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غزة/ االستقالل:
نفت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، 
الخميس، عقد أي لقاءات رس���مية بين كوادر 
في الحركة وأي من أجهزة السلطة في الضفة 

الغربية المحتلة.
وطالبت الحركة، في بيان وصل »االس���تقالل« 
نس���خة عنه، قيادة السلطة »بتغيير سلوكها 

تج���اه أبناء ش���عبنا ووقف قمع حري���ة الرأي 
ومالحقة النشطاء، وكذلك وقف مالحقة أبناء 
الحركة وكوادرها في الضفة عبر االستدعاءات 

واالعتقاالت المستمرة«.
وأّكدت الجهاد اإلس���المي على أّن ممارس���ات 
األجه���زة األمنية بالضفة م���ن قمع ومالحقة 

واعتقال »تصب في مصلحة االحتالل«.

»الجهاد« تنفي عقد أي 
لقاءات مع أجهزة السلطة 

11 وفاة و2886 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« 

بالقدس والضفة والقطاع
رام الله/ االستقالل:

أعلنت وزارة الصحة الفلس����طينية عن تس����جيل 11 حالة 
وفاة جديدة و2886 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا في كل من القدس والضفة الغربية 

رباح لـ »االستقالل«: نرفض أية اشتراطات 
على استئناف حوارات »المصالحة«

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
عّب���ر عضو المكت���ب السياس���ي للجبهة الديمقراطي���ة لتحرير 
فلس���طين رمزي رباح، عن رفض جبهته فرض أّية اش���تراطات؛ 

االستقالل/ وكاالت:
م���ن المقرر أن تبدأ ش���ركة الطي���ران البحرينية “غولف 

اير” تس���يير رحالت جوية أس���بوعية إلى 
"إس���رائيل" ابتداء م���ن الش���هر المقبل. 

»الطيران البحرينية«
 تبدأ تسيير رحالتها 

لـ »إسرائيل« الشهر المقبل

محلالن: »القمة الثالثية« تهدف لتعزيز 
وجود السلطة بالضفة و »شراء« التهدئة بغزة

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد محلالن سياسيان فلسطينيان، أن القمة الفلسطينية 
المصرية االردني���ة، الثالثية التي عق���دت في العاصمة 

المصري���ة أمس الخمي���س، تأتي في إط���ار تعزيز وجود 
محمود  ورئيسها  الفلس���طينية  السلطة 
عب���اس، إلى جان���ب طرح بع���ض الحلول 

غزة/ االستقالل:
عبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية، عن بالغ أسفها إثر سقوط 
عدٍد من العمال الفلس����طينيين ضحايا أثناء عملهم على الحدود الجنوبية 

تقرير: االحتالل نفذ حفريات 
»سرية« بالقدس في أغسطس

القوى الوطنية واإلسالمية تنعى ضحايا 
لقمة العيش على الحدود المصرية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت الهيئة اإلس���المية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الخميس، أن 
االحتالل صّعد اقتحاماته اليومية للمسجد األقصى المبارك، وشدد من إجراءاته 

غزة- الضفة المحتلة/ االستقالل:
استش���هد ش���اب، وأصيب آخرون بجراح، ج���راء اعتداء ق���وات االحتالل، على 
المش���اركين ف���ي فعاليات االرباك الليلي ش���رق قطاع غ���زة. وأفادت مصادر 
محلية، باستش���هاد المواطن أحمد مصطفى محمود صالح )26عامًا(، س���كان 
مخيم جباليا، متأثرا بإصابته أثناء مش���اركته بفعاليات اإلرباك الليلي مس���اء 

الخميس. من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شاب  
)26 عاما( متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في البطن شمال قطاع 

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالضفة

�شهيد واإ�شابات يف اعتداء الحتالل على فعاليات »الإرباك الليلي« �شرقي القطاع

رام الله/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي مساء 
الخميس، عن األسيرة أنهار الديك )26عامًا( من 
سجن الدامون على حاجز سالم العسكري غرب 
مدينة جنين ش���مال الضفة الغربية المحتلة. 
وكانت هيئة ش���ؤون األس���رى أعلنت مس���اء 

الخميس عن صدور قرار باإلفراج 
عن األسيرة الحامل أنهار الديك 

االحتالل يفرج عن األسيرة أنهار الديك 

د. احل�شاينة ُي�شيد 
بدور املنظومة 

ال�شحية يف التعامل 
مع جائحة »كورونا«

06 0402

06

) APA images (   نقل �إحدى �لإ�شابات خالل فعاليات �لإرباك �لليلي �شرق غزة �أم�س
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غزة/ االستقالل:
عبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية، عن بالغ أسفها إثر سقوط 
عدٍد من العمال الفلس����طينيين ضحايا أثناء عملهم على الحدود الجنوبية 

لقطاع غزة.
وطالبت اللجنة في بيان صادر عنها مساء الخميس بفتح تحقيق بالحادث، 
وأخ����ذ التدابير الالزمة لعدم تكراره، خاص����ة وأن الضحايا كانوا يبحثون عن 

لقمة عيشهم في ظل الحصار الظالم الذي يتعرض له القطاع.
وأك����دت لجنة المتابعة أن الطريقة التي قضى بها الضحايا غير مبررة، وأنه 
كان باإلم����كان اتخاذ التدابي����ر التعاونية الالزمة والمس����بقة لتجنب وقوع 
ضحايا، خصوصًا وأن األجهزة األمنية المختصة في قطاع غزة تقوم بدورها 
في حماية الحدود المش����تركة مع الشقيقة مصر، وهي ال ترفض أي تعاون 
مع األجهزة المصرية في اإلجراءات التي تضمن أمن الحدود و س����المة مصر 

ومواطنيها.
كما أعربت لجنة المتابعة عن تضامنها مع عوائل ضحايا لقمة العيش، وعن 
أملها برفع وتيرة التنس����يق بين الشقيقة مصر وقطاع غزة بما يضمن عدم 

تكرار مثل هذه المأساة.
وكان����ت مصادر محلية، أفادت أمس، باستش����هاد مواطنين اثنين يعمالن 

داخل نفق تجاري على الحدود الفلسطينية المصرية.

القاهرة/ االستقالل:
أكد رئيس السلطة الفلس���طينية محمود عباس، 
والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل 
األردن���ي عب���د الله الثان���ي، رفضه���م لإلجراءات 
"اإلس���رائيلية" الالش���رعية الت���ي تق���وض ح���ل 
الدولتين، واستمرار بناء المستوطنات وتوسعتها 
ف���ي الضفة الغربي���ة المحتلة بم���ا فيها "القدس 
الشرقية"، واالستيالء على األراضي وهدم المنازل 

وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
وشدد ثالثتهم في البيان الختامي الذي صدر عن 
القمة الثالثية التي عق���دت بالعاصمة المصرية، 
القاه���رة، الخمي���س، على ض���رورة من���ع تهجير 
الفلس���طينيين من أحياء القدس خاصة الش���يخ 
جراح وس���لوان، ووق���ف جميع اإلج���راءات أحادية 
الجانب التي تقوض جهود السالم، وحل الدولتين 

وفق الشرعية الدولية.
وأك���د الرئيس عبد الفتاح السيس���ي والملك عبد 

الله الثاني "مركزية القضية الفلسطينية القضية 
العربية األول���ى وعلى مواقف مصر واألردن الثابتة 
في دعم الشعب الفلس���طيني الشقيق وحقوقه 
العادل���ة والمش���روعة، وفي مقدمته���ا حقه في 
تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 
الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها "القدس 
الش���رقية"، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية".
ووجه القادة، المسؤولين في الدول الثالثة للعمل 
مع���ا، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية 
الس���تئناف المفاوض���ات، والعم���ل مع األش���قاء 
والش���ركاء إلحياء عملية "الس���الم"، وفقا لقرارات 
الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية، على أن 
يتم اس���تعراض هذا التصور خالل القمة الثالثية 
المقبلة. وأكدوا أن هذا الس���الم العادل والش���امل 
والدائم، يش���كل خيارا استراتيجيا وضرورة لألمن 
والس���لم االقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف 

جميع الجهود لتحقيقه. وفق تعبيرهم.
وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي 
القائ���م ف���ي القدس ومقدس���اتها  والقانون���ي 
االسالمية والمس���يحية، ورفض جميع الممارسات 

التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
كم���ا أكدوا أهمية الوصاية الهاش���مية التاريخية 
على األماكن المقدس���ة اإلس���المية والمس���يحية 
في القدس، ودورها في حماية هذه المقدس���ات، 

وهويتها العربية اإلسالمية والمسيحية.
وناق���ش القادة مس���تجدات الموقف السياس���ي 
والميدان���ي ف���ي األراض���ي الفلس���طينية عقب 
التصعيد األخير في ش���هر أي���ار/ مايو المنصرم، 
مؤكدين ضرورة وقف الممارس���ات التي أدت لهذا 
التصعيد س���واء ف���ي "القدس الش���رقية" أو في 
المس���جد األقصى المبارك، وض���رورة العمل على 

الحفاظ على التهدئة بصورة شاملة.
ورحب القادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر 

العربية لتثبيت التهدئة وإعادة اإلعمار في قطاع 
غزة. ودعوا المجتمع الدولي لبذل جهوده لتخفيف 
األزمة اإلنس���انية في القطاع، من خالل المشاركة 
في جهود اإلعمار، وحث "إس���رائيل" على التجاوب 
مع االحتياجات األساسية واإلنسانية ألهل القطاع، 

اتساقا مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.
وأك���دوا على أهمية االس���تمرار ف���ي العمل على 
تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتشاوروا 

حول األفكار المطروحة في هذا السياق.
وش���ددوا عل���ى أهمية تج���اوب جمي���ع األطراف 
الفلس���طينية مع الجهود التي تبذلها جمهورية 
مص���ر العربي���ة، والقي���ادة الفلس���طينية، وإعالء 

المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
كم���ا أكد الق���ادة الثالث���ة على أهمية اس���تمرار 
المجتمع الدول���ي في دعم وكال���ة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" 
وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للحفاظ 

عل���ى قدرتها تقديم الخدم���ات الحيوية لالجئين 
الفلسطينيين وفق تكليفها األممي.

وتناولت القمة االتصاالت والتحركات األخيرة التي 
قامت بها فلسطين ومصر واألردن على المستويين 
اإلقليمي والدولي، ال سيما تلك المستهدفة إيجاد 
أفق سياسي حقيقي إلعادة بذل جهود فاعلة لحل 
الصراع على أس���اس حل الدولتين، س���بيال وحيدا 

لتحقيق السالم الشامل والعادل.
ووفق���ا للبيان الختامي، جاءت "هذه القمة في إطار 
الحرص على توثيق العالقات االستراتيجية التي 
تجمع دولة فلس���طين، وجمهورية مصر العربية، 
والمملكة األردنية الهاش���مية، وانطالقا من اإلرادة 
المشتركة لتكثيف مس���توى التنسيق المستمر 
بين ال���دول الش���قيقة الثالثة إزاء المس���تجدات 
والتحدي���ات التي تواجه القضية الفلس���طينية، 
وسعيا لتحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني 

المشروعة وآماله وطموحاته".

القاهرة: القمة الثالثية تدعو للحفاظ على التهدئة بصورة شاملة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدسات الخميس، أن االحتالل صّعد اقتحاماته 
اليومية للمس���جد األقص���ى المبارك، وش���دد من 
إجراءاته أمام أبوابه خالل ش���هر آب )أغس���طس( 
الماضي، مشيرًة إلى أنه يواصل منع الفلسطينيين 

في الضفة من الوصول للقدس واألقصى. 
وقالت الهيئة في تقريرها الش���هري لالنتهاكات 
اإلسرائيلية بحق القدس ومقدساتها: "إن االحتالل 
واصل مخططاته وتنفيذ مش���اريعه االستيطانية 
في القدس، بهدف فرض الس���يطرة الكاملة عليه 

وتوسيع المستوطنات". 
وبّين���ت أن االحتالل أجرى حفريات س���رية جديدة 

أس���فل الجهة الغربية لس���احة الب���راق، الفتًة إلى 
أنه أعلن مخطًطا لبناء 296 وحدة اس���تيطانية في 
منطقة "مفرق ب���ات"، قرب بلدة بيت صفافا جنوب 

القدس.
وبحس���ب إفادة الهيئة، إن بلدي���ة االحتالل أنهت 
تدش���ين المرحل���ة األولى من مش���روع )الش���ارع 
األمريكي( التهويدي، الذي سيربط بين مستوطنة 
)جفع���ات حماتوس( جنوًبا، وجبل الزيتون وس���ط 

القدس. 
في الس���ياق ذكرت الهيئة أن جراف���ات االحتالل 
نفذت عمليات هدم واسعة في محيط حاجز قلنديا 
العسكري لمصلحة مش���اريع تهويدية، تزامًنا مع 
التضييق على حركة المواطنين الفلسطينيين بين 

القدس ورام الله. 
وأوضح���ت أن عائل���ة المواطن المقدس���ي عقاب 
جعابيص هدمت منش���آت يملكه���ا في بلدة جبل 
المكبر "ذاتّيًا"، جنوب شرق القدس المحتلة، بإجبار 
من بلدية االحتالل، بحجة البناء دون ترخيص. كما 
أجبر االحت���الل عائلة الدالل على هدم ثالثة منازل، 
في حي األشقرية ببيت حنينا في القدس المحتلة، 
وفًقا إلف���ادة الهيئة. أيًضا هدمت طواقم وجرافات 
ما ُتس���مى "س���لطة الطبيعة" في حكومة االحتالل 
س���ورًا يحيط بأرض في وادي الربابة ببلدة س���لوان 
جنوب المس���جد األقصى، تمهيًدا القتحام أراٍض 
والقيام بأعمال حفر في المنطقة، لمصلحة مشاريع 

استيطانية وتهويدية.

جنين/ االستقالل:
س���ّلمت س���لطات االحتالل بش���كل مفاج���ئ، الخميس، 
األس���ير الجريح عبد الله باس���م أبو بكر )17 عامًا(، لسيارة 
إسعاف فلسطينية على معبر برطعة جنوب غرب جنين، 
دون تنس���يق مسبق، وجرى نقله لمشفى الشهيد خليل 
س���ليمان الحكومي. وأف���ادت مصادر عائلي���ة، بأن قوات 
االحتالل كانت أطلقت النار على المركبة التي يس���تقلها 
أبوبك���ر دون مبرر بتاريخ 25-7-2021 ، قرب بلدة يعبد، ما 
أدى إلصابته بشكل مباش���ر، ورغم ذلك، اعتقلوه ومنعوا 

عائلته من زيارته. وذكرت العائلة أن عبد الله، ُاحتجز منذ 
اعتقاله في مستش���فى “هيليل يافيه ” »اإلسرائيلي«، 
وقضى شهرًا في غرفة العناية المكثفة في حالة غيبوبة 
من آث���ار الرصاص ال���ذي أصابه في الظه���ر من الخلف 
واخترق الحجاب الحاجز واستقر بالكبد، كما أصيب بعيار 

ناري في الركبة بالقدم اليمنى.
وأوضحت العائلة، أن االحت���الل أحضر ابنها الجريح، رغم 
خطورة حالته الصحية للمعبر دون تنس���يق مع الصليب 
االحمر واالرتباط الفلس���طيني، وبعد نقله لمشفى جنين 

الحكوم���ي، تبين أن وضعه الصحي صعب، فهو يتنفس 
من الرقبة، وال يمكنه الحركة أو السير ويعاني من صعوبة 
في الحديث، وأقر األطباء نقله فورًا للمش���فى األهلي في 

الخليل لمتابعة عالجه لحاجته لعدة عمليات جراحية.
وحمّلت عائلته االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن حياته، 
مؤك���دًة أن ما تع���رض له من إطالق ن���ار واعتقال جريمة 
مبرمجة من االحتالل الذي استهدف المركبة دون سبب، 
علمًا أن عبد الله غير مطلوب، ويعمل لمساعدة والدته في 

إعالة أسرته.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وس���ائل إعالم »إس���رائيلية«، الخميس، عن عودة 
وفد »إسرائيلي« رفيع من زيارة سرية لمصر بشأن تثبيت 
الهدوء مع قطاع غزة . وقالت إذاعة الجيش »اإلسرائيلية«، 

إن منس���ق عمليات الحكومة في المناطق الفلس���طينية 
غسان عليان وعضو بارز في مجلس األمن القومي عادا من 
مصر الليلة قبل الماضية. وأضاف���ت اإلذاعة، أن »عليان«، 
والمسؤول األمني »اإلس���رائيلي« أجريا محادثات مع عدة 

مس���ؤولين مصريين بش���أن الجهود المبذول���ة لعملية 
التس���وية مع قطاع غزة. وذك���رت اإلذاعة أنه من المتوقع 
أن يقوم رئيس الوزراء »اإلسرائيلي« نفتالي بينيت بزيارة 

علنية لمصر في وقت الحق من هذا الشهر.

وصّعد اقتحاماته لألقصى
تقرير: االحتالل نفذ حفريات »سرية« بالقدس في أغسطس

االحتــالل يسلــم أسيــرًا بحالــة صحيــة حرجــة

رام الله/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي مساء الخميس، عن األسيرة أنهار الديك )26عاًما( من سجن الدامون 

على حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكانت هيئة شؤون األسرى أعلنت مساء الخميس عن صدور قرار باإلفراج عن األسيرة الحامل أنهار الديك 
بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيقل، مع إقامة جبرية في منزل عائلتها بقرية كفر نعمة غرب رام 
الله. وعقدت محكمة »عوفر« العس���كرية األربعاء جلس���ة للنظر في طلب إخالء سبيل الديك، إذ أرجأ قاضي 

المحكمة الطلب ليوم األحد القادم، إلى أن تمكن محامي الدفاع من انتزاع قرار باإلفراج عنها.
واعتقل���ت الديك في 8 مارس الماضي، وكانت حاماًل بجنينها في ش���هرها الثال���ث، وعانت ظروفًا صحية 
قاسية. وتم نقل الديك بسيارة إسعاف من الحاجز إلى مستشفى بمدينة جنين ثم إلى مقر إقامتها بقرية 
كفر نعمة. وقالت الديك لحظة اإلفراج عنها: »إنها عانت ظروف القهر والحرمان داخل السجن فترة حملها«.

وأوضحت أن األسرى واألسيرات يطالبون جميع أحرار العالم بالتدخل لإلفراج عنهم من سجون االحتالل.
وأنهار الديك )26عاًما( من قرية كفر نعمة غرب رام الله، اعتقلت في 8 مارس/آذار الماضي الذي يمثل يوم 

المرأة العالمي، وكانت حاماًل في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية.
وس���تكون أنهار الحالة التاس���عة التي تضع مولودها في س���جون االحتالل إن لم ُيفرج عنها سريًعا وقد 
تداهمها آالم المخاض في أية لحظة. ووفق الهيئة، فإنها تعاني من اكتئاب حمل )ثنائي القطب( وتحتاج 

الهتمام ورعاية طبية خاصة، ال تتوفر في سجون االحتالل.

االحتالل يفرج عن األسيرة أنهار الديك 

»لجنة المتابعة« تنعى ضحايا 
لقمة العيش على الحدود المصرية

بشكل مفاجئ ودون تنسيق

مسؤوالن »إسرائيليان« يختتمان زيارة سرية إلى مصر بشأن غزة
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وعقدت في العاصمة المصرية القاهرة أمس 
قمة ثالثي���ة تجم���ع الرئيس الفلس���طيني 
محمود عب���اس، والرئيس المصري عبد الفتاح 
السيس���ي، والعاهل األردن���ي الملك عبد الله 
الثان���ي في مق���ر رئاس���ة الجمهورية بقصر 

االتحادية لبحث إعادة إطالق عملية "السالم".
تعزيز لل�سلطة

الكاتب والمحلل السياس���ي فايز أبو ش���مالة، 
اعتب���ر أن لقاء القم���ة الثالثية أم���س، يأتي 
لتعزيز س���لطة محمود عباس، ولتمكينه من 

مواصلة دوره التفاوضي مع االحتالل.
وأضاف أبو ش���مالة في حديثه ل� "االستقالل"، 
"أن ه���ذا اللقاء يهدف إل���ى جانب تعزيز دور 
محمود عباس، إيهام الجمهور العربي السيما 
الش���عب المصري واألردني ب���أن هناك حراكًا 
سياسيًا، وأن القضية الفلسطينية لب الصراع 
ف���ي المنطق���ة، وأن الق���ادة ال يهملون هذه 

القضية ويتابعون أحداثها ومجرياتها".
وأوض���ح أن هذا اللقاء ل���ن يصب في مصلحة 
أو مس���تقبل القضية الفلسطينية في شيء، 
مش���يرًا إلى أن الضفة قد ُحس���م أمرها خالل 
اللقاء االقتصادي الذي جمع غانتس بعباس، 
حيث س���يتم التعاطي معها عبر المساعدات 
المالية، وتحس���ين الوضع االقتصادي، وزيادة 
فرص العمل، والسماح بإقامة بعض المباني، 
ول���م ش���مل بضعة آالف م���ن العائ���الت، أما 
بالنس���بة لقطاع غزة فلن يكون هناك تحرك 
عس���كري "إس���رائيلي"، بل العمل على ضمان 

الهدوء وتحسين شروط الحياة للناس.
ولفت أبو ش���مالة إلى أن هذا اللقاء لن يحمل 

أي جديد بخصوص اس���تئناف أي مفاوضات 
بين الفلس���طينيين واالحتالل اإلس���رائيلي، 
مش���يرًا إلى أن موقف الحكومة "اإلسرائيلية" 
من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومن 
اللقاءات السياس���ية يح���ول دون تحقيق أي 
تقارب، ومما يؤكد ذل���ك هو تغيب نيفتالي 
بينت عن ه���ذا اللقاء، الذي يرفض أي لقاءات 
سياسية أو حتى مفاوضات شكلية مع القيادة 
الفلس���طينية، إذ إنه كان من المقرر أن تكون 

هذه القمة رباعية.
�سمان للتهدئة

ب���دوره، أك���د الكات���ب والمحلل السياس���ي 

شرحبيل غريب أن الجهود العربية التي تبذل 
إلع���ادة إحياء مس���ار المفاوض���ات، تأتي في 
إط���ار ضمان مواصلة التهدئ���ة بين المقاومة 
الفلس���طينية واالحت���الل اإلس���رائيلي، عبر 
تقديم بعض الحلول االقتصادية، إلى جانب 

بعض التسهيالت التي شهدتها غزة مؤخرًا.
وأوضح غريب ل� "االستقالل" أن ما يطرح اليوم 
من تقديم منح اقتصادية، والحديث عن إعادة 
إحياء مس���ار المفاوضات هدفه شراء تهدئة 
م���ع االحتالل اإلس���رائيلي، وف���رض حالة من 
التعايش بين الفلسطينيين و"اإلسرائيليين" 
وهذه ه���ي الرؤية العربي���ة، وكل ذلك يأتي 

تح���ت ض���وء أخض���ر أمريك���ي، وتوجيهات 
الرئيس األمريكي جو بايدن.

وأش���ار إلى أنه ال يمك���ن التعويل على هكذا 
أطروح���ات، إذ إنه���ا ال تلبي أدن���ى طموحات 
وتطلعات الش���عب الفلسطيني الذي يعاني 
من وي���الت االحتالل والحص���ار، وال تحقق أي 
إنجاز على الصعيد السياس���ي حيث أغلقت 
"إس���رائيل" الباب تجاه أي حل سياسي حتى 

ولو كان على حدود ال� 67.
ولف���ت إل���ى أن جمي���ع األط���راف بم���ا فيها 
االحتالل واإلدارة األمريكية غير معنيين بمنح 
الفلس���طينيين انجازات قد تصل إلى تعزيز 

الس���يادة الفلس���طينية في الضفة الغربية، 
مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة إن انطلقت فيها 
مباحثات تفاوضية س���تكون في إطار بعدها 
االقتصادي اإلنساني وستكون شبه فارغة من 

المضامين السياسية.
وكان الرئيس الفلسطيني قد استقبل في رام 
الله مطلع األسبوع وزير حرب العدو الصهيوني 
بيني غانتس، في لقاء حظي باستنكار واسع 

النطاق من القوى الفلسطينية.
وق���د تك���رس اللق���اء لبح���ث قضاي���ا امنية 
واقتصادي���ة، وهو ما يتالءم مع رغبة حكومات 
العدو بتجاهل الحقوق الفلسطينية، وتجاوزها 
من خالل ترتيبات حول تسهيالت إلدارة حياة 
السكان في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة 

المحاصر.
ومنذ نيسان/أبريل 2014، توقفت المفاوضات 
بين الجانبين الفلسطيني و"اإلسرائيلي"، جراء 
رفض "تل أبيب" وقف االس���تيطان، واإلفراج 
عن أس���رى قدام���ى، وتنصلها م���ن خيار حل 

الدولتين.
وكان���ت قد ذكرت وكالة األنباء الفلس���طينية 
الرس���مية أن "الهدف من القم���ة حث اإلدارة 
األمريكية على الوف���اء بوعودها بالحفاظ على 
حل الدولتي���ن، من خالل خطوات عملية تضع 
حدا للسياسة االس���تيطانية العنصرية التي 
تتواصل ف���ي جميع األراضي الفلس���طينية، 
خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح 
مس���ار سياس���ي يفضي إلى إنهاء االحتالل 
وإقامة الدولة الفلس���طينية المستقلة وحق 

العودة لالجئين".

محلالن: »القمة الثالثية« تهدف لتعزيز وجود السلطة بالضفة و »شراء« التهدئة بغزة
غزة/ خالد ا�ستيوي:

القم��ة  اأن  فل�سطيني��ان،  �سيا�سي��ان  حمل��ان  اأك��د 
الفل�سطينية امل�سري��ة االردنية، الثاثية التي عقدت 
يف العا�سم��ة امل�سري��ة اأم���س اخلمي���س، تاأت��ي يف اإطار 

تعزي��ز وجود ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة ورئي�سها حممود 
عبا���س، اإىل جان��ب طرح بع���س احلل��ول االقت�سادية 
التهدئ��ة ب��ن  للفل�سطيني��ن مقاب��ل �سم��ان توا�س��ل 
»االإ�سرائيل��ي«.  واالحت��ال  الفل�سطيني��ة  املقاوم��ة 

واأجمع املحلان على اأن اللقاء لن يحقق اأي اإجناز يذكر 
عل��ى ال�سعيد ال�سيا�س��ي وخ�سو�سًا يف مو�س��وع الدولة، 
وال�سي��ادة، وع��ودة الاجئ��ن، واإمن��ا فق��ط مباحث��ات 

تفاو�سية يف اإطار اقت�سادي اإن�ساين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت اإلذاعة العبرية الرس���مية "كان" عن أن رئيس حكومة 
االحتالل نفتالي بينيت، س���يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيس���ي، في ش���رم الش���يخ "قريًبا". وقالت اإلذاع���ة: إّن هذا 
االجتماع يأتي على خلفية "التسهيالت" التي قدمتها "تل أبيب" 
مؤخرا لس���كان قطاع غزة، والجهود الت���ي تبذلها مصر للتوصل 
إلى تهدئ���ة بين االحتالل والقطاع، بما يش���مل موضوع الجنود 
"اإلسرائيليين" األس���رى لدى المقاومة الفلسطينية. وأكدت أن 

"تل أبيب" والقاهرة اتفقتا بالفعل على إجراء االجتماع علنا.
وأش���ارت اإلذاعة إلى أنه "رغم التسهيالت الجديدة؛ إال أن وحدة 
اإلرب���اك الليلي في غزة نظمت فعالي���ات احتجاجية ليلة أمس، 
حيث تقول الفصائل في غزة إن التس���هيالت الممنوحة للقطاع 

غير كافية وتطالب بتقديم تسهيالت أوسع".
وفي 18 آب/أغس���طس الفائت؛ وجه رئيس المخابرات المصرية، 
عباس كامل، خالل لقائه بينيت في "إسرائيل" دعوة لألخير باسم 
السيس���ي لزيارة القاه���رة، وفق بيان لرئاس���ة حكومة االحتالل. 
وس���تكون زيارة بينيت القريبة إلى القاهرة؛ المحطة الثانية في 
جولته الحالية، بعد زيارته لواشنطن، ولقائه الرئيس األمريكي جو 
باي���دن الجمعة الماضية، كما أنها تأتي بعد القمة الثالثية التي 
عقدت أمس في شرم الشيخ، بمشاركة كل من السيسي، والعاهل 

األردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس السلطة محمود عباس.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
س���ّلط تقرير لموق���ع صحيفة “يديع���وت أحرن���وت” العبرية 
الخميس، الضوء على )ر( الذي وافق رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
نفتالي بينيت على توليه منصب رئيس جهاز األمن اإلسرائيلي 

“الشاباك” خلًفا لنداف أرغمان.
وستنتهي مهمة أرغمان في غضون شهر ونصف، حيث سيتولى 
)ر( المس���ؤولية بداًل عنه، كما سيسمح بنشر صورته واسمه بعد 

أسبوعين على األقل.
وركز التقرير على شخصية )ر( الذي تلقى دورات في اللغة العربية 
داخل جهاز الش���اباك، قبل أن يصبح رئيًس���ا لقس���م العمليات 

بالجه���از، كما أنه يع���رف الس���احة الفلس���طينية ولديه رؤية 
اس���تراتيجية، وعنده قدرة على الوصول إلى التفاصيل الدقيقة، 
كم���ا يصفه التقرير. وأش���ار موقع الصحيفة إل���ى أن )ر( رياضي، 
ويمارس الس���باحة، ويتمتع بشخصية كاريزمية، ومثير لإلعجاب 
خالل المناقشات التي كانت تجري في الكثير من العمليات التي 

نفذت، ولديه إلمام ممتاز بالساحة الفلسطينية.
كما ش���ارك الرئيس الجديد للشاباك، بالقتال في وحدات مهمة 
خ���الل انتفاضة األقصى الثانية، وعام 2012 قاد بنفس���ه عملية 
اغتي���ال أحم���د الجعب���ري قائ���د أركان كتائب القس���ام الجناح 
العسكري لحركة حماس، كما كان له دور بارز في فك رموز عملية 

أسر وقتل 3 مستوطنين قرب الخليل عام 2014.
ويبل���غ )ر( 55 عامًا، وهو متزوج وأب لثالث���ة أطفال، وحاصل على 
درجة البكالوريوس في العلوم السياس���ية والفلسفة من جامعة 
"تل أبي���ب"، ودرجة الماجس���تير في اإلدارة العام���ة من جامعة 

هارفارد.
ووصفه عضو الكنيس���ت الحالي آفي ديختر ورئيس الش���اباك 
السابق، بأن لديه مزايا كثيرة ويعرف غزة والضفة، وكانت غالبية 
أعماله في أوساط الفلس���طينيين، وهو محترف ويملك المهارة 
الالزمة. ووصفه وزير الجيش األسبق موشيه يعلون بأنه “شجاع، 

وهادئ وحكيم، وجدير بالثقة للغاية”.

الداخل المحتل/ االستقالل:
هدمت س���لطات االحتالل، الخميس، مساكن أهالي قرية 
العراقيب »مس���لوبة االعتراف« في منطقة النقب بالداخل 

المحتل، للمرة ال�192 على التوالي منذ العام 2000.
وجاء ه���دم القرية بعدما ُهدمت في الم���رة الماضية يوم 
5 آب/ أغس���طس الماضي، وهذه هي المرة العاش���رة التي 

تهدم منذ مطلع العام الجاري 2021.
ويعي���د األهالي نص���ب منازلهم من جدي���د كل مرة من 

أخش���اب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الش���ديد 
في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات 

االقتالع والتهجير من أرضهم.
وأول أمس األربعاء، نفذ أفراد من وحدة »يوآف« الش���رطية 
التابعة لما تس���مى »س���لطة تطوير النقب« المسؤولة عن 
تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما 
تسمى »دائرة أراضي إسرائيل« اقتحامًا للقرية واستطالعًا 

ألوضاعها بصورة استفزازية.

وف���ي اآلونة األخيرة، تواصل س���لطات االحتالل التضييق 
على المواطنين في النقب، وذلك من خالل حمالت مداهمة 
بشكل شبه يومي تس���تهدف مصادرة األراضي وتجريف 

المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
وبرغم تجميد تعديل بند 116 فيما يسمى قانون »التنظيم 
والبناء«، وال���ذي يقال إنه ُيجّمد هدم آالف المنازل العربية 
لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها، تس���تمر سلطات 

االحتالل بهدم منشآت ومنازل المواطنين.

اإلذاعة العبرية: بينيت 
يلتقي السيسي قريبًا 

في شرم الشيخ

قاد عملية اغتيال الجعبري 

»يديعوت« تسلط الضوء على رئيس »الشاباك« الجديد 

االحتــالل يهــدم قريــة العراقيــب للمــرة الـ192
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 ألحد، أن يضع اش���تراطات، 
ّ

وأضاف "ال يحق
على بناء الش���راكة واالئت���اف، ضمن رؤيته 
الخاّص���ة، أو عل���ى أي فصيل م���ن الفصائل، 
لذل���ك يجب أن نذه���ب للح���وار، ونطرح كل 

القضايا العالقة على الطاولة". 
وكان رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود 
عباس، ج���ّدد التأكيد على اش���تراطه وجوب 
اعتراف حركة "حماس"، لما تس���مى "قرارات 
الش���رعية الدولي���ة"؛ الس���تئناف ح���وارات 

المصالحة مع الحركة. 
ونقلت وكالة األنباء الرس���مية الفلس���طينية 
)وف���ا( األربعاء، ع���ن عباس قوله خ���ال لقاء 
جمعه بإعاميين مصريين، ضمن زيارته التي 
يجريها للقاهرة، إن "المصالحة متوقفة، حيث 
أجرين���ا مباحثات كثيرة )مع حماس( في عدد 
من العواصم العربية وغير العربية )...( يجب 
اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية، وإذا 

اعترفت بتلك الشرعية نستطيع تشكيل 
حكومة وحدة وطنية فوًرا".

وعن ذلك، تساءل عضو المكتب السياسي 
للجبه���ة الديمقراطية: لم���اذا نتحاور )أي 
السلطة( مع األحزاب "اإلسرائيلية" التي ال 
تعترف بقرارات الشرعية الدولية؟، مؤكًدا 
ضرورة التخلي عن أّية اشتراطات، تعرقل 

الدفع بعجلة المصالحة إلى األمام.   
وش���ّدد على موقف جبهته، بضرورة إجراء 
ا م���ن المجلس  االنتخاب���ات الش���املة، بدًء

الوطن���ي لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية، 
والخ���وض في حوارات معمق���ة لوضع حلول 
لكل العراقيل، مضيًفا أن العملية االنتخابية 
تعّد "الوسيلة الوحيدة إلعادة بناء مؤسسات 
نظامنا السياس���ي، ولي���س بأيدينا إمكانية 
إلنهاء االنقس���ام، وإعادة بناء المؤسس���ات 

كاّفة، بمعزل عن صناديق االنتخابات".  

وتابع "المطلوب من الكل الوطني، على طاولة 
الح���وار، البحث في كيفّية إج���راء االنتخابات 
وفرضه���ا بمدينة الق���دس المحتل���ة، دون 
انتظار الموافقة من االحتال، وباإلمكان وضع 
خطة لهذا الص���دد، والتي يمك���ن إنجاحها 
بمعرك���ة ش���عبية واس���عة على المس���توى 

الوطني والمقدسي".   

وف���ي 29 أبريل )نيس���ان( الماض���ي، أعلن 
عّب���اس، ع���ن تأجي���ل االنتخاب���ات العامة؛ 
بذريع���ة رفض االحتال إجراءها في مدينة 
القدس المحتلة، إذ كان من المقّرر أن ُتجرى 
على 3 مراحل خال العام الجاري: تشريعية 
)برلمانية( ب� 22 مايو )أّيار(، ورئاس���ة سلطة 
ب� 31 يوليو )تّموز(، ومجلس وطني لمنّظمة 

التحرير ب� 31 أغسطس )آب(.
ومنذ يونيو )حزيران( 2007، تشهد الساحة 
الفلسطينية، انقس���اًما بين حركتي "فتح" 
و"حماس"، إذ لم تفلح وس���اطات واتفاقيات 

عدة في إنهائه حتى حينه.
وف���ي وق���ت س���ابق، ط���رح رج���ل األعمال 
الفلس���طيني منيب المص���ري مبادرة عرفت 
باس���م "النوايا الحسنة"؛ الس���تكمال الحوار 

الوطني وإنهاء االنقسام الفلسطيني.
ومنتص���ف أغس���طس )آب( الفائ���ت، بحث 

"المصري" م���ع رئيس وأعضاء م���ن المكتب 
السياس���ي لحم���اس بالعاصم���ة القطري���ة 
الدوحة تفاصيل المب���ادرة، إذ وعدت الحركة 
ا، بعد عقد لقاء  بدراستها للرّد عليها رس���مّيً
مشترك آخر لمناقشة الرّد وبلورته واالستماع 

لرؤية القوى واألطراف المختلفة".
وج���اء لق���اء رجل األعم���ال الفلس���طيني مع 
قيادة "حماس" عقب لق���اء جمعه إلى جانب 
ش���خصيات وطني���ة ب���� 8 أغس���طس )آب( 
الج���اري، برئيس الس���لطة محمود عباس في 
رام الل���ه، وقدم له المبادرة ذاتها، قبل أن يرّد 
ا قبل أي���ام –وفق وثيقة  األخي���ر عليها خطّيً
مس���ّربة-، بفرض اشتراط على الحركة، مطالًبا 
إّياها االعتراف بقرارات "الش���رعية الدولية"، 
وبتوقيع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل 
هنّية؛ "الس���تئناف حوارات المصالحة معها، 
ودون ذلك ال حوارات"، وفق ما جاء بالوثيقة. 

رباح لـ »االستقالل«: نرفض أية اشتراطات على استئناف حوارات »المصالحة«
ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا: 

ع���رّ ع�س��و املكت��ب ال�سيا�س��ي للجبه��ة الدميقراطية 
لتحري��ر فل�سطني رمزي رب��اح، عن رف�ض جبهته فر�ض 
��ة ا�سرتاط��ات؛ على ا�ستئن��اف احل��وارات الوطنية؛  اأيرّ

و�س��ولاً لتحقي��ق امل�ساحل��ة الداخلي��ة الفل�سطينية. 
»ال�ستق��ال«  �سحيف��ة  م��ع  مقابل��ة  يف  رب��اح  وق��ال 
اخلمي���ض، »نحن باجلبه��ة الدميقراطية نري��د حوارااً 
ب��ا ا�سرتاط��ات، �سواء م��ن ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة، اأو 

ا�ض، اأو م��ن حركة »حما�ض«، التي  الرئي���ض حممود عبرّ
تقدم��ت )بيوني��و/ حزي��ران املا�سي( بورق��ة تطالب 
فيها بت�سكي��ل جمل�ض وطني جديد ملنظم��ة التحرير، 

مبحا�س�سة ولفرتة زمنية حمددة«.

القدس المحتلة/ االستقال:
قررت مخابرات االحتال "اإلس���رائيلي" منع خطيب 
المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري من االلتقاء أو 
الحديث مع عدة شخصيات فلسطينية في األراضي 

المحتلة عام 1948.
وق���ال المحامي خالد زبارق���ة الخميس، إن مخابرات 
االحتال منعت الشيخ صبري من الحديث أو االلتقاء 
مع كل من الشيخ رائد صاح، والشيخ كمال خطيب، 

وسليمان أحمد، وفواز اغباريه ومحمد أماره.
وأوضح أن مخابرات االحتال تس���وق ادعاءات باطلة 
بأن "لقاء الش���يخ صبري بتلك الش���خصيات يمس 

بأمن إسرائيل في مدينة القدس".

وتس���اءل "كيف يصدر االحتال قراًرا بمنع الشيخ 
صبري من لقاء األسير الشيخ رائد صاح وهو موجود 
داخل الس���جن"، مش���يًرا إلى أنه ال يوجد أي س���بب 
حقيقي لمنع الشيخ من لقاء أي إنسان، وهذا حقه.

وأضاف أن هذا القرار يمثل نوًعا من فصل الش���يخ 
صبري عن جمهور الداخل المحتل، وعن الشخصيات 
السياسية هناك، وتحاول "إسرائيل" من خال ذلك، 
تفتيت النس���يج االجتماعي الفلس���طيني، ووضع 

حواجز ما بين القدس والداخل.
وتاب���ع أن ذل���ك جزء م���ن محاولة الفص���ل بين كل 
مكونات الشعب الفلس���طيني، مؤكًدا أن االحتال 
يريد أن يبعد عن المسجد األقصى كل نقاط القوة، 

والحراك الذي يساهم في حراك المجتمع وتوجيهه 
نحو قضية القدس واألقصى.

واعتب���ر أن هذه إجراءات تعس���فية تأتي ألهداف 
سياس���ية، وهي تفريغ المسجد األقصى من رواده، 
وإضعاف العاقات االجتماعية بين مركبات الشعب 

الفلسطيني في كل أماكن وجوده.
وسبق أن منعت سلطات االحتال الشيخ صبري من 
الس���فر لمدة أربعة أش���هر، بزعم "نشاطه المعادي 

وتشكيله خطًرا على أمن دولة االحتال".
كم���ا اعتقل عدة مرات، كان آخرها في العاش���ر من 
آذار/ مارس الماضي، وتعرض إلبعادات متكررة عن 

المسجد األقصى ومحيطه ولعدة أشهر.

االحتالل يقرر منع الشيخ صبري من لقاء شخصيات بالداخل

االستقال/ وكاالت:
من المقرر أن تبدأ شركة الطيران البحرينية “غولف اير” تسيير 
رحات جوية أسبوعية إلى "إسرائيل" ابتداء من الشهر المقبل.

وبحس���ب ما ذكرته هيئة البث "اإلس���رائيلية" العامة الناطقة 
بالعربية الخميس، فإنه سيتم تسيير هذه الرحات في يومي 

اإلثنين والخميس من كل أسبوع.
ويأتي ذل���ك بعد أي���ام من وص���ول الس���فير البحريني خالد 
الجاهمة إلى "إس���رائيل" ليكون أول س���فير لباده لدى كيان 

االحتال.

»الطيران البحرينية« تبدأ تسيير 
رحالتها لـ »إسرائيل« الشهر المقبل

الضفة الغربية/ االستقال: 
شنت قوات االحتال اإلسرائيلي، الخميس، حملة مداهمات واعتقاالت طالت مناطق عدة من مدن الضفة 
الغربي���ة المحتلة.  ففي جنين: اعتقلت ق���وات االحتال ووحداتها الخاصة، أمس، ش���ابين من محافظة 
جنين، وأصابت العشرات بحاالت اختناق، وذلك خال اقتحامها لبلدة جبع وقرية فحمة جنوب المدينة. 

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتال اقتحمت قرية فحمة في المحافظة واعتقلت الشاب محمد عنان 
مراعبة بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته، كما أصيب ش���قيقه الفتى عميد بجروح بعد نهشه 
من الكاب التي مزقت مابسه، كما استولت قوات االحتال على تسجيات كاميرات مراقبة من منزل رائد 
صعابنة.  كما اعتقلت قوات االحتال الشاب عثمان محمود حمامرة بعد تسللها إلى جبع ومداهمة منزل 
ذوي���ه، كذلك داهمت قوات االحتال منزل المواطن  خالد فشافشة،  مش���يرة إلى أن مواجهات دارت مع 
قوات االحتال أصيب خالها العش���رات باالختناق.  وفي طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت 

قوات االحتال، امس، طالبين شرقي طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. 
وأفادت وس���ائل إعام محلية، بأن جن���ود االحتال اعتقلوا الطالبين ربيع طارق عبد الرازق ومحمد بش���ار 
عبد الرازق أثناء وجودها قرب مدرس���ة "تياس���ير" الثانوية للذكور شرقي طوباس. وفي بيت لحم، أفادت 
مصادر أمنية، بأن قوات االحتال اقتحمت منطقة "شارع الصف" وسط بيت لحم وداهمت منزلين وعبثت 
بمحتوياتهما، يعودان للمواطنين حس���ن شوكة، وعبد السام الهريمي، وانسحبت دون أن تعتقل أحدا 

من السكان.  يشار إلى أن قوات االحتال ولليوم الثالث على التوالي تقتحم منطقة شارع الصف. 
ومن الجدير ذكره أن قوات االحتال تقوم بحمات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية 
والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وس���رقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد األسرى 

ال سيما اإلداريين منهم داخل سجون االحتال.

حملة مداهمات واعتقاالت 
رام الله/ االستقال:»إسرائيلية« بالضفة

قال القيادي في حركة فتح أحمد غنيم إن حصيلة 
مخرج���ات اجتماع رئيس الس���لطة محمود عباس 
مع وزي���ر حرب االحت���ال بيني غانت���س في رام 
الله تس���اوي "صفرًا". واعتبر غنيم عضو المجلس 
االستش���اري لحرك���ة فت���ح، خال حدي���ث متلفز 
مس���اء األربع���اء، أن هذه اللقاءات ه���ي من قبيل 
العاق���ات العامة، الفًتا إل���ى أن "الترويج والضجة 
الت���ي أعقبت هذا االجتماع ه���ي من قبيل الخداع 
العالي والمكش���وف لجماهير شعبنا الفلسطيني 
وبيع الوهم من جديد". وقال: " لقد عادوا ليتبادلوا 

الوهم من جديد مع دولة االحتال ".

وأض���اف " م���ا يهمن���ي م���ا ص���در ع���ن رئيس 
الحكومة اإلس���رائيلية نفتالي بيني���ت، فقد قال 
وبش���كل واضح ال مفاوضات وال تس���وية وال لدولة 
للفلس���طينيين ال اليوم وال غًدا". وتابع "هذا اللقاء 
كان ترضية للرئيس األمريكي جو بايدن عش���ية 
لقائه بيني���ت، ومحاول���ة لتعزيز الش���رخ القائم 
ف���ي الس���احة الفلس���طينية وعائ���ده صفر على 
الفلس���طينيين". ودعا غنيم الجميع للتوقف عن 
بيع الوهم، "فالشعب الفلسطيني يريد التخلص 

من االحتال وال يريد إعادة تدوير ألمواله".
وحول القرض المزعوم )نصف مليار ش���يقل( من 
قبل س���لطات االحتال للس���لطة الفلس���طينية، 

أوض���ح القيادي غنيم أن "إس���رائيل" تقرضنا من 
أموالنا المس���روقة التي تقتطعه���ا من العائدات 
الفلس���طينية بقيمة )50 مليون ش���يقل( شهريا 
بحجة أنها تدفع ألس���ر الش���هداء واألسرى، حتى 
وصل إجمالي المبلغ المقتطع )900 مليون شيقل(.

وأضاف "إس���رائيل تقرضنا من أموالنا المسروقة.. 
هذه درجة عالية من الخداع المكشوف".

وفيم���ا يخص البناء في المنطقة "ج" بّين القيادي 
الفتحاوي أن )116( مخططًا هيكليًا للبناء في هذه 
المناطق ت���م االتفاق عليها مع االحتال وبضمانة 
االتح���اد األوروبي ضمن اتفاق أوس���لو، ولم ينفذ 

منها إال 5 فقط خال 5 أعوام.

القدس المحتلة/ االستقال: 
دع���ا أهالي بلدة س���لوان بالق���دس المحتلة 
الخميس، إل���ى إقامة صاة اليوم الجمعة في 
خيمة االعتصام المركزية في حي البس���تان، 
رفًضا لسياس���ة الهدم والتهجير القس���ري، 

وتضامًنا مع عائات األحياء المهددة بيوتها 
وأراضيها بالهدم والمصادرة.

وأكدوا أن المش���اركة في الصاة واجب على 
كل مس���لم صامد في أرض القدس دفاًعا عن 

حقنا المقدس في هذه األرض.

يذكر أن طواقم بلدية االحتال سلمت مؤخرا 
6817 أم���ر هدم قضائي���ًا وإداريًا لمنازل في 
أحياء س���لوان، باإلضافة إلى أوامر إخاء ل�53 
بناية س���كنية في حي بط���ن الهوى لصالح 

المستوطنين.

قيادي بفتح: حصيلة لقاء غانتس عباس »صفر« 

دعوات ألداء صالة الجمعة بخيمة سلوان رفضًا لمخططات الهدم والتهجير
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية   
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور
  �ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية

الى المدعى عليه / عبد الله بن كمال بن عبد الله صنع الله من غزة وس���كانها 
س���ابقا ومجه���ول محل االقامة ف���ي تركيا اآلن يقتضى حض���ورك الى هذه 
المحكمة يوم االربعاء الموافق 2021/10/6م الس���اعة التاسعة صباحا وذلك 
للنظر في القضية اساس 2021/1246م بخصوص دعوى نفقة زوجة واساس 
2021/1248 بخصوص دعوى عفش بيت عليك من قبل المدعية / الهام بنت 
محمد بن ناظم عيسى ) المشهورة صنع الله ( من سكان غزة وكيلها المحامي 
محمد ايمن ابو شعبان وان لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك بذلك حسب األصول وحرر في 2021/9/2م 

  قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة جباليا ال�سرعية

اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة جباليا ال�ضرعية
ُقدم���ت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من المختار مؤرخة في 2021/9/2م 
تتضم���ن أن/ محم���د بن محمود بن محمد نبهان المش���هور بهلول من جباليا قد 
توفي بتاريخ 1967/10/30م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته/ عايشة 
بنت أحمد بن محمد بهلول المش���هورة عايش���ة بنت أحمد بن محمد نبهان وفي 
أوالده منها وهم حس���ين وصبحي وآمنة ثم بتاريخ 1988/1/30م توفيت عايشة 
المذك���ورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالدها م���ن زوجها المتوفي 
قبله���ا محمد المذكور وهم: حس���ين وصبح���ي وآمنة فق���ط. وال وارث للمتوفي 
المذكور س���وى م���ن ذكر وليس له وصية واجبة أو اختياري���ة وال أوالد كبار توفوا 
حال حياته وتركوا ورثة من له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة 

جباليا الشرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر حرر في 2021/9/2م

قا�سي جباليا ال�سرعي
حممود �سالح فروخ 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية البتدائية 

اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة غزة ال�ضرعية 
قدمت له����ذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار منطقة غزة المؤرخة 
في 2021/8/18م تتضمن ان علي بن إسماعيل بن خليل قويدر توفي 
لرحمة الله تعالى بتاريخ 1982/4/9م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في والدته رسمية بنت محمد بنت بكر المغربي وفي زوجته ميسر بنت 
حم����ودة بن احمد قويدر وفي أوالده منها الذكور وهم عليان انا المقرر 
وإسماعيل وعثمان واالناث وهن حكمت وعبير فقط وال وارث للمتوفاة 
سوى من ذكر وليس لهما وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا 
حال حياتهم����ا وتركوا ورثة ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة غزة الش����رعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر  

وحرر في: 2021/8/18م

قا�سي غزة ال�سرعي
رائد حممد مطري 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
قّدم طاقم الدفاع عن رئيس الحركة اإلسالمية 
في الداخل المحتل األسير الشيخ رائد صالح، 
استئناًفا لمحكمة االحتالل "العليا" على قرار 
تمدي���د عزل���ه االنفرادي في س���جن "رامون" 

حتى نهاية محكوميته.
وطالب طاقم الدفاع باالس���تئناف، "المحكمة 
العليا" بإلغاء قرار محكمة االحتالل المركزية 
في بئ���ر الس���بع تمديد عزل الش���يخ صالح 
في س���جن "رامون" حتى نهاي���ة محكوميته 
عل���ى خلفية "ملف الثواب���ت”، حيث تنتهي 

المحكومية الكاملة بتاريخ 2022/1/24.
كم���ا طالب بنقل الش���يخ صالح إلى أقس���ام 
العادي���ة، نظ���ًرا لتداعي���ات عزله  الس���جن 

االنفرادي على صحته الجسدية والنفسية.
وأكد أن "القانون "اإلسرائيلي" يؤكد أن سجن 

اإلنسان ال يلغي حقوقه األساسية المكفولة، 
وأن ه���ذه الحقوق محفوظة داخل الس���جن 
وداخل زنزانته، ال سّيما فيما يتعلق بسالمة 
جسده وصحته". وش���ّدد طاقم االستئناف 
عل���ى أن اس���تمرار عزل األس���ير رائد صالح 
تس���بب له بمعان���اة صحية ونفس���ية، وأنه 

معرض لمخاطر صحية كبيرة.
ورفض المستأنفون قرار المحكمة المركزية 
ع���دم موافقته���ا عل���ى اس���تدعاء ممثلي 
سلطة الس���جون لحضور مداوالت المحكمة 
والتحقي���ق المضاد معهم م���ن قبل طاقم 
الدفاع في مسّوغات طلب تمديد العزل على 

الشيخ صالح.
وجاء في السياق: إن"المبادرة من قبل سلطة 
الس���جون لطلب تمديد العزل على الش���يخ 
رائد، هي إجراء يس���تدعي مداوالت قضائية 

وتستدعي أن تقدم النيابة وسلطة السجون 
مس���وغات اّدعاءاتها وأدلته���ا الموضوعية 
لتبري���ر تمدي���د الع���زل، وبالتال���ي من حق 
المستأنف أن يناقش الجهات التي تطالب 

بعزل���ه في األس���باب واألدلة، وق���د أخطأت 
المحكم���ة المركزي���ة بع���دم الموافقة على 
طلب طاقم الدفاع باس���تدعاء ممثلي سلطة 

السجون بهذا الخصوص".
وأوضح أن رفض المحكمة اس���تدعاء ممثلي 
سلطة السجون من شأنه إثارة الشكوك في 
مجم���ل اجراء العزل االنفرادي بحق الش���يخ 
ص���الح وقانونيته، والذي ب���دأ منذ أكثر من 

سنة لحظة اعتقاله في الملف المطروح.
وطالب باس���تدعاء معّدة التقرير االجتماعي 
عن الش���يخ ص���الح وتحديث ه���ذا التقرير 
في ظل الظ���روف القاه���رة والمعاناة التي 

يعيشها.
وشكك طاقم االس���تئناف بكافة المسوغات 
التي عرضتها النيابة لتبرير العزل االنفرادي 
وتمديده، مؤكًدا أنها مس���وغات تستند إلى 

تحليالت وما يسمى مواد سرية، وهي ال ترقى 
إلى مستوى األدلة الموضوعية.

وكانت محكمة االحتالل المركزية اس���تجابت 
بتاري���خ 2021/8/18 إلى طلب نيابة االحتالل 
العامة وس���لطة الس���جون، بتمدي���د العزل 
االنف���رادي للش���يخ ص���الح حت���ى نهاي���ة 
محكوميت���ه في "مل���ف الثواب���ت"، بزعم أنه 
"يش���كل خطًرا عل���ى أمن الدول���ة وارتكب 3 
مخالف���ات عبر تأيي���د منظمة غي���ر قانونية 
)الحركة اإلس���المية المحظورة إسرائيلًيا(، و3 

مخالفات تحريض على اإلرهاب".
والش���يخ صالح معتقل منذ 16 أغسطس/آب 
م���ن العام الماضي، ويعاني ظروًفا صعبة في 
س���جون االحتالل، والتي يقضي فيها حكًما 
بالسجن 28 ش���هًرا، كان قد أمضى منها 11 

شهًرا.

طاقــم الدفــاع يستأنــف علــى تمديــد عــزل الشيــخ رائــد صــالح

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الخميس، إّن حالة من التوتر تسود قسم األسرى في سجن 
"عسقالن"، بعد أّن اعتدى سجناء جنائيون "إسرائيليون" عليهم خالل وجدهم 
في ساحة "الفورة" أول أمس األربعاء، وإلقاء النفايات عليهم، وشتمهم بألفاظ 

نابية وعنصرية.
وق���ال النادي في بيان له، إنه وبدال من أن تقوم إدارة الس���جن بمحاس���بتهم، 
عزلت أس���يرين هما: األس���ير المريض عثمان أبو خرج، واألس���ير حسن فاروق 
حربي، ما دفع األسرى إلرجاع وجبات الطعام لهذا اليوم )أمس(، وإغالق القسم 

بقرار تنظيمي.
يشار إلى أن نحو 40 أس���يرا يقبعون في "عسقالن" في قسم )3( وهو القسم 

الوحيد المخصص لألسرى في السجن.
الجدير ذكره أن معاناة األس���رى في "عس���قالن" تفاقمت مؤخرا، بعد أن جلبت 
إدارة الّسجن مزيدا من األسرى الموقوفين، ما أدى إلى حدوث اكتظاظ بالغرف، 
ع���دا عن الظروف االعتقالية القاس���ية التي يواجهونها، س���ّيما وأن الغالبية 

العظمى من األسرى القابعين فيه هم مرضى ومن الحاالت المزمنة.
وكان األس���رى قبل فترة وجيزة، قد وجهوا مطالب إلدارة الّس���جن منها: إغالق 
القسم، ونقلهم إلى قسم آخر تتوفر فيه شروط حياتية وصحية للمرضى على 
أن يكون قريبا من المستش���فيات، خاّصة أن جّل األسرى المرضى ُيعانون من 
أمراض مزمنة كالقلب والسرطان وإصابات بليغة منهم األسرى: محمد أبراش، 
وموفق عروق، وشادي موسى، وعثمان أبو خرج، وياسر ربايعة، وناصر أبو حميد، 

ووائل أبو شخدم، وعاهد أبو خوصة، وممدوح عمرو.

توتر في »عسقالن« بعد 
اعتداء سجناء جنائيين 

»إسرائيليين« على األسرى

رام الله/ االستقالل:
عق���دت محكمة االحتالل "اإلس���رائيلي" الخميس، 
جلس���ة محاكمة لألس���ير محمد الحلبي )43 عاًما( 
من مخيم جباليا ش���مال قطاع غ���زة، للمرة )166(. 
وأوضح���ت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في 
بي���ان، أن األس���ير الحلب���ي ُيعتبر صاح���ب أطول 
المحاكم���ات في تاريخ الحركة الوطنية األس���يرة. 
واعتبرت أن ما ُيرتكب بحقه منذ اعتقاله عام 2016 
هو بمثابة جريمة ممنهجة وغير مسبوقة، مبينة أن 
جهاز القضاء اإلسرائيلي جزء ال يتجزأ من منظومة 

االحتالل العنصري.

وقال���ت: إنه" وفي كل مرة ُتعقد جلس���ة لألس���ير 
الحلبي، ينكشف من خاللها حجم تواطؤ واحتيال 
دول���ة االحت���الل، فهي ال تتوقف عن االس���تهتار 

وتجاوز منظومة القانون الدولي".
وأضاف����ت أن األس����ير الحلبي كان يش����غل قبل 
اعتقال����ه مدي����ًرا لمؤسس����ة الرؤي����ة العالمي����ة 
األمريكي����ة World( Vision( في قطاع غزة، وأن 
سلطات االحتالل ما زالت تعتقله داخل سجونها 
بدعوى تحويل مبالغ مالية من المؤسس����ة لصالح 
فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو 

ثبوت تهمة قانونية ضده.

ولفتت إلى أن الحلبي تعرض بعد اعتقاله لتحقيق 
قاٍس تخلله تعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 
52 يومًا، علمًا أنه يقب���ع بمعتقل "ريمون" بظروف 

صحية ونفسية سيئة للغاية.
وكان جي���ش االحت���الل اعتق���ل الحلب���ي بتاريخ 
الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، خالل 
تنقل���ه عبر معبر بي���ت حانون، وحت���ى اللحظة لم 
تص���در محكمة االحتالل حكًم���ا أو دلياًل الدعائها 
ضده. والحلبي متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخًرا تم 
منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في 

ألمانيا لعمله اإلنساني.

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى الخميس، أنه رصد 
)310( مواطنين بينهم 33  اعتقال س���لطات االحتالل ل�

طفاًل و9 سيدات خالل شهر أغسطس المنصرم.
وأوض���ح مرك���ز فلس���طين ف���ي تقرير ش���هري وصل 
»االس���تقالل« أمس أن مدينة القدس ش���هدت ما يزيد 
عن ثلث حاالت االعتقال بواقع )115( حالة اعتقال خالل 

أغسطس.
وأش���ار إلى رصد 8 حاالت اعتقال من قطاع غزة 6 منهم 
لش���بان تجاوزا الس���لك الفاصل على الحدود الش���رقية 
للقطاع وغالبيتهم تم إطالق س���راحهم وإعادتهم إلى 

القطاع بعد التحقيق معهم لساعات.
وبّين أن االحتالل اعتقل 7 صحفيين على خلفية تغطية 
اعت���داءات االحت���الل عل���ى المواطني���ن وممتلكاتهم 
بمسافر يطا جنوب الخليل، وأطلق سراحهم بعد ساعات 
بشرط العودة للتحقيق معهم بعد يومين في »كريات 
أربع« وبعد التحقيق معهم حتى س���اعات المساء أخلى 

سبيلهم.
وأفاد مدي���ر المركز أن المركز رص���د )9( حاالت اعتقال 
لنساء وفتيات بينهم زوجتا أسيرين وهما غدير عدنان 
قراريه زوجة األسير مالك فشافشة عقب اقتحام منزلها 
بقرية الفندقومية جن���وب جنين، وهيام الرجوب زوجة 

األسير سليم رجوب من الخليل.
كما رص���د المركز )33( حالة اعتق���ال ألطفال قاصرين، 
جميعهم ط���الب في الم���دارس وأصغره���م الطفالن 
المقدس���يان محمود ابو جمعة ومحمد رجائي خويص ال 

تتجاوز أعمارهم 11 عامًا.
وأشار األش���قر إلى أنه حتى نهاية أغسطس يستمر 6 
أسرى في خوض معركة األمعاء الخاوية لفترات مختلفة 
ضد سياسة االعتقال اإلداري بحقهم وذلك بعد تعليق 
19 أس���يرًا خالل الش���هر الماضي إضرابه���م بالتوصل 
التفاق مع إدارة الس���جون يضم���ن وضع حد العتقالهم 

اإلداري.
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دولة فل�سطني    
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي   
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية 

اإعالن جريدة )مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف(
الى المدعى عليه/ رائد ناصر احمد النمر من مصر وسكانها ومجهول محل 
اإلقام���ة فيها لقد عادت القضية أس���اس 147/ 2021 والمقامة ضدك من 
قبل المدعية/ عبير مصطفى قاسم المشهراوي منقوضة الحكم االبتدائي 
من مقام محكمة االستئناف الشرعية بغزة بناء على قرار المحكمة أساس 
اس���تئنافي 8691 والمؤرخ بتاريخ 2021/8/16 المسجل في سجل 23 وقد 
جددت هذه الدعوى تحت أساس 783 / 2021 وموضوعها تفريق للشقاق 
والنزاع لذا جرى تبليغك بمذكرة االستئناف الشرعية حسب األصول وحدد 
لها موعد جلس���ة للنظ���ر فيها وذلك يوم الخمي���س 2021/10/7م وإن لم 
تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك س���يجِر بحقك المقتضي 

الشرعي والقانوني غيابيا حسب األصول وحرر في: 2021/9/2م

قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية 
حممد خليل احلليمي 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )487 /2021(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: محمد 
حمدي عودة االغا من سكان خانيونس هوية رقم 800485930 بصفته وكيال 
عن: فهد خميس فهمي شراب بوكالته عن/ عبد الحكيم محمود فهمي شراب

بموجب وكالة رقم: 4393 / 2021 صادرة عن خانيونس
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 

القطعة 66 القسيمة 24 المدينة خانيونس
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في 
الوكال���ة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن 
استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/9/1م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )2021/489(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: حسن سلمان 
احمد أبو ستة من سكان دير البلح هوية رقم 967702754 بصفته وكيال عن: حسين 

وإبراهيم ونواف ونايف واحمد وكمال وكامل وخالد أبناء سلمان احمد أبو ستة 
بموجب وكالة رقم: 2062 / 2013 صادرة عن خانيونس 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 146 القسيمة 26 المدينة دير البلح 

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في 
الوكال���ة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن 
استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/9/2م

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

غزة/ االستقالل: 
أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي د. يوسف الحساينة 
الخمي����س، بما تقوم ب����ه المنظومة الصحية الفلس����طينية، منذ بدء جائحة 
"كورونا"، مؤكدًا أن ما تقوم به من عمل رائع، وجهد كبير، ُرغم ُشّح اإلمكانيات، 

"مدعاة للشكر والثناء".
وقال د. الحس���اينة: "خالل فترة وجيزة تمّكن���ت الطواقم الصحية 
العاملة من تطعيم عش���رات اآلالف من أبناء ش���عبنا ضد فايروس 
"كورونا"، ضمن خّطة محكمة، تمّثلت في افتتاح عش���رات المراكز 
والنقاط المنتش���رة في كل المحافظات لتلق���ي اللقاحات، ما مّكن 
مختلف ش���رائح ش���عبنا من الحصول على تلك اللقاحات بسهولة 
وُيس���ر، األمر الذي يس���اهم ف���ي تعزيز المناع���ة المجتمعية من 

الفايروس".
وتوجه د. الحساينة بالتحية للعاملين في مجال الصحة كافة، مثمنًا استجابة 
المواطنين وتفاعلهم العالي مع حملة التطعيم، "متمنين لجميع أبناء شعبنا 

الصحة والسالمة والمعافاة التامة".

غزة/ االستقالل: 
ق����ال مدير ع����ام الصيدلة ب����وزارة الصحة في 
غزة مني����ر البرش، إن المب����ادرة التي أطلقتها 
الوزارة لدعم أصن����اف األدوية الموردة من قبل 
ش����ركات القطاع الخاص عبر مص����ر تأتي في 
إطار التخفي����ف عن الناس، وخاص����ة الفئات 
المهمش����ة والضعيف����ة وأصح����اب األمراض 
المزمن����ة للحص����ول عليها بأس����عار مخفضة. 
وأوضح البرش في تصريحات إذاعية الخميس، 
أنه ت����م التوافق مع الحكومة بغزة على أن يتم 
إعفاء األدوي����ة القادمة من مصر من الضرائب، 
وتش����ترى بمعرفة وزارة الصحة عبر الشركات 

التي تريد الدخول في المناقصات.
وتهدف المبادرة إلى خفض أس����عار األدوية 
التي تس����توردها ش����ركات األدوي����ة المحلية 
عبر مص����ر، خصوًصا تل����ك المتعلقة بأمراض 
القلب والش����رايين واألمراض المزمنة وأمراض 
الجهاز التنفس����ي العلوي، م����ن خالل إعفاءها 

م����ن الضرائب وتحديد هامش ربحي بس����يط 
للش����ركات المحلية، إلى جانب إيضاح أسعار 

األدوية في السوق المحلية.
وأشار البرش إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا على 
أس����عار أصناف األدوية، كي تك����ون بمتناول 
المرضى وبأسعار مخفضة، الفًتا إلى أن بعض 
األدوية ُخِفضت بنس����بة 30% و50%، وأخرى 

بنسبة 100% خدمة ومصلحة للمواطن.
وبين أن المبادرة اش����تملت على أكثر من 100 
صنف دوائي في المرحلة األولى، وس����يتبعها 

أصناف أخرى وهي متوفرة في الصيدليات.
وقبل يومين، أطلقت وزارة الصحة وبالتعاون مع 
الجهات الحكومية في قطاع غزة، مبادرة لدعم 
األصن����اف الدوائية الموردة من قبل ش����ركات 

القطاع الخاص عبر جمهورية مصر العربية.
وقال البرش إنه س����يتم خ����الل األيام المقبلة 
اإلعالن عن األصناف الدوائية التي تش����ملها 
المبادرة، وسيتم وسم األصناف الدوائية بأنها 

مدعومة، وسيلحظ المواطن الفارق الكبير في 
أسعار هذه األدوية.

وأكد أن وزارته ستعمل أيًضا وضمن واجباتها 
ومهامها المنوطة بها على التأكد من مأمونية 
العالج المورد وفحصه قبل بيعه في األس����واق 

وذلك تحت مسؤولية وزارة الصحة الكاملة.
ولفت إلى أن وزارته ستس����عى وبالتنسيق مع 
الشركات الدوائية إلى زيادة األصناف الدوائية 
المستوردة من مصر، وخصوًصا تلك المتعلقة 
باألمراض النادرة، والتي عادة ما تكون أسعارها 
باهظ����ة وعالي����ة التكلفة عل����ى المرضى في 

القطاع.
وشدد البرش على أن مبادرة دعم الدواء، تأتي 
مع مراع����اة األصناف الدوائي����ة التي تنتجها 
مصانع األدوية المحلية وعدم تأثرها باألصناف 
الدوائية الموردة والمعفاة من الجمارك، مؤكدًا 
أن وزارت����ه وفرت التس����هيالت كاف����ة لإلنتاج 

المحلي لصناعة الدواء في قطاع غزة.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 
تسجيل 11 حالة وفاة جديدة و2886 
إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل 
من القدس والضف����ة الغربية وقطاع 

غزة خالل ال�24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة ف����ي التقرير الوبائي 
حول فيروس كورونا في فلس����طين 
أنه  ال�����24 س����اعة األخي����رة  خ����الل 
سجلت 11 حالة وفاة نتيجة اإلصابة 
بالفيروس، بينها 5 حاالت في قطاع 
غ����زة وحالة ب����رام الل����ه وحالتان في 
طولك����رم وحالتان في قلقيلية وحالة 

في نابلس.
وأش����ارت إلى أن اإلصاب����ات الجديدة 
س����جلت على النحو التالي: "قلقيلية 
92، طولكرم 269، سلفيت 91، نابلس 
309، طوباس 17، جنين 173، رام الله 
والبيرة 155، أريحا واألغوار 4، ضواحي 
القدس 6، الخليل 45، بيت لحم 17، 
قط����اع غ����زة 1595. مدين����ة القدس 

.“113
ولفت����ت الصحة إلى وجود 52 مريضًا 
ف����ي غ����رف العناية المكثف����ة، فيما 

ٌيعالج في مراكز وأقس����ام كورونا في 
الغربية  الضفة  المستش����فيات في 
143 مرضى، بينه����م 8 مرضى على 

أجهزة التنفس االصطناعي.
وأعلنت وزي����رة الصحة مي الكيلة أن 
التعافي من فيروس "كورونا"  نسبة 
بالضفة والقدس وغزة بلغت %92,5.

فيما بلغت نس����بة اإلصابات النشطة 

6,4% ونس����بة الوفي����ات 1,1% من 
مجمل اإلصابات.

وأضافت الكيل����ة أن حاالت التعافي 
التالي:  الجدي����دة توزع����ت حس����ب 
"قلقيلية 30، طولكرم 97، س����لفيت 
16، نابل����س 216، طوباس 18، جنين 
55، رام الله والبيرة 60، أريحا واألغوار 
4، ضواح����ي الق����دس 6، الخليل 22، 

بيت لحم 4، قط����اع غزة 423, مدينة 
القدس 24“.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا 
الطعومات المضادة لفيروس كورونا، 
فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة 
الغربي����ة وقط����اع غ����زة 1,040,522 
بينهم 462,693 تلقوا الجرعتين من 

اللقاح.

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة العقيد رائد الدهشان، 
الخميس، إنه لن يتم الس����ماح بوجود نقاط عشوائية لتعبئة الغاز 
قرب المنازل حفاًظا على س����المة المواطني����ن، وتجنًبا من وقوع أي 

كوارث«.
وقال الدهشان في تصريح صحفي ، إنه لم يصدر أي قانون يسمح 
بوجود محطات الغاز والمخازن بالقرب من الس����كان، ألنه قد تحدث 

كارثة في حال تعرضها لالنفجار.
ودعا أصحاب محطات الغاز ونقاط التعبئة لاللتزام بإجراءات السالمة 
والوقاية، مشيًرا إلى أن الجهاز يتابع أي تجاوزات من أصحاب النقاط 
العش����وائية لتعبئة الغاز، والتعامل بالقانون مع أي تجاوز وبشكل 

حاسم لتجنب تعرض السكان للخطر.
وأفاد بأنه تم تسليم إخطارات لمواطنين بسبب تجاوزهم إلجراءات 
الس����المة كما تم س����حب أجهزة خاصة بالتعبئة، مؤكدًا على أنه ال 

يوجد لدى الجهاز ردات فعل ويتم التعامل بالقانون.

11 وفاة و2886 إصابة جديدة بـ »كورونا« بالقدس والضفة والقطاع

البرش: مبادرة لدعم األدوية الموردة من مصر للتخفيف عن المواطنين

د. الحساينة ُيشيد بدور 
المنظومة الصحية في 

التعامل مع جائحة »كورونا«

الدفاع المدني: لن نسمح 
بوجود نقاط عشوائية لتعبئة 

الغاز قرب منازل المواطنين
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محمود عباس روج  للس���ام مع إس���رائيل و تش���كيل دولة 
تتعاي���ش معه���ا والزال الوه���م ابت���داء من قص���ة الدولة 
الموهومة مرورًا بمحكمة الجنايات الدولية ومحاكمة بريطانيا 
على وعد بلف���ور وانتهاء بقرارات مجل���س األمن واالنضمام 
إلى المؤسس���ات الدولية التي لم تحقق شيئًا وباتت متجرًا 
وضيعًا يستخدمه محمود عباس في كل خطاباته. أما اجتماع 
عب���اس مع غانتس وزير  الجيش في الحكومة اإلس���رائيلية 
فما هو إال م���ن أجل مصالح اقتصادية وإفراز معادلة جديدة 
في المقاطعة وهي األمن مقابل المال ومؤسس���تها وجعل 
األجهزة األمنية توس���ع تنس���يقها مع االحتال خاصة في 
المناطق التي فشل االحتال في زرع عماء له فيها بفعل قوة 
المقاومة فيها ، وإن حصول السلطة الفلسطينية على مبلغ 
800 مليون شيكل من الجانب اإلسرائيلي إنما هو  لجهودها 
األمنية في خدمة أمن االحتال ومن أجل الحفاظ على بقائها 

أداة وظيفية تخدم االحتال.
وكان لخطوات عباس أثر كبير عمل على تعميق االنقس���ام 
بين الفلس���طينيين  وإقصاء للش���رفاء وإفقار للعباد وقطع 
الرواتب و إفس���اح المجال أمام التسلط على مقدرات الشعب 
الفلس���طيني وإقصاء الكفاءات و الوطنيين والش���رفاء، هذا 
باإلضافة الى القمع الذي تمارس���ه أجهزته األمنية في حق 
كل أصحاب الرأي ، وإعدام عناصر باألجهزة األمنية المواطن 
أحمد حاوة “أبو العز” من سكان البلدة القديمة بعد اعتقاله  
وكذلك اغتيال الناشط الفلسطينّي نزار بنات كان تأسيسًا  
لمرحلة جديدة من سياس���ات القمع اّلتي تمارسها السلطة 
الفلس���طينية ضد كل من يعارض جرائمها، وكذلك اعتقال 
العشرات من الشخصيات الوطنية المعارضة مثل المثّقف 
الفلس���طينّي خلدون بشارة والش���يخ خضر عدنان، وغّسان 
الس���عدي، وجهاد عب���دو، وأمير س���امة، وحم���زة زبيدات ، 

ويوسف شرقاوي.
أمنيًا ال يزال التنس����يق األمني المق����دس وعقيدة »دايتون« 
األمنية الت����ي زرعت في أجهزة أمن رام الله في الضفة والتي 
ت����م خالها ترس����يخ أن العدو ليس االحتال ومس����توطنيه 
وأن المقاومة ومعارضي الس����لطة هم الع����دو وأن مهمتهم 
األساسية حفظ أمن الطغمة الحاكمة في الضفة وإعادة تأطير 
فقدانها لش����رعّيتها في الشارع الفلسطينّي و ظهور بواعث 
حراك وطني رافض لس����لوك السلطة الا وطني تجاه القضايا 
الوطنية وقمعها للحريات العامة وحرية التعبير وممارساتها.

وعلى صعيد التفريط بالقضايا المركزية لشعبنا وفي الوقت 
الذي تضغط المقاومة الفلس���طينية من أجل تحرير األسرى 
في الس���جون و تحتف���ظ بجنود إس���رائيليين في قبضتها 
تستمر السلطة في أداء دورها األمني خدمة لاحتال حيث 
أوضح موقع “مكان” الرس���مي اإلسرائيلي أن حافلة تقل 16 
جندي���ا إس���رائيليا دخلت الخليل جنوب الضف���ة، وقام أمن 
السلطة بحمايتهم وتسليمهم لارتباط اإلسرائيلي، وذلك 
كل���ه دون مقابل ولو أن الس���لطة ضغطت م���ن أجل اإلفراج  
مقابل كل جندي عن أسير فلسطيني لبيضت السجون منذ 
زمن في حين يواصل  االحتال اعتقال  آالف الفلسطينيين 

من األطفال والنساء والمسنين .
وفي وس���ائل اإلعام وعقب لقاء عباس غانتس صدح رئيس 
الوزراء اإلس���رائيلي نفتالي  بينت قائا: إنه ال توجد أي بوادر 
سياس���ية خلف هذا اللقاء  وانه لق���اء اقتصادي أمني فقط 
وليس ل���ه أي اعتبارات أخ���رى وهي رس���الة بداية موجهة 
للداخ���ل لليمي���ن المتطرف داخ���ل الكيان بأن السياس���ة 
المتطرفة مس���تمرة في نهجها وسياس���تها وان  ما يحدث 
م���ن لقاء هو من أجل تعزيز أمنهم ،وأن ال تصبح الضفة مثل 
غزة  تريه���م الكوابيس المزعجة وته���دد احتالهم ألرض 
فلسطين. وهنا أقول إن على محمود عباس أن يعطي فرصة 
للمصالحة الفلس���طينية؛ إلنهاء االنقسام الداخلي أكثر من 
الف���رص التي يعطيها للمفاوضات واللقاءات العبثية  التي 
اس���تمرت ألكثر من 20 عام���ًا دون أن تأتي بفائدة تذكر فما 
زالت المصلحة الكبرى للقضية الوطنية الفلسطينية تتمثل 
في تحقيق الوحدة ومواجهة »إس���رائيل« موحدين وانتزاع 

حقوقنا منهم.

شيئًا فشيئًا وبوتيرة توصف بالمتسارعه تتغير خارطة العالم العربي اليوم  
بعدما تم تسليم مفاتيح البيت العربي بفعل التطبيع العربي -االسرائيلي، 
الت����ي باتت جزءًا ال يتجزأ من تلك االمه، ورس����ميًا على ذمتها، بخطوة كانت 
تعني الكثير إلس����رائيل  بعدما رسخت قدمها  وتم حجز مقعد  لها كعضو 
مراقب في االتحاد االفريقي، لتصبح القارة الس����مراء وفق ش����عار” اسرائيل 
ع����ادت الى افريقيا  “رقمًا اضافيًا صعبًا ُأضي����ف  لقائمة  ال يبدو  لها آخر, 
فوس����ط حالة عربية مترهلة، أخبارها ال تؤنس اح����دًا،  تنذر باقتراب العصر 
العربي من نهايته، ووضع افريقي ليس بعافيته، بدا تّواقًا إلسكات بنادقه، 
بع����د تورطه بحروب وصراعات مزمنة، ترفض ان تغادر المكان، أفرغت الباد 
من اهلها اغلبها على المياه والثروات ، جعلته لقمة سائغة في فم اعدائه، 
وكأن الحس����م بات ممنوعًا عليها، في ظل الفائض من الخافات، جاعلة لكل 
دولة فيه����ا ألف قضية وقضية  داخلية على الئحة االنتظار، بات بس����ببها 
يعي����ش بين انياب الفقر وهم الخاص منه، لعل  آخرها التوتر الذي تحول 
ال����ى  قطيعة  بين المغ����رب والجزائر بمبررات عبثي����ة  وزائفة،  ناهيك عن 
ازم����ة مياه النيل التي باتت تهدد حياة المايين من دول المصب بالعطش 
والتهجير،  وكيف ال وهم اسود على بعضهم  و نمر من ورق  على اعدائهم!

 فف����ي خطوة نحو تعزيز المش����روع الصهيوني التوس����عي ونهب ما تبقى 
لهذه الدول من  سيادة وثروات، عملت اسرائيل على التغلغل واالنقضاض 
على دول بات����ت توصف اليوم بباد الجوع والعطش, فأطماع اس����رائيل لم 
تكن لتتوقف عند احتالها لألراضي الفلسطينية او نهبها للدول الخليجية  
فحسب، فلطالما كانت هذه وتلك مجرد الشجرة التي تخفي خلفها غابة من 
االطم����اع التي ال حدود لها او نهاية، فإس����رائيل كدولة احتال تدرك يقينا  
لكونها جزيرة منعزلة وس����ط محيط عرب����ي رافض لها  من احتمالية طردها  
ذات يوم من الوجود، فلديها احس����اس ب����أن تهديدًا وجوديًا ينتظرها، مما 
جعلها تعيش حالة من  الخوف و القلق على مدار الس����اعة، فليس من قبيل 
الصدفة ربما وفي الوقت الذي نجحت فيه اس����رائيل وبجدارة باختراق جدار 
المقاطعة العربي الذي لم تكن حتى لتحلم به يومًا،  عبر اتفاقيات الس����ام 
كاتفاقي����ه كامب ديفيد مع مصر، و وادي عربة م����ع االردن ومن ثم اتفاقية 
اوس����لو مع الس����لطة الفلس����طينية التي أطلق عليها زورًا وبهتانًا بس����ام 
الش����جعان، ووس����ط التنافس االقليمي والعالمي على القارة الس����مراء ومع 
محاولة  الكثيرين مد أذرعه العسكرية والسياسية اليها، بنية فرط عقدها، 
تمهيدًا إلحكام قبضتهم عليها ان اس����تطاعوا الى ذلك سبيا, ان تقتنص 
اس����رائيل الفرص و توجه أنظارها نحوها، لتبني  لها من جديد  جس����ورًا مع 
دول ه����ي األكثر عددًا من بين دول المنطقة العربية  حاملة معها مش����روع 
التقس����يم تمامًا كالذي حملته في الشرق االوسط، مراهنة على جانب الفقر 

والفتنة التي  ضربت  تلك الدول واصابتها في مقتل.
 فوف���ق ثقافتها وفي نظرها ان اقتناص الفرص هو ُلب فنون الحرب وأحد 
ش دائمًا عن اسرائيل التي ما فتئت  اساساتها، فوسط الخراب والدمار فتَّ

تس���تغل الواقع العربي والعالمي الملتهب والملتهي بالحرائق وبجائحة 
كورونا، وقد وجدت طريقًا سالكا امامها، ال سيما في الدول النامية لتتسلل 
منها واليها، عبر منافذ اقتصادية وامنية وتنموية اس���تطاعت من خالها  
وبج���دارة ان توط���د عاقاتها مع العدي���د من الدول االفريقية، مس���تغلة 
حاجتها للتنمية واالس���تثمارات وكأنها سلس���لة حيكت بسيناريو حبك 
بإحكام كان بينه وبين البراءة عداوة  الس���تباحة تلك الدول …فرياح الخطة 
التي رس���متها منذ عقود اتجاهها س���رت تمامًا  كما تش���تهي سفنها, 
فلطالما كانت تطمع اس���رائيل في ترجيح كفة اص���وات االتحاد االفريقي 
لصالح مش���روعها االستيطاني التوس���عي وذلك للحيلولة دون التصويت 
ضدها في المحافل الدولي���ة،  خصوصًا  في ظل الجرائم  المتواصلة التي 
ترتكبها منذ عقود بحق الش���عب الفلس���طيني، فإس���رائيل تدرك جيدًا 
حج���م ومكانة افريقي���ا الجيوسياس���ي وتدرك تمامًا معن���ى ان يضعف 
القرن االفريق���ي وينحل، خصوصًا ان العالم ما كان ليس���مع عن جرائمها 
وعنصريتها بحق الفلس���طينيين ل���و لم يكن يتبناه���ا االتحاد االفريقي 
ويسلط الضوء عليها، فلطالما كان االتحاد بل  وما يزال صوتًا يبعث  صدى  

ال بأس به في االمم المتحدة والمحافل الدولية  لصالح الفلسطينيين .
ولطالم���ا كانت افريقي���ا العقدة األصعب التي عج���ز الكثيرون على حلها، 
خصوصًا في مس���ألة التطبيع مع اس���رائيل بوقوف بعض من دولها حتى 
ه���ذه اللحظة على الطرف اآلخر من المحور االمريكي االس���رائيلي، معاديا 
لسياس���اتها، وبالذات رؤيتها حيال القضية الفلس���طينية التي ما عادت  
الي���وم تلقى اجماعًا ل���دى العديد من  ال���دول العربية بعدم���ا باتت هي 
واس���رائيل نفسًا وجسدًا واحدًا ضد الفلسطينيين،  فها هي  قضية االمة 
العربي���ة ما زالت تراوح مكانه���ا على الرغم من تس���اقط العديد من  تلك 
الدول كحنطة الش���تاء واحجار الدومينو في احضان اسرائيل تحت ذريعة 
السام المزعوم وحل  الدولتين.  فإسرائيل وفي سعيها المتواصل للبحث 
عن الشرعية الدولية وخصوصًا العربية منها كان عليها ان توجه سهامها 
إلى كل من قارتي اس���يا وافريقيا طواًل وعرضًا،  لغسل  يديها الملطختين 
بدماء الفلس���طينيين، وفي محاولة بدت يائس���ة لتصدير الوجه الحس���ن 
الذي عبثًا تحاول اظهاره للعالم، فأفريقيا وعلى ايقاع هذا االتفاق  الموبوء 
بالمؤامرات والنوايا المبطنة والذي  ش���بهه البعض “كمن يأتي بالدب الى 
كرمه ” قد بدا بمنطق السياس���ة،  وكأنه  تفريط واستس���ام ، تعيد  من 
خاله افريقيا رسم خارطة عاقاتها الودية مع اسرائيل  بعد قطيعة دامت 
لسنوات، غير آبهة بالخطر المحدق الذي يتربص بها وشفير الهاوية التي 
أوش���كت على السقوط فيه وتنتظر االرتطام ….!  ففي المضمون هي حرب 
خفية محور صراعها الثروات لكون افريقيا دولة تش���ع بالمعادن النفيسة 
من ذهب وألماس تس���تحق ألجله���ا اعادة ترميم ما ته���دم من عاقات، 
وكيف ال والمرء يمكنه ان يحلم بالثروة في بلد اكتش���فت فيه أكبر ألماسة 
على االطاق …..وليس هذا فحس���ب بل انها ووفق هذا االتفاق  تقفز الى 

الخلف لسنوات، فلربما من باب السهو وسوء التقدير او الخطأ في الحسبان، 
ان تعي���د افريقيا عصر العبودية والعنصرية الت���ي بالكاد تخلصت منها 
وكسرت ساسلها، وقد سال حبر كثير حول ما عانته تلك  القارة على مدى 
عقدين من الزمان، ودم غزير س���كبته على طريق تحريرها، فحررت  نفسها 

منه ” وهي التي   لمثلها تليق الحرية”.
 اال ان ما يثير الصدمة و يدعو إلى االس���تغراب، ان االبارتهايد االسرائيلي 
والعنصري���ة ما يزاالن  ماثلين  امامها  وم���ن اوضح الواضحات كمثااًل حيًا 
يرزق  في فلس���طين …! ومع  كل هذا وذاك كان هناك من يكافئها ويعبد 
لها الطريق بل ويس���لمها المفاتيح لتصبح دولة عظم���ى وقوة امبريالية،  
وعرابا رس���ميا للدول العظم���ى الطامعة فيه لتعبث ب���ه وبثرواته  بحيث 
تس���تطيع ان توجه ضرباتها  حيثم���ا  وكيفما وفي الوقت الذي  تش���اء، 
بمس���اندة انظم���ه تتحرك من خلف الس���تار كانت كافي���ة وعلى قدر من 
المس���ؤولية لتحقيق اح���ام الصهيونية هي في الحقيق���ة ادوات ترفع 
جهرا ش���عارها …”ارضك يا اسرائيل من الفرات الى النيل” بتمكينها من 
الش���رق االوس���ط برمته . فقد ال يختلف اثنان على ان دور اس���رائيل في 
المنطقة العربية كان اساس���ًا رغم محاوالتها التس���تر على ذلك والتكتم 
عليه هو تحطيم الرابط  القومي العربي، تمهيدًا  لقيام المش���روع والدولة 
االمبريالية الجديدة في المنطقة العربية، فإسرائيل لم تكن يومًا مفصولة 
عن المنظومة االمريكية الغربية  االستعمارية  بأوجهها المختلفة، فالقوى 
العظمى ال تس���تطيع ان تمارس عملياتها الهّدامه جهارًا، وكيف ال  وهي 
التي لطالما لمع نجمها في مجال الديمقراطية وحقوق االنسان، وكانت رمزًا 
من رموز العدالة والكرامة االنسانية والحريات! فكان ال بد لها  من ان توكل 
مهمتها إلس���رائيل وهذا تمامًا ما  جاء على لسان رئيس الواليات المتحدة 
االمريكية جو بايدن  حرفيا ” بأنه كان علينا ان نخترع اسرائيل لكي نحمي 

مصالحنا في الشرق االوسط الجديد….!
ولهذا السبب فإن االستراتيجية االمريكية  تضع استمرار اسرائيل وليس 
فقط بقاؤها  ضمن اطار مشروعها  وضمن صميم سياستها وما ترمي اليه، 
فتراها في  صراع  مس���تمر مع دول عظمى منافس���ة لها كالصين وروسيا 
م���ن اجل البقاء، ألنها تدرك جيدًا بأن البق���اء لألقوى، وخصوصًا تلك التي 
تس���يطر على مصادر الطاقة، فالدول وفق رؤيتها تقوى وتضعف بمقدار 
سيطرتها على تلك الموارد خصوصًا ان  الحلم االمريكي بأن امريكا ال غنى 
للعالم عنها قد اصبح محل تش���كيك  لدى الكثيرين وفي سبيل ذلك  كان 
ال بد من زراعة كيان دخيل يحافظ على  الحرب االبدية على الشرق االوسط 
ليضمن لها  النفط و الثروات… فأمام كل هذا وذاك اال يتطلب من مفوضية 
االتحاد االفريقي ان تتدارك التبعات المأس���اوية لهذا االتفاق وتبتعد عن 
مصالحها الذاتي���ة والموائمات السياس���ية والتفكير م���رات ومرات قبل 
الدخول الى وكر الدبابير هذا، فلربما لم يسبقها الوقت الستدراك االخطاء 

وتصحيحها، فكلما تعمقنا في الوحل كان طريق عودتنا أصعب …!

عملية التطبيع ال تقتصر على إقامة العاقات الدبلوماسية وعقود تجارية 
واقتصادي���ة مع الكيان الصهيوني بل تتع���داه الى التوغل في الثقافة 
الجمعي���ة واالرث الثقافي المزروع والمحف���ور عميقا في الوجدان العربي 
والتي تربت عليها أجيال لعقود طويلة من الزمن والتي رأينا انعكاساتها 
في االدب والرواية والشعر والمسرح والفن والمناهج المدرسية والتربية 
الوطنية التي كانت س���ائدة قبل البدء في عمليات التطبيع الرس���مي مع 
مص���ر عام 1979 بتوقيع معاهدة كامب ديفيد. المراد هو تغيير الهوية 
القومي���ة وك���ي الوجدان الجمع���ي العربي وتجري���م المقاومة لاحتال 

واعتبارها أعماال عنفية وغير حضارية أو إنسانية ووصمها باإلرهاب.
وم���ن اجل تحقيق هذا الغرض صرفت وتص���رف مليارات الدوالرات على 
إقامة أبواق إعامية من فضائيات وصحف ومجات ويتم ش���راء الكتاب 
المرتزقة الذين الى جانب اتباع سياسة تثبيط الهمم والعزائم والقبول 
بما يس���مى “بالواقعية السياس���ية” يزرعون الش���كوك ف���ي القدرات 
واالمكاني���ات لانتصار على الع���دو الصهيوني ويذهب���ون الى تحويل 
االنتصارات الجزئية التي تتحقق هنا وهناك الى هزيمة رافعين ش���عار 
حج���م التضحيات وإنع���كاس الصراع على الحياة اليومية والمعيش���ية 
واالقتصادية إلثارة الش���كوك وربم���ا إيجاد حالة من التذمر متناس���ين 
حقيقة يحاول البعض طمس���ها اننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني وليس 
في مرحلة بناء مؤسس���ات دولة وهمية ال تعش���ش سوى في أذهان من 

باعوا الوطن لمصالح فئوية وطبقية وسياسية.
وم���ن هذا المنطلق فلقد ف���رض الكيان الصهيوني عل���ى معظم الدول 
العربي���ة المطبعة عملي���ة تغيير ف���ي المناهج الدراس���ية وخاصة في 

المواضيع التي تتناول الصراع العربي االس���رائيلي بحكم ان هذا الصراع 
قد انتهى ومن ثم ضرورة استخدام اللغة التي تدعو الى “السام ما بين 
الشعبين”. ولم يسلم تدريس اآليات من القرآن الكريم في المدارس من 
عمليات التغيير هذه. وبحسب أحد المختصين في التربية والتعليم في 
الضفة الغربي���ة المحتلة هنالك ما يقرب من 1100 كتاب يمنع وجدهم 
في اية مكتبة مدرس���ية أو مكتبات جامعي���ة او عامة وكلها تندرج تحت 
إطار الثقافة واالدب والتاريخ العربي على سبيل المثال. وهذه السياسة 
التجهيلي���ة تهدف الى تنش���ئة أجيال منفصمه ع���ن تاريخ منطقتنا 

وتراثنا الثقافي والحضاري. 
هذا في الوقت الذي لم تطلب هذه الدول المطبعة من الكيان الصهيوني 
تغيير أو حذف اي ش���يء في مناهجهم الدراسية التي تؤجج الكراهية 
للع���رب والتي تحث على قتل العربي وعلى ان االرض هي لليهود وليس 
له���ؤالء الغرباء وعلى ان العربي همج���ي ومتوحش وان العربي الجيد هو 
العربي الميت…الخ. ه���ذه المناهج ما زالت قائمة لم تتغير ولم يجرؤ اي 
م���ن موقعي معاهدات الذل مع الكي���ان الصهيوني بطلب تغييرها في 

المقابل.
والكيان الصهيوني ليس الوحيد في اتباع هذه السياسة فهذه السياسة 
الزمت كل الحركات والمش���اريع االستيطانية االس���تعمارية الفرنسية 
واالسبانية والبريطانية واالمريكية على سبيل المثال. فجميعها عمدت 
عل���ى تنفيذ ما يمكن تس���ميته بعملي���ات االبادة الجماعي���ة الثقافية 
للس���كان االصليين في الدول المستعمرة حتى يتمكنوا من الوجود في 
حالة معلقة من االسطورة وفقدان الذاكرة التاريخية الجمعية للمستعمر 

وإضفاء نوع من الش���رعية للمس���تعمر. والحرك���ة الصهيوينة ولكونها 
ولدت في الحقبة الزمنية لاس���تعمار الكولونيالي االستيطاني كان من 
الطبيعي ان تتبنى نفس الفكر وااليدلوجية لهذا النوع من االس���تعمار 

وتطويره بما يتناسب مع مشروعها االستيطاني في فلسطين. 
الكيان الصهيوني يس���عى من وراء التطبيع تثبيت الراوية الصهيونية 
فيما يتعلق بالقضية الفلس���طينية وتاريخ المنطقة بأكملها وبأحقيته 
ف���ي االرض الت���ي وهبها الله لهم وه���م إذ يقيم���ون دولتهم إنما هم 
يقيمونها بإرادة إلهية وكأن الله يعمل في بيع العقارات او توزيعها. وأن 
فلسطين لم تكن مأهولة س���وى بقبائل عربية متناثرة في بؤر جغرافية 
متباع���دة جاءوا من الخارج وبإمكانهم العودة والعيش في الدول العربية 
التي قدموا منها بخير وس���ام ألنهم يتحدث���ون بنفس اللغة ويتبعون 
نفس الديانة. ولألس���ف فإن البعض من الكتبة وخاصة في بعض الدول 
الخليجية قد تبنى ه���ذه االطروحة والرواية ويكتب وبكل وقاحة ويعمل 

على تزوير للتاريخ ان اليهود اولى باألرض من الفلسطينيين.
 أو في احس���ن االحوال عل���ى انها دولة قائمة ويج���ب التعامل مع هذه 
الحقيقة وبالتالي من الطبيعي إقامة العاقات الدبلوماسية واالقتصادية 
والثقافي���ة مع هذه الدولة كأي دولة أخرى. ومن هن���ا رأينا ان الكثيرين 
أسقطوا تعبير “الصراع االس���رائيلي-العربي” الى “الصراع االسرائيلي-

الفلسطيني” ولألسف حتى بعض الكتاب المحسوبين على التقدميين 
والوطنيين ودون وعي اصبحوا يستخدمون التعبير الثاني في كتاباتهم 
عند تناول القضية الفلس���طينية. هذا نتيجة التغلغل الصهيوني الى 

الوجدان الجمعي العربي.

غابة األطماع اإلسرائيلية.. وسقوط أفريقيا كأحجار الدومينو

التطبيع أبعد من إقامة العالقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني

لقاء »عباس - غانتس« بيع 
مرام هواريللوهم وجمع للسراب

الدكتور بهيج سكاكيني

محمد مصطفى شاهين
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رام الله/ االستقالل: 
أكدت بورصة فلس����طين أم����س الخميس التزام 
96% م����ن الش����ركات المدرج����ة باإلفص����اح عن 
نتائجها المالية للنصف األول 2021 خالل الفترة 

القانونية التي انتهت بتاريخ 2021/08/15.
ووف����ق بيانات بورصة فلس����طين، فقد أعلنت 45 
ش����ركة من أصل 47 عن نتائجها المالية للنصف 
األول في حين لم تعلن شركتان بعد عن بياناتها.

وبلغت أرباح الش����ركات خالل النصف األول وفق 
البيانات 186.55 مليون دوالر بنسبة نمو %157 

مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وقدر عدد الشركات التي حققت أرباحًا 41 شركة 

بنسبة 91.11% وصواًل إلى 190.28 مليون دوالر 
بصعود نسبته 118% عن العام الماضي.

كما خس����رت أربع ش����ركات 3.648 ماليين دوالر 
خ����الل النصف األول 2021 مقابل 14.655 مليون 

دوالر العام السابق بهبوط بنسبة %75.
ول���م تعلن ش���ركتا بال عق���ار لتطوي���ر وإدارة 
وتش���غيل العق���ارات واألهلي���ة للتأمين. من 
اإلفص���اح عن نتائجهم���ا المالي���ة وتقديمها 

لبورصة فلسطين.
وجاء في المرتبة األولى القطاع المصرفي والمالي 
من حيث األرباح بقرابة 59 مليون دوالر بنسبة نمو 
204%، والخدم����ات ثانيًا بصاف����ي ربح 56 مليون 

دوالر بنسبة نمو 106% مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام الماضي.

وكان قطاع االس����تثمار ثالثًا بقيمة ربح 41 مليون 
دوالر بنس����بة ارتفاع 1040% عن العام الماضي، 
تاله القطاع الصناع����ي بالمرتبة الرابعة بأرباح 22 
مليون بنسبة صعود 91%، وأخيرًا التأمين بهبوط 

بنسبة 29% وأرباح 7 مليون دوالر تقريبًا.
يذكر، أن غالبية الش����ركات الفلس����طينية حققت 
أرباح����ًا خالل النصف األول 2021 مع بدء تعافيها 
من تبعات جائحة كورونا بعدما تكبدت خس����ائر 
العام الماضي بفعل اإلجراءات االحترازية وما نتج 

من إغالقات وتعطل للنشاطات االقتصادية.

غزة/ االستقالل: 
كش���ف رئيس نقاب���ة العاملين في 
والفضة  الذه���ب  وتج���ارة  صناع���ة 
والمجوه���رات محمود حم���ادة، أمس 
الخميس، عن إبالغهم بالسماح ل� 51 
تاجرًا من أصل 256 عض���وًا بالنقابة 
بتصدير الذهب من قطاع غزة للضفة 
الغربي���ة. وقال حمادة في تصريحات 
صحفي���ة، إن 12 تاجرًا حاليًا من أصل 
51 يحملون تصاريح سارية المفعول 
للدخول إلس���رائيل والضفة الغربية، 
فيما ينتظر الباقون تجديد الموافقات 
له���م. وأض���اف حم���ادة أن االحتالل 
اإلسرائيلي سمح لكل تاجر بتصدير 
4 كيلو ذهب يوميًا بإجمالي يومي 20 
كيلو على مدار أربعة أيام أسبوعيًا بما 
يصل إلى 80 كيل���و من الذهب، لكن 
الجهات المس���ئولة في غزة سمحت 

فقط ب� 40 كيلو أسبوعيًا.
وأش���ار إل���ى أن تجار القطاع باش���روا 

بتصدير الذهب للضف���ة فور صدور 
القرار، الفتًا إلى أن حجم الكميات التي 
ستصدر ستكون مرتبطة بمدى ما هو 
متوفر لدى التجار واالمكانيات وقدرة 

قطاع غزة.
وأكد حمادة أن المس���تفيد األول من 
عمليات خروج الذهب عبر المعابر هو 
المواطن في قطاع غزة بالدرجة األولى 

من خالل شرائه بسعره الحقيقي في 
ظل حالة الركود االقتصادي، وتحقيق 
أعلى مردود ح���ال كان مخزنًا لديهم 

وبدأوا ببيعه.

قرار تصدير الذهب من غزة يشمل 51 تاجرًا بواقع 40 كيلو أسبوعيًا

رام الله / االستقالل:
 وقع���ت وزارة العمل ثالث مذكرات تفاهم مع منظمة العمل ضد الجوع، بهدف 
دعم وتحس���ين وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لل���وزارة في محافظة 

الخليل.
وأوضح���ت الوزارة في بيان لها، أمس الخمي���س، إن هذه المذكرات تأتي ضمن 
مشروع »مبادرة تحسين سبل العيش لتعزيز فرص التوظيف وريادة األعمال«، 
المنف���ذ في محافظتي بيت لحم والخليل، والممول من قبل الوكالة اإلس���بانية 

للتعاون اإلنمائي الدولي.
وس���تقوم منظمة العمل ضد الجوع، وفق البيان، بدعم مراكز التدريب المهني 
التابعة ل���وزارة العمل في الخليل وحلحول ويطا من خ���الل افتتاح ثالثة برامج 
تدري���ب مهني جديدة، تش���مل تجهيز مختبر حاس���وب لتخصص التصميم 
الجرافيكي في مركز تدريب مهني الخليل، وتأسيس ورشة تختص بالتمديدات 
الصحية في مركز تدريب مهني يطا، وكذلك تجهيز مركز للتجميل وتصفيف 

الشعر والعناية بالبشرة خاص باإلناث في مركز تدريب مهني حلحول.

وزارة العمل و »العمل ضد الجوع« 
توقعان مذكرات تفاهم لدعم 

مراكز التدريب المهني

 أرباح الشركات ببورصة فلسطين تقفز 157 % في النصف األول 

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة المالية بغزة، أمس الخميس، عن موعد صرف راتب شهر أغسطس 

 .2021
وأفادت الوزارة  ف���ي بيان مقتضب عبر موقعها اإللكترون���ي، بأن موعد صرف 
الراتب األحد المقبل الموافق 5 سبتمبر، في بنكي الوطني واإلنتاج، وكافة فروع 

بنك البريد. 
وبينت أن الراتب س���يكون بنس���بة 55% وبحد أدنى 1500 شيكل، وأن 
الصرف س���يتم وفقًا إلجراءات الصرف المتبع���ة لدى البنوك لمواجهة 

جائحة »كورونا«.

المالية بغزة: صرف راتب 
أغسطس األحد المقبل

االستقالل/ وكاالت: 
رجحت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني، امس الخميس، انهيار 
االقتصاد األفغاني المرتبك منذ عدة عقود، في أعقاب االنسحاب 

األمريكي من البالد.
وذكرت الوكالة في تقرير، أن توقعاتها تشير إلى انكماش الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي للب���الد 9.7 بالمئة هذا العام، يعقبه 

انكماش آخر بنسبة 5.2 بالمئة في 2022.
والثالث���اء، فرضت »طالبان« س���يطرتها على مط���ار كابل، عقب 
انسحاب آخر الجنود األمريكيين منه مع حلول 31 أغسطس/ آب، 
وهي المهلة الممنوحة لواشنطن للخروج الكامل من أفغانستان.

وقال محللون في تقري���ر الوكالة، إن »الطريقة المضطربة للغاية 
التي غادرت بها قوات األمن األمريكية البالد واستيالء طالبان على 
السلطة، س���تعني أن اآلالم االقتصادية للبالد ستتضاعف على 

المدى القصير«.
وأضافت: »مخاطر هذه التوقعات مرجحة للجانب السلبي، بالنظر 
إل���ى أن االقتص���ادات األخرى الت���ي واجهت أنواع���ا مماثلة من 

الصدمات السياسية، أدت أيضا إلى االنهيار المؤسسي«.
وعلى الم���دى الطويل، رأت الوكالة أن االقتصاد سيس���جل نموا 
بطيئا بنس���بة   1.2 بالمئة خالل 2023 حتى عام 2030، وهو أقل 
بكثير من معدل النمو البالغ 6 بالمئة الذي كان متوسطا من 2002 

حتى 2020.

موسكو/ االستقالل: 
انطلقت أمس الخميس فعاليات وأعمال منتدى 
الش���رق االقتصادي في مدينة فالديفوستوك 
الروسية، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة 

إجراءات االحتراز الصحي والوبائي.
ويع���د المنتدى ثان���ي أكبر ح���دث يجري في 
روس���يا في ظل جائحة كورونا بعد منتدى سان 
بطرس���بورغ االقتصادي الدول���ي، الذي عقد في 

وقت سابق هذا العام.
وينعقد المنتدى بشكل مختلط، حيث يشارك 
ضيوف بش���كل ش���خصي والبع���ض اآلخر عن 
بعد بواس���طة اإلنترنت، ومن المتوقع أن يجذب 

الحدث أكثر من 4000 مشارك.

وسيش���ارك الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين 
في المنتدى، حيث س���يحضر الجلس���ة العامة 
للمنتدى، فيما سيش���ارك رئيس���ا كازاخستان 
قاس���م زومارت توكايي���ف ومنغوليا أوخناجين 

خورلسوخ عن بعد عبر اإلنترنت.
وينعق���د المنتدى ف���ي الفترة م���ن 2 وحتى 4 
س���بتمبر 2021، والموضوع الرئيس���ي لمنتدى 
ه���ذا الع���ام ه���و »الف���رص الجديدة للش���رق 
األقصى في عالم متغير«، بحس���ب البيان الذي 
نشرته المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الحدث 

االقتصادي.
ويتضم���ن برنام���ج أعم���ال منت���دى الش���رق 
االقتصادي، الذي نش���ر على الموقع الرس���مي 

للمنتدى ، أكثر من 70 حدثا تجاريا، بما في ذلك 
جلسات نقاش وموائد مستديرة وحوارات أعمال 

ومؤتمرات دولية.
ووفقا لمسؤول في الحكومة الروسية فإن ممثلين 
من أكثر من 60 دولة سيشاركون في المنتدى. 
وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فالديفوستوك 
الروسية يشهد المنتدى عادة مشاركة واسعة 
لقطاع األعمال من الدول اآلس���يوية، وخاصة من 

الصين واليابان.
ويع���د المنتدى منصة مهمة لتس���ليط الضوء 
على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية 
لتش���جيع االس���تثمارات ف���ي منطقة الش���رق 

األقصى.

االستقالل/ وكاالت: 
ذبذبت أسعار النفط الخام في التعامالت المبكرة، 
أمس الخميس، مع مي����ل للتراجع، بعد مخرجات 
دون توقع����ات الس����وق، الجتماع عق����ده تحالف 

»أوبك +« قبل يوم.
وق����ال بيان ص����ادر عن منظمة البل����دان المنتجة 
للنفط »أوبك«، إن التحالف قرر مواصلة تخفيف 
قيود اإلنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا، لحين 

عقد اجتماع في 4 أكتوبر/ تشرين األول المقبل.

كانت األسواق تتوقع تخفيف قيود اإلنتاج بأكثر 
من الكمية المقرة، وسط ضغوط فرضها الرئيس 
األمريكي جو بايدن قبل أس����بوعين، طالب فيها 

التحالف بزيادة أكبر في اإلنتاج.
وعن����د الس����اعة )07:15 ت.غ(، تراجعت أس����عار 
العق����ود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 
تس����ليم نوفمبر/ تش����رين الثاني، بنسبة 0.09 

بالمئة أو 6 سنتات، إلى 71.51 دوالرا للبرميل.
كما تراجعت أسعار العقود اآلجلة للخام األمريكي 

غرب تكس����اس الوسيط تس����ليم أكتوبر بنسبة 
0.12 بالمئ����ة أو 8 س����نتات، إل����ى 68.50 دوالرا 

للبرميل.
وضغطت بيانات صينية ص����درت، األربعاء، على 
أسعار النفط، بإعالن مؤسسة »كايشين« للبيانات 
االقتصادية، انكماش مؤش����ر مديري مشتريات 
التصني����ع خ����الل أغس����طس/ آب الماض����ي، في 
مؤشر س����لبي على الطلب المحلي والخارجي على 

الصناعات المحلية في البالد.

أكثر من 60 دولة مشاركة.. انطالق منتدى الشرق االقتصادي في روسيا

أسعار النفط تميل لالنخفاض بعد مخرجات دون التوقعات لـ »أوبك +«

»فيتش« ترجح انهيار 
اقتصاد أفغانستان بعد 

االنسحاب األمريكي
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طهران/ االستقالل: 
أعلنت وسائل إعالم إيرانية، أمس 
الخمي���س، أن الباخ���رة اإليراني���ة 
المحملة بالمازوت إلى لبنان دخلت 

المياه السورية االربعاء.
ونقل���ت "وكالة ف���ارس" اإليرانية، 
للقضية،  متابع���ة  مص���ادر  ع���ن 
قولها إن "حمولة الباخرة س���ُتنقل 
بالصهاريج من س���وريا إلى لبنان، 
بعد تفريغها ف���ي إحدى الموانئ 

السورية".
الله  ح���زب  أن  المص���ادر،  وأكدت 
اللبناني س���يقدم جزءًا من حمولة 
الباخ���رة هبًة إلى المستش���فيات 
الحكومي���ة ودور الرعاي���ة، على أن 
تتولى ش���ركة خاص���ة اإلعالن عن 
آلي���ة البيع للمؤسس���ات الخاصة 
وبحس���ب  الكهرب���اء.  وموّل���دات 
المصادر، فإن سفينتين ستصالن 
تباعًا باآللية نفس���ها، مع احتمال 
انطالق س���فينة رابع���ة من إيران 

قريبًا.
وكان األمي���ن الع���ام ل�"حزب الله" 
اللبناني، حس���ن نص���ر الله، أعلن 
األس���بوع الماض���ي، أن "س���فينة 
الوقود األولى، التي تم استيرادها 
إلى  ف���ي طريقه���ا  إي���ران،  م���ن 

لبنان"، مؤكدا أن "هناك س���فينة 
أيام"، وذلك  أخرى س���تبحر خالل 
التي  الوقود  أزمة نقص  لتخفيف 

يعاني لبنان منها.
وق���ال نصر الله، ف���ي كلمة بثتها 
قن���اة "المن���ار" متحدثا ع���ن أزمة 
نقص الوقود "أعلن أن الس���فينة 
األول���ى )القادمة بالوقود من إيران 
كما أعلن سابقا( أصبحت في البحر 
خالل  ستبحر  الثانية  وس���فينتنا 
أيام قليلة إن ش���اء الله وستلحق 

بها سفن أخرى".
وتابع: "الموضوع ليس����ت س����فينة 

أو اثنتين وهذا مس����ار وسنواصله 
طالم����ا هن����اك حاجة ف����ي لبنان"، 
مضيفا "نحن لسنا بدياًل عن الدولة 
وال عن الشركات المستوردة وال عن 
المحطات وال نريد أن ننافس أحدًا".

اإليرانية،  الخارجية  وزارة  وجددت 
إرس���ال  في  االس���تمرار  تأكيدها 
شحنات الوقود إلى لبنان، موضحة 
أن���ه ال يمكن ألي دولة منع طهران 
من بي���ع النفط. وق���ال المتحدث 
اإليرانية سعيد  الخارجية  باس���م 
خطيب زاده إن "إرس���ال ش���حنات 
النف���ط اإليرانية إل���ى الزبائن هو 

حق إي���ران وهي الت���ي تقرره وال 
يس���تطيع أح���د أن يتدخ���ل في 
ش���ؤونها التجارية وال نقبل بمنع 

الشعب اللبناني من حقوقه أبدا".
ويش���هد لبن���ان أزم���ة محروقات 
الحيوية  القطاعات  مختلف  شلت 
واألساس���ية فيه، فيم���ا يتواصل 
بي���ن حاك���م مص���رف  الخ���الف 
لبنان ال���ذي أعلن رف���ع الدعم عن 
الجمهورية  ورئاستي  المحروقات 
والحكوم���ة اللتي���ن ترفضان هذا 
القرار، دون التوص���ل إلى حل من 

شأنه أن يخفف من حدة األزمة.

وكالة: الباخرة اإليرانية المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه السورية

كابول/ االستقالل: 
قال مصدر في حركة طالبان إن الحركة قررت ش����ن عملية عسكرية واسعة 
في والية بنجش����ير بعد فش����ل المفاوضات مع زعيم ما يسمى باالنتفاضة 
الشعبية أحمد مسعود. وحسب المصدر، فإن مسعود قدم شروطا تعتبرها 

حركة طالبان غير منطقية حسب وصف المصدر.
وتتمثل هذه الشروط في أال تسحب طالبان األسلحة والمعدات العسكرية 
من قواته، وأن ُتمنح االنتفاضة الشعبية حصة %30 من تشكيلة الحكومة 
القادمة، ويتم تعيين كل المسؤولين بموافقة »االنتفاضة«، وال يخضع من 

يريد زيارة والية بنجشير للمراقبة والتعقب.
وسبق أن أعلنت حركة طالبان توجه مئات من مقاتليها إلى الوالية للسيطرة 

عليها بعد رفض مسؤولي الوالية المحليين تسليمها بشكل سلمي.
وكان نجل أحمد ش����اه مسعود قال س����ابقا إنه يأمل إجراء محادثات سالم 

مع الحركة التي سيطرت على كابل، لكنه أكد أن قواته مستعدة للقتال.
وأكد مسعود أن مؤيديه مستعدون للقتال إذا حاولت طالبان غزو إقليمهم، 
وأض����اف »يري����دون أن يدافعوا، ويقاتل����وا، يريدون أن يقاوم����وا أي نظام 

شمولي«.
وانضم إلى أحمد مس����عود نائب الرئيس األفغاني الس����ابق أمر الله صالح، 
الذي يعتبر نفس����ه الرئيس الشرعي ألفغانس����تان بعد استقالة الرئيس 

أشرف غني وخروجه من البلد.
وانضم إلى تحالف مس����عود آالف الجنود من الجيش األفغاني الذي انهار 

بعد انسحاب القوات األميركية وسقوط كابل في يد طالبان.

طالبان: قررنا شن عملية 
عسكرية على والية بنجشير 

بعد فشل المفاوضات

الدوحة/ االستقالل: 
ذكر وزي���ر الخارجية القطري محمد ب���ن عبدالرحمن 
آل ثان���ي، أن الدوحة تتعاون م���ع حركة »طالبان« من 
أجل اس���تئناف عمل مطار حامد ك���رزاي الدولي في 

العاصمة األفغانية كابول.
ولفت وزير خارجية قطر، أثناء مؤتمر صحفي مشترك 
عق���ده أمس الخميس مع نظيره البريطاني دومينيك 
راب، إل���ى أن بلده يعمل مع تركي���ا على تقديم دعم 
فني محتمل لتشغيل مطار كابول، موضًحا: »نقيم ما 
إذا كان الدعم القطري سيساعد في تشغيل المطار«.

وأوضح أن موعد إعادة تشغيل المطار لم يتضح بعد، 
مبدًي���ا تفاؤل الدوحة إزاء قدرته���ا على تحقيق هذا 

الهدف في أسرع وقت ممكن.
في غضون ذلك، قال رئي���س هيئة الطيران المدني 

األفغاني، إن الطاقم الفن���ي القطري يعمل اآلن على 
تقييم األضرار التي لحقت بالمطار ويخطط لتشغيله 

قريًبا.
وبّين رئيس الهيئة، حسب الشبكة، أن هناك خططًا 
الس���تئناف الرحالت الداخلية عبر مطار كابول اعتباًرا 
من اليوم الجمعة، فيما سيتطلب استئناف الرحالت 

الخارجية بعض الوقت.
وأردف: »س���نطلب من قطر المس���اعدة ف���ي النقل 

الجوي، وجاهزون لعقد اتفاقيات شراكة«.
وس���بق أن أكدت وكالة »نوفوس���تي« الروسية، يوم 
األربعاء، وصول خبراء من قطر وتركيا إلى مطار كابول 
تمهيًدا الس���تئناف عمله، بعد انسحاب آخر القوات 
األمريكية منه واس���تكمال حركة »طالبان« سيطرتها 

عليه.

طهران/ االستقالل: 
قال وزي���ر النفط اإليراني جواد أوجي، إن الحظر األمريكي 
على بالده، أدى إلى فقدانهم 100 مليار دوالر من العوائد 

النفطية.
ونقلت وكال���ة األنباء اإليرانية "إرنا" ع���ن الوزير قوله، إن 
"الحظر األمريكي الظال���م أدى الى حرمان إيران من إنتاج 
مليار و800 ملي���ون برميل من النف���ط، قيمتها أكثر من 
100 ملي���ار دوالر، خالل الفترة من أبريل/نيس���ان 2018 

حتى 2021".
وف���ي مايو/أيار 2018، انس���حبت الوالي���ات المتحدة من 
االتفاق الن���ووي، وأعادت فرض عقوبات عليها اعتبارا من 
أغس���طس/آب لنفس العام، وهددت الش���ركات والدول 

بعدم التعامل مع طهران.
وأضاف "أوج���ي": "فرض إجراءات الحظر غي���ر القانونية 

واألحادي���ة م���ن قب���ل أمريكا، عل���ى اثنين م���ن األعضاء 
المؤسسين لمنظمة أوبك -في إشارة إلى بالده وفنزويال-، 

يتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية".
كان���ت إيران تنتج قب���ل العقوب���ات 3.85 ماليين برميل 
يوميا، تراجعت بعد فرضها إلى متوسط 1.9 مليون برميل 

يوميا، صعد هذا العام إلى متوسط 2.3 مليون برميل.
واعتبر الوزير اإليران����ي أن "أوبك+ ورغم كل المصاعب 
خالل الس����نتين الماضيتين بس����بب جائح����ة كورونا، 
تمكنت من التمس����ك بمبادئه����ا وأهدافها، وواصلت 
حركتها المشتركة في مواجهة تحديات أسواق النفط 

العالمية".
والش���هر الماضي، طال���ب الرئيس األمريك���ي جو بايدن 
بزي���ادة إنتاج النفط من جان���ب تحالف "أوبك+"، لخفض 

أسعار الوقود المباع في األسواق األمريكية.

وزير إيراني: الحظر األمريكي أفقدنا 
100 مليار دوالر عوائد نفطية

قطر: نعمل على استئناف عمل مطار 
كابول وقد نشارك مع تركيا في تشغيله

االستقالل/ وكاالت: 
بين���ت أحدث اإلحص���اءات العالمي���ة المعلنة حول 
جائحة "كورونا"، حتى صباح أمس الخميس، أن عدد 
الوفي���ات جراء اإلصابة بالفيروس بلغ 4 ماليين ونحو 
546 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة اإلصابات االجمالية 
219 مليونا وما يقارب م���ن 333 ألف اصابة، تعافى 

منهم 196 مليونا وأكثر من 119 ألف مريض.
وتواصل جائح���ة "كورونا" تفش���يها في 221 دولة 
وإقليم���ا ومنطقة حول العالم، وس���جلت دول العالم 
يوم األربع���اء 683 ألفا و223 إصابة جديدة، وأوقعت 
الجائحة خالل ال�24 س���اعة األخي���رة، 10,471 حالة 

وفاة.

وبينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس التي س���جلت 
األربعاء أعل���ى حصيلة وفيات خالل ي���وم واحد في 
العال���م كانت عل���ى التوالي: أمي���ركا )1,480 وفاة(، 
والمكس���يك )835 وف���اة(، وفيتن���ام )804 وفيات(، 

وروسيا )790 وفاة(، والبرازيل )703( وفيات.
وأوضح���ت البيانات أن الدول الخمس التي س���جلت 
االربعاء أعلى حصيل���ة إصابات جديدة، عالميا، خالل 
ي���وم واحد، كانت عل���ى التوالي، أمي���ركا )184,420 
وبريطاني���ا  إصاب���ة(،   45,971( والهن���د  إصاب���ة(، 
)35,693إصابة(، وإي���ران )33,170 إصابة(، والبرازيل 
)26,348( إصاب���ة، فيما ال ت���زال أميركا تتصدر دول 
العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأوضحت اإلحص���اءات أن الدول الخمس التي تعتبر 
حت���ى اآلن األكثر تأثرا ج���راء الجائحة في العالم من 
حيث الحصيلة اإلجمالية ألعداد الوفيات هي: أميركا 
)659,927 وفاة(، والبرازيل )581,228 وفاة(، والهند 
)439,559 وف���اة(، والمكس���يك )260,503 وفيات(، 

والبيرو )198,329( وفاة.
وبينت اإلحص���اءات أن الدول الخم���س التي تعتبر 
حت���ى اآلن األكثر تأث���را عالميا من حي���ث الحصيلة 
اإلجمالية ألع���داد اإلصابات: أمي���ركا )40,330,712 
والبرازيل  والهن���د )32,857,937 إصاب���ة(،  إصابة(، 
)20,804,215 إصابة(، وروسيا )6,937,333 إصابة(، 

وبريطانيا )6,825,074( إصابة.

واشنطن/ االستقالل: 
أفادت وس���ائل إعالم أمريكية بمقتل تس���عة أش���خاص عل���ى األقل نتيجة 
الفيضانات المفاجئة التي أصابت مدين���ة نيويورك والمناطق المحيطة بها، 

بعد هطول أمطار قياسية شديدة بسبب اإلعصار إيدا.
وحوصر بعض األش���خاص في أقبي���ة منازلهم التي غمرته���ا المياه. وغرقت 
بعض ش���وارع نيويورك بالمياه وأصبحت تش���به األنهار، وانتش���لت جثة من 

سيارة جرفتها المياه.
وأغلقت معظم ش���بكة قطارات األنفاق بعد أن تدفق���ت المياه إلى المحطات 

وغمرت األرصفة. كما ألغيت مئات الرحالت الجوية.

اإلعصار إيدا: 9 قتلى 
بسبب الفيضانات شمال 
شرقي الواليات المتحدة

»كورونا« عالميًا تسجل 4 مليون و546
 ألف وفاة وأكثر من 219 مليون إصابة
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غزة/االستقالل:
حقق فريقا شباب المغازي وشباب البريج، الفوز على 
غزة الرياضي وجمعية الش����بان المسيحية تواليا، 
ضمن منافس����ات الجولة الثالثة لدوري جوال لكرة 
السلة للموسم 2020_2021 للمحافظات الجنوبية ، 

بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.
في اللقاء األول تغلب ش����باب المغازي على نظيره 

غزة الرياضي بنتيجة ) 85_70 (.
ب����دأ الربع األول بأفضلية واضحة لش����باب المغازي 
بفضل تألق الش����قيقين موس����ى و مهند أبو غزال 
حيث اس����تغل أبناء المغازي االرتب����اك غير المبرر 
لالعب����ي غزة الرياضي و اتخذوا المبادرة بتس����جيل 
السالت و الدفاعات المحكمة لينجح شباب المغازي 

بالخروج منتصرًا في هذا الربع بنتيجة " 20/12 " .
وفي الربع الثاني ، دخل أبن����اء العميد أجواء اللقاء 
و ظهر التغير الكبير عل����ى األداء دفاعيا وهجوميا 

وتأل����ق المخضرم محمد عاش����ور بفض����ل مهاراته 
وخبراته باإلضافة لمتابع����ات زميله فضل المغربي 
دفاعي����ا وهجومي����ا وتراج����ع أبناء المغ����ازي ما منح 
األفضلي����ة لغزة الرياضي للخ����روج منتصرا في هذا 

الربع بنتيجة " 19/10 " .
وفي الربع الثالث، شكل دخول النجم أحمد مهدي 

إضافة قوية ألبناء المغازي و بلغت اإلثارة و المتعة 
ذروتها بتن���اوب الفريقين على تس���جيل النقاط 
سلة هنا وسلة هناك فأبدع مهدي للمغازي وأقنع 
مؤمن أبو غزال للرياضي لينتهي هذا الربع للمغازي 

. " 21/20"
الربع الرابع واألخير، اس����تمرت المتع����ة واإلثارة في 

ظل تق����ارب النتيجة وخطف نجم ش����باب المغازي 
أحمد مهدي األنظار بقوة بفضل س����الته و ثالثياته 
الحاس����مة التي رجحت الفارق لفريقه في الدقائق 
األخيرة ليخرج ش����باب المغازي فائ����زا في هذا الربع 
بنتيجة "34 / 19" و اللقاء بنتيجة إجمالية "85 /70" .

وفي اللق����اء الثاني كان����ت القوة والندي����ة واإلثارة 

حاضرة فيه، والذي من خالله استطاع شباب البريج 
الفوز على جمعية الشبان المسيحية بنتيجة )79( 

مقابل )76( .
بدأ شباب البريج اللقاء بتركيز كبير، وسجل 12 نقطة 
عن طريق رامز منصور وثالثية لمحمد الهندي، فيما 
سجل للجمعية رمزي س����ابا 6 نقاط، لينتهي الربع 

األول للبريج بنتيجة )28_10(. 
وف����ي الربع الثان����ي واصل العبو الش����باب تألقهم، 
بفضل انطالقات عب����د الرحمن العمصي وثنائيات 
محم����ود الدعالس����ة، لينتهي الرب����ع لمصلحتهم 

.)18_22(
وفي الربع الثالث اس����تعاد جمعية الشبان تركيزه، 
ودخ����ل في أجواء المباراة به����دف تقليص الفارق، 
فتمكن من التسجيل له رمزي سابا 7 نقاط، وإبراهيم 
موسى 6 نقاط كأفضل مسجلين للجمعية في هذا 

الربع، لينتهي لمصلحتهم بنتيجة )22_13(. 
وف����ي الربع الراب����ع و األخير ، واص����ل العبو الجمعية 
تألقهم، وتمكنوا من تقليص النتيجة ل�6 نقاط، لكن 
تسجيل حس����ن الطهراوي وعبد الرحمن العمصي 
للرميات الحرة في نهاية المباراة، أبقى على الفارق، 
لكن الجمعية تمكن من حسم نتيجة الربع )26_16(، 

وبنتيجة إجمالية )79_76( لشباب البريج.

فــوزان للبريــج والمغــازي بــدوري »جــوال« لكــرة السلــة

لشبونة/االستقالل
بعمر 36 عاًما، ال يكل النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو عن ممارسة هوايته المفضلة في تحطيم 
األرقام القياس���ية، كان آخرها االنف���راد بصدارة 
هدافي المنتخبات الوطنية في أمسية تاريخية 

لصاروخ ماديرا مساء األربعاء.
ونج���ح رونالدو في أن يصب���ح أفضل هداف في 
التاريخ مع المنتخبات الوطنية بتسجيله ثنائية 
في انتص���ار البرتغال عل���ى أيرلن���دا )2-1( في 
التصفي���ات األوروبية المؤهل���ة إلى كأس العالم 
2022. ورفع رونالدو رصيده من األهداف الدولية 
إلى 111 هدفا، ليفض الشراكة مع أسطورة الكرة 
اإليراني���ة المعتزل علي دائ���ي، الذي يملك 109 

أهداف.
ب���دأت قص���ة رونالدو م���ع تحطيم ذل���ك الرقم 
القياس���ي بعمر 18 عاًما، عندما خاض أول مباراة 
دولية في مس���يرته االحترافية، بالمش���اركة في 
الفوز على كازخس���تان 1-0 يوم 20 أغس���طس/ 
آب 2003، فاستدعي بعدها لقائمة البرتغال في 

يورو 2004.
وف���ي تلك البطولة س���جل رونال���دو أول أهدافه 
الدولية في الخس���ارة بالمب���اراة االفتتاحية أمام 
اليونان )2-1(، وذلك في مباراته الدولية الثامنة، 
لتبدأ واحدة من أبرز قصصه مع األرقام القياسية.

وتوزعت أهداف رونالدو الدولية كاآلتي:

7 أهداف في كأس العالم و14 هدفا في بطولة أوروبا، 
إضافة إلى هدفين ف���ي كأس القارات و5 أهداف في 

دوري األمم األوروبية.
سجل 33 هدفا في تصفيات كأس العالم و31 هدفا 
ف���ي تصفيات بطولة أوروب���ا و19 هدفا في المباريات 

الودية.
أكث���ر المنتخبات التي س���جل في ش���باكها رونالدو 
هي الس���ويد وليتوانيا )7 أهداف(، ثم أندورا والمجر 
ولوكسمبورج )6 أهداف(، والتفيا وأرمينيا )5 أهداف( 

واستونيا وجزر فارو وهولندا )4 أهداف(.
س���جل رونال���دو 59 هدفا بقدمه اليمن���ي و25 هدفا 

بقدمه اليسرى و27 هدفا بضربات رأسية.
س���جل رونالدو 87 هدفا م���ن اللع���ب المفتوح و14 
هدفا من ركالت الجزاء و10 أهداف من الركالت الحرة 

المباشرة.
س���جل رونالدو 10 أهداف في الدقائق من )1 إلى 10( 
و3 أهداف )11- 20( و14 هدًفا )21- 30( و10 أهداف 
)31- 40( و7 أه���داف )41- 45( بواق���ع 44 هدفا في 

الشوط األول.
كما سجل 9 أهداف )46- 55( و15 هدفا )56- 65( و8 
أهداف )66- 75( و19 هدفا )76- 85( و14 هدفا )86- 

90( بواقع 67 هدفا في الشوط الثاني.
أكث���ر الالعبين صناعة أله���داف رونال���دو هم: جواو 
موتيني���و وري���كاردو كواريزما )8 أه���داف( وبيرناردو 

سيلفا وناني )6 أهداف( وديكو )5 أهداف(.

مدريد/ االستقالل:
يبق���ى إيدين هازارد نج���م ريال مدريد أمام خطر مزدوج، يهدد اس���تمراره في 

صفوف الفريق الملكي.
وأوضحت صحيفة "ماركا" في تقرير لها أنه إذا نجح الريال في ضم كيليان مبابي 
مهاجم باريس س���ان جيرمان س���واء في يناير/ كانون الثاني المقبل أو بنهاية 
الموسم الجاري، فإن استمرار هازارد في صفوف الملكي سيكون محل شك كبير.

وأضافت أن النادي المدريدي لم يستفد من النجم البلجيكي منذ انضمامه في 
صيف 2019 قادما من تشيلسي بسبب إصاباته الكثيرة. وأشارت إلى أنه  تبقت 
ثالثة مواس���م في تعاقد الالعب البلجيكي مع ريال مدريد، فإن مشكلة هازارد ال 
تقتصر فقط على الصفقة المحتملة بوصول مبابي، بل االنطالقة القوية لزميله 
البرازيلي فينيسيوس جونيور، وتسجيله 3 أهداف في أول 3 جوالت من الليجا.

كريستيانو األسطوري.. 111 هدفًا من السحر الكروي بقميص البرتغال هازارد تحت تهديد 
مزدوج في ريال مدريد

تلقى المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، أمس الخميس، 
الخس����ارة أمام مضيفه منتخب قيرغيزستان )0/1(، في 
إطار أس����بوع الفيفا، ضمن استعدادات المنتخب لبطولة 
كأس الع����رب بالدوحة في ش����هر ديس����مبر/كانون أول 

القادم.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم يظهر المنتخب 
الفلسطيني بالشكل المنتظر منه، بعد النتائج اإليجابية 

األخيرة له أمام سنغافورة واليمن وجزر القمر.
وتأثر أداء المنتخب بالغيابات الكثيرة لنجومه ألس����باب 
مختلفة، أبرزهم عدي الدباغ نجم أروكا البرتغالي، ومحمد 
باس����م المحترف في الدوري األندونيسي، ومحمد يامين 

نجم شباب الخليل، إضافة للنجم تامر صيام رغم وجوده 
مع المنتخب.

وحاول الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني تجربة عناصر 
جديدة، فاستدعى محمود عيد العب المحرق بعد غياب، 

حيث لعب إلى جانب خالد سالم العب الحد البحريني.
من جهت����ه ظهر منتخب فيرغيزس����تان بش����كل جيد، 
وتمكن مع انتصافة الشوط األول من إحراز هدف المباراة 

الوحيد عن طريق أزيم أزاروف.
المنتخب خلق بعض الفرص عبر محمود عيد وياسر حمد 
وسامح مراعبة، لكنه لم يستثمرها، لينتهي اللقاء )0/1( 

لصالح قيرغزستان.

فلسطين تخسر بهدف أمام قيرغيزستان
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دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة جباليا ال�سرعية 

املو�شوع/مذكرة حلف ميني �شرعية 
�شادرة عن حمكمة جباليا ال�شرعية 

ال���ى المدع���ي عليه بالل ناج���ح عطايا عابد من سمس���م وس���كان جباليا 
ومجهول محل االقامة في قطاع غزة اآلن 

يقتض���ي حضورك لهذه المحكمة يوم الثالثاء الموافق ٢١/٩/٢٠٢١ م الس���اعة 
التاس���عة صباحا وذلك لتحليفك اليمين الشرعية المطلوبة في القضية اساس 
١٦٧/٢٠٢١ وموضوعها متاع بيت بناء على طلب زوجتك المدعية تس���نيم خليل 
احمد االشقر المشهورة عابد من بربرة وسكان شمال غزة  واآلتي نصها :  )اقسم 
بالله العظيم المنتقم الجب���ار انه ال صحة لما ادعته زوجتي ومدخولتي بصحيح 
العقد الشرعي المدعية تس���نيم خليل احمد االشقر انني قد طردتها من بيتي 
الذي كان���ت تقيم معي فيه الكائن في مش���روع بيت الهيا خلف مستش���فى 
كمال عدوان بالقرب من مس���جد الشهيد ابراهيم المقادمة وقد منعتها من اخذ 
مالبسها واغراضها الخاصة المتمثلة في جلبابات عدد ٠٥ وعباية وثوب فالحي 
عدد ٠٣ وتنورة وجاكيت عدد ٠٢ واسواريهات طويلة عدد ٠٣ وفساتين قصيرة 
عدد ٠٣ وشاالت صوف عدد ٠٤ وشاالت وبندانات عدد ١٠ وترنقات شتوي عدد 
٠٥ وترنق���ات صيفي عدد ٠٧ وباليز ش���توي عدد ٠٩ وباليز صيفي وش���باحات 
عدد ١٢ وبناطيل وش���ورتات عدد ١٢ وارواب قصي���رة وطويلة عدد ٠٦ ومالبس 
داخلي واحذية عادية واحذية افراح عدد ٠٨ وش���نط ومحافظ عدد ٠٥ وصندوق 
اكسسوارات ومكياج وعطور وسشوار ومكينة براون للشعر وشنطة وشهاداتها 
وش���نطة سفرها ألمريكا فيها صور سفرها وجواز س���فر وشهادة ميالد ودفاتر 
تحضير وفرن غاز ودفاية وجرة غاز وتخت مفرد وفرش���ة التخت وس���رير اطفال 
وكروسة اطفال وعرباية طفل للشارع وفزبة اطفال ومالبس اطفال وشهادة ميالد 
اس���امة ورياض وخاتمين ذهب ومفرش تخت عدد ٠٣ وقد طالبتني بهذا المتاع 
عن طريق اهل الخير فامتنعت عن إعطائه لها بدون حق وال وجه ش���رعي وال زال 

المتاع بحوزتي حتى اآلن حلفا شرعيآ ( 
وان لم تحضر لحلف اليمين الشرعية المذكورة في الوقت المعين تعتبر ناكآل 
اي مقرآ بدعوى المدعية ويجر بحقك المقتضي الش����رعي لذلك جرى تبليغك 

حسب االصول لذلك جرى تبليغك حسب االصول .وحرر في ٢/٩/٢٠٢١ . 

قا�سي جباليا ال�سرعي 
حممود �سالح فروخ

غزة.وأش���ارت ال���وزارة إل���ى أن إجمال���ي اإلصابات خالل 
اعتداءات جيش االحتالل على المشاركين في فعاليات 
االرب���اك الليلي ش���رق قطاع غ���زة بل���غ 15 إصابة بجراح 

مختلفة، مبينة أن من بينهم 5 أطفال.
وأوضحت أن من بين االصابات 5 بالرصاص الحي )احدها 
خطيرة لطفل شرق رفح و4 اصابات متوسطة( باإلضافة 

الى 10 اصابات طفيفة بشظايا وقنابل الغاز.
يذكر أن وحدات اإلرباك الليلي أطلقت دعوة لتكون ليلة 
الجمعة "ليلة إرباك متزامن" في جميع محافظات القطاع.

وتصاعدت مؤخًرا حدة الفعاليات الشعبية قرب السياج 
األمني بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948 في 

ظل تشديد االحتالل حصاره على القطاع.
وتأتي هذه الفعاليات الشعبية في ظل تعنت االحتالل 
عقب الع���دوان اإلس���رائيلي األخير ف���ي 10 مايو/ أيار 
الماضي، إذ أغلق المعابر ومنع الصيد في البحر بش���كل 
كامل وش���دد من حصاره، قبل أن يس���مح بتس���هيالت 

جزئية.
وجاءت التس���هيالت بظل مسيرات ش���عبية وفعاليات 
اإلرباك الليلي على الس���ياج األمني شرق قطاع غزة، التي 
دعت لها فصائل المقاومة كأحد أس���اليب الضغط على 

االحتالل لرفع الحصار.
يش���ار إلى أنه خالل إحدى الفعالي���ات ُقتل أحد قناصة 
جيش االحتالل شرق غزة على يد متظاهر اقتحم السياج 
األمن���ي وأطلق النار من مس���دس ردا عل���ى إطالقه النار 
مباش���رة على المتظاهرين السلميين ما أسفر عن إصابة 
عدد منهم بجراح، وأعلن الحقا عن ارتقاء اثنين متأثرين 

بجراحهما.
ام���ا ف���ي الضف���ة المحتلة، فق���د هاجم مس���توطنون، 
الخميس، منزال وحطموا مركبتين في قرية بورين جنوب 

نابلس.
وأفاد مس���ؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة الغربية 
غسان دغلس، بأن مستوطني "يتس���هار" المقامة على 
أراضي المواطنين، هاجموا منزل أم أيمن صوفان جنوب 
القرية وحطموا زجاج نوافذه ومركبتين بالحجارة، وأتلفوا 

مزروعات في محيطه.
وأش���ار إلى أن المس���توطنين اعتدوا أكث���ر من مرة على 
المن���زل خالل الفت���رة الماضية وكثفوا م���ن هجومهم، 
إلجبار س���اكنيه على إخالئه، كونه المن���زل الوحيد في 

المنطقة المحاذية للمستوطنة.
كما اقتحم عش���رات المس���توطنين، الخميس، الموقع 

األثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبس���طية، محمد عازم إن عش���رات 
المس���توطنين اقتحموا الموقع األثري في البلدة بحماية 

جيش االحتالل.
وأض���اف أن المس���توطنين يحاول���ون فرض أم���ر واقع 

والسيطرة على الموقع األثري في البلدة.
إلى ذلك، اس���تولت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، مساء 
الخميس، على تسجيالت كاميرات مراقبة من منازل في 

بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اقتحمت يعبد، 
وداهمت عدًدا من المنازل في حي أبو ش���ملة، واستولت 

على تسجيالت كاميرات المراقبة فيها.

فيما احتجزت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، الخميس، 
عش���رات الطلبة ومدير ومعلمي مدرس���ة اللبن الساوية 

جنوب نابلس. 
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة غسان 
دغلس، إن جنود االحتالل احتجزوا عش���رات الطلبة أثناء 
خروجهم من مدرسة اللبن الساوية المختلطة، التي تقع 

على طريق رام الله نابلس.
وأضاف أن هناك توترا في المنطقة، علما أنها ليس���ت 
الم���رة األولى الت���ي يتعرض له���ا الطلب���ة لمضايقات 
جنود االحتالل الذين يتواجدون بش���كل شبه دائم في 

المنطقة.
م���ن ناحيته، أف���اد رئي���س المجلس الق���روي، يعقوب 
عوي���س، بأن ثالث آليات عس���كرية إس���رائيلية حاولت 
من���ذ صباح اليوم )أمس(، اس���تفزاز الطلب���ة عبر الجنود 
الذين يتوزعون يوميا للمشي بين الطلبة خالل ذهابهم 
وعودته���م من المدرس���ة الواقعة على ش���ارع رام الله - 

نابلس الرئيسي.
وأضاف: خالل عودة الطلبة إلى منازلهم الحقتهم قوات 
االحت���الل حتى في داخ���ل البلدة وعب���ر الطريق البديل 
المع���روف بطريق "خلة زينة"، وهن���اك قاموا باحتجازي 
واحتجاز مدير المدرس���ة والمعلمي���ن والطلبة ألكثر من 
س���اعتين في األجواء الحارة، اضافة لقيامهم باستفزاز 

الطلبة وتهديدهم باالعتقال.
ُيش���ار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت األربعاء، الطالب 
حس���ن داوود ضراغم���ة )14 عاما( أثن���اء عودته من 

المدرسة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت ش���ركة ديليك للحفر »اإلسرائيلية«، الخميس، عن 
إتمام صفقة لبي���ع حصة ٢٢ بالمئة ف���ي حقل غاز تمار 
البحري في شرق المتوسط إلى شركة مبادلة للبترول في 

أبوظبي مقابل مليار دوالر تقريبا.
وقال���ت »ديليك«، في بيان: إن ه���ذه أكبر صفقة تجارية 
توقعها مجموعة »إسرائيلية« وأخرى إماراتية منذ طّبعت 
»إس���رائيل« واإلمارات العربية المتحدة عالقاتهما العام 
ا في نيسان/ أبريل  الماضي. ووقعت الشركتان اتفاقا أولّيً

يتطلب موافقة حكومية.
وحق���ل تم���ار واحد م���ن مص���ادر الطاقة الرئيس���ة في 
»إس���رائيل«، وتبلغ طاقته اإلنتاجية ١١ مليار متر مكعب 
س���نويا من الغ���از، وهو ما يكفي لتلبية احتياج الس���وق 

»اإلسرائيلية« والتصدير إلى مصر واألردن.
وتمل���ك »ديليك« للحفر، وهي تابع���ة لمجموعة ديليك، 

حصة ٢٢ بالمئة في الحقل الذي تديره شركة شيفرون.
وقالت »مبادلة للبترول«، وهي وحدة تابعة لشركة مبادلة 
لالستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي، في نيسان/ أبريل: 

إن ش���راء الحص���ة يأتي في إطار مس���عى إس���تراتيجي 
للحصول على استثمارات »عالية الجودة«.

وتملك »ديليك« كذلك حصة كبيرة في حقل غاز لوثيان 
األكبر حجما والقريب وتبيع حصة »تمار« التزاما بخطوات 

حكومية لفتح السوق أمام المزيد من المنافسة.
وقال يوس���ي آبو، الرئيس التنفيذي ل� »ديليك«: »صفقة 
ضخمة مع شركة من اإلمارات العربية المتحدة، إلى جانب 
تصدير الغاز لمص���ر واألردن، إجراءات ُتتخذ على األرض 

وتشير بالتحديد إلى كيفية بناء شرق أوسط جديد«.

اتفاق إماراتي »إسرائيلي« على إتمام صفقة غاز »تمار«

غزة/ االستقالل:
أصيب صباح الخميس، صياد برصاص جنود بحرية االحتالل قبالة شاطئ بحر 

منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.
وأفاد مراسلنا، بأن بحرية االحتالل أطلقت الرصاص صوب مجموعة من مراكب 
الصيادي���ن على بعد نحو 6 أمي���ال بحرية قبالة بحر الس���ودانية، ما أدى إلى 
إصابة صياد برصاصة في ساقه نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العالج 

وحالته متوسطة.
وتتعمد بحرية االحتالل التنغيص على حياة الصيادين بشكل يومي في بحر 

غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد بحرية.

غزة/ االستقالل:
قال االتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف بغزة، الخميس، إّن ما يتناقله نشطاء 
عبر منصات التواصل االجتماعي حول »يخت س���ياحي« ف���ي بحر غزة هو أمر عاٍر 
عن الصحة. وأوضح االتحاد، في تصريح عبر صفحته بموقع »فيسبوك«، إّن الصور 
المتداول���ة هي ل� »ق���ارب فني تقني لبحث جودة المياه واألس���ماك في بحر غزة، 
يتبع مؤسسة الفاو، بالتعاون مع جمعية التوفيق التعاونية لصيادي األسماك«.

وبّين أّن مهام القارب المذكور تتمثل في تدريب الفريق المختص عن اإلش���راف 
على األقفاص لمدة س���نة، وتنفيذ برنامج الغذاء اليومي والنظافة على األقفاص، 
ونقل العلف الخاص باألح���واض، تنفيد جميع المهام الخاصة بتوصيل األدوات 

للصيانة، وتوصيل بزرة السمك طول فترة الحضانة.
وأّكد على أّن أي قوارب أو يخوت سياحية يتم دخولها لقطاع غزة تتم بالتنسيق 

مع االتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف.

إصابة صياد برصاص 
االحتالل ببحر شمال غزة

تعّرف على حقيقة »الـيخت 
السياحي« الذي دخل غزة

الدوحة/ االستقالل:
هات����ف رئي����س المكت����ب السياس����ي لحرك����ة 
المقاومة اإلس����المية )حماس( إس����ماعيل هنية، 
نجل الفقيدة الس����يدة تمام الكاش����ف »أم إياد« 
زوجة الشهيد القائد صالح خلف »أبو إياد«، التي 
وافتها المنية األربعاء بع����د حياة حافلة بالصبر 

والتضحيات.
وأع����رب رئيس الحركة عن تعازي����ه الحارة لذوي 
الفقيدة، مس����تذكًرا دورها إلى جانب القائد أبو 

إياد في مسيرة النضال الفلسطيني، وكذلك دور 
القائد الش����هيد أبو إياد ونضال����ه الوطني، راجًيا 
المولى عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، ويلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان.
والش����هيد أب����و إي����اد كان أح����د أركان الث����ورة 
الفلس����طينية وأحد أعمدة النضال الفلسطيني 
ال����ذي بن����ي على أساس����ه أجيال ق����ادت العمل 
النضالي نحو التحرير, كما عرف برباطة جأش����ه 
وحبه لفلس����طين  والقضية الفلسطينية, وأفنى 

حيات����ه دفاعا من أجله����ا, وقب����ل أن يرحل زرع 
األسس األمنية للثورة الفلسطينية في عدد كبير 
من األجيال التي واصلت بعده المشوار النضالي. 
وفي الرابع عش����ر من كانون الثاني 1991، غّيبت 
رصاص����ات الغدر أحد أهم مؤسس����ي حركة فتح 
القائد »أبو إياد«، ورفيقيه هايل عبد الحميد »أبو 
اله����ول«، والمناضل فخري العم����ري »أبو محمد«، 
في تونس العاصمة، أثن����اء اجتماع كان يعقده 

الثالثة في منزل »أبو الهول« في قرطاج.

هنية يعزي بوفاة زوجة القائد الراحل صالح خلف

القدس المحتلة/ االستقالل: 
»اإلس���رائيلي«  الخارجية  وزير  قال 
وزعيم حزب هناك مستقبل يائير 
االئت���الف  إن  الخمي���س،  البي���د، 
س���ينجح في تمرير الميزانية أمام 

الكنيست بالقراءة األولى.
وأك���د البيد ف���ي تصريحات خالل 
أن  بالكنيس���ت، على  لحزبه  جلسة 
خط���وة تمرير الميزانية س���تكون 
خطوة أخرى باتج���اه بقاء الحكومة 
الحالي���ة ف���ي وضعه���ا الطبيعي، 
وبالتفاع���ل م���ع دوره���ا الحقيقي 

لتحسين حياة اإلسرائيليين.

أحد.  يرتب���ك  أال  “أقت���رح  وأضاف 
لن نعيد نتنياه���و ودرعي وايتمار 
بن غفير إلى الس���لطة، ولن نذهب 
أيًضا إلى صنادي���ق االقتراع. نحن 
مس���تمرون في مهمتنا والخالفات 
طبيعي���ة داخ���ل االئت���الف وهي 

السبيل لتحقيق نتيجة أفضل”.
ودافع البيد عن لق���اء وزير الجيش 
اإلس���رائيلي بين���ي غانت���س م���ع 
الرئي���س محمود عباس، والذي قال 
إنه جاء بتنسيق كامل مع الحكومة، 
ا مهًما  وأن غانت���س يش���كل ج���زًء

منها.

البيد: نتنياهو لن يعود إلى الحكم

غزة / االستقالل:
أعلنت مصادر محلية مس����اء أمس الخميس 
وف����اة مواطنة، في الخمس����ينيات من العمر، 
وإصابة 3 آخرين إثر حادث س����ير ذاتي وقع 
ق����رب مطعم حيف����ا على الطريق الس����احلي 

لمدينة غزة.
و بحسب المصادر، فقد وصل الى مستشفى 
الش����فاء حالة وفاة، باإلضاف����ة الى 3 إصابات 
وصفت بأنها خطيرة، جراء حادث سير ذاتي 

حدث غرب مدينة غزة.

وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثر حادث 
سير وقع على الطريق الساحلي غرب غزة

�سهيد واإ�سابات ..
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واشنطن/ االستقالل: 
ُقتل تلميذ بالرصاص في إطالق نار وقع في مدرس���ته الثانوية في والية نورث كاروالينا 

األميركية، األربعاء، وفقا لما أعلنت شرطة الوالية الواقعة جنوبي الواليات المتحدة.
وقالت قائدة ش���رطة مدينة وينستون-سالم، كاترينا تومسون، خالل مؤتمر صحفي إن 
قوات األمن هرعت عند منتصف النهار إلى مدرس���ة »ماونت تابور« الثانوية حيث عثرت 
على تلميذ مصابا بالرصاص. وأضافت باكية أن الجريح ُنقل إلى المستشفى لكنه سرعان 

ما »توفي متأثرا بجروحه«. ولم تكشف قائدة الشرطة عن اسم القتيل وال عن عمره.
أما المش���تبه بإطالقه النار والذي قالت وسائل إعالم محلية إنه بدوره تلميذ في الثانوية 

نفسها فقد ُوضع عصرا قيد الحبس االحتياطي.
وبعدما قضى الطالب في الواليات المتحدة القس����م األكبر من عامهم الدراس����ي الماضي 
في منازلهم يتابعون دروسهم عن ُبعد بسبب جائحة كوفيد-19، تجددت المخاوف هذا 
األسبوع، مع بدء السنة الدراسية الجديدة، من توالي حوادث إطالق النار في المدارس، وهي 
كارثة حقيقية في المجتمع األميركي. ودليال على هذا الخطر المستمر، فإّن هذا ثاني إطالق 
نار يحصل في مدرسة ثانوية في والية نورث كاروالينا هذا األسبوع. وهذه الحوادث التي 
تغطيها وسائل اإلعالم المحلية نادرا ما تجد طريقها إلى وسائل اإلعالم الوطنية، باستثناء 
تلك التي يروح ضحيتها عدد كبير من القتلى، كما حدث في مدرس����ة ثانوية في باركالند 
بوالية فلوريدا، في فبراير 2018، حين ُقتل 17 شخصا برصاص تلميذ مطرود من الثانوية.

تلميذ يقتل زميله 
في مدرسة أميركية

) APA images (   صيد وفري من �لأ�صماك بعد تو�صيع م�صاحة �ل�صيد بغزة �أم�س�

أنقرة/ االستقالل: 
فق����دت عائلة تركي����ة على مدى األش����هر القليلة 

الماضية 8 من أبنائها بفيروس كورونا المستجد.
ونش����ر موق����ع "trt haber" الترك����ي تفاصيل ما 
عاش����ته العائلة، حيث ق����ال "إن محمد جنك وابنه 
بوراك، الذين يعيش����ون في اس����طنبول نقلوا إلى 
المستش����فى من قبل أقاربهم عندما مرضوا حيث 
كان����ت فحوص����ات في����روس كورونا ل����أب واالبن 
إيجابي����ة، مضيفا أن األب عولج في المستش����فى 

وابنه بوراك في المنزل.
وذكر الموقع التركي أن االبن بوراك جينتش الذي 
كان معزوال في المنزل توفي في 6 نوفمبر نتيجة 

نوب����ة قلبي����ة، ودفن في قرية غورغ����ن في منطقة 
غونيسو في مسقط رأسه ريزي.

كما توفي األب محمد جنك بعد رحيل نجله ب�6 أيام 
بعد أن س����اءت حالته في المستشفى إثر ورود نبأ 

وفاة ابنه بوراك جنك.
ولم تتوقف حصيلة ضحايا كورونا في هذه العائلة 
المنكوبة عند األب وابنه، حيث توفي أربعة آخرون 
من األقارب في شهر ديسمبر 2020 يعتقد أنهم 
أصيبوا بالفيروس خالل مش����اركتهم في جنازتي 
بوراك وأبيه أو أثناء تقديمه����م واجب العزاء، كما 
توفي في ش����هري فبراير وأبريل الماضيين اثنان 

آخران من أفراد العائلة.

وأمام هول الصدمة وتحس����با لرحي����ل المزيد من 
األفراد، أعدت العائلة 10 قبور جديدة في قريتهم 
ريزي الواقعة على ساحل البحر األسود شمال تركيا.

ه����ذا، وأش����ار الموقع الترك����ي إلى أن الس����لطات 
الصحية سارعت إلى تطعيم 25 فردا من العائلة، 
مؤكدا أنهم ومنذ حصولهم على اللقاح لم تسجل 

العائلة فقدان أي من أبنائها جراء كورونا.
وقال أحد أفراد العائلة واس����مه عل����ي جنك"نريد 
إجراء فحوصات للجين����ات التي نحملها"، مضيفا: 
"ال نعلم لماذا نتأث����ر إلى هذه الدرجة بعد اإلصابة 
بالفيروس، لهذا الس����بب ندعو السلطات إلى إجراء 

فحوصات لنا".

عائلة تركية تطالب بفحص جيناتها بعد فقدان 8 من أبنائها بكورونا

القاهرة/ االستقالل: 
أظهر ش���اب مصري ش���جاعة اس���تثنائية، عندما أنقذ طفال يبلغ من العمر 8 سنوات من الموت 

صعقا، في إحدى قرى محافظة الشرقية.
ورصد مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل االجتماعي، الواقعة التي بدأت مؤلمة 

لكنها انتهت بعمل بطولي، في قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق.
وكاد الطفل محمد يموت صعقا، عندما كان يلهو في الشارع ثم اقترب من عامود كهرباء قديم، 

حيث صعقه التيار لدرجة أنه التصق بالعامود.
ومع زعر المارة من االقتراب من المش���هد خوفًا من التعرض للصعق، هب الشاب محمد إبراهيم 

لنجدة الطفل عديم الحيلة، وجذبه من قدميه ليبعده عن العامود وينقذ حياته.

القاهرة/ االستقالل: 
أفاد بالغ من فرد أمن، بوفاة شقيقته )42 عاما( مقيمة في مدينة 6 أكتوبر. واتهم زوجها 

-تاجر ألبان- 43 عاما، بالتسبب في وفاتها.
حي���ث تلقى اللواء مدحت ف���ارس مدير اإلدارة العامة لمباحث الجي���زة. إخطارا من اللواء 
عالء فتحي مدير المباحث الجنائية، هذا البالغ الذي أش���ار فيه ش���قيق المغدورة إلى أن 
زوجها كان يعتدى عليها بالضرب. فقد توجه لمنزلهما وحاول الصلح بينهما وانصرف، 
وف���ي صباح اليوم التالي علم بوفاتها. وبانتق���ال رجال المباحث وبمناظرة جثة المتوفاة 
تبين وجود كدمات بالوجه والرأس والجسم. وألقي القبض على الزوج، وبمناقشته اعترف 
باالعتداء عليها وقام بضرب رأسها بالحائط مما تسبب في وفاتها. وتحرر محضر بالواقعة 

وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وصّرحت بالدفن.

»تاجر ألبان«.. يضرب رأس 
زوجته بالحائط حتى وفاتها

الكويت/ االستقالل: 
أث���ار مقتل كويتي���ة على يد ش���قيقها في منطق���ة تيماء 
بمحافظة الجهراء، وفقا لما ذكره ناشطون على مواقع التواصل 
االجتماعي، ردود فعل غاضبة، ما جعل هاشتاغ #جريمة_تيماء 

يتصدر تويتر في الكويت خالل الساعات الماضية.
وذكرت صحيفة »القبس« الكويتية أن القتيلة كانت قد أبلغت 

عمليات الداخلية بأنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها.
ووفقا لصحيفة »المجلس« المحلية، فقد وصل رجال األمن إلى 

من���زل الضحية وطلبوا من الجاني إثبات أن ش���قيقته ما تزال 
على قيد الحياة، ليقوم بدخ���ول المنزل ونحرها قبل أن يعود 

لتسليم نفسه.
وتأتي الحادثة بعد أقل من 24 ساعة على حادثة مقتل شاب 

كويتي برصاصة من مسدس رجل أمن في نفس المنطقة.
وذكرت مصادر أمنية أن ش���ابا قتل بطلقة نارية استقرت في 
صدره عندما حاول االس���تيالء على سالح رجل أمن من مرتبات 

مديرية أمن الجهرا.

واشنطن/ االستقالل: 
طردت سلس���لة مطاعم أمريكية، مساعد مدير في موقع للشركة، 

بوالية ميزوري، بسبب اعتدائه على مسلمة ونزعه حجابها.
وكان مجلس العالقات اإلسالمية- األمريكية "كير" دعا إلى فصل 
مس���اعد المدير، وأف���اد أنه ضايق واعتدى على موظفة مس���لمة 
ترتدي الحجاب. وبحس���ب البيان، فقد طلب مساعد المدير رؤية 
شعر الموظفة في عدة مناسبات، وأوضحت الموظفة أنها ترتدي 

الحجاب ألسباب دينية، وبالتالي لن تخلعه.

والش���هر الماض���ي، طلب مس���اعد المدير مرة أخرى رؤية ش���عر 
الموظفة، وبعد رفضها، بدأ مس���اعد المدي���ر في خلع غطاء رأس 
الم���رأة بالقوة. وأبلغ���ت الموظفة المدير العام لسلس���لة مطاعم 
"شيوبيتل مكسيكان غريل" والمدير الميداني اإلقليمي بالحادثة. 
وقالت ممثلة عن المجموعة يوم االثنين إن مس���اعد المدير أقيل 

في منتصف آب/أغسطس.
وأكدت المتحدثة أن لدى الش���ركة سياسة عدم التسامح مطلقًا 

مع التمييز من أي نوع.

طرد مدير بمطاعم أمريكية بعد 
نزعه حجاب موظفة مسلمة

»جريمة مروعة« تهز الكويت.. ترك 
الشرطة بالباب ونحر شقيقته

لندن/ االستقالل: 
حذرت الس����لطات المس����ؤولة ف����ي المملكة 
المتحدة أصحاب الكالب األليفة من مخالفة 
قوانين ط����رق المرور الس����ريع بش����أن ترك 
كالبهم في السيارة أثناء القيادة دون ربطها 

على المقعد أو تثبيتها بحزام األمان. 
ووفًقا لصحيفة »مي����رور« البريطانية يعرض 
الس����ائق لغرامة مالية قد تص����ل إلى 5000 
جنيه اس����ترليني دون أن ي����درك مخالفته 
للقانون الذي يوصي باستخدامه حزام األمان 
أو حامل الحيوان����ات األليفة أو حتى أقفاص 
الكالب للحفاظ على سالمة السائق والحيوان 

أثناء القيادة.
وأوضح����ت أن العقوبة غير منصوصة بصورة 
مباشرة في قانون الطريق السريع، لكن يمكن 
للشرطي تغريم الس����ائق مبلغ 1000 جنيه 
اس����ترليني بصورة فورية إذا رأى ما يمكن أن 
يش����تت تركيزه أثناء القيادة، كما يمكن أن 
تتضاعف العقوبة لتص����ل إلى 5000 جنيه 
اس����ترليني أو 9 نقاط على رخصة القيادة، أو 

حتى الحظر من قيادة السيارة.
ونقلت الصحيفة عن خبير الس����يارات، مارك 
تونج، قوله إن إبقاء الكلب مقيدًا في المقعد 
الخلفي للسيارة هو الخيار األكثر أمانًا، مشيًرا: 

»أوص����ي أيضًا بعدم الس����ماح للكلب بإخراج 
رأس����ه من النافذة، فهذا ال يكشف فقط أنه 
غير مقيد داخل السيارة، وإنما يمكن أيضًا أن 
يتعرض إلصابة بالغة في رأسه بضرب شجرة 

أو أي شيء آخر«. 
وأكدت أبحاث حديثة أجرتها مؤسسة »دوج 
ترس����ت« أن 70% من ال����كالب في بريطانيا 
غير مدربة على التصرف بش����كل جيد داخل 
الس����يارة، بينما يرى 60% من المش����اركين 
في األبحاث أن وج����ود كلب غير مقيد داخل 
الس����يارة يمثل خطرًا على س����المته وسالمة 

السائق.

شاب ينتشل طفال »من قلب غرامة كبيرة بسبب حزام األمان للكلب
الكهرباء« بطريقة بطولية 


