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غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي داود شهاب، أمس 
الثالثاء، أن غزة ليس س���احة للرماية لجنود االحتالل وقواته، 
مش���ددًا على أن المقاومة تقف بالمراص���د وجاهزة للرد على 
أية حماقة بحق المتظاهرين أو أي انتهاك لقواعد االشتباك 
المعمول���ة بها ف���ي القطاع. وقال ش���هاب ف���ي تصريحات 
إعالمي���ة أمس: »إن أي ع���دوان بح���ق المتظاهرين لن يكون 

عدوانًا مجانيًا و كل ش���يء سيكون له ثمن كبير على الجبهة 
الصهيونية وعلى الداخل المحتل«، مؤكدًا بأن حالة االشتباك 
مع االحتالل مس���تمرة ولن تتوقف حتى يرفع  االحتالل يده 
عن التحكم بحياة الناس وتحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني 
في القط���اع. وأض���اف : »أن حملة جنود االحت���الل للمطالبة 
بمنحهم صالحيات واس���عة في إطالق النار على حدود قطاع 

غزة هي محاولة لترميم النفسية المهزومة لدى الجنود«. 

شهاب: غزة ليست ساحة للرماية والمقاومة 
جاهزة للرد على أية حماقة بحق المتظاهرين

غزة- القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب ع���دد من المواطنين، مس���اء أمس الثالثاء، 
جراء قم���ع قوات االحتالل اإلس���رائيلي، لفعاليات 
“اإلرباك الليلي” على حدود قطاع غزة، والتي تجري 

للي���وم الرابع عل���ى التوالي، فيما اقتحم عش���رات 
المبارك،  األقصى  المس���جد  باحات  المستوطنين، 
وأدوا طقوس���ا تلمودي���ة اس���تفزازية بحمايٍة من 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي. وأفادت وزارة الصحة 

الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة ثالثة مواطنين 
فلس���طينيين، بالرصاص الح���ي، وصفت حالتهم 

باالختناق  والعش���رات  بالمتوسطة، 
خالل قم���ع االحتالل مئات الش���بان 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«.. 

اإ�شابات بقمع الحتالل فعاليات الإرباك الليلي �شرق الربيج
غزة/ االستقالل: 

أعلن أحد عناصر وحدات اإلرباك الليلي على السلك الزائل لقطاع غزة، مساء أمس 
الثالثاء، أن الخميس القادم سيش���هد كتلة بش���رية هائلة على طول األسالك 
الزائلة للقطاع. وأفاد "أبو محمد"، في تصريحات إذاعية، أن هذا القرار يأتي ضمن 

وحدات اإلرباك الليلي: كتلة بشرية 
هائلة على طول حدود غزة غدًا

هيئة مقدسية تحذر من مخططات 
لالحتالل تستهدف جسر باب المغاربة

سفير البحرين لدى 
االحتالل يصل »تل أبيب« 

ويتسلم مهامه

هآرتس: بينيت يضع ثالثة 
شروط إلعادة إعمار قطاع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، أمس الثالثاء، من مغبة 
مضي االحتالل في الخطط التي تستهدف جسر باب المغاربة في مدينة القدس المحتلة، 
معتبرًا ذلك مقدمة لفرض سياس����ات احتاللية تفضي لتعزيز مخطط التقسيم المكاني 

تحليل: السالم االقتصادي »وصفة« واشنطن 
لتقوية السلطة وتعزيز التنسيق األمني 

غزة/ سماح المبحوح:
اتفق محلالن في الشأن السياسي أن الخطة التي تسعى 
أمريكا لتدشينها بين السلطة الفلسطينية و»إسرائيل« 

تعني انسدادًا في المس���ار الوطني والسياسي والتوجه 
إلى المس���ار االقتصادي واألمني، مشددين 
على أن الخطة تخال���ف اإلجماع الوطني وما 

وقفة للفصائل بغزة لمطالبة السلطة 
بإعــادة رواتــب األســرى المقطوعــة

رام الله/ االستقالل: 
ارتفع ع���دد األس���رى المضربين عن الطعام في س���جون 
االحتالل إلى سبعة، بعد انضمام األسير شادي أبو عكر )37 

عامًا( م���ن مخيم عايدة في بيت لحم، لإلضراب منذ 7 أيام، 
رفضا العتقاله���م اإلداري. وأوضحت هيئة 
ش���ؤون األس���رى والمحررين، في بيان لها، 

ارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

غزة/ االستقالل: 
طالبت فصائ����ل المقاومة ووزارة األس����رى والمحررين في 
غزة، أمس الثالثاء، الس����لطة الفلس����طينية بإعادة رواتب 

األس����رى المقطوع����ة رواتبهم منذ س����نوات، معّبرين عن 
تضامنه����م ووقوفه����م خل����ف قضيتهم 
اإلنس����انية واألخالقية. جاء ذلك في ختام 

5 وفيات و2466
 إصابة جديدة بكورونا 

في الضفة وغزة

الخليل/ االستقالل:
قالت مصادر عبرية، الثالثاء، إن قوات االحتالل "اإلس����رائيلي" 
اعتقلت مواطنين اثنين من بلدة س����عير ف����ي الخليل جنوبي 

االحتالل يعتقل فلسطينيين من الخليل بزعم 
إصابتهما جنديًا بالرصاص خالل العدوان على غزة

أنهار الديك: جسدي منهك وأستمد قوتي من دعمكم
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) APA images (   فعاليات �لإرباك �لليلي �سرق �لربيج و�سط قطاع غزة �أم�س
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غزة/ االستقالل: 
أك���د أحمد المدل���ل القي���ادي في حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي أمس الثالث���اء، أن لقاء رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس ووزي���ر الحرب "اإلس���رائيلي" بيني 
غانتس والذي ما يزال صداه مستمرًا يعد استخفافًا 
بتضحيات شعبنا، معتبرًا أنه ال يمكن ألحد أن يقبل 
بهذه اللق���اءات التي كانت مع مج���رم حرب، ويداه 
ملطختان بدماء أبناء ش���عبنا في الضفة وغزة وكل 

مكان في فلسطين.
وشدد المدلل خالل تصريحات اذاعية، على ضرورة 
أن يعل���و صوت ال���كل الوطني لرف���ض مثل هذه 
اللقاءات، لكونها باطلة ولصالح االحتالل ولن تجلب 

لنا إال مزيدًا من الدمار والضياع.
وقال المدلل:" إن كل من يعتقد أن هناك جسور ثقة 
بيننا وبين االحت���الل الغاصب فهو واهم، والهدف 
الرئيس���ي من زيارة غانتس لرام الله هو تس���ويق 

نفس���ه أمام االحتالل واألمريكان كونه يدرك تمامًا 
دور السلطة في تحويلها للمواجهة."

واعتبر المدل���ل، أن ما ُيحاك ض���د قضيتنا مؤامرة 
والخيار االقتصادي خيار فاش���ل وال يمكن لشعبنا 
المساومة على حقوقه وثوابته، مشددًا على ضرورة 
أن تكون هن���اك وحدة حقيقي���ة، وأن يتم تنفيذ 

قرارات المجلس���ين واللجن���ة التنفيذية في قطع 
العالقات مع االحتالل.

وتاب���ع: "كان األول���ى م���ن عب���اس أن يلم الش���مل 
الفلس���طيني وأن يضع يده في يد األمناء العامين 
للفصائل الفلسطينية في سياق هذا التغول على 
مقدس���اتنا وش���عبنا" ألن المرحلة التي نعيش���ها 
تحت���اج تطبيق كل اتفاقيات الحوار الفلس���طيني 
وتجس���يد الوحدة، مطالب���ًا عباس بع���دم الهروب 
للخلف، وعدم المراهنة عل���ى التحركات األمريكية 
وتوجيه البوصلة للوحدة الفلس���طينية على أساس 

المقاومة.
وج����دد المدلل تأكيده عل����ى أن العالقة مع العدو 
المج����رم عالقة الصدام والصراع، حتى اس����ترداد 
كاف����ة الحقوق، مح����ذرًا عباس من الع����ودة لمربع 
المفاوض����ات وخاص����ة أنها الس����بب ف����ي ضياع 

القضية الفلسطينية .

القيادي المدلل: الخيار االقتصادي فاشل وال يمكن لشعبنا المساومة على حقوقه وثوابته

غزة/ االستقالل: 
أعلن أحد عناصر وحدات اإلرباك الليلي على السلك الزائل لقطاع غزة، مساء أمس 
الثالثاء، أن الخميس القادم سيش���هد كتلة بش���رية هائلة على طول األسالك 

الزائلة للقطاع.
وأفاد "أب���و محمد"، في تصريحات اذاعية، أن هذا الق���رار يأتي ضمن فعاليات 
اإلرباك الليلي؛ لتشكيل ضغط على االحتالل اإلسرائيلي، لتحقيق أهدافنا، وهي 

العيش بكرامة كباقي شعوب العالم، وكسر الحصار الظالم.
وتابع في رس���الة وجهها إلى االحتالل أن "س���يف القدس لن يغمد في صدور 
الش���باب الثائر الذين يضحون بأوقاتهم وعمرهم فداء لهذه األرض المباركة، 
وللمطالبة بكس���ر الحصار الظالم على القطاع". وزاد: "ما يزال في جعبتنا الكثير 
للضغط على هذا االحتالل، فحتى هذه اللحظة لم تدخل الميدان س���وى وحدة 
اإلرباك الليل���ي، وهناك العديد من الوحدات الجاه���زة لدخول الميدان لتقّض 

مضاجع االحتالل، ومن خلفنا مقاومة تحمي الشباب الثائر".

وحدات اإلرباك الليلي: كتلة بشرية 
هائلة على طول حدود غزة غدًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر رئيس الهيئة المقدس����ية لمناهضة التهويد، ناصر 
الهدمي، أمس الثالثاء، من مغبة مضي االحتالل في الخطط 
التي تس����تهدف جس����ر باب المغاربة في مدينة القدس 
المحتل����ة، معتبرًا ذلك مقدمة لفرض سياس����ات احتاللية 
تفضي لتعزيز مخطط التقسيم المكاني للمسجد األقصى.

وش���دد الهدمي على أن جس���ر باب المغاربة معلم أثرى 
يح���وي تحته آثارًا أيوبية مملوكي���ة وعمل االحتالل على 
تدميرها من خالل حفريات مستغال بعض مواسم الثلوج 
قبل س���نوات. ولفت إلى أن االحتالل رف���ض مرارا ترميم 
الجسر وفضل إزالة الركام وبناء جسر خشبي فوقه وهو ما 
يتم من خاللها عبور ودخول المستوطنين ويقتصر العبور 
من خالله عليهم فقط. وأكمل:" يعي االحتالل أن منطقة 
باب المغاربة س���اخنة ويتأثر فيها الش���ارع المقدس���ي 
ودائما تؤدي لمواجه���ات ولذلك يتعامل االحتالل بحذر 

من خالل جس نبض الشارع المقدسي". 
ورأى الهدمي ب���أن االحتالل يحاول أن يروج لفكرة تغيير 
واقع الجس���ر من خالل���ه ادعائه بأنه يرم���م ويضع ألواحًا 

خش���بية صالحة بدل التالفة إال أن األطماع أكبر من ذلك 
فهو يرى ضرورة إزالة كل التلة الموجودة أس���فل الجسر 
من أجل توس���عة س���احة البراق ومن ثم توسعة المكان 

المخصص لصالة النساء اليهوديات.
وبحس���ب الهدمي فإن س���لطات االحتالل وفي حال أنها 
اس���تطاعت أن تزي���ل كل التلة في ب���اب المغاربة فهي 
فعال حققت مرادها بتوس���يع الساحة المخصصة لصالة 

المستوطنين وهذا هو الهدف الكبير اآلني لها.
وذكر الهدمي بأن حكومة االحتالل تتحين الفرص وتنتظر 
اللحظ����ة للقيام بتنفي����ذ مخططاتها االس����تيطانية دون 
الوصول إلى مواجهة شعبية في مدينة القدس وقد تمتد 
لخارجها فهي تدرك بان مثل هذه القضية تمس بالمسجد 
األقصى المبارك ووضعه القائم . وكشف الهدمي عن وجود 
اقتراح احتاللي ببناء جسر فوالذي بباب المغاربة يستطيع 
تحمل دخول آليات للمسجد األقصى المبارك وهذا يعني 
تحمل دخول أع����داد كبيرة من المقتحمين ولكنها تنتظر 

الفرصة الشعبية والسياسية المناسبة.
وبحس���ب الهدمي فإنه إذا تم تغيير هذا الجس���ر فهذا 

يعني تنفيذ اقتحامات كبيرة جدا وسهولة دخول آليات 
لس���احات المس���جد األقصى، وهذا يمثل أهدافًا خطيرة 

لالحتالل وقد يكون بداية تطبيق التقسيم المكاني.
وي���رى الهدمي بأن م���ا يجري هو فعليا ضمن مس���اعي 

التقسيم المكاني التي يسعى االحتالل لفرضها.
وتاب���ع:" التقس���يم المكاني بدأ فعال باقتس���ام ما تحت 
األرض من خالل حفر أنفاق تحت البلدة القديمة وفتحات 
باتجاه المسجد األقصى المبارك وال يسمح ألي فلسطيني 

دخولها وهذا التقاسم ما تحت األرض".
وتابع:" ما يظهر فوق السطح من خالل ما يجري في بوابة 
باب المغاربة والصلوات التلمودية في المس���جد األقصى 
ومنع اإلعمار في المنطقة الش���رقية وما يجري في مصلى 
باب الرحم���ة وخصوصا كون له بوابة خارجية يس���تطيع 
اليه���ود اقتحامها م���ن خالله هو فعليا ب���وادر حقيقية 

لفرض التقسيم المكاني بحسب الهدمي".
ومنذ أي���ام، تواصل س���لطات االحتالل أعم���ال الترميم 
والتوسعة في جس���ر المغاربة لزيادة قدرته على تحمل 

أكبر عدد من المقتحمين للمسجد األقصى.

هيئة مقدسية تحذر من مخططات لالحتالل تستهدف جسر باب المغاربة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وصل الس���فير البحريني لدى االحتالل اإلس���رائيلي خالد الجالهمة أمس 
الثالثاء، إلى )تل أبيب(، وتسلم مهامه بشكل رسمي، وذلك ضمن تطبيع 

العالقات بين الجانبين.
وأكدت هيئة البث اإلس���رائيلية "كان"، وص���ول الجالهمة إلى )تل أبيب(، 
لتس���لم مهامه كس���فير عربي رابع، من بين الدول المطبعة مع االحتالل 

اإلسرائيلي.
وفي وقت س���ابق من يوم أمس، قال الجالهمة، عبر تويتر: "يس���عدني أن 
أعلن أنني س���أصل إلى مدينة تل أبيب الي���وم )أمس( لبدء مهامي كأول 

سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".
وأض���اف باللغات العربية والعبرية واإلنجليزية: "يش���رفني أن أكون جزءًا 
من تحقيق رؤية س���يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى )..( 

للتعايش السلمي مع جميع الدول".
وباللغتين العبرية والعربية، عّلق وزير الخارجية اإلس���رائيلي يائير البيد، 

عبر تويتر، مخاطبا السفير البحريني: "مرحبا بك في إسرائيل".

سفير البحرين لدى االحتالل 
يصل »تل أبيب« ويتسلم مهامه

القدس المحتلة/ االستقالل: 
التقى وزير الدفاع، بني غانتس، ليلة األحد- االثنين 
في رام الله، مع رئيس السلطة محمود عباس. وهو 
اللقاء الرس���مي األول لوزير إس���رائيلي مع الرئيس 
الفلس���طيني منذ الع���ام 2010. ت���م إبالغ رئيس 

الحكومة، نفتالي بينيت، مسبقًا عن اللقاء.
 واالثنين، قال مصدر في حاشية بينيت بأنه “ليس 
هناك أي عملية سياس���ية مع الفلسطينيين ولن 
تكون. األمر يتعلق بلقاء مرتبط بقضايا يومية بين 

جهاز األمن والسلطة الفلسطينية”.
 وقال غانتس خالل اللقاء للرئيس عباس: إسرائيل 
مس���تعدة للقيام بعدة خط���وات لتعزيز اقتصاد 

السلطة الفلسطينية".
وأش���ارت الصحيفة ان غانتس وعب���اس بحثا في 
“تشكيل الوضع األمني والمدني واالقتصادي في 

الضفة الغربية وغزة”.
وش���ارك في اللقاء أيضًا منسق أعمال الحكومة في 
“المناطق” الضفة الغربية غس���ان عليان، والوزير 
الفلس���طيني للش���ؤون المدنية حس���ين الشيخ، 

ورئيس المخابرات العامة الفلس���طينية ماجد فرج. 
وتضم���ن الجزء األخي���ر لقاء بي���ن غانتس وعباس 
عل���ى انفراد. قال غانتس إن���ه اتفق مع عباس على 
سلسلة خطوات اس���تهدفت التخفيف من األزمة 
االقتصادية في الس���لطة وتعزيز التنسيق األمني 
بينها وبين إس���رائيل.  وحسب غانتس، اتفقا على 
تس���وية مكانة آالف الغزيين الذين يعيشون في 
الضفة الغربية ومواطنين من دول أجنبية متزوجين 
من فلسطينيات من س���كان الضفة، الذين ليست 
لهم إقامة. ستتم التسوية حسب معايير ستحدد 

ألشخاص كبار في السن فقط. 
ف���ي الع���ام 2007 و2008، ف���ي أعق���اب نض���ال 
جماهيري لعائالت والتماسات قدمتها “موكيد” 
للدفاع عن الفرد، صادقت "إس���رائيل" ولمرة واحدة 
على تسوية مكانة ولم شمل لحوالي 32 ألف عائلة، 
“كبادرة حس���ن نية لمحمود عب���اس”. ومنذ ذلك 
الحين، باس���تثناء حاالت اس���تثنائية جدًا، بقي لّم 

شمل العائالت في الضفة وغزة مجمدًا.
وأضاف غانت���س بأنه اتفق مع عب���اس أيضًا على 

إعطاء قرض للس���لطة بمبلغ نصف مليار ش���يكل، 
سيتم تس���ديده من أموال المقاصة التي تحولها 
إسرائيل للس���لطة بدءًا من حزيران 2022 )القصد 
هو عائدات أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل 
من الفلس���طينيين والتي تبلغ 9 مليارات ش���يكل 
في الس���نة(. إضافة إلى ذلك، كرر غانتس مصادقة 
الحكومة على إضافة 15 ألف تصريح عمل لسكان 

السلطة و1000 عامل لفرع السياحة. 
وقال غانتس أيضًا إنه تم االتفاق على إعطاء حوالي 
1000 تصريح بناء للفلسطينيين في مناطق “ج”.

 حس���ب أقوال غانتس، لم يكن هدف اللقاء الدفع 
قدم���ًا بالعملية السياس���ية، بل لبن���اء الثقة بين 

"إسرائيل" والسلطة وتعزيز العالقات بينهما. 
وج���رى اللقاء بين غانتس وعباس في أطار لقاء بين 
بينيت والرئيس األمريكي بايدن، يوم الجمعة الذي 
أوض���ح فيه بينيت بأنه ال ينوي الدفع قدمًا بعملية 
سياس���ية مع السلطة الفلس���طينية في الظروف 
السياس���ية الحالي���ة، لكن���ه يصمم عل���ى القيام 
بخطوات اقتصادية إزاء الس���لطة الغارقة في أزمة 

اقتصادية عميقة.
أم���ا في موض���وع الطلبات األمريكية إلع���ادة إعمار 
القطاع، فق���د وضع بينيت ثالثة ش���روط لموافقة 
"إسرائيل" في هذا الموضوع: وقف إطالق الصواريخ 
من القطاع، ووقف تهري���ب الصواريخ إلى القطاع، 

وحل قضية األسرى والمفقودين اإلسرائيليين. 
وحسب أقوال مصدر سياسي، إذا تم تحقيق هذه 
الش���روط ف�”س���تكون الس���ماء هي الحدود”. كما 
طرح ف���ي المحادثات أيضًا مبادرة اإلدارة األمريكية 
إلع���ادة فت���ح القنصلي���ة األمريكية ف���ي القدس 
لتقديم الخدمات للفلسطينيين. وتولد لدى مصادر 
فلسطينية انطباع بأن بينيت في الحقيقة يعارض 
فت���ح القنصلية، ويعتبر الخطوة مدخاًل لتقس���يم 
مس���تقبلي للقدس، لكنه لن يمن���ع ذلك إذا قررت 

اإلدارة القيام بذلك في نهاية المطاف.
مثلما كش���ف ف���ي “هآرتس”، فإن ش���خصيات 
كبيرة في الس���لطة الفلس���طينية نقل���ت لإلدارة 
األمريكي���ة قائم���ة بالمطال���ب السياس���ية التي 
يمكن الدفع به���ا قدمًا حتى بدون إجراء مفاوضات 

علنية. بدأت "إس���رائيل" بإجراءات من بين الطلبات 
الفلسطينية، منها إعطاء آالف تراخيص البناء في 
القرى الفلس���طينية وتخصيص 15 ألف تصريح 
عمل إضافي لعمال فلس���طينيين في إس���رائيل. 
وثيقة المطالب الفلس���طينية حول���ت قبل ثالثة 
أشهر تقريبًا، وتش���مل حوالي 30 اقتراحًا تتناول 
إعادة ترميم صالحيات الحكم للس���لطة وتحسين 
االقتصاد الفلس���طيني واالهتمام بمستوى حياة 
الس���كان. مصدر مطلع عل���ى ه���ذه العملية، قال 
للصحيفة بأن السلطة وحكومة بينيت-لبيد واإلدارة 
األمريكية، يقدرون بأنه ال يمكن الدفع قدمًا بعملية 
سياس���ية علنية جوهرية بي���ن الطرفين في هذه 
المرحل���ة، وأن جزءًا من المبادرات التي حولت يمكن 
دفعها قدمًا من “تحت الرادار”. “للجميع مصلحة 
للحفاظ على عدم كشفها علنًا. وحتى لو كان يمكن 
تحقيق جزء فقط من هذه الخطوات، على األقل في 
المجاالت المدنية، فهذا س���يمنح الفلس���طينيين 
إنجازات وسيحسن حياتهم اليومية”، قال المصدر 

في حينه.

هآرتــس: بينيت يضــع ثالثــة شــروط إلعــادة إعمــار قطــاع غــزة
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لندن/ االستقالل: 
أك���دت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن اغتيال أجهزة 
الس���لطة للناشط السياس���ي المعارض نزار بنات في 24 
حزيران 2021، كش���ف عن تواطؤ الس���لطة مع االحتالل 
اإلس���رائيلي في الذهاب إلى نهج االستبداد المتزايد من 

أجل سحق المعارضة.
وذك���رت الصحيفة في تقرير نش���رته أم���س الثالثاء، أن 
حادثة االغتيال كانت نقطة تحول عميقة س���لطت الضوء 
على وحشية السلطة الفلس���طينية، الفتة الى أن حادثة 
االغتي���ال لم تأخذ الصدى الكبير في س���اعتها، بس���بب 
العدوان اإلس���رائيلي األخي���ر على قطاع غزة وتش���كيل 
حكومة جديدة لدى االحتالل، لكنها عادت حاليا للواجهة 

الدولية بشكل قوي.
وبحس���ب الصحيفة، ف���إن ممثلي حركة فتح والس���لطة 
الفلس���طينية، لم يردوا على طلبات متكررة للحصول على 
مزيد م���ن المعلومات فيم���ا يتعلق بالظ���روف المحيطة 
باغتي���ال بنات، كم���ا لم يعلق���وا على النهج الوحش���ي 
المتصاعد، بما في ذلك التحرش الجنسي، الذي استخدمه 
عناصر األجهزة األمنية بلب���اس مدني لقمع االحتجاجات 
الت���ي اندلعت بع���د اغتيال بن���ات في الضف���ة الغربية 

المحتلة.
وأشارت الصحيفة الى أنه منذ تولي عباس زمام األمور في 
السلطة الفلسطينية منذ عام 2005، ظهرت طبقة حاكمة 
فاسدة وغير فعالة، وهي طبقة "منشغلة بشكل متصاعد 

بالصراعات الداخلية حول من سيخلف الرئيس".
ونوه���ت الى أنه بالرغم من ذل���ك فإن نظام عباس يتمتع 

بدعم قوي من "إس���رائيل" والمانحي���ن الغربيين، الذين 
يرون في السلطة خيارا أفضل من حركة حماس، ويخشون 

من حدوث فراغ في السلطة«.
وأضاف���ت: على الرغ���م من اعتذار الس���لطة ع���ن مقتل 
بن���ات، ووعدها بإجراء تحقيق داخل���ي بالخصوص، إال أن 
المظاهرات االحتجاجية في الضفة قوبلت بعنف ش���ديد 
من ضب���اط األجهزة األمني���ة وأنصار حرك���ة فتح بلباس 

مدني، باستخدام العصي الخشبية والحديدية".
وتابعت: "مع نهاية األس���بوع الماضي، اعتقلت الس���لطة 
أكثر من 30 ش���خصا من بينهم نش���طاء وأسرى محررون 
وصحفي���ون وش���عراء وأكاديميون، ت���م احتجازهم في 

ظروف سيئة.
وختمت الصحيف���ة تقريرها بالق���ول: إن الغضب العام 
من إخفاقات الس���لطة العديدة يتنام���ى، ولكن بداًل من 

االعتراف بأي خطأ، يبدو أن الس���لطة وفتح تضاعفان من 
القمع والترهيب.

وكانت دراس���ة نش���رها معهد دراس���ات األم���ن القومي 
اإلسرائيلي، رصدت حالة الغضب الشعبي المتصاعد في 
الضفة الغربية احتجاجًا على سياسات السلطة وأجهزتها 

األمنية وقادتها.
وأوضحت الدراسة التي قدمها الخبير األمني اإلسرائيلي 
يوهانان تزوريف أن مكانة عباس والسلطة الفلسطينية 
في تدهور مستمر، والغضب العام يتواصل، وتزداد عدم 
الثقة بأجهزة الس���لطة، ناهيك عن فس���اد تلك السلطة 
وتحديدًا بعد معركة سيف القدس واغتيال الناشط نزار 

بنات.
وبينت أن االحتجاجات ليس���ت مج���رد انتقاد يهدف إلى 
إح���داث تغيير في بع���ض السياس���ات، أو وقف بعض 
اإلج���راءات الت���ي تق���وم الس���لطة الفلس���طينية، وإنما 
احتجاج���ات على اس���تمرار مجمل سياس���ات الس���لطة 

الفلسطينية في شكلها الحالي.
ورأت الدراس���ة أن إلغ���اء انتخابات المجلس التش���ريعي 
الفلسطيني في أبريل 2021 كشف للجمهور الفلسطيني 
العبث السياس���ي ال���ذي ينتهجه الرئي���س عباس منذ 
انتخاب���ه رئيس���ًا ع���ام 2005، والذي يتمثل بالتنس���يق 
األمني. واعتبرت الدراس���ة أن الجمهور الفلسطيني يرى 
سياس���ات عباس أنها ضعيفة وخانعة، مش���يرة إلى أن 
اغتيال نزار بنات في 24 يونيو 2021 فاقم الغضب تجاه 
السلطة، وقد شهدت الفترة التي تلت اغتياله اعتداءات 

من قبل أجهزة السلطة على المتظاهرين.

الغارديان: اغتيال نزار بنات كشف تواطؤ السلطة مع االحتالل

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس 
الثالثاء، حملة اعتقاالت واس����عة في الضفة 

الغربية المحتلة.
واقتحم����ت ق����وة عس����كرية تابع����ة لجيش 
االحتالل حي اإلرس����ال شمالي مدينة رام الله، 
واعتقلت الش����اب عمر شاهين خالل مداهمة 
منزله وتفتيشه، ثم نقلته إلى جهة مجهولة.

وفي الخليل؛ اعتقلت قوات االحتالل خمس����ة 
مواطنين من الخلي����ل، بينهم هيام الرجوب، 

زوجة األسير سليم يوسف الرجوب.
واقتحم جنود االحتالل مخيم العروب شمالي 

الخلي����ل، واعتقل����وا الش����ابين ط����ارق جوابرة 
إيهاب ومحمد  والش����قيقين  ومحمد جوابرة، 

الجندي، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وفي بيت لح����م؛ اعتقل االحتالل عادل نواورة 
عقب اقتح����ام منزله بش����ارع الصف وس����ط 
المحافظة، والشاب أنس ديرية من بلدة بيت 
فج����ار جنوًبا، ورائد ش����عيبات م����ن بلدة بيت 

ساحور شرًقا.
وداهم���ت ق���وات االحتالل منزل الش���اب 
حس���ن ش���وكة في بي���ت لحم، وس���لمته 
بالًغا بضرورة مراجع���ة مخابراتها، ونصبت 
عدة حواجز عس���كرية على مداخل الخليل 

وبلدتي سعير وحلحول.
واعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان من بلدة 

دير استيا شمال غرب سلفيت.
وأفاد رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان أن 
قوات االحتالل اقتحمت البلدة فجرًا، وداهمت 
عدة منازل وفتش����تها وحطم����ت محتوياتها، 
واعتدت على الش����اب محمد طايل أبو فارس 

وتسببت بكسر في يده.
واعتقلت قوات االحتالل كال من محمود طايل 
أبو ف����ارس ووعد عماد الخطي����ب بعد احتجاز 
والديهما كرهائن، باإلضافة العتقال الش����اب 

محمود جابر عبد الفتاح زيدان.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة الغربية

الخليل/ االستقالل:
قال����ت مصادر عبري����ة، الثالثاء، إن ق����وات االحتالل "اإلس����رائيلي" اعتقلت 
مواطنين اثنين من بلدة س����عير في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة 
بزعم إصابتهما جندًيا إسرائيلًيا بالرصاص خالل العدوان "اإلسرائيلي" على 

قطاع غزة.
وذك����رت قن����اة "كان"، أن جي����ش االحت����الل اعتقل محم����د ومحم����ود جبارين في 

الثالثينيات من عمرهما لالشتباه في تنفيذهما العملية.
وقالت القناة إن الجندي أصيب خالل العدوان برصاصتين، دون الكشف عن وضعه 

الصحي. ونشرت القناة صورة لسالح "إم 16" استخدم في عملية إطالق النار.

االحتالل يعتقل فلسطينيين من الخليل بزعم 
إصابتهما جنديًا بالرصاص خالل العدوان على غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حّملت مؤسس���ة "القدس الدولية"، الحكومة 
االحت���الل  تدخ���ل  مس���ؤولية  األردني���ة، 
اإلس���رائيلي المس���تمر في أعم���ال الترميم 
بالمس���جد األقصى، وآخرها ش���روعه بترميم 
الجسر الخشبي عند "باب المغاربة" في السور 

الغربّي لألقصى.
وقال���ت "الق���دس الدولي���ة"، في بي���ان لها 
 س���كوت األردن عن تدخل 

َّ
امس الثالثاء: "إن

االحتالل المس���تمر في أعمال الترميم التي 
تقوم بها دائرة األوقاف اإلس���المية، وصواًل 
إل���ى منعها إال بإذن���ه )االحت���الل(، أدى إلى 
هذا التمادي ال���ذي جعل االحتالل ال يكترث 
بموق���ف األردن صاحب الح���ق الحصرّي في 

صيانة المسجد وترميمه".
 

ّ
ت أن "صم���ت األردن ع���ن انت���زاع حق وع���دَّ
الترمي���م والبناء والصيانة منه في المس���جد 
بإدارة ش���ؤون  للتفريط  األقص���ى، مقدم���ة 

المسجد ورعايته".
وفي هذا الس���ياق ذّكرت "الق���دس الدولية" 
بالدور األردني عام 2014، حينما أراد االحتالل 
ا وكان سيحل  تفكيك منحدر خشبي ُبني جزئّيً
محل الجس���ر؛ إال أن الضغط األردني الشديد، 
بالتزامن مع تصعيد فلس���طيني شعبي مؤثر 

في وجه االحتالل، حال دون ذلك.
وأكدت أن "هذا دليل على أّن الموقف األردني 
الحازم والمس���تند إلى الفعل الفلس���طيني 
القوي وحده القادر على لجم االحتالل ومنعه 
من س���لب حق���وق األردن في رعاي���ة جميع 

شؤون األقصى بال تدخل من االحتالل".
وش���ددت "القدس الدولية" ف���ي بيانها، أن 
األعمال التي يقوم بها االحتالل عند الجس���ر 
الخش���بي بذريعة ترميمه "اعتداء سافر على 
حرمة المس���جد األقص���ى، ال يقل خطورة عن 
االقتحام���ات، والحفري���ات، واالعتداءات على 

حراسه وموظفيه ورّواده وبنيانه".

واألردن،  الفلس���طينية،  الس���لطة  ودع���ت 
ومنظمة التعاون اإلس���المي، إل���ى إثارة هذا 
االعت���داء في المحافل الدولية كما حصل في 

عام 2007؛ وإجبار االحتالل على التراجع.
وكانت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي، أقامت 
في العام 2004 جس���را خشبيا يصل ما بين 
س���احة البراق والمسجد األقصى، يستخدمه 
المسجد األقصى  إلى  للوصول  المستوطنون 
خ���الل اقتحاماتهم، وذلك بع���د تدمير تلة 
المغارب���ة التي كانت تس���تخدم حتى ذلك 

الحين للربط ما بين الساحة والمسجد.
يش���ار إلى أن دائرة "أوقاف القدس"، التابعة 
والش���ؤون  والمقدس���ات  األوق���اف  ل���وزارة 
الرسمي على  المش���رف  األردنية،  اإلسالمية 
المس���جد األقصى وأوقاف القدس، بموجب 
القانون الدولي، الذي يعد األردن آخر س���لطة 
محلية مش���رفة على تلك المقدسات قبل أن 

تحتلها "إسرائيل".

»القدس الدولية« تحمل األردن مسؤولية 
ترميم االحتالل الجسر الخشبي باألقصى

رام الله / االستقالل:
 خضع األس���ير إياد نظي���ر عمر )39 عامًا( من مخيم جنين، لعملية في مستش���فى 
»نهاريا« اإلس���رائيلي، تم خاللها استئصال ورم عن الدماغ، وجرى إعادته مؤخرًا إلى 

سجن »مجدو«.
وأّكد نادي األس���ير في بيان له، أمس الثالثاء، أّن األسير عمر عانى مؤخرًا من تدهور 
وتفاقم في وضعه الصح���ّي، وبعد أن خضع لفحوص طبية تبين وجود ورم )حميد( 

على الدماغ.
واألس���ير عمر معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالّس���جن 24 عاما، وخالل س���نوات 
اعتقاله فقد والديه وحرمه االحتالل اإلسرائيلي من وداعهما، كما حرمت والدته من 

زيارته قبل وفاتها لمدة عشر سنوات.
ولفت نادي األس���ير إلى أّن األس���ير عمر هو واحد من بين عدة ح���االت تبين مؤخًرا 

إصابتها بأورام بدرجات مختلفة، كان من بينهم األسير ناصر أبو حميد.
وحّمل إدارة س���جون االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن حياة األسرى المرضى، الذين 

يواجهون سياسات ممنهجة تسببت بإصابتهم بأمراض مزمنة.
وشّكلت سياس���ة اإلهمال الطبي المتعمد، وبنية الس���جون بما فيها من تفاصيل 
تنكيلية، أس���باًبا مركزية في إصابة األس���رى بأمراض خطيرة، ال س���يما ممن أمضوا 
سنوات طويلة في األس���ر، حيث يبلغ عدد األسرى المرضى في السجون نحو )550( 

أسيرًا.

األسير إياد عمر يخضع لعملية 
استئصال ورم عن الدماغ
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب رقم 857 / 2021   يف الق�سية رقم 249 / 2020
المس���تدعي/ خليل خليل س���ليمان أبو خليل – خانيونس عبسان الكبيرة هوية 

رقم/ 703015214 وكيله المحامي/ محمود محمد األسطل – خانيونس البلد
المستدعى ضدهم/1 -  أحمد إس���ماعيل خليل أبو ظريفة- مجهول محل 
اإلقامة 2 - نائل إسماعيل خليل أبو ظريفة- مجهول محل اإلقامة 3 - أحمد 
خليل س���ليمان بو ظريفة- مجهول محل اإلقامة 4 -  محمد إبراهيم خليل 
أب���و ظريفة مجهول مح���ل اإلقامة 5 - مروان محمد خلي���ل أبو ظريفة "أبو 
خليل" باإلضافة عن نفس���ه باإلضافة لباقي ورثة وترك���ة والده المرحوم/ 

محمد خليل سليمان أبو ظريفة "أبو خليل" مجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة غير منقولة

قيمة الدعوى: 1000000 دينار أي مليون دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية رقم 249 / 2020

إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين بعاليه، بما أن المس���تدعي قد أقام 
عليكم دعوى )تقس���يم أموال مشتركة غير منقولة( استنادًا إلى ما يدعي 
في الئحة دعواه المرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة 
لذلك يقتضي عليكم الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يومًا 
م���ن تاريخ تبليغكم ه���ذه المذكرة، كم���ا يقتضي أن تودع���وا قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه 
المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلسة يوم الخميس الموافق 2021/9/16م 
لنظر الدع���وى، وليكن معلومًا لديك���م أنكم إذا تخلفت���م عن ذلك يجوز 
للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرًا في: 2021/8/31م

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
�سديق عبد الرازق الرقب

غزة/ االستقالل: 
طالبت فصائل المقاومة ووزارة األسرى والمحررين في غزة، 
أمس الثالثاء، السلطة الفلسطينية بإعادة رواتب األسرى 
المقطوعة رواتبهم منذ س����نوات، معّبرين عن تضامنهم 

ووقوفهم خلف قضيتهم اإلنسانية واألخالقية.
جاء ذلك في ختام اجتماع الفصائل في مقر وزارة األسرى 
والمحرري����ن بمدينة غ����زة، بحضور ممثلي����ن عن فصائل 

المقاومة ووزارة األسرى ومؤسسات عاملة بحقوق األسرى.
وقال نائ����ب األمين العام لحركة المقاومة الش����عبية رزق 
ع����روق، في كلمة ممثلة ع����ن الفصائل: إن����ه "من الواجب 
الحفاظ على حقوق األسرى وذويهم، وإعادة صرف رواتب 
المئ����ات منه����م والذين قطع����ت الس����لطة رواتبهم منذ 

سنوات".
ا وال أخالقًيا أن يكون  وأوض����ح عروق أنه "ليس مقبواًل وطنّيً
تكريم األسرى األبطال سواء كانوا محررين أو ما يزالون في 
األس����ر بقطع رواتبهم وجعلهم يعانون من العوز والفقر 

تحت حجج واهية ومستنكرة".
وأك����د أن "فصائ����ل المقاومة تعبر ع����ن تضامنها الكامل 
ووقوفها خلف أس����رانا في مطالبهم المشروعة، والهادفة 
إلى اس����ترداد حقوقهم التي حرموا وعائالتهم منها من 
خالل إطالق الحملة الوطنية إلعادة صرف رواتب األس����رى 

والمحررين )أسير قابع وراتب ضائع(".

وشدد عروق على أن "فصائل المقاومة ستواصل كفاحها 
ونضاله����ا حتى تحرير األس����رى وعودتهم إل����ى ديارهم 

وأهاليهم".
وطالب عروق ب�"وقف هذه المجزرة البشعة واإلجرامية بحق 
أسرانا البواسل؛ فاسترداد حقوقهم مطلب وطني، والواجب 
مس����اواة أسرى ش����عبنا في غزة والضفة دون انتقاص من 

حقوقهم وإنسانيتهم".
وأك����د عروق رفض فصائل المقاومة لقاء رئيس الس����لطة 

محمود عباس بوزير حرب االحتالل بيني غانتس.
وش����دد على ضرورة تصعيد حالة التضامن الش����عبي مع 
أس����رانا س����واء المضربين عن الطعام أو المعتقلين إداريًا 
أو المقطوع����ة رواتبهم من األس����رى والمحررين، وتفعيل 

قضيتهم ف����ي المحاف����ل الدولية واإلقليمية، وكش����ف 
الجرائم اإلسرائيلية المتواصلة بحقهم وذويهم.

ودعا المؤسس����ات الحقوقية والدولي����ة لمالحقة االحتالل 
الذي ينتهك حقوق األسير الفلسطيني، ويتعمد قتله عبر 
اإلهمال الطبي وخصوًصا في إطار جائحة كورونا، والسيما 
بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية واليتها القضائية 
على األراضي الفلسطينية، وضرورة مالحقة مجرمي الحرب 

اإلسرائيليين في كل مكان.
من جهته، أكد المدير العام للعالقات العامة واإلعالم بوزارة 
األسرى صابر أبو كرش دعمه للحملة الوطنية إلعادة رواتب 
األس����رى المقطوعة رواتبهم، مطالًبا الس����لطة في رام الله 

بإعادة النظر بقرار قطع رواتب األسرى واألسرى المحررين.
واس����تهجن أبو كرش قطع الس����لطة رواتب مئات األسرى 
واألس����رى المحررين، مؤكًدا أن هذه اإلجراءات غير قانونية 
وغير أخالقية، وتتنافى مع القانون الفلس����طيني بحسب 
المادة رقم 22، والذي يلزم الس����لطة الفلسطينية بتوفير 

الرعاية لألسير.
وأضاف: "من الواج����ب الوطني واألخالقي واإلنس����اني أاّل 
نترك أس����رانا وحدهم في س����جون االحتالل، ونحن باسم 
ال����وزارة وبالنيابة عن الحكومة في غ����زة لن نتخلى عنهم، 
وس����نقوم بكل ما نس����تطيع من أجل إعادة صرف الرواتب 

المقطوعة".

وقفة للفصائل بغزة لمطالبة السلطة بإعادة رواتب األسرى المقطوعة

رام الله/ االستقالل: 
ارتفع عدد األسرى المضربين عن الطعام في سجون 
االحتالل إلى س���بعة، بعد انضمام األس���ير شادي 
أب���و عكر )37 عاما( من مخيم عاي���دة في بيت لحم، 

لإلضراب منذ 7 أيام، رفضا العتقالهم اإلداري.
وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في بيان 
لها، أم���س الثالثاء، أن ق���وات االحتالل اعتقلت أبو 

عك���ر بتاريخ 2020/10/9، وص���در بحقه أمر اعتقال 
إداري، وُجدد مرة أخرى، وتحتجزه حاليا داخل زنازين 

معتقل "عوفر".
كما يواصل األس���ير كايد الفسفوس من بلدة دورا 
 )49( بمحافظة الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم ال�
تواليا، فيما بلغ المضرب مقداد القواسمة من الخليل 
)41( ، و أحمد حمامرة من مدينة بيت لحم  يومه ال����

)33( تواليا، فيما دخل األس���ير  مض���رب لليوم ال����
المهندس ع���الء األعرج من مدين���ة طولكرم يومه 

)24( من اإلضراب. ال�
فيما يواصل هشام أبو هواش )40 عاما( من الخليل 
)16( تواليا، إضافة إلى األسير رايق  إضرابه لليوم ال�
صادق بشارات من طوباس الذي دخل يومه العاشر 

في اإلضراب.

رام الله/ االستقالل:
قال���ت األس���يرة انهار الديك في رس���الة جديدة لها نقلها زوجها، إن جس���دها 
أصابه اإلنهاك، أما وضعها النفس���ي فهو جيد، مش���يرة إلى أنها تستمد قوتها 
من التفاعل الش���عبي مع قضيتها . وأضاف���ت:” من المفترض أن أخضع لعملية 
قيصيرية في األيام القليلة المقبلة”، متمنية أن يستمر الضغط الشعبي حتى 
تنال حريتها، وأن تضع مولودها الجديد وهي خارج س���جون االحتالل . وتقدمت 
الديك بالش���كر لكل من س���اندها ووقف بجانبها، متمنية أن تتوج هذه الجهود 

بالحرية.
وفي سياق متصل، قدمت هيئة شؤون األسرى والمحررين طلبا لمحكمة عوفر العسكرية 

لإلفراج عن األسيرة أنهار الديك بكفالة مالية، فيما سيكون قرار المحكمة األربعاء .

أنهار الديك: جسدي منهك 
وأستمد قوتي من دعمكم

البيرة/ االستقالل:
طالبت مؤسس���ات مختصة بش���ؤون األس���رى، باإلفراج 
الفوري عن األس���رى المرضى، وعن األسيرة أنهار الديك 
التي س���تضع مولودها خالل أيام داخل سجون االحتالل 
"اإلس���رائيلي". ودعوا خالل وقفتهم األسبوعية أمام مقر 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، الثالثاء، في مدينة البيرة، 
جماهير شعبنا إلى مس���اندة األسرى كافة، والوقوف إلى 
جانبهم وتوسيع دائرة التضامن والحراك الشعبي، نتيجة 
الخطر الذي يتعرضون له بفعل سياس���ة اإلهمال الطبي 

المتعمد من قبل إدارة سجون االحتالل.
وقالت وزيرة ش���ؤون المرأة آمال حمد: إن األس���يرة الديك 
عنوان للمرأة الفلسطينية التي تحدت المحتل، وناضلت 
من أج���ل الوط���ن والحري���ة، مطالبة كافة المؤسس���ات 

الحقوقية واالنس���انية، ورفع الصوت عاليا في كل المنابر 
والمحاف���ل من أجل الضغط على حكومة االحتالل لإلفراج 
عنها حت���ى تضع مولودها بحرية، وليس���ت وهي مكبلة 
اليدي���ن والقدمين. وأوضح رئيس الهيئة العليا لمتابعة 
ش���ؤون األس���رى والمحررين أمين ش���ومان، أن األس���رى 
يعانون من أوضاع كارثية وغير انس���انية، خاصة األسيرة 
أنهار الديك التي س���تضع مولودها خالل أيام في سجن 
"الدامون"، وهي مقيدة اليدين والقدمين، األمر الذي يعد 
مخالًفا لكل األعراف والقوانين الدولية، ويرتقي لمستوى 

جرائم الحرب.
وأك���د أننا نقف اليوم الى جانب أس���رانا وأس���يراتنا ضد 
سياسات االحتالل االنتقامية وغير القانونية التي تمارس 
بحقهم، األم���ر الذي يتطلب بذل كاف���ة الجهود إلطالق 

سراح األسيرة الديك وإنهاء معاناتها.
من جانبها، وجهت رئيس���ة مؤسسة رعاية أسر الشهداء 
والجرحى انتصار الوزير تحية لكل األس���رى في س���جون 
االحتالل، خاصة المرضى منهم، مش���يرة إلى أن األسيرة 
الديك تم اعتقالها في الثام���ن من آذار/ مارس الماضي، 
الذي يمثل يوم المرأة العالمي، وكانت حامال في شهرها 
الثالث، واعتقلت في ظروف قاس���ية دون مراعاة حالتها 
الصحية. يذكر أن األس���يرة أنهار الدي���ك )26 عاما( من 
قرية كفر نعمة غرب رام الله، تعتبر الحالة التاسعة التي 
تضع مولودها في س���جون االحتالل بعد األسيرة ماجدة 
جاسر الساليمة، وأميمة موسى اآلغا، وميرفت محمود طه، 
ومنال إبراهيم غانم، وسمر إبراهيم صبيح، وفاطمة الزق، 

وسميحة حمدان، وانتصار القاق.

طولكرم/ االستقالل: 
شارك العشرات من ذوي األسرى، وفصائل العمل الوطني، 
واالتحاد العام للمرأة الفلس���طينية، في الوقفة المساندة 
لألس���يرة أنهار الديك، واألسير المضرب عن الطعام عالء 
األعرج، دعما لهما في معركتهما النضالية ضد ممارسات 

االحتالل بحق األسرى.
ورفع المش���اركون في الوقفة أمام مكتب الصليب األحمر 
في طولكرم، أمس الثالثاء، صور األس���يرة الديك واألعرج، 
مرددين الهتافات الداعمة لهما ولجميع األسرى، مطالبين 
بض���رورة الضغط نحو اإلف���راج عنهم، وف���ي مقدمتهم 
األس���يرة الديك التي تقبع في سجن الدامون، منذ شهر 
مارس/ آذار الماضي، ودخلت في الشهر التاسع من الحمل، 
وقد تداهمها آالم المخاض في أية لحظة، وأرس���لت قبل 

أيام رس���الة إلى أهلها تش���كو ألمها وخوفها من الوالدة 
مكبلة ووحيدة في السجن.

وقالت رئيس���ة االتح���اد العام للمرأة الفلس���طينية فرع 
طولكرم ندى طوير، وقفتنا اليوم ) أمس( دعما وإس���نادا 
لألسيرة أنهار الديك، ونأخذ دورنا بالضغط على المجتمع 
الدولي إلجبار االحتالل اإلسرائيلي إطالق سراحها، خاصة 
وأنها معتقلة منذ ستة أشهر دون أية تهمة تسند إليها.

واعتبرت طوير اعتقال الديك تعسفيا فهي أم وحامل في 
الش���هر األخير وتعاني حاليا آالم المخاض، ويمكن إجراء 
عملي���ة قيصرية لها داخل الس���جن وهي مكبلة اليدين، 
وأصدرت صرخة عالية عبر رس���التها من الس���جن تحمل 

المجتمع الدولي المسؤولية إزاء وضعها الالإنساني.
وطالب���ت الصليب األحم���ر بالعمل الجاد لرفع مناش���دة 

ومطالبة من أجل إطالق س���راح األسيرة الديك ألن بقاءها 
بالمعتقل يش���كل خطرا على حياتها ومولودها، مشيرة 
إلى أن الديك ستكون أمام سيناريو ما بعد الوالدة، إما أن 
تحتفظ بابنها كأصغر أسير، وإما أن تخرجه خارج السجن 

وكال األمرين ُمر.
وطالب منس����ق فصائ����ل العمل الوطن����ي في طولكرم 
فيص����ل س����المة، بالضغ����ط عل����ى الصلي����ب األحمر 
والمؤسس����ات الحقوقية واإلنس����انية بتحقيق الحرية 
لألس����يرة الديك، ولجميع األس����يرات اللواتي يعش����ن 
ظروفا س����يئة وصعبة، ولكل األس����رى ودعم قضيتهم 
العادلة، وأن يكون هناك حراك أوس����ع للمش����اركة في 
وقفات لنصرة أسرانا الذين يناضلون من أجل حريتهم 

والوقوف إلى جانبهم.

طولكرم: وقفة مساندة لألسيرين أنهار الديك وعالء األعرج

ارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

مؤسسات األسرى تطالب باإلفراج الفوري عن األسيرة أنهار الديك وباقي األسرى المرضى
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دولة فل�سطني   
حمكمة بداية دير البلح

يف الق�سية احلقوقية رقم 2016/9
يف الطلب احلقوقي رقم 2021/478

المدعون : ۱ -  هشام خليل عبد الله سلوت من سكان دير البلح
۲ - صالح الدين خليل عبد الله سلوت من سكان دير البلح

٣- ابراهيم خليل عبد الله سلوت من سكان دير البلح 
وكيله المس���تدعي الثاني والثالث العدلية وفاء خليل عبد الله مصبح ) س���لوت( 
بموجب وكالة عامة صادرة من س���فارة فلس���طين بالكويت - دير البلح - الش���ارع 
العام - بجوار البريد هوية رقم 411949191    وكيلهم المحامي / مطبع ابو معيلق

المدع���ى عليهم: 1 - عبد الله جبر أبو مصبح باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة 
لباقي ورشة والدته المرحومة نوال خليل عبدالله سلوت - دير البلح - الشارع 
العام . ۲ - أمال خليل عبد الله س���لوت - دير البلح - ش���ارع ابو عريف - بجوار 
منزل األس���تاذ محمد ابو مصبح "أبو معتز ۳ -  دعاء خليل عبد الله س���لوت - 

دير البلح - شارع ابو عريف - بجوار منزل األستاذ محمد ابو مصبح "أبو معتز
    مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2016/9    في الطلب الحقوقي رقم 2021/478
إل���ى المدعى عليه���م المذكورين أعاله بم���ا أن المدعين قد تقدم���وا بالقضية 
الحقوقي���ة رقم :2016/9 لذلك عليكم الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضى عليكم أن تودعوا قلم 
هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه 
المذكرة عنها أنه قد تحدد جلسة يوم االربعاء 2021/9/15 للنظر في القضية .

وليك���ن معلوم���ا لديكم أنك���م إذا تخلفتم عن ذلك يج���وز للمدعين أن 
يسيروا في القضية حسب األصول. تحريرا في : 2021/8/31

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
حممد عاطف غزال

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم )2021/298(

  يف الطلب رقم )2021/1557( 
المستدعي : سفيان عوني احمد كحيل – غزة – شارع الشهداء بالقرب من 

البنك العقاري هوية رقم )915546378( .
وكيله المحامي / ياسر عرفات النمنم جوال رقم 0599780699 

المستدعى ضده / اياد يوسف ابراهيم المقوسي – الشيخ رضوان – غرب 
ابراج المقوسي )مجهول محل االقامة حاليا( 

نوع الدعوى : حقوق .     مذكرة بالنشر المستبدل
ف���ي القضي���ة رق���م 2021/298 – ف���ي الطل���ب رق���م 2021/1557 الى 
المستدعى ضده / اياد يوسف ابراهيم المقوسي – الشيخ رضوان – غرب 

ابراج المقوسي )مجهول محل االقامة حاليا( 
بما أن المستدعي المذكور / قد تقدم لدى محكمة بداية غزة في القضية 
المرقوم���ة اعاله وموضوعها )حقوق(  اس���تنادا الى م���ا يدعيه في الئحة 
الدعوى وعمال بن���ص المادة )20( من قانون اص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبن���اء على قرار الس���يد / قاضي محكمة 
بداي���ة غزة ف���ي الطلب )2021/1557( بالس���ماح ل���ه بتبليغك عن طريق 
النشر المس���تبدل لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة بتاريخ 
2021/9/27 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابك 
التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما انك اذا 

تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرا . 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل 

 دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم )2019/2493(
  يف الطلب رقم )2021/1494(

المدعي : مجلس ادارة برج البكري ويمثله الس���يد / اسامة  احسان محمد البكري من 
غزة – هوية رقم / 94592753  وكالؤه المحامون / حسن ماضي وثائر ابو صفية 

المدعى عليها / س���لمي مصباح س���عيد البدري )مك���ي قبل الزواج ( 
باألصالة عن نفس���ها وباإلضافة الى باقي ورث���ة وتركة فاطمة مكي  
عنوانها : غزة ش���ارع الرشيد برج البكري – خارج البالد ) مجهولة محل 

االقامة حاليا (
نوع الدعوى ) حقوق مالية (   قيمة الدعوى ) 7000 شيكل ( أي سبعة آالف شيكل 
   الحكم       باسم الشعب العربي الفلسطيني  حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها 
س���لمى مصباح سعيد البدري ) مكي قبل الزواج ( باألصالة عن نفسها وباإلضافة الى 
باق���ي ورثة وتركة فاطمة مكي بدفع مبلغ وقدره )7000 ش���يكل ( للمدعي / مجلس 
إدارة برج البكري ويمثله الس���يد / اسامة احسان محمد البكري مقابل حقوقه موضوع 
الدع���وى وتضمينها بدفع الرس���وم والمصاريف القانونية ومبل���غ )20 دينارًا اردنيًا 

اتعاب محاماة ( حكما صدر وأفهم علنا بجلسة 2021/6/16م

  قا�سي حمكمة ال�سلح 
  الأ�ستاذ / ب�سري احلرتاين 
نبلغك���م ايها المدعى عليِك انه وبتاري���خ )2021/6/16( قد صدر بحقكم الحكم 
المذك���ور وعليه نبلغك صورة عنه حس���ب األص���ول حتى يتس���نى لكم اتخاد 

المقتضى القانوني حسب األصول قبل ان يصار الى تنفيذه حسب األصول .

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة 
الأ�ستاذ / اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

و مؤخرًا، كش����فت صحيف����ة األخب����ار اللبنانية، 
عن خط����ة أمريكية لتوقيع مذك����رة تفاهم بين 
رام الله و"تل أبيب"، إلرس����اء حل����ول جزئية في 
الضفة المحتلة، وإحياء التس����وية الفلسطينية 

–"اإلسرائيلية".
وغداة اللقاء الذي جمع جو بايدن بنفتالي بينت، 
بدأت معالم مش����روع إدارة بايدن ل�"التس����وية" 
الفلسطينية - اإلسرائيلية، تتثّبت، بعدما كانت 
مؤّش����رات كثيرة ق����د تنبأت بها خالل األش����هر 

الماضية.
و تس����عى اإلدارة، في الفت����رة المقبلة، إلى طرح 
مذّك����رة تفاهم بي����ن دولة االحتالل والس����لطة، 
تس����تهدف إرس����اء حل����ول جزئية ف����ي الضفة 
الغربية المحتلة، بثمن اقتصادي ستدفعه "تل 
أبي����ب "، مقابل أثمان كثيرة س����تجنيها من رام 

الله.
بع����د وق����ت قصي����ر م����ن لق����اء رئيس ال����وزراء 
اإلس����رائيلي نفتالي بينت، و الرئيس األميركي 
جو بايدن، في واشنطن، التقى وزير أمن االحتالل 
بين����ي غانتس، برئيس الس����لطة الفلس����طينية 

محمود عباس، في رام الله.
واتفق الطرفان على اتخاذ سلس����لة خطوات تهدف 
لتس����هيل الضائقة االقتصادية، التي تعاني منها 

السلطة، وتعزيز التنسيق األمني بين الطرفين.
كم����ا وع����د غانت����س عل����ى تس����وية وض����ع آالف 
الفلسطينيين الذين يعيش����ون في الضفة الغربية 
وال يحمل����ون بطاقات هوي����ة ، وإدخال 15 ألف عامل 
فلس����طيني جديد لألراض����ي المحتل����ة ، ومنح ألف 
تصريح بناء لفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" 

في الضفة الغربية. 
وفي نفس االجتماع اتفق الجانبان على تحويل قرض 
بمبلغ يص����ل لحوالي 150 مليون دوالر س����تقدمها 

"إسرائيل" على حساب أموال المقاصة التي تجبيها 
لصالح السلطة ابتداء من شهر يونيو العام القادم. 

خمالف للإجماع الوطني
المحلل السياسي محس����ن أبو رمضان رأى أن الخطة 
ومذك����رة التفاهم التي تس����عى أمريكا لتدش����ينها 
بين الس����لطة و" اسرائيل" تعني انغالق على المسار 
الوطني والتوجه إلى المس����ار االقتص����ادي واألمني، 
مش����ددًا عل����ى مخالفته����ا لإلجماع الوطن����ي وما تم 
االتفاق عليه في اجتماع األمن����اء العامين للفصائل 

الفلسطينية.
قال أبو رمضان ل�"االستقالل" إن  : " الخطة ال تنسجم 
مطلق����ا مع االجماع الوطني واتف����اق الفصائل، فهي 
تنعش االقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع 

غزة، على حساب القضايا الوطنية". 
وأض����اف : " اإلدارة األمريكية تحاول إعادة الثقة بين 
السلطة واسرائيل لتعزيز التنسيق األمني ، ولضمان 
بق����اء وديموم����ة وحماية الس����لطة ومن����ع انهيارها 

بالتزامن مع محاولة إضعاف المعارضة ".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تقدم فيه " اسرائيل" 
تس����هيالت اقتصادي����ة خاصة بحرك����ة المواطنين 
والبضائ����ع واالس����تيراد والتصدي����ر وتقديم قرض 
مسترد بحوالي150 مليون دوالر للسلطة، كان األجدى 
عليها المطالبة بحقوق عوائل الش����هداء واألس����رى 
، وهي أموال المقاصة الت����ي اقتطعتها وقرصنتها 

"اسرائيل" .
ولفت إل����ى أن الس����لطة بحثت في قضاي����ا حياتية 

وانس����انية متعلقة بلم الش����مل للعشرات من 
العائالت بالضفة، على حساب القضايا الوطنية 
بآلي����ة محاربة  والسياس����ية األه����م المتعلقة 
المش����اريع االس����تيطانية ومص����ادرة األراضي 
وتعزيز  العنص����ري،  والتميي����ز  الفلس����طينية 

الشراكة والوحدة الوطنية.

متكني ال�سلطة 
من جانب����ه، أكد مصطف����ى الص����واف الكاتب 
والمحلل السياس����ي أن الخطة االمريكية التي 
الفلس����طينية على  الس����لطة  لتمكين  تهدف 
المس����توى االقتص����ادي ، هي محاول����ة إلعادة 
احيائها من جديد للقي����ام بما تبقى عليها من 
واجبات تجاه " اس����رائيل" ، مش����ددا على فشل 
محاوالت اإلدارة األمريكية ، في ظل ُبعد السلطة 

عن شعبها. 
وأوض����ح الص����واف ل�"االس����تقالل" أن الدع����م 
األمريك����ي المقدم للس����لطة هذه الم����رة على 
المستوى االقتصادي س����بقه الدعم ذاته على 
المستوى السياسي من االتحاد األوروبي، الفتا 
الى أن الس����لطة تش����هد وعلى مدار الس����نوات 

الماضية حاالت انهيار وضعف مستمرين .
وبين أن تمكين السلطة من قبل جهات دولية خاصة 
أمريكية، ليست الوس����يلة الوحيدة التي تجعل لها 
مكانة وقوة، فالش����عب الفلس����طيني أكثر رفضا لها 
في ظل تمسكها بمشاريع االحتالل االسرائيلي على 

حساب المشروع الوطني.  
وشدد على أن الوسيلة الوحيدة التي تجعل السلطة 
قوية هي االلتف����اف على المقاوم����ة ووقوفها تجاه 
شعبها ضد االحتالل االس����رائيلي ، مستدركا " لكن 
لألسف السلطة تستكمل مشروع االستسالم للعدو 
الصهيوني و تتمس����ك باالحتالل وتحارب ش����عبها 

وحرياته ومصالحه الوطنية".

تحليل: السالم االقتصادي »وصفة« واشنطن لتقوية السلطة وتعزيز التنسيق األمني 
غزة/ �سماح املبحوح:

اتف��ق حمل��لن يف ال�س��اأن ال�سيا�س��ي اأن اخلط��ة التي 
ت�سع��ى اأمري��كا لتد�سينه��ا بني ال�سلط��ة الفل�سطينية 
الوطن��ي  امل�س��ار  يف  ان�س��دادًا  تعن��ي  و»ا�سرائي��ل« 

وال�سيا�سي والتوج��ه اإىل امل�سار القت�سادي والأمني، 
م�سددين على اأن اخلطة تخالف الإجماع الوطني وما 
مت التفاق عليه يف اجتماع الأمناء العامني للف�سائل 
الفل�سطيني��ة. واأك��د املحللن يف اأحادي��ث منف�سلة ل� 

» ال�ستق��لل« اأن اخلط��ة القت�سادي��ة ه��ي حماولة 
لإ�سع��اف املعار�س��ة و بق��اء ال�سلط��ة قوي��ة ، للقي��ام 
بواجباتها جتاه » اإ�سرائيل« خا�سة التن�سيق الأمني، 

على ح�ساب امل�سروع الوطني. 
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 دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم )2019/1906(  يف الطلب رقم ) 2021/1493(

 المدعي : زهير يونس حامد ش���ملخ من س���كان غزة – بجوار مس���جد الشافعي 
ويحمل هوية رقم )90539650(  وكالؤه المحامون / حسن ماضي وثائر ابو صفية

المدعى عليه / لؤي رياض تركي الش���اعر من س���كان غزة ابراج تل الهوا – 
خارج البالد ومجهول محل االقامة حاليا .

نوع الدعوى ) حقوق مالية ( 
قيمة الدعوى : ) 3500 شيكل ( أي ثالثة آالف وخمسمائة شيكل 

  الحكم : باس���م الشعب العربي الفلسطيني  حكمت المحكمة بإلزام المدعى 
عليه لؤي رياض تركي الش���اعر بدفع مبلغ وقدره ) 3500 ش���يكل ( للمدعي 
زهير يونس حامد ش���ملخ مع إلزام المدعى عليه بالرس���وم والمصاريف و50 

شيكال اتعاب محاماة  حكما صدر وافهم علنا بجلسة 2021/7/13

                                                                       قا�سي حمكمة ال�سلح 
                                                                     الأ�ستاذ / فادي اأبو جامع
نبلغك���م ايها المدعى عليك انه وبتاريخ )2021/7/13( قد صدر بحقك الحكم 
المذك���ور وعليه نبلغك صورة عنه حس���ب األصول حتى يتس���نى لكم اتخاد 
المقتضى القانوني حسب األصول قبل ان يصار الى تنفيذه حسب األصول .

                                                             رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة 
                                                             الأ�ستاذ / اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح 

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2020/5253

نعلن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
ف���ي القضية التنفيذية رق���م 2020/5253 والمتكون���ة فيما بين طالب 
التنفيذ / عيس���ي رش���دي محمد دلول والمنفذ ض���ده / عبد القادر كامل 
زهدي االي , الس���يارة من نوع هونداي اكس���نت فض���ي متلك لوحة رقم 

)01-9221-3( شاصي رقم )220525( موديل 2012 .
فعلى من يرغب بالدخ���ول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بع���د دفع قيمة 
التأمي���ن بواقع %10 من قيمة التخمين وان الرس���وم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري علما بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من 

يوم االربعاء بتاريخ 2021/9/15م حرر في 2021/8/20

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم ) 2021/482(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
نبيل إبراهيم منصور فرج من سكان غزة هوية رقم 927857755 بصفته 

وكيال عن: عوني إبراهيم منصور فرج
بموجب وكالة رقم: 233 / 2021 صادرة عن سفارة دولة فلسطين الرياض

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 853 القسيمة 22 المدينة غزة التركمان

فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر 
يوم���ا من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في 
إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو 
وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة 
عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  

التاريخ: 2021/8/31م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

غزة/ االستقالل:
أكدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق الالجئين" أن إيقاف 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" عددًا 
م���ن موظفيها على خلفية حرية ال���رأي والتعبير، وبدواعي 
"خرق مب���ادئ وقوانين ونظم الحيادي���ة" مخالف لمعايير 

حقوق اإلنسان وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح���ت الهيئة في بيان الثالثاء، أن حدثين بارزين جاءا 

قبل اتخاذ "أونروا" قرارها.
وبّين���ت أن الحدث األول كان بتوقيعها على اتفاقية اإلطار 
"المس���مومة" مع اإلدارة األمريكية ف���ي 2021/7/26 والتي 
اعتبرت تدخاًل غير بريء بوظيفة "أونروا" وابتزازا سياس���يا 

موصوفا ومنهجيا تحت عناوين إنسانية وحقوقية.
وذكرت أن الهدف منها "الس���يطرة عل���ى أونروا ومصادرة 
قرارها والتحكم بمس���ارها بم���ا يخدم الرؤي���ة األمريكية 

والصهيونية من قضية الالجئين وحق العودة".
وبينت الهيئة أن الحدث الثاني جاء بعد نشر منظمة مراقبة 
األم���م المتحدة )UN Watch( اإلس���رائيلية 22 اس���مًا من 
موظفي "أونروا" بتاريخ 2021/8/4 ادعت أن منشوراتهم على 

وسائل التواصل "معادية للسامية وتحرض على اإلرهاب".
واعترف���ت "أون���روا" ف���ي بيان رس���مي بإيق���اف عدد من 
الموظفين مع "التزامها بصرف رواتبهم الشهرية إلى حين 

انتهاء التحقيق بادعاءات ضده���م بخرق مبادئ وقوانين 
ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية".

وقالت إن 12 من األسماء المذكورة ليس لها عالقة بالوكالة، 
وأن "الموظف الذي تثبت ضده هذه االدعاءات يكون عرضة 
لعقوب���ات متدرجة حس���ب الحالة، كاإلن���ذار أو الفصل أو 

إجراءات إدارية أخرى.
وبينت الهيئة أنه "ال بد من التأكيد أن التعبير عن االنتماء 
للوطن لي���س جريمة، وال تفس���ير لإلجراء المتخذ س���وى 
الخضوع لضغوط مؤسسات إسرائيلية، وبهذا تفقد الوكالة 
حياديتها وتتناقض مع التفويض الممنوح لها، الذي يؤكد 

على دورها في خدمة الالجئين الفلسطينيين وحمايتهم 
والدفاع عن حقوقهم األصيلة".

وشددت على أن إجراء "أونروا" يعتبر مخالف لمعايير حقوق 
اإلنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية المشاركة السياسية، 
لضمان اس���تمرارية التمويل األمريكي، وهو يتعارض مع 

الشعار الذي رفعته بأن "الكرامة ال تقدر بثمن".
وأك���دت "الهيئ���ة 302" أن "موظف أون���روا يجب أال يكون 
منعزال عن دوره الوطني والمجتمعي باس���م الحيادية التي 
تح���ول الموظفين ب���ال مواقف، بحيث يص���اب بحالة قلق 
وزعزعة األمان الوظيفي من خالل التعبير عن رأيه، والخشية 

من مخالفة ما تستوجب العقاب وفقدان الوظيفة".
وعب���رت عن التضامن واإلس���ناد الكاملين م���ع الموظفين 
الموقوفين، مطالبة "أونروا" بالحيادية الكاملة والتراجع عن 
إجراءاتها وعدم االنصياع لما تفرضه منظمات إس���رائيلية 
معروفة بعدائها له أو إدارة أمريكية تسعى لإلجهاز عليها 
كمقدمة لإلجهاز على قضية الالجئين وحقهم المش���روع 
بالعودة. وكان المستشار اإلعالمي ألونروا عدنان أبو حسنة 
أك���د أن الوكالة أوقفت عددًا من الموظفين، بس���بب "خرق 
مبادئ وقوانين ونظ���م الحيادية، والتحريض على العنف 
وإثارة الكراهية"، مع التزامها بدفع رواتبهم الش���هرية إلى 

حين انتهاء التحقيق معهم.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الثالثاء، عن تسجيل 5 وفيات و2466 إصابة بكورونا، 
و742 حال���ة تعاٍف من الفيروس ف���ي الضفة الغربية وقطاع غزة خالل ال�24 س���اعة 

الماضية.
وأكدت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في 
فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 5.5% ونسبة الوفيات 

1.1% من مجمل اإلصابات.
وأوضحت الوزيرة أن الصحة س���ّجلت 5 حاالت وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس، بينها 3 

حاالت في قطاع غزة وحالة في سلفيت، وأخرى في رام الله والبيرة.
وأش���ارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي "قلقيلية 123، 
طولكرم 252، سلفيت 93، نابلس 293، طوباس 36، جنين 102، رام الله والبيرة 142، 

أريحا واألغوار 8، ضواحي القدس 11، الخليل 33، بيت لحم 9، قطاع غزة 1364".
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب اآلتي "قلقيلية 31، طولكرم 
51، سلفيت 20، نابلس 165، طوباس 27، جنين 38، رام الله والبيرة 64، أريحا واألغوار 

2، ضواحي القدس 5، الخليل 10، بيت لحم 8، قطاع غزة 321".
ولفتت إلى وجود 50 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام 
كورونا في المستش���فيات في الضف���ة الغربية 135 مريض���ًا، بينهم 8 مرضى على 
أجهزة التنفس االصطناعي. وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة 
لفيروس كورونا؛ بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 935,756 بينهم 

456,543 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ب����دأت ش����ركة "إكس إم س����ايبر"، التي يرأس����ها 
رئيس الموس����اد الس����ابق، تمير باردو، بالعمل في 
دول الخليج، حيث تبيع برامج س����ايبر من تطويرها 
لحماية البنية التحتية للغاز والنفط ومؤسس����ات 

مالية، وفق ما ذكرت صحيفة "غلوبس". 
وأش����ارت الصحيفة إلى أن الش����ركة اإلسرائيلية 
وّقعت، في أعق����اب "اتفاقيات أبراه����ام" لتطبيع 
العالقات بين اإلمارات والبحرين وبين "إس����رائيل"، 
على اتفاق تعاون مع شركة "سباير سولوشنز" من 
دب����ي، التي تديرها مجموعة خب����راء هنود، وتمثل 
شركات سايبر إسرائيلية أخرى، بينها "سايبر آرك" 

و"تشيكبوينت". 
وأضافت الصحيفة أن "إكس إم سايبر" تتعاون مع 
الشركة الحكومية اإلس����رائيلية "رفائيل" )سلطة 
تطوير األسلحة( ومجمع شركات أقامتها "رفائيل" 
من أجل "التوقيع على عقود مع شركات في الخليج 
في مجال البنية التحتية للغاز والنفط، وتش����مل 

ش����ركة الكهرباء وش����ركات بنية تحتي����ة للطاقة 
وشركات إس����رائيلية مثل ووتربول، ترافيك إكس 

وريديبلو". 
وستساعد "سباير سولوش����نز"، في هذه المرحلة، 
الش����ركات اإلس����رائيلية ف����ي االخت����راق إلى دول 
موقعة عل����ى "اتفاقيات أبراهام" فقط، أي اإلمارات 

والبحرين. 
وتنش����ط "إكس إم س����ايبر" في س����وق اختبارات 
اختراق تهديدات س����ايبر، وتعم����ل من أجل رصد 
نقاط ضع����ف في بني����ة تحتية بالغ����ة األهمية 

والتحذير منها
وبدأت "إكس إم سايبر" نشاطها مع البنوك الكبرى 
في الواليات المتحدة وكذلك ف����ي أوروبا الغربية، 
في دول بينها بريطانيا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا 
وألمانيا، ودخلت مؤخرًا إلى السوق الفرنسية، وبين 
زبائنها ميناء هامبورغ وش����ركة التأمين األميركية 

"باليموث روك". 
وتعمل "إكس إم س����ايبر" في دبي من خالل مجمع 

الش����ركات الذي أقامته "رفائي����ل" أيضًا، في مجال 
حماية البنية التحتية الوطنية، مثل منصات الغاز 

وآبار النفط والموانئ والمطارات. 
ويهدف مجمع الش����ركات اإلس����رائيلي إلى إبرام 
صفقات مش����تركة مع الحكومات المحلية، بحيث 
ُتمنع أي ش����ركة إس����رائيلية من إجراء مفاوضات 
مستقلة، وإنما أن ترصد "رفائيل" االحتياجات وبيع 

برامج بشكل مشترك. 
ونقلت الصحيفة ع����ن مصدر مطلع قوله إن مجمع 
الشركات اإلس����رائيلي س����يعمل مع اإلمارات ومع 

الحكومات في دول خليجية أخرى.
 ولفتت الصحيفة إلى أن مجال هجمات الس����ايبر 
للبنية التحتية انتشر في أعقاب هجوم إسرائيلي 
بواس����طة الدودة اإللكترونية "ستيكس����نت" ضد 
منشأة نطنز النووية اإليرانية، والمنسوب ألجهزة 
استخبارات غربية، واستهدف أجهزة طرد مركزي 
م����ن خالل اختراق جهاز المراقبة من صنع ش����ركة 

"سيمنز" األلمانية.

5 وفيات و2466 إصابة جديدة شركة »سايبر« يديرها رئيس »الموساد« السابق تبدأ عملها في اإلمارات
بكورونا في الضفة وغزة

»الهيئة 302«: توقيف »أونروا« عددًا من موظفيها مخالف لمعايير حقوق اإلنسان
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لم تعد »االونروا« وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين, بل أصبحت وكالة االلتفاف على 
حقوق ومكتسبات الفلسطينيين, وهى مجرد أداة تتحكم بها امريكا و »اسرائيل« وتستخدمها 
في تضييع حقوق الالجئين الفلسطينيين, وتمرير سياسات تهدف لاللتفاف على حق العودة, 
وتبديد المفاهيم الوطنية والتش����كيك في الحقوق والثوابت الفلس����طينية, ذلك رغم أن أولى 
اولويات االونروا مس����اندة الالجئين الفلسطينيين ومس����اعدتهم في الحصول على حقوقهم 
ومكتسباتهم الخدماتية والدفاع عن حقوقهم السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية, االونروا 
وافقت على الشروط واإلمالءات األمريكية التي ُتقيد عملها في األراضي الفلسطينية، ويحرفها 
عن مبادئ التفويض التي تؤكد أن وظيفتها حماية حقوق الالجئين وتس����هيل حياتهم حتى 
عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها طبقًا لقرارات األمم المتحدة، وهي أعطت لنفسها الحق 
في المساومة على حقوق الالجئ الفلسطيني, والهدف دائما االلتفاف على حق العودة وانهاء 
قضية الالجئين الفلسطينيين, وااللتفاف على القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 
رقم 194 والذي جاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة تقرر وجوب السماح بالعودة لالجئين 
الفلس����طينيين، في أقرب وق����ت ممكن للراغبين في العودة إلى ديارهم و »العيش بس����الم مع 
جيرانهم«، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم, واليوم 
بات هناك مس����عى امريكي اسرائيلي واضح لاللتفاف على حق العودة وانهاء قضية الالجئين 

الفلسطينيين. 
االدارة االمريكية تهدف الى التحكم في عمل ونشاط االونروا, وهى تعتبر ان المساعدات المالية 
التي تقدمها لها مش����روطة بالتزام االونروا بالسياس����ات االمريكية, فاتف����اق إطار التعاون بين 
الواليات المتحدة األمريكية وإدارة أونروا، بات يش����كل كما يقول  رئيس دائرة شؤون الالجئين 
في حركة حم����اس عصام عدوان خطورة كبيرة على قضية الالجئين الفلس����طينيين، ويحولها 
إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياس����ي أساس����ه »ح����ق العودة« واالتفاق يفرض ربط اس����تمرار 
التمويل األمريكي لوكالة الغوث »أونروا« بما سماه ب� »ضمان الحياد« في عمل األونروا وموظفيها 
ومنتفعيها من الالجئين الفلس����طينيين، كما يضع رقابة للمانحين وخاصة الواليات المتحدة 
على مجم����ل عمل األونروا، ويحاكم أداءها طبقًا للمفهوم األمريكي وليس طبقًا للقانون الدولي, 
االتف����اق تحدث عن طبيعة الدورات التدريبية المفت����رض إعطاؤها للموظفين، ومراقبة كيفية 
ص����رف المبالغ المالية للوكالة، وتقديم تقارير دورية عن الش����فافية في الصرف، واإلفصاح عن 
المبال����غ المالية التي س����تحصل عليها الوكالة ولو أقل من 30 أل����ف دوالر، وإلزام »أونروا« بإجراء 
عمليات الفحص والتدقيق لموظفيها والمنتفعين من خدماتها والمتعاقد معهم والموردين 
والمانحين من غير الدول كل 6 أشهر, كما أن عمليات الفحص والتدقيق ستطال أيًضا منشورات 
موظفي »أونروا« على وس����ائل مواقع التواصل االجتماعي للتأكد من التزامهم »مبدأ الحيادية«، 
ا إلى الواليات المتحدة التي ستعطي لنفسها الحق في الحساب  وعلى الوكالة رفع تقاريرها دورّيً

والعقاب.
االون����روا قبلت أن تدخل تحت العباءة االمريكي����ة, في مقابل الدعم المالي االمريكي الذي يقدم 
له����ا, وهذا انحراف واضح وفاضح ف����ي المهام الموكلة اليها, ف����اإلدارة االمريكية التي تملك 
سطوة المال للتحكم في سياس����ات المؤسسات الدولية باتت تنتهج سياسة العقاب ضد من 
يخالف ارادتها، ففي حزيران 2021 أعلنت االدارة االمريكية فرض عقوبات على قضاة وموظفي 
المحكم����ة الجنائية الدولية في اطار ابتزاز المحكمة ودفعها لصوغ اس����تراتيجيات تنس����جم 
والمواقف االمريكية، وفي تموز من العام نفس����ه أعلنت انسحابها من منظمة الصحة العالمية 
في اطار تداعيات جائحة كورونا، وفي الشهر نفسه اعلنت انسحابها من مجلس حقوق االنسان 
التابع لألمم المتحدة بذريعة »انحيازه ضد اسرائيل«، وفي تشرين الثاني من عام 2021 أعلنت 
انس����حابها من اتفاقي����ة المناخ، بحج����ة » ان االتفاقية تفرض اعباء اقتصادي����ة على الواليات 
المتحدة« وهذه رس����الة واضحة من االدارة االمريكية للمؤسسات الدولية التي ترفض التعاطي 
مع سياساتها بأنها ستكون في مرمى االستهداف واالنكى من ذلك أن أخطر ما حملته الوثيقة 
هو تعهد االونروا بعدم »اس����تخدام أي جزء من مساهمة الواليات المتحدة؛ لتقديم المساعدة 
ألي الجئ تلقى تدريبا عسكريا، وفي حال اعتقدت الواليات المتحدة ان االونروا لم تلتزم بذلك، 
فهذا يعطيها الحق بقطع المساهمة المالية, وهذا بدوره تجاوز لحقيقة أن المساهمات المالية 
للدول المانحة هي تبرعات طوعية غير مش����روطة, انها سطوة امريكا التي استطاعت أن تدخل 

االونروا في إطارها المثقوب . 

"األونروا" تدخل األطار اإلمريكي
رأي

 سياس���ة محم���ود عباس هي ه���دم كل مقدس لدى 
الفلسطينيين بدأها بأوس���لو وهدم من خاللها فكرة 
أن فلس���طين كل فلسطين للشعب الفلسطيني، وهو 
مقدس الزال كثير من الفلسطينيين يؤمنون به ،فكان 
أوس���لو الذي اعترف بحق الكيان الغاصب في الوجود 

على أرض فلسطين.
 وواص���ل  عباس بهدم المقدس لدى الفلس���طينيين 
وكان التع���اون األمني مع االحت���الل وهو عمل العمالء 
والمرف���وض من كال الفلس���طيني إال أصحاب أوس���لو 
الذي���ن يرون فيه عم���ال خالقا وضروري���ا للحفاظ على 

حقوق الفلسطينيين. 
وعباس بدأ باالقتراب من المقدس وشاهدنا الحفالت 
الماجنة في النبي موس���ى وكيف تقام تلك الحفالت 
في باحات المس���اجد القديم���ة وتحويل الغرف فيها 
الى ممارس���ة الدعارة والسكر والعربدة ، ثم انتقل الى 

ساحات برك س���ليمان في بيت لحم والمسجد المقام 
فيها ويس���مح لمتعهد حفالت الرقص والغناء ليقيم 
فيها حفال صاخبا وماجنا ويمنع من بعد ذلك المصلين 

من الوصول إلى المسجد للصالة فيه. 
هذه مقدمات لحفل قادم بالقرب من الحرم اإلبراهيمي 
وقيام حفالت ماجنة في باحته الخارجية بالتوافق مع 
االحتالل ، وهو بذلك يريد هدم المقدس وهو المساجد 
ويقي���م بدال من الصل���وات الحف���الت الماجنة وصوال 
لباحات المسجد االقصى وكل ذلك رويدا رويدا وخطوة 
خطوة نحو هدم كل مقدس لدى الفلسطينيين ، وهو 
يتفق مع ما تريده الماس���ونية العالمية تمهيدا لنزع 

الناس من المقدس والعيش كالبهائم. 
القضي���ة اليوم بات���ت أكثر وضوح���ا والصمت عليها 
يمه���د لما يخط���ط له عب���اس للوصول إلى ش���طب 
المقدس من أذهان المس���لمين عبر ش���طب قدسية 

بيوت الله ، فهل ستسمحون له في ذلك ، إنه ينقض 
عرى الدين عروة عروة ، للوصول إلى ش���طب فلسطين 
من أذهان الفلسطينيين وترسيخ أنها أرض الميعاد 

التي يحلم بها الصهاينة. 
 ما زال هناك بقية خير في ش���عب فلس���طين الذين 
تحركوا في النبي موس���ي وتحركوا عند برك سليمان، 
وم���ا تحركوا به خطوة ، ولكنه���ا ال تكفي ورويدا رويدا 
سيزيد عباس من جرعاته ما لم يتم التصدي لمشروعه 

الشيطاني .
 افيقوا أيها المس���لمون والمس���يحيون في فلسطين  
قبل فوات األوان، إذا نجح في هدم المقدس المس���لم 

سيتحول لهدم المقدس المسيحي. 
تحركوا ودافعوا عن مقدساتكم وقفوا صفا واحدا في 
وجه من يريد هدم المقدس لديكم بأي ش���كل أو بأي 

طريقة، إنها أغلى ما تملكون المقدسات. 

محفوفًا بمباركات كّل م���ن يكره نتنياهو ويرغب في 
استمرار حكومة التآلفات العجيبة في اسرائيل ، ذهب 
نفتال���ي “بينيت” الى الواليات المتحدة في زيارة بدأ 
التحضير لها منذ ش���هور للقاء زعيم الديمقراطيين 
سيد البيت االبيض الرئيس جوبايدن.. هو اللقاء االول 
بين الرجلين ومن االكيد أن كليهما درس اآلخر جيدًا 
قبل االجتماع.. . لكن لحظة اللقاء المنتظرة  أفسدتها 
تفجي���رات مطار كابول فتأّجل س���اعات كانت كفيلة 

بإنقاص وزنه االعالمي وصداه الداخلي عليهما …
وعلى الرغ���م من أن “بينيت” س���افر ال���ى الواليات 
المتحدة رافعًا ش���عار: ال خالفات ظاه���رة في الصور 
والنقاش���ات خل���ف االب���واب المغلقة، إال أن س���ليل 
المفدال ومدير مجلس المس���توطنات الس���ابق قدم 
رؤاه الخالفية وخطوطه الحمراء مس���بقا في مقابلة مع 
النيويورك تايم���ز قبيل اللقاء بأيام : ال خطة س���الم 
مع الفلس���طينيين / ال وقف لبناء المس���توطنات / وال 

إليران نووية.
عيون “بينيت” وداعميه كانت كالصقر على هدفين 
رئيس���يين : األول ، إنجاح االجتم���اع بحد ذاته .. فقد 
أراد تعزي���ز صورت���ه كنجم ق���ادم وقادر في س���ماء 
السياسة االسرائيلية في أولى زياراته الخارجية سواء 

لدى االمريكان أو لدى الداخل االسرائيلي .
 بالنس���بة لألمريكان ، هو يعلم أن  12 عاما متواصلة 
من س���يطرة بنيامين نتنياهو بعنجهيته وأس���لوبه 
عل���ى تش���عبات العالقات بي���ن البلدي���ن ، وتحديه 
للرئيس الس���ابق أوباما وبرود عالقته ب���أركان إدارته 
الديمقراطي���ة  وم���ن بينها الرئي���س الحالي بايدن، 
وعالقات���ه الحميمة بس���انتا كلوز اس���رائيل دونالد 

ترام���ب  كانت ذات ارتدادات مزعج���ة بالقدر الكافي 
وغير قابلة للنسيان بالنسبة للديمقراطيين.

وبالنس���بة للداخل االس���رائيلي يريد أن يثبت عكس 
اتهامات نتنياهو له بأنه ضعيف وعديم الخبرة وغير 
ق���ادر على خلق إنج���ازات في السياس���ة الخارجية أو 

مواجهة تحديات العالقة مع البيت االبيض .
  فف���ي خطابه االخير كرئيس وزراء، ش���كك نتنياهو 
بقدرات “بيني���ت” والبيد معًا قائاًل : “يجب أن يعلم 
رئي���س وزراء ق���وي إلس���رائيل كيفي���ة أن “يقول ال 
لرئي���س الواليات المتحدة في قضاي���ا تهدد أمننا” 

في اشارة الى الموقف من إيران .
 “بيني���ت” ترجم لغة صديق���ة وودودة مع الرئيس 
المخض���رم أو كما يق���ول أظهر اس���رائيل الجديدة ، 
واس���تطاع تدشين أسس عالقة ش���خصية مع بايدن 
مح���اوال االبتعاد ع���ن الخالف���ات البيني���ة للطرفين 
وتحاش���ى أس���لوب المواجه���ة في خض���م أحداث 
افغانس���تان الت���ي س���يطرت عل���ى عق���ل الرئيس 

االمريكي أثناء اللقاء..
من جهته أراد باي���دن /بالمثل/ أن يعّزز انتهاء حقبة 
نتنياهو التصادمية مع الحزب الديمقراطي، فأحضر 
ش���بح الرئي���س ب���اراك أوباما ال���ى اللق���اء الفتًا نظر 
“بيني���ت” /عن قصد/ بأن الفض���ل  يرجع ألوباما في 
منح  اس���رائيل أكبر مس���اعدة ثابتة على االطالق في 

تاريخ البلدين 38 مليار دوالر خالل عشر سنوات ..
أم���ا الهدف الثاني من اللقاء  فه���و ايران التي تزعم  
اسرائيل أنها المهدد الوجودي رقم 1 لها في العالم.
 وتعلم الحكومة االس���رائيلية الجدي���دة  أن العودة 
ألسلوب رفض االتفاق النووي بشكل معلن هو عودة 

لنهج نتنياهو الفج إزاء إدارة أوباما السابقة. 
لهذا اختارت هذه المرة الحديث بشكل مختلف عبر 
رئيس وزرائه����ا ال يناقض رفضها المطلق لالتفاق، 
وإنما يس����تخدم لغ����ة أكثر ه����دوءا وايجابية حيث 
حمل “بينيت” في جعبته خطة سميت خطة “لجم 

ايران” . 
والحقيقة أنه ما بين التحضير للزيارة وعقدها حدثت 
متغيرات مهمة أبرزها توق���ف المباحثات بين ايران 
والوالي���ات المتحدة فيم���ا يتعلق بالع���ودة لالتفاق 
النووي، وتولي ابراهيم رئيس���ي المتش���دد الحكومة 
في طهران فضال عن االنس���حاب األمريكي الفوضوي 

من أفغانستان وسيطرة طالبان عليها.
 أمور س���محت إلس���رائيل بتهويل الع���دو االيراني 
وبمس���احة أكب���ر للضغط عل���ى الوالي���ات المتحدة 

بخصوص ايران.
والعناوي���ن التي تصدرت الصحف بع���د لقاء بايدن/ 
بيني���ت س���لطت الضوء عل���ى تصريح���ات الرئيس 
األمريك���ي  بأنه هن���اك بدائل أخرى اذا فش���ل الحل 
الدبلوماس���ي مع طهران، وأعتق���د أنه تصريح متوقع 
ومكرر لكن إب���رازه كنتيجة يعطي اللقاء زخما ونجاحًا 

واتفاقًا دون خالفات في الصورة .
ا يبش���ر بحقبة  كال الرجلي���ن أرادا لق���اًء ناجحًا توافقّيً
جدي���دة او باألحرى يعود الى حقبة م���ا قبل نتنياهو 
حيث اس���رائيل مس���ألة ال نقاش فيها في الواليات 
المتح���دة ..  ويعود بينت ومعه ملي���ار دوالر تطوير 
للقب���ة الحديدي���ة وإعف���اء أمريك���ي من التأش���يرة  
لإلسرائيليين.. بالمناس���بة لم نذكر في اللقاء أقصد 

الفلسطينيين !

هدم المقدس 

بايدن و”بينيت”: لقاء الروح الجديدة

بقلم: مصطفى الصواف

د. أماني القرم

عرض رئيس وزراء اس���رائيل ما يعتبره اس���تراتيجية اسرائيل 
الجديدة في مواجهة الخطر االيراني تس���تبعد مواجهة شاملة 
مع ايران وحلفائها وتركز على عمليات دقيقة وصغيرة متتابعة 
عسكرية واس���تخبارية وتخريبية, وتتطلب هذه االستراتيجية 
عمال استخباريا هائال وكبيرا وفي صلب هذه االستراتيجية طلب 
بينت موافقة االدارة االمريكية على انشاء حلف مع دول التطبيع 
العربي على غرار حلف الناتو لمواجهة ايران ليضمن هذا الحلف 
كما يراه بينت انش���اء قواع���د متحركة وأماكن دعم لوجس���تي 
ومراك���ز انذار مبكر وربما مطارات حربية محيطة في ايران ومراكز 

لألجهزة االستخبارية االسرائيلية.

المهين في الموضوع أن بينت يعتبر بأن هذا الحلف الذي سيضم 
العديد من البلدان العربية كما يقترح ش����أن امريكي-اس����رائيلي 
داخلي المهم موافقة واش����نطن والباقي تحصيل حاصل وعلى ما 

يبدو انه يشعر “بملء اليدين” من حلفائه العرب.
استوقفني مؤخرا مش���اهدة فيلم وثائقي بثته إحدى القنوات 
االسرائيلية بمناسبة عام على توقيع اتفاقات التطبيع )ابراهام( 
ورد في���ه وعل���ى لس���ان صانعي ه���ذه االتفاقات م���ن الجانب 
االس���رائيلي ان التحضير لها قد بدأ منذ عقدي���ن واالكثر اثارة 
في الفيلم ما جاء على لس���ان  رئيس الشاباك )جهاز االمن العام 
االس���رائيلي االكثر نفوذا( والذي لم يكشف عن اسمه حيث قال 

إن���ه كان على صلة مع قادة من بل���دان التطبيع منذ فترة طويلة 
وكانوا يتجولون في ش���وارع لندن وباري���س ويرتادون المطاعم 
معا, وأضاف أنه اس���تضافهم في اسرائيل ورتب لقاء مع إحدى 
الش���خصيات الفلسطينية النافذة في القدس الشرقية وتناولوا 

مناقيش الزعتر )وجبة فطور شعبية فلسطينية( . 
ف���ي الواقع لم يأِت رئيس الش���اباك بجديد فقد س���بقته وزيرة 
خارجية اسرائيل السابقة تسيفي لفني في مقابلتها الشهيرة 
مع جريدة التايمز اللندنية عندما أش���ارت الى أن إحدى مهامها 
اثناء عملها في محطة الموس���اد في اوروبا في ثمانينيات القرن 
الماض���ي هو اختراق ش���خصيات وقي���ادات عربية ت���زور اوروبا 

وتباهت ان التاريخ سيكشف حجم انجازاتها
ال أحد في موقع يؤهله الحكم على صحة او عدم صحة االدعاءات 
االس���رائيلية فعالم االس���تخبارات معقد ومتش���ابك ولكن من 
الواضح ان اتفاقات التطبيع بادر لها جهاز الش���اباك س���رًا منذ 
عق���ود وأطلقها للعلن العام الماضي جهاز الموس���اد، حيث كان  

الرئيس السابق يوسي كوهين “مكوك” االتصاالت. 
التطبيع كما يراه قادة اس���رائيل ليس اتفاقات سالم او سكينه 
لش���عوب المنطق���ة أو ازده���ارًا اقتصادي���ًا بل ه���و ملف أمني 
اس���تخباري لخدمة االس���تراتيجية االمنية اإلس���رائيلية العليا 

وللتاريخ كلمته.

سمير البرغوثيفي الذكرى السنوية التفاقات أبراهام: حلف ناتو التطبيع العربي اإلسرائيلي
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أعلن أنا المواطنة / كرمات خليل أحمد الجعيدي   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )404173957( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ماهر رباح اسماعيل شاهين  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )931276331   
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / فتحي ابراهيم جمعة النجار  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )915841688( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / وليد احم���د رمضان االقرع   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )401244181( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن / عبد الحميد حس���ن عبد 
الحميد ابو الس���عيد   عن فقد هويتي وتحمل  
الرقم  )801885492   ( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سمية محمد ابراهيم مقداد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )910837129( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/االستقالل:
ذكر الجهاز المرك���زي لإلحصاء أن الرقم القياس���ي العام 
ألسعار المنتج س���جل ارتفاعًا نسبته 0.83% خالل شهر 
تموز الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم 
القياسي العام 99.32، مقارنة ب98.50 خالل شهر حزيران 

)سنة األساس 2019 = 100(.
وفيم���ا يلي أبرز ما تطرق إليه "اإلحص���اء" في تقريره بهذا 

الخصوص:
سجل الرقم القياسي ألس���عار المنتج للسلع المصدرة من 
اإلنتاج المحل���ي ارتفاعًا نس���بته 1.01%، حيث بلغ الرقم 
القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة من اإلنتاج المحلي 
104.51 خالل الش���هر المرص���ود، مقارنة ب� 103.46 خالل 

شهر حزيران 2021 )سنة األساس 2019 = 100(.
الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا

وس���جل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة 
محليًا من اإلنتاج المحلي ارتفاعًا نسبته 0.81%، حيث بلغ 
الرقم القياسي ألس���عار المنتج للسلع المستهلكة محليًا 
98.76، مقارنة ب 97.97 خالل الش���هر الذي س���بقه )سنة 

األساس 2019 = 100(.

حركة اأ�سعار املنتج �سمن الأن�سطة الرئي�سية
سجلت أسعار الس���لع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة 
وصيد األس���ماك ارتفاعًا نس���بته 5.03%، والتي تشكل 
أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك الرتفاع 
أس���عار السلع ضمن نش���اط زراعة المحاصيل غير الدائمة 
بنس���بة 16.72%، نتج ه���ذا االرتفاع عن ارتفاع أس���عار 

معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر 
البقدونس 3.05 ش���يقل/كغم، ومتوسط س���عر البندورة 
بيوت بالس���تيكية 1.75 ش���يقل/كغم، ومتوس���ط سعر 
الكوسا 2.38 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 0.88 
شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.46 شيقل/
كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 2.33 شيقل/كغم، 
ومتوسط سعر الثوم الجاف 6.41 شيقل/كغم، ومتوسط 

سعر بصل جاف 1.34 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 
1.26 ش���يقل/كغم، بينما انخفض س���عر الخي���ار بيوت 
بالستيكية ليبلغ بالمتوسط 1.83 شيقل/كغم، ومتوسط 
سعر البامية 8.42 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط 
صيد األسماك بنسبة 1.16%، وأسعار السلع ضمن نشاط 
زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنس���بة 0.77%، حيث 
بلغ متوسط سعر التين 8.19 شيقل/كغم، ومتوسط سعر 

الليمون 2.29 شيقل/كغم.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية 
ارتفاعا نس���بته 0.43%، والتي تشكل أهميتها النسبية 
58.92% من س���لة المنتج، وذلك بس���بب ارتفاع أس���عار 
صناعة الخش���ب ومنتجات الخش���ب والفلي���ن عدا صناعة 
األثاث، صناعة األصن���اف المنتجة من القش ومواد الضفر 
بنسبة 10.55%، وأسعار صناعة الحديد والصلب األساسية 
بنس���بة 4.45%، وأس���عار صناعة ال���ورق ومنتجات الورق 
بنسبة 2.17%، وأس���عار صناعة الزيوت والدهون النباتية 
والحيوانية بنس���بة 0.82%، وأسعار صناعة األثاث بنسبة 
0.76%، وأسعار صناعة المالبس بنسبة 0.70%، على الرغم 
من انخفاض أس���عار صناعة المجوه���رات والحلي الثمينة 
واألصناف المتصلة بمقدار 2.55%، وأسعار تجهيز وحفظ 
اللحوم بمقدار 0.91%، وأس���عار صناعة منتجات المعادن 

المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار %0.24.
ش���هدت أس���عار منتجات صناعة التعدين واس���تغالل 
المحاجر اس���تقرارًا خالل ش���هر تموز 2021، حيث استقر 
الرقم القياسي على 98.55 والتي تشكل أهميتها النسبية 
1.41% من سلة المنتج. في حين سجلت أسعار إمدادات 
الكهرباء والغاز والبخار وتكيي���ف الهواء انخفاضًا مقداره 
8.66%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة 

المنتج.
وسجلت أس���عار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي 
وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضًا مقداره 0.49%، والتي 

تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

»اإلحصــاء«: ارتفــاع أسعــار المنتــج خــالل الشهـر الماضــي

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن صندوق إق���راض طلبة مؤسس���ات التعليم 
العالي في فلسطين بدء استقبال طلبات الحصول 
على قروض دراسية للفصل األول من العام الدراسي 
2021-2022، لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط 
في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، بحيث 
يبدًا اس���تقبال الطلبات اعتبارًا من يوم غٍد األربعاء 

2021/9/1، ولغاية الخميس 2021/10/7.
وأوض���ح الصندوق ف���ي بيان صحف���ي، الثالثاء، أن 
آلي���ة تقديم الطلبات لجمي���ع الطلبة تتم من خالل 
الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات االلكترونية 

للصندوق eservices.iqrad.edu.ps وإدخال بيانات 
الطل���ب الكترونيًا والتأكد من حفظها، ثم تس���ليم 
كاف���ة الوثائق والمس���تندات الثبوتي���ة المطلوبة 

لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية.
ويش����ترط فيمن يتقدم للحصول عل����ى قرض أن 
يكون طالبًا منتظمًا في إحدى مؤسس����ات التعليم 
العالي في فلسطين ومحتاجًا من الناحية المادية، 
وأن يك����ون قد اجتاز بنج����اح فصاًل دراس����يًا على 
األقل، وأال يقل معدل����ه التراكمي عن 65% لطالب 
البكالوري����وس، و60% لطال����ب الدبل����وم أو الطلبة 
الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة أو ما يوازيه 

في األنظمة األخرى، إضافة إلى أن يس����ّجل الطالب 
12 ساعة معتمدة على األقل في الفصل الدراسي 

األول 2021-2022 .
ُيش����ار إل����ى أنه ف����ي حال فق����دان الطالب اس����م 
المستخدم أو الرقم السري الخاص به، فإنه يتوجب 
عليه مراجعة دائرة ش����ؤون الطلبة في مؤسس����ته 
التعليمية، مع اإلش����ارة إلى أن رسوم طلبة التعليم 
الموازي ُتحسب وفق الرسوم العادية وليس حسب 
أس����عار الدراس����ة الموازية، وأن نسبة القرض الذي 
يقدمه الصن����دوق ال تتج����اوز 75%، بما ال يتجاوز 

قيمة )1000( دينار أردني للفصل الواحد.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات اقتصادية نش���رت، الثالثاء، تراجع 
الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خالل تموز الماضي 
مقارنة بالشهر السابق، في أحدث مؤشر على تباطؤ 
زخم االنتعاش االقتصادي في البالد وسط الموجة 

الرابعة من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحس���ب بيانات وكالة اإلحص���اء الكورية انخفض 
الناتج الصناعي خالل الشهر الماضي بنسبة %0.5 
شهريا خالل تموز مقابل نمو شهري بنسبة %1.6 
خالل حزيران الماضي. كما س���جل الناتج الصناعي 

خالل الشهر الماضي نموا بمعدل 4.7% سنويا.
في الوقت نفسه انخفضت مبيعات التجزئة، وهي 
مقياس اإلنفاق الخاص، بنس���بة 0.6% خالل تموز 
عن الش���هر الس���ابق، متأثرة على ما يبدو بالموجة 
األخيرة من جائحة كورونا، بعد ارتفاعها في حزيران، 

بنسبة 1.4% شهريا.
وذكرت وكال���ة يونهاب الكوري���ة الجنوبية لألنباء 
أن انتعاش االقتصاد الكوري الجنوبي يس���تند إلى 
تعافي الصادرات. لكن أحدث موجة تفشي لحاالت 
اإلصابة بالفيروس، وتطبيق أقس���ى مس���توى من 

التباعد االجتماعي على اإلطالق يؤديان إلى حالة من 
عدم اليقين االقتصادي.

وقالت وكالة اإلحص���اء إن االقتصاد حقق أداء جيدًا 
نس���بًيا في تموز الماض���ي على الرغم م���ن ارتفاع 
حاالت اإلصاب���ة بالفيروس مع زيادة إنتاج التصنيع 
والخدمات. وقال إيو وون-س���ون، وهو مسؤول كبير 
في وكالة اإلحصاء للصحفيي���ن “انخفض اإلنتاج 
في قطاعات الخدمات الش���خصية بسبب تداعيات 
الموجة الرابعة من الوباء. ولكن بالمقارنة مع الموجات 

السابقة للوباء، فقد انخفض بهامش أصغر” .

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة التنمية االجتماعية بغزة أنها ستبدأ يوم األحد المقبل صرف مساعدة نقدية 

ل�4000 أسرة من متضرري العدوان األخير على قطاع غزة عبر برنامج الغذاء العالمي.
وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي الثالثاء، أن قيمة المساعدة لكل أسرة )878 شيقاًل(، 

ولمدة ثالثة أشهر بقيمة إجمالية 3,512,000 شيكل.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المساعدة مقدمة لألسر المواطنة فقط »غير الالجئين«، الفتة 

إلى أنها ستصرف ببطاقات مصرفية عبر بنك فلسطين.

صرف مساعدات نقدية لـ4 
آالف أسرة تضررت بالعدوان

غزة/ االستقالل:
س���محت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الثالثاء، بإدخال حديد البناء إلى قطاع غزة عبر معبر 
كرم أبو س���الم، للمرة األولى منذ عدوان مايو/ أيار. وأفاد مراس���لنا بسماح سلطات االحتالل 
بإدخال عدد من الش���احنات المحملة بحديد البناء لصالح القطاع الخاص بعد منع دام 112 
يوًما. وتس���بب منع االحتالل دخول الحديد بارتفاع أس���عاره في السوق المحلية، وتقليص 
كبير في حركة البناء. وتواصل سلطات االحتالل التضييق على سكان القطاع المحاصر بمنع 

دخول بعض السلع واألصناف األساسية؛ وتسمح بعبور كميات محدودة بين حين وآخر.
وبدأت سلطات االحتالل مؤخًرا بالتراجع عن الشروط التي فرضتها عقب انتهاء العدوان 

األخير، وتسمح تدريجًيا بإدخال المواد التي كانت تمنعها.

االحتالل يسمح بإدخال حديد 
البناء للقطاع الخاص بغزة

»إقراض الطلبة« يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي األول

تراجع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خالل الشهر الماضي
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أعلن أنا المواطن / رامي إحسان محمد أبو شعبان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )804736973( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد سمير موسى علي  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )410048771  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حسن علي حسن الكردي عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )  402214084( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ياس���ر حمد نايف أبو حدايد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )901632109( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / علي محمد خليل النجار عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )803107705( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / عال مصطفى ياس���ين وافي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800273039( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / أحمد ابراهيم محمد قويدر  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )932075872( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / صبرين أحمد سليمان زعرب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801533043( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد باسم عبد القادر شراب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802325191( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الدف���اع األميركية )البنتاغون( أن قواتها أكملت 
انس���حابها من أفغانس���تان بعد 20 عاما م���ن غزوها البالد، 
وقد ش���هد مطار كابل الدولي احتفاالت بمغادرة آخر طائرة 

أميركية.
وقال قائ���د القيادة المركزي���ة األميركية الجن���رال كينيث 
ماكن���زي خالل مؤتم���ر صحفي »أن���ا هنا ألعلن أنن���ا أنجزنا 

انسحابنا من أفغانستان«.
وصرح ماكنزي خالل مشاركة بالفيديو في المؤتمر الصحفي 
للوزارة مس���اء االثنين، بأن الس���فير األميركي على متن آخر 

رحلة غادرت من أفغانستان.
وأضاف أن الطائرات العسكرية األميركية والتابعة للتحالف 
أجلت أكثر من 123 ألف مدني، مؤكدا أن حركة طالبان بذلت 
جهدا جيدا لتأمين المطار لتسهيل االنسحاب األميركي من 

أفغانستان.
وق���ال »هناك قدر كبير من الح���زن المرتبط بهذا الرحيل. لم 

نخرج كل من كنا نريد إخراجه«.
وتابع »إذا كانت عمليات اإلجالء العس���كرية قد انتهت، فإن 
المهمة الدبلوماسية الرامية للتحّقق مّما إذا كان هناك مزيد 
من المواطني���ن األميركيين أو األفغ���ان المؤهلين الراغبين 

بالرحيل تتواصل«.
وعقب ه���ذا اإلعالن، ذك���ر الرئيس األميركي ج���و بايدن أن 

العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر 
آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وقال بايدن -في بيان- إنه س���يوجه كلمة للشعب األميركي 
بشأن االنسحاب بعد ظهر اليوم ) أمس ( الثالثاء.

وتعليقا على القرار األميركي قال محمد نعيم الناطق باس���م 

المكتب السياسي لحركة طالبان لقناة الجزيرة إن »خروج آخر 
جندي أميركي من بالدنا هو لحظة تاريخية لنا وألي شعب«.

وأضاف أنه »ليست لنا أي مشكلة مع أي فرد من أفراد شعبنا 
أو أي جه���ة« وطال���ب المجتمع الدولي بمس���اعدة الش���عب 
األفغاني في كل المجاالت، مثل االقتصاد والصحة والتعليم.

ونفى المسؤول في الحركة منعها أي شخص مغادرة البالد، 
ولكن���ه قال إنه يجب أن تتم عملية المغادرة بش���كل منظم، 

وفق تعبيره.
واعتبر أن وجود معارضة في أفغانستان أمر طبيعي وهو أمر 
محل احترام من قبلنا، وأكد أنه لن يس���مح ألي أحد أن يعمل 

على إشعال حرب في بالدنا مرة أخرى.
ونقلت القناة أيضا عن المتحدث باسم الحركة قاري يوسف 
قول���ه إن »آخر جندي أميركي غادر مط���ار كابل وبالدنا نالت 

استقاللها الكامل«.
وكتب المس���ؤول ف���ي الحركة أن���س حّقاني ف���ي تغريدة 
عل���ى تويتر »لق���د صنعنا التاري���خ مرة أخرى. ه���ذه الليلة 
انتهى احتالل الواليات المّتحدة وحلف ش���مال األطلس���ي 
ألفغانس���تان والذي استمر 20 سنة. أنا س���عيد جدا ألّنني 
بعد 20 سنة من الجهاد والتضحيات والمشّقات، أشهد بكل 

اعتزاز هذه اللحظات التاريخية«.
في غضون ذلك، جرى إطالق نار في محيط مطار كابل احتفاال 
بمغادرة آخر طائرة أميركية، وقالت مصادر من حركة طالبان 

إن المطار بات تحت سيطرتها بالكامل.
وسمع مراس���لو وكالة الصحافة الفرنس���ية دوي إطالق النار 
االحتفال���ي من مواقع عدي���دة من العاصم���ة يتمركز فيها 
مقاتلو حركة طالبان، في حي���ن عال هتاف رفاق عندما كانوا 

يجتازون الحواجز المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

الواليات المتحدة تعلن انسحاب آخر جنودها من أفغانستان

االستقالل/ وكاالت:
أعلن التحال���ف العربي ف���ي اليمن، الثالث���اء، إصابة 8 
أش���خاص في هجوم ثاٍن ش���نته جماعة »أنص���ار الله« 
بطائرة مس���يرة مفخخة عل���ى مطار أبه���ا جنوبي غرب 
الس���عودية خالل 24 ساعة. وذكر التحالف في بيان، أن 
»الدفاعات الس���عودية اعترضت مس���ّيرة مفخخة ثانية 

حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي«.
وأش���ار إلى »وج���ود 8 إصابات وفق���ا للمعلومات األولية 
لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الش���ظايا، إضافة 

إلى تضرر طائرة مدنية«.

ولفت البي���ان، إلى أن هذا الهجوم هو »الثاني على مطار 
أبها الدولي من قبل الحوثي خالل 24 ساعة«، معتبرا أن 

ذلك »يمثل جريمة حرب«.
وفي وقت س���ابق الثالثاء، أعلن التحال���ف أن الدفاعات 
الس���عودية قامت ب� »اعت���راض طائرة مس���يرة حوثية 
مفخخ���ة حاولت اس���تهداف مط���ار أبه���ا الدولي في 
المملكة«. وأش���ار ف���ي حينه، إلى »تناثر الش���ظايا جراء 
اعت���راض الطائرة المس���يرة في محيط مط���ار أبها دون 

إصابات أو أضرار«.
واالثنين، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي 

أطلقت���ه جماع���ة »أنصار الل���ه« تجاه المط���ار واعتادت 
الجماعة إطالق صواريخ باليس���تية وطائرات مفخخة من 
دون طيار على مناطق س���عودية، مقابل إعالنات متكررة 
م���ن التحالف العرب���ي، الذي تق���وده المملكة في اليمن 
بإحب���اط هذه الهجمات، رغم الدع���وات العربية والدولية 
لاللتزام بوقف إطالق النار. ويش���هد اليم���ن منذ نحو 7 
س���نوات حربا مس���تمرة بين القوات الموالي���ة للحكومة 
المدعومة بالتحالف العربي م���ن جانب، وجماعة »أنصار 
الله« من جانب آخر، المس���يطرين عل���ى محافظات بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت وزارة الخارجية اليابانية، الثالثاء، أنها تخطط 
لنقل س���فارتها لدى كابل إلى قطر »بش���كل مؤقت«، 

عقب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.
ج���اء ذلك في تصريح���ات صحفية لوزي���ر الخارجية 
الياباني توشيميتس���و موتيغي، حسبما نقلت وكالة 
»أسوش���يتيد برس«. وق���ال: »طوكيو نقلت بش���كل 

مؤق���ت س���فارتها لدى كاب���ل إلى تركي���ا، لكن اآلن 
هن���اك خطط لنقله���ا إلى قطر، حي���ث يوجد مكتب 
لطالب���ان هن���اك«. وأضاف أّن مباحثات���ه مع عدد من 
قادة المنطقة أظهرت أن الدوحة »س���تحظى بأهمية 

سياسية متزايدة«.
وكان الرعاي���ا اليابانيون من أوائل الذين تم إجالؤهم 
من أفغانس���تان عقب س���يطرة طالبان عل���ى البالد. 

وتولى الجيش البريطان���ي إجالء رعايا اليابان قبل أن 
ترس���ل األخيرة طائرات عس���كرية إلخراج مواطنيها 
من أفغانستان، بعد تدهور الوضع األمني في محيط 
مطار كاب���ل. والخميس الماضي، فجر انتحاري - أعلن 
تنظيم »داعش« انتماءه له - س���ترته الناس���فة في 
محيط بوابة »آبي« وتسبب في مقتل العشرات بينهم 

13 من القوات األمريكية.

االستقالل/ وكاالت:
ش���كل العراق قوة من أهالي قضاء »س���نجار« في محافظة نينوى شمالي البالد، 
لتولي الملف األمني بالقضاء. أعلن ذلك مستش���ار األمن القومي قاسم األعرجي، 

في لقاء مع قناة »العراقية« الرسمية، ليل اإلثنين/ الثالثاء.
وأوض���ح األعرجي أن القوة التي تم تش���كيلها قوامه���ا 2500 عنصر من أهالي 

»سنجار«، وستتولى مهمة تسلم الملف األمني الداخلي للقضاء.
وحتى اآلن، تتولى قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة االتحادية تأمين 

سنجار.
ولم يق���دم األعرجي تفاصيل أخرى بش���أن القوة الجديدة المش���كلة، لكن وزارة 
الدفاع أفادت في بيان لها، أكتوبر/ تشرين األول الماضي، أن القوات التي سيتم 
تشكيلها محليا ستتولى مهمة حفظ األمن داخل القضاء، بينما ستتولى القوات 

المشتركة المشكلة من الجيش والشرطة االتحادية تأمين القضاء من الخارج.
في اللق���اء ذاته، تطرق األعرجي إل���ى االتفاق حول قضاء س���نجار بين الحكومة 

االتحادية وحكومة إقليم كردستان شمالي العراق، معتبرا أنه »اتفاق منصف«.
وأضاف: »ال نستطيع أن نأتي باتفاق يرضي الجميع«.

ويقضي االتفاق الموقع في 9 أكتوبر المنصرم، بحفظ األمن في س���نجار من قبل 
قوات محلية بالتنس���يق مع قوات إقليم كردس���تان ش���مالي العراق، وإخراج كل 

الجماعات المسلحة غير القانونية منه.
كما ينص أيضا، على إنهاء وجود منظمة »بي كا كا« اإلرهابية في س���نجار، وإلغاء 

أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

العراق يعلن تشكيل قوة 
محلية لتأمين قضاء سنجار

8 إصابات في هجوم لـ »أنصار الله« على مطار أبها السعودي

اليابان تخطط لنقل سفارتها لدى كابل إلى قطر
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بيشك/ االستقالل: 
عاصم���ة  الفلس���طيني إلى  المنتخ���ب  بعث���ة  وصل���ت 
قيرغيزس���تان بيش���ك لخ���وض مباراتي قيرغيزس���تان 

وبنجالدش وديا.
وس���يواجه المنتخب الفلسطيني مباراة قيرغيزستان يوم 
الخميس الموافق 2 أيلول/ سبتمبر، ثم سيواجه بنجالديش 

يوم األحد 5 من الشهر ذاته ضمن أسبوع الفيفا.
ويس���عى الجهاز الفني للمنتخب الفلس���طيني، بقيادة 
المدرب التونس���ي مكرم دبدوب، لتحضير الفدائي بشكل 
مبكر للمش���اركة ف���ي بطول���ة كأس الع���رب المقبلة في 
ديس���مبر/كانون أول المقبل، وكذل���ك المرحلة الثانية من 

تصفيات كأس آسيا »الصين 2023«.
وتضم بعثة الفدائي 15 العبًا ممن ينش���طون في الدوري 

المحلي وهم: »رامي حمادة، توفيق علي، أحمد خليفة، عبد 
اللطيف البهداري، موس���ى سليم، مصعب البطاط، موسى 
فيراوي، أحمد قطميش، محمد خليل، عدي خروب، س���امح 
مراعبة، تامر صيام، محم���د درويش، محمود أبووردة وليث 

خروب«.
باإلضافة إلى 5 العبين محترفين وهم: »ياس���ر حمد، فادي 
زيدان، محمود عيد، محمد صالح وخالد سالم«، فيما يغيب 
عن المنتخب الفلسطيني لإلصابة »محمد يامين ومحمود 

وادي ونظمي البدوي«.
بينم���ا اعتذر كل من »ع���دي الدباغ ومحمد باس���م وصالح 
ش���حادة«، فيما سيلتحق بدر موسى العب المحلة المصري 
مع المنتخب األولمبي الذي س���يواجه الكويت 7 سبتمبر/ 

أيلول المقبل في الكويت.

غزة/ االستقالل: 
حقق فري���ق خدمات البريج فوزا س���احقا بنتيجة )102_63( 
على خدمات دير البلح، لحس���اب الجولة الثانية لدوري جوال 
2020_2021 للمحافظ���ات الجنوبي���ة، بصالة المرحوم خلف 

العجلة بنادي خدمات البريج.
وتقاسم الفريقان الفوز بنتائج أرباع المباراة، والتي جاءت على 

النحو التالي:
دخل البريج بكل قوة منذ انطالقة المباراة، فس���جل نش���أت 
كسكين 7 نقاط، و9 نقاط إلبراهيم مصلح منها ثالثية، فيما 
س���جل لدير البلح محمد أبو حطب وعمر البحيصي، لينتهي 

الربع لمصلحة البريج 27_9.
وفي الربع الثاني تحس���ن أداء خدمات الدير، وتألق أكثر من 
العب في صفوفه محمد أبو حطب والطيب البحيصي وإبراهيم 

ال���رواغ وفادي أبو جالل، لينته���ي الربع لمصلحتهم بنتيجة 
28_21. وف���ي الربع الثالث واصل العب���و دير البلح تفوقهم، 
وخصوص���ا باللعب تحت الس���لة عن طريق إبراهي���م الرواغ 
واختراقات الطيب البحيصي، فيما أضاع العبو البريج العديد 
من الكرات بالتسرع في إنهاء الهجمة، لينتهي الربع لمصلحة 

دير البلح 18_16.
وفي الربع الرابع، استعاد البريج تألقه و تركيزه مع دخول ثائر 
عيس���ى وإبراهيم أبو رحال من على دكة البدالء، وتمكنوا من 
قيادة زمالئهم للتألق بتس���جيل الرميات الثالثية وصناعة 
النقاط لنش���أت كسكين، لينتهي الربع بفارق كبير لمصلحة 

البريج 38_8، وبنتيجة إجمالية 102_63.
وفي مب���اراة ثانية أقيمت في نفس التوقيت، تمكن خدمات 

المغازي من الفوز على غزة الرياضي بنتيجة 76_61.

المنتخب الوطني الفلسطيني يصل قيرغيزستان

فوزان للبريج والمغازي بدوري جوال لكرة السلة

مدريد/ االستقالل: 
حسم نادي ريال مدريد اإلسباني، اتفاقه بشكل نهائي 
على ضم إدواردو كامافينجا نجم وسط رين الفرنسي، 
في اليوم األخير من سوق االنتقاالت الصيفية الجارية.

ذكرت صحيفة "ليكيب"الفرنسية، إن إدارة ريال مدريد 
حسمت صفقة كامافينجا، مقابل مبلغ مالي يتراوح ما 

بين 40 ل� 45 مليون يورو باإلضافة إلى المتغيرات.
أضافت، إنه بالرغم من حس���م االتفاق بين ريال مدريد 
وري���ن على صفقة كامافينجا، ل���م يعلن أي طرف عن 

الصفقة بشكل رسمي.
لكن م���ن المتوقع، أن يتم اإلع���الن عن صفقة انتقال 
كامافينجا إلى ريال مدريد في الساعات القليلة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد 
قد يتجه لحسم صفقة فرنسية جديدة بدال من كيليان 
مبابي الذي فش���لت المفاوضات مع ناديه باريس سان 
جيرمان، حيث اقت���رب النادي الملكي من ضم إدواردو 

كامافينجا العب رين.
ووفقا لقناة "كانال بلوس" الفرنسية، فإن ريال مدريد 
توص���ل التفاق مع ري���ن للتعاقد م���ع كامافينجا، وإن 
الصفقة ُحس���مت بالفعل مع تبقي تفاصيل صغيرة 

قبل اإلعالن الرسمي.
وأشارت المحطة الفرنسية إلى أن كامافينجا سيخضع 
للفحص الطبي، وأن قيمة الصفقة س���تبلغ 30 مليون 
يورو، في محاولة من النادي الملكي لمصالحة الجماهير 

بعد فشل ضم مبابي.
وشارك كامافينجا في 88 مباراة مع الفريق األول ل� رين 
رغم صغر سنه، سجل خاللها هدفين وصنع 5، ومّثل 
كامافينجا منتخب فرنسا األول في 3 مناسبات وسجل 

هدفا وحيدا.
وأف���ادت تقاري���ر أن أندية أوروبية كب���رى أخرى مثل 
مانشستر س���يتي ويونايتد وباريس س���ان جيرمان 

مهتمة بالتعاقد مع الدولي الفرنسي.
وينته���ي عقد كامافينجا مع رين في الصيف المقبل، 
وأش���ارت تقاري���ر إلى توصله التفاق مس���بق مع ريال 

مدريد لالنضمام إليه مجانا في صيف 2022.

ريال مدريد يحسم صفقة كامافينجا مقابل 45 مليون يورو

القاهرة/االستقالل:
كش���ف فاروق جعفر، المستشار الفني للزمالك، عن المس���تجدات األخيرة في ميركاتو الفريق 

األبيض خالل الموسم الجديد.
وقال فاروق جعفر في تصريحات إذاعية عبر أون س���بورت »محمد عبد الس���الم، اقترب بقوة من 

االنتقال إلى االتحاد السكندري خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية«.
وأضاف »هناك جلسة في الساعات المقبلة لحسم مصير الحارس محمود جنش«.

وكش���ف »الزمالك لم يتفاوض مع حمدي النقاز، وأتعجب من ارتباط اسمه بالعودة إلى صفوف 
األبيض«. وزاد »من الصعب التعاقد مع العب كبير بحجم عبد الله السعيد في انتقاالت الصيف، 

حيث سيكلف خزينة نادي الزمالك أمواال طائلة للحصول على خدماته«.
وعاد اس���م عبد الله الس���عيد ، قائد وصانع ألعاب بيراميدز، للظهور مرة أخرى داخل أروقة نادي 

الزمالك بعدما ارتبط اسم الالعب بالرحيل للقلعة البيضاء في الموسم الجديد.
وكان عبد الله السعيد محور األحاديث في األوساط الكروية المصرية بعدما وقع سرًا للزمالك قبل 

نهاية عقده مع األهلي موسم 2017 – 2018.
وأعلن آنذاك مرتضى منصور رئيس الزمالك األس���بق أنه بصدد التعاقد مع صفقة القرن قبل أن 
تفشل الصفقة بتجديد السعيد لألهلي بوساطة تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للقلعة 

الحمراء، ثم رحل الالعب بقرار إدارة القلعة الحمراء.

الزمالك : التعاقد مع السعيد صعب.. 
ومدافع الفريق على أعتاب الرحيل

لندن/االستقالل:
عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالعودة إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس.

وأعلن مانشس���تر يونايتد أم���س الثالثاء، إتمام تعاقده مع رونالدو في عقد يمتد لموس���مين، مع إمكانية 
التجديد لموسم ثالث.

ولعب رونالدو مع مانشستر يونايتد بين العامين 2003 و2009، وفاز معه بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز 3 
مرات، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا العام 2008، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.

ونشر رونالدو صورة له بقميص مانشستر يونايتد من الفترة األولى له مع الفريق، عبر حسابه الشخصي على 
"إنستجرام"، وكتب: "كل من يعرفني يعرف حبي لمانشستر يونايتد الذي ال ينتهي". 

وأردف النجم البرتغالي: "السنوات التي قضيتها في هذا النادي كانت رائعة للغاية والطريق الذي قطعناه 
معًا مكتوب بأحرف ذهبية في تاريخ هذه المؤسس���ة العظيمة والمذهلة". وأضاف: "ال يمكنني حتى البدء 
في شرح مشاعري اآلن، وأنا أرى عودتي إلى أولد ترافورد معلنة في جميع أنحاء العالم، إنه مثل الحلم الذي 
تحق���ق، بعد كل المرات التي عدت فيها للعب ضد مان يونايتد، وحتى كخصم، ش���عرت دائًما بمثل هذا 

الحب واالحترام من المشجعين في المدرجات. هذا بنسبة 100% من األشياء التي تصنع منها األحالم".
وتابع: "أول دوري محلي لي، أول كأس لي، أول اس���تدعاء لي مع المنتخب البرتغالي، لقب دوري أبطال أوروبا 
األول، أول حذاء ذهبي لي وأول كرة ذهبية، لقد جاءت هذه الجوائز جميعها من هذا االرتباط الخاص بيني 

وبين الشياطين الحمر".

رونالدو: حبي لليونايتد ال 
ينتهي.. وأعدكم بكتابة التاريخ
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المش���اركين ف���ي فعاليات االرب���اك الليلي، 
والتي انطلقت مساء أمس، شرق مخيم البريج 

وسط قطاع غزة.
شارك عش����رات الش����بان مس����اء امس الثالثاء، 
بفعاليات اإلرباك الليلي المس����تمرة منذ 4 أيام 

على حدود قطاع غزة.
وأف����اد مراس����لنا وس����ط القط����اع بأّن عش����رات 
الش����بان وصلوا إلى المنطقة القريبة من السياج 
الفاصل ش����رقي مخيم البريج، وأشعلوا اإلطارات 

المطاطية.
وأشار إلى، أّن قوات االحتالل قامت بإطالق قنابل 
إنارة بكثافة في سماء المناطق الشرقية لمخيم 

البريج وسط قطاع غزة.
و«اإلرباك الليلي« هي مجموعات ش����بابية تنظم 
مسيرات ليلية قرب الحدود »الزائلة« ما بين غزة 

واألراضي المحتلة عام 48. 
ويس����تخدم المش����اركون القناب����ل الصوتي����ة، 
وتش����عل إطارات مركبات، بهدف إزعاج الجيش 

المتاخمة  المس����توطنات  وس����كان  اإلسرائيلي 
للحدود. وتبدأ تل����ك الفعاليات، عند الثامنة من 
مس����اء كل يوم، في مخيمات الع����ودة في كافة 
مناطق الحدود شرق قطاع غزة، بحسب ما أعلنت 

وحدة اإلرباك في بياٍن سابق لها.
وإلى ذلك، اقتحم عش����رات المستوطنين، أمس 
الثالثاء، باحات المسجد األقصى المبارك، وأدوا 
طقوسا تلمودية اس����تفزازية بحمايٍة من قوات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت مصادر مقدس����ية أن االقتحامات ُنّفذت 
من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة 
من قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة المدججة 

بالسالح.
وأضافت المصادر، أن المستوطنين تلقوا خالل 
االقتحام، شروحات عن »الهيكل« المزعوم، وأدوا 
طقوًس����ا تلمودية في ساحات األقصى، وخاصة 

في المنطقة الشرقية منه.
وف����ي الوق����ت ال����ذي يقتح����م فيها عش����رات 

المس����توطنين األقصى، تواصل قوات االحتالل 
فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من 
القدس والداخل للمس����جد، وتحتجز هوياتهم 

عند بواباته الخارجية.
وفي س����ياق متصل، تواصل س����لطات االحتالل 
أعمال الترميم والتوس����عة في جس����ر المغاربة 
لزي����ادة قدرت����ه عل����ى تحم����ل أكب����ر ع����دد من 

المقتحمين للمسجد األقصى. 
وتتم االقتحامات عل����ى فترتين صباحية، وبعد 
صالة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي 
لألقص����ى بحماية ومرافقة من ق����وات االحتالل، 
ضمن جوالت دورية ته����دف لتغيير الواقع في 

المدينة المقدسة والمسجد األقصى المبارك.
ق����وات  إخ����الء  االقتحام����ات  فت����رة  وتش����هد 
االحت����الل المنطقة الش����رقية من المس����جد من 
المصلين والمرابطين، وذلك لتس����هيل اقتحام 

المستوطنين.
ويس����تهدف االحتالل المقدس����يين من خالل 

االعتقاالت واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم 
عن المس����جد األقصى، وتركه لقمة سائغة أمام 

األطماع االستيطانية.
االحت����الل  س����لطات  هدم����ت  الس����ياق،  ف����ي 
اإلس����رائيلي، امس الثالثاء، جدارا استناديا في 

بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
وقال عضو لجنة حمائل س����لوان أحمد س����مرين 
ف����ي تصريحات صحفية، إن س����لطات االحتالل 
هدم����ت جدارا بطول 10 أمت����ار في محيط أرض 
زراعية لعائلة س����مرين ف����ي الواجهة الجنوبية 

بمنطقة واد الربابة بسلوان.
وأوضح، أن هذه األراضي اعتدى عليها االحتالل 
والمستوطنون قبل عام، وتم الحصول على قرار 
تجميد بالعمل فيها، ولك����ن اليوم هدم الجدار 

بدعوى التنظيف.
يش����ار إلى أن واد الربابة في س����لوان يقسم إلى 
قس����مين ف����ي الواجه����ة الش����مالية والواجهة 
الجنوبية، حيث تواجه الواجهة الشمالية اعتداء 

مستمرًا منذ عام، وجاء اعتداء اليوم ) أمس( على 
الواجهة الجنوبية بدعوى التنظيف.

وإلى ذلك، نصبت قوات االحتالل »اإلس����رائيلي« 
امس، حاجزا عسكريا في بلدة يعبد جنوب غرب 
جنين، وأعاقت تح����ركات المواطنين واحتجزت 

مركباتهم.
وذك����رت مص����ادر محلي����ة، أن ق����وات االحتالل 
اقتحمت البل����دة ونصبت حاجزا عس����كريا قرب 
قاع����ة قصر الندى، وأوقفت عش����رات المركبات، 
ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، 

وأعاقت تحركاتهم.
يش����ار إل����ى أن البلدة ومنذ أس����بوعين تتعرض 
القتحامات متواصلة وهدم منشآت تجارية، كما 
يشن الجنود حمالت مداهمة للمنازل واعتقاالت 
في صفوف الش����بان، إضافة الى االستيالء على 
كامي����رات المراقبة بعد أن أخط����رت المواطنين 
بفرض عقوبات عليهم بدعوى رشقهم لمركبات 

المستوطنين وقوات االحتالل بالحجارة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اصيبت مس���توطنة بجروح وصفت بالمتوس���طة، أمس الثالثاء، 

بعد رشق مركبتها بالحجارة جنوبي بيت لحم.
وأعلنت مصادر إعالمية عبرية أن مس���توطنة إسرائيلية أصيبت 
بجراح قرب "عتصيون" جنوب بيت لحم؛ جراء إلقاء شباٍن الحجارَة 
عل���ى مركبتها. ويس���تهدف الش���بان مركبات المس���توطنين 
بالحجارة بالقرب من مس���توطنة "غ���وش عتصيون" جنوب بيت 
ا على اعتداءات المستوطنين المتكررة، ما يلحق أضراًرا  لحم؛ رّدً

وإصابات بالمستوطنين وجنود االحتالل ومركباتهم.
ويتصدى الش���بان في الضفة الغربية العتداءات المستوطنين 
المتكررة، والتي تت���م عادة تحت حماية قوات االحتالل، وضمن 

غطاء قانوني وسياسي توفره سلطات االحتالل للمستوطنين.

وحسب اإلحصائيات؛ فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية 
دون القدس بلغ هذا العام 441,619 نسمة، وهي زيادة بنسبة 
%42 مقارنة مع بداية العقد )2010(. وتعود بداية االستيطان 
في محافظة بيت لحم إلى س���تينيات الق���رن الماضي، فكانت 
مستوطنة "غوش عتصيون" من أولى المستوطنات اإلسرائيلية 
التي غرس���ت في األرض الفلس���طينية بعد ح���رب حزيران عام 
1967م. وم���ن الجدي���ر بالذك���ر أّن معظ���م األراض���ي الزراعية 

والمناطق المفتوحة تقع ضمن مناطق )ب( و)ج(.
كما س���لب االحتالل نح���و 3140 دونمًا )6.42 %من المس���احة 
الكلية للقرية( لبناء مس���توطنة "بيت���ار عيليت" عام 1985، كما 
س���رق 50 دونما لبناء جزء من مستوطنة "هادار بيتار" المجاورة 

للقرية.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
دع���ت »لجن���ة المتابع���ة العلي���ا للجماهي���ر العربية«، 
أمس الثالثاء، إلى سلس���لة من النش���اطات االحتجاجّية 
للضغ���ط على حكوم���ة االحتالل الصهيون���ي لتتحّمل 
مس���ؤوليتها ولج���م الجريمة المس���تفحلة ف���ي القرى 
والمدن الفلس���طينّية في الداخل الفلسطيني المحتل 
ع���ام 1948. وش���ّددت اللجنة في بي���اٍن لها صدر عقب 
اجتماٍع عقدته في الناصرة، على أن »المؤسسة الحاكمة 
بكامل أذرعها هي المس���ؤولة ع���ن تصاعد الجريمة في 
المدن والبلدات العربّية«، داعية إلى »مش���اركة واس���عة 
في نشاطات تصاعدية، إلثارة الرأي العام، والضغط على 
الحكوم���ة للقيام بواجبها، بما في ذلك تنظيم تظاهرات 
في نهاية األسبوع الجاري قبالة جميع مراكز الشرطة في 
البلدات العربي���ة، وتبّني مظاهرة اللد يوم األحد المقبل، 

ومسيرة سيارات في األسبوع المقبل«.
���دت اللجنة أّنه���ا »تحّمل الحكوم���ة بكافة أذرعها  وأكَّ
المس���ؤولية الكاملة عن اس���تفحال الجريمة المستمر، 
بتواط���ؤ أجهزة تطبي���ق القانون، وأّولها الش���رطة، فلو 
أرادت الشرطة بقواها الحالّية فإّنها قادرة على اجتثاث 
ظاه���رة الجريمة في غض���ون بضعة أش���هر«، على حد 
رت »من نثر مخطط حكومي طويل األمد،  قولها، فيما حذَّ
كضريبٍة كالمّية وكأّنها تحّرك ش���يًئا، فالجريمة قائمة 
منذ سنين طويلة، والتواطؤ الحكومي يستفحل، بما فيه 

حماية المخابرات العامة لعصابات اإلجرام«.
وأش���ارت اللجنة إل���ى رفضه���ا »ألي محاول���ة لتحميل 
القيادات الشعبّية المسؤولّية عّما يجري، وكأّنها مطالبة 
بتقديم الع���ون للش���رطة، وهذا قول خبي���ث لتحميل 
جماهيرنا العربّية المس���ؤولّية«، داعي���ة »كافة األحزاب 

السياس���ّية واللج���ان الش���عبّية والحراكات الش���بابّية، 
للقيام بتظاهرات قبالة مراكز الشرطة في جميع البلدات 
العربّي���ة«. وأعلنت اللجن���ة أيضًا عن تبنيه���ا »تظاهرة 
اللجنة الشعبّية والقوى الوطنّية في مدينة اللد، الساعة 
السابعة من مس���اء يوم األحد المقبل«، داعية إلى أوسع 
مش���اركة فيها، كما أعلنت عن »تسيير مظاهرة سيارات 
في أحد الطرق المركزية ف���ي مركز البالد، يوم الخميس 
9 أيلول/ س���بتمبر المقبل«، موضحة أنها »س���تعلن عن 

تفاصيل المسيرة الحًقا«.
وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل تصاعًدا خطيًرا 
في أعمال العنف والجريم���ة، إذ بلغ عدد ضحايا العنف 
من���ذ مطلع العام الجاري أكثر م���ن 66 قتياًل، في الوقت 
الذي تتقاع���س فيه الش���رطة الصهيونّية عن مالحقة 

العصابات االجرامّية.

دعوة الحتجاجات واسعة في الداخل الفلسطيني المحتل رفضًا للجريمة والعنف

القاهرة/ االستقالل: 
أعلن س���فير دولة فلس���طين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب 
اللوح، أن رئيس الس���لطة محمود عباس س���يصل إلى القاهرة اليوم األربعاء في زيارة 
رسمية. وأش���اد الس���فير دياب اللوح بمواقف مصر الكنانة قيادة وشعًبا والتي تقف 
بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، مؤكًدا على عمق العالقات الوطيدة التي 
تجمع الرئيسين الشقيقين، إيماًنا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان 

إلى بنائه لألجيال القادمة في مصر وفلسطين والمنطقة.

غزة/ االستقالل: 
أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عصام الدعليس، أمس 
الثالث���اء، أن الجهات الرس���مية تتابع عمل محطات ونق���اط الغاز والوقود في 

القطاع، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأش����ار الدعليس في تصريحات له، إلى أن الجهات الرسمية تشدد 
في موضوع منح الرخ����ص للمحطات في حال كانت قريبة من مناطق 

سكنية.

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق باس���م حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن »اس���تمرار احتجاز سلطات 
االحتالل لمئات الجثامين من الشهداء فيما يسمى مقابر األرقام جريمة ضد اإلنسانية 
وانته���اك صارخ للقواني���ن الدولية«. وأك���د القانوع، على »أن هذا الس���لوك اإلرهابي 
والهمجي لدولة الكيان الصهيوني يتطلب تدخل المؤسس���ات الحقوقية واإلنسانية 
للضغط على االحتالل لوقف هذه الجرائم«. ودعا للتفاعل مع حملة اإلفراج عن جثامين 
الش���هداء ودعمها ومضاعفة الجهود على مختلف المس���تويات الرس���مية والوطنية 

لفضح جريمة االحتالل والعمل الجاد لإلفراج عن جثامين الشهداء.

رام الله/ االستقالل: 
ق���ال وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني إن 100 ألف مواطن سيس���تفيدون من 

المنحة القطرية وفق قائمة محددة تم إجراء مسح اجتماعي عليها.
وأض���اف مجدالني، في تصريحات اذاعية، أمس الثالثاء، أن هذه المنحة سيس���تفيد 
منها المواطنون مباش���رة ولمدة أربعة أشهر، بعد تنسيق مع دولة قطر واألمم المتحدة 
حت���ى نهاية الع���ام. وتابع: في ض���وء التطورات السياس���ية األخيرة وع���دم إمكانية 
االس���تمرار في تقديم المنحة القطرية بالصيغة الماضية، جرى مباحثات مع الحكومة 
القطرية ومكتب األمم المتحدة »وإسرائيل« بشأن كيفية استمرار تقديم هذه المنحة 

لألسر المتعففة والتي تنطبق عليها المعايير.
وأوضح مجدالني أنه سيتم صرف هذه المنحة بشكل مباشر عبر برنامج الغذاء العالمي 
للمستفيدين من عدة برامج، أبرزها النقدية والغذائية إضافة لبرامج مساعدات أخرى.

الدعليس: نتابع عمل محطات 
ونقاط الغاز والوقود في القطاع

حماس: احتجاز جثامين 
الشهداء جريمة ضد اإلنسانية

مجدالني: 100 ألف مواطن سيستفيدون 
من المنحة القطرية لمدة أربعة أشهر

عباس يصل مصر 
اليوم في زيارة رسمية 

غزة/ االستقالل:
أعلن����ت وزارة النقل والمواصالت أمس ع����ن إجراءات جديدة 
لمواجه تفش����ي فايروس كورونا للموظفين وملتقى الخدمة 

من المواطنين.
وأوض����ح مدير عام العالقات العامة واالعالم في الوزارة، خليل 
الزي����ان، أنهم أصدروا جملة من القرارات للعمل ضد تفش����ي 
فايروس كورونا، واتباع إجراءات الوقاية والس����المة داخل مقر 

الوزارة ودوائرها المنتشرة عبر المحافظات.
وذكر الزيان، أن أبرز هذه القرارات تبدأ بالتزام موظفي الوزارة 
بتلق����ي تطعيم ضد فايروس كورونا، كم����ا يلتزم المواطنون 
م����ن متلقي الخدمة بإبراز ش����هادة التطعي����م أمام الموظف 
المختص لمعامالت الفحوصات العملية والنظرية وتسجيل 

وتجدي����د رخ����ص المركبات ورخ����ص القيادة ونق����ل ملكية 
المركبات.

وقال، إن القرارات شملت مختلف قطاعات النقل حيث يلتزم 
أصحاب مدارس الس����ياقة والمعاهد االستكمالية والعاملين 
بها والطلب����ة المتقدمين للحصول على رخص القيادة بتلقي 
التطعي����م، وكذلك تلت����زم نقابة الس����ائقين بالتعميم على 
مكاتب التاكس����يات وس����ائقي العمومي بتلق����ي التطعيم، 
ويمنع تسليم المركبات المستوردة وقطع الغيار إال بعد إبراز 
شهادة التطعيم، يمنع استقبال أي مراجع إال بارتداء الكمامة 

وإبراز شهادة التطعيم.
الجدير بالذكر أن هذه اإلجراءات تأتي ضمن س����عي الحكومة 

الفلسطينية للحد من انتشار فايروس كورونا.

»النقل والمواصالت« تقرر جملة إجراءات 
جديدة لمواجهة تفشي كورونا

إصابة مستوطنة بعد رشق 
مركبتها بالحجارة في بيت لحم

�إ�صابات بقمع ..
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االستقالل/ وكاالت:
ذكر بحث نشرته األكاديمية الوطنية للعلوم في الواليات المتحدة أن بعضًا من 

النسور األكثر هيبة والصقور األسرع في العالم قد تنقرض قريبا.
وق���ال باحثون من جامعة ناش���يونال أوتونوموس في المكس���يك، التي تضم 
أكثر من 90% من األنواع المختلفة لهذا الطائر الجارح، وهو رابع أعلى عدد بعد 
إندونيسيا وكولومبيا واالكوادور، إن ما يصل إلى 30 % من 557 نوعا من الجوارح 

على الكوكب »معرضة لخطر االنقراض«.
وبحس���ب فريق البحث، شهدت العقود الثالثة الماضية تراجعًا حادًا في أعداد 
الكثير من األنواع بسبب »فقد مواطن الطيور والتشرذم والتلوث والصراعات بين 

اإلنسان والحياة البرية وتغييرات المناخ في العالم«.
ومن بين أكثر الجوارح، التي تواجه خطر االنقراض، النسر الفلبيني، وهو األضخم 
في العالم، وعدة أنواع أخرى من الجوارح التي تراجعت أعدادها بنسبة أكثر من 
90%في أجزاء من آس���يا، على الرغم من دورها كحف���ارات تقوم بالتخلص من 

الحيوانات النافقة الخطيرة.
وتش���ير نتائ���ج البحث إلى حاجة عاجل���ة »لتعزيز المناطق المحمية أو إنش���اء 
محميات جدي���دة« في الصين والهند ومنغوليا ونيبال وروس���يا« إذا ما أريد أال 

تختفي الجوارح المعرضة لخطر االنقراض إلى األبد.

30 % من الطيور المفترسة 
تواجه خطر االنقراض

) APA images (   املواطنة حنان حمد ت�صنع حلوى التفاح امللون "العنرب"  داخل منزلها يف بيت حانون

االستقالل/ وكاالت:
أسفر مهرجان تقليدي سنوي يقام في والية 
أوتاراخن���د الهندية ويتضمن معركة يلقي 
خاللها المش���اركون الحج���ارة عن إصابة 77 
شخصًا خالل 7 دقائق، وذلك على الرغم من 
أن عدد المشاركين كان أقل هذا العام بسبب 

األزمة الصحية.
وذك���رت صحيفة "إندي���ا ت���وداي" في 23 
أغسطس 2021 أن المئات يشاركون كل عام 
في المهرجان، الذي يتضمن معركة وحشية 
يتم خاللها رمي الحجارة وغالبًا ما تؤدي إلى 

إصابة العشرات بجروح خطرة.
وبحسب التقاليد، فإن أربع عشائر تلتقي في 
"أوتاراخند" وتلقي بالحجارة على خصومها. 

وف���ي هذا العام، اس���تمرت المعركة س���بع 
دقائ���ق فقط وكان م���ن المفترض أن تكون 
"منخفض���ة المس���توى" بس���بب قل���ة عدد 
المش���اركين النس���بية، لكن الدقائق السبع 
كانت كافية حت���ى ينتهي األمر بإصابة 77 

من أصل 300 مشارك بإصابات خطرة.
وكانت الس���لطات الهندية ق���د حاولت في 
الع���ام 2013 إدراج تعدي���الت على الحفل 
باس���تبدال الحج���ارة بالرص���اص المطاطي 
والفاكهة، لكن لم يقب���ل أحد هذا التغيير 
ألن التضحية بالدم هي النقطة المركزية في 

االحتفال.
ووفق���ًا لألس���طورة، ف���إن المدين���ة الت���ي 
تس���تضيف ه���ذا المهرج���ان كل عام قد 

اجتاحتها الشياطين، وبسبب عدم تمكنها 
من صد التهديد بأنفس���ها، تلجأ العش���ائر 
المحلية األربع إلى اآللهة "باراهي" للمساعدة، 
والتي وافقت على ذلك بشرط أن يتم تقديم 
ذبيحة بشرية لها كل عام، وفق إذاعة "مونت 

كارلو".
في إحدى السنوات، عندما حان وقت تضحية 
إحدى العشائر بآخر صغارها تكريمًا لباراهي، 
توس���لت جدة الصبي إلى اآلله���ة لتجنيبه 
ذلك المصير. اس���تمعت اآللهة إلى صالتها 
وعرضت على العش���ائر بدي���ال: في كل عام، 
يلقي أعضاء العشائر األربع الحجارة الكبيرة 
عل���ى بعضهم بعضًا وهكذا يحل الدم الذي 

يراق بهذه الطريقة محل الذبيحة البشرية.!

77 جريحًا في 7 دقائق خالل معركة بالحجارة تكريمًا آللهة في الهند!

االستقالل/ وكاالت:
»رابونزيل« فتاة خيالية من عالم ديزني تعرف بش���عرها الطويل ويعش���قها 
الماليين حول العالم وتس���عى الفتيات لتقليدها بإضفاء لمس���ة سحرية على 
شعورهن. ومؤخرا أطلق البعض اسم »رابونزيل« على فتاة بريطانية بعدما وصل 
طول ش���عرها إل���ى 4 أقدام وهو ما يعادل 1.22 مت���ر. الفتاة البريطانية تدعى 
جاسمين الرسن كشفت أن آخر مرة قصت شعرها كانت في 2017 لكنها تنسب 
الفضل في طول شعرها إلى الغذاء الصحي وروتين العناية به وشرب الكثير من 

الماء وبعض الوصفات الطبيعية المغذية للشعر والتي تجعله طويال.
جاس���مين أو »رابونزيل« كما يلقبها البعض، كشفت أنها تغسل شعرها مرة أو 
مرتين فى األسبوع ونادرا ما تستخدم مجفف الشعر وتحرص على وضع الزيت 

عليه يوميا إلبقائه في حالة ممتازة وللحفاظ على خصالته طويلة وصحية.

بريطانية تتحول إلى »رابونزيل« 
بعد بلوغ طول شعرها 4 أقدام

االستقالل/ وكاالت:
قالت السلطات في كاليفورنيا إن حيوان أسد الجبال 
هاج���م صبيًا يبلغ من العمر 5 س���نوات في جنوب 
الوالية األمريكية، ما دفع بالس���لطات المختصة إلى 

إردائه بالرصاص.
وق���ال الكابتن باتريك فوي، المتحدث باس���م إدارة 
الحياة البرية ومصايد األس���ماك في كاليفورنيا، إن 
أسد الجبال الذي يبلغ وزنه 65 رطاًل )30 كغ( هاجم 
الصب���ي بينما كان يلع���ب بالقرب م���ن منزله يوم 
الخمي���س الماضي في كاالباس���اس و"جره نحو 45 

مترًا" في الباحة األمامية للبيت.
وقال فوي إن الطفل أصيب بجروح خطرة في رأس���ه 
والقس���م العلوي من جسمه بشكل عام، لكن حالته 

مستقرة في أحد مستشفيات لوس أنجلس.
وأضاف ف���وي أن "البطل الحقيقي لهذه القصة هو 
والدته ألنها أنقذت حياة ابنها تمامًا"، وفق ما نقلت 

عنه "يورونيوز".
وكان���ت األم داخل المنزل عندما س���معت ضجيجًا 
في الخارج بحس���ب الضابط فوي، الذي أضاف أنها 
خرجت من المنزل وبدأت "بلكم وضرب" أسد الجبال 

بيديها العاريتين وأبعدته عن ابنها. وقام الوالدان 
على الفور بنقل الصبي إلى المستش���فى، حيث تم 
إخطار سلطات إنفاذ القانون بالهجوم وأرسلوا ضابط 

إنقاذ الحياة البرية إلى مكان الحادث.
وقالت إدارة الحياة البرية في بيان "نظرًا لس���لوكها 
وقربها من م���كان وقوع الهجوم، اعتقد الضابط أنه 
من المحتمل أن يكون هذا الحيوان تحديدًا هو من 

هاجم الطفل، فأرداه بالرصاص".
وأش���ار البيان إن اختبارات الحمض النووي الالحقة 

أكدت أن األسد هو المسؤول عن مهاجمة الطفل.

االستقالل/ وكاالت:
صدم الش���ارع األردن���ي بوفاة طفلة رضيعة نس���يتها والدته���ا داخل مركبة، 
والتحقت بعملها ف���ي مدينة الزرقاء جنوب العاصمة األردنية عّمان، لتتذكرها 

بعد أكثر من 4 ساعات، وتجدها قد فارقت الحياة.
وحسب مصدر أمني فإن بالغا ورد لألجهزة األمنية عن حالة اختناق لطفلة.

وف���ور وصول القوات األمنية للمكان تبين أن رضيعة تبلغ من العمر 4 أش���هر، 
قد توفيت داخل مركبة والدتها المتوقفة في ساحة مخصصة لركن المركبات 

بمنطقة الرصيفة قرب مدينة الزرقاء.
وبع����د أم����ر المدعي العام جرى تش����ريح جثة الطفلة في قس����م الطب 
الش����رعي في مستش����فى األمير فيصل بالزرقاء، وتبين أن سبب الوفاة 
ارتجاع واستفراغ ما تسبب باختناقها، وتم تسليم الجثة لذويها إلتمام 

إجراءات الدفن.
وحسب التحقيقات، فإن والدة الطفلة هي موظفة في دائرة حكومية في الزرقاء، 
هي أم لطفلين آخرين وكانت سابقا تترك الطفلة لدى خالتها التي وجدت عمال، 
فقام���ت باصطحاب طفلتها إلى مكان عمله���ا الذي يوجد به حضانة مخصصة 
لرعاي���ة أطفال الموظفين في المؤسس���ة، إال أنها نس���يت الطفلة في المقعد 

الخلفي داخل المركبة.
وبعد حوالي 4 س���اعات تذكرتها فأس���رعت إلى المركبة لتجد الطفلة بدون أي 

حراك، وليتبين لها أنها قد فارقت الحياة.

االستقالل/ وكاالت:
وصف باحثون كوريون في دراس����ة حديثة تقنية 
جديدة تجعل مياه البحر صالحة للشرب في دقائق 
معدودة بواس����طة جهاز يمكن أن يساعد في حل 

مشكلة ندرة المياه العذبة في العالم.
وقالت صحيفة EurekAlert العلمية في 29 يونيو 
2021 أن العلم����اء في المعهد الكوري للهندس����ة 
المدنية وتكنولوجيا البناء ابتكروا جهازًا مصنوعًا 
من "أغش����ية األلياف النانوية المغزولة كهربائيًا" 
لتحلية المياه يس����تخدم الضغط لدفع المياه عبر 

األغشية وإزالة أمالحها.
حت����ى اآلن، كانت ه����ذه التقنية تواجه مش����كلة: 
فبمجرد أن تصبح األغشية رطبة جدًا، فإنها تكون 
غير فعالة، لذلك كان ال بد من اس����تبدالها بانتظام 

حتى يواصل الجهاز القيام بعمله.
لكن الجه����از الجديد، الذي طوره علم����اء كوريون، 
تمكن من ع����زل 99.99% من الملح في الماء لمدة 
ش����هر كامل؛ أي أربع عشرة مرة أطول من التقنيات 

السابقة.
وبحسب الدكتور يونشول وو، العامل في المعهد 

الكوري، فإن "الغشاء المحوري من األلياف النانوية 
المغزول كهربائيًا لديه إمكانات ال تصدق لمعالجة 
مي����اه البح����ر دون المعان����اة من مش����اكل ترّطب 

األغشية".
ووفق����ًا لمنظمة الصح����ة العالمية، ف����إن ما يقرب 
من 785 مليون ش����خص في جميع أنحاء العالم ال 
يستطيعون الوصول إلى مصدر آمن لمياه الشرب 
وعلى الرغم من كمية المياه الموجودة على األرض، 
إال أن معظمها مالح، حي����ث ال تمثل المياه العذبة 

سوى حوالي 2.5% من اإلجمالي.

أم تصارع أسدًا مفترسًا بيديها إلنقاذ فلذة كبدها

تقنية »ثورية« كورية لتحلية مياه البحر في دقائق

صدمة في الشارع األردني.. 
وفاة رضيعة نسيتها 
والدتها في السيارة!


