
رام الله/ االستقالل:
يواصل 6 اسرى داخل س����جون االحتالل ، اضرابهم المفتوح عن 
الطعام ، وس����ط تحذيرات من تدهور حالته����م الصحية . واعلن 

نادي االس����ير  عن اس����ماء االس����رى وترتيبهم وفق����ا ألكثر ايام 
االض����راب، وأقدمهم األس����ير كايد الفس����فوس 
م����ن دورا / الخليل والذي يواص����ل إضرابه لليوم 
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غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الدكتور 
محمد ش���لح، يوم أمس، أن المعركة التي يخوضها 
اإلس���رائيلي  الفلس���طيني مع االحتالل  الش���عب 
مس���تمرة حتى التحرير واالنتصار الكبير، مش���ددًا 
عل���ى أن المقاومة ل���ن تتراجع عن ش���روطها برفع 

الحصار كامال عن قطاع غزة. وقال ش���ّلح في تصريح 
له: إن »المقاوم���ة ملتزمة بقرار فك الحصار عن غزة 
مهما كلف ذلك من ثمن«، مستدركًا؛ يجب أن« ُيرفع 
الحصار حتى وإن وصل األمر لخوض معركة جديدة 

مع العدو«. وجدد القيادي في الجهاد 
تأكيده على »أن المقاومة لن تس���مح 

شلح: معركتنا مع العدو مستمرة 
والمقاومة لن تتراجع عن شروطها

6  أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام في 
سجون االحتالل رفضًا لالعتقال اإلداري

غزة/ االستقالل:
أعرب���ت الفصائل الفلس���طينية في قطاع غزة ي���وم أمس، عن 
إدانته���ا لق���اء الرئيس محم���ود عباس بوزير جي���ش االحتالل 

الفصائل الفلسطينية: لقاء عباس-غانتس طعنة 
في ظهر شعبنا وتجاوز للقرارات الوطنية

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 حاالت وفاة و2411 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بعد 

نابلس/ االستقالل:
أك���دت القوى الوطنية واالس���المية، أهمية تفعيل كل أش���كال 
التكاتف والوحدة في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ومخططاته، 

»القوى« تؤكد تفعيل كل أشكال الوحدة 
والتكاتف لمواجهة مخططات االحتالل

3 وفيات و2411 إصابة 
بكورونا بالضفة وغزة

اتفاق اإلطار بين »أونروا« وأمريكا.. 
ابتزاز سياسي يسلب الوكالة وظيفتها

غزة/ دعاء حطاب:
بعد أسابيع من النقاشات الداخلية، حسمت إدارة » أونروا« موقفها 
وقررت أمس، الموافقة على الشروط واإلمالءات األمريكية التي تقيد 

النائب خريشة لـ »االستقالل«: لقاء »عباس – غانتس« ال 
ينسجم مع إرادة شعبنا المقاوم ويعمق األزمة الداخلية

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
ر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  عبَّ
د. حسن خريش���ة، عن رفضه وإدانته للقاء رئيس السلطة 

الفلس���طينية محمود عّباس بوزير حرب حكومة االحتالل 
اإلس���رائيلي »بين���ي غانت���س«، ف���ي مقر 
المقاطع���ة بمدين���ة رام الله، وس���ط الضّفة 

غزة/ االستقالل:
أعلن مستشفى سوروكا "االسرائيلي"، يوم أمس، عن مقتل الجندي "االسرائيلي" 

ال���ذي أصيب على حدود قطاع غزة قبل أكثر من أس���بوع . وقالت 
المتحدثة باسم المستش���فى :" نعلن مقتل الجندي في حرس 

جنين/ االستقالل:
أدان القيادي الش���يخ خضر عدنان، لقاء رئيس الس���لطة محمود 
عب���اس مع وزير جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي »بين���ي غانتس« 

د. القططي: »سيف القدس« قدمت أنموذجًا 
للوحدة والعودة للتسوية »عبثية« تضيع فلسطين

عدنان: مؤسف أن تفتح أبواب 
المقاطعة ألعدائنا والسجون لنا

مقتل القناص »اإلسرائيلي« 
متأثرًا بإصابته عند حدود غزة

غزة/ االستقالل:
أكد د. ولي����د القططي عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد 
اإلسالمي، يوم أمس، أن معركة »سيف القدس« قدمت ُأنموذجًا 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
اصيب عدد من المواطنين مس���اء أمس، في اعتداء 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي، على المش���اركين في 
فعاليات »االرب���اك الليلي« قرب الس���ياج الفاصل 

ش���رق قطاع غزة، وخالل اقتحام القوات قرية »اللبن 
الش���رقية« جنوب نابل���س، فيما هدم���ت جرافات 
االحتالل منش���آت س���كنية في الق���دس وأخطرت 
بوقف العمل في مسجد وثالثة منازل في بيت لحم.  

وأعلن���ت وزارة الصحة في غ���زة، إصابة 6 مواطنين 
بجراح ما بين طفيفة إلى متوس���طة وخطيرة، جراء 

قمع قوات االحتالل فعاليات اإلرباك 
الليلي شرق غزة وخانيونس.

االحتالل يهدم منشآت سكنية ويخطر بهدم أخرى بالضفة
إصابات بالرصاص وقنابل الغاز بقمع االحتالل فعاليات 

اإلرباك الليلي شرق القطاع واندالع مواجهات بنابلس

عائلة م�شاهرة تقف على �أنقا�س منزلها �لذي هدمه �الحتالل مبدينة �لقد�س �ملحتلة �أم�س 
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وأوض���ح أن أبرز هذه الرس���ائل موجهة للجمهور 
"اإلس���رائيلي"، مفادها بأن الس���لطة هي الممثل 
الوحيد للشعب الفلس���طيني، ولذلك من الواجب 
ا"، أمام أّية  التعاطي معها وتقويتها "إس���رائيلّيً
تحركات داخلية مناهضة لها، سواء شعبية، أو من 

فصائل المقاومة الفلسطينية. 
وبّي���ن أن اللقاء يعكس أيًضا توّجًه���ا من اإلدارة 
األمريكية لتقوية السلطة الفلسطينية ألداء الدور 
الوظيفّي المطلوب منها، ف���ي الوقت الذي تبدي 
فيه األخيرة رغبة الس���تئناف مس���ار المفاوضات 
العبثّي مع االحتالل، دون أّي أفق وحلول سياسّية، 
والتركيز فقط على المسارين األمني واالقتصادي، 
"وكأن أزمة الش���عب الفلس���طيني، إّما أمنية، أي 
المحافظة على التنس���يق األمني لصالح االحتالل، 
أو اقتصادي���ة تتطل���ب بعض اإلنع���اش، بأموال 

المقاّصة الُمقرصنة والمسروقة منه". 
وقال "لم نس���مع م���ن هؤالء تركي���ًزا على الحلول 
واالس���تيطان  الق���دس  لقضاي���ا:  السياس���ية، 
والالجئين وحصار غ���زة، واالعتداءات الصهيونية 
الت���ي تس���تهدف الفلس���طينيين ف���ي المدن 

والمخيمات الفلسطينية بالضفة المحتلة«.
وش���ّدد أن لق���اء رئي���س الس���لطة بوزي���ر حرب 

االحتالل يعّمق من األزمة الداخلية الفلس���طينية 
المستعصية، وال ينسجم مع إرادة شعبنا وفصائله 
الوطني���ة وقواه الحّية، ولذلك م���ا جرى وقد يجري 
"عبث وتخريب وتدمير في ساحتنا الداخلية"، وفق 

وصفه«.
وأضاف أن إرادة الفلسطينيين تتمّثل بالتمسك 
بالمقاومة وتوس���يع دائرة االش���تباك بأش���كاله 
المختلف���ة مع االحتالل، وقد ب���دا ذلك في مدينة 
القدس، وغزة، وبلدة بيتا، ومخيمّي جنين وبالطة، 
وغيره���ا من م���دن وقرى ومخيم���ات الضفة التي 

تشهد مقاومة حقيقية لالحتالل. 
ولفت إلى أن "األْولى برئيس السلطة محمود عّباس 
عقد لقاءات مع قادة الُق���وى والفصائل الوطنية، 
ويتجاوب مع المزاج الش���عبي الفلسطيني، ويرفع 
يده الثقيلة عن التظاهرات الش���عبية الس���لمية، 
المنادية بالعدالة ومحاربة الفساد والفاسدين".   

وقال إن "على الرئيس عّباس اّتخاذ قرار للخروج من 
األزمة الداخلية الراهنة، عبر بوابة إجراء االنتخابات 
الش���املة، وص���واًل للتغيي���ر على صعي���د النهج 
والشخوص"، مستدرًكا "لكن لألسف يبدو أن ذلك 
ليس في حس���اباته، وال يولي اهتماًما إاّل للعودة 
إلى الدوران في حلق���ة المفاوضات المفرغة، التي 

تضرب حكومة االحتالل بزعامة نفتالي بينيت بها 
عرض الحائط". 

وكان "بيني���ت" الذي يزور "واش���نطن" في األثناء 
ج���ّدد التأكي���د على رف���ض كيانه إقام���ة دولة 
فلسطينية، ومواصلة مش���اريع االستيطانية في 
الضفة الفلس���طينية المحتلة. وق���ال لصحيفة 
"نيويورك تايمز" األمريكية، إن توقيع اتفاق سالم 
مع الفلس���طينيين، أو قيام دولة فلسطينية في 

عهده أمر ُمس���تبعد"، مشيًرا إلى أنه سيواصل ما 
وصفه ب� "النمو الطبيعي" لتوس���يع المستوطنات 

بالضفة المحتلة.    
وعن ذلك، طاَل���َب النائب الثاني لرئيس المجلس 
التشريعي الفلس���طيني، الرئيس محمود عباس 
ب"وقف رهانه على المفاوضات مع االحتالل، أمام 
الءات رئي���س حكومة االحتالل الس���ابق بنيامين 
نتنياهو، التي يكرّس���ها نفتالي بينيت: ال لدولة 
فلس���طينية، ال للمفاوضات، ال لوقف االستيطان 

والتهويد لألرض وقتل الفلسطينيين".    
ودعا الرئيس عباس إلى "المراهنة فقط على شعبه 
وش���بابه وقواه الحّية، ومنحه حرّي���ة التعبير عن 
موقفه إزاء كل ما يجري، والعمل على تعزيز مكامن 
القوة في مس���ار النضال وأدوات���ه ضد االحتالل، 
بعد تحقي���ق وحدة وطنّية حقيقية، ورفع الحصار 

المفروض على قطاع غزة".  
ومس���اء األحد، عقد رئيس الس���لطة الفلسطينية 
لقاًء مع وزير ح���رب االحتالل "بيني غانتس" بمقر 
المقاطعة برام الله، اس���تمّر قرابة ثالث س���اعات، 
في خطوة القت رفًضا واس���تنكاًرا ش���ديَدين من 

الفصائل الفلسطينية. 
وقال عضو اللجن���ة المركزية لحرك���ة "فتح" وزير 

الشؤون المدنّية حسين الش���يخ إن لقاء عباس – 
غانتس "تناول البحث في العالقات الفلسطينية 

– اإلسرائيلية، من جوانبها كاّفة". 
والحًق���ا، قال "غانتس" إن اللق���اء مع عباس تناول 
االتفاق على تقديم "تسهيالت جديدة" للسلطة 

الفلسطينية بالضفة المحتلة وقطاع غزة. 
ونقلت وسائل إعالم عبرّية عن وزير حرب االحتالل، 
أنه جرى االتفاق على "منح الس���لطة الفلسطينية 
قرًض���ا قيمته 500 مليون ش���يقل، عل���ى أن يتم 
دفع���ه اعتباًرا من منتصف العام القادم من أموال 

المقاصة".
كم���ا اُتفق على "إيجاد حل آلالف الفلس���طينيين 
العالقين الذي���ن ال يمتلك���ون التصاريح الالزمة 
للعودة من الخارج أو قطاع غزة إلى الضفة الغربية 
ألسباب مختلفة، والس���ماح بدخول 15 ألف عامل 
فلس���طيني آخر للعم���ل داخل إس���رائيل، وبناء 

.c" وحدات سكنية في منطقة
وبّين "غانتس" أن هذه "التسهيالت تهدف لبناء 
الثقة بين حكومته والس���لطة الفلس���طينية، من 
منطلق الحفاظ على مصالح إس���رائيل"، وإضعاف 
حماس مقابل تقوية السلطة وتعزيز قدراتها على 

األرض". 

»يحمل رسائل عّدة ترّكز على تقوية السلطة ألداء دورها الوظيفّي«

النائب خريشة لـ »االستقالل«: لقاء »عباس – غانتس« ال ينسجم مع إرادة شعبنا المقاوم ويعمق األزمة الداخلية
ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا: 

َع���رَّ النائ��ب الث��اين لرئي���س املجل�س الت�س��ريعي 
الفل�سطيني د. ح�س��ن خري�سة، عن رف�سه واإدانته 
للقاء رئي�س ال�س��لطة الفل�سطينية حممود عّبا�س 

بوزير حرب حكومة الحتالل الإ�سرائيلي »بيني 
غانت�س«، يف مقر املقاطعة مبدينة رام اهلل، و�س��ط 
ال�س��ّفة املحتلة. وقال النائب خري�س��ة يف مقابلة 
مع �سحيفة »ال�ستقالل« الإثنني، اإن لقاء »عبا�س 

– غانت���س« املفاج��ئ، م��ن ناحية الزم��ان ومكان 
انعق��اده، وبع��د �س��نوات طويل��ة م��ن القطيعة بني 
ال�س��لطة وم�سوؤولني رفيعي امل�س��توى من الحتالل، 

يحمل ر�سائل عّدة.

غزة/ االستقالل:
أكد د. وليد القططي عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد اإلسالمي، يوم أمس، أن معركة 
"س����يف القدس" قدم����ت ُأنموذجًا ُمش����رفًا 
للوحدة العسكرية الفلس����طينية في ميدان 
المعركة والصراع مع العدو، باإلضافة لإلسناد 

الشعبي.
وأوض����ح د. القطط����ي، أن معرك����ة "س����يف 
القدس" شهدت تكامال للجبهات بين قطاع 
غزة والضفة المحتل����ة واألراضي المحتلة عام 
1948، فانتفضت كل فلس����طين، وكان ذلك 
عامل كبت للعدو الصهيوني، وعامال مساعدًا 

للمقاومة المسلحة، لتحقيق أهدافها.
ولفت في تصري����ح له، إلى أن غرفة العمليات 
المشتركة قادت المعركة منذ البداية بوحدة 
وتماسك ومن نقطة الصفر، وبتنسيق كامل 
كالتنس����يق في إطالق الرشقات الصاروخية 

على المستوطنات.
وف����ي تعليق ح����ول التح����ركات الش����عبية 
والت����ي س����اندت المقاوم����ة الفلس����طينية، 
أك����د د. القطط����ي، أن األصل ه����و أن قضية 
فلس����طين تحرر وطني، والش����عب يقع تحت 
االحتالل ويهدف لتحرير فلسطين وتحقيق 

االستقالل.

ونوه إلى أن االحتالل دومًا يحاول التفريق بين 
المقاومة والجبهات السياسية في فلسطين، 
ومح����اوالت التقس����يم، لك����ن رغم أش����كال 
االحتالل المختلفة، إال أن����ه في جوهره واحد 
وهو االحت����الل، وتفاصيل����ه تنتهي بانتهاء 
االحتالل، وأن رمزية االنتفاضة الشعبية هي 
الع����ودة لقضية فلس����طين األولى وهي أنها 

قضية تحرر.
وعلق د. القططي عل����ى تصاعد المقاومة في 
الضفة المحتلة، بعيد معركة سيف القدس، 
مؤكدًا على أن األصل في الضفة هو االشتباك 
مع الع����دو وتحويلها من حال����ة مؤقتة لحالة 

استراتيجية تعتمد على التحرر واالستقالل.
ولف����ت إلى أن الوض����ع في الضف����ة المحتلة 
يذهب باتجاه التصعي����د، رغم كل محاوالت 
التروي����ض وكب����ح جماح المقاومة س����واء من 

االحتالل أو السلطة.
وبش����أن العودة لمس����ار التس����وية، ق����ال د. 
القططي:"معركة س����يف القدس أعطت أماًل 
أن هزيم����ة الكي����ان وزواله باتا ف����ي اإلمكان 
وفي األف����ق ربما البعيد، وأعط����ت مصداقية 
للمقاومة أنها قادرة على تحرير فلسطين كما 

االنسحاب في 2005، ولبنان 2006."
وأوض����ح أن معركة س����يف الق����دس، أثبتت 
مج����ددًا أن المقاوم����ة هي الطري����ق الوحيد 
لفلسطين، وأن التسوية هي الطريق لضياع 

فلسطين، الفتًا إلى تصاعد االستيطان.
واعتبر أن العودة لمس���ار التسوية عودة عبثية 
ومزيد من ضياع األرض والوقت لتحرير فلسطين، 

والتفكير في المستقبل في كيفية تحرير .
وأشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، 
بالفلس����طينيين في الشتات، الفتًا إلى أنهم 
العالمي  الع����ام  الرأي  اس����تطاعوا تحش����يد 
خ����الل "معركة س����يف القدس"، والتمس����ك 
بحق العودة لفلس����طين، وتكاملهم مع أهل 

فلسطين.

غزة/ االستقالل:
أعلن مستشفى سوروكا "االس���رائيلي"، يوم أمس، عن مقتل الجندي "االسرائيلي" الذي أصيب على حدود 
قطاع غزة قبل أكثر من أسبوع . وقالت المتحدثة باسم المستشفى :" نعلن مقتل الجندي في حرس الحدود 
بارئيل شموئيلي والذي تم نقله إلى المستشفى قبل نحو أسبوع ، بعد إصابته برصاصة في رأسه على حدود 
قطاع غزة". وذكرت القناة 7 العبرية أن الرقيب في الوحدة الخاصة التابعة لحرس الحدود بارئيل ش���مويلي 
لفظ أنفاسه األخيرة في مستشفى سوروكا في بئر سبع بعد عدة عمليات خالل الفترة الماضية حاول فيها 
الطاقم الطبي إنقاذ حياته، بعد مكوثه في وضع حرج نتيجة إصابته عند حدود غزة برصاص مسدس يوم 21 
أغسطس. وأوضحت أن الجندي باريل حضرية شمويلي التحق بحرس الحدود في آذار 2019، وعمل كقناص، 
وشارك في العديد من عمليات القنص. وكان الجندي  أصيب برصاصة في الرأس خالل مواجهات على حدود 

غزة ضمن فعاليات شعبية دعت إليها الفصائل بغزة.

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، خضر حبيب، أن اللجوء للقوة العس���كرية خيار حتمي إذا  اس���تمر 
االحتالل في مماطلته وتش���ديد الحصار على غزة. وقال حبيب ف���ي تصريح له يوم أمس، إن فصائل المقاومة 
لن تصمت على الوضع الحالي الذي يقوم به االحتالل تجاه المواطنين بغزة باس���تمرار الحصار والمماطلة غير 
المبررة. وأوضح أن المقاومة والش���عب الفلس���طيني ضجرا من االنتظار، وعدم ادخال ما يلزم لحياة المواطنين 
واعادة االعمار، الفًتا إلى أن كل االجراءات االس���رائيلية عبارة عن عقوبات وتضييق على غزة ولن يتم القبول به. 
وبين حبيب أن االستمرار في المماطلة والحصار سيدفع إلى التصعيد، وسيتحمل االحتالل المسؤولية عن ذلك.

د. القططي: »سيف القدس« قدمت أنموذجًا 
للوحدة والعودة للتسوية »عبثية« تضيع فلسطين

الجهاد: الخيار العسكري حتمي إذا 
واصل االحتالل تشديد الحصار

مقتل القناص »اإلسرائيلي« 
متأثرًا بإصابته عند حدود غزة
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وأش���ار إلى أن اللقاء يأتي في وقت "ما زالت دماء األطفال 
الذي���ن قتلهم جي���ش االحتالل بأوامر م���ن غانتس على 

األرض لم تجف بعد".
قال: "السلطة ما زالت تراهن على أحالم وأوهام التسوية، 
حت���ى هذه اللحظة تجربة المفاوضات لم تقدم للش���عب 
إقامة الدولة الفلسطينية، ولم توقف االستيطان، ولم ترفع 
حتى حاجزًا من الضفة، وثبت بشكل قاطع أن المفاوضات 

محطة نهائية لتصفية القضية الفلسطينية".
وع���ّد أن على "الس���لطة أن تعيد حس���اباتها وتعزز نهج 
المقاوم���ة، الذي يحظى بإجماع فلس���طيني؛ ألن العدو ال 

يفهم إال لغة القوة والمواجهة"

م�ستنكر ومرفو�ض
وبدوره���ا قال���ت حركة المقاوم���ة اإلس���المية )حماس( ، 
إّن عباس م���ع وزير جيش االحتالل "مس���تنكر ومرفوض 
م���ن الكل الوطني، وش���اذ عن الروح الوطنية عند ش���عبنا 

الفلسطيني".
وأضاف الناطق باس���م الحركة حازم قاس���م، في تصريح 
صحفي، أّن لق���اء عباس-غانتس اس���تمرار "لوهم قيادة 
الس���لطة في رام الله بإمكانية إنجاز أي ش���يء لش���عبنا 
الفلسطيني عبر مسار التسوية الفاشل"، معتبًرا أّن "هذا 
السلوك يعمق االنقس���ام السياسي الفلسطيني ويعقد 

الحالة الفلسطينية".
وش���ّدد قاس���م على أّن هذه اللقاءات بين قيادة السلطة 
واالحتالل تش���ّجع بعض األطراف في المنطقة التي تريد 
التطبي���ع مع االحت���الل، وتضعف الموقف الفلس���طيني 

الرافض للتطبيع.

خ�سوع للروؤية اال�سرائيلية
اعتبرت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين اللقاء " خضوًعا 
للرؤية "اإلس���رائيلّية" المدعومة أمريكًي���ا التي ترّكز على 

الحل االقتصادي سبياًل وحيًدا لحل الصراع.
وأضاف بي���ان الجبهة أن اللقاء تج���اوٌز للقرارات الوطنّية 
الصادرة عن المجلس���ين الوطن���ي والمركزي وعن اجتماع 
األمناء العامي���ن باالنفكاك من االتفاقي���ات الموّقعة مع 
االحتالل ووقف أش���كال العالق���ة السياس���ّية واألمنّية 

واالقتصادّية معه.
وأك���دت الجبه���ة أّن عقد اللق���اء يأتي في وق���ٍت يؤّكد 

في���ه رئيس وزراء االحت���الل "نفتالي بين���ت" قبل وأثناء 
زيارت���ه للوالي���ات المتح���دة رفضه أي حقوق سياس���ّية 
للفلسطينيين وأي وجود لدولة فلسطينّية، وتأكيده على 

توسيع االستيطان.
ورأت الجبه���ة أّن ه���ذا اللقاء يتناقض تماًم���ا مع ما كان 
ُيفت���رض أن ُيبادر إلي���ه الرئيس والس���لطة بعد معركة 
س���يف القدس، واستثمار نتاِئجها في تصليب الموقف 
الفلس���طيني ورف���ع س���قفه، والب���دء بترجمة ق���رارات 
المجلس���ين الوطني والمركزي واجتم���اع األمناء العامين 
بش���أن العالقة مع االحتالل وتطويرها إلى اإللغاء الصريح 

التفاقيات أوسلو.
ودعت القوى الفلس���طينّية إلى ُمحاصرة سياسة التراجع 
والهبوط للقيادة الرس���مّية الفلس���طينّية، وعدم السماح 
لها بإع���ادة عجلة ال���دوران إلى الوراء بعد م���ا تحّقق من 
إنجازات نتيجة صمود شعبنا وما تحّقق في معركة سيف 

القدس.

�سفة ال ت�ستحقها
من جهتها أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 

أنه األجدى بقيادة الس���لطة الفلس���طينية عقد لقاء بين 
القيادات الفلس���طينية لبحث األوض���اع العامة والتوافق 
على استراتيجية بدل عقد لقاءات مع مسؤولي االحتالل.

وش���ددت الجبهة، أن هذه اللقاءات تخرج الحالة الوطنية 
م���ن مأزقها، ولصالح خطوات عملي���ة، تعيد أجواء الوفاق 
الوطن���ي، بإلغاء كاف���ة اإلجراءات القمعية ورس���م خطة 
لتنظي���م االنتخاب���ات الش���امل، وذل���ك بما يعي���د بناء 
المؤسس���ات الوطنية في الس���لطة وفي منظمة التحرير 
الفلس���طينية عل���ى أس���س ديمقراطية ووف���ق مبادئ 
االئتالف الوطني وقيم حركات التحرر، والوحدة الوطنية.

وقالت الجبه���ة "لقد أثبتت نتائج لقاءات واش���نطن، بين 
الجانبين األميركي واإلس���رائيلي، أن حكومة بينت ال زالت 
متمسكة بمواقفها العدائية لشعبنا، بما في ذلك إصرارها 
عل���ى مواصلة االس���تيطان"، إضافة إلى رف���ض االعتراف 
بالحقوق الوطنية المشروعة لش���عبنا، في تقرير المصير، 

وقيام دولته الوطنية المستقلة وحل قضية الالجئين.
وأضافت الجبهة أن "اللقاء مع غانتس، من شأنه أن يمنح 
دولة االحتالل صفة ال تس���تحقها وه���ي ما زالت تواصل 

شن كل أشكال العدوان ضد أبناء شعبنا".
وحذرت من أن تك���ون القضايا االقتصادية واألمنية التي 
يتم بحثها، هي الس���قف السياس���ي الذي ترسمه دولة 
االحتالل للعالقة مع ش���عبنا والس���لطة الفلسطينية بما 
يجعل من الحل االقتصادي بدياًل للحل الوطني، وتحويل 
الحال���ة الراهنة إلى ح���ل دائم، ال يتجاوز س���قف اإلدارة 
الذاتية تحت س���طوة االحتالل ووفقًا لشروطه، وفي إطار 

الحدود التي تخدم مصالحه.
ودعت الجبهة إلى إس���قاط الرهان على ما يس���مى "بناء 
إج���راءات الثق���ة"، لصالح الره���ان على ش���عبنا وإرادته 

الوطنية، واستعداده النضالي.
وأكدت أن هذا يتطلب عودة س���ريعة إلى الحوار الوطني، 
تتجاوز المصالح الفئوي���ة والطبقية لكل األطراف لصالح 
المش���روع الوطني، الذي وحده يكفل لشعبنا خالصه من 

االحتالل وقيوده.
تر�سيخ لنهج التنازالت

من ناحيت���ه قال وليد العوض عضو المكتب السياس���ي 
لحزب الش���عب الفلس���طيني يوم أمس، إن اللقاء يمثل  

انزالقًا نحو الحل االقتصادي على حساب السياسي.
وبين العوض ان اللقاء خفض سقف الموقف الفلسطيني 

خاصة قبيل التوجه لالمم المتحدة اواخر أيلول.
وفي الس���ياق، ع���ّدت حركة األح���رار أن "لق���اء عباس مع 
غانتس اس���تمرار لسياس���ة التعاون األمني مع االحتالل، 
واالس���تقواء به واالرته���ان إلرادته، وطعن���ة في خاصرة 

شعبنا وثورته ونضاله".
وأضافت: "لق���اءات عباس وغانت���س الخيانية، ليس لها 
أي عالقة بالعمل السياس���ي، وهي استمرار لالستخفاف 
بالمجم���وع الوطني الفلس���طيني، وانق���الب جديد على 

القرارات الوطنية".
فيم���ا اعتب���رت حركة المجاهدي���ن الفلس���طينية "هذه 
اللق���اءات مع القادة الصهاينة تش���جع دولة الكيان على 

المضي في سياسة العدوان واإلجرام ضد شعبنا".
وشددت على أن استمرار السلطة في المراهنة على خيار 
المفاوض���ات مع الصهاينة، واالعتماد على حس���ن النوايا 
األمريكي���ة والصهيونية مضيعة لوقت وحقوق ش���عبنا 

وترسيخ  لنهج التنازالت.

استمراًرا لنهج التفريط

الفصائل الفلسطينية: لقاء عباس-غانتس طعنة في ظهر شعبنا وتجاوز للقرارات الوطنية
غزة/ اال�ستقالل:

اأعربت الف�سائل الفل�سطيني��ة يف قطاع غزة يوم اأم�ض، عن 
اإدانتها لقاء الرئي�ض حممود عبا�ض بوزير جي�ض االحتالل 
االإ�س��رائيلي بين��ي غانت���ض، يف رام اهلل بال�س��فة الغربية. 

وقالت حركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني، اإن لقاء الرئي�ض 
حممود عبا�ض بوزير جي�ض االحتالل بيني غانت�ض ي�س��كل 
»طعنة ل�س��عبنا«. وذكر املتحدث با�سم احلركة طارق �سلمي 
يف ت�سريح له، اأن »ال�سلطة ورئي�سها يديرون الظهر للتوافق 

الوطني وي�سعون �سروًطا تخدم االحتالل ال�ستئناف احلوار 
الوطني، بينما يت�س��ابقون للقاء قادة العدو وي�سعون يدهم 
يف االأي��دي امللطخ��ة بالدم��اء الربيئ��ة، ويع��ززون ارتباط 

ال�سلطة اأمنيًا و�سيا�سًيا مع عدو ال�سعب الفل�سطيني«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة 
اإلس���المية العليا في القدس الشيخ عكرمة 
صبري، يوم أم���س، أن االنتهاكات المتكررة 
والمتزايدة للمس���توطنين وق���وات االحتالل 
ف���ي باحات األقصى تؤكد عل���ى أن االحتالل 
طامع في الس���يطرة األقصى وبطرق مختلفة 

وملتوية.
واعتب���ر الش���يخ عكرمة صب���ري أن االحتالل 
يح���اول من خ���الل تك���رار انتهاكات���ه نزع 
صالحية الوقف اإلس���المي عن إدارة المسجد 

األقصى.
وأوض���ح صب���ري أن ما يجرى م���ن انتهاكات 
لحرمة األقصى خالل اقتحامات المستوطنين 
هو اعتداء صارخ يزيد من التوتر في س���احة 

األقصى ومحيطها، محّمال س���لطات االحتالل 
مسؤولية ذلك.

وأش���ار صبري إل���ى أن االحت���الل لن يتوقف 
عن انتهاكاته بل يتعمد اس���تفزاز مش���اعر 
المس���لمين، مؤك���دا أنه يس���تند بذلك على 
الموقف الدول���ي الداعم له والموقف العربي 

المطبع معه.
وشدد صبري على أن المقدسيين لن يسكتوا 
على هذه االعت���داءات وهم يعتمدون بذلك 
على أنفسهم، مس���تنكًرا بأن "السلطة ليس 
له���ا عالق���ة باألمر بع���د أن حيدت نفس���ها 
بتوقيع اتفاقية أوس���لو الت���ي فرضت عليها 

عدم التدخل في شؤون األقصى".
ودعا صبري المقدس���يين لمزي���د من الرباط 
وش���د الرحال لألقصى وتقديم كامل الدعم 

لتثبيت المرابطين من كافة أنحاء فلس���طين 
ليكونوا كم���ا عهدهم األقص���ى دائما أهل 

نخوة وشهامة.
وتش���هد اآلونة األخيرة كثاف���ة لالقتحامات 
وتعم���د إخ���الء ق���وات االحت���الل المنطقة 
المصلي���ن  م���ن  المس���جد  م���ن  الش���رقية 
التصرفات االستفزازية  والمرابطين، عدا عن 

واالنتهاكات لحرمة المسجد ومصلياته.
وتت���م االقتحام���ات على فترتي���ن صباحية، 
وبعد ص���الة الظهر عب���ر ب���اب المغاربة في 
الجدار الغرب���ي لألقصى بحماية ومرافقة من 
اس���تفزازية  االحت���الل، ضمن جوالت  قوات 
دوري���ة يقومون بها ته���دف لتغيير الواقع 
في المدينة المقدس���ة والمس���جد األقصى 

المبارك.

رام الله / االستقالل:
قال رئيس الحكومة محمد اشتية يوم أمس، إن قمة ثالثية فلسطينية مصرية أردنية مرتقبة 

في القاهرة لحث اإلدارة األمريكية على الوفاء بوعودها لحل الدولتين.
وأوضح اشتية خالل كلمته بمستهل الجلسة األسبوعية للحكومة، أن القمة من أجل فتح مسار 
سياسي يفضي إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية، ووضع حد للسياسة االستيطانية 

في األراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس.
وكش���ف عن إطالق عملية تطعيم ضد فيروس كورون���ا لطلبة المدارس من عمر 16 – 18 عاما، 

داعيا الطالب لحث أقربائهم على تلقي المطاعيم للحماية من متحوريات الفيروس.
وطالب اش���تية المنظمات الحقوقية الدولية والحرك���ة العالمية للدفاع عن الطفل إلى التدخل 
لوق���ف عمليات القتل والتعذيب المس���تمر بحق األطفال، والت���ي كان آخرها قتل الطفل عمر 
أبو النيل من حي التفاح بغزة، واختطاف المس���توطنين للطفل طارق زبيدي من س���لة الظهر 

وتعذيبه.
ودعا منظمة الصليب األحمر توفير ظروف حية الئقة لألس���يرة أنهار الديك كي تضع مولودها 
داخ���ل المعتقل بإش���راف أطباء من منظمة الصحة العالمية، مطالب���ا االحتالل باإلفراج الفوري 

عنها.

اشتية: قمة فلسطينية مصرية أردنية 
مرتقبة بالقاهرة لفتح مسار سياسي

الشيخ صبري: انتهاكات المستوطنين 
لألقصى يوميًا اعتداء صارخ للسيطرة عليه
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة العليا بغزة املوقرة
ب�سفتها حمكمة نق�س

يف الطعن املدين رقم 42 / 2021
يف الطلب املدين رقم 386 / 2021

المستدعية/ نهيل بش���ير طالب الريس "نمر بعد الزواج" من غزة ومقيمة في 
المملكة األردنية الهاش���مية. وكيلها المحامي/ محمد عادل بسيسو بموجب 
س���ند وكالة عامة س���جل )1475( صفحة )24 / 2015( صادر عن سفارة دولة 
فلسطين في عمان مصدقة حسب األصول ويحمل هوية رقم/ 801055427 

المستدعى ضدهما/ -1 سهيل مصباح محمد الشنغوبي – غزة الصبرة شارع المجمع 
اإلسالمي -2 عبد العزيز محمد علي أبو شريعة من غزة الصبرة شارع المجمع اإلسالمي

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب المدني رقم 386 / 2021 في الطعن المدني رقم 42 /2021 

إلى المس���تدعى ضدهما المذكورين أعاله، بما أن المس���تدعية المذكورة 
ق���د تقدمت بالطعن المدن���ي رقم 42 / 2021 والطل���ب المتفرع عنه رقم 
386 / 2021 ل���دى المحكمة العليا بغزة بصفتها محكمة نقض والمودعة 
نس���خة عنه وعن ملحقاته لدى المحكمة لذل���ك يقتضى عليكما الحضور 
لهذه المحكمة للرد على الئحة الطعن كما يقتضى عليكما أن تودعا لقلم 
هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكما 
بهذه المذكرة وأن ترس���ال نس���خة عنها إلى المس���تدعية حس���ب عنوان 
وكالئه���ا بالخصومة، وليك���ن معلومًا لديكما أنكم���ا إذا تخلفتما عن ذلك 

يجوز للمستدعية أن تسير في دعواها حسب األصول. غزة 2021/8/30م

رئي�س قلم املحكمة العليا غزة
ب�سام الع�سي

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )1( المسمى )أبو بكر الصديق( 
 منطقة تنظيم – رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعل���ن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظ���ات غزة للعموم 
أنها قد قررت بجلس���تها رقم 2020/12 المنعق���دة بتاريخ 2020/07/15 
التصدي���ق النهائ���ي على المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )1( 
المسمى بشارع )أبو بكر الصديق( بعرض )40( مترًا بدون ارتداد والمحصور 
بين الش���ارع رقم )24( والش���ارع رقم )17( وبعرض )34( مترًا بدون ارتداد 
والمحصور بين الش���ارع رقم )17( والشارع رقم )16(  والمار بالقسائم رقم 
)1-5-6-7-9( من القطعة رقم )2376( والقس���ائم رق���م )20-17-16-14-
22-38-39( من القطعة رقم )2359( والقس���يمة رقم )1( من القطعة رقم 
)2362( والقسائم رقم )1-2( من القطعة رقم )2367( والقسيمة رقم )2( 

من القطعة رقم )2361( والقسائم رقم )1-2( من القطعة رقم )2369(.
الس���ابق إيداعه لالعت���راض بموجب اإلعالن الصادرع���ن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة االستقالل بتاريخ 2019/12/19. 
كم���ا قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية و في 
صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب .  وذلك وفقا لنص المادة )18( 

من قانون تنظيم المدن  .

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

اإعالن للعموم 
انا الدكتور / محمد فخري حس���ين الش���وباصي من خانيونس وحامل بطاقة هوية 
رقم 900118001 بواسطة وكيلتي شقيقتي السيدة حنان فخري حسين محفوظ 
الشوباصي المقيمة بخانيونس وحاملة بطاقة هوية رقم 800885352 اعلن بهذا 
انني ارغب في ش���راء قطعة األرض الواقعة ضمن القطعة رقم )60( القسيمة رقم 

)5( من اراضي مدينة خانيونس المسماة ارض " الضهيرات الشرقية "
فعلى من يدعى أي حقوق من هذه االراضي او لديه أي اعتراض على ذلك االتصال 
بي من خالل موكلتي عبر جوالها المذكور ادناه وذلك خالل خمس���ة عشر يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن وبعكسه سأقوم بإتمام إجراءات البيع والشراء .

وكيلة املعلن 
حنان فخري ح�سني حمفوظ ال�سوبا�سي
خانيون�س _ �سارع كلية العلوم والتكنولوجيا
جوال / 0598929269

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمود احمد محمود ابودان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )947625174( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / مجدولين م���ازن عبدو 
ابو ش���هال عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )404117251(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

و كان أخ����ر تلك المح����اوالت، اتف����اق "إطار 
التع����اون بين الوالي����ات المتحدة األمريكية 
وإدارة أون����روا 2021-2022"، ال����ذي وقع بين 
الطرفين إلعادة التموي����ل األمريكي لوكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بعد 
سنوات من قطعه إبان إدارة الرئيس السابق 

دونالد ترامب.
التحكم بعمل الأونروا

المخت����ص ف����ي ش����ؤون الالجئين بك����ر أبو 
صفية، أكد أن "اتفاق اإلطار" بين وكالة غوث 
وتش����غيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" 
ممثلة بالمف����وض العام فيلي����ب الزاريني، 
والواليات المتحدة األمريكية، يسلب الوكالة 
وظيفتها الممنوحة لها من الجمعية العامة 
باس����تقاللية عملها، ويفصلها ع����ن القرار 
السياسي، تمهيدًا لالنقضاض على جوهر 

القضية الفلسطينية "حق العودة". 
وأوضح أبو صفية خالل حديثه ل�"االستقالل، 
أن الواليات المتحدة األمريكية منذ أكثر من 
40عاما وبالتعاون م����ع الحركة الصهيونية، 
الغ����وث  وكال����ة  عم����ل  تقيي����د  تح����اول 
وتش����غيل الالجئين، من خالل قطع المنحة 
األمريكية وافتع����ال أزمة مالية حادة إلنهاء 
تفويض"األون����روا"، بهدف االنقضاض على 
حق الع����ودة الذي ربط وجوده����ا بقرار 194 
الذي يؤكد على حق الالجئين الفلسطينيين، 

لكنها لم تنجح بذلك. 
وبي����ن أن����ه بفعل م����ا ورد في اتف����اق "إطار 
التع����اون بين الوالي����ات المتحدة األمريكية 

وإدارة أون����روا 2021-2022"، ال����ذي وقع بين 
الطرفين إلعادة التموي����ل األمريكي لوكالة 
غوث وتش����غيل الالجئين الفلس����طينيين، 
والذي بموجبه ُيقدم للوكالة مبلغ 135مليون 
دوالر، استطاعت الواليات المتحدة الوصول 

لهدفها. 
وي����رى أن االتف����اق ال يس����لب إدارة األونروا 
وظيفته����ا المس����تقلة ب�"حماي����ة حق����وق 
الالجئي����ن"، ب����ل يتحكم في عم����ق عملها 
بإجباره����ا عل����ى تنفيذ م����ا تطلب����ه اإلدارة 
األمريكية، أي س����وف تتدخل في الش����ؤون 
الداخلي����ة ل�" أون����روا" واس����تقاللية عملها 
مقاب����ل اإلس����هامات المالي����ة واإلغ����راءات 
المنهاج، وتقليص  األمريكية، مثل" تغيير 
خدم����ات الالجئين، وإع����ادة تعريف الالجئ 

الفلسطيني". 
ونوه إلى أن الوكالة لم تكن مجبرة على توقيع 
االتفاق بهذه الصيغ����ة بحجة العجز المالي 
وحاجتها لتغطية عجزها المالي، فكان األولى 
على المف����وض الجديد إلدارة األونروا فيليب 
الزاريني، أن يتبع سلفه "بيير كرينبول" الذي 
تح����دى الرئيس األمريكي الس����ابق "دونالد 
ترامب" ومنع المنح����ة األمريكية عن الوكالة 
بقيمة 365 مليون دوالر س����نويًا، حيث قام 
بزيارة أكثر من50 دولة واستطاع جلب أكثر 

من 400 مليون دوالر لسد العجز المالي. 
ولفت إل����ى أن الممارس����ات األخي����رة إلدارة 
الوكال����ة "أونروا" بح����ق الموظفي����ن الذين 
عب����روا عن أرائه����م الوطنية عب����ر صفحات 

التواص����ل االجتماع����ي، والتحقي����ق معهم 
ومن ث����م إيقافهم عن العم����ل واإلعالن عن 
أسمائهم، بحجة أنهم "يعادون السامية عبر 
صفحاتهم"، يؤكد أن التدخل بعمل الوكالة 
هو جوهر "اتف����اق اإلطار"، ويثبت أن الوكالة 

تنصاع كليًا لقرارات اإلدارة األمريكية. 
وحذر أبو صفي����ة من التداعي����ات الخطيرة 
المترتبة على "اتف����اق اإلطار"، والمتمثلة ب�" 
التعدي على الحقوق والحريات الش����خصية 
للموظفين الوكالة "أونروا"، وقطع المساعدات 
عن الالجئين الفلسطينيين الذين ينتمون 
لفصائ����ل المقاومة، أو عن الطفل الذي يرفع 
علم فلس����طين وما ش����ابه، وجع����ل الوكالة 
مؤسس����ة خدماتية تقدم مساعدات إغاثية 
بعي����دة ع����ن ق����رار ح����ق الع����ودة لالجئين 
الفلسطينيين 194"، مشددا على ضرورة أن 
يعمل الفلسطينيون على المستوى الرسمي 
االتفاق  لمواجه����ة  والش����عبي  والفصائلي 

وفضحه.
انحراف عمل الأونروا

وبدوره، يرى رئيس دائرة شؤون الالجئين في 
حركة حماس عص����ام عدوان، أن اتفاق "إطار 
التع����اون بين الوالي����ات المتحدة األمريكية 
وإدارة أونروا"، يش����كل خط����ورة كبيرة على 
الفلس����طينيين، ويحولها  الالجئين  قضية 
إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه 

"حق العودة". 
وأوضح عدوان خالل حديثه ل�"االس����تقالل"، 
أن االتف����اق يفرض ربط اس����تمرار التمويل 

األمريك����ي لوكالة الغوث "أونروا" بما س����ماه 
ب�"ضمان الحياد" في عمل األونروا وموظفيها 
الفلس����طينيين،  الالجئين  من  ومنتفعيها 
كما يضع رقاب����ة للمانحين وخاصة الواليات 
المتحدة على مجم����ل عمل األونروا، ويحاكم 
أداءها طبقًا للمفهوم األمريكي وليس طبقًا 

للقانون الدولي.
وأش����ار إل����ى أن االتفاق تح����دث عن طبيعة 
ال����دورات التدريبي����ة المفت����رض إعطاؤها 
للموظفي����ن، ومراقبة كيفي����ة صرف المبالغ 
المالية للوكالة، وتقدي����م تقارير دورية عن 
الشفافية في الصرف، واإلفصاح عن المبالغ 
المالية التي س����تحصل عليه����ا الوكالة ولو 
أق����ل من 30 ألف دوالر، وب����أن "أونروا" ملزمة 
إجراء عمليات الفحص والتدقيق لموظفيها 
والمنتفعين من خدماتها والمتعاقد معهم 
والموردين والمانحي����ن من غير الدول كل 6 

أشهر.
كما أن عمليات الفحص والتدقيق س����تطال 
أيًضا منشورات موظفي "أونروا" على وسائل 
التواص����ل االجتماعي للتأك����د من التزامهم 
"مبدأ الحيادية"، وعلى الوكالة رفع تقاريرها 
ا إلى الواليات المتحدة، أي عليها القيام  دورّيً
بدور "الوكيل األمني" ال����ذي يراقب ويرصد 
ويصن����ف أصحاب الحق بتلق����ي خدماتها، 
واإلب����الغ عن المخلي����ن ب�"الحيادية"، وتزويد 
واش����نطن باألس����ماء وإبالغه����م بالعقوبات 

المتخذة، وفق عدوان.
واعتبر أن االلتزامات الت����ي أعطتها "أونروا" 

بموجب  والمانحي����ن،  المتح����دة  للوالي����ات 
االتفاق، تمث����ل انحراف "األونروا" عن مبادئ 
التفويض الذي يؤك����د أن وظيفتها حماية 
حقوق الالجئين وتس����هيل حياتهم حتى 
عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها طبقًا 

لقرارات األمم المتحدة".
ون����وه إل����ى أن مصطل����ح "ضم����ان الحياد" 
المستخدم باالتفاق، مصطلح غامض يمكن 
تأويل����ه، ويمنح "األونروا" هامش����ًا كبيرًا من 
المراوغة لصالح االحتالل اإلسرائيلي وتنفيذ 
األجندات الخارجية، لكن المحدد األساس����ي 
له����ذا الغموض ه����و االتفاق الس����ري الذي 
ُيفسر عبارة "الحياد"، مفسرًا ذلك:" في حال 
وجهنا اتهام ل�"أون����روا" أنها تخضع البتزاز 
سياسي خارجي، من السهل عليها أن تبرئ 
نفسها وتقول إنها ال تلتزم بأمور سياسية، 
كذلك عندما ُنطالبها بالوقوف مع الالجئين 
أمام العدوان اإلس����رائيلي، من الس����هل أن 
تقول " أنها تقدم مساعدات إغاثية فقط وال 

عالقة لها بالسياسة".
ونوه إل����ى أن األونروا تعم����ل بالخفاء إلعادة 
الفلس����طيني، وص����واًل  الالج����ئ  تعري����ف 
لشطب قضية الالجئين، حيث عملت مؤخرًا 
عل����ى:" ربط الالج����ئ بالع����وز، أي الالجئ هو 
الفلس����طيني الفقير الذي خ����رج من أراضي 
ال�����48، محتاج للمس����اعدة"، اضافة الى عدم 
إضافة الموالي����د الجدد وحذف لالجئين من 
دوائره����ا، وع����دم االعت����راف بالالجئين غير 

المسجلين باألونروا".

لتصفية قضية الالجئين

اتفاق اإلطار بين »أونروا« وأمريكا.. ابتزاز سياسي يسلب الوكالة وظيفتها
غزة/ دعاء حطاب:

بعد اأ�سابيع من النقا�سات الداخلية، ح�سمت اإدارة » اأونروا« موقفها 
وق��ررت اأم���س، املوافق��ة عل��ى ال�س��روط والإم��اءات الأمريكي��ة 
الت��ي ُتقي��د عملها يف الأرا�س��ي الفل�س��طينية، وحترفها ع��ن مبادئ 

التفوي�س التي توؤكد اأن وظيفتها حماية حقوق الاجئني وت�س��هيل 
حياتهم حتى عودتهم اإىل ديارهم التي �س��ردوا منها طبقًا لقرارات 
الأمم املتح��دة«، مما ي�س��ع الاجئ��ني يف دائرة اخلط��ر الأمريكية 
وال�سرائيلية.  وت�سعي الوليات املتحدة الأمريكية جاهدة لتقيد 

عمل وكالة الغوث وت�س��غيل الاجئني » اأونروا«، بهدف النق�س��ا�س 
على حق العودة الذي يعد جوهر الق�س��ية الفل�س��طينية، من خال 
قط��ع امل�س��اعدات املالي��ة، و التحري���س �س��دها لإنه��اء تفوي�س��ها، 

وحتقيق اأهدافها التي ت�سب يف م�سلحة الحتال ال�سرائيلي. 
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية االبتدائية 

  �شند تبليغ حكم غيابي من حمكمة الو�شطى ال�شرعية
 في القضايا اساس 2020/517 وموضوعها تفريق للهجر والتعليق

ال���ى المدعى عليه صبحي محمد عبد العزيز محمد من مصر وس���كانها ومجهول 
مح���ل االقامة فيها االن لقد حكم عليك في القضية اس���اس 2020/517 المقامة 
ض���دك من قبل زوجتك بصحي���ح العقد المدعية وجدان س���عدي جبر النباهين 
المش���هورة محمد من الس���بع وس���كان البريج بتطليقها منك طلقة واحدة بائنة 
بينون���ة صغرى وفرقت بينهما بهذه الطلقة دفعا للضرر الحاصل لها من هجرك 
وتعليقك لها اكثر من س���نة بال سبب ش���رعي وال عذر مقبول حكما وجاهيا بحق 
المدعية قابال لالس���تئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك صار 

تبليغك حسب األصول , وحرر في 2021/8/17م

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

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة دير البلح ال�سرعية

   اإعـالن جريدة  �شادرة عن حمكمة دير البلح ال�شرعية
الى المدعى عليه / عرفات ابراهيم عواد ابو عواد من الس���بع وسكان دير البلح 
س���ابقا والمقيم حاليا في مصر ومجهول محل االقام���ة فيها االن لقد حكم 
فيها عليك في القضية اس���اس 2021/321 وموضوعها نفقة زوجة وقدرها 
خمسون دينارا اردنيا شهريا كما حكم عليك في القضية اساس 2021/322 
وموضوعها نفقة بنت وقدرها خمسة وعشرون دينارا اردنيا او ما يعادل ذلك 
كل���ه بالنقد المتداول المرفوعة ضدك من قبل زوجتك المدعية س���جى فؤاد 
محمد ثابت من المس���مية وسكان دير البلح حكما وجاهيا بحق المدعية قابال 
لالستئناف غيابيا بحق المدعى عليه قابال لالعتراض واالستئناف لذلك صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/8/30م .

قا�سي دير البلح ال�سرعي
حممود �سامل م�سلح

اإعالن ت�شجيل مركبة
أعلن أنا / وائل حس���ن احمد اش���بير من س���كان جباليا و احمل هوية رقم 
)925717225( ع���ن رغبت���ي بتس���جيل المركب���ة رق���م )3431305( من 
ن���وع مرس���يدس -  ) مودي���ل )1997 ل���ون )ابي���ض( ( وتحمل ش���اصي 
رق���م)WDBHB21E3VF459920( ومح���رك رق���م) 60491002017327( 
والمسجلة سابقًا باسم المواطن /  ياسر توفيق الشريف  ويحمل هوية رقم  
)402135230( مجهول محل اإلقامة حيث إنني اش���تريت المركبة س���ابقًا 
وأرغب بتس���جيلها على أسمي لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه اعتراض 
على ذلك عليه أن يس���جل اعتراضه لدى الدائرة المذك���ورة التابعة لوزارة 

النقل والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة أيام من تاريخ هذا اإلعالن .

غزة/ االستقالل:
القدس  أش���هرت مؤسس���ة مهجة 
للش���هداء واألس���رى والجرحى يوم 
أمس؛ خمسة كتب ضمن سلسة من 
فكر وأدب الس���جون، وذلك في قاعة 

فندق الجزيرة غرب مدينة غزة.
وضم اإلش���هار خمس���ة إص���دارات 
جديدة وهي: أمي مريم الفلسطينية 
لألسير الش���يخ رائد السعدي، وعلى 
درب الحلبي لألس���ير ط���ارق يحيى، 
ورواية المعمعة لألس���ير عمار عابد، 
وهمس���ات من خلف األسوار لألسير 
إبراهيم إغبارية، ورواية بالط الرعيان 

لألسير أحمد بسيسي.
واعتب���ر د. ولي���د القطط���ي عض���و 
المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي في فلسطين في كلمة له 
خالل حفل اإلش���هار، أن الكتابة عن 

األسرى ولدت من رحم المعاناة.
وقال د. القطط���ي: "كتاب أمي مريم 
إلى  الي���وم  الفلس���طينية يض���اف 
سلس���ة فكر أدب والسجون، وكاتبه 
األسير رائد السعدي هو عميد أسرى 
محافظة جنين، وعميد أس���رى حركة 
الجه���اد اإلس���المي في فلس���طين، 
قرية  إل���ى  الس���عدي  رائد  وينتمي 
الس���يلة الحارثي���ة بمحافظة جنين، 

األرض الطيبة الت���ي احتضنته كما 
السعدي،  الش���يخ فرحان  احتضنت 
واحتضنت معلمه وقائده الشيخ عز 

الدين القسام".
من جهته أكد األس���ير المحرر ياس���ر 
صال���ح ف���ي كلم���ة مؤسس���ة مهجة 
الق���دس: "أن مهجة الق���دس تحاول 
جاهدة أن تس���خر كل م���ا لديها من 
جه���د وطاقة لمس���اندة ودعم أس���ر 
والجرحى حيق  واألس���رى  الش���هداء 
قامت بفعاليات مختلفة ومتنوعة في 
ه���ذا اإلطار، واليوم المؤسس���ة تقوم 

بإصدار هذه الكوكبة من الكتب والتي 
أطلق عليها فكر وأدب السجون".

وأضاف صالح: "حتى يحصل األسير 
على الورقة أو القل���م كان ال بد له أن 
يضرب عن الطعام، وأن يضحي، وأن 
يستشهد، وبالتالي هي رحلة طويلة 
وش���اقة م���ن المعاناة دف���ع ثمنها 
العديد من األسرى س���واء ممن بقوا 

في السجون أو تحرروا".
وأوض���ح د. رأفت حمدونة رفيق درب 
األس���ير رائد الس���عدي في كلمة له 
رائد كثيرًا  "عايش���ت  قائال:  بالحفل 

من المحطات، وش���ارك في اإلضراب 
عن الطع���ام، وكان كثي���ر المطالعة 
والكتابة، ولديه اهتمام كبير بقراءة 

كتب تفسير القرآن الكريم.
وأض���اف د. رأفت: "يتميز كتاب أمي 
مريم الفلسطينية عن غيره من كتب 
فكر وادب الس���جون حي���ث يتناول 
فيه الكاتب قضايا إنس���انية بحتة، 
والق���ارئ لهذا الكت���اب ال يمكن أن 
الكاتب؛ ألن���ه تناول  انتم���اء  يحدد 
الحدي���ث في���ه ع���ن كاف���ة أطياف 

الشعب الفلسطيني".

مهجة القدس تشهر خمسة كتب ضمن سلسة من فكر وأدب والسجون

رام الله/ االستقالل:
يواصل 6 اسرى داخل سجون االحتالل ، اضرابهم المفتوح عن الطعام ، وسط تحذيرات 
من تدهور حالتهم الصحية . واعلن نادي االس����ير  عن اس����ماء االس����رى وترتيبهم وفقا 
ألكثر ايام االضراب، وأقدمهم األس����ير كايد الفسفوس من دورا / الخليل والذي يواصل 
إضرابه لليوم )48( على التوالي، و األسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام 
لليوم )41( على التوالي، و األس����ير أحمد حمام����رة من بيت لحم مضرب عن الطعام لليوم 
)32( على التوالي، واألس����ير المهندس عالء األعرج من طولكرم مضرب عن الطعام لليوم 
)23( على التوالي، واألسير هشام أبو هواش من الخليل مضرب عن الطعام لليوم )15(  ال�

على التوالي، واألسير رايق صادق بشارات من طوباس مضرب عن الطعام منذ 10 أيام.

طولكرم/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، عن األسير ثائر حسين عمارة )35 
عاما( من مخيم طولكرم، بعد أن أمضى 15 عاما في سجون االحتالل. واستقبل عشرات 
المواطنين األسير عمارة على حاجز سالم غرب جنين، وساروا بموكب سيارات نحو بلدة 
الس���يلة الحارثية لبيت األسير المحرر محمد ش���واهنة حيث جرى استضافته هناك، 
قبل توجهه إلى مخيم طولكرم. وأفاد مدير نادي األس���ير في جنين، منتصر س���مور، 
بأن قوات االحتالل اعتقلت عمارة من مخيم طولكرم بتاريخ 2006/8/30 وأصيب خالل 
االعتقال عدد من المواطنين، وأصدرت محكمة االحتالل بحقه حكما بالسجن 15 عاما.

6  أسرى يواصلون اإلضراب عن الطعام في 
سجون االحتالل رفضًا لالعتقال اإلداري

رام الله/ االستقالل:
طالبت هيئة شؤون األس���رى والمحررين يوم أمس، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، 
وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالتوجه فورًا الى ما يسمى ب مستشفى )سجن 
الرملة( ووضع حد للجرائم الطبية التي ترتكب بحق األسرى المرضى والذين يواجهون 
سياس���ة الموت البطيء. واوضحت الهيئة في تصريح لها، أن عدد األسرى المرضى في 
مستشفى سجن الرملة بلغ 12 أس���يرًا وهم خالد الشاويش من طولكرم والذي يعاني 
من ش���لل وأمراض أخرى، و منصور موقدة من س���لفيت يعاني من شلل وأمراض أخرى، 
ومعتصم رداد من طولكرم يعاني من مش���اكل األمعاء والتهابات حادة وامراض اخرى، 
باإلضافة إلى ناهض األقرع من غ���زة يعاني من بتر كلتا قدميه وأمراض أخرى، وصالح 
صالح من نابلس أصيب بالرصاص بالبطن والظهر ويعاني من ش���لل، ونضال أبو عاهور 

من بيت لحم يغسل كلى.
ويعاني االس���ير ناظم أبو سليم من الناصرة من مش���اكل بالقلب، واالسير أحمد فقها 
يعاني من ش���ويكة إصابة بالرأس والظهر والقدمين، وعب���د الرحمن برقان من الخليل 
يعان���ي من إصابة بالظهر والقدمين، أما االس���ير حمادة عطاون���ة من أريحا يعاني من 
إصاب���ة بقدميه وإصابة خفيف���ة بالرأس، باإلضافة إلى إياد حريب���ات من الخليل أجرى 

عملية في البروستات، وتيسير أبو نعيم من غزة يعاني من سرطان في الجلد.
وفي السياق ذاته حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم أمس، من تفاقم الوضع 
الصحي لألسير عالء إبراهيم الهمص من رفح جنوب قطاع غزة، المصاب بمرض السل، 

ويعاني من التهاب الرئتين وضيق التنفس.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن األس���ير الهم���ص يتناول 11 نوعا من األدوية 
يوميا، ووضعه يزداد س���وءا وتعقيدا، بعد قيام إدارة سجون االحتالل بنقله الى سجن 

"الجلبوع"، حيث الحر الشديد والرطوبة العالية نظرا لموقعه الجغرافي.
يذكر أن الهمص معتقل منذ عام 2009 ومحكوم 29 عاما، وقد دخل مؤخرا عامه ال�23.

»هيئة األسرى« تطالب بوقف سياسة 
القتل البطيء في سجون االحتالل

االحتالل يفرج عن أسير من مخيم 
طولكرم بعد 15 عامًا في األسر

بيت لحم / االستقالل:
نظم����ت فعالي����ات مدينة بي����ت لحم جن����وب الضفة 
الغربية المحتلة يوم أمس، وقفة تضامًنا مع األس����رى 
المضربي����ن عن الطعام، ومع األس����يرة أنه����ار الديك 
التي س����تضع مولودها خالل أيام بس����جون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقال مدير نادي األس����ير في بيت لحم عبد الله زغاري، 
إن وقفات الدعم واإلس����ناد ستس����تمر حتى تحقيق 
مطالب األسرى البواسل، خاصة األسرى المضربين عن 

الطعام واألسيرة أنهار الديك.
وأضاف أن األسرى يتعرضون لسلسلة من االنتهاكات 
والجرائم اليومية، مشيرا إلى أن إدارة مصلحة سجون 
االحت����الل تكث����ف إجراءاتها العقابية على األس����رى 
المضربين عن الطعام البالغ عددهم س����تة أسرى، من 
خالل العزل االنفرادي والتنقل المستمر والمتكرر بين 

المعتقالت والحرمان من زيارة المحامين.
وش����دد على ضرورة اإلفراج عن األس����يرة أنهار الديك 
التي ستضع مولودها الجديد خالل األيام المقبلة في 

ظلمات السجون.
بدوره، قال مدير هيئة ش����ؤون األسرى والمحررين في 
بيت لحم منقذ أبو عطوان، إن المش����اركين في الوقفة 
س����يتوجهون إلى مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر 
في بيت لحم من أجل إيصال رس����الة احتجاج وشكوى 
ضد س����ائقي الباص����ات الذين يقل����ون األهالي أثناء 
زيارتهم ألبنائهم األس����رى، حي����ث يقومون بإنزالهم 
على مس����افة بعيدة جدا ما بين م����كان الحافلة وحاجز 

االحتالل، الذي وجد من أجل التضييق على األهالي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت إذاعة جيش االحتالل »اإلس���رائيلي« يوم أمس، 
أن الفصائ���ل الفلس���طينية في قطاع غزة، س���تواصل 
فعالياته���ا االحتجاجي���ة على طول الحدود الش���رقية 

للقطاع. وبحس���ب اإلذاعة العبري���ة، تطورت الفعاليات 
على الحدود لتش���مل أكثر من نقطة مواجهة في وقت 

واحد مع قوات االحتالل، على امتداد الحدود.
وكانت وح���دات اإلرب���اك الليلة المؤلفة من عش���رات 

الشبان الغاضبين، أعلنت عودة فعاليات االرباك الليلي 
االحتجاجي���ة على حدود غزة بدءًا من الس���بت الماضي 
حت���ى الخميس والذي سيش���هد مواجه���ات في عدة 

نقاط بشكل متزامن.

وقفــة دعــم وإسنــاد لألســرى فــي بيــت لحــم

إذاعة الجيش: فعاليات اإلرباك الليلي تتطور وتتصاعد في أكثر من نقطة
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دولة فل�سطني  
   املجل�س االعلى للق�ساء
 حمكمة بداية خانيون�س

  يف الطلب رقم 2021/545  يف الق�سية رقم 2019/312
المس���تدعى : يوسف محمود جندي القدرة باألصالة عن نفسه وبصفته التمثيلية 
عن شركة القدرة وشركاه للمواد الغذائية خانيونس البلد هوية رقم )947714036(

المستدعى ضدها / ش���ركة جروبال للمواد والخدمات الزراعية ويمثلها / 
ناصر حاتم ناصر شرباتي ومجهول محل االقامة 

نوع الدعوى / اجراء محاسبة والزام قيمة الدعوى / غير معينة القيمة
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل    في القضية الحقوقية رقم : 2019/312
الى المس����تدعى ضده����ا المذكور بعاليه بما ان المس����تدعى قد اق����ام عليك القضية 
رقم 2019/312 اس����تنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نس����خة منها ومن 
مرفقاتها ل����دى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحض����ور الى هذه المحكمة خالل 
خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتض����ى ان تودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علمه 
انه قد تحدد لها جلسة 2021/9/19 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك اذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستدعى ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2021/8/30

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
�سادي �سويدان

دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية 

اإعـالن وراثة �شادر عن حمكمة خانيون�س ال�شرعية
لقد تقدمت لهذه المحكمة بمضبط���ة وراثة موقعة من مختار عائلة االغا 
بخانيونس بتاري���خ 2021/8/30م تتضمن ان المرحوم عبد العال س���الم 
احمد المزين من خانيونس قد انتقل الى رحمه الله تعالى س���نة 1955م 
في خانيونس وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقال���ي في ابنه المتولد له من 
زوجته فاطمه محمد اربيع المش���هورة المزين المتوفاة قبله وهو عبد الله 
وفي بناته المتول���دات له من زوجته مريم على حنون النجار المش���هورة 
المزي���ن المتوف���اة قبله وه���ن ظريفة وفهيم���ة ونعيمة فق���ط وال وارث 
للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وليس 
له اوالد كب���ار توفوا حال حياته وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل اعطاء 
الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن 
له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الشرعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن وحرر في 2021/8/30م

قا�سي حمكمة خانيون�س ال�سرعية

غزة/ االستقالل:
من المقرر أن يصل السفير القطري محمد العمادي 
رئيس اللجنة القطرية إلعادة اعمار غزة، إلى القطاع 

بعد غٍد الخميس.
ووف���ق مصادر محلية، فإن الس���فير محمد العمادي 

سيعقد لقاءات مع المسؤولين في قطاع غزة، إضافة 
لتفقد مشاريع اللجنة القطرية التي تنفذ في القطاع.

وقال الصحفي اإلس���رائيلي، غال بيرغر، إن السفير 
القطري س���يصل إلى غزة الخميس المقبل، وستوزع 
األمم المتحدة األموال القطرية لألسر المحتاجة في 

غزة خالل "الشهر المقبل" على دفعات عدة.
وكانت آخر زيارة للس���فير محمد العمادي الى قطاع 
غزة، قد تمت منتصف شهر يوليو الماضي، إذ عقد 
وقتها سلس���لة لقاءات مع قيادة حركة حماس في 

غزة. 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 حاالت وفاة و2411 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
ف���ي كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بعد فحص 12067 عينة وتعافي 

558 حالة خالل ال�24 ساعة الماضية.
وذكرت الصحة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلس���طين خالل ال� 24 
س���اعة األخيرة أنه تم تسجيل 3 حاالت وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس، بينها حالة 

في طولكرم وحالتان في غزة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 279، 
قلقيلية 93، س���لفيت 64، نابلس 255، جني���ن 118، طوباس 35، ضواحي القدس 
15، رام الله والبيرة 135، أريحا واألغوار 9، الخليل 46، بيت لحم 8، قطاع غزة 1354".
وأضاف���ت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: "طولكرم 55، 
قلقيلية 29، س���لفيت 17، نابلس 127، جنين 35، طوباس 15، رام الله والبيرة 54، 

أريحا واألغوار 2، الخليل 2، قطاع غزة 222".
وسجلت 3 حاالت وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس، بينها حالتان في قطاع غزة وحالة 
في طولكرم. ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، 
فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 119 
مريضًا، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي. وفيما يخص المواطنين 
الذي���ن تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورون���ا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في 

الضفة الغربية وقطاع غزة 886,191 بينهم 454,698 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

نيويورك / االستقالل:
 تظاهر العش����رات من المتضامنين 
مع شعبنا الفلس����طيني في مدينة 
نيوي����ورك ف����ي الوالي����ات المتحدة 
األميركية، مطالبين اإلدارة األميركية 
بالتدخ����ل لوق����ف جرائ����م القت����ل 
والعمل  المتصاع����دة  االس����رائيلية 
على إعادة جثامين الش����هداء الذين 

تحتجزهم اسرائيل.
الكوفي����ة  المتظاه����رون  وارت����دى 
الفلسطينية وحملوا مجسمات تمثل 
الشهداء عليها ملصقات باسمائهم.

المتظاه����رون ف����ي رس����الة  وق����ال 
وزعوها، "تس����تمر اسرائيل في قتل 
الشهداء  ويرتقي  الفلس����طينيين، 
يوًما بع����د يوم"، وطالب����وا "بالوقوف 
ضد هذه اإلب����ادة الجماعية وتكريم 
الش����هداء وإع����ادة جثامينهم التي 

تحتجزها إسرائيل".
في  الفلس����طينيين  ح����ق  وأك����دوا 
دفن الش����هداء وممارس����ة أحد أهم 

جوانب الحالة اإلنس����انية، حيث تم 
دفن 254 ش����هيًدا فلس����طينًيا في 
مقابر إس����رائيلية، و81 في "مشرحة 
الشرطة" و68 في عداد المفقودين.  
واعتب����روا أن "حرم����ان الموت����ى من 

كرامتهم هو أح����د أخطر انتهاكات 
حقوق اإلنس����ان، وم����ع ذلك تواصل 
إس����رائيل التصرف في ظل اإلفالت 

من العقاب".
وقال بيان صدر عن المؤسس����ة التي 

نظم����ت التظاه����رة وتدع����ى "خالل 
حياتنا" وهي منظمة اميركية تطالب 
بقيام دولة فلس����طينية، "لن ننسى 
ولن نغفر ولن نتوق����ف عن النضال 

من أجل فلسطين".

مظاهرة في نيويورك تطالب باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى االحتالل

نابلس/ االستقالل:
أك���دت القوى الوطنية واالس���المية، أهمية تفعيل كل أش���كال التكاتف والوحدة في 
مواجهة االحتالل اإلس���رائيلي ومخططاته، من خالل توس���يع المش���اركة الشعبية في 

فعاليات المقاومة السلمية في كل األماكن.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته ف���ي بلدة بيت دجن بمحافظة نابلس، يوم أمس، بحضور 
كافة القوى المركزية ولجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، وممثلي المؤسسات 

وأهالي البلدة ولجنة المقاومة الشعبية في القرية والمجلس القروي.
كم����ا أكدت، في بي����ان أصدرته عقب االجتماع، اس����تمرار الفعالي����ات المركزية المتعلقة 
بالمقاومة الش����عبية وفعاليات االس����رى والمعتقلين، في إطار الحمل����ة الوطنية والدولية 
إلطالق سراح األسرى، خاصة المرضى منهم واإلداريين، وفعاليات إطالق جثامين الشهداء 
المحتج����زة في "مقابر االرق����ام" وثالجات االحتالل. وجددت التأكي����د على أهمية مواصلة 
الجهود مع كل المؤسسات الدولية والحقوقية اإلنسانية الطالق سراح االسرى المضربين 
والمرضى بشكل خطير نتيجة االهمال الطبي المتعمد، والعمل النقاذ حياتهم مثل االسير 

ناصر ابو حميد واالسيرة انهار الديك التي تشارف على الوالدة في زنازين االحتالل.
وأكدت أن المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي واألمم المتحدة من أجل توفير 
الحماية الدولية لشعبنا وإلزام االحتالل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وعبرت "القوى" عن تمس���كها بفرض المقاطعة الش���املة على االحتالل ومحاكمته على 
جرائمه المتصاعدة، خاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

»القوى« تؤكد تفعيل كل أشكال الوحدة 
والتكاتف لمواجهة مخططات االحتالل

الخليل/ االستقالل:
شرعت سلطات االحتالل االسرائيلي، يوم امس، ببناء طابق 
ثان في معسكر لجيشها، اقيم منذ عقود على أرض محطة 
بلدية الخليل للحافالت في ش���ارع الشهداء وسط مدينة 
الخليل. واستنكر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة 
عمليات التوسع الجديدة في معسكر االحتالل، وقال، إن 
البلدية تواصل جهودها، من خالل اللجنة القانونية التي 
كلفتها بمتابعة قضية بناء معسكر لجيش االحتالل على 
أرض محطة بلدية الخليل للحافالت التي تم االس���تيالء 
عليها منذ عقود، لوقف عملية االستيالء ألراضي الخليل 
والهادفة إلى تهويد قلب المدينة، وتس���مين وتوسعة 

البؤر االستيطانية على حسابها.
ولفت إل���ى أّن البلدية لن تقف مكتوفة األيدي أمام هذه 
االنته���اكات، وكانت قد خاطبت برس���ائل رس���مية كل 

المؤسسات الحقوقية الدولية والقنصليات والممثليات، 
ال سيما وان البلدة القديمة من المدينة مسجلة على الئحة 

التراث العالمي.
واعتبر مهتم���ون بمتابعة الوضع االس���تيطاني بمدينة 
الخليل، ان عمليات التوس���ع الجارية في محطة الحافالت 
انما تتم ألغراض اس���تيطانية ولخل���ق تواصل جغرافي 
بين عدد من البؤر االستيطانية المقامة في قلب المدينة، 
ومنها: "رماتي يشاي" المقامة في حي تل الرميدة، و"بيت 
هداس���ا/ الدبويا" المقامة في شارع الش���هداء، و"ابرهام 
ابينو" المقامة في س���وق الحس���بة القديمة، وصوال الى 

الحرم االبراهيمي الشريف.
واس���تنكر عض���و اللجن���ة التنفيذية لمنظم���ة التحرير 
االحت���الل  إج���راءات  التميم���ي،  احم���د  الفلس���طينية 
االس���تيطانية الخطيرة والمتس���ارعة في مدينة الخليل، 

والتي كان آخرها الش���روع بهذا البن���اء وتنفيذ حفريات 
وبناء مصعد في متنزه الحرم اإلبراهيمي الشريف لتغيير 

معالمه التاريخية االسالمية والحضارية.
ودعا إلى الوقف الفوري لكافة هذه الممارسات العنصرية 
والخطيرة والتي تهدد االستقرار وتهدف إلى التصعيد 
موجها دعوة للمجتمع الدول���ي للتدخل الفوري للضغط 
على حكوم���ة االحتالل لوقف كافة ه���ذه اإلجراءات غير 
القانوني���ة، خصوصا في البلدة القديم���ة ومحيط الحرم 

اإلبراهيمي الشريف.
وحذر التميمي، من اس���تمرار فرض االحتالل س���يطرته 
ومستوطنيه على شارع الشهداء وسط المدينة، موضحا 
ان هذه االعتداءات "تزيد م���ن معاناة المواطنين وتعقد 
حياته���م اليومية وتهدد الوجود الفلس���طيني في قلب 

مدينة الخليل المحتلة".

3 وفيات و2411 إصابة 
بكورونا بالضفة وغزة

االحتالل يشرع بعمليات توسع على حساب محطة الحافالت وسط الخليل

العمادي يصل غزة الخميس المقبل وهذا موعد صرف منحة الـ 100 دوالر

غزة/ االستقالل:
قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية االجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت، إن الوزارة 
تعمل بالتعاون مع المؤسس���ات والهيئات الدولية، لتوفي���ر الدعم لمتضرري العدوان 
اإلس���رائيلي األخير على قطاع غ���زة. وبينت في تصريح لها، أن ال���وزارة تتعاون مع  أي 
مؤسسة  في قطاع غزة تقدم برامج متعلقة بمتضرري الهدم الكلي بعد الحرب، موضحة 

أنها سلمت العديد من المساعدات ووفرت متطلبات عبر برامجها.
وأشارت الكحلوت إلى أن برامج الوزارة المتعلقة  بالمرأة والطفل واأليتام والرعاية ومراكز 

التدريب المهني وغيرها من البرامج الزالت تعمل حتى اللحظة لخدمة هذه الفئات.
وأضافت " لدينا إدارة عامة تشتغل على التخطيط والتعاون الدولي والبرامج الدولية وتسعى 
لجلب برامج لفئات عديدة من مستفيدي الوزارة فبرامجنا تنفذ على مدار العام  وهناك خطط 
ومقترحات لبرام���ج تقدم لخدمة الناس". وأوضحت أن أبرز المش���اريع التي نفذت من قبل 
الوزارة  خالل األشهر الماضية كان مشروع الهالل األحمر القطري، الذي يتضمن  المشاريع 
الصغيرة التي قدمت لذوي االحتياجات الخاصة، والذي بدأ تنفيذه قبل شهر ، ويستهدف 
67 ش���خصًا من ذوي االحتياجات المس���جلين على البرنامج الوطني، حيث تم تس���ليمهم 

مشاريع مختلفة وبدأت هذه المشاريع بالعمل، وتتابع طواقم الوزارة  سير العمل بها.

»التنمية«: نسعى بالتعاون مع المؤسسات 
الدولية لتوفير الدعم لمتضرري العدوان
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لقاء الخطيئة الكبرى الذي جمع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس برئيس السلطة محمود عباس, 
لم يحدث على هذ المس����توى منذ نحو عشر س����نوات, فقد كانت السلطة ترفض مثل هذه اللقاءات 
طالما انها لن تأتي بجديد في ملف التس����وية الهزلي, لكن هناك متغيرات كثيرة دفعت الس����لطة 
كعادتها للتنازل لصالح االحتالل, فمن يقود مسيرة التنازل هو حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية 
في السلطة, وماجد فرج مدير المخابرات العامة, وهما محل ثقة لدى رئيس السلطة وهو يعمل برؤاهما 
حرفيا, ألنه يعلم ان خس����ارتهما تعني خسارة كل شيء, فهما حمامة الوفاق بينه وبين »اسرائيل«, 
والن الحراك في الشارع الفلسطيني على اشده ضد محمود عباس ومحمد اشتية وحكومته, ودعوات 
الش����ارع الفلسطيني لهما باالس����تقالة, وتنامي التظاهرات الرافضة لهما وألدائهما السياسي بعد 
تفشى الفساد داخل السلطة بشكل غير مسبوق, كان ال بد من حماية الرئيس وحكومته وحاشيته, 
فجاءت التوجيهات من حس����بن الش����يخ وماجد فرج بعودة عباس لحضن »اس����رائيل« والتنازل عن 
الش����روط والقيود التي وضعتها السلطة للعودة للمفاوضات, واس����تغالل قناعة امريكا و«اسرائيل« 
بضرورة تعزيز مكانة الس����لطة في الشارع الفلس����طيني بعد ان فقدت كل شيء, وتحسين وضعها 
المالي واالقتصادي حتى تستطيع ان تقوم بالتزاماتها المالية تجاه الفلسطينيين, وحتى ال تستفيد 
حماس وفصائل المقاومة الفلس����طينية من الحالة المزرية التي وصلت اليها الس����لطة في الش����ارع 

الفلسطيني, وتتصدر حماس المشهد كما حدث في قطاع غزة. 
قبل لقاء رئيس السلطة محمود عباس بوزير الحرب الصهيوني المجرم بيني غانتس صدر تصريح عن 
رئيس الس����لطة وضع فيه حدا للمصالحة الفلسطينية, فقال ان حماس ان ارادت المصالحة فعليها 
ان تعترف بقرارات الرباعية الدولية اوال, رجل األعمال الفلس����طيني منيب المصري قال أن »الرئيس 
الفلس����طيني محمود عباس طلب موافقة كتابية من حركة حماس عل����ى اعترافها بالرباعية الدولية 
لتش����كيل الحكومة،  واجاب الناطق باس����م حركة حماس حازم قاس����م على مطالب عباس بالقول، إن 
الش����روط التي يضعها الرئيس محمود عباس في ملف المصالحة الفلس����طينية كانت على الدوام 
معيقا حقيقيا أمام إتمام عملية المصالحة، وإن تمس����كه يزيد من تعميق االنقسام, وهذا معناه ان 
عباس حدد خياراته بوضوح, ولم يعد يخفي نواياه تجاه المصالحة, وهو يريد من حماس ان تتخلى 
عن نهجها السياس����ي والعسكري, وتسلك مسلكه السياسي الس����لمي الذي يستند الى التسوية 
كخيار اس����تراتيجي ووحيد للحل, وهو يعلم تماما ان حماس لن توافق على ذلك بالمطلق, والغريب 
ان محمود عباس يمضي في ملف المفاوضات رغم تأكيد »اسرائيل« الدائم ان ال مفاوضات سياسّية 
مع الفلس����طينيين بتاًتا في عهد بيني����ت, وان االجتماع تمحور حول االقتصاد والش����ؤون المدنّية 
وتعزيز التنسيق األمنّي, وكل ما خرج به اللقاء الهزلي بين عباس وبينت لخصه ما يسمى بوزير األمن 
الصهيوني بتعّهده بتقوية اقتصاد السلطة وتعزيز التنسيق االمني والشؤون المدنية مؤكدا انه لم 

يطرح أي طرح سياسي في هذا اللقاء ولن يطرح ابدا. 
اتدرون ما معنى هذا, معناه ان الس����لطة قبلت بان تتحول القضية الفلسطينية من قضية سياسية 
الى مجرد قضية انس����انية, وهذا ما حذرنا منه دائما, الس����لطة تمضي نحو التفريط بحقوق الشعب 
الفلس����طيني, ولن تتوقف عن التنازل طالما انها تعيش داخل جلباب محمود عباس وحسين الشيخ 
وماجد فرج وزبانيتهم, وهى تطمع في كرم امريكا ودول الخليج العربي بان تغدق عليها من الخيرات 
ما يضمن ثراءهم وس����لطانهم وسطوتهم ال االبد, وان كانت السلطة تظن ان الشعب الفلسطيني 
سيقبل ان يبيع قضيته مقابل تحسين وضعه المعيشي فهي واهمة, الشعب الذي يقدم كل هذه 
التضحيات لن يتراجع قيد أنمله عن حقه في فلس����طين التاريخية,  وانتم في الس����لطة تستغلكم 
»اس����رائيل« مرحليا لتمرير مخططاتها التهويدية واالس����تيطانية في الضفة والقدس المحتلتين, 
ويبقى ان نقول انه تّم عقد اللقاء بمشاركة منسق أعمال الحكومة الصهيونية الجنرال غّسان علّيان، 
وكل من وزير الش����ؤون المدنّية حس����ين الش����يخ ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينّية، اللواء ماجد 
فرج, وطبًقا لمصادر عبرية فإّن إعالن غانتس عن نّية »إس����رائيل« تقديم الُمس����اعدات االقتصادّية 
للس����لطة الفلسطينّية هي عملًيا ترجمًة لتصريحات بينيت في واشنطن بأّنه ال ينوي بأّي شكٍل من 
األشكال الشروع في أّية مفاوضاٍت سياسّيٍة مع السلطة الفلسطينّية، وهو على استعداد لبحث األمور 
االقتصادّية فقط, فهل يعني هذا ان السلطة اسقطت الخيار السياسي تماما, واقتنعت بانها يجب 

ان تبحث عن حلول اقتصادية حتى ال تفقد ال »vip« ومشاريعها التجارية؟!.

الخطيئة الكبرى لسلطة رام الله

رأي

المخيم الذي أش���عل انتفاضة الحجارة في الضفة الغربية يعود 
إلى الواجهة من جديد، الي���وم وليس متأخًرا يدخل مخيم بالطة 
الكبير بأهله وأبنائه، الصغير في مساحته الجغرافية، إلى نيشان 

التهديد، وعلى رادار المتابعة في األجهزة األمنية الصهيونية.
للمتابع للشأن الفلسطيني وعلى مدار سنوات طويلة، كان المخيم 
يمثل حالة جدل فلس���طينية داخلي���ة بتركيبته الوطنية وفعله 
المقاوم وأس���ماء بارزة خرجت على الس���طح، مثل الشهيد حاتم 
رزق ورفيق دربه صاحب الحالة األكثر توهًجا أمام أجهزة أمن رام 
الله، الشهيد أحمد الزعبور، عدا عن حضور المخيم التاريخي منذ 
انتفاضة الحجارة عام 1987م، م���روًرا بانتفاضة األقصى، وصواًل 

إلى الصيغة الحالية من العمل الوطني والفدائي.
هذه الس���ياقات كانت دائم���ًا على مدار االحت���الل الصهيوني 
والحًقا أجهزة أمن رام الله، م���ن أجل تنفيذ عدة أهداف أهمها 
تغيي���ر البنية الثقافية واالجتماعية للس���كان وصواًل إلى إلغاء 
ال���روح الوطنية المقاومة، وإحالل بداًل م���ن كل ذلك قيادة تتبع 

لألجهزة األمنية، ومش���روعات ال تخدم األجندات الفلس���طينية 
الوطنية، تماشًيا مع اتفاقية أوس���لو للسالم المزعوم والتزامات 

أخرى.
ولكن ما كان غائًبا هنا ما هو موجود في المخيمات الفلسطينية 
-وهن���ا بالط���ة نموذًجا- من جين���ات الرفض والتم���رد والتي ال 
يمكن كس���رها، وهذه الميزة حفظت المكانة الوطنية والهدف 
الس���امي ألصحاب المخيم بالعودة إلى الديار المهجرين منها. 
إال أن محاوالت التغيير واالس���تبدال التي حاولت أكثر من جهة 
أن تنج���ز مخططاتها، يتم اإلعالن عن فش���لها م���ن خالل عدة 
مظاهر، أهمها وجود ترسانة من السالح واألدوات القتالية التي 
يمك���ن أن تتوجه للعمل المقاوم ف���ي أي لحظة، وإجماع وطني 
في المخيم على عدم السماح للسلطة وأجهزتها األمنية بدخول 
المخيم وفرض س���يطرتها عليه، واالشتباك المستمر مع العدو 
الصهيوني كما حدث مؤخًرا، وراح ضحيته فتى شهيد من عائلة 

الحشاش العريقة.

إذن م���ا الذي تغير؟ إن محاولة صقل عقل جمعي جديد للمخيم 
على مدار سنوات التنس���يق األمني المباشر، أخرجت جياًل شاًبا 
جديًدا يحمل الس���الح ويؤمن بالمواجهة أيًا كانت، هذا التغيير 
والحضور المسلح البارز للمخيم جعل المقدر األمني الصهيوني 
وأجهزته األمنية ينتبه للفش���ل الذي تكب���ده في مخيم بالطة، 
وقبله في قلعة الش���هداء واالنتصار مخيم جنين القسام وكافة 
مخيم���ات الضف���ة الغربية بش���كل عام، والذي دع���اه إلى وضع 
خط���ة أمنية جديدة ف���ي مواجهة الحضور العس���كري الوطني 
داخ���ل المخيمات على أمل أن يوفر ش���يًئا من األمن في الكيان 
الصهيوني، عنوانها الضربات المركزة والمس���تمرة على المخيم 

وعلى األطراف حتى يتم إنهاك المقاومة الفلسطينية.
المقدر األمني الصهيوني يعرف جيًدا خطورة الوضع اليوم كون 
السالح أصبح منتشًرا في أيدي الجمهور الشاب في المخيمات، 
والذي ال يحمل أجندات تنظيمي���ة، وهدفه الوحيد قتال العدو 

الصهيوني وعمالئه في الميدان.

هزمت أمريكا في أفغانس���تان، هذه حقيقة ال جدال فيها، 
وق���د أكدته���ا الوقائ���ع المهينة للجي���ش األمريكي على 
األرض، وطريق���ة اله���روب المذل لعش���رات آالف الجنود، 
وحفائه���م من عم���الء أفغ���ان، ومتعاونين م���ن مختلف 
الجنسيات، وجدوا أنفسهم مكشوفين بال ظهر، وبال نصير.

هزيم���ة أمريكا الميدانية على أرض افغانس���تان ال تعني 
نهاي���ة الح���رب، وال تؤكد خ���الص الش���عب األفغاني من 
التآم���ر األمريكي والغرب���ي على هذ البل���د، فللحرب أوجه 
عدة، وم���ا عجزت عنه أمريكا من خ���الل الطائرات الحديثة 
والصواريخ والقذائف، قد تس���تعين إلى تحقيقه بوسائل 
أخرى، أقل تكلفة، وأكثر جدوى، فالتحكم عن بعد بمس���ار 
األح���داث على األرض األفغانية، قد يعي���د بعض الكرامة 
لشرف أمريكا العسكري الذي تمرغ في الوحل، وللمخابرات 
األمريكي���ة خبرات متعددة في هذا المجال، فما تعجز عنه 

وسائل الحرب بشكل مباشر، قد ينجح به التآمر.
إن تح���رر الش���عب األفغاني من الغ���زو األمريكي ال يعني 
أن مس���تقبل هذا الش���عب قد بات آمن���ًا، فمصلحة أمريكا 
االس���تراتيجية والعدوانية تأبى أن ترى الشعوب متحررة، 
وترف���ض أن تعطي نصرًا ألعدائها يعزز من قدراتهم على 
البناء، إن نجاح الشعب األفغاني في تطوير قدراته، وإقامة 
دولته، ليشكل أكبر إهانة للسياسة األمريكية، والسيما إذا 
طال���ب األفغان بالتعويض المالي واإلنس���اني عما لحق به 
من دمار على يد الجي���وش األمريكية، والغزاة لن يعترفوا 
بالخطيئ���ة، بل على العكس، س���تواصل أمريكا التآمر على 

الشعب األفغاني، لتشغله بنفسه، وذلك من خالل:
1� تشجيع الحرب األهلية داخل أفغانستان نفسها، ودعم 

أي تحرك قبلي أو طائفي أو عرقي ضد حركة طالبان، وذلك 
بهدف إظهار النموذج الفاشل لحكم اإلسالميين.

2� تش���جيع االنفالت األمني، وخل���ق حالة من التوتر وعدم 
االستقرار، بحيث يقارن المواطن األفغاني بين الحياة اآلمنة 
في ظل االحتالل األمريكي، وحالة االنفالت األمني في ظل 
حكم طالبان، وقد يكون استنكاف بعض الموظفين، وعدم 
عودته���م لوظائفهم مقدمة لهذا االنف���الت، ولقطاع غزة 
تجربة مش���ابهة في ذلك، حين اس���تنكف عشرات آالف 
الموظفين ع���ن العمل، بأوامر من محم���ود عباس، بهدف 

إفشال تجربة حركة حماس في الحكم.
3� ش���ن الح���روب اإلعالمي���ة الخبيثة على حرك���ة طالبان، 
واتهامها بالتطرف واإلره���اب، وفرض المقاطعة الدولية، 
مع التش���كيك بقدرة طالبان على تأمي���ن مقومات الحياة، 
والطعن بقدراتها على تطور البالد، التي سينحدر مستوى 
المعيش���ة فيها إل���ى الحضيض، مع االفتق���ار إلى الدعم 

الدولي.
4� العمل على خنق الش���عب األفغان���ي من خالل الحصار، 
وتجفي���ف الموارد، كأس���هل طرق للتحري���ض على حركة 
طالبان، وتحميلها مس���ؤولية كل انهي���ار، أو تأوه مريض 
أفغان���ي ال يجد الع���الج، وقد ال يجد األفغ���ان الوقود وغاز 
الطه���ي ف���ي لحظة، وق���د تك���ون التجربة المري���رة التي 
يعيش���ها الش���عب اللبناني نموذجًا للتآمر األمريكي على 
مس���تقبل البلد، وقد خب���رت غزة هذه التجربة، وعاش���تها 

بمرارة وألم.
5� التجويع، وهي سياسة امريكية معروفة، وتفيد التقارير 
أن أفغانس���تان تتعرض لموجة جفاف غير مسبوقة، وان 

واحدًا م���ن ثالثة أفغ���ان يعاني من نقص الغ���ذاء، وهذا 
نتاج الغ���زو األمريكي، ولدولة الكي���ان الصهيوني تجربة 
خبيثة في تطبيق سياسية التجويع على أهالي قطاع غزة، 
والسياسة نفسها تمارسها قوى العدوان ضد أهل اليمن 

والسودان وغيرها من بالد العرب.
6� تفجير الصراعات اإلقليمية، والتحريض ضد أفغانستان، 
والتهويل من تطلعاتها، وتحريض أفغانس���تان نفس���ها 
عل���ى دول الجوار، بهدف إش���غال المنطقة بحالها، وإرباك 

استقرارها.
إن ملخص السياس���ة األمريكية تجاه ش���عب أفغانستان 
يق���ول: طالما تؤيدون طالبان، وطالم���ا كانت حركة طالبان 
تحس���ن فن القتال، وتحقق االنتصار، فالقرار األمريكي هو 
تس���ليم بالد األفغان لطالبان، وترك الشعب يشكو الجوع 

من شدة الحصار، ليبدأ التخلص من حكم طالبان.
وحت���ى ال تظ���ل أمريكا صاحب���ة الكلمة العلي���ا على أرض 
أفغانس���تان، وحتى ال تدير المعارك بين ش���عوب الشرق 
من خ���الل التحكم عن بع���د، على دول الج���وار أن تنتصر 
ألفغانس���تان، وأن تتكاثف فيما بينها لبناء أفغانس���تان 
الح���رة الموحدة المس���تقلة المزدهرة، فتجويع الش���عوب 
وإفقاره صناع���ة أمريكية محضة، وهذا هو س���الح اإلبادة 
الجماعية، وهذا هو اإلرهاب الحقيقي الذي يمارسونه ضد 
شعوب المنطقة، فأمريكا تس���عى إلى استنزاف مقدرات 
الش���رق، وتضع مس���تقبلهم في عين العاصفة، واألطماع 
األمريكية واإلس���رائيلية في المنطقة ال تستثني شعبًا وال 
عرقًا وال طائفة، وتتآمر على كل تجمع بشري يمثل نهوضه 

انهيارًا ألطماع الغزاة.

لماذا مخيم بالطة؟

بعد انتصار طالبان.. هل تأتي مرحلة تجويع األفغان؟

إسالم حامد

د. فايز أبو شمالة

طيلة السنوات القليلة الفائتة وتحديدًا خالل حقبة الجمهوري دونالد 
ترمب أزدادت األحاديث والتحليالت عل���ى أن إدارة ترمب وتماهيها 
الش���ديد مع سياس���ات نتنياهو واالنش���غال بتدعيم هذا التحالف 
والمخ���اوف من ايران، كانت س���ببًا في تراجع القضية الفلس���طينية 
وهضم المزيد من حقوق الش���عب الفلس���طيني بس���بب السياسات 

اإلسرائيلية المدعومة أمريكيًا بشكٍل غير محدود في تلك الفترة.
اليوم رحل كال الرجلين وبقيت القضية الفلس���طينية تراوح مكانها، 
واستمرت السياس���ات اإلس���رائيلية مع رئيس الحكومة الذي يقود 
ائتالفًا هش���ًا قد ُيضرب في أية لحظة، ومع قدوم رئيٍس ديمقراطي 
رفع ش���عار ح���ل الدولتين، لم يتغير المش���هد عل���ى صعيد أولوية 
القضية الفلسطينية وحلحلة ملفاتها، فقد بدا ذلك واضحًا ففي لقاء 
بينيت وبايدن في البيت األبيض اس���تبق بينيت القمة بتصريحاٍت 
تفيد باس���تمرار عمليات االس���تيطان في األراضي الفلسطينية، كما 

أن بايدن عاد لتناول القضية الفلس���طينية من بوابة اقتصادية وإن 
كانت ضيقة عندما أش���ار إلى ضرورة تحس���ين الظروف المعيش���ية 
للفلسطينيين، دون ذلك لم يجر أي نقاشات في عمق تحريك عملية 
الس���الم، ربما تحيي���دًا ألي خالف بين الجانبين في ظ���ل أولوياتهما 

المشتركة وهي ملف ايران النووي.
إن المش���هدين األمريكي واإلس���رائيلي تغيرا ولم يتغير شيٌء على 
صعيد الصراع الفلسطيني اإلس���رائيلي، والسبب في ذلك هو غياب  
التغيير  في التحركات التي من ش���أنها دفع القضية الفلس���طينية 
إل���ى األمام على صعيد المش���هد الفلس���طيني وإضاع���ة أية فرصة 
لذلك، ولع���ل أهم الفرص  التي أضاعها الجانب الفلس���طيني ما تال 
س���يف القدس فما حققته من زخٍم إقليمي ودولي فش���ل المفاوض 
الفلس���طيني في توظيف���ه إلع���ادة القضية الفلس���طينية لصدارة 
المش���هد، حيث كان ذل���ك ممكنًا من بوابة أثر تعثر عملية الس���الم 

على استقرار المنطقة.
إن اس���تنهاض القضية الفلسطينية يستدعي تحركًا داخليًا يوظف 
كل ما يمكن توظيفه فعلى صعيد الداخل  اإلسرائيلي يمكن للجانب 
الفلس���طيني أن يلع���ب دورًا فاعاًل في الضغط عل���ى ائتالف بينيت 
وزعزعته، خاصة  وأن تطورات الصراع الفلس���طيني اإلسرائيلي تؤثر 
بش���كل كبير في شعبية الحكومات اإلس���رائيلية وما جرى مؤخرًا من 
تداعيات س���يف القدس على الداخل اإلس���رائيلي وسقوط نتنياهو 

يثبت ذلك.
إضاف���ة للضغط على الجانب اإلس���رائيلي وائت���الف بينيت الهش 
فأمام الفلس���طينيين فرصة تتمثل بتعزيز وتطوير أدوات التحالف 
والتنس���يق مع الجانب األردني الذي يس���عى للعب دور أكثر فاعلية 

في المنطقة وملفاتها.
أما الخيار األخ���ر القديم الجديد فيتمثل بضرورة توس���يع الخيارات 

الفلس���طينية إقليميًا ودولي���ًا وعدم التعويل عل���ى ذات الحلفاء بل 
العمل على تنويع خارطة الجانب الفلس���طيني في عالقاته الخارجية 
بحي���ث تتحرر القضية الفلس���طينية في خياراته���ا واألزمة مع إدارة 

ترمب أكبر األدلة على أهمية توسيع خارطة التحالفات.
إن المنطقة تجنح بدولها نحو تعميق الش���راكات والتعاون من أجل 
تعزي���ز العالق���ات االقتصادية وهذا التوجه ال يقتص���ر على الحلفاء 
فحس���ب بل أن الدول التي تش���تبك مع بعضها  بملفات عدة تحاول 
تطوير عالقاتها في جوانب أخرى، ولهذا فعلى الجانب الفلس���طيني  
من ه���و داخل الس���لطة وخارجه���ا مهمة إع���ادة مركزي���ة القضية 
الفلس���طينية عل���ى طاولة المجتمعي���ن اإلقليم���ي والدولي، فتبدل 
الساس���ة في الواليات المتحدة وإس���رائيل وبقاء الح���ال على ما هو 
عليه فيما يخص القضية الفلس���طينية يش���ير إلى قصوٍر في األداء 

الفلسطيني ومروره بحالة من  التأزم الحاد.

زيد فهيم العطاريعن قمة بينيت وبايدن والقضية الفلسطينية والحاجة الستنهاضها
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أعلن أنا المواطن / حسين سالم حمدان العطار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )930538467( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / رانيا مصطف���ى ابراهيم 
ابو خط���ي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )410935944(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / هبه حمدان هاش���م شعت 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )926741661( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / ابراهيم ناج���ي احمد 
العم���ودي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )803480573(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / لميس حسن صالح معروف  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )410213284( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / اس���حق جميل محمد عبد 
اله���ادي ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  فالرج���اء مم���ن يجده���ا   )  900829086(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حس���ن حس���ن عبد الرحمن 
ابو س���معان عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )911358570(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / منير انور صبحي ابو جلهوم 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )407121409( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
سمحت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، 
بدخول مواد جديدة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم 
التجاري للمرة األولى منذ العدوان اإلس���رائيلي على 

القطاع في مايو/أيار الماضي.
وأفادت مص���ادر محلية، بأّن االحتالل س���مح للمرة 
األولى منذ 111 يوًما بدخول أصناف جديدة للقطاع 
الخاص بغزة، وهي "حصمة، أسمنت، أسمنت سيلو، 
ألواح جب���س، أل���واح، جرانيت وش���ايش، جرانيت 
مش���اطيح، وكراميكا". وبدوره طالب رئيس جمعية 
رجال األعمال الفلسطينيين علي الحايك يوم أمس، 
بإدخال المزيد من مواد البناء والبضائع والمواد الخام 

إلى قطاع غزة.
وقال الحايك في بياٍن صحفي: إن إدخال مواد البناء 
للقطاع الخاص ألول مرة منذ أكثر من ثالثة أش���هر 
خطوة مهمة على طريق رفع الحصار والتخفيف من 

سوء األوضاع االقتصادية.
وأضاف الحايك في تصريح صحفي: " نرحب بهذه 
الخطوة التي تحتاج لمزيد من التطوير لتشمل رفع 
كامل للحصار وإدخال كافة أصناف البضائع والمواد 

الخام ومواد البناء واإلعمار دون أي قيود".
وأضاف أن تحس���ين الوضع االقتص���ادي في غزة 
وبدء اإلعمار يعطي فرصة حقيقة لتحقيق الهدوء 
واالستقرار، الس���يما في ظل األوضاع الكارثية التي 
أصاب���ت قطاعات االقتص���اد وأدت إلغ���الق مئات 

المنشآت وتشريد أالف العمال من وظائفهم.
وأكد على ضرورة تحييد اقتص���اد غزة واحتياجات 
الس���كان عن السياس���ة مش���ددًا على أن الحصار 
والح���روب المتك���ررة حرم���ت أكث���ر م���ن مليوني 
فلسطيني بالقطاع من العيش بكرامة كباقي سكان 

العالم.
ودع���ا الحايك لضرورة أن تنص���ب الجهود القادمة 
لدعم اقتصاد غزة والقطاع الخاص بش���كل مباش���ر 
من خالل ضخ األموال وعودة عمل المشاريع الدولية، 

مثمن���ًا جهود الش���قيقة مص���ر بقي���ادة الرئيس 
عبد الفتاح السيس���ي وجه���از المخابرات المصرية 
للتخفيف من معاناة سكان غزة من خالل فتح معبر 
رفح بشقيه المدني والتجاري، والمساهمة الكريمة 

بإعادة اإلعمار وتثبيت حالة الهدوء في القطاع.
وتواصل س���لطات االحتالل التضييق على س���كان 
قطاع غ���زة، عبر منع دخول س���لع وأصناف للقطاع؛ 
وتسمح بعبور أصناف معّينة بكميات محدودة بين 

حين وآخر.

بعد منع دام 111 يوًما
االحتالل يسمح بإدخال الحصمة واإلسمنت للقطاع الخاص 

رام الله / االستقالل:
صرح فراس ملحم، محافظ س���لطة النقد، أن سلطة النقد بذلت خالل 
الش���هرين الماضيين جهودًا مكثفة وحثيثة بهدف إدخال العملة 
الورقي���ة بعملتي الدينار والدوالر إلى قط���اع غزة وذلك لتلبية حاجة 

المواطنين والمودعين وتوفير السيولة النقدية للجمهور. 
وأكد ملحم أن الجهود أثمرت بالحص���ول على الموافقات الالزمة من 
كافة األطراف إلدخال النقود الكافية الحتياجات المواطنين والسوق 

خالل المرحلة الحالية.
وأش���ار ملحم إلى س���عي س���لطة النقد الدائم لضمان توفير العملة 
الورقي���ة بكافة العمالت في قطاع غزة والضف���ة الغربية، غير أنه قد 
يحص���ل بعض التأخير بس���بب القيود المفروضة ف���ي ضوء جائحة 
كورونا والقيود المفروضة على الحدود. لذلك تعمل سلطة النقد حاليا 
على اتخاذ التدابير الالزمة لتس���ريع عملية شحن النقد بما يؤدي إلى 

توفر السيولة النقدية باستمرار وفي جميع الظروف.
وأكد محافظ س���لطة النقد عل���ى أن الحفاظ على االس���تقرار المالي 
والنقدي في فلس���طين يعتبر الهدف الرئيس لسلطة النقد، والتي 
ل���ن تتوانى عن اتخاذ كاف���ة اإلجراءات التي تراه���ا ضرورية لتوفير 
الخدمات المناس���بة للجمهور بما يش���مل توفير الس���يولة النقدية 
وتطوي���ر الخدمات اإللكترونية التي تقدمها المصارف كبديل فوري 
لتنفيذ المعامالت المالي���ة والتوجه نحو الرقمية وخدمات المحفظة 
االلكتروني���ة وخدمات التحويل الفوري باعتباره���ا أدوات دفع فورية 

ومناسبة وآمنة.

سلطة النقد: حصلنا على 
الموافقات الالزمة إلدخال عملتي 

الدينار والدوالر لقطاع غزة

رام الله/ االستقالل:
أكد الناطق اإلعالمي الرس���مي ل���وزارة العمل رامي 
مه���داوي، يوم أمس، إن الوزارة "تراقب تطبيق الحد 
األدنى لألجور من خالل عدة وس���ائل أبرزها: اإلدارة 
العامة للتفتيش والمتابع���ة مع النقابات العمالية 
وممثلي القطاع الخاص، وكذلك من خالل التواصل 
المباشر مع الجمهور، وخط هاتف مخصص ومفتوح 
مع الوزارة، باإلضافة إلى المتابعات والش���كاوى من 
خالل وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي".

وقال مهداوي في تصريح له، سيتم اتخاذ إجراءات 
بح���ق المخالفي���ن لتطبي���ق الحد األدن���ى لألجور، 
وس���يتم إطالق حملة توعوي���ة وتثقيفية من أجل 
متابعة أهمية تطبي���ق الحد األدنى لألجور، مضيفًا 
"القضاء والقانون هما سيد الموقف في حال وجود 
مخالفات بالخصوص، وهناك سلسلة من الخطوات 
فيما يخص النش���ر والتوعية واللقاءات الميدانية 

والتواصل مع مختلف القطاعات".

وأوضح مهداوي: بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء، 
في عام 2019 قبل بدء جائحة كورونا في فلسطين، 
وصلت نس���بة تطبيق الحد األدن���ى لألجور %90، 
"وبالتالي نحن نعل���م أن هناك قطاعات تعاني من 
ضعف اقتصادي أو من تبعات جائحة كورونا، وهذه 
األمور س���يتم أخذها بعين االعتب���ار والعمل على 

تمكين هذه القطاعات".
وفي تصريحات س���ابقة له، قال وزير العمل نصري 
أب���و جيش، إن ق���رار الحكوم���ة برفع الح���د األدنى 
لألجور يع���د خط���وة كبي���رة نحو المس���اهمة في 
اس���تقرار س���وق العمل، وتعزيز سياسات الحماية 
االجتماعية المؤدية الى مزيد من العدالة، وترسيخ 

مبادئ وأسس العمل الالئق.
وأكد أبو جيش، أن أطراف اإلنتاج الثالثة )الحكومة، 
والقط���اع الخ���اص، والنقابات العمالي���ة(، يرحبون 
بالق���رار معتبرين أن���ه إنجاز هام للطبق���ة العاملة، 

لتحسين دخلهم وتخفيض نسب الفقر.

ولفت إلى أن القرار جاء منسجًما مع الجهود الكبيرة 
المبذولة خالل أكثر من سنتين، وتتويًجا لما تمخض 
عنه المؤتمر الوطني األول للحوار االجتماعي، والذي 
كان أح���د أه���م مخرجاته االتفاق على ه���ذا القرار، 
مش���يًرا الى أن هناك تعاونا مش���تركا مع الجهات 
ذات االختصاص من أجل تحس���ين عالقات العمل، 

وخفض نسب البطالة في فلسطين.
وأك���د التزام أطراف اإلنتاج الكام���ل بالقرار والعمل 
المشترك على تنفيذه، واستمرار الحوار االجتماعي 
في إط���ار اللج���ان الثالثي���ة المختص���ة الهادف 
والمس���ؤول نح���و تمكي���ن القطاعات واألنش���طة 
األكثر تضرًرا من الجائحة، والقطاعات، واألنش���طة 
االقتصادية الضعيفة من االلت���زام بتطبيق القرار 
وف���ق ما يتفق عليه من مح���ددات، إضافة لتفعيل 
لجان األجور الفرعية واللجن���ة الوطنية لألجور وبما 
يس���اهم في تنفي���ذ القرار، ومواصل���ة العمل على 

تطوير آليات الرقابة على تطبيق القرار وانفاذه.

وزارة العمل: سيتم اتخاذ إجراءات بحق المخالفين لتطبيق الحد األدنى لألجور

القدس المحتلة/ االستقالل:
صعدت عائدات حكومة االحتالل اإلسرائيلي من إنتاج الغاز خالل النصف األول 

2021، إلى 561 مليون شيكل، بزيادة 17% على أساس سنوي.
وقال تقرير صادر عن وزارة الطاقة اإلسرائيلية، نشرت تفاصيله صحيفة جلوس 
االقتصادي���ة، أن معظم اإليرادات من عائدات الغاز الطبيعي، والتي بلغت 554 

مليون شيكل في النصف األول من عام 2021.
وخالل النص���ف األول الماضي، أنتجت حقول الغاز على البحر المتوس���ط، 8.9 
مليارات متر مكعب من الغ���از الطبيعي، مقارنة ب� 6.5 مليارات متر مكعب في 

األشهر الستة األولى من عام 2020. 
وبحسب تقرير وزارة الطاقة اإلس���رائيلية، تم بيع 5.5 مليارات متر مكعب إلى 

السوق المحلية و4.4 مليارات متر مكعب تم تصديرها إلى الخارج.
وأنتج حقل "ليفياثان" 5.5 مليارات متر مكعب في النصف األول من عام 2021، 

بزيادة 59.5% عن النصف األول من عام 2020.
كذلك، تم إنتاج 3.4 مليارات متر مكعب من حقل تمار في النصف األول من عام 

2021، بانخفاض 20.5% عن النصف األول من عام 2020. 
وانخفض متوسط   س����عر الغاز في النصف األول من عام 2021 بنسبة 
11% بالقيمة الدوالرية و17% بالشيكل مقارنة بالنصف األول من عام 

.2020
وتتوقع وزارة الطاقة أن ترتفع الرسوم واإلتاوات للدولة من الغاز الطبيعي 
والنفط والمعادن في إسرائيل إلى 590 مليون شيكل في النصف الثاني 

من عام 2021.

عائدات الغاز في »إسرائيل« تقفز 
17 % رغم انخفاض األسعار
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أعلن أنا المواطن / اياد فؤاد اسماعيل ابو صبره   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )907019900( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد ياس���ر سعيد طمبوره 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803313758( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / س���مر سعيد فواز عبيد عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  )405843426  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / براءة  محمد س���عد القرعان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )404532137( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن / عبد الكري���م محمد عبد 
الق���ادر الزريع���ي   عن فقد هويت���ي وتحمل  
الرقم  )4018051985( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / غاده س���ليمان مصطفى 
القص���اص عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )900677824(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / نادي���ه خميس حمد  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )800329690( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / على  محمد حسن ابو حمدة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )908908775( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / صالح ماهر صالح صقر عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )400087078( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

طرابلس/ االستقالل:
أعل���ن مجل���س النواب الليب���ي، يوم 
أم���س، تأجيله جلس���ة اس���تجواب 
حكوم���ة الوحدة الوطني���ة، إلى وقت 

الحق.
أوضح عبد الله بليحق، الناطق باس���م 
مجلس النواب الليبي، أنه تم تأجيل 
استجواب الحكومة، بناًء على الطلب 

الرسمي من الحكومة.
ولفت إلى أن الحكومة تقدمت بطلب 
رسمي، الستيضاح نقاط االستجواب 
الواردة ف���ي مذكرة أعض���اء مجلس 
الن���واب بالخصوص، لتقوم الحكومة 
بتجهيز ال���ردود والتوضيحات حول 

ذلك.
وكان مجلس الن���واب الليبي قد قرر 
اس���تدعاء حكومة الوح���دة الوطنية 
المؤقت���ة لجلس���ة اس���تجواب، يوم 
امس، للمثول أمامه في مقر المجلس 

في مدينة طبرق.
وق���ال بليح���ق إن ذلك يأت���ي "بناًء 
عل���ى المذكرة التي تق���دم بها عدد 

من الس���ادة أعضاء مجل���س النواب 
المتضمنة عددًا من المالحظات حول 
أداء الحكوم���ة وإعم���ااًل بالمواد رقم 
)188، 192( من القان���ون رقم )04( 
لسنة 2014.م بشأن النظام الداخلي 

لمجلس النواب".
ومنذ م���ارس/ آذار الماضي، تس���لم 

برئاسة  الجديد  الرئاس���ي  المجلس 
محم���د المنف���ي، وحكوم���ة الوحدة 
برئاس���ة عبد الحميد الدبيبة، مهامه 
ف���ي ليبيا؛ وذلك وف���ق خطة توصل 
إليها منتدى الح���وار الليبي، برعاية 
األمم المتحدة، إلدارة ش���ؤون البالد، 
والتحضير إلجراء انتخابات رئاس���ية 

وتشريعية.
المؤقتة  الس���لطة  انتخ���اب  وأنهى 
انقس���اما في ليبيا، منذ العام 2015، 
بين الش���رق، مقر البرلمان المنتخب 
المدعوم من الجيش الوطني الليبي، 
وبي���ن الغ���رب مقر حكوم���ة الوفاق 

المعترف بها دوليا )سابقا(.

مجلس النواب الليبي يؤجل استجواب الحكومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
يصل أول س���فير بحريني لدى إسرائيل، خالد يوسف الجالهمة، إلى تل أبيب 
اليوم، على متن رحل���ة جوية لطيران الخليج )الناقل الوطني البحريني( تهبط 

في مطار بن غوريون.
جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة »كان« اإلس���رائيلية الرسمية، التي أشارت إلى 
أن الجالهمة كان قد أدى اليمي���ن القانونية في يونيو/ حزيران الماضي أمام 

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأضافت القناة أن الجالهمة حضر يوم الس���بت الماضي، حفل اس���تقبال في 

العاصمة البحرينية المنامة، بمبادرة من الجالية اليهودية هناك.
وبذلك يصبح الجالهمة ثاني س���فير لدولة خليجية في إسرائيل بعد اإلمارات 
التي وصل س���فيرها محمد محمود آل خاجة إلى تل أبي���ب مطلع مارس/ آذار 

الماضي، كما تم تعيين سفيرين إلسرائيل في كال البلدين.
ووقعت البحرين واإلمارات مع إس���رائيل على اتفاقي���ن لتطبيع العالقات في 
شهر س���بتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن برعاية الرئيس األمريكي السابق 

دونالد ترامب.

أول سفير بحريني 
لدى »إسرائيل« يصل 

إلى تل أبيب اليوم

بكين/ االستقالل: 
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محادثة 
هاتفية مع الرئيس الكوب���ي ميغيل دياز كانيل، 
يوم أمس، إن الصين مس���تعدة للمضي سويا مع 
كوب���ا في بناء االش���تراكية، وإقامة ش���راكة جيدة 

لتحقيق التنمية المشتركة.
وأضاف ش���ي أن الصي���ن على أهبة االس���تعداد 
للتع���اون مع كوبا، لتكونا مع���ا خير نموذجين في 
مكافح���ة كوفيد19- وخير رفيقين في التنس���يق 

االستراتيجي.
وخالل المحادثات، نقل دياز كانيل خالص تحيات 
الرفيق راؤول كاس���ترو إلى ش���ي، وأطلع شي على 
مس���تجدات الوضع الداخلي في كوبا. من ناحيته، 

طلب شي من دياز كانيل نقل تحياته القلبية إلى 
الرفيق راؤول كاسترو.

وأش���ار ش���ي إلى أنه تحت القيادة القوية للحزب 
الش���يوعي الكوبي، دافع الرفاق الكوبيون بقوة عن 
إنجازاته���م الثورية دون خوف م���ن نضال قوي ال 

يلين.
وذكر ش���ي أنه م���ن الناحية التاريخي���ة، لم تكن 
القضية االش���تراكية سلس���ة ق���ط، ولطالما كافح 
الش���يوعيون من أج���ل البقاء والتنمي���ة وتحقيق 

النصر من خالل النضال.
وأضاف شي أن الصين تؤمن دائما بضرورة احترام 
ح���ق كل أمة في اختيار طريق التنمية االجتماعية 
الخاص بها، وض���رورة معارضة ف���رض العقوبات 

األحادية على دول أخ���رى أو التدخل الخارجي في 
شؤونها الداخلية.

واستطرد ش���ي، قائال إن الصين دعمت كوبا دوما 
في اتب���اع طريق التنمية الذي يتوافق مع ظروفها 
الوطني���ة وبن���اء نظام اش���تراكي يتس���م بالرخاء 
واالس���تدامة، ودعمت البالد في معركتها العادلة 
لحماية أمن س���يادتها الوطني���ة ومعارضة تدخل 

القوى الخارجية.
وأكد شي أن الصين س���تواصل تقديم المساعدة 
والدع���م لكوبا ف���ي حربها ض���د جائح���ة كورونا 
وتحسين رخاء الش���عب في حدود قدراتها، معربا 
ع���ن إيمانه بأن كوبا س���تحقق تقدم���ا جديدا في 

قضيتها االشتراكية.

نواكشوط/ االستقالل:
تس���ببت األمط���ار المصحوب���ة بالعواص���ف، في 
موريتاني���ا بانهي���ار أكثر من 20 من���زال في قرية 
انتيزي���ت، التابعة لمقاطعة اركي���ز، جنوب غربي 

البالد.
وجاء في نش���رة يومية صدرت عن اللجنة الوزارية 

الخاصة بتسيير الطوارئ، أن »العواصف لم تخلف 
أي خسائر بشرية، لكنها أسقطت المنازل والعديد 

من األعرشة«.
وأضافت النش����رة أن »العواص����ف الماطرة خلفت 
خس����ائر مادي����ة ف����ي قري����ة دار البرك����ة، بوالية 
لبراكنه، فأدت إلى انهيار بعض المنازل الطينية 

واألعرش����ة«. وكانت مناطق عديدة من موريتانيا 
قد سجلت، خالل الس����اعات ال�24 األخيرة، هطول 
أمطار خفيفة وصلت في أمرج بالحوض الش����رقي 
إل����ى 20 ملم، ولكنها لم تتجاوز 6 ميليمترات في 
الرشيد بوالية تكانت، و3 ميليمترات في افديرك 

بتيرس الزمور.

روسيا/ االستقالل:
أظهرت آخر اإلحصائيات الصحية حس���ب ما أعلنت وكالة "رويترز" يوم أمس، 
أن عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من 216.18 مليون نسمة، 
وتم تسجيل إصابات بالفيروس حتى اآلن في أكثر من 210 دول ومناطق منذ 
اكتشاف أولى حاالت اإلصابة في ديسمبر عام 2019، ووصل عدد الوفيات إلى 

أربعة ماليين و673735.
وتتصدر الوالي���ات المتحدة قائمة الدول من حيث ع���دد اإلصابات والوفيات 
بكورونا، وقد س���جلت منذ تفش���ي الجائحة 38 ملي���ون 942645 حالة إصابة 

مؤكدة و638462 حالة وفاة.
والهن���د في المرتبة الثانية س���جلت 32 ملي���ون و695030 إصابة و437830 
وفاة، والبرازيل في المرتبة الثالثة س���جلت 20 مليون 728605 إصابة مؤكدة 

و579010 وفاة.
ويأتي العراق في المرتبة ال�22 عالميا )األولى عربيا( بتسجيل مليون و868352 

إصابة مؤكدة و20632 حالة وفاة.
أما ع����دد اللقاحات المضادة لفي����روس كورونا التي ت����م تلقيح الناس 
به����ا في جمي����ع أنحاء العال����م، فقد اقت����رب من 4 ملي����ارات، وتحديدا 

.3,924,337,460
ويش���ار إلى أن ه���ذا الرقم ال يعني حص���ول الناس على جرعت���ي لقاح، ذلك 
أن هناك أش���خاصا تلقوا جرعتي���ن من اللقاح، وآخرين ل���م يحصلوا إلى على 
جرعة واحدة فقط، بل إن هناك أش���خاصا حصلوا على 4 جرعات من اللقاحات 

المعروفة ضد فيروس كورونا.

أكثر من 4 ماليين وفاة 
بفيروس كورونا في العالم

الرئيس الصيني: مستعدون للمضي سويًا مع كوبا في بناء االشتراكية

انهيار 20 منزال بسبب العواصف في موريتانيا
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غزة/االستقالل:
تغلب بي���ت حانون األهلي على فريق خدمات 
النصيرات بنتيج���ة 4_1  ، و بنفس النتيجة 
خسر خدمات المغازي أمام المجمع اإلسالمي 
، ضمن منافسات األسبوع الحادي والعشرين 
من دوري الدرجة األولى. على ملعب فلسطين 
بغزة ، ضرب المجمع اإلسالمي شباك خدمات 

المغازي برباعية مقابل هدف.
البحيصي,  وس���جل رباعية المجمع محم���ود 

وأسامة عويضة, وعبد الله عبد الرحيم من ركلة 
جزاء, وعمر الدحدوح, فيما أحرز هدف المغازي 

الوحيد محمد الجرجاوي بالخطأ في مرماه.
ورفع الفائز رصي���ده إلى 33 نقطة في المركز 
الخامس, وبقي رصيد الخاس���ر 13 نقطة في 

المركز الثاني عشر واألخير.
و على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع 
، واصل خدمات النصيرات س���قوطه المدوي 
ال���دور الثاني و عدم تس���جيل أي فوز في 10 

مباريات ، بعد أن تلقى هزيمة كبيرة من بيت 
حانون األهلي بنتيجة 4_1.

وأحرز رباعية "الحوانين" بالل مقبل "هدفين", 
وعماد إبراهي���م بالخطأ في مرماه, ويوس���ف 
مصل���ح, في حين س���جل ه���دف النصيرات 

إبراهيم البهنساوي.
ورفع الفائز رصي���ده إلى 23 نقطة في المركز 
العاشر, وتوقف رصيد الخاسر عند 25 نقطة 

في المركز الثامن.

فوزان كبيران للمجمع اإلسالمي و بيت حانون األهلي

الضفة الغربية/االستقالل:
غادرت بعثة المنتخب الفلسطيني األول لكرة القدم, أرض الوطن لخوض مباراتين وديتين ضمن 
أسبوع »الفيفا«. ويلعب المنتخب الفلسطيني مباراتين ضد قيرغيزستان يوم 2 سبتمبر القادم, 

وبنغالديش يوم 5 سبتمبر أيضا.
ويطمح »الوطني« بقيادة المدرب مكرم دبدوب لتقديم مس���تويات قوية في المباراتين, خاصة 
أنه يتأهب للمشاركة في بطولة كأس العرب بالدوحة في ديسمبر القادم, بجانب خوضه المرحلة 

األخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.
وبجان���ب الالعبين المحليين, فإنه من المنتظر أن ينضم 3 العبين محترفين لصفوف »الوطني« 

وهم محمد صالح, وياسر حمد, وخالد سالم.

بعثة منتخب فلسطين 
تغادر أرض الوطن

مدريد/االستقالل:
يدرك مس���ؤولو ريال مدري���د أن قادة باريس 
س���ان جيرمان س���يجعلونهم يعانون، حتى 
اللحظ���ة األخي���رة م���ن الميركات���و الصيفي 
الج���اري، قبل اتخ���اذ قراره���م برفض رحيل 
النجم الفرنسي كيليان مبابي، أو منحه الضوء 

األخضر للمغادرة.
صحيف���ة  قال���ت  الص���دد  ه���ذا  ف���ي  و 
"موندوديبورتيفو" الكتالونية، إن مس���ؤولي 
النادي الملكي يمتلكون ورقة رابحة، تتمثل 

في رغبة مبابي نفسه في االنتقال للميرينجي.
كما يضغط مبابي على باريس س���ان جيرمان 

لقبول عرض الريال.
وأش���ارت الصحيف���ة إلى أن ضغ���ط الدولي 
الفرنس���ي يعزز موق���ف فلورنتين���و بيريز، 
رئيس ريال مدريد، الذي يعتمد على قدراته 
التفاوضية لحس���م الصفقة، مثلما حدث في 
صفقات مثل رونال���دو نازاريو )2002(، ولوكا 

مودريتش )2012(، وجاريث بيل )2013(.
وأضافت "مون���دو ديبورتيفو" أن ريال مدريد 

سيقاتل حتى الدقيقة األخيرة من الميركاتو، 
لجعل انتقال مبابي إلى سانتياجو برنابيو هذا 

الصيف أمًرا واقًعا.
ورغ���م اقتراب انته���اء الميركات���و الصيفي 
منتصف ليل اليوم الثالث���اء، لم يبد باريس 
س���ان جيرمان حت���ى اآلن أي إش���ارات، على 
أنه س���يقبل العرض الثاني الذي قدمه ريال 
مدريد، األس���بوع الماضي، للتعاقد مع النجم 
الفرنس���ي مقابل 170 مليون يورو، باإلضافة 

إلى 10 ماليين كمتغيرات.

ريال مدريد يعتزم القتال حتى آخر دقائق الميركاتو

مدريد/االستقالل:
عاد خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال األرجنتيني ليونيل 
ميس���ي، نجم باريس س���ان جيرمان، إلى مدينة برشلونة ، 
حيث تحدث مع الصحفيين ف���ي المطار عن مغادرة نجله 

لصفوف البلوجرانا.
وقال خورخي لقناة "Gol" اإلس����بانية، بخصوص 
ظهور ميس����ي ألول مرة بقميص "بي إس جي" ، 
أمام ريمس في الدوري الفرنس����ي: "لم يكن غريًبا 
بالنس����بة ل����ي أن أراه بقميص آخ����ر، فهذه هي 

الحياة".
وعم���ا إذا كان هو أو عائلت���ه، ال يزالون غاضبين من 
نادي برشلونة بسبب رحيل ميسي، أجاب: "ال.. لسنا 
غاضبين من النادي، لكن من بعض األشخاص، وهذا 

كل شيء".
وكان ميس���ي قد انتقل مؤخرا إلى صفوف باريس س���ان 
جيرم���ان، في صفق���ة انتقال ح���ر، بعدما فش���ل النادي 
الكتالوني في تجديد عقده، بس���بب األزمة المالية وقيود 

رابطة الليجا.
 وش���ارك ميس���ي أمام ريمس األحد كبديل، خالل انتصار 
الفريق الباريسي بثنائية نظيفة، سجلها النجم الفرنسي 

كيليان مبابي.

والد ميسي: غاضبون من
لندن/االستقالل: بعض األشخاص في برشلونة

يشعر المدافع الفرنس���ي رافائيل فاران بالحماس، ألنه 
س���يجتمع مجددا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
في مانشس���تر يونايتد، بعدما لعبا س���ويا في صفوف 

ريال مدريد.
وقال ف���اران عن ذلك: »س���عيد للغاية.. إن���ه )رونالدو( 
أس���طورة، وكل الالعبين يمكنهم التعلم عندما يلعبون 

معه«.
وواصل: »هو يساعد كل الالعبين، كل الالعبين الشباب، 

وبالطبع هو ال يتوقف عن تسجيل األهداف«.
وقدم ف���اران أداًء جيًدا أم���ام وولفرهامبتون، خالل فوز 
الش���ياطين الحمر )1-0( ف���ي البريميرلي���ج، خاصة أن 

مانشستر يونايتد اضطر للدفاع لفترات طويلة.
وأكد الفرنسي لموقع مانشستر يونايتد: »كنت سعيدا 
للغاي���ة لتواجدي ومس���اعدتي الفريق عل���ى تحقيق 

االنتصار.. إنه شعور مذهل«.
وأضاف: »ال���دوري اإلنجليزي الممتاز ق���وي جدا.. األداء 
سريع للغاية، وأنت تعلم أنه عندما تلعب في مثل هذه 
المباريات، يجب أن تكون في تركيز شديد.. حضرت إلى 

هنا للشعور بهذا«.
وأردف فاران: »األجواء رائعة، تكون هناك إثارة كبيرة في 
كل مباراة.. يجب أن تكون في كامل تركيزك ألن اللعب 
ال يتوقف، المباراة عبارة عن هجوم، هجوم، هجمة مرتدة، 

وسريعة للغاية«.

فاران: رونالدو أسطورة يتعلم منها الجميع
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 وأفادت الصحة، أن 3 من بين تلك اإلصابات كانت 
بالرص���اص الحي، من بينها حالة خطيرة، مش���يرًة 
إلى أن هناك 3 إصابات أخرى طفيفة بقنابل الغاز 
وشظايا مختلفة بمنطقة “ملكة” شرق مدينة غزة، 

وعلى حدود خانيونس جنوب القطاع.
وأف���ادت مصادر محلي���ة أن ثالثة ش���بان أصيبوا 
برص���اص االحتالل ش���رق بل���دة خزاعة ش���رقي 
خانيون���س، بعدما اس���تهدفت ق���وات االحتالل 

عشرات المتظاهرين باألعيرة وقنابل الغاز.
ووفًقا لشهود عيان، فإن قوات االحتالل استخدمت 
مجدًدا طائرات “كواد كابتر” الصغيرة بدون طيار 

إللقاء قنابل الغاز تجاه المتظاهرين.
وتجمع الشبان في المنطقة ضمن فعاليات اإلرباك 
الليلي ورددوا هتاف���ات وطنية وألقوا ألعاب نارية 

تجاه مواقع االحتالل.
وتشهد الحدود الشرقية للقطاع، توافد العشرات 
من الش���بان، منذ بداية األس���بوع؛ للمش���اركة في 
فعاليات »اإلرباك الليل���ي«، احتجاجا على الحصار 
المفروض على القطاع من االحتالل »اإلسرائيلي«، 

وسعيا لكسره.
وخالل اليومي���ن الماضيين، أطلق جيش االحتالل 
الرصاص وقنابل الغاز تجاه الش���بان شرق مدينة 
غزة، وأصيب عدد م���ن الصحفيين باالختناق جراء 

إطالق قنابل الغاز تجاههم.

وفي نابلس أصيب عشرات المواطنين باالختناق، 
جراء إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي قنابل الغاز 
المس���يل للدموع، خ���الل اقتحامها قري���ة »اللبن 

الشرقية«، جنوب المدينة.
وأفادت مص���ادر محلية، بأن مواجه���ات اندلعت 
بين الش���بان وق���وات االحت���الل الت���ي اقتحمت 
القري���ة بأكث���ر من 12 آلي���ة عس���كرية، وأغلقت 
كاف���ة مداخلها وأقام���ت أربعة حواجز عس���كرية 
داخلها، كما منعت ألكثر من ثالث ساعات دخول 

المواطنين إلى القرية أو الخروج منها.

اخطارات بالهدم
وهدمت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، 
منشأة للمقدس���ي أحمد مش���اهرة من بلدة جبل 

المكبر في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر مقدس���ية أن جرافات إس���رائيلية 
تابع���ة لبلدية االحتالل في القدس، اقتحمت جبل 

المكبر، وشرعت بهدم مبنى للمواطن مشاهرة.
وتتع���رض بلدة جب���ل المكبر بي���ن الحين واآلخر 
الخطارات إسرائيلية بوقف البناء والهدم، بهدف 

التضييق على المقدسيين وتهجيرهم.
منازله���م  ه���دم  إل���ى  المقدس���يون  ويضط���ر 
ا  ومنشآتهم بأيديهم تجنبا لدفع مبالغ باهظة جًدّ

في حال هدمتها بلدية االحتالل.
ومنذ احتالل المدينة ع���ام 1967، هدم االحتالل 

أكثر من 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة 
عدواني���ة عنصرية ممنهجة تجاه المقدس���يين؛ 
بهدف إحكام الس���يطرة على القدس وتهويدها 
وتضييق الخناق على سكانها األصليين؛ وذلك من 
خالل سلس���لة من القرارات واإلجراءات التعسفية 
والت���ي طالت جمي���ع جوانب حياة المقدس���يين 
اليومية. ومن بين هذه اإلجراءات؛ هدم س���لطات 
االحتالل المنازل والمنش���آت بعد وضعها العديد 
من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء 

لمصلحة المقدسيين.
وفي الوق���ت الذي ته���دم به س���لطات االحتالل 
المن���ازل الفلس���طينية، تصادق عل���ى تراخيص 
بناء آالف الوحدات الس���كنية في المس���توطنات 

اإلسرائيلية المقامة على أراضي القدس.
كما أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 
بوقف العمل في مس���جد ومنزلين مأهولين وآخر 
قيد اإلنشاء وجدران اس���تنادية، في بلدة نحالين 

غرب بيت لحم وذلك بحجة عدم الترخيص.  
وأفاد نائ���ب رئيس مجلس بل���دي نحالين هاني 
فنون، أن االحتالل أخطر بوقف البناء في مس���جد 
قيد اإلنش���اء، وكذلك في منزلين اثنين مأهولين 
في منطقة »قرن���ة الدعمس« جنوب���ا، للمواطنين 
محمد هاني عوض، وش���ادي أحمد زايد، ومساحة 

كل منهما 130 مترا مربعا.

وبّين أن المنزل الثالث قيد اإلنشاء للمواطن محمد 
يوسف عوض، وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا.

 أم���ا الج���دران االس���تنادية فه���ي للمواطن عبد 
الرحمن طايع فنون، في منطقة »وادي المربى«.

يشار إلى أن االحتالل أخطر قبل أيام صاحب منزل 
قيد اإلنش���اء ف���ي منطقة صبيحة ببل���دة نحالين 
بوقف العمل فيه، واالس���تيالء عل���ى معدات بناء 
للمواطن زي���اد فنون، إضافة لمط���اردة المزارعين 
واآلليات التي تعمل في محيط البلدة باس���تصالح 

األراضي.  
وصعدت س���لطات االحت���الل من عملي���ات هدم 
المن���ازل والتي بلغ عدده���ا )24( منزال، فضال عن 
عش���رات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، مقابل 

)3( منازل هدمت في شهر مايو الذي سبقه.
وبلغ ع���دد الممتلكات المدمرة م���ن محال تجارية 

ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها )36( منشأة.
اقتحامات الأق�صى

إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين، يوم أمس، 
المب���ارك ومصلياته،  باحات المس���جد األقص���ى 

بحمايٍة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت مصادر مقدسية أن مستوطنين اقتحموا 
باح���ات األقص���ى، بمجموع���ات، ونف���ذوا جوالت 
اس���تفزازية، ترك���زت في المنطقة الش���رقية من 

المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة.

 وفي تصرفات استفزازية، وضمن انتهاك جديد، 
اقتحم مس���توطنون مصليات المس���جد األقصى 

دون مراعاة لحرمة المسجد ومشاعر المسلمين.
يش���ار إلى أن المس���توطنين  اقتحموا المس���جد 
األقص���ى إلحي���اء الذكرى ال����11 لمقت���ل زوجين 
إسرائيليين جاءا من روسيا وسكنا مستوطنة في 
مدينة الخليل. وتتخ���ذ جماعات الهيكل المزعوم 
م���ن ذك���رى مقتلهما ذريع���ة س���نوية القتحام 

األقصى.
وكان الزوجان ُقتال إلى جانب مس���توطنين آخرين 
بعد إط���الق مقاومين فلس���طينيين النار عليهم 

قرب مفرق قرية بني نعيم عام 2010.
وتتم االقتحام���ات على فترتي���ن صباحية، وبعد 
صالة الظهر عبر ب���اب المغاربة في الجدار الغربي 
لألقصى بحماية ومرافقة من قوات االحتالل، ضمن 
جوالت دورية ته���دف لتغيير الواقع في المدينة 

المقدسة والمسجد األقصى المبارك.
وتش���هد فترة االقتحامات إخالء ق���وات االحتالل 
المنطقة الش���رقية من المس���جد م���ن المصلين 
والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

المقدس���يين من خالل  االحت���الل  ويس���تهدف 
االعتقاالت واإلبعاد والغرام���ات، بهدف إبعادهم 
عن المس���جد األقصى، وتركه لقمة س���ائغة أمام 

األطماع االستيطانية.

رام الله / االستقالل:
 قالت وزارة الخارجية والمغتربين »إن الش����روع بإقامة 
بؤرة استيطانية جديدة قرب حاجز برطعة العسكري، 

جنوب غرب جنين، ضم تدريجي للضفة الغربية«.
وأدان����ت الخارجي����ة، في بي����ان صحفي، ي����وم أمس، 
انته����اكات االحت����الل المس����تمرة بحق أبناء ش����عبنا 
ومقدرات����ه، وعمليات ه����دم المن����ازل المتواصلة في 
عموم األرض الفلس����طينية المحتلة، وبش����كل خاص 

في القدس.
 واعتبرت أن هذه االنتهاكات ترتقي لمستوى جرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وإمعان اسرائيلي رسمي 

في تعميق االستيطان، وإدامة االحتالل، وصوال لنظام 
فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة«.

وأكدت أن هذه الجرائم تندرج في إطار إصرار حكومة 
»بينت-لبيد« على تنفيذ مش����اريعها االس����تيطانية 
التوس����عية على حس����اب أرض دولة فلس����طين، على 
طريق ضم الضفة المحتلة، وتقويض أي فرصة إلقامة 
دولة فلس����طينية قابلة للحياة، ذات س����يادة، متصلة 

جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحّمل����ت الوزارة، الحكومة اإلس����رائيلية، المس����ؤولية 
كاملة عن نتائج وتداعيات عملياتها االس����تيطانية، 
والتهجير القس����ري، والتطهير العرقي الذي تمارسه 

في عموم المناطق المصنفة )ج( التي تش����كل غالبية 
مساحة الضفة.

وح����ذرت م����ن التعامل مع تل����ك االنته����اكات كأمور 
اعتيادية، مألوفة، كونها بات����ت تتكرر يوميا، مطالبة 
مجل����س األم����ن الدول����ي احت����رام التزامات����ه وتحمل 
مسؤوليته القانونية واألخالقية تجاه جرائم االحتالل 

ومستوطنيه.
 وشددت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
واتخ����اذ ما يلزم من اإلجراءات والتدابير التي يفرضها 
القانون الدول����ي إلنهاء االحتالل اإلس����رائيلي ألرض 

دولة فلسطين.

حيفا / االستقالل:
ح���ذرت لجنة فلس���طينية تعن���ى باألوقاف 
اإلس���المية في مدينة حيفا ش���مال االراضي 
المحتلة عام 48، من »مخطط تهويدي خطير؛ 
يهدد المس���جد الصغير )األبيض( التاريخي 

في مدينة حيفا المحتلة«.
وقال���ت لجن���ة متوّلي وقف االس���تقالل في 
ا  حيف���ا، في بيان صحفي، إن مخطًطا تهويدًيّ
ناقش���ته لجنة التخطيط والبن���اء في بلدية 
االحتالل بحيفا يوم أمس، يهدف إلى »إقامة 
مبن���ى على أرض المس���جد مالصق له، مكون 

من 27 طابقًا، باإلضافة إلى أربعة طوابق تحت 
األرض، األمر الذي يهدد المسجد ويؤدي إلى 

طمسه«.
وأوضح���ت أّن المخط���ط ال���ذي ب���ادرت إلى 
تأسيس���ه ش���ركة »بن كيم���ا لالس���تثمار« 
و«متحف حيفا« اإلس���رائيلي، يتضمن إقامة 
مبنى للس���كن والفنادق والتجارة والمكاتب، 
وبن���اء 258 وحدة س���كنية بعن���وان »عمارة 

المتحف - حيفا«.
وأضاف���ت اللجنة، أن هذا المخطط »س���ُيقام 
عل���ى أرض وق���ف مص���ادرة حول المس���جد 

الصغير األبيض، اس���تولت عليها السلطات 
اإلسرائيلية«.

وتأس���س المس���جد الصغير )األبيض( على 
يد الظاه���ر عمر ع���ام 1761، وُيعد من أقدم 
المقدس���ات في حيفا، وكان لسنوات مسجدا 
مركزيا في المدينة، إلى أن ُهدم جزء منه بعد 
نكبة ال�67، وصادره االحتالل، وأقيمت شركة 
االتصاالت السلكية اإلسرائيلية )بيزك( على 
جزء من أرضه، مما يعني أن المشروع الجديد 
يمثل اس���تمرارا لمحاوالت طمسه والتعدي 

عليه، وفق اللجنة.

بتجويع الشعب الفلسطيني من خالل استمرار فرض االحتالل الحصار على غزة، قائال: 
»سينفذ صبُر المقاومة ومن حقها الدفاع عن شعبها«.

وبين ش���ّلح أن »ما يجري اليوم من مقاومة ضمن فعاليات مسيرات العودة واالشتباك 
الحاصل بكافة األدوات هي ضمن الوس���ائل الش���عبية للضغط على االحتالل، من أجل 
فك الحصار عن غزة، السيما وأن المقاومة لم تستخدم وسائل خشنة يمكن من خاللها 

ضرب مدن الكيان الصهيوني داخل فلسطين المحتلة«.
وأش���ار إلى أن »مس���يرات العودة وسيلة وخيار مشروع لش���عبنا الفلسطيني للمطالبة 
بحقوق���ه«، موضحًا أن »المعركة الرئيس���ية مع االحتالل ليس من أج���ل امتيازات ك�� 
»المنح���ة القطرية« أو إدخ���ال مواد البناء، والغ���ذاء، وإنما من أجل االع���داد والتجهير 

لمعركة تحرير فلسطين واالنتصار الكبير«.
واعتبر ش���ّلح أن »تشديد الحصار من قبل االحتالل عقب معركة سيف القدس ُيراد من 

خالله انتزاع اإلنجاز الكبير الذي تحقق في تلك المعركة«.
ولفت، إلى »قضاي���ا جانبية يطرحها االحتالل من أجل االلتفاف على ما تحقق عبر ربط 
إعادة االعمار بقضية الجنود األس���رى لدى المقاومة، والمماطلة في تنفيذ مطالب رفع 
الحصار، وتخفيف المس���اعدات اإلنس���انية التي تصل لغزة، وه���ذه ُكلها وفق ما أكد 

»شّلح« خطوات يسعى من خاللها االحتالل لتثبيت معادلة جديدة لصالحه«.
كما ش���دد على أن »المقاومة الفلسطينية ستدافع بكل قوة عن قواعد االشتباك التي 

فرضتها على العدو، والتي كان ثمنها دماء الشهداء في كل المعارك السابقة ».
وأكد ش���ّلح أن »معارك كثي���رة خاضتها المقاومة مع العدو، وق���د جرب ذلك من قبل، 

واالحتالل بات يعرف نوايا المقاومة وصدق ما تقول«.
وأضاف: أن »حكومة االحتالل الجديدة ضعيفة وهش���ة، وليس بمقدورها الصمود أمام 

المقاومة في غزة، خاصة أمام فصيلين كالجهاد اإلسالمي وحماس«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن االحتالل اإلس���رائيلي ي���وم أمس، عن اعتقاله 5 فلس���طينيين من 
النقب المحتل عام 1948 بدعوى ش���نهم هجمات خ���الل عدوانه األخير 

على قطاع غزة.
وذكر موق���ع »0404« العبرية أن جه���از األمن العام )الش���اباك( بالتعاون مع 
الشرطة اإلس���رائيلية اعتقل 5 فلس���طينيين من بدو النقب لمهاجمتهم 3 

سيارات إسرائيلية خالل أحداث وقعت ليلة 11 مايو.
وأوضح الموقع أن هذه الهجمات وقعت بالقرب من منطقة اللقية خالل عملية 

»حارس األسوار« على قطاع غزة.
وفي مايو الماضي ش���ن االحتالل اإلسرائيلي عدوانا على قطاع غزة استمر 11 
يوما متواصال، فيما اندلعت وألول مرة بالداخل المحتل مناوش���ات عنيفة بين 

الفلسطينيين واالحتالل خالل عدوان عسكري على القطاع.

االحتالل يعلن اعتقال 5 من 
فلسطينيي الداخل شنوا 
هجمات خالل عدوان غزة

»الخارجية«: الشروع بإقامة بؤرة استيطانية غرب جنين ضٌم تدريجي للضفة

مخطط تهويدي يستهدف مسجدًا تاريخيًا في حيفا

�صلح : معركتنا ..

اإ�صابات بالر�صا�ص  ..

عدنان: م�ؤ�صف  ..

الملطخ���ة ي���داه بدم���اء أبن���اء الش���عب 
الفلسطيني.

وق���ال القيادي عدنان في تصريح صحفي، 
يوم أم���س« كالم بينت أن ال عودة للعملية 
ل���كالم غانتس عن  السياس���ية ُيض���اف 
دع���م االحت���الل القتصاد الس���لطة، يؤكد 
أن االحتالل يريد األم���ن بعيدا عن األرض، 
وتؤكد هذه اللقاءات سعي السلطة الكبير 

للعودة للمفاوضات«.
وأضاف:« مؤسف أن ُتفَتح أبواب المقاطعة 
ألعداء شعبنا وُيرحب فيهم فيما ُتفتح لنا 

سجون السلطة وتداس أجسادنا فيها من 
أمنها وُيَتعرض فيها ألزواجنا وإخوتنا من 

نادوا بالحرية والكرامة!«.
 وبين القيادي عدنان أن االحتالل ال يهمه 
من قيادة الس���لطة س���وى تحقي���ق أمنه، 
وأن ذل���ك يظهر بتقدي���م االحتالل لوزير 
حربه وللمنس���ق ال���ذي يتدخ���ل في كل 
للجلوس  الفلس���طينيين  تفاصيل حي���اة 
مع قيادة الس���لطة، داعيا جماهير الشعب 
الفلس���طيني للتعبير ع���ن رفضهم لهذا 
اللقاء مع القتل���ة اإلرهابيين أمثال نفتالي 

بينت وغسان عليان وبيني غانتس.
يش���ار الى أن  مصادر عبرية  كشفت يوم 
أمس، عن لقاء جمع رئيس السلطة محمود 
عباس، في رام الله مع وزير جيش االحتالل، 

بني غانتس.
الجانبان  العبرية، بح���ث  للمص���ادر  ووفقًا 
القضاي���ا األمني���ة والسياس���ية والمدنية 
واالقتصادي���ة في الضف���ة الغربّية وقطاع 
غ���زة، والتي وصفها غانت���س كما جاء في 
الصحاف���ة العبرية بأنها »قضايا تش���كل 

الواقع« القتصاد السلطة.
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االستقالل/ وكاالت:
اكتشف ستة علماء من الدنمارك والسويد، من جامعة كوبنهاغن بالصدفة 

جزيرة جديدة بالقرب من غرينالند.
في البداية، توجهت مجموعة من العلم����اء للعمل في منطقة جزيرة أوداك، 
المعروفة منذ عام 1978، وكانت تعتبر أقصى ش����مال العالم. وفي السنوات 

الالحقة، اختفت الجزيرة، ولم يتمكن العلماء من العثور عليها.
هذا الصيف، هب����ط المتخصصون في الموقع وافترض����وا أنهم زاروا جزيرة 
أوداك، لكنهم قام����وا في وقت الحق بفحص اإلحداثي����ات بدقة ووجدوا أن 

الموقع الجديد يقع على بعد 780 متًرا شمال غرب أوداك.
كانت مس����احة الجزيرة التي تم العثور عليها )60 × 30( متًرا. كانت مغطاة 
 ،»Kekertak Avannarleg« بالحصى والطين. اقترح العلماء تسمية جزيرة
والت����ي ُترجمت من لغ����ة غرينالند على أنه����ا »األرض الواقع����ة في أقصى 
الشمال«. وأوضح الخبراء ظهور الجزيرة بسبب حركة الجليدية في المنطقة. 

ولم يربطوا االكتشاف باالحتباس الحراري.
في فبراير/ ش����باط 2020، تم اكتش����اف جزيرة جديدة على الساحل الغربي 
للقارة القطبية الجنوبية، وس����رعان ما اختفت بس����بب الجليد المتراكم في 

المنطقة.

اكتشاف جزيرة جديدة 
شمالي الكرة األرضية

 انطالق حملة تطعيم طلبة املدار�س �ضد فريو�س كورونا يف اخلليل

كانبرا/ االستقالل:
كش����فت ام����رأة أس����ترالية، كيف تحول����ت إلى 
مليونيرة، بعدما تركت عملها كمس����اعدة إدارية 
في ش����ركة خاصة، وبدأت بالعمل في أحد مناجم 

الذهب.
كان����ت ميالن����ي وود )45 عامًا(، م����ن مدينة بيرث 
األس����ترالية، تعم����ل ف����ي وظيف����ة روتينية، لم 
تحق����ق لها أيًا من طموحاته����ا التي طالما حلمت 
بتحقيقها، فاتخذت قرارًا صعبًا باالس����تقالة من 

وظيفتها وبدأت بالعمل في منجم للذهب.
وقالت ميالني لصحيفة ديلي ميل أستراليا: “ لقد 
ش����عرت بأني عالقة في مكاني، وال أحرز أي تقدم، 
وكنت من هواة المغامرة والتغيير وأردت أن أفعل 
شيئًا مميزًا. عندما ُعرضت علّي وظيفة في حقول 
الذهب في غرب أستراليًا، على بعد 10 ساعات من 

منزلي، لم أتردد في قبولها”
وأضاف����ت: “ تركت وظيفت����ي وانتقلت إلى بلدة 

نائية تبعد 900 كيل����و متر عن مدينتي، واعتقد 
الجميع بأنني مجنونة ألني تركت حياتي المريحة 
والعمل اآلمن، من أجل العمل في موقع بعيد وفي 

ظروف صعبة”
ف����ي أول ي����وم لها ف����ي العمل، ش����عرت ميالني 
بصعوب����ة العمل، وذلك ألنه عم����ل يهيمن عليه 
الذك����ور، ومع ذل����ك، قررت المض����ي قدمًا وتحدي 

جميع الصعوبات.
وبعد أس����بوع من انتقالها، وجدت ميالني بأنها ال 
تملك مكانًا للعيش ألن موقع المنجم الذي كانت 
تنام فيه، ُأجبر على اإلغالق إلى أجل غير مس����مى 
بس����بب وباء كورونا. وبداًل من العودة إلى المنزل، 
قررت البقاء والعيش من مدخراتها، وتعلم كل ما 

يمكنها معرفته عن تعدين الذهب.
في ظ����ل اإلغالق، اعتادت ميالن����ي أن تنام تحت 
عريشة خشبية في األشهر القليلة األولى، وعانت 
من ظروف س����يئة وخاصة في ظل درجات الحرارة 

العالية الت����ي تصل إلى 49 درج����ة مئوية. إال أن 
الظروف الصعب����ة لم تثنيها ع����ن المتابعة في 

تحديها.
وبعد فتح المنجم ثانية، ثابرت ميالني على عملها 
بجد، حيث كان����ت تبدأ بالعمل ف����ي المنجم في 
السادسة والنصف صباحًا حتى الرابعة والنصف 
مساء، وكانت تش����عر بالسعادة عندما تعثر على 

الذهب تحت األرض.
وبعد 16 ش����هرًا من العمل ف����ي المنجم، جمعت 
ميالني ماليي����ن الدوالرات، وهي تدير اآلن منجمًا 
صغيرًا خاصًا بها. وأكدت ميالني على أنها أثبتت 
بأن النساء يمكنهن ممارسة أعمال الرجال أيضًا، 
وأنه����ا تخط����ط لتوظيف المزيد من النس����اء في 

منجمها.
كم����ا تنوي ميالني الحصول على المزيد من عقود 
إيج����ار التعدين التي تمنحها الحق في التنقيب 

عن المعادن في مناطق معينة.

تترك وظيفتها للعمل في منجم فتتحول إلى مليونيرة

كييف/ االستقالل:
 قال وزير العدل األوكراني دينيس ماليوس���كا، إنه وافق على توظيف امرأة تقضي 

عقوبة بالسجن مدى الحياة، لتعمل في وزارة العدل.
وكتب ماليوس���كا على صفحته في فيس���بوك: "لقد وافقت على قبول امرأة محكوم 
عليها بالمؤبد، للعمل في الوزارة. وهي تعمل بش���كل طبيعي وجيد. صاحب العمل 
والموظف سعيدان". ويرى الوزير، أنه يجب أن يعمل كل القادرين على ذلك، وال يجوز 

أن يبقى أحد عالة على الدولة.
وأض����اف الوزير: "في حالة الس����جناء المحكوم عليهم بالس����جن المؤبد، يعتبر 
توظيفه����م ليس فقط منحهم فرصة الحص����ول على لقمة العيش بجهدهم 
بل وإعادة تأهيلهم اجتماعيا، وهو ما يعتبر الهدف الرئيسي الذي يتم إنفاق 
الملي����ارات من أموال دافعي الضرائب من أجله. من أجل توفير األمن لنا ولكم". 
في وقت س����ابق، وافقت حكومة أوكرانيا، على مش����اريع قوانين قدمتها وزارة 
العدل حول األش����كال البديل����ة للعقوبات، التي يفترض أنها ستس����اعد على 

تقليل عدد األشخاص في السجون.

وزير العدل بأوكرانيا يعلن توظيف 
امرأة محكوم عليها بالمؤبد

لندن/ االستقالل:
كشفت سيدة بريطانية كيف علمت أن ابنها العاشق لفنون الدفاع عن النفس 
يعاني من حالة خطيرة في العمود الفقري بعد تلقيها رس���الة على إنستغرام 

من امرأة غريبة.
روبن دوجيرتي البالغ من العمر 10 سنوات، هو بطل العالم ست مرات في الجيو 
جيتسو والكيك بوكس���ينغ، ويتم تحميل صور له وهو يتنافس ويتدرب على 

صفحته على إنستغرام التي تديرها والدته لورا ديكنسون.
وقالت لورا )40 عامًا( إنها تلقت في أحد األيام رسالة من امرأة تعتقد أن روبن قد 
يكون مصاًبا بالجنف، ورغم أنها لم تأخذ الرس���الة على محمل الجد في البداية، 
إال أنها قررت أن تعرض ابنها على طبيب عظام، حيث تم تشخيص إصابة روبن 

بعد ذلك بالجنف، وهي حالة يلتف فيها العمود الفقري وينحني إلى الجانب.
وقالت لورا إنها كانت قلقة للغاية عندما سمعت التشخيص ألول مرة، وأضافت 
»كنت أفكر فقط في أسوأ السيناريوهات، مثل أنه لن يكون قادًرا على المشي، 

وسيخضع لعملية جراحية، ولن يكون قادًرا على ممارسة الرياضة مرة أخرى«.
روبن، الذي بدأ ممارس���ة رياضة الجيو جيتس���و عندما كان في الرابعة من عمره، 
كان محظوًظا ألن القدر س���خر امرأة لترسل رس���الة إلى والدته، ويمكن لألطباء 
اآلن مراقب���ة كيفية نموه وتطور عموده الفقري حتى يتمكنوا من التدخل، ربما 
باس���تخدام دعامة، لمنع عموده الفقري من االنحناء بش���كل كبير. وفي الوقت 
الحالي، يمكن للطفل مواصلة رياضة المالكمة، لكن ممارس���ته للجيو جيتسو، 
معلقة بينما ينتظر نتائج االختبارات األخرى، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

برازيليا/ االستقالل:
حصل رجل بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 
على 5 جرعات من 3 أنواع مختلفة من لقاحات 

كوفيد 19 في غضون 10 أيام فقط.
ووفقا للس����جالت الرسمية، بدأ الرجل الذي لم 
يكش����ف عن اسمه الحصول على لقاح كورونا 
في مايو واس����تمر في تلقي لقاحات جديدة 
حتى يونيو إلى أن تم اكتشاف األمر أخيرا من 
قبل الموظفين ف����ي مركز التطعيم في وقت 
سابق من هذا الشهر أثناء محاولته الحصول 

على اللقاح للمرة السادسة.
وتظهر السجالت التي حصلت عليها وسائل 
اإلع����الم البرازيلية أن الرج����ل حصل على أول 

جرع����ة من لقاح "فايزر" ف����ي 12 مايو، وحصل 
على الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" في 
5 يونيو، والجرعة الثالثة من لقاح "كورونافاك" 
في 17 يونيو، والجرعة الرابعة من "فايزر" في 
9 يوليو، والجرعة الخامس����ة من "كورونافاك" 

في 21 يوليو.
وفي البداية اعتقدت الس����لطات أن سجالت 
التطعي����م للرجل كانت مجرد خلل في النظام 
األساسي عبر اإلنترنت، لكن التحقيق األولي 
ال����ذي أجرت����ه إدارة الصحة البلدي����ة في ريو 
كشف أن هذا لم يكن نوعا من خطأ التسجيل.

كم����ا قال����ت إدارة الصح����ة البلدي����ة: "يجري 
التحقي����ق ف����ي القضية لتحديد م����ا إذا كان 

الفشل في تسجيل الجرعات السابقة للرجل 
في النظام، أو بعض المخالفات األخرى".

وحس����ب "Oddity Central" تأت����ي ه����ذه 
الواقع����ة في وقت تتعامل في����ه البرازيل مع 
نقص خطير في اللقاحات، إذ ينتظر ماليين 

األشخاص الحصول على جرعتهم األولى.
وبينما يتم اإلبالغ عن حاالت األشخاص الذين 
تلقوا جرعتهم الثالثة من قبل وسائل اإلعالم 
البرازيلية، هذه هي المرة األولى التي يحصل 
فيها ش����خص عل����ى 5 جرعات م����ن 3 أنواع 

مختلفة من اللقاح.
جدي����ر بالذكر أن الرجل المجهول صاحب ال�5 

تطعيمات يتمتع بصحة جيدة.

 القاهرة/ االستقالل:
توفي ش���اب مصري ف���ي الثالثين من 
عمره بعد أن س���قط من الطاب���ق الرابع 
وه���و نائم بمدينة العاش���ر من رمضان 

بمحافظة الشرقية.
وكش���فت التحري���ات أنه “أثن���اء قيام 
المتوف���ي م���ع مجموعة م���ن أصدقائه 
بالنوم أعلى س���طح العمارة بالدور الرابع. 

هربًا من حرارة الج���و، وتبين عدم وجود 
سور لسقف العقار فسقط جثة هامدة، 
بالواقع���ة وإخطار  وتم تحري���ر محضر 

النيابة العامة”.

يكتشف إصابته بمرض خطير برازيلي يتطعم بـ 5 جرعات من 3 أنواع مختلفة من لقاحات كورونا
بسبب رسالة على إنستغرام

هربًا من الحّر.. مصري يسقط من الطابق الرابع أثناء نومه


