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غزة/ االستقالل:
أجرى األمي���ن العام لحركة الجهاد اإلس���المي، 
المجاه���د زياد النخالة مس���اء الس���بت، اتصااًل 
هاتفي���ًا بعائل���ة س���اق الل���ه في غ���زة، معزيًا 
باستشهاد ابنها الحاج عطا ساق الله )أبو خالد(.

 وأع���رب القائ���د النخال���ة عن خال���ص تعازيه 
للعائل���ة، مؤكدًا أن عائلة س���اق الل���ه وعوائل 

شعبنا هم األهل والسند لمقاومتنا، وان الحركة 
ستبقى إلى جانب ش���عبنا دومًا وستبقى الدرع 
الحامي له. يش���ار إلى أن الحاج عطا س���اق الله 
استشهد في انفجار غامض وقع بمنطقة سوق 
الزاوية  وسط مدينة غزة يوم الخميس الماضي، 
حيث أسفر االنفجار عن استشهاده وإصابة 10 

أشخاص آخرين.

األمين العام لـ »الجهاد« يهاتف عائلة 
»ساق الله« معزيًا باستشهاد ابنها الحاج »عطا« 

الضفة الغربية/ االستقالل:
ش���يع مئات المواطنين ظهر السبت، جثمان 
الشهيد الفتى محمد منير التميمي )16عاًما( 
بقري���ة دير نظام غرب مدينة رام الله وس���ط 
الضف���ة الغربي���ة المحتل���ة، فيم���ا أصي���ب 

العش���رات من المواطنين بعضهم بالرصاص 
خالل مواجه���ات مع قوات االحتالل ش���رقي 

مدينة طوباس شمالي الضفة المحتلة.
وق���د ش���ّيعت جماهير غفيرة أم���س جثمان 
الش���هيد التميمي الذي ارتقى مساء الجمعة 

إث���ر إصابته الخطي���رة خ���الل مواجهات مع 
النب���ي صالح  بقرية  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
المجاورة عصرًا، بعد اقتحام قوة من المش���اة 

للقري���ة. وأطلق جن���ود االحتالل 
الرصاص الحي عليه من مس���افة 

تشييع حاشد للشهيد الفتى »التميمي« برام الله وإصابات 
بمواجهات مع االحتالل واعتداءات للمستوطنين بالضفة

الجهاد اإلسالمي تنعى الشهيد التميمي 
وتشيد بالشباب الثائر في الضفة

غزة/ االستقالل:
أطلق ناش���طون على مواق���ع التواص���ل االجتماعي حملة 
إلكترونية لمطالبة الرئيس محم���ود عباس بالوفاء بوعده 

حملة إلكترونية تطالب عباس 
بالوفاء بوعده و »الرحيل«

غزة/ االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، مس���اء السبت، الشهيد 

محمد منير التميمي )17 عاًما(، الذي ارتقى متأثًرا بإصابته 
البليغة خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي التي 

»الجهاد« تدين بشدة منح »إسرائيل« 
عضوية »مراقب« في االتحاد اإلفريقي

غزة/ االستقالل:
أدانت حركتا الجهاد اإلسالمي في فلسطين و«حماس« بشدة، السبت، قرار 

منح الكيان »اإلسرائيلي« عضويًة بصفة مراقب في االتحاد 
اإلفريق���ي. وقال المتحدث باس���م حركة »الجه���اد« طارق 

وفاة و63 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة عن تس���جيل حالة وفاة و63 إصابة 
جدي���دة بفيروس كورون���ا في كل من الضف���ة الغربية 

عائلة »�ساق اهلل«: 
نرف�ض ا�ستغالل 

حادث �سوق الزاوية 
للنيل من املقاومة

فصائل المقاومة: بيان المركز الفلسطيني 
بشأن حادث سوق الزاوية »مدلوالته سيئة«

غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية الس���بت، بي���ان المركز 

الفلسطيني لحقوق اإلنسان الذي قالت إنه يحمل اتهاًما 
واضح���ًا لفصائل المقاوم���ة بتعريض حي���اة المدنيين 

مركز »راصد« يفند بيان المركز الفلسطيني 
لحقوق االنسان بشأن حادث سوق الزاوية

غزة/ االستقالل:
أكد مركز راصد لحقوق االنس���ان، السبت، أن 
بي���ان المركز الفلس���طيني لحقوق االنس���ان 
بشأن حادث سوق الزاوية، جافى الموضوعية 

والمهنية ويه���دف لزعزعة الجبهة الداخلية 
وتحري���ض المجتمع عل���ى المقاوم���ة. وقال 

مرك���ز راصد في بيان ل���ه، »جاء 
الفلس���طيني  المرك���ز  بي���ان 

)apaimages(           ت�شييع جثمان ال�شهيد الطفل حممد التميمي ملثواه الأخري يف قرية دير نظام

فروانة لـ »االستقالل«: االحتالل يوظف جائحة 
»كورونا« لمعاقبة األسرى والنيل من ذويهم

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد رئيس وحدة الدراس���ات والتوثيق في هيئة ش���ؤون األس���رى 

والمحرري���ن، عب���د الناصر فروانة، أن س���لطات االحتالل 
»اإلس���رائيلي« س���عت إلى توظيف جائح���ة »كورونا« 

تقرير: اإلدارة األميركية لم تطلب من 
»إسرائيل« تجميد البناء في المستوطنات

أولمبياد طوكيو يلعب بالحقوق 
الفلسطينية.. »على عينك يا تاجر«!

غزة/  محمد أبو شريعة:
بدأ أولمبياد طوكيو 2020 ه���ذه المرة بحفٍل افتتاحٍي 
اجتزأ الحق الفلس���طيني، ليقتصر من خالل الخريطة 
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غزة/ االستقالل:
أدان���ت حركتا الجهاد اإلس���المي في فلس���طين و«حماس« 
بشدة، السبت، قرار منح الكيان »اإلسرائيلي« عضويًة بصفة 

مراقب في االتحاد اإلفريقي.
وق���ال المتحدث باس���م حركة »الجهاد« طارق س���لمي، في 
تصريح وصل »االستقالل« نس���خة عنه، إن: »القرار يعكس 
مدى النفوذ الصهيوني الذي وصل حد الهيمنة على االتحاد 
اإلفريقي األمر الذي يش���كل تهديدًا خطيرًا ألمن واستقرار 

الدول اإلفريقية«.
وأكد أن »منح عضوية مراقب لالحتالل انتكاس���ة كبيرة في 
سياسات االتحاد اإلفريقي التي عانت دوله على مدار عقود 
من االحتالل والعنصرية، وخاضت شعوبه ثورات كبيرة ضد 

االستعمار والعنصرية«.
وش���دد على أن »الق���رار ال يمثل الش���عوب اإلفريقية التي 
تقف دومًا مع مظلومية الش���عوب وتنح���از لعدالة القضية 

الفلسطينية«.
ودع���ت الجهاد اإلس���المي األحزاب والق���وى الحرة في دول 
القارة اإلفريقية إل���ى االنتباه لمخاطر ه���ذا القرار على أمن 
القارة واس���تقرار دولها، والوقوف ضد ه���ذا القرار ورفضه 

والعمل على إسقاطه وطرد الكيان »اإلسرائيلي.«
بدوره���ا، أك���دت حرك���ة »حم���اس«، أن قرار من���ح االحتالل 
اإلسرائيلي عضوية االتحاد األفريقي كعضو مراقب، هو قرار 

صادم وُمستنكر.
وقالت حم���اس في بيان تلقت »االس���تقالل« نس���خة عنه 
إن »هذا القرار يعزز ش���رعيته على أرضن���ا، ويمنحه المزيد 
من الف���رص لالس���تمرار ف���ي مخططاته لش���طب الحقوق 

الفلسطينية، واالستمرار في جرائمه الوحشية بحق شعبنا«.
وأضافت: »لألسف الشديد فإن هذا القرار أخذ من دول القارة 
األفريقية، والتي عانت لقرون، وما زالت، من نير االس���تعمار 

والعنصرية، وبذلت الغالي والرخيص للتخلص منهما«.

وأردفت حماس »كنا وما زلنا نرى في دول هذه القارة امتداًدا 
طبيعًيا لنضالنا العادل من أجل الحرية واالستقالل، ونتطلع 

لدعمها القوي والمستمر«.
وطالب���ت ب�«ط���رد هذا الكي���ان م���ن االتحاد ف���وًرا، وفرض 
العقوب���ات الرادع���ة علي���ه حت���ى يرض���خ للح���ق والعدل، 
فيستجيب لتطلعاتنا كشعب تحت االحتالل، بإقامة الدولة 
الفلس���طينية وعاصمتها القدس، والعودة إلى ديارنا التي 

هجرنا منها بالقوة الوحشية«.
وكانت الخارجية اإلسرائيلية أعلنت الجمعة عن أن سفيرها 
ف���ي أديس أبابا قدم أوراق اعتماد الكي���ان عضًوا مراقًبا في 

االتحاد األفريقي.
وقال وزير الخارجية اإلسرائيلية يئير لبيد إن »هذا يوم عيد 
للعالقات م���ع أفريقيا وهو ثمرة جهودن���ا )..( هذه الخطوة 

ستساعدنا في تعزيز سياساتنا في قارة أفريقيا ودولها«.
ورغم الرفض الش���عبي هناك، تمتلك »إس���رائيل« عالقات 
ب�46 دولة من دول القارة األفريقية، وتتعاون مع حكوماتها 

في مجاالت التنمية، والتجارة، ومجاالت أخرى.
وكان رئيس الحكومة اإلس���رائيلية الس���ابق نتنياهو يولي 

العالقات مع افريقيا أهمية خاصة.
ونفذ خالل حكمه 4 زيارات لدول فيها، واستأنف العالقات 
مع تش���اد، وطب���ع العالقات مع الس���ودان بإط���ار اتفاقيات 

»أبراهام« األخيرة التي بدأت مع اإلمارات.

»حماس« وصفت القرار بـ »الصادم«
»الجهاد« تدين بشدة منح »إسرائيل« عضوية »مراقب« في االتحاد اإلفريقي

غزة/ االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، مساء 
الس���بت، الش���هيد محمد منير التميمي )17 عاًما(، 
الذي ارتقى متأثًرا بإصابته البليغة خالل مواجهات 
مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي التي اقتحمت قرية 
النب���ي صالح قرب رام الله وس���ط الضف���ة الغربية 

المحتلة أمس.
وأشادت حركة الجهاد، في بيان وصل »االستقالل«، 

بقوة مواجهة الشباب الثائر في الضفة مع االحتالل 
والمستوطنين.

وأكدت أن »ه���ذه المواجهات دليل على تمس���ك 
الشعب الفلس���طيني بأرضه وحقوقه، واستعداده 
الدائم للتضحي���ة دفاعًا عن األرض والمقدس���ات، 
وتصميمه على اس���تمرار المقاومة بكل أش���كالها، 
ورفض االستس���الم أم���ام اإلرهاب الذي يمارس���ه 

العدو«.

وقالت: »أثبت الش���باب الثائر ف���ي الضفة المحتلة 
والق���دس أن طريق المقاوم���ة والجهاد هو الطريق 
األقرب للحرية وط���رد االحتالل، وأن هذا الطريق هو 
الذي يمثل نبض الش���عب الفلس���طيني ويحقق 

تطلعاته في العودة والتحرير«.
وأش���ارت »الجه���اد« إل���ى أن تصاع���د المواجهات 
واس���تمرارها »يعني رفض أي محاوالت مش���بوهة 

لعودة المفاوضات مع االحتالل الصهيوني«.

الجهاد اإلسالمي تنعى الشهيد التميمي وتشيد بالشباب الثائر في الضفة

االستقالل/ وكاالت:
قالت قناة عبرية، إن شخًصا قتل السبت، على الحدود 
األردنية، خالل محاولته التسلل إلى األراضي المحتلة 

عام 1948.
وأوضحت القناة 12 العبرية، أن هذه الحادثة الثانية 
التي يتم خاللها رصد محاوالت تس���لل عبر الحدود 

هذا اليوم )السبت(.
وبين���ت القناة، أن 3 أش���خاص اقتربوا من الس���ياج 

األمني ق���رب كيبوتس ماعوز حايي���م على الحدود 
األردنية، ولدى محاولتهم التس���لل أطلق جنود من 
الجيش األردني النار تجاههم ما أدى لمقتل أحدهم 

في حين تم اعتقال اآلخرين من قبل نفس القوة.
وس���بق هذه الحادثة، اعتقال 5 أش���خاص منهم 4 
اعتقلوا بعد عمليات بحث مكثفة عقب تسللهم لياًل 

من الحدود، حيث لم يعثر على أسلحة بحوزتهم.
وأظه���رت التحقيقات أنهم عمال مهاجرون يعتقد 

أنهم من السودان، وتم نقلهم للتحقيق.
ف���ي األثن���اء، أوضح الناطق الرس���مي باس���م وزارة 
الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، أن األشخاص 
الذين تس���للوا عبر الحدود األردنية إلى إس���رائيل 
جميعهم من حملة الجنسيات األجنبية، وليس من 

بينهم أي مواطن أردني.
وأضاف عب���ر بيان، أن الجه���ات األردنية المختصة 

تتابع حيثيات الموضوع. وفق قناة »المملكة«.

بعد ساعات من اعتقال خمسة مهاجرين
قتيل على حدود األردن لدى محاولته التسلل إلى األراضي المحتلة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة عن تس����جيل حالة وفاة و63 
إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من الضفة 
الغربي����ة المحتلة وقطاع غزة، خالل ال�24 س����اعة 

الماضية.
وقالت الصحة ف����ي موجز تقريره����ا اليومي، إنه 
الوفاة س����جلت في قطاع غ����زة نتيجة مضاعفات 

اإلصابة بالفيروس.
وبينت أن اإلصابات الجديدة س����جلت على النحو 
التالي »جنين 8، سلفيت 1، بيت لحم 5، الخليل 3، 

طولكرم 4، رام الله والبيرة 4، قطاع غزة 38«.
وأعلن����ت الصحة أن نس����بة التعاف����ي منه بلغت 
98.6%، فيما بلغت نس����بة اإلصابات النش����طة 
0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.

وذكرت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب 
التال����ي: »جنين 11، الخلي����ل 2، رام الله والبيرة 4، 

ضواحي القدس 1، قطاع غزة 55«.
ولفتت الصح����ة إلى وج����ود 12 مريضًا في غرف 
العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس����ام 
كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 13 

مريضًا.

وفاة و63 إصابة جديدة بـ »كورونا« في الضفة وغزة

غزة/ االستقالل:
أطلق ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي حملة إلكترونية لمطالبة الرئيس 
محمود عباس بالوفاء بوعده و«الرحيل« عن منصبه؛ بسبب تردي األوضاع العامة 

في فلسطين.
وتداول الناشطون تصريحات سابقة للرئيس محمود عباس تعهد فيها بالرحيل 

عن منصبه في حال خروج متظاهرين، ولو بعدد قليل، ضده في الشوارع.
ونش���ر المتفاعلون مع الحملة مقطع فيديو للرئيس يق���ول فيه: »أول مظاهرة 
تخرج ضدي، لن أسمح لها أن تستمر؛ سأخرج قبل أن تبدأ )..( لن أقبل أن يخرج 
4 أو 10 أو 20 كمظاه���رة ليقولوا البد من إس���قاط محمود عباس، قبل أن يقولوا 

هذا سأخرج، ألنني أعتبر أنني ضد إرادة الشعب، وسأخرج قبل أن يقولوا هذا«.
وتصاع���دت الدعوات لرحي���ل الرئيس عباس عقب إلغائ���ه انتخابات المجلس 
التش���ريعي والرئاسة والمجلس الوطني، والتي كان من المقرر أن تبدأ في مايو/ 
أيار الماضي، فيما اعتبره البعض »تجنًبا لهزيمة« كانت ُستمنى بها حركة فتح.

واكتسبت دعوات رحيل عباس زخًما قوًيا عقب االغتيال السياسي للمعارض البارز 
نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من اعتقاله لدى 
األمن الوقائي، جراء تعرضه للضرب التعذيب. وخرجت عش���رات التظاهرات في 
مدن الضفة الغربية لمطالبة الرئيس عباس باالستقالة، وإجراء تحقيق مستقل 
وش���فاف في الجريم���ة، لكن األمن قابله���ا بالقمع واالعتق���ال والتعذيب، وفق 
مؤسسات حقوقية. وظهر وسم #ارحل على الترند )األعلى تداواًل( في فلسطين 

بنحو 14 ألف تغريدة، تنوعت بين النصوص والصور ومقاطع الفيديو.
وأشار الناشطون إلى بعض مظاهر تراجع القضية الفلسطينية في عهد الرئيس 
عباس، إذ ش���هدت الضفة الغربية أكبر موجة استيطان في تاريخها، وتقّلصت 
مساحتها لتصل إلى 40% فقط مما كانت عليه، فيما يستوطنها اآلن أكثر من 
نصف مليون إسرائيلي. وأوضحوا أن حكومات الرئيس عباس المتعاقبة قطعت 
رواتب مئات األس���رى وعائالت الشهداء واألس���رى المحررين، ولم تعتمد حتى 

اليوم شهداء 2014 كباقي الشهداء من حيث المستحقات المالية.
وانتقد الناش���طون بشدة »مش���اركة« الرئيس عباس وحكوماته المتعاقبة في 
تشديد الحصار على القطاع، والسيما في شقه المالي واالقتصادي، وما ُكشف 

عنه مؤخًرا من رفض السلطة إدخال المنحة القطرية إلى غزة.
وقال المش���اركون في الحمل���ة إن عهد الرئيس عباس ش���هد تراجًعا ملحوًظا 
في الحريات السياس���ية، وتنامًيا لقمع حرية الرأي والتعبير، وتزايًدا في حاالت 
االعتقال السياسي وتكميم األفواه، مقابل تعّمق التنسيق األمني مع االحتالل.

حملة إلكترونية تطالب عباس 
بالوفاء بوعده و »الرحيل«
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غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية في 
قطاع غزة، البيان الصادر عن المركز الفلس���طيني لحقوق 
اإلنسان حول الحادث األليم الذي وقع صباح الخميس في 

أحد المحال في سوق الزاوية بمدينة غزة.
وأعربت اللجنة في بيان لها تلقت »االستقالل« نسخة عنه 
الليلة، عن أس���فها على صدور مثل هذا البيان، مش���ددة 
على أنه حمل صيغة مبالغة وس���رد للوقائع بطريقة فيها 
اتهام عن قصد لفصائل المقاومة الفلس���طينية، وكأنها 

تتعمد تعريض حياة المواطنين للخطر.
وأش���ارت إلى أن المركز تناسى أن حماية اإلنسان أولوية 

المقاومة ومهمتها األولى واألساسية.
وقالت اللجنة إن »المركز ببيانه يش���كل مسوغًا للعدوان، 
ويفتح ش���هية اإلع���الم المنح���از لالحت���الل، والمعادي 

لقضيتن���ا، ليس���تغل البي���ان ف���ي التع���رض للمقاومة 
والتحريض عليها، وتبرير العدوان الذي يتعرض له أبناء 

شعبنا البطل«.
نت اللجنة أن الفصائل دعت لكش���ف كل مالبس���ات  وبيَّ
الحادث األليم من خالل لجنه مختصة وإعالن النتائج ألخذ 

الحيطة ولضمان عدم تكرار ذلك.
وطالبت اللجنة المركز بس���حب البيان والتراجع عنه فوًرا، 
وعدم اس���تباق نتائ���ج التحقيق الت���ي تتوالها الجهات 
المختصة، مضيفة أن »أبناء شعبنا هم األغلى وحياتهم 
ومصالحهم هدفنا األس���مى«. وتقدم���ت لجنة المتابعة 
للقوى الوطنية واإلس���المية بالتعازي لذوي الشهيد عطا 

ساق الله، متمنيُة الشفاء للمصابين.
وج���ددت تضامنها الكامل م���ع المتضررين جراء الحادث 

األليم، مشددة على ضرورة جبر الضرر عن الجميع.

القوى الوطنية واإلسالمية تستنكر بيان 
»المركز الفلسطيني« بشأن حادث سوق الزاوية

غزة/ االستقالل:
اس����تنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية السبت، 
بي����ان المركز الفلس����طيني لحقوق اإلنس����ان الذي 
قال����ت إنه يحمل اتهاًما واضح����ًا لفصائل المقاومة 
بتعري����ض حي����اة المدنيي����ن للخطر، عل����ى خلفية 

الحادث األليم في سوق الزاوية بمدينة غزة.
وقال����ت الفصائل في بيان لها تلقت »االس����تقالل« 
نس����خة عنه، إن »هذا البيان وما يحمل من مدلوالت 
س����يئة ال يختل����ف ع����ن التصريحات الت����ي ُتجرم 
المقاوم����ة وُتب����رر جرائ����م االحت����الل بحق ش����عبنا 

ومقدساتنا«.
وأك����دت أن ه����ذا البي����ان يفتق����د ألدن����ى درجات 
المس����ؤولية من خالل اس����تباقه اإلعالن عن نتائج 
التحقيق����ات الت����ي تجريه����ا الجه����ات الحكومية 

المختصة.
وش����ددت فصائ����ل المقاوم����ة على وج����وب تراجع 
المركز الفلس����طيني لحقوق اإلنسان عن هذا البيان 

واالعتذار لشعبنا عن هذا »الزيف والبهتان«.
كما أكدت أن المقاومة حريصة كل الحرص على أبناء 

شعبنا وهي وجدت أصاًل من أجل حريته وكرامته.

دعته لالعتذار عنه لما يحمله من »زيف وبهتان«

فصائل المقاومة: بيان المركز الفلسطيني 
بشأن حادث سوق الزاوية »مدلوالته سيئة«

غزة/ االستقالل:
أكد مركز راصد لحقوق االنس����ان، الس����بت، 
أن بي����ان المرك����ز الفلس����طيني لحق����وق 
االنسان بش����أن حادث سوق الزاوية، جافى 
الموضوعي����ة والمهنية ويه����دف لزعزعة 
الجبهة الداخلي����ة وتحريض المجتمع على 

المقاومة.
وقال مرك����ز راصد في بيان ل����ه، »جاء بيان 
المرك����ز الفلس����طيني لحق����وق اإلنس����ان 
والموضوعية،   والصواب،  للحقيقة،  مجانبًا 
والمهني����ة، في تس����اوق واضح م����ع رواية 
االحتالل، بما يس����اهم في بث بذور الفتنة 
وزعزعة الجبهة الداخلية، وضرب الحاضنة 
الشعبية للمقاومة بصورة تخدم االحتالل، 
كما أنه خالف بش����كل صريح أحكام قانون 

حماية المقاومة رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨«.
لي����س  الفلس����طيني  »المرك����ز  وأض����اف: 
جهة تحقي����ق مختصة ليذك����ر أنه »وفقا 
لتحقيقاته«، وبذل����ك يكون قد خرج ببيانه 
ع����ن اختصاص����ه، فليس م����ن اختصاص 
المراكز والهيئ����ات الحقوقية أن تجري أي 
تحقي����ق، فهذا اختصاص أصي����ل للنيابة 
العامة ومأموري الضب����ط القضائي، وُيمنع 
إفش����اء نتائج التحقيقات قب����ل المحاكمة 

وفق ما نص عليه قانون اإلجراءات الجزائي 
الفلسطيني بالمادة )59( من القانون.

وش����دد »راصد« على أن »البيان ساوى بين 
ش����عبنا ومقاومته )الضحية(، وبين الجالد 
المحت����ل، وكال بمكيالي����ن وإننا نأس����ف 

لخروج ذلك من جهة فلسطينية«.
ولف����ت إلى أن بي����ان المركز الفلس����طيني 
لحقوق اإلنسان، استند إلى اتفاقية جنيف 
الرابعة والبروتوكول األول الملحق بها وهي 
ذاتها أكدت على حق الش����عوب في تقرير 

مصيرها ومقاومة االحتالل بكافة األشكال 
ووس����ائل المقاوم����ة بما في ذل����ك الكفاح 
المس����لح وفق����ا )لنص الفق����رة الرابعة من 

المادة األولى(.
الفلس����طيني  المرك����ز  »راص����د«  وطال����ب 

بالتراجع عن البيان ف����ورًا، ومن ثم االعتذار 
للشعب الفلسطيني ومقاومته عما ورد في 
البيان، مؤكدًا على أن االحتالل الصهيوني 
هو السبب الرئيس في كل مأساة يتعرض 
له����ا ش����عبنا الفلس����طيني وأن أس����اليب 
اس����تهدافه لقط����اع غ����زة متنوع����ة منها 

المباشر وغير المباشر.
وشدد »راصد« على شرعية سالح المقاومة 
للعدوان  للتص����دي  المقاوم����ة  وفصائ����ل 
الصهيون����ي وم����ا ورد في قان����ون حماية 
المقاومة الفلس����طيني رقم 6 لسنة 2008  
ف����ي الم����ادة )3( والت����ي نصت عل����ى أن: 
)س����الح المقاومة الفلس����طينية هو سالح 
ش����رعي مصان يحرم ويجرم التعدي عليه 
أو المس����اس به(. وكذلك نصت المادة )4( 
من  ذات القان����ون على أن: )كل من يتخابر 
مع االحتالل على المقاومة الفلس����طينية أو 
يالحقه����ا أو يتآمر عليها أو على س����الحها 
الموّجه إلى االحتالل الصهيوني، وبأي وجه 
كان، ُيعّد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب 
بالعقوب����ات الجنائي����ة والمدني����ة المقررة 
له����ذه الجريمة، وُيعزل م����ن هذه الوظيفة 
بقوة القان����ون إن كان موظفًا عامًا أو مكلفًا 

بخدمة عامة(.

»جافى الموضوعية وتساوق مع رواية االحتالل«
مركز »راصد« يفند بيان المركز الفلسطيني لحقوق االنسان بشأن حادث سوق الزاوية

غزة/ االستقالل:
أعلنت عائلة »س����اق الله«، مس����اء السبت، رفضها 
البات الستغالل الحادث األليم الذي وقع في سوق 
الزاوية وسط مدينة غزة صباح الخميس، للنيل من 

المقاومة.
وأكدت العائلة، في بيان وصل »االستقالل« نسخة 
عنه، اعتزازها بالمقاوم����ة وتضحياتها وما تقدمه 
دفاًعا عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وتوّجهت العائلة ب�«جزيل الش����كر لكل من وقف 
بجانبها مواس����ًيا ومعزيًا ومتضامنًا باستش����هاد 
الح����اج عطا س����اق الله ال����ذي ارتقى إث����ر الحادث 

األليم«.
وطالبت العائلة المؤسس����ات والهيئ����ات بالتزام 

األس����س الوطنية ووح����دة الص����ف والعمل على 
تضمي����د الج����راح بداًل من التس����ابق ف����ي إصدار 
البيانات وتوجي����ه اإلدانة واتخ����اذ الحدث األليم 

منصة لتوزيع التهم.
وأعلن����ت العائلة عن تضامنها الكام����ل مع الباعة 
المتضررة  التجارية  والمحالت  البسطات  وأصحاب 
جراء الح����دث األليم، داعية المؤسس����ات األهلية 
والحكومي����ة والق����وى الوطنية واإلس����المية كافة 
للقيام بواجباتها لمعالجة اآلثار واألضرار الناتجة 

عن الحادث األليم.
وحّيت العائلة »األهل والجيران وعموم أبناء شعبنا 
الذين هبوا لنجدة الس����وق وقاموا ب����كل ما تمليه 
علين����ا أخالقنا اإلس����المية وأعرافن����ا االجتماعية، 

وعبروا بكل الوسائل عن تضامنهم ووقوفهم معنا 
ومع جميع المصابين والمتضررين«.

وأك����دت أن »الموق����ف الش����عبي والوطني كان له 
األثر البالغ والدور الكبير ف����ي التخفيف من وطأة 

المصاب وصعوبة الحدث األليم«.
وقالت: »إننا في عائلة ساق الله إذ ننعى الحاج عطا 
ساق الله ونحسبه ش����هيدًا عند الله تعالى، فإننا 
نوج����ه التحية إلى كافة الجرحى وندعو الله تعالى 

أن يعجل لهم بالشفاء وتمام العافية«.
وصباح الخميس الماضي، أف����ادت وزارة الداخلية 
واألمن الوطني في غزة، باستشهاد مواطن وإصابة 
10 آخرين؛ جراء انفجار وقع في منزل وسط مدينة 

غزة.

وأوض����ح المتحدث باس����م الوزارة إي����اد البزم، في 
تصري����ح أن انفجاًرا وقع في من����زل مكون من عدة 
طوابق بمنطقة س����وق الزاوي����ة بمدينة غزة، وأدى 
النهي����ارات في أج����زاء كبيرة من المن����زل، وأضرار 

أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة.
وأش����ار البزم، آنذاك، إلى أن ف����رق الدفاع المدني 
والشرطة تمكنت من السيطرة على الحريق الناتج 
عن االنفج����ار وإخ����الء المصابي����ن، وتواصل فرق 
هندسة المتفجرات بالشرطة واألجهزة المختصة 

التحقيق في ُمسببات االنفجار.
من جهته، أعلن رئي����س متابعة العمل الحكومي 
ف����ي غزة عص����ام الدعليس ع����ن توجيهات بفتح 

تحقيق مهني للوقوف على أسباب االنفجار.

عائلة »ساق الله«: نرفض استغالل حادث سوق الزاوية للنيل من المقاومة
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غزة/ خالد اشتيوي:
أكد رئيس وحدة الدراس����ات والتوثيق في هيئة شؤون 
األس����رى والمحررين، عب����د الناصر فروانة، أن س����لطات 
االحت����ال »اإلس����رائيلي« س����عت إلى توظي����ف جائحة 
»كورونا« لمعاقبة األس����رى والنيل من ذويهم ومفاقمة 

معاناتهم.
وأضاف فروانة في حديث ل� »االس����تقال« الس����بت، إن ما 
يدلل على استخدام االحتال كورونا لمعاقبة األسرى أنها 
في الوقت الذي أوقفت فيه  زيارة أهالي األسرى منذ فبراير 
م����ن العام الماض����ي، لم توِجد البدائ����ل الكفيلة لتمكين 

األسرى من التواصل مع ذويهم واالطمئنان عليهم.
ويشار بأن أهالي أس����رى قطاع غزة ممنوعون من الزيارة 
منذ أكثر من 15 شهرًا، فيما قررت إدارة سجون االحتال 

الجمعة، تقليص زيارات أهالي أسرى الضفة.
وذكرت مصادر عبرية أن����ه في ضوء الزيادة في معدالت 
اإلصابة بفيروس كورون����ا في األراضي المحتلة، والضفة 
الغربية، تقوم مصلحة السجون »اإلسرائيلية« بتحديث 
الخطوط العريضة ألنشطة السجن، ولن يسمح بالزيارات 
العائلية لسكان الضفة الغربية إال مرة واحدة في الشهر.

واشترطت إدارة سجون االحتال على الزائرين أن يكونوا 
قد تلقوا لقاح كورونا.

وأوضح فروانة أن ملف زيارات األس����رى بحاجة إلى وقفة 
وضغط أكبر عل����ى منظمة الصليب األحم����ر بحكم أنها 
الجهة المس����ؤولة على موضوع الزي����ارات، بعد إيقافها 
ألهالي غزة وتقليصها ألهالي الضفة وفرض شروط على 

الزائرين والتاعب بهذا الملف.
ودعا فروانة »منظمة الصليب األحمر إلى القيام بواجبها 
ودورها بالس����ماح لألهالي األس����رى بزيارة أبنائهم دون 
اس����تثناء بما فيهم أهالي أس����رى قطاع غزة وبش����كل 
منتظم، فقد كفلت القوانين والمواثيق الدولية هذا الحق 

ال سيما اتفاقية جنيف«.
ولفت إلى أن »س����لطات االحتال تض����رب كل القوانين 
والمواثيق الدولية واإلنس����انية بعرض الحائط، ومنظمة 

الصلي����ب األحمر لألس����ف ال تكت����رث بالق����در الكافي 
الستئناف زيارات أهالي األسرى، وهو ما يزيد من القلق 

حول هذ الملف سواء مع أسرى غزة أو الضفة«.
وُتغيب الس����جون »اإلس����رائيلية« خلف قضبانها آالف 
الفلسطينيين بعيًدا عن عائاتهم المتشوقة لرؤيتهم.

وقالت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين إن هناك نحو 
)4850( أسيًرا يقبعون في سجون االحتال، موزعين على 

)23( سجنًا ومعتقًا ومركز توقيف.

وأوضح����ت الهيئة في أحدث تقرير له����ا أن من بينهم 
)43( أس����يرًة، و)225( طفًا و)540( معتقًا إداريًا، وأكثر 
من )500( يعانون من أمراض مختلفة، بينهم عشرات من 
ذوي االحتياجات الخاصة ومرضى السرطان وكبار السن، 
أكبرهم سنًا األس����ير فؤاد الشوبكي »أبو حازم« الذي بلغ 

من العمر )82( عاًما.
وبّينت أن من بين األسرى )85( معتقلين منذ أكثر من 20 
عاًما، )34( منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عامًا، 
و)13( معتقلين منذ أكثر من 30 عامًا بش����كل متواصل، 
أقدمهم األس����يران كريم وماهر يونس المعتقان منذ 

يناير1983.
وأش����ارت إلى أن عش����رات آخرين ممن تحرروا في صفقة 
وفاء األحرار )ش����اليط( ع����ام 2011، وأعيد اعتقالهم عام 
2014، أمض����وا 20 عام����ًا وما يزيد، أبرزهم األس����ير نائل 
البرغوثي الذي أمضى أكثر من 40 عامًا على فترتين وما 

زال في السجن.
وأكدت الهيئ����ة أن هذه األرقام المرتفعة من األس����رى 
وس����نوات أعمارهم التي أحرقت في س����جون االحتال، 
»تدلل على وحش����ية دولة اإلرهاب اإلسرائيلية، والتي ما 
زال المجتمع الدولي عاجزًا عن وضع حد لها ومحاسبتها«.

ودعت الهيئة وس����ائل اإلعام المحلي����ة والدولية للوفاء 
برس����التها اإلنس����انية والوطنية، وتس����ليط الضوء على 
معاناة األس����رى وعائاتهم، ففي كل بيت قصص تروى 
وأمل لق����اء متجدد، وأمني����ات بتبيض الس����جون وزوال 

االحتال.

قّلص زيارات أهالي أسرى الضفة ووضع شرًطا للزيارة
فروانة لـ »االستقالل«: االحتالل يوظف جائحة »كورونا« لمعاقبة األسرى والنيل من ذويهم

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية االبتدائية

اإعــــالن وراثة �شادر عن حمكمة �شمال غزة ال�شرعية
تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار مدينة بيت 
حان���ون مؤرخة في 2021/6/30م تتضمن ان / خزران بنت محمد بم 
مصطفى الرضيع المش���هورة المصري من سكان بيت الهيا سابقا 
م���ن مواليد 1943/1/1م هويه )971101522( قد توفيت الى رحمة 
الله تعالى بتاريخ 2001/9/6م وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي 
في والدتها / هاديه بنت عيس���ى بن موسى المصري وفي زوجها 
بصحيح العقد الش���رعي / عبد بن سليم بن سليمان المصري وفي 
اوالدها منه وهم حس���ن ومسعد وس���عد الله وسعد الدين ومحي 
الدين وحس���ام ونجاح ون���وال وعايده وهيام وابتس���ام فقط وارث 
للمتوفي���ة المذكورة س���وى من ذك���ر وليس لها وصي���ة واجبة او 
اختياري���ة وال اوالد توف���وا حال حياتها وترك���وا ورثة , فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة شمال غزة الشرعية 
خال خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر . وحرر في 20 ذي القعدة 

لسنة 1442ه� وفق 2021/6/30 . 

 قا�سي �سمال غزة ال�سرعي
 ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

رام الله/ االستقال:
واصل الس���بت، 14 أس���يًرا في سجون االحتال 
»اإلس���رائيلي« إضرابهم المفت���وح عن الطعام 

رفًضا لسياسة االعتقال االداري.
واألس���رى المضربون ع���ن الطعام، هم: س���الم 
زي���دات، ومحمد اعمر، ومجاه���د حامد، ومحمود 
الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، 
وجيف���ارا النمورة، وماهر داليش���ة، وعاء الدين 
خال���د علي، وأحمد عبد الرحمن أبو س���ل، ومحمد 
خالد أبو س���ل، وحس���ام تيس���ير ربعي، وفادي 

العمور، واألسير أحمد حس���ن نزال موزعين في 
معتقات النقب، وريمون، وعوفر، ومجدو.

ُيش���ار إل���ى أن اإلضراب���ات الفردي���ة الرافضة 
لاعتقال اإلدارّي مستمرة، جّراء تصعيد سلطات 
االحتال في سياسة االعتقال اإلداري، وتحديًدا 
منذ ش���هر أّيار المنصرم، علًما أن غالبية األسرى 
اإلداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في 

سجون االحتال، ويبلغ عددهم 540 أسيًرا.
واالعتق���ال اإلداري ه���و اعتق���ال دون تهمة أو 
محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة 

المواد الخاصة باألدل���ة، في خرق واضح وصريح 
لبنود القانون الدولي اإلنساني.

وتتذرع س���لطات االحتال وإدارات السجون بأن 
المعتقلي���ن اإلداريين لهم ملفات »س���رية« ال 
يمكن الكش���ف عنها، فا يعرف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة 
االعتقال أكثر من مرة لمدة ثاثة أش���هر أو ستة 
أش���هر أو ثماني���ة؛ وقد تصل أحيانا إلى س���نة 

كاملة.

14 أسيًرا يواصلون إضرابهم رفضًا لالعتقال اإلداري

رام الله/ االستقال:
كش����ف المتحدث باس����م وزارة التربية والتعليم 
برام الله صادق الخضور، آخر تطورات ومستجدات 
عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة، والموعد 
النهائ����ي إلعان نتائج التوجيه����ي للعام الجاري 

.2021
وأوضح ف����ي تصريح إذاعي ل�«صوت فلس����طين«، 
الس����بت، أن عمليات تصحي����ح امتحانات الثانوية 

العامة 2021، قد شارفت على النهاية، منوًها إلى 
أنها في مراحلها المتقدمة جًدا واألخيرة.

وأشار إلى أن طواقم عملية الفرز والتدقيق، واصلوا 
عمله����م، حتى خال فترة عي����د األضحى المبارك، 
وذل����ك حرًصا على إعان نتائ����ج التوجيهي 2021 
في فلسطين، بموعده المحدد وأقرب فرصة ممكنة.

وفيما يتعل����ق بالموع����د النهائي إلع����ان نتائج 
الثانوية العامة 2021 في فلسطين، أفاد الخضور 

بأن الموعد س����يبقى كما هو مخطط له بأحد األيام 
الثاثة األولى 1-3 من شهر آب/أغسطس المقبل.

وخت����م بالقول: »األم����ور على األرض تس����ير بهذا 
االتج����اه، وُنبقي على هذا الموع����د المحدد، باأليام 
الثاث����ة األولى من ش����هر آب«، متمنًي����ا أن يكون 
يوم إعان نتائ����ج التوجيه����ي 2021، يوم عرس 
فلسطيني، في ظل أجواء اس����تثنائية مع جائحة 

فيروس »كورونا« للعام الثاني على التوالي.

»التعليم«: عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة في مراحلها المتقدمة جدًا واألخيرة

الخليل/ االستقال:
اعتدى مس���توطنون بحماية ق���وات االحتال 
»اإلس���رائيلي«، الس���بت، عل���ى فري���ق هيئة 
تس���وية األراض���ي، واس���تولوا عل���ى جه���از 

خرائ���ط )GPS( كان بحوزته���م، أثناء عملهم 
شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا 
وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن مستوطني 

»افيجال« المقامة عل���ى أراضي المواطنين في 
منطقة أم الش���قحان ش���رق يطا، رشقوا فريق 
هيئة تسوية األراضي بالحجارة، واستولوا على 

جهاز رصد »الداتا« )GPS( الخاص بهم.

مستوطنون يعتدون على فريق هيئة تسوية األراضي 
ويستولون على جهاز »GPS« جنوب الخليل

منظمة التحرير الفل�سطينية – دولة فل�سطني 
جمعية املحاربني القدماء

 و�سحايا احلرب – فل�سطني
  اإعالن مزايدة 

ترغ���ب جمعية المحاربين القدماء في ضم���ان محصول الزيتون والجوافة 
والبلح في بيارة المحاربين القدماء مشروع عامر غرب الكرامة .

المراجعة / 2865649 بمقر الجمعية بالصبرة المعاينة واس���تام الطلبات 
من 2021/7/25م الى 2021/7/31م

  رئي�س جمل�س االإدارة 
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رام الله/ االستقالل:
قال المكت���ب الوطن���ي للدفاع ع���ن األرض ومقاومة 
االس���تيطان إن اإلدارة األمريكي���ة ل���م تعل���ن حتى 
اللحظ���ة موقًفا واضًحا من االس���تيطان اليهودي في 
الضف���ة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ولم تطلب 
م���ن حكومة االحتالل اإلس���رائيلي تجمي���د البناء في 

المستوطنات.
وأوضح المكتب في تقرير أس���بوعي يرصد انتهاكات 
االحتالل وصل »االستقالل« نسخ عنه السبت، أنه غير 
بعيد عن المناورات السياسية للمعارضة اإلسرائيلية 
بزعام���ة بنيامي���ن نتنياه���و يب���دو أن ال���رأي العام 
الفلس���طيني بات هدًفا لمح���اوالت تضليل وتجميل 
وجه اإلدارة األميركية الجدي���دة، التي لم تعلن حتى 

اللحظة موقفا واضحا من االستيطان اليهودي.
وأش���ار إلى أن ذلك تزامن مع زيارة نائب مساعد وزير 
الخارجية األميركي للشؤون الفلسطينية واإلسرائيلية 
ه���ادي عمرو إل���ى المنطق���ة مؤخ���ًرا واجتماعاته مع 
مس���ؤولين في رام الله وآخرين في »ت���ل أبيب« نقل 
خاللها قلق إدارة بايدن بش���أن وضع الس���لطة ونسب 
إليه أنه« لم يرها في وضع أسوأ، وأن هذا الوضع يشبه 

غابة جافة في انتظار االشتعال«.
وبي���ن أن من���اورات التضليل هذه ذكرت على لس���ان 
وسائل إعالم إس���رائيلية أن رئيس الحكومة نفتالي 
بينيت يمن���ع انعق���اد »المجلس األعل���ى للتخطيط 
والبناء في اإلدارة المدني���ة التابعة لجيش االحتالل« 
في استجابة إلى طلب من إدارة الرئيس األميركي جو 

بايدن.

وأشار إلى أن صحيفة »إس���رائيل هيوم« المقربة من 
بنيامي���ن نتنياهو تحديًدا، بالغ���ت في التضليل إلى 
حد االدعاء بأن قرار بينيت يعني »تجميًدا كاماًل للبناء 
االستيطاني المستقبلي« في الضفة الغربية، موضحة 
أنه »طالم���ا أن المجلس ال يجتمع، فال يمكن الموافقة 

على مخططات استيطانية جديدة«.
لكن ديوان رئيس الوزراء بينت أوضح أنه ما من ضغط 
أمريكي على أي مس���توى كان، وأن المجلس لم يلتئم 
حتى في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وكان رئي���س وزراء ما يس���مى حكوم���ة التغيير في 
»إس���رائيل« منس���جًما تماًم���ا م���ع واقع الح���ال ومع 
سياسة االس���تيطان التي تسير عليها حكومته وفق 
االتفاقي���ات التي ت���م التوصل إليها في مش���اورات 
ما قبل تش���كيل الحكومة، والت���ي أكدت أن الحكومة 
الجديدة س���وف تواصل البناء في المستوطنات دون 

قيود.
وفي السياق، قال وزير جيش االحتالل بيني غانتس 
خالل لقاء مع أعضاء حزب »ميرتس« في الحكومة، إن« 

الحكومة الحالية س���تحافظ على الكتل االستيطانية 
في الضفة الغربية المحتلة وستقويها«.

وأوض���ح المكت���ب الوطن���ي أنه وف���ي تصعيد علني 
وخطير لم يس���بق له مثيل، س���اوى بينت، بين ما زعم 
أن���ه »حق اليهود في العبادة على جبل الهيكل«، وهو 
المسمى اإلس���رائيلي للمسجد األقصى المبارك، وحق 

المسلمين في المسجد المبارك.
وأض���اف أن هذا التصريح يش���كل س���ابقة خطيرة، 
خصوًص���ا أن التقاري���ر أضافت أن بين���ت أوعز خالل 
المشاورات األمنية، بمواصلة السماح لليهود باقتحام 

األقصى.
وتطرق التقرير إل���ى انتهاكات االحتالل في األراضي 
الفلسطينية المحتلة خالل األسبوع الماضي، الفًتا إلى 
أن قوات االحتالل أغلقت منطقة باب الزاوية و«ش���ارع 
بئر الس���بع« المؤدي إلى وسط مدينة الخليل، لتأمين 

اقتحام المستوطنين لموقع أثرى على حد زعمهم.
وأشار إلى أن المس���توطنين واصلوا عمليات تجريف 
أراضي المواطنين في جب���ل العالم ببلدة نعلين غرب 

رام الله لشق طريق استيطاني في المنطقة.
وبين أن المستوطنين يستهدفون أراضي جبل العالم 
في مسعى مستمر لمصادرته، إذ أقدموا أكثر من مرة 
على شق طرق داخل أراضيه لتعزيز سيطرتهم عليه.

وتتع���رض أراضي الفلس���طينيين في جب���ل العالم 
النته���اكات متكررة من االحتالل ومس���توطنيه، فقد 
أح���رق المس���توطنون في األي���ام القليل���ة الماضية 
مئات أش���جار الزيتون، ونفذوا اعتداءات متكررة على 

المواطنين تحت حماية قوات االحتالل. 

تقرير: اإلدارة األميركية لم تطلب من »إسرائيل« تجميد البناء في المستوطنات

طوباس/ االستقالل:
استولت عائالت من المستوطنين منذ يومين 
عل���ى مباني معس���كر تياس���ير )5 كم ش���رق 
طوب���اس(، والذي كانت ق���وات االحتالل أخلته 

في 2013.
وقال مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس 

معتز بش���ارات، إن عائالت من المس���توطنين 
اس���تولت عل���ى المعس���كر وتقي���م حاليا في 
مباني���ه، به���دف إقامة بؤرة اس���تيطانية في 

المكان.
وأض���اف أن حكومة االحتالل أطلق���ت العنان 
لعصابات المستعمرين التي شكلتها من أجل 

االستيالء على األراضي وترويع الفلسطينيين 
واالعتداء عليهم.

وتابع بشارات: “هذا ما حذرنا منه منذ سنوات، 
حيث س���تكون المعركة على عتب���ات بيوتنا. 
واليوم إما أن نقتلع هذه البؤرة االستيطانية أو 

علينا انتظار األسوأ”.

بهدف تحويله لبؤرة استــيطانية
مستوطنون يستولون على “معسكر تياسير” المخلى من 2013

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /احمد رام���ى رمضان النجار عن فقد 
هويتي وتحم���ل  الرق���م )406129338( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

نابلس/ االستقالل:
دعت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، السبت، إلى ضرورة تعميم نموذج 
المقاومة الش����عبية في بلدة بيت����ا جنوبي نابلس ش����مالي الضفة الغربية 

المحتلة.
وقال القيادي في الحركة ف����ازع صوافطة، في تصريح صحفي، إن: »نموذج 
بيتا يمثل النموذج الناجح في المقاومة الشعبية الذي أثبت حضوره ويجب 

تعميمه«.
وأشار إلى أن »المقاومة قادرة على وقف مخططات االحتالل الرامية لتهويد 

األرض واالستيالء عليها«.
وأضاف »نشعر بكل فخر بهذه اإلرادة الفلسطينية الحاضرة في بيتا وجبل 
صبيح، وبالروح الوطنية العالية في مواجهة االحتالل التي بدأت تنتقل من 

بيتا الى مناطق أخرى«.
ولفت صوافطة إلى أن الضفة الغربية تتعرض لهجمة اس����تيطانية كبيرة 
من االحتالل وتغّول واضح من المستوطنين، مشدًدا على أن »هذا التغول ال 

يمكن كبح جماحه إال من خالل المقاومة بكل أشكالها«.
وذكر أن »المقاومة الش����عبية بأدواتها البس����يطة واألساليب المختلفة من 
اإلرب����اك الليلي واإلرادة الحقيقة في المواجه����ة التي ينتهجها أهالي بيتا 
ق����ادرة على وق����ف التمدد االس����تيطاني في بلدات وقرى الضفة وإفش����ال 

مخططات االحتالل«.
وح����ذر صوافطة من أن االحتالل يصر على اس����تهداف األرض والس����يطرة 
على المواقع االس����تراتيجية لخل����ق حالة من التواصل بين المس����توطنات 

وتوسيعها.
وشدد على أنه »ليس أمام الفلسطينيين سوى خيار المقاومة لوقف التمدد 

االستيطاني في مناطق الضفة«.
ووجه القيادي بحماس التحية ألهل بيتا وكل مناطق المواجهة مع االحتالل 

اإلسرائيلي.

غزة/ االستقالل:
حذرت الجبه����ة الديمقراطية لتحرير فلس����طين 
م����ن خطورة محاوالت اختص����ار القضية والحقوق 
الوطنية لش����عبنا بعدد م����ن المطالب واإلجراءات 
والتحسينات االقتصادية، وإخراجها من سياقها 
باعتباره����ا قضية تحرر وطن����ي هدفها الخالص 
من االحتالل والفوز بالحقوق الوطنية المش����روعة 
وقيام دولة مس����تقلة كاملة السيادة وعاصمتها 

القدس على حدود الرابع من حزيران 67.
وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة »االس����تقالل« 
نس����خة عن����ه الس����بت، إن تحس����ين المس����توى 
االقتصادي لشعبنا في المناطق المحتلة هو واحد 
م����ن الحقوق المش����روعة التي تكف����ل له العيش 

الكريم، لكنه حق ال يختصر في ذاته باقي الحقوق 
المشروعة التي ال تنازل عنها وال مقايضة بينها.

العنصرية  أن االحت����الل وسياس����اته  وأضاف����ت 
هو المس����ؤول عن تدهور األوض����اع االقتصادية 
لش����عبنا، متس����لًحا بتطبيقات بروتوكول باريس 
ا ال يتجزأ  االقتص����ادي الذي حول اقتصادنا ج����زًء
من االقتصاد اإلس����رائيلي، وألحق بشعبنا الكثير 
م����ن األضرار، خاص����ة في ظل تطبيق����ات الغالف 

الجمركي الموحد.
وأشارت إلى أن هذا البروتوكول االقتصادي عطل 
على ش����عبنا بناء اقتصاد وطن����ي متحرر من كل 
أشكال التبعية واإللحاق باالقتصاد »اإلسرائيلي«.

وأكدت أن الحل الذي يضمن لشعبنا حقوقه كاملة، 

هو مغادرة اتفاق أوسلو، وفك االرتباط باالقتصاد 
»اإلس����رائيلي«، والتوجه نحو بناء اقتصاد وطني 
مستقل، يحرر شعبنا من االستعمار االقتصادي 
»اإلسرائيلي« وينفتح على االقتصادات العربية.

ودع����ت الجبهة إل����ى التوق����ف ع����ن الرهانات 
الخاس����رة، بما ف����ي ذلك الرهان على السياس����ة 
األميركي����ة باعتبارها ط����وق اإلنق����اذ لقضيتنا، 
والعودة ب����داًل من ذلك إلى العم����ل على تطبيق 
قرارات وسياس����ات التوافق الوطني، كما وردت 
في ق����رارات المجلس الوطني في دورته األخيرة، 
واالجتماع القيادي ف����ي 2020/5/19، ومخرجات 
اجتم����اع األمناء العامين بين بيروت ورام الله في 

.2020/9/3

»الديمقراطية«: الحلول االقتصادية ال تضمن لشعبنا حقوقه كاملة

»حماس«  تدعو لتعميم نموذج 
المقاومة الشعبية في بيتا

غزة/ االستقالل:
قال مدير دائرة الطب الوقائي ومكافحة العدوى 
في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة، الس����بت، 
إن: »الوزارة قدمت توجيهات ببدء العام الدراسي 
الجديد 2022/2021 بشكل طبيعي طالما استمر 

االستقرار على الوضع الوبائي في القطاع«.
وأض����اف العبادل����ة، ف����ي تصري����ح صحفي، أن 

المتابع����ة المس����تمرة للوضع الوبائي عكس����ت 
استقراًرا في الحالة الوبائية خالل عيد األضحى 

المبارك وخالل األيام السابقة أيًضا.
ولفت إل����ى أن إقبال المواطني����ن على التطعيم 
بش����كل مستمر س����ينعكس ايجابًيا على الحالة 
الصحية بشكٍل عام، منوًها إلى أنه لم تسجل أي 
إصابات بطفرات جدي����دة كالطفرة الهندية في 

القطاع مؤخًرا.
وأعرب العبادلة، عن اس����تيائه من حالة التراخي 
بااللت����زام باإلجراءات الوقائي����ة التي تم رصدها 
عل����ى المواطني����ن، حاًث����ا إياهم على اس����تمرار 
االلتزام باإلجراءات الوقائية لضمان سير الحياة 
بشكلها الطبيعي وعدم اللجوء إلي أي تقييد أو 

إغالقات.

العبادلة : قدمنا توصيات ببدء العام الدراسي بصورة طبيعية في غزة
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غزة/  محمد أبو شريعة:
بدأ أولمبياد طوكيو 2020 هذه المرة بحفٍل 
افتتاحٍي اجتزأ الحق الفلسطيني، ليقتصر 
م���ن خالل الخريط���ة التي حملته���ا الفرق 
الممثلة لفلس���طين على الضف���ة الغربية 
فقط، حتى دون أن تكون وكما جرت العادة 
ب���أن ترس���م الخريطة على ح���دود حزيران 

.1967
واألم���ر األش���د غرابة ه���و موافق���ة اللجنة 
األولمبية الفلسطينية على ذلك وإصرارها 
على مواصلة المشاركة في هذه الفعاليات، 
ومش���اركة الف���رق المختلف���ة باألنش���طة 
الرياضية، وعدم إبداء أي نوع من االعتراض 
على التضييع التاريخي للحق الفلسطيني.

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
لتحرير فلس���طين د. مريم أبو دقة، ترى بأن 
ما ج���رى محاولة لتطبيق وتمرير مش���روع 
سياس���ي بامتياز من خالل اجتزاء الخريطة 
والمس  الحق���وق  وتضييع  الفلس���طينية 

بالثوابت.
وتس���اءلت أبو دقة عن جدوى المش���اركة 
في نش���اطات رياضية ال تخ���دم األهداف 
الوطني���ة، مضيف���ًة »الطبيع���ي أن تقاطع 
الفرق الفلسطينية، هذا األولمبياد، لتكون 
خريطتنا وعلمنا واضحين وضوح الش���مس 

وعدم السماح بتمرير هذه القضية«.

وأشادت بقرار العب الجودو الجزائري فتحي 
نورين، الذي قرر االنسحاب وعدم المشاركة 
في البطولة كون القرع���ة أوقعته مع العب 
من االحتالل، مبدًيا بذلك رفضه لكافة أنواع 

التطبيع.

وقالت أبو دقة »األولى أن الفرق الفلسطينية 
ه���ي من تقاط���ع، كون خريطة فلس���طين 
مجت���زأة )..( ه���ذه كارث���ة ب���كل صراحة، 
االنس���حاب من األولمبياد م���ن المفترض 
أن يكون قراًرا فلس���طينًيا ليؤكد تمس���كه 

بحقه«.
وش���ددت على أنه م���ن غي���ر المعقول أن 
التحية  الفلس���طينيون ليوجهوا  يس���ارع 
لمن قاطع المش���اركة تضامًنا معهم، فيما 
الفرق الفلس���طينية غير مقاطعة، متابعًة 

»الفلس���طينيون هم أصحاب القضية، وما 
حصل هو ش���طٌب للح���ق الطبيعي بالوطن 

والخريطة واالنتماء«.
وأع���ادت أبو دق���ة التأكيد عل���ى أنهم في 
الجبه���ة الش���عبية رافضون لكل أش���كال 
التطبيع، س���واء كان سياس���يًا أو ثقافيًا أو 
رياضيًا، مش���ددة عل���ى أن المقاومة ليس 
فقط بالس���الح وإنما في المقاطعة ورفض 

التطبيع.
ودع���ت القيادية ف���ي الجبهة الش���عبية 
لمحاربة هذا المحتوى السيء، الذي يحاول 
ا من الفيس بوك  العدو وأعوانه تمريره، بدًء

وانتهاء باألولمبياد وغيرها.
وكان رواد مواق����ع التواص����ل، والذين كانوا 
يحتفلون بمشاركة بعثة منتخب فلسطين 
باألولمبي����اد الحظ����وا، أن ش����بكة تلفزيون 
أمريكية قامت باجتزاء الخريطة الفلسطينية، 

إذ ال تظهر سوى الضفة الغربية.
واعتبر مغرد أن على »فلسطين أن تنسحب 
من كل األولمبي���اد اعتراضا على هذا األمر«، 
فيما قال مغرد آخر »س���نتوجه في البداية 
إلى صفح���ة وزارة الخارجية اليابانية لنعبر 
ع���ن رفضنا لوضع خريطة فلس���طين بهذا 
الشكل المس���تفز والمخالف لكل األعراف 
والقوانين الدولية في افتتاحيات أولمبياد 

طوكيو«.

اختزل خارطة فلسطين بالضفة فقط
أولمبياد طوكيو يلعب بالحقوق الفلسطينية.. »على عينك يا تاجر«!

نيويورك/ االستقالل:
قال المندوب الدائم لدولة فلس���طين لدى األمم 
المتحدة الوزير رياض منصور، إن عدم مس���اءلة 
»إس���رائيل«، الق���وة القائم���ة باالحت���الل، على 
انتهاكاتها الجس���يمة للقانون الدولي، بما في 
ذل���ك ميثاق األم���م المتح���دة واتفاقية جنيف 
الرابعة وقرارات األمم المتحدة، سمح لها بتحدي 
مجلس األمن وإرادة المجتمع الدولي، دون عواقب.

وأكد منصور في رس���ائل متطابق���ة بعثها إلى 
األمين الع���ام لألمم المتح���دة، ورئيس مجلس 
األمن لهذا الش���هر )فرنس���ا(، ورئيس الجمعية 
العام���ة لألمم المتحدة، ح���ول تدهور الحالة في 
األرض الفلس���طينية المحتلة، بما فيها القدس، 
أهمية ضم���ان المس���اءلة واس���تخدام اآلليات 
والقدرات الدبلوماس���ية والسياسية والقانونية 
المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة 

بقضية فلسطين.
وشدد على ضرورة ترجمة البيانات والمواقف إلى 
أفعال، معبًرا عن أس���فه م���ن أن عقود التقاعس 
الدول���ي، منحت »إس���رائيل« ترخيًصا للقيام بما 

يحلو له���ا، حتى ارتكاب جرائم ح���رب، من دون 
عواقب.

وأش���ار إلى أن الفترة األخيرة ش���هدت تصعيًدا 
ملحوًظا في عنف المس���توطنين، وهدم المنازل، 
والتهجير القسري، واالعتقاالت وقتل المدنيين 

الفلسطينيين، بمن فيهم األطفال.
ونوه إلى استغالل سلطات االحتالل بشكل علني 
انشغال المجتمع الدولي بمحاربة الوباء كفرصة 

لزيادة ترسيخ احتاللها غير الشرعي.
وبين أن الواقع غير العادل في األرض الفلسطينية 
المحتل���ة يثبت أن م���ا تس���مى ب�«الديمقراطية 
الوحيدة في الش���رق األوسط« تقوم بفرض حالة 

فصل عنصري.
ولف���ت إلى أنه يت���م إعطاء المس���توطنين غير 
الش���رعيين أولوية كبيرة ويتمتعون بامتيازات 
قانوني���ة ويتم تمكينهم على الفلس���طينيين 
من خالل نظام من مستويين مبني على التمييز 
والقهر، ما يؤثر س���لًبا على كل جانب من جوانب 
الحي���اة الفلس���طينية وجميع حقوق اإلنس���ان 

األساسية الخاصة بهم.

وتطرق منصور إلى البيئة القس���رية المفروضة 
على الش���عب الفلس���طيني من خالل استغالل 
الموارد الطبيعية واالس���تيالء عليها وتدميرها، 
ال���ى جان���ب سياس���ة »إس���رائيل« المنهجية 
للتهجير القسري من خالل هدم المنازل وتدمير 
الممتلكات المتواصلة بال هوادة في هذا الوقت 

من الوباء.
وأض���اف أن »إس���رائيل« تواص���ل إجراءاته���ا 
القمعية ضد المدنيين الفلس���طينيين، بما في 
ذلك حمالت االعتقال، ويش���مل ذلك الهجمات 
الممنهج���ة والعن���ف ض���د المجتم���ع المدني 
الفلسطيني اإلنس���اني وترهيب المدافعين عن 
حقوق اإلنسان، بما في ذلك إغالق مؤسسة لجنة 

العمل الصحي.
وس���لط منصور الضوء على قضية النائب خالدة 
جرار، المعتقل���ة إداري���ا، دون محاكمة أو تهمة 
منذ تش���رين األول/ أكتوبر 2019، منوها إلى أن 
إس���رائيل منعت جرار من حض���ور جنازة ابنتها 
الصغرى س���هى رغم النداءات المتكررة من قبل 

الدول وجماعات حقوق اإلنسان.

منصور: التقاعس الدولي منح »إسرائيل« ترخيصًا للقيام بما يحلو لها

غزة/ االستقالل:
لق����ي مواط����ن مصرعه في قت متأخر من مس����اء 
الجمعة، في حادث إطالق نار على الس����يارة التي 
كان يس����تقلها بمنطقة حدودية شرقي مدينة 

غزة.
وأص����درت وزارة الداخلي����ة واألم����ن الوطني في 
قطاع غزة فجر الس����بت، بيانا توضيحيًا حول وفاة 

المواطن.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في البيان: 
إنه »في س����اعة متأخرة من مس����اء أمس الجمعة، 
دخلت مركبة ُمس����رعة باتجاه أح����د حواجز قوات 
»حماة الثغور« في المنطقة الحدودية الش����رقية 
لحي التفاح شرقي مدينة غزة، والحظ أفراد الحاجز 
حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، 

لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة«.
وأض����اف البزم »تم إطالق طلقتين اثنتين باتجاه 

المركبة لكنها لم تتوقف، والذت بالفرار وبعد ذلك 
تبين إصابة أحد األشخاص بداخلها، والذي توفي 
فيم����ا بعد متأثرًا بجراحه بعد نقله لمستش����فى 
الش����فاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين 

كانا داخل المركبة«.
وأوض����ح أن وزارة الداخلية واألمن الوطني فتحت 
تحقيقًا فوريًا في الحادث للوقوف على تفاصيله 

كافة.

وفاة مواطن بإطالق نار على سيارة شرق غزة والداخلية توضح
الخليل/ االستقالل:

قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطنا )52 عاما( 
قتل وأصيب أربعة آخرون بالرصاص، في شجار بمدينة يطا جنوب الخليل.

وأض���اف ارزيقات في بيان صحفي الس���بت، أن النيابة العامة باش���رت بإجراء 
التحقيق، فيما باش���رت الش���رطة بالبحث والتحري في مالبسات وفاة المواطن 
المذك���ور. وأوضح أنه بناء على اتصال ورد لغرفة عمليات ش���رطة الخليل حول 
نشوب شجار في يطا، تحركت قوة من الشرطة واألجهزة األمنية لمكان الشجار، 
الذي أسفر عن إصابة خمسة مواطنين بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى 

األهلي، ووصفت جروح أحدهم بالخطيرة.
وأشار إلى أن األطباء في المستشفى األهلي أعلنوا الحقا عن وفاة أحد المصابين 

متأثرا بجروحه.
وبي���ن ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحف���ظ على جثمان المتوفى وإحالته 

لمعهد الطب العدلي إلجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

قتيل وإصابة أربعة 
آخرين بشجار في الخليل

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المحلل اإلسرائيلي، ألون بن دافيد، السبت، إن »اإلشارات التي تلقيناها من 

الشمال توضح بأن الهدوء على الحدود اللبنانية انتهى« .
وذكر بن دافيد أنه »خالل هذا األسبوع تلقت »إسرائيل« تذكيًرا آخر بأن الهدوء 

الرائع الذي ساد الشمال في سنوات ما بعد حرب لبنان الثانية قد انتهى«.
وأضاف: »مرة أخرى أصبحت الحدود خط مواجهة نش���طًا، لكن ال الحدود نفسها 

وال المستوطنات المجاورة لها جاهزة للمواجهة«.
وتابع المحلل اإلس���رائيلي قوله: »تنضم اإلشارة التي تلقيناها من الشمال هذا 
األس���بوع إلى ثالث حوادث إطالق صواريخ وقعت خالل عملية »حارس األسوار«  
)العدوان على غزة( وسلس���لة أخرى من الحوادث في العامين الماضيين، والتي 

يجب أن توضح لنا أن ما كان ليس ما سيكون«.

محلل »إسرائيلي«: الهدوء 
على الحدود اللبنانية انتهى
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يعتبر قطاع غزة اعلى كثافة س���كانية على مس���توى العالم حي���ث يعيش في هذه البقعة 
الثائرة نحو مليوني فلسطيني على مساحة ال تتجاوز 360 كيلو مترًا مربعًا حيث يصل طوله 
لواحد واربعين كم, اما عرضه فيصل الى نحو 15 كم وال تكاد تجد مساحة خالية من السكان 
ف���ي القطاع, وهذه الحالة فرضت على المقاومة ان تلتحم بالجماهير الفلس���طينية وتلتحم 
الجماهير بمقاومتها, وهذه هي القوة الحقيقية التي اس���تطاعت المقاومة من خالل ادائها 
العسكري المميز, والجماهير من خالل صمودها االسطوري وحمايتها للمقاومة افشال اهداف 
الع���دوان على غزة في الع���ام 2008م و 2012م, و2014م, 2021م, وه���ى الحالة التي اربكت 
االحتالل ودفعته الرتكاب جرائم ضد المدنيين العزل واس���تخدام االس���لحة المحرمة دوليا 

والقوة المفرطة ضد السكان. 
المقاومة عندما تعد عدتها للمواجهة وتس���خر الميدان لخدم���ة اهدافها وتتحدى الحصار 
الخانق بكل اش���كاله لتطور من قدراتها الذاتي���ة والميدانية تدخل في حلقات متعددة من 
الخطورة وبألوان مختلفة, وتحاول ان تتجنب الخسائر بقدر االمكان, ولكن تبقى االخطار دائما 
قائمة ومتعددة ومحدقة بها, وقد تحدث في أي وقت وحين, وفي أي مكان, فتعقيدات العمل 
والتصنيع والتطوير تفرض على المقاومة احيانا ان ال تس���تقر في مكان ثابت, وهى تتنقل 
بين الفينة واالخرى من مكان آلخر لتضليل االحتالل والتعمية على عمالئه وجواسيسه وفي 
نفس الوقت تبحث عن وسائل السالمة لخبرائها العسكريين وللمواطنين الفلسطينيين على 
حد سواء, فكالهما رصيد غاٍل للمقاومة, ولكن رغم ذلك تقع االقدار احيانا, ويسقط الشهداء 
والضحايا, وهذه ضريبة الحرية التي دفعتها كل ش���عوب االرض التي ناضلت ضد االحتالل, 

وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. 
باألمس خرج علينا ما يسمى بالمركز الفلسطيني لحقوق االنسان ببيان يدين فيه الحادث الذي 
وقع في س���وق باب الزاوية, وقد خرج بهذا البيان قبل ان يخرج بيان رسمي عن وزارة الداخلية 
واالمن الوطني  ليفند فيه سبب وقوع االنفجار الذي أدى الستشهاد فلسطيني واصابة عشرة 
اخري���ن بجراح مختلف���ة, وكأن هذا المركز الحقوقي كان ينتظ���ر فرصة ليقوم بالهجوم على 
المقاومة الفلسطينية, ويوجه سيال من االتهامات لها, في محاولة يائسة إلحداث فجوة بين 
المقاومة وجماهيرها, وذلك لخدمة االحتالل وإعطائه مبررا لتنفيذ جرائمه في عمق المناطق 
السكنية, فاالحتالل يعرف كيف يستغل هذه البيانات لتبرير جرائمه ضد السكان المدنيين, 
ويعرف كيف يخدم نفسه باستغالل هذه البيانات لتشويه صورة المقاومة امام العالم, ويبدو 
ان هذا االمر كان معدا له مس���بقا فصاحب هذا المركز كان قد تقلد قبل نحو اسبوعين وسام 
االس���تحقاق الوطني بدرجة )فارس( من القنصل العام الفرنسي رينييه تروكاز وهو من أرفع 
األوسمة الفرنسية، وذلك لنشاطه التاريخي بالدفاع عن حقوق اإلنسان, والحقيقة انني بحثت 
طوي���ال عن االنجازات التي حققها مدير هذا المركز للفلس���طينيين فوجدته »كالغريب« في 
بيتي, فأين حق الش���هيد محمد الدرة, واين حق اسرة هدى غالية, واين حق الطفل محمد ابو 
خضيرة الذي احرقه المس���توطنون حيا,  واسرة عائلة دوابشة الذين احرقوا وهم نيام, وهل 
حوكمت »اسرائيل« على مجازر االبادة الجماعية التي ارتكبتها في عدوانها المتكرر على غزة, 
وتم خالله مس���ح عائالت بأكملها من السجل المدني, فكل هذه الجرائم مرت دون عقاب رغم 

القوانين الدولية التي تعاقب على مثل هذه الجرائم.
لقد بحثت عن جواب فلم اجد, لكنه االستحقاق المعروف, ففرنسا ال تمنح احدا وساما وطنيا 
بدرج���ة فارس ألنه يحمل س���يفا بيده ضد االحتالل الصهيون���ي, او يعتلي صهوة جواد, او 
ينبري قلمه ضد المحتل الغاصب ويالحقه في المحافل الدولية, انه وسام االستحقاق لفارس 
بال جواد, مسالم تماما ومستس���لم للواقع, يتعايش في ظل قانون الغاب الذي ترعاه فرنسا 
وقوى البغي في العالم, فلم يجد اس���هل من المقاومة ليهاجمها ويوجه سهامه اليها, تلك 
المقاومة التي تصنع ادوات النصر بيدها, وتحاول ان تدافع عن شعبها وتحميه من الة االجرام 
العس���كرية الصهيونية, وابناؤها يتعرضون لألخطار دائما ويدفعون ثمن انتمائهم للوطن 
ودفاعهم عن ش���عبهم وامتهم,  ذلك النهم  نذروا انفس���هم لله وللوطن وللشعب, النهم 

مشاريع شهادة ال يفهم طباعهم المستسلمون .  
المركز يق���ول في بيانه انه يطالب الجهات المختصة باتخاذ تدابير اكثر صرامة حفاظا على 
ارواح المدنيين وس���المتهم, ولغة التحريض واضحة في هذا البيان, ومحاولة تأجيج الحدث 
واش���عال الفتنة ظاهرة تماما, لكنه���ا ال تنطلي على احد, وكنا نأمل م���ن مدير هذا المركز 
»الف���ارس« ان يتحدث للقنصل الفرنس���ي عن مواقف الحكومة الفرنس���ية الداعمة للكيان 
الصهيوني, س���واء تلك المواقف السياس���ية او الدعم اللوجستي والعسكري الغير مسبوق 
لفرنس���ا في عدوان االحتالل االخير على قطاع غزة, حتى المس���يرات والوقفات االحتجاجية 
للجاليات العربية واالسالمية في فرنسا منعت وقمعتها الشرطة الفرنسية بشدة, اين بيانات 
الش���جب واالس���تنكار التي صدرت عن هذا المركز الحقوقي ضد سياسة الحكومة الفرنسية 
وقمعها للمس���يرات التي تس���تنكر العدوان الصهيوني على قطاع غزة, واذا كان مدير هذا 
المركز يستنكر ممارسات الحكومة الفرنسية وانحيازها لصالح االحتالل الصهيوني وقمعها 
للمسيرات التضامنية مع فلسطين, فلماذا يقبل وسام االستحقاق الوطني بدرجة فارس ممن 
كان يقف مع االحتالل ويس���انده ويمنع الوقف���ات التضامنية, لكنها العين التي ترى بالوان 
مختلفة, فما ترى به العين لفعل المقاومة يكتس���ي بالس���واد وتشوبه الشوائب , اما ما ترى 
به العين ما ترتكبه قوى الش���ر من جرائم وسياس���ات, ففيه وجهات نظر مختلفة ومعايير 
متقلبة ويخضع دائما لقانون »البقاء لألقوى«, فهنيئا لكم فتنة وسام »الفارس« واستحقاقها 
المطل���وب من مانحيه للمكرم,  ولتحَي المقاومة عزيزة وش���امخة بعزة ش���عبها وش���موخة, 

وستبقى مقاومتنا راسخة في الميدان ومتجذرة فوق ارضنا بعز عزيز أو بذل ذليل.  

سوق الزاوية ..غريب بدرجة » فارس« 

رأي

اعتذرت السلطة الفلسطينية عن مقتل الناشط السياسي 
نزار بنات وجاء اعتذار السلطة باسم الرئيس محمود عباس 
على لسان وزير الشئون المدنية حسين الشيخ الذي وصف 
مقتل نزار بنات بالحادثة المؤس���فة وأضاف أن ما حدث ال 
يمكن قبول���ه ولكن ال يو جد طريقة أخ���رى للتعامل مع ما 
حدث ومحاولة تصحيح ه���ذا الخطأ، يمكن فقط أن نتعلم 

مما حدث وأن نتبع اإلجراءات القانونية الصحيحة .
جميل أن تعتذر السلطة عن مقتل الناشط نزار بنات ولكن 
من القبيح اعتب���ار مقتله خطأ وبكل األحوال طالما اعتذرت 
الس���لطة فإن هذا يعني أنها تتحمل المس���ئولية الكاملة 
عن حادثة القتل وتبعاتها بالكامل وال يمكن اعتبار عملية 
اغتي���ال نزار بنات بالحادث الخطأ ب���ل هي عملية مخططة 
ومدروس���ة وتم تنفيذها مع س���بق اإلصرار والترصد وهذا 
ما أثبتته كاميرات المراقبة التي صورت عملية االختطاف 
والس���حل والض���رب الغير المب���رر واالقتي���اد الى جهات 

مجهول���ة وليس أدل على أن عملية اغتيال الناش���ط بنات 
ه���ي عملية مدبرة هو أن اإلعالن عن حال���ة الوفاة جاء على 
لس���ان محافظ الخليل الل���واء جبرين البك���ري الذي يعتبر 
الممثل الرس���مي للرئيس محمود عباس والمسئول األمني 
األول عن أمن وسالمة كافة المواطنين في محافظة الخليل، 
وبالتال���ي إن ما حدث مع نزار بنات ال يندرج تحت مس���مى 
القتل الخطأ بل هو جريمة إغتيال مكتملة األركان من حيث 
االس���تهداف والتخطيط وأوامر التنفي���ذ وانتقاء عناصر 
التنفيذ وأدواته وحت���ى عنصر اإلعالن عن عملية االغتيال 
نفس���ها وما تبعها من عمليات قمع وحشية لردود األفعال 

الشعبية.
هن���ا وقبل تعل���م ال���دروس المس���تفادة مما ج���رى فإن 
الس���لطة الفلسطينية مطالبة بتقديم كافة أركان الجريمة 
للمحاكم���ة العلني���ة وتجريدهم من كاف���ة الرتب األمنية 
و االمتي���ازات الوظيفية والصالحيات وإيداعهم الس���جن 

بتهمة القتل العمد والخروج ع���ن القانون وكافة األعراف 
الدينية واإلنسانية واألخالقية وإثارة حفيظة الرأي العام.

إن كان من دروس مس���تفادة واستخالص للعبر من حادثة 
اغتيال الناش���ط السياسي نزار بنات فهي دروس للسلطة 
الفلس���طينية ولألجهزة األمنية دون س���واها وتكمن هذه 
الدروس في تعلم ثقافة أن االختالف في الرأي ال يفس���د 
لل���ود قضية وأن دور األجهزة األمني���ة هو حماية الناس ال 
قتلها وترويعها، وعلى الس���لطة إفساح المجال أمام قوى 
الش���عب والمعارضة لقول كلمتها وتمكينها من االنتقاد 
بص���وت مرتفع ووضع حد لسياس���ة تكميم األفواه ووقف 
عملي���ات االعتقال التعس���فية على خلفية ال���رأي وعليها 
تعلم ثقاف���ة قبول اآلخر وفهم معاني الش���راكة الوطنية 
وتوفير األمان والضم���ان االجتماعيين والعدالة الوظيفية 
واعتماد مبدأ النزاهة والش���فافية ومحاربة الفساد ووقف 

عمليات االستثمار والبزنس في القضايا الوطنية .

ع���ام 2002 وفي مثل هذا اليوم مس���اء )22-7( هز انفجاٌر ضخٌم 
مدينة غزة، س���معته من مخيم الش���اطئ، رأي���ت لمعانه البعيد، 
وأصابتني لحظتها خفقة فيها من الخوف والقلق، ذهبت بعدها 
للبيت وجلس���ت أترقب م���ع العائلة عن كنه هذا االس���تهداف، 
بعدها بقليل صدح المس���جد القري���ب بتكبيرات منفعلة، فقلت 

قبل أن يكمل: لقد اغتيل صالح شحادة.
كن���ت أعرف أن���ه المطلوب رقم واح���د للمجرم ش���ارون، وقلقت 
علي���ه كثيرًا بعدما ش���هدت كتائب القس���ام طف���رًة نوعيًة في 
عملياتها االستش���هادية، مما رفع منس���وب القتلى في صفوف 
اإلس���رائيليين، فهو مؤسس الجهاز العس���كري لحركة حماس 
“كتائب القسام”، وواضع الكثير من استراتيجياته العسكرية؛ 
كتوزيع الس���الح على أكبر عدد من المقاتلين، فكان يقول ال أريد 

أن تجتمع قطعتا سالح في بيت رجل واحد.
وهو ال���ذي تحمس لعمليات اقتح���ام المغتصبات الصهيونية، 
ويوصي رجاله الذين يش���رف عليهم ش���خصيا، ويطلع على أدق 
تفاصي���ل العمليات، ويلتقي باالستش���هاديين ويش���رح لهم 

المهم���ة والغاية منه���ا، ويلتقطون الصور مع���ه ثم يقول لهم 
ُكْم َغاِلُبوَن”. “اْدُخُلوْا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفِإَذا َدَخْلُتُموُه َفِإنَّ

اهتم رحمه الله بالش���باب؛ فكان يطال���ب بتنظيمهم وإلحاقهم 
في صف���وف الكتائب، ويقوم بتدريبهم وإس���ناد مس���ؤوليات 
كبرى على عاتقهم، وتدفق لحظتها مئات الشباب اليافعين في 
القسام، وتم اس���تيعاب خيرة الجنود الذين أصبحوا من أفاضل 
القادة فيما بعد، كان يعم���ل بتكامل ما بين التدريب والتجهيز 
والتنفيذ، ما بين التنظير ونش���ر الفك���ر والوعي الوطني القيمي 

الديني العسكري.
تمتع رحمه الله بكاريزما آس���رة، وكانت له هيبة وحضور ملحوظ، 
ومع ذلك تراه بين جنوده متبسطًا متفاهمًا يسابقهم على فعل 
األش���ياء والقيام بالجهد من غير تكلف، ورغ���م صالبته وحدية 
طباعه فيما يخص العدو، إال أنه منفتح على اآلخر، وتميز بالمرونة 
مع الفصائل األخرى، وهو صاحب اس���تراتيجية التعاون معهم 
وتنفيذ العمليات المشتركة وتبادل الخبرات، فكان ينشر العلم 
العس���كري لمن طلبه، ويق���ول طالما س���تقاوم إذًا من حقك أن 

تتعلم، لهذا بكاه قادة الجهاد والجبهة وكتائب األقصى.
الشهيد صالح ش���حادة وزير الدفاع الفلس���طيني في انتفاضة 
األقص���ى، نظم م���ن غزة مجموع���ات االستش���هاديين في مدن 
الضفة، ونس���ق بينهم، واختار وقت العملية، وانتظرها بخندقه 

في أحد أحياء غزة.
م���ن كان قريبًا منه أدرك عمق رؤيته وبصيرته؛ حيث وضع تحرير 
غ���زة كهدف تكتيكي قريب، وكان يس���ر له���م أن غزة ال بّد وأن 
تح���رر لتكون ن���واة المقاومة الفلس���طينية في وجه المش���روع 
الصهيوني، وق���ال إن فيها رجااًل ال يمك���ن أن ُيهزموا إن أعطوا 
الفرصة، ولن يوقفهم أحد. واليوم ينتش���ر في قطاع غزة عشرات 
اآلالف م���ن مقاتلي كتائب القس���ام بالتخصصات العس���كرية 
المتنوعة، يحملون سيف القدس بأيديهم، يستعدون ليل نهار 
لمختل���ف االحتماالت، وفي صدورهم طاقة مس���تلَهمة من روح 
القائد، تمنحهم قدرًة لمواجهة العالم بأس���ره إن اجتمع عليهم 
ليثنيه���م عن طريقهم المرس���وم، نحو تحقي���ق الغاية الكبرى 

بتحرير فلسطين.

اعتذار السلطة عن اغتيال الناشط نزار بنات 
ال يكفي ومسألة القتل الخطأ مرفوضة

في ذكرى استشهاده.. صالح شحادة 
وزير الدفاع الفلسطيني.. هيبة الرحيل األخاذ

بقلم: نضال أبو شمالة

بقلم: إبراهيم المدهون

المركز الفلس���طيني لحقوق االنس���ان هو احد المراكز 
التي تعمل وفق اجندة غير فلس���طينية واالجندة التي 
تعمل بها هي اجندة ضد الش���عب الفلسطيني والذي 
يتحكم في رسم االجندة هو الممول ماليا لها ، ورغم ان 
هناك حدثًا في س���وق الزاوية لم تعرف اسبابة ولجان 
التحقي���ق لم تصدر بيانها وهذا الحدث مؤس���ف وقع 
نتيجته ضحايا وربنا ستر ان السوق لم يكن يعمل كون 
الحادث وقع ثالث ايام العيد ، هناك اخطاء وقعت نعم 

وهي اخطاء يجب ان تنتهي صحيح ولكن خروج المركز 
بيان اقل ما يقال في���ه انه بيان لم يراِع الدقة ولم يراِع 
المصلحة ولم يكن مهنيا وبعيدا عن التحقيق المهني 
، وكان االول���ى بالمركز التربث وعدم اصدار البيان بهذه 
الس���رعة والذي انتابه الشبه في كثير من االمور ويوجد 
فيه عوار قانون���ي واضح وان يصاب البيان بهذا العوار 
من مركز قانوني مثل المركز الفلس���طيني فهذا مدعاه 
للتشكيك بالنوايا والدوافع في اصدار هذا البيان الذي 

يخدم إال االحتالل واعداء الشعب الفلسطيني.
كان عل���ى المىكز الفلس���طيني ان يكون فلس���طينيا 
قبل ان يصدر البيان والمطلوب االن االعتذار للش���عب 
الفلس���طيني عن ص���دور بي���ان ارعن اس���تبق االجراء 
القانوني وه���و يمثل رعونة تخدم اجن���دة خارجة عن 
مصالح الش���عب الفلسطيني ومثل هذا البيان ال يعالج 
مش���كلة بل يزيدها س���وءًا على السوء الذي كانت عليه 

الحادثة.

م���ن البديهي في عمل المراكز الحقوقية تعزيز إعمال 
القانون، ومن إعمال القانون انتظار نتائج التحقيق من 
قبل الجهات الرس���مية في أّي ح���دث، وخاصة اذا كان 
االمر يمس موضوعًا حساسًا مثل المقاومة والتحديات 
الكبيرة التي تواجهها، حتى القانون الدولي اإلنساني 
يراع���ي ظ���روف المقاوم���ة ف���ي المناط���ق المزدحمة 

بالسكان. 
م���ن المس���ؤولية الوطنية النق���د البناء ال���ذي يخدم 
صوابية المشروع الوطني ويحافظ على مقدراته، ولكن 
االستعجال في استخالص النتائج وتوجيه االتهامات 
وتصديرها لإلعالم الدولي في بيان المركز الفلسطيني 
لحقوق االنس���ان ح���ول االنفجار الذي وقع في س���وق 

الزاوية، في ظل الهجمة الشرس���ة التي يمارسها العدو 
على شعبنا ومقاومته، خاصة بعد معركة سيف القدس، 
لتبري���ر جرائمه في العدوان عل���ى المدنيين، بالتأكيد 
لم تكن خطوة موفقة او حكيم���ة، مع كل التقدير لكل 
مراكزنا الحقوقية وجهودها المشهودة في الدفاع عن 

شعبنا وحقوقه في الساحة الدولية القانونية.

بيان المركز فيه شبه

إعمال القانون

بقلم: م�صطفى ال�صواف

بقلم: د. با�صم نعيم نعيم
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االستقالل/ وكاالت:
أقامت مجموعة مس����تثمرين دعاوى قضائية 
ضد مجموعة دويتشه بنك المصرفية األلمانية  
في الواليات المتحدة بتهمة غض الطرف على 
مدى سنوات عن ممارسات احتيالية، مما يزيد 
قائم����ة الدعاوى والمش����كالت القانونية التي 
تؤرق الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية 

األكبر في ألمانيا كريستيان سفينج.
وأقام مصفو ش����ركتي اس����تثمار مفلس����تين 
مسجلتين في جزر كيمان  دعاوى ضد دويتشه 
بنك في كل من نيويورك فلوريدا بتهمة انها 
“سمحت بعمليات سرقة على نطاق واسع” مما 
أدى إلى خسائر بمئات الماليين من الدوالرات، 
بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج لألنباء الجمعة 

عن سجالت المحكمة.
وبحسب الدعاوى القضائية فإن دويتشه بنك 
أبقت على حسابات مصرفية لكيانات  متورطة 
في ممارس����ة االحتيال رغم تك����رار تحذيرات 
هيئة األوراق المالي����ة والتداول األمريكية من 
هذه الكيانات. كما فشلت المجموعة األلمانية 
ف����ي تطبي����ق قواعدها الخاصة بمنع غس����يل 

األموال.
من ناحيتها قالت متحدثة باس����م دويتش����ه 
بنك “كما أكدنا هي هذه الدعاوى بال أس����اس 

ونواصل الدفاع بضراوة عن أنفسنا”.
يذكر أن دويتش����ه بنك دفعت خالل السنوات 
الماضية مبالغ مالية كبيرة لتسوية العديد من 

دعاوى االحتيال والفس����اد التي اتهمت فيها 
وبخاصة في الواليات المتحدة.

كان����ت دويتش����ه بنك قد اعلنت في الش����هر 
الماضي إعادة هيكلة للوحدات المعنية برصد 
ومنع الجرائم المالية بعد تزايد الشكاوى خالل 
الفترة األخيرة من تورط عاملين في البنك في 
ممارسات غير قانونية مما يهدد خطة الرئيس 

التنفيذي الرامية إلى إنعاش البنك.
وقال ستيفان س����يمون المدير اإلداري للبنك 
في مذكرة للموظفي����ن إنه تمت إعادة تنظيم 
قطاع الرقابة والمتابعة إلى ست وحدات بهدف 
إعادة صياغة جه����ود البنك لمكافحة الجرائم 

المالية. وفي إطار هذه التغييرات ستنضم إلى 
البنك ماري كيروان المسؤولة السابقة في بنك 
كريدي سويس جروب السويسري وجان كيرت 

إيكن من بنك كوميرتس بنك األلماني.
ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن المذكرة القول 
إن هدف التغييرات هو زيادة فاعلية األداء في 
مختلف المجاالت وبخاصة في مكافحة الجرائم 

المالية.
وأضاف����ت المذكرة “الهدف دائم����ا هو توافر 
مراجعة عالمية لكل متطلب����ات عالج القصور 
في وحداتنا الرقابية ح����ول العالم وإدارة هذه 

المتطلبات بشكل مركزي”.

اتهام “دويتشه بنك” بتسهيل ممارسات احتيالية في أمريكا

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن العراق، الجمعة، أن إيران خفضت إم���دادات الغاز التي توردها لمحطات 
الطاقة الكهربائية المغذية لجنوبي ووسط البالد، بواقع 19 مليون قدم مكعب 

يوميا، ما أفقدها نحو ألف ميجاواط من الكهرباء. 
وذك���رت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، أن���ه جرى “تخفيض معدالت الغاز 
اإليراني المورد المش���غل لمحطات اإلنتاج في المناطق الوسطى وبغداد من 34 

مليون متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب، يوميا.” 
أما في المناطق الجنوبية للبالد، فقد انحس���رت معدالت الغاز اإليراني “من 17 
مليون متر مكعب إلى 12 مليون متر مكعب، يوميا”، وفق البيان، الذي لم يوضح 

أي أسباب للقرار اإليراني.
وق���ال البيان، إن ه���ذا التخفيض “أفق���د المنظومة )الكهربائي���ة( قرابة ألف 

ميجاواط من الكهرباء”.
وأوضح أنه “جرى التنس���يق بش���كل عاٍل وكبير بين وزارت���ي الكهرباء والنفط 
لتعويض ما فقدت���ه المنظومة من غاز ممكن أن يؤثر على إدامة زخم اإلنتاج”، 

دون مزيد من التفاصيل. 
وتصاعدت وتيرة الهجمات ضد الخط���وط الناقلة للكهرباء في العراق من قبل 
مسلحين يرجح انتماؤهم إلى تنظيم “داعش”، خالل األسابيع القليلة الماضية، 

ما فاقم أزمة نقص الطاقة في البالد. 
وينت���ج العراق 19 ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، بينما االحتياج الفعلي 
يتج���اوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتي���ار خاصة في فصل الصيف، 

وسط احتجاج من السكان. 
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأس���ها الس���عودية الس���تيراد 
الكهرباء منها، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خالل الس���نوات الماضية 
عبر اس���تيراد 1200 ميجاواط من الكهرباء، وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات 

الطاقة الكهربائية المحلية.

االستقالل/ وكاالت:
رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 
6,5% – وهي أكبر زيادة منذ أزمة العملة في 2014 – في وقت تش����هد 

البالد ارتفاًعا في أسعار المواد الغذائية.
وألحقت جائحة كوفيد أضراًرا كبيرة باالقتصاد الروس����ي فضاًل عن أزمة 
أسعار النفط عام 2020، وتتعرض السلطات لضغوط بعد االرتفاع الكبير 

في أسعار السلع األساسية مثل السكر وزيت عباد الشمس والبيض.
وقال البنك في بيان السبت “إن التضخم يزداد بما يتجاوز توقعات بنك 
روسيا”، مضيًفا أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي تهدف إلى “الحد 

من تأثير هذا الخطر” وإعادة التضخم إلى 4,0 بداًل من 6,5% حالًيا.
ووفًقا لتقديرات البنك المركزي، وصل االقتصاد الروسي إلى مستوى ما 

قبل الوباء في الربع الثاني من عام 2021. 
وأض����اف أن “النمو المطرد في الطلب المحلي يفوق طاقة التوس����ع في 
اإلنتاج في مجموعة واس����عة م����ن القطاعات”، ونتيج����ة لذلك، “تجد 

الشركات أنه من األسهل تحميل التكاليف المرتفعة على األسعار«.
ورفع س����عر الفائدة الجمعة هو األعلى منذ أن عانت روس����يا في 2014 
بعد هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية في أعقاب ضم موسكو شبه 

جزيرة القرم.
في ذلك العام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ 

إلى أكثر من %17.
وبعد ش����هور من التضخم المنخفض تاريخيا، بدأت أس����عار البضائع 
االس����تهالكية ترتفع في آذار/م����ارس 2020، مدفوعة بانخفاض قيمة 

الروبل.
وبدأ البنك المركزي برفع س����عر الفائدة المنخفض تاريخيا في الشهر 

نفسه.
في حزيران/يونيو، ظل التضخم الس����نوي في روسيا مرتفعا عند %6,5 
وفق����ا لوكالة اإلحصاء الحكومية، وهو أعلى مس����توى منذ 2016 وأعلى 

بكثير من توقعات البنك عند %4.0.
ومن المقرر عقد االجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك في 10 

أيلول/سبتمبر.

االستقالل/ وكاالت:
صّدقت الحكومة المغربية، الجمعة، على 23 مش����روع 
اتفاقية استثمار جديدة بميزانية تبلغ نحو مليار دوالر، 
من شأنها توفير قرابة 8 آالف فرصة عمل مباشرة وغير 

مباشرة.
ج����اء ذلك خ����الل اجتماع ال����دورة 80 للجن����ة الوطنية 
لالس����تثمارات برئاس����ة رئيس الحكومة سعد الدين 
العثماني، بالعاصمة الرباط، وفق بيان نش����رته رئاسة 

الحكومة عبر موقعها اإللكتروني.
وذكر البي����ان، أنه »تمت المصادقة خالل االجتماع على 
23 مشروع اتفاقية ومالحق اتفاقيات استثمار بغالف 
مالي إجمالي يناهز 9.74 ملي����ار درهم« )حوالي مليار 
دوالر(. وتوقع أن »توفر هذه المشاريع 2605 فرصة عمل 

مباشرة، و5382 فرصة غير مباشرة«.
وتتوزع المش����اريع، بحسب البيان، على مختلف جهات 
المملكة، وتهم عل����ى الخصوص قطاع����ات الصناعة، 

والسياحة، والصناعات الغذائية.
كما تخت����ص تل����ك المش����اريع، بقطاع����ات الطاقات 
المتجددة وتحلية مياه البحر، والبنية التحتية، والتجارة، 
والتربي����ة والتكوين والتعليم العال����ي، والصحة، دون 
تفاصيل أخرى حول النس����ب المالية المخصصة لكل 

قطاع.
يذكر أن لجنة االستثمارات وافقت خالل الفترة الممتدة 
بي����ن 2015 و2019، على اس����تثمارات ف����ي قطاعات 
الصناعة والطاقة والصناعة الغذائية والسياحة، بقيمة 
إجمالية تق����در بنحو 334 مليار درهم )34 مليار دوالر(، 

أحدثت 39 ألفا و305 فرص عمل مباشرة.
وأواخر مايو/ أيار الماضي، أعلن المغرب برنامجه الجديد 

للتنمي����ة االقتصادية، والذي يمتد حت����ى عام 2035، 
ويستحضر النموذج التركي في التنمية االقتصادية، 
في مس����عى إلعادة الزخ����م للبلد واقتص����اده وموقعه 

الجغرافي بوابة إلفريقيا.
وانكم����ش االقتصاد المغرب����ي 6.3 بالمائة في 2020، 
تحت ضغط جائح����ة كورونا، ويتوقع صن����دوق النقد 
الدولي نموا القتصاد البلد بنسبة 4.5 بالمائة هذا العام.

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت أسعار النفط الخام قليال في التعامالت 
اآلس���يوية، الجمعة، بعد صعود على مدى األيام 
الثالثة الماضية، لكنها تتجه لتسجيل مكسب 

أسبوعي بما بين 0.5 -1 بالمائة.
ونزل���ت عق���ود خام غرب تكس���اس الوس���يط 
األمريكي، تسليم سبتمبر/أيلول أيضا، 24 سنتا 
أو بنسبة 0.33 بالمائة، إلى 71.67 دوالرا للبرميل.

وش���هدت أس���واق النفط تقلبات ح���ادة خالل 
األسبوع، تتجاذبه عوامل داعمة وأخرى ضاغطة، 
في وقت يقف العالم على أعتاب موجة جديدة 

م���ن جائحة كورون���ا، مع تزايد أع���داد اإلصابات 
بالفيروس المتحور »دلتا«.

وفي مطلع االس���بوع، اتفق تحالف »أوبك+« على 
رفع تدريجي لإلنتاج بمليوني برميل يوميا حتى 
نهاي���ة 2021، بمعدل زيادة ش���هرية بمقدار 
400 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغس���طس/آب 

المقبل.
وإث���ر االتفاق، هوت أس���عار الخ���ام بأكثر من 7 
بالمائة، اإلثنين، قبل أن تلتقط أنفاسها وترتد 

صعودا على مدى األيام الثالثة التالية.
وس���جلت أس���عار الخ���ام الثالث���اء واألربع���اء 

والخمي���س، ارتفاعات بنس���بة 4.5 بالمائة و1 
بالمائة و2 بالمائة عند على الترتيب، مع انفتاح 
شهية المتعاملين على المخاطرة وسط توقعات 

بشح اإلمدادات في بقية العام.
ولم تكن زيادة أس���بوعية مفاجئة في مخزونات 
الخام األمريكية بمقدار 2.1 مليون برميل، أعلن 

عنها األربعاء، كافية لكبح شهية المتعاملين. 
والخميس، ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته 
للنم���و العالمي عند 6 بالمائة ه���ذا العام، وهي 
مطابقة لتوقعاته في أبريل/نيس���ان، وذلك رغم 

تسارع اإلصابات بالمتحور »دلتا«.

إيران تخفض كميات 
الغاز المورد للعراق

روسيا ترفع سعر الفائدة 
في وجه التضخم المتزايد

المغرب يطلق 23 مشروعًا استثماريًا بقيمة مليار دوالر

انخفاض طفيف ألسعار النفط بعد صعود 3 أيام
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االستقالل/ وكاالت:
أقالت وزارة الداخلية الفرنس���ية إمام مس���جد 
ف���ي إقليم ل���وار وس���ط البالد بدع���وى تالوته 
آي���ات قرآنية وحديثا خالل خطبة عيد األضحى 

اعتبرتها »منافية لقيم الجمهورية«.
وجاء قرار إقالة مادي أحمدا، إمام مسجد سانت 
ش���اموند الكبير بناء على طل���ب وزير الداخلية، 
جيرال���د دارمانان، بذريعة تالوت���ه في خطبته 
حديثا نبويا وآيات من س���ورة األحزاب تخاطب 

نساء النبي محمد )ص(.
وطل���ب وزي���ر الداخلية الفرنس���ي إقال���ة إمام 
المس���جد بعد مش���اركة إيزابيل سربلي، عضو 
المجلس البل���دي عن حزب الجمهوريون، مقطع 

فيديو للخطبة عبر اإلنترنت.
وطلب دارمان���ان من مكتب حاك���م لوار فصل 
اإلم���ام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، 
ألن���ه »يجد ه���ذه العب���ارات غي���ر مقبولة »و« 
يعتبرها ضد المس���اواة بين الجنس���ين«. وفق 

تعبيره.
وفي حديثه إلى موقع Le Progres، قال اإلمام 
أحمدا إن بعض العبارات واآليات في الخطبة تم 

أخذها واستخدامها خارج سياقها.
وأض���اف: »فتياتنا لي���س عليه���ن البقاء في 

المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات«.
وفي رس���الة على مواقع التواص���ل االجتماعي، 

أعلنت إدارة المسجد عزل اإلمام.
وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم 

تجديد إقامة اإلمام.
كذلك، بناء على طلب وزي���ر الداخلية، تم إقالة 
إم���ام آخر يدع���ى مهدي، بع���د أن نقد طريقة 

ارتداء بعض النساء المسلمات لمالبسهن في 
خطبة ألقاها في 4 يونيو / حزيران في مس���جد 

جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين.
كما طل���ب وزير الداخلية من س���لطات اإلقليم 
التدخل وتعليق أنش���طة المس���جد إذا تكررت 
الجديدة  باس���تخدام األدوات  خطبة مماثل���ة، 
التي يسمح بها القانون »لتعزيز احترام مبادئ 
الجمهورية«، والتي تقول الجماعات الحقوقية 

إنها تنطوي على مخاطر التمييز.
وأعل���ن وزير الداخلية الفرنس���ي، الجمعة، على 
تويتر أنه بن���اء على طلبه ت���م فصل اإلمامين 
اللذين قدما خطبا غير مقبولة في أوت دو سين 

و لوار. وفق تعبيره.
والجمعة، تبنت الجمعية الوطنية في فرنس���ا 
)البرلمان( بشكل نهائي مشروع قانون »مبادئ 

تعزيز احترام قيم الجمهورية« المثير للجدل، 
والذي جرى التعريف به أول مرة باسم »مكافحة 

اإلسالم االنفصالي«.
ويواج���ه القانون الذي أعدت���ه حكومة الرئيس 
إيمانوي���ل ماك���رون، انتقادات م���ن قبيل أنه 
يستهدف المسلمين في البالد، ويكاد يفرض 
قي���ودا على كاف���ة مناحي حياتهم، ويس���عى 
إلظه���ار بعض األم���ور التي تقع بش���كل نادر 

وكأنها مشكلة مزمنة.
كما ين���ص على ف���رض رقابة على المس���اجد 
والجمعيات المس���ؤولة عن إدارته���ا، ومراقبة 
للمسلمين،  التابعة  المدنية  المنظمات  تمويل 
ويفرض قيودا على حرية تعليم األسر أطفالها 
ف���ي المنازل، فضال عن حظر ارتداء الحجاب في 

مؤسسات التعليم قبل الجامعي.

فرنسا: إقالة إمام مسجد لتالوته آيات »منافية لقيم الجمهورية«!

االستقالل/ وكاالت:
قالت تنظيمات عراقية تطلق على نفس����ها »الهيئة التنس����يقية لفصائل 
المقاوم����ة العراقية« إنها لن تس����مح بوجود أي جن����دي أميركي في العراق 

تحت أي ذريعة.
 وأضافت هذه التنظيمات، في بيان الس����بت، أن انسحاب »القوات المحتلة« 
كي يك����ون حقيقيا »ال بد أن يكون ش����امال من كل الع����راق، وبالتحديد من 

قاعدتي عين األسد والحرير الجويتين«.
 وتضم الهيئة التنسيقية فصائل مس����لحة تدعمها إيران، منها »كتائب 
حزب الله العراقي« و«عصائب أهل الحق« و«كتائب سيد الشهداء« و«حركة 

النجباء«، وتبّنت سابقا هجمات على أهداف عسكرية أميركية في العراق.
 كما أشار البيان إلى أن وجود القوات األجنبية يشمل قوات التحالف الدولي 

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية وقوات حلف شمال األطلسي )ناتو(.
 وأك����د البي����ان أن الواليات المتحدة إذا لم تلتزم بس����حب قواتها، فإن هذه 
التنظيمات س����تتعامل مع أي وجود أجنبي عس����كري ف����ي العراق على أنه 

احتالل، وستواصل قتاله بكل ما أوتيت من قوة.
 ورأى البيان أن »المدربين األميركيين ومعهم قوات التحالف الدولي أثبتوا 
فشال ذريعا في العراق بالتجربة طوال 10 سنوات، كانت نتيجته انهيار كل 

المؤسسات األمنية والعسكرية«.
وتقود واشنطن تحالفا دوليا منذ 2014 لمكافحة تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
الذي اس����تحوذ على ثلث مس����احة العراق آنذاك، حيث ينتشر نحو 3 آالف 

جندي للتحالف، بينهم 2500 أميركي.
وصدر البيان بعد س����اعات على كلمة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، 
خ����الل انط����الق الجولة الرابع����ة للحوار اإلس����تراتيجي األميرك����ي العراقي 
في واش����نطن، أكد فيه����ا حاجة قوات بالده إلى برامج التدريب والتس����ليح 

والتجهيز األميركية.
 وقال فؤاد حس����ين إن تنظيم الدولة ال يزال يش����كل خط����را على المجتمع 
العراق����ي واإلقليم����ي والدولي، وأكد الحاج����ة إلى العمل واس����تمرار تبادل 
المعلوم����ات بين التحال����ف الدولي بقي����ادة الواليات المتح����دة والحكومة 

العراقية لمواجهة التنظيم.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الحكومة الصينية فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين سابقين 
وحاليي����ن بدعوى أن أفعالهم »انتهكت بش����كل خطي����ر القانون الدولي 

وتدخلت بشدة في الشؤون الداخلية للصين«.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الجمعة: »أعدت الواليات المتحدة 
ما يسمى باستشارات األعمال في هونغ كونغ لتشويه بيئة األعمال فيها 

بال أساس«.
واس����تهدفت العقوبات وزير التجارة األمريكي السابق ويلبر لويس روس، 
ورئيس لجنة المراجعة االقتصادية واألمنية األمريكية الصينية كارولين 
بارثولوميو، والمدير الس����ابق للموظفين في اللجنة التنفيذية للكونغرس 
بش����أن الصين جوناثان ستيفرس، ودويون كيم من المعهد الديمقراطي 

الوطني للشؤون الدولية.
كم����ا طالت العقوبات مدير البرنامج األول ف����ي المعهد الجمهوري الدولي 
آدم جوزي����ف كينغ، ومديرة ش����ؤون الصين في هيوم����ن رايتس ووتش، 

صوفي ريتشاردسون، ومجلس هونغ كونغ الديمقراطي.
ج���اءت هذه الخط���وة بعد أن أص���درت وزارة الخزانة األمريكي���ة والتجارة واألمن 
الداخلي ووزارة الخارجية ما أسمته واشنطن »استشارات األعمال في هونغ كونغ«.

وفرضت واش����نطن عقوب����ات على العديد من المس����ؤولين الصينيين في 
مكت����ب االتصال الصيني ف����ي هونغ كونغ، وصفته����ا الصين بأنها »غير 

قانونية«.
وقالت الخارجية الصينية إن »هذه األعمال تنتهك بش����كل خطير القانون 
الدولي واألعراف األساس����ية التي تحكم العالقات الدولية وتتدخل بشدة 

في الشؤون الداخلية للصين«.
وين����ص قانون أمريكي صدر عام 2020 بش����أن الحك����م الذاتي في هونغ 
كونغ، عل����ى فرض الوالي����ات المتحدة عقوب����ات على األف����راد والكيانات 
األجنبية التي تس����اهم بش����كل جوهري في فش����ل الصين بالحفاظ على 

استقالل هونغ كونغ.

الصين تفرض عقوبات على مسؤولين 
أمريكيين بسبب هونغ كونغ

االستقالل/ وكاالت:
دع���ا ح���زب »األصال���ة والمعاص���رة«، أكب���ر أحزاب 
المعارضة المغربية، إلى عقد اجتماعين في البرلمان، 

حول االتهامات الموجهة للرباط ب�«التجسس«.
جاء ذلك ف���ي رس���التين بعثهما رش���يد العبدي، 
رئي���س كتلة الح���زب البرلماني���ة )102 مقعدا من 
393(، مس���اء الجمعة، إلى رئاستي لجنة الخارجية 

والدفاع الوطني، ولجنة الداخلية، بالبرلمان.
وطالب���ت الرس���الة، بعق���د االجتماعين »لدراس���ة 
االتهامات الموجهة للمغرب بالتجس���س على عدد 
من السياس���يين واإلعالميين المغارب���ة واألجانب 

بواسطة برنامج بيغاسوس )إسرائيلي(«.
كم���ا دعت أيضا إل���ى حضور وزي���ري الداخلية عبد 
الواف���ي لفتي���ت، والخارجي���ة ناص���ر بوريطة، في 

االجتماعين، دون أن تحدد تاريخا لعقدهما.
واألربع���اء الماض���ي، نش���رت صحيف���ة »غارديان« 
البريطاني���ة، نتائ���ج تحقيق أجرته 17 مؤسس���ة 
إعالمية، عن أن برنامج »بيغاس���وس« للتجس���س، 
انتش���ر على نطاق واس���ع حول العالم، »واستخدم 

ألغراض سيئة«.
وزعم التحقيق أن »حكوم���ات 10 بلدان على األقل، 
م���ن بين عمالء ش���ركة NSO اإلس���رائيلية«، بينها 

المغرب ودول عربية أخرى.
فيما طالب وزير الخارجي���ة المغربي، في مقابلة مع 
مجلة »ج���ون أفريك« الفرنس���ية، الجمعة، الجهات 
التي تتهم بالده بالتجس���س بتقديم أدلة مادية، 

ملمحا للجوء إلى القضاء.
ويس���تخدم برنام���ج »بيغاس���وس« للتنصت على 
نش���طاء حقوق اإلنس���ان، ومراقبة رس���ائل البريد 
اإللكتروني، والتقاط الصور، وتس���جيل المحادثات، 

وذلك بعد اختراق هواتفهم.
وتأسس���ت ش���ركة »NSO« عام 2010، ويعمل بها 

نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.

المغرب: دعوة لبحث قضية »بيغاسوس« التجسسي بالبرلمان

تنظيمات عراقية تطالب بانسحاب 
عمان/ االستقالل:كامل لقوات االحتالل األميركية

طالب���ت »اللجن���ة الوطني���ة لألس���رى والمفقودين 
األردنيي���ن« وأهال���ي األس���رى، حكوم���ة بالدهم، 
بتكثي���ف جهوده���ا لإلف���راج ع���ن أبنائه���م في 
س���جون االحتالل اإلس���رائيلي والكشف عن مصير 

المفقودين، وضمان عودتهم لبلدهم.
جاء ذلك خالل حفل معايدة، أقيم، بمناس���بة حلول 
عيد األضحى المبارك، ألهالي األسرى والمفقودين، 
حضره جمع غفير من أهالي األس���رى والمفقودين، 
بحس���ب بيان صادر الس���بت، عن اللجن���ة الوطنية 

لألسرى والمفقودين األردنيين«.
وتضمن الحفل فقرات إنشادية وكشفية ومسابقات 
وتوزيع هدايا لألطفال، باإلضافة إلى تكريم عدد من 
األسرى األردنيين المحررين مؤخرًا، وهم عبد الله أبو 

جابر، وخليفة العنوز، وثائر شعفوط.
واستهل الحفل الذي أقيم مدينة في الزرقاء )شمال 
ش���رق العاصمة عّمان( بكلمة نقابة المهندس���ين 
األردنيي���ن فرع الزرقاء، وألقاه���ا عضو مجلس الفرع 
س���امي قاس���م، حيث أكد على »وق���وف النقابة مع 
قضية األس���رى األردنيين«، رافضًا في ذات الوقت 

الممارس���ات الال إنس���انية الت���ي ينتهجها العدو 
الصهيوني تجاه قضية األسرى، ال سيما األردنيين 

منهم«.
وقال: »ال ش���ك لدينا بأن جميع محاوالت كسر إرادة 
األس���رى وذويهم قد باءت بالفشل الذريع، كما أنها 
تش���كل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والقوانين 

والمعاهدات الدولية«.
بدوره، طالب مقرر اللجنة الوطنية فادي فرح الحكومة 
بضرورة االهتمام بملف األسرى والمفقودين وتلبية 

مطالبهم اإلنسانية المشروعة«.
وق���ال:« في األضحى ال���ذي امتحن الله به س���يدنا 
إبراهيم بابنه، ومن ثم فداه بذبح عظيم، س���يفدي 
أبناءكم وإخوتنا األس���رى ف���داًء عجيًبا عظيًما يليق 

بجالله وعظمته«.
إلى ذل���ك طالب األس���ير المحرر عبد الل���ه أبو جابر 
»الحكومة لس���رعة وضرورة العمل لإلفراج عن كافة 

األسرى األردنيين في سجون االحتالل«.
وق���ال: »الحكوم���ة مقصرة في التعام���ل مع قضية 
األسرى األردنيين وعددهم 18 أسيرًا«، مشددًا على 
أن » األسرى لن يتم اإلفراج عنهم من سجون العدو 

طالما أن الحكومة لن تعمل على اإلفراج عنهم«.
كما دعا األسير المحرر ثائر شعفوط الحكومة إلعطاء 
»ملف األسرى األردنيين والمفقودين لدى االحتالل 
ضمن إطار األولويات الوطنية«، مثمنًا دور مؤسسات 
المجتمع المدني الوقوف خلف أهالي األسرى حتى 

ينال أبناؤهم الحرية«.
وأشار في هذا الصدد إلى حديثه في لقاء جمعه مع 
القنصل األردني في »تل أبيب«، حيث طالب األخير 
بضرورة اتاح���ة الزيارات ألهالي األس���رى، وإدخال 
مالبس وكانتين لألس���رى األردنيي���ن باإلضافة إلى 

تأمين عالج لهم.
ونقل األس���ير المحرر خليفة العن���وز - الذي ال يزال 
يتلقى العالج بس���بب آثار التعذيب أثناء التحقيق 
في س���جون االحتالل - معاناة األس���رى في سجون 
االحتالل وطالب الحكومة بالعمل الجاد لفك أسرهم

وبحس���ب مؤسس���ات تعنى بشؤون األس���رى، فإن 
االحتالل اإلس���رائيلي، يعتقل 18 أسيرًا أردنيًا في 
س���جونه، يعانون أوضاعًا إنسانية سيئة ويمنعون 
من التواصل مع عائالتهم أو زيارتهم أسوة باألسرى 

الفلسطينيين، باإلضافة إلى وجود 30 مفقودًا.

أهالي األسرى األردنيين لدى االحتالل يطالبون الحكومة بتكثيف جهودها لإلفراج عن أبنائهم
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غزة/ محمد العقاد:
ع����اد خدمات رفح إلى س����كة االنتص����ارات من جديد 
بعدم����ا نجح في تحقيق الفوز عل����ى الجالء بهدفين 
لهدف، في المباراة التي أقيمت أمس الس����بت على 
أرضي����ة ملعب فلس����طين، وذلك لحس����اب فعاليات 
الجولة السادسة عش����رة من مسابقة الدرجة الممتاز 

لكرة القدم.
وبادر خدمات رفح بالتسجيل في مرمى الجالء بهدف 
عن طريق المهاجم األس����مراني يسار الصباحين في 
الدقيقة)50(، ولم ينتظر كثيًرا الجالء ليعدل النتيجة 
وينجح في خطف ه����دف التعادل عن طريق الالعب 
أحم����د عابد في الدقيقة)53(، ولك����ن لم تدم الفرحة 
كثيًرا ليتمكن المات����دور الرفحي من إضافة الهدف 
الثان����ي له عب����ر المدافع األيس����ر ع����ودة ظهير في 

الدقيقة)59( وينتهي به اللقاء بفوز ثمين لألخضر.
وبهذا االنتصار رفع خدمات رفح رصيده إلى 25 نقطة 
في المركز الخامس على جدول الترتيب، بينما تجمد 
رصيد الجالء عند النقطة 12 وبقي في المركز العاشر 

مؤقًتا.
وفي نف����س الس����ياق، تمكن خدمات الش����اطئ من 
تحقيق فوز عريض وثمين على التفاح برباعية مقابل 
هدف وحيد وب����كل أريحية، في المباراة التي أقيمت 

على أرضية ملعب اليرموك بنفس البطولة.
وسجل رباعية البحرية كل من محمد الحمامي هدفين 

في الدقائق)53،12(، والعائد نجم خط الوسط نهرو 
الجيش بالدقيقة)39(، والمهاجم األسمراني والقائد 
سليمان العبيد في الدقيقة)79(، بينما سجل هدف 
التفاح اليتيم المهاجم رامي البيوك في الدقيقة)63(

وبعد االنتصار نجح الش����اطئ في رفع رصيده إلى 23 

نقطة في المركز السابع، بينما بقي رصيد التفاح عند 
النقطة 9 في المركز الثاني عشر واألخير.

وف����ي دوري الدرجة األولى، حس����م خدمات المغازي 
ديربي الوسطى لصالحه بعد أن خطف االنتصار من 
أنياب خدمات النصيرات بهدفين لهدف في الوقت 

القاتل، ف����ي اللقاء الذي أقيم على ملعب الش����هيد 
محمد الدرة، ضمن منافسات األسبوع السادس عشر 

من المسابقة.
ونجح المغازي في تس����جيل هدفي اللقاء عن طريق 
ثائر أبو ظاه����ر في الدقيق����ة)45+3(، وأحمد فتحي 
أب����و ظاهر في الوق����ت القاتل بالدقيق����ة)90(، بينما 
س����جل هدف النصيرات الوحيد يوس����ف داود في 

الدقيقة)30(.
وبهذا االنتصار رفع المغ����ازي رصيده إلى النقطة ال� 
13 في المركز الحادي عشر وقبل األخير، بينما تجمد 

رصيد النصيرات عند النقطة 25 في المركز الثالث.
وفي المب����اراة الثانية بنفس الدرج����ة، نجح خدمات 
خانيونس في تحقي����ق فوز ثمين على غزة الرياضي 
به����دف دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية 

استاد خانيونس البلدي جنوب القطاع.
ويدين خدمات خانيون����س »الذئاب« بهذا الفوز إلى 
الالعب عبد الله قفة الذي سجل هدف اللقاء الوحيد 
ف����ي الدقيقة)65(، ليرفع رصي����ده إلى 21 نقطة في 
المركز الس����ابع، ويوق����ف رصيد غ����زة الرياضي عند 

النقطة 24 في المركز الرابع على جدول الترتيب.
أما الدرجة الثانية، وتمكن خدمات جباليا من االنتصار 
عل����ى الوفاق بثالثية لهدف، بينما ش����هدت الدرجة 
الثالثة في فرع غزة والشمال فوز اليرموك على حطين 

بثالثية لهدف.

خدمات رفح والشاطئ يزيدان أوجاع الجالء والتفاح

االستقالل/ وكاالت:
حصد العب التايكوندو التونس���ي محمد الجندوبي، السبت، أول ميدالية عربية 
ف���ي أولمبياد طوكيو 2020. ونال الجندوب���ي )19 عاًما( الميدالية الفضية، بعد 

خسارته أمام اإليطالي فيتو دياكال في المباراة النهائية لمنافسات اللعبة. 
وتأهل الجندوبي للنهائي بعد فوزه على جانغ جون بطل كوريا الجنوبية خالل 
منافسات نصف نهائي التايكوندو لوزن أقل من 58 كيلوغرام في اليوم األول 

من أولمبياد طوكيو 2020. 
وف���ي 2018، فاز الجندوبي بإح���دى الميداليات البرونزية ل���وزن 48 كيلوغرامًا 
في دورة األلعاب األولمبية الصيفية للش���باب التي أقيمت في بوينس آيرس، 

األرجنتين. 
وف���از بالميدالية الذهبية لدورة األلع���اب اإلفريقية في 2019، التي ُأقيمت في 

العاصمة المغربية الرباط. 
وفي نفس العام أحزر الميدالية الذهبية في البطولة اإلفريقية للتايكوندو لوزن 

58 كيلوغرامًا.

تونس تحصد أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو

االستقالل/ وكاالت:
يعمل تشيلس���ي عل���ى إبرام صفقة جديدة من باريس س���ان 

جيرمان، خالل الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان تشيلس���ي نجح في ضم المدافع البرازيلي تياجو سيلفا 
مجاًنا في الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده مع سان جيرمان.

وحس���ب صحيفة »ليكيب«، فإن تشيلس���ي وج���ه أنظاره إلى 
بريس���نيل كيمبيمبي مدافع باريس، ال���ذي ينتهي عقده في 

حديقة األمراء، في صيف 2024.
وأش���ارت إلى أن انتقال المدافع اإلسباني سيرجيو راموس إلى 
باري���س، يهدد بجل���وس كيمبيمبي على مقاع���د البدالء خالل 

الموسم المقبل.
ومن المتوقع أن تضم التشكيلة األساسية لباريس في الدفاع 

خالل الموسم المقبل، سيرجيو راموس وماركينيوس.
وأوضح���ت أن تشيلس���ي يدرك حال���ة القلق التي يعيش���ها 
كيمبيمبي جيًدا، ويرغب في استغالل هذا األمر لحسم الصفقة.

يذكر أن تشيلس���ي لم يبرم أي صفقة في الميركاتو الصيفي 
الحالي حتى اآلن.

راموس يخدم 
خطة تشيلسي

االستقالل/ وكاالت:
رفض نادي يوفنتوس، عرًضا ضخًما من ليفربول، للتعاقد مع أحد العبي السيدة 

العجوز البارزين خالل الميركاتو الصيفي الجاري.
وحسب صحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية، فإن ليفربول قدم عرًضا بقيمة 86 مليون 
جنيه إس���ترليني، للتعاقد مع فيدريكو كييزا جن���اح يوفنتوس، هذا الصيف. 
وأشارت إلى أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، يرى أن كييزا مناسب لخطة 3-3-4 

التي يطبقها الريدز.
ويستطيع كييزا، اللعب بجوار الثنائي محمد صالح وساديو ماني في الهجوم أو 
بداًل من أحدهما. وأوضحت »ال ريبوبليكا« أن اإليطالي ماسيميليانو أليجري، مدرب 
يوفنتوس، رفض رحيل كييزا، وقال إنه العب خارج سوق االنتقاالت في اليوفي. 
يذك���ر أن كييزا لفت األنظار بعد األداء المذهل الذي قدمه رفقة منتخب إيطاليا 

في يورو 2020، عندما فاز األزوري باللقب األوروبي.

يوفنتوس يرفض إغراءات 
ليفربول لضم كييزا

باريس/ االستقالل:
ترددت أنباء قوية خالل الساعات الماضية تفيد بأن 
كيليان مبابي، نجم باريس س���ان جيرمان، أبلغ مدربه 
األرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، بأنه لن يجدد عقده 

مع النادي.
وينته���ي عقد مبابي في حديق���ة األمراء في صيف 
2022، لكن قراره هذا قد يدفع س���ان جيرمان لبيعه 

قبل الموسم الجديد، تجنًبا لرحيله مجاًنا بعد ذلك.
وبحس���ب صحيفة »كوريري ديلو سبورت« اإليطالية، 
فإن قرار مبابي قد يوجه أيضا أنظار سان جيرمان نحو 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والذي 
لم يحس���م موقفه حتى اآلن، سواء باستكمال عقده 

أو الرحيل.
ويرغب النادي الباريسي في التعاقد مع بديل لمبابي، 
على نفس المس���توى والقدرات التهديفية، وهو ما 

يتوفر في رونالدو.
أما يوفنت���وس فيضع عينه عل���ى األرجنتيني ماورو 
إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي سيكون 
أول طلباته إذا قدم البي إس جي عرًضا لضم »الدون«.

مبابي يقرب رونالدو من باريس سان جيرمان
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غزة/ االستقالل:
ش���رعت بلدية غ���زة، بإج���راء صيانة 
مؤقت���ة للمناط���ق المتض���ررة ف���ي 
الش���وارع الرئيس���ة ف���ي المدين���ة 
لتسهيل حركة الس���ير وتوفير حل 
مؤقت لمش���كلة االزدح���ام المروري 
الناج���م عن تضرر الط���رق والمفارق 

خالل العدوان اإلسرائيلي األخير.
وذكرت البلدية في بيان لها السبت، 
أن أعم���ال الصيانة تش���مل األجزاء 
المتضررة في ش���ارع عم���ر المختار 
مقاب���ل الس���رايا ومجمع أب���و خضرة 
الحكومي، وش���ارع الوحدة من تقاطع 
ش���ارع عبد الق���ادر الحس���يني غرًبا 
وحتى تقاطع ش���ارع فلسطين شرًقا، 
وشارع جمال عبد الناصر )الثالثيني( 
)الصناعة(  من تقاطع شارع األقصى 

وحت���ى تقاط���ع مصطف���ى حاف���ظ 
)مفترق الجامعة(.

وأوضح���ت أنه تم البدء بصيانة هذه 
المناط���ق، نظًرا لحيويته���ا الكبيرة 
والتي تش���هد حركة مرورية كثيفة 
خالل س���اعات الي���وم، إضاف���ًة إلى 

أنها ت���ؤدي لمرافق خدماتية مهمة 
ومركز  والجامعات  كالمستش���فيات 

المدينة.
وب���دأت البلدي���ة بتبلي���ط األج���زاء 
المتضررة من ش���ارعي الوحدة وعمر 
المخت���ار ببالط م���ن ن���وع انترلوك، 

كإجراء مؤقت، لحين توفر مش���اريع 
المناطق  وباق���ي  للم���كان  صيان���ة 

المتضررة في شوارع المدينة.
للمناطق  اإلجمالية  المساحة  وبلغت 
المدينة نحو  المتضررة في ش���وارع 
158 ألف متر مربع من اإلسفلت و54 
ألف���ا من األرصفة، إلى جانب 26 ألف 
مت���ر طولي من ش���بكات المياه و23 
ألف متر من شبكات الصرف الصحي 
و14 أل���ف مت���ر طولي من ش���بكات 
اإلنارة في الشوارع و2850 من خطوط 

تصريف مياه األمطار.
وكان���ت بلدية غزة ح���ذرت من تأخر 
عملي���ة إع���ادة اإلعمار وع���دم توفر 
المش���اريع له���ا، مؤك���دًة أن ه���ذا 
ينعكس سلًبا على األوضاع الصحية 

والبيئية في المدينة.

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة األش���غال العامة واإلسكان في غزة ، الس���بت، إن عملية إزالة ركام 
المن���ازل، الناجمة عن العدوان »اإلس���رائيلي« األخير على القطاع، س���تنتهي 

بداية الشهر المقبل.
وأوضح���ت الوزارة في تصريحات نقلتها إذاعة »صوت األقصى« أن »%80 من 

ركام المنازل تم إزالته«.
وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت س���ابق، أنه قد »تم حصر نحو 1200 وحدة 
س���كنية مدمرة كليًا و100 وحدة غير صالحة للس���كن و40 ألف وحدة بشكل 

جزئي متوسط«.
وبّين���ت أن »إغاث���ات المواطنين بحاجة إل���ى 18 ملي���ون دوالر وموجود لدينا 

تعاقدات تصل إلى 7 ماليين دوالر وهناك عجز في 11 مليون دوالر تقريبًا«.
وأش���ارت إلى أن »تكلفة إعادة إعمار الوحدات الس���كنية خالل العدوان األخير 
تق���در بحوال���ي 165 مليون دوالر، ولدين���ا عجز بقيمة 150 ملي���ون دوالر من 

الحروب السابقة«.
ولفتت إل���ى أن »تكلفة أضرار القطاع���ات المختلفة )بني���ة تحتية واقتصاد 
وغيره���ا..( تزيد عن 500 مليون دوالر، ولدينا عجز بقيمة 600 مليون دوالر من 

الحروب السابقة«.

»أشغال غزة«: عملية إزالة ركام المنازل 
المدمرة ستنتهي بداية الشهر المقبل

بلدية غزة تشرع بٕاجراء صيانة مٔوقتة للشوارع 
المتضررة جراء العدوان »اإلسرائيلي« األخير

طولكرم/ االستقالل:
كشف المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، السبت، 
تفاصيل جديدة بش����أن مقتل المستشار عكرمة 
مهنا في طولكرم ش����مال الضفة الغربية المحتلة، 

ظهر الجمعة.
وذكر المركز في بيانه، أّن مجهولين أطلقا بعد ظهر 
الجمعة الموافق 23 يوليو 2021، النار تجاه مدعي 
عام عسكري س����ابق في بلدة دير الغصون شمال 

طولكرم، فأردياه قتياًل، والذا بالفرار.
وأدان المركز تلك الجريمة، ُمؤّكدًا على ضرورة فتح 
تحقيق جدي فيه، وإعالن نتائجه على المأل، واتخاذ 

المقتضى القانوني. 
ووفقًا لتحقيقات المركز، فقد قام مجهوالن بإطالق 
النار داخل منزل المدعي العام العس����كري السابق 

في بلدة دير الغصون، شمال طولكرم، والذي يعمل 
مستشارًا قانونيًا في األجهزة األمنية الفلسطينية، 

عكرمة عبد الرحمن سليمان مهنا، 44 عامًا.  
وأدى إطالق النار إلى إصابته بعيار ناري في الرأس 
من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد 
د. ثابت ثابت في مدينة طولكرم، وقد فارق الحياة. 
بدورها، أف����ادت زوجة »مهنا«، بأنه جاء ش����خصان 
لزيارت����ه، وطلب منها إعداد القه����وة، وخالل فترة 
قصي����رة س����معت صوت إط����الق نار ف����ي المنزل، 
وذهبت مس����رعة فوجدت زوجها ملقيًا على األرض 
مضرجًا بدمائه، ُمش����يرًة إل����ى أن المنزل كان مزوًدا 
بكاميرات، وقد تم سرقة أجهزة التسجيل من قبل 

القتلة. 
م����ن جانب����ه، أعل����ن المتح����دث باس����م الش����رطة 

الفلس����طينية، العقي����د لؤي ازريق����ات، أن النيابة 
العامة باشرت بإجراءات التحقيق، واجراءات البحث 
والتحري، وأمرت بالتحف����ظ على الجثمان، وإحالته 
لمعهد الطب العدلي إلجراء الصفة التش����ريحية 

للوقوف على أسباب الوفاة. 
ر المركز عن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى  وعبَّ
السالح، التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة 
وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.  

وفي ختام البيان، طالب المركز الس����لطة الوطنية 
الفلس����طينية باتخاذ خطوات جدي����ة لوقف حالة 
فوضى الس����الح، بما في ذلك العم����ل الفوري على 
فرض س����يادة القانون، حفاظًا على السلم األهلي 
والمجتمعي، في ضوء تزايد حاالت القتل في اآلونة 

األخيرة.

مركز حقوقي يكشف تفاصيل حادثة مقتل المستشار عكرمة مهنا في طولكرم

نيويورك/ االستقالل:
 م���ن المقرر أن يعقد مجل���س األمن، يوم األربعاء المقبل، جلس���ة لبحث 
االنتهاكات المس���تمرة من قبل االحتالل، واعتداءات المس���توطنين في 
الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما فيها حصار غزة وقضية األس���رى. 
جاء ذلك على لس���ان مندوب فلس���طين الدائم ل���دى االمم المتحدة في 

نيويورك رياض منصور.
وأضاف منصور أنه تم أمس )الجمعة( إرس���ال مذكرة إلى رئيس مجلس 
األم���ن واألمين الع���ام لألمم المتح���دة ورئيس الجمعية العامة بش���أن 
انتهاكات االحت���الل دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مس���ؤولياته 
تج���اه القضية الفلس���طينية والضغط على س���لطات االحتالل الحترام 
القانون في االرض الفلس���طينية. ولفت إلى أن المذكرة عبارة عن تهيئة 

لجلسة النقاش المفتوح في مجلس األمن يوم األربعاء المقبل.

جلسة »طارئة« لمجلس األمن لبحث انتهاكات 
االحتالل بالضفة والقدس وحصار غزة

الرصاص الحي عليه من مسافة قريبة ما أدى 
إلصابته بجراح حرجة، جرى نقله لمستشفى 
س����لفيت، بعد أن تعذر نقله لمستشفى رام 
الله إثر إغ����الق االحتالل للبواب����ة الحديدية 

المقامة على المدخل الشرقي للقرية.
وخالل س����اعات الليل، أعلن����ت وزارة الصحة 
عن استش����هاد التميمي، إذ ج����رى نقله من 
مستشفى س����لفيت إلى مستشفى رام الله 

الحكومي.
وانطلق موكب التش����ييع من المستش����فى 
بمس����يرة محمول����ة باتجاه قرية دي����ر نظام، 
حي����ث ألقى األهالي نظرة الوداع على جثمان 

الشهيد.
وأدى المش����اركون صالة الجنازة على جثمان 
الشهيد في مسجد القرية وانطلقوا بمسيرة 
حاش����دة، رفعوا خاللها األعالم الفلسطينية 

ورايات الفصائل.
وردد المش����اركون عب����ارات االنتق����ام لدماء 
الشهداء، كما دعوا إلى الوحدة والتكاتف في 

سبيل صد اعتداءات االحتالل ومستوطنيه.
وعقب مراسم دفن الش����هيد، قال أمين سر 
فتح ف����ي رام الله موفق س����حويل إن: »هذا 
الشعب سيقف شامخا عزيزا ولن يرفع الراية 

البيضاء وفاء لدماء الشهداء واألسرى«.
وأكد س����حويل أن جريمة قت����ل التميمي لن 
تزي����د الش����عب الفلس����طيني إال مزيدا من 

المقاومة والتحدي.
ودفعت قوات االحتالل بتعزيزات عس����كرية 
إلى محيط قرية دير نظام، ونشرت عددا من 
الشمالية  المنطقة  العسكرية في  الدوريات 
والمنطقة الشرقية، تحسبا الندالع مواجهات 

عقب تشييع التميمي.
إصابات بمواجهات

إلى ذلك، أصيب، مس����اء الس����بت، عش����رات 
المواطني����ن بالرص����اص المطاط����ي والغ����از 
المس����يل للدموع خالل محاولتهم التصدي 
القتحام المستوطنين موقع معسكر تياسير 
الُمخلى شرق مدينة طوباس شمالي الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال����ت مص����ادر محلية إن جن����ود االحتالل 
قمعوا بش����كل عني����ف مس����يرة للمواطنين 
والنش����طاء توجهت إلى حاجز تياس����ير من 
أجل االحتجاج والتص����دي لقيام عائالت من 
المس����توطنين باقتحام المنطق����ة والمبيت 

فيها منذ أيام.
وأضافت أن إصابات عديدة سجلت بالرصاص 
المطاطي وعش����رات باالختن����اق فيما اعتدى 

الجنود بالضرب على عدد من المواطنين.
واشتبك الشبان مع الجنود على الحاجز الذي 

يقع على مدخل المعسكر السابق.
م����ن جهتها، أف����ادت وزارة الصح����ة بإصابة 
مواط����ن بالرص����اص الحي في ظه����ره خالل 

المواجهات، ووصفت إصابته بالمتوسطة.
كم����ا أعلن����ت الوزارة ع����ن وص����ول إصابتين 
طفيفتي����ن بالرص����اص المعدن����ي المغلف 
ج����راء  طفيفتي����ن  وإصابتي����ن  بالمط����اط، 
استنش����اق الغ����از المس����يل للدم����وع، إلى 
مستشفى طوباس الحكومي من المواجهات 

بقرية تياس����ير.
ويس����ود أهالي طوباس القل����ق من أن يكون 
تخييم عائالت من المس����توطنين في موقع 
المعسكر مقدمة لتحويله لبؤرة استيطانية 

جديدة.
اعتداءات للمستوطنين

من ناحية أخرى، اعتدى مستوطنون، السبت، 
على صحفيين أثن����اء تواجدهم في منطقة 
تل الرميدة، وسط مدينة الخليل، ومنعوهم 

من مواصلة عملهم.
وقال الناش����ط ضد االس����تيطان ياس����ر أبو 
مرخي����ة، إن عددا من المس����توطنين اعتدوا 
على طاقم صحفيي����ن من قناة الجزيرة، قرب 
مس����توطنة »رمات يشاي« المقامة عنوة على 
أراض����ي المواطني����ن وممتلكاته����م في تل 
الرميدة وس����ط مدينة الخليل، ومنعوهم من 

مواصلة عملهم.
وفي س����ياق متصل، أصيب، مس����اء السبت، 
طف����ل ومس����ن باعت����داء مس����توطنين على 
األهال����ي في قري����ة تواني جنوب����ي الخليل 

جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منس����ق لجن����ة حماية وصم����ود جبال 
جنوب الخليل ومس����افر يطا فؤاد العمور، بأن 
مس����توطنين اعتدوا على من����ازل المواطنين 
ورشقوها بالحجارة؛ ما أسفر عن إصابة الحاج 

أحمد جبريل الربعي بالرأس.
وأضاف أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز 
ما أسفر عن إصابة الطفل كنان أمجد الربعي 

باالختناق.
وأش����ار العمور إلى اعتداء مس����توطني »آفي 
قايل« على فريق مهندس����ين فلسطينيين 
وس����رقة معداتهم، خالل عملهم في أراضي 

مس����افر يطا.
كم����ا هاجم����ت مجموعة من المس����توطنين، 
أمس، منزاًل عل����ى مدخل قرية قريوت جنوب 

نابلس.
وأف����اد الناش����ط ف����ي مقاومة االس����تيطان 
بش����ار قريوتي، بأن مس����توطنين م����ن البؤر 
االس����تيطانية »احيا، وايش كودش، وكيدا، 
وعادي عاد«، هاجموا منزال قيد االنش����اء على 
أط����راف القرية وحاولوا من����ع صاحبه من بناء 

سقفه، إال ان األهالي تصدوا لهم.
وأض����اف أن ق����وات االحت����الل حض����رت إلى 
المكان، وبدال من وقف هجوم المستوطنين 
احتجزت مع����دات البناء ومنعت المواطن من 

استكمال بناء سقف منزله.

غزة/ االستقالل:
قالت بلدية غزة ، إن طواقمها جمعت 
400 طن من مخلف���ات ذبح األضاحي 
خالل أيام عيد األضحى المبارك، ضمن 
أعمال متابعة المسالخ المرخصة مؤقتا 

في الوردية الصباحية والمسائية.
وفرغ���ت طواقم النظاف���ة 9 صناديق 
رمثا س���عة 20طنًا و70حاوية سعة 2 
طن و17 حاوية س���عة 5 أطنان، ضمن 
خط���ة البلدية لمتابع���ة عمليات ذبح 
األضاحي في المدينة للحد من ظاهرة 
الذب���ح العش���وائي والمحافظ���ة على 

البيئة و الصحة العامة.
يذك���ر أن بلدي���ة ع���زة ق���د رخصت 
أعم���ال ذبح األضاحي ف���ي 36 نقطة 
للذبح بش���كل مؤقت تخضع لالشراف 

البيطري ضمن نفوذ مدينة غزة.

 جمع 400 طن 
من خملفات 

ذبح الأ�ضاحي 
بغزة

ت�شييع حا�شد..
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االستقالل/ وكاالت:
تهافت سائقون على حمولة من كبسوالت القهوة من ماركة »نسبريسو« 
س���قطت من شاحنة تعّرضت لحادث مروري على طريق في شمال شرق 
فرنسا وحّمل البعض منهم علبًا عّدة من هذه المنتجات، وفق ما كشف 

الدرك.
وقال الضابط في الشرطة المرورية في مدينة ريكسايم إيريك شوفالييه 
إن »ش���احنة تفادت االصط���دام باثنتي���ن أخريين أمامه���ا لم تالحظ 
وجودهما من قبل. لكّن جانبها األيمن تهّشم فسقطت منها كبسوالت 

نسبريسو على امتداد 400 إلى 500 متر«.
وأردف »راح الناس يجمعون الكبس���والت، لك���ن األمر لم يدم طويال ألن 
الدرك وصل إلى الموقع. ونظرا للكلفة الباهظة لهذه الماركة، فهم قّرروا 

أال يحرموا أنفسهم منها«.
وقد أظهر تس���جيل مصّور ُنشر على حس���اب »أنفو ترافيك ألزاس« في 
»تويتر« السائقين وقد توّقفوا على قارعة الطريق لجمع الكبسوالت وقد 

عاد البعض منعهم متأبطا أكثر من علبة.
وبالرغم من تهّور الس���ائقين، لم تس���جّل أّي إصابة ولم توقف الشرطة 

أحدا.

حادث مروري يجلب الفرح 
لسائقي الشاحنات في فرنسا!

)apaimages(            فل�ضطينيون يقيمون معر�ضًا للحيوانات الأليفة  يف  مدينة غزة

االستقالل/ وكاالت:
أفادت صحيف���ة »نيويورك تايمز« ب���أن األمريكية 
مارلو سباث ستحصل على تعويض مالي قدره 125 
مليون دوالر، على خلفية تعرضها للفصل التعسفي 

من عملها.
وتعم���ل مارلو الت���ي تعاني من متالزم���ة داون في 
سلس���لة متاجر »وول مارت« الشهيرة بوظيفة طي 
المناش���ف، وتنظيف المم���رات، وتحي���ة العمالء، 

ومعالجة المرتجعات.
وقال محاميها إنه »على م���دار 15 عاما من الخدمة، 
تلقت عدة زيادات في األجر، وحصلت على مراجعات 

أداء إيجابية«.
كما أش���اد أحد المديرين بأدائها قائال إنها »كانت 

رائعة مع العمالء«.
فيما وصفها آخ���ر بأنها ش���خصية ودودة للغاية، 

معربا عن سعادته في العمل معها.
وتغيرت س���اعات عمل هذه السيدة فجأة في شهر 
نوفمبر 2014، حينما أنش���أت الشركة التي تعمل 
بها نظام جدولة محوس���ب، والذي قالت الشركة إنه 
يعتمد على حركة العم���الء، وتم تصميمه لضمان 

عمل عدد كاف من األش���خاص عندما يكون المتجر 
أكثر ازدحاما.

في حين كان من المتوقع أن تعمل مارلو من الساعة 
الواحدة بعد الظهر حتى الساعة 5:30 مساء، بدال من 
جدولها السابق من الظهر حتى الساعة 4:00 مساء.

لكن هذا التغيير المفاجئ مّثل صعوبة كبيرة لمارلو، 
الت���ي أكد محاميها أنها تعاني م���ن متالزمة داون 
وتزده���ر على الروتين، ولذلك حاول���ت مرارا وتكرارا 

استعادة جدول أعمالها القديم.
بحس���ب س���جالت المحكم���ة، أخب���رت إيم���ي جو 
ستيفنسون، شقيقة وولي أمر مارلو، مدير الشركة، 
بأنها تخش���ى أن تفوتها الحافلة، وأنها تخشى أن 
تفوت العش���اء، وهذا أمر مزعج كثيرا بالنسبة لها، 
مضيف���ة: »كما أنها ق���د تعاني م���ن ارتفاع درجة 
الحرارة، وتقول إنها تش���عر بالم���رض، وال يمكنها 
اس���تيعاب ذلك، لهذا نحن بحاجة ماّسة إلى إعادة 

جدول عملها القديم«.
وردت الش���ركة بالرفض، كما أنه���ا اتخذت »إجراء 
تأديبي���ا« ضد مارلو لمرتين بتهمة التغيب والتأخر 
عن العم���ل في المتجر، الذي كان مفتوحا على مدار 

24 ساعة في اليوم ويعمل به أكثر من 300 موظف.
بمرور الوقت قامت الشركة بطرد مارلو في 10 يوليو 
2015، بسبب ما وصفته بالتغيب المفرط عن العمل.
على إثر ذل���ك، التقت مارلو ووالدتها وش���قيقتها 
بمديري الش���ركة، وطلبوا إعادة توظيفها، والسماح 
لها بالعودة إلى جدول العمل القديم، لكن الشركة 
رفض���ت إعادة توظيفها، عل���ى الرغم من أن خطاب 
إنهاء خدمتها قال إن���ه يمكن تعيينها مرة أخرى، 

بحسب محاميها.
ثم قامت مارلو برفع دعوى قضائية ضد الشركة.

وعقب ت���داول الدع���وى القضائي���ة، قضت هيئة 
محلفين في المحكمة الجزئية األميركية للمنطقة 
الش���رقية م���ن والية ويسكونس���ن، بأن الش���ركة 
انتهك���ت قان���ون األميركيي���ن ذوي اإلعاقة، الذي 
يحظر التمييز على أساس إعاقة الموظف، ومنحت 
مارل���و 125 مليون دوالر كتعويضات عقابية، و150 

ألف دوالر تعويضات عن الخسائر واألضرار.
في حين ذكرت الش���ركة أن الحكم سينخفض   إلى 
300 أل���ف دوالر، وه���و الحد األقصى المس���موح به 

بموجب قانون فيدرالي للتعويضات.

حصلت على تعويض بقيمة 125 مليون دوالر بسبب فصلها تعسفيًا!

االستقالل/ وكاالت:
تعرض متطوعون من منظمة اإلغاثة التقنية األلمانية )THW( لمعاملة 
غير الئقة في بعض األحيان عندما تم نشرهم في المناطق المنكوبة 

بالفيضانات في غرب ألمانيا.
وقال����ت نائبة رئيس الوكالة، زابينه الكنر، ف����ي تصريحات لمحطة »آر 
تي إل« التليفزيونية اليوم الس����بت: »وصل األمر إلى حد أن مساعدينا 
يتعرضون للسب... وإذا كانوا على الطريق بسيارات الطوارئ، فإنه يتم 

إلقاء القمامة عليهم«.
وذكرت الكنر أنه خلف هذه االعتداءات بش����كل أساسي أفراد ينتمون 
لحرك����ة »التفكير الجانبي« أو حركة »البقائي����ة«، الذين يزعمون أنهم 
تأث����روا بكارثة الفيضان����ات، باإلضافة إلى بع����ض ضحايا الفيضانات 

المحبطين.
وقالت الكنر إن بعض خدم����ات الطوارئ تم تصويرها أثناء عملها من 
قبل أش����خاص لم يعّرفوا أنفس����هم على أنهم ممثلون عن الصحافة، 
موضحة أنه لم يتم إلغاء أي مهمة إغاثة بس����بب هذه الحوادث حتى 
اآلن، لكن الوضع مرهق نفس����يا للمتطوعين، وقالت: »أنا ممتنة للغاية 

لخدمات الطوارئ التي تواصل عملها دون خوف«.

ألمانيا: متضررون من الفيضانات 
يشتمون من تطوعوا إلنقاذهم!

االستقالل/ وكاالت:
قال مس���ؤول إندونيس���ي، أمس، إن مواطنًا إندونيس���يًا تنكر في هيئة 
زوجته حتى يتمكن من ركوب رحلة طيران داخلية رغم إصابته بفيروس 

»كورونا«.
وذكر ناندانج س���وكارنا، المدير العام في مطار حليم برداناكوس���وما، أن 
الرجل استخدم هوية زوجته وشهادة فحص كورونا السلبية للسماح له 
بالسفر من جاكرتا إلى تيرنات، بينما كان يرتدي نقابًا يوم األحد الماضي.

وأض���اف أن مضيفة طيران ش���اهدت الرجل يغير مالبس���ه قبل مغادرة 
الطائرة وأبلغت سلطات المطار.

وقال ناندانج: »نيته كانت ببس���اطة استخدام فحص )بي سي آر( تفاعل 
البوليميراز المتسلس���ل الس���لبي لش���خص آخر حتى يتمكن من ركوب 
الطائرة«. ووفقًا لتقارير وسائل اإلعالم المحلية، جاءت نتيجة فحصه في 

»كوفيد 19«.  وقت الحق إيجابية ل�
وفرضت إندونيس���يا قيودًا على السفر وس���ط طفرة سريعة في حاالت 
اإلصابة بفيروس »كورونا« منذ الش���هر الماضي، مدفوعة بس���اللة »دلتا« 

شديدة العدوى.

يتنكر في هيئة زوجته 
ليستقل رحلة طيران! االستقالل/ وكاالت:

أثار ف���أر ضخم، حالة من الفوضى والهلع 
خالل جلسة داخل برلمان إقليم األندلس 
ال���ذي يتمتع بحك���م ذاتي ف���ي جنوب 

إسبانيا.
واقتحم الفأر جلس���ة البرلم���ان، األربعاء، 

وهرع بع���ض النواب إل���ى الوقوف أعلى 
كراسي القاعة خوفا من الفأر، بينما ُسمع 
صوت من بينهم يدعو إلى التزام الهدوء.

ودخل الفأر القاع���ة في الوقت الذي كان 
من المق���رر أن يصوت المش���رعون على 
تعيين السياس���ية االش���تراكية سوزانا 

دي���از في مجلس الش���يوخ ع���ن منطقة 
جنوب إس���بانيا. وبمجرد انتهاء الضجة، 
ع���اد المش���رعون إل���ى واجباتهم وتمت 
الموافقة عل���ى دور س���وزانا في مجلس 
الشيوخ، وقال شهود عيان لوسائل إعالم 

محلية إن حجم الفأر كبير.

إسبانيا: فأر يقتحم جلسة برلمان ويثير فوضى بين النواب

االستقالل/ وكاالت:
س����رقت ام����رأة ماس����ا بقيم����ة 4.2 ماليين جنيه 
إس����ترليني من تاجر مجوهرات فاخرة في لندن، 
حيث تظاه����رت بأنها خبيرة في األحجار الكريمة 
لتس����تبدل خالل تمحيصها األلم����اس الحقيقي 

بالمزيف.
وحسب صحيفة »الغارديان« البريطاينة، انتحلت 

المرأة التي تدعى لولو الكاتوس صفة خبير أحجار 
كريمة، وتظاهرت بأنها تقيم 7 ماسات في صالة 
عرض »بودلز« في شارع نيو بوند في مايفير بوسط 

لندن.
ووضع����ت الجواهر في محفظ����ة مقفلة وكان من 
المق����رر حفظها في قب����و الجواهرجي في انتظار 
تس����ديد قيمتها، وعندما تم فت����ح الحقيبة وجد 

الخبي����ر الحقيقي 7 حبات صغي����رة من األلماس 
المزيف فيها.

وق����ال المدعي الع����ام فيليب س����توت: »خفة يد 
المدع����ى عليه����ا س����اعدتها في س����رقة حبات 

األلماس«.
والكات����وس ذات ال�����60 عاما ولدت ف����ي رومانيا 
وعاشت في فرنسا، وتنفي التهم الموجهة إليها.

امرأة تسرق ألماسًا بماليين الدوالرات بطريقة غريبة


