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غزة/ االستقالل:
غادر الس���فير القطري محمد العمادي، 
مساء الس���بت، قطاع غزة عبر حاجز بيت 

حانون/ إيرز شمال قطاع غزة. 
وأفاد مصادر صحفية، أن العمادي غادر 
القطاع بعد 24 ساعة من وصوله، إذ عقد 
خالل هذه الفترة لقاءات مع قيادة حركة 

المقاومة اإلسالمية )حماس(.
 وُيعتق���د أن المباحثات تمحورت حول 

المنح���ة القطري���ة لألس���ر الفقيرة في 
القطاع، والُمعطلة منذ نحو أربعة أشهر، 

باإلضافة إلى ملف إعادة اإلعمار. 
ورّجح���ت مص���ادر أن ُيج���ري الس���فير 
م���ع مس���ؤولين  مباحث���ات  العم���ادي 
إسرائيليين، قبل أن يعود مرة أخرى إلى 

القطاع. 
ووصل الس���فير القطري القطاع مس���اء 
الجمعة، بعد نحو شهرين من آخر زيارة.

تحليل: الوضع الميداني بغزة ينذر بعودة 
التصعيد.. وسلوك االحتالل هو المعيار

غزة/ خالد اشتيوي:
يبدو أن األمور الميدانية في قطاع غزة تتجه نحو 
جولة جديدة م���ن التصعيد، في ضوء اس���تمرار 

تعن���ت االحتالل »اإلس���رائيلي« في االس���تجابة 
لمتطلبات رفع الحصار بشكل فعلي 
عن القطاع والتي تطالب بها فصائل 

»الجهاد«: خيارات المقاومة ستتسع 
ما لم تنِه »إسرائيل« حصار غزة

غزة/ االستقالل:
قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، السبت، إن خيارات المقاومة 

ستزداد وتتسع، ما لم تلتزم »إسرائيل« برفع الحصار عن 
قطاع غزة. وقال داود شهاب، القيادي في الحركة، لوكالة 

الرئاسة المصرية: المرحلة الثانية من ملف 
إعمار غزة ستبدأ خالل األيام القليلة القادمة

القاهرة/ االستقالل:
قال المتحدث الرسمي باس���م الرئاسة المصرية بسام راضي، السبت 
إن���ه: »خ���الل األيام القادمة س���تبدأ المرحل���ة الثانية م���ن إعمار غزة 
المتعلقة باإلنش���اءات والتش���ييد والبناء«. وأكد راضي خالل حديث 

»حماس« تعلن رفضها التدخل »اإلسرائيلي« 
بأسماء المستفيدين من المنحة القطرية

غزة/ االستقالل:
قالت مصادر فلسطينية مطلعة السبت، إن قيادة حركة حماس أبلغت 
الس���فير القطري محمد العمادي، رفضها التدخل اإلسرائيلي بأسماء 
المس���تفيدين من المنح���ة القطرية وحذف أع���داد كبيرة منهم بحج 

6 أسرى يواصلون اإلضراب عن 
الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

رام الله/ االستقالل:
واصل الس���بت، ستة أس���رى اإلضراب عن الطعام في سجون االحتالل 

»اإلس���رائيلي« رفًضا لالعتق���ال اإلداري. ووفًقا لبيان نادي 
األسير، أمس، فإن أقدم المضربين، األسير كايد الفسفوس 

تقرير: الفلسطينيون يتخوفون من غموض 
مواقف اإلدارة األميركية من االستيطان

رام الله/ االستقالل:
أفاد تقرير االستيطان األسبوعي للمكتب الوطني للدفاع 
عن األرض، صباح الس���بت، بأن الفلس���طينيون يتخوفون 

مركز: 36 �أ�سرية 
بظروف قا�سية يف 

�سجون �الحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
التق���ى رئيس كيان االحتالل »اإلس���رائيلي« يتس���حاق 
هرتسوغ، األسبوع الماضي، سًرا بالعاهل األردني عبدالله 

قناة عبرية: هرتسوغ التقى سًرا 
العاهل األردني األسبوع الماضي

الخارجية: جرائم االحتالل تستدعي البدء 
الفوري في تحقيقات الجنائية الدولية

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة الس���بت، عن تس���جيل 14 
حالة وف���اة و1585 إصابة جديدة بفي���روس »كورونا« بعد 

»كورونا«: 14 وفاة و1585 
إصابة جديدة في الضفة وغزة

االحتالل يجرب املقد�سي اأحمد اأبو هدوان على هدم منزله يف واد الربابة ب�سلوان يف القد�س املحتلة

ُ

السفير العمادي يغادر غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في مدينة 
الق���دس المحتلة، الس���بت، مواطنا على هدم 
منزل���ه في حي وادي الربابة من بلدة س���لوان، 

جنوب المسجد األقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن س���لطات االحتالل 
أجبرت المقدس���ي أيمن أبو هدوان على هدم 
منزله البالغ مس���احته 50 مترا مربعا، بواسطة 

معدات هدم يدوية، وذل���ك تجنبا لتكاليف 
الهدم الباهظة في حال هدمه االحتالل.

وأضافت، ان المن���زل قديم وتم 
البناء فيه قبل عش���ر  توقي���ف 

االحتالل يجبر مقدسيًا على هدم منزله.. ووقفة 
في سلوان رفضًا لسياسات الهدم والتهجير
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رام الله/ االستقالل:
أفاد تقرير االستيطان األسبوعي للمكتب الوطني للدفاع 
عن األرض، صباح السبت، بأن الفلسطينيين يتخوفون من 
الغموض غير البناء في مواقف االدارة االميركية الجديدة 
من االستيطان ونشاطات »اس����رائيل« االستيطانية في 
الضفة الغربي����ة بما فيها القدس، وهو غموض يمكن أن 
تفهمه حكومة »اسرائيل« كضوء أخضر الستمرار نهب 
األرض الفلسطينية وس����رقتها بما يتعارض مع قرارات 

الشرعية الدولية.
وقال التقرير: ويبرر هذه المخاوف ما اشارت إليه  مصادر 
عبرية ب����أن  إدارة الرئيس االميركي جو بايدن لم تضغط 
على »إس����رائيل« بش����أن البناء االس����تيطاني في الضفة 
الغربي����ة، وذك����رت أنه في قضي����ة واحدة اتف����ق بايدن 
وبيني����ت على عدم االتفاق وهي البناء االس����تيطاني في 
الضفة الغربية م����ع وعد من إدارة بايدن بأنها لن تمارس 
ضغوطا على »إسرائيل« في هذا الشأن، طالما تعلق األمر 
بمخططات ومش����اريع كانت مطروح����ة على جدول أعمال 

الحكومة »االسرائيلية« السابقة.
وبحس����ب التقرير االس����بوعي، أوضحت تلك المصادر أن 
الوض����ع الراهن في البناء االس����تيطاني سيس����تمر كما 
كان في الحكومات الس����ابقة وهي مخططات ومش����اريع 
يس����تغرق تنفيذها فترة ال تقل عن الفترة الزمنية التي 
يقضيه����ا الرئيس بايدن في البيت االبيض ، كتس����وية 
اوضاع البؤر االس����تيطانية وتحويلها الى مس����توطنات 
او إلى أحي����اء جديدة في مس����توطنات قائم����ة والطرق 
االلتفافية الجديدة ، التي يجري بناؤها على قدم وس����اق 
وتسمح لسكان المستوطنات في عمق الضفة الغربية وما 
يسمى المس����توطنات المعزولة من االنتقال الى الداخل 

»االسرائيلي« دون المرور في مناطق سكنية فلسطينية.
وأضاف »وفي ترجمة مباشرة لذلك لم يكد يمر يومان على 
لقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس 
األميركي ج����و بايدن حتى عادت الحكومة اإلس����رائيلية 
لدفع المش����روع االستيطاني »E1« شرق القدس المحتلة 

الى النق����اش من جديد ف����ي الحكومة كما ف����ي الدوائر 
االس����رائيلية ذات االختص����اص، ويمت����د المخطط على 
مس����احات واس����عة من االراضي يجري التخطيط  إلقامة 
اكث����ر من 3400 م����ن الوحدات االس����تيطانية والفنادق 

والمناطق الصناعية اإلسرائيلية عليها.
وتاب����ع »في هذا االط����ار تدفع حكومة االحتالل برئاس����ة 
  E1  نفتالي بينيت بش����كل حثيث، نح����و تنفيذ مخطط
االس����تيطاني على مس����احة 12,443 دونًم����ا من أراضي 
الق����دس المحتلة، حيث س����يعقد ما يس����مى المجلس 
األعلى للتخطي����ط والبناء ف����ي اإلدارة المدنية، لالحتالل 
جلسة استماع خالل األيام المقبلة، لمناقشة االعتراضات 
على المش����روع االستيطاني، تمهيًدا للموافقة على البدء 
بتنفيذه، حيث خصص االحتالل نحو 26 مليون ش����يكل 
فق����ط لوض����ع المخطط����ات والتصاميم وإجراء المس����ح 
الهندس����ي الخاص بالمشروع االس����تيطاني ويأتي هذا 
المشروع االس����تيطاني ضمن ما يسمى مشروع القدس 
الكب����رى، ويهدف إل����ى ربط مس����توطنة معاليه أدوميم 

بمدينة القدس داخل جدار الفصل العنصري، ومحاصرة 
التجمعات البدوية البالغ عدد س����كانها 7 آالف نس����مة، 

والذين يقطنون في البوابة »الشرقية للقدس«.
وأردف التقري����ر، إلى ذل����ك تضمن بن����اء آالف الوحدات 
االس����تيطانية وفنادق ومناطق صناعية وسياحية تمتد 
من الجزء الش����رقي للقدس حتى البحر الميت، باإلضافة 
إلقامة ش����وارع وفاصل من المس����توطنات لفصل الضفة 
وإحكام الس����يطرة على المنطقة الحساس����ة، والتي تعد 
أكثر حيوية، بدورها، قالت حركة الس����الم اآلن اليسارية 
»اإلس����رائيلية« إن المجل����س األعل����ى للتخطيط أرس����ل 
اس����تدعاًء األحد، لجلسة استماع في 4 و18 تشرين األول 
المقبل، لمناقشة االعتراضات التي قدمتها حركة السالم 
اآلن، وجمعية »عير عميم« وكثيرون آخرون على خطط بناء 

.»E1  3412 وحدة سكنية في
وأوضح التقرير أنه »وفي هذا االطار عادت قضية تهجير 
الخ����ان األحمر الى الظهور من جدي����د، حيث ال زالت على 
أجن����دة الحكومة الحالية مع وجود معس����كرين حاليا في 

الحكومة بش����أن إخالء خ����ان األحمر، فوزي����ر األمن، بيني 
غانتس، ووزي����ر الخارجية، يائير لبي����د، يؤيدان تأجيل 
اإلخالء، فيما أحزاب اليمين ف����ي الحكومة – وبضمنهم 
رئي����س الحكوم����ة، نفتالي بيني����ت، وال����وزراء أييليت 
شاكيد، أفيغدور ليبرمان، غدعون ساعر وزئيف إلكين – 
يواصلون تأييدهم لخطط اإلخالء، ويتعين على الحكومة 
اإلس����رائيلية أن تق����دم موقفه����ا الى المحكم����ة العليا 
بخصوص إخالء خ����ان األحمر، بعد غد األحد ، بعد انتهاء 

المهلة التي منحتها المحكمة للسلطات«.
وأش����ار التقرير إلى أنه وعلى صعي����د آخر أطلقت بلدية 
االحت����الل ف����ي مدينة الق����دس خطة تس����وية الحقوق 
العقارية بهدف إنكار العديد من الحقوق الفلسطينية 
في العقارات ووضع يد دولة االحتالل عليها ومصادرتها 
بحجج عدم وجود إثباتات ملكية كافية /أو إعادة تفعيل 
قانون ح����ارس أمالك الغائبين ضمن السياس����ة العامة 
الرس����مية الهادف����ة الى تفري����غ المدينة من س����كانها 
وتهويده����ا، حيث وجهت رس����ائل من قبل ما يس����مى 
بقاضي تس����وية األراضي في الق����دس ديفيد روتنبرغ 
ال����ى مواطنين في القدس المحتل����ة تبلغهم فيها  أنه 
»في الفترة القريبة المقبلة سنبدأ بتسوية األراضي في 
المدينة »، وكانت وزيرة العدل »اإلس����رائيلية« السابقة، 
وزيرة الداخلية الراهنة في حكومة نفتالي بينيت ، أيليت 
ش����اكيد أعلنت في 19 آذار 2018 ، عن إشعار بشأن فتح 
ملف تس����وية حقوق عقارية أو إعالن تسوية أراض في 
مدينة القدس، شملت أحواضًا في صور باهر، بيت حنينا، 

الشيخ جراح وحزما.
وكانت حكومة االحتالل قد صادقت في الثالث عش����ر من 
أيار  عام 2018 على تخصيص ميزانية قدرها خمسمائة 
وس����تون مليون دوالر اميركي لتعزيز السيطرة والسيادة 
»اإلسرائيلية« على القدس المحتلة، خالل الخمس سنوات 
القادمة. حيث تم تخصيص مبلغ أربعة عشر مليون دوالر 
أميرك����ي من مجمل الميزانية المص����ادق عليها لتغطية 
نفقات »تسوية الحقوق العقارية، وفقًا للتقرير االسبوعي.

تقرير: الفلسطينيون يتخوفون من غموض مواقف اإلدارة األميركية من االستيطان

غزة/ االستقالل:
قررت سلطات االحتالل »اإلسرائيلي«، السبت، إغالق معبر 

كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة.
وبحس���ب وس���ائل إعالٍم عبرّية، فإّن اإلغالق يش���مل أّيام: 
االثنين، والثالثاء، واألربعاء، 8/7/6-9-2021؛ وذلك بس���بب 
»األعياد اليهودّية«. ُيذكر أن س���لطات االحتالل تتخذ من 

»األعي���اد اليهودّية« حجًة لفرض طوٍق أمني، وإغالق معابر 
قط���اع غّزة والضف���ة الغربية، إضافًة للحص���ار المتواصل 
على قطاع غ���زة منذ 15 عاًما. ويعتبر معبر كرم أبو س���الم 
المعبر التجاري الوحيد لس���ّكان القطاع فيما يعتبر حاجز 
»إيرز« الوحيد لتنّقل األشخاص، وتتعّمد سلطات االحتالل 

إغالقهما بين حيٍن وأخر بحجج أمنيٍة واهية.

رام الله/ االستقالل:
واصل السبت، ستة أسرى اإلضراب عن الطعام في سجون 

االحتالل »اإلسرائيلي« رفًضا لالعتقال اإلداري.
ووفًق���ا لبيان نادي األس���ير، أمس، فإن أق���دم المضربين، 
األس���ير كايد الفس���فوس من دورا جن���وب الخليل، الذي 

يواصل إضرابه لليوم 52.

وثاني المضربين هو األس���ير مقداد القواسمة من الخليل 
مضرب عن الطعام لليوم 45، وثالثهم األس���ير المهندس 

عالء األعرج من طولكرم، المضرب عن الطعام لليوم 27.
كما يواصل األس���ير هش���ام أبو هواش من الخليل إضرابه 
لليوم 19، واألس���ير رايق صادق بش���ارات من طوباس منذ 
14 يوًما، واألسير شادي أبو عكر من بيت لحم منذ 11 يوًما.

أقدمهم منذ 52 يوًما
6 أسرى يواصلون اإلضراب عن 
الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري

االحتالل يقرر إغالق معبر كرم أبو 
سالم ثالثة أّيام بحّجة »األعياد«

طولكرم/ وكاالت
شيعت جماهير ش���عبنا الفلسطيني  
جثم���ان البروفيس���ور عصام األش���قر 
ظهر الس���بت إلى مث���واه األخير ببلدة 
صيدا بمحافظة طولك���رم الذي وافته 
المنية الجمعة متأثًرا بإصابته بفيروس 

كورونا.
وفي كلم���ة له قبي���ل التش���ييع قال 
القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
الش���يخ خضر عدنان: »ارفعوا رؤوسكم 
عاليًا فأنتم في عرين الجهاد والمقاومة، 
ف���ي بلدة ما دخلها االحت���الل إال وخرج 
مهزومًا مكس���ورًا، بلدة الشهداء، بلدة 
األس���رى، بلدة المقاومة، صيدا البطلة، 
واليوم صيدا من جديد تنتصر، تنتصر 

بالدكتور أبو مجاهد، عصام األشقر«.
وأض���اف عدن���ان: »إننا الي���وم نحتاج 
إلى عال���م مجاهد، قبل بضعة أش���هر 
ودعن���ا في حرك���ة الجهاد اإلس���المي 
عالمًا مجاه���دًا، إنه الدكت���ور إبراهيم 
الحساينة، رئيس جامعة اإلسراء بغزة، 
واليوم نودع البروفيسور األشقر، ودعنا 

هذه القامات الوطنية بكل ألم ألنه أن 
يكون عالم���ًا يتجاوز الرتب والجامعات 
وكل شيء، ويدخل السجون ال يطأطئ 
ال���رأس، يتقدم الصفوف، هذا ش���يء 
ممي���ز، وفي حض���رة العلم���اء إن كان 
الي���وم من كلم���ة فال تترك���وا الجهاد 
وال تترك���وا المقاوم���ة، وإن كان ف���ي 
علمكم وتعليمك���م كل مقاومة، ولكن 
أنتم األج���در واألعرف كيف تدافعون 
ع���ن فلس���طين والق���دس واألقصى 
والمقدسات، نحن بحاجة إلى أن نتسلح 

بالعلم في مواجهة هذا االحتالل«.
ونقل عدنان تع���ازي األخ األمين العام 
لحركة الجهاد اإلسالمي المجاهد زياد 
النخال���ة  وأعضاء المكتب السياس���ي 
وقي���ادة وك���وادر الحرك���ة ومحرريها 
في كل مكان، لعائلة األش���قر ولحركة 
حم���اس وعموم بل���دة صي���دا برحيل 
البروفيس���ور األش���قر, ومبرقًا بالتحية 
لألس���تاذ إس���ماعيل هني���ة والهيئة 
م.عباس  وعنه���م  ألس���راها  القيادية 

السيد.

"عدنان" نقل تعازي حركة »الجهاد« 
تشييع حاشد للبروفيسور عصام األشقر في طولكرم
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غزة/ االستقالل:
قال���ت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
الس���بت، إن خيارات المقاومة ستزداد وتتسع، ما 

لم تلتزم »إسرائيل« برفع الحصار عن قطاع غزة.
وقال داود ش���هاب، القيادي ف���ي الحركة، لوكالة 
أنب���اء األناضول: »يجب أن تتوقف سياس���ة ربط 
المعاب���ر بأي تط���ورات سياس���ية، وكأن المعابر 
وس���يلة بيد االحت���الل لمعاقبة الش���عب ومنعه 
من أي حراك راف���ض لوجوده، أو الرد على عدوانه 

المستمر«.
وأردف: »طالما أن هناك جمودًا في التزام االحتالل 

برفع الحصار )مس���تمر للعام ال����15 تواليا(، فمن 
الواضح أن الخيارات الشعبية ستتسع وتزداد«.

وعن استئناف إطالق البالونات الحارقة من قطاع 
غزة تجاه المس���توطنات اإلس���رائيلية الُمحاذية، 
أفاد المتحدث، بأن »البالونات من وسائل الضغط 
الش���عبي والجماهيري، وهي وسيلة تنفيذها ال 

يتطلب عمال ُمنظما ُتديره الفصائل«.
وتابع: »من حق الشعب الفلسطيني أن يسلك كل 
الطرق التي تمكنه من تحصين حقوقه السياسية 
والوطني���ة، ومنع االحتالل م���ن أي محاولة لفرض 
قواعد اشتباك تمس بحياة المواطنين، وتكريس 

واقع الحصار والتحكم بالظروف المعيش���ية من 
خالل قرارات أمنية بشأن المعابر«.

واألربعاء، قررت »إس���رائيل«، رف���ع قيود إضافية 
فرضته���ا على غ���زة، في مايو/أي���ار الماضي، من 
بينها توس���يع مساحة الصيد البحري من 12 إلى 
15 مي���ال بحري���ا، ورفع التش���ديد المفروض على 
معبر كرم أبو س���الم التجاري، وزيادة حصة المياه 

)العذبة( لقطاع غزة بكمية 5 مليون متر مكعب.
واشترطت »إس���رائيل« اس���تمرار تلك الخطوات 
ب�«مواصلة حالة االس���تقرار األمن���ي طويل األمد، 

حيث سيتم توسيعها وفقا لتقييم الوضع«.

ومعبر كرم أبو س���الم هو المعب���ر الوحيد لحركة 
البضائع بين قطاع غزة و«إسرائيل«، حيث تسببت 
القيود »اإلسرائيلية« بتفاقم األزمات االقتصادية 

في القطاع.
وردا عل���ى تش���ديد الحص���ار، تنف���ذ الفصائل 
الفلسطينية بش���كل يومي، فعاليات احتجاجية 
قرب الش���ريط الحدودي، تش���مل إطالق بالونات 
حارقة، وتنظيم ما يعرف باس���م »اإلرباك الليلي«، 
الذي يش���مل عمليات إطالق مفرقعات وإش���عال 
نيران، بهدف إزعاج قوات الجيش والمستوطنين 

»اإلسرائيليين«.

»يجب أن يتوقف ربط المعابر بأي تطورات سياسية«
»الجهاد«: خيارات المقاومة ستتسع ما لم تنِه »إسرائيل« حصار غزة

وبدأ الفلس����طينيون في إط����الق »البالونات 
الحارق����ة« ف����ي مايو/أيار 2018، كأس����لوب 
احتجاج����ي ردا عل����ى اعت����داءات جي����ش 
االحت����الل عل����ى القط����اع، وق����د تتس����بب 
)البالون����ات( بحرائ����ق كبيرة ف����ي األحراش 

الزراعية للمستوطنين قرب حدود القطاع.
وجاء اس����تئناف إط����الق البالون����ات أمس، 
بع����د تعنت االحت����الل في تلبي����ة مطالب 
المقاوم����ة المتمثلة في رفع الحصار الخانق 
والبدء بعملية إع����ادة إعمار قطاع غزة، فيما 
أبلغ����ت قي����ادة حرك����ة »حماس« الس����فير 
القط����ري محمد العم����ادي، رفضها التدخل 
من  المس����تفيدين  بأسماء  »اإلس����رائيلي« 
المنحة القطرية وحذف أعداد كبيرة منهم 

تحت حج أمنّية واهية.

الت�صعيد وارد
الخبير في الش����أن اإلس����رائيلي باس����م أبو 
عطايا، أكد أن احتمالية التصعيد في قطاع 
غزة واردة، في ظل تصعيد فصائل المقاومة 
من وس����ائل مقاومتها الش����عبية للضغط 
على سلطات االحتالل وإجبارها على االلتزام 
بتفاهم����ات التهدئ����ة واتفاقي����ات إعادة 
اإلعمار التي أعقبت معركة »سيف القدس« 

األخيرة.
وأضاف أبو عطايا في حديثه ل� »االستقالل«، 
أن رد االحتالل »اإلس����رائيلي« على تصعيد 
وس����ائل المقاومة الشعبية وارد، حيث بات 
االحت����الل يتعامل م����ع البالون����ات الحارقة 
كتعامل����ه م����ع الصواري����خ، ف����ي محاول����ة 
لفرض معادل����ة  »البال����ون يقابله صاروخ«، 
الفلس����طينية  المقاوم����ة  وع����دم صم����ت 
عل����ى اس����تهداف المدنيين بالمس����يرات 
بالتالي قد تتدحرج  الس����ليمة،  الش����عبية 
ردود الفع����ل هذه إلى مواجهة عس����كرية 
قريبة بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل 

»اإلسرائيلي«.

وأش����ار إل����ى أن االحتالل يحاول اس����تفزاز 
المقاوم����ة ويزي����د من تعنته ف����ي تطبيق 
تفاهمات التهدئ����ة والمماطلة بتنفيذها، 
ويتح����دث عن تس����هيالت »بالقطارة« هنا 
أو هناك وفي الحقيق����ة هو ينفذ ما يريده 
هو، فُيدخل ما يش����اء لغزة ويمنع ما يشاء 
ووقتما شاء، ويتهم »حماس« في النهاية 
بأنها تعرقل الجه����ود التي تبذل لتقديم 

المساعدات اإلنسانية لغزة.
وأوضح أن رئي����س وزراء االحتالل نيفتالي 
بينت يشترط تقديم أي تسهيالت أو فك 
الحصار عن غزة بمقاب����ل، وربط هذا الملف 
بمل����ف الجنود اإلس����رائيليين المفقودين 

بغزة وهو ما ترفضه المقاومة.
ونّوه أبو عطايا إلى أن الحكومة »اإلسرائيلية« 
الجدي����دة ضعيف����ة وآيلة للس����قوط، فإما 
أن تس����تجيب لمتطلبات قط����اع غزة وترفع 
الحصار بشكل كامل وعاجل، وإما أن تذهب 
األمور إلى تصعيد في المواجهة لنش����هد 
جولة عسكرية جديدة، وفي كلتا الحالتين 

االحتالل هو الخاسر.

�صلوك االحتالل الفي�صل
بدوره، الكاتب والمحلل السياسي مصطفى 
الص����واف أك����د أن أمر تصعي����د المواجهة 
بين المقاومة بغزة واالحتالل اإلس����رائيلي 

مرتب����ط بس����لوك االحت����الل ويتوقف على 
مدى استجابته للمطالب الشرعية للشعب 

الفلسطيني بغزة.
ولفت الصواف في حديث ل� »االس����تقالل«، 
إلى أن هناك محاوالت ضغط على االحتالل 
تقوم بها العديد من األطراف الدولية، إلى 
جان����ب الضغوط األمريكي����ة على االحتالل 
بتقدي����م بعض  الس����ماح  عل����ى  إلجب����اره 

»التسهيالت« اإلنسانية للقطاع.
وبّي����ن أن����ه ما لم يلت����زم االحت����الل بما تم 
التوافق عليه وإع����ادة الحياة إلى طبيعتها 
بقطاع غزة كما كان����ت قبل عام 2005، فلن 
نصل إلى حل، وإذا ماطل االحتالل وس����ّوف 

وزاد م����ن الخناق فإن هذا مدعاة للش����عب 
مزيد  ومقاومته الس����تخدام  الفلس����طيني 
م����ن أدوات اإلرباك والمقاوم����ة في المرحلة 

القادمة.
وأش����ار الصواف إلى أن سلوك االحتالل في 
التعام����ل مع المتظاهرين ل����م يتغير يومًا، 
فهو احتالل إرهابي مجرم ال يرحم بشر ًاوال 
حجرًا فغالبًا ما كان يتعامل بوحش����ية تجاه 
المتظاهرين الس����لميين، مشددًا على عدم 
السماح لالحتالل وإعطائه الفرصة بالتغول 
على دم����اء المدنيي����ن، ويج����ب أن توصل 
المقاومة لالحتالل هذه الرسالة، فمزيد من 

الضغط سيقابله مزيد من االنفراج.
وذكر موق����ع »واال« العب����ري، إن مصر وقطر 
نقلتا رس����الة لقيادة الفصائل في غزة بأن 
دولة االحتالل قد تتراجع عن )التسهيالت( 
الت����ي منحته����ا مؤخرًا لقطاع غزة، حس����ب 
وصفه����ا، إذا اس����تمرت فعالي����ات اإلرباك 

الليلي على الحدود مع األراضي المحتلة.
وعق����ب معرك����ة »س����يف الق����دس« حاول 
االحتالل رب����ط قضية فك الحص����ار وإعادة 
إعمار ما دمرته آلته الحربية في غزة، بقضية 
الجنود األس����رى، وهو ما أعلن����ت الفصائل 
رفضه وصّممت عل����ى أن قضية الجنود لن 

ُتحل إال بصفقة تبادل تحقق مطالبها.
وكان رئيس حماس ف����ي قطاع غزة، يحيى 
الس����نوار، قال في المؤتم����ر الصحفي الذي 
أعقب انته����اء المعرك����ة إن المقاومة »لن 
تقب����ل بأقل م����ن انفراجة كبي����رة لألوضاع 
اإلنس����انية واالقتصادي����ة في غ����زة، وهذه 
االنفراج����ة سيلمس����ها س����كان غ����زة على 

األصعدة اإلنسانية والحياتية والمالية«.
ويعان����ي قطاع غ����زة الذي يعي����ش حصاًرا 
إس����رائيلًيا منذ عام 2006، أوضاعا إنسانية 
واقتصادية صعبة وسط ارتفاع في معدالت 

البطالة والفقر، لنسب غير مسبوقة.

تحليل: الوضع الميداني بغزة ينذر بعودة التصعيد.. وسلوك االحتالل هو المعيار

غزة/ خالد ا�صتيوي:
يب��دو اأن االأمور امليدانية يف قطاع غزة تتجه نحو 
جول��ة جدي��دة م��ن الت�صعي��د، يف �ص��وء ا�صتمرار 
»االإ�صرائيل��ي« يف اال�صتجاب��ة  تعن��ت االحت��الل 
ملتطلبات رفع احل�صار ب�صكل فعلي عن القطاع والتي 
تطالب بها ف�صائل املقاومة الفل�صطينية. وترف�ض 

الف�صائ��ل �صيا�صة االحتالل التي ق�ص��ت يف االأيام 
االأخ��رة بتخفي��ف »�صكلي« للح�صار ال��ذي ت�صدد 
يف اأعق��اب معركة »�صي��ف القد�ض« مباي��و املا�صي، 
مطالبًة )الف�صائل( بتحقيق  »اإجناز ملمو�ض« على 

االأو�صاع املعي�صية واالقت�صادية يف القطاع.
وا�صتاأن��ف ال�صبان  اأم�ض ال�صب��ت، اإطالق البالونات 

م��ن قط��اع غ��زة باجت��اه م�صتوطن��ات  احلارق��ة 
الغ��الف، باإط��الق دفع��ات جدي��دة م��ن البالونات 
اإىل جان��ب اال�صتم��رار يف  احلارق��ة واملتفج��رة، 
فعالي��ات االإرب��اك الليل��ي لالأ�صب��وع الث��اين عل��ى 
احل�ص��ار  ا�صتم��رار  عل��ى  احتجاج��ًا  الت��وايل؛ 

»االإ�صرائيلي« اخلانق.
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة
يف ال�ستئناف رقم 13 / 2013 يف الطلب رقم 273 / 2021

المستدعي/ سامي حسن السيد عبد العال- بصفته الشخصية من غزة شارع 
الوحدة. وكيله المحامي/ ناصر الدين مهنا 

المس���تدعى ضده/ الشركة األهلية للتنمية واالعمار ويمثلها السيد/ عائد 
النيرب – من غزة الرمال برج الداعور الطابق السابع )شركة جيهان(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المس���تدعى ضده بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
االس���تئناف بغزة في االس���تئناف المرقوم أعاله اس���تنادًا إلى ما يدعيه 
في الئحة اس���تئنافه ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص 
محكمة االس���تئناف بغزة في نظر هذا الطل���ب وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكم���ات التجارية والمدنية رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء على قرار 
السيد قاضي محكمة االس���تئناف في الطلب رقم 273 / 2021م بالسماح 
لنا بتبليغك عن طريق النشر المس���تبدل. لذلك يقتضى عليك أن تحضر 
لهذه المحكة يوم األحد الموافق 2021/10/3م الس���اعة التاس���عة صباحًا 
كما يقتضى عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عشرة يومًا من 
تاريخ النش���ر، وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك فس���ينظر في 

االستئناف باعتبارك حاضرًا

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة
 هناء عبد النا�سر ما�سي

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية  - دائرة التنفيذ 

�إعالن �إخطار تنفيذ حكم ق�صائي �صادر عن 
حمكمة غزة �ل�صرعية . د�ئرة �لتنفيذ

الى المنفذ ضده : محمد هاني حسين القيشاوي من سكان غزة سابقا ومجهول 
مح����ل االقامة خارج القطاع نبلغك أنه وطبقا لاللت����زام القانوني المترتب عليك 
بموجب الحكم الصادر ضدك عن محكمة غزة الشرعية لصالح طالبة التنفيذ : لما 
محمد ناصر صالح الخضري من غزة وسكانها والذي يلزمك بتنفيذ قرار المحكمة 
وفق : السند التنفيذي لقيمة حكم عفش بيت وقدره خمسة أالف دينار اردني 
في القضية الشرعية أس����اس 2020/425م الصادر بتاريخ 2020/6/23م وقيمة 
مه����ر مؤجل وقدره خمس����ة أالف دينار أردني في القضية الش����رعية أس����اس 
2020/427 والص����ادر بتاري����خ 2020/6/23 وباإلضاف����ة للرس����وم والمصروفات 
القانونية وقدرها )656( ستمائة وست وخمسون شيقل تدفع لمرة واحدة فقط 
وذلك على ذمة القضية التنفيذي����ة رقم )2021/91م( ونكلفك بالوفاء بااللتزام 
المذك����ور وذلك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة غزة الش����رعية خالل مدة 
أس����بوعين من تاريخ نشر هذا االعالن وان لم تحضر فان دائرة التنفيذ ستباشر 

اجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في 2021/9/1 م .

ماأمور تنفيذ حمكمة غزة ال�سرعية 
اأمني الدحدوح

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س  -دائرة التنفيذ
�إخطار لتنفيذ حكم �صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية 

خانيون�س يف �لق�صية �لتنفيذية رقم 2021/4319
الى المنفذ ضده / عرفت يونس خليل الصباغ – هوية 901476507 

 العنوان خانيونس – حي االمل بجانب بيت الشيخ احمد نمر ) زوجة حسام الصباغ 
) خارج البالد حاليا (.

أبلغك انه طبقا للحكم المترتب عليك من محكمة صلح خانيونس في القضية رقم 
2014/175 الص���ادر بتاريخ 2019/7/7 وذلك بإلزامك بتنفيذ الحكم الصادر ضدك 
باإلضافة الى الرس���وم والمصاريف وأتعاب المحاماة لصالح طالب التنفيذ / محمد 

وليد غازي محمد الجردلي هوية رقم 98766131 .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين من تاريخ هذا االعالن 
لتنفيذ الحكم حس���ب األصول واذا لم تحضر في المدة المحددة فإنك تعد ممتنع 
عن التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
مهدي نبيل القدرة

غزة/ االستقالل:
دع���ا الخبي���ر والمخت���ص في ش���ؤون 
األس���رى عبد الناصر فروانة، السبت، إلى 
»إطالق حملة ُتطالب باإلفراج عن األسير 
الفلسطيني محمد الحلبي )43 عاًما( من 
مخيم جباليا؛ صاحب أكبر عدد محاكمات 
ف���ي التاري���خ، والتي وصل���ت إلى 167 
محكمة، على غرار الحملة التي قادت إلى 

حرية األسيرة أنهار الديك«.
وطالب فروانة ف���ي تصريحاٍت صحفّية 
أمس، بأن »نجع���ل من قضية المعتقل 
محمد الحلب���ي عنواًنا للفت���رة الحالية، 
ولنضغ���ط بكل الوس���ائل الممكنة من 
أجل انتزاع حريته خالل جلسة المحاكمة 
القادمة في العاش���ر من تشرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل، والتي تحمل رق���م 167«، الفًتا إلى 
أّن »ما تحّقق من انتزاع حرية األس���يرة أنهار الديك 
مؤخًرا، يش���كل انتص���اًرا للحق وعدال���ة قضيتها 
اإلنس���انية، وتتويًجا للجهود الجماعية التي بذلت 
في هذا الس���ياق، وأعتقد أن���ه باإلمكان تكرار ذات 
اإلنجاز وانتزاع قرار من المحكمة اإلسرائيلية خالل 
جلس���تها القادمة، وضمان حرية المعتقل الحلبي 
المحتجز لدى س���لطات االحتالل منذ ما يزيد على 5 

سنوات بسبب عمله اإلنساني في قطاع غزة«.

وش���ّدد فروانة على ضرورة »تكات���ف الجهود ورفع 
شعار »الحرية للمعتقل محمد الحلبي« والعمل مًعا 
من أجل تحقيقه«، ُمعتبًرا أّن »الحلبي صاحب أطول 
المحاكمات ف���ي تاريخ الحركة الوطنية األس���يرة، 
في جريمة ممنهجة وغير مسبوقة، وجهاز القضاء 
اإلس���رائيلي جزء ال يتج���زأ من منظوم���ة االحتالل 
العنصري، حيث في كل مرة ُتعقد جلس���ة لألسير 
الحلبي، ينكش���ف من خاللها حجم تواطؤ واحتيال 
دول���ة االحتالل، فه���ي ال تتوقف عن االس���تهتار 

وتجاوز منظومة القانون الدولي«.

وبّي���ن فروانة أّن »س���لطات االحتالل ما 
زالت تعتق���ل الحلبي داخل س���جونها 
بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة 
لصالح فصائل فلس���طينية، دون وجود 
أي دليل م���ادي أو ثبوت تهمة قانونية 
ضده«، ُمش���يًرا إل���ى أّن »الحلبي تعّرض 
بع���د اعتقال���ه لتحقيٍق ق���اٍس تخلله 
تعذيب جسدي ونفس���ي استمر لمدة 
52 يوًما، وهو يقبع اآلن بمعتقل ريمون 
في ظروف احتجاز صعب���ة ومحروم من 

زيارة عائلته«.
ويوم الخميس الماضي، أّجلت س���لطات 
االحتالل محاكمة األس���ير محمد الحلبي 

للمرة ال�167 على التوالي.
وكان األسير الحلبي يشغل قبل اعتقاله 
منصب مدير مؤّسس���ة الرؤية العالمية األمريكية 
World( Vision( ف���ي قط���اع غ���زة؛ وكان جي���ش 
االحتالل  قد اعتق���ل الحلبي خالل تنقله عبر حاجز 
بيت حانون »إيرز« بتاريخ الخامس عشر من حزيران/ 
يونيو عام 2016، وحتى اللحظة لم تصدر المحكمة 

عليه حكمًا أو دلياًل الدعائها.
والحلبي متزوج وأب لخمس���ة أبناء، ومؤخًرا تم منحه 
الدكتوراة الفخرية من مؤّسسة أكاديمّية في ألمانيا 

لعمله اإلنساني.

دمشق/ االستقالل:
وصفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
أوضاع 73 عائلة فلس���طينية س���ورية مهجرة من 
مخيمات اليرموك، درعا، خان الشيح، وسبينة تقطن 
في مخيم عطاء بريف إدلب الغربي ش���مال سورية 
اإلنساني بالقاس���ي، نتيجة أوضاعهم االقتصادية 
والمعيش���ية المزري���ة في ظل ش���ح المس���اعدات 

اإلغاثية وتخلي األونروا عنهم.

ويعاني قاطنو المخيم- حسب مجموعة العمل- من 
قلة فرص العمل وانتشار البطالة وعدم وجود مورد 
مالي ثاب���ت يقتاتون منه، ما انعك���س بدوره على 
القدرة على تأمين متطلبات الحياة المعيش���ية من 

مأكل ومشرب وغيرها من االحتياجات الضرورية.
كما يش���كو أهالي المخيم من ضيق وصغر مساحة 
البي���وت التي يقطنونها، حيث يس���كن أكثر من 7 

أفراد بمساحة منزل ال يتجاوز 32 إلى 35 م2.

ووفقًا لمجموع���ة العمل فإن مخي���م »عطاء« يؤوي 
نحو 400 عائلة، بينهم 73 عائلة فلسطينية تتوزع 
على 30 أس���رة من مخيم درعا، 19 عائلة من مخيم 
خان الش���يح، 6 أس���ر من مخيم اليرموك، 5 عائالت 
من مخيم سبينة، 4 أسر من بلدة حجيرة والذيابية، 
3 عائالت من مخيم الحس���ينية، 3 أس���ر من مخيم 
خان دنون، عائلتان من منطقة داريا بريف دمشق، 

وعائلة من بلدة الكسوة بريف دمشق.

على غرار حملة أنهار الديك
دعوة إلطالق حملة لإلفراج عن األسير محمد الحلبي

بسبب الفقر وتخلي »أونروا«
73 عائلة فلسطينية بمخيم »عطاء« تواجه أوضاعًا قاسية

غزة/ االستقالل:
أفاد مركز فلسطين لدراسات األسرى، السبت، بأن االحتالل »اإلسرائيلي« يعتقل في 
س����جونه 36 أسيرة فلسطينية، يقبعن في ظروف اعتقالية قاسية، ويتعرضن لكل 

أشكال االنتهاك والتضييق والحرمان من الحقوق األساسية.
وأوضح المركز، في تصريح صحفي اطلعت عليه »االستقالل«، أن األسيرات بحاجة إلى 
جهود حقيقية وجادة من أجل إطالق سراحهن أو تحسين شروط حياتهن على األقل، 

ووقف الهجمة الشرسة التي يتعرضن لها من إدارة السجون.
وقال مدير المركز رياض األش����قر إن حالة التضامن الواس����عة واإلس����ناد الش����عبي 
والفصائل����ي والعمل المميز لناش����طي مواق����ع التواصل االجتماعي والمؤسس����ات 
الحقوقية كان لها تأثير كبير في الضغط على االحتالل إلطالق سراح األسيرة الحامل 

أنهار الديك.
وأضاف »هذا النجاح يمكن البناء عليه في تنفيذ حمالت تضامنية أخرى لمس����اندة 

األسيرات الفلسطينيات والعمل من أجل تحرريهن في أسرع وقت«.
وأش����ار إلى أن االحتالل يس����تهدف النساء بشكل مس����تمر، إذ ال يكاد يمر شهر إال 
وتتعرض ما بين 10 إلى 15 امرأة وفتاة لالعتقال لساعات أو أليام، وخاصة من مدينة 
القدس المحتلة، ومنهن من تعرضن لتحقيق قاٍس ألس����ابيع، عدا عن إصدار أحكام 

قاسية تزيد عن 10 سنوات سجن على 8 منهن.
ولف����ت إلى أن حاالت االعتقال بين النس����اء وصلت ألكثر م����ن 16 ألف حالة منذ عام 
1967، بينه����ن 2500 منذ بداية انتفاضة األقصى في س����بتمبر ع����ام 2000، ما زال 
يعتقل منهن 36 أسيرة يقبعن في سجن الدامون في ظل ظروف قاسية وال إنسانية.

ولفت األشقر إلى وجود أسيرتين تخضعان لالعتقال اإلداري التعسفي وهن بشرى 
جمال الطويل )26 عاًما( من البيرة، المعتقلة منذ نوفمبر 2020، وختام الخطيب )57 

عاًما( من رام الله، وهي ناشطة نسوية.
وأكد األش����قر أن 6 أس����يرات يعانين من ظروف صحية صعبة بسبب اإلهمال الطبي 
في مقدمتهن األس����يرة إس����راء جعابيص )35 عاًما( من القدس، وتعتبر من أصعب 
الحاالت المرضية بين األسيرات، وتحتاج لعدة عمليات جراحية وظيفية مستعجلة، 
وهي معتقلة منذ أكتوبر 2015، واألسيرة نسرين أبو كميل )47 عامًا(، من قطاع غزة، 
وتعاني من دوخة مس����تمرة، ورعشة باألطراف، وضعف في عضلة القلب، ومحكومة 

بالسجن 6 سنوات.
وأفاد األشقر بأن األسيرات يتعرض لجملة من عمليات القمع واالنتهاك للحقوق، مع 
استمرار سياس����ة اقتحام األقسام والغرف بهدف التفتيش والتنغيص، وانتهاك 
خصوصيتهن من خالل تثبيت كاميرات المراقبة في ساحة الفورة والممرات، والتنقل 

بسيارة البوسطة على فترات متقاربة ومتكررة لفرض مزيد من التنكيل بحقهن.
وأشار إلى أن إدارة السجون تماطل في إجراء الفحوصات الطبية الدورية والتشخيصية 
وتوفير األدوية المناس����بة، لألس����يرات المريضات أو الجريحات وال توفر لهن طبيبة 
نسائية مختصة في عيادة السجون، وتماطل في تركيب هاتف عمومي، وتحرمهن 
من التواصل مع العالم الخارجي ومعرفة أخبار عائالتهن، إال من خالل الزيارات النادرة، 
كما تمنع إدخال الكتب الثقافية أو العلمية، وكذلك المشغوالت اليدوية كالمطرزات 

وغيرها.
وطالب مركز فلس����طين بحملة تضامن واس����عة ومس����تمرة لدعم قضية األسيرات 
الفلسطينيات في س����جون االحتالل والمطالبة بوقف معاناتهن وإطالق سراحهن، 

وخاصه األسيرات المريضات وكبار السن وفى مقدمتهن األسيرة الجعابيص.
ودعا المؤسسات الدولية المعنية بشؤون المرأة إلى التدخل لحماية نساء فلسطين 
من جرائم االحتالل وخاصة االعتقال التعسفي دون مبرر قانوني، ووقف االنتهاكات 

التعسفية التي يتعرضن لها في سجون االحتالل.

مركز: 36 أسيرة بظروف 
قاسية في سجون االحتالل
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

اعلن أنا المواطن / خالد اس���ماعيل جمعه ابو سنيده 
ع���ن فق���د هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم )  
410299531(  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعلن أنا المواطن /  حازم  عدنان محمد عبدالله  عن فقد 
هويتي الشخصية التي تحمل رقم )  407695238 (  
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب 

مركز شرطة .

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية    
وزارة احلكم املحلي 

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم  املدن 
مبحافظات غزة ايداع خمطط تف�سيلي لل�سارع رقم )19027(

منطقة تنظيم خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رقم 2021/16 المنعقدة بتاريخ 2021/6/9 عن ايداع المخطط التفصيلي 
لمسار الشارع رقم )19027( بعرض )12( مترًا وارتداد )3( أمتار والمحصور 
بين الشارع رقم )140( والشارع رقم )142( والمار بالقسائم رقم )13-12-

14-15( من القطعة رقم )80( .
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعلي���ه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق ف���ي االراضي واالبنية واالمالك  
االخرى المش���مولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
))وسوف لن يلتفت ال اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((.

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي 

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم  املدن 
مبحافظات غزة بايداع خمطط تف�سيلي لل�سارع رقم )1113( 

وال�سارع رقم )1113A( وال�سارع رقم )1012(
منطقة تنظيم خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظي���م المدن بمحافظات غزة بجلس���تها رقم 
2021/16 المنعق���دة بتاري���خ 2021/6/9م عن ايداع المخطط التفصيلي لمس���ار 
الش���ارع رقم )1113( بع���رض )8( أمتار بدون ارتداد والمحصور بين الش���ارع رقم 
)1057( والش���ارع رقم )10( والش���ارع رقم )1113A( بعرض )6( امتار بدون ارتداد 
والمحصور بين الش���ارع رقم )1113( والشارع رقم )27( ومسار الشارع رقم )1012( 
بع���رض )6(أمتار بدون ارتداد والمحصور بين الش���ارع رقم )1113( والش���ارع رقم 
)27( والمارة بالقسائم  )6-16-17-18-19-23-26-67-69-70-79( من القطعة رقم 
)111( والقس���ائم رقم )137-138-139-143-255-277-315-254-142-251( من 
القطعة رقم )110( والقس���ائم رقم )17-15—36-31-29-28-27-26-25-24-23-

38-39-18-19-21( من القطعة رقم )103( .
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعليه فانه يج���وز لجميع اصحاب الحقوق في االراض���ي واالبنية واالمالك االخرى 
المشمولة بهذا المش���روع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام 
الرس���مي وتقديم االعتراض���ات عليه الى مكتب اللجنة المحلي���ة للبناء والتنظيم 

ببلدية خانيونس. 
))وسوف لن يلتفت الي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية �سمال غزة 

يف الق�سية رقم ) 2021/154 (
يف الطلب رقم ) 2021/329 (
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

المستدعي )المدعي ( / محمد ابراهيم محمد نصار – من سكان غزة – تل 
الهوى – مفترق الدحدوح 

هوية رقم )700445521( وكيله المحامي / بشار محمود القاصوبغلي.
المس���تدعى ضدها )المدعى عليها( / عاي���دة رزق فرح حلزون – مجهولة 

محل االقامة – خارج البالد .
في الدعوى المدنية رقم )2021/154( بداية شمال غزة

في الطلب رقم )2021/329( بداية شمال غزة
الى المس���تدعى ضدها المذكورة أعاله بما أن المستدعي قد أقام عليكم 
الدع���وى المرقومة أعاله وموضوعها تنفيذ عيني اس���تنادا لما يدعيه في 
الئحة دعواه المحفوظة نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى المحكمة حيث 

تحدد لها جلسه بتاريخ 2021/9/21 يوم الثالثاء .
وليكن معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن الحضور سيتم السير حضوريا 

بحقكم في الدعوى المذكورة أعاله وفقا ألحكام القانون .

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 

القاهرة/ االستقالل:
قال المتحدث الرس���مي باس���م الرئاسة المصرية 
بس���ام راضي، الس���بت إنه »خالل األي���ام القادمة 
س���تبدأ المرحلة الثانية من إعمار غ���زة المتعلقة 

باإلنشاءات والتشييد والبناء«.
وأك���د راضي خ���الل حدي���ث ل�«راديو مص���ر«، أن 
»المرحل���ة األولى المتعلق���ة بإزال���ة ركام الحرب 
األخي���رة عل���ى غزة، تم���ت، وهي ضم���ن المبادرة 
المصرية لدعم إعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون 

دوالر«.
وش���دد راضي على أن »هذه المساعدات موجهة 
باألساس للمواطن الفلسطيني لرفع المعاناة عنه 
ومستوى معيش���ته ولمصلحته باألساس وليس 

ألي طرف آخر«.
جاء ذلك خالل استعراضه تفاصيل القمة الثالثية 
التي جمعت الرئيس الفلس���طيني محمود عباس 
وملك األردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي.
وش���دد راضي على أن »هذه القمة هي اس���تمرار 

لجوالت س���ابقة من المش���اورات الحثيثة ما بين 
مصر واألردن وفلسطين«.

وبين أن »القمة اس���تعرضت العمل الحثيث على 

تثبي���ت التهدئة التي تم التوصل إليها في مايو 
الماض���ي بين الفصائ���ل الفلس���طينية في غزة، 
و«إس���رائيل«، والتي كان لمصر دور رئيس���ي في 

التوصل إليها«.
وأشار إلى أنه تم مناقشة »التهدئة الشاملة بكافة 

عناصرها في الضفة و القدس وغزة«.
ونبه إل���ى أن القم���ة »أعادت التأكي���د على ثبات 
الموق���ف المص���ري واألردن���ي تج���اه القضي���ة 
الفلس���طينية وعلى ثوابت الموق���ف العربي بأن 
ح���ل الدولتين ه���و الحل للقضية الفلس���طينية 
والعودة لح���دود عام 1967 و«القدس الش���رقية« 
عاصمة لفلس���طين وعودة جميع الحقوق للشعب 

الفلسطيني«.
ولفت إلى أنه جرى مناقشة »توحيد خطاب الزعماء 
الثالث���ة تجاه المجتم���ع الدولي، ألج���ل فتح أفق 
سياسي ونافذة جديدة بهدف إعادة إحياء عملية 

السالم«.
وكشف بسام راضي أنه »تم االتفاق على أن يكون 
هناك مباحثات وزيارات متبادلة بين األردن ومصر 
وفلس���طين على مس���توى وزراء الخارجية ورؤساء 
األجهزة األمني���ة واالس���تخباراتية لبلورة صيغة 

محددة يتم تفعيلها في خالل الفترة القادمة«.

الرئاسة المصرية: المرحلة الثانية من ملف إعمار غزة ستبدأ خالل األيام القليلة القادمة

غزة/ االستقالل:
قال���ت مص���ادر فلس���طينية مطلعة الس���بت، إن 
قيادة حركة حماس أبلغت الس���فير القطري محمد 
العم���ادي، رفضها التدخل اإلس���رائيلي بأس���ماء 
المس���تفيدين من المنحة القطرية وحذف أعداد 
كبيرة منهم بحج أمنّي���ة واهية، لكنها ال تعارض 

إدخالها.
وذكرت المص���ادر لصحيفة »القدس« المحلية، أنه 
ورغم هذا االعت���راض من جانب حركة حماس على 
هذا التدخل اإلس���رائيلي، وتدقيقه للكش���وفات، 
إال أن الحرك���ة ال تعارض إدخ���ال المنحة وصرفها 

للعائالت المتعففة.
وتش���ير المص���ادر، إل���ى أن جه���از “الش���اباك” 
المس���تفيدين من  اإلسرائيلي تس���لم كشوفات 
المنحة القطرية، ودقق فيها، وحذف ما يصل إلى 
ألفي اسم من المستفيدين، وهو ما أغضب قيادة 

حركة حماس.
وأكدت قيادة حماس، خالل اجتماعها مع الس���فير 
القط���ري الذي وص���ل غزة فجر أم���س الجمعة، أن 
الفعالي���ات الش���عبية عل���ى الحدود ستس���تمر، 
ولن يت���م التراجع عن ذلك حت���ى تحقيق مطالب 
المقاومة كاملة، والمتمثلة في كسر كامل للحصار، 

كما ذكرت المصادر.
واعتبرت قيادة حماس، التس���هيالت اإلسرائيلية 
األخيرة مجرد “أالعيب” وأنها ليس���ت سوى “ذًرا 
للرم���اد ف���ي العي���ون”، وأنه ال رجعة ع���ن مطالب 

المقاومة برفع الحصار كاماًل.
ووفًقا لمصادر إسرائيلية، فإن التسهيالت األخيرة 
لغ���زة، تمت بطلب مصري وبه���دف التخفيف من 
حدة التوتر، فيما قالت مصادر فلسطينية ومصرية 
إن هذه التس���هيالت هدفها محاولة بناء خطوات 
ثقة بين كافة األط���راف للمضي قدًما نحو تهدئة 

شاملة تشمل صفقة تبادل أسرى.

»الشاباك« حذف )2000( اسم
»حماس« تعلن رفضها التدخل »اإلسرائيلي« 

غزة/ االستقالل:بأسماء المستفيدين من المنحة القطرية
فتحت زوارق االحتالل »اإلسرائيلي«، السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة 

تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال غرب قطاع غزة.
وبحس���ب مصادر محلية، فإن إطالق الن���ار لم يوقع أي إصابات، وأن الصيادين 

اضطروا للخروج من المناطق المستهدفة إلى مناطق آمنة قرب الشاطئ.
من جهة ثانية، أعلن اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، الس���بت، عن فقدان 

صيادين اثنين قبالة بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأف���اد الصياد زكريا بكر، بانقطاع االتصال م���ع صيادين اثنين كانا على متن 
قارب صيد قبالة بحر مدينة رفح، وتجري عمليات البحث عنهما على بعد أميال 
بحرية قبالة ش���اطئ المدينة. وأكد أن الصيادين هما عز الدين جودة، ومحمد 
مصلح، من مدين���ة رفح، مضيفا أن هناك تخوفات م���ن قيام بحرية االحتالل 
»اإلس���رائيلي« باعتقالهما. وتالحق زوارق بحرية االحتالل الصيادين بش���كل 
يوم���ي في بحر غزة، وتمنعهم من ممارس���ة مهنة الصيد، وتقوم بإطالق النار 

عليهم وتفتح خراطيم المياه صوبهم واعتقالهم.

االحتالل يستهدف الصيادين ببحر 
غزة وفقدان صيادْين اثنين ببحر رفح
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دولة فل�سطني  
املجل�س االعلى للق�ساء 
حمكمة بداية خانيون�س

يف الطلب رقم 2021/328 يف الق�سية رقم 2020/122
المس���تدعي: ايمن عطوة العبد ابو شاب باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة والده المرحوم عطوة العبد ابو شاب من سكان خانيونس ويحمل هوية 

رقم )410043939(
وكيله المحامي / احمد ابو سعادة 

المستدعى ضده : فؤاد أمين العبد ابو شاب وجميعهم من سكان خانيونس 
– بني سهيال – بجوار المشحمة مجهول محل االقامة .
نوع الدعوى / اثبات شراء وتسليم االرض وتسجيلها 

قيمة الدعوى / 20000 دينار اردني أي عشرون الف دينار اردني 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2020/122
الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
)2020/122( اس���تنادا ال���ى ما يدعي ف���ي الئحة دعواه المرفق لك نس���خة 
منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتض���ى عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما 
م���ن تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 2021/9/22 
لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

أن يسير في دعواه حسب االصول . تحريرا في 2021/9/2م

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

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح املوقرة بغزة فل�سطني
يف الق�سية املدنية رقم 317 / 2021 يف الطلب رقم 1579 / 2021

المس����تدعون/-1 وليد عبد الرحمن عبد الهادي حميد- فلس����طيني ومقيم في دولة 
االمارات العربية المتحدة -2محمد عبد الرحمن عبد الهادي حميد- فلسطيني ومقيم 
في دولة االمارات العربية المتحدة ويحمل هوية رقم/ 931260368 -3ياس����ين عبد 
الرحمن عبد الهادي حميد- فلس����طيني ومقيم ف����ي دولة االمارات العربية المتحدة 
ويحمل هوية رق����م/ -931260392 وكيلهم جميعًا المحامي/ ناصر الدين غس����ان 
إبراهيم مهنا بموجب وكالة عامة صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس����طين في 
دبي بتاري����خ 2020/12/15م وتحمل رقم )13310( -4ناصر عبد الرحمن عبد الهادي 
حميد- من غزة الش����اطئ مفت����رق حميد مقابل صيدلية الزن����ط- وكالؤه المحاميان/ 

محمود محمد منصور وشمسه محمد منصور
المس����تدعى ضدهم/-1 يس����رى عبد الرحمن عبد الهادي حميد- من غزة الش����اطئ 
مفترق حميد مقاب����ل صيدلية الزنط مجهول محل اإلقامة حالي����ًا -2عبد الباري عبد 
الرحمن عبد الهادي حميد- من غزة الش����اطئ مفترق حمي����د مقابل صيدلية الزنط 
مجهول محل اإلقامة حاليًا -3 وسام عبد الهادي عبد الرحمن حميد- من غزة الشاطئ 
مفترق حميد مقابل صيدلية الزنط مجهول محل اإلقامة حاليًا -4احسان عبد الهادي 
عبد الرحمن حميد- من غزة الش����اطئ مفترق حميد مقاب����ل صيدلية الزنط مجهول 
محل اإلقامة حاليًا -5حسام عبد الهادي عبد الرحمن حميد- من غزة الشاطئ مفترق 
حمي����د مقابل صيدلية الزنط مجهول محل اإلقامة حالي����ًا -6محمد عبد الهادي عبد 
الرحمن حميد- من غزة الش����اطئ مفت����رق حميد مقابل صيدلية الزنط مجهول محل 
اإلقامة حاليًا -7ياس����ين عب����د الهادي عبد الرحمن حميد- من غزة الش����اطئ مفترق 
حمي����د مقابل صيدلية الزنط مجهول محل اإلقام����ة حاليًا -8أصيل عبد الهادي عبد 
الرحمن حميد- من غزة الش����اطئ مفت����رق حميد مقابل صيدلية الزنط مجهول محل 
اإلقامة حاليًا -9والء عبد الهادي عبد الرحمن حميد- من غزة الش����اطئ مفترق حميد 
مقاب����ل صيدلية الزنط مجهول محل اإلقام����ة حاليًا -10 آالء عبد الهادي عبد الرحمن 
حميد- من غزة الش����اطئ مفترق حميد مقابل صيدلي����ة الزنط مجهول محل اإلقامة 
حاليًا -11 اس����راء عبد اله����ادي عبد الرحمن حميد - من غزة الش����اطئ مفترق حميد 
مقابل صيدلية الزنط مجهول محل اإلقامة حاليًا -12ياسمين عبد الجواد عبد الحميد 
حميد - من غزة الش����اطئ مفترق حميد مقاب����ل صيدلية الزنط مجهول محل اإلقامة 
حاليًا -13س����هيلة عبد الج����واد عبد الحميد حميد - من غزة الش����اطئ مفترق حميد 

مقابل صيدلية الزنط مجهول محل اإلقامة حاليًا
في الدعوى المدنية رقم 317 / 2021

إلى المس����تدعى ضدهم المذكورين أعاله، بما أن المس����تدعين ق����د أقاموا ضدكم 
القضية رقم 317 / 2021 يطالبونكم فيها بتقسيم األموال المشتركة، استنادًا إلى 
ما يدعونه في الئحة دعواهم المرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها بهذه المذكرة 
لذل����ك يقتضى عليكم الحضور إلى هذه المحكمة للرد على طلب المس����تدعين في 
يوم األربعاء الموافق 2021/9/29م الس����اعة التاسعة صباحًا، كما عليكم أن تودعوا 
ردكم التحريري خالل خمس����ة عش����ر يومًا من تاريخ تبلغكم ه����ذه المذكرة والئحة 
الدعوى والمس����تندات المرفقة معها وأن ترس����لوا نس����خة إلى المستدعين حسب 
عنوانه����م. وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمس����تدعين 

أن يسيروا في دعواهم ويجوز اصدار الحكم بحقكم حضوريًا.حرر في 2021/9/2م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / اأ.  اأكرم اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 1270 / 2014 يف الطلب رقم 2021/1658

المدعي/ ش���فيق غزال حس���ن األشرم- من س���كان غزة منطقة قرقش بجوار 
صيدلية األشرم وكالؤه المحامون/ شرحبيل الزعيم وصابر حجي وريهام داود
المس���تدعى ضده/ أنعام عبد الفتاح رزق حس���ن – غزة أب���راج تل الهوا أبراج 

السعادة )موجودة خارج البالد(
نوع الدعوى: تعويض عن حادث طرق )أضرار مادية(

قيمة الدعوى: 43200 شيكل )ثالثة وأربعون ألف ومائتا شيكل(
جلسة يوم 2018/5/13 تاريخ اإليداع: 2014/6/5  

الحضور: حضر األس���تاذ/ صاب���ر وكيل المدعي – حض���ر المدعى عليه األول 
شخصيًا ولم تحضر المدعى عليها لسبق السير بحقها حضوريًا

باسم الشعب العربي الفلسطيني /// الحك����م ///
حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها/ أنعام عبد الفتاح رزق حسن بأن تدفع 
للمدعي/ ش���فيق غزال حسن األشرم مبلغ وقدره )10250 شيكال( عشرة آالف 
ومائتان وخمسون شيكال، مقابل حقوقه موضوع الدعوى مع تضمين المدعى 

عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل أتعاب محاماة.
قاضي الصلح/ األستاذ نبيل الكباريتي

نبلغك أيتها المس���تدعى ضدها أنه وبتاري���خ 2018/5/13 قد صدر بحقك 
الحكم المذكور وعليه نبلغك بصورة عنه حس���ب األصول حتى يتسنى لكم 
اتخاذ المقتضى القانوني حس���ب األصول قبل أن يصار إلى تنفيذه حس���ب 

األصول. حرر بتاريخ: 2021/9/2م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / االأ�ستاذ اأكرم اأبو ال�سبح

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

اعلن أن���ا المواطنة /  فطوم س���لمان خلي���ل ابو عامر 
ع���ن فق���د هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)947225718(  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعل���ن أنا المواط���ن /   فادي ابراهيم س���المه الجبالي   
ع���ن فق���د هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)803690114  (  فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

الداخل المحتل/ االستقالل:
داهمت ش����رطة االحتالل اإلس����رائيلي الليلة قبل 
الماضية منزل مسنة في الثمانينيات من عمرها، 
وهي تس����كن وحدها ف����ي حي الالتي����ن بالبلدة 
القديمة في مدينة الناصرة بالداخل الفلسطيني 

المحتل.

وحسب موقع »عرب48« فإن قوات االحتالل عاثت 
الفساد والخراب في المنزل.

وفي التفاصيل، فإن المنزل تعود ملكيته للطيفة 
س����يالوي )82 عام����ا(، وهي تحمل ش����هادة بأنها 
ضريرة بسبب ضعف بصرها، وتسكن في منزلها 

الكائن في حي الالتين )السوق( منذ 56 عاما.

ويواجه فلسطينيو الداخل تصاعًدا في سياسات 
الهدم والمصادرة للمنازل والمقدسات بزعم البناء 
غير المرخص تارة وضمن تطبيق قانون االستيالء 
على أمالك الغائبين تارة أخرى، في مخطط تحاول 
»إس����رائيل« من خالله وقف توسع الفلسطينيين 

بأراضي ال�48.

الناصرة: شرطة االحتالل تعيث خرابًا بمنزل مسنة بالثمانينات

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة السبت، عن تسجيل 14 حالة وفاة و1585 إصابة 
جديدة بفي���روس »كورونا« بعد فحص 6842 عينة في الضفة الغربية المحتلة 

وقطاع غزة، وتعافي 1080 حالة جديدة خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة في تقرير يومي للحالة الوبائية وصل »االستقالل« نسخة عنه، 
أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس، بينها 9 حاالت في قطاع 

غزة، و3 حاالت في طولكرم، وحالة في جنين وأخرى في نابلس.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التال���ي: »طولكرم 121، 
قلقيلية 47، نابلس 193، سلفيت 42، جنين 76، رام الله والبيرة 53، طوباس 8، 

أريحا واألغوار 5، ضواحي القدس 6، بيت لحم 8، الخليل 8، وقطاع غزة 1018«.
وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس »كورونا« في فلسطين بلغت 92 %، فيما 
بلغت نسبة اإلصابات النشطة 7% ونسبة الوفيات 1,0% من مجمل اإلصابات.

وأضاف���ت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التال���ي: »طولكرم 136، 
قلقيلية 45، نابلس 169، سلفيت 28، جنين 64، رام الله والبيرة 59، طوباس 25، 

أريحا واألغوار 1، ضواحي القدس 3، بيت لحم 6، الخليل 44، وقطاع غزة 500«.
وزيرة الصحة إلى وج���ود 52 مريًضا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في 
مراكز وأقس���ام »كورونا« في المستش���فيات في الضفة 149 مريًضا، بينهم 8 

مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي.
وفيم���ا يخص المواطنين الذين تلقوا الطعوم���ات المضادة للفيروس، فقد بلغ 
عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,087,037، بينهم 466,348 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

»كورونا«: 14 وفاة و1585 
إصابة جديدة في الضفة وغزة

غزة/ االستقالل:
طالب���ت اللجنة المش���تركة لالجئي���ن إدارة وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »األونروا« باستيعاب 

معلمي مياومة بداًل من المعلمين المصابين بكورونا.
وقالت اللجنة في بياٍن لها السبت، إّنها تتابع بقلٍق شديد 
حالة الفوضى التي تس���ببت بها إدارة األونروا بتعمدها 
الواضح عدم س���د الفراغات لمئات المعلمين والمعلمات 
المتغيبين عن مدارس���هم بس���بب إصابته���م بجائحة 
كورونا، موضحًة أّن ذلك األمر تسبب بانعكاسات سلبية 

ومدمرة على المسيرة التعليمية ومستقبل الطلبة.
وحّمل���ت اللجن���ة إدارة األونروا المس���ؤولية الكاملة عما 
وصلت له المدارس من فوضى وحالة عدم اس���تقرار في 

الدراس���ة آلالف الطلبة، في ظل اس���تمرار اإلدارة بعدم 
إرس���ال معلمي مياوم���ة بداًل من المعلمي���ن المصابين 
والمخالطي���ن وال���ذي بل���غ عددهم حوال���ي 308 معلم 
ومعلمة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، علمًا بأن دائرة 
الصحة في األونروا تمنح المعلم المصاب 10 أيام إجازة 

مرضية، وكذلك المخالط.
وشّددت اللجنة على ضرورة اتخاذ إدارة األونروا إجراءات 
عاجلة باستيعاب مئات معلمي المياومة من أجل إحداث 
حالة اس���تقرار في المس���يرة التعليمية، وتعويضًا عن 
مئات المعلم���ات والمعلمين المصابي���ن بالكورونا، بما 
يس���اهم ذلك في انتظام العملية التعليمية والحفاظ 
علي جودة التعليم، خصوصًا وأن استمرار غياب المئات 

من المعلمين يؤثر سلبيًا على تحصيل الطالب.
وأّكدت اللجنة أّنها س���تواصل الضغط على إدارة األونروا 
ودائرة التعليم فيها لس���رعة س���د الش���واغر بمعلمي 
مياوم���ة، وعدم ترك أي فراغات في الحصص الدراس���ية 
تؤثر على التحصيل العلمي، خصوصًا وأن العام الماضي 
تس���ببت جائح���ة كورونا في ح���دوث إرب���اك كبير على 
العملية التعليمية، وفترة غياب طويلة للطلبة أثرت على 

تحصيلهم العلمي.
ودعت اللجنة المش���تركة لالجئين جمي���ع الجهات إلى 
التدخ���ل العاج���ل للضغط عل���ى إدارة األون���روا للقيام 
بمسؤولياتها في الحفاظ على المسيرة التعليمية واتخاذ 

اإلجراءات المناسبة لمنع االخالل بالمسيرة التعليمية.

بداًل من المصابين بـ »كورونا«
اللجنة المشتركة لالجئين تطالب »أونروا« باستيعاب معلمي مياومة

نابلس/ االستقالل:
أّكد اجتماع ضم ممثلين عن نقابات مهنية ومؤّسسات 
المجتمع المدني، وتجمع عائالت في نابلس، الس���بت، 
على »رفض مبدأ تعيين رئيس وأعضاء لمجلس بلدي 

نابلس من قبل الحكومة«.
���ر المجتمعون عن  وفي بي���اٍن أعق���ب االجتم���اع، عبَّ
»رفضهم لهذا التعيين«، ُمطالبين »بالبدء في إجراءات 
التحضي���ر لالنتخابات المحلّية مع تحديد الموعد دون 

أي تأخير أو مماطلة«.
كما دعا المجتمعون »مؤّسس���ات ومكونات نابلس إلى 
العمل المشترك وتوحيد الجهود للنهوض بالمدينة 
وإعادته���ا إل���ى مكانته���ا المرموقة، م���ع التأكيد أّن 
ه���ذا االجتماع مفتوح لكافة مؤّسس���ات البلد الفاعلة 

لالنضمام إلى هذه الجهود«.
صباح أم���س، جرى تعليق يافط���ات على مبنى بلدية 
نابلس، تضمن���ت موقًفا رافًضا لتعيي���ن لجنة إلدارة 

البلدي���ة دون انتخاب���ات، حيث جرى مؤخ���ًرا تعيين 
المهندس إياد خلف رئيًس���ا لبلدية نابلس، وعضوية 
كل م���ن محمود الخليلي وأنيس س���ويدان وكمال أبو 
ش���قدم وبش���ار الصيفي ود. رامز دويكات وم. وجدي 
الكخن لحين إجراء االنتخابات البلدية قبل نهاية العام.

وتس���ّلمت لجنة إدارة بلدية نابلس الجديدة المعينة 
من الحكومة، السبت، مهام عملها رسمًيا ضمن مراسم 

جرت في قاعة االجتماعات بمبنى البلدية.

نابلس: مجتمعون يؤكدون رفضهم تعيين لجنة تدير البلدية دون انتخابات
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رئي���س الوزراء الصهيوني المجرم نفتالي بينت وفي لقائه بقادة منظمات يهودية امريكية اول 
امس الجمعة قال أنه س���يتخذ خطوات لخفض الصراع مع الفلسطينيين، وفقا لموقع أكسيوس 
األمريكي اإلخباري, وحاول بينيت التقليل من أهمية لقاء بيني غانتس برئيس الس���لطة محمود 
عباس، مس���تبعدا إجراء مباحثات سالم مع الفلسطينيين، وفي تعبير غريب شبه بينيت الصراع 
الفلسطيني اإلس���رائيلي بحوادث المرور، قائال إن من المستحيل القضاء عليها تماما، لكن “من 
الممكن اتخاذ خطوات لتقليل المش���كلة”, وهو يدرك ان الصراع الفلس���طيني االسرائيلي هو 
ص���راع حضارات وه���و ممتد وال يمكن ان يتوقف اال بزوال االحتالل عن ارضنا ومقدس���اتنا, لكن 
نفتالي بينت اراد ان يعطي تصورا اخر للصراع الفلسطيني االسرائيلي ألجل التبخيس من نضال 
شعبنا وتضحياته الجسام, وقدرته على التمسك بثوابته وعدم التراجع عن مطالبه العادلة بنيل 
حريته واس���تقالله, وهو صراع ارادة ال يمكن تشبيهه بحوادث المرور, الن االشتباك والتصعيد 
مع االحتالل هو االصل, واالس���تثناء ان يتم تهميش الصراع, والدخول في حالة تهدئة, فطالما 
ان هناك احتالال جاثمًا فوق صدورنا, سيبقى الصراع قائما ومحتدما ال يهدأ مهما كانت عواقبه, 
فاالحتالل لن ينعم باألمن واالس���تقرار, اال عندما ينعم به شعبنا الفلسطيني الذي ينشد حريته 

واستقالله وسينتزعها انتزاعا من بين انياب االحتالل مهما كان الثمن. 
يبدو ان »اسرائيل« ال تريد ان تفهم حقيقة الصراع بيننا كفلسطينيين وبينها, وانه صراع وجود 
ولي���س صراع حدود, وهى تحاول ان تقنع نفس���ها انها هي المتحكمة في طبيعة هذا الصراع, 
وانها تس���تطيع ان تعطي او تمنع كيفما تش���اء ووقتما تش���اء, وان التطبيع بينها وبين الدول 
العربية فرض على الفلسطينيين واقعا جديدا بحيث يمكن ان يقبلوا بما تمنحه لهم »اسرائيل« 
مرغمين, كما ان مس���اندة االدارة االمريكية المطلقة لها, وانحياز المجتمع الدولي ومؤسس���اته 
»إلس���رائيل« يمثل حصن امان لها لتمارس سياستها بالش���كل الذي تريد, وهى في مأمن من 
الحس���اب والمالحقة القانونية, ولعل هذا يصلح ان كانت الس���لطة هي الطرف االخر المتصارع 
مع االحتالل, الن الس���لطة جزء من النظام العربي المترهل الذي يلهث وراء »اسرائيل« ويلتمس 
رضاها, اما ان كان الطرف االخر هي المقاومة الفلس���طينية فعلى »اسرائيل« ان تعيد تفكيرها 
الف مرة, وعليها ان تدرك ان فصائل المقاومة ال تفكر بمنطق السلطة االستسالمي, وانها قادرة 
على ادامة الصراع مع االحتالل الصهيوني, ومش���اغلته بشكل دائم وفق استراتيجية المقاومة 
الهادفة الى انهاك العدو, واستنزافه وارباكه بتعدد جبهات مقاومته حتى تتشتت قوته, وحتى 
تتزل���زل جبهته الداخلي���ة, وتمارس ضغوطها على الحكوم���ة الصهيونية للبحث عن مخرج من 

االزمات التي تالحقها وتعصف بها وتضعف تماسكها وتحدث تصدعا في دواخلها.    
الصراع ممتد وقائم مع هذا االحتالل الصهيوني الى ان ينتزع الفلسطينيون حقوقهم, نفتالي 
بينيت ش���دد على أنه ال يريد إعطاء الفلسطينيين انطباعا بقدوم انفراجة سياسية، حيث أشارا 
إلى أنه “عندما ال تحدث، يمكن أن تؤدي خيبة األمل إلى عواقب سلبية”, واذا كان بينت يعتقد 
انه بمجرد تقديم بعض التسهيالت االنسانية للفلسطينيين وان يقوم بفتح المعابر يمكن ان 
يضمن االمن واالمان له ولشعبه فهو واهم, قضيتنا لم تكن ولن تكون يوما مجرد قضية انسانية 
تهدف فقط لتحسين حياة الفلسطينيين وظروفهم االقتصادية والمعيشية, قضيتنا قضية 
ارض محتلة من االعداء, وعلى الغزاة المحتلين ان يخرجوا منها حتى نستعيدها كلها, وهذا هو 
الوعي الذي نراهن عليه دائما, وعي شعبنا الفلسطيني بحقيقة الصراع مع هذا المحتل الغاصب, 
وان فلسطين ال تتسع لشعبين, وانها من نهرها لبحرها هي ملك للفلسطينيين ولن يتخلوا عن 
شير واحد منها, وصراعنا مع المحتل ليس كحوادث المرور العابرة, انما هو صراع مستمر, وطويل, 

وشاق, وصعب, وممتد, الى ان نصل الى النهاية.  

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
.. هل يشبه حوادث المرور؟!

رأي

لم يع����رف التاريخ دولة اعتم����دت في بقائها على دول����ة أخرى مثلما 
تعتمد إسرائيل في بقائها على أميركا، وهو ما خطط له قادة المشروع 
الصهيوني األوائل حين فكروا في وسائل حماية دولتهم بعد إقامتها 
في منطقة ستكون معادية لها بصفتها مشروعا استيطانيا مغتصبا 
ألرض ش����عب عربي مسلم، وتهديدا مس����تقبليا للمنطقة بأسرها، وأن 
مصيرها قد ال يكون خيرا من مصير الصليبين الذين لبثوا في المنطقة 
مائتي عام انته����ت بخلعهم منها . وفي البداي����ة أوهمت انتصارات 
إسرائيل الس����ريعة السهلة القليلة التكاليف بإمكانية اعتمادها على 
ذاتها مكتفية بالمس����اندة األميركية السياس����ية والدبلوماس����ية في 

المحافل الدولية، وبالسالح األميركي المبيع أو المعطى لها مجانا .
ومن أمثلة المس����اندة السياس����ية والدبلوماس����ية المهمة منع أميركا 
تنفيذ قرار مجلس األم����ن 242 الذي صدر في نوفمبر 1967 والقاضي 
بانسحاب إس����رائيل من األراضي العربية التي احتلتها في يونيو من 
ذل����ك العام . وكانت ح����رب أكتوبر 1973 الكاش����ف الموضح لحقيقة 
على من تعتمد إس����رائيل عسكريا في بقائها، فلوال التدخل األميركي 
المباش����ر في تلك الحرب إل����ى جانبها، واإلمداد المتدفق من الس����الح 
عليها لطردتها القوات المصرية من س����يناء وغزة، والقوات الس����ورية 
من الجوالن ويومئذ أطلقت جولدا مائير رئيسة وزرائها عبارتها الدالة: 

“وضح أن أميركا ليست صديقنا هي إلهنا”.
 ويأتي االنس����حاب األميركي من أفغانستان كاش����فا مضيئا لحقيقة 
اعتماد إس����رائيل على أميركا في حمايتها وبقائها. تجلى رعبها عنيفا 
من هذا االنس����حاب، مخلوطا بقلق كثيف متوج����س من أن يتكرر في 
العراق وفي سوريا، وتمزج هذا القلق بالفزع من اتساع النفوذ اإليراني 
ف����ي البلدين. وفي توقح بليد يحذر يوس����ي كوهين رئيس الموس����اد 
المنصرف من ترس����يخ النفوذ العس����كري اإليراني ف����ي “منطقتنا” 

في حال االنس����حاب األميركي خاص����ة من الع����راق. كوهين المهاجر 
المس����توطن المغتصب يحس����ب نفس����ه من المنطقة، وإيران الدولة 
المسلمة وأمة اآلالف الخمسة من السنين ال حق لها في أي نفوذ فيها 
. يج����ب أن تكون دولة معزولة منبوذة مغضوبا عليها من جيرانها ومن 
كل العالم، والسياس����ة الحصيفة المصيبة توجب حشد الدول العربية 

المعتدلة في صف إسرائيل وأميركا لمجابهة إيران في كل ميدان.
ومن العجائب المثيرة س����رعة تعري ضعف إس����رائيل عسكريا حالما 
تجابهها ق����وة أخرى مهما صغرت . حدث هذا ف����ي جنوب لبنان أمام 
حزب الل����ه، وفي غزة أمام المقاومة الفلس����طينية، وفي الحرب األخيرة 
تخصيص����ا . وفي أثناء هذه الحرب س����ارعت أميركا بإمداد إس����رائيل 
بأس����لحة ب 735 ملي����ون دوالر، منها قنابل دقيق����ة كأن القنابل التي 
تملكه����ا قبل الحرب ليس����ت دقيقة، وتنحرف في عن����اد عن الهدف 

الموجهة إليه.
وكانت إس����رائيل أول من طلب وقف القتال. فما مصيرها لو واجهتها 
قوة كبيرة مصممة على قتالها ؟! ويبقى اإلس����ناد األميركي السياسي 
والدبلوماسي في أهمية اإلسناد العسكري، ولعله يفوقه تأثيرا لكثرة 
الحاجة إليه. ما كان إلسرائيل أن تطبع عالقاتها علنا مع أربع دول عربية 
في عام واحد لوال خضوع هذه الدول ألميركا، وهوس حكامها المحموم 

بإرضائها الذي يؤمن بقاء حكمهم المرفوض إجماال من شعوبهم .
وتمتن عليهم إسرائيل بأنها تجلب لهم الشرعية من أميركا، فليردوا 
لها الجميل الذي تحدد هي مواصفاته ومداه. وما هو بغريب وال مباغت 
ما ورد ف����ي تقرير لموقع صحيفة “تايمز أوف إس����رائيل” في ش����أن 
تحذير مس����ئولين في الحكومة اإلس����رائيلية الحالية إلدارة بايدن من 
اإلسراف في انتقاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد 
الس����عودي محمد بن سلمان في قضايا حقوق اإلنسان ؛ لكون االثنين 

عنصري����ن فعالين في التعاون مع إس����رائيل . وكبرت حاجة محمد بن 
س����لمان لها عقب جريمة قتل خاش����قجي ِقتلة بشعة تجمعت األدلة 
على أنه أمر بها، فاس����تغاث بها، بإس����رائيل، لوقايت����ه من ردة الفعل 
األميركي، فأغاثته، وبرأه ترامب، واس����توجبه أن يدفع لها ثمن التبرئة 
الذي رأينا بعض صوره العلنية، ونتخيل بعض صوره الس����رية، ويبقى 

الكثير الجامح عن تخيلنا.
وحماية إلس����رائيل وإبقاء عليه����ا، عومت إدارة بايدن س����لطة عباس، 
فتنفس����ت الحياة ونفشت ريشها بعد أن كادت تشهق شهقة الموت 
عقب حرب مايو في غزة، ومقتل نزار بنات، وما س����بقهما من تراكمات 
االس����تياء الش����عبي الفلس����طيني منها. وهكذا هي أميركا إلسرائيل: 
متعهد لبقائها ولو على حس����اب المصالح األميركية األولية. انسحبت 
من أفغانستان خاس����رة مدحورة مذمومة تجنبا لتوالي التكاليف التي 
قال بايدن في خطاب تبرير االنس����حاب إنها مالي����ا كانت 300 مليون 
دوالر يوميا . وإسرائيل تحذرها من االنسحاب من العراق ومن المنطقة 

لما فيه من تهديد لبقائها وبقاء حلفائها من العرب الضالين.
وما زالت أميركا تؤثر مصلحة إس����رائيل عل����ى مصلحتها الوطنية، وقد 
تتبدل ه����ذه المعادلة المجحفة الغريب����ة إذا واجهت أميركا من يرفع 
تكلفته����ا أرواحا وأمواال أميركية، س����اعتها س����تضطر أمي����ركا للقول 
إلس����رائيل: “يا روح ما بعدك روح”، فينفتح الباب على تهديد مصيري 
حاسم لبقاء إسرائيل، وعين كثيرين من أعدائها الجادين في عداوتها 
تتركز اآلن على نجاح تجربة طالبان في طرد أميركا، وإمكانية تنفيذها 
في المنطقة العربية على إس����رائيل التي تزع����م باطال أنها جزء منها، 
وال اس����تثناء في التاريخ للمعتدين من االندحار والزوال، هذه متوالية 
أزلية يحددها قول الله _تعالى _ في محكم تنزيله: “… إن الله ال يحب 

المعتدين”، ومن ال يحبه الله يعاقبه وال ينصره.

حرك���ة غير عادي���ة وملفتة للنظر وتدخ���ل كبير في ملف 
تب���ادل االس���رى بين حم���اس واالحت���الل الصهيوني بدأ 
يتح���رك فيها رأس الهرم في مصر عبد الفتاح السيس���ي 
على أمل ان ينجز الملف ظانا أن الوصول الى صفقة تبادل 
قد يحق���ق هدوءًا بين المقاومة واالحتالل خالل فترة والية 
بايدن الرئيس االمريك���ي والذي يرى بضرورة تحقيق هذا 
الهدوء خالل فترة حكمه بع���د إن وصل الى قناعة أن ربط 
الملفات بعضها ببعض غير ممكن, ويبدو ان هذه القناعة 
كان���ت على طاولة البح���ث بين بنيت وباي���دن خالل اللقاء 

بينهما في واشنطن. 
هذه القناعة التي رس���خت في ذهن بايدن وقد يكون اقنع 
بينت بها جعل الخط الساخن بين بايدن والسيسي يعمل 
وفيه طلب بايدن من السيسي للعمل على تحقيق صفقة 

تب���ادل بين المقاوم���ة واالحتالل وعليه ان يقوم بنفس���ه 
للتحرك في ه���ذا الملف إلنجاز صفقة بعد ان اقتنع بينت 

بوجهة نظر االدارة األمريكية. 
لقاء السيس���ي وبينت س���يركز على الوص���ول إلى تحقيق 
صفقة تبادل وحديث االعالم الصهيوني عن حدوث تقدم 
في ملف الصفقة جاء بناء على تولي السيسي ملف الصفقة 
بنفسه هو صحيح، وحديث حماس ان ملف الصفقة يراوح 
مكان���ة هو ايضا صحيح وال يوج���د تقدم في ملف الصفقة 
حتى االن عل���ى أرض الواقع، ولكن انخراط السيس���ي بكل 
قوة في مل���ف الصفقة بناء على الرغب���ة االمريكية وقناعة 

االحتالل بأن ربط الملفات لن يحقق هدوءًا.
 حم���اس قدمت ما تريد وما تس���عى لتحقيقه ولكن اصرار 
االحتالل على رب���ط الملفات كان يعي���ق التقدم باإلضافة 

الى المماطلة والتسويف، اليوم انتهت مشكلة الربط وبات 
ملف االس���رى منفصال ومحاولة الجان���ب المصري الدخول 
الى ملف األس���رى بهذه القوة ه���و لقناعة الجانب المصري 
أن المعطل للصفقة هو االحت���الل، وعندما اقتنع االحتالل 
بفصل الملفات جعل الجانب المصري يتدخل بهذه القوة. 
نعم قد يش���هد لقاء السيس���ي وبنيت ف���ي القاهرة احراز 
تقدم، هذا التقدم قد يك���ون بداية اقناع حماس للحديث 
ف���ي صفقة تب���ادل حقيقي���ة وهي ال تمانع ف���ي ذلك ألن 

المشكلة ليست عند حماس المشكلة لدى االحتالل. 
نعم نح���ن على اب���واب مرحلة جديدة وحدي���ث جدي في 
صفقة تبادل أسرى ثانية تقودها المقاومة برعاية مصرية 
نأم���ل ان تتحقق  فبها قد يحدث ه���دوء ولو قليل ما التزم 

االحتالل.

ال بقاء لـ »إسرائيل« دون حماية أميركا

هل نحن على أبواب صفقة تبادل جديدة؟ 

بقلم: حماد صبح

بقلم: مصطفى الصواف

ما من ش����ٍك أبدًا في أن السياس����ة األمريكية في الش����رق الوسط قد تغيرت، ولم 
تعد سياس����تها التقليدية التي ُعرفت بها هي الس����ائدة في المنطقة، فهناك 
متغيراٌت يس����هل رصدها ويصعب إنكارها، وكلها تشير إلى تغيٍر ما في ذهنية 
اإلدارة األمريكية تجاه أكثر من منطقة في العالم، وتجاه منطقة الش����رق األوسط 
بصورٍة خاصٍة، وتجاه القضية الفلس����طينية والعالقة مع الكيان الصهيوني على 

وجه التحديد.
لكن األم����ر يبقى محيرًا ومقلق����ًا، وال يبعث على الراحة واالطمئن����ان، إذ ال يمكننا 
الحكم بس����هولة على جدي����ة المتغيرات األمريكية ومصداقيته����ا، وما إذا كانت 
حقيقي����ة أم زائفة، ودائمة أو مؤقتة، وهل ه����ي لتجاوز أزمة واالنتقال إلى مرحلٍة 
جدي����دٍة، يتم فيها إعادة ترتيب األوراق ورس����م السياس����ات، وتنظيم العالقات 
وتحديد األولويات، أم هي سياس����ة جديدة فرضتها المرحلة الراهنة وتحدياتها 
الجدي����دة ومفاهيمها المختلف����ة، خاصًة بعد االتفاق مع حرك����ة طالبان، وتنفيذ 
االنس����حاب الكامل من أفغانس����تان، مع ما رافق عملية الخروج من مظاهر سلبية 

ومشاهد مؤذية للصورة النمطية األمريكية.
ال يمك����ن أن نعزو المتغي����رات األمريكية الحادثة للرئي����س األمريكي جو بايدن، 
وإن كان ه����و الذي يجاهر بها ويص����ر على تنفيذها، أو أنه����ا نتيجة فوز الحزب 
الديمقراطي وس����يطرته على مجلسي الشيوخ والنواب، ذلك أن قطاعًا غير بسيط 
من أعضاء المجلسين من الحزب الجمهوري، يؤيدون قرارات الرئيس أو يسكتون 
عنها وال يعارضونها، س����واء تلك التي تتعلق بوج����وب وقف الحرب على اليمن، 
ورفع الحصار عنه، وتمكينه من تقرير مصيره بنفس����ه، ومن����ع إمداد الدول التي 

تشارك في قصفه وحصاره باألسلحة والذخائر والمعدات القتالية.
 لك����ن التغييرات األكبر في السياس����ة األمريكية في الش����رق األوس����ط، واألكثر 
وضوحًا وتأثيرًا، هي تلك التي تتعلق بالقضية الفلسطينية والكيان الصهيوني، 
فاإلدارة األمريكية كان لها كلمتها في حرب »س����يف القدس«، ومارس رئيس����ها 
جو بايدن ضغوطًا ش����ديدة ومباش����رة على الحكومة اإلس����رائيلية، وألزمها بوقف 
عدوانها على قطاع غزة، والتخفيف من معاناة س����كان القدس والبلدات العربية، 
واإلحسان إلى سكان حي الشيخ جراح ومعاملتهم بكرامة، وعدم التضييق عليهم 
وطرده����م من بيوتهم، ورفض االحت����كام إلى القوانين والمحاك����م المنحازة إلى 
المس����توطنين، والتي تحكم لصالحهم رغم غياب الحجة وبطالن الدليل، وضعف 
المرجعية القانوني����ة. وزاد األمر غرابًة انعقاد القم����ة العربية الثالثية، المصرية 
األردني����ة الفلس����طينية في القاهرة، والتي بدت بال ش����ك  أمرًا رئاس����يًا أمريكيًا، 
وتكليفًا مباش����رًا للمسؤولين الثالثة، باإلشراف المباش����ر على إدارة ملف العالقة 
مع الحكومة اإلسرائيلية، وإدارة العالقة مع السلطة الحاكمة في قطاع غزة »حركة 
حماس«، ومتابعة ش����ؤون القطاع االقتصادية وحاجات س����كانه اإلنسانية، فيما 
يبدو أنه تسييل للقرارات وتنفيذ مباشر وسريع لها، إذ على الفور فتحت المعابر 
اإلسرائيلية التي تربط قطاع غزة باألرض المحتلة، ودخلت بضائع ومعدات وسلع 

بكمياٍت كبيرة، وقد كان الكثير منها ممنوعًا من الدخول.
ال تخفي اإلدارة األمريكية على لس����ان رئيسها جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني 
بلينكين، خاصًة بعد انس����حابها المريع من أفغانس����تان، أنها تريد من األطراف 
الثالث����ة الفاعلة ف����ي المنطقة والت����ي التقت ف����ي القاهرة، إضاف����ًة إلى الكيان 

الصهيوني ودولة قطر، فرض تهدئة في قطاع غزة وضمان استمرارها، وتحسين 
ش����روط عيش الس����كان، وتس����هيل إدخال المنحة القطرية، وأموال المؤسسات 
الدولية، على أن تتزامن مع تهدئة ملموس����ة في الضف����ة الغربية، يطمئن فيها 
س����كانها، ويرتاح فيها أهلها، ويش����عرون بحرية العمل والبناء، والزيارة والتنقل 

والصالة، ويأمنون على بيوتهم وممتلكاتهم، وأرضهم وحياتهم.
وف����ي الوقت نفس����ه تطلب من األط����راف األربعة تطمين الحكومة اإلس����رائيلية 
والتخفيف عنها، بالضغط على األطراف الفلسطينية كلها لوقف مختلف أشكال 
العنف، وإنهاء المس����يرات الشعبية وفعاليات اإلرباك الليلي المستمرة، وتيسير 
عقد صفقة تبادل أسرى بين الطرفين، لضمان عودة الجنود اإلسرائيليين األسرى 
إلى ذويهم، أو اس����تالم رفاتهم تمهيدًا لدفنه����م ومعرفة قبورهم، إال أن اإلدارة 
األمريكية التي تمارس ضغوطًا على القوى العربية الفاعلة لتسهيل عقد صفقة 
التب����ادل، فإنها تمارس ضغوطًا أخرى على الجانب اإلس����رائيلي لالس����تجابة إلى 
بعض الش����روط التي يطرحها الفلسطينيون، واحترام االتفاقيات الموقعة سابقًا 

وااللتزام ببنودها.
تتزامن المطالب األمريكية المباش����رة من األطراف الخمس����ة الرئيسة، مع وجوب 
العمل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، وتحسين أدائها، وفرض احترامها 
وتقديره����ا، ومنحها الدور المنوط بها، والتوقف عن كل ما من ش����أنه المس����اس 
بهيبتها، أو التقليل من احترامها، أو إضعاف دورها، ولعل اللقاء الذي جمع رئيس 
السلطة الفلس����طينية محمود عباس بوزير الحرب اإلسرائيلي بيني غانتس، في 
مق����ر المقاطعة بمدينة رام الله، والذي تمخض عن منح الس����لطة الفلس����طينية 

قرضًا طويل المدى بفائدٍة منخفضٍة، وتسهيل تحويل أموال المقاصة الضريبية 
إليه����ا، يصب في هذا االتجاه الذي دعت إلي����ه اإلدارة األمريكية، خاصًة بعد ورود 
العديد من اإلش����ارات الخطرة التي تحذر من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية 
مالي����ًا، وعجزها عن دف����ع رواتب الموظفي����ن والعاملين، والتوقف عن تش����غيل 
المؤسس����ات واإلدارات والهيئ����ات العامة. ومن جابنها ب����دأت اإلدارة األمريكية، 
إلى جانب تش����غيل القنصلية األمريكية في ش����رق القدس، ومباشرتها تقديم 
الخدمات القنصلية للفلسطينيين، بإعادة تمويل ودعم المؤسسات الفلسطينية، 
الصحي����ة والثقافية والمدني����ة، وعمدت إلى عقد اتفاٍق جديٍد م����ع إدارة األونروا، 
إلعادة دعم المؤسسة ودفع الحصص األمريكية بانتظام، ويبدو أنها بصدد زيادة 
دعم المؤسسة األمنية الفلسطينية، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الشعبية 

والمدنية، خاصًة الصحية والتعليمية منها.
هي سياس����ٌة أمريكيٌة جديدٌة ال شك في ذلك، وهي سياسٌة ضاغطة على الكيان 
الصهيون����ي، وعلى بعض األنظمة العربية التي تش����ارك في فرض الحصار على 
قطاع غزة أو تس����اهم في إدارته، ويبدو منها أنها تريد خلق حالة من االس����ترخاء 
الفلس����طيني، وصناعة أجواء من الهدوء واالس����تقرار، ومناخاٍت مناس����بة للعمل 
والبن����اء والتجارة واالس����تيراد، ولكن الس����ؤال األهم يبقى مطروح����ًا بقوٍة، وماثاًل 
بصراح����ٍة وقل����ق، لماذا ومن المس����تفيد من هذه السياس����ة، وم����اذا تريد اإلدارة 
األمريكي����ة، وماذا تخطط، وهل هي قلقة على الفلس����طينيين وتعمل لصالحهم 
والتخفيف عنه����م، أم أنها قلقة على الكيان الصهيوني الذي يخطئ ويخس����ر، 

ويتناقض ويتعثر.؟!

بقلم: م�صطفى اللداويالسياسة األمريكية الجديدة في الشرق األوسط حقيقة أم سراب؟!
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اعلن أن���ا المواط���ن /   ابراهيم نعم���ان حمدي 
ش���ملخ عن فقد هويتي الشخصية التي تحمل 
رق���م )407992114  (  فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .
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اعلن أنا المواطن / خلي���ل مصطفى علي صادق 
عن فقد هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802857292(  فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعلن أنا المواطنة /  س���ها وليد عزمي ش���هاب 
عن فقد هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)900649757  (  فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعلن أنا المواطن /  حس���ن زياد حسن ابو شمالة  
عن فقد هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803851492(  فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعل���ن أن���ا المواطنة /  ميس���اء محم���د احمد ابو 
م���ر  عن فق���د هويتي الش���خصية التي تحمل 
رقم )803616891(  فعل���ى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعل���ن أنا المواطن /  محمود صالح صالح ش���كور 
عن فقد هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800438118(  فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعل���ن أن���ا المواط���ن /  عدنان ابراهيم حس���ين 
عاب���د  عن فقد هويتي الش���خصية التي تحمل 
رقم )953775467(  فعل���ى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعل���ن أنا المواطنة /  نجاح عي���د الحميد محمود 
الش���اعر عن فقد هويتي الشخصية التي تحمل 
رق���م )803193192 )  فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة االقتصاد في رام الله إن فلس���طين ومصر اتفقتا على 
آليات لزيارة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومأسسة العالقة 
االقتصادية والتجارية بينهما من خالل إنشاء اللجنة االقتصادية 
الفلس���طينية المصرية، والتعاون في تنمية المناطق الصناعية 

الفلسطينية.
وأضاف���ت في بيان الس���بت، أن ذلك جاء تتويًج���ا لثمرة اللقاءات 
التي عقدها وزير االقتصاد الوطني خالد العس���يلي في العاصمة 
المصرية القاهرة على هامش ترؤسه وفد فلسطين في اجتماعات 

المجلس االقتصادي واالجتماعي في جامعة الدول العربية.
وبحث العس���يلي مع وزيرة التجارة والصناع���ة المصرية، العديد 
م���ن القضايا التي من ش���أنها زيادة التعاون والتب���ادل التجاري 
واالقتصادي والتقني بين فلس���طين ومصر، في مقدمتها إنشاء 
اللجن���ة االقتصادي���ة الفلس���طينية المصرية المش���تركة التي 
ستعمل على بحث زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في الشؤون 

االقتصادية والتجارية من كافة النواحي.
وطلب الوزير من الجانب المص���ري إعادة التأكيد على التزام مصر 
بتطبيق قرار مصر الذي صدر في 2005 بتطبيق قرار القمة العربية 
رقم 200 لعام 2000 القاضي بإعفاء المنتجات الفلس���طينية من 

الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم ذات األثر المماثل.
وش���دد الوزير على اس���تثناء ال���واردات الفلس���طينية إلى مصر 
من إجراءات التس���جيل المس���بق التي فرضتها مصر على كافة 
ال���واردات من كاف���ة دول العالم بموجب قرار رق���م 43 صادر عن 
رئيس الجمهورية، وفي هذا االطار أكد الجانب المصري أن العمل 
س���يتوقف في هذا اإلج���راء قريًبا ولن يكون هن���اك أي إجراءات 

تقييدية أمام دخول المنتجات الفلسطينية إلى مصر.
وأكد الوزير على استراتيجية الحكومة الفلسطينية في االنفكاك 
التدريجي عن اقتص���اد االحتالل االس���رائيلي وإحالل المنتجات 
المحلية والعربية واالس���المية محل المنتجات االسرائيلية داعيًا 
الجانب المص���ري التخاذ خطوات عملية لزي���ادة حجم الصادرات 

المصرية إلى فلسطين.
وبحث الجانبان االعتراف المتبادل الفلسطيني المصري بشهادات 
المطابقة وعالمات الجودة التي س���يكون لها أثر كبير على زيادة 
حجم التبادل التجاري بين البلدين وتس���هيل إجراءات التصدير 

واالستيراد.

وتناول اللقاء التعاون الثنائي بين مؤسسات البلدين التابعة لكل 
من وزارة االقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة 
في مصر وخاصة في مجال المدن الصناعية، والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، المنافسة ومنع االحتكارات، ومركز تحديث الصناعة، 

وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من القضايا المشتركة.
وعبر الجانب الفلسطيني اهتمامه الكبير في االطالع على التجربة 
المصري���ة التي حقق���ت نجاحات متمي���زة في ه���ذه المواضيع 
واالستفادة منها في تطوير وتنمية المناطق الصناعية في دولة 

فلسطين.
وأك���د الجانبان عل���ى اهمية تفعي���ل اتفاقية مجل���س االعمال 
المش���ترك الموقعة بين القطاع الخاص الفلس���طيني والمصري 
ف���ي العام 1998 والتي عقد آخر اجتماع لها قبل س���بع س���نوات 
وذلك لل���دور الكبير التي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ورجال 
االعمال في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وعقد الش���راكات 

واالستثمارات المشتركة.
واتفق���ا على أن يعمل كٌل منهما ل���دى رجال االعمال على حثهم 

لتفعيل اتفاقي���ة مجلس االعمال المش���ترك وتنظي���م زيارات 
متبادلة للبلدين.

واتف���ق الجانبان في نهاي���ة اللقاء على متابع���ة االتصاالت بين 
الجانبين للتوقيع عل���ى مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين 
وعقد االجتم���اع األول للجنة االقتصادية والتجارية المش���تركة 
بكاف���ة أعضائها في أقرب وق���ت للتباحث في الس���بل الكفيلة 
لزيادة التبادل التجاري والتعاون الصناعي وزيادة االس���تثمارات 

المشتركة.
من ناحية اخرى بحث الوزير العس���يلي مع المستشار محمد عبد 
الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالس���تثمار والمناطق 
الح���رة مجاالت التعاون الثنائي الفلس���طيني المصري في مجال 
زيادة االس���تثمارات الثنائية بي���ن البلدين وخاصة توقيع مذكرة 
التفاهم التي تم تبادلها بين الجهات المعنية في االستثمار من 
البلدين والتي تؤسس لبداية مرحلة متقدمة من التعاون الثنائي 

بين البلدين.
ويهدف مش���روع مذكرة التفاهم لزياد االس���تثمارات المشتركة 

بين البلدين و تم االتفاق عليها بين البلدين على المستوى الفني 
وفي هذا السياق أكد المستشار جاهزية الجانب المصري للتوقيع 

عليها فور إنتهاء االجراءات القانونية.
وعبر الجانب الفلس���طيني عن اهتمامه بتدريب عدد من الكوادر 
العاملة في مجال االستثمار لالستفادة من خبرات الجانب المصري 
في مواضي���ع تتعلق بجذب االس���تثمارات الخارجي���ة، الخدمات 
المقدمة للمس���تثمرين، القوانين والش���رائع واللوائ���ح الناظمة 
لالستثمار، النافذة الموحدة، االعفاءات وتسوية المنازعات وغيرها 

من المواضيع الهامة.
وبحث الجانبان االس���تفادة من الخبرة المصرية في إنشاء النافذة 
الموحدة لالس���تثمار في المدن الصناعية الفلس���طينية لما لها 
من أهمية في جذب االس���تثمارات للم���دن والمناطق الصناعية 
التي تعمل على إنش���ائها دولة فلس���طين حي���ث أعرب الجانب 
المصري عن اس���تعداده لتقديم كافة إمكانياته وخبراته للجانب 
الفلس���طيني وقد تم االتفاق على استقبال وفد فلسطيني فني 

لتدريبه في هذا المجال.
وناقش الجانبان امكانية توقيع اتفاقية تعاون ثنائي بين الهيئة 
العام���ة للمدن الصناعية في فلس���طين والهيئة العامة للتنمية 
الصناعية ف���ي مصر وهي الهيئة المس���ؤولة عن إنش���اء وإدارة 
الم���دن الصناعية في مص���ر التي حققت نجاح���ات ممتازة خالل 
الفترة الماضية، وفي هذا االطار تس���لم الجانب المصري مش���روع 
مذكرة تفاهم بين الطرفين الفلسطيني والمصري لتنظيم العالقة 
بينهم���ا ونقل الخب���رات المصرية ولبحث إمكاني���ة إقامة مناطق 

صناعية مشتركة بين الجانبين.
من ناحية أخرى عقد الوزير العس���يلي مع وزيرة الصناعة والتجارة 
والتموين ف���ي المملكة األردنية الهاش���مية مه���ا علي اجتماعا 
لمتابعة مجاالت التعاون المش���ترك بي���ن الجانبين فيما يتعلق 
بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وموضوع تطوير المنطقة 
اللوجستية المزمع إقامتها على الجانب األردني في مدينة الشونة 
وربطها مع منطقة أريحا الصناعية الزراعية األمر الذي س���يكون له 

أثر كبير على تسهيل نقل البضائع من والى فلسطين.
وتن���اول اللقاء تطوي���ر قوائم A وB من أجل زي���ادة حجم التبادل 
التج���اري الحر بين البلدي���ن دون تدخل ألي ط���رف ثالث، وإقامة 
معارض لكل طرف في بلد الطرف اآلخر حيث أعرب الجانب األردني 

عن رغبته إلقامة معرض أردني خالل أشهر في مدينة رام الله.

اتفاق فلسطيني مصري على آليات لتطوير التعاون االقتصادي والتجاري

جنين/ االستقالل:
انطلقت، السبت، فعاليات مهرجان »أيام العنب« التسويقية في جنين، تحت رعاية وبمشاركة 
وزير الزراعة رياض العطاري، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وممثلين عن المؤسس���ات الرس���مية 
واألهلية والجمعيات العاملة في القطاع الزراعي، وعن تنظيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
»فتح«، وعدد من المسؤولين وذوي االختصاص. وئاتي هذا النشاط السنوي للمرة الخامسة على 
التوالي، برعاية من وزارة الزراعة وتنظيم وتمويل من الغرفة التجارية الصناعية، وتجمع مزارعي 
العنب في محافظة جنين. وثمن الرجوب جه���ود وزير الزراعة والغرفة التجارية وتجمع مزارعي 
العن���ب في المحافظة، مؤكدا دع���م المحافظة لكل الجهود الرامية لتعزي���ز صمود المزارعين، 
وتحسين معيشتهم. وأشار إلى أن افتتاح المهرجان هو بمثابة رسالة لدعم المزارع الفلسطيني، 

والمنتج الزراعي في جنين والوطن، بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.
ب���دوره، ثمن العطاري جهود المحافظ���ة المميزة، وكذلك الغرفة التجاري���ة في دعمها للقطاع 
الزراعي والمزارعين، وبجهود تجمع مزارعي العنب في إقامة األيام التس���ويقية، لما لها من دور 

في التعريف بالمنتج من جهة، ومساعدة المزارعين بالتسويق.
وأشار العطاري إلى توقيع عمل الشركة الفلسطينية االردنية للتسويق، والتي سيكون لها دور 
كبير في تسويق المنتج الفلسطيني لكل دول العالم، معلنا إطالق مشاريع زراعية واقتصادية 
الش���هر المقبل في جنين، وذلك بقرار من مجلس ال���وزراء، لما لها من خصوصية وأهمية لدعم 

القطاعين الزراعي واالقتصادي.

االستقالل/ وكاالت:
سجلت تركيا رقما قياس���يا في صادرت القطاع الزراعي خالل األشهر الثمانية 

األولى من العام الجاري، التي بلغت قيمتها نحو 18 مليار دوالر.
وبحس���ب معطيات مجلس المصدرين األتراك، الس���بت، زادت صادرات قطاع 
الزراع���ة 20.5 بالمائ���ة، من يناير/كان���ون الثاني وحتى أغس���طس/آب 2021، 
وأوضح���ت أن قيمة صادرت قطاع الزراعة خالل الفترة المذكورة بلغت 17 مليارا 

و950 مليون دوالر، محطمة األرقام القياسية السابقة.
وأضافت أن صادرات الزراعة خالل األش���هر الثمانية األولى من 2021 ش���كلت 

12.8 بالمائة من إجمالي الصادرات التركية خالل الفترة ذاتها.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت شركة الطيران الفلبينية السبت إنها تقدمت بطلب إلشهار إفالسها في 
الواليات المتحدة وأنها ستخضع إلعادة هيكلة مالية للتعافي من الخسائر التي 
منيت بها بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد19-( على السفر العالمي.

وقال���ت الخطوط الجوي���ة الفلبينية )ب���ال( إنها تقدمت بطل���ب اإلفالس وفقا 
للفصل ال�11 في نيويورك الجمعة بعد الدخول في سلس���لة من االتفاقيات مع 
مقرضي الشركة والمؤجرين والموردين من أجل خفض بقيمة 2 مليار دوالر من 

المدفوعات. 

بـ18 مليار دوالر.. الصادرات الزراعية 
التركية تحطم رقمًا قياسيًا

شركة الطيران الفلبينية 
تتقدم بطلب إلشهار إفالسها

انطالق مهرجان تسويق 
العنب في جنين
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اعلن أنا المواطن / حازم  عدنان محمد عبدالله    عن فقد 
هويتي الشخصية التي تحمل رقم )407695238   (  
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب 

مركز شرطة .

اعلن أنا المواطن /  عالء عارف رشدي حرز الله عن فقد 
هويتي الش���خصية التي تحمل رقم )905504221(  
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب 

مركز شرطة .

اعل���ن أنا المواط���ن/    عبد الهادي امج���د عبد الله ابو 
الهنود عن فقد هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407997170(  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعلن أنا المواطن /  خالد زكي محمد الحوراني    عن فقد 
هويتي الشخصية التي تحمل رقم )  802080366  (  
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب 

مركز شرطة .

اعل���ن أن���ا المواطن / رام���ي عطيه س���عيد الكيالني   
ع���ن فق���د هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)931694335   (  فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعلن أنا المواطن / محمد عبد الله محمد عودة  عن فقد 
هويتي الش���خصية التي تحمل رقم )400730248(  
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب 

مركز شرطة .

اعلن أنا المواطن /  عماد س���ليمان ممد زعرب عن فقد 
هويتي الش���خصية التي تحمل رقم )931674485 (  
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب 

مركز شرطة .

اعلن أنا المواطنة /   ش���هد حس���ين محم���د ابو رزق 
ع���ن فق���د هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)420417727  (  فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت أحزاب تونس����ية عديدة الس����بت، رفضها دعوة 
وجهتها الس����فارة األميركية لحض����ور لقاء مع وفد من 

الكونغرس يزور البالد.
األمين العام المس����اعد لالّتحاد العام للش����غل سامي 
 الش����أن التونس����ي ال ُيَح����ل إال بين 

َّ
الطاه����ري أّكد أن

ين وأنه لن يقبل االستقواء باألجنبي.  التونسيِّ
بدورها، حركة الشعب ش����ّددت على عدم السماح ألي 
جه����ة خارجية بالتدخل في الش����أن التونس����ي، وعلى 

معارضة كل ما من شأنه المس بسيادة تونس.
أم����ا الحزب »الدس����توري الُح����ر« فأّكد رفض����ه أن يأتي 
من منطلق إيمانه بحق الش����عب التونس����ي في تقريِر 

مصيِره.
والجمعة، ق����ال األمين العام لالتحاد العام التونس����ي 
للش����غل، نور الدين الطبوبي، إّن »المشكلة األساسية 

في تونس هي أّن المنظومتين السياسية والدستورية 
كّبلتا كل ش����يء، ولم تتركا مجااًل للتقدم... يجب طرح 
اس����تفتاء إلصالح النظ����ام السياس����ي«، داعيًا رئيس 
الجمهورية قيس سعّيد إلى ضرورة اإلسراع في تأليف 

الحكومة.  
وحّث االتحاد العام التونسي للشغل الرئيس التونسي 
قيس سعّيد على »اإلسراع في تعيين حكومة واقتراح 
اس����تفتاء لتعديل النظام السياسي في الدستور، بعد 

نحو 40 يومًا من تسلم الرئيس للسلطات«. 
ه����ذا ودان االتح����اد الع����ام التونس����ي للش����غل، يوم 
الخميس، اعتداء السلطات على المشاركين  في وقفة 
احتجاجية مناهضة لالغتياالت السياسية أمام المسرح 
البلدي في العاصم����ة، وطالب بفتح »تحقيق جدي في 
االعتداء على المحتجين، وتحميل المس����ؤوليات لكل 

من توّرط فيه«.

االستقالل/ وكاالت:
عقد الوفد ال����وزاري اللبنان����ي لقاًء مع وزي����ر الخارجية 
السوري، فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق، 
حيث رحّبت األخيرة بالطلب اللبناني الس����تجرار الطاقة 
عبر أراضيها، وفق ما أعلن األمين العام للمجلس األعلى 

اللبناني السوري نصري خوري.
ووصل الوفد الوزاري اللبناني، صباح السبت، إلى منطقة 
جديدة يابوس الحدودية في س����وريا، في إطار تمهيد 
الطريق لتخفي����ف أزمة الكهرباء ف����ي لبنان عن طريق 

استجرار الطاقة الكهربائية من األردن عبر سوريا.
وأوضحت مصادر مطلعة أّن زيارة الوفد الوزاري اللبناني 
س����تتبعها لقاءات للجان فنية مش����تركة، موضحًة أّن 
باإلمكان اعتبار الزيارة »خطوة لكس����ر الحصار األميركي 

لسوريا«.
وأفاد مسؤول لبناني أّن الوفد الذي ترأسه نائبة رئيس 

الوزراء ووزيرة الدفاع زينة عكر مبعوث لمناقشة الخطة 
التي س����يتم بموجبها توفير كميات من الغاز المصري 
لألردن، تمّكن����ه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء، 
لوضعها في الش����بكة الت����ي ترب����ط األردن بلبنان عبر 

سوريا.
وتأت����ي زيارة الوفد الوزاري اللبناني لس����وريا، بعد كالم 
سفيرة واش����نطن في لبنان دوروثي شيا، التي تحدثت 
عن محادثات م����ع مصر واألردن للمس����اعدة في إيجاد 
حل����ول ألزمة الطاقة في لبنان، ف����ور إعالن األمين العام 
لحزب الله السيد حس����ن نصر الله  استيراد الوقود من 

إيران. 
وتعدُّ ه����ذه الزيارة خرق����ًا لقانون »قيص����ر« للعقوبات 
الناف����ذ، من خالل الكونغرس األميرك����ي، والذي طّبقته 
الوالي����ات المتحدة العام الماضي على س����وريا، بهدف 

التضييق على مقّدراتها االقتصادية.  

أكدت رفضها االستقواء باألجنبي
أحزاب تونسية ترفض دعوة السفارة 

األميركية لحضور لقاء مع وفد من الكونغرس

في زيارة كسرت قانون »قيصر« األمريكي

وفد وزاري لبناني يلتقي وزير 
الخارجية السوري في دمشق

االستقالل/ وكاالت:
باشرت الواليات المتحدة منعطفا في سياستها 
ألم����ح إليه باراك أوباما وجاهر ب����ه دونالد ترامب، 
غي����ر أن الرئيس جو بايدن هو بالتأكيد من أعلنه 
بأوضح العبارات، إذ أكد هذا األس����بوع بمناس����بة 
االنس����حاب األميركي من أفغانستان أن الواليات 
المتح����دة لم تعد تري����د أن تلعب دور ش����رطي 

العالم.
وأوض����ح تش����ارلز فرانكلين األس����تاذ ف����ي كلية 
ماركي����ت للحقوق »حان الوق����ت لوضع حد لهذه 
الحرب الت����ي ال تنتهي«… بايدن ه����و الذي قال 
ذلك، لكن كان من الممكن تماما أن يكون ترامب 

قاله”.
وعلق فرانكلين بذل����ك على خطاب ألقاه الرئيس 
الثالث����اء غ����داة إعالن رحي����ل آخر العس����كريين 
األميركيين من أفغانس����تان بعد حرب استمرت 

عشرين عاما.
ول����م يعمد بايدن إلى التمويه بعد الفوضى التي 
واكبت االنسحاب وتسببت بتراجع التأييد له لدى 
الرأي العام، بل اغتن����م الفرصة ليعرض بوضوح 

تام عقيدته الدولية.
وقال “المس����ألة ال تقتص����ر على أفغانس����تان. 
المطل����وب وضع حد لحقبة م����ن عمليات التدخل 
العس����كري الكبرى الهادفة إلى إع����ادة بناء دول 

أخرى”.
وعل����ق بنجامين ح����داد من المجلس األطلس����ي 
لألبحاث في واش����نطن في تغري����دة أن هذا هو 
“أفض����ل تعبير عن رفض األممي����ة” الصادر عن 

رئيس أميركي “منذ عقود”.
ويردد بايدن باس����تمرار أن “أميركا عادت”، لكنه 

هذه المرة شرح شروط عودتها.
وقال “علينا أن نتعلم من أخطائنا”.

وأض����اف “علينا أن نحدد ألنفس����نا مهمات ذات 
أهداف واضحة وواقعية، وليس أهدافا لن يكون 
بإمكاننا تحقيقها أبدا” و”علينا أن نركز جهودنا 

بوضوح على أمن الواليات المتحدة”.
ولباي����دن خبرة طويل����ة في السياس����ة الخارجية 
كس����يناتور أوال ثم كنائب للرئيس األسبق باراك 

أوباما.
وأوباما هو الذي باش����ر بالحد من النزعة األميركية 
للتدخ����الت الخارجية، لكن من دون أن يفصح عن 

ذلك بوضوح مثل بايدن.
والحقيق����ة أن تفرد الوالي����ات المتحدة في إدارة 
عملي����ة االنس����حاب من أفغانس����تان كان له وقع 
الصدمة عل����ى حلفائها، فيما أث����ار ارتياح بكين 
وموس����كو إذ اعتبرتا األمر بمثاب����ة تحذير للدول 
التي راهنت بكل ما لديها على الدعم العس����كري 

األميركي.

في عهد بايدن.. هل تخلت الواليات المتحدة عن دور شرطي العالم؟

االستقالل/ وكاالت:
أفادت وس���ائل إع���الم أفغانية، الس���بت، 
بمقتل 17 ش���خصا وإصابة 41 آخرين، جراء 
إطالق ن���ار في العاصمة كاب���ل، الليلة قبل 

الماضية.
وقالت قناة »طلوع ني���وز« المحلية، نقال عن 
مصادر في مستشفى الطوارئ بكابل أمس: 
»ُنقل 17 قتيال و41 جريحا إلى المستشفى، 

ج���راء إطالق نار في اله���واء الليلة الماضية 
على مستوى المدينة«.

وفي وقت متأخ���ر الجمعة، أف���ادت القناة 
األفغانية، أن »إطالق نار كثيف س���مع في 

أنحاء كابل«، دون تفاصيل عن أسبابه.
وبعد دقائق من سماع إطالق النار في كابل، 
أصدر المتحدث باس���م طالب���ان ذبيح الله 
مجاهد، عب���ر »تويتر«، تعليم���ات لمقاتلي 

الحرك���ة بوق���ف إط���الق النار ف���ي الهواء، 
مضيف���ا »هذه الطلقات أكثر عرضة لإلضرار 

بالمدنيين، لذلك ال تطلقوا النار دون داع«.
وس���يطرت طالبان على أفغانس���تان، خالل 
10 أيام، بموازاة مرحلة أخيرة من انس���حاب 
عس���كري أمريكي اكتمل نهاية أغسطس/ 
آب الماض���ي، فيم���ا ل���م تتمك���ن بعد من 

السيطرة على والية بنجشير )شمال(.

مقتل 17 مدنيًا وإصابة 41 جراء إطالق نار في كابل

االستقالل/ وكاالت:
دعا مس���ؤول سوداني بارز، السبت، إثيوبيا إلى عدم إقحام بالده في صراعاتها 

الداخلية.
جاء ذلك في بيان للمستش���ار اإلعالمي لرئيس مجلس الس���يادة الس���وداني 
العميد الطاهر أبو هاجة، غداة إعالن الجيش اإلثيوبي تس���لل مس���لحين عبر 

الحدود السودانية لتخريب سد »النهضة«.
وقال أبو هاجة: »الس���ودان وجيش���ه ال يتدخل في القضاي���ا الداخلية للجارة 
إثيوبيا، وندعو القيادة اإلثيوبي���ة للعمل على حل صراعاتها بعيًدا عن إقحام 

السودان فيها«.
وأضاف: »لقد تابعنا تصريحات منس���وبة للجيش اإلثيوبي تتحدث عن دعم 
القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب )سد النهضة(، 
نحن نؤكد أن هذا االتهام ال أس���اس له من الصح���ة«. والجمعة، أعلن الجيش 
اإلثيوبي، تسلل مجموعة مسلحين من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
عبر الحدود الس���ودانية، حاولوا تخريب س���د »النهض���ة«. وأضاف الجيش أن 
قواته اشتبكت مع المجموعة ما أسفر عن مقتل 50 مسلحا، وإصابة 70 آخرين.

السودان يدعو إثيوبيا إلى عدم 
إقحامه في صراعاتها الداخلية
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غزة/ محمد العقاد:
تُوج شباب رفح »الزعيم« بلقب دوري الدرجة الممتازة 
للمرة الثالثة في تاريخه وبعد غياب دام 8 س����نوات، 
عقب حسم اللقاء أمام التفاح لصالحه بالفوز بثالثية 
دون رد، في المب����اراة التي أقيمت على أرضية ملعب 
فلسطين بمدينة غيزة، ضمن فعاليات الجولة ال� 22 

واألخيرة من البطولة.
وسجل ثالثية الزعيم الرفحي المهاجم أحمد الشاعر 
هدفين في الدقائ����ق)62،37(، ومحم����د أبو دان في 

الدقيقة)48(.
وبهذا االنتصار تمكن الش����باب م����ن معانقة المجد 
الثالث بجدارة واستحقاق في صدارة الترتيب برصيد 
47 نقطة، بينما تجم����د رصيد التفاح عند النقطة ال� 
11 في المركز الثاني عشر واألخير ليهبط رسمًيا إلى 

دوري الجرجة األولى.
هذا وقد نجح اتحاد الشجاعية في تحقيق الفوز على 
اتح����اد خانيونس بهدفي����ن دون رد، في اللقاء الذي 
أقي����م على أرضية ملعب اليرموك بمدينة غزة، ضمن 

نفس الجولة.
وس����جل هدفي الش����جاعية كل من عمر العرعير عن 
طري����ق ركلة ج����زاء نفذها بنجاح ف����ي الدقيقة)14(، 
والمهاجم الشاب أحمد حرارة في الدقيقة)78(، وبهذا 

يحقق الش����جاعية رقمًا قياس����يًا في تاري����خ الدوري 
ويصبح أول فريم يفوز 10 لقاءات متتالية.

وبهذا االنتصار رفع الشجاعية رصيده إلى 46 نقطة 
في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد اتحاد خانيونس 
عند النقطة 32 في المركز الرابع على جدول الترتيب.

وفي نفس السياق تمكن ش����باب جباليا »الثوار« من 
انهاء الموس����م بصورة جيدة، بعد أن حقق االنتصار 
عل����ى نظيره خدم����ات رفح بثالثي����ة مقابل هدفين، 
في اللقاء الذي أقيم عل����ى ملعب رفح البلدي جنوب 

القطاع.

وسجل ثالثية شباب جباليا كل من المهاجم محمد أبو 
ريالة في الدقيقة)26(، وسجل طارق العطار هدفين 
ف����ي الدقائق )71، 90+3(، بينما أحرز هدفي خدمات 
رفح النجم محمود الني����رب في الدقيقة)23(، ومعتز 

النحال عن طريق رأسية بالدقيقة)28(.
ورفع الثوار رصيدهم إلى 42 نقطة في المركز الثالث 
على ج����دول الترتيب، فيما تجمد رصيد خدمات رفح 

عند النقطة 30 في المركز السادس.
وفي دوري الدرجة الممتازة، أنهى فريق نماء المسابقة 
بشكل جيد، عقب الفوز على خدمات البريج بخماسية 
مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على 
أرضية ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، في 

إطار الجولة ال� 22 واألخيرة من البطولة.
وس����جل خماسية نماء المهاجم بالل عساف هدفين 
في الدقائ����ق)72،51(، وأهدر نفس الالعب ركله جزاء 
في الدقيق����ة)45+2(، ومحمد أبو ري����دة هدفين في 
الدقائق )70،62(، ومدحت الس����يد في الدقيقة)73(، 
بينما س����جل هدف البريج اليتيم بهاء الدعالسة عن 

طريق ركله جزاء في الدقيقة )10(. 
وبهذا الفوز رفع نماء رصيده إلى 33 نقطة في المركز 
الس����ادس على جدول الترتي����ب، بينما تجمد رصيد 

خدمات البريج عند النقطة 26 في المركز السابع.

بعد غياب 8 سنوات
شباب رفح يتوج بطال لدوري »الممتازة« للمرة الثالثة في تاريخه

االستقالل/ وكاالت:
يخطط نادي باريس س���ان جيرمان الفرنس���ي، للتعاقد مع 
صفقتين من الدوري اإليطالي، لتدعيم صفوف الفريق، في 

الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحس���ب صحيفة »الجازيتا ديلو س���بورت« اإليطالية، فإن 
الهدف األول للمدير الرياضي لنادي باريس س���ان جيرمان 
هو العب وس���ط أي سي ميالن فرانك كيسي، الذي ينتهي 

عقده في يونيو 2022.
وأكدت الصحيفة أن كيس���ي سيرفض عرض ميالن األخير 
لتمديد عقده، ويتقاضى اإليفواري الدولي حالًيا 2.8 مليون 
يورو كراتب سنوي، وسيطلب الحصول على 10 ماليين يورو.

وأضافت الصحيفة أن باريس س���ان جيرمان يرغب في منح 
هذا المبلغ لالعب اإلفريقي في الفترة المقبلة من أجل ترك 
ميالن واالنتقال إلى العمالق الفرنس���ي مع نهاية الموسم 

الحالي.
فيما أوضحت شبكة »توتو ميركاتو« اإليطالية، أن ليوناردو 
يستهدف أيًضا التعاقد مع العب وسط إنتر ميالن مارسيلو 
بروزوفيتش، مع اقتراب عقده على االنتهاء مع النيراتزوري.

وزعم التقرير بأن باريس س���ان جيرمان ل���ن يكون النادي 
الوحيد الذي يسعى وراء الكرواتي الدولي، بل هناك اهتمام 

كذلك من طرف نادي برشلونة.

االستقالل/ وكاالت:
كش����فت تقارير صحفية إنجليزية أن 
النج����م المصري محمد ص����الح يطالب 
بالحص����ول عل����ى رات����ب قياس����ى من 
أجل تمديد عقده م����ع ناديه ليفربول 
اإلنجلي����زي، الذي ينته����ي في صيف 
2023، في ظل رغبة الريدز باس����تمرار 

الفرعون.
اإلنجليزية،  »مي����رور«  لصحيف����ة  وفقا 
ف����إن النجم المصري محمد صالح يريد 
الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 
500 ألف إس����ترليني م����ن أجل البقاء 
م����ع ليفربول من خالل تمديد عقده مع 

النادي.
ويتقاضى الفرعون المصري مبلغ 200 

ألف إس����ترليني أس����بوعيا في عقده 
الحالي مع ليفرب����ول الذي ينتهي في 
2023، ويس����عى مالك النادي لتجديد 
عق����د صالح لم����دة عامي����ن إضافيين 
بش����روط مالية أفضل، ستجعله أغلى 
العب ف����ي تاري����خ النادي م����ن حيث 

الرواتب«.
وأضافت الصحيف����ة أن إدارة ليفربول 
ترغ����ب في حس����م مل����ف تمديد عقد 
محمد صالح، خاصة ف����ي ظل اهتمام 
عمالقة أندي����ة أوروب����ا بالحصول على 
خدمات����ه مثل ريال مدريد وبرش����لونة 
اإلسبانيين بجانب باريس سان جيرمان 

الفرنسي ويوفنتوس اإليطالي.
ولعب صالح، منذ وصول����ه في 2017، 

دورا رئيس����يا في تتويج ليفربول، ب� 4 
ألقاب، الدوري اإلنجليزي ودوري أبطال 
أوروبا والس����وبر األوروبي وكأس العالم 

لألندية.
وخاض محمد ص����الح مع ليفربول 206 
مباريات في مختلف المس����ابقات منذ 
انضمامه من روما اإليطالي، في صيف 
عام 2017، سجل 127 هدفا وقدم 49 

تمريرة حاسمة.
وفى س����ياق آخر، انض����م محمد صالح 
إلى بعثة منتخبنا الوطني في الجابون، 
قبل خوض ثاني مواجهات التصفيات 
المؤهلة لنهائي����ات كاس العالم قطر 
2022، بع����د غياب����ه عن لق����اء أنجوال 

الماضي. 

ميرور: محمد صالح يطلب راتبًا خياليًا للبقاء مع ليفربول

باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجمي الدوري اإليطالي
االستقالل/ وكاالت:

لم يفقد نادي ريال مدري���د، األمل في التعاقد مع 
كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وكش���فت صحيفة ABC، تفاصي���ل عرض يجهزه 
الملكي لض���م مبابي عن���د التفاوض م���ع الالعب 
مباش���رة، اعتباًرا م���ن أول يناير/كانون ثان المقبل، 
مس���تغاًل انتهاء تعاقد الالعب م���ع ناديه بنهاية 

الموسم الجاري.
وأش���ارت إلى أن النادي المدري���دي يجهز لمبابي، 
عقًدا مدته 6 مواس���م، يمتد حت���ى صيف 2028، 

براتب سنوي يتراوح بين 34 إلى 40 مليون يورو.
وأوضحت أن فلورنتين���و بيريز رئيس ريال مدريد، 
يجهز راتًبا س���نوًيا لمبابي قيمته 30 مليون يورو، 
وس���يتصاعد م���ع الوقت بخ���الف مكاف���أة توقيع 
يتقاسمها مع والده ووكيل أعماله، تتراوح بين 60 

إلى 80 مليون يورو.
ولفتت الصحيفة إلى أن بيريز يريد أن يكون مبابي، 
رأس المشروع الجديد لريال مدريد، والذي يجهز له 

منذ رحيل كريستيانو رونالدو.

ريال مدريد يحاصر مبابي بعرض فلكي

ً
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�إعالن جريدة 
أنا المواطن / حس���ن عبد الفتاح محمد إصليح من سكان خانيونس وأحمل هوية 
رق���م) 801731761 ( أرغ���ب بالبناء على أرض القطعة رقم 79 قس���يمة رقم 20 
منطق���ة خانيونس – حي المن���ارة والحصول على ترخيص بن���اء من قبل بلدية 
خانيونس على  المذكورة أعاله حيث أن االرض التي أرغب بالبناء عليها مساحتها 

400 متر مربع.
 وحدودها كالتالي : يحدها من الشرق / باقي القسيمة  ومن الغرب / شارع بعرض 

24متر  ومن الشمال / باقي القسيمة  ومن الجنوب / شارع بعرض 16 متر .  
علما بأن األرض المذكورة أعاله مسجلة بالطابو باسم موروثينا / محيسن على نصر 
الل���ه  فمن له أي حق على األرض المذك���ورة أعاله أو اعتراض عليه التقدم بطلب 
بالخصوص الى بلدية خانيونس خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن .

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، عن 
»تأجيل تطعيم الفئات العمرية التي تقل أعمارهم 
ا من يوم غٍد األحد إلى وقت الحق«،  عن 30 عاًم���ا بدًء

وذلك بسبب االزدحام الكبير على مراكز التطعيم. 
ولفت���ت الوزارة ف���ي تصريٍح له���ا، إل���ى أّن »موعد 
استحقاق الجرعة الثانية من لقاحات كورونا وحسب 

الفت���رة الزمنية الموص���ى بها تمتد م���ن )3 إلى 6 
أس���ابيع( من تلقي الجرعة األولى وس���يتم ارس���ال 
رس���ائل نصية للمواطنين من أجل تفويجهم لمنع 

حدوث الزحام«.
وأش���ارت الوزارة إلى أّن »أي مواطن لم تصله رس���الة 
قبل 72 س���اعة من نهاية األس���بوع الس���ادس من 
تاريخ تلقي الجرعة األولى عليه االتصال على األرقام 

المدّونة في بطاق���ة التطعيم أو التوجه ألقرب مركز 
صحي للمتابعة مصطحًبا معه بطاقة التطعيم«. 

وش���كرت الوزارة كاف���ة المواطنين الس���تجابتهم 
الواعي���ة واقباله���م المش���هود على مراك���ز ونقاط 
التطعي���م من أجل تلق���ي التطعيم ض���د فيروس 
كورون���ا حفاظ���ًا على أنفس���هم وتحقيق���ًا للمناعة 

المجتمعية المطلوبة لمواجهة الجائحة.

»صحة غزة«: تأجيل تطعيم الفئات العمرية دون 30 عامًا

رام الله/ االستقالل:
أطلق نش���طاء وأس���رى محررون على مواقع التواصل االجتماعي السبت، حملة 
إلكترونية تحت هاشتاغ »#انقذواإس���راءجعابيص«، وذلك للمطالبة باإلفراج 
عن األس���يرة إس���راء جعابيص، والتي اعتقلت في أكتوبر 2015 بعد إصابتها 

بحروق خطيرة. 
واعتب���رت الحمل���ة أنه »م���ن الُمغضب والُمعي���ب أال تكون قضية األس���يرة 
جعابيص وحاجتها للتدخل الطبي على س���لم أولويات الحكومة ومؤسس���ات 
حقوق اإلنسان، خاصة وأنها بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية 

لتستطيع العودة إلى ممارسة حياتها بشكل شبه طبيعي«. 
ووف���ق الحملة فإن األس���يرة جعابيص تحتاج إلى »عملي���ة فصل ما تبقى من 
أصابع يديها الذائبة والملتصقة ببعضها، وعملية لزراعة جلد ليغطي العظام 
المكش���وفة، وعملية لفصل أذنيها بعد أن ذابتا والتصقتا بفعل الحروق في 

الرأس«. 
وأش���ارت الحملة إلى أن األس���يرة جعابيص »لم تعد تق���وى على رفع يديها 
إلى األعلى بش���كل كام���ل نتيجة التصاق اإلبطين، وه���ي بحاجة إلى عمليات 
تصحيح للجلد في محيط عينه���ا اليمنى وفي األنف الذي أصبح غائرا، وذات 

األمر بالنسبة للشفاه«. 
واألس���يرة جعابيص أم لطفل وحيد، وحكم عليها االحتالل بالسجن لمدة 11 
عام���ًا، وغرامة مالية مقدارها 50 ألف ش���يكل، وكانت المداوالت في قضيتها 
قد اس���تمرت لمدة عام، وصدر الحكم في 7 أكتوبر 2016، وس���حب االحتالل 
بطاقة التأمين الصحي منه���ا ومنع عنها زيارة ذويها عدة مرات، وفي إحداها 

منع ابنها من زيارتها.

حملة إلكترونية للمطالبة باإلفراج 
عن األسيرة إسراء جعابيص

غزة/ االستقالل:
جددت جامعة اإلس����راء بغزة السبت، اتفاقية 
التعاون المش����ترك مع جامعة بوترا الماليزية 
)UPM(، الت����ي ته����دف إلى تعزي����ز التعاون 
العلم����ي واألكاديمي بي����ن الجامعتين، وذلك 
تحت رعاية رئيس الجامعة األس����تاذ الدكتور 
عبد الخالق الفرا، وعميد الدراس����ات العليا في 
جامعة بوترا الماليزية البروفسور جليلة شرف 

الدين.
ل الجامعة ف����ي توقيع االتفاقية  وكان ق����د مثَّ
رئي����س دائ����رة البح����ث العلمي ف����ي الخارج 

وممثله����ا في العالق����ات الخارجي����ة الدكتور 
ل جامعة بوترا رئيس  أحمد بديع المصري، ومثَّ
التسجيل للدراس����ات العليا بالجامعة األستاذ 

سيف المسكن.
االتفاقية تعزيز وتش����جيع س����بل  وتش����مل 
التع����اون األكاديم����ي والعلم����ي م����ن خ����الل 
الطلبة،  الكادر األكاديمي وتبادل  اس����تضافة 
والماجس����تير من  البكالوريوس  ومنح درج����ة 
خالل برامج مشتركة، والعمل على تنمية موارد 
التعليم والتش����غيل في مج����االت اختصاص 

الجامعتين.

ويش����ار إلى أنه اتفق الطرفان على تأس����يس 
برامج أكاديمية مش����تركة تشمل المؤتمرات 
العلمي����ة، وورش العم����ل، ومج����االت التدريب 
على جميع المس����تويات العلمي����ة، إضافًة إلى 
التع����اون وتب����ادل الخبرات في مج����ال البحث 

العلمي والمجاالت اأُلخرى.
وتع����ّد جامعة بوترا الماليزي����ة من إحدى أكبر 
وأقدم الجامعات الحكومية في ماليزيا، وثاني 
أفضل جامعة بحثية، ويدرج اسمها سنوًيا من 
بين أفضل 300 جامعة في التصنيف العالمي 

للجامعات.

)UPM( جامعة اإلسراء تجدد اتفاقية التعاون المشترك مع جامعة بوترا الماليزية

القدس المحتلة/ االستقالل:
التقى رئيس كيان االحتالل »اإلسرائيلي« يتسحاق هرتسوغ، األسبوع 
الماضي، س����ًرا بالعاه����ل األردني عبدالله الثاني ف����ي قصره بالعاصمة 

عمان.
وبحسب ما ذكرته قناة ريشت كان العبرية مساء السبت، فإن اللقاء عقد 
بدعوة من العاهل األردني، حيث تم التباحث في القضايا االستراتيجية 

بين الجانبين على المستوى الثنائي واإلقليمي.
وقال هرتس����وغ ف����ي مقابلة مع القن����اة، إن لديه احترام����ًا كبيرًا للملك 

عبدالله، واصًفا إياه بأنه زعيم عظيم والعب إقليمي مهم للغاية.

قناة عبرية: هرتسوغ التقى سًرا 
العاهل األردني األسبوع الماضي

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السبت، 
إدراج جامع���ة النجاح الوطنية ضمن أول 500 جامعة 
عالمي���ة ف���ي تصنيف التايم���ز العالم���ي، وجامعة 
بيرزي���ت ضمن الفئ���ة )61-70( للجامع���ات العربية 

بنسخته للعام 2021.
وهن���أ وزير التعليم العالي والبح���ث العلمي محمود 
أبو موي���س، جامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيرزيت 
لهذا التميز، مثمنا مش���اركة كل من جامعة القدس 

والجامعة العربية األمريكية في التصنيف ذاته.
وأكد أبو مويس أن هذا التمّيز يؤكد تش���بث الشعب 
الفلس���طيني بالعلم والمعرف���ة، والحرص على خيار 
البقاء ف���ي الُمقّدمة دائما، معبرا ع���ن اعتزازه بكافة 
مؤسس���ات التعلي���م العال���ي التي ُتش���كل عنصرًا 
أساس���يًا م���ن عناصر بن���اء الدول���ة الفلس���طينية 
المستقلة؛ عبر رفد المجتمع بالكفاءات من الخريجين 

الذين يسهمون في بناء هذه الدولة.
وش���ّدد عل���ى ض���رورة مش���اركة كاف���ة الجامعات 

العالمية واإلقليمية  التصنيفات  الفلس���طينية في 
لتعزيز س���معة قطاع التعليم العالي الفلس���طيني، 
والوصول بمؤسساته إلى العالمية، مثمنا التمّيز الذي 

وصلت إليه المؤسسات التعليمية الفلسطينية.
ُيش���ار إل���ى أن تصني���ف “التايمز” يضم خمس���ة 
معايي���ر ه���ي: التعلي���م والتعّلم بنس���بة )30%(، 
والبح���ث العلمي بنس���بة )%30(، وج���ودة البحوث 
بنسبة )%30(، والدخل من الصناعة بنسبة )2.5%(، 

والتعاون الدولي بنسبة )7.5%(.

»النجاح« ضمن أول 500 جامعة عالميًا و«بيرزيت« ضمن الفئة )61-70( عربيًا

رام الله/ االستقالل:
طالب���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن، المحكمة 
الجنائية الدولية، بس���رعة البت بإجراء تحقيقاتها 
التي أعلنت عنها حول انتهاكات وجرائم االحتالل 
والمس���توطنين، وص���واًل لمحاكم���ة مرتكبي تلك 

الجرائم ومن يقف خلفهم.
وادانت الخارجية في بيان صحفي السبت، عمليات 
القمع الوحش���ي الت���ي ترتكبها ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي بحق أبناء ش���عبنا المش���اركين في 
المسيرات الس���لمية المناهضة لالستيطان، التي 
كان آخرها التنكيل بأبناء ش���عبنا ف���ي بلدة بيتا، 
التي تطالب  الس���لمية  والمسيرات واالعتصامات 
بإزالة البؤرة االس���تيطانية “ابيت���ار” التي أقيمت 
على جبل صبيح بمشاركة وحراسة جيش االحتالل، 
وه���ي ذات االعت���داءات الت���ي طال���ت س���يارات 

اإلس���عاف ومنازل المواطنين في بلدتي بيتا وكفر 
قدوم وكذلك في قطاع غزة.

وأك���دت أن تصعيد عدوان االحتالل ضد ش���عبنا 
متواص���ل وبأش���كال مختلفة، خاصة م���ا يتعلق 
باس���تمرار هدم المنازل وتوزيع اإلخطارات بهدم 

المنازل.
كم���ا أدانت الخارجي���ة إجبار بلدي���ة االحتالل في 
القدس، المواطن ايمن أبو هدوان، على هدم منزله 

ذاتيا بحي واد الربابة بسلوان.
وقالت الخارجية: إنه���ا تنظر بخطورة بالغة للزيارة 
االستفزازية التي قام بها وزير الحرب اإلسرائيلي 
بيني غانتس وأركان جيش���ه لمنطقة جبل صبيح 
خالل األي���ام القليلة الماضي���ة، وتعتبرها إصرارًا 
احتاللي���ا عل���ى تصعي���د الع���دوان ض���د األرض 
الفلس���طينية ومنطقة جنوب نابل���س وبلدة بيتا 

والقرى المجاورة.
ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس األمن 
على ممارس���ة أقصى الضغوط على دولة االحتالل 
وحكومتها إلزالة البؤرة االس���تيطانية المش���ؤومة 
عن جبل صبيح، وإعادة األرض التي استولت عليها 
بالق���وة ألصحابها الش���رعيين، كم���ا دعت مجلس 
حقوق اإلنس���ان والهيئات القانونية واإلنس���انية 
االممي���ة المختص���ة عل���ى تحمل مس���ؤولياتها 
في مس���اءلة ومحاس���بة دولة االحت���الل واذرعها 
المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق اإلنسان 

الفلسطيني.
وشددت الخارجية على أن فرض عقوبات على دولة 
االحتالل، يردع اس���رائيل كق���وة احتالل ويثنيها 
عن ارتكاب المزيد من اس���تباحة األرض والمواطن 

الفلسطيني.

الخارجية: جرائم االحتالل تستدعي البدء الفوري في تحقيقات الجنائية الدولية

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، مساء الس���بت، شابين قرب باب حطة 

في القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل اعتقلت الشابين يوسف أبو حزينة )21 

عاما(، ومحمد أبو سنينة قرب باب حطة.

االحتالل يعتقل 
شابين من القدس

وتم توقيف البناء فيه قبل عش���ر سنوات، إلى 
أن سلمته سلطات االحتالل أمر هدم قبل شهر، 

بحجة عدم الترخيص.
إلى ذلك، نظم أهالي بلدة س���لوان في القدس 
المحتلة وقفة على مفرق العين مس���اء السبت 
رفض���ًا لسياس���ة اله���دم والتهجي���ر الت���ي 
تنتهجها سلطات االحتالل بحق المقدسيين. 
وانتش���رت قوات االحتالل ف���ي المكان حيث 
الحقت أحد الش���بان وضيقت على المشاركين 

في الفعالية.
 ورف���ع أهال���ي س���لوان األعالم الفلس���طينية 

اله���دم وتؤكد  والفت���ات ترف���ض عملي���ات 
صمودهم ف���ي بلدتهم الت���ي تعتبر الحامية 

الجنوبية للمسجد األقصى.
 وش���ارك ف���ي الوقفة عدد من األطفال وس���ط 
و«الحرية  الف���داء لألقصى وس���لوان،  هتافات 
لسلوان« و«لن تركع أمة قائدها محمد« و«سلوان 

عنك ما بنرحل«. 
بدوره/، أكد عضو لجنة الدفاع عن سلوان زهير 
الرجبي أن الوقفة تحمل رسالة للجميع بأن في 
سلوان سكان يس���تحقون الحياة بحرية. وقال 
الرجب���ي:« نح���ن ندافع عن بيوتن���ا وصامدون 

ونري���د العي���ش بحري���ة والحفاظ عل���ى حقنا 
وأطفالنا وهناك أناس لهم الحق في بيوتهم«. 
وعق���ب الوقفة انطلق المواطنون في مس���يرة 
جابت شوارع البلدة وصوال الى خيمة االعتصام 
في حي بط���ن اله���وى. وتعتبر بلدة س���لوان 
الحامي���ة الجنوبية للمس���جد األقصى المبارك 
ومحرابه، حيث يحاول االحتالل اقتالع السكان 
منها م���ن خالل مص���ادرة البي���وت أو هدمها 
واالستيالء على األراضي واستهداف مقابرها، 
حيث يحاول الي���وم تخريب مقبرة باب الرحمة 

وتجرفيها.

االحتالل يجرب..
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االستقالل/ وكاالت:
يمتلك شاب ألماني قدرة عجيبة على تغيير حجم حدقات عينيه بمجرد 

التفكير في ذلك.
وكان األطباء مذهولين ومتحمس���ين على حد سواء بشأن موهبة الطالب 
البال���غ من العمر 23 عاًما، والتي تعتبر »مس���تحيلة«. والحالة فريدة من 
نوعها، حيث اس���تخدم األش���خاص الذين لديهم هذه القدرة نوًعا من 
اإلستراتيجية لتغيير حجم حدقة العين لديهم. على سبيل المثال، قد 
يفكرون في النظر إلى ضوء الش���مس المباشر لجعلها أصغر، أو الذهاب 

إلى غرفة مظلمة لتكبيرها.
لك���ن وفقًا لألطب���اء في جامعة »أولم« ال يبدو أن هذا الش���اب الذي تمت 

اإلشارة إلى اسمه فقط ب� دي دبليو، يستخدم أيًا من هذه الطرق.
وفي مقابلة، فشل الش���اب في وصف كيفية قيامه بذلك، قائاًل لألطباء 
»من الصعب ش���رح ذلك، مثل صعوبة اإلجابة على سؤال: ما الذي تشعر 
ب���ه عند تحريك إصبعك؟ ومن أجل إج���راء التغيير، يتطلب األمر في أي 
حال أن أركز على عيني. يجب أن أركز انتباهي على عيني ومجال رؤيتي 
ثم خلق حالة من التوتر ثم االسترخاء. هذا أسهل بالنسبة لي إذا أبقيت 

عيني مغلقة«.

يحّير األطباء بقدرته على 
تغيير حجم حدقات عينيه!

)apaimages(        صاب فل�صطيني يقوم ب�صياغة الذهب يف اأحد حمالت الذهب واملجوهرات بغزة�

االستقالل/ وكاالت:
تم عرض لوحة »الحب في س���لة قمامة« الش���هيرة 
لبانكس���ي للبيع بالمزاد العلني، م���رة أخرى، بعد أن 

اشتراها أحدهم في 2018.
ووفقا لم���ا نقل موقع »نيويورك بوس���ت«، فإنه من 
المتوقع أن يتم بيع اللوحة ه���ذه المرة مقابل 8.3 
مليون دوالر، أي ستة أضعاف سعرها السابق والذي 

بلغ 1.37 مليون دوالر.
وكانت دار »سوذبيز« للمزادات قد أقامت مزادا علنيا 
على اللوحة في 2018، وفوجئ الحضور عندما مزقت 

اللوحة نفسها لحظة بيعها ألحد المشترين.
وقالت دار المزادات الش���هيرة إن اللوحة التي تعد 
أحد أش���هر أعمال بانكسي خرجت عن إطارها مرورا 
بآل���ة لتمزيق الورق مخبأة داخ���ل اإلطار، في الوقت 
الذي هوت فيه المطرق���ة لتعلن بيع اللوحة مقابل 

1.37 مليون دوالر.
ونشر بانكس���ي آنذاك صورة أخرى على إنستغرام 
لجمهور مصدوم أثناء مشاهدة اللوحة وهي تتمزق 
إلى منتصفها تقريبا وكتب تعليقا يقول »ها هي 

تضيع، تضيع، ضاعت«.

وقالت »س���وذبيز« إن هذه »بالتأكيد« أول مرة يمزق 
فيها عمل فني نفسه عقب بيعه في المزاد.

ول���م تعق���ب دار المزادات على م���كان ما تبقى من 
اللوحة أو كيف اختلفت قيمتها في ضوء تدميرها 

الذاتي.
ويش���تهر بانكس���ي، الذي يطلق على نفسه هذا 
االس���م وال تعرف هويته الحقيقية، برسوم جدارية 

ساخرة في الهواء الطلق لها موضوعات سياسية. 
وأصبحت أعمال بانكسي قيمة جدا بعدما كان يوما 
فنان غرافيتي مغمورا من مدينة بريستول بإنجلترا.     

بـ 8.3 مليون دوالر
لوحة بانكسي الشهيرة التي مزقت نفسها تباع مجددًا

االستقالل/ وكاالت:
يتم في منطقة شيبويا في طوكيو تركيب نوع فريد 
وجديد من الحمامات )دورات المياه( المس���تقبلية 
الت���ي يتم التعام���ل معها عن طري���ق الصوت، وال 

يحتاج من يدخلها إلى لمس أي شيء فيها.
 )Le Parisien( »وذكرت صحيف���ة »ل���و باريزي���ان
الفرنس���ية أن كلم���ة مثل »مرحبا أيه���ا المرحاض، 

شّطف وشغل الصنبور، أو شّغل بعض الموسيقى، 
أو افتح الباب«؛ تكفي الداخل مؤونة مّد اليد للقفل أو 
صنبور الماء أو الشطف، أو أي شيء آخر، فالمرحاض 

يجيبك بالكالم واألفعال.
ورأت الصحيفة في هذا النوع من الحمامات جوهرة 
من النظافة والراح���ة والتكنولوجيا. وصممها كازو 
ساتو الرئيس اإلبداعي لش���ركة »تي بي دبليو إيه 

هاكوه���ودو« )TBWA Hakuhodo(، بالتعاون مع 
مصممين ومعماريين محليين وعالميين.

ويتم اآلن -حس���ب الصحيفة- تركيب 17 من هذه 
المراحيض المس���تقبلية في منطقة ش���يبويا في 
طوكيو، مش���يرة إلى أن هذه ليس���ت سوى البداية، 
ألنهم عازمون على الس���فر وإثب���ات وجودهم في 

جميع أنحاء العالم.

للوقاية من كورونا.. دورات مياه تعمل بالصوت في اليابان!

االستقالل/ وكاالت:
أنقذ  ش����اب من أهالي قرية صفط الحري����ة بمحافظة البحيرة القرية من 
كارثة، حيث قام بقيادة شاحنة وقود مشتعلة داخل محطة وقود القرية، 

ليقفز بها في المياه.
واستقل الشاب رمضان السنباطي سيارة البنزين المشتعلة داخل محطة 
وقود صفط الحرية، وقام بالس����ير بها حتى حافة الترعة ودفع الس����يارة 
بداخل المياه قافزا منها على الرغم من عدم تمكنه من القيادة االحترافية، 
إال أنه قام به����ذا العمل البطولي إلنقاذ أهال����ي قريته من خطر الحريق، 

بحسب صحيفية اخبار اليوم.
وقال السنباطي: إنه ال يجيد القيادة، إال أنه لم يفكر في حياته بل سعى 
جاهدًا إلنقاذ أهالي قريته من كارثة محققة، مش����يرًا إلى أنه قاد السيارة 

بعيدًا عن القرية، وقفز منها قبل أن يدفع بها إلى الترعة.
واضاف: »موت واحد أفضل من م����وت أهالي القرية«، في المقابل، طالب 
أهالي قرية صفط الحرية بمركز إيتاي البارود، بتكريمه على دوره البطولي.

وكان الحريق قد نشب داخل محطة وقود القرية، إثر انفجار سيارة محملة 
بالسوالر أثناء تفريغ الوقود بمحطة وقود. 

وأسفر الحريق عن احتراق 2 تانك سوالر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت 
النيابة العامة التي باشرت بدورها التحقيق في أسباب الحريق.

وتلقى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز ش����رطة إيتاي البارود، بنشوب 
حريق داخل محطة وقود بقرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاى البارود، 
وعل����ى الفور تم الدفع بعدد 8 س����يارات إطفاء وتم إخم����اد الحريق دون 

إصابات.

شاب مصري يقود شاحنة وقود 
مشتعلة لينقذ قريته من كارثة

االستقالل/ وكاالت:
ما زال���ت المنطقة المعروف���ة ب�«مثلث 
برمودا«، شمالي المحيط األطلسي، تثير 
حيرة العلماء، وس���ط مس���اع إلى فهم 
س���بب وقوع الكثير من الح���وادث في 
تلك البؤرة، لكن عمال وثائقيا سيبث عما 

قريب، يعد بكشف سر مهم.
وتح���ول مثلث »برمودا« إلى مصدر قلق، 
نظرا إلى عدد الطائرات والس���فن التي 
اختفت في ه���ذه المنطقة، فيما كانت 

الرحالت تسير بشكل طبيعي.
ومن أبرز الحوادث التي سجلت في هذه 

البؤرة، اختفاء خم���س قاذفات »أفانجر 
للبحرية األميركية من  طوربيدو« تابعة 

طراز »TBM« أو ما يعرف ب�«الرحلة 19«.
وفقدت تلك القاذفات االتصال س���نة 
1945، بينما كان���ت في مهمة تدريب، 
وبعدم���ا انطلقت من قاع���دة جوية في 

والية فلوريدا.
وجرى فق���دان الطيارين األربعة عش���ر 
الذين كان���وا على مت���ن القاذفات، ثم 
اختف���ى 13 م���ن طاقم م���ا كان يعرف 
ب�«السفينة الطائرة« »بي بي إم«، بعدما 
انطلق���وا ألج���ل البحث ع���ن الطائرات 

األولى.
وبحس���ب تقارير علمية، ف���إن تحقيقا 
جديدا ح���ول هذا االختف���اء الغامض، 
يستعد لفلك اللغز وعرض حقائق بارزة، 

خالل األسبوع المقبل.
ويرتقب أن يجري ع���رض الحقائق في 
ب�«أكبر  المعنونة  الوثائقيات  سلس���لة 
أسرار التاريخ«، وذلك استنادا إلى عمل 
علمي قامت به بعثة علمية طيلة سنة، 
في منطق���ة تمتد بين س���واحل والية 
فلوري���دا وجنوب ش���رقي بويرتو ريكو 

وشماال إلى برمودا.

العم���ل، تحدث  وقب���ل ع���رض ه���ذا 
المستكش���ف البحري، ماي���ك برنيت، 
عن وجود حط���ام طائرات، في المنطقة 
المشمولة بالدراس���ة، وقال إنه تساءل 
ح���ول ما إذا كان���ت من بقاي���ا قاذفات 

.1945
وأش���ار المستكش���ف إل���ى مواصفات 
الحط���ام الت���ي ج���رى العث���ور عليها، 
وهي عبارة عن بقايا مس���ننة ش���بيهة 

ب�«التروس«.
لكن المستكشف أبدى تريثا وتحفظا، 
قائ���ال إن تلك الحطام ق���د ال تكون من 

القاذفات بالصورة، ألن أناس���ا كثيرين 
ال يعرف���ون أن مئ���ات الطائ���رات جرى 

فقدانها في سواحل فلوريدا.
ومما يزيد الش���كوك أيضا أن الباحثين 
لجأوا إلى بعض الس���جالت، فوجدوا أن 
الحطام الذي عث���روا عليه قد يكون من 

حادث آخر، غير »الرحلة 19«.
ومن���ذ 1930، اختف���ت أكث���ر من 325 
طائرة وأزيد من 1200 س���فينة، س���واء 
عبر التحط���م أو الغرق في مثلث برمودا 
الذي تصل مساحته إلى ما يقارب والية 

أالسكا األميركية.

بعد 76 عامًا.. علماء يقتربون من فك لغز »مثلث برمودا«!


