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رام الله/ االستقالل:
ش���اركت جماهير غاضبة، مس���اء الس���بت، في وقفة على دوار 
المنارة وس���ط مدينة رام الله وس���ط الضف���ة الغربية المحتلة؛ 
تندي���ًدا باغتي���ال المع���ارض السياس���ي ن���زار بن���ات. وردد 
المشاركون، في الوقفة التي ُرفع فيها علم فلسطين وصور نزار 

بنات، هتافات تدعو إلى رحيل الرئيس محمود عباس.
وهتف المتظاهرون: »اس���م اس���مع يا عباس.. كرامتنا ما 
بتنداس، يلي بتس���أل احنا مين.. احنا صوت المظلومين، 
يلي بتس���أل احنا وين.. احنا ف���ي كل الميادين، احنا بدنا 

حرية.. يا فاقد الشرعية، ارحل ارحل يا عباس، الشعب 
يريد اسقاط النظام، هذه المرة آخر مرة حسين الشيخ 
برا برا«. وخالل التظاهرة، دعا غس����ان بنات شقيق نزار، 
رئي����س الوزراء محمد اش����تية إلى المث����ول أمام لجنة 
تحقي����ق بصفته وزيًرا للداخلية، مؤك����ًدا أن ملف نزار 
لن يغلق إال بموافقة ش����عبية. وقال بنات: »رس����التي 
لعب����اس ليس أمامك إال الرحيل ش����ئت أم أبيت، حتى 
يقوم الش����عب ببناء النظام السياس����ي ليقيم الدولة 

وليس دولة رام الله أو دولة المربع األمني«.

غزة/سماح المبحوح
يراق���ب أمين الحط���اب باهتمام ش���ديد هاتفه 
النق���ال ويق���رأ جمي���ع الرس���ائل ال���واردة على 
المجموعات اإلخباري���ة التي يتابعها، لعله يلمح 

خبرًا ع���ن موعد ص���رف المنح���ة القطرية يثلج 
صدره، بع���د أن طال انتظار صرفه���ا هذه المرة 

ليس بالنسبة له فحسب، بل لحوالي 
مئة ألف أس���رة في القطاع الساحلي 

مستفيدو المنحة القطرية.. معاناة 
فاقمها طول االنتظار وال حلول في األفق

د. الهندي: ال عودة للمسارات البائسة 
بملف الوحدة بعد »سيف القدس«

غزة/ االستقالل:
أّكد رئي���س الدائرة السياس���ية في حركة الجهاد اإلس���المي وعضو 

مكتبها السياس���ي د. محمد الهندي عدم جدوى العودة 
إلى »المسارات البائس���ة« في ملف الوحدة الوطنية بعد 

غزة/ خالد اشتيوي:
يواصل أهالي شهداء عدوان »عام 2014« على قطاع 
غزة، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على 
التوالي، رفضًا لسياس���ة المماطل���ة التي تنتهجها 

السلطة الفلس���طينية إلنهاء معاناتهم المتواصلة 
منذ 7 سنوات، مطالبين بصرف مخصصاتهم المالية 

وفق قانون منظمة التحرير. وأكد أهالي 
الش���هداء رفضهم لفك إضرابهم رغم 

رام الله/ االستقالل:
وثق تقرير حقوقي صدر الس���بت، اعتق���ال قوات االحتالل 
اإلسرائيلي 5426 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري وحتى 

تقرير: االحتالل اعتقل 5426 
فلسطينيًا بالنصف األول من 2021

»أهالي شهداء 2014«.. يفترشون األرض 
ويلتحفون السماء بانتظار صرف رواتبهم

االستقالل/ وكاالت:
دعت األمم المتحدة، الس���بت، قوات االحتالل لوقف هدم 
منازل الفلسطينيين، واالستيالء عليها، واإليفاء بالتزاماتها 

األمم المتحدة تدعو االحتالل 
لوقف هدم منازل الفلسطينيين

»عائلة بنات« تؤكد مطالبها لتحقيق 
العدالة في قضية اغتيال نجلها

الخليل/ االستقالل:
أكدت عائلة المعارض السياس���ي نزار بنات، السبت، مطالبها لتحقيق 

العدالة البنها نزار بعد اغتياله في 24 من الشهر الماضي، 
على يد عناص���ر من األجهزة األمنية الفلس���طينية عقب 

جنين: وفد من »الجهاد« يزور عائلة 
االستشهادي نضال أبو شادوف

جنين/ االستقالل:
زار وفد من حركة الجهاد اإلسالمي وعدد من األسرى المحررين 
مساء الجمعة عائلة االستشهادي المجاهد نضال أبو شادوف 

تقرير: االحتالل يوفر الغطاء والتسهيالت للصندوق 
القومي اليهودي للسطو على أراضي الفلسطينيين

رام الله/ االستقالل:
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان 
إن جيش االحتالل »اإلسرائيلي« يوفر الغطاء والتسهيالت 

 االحتالل يعتقل عددًا من املواطنني خالل قمع فعالية �سد اال�ستيطان يف منطقة التوانة مب�سافر يطا

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
تواصل���ت الدع���وات الرس���مية والفصائلية 
الس���بت، للنفير الع���ام والرب���اط بكثافة في 

المسجد األقصى المبارك، للتصدي لمخططات 
المس���جد  القتحام  االس���تيطانية  الجماعات 
المبارك المرتقبة اليوم األحد، إحياء لذكرى ما 

يس���مى »خراب الهيكل«، فيما واصلت قوات 
االحت���الل اعتداءاته���ا وقمعها 
بحق ش���عبنا في مناطق متفرقة 

االحتالل يقمع وقفات احتجاجية في القدس والخليل

دعوات للنفير العام والرباط في »األقصى« لصد 
وإفشال اقتحامات المستوطنين اليوم

تظاهرة وسط رام الله تنديدًا باغتيال نزار بنات

»أوتشا«: االحتالل هدم 474 مبنى 
فلسطينًيا منذ بداية 2021
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الخليل/ االستقالل:
أكدت عائلة المعارض السياس���ي نزار بنات، الس���بت، مطالبها 
لتحقي���ق العدال���ة البنها نزار بعد اغتياله في 24 من الش���هر 
الماضي، على يد عناصر من األجهزة األمنية الفلسطينية عقب 

اعتقاله من منزله في الخليل.
وقال غس���ان بنات شقيق نزار في مؤتمر صحفي عقده في رام 
الله مع مدراء مؤسس���ات حقوقية »نحذر مدير المخابرات ماجد 
فرج من إخراج أي مجرم مش���ارك باغتي���ال ابننا للعمل كملحق 

عسكري بالسفارات الفلسطينية بالخارج.
وأّكد أنه����م ما زلوا يتعرض����ون لتهديدات يومي����ة واختراق 
وقرصنة هواتفهم ووسائل التواصل االجتماعي ألفراد العائلة.

وأضاف بنات »لن تؤثر علينا في المطالبة بحقنا ومس����تمرين 
بحراكنا، ونعرف كل من شارك في جريمة اغتيال نزار بنات«.

ولفت إلى أن العائلة فش����لت »في الحصول على ش����هادة وفاة 
لنزار، ولن يبتزونا بها، وسلوك السلطة حتى اآلن إجرامي«.

وش����ّدد على أن »ملف اغتي����ال نزار بنات ل����ن يقفل كما يريد 
الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية«.

وكشف عن إرس����ال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل 
الرجوب جميع الوجهاء والمخاتير إلغالق هذا الملف.

وقال بنات إنه ومنذ استش����هاد نزار والجريمة مس����تمرة حتى 
هذه اللحظة بش����قيها األمني والسياس����ي، بدلي����ل الخطاب 
المستمر من قبل المستوى السياسي في سلطة رام الله بشكل 

يومي.

وأكد أن األفراد والضب���اط الذين اغتالوا نزار وضعوا في جامعة 
االس���تقالل بأريحا، ويحملون هواتفهم الشخصية، وورد إلينا 
اتصاالت منهم، يّرحلون المسؤولية عن أنفسهم، مشددا على 

المعرفة الكاملة لكل من قام بالجريمة.
وأوضح بنات أن س���لوك الس���لطة إجرامي م���ن خالل التضليل 

والتسويف والمماطلة، بحسب مؤسسات حقوق اإلنسان.
وبحسب بنات فإن السلطة تحولت إلى يد أمنية والذراع األمنية 

المتقدمة ل�«إسرائيل« وممارستها األمنية والقمعية في الضفة.
وكش���ف عن جود فرق قانونية في عدد من الدول ستتابع ملف 

نزار محليا ودوليا.
بدوره، ق���ال رئيس قائم���ة الحرية والعدالة أمجد ش���هاب إن 
القائمة س���تتحول إلى حزب سياسي مستقل وستصبح باسم 

قائمة الشهيد نزار بنات.
وطالب شهاب بتحقيق القصاص والعدالة وفق القانون، مؤًكدا 

»لس���نا أعداء وال منافسين لحركة فتح، ونثني على الشرفاء في 
فتح، والكثير أبلغونا أّن الحركة مختطفة من قبل المتنفذين«.

ولف���ت إلى وجود طاب���ور خامس للحركة يري���د تحويل الحراك 
والمتظاهرين على أّنهم أعداء لفتح.

ودعا شهاب إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاكمة كتيبة 
اإلعدام، مشيًرا إلى عدم تحديد من أصدر قرار اإلعدام.

وشّدد على ضرورة تحديد موعد إلجراء االنتخابات، مؤكدا على أاّل 
شرعية ألحد دون االنتخابات.

وق���ال »ال نريد تدويل القضية إذا تم معاقبة القتلة والمجرمين 
محلًي���ا، وهناك تمييع للقضية وقتل القضي���ة باالعتماد على 

الوقت«.
من جانبه، قال رئيس الفريق القانوني في قضية الدفاع عن نزار 
بنات غاندي الربعي إن :«هناك من حّرض وأطلق الرصاص واتخذ 
القرار باالعتقال لصاحب رأي، ومن ثم تتوجه قوة العتقاله بهذه 

الطريقة ومن ثم قتله«.
وتساءل الربعي  عمن أعطاهم الحق بمس حياة مواطن؟ معتبرا 

ذلك تجرؤًا خطيرًا ويجب أن ال تمر الجريمة دون عقاب.
وأك���د الربعي على البدء بخطوات قانونية من خالل فريق وطني 

ودولي، ولن ينتهي إال بتحقيق العدالة.
وقال الربعي هل القانون يسمح للعائلة بأخذ حقها دون نقص 
على ممن خط���ط ونفذ وهدد وأعطى األمر وش���ارك وتس���تر؟ 
مؤكدا على مالحقة قائمة االغتيال حتى ينالوا حقهم ومن ثم 

التعويض وفق القانون.

»لن نقفل الملف كما يريد عباس واشتية«
»عائلة بنات« تؤكد مطالبها لتحقيق العدالة في قضية اغتيال نجلها

جنين/ االستقالل:
زار وفد من حركة الجهاد اإلس���المي وعدد من األسرى 
المحررين مساء الجمعة عائلة االستشهادي المجاهد 
نضال أبو ش���ادوف في بلدة برقين القريبة من مدينة 
جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك على شرف الذكرى 

السنوية العشرين الرتقائه إلى علياء المجد والخلود.
وقال الش���يخ القيادي خضر عدنان بأنه يش���رفنا أن 

نزور عائلة أبو ش���ادوف التي قدمت الشهيد نضال 
واألسير إسماعيل أبو شادوف.

وأض���اف عدنان أن خير بيوت فلس���طين هي بيوت 
الشهداء واألسرى، أولئك من بذلوا دماءهم رخيصة 

في سبيل الله تعالى.
وناشد عدنان الكل الفلسطيني بأن يبقوا على بيوت 
الشهداء واألسرى منارة وقبلة لهم في زياراتهم في 

ذكراهم كأقل واجب يمكن تقديمه لتلك األسرى.
جدير بالذكر أن الشهيد نضال أبو شادوف من سرايا 
القدس بطل عملية بنيامينا االستش���هادية، والتي 
نفذها بتاري���خ 2001/07/16م، وأدت لمقتل وإصابة 
عدد م���ن الجنود الصهاينة، وهو ش���قيق األس���ير 
إسماعيل أبو ش���ادوف المعتقل منذ العام 2004م، 

والذي يمضي حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 28 عامًا.

جنين: وفد من »الجهاد« يزور عائلة االستشهادي نضال أبو شادوف

االستقالل/ وكاالت:
دعت األمم المتحدة، الس���بت، قوات االحتالل لوقف هدم منازل الفلسطينيين، 
واالس���تيالء عليها، واإليفاء بالتزاماتها كقوة احتالل بموجب القانون اإلنساني 

الدولي.
وقال نائب المتحدث الرس���مي باس���م األمين العام لألمم المتحدة فرحان حق، 
خالل مؤتم���ر صحافي بمقر المنظم���ة الدولية في نيوي���ورك: “قامت القوات 
اإلسرائيلية الخميس بتفكيك ومصادرة مبنى سكني في حمصة البقيع شمال 
األغوار، ويوم األربعاء فقد 84 فلسطينيًا منازلهم في بلدة رأس التين بمحافظة 

رام الله، عندما صادرت القوات اإلسرائيلية 49 مبنى على األقل”.
وأضاف: “يقيم الفلس���طينيون في تلك المنطق���ة كل صيف من أجل الرعي، 

ولكنهم اآلن في خطر متزايد من الترحيل القسري من المنطقة”.
وتابع أن األمم المتحدة دعت إسرائيل مرارًا وتكرارًا إلى وقف الهدم واالستيالء 
على الممتلكات الفلسطينية، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتالل، بموجب القانون 

اإلنساني الدولي.
ُيذكر أن االحتالل اإلس���رائيلي في الفترة األخيرة ّصعد من هجماته على منازل 
وأراضي المواطنين، واقتحامات مستوطنيه لباحات المسجد األقصى ومحاولته 

توسيع االستيطان في األراضي الفلسطينية للقضاء على الوجود الفلسطيني.

األمم المتحدة تدعو االحتالل 
لوقف هدم منازل الفلسطينيين

غزة/ االستقالل:
اس����تنكر مركز الميزان لحقوق اإلنس����ان ق����رار حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي، القاضي باقتطاع أموال من عائدات 

ضرائب السلطة الفلسطينية »إيرادات المقاصة«.
وقال بيان المركز السبت إن قرار االقتطاع يشكل انتهاكًا 
للقانون الدولي، والسيادة الوطنية، ومجمل االتفاقيات 

الموقعة، وال سيما حقوق األسر الفلسطينية.
وكان مجلس الوزراء المصغ����ر التابع لحكومة االحتالل، 

قد أقر خالل اجتماعه مس����اء األحد الماضي خصم أموال 
م����ن عائدات ضرائب الس����لطة الفلس����طينية »عائدات 

المقاصة«، ابتداًء من األول من شهر أغسطس المقبل.
وبحسب القرار فإن حكومة االحتالل سوف تقتطع 597 
مليون ش����يكل خالل عام، تبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 

مليون شيكل شهريًا.
ويأتي القرار ضمن سياس����ة منظمة ينتهجها االحتالل 
لمالحقة أسر الفلس����طينيين المعتقلين في سجونها 

وأسر الشهداء، حيث س����عى لفرض قوانين تشريعية 
تتعلق بخصم مخصصات هذه األسر من أموال المقاصة 

والتي بدأها »الكنيست« منذ يونيو2017.
وأكد المركز أن مخصصات السلطة الفلسطينية المالية 
الخاصة بأس����ر الش����هداء والجرحى والمعتقلين، التي 
تقدم على شكل رواتب شهرية لتلك األسر، تعتبر أحد 
أش����كال الضمان االجتماعي لألسر التي فقدت معيلها 

الرئيس.

وطال����ب البيان المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل 
لوقف االنتهاكات »اإلسرائيلية« والضغط على سلطات 
االحت����الل للتراجع ع����ن قرارها غير القانون����ي، وإلزامها 
احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان.
كم����ا طالب الس����لطة الفلس����طينية بإع����ادة النظر في 
بروتوك����ول باريس االقتصادي الذي قد يش����كل مدخاًل 

لالبتزاز السياسي.

مركز حقوقي يستنكر قرار االحتالل االقتطاع من المقاصة

رام الله/ االستقالل:
قال مكتب تنس����يق الشؤون اإلنس����انية التابع لألمم 
المتحدة في األراضي الفلسطينية »أوتشا« إن سلطات 
االحتالل »اإلس����رائيلي« هدمت أو ص����ادرت 474 مبنى 
فلسطينًيا في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 

الجاري.
وأوض����ح المكتب في تقرير له الس����بت، أن س����لطات 
االحتالل هدمت ما ال يقل ع����ن 474 مبًنى من المباني 
التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 150 مبًنى مّوله 

المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، 
ما أدى إلى تهجير 656 ش����خًصا، من بينهم نحو 359 

طفاًل، في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وأض����اف أن هذا يمث����ل زيادة قدره����ا 32% في عدد 
المبان����ي المس����تهدفة وزي����ادة تق����ارب 145% في 
استهداف المباني الممّولة من المانحين، وارتفاًعا يربو 
على 70 % في عدد الس����كان المهجرين، بالمقارنة مع 

الفترة المقابلة من العام 2020.
وحذر من انه« يش����ترط القانون الدولي اإلنساني على 

الس����لطة القائمة باالحت����الل تأمين الحماية لس����كان 
اإلقليم الذي تحتله، وضمان رفاهيتهم واحترام حقوق 
اإلنسان الواجبة لهم. وُيحظر عليها تدمير أي ممتلكات 
مدنية، إال إذا اقتضت العمليات العس����كرية حتًما هذا 
التدمي����ر، وهو أمر ال محل له في الضفة الغربية التي ال 

تدور فيها عمليات قتالية في هذه اآلونة«.
وقال »أوتش����ا« إن تدمير الممتلكات على نطاق واس����ع 
يشكل مخالفة جس����يمة التفاقية جنيف الرابعة، وقد 

يرقى إلى جريمة حرب.

»أوتشا«: االحتالل هدم 474 مبنى فلسطينًيا منذ بداية 2021
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غزة/ االستقالل:
أّكد رئي���س الدائرة السياس���ية في حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي وعضو مكتبها السياسي د. محمد الهندي 
عدم جدوى العودة إلى »المسارات البائسة« في ملف 

الوحدة الوطنية بعد معركة »سيف القدس«.
جاء ذل���ك في ندوة سياس���ية نظمه���ا مركز أطلس 
للدراسات والبحوث بعنوان »سيف القدس تداعيات 
وعبر« أمس الس���بت بمدينة غزة، بمش���اركة عدد من 

قادة الفصائل والكتاب واألكاديميين.
وقال الهندي إّن »معركة س���يف الق���دس أثبتت أّن 
الوحدة الفلسطينية تتحقق في الميدان وتتجاوز كل 
المزعومة واللقاءات  الرسمية والش���رعيات  القيادات 
والمواقف التي ال زالت ترتهن لسياس���ات ومسارات 

بائسة قبرتها المعركة األخيرة«.
وأضاف أّن »أي عودة لبناء الوحدة الفلس���طينية وفق 
هذه السياسات البائسة هو مشاركة في سرقة نتائج 

معركة سيف القدس«.
احلرب مل تتوقف

وفي س���ياق آخر، لفت د. الهن���دي إلى أّن هناك وقفًا 
إلطالق النار بي���ن المقاومة واالحت���الل بفعل اتفاق 
التهدئ���ة في 21 مايو، مس���تدرًكا بالقول إّن »الحرب 
لم تتوقف؛ ألن االحتالل ال يريد أن يبتلع الهزيمة في 

معركة سيف القدس أو االعتراف بها«.
وأوض���ح أّن االحتالل يحاول اس���تعادة زمام المبادرة 
في الفعل السياسي من خالل االعتداءات في الضفة 

الغربية والقدس واستمرار الحصار على قطاع غزة.

وأردف بالق���ول إّن »صراعن���ا مع االحت���الل هو صراع 
إرادات، وندرك أن الش���عب الفلس���طيني ومقاومته 

أجبر شارون على تفكيك مستوطنات غزة«.
وشدد الهندي »سنجبر قادة االحتالل على الرحيل عن 
الضفة والقدس والتمهيد للرحيل عن كل فلسطين«.

وأش���ار إلى أّن ش���عبنا تمّرس وتعايش مع المعاناة 
والتضحي���ات عل���ى م���دار قرن م���ن الزم���ن، وتقف 
المنظومة العسكرية اإلسرائيلية عاجزة عن ردع قوة 

المقاومة.
وبّين الهندي أّن جهًدا حقيقًيا وُمرّكًزا يبذل من أجل 
بناء جبهة المقاومة وقواعدها »وعلى رأس هذا البناء 
وهو االرتقاء بالعالقة بي���ن حركتي حماس والجهاد 

اإلسالمي باعتبارهما قطبي الرحى في المقاومة«.
ولفت إلى أّن هناك عالقة تنس���يق متقدمة تس���مح 

بحشد كل فصائل المقاومة في مواجهة االحتالل.
في المقابل، نّدد رئيس الدائرة السياسية في حركة 

الجه���اد بارتماء بعض األنظم���ة العربية في أحضان 
االحتالل والتطبيع معه وفتح السفارات في عاصمته، 
معتبرًا ذلك طعنة في ظهر جهاد شعبنا ومقدساته 

اإلسالمية.
�سراكة ال�سلطة واالحتالل

وأّكد الهن���دي أن الواليات المتح���دة وأنظمة عربية 
منخرطون في إعادة تعويم الس���لطة الفلس���طينية 

وتفعيل مسار الشراكة بينها وبين االحتالل.
وقال الهندي إّن هذه المس���اعي تواجه مش���كلة أّن 
الس���لطة باتت عاجزة عن إقناع الشعب الفلسطيني 

أنها تدافع عن مشروع وطني.
ودع���ا إلى التصدي وفضح أي محاولة لتعويم مس���ار 
الشراكة مع »إس���رائيل«، معتبًرا ذلك محاولة لسرقة 

نتائج معركة »سيف القدس«.
واعتبر أّن الس���لطة »غير مؤهلة لقي���ادة الرأي العام 
ومالحقة ق���ادة االحتالل في المحاك���م الدولية على 
جرائمه���م بح���ق الش���عب الفلس���طيني، فضاًل عن 

ارتهانها سياسًيا واقتصادًيا لالحتالل«.
وزاد القيادي البارز في الجهاد »السلطة ُمصّنفة أّنها 
فاسدة وغير قادرة في ملف إعادة إعمار غزة عند كثير 

من الدول المانحة«.
في س���ياق منفصل، أدان الهندي تجرؤ السلطة على 
الدم الفلس���طيني وعلى حرية التظاهر والتعبير عن 
الرأي واالعتق���االت وتكميم األف���واه، معتبًرا أّن هذه 
السياس���ات تهدف لح���رف بوصلة نضال الش���عب 

الفلسطيني عن مواجهة االحتالل.

استبعد جولة قتال جديدة مع االحتالل
الهندي: ال عودة للمسارات البائسة بملف الوحدة بعد »سيف القدس«

ويعيل الحطاب الذي يعمل بشكل متقّطع 
في منجرة بغزة، أس����رة م����ن 7 أفراد تقطن 
ل�«االس����تقالل«  في منزل متواضع، ويقول 
إن : »تأخ����ر صرف المنح����ة زاد من وضعي 
المعيشي س����وءا، ولم أعد قادرًا على تدبير 
األساس����ية ألس����رتي، خاصة  االحتياجات 
م����ع قدوم عيد األضحى المب����ارك المرتقب 
الثالثاء المقبل، وم����ا يرافقه من مصاريف 

إضافية«.
وبصوت يش����وبه الح����زن، يضيف الحطاب 
أن����ه كان قد وعد صغاره أن يش����تري لهم 
هذا العيد مالبس جدي����دة، لعدم مقدرته 
على ش����رائها لهم العيد الماضي، بس����بب 
القطاع، الفتًا  العدوان »اإلس����رائيلي« على 
إل����ى أن االحت����الل حرمه وآالف األس����ر من 
فرحة العيد بتشديد الحصار والحرمان من 
المنحة الت����ي تمثل لهم بصيص أمل نحو 

الحياة. 
وتقدم قطر منذ 2018 منحة إنس����انية إلى 
غزة تقدر ب�30 مليون دوالر ش����هريا، منها 
10 ماليين لألس����ر الفقي����رة، و10 ماليين 
لتوفي����ر الوق����ود الخ����اص بمحط����ة توليد 
الكهرب����اء الوحيدة في غ����زة، و10 ماليين 

مساهمة في رواتب موظفي غزة.
وترفض » إسرائيل« توريد المنحة القطرية 

باآللية المعتمدة منذ سبتمبر/أيلول 2018، 
بواس����طة حقيب����ة عبر حاجز بي����ت حانون 
)إي����رز(، وتصر عل����ى إيجاد آلي����ة جديدة 
لصرفها، سواء عبر الس����لطة الفلسطينية 
أو األم����م المتح����دة، وتتذرع بأنه����ا تريد 

ضمانات بعدم وصولها إلى حركة المقاومة 
اإلسالمية )حماس.)

كما ترفض الس����لطة ف����ي رام الله تحويل 
مبال����غ المنحة عب����ر البنوك الفلس����طينية 
التابعة لها في القطاع، تمهيدًا الستالمها 

م����ن ِقَبل اللجن����ة القطري����ة، وإيداعها في 
»بنك البريد« الذي كانت ُتصرف من خالله 
األموال سابقًا، مطالبا الوسيط المصري بأن 
يت����ّم صرف األموال عبره����ا وبتحّكم كامل 
من ِقَبلها بُوجهة الص����رف، مع دفع عمولة 

للبن����وك الت����ي س����تصرفها، باإلضافة إلى 
توفير منحة مماثلة لخزينة رام الله.

معاناة م�ساعفة
ويتفق محمود السويركي ) 55 عاما( والذي 
يعيل أس����رة م����ن 5 أفراد مع س����ابقه على 
زي����ادة معاناته نتيجة تأخ����ر موعد صرف 
مخصص����ات المنحة القطري����ة، خاصة أنه 
يعمل في قطاع الخياطة، والذي تأثر بشكل 
كبير نتيجة تش����ديد الحص����ار والتضييق 

الخانق من االحتالل »اإلسرائيلي«.
وكآالف العمال في غزة، تضرر رب األس����رة  
التي  المش����ددة  القيود  جّراء  الس����ويركي 
تفرضها » إسرائيل » على القطاع المحاصر 
للعام الخامس عش����ر على التوالي ، مضيفا 
ل�«االستقالل«: »أنه وأسرته ال يشعرون بأي 
أج����واء للعيد، فالمنحة ل����م تصل، والعمل 

شحيح منذ العدوان األخير«.
معاناة السويركي جراء تأخر صرف المنحة 
القطرية تفاقمت، حيث لم يعد قادرًا على 
س����داد ديونه المتراكمة عليه، موضحًا أن 
صاحب »السوبر ماركت« الذي يتعامل معه 
قرر عدم بيعه بالدين، بس����بب تراكم مبالغ 
قديمة عليه منذ فترة طويلة. وفق ما أكده 

السويركي.

»بأي حال جئت يا عيد«
مستفيدو المنحة القطرية.. معاناة فاقمها طول االنتظار وال حلول في األفق

غزة/�سماح املبحوح
يراق��ب اأم��ن احلطاب باهتم��ام �سديد هاتفه 
النق��ال ويق��راأ جمي��ع الر�سائ��ل ال��واردة على 
املجموعات االإخبارية التي يتابعها لعله يلمح 
خ��رًا عن موعد �سرف املنح��ة القطرية يثلج 

�س��دره، بع��د اأن طال انتظار �سرفه��ا هذه املرة 
لي���س بالن�سب��ة له فح�س��ب، بل حل��وايل مائة 

األف اأ�سرة يف القطاع ال�ساحلي املحا�سر.
و�ساءت اأحوال احلطاب واآالف االأ�سر امل�ستورة 
يف قطاع غزة، امل�ستفيدة من خم�س�سات املنحة 

القطري��ة االإن�ساني��ة، يف ظ��ل رف���س �سلط��ات 
االحت��الل توريده��ا للقط��اع، بع��د الع��دوان 
االأخ��ر الذي �سنت��ه يف 10 مايو/اأيار املا�سي، 
وا�ستم��رت 11 يومًا خلف��ت نتائج كارثية على 

حياة ال�سكان.
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�سية رقم 2020/9074 

نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في 
القضية التنفيذية 2020/9074 المتكونة بين طالبة التنفيذ/ شركة مازن 
حمادة لتجارة األخشاب والمنفذ ضدها/ الشركة الفنية الصناعية للتجارة 
لبيع موجودات ومحتويات المعرض الكائن بغزة حيث يقع بالقرب من دوار 
أبو مازن شارع القدس والموجودات عبارة عن )طقم نوم عدد9 وعدد2 والدي 
– طاولة سفرة عدد 5 بدون كراسي عدد2 – بوفيه + شماعة عدد1 – طاولة 

نص عدد14 – طقم كنب عدد 25 – طاولة مدرج عدد5 .... الخ(.
وموج���ودات ومحتوي���ات المصنع الكائ���ن بالمنطقة الصناعي���ة كارني 
والموجودات عبارة عن )كوب خش���ب عدد4 – 6كوب خشب قراط2 ونصف 
+ كراسي كنب – طفاية حريق عرباية كبير عدد5 – عدد2 فرد بوية ....الخ( 
فعل���ى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحض���ور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمع بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع 10% من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال على نفقة 
المشتري علما بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم االثنين 

بتاريخ 2021/8/2م. حرر في: 2021/7/15 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

 املو�شوع / مذكرة تبليغ قرار ا�شتئنايف �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
الى المدعى عليه / يحيي س���ليمان محمد الحداد من غزة وس���كان الس���عودية 
ومجهول محل االقامة فيها لقد عادت القضية اساس 2021/247م وموضوعها 
/ اثبات زوجية ونسب المتكونة بينك وبين المدعية / بيلسان محمد على الشلح 
من س���وريا وسكان الالذقية وكيلتها المحامية / بيسان ناصر من مقام  محكمة 
االستئناف الشرعية بغزة مصدقة الحكم المرفوع بموجب القرار االستئنافي رقم 
)8688( س���جل )22( المؤرخ ف���ي 2021/7/14م حكما قابال للطعن امام المحكمة 

العليا الشرعية لذلك صار تبليغك حسب األصول .وحرر في 2021/7/15م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

 دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم 2018/2259 يف الطلب رقم 2021/917

المستدعون :-
محمد موسى العبد اشبير – من غزة الشاطئ – بجوار المسجد الغربي هوية رقم )926355538(
على موسى العبد اشبير – من غزة الشيخ رضوان – الشارع االول بالقرب من معرض عروستي 
نافذ عبد الوهاب موس����ى العبد اشبير – من غزة الش����يخ رضوان باالصالة عن 
نفس����ه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / عبد الوهاب موسى العبد 

اشبير – بجوار معرض عروستي  وكيلهم المحامي / فادي كمال البورنو 
المستدعى ضدهم / 

يس����رى شحادة بيومي شبير – من غزة الش����اطئ – بلوك –A- بجوار منزل ابو العبد 
هنية – باألصالة عن نفس����ها وباإلضافة لباق����ي ورثة وتركة زوجها المرحوم / كمال 

موسى العبد شبير 
نعيم موس����ى العبد اشبير – من غزة الش����يخ رضوان – الشارع االول مقابل معرض 

عروستي 
رامي جمال موسى اش����بير – باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده 
المرحوم / جمال موسى العبد اشبير من سكان غزة الشيخ رضوان – الشارع االول قرب 

معرض ابو فراس للمالبس .
نجاح موسى العبد الشاعر ) اشبير قبل الزواج ( من سكان غزة معسكر الشاطئ قرب 

مسجد السوسي .
رئيس����ة موسى العبد ابو لبن ) اش����بير قبل الزواج ( من غزة الشاطئ بجوار ابو العبد 

هنية منزل كمال اشبير- مجهولة محل االقامة حاليا .
نوع الدعوى : تقسيم اموال مشتركة غير منقولة ) مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

للمستدعى ضدها الخامسة (
الى المستدعى ضدها الخامسة المذكورة اعاله بما ان المستدعين المذكور قد اقاموا 
لدى محكمة صلح غزة القضية المرقومة اعاله وموضوعها تقس����يم اموال مشتركة 
غير منقولة استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواهم المحفوظ لكم نسخة عنها لدى 
قلم المحكمة , ونظرا ألنكم مقيمون خارج البالد حاليا , وحس����ب اختصاص محكمة 
الصل����ح بغزة في نظر هذا الطل����ب وعمال بالمادة 20 من قان����ون اصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح 
في الطلب رقم 2021/153 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل لذلك 
يقتضى عليك ان الحضور  لهذه المحكمة يوم االربعاء الموافق 2021/8/4 الساعة 
التاسعة صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا 
من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية 

والطلب باعتباركم حاضرين . حرر في 2021/7/15

  رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
ال�ستاذ / اكرم ابو ال�سبح

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

   أعلن أنا المواطن / يامي عبد الوهاب مصطفى 
ابو هاش���م ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)410132405( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

   أعلن أنا المواطن / بيس���ان محمد ربيع شاهين 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )804710812  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

   أعلن أنا المواطنة / وفاء جمال عمر نطط عن فقد 
هويتي وتحم���ل  الرق���م )803117480( فالرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان 
إن جيش االحتالل »اإلسرائيلي« يوفر الغطاء والتسهيالت 
للصن���دوق القومي اليهودي لتس���هيل جهوده الهادفة 

للسطو على أراضي الفلسطينيين.
وأش���ار المكتب الوطني إلى أن تع���اون جيش االحتالل مع 
“الصن���دوق القومي اليهودي” وغيره م���ن أذرع االحتالل 
واالس���تيطان ليس جديدا وهو ال يخفى على أحد، حتى لو 
حاول جيش االحتالل إنكار ذلك، كما يفعل في العادة رغم 
ثبوت األمر، من خالل مراس���الت قادة المستوطنين وإدارة 
الصندوق مع مس���اعد وزير األمن لشؤون االستيطان، وهو 
منصب رئيس في “وزارة الدفاع” بالنس���بة للمستوطنين، 

والذي يتم شغله في السنوات االخيرة من قبل رجالهم.
ويبدو واضحا أن وزارة األمن »اإلس���رائيلية« أو وزارة الجيش 
تجند من وراء س���تار “الصندوق القوم���ي اليهودي”، من 
أجل صفقات ش���راء عقارات ومساحات واسعة من األراضي 
بملكية فلس���طينية خاص���ة في الضف���ة الغربية، لصالح 
مس���توطنين ليزرعوها في الوقت الذي يمنع فيه أصحاب 
األراضي من الدخول إليها، وتش���مل صفقات السطو على 
أمالك الفلس���طينيين التي تتم بغطاء وتس���هيالت من 
جيش االحتالل، أراضي في مناطق األغوار وفي منطقة رام 

الله وعقارات في الخليل.
وكانت إدارة الصندوق صادقت مطلع نيسان الماضي على 
مش���روع قرار يقضي بتمكينها من شراء أراض في مناطق 
تتواجد فيها “مستوطنات معزولة” خاصة في محافظتي 

نابلس وجنين.
ويتضح من تعقيبات وزارة األمن »اإلسرائيلية« والصندوق 
القومي ومنسق أعمال الحكومة »اإلسرائيلية« في األراضي 
المحتلة ع���دم نفي هذه الصفقات رغ���م أن وزارة الجيش 
تدعي أنها لم تكن طرف���ا فيها، وتتعلق إحدى الصفقات 

الجديدة بحقول نخيل بالقرب من مستوطنة “الحمرة” في 
غور األردن، تمتد على أكثر من ألف دونم مزروعة بأش���جار 

النخيل المثمرة والمعدة للتصدير.
ويمنع االحتالل أصحاب األرض م���ن دخولها منذ 50 عاما، 
بزعم أن هذه األراضي هي منطقة عس���كرية مغلقة، وهذه 
األراضي كانت مفتوحة أمام المس���توطنين طوال سنوات 

لزراعتها وجني أرباحها.
وتتعلق صفق���ة أخرى بأراض في منطقة رام الله، تم رصد 
4.6 ماليين ش���يكل لها، والصفق���ة الثالثة تتعلق ب�بيت 
“بكري” في حي تل الرميدة في الخليل، كان مس���توطنون 
اس���تولوا عليه عام 2005، وزعموا أنهم اشتروا حقوقا في 
المنزل، بينما كشفت تحقيقات للشرطة أن وثائق الصفقة 

مزورة.

وفي العام 2019، قررت محكمة الصلح في القدس أن على 
المس���توطنين إخالء المنزل، إال أن “هيمنوتا” التي مولت 
هذه الصفقة المزورة وقعت بعد صدور قرار المحكمة على 
عقد مع جمعية اس���تيطانية تطلق على نفس���ها تسمية 
“مجددو الييشوف اليهودي في الخليل”، يسمح للجمعية 

استخدام المبنى.
وتتعل���ق الصفقة الرابع���ة بنحو 218 دونم���ا بالقرب من 

مستوطنة “أرغمان” في غور األردن.

م�ساريع ا�ستيطانية 
وفي الوقت نفس���ه، تدفع حكوم���ة االحتالل لتنفيذ خطة 
إلقامة 3412 وحدة استيطانية ضمن المخطط االستيطاني 
المع���روف ب�”E1″ ش���رق مدينة الق���دس المحتلة، وتم 

كش���ف النقاب مؤخ���را عن أن ما يس���مى المجلس األعلى 
للتخطيط »اإلس���رائيلي« أرسل اس���تدعاًء لجلسة استماع 
يوم 9 آب المقبل لمناقشة االعتراضات التي قدمتها حركة 
“السالم اآلن” و”عير عميم” وآخرون على خطط بناء 3412 

وحدة استيطانية في تلك المنطقة.
وتع���د هذه الخط���ة مّدمرة تمام���ا لحل الدولتي���ن، ألنها 
تمنع التواص���ل بين رام الله وش���رقي القدس وبيت لحم، 
ومعروف أنه كانت هناك مح���اوالت للترويج لهذه الخطة 
منذ التسعينيات، لكن بس���بب المعارضة الدولية لم يتم 
الترويج له���ا حتى أمر نتنياهو بالموافق���ة عليها لإليداع 
في العام 2012، وعاد يروج لها مرة أخرى عش���ية انتخابات 

شباط 2020.
واس���تطرادا لمخططات االحتالل االس���تيطانية، أصدر ما 
يس�مى “مجلس التكتل االستيطاني في مجمع مس�توطنة 
“غوش عصيون” قرارا ببناء مئات الوحدات االس��تيطانية 
عل���ى أراٍض في بيت لحم، حيث أق���ر وضع خطة لبناء 510 
وحدات اس���تيطانية، 400 منها في مس���توطنة “مجدال 
ع���وز” المقامة عل���ى أراضي بلدة بيت فج���ار جنوبا، و110 
وحدات في مستوطنة “أبي هناحل” الجاثمة على أراضي 

بلدة كيسان شرقا.
وب���ذات الوقت، قررت اإلدارة المدنية اإلس���رائيلية تحويل 
مئات الدونمات الزراعية إلى محميات طبيعية في منطقة 
األغوار، وهي أراض تقع ضمن حدود منطقة الفارسية وعين 
الحلوة في األغوار، وتش���ير المعلومات إلى تحويل أكثر من 
1500 دونم من هذه األراضي الواقعة في محيط مستوطنة 
“روتيم” إل���ى محميات طبيعية ليبلغ ع���دد األراضي في 
األغوار التي حولتها حكومة االحتالل إلى محميات طبيعية 
حت���ى اآلن 76000 ألف دونم من األراضي، علما أن أصحاب 
هذه األراضي مواطنون فلسطينيون يملكون كافة األوراق 

الثبوتية الالزمة في أراضيهم.

تقرير: االحتالل يوفر الغطاء والتسهيالت للصندوق القومي اليهودي للسطو على أراضي الفلسطينيين

رام الله/ االستقالل:
عق���دت اللجن���ة المركزية لحركة “فت���ح” اجتماعًا، 
السبت، لتنفيذ قرارات المجلس الثوري الصادرة في 
دورته األخيرة التي عقدت في حزيران الماضي، حيث 

تم تشكيل لجنة المتابعة المقرة لهذا الغرض.
وراجع���ت اللجنة ع���ددًا من قضايا الس���اعة بغرض 

متابعته���ا، مؤكدة حرصها على تج���اوز التحديات 
الجمة، بما يضمن حماية المشروع الوطني واألهداف 

الوطنية السامية.
وأقرت اللجنة حملة وطنية ش���املة لنصرة األس���رى 
واألس���يرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي، خاصة 
المضربين عن الطعام، ف���ي إطار جهد وطني جامع، 

يس���ّخر جميع الطاق���ات الوطنية إلس���ناد الحركة 
األسيرة.

وتوجهت اللجنة بالتحية ألبناء الشعب الفلسطيني، 
خاص���ة عائ���الت الش���هداء واألس���رى والجرح���ى 
وعموم الشعب الفلس���طيني في الوطن والشتات، 

بالتبريكات لمناسبة عيد األضحى المبارك.

مركزية “فتح” تقر حملة وطنية لنصرة األسرى
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

   أعل���ن أنا المواطن / فايز فوزي محمد الحداد      عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )802496455( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

   أعلن أنا المواطن / ادهم س���عدي فايز ابو عرار   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم )402545842   ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

   أعل���ن أنا المواطن / احمد اش���رف زه���دي عرام عن 
فقد بطاقة التعريف وتحم���ل  الرقم )700097967( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

   أعلن أنا المواطنة / فاطمه محمد عبدالله نصار   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )410184246( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

ويندرج اإلضراب عن الطعام ضمن الخطوات التصعيدية، 
التي تتخذها »اللجنة الوطنية ألهالي الشهداء والجرحى«، 

احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.
وكان أهالي الش���هداء والجرحى ناش���دوا الرٔييس محمود 
عباس ب���ٔان ينظر ٕالى قضيتهم خاصة ؤانهم يعيش���ون 

ظروفا اقتصادية صعبة.

�أو�صاع �صحية متدهورة
الناط���ق باس���م اللجنة الوطني���ة ألهالي ش���هداء عدوان 
2014، عالء البراوي حمل المسؤولية لكل القوى والفصائل 
الفلس���طينية كافة عن حياة أي شخص من أهالي شهداء 
ع���دوان 2014 أو أي تده���ور قد يطرأ عل���ى صحة األهالي 

المضربين عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.
وأك���د البراوي  ف���ي حديثه ل� »االس���تقالل« على أن أهالي 
الش���هداء يرفضون كل التدخ���الت والمطالبات من بعض 
الشخصيات والمؤسسات بوقف اإلضراب عن الطعام الذي 
بات يهدد حياتهم ويؤثر س���لبًا على أوضاعهم الصحية، 

إلى أن تتم االستجابة لمطالبهم ورفع معاناتهم.
ولفت إلى أن أحد المضربين عن الطعام من عوائل شهداء 
عدوان 2014، جرى نقله قبل أيام إلى مجمع الشفاء الطبي 

غرب مدينة غزة، بسبب تدهور طرأ على وضعه الصحي.
وأوضح البراوي، أن المواطن محمد ربحي بس���تان، وهو والد 
ش���هيدة ارتقت خالل ع���دوان 2014، ومضرب عن الطعام 
لليوم التاس���ع على التوالي؛ بسبب استمرار تجاهل صرف 
مخصصات مالية لهم منذ 7 س���نوات أسوة بباقي عوائل 
الش���هداء، وهو ما أثر بالس���لب على وضعه الصحي، وُنقل 

على إثره إلى المستشفى.
وأشار إلى أن 16 رب أسرة من عوائل الشهداء )جميعهم من 
كبار السن، ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة(، مضربون 
عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، نتيجة عدم تلقيهم 

أية مخصصات مالية سواء من السلطة الفلسطينية، أو من 
حكوم���ة حماس في غزة، منذ انتهاء عدوان 2014، وس���ط 
تخوفات من تدهور وضعهم الصحي، الفتًا إلى أن األهالي 
مصرون كذلك على االستمرار في إضرابهم وقضاء أيام عيد 
األضحى المبارك أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى حتى 

تتم االستجابة لمطالبهم المشروعة. 
وق���ال: »عن���د إع���الن الرئيس محم���ود عباس ع���ن إجراء 
االنتخاب���ات كل القيادات تعهدت بحل مش���كلتنا، ولكن 
حين تم إصدار قرار بإلغائها، لم نس���مع صوتًا لمس���ؤول 
يتح���دث عن قضيتن���ا«، داعيًا  كافة األطي���اف واألحزاب 
والقوى إلى الوقوف بجانب أهالي الش���هداء ومس���اندهم 
ودع���م قضاياهم، ال أن يبقوا على الطرقات للمطالبة بلقمة 

عيشهم.

وناش���د البراوي قيادة الس���لطة والحكومة في غزة، بصرف 
مخصصات مالية لتلك العائالت بش���كل فوري، محمال كل 

القيادة المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

�ملطلوب �إن�صافهم
وبدوره طالب ط���الل أبو ظريفة عضو المكتب السياس���ي 
للجبهة الديمقراطية، الرئيس محمود عباس بإنصاف ذوي 
ش���هداء عدوان 2014 وإعطائهم حقوقه���م باعتمادهم 
كش���هداء في مؤسسة الش���هداء والجرحى وفقًا لمعايير 

منظمة التحرير الفلسطينية المعمول بها.
ولفت أبو ظريفة ل� »االستقالل«، إلى أنه ال يجوز وال بأي حق 
أن يتم المماطلة والتسويف أو إدارة الظهر لقضية مكفولة 
بقانون منظم���ة التحرير الفلس���طينية وباألس���س التي 

تشكلت من أجلها مؤسسة الشهداء والجرحى، فالمطلوب 
اليوم وبعد 7 س���نوات من معاناة ه���ذه الفئة التي تضم 

األكرم منا جميعًا، أن يتم إنصافهم وإنهاء معاناتهم. 
وأضاف ب���أن أقل الواجب تجاه من ضح���وا بأرواحهم فداًء 
للوطن، ومن أمضوا سنوات أعمارهم داخل سجون االحتالل، 
أن يتم توفير لقمة عيش���هم، والوق���وف بجانبهم ودعم 

صمودهم ومؤازرتهم.
وقال: »إنه من المؤس���ف عدم اعتماد أسر شهداء العدوان 
»اإلسرائيلي« على غزة على امتداد السنوات السبع الماضية، 
ومن غير المبرر عدم دفع مستحقات تلك العوائل وخاصة 
أن نح���و 33 عائلة أصبحت ب���ال معيل لفقدانه���ا أباءهم 

وأمهاتهم«.
ودعا أبو ظريفة إلى ضرورة اإلس���راع في حل هذه القضية 
وإنهاء هذه المعاناة التي باتت تؤرق الكل الفلسطيني، فال 
يجوز التعامل مع أهالي الشهداء والجرحى بهذه الطريقة، 
فالواجب اليوم س���رعة اعتماده���م وصرف مخصصاتهم 
التي هي حق لهم وليست منه من أحد، وال يجوز استخدام 
معاناة الناس وقضاياهم في إطار التجاذبات والمناكفات 

السياسية.
وبحسب »اللجنة الوطنية ألهالي الشهداء والجرحى«، فإن 
نحو 1943 عائلة من أسر شهداء حرب 2014، لم يتلقوا أي 
مخصص مالي منذ 7 س���نوات، فيما قطعت المنظمة في 
يناير/كان���ون الثاني لعام 2019، رواتب نحو 2700 أس���رة 

شهيد وجريح؛ دون إبداء األسباب.
وتمتنع الس���لطة في رام الله وحكومة اش���تية، عن صرف 
المخصصات المالية ألهالي الشهداء في قطاع غزة، بحجة 
عدم توف���ر موازنة مالية لهم، في الوقت الذي تصرف فيه 
راتًبا ش���هريا لكل شهيد يرتقي بالضفة الغربية المحتلة، 

معززًة سياسة تمييز واضحة.

مضربون عن الطعام لليوم الـ9 على التوالي
»أهالي شهداء 2014«.. يفترشون األرض ويلتحفون السماء بانتظار صرف رواتبهم

غزة/ خالد ��صتيوي:
يو��صل �أهايل �صهد�ء عدو�ن »عام 2014« على 
قط��اع غزة، �إ�صر�بهم �ملفتوح عن �لطعام لليوم 
�لتا�صع عل��ى �لتو�يل، رف�ص��ًا ل�صيا�صة �ملماطلة 
�لت��ي تنتهجه��ا �ل�صلط��ة �لفل�صطيني��ة لإنهاء 

معاناته��م �ملتو��صل��ة منذ 7 �صن��و�ت، مطالبني 
ب�صرف خم�ص�صاتهم �ملالية وفق قانون منظمة 

�لتحرير.
و�أك��د �أهايل �ل�صه��د�ء رف�صهم لف��ك �إ�صر�بهم 
رغ��م �لأو�ص��اع �ل�صحي��ة �لت��ي يعان��ون منه��ا، 

م�صددين عل��ى �ل�صتم��ر�ر يف �عت�صامهم �لذي 
�صرع��و� ب��ه من��ذ ع��دة �أ�صابي��ع، عل��ى قارع��ة 
�لطري��ق �أمام مقر موؤ�ص�صة �ل�صهد�ء و�جلرحى 
مبدين��ة غزة حتى خ��ال �أيام عي��د �لأ�صحى 

�ملبارك �صعيًا منهم لنيل مطالبهم �مل�صروعة.

رام الله/ االستقالل:
وثق تقري���ر حقوقي صدر الس���بت، اعتق���ال قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي 5426 فلس���طينيا منذ بداية 

العام الجاري وحتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين، ونادي األس���ير، ومؤسسة الضمير لرعاية 
األس���ير وحقوق اإلنسان، ومركز معلومات وادي حلوة 

بالقدس.
وأف���اد التقرير أن »ق���وات االحت���الل اعتقلت 5426 
فلس���طينيا بينهم 854 طفال، و107 نساء، منذ بداية 

العام 2021، وحتى 30 يونيو«.
وأش���ار إلى أن مايو/أيار الماضي س���جل أعلى نسبة 

اعتقاالت بواقع 3 آالف و100 حالة.
في حين تصدرت مدينة القدس المحتلة مدن الضفة 
الغربية م���ن حيث عدد االعتقاالت وذلك بتس���جيل 

1699 حالة اعتقال، خالل نفس الفترة.
ووف���ق التقري���ر، أفرج االحتالل بش���روط ع���ن أغلب 
المعتقلين، خاصة من مدينة القدس والمدن العربية 

داخل إسرائيل، دون أن يذكر إحصائية محددة.
وذكر أن حاالت االعتقال المس���جلة في النصف األول 

من هذا العام، ضعف الحاالت المس���جلة في النصف 
األول من العام الماضي.

وف���ي 13 أبريل/نيس���ان الماضي، تفج���رت األوضاع 
في فلس���طين؛ جراء اعتداءات »وحش���ية« ارتكبتها 
السلطات ومستوطنون يهود في الضفة الغربية بما 

فيها القدس، والمدن العربية داخل أراضي 48.
ووف���ق التقري���ر بل���غ ع���دد األس���رى والمعتقلي���ن 
الفلسطينيين في س���جون االحتالل حتى تاريخ 30 
يونيو/حزي���ران الماض���ي 4850 أس���يرا، بينهم 41 

أسيرة، و 225 طفال، و540 معتقال إداريا.

تقرير: االحتالل اعتقل 5426 فلسطينيًا بالنصف األول من 2021

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الس����بت، تس����جيل حال����ة وفاة، و66 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا و134 حالة تعاٍف من الفيروس، خالل ال�24 س����اعة 

األخيرة.
وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة 
بلغت %98.4، فيما بلغت نس����بة اإلصابات النشطة %0.4 ونسبة الوفيات 

%1.1، من مجمل اإلصابات.
وأشارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طوباس 

1، نابلس 1، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 63”.
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “رام الله 
والبيرة 2، جنين 8، طولكرم 1، بيت لحم 1، الخليل 1، س����لفيت 1، قطاع غزة 

.”120
ولفت����ت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى ف����ي غرف العناية المكثفة، فيما 
ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة الغربية 16 مريضًا.
وذكرت أن المواطني����ن الذين تلقوا الطعومات المض����ادة لفيروس كورونا، 
بل����غ عددهم اإلجمالي في الضف����ة الغربية وقطاع غ����زة 565,660، بينهم 

400,561 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الصحة: وفاة و66 
إصابة جديدة بكورونا
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   أعلن أنا المواطنة / ختام حس���ين حسن الهربيطي   
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م )800258600  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

 أعلن أن���ا المواطن / عالء نبيل ايوب ش���راب عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )400730396( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

   أعل���ن أنا المواطن / ضاهر علي ضاهر نصار عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )410184303( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة / كاميليا وهيب س���عدي دلول   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )939890778( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

   أعلن أنا المواطن / هش���ام تيس���ير رجب بشير عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )801526872( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

   أعلن أنا المواطن / عبد القادر يوس���ف أحمد مهدي   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800547374( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

   أعلن أنا المواطن / تيس���ير عب���د الرحمن محمد ابو 
هربي���د عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )940203334   
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

 أعل���ن أنا المواطن / احمد جاب���ر احد الدباس عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )407129923( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

   أعل���ن أنا المواطن / عماد فتحي محمد ادويدار   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )900626607( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

 أعلن أنا المواطن / حس���ن محمد س���الم الكفارنه عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )410593495( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

   أعل���ن أنا المواطن / خالد عبد الله عطيوة ابو ش���عر 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )944937127( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

   أعل���ن أنا المواطنة / روال عز الدين ابراهيم الصليبي   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800122095( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

غزة/ االستقالل:
ن���ددت أطر ومؤسس���ات صحفية باس���تمرار محاربة 
المحتوى الفلس���طيني وإغالق حسابات الصحفيين، 
والتي كان آخرها حذف إدارة موقع التواصل االجتماعي 

)فيس بوك( صفحة وكالة شهاب اإلخبارية. 
وطالبت باحت���رام حرية اإلع���الم المكفولة بالقوانين 
والمواثيق الدولية واإلنس���انية، وذلك خالل اعتصام 
نظمه منت���دى اإلعالميين الفلس���طينيين، أمام برج 
فلس���طين بمدين���ة غزة، رفًض���ا لمحارب���ة المحتوى 
التواص���ل االجتماعي  الفلس���طيني على منص���ات 

وتضامًنا مع وكالة شهاب، السبت. 
ورف���ع المش���اركون الفتات كت���ب عليه���ا: »ال لقمع 
الصوت الفلس���طيني الحر، صوت الحق لن يخبو ولن 
تحجب الحقيق���ة«، وأخرى كتب عليها: »متضامن مع 

شهاب#فيسبوك يعدمنا«. 
واتهم نائ���ب رئيس مجلس إدارة منتدى اإلعالميين 
محم���د أبو قم���ر، إدارات مواقع التواص���ل االجتماعي 
باالس���تجابة لضغوط االحتالل اإلس���رائيلي لمحاربة 

المحتوى الفلسطيني. 
وقال أبو قمر، في كلمة له، تشير كل عالمات االستفهام 
أن االحت���الل يضغط على المنصات العالمية لطمس 
الرواية الفلسطينية، مؤكًدا أن كل محاوالت االحتالل 
السابقة لقتل الصحفيين واستهدافهم واستهداف 
مقراتهم أثبت فشلها في طمس الرواية الفلسطينية.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع وكالة شهاب اإلخبارية، 
مبيًنا أنه في يونيو الماضي تم تس���جيل 39 انتهاًكا 

ف���ي محاربة المحتوى الفلس���طيني منه���ا 28 لدى 
فيس���بوك، وق���رار وزارة الخزينة األمريكي���ة الصادر 
خالل الش���هر الماضي والقاضي بإغالق وحضر موقع 
فلس���طين اليوم، داعي���ًا للوقوف في وج���ه محاربة 

المحتوى الفلسطيني. 
بدوره، قال مدير وكالة ش���هاب رماح مبارك: إن شركة 
فيس بوك استهدفت صفحة الوكالة على منصتها 
بذريعة وجود مخالفة واحدة لمعايير النش���ر، منوًها 

إلطالق حملة إلكترونية كبرى دعًما للوجود والمحتوى 
الفلسطيني. واستنكر مبارك، إقدام شركة فيسبوك 
عل���ى حجب صفحتنا اإلخباري���ة والتي تتابع من قبل 
)7.5( ماليين شخص من مختلف دول العالم، وندعو 
شركة فيس���بوك للتراجع عن حذف الصفحة ووقف 

التضييق على المحتوى الفلسطيني بشكل عام.  
وأكد التزام وكالته بمعايير مجتمع فيس���بوك، وعلى 
وج���ه الخصوص خ���الل األش���هر الثالث���ة الماضية 

وتعاطينا بش���كل إيجاب���ي مع كل إرش���ادات فريق 
فيسبوك لشركات األخبار في الشرق األوسط منذ بدء 

التواصل معه. 
ودعا مؤسس���ات حقوق اإلنس���ان العربية والعالمية 
لمساندتنا في مناهضة سياسية فيسبوك العدائية 
تجاه الفلس���طينيين، مطالًبا بتشكيل تحالف يضم 
وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربّية وداعميهم من 
كل أحرار العالم، للوقوف صًفا واحدا أمام صلف شركة 
فيسبوك واستخفافها بمشاعر كل الداعمين للقضّية 

الفلسطينية حول العالم.
ب���دوره، ندد الصحف���ي ناصر العريني منس���ق األطر 
والمؤسس���ات الصحفية بنهج استهداف المحتوى 
الفلس���طيني، معتبرًا ذل���ك انته���اكًا لحرية اإلعالم 
وحرية الرأي والتعبير، فضاًل عن كون محاربة المحتوى 
الفلس���طيني مس���اندة لالحتالل »اإلس���رائيلي« عبر 
طمس الرواية الفلس���طينية وفتح المجال أمام رواية 

االحتالل.
وحّث على ضرورة مواجهة حملة استهداف المحتوى 
الفلس���طيني، مؤكدًا أن ذلك يمث���ل ضرورة في وجه 
التغول على الصفحات والحسابات الفلسطينية عبر 

الفضاء اإللكتروني. 
من جانبه، ذكر حازم الحلو من المركز الشبابي اإلعالمي 
أن إدارة منصة الفيس���بوك استجابت لنحو 80% من 
طلبات االحتالل بحجب وحظر صفحات فلس���طينية، 
داعيا إلى ض���رورة التصدي لمح���اوالت كتم الصوت 

وحجب الرواية الفلسطينية.

خالل وقفة تضامنية مع »شهاب«
غزة: إعالميون ينددون باستهداف المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل االجتماعي

االستقالل/ وكاالت:
أعلن����ت الواليات المتح����دة األمريكية، الس����بت، أنها 
ستس����اهم بمبلغ إضافي ق����دره 135.8 مليون دوالر 
لوكال����ة غ����وث وتش����غيل الالجئين الفلس����طينيين 

»األونروا«.
وكانت الحكومة األمريكية أعادت في نيس����ان/إبريل 
الماضي، دعمه����ا للوكالة، حيث قدم����ت 150 مليون 
دوالر مبدئًيا لوكالة األمم المتحدة التي تقدم خدمات 
منقذة للحياة لالجئين الفلس����طينيين المس����جلين 

المؤهلين في جميع أنحاء الشرق األوسط.
كما قدمت الوالي����ات المتحدة ما يقرب من 33 مليون 
دوالر من المساعدات اإلنسانية ل� )أونروا( في آيار/ مايو 

استجابة للعنف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يأتي إعالن التمويل جنًبا إلى جنب مع توقيع الواليات 
المتح����دة و«األون����روا« على إطار عم����ل للتعاون يحدد 
األه����داف واألولويات المش����تركة لدعم المس����اعدة 
اإلنس����انية والتنمي����ة البش����رية وحماي����ة الالجئين 

الفلسطينيين.

وصرح المفوض العام ل� »أونروا« فيليب الزاريني قائاًل: 
»إن توقيع إطار عمل الواليات المتحدة و«أونروا« والدعم 
اإلضافي يوضح مرة أخرى أن لدينا شريًكا مستمًرا في 
الواليات المتحدة يتفهم الحاجة إلى تقديم مساعدة 

حاسمة لبعض الالجئين األكثر ضعًفا في المنطقة«.
ووفق »األونروا«، فإن التمويل اإلضافي سيس����تمر في 
دعم الميزانية األساس����ية ل� »األون����روا« - والتي تمول 
غالبيتها تشغيل أكثر من 700 مدرسة لتعليم أكثر 
م����ن نصف مليون طف����ل و140 عي����ادة صحية أولية 

تقدم 8.5 ماليين استشارة مريض سنوًيا - باإلضافة 
إلى الطوارئ تناشد االس����تجابة للتحديات اإلنسانية 
الرهيبة في س����وريا ولبن����ان واألردن والضفة الغربية 

والقدس وغزة.
وتدعم هذه األم����وال الغذاء، والمس����اعدات النقدية 
الطارئ����ة، والصح����ة في ح����االت الط����وارئ، والصحة 
العقلية والدعم النفس����ي واالجتماعي، والتعليم في 
حاالت الطوارئ، والحماي����ة، والمياه والصرف الصحي، 

.19-COVID �واالستجابة ل

أمريكا تقرر تقديم مبلغ إضافي لدعم موازنة »األونروا«



األحد 8 ذو الحجة 1442 هــ 18 يوليو 2021 م

الحراك الشعبي في مواجهة فساد السلطة يتواصل, والمسيرات المنددة بممارستها تتصاعد, 
والهالة الوطنية التي وضعتها السلطة حول نفسها ازيلت تماما امام المواطنين الفلسطينيين, 
واستبيحت الس���لطة من الجميع واصبحت محل ازدراء من الكثير من المواطنين الفلسطينيين, 
وعندما تصل الس���لطة الى هذه الحالة المزرية فان قوى خارجية تتدخل لكي يبقى النظام قائما 
ألنه هو االساس اما االشخاص فيتغيرون, لذلك بدأنا نسمع عن البحث عن بديل لرئيس السلطة 
محمود عباس ومتنفذين داخل الس���لطة, وبدأنا نس���مع عن تغيير لحكومة اشتية, وحديث عن 
اقاالت لبعض الوزراء, لكن السلطة ال زالت غائبة ال تريد ان تتقدم خطوة تجاه مطالب الجماهير, 
وهى تعاند نفسها وتصر على التستر على الكثير من قضايا الفساد التي تنخر في عظم السلطة.   
باألمس كشف الصحفي محمد أبو جياب في حلقة من برنامج »بال نقود«، وزير األشغال في حكومة 
محمد اشتية، محمد زيارة، بالموافقة على استخدام مواد مستعملة في أعمدة البرج اإليطالي بغزة 
عبر مهندس���ين مكلفين من جهته. وأشار أبو جياب إلى أن السكان السابقين للبرج الذي دمرته 
طائرات االحتالل في العدوان على غزة عام 2014، اكتش���فوا استخدام تلك القضبان الحديدية، 
فيم���ا تم اتخاذ ق���رار بإزالة ما تم بناؤه من أولئك المهندس���ين. وقال ابو جي���اب: عندما وصلت 

الفضيحة إلى »المستويات العليا«، تم هدم هذه األعمدة واألجزاء امس السبت.
وفيما يخص جريمة اغتيال الش���هيد المغدور نزار بنات وّجهت عائلة المعارض نزار بنات الذي 
اغتالته أجهزة أمن الس���لطة الفلس���طينية قبل نحو 3 أسابيع تحذيرا ش���ديدا إلى مدير جهاز 
المخابرات العامة بالس���لطة ماج���د فرج, وحذرته من إخراج أي مجرم مش���ارك باغتيال ابنها نزار 
للعمل كملحق عس���كري بالسفارات الفلسطينية بالخارج« حتى يفلت من العقاب. وأّكدت عائلة 
بنات أنهم ما زلوا يتعرضون لتهديدات يومية واختراق وقرصنة هواتفهم ووس���ائل التواصل 
االجتماعي ألفراد العائلة. وأضاف شقيق نزار غسان بنات »لن تؤثر علينا الضغوطات والتهديدات 
في المطالبة  بحقنا ومستمرين بحراكنا، ونعرف كل من شارك في جريمة اغتيال نزار بنات«. ولفت 
إلى أن العائلة فشلت »في الحصول على شهادة وفاة لنزار، ولن يبتزونا بها، وسلوك السلطة حتى 
اآلن إجرامي«. وش���ّدد على أن »ملف اغتيال ن���زار بنات لن يقفل كما يريد الرئيس محمود عباس 
ورئيس الوزراء محمد اشتية«. وكشف عن إرسال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب 
جميع الوجهاء والمخاتير إلغالق هذا الملف, وهذا كله مدعاة لزيادة التوتر وتوسيع دائرة الفساد, 
فالمس���ألة كلها يمكن ان تحل لو كانت هناك نية حقيقية لدى السلطة بتشكيل لجنة محايدة 

ومحاسبة الفاسدين وليس تهريبهم. 
كما ان السلطة ما تزال تلعب دورا رئيسيا، في حصار قطاع غزة والتضييق على سكانه، فقد أكدت 
مصادر لصحيفة »األخبار« اللبنانية، أن السلطة ترفض تحويل مبالغ المنحة عبر البنوك الفلسطينية 
التابعة لها في القطاع، تمهيدًا الستالمها من ِقَبل اللجنة القطرية، وإيداعها في »بنك البريد« الذي 
كانت ُتصرف من خالله األموال سابقًا. وطالبت بأن يتّم صرف األموال عبرها وبتحّكم كامل من ِقَبلها 
بُوجهة الصرف، مع دفع عمولة للبنوك التي ستصرفها، باإلضافة إلى توفير منحة مماثلة لخزينة 
رام الله, رغم ان الس���لطة تعلم جيدا ان هذه االموال تذهب الى الفقراء والمحتاجين وان حماس ال 
تستفيد منها على االطالق, وان دخول عملة نقدية اجنبية الى قطاع غزة يساهم ولو الى حد بسيط 
في استقرار الوضع المالي ووجود سيولة نقدية في القطاع, وهو ما يعمل االحتالل دائما على منع 

أي استقرار مالي في قطاع غزة ويمنع ادخال عملة اجنبية اال باقل القليل. 
السلطة تحللت من التزاماتها السياسية بما يخص القضية الفلسطينية بعد ان منيت بالفشل 
الذريع, وتحولت الى سلطة اقتصادية تقاتل ألجل التحكم في المال العام, وتعتقد ان شرعيتها 
تكتمل بتلقي االموال من كل حدب وصوب, والس���يطرة عل���ى اقوات الناس وارزاقهم, واصبحت 
معاركها التي تخوضها مع الدول المانحة تقتصر على شرعيتها في تلقي االموال, وهى تشدد 
من اجراءات الحصار على قطاع غزة اعتقادا منها ان هذا هو الس���بيل الوحيد الس���تعادة القطاع 
والس���يطرة عليه, لذلك نجدها تدخل في معركة حامية الوطيس مع دولة قطر لمنع ادخال اموال 
المنح���ة القطرية, وتحرم قطاع غزة من اموال الضرائب التي تجنيها من س���كان القطاع, وتقوم 
بتشديد الخناق على الغزيين, فهل ستبقى السلطة توسع من دائرة عدائها مع الفلسطينيين, 

ام انها ستستفيق؟!.   

لماذا تصر السلطة على الفساد؟! 

رأي

كان أني����س صايغ، العربي الالجئ من »طبريا« إلى بيروت، 
الس����ورّي الَهوى واالنتماء، ُيؤمن بفكرة بس����يطة تقول: 
إن ش����هادة َعَدّوك ��� أحيان����ًا ��� قد تكون أهّم وأوضح من 
 هذا المثقف العرب����ّي الهادئ 

َّ
ش����هادة صديقك. وَظ����ل

والص����اِرم والعني����د، يرى ف����ي العدّو الصهيون����ي كّيانًا 
ُمؤقتًا وزائاًل، ومش����روعًا قاباًل للهزيم����ة والتراجع. واعتبر 
أن الجه����ل ف����ي وطننا العرب����ي جريم����ة وكارثة وخصم 
 خطورًة عن جي����وش األعداء، فال غرابة إذن 

ُّ
َش����ِرس ال يقل

أن تحمل كتبه األولى في الخمس����ينيات عناوين/ تحذير 
من »لبن����ان الطائفي« و»الجهل بالقضية الفلس����طينية« 
و»الهاشميون وقضّية فلس����طين« و»فلسطين والقومية 

العربية« وغيرها..
وفي عام 2006، تمّنى مؤسس »الموسوعة الفلسطينية« 
ل����و أن المقاوم����ة اللبنانية تقصف بيته ف����ي طبريا، ألن 
معركته، كما قال، لم تُكن »من أجل بيت«، فعاشق طبريا 
َتس����ُكنه قناعة راسخة َجّسدها في عباراٍت قليلة واضحة: 
رة، س����تقوم طبريا  َرة والُمحرَّ على أنق����اض مدينتي الُمدمَّ

العربية الحديثة وتنهض طبريا المستقبل.
وحين حاول مستش����ار رئي����س حكومة العدو للش����ؤون 
العربية شموئيل طوليدانو )المولود في طبريا عام 1921 
وكان زميل����ه في المدرس����ة( أن يتصل م����ع أنيس صايغ 
ويدعوه إلى طبري����ا، رفض اللقاء به وقال له: »لن أعود إلى 

طبريا إاّل على ظهر دبابة عربية«.
قرأ أنيس باكرًا تاريخ العرب والحركة الصهيونية، وفكك 
أس����رار الصراع وأحوال األمة، وآمن أن الفدائي اليِقظ هو 
اإلنس����ان العربي الُمس����ّلح بالمعرف����ة الصحيحة والعتاد 
الصحيح. وأن العربي الحديث الذي يحترم الوقت والعقل 
والعمل ويصون حقوق الناس، هذا العربي س����يكون في 
وس����عه فرض وجوده واالعتراف به َخصم����ًا ونّدًا. إنه لن 
يتفوق على عدّوه وينتزع احترامه وحس����ب، بل سيكون 

جديرًا بالتحرير والنصر أيضًا.
ف����ي تم����وز )يوليو( 1972، ح����اول الموس����اد اغتياله في 

بيروت، َفزاد أنيس اشتعااًل وِعنادًا.
استشهد غّسان كنفاني في 8 تموز )يوليو( 1972 وقالت 
رئيس����ة وزراء العدو غولدا مائير إنها حققت َنصرًا كبيرًا 
حين تخّلصت »من لواء عسكري مسلح«، ولم تكن تكذب. 
فالكي����ان الصهيوني، مثل النظ����ام العربي الرجعي، كان 
يرى في كنفاني »مش����كلة كبيرة« وعقبة ال بّد من إزالتها، 
وموهبًة ثقافّية وفنّية عربية ُتضيء الطريق.. وشعلة صار 

يجب أن تنطفئ وتموت.
وكان كنفان����ي ُمثقفًا صارمًا َعصيًا على الكس����ر أو البيع 
والش����راء، وعدوًا لدودًا للمشروع االستعماري الصهيوني، 
ث  ورفيقًا وُمعّلمًا للفدائيين والمواهب الجديدة، فإذا تحدَّ

في مؤتمر صحاف����ي أو كَتب َنصًا ومق����ااًل، قال الحقيقة 
للجماهي����ر، فالنقد الذاتي الثوري هدفه تصحيح مس����ار 
المقاوم����ة وتصوي����ب رؤيتها، ولذلك أزع����ج قوله أجهزة 
الكيان والقوى الرجعية التقليدية، وثارت في رؤوس����هم 

عفاريت القلق وأشباح الهواجس.
لم يتواَن غّس����ان كنفاني، في نقل الحكمة على لسان أم 
س����عد ��� األم ��� المدرسة ��� الش����عب ��� كما أطلق عليها 
وهي امرأة فقيرة الجئة رفضت الهزيمة وعّلمته أكثر من 
درس وهو »األس����تاذ المع����روف«، وكان يعُثر أحيانًا على 
الحقيق����ة في قول صهيوني أو يجد األس����ئلة الصحيحة 
على لس����ان خائن وجب����ان، ال فرق، فاألدي����ب الثوري ظّل 
يبحث ع����ن الحقيقة والحكمة والوط����ن معًا، ألن الحكمة، 
كما ُيقال، ضآلة الُمؤِمن أخذه����ا أّنما وجدها. والحقيقة - 
إذا وجدها- أعلنها جهارًا نهارًا ولو كانت موجعة وصعبة.

بع����د أقل من أس����بوعين عل����ى اغتيال غس����ان كنفاني، 
استهدف »الموس����اد« الصهيوني أستاذه أنيس صايغ 
ف����ي بيروت. أراد الكيان وعمالؤه التخّلص من مدير »مركز 
األبحاث الفلسطيني« وصاحب عشرات الكتب والدراسات 
ومح����ّرر الدوري����ات الثقافية والعلمي����ة المميزة وصاحب 
الفضل في إنجاز »الموس����وعة الفلسطينية« التي واظب 
عليه����ا )1966 1993-(. حاول »الموس����اد« اس����تهداف 
ه����ذه الش����خصية العربية االس����تثنائية أكثر م����ن مّرة، 
أبرزه����ا وقعت في 19 تم����وز )يوليو( 1972 من خالل طرد 
بري����دي ملغوم أفقده جزءًا من س����معه وبصره ويده، وفي 
14 كانون األول )ديس����مبر( عام 1974 أطلقوا عليه ثالثة 
صواريخ وفشل الموساد. وظل عقل أنيس صايغ يشتعل 

ويشتغل.
ولك����ن، من عج����ز الع����دّو الصهيون����ي عل����ى تصفيته، 
َجس����ديًا، تّولته القيادة الفلسطينية التقليدية القاصرة 
والصغيرة، فحاصرته من الداخل وطردته من »مؤّسسات 
الثورة«! كان من الطبيع����ي أن يرفع أنيس صايغ خيمته 
مع غس����ان كنفاني وناجي العلي ووديع حداد بينما زعماء 
الفصائ����ل الفلس����طينية التقليدية ف����ي واد آخر بعيد. 
وبقيت عالقته مع ياس����ر عرفات مش����حونة ومتوترة منذ 

اللقاء األول بينهما عام 1966.
كان ������� رحم����ه الله ������� ُيعّلق في مكتب����ه مقولة لرئيس 
الوكالة اليهودية ُيخاط����ب فيها الُمنّظمات الصهيونية 
ف����ي كانون األول 1970 ويقول له����م: »إذا كنتم تريدون 
خدم����ة »إس����رائيل«، فعليكم أن تفعلوا م����ا يفعله مركز 
األبح����اث الفلس����طيني«. وهك����ذا وجد عاش����ق طبريا أن 
شهادة العدّو الصهيوني في إبداع ودور مؤسسة عربية 
أص����دق وأهم من مدي����ح أو تملق السياس����ي التقليدي، 
ولم يعّلق ش����هاداته األكاديمية، وال صورة ياسر عرفات 

»الذي كان يريد مركز األبحاث مؤّسسة تابعة له شخصيًا 
تخ����وض حروبه مع اآلخري����ن«. وهكذا احتف����ى واكتفى 

أنيس بشهادة العدو.
َيرتبك المستعِمر إن وجد نفسه في لحظة أمام روح عربي 
صارم ال يقبل الخضوع وال يفهم لغة السماس����رة والتجار. 
ُيمك����ن للصهيوني أن يه����دد ويك����ذب ويقصف، كما 
يمكنه أن يصف المقاومة في لبنان وفلسطين باإلرهاب، 
يتمن����ى لو أن البحر يبلع غّزة، غير أنه ال يملك إال االعتراف 
بحقيقة باردة: هذه المقاومة س����تظل وحدها الند العربي 
الصعب، الجهة الوحيدة التي يحس����ب له����ا العدّو ألف 

حساب ويأخذ كالمها على محمل الجد.
ويعرف الشعب الجزائري كيف وقف جنراالت فرنسا أمام 
العرب����ي بن مهيدي في حيرة م����ن أمرهم قبل أن يقّدموا 
له تحّية عسكرّية. نعم، استش����هد العربي، لكن سيرته 
ومواقفه خالدة وباقية في ضمير ش����عب الجزائر، ستظل 
صورته الش����هيرة وهو يبتس����م في طريق����ه إلى اإلعدام 

طاقًة ثورية ستفعل فعلها في نار الثورة الجزائرية.
لقد فش����ل جنراالت المستعمر الفرنس����ي في انتزاع ِسر 
واحد من العربي الذي حمى بصموده أس����رار وخاليا ثورة 
الجزائر. هذا كان حال ابن فلس����طين الش����هيد إبراهيم 
الّراع����ي أيضًا ��� أس����طورة الصمود ف����ي أقبية التعذيب 
الصهيونية ��� وآخرين ُكثر: قتلهم الُمس����تعِمر لكنه لم 
يحتقرهم، ثم اكتش����ف فش����له حين تحولوا إلى مدرسة 

وطريق.
ونس����أل: ه����ل يحترم كي����ان الصهاينة محم����ود عباس 
وفريق����ه المهزوم؟ هل يخ����اف العدو مثقف الس����لطة 
المأجور؟ هل يزعجه جيش وحاش����ية الس����لطان العربي؟ 
هل يكت����رث لما يقوله ويكتبه مثق����ف النفط والتطبيع 
ودعاة التس����وية والحل����ول التصفوية؟ يتعام����ل العدّو 
الصهيون����ي مع »القي����ادة الفلس����طينية« باعتبارها أداة 
قم����ع باإليجار تعمل في خدمت����ه. يوبخها ويعاقبها في 
السر والعلن، بخاصة إذا أزعجته أو مارست سياسة الَحَرْد، 
فالعدو يعرف جوهرها وحقيقتها: سلطة فاسدة وعاجزة 
س����ها  وصغيرة، َمصيرها ومس����تقبلها في جيبه، لقد أسَّ
العدّو الصهيوني في غرف العار والظالم لتقوم بوظيفة 

واحدة: أن تكون كلب حراسة لمستعمراته وجنوده.
نعم، االس����تعمار قابل للهزيمة والفشل، وشهادة العدو 
في خصمه العربي الصارم تعني إقراره بصعوبة المعركة 
التي يخوضها أمام مش����روع مغاير ال يش����به األنظمة وال 
ينتم����ي إلى الطبقات المستس����لمة. كم����ا يصاب الجالد 
والقات����ل بالحيرة والضعف أمام عرب����ي انتمى إلى الحلم 
والمس����تقبل، رفض االستس����الم والذل فصار رمزًا وندًا... 

صار فكرة يصُعب اغتيالها بالرصاص.

من أنيس صايغ إلى غسان كنفاني وناجي العلي: 
المثقف العربي الصارم وشهادة العدو

بقلم: خالد بركات

منذ جريمة مقتل نزار بنات واألمور تتفاقم بتعاظم نحو الهاوية. 
مقت���ل نزار كمقتل نيفي���ن عواودة ومقتل اس���راء غريب. تأبى 
ارواحهم الرحيل. تأب���ى اال ان تقتص من قاتلها… وعبثا تحاول 
على ارض تعيث س���لطتها ب���األرض والعرض عبث���ا. فال كرامة 
إلنس���ان حي وميت. عذرا نزار، وع���ذرا لرفاقك من األرواح الكثيرة 
الت���ي ماتت او قتل���ت او زهقت ظلما. فنحن االحياء لس���نا أكثر 
حياة منكم. نحن نجول األرض لنشهد على ضعفنا ووهننا وقلة 
حيلتنا، وأنتم تنظرون من فوق لعلكم تمّلون منا وتمضون لعدل 
عند رب هذا الخلق. ما الذي تريده السلطة منا نحن الشعب؟ لقد 
أعلنا استسالمنا منذ زمن. نحن فقط نتخبط تخبط السمكة التي 
تعرف ان لحظات حياتها بعد ان خرجت من الماء باتت وشيكة. 
فلقد قتلتم فين���ا الحياة، ومن تتعاملون معهم كش���عب نحن 
نمثله لسنا اال كتلك السمكات. شعبكم هو الحيتان والتماسيح 
والطحالب التي تكّدرت بالمياه وتضّحلت وتحّولت الى مستنقع 

ملّوث.
م���ا المطلوب من���ا؟ اال نخرج للش���وارع مطالبي���ن بمحاكمة قتلة 

نزار وكشفهم؟ اال نتكلم عن فس���ادكم؟ ان نشارككم التهاني 
بتعييناتك���م وترقياتكم وافتتاحاتكم؟ ان نكتب فيكم ش���عرا 
وغزال ونكيل المديح عليكم ونغني سوية رام الله جميلة ونصدح 
بأصواتنا اوبريت رئيسنا العظيم ونوزع كتيبات رئيسنا قدوتنا؟ 
هل تريدون ان نحول علم فلس���طين الى علم فتح ونضيف له ال 
اله اال الله تأكيدا على تس���ليمنا لفتح االبية بعد الله ورس���وله؟ 
هل تريدون ان نش���غل أغان���ي فتح ونطلق الرص���اص بالهواء 
ونغلق الشوارع ونفّحط بالسيارات تأييدا لفتح السلطة العظيم؟ 
ه���ل تريدون ان نعت���ذر لرجال االمن الذين س���حلوا المواطنين 
وضربوهم ونكل���وا بهم واعتقلوهم وذلوهم وحبس���وهم؟ هل 
تريدون االستس���ماح من االمن المتخفي بلباس عادي ونتأسف 
لهم على شدنا ودفعنا وابتزازنا وسرقة هواتفنا وحقائبنا وكسر 
كاميراتن���ا؟ هل تريدون ان نرفع االع���الم البيضاء بجانب االعالم 
الصفراء مع ال إل���ه اال الله على بيوتنا لنأم���ن حياتنا منكم؟ هل 
تريدون قت���ل المزيد منا؟ هل تريدون زجن���ا بالمعتقالت؟ هل 
تريدون فضحنا ونش���ر صورنا وفيديوهاتنا وابتزازنا والتشهير 

بنا؟
لك����م كل هذا… وبعد؟ ما الذي علينا ان نفعله كش����عب من اجل 
ان تكون فتح الس����لطة بخير؟ ألننا وبكل جدي����ة نحتاج الى فتح 
س����لطة هادئة غير غاضبة لكي نأمن ما يمك����ن امنه في حياتنا. 
لم تعد تقوى عل����ي مواجهتكم. فإعداداتن����ا مصممة لمواجهة 
االحتالل. ومواجهتكم عبثت بعياراتنا الخاصة كش����عب. يكفينا 
اوجاعنا التي ال يكف عن تس����بيبها لنا االحتالل. يكفينا الفواجع 
التي ال ح����ول لنا بها وال قوة. يكفينا دموع األمهات على أبنائهم 
ف����ي معتقالت االحتالل يكفينا حرقة األمهات واالباء على فقدان 
فلذات اكبادهم يكفينا اس����تيالء االحتالل على أراضينا، وتوسيع 
مستعمراتهم ،وتهويد شوارعنا وحوارينا. اسرقوا بصمت واخفوا 
جرائمك����م عنا. أفس����دوا وافرضوا علينا الكمام����ات لكيال تخترق 
رائحة الفس����اد انوفنا وانفاسنا فتس����معوا انيننا وتذمرنا. اعبثوا 
كما شئتم نسقوا، اس����تجدوا، بيعوا، اشتروا واخفوا كل افعالكم 
ما اس����تطعتم داروا عل����ى مصائبكم عنا وجرائمك����م وخنوعكم 
وفس����ادكم عنا. واعذرونا، فما ترون من ردود فعل منا ليس����ت اال 

مؤقتة. نحن كما قلت سالفا، كسمكة تدرك جيدا انتهاء حياتها 
فتتخبط فقط.

اس����تمروا في عروضك����م… اس����تقبلوا الوفود وتغن����وا بإنجازات 
اللقاحات الفاسدة واالقل فسادًا او األكثر ال يهم. اشتروا السالح 
لتقمعونا نس����قوا مع االحتالل من اجل اعتقاالتنا وقتلنا اطربونا 
باس����تحقاقات وانجازات امام دول العالم، فنحن خلعنا الكمامات. 
بوا ما تتناقله صحفهم، وتحليالتهم  اس����تجدوا إس����رائيل وكذِّ
ومعلوماتهم وتسريباتهم. واس����تِمروا… استمروا بالدعس قدما 
على الش����عب نحن نخافكم بالفعل وصلن����ا تهديدكم من اعلى 
صفوفكم الى ادناها. نعرف انكم تستطيعون كبح جماحنا وقتل 
ارواحن����ا وتيتيم أبنائنا وتش����ريد عائالتنا وخ����رب بيوتنا وفضح 
عوراتنا والتنكيل بنا والتعذيب. غيروا حكومة، بدلوا وزراء، أكثروا 
من التعيينات والترقيات، زي����دوا أبناء فتحكم فتوحات. اضيفوا 
قوانين، احجبوا قوانين. أنتم أصحاب الشرعية الوطنية والدينية. 

أنتم أصحاب الطلقة األولى والطلقة األخيرة.
الطلقة األخيرة التي اصابت كبدنا. فتح السلطة والشعب الى اين؟

بقلم: نادية ع�صام حرح�شفتح.. السلطة.. الشعب.. ماذا تريدون منا؟
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الخليل/ االستقالل:
افتتحت بلدية الخليل وغرفة تجارة وصناعة المحافظة، الس���بت، بازار صاحبات 

األعمال.
ويتضمن البازار عرضا لمنتجات 25 س���يدة مش���اركة بأعمال يدوية نس���وية 
في مجال الحلويات واإلكسس���وارات واألش���غال اليدوية والمأكوالت الشعبية 
والصاب���ون والحفر على الخش���ب، وذلك بحضور س���فير دولة فلس���طين لدى 
السنغال صفوت ابريغيث، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية وممثلي مؤسسات 

المجتمع المحلي المختلفة.
وتحدث رئيس البلدية تيس���ير أبو س���نينة، ع���ن أهمية تنظيم ه���ذا البازار 
للمساهمة في تس���ويق المنتجات النس���وية، مؤكدا حرص البلدية على دعم 
المش���اريع النس���وية الهادفة إلى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، كونها 

شريكا أساسيا في عملية التنمية.
وثمن قدرات وإمكانيات صاحبات األعمال اللواتي اس���تطعن تحقيق االكتفاء 
الذاتي لهّن وألس���رهّن، في ظل صعوبة الوضع االقتصادي والسياس���ي الذي 

نعيشه.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده إدريس، إن هذا البازار يأتي 
في إطار تشجيع الحركة التجارية قبيل عيد األضحى المبارك، خاصة لصاحبات 

األعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة.
وأبدى اس���تعداد طواقم الغرفة التجارية لتقديم االستشارات والمساعدة من 
خالل مشروع »منشأتي« لتطوير هذه المشاريع، مشددا على أن الغرفة التجارية 
ستعطي االهتمام الالزم لكافة الفعاليات التي من شأنها زيادة النشاط التجاري.

وعلى صعيد آخر، أطلع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، السفير ابريغيث، 
عل���ى أوضاع مدين���ة الخليل وانتهاكات االحتالل اإلس���رائيلي ومس���توطنيه 

المتواصلة في مدينة الخليل، خاصة في بلدتها العتيقة.
م���ن جانبه، ش���دد ابريغيث عل���ى دور بلدي���ة الخليل في الحف���اظ على اإلرث 
الفلس���طيني، ونجاحها بتس���جيل بلدة الخليل القديمة والح���رم اإلبراهيمي 

الشريف على الئحة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر.

غزة/ االستقالل:
أعلنت س���لطة الطاقة الفلس���طينية السبت، بأنها 
أصدرت توجيهاتها للجهات المختصة بتش���غيل 
المول���د الرابع في محطة التولي���د وذلك للتخفيف 
عن المواطنين في ظ���ل موجة الحر الحالية وكذلك 

بمناسبة دخول عيد األضحى المبارك.
وقالت الش���ركة في بيان لها تلقت »االس���تقالل« 
نس���خه عنه إن ذلك جاءت حس���ب س���لطة الطاقة 
بتوجيهات من رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة 
عصام الدعليس والتي تأتي ف���ي إطار التوجهات 
والسياس���ات الحكومية الجديدة القاضية بتطبيق 
برامج وخطط عملي���ة للتخفيف عن المواطنين في 

ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. 
بدوره، أكد  م. س���مير مطير رئيس س���لطة الطاقة 
الفلسطينية على أهمية هذه الخطوة في ظل هذه 
الظ���روف وخاصة مع دخول عي���د األضحى المبارك 
وما يحمله من خصوصي���ة وطبيعته التي تتطلب 
وجود تيار كهربائي مناس���ب، وكذلك تزامن ذلك 
مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في هذه األوقات من 
العام والتي تتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة 
وحاجة الناس المضاعف���ة للطاقة، باإلضافة إلى أن 
هذه الخطوة مهمة بالنس���بة للقطاعات الصناعية 
والتجارية والس���ياحية مثل موسم االصطياف وما 
يرتب���ط به من اقتصاد محل���ي وفوائد أخرى كثيرة 

تعم على المواطنين والمجتمع بشكل عام.
ووجه مطير شكره لدولة قطر الشقيقة أميرا وشعبا 

وحكومة على مواقفهم الجادة بخصوص دعم قطاع 
الطاقة في غزة، كما أثنى على جهود السفير محمد 
العمادي لدوره المميز ومس���اعيه الجادة في إيجاد 

حلول عملية ألزمة الكهرباء في قطاع غزة. 
وتطرق مطير لجهود س���لطة الطاقة الفلسطينية 
المرتبطة  الكهرب���اء والتحدي���ات  وش���ركة توزيع 
بهذا الملف، وقال بأن المؤسس���تين بذلتا جهودا 
اس���تثنائية خالل السنوات الس���ابقة وتمكنتا من 
إدارة تلك األزمة بش���كل حكيم رغم قلة اإلمكانيات 
وانس���داد األفق أمام حلول جذري���ة ألزمة الكهرباء، 
مش���يرا إلى األداء المميز لش���ركة توزيع الكهرباء 

وسلطة الطاقة خالل العدوان األخير على قطاع غزة. 
ونوه إلى أهمية المشاريع التي تم تدشينها خالل 
األس���بوع الماضي والمتعلقة بإنجاز مشروعي إنارة 

شارع صالح الدين وشارع الرشيد الساحلي.
وأكد مطير بأن تشغيل المولد الرابع من شأنه دعم 
جدول توزيع الكهرب���اء المعمول به بكمية كهرباء 
تق���در ب )20( ميجاوات وهي كمية ليس���ت كبيرة 
ولكنها س���تمكن شركة توزيع الكهرباء من تطبيق 
جدول ثمان س���اعات وصل التيار بش���كل كامل مع 
إمكانية تطبيق بعض الزيادات في س���اعات الليل 

كلما أمكن ذلك. 

للحد من تأثير موجة الحر وبمناسبة »األضحى«
اليوم.. تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد بغزة

بلدية الخليل والغرفة التجارية 
تفتتحان بازار صاحبات األعمال

االستقالل/ وكاالت:
أعلن األردن السبت، توقيع اتفاقية تحويل الدفعة األولى من المنحة 

األمريكية للعام الحالي إلى خزينة الدولة بقيمة 600 مليون دوالر.
وقالت وزارة التخطيط األردنية في بيان، إن هذه الدفعة ستس���اهم 

في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي االقتصادي.
ووقع االتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني ناصر الشريدة 
ممثال عن الحكومة األردنية، ومديرة بعثة الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية )يو اس ايد( شيري كارلين.
وأف���اد البيان أن الدفعة األولى من المنح���ة النقدية األمريكية للعام 
الج���اري، والتي تبلغ قيمتها اإلجمالية 845 مليون دوالر، تأتي ضمن 
برنامج المس���اعدات االقتصادية األمريكية للحكومة األردنية للعام 

.2021
ونقل البيان عن الش���ريدة قوله إن “المنحة ستساهم بدعم مشاريع 
تنموية ذات أولوية ضم���ن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم 
والصحة واألشغال العامة واإلسكان والطاقة والثروة المعدنية واإلدارة 
المحلية والسياحة واآلثار والشباب، مما سُيساهم في تخفيض عجز 

الموازنة العام ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي االقتصادي”.
وتوقع الشريدة أن يتم تحويل الدفعة الثانية والتي تبلغ 245 مليون 

دوالر من قيمة المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
من جانبها، قالت كارلي���ن إن “التحويل المبكر لمنحة الدعم النقدي 
المباشر يعكس استمرار التزام الواليات المتحدة بمساعدة الحكومة 

األردنية على تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر لشعب األردن”.
وأضاف���ت أن “األردن والوالي���ات المتح���دة يعمالن جنًب���ا إلى جنب 
لمكافحة جائحة كوفيد-19 والتقدم صوب االنتعاش االقتصادي في 

األردن”.
ويبلغ إجمال���ي المس���اعدات االقتصادية والعس���كرية المتوقع أن 
تقدمها الواليات المتحدة للمملكة خالل العام 2021 نحو 1.65 مليار 
دوالر، حيث تبلغ المس���اعدات االقتصادية حوال���ي 1.12 مليار دوالر 

منها 845 مليون دوالر مقدمة كدعم نقدي مباشر للخزينة األردنية.

600 مليون دوالر منحة نقدية 
تونس/ االستقالل:من الواليات المتحدة لألردن

قبل أيام قليلة عن عيد األضحى بتونس وعلى غير 
الع���ادة كانت الحركة قليلة بأس���واق بيع األضاحي 
أو »الرحبة« كما يتعارف عليها التونس���يون، بسبب 

تفشي فيروس كورونا وغالء األسعار.
وعادة م���ا تكون »الرحب���ة«، وجهة لألولي���اء الذين 
يصحبون أبناءهم الختيار الخروف األنس���ب، حيث 

يشترط األطفال أن يكون بقرون.
فري���ق األناضول انتقل إلى »رحب���ة« مدينة المروج 
بمحافظة بن عروس )جنوبي العاصمة تونس(، حيث 
تجمع العش���رات من الباعة وأغلبهم من المزارعين 
الباحثي���ن عن مش���ترين ليغطوا مصاريف س���نة 
كاملة من رعاية وعناية وش���راء األعالف حتى تكون 

خرفانهم قبلة للباحثين عن أضاٍح مناسبة.
ومقارنة بالس���نوات الماضية وفق مواكبة مراس���ل 
األناضول، فإن أغلب رواد الس���وق يكتفون بالسؤال 
عن سعر الخروف، قبل أن ينتقلوا إلى بائٍع آخر، وقلة 

قليلة فقط تغادر رفقة األضحية.
واعتب���ر عدد م���ن الباعة ف���ي حديثهم لمراس���ل 
األناضول، أن األسعار غالية دون شك والسبب غالء 
األعالف التي غابت في فترات من السنة الماضية، ما 
نتج عنه ارتفاع أسعار األضاحي ما بين 600 و1200 

دينار )215 و430 دوالر(، وأكثر في بعض األحيان.
فيم���ا اعتبر مواطن���ون، أن أس���عار األضاحي عالية 
وليس بمقدورهم توفيرها، ووصفوها بأنها »تناطح 

السماء«.
وقلصت الس���لطات التونس���ية، عدد أس���واق بيع 
األضاح���ي، مقارنًة م���ع الس���نوات الماضية، ضمن 

تدابي���ر مكافحة كورونا، حيث تش���هد البالد موجة 
تف���ٍش واس���عة للفي���روس، مقابل إط���الق موقع 

إلكتروني لبيع األضاحي وشرائها.
ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في 
تون���س، 533 ألفا و274، منه���ا 17 ألفا و214 وفاة، 

و424 ألفا و786 حالة تعاف.

مع تفشي »كورونا«.. أسعار األضاحي »تناطح السماء« في تونس!

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن المصرف المركزي الصين���ي أن الصين التي 
تعم���ل على إطالق عمل���ة رقمية “أنه���ت عمليا” 
اختباراته���ا في ه���ذا المجال بصفق���ات تجاوزت 

قيمتها خمسة مليارات دوالر.
والي���وان الرقم���ي هو وس���يلة مس���تقبلية للدفع 
اإللكترون���ي عبر الهواتف الذكي���ة يمكن أن تحل 

مكان العم���الت المعدني���ة واألوراق النقدية التي 
تحمل صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ.

والصين التي كانت تفكر في المش���روع منذ 2014 
كثفت التجارب في األشهر األخيرة، هي واحدة من 

أكثر الدول تقدما في هذا المجال.
إال أن البن���ك المركزي قال الجمعة إنه “ليس هناك 
جدول زمني” إلطالق العملة االفتراضية رسميا. لكن 

اليوان الرقمي س���يظهر للمرة األولى عام 2022 في 
دورة األلعاب األولمبية الشتوية في بكين.

وأكد البنك المركزي الذي سيكون مسؤوال عن إصدار 
هذه العملة التي س���تكون قيمتها مماثلة لقيمة 
اليوان، أن “األجانب الذين يزورون الصين سيكونون 
قادرين على الحص���ول عليها دون الحاجة إلى فتح 

حساب مصرفي في البالد”.

أكثر من خمسة مليارات دوالر في تعامالت اليوان الرقمي في الصين
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االستقالل/ وكاالت:
بدأ ضيوف الرحمن، الس����بت، مناسك الحج بأداء 
طواف القدوم بالحرم المكي، في مس����تهل أيام 
موسم حج »استثنائي« في ظل استمرار تفشي 

فيروس كورونا.
ووفق بيان رئاسة شؤون الحرمين، »أدى أول وفود 
حجاج هذا العام طواف القدوم، وس����ط إجراءات 
وتدابير احترازية مكثفة داخل المسجد الحرام«.

وأفاد البي����ان ب�«تنظيم دخول الحجيج إلى الحرم 
المك����ي عبر أب����واب محددة لكل ف����وج، وتطبيق 
التباعد الجس����دي أثناء تأدي����ة الصالة والطواف 
ح����ول الكعبة المش����رفة م����ن خالل المس����ارات 

االفتراضية لتس����هيل حركة الحش����ود«.
وعق����ب طواف الق����دوم، يتجه حج����اج بيت الله 
الحرام غ����دا األحد الموافق الثامن من ذي الحجة، 
إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداًء بسنة 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقبل أس����بوع، استبقت السلطات السعودية بدء 
مناسك الحج، بتجهيز 4 مراكز الستقبال الحجاج 
قبل دخولهم إلى مكة هي »النوارية« و«الزايدي« 

و«الشرائع« و«الهدا«.
وأفادت وكالة األنباء الرس����مية )واس( ب�«توفير 

قائد صح����ي لكل 20 حاجا، وتهيئة 25 مس����ارا 
للحجيج ف����ي صحن الط����واف، بجان����ب تهيئة 
س����احات المس����جد الحرام وأبواب دخول وخروج 

الحجاج لضمان تطبيق اإلجراءات االحترازية«.
وللع����ام الثاني على التوالي، تقيم الس����عودية 
ش����عيرة حج بعدد محدود م����ن الحجاج يبلغ 60 
ألفا من داخل المملكة، وفي ظل ضوابط صحية 

مشددة خشية تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وش����هد ع����ام 1441 هجري����ة )2020 ميالدية( 
موس����ما اس����تثنائيا للحج، جراء تفشي جائحة 
كورونا، إذ اقتصر ع����دد الحجاج آنذاك على نحو 
10 آالف من داخل الس����عودية فحسب، مقارنة 
بنح����و 2.5 مليون حاج، ف����ي 2019 من كل أرجاء 

العالم. 

بدء طواف القدوم لضيوف الرحمن في »موسم حج استثنائي«

االستقالل/ وكاالت:
ُقتل 4 جنود، السبت، في هجوم مسلح شنه عناصر »ُيرجح« أنهم من تنظيم 
»داعش« اإلرهابي، استهدف حاجزا عسكريا، شمالي العراق، بحسب مصدر 

أمني.
وفي تصريح صحفي، قال ضابط في ش����رطة محافظة كركوك، إن »مسلحين 
يرجح أنهم من داعش شنوا فجر اليوم، هجوما باستخدام األسلحة الرشاشة 

استهدف حاجزا للجيش غربي كركوك«.
وأفاد الضابط، أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 جنود.

وأش����ار إلى أن قوات الجي����ش بدأت عملية تفتيش ف����ي المنطقة بحثا عن 
منفذي الهجوم، دون تفاصيل أكثر.

وخالل الش����هور األخيرة، زادت وتيرة هجمات مس����لحين يشتبه بأنهم من 
»داعش«، ال س����يما في المنطقة بين كركوك وصالح الدين )شمال( وديالى 

)شرق(.
وأعلن الع����راق عام 2017 تحقي����ق النصر على »داعش« باس����تعادة كامل 
أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البالد اجتاحها التنظيم صيف 

.2014
إال أن التنظي����م اإلرهاب����ي ال يزال يحتفظ بخاليا نائمة في مناطق واس����عة 

بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت حصيل���ة القتلى جراء الس���يول والفيضانات العارم���ة إلى 133 في 

ألمانيا، و27 في بلجيكا.
وتش���هد واليتا راينالند- باالتينات وش���مال الراين-وس���تفاليا، غربي ألمانيا، 

فيضانات عارمة منذ عدة أيام جراء هطول أمطار غزيرة.
وأعلنت الشرطة األلمانية في بيان لها السبت أن عدد القتلى جراء الكارثة في 

الواليتين ارتفع إلى 133.
وبلغ عدد القتلى في راينالند- باالتينات 90 وفي ش���مال الراين-وستفاليا 43 

شخًصا.
وقالت الش���رطة إن عدد المصابين بلغ 618 ش���خًصا وس���ط قلق من احتمال 

ازدياد القتلى.
وأّك���دت أن الكارثة أدت إلى انقطاع التي���ار الكهربائي وخطوط االتصال في 

العديد من األماكن، وإغالق عدد كبير من الشوارع.
أّم���ا في بلجيكا، فقد قررت الحكومة إعالن 20 يوليو/ تموز الجاري حداًدا وطنًيا 

لمدة يوم واحد بسبب ضحايا الفيضانات.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن عدد قتلى الكارثة الطبيعة التي ضربت مناطق 

متفرقة من البالد، بلغ 27 شخًصا.
وقالت الحكومة في بيان لها الس���بت إنها ألغت جميع االحتفاالت التي كانت 

مقررة بمناسبة يوم االستقالل في 21 يوليو.
ووصف رئيس الوزراء البلجيكي ألكس���ندر دي كرو، الفيضانات، بأنها »يمكن 

أن تكون أكبر كارثة تشهدها بالدنا على اإلطالق«.
وأش���ار كرو إلى أن العدد الرسمي للقتلى هو 20 شخًصا وأن هناك 19 شخًصا 

الزالوا في عداد المفقودين.

مقتل 4 جنود عراقيين 
بهجوم »إرهابي« شمالي البالد

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس الس���وري بش���ار األسد في كلمته إلى 
الش���عب الس���وري، خالل مراس���م أدائ���ه اليمين 
الدس���تورية لوالي���ة جديدة أمام أعض���اء مجلس 
الشعب السبت، إّن »الش���عوب التي تعرف طريق 

الحرية ال تتعب في سبيل الدفاع عن حقوقها«.
وأضاف األسد »أرادوا تقسيم البالد فأطلق الشعب 
رصاصة الرحمة على مشاريعهم بوحدته«، مؤكدًا 
أن »الس���وريين داخ���ل وطنهم ي���زدادون تحديًا 

وصالبة«.
وإذ أك���د أن »تجربة االنتخابات أثبتت أن الش���عب 
هو الذي يعطي الش���رعية للدولة«، ش���دد األس���د 
قائ���اًل: »لقد حققن���ا معًا المعادل���ة الوطنية، ألننا 

شعب متماسك ومتجانس«، مؤكدًا أن »الشفافية 
أولوية المرحلة المقبلة وهي جوهر برنامج اإلصالح 

اإلداري«.
وتوّجه الرئيس السوري بتكرار دعوته إلى كل من 
ُغرر به وراهن على س���قوط الوط���ن أن يعود إليه، 
مكررًا: »نقول لمن ُغرر به أنه تّم استغالله ضد بلده 
من قب���ل أعدائه، وأن الوطن ه���و الملجأ والحاضن 

والشعب كبير بقلبه ومسامح«.
واعتبر أن »هدف الحروب الحديثة هو اإلنسان قبل 

األرض، فمن يربح اإلنسان يربح الحرب«.
األس���د أكد »ينتصر العدو عندم���ا تقتنع الغالبية 
أن المقاوم���ة كذبة، وردعها خيال وأن االزدهار في 

االنبطاح«.

وش���دد »س���ُنهزم نفس���يًا وفكريًا إذا اعتقدنا أن 
انتماءن���ا القوم���ي هو لح���دود رس���مها المحتل، 
وس���ُنهزم إذا خلطنا بي���ن االنتم���اء العربي وبين 

حكومات مستعربة«.
وتناول األسد القضية الفلسطينية، وقال إن »أقرب 
القضاي���ا إلينا هي قضية فلس���طين والتزامنا بها 

ثابت ال تبّدله الظروف«.
كما أكد األس���د عل���ى »واجب الدولة ف���ي دعم أي 
مقاومة في س���وريا ض���د المحتل«، الفت���ًا إلى أن 
»الفضل يبق���ى لمن حفظ األرض وس���قاها بدمه 

والعرفان لمن رّباه على حب الوطن«.
وف���از األس���د ف���ي 27 أي���ار/ ماي���و الماضي في 

االنتخابات الرئاسية السورية.

واجبنا دعم أي مقاومة ضد المحتل
الرئيس السوري: التزامنا بفلسطين ثابت ال تبدله الظروف

االستقالل/ وكاالت:
أفادت صحيفة »وول ستريت جورنال« األميركية 
ب����أن »مس����ؤولين أوروبيين طرحوا خط����ة ثالثية 
إلطالة الفت����رة الزمنية لبرنامج إي����ران النووي من 
أج����ل منعها من العودة الس����ريعة إلى إجراءاتها 

النووية«.
إن  الس����بت،  ف����ي عدده����ا  الصحيف����ة  وقال����ت 
»األوروبيين يريدون من إيران تخزين أجهزة الطرد 
المركزي المتقدمة وتش����ميعها، وتفكيك البنية 
التحتية اإللكترونية المستخدمة لهذه األجهزة«.

ولم تحدد الصحيفة م����ا إذا كان العرض األوروبي 
قد قّدم إلى الجانب اإليراني في سياق محادثات 
فيينا، لكنها نقلت عن ع����دة مصادر مطلعة على 
المحادث����ات قوله����ا إن »أصرت إي����ران على أنها 
لن تس����مح بتدمير أي من أجه����زة الطرد المركزي 

المتطورة لديها«.
والفت����رة الزمنية لبرنامج إيران النووي هو مفهوم 
غربي يس����تخدم لإلش����ارة إل����ى الم����دة الزمنية 
المطلوب����ة لتجميع الم����واد النووي����ة الالزمة لبناء 
قنبل����ة نووية، ويقول األميركي����ون إنه مع القيود 
المفروضة على االتفاق النووي، وصلت هذه المرة 

إلى عام واحد.
وتجدر االش����ارة إل����ى أن إيران فّندت باس����تمرار 
المزاعم الغربية بأنها تس����عى المتالك أس����لحة 
نووية. وأكدت ايران بصفته����ا دولة موقعة على 
 )NPT( معاهدة حظر انتش����ار األس����لحة النووية
وعضوًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن لها 
الحق في امت����الك التكنولوجيا النووية لألغراض 

السلمية.
باإلضافة إل����ى ذلك، زار مفتش����و الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية المنش����آت النووي����ة اإليرانية عدة 
م����رات لكنهم ل����م يعثروا عل����ى أي دليل على أن 
برنامج الطاق����ة النووية الس����لمية للبالد ينحرف 

باتجاه األغراض العسكرية.
وفي 12 تموز/يوليو، قال المتحدث باسم الخارجية 
اإليرانية، س����عيد خطيب زاده، إنه »يمكن القول 
إننا اقتربنا من نهاية محادثات فيينا، بالنظر إلى 

م الُمحَرز«. التقدُّ
فيين����ا  النمس����اوية  العاصم����ة  وتس����تضيف 
اجتماعات لجنة االتفاق النووي منذ نيسان/أبريل 
الماضي، لمحاولة إحياء العمل باالتفاق، الذي تّم 
توقيعه عام 2015، بين إيران والدول ال�6 )الدول 
ال�5 الدائمة العضوية ف����ي مجلس األمن: أميركا 
وروس����يا والصين وبريطانيا وفرنسا، باإلضافة إلى 

ألمانيا(.

»وول ستريت«: خطة أوروبية إلطالة الفترة 
الزمنية لبرنامج إيران النووي

االستقالل/ وكاالت:
تجاوزت حصيلة اإلصابات بفيروس كورونا في العالم 190 مليوًنا حتى ظهر السبت.

وبحسب بيانات موقع »Worldometers« المعني برصد مستجدات الفيروس، فإن 
الحصيلة بلغت 190 مليوًنا و435 ألًفا و142 حتى الساعة 11.17 تغ.

وبلغت حصيلة الوفيات بس���بب الفي���روس حول العالم 4 ماليي���ن و94 ألًفا و523 
والمتعافين منه 173 مليوًنا و601 ألًفا و617 حالة.

وتحت���ل الواليات المتحدة المرتبة األولى عالمًيا م���ن حيث عدد اإلصابات بأكثر من 
34 مليون���ا و929 ألفا، تليها الهند بأكثر من 31 مليونا و64 ألفا، والبرازيل بأكثر من 

19 مليونا و308 آالف.

»كورونا حول العالم«: الوفيات تجاوزت 
الـ4 ماليين واإلصابات 190 مليوًنا

حصيلة قتلى الفيضانات ترتفع 
إلى 133 في ألمانيا و27 ببلجيكا
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االستقالل/ وكاالت:
دخ���ل تشيلس���ي اإلنجليزي في س���باق 
المنافسة على ضم الفرنسي رفائيل فاران، 
مدافع ريال مدريد اإلس���باني، الذي يرغب 
ف���ي الرحيل عن صف���وف الفريق الملكي 
خالل س���وق االنتقاالت الصيفية الحالية، 
بعد رفضه ش���روط ناديه من أجل تمديد 

عقده.
وقال���ت صحيفة »م���اركا« اإلس���بانية، في 
عددها الص���ادر صباح اليوم الس���بت، أن 
تشيلسي يزاحم نظيره مانشستر يونايتد، 
من أجل الحصول على خدمات فاران مدافع 
ري���ال مدريد خ���الل الميركات���و الصيفي 

الحالي.

وأضافت الصحيفة أن المدافع الفرنس���ي 
رفض ع���رض إدارة الملكي من أجل تمديد 
عقده مع الفريق، والذي ينتهي في صيف 
عام 2022، لرغبته في الحصول على راتب 

أكبر مما عرضه النادي.
وفى نفس السياق، قالت صحيفة »ميرور« 
اإلنجليزية، أن اإليطالي كارلو أنش���يلوتى 
المدير الفني لفريق ريال مدريد، منح إدارة 
ناديه الضوء األخضر من أجل رحيل فاران 

خالل الصيف الحالي.
أضاف���ت الصحيفة أن الدولي الفرنس���ي 
س���تصل قيم���ة انتقال���ه ال���ى ال���دوري 
اإلنجليزي 70 ملي���ون يورو وإن كانت إدارة 
مانشستر يونايتد ستقدم عرضًا قدره 50 

مليون فقط.
وترى الصحيفة أن انتقال فاران مكس���ب 
كبي���ر لدفاع���ات مانشس���تر يونايتد لما 
يمتلك���ه من خبرات وق���درات فنية كبيرة 
يس���تطيع من خاللها النج���اح في الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
وكان فاران البالغ من العم���ر 28 عاًما العًبا 
ا في خط دفاع ري���ال مدريد طوال  أساس���ّيً
فترة الريادة للن���ادي الملكي، حيث أثبت 
نفس���ه كواحد من أفضل المدافعين في 
القارة، باإلضافة إلى فوزه بكل ش���رف كبير 
معروض، ويقترب الالعب الفرنسي بسرعة 
من األش���هر ال����12 األخيرة م���ن عقده مع 

اللوس بالنكوس.

تشيلسي يزاحم مانشستر يونايتد على ضم فاران من ريال مدريد

االستقالل/ وكاالت:
ذكر تقرير صحفي، أن هاري كين، مهاجم توتنهام، 
قد يرفض العودة إلى تدريبات الس����بيرز، في فترة 
اإلعداد الموس����م الجديد، من أجل إجبار الفريق على 

السماح له باالنتقال إلى مانشستر سيتي.
ووفًقا لصحيف����ة »تليجراف«، ي����رى زمالء كين في 
منتخب إنجلترا، ب����أن الالعب لن يعود إلى تدريبات 

توتنهام، في ظل رغبته الشديدة لترك السبيرز.
يأتي ذلك في الوقت الذي أش����ار فيه نونو إسبريتو 
س����انتو مدرب توتنهام، إلى اس����تمرار نجم األسود 
الثالث����ة مع الفريق، مؤكًدا اس����تعداده للتحدث مع 

مهاجمه عقب عودته من اإلجازة.
وق����ال نونو في هذا الش����أن »هاري كي����ن العبنا، ال 
نحتاج للحديث عن أي شيء آخر، اآلن وقت التعافي 
واس����تعادة الطاقة بالنس����بة ل����ه، وعندم����ا يعود، 

سنتحدث معه«.
وس����بق أن طلب كين، م����ن دانييل ليف����ي، رئيس 
توتنهام، االستماع إلى العروض التي ستقدم إليه 

خالل الصيف الجاري.
لك����ن رئيس الس����بيرز يرغ����ب في اس����تمرار كين، 
علًم����ا بأنه رفض من قب����ل، عرًضا بقيمة 100 مليون 

إسترليني من مانشستر سيتي لضم الالعب.

»كين« يستخدم هذا السالح للرحيل عن توتنهام

االستقالل/ وكاالت:
يرغ���ب ماس���يميليانو أليج���ري، المدي���ر الفني 
ليوفنتوس، في التعاقد مع أحد الالعبين البارزين 

في صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.
ووفًقا لموقع »فوت ميركاتو« الفرنسي، فإن أليجري 
حريص على انضم���ام األرجنتيني ماورو إيكاردي، 

مهاجم سان جيرمان، إلى يوفنتوس.
وأش���ار الموقع الفرنس���ي إل���ى أن أليجري اتصل 
بممثل���ي إيكاردي ف���ي األيام القليل���ة الماضية، 
وأبلغهم برغبته في انتقال الالعب األرجنتيني إلى 

يوفنتوس.
وق���ال موقع »فوتبول إيطالي���ا« إن واندا نارا، زوجة 
ووكيلة إيكاردي، ألمحت مؤخًرا على مواقع التواصل 
االجتماعي إلى ارتباط نجم باريس بيوفنتوس، من 
خالل ارت���داء زي بألوان الس���يدة العجوز )األبيض 
واألس���ود(، وكتبت: »أنا أشرب نخب ما سيأتي هذا 

العام لكم«.
يذكر أن إنتر وضع ش���رًطا في عقد إيكاردي يجبر 
سان جيرمان على دفع 15 مليون يورو، في حالة بيع 

الالعب إلى أحد األندية اإليطالية.

أليجري يتصل بنجم باريس سان جيرمان

االستقالل/ وكاالت:
أك���د االتح���اد األوروبي لك���رة القدم 
استضافة إسطنبول لنهائي مسابقة 
دوري أبط���ال أوروبا لموس���م 2022-

2023، بعدما ُس���ِحب منها هذا الحق 
في النس���ختين األخيرتي���ن نتيجة 

تداعيات فيروس كورونا.
واستضافت لش���بونة نهائي نسخة 
2020 عوض���ًا عن إس���طنبول بعدما 
اس���تكملت البطولة اعتب���ارًا من ربع 
النهائ���ي في فقاع���ة صحية بنظام 
التجمع بإقصاء م���ن مباراة واحدة في 
ربع ونصف النهائي عوضًا عن ذهاب 
وإياب، بس���بب فيروس كورونا، وتوج 
باي���رن ميونخ األلمان���ي باللقب على 
حساب باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان م���ن المق���رر أن تس���تضيف 
إس���طنبول نهائ���ي 2021 الذي فاز 
به تشلس���ي على مواطنه مانشستر 
سيتي، لكن قيود الس���فر المرتبطة 

بتفشي »كوفيد-19« حرمت المدينة 
التركية من االستضافة ونابت عنها 

بورتو البرتغالية.
وقال االتحاد القاري في حسابه على 
تويتر »بعد نقل نهائي 2021 لدوري 
أبطال أوروبا من إسطنبول إلى بورتو، 
نهائي  إس���طنبول  ستس���تضيف 

.»2023
المضيفة  المدين���ة  كان���ت  وبعدما 

لنهائي 2021 قبل تفش���ي الجائحة 
وم���ا نت���ج ع���ن ذل���ك م���ن تعليق 
والقارية ألشهر  المحلية  المسابقات 
عدة حتى صيف 2020، ستكون سان 
بطرسبورغ الروسية المدينة المضيفة 
لنهائي الموسم المقبل 2022-2021، 
بحسب االتحاد القاري، على أن تكون 
المباراتين  لندن وميونخ مضيفت���ي 

النهائيتين لعامي 2024 و2025.

إسطنبول تستضيف نهائي 
دوري أبطال أوروبا 2023

االستقالل/ وكاالت:
أعلن نادي ميالن اإليطالي، التعاقد مع المهاجم الفرنسي 
أوليفييه جيرو، قادًما من تشيلس���ي، في فترة االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وقال الفريق اإليطالي في بيان رس���مي، إن جيرو سيرتدي 

القميص رقم 9 مع الروسونيري في الموسم المقبل.
وأش���ارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة تبلغ مليون 
يورو، باإلضافة إلى مليون آخر كمتغيرات، موضحه أن جيرو 

وقع مع الروسونيري حتى صيف عام 2023. 
يذك���ر أن جي���رو يلعب مع تشيلس���ي من���ذ 2018، حيث 
نجح في تس���جيل 39 هدًفا خالل 119 مب���اراة، وفاز رفقة 
البلوز بدوري أبط���ال أوروبا والدوري األوروبي وكأس االتحاد 

اإلنجليزي.
وشارك جيرو مع منتخب فرنسا ألول مرة في نوفمبر/تشرين 
ث���ان 2011، حيث س���جل 46 هدًفا ف���ي 110 مباريات مع 

الديوك، وفاز معهم بكأس العالم في 2018.

ميالن يتعاقد مع جيرو قادمًا من تشيلسي
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غزة/ االستقالل:
احتفلت الرابطة اإلسالمية اإلطار الطالبي لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين السبت باختتام 
المرحل����ة األول����ى لمخيم����ات )س����يف القدس( 
الصيفي����ة الجامعية، والتي اس����تهدفت ١٠٠٠ 

طالبة جامعية في مختلف جامعات قطاع غزة .
وأقيم المهرج����ان الختامي عل����ى أرض منتجع 
الش����اليهات بغ����زة، وحض����ره كل م����ن: عضوي 
المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلسالمي، د. 
وليد القطط����ي، وخالد البط����ش، والموجه العام 
للرابطة اإلسالمية س����امي البسيوني، ومسؤولة 
الطالبات في الرابطة مروة مزهر، وعدد من قيادة 
والطالبات  اإلس����المية  الرابطة  وك����وادر  الحركة 

المشاِركات.
وفي كلمت����ه أثنى د. القططي عل����ى دور المرأة 
الفلس����طينية في الدفاع عن وطنها وقضيتها 
الفلس����طينية فهي ش����قيقة الرج����ال و نموذج 
يحتذى به في المشاركة والبناء المجتمعي وفق 

الضوابط الشرعية.
ووجه شكره للرابطة اإلسالمية على جهودها في 

احتضان النشئ باعتباره جيل المستقبل الواعد.
وتحدثت د.أس����مهان عبد العال مسؤولة اإلطار 
النس����وي للحرك����ة ع����ن دور الم����رأة الفاعل في 
المش����روع اإلس����المي وحركة الجهاد اإلسالمي 
باعتبارها امت����دادًا لعالم األخالق والمثل العليا، 

فهي م����ن يقع عل����ى عاتقها تنش����ئة األجيال 
وتربيتهم تربية سليمة.

وُت����وج الحفل بافتتاح المع����رض التراثي الفني 
الذي س����لط الض����وء عل����ى إبداع����ات وإنجازات 

الطالبات المشاِركات في المخيم.

بمشاركة ألف طالبة 
الرابطة اإلسالمية تختتم المرحلة األولى من مخيماتها الجامعية بغزة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب رقم 429/2021
يف الق�سية رقم 2021/ 99

المدعي باسل أحمد سالم الشامي بصفته مفوضا عن عائلة الشامي بإدارة مقبرة 
الشامي هوية رقم 411955348 وكيله المحامي ناهض السقا

المدعى عليهما / 
1_ فريد عبد العزيز أحمد أبو هجرس من خانيونس بني س���هيال مجهول محل 

اإلقامة
٣- رئيسه مرشد محمود الشامي من خانيونس بني سهيال مجهول محل اإلقامة

نوع الدعوى / الغاء واعادة تسجيل
قيمة الدعوى : 11000 دينار اردني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 99/2021

الي المدعى عليهما المذكورين أعاله بما أن المدعي قد أقام عليكما دعوى الغاء 
واعادة تسجيل

اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكما نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم الحكمة لذلك يقتضى عليكما الحضور الي هذه المحكمة خالل خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ تبلغكما ه���ذه المذكرة كما يقتض���ى أن تودعا قلم هذه 
المحكمة ردكما التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ تبليغكما هذه 
المذك���رة علما أن تحدد لنظر الدعوى جلس���ة يوم الخمي���س 9/9/2021  وليکن 
معلوما لديكم���ا انكما إذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمدعي أن يس���ير في دعواه 

حسب األصول .

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
الأ�ستاذ/ �سادي �سويدان

مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.
فقد دع���ت لجن���ة الق���دس واألقصى ف���ي المجلس 
التشريعي الفلس���طيني جماهير شعبنا في القدس 
والضف���ة والداخل المحت���ّل إلى النفير الع���ام اليوم 
األحد الثامن من ش���هر ذي الحجة والحشد والرباط في 
س���احات األقصى والدفاع عنه بكل الوسائل، في ظل 
الدعوات اإلسرائيلية القتحامه وتدنيسه في ذكرى ما 

يسّمى »خراب الهيكل«.
وحّملت اللجنة في بيان تلقت »االس���تقالل« نس���خة 
عنه الس���بت االحتالل عواقب اس���تفزازه، مؤّكدة على 
أّن »القدس ودرتها األقصى دوما ش���وكة في حلوقهم 

حتى ننتزعهم من أرضنا وقدسنا«.
ودعت البرلمانات اإلس���المية والعربية والدولية لتقف 
وقفة جادة في نصرة ش���عبنا الفلس���طيني وقضاياه 
العادلة وفي مقدمتها تحرير األرض والمقدسات، كما 
دعت أحرار العال���م إلعالن غًدا يوًما للنفير العام نصرة 

للقدس واألقصى.
وكانت »جماعات الهيكل« المزع���وم المتطرفة، دعت 
إلى تكثي���ف االقتحامات للمس���جد األقصى وبأعداد 
كبي���رة في 18 يولي���و/ تموز الجاري، بمناس���بة حلول 

ذكرى ما تسمى »خراب الهيكل«.
كما دعت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين جماهير 
ش���عبنا في الضف���ة والداخل المحت���ل للتوجه صوب 
مدينة القدس واالحتش���اد فيها وبش���كٍل خاص في 
بلدته���ا القديمة ومحيط المس���جد األقصى للتصدي 

القتحامات المستوطنين الُمزمعة اليوم األحد.
وأش���ادت الجبهة، في بيان وصل »االستقالل« السبت، 
بصم���ود المقدس���يين الذي���ن يم���دون أجس���ادهم 
دروعًا بش���رية لحماية المدينة م���ن هجمات االحتالل 

ومستوطنيه.
وحذرت من أن إطالق »إسرائيل« العنان للمستوطنين 
لتدنيس العاصمة »لعب بالنار ونذير انفجار قد يندلع 
في أي لحظة، وأن الشعب وعلى امتداد األرض المحتلة 
وفي الش���تات وأبناء األمة وأحرار العالم لن يس���محوا 
لهم بأن يسطوا على تاريخ اإلنسانية وحضارتها الذي 

يتكثف في القدس«.
وشددت على أن »المقاومة التي خاضت معركة سيف 
القدس ببسالة منقطعة النظير ال زالت جاهزة وُمتأهبة 
لخوض المزيد من المعارك دفاعًا عن القدس وأهلها«.

بدورها، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
من اقتحام قطعان المس���توطنين للمس���جد األقصى 

األحد.
وحّم���ل بيان الجبهة س���لطات االحتالل اإلس���رائيلية 
المس���ؤولية الكامل���ة عما ستش���هده مدينة القدس 
والمس���جد األقصى من تطورات، حي���ن تغزو قطعان 
المستوطنين بحماية المنظومة األمنية لدولة االحتالل 

فيما يسمى »ذكرى خراب الهيكل«.
ورأت الجبهة دعوات المس���توطنين القتحام األقصى 
ومنع المصلين المس���لمين من أداء شعائرهم الدينية 
قبيل عيد األضحى المبارك، اس���تفزازًا وقحًا لمش���اعر 
ماليين المس���لمين في فلس���طين والعالم ستكون له 
تداعياته المرتقبة، وستشكل تحديًا للقوانين واإلرادة 
الدولية التي أكدت اعترافه���ا بالقدس عاصمة لدولة 

فلسطين.
وقالت الجبهة، إن »ش���عبنا الفلس���طيني، لن يصمت، 
ول���ن يقف مكت���وف األي���دي وهو يش���اهد قطعان 
المستوطنين يدنسون عاصمته المقدسة، ويتحدون 
في غزوهم لها، اإلرادة والكرامة الوطنية الفلسطينية«.

وأضاف���ت الجبهة أن »دولة االحتالل ما زالت تجعل من 
قضية ش���عبنا وحقوقه الوطني���ة موضوعًا للمزايدات 
والصراع���ات بي���ن أحزابه���ا الصهيوني���ة، من خالل 
لجوئها للعنف والبطش وسياسة التهويد والتهجير 
والتطهير العرق���ي وهدم المنازل ومص���ادرة أراضي 

الفلسطينيين«.
من ناحيته، دع���ا االتحاد العالمي لعلماء المس���لمين 
األمة اإلس���المية والعال���م الحر إلى من���ع المتطرفين 
اليهود من اقتحام المس���جد األقصى المبارك، المزمع 

تنفيذه األحد.
ون���دد االتحاد في بيان أصدره أمين���ه العام علي القره 
داغي باالس���تفزازات المتكررة واالعتداءات المستمرة 

من قبل المتطرفين على المسجد األقصى.
وقال: إن »المس���توطنين المحتلين المعتدين مصرون 
منذ عقود القتحام المسجد األقصى، وآخر محاوالتهم 
كان���ت في ش���هر رمض���ان الفضيل حيث أفش���لهم 
الفلس���طينية  المرابطون والمرابطات، والهبة  األبطال 
العظيمة، وستفشل هذه المرة أيضا بإذن الله تعالى«.

وأضاف »نش���د على عضد الفلسطينيين بصورة عامة 
وأهل الق���دس وما حولها بصورة خاصة بش���د الرحال 
لحماية األقصى، والرباط في أكنافه لحمايته ونيل هذا 
الشرف العظيم الذي يتمناه كل مسلم ومسلمة، ففي 

ذلك األجر األعظم، والثواب األكبر«.

قمع متوا�سل 
في سياق آخر، قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء 
الس���بت، وقفة من���ددة بعدوان االحتالل اإلس���رائيلي 
المتواصل بحق أهلنا بحي الش���يخ جراح وس���لوان في 

القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل اعتدت بالضرب 
على المش���اركين في الوقفة التي أقيمت على مدخل 
حي الش���يخ جراح، وأطلقت باتجاههم قنابل الصوت، 

وفرقتهم بالقوة.
وقال عضو إقليم حركة »فتح« في القدس عاهد الرشق، 

إن الوقف���ة تأتي للمطالبة بوق���ف العدوان المتواصل 
على أهالي الحي، ووقف تقييد حركة المواطنين.

وأض���اف: أن الوقف���ة اليوم تؤكد وقوف أبناء ش���عبنا 
صفا واحدا في الدفاع عن أرضنا ومس���اندة أهالنا في 
حي الش���يخ جراح وسلوان، في معركتهم مع االحتالل 

ومستوطنيه.
وحول االحتالل االس���رائيلي بأذرعه المختلفة حي 
الشيخ جراح في القدس المحتلة إلى بؤرة عسكرية 

وضيق على األهالي ومنعهم من الحركة بحرية.
ويواجه أهالي حي الش���يخ، خطر نكبة جديدة بعد 
أن أخطرت س���لطات االحتالل ع���ددا من العائالت 

بإخالء منازلها، إلحالل المستوطنين بدال منهم.
ويخطط االحتالل لتوسيع مشاريع االستيطان في 
الحي، به���دف تطويق البلدة القديم���ة، واختراق 

األحياء الفلسطينية بالبناء االستيطاني
وف���ي ذات الس���ياق، قمع���ت ق���وات االحت���الل 
اإلس���رائيلي، الس���بت، وقف���ة احتجاجي���ة رفضا 
العت���داءات المس���توطنين بحق اهال���ي التواني 

جنوب محافظة الخليل.
وتأتي الوقف���ة التي دعا لها اقلي���م حركة »فتح« 
ف���ي يط���ا وضواحيه���ا، وهيئ���ة مقاوم���ة الجدار 
واالس���تيطان، ولجنة الحماية والصمود في مسافر 
يطا وجبال جنوب الخليل، وجبهة النضال الشعبي 
لمناس���بة الذكرى ال�54 النطالقتها، إسنادا ألهالي 
القرية، التي تتعرض النتهاكات مستمرة من قبل 
االحتالل ومس���توطنيه، تهدف إلى االستيالء على 

أرضهم وترحيلهم عنها لصالح االستيطان.
وأكد متحدثون خالل الوقفة أهمية تعزيز الوحدة 
والتالح���م والتص���دي ل���كل مح���اوالت االحتالل 
ومس���توطنيه، الهادف���ة إلى ترحي���ل المواطنين 
وس���رقة اراضيه���م وممتلكاتهم، وش���ددوا على 
وقوفه���م صف���ا واح���دا خل���ف منظم���ة التحرير 
الفلس���طينية الممثل الش���رعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني.
وش���ددوا على ضرورة تعزيز صمود األهالي ودعمهم 
ف���ي مواجهة اج���راءات االحت���الل، المتمثل���ة بهدم 
المنازل وآبار المياه، واالستيالء على األراضي، ومالحقة 

المواطنين واعتقالهم والتنكيل بهم.
وهاجمت ق���وات االحتالل المش���اركين ف���ي الوقفة، 
واطلق���ت باتجاهه���م قنابل الصوت والغاز المس���يل 
للدموع، واعتدت على ع���دد منهم بالضرب واحتجزت 
صحفيي���ن ومنعتهم من التواجد ف���ي تلك المنطقة 

بذريعة انها منطقة عسكرية.
والتواني قرية صغيرة تقع في جنوب الخليل، ويعيش 
معظ���م أهلها في الكه���وف، ويتعرضون لمضايقات 

يومية من قبل االحتالل ومستوطنيه.

دعوات للنفري..

بيروت/ االستقالل:
أعلنت مديرية ق���وى األمن الداخلي في لبنان عن اعتق���ال مواطن لبناني في 
البقاع الغربي شرقي بيروت بتهمة التجسس لصالح المخابرات »اإلسرائيلية«.

وكش���فت مديرية ق���وى األمن الداخلي في بيان لها الس���بت، أن���ه »في إطار 
مطاردتنا لشبكات التجسس التي تتعامل مع العدو »اإلسرائيلي«، تأكدنا من 

هوية الشخص الذي اتصل بهذا العدو«.
وبحسب البيان، فإن الشخص المعني اعتقل في 30 يونيو/ حزيران 2021 في 

البقاع الغربي وهو مواطن لبناني من مواليد 1990.
واعترف بأنه اتصل بأجهزة األمن اإلس���رائيلية عام 2019، طالًبا العمل لديها، 
ووصلته رس���الة رد عل���ى بريده اإللكتروني، كّلفته بجم���ع المعلومات والقيام 

بعدة مهام مقابل أجر.
باإلضافة إلى ذلك، تلقى الجاسوس تدريبات من المخابرات اإلسرائيلية التي 

طلبت منه جمع المزيد من المعلومات، وهو ما فعله.
كما اعترف الجاس���وس بأنه حاول االتصال بالجيش »اإلسرائيلي« ألنه أرسل 
بالفع���ل بريًدا إلكترونًي���ا إلى موقع الجيش على اإلنترن���ت يطلب فيه العمل 

معهم.
وبحسب البيان، تحققت األجهزة األمنية اللبنانية من المعلومات التي قدمها 

الجاسوس وأكدت أنها حقيقية.

اعتقال جاسوس 
»إسرائيلي« في لبنان

الخليل/ االستقالل:
احتجزت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، السبت، عددا من الصحفيين 
في قري���ة التوانة المهددة باالس���تيالء عليها بمس���افر يطا جنوب 

الخليل.
وأفاد مراس���لنا، بأن قوات االحت���الل احتجزت مصور »وفا« مش���هور 
الوحواح، ومص���ور تلفزيون فلس���طين إياد الهش���لمون، والصحفي 
ساري جرادات، أثناء توجههم لتغطية فعالية ينظمها أهالي القرية 
والقوى الوطنية ضد االس���تيطان، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، 

ومعداتهم، وكاميراتهم الصحفية.

الخليل: االحتالل يحتجز عددًا 
من الصحفيين في قرية التوانة
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االستقالل/ وكاالت:
يقدم مطعم بنيويورك األمريكية وبالتحديد في قلب مانهاتن وجبة فريدة من 
نوعها، بشطيرة جبن غير اعتيادية مطعمة بجبن مطلي من الذهب، األمر الذي 
اجتذب الكثيرين لمكان ُعرف باستضافته العديد من الشخصيات المعروفة، 

أمثال مارلين مونرو، جاكلين كينيدي، آندي وارهول.
وبحس����ب موقع »س����ي إن بي س����ي«، فإنه وعلى الرغم م����ن أن قائمة المطعم 
تأتي كأي كافتيريا أمريكية نموذجية، بتقديم السلطات والباستا والشطائر 
والميلك ش����يك والبرغر، إال أن وجبة الجبن المطل����ي بالذهب تقدر بنحو 214 

دوالرًا.
في أكتوبر 2014، تم تقديم الش����طيرة التي نظرت إليها موس����وعة غينيس 

لألرقام القياسية باعتبارها أغلى شطيرة في العالم. 
وجبة خفيفة، بسعر 214 دوالرا تتكون من شريحتين من الخبز المحشية بنوع 
ممتاز من الجبن الممتاز والنادر الذي يتم اس����تقاؤه من جنوب إيطاليا، وبعد 
نضوجها تغلف الشطيرة بغالف  من الذهب الخالص عيار 24 قيراطا وتقدم 
الشطيرة مع الطماطم وحساء الكركند البحري في كوب  زجاجي من الكريستال.  

وللتنويه، فإن على الزبون طلب هذه الش����طيرة قبل 48 س����اعة، لكي يتسنى 
للطباخين الذين  أطلقوا عليها اس����م »سيرينديبيتي 3« تيمنًا باسم المطعم، 

إعداد هذه الشطيرة الفاخرة بالطريقة المناسبة.

شطيرة جبن مطلي 
بالذهب.. األغلى في العالم

)apaimages (    عمال فل�ضطينيون ي�ضنون �ضكاكني يف ور�ضة عمل يف مدينة غزة قبيل عيد الأ�ضحى املبارك

االستقالل/ وكاالت:
توص���ل الملياردير الروس���ي فرهاد أحمدوف 
وزوجته الس���ابقة تاتيانا أحمدوفا إلى تسوية 
بعد س���نوات من المنازعات القانونية بش���أن 
مبلغ تس���وية قياس���ي للط���الق قيمته 454 
ملي���ون جنيه إس���ترليني )625 مليون دوالر( 
قضت به المحكمة العليا في لندن عام 2016.

وأدى هذا الخالف إلى محاولة فاشلة ألحمدوفا 
لالس���تيالء على يخت فاخر طول���ه 115 مترا 
يملكه زوجها الس���ابق من خالل المحاكم في 
دب���ي باإلضافة إلى أمر منفص���ل من محكمة 

يقضي بأن يدفع ابنها تيمور لها أكثر من 70 
مليون جنيه إسترليني من أصول األسرة.

وشروط تسوية الجمعة سرية ولم يتضح حجم 
األموال التي ستحصل عليها أحمدوفا اآلن.

وقال متحدث باس���م أحمدوف���ا »لم يكن األمر 
يتعل���ق بمبلغ بل ب���زوج يف���ي بالتزامه تجاه 
أس���رته« رافضا ادعاء متحدث باس���م زوجها 
السابق بأنه كان من األفضل لها أال ترفع دعوى 

قضائية.
وقالت صحيفة تايمز إن أحمدوفا س���تحصل 
عل���ى حوال���ي 150 مليون جنيه إس���ترليني 

ستشمل أيضا تغطية التكاليف القانونية.
وتم تمويل الدع���وى القضائية ألحمدوفا من 
خالل ش���ركة تمويل التقاض���ي المتخصصة 
بورف���ورد كابيتال التي قالت إنها س���تتلقى 
حوالي 103 ماليين دوالر لجهودها في تنفيذ 

الحكم بمبلغ 454 مليون جنيه.
البريطاني���ة جوينيث نولز  القاضي���ة  وقالت 
ف���ي حكمها عل���ى تيمور نج���ل أحمدوفا في 
أبري���ل نيس���ان »عائلة أحم���دوف واحدة من 
أكثر العائالت تعاس���ة التي أت���ت إلى قاعة 

محكمتي«.

حصلت على ورقة الطالق ومعها 625 مليون دوالر

االستقالل/ وكاالت:
طورت ش����ركة نمس����اوية جهازًا لتنقي����ة الهواء ال 
يتطل����ب أية صيانة ش����هرية وال مص����درًا للطاقة. 
وتتي����ح التقني����ة مرور اله����واء من خ����الل قضبان 
متدرج����ة مغلفة بمحلول زيتي غير س����ام، يلتقط 
على الدوام الجزيئات الموجودة في الهواء كالغبار 
الدقيق وغب����ار الطلع والبكتيريا والفيروس����ات بما 

يس����مح لتدفق الهواء النقي وفقًا لم����ا ذكر موقع 
»سبرينغ وايز«.

ويتصل جهاز الفلتر المسمى »ديكسويت« خالفًا 
للبقية بفتحات تدفق الهواء مستخدمًا المغناطيس 
لتنظيف الهواء قب����ل دخوله الغرفة. ويتطلب مرة 
في السنة تنظيفًا داخل غس����الة الصحون وإعادة 

وضع الزيت الستعماله خالل سنوات مقبلة.

وأكدت دراس����ة ميدانية مس����تقلة أجريت حديثًا 
وجمعت ما يزيد على مليوني نقطة بيانات فعالية 
فالتر »ديكسويت« في تنقية الهواء وقدرتها على 
التخل����ص من 99.9 بالمئة من الغب����ار المتولد في 
الهواء وغب����ار الطلع والجزيئات النانوية كالبكتيريا 
والفيروس����ات داخل قاعة صف وف����ي غضون 2.4 

ساعة فقط.

االستقالل/ وكاالت:
عادت بعد 30 عامًا من سرقتها السالحف البرونزية األربع إلى كينغستون 
اليسي بمقاطعة دورس����ت اإلنجليزية بعد رصدها في فهرس أحد دور 

المزادات استعدادًا لبيعها.
وذكر موقع »إندبندنت« أنه����ا كانت بعهدة وليام جون بانكيس، جامع 
التحف والمتخصص بعلم المصريات من القرن التاس����ع عش����ر. وأدى 
عشق بانكيس للسالحف أن احتفظ بالعديد منها كحيوانات أليفة كما 
طل����ب إلى النحات إيطالي المولد البارون كارلو ماروش����يتي اعتماد تلك 
الحيوانات لصنع قالب مجموعة من 16 سلحفاة من البرونز يضعها في 

حديقته.
وكانت تلك الس����الحف تشكل دعامة جرار رخامية من فيرونا في دارته 
الفخمة التي تضم بعض أجمل التحف والمنحوتات. وظلت السالحف 
تسند الجرار في منزل كينغستون اليسي ألكثر من 140 عامًا، وتداورت 
عليها أجيال عائلة بانكيس كما زوار مؤسسة التراث القومي بعد انتقال 
الملكية إليها عام 1982. وفي عام 1992 الحظ أحد البستانيين أن أربعة 

من السالحف مفقودة فتم إبالغ الشرطة.
وفي الربيع الماضي تلقى جيمس روثويل، القّيم على المؤسسة اتصااًل 
من تيم نوكس مدير المجموعة الملكية القيم الس����ابق على المؤسسة 
وأبلغه أنه شاهد مجموعة السالحف البرونزية في كتالوج أحد المزادات. 
وتم التعرف إليها بالفعل بعد تحقيقات، ليتبين أن جامع تحف قديمة 

حصل عليها من تاجر حديد وخردة ال يدرك تاريخ القطع مطلقًا.

جهاز لتنقية الهواء يستخدم المغناطيس

4 سالحف برونزية »مسروقة« 
تظهر بعد 30 عامًا

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ش���ركة للحيوانات األليفة في بريطانيا عن وظيفة يحلم بها الكثيرون، 
تقدم لعشاق الكالب فرصة اللعب مع حيواناتهم المفضلة مقابل راتب يصل 

إلى 24 ألف جنيه إسترليني )30 ألف دوالر(.
وعلى موقعها اإللكتروني، أعلنت ش���ركة Yappy.com عن الوظيفة الجديدة، 
وس���يكون الموظف مس���ؤواًل عن الترفيه عن الكالب وتدليلها، كما س���يكون 
المرش���ح المحظوظ مس���ؤواًل عن أخذ الكالب إلى جلس���ات التصوير في الوقت 

المحدد استعداًدا اللتقاط صور قريبة.
وتعد األبحاث التسويقية جزءًا من واجبات الوظيفة، مع ضرورة توفير تعليقات 
مكتوبة على منتجات الش���ركة التي تتراوح من األلعاب والعصابات والحلويات 

واإلكسسوارات للمساعدة في زيادة المبيعات.
وتقدم Yappy هدايا لجميع المناس���بات للمالكي���ن وأصدقائهم من الكالب، 

والتي يمكن تصميمها خصيًصا لتشبه أكثر من 420 ساللة من الكالب.

وظيفة براتب 30 ألف دوالر 
مقابل اللعب مع الكالب! االستقالل/ وكاالت:

توفيت مؤثرة صينية على مواقع التواصل االجتماعي 
بعد خضوعها لثالث عمليات تجميل في يوم واحد.

ش���ياوران )33 عاًم���ا( نجمة على وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي لديه���ا أكثر من 130 أل���ف متابع على 
ش���بكة التواصل االجتماعي الصينية س���ينا ويبو، 
وبحس���ب ما ورد، اعترف���ت عي���ادة التجميل حيث 

خضعت المؤثرة لثالثة عمليات تجميل في مقاطعة 
تشجيانغ بمسؤوليتها عن وفاتها.

وزارت ش���ياوران العي���ادة في مايو )أي���ار( الماضي، 
وُنصح���ت بإج���راء ث���الث عمليات جراحية، ش���فط 
الدهون م���ن أعلى الذراع، وش���فط ده���ون الخصر 
والبطن، وجراح���ة تكبير الث���دي. وخضعت لجميع 
العمليات الجراحية الثالث في نفس اليوم، وقضت 

أكثر من خمس ساعات على طاولة العمليات.
وبع���د يومين، عانت ش���ياوران من أل���م وضيق في 
التنف���س، وتم نقلها إلى المستش���فى، وفي وقت 
الحق من ذل���ك اليوم، عانت من فش���ل العديد من 
األعضاء وتم نقله���ا إلى العناية المركزة، وظلت في 
حالة حرجة لمدة شهرين قبل أن تموت أخيًرا بسبب 

فشل أعضاء متعددة في 13 يوليو )تموز( الجاري.

تفارق الحياة بعدما خضعت لـ 3 عمليات تجميل في يوم واحد!

االستقالل/ وكاالت:
عاشت سيدة أمريكية لحظات من الرعب، بعدما اكتشفت 
وجود 18 ثعبانًا تحت س���ريرها بينما كانت على وشك 
النوم. وأفادت شبكة »سكاي نيوز« البريطانية،  الجمعة، 
بأن تريش ويلشر من سكان والية جورجيا الحظت شيئا 

غريبا أسفل سريرها، وهو قطع الزغب تتحرك. لكن األمر 
كان أخطر من ذلك بكثير، إذ الحظت بعد قليل أن هناك 
ش���يئا آخر يتحرك في المنطقة ذاته���ا. وفي النهاية، 
اكتشفت تريش 18 أفعى، عبارة عن ثعبان أم و17 فرخا 
صغيرا لها بعدما قلبت الغرفة رأسا على عقب. ونشرت 

المواطنة األمريكية تفاصيل ما حدث معها على موقع 
»فيس���بوك«، متحدثة عن تجربة مرعبة مرت بها. وعمد 
خبير في الحياة البرية إلى جمع األفاعي من منزل تريش 
وإطالقها قرب نهر  بمحاذاة بلدة أوغوستا حيث تعيش 

السيدة األميركية، كما قالت في منشورها.

تعثر على 18 ثعبانًا تحت سريرها!


