونس���اء وأطفال، مش���يًرا 
بس���جون  إدارًي���ا  أس���يًرا   520 لوج���ود 
االحتالل. وأوض���ح أن اختطاف االحتالل 
نواب ش���عبنا يهدف إلى تغييبهم عن 

المشهد بالضفة الغربية والقدس.
وانتقد أبو فنونة دور المؤسسات الدولية 

والقانونية الت���ي "تدعي مناصرة حقوق 
االنس���ان وتصمت على االعتقال اإلداري 
واختطاف النواب"، مح���ذرًا االحتالل من 

االستمرار بالتنكيل باألسرى.
ولف���ت إل���ى أن هذا التنكيل "س���يواجه 
باللغة المناس���بة التي يفهمها العدو"، 
مش���ددًا على أن "الحري���ة تنتزع ونعرف 

كيف ننتزعها".

وقفة لحماس بغزة دعمًا لألسرى اإلداريين وإسنادًا للنائب المعتقل أبو طير

رام الله/ االستقالل:
توف����ي مس����اء أمس، األمين العام للهيئة اإلس����المية المس����يحية لنصرة القدس 

والمقدسات الدكتور حنا عيسى في مدينة رام الله، عن عمر ناهز ال�64 عاًما.
ونعى الرئيس محمود عباس الراحل عيس����ى الذي كان عضًوا في المجلس الثوري 

لحركة »فتح«.
وأثن����ى عباس على مناقب الفقيد، الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق ش����عبنا، 

معرًبا عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد.
والراحل حنا عيسى أس����تاذ وخبير في القانون الدولي، من مواليد قرية عين عريك 
)1957( في محافظة رام الله والبيرة، وحاصل على شهادة أستاذ )لقب برفسور( من 
معهد القانون الدولي س����نة 1994، وله العدي����د من الكتب والمؤلفات منها كتاب 

»الشرق األوسط والقانون الدولي« وكتاب »القانون اإلداري«.
وتبّوأ الراحل مناصب عدة في الس����لطة كان أبرزها مدير ع����ام وزارة العدل، ووكيل 
وزارة العدل المس����اعد، ووكيل الش����ؤون المس����يحية المس����اعد في وزارة األوقاف 
والش����ؤون الدينية، إضاف����ة لتمثيل دولة فلس����طين في العديد م����ن المؤتمرات 

اإلقليمية والدولية.
وبتاريخ 12 يناير 2012 أصدر الرئيس عباس مرس����وًما رئاسًيا بتعيينه أميًنا عاًما 

للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات.

رام الله/االستقالل:
قال مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى إن 38 أسيرة 
فلسطينية مغيبات في س���جون االحتالل يعانين من 
ظروف اعتقالية ومعيش���ية قاس���ية، ويتعرضن لكل 
أش���كال الظلم واالضطهاد، ويفتق���دن ألدنى الحقوق 

اإلنسانية التي أقرتها القوانين الدولية.
وأضاف مركز فلس���طين في بيان صحفي أن المجتمع 
الدولي ومؤسساته الحقوقية التي تعنى بشؤون المرأة 
التي تتباكى على حقوق اإلنسان وكرامة المرأة، تغض 
الطرف، وتصم اآلذان عن معاناة عش���رات األس���يرات 
الفلس���طينيات ف���ي س���جون االحت���الل، وال تتدخل 

لحمايتهن من جرائم االحتالل المستمرة بحقهن.
ونب���ه إلى وجه من المعاناة الش���ديدة التي تعيش���ها 
األس���يرات في حالة فقدان أحد األحبة دون أن يتمكن 
حتى من إلقاء نظرة الوداع عليه، مما يترك حس���رة في 
قلوبهن كما جرى مع األسيرة النائبة خالده جرار والتي 
فقدت أمس األول ابنتها "سهى" إثر نوبة قلبية حادة، 
ويماطل االحتالل في الس���ماح لها بتوديعها أو إطالق 
ا كونها أمضت غالبية محكوميتها  سراحها اس���تثنائّيً

ولم يتبق لها سوى عدة أسابيع.
الباحث رياض األش���قر مدير المركز، أوضح أن االحتالل 
يعتقل في سجن الدامون 38 أسيرة فلسطينية، منهن 
11 أسيرة أمهات لديهن العشرات من األبناء، ومسنات 

ومريضات، وجريحات، وجميعهن يتعرضن لحملة قمع 
منظم���ة، ويحرمن من حقوقهن كافة، ويش���تكين من 
ع���دم توفر الخصوصية نتيجة وج���ود كاميرات مراقبة 
على مدار الس���اعة وضعتها إدارة الس���جن في ممرات 
الس���جن وس���احة الفورة، كذلك وضع الحمامات خارج 
الغرف، ويسمح باس���تخدامها في أوقات محددة فقط 

خالل فترة الخروج إلى الفورة.
وأضاف أن األسيرات يتعرضن لظروف إنسانية قاهرة، 
ويحرم���ن من حقوقه���ن الدنيا، ويتعرض���ن إلجراءات 
قمعي���ة متعددة، بما فيها الع���زل االنفرادي والحرمان 
من العالج والتعليم والتفتيش المهين، مما يدلل بأن 
ما ينادي به المجتمع الدولي من حقوق المرأة ما هي إال 

شعارات زائفة تتالشى عندما يتعلق األمر باالحتالل.
كم���ا تعاني ع���دد من األس���يرات من ظ���روف صحية 
متردية، وال يتلقين أي عالج مناس���ب، وفى مقدمتهن 
األسيرة المقدس���ية الجريحة "إسراء جعابيص" والتي 
تحت���اج إلى إجراء ع���دة عمليات يماط���ل االحتالل في 
إجرائها، وهي تقضى حكمًا بالس���جن 11 عامًا، كذلك 
األسيرة نسرين أبو كميل، التي ُتعاني من مشاكل في 
الجهاز الدموي واألسنان، واألسيرة أماني حشيم التي 
أصابها خالل فترة اعتقالها التهابات حادة في الجهاز 
الس���معي، وال تزال إدارة السجون ترفض توفير طبيبة 

نسائية في عيادة السجن لرعاية األسيرات.

وأش���ار إلى أن االحتالل عاد منذ عدة أعوام إلى سياسة 
حجز األس���يرات ف���ي "معبار الش���ارون" س���يئ الذكر، 
ويتعرض���ن هناك ألقس���ى أنواع التعذي���ب واإلهانة، 
قبل أن ينقلن إلى س���جن "الدامون" بما فيها وس���ائل 
التعذيب العس���كري كما جرى مع عدد من األس���يرات 

مؤخرًا.
وكش���ف األش���قر أن االحت���الل يس���تهدف الم���رأة 
الفلسطيني كما الرجل باالعتقال والتعذيب واألحكام 
التعس���فية العالية، حيث وصلت حاالت االعتقال بين 
النساء منذ عام 1967، وحتى اليوم ما يزيد عن 16 ألف 
ا 8 أسيرات أحكامًا بالسجن  حالة اعتقال، وتقضى حالّيً
لم���دة تزيد ع���ن 10 س���نوات، إضافة إلى 9 أس���يرات 
ص���درت بحقهن أح���كام من 5 إلى 10 س���نوات، بينما 
هناك أس���يرتان تخضعان لالعتقال اإلداري المتجدد 
دون تهمة، وهن األس���يرة بش���رى الطويل، واألس���يرة 

ختام الخطيب.
وطالب مركز فلس���طين المؤسسات كافة، التي تتغنى 
بحق���وق المرأة، الوقوف بش���كل محايد تج���اه معاناة 
األس���يرات المتفاقم���ة، والتدخل الحقيق���ي من أجل 
إنصافهن، ووقف الجرائم اإلس���رائيلية التي يتعرضن 
لها، كم���ا طالب وس���ائل اإلع���الم المحلي���ة والعربية 
بتس���ليط الضوء أكثر على معاناة األسيرات، والتي لم 

تأخذ حقها الكافي في النشر اإلعالمي.

38 أسيرة فلسطينية مغيبات في سجون االحتالل

وفاة حنا عيسى أمين عام 
الهيئة اإلسالمية المسيحية 

لنصرة القدس والمقدسات

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�شية التنفيذية رقم 7548/2020

إلى المنفذ ضده/ سهيل عبد الرحيم محمد المقيد
طبق���ا للحكم الصادر ض���دك من محكم���ة بداية غزة ف���ي القضية رقم 
573/2016بداية غزة والصادر بتاريخ 13/5/2018 حقوق والصادر لصالح 
المدع���ي عرفات جودت عرف���ات الترك والقاضي بال���زام المدعى عليهما 
سهيل عبد الرحيم محمد المقيد وخضرة علي صالح أبو جحجوح بدفع مبلغ 
وقدره 21083 دوالر )واحد وعش���رون ألف وثالثة وثمانون دوالرًا أمريكيًا( 
للمدع���ي عرفات جودت عرف���ات الترك و الزام المدعى عليهما بالرس���وم 
والمصاريف القضائية وخمس���مائة ش���يكل أتعاب محاماة لذلك عليك 
تنفي���ذ الحكم الصادر في القضية رقم 573/2016 وبناء عليه تم تحديد 
جلس���ة األربعاء المواف���ق 28/7/2021 لنظر طلب االعت���راض المقدم من 
المنفذ ضدها لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين 
وإذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �سلوحة

رام الله/ االستقالل:
أجل���ت محاكم االحت���الل اإلس���رائيلي، محاكمة عدد من األس���رى بهدف اس���تكمال 
اإلجراءات القضائية بحقهم، ومددت اعتقال آخرين الس���تكمال التحقيق معهم في 

مراكز التوقيف والتحقيق المختلفة.
وأفاد مكتب إعالم األس���رى بأن محكمة "س���الم" العسكرية مددت اعتقال األسير عمار 

ياسر األشقر من مدينة جنين لمدة أسبوع، علًما أنه اعتقل الخميس الماضي.
وأوض���ح أن محكمة االحتالل أجلت محاكمة الفتى األس���ير محمد أب���و غزالة من مخيم 
األمع���ري حتى تاريخ 2021/9/5، وهو معتقل منذ ش���هر ونص���ف. وأضاف أن محكمة 
االحتالل أجلت أيًضا محاكمة الش���اب المقدس���ي مجد أبو حطب من بلدة الطور إلى يوم 
األحد القادم، وكان اعتقل قبل أس���بوع، ومحاكمة عضو بلدية أبو ديس عبد السالم عياد 
لمدة 5 أيام، علًما أنه اعتقل من منزله الخميس الماضي. كما مددت اعتقال الشاب خالد 
أنصاري من مدينة عكا المحتلة حتى يوم غٍد األربعاء، وكان اعتقل خالل "هبة الكرامة".
وفي السياق، ألغت إدارة سجن "عوفر زيارة محامي األسير المضرب عن الطعام منذ20 

يوًما بسام جبر من قلقيلية المقررة يوم أمس، بذريعة نقله إلى سجن "النقب".

محاكم االحتالل تؤجل 
محاكمة عدد من األسرى
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دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية

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

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

الى المدعى عليه / صبحي توفيق ش���حادة نور الدين يافا وسكان الشيخ رضوان 
س���ابقا – ومجهول محل االقامة في المانيا حالي���ا – يقتضى حضورك الى هذه 
المحكم���ة يوم االربعاء الواقع في 2021/9/1م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك 
بخصوص القضية اساس 2021/76 وموضوعها دعوى تفريق للضرر من الغياب 
والمرفوعة عليك من قبل المدعية / والء اس���امة سرحان ابو كلوب المشهورة نور 
الدين من هربيا وسكان النصر هوية رقم 802491225 وان لم تحضر في الوقت 
المعين او ترسل وكيال عنك سيجرى بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 1/ذو الحجة / 1442 ه� وفق 2021/7/11م .

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

   دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية 

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية
 اعالم حكم جريدة

ال���ى المدعى عليه : محم���ود فتحي محمود البياري من حمامة وس���كان 
خانيونس س���ابقا والمقيم حاليا في اليونان ومجهول محل االقامة فيها 
االن لقد حكم عليك بتاريخ 2021/7/8م في القضية اس���اس 2021/420 
وموضوعها نفقة بنت المرفوعة ضدك من قبل المدعية س���هام بش���ير 
مصطفي كلوس���ة من المجدل وس���كان خانيونس وذل���ك نفقة كفاية 
البنت���ك منها وهي ميرا المذكورة وقدرها خمس���ة وثالثون دينارا اردنيا 
ش���هريا او ما يعادله���ا بالنقد المت���داول حكما وجاهيا بح���ق المدعية 
قابال لالس���تئناف غيابيا بحقك قابل لالعتراض واالستئناف لذلك صار 

تبليغك حسب اأًلصول وحرر في 2021/7/8م

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
عبادة �سالح الدين الرقب 

 دولة فل�سطني 
 املجل�س االعلى للق�ساء 

  لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2021/456   يف الطلب رقم 2021/334

 يف الطلب رقم 2021/494
المس���تدعى : احمد حسن يحيي ابو عاصي – من س���كان غزة – اليرموك – بالقرب 
من مطعم الجرجاوي – هوية رقم 800031296  وكيله المحامي / وائل ابو عاصي 

المستدعى ضده : نسيم عبد الكريم فرح نصر – من سكان جباليا – خلف 
محكمة صلح شمال غزة ) خارج البالد ( – هوية رقم 906500046

 )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((  في القضية المدنية رقم 2021/456
في الطلب رقم 2021/334    في الطلب رقم 2021/494

الى المس���تدعى ضده بما ان المس���تدعى المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح ش���مال غزة بالقضية المرقومة اعاله استنادا الى ما يدعيه في الئحة 
طلبه ونظرا ألنك مجهول محل االقامة ) خارج البالد ( وحس���ب اختصاص 
محكمة صلح ش���مال غزة في نظر ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناءا على قرار 
السيد قاضي محكمة صلح شمال غزة في الطلب رقم 2021/494 بالسماح 

لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضى علي���ك ان تحضر لهذه المحكمة ي���وم ) الثالثاء ( بتاريخ 
2021/7/27 كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر 
يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر 

في القضية والطلب باعتبارك حاضرا . حرر في 2021/7/12

  رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة 
اال�ستاذ / هاين الهندي 

غزة/ االستقالل:
قال مس���ؤول لجان اتحاد الصيادين في 
غزة زكريا بكر، إن القرار اإلسرائيلي بإعادة 
توسيع مساحة الصيد في عرض بحر غزة، 
يعود بالفائدة على الصيادين ويمنحهم 
فرصة الصطياد كميات كبيرة وأنواع عدة 
من األس���ماك، تساعدهم على تعويض 
ج���زء من خس���ائرهم المس���تمرة بفعل 

إجراءات االحتالل بحقهم.
وق���ررت "إس���رائيل" يوم أم���س، إعادة 
توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة 
إلى 12 مياًل بحرًيا. وأشار بكر في تصريح 
صحفي، إلى أن إعادة توس���يع مس���احة 
الصيد ُيعطي إش���ارة جيدة للصيادين 
وتف���اؤل بتعوي���ض ولو ج���زء قليل من 
خس���ائرهم المتتالية بس���بب التالعب 
اإلس���رائيلي بمناطق الصيد، مستدرًكا: 
"ولكن نريد حقنا كاماًل باالس���تثمار في 
البحر وممارس���ة مهنة الصيد على طول 
وعرض بحر قطاع غ���زة والتمتع بثرواته 

وخيراته".
وذكر، أن األس���ماك المتنوع���ة مرتفعة 
السعر ك� "الس���لطان إبراهيم" و"البكاله" 
وغيرها تكثر على مس���احة 12 مياًل في 
عرض البحر، فيما تستثمر المراكب التي 
تعتمد في صيدها على "الصنارة" توسيع 

مس���احة الصيد للوصول إل���ى المناطق 
الصخرية التي يتواجد بها كميات كبيرة 

من أسماك "اللوكس" و"الفريدي".
وأش���ار إلى أن توس���يع منطقة الصيد، 
ُيخفف الضغ���ط عن الثروة الس���مكية 
ضم���ن منطقة الصيد الت���ي تتراوح من 
ثالثة إلى ستة أميال بحرية، حيث يحدث 
ذل���ك أث���ًرا إيجابًيا على ق���درة األرصدة 
السمكية على التحمل في تلك المناطق.

وبّين أن كميات صيد األسماك واإليرادات 
التي تحققها تتفاوت بصورة كبيرة على 
مدى الس���نوات، في الوق���ت الذي يؤثر 

تحديد مناطق الصيد على كميات الصيد 
واإليرادات، فإن اإليرادات تتفاوت أيًضا 
حسب نوع وكمية األسماك المتوفرة في 

المنطقة المحددة.
وأضاف بكر، أنه حتى اللحظة لم يس���مح 
االحتالل بإدخ���ال مواد الصي���د الالزمة 
لعمل الصيادين كالش���باك والمحركات 
وقط���ع الغيار التي يف���رض القيود على 
اس���تيرادها بدع���وى أنه���ا "مزدوج���ة 

االستخدام".
ويعمل ف���ي قطاع الصي���د داخل البحر 
4 آالف صي���اد، إضافة إل���ى 1500 عامل 

مرتبطين في هذا القط���اع من حرفيين 
وسائقين وتجار وبائعي أسماك وشباك، 
وم���ن 3-4 مصانع ثلج تش���تغل لصالح 

الصيادين.
وتنته����ك قوات االحتالل اإلس����رائيلي 
بش����كل ش����به يومي حقوق الصيادين 
أثن����اء عمله����م قبالة  الفلس����طينيين 
س����واحل قطاع غ����زة، تتمث����ل بإطالق 
الرص����اص عليه����م وإصابته����م وقتل 
العديد منهم وحج����ز وإغراق مراكبهم، 
على الرغم م����ن تواجدهم في المناطق 

المسموح الوصول إليها.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزي���رة الصحة مي الكيلة، ي���وم أمس، عن تس���جيل 64 إصابة جديدة 
بفيروس "كورونا" بعد فح���ص 3335 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 

غزة، وتعافي 117 حالة خالل ال� 24 ساعة الماضية.
وأش���ارت الكيلة خالل التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلس���طين، إلى 
أنه لم تم تسجيل أي حاالت وفاة بالضفة وغزة، فيما اإلصابات الجديدة سجلت 
عل���ى النحو التالي: "جنين 2، بيت لحم 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 3، نابلس 1، 

قطاع غزة 55".
وأوضحت أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلس���طين بلغت %98.4، 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النش���طة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل 

اإلصابات.
وبينت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: "جنين 3، الخليل 2، 
نابل���س 7، طولكرم 1، طوباس 1، أريحا واألغوار 1، س���لفيت 1، ضواحي القدس 

1، قطاع غزة 100".
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما 
ٌيعالج في مراكز وأقس����ام كورونا في المستش����فيات في الضفة الغربية 

13 مريضًا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد 
بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 548,006، بينهم 391,730 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

غزة/ االستقالل:
دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الش���عبية 
لمواجهة الحص���ار البرلمانات العربية واإلس���المية 
والدولية لدور أكبر وأوس���ع ومزي���د من الضغط على 
االحتالل اإلس���رائيلي لرفع الحصار عل���ى قطاع غزة 
واالعتداءات والتوس���ع االس���تيطاني ف���ي القدس 

والضفة الغربية.
وطالب الخضري، في كلمة له خالل الملتقى البرلماني 
الدولي لدعم القضية الفلسطينية بمشاركة برلمانية 
فلس���طينية وعربية وإس���المية ودولية، عبر تقنية 
الفيديو كونفرنس، البرلمانات بممارسة دور أكبر لدى 
حكوماتها ودفعها لممارس���ة الضغط على االحتالل 

لنصرة ومساندة القضية الفلسطينية.
وق���ال الخضري: "االحتالل ش���عر بحج���م التعاطف 
الدول���ي والبرلماني الكبير في العدوان اإلس���رائيلي 
األخير عل���ى غزة وخاصة المطالبات الدولية والعربية 
باإلس���راع في إنجاز إعادة اإلعمار، فج���اءت خطواته 

التصعيدية بتشديد الحصار، ومنع دخول كافة مواد 
البناء والمس���تلزمات الحياتية لتفري���غ هذه الرغبة 
الدولية والعربية من مضمونها، والبقاء في حالة عدم 

استقرار تعيق عملية اإلعمار وتطيل أمدها".
الدوليي���ن والعرب  البرلمانيي���ن  وحّي���ا الخض���ري 
عل���ى مواقفهم الراس���خة لدعم ش���عبنا وقضيتنا، 
ودعاهم لدور أوس���ع وأكبر وبالشراكة مع البرلمانيين 
الفلسطينيين لرس���م مرحلة جديدة تحمل خطوات 

عملية متصاعدة لنصرة القضية الفلسطينية.
وأكد ضرورة أن "يأخذ المجلس التش���ريعي دوره في 
هذه المرحلة المهمة والمفصلية التي يتعرض فيها 
شعبنا ألخطر ما يمكن من أهداف لتصفية القضية، 
حيث الكل الفلسطيني ُمستهدف بوسائل متعددة 
يختارها االحتالل ويواجه فيها كل منطقة حسب ما 

يرى أنها تحقق أهدافه".
االس���تيطان  تعي���ش  الغربي���ة  "الضف���ة  وق���ال: 
وج���دار الفصل العنصري والتوس���ع االس���تيطاني، 

والقدس تعان���ي من التهويد واس���تهداف كل ما 
هو فلس���طيني، والداخل الفلس���طيني يعاني من 
المضايق���ات والمالحقات، فيما قطاع غزة يعاني من 

الحصار والعدوان وتشديد اإلغالق.
وأض���اف "غزة تعيش مرحلة أخطر من الحصار، حيث 
يمنع االحتالل كافة المستلزمات األساسية المدنية 
م���ن الدخ���ول، ويواصل ألكثر من ش���هرين احتجاز 
بضائع للقطاع الخاص بأكثر من 100 مليون دوالر عبر 

إغالق معبر كرم أبو سالم".
وبي���ن أن ه���ذه السياس���ة الخطيرة كب���دت التجار 
واالقتصاد المنهك أصاًل خس���ائر فادحة، مشيًرا إلى 
أن 90% من مصانع غزة في عداد الُمغلقة بسبب منع 

االحتالل إدخال المواد الخام.
وجدد الخضري التأكيد أن هذا الحصار واإلغالق خرق 
فاضح ل���كل مواثيق األمم المتحدة واإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وتعد عقوبة 

جماعية على غزة.

بكر: قرار إعادة توسيع مساحة الصيد يمنح الصيادين فرصة لتعويض جزء من خسائرهم

الخضري يدعو البرلمانات العربية والدولية لدور أكبر في دعم القضية الفلسطينية

الصحة: 64 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

رام الله / االستقالل:
صادق مجلس الوزراء في جلس���ته األسبوعية برام الله يوم أمس، 
على موعد عطلة عيد األضحى المبارك والتي ستس���تمر لخمس���ة 

أيام.
وأعلن���ت الحكومة أّن عطلة عيد األضح���ى المبارك تبدأ صباح يوم 
االثني���ن الموافق 2021/07/19م وتنتهي مس���اء ي���وم الجمعة 

الموافق 2021/07/23م.
وكان المفتي العام للقدس والديار الفلس���طينية، رئيس مجلس 
اإلفتاء األعلى، الشيخ محمد حسين، أعلن أّن يوم االثنين 19 يوليو/

تموز الجاري التاسع من ذي الحجة، هو يوم وقفة عرفة، والثالثاء 20 
يوليو/تموز أول أيام عيد األضحى المبارك.

الحكومة تصادق على 
موعد عطلة عيد األضحى
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»حلف أورش����ليم« االستعماري وصل عبر »اتفاقيات أبراهام« إلى ذروته 
االس����تراتيجية، من خالل تجس����يد »إس����رائيل الُكبرى«، في مفهومها 

الحضاري الشيطاني.
في أثن����اء الحملة الفرنس����ية على مصر والش����ام، أص����در قائد الحملة 
نابلي����ون بونابرت، عام 1800م، بيانًا دعا في����ه يهود العالم إلى الهجرة 
إلى فلس����طين إلقامة وطنهم القومي تحت الراية الفرنسية. وبعد أكثر 
من ق����رٍن، أصدر وزير خارجي����ة بريطانيا آرثر بلفور، ع����ام 1917م، بيانًا 
ُعِرف باس����م »وعد بلفور«، تعهدت بريطاني����ا بموجبه إقامة وطن قومي 
ليهود العالم في فلس����طين. وبع����د إعالن الحرك����ة الصهيونية والدَة 
دولة »إس����رائيل«، س����ارعت الواليات المتحدة األميركية إلى االعتراف 
بها في يوم الوالدة نفس����ه، وتبعها االتحاد السوفياتي بعد ثالثة أيام. 
عت الدولتان القائدتان للغرب، في ش����ّقيه الرأسمالي واالشتراكي، 

َّ
ووز

األدوار بينهما إلمداد »إسرائيل« بشريان الحياة، فأمّدتها األولى بالمال 
والثانية بالرجال، وكل الغرب أمّدها بالس����الح والخبرات، فكانت الدولة 
الولي����دة تتويج����ًا لحلٍف اس����تعماري جديد، بدوافع ديني����ة ووظيفية 

واستراتيجية.
الدافع الديني للحلف االس����تعماري يعود إلى ظهور البروتس����تانتية 
ف����ي القرن الس����ادس عش����ر الميالدي، كحرك����ة إصالح دين����ي داخل 
الكنيس����ة الكاثوليكية. وكانت اليهودية ُجزءًا من هذا اإلصالح. فعلى 
الرغ����م من ع����داء مارتن لوث����ر لليهود كمس����يحي، فإن����ه وّظفهم في 
خدمة عقيدة الخالص المس����يحية، فاعترفت البروتستانتية ب�«العهد 
رة، في ما يتعّل����ق ب�«أحّقية«  القدي����م« )الت����وراة(، وتبّنت الرواي����ة المزوَّ
اليهود ف����ي أرض الميعاد )فلس����طين(، وض����رورة ع����ودة اليهود إلى 
فلس����طين، وسيطرتهم على القدس )أورش����ليم(، لبناء الهيكل الثالث 
مكان المس����جد األقصى، كشرٍط ُمس����ّبق لعودة المسيح المنتَظر، الذي 
س����يقود »المؤمنين« في معركة »هار مجدون«، فيقتُل األشرار، وُينّصر 
اليهود، ويحكم العالم ألَف س����نة س����عيدة، يهيمُن فيها المسيحيون 
على العالم. فكانت الصهيونية المس����يحية تل����ك، هي التي أّدت إلى 
نش����أة الصهيونية اليهودية، فتحالفتا معًا إلقامة »دولة إس����رائيل«، 
وعاصمتها أورشليم، مركزًا ورمزًا لهذا الحلف االستعماري بين الحضارة 

الغربية المسيحية والحركة الصهيونية اليهودية.
في ُمقابل »حلف أورش����ليم«، المستند إلى أسطورة كاذبة، ووعد بشري 
باطل، يوجد »حلف القدس« المس����تند إل����ى نبوءة دينية صادقة، ووعد 
، أعطاه الله لمن يمتلك من األمة اإلس����المية ش����رَطي اإليمان 

ّ
إلهي حق

َنآ ُأْوِلي َبْأٍس َش����ِديٍد«، بأْن ُيعطيهم ش����رف القضاء على  والقوة »ِعَبادًا لَّ
ين في فلسطين، كما قال تعالى في »ُسورة  العلّو واإلفس����اد اإلسرائيليَّ
اإلسراء«: »فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا«. والوعد اإللهي في القرآن الكريم 
نة النبوية، التي أشارت، في أحاديث نبوية كثيرة، إلى وجود  تعززه السُّ

طائفة من المؤمنين المجاهدين في بيت المقدس )فلسطين(، وأكناف 
بيت المقدس )حول فلس����طين(، يخوضون صراعًا مس����تمرًا مع ُخالصة 
الش����ر )»حلف أورشليم«(، وهم متمس����كون بحقوقهم، وُمستمرون في 
هم، ال يضّرهم َمن خالفهم وخذلهم من بني  جهادهم، وقاه����رون عدوَّ
جلدتهم، حتى يأتي أم����ر الله ونصره في وعد اآلخرة وهم كذلك، حتى 

يتم إنهاء علو اليهود الصهاينة وإفسادهم في »دولتهم« وحلفهم.
الدافع الديني لحلف أورش����ليم كان غطاًء للدافع الوظيفي للحلف، وهو 
حاج����ة الغرب إلى الدولة الوظيفية في قلب الوطن العربي- اإلس����المي، 
وملتق����ى قارات العالم القديم الثالث، ليك����ّون دولة حاجزة بين جناَحي 
األمتين العربية واإلس����المية، ورأس حربة ضاربة للمشروع االستعماري 
قًا أيَّ ش����كل من الوحدة واالس����تقالل والنهضة، في  الغربي، وعامال معوِّ
ُأطرها اإلس����المية والقومية والوطنية. وكما وصف المفكر المصري عبد 
الوهاب المس����يري الدولة اليهودية الوظيفية بأنها كانت نتيجة عقد 
صامت وتحالف ضمن����ي بين الحضارة الغربي����ة والحركة الصهيونية، 
تق����وم بموجبهم����ا الحرك����ة الصهيوني����ة بتهجير يه����ود الغرب إلى 
فلس����طين، بهدف إقامة الدولة اليهودية الوظيفي����ة، الموالية للغرب 
والخادمة لمش����روعه االس����تعماري، في مقابل أن يتكّفل الغرب إقامة 
الدول����ة اليهودية، وضمان اس����تمرار وجوده����ا، والمحافظة على أمنها 
واستقرارها، وإمدادها بكل أس����باب الحياة والرفاهة... وبذلك، يتّم حل 
مة للمشروع الغربي  المشكلة اليهودية في الغرب، وإيجاد قاعدة متقدِّ
في الشرق. وفي الوقت نفسه، تحّقق الحركة الصهيونية أهدافها، من 

خالل تجسيد ُحلم العودة اليهودي إلى أرض الميعاد.
إذا كان الداف���ع الوظيف���ي االس���تعماري ل�«حلف أورش���ليم« يهدف إلى 
تبادل المصالح االس���تعمارية بين المش���روعين االس���تعماريين الغربي 
ري ل� »حل���ف القدس« يهدف   الداف���ع الوظيفي التحرُّ

َّ
والصهيون���ي، فإن

إلى تحقيق المصالح الُعليا لألمتين العربية واإلس���المية، ومحورها التقدم 
ق إالَّ بمقاومة  نحو الوحدة واالس���تقالل والنهضة. وهذه المصالح ال تتحقَّ
المش���روع االس���تعماري الغربي، س���واء كان الهيمنة األميركية على بالد 
العرب والمس���لمين، أو الكي���ان الصهيوني في فلس���طين. وال نجاح ألّي 
مشروع، سواء أكان وحدة إسالمية- عربية-إقليمية، َأم استقالاًل سياسيًا، َأْم 
نهض���ة اقتصادية، في ظل وجود الهيمنة األميركية والكيان الصهيوني 
ك���رأس حربة لالس���تعمار في المنطق���ة. ف�«حلف الق���دس« ُيحّقق لألمة 
وظائَف ُتنجز مصالحها الُعليا، المرتكزة على ُأس���س الوحدة واالس���تقالل 
والنهض���ة، والُمعتمدة على توجي���ه َبوصلة األمة نحو الق���دس المحتلة 

لتحريرها من االحتالل، ونحو الكيان الصهيوني إلزالته من الوجود.
الداف����ع الوظيف����ي ل����� »حلف أورش����ليم« قام عل����ى القوة العس����كرية 
اإلس����رائيلية، المدعومة غربيًا. وبعد »حرب أكتوب����ر« عام 1973م، التي 
ُل الغ����رب، وخصوصًا  كادت »إس����رائيل« تنه����ار في أثنائه����ا لوال تدخُّ
أميركا، أدرك الحلف االستعماري بعدها استحالة بقاء مركزه في العمق 

العربي- اإلس����المي من دون شرعنة وجوده في محيطه البشري. فكانت، 
بن����اًء على ذل����ك، اتفاقيات الس����الم: »كامب ديفيد«، »أوس����لو«، »وادي 
عربة«. ولحقتها بعد زمٍن اتفاقي����ات التطبيع، وكانت آخَرها »اتفاقياُت 
أبراهام«، وباكورتها بين الكيان واإلمارات، وهي تتجاوز مفهوم السالم 
ال����ذي يعني إنهاء حالة الح����رب، ومفهوم التطبيع ال����ذي يعني إقامة 
عالقة تعايش طبيعية، لتصل إلى مفهوم التحالف االستراتيجي بين 
»إس����رائيل« واألنظمة الحاكمة، على أساس المصالح المشتركة والعدو 
المشترك )إيران ومحور المقاومة(، والتعايش السلمي من دون استرداد 
الحقوق، والس����الم في مقابل الس����الم م����ن دون األرض، وتبّني الرواية 
اإلسرائيلية للصراع بداًل من الرواية الفلسطينية، والدعوة إلى »اإلسالم 

األميركي« المهاِدن بدياًل من اإلسالم الثوري المقاوم.
»حلف أورش����ليم« االستعماري وصل عبر »اتفاقيات أبراهام« إلى ذروته 
االس����تراتيجية، من خالل تجس����يد »إس����رائيل الُكبرى«، في مفهومها 
الحضاري الش����يطاني. ويقف على النقيض منه حلف حضاري إنساني، 
ري، والهادف إلى تدمير مش����روع »إس����رائيل  هو »حلف القدس« التحرُّ
الكبرى« كخالصة للش����ّر في العالم، والمرتكز على مفهوم المقاومة، في 
كّل صورها الثقافية والسياسية والعسكرية، وتجسيدها نظريًا وعمليًا، 
والُمتحّركة في مس����ارين متوازيين، هما: مقاوم����ة الهيمنة األميركية 
وإنهاؤها في المنطقة، كآخر أش����كال المش����روع االس����تعماري الغربي، 
ومقاوم����ة الكيان الصهيون����ي وإزالته من المنطقة، كمركز للمش����روع 
االس����تعماري الغرب����ي وآخر أش����كاله. والعالقة بين هذي����ن الهدفين 
تكاملية تبادلية، فتحقيق إنج����از في أحدهما يؤدي إلى تحقيق إنجاز 
 أمام الحلف التحرري 

َّ
في اآلخ����ر. وحتى تحقيق هاتين الغايتين، ف����إن

تين، هما: إبقاء الكيان الصهيوني كيانًا غير شرعي ومعزول وغير  مهمَّ
مس����تقر من جهة، ومواصلة اس����تنزاف االس����تعمار األميركي وسحب 
األرض م����ن تحت قدميه، لتقليص أماكن نفوذه من جهة أخرى. وحقق 

الحلف إنجازاٍت مهّمة في كال االتجاهين.
 »حلف 

َّ
أخي���رًا، بالمقارنة بي���ن الحلفين، ُيمك���ن القول، بيقين ت���اّم، إن

الق���دس« لديه من ق���وة الحق ما يضمن اس���تمرار تقدم���ه حتى إنجاز 
هدفه، المتمّثل بالقضاء على المش���روع االس���تعماري الغربي، وتحرير 
القدس وفلس���طين، وطرد األميركيين والغرب. وقوة الحق تس���تند إلى 
وحدة مستضَعفي العالم األحرار، ووحدة األمة اإلسالمية، ووحدة القومية 

العربية، ووحدة صف المقاومين، ووحدة َبوصلة الجهاد نحو القدس.
رحم الله المفكر الشهيد فتحي الشقاقي، عندما استشرف، في رؤيته 
م »حلف القدس« قبل أكث����ر من أربعين عامًا،  المنهجية، حتمي����َة تقدُّ
عندما تح����ّدث عن المجموعات الجهادية، وه����ي »تأتي من تخوم بيت 
المقدس تبدع مس����يرتها وتكبر فوق هذا المح����ور المقدس- القدس 
طه����ران - الذي س����يمّيز الطّيب م����ن الخبيث، ويرس����م مالمح الصعود 

اإلسالمي العظيم«

كلما قضت األيام والس���نين من عمر الدولة الصهيونية ، تتكشف حاالت 
الزيف والكذب التي مارستها الحركة الصهيونية من أجل تحقيق هدفها 
وهو إقامة كيان سياسي صهيوني على أرض فلسطين بكل ثمن ، وحتى 
ال تتكشف كل الجرائم التي مارستها هذه الحركة ، فان أجهزة المخابرات 
ال زالت تضع يدها على األرشيفات السرية ، وتمنع كشفها امام المؤرخين 
والصحافة خوفا من الفضائح التي تدينها ، مع ذلك نجح بعض المؤرخين 
واإلعالميين في اختراق هذا الحظر بطر قهم الخاصة ، من بينها الرش���اوى 

كما ادعى البعض .
م���ن بين الباحثين الذين وضع���وا أيديهم على بع���ض الوثائق الهامة ، 
مراس���ل القناة العاشرة العسكري ويدعى ) حزقاني( فقد كشف معلومات 
هام���ة عن تذمر الجنود اليهود المغاربة الذي���ن تم خداعهم ونقلهم من 
وطنهم المغرب للقت���ال الى جانب العصابات الصهيونية في عام النكبة 
1948 ، وقد تمكن هذا الباحث من الكشف عن رسائل خاصة أرسلها هؤالء 
الجن���ود الى ذويهم ف���ي المغرب � عّبروا من خاللها ع���ن وضعهم المؤلم 
الكئيب اثناء الخدمة العس���كرية وأثناء حياتهم المدنية ، وكش���ف هذا 
الباحث عن قيام عناصر المخابرات بفتح هذه الرس���ائل لمعرفة محتواها، 
ولش���طب المحتوى ال���ذي يدي���ن الصهيونية ويعترفون في���ه بندمهم 
وخداعه���م من قبل ُرس���ل الصهيونية في المغرب . وق���د لخص الكاتب 
)عوفر ادرات ( الكثير من محتوى هذه الرس���ائل ورد في مقال له نشره في 
ملح���ق صحيفة ” هآرتس” الصادر في التاس���ع من تموز الحالي ، ورد في 

هذا المقال الكثير من المعلومات الني تدين الحركة الصهيونية ، وتدين 
النظام السياسي واالجتماعي في الدولة التي سميت اسرائيل بعد النكبة 
، أحد الجنود حّذر والديه من تصديق وعود مرتزقة الحركة الصهيونية في 
المغرب ، وطلب منهم أن ال يهاجروا الى فلسطين ألن بقاءهم في وطنهم 
المغرب أفضل وأحسن لهم ، وكتب جندي آخر الى ذويه عن التفرقة وعدم 
المس���اواة التي يعاني منها الجنود من أص���ل مغربي داخل الجيش ، من 

حيث المعاملة والترقية والتدريج العسكري.
اعترف الكاتب ان آالف الرس���ائل كانت قد أرس���لت تشكل أرشيفًا كاماًل ، 
وق���د احتوت على معلومات خطيرة ، جميعه���ا تنتقد األوضاع في الدولة 
الحديثة ، من ابرز هذه الرس���ائل مثاًل رسالة أرسلت من قبل عامل يهودي 
م���ن أصل مغربي الى أصدقائه، وكان هذا العامل يعمل في ش���ق الطرق ، 
أشار في رسالته الى التفرقة العنصرية بين اليهود اإلشكناز وبين اليهود 
الش���رقيين خاصة المغاربة ، وكش���ف أن اجرة العامل اليهودي من أصل 
مغرب���ي اليومية تصل الى ليرتين ونصف ، ف���ي حين أن أجرة العامل من 
أصل أش���كنازي تصل الى ضعف هذه األجرة ، وهناك رسالة أرسلها احد 
اليهود من أصل مغربي الى والديه نقل فوق سطورها تصريحًا صدر عن” 
ليفي اشكول” أحد القادة الصهاينة عام 1953 وقد نقلت التصريح مجلة 
تدعى “صدى الشرق” كانت تصدر في مدينة القدس آنذاك، قال بالحرف 
الواحد ) ال نعرف ماذا نفعل بعد وصول هذا العدد من اليهود الش���رقيين 

أخذنا نشعر بأننا نكاد أن نغرق في بحر من النفايات (.

لق���د اش���ارت الكثير من الرس���ائل – كما ورد في المق���ال – أن الكثير من 
اليهود الذين قدموا من المغرب ق���د أقاموا عالقات ودية مع عرب الداخل 
الفلسطيني ، ووصفوهم باألخوة العرب ، واعترفوا بانهم يشعرون بينهم 
ومعهم بأم���ان ، ويعترف الكاتب بأن هذه الرس���ائل ق���د أثارت حفيظة 
أجه���زة األمن فقامت باس���تدعاء أصحابها للتحقي���ق معهم. لم تتوقف 
الرسائل من اليهود المغاربة الى ذويهم ، فكانت بمثابة الصرخة في وجه 
الدعاية الصهيونية ، الى حد انها اتهمت بممارسة الال سامية ضد اليهود 
الش���رقيين من قبل اليهود االش���كناز ، خاصة اليه���ود من أصل بولندي. 
هناك باحث آخر اعترف في دراس���اته عن حالة التمييز وعدم المس���اواة 
بين اليهود االش���كناز وبين اليهود الش���رقيين وخص منهم اليهود من 
أصل مغربي ، يدعى هذا الباحث بروفيسور” يارون تسور” وهو متخصص 
بيهود المغرب وبيهود األنجلوسكس���ون ، ذكر هذا الباحث ان المئات من 
اليهود الذين قدموا من الوالي���ات المتحدة وبريطانيا للقتال في صفوف 
الجيش اإلسرائيلي عادوا الى بالدهم نادمين ، منهم من اعترف بأنهم لم 
يس���تطيعوا االنسجام مع الجنود من أصل شرقي ، ألنهم أغبياء يشبهون 
الزن���وج في أمري���كا ، ومنهم من ع���اد الى بالده ألنهم رفضوا السياس���ة 

العنصرية الني تمارسها السلطة الحاكمة ضد الطوائف المختلفة.
مئات الرس���ائل تم ش���طبها أو قررت الرقابة ع���دم ايصالها الى أصحابها 
وبقيت في االرش���يفات العس���كرية تحت الرقابة تحاص���ر كل من يحاول 

كشف الحقائق وطرق الخداع .

بـيـــن حـلفيـن 

رسائل صهيونية لم تصل إلى أصحابها

الدكتور وليد القططي

تميم منصور

تصر الس����لطة الفلس����طينية على االس����تمرار في االنحدار السياسي 
بمواقفها الهزيلة واالنتحار الطوعي امام الش����عب الفلس����طيني الذي 
ب����ات كله يفهم حقيقة الصراع مع هذا االحت����الل الصهيوني وان لغة 
السالم واالستجداء لن تحقق شيئا للفلسطينيين, وان االحتالل ال يؤمن 
بالس����الم وال يسعى اليه ولن يقدم تنازالت للسلطة الفلسطينية اال من 
خالل الضغط وتعدد الخيارات, واس����تخدام كل اشكال المواجهة معه, 
وهذه القناعة باتت راس����خة لدى كل الفلس����طينيين اال السلطة التي 
ترى كل ش����يء بعين واح����دة, وتكفر بكل الخيارات االخ����رى غير خيار 
التس����وية الهزلي, ولديها اصرار غريب على التمس����ك بخيار التسوية 
رغ����م ان االحتالل الصهيون����ي تنصل من كل التزاماته تجاه الس����لطة 
الفلسطينية, بل ومارس كل اشكال القهر والعقاب لها واخرها ما حدث 
من احتجاز ألموال المقاصة  حيث ان مجموع ما خصمته »إسرائيل« من 
أموال المقاصة بلغ 851 مليون ش����يقل، منذ عام 2019, حسب ما صرح 
رئيس حكومة رام الله محمد اش����تية مضيفا إن االحتالل سيقتطع 51 
مليون شيقل بشكل شهري من اموال المقاصة بعد اقرار الكنيست لهذا 
االقتطاع، الفتا إلى أن القرار جاء على خلفية االلتزام بدفع مستحقات أسر 
الش����هداء والجرحى, وان هذا االمر سيضع الحكومة في موقف صعب، 
في ظل عدم صرف أموال المانحين هذا العام، مع االستمرار في تمويل 
القدس وقطاع غزة ومناطق ج« حسب اشتية وكأن تمويل هذه المناطق 
فضل ومنه يمنها السيد محمد اشتية عليهم او انهم خارج حدود الوطن 

وليس من حقهم حتى التمويل »العقابي«. 
الس����لطة التي تحلم باستئناف مسار التس����وية وفق شروط المجتمع 
الدولي حددت جملة مطالب الس����تئناف المفاوض����ات منها اعادة فتح 
مؤسسات فلسطينية أغلقها االحتالل شرق القدس، وفرض قيود على 
دخول المستوطنين للمسجد االقصى. ووقف إخالء منازل الفلسطينيين 
في القدس، وإطالق س����راح أس����رى فلسطينيين من س����جون االحتالل، 
ووقف توس����يع المس����توطنات اليهودي����ة في أرجاء الضف����ة الغربية، 
وإخالء البؤر االس����تيطانية، ووق����ف اقتحامات جي����ش االحتالل لمدن 
الضفة. والتزام »إسرائيل« بإعادة أسلحة سلبتها من أجهزتها األمنية، 
وتجديد عملية لّم شمل العائالت الفلسطينية، وزيادة تصاريح العمل 
في »إس����رائيل« للفلس����طينيين، باإلضافة إلى منح السلطة وجماركها 
الحق بالعمل في معبر الكرام����ة على الحدود مع األردن، وإصدار تصريح 
لمطار دولي في الضفة ومنطقة تجارة حرة، والسماح ببناء خطوط سكك 
حديدية، وتعديل »اتفاقية باريس« بخصوص الجمارك، ورفع مستوى 
الشبكات الخلوية في الضفة إلى 4G. وال ادري حقيقة هل السلطة جادة 
فيما تقول وتش����ترط, ام هو تسويق اعالمي فقط لحفظ ماء الوجه, واذا 
كانت جادة فيما تطرح فما هي وس����ائل الضغط التي تستخدمها كي 
يواف����ق االحتالل على ش����روطها, ام انها تراهن عل����ى المجتمع الدولي 
واالدارة االمريكية وبوادر حسن النوايا من االسرائيليين, بعد ان علمت ان 
وفدًا أميركيًا سيصل إلى المنطقة نهاية الشهر الجاري إلجراء مباحثات 

مع كل من تل أبيب ورام الله والقاهرة وعّمان.
قناة 12 العبرية اكدت  أن حكومة االحتالل الحالية بقيادة نفتالي بينت 
»ليس بوسعها االستجابة لجملة المطالب التي قدمتها السلطة«, وهذا 
موق����ف واضح من االحتالل, ويبدو ان الحكومات الصهيونية المتعاقبة 
وصلت الى قناعة ان الس����لطة اضعف بكثير من الضغط على اسرائيل 
لتقديم تس����هيالت لها, وانها ال تس����تحق أي تنازل من طرفها لصالح 
السلطة, الن العدو ال يحترم الضعفاء وال يقدم لهم تنازالت, وال يتعامل 
معهم بندية, بل يجندهم لخدمته فقط مقابل انجازات شخصية لبعض 
المتنفذين داخل الس����لطة, فما الذي بقي من اتفاقية اوسلو المشؤومة 
س����وى التنس����يق االمني مع االحت����الل الصهيون����ي, واتفاقية باريس 
االقتصادية الجائرة والتي تعطي اسرائيل الحق في التحكم باالقتصاد 
الفلس����طيني واموال الضرائب والص����ادرات والواردات الفلس����طينية, 
فكيف يمكن إلسرائيل ان تقبل بشروط السلطة الستئناف المفاوضات 
وهى ال تملك أي اوراق ضغط يمكن اس����تخدامها ضدها, حتى الشارع 
الفلس����طيني في الضفة بات اليوم منشغال في جريمة اغتيال الشهيد 
المغ����دور نزار بنات, والمس����يرات الت����ي كان من المفت����رض ان تخرج 
لمواجهة سياسة االستيطان المتنامية في الضفة والقدس, تخرج اليوم 
لمواجهة جبروت وظلم السلطة واجهزتها االمنية, والمخرج الوحيد امام 
الس����لطة للخروج من هذه الحالة ليس بقمع المس����يرات وتشويه صورة 
المش����اركين فيها, ودفع ابناء فتح الى الشوارع لمواجهة المتظاهرين, 
انما بتحوي����ل البوصلة تج����اه االحتالل وحث الجماهي����ر على مواجهة 
االستيطان بتفجير انتفاضة عارمة, ام ان التنسيق االمني يمنع ذلك؟!. 

انتحار طوعي 
وانحدار سياسي 

رأي
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أعلن أنا المواطن / فادي معين عاشور الطناني 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )801468042( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / حليمه حسن ابراهيم صيام 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )900952474( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ش���هد رامز محمد األش���قر 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )420407173( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / عبير مهاوش س���امه 
النعيم���ات عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  403103187(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن���ة / مي جمال عطا الله المغير 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )404171548( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / عبد الس���ام حس���ن عبد 
الس���ام جربوع عن فقد هويتي وتحمل  الرقم 
)402434906( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / تغريد حمدان محمد  عفانة    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )961100237( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقال:
أعلنت اللجن���ة الحكومية العليا إلعمار غ���زة، يوم أمس، عن 
نتائج الحصر التفصيلي ألضرار العدوان اإلسرائيلي األخير 
على قطاع غزة بمايو الماضي الذي استمر 11 يوًما واستشهد 

خاله 270 مواطًنا وأصيب أكثر من 2000 آخرين.
وق���ال رئيس اللجنة ناجي س���رحان خال مؤتمر صحفي، إن 
الطواقم الحكومية المختصة عملت على حصر األضرار وفق 
خطة معتمدة وسياس���ات عمل مس���تندة للدليل اإلرشادي 
لتقييم األضرار والخس���ائر واالحتياجات المعتمد من البنك 

الدولي.
وأض���اف أنه تم حصر األضرار والخس���ائر ف���ي ثاثة محاور 
رئيس���ية، وهي: األضرار المباش���رة، والخس���ائر المباش���رة، 

والخسائر غير المباشرة.
وذكر سرحان أن إجمالي الخس���ائر واألضرار بلغ 479 مليون 
دوالر موزعة على ثاثة قطاعات، وهي: قطاع اإلسكان والبنية 
التحتية وبلغت نسبة األضرار المباشرة فيه 61% من مجمل 
األض���رار، وقطاع التنمية االقتصادية وبلغت نس���بة أضراره 
33%، وقطاع التنمية االجتماعية وبلغت نسبة أضراره %7. 
وأفاد بأن إجمالي األضرار المباش���رة لقطاع اإلسكان والبنية 
التحتية بل���غ 292 ملي���ون دوالر، على النح���و التالي: قطاع 
اإلسكان 144 مليون و752 ألفًا و400 دوالر، والمنشآت العامة 
والمباني الحكومية 30 ملي���ون دوالر، والنقل والمواصات 2 
ملي���ون و51 ألفًا و350 دوالرًا، والكهرب���اء والطاقة 14 مليونًا 
و991 ألف���ًا و297 دوالرًا، باالضاف���ة إل���ى قط���اع االتصاالت 
وتكنولوجي���ا المعلومات 7 مايين و569 ألف���ًا و517 دوالرًا، 

والطرق 62 مليونًا و395 ألف���ًا و580 دوالرًا، والمياه والصرف 
الصح���ي 17 مليونًا و562 ألف���ًا و660 دوالرًا، ومرافق البلدية 

والحكم المحلي13 مليون و99 ألفًا و861 دوالرًا
وأشار س���رحان، إلى إجمالي األضرار المباشرة لقطاع التنمية 
االقتصادية بلغ 156 ملي���ون دوالر، على النحو التالي: قطاع 
االقتصاد 74 مليون���ًا و200 ألف دوالر، وقطاع الس���ياحة: 3 
مايين و640 ألف دوالر، والزراعة: 78 مليونًا و250 ألف دوالر.

أما قطاع التنمية االجتماعية فبلغ إجمالي األضرار المباش���رة 

التي تكبدها جراء العدوان بحس���ب اللجنة الحكومية العليا 
30 ملي���ون دوالر، وكانت على النح���و التالي: قطاع الصحة 4 
مايين و677 ألف���ًا و994 دوالرًا، وقطاع التنمية االجتماعية 
5 مايي���ن 70 ألفًا و40 دوالرًا، والتعليم 7 مايين و215 ألفًا 
و956 دوالرًا. فيما بلغت حجم الخسائر في قطاع المؤسسات 
الثقافية والرياضي���ة والدينية والمجتمع المدني 13 مليونًا 

و475 ألفًا و696 دوالرًا.
وشكرت اللجنة جهود البنك الدولي واألمم المتحدة واالتحاد 

األوروبي على انج���از تقرير التقييم األولي الس���ريع ألضرار 
العدوان واالحتياجات في قطاع غزة، واستجابتهم مع األزمة 
اإلنس���انية في القطاع بإطاق نداء استغاثة عاجل بناًء على 

إحصائيات وتقديرات أولية لألضرار.
وأكدت أنها تس���عى لمش���اركة كافة الجهات في قطاع غزة 
في خط���ة إعمار وتنمية القطاع )2021- 2023(، مش���يرًة إلى 
أنه س���يتم عقد عدد من اللقاءات التش���اورية وورش العمل 
بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني لمناقشة 
كاف���ة التدخات المقترحة التي س���تتضمنها الخطة وآليات 
التنفيذ، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة والواسعة من 
كافة الجهات ذات العاقة، وتعزيزا لمبدأ المساءلة والشفافية.

وش���ددت اللجنة الحكومية، على أن التحدي األكبر المطلوب 
من المجتمع الدولي ودول العالم يتمثل في وقف االعتداءات 
اإلسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، وتوفير التمويل الكاف 
لوضع س���كان غ���زة على مس���ار تصاعدي للرخ���اء والتنمية 
واالزدهار من خال: دعم االستجابة اإلغاثية السريعة للقطاع 
وعدم انتظار أموال إعادة اإلعمار، وفتح المعابر وضمان إدخال 
مواد البناء لإلعمار بش���كل طبيعي دون قيد أو شرط، وإدخال 
اآلليات والمواد الازمة لتمكين الش���ركات المحلية واأليدي 

العاملة في غزة من القيام بعمليات إعادة اإلعمار.
ودعت اللجنة كافة الدول العربية الش���قيقة والدول الداعمة 
للش���عب الفلس���طيني للمش���اركة في إعمار غ���زة، وتوفير 
التمويل الازم لتنفي���ذ كافة التدخات المطلوبة في مرحلة 
اإلغاثة والتدخل العاجل، ومرحلة اإلعمار والتنمية وفق جدول 

زمني محدد.

479 مليــون دوالر إجمالــي خسائــر العــدوان األخيــر علــى غــزة

رام الله/ االستقال:
قال رئيس الحكومة محمد اشتية، يوم أمس، إن مجموع ما خصمته »إسرائيل« 

من أموال المقاصة بلغ 851 مليون شيقل، منذ عام 2019.
وقال اشتية، بمستهل الجلسة األسبوعية للحكومة، إن االحتال سيقتطع 51 
مليون ش���يقل بشكل ش���هري، الفتا إلى أن االقتطاع على خلفية االلتزام بدفع 

مستحقات أسر الشهداء والجرحى.
وطالب اش����تية دول العالم بالتدخل لوقف اقتطاع االحتال األموال بصورة 
غير قانونية، مضيًفا أن الحكومة س����تدرس ما يل����زم من إجراءات لمواجهة 

القرار.
وأك����د أن »اقتط����اع األموال يضع الحكومة في موق����ف صعب، في ظل عدم 
صرف أموال المانحين هذا العام، مع االس����تمرار في تمويل القدس وقطاع 

غزة ومناطق ج«.
وذكر أن الحكومة »اضطرت لاقتراض من البنوك لإليفاء بالتزاماتها«، الفًتا إلى 

أن »ذلك أمر غير طبيعي وغير مستدام«.
وفي السياق، رحب اشتية بالمبادرات الوطنية للحوار من أجل الخروج من الحالة 

الراهنة، »في ظل تعطيل االحتال إلجراء االنتخابات«.

اشتية: »إسرائيل« خصمت 
851 مليون شيقل من أموالنا غزة/ االستقال:

أكد وكي���ل وزارة الزراعة الفلس���طينية د. إبراهيم 
بال���وزارة،  ومختصي���ن  م���دراء  برفق���ة  الق���درة، 
االس���تعدادات لموس���م ذب���ح األضاح���ي للع���ام 

الجاري2021.
وذكر القدرة، أن هناك ارتياحًا لدى أصحاب المزارع، 
من إقبال المواطنين والجمعيات على حجز األضاحي 

لهذا الموسم 2021.
وأوض���ح أن وزارت���ه حرص���ت على إدخ���ال وتوفير 
الكميات المطلوبة لألضاحي، حيث بلغ حجم الشراء 

والحجوزات حتى ذل���ك الحين حوالي 17 ألف رأس 
م���ن العجول واألبق���ار و23 ألف رأس م���ن األغنام، 
متوقعًا أن تزيد كمية االس���تهاك حتى العيد إلى 
م���ا يزد عن 20 ألف من العجول واألبقار إلى نحو 28 

ألف من األغنام.
وش���دد القدرة على أن���ه فضًا عن متابع���ة وزارته 
لألضاحي والحيوانات بشكل عام عند إدخالها وذلك 
ف���ي المحجر البيطري التابع لل���وزارة، فإن طواقمها 
الفنية تواصل إجراءاتها للتأكد من مطابقة شروط 
الصحة والس���امة في المزارع والمس���الخ، وسوف 

تواصل هذا الدور بش���كل مباش���ر خ���ال أيام عيد 
األضحى.

ون���وه القدرة إلى أن نحو 50 مس���لخًا مركزيًا وموقتًا 
في كافة محافظات القطاع، سوف تباشر عملها في 
الذبح والسلخ لصالح المواطنين والجمعيات، مؤكدًا 
عل���ى انتهاء كافة االس���تعدادات من قب���ل الوزارة 
للتأكد من اس���تيفاء هذه المسالخ لشروط الصحة 
والسامة والتشديد على أصحابها باتباع االجراءات 
التي تضمن وصول اللحوم للمواطنين بشكل صحي 

وآمن.

رام الله / االستقال:
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون 
مع الصندوق الفلس���طيني للتش���غيل وبتمويل من 
الوكال���ة اإليطالية للتع���اون اإلنمائي ف���ي القدس، 
يوم أمس، مس���ابقة التمكين االقتص���ادي لطالبات 
الجامعات، بتمويل يصل إلى 4000 يورو للمش���روع 

الفائز.
ودعت ال���وزارة الطالبات من مختل���ف الجامعات في 
الضفة الغربية وقطاع غزة لتقديم مش���اريع ريادية 
قابلة للتنفيذ، الفتًة إلى أنه س���يتم تش���كيل لجنة 

الختي���ار المش���اريع الفائزة، عل���ى أن تخضع جميع 
الطالبات المشاركات لدورات تدريبية في هذا المجال.

وكان وزي���ر التعليم العالي والبح���ث العلمي محمود 
أبو مويس، وّقع مع مدي���ر الوكالة اإليطالية للتعاون 
اإلنمائي في القدس جويلمو جوردانو، مذكرة تفاهم 

للبدء بتنفيذ مشروع تعزيز عملية تمكين المرأة.
ويهدف المش���روع إل���ى دعم النش���اطات المتعلقة 
بتمكي���ن المرأة والتنمي���ة المحلية ف���ي الجامعات 
الفلسطينية، ودعم السياس���ات واإلجراءات للقضاء 
على العن���ف القائم على الن���وع االجتماعي، وتعزيز 

المش���اركة الكاملة للمرأة في التنمي���ة االقتصادية 
والحياة العامة.

وتش���مل الخط���ة التنفيذية للمش���روع عقد ندوات 
وورش عمل في الجامعات الفلسطينية حول موضوع 
المساواة وحقوق اإلنس���ان، وتنظيم حلقات دراسية 
ف���ي الضفة الغربي���ة وقطاع غ���زة حول المش���اريع 
اإلبداعية؛ ال سيما في مجال التحّرر االقتصادي، ودعم 
المش���اريع الواعدة، إضافًة لتخصيص جائزة ألفضل 
مش���روع تخرج أو بح���ث في موضوع تمكي���ن المرأة 

والتنمية المحلية.

زراعة غزة: حجوزات األضاحي حتى األن ١٧ ألف رأس من العجول و٢٣ ألف رأس أغنام

»التعليم العالي« تطلق مسابقة التمكين االقتصادي لطالبات الجامعات
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أعلن أنا المواطنة / روال رمضان محمود األش���قر 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800024556( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / مصعب محمد سليمان داود 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )801790031( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / معتز حس���ين عودة الغلبان  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400917571( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / مس���عود عب���د الفتاح احمد 
ابو س���عيد  ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )801866096(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / اية س���امة سليمان محارب  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )402206718( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر   

أعلن أنا المواطن / عبد الله رش���اد عبد المجيد 
الن���ادي ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  803831023(
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر   

أعلن أنا المواطن / عاصم س���عد احمد الغلبان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400872305( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر   
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أعل���ن أن���ا المواطن���ة / رنجيت احمد ش���عبان 
الش���ندغلي   عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
)800479099  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة / اين���اس ماهر مصطفى 
العفيف���ي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )804453512(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

عواصم/ االستقال:
 بينت أحدث اإلحص���اءات العالمية 
المعلنة حول جائح���ة "كورونا"، يوم 
أم���س، أن عدد الوفيات جراء االصابة 
بالفيروس بل���غ 4 مايين وأكثر من 
49 أل���ف وف���اة، فيما تبل���غ حصيلة 
اإلصابات االجمالي���ة 187 مليونًا وما 
يزي���د عن 648 أل���ف اصابة، تعافى 
منه���م 171 مليونا واكث���ر من 605 

آالف مريض.
وتواص���ل جائحة كورونا تفش���يها 
في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول 
العال���م، وس���جلت دول العالم 373 
ألفا و 106 إصابات جديدة، وأوقعت 
األخيرة  ال�24 س���اعة  الجائحة خال 

6,508 حاالت وفاة.
وبينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس 
التي س���جلت أعل���ى حصيلة وفيات 
خال ي���وم واحد ف���ي العالم، كانت 
اندونيس���يا )1,007  التوال���ي:  على 
وفيات(، وروسيا )749 وفاة(، والهند 
والبرازي���ل )597 وفاة(،  )720 وفاة(، 

وكولومبيا )528 وفاة(.
وأوضحت البيانات أن الدول الخمس 
التي س���جلت  أعلى حصيلة إصابات 
جدي���دة، عالمي���ا، خال ي���وم واحد، 

كانت عل���ى التوالي، الهند )37,676 
 36,197( واندونيس���يا  إصاب���ة(، 
إصابة(،   31,772( وبريطانيا  إصابة(، 
وروس���يا )25,033 إصابة(، والبرازيل 

)20,937 إصابة(.
ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات 
باع���داد كبي���رة،  ووفي���ات يومي���ة 
وخروجها الفترة الماضية من قائمة 
ال���دول الخم���س العالمي���ة، االعلى 
حصيلة وفي���ات واصاب���ات كل 24 

س���اعة، ما تزال اميركا تتصدر دول 
العالم قياس���ًا بأعلى حصيلة وفيات 

واصابات إجمالية.
ال���دول  وأوضح���ت اإلحص���اءات أن 
الخمس التي تعتبر حتى يوم أمس 
األكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم 
من حيث الحصيلة اإلجمالية ألعداد 
 622,845( أمي���ركا  ه���ي:  الوفيات، 
وف���اة(، والبرازي���ل )533,546 وفاة(، 
والهند )408,792 وفاة(، والمكسيك 

 194,387( والبيرو  وفاة(،   234,969(
وفاة(. وبينت اإلحص���اءات أن الدول 
الخمس التي تعتبر حتى اآلن األكثر 
تأث���را عالميًا م���ن حي���ث الحصيلة 
أميركا  اإلصاب���ات:  ألعداد  اإلجمالية 
والهن���د  إصاب���ة(،   34,732,753(
والبرازي���ل  إصاب���ة(،   30,874,376(
وفرنس���ا  إصاب���ة(،   19,089,940(
وروس���يا  إصاب���ة(،   5,812,639(

)5,783,333 إصابة(.

»كورونا« عالميًا: 4 ماليين و49 ألف وفاة و187 مليونا و 648 إصابة

الخرطوم/ االستقال:
أعربت وزيرة الخارجية الس���ودانية، مريم الصادق المهدي، 
ام���س االثنين، عن اعتقادها بأن روس���يا تس���تطيع إقناع 
إثيوبيا »بتحكي���م صوت العقل«، وذل���ك فيما يخص أزمة 
س���د النهضة في ظل تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق 
بش���أنه. وقالت المهدي، في تصريحات صحفية »ستشمل 
مباحثات���ي في موس���كو األوضاع في منطقتن���ا والتطورات 
األخيرة الخاصة بقضية سد النهضة«، مضيفة »المباحثات 
ستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة نظرنا في قضية 
سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت تجاهنا سواء كان في 

سد النهضة أو في الحدود المشتركة بيننا«.
وأكدت الوزيرة الس���ودانية، التي تزور موسكو حاليا، »يمكن 
لروسيا بما لديها من عاقات طيبة مع إثيوبيا أن تسعى إلى 
إقن���اع الجانب األثيوبي بتحكيم صوت العقل والوصول إلى 
اتفاق يضمن مصالح الدول الثاث وعدم اإلضرار بالسودان 

كما فعلت في الملء األول«.
وتابع���ت »يرح���ب الس���ودان بأي مس���اع يمك���ن أن تدعم 

منهج الح���وار والتفاوض إلقناع إثيوبي���ا بالعمل مع الدول 
المتش���اطئة في النيل للوصول إلى اتف���اق يراعي مصالح 
الجميع ويدعم جهود االتح���اد األفريقي الذي أحال مجلس 
األمن المل���ف له في العام 2020 بغرض الوصول إلى اتفاق 

قانوني ملزم«.
وأعربت عن أملها ف���ي أن »يقوم المجتمع الدولي بلعب دور 
فاعل يس���هم في هذا الملف بما يدعم االستقرار اإلقليمي 

وأن يأخذ األمر بجدية في أطار الدبلوماسية الوقائية«.
 مش���ددة »كما هو معلوم هناك مش���روع ق���رار ال يزال قيد 
النظ���ر أم���ام مجلس األمن، وأه���م بند فيه بجان���ب الدعوة 
المتف���ق عليها م���ن كل األطراف بتولي االتح���اد األفريقي 
المعزز بالشركاء الدوليين لملف التفاوض بين الدول الثاث 
ليفضي إلى اتفاق قانوني ملزم وش���امل بشأن سد النهضة 
في زمن محدد، هو ع���دم إقدام أي من األطراف الثاثة على 
إج���راء أحادي يغير بالبقي���ة ولذلك فإن تأكي���د عدم قيام 
أثيوبي���ا بملء ثاٍن أحادي يضر بصورة مباش���رة بالس���ودان 

يصبح أمرا عاجا ومهما«.

طهران/ االستقال:
كش���فت الخارجية اإليرانية، أن محادث���ات فيينا حول االتفاق 
النووي قاربت على االنتهاء، الفتة إلى أن هناك بعض القضايا 

التي ال تزال قيد النقاش.
وقال متح���دث الخارجية اإليرانية، س���عيد خطي���ب زاده، في 
مؤتمر صحفي، أمس االثنين، إن���ه "بالنظر إلى التقدم المحرز، 

يمكن القول أننا اقتربنا من نهاية محادثات فيينا".
وأض���اف أن "هناك بع���ض المواضيع والقضايا م���ا تزال قيد 
النقاش، ونأمل أن تتمك���ن األطراف األخرى من اتخاذ قراراتها 
الخاصة باالتفاق النووي، وعند ذلك يمكننا التوصل إلى اتفاق 
يرضي الجميع". وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية اإليراني، 
محمد جواد ظريف، أن مفاوضات فيينا الجارية في إطار اللجنة 
المش���تركة لاتفاق النووي تقترب من إطار اتفاق محتمل لرفع 

الحظر األمريكي الاقانوني المفروض على إيران.
وق���ال ظريف، في تقرير إلى رئيس لجنة السياس���ة الخارجية 
واألمن القومي في البرلمان وحيد جال زادة: "نقدم لكم تقريرا 
تضمن أهم منج���زات وتحديات تنفيذ االتف���اق النووي خال 

األعوام الس���تة الماضية وأحدث نتائ���ج مفاوضات فيينا التي 
تبلور فش���ل الضغوط األمريكية القصوى أمام مقاومة الشعب 

اإليراني"، وذلك حسب "وكالة فارس" اإليرانية.
وأضاف أن "ه���ذه المفاوضات تقترب في آخر أس���ابيع العمل 
للحكومة الثانية عش���رة م���ن إطار اتفاق محتم���ل لرفع الحظر 
األمريكي الاقانوني وآمل باس���تكمال م���ا توفر تحقيقه لغاية 
اآلن عبر اس���تيفاء جميع حقوق الش���عب اإليران���ي ، في بداية 
الحكومة الثالثة عشرة وبتوجيهات قائد الثورة وإدارة الرئيس 

المنتخب والدعم من مجلس الشورى".
وتس���تضيف العاصمة النمس���اوية، فيين���ا، اجتماعات لجنة 
االتف���اق النووي منذ أبريل/ نيس���ان الماض���ي، لمحاولة إحياء 

العمل باالتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015.
ووقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروس���يا والواليات المتحدة 
األمريكية وفرنس���ا وإيران، على االتفاق الذي يحمل اسم "خطة 
العمل الشاملة المشتركة"، وش���مل االتفاق، الذي تم توقيعه 
حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي 

لضمان عدم امتاك طهران ألسلحة نووية.

واشنطن/ االستقال:
ك����ررت الواليات المتح����دة، امس، تحذيره����ا للصين م����ن أن أي هجوم 
على القوات المس����لحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي س����يؤدي إلى 
تفعيل معاهدة مبرمة بين الواليات المتحدة والفلبين عام 1951 للدفاع 

المشترك.
ووجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا التحذير في بيان خطي بمناسبة 
ذكرى مرور خمسة أعوام على حكم أصدرته هيئة تحكيم برفض مطالبات 

الصين بالسيادة على مناطق واسعة في بحر الصين الجنوبي.
وأكدت الصين يوم الجمعة عدم قبول بكين لهذا الحكم.

وتطال����ب الصين بالس����يادة على معظ����م المياه داخل ما يس����مى بخط 
القطاعات التس����عة والذي تتنازع عليه أيضا برون����اي وماليزيا والفلبين 

وتايوان وفيتنام.
وق����ال بلينكن، "تؤكد الواليات المتحدة السياس����ة التي أعلنتها في 13 
يوليو 2020 بشأن المطالبات بالسيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي"، 
وذلك في إش����ارة إلى رفض إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لمطالب 

الصين بالسيادة على الموارد البحرية في معظم بحر الصين الجنوبي.
وأضاف بلينكن، "نؤكد أيضا أن أي هجوم مس����لح على القوات المس����لحة 
الفلبينية أو الس����فن العامة أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي سُيفعل 
االلتزامات األمريكية للدفاع المشترك بموجب المادة الرابعة من معاهدة 

الدفاع المشترك بين الواليات المتحدة والفلبين لعام 1951".

أمريكا تهدد الصين: الهجوم على 
الجيش الفلبيني سيفعل اتفاقية 

الدفاع المشترك بين واشنطن ومانيال

السودان يكشف دولة تستطيع إقناع إثيوبيا 
بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

إيران: هناك تقدم ملحوظ في 
مفاوضات فيينا وهي قريبة من االنتهاء
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غزة /االستقالل:
اختتمت منافس���ات األس���بوع الخامس عش���ر من دوري الدرجة 
الممتازة لكرة القدم بغزة ، خطف من خاللها هالل غزة الفوز من 
أنياب التفاح ، فيما كان التعادل اإليجابي بهدف لكل فريق بين 

خدمات الشاطئ و الجالء.
وحس���م الهالل موقعة التفاح لمصلحته بالف���وز عليه 1_0 في 
اللحظات األخيرة من الوق���ت الضائع ، في اللقاء الذي أقيم على 

ملعب فلسطين بغزة.
ويدين الهالل بفوزه القاتل إلى خليل حميد الذي س���جل هدف 
المب���اراة الوحيد في الدقيقة )95(, ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في 
المركز الحادي عش���ر وقبل األخير, ويبق���ى رصيد التفاح عند 9 

نقاط أيضا في المركز الثاني عشر واألخير.
و عل���ى ملعب اليرم���وك بغزة ، تعادل الجالء م���ع نظيره خدمات 

الشاطئ )1-1(.
وتق���دم "البحرية" عبر محمد أب���و توهة في الدقيق���ة )49(, قبل أن 

يتعادل الجالء عن طريق حمزة سالمة في الدقيقة )56( من ركلة جزاء.
ورف���ع الجالء رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاش���ر, وأصبح رصيد 

"البحرية" 20 نقطة في المركز الثامن.

و في دوري الدرجة األولى بقطاع غزة ، تعادل خدمات خانيونس 
م���ع األهلي )1-1( ، في اللقاء الذي أقيم على اس���تاد خانيونس 
البلدي جنوب القطاع ، ضمن منافس���ات األسبوع الخامس عشر 
من الدوري. وتق���دم األهلي عن طريق فارس عوض في الدقيقة 
)15(, قبل أن يتعادل خدمات خانيونس عبر أحمد العمواس���ي 

في الدقيقة )48(.
ورفع خدمات خانيونس رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع, 

وبات رصيد األهلي 27 نقطة في الصدارة.
وفي لقاء آخر على ملعب الش���هيد محمد الدرة وس���ط القطاع ، 
تعادل المجمع اإلسالمي مع شباب الزوايدة )0-0(, ليرفع المجمع 
رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس, ويصبح رصيد الزوايدة 

26 نقطة في المركز الثاني.
أما ف���ي الدرجة الثانية فرع "الوس���طى والجن���وب", فقد تفوق 
جماعي رفح على الصالح )2-0(, بينما شهدت الدرجة الثالثة فرع "غزة 

والشمال", فوز حطين على اتحاد جباليا )0-4(.

هالل غزة يلتهم »التفاح« بصعوبة و الجالء و خدمات الشاطئ »حبايب«

عواصم/االستقالل:
بعد نهاي���ة دراماتيكية وبركالت ترجيحي���ة، انتصرت إيطاليا، 
وتوجت بلقب كأس األمم األوروبية على حس���اب إنجلترا، ليسدل 
الستار على بطولة يورو 2020، التي شهدت العديد من اللحظات 

التي ال تنسى.
وفيما يلي، نس���تعرض لكم من خالل صحيفة »االستقالل«  أهم 

10 محطات في يورو 2020 .
انطالق بعد ع�م من الت�أجيل

في تمام التاسعة من مساء 11 يونيو/حزيران، أطلق الحكم داني 
ماكيلي صافرة البداي���ة معلنا انطالق كأس األمم األوروبية )يورو 

2020(، بعد عام من التأجيل بسبب جائحة كورونا.
وعلى الملع���ب األولمبي في روما، قصت إيطاليا وتركيا ش���ريط 
افتت���اح مباريات البطولة، التي أقيمت للم���رة األولى في 11 مقرا 

مختلفا.
وافتتح الترك���ي ميريح ديميرال أهداف البطولة، عندما س���جل 
بالخطأ هدفا ف���ي مرماه، ليفوز منتخب »األزوري« في مس���تهل 

مسيرته بثالثية بيضاء.

اإريك�صن ي�صيب اجلميع ب�لذعر
وأصاب كريس���تيان إريكس���ن، نجم منتخب الدنمارك، الجميع 
بالذعر الش���ديد عندما سقط مغشيا عليه في أرض الملعب، في 
الدقيق���ة 43 من مباراة ب���الده االفتتاحية أمام فنلن���دا، بالجولة 

األولى، بسبب أزمة قلبية.
وبفضل التدخل السريع للجهاز الطبي، تم إنقاذ الالعب على أرض 
ملعب باركين في كوبنهاجن، ليعود بعدها بثالثة أيام لالبتسام 

من على سريره في المستشفى.

حمطم الأرق�م القي��صية
كان ال بد من تحقيق ذلك في حضور جماهيري كبير، على ملعب 
بوشكاش أرينا، الذي يحمل أسم أسطورة في كرة القدم، والوحيد 
الذي كان مكتمل العدد في البطولة، حينما نجح النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في معادلة الرقم القياسي للمهاجم اإليراني، 

علي دائي، في عدد األهداف الدولية بتسجيل 109 أهداف.
و كانت البرتغال في حاجة إلى التعادل أمام فرنسا، ونجح رونالدو 

في تسجيل ثنائية من ركلتي جزاء، ليحقق هذا الرقم القياسي.
وقبله���ا حطم رونالدو أرقاما أخرى، بمش���اركته في خامس بطولة 
لليورو في مسيرته، كما أصبح أكثر العب يسجل أهدافا في كأس 

أمم أوروبا، ليتخطى األسطورة الفرنسي ميشيل بالتيني.

دون�روم� يت�ألق 
كان دوناروم���ا الورقة الرابحة في فوز إيطاليا باللقب، بتصديه 
لركلت���ي ترجيح في النهائ���ي أمام إنجلت���را، ليقدم الحارس 
الجديد لفريق باريس س���ان جيرم���ان أوراق اعتماده كحارس 

عمالق.
في المقابل، أخفق كل من ماركوس راشفورد وجادون سانشو، 
ليتواص���ل الحظ العاث���ر لمنتخب إنجلترا ف���ي تحقيق لقب 

أوروبي.
خيبة اأمل مب�بي

وصل مهاجم سان جيرمان الشاب، كيليان مبابي، إلى البطولة 
باعتباره أحد الوجوه البارزة، لكنه ودعها من الباب الخلفي بخيبة 

أمل كبيرة، بع���د أداء غير مقنع تحطم عل���ى صخرة الحارس 
السويس���ري يان س���ومر، في ركالت الترجيح لحس���اب ثمن 

النهائي ، و تودع فرنسا البطولة .
وس���جل التشيكي باتريك ش���يك، مهاجم باير ليفركوزن، ما 

اعتبره كثيرون أفضل هدف في البطولة.
فبتس���ديدة متقنة من على بعد 50 مترا، في مرمى الحارس 
االسكتلندي ديفيد مارشال، دخل هدف شيك كتب التاريخ.

إصابة سبينازوال
كان العب روما، ليوناردو س���بينازوال، أح���د الوجوه الواعدة في 
ي���ورو 2020، حتى تعرض إلصابة بالغة في ربع النهائي أمام 
بلجيكا، ليغ���ادر الالعب اإليطالي المباراة على محفة وس���ط 

الدموع.
وأثبت���ت الفحوصات الطبي���ة الحقا إصابته بقط���ع في وتر 

أكيليس، والتي ستبعده عن المالعب لعدة شهور.

فرن�ص� غ�رقة يف اأزم�ت داخلية
لم يس���تطع منتخب فرنسا إخفاء المش���اكل الداخلية التي 

يعانيها، خالل مشاركته في كأس أمم أوروبا.
وأصب���ح من المعت���اد أن يمر الفريق بأزم���ات خالل البطوالت 
الكب���رى، وخاصة بين الالعبين، حيث نش���ب خالف كبير بين 

كيليان مبابي وزميله أوليفيه جيرو، قبيل انطالق يورو 2020.
وعقب الخس���ارة في ثمن النهائي أمام سويسرا، تم الكشف 
عن وقوع مش���اجرة بي���ن والدة أدريان رابي���و، وعائالت بعض 
الالعبي���ن مثل بول بوجب���ا ومبابي، بعد نهاية اللقاء، وس���ط 
اتهامات متبادلة بتس���بب أي من الثنائي في هدف سويسرا 

الثالث، وكذلك مبابي الذي أهدر ركلة ترجيح.

لقطــات بــارزة سرقــت األضــواء فــي يــورو 2020

مدريد/االستقالل:
أهدى ليونيل ميس���ي، فوز منتخب بالده األرجنتين���ي بنهائي كوبا أمريكا، لعائلته 

وأصدقائه ومشجعيه ومواطنيه والراحل دييجو مارادونا.
وكتب ميس���ي عبر حسابه على إنس���تجرام »لقد كانت بطولة رائعة؛ ونعلم أنه ال زال 
بإمكاننا تحسين العديد من األمور«. وتابع »لكن الحقيقة هي أن الشباب قدموا كل ما 
لديهم، وال يمكنني أن أكون أكثر فخًرا من كوني قائدا لهذه المجموعة الرائعة«. وتعد 
هذه هي الكأس األولى التي يحققها ميس���ي مع المنتخب األول، والمرة ال� 15 التي 
يفوز فيها المنتخب األرجنتيني بالبطولة القارية، بعد 28 عاما من آخر بطولة حققها.

وقال ميس���ي »أريد أن أهدي هذا النجاح لعائلتي التي لطالما أعطتني القوة للمضي 
قدًما، وألصدقائي الذين أحبهم كثيًرا، ولجميع األش���خاص الذين يدعموننا، وخاصة 

إلى 45 مليون أرجنتيني الذين قضوا وقتا سيئا مع كورونا«.
وأضاف »أهديه لكم جميعا، وبالطبع أيضا لدييجو الذي يدعمنا أينما كان‹‹.

وحذر، في إش���ارة إل���ى فيروس كورونا، من أنه »من أجل االس���تمرار ف���ي االحتفال‹‹ 
يتوجب االستمرار في التعامل بحذر، ألنه »ال زال هناك الكثير حتى العودة إلى الوضع 
الطبيعي«. ولهذا طلب من أنصاره، االس���تفادة من »هذه السعادة النتزاع القليل من 

القوة للقتال معا من أجل هزيمة الفيروس«.
واختتم رس���الته »أش���كرك يا رب على كل م���ا منحته لي، وأش���كرك ألنك جعلتني 

أرجنتينيا، أبطال أمريكا«، وأرفق مقطع فيديو ألجمل لحظاته في البطولة.

ميســي ُيهــدي لقــب كوبــا أمريكــا لمارادونــا

باريس/االستقالل:
أكد تقرير صحفي فرنس���ي ، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، على 

رادار أحد األندية الفرنسية التي ترغب في ضمه خالل الصيف الجاري.
ووفًقا لصحيفة »ليكيب«، فإن أولمبيك مارس���يليا مهتم بالتعاقد مع كوتينيو، 
مشيرة إلى أن النادي الفرنسي يسعى الستغالل العالقة الممتازة التي تربطه 

ببرشلونة لمحاولة ضم الالعب البرازيلي.
وأضافت أن عملية انضمام كوتينيو إلى مارس���يليا معقدة بسبب الراتب الذي 
يحصل عليه الالعب، موضحة في الوقت ذاته أن النادي يبحث عن راٍع يسمح له 

بإجراء هذه الصفقة.
وتش���ير تقارير صحفية إلى أن برش���لونة يرغب في بيع كوتينيو في ظل كثرة 
اإلصابات التي يتعرض لها ومع حاجة النادي لتوفير األموال، الس���يما وأن بيع 

كوتينيو سيسمح للبارسا بتوفير أكثر من 50 مليون يورو من فاتورة األجور.
واقت���رب كوتينيو من العودة إلى المالعب، حي���ث إنه دخل مرحلة التعافي من 
اإلصاب���ة التي تعرض لها وأبعدت���ه عن معظم مباريات الفريق في الموس���م 

المنصرم.

عمالق فرنسي يريد 
ضم كوتينيو
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ش���بان، وهم: الشقيقان عمر وأس���يد بيان عابد،  
والش���اب معتصم عمر ستيتي، وقاموا باالستيالء 

على هواتفهم الخلوية.
كما أطلقت قوات االحتالل الرصاص الحي بكثافة 
عل���ى مركبات الدفاع المدني المتوقفة أمام مقرها 
على ش���ارع نابل���س، وألحقت أض���رارا بأربع منها، 
إضافة الى المح���ول الكهربائي، ما أدى الى فصل 

التيار الكهربائي عن المنطقة لساعات.

عمليات هدم
وأجبرت س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي، أمس، 
المقدس���ي جمال عجاج، على هدم منزله في حي 
الصلعة ببلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

كما اجبرت المقدس���ي ع���زات زي���ادة، على هدم 
منزله الواقع قرب مس���توطنة "جيلو" جنوب شرق 
القدس، بعد رفض محكمة االحتالل العليا تجميد 

قرار الهدم.
فيما أمهلت س���لطات االحتالل المقدس���ي محمد 
نصار أبو أحمد من بلدة سلوان يومين لهدم منزله 
أو تغريمه بتكاليف الهدم الذي ستنفذه جرافات 

االحتالل.
وفي الس���ياق هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
يوم أمس، خمس منشآت تجارية في بلدة حارس 

غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة ، بأن 
جرافات االحتالل هدمت خمسة بركسات تقع على 
الشارع الرئيس غربي القرية الواصل إلى بلدة بديا.

وأوض���ح أن هذه البركس���ات تضم مح���ال تجاريا 
لبيع الخضار، ومنش���أة لصيانة المركبات، ومغسلة 

سيارات، ومحددة، ومنجرة.
ولفت إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي تهدم 

فيها هذه المحالت بدعوى عدم الترخيص.

كما هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 
منزاًل وبيتًا متنقاًل جنوبي محافظة الخليل جنوبي 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منسق اللجان الش���عبية والوطنية لمقاومة 
الج���دار واالس���تيطان رات���ب الجبور، ب���أن آليات 
االحتالل هدمت منزاًل مكوًنا من طابقين، للمواطن 
نادر الرجب���ي بمنطقة "خلة الورد" ف���ي بلدة بني 

نعيم.
وأوض���ح أن ق���وات االحتالل هدمت بيت���ًا متنقاًل 
يستخدم كعيادة صحية تابعة لمدرسة "أم قصة" 
األساس���ية في منطقة الزويدين شرقي بلدة يطا، 

بحجة عدم الترخيص.
وأك���د الجبور أن االحتالل يواص���ل التضييق على 
المواطنين بهدف تهجيرهم وإجبارهم على ترك 

أراضيهم لصالح االستيطان.
كم���ا هدمت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، جدارا 
حجريا استناديا في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وذكرت بلدي���ة بن���ي نعي���م، إن ق���وة من جيش 
االحتالل اقتحمت بآلياته���ا الثقيلة "خلة الوردة" 
المحاذي���ة للش���ارع االلتفاف���ي 60 وعلى مدخل 
البلدة، وباش���رت على الفور بهدم جدار استنادي 
بطول 200 متر وبارتفاع 6 أمتار تقريًبا، مشّيدا من 
المرابيع الحجرية الضخمة، تعود ملكيته للمواطن 

نادر جابر.
يذكر أن ق���وات االحتالل والمس���توطنين كثفوا 
من انتهاكاته���م ضد المواطني���ن وممتلكاتهم 
ف���ي عدة مناطق بمحافظة الخليل منذ مطلع العام 
الج���اري، من هدم للمس���اكن والخي���ام، وتجريف 
لألراض���ي والمزروع���ات، ومهاجمة رع���اة األغنام، 
بهدف التوس���ع االس���تيطاني وإجبار المواطنين 

على ترك أراضيهم.

وفي طوباس هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، 
امس االثنين، بركة مياه لالستخدام الزراعي قرب 

قرية بردلة باألغوار الشمالية.
وأفاد مس���ؤول ملف األغوار ف���ي محافظة طوباس 
معتز بش���ارات ، بأن جرافات االحتالل هدمت بركة 
مياه لالس���تخدام الزراعي سعتها 250 كوًبا تعود 
ملكيتها للمواطن سامر حسني صوافطة، مقدمة 
من وزارة الزراع���ة ضمن خطة العنقود الزراعي في 

األغوار الشمالية.

اعتداءات م�ستوطنني
وفي الس���ياق ذاته اقتحم مئات المس���توطنين،  
يوم أمس، بلدة عورتا جنوب شرقي نابلس شمالي 
الضفة الغربي���ة المحتلة، بحجة أداء طقوس���هم 

التلمودية في مقاماتها التاريخية.
وأف���ادت مص���ادر محلية، ب���أن ق���وات االحتالل 
اقتحم���ت البل���دة ف���ي وق���ت متأخر م���ن الليل، 
وانتش���رت في أحيائه���ا، وأغلقت الح���ارة التحتا 
بالكامل، ومنعت الدخول أو الخروج منها، تمهيدا 

لدخول المستوطنين.
وفي وقت الحق، وصلت عدة مركبات للمستوطنين 
بحراسة قوات االحتالل، وأدوا طقوسا تلمودية في 

أحد المقامات.
من جه���ة أخرى، هاجم مس���توطنون أحد المنازل 
على أطراف قرية بورين جنوبي نابلس، وعاثوا فيه 
فس���ادا وحاولوا إلقاء زجاجات حارقة عليه، قبل أن 

يتصدى لهم األهالي ويجبرونهم على الفرار.
وقال مس���ؤول ملف االستيطان في شمال الضفة 
غس���ان دغلس، أن اكثر من خمس���ين مس���توطنا 
حاولوا اقتح���ام المنزل الذي يع���ود للمرحومة أم 

أيمن صوفان، التي كانت ملقبة بحارسة الجبل.
وأضاف أن المستوطنين حطموا 20 شجرة زيتون 

في محي���ط المنزل، مبينًا  أن أهال���ي القرية هبوا 
نحو المنزل، وقاموا بطرد المستوطنين، ومنعوهم 

من اقتحامه.
وأشار دغلس إلى أن هجوم المستوطنين جاء بعد 
أن أزال االحت���الل خيمة كانت مقامة هناك خاصة 

بهم.
يذكر بأن منزل أم أيمن صوفان هو أحد منازل قرية 
بورين، ويقع بعيدًا عنها في وسط جبل سلمان ما 

يقارب 900 متر.
وفي قرية جالود جنوب نابلس نصب مستوطنون 
بيوتا متنقل���ة "كرافانات" في محيط مس���توطنة 

شفوت راحيل المقامة على أراضي القرية.
و بحسب مس���ؤول ملف االستيطان شمال الضفة 
غسان دغلس، فإن مس���توطنين نصبوا بيوتا في 
أراضي جالود حوض رقم )13( موقع "الخفافيش"، 
وحتى س���اعات عصر امس نصبوا 7 بيوت متنقلة 

في الجهة الشرقية من المستوطنة.
وتاب���ع دغلس: إن جرافات ضخم���ة تواصل أعمال 
التجري���ف وتمهيد األرض من الجهة الش���مالية 
الغربي���ة لنف���س المس���توطنة لبن���اء وح���دات 
اس���تيطانية جديدة مع اس���تمرار العمل في بناء 

عدد من البيوت الثابتة.
وفي جنين اقتحم عش���رات المس���توطنين، يوم 

أمس، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوبا.
وذكرت مصادر أمنية،أن عش���رات المس���توطنين 
المدججين باله���راوات اقتحم���وا الموقع بحماية 
حماية جيش االحتالل، وأدوا طقوسا تلمودية قبل 
أن يغادروا المنطقة، مرددي���ن هتافات عنصرية 

معادية للعرب والمسلمين.
وفي الق���دس المحتل���ة اقتحمت طواق���م بلدية 
البس���تان  أم���س، حيي  االحت���الل االس���رائيلي، 

والسويح، في بلدة سلوان جنوب المسجد االقصى 
المبارك.

وق���ال مركز معلومات وادي حلوة في س���لوان في 
بيان له، إن طواقم البلدية اقتحمت حي البس���تان 
وقامت بتصوير الحي وش���وارعه خ���الل جولة في 
المنطقة. كما اقتحمت حي س���ويح وقامت بمسح 

الشعارات الوطنية عن جدران الحي.
وأعرب أهالي س���لوان عن خشيتهم من أن تمهد 
عمليات االقتحام ه���ذه، إلخطارات وعمليات هدم 
جديدة لمنازلهم وممتلكاتهم او االستيالء عليها 

لصالح المستوطنين المتطرفين.

اقتحامات االق�سى
إلى ذلك اقتحم مس���توطنون، يوم أمس، المسجد 
األقص���ى المبارك، بحراس���ة مش���ددة م���ن قوات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وذك���رت مص���ادر مقدس���ية، ب���أن ع���ددا م���ن 
المس���توطنين اقتحموا المس���جد م���ن جهة باب 
المغارب���ة، ونفذوا جوالت اس���تفزازية في باحاته، 
وأدوا طقوس���ا تلمودية في المنطقة الشرقية، إلى 

أن غادروه من باب السلسلة.
وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المنطقة 
الش���رقية من ساحات المس���جد األقصى. وشارك 
ف���ي االقتح���ام، عدد م���ن جنود جي���ش االحتالل 

اإلسرائيلي، ومتطرفون.
ويتعرض المسجد األقصى القتحامات يومية، 
ع���دا يومي الجمعة والس���بت، م���ن متطرفين 
يهود، وسط حراسة شرطة االحتالل، وبتنسيق 
مع سلطات االحتالل اإلسرائيلية، ويشارك في 
االقتحامات جهات رس���مية إسرائيلية، ووزراء 
في حكومات االحتالل، ونواب في "الكنيست" 

اإلسرائيلي.

غزة/ االستقالل:
أعقب قرار المجلس ال����وزاري المصغر لالحتالل 
“الكابين����ت”، بتوصي����ة وزي����ر الجي����ش بيني 
غانتس بتجميد أموال المقاص����ة التي تحولها 
السلطة الفلسطينية إلى األسرى الفلسطينيين 

وعائالتهم، تنديًدا واستنكارين واسعين.
وأفاد مكتب رئيس الحكومة اإلس����رائيلي، بأّنه 
سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 
من أموال المقاصة المحولة للس����لطة، وبعد ذلك 

سيتم اقتطاع األموال كل شهر من المقاصة.
و قال تيس����ير خالد عض����و اللجن����ة التنفيذية 
لمنظم����ة التحرير الفلس����طينية، عضو المكتب 
لتحري����ر  الديمقراطي����ة  للجبه����ة  السياس����ي 
فلسطين: “إن مجلس الوزراء اإلسرائيلي المصغر 
للش����ؤون السياس����ية واألمني����ة “الكابينت” ال 
يملك أهلية سياس����ية او قانونية لمجرد البحث 
في خصم مستحقات أسر الشهداء واألسرى من 

العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية”.
وأضاف خال����د” إن كل خطوة يخطوها المجلس 
ف����ي ه����ذا االتجاه هي ابت����زاز واض����ح وقرصنة 
وس����طو لصوصي على المال العام الفلسطيني 
وأم����وال المقاصة، التي تجبيها إس����رائيل وفق 
االتفاقي����ات الموقع����ة معها لفائدة الس����لطة 

الوطنية الفلسطينية”.
وأكد خالد على أن منظمة التحرير الفلس����طينية 
س����تبقى وفية اللتزاماتها السياس����ية الوطنية 
واألخالقي����ة نح����و ش����هداء وأس����رى الش����عب 
الفلس����طيني، وجدد في الوقت نفس����ه موقف 
الجبه����ة الديمقراطية، ال����ذي يدعو إلى تطبيق 
قرارات المجلس����ين الوطن����ي والمركزي وقرارات 
اللجن����ة التنفيذي����ة للمنظم����ة بش����أن تحديد 
العالق����ة مع اس����رائيل باعتباره����ا دولة احتالل 
اس����تعماري اس����تيطاني ودولة تمييز عنصري 

وتطهير عرقي.
ودع����ا إلى ضرورة البدء دون ت����ردد بخطوات فك 

ارتب����اط عل����ى جميع المس����تويات السياس����ية 
واألمنية واالقتصادية بوقف التنس����يق االمني 
وسحب االعتراف الفلس����طيني بدولة اسرائيل 
ووقف العمل باتفاق باريس االقتصادي واتخاذ 
ما يلزم م����ن تدابير وإج����راءات لمقاطعة جميع 
منتج����ات االحتالل ومنع دخولها إلى األس����واق 
الوطنية والس����ير ف����ي طريق تش����جيع المنتج 
الوطن����ي وتعزي����ز اقتصاد الصم����ود ومواجهة 
ما يترتب عل����ى ذلك من توزي����ع األعباء بعدالة 
على جميع طبقات الش����عب وفئاته االجتماعية 

الوطنية.
بدوره، اعتبر المجلس الوطني، مصادقة حكومة 
االحت����الل اإلس����رائيلي عل����ى اقتط����اع األموال 
المخصص����ة لألس����رى وعائالته����م ولعائ����الت 
الش�هداء م�ن عائدات الضرائ�ب التي تجمعها 
لصالح دولة فلسطين “جريمة جديدة” تضاف 
التي  اليومية  العقوب����ات والجرائ����م  لسلس����لة 
ترتكبها هذه الحكومة االس����تيطانية المتطرفة 

ضد شعبنا الفلسطيني.
وق����ال المجل����س الوطني، ف����ي بيان ل����ه أمس 
االثنين: إن ق����رار حكومة االحت����الل باقتطاع ما 
يع����ادل 185 ملي����ون دوالر أميركي م����ن أموال 
المقاصة الفلسطينية عن عام 2020، الى جانب 
االقتطاع الش����هري منها “غي����ر قانوني”، يأتي 
ضمن حم����الت التحريض واالبت����زاز واإلجراءات 
العقابية الممنهجة للمس����اس بشرعية النضال 
الفلس����طيني للتس����ليم بواق����ع ه����ذا االحتالل 

والتعايش معه.
وأك����د أن رعاية األس����رى وعائالته����م وعائالت 
الش����هداء والجرح����ى “واج����ب وطن����ي والتزام 
قانوني على مؤسس����ات منظمة التحرير والدولة 
الفلس����طينية، لتوفير الحياة الكريمة لهم، بعد 
أن حوّله����م االحتالل الى ضحاي����ا إلرهابه الذي 
يصم����ت عن����ه العال����م، ومؤسس����اته، التي من 
مس����ؤولياتها وواجباتها معاقبته ووضع حٍد له، 

بداًل من توفير الغطاء لجرائ����م قادته، وجنوده، 
وجماعات المس����توطنين اإلرهابية، مطالبا دول 
العالم بالتدخل لوق����ف قرصنة االحتالل ألموال 

الشعب الفلسطيني.
وأض����اف المجل����س “أن األس����رى والمعتقلين 
والش����هداء وحماي����ة عوائله����م ه����ي “قضية 
وطنية” بامتي����از، فهم الذي����ن ناضلوا وضحوا 
من أجل حرية ش����عبهم، مؤكدا على اس����تمرار 
المؤسس����ات الفلس����طينية بتقدي����م الرعاي����ة 

الكاملة لهم.
وطال����ب االتح����اد البرلمان����ي الدول����ي وكاف����ة 
االتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي 
تطبيقًا للقانون العنصري الذي أقره الكنيس����ت 
اإلس����رائيلي في تموز2018، وإلزام الكنيس����ت 
وإلغ��اء  الدول��ي،  القان������ون  لقواع��د  باالنصياع 
تش����ريعاته العنصرية، وتعويض الضحايا م��ن 

أبن��اء شعبنا عن إرهاب دولة االحتالل المنظم.
وبدوره ندد عدنان غريب عضو المكتب السياسي 
لجبهة التحرير الفلس����طينية وأمين سرها في 
قطاع غزة، بقرار الحكومة اإلس����رائيلية باقتطاع 
597ش����يكل من أم����وال المقاصة المس����تحقة 

للشعب الفلسطيني.
وأع����رب غريب، ع����ن رفض الجبهة له����ذا القرار 
الظالم الذي يش����كل اعتداء س����افرا على حقوق 
واالقتصادية  المالي����ة  الفلس����طيني  الش����عب 
إضاف����ة لكونه ق����رارا غير قانون����ي ومنافيًا لكل 
االتفاقيات، وأن مهم����ة حكومة االحتالل يجب 
أن تنحصر في جمع هذه األموال وتسليمها إلي 
الحكومة الفلس����طينية كاملة كي تقوم بدورها 
وتنقفها على أبناء الشعب الفلسطيني وحسب 

مصالحه .
وطالب غريب بإعادة النظ����ر في كل االتفاقيات 
الموقعة مع الجانب اإلس����رائيلي خاصة اتفاقية 
باري����س التى س����محت لالحت����الل بالتحكم في 

مصدر مهم من مصادر الدخل.

غزة/ االستقالل:
زار وفٌد من حركة الجهاد اإلس���المي في الضفة المحتلة، بيت األسير منتصر شلبي في 

بلدة ترمسعيا شرق رام الله في الضفة المحتلة، والذي هدمه االحتالل قبل أيام.
 وضّم الوفد قيادة وكوادر وأس���رى محررين من الحرك���ة في مدينة رام الله، ناقلين 
عبارات التضامن والتعاضد من المكتب السياسي للحركة ممثال بأمينها العام الحاج 
زياد النخالة، ل�عائلة الش���بلي. وأكد الوفد على وقوف حركة الجهاد اإلس���المي مع 
العائالت التي قد تعرضت بيوتها للهدم، لما قدموه وأبنائهم من تضحية من أجل 
الكل الفلسطيني،  ومؤازرة لألسير منتصر الشلبي الذي أقدم على تنفيذ عملية قرب 
حاجز زعترة والتي أدت لمقتل مس���توطن إس���رائيلي وإصابة اثنين بجراح مختلفة 
بينما أصيب ش���لبي برصاص أحد الجنود واعتقل بعد مطاردته لعدة أيام. وش���دد 
الوفد على أن سياسة هدم منازل المواطنين جريمة عدوانية، وسياسة عقاب جماعي 
ال يقب���ل بها القانون الدولي واإلنس���اني، معتبرين أن هدم منزل الش���لبي جريمة 
حرب يش���نها االحتالل الصهيوني كل ما هو فلسطيني. وبين أن هذه "السياسات 
العدوانية، لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، الذي كشفت كل التجارب، 
وأن الشعب كلما زاد االحتالل بطش���ه، ازداد صالبة وقوة وصمودًا وال تتأثر عزيمته 

بسياسات القمع وجرائم الحرب التي يرتكبها.

وفد من الجهاد اإلسالمي يزور بيت األسير منتصر 
شلبي الذي هدمه االحتالل في بلدة ترمسعيا

استنكار فلسطيني كبير ضد اقتطاع أموال المقاصة من قبل االحتالل

اإ�سابات خالل ..

اأبو حمزة: املقاومة ..
فش���ل القبة الحديدي���ة بامتياز، موضًح���ا أن المقاومة اس���تطاعت التغلب عليها في 

معركتها مع االحتالل اإلسرائيلي.
وقال أبو حمزة، في لقاء مع برنامج للقصة بقية على قناة الجزيرة اإلخبارية"، إن "صواريخ 
المقاومة تجاوزت الغالف ووصلت إلى العمق اإلسرائيلي، وحققت إنجازات عسكرية".

وأض���اف أن تل���ك الصواريخ هي صناع���ة محلية من اإلنتاج الحربي في الس���رايا، رغم 
اس���تمرار الحصار والمراقبة "اإلسرائيلية" الش���املة على القطاع، مشيًرا إلى أن هناك 

بعض الصواريخ "لم تدخل الخدمة بعد، ولن نعلن عنها".
وأش���ار إلى أنه "عندما نسمع أن القبة الحديدة استطاعت اعتراض ما نسبته %90 من 
صواري���خ المقاومة، نؤك���د أن هذا االدعاء كاذب". وذكر أبو حم���زة، أن المقاومة اتبعت 
تكتيكات جديدة ومغايرة في معركة سيف القدس عن الذي اتبعته في معركة البيان 
المرصوص التي اس���تمرت 51 يوًما، وحققت نفس اإلنج���از. وبّين أن المقاومة اتبعت 
تكتيك جديد قلص قدرات القبة وعمل على تش���تيتها من خالل اطالق رشقات مركزة 

ومكثفة، تجاوزت في بعض االحيان المئة صاروخ وما يزيد في دفعة واحدة.
ولفت الناطق العسكري، إلى أنه ُقبيل "استهداف مناطق المحتل وردنا أن بها أطفال، 

وتم إيقاف هذه المهمات"، وتابع: "العدو يعرف جيدًا ما أتكلم به".
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برازيليا/ االستقالل:
لقيت فتاة برازيلية حتفها بعد أن أصيبت بعدوى قاتلة بسبب غرس حلقة في 

حاجبها أدت إلى مضاعفات خطيرة انتهت بوفاتها.
وعانت إيزابيال إدواردا دي س���وزا )15 عاًما( من عدوى قاتلة تس���ببت في انتفاخ 
وجهها، وأصبحت عينها منتفخة للغاية مما أدى إلى إغالقها بالكامل، وذلك بعد 
أن قامت بعملية الغرس بمساعدة صديقة في منزلها في إنجينهيرو كالداس 

بوالية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل.
وكانت المراهقة قد توس���لت لوالدتها للسماح لها بغرس الحلقة في وجهها، 
لكن األم رفضت ذلك، غير أن إيزابيال أصرت على موقفها، وأجرت عملية الغرس 
بنفسها، وبعد ثالثة أيام بدأت تظهر عليها أعراض مقلقة، حيث رفض جسدها 

الجسم الغريب وتدهورت صحتها ببطء.
وأصبحت المنطق���ة المحيطة بعينيه���ا منتفخة ومتهيجة، وت���م نقلها إلى 
المستشفى حيث عانت من أربع سكتات قلبية، وأمضت أسبوعًا موصولة بجهاز 

تنفس صناعي، لكنها توفيت بعد وقت قصير.
وكش���ف األطباء أن إيزابيال لو كتبت له���ا النجاة، فربما فقدت البصر في عينها 
تحت الغرسة، ويوصي المهنيون الصحيون بأن يتم تنفيذ اإلجراءات التجميلية 

بواسطة متخصصين في عيادات متخصصة ومرخصة.

تفارق الحياة بعدوى قاتلة 
بسبب غرس حلقة بحاجبها

)  APA iamges (      جني ثمار ال�شرب " التني ال�شوكي" بغزة

سيول/ االستقالل:  
ال يخطر ف���ي بال أح���د أن اس���تخدامه 
للمرحاض س���يمكنه م���ن الحصول على 
عمالت رقمي���ة فورية، لكن ه���ذا أصبح 
واقعا في أحد المعاهد بكوريا الجنوبية، 
حيث تستخدم فضالت البشر للمساهمة 

في توفير الكهرباء ألحد المباني.
وفي التفاصيل: ابتكر أس���تاذ الهندسة 
الحضري���ة والبيئية في معهد أولس���ان 
بكوريا  والتكنولوجي���ا  للعل���وم  الوطني 
الجنوبية تش���و جاي ون، مرحاضا صديقا 
للبيئة متصال بمختبر يحّول الفضالت إلى 

غاز حيوي وسماد عضوي.
ويس���تخدم المرحاض الذي يحمل اسم 
"ب���ي في"، وفق���ا لوكالة رويت���رز مضخة 
إلرس���ال الفضالت إلى خزان تحت األرض 
ما يقلل من اس���تهالك المي���اه. وهناك 
تحول الكائنات الدقيقة مياه الصرف إلى 
ميثان يصبح بدوره مص���درا لمد المبنى 
بالطاقة وتش���غيل موقد غاز وغالية مياه 

وخلية وقود األكسيد الصلب.
وق���ال مبتك���ر المرحاض إن الش���خص 
العادي ُيخرج نحو 500 غرام من الفضالت 
يوميا وهي كمية يمكن تحويلها إلى 50 

لترا من غاز الميث���ان يمكنها توليد 0.5 
كيلووات م���ن الكهرباء أو اس���تخدامها 
في قيادة سيارة لمس���افة 1.2 كيلومتر 

تقريبا.
ولم يكتف تشو بذلك، وإنما ابتكر أيضا 
عملة رقمية أطلق عليها اس���م "جيجول" 
التي تعني العس���ل في اللغة الكورية. 
حيث يحصل كل من يستخدم المرحاض 

الصديق للبيئة على عشر عمالت يوميا.
ويستخدم الطلبة الكوريون هذه العملة 
لش���راء القهوة أو الفاكهة أو الشعيرية 
سريعة التحضير داخل الحرم الجامعي .

ابتكار مرحاض يحول الفضالت إلى طاقة

لندن/ االستقالل:
بدا الس���ير على الممر نحو العريس مستحياًل أللينا بانفيلد المصابة بشلل دماغي منذ الطفولة لكن 
إصرارها وضع الجميع في يوم الزفاف في لحظة ش���اعرية كبرى حين تخلت عن كرس���يها المتحرك 
وتمكنت من الوقوف والمش���ي. وألينا البالغة 29 عامًا كانت عاجزة لمعظم حياتها من الس���ير على 
قدميها، وفقًا لما جاء في موقع “ميرور” البريطاني، إال أن عزمها على التغيير قبل موعد الزفاف جعلها 

تستعين بمدرب خاص ثالثة أيام في األسبوع وتتلقى حتى دروسًا في المالكمة لبناء عضالتها.
لقد بذلت الفتاة جهدًا فائقًا بالنسبة لشخص مصاب بالشلل الدماغي ويستعين بكرسي متحرك 
متكيف للتنقل. وكان���ت الينا قد عقدت العزم على أال تدع إعاقتها وعجزها يقفان في طريقها 
خالل اليوم الكبير بعد أن طلب فيليب كوفي يدها للزواج. وقد تمكنت أخيرًا من أن تمشي بفخر 

مسافة 10 أمتار نحو عريسها المنتظر لتكمل مراسم الزواج مع خطيبها المفعم بالسرور.

تخلت عن كرسيها 
المتحرك في يوم الزفاف

القاهرة/ االستقالل:
لقي طفل لم يتجاوز عامه الرابع حتفه، حيث تم العثور عليه 
غارق���ًا فوق مياه ترعة المحمودية أمام قرية حمد منيس���ي 
بدائرة مركز شرطة المحمودية، بمحافظة البحيرة، مما أصاب 

أهالي القرية بحالة من الهلع والحزن الشديد على رحيله.
وقد اش���تبه والد الطفل المجني عليه ف���ي وفاته جنائيًا، 
وتمك���ن فريق البحث الذي تم تش���كيله من قبل األجهزة 
األمنية، من الوص���ول لمعلومات حول الواقعة، حيث تبين 

أن هناك خالفات سابقة بين والد المجني عليه وجاره الذي 
تربطه به عالقة صداقة ولكن تحولت لعداوة بسبب معايرة 
والد المجني عليه لصديقه بع���دم اإلنجاب فقرر االنتقام 
منه بطريقة قاسية بأن يرمي الصغير حيًا في مياه الترعة، 

متجردًا من إنسانيته.
وفي التفاصيل، كان مركز ش����رطة المحمودية، قد تلقى 
بالغًا م����ن أحد أهالي قرية حمد منيس����ي التابعة لدائرة 
المركز، بعد العثور على جثة طفل صغير يبلغ من العمر 

حوالي 4 س����نوات، طافية بمياه ترع����ة المحمودية، وتم 
تشكيل فريق بحث برئاس����ة اللواء محمد شعراوي مدير 
المباحث، وكل م����ن ضباط مباحث المحمودية لكش����ف 
مالبسات الحادث وضبط الجناة. وقبضت األجهزة األمنية 
على المته����م الذي اعترف بجريمته وتم����ت إحالته إلى 
النيابة العامة التي تباش����ر التحقيق����ات ، وقام المتهم 
بتمثيل الجريمة في مسرح الحادث وأمرت النيابة بحبسه 

أربعة أيام على ذمة التحقيق.

دكا/ االستقالل:
تجاهل مئ���ات المواطني���ن في بنغ���الدش القيود 
المفروض���ة لمكافحة فيروس كورون���ا وتدفقوا على 
مزرعة لمش���اهدة بقرة طولها 51 س���نتيمترا فقط 

يقول مربوها إنها األقصر في العالم.
وت���زن البقرة راني 26 كيلوغرام���ا والبالغة من العمر 
23 ش���هرًا، وتتميز بصغر الحج���م لدرجة أنه يمكن 
حملها بسهولة. وقال مسؤولو المزرعة إنهم تقدموا 
لموسوعة غينيس لألرقام القياسية لتسجيل راني 

باعتبارها أقصر بقرة في العالم.
وقال محمد س���الم المس���ؤول في شركة شكور أجرو 
للصناعات لرويترز “نحن واثقون أنها ستكون أصغر 

بقرة”.
وتشير بيانات الموسوعة إلى أن اللقب تحمله حاليا 
البق���رة مانيكيام الموجودة في والية كيراال الهندية 
وكان طولها 61 س���نتيمترا عند تسجيلها في عام 

.2014
وانتش���رت صور ومقاطع البقرة “راني” على منصات 
التواصل، وحظيت بش���عبية واس���عة دفعت اآلالف 
لقطع مس���افات طويلة للحصول على فرصة اللتقاط 

صورة معها.

أصغر بقرة في 
العالم تخطف 

األنظار

قتل ابن جاره بسبب معايرته بعدم اإلنجاب 

واشنطن/االستقالل:
عث���رت فرق البحث في مدين���ة باتون بوالية لويزيانا األمريكية على ثعبان مفقود تس���لل من 

أكواريوم “بلو زوو” في أحد مراكز التسوق بالوالية.
وثعبان “كارا” هو ثعبان بورمي كبير أصفر اللون ويبلغ طوله 12 قدًما أي نحو 3.6 أمتار.

وتس���بب تس���لل الثعبان في إغالق المركز التج���اري، الذي يضم أكثر م���ن 140 متجًرا، لفترة 
 Blue Zoo”وجيزة، حس���بما ذكرت وسائل إعالم أمريكية. وقالت كبيرة مسؤولي التسويق في

Aquarium” إنه تم العثور على الثعبان داخل جدران وسقف مول لويزيانا في باتون روج.
وأضاف���ت: “تم العثور عليه في الجدار.. كنا نعمل مع خبراء تعقب الثعابين ووجدنا دلياًل على 

مكان وجوده”.
وكان الثعبان كارا يظهر في عروض أحواض “األكواريوم” لألطفال داخل المجمع التجاري.

وقالت حديقة الحيوان “بلو زوو” إن الثعبان ليس ساما وال يشكل تهديًدا للجمهور. وافتتحت 
الحديقة في مول لويزيانا في أبريل/نيسان الماضي.

بكين/ االستقالل:
نشرت مجلة science أن علماء صينيين ابتكروا نسيجا فريدا قادرا على عكس األشعة 

فوق البنفسجية وامتصاص حرارة الجسم.
وحس���ب المجلة، أجرى العلماء تجربة خاصة؛ قاموا خاللها بخياطة سترة من مادتين 
مختلفتي���ن؛ جزء واحد مصنوع من القماش العادي واآلخر مصنوع من قماش التبريد. 
وأثناء االختبار جلس متطوع مرتديا سترة في الشمس لمدة ساعة، وعند قياس درجة 
حرارة سطح الجسم لقطعة القماش الخاصة كانت 31 درجة فيما كانت قطعة القماش 
العادية 37 درجة مئوية. وفي هذا االطار، يبلغ س���مك المادة الفريدة 0.55 ملم فقط 
وتحتوي على حمض اللبنيك واأللياف الصناعية مع جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم 

النانوية. وبمساعدة الخصائص الكيميائية لهذه المواد يمكن تبريد الجسم.
ومن المتوقع أن يكون النس���يج الجديد وفقا لالفتراضات أغلى من النسيج التقليدي 

بنسبة 10 في المائة فقط.

العثور على ثعبان طوله 
3.6 أمتار في سوق اميركي

ابتكار نسيج قادر على 
امتصاص حرارة الجسم


