
رام الله/ االستقالل: 
يواص���ل 14 اس���يرا ف���ي معتق���الت االحت���الل 
اإلس���رائيلي، اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا 

لسياسة االعتقال االداري. واألسرى المضربون عن 
الطعام، هم: س���الم زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد 
حام���د، ومحمود الفس���فوس، وكايد الفس���فوس، 

ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، وماهر داليشة، 
وعالء الدين خالد عل���ي، وأحمد عبد 
الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي، فجر أم���س الجمعة، حمل���ة مداهمات 

واعتق���االت في مدن الضفة الغربي���ة المحتلة، طالت كوادر من 
حركة الجهاد اإلس���المي، وأسرى محررين. ففي نابلس، اندلعت 
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غزة/ االستقالل: 
قدمت حركة الجهاد االس����المي في فلسطين -إقليم 
غزة- أم����س الجمعة، واج����ب العزاء لعائلة الش����هيد 
عطا س����اق الله »أبو خالد«، الذي ارتق����ى جراء الحادث 

المؤسف في سوق الزاوية أول أمس.
وشارك المئات من أبناء ومناصري الحركة في محافظة 
غزة، ممثلين بالقيادي في الحركة الشيخ خضر حبيب، 

ومس����ؤول الحركة في محافظة غ����زة خميس الهيثم، 
وع����دد من الوجه����اء والمخاتير واألعي����ان، في تأدية 
واج����ب العزاء.وكانت حركة الجهاد االس����المي أعلنت 
ع����ن تضامنها الكامل مع المواطنين وأصحاب المنازل 
والمحال التجارية الذين لحق بهم الضرر جراء الحدث 
األليم، مؤكدة ثقتها بالمؤسسات والهيئات الوطنية 

التي سارعت للقيام بمسؤولياتها تجاه هذا الحدث.

الجهاد اإلسالمي تقدم واجب 
العزاء لعائلة الشهيد ساق الله

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
قم���ع جيش االحتالل الصهيون���ي، أمس الجمعة، 
المظاهرات األسبوعّية السلمّية التي تخرج في عّدة 
قرى ومدن في الضفة المحتلة رفضًا لالس���تيطان 

ومص���ادرة األراضي، ولعل أبرزه���ا الحالة النضالّية 
المستمرة في بلدة بيتا بنابلس، فيما شّيعت عائلة 
التميمي، فجر أمس، جثمان نجلها الش���هيد عبد 
المطلب الخطيب التميم���ي عقب صالة الفجر في 

المس���جد األقصى المبارك، فيما شيعت جماهير 
مخيم عقبة جبر بأريحا جثمان الش���هيدة ابتسام 

كعابنة في مقبرة المخيم بعد القاء 
نظرة الوداع والصالة عليها. وأصيب 

تشييع جثماني الشهـيد الخطيب في القدس والشهيدة كعابنة بأريحا..
مئــات اإلصابــات بينهــا خطــرة جـّراء قمــع 
االحتالل مسيرات رافضة لالستيطان بالضفة

ارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل إلى 14

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في 
الضفة بينهم كوادر من الجهاد 

أسرى »مركز حوارة« يهددون باإلضراب المفتوح عن الطعام

عائلة الشهيد الخطيب تنشر صورًا تؤكد 
تعذيبه حتى الموت على يد سجاني االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نشرت عائلة الش���هيد المقدس���ي عبد المطلب الخطيب أمس 
الجمعة، صورا تؤكد تعرض���ه للتعذيب خالل فترة اعتقاله لدى 

الطفل صالح حميد.. حلم نجومية 
كرة القدم أنهاه صاروخ »إسرائيلي«

غزة/ زينب فياض: 
طفول���ة بترت من قبل عدو ال أهداف له س���وى دفن أحالم بريئة 
وخلق قصص م���ن الماضي األليم الممتل���ئ بالذكريات التي ال 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���رت صحيف���ة "ماكور ريش���ون"، أن ُيس���مى بالمجلس األعل���ى للتخطيط 

والبناء التابع لجيش االحتالل س���يجتمع خالل األسابيع المقبلة 
للمصادق���ة عل���ى مخططات اس���تيطانية جديدة ف���ي أراضي 

صحيفة: توقعات للمصادقة على مخططات 
استيطانية جديدة بالضفة خالل أسبوعين

اإلعالم العبري: الهدوء في 
غزة لن يستمر طويال 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيلة، امس الجمعة، عن تس���جيل 3 
وفيات و59 إصابة جديدة بفي���روس »كورونا« و191 حالة تعاٍف 

3 وفيات و59 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« في الضفة وغزة 

لجنة أممية »مستقلة ودائمة« لبحث انتهاكات 
حقوق اإلنسان في فلسطين المحتلة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اتفق رئي���س وزراء حكومة االحتالل اإلس���رائيلي نفتالي بينيت، 
امس الجمعة، مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، على 

حكومة االحتالل: ولي عهد أبو ظبي 
وبينيت يتفقان على لقاء قريب

جنيف/ االستقالل: 
أعلن���ت األمم المتحدة أن المفوضة الس���امية الس���ابقة لحقوق 
اإلنس���ان نافي بيالي س���تترأس لجنة التحقيق الدولية بش���أن 
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جنيف/ االستقالل: 
أعلن���ت األم���م المتح���دة أن المفوض���ة 
السامية الس���ابقة لحقوق اإلنسان نافي 
بيالي س���تترأس لجنة التحقيق الدولية 
بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة 
المحتلة  الفلس���طينية  األراض���ي  ف���ي 

و"إسرائيل".
واتف���ق المجلس في أواخر مايو/أيار على 
فتح التحقيق بتفويض موس���ع للتحقق 
من انتهاكات في غ���زة والضفة الغربية 
المحتلة، وفي مزاعم وجود انتهاكات في 
إسرائيل أيضا، وذلك خالل العدوان الذي 

توقف بإعالن هدنة في 21 مايو/أيار.
واستشهد نحو 290 فلسطينيا وأصيب 
اآلالف وهدم���ت البني���ة التحتية خالل 
الع���دوان األخير على قطاع غزة المحاصر، 
فيما قتل 13 شخصا في "إسرائيل" بعد 
إط���الق فصائل المقاوم���ة صواريخ على 

االحتالل.
وكانت مفوضة األمم المتحدة الس���امية 
باش���يليه،  ميش���يل  اإلنس���ان،  لحقوق 
قد قال���ت للمجلس في ذل���ك الوقت إن 
الضربات اإلس���رائيلية الفتاكة على غزة 
قد ترقى إل���ى جرائم حرب، وإن "حماس" 
الدولي  اإلنس���اني  القان���ون  انتهك���ت 

بإطالقها صواريخ على "إسرائيل".
وأوضح���ت المفوضية الس���امية لحقوق 
اإلنسان، الخميس، أن العضوين اآلخرين 
في ه���ذه اللجنة التي أنش���أها مجلس 
حقوق اإلنسان في مايو/أيار بعد العدوان 
على غ���زة، هما الهندي ميل���ون كوثاري 

واألسترالي كريس سيدوتي.

وشغل كوثاري من عام 2000 إلى 2008 
منص���ب المقرر الخ���اص لألمم المتحدة 
المعن���ّي بالحق في الس���كن الالئق، أما 
س���يدوتي فهو خبير معروف في مجال 

حقوق اإلنسان.
بينم���ا ش���غلت بيالي-رئيس���ة اللجنة- 
لحقوق  الس���امية  المفوض���ة  منص���ب 
اإلنس���ان من 2008 حتى 2014، وكانت 
أيضا قاضية ورئيسة المحكمة الجنائية 

الدولية لرواندا.
وسيعرض المحققون المكلفون بتحديد 
المس���ؤولين عن االنتهاكات أول تقرير 

لهم في يونيو/حزيران 2022.

ترحيب  فل�سطيني
ورحب���ت الخارجي���ة الفلس���طينية، في 
بيان بتش���كيل لجنة التحقيق الدولية، 

المستقلة والمستمرة.
وشددت الوزارة على أهمية أن تضع هذه 
اللجنة آليات المس���اءلة على االنتهاكات 
وتحدي���د  اإلس���رائيلية،  والجرائ���م 

المسؤولين عنها.
وأك���دت جاهزية فلس���طين في تقديم 
المس���ار  المطلوبة لدعم  المعلومات  كل 

القانوني لمواجهة الجرائم اإلسرائيلية.
رف�ض اإ�سرائيلي

ورفض���ت "إس���رائيل"، التحقيق مجددا. 

وجاء في بيان للبعثة اإلسرائيلية باألمم 
المتح���دة في جني���ف "لي���س مفاجأة 
أن يكون غ���رض هذه اآللي���ة هو إيجاد 
انتهاكات إسرائيلية وفي نفس الوقت 
تبرئة حماس، المنظمة اإلرهابية بقطاع 

غزة، من الجرائم التي ارتكبتها".
وأضاف البيان "كما أعلنت "إسرائيل" فور 
انتهاء الجلسة الخاصة، فإنها لن تتعاون 

مع مثل هذا التحقيق".
وس���مح قرار 28 مايو/أي���ار الذي حصل 
على تأيي���د 24 عضوا في مجلس حقوق 
اإلنس���ان التابع لألمم المتح���دة مقابل 
معارض���ة 9 أصوات وامتن���اع 14 عضوا 

عن التصويت، بتشكيل "لجنة التحقيق 
الدولية المس���تقلة والدائم���ة" المكلفة 
الدولي  القان���ون  النظر ف���ي تج���اوزات 
اإلنساني وحقوق اإلنسان في فلسطين 

المحتلة.
وتتج���اوز أهمي���ة القرار إلى ح���ّد بعيد 
الحرب األخيرة على غ���زة. ويطلب النّص 
م���ن المفوضية النظر في "كل األس���باب 
العميق���ة للتوترات المتك���ررة وانعدام 
االس���تقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك 
عمليات التمييز والقمع المنهجي المبنية 
على االنتماء الوطني أو العرقي أو الديني".

وينبغي أن يترك���ز التحقيق على إثبات 
الوقائع وجم���ع أدلة وعناصر أخرى يمكن 
اس���تخدامها في إطار مالحقات قضائية 
وبقدر اإلم���كان، تحدي���د المذنبين كي 

يخضعوا للمحاكمة.
وهذه الم���رة األولى التي يش���كل فيها 
المجلس لجنة تحقيق ال يتّم تحديد مدة 

تفويضها مسبقا.
وفي 13 أبريل/نيس���ان، تفجرت األوضاع 
في األراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات 
إس���رائيلية في مدينة القدس المحتلة، 
خاصة المس���جد األقصى وحي الش���يخ 
جراح، في محاولة إلخالء منازل فلسطينية 

وتسليمها لمستوطنين.
وانتقل التوتر إلى الضفة الغربية والمدن 
المحتلة، وتحول إلى مواجهة عس���كرية 
في قطاع غزة ف���ي 10 مايو/أيار، انتهت 
بع���د 11 يوم���ا بالتوصل لوق���ف إطالق 
نار بين فصائل المقاومة الفلس���طينية 

و"إسرائيل".

ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.. 

لجنة أممية »مستقلة ودائمة« لبحث انتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين المحتلة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعلن����ت "إس����رائيل" أنه����ا حصل����ت رس����ميا على صفة 
عض����و مراقب في االتح����اد األفريقي، وه����و هدف عمل 
الدبلوماس����يون اإلس����رائيليون عليه من����ذ نحو عقدين 

لتحقيقه.
وقدم الس����فير اإلس����رائيلي لدى إثيوبيا أليلي أدماسو 
أوراق اعتم����اده كمراقب في االتحاد األفريقي إلى رئيس 
مفوضية االتحاد، موس����ى فقي محمد، في مقر المنظمة 

في أديس أبابا. 
وقال وزي����ر الخارجية اإلس����رائيلي يائير لبي����د إنه يوم 
لالحتفال بالعالقات اإلسرائيلية األفريقية، مشيرا إلى أن 

"إسرائيل" تقيم حاليا عالقات مع 46 دولة أفريقية.
وتتمت����ع فلس����طين ايض����ا بصف����ة عض����و مراقب في 
االتحاد األفريقي، وغالبا م����ا كان االتحاد األفريقي يدين 
االنتهاكات اإلس����رائيلية ضد الفلسطينيين وهو ما كان 

يشكل مصدر إزعاج إلسرائيل.
وقال����ت المتخصص����ة ف����ي الش����أن األفريقي، أس����ماء 
الحسيني: "إن إسرائيل قامت بجهود مضنية في العقود 
الماضي����ة لتوطي����د العالقة والتغلغل ف����ي داخل القارة 

األفريقية"، مشيرة إلى "الزيارات المكوكية لرئيس الوزراء 
الس����ابق بنيامين نتنياهو والمس����ؤولين اإلسرائيليين 
للعديد م����ن ال����دول األفريقي����ة إضافة إل����ى العالقات 

االقتصادية التجارية مع هذه الدول".
وأكدت أن "إسرائيل" منذ تأسيسها سنة 1948 وعينها 
على أفريقيا، ألنها تدرك عمق الروابط بين أفريقيا والدول 
العربية وهي تريد أن تخرج من عزلتها الجيوستراتيجية 
التي تعيش فيها ضمن وسط عربي معادي لها وتعلم أن 
العالقة مع أفريقيا محاصرة للعرب واستفادة من الثروات 

وكسب للدعم الدولي".
ولفتت إلى أن "كل القضايا العربية وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية س����تضرر كثيرا بدخول "إسرائيل" االتحاد 
األفريقي كمراقب وهو ما يمنحها الحق في المناقش����ات 
وتقديم المقترحات والتعديالت والحصول على عضوية 
اللج����ان وبالتالي يؤثر على القضية الفلس����طينية التي 

حظيت بدعم كبير من قبل االتحاد األفريقي".
وأضافت: "بس����بب التشرذم العربي واالنقسامات وغياب 
البوصلة والتهافت على تطبيع العالقة مع إس����رائيل كل 

ذلك أدى الى قبول إسرائيل في االتحاد اإلفريقي".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اتف���ق رئي���س وزراء حكومة االحتالل اإلس���رائيلي 
نفتالي بينيت، امس الجمعة، مع ولي عهد أبو ظبي، 
محمد بن زايد آل نهيان، على اللقاء قريبا، وفقا لبيان 

صادر عن مكتب رئيس حكومة االحتالل.
وذك���ر المكت���ب، أن بينيت تح���ادث هاتفيا مع آل 

نهيان وهنأه بمناسبة حلول عيد األضحى.
وأضاف البيان: "هنأه بمناس���بة حلول عيد األضحى 
وشكره على افتتاح مقر السفارة اإلماراتية في الكيان 
وعلى اس���تضافة وزير الخارجية اإلس���رائيلي يائير 

البيد".
وبحس���ب البيان: "أك���د رئي���س وزراء االحتالل أنه 
يولي أهمية كبيرة للعالقات االستراتيجية القائمة 
بين البلدين، والتي تش���مل مج���االت مختلفة وقال 
إن النه���ج اإلماراتي حيال "إس���رائيل" هو عبارة عن 
تغيير مهم يشكل مصدر إلهام بالنسبة لدول أخرى 

ولزعماء في المنطقة".
وأش���ار البيان إلى "أن بينيت اتفق مع محمد بن زايد 
على البقاء على اتصال، وعلى االلتقاء في وقت الحق".

وفي ذات الس���ياق، قال���ت وكالة األنب���اء اإلماراتية 
"وام"، إن ب���ن زايد تلقى اتص���اال هاتفيا من بينيت 
ج���رى خالله بحث عالق���ات التعاون بي���ن اإلمارات، 
و"إس���رائيل"، وس���بل تعزيزها، إضافة إلى عدد من 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

وأضافت وام، أن رئيس وزراء "إسرائيل" قدم التهاني 
إلى بن زايد بمناس���بة عيد األضح���ى المبارك، فيما 
أعرب األخير عن ش���كره وتقديره لبينيت متمنيًا أن 

يعم الخير والسالم واألمان للبشرية جمعاء.
كم���ا هنأ الش���يخ محمد بن زاي���د آل نهيان، بينيت 
بتولي منصب رئي���س وزراء "إس���رائيل"، معربًا عن 
تطلع���ه للعمل س���ويًا ألجل الس���الم واالس���تقرار 
والتنمية لصالح المنطقة وجميع ش���عوبها والعالم 

أجمع. وفق قوله.
وقب���ل ثالثة أس���ابيع، افتتحت "تل أبيب" س���فارة 

وقنصلية لها في اإلمارات.
ووقعت واإلمارات اتفاقية تطبيع مع حكومة االحتالل 
في أيلول/س���بتمبر 2020، برعاية الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب.

حكومة االحتالل: ولي عهد أبو ظبي 
وبينيت يتفقان على لقاء قريب

»إسرائيل« تعلن انضمامها 
لالتحاد األفريقي بصفة مراقب
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رام الله/ االستقالل: 
يواص���ل 14 أس���يرًا ف���ي معتق���الت االحت���الل 
اإلس���رائيلي، اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا 

لسياسة االعتقال االداري.
واألسرى المضربون عن الطعام، هم: سالم زيدات، 
ومحمد اعمر، ومجاهد حامد، ومحمود الفس���فوس، 
وكاي���د الفس���فوس، ورأفت الدراوي���ش، وجيفارا 
النمورة، وماهر داليش���ة، وع���الء الدين خالد علي، 
وأحمد عبد الرحمن أبو س���ل، ومحمد خالد أبو سل، 
وحس���ام تيسير ربعي، وفادي العمور، موزعين في 

معتقالت النقب، وريمون، وعوفر.
األس���ير سالم زيدات )40 عاما( من بلدة بني نعيم 
في الخليل، مضرب عن الطعام  منذ 13 يوما، وهو 
معتقل منذ 22 ش���باط/ فبراير 2020، على خلفية 
دخوله من دون تصريح ألراضي عام 1948، وحكم 
عليه االحتالل بالّس���جن في حينه أربعة أش���هر، 
وبع���د أن أمضى م���دة االعتقال، حّول���ه االحتالل 
إلى االعتقال اإلدارّي، وأصدر بحّقه خمس���ة أوامر، 
مدتها ما بين 3-4 أش���هر، وهو أسير سابق أمضى 
نحو عامين في س���جون االحتالل، وهو متزوج وأب 
لخمس���ة من األبناء والبنات أكبرهم يبلغ من العمر 

17 عاما، وأصغرهم أربع سنوات ونصف السنة.
فيما يواصل األسير محمد منير اعمر )26 عاما( من 
طولكرم، اإلضراب عن الطعام لليوم الحادي عش���ر 
على التوالي، وتعتقله قوات االحتالل منذ تشرين 
األول/ أكتوبر 2020، وأص���درت بحّقه ثالثة أوامر 

اعتقال إداري.
واألس���ير مجاهد محمود حامد من بلدة سلواد في 
رام الله، مضرب منذ أحد عش���ر يوميا، وهو معتقل 
منذ 22 سبتمبر/ أيلول 2020، وقد أصدر االحتالل 

بحّقه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر.
فيما أمضى األس���ير حامد 9 س���نوات في سجون 
االحتالل وبعد عام وثالثة أش���هر من اإلفراج عنه 
أع���اد االحتالل اعتقاله إدارّي���ا، وهو متزوج، حينما 

اعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهرا.
ومنذ عش���رة أيام، ش���رع األس���ير الفسفوس )30 
عاًما( م���ن دورا ف���ي الخليل، واعتق���ل عدة مرات 

س���ابقة، وأعاد االحتالل اعتقاله إدارًيا في ش���هر 
تموز 2020، كذلك ش���قيقه كايد )32 عاًما(، وهو 
أس���ير، وكان آخر اعتقاالته في شهر تموز 2020 
بعد اعتقال شقيقه بفترة وجيزة، وهو متزوج وأب 

لطفلة.
كما يواصل األس���ير الدراويش )28 عاًما( من دورا، 
إضراب���ه لليوم التاس���ع على التوالي، وهو أس���ير 
س���ابق، وكان اعتقاله الحالّي في ش���هر تش���رين 
األول 2020، وه���و مت���زوج وله ول���د، ويعاني من 

مشاكل صحية في الصدر.
ومن بين المضربين منذ عشرة أيام، األسير النمورة 

)28 عاما(، وهو العب في المنتخب الفلس���طيني، 
اعتقل���ه االحتالل في تش���رين األول 2020، وهذا 
االعتق���ال الثان���ي الذي يتعرض ل���ه، وهو متزوج 

وله ولد.
 كما أفاد نادي األس���ير الفلس���طيني، مساء امس 
الجمعة، بأّن األسير أحمد حسن نزال )53 عاًما( من 
جنين، قد ش���رع بإضراب مفت���وح عن الطعام منذ 
ثالثة أّيام رفًضا العتقاله اإلدارّي، وأّن إدارة سجن 

»مجدو« نقلته إلى الزنازين.
ل���ه  بي���اٍن  ف���ي  األس���ير  ن���ادي  وذك���ر 
وصل »االستقالل« نس���خة عنه، أّن األس���ير نزال 

معتقل من 9 يناير العام الجاري، وبقي موقوًفا إلى 
أن حّولته مخاب���رات االحتالل إلى االعتقال اإلدارّي 
مؤخًرا لمدة س���تة شهور وعليه ش���رع باإلضراب، 
علًما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون 
االحت���الل نحو تس���ع س���نوات، وهو مت���زوج وأب 

لسبعة من األبناء والبنات.
ولف���ت النادي ف���ي بيان���ه، إلى أّن عدد األس���رى 
المضربين رفًضا العتقالهم اإلداري داخل س���جون 

االحتالل يرتفع بذلك إلى )14( أسيًرا.
وكان نادي األس���ير أعلن، عن تعليق أربعة أسرى 
اضرابه���م عن الطع���ام، وهم: المنتص���ر بالله ابو 
عزوم، ومؤيد الخطيب، ومحمد الزغير، ونضال مفلح 
خلف. وحصل األس���ير الزغير على قرار من محكمة 
االحتالل العس���كرية في معتق���ل »عوفر«، بإنهاء 
اعتقاله اإلداري بتاريخ 13 تش���رين األول/ أكتوبر 
2021، فيما تم التوصل التفاق مع األس���يرين أبو 
عزوم وخل���ف يقضي بتحديد س���قف اعتقالهما 
اإلداري. فيما علق األس���ير الخطي���ب إضرابه بعد 

أسبوع، جراء تدهور حالته الصحية.
ُيشار إلى أن اإلضرابات الفردية الرافضة لالعتقال 
اإلدارّي مس���تمرة، جّراء تصعيد سلطات االحتالل 
في سياس���ة االعتقال اإلداري، وتحديًدا منذ شهر 
أّيار المنصرم، علًما أن غالبية األسرى اإلداريين هم 
أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون االحتالل، 
ويبلغ عدد األس���رى اإلداريين في سجون االحتالل 

نحو 540 أسيرا.

ارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل إلى 14

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس 
الجمع���ة، حملة مداهمات واعتقاالت في مدن 
الضفة الغربية المحتلة، طالت كوادر من حركة 

الجهاد اإلسالمي، وأسرى محررين.
فف���ي نابل���س، اندلعت مواجه���ات مع قوات 
االحت���الل الت���ي اقتحمت بلدية بيت���ا جنوبا، 
وأصي���ب خاللها مواط���ن بالرصاص المعدني 

المغلف بالمطاط، واعتقل ثالثة آخرون.
وأف���ادت مص���ادر محلية أن ق���وات االحتالل 
أطلقت الرص���اص المعدني المغلف بالمطاط 
وقنابل الصوت باتجاه الش���بان، م���ا أدى إلى 

إصابة مواطن بعيار معدني في الفم.
واعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين خالل 
اقتحامه���ا بلدة بيت���ا، وهم: حس���ام معالي، 
وجالل دويكات، وحراء حمايل، وذلك بعد دهم 

وتفتيش منازلهم والتخريب في محتوياتها.
وف���ي جني���ن، اقتحمت قوات االحت���الل بلدة 
قباطية جنوب جنين، واعتقلت األسير المحرر 
ماجد فيصل ن���زال، بعد أن داهمت منزله في 

بلدة قباطية.
ونصبت ق���وات االحت���الل حواجز عس���كرية 
مفاجئة في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.

وفي طوباس، اعتقلت قوات االحتالل األس���ير 
المح���رر أحمد فايز أبو العاي���دة )21 عاما(، من 

مدينة طوباس.
كم���ا اقتحمت ق���وات االحتالل بل���دة طمون 
واعتقلت اثنين من ك���وادر حركة الجهاد في 
البلدة وهم: مراد سليمان بني عودة "٤٧ عاما" 
والجريح رايق بش���ارات، بع���د دهم وتفتيش 

منازلهم في البلدة شرق طوباس.
فيما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس 

الجمعة، أس���يرا محررا من بل���دة يعبد جنوب 
جنين، أثناء خروجه من المسجد األقصى.

وأفاد مدير نادي األس���ير ف���ي جنين منتصر 
س���مور ، بأن قوات االحتالل اعتقلت األس���ير 
المحرر وديع مؤيد زك���ي أبو بكر، أثناء خروجه 
م���ن باب األس���باط بع���د ص���الة الجمعة في 

المسجد األقصى.
وتش���هد مناطق متفرق���ة بالضف���ة الغربية 
والق���دس المحتل���ة يوميا اقتحام���ات قوات 
االحت���الل، يتخلله���ا دهم وتفتي���ش منازل 
وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة 

من النساء واألطفال.
ورصد التقرير الدوري لالنتهاكات اإلسرائيلية 
لحزيران 2021 ال���ذي يعده المكتب اإلعالمي 
لحركة حماس ف���ي الضفة الغربي���ة ارتكاب 

االحتالل )3373( انتهاكا.

رام الله/ االستقالل: 
هدد األسرى في مركز تحقيق وتوقيف حوارة امس الجمعة االحتالل اإلسرائيلي 
من خوض إضراب مفتوح عن الطعام نظًرا لسوء األوضاع وصعوبة الحياة اليومية 
داخل المركز. وأوضحت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أن األسرى يتعرضون 
لمعاملة صعبة وقاس���ية، ويقدم لهم طعام قليل وس���يء، وهذا يتكرر بش���كل 
يومي كأس���لوب عقابي انتقامي منهم. وقالت الهيئة في بيان لها، " إن األسرى 
يعيش���ون حياة معقدة وال إنسانية في هذا المكان، والرعاية الطبية والمتابعات 
الصحي���ة مفقودة، والطعام المقدم عبارة عن لبن���ة وخبز فينو صباحًا ويضاف له 
حمص ذات رائحة كريهة مس���اًء، مما يش���كل أوجاعًا وآالمًا في المعدة واألمعاء، 

والمالبس واالغطية شحيحة جدًا وال يسمح بغسلها ".
وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب األحمر وكافة المؤسس���ات الحقوقية 
واإلنس���انية، التوجه الفوري لمركز تحقيق وتوقيف حوارة، إلنقاذ األسرى من 
هذه المكرهة التي تهدد حياتهم وتعرضها للخطر، محملًة حكومة االحتالل 

المسؤولية الكاملة عن اي انتكاسات تطرأ عليهم.

أسرى »مركز حوارة« يهددون االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة بينهم كوادر من الجهاد 
باإلضراب المفتوح عن الطعام

غزة/ االستقالل: 
ال�ق�����دس  م�ه��ج�����ة  م��ؤس��س�����ة  أف����ادت 
لل��ش������ه�داء واألس�����رى والجرحى؛ أن األس���ير 
المجاهد هيثم جمال عل����ي جابر )47 ع�اًما( من 
بلدة حارس بمحافظة سلفيت بالضفة المحتلة، 
أن�ه�ى تسعة عشر عاًما على التوالي في األس�ر 
ودخل امس الجمعة عامه العشرين في س�ج�ون 

االحتالل الصهيوني.
وأش����ارت مهجة القدس، إلى أن قوات االحتالل 
الصهيون����ي اعتقلته بتاري����خ 2002/07/23م، 
المحكم����ة الصهيوني����ة بحقه حكًما  وأصدرت 
بالس����جن الفعل����ي )28( عاًما، بتهم����ة االنتماء 

والعضوي����ة في حرك����ة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين وجناحها العسكري س����رايا القدس 

والقيام بعمليات مقاومة ضد قوات االحتالل.
جدير بالذكر أن األسير المجاهد هيثم جابر ولد 
بتاري����خ 1974/12/10م، وهو أعزب، ويقبع حالًيا 

في سجن النقب الصحراوي.
وأض��اف�ت أن األس��ي�ر ال�م�ج�اهد فراس محمود 
أحمد صوافط����ة )38 عاًما( م����ن مدينة طوباس 
ش����مال الضفة المحتلة أنهى سبعة عشر عاًما 
على التوالي في األسر ودخل امس عامه الثامن 

عشر واألخير في سجون االحتالل الصهيوني.
جدي����ر بالذك����ر أن األس����ير المجاه����د ف����راس 

صوافطة ولد بتاريخ 1983/10/20م، وهو أعزب، 
واعتقلته ق����وات االحت����الل الصهيوني بتاريخ 
2004/07/23م، وأصدرت المحكمة الصهيونية 
حكًما بحقه بالسجن لمدة سبعة عشر عاًما وأحد 
عشر شهًرا بتهمة االنتماء والعضوية في حركة 
الجهاد اإلس����المي في فلسطين والقيام بأعمال 
مقاومة ضد قوات االحتالل الصهيوني، وهو أحد 
قادة أس����رى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون 
االحتالل الصهيون����ي وكان نائًبا ألمير الهيئة 
القيادية العليا ألس����رى حركة الجهاد اإلسالمي 
في س����جون االحتالل في الدورة السابقة، ويقبع 

حالًيا في سجن النقب الصحراوي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
شارك العشرات من المصلين في أداء صالة امس الجمعة في المسجد األقصى المبارك، وسط 

قيود وتشديدات لشرطة االحتالل.
وذكرت دائرة األوقاف االسالمية أن 25 ألف مصل أدوا صالة ظهر امس الجمعة بالمسجد.

وخاطب الش���يخ محمد سرندح المصلين خالل خطبة الجمعة، بقوله: " أيها الشباب والمرابطون 
الثابت���ون ه���ؤالء الذين يمكرون باإلس���الم والمس���لمين ويقتلون أس���راهم، ويزرعون الفتنة 
الطائفية والنعرات العرقية، ويؤذون ويشتمون ويصادرون، لكن ستنقلب عداوتهم محبة لك 
ولزمرت���ك ان تنازلت عن مبادئك، وإذا التخذوك خليال، ولكن يبقى اهل الثبات على مواقفهم، 
ثابتين على الحق ال يضرهم من خذلهم، فان المبادئ ال تباع بالمصالح وال بالمال أو المناصب".

وأضاف:" المبادئ ال تباع وال تشترى عند أهل االسراء والمعراج، فال نبيع المبادئ بقروض ربوية، 
ول���ن أتنازل عن ثوابتي بصفقة بيع مغرية، ولن أترك مس���جدي فارًغا، فإعماره واجب علي، لن 

أسرب أرضي ومنزلي بإغواء ومكر المنتفعين الذين يدعون المعرفة بالقوانين".

25  ألفــًا يــؤدون صــالة 
الجمعــة باألقصــى

األسيران هيثم جابر وفراس صوافطة 
يدخالن أعوامًا جديدة في األسر

رفضًا العتقالهم اإلداري..
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الخليل/ االستقالل: 
نظمت في مدينة الخليل تظاهرة بعد صالة امس الجمعة؛ للمطالبة بالعدالة 

للشهيد نزار بنات.
 وش����ارك في التظاهرة التي انطلقت من مس����جد الحسين نشطاء وأصدقاء 
الش����هيد، إلى جانب أطفال ومواطنين ارت����دوا مالبس عليها صور نزار بنات 

وسط هتافات تندد باغتياله وتتهم السلطة وأجهزتها األمنية بقتله.
كما ردد المتظاهرون ش����عارات منها "يا للعار يا للعار الس����لطة اغتالت نزار" 
و"يسقط يسقط حكم العس����كر" و"من شعبي صدر القرار التنسيق األمني 

عار" و"اهتف اهتف وعلي الصوت اللي بهتف مش حيموت".
وكان مئات المواطنين قد ش����اركوا اول أمس في وقفة أمام منزل عائلة بنات 
للتأكيد على المطال����ب بالقصاص من قتلة نزار ومحاس����بة المتورطين في 

الجريمة.
وخالل الوقفة قالت والدة الش����هيد نزار: إن ثقافة الش����عب الفلسطيني أن 
يك����ون حرًا، لكن ثقافة من قتل نزار أن يكون خادمًا للعدو ويس����تخدمه ضد 
شعبه. وكانت عائلة بنات قد أعلنت عن وجود فريق قانوني محلي ودولي في 
كندا وبريطانيا وفرنسا واألردن ولبنان يمثلهم المحامي الفلسطيني غاندي 

الربعي.
ودعا شقيق نزار السلطة لالعتراف بأن ما حدث جريمة اغتيال سياسي كاملة 

األركان والتحقيق مع المتهمين، وإعالن ذلك أوال بأول بمحاكمات علنية.
كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من منظمات حقوق االنسان 
ومحامين مختصين من نقابة المحامين وطبيب العائلة وعضو واحد ممثل عن 

السلطة وآخر من عائلة نزار وممثلين عن المجتمع الدولي.
ودعا إلى وقف التحريض العلني على كل من يتضامن مع نزار، مؤكدًا أن من 

هدد موظًفا ال يختلف عن مرتكب جريمة اغتيال نزار.
 بدوره أكد المحامي غاندي الربعي تشكيل فريق قانون وطني ودولي سيأخذ 

على عاتقه اإلجراءات الوطنية الخاصة باغتيال نزار بنات.
وح����ول اللج����وء إلى القضاء الدولي ق����ال غاندي: "القض����اء الدولي هو قضاء 

تكميلي، وسنلجأ اليه في حال استنفدنا كل الخيارات المحلية".

الخليل/ االستقالل: 
المحررين  شارك وفٌد من األس����رى 
بالضفة  اإلس����المي  الجهاد  لحركة 
الغربية في الوقفة التضامنية التي 
أقيمت عصر الخمي����س، أمام منزل 
الش����هيد نزار بنات ال����ذي اغتالته 
للس����لطة  التابعة  األمنية  األجهزة 

بمدينة الخليل الشهر الماضي.
محرري����ن  أس����رى  الوف����د  وض����م 
يتقدمهم الش����يخ خض����ر عدنان، 
وماه����ر األخ����رس، ونص����ر العمور 

ومحررين آخرين.
وفي كلمة له تحدث القيادي عدنان، 
عن مناقب الش����هيد المناضل نزار 
بنات والذي كان صوتًا حرًا ش����ريفًا، 
معتبرًا أن من قتل نزار هو االحتالل 
كونه المس����ؤول األول الذي س����مح 
ألجهزة السلطة بالوصول الى منزل 
المناطق  ف����ي  والموجود  الش����هيد 
المصنف����ة )ج("، والت����ي تقع تحت 

سيطرته.
ونبه عدنان خالل حديثه إلى ضرورة 
أن يتبن����ى الفلس����طينيون مبدأ أن 
س����لطات االحت����الل ه����ي المتورط 
األساس في الجريمة البشعة ولذاك 
يستوجب أن يدفع هو الثمن وعندها 

سيقول العدو لزبانيته وأدواته.
كم����ا زار الوف����د منزل األس����ير إياد 

حريبات في قرية دير العسل إحدى 
قرى مدين����ة دورا جنوب����ي الخليل، 
معبرا عن اس����ناده مع األسير المؤبد 
حريب����ات الذي يعاني م����ن اإلهمال 
الطبي المتعمد، وال����ذي أوصله إلى 
تدهور ح����اد على صحته، دخل على 
أثره����ا "الغيبوبة" لفترة طويلة، علما 
أن االحت����الل تس����بب ف����ي فقدان 

ذاكرته بعد أن حقنه بمادة سامة.
وواصل وفد محرري الجهاد زيارتهم 

إلى منزل األس����ير رأفت الجنازرة في 
بلدة حلحول شمال الخليل، المعتقل 
من����ذ 18 عاًما في س����جون االحتالل 

بتهمة نشاطه المقاوم.
كما وق����دم الوفد التهاني لألس����ير 
المح����رر ثائر حالحلة، الذي ُأفرج عنه 
من س����جون االحتالل قبل أسبوعين، 

بعد قضاء 14 شهرا في سجونه.
وش����ملت زيارات الوفد منزل األسير 
المح����رر والمنتص����ر ف����ي إضراب����ه 

الغضنف����ر أبو عط����وان، الذي خاض 
إضراًبا مفتوًحا ع����ن الطعام مدة 65 
يوًم����ا حقق فيه مطلب����ه بالتحرر من 

سجون االحتالل.
وهدفت جول����ة الوفد إلى إعطاء باقة 
آمل لعائالت األسرى الذين ينتظرون 
أبنائهم بف����ارغ الصب����ر، وعبروا عن 
تضامنهم الكامل مع األسرى الذين 
يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، 

ضد سياسة االعتقال اإلداري.

وفد من محرري »الجهاد« يزور ذوي الشهيد بنات 
ويهنئ األسيرين الغضنفر وحالحلة بالحرية

تظاهرة في الخليل للمطالبة 
بالعدالة لنزار بنات

رام الله/ االستقالل: 
أك���دت مجموعة محامون م���ن أجل العدالة أن 
حالة حقوق اإلنس���ان في المدن الفلسطينية 
منذ اغتيال الناش���ط السياس���ي المدافع عن 
حقوق االنسان نزار بنات اتخذت مساًرا منحدًرا 

هو األسوأ منذ سنوات.
وعبرت المجموعة في بيان وصل "االستقالل" 
نسخة عنه عن إدانتها واستهجانها لما آلت 
إلي����ه األمور عقب قتل بنات وما س����بقه من 
حملة اعتقاالت طالت العشرات على خلفية 
ممارسة حرية الرأي والتعبير إثر وقف إطالق 
النار بي����ن فصائل المقاومة وقوات االحتالل 

بغزة.
وقالت إنها رصدت منذ إعالن وقف إطالق النار 

أواخر أي���ار الماضي وما تبع ذل���ك من أحداث 
عقب اغتيال الناشط بنات بتاريخ ٢4-٢٠٢1-6، 
م���ا يقارب مائة معتقل منه���م على األقل، ما 
يزي���د عن 75 حال���ة اعتقال تل���ت مظاهرات 

منددة باالغتيال.
وثق���ت المجموعة عدة حاالت م���ع معتقلين 
مفرج عنهم اّدعوا تعرضهم للتعذيب أو سوء 
المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف 

التابعة لألجهزة األمنية.
ورصدت حاالت أثناء االس���تجواب لدى نيابة 
أريح���ا، دون أن تلتزم النياب���ة المذكورة بفتح 
اي تحقي���ق على أثر هذه االدع���اءات وفق ما 

تقتضيه القوانين النافذة.
وأكدت س���وء حالة حقوق اإلنسان في المدن 

الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، عازية 
ذلك الستمرار خطاب التحريض الرسمي الذي 
مارسته وتمارسه ش���خصيات محسوبة على 
الس���لطة منها وزراء بحكومة محمد اش���تيه، 
وخاصة بش���أن قم���ع أي تظاه���رات تطالب 
بمحاسبة قتلة بنات وعدم التعامل بجدية من 
أجهزة إنفاذ القانون بما يضمن وقف س���يل 

االنتهاكات.
وأك���دت المجموع���ة أن انح���دار حالة حقوق 
اإلنس���ان يعود أيًضا نظرًا لس���يطرة األجهزة 
األمنية المطلقة على جه���از القضاء والنيابة 
العامة، لذلك باتت السلطة القضائية مهمتها 
بظل هذه األوضاع توفير مساحة آمنة ألجهزة 
األمن الرتكاب أفعال مخالف���ة للقانون، حتى 

وصل���ت معالمها إلحب���اط أي تحقيق جنائي 
بجريمة قتل بنات منذ ما يقارب ش���هر وعزل 
كامل للجهاز القضائي عن القيام بدوره المناط 

به بموجب القانون.
وطالبت بضرورة إحالة كل من ش���ارك أو تورط 
في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق اإلنسان ضد 
المواطنين والنش���طاء والمدافعين عن حقوق 
اإلنس���ان بما في ذلك الصحفيين والمحامين 
للمحاكم���ة، س���يما وأن مثل ه���ذه الجرائم ال 
تسقط بالتقادم، مع التأكيد أن مهمة القيام 
بذلك تقع على عاتق النيابة العامة التي تمثل 

الحق العام.
ودع���ت المجموعة جهاز النيابة العامة للقيام 
ب���دوره الطبيعي بحماية الح���ق العام والكف 

ع���ن مالحقة أو تبرير ما يرتكب من جرائم ضد 
حقوق اإلنسان باسم القانون، أو إضفاء شرعية 
على ما تقوم به األجهزة األمنية من اعتقاالت 

عشوائية ال تمت للقانون بصلة.
ورصدت أثناء استجواب نشطاء ومعتقلين من 
قبل نيابة رام الله سؤالهم حول وقائع تندرج 
ضمن ممارس���ة حرية ال���رأي والتعبير، وجرى 
توقيف المذكورين على هذه الخلفية بدواعي 

حفظ األمن والنظام العامين.
وقال���ت المجموعة إن ذلك يأتي في وقت يتم 
في���ه تجاهل جرائم حقيق���ة ترتكب من قبل 
القائمين عل���ى تطبيق القان���ون دون اتخاذ 
إج���راءات جدي���ة تضمن ع���دم افالتهم من 

المسائلة والعقاب.

»محامون من أجل العدالة«: 100 حالة اعتقال سياسي بالضفة غالبيتها منذ اغتيال بنات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نشرت عائلة الشهيد المقدسي عبد المطلب 
الخطيب أمس الجمعة، صورا تؤكد تعرضه 
للتعذي���ب خالل فترة اعتقاله لدى ش���رطة 
االحت���الل اإلس���رائيلي في مرك���ز تحقيق 

المسكوبية بالقدس المحتلة.
وتفند الصور للتقرير الذي صدر عن شرطة 
االحتالل بأنه ال توج���د آثار ضرب وتعذيب 
على جثمان الش���هيد عب���ده الخطيب الذي 
ُأعلن عن استشهاده مساء األربعاء الماضي.

ويبلغ الش���هيد الخطيب من العمر 43 عاما 
وهو متزوج ولديه أربعة أطفال وزوجته حامل 
بتوأم، وتّدعي ش���رطة االحتالل أن توقيفه 

جاء بسبب مخالفة قوانين السير.
وقالت عائلة الش���هيد الخطيب إنها وثقت 
بالص���ور آث���ار التعذيب على جس���ده في 
ع���دة مناطق بعد اس���تالمها جثمانها بعد 

التشريح.
وتظهر الصور وجود كدمة كبيرة في الرأس 
وجبين���ه، وآثار ض���رب على ركبتي���ه ويده 
اليمنى، وجرح في الرقبة من الخلف، وكس���ر 

في سنه وجرح في شفته.
وش���يعت حش���ود من المقدس���يين امس 
الجمع���ة جثم���ان الش���هيد عب���د المطلب 
الخطيب في مدينة القدس، وانطلق موكب 
التش���ييع من المس���جد األقصى بعد صالة 

الفجر، حيث فرضت ش���رطة االحتالل قيودا 
وشروطا على عائلة الشهيد الخطيب، أبرزها 

دفنه ليال.
وتته���م عائلة الخطيب، س���جاني االحتالل 
في مركز تحقيق المسكوبية، باالعتداء على 
ابنها بالض���رب والصعقات الكهربائية قبل 
استشهاده، وذلك بحسب ما وثقوا من خالل 

الصور وما روى لهم معتقلون آخرون.
وكانت شرطة االحتالل قد اعتقلت الشهيد 
الخطيب يوم األح���د الماضي، ويوم األربعاء 
أعلنت مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية عن 
استشهاده دون توضيح األسباب ثم زعمت 

الحقا أنه توفي بنوبة قلبية.

عائلة الشهيد الخطيب تنشر صورًا تؤكد تعذيبه حتى الموت على يد سجاني االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
قررت إدارة س���جون االحتالل، تقليص زيارات أهالي أسرى الضفة لمرة 

واحدة في الشهر.
وزعمت إدارة السجون أن هذا القرار جاء على ضوء زيادة معدالت 
اإلصابة بفيروس كورونا في األراضي المحتلة، والضفة الغربية، 
مدعي����ة أنه يأتي في إطار تحديث الخطوط العريضة ألنش����طة 

السجن.
واشترطت إدارة سجون االحتالل على الزائرين أن يكونوا قد تلقوا لقاح 

كورونا.

االحتالل يقلص زيارات أهالي 
أسرى الضفة ويضع شرطًا عليها  
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وب���دأ المش���هد عندم���ا كان الطف���ل صالح 
بصحبة والده وأش���قاءه الذين أص���روا عليه 
للذهاب معه لش���راء حاجيتهم األساس���ية 
ومس���تلزمات البيت ف���ي الي���وم األخير من 
ش���هر رمضان المبارك حتى باغتهم قصف 
طائرات االحتالل لش���ارع بغ���داد الكائن في 
حي الشجاعية ش���رقي مدينة غزة، على بعد 
10 أمت���ار من مكان وقوفه���م، على إثر ذلك 
اصيب صالح بقدمه اليسرى ما أدى إلى بترها 
جراء عمق اإلصاب���ة، كذلك أدى ذلك لحدوث 
كس���ر في ي���ده اليمنى، فيما أصي���ب والده 

بجروح طفيفة. 

�صدمة كبرية 
والد الطفل ق���ال: "إن لحظ���ة الحدث فقدت 
الوعي لثواني معدودة، ثم بعدها استيقظت 
ألطمئن عل���ى أبنائي، فرأي���ت صالح وقدمه 
كانت على وشك أن تسقط بعيدًا عن جسده، 

ففقدت الوعي مرة أخرى".
وأش���ار الى أن قدم صالح تعرضت إلى إصابة 
وبالغة، فالعظ���ام تهتكت وأصبح  مباش���رة 
الجلد فقط هو الذي يمسك بما تبقي بها من 
الجس���د، والدماء تناثرت في كل مكان، الفتا 
إل���ى أن القصف ش���كل صدمة كبي���رة له لم 

يستطع استيعابها لحتى االن. 
الصدم���ة كذل���ك كّبلت صال���ح، الطفل الذي 
اعتاد أهله على ش���قاوته فخارت قواه فجأة، 
فل���م يعد يرغ���ب بالحديث مع م���ن يريد أن 
يحاوره وأن يستعلم منه حول ما حل به، رغم 
الوج���وه الكثيرة التي تحيط ب���ه فبات يأبى 

الحديث مع أحد.

نوبة من البكاء
وأكث���ر ما يؤثر في الطف���ل ويدخله في نوبة 
من البكاء عندما يقف بركسيه المتحرك على 
ب���اب منزله ويرى أقران���ه وأوالد عمه يلعبون 
بالك���رة من حوله، فأقص���ى أمنياته أن يعود 
ويلم���س ويدحرج كرت���ه التي اعت���اد على 

التمرن بها في كل يوم. 
والد الطفل أوضح أن يعيش برفقه أبناءه في 
الطاب���ق الرابع من عمارة س���كنية للعائلة، إال 
أنه وبعد إصابة صالح وبتر قدمه؛ اضطر األب 

مصطحبًا صالح إلى المكوث في الطابق األول 
من العم���ارة للحد من معان���اة نجله التي قد 
يتكبدها في الصعود والنزول على الس���اللم 

كل يوم .
لحظات كثي���رة يرفض الطف���ل صالح النوم 
ب���دون احاطة والدت���ه واخوته له، فيش���عر 
بالخوف حين اس���تذكاره لحظ���ات القصف 

العنيف واالصابة التي تعرض لها.
كرس���ي الطف���ل المتحرك ال���ذي أصبح يجد 
صعوب���ة كبيرة في إدخاله األماكن المختلفة، 

لذلك ف���ي الكثير من األحيان يرفض الخروج 
من المنزل في حاالت كثيرة حتى لو كان ذلك 

للعالج، لكونه بات يشعر بالحرج من ذلك.
والد الطفل ولعله يخفف من أوجاع ابنه، بدأ 
بالبحث عن السبل كافة للتخفيف من معاناة 
نجل���ه، والحد من االالم الت���ي يعانيها، حتى 
يضع قدمه على بداي���ة الطريق التي يمكن 
أن تحافظ على مستقبله خاصة بعد اصابته. 

طرف اخليط 
وتمكن األب أخيرًا من االمساك بطرف الخيط 

ال���ذي يوصله بمستش���فى حم���د لألطراف 
الصناعية الذي من خالله يستطيع أن يركب 
ط���رف صناعي البنه، فتم الكش���ف عن حالة 
قدم صال���ح، إال أن الوقت ما زال مبكرا فقدمة 
تحت���اج لبع���ض الع���الج حت���ى يتمكن من 
النهوض مجددا والوق���وف صلبا بتركيب ما 

يمكن يجعله يشعر بطعم الحياة.
كغيره م���ن االطفال درس صال���ح في احدى 
المدراس الحكومية في منطقة س���كانه في 
حي الش���جاعية ش���رق مدينة غزة، لكن األمر 
بات مختلفًا بعد االصابة وبتر قدمه اليس���رى 
ل���ه، فيرغب الوالد في وضع ابنه في مدرس���ة 
خاصة تتفهم وضعه الحالي، وأن يتم تقديم 
الرعاية الكاملة له باإلضافة إلى التعليم التي 

يتواقف مع حالته.
ينظر الطفل في حسرة من أمره ويوجه رسالة 
رسمتها نظراته الشاردة ولسان حاله يقول" 
م���ا ذنبي  من كل ه���ذا الذي أّل���م بي وقطع 
شريان الحياة بالنس���بة لي عن حلمي البريء 

الذي كنت اسعى بالوصول اليه. 
يأمل وال���د الطفل أن يتم انش���اء بيئة آمنة 
لجميع مواطن���ي القط���اع وأن ال يتم حرمان 
االطف���ال من عيش حياة بريئة مفعمة باألمل 
والحيوية كوجوده���م واحالمهم وان ال يتم 

المساس بها من قبل أي أحد.
وش���نت االحتالل االسرائيلي عدوانا على غزة 
اس���تمر 11 يوما في الفترة بين 10 و21 مايو 
الماضي، ما أس���فر عن استشهاد وجرح آالف 
المواطنين، من بينه���م 66 طفال و40 امرأة ، 

بينما ُجرح 470 طفال و310 نساء.

الطفل صالح حميد.. حلم نجومية كرة القدم أنهاه صاروخ »إسرائيلي«
غزة/ زينب فيا�ض: 

طفولة برتت من قبل عدو ال اأهداف له �صوى دفن اأحالم 
بريئة وخلق ق�ص�ض من املا�صي االأليم املمتلئ بالذكريات 
التي ال نهاية لها، اأحالم طفل كانت تراوده ليحرز هدفا 

ي�ص��عى لتحقيقه يف حياته، ملقيًا بكرته يف ال�صباك، اإال 
اأن عقارب ال�صاعة اأوقفتها ب�صاعة االحتالل وعن�صريته 
فلم يعهد احللم كال�صابق. الطفل �صالح حميد ذو ال�صبعة 
اأع��وام م��ن ح��ي ال�ص��جاعية �ص��رق مدينة غ��زة حرمه 

االحت��الل م��ن اكمال حلم حياته مبمار�ص��ه ك��رة القدم 
فح��ول حيات��ه يف حلظ��ة اإىل كابو���ض ال يط��اق، فب��ات 
حبي���ض كر�ص��يه املتح��رك، فل��م يع��د االآن باإمكانه ركل 

الكرة اأو دحرجتها مرًة ثانية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت صحيفة "ماكور ريش����ون"، أن ُيس����مى بالمجل����س األعلى للتخطيط 
والبناء التابع لجيش االحتالل س����يجتمع خالل األسابيع المقبلة للمصادقة 
عل����ى مخططات اس����تيطانية جديدة ف����ي أراضي الفلس����طينيين بالضفة 

الغربية المحتلة.
وذك����رت صحيفة االحت����الل أن تقديرات ق����ادة المس����توطنين أن انعقاد 
االجتماع للمجلس األعلى س����يكون خالل أس����بوعين، مبينة أن جدول أعمال 
الجلس����ة والمخططات س����يتم طرحها خالل ايام فقط في حال منح رئيس 

حكومة االحتالل المجلس االعلى ضوًء اخضر النعقاد جلسته.
وفي وقت س����ابق أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن بينيت يمنع اجتماع 
المجلس األعلى للتخطيط والبناء االس����تيطاني بضغ����ط أميركي، علًما بأن 
االتفاق بي����ن حكومة االحت����الل واإلدارة األميركية الس����ابقتين قضى بأن 

يجتمع المجلس كل ثالثة أشهر.
ورّجحت أوساط المستوطنين للصحيفة أن تجتمع اللجنة بعد عودة بينيت 
من لقائه مع الرئيس األميركي، جو بايدن، المقّرر في واشنطن منتصب آب/

أغس����طس المقبل، "لكن ال نّية عند المستوطنين أو خيار انتظار المصادقة 
على المخططات حتى عودة بينيت من الواليات المتحدة"، بحس����ب "ماكور 

ريشون".
ويعتبر المجلس األعلى للتخطيط التابع لإلدارة المدنية في جيش االحتالل 
هو الس����لطة العليا التي تمنح مصادقات على مخططات البناء االستيطاني 
في الضفة الغربي����ة، ويعتبر، في الواقع، المجلس الم����وازي للجنة القطرية 
للتخطيط والبناء، غير أن صالحيته تقتصر على الضفة الغربية ويتبع إداريا 

لوزارة جيش الحرب.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس 
هرئي����ل، امس الجمعة، "إن حم�����اس منزعجة من 
الوضع االقتصادي الس����يء في غ����زة، خاصة بعد 
انقضاء عيد األضحى". وأضاف: "لقد انقضى عيد 
األضح����ى ولم يتم حتى اآلن التوصل لحل يقضي 
بتحوي����ل األموال القطرية إلى قط����اع غزة". وتابع: 
"رغم ذلك بق����ي القطاع هادئا، لك����ن من الواضح 
أيًضا "إلس����رائيل" أن مثل هذا الوضع لن يستمر 

طوياًل".
وكان المحلل والصحفي السياس����ي اإلس����رائيلي 
يوني بن مناحيم، قد قال إن "مسألة الجولة التالية 
من القتال بين حم�اس و"إس����رائيل" هي مس����ألة 
وقت فقط، وفي الجيش يستعدون لهذه الجولة".

ون����وه ب����ن مناحيم إل����ى أن الجيش اإلس����رائيلي 
يقدر بأن حم�اس ال ت����زال تتحلى بالصبر، بهدف 
استنفاد جهود الوساطة المصرية حتى النهاية. 

وفق قوله
وقال����ت قناة "كان" العبرية، الليل����ة قبل الماضية، 
إن تحس����ين األوضاع االقتصادي����ة في قطاع غزة 
مرهون بتق����دم مفاوضات األس����رى والمفقودين 

اإلسرائيليين لدى حركة حماس في القطاع.
وأوضح����ت القناة أن����ه ووفقا للمعلوم����ات الواردة 
من "إس����رائيل"، فإن مفاوضات صفقة التبادل مع 
حرك����ة حماس لم تحقق أي نتائج حقيقة أو تقدم 

ملموس حتى اللحظة.
وأش����ارت إل����ى أن ذل����ك يعتب����ر عقبة أساس����ية 
ومركزي����ة للمض����ي قدوما ف����ي تطبي����ق وتنفيذ 

تفاهم����ات التهدئ����ة طويلة الم����دى بين حماس 
في غزة و"إس����رائيل". وزعمت القن����اة أن الجهات 
األمنية والعس����كرية في "إس����رائيل" تقول إنها 
تب����دى المزيد من المرونة فيم����ا يتعلق باألوضاع 
االقتصادية والمعيش����ية في قطاع غزة، حيث تم 
توسيع مساحة الصيد ومنح تسهيالت أخرى على 

المعابر ولو كانت جزئيا.
وادعت القناة أن "إسرائيل" تبدى كذلك مرونة في 
قضية أم����وال المنحة القطرية )..( مبينة أن هناك 

جهودا أمريكية مصرية لحل هذه القضية.
وأكدت قناة كان أن "إس����رائيل" تشترط أي تقدم 
حقيقي أو جوهري في تحس����ين أوضاع قطاع غزة، 
بحل قضية األس����رى والمفقودين اإلس����رائيليين 

لدى حماس.

رام الله/ االستقالل: 
قال المتحدث باس���م األجهزة األمنية 
في الضفة الغربية المحتلة اللواء طالل 
دويكات، أمس الجمعة، إن »مجهولين« 
أطلق���وا الرص���اص عل���ى المستش���ار 
القانون���ي للمالية العس���كرية عكرمة 

مهنا، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وأوض���ح الل���واء دويكات ف���ي تصريح 
صحفي ام���س أن المعلوم���ات األولية 
تشير إلى أن مجهولين أطلقوا الرصاص 
على المستش���ار مهنا داخل منزله في 
دير الغصون ف���ي طولكرم؛ ما أدى إلى 

وفاته، ثم الذوا بالفرار.
 النيابة العس���كرية والجهات 

َّ
وأك���د أن

المختص���ة باش���رت التحقيق للوقوف 
على مالبس���ات الجريمة، والكشف عن 
الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت 

ممكن.

صحيفة: توقعات للمصادقة على مخططات 
استيطانية جديدة بالضفة خالل أسبوعين

اإلعالم العبري: الهدوء في غزة لن يستمر طويال 

مقتل مستشار قانوني في السلطة الفلسطينية برصاص مجهولين
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اتهم رئيس شركة NSO اإلسرائيلية شاليف هوليو دولة 
قطر ونشطاء فلسطينيين يدعون إلى مقاطعة "إسرائيل" 

بالتشهير بالشركة وأنشطتها، عقب تحريض إماراتي.
يأت���ي ذلك ف���ي ذروة هجوم دولي على الش���ركة وبرنامج 
بيغاسوس الذي أنتجته واستخدمته اإلمارات ودول حليفة 
بتجسس واس���ع على معارضين ومس���ئولين وصحفيين 

ونشطاء حقوق إنسان، وفق مؤسسات حقوقية.
وق���ال موقع "إم���ارات ليكس" المحلي إن مستش���ار األمن 
الوطن���ي طحنون بن زاي���د تواصل بش���كل مكثف خالل 
اليومين الماضيين مع إدارة الش���ركة لتنس���يق المواقف 

معها عقب فضيحة نشر التحقيق بشأن أنشطتها.
ونقلت عن مص���ادر وصفتها ب�"الموثوق���ة" قولها إن ابن 
زايد ح���رض إدارة NSO عل���ى تصوير التحقي���ق الدولي 
على أنه اس���تهداف إلس���رائيل تقف خلفه قطر ونشطاء 

فلسطينيين لتقليل حدة رد الفعل الدولية.
وذكر الموقع أن هوليو خرج بمقابلة مع صحيفة )إسرائيل 
هي���وم( العبرية نش���رت ام���س، ليقول إن قط���ر أو حركة 
مقاطعة "إسرائيل" أو كليهما وراء شن حملة على كل قطاع 

السايبر اإلسرائيلي.
ودافع هوليو بش���دة عن "اس���تخدام اإلمارات والسعودية 
وغيرهما م���ن الدول الت���ي توصف بالقمعي���ة لتقنيات 

التجسس التي تنتجها شركة NSO اإلسرائيلية".+84/
وقال: "يبدو أن شخًصا ما قرر مالحقتنا.. هذه القصة برمتها 
ليست مجرد عرضية. قطاع اإلنترنت اإلسرائيلي يتعرض 

للهجوم بشكل عام".
وأضاف هوليو: "لدينا 45 عمياًل وال نبيع س���وى للحكومة، 
لك���ن 90 دول���ة رفضنا البيع لها.. ونح���ن ال نقوم بتفعيل 
النظ���ام، بل نق���وم فقط بتثبيت���ه، واإلرش���اد إلى كيفية 

استخدامه ثم المغادرة".
وكانت الحكومة اإلسرائيلية عينت فريًقا خاًصا للتعامل مع 
تداعيات الكشف عن بيع NSO برنامج تجسس يستخدم 

الستهداف السياسيين والصحفيين وغيرهم.

وأش���ارت وسائل إعالم إس���رائيلية إلى مخاوف إسرائيلية 
من أنه رغم اقتصار الضرر األول���ي على االنتقادات العامة 

واإلعالمية، فإن المزاعم قد تؤدي لتداعيات دبلوماسية.
ويمك���ن لبرنام���ج ش���ركة NSO، “بيغاس���وس”، اختراق 
الهواتف المحمول���ة دون علم المس���تخدمين، مما يتيح 
للعمالء قراءة كل رسالة وتتبع موقع المستخدم واالستفادة 

من كاميرا الهاتف والميكروفون.
وكان تحقيق دولي نشر قبل أيام كشف عن استخدامه من 

قبل 40 دولة في أعمال التجسس.
وذكرت صحيف���ة “الغاردي���ان” البريطاني���ة أن اإلمارات 
مرتبطة بإدراج مئ���ات أرقام الهواتف البريطانية كأهداف 
محتملة لبرنامج تجس���س مجموعة NSO اإلسرائيلية، بما 

بذلك تفاصيل االتصال بإحدى أعضاء مجلس اللوردات.
وفقا للتقرير، هناك أكثر من 400 رقم هاتف بريطاني في 
القائمة المسربة، ويبدو أن الحكومة الرئيسية المسؤولة عن 

اختيار هذه األهداف هي اإلمارات.

وكشفت التس���ريبات أن ابنة محمد بن راشد نائب رئيس 
اإلمارات حاكم دبي الش���يخة لطيفة، وزوجته السابقة هيا 
بنت الحس���ين، كانتا من بين الش���خصيات المستهدفة 

بالتجسس عبر برنامج بيغاسوس.
وتبّي���ن أن رقم���ي األميرتين هيا ولطيف���ة، وأرقام بعض 
معارفهما، موجودة على قائمة المستهدفين بالتجسس 
اإلماراتي بتقنيات إس���رائيلية. وبحس���ب الصحيفة، فإن 
حاكم دبي محمد بن راشد مارس حملة "ترهيب وتهديد" 
ضد زوجته السابقة األميرة هيا كما مارس اإلخفاء القسري 

بحق ابنته بعد قمع محاولتها الهرب خارج اإلمارات.
وسبق أن كشفت لطيفة قبل أشهر أنها خطفت وسجنت 

عند محاولتها الهرب من دبي عام 2018.
فيما تتهم هيا بنت الحس���ين زوجها الس���ابق محمد بن 
راشد "بالخطف والتعذيب ومحاولة الترهيب"، وفق ما قالت 

لمحكمة بريطانية.
وكانت هيا هربت مع طفليها لبريطانيا عام 2019، ويعتقد 

أن عالقتها بآل مكتوم تدهورت بعدما ساورتها شكوك عن 
مصير ابنته لطيفة، وابنته األخرى الشيخة شمسة.

وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية ومقرها 
باري���س، ومنظمة العف���و الدولية على قائمة بخمس���ين 
ألف رق���م هاتف، اس���تهدفها زبائن ش���ركة "إن أس أو" 

اإلسرائيلية، منذ عام 2016.
وحصل���ت 17 وس���يلة إعالمية على القائمة التي كش���ف 
عنها األحد الماضي، مشيرة إلى تعّرض هواتف ناشطين 

حقوقيين وصحافيين ومحامين حول العالم لالستهداف.
وأكدت التحقيقات أن زبائن الشركة اإلسرائيلية حكومات 

من بينها السعودية، واإلمارات، والمغرب، والبحرين.
ومن الش���خصيات المس���تهدفة رؤس���اء دول وحكومات 

وشخصيات ملكية عربية.
ويصيب بيغاس���وس أجه���زة أيفون وأندروي���د للتمكين 
من الحصول على رس���ائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، 
وتسجيل مكالمات، وتش���غيل الميكروفونات والكاميرات 

على نحو غير ملحوظ.
وكانت ش���ركة واتساب أقامت دعوى قضائية ضد "إن إس 
أو" عام 2019، متهمة الش���ركة اإلسرائيلية بالوقوف وراء 
هجمات إلكترونية على 1400 هاتف محمول باس���تخدام 

برنامج بيغاسوس.
حينها، أنكرت الشركة اإلس���رائيلية أي انتهاكات، لكنها 

خضعت لحظر استخدام منصة واتساب.
وأشارت التقارير إلى قائمة تضم قرابة 50 ألف رقم هاتف 
لش���خصيات محّل اهتمام من جانب عمالء لشركة "إن إس 

أو" اإلسرائيلية.
وبفحص عدد من الهواتف التي وردت أرقامها في القائمة، 
التي أفادت تقارير إعالمية باستهدافها، تبّين أن أكثر من 

نصف هذه الهواتف تعرض لإلصابة ببرنامج بيغاسوس.
وبحس���ب التقارير، فإن القائمة تضم نحو 180 صحفيا من 
منظمات عديدة بينها وكالة األنباء الفرنسية، وشبكة السي 
إن إن، وصحيفة النيويورك تايمز، وشبكة الجزيرة، وغيرها 

من المؤسسات اإلعالمية.

NSO  اإلسرائيليــة تتهــم قطــر وفلسطينييــن بالتشهيــر بهــا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت صحيفة "هآرتس"، امس الجمعة، أّن رئيس 
حكومة االحتالل نفتالي بينت، ووزير خارجيته يئير 
لبيد يدرسان من جديد االتفاق الذي وقعته الشركة 
اإلسرائيلية "كاتسا" )شركة خط النفط أوروبا آسيا( 
لنقل نفط الخليج عبر ميناءي إيالت وأسدود، وصواًل 

للبحر المتوسط.
وذك���رت الصحيفة أن���ه تقّرر عقد اجتماع موس���ع 
للوزارات ذات الصلة، وال س���يما وزارة شؤون البيئة، 
ووزارات الخارجي���ة والمالي���ة والطاق���ة والقض���اء، 
خصوص���ًا في ظ���ل معارضة وزارة البيئ���ة لالتفاق، 
وإلعادة تفعيل أنبوب النفط الممتد من إيالت وحتى 
أسدود، والذي تملكه شركة "كاتسا"، بسبب األضرار 
البيئية الهائلة التي س���بّبها، وعدم قيام الش���ركة 

بإجراءات الصيانة المطلوبة لألنبوب، علمًا أن نشاط 
الشركة كان باألساس حتى نشوب الثورة اإليرانية 

وتوقف إيران عن تصدير النفط ل�"إسرائيل".
وقالت الصحيفة إّن وزي���رة الطاقة الجديدة كارين 
اله���رار، اعترفت، بأّن االتفاق الذي وقعته الش���ركة 
اإلس���رائيلية مع اإلمارات العربية المتحدة، "ال يفيد 
المصالح اإلسرائيلية وال يعود بالفائدة على المواطن 
اإلسرائيلي وال على االقتصاد اإلسرائيلي، وفي حال 

إلغائه لن نرى في ذلك أي ضرر".
ولفتت الصحيفة إلى أّن قرار رئيس حكومة االحتالل 
بإع���ادة النظر باالتفاق، جاء في ظل رفض ومعارضة 
وزيرة شؤون البيئة غيال غمليئيل لالتفاق، إذ بّينت 
الدراس���ات التي قدمتها وزارة البيئة أّن نقل النفط 
اإلماراتي عبر إيالت إلى أس���دود سيس���بب أضرارًا 

بالغة للبيئة، بدءًا من الش���عب المرجانية في ميناء 
إيالت، وحتى مس���ار األنبوب في صحراء فلسطين، 

وصواًل ألسدود.
وقّرر االثنان إجراء دراسة استراتيجية لهذا الملف، 
ووضع مي���زان حس���نات مقابل س���يئات االتفاق، 

وتداعياته الممكنة على "إسرائيل". 
وسبق لجمعيات وهيئات في مجال البيئة أن قدمت 
التماسات للمحكمة اإلس���رائيلية العليا، في شهر 
مايو/أيار الماضي، ضد االتفاق الذي تم توقيعه في 
عهد حكومة بنيامين نتنياهو ف���ي أوج اتفاقيات 
التعاون بين اإلم���ارات ودولة االحتالل، وادعت هذه 
الهيئات أن االتفاق ُوّقع من قبل الشركة المذكورة، 
من دون أن يسبقه بحث رسمي وجاد في الحكومة، 

كما أن الحكومة لم تصادق على االتفاق ولم تقّره.

غزة/ االستقالل: 
أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال 
الخضري أن مش���اركة الرباع الفلس���طيني محمد حمادة 
وتمثيل فلسطين بدورة األلعاب األولمبية بطوكيو »شرف 

عظيم وانجاز رياضي كبير واختراق للحصار اإلسرائيلي.
وقال الخضري في بيان وصل »االس���تقالل« نس���خة عنه 
ام���س الجمعة، إن البطل حمادة )19 عامًا( ينطلق من غزة 
المحاصرة إلى تمثيل فلس���طين في رف���ع االثقال، وهو 
يحمل العزيمة واإلصرار واإلرادة الفلسطينية رغم الحصار 

واالحتالل.
وأش���ار إل���ى أن الظ���روف القاه���رة الت���ي يعانيها كل 

فلسطيني وخاصة في قطاع غزة بفعل إجراءات االحتالل 
لم تمنع حمادة من الوصول إلى مبتغاه ورفع علم فلسطين 

خفاقًا في المحافل الرياضية الدولية.
وتمنى الخضري لحمادة وهو أول العب فلسطيني يمثل 
فلس���طين في هذه اللعب���ة في محفل رياض���ي عالمي، 

تحقيق أرقام قياسية جديدة ومميزة.
وتوجه بالش���كر إل���ى من وقف إلى جان���ب البطل حمادة 
وخاصة الجهود الكبيرة التي بذلها المدرب القدير حسام 
حمادة الذي كان يعمل بإصرار، واستمر في أداء دوره حتى 
وصل للبطولة الدولية التي يتطلع الجميع لتحقيق أرقام 

قياسية عالمية.

والرياضيي���ن  الرياض���ة  أن  عل���ى  الخض���ري  وش���دد 
الفلس���طينيين يواجه���ون صعوب���ات جمة س���واء في 
التدري���ب والتطور داخليًا وكذلك المش���اركات الخارجية 

بسبب االحتالل والحصار واإلغالق واالعتداءات.
ودعا إلى زيادة الدعم والرعاية واالهتمام بجميع المبدعين 
الفلس���طينيين في كافة المجاالت، حيث نمتلك الكثير 
من الشباب الفلس���طيني الواعد الذي يستحق كل رعاية 
وتقدي���ر، وخاصة أنه���م بإمكانيات مح���دودة يحققون 

إنجازات كبيرة على مستويات عربية ودولية.
ويشارك إلى جانب »حمادة« أربعة رياضيين فلسطينيين 

آخرين من الضفة الغربية والقدس.

االحتالل يدرس مجددًا اتفاقية نقل النفط من الخليج

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيلة، امس الجمعة، عن تس���جيل 3 
وفيات و59 إصابة جديدة بفي���روس »كورونا« و191 حالة تعاٍف 

خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وأوضحت الكيلة ف���ي التقرير اليومي حول الحال���ة الوبائية في 
فلس���طين، أن الوفيات الثالث س���جلت في قطاع غزة خالل ال�24 

ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 
بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 0.3% ونسبة 

الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
وبينت أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: »جنين 7، 
طولكرم 5، طوباس 1، نابلس 2، رام الله والبيرة 2، الخليل1، قطاع 

غزة 41«.
وأضافت ان حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »جنين 
9، طولكرم 2، رام الله والبي���رة 5، الخليل 2، بيت لحم 2، ضواحي 

القدس 1، قطاع غزة 170«.
ولفت���ت إلى وج���ود 11 مريضا في غرف العناي���ة المكثفة، فيما 
يعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في الضفة 

الغربية 17 مريضا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس 
»كورونا«، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 

572,344 بينهم 403,313 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

3 وفيات و59 إصابة 
جديدة بفيروس »كورونا« 

في الضفة وغزة 

الخضري: مشاركة الرياضي »حمادة« من غزة بأولمبياد طوكيو إنجاز كبير
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في أثناء حف����ل توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر 
والكيان الصهيوني عام 1978م، قال الرئيس األميركي 
جيمي كارتر: »دعونا نت����رك الحرب جانبًا. دعونا نكافئ 
كّل أبناء إبراهيم المتعطّش����ين إلى اتفاق سالم شامل 

في الشرق األوسط«. 
وف����ي أثناء حفل توقي����ع اتفاقية أوس����لو بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني عام 1993م، 
 أبناء إبراهيم، 

َّ
قال الرئيس األميركي بيل كلينتون »إن

أي نسل إسحق وإس����ماعيل، انخرطوا في رحلة جريئة. 
واليوم حقًا، بكل قلوبنا وأرواحنا، نقدم إليهم السالم«. 
وفي أثناء حفل توقي����ع اتفاقية وادي عربة بين األردن 
والكي����ان الصهيوني عام 1994م، ق����ال الملك األردني 
حس����ين »س����وف نتذّكر هذا اليوم طوال حياتنا ألجل 
م����ن األردنيي����ن واإلس����رائيليين  المس����تقبل  أجيال 
والفلس����طينيين وكل أبناء إبراهيم«. هذا االس����تدعاء 
الس����م إبراهيم – عليه الس����الم – كان أكثر وضوحًا في 
اتفاقي����ة التطبيع بي����ن الكيان الصهيون����ي وكل من 
اإلم����ارات والبحرين ف����ي أيلول/س����بتمبر 2020، عندما 
أطل����ق عليها الرئي����س األميركي دونالد ترامب اس����م 

»اتفاق أبراهام«.
أص����ل الفكرة اإلبراهيمية، الت����ي رافقت كل اتفاقيات 
السالم والتطبيع الس����ابقة، برَز بعد وصول »إسرائيل« 
إلى ذروة قوتها العسكرية والدعم الغربي لها، وإدراك 
 ذل����ك غير كاٍف إلبقائها 

َّ
قادة الغرب والصهيونية أن

في قيد الحياة واس����تمرار وجودها. وه����ذا يحتاج إلى 
تغيي����ر عميق ف����ي ثقافة النخبة الحاكمة والش����عوب 
المحكوم����ة، يكون الدين أحد مكّونات����ه. فجاء التطبيع 
الثقافي لترس����يخ وجود »إس����رائيل« في عقول العرب 

وقلوبهم، بعد ترسيخ وجودها في أرض الواقع. 
وكان����ت الفكرة اإلبراهيمية تطوي����رًا للتطبيع الثقافي 
خذ منحًى عمليًا منذ مطلع األلفية  ليأخذ ُبع����دًا دينيًا اتَّ
الثالث����ة، عندما أرس����لت جامع����ة هارف����ارد األميركية 
فريقًا من الباحثين المتخّصصين إلى منطقة الش����رق 
األوس����ط بإيعاز وتمويل م����ن األوس����اط الصهيونية 
واإلدارة األميركي����ة، في محاولة الختب����ار فرضية وضع 
»إبراهي����م« أداًة لح����ل الص����راع العربي – اإلس����رائيلي 
لمصلح����ة »إس����رائيل«، وإمكان البحث عن المش����تَرك 
الدين����ّي وتوظيفه في َقب����ول فك����رة التعايش معها 
كدول����ة طبيعية في المنطقتين العربية واإلس����المية، 
وم����ن أجل الس����يطرة عل����ى دول المنطق����ة وثرواتها. 
وبذلك، تكون الفكرة اإلبراهيمية بوتقًة لَصهر األديان 
الس����ماوية الثالثة، لَتنتج منها ثقافٌة جديدة تس����مح 
بالتعايش مع »إسرائيل«، كدولة مركزية في المنطقة، 
وتس����مح بالتعايش م����ع أميركا، كدول����ة مهيِمنة على 
المنطقة، وفق مفهوَمي الس����الم اإلسرائيلي واإلسالم 

»األميركاني«.
الس����الم اإلس����رائيلي، الذي جاءت »اتفاق����ات أبراهام« 
لترسيخه، هدفه تثبيت وجود »إسرائيل« دولًة طبيعية 
ومركزية في الوطن العربي– اإلس����المي. وهذا ما أّكده 
رون بونداك، المؤّرخ اإلسرائيلي وأحد مفاوضي اتفاقية 

أوسلو في كتابه »قناة التفاوض السرية.. أوسلو: القصة 
الكاملة«، بقوله: »العملية السياس����ية، والسالم في حّد 
ين. فالغاية النهائية كانت  ذاته، مجرد هدَفين مرحليَّ
وال تزال استكمال مسار إنشاء إسرائيل الذي بدأ بقرار 
الجمعي����ة العامة لألم����م المتحدة ال����ذي يحمل الرقم 

 .»181
والس����الم اإلس����رائيلي هو س����الم من منطل����ق القوة، 
وف����ق مفهوم »الجدار الحدي����دي«، الذي وضعه الزعيم 
 السالم 

َّ
الصهيوني زئيف جابوتنسكي، ومضمونه »أن

يتحّقق بعد أن يشّج الفلسطينيون رؤوسهم بال جدوى 
في الجدار الحديدي. حينها سُيِقّرون بوجود إسرائيل، 
ويتفاوضون معها على أس����اس الواقع الموجود«، ويتم 
 القضية الفلس����طينية، وفق هذي����ن المفهومين، 

ُّ
حل

عبر التس����ليم باألمر الواق����ع اإلس����رائيلي والتعايش 
مع االحت����الل م����ن دون اس����ترجاع الحق����وق الوطنية 

الفلسطينية، أو جزء منها، في الحد األدنى.
والسالم اإلس����رائيلي هو سالم في مقابل السالم الذي 
طرحه نتنياهو، بخالف رؤية المبادرة العربية للس����الم، 
التي طرحت ش����عار »األرض في مقابل السالم«. لذلك، 
ق����ال نتنياهو بعد اتفاقية التطبيع مع اإلمارات، مؤكدًا 
 اتفاقية التطبيع 

َّ
هذا المفهوم اإلسرائيلي للسالم، »إن

مع اإلمارات ُتنهي مبدأ األرض في ُمقابل السالم، والذي 
تعتمد عليه عملية التسوية السياسية في المنطقة«. 
ووّضح هذه الرؤيَة للسالم اإلسرائيلي رئيُس الكنيست 
 السالم ال يتحقق من 

َّ
السابق ياريف ليفين، بقوله: »إن

منطلق بي����ع أرض الوطن، لكن فقط من خالل المصلحة 
المشتركة والمتبادلة في السالم«. 

والس����الم االقتص����ادي ه����و مفه����وم إس����رائيلي آخر 
للس����الم، كما ج����اء في خطة ش����معون بيريز للش����رق 
األوس����ط الجديد، وكم����ا جاء في عن����وان صفقة القرن: 
»س����الم من أجل االزدهار«. ومجملها رش����وة اقتصادية 
للفلس����طينيين، مضمونها الغذاء ف����ي مقابل الوطن، 
والتس����هيالت الحياتية في مقاب����ل »الدولة«. وهدفها 
التعايش مع االحتالل عن طريق تحسين ظروف الحياة 
تح����ت االحتالل. أّما الُخّطة، بالنس����بة إلى العرب، فهي 
طريق للسيطرة االقتصادية اإلسرائيلية على االقتصاد 
العربي، وإيجاد ش����رق أوس����ط مزدهر اقتصاديًا، يكون 
االقتصاد اإلس����رائيلي هو المركز فيه. ومشروع مدينة 

»نيوم«، لألمير محمد بن سلمان، أحُد نماذجه. 
و«اإلس����الم األميركاني«، الذي جاءت »اتفاقية أبراهام« 
لترس����يخه، له وجهان متناقضان ش����كاًل، ومتوافقان 
جوهرًا. الوجه األول تحّدث عنه س����يد قطب في كتابه 
»دراسات إس����المية«، عام 1952م، تحت عنوان »إسالم 
أميركاني«، في قوله: »اإلس����الم الذي يريده األميركان 
وحلفاؤهم في الش����رق األوسط ليس هو اإلسالم الذي 
يق����اوم االس����تعمار، وليس هو اإلس����الم ال����ذي يقاوم 
الطغيان«. وأضاف أنه ليس هو اإلس����الم الذي » ُيعّلم 
 طرد المستعمر 

َّ
الش����عوب أن إعداد القوة فريضة، وأن

فريض����ة«. إذًا، ه����و نمط جديد لإلس����الم تريده أميركا 
من دون ث����ورة على االس����تبداد والطغي����ان، ومن دون 

مقاومة لالحتالل واالس����تعمار، وم����ن دون تصدٍّ للظلم 
والفساد؛ إس����الم َيخضع معتنقوه للهيمنة األميركية 
طواعيًة، ويتعايش أهله مع االحتالل بمحض إرادتهم؛ 
إس����الم يزرع في النفوس القابلية لالستعمار، ويغرس 
في العق����ول الرضى باالس����تحمار، ويرّوض الس����لوك 
على الخضوع لالس����تكبار؛ إس����الم يتخذ م����ن »الفكرة 
فة مدخاًل لالعتراف ب�«إس����رائيل«  اإلبراهيمي����ة« الُمحرَّ
دولًة طبيعية، تس����تمّد ش����رعيتها من الدين، ويكون 

ورًا إلى سيدنا إبراهيم، عليه السالم. 
ُ
انتماؤها ز

»اإلس����الم األميركان����ي« بوجه����ه اآلخ����ر هو اإلس����الم 
 

َّ
التكفيري المتّوحش، الذي أش����ار إليه س����يد قطب بأن
اإلس����الم الذي تريده أميركا هو :« اإلسالم الذي يقاوم 
الش����يوعية«، بمعنى اإلس����الم الذي توظفه أميركا في 
صراعاتها مع اآلخرين لخدمة أهدافها االس����تعمارية، 
وهو اإلسالم المتوحش الذي يكون حاضرًا أينما تحضر 
مصالح أميركا، كما حضر س����ابقًا في أفغانستان لقتال 
الجيش الس����وفيتي أثن����اء الحرب الباردة، الس����تنزاف 
االتح����اد الس����وفيتي وإضعافه، وكما حض����ر الحقًا في 
س����وريا أثناء »ثورات الربيع العربي« الستنزاف الدولة 
الس����ورية وإضع����اف مح����ور المقاومة لصال����ح الكيان 
الصهيوني، وهو  اإلسالم الذي يحّول الصراع بين األمة 
وأعدائها المركزيي����ن )أميركا وإس����رائيل(، إلى صراع 
داخل األمة بعناوين مذهبية وقومية وسياس����ية، وهو 
اإلس����الم الذي يلتقي فيه التطرف الديني والتعصب 
المذهبي والجمود الفكري واالس����تبداد السياسي في 

بوتقٍة واحدة. 
السالم اإلس����رائيلي أخطر من الحرب وأسوأ من القتل.. 
س����الٌم ُيؤبد الخلل في موازين القوى اإلقليمية، وُيخّلد 
الصدع في معايير العدال����ة الدولية، وُيثّبت الظلم في 
انتهاك الحقوق الوطنية.. س����الٌم مفروض بقوِة العدو 
وغطرس����ة أميركا، وبلغ����ِة اإلجبار ومنطق االس����تكبار... 
واإلس����الم األميركان����ي أخطر م����ن اإللحاد وأس����وأ من 
الشرك.. إسالٌم ُيؤّبد الخلل في فهم اإلسالم الحقيقي، 
وُيخّلد الصدع في روح األمة اإلس����المية، وُيثّبت الظلم 
لتاريخ اإلس����الم الُمش����رق... إس����الم مفروض بهيمنة 
الغ����رب وعنجهي����ة أمي����ركا، وبلغِة التس����امح ومنطق 

التصالح. 
الس����الم  م����ن  الب����د  اإلس����رائيلي  الس����الم  ومقاب����ل 
الفلس����طيني، القائم على عودة الح����ق كاماًل ألصحابه، 
بع����ودة أرض فلس����طين إلى ش����عبها، وعودة ش����عب 
فلس����طين إلى أرضه.. الس����الم القائم على إزالة وجود 
الكيان الصهيوني، وتفكيك المش����روع االس����تيطاني 
الصهيوني، وعودة الغزاة المستوطنين إلى البالد التي 
هاج����روا منها... ومقابل اإلس����الم األميركاني بوجهيه: 
االستس����المي التطبيعي والدموي التكفيري. البد من 
اإلس����الم الحضاري القائم على الوس����طية واالعتدال، 
بجوهره اإلنساني، وطبيعته الثورية، ليعود اإلسالم من 
جدي����د روحًا لألمة، وجوهر هويته����ا، ومحرك تاريخها، 
وصانع مجده����ا، ومص����در حيويتها، وُمج����دد فكرها، 

ومفجر ثوراتها.

 أعلنت ش���ركة المثلجات العالمي���ة »بن وجيري« عن 
إيقاف بيع منتوجاتها في المس���توطنات، وقالت إن 
عملها في المناطق الفلس���طينية المحتلة يتعارض 
مع قيمها إلنتاج وتسويق مشتقات الحليب والبوظة. 
وقد أثار هذا الق���رار عاصفة من ردود الفعل الغاضبة 
بين األوس���اط السياسية اإلس���رائيلية، وأدان رئيس 
الوزراء نفتالي بينيت قرار الشركة بشدة، واعتبره قراًرا 
خاطًئا من ناحية تجاري���ة، وأن المقاطعة غير مجدية 
ول���ن تنجح وس���نحاربها ب���كل قوتنا. ف���ي حين قال 
يائي���ر لبيد وزير الخارجية أن القرار هو خضوع مخجل 

لمعاداة الس���امية ولحركة المقاطعة، وكل ما هو خطأ 
بالخطاب المعادي إلسرائيل والمعادي لليهود، نحن 

لن نسكت عنه. 
وتأتي خطوة الش���ركة األمريكية المنتجة والمصنعة 
للحليب وااللب���ان والبوظ���ة، تعبيًرا وتأكي���ًدا واضًحا 
عل���ى رفض االس���تيطان ومخاطره، كون���ه عمال خارج 
القانون، وجريمة ترتكب ضد المناطق الفلس���طينية، 
وان االس���تيطان هو أبرز أمام أي تس���وية سياس���ية. 
وتخشى األوساط السياسية الحاكمة من تنامي حركة 
المقاطعة على أثر هذا الق���رار، وان يكون أداة ضغط 

على الشركات األخرى التي تتعاطى مع المستوطنات 
الفلس���طينية لوقف بيع منتوجاتها للمس���توطنات 

والمستوطنين. 
ويمكن القول، أن القرار الذي اتخذته ش���ركة الحليب 
وااللبان والبوظة األمريكية، هو قرار أخالقي وسياسي 
ش���جاع وجريء، ين���درج في إط���ار القان���ون الدولي، 
والتضامن مع شعب يئن تحت نير االحتالل، ويسعى 
لتجفيف منابع االس���تيطان غير الشرعي، ويكافح من 
أجل الحرية واالس���تقالل وإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة.

اتفاقات أبراهام: سالم إسرائيلي و »إسالم أميركاني« معمول األسرى

عاصفــة البوظــة 

الدكتور وليد القططي
أحالم التميمي

شاكر فريد حسن

للوهلة األولى، قد تظن أّن معمول العيد عند األس���رى يشبه المعمول المتعارف عليه، وفي 
الحقيقة فهو معمول مصنوع بعرق الصمود، والصبر، والش���وق، والكثير من األمل، ومجبول 
بماء الحزن والوجع واآله، وليلة كل عيد في السجون الصهيونية، والتي يقبع فيها حاليا قرابة 
الس���تة آالف أسيٍر وأسيرة، تتحش���ر الدموع في الحناجر، وتدفن قسرًا، كي ال يؤلم أحدهم 

اآلخر، وال تفسد الفرحة بالعيد.
لك أن تتخيل عزيزي القارئ، َكم الوجع الذي ُيعش���عش في خوالج األس���رى، فالعيد يعني 
لهم العائلة، وصالة العيد، معمول األم والزوجة، وحلويات الدار، والس���الم على الجار، والحمد 
لله مع كل الله أكبر، لك أن تتخيل كيف يش���تّقون فرحة العيد برغم وجع الزنزانة، وقس���وة 
الجدران، وضيق المساحة، وكثير من عيون الرقيب الصهيوني تحاصر فرحتهم، كي تئدها 

قبل ميالدها.
يوم وقفة عرفة، يقرر غالبية األس���رى واألسيرات الصيام، ليتمّيز هذا اليوم بتكثيف الدعاء، 
 س���بحته، يردد الله أكبر، والمدقق بطريقة التسبيح، يجد 

ٌّ
عّلها ساعة اس���تجابة، يحمل كل

حركتها سريعة تارة، وبطيئة تارة أخرة، وهذا إن دل فيدل على مستوى تضارب صور الخيال 
في ذهن األس���ير، التي تأخذه أثناء التسبيح للذكريات، هناك حيث كان لراحة البال عنوان 
واحد وهو البيت، وحرية الجسد، وكأنه يقول:« دعيني يا حبات سبحتي أقّلبك بأناملي، أربط 

حبل الوصال الروحي، وأبوح بهمي، بألمي، بجميع أوجاعي«.
مشهد آخر ألسير في يوم عرفة، يسجد طوياًل دون قيام، يخّيل لك أن الله توفاه وهو ساجد، 
لتقترب منه، فتستمع لكالم الدموع، فلدموع األسرى لغة محكّية، وبوح الساجدين بين يدي 
الرحمن، حيث ال قضبان وال سجان وال قيود، يحّلق األسير بكل ما فيه، متناسيًا المكان، ويترك 
لعنان البوح المجال، فتفيض الدمعات سكبًا، وُتنَفث اآلهات من األعماق، لتذوب في الكون، 

وتصعد نحو باريها.
ما زال صوت األسيرة المحررة قاهرة السعدي، يتردد على مسامعي كل عيد رغم حريتنا، كانت 
في زنزانة رقم 2 في س���جن الش���ارون، وقفت ليلة العيد على نافذة زنزانتها، وبدأت تبارك 
ألوالده���ا بالعي���د عبر األثير، بصوٍت مرتفع تقول: » كل عام وإنت���و بخير يمه، كل عيد وإنتو 
سالمين يا حبايبي« ، ثم بكت طوياًل وأبكتنا، فشوق األم األسيرة يضاِعف شوق العازبة، بحكم 
مش���اعرها وفطرة األمومة بداخلها، وقلبها المفصول عن جس���دها، فالجسد مأسور، والقلب 
متعّلق بنسيم األبناء، المشهد الذي يحملنا تلقائيًا لألسيرة األم خالدة جرار، التي توّفى الله 
ابنتها سهى قبل أياٍم معدودة، وترك لها عيد مبتور، ليس للفرحة مكان فيه، ال سّيما بعد أن 
حرمها السجان وداعها، في استهداف متعّمد لقتل المشاعر في المواقف الحساسة، لتبدأ 

خالدة جرار معركة من نوع مختلف، عنوانها دفن الدموع، ورفع الرأس برغم قهر قلب األم.
رغم كل الوجع، وقسوة المؤبد ومرور السنوات الثقيلة، يأبى األسرى واألسيرات إال أن يفرحوا 
بالعيد، فالفرح سّنة مؤكدة، والفرح مقاومة، وكسر إلرادة مصلحة السجون وأهدافها الرامّية 
ل���وأد العيد، ومن طقوس العيد عند األس���رى، صناع���ة معمول العيد، وال���ذي يأخذ جهدًا 
كبيرًا، وقد ُيصنع من الس���ميد إن توفر في بعض الس���جون، أو من لب الخبز بعد إعادة عجنه 
بالماء، تضاف المطيبات للمكّون الرئيس���ي حسب المتوفر، وغالبًا ال تتوفر مادتّي المعمول 
األساسيتين ) المستكة والمحلب( ليستبدلها األسرى بالسكر وزيت القلي والماء، ثّم يغّطى 
الس���ميد أو العجين بقماش لفترة من الوقت حتى يتضاعف حجمه، ووقت صناعته تش���به 
الحفلة، حيث يتجمع األس���رى في مجموعات، وُيحّضر التمر إن توفر أو يس���تبدل بالحلقوم، 
ويتم عجن التمر بالزيت بعد تفريغه من النوى، ويبدؤون بصناعته على شكل دوائر محشّوة، 
باستخدام أغطية الشامبو أو أغطية علب العصير النظيفة، لتتشكل أشكال المعمول الجميلة 
، ثّم ينتقلون ألصعب مرحلة وهي خبز المعمول، والتي تتم باستخدام ) بالطتين(، والبالطة 
في ُعرف األسرى هي غاز كهربائي مدّور الشكل بحجم كف اليد، توضع واحدة تحت صنّية 
المعمول والثانية تعّلق فوقه للتحمير، والتي تس���تغرق ساعة لكل مجموعة بسبب ضعف 

قوة الحرارة ومشّقة المتابعة، حتى تنتهي الكمية جميعها.
وتنتهي صناعة معمول األسرى، ليخرج بحّلة العيد ويزّينه، ولكنه معمول قاٍس جدًا، بسبب 
فقر المكّونات، ويحتاج األسرى لتناوله مع العصير أو الشاي كي يزداد طراوة، ورغم قساوته 
التي تتناغم مع المكان، يظل معمول األس���رى هو حكاية العيد الحلوة، والتي ال يمكن لهم 

أن يتخلوا عنها كل عيد مطلقًا.
 يبدأ األس���رى فجر العيد بالتكبي���رات الجماعية، والتي ال يحترمها الس���جان أبدًا، لتختلط 
التكبيرات بصيحات السجان ونهِره، فيتحّول فجر العيد لمعركة قد تنتهي بضرب األسرى 
وعزلهم وحرمانهم من أجواءه، وفي بعض السجون قد يسمح السجان لألسرى بصالة العيد 
الجماعية في باحة السجن، ولكن بعد أن ُتعرض على رجل المخابرات الصيونية خطبة العيد 
للتدقي���ق، ليحذف الكثير منها، بدعوى أنها تس���عى للتحريض، وهنا يكون التحدي، فقد 
يلجئ األس���ير لالرتجال في خطبة العيد، متكبدًا عواقبها، والتي قد تنتهي بعزل الخطيب، 
وضربه وتفريقه عن المجموع، ولكن يأبى األسرى أن تؤسر كلماتهم كما أجسادهم، ويهون 

العقاب مقابل حرية الكلمة، وتثبيت حق الفرحة بصالة العيد وأجواءه.
ولمالبس األس���رى ف���ي العيد حكاية، إذ يحاولون التزّين بالجدي���د، في ظل عدم توفره لدى 
الغالبية العظمى منهم، ولكن قد تكون بيجامة قديمة كفيلة بصناعة فرحة العيد، أو مالبس 
صالة ألس���يرة، ُتغسل وتنشر قبل العيد ويسّمى حبل الغسيل حينها، بحبل غسيل العيد، 
ُتَعّطر صباح العيد بعطٍر من صناعتهم، مكّون من الماء والقليل من معّطر الغس���يل، لتفوح 
رائحة زكّية، مهمتها قهر الس���جان، والتأكي���د أّن فرحة العيد ال يمكن لهم وأدها برغم الال 

شيء.
ويبقى العيد في السجون الصهيونية، ُمحاَرب بشدة من ِقبل مصلحة السجون، التي تهدف 
لمحو ابتس���امة األس���ير وقهره، وما بين فرحة العيد لدى األس���رى الفلسطينيين والسجان 

الصهيوني، حكاية مقاومة ال تكفي آالف الكتب لترجمتها إلى حروف
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيف���ة »هأرت���س« العبرية، 
الحكوم���ة  إن  الجمع���ة،  ام���س 
اإلس���رائيلية تن���وي المصادقة على 
دخ���ول 15.000عام���ل فلس���طيني 
من الضفة الغربي���ة، للعمل في فرع 

البناء، داخل »إسرائيل«.
وبين���ت الصحيفة أن خطوة الحكومة 
اإلس���رائيلية، جاءت في ظل األوضاع 
للفلسطينيين،  الصعبة  االقتصادية 

وفق تعبيرها.
وذكرت الصحيفة أن هناك »اتصاالت 
غير مباشرة تجري من وراء الكواليس 
اإلس���رائيليين  المس���ؤولين  بي���ن 
األخيرة  األسابيع  خالل  واألميركيين، 
النتش���ال الس���لطة الفلسطينية من 
أزمتها المالية، خاص���ة مع انخفاض 
العوائ���د الضريبي���ة والمس���اعدات 
الخارجية وتس���ارع وتي���رة العجز في 

الموازنة العامة«.

وبحس���ب الصحيف���ة ف���ان القلق 
والوالي���ات  »إس���رائيل«  يس���اور 
المتح���دة م���ن هذا الوض���ع، الذي 
من الممكن أن يلق���ي بظالله على 

األوضاع األمنية في المنطقة.
ونقلت قن���اة »كان« عن وزير التعاون 
اإلقليم���ي عيس���اوي فري���ح قوله إن 
»الحكومة ستقدم يوم األحد المقبل 

وخالل جلستها األس���بوعية اقتراحا 
بمب���ادرة م���ن وزير اإلس���كان زئيف 
إلكي���ن لزيادة ع���دد تصاريح العمل 

للفلسطينيين في مجال البناء«.

هآرتس: »إسرائيل« تنوي المصادقة على 
دخول 15.000 فلسطيني للعمل في فرع البناء

طهران/ االستقالل: 
قرر الرئيس اإليراني حس���ن روحاني الب���دء في عملية تصدير 
النف���ط اإليراني من ميناء جاس���ك جنوب ش���رقي البالد، للمرة 

األولى.
وتم تدش���ين خط أنابيب يصل طوله إل���ى ألف كيلومتر لنقل 
ملي���ون برميل من النفط من ميناء بوش���هر جنوب���ي إيران إلى 

المحطة الجديدة لتصدير النفط في ميناء جاسك.
ووصف روحاني المشروع بالتاريخي، وقال إنه من أكبر مشاريع 
وزارة النف���ط اإليراني���ة، حيث تم إنش���اؤه في ظ���ل العقوبات 
االقتصادي���ة، واعتبر أن التقدم الذي ش���هده القطاع النفطي 

»يظهر فشل الحرب االقتصادية« التي استهدفت بالده.
وقال وزير النفط اإليراني »نمتلك اآلن محطة لتصدير النفط من 

بحر عمان ستزيد من القدرة التصديرية لبالدنا«.
وأضاف الوزير أن تصدير النفط من ميناء جاس���ك سيقلل مدة 

الرحلة بنحو ألف ميل بحري.
ويطل ميناء جاسك على بحر ُعمان، وسيتيح إليران تفادي مرور 

الناقالت عبر مضيق هرمز ومياه الخليج العربي.

ألول مرة.. إيران تبدأ 
في تصدير النفط
 من ميناء جاسك

االستقالل/ وكاالت: 
تراجعت أس���عار النفط الخام قليال في التعامالت 
اآلسيوية، امس الجمعة، بعد صعود على مدى األيام 
الثالثة الماضية، لكنها تتجه لتس���جيل مكس���ب 

أسبوعي بما بين 0.5 -1 بالمئة.
وبحل���ول الس���اعة 7:00)ت.غ(، انخفضت عقود خام 
برنت القياس���ي، تسليم س���بتمبر/أيلول، 23 سنتا 
أو بنس���بة 0.31 بالمئة، لتتداول عند 73.56 دوالر 

للبرميل.
ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط األمريكي، 
تسليم سبتمبر/أيلول أيضا، 24 سنتا أو بنسبة 0.33 

بالمئة، إلى 71.67 دوالر للبرميل.

وشهدت أسواق النفط تقلبات حادة خالل األسبوع، 
تتجاذب���ه عوامل داعمة وأخ���رى ضاغطة، في وقت 
يقف العالم على أعت���اب موجة جديدة من جائحة 
كورونا، مع تزايد أعداد اإلصابات بالفيروس المتحور 

»دلتا«.
وفي مطلع االسبوع، اتفق تحالف »أوبك+« على رفع 
تدريجي لإلنتاج بمليوني برميل يوميا حتى نهاية 
2021، بمع���دل زيادة ش���هرية بمق���دار 400 ألف 

برميل يوميا اعتبارا من أغسطس/آب المقبل.
وإثر االتفاق، هوت أسعار الخام بأكثر من 7 بالمئة، 
اإلثنين، قبل أن تلتقط أنفاسها وترتد صعودا على 

مدى األيام الثالثة التالية.

وسجلت أس���عار الخام الثالثاء واألربعاء والخميس، 
ارتفاعات بنس���بة 4.5 بالمئ���ة و1 بالمئة و2 بالمئة 
عند على الترتيب، مع انفتاح ش���هية المتعاملين 
على المخاطرة وس���ط توقعات بشح اإلمدادات في 

بقية العام.
ولم تكن زيادة أسبوعية مفاجئة في مخزونات الخام 
األمريكية بمق���دار 2.1 مليون برمي���ل، أعلن عنها 

األربعاء، كافية لكبح شهية المتعاملين.
والخميس، ثب���ت صندوق النق���د الدولي توقعاته 
للنمو العالمي عند 6 بالمئة هذا العام، وهي مطابقة 
لتوقعات���ه في أبريل/نيس���ان، وذلك رغم تس���ارع 

اإلصابات بالمتحور »دلتا«.

االستقالل/ وكاالت: 
استقرت أسعار الذهب امس الجمعة، لكنها تتجه ألول انخفاض أسبوعي في 5 
أسابيع، إذ تسبب صعود الدوالر في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي 

العمالت األخرى.
واس���تقر س���عر الذهب في المعامالت الفورية عند 1807.45 دوالر لألونصة، 
بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. والذهب متراجع 0.2 بالمئة منذ بداية 

األسبوع.
في حين استقرت العقود األمريكية اآلجلة للذهب عند 1806.20 دوالر لألونصة.
فيما كان مؤش���ر الدوالر قرب أعلى مستوى له في ثالثة أشهر ونصف الشهر 

مقابل عمالت رئيسية أخرى، ويتجه لالرتفاع األسبوعي الثاني على التوالي.
وقالت »فيتش سولوشنز« في مذكرة: »نتوقع أن يظل الذهب عالقا داخل نطاق 
في األسابيع المقبلة. ومع ذلك، سيظل التضخم محركا رئيسيا ألسعار الذهب 

في األشهر المقبلة، ويدعم األسعار على المدى القريب«.

االستقالل/ وكاالت: 
ازدادت أرب����اح ش����بكة »تويتر« خالل 
الرب����ع الثاني م����ن الع����ام 2021، مع 
وصول عدد المس����تخدمين إلى 206 

ماليين مستخدم.
وتفاعل����ت الس����وق إيجاًب����ا مع هذه 
النتائج، إذ ارتفع سعر سهم »تويتر« 
بنسبة 4,64 في المئة في التداوالت 
اإللكترونية بعد إقفال »وول ستريت«.

اليوميين  ووصل عدد المستخدمين 
الذي����ن يوصف����ون بأنه����م »موّلدون 
للدخل«، أي أنهم معّرضون لإلعالنات 
عل����ى المنصة إل����ى 206 ماليين في 
بارتفاع  أي  نهاي����ة حزيران/يوني����و، 
س����بعة ماليين بين الفصلين األول 
والثان����ي، ف����ي حين كانت الس����وق 

تراهن على بلوغه 205,9 ماليين.
ونس����بت »تويتر« ه����ذا التقدم إلى 
جمل����ة عوام����ل منها التحس����ينات 
التقنية، التي وّفرت للمس����تخدمين 
مزيًدا من التركيز على المحتوى الذي 
إتاح����ة تصنيف  بفضل  يهمه����م، 
مواضيع  مجموعة  وف����ق  التغريدات 

رئيسية تسمى »توبيكس«.

كذل����ك حّس����نت »تويت����ر« قدرتها 
على رصد التغري����دات ذات اللهجة 
القاس����ية أو البذيئة على ما تؤكد، إذ 
غالًبا ما تتعرض النتقادات بس����بب 
نبرة بعض المنش����ورات والتعليقات 

البغيضة.
وس����جلت »تويتر«، أيًضا، زيادة قوية 
في عائدات اإلعالنات بنسبة 17 في 
المئة عن الفصل الس����ابق، وبنس����بة 

الضع����ف تقريًبا )+ 87 ف����ي المئة( 
العام  بالفترة نفس����ها م����ن  مقارنة 
الفائ����ت، إذ وصلت إل����ى 1,05 مليار 

دوالر.
وع����زت الش����بكة االجتماعي����ة هذه 
الزي����ادة جزئًي����ا إلى خالل تحس����ين 
أدوات االس����تهداف اإلعالني، وتلك 

المتاحة للمعلنين حول الفيديو.
ورأى المحلل ف����ي »إي ماركتر«، نظم 

اإلسالم، أن »تباطؤ نمو المستخدمين 
قد يستمر ألن القاعدة كبيرة أصاًل«، 
لكّنه توقع »نمًوا قوًيا آخر في عائدات 

اإلعالنات في الفصل المقبل«.
وبل����غ إجمالي اإلي����رادات 1,19 مليار 
دوالر فيما كان المتوقع 1,06 ملياًرا، 
أما صافي الربح في س����عر الس����هم 
فوص����ل إل����ى 8 س����نتات مقاب����ل 7 

سنتات كانت السوق تتوقعها.

القاهرة/ االستقالل: 
قالت وزارة البترول المصرية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 
رفعت امس أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها 

في أكتوبر2019 عقب استكمال إصالحات للدعم.
وارتفعت أسعار بنزين السيارات كالتالي: 

س���عر البنزين 80 يصبح 6.75 جنيه للتر من 6.5 جنيه، وسعر البنزين 92 
بصبح 8 جنيهات من 7.75 جنيه، وسعر البنزين 95 يصبح 9 جنيهات من 

8.75 جنية.
لكن السلطات المصرية ثبتت سعر بيع السوالر عند 6.75 جنيه للتر، كذلك 

تم تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وقالت الوزارة إن لجنة التس���عير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت 
متوس���طات أسعار خام »برنت« في الس���وق العالمية وسعر صرف الدوالر 
مقاب���ل الجنيه للفترة م���ن أبريل إلى يوني���و 2021 وهما أه���م »مؤثرين 

ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت »في ضوء األوضاع الحالية التي يمر بها 
العالم مثل التذبذب الشديد فى األسعار العالمية وفقا لما يراه العالم من 

أحداث مختلفة مثل كوفيد–19 وتخفيض إنتاج )الخام(«.
والزيادة التي قبلها كانت في نهاية ش���هر أبري���ل الماضي، حينها عزت 
السلطات المصرية رفع أس���عار البنزين الرتفاع أسعار النفط في األسواق 

العالمية.

الذهب يتجه ألول خسارة 
أسبوعية في 5 أسابيع

مصر ترفع أسعار البنزين

انخفاض طفيف ألسعار النفط بعد صعود 3 أيام

إيرادات »تويتر« تصل إلى 1.19 مليار دوالر
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الخرطوم/ االستقالل: 
أكدت الحكومة السودانية أنها تكبدت كلفة اقتصادية 
عالية لمواجه����ة أي تداعيات لعملي����ة التعبئة الثانية 
لس����د النهضة، في حين قال����ت إثيوبيا إنها ال يمكن أن 
توقع على اتف����اق نهائي ألن هذا المفهوم ال يوجد في 

العالم.
وش����دد مص����در مس����ؤول بالحكوم����ة الس����ودانية في 
تصريحات صحفية على أن بالده ليس لديها االستعداد 

لتحمل تلك التكلفة في المستقبل.
وقال المصدر إن السودان ال يمانع من عودة المفاوضات 
بشرط أن تكون بمنهجية جديدة وفي إطار زمني محدد، 
مع ضرورة توس����يع دائرة الوس����اطة لتش����مل األطراف 

الدولية.
وأك����د المس����ؤول الس����وداني أن����ه إذا توف����رت اإلرادة 
السياس����ية الكافية، فإن 6 أشهر فقط كافية للتوصل 
التفاق، مضيف����ا أنهم يعتبرون إع����الن إثيوبيا اكتمال 
عملي����ة الملء الثاني وفق ما هو مخط����ط له مجرد إعالن 

سياسي موجه للداخل اإلثيوبي.
وذك����ر أن تقديراتهم لما تم حج����زه من مياه خالل هذه 
العملية يبلغ بين 3 و4 مليارات متر مكعب، وليس 13.5 

مليار متر مكعب كما كانت تنوي إثيوبيا.

وأكد أن السودان لن يدخر جهدا في التوصل إلى اتفاق 
قانوني شامل وملزم، يضمن تدفقا سلسا وآنيا لمعلومات 
تعبئة وتشغيل الس����د، ويراعي مصالح الجميع، ويحقق 

إلثيوبيا االستفادة من مشروع السد.
من جانبه، أكد المتحدث باس����م الخارجية اإلثيوبية دينا 

مفتي أنه من غير الممك����ن التوقيع على اتفاق نهائي، 
ألن����ه ال يوجد اتفاق قانوني ش����امل ونهائي في العالم، 

على حد تعبيره.
وتابع مفتي أنه بالنس����بة لالتفاق الملزم، فإن إثيوبيا ال 
تمانع في إبرام اتفاق مربح للجميع بشأن ملء وتشغيل 

س����د النهضة، ولكن ال يمكننا توقيع اتفاق نهائي في 
ظل غياب اتفاق قانوني شامل.

وقال إن "م����ا يريدونه في هذا االتف����اق منعنا من إنجاز 
أي مش����اريع، وموقف إثيوبيا واضح في هذا الش����أن منذ 

البداية، لكن يمكننا االتفاق حول التعبئة".
وف����ي وقت س����ابق امس، ق����ال رئيس ال����وزراء اإلثيوبي 
آب����ي أحمد إن التعبئة الثانية لس����د النهضة تمت بحذر 
وبش����كل مفي����د إلنقاص الفيض����ان عن دول����ة المصب 

المباشرة.
ووج����ه آبي أحمد -ف����ي تغريدة على تويتر- رس����الة إلى 
دولتي المصب: الس����ودان ومصر، ج����دد خاللها التأكيد 

على أن س����د النهضة لن يلحق أي ضرر بهما.
ووص����ف رئيس الوزراء اإلثيوبي مش����روع س����د النهضة 
بالمكس����ب والرمز الحقيقي للنمو والتعاون المش����ترك، 
وأشار إلى اكتمال عملية الملء الثاني لسد النهضة في 

20 يوليو/تموز الجاري.
ومن جانب آخر قال قائد سالح الجو اإلثيوبي يلما مرداسا 
إنهم على دراية بالتهديدات الخارجية التي تحيط بسد 
النهضة ومستعدون لردع أي هجوم، وأضاف مرداسا أن 
قواته تقوم بحراسة س����د النهضة على مدار الساعة وال 

تغيب عنه ولو للحظة.

بعد الملء الثاني لسد النهضة.. 

السودان يتكبد تكلفة اقتصادية عالية وإثيوبيا لن توقع على اتفاق نهائي

كابل/االستقالل:
قال المتحدث باس���م المكتب السياس���ي لحركة 
طالبان محم���د نعيم في سلس���لة تغريدات على 
موق���ع التواصل االجتماعي تويتر إن عبد الس���الم 
حنفي نائ���ب رئيس المكتب السياس���ي للحركة 
ش���ارك في اجتماع عبر اإلنترنت مع ممثلي الدول 
األوروبية والواليات المتحدة وبعثة األمم المتحدة 

وقطر.
وأضاف أن حنف���ي أكد أن سياس���ة الحركة تجاه 
الس���الم لم تتغير رغم موقفها القوي على األرض، 
وأنها تفضل ح���ل القضية بالحوار، وأن الحركة لن 
تسمح ألي جماعات باستخدام أراضي أفغانستان 

ضد أمن الدول األخرى.
ودعا حنفي المجتمع الدولي للقيام بدور نشط في 
إعادة إعمار أفغانس���تان، وأكد أن س���يطرة طالبان 
على نح���و 200 مديرية في الش���هرين الماضيين 
هي دليل على الدعم الش���عبي للحركة، مشيرا إلى 
أنها س���تلتزم بحقوق اإلنس���ان والمرأة والتعليم 
والتفاعل مع العالم على ضوء الش���ريعة اإلسالمية 

والمصالح الوطنية.

من جهة أخ���رى، قالت وزارة الدف���اع األفغانية إن 
تصريحات حركة طالبان و«ادعاءها الس���يطرة على 
%90 من حدود البالد مع الدول المجاورة عارية عن 

الصحة تماما«.
وأضاف���ت ال���وزارة أن الق���وات الحكومية تفرض 
سيطرتها على الحدود، وأن ما أعلنته حركة طالبان 

في هذا الشأن »كذب محض«.
وقال فؤاد أمان نائب المتحدث باس���م وزارة الدفاع 
لوكالة الصحافة الفرنس���ية »إنها دعاية ال أساس 

لها«.
وكان���ت طالبان أعلن���ت في وقت س���ابق من يوم 
الخميس اس���تيالءها على أكثر من معبر حدودي 
وعلى مس���احات شاس���عة من األراضي الحدودية 

طوال األسابيع الماضية.
وقال المتحدث باس���م الحركة ذبي���ح الله مجاهد 
في تصريح لوكالة سبوتنيك )Sputnik( الروسية 
إن حركته باتت تس���يطر عل���ى %90 من الحدود 

األفغانية مع دول الجوار.
وأكد مجاه���د أن مقاتلي الحركة يس���يطرون على 

كامل الحدود األفغانية الطاجيكية.

في غض���ون ذلك، أك���د مصدر حكوم���ي أفغاني 
للجزي���رة أن وفدي المفاوض���ات األفغانية اجتمعا 
في الدوحة، وأكدا اس���تمرار المفاوضات وتسريع 

وتيرتها.
وق���ال المص���در إن االجتم���اع الق���ادم لوف���دي 
المفاوضات األفغانية في الدوحة س���يعقد خالل 

أيام، وسيناقش وقف إطالق النار.
وتقود طالبان هجوما ش���امال ضد القوات األفغانية 
من���ذ مايو/أيار الماض���ي، في الوق���ت الذي بدأت 
الق���وات الدولية االنس���حاب النهائي م���ن البالد 
والمقرر أن ينتهي في نهاية أغسطس/آب المقبل.

بيان أميركي
وأول أمس الخميس دعت الواليات المتحدة حركة 
طالبان والحكومة األفغانية إلى »إنهاء العنف فورا، 

والموافقة على وقف إطالق نار دائم وشامل«.
وقالت السفارة األميركية في أفغانستان في بيان 
»ندعو حركة طالب���ان وجميع األط���راف إلى إنهاء 
العن���ف على الف���ور، والموافقة عل���ى وقف دائم 
وشامل إلطالق النار«، حس���ب ما نقلت قناة »طلوع 

نيوز« األفغانية.

الحكومة األفغانية تنفي سيطرة طالبان على 90 % من حدود أفغانستان

دمشق/ االستقالل: 
نقلت وكالة األنباء السورية الرس���مية، فجر الجمعة، عن مصدر عسكري قوله 
إن الدفاع���ات الجوية الس���ورية تصدت فج���ر الجمعة لصواريخ إس���رائيلية 
استهدفت مواقع عسكرية في منطقة القصير في محافظة حمص في وسط 

البالد، في ثاني قصف جوي إسرائيلي على سوريا األسبوع الماضي.
وأكد المصدر العسكري أن "العدو اإلسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا من شمال شرق 

بيروت مستهدفًا بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص" الغربي.
وأضاف "تصدت وس���ائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها 

واقتصرت األضرار على الماديات".
ويعتبر هذا هو القصف اإلسرائيلي الثاني على سوريا خالل األسبوع الماضي، 

بعدما استهداف قصف االثنين الماضي شمال محافظة حلب.
وخ���الل األعوام الماضية، ش���نت "إس���رائيل" عش���رات الغارات في س���وريا، 
مس���تهدفة مواقع للجيش الس���وري وأهدافًا أخرى تقول انها تتبع إلى إيران 

وأخرى لحزب الله.

قصف إسرائيلي على 
مواقع عسكرية سورية 

والدفاعات الجوية تتصدى

بكين/ االستقالل:
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أمس الجمعة، أن الصين 
تدين فرض الواليات المتحدة عقوبات جديدة على كوبا، وتدعو واش���نطن إللغاء جميع القيود 

أحادية الجانب ضد هافانا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية في إحاطة إعالمية: »الصين تدعم جهود كوبا حكومة 
وش���عبا لضمان االس���تقرار االجتماعي، نحن نعارض بحزم أن يس���تغل بلد ما ش���عار الحرية، 
الديمقراطية، وحقوق اإلنس���ان، للتدخل في الش���ؤون الداخلية للدول، فرض عقوبات أحادية 

الجانب، والمؤامرة بهدف الضغط على الدول الثالثة«.
وأشار إلى أنه على الواليات المتحدة دراسة مشاكلها الخاصة مع حقوق اإلنسان بدال من فرض 
عقوبات جديدة والتدخل في شؤون الدول األخرى. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية 
أنه »على الواليات المتحدة، وفقًا لميثاق األمم المتحدة والقواعد األساس���ية للعالقات الدولية، 
إلغ���اء جميع العقوبات األحادية ضد كوبا، وبذل جهود أكثر لتحس���ين العالقات بين الواليات 

المتحدة وكوبا، والمساهمة في االستقرار الدولي واإلقليمي«.

الجزائر/ االستقالل: 
أمرت النيابة العام���ة الجزائرية، الخميس، بفتح 
تحقيق بش���أن تع���رض "مصالح وش���خصيات 
جزائرية" للتجس���س عب���ر برنامج بيغاس���وس 
"اإلس���رائيلي"، وذلك في أعقاب حديث صحيفة 
لوموند الفرنس���ية بأّن األجهزة األمنية المغربية 
وضعت أكث���ر من 6 آالف رق���م هاتف جزائري، 
بينهم سياس���يون وعس���كريون ورؤساء أجهزة 
اس���تخبارات ونش���طاء سياس���يين، في قائمة 
أهداف محتملة لالس���تهداف من خالل البرنامج 

بين عامي 2017 و2019.
من جهته���ا، قال���ت وكال���ة األنب���اء الجزائرية 
الرسمّية، إّن النيابة أمرت "بفتح تحقيق ابتدائي 
للتحري ح���ول "عمليات جوسس���ة تعرضت لها 
مصال���ح الجزائ���ر وتنّص���ت طالت ش���خصيات 
جزائري���ة"، فيما قال النائ���ب العام لدى مجلس 

قضاء الجزائر، إّن "ذلك يأتي على ضوء ما تناولته 
بعض وسائل اإلعالم الوطنية والدولية وتقارير 
واردة ع���ن حكومات بعض ال���دول حول عمليات 
جوسس���ة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت 
طالت مواطنين وش���خصيات جزائرية عن طريق 

برامج تجسس مصممة لهذا الغرض".
وأعرب���ت الخارجي���ة الجزائري���ة ع���ن "قلقه���ا 
العميق إث���ر تقاري���ر ع���ن اس���تخدام المغرب 
برنامج "بيغاس���وس" اإلسرائيلي للتجّسس على 

مسؤولين ومواطنين جزائرّيين".
وقالت وزارة الخارجّية ف���ي بياٍن لها، إّن "الجزائر 
ُتب���دي "القل���ق العميق بعد الكش���ف عن قيام 
س���لطات بعض ال���دول، وعلى وج���ه الخصوص 
المملك���ة المغربّية، باس���تخدام واس���ع النطاق 
لبرنامج التجّس���س المس���ّمى "بيغاسوس" ضّد 

مسؤولين ومواطنين جزائرّيين".

ُيش���ار إلى أّن وس���ائل إع���الم عالمي���ة، بينها 
صحف "واش���نطن بوس���ت، الغارديان، لوموند"، 
قالت ف���ي تحقيٍق لها األح���د الماضي، أّن أرقام 
هوات���ف كانت "على قائمة تض���م أكثر من 50 
ألف رقم تتركز في البلدان المعروفة بممارس���ة 
مراقبة عل���ى مواطنيها"، وم���ن المعروف أنهم 
برنام���ج  ترخ���ص  لش���ركة NSO التي  عم���الء 
وكبار  اإلرهابيين  التجس���س Pegasus لتعقب 

المجرمين.
وأش���ارت صحيفة واش���نطن بوس���ت إل���ى أّن 
"التحقي���ق الذي ُأجرى بمس���اعدة منظمة العفو 
الدولي���ة و"فوربدن س���توريز"، وهي مؤسس���ة 
صحفية غي���ر ربحية مقرها باريس، فقد تمكنت 
من التعرف على أكثر من 1000 شخص في أكثر 
من 50 دولة من خ���الل البحث ومقابالت في أربع 

قارات..".

الجزائر تعلن فتح تحقيق بشأن التجسس عبر برنامج بيغاسوس »اإلسرائيلي« الصين تدين العقوبات األمريكية 
الجديدة ضد كوبا وتدعو لرفعها فورًا
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غزة/ محمد العقاد: 
ُتفتتح مس���اء اليوم الس���بت منافس���ات دوري الدرجة 
الممتازة واألولى من الجولة السادس���ة عشر في قطاع 
غزة، والجولة الثانية عشر من الدرجة الثانية والخامسة 
من الدرجة الثالثة، وستكون هذه المنافسات قوية جًدا.

ويصط���دم فريق خدمات رفح بطل الموس���م المنصرم 
الذي يحتل المركز السادس على جدول الترتيب برصيد 
22 نقط���ة بنظيره الجالء المتواجد في المركز العاش���ر 
برصيد 12 نقطة، وذلك على أرضية ملعب فلس���طين 

بمدينة غزة بدوري الدرجة الممتازة.
الماتدور الرفحي لم يظهر بالمس���توى المطلوب حتى 
اللحظة في المسابقة، فهذا ليس مركزه المعهود عليه، 
لذا سيبذل أقصى جهد اليوم من أجل تحقيق االنتصار 
والعودة من جديد إل���ى الطريق الصحيح للتقدم أكثر 

على جدول الترتيب.
أما الجالء الذي يخوض المنافس���ات في الدوري الممتاز 
ألول م���رة بع���د أن صعد إليها، يس���عى إل���ى تحقيق 

االنتصار هو األخر من أجل الهروب من شبح الهبوط.
وعلى الجانب األخر، يستقبل ملعب اليرموك مباراة قوية 
تجمع بين خدمات الش���اطئ الذي يحتل المركز الثامن 
برصي���د 20 نقطة بنظيره التف���اح الرياضي األخير أي 

الثاني عشر برصيد 9 نقاط بالممتازة.
»البحرية« أنهى تحضيراته لهذه الموقعة بتركيز عاٍل 
فهو يعلم قوة اللقاء الس���يما أن كالهما يريد االنتصار 

من أجل التقدم أكثر على جدول الترتيب، ولكن التفاح 
يحتاج النقاط الكاملة بشكل أكبر بكونه يقع في القاع 

ويعاني األمرين.
وفي دوري الدرجة األولى، يس���تضيف ملعب الشهيد 
محمد الدرة مباراة قوية وديربي الوس���طى بين فريقي 
خدمات النصي���رات ثالث جدول الترتي���ب برصيد 25 

نقطة والمغ���ازي المتواج���د في المركز الثاني عش���ر 
واألخير برصيد 12 نقطة.

ويبح���ث خدمات النصي���رات الطامح ب���أن يتواجد في 
ال���دوري الممتاز بالموس���م المقبل من خ���الل تحقيق 
االنتصار من أجل الضغط على المتصدر األهلي برصيد 
27 نقطة والزوايدة الثاني برصيد 26 نقطة، حيث يدرك 

بان انتصاره اليوم سيجعله يتربع على جدول الترتيب 
مؤقًت���ا، على أمل بأن يس���قط األول أو الثاني أو كالهما 

مًعا.
بينم���ا المغ���ازي يعان���ي األمرين هذا الموس���م، فهو 
س���يحاول بكل الطرق عدم التفري���ط بالنقاط الكاملة، 
للهروب من عن���ق الزجاجة والخطر ال���ذي يلتف حول 
رقبت���ه، ولكن هذا يحت���اج منه القتال ببس���الة داخل 

المستطيل األخضر لتحقيق ذلك.
وفي نفس الس���ياق، يحتضن ملعب خانيونس البلدي 
مباراة قوية تجمع بين غزة الرياضي رابع جدول الترتيب 
برصيد 24 نقطة وخدمات خانيونس التاسع برصيد 18 

نقطة في الدرجة األولى.
ويطمح غزة الرياضي اليوم بأن يعود إلى الديار بالنقاط 
الكامل���ة من أجل التق���دم أكثر على ج���دول الترتيب 
واالستمرار في المنافسة بقوة على العودة إلى الدرجة 
الممت���ازة بس���رعة، بينم���ا خدم���ات خانيونس يرغب 
في تقديم مس���توى مميز يليق به، يسعى من خالله 

الهروب من القاع إلى المناطق األمنة.
وفي الدرجة الثانية يواجه فريق الوفاق نظيره خدمات 
جباليا على أرضية ملعب بي���ت حانون الرياضي، بينما 
بالدرج���ة الثالث���ة يقابل حطين نظي���ره اليرموك على 

أرضية ملعب بيت الهيا وكالهما بفرع غزة والشمال.
الجدي���ر بالذكر أن جمي���ع اللقاءات س���تقام في تمام 

الساعة الخامسة والنصف بتوقيت فلسطين.

مواجهات قوية وحاسمة في الدوري الغزي بدرجاته المختلفة

مدريد/ االستقالل: 
كشف تقرير إس���باني، عن تطور جديد بشأن إمكانية 
انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، إلى 

صفوف أتلتيكو مدريد.
وحسب برنامج »الش���يرنجيتو« اإلسباني، فإن شقيقة 
ووكيل���ة جريزمان تخطط لعقد اجتماع مع مجلس إدارة 

برشلونة، من أجل مناقشة انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.
وتحدثت بع���ض التقارير ع���ن إبرام صفق���ة تبادلية 
بين الناديي���ن، ينتقل بموجبها س���اؤول نيجويز إلى 
صفوف البارسا، مقابل عودة جريزمان مجدًدا إلى النادي 

المدريدي.
ويرغب الن���ادي الكتالوني ف���ي التخلص من مهاجمه 
الفرنس���ي، لتقليص ميزانية الرواتب ف���ي ظل األزمة 

المالية التي يمر بها جراء جائحة فيروس كورونا.
وألمح خوان البورتا، رئيس نادي برشلونة، في تصريحات 
مؤخًرا إلى إمكانية رحيل جريزمان عن الفريق الكتالوني 

هذا الصيف.

باريس/ االستقالل:
رفض الفرنسي بول بوجبا، العب وسط مانشستر يونايتد، 

عرًضا جديًدا لالستمرار مع الشياطين الحمر.
وينته����ي عقد بوجبا م����ع مانشس����تر يونايتد في صيف 
2022، ويرغ����ب النادي اإلنجليزي ف����ي االحتفاظ بخدمات 

العبه الفرنسي.
ووفًقا لصحيفة »ص����ن« البريطانية، فإن بوجبا رفض عرًضا 
من مانشس����تر يونايتد لتمديد عق����ده، مع زيادة راتبه من 

250 إلى 350 ألف جنيه إسترليني في األسبوع.
وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يستهدف الحصول على 

50 مليون جنيه إسترليني، حال رحيل بوجبا هذا الصيف.
وأوضحت أن باريس س����ان جيرمان، يع����د أبرز الراغبين في 
ضم بوجبا ف����ي الميركاتو الصيفي الحال����ي، لكن ال يرغب 
النادي الفرنسي في دفع ما يزيد عن 40 مليون إسترليني.

وذكرت »صن« أن مينو رايوال، وكيل بوجبا، ناقش بالفعل، 
الشروط الش���خصية لعقد الالعب الفرنسي مع باريس 

سان جيرمان.

بوجبا يرفض عرض مانشستر يونايتدتطور جديد بين برشلونة وجريزمان

لندن/ االستقالل:
يتطلع ليفربول إلى التعاف���ي من محاولة كئيبة إلى حد ما لالحتفاظ 
بلق���ب ال���دوري اإلنجليزي الممتاز الموس���م الماض���ي، وربما محاولة 
استعادة اللقب هذا الموس���م، ولكن ربما يكون من دون أهم العبيه، 

والمقصود هنا النجم المصري محمد صالح.
في األثناء، تعاقد ليفربول مع العب واحد فقط حتى اآلن هذا الصيف، 
قادما من فريق ليبزيغ األلماني، وهو المدافع إبراهيما كوناتي، البالغ 
من العمر 22 عاما، والذي يتوق���ع أن يوفر تغطية في المنطقة التي 

أثبتت أنها مكلفة آلمال ليفربول في اللقب الموسم الماضي.
والموسم الماضي، شهد ليفربول أزمة جراء إصابة المدافعين الثالثة 
المتميزي���ن في االختيار األول للمدرب األلمان���ي يورغن كلوب، وهم 
فيرجي���ل فان ديك وجو غوميز وجويل ماتيب، الذين جلس���وا فترات 
طويلة على مقاعد البدالء، مما أجب���ر كلوب على االعتماد على العبين 

شباب غير مثبتين مثل نثانيال فيليبس وريس ويليامز.
ورغم أنهم قدموا أداء جيدا في جميع االختبارات التي تعرضوا لها في مباريات 
"الريدز"، إال أن كوناتي س���يضيف تجربة دوري أبطال أوروبا إلى خط دفاع الريدز 

الذي سيشعر بسعادة غامرة بعودة أمثال فان ديك وغوميز وماتيب.

ومع ذلك، بمجرد عودة ثالثة من النجوم، قد يخس���ر ليفربول مجموعة أخرى من 
العبي الفريق األول األساسيين.

يمك���ن القول إن محمد صالح هو أفضل العب في الدوري اإلنجليزي الممتاز منذ 
عودته إلى إنجلترا بعد فترة قضاها في روما، ولكن يقال إنه حريص على تعزيز 

ملفه الشخصي بشكل أكبر.
هذا على األق���ل، وفقا لما قاله دين جونز م���ن "فوتبول تيراس 
بودكاست"، الذي أوضح أنه في الواقع قد يكون مناسبا لليفربول 

بيع النجم اآلن، الذي يقترب من عمر 30 عاما.
وأوضح جونز: "من المنطقي بالنسبة لهم أن يستفيدوا من محمد 
صالح، تماما كما أنه يتجاوز ذروته ويعيد استثمار هذه األموال 

في العب ما يمكن الحصول عليه لمدة 5 أو 6 أو 7 سنوات."
وأضاف أن "محمد صالح طموح للغاية، وبينما كان يحب أن يكون 
في ليفربول، ال يرى أن هذه نهاية رحلته.. هذا هو الس���بب في 
أنه بدأ في إجراء مقابالت في السنة الماضية، ملمحا إلى الخطوة 
التالية بالنس���بة له. هذا ليس بدافع ع���دم االحترام، إنه مدفوع 
تماما بحقيقة أن���ه يريد أن يتم االعتراف به على أنه ضمن فئة 

أفضل الالعبين."
وتابع قائال: "يجب أن يعرف أي ناد س���يحصل على ذلك.. أعتقد 
أنه من الناحية المثالية يرى ذلك في مكان ما مثل برشلونة أو ريال مدريد، لكن 
من غير الواضح ما إذا كانت هذه الس���بل ستفتح بسبب األوضاع المالية في كال 

الناديين."

محمــد صــالح يميــل إلــى مغــادرة األنفيلــد
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مس����اء امس الجمعة فتى )16 عاما( خالل 
مواجهات مع االحتالل بقرية النبي صالح 
ش����مال غرب مدينة رام الله وسط الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال الناش����ط في مجال حقوق اإلنسان 
ب����الل التميمي في تصريح����ات صحفية 
إن قوة من المش����اة اقتحمت وسط القرية 
وشرعت بإطالق القنابل الغازية والرصاص 
المعدن����ي، حي����ث تصدى لها عش����رات 
الش����بان ورش����قوها بالحج����ارة، ث����م قام 
االحتالل بصورة مفاجئة بإطالق الرصاص 
الحي ما أدى إلصابة فتى بالرصاص الحي 
أسفل الظهر وخرجت الرصاصة من بطنه.

وأض����اف أن الفت����ى أصيب من مس����افة 
قريبة خالل المواجهات، ما تس����بب بحالة 
نزي����ف كبيرة وج����رى نقله لمستش����فى 
سلفيت، بعد قيام االحتالل بإغالق البوابة 
الشرقي  المدخل  المقامة على  الحديدية 

للقرية.
القري����ة مواجهات أس����بوعية  وتش����هد 
ض����د االس����تيطان، ورفض����ا لمح����اوالت 
المس����توطنين الس����يطرة على أراض في 

القرية والسيطرة على عيون الماء.
األحم����ر  اله����الل  ق����ال  جهت����ه،  وم����ن 
الفلس����طيني مس����اء ام����س الجمعة، إن 
طواقم����ه تعاملت م����ع 320 إصابة خالل 
مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي 
في بل����دة بيت����ا وقرية أوصري����ن جنوب 

نابلس.
وذكر الهالل األحمر ف����ي بيان له، أن من 
بين اإلصابات، 21رصاص حي، 68 مطاط، 
195 غاز،11حروق، 25س����قوط وإصاب����ات 

مباشرة بقنابل الغاز.
وأش����ار إلى تعرض س����يارتي اس����عاف 

إلصاب����ات، أدى إلى تحطم زج����اج جانبي 
الهي����كل  وإصاب����ة  الس����يارات  إلح����دى 

بالرصاص المطاطي.
وتش����هد بل����دة بيت����ا مواجه����ات يوميًا 
منذ أكثر من ش����هرين، ضم����ن فعاليات 
ب����ٔورة »جفعات  ٕاقام����ة  احتجاجي����ة ضد 
افيت����ار« االس����تيطانية عل����ى قمة جبل 

صبيح.
وأقيمت المس����توطنة عل����ى جبل صبيح 
مطل����ع ماي����و/ أي����ار المنقض����ي، »كأول 
مس����توطنة« ف����ي بيتا بع����د 5 محاوالت 

فاشلة طوال أكثر من 30 عامًا.
ق����وات االحتالل  وارتق����ى خ����الل قم����ع 
الشعبية  المقاومة  فعاليات  اإلسرائيلي، 
عل����ى جبل صبيح، خمس����ة ش����هداء، إلى 

جانب إصابة المئات بجروح مختلفة.
جنديي����ن  اصي����ب   ، الس����ياق  وف����ي 
»إس����رائيليين«، ام����س الجمع����ة، بجروح 
خالل مواجهات عنيفة اندلعت ظهًرا قمع 
خالله الجيش الفلس����طينيين قرب البؤرة 
االستيطانية أفيتار الجاثمة على أراضي 
المواطنين قرب بل����دة بيتا جنوب نابلس 

شمال الضفة المحتلة.
وذك����ر اإلع����الم العبري، إصاب����ة جنديين 
عقب قمع جي����ش االحت����الل المواطنين 
المناهضين لسياس����ات االستيطان على 
جب����ل صبيح وغي����ره في مناط����ق الضفة 

المحتلة.
وفي بيت دجن، أصيب س����بعة مواطنين 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى 
جانب العشرات بحاالت اختناق، جراء قمع 
قوات االحتالل لمس����يرة سلمية احتجاًجا 
عل����ى إقامة بؤرة اس����تيطانية في أراضي 

قرية بيت دجن شرق نابلس.

الرص����اص  االحت����الل  ق����وات  وأطلق����ت 
وقنابل  بالمط����اط،  المغل����ف  المعدن����ي 
الغاز المس����يل للدموع صوب المشاركين 
بالمسيرة، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم 
بالرص����اص المعدني المغل����ف بالمطاط 
وج����رى نقل أحده����م إلى المستش����فى 
لتلقي العالج، والعشرات بحاالت اختناق.

وكان مئ����ات المواطني����ن ش����اركوا ف����ي 
المسيرة، التي خرجت بعد صالة الجمعة 
من وس����ط القرية باتج����اه األراضي التي 
تم االس����تيالء عليها، بدع����وة من اللجنة 
الش����عبية للدفاع ع����ن األراضي في بيت 
الفصائل����ي  التنس����يق  ولجن����ة  دج����ن، 
ف����ي نابل����س، وهيئ����ة مقاوم����ة الجدار 
واالس����تيطان، حيث تش����هد قرية بيت 
دج����ن كل ي����وم جمع����ة مواجه����ات مع 
ق����وات االحتالل، في األراض����ي المهددة 

باالستيالء عليها.
وفي كف����ر قدوم، أصيب ام����س الجمعة، 
عشرات المواطنين، بحاالت اختناق، جراء 
االحتالل اإلسرائيلي مس����يرة  قوات  قمع 
كفر قدوم السلمية األسبوعية المناهضة 
القرية   والمطالبة بفتح شارع  لالستيطان 

المغلق قبل 17 عاما.
الج����دار  مقاوم����ة  هيئ����ة  وأفاد مدي����ر 
واالستيطان ش����مال الضفة الغربية مراد 
ش����تيوي، بأن جن����ود االحت����الل هاجموا 
المشاركين في المس����يرة بعد انطالقها، 
بقنابل الغ����از واألعيرة المعدنية المغلفة 
بالمطاط، ما أدى لوقوع عشرات اإلصابات 

باالختناق.
بع����د صالة  انطلقت  المس����يرة  وكان����ت 
الجمع����ة من مس����جد عمر ب����ن الخطاب 
بمشاركة واس����عة من المواطنين، الذين 

باس����تمرار  المن����ددة  الش����عارات  رددوا 
اعتداءات االحتالل والمس����توطنين بحق 

شعبنا في مختلف المحافظات.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي 
ام����س الجمعة، ُمتضامًن����ا أجنبًيا، وقامت 
قوات االحت����الل ومس����توطنيه باالعتداء 
بالض����رب الُمبرح على الُمش����اركين خالل 
قم����ع فعالية ش����عبية ضد االس����تيطان 
وإقامة بؤرة استيطانية بمنطقة “الرأس” 
غرب مدينة سلفيت، ومنع الُمشاركين من 

اقامة الصالة في المنطقة الُمصادرة.
في وقت س����ابق أصيب مواطن بالرصاص 
المعدن����ي المغل����ف بالمط����اط، واعتقل 
ثالثة آخرون، خالل اقتحام قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، بلدة بيتا جنوب نابلس، فجر 

امس الجمعة.
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل 
اقتحمت بل����دة بيتا، وإثر ذل����ك اندلعت 
الرصاص  أطلق����ت خالله����ا  مواجه����ات، 
المعدن����ي المغل����ف بالمط����اط وقناب����ل 
الصوت تجاه الش����بان، ما أدى إلى إصابة 

مواطن بعيار معدني في الفم.
وأضاف����ت المص����ادر ذاته����ا أن ق����وات 
اعتقلت ثالث����ة مواطنين خالل  االحتالل 
اقتحامه����ا بيت����ا، وهم: حس����ام معالي، 

وجالل دويكات، وحراء حمايل.
فيما ش����ّيعت عائلة التميمي، فجر أمس 
الجمع����ة، جثم����ان نجلها الش����هيد عبد 
المطل����ب الخطيب التميم����ي عقب صالة 
الفجر في المسجد األقصى المبارك وسط 
شروط مقيدة فرضتها سلطات االحتالل.

 واستش����هد الخطيب، قبل عدة أيام، في 
مركز تحقيق وتوقيف »المسكوبية« في 

القدس.

 يذكر أن الشاب الخطيب يبلغ من العمر 
)43 عامًا( وهو من سكان مخيم شعفاط، 

متزوج وله أربعة أطفال وزوجته حامل.
وق����ال الناطق باس����م حرك����ة حماس عن 
مدينة القدس محمد حمادة: إن االحتالل 
فرض على عائلة الشهيد الخطيب دفنه 
تح����ت جن����ح الظ����الم وقبل موع����د صالة 
الجمع����ة؛ كي ُيخفي جريمت����ه ويحّد من 

التفاعل الشعبي مع القضية. 
وكان حمادة قد حمل االحتالل مس����ؤولية 
الخطي����ب، في س����جن  الش����اب  إع����دام 
المس����كوبية بعد تعرضه للضرب المبرح 
م����ن ق����وات االحت����الل أثناء وج����وده في 

زنزانته.
وفي وقت الحق من مس����اء امس الجمعة، 
ش����يعت جماهير مخيم عقبة جبر بأريحا 
جثمان الش����هيدة ابتس����ام كعابنة في 
مقب����رة المخيم بع����د القاء نظ����رة الوداع 

والصالة عليها.
واستلم ذوو الشهيدة جثمانها بعد افراج 
س����لطات االحتالل عنه مس����اء امس على 
المدخل الجنوبي لمدينة أريحا وتم نقله 

الى المستشفى الحكومي.
)27 عاما(،  واستشهدت األسيرة كعابنة 
وهي من مخيم عقب����ة جبر في أريحا، في 
الثاني عش����ر من حزي����ران الماضي على 
حاجز قلنديا العس����كري ش����مال القدس 
المحتلة، بعد أن أطلق جنود االحتالل النار 
عليها، وتركوه����ا تنزف على األرض، وتم 

احتجاز جثمانها.
والش����هيدة كعابن����ة أم لطفل، وأس����يرة 
محررة كان����ت قّوات االحت����الل اعتقلتها 
بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2015، وحكمت 

عليها حينها بالسجن 18 شهرا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اصي����ب 1263 ش����خًصا بفي����روس كورونا 
بحس����ب ما بّينت معطي����ات وزارة الصّحة 
اإلس����رائيلية، امس الجمع����ة، ليرتفع عدد 
المصابي����ن منذ مطل����ع تموز/يوليو الجاري 

إلى 15730.
وأجري 71 ألف فح����ص كورونا أول أمس، 
ما يعن����ي أن نس����بة اإلصاب����ات إلى عدد 

الفحوصات هو 1.83%.
ويخضع من بين المصابين 167 ش����خًصا 
للع����الج في المش����افي، منهم 81 توصف 
حاالتهم بالخطي����رة، بارتفاع بأكثر من 20 

حالة منذ بداية األسبوع.
وألول مّرة منذ أشهر، يتخّطى عدد المرضى 

النشطين بالفيروس ال�10 آالف حالة.
وأول أمس، الخميس، أعلن رئيس الحكومة 
اإلس����رائيلية، نفتالي بيني����ت، عن فرض 
تقيي����دات على غي����ر الحاصلين على لقاح 

كورون����ا، ويقّدر عددهم بمليون ش����خص، 
منه����ا أن تك����ون فحوص����ات كورونا على 

حسابهم الشخصي.
وهاجم بينيت غير الحاصلين على اللقاح، 
قائال إنهم "يعّرضون صّحتهم ومحطيهم 
وحري����ة كل مواطن����ي إس����رائيل للخطر"، 
وأضاف أن العلم بّين أّن "اللقاحات ناجعة 

وآمنة".
واإلجراءات هي، وف����ق بينيت، عدم دخول 
غي����ر الحاصلي����ن على اللق����اح على قاعات 
الس����ينما والمس����ارح ودور العب����ادة وألّية 
فعاليات جماعية أخرى فيها أكثر من 100 
ش����خص دون عرض فحص كورونا سالب، 

ا من الثامن من آب/أغسطس المقبل. بدًء
كما صادقت اللجنة الوزارية لمتابعة شؤون 
كورونا )"كابينيت كورونا"(، الخميس، في 
خت����ام اجتماعها على أن تدخل "الش����ارة 

الخضراء" حيّز التنفيذ األسبوع المقبل.

كما قّرر الكابينيت منع الس����فر إلى تركيا 
ا من  وبريطاني����ا وقب����رص وجورجي����ا ب����دًء

األسبوع الحالي.
بف����رض  تقض����ي  الخض����راء"  و"الش����ارة 
التجمعات  المشاركين في  تقييدات على 
فوق 100 ش����خص، وحصرها بالمتعافين 
من الفي����روس أو بالحاصلين على جرعتي 
لق����اح أو بعرض نتائج س����لبية لفحوصات 

كورونا.
وهدف السياس����ات الحكومي����ة الجديدة 
ه����و "التعايش" مع الفيروس، بحس����ب ما 
نقل موقع "واينت" عن المس����تندات التي 
يناقش����ها الوزراء، أي الوص����ول إلى وضع 
يكون فيه االقتصاد مفتوًحا مع "اس����تمرار 
والحم����الت  والتطعيم����ات،  الفحوص����ات 
التوعوية واإلنفاذ، باإلضافة إلى االستمرار 
ف����ي الحي����اة العادي����ة، مع أق����ّل عدد من 

التقييدات"

الصحة اإلسرائيلية: ارتفاع كبير في الحاالت الخطيرة جراء كورونا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بحث���ت حكومة االحت���الل »اإلس���رائيلية« مع الوالي���ات المتحدة 
االمريكي���ة، مب���ادرات اقتصادي���ة واجتماعية لتقوية الس���لطة 

الفلسطينية.
وأكد وزير حرب االحتالل بيني غانتس في تغريده له على »تويتر«: 
أمس الجمع���ة: »التقيت ه���ذا الصباح)امس( م���ع القائم بأعمال 

السفير األميركي في إسرائيل ،مايكل راتني«.
وناقش أهمية المبادرات االقتصادية واالجتماعية لتقوية السلطة 
الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة، كما 

يضيف غانتس.
وأش���ار وزير الحرب »اإلسرائيلي«، إلى أنه في مواجهة التهديدات 
األمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي ال تتزعزع بين الواليات المتحدة 

و«إسرائيل« أمر حيوي«.
وشّدد غانتس، على أنه »إسرائيل« العمل مًعا لمواجهة التحديات 

المحلية واإلقليمية.

المحافظة الوسطى/ االستقالل: 
أطلقت قوات االحتالل، أمس الجمعة، نار رشاش���اتها تجاه األراضي 

الزراعية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بأن جنود االحتالل المتمركزين شرق دير البلح فتحوا 
النيران ص���وات أراضي المواطنين، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو 

أضرار.

الخليل/ االستقالل: 
رفضت عائلة بنات، مس���اء ام���س الجمعة، االعتذار 
الذي قدم���ه رئيس هيئة الش���ؤون المدنية وعضو 
اللجن���ة المركزي���ة لحركة فتح عل���ى حادثة اغتيال 

المعارض السياسي نزار بنات.
وقال غسان بنات الشقيق األكبر للمعارض نزار بنات 
في تصريح���ات صحفية إن العائلة ترى أن االعتذار 
يهدف لتبرير الموقف العام للس���لطة الفلسطينية 
أمام وس���ائل اإلعالم الغربي���ة واألمريكية على وجه 

الخصوص ويهدف إلى التستر على الجريمة.
وأضاف: »هذا االعتذار جاء متأخرًا وبالتالي مرفوض 
بالنس���بة للعائلة جمل���ًة وتفصي���اًل، إذ أن العائلة 
تطلب أن يكون االعتذار عبر وسائل اإلعالم الرسمية 
والمحلية والعربية وأن يكون بش���كل معلن ورسمي 
وباللغ���ة العربي���ة ال أن يك���ون موجه���ًا في حديث 
صحافي«. وأشار بنات إلى أن العائلة ستصدر موقفًا 
رس���ميًا ظهر يوم غٍد السبت بش���أن حديث حسين 
الشيخ األخير. وكان الشيخ قال في حديث لمؤسسة 

أمريكي���ة: »أود أن أقدم التعازي ألس���رته وأن أعتذر 
لهم على ما حدث، لقد كانت حادثة مؤسفة جدا«.

وأض���اف: »باس���م الرئيس الفلس���طيني أب���و مازن 
)محمود عباس( وباسم الس���لطة الفلسطينية أقدم 

اعتذارنا عن ما حدث، ونعتبره مأساة«.
وأردف: »م���ا حدث ال يمكن قبوله أبدا حتى في وقت 
الفوضى، لكن ه���ذا قد يحدث في أي بلد في العالم 
يمكن لخطأ كهذا أن يحدث في أمريكا وفرنس���ا وأي 

بلد آخر في العالم«.

االحتالل يبحث مع الواليات 
المتحدة مبادرات لتقوية السلطة

االحتالل يطلق النار صوب أراضي 
الموطنين شرق دير البلح

عائلة بنات ترفض اعتذار حسين الشيخ 

مئات الإ�صابات ..
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بغداد/ االستقالل: 
منذ الوهلة األولى إلنتشار فيروس كورونا، حذرت منظمة الصحة العالمية 
من تفش���ي فيروس كورونا و كان ابرز النصائح ارتداء الكمامة في األماكن 
المغلقة و االبتع���اد تماما عن مرضى كورونا حت���ى ال ينتقل المرض بين 

مجموعة من البشر . 
تداول رواد التواصل االجتماعي صورة أثارت استياء الرواد بسبب التفاف أسرة 

مريض حول سريره في غرفته داخل مستشفى العزل في العراق . 
أثارت الصورة غضب و استياء عدد كبير من الرواد على موقع التغريدات تويتر ، 
بعدما نشرت عائلة عراقية صورتهم مع أحد ذويهم داخل غرفته في مستشفى 

العزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا . 
أصيب المتابعين بحالة من الصدمة بعدما ش���اهدوا تلك الصورة، مؤكدين أن 
التفاف تلك األسرة حول لمريض المعزول في نفس الغرفة و تناولهم من نفس 
األطباق التي يتناول فيها طعامه يمثل كارثة للمحيطين بهم وتس���ائلوا عن 
مسئولي المستش���فى عن الطريقة التي سمحوا بها لتلك األسرة بالدخول من 

خاللها إلى غرفة العزل . 
جدير بالذكر أن رواد تويتر طالبوا بإقالة مدير المستشفى و فتح تحقيق عاجل 
في تلك الواقعة و إعفاء المسئول عن تلك الكارثة في المستشفى من منصبه .

العراق.. إقامة مأدبة طعام 
في حجرة مصاب بكورونا

 ) APA images (   جتهيز "الكباب" باأحد املطاعم يف مدينة غزة

ستوكهولم/ االستقالل: 
ذكرت تقارير إعالمية أن س���جينين بأحد السجون 

السويدية احتجزا حارسين كرهائن األربعاء.
وذك���رت وكالة األنباء »تي تي« ومحطة اإلذاعة »إس 
في تي« ووسائل إعالم سويدية أخرى أنهما تحصنا 
في غرفة حراسة في سجن هالبي، على بعد حوالي 

100 كيلومتر غرب ستوكهولم.
بحسب التقرير، قام السجينان بتغطية كاميرات 
المراقبة وطالبا بطائرة مروحية، وذكرت صحيفة 
»افتونبالديت« أن التقارير أفادت بأن الرهينتين 
رجل وامرأة بينما كان الخاطفان مدانين بالقتل. 

وترددت تقارير أنهما كانا مس���لحين بش���فرات 
حالقة.

وف���ي فترة ما بعد الظهر، وفًق���ا إلذاعة إس في تي 
وصحيفة »افتونبالديت« طالب السجينان بضرورة 
حصول جميع النزالء العش���رين في جناحهما على 
البيتزا وعليها طبقة من الكباب، وفي المقابل يمكن 

إطالق سراح رهينة واحد.
وبعد ذلك بوقت قصير، أظهرت صور ضباط شرطة 

وهم يضعون عدة علب بيتزا في سيارة.
وأكد مطعم البيتزا لوكالة »تي تي » أنه تم أخذ 20 

بيتزا بالكباب.

وقالت الش���رطة في البداية فق���ط إن عملية كبيرة 
كانت تجري في السجن وأن ضباًطا لهم صالحيات 

خاصة كانوا في الموقع.
وفي فترة ما بعد الظه���ر، أكدوا على موقعهم على 
اإلنترنت أن السجينين تحصنا في غرفة يوجد بها 
حارسان من حراس الس���جن. وقد بدأ التحقيق في 

االختطاف.
ويحتوي س���جن هالبي على 98 مكاًن���ا في الدرجة 
األمنية األولى، وهو أعلى مس���توى أمني للس���جون 
السويدية وفقا لمصلحة التفتيش السويدية على 

السجون.

بيتزا الكباب مقابل اإلفراج عن رهائن سجن

بكين/ االستقالل: 
نم����و "يقطين فضائي" بوزن أكثر م����ن 200 كيلوغرام في قاعدة زراعة المحاصيل في الغالف 
الفضائ����ي. يلقى اليقطي����ن الفضائي، الذي كانت بذوره والعديد م����ن المحاصيل تحوم في 
الفضاء، استحس����انا في الس����وق الصينية، وفق صحيفة "الشعب" الصينية. وتظهر الصورة 
منتج تربية محاصيل الغالف الفضائي "يقطين الفضاء" الذي يزن أكثر من 200 كيلوغرام في 
قاعة عرض الفاكهة والخضروات لقاعدة تربية الفضاء في حديقة تيانشوي الوطنية الزراعية 
عالية التقنية في قانس����و. وتعد حديقة تيانش����وي أول قاعدة زراع����ة في الفضاء الجوي في 
غرب الصين، ويتراوح وزن "اليقطين الفضائي"، بين 200 كيلوغرام وأكثر من 300 كيلوغرام.

»يقطين فضائي« بوزن أكثر 
من 300 كيلوغرام في الصين

واشنطن/ االستقالل: 
يج���ب على اإلنس���ان أن يراع���ي من حوله حت���ى في أهم 
لحظات حياته، و االحتفال بصورة الئقة ال تتسبب في إزعاج 
أحدهم حتى لو بشكل بسيط، فواجب على الجميع احترام 
الخصوصية .  حس���ب ما ورد  في صحيفة » جارديان« فإن 
عريس و ع���روس يواجهان 30 قضية في ليلة زفافها بدال 

من مواجهة الحياة الجديدة التي سيبدأها معا . 
وفقا لتقارير الش���رطة فإن العري���س و العروس األمريكان 
من والي���ة كاليفورنيا كانوا على وش���ك إنهاء حياة مئات 

األشخاص بسبب تهورهما و األلعاب النارية التي تسببت 
في اشتعال النيران في بعض المنازل . 

اش���ارت الصحيف���ة إلى أن أهال���ي المنطقة قام���وا بإبالغ 
الش���رطة بذلك الحفل الذي يحتوي على أكبر كمية ألعاب 
نارية ش���اهدوها في حيات���ه، و التي نتج عنها حريق عدد 
كبير من األشجار و عشرات المنازل .  لم يتمكن األهالي ان 
يصمتوا عن تلك الكارثة بحجة احتفال العريس و العروس 
بزواجهم���ا و قاموا بإبالغ الش���رطة و قامت الش���رطة بإلقاء 

القبض عليهما قبل وصولهما عش الزوجية .

واشنطن/ االستقالل: 
يعد إنعاش الحياة المائية في الواليات المتحدة األمريكية 
من األمور الهامة، فالحفاظ بش���كل عام عل���ى البحيرات و 
الثروة السمكية من المهام الرئيسية للحكومة في أي دولة 
. حسب ما ورد في وس���ائل اإلعالم المحلية في والية يوتا 
األمريكي���ة، فإن مقطع فيديو وثق إلقاء طائرة محملة ب�35 
ألف س���مكة في بحيرة بوالية يوتا بطائرة مخصصة لهذه 

المهام . 
ووفقا لما تردد في وس���ائل اإلعالم األمريكية المحلية، أن 

الس���لطة األمريكية أرادت إعادة الحي���اة في تلك البحيرة، 
فكان الح���ل الوحيد هو دب الحياة فيه���ا من خالل وضع 

اسماك حية بداخلها لتحريك المياه الراكدة. 
تمكنت الطائرة من إلقاء ذلك الكم الضخم من األسماك من 
منطقة نائية و بعيد عن البحيرة حتى تتمكن من إسقاطها 

كلها في المياه، و هي تعتبر الوسيلة األكثر أمانا . 
وثق����ت القن����وات و المحط����ات الفضائية لحظ����ة إلقاء 
األسماك في المياه، و تداولها رواد التواصل االجتماعي 

عبر اليوتيوب .

طائــرة تلقــي 35 ألــف
 سمكــة فــي بحيــرة أمريكيــة 

في ليلة الزفاف.. عريس 
وعروس متهمان في 30 قضية

القاهرة/ االستقالل: 
أقدم ش���اب مص���ري على قتل أم���ه طعًنا 
بالسكين أمام شقيقه األصغر. وهرب تارًكا 

والدته جثة هامدة غارقة في دمائها.
وبحس���ب موقع الوطن المص���ري، الجريمة 
وقعت في منزل األسرة في شارع البصراوي 
بإمباب���ة. حيث ه���رع الجي���ران على صوت 
الشقيق األصغر الذي ظل يصرخ مستغيًثا.

وباالنتق���ال إل���ى موقع الجريم���ة ومعاينة 
الجث���ة تبي���ن أن المجن���ي عليه���ا تدعى 
»فاطمة.م« )64 س���نة( ربة من���زل متوفية 
بطعنتين بالرقبة، وعثر على نجلها األصغر، 

وبمواجهته برر الواقعة أن ش���قيقه األكبر 
مرتكب الواقعة.

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم 
الذي ه���رب إلى أحد الش���وارع القريبة من 
الحادث وتّم اقتياده إلى قسم شرطة إمبابة 
الستجوابه وتحفظت المباحث على السكين 
المس���تخدم في الجريمة وعثر عليه ملقى 

بجانب الجثة.
وبدأت أجهزة األمن في استجواب المتهم 
لبيان مالبسات الحادث. بعد أن ذكر شقيق 
المتهم األصغر أن شقيقه يعاني من مرض 
نفس���ي ويعالج داخل مستشفى األمراض 

النفسية بالعباس���ية. وأنه دخل مع والدته 
في مشاجرة وتمكن من قتلها.

كان���ت أجهزة األمن تلقت بالًغا من الجيران 
بمقتل سيدة مسنة داخل منزلها في إمبابة، 
وانتقلت ق���وة أمنية إلى مس���رح الجريمة 
واستدعت سيارة إسعاف ونقلت الجثمان 
إلى مش���رحة زينهم تحت تصرف النيابة 
العامة التي قررت انتداب الطب الش���رعي 
لتشريحه لبيان أسباب الوفاة رسمًيا وكلفت 
المباح���ث بإع���داد تحرياتها ف���ي الحادث 
واس���تدعت ش���قيق المتهم األصغر وهو 

شاهد العيان على الحادث لسماع أقواله.

مصر.. شاب ينهي حياة أمه بطريقة مروعة ثالث أيام العيد

الرياض/ االستقالل: 
تلقت الش���رطة السعودية بالغا بوفاة أس���رة بالكامل على طريق سريع و تبين بعد التقرير الطبي ان األسرة 

بالكامل توفت أثناء سير السيارة على طريق سريع و فقدان السائق القدرة على كبح سرعة السيارة . 
حسب ما ورد » روسيا اليوم«، فإن أسرة سعودية بالكامل لقيت مصرعها على طريق سريع أثناء ذهابهم إلى 

أقاربهم في ثاني أيام األضحى المبارك . 
وفقا لتقارير الشرطة، فإن سائق السيارة لم يتمكن من كبح سرعة السيارة و انقلبت على طريق سريع، مما 

نتج عنه وفاة 9 أشخاص كلهم من عائلة واحدة .
و ذكر التقارير أن العائلة بأكملها كانوا في طريقهم لزيارة أسرة آخري للمعايدة عليهم و قضاء اليوم معها، 
إال ان القدر كان أسرع و توفوا جميعا .  أكدت تقارير الشرطة أنه ما حدث كان نتيجة سرعة عالية و ال يوجد 

أية شبهات جنائية تشوب األمر، و تم تسليم جثث المتوفين لذويهم فيما بعد. 

أسرة مكونة من 9 أشخاص تلقى 
مصرعها أثناء ذهابهم لمعايدة ذويهم


