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الخليل/ االستقالل: 
أعلنت عائلة األس���ير خليل عواودة مساء أمس 
األربع���اء موعد اإلفراج عن نجله���ا خليل بعدما 
تمكن من انتزاع حريته من السجان اإلسرائيلي 
عبر معركة اإلضراب عن الطعام التي استمرت 

111 يوًم���ا متتالًي���ا. وأوضحت عائلة األس���ير 
عواودة أن االحتالل سيفرج عن خليل يوم األحد 
القادم، مؤكدة أن اس���تجابة االحتالل لمطالبه 
جاءت بعد تقرير الطاقم الطبي الذي أوضح أنه 

قد يفارق الحياة خالل ساعات قليلة.

عائلة األسير عواودة تعلن 
موعد اإلفراج عن نجلها 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
شيعت جماهير حاشدة أمس األربعاء جثمان 
الش���هيد علي حس���ن حرب في بلدة اسكاكا 

شرق سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، 
فيم���ا هدمت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي، 
منزال قيد اإلنش���اء في بلدة نعلين، قضاء رام 

الله، كما هدم���ت الجرافات منش���آت زراعية 
وتجاري���ة ف���ي الضف���ة الغربية 
وإل���ى  المحتلتي���ن،  والق���دس 

 عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى
 تشييع جثمان الشهيد »حرب« بسلفيت واالحتالل 

يهدم منزال ومنشآت تجارية وزراعية بالضفة والقدس

)apaimages(      ملثواه الأخري يف قرية ا�سكاكا قرب �سلفيت )ت�سييع ال�سهيد علي ح�سن حرب )28 عاما

هيئة األسرى: االحتالل يرفض 
تقديم العالج لألسرى المرضى

بيروت/ االستقالل: 
أكد رئيس المكتب السياس���ي لحركة »حماس« إسماعيل 
هنية، أمس األربعاء، أننا »لن نس���مح لالحتالل بالسيطرة 

هنية: لن نسمح لالحتالل 
بالسيطرة على األقصى مطلقًا

نابلس / االستقالل:
قال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن قدري أبو 
بكر، إن س���لطات االحتالل ترفض تقديم العالج لألسرى 

غزة/ سماح المبحوح:  
لم يكتف القضاء اإلس���رائيلي بسجن األسير أحمد مناصرة وهو طفل 

منذ س���بع س���نوات داخل العزل في وضع نفسي وصحي 
صعب، ب���ل زاد على ذلك حرمانه م���ن الحرية وتصنيفه 

تصنيف »إسرائيل« لألسير مناصرة 
كـ »إرهابي«.. قرار باغتيال حريته

البطش: معاناة األسير عواودة 
وصموده كشفت هشاشة 

منظومة القيم اإلنسانية الدولية

غزة/ االستقالل: 
وجه الناطق باس���م حرك���ة الجهاد اإلس���المي طارق س���لمي، التحية 

لألس���ير خليل عواودة، ال���ذي أص���ر على انت���زاع الحرية 
بالصمود واالستبسال في معركة الكرامة التي استمرت ل� 

الجهاد: »عواودة« شكل نموذًجا 
رائعًا بصموده في ظل ظروف معقدة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت القناة ال�12 العبرية، مس���اء أم���س األربعاء، على توافق أولي بين 
االئتالف والمعارضة )اإلس���رائيلية( على حل الكنيست نهائيا االثنين 

توافق »إسرائيلي« على حل 
الكنيست نهائيًا االثنين

غزة/ االستقالل: 
ه عضو المكتب السياس���ي في حركة الجهاد اإلس���المي خالد  وجَّ

البط���ش، أمس األربعاء، التحية للبط���ل خليل عواودة 
بانتص���ار إرادته وق���راره الذي اتخ���ذه باإلضراب عن 

غزة/ دعاء الحطاب: 
أكدت فصائل فلسطينية، أن تصريحات رئيس 
الس���لطة محمود عب���اس حول إع���ادة بناء الثقة 

مع »إس���رائيل« تمهيًدا للحلول السياسية التي 
المتعاقبة،  حكوماته���ا  ترفضه���ا 
الس���لطة  تمس���ك  مدى  تعك���س 

االحتالل يصنف ملف األسير 
أحمد مناصرة كـ »عمل إرهابي«

فصائل: إعادة السلطة الثقة مع االحتالل 
»سياسة بائسة« تعكس تمسكها بالتسوية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ررت »لجنة اإلف���راج المبكر« التابعة لمصلحة س���جون 
االحتالل، تصنيف ملف األسير المقدسي أحمد مناصرة  

دعم ال�صحفيني: 
ار�س  االحتالل يمُ

طرقًا جديدة 
ملحاربة املحتوى    

الفل�صطيني   

ً



الخميس 23 ذو القعدة 1443 هـ 23 يونيو 2022 م

غزة/ االستقالل: 
ه عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد  وجَّ
اإلس���المي خالد البطش، أمس األربعاء، التحية 
للبطل خليل عواودة بانتصار إرادته وقراره الذي 
اتخذه باإلض���راب عن الطع���ام رفضا لالعتقال 
اإلداري البغي���ض ال���ذي يش���كل وم���ازال إرثا 
بريطانيا الس���تمرار معاناة شعبنا الفلسطيني 
من���ذ نش���أة الكي���ان الصهيوني عل���ى أرض 

فلسطين بقرار أممي ظالم.
وق���ال البطش ف���ي تصريح له: »لقد كش���فت 
معاناة األس���ير خليل عواودة وصموده وإضرابه 
عن الطع���ام ضعف وهشاش���ة منظومة القيم 
اإلنس���انية الدولية والغربية التي ظلت تتفرج 
عل���ى معاناته المس���تمرة من���ذ 111 يوًما من 
االض���راب المفتوح عن الطع���ام دون تلقي أية 
مدعمات حتى ش���ارف على الموت مسجال شرفا 

جديدا ف���ي س���جل الحركة االس���يرة وكفاحنا 
الوطني«.

وأض���اف: »اننا اذ نعبر عن اعتزازنا بالبطل خليل 

عوادة وبكل أس���رانا األبط���ال، لنؤكد أننا خلفه 
داعمين ومساندين لكل الخطوات التي اتخذها 
وتتخذها الحركة األس���يرة في مواجهة صلف 
إدارة مصلحة الس���جون الصهيونية، ومحاوالت 
الش���اباك كس���ر قرار الحرية في صدور االحرار 
وفي مقدمتهم البطل خليل عواودة ورائد ريان 
فمعركة التحري���ر مفتوحة ومقتضيات الصراع 

تستدعي اسنادًا وطنيًا للحركة األسيرة«.
ودعا البطش لمحاس���بة االحتالل على التعسف 
الذي يمارسه بحق أسرانا األبطال، مجدًدا العهد 
ألس���رانا على مواصلة الطري���ق حتى تحريرهم 

جميعا من قيود االحتالل الصهيوني
وأكمل »لقد قاتل خليل بإرادته وبأمعائه الخاوية 
وحق���ق إنجاًزا جدي���ًدا لصالح قضية األس���رى، 
نفتخر به ويفتخر به الشعب الفلسطيني ومعنا 

أحرار العالم في كل مكان«.

البطش: معاناة األسير عواودة وصموده كشفت هشاشة منظومة القيم اإلنسانية الدولية

غزة/ االستقالل: 
وجه الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي طارق سلمي، التحية لألسير خليل 
عواودة، الذي أص���ر على انتزاع الحرية بالصمود واالستبس���ال في معركة 

الكرامة التي استمرت ل� )111 يوًما( متتالية وهو مضرب عن الطعام.
وأكد سلمي في تصريح صحفي له، أمس األربعاء، أن عواودة شكل نموذجًا 

رائعًا وخاض اإلضراب بثبات في ظل ظروف معقدة وصعبة.
وشدد على أن حركة الجهاد االسالمي ستواصل دعمها لألسرى األبطال في 
كل معاركهم الباسلة ضد االعتقال اإلداري وضد إجراءات االحتالل ومصلحة 

سجونه اإلرهابية المجرمة.
وعلق عواودة الثالثاء، إضرابه عن الطعام، حيث أنه في تاريخ الثالث من آذار 
الع���ام الجارّي أعّلن إضرابه عن الطعام رفًضا العتقاله اإلدارّي الذي يواجهه 
إلى جانب 640 معتقاًل إدارّيا في سجون االحتالل تحت ذريعة وجود »ملف 

سري«.

الجهاد: »عواودة« شكل نموذًجا 
رائعًا بصموده في ظل ظروف معقدة

رام الله/ االستقالل: 
طالب���ت عائلة نزار بن���ات أمس األربع���اء، المجتمع 
الدول���ي بوقف تمويل المنظومة األمنية للس���لطة 
الفلسطينية، وذلك بعد اإلفراج عن المتهمين في 
تنفيذ اغتي���ال نزار بدعوى عودة انتش���ار فيروس 

كورونا.
وأوضحت العائلة في بيان صحفي، أن إفراج السلطة 
عن منفذي جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات بحجة 
عودة انتش���ار كورونا الذي شارف على االنتهاء من 
كل دول العال���م، ه���و تصديق لرواي���ة العائلة بأن 
جريمة اغتيال نزار جريمة اغتيال سياسي متكاملة 

األركان.
وحمل���ت العائلة رئيس الس���لطة محم���ود عباس 

مس���ؤولية قرار اإلفراج عن المتهمين وتبعاته على 
السلم األهلي.

وطالب���ت العائل���ة المجتمع الدول���ي بوقف تمويل 
المنظومة األمنية للسلطة، مضيفًة »أن هذه األموال 
تستخدم ضد أبناء ش���عبنا تعذيًبا وقتاًل وتنكياًل، 
وأن االس���تمرار بدع���م ه���ذه المنظوم���ة ال يعفي 
الحكومات من مس���ؤولية القت���ل والتعذيب الذي 

تمارسه السلطة في حق مواطنيها«.
وجاء في البيان »نطالب السادة القضاة للمرة األخيرة 
باالنس���حاب من هذه المس���رحية الدموية وحتى ال 

يكونوا شركاء في دم نزار«.
وطالبت العائلة في بيانها الفصائل والقوى الوطنية 
واإلس���المية ومؤسس���ات المجتمع المدني باتخاذ 

موقف حاس���م تجاه ممارسات السلطة، والنزول إلى 
الشارع حتى تكون دماء نزار حدًا فاصاًل لحماية أبناء 

شعبنا من ممارسات السلطة.
وأكدت على أن قرارها باالنسحاب من المحكمة كان 
صائبًا، وإن القض���اء الدولي هو الطريق الذي تتبعه 
العائلة من أجل فضح ممارس���ات السلطة وتحقيق 
العدالة لنزار ومطاردة مسؤولي ورموز السلطة أينما 

كان تواجدهم.
وأول أم���س الثالثاء، أكد مدير مؤسس���ة مس���اواة 
إبراهي���م البرغوث���ي، اإلف���راج ع���ن 14 متهًما في 
قضية اغتيال الناشط ب�«قرار صادر عن جهات غير 
مختصة«، وبعد رفض المحكمة العس���كرية إخالء 

سبيل المتهمين.

عائلة بنات تطالب المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة األمنية لدى السلطة

رام الله / االستقالل:
يواصل األسيران رائد ريان، ومحمد نوارة إضرابهما 
المفت����وح ع����ن الطع����ام ف����ي س����جون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقال الناطق باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين 
حس����ن عبد ربه، إن ريان )27 عاما( من بلدة بيت دقو 
شمال غرب القدس المحتلة، يواصل إضرابه لليوم 

ال��78، رفضا العتقاله اإلداري.
وأوض����ح أنه يقبع في عيادة »س����جن الرملة«، حيث 
يعان����ي من نق����ص حاد ف����ي ال����وزن، ونقص في 
الس����وائل، والفيتامينات والبروتينات، وحاالت من 

الدوخان، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده.

ونوه إلى أن األس����ير ريان مكث حوالي شهرين في 
العزل االنفرادي بمعتقل »عوفر«، ما أدى إلى تدهور 

وضعه الصحي.
وأضاف عبد ربه، أن األس����ير محمد نوارة )39 عاما( 
من رام الل����ه، مضرب عن الطعام منذ عش����رة أيام، 
رفضا الستمرار عزله منذ 11 شهًرا في زنازين عزل 
»ريمون«، وهو محكوم بالّس����جن م����دى الحياة، وقد 

أمضى في سجون االحتالل 21 عاما حتى اآلن.
تجدر اإلشارة إلى أن األسير خليل عواودة )40 عاما( 
من إذنا غرب الخليل، قد عّلق يوم أول أمس إضرابه 
المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 111 يوما 
رفضا العتقاله اإلداري، وذلك بعد وعود وتعهدات 

بإنهاء اعتقاله.
وفي الس����ياق ذاته، يواصل 640 معتقال إداريا في 
سجون االحتالل مقاطعتهم لمحاكم االحتالل لليوم 
ال�����175 على التوالي، وذلك ف����ي إطار مواجهتهم 
لجريمة االعتق����ال اإلداري، مع اس����تمرار االحتالل 
بتصعيد جريمته عبر إصدار المزيد من األوامر بحق 

معتقلين سابقين وجدد.
من الجدي����ر ذكره، أنه يوجد في س����جون االحتالل 
نحو 682 أسيرا بموجب قرارات اعتقاالت إدارية من 
بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات 
االعتق����ال اإلداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف 

قرار.

األسيران ريان ونوارة يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت القناة ال�12 العبرية، مس���اء أمس األربعاء، على توافق أولي بين االئتالف 

والمعارضة )اإلسرائيلية( على حل الكنيست نهائيا االثنين المقبل.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست على 11 مشروع قانون لحل الكنيست بتأييد 
أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست، قدمها أعضاء الكنيست من أحزاب مختلفة، 
وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة في الكنيست تمهيدا إلعدادها للتصويت 
بالق���راءات الثالث، األس���بوع المقبل. وفي حال المصادقة على حل الكنيس���ت 
بالقراءات الثالث، األس���بوع المقبل، س���تجري االنتخابات العامة للكنيست في 

موعد بين نهاية تشرين األول/ أكتوبر وبداية تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.

توافق »إسرائيلي« على حل 
الكنيست نهائيًا االثنين

الداخل المحتل/ االستقالل: 
أصدرت المحكمة المركزية االس���رائيلية في »تل أبي���ب« امس األربعاء، حكمًا 
مخففًا بالسجن 15 ش���هرًا ليهودي، يدعى يعقوب كوهين )31 عاما(، بعد أن 
اعترف بالمش���اركة في االعتداء الدموي في مدينة بات يام على الفلس���طيني 
سعيد عيسى ومحاولة قتله لمجرد أنه فلسطيني، أثناء العدوان اإلسرائيلي على 

غزة في أيار/مايو العام الماضي.
واعترف كوهين بأنه ركل موس���ى وألقى كأسا عليه وركل سيارته وحاول ضربه 

بيده.
وبحس���ب قرار الحكم، ف���إن »العقوبة المفروضة على كوهين هي الس���جن 15 
شهرا، ويبدأ حساب مدة السجن منذ اعتقاله قبل 13 شهرًا، أي أنه سيفرج عنه 

بعد شهرين«.
وج���اء قرار الحكم المخف���ف، رغم أن النيابة طلبت فرض عقوبة الس���جن لفترة 

تتراوح بين أربع وسبع سنوات.
واعتبر القاضي بيني ساغي أنه »بالرغم من أن المتهم هو جزء من الئحة اتهام 
ف���ي الواقعة التي توصف باإلعدام من غير محاكمة في بات يام، إال أنه ال خالف 

على أن مشاركته استثنائية«.
وذكر القاضي االحتاللي أن »النيابة العامة االسرائيلية لم تنسب للمتهم، خالفًا 

آلخرين، مخالفة قانون محاربة اإلرهاب«.

محكمة »إسرائيلية« تصدر 
حكمًا مخففًا على يهودي 

حاول قتل فلسطيني بالداخل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
باشر جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، بناء 
جدار فاصل جديد من اإلس���منت المسّلح على طول 
مس���ار خط التماس، الفاصل بي���ن الداخل المحتل 
والضفة الغربية، ويمتد من قرية سالم، شمالي غرب 

جنين، وحتى مستوطنة بات حيفر، غربي طولكرم.
وأفاد موقع »مفزاك اليف« العبري، أن »طول الحاجز 
األمني الجديد يبلغ حوال���ي 45 كيلومترا، وبارتفاع 

ا ضخًما وإجراءات  9 أمتار، وسيش���مل جداًرا خرسانًيّ
حماية ووسائل تكنولوجية أخرى«.

ونق���ل الموقع عما يس���مى رئيس دائ���رة الحدود 
والتماس بوزارة الجيش اإلسرائيلية، عيران أوفير، إن 
»العمل الذي بدأناه صباح أمس االربعاء، سيس���تمر 
نحو عام، مضيفا أن »الجدار سيكون مغلقا بإحكام، 

وسيمنع الدخول إلى إسرائيل«.
وصادق »الكابينيت«، في نيس���ان/ أبريل الماضي، 

على خطة وزير الجيش بني غانتس، لسد الفتحات 
في الج���دار الفاصل بين الضف���ة ومناطق الداخل 
وبناء جدار فاصل جديد، بتكلفة تقدر ب�360 مليون 

شيكل.
وبنى االحتالل في عام 2002 جدار الفصل العنصري، 
الممتد على طول الخط األخضر مع الضفة الغربية، 
وهو خط وهمي يفصل بين األراضي الفلس���طينية 

عام 48، واألراضي المحتلة عام 67.

االحتالل يباشر بناء جدار أمني جديد شمال الضفة
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وق���ال رئيس الس���لطة الفلس���طينية محم���ود عباس إن 
إس���رائيل وخاصًة حكومته���ا التي أقيل���ت والتي قبلها 
وقبله���ا ال تريد الحل السياس���ي، لكن عل���ى األقل نريد 

خطوات بناء ثقة تمهيًدا للحل السياسي«.
وأض���اف عباس خ���ال توقي���ع اتفاقية تموي���ل االتحاد 
األوروب���ي ب���رام الله الثاث���اء: »نريد الس���ام القائم على 
الش���رعية الدولية، نعيش بس���ام واس���تقرار إلى جانب 

إسرائيل«.
وتابع: »أخاطب دول أوروب���ا ألنني أعرف أنها دول تحترم 
القانون والس���ام والعدالة، المس���اعدات التي تقدمونها 
لن���ا ممتازة ولكن تس���تطيعون أيًضا أن تس���اعدونا لدى 
الجانبين األميركي واإلسرائيلي لنسير في طريق السام 

والعدل قبل فوات األوان«.
التم�سك بالت�سوية 

الناطق باس���م حركة الجهاد االس���امي طارق سلمي، أكد 
أن التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية 
محم���ود عب���اس، حول إعادة بن���اء الثقة مع »إس���رائيل«، 
تعكس مدى تمسكه وحرصه على عملية ومسار التسوية 

مع الكيان اإلسرائيلي والتعايش معه. 
أوضح سلمي ل� »االس���تقال«، أن خطوات بناء الثقة التي 
يتحدث عنها عباس، تعنى االس���تمرار بالتنسيق االمني 
مقابل التسهيات الممنوحة للسلطة ولرجالها، لكنها لن 
تمنع اقتحام المسجد األقصى واالعتداء على المقدسات 
اإلس���امية، ولن توقف عرب���دة المس���توطنين والتوغل 
اإلسرائيلي بالضفة واالجتياحات اليومية للمدن والقرى. 

وأوضح أن رئيس الس���لطة وفريق »أوس���لو« ل���ن يكونوا 
قادرين على اتخاذ خطوات جدية وحقيقية ُتس���اهم في 

وح���دة الصف الفلس���طيني، في حال تمس���كهم بحبال 
التسوية الهشة والضعيفة. 

وح���ول حديث عباس خال توقيع اتفاقية تمويل االتحاد 
األوروبي برام الله، الثاثاء الماضي: »نريد الس���ام القائم 
على الش���رعية الدولية، يري س���لمى، أن الشرعية الدولية 
ُتمثل غط���اء لجرائم االحت���ال وسياس���اته التهويدية 

وارهابه. 
وطالب الس���لطة الفلس���طينية بضرورة البناء على نتائج 

المقاوم���ة وتعزيزها، إلس���قاط كل مش���اريع التس���وية 
والمخطط���ات اإلجرامية ودحر االحت���ال عن هذه األرض 
واس���تعادة الحقوق الفلس���طينية المغتصب���ة من قبل 

االحتال. 
�سيا�سة بائ�سة 

عضو المكتب السياس���ي للجبه���ة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين، طال أبو ظريفة، أكد أن إع���ادة بناء الثقة مع 
االحتال اإلسرائيلي، سياسة بائسة ويجب التخلي عنها، 

خاصة في ظل ما تمارس���ه على األرض من سياسات »قتل 
وتهويد، وفرض تقس���يم زماني ومكاني على المس���جد 
األقصى، إضافة لاس���تياء على األراضي وطرد الس���كان 

وهدم المنازل«. 
وأوضح أب���و ظريفة ل� »االس���تقال«، أن األصل أن ُيطالب 
رئيس الس���لطة محم���ود عباس بعزل وٌمحاس���بة الكيان 
االس���رائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، بداًل 
م���ن الدعوة إلعادة بناء الثقة معه، وايهام دول العالم بان 
»اسرائيل« حكومة ُيمكن أن تذهب باتجاه عملية تسوية 

حقيقية وأن ُتقر بحقوق شعبنا. 
وطالب قيادة الس���لطة وفي مقدمته���م الرئيس عباس 
بااللتزام بقرارات »المجلس���ين المركزي، و الوطني«، التي 
تقوم على أس���اس فك االرتباط مع االحتال اإلسرائيلي، 
وإنه���اء المرحل���ة االنتقالية من اتفاق أوس���لو، وس���حب 
االعت���راف م���ن دول���ة االحت���ال بالمؤسس���ات الدولية، 
والذهاب النتخابات ش���املة لكافة لمؤسس���ات المنظمة 

والسلطة على قاعدة الشراكة الوطنية. 
وش���دد على ضرورة اس���تمرار المقاومة في إط���ار قيادة 
وطنية موحدة، وأذرع عس���كرية عاملة بالميدان، مضيفًا:« 
نهج المقاومة أثبت أنه ال يمكن بأي ش���كل من األش���كال 
فتح الطريق للقضية الفلس���طينية دون ترس���يخ ميزان 

القوة على األرض وتحقيق االنتصار«.
ولفت إلى أن الرهان على اإلدارة األمريكية الحالية، خاسر 
وفاشل، فهي تسعى الستنساخ سياسات إدارة الرئيس 
الس���ابق دونالد ترامب القائمة على التمس���ك ب� »صفقة 
القرن«، و«تحس���ين األوضاع المعيشية للفلسطينيين مع 

بقاء االحتال اإلسرائيلي«. 

األصل المطالبة بعزله ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا
فصائل: إعادة السلطة الثقة مع االحتالل »سياسة بائسة« تعكس تمسكها بالتسوية

غزة/ دعاء احلطاب: 
اأك��دت ف�سائ��ل فل�سطيني��ة، اأن ت�سريح��ات 
رئي�س ال�سلط��ة حممود عبا�س ح��ول اإعادة 
بن��اء الثقة م��ع »اإ�سرائي��ل« متهي��ًدا للحلول 
ال�سيا�سية التي ترف�سها حكوماتها املتعاقبة، 

وحر�سه��ا  ال�سلط��ة  مت�س��ك  م��دى  تعك���س 
عل��ى م�سار الت�سوي��ة مع الكي��ان الإ�سرائيلي 

والتعاي�س معه. 
م��ع  اأحادي��ث  خ��ال  الف�سائ��ل  وت��رى 
»ال�ستق��ال«، اأن عملي��ة الت�سوي��ة بائ�س��ة 

ويج��ب التخل��ي عنه��ا، خا�س��ة يف ظ��ل م��ا 
ميار�س��ه الحتال على الأر���س من �سيا�سات 
»قتل وتهويد، وفر�س تق�سيم زماين ومكاين 
على امل�سجد الأق�سى، اإ�سافة لا�ستياء على 

الأرا�سي وطرد ال�سكان وهدم املنازل«.

القدس المحتلة/ االستقال: 
قررت »لجن���ة اإلف���راج المبكر« التابع���ة لمصلحة 
سجون االحتال، تصنيف ملف األسير المقدسي 
أحمد مناصرة  ك�«عمل إرهابي«، حسب تعريف ما 

يسمى ب�« قانون مكافحة اإلرهاب اإلسرائيلي«.
وق���ال طاقم الدفاع عن األس���ير مناص���رة، إن هذا 
القرار خاطئ من الناحيتين القانونية والدستورية، 
ويش���كل انته���اكا واضح���ا لألس���س القانونية 
المحلي���ة،  القانوني���ة  للمنظوم���ة  والدس���تورية 
والدولي���ة، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق 

بالقاصرين.
وأنهت محكمة االحتال في الرملة، األحد الماضي، 
جلس���ة للنظر ف���ي تصنيف ملف قضية األس���ير 
مناص���رة ضم���ن »قانون اإلره���اب«، أم���ام اللجنة 
الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار، رغم وضعه 

الصحي والنفسي الصعب.
وحس���ب استش���ارة الطاقم النفس���ي الذي يتابع 
قضيته مع طاق���م الدفاع، فإن وضع مناصرة مقلق 
ا، وهناك خطورة جدي���ة وحقيقية على صحة  ج���ًدّ
وس���امة مناصرة النفس���ية والعامة اذا اس���تمر 

مكوثه في سجون االحتال.
ونقلت إدارة س���جون االحتال، منتصف الش���هر 
الجاري، األس���ير »مناصرة« الى مستش���فى سجن 

الرملة، بعد تفاقم الوضع النفسي له.
وتقدم طاق���م الدفاع الذي يمثل���ه المحامي خالد 
زبارقة بطلب مستعجل لمصلحة سجون االحتال، 
لإلفراج عن األس���ير مناصرة، فوًرا بس���بب تدهور 

وضعه النفسي والصحي.
واعتقل مناصرة عام 2015، وحكم بالسجن الفعلي 
9 سنوات ونصف، ويعاني من اضطرابات نفسية 
ب���دأت بالظهور علي���ه منذ عدة أش���هر، لتعرضه 

للضرب المبرح خال االعتقال، ما تس���بب له بكسر 
في الجمجمة، أدى الى ورم دموي داخل الجمجمة.

وتعرض »مناصرة« إلى تحقيقات قاس���ية جسديا 
ونفس���يا، وكان يبلغ حينها 13 عاما، ومنذ اعتقاله 
تتعم���د إدارة الس���جون عزل���ه عن باقي األس���رى 
وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب، ما جعله يعاني 
من آالم بالرأس والضيق النفسي، وحرم من العاج 

المناسب.

االحتالل يصنف ملف األسير أحمد مناصرة كـ »عمل إرهابي«

القدس المحتلة/ االستقال: 
ب���دأت منظمات اس���تيطانية أول أم���س الثاثاء باالس���تعداد إلقامة 10 بؤر 
استيطانية جديدة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة مع اقتراب زيارة الرئيس 

األمريكي جو بايدن للمنطقة.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن منظمة »نخلة« االس���تيطانية بدأت 
منذ أول أمس الثاثاء بتنظيم طلعات استكشافية لتال ومناطق استراتيجية 
في الضفة الغربية تس���تمر على مدار 3 أيام بهدف تحديد المواقع المناسبة 

إلقامة البؤر.
فيما أطلق المستوطنون على المخطط »أفيتار 10« في إشارة إلى بؤرة »أفيتار« 
االستيطانية المقامة على جبل صبيح جنوبي نابلس والتي لم تسمح الحكومة 
اإلس���رائيلية للمستوطنين بعد بالعودة إليها، فقرروا بناء 10 بؤر مشابهة ردًا 
على تلكؤ الحكومة في الوفاء بوعد قطعته على نفس���ها بالس���ماح بعودتهم 

للبؤرة حال انتهاء مسح األراضي المقامة عليها.
في حين، يخطط المستوطنون للزحف نحو البؤر ال�10 في العشرين من تموز/
يوليو المقبل، حيث يدعم الخطة عدة مجالس استيطانية ومنها مستوطنات 

الخليل وبيت لحم ورام الله وشمال الضفة.

منظمات استيطانية تبدأ 
استعداداتها إلقامة 10 

بؤر جديدة بالضفة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

حمكمة �سلح رفح
يف الق�سية احلقوقية رقم 2022/105 �سلح رفح

 يف الطلب رقم / 2022م
المس���تدعي / محمد كمال أحمد الشاعر سكان رفح - مفترق ميراج - هوية 

رقم 401815188
وكيله المحامي / أحمد جهاد الشاعر جوال رقم /0592812009 

المستدعى ضده/ كمال خليل أحمد أبو حميد سكان رفح - تل السلطان - بئر 
كندا - بجوار عمارة أبو هالل

 نوع الدعوي : حقوق )مطالبة مالية( 
مذكرة حضور بالنشر المس���تبدل في القضية الحقوقية رقم 2022/105م 

صلح رفح في الطلب رقم: /2022م
إلي المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
حقوق )مطالبة مالية( اس���تنادا إلي م���ا يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك 
نس���خة منها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضي علي���ك الحضور إلي هذه 
المحكمة خالل 10 أيام من تاريخ تبلغك بهذه المذكرة كما يقتضي أن تودع 
لدى قلم المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/7/6م 
لنظر القضية ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

أن يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2022/6/20م

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
اكرم ابو طعيمة

دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

املحكمة العليا بغزة - ب�سفتها حمكمة نق�س 
يف الطعن املدين رقم 2022/643 
يف الطلب املدين رقم 2022/664

المستدعي: أسامة ش���اكر عثمان الغالييني – من سكان غزة شارع الصناعة 
بالقرب من مسجد الرحمة. وكيله/ حسن محمد الجبالي المحامي. 

المستدعى ضده: شاكر عثمان شاكر الغالييني باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ عثمان شاكر عثمان الغالييني – غزة الصبرة 

شارع نجم الدين العربي مقابل الغرفة التجارية »حاليًا مقيم خارج البالد«.
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل(( 
في الطعن المدني رقم 2022/643 

الى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي قد أقام عليك الطعن 
المدن���ي رقم 2022/643 والطلب المتفرع عنه رقم 2022/664 لذلك يقتضي 
عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغك 
هذه المذكرة كما يقتضي عليك أن تودع لدى المحكمة ردك التحريري خالل 
خمسة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة وليكن معلومًا لديك أنك 

اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في الطعن حسب األصول. 
تحريرًا في: 2022/6/22م 

رئي�س قلم املحكمة العليا بغزة 
الأ�ستاذ/ ب�سام الع�سي

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سمال غزة  ال�سرعية البتدائية 

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة أبو عمش���ة – 
بيت حانون مؤرخة في 2022/6/22م تتضمن ان / رقية عبد الله خليل فياض 
المش���هورة عوده هوية رقم 975900226 من بيت حانون وسكانها سابقا 
قد توفيت لرحمة الله تعالى بتاريخ 2003/9/15م وانحصر ارثها الش���رعي 
واالنتقالي في أوالدها من زوجها المتوفى قبلها محمد خليل يوسف عودة 

وهم خليل وشوقي ويوسف وحبيبة وعبلة وعطاف 
فقط وال وارث لها س���وى من ذكر وليس لها  وصي���ة واجبة او اختيارية وال 
اوالد كبار توفوا ح���ال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة ش���مال غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ النشر . وحرر بتاريخ  2022/6/22م.

قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية 
ال�سيخ / رائد حممد مطري

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اإعالن عن بيع ار�س مبوجب وكالة  لدى الإدارة 

العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )2022/505(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: عبد 
العزيز صبحي أحمد طباسي من سكان خانيونس هوية رقم 411000581 

بصفته وكيال عن: عبد الحميد خليل محمد الشاعر 
بموجب وكالة رق���م: 27320162/والمصدق من الخارجية غزة رقم )4814(/ 

2016  صادرة عن  السعودية 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 64 القسيمة 18 المدينة خان يونس 
من له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوم���ا من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال 
تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل 
المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  2022/6/22م                       

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. عرابي حمدي اأبو �سعبان 

نابلس / االستقالل:
قال رئيس هيئة ش����ؤون األسرى والمحررين قدري 
أبو بكر، إن س����لطات االحتالل ترفض تقديم العالج 
لألس����رى المرضى؛ وتحاول تمري����ر قوانين تقضي 
بتحمل األس����رى تكاليف عالجهم في حال س����مح 

لهم ذلك.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحف����ي عقد أمس األربعاء، 
ف����ي مقر وزارة اإلع����الم بمدينة نابلس، بمش����اركة 
رئيس هيئة شؤون األس����رى والمحررين قدري أبو 
بك����ر، ورئيس نادي األس����ير قدورة ف����ارس، ومدير 
مكتب وزارة اإلع����الم في نابلس ناصر جوابرة وعدد 
من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية 

بمحافظة نابلس.
وأضاف أبو بكر »إن نحو 23 أس����يرا داخل س����جون 
االحتالل يعانون من أمراض الس����رطان، و11 أسيرا 
يعانون من فش����ل كلوي، و8 أس����رى مقعدين و40 
أس����يرا يعانون من أمراض خطيرة، وأكثر من 500 

أسير يعانون من أمراض مختلفة«.
وأضاف »نبارك لألسير خليل عواودة انتصاره بعد 
111 يومًا من اإلضراب ع����ن الطعام، احتجاجا على 
االعتقال اإلداري، ونتمنى أن يحقق باقي األس����رى 
المضربين عن الطع����ام مطالبهم، حيث وصل عدد 
المعتقلين إداريا حتى نهاية العام 2021 إلى 640 
أس����يرا الذي اتخذوا خطوات تصعيدية بمقاطعة 
المحاك����م اإلس����رائيلية احتجاج����ا على سياس����ة 

االعتقال اإلداري«.
وش����دد أبو بكر على ضرورة تفعيل وتدويل قضية 
األسرى حتى تصل الرسالة إلى العالم أجمع، مؤكدا 
أن تح����ركا دوليا بدا من خالل اجتماعات مع عدد من 

ممثلي الدول.
وأش����ار إلى أن االس����رى يعيش����ون أوضاعًا صعبة 
داخل سجون االحتالل؛ الذي يحاول التحريض على 

األسرى وقضيتهم العادلة.
وبي����ن ان ق����وات االحت����الل تعتقل 30 ام����رأة في 

سجونها يعانين ظروفا صعبة للغاية، فيما ال يزال 
170 طفال معتقلين داخل س����جون االحتالل منهم 
من ذوي االحكام العالية، مؤك����دا أن أكثر من 220 

اسيرا يمضون أحكاما عالية.
ب����دوره، دعا فارس إلى ض����رورة اتخاذ خطوات على 
ارض الواق����ع بمقاطعة المحاكم اإلس����رائيلية على 
كاف����ة األصع����دة، للضغط على حكوم����ة االحتالل 
باإلفراج عن األس����رى وتحقيق مطالبه����م، معتبرا 

القضاء اإلسرائيلي أداة قمع بيد أجهزة األمن.
وتطرق إلى قرارات المحكمة اإلس����رائيلية باعتبار 
قضية الطفل أحمد مناصرة قضية إرهاب، ما يعني 
حرمانه من الوقوف أمام لجنة الثلث التي بإمكانها 
إطالق سراحه فورا، بسبب حالته النفسية الصعبة 

التي أصبحت تشكل خطرا على حياته.
وشدد على ضرورة تنامي الدور الشعبي والفصائلي 
في تفعيل قضية األس����رى؛ كونها قضية وطنية 

بامتياز والقلب النابض للقضية الفلسطينية.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس األربعاء، 
حملة اعتقاالت واسعة بمناطق متفرقة في الضفة 

والقدس المحتلتين.
ففي جنين، اعتقلت قوات االحتالل الشقيقين ليث 
ورائد فائد نعيرات، م����ن بلدة ميثلون، وذلك عقب 
مداهمة منزلهم����ا، والعبث بمحتوياته، والش����اب 
محمود السحو زكارنة من بلدة قباطية أثناء تواجده 

في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
وقالت مصادر محلي����ة، إن قوات االحتالل اقتحمت 
قرية مركة، وداهمت منزل األس����ير المحرر س����مير 
موسى واستجوبته، وكثفت من تواجدها العسكري 

في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.
وفي نابلس، اعتقلت ق����وات االحتالل المحررة لينا 
أبو غلمي، بعد مداهمة منزل زوجها، وإجراء تحقيق 
ميدان����ي، والمواط����ن ف����ؤاد إبراهي����م رمضين من 

طولكرم.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، 
الش����اب فؤاد ابراهيم رمضين، بعد مداهمة منزله، 

في قرية كفر عبوش، وتفتيشه.
ومن أريحا، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، شابا 

من مخيم عين السلطان في المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت 
الشاب محمد إس����ماعيل صافي، عقب دهم منزله، 

وتفتيشه، واستجواب قاطنيه.
ومن القدس، اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، 
أمس األربعاء، ثالثة مواطنين، من مخيم ش����عفاط، 

شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت 
كال من: هاش����م ذياب، ومحمد فروخ، وعمر الرشق، 
بعد أن داهمت منازلهم، وفتش����تها، كما استولت 

على خضار من محال تجارية.

هيئة األسرى: االحتالل يرفض تقديم العالج لألسرى المرضى

االحتالل ينفذ حملة مداهمات واعتقاالت في الضفة والقدس

بيروت/ االستقالل: 
أكد رئيس المكتب السياس���ي لحركة »حماس« إسماعيل هنية، أمس األربعاء، 

أننا »لن نسمح لالحتالل بالسيطرة على المسجد األقصى مطلًقا«.
ج���اء ذلك خالل لقائه على رأس وفد من قيادة حركة حماس، مفتي الجمهورية 

اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في العاصمة بيروت.
وأش���اد هنية بدور الش���يخ دريان ومواقف���ه األصيلة تجاه الق���دس والقضية 

الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ومخيمات اللجوء.
كم���ا هنأ رئيس الحركة لبنان بإتمام االس���تحقاق االنتخابي النيابي، معبًرا عن 

تضامنه مع لبنان فيما يتعلق بحقوقه في الغاز وثرواته الطبيعية.
واستعرض تطورات الواقع السياسي والميداني في فلسطين، وخاصة ما يجري 
في القدس واألقصى، ومحاوالت االحتالل فرض سياس���ة التقس���يم المكاني 

والزماني.
وأشار هنية إلى دور المرابطين وأبناء شعبنا في منع هذه المحاوالت، قائاًل: »نحن 

صامدون، ولن نسمح لهم بالسيطرة على األقصى مطلقًا«.
من جانبه أكد سماحة المفتي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته 

الوطنية وحقوقه الثابتة.
وقال: إن قضية القدس هي قضية كل األمة وقضية العرب والمسلمين، مشدًدا 

على أن القدس ستبقى فلسطينية عربية.

هنية: لن نسمح لالحتالل 
بالسيطرة على األقصى مطلقًا



الخميس 23 ذو القعدة 1443 هـ 23 يونيو 2022 م

دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة ب�سفتها ال�ستئنافية
يف الق�سية احلقوقية رقم 1247 / 2017

يف ال�ستئناف رقم 893/ 2021 يف الطلب رقم 16 / 2022
المستدعون/ -1عائدة صبحي محمد الشرفا- غزة الرمال الشيخ عجلين برج 
الظاف���ر 3 -2 محمد عالء / صبحي محمد الش���رفا- غزة الرمال ش���ارع الثورة 
-3 عفاف صبحي محمد الش���رفا- غزة الرمال الش���يخ عجلي���ن برج الظافر 
3 وكالؤهم المحامون/ نافذ البس���وس وش���ركاه- غزة الرمال برج الظافر 9 

الطابق الثالث هاتف رقم 2861116 أو 0562018888 
المستدعى ضده: عمر صبحي محمد الشرفا- غزة الشيخ عجلين برج الظافر 

3 مجهول محل اإلقامة حاليا
مذكرة حضور

إلى المس���تدعى ضده المذك���ور أعاله مجهول محل اإلقام���ة حاليًا، بما أن 
المس���تدعين/ عائدة صبحي محمد الش���رفا ومحمد ع���الء/ صبحي محمد 
الشرفا وعفاف صبحي محمد الشرفا- غزة الرمال وكالؤهم المحامون/ نافذ 
البسوس وشركاه، تقدموا باالستئناف رقم 893 / 2021 والمعين له جلسة 
2022/9/4م أم���ام محكمة بداية غزة بصفتها االس���تئنافية وقد تم إيداع 
نسخة من الئحة االستئناف في هذه المحكمة محفوظة لك لذلك يقتضي 
عليك الحضور أو إرسال وكيل عنك للرد على االستئناف خالل خمسة عشر 
يومًا وإذا تخلفت عن الحضور يجوز للمس���تأنفين السير في استئنافهم 

وأن يصدر ضدك حكم حسب األصول. غزة في: 2022/6/21م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة  املوقرة
 يف الق�سية رقم 64 / 2022  يف الطلب رقم 576 /2022

المستدعية )المدعية( : ش���ركة الحلبي للدعاية واالعالن ويمثلها السيد/ 
زكريا محمود الحلبي - من س���كان غزة التصر- غرب مول اس���تبس سابقا - 

هوية رقم )954747473( .
وكيلها المحامي / علي الشوا 

المس���تدعى ضده )المدعى عليه( / يوسف صبحي محمد نبهان )بصفته 
الشخصية وممثال للمدعي عليها( مجهول محل االقامة

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
في القضية رقم 64 / 2022 في الطلب رقم 576 /2022

إلى المس���تدعى ضده بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح ش���مال غزة بالقضية المرقومة أعاله استنادا إلى ما يدعيه في الئحة 
دعواه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة )خارج البالد( وحس���ب اختصاص 
محكمة صلح ش���مال غزة في نظر ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون 
أص���ول المحاكم���ات المدنية والتجاري���ة رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على 
قرار الس���يد قاضي محكمة صلح ش���مال غزة في الطلب رقم 576 / 2022 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكم���ة يوم ) الخميس ( بتاريخ 
07/ 07 / 2022 كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة 
عشر يوم من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا .  حرر في 2022/6/22م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
الأ�ستاذ : هاين الهندي

دولة فل�سطني 
 املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم: 2020/450 

يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم: 2022/1411 
المستدعي )المدعي(: سمير يوسف محمد أبو الحصين – من سكان غزة المخابرات 

- يحمل هوية )410066427(. وكيله المحامون/ منذر الفراني وأيمن سرور.
المس���تدعى ضده )المدع���ى عليه(: راني عبد الله ربيع الحس���ني – يحمل 

هوية رقم )412503575(.
نوع الدعوى: )حقوق( مطالبة مالية.

تبليغ حكم بالنشر المستبدل 
في الطلب رقم: 2022/1411  في القضية المدنية رقم: 2020/450  

الى المس���تدعى ض���ده/ المذكور أعاله بم���ا أن المس���تدعي المذكور قد 
استحصل على حكم من محكمة صلح غزة بتاريخ 2022/6/9 وعماًل بالمادة 
)20( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001م 
وبناًء على قرار الس���يد قاضي محكم���ة صلح غزة في الطلب )2022/1411( 
بالس���ماح لنا بتبليغ المستدعى ضده بالحكم عن طريق النشر المستبدل. 
والقاض���ي ب� »حكمت المحكمة بإل���زام المدعى عليه/ ران���ي عبد الله ربيع 
الحسني بدفع مبلغ وقدره )$2500( ألفان وخمسمائة دوالر امريكي ومبلغ 
)1775 ش( ألف وس���بعمائة وخمس���ة وسبعون ش���يكال للمدعي/ سمير 
يوس���ف محمد أبو الحصين مقاب���ل حقوقه محل الدع���وى الراهنة وإلزام 
المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دوالر امريكي اتعاب محاماة 
ورد الدع���وى فيما عدا ذلك. حكما صدر وأفهم علنًا يوم الخميس الموافق 

2022/6/9. تحريرًا في: 2022/6/22م 

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

وفي وقت س����ابق، أس����قطت المحكمة المركزية اإلسرائيلية 
في مدينة بئر الس����بع مؤقتا صفة »اإلرهاب« عن ملف األسير 
المقدس����ي أحمد مناصرة، وأصدرت ق����رارا يلزم إدارة مصلحة 
الس����جون بعقد جلس����ة خاصة للجنة الثلث لمناقشة طعون 
طاق����م الدفاع الذي طالب باإلفراج الف����وري عن مناصرة، الذي 

اعُتقل عندما كان عمره 13 عاما.
إذ زعم����ت النيابة العامة اإلس����رائيلية حينها تنفيذه عملية 
طع����ن في مس����توطنة »بس����غات زئي����ف« في 12 تش����رين 
األول)أكتوبر( عام 2015، مع ابن عمه حس����ن الذي استشهد 
برصاص االحتالل، بينما أحمد ال����ذي أصيب أيضا بالرصاص 
دهسته س����يارة لقوات األمن اإلسرائيلية وتسببت له بجروح 

خطيرة.
وبعد عام من المداوالت والجلس����ات، أصدرت المحكمة حكما 
بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما بحق الفتى أحمد، وإلزامه بدفع 
تعويضات مالية لمستوطن بقيمة 180 ألف شيكل )نحو 60 
أل����ف دوالر(، علما أنه جرى ع����ام 2017 تخفيف الحكم لمدة 

تسع سنوات ونصف..
وفي التاس����ع من ش����باط)فبراير( 2022 قضى مناصرة ثلثي 
المدة م����ن العقوبة الصادرة ضده في األس����ر، م����ا يعني أنه 
حس����ب القانون اإلس����رائيلي يمك����ن النظر ف����ي طلب طاقم 
الدفاع واإلفراج المبكر عنه، بيد أن ادارة السجون اإلسرائيلية 
اس����تبقت ذلك وعقدت جلس����ة خاصة دون مش����اركة طاقم 
الدف����اع ووصمت ملف مناصرة ب� »اإلره����اب«، وذلك لغلق أي 

محاوالت لإلفراج المبكر عنه.
جرمية مكتملة الركان

خالد زبارقة محامي األسير أحمد مناصرة رأى أن ما يجري بحق 
طفل أدين بتهم����ة دون أن يرتكبها جريمة مكتملة االركان، 
مشيرًا إلى الوضع النفس����ي والصحي السيء لألسير مناصرة 

لعزله على مدار سنوات طويلة داخل السجون.

وأوضح زبارقة ل� »االستقالل« أن المحكمة والقضاء اإلسرائيلي 
بمجمله منحاز لدولته، فهو يعمل ضد كل فلس����طيني، الفتا 
إلى أن����ه من المس����تحيل أن ينص����ف القضاء اإلس����رائيلي 

فلسطينيًا في أي قضية.
وبي����ن أن المحكمة ف����ي قراراها الصادر ض����د أحمد مناصرة 
تتعام����ل عل����ى أن الفاعل فلس����طيني والضحي����ة يهودي، 
متجاهلة االعتبارات كافة األخرى التي يجب أن تأخذها بعين 

االعتبار كجهة قضائية.
وأكد أن ق����رار المحكم����ة فيه مخالف����ات قانوني����ة واضحة، 
وانتهاك للمنظوم����ة القانونية المتعلق����ة بقضايا األطفال، 
مشيرا إلى أن قانون »مكافحة اإلرهاب« -الذي سّنه الكنيست 
باألول من تش����رين الثاني)نوفمبر( 2016 سرى على مناصرة 

بأثر رجعي، وهذا مخالف لألس����س القانونية المتبعة محليا 
ودوليا ألنه اعتقل قبل نحو عام من سن القانون.

وأش����ار إل����ى أهمية الفح����ص الدقي����ق لما قام ب����ه مناصرة، 
فالمحكمة أكدت عند إدانته أنه لم يقدم على الطعن بل رافق 

آخر قام بذلك فقط.
وش����دد على أنه رغم إغالق االحتالل أمامه باب التقدم لإلفراج 
المبكر عن األس����ير مناصرة بس����بب انقضاء ثلثي المدة فإنه 
ع����ازم على التقدم باس����تئناف ضده، باإلضاف����ة للطلب الذي 
قدم����ه الخميس الماض����ي لإلفراج عن مناصرة بس����بب تردي 
وضع����ه الصحي، حيث يخضع هذا الطل����ب للفحص اآلن ولم 

تحدد جلسة محكمة بخصوصه.
وكان المحامي خالد زبارقة زار مناصرة في مستش����فى سجن 

الرملة الخميس الماضي ووجده في حالة صحية خطرة للغاية.
وخالل لقائه مع األسير بالمستشفى، قال المحامي إن مناصرة 
لم يتواصل معه »بصريا« ولم يتحدث معه طيلة فترة الزيارة 
وبدت عليه مالم����ح المرض واإلنهاك الع����ام، وإن هناك آثار 

جراح كانت ظاهرة على طول ذراعيه.
�سلوك اإرهابي

بدوره، أكد رئيس نادي األس����ير الفلسطيني قدورة فارس، أن 
الوضع النفس����ي والصحي لألسير أحمد مناصرة سيء للغاية، 
وهو بحاجة إلى رعاية طبية ونفس����ية مكثفة، لكي يستطيع 
التواصل مع المحيطي����ن به، خاصة أنه فقد القدرة على ذلك، 
ج����راء ما تعرض له من تعذيب وتحقيق قاس وعزل على مدار 

سنوات. 
وق����ال فارس ل�«االس����تقالل« إن: » القرار الص����ادر من محكمة 
االحتالل ضد األس����ير مناصرة جريمة وسلوك ارهابي يضاف 
لسلس����لة الجرائم الت����ي ترتكبها دولة االحت����الل بحقه منذ 

اعتقاله وبحق كل األسرى«.
وأضاف: » الوضع النفسي والصحي لألسير مناصرة ال يحتمل 
بقاءه أيامًا أخرى داخل الس����جن، حيث أصيب بانهيار عصبي 

وفقد القدرة على الكالم والتعبير عن آالمه. 
وش����دد عل����ى أن وجود أحمد داخل الس����جن يش����كل خطورة 
عل����ى حياته، جراء م����ا نقله محاميه عن نزي����ف من آثار جراح 
كان����ت ظاهرة على طول ذراعيه، دون أن يعلم إذا كان تعرض 

لتعذيب من سجانيه. 
وأش����ار إلى أن القرار الصادر ضد مناص����رة هو انتهاك واضح 
للقواني����ن الدولية التي تجرم التعذي����ب، الفتا إلى أن بيانات 
الشجب واالستنكار الدولي كافة هي مجرد استهالك اعالمي، 
غير مجدية وال تحرك س����اكن مع االحتالل اإلس����رائيلي الذي 
يعتبر ذات����ه فوق القانون ويتعامل مع الفلس����طينيين وفق 

مبدأ الحقد والكراهية.

7  أعوام من المعاناة والعزل
تصنيف »إسرائيل« لألسير مناصرة كـ »إرهابي«.. قرار باغتيال حريته

غزة/ �سماح املبحوح:  
مل يكت��ف الق�س��اء الإ�سرائيل��ي ب�سج��ن الأ�س��ر اأحم��د 
منا�سرة وهو طفل منذ �سبع �سنوات داخل العزل يف و�سع 
نف�سي و�سحي �سعب، بل زاد على ذلك حرمانه من احلرية 

وت�سنيفه اإرهابي��ًا، حتت وطاأة جربوت��ه ومراأى وم�سمع 
م��ن الع��امل ال��ذي يتف��رج ب�سمت عل��ى جرمي��ة ترتكب 
بحق طفل ودع طفولته مكب��ًا.  واأ�سدرت جلنة الإفراج 
اخلا�س��ة التابع��ة لإدارة �سجون الحت��ال الإ�سرائيلي 

قرارها بالإبقاء على ت�سنيف ملف الأ�سر املقد�سي اأحمد 
منا�س��رة ح�س��ب تعري��ف القان��ون الإ�سرائيل��ي ملكافحة 
الإره��اب، مما يغلق الباب اأمام طاقم الدفاع لعر�س ملفه 

على جلنة الإفراج املبكر بعد انق�ساء ثلثي املدة.
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دولة فل�سطني  

 املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 

اعالن بيع باملزاد العلني يف الق�سية رقم 2020/9074 
نعلن للعموم أنه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضية التنفيذي���ة 2020/9074 المتكونة فيما بين طالبة التنفيذ/ 
ش���ركة مازن حمادة لتجارة األخش���اب والمنفذ ضدها/ الش���ركة الفنية 
الصناعية للتجارة لبيع موجودات ومحتويات المعرض الكائن بغزة حيث 
يقع بالقرب من دوار أبو مازن ش���ارع القدس والموجودات عبارة عن )طقم 
كنب عدد 7 – مكتب مدير عدد 4 – خزانة 4 ادراج عدد 1 – خزانة ملفات 
عرض عدد 1 – شفنيرة عرض طويلة عدد 1 – مطبخ عرض عدد 1 – بترينة 

3 – طاولة سفرة عدد 3 .....الخ(. 
فعلى من يرغب بالدخول بالم���زاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بع���د دفع قيمة 
التأمي���ن بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم و الداللة واالنتقال 
على نفقة المش���تري علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من 

يوم الخميس بتاريخ 2022/7/7م. حرر في: 2022/6/21 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

مذكرة ح�سور
لدى املحكمة العليا بغزة املوقرة .. ب�سفتها حمكمة نق�س

يف الطعن املدين رقم 2022/577
يف الطلب رقم 2022/691 )ن�سر م�ستبدل(

المستدعي )الطاعن( : فايز احمد عبد الرازق أبو عنزة من سكان خانيونس 
عبسان الكبيرة بالقرب من مس���جد مصعب بن عمير بطاقة تعريف رقم 
701055758 ، وكيله المحامي / احمد نبيل أبو جامع – خانيونس البلد – 

مقابل نقابة المحامين سابقا جوال رقم 0598282010 
المس���تدعى ضده )المطعون ضده(: لطف���ى احمد عبد الرازق أبو عنزة من 

سكان عبسان الجديدة بالقرب من مسجد مصعب بن عمير 
وائل فايق احمد عبد الرازق أبو عنزة باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي 
ورثة والده /فايق احمد عبد الرازق أبو عنزة من س���كان عبس���ان الجديدة 

بالقرب من مسجد مصعب بن عمير 
عايش���ه احمد عبد الرازق أبو عنزة من س���كان / عبس���ان الصغيرة بجوار 

مسجد مصعب بن عمير 
لطفي احمد عبد الرازق أبو عنزة باالصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة 
والدته / فاطمة أبو عنزة من عبس���ان الجديدة بالقرب من مسجد مصعب 

بن عمير . مجهولين محل اإلقامة حاليا 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في الطعن المدني رقم 2022/577 في الطلب رقم 2022/691 
نشر مستبدل الى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما ان المستدعي 
تقدم بالطعن المدني رقم 2022/577 والطلب المتفرع رقك 2022/691 
ل���دى المحكمة العلي���ا بصفتها محكمة نقض المودع نس���خة عنه وعن 
ملحقات���ه ل���دى المحكم���ة . لذلك يقتض���ي عليكم الحض���ور الى هذه 
المحكمة  للرد على الئحة الطعن كما يقتضي عليكم ان تودعوا لدى قلم 
هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغكم 
بهذه المذكرة وان ترسلوا نسخة عنها الى المدعى حسب عنوانه . وليكن 
معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يسير في 

دعواه حسب األصول . حرر في 2022/6/22م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة 
يف الطلب رقم 2019/365 يف الق�سية رقم 2022/374

المس���تدعي / احمد ادريس احمد خضير من بين الهيا شارع العطاطرة مقابل 
جامع حماده ويحمل رقم 976477471  

وكيله المحامي / محمد عبد الرازق الخزندار .
المستدعى ضدهم:  اكرم صالح إبراهيم زنداح – باالصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والدته المرحومة / حياة احمد نجم طافش – الشهيرة / حياة 

صالح زنداح – من غزة شارع اليرموك بجوار وبالقرب من جامع اليرموك .
 امال صالح إبراهيم زنداح – باالصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة 
والدته المرحومة / حياة احمد نجم طافش – الشهيرة / حياة صالح زنداح – من 

غزة شارع اليرموك وبجوار وبالقرب من جامع اليرموك .
احمد صالح إبراهيم زنداح  - باالصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة 
والدته المرحومة / حياة احمد نجم طافش – الشهيرة / حياة صالح زنداح – من 

غزة شارع اليرموك وبجوار وبالقرب من جامع اليرموك .
احمد عبد الله الباز – باالصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والدته 
المرحومة / رنا صالح إبراهيم زنداح من غزة ش���ارع اليرموك بجوار وبالقرب من 

جامع اليرموك 
مذك���رة حضور الى المدع���ى عليهما أعاله في حكم القضي���ة المذكورة أعاله 
2019/365 وهم الثالث والرابع والخامس والتاسع المذكورون أعاله والمقيمون 
خارج البالد بعد سفرهم من عناوينهما المذكورة أعاله خذوا علما ان المحكمة 
قررت تبليغكم بالحكم باس���م الش���عب العربي الفلسطيني حكمت المحكمة 
بتنفي���ذ عقد االتفاق على البي���ع المحرر بتاري���خ 2005/4/11 طي المبرز م/1 
عدد3 بين المدعي / احمد ادريس احمد اخضير بصفته مشتريًا وبين المدعي 
عليه األول / ادريس احمد هاش���م اخضير تنفيذا عينيا وش���طب ما مساحته 
1000 مت���ال مربع من ارض القس���يمة 87 منةالقطعة رق���م 1776 من أراضي 
بيت الهيا المس���ماة )اللهاونة( عن اس���م مورثة المدع���ي عليهم من 2 حتى 
9المرحومة باذن الله تعالى / حياة احمد نجم طافش والمش���هورة حياة صالح 
زنداح لدى دائرة تس���جيل األراضي والعقارات بغزة الطابو وتس���جيلها باسم 
المدع���ي وتضمين المدعى عليهم بالرس���وم والمصاريف و100 دينار اردني 
اتع���اب محاماة . حكما صدر بتاريخ 2022/3/31 قاضي محكمة بداية ش���مال 
غزة أ. حامد موسى السمك وليكن معلوما لديكم انكم اذا تبلغتم بهذا الحكم.

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 
حممد مطر 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن���ة /   وف���اء احم���د مختار.على ابو 
شعيب عن فقد هويتي وتحمل الرقم  960129625       
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /   موس���ى عبد الق���ادر محمد ابو 
حس���ين عن فقد هويتي وتحمل الرقم  920931235         
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    أماني ابراهيم س���ليمان ابو عزب 
عن فقد هويتي وتحمل الرقم  403728124     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دع����ت الهيئ����ة المقدس����ية لمناهض����ة الهدم 
والتهجير، إلى تلبية نداء ش����د الرحال للمس����جد 
األقص����ى ف����ي فج����ر وجمع����ة »هب����ة الكرامة«، 
مشددة أن تواجد المسلمين بأعداد كبيرة داخل 

األقصى يشكل حماية له من المستوطنين.
وق����ال رئيس الهيئة ناصر الهدم����ي، إن دعوات 
النفير وشد الرحال إلى المسجد األقصى في فجر 

وجمعة هبة الكرام����ة، تنبع عن روح األمة العربية 
والشعب الفلسطيني.

وش����دد على أهمية عدم الس����ماح للمستوطنين 
المقتحمي����ن للمس����جد األقص����ى أن يدنس����وه 
ويعتدوا عليه، مطالبا بحماية المسجد طيلة أيام 
األس����بوع، وعدم التخلي عنه في س����اعات النهار 

وأوقات الصلوات.
ودعا إلى استراتيجيات أخرى؛ لمنع االحتالل من 

اقتحام المس����جد األقصى، مش����ددا على ضرورة 
وجود وقفات من الدول العربية لحمايته والدفاع 

عنه.
للنفير العام  وتتواصل الدعوات الفلس����طينية، 
وش����د الرحال إلى المس����جد األقصى، والمشاركة 
في صالتي فجر وجمعة “هب����ة الكرامة”، ضمن 
جهود التصدي النتهاكات واعتداءات االحتالل 

والمستوطنين.

هيئة مقدسية تدعو إلى شد الرحال للمسجد األقصى الجمعة المقبلة

غزة/ االستقالل: 
أكدت لجنة دعم الصحفيي����ن أمس األربعاء أنها 
وثقت تصعيدًا كبيرًا ضد المحتوى الفلس����طيني 
م����ن قبل مواق����ع التواصل االجتماع����ي وخاصًة » 
الفيس بوك«، استهدفت بشكٍل خاص صفحات 
إعالمي����ة وحس����ابات لصحفيين به����دف طمس 

الرواية الفلسطينية.
وأوضحت لجنة دعم الصحفيين أنه وفي انتهاك 
جديد لحرية ال����رأي والتعبير التي كفلها القانون 
الدول����ي، حذف����ت إدارة »الفي����س بوك« حس����اب 
الصحفي يحيى اليعقوبي، من صحيفة فلسطين.

وبين����ت أنه ومنذ بداية الش����هر الحال����ي حزيران 
2022، تمادت إدارة »فيس بوك« في سياس����تها 
تحت حجج واهية، حيث حجبت إدارة »فيس بوك« 
صفحات وكالة قدس برس بدون أي إنذار مس����بق، 
بعد أي����ام قليلة من تغطية الوكال����ة لالعتداءات 
اإلس����رائيلية على المس����جد األقصى، و«مس����يرة 

األعالم« في القدس المحتلة.
كم����ا حذفت إدارة »فيس بوك« صفحة موس����وعة 

المخيمات الفلس����طينية إح����دى أكبر الصفحات 
التوثيقي����ة الفلس����طينية على مواق����ع التواصل 
االجتماعي التي تأسست عام 20١٩، بعد وصولها 
أكث����ر من ٦٥ أل����ف متابع، وكذل����ك إغالق صفحة 
الصحفي إيهاب الجريري، والصحفي علي عبيدات.
كذل����ك حذفت »فيس بوك« عش����رات الصفحات 
والحسابات الفلسطينية التابعة لجهات إعالمية 
وصحفيين، بما ُيش����كل انته����اك فاضح لمبادئ 

حرية التعبير والعمل الصحفي.
وقالت لجنة دعم الصحفيين: »إن االحتالل يمارس 
ضغوطًا جديدة لمحاربة المحتوى الفلس����طيني«، 
مش����يرة إلى أن صحيفة »هآرتس« العبرية ذكرت 
أمس األربعاء أن مصادر فيما يسمى بوزارة القضاء 
اإلس����رائيلية ومؤسسة األمن بمش����اركة رئيس 
جهاز الش����اباك رونين بار ناقش����ت طرقًا جديدة 
لمكافح����ة ما تدعيه »التحريض« على فيس����بوك 

وشبكات التواصل االجتماعي.
وذك����رت اللجنة وفقًا إلحصاءاتها الش����هرية أنه 
ومن����ذ بداية الع����ام الحالي 2022، س����جلت أكثر 

م����ن 7٥ انتهاكًا بح����ق المحتوى الفلس����طيني 
للصحفيين والمواقع اإلعالمية.

كما س����جلت أكثر من 220 انته����اكًا خالل العام 
الماضي 202١، مش����يرًة إل����ى أن الهدف من هذا 
التضييق هو »تغييب الصوت الفلس����طيني في 
التي  المس����تمرة،  المخططات اإلس����رائيلية  ظل 
تس����تهدف الوجود الفلس����طيني واقتالعه من 

أرضه«.
وناشدت اللجنة، المؤسسات الدولية وعلى رأسها 
االتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة اليونس����كو 
ومؤسسة مراس����لون بال حدود للضغط على إدارة 
شركة »ميتا«- ومنصات التواصل االجتماعي التي 

تمارس ازدواجية في التعامل والمعايير«.
ولفتت إل����ى أن حج����م االنته����اكات المتصاعد 
ل�«في����س بوك« يج����ب أن ينبه المجتم����ع الدولي 
إلى ضرورة تطوير آليات مس����اءلة قانونية دولية 
لتشمل حظر السياسيات التمييزية اإللكترونية 
ومحاس����بة الش����ركات الخاصة التي تنتهج تلك 

السياسات«.

لجنة دعم الصحفيين: االحتالل ُيمارس طرقًا جديدة لمحاربة المحتوى الفلسطيني

غزة / االستقالل:
 أطلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األربعاء، نيران رشاش���اتها الثقيلة 

وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة األغنام شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن جنود االحتالل المتمركزين داخل المواقع العسكرية 
ش���رق محافظة شمال القطاع أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل 
الغاز المس���يل للدموع تجاه المزارعين رعاة األغنام في منطقة أبو صفية شرق 

بلدة جباليا وأجبروهم عنوة على االنسحاب من أراضيهم.
يش���ار إلى أن قوات االحتالل تتعمد يوميا إطالق الن���ار والغاز تجاه المزارعين 
ورعاة األغنام على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع عالوة على مالحقة 

واستهداف الصيادين واعتقالهم بين الفينة واألخرى.

رفح / االستقالل:
 توغلت عدة آليات وجرافات ودبابات عسكرية إسرائيلية، أمس األربعاء، جنوب 

شرق قطاع غزة وسط إطالق للنار والغاز.
وأف���ادت مصادر محلية بأن أكثر من س���ت آليات وجرافات ودبابات عس���كرية 
إسرائيلية توغلت شرق رفح منطلقة من موقع »صوفا العسكري«، وقامت بأعمال 
تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية، وأطلقت نيران رشاش���اتها 
الثقيل���ة وقنابل الغاز المس���يل للدموع بكثافة تجاه المزارعي���ن ورعاة األغنام 

المتواجدين في أراضيهم.
وقال، إن التوغل اإلسرائيلي أجبر المزارعين ورعاة األغنام على مغادرة أراضيهم 
حفاظا على سالمتهم وخوفا من اعتقالهم من قبل قوات االحتالل التي تتعمد 

دائما اعتقال المزارعين في تلك المنطقة.

االحتالل يستهدف المزارعين 
ورعاة األغنام شمال قطاع غزة

توغل عدة آليات عسكرية 
»إسرائيلية« شرق رفح
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تداعيات اعالن الرئيس األمريكي جوبايدن زيارته للمنطقة العربية ولقائه بولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان, تلقي بظاللها على المشهد األمريكي, فجو بايدن الذي 
تعهد بمحاس����بة المتورطين في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي, 
والذي قال ابان حملته االنتخابية إنه يريد أن بجعل السعودية »منبوذة«, بدأ يتراجع 
امام الضغوطات اإلسرائيلية التي تمارس عليه, لتمكين ولي العهد محمد بن سلمان 
من الجلوس على العرش بدال من ابيه سلمان بن عبد العزيز, فهذا هو الشرط الوحيد 
للملكة العربية السعودية لتطبيع عالقاتها مع »إسرائيل«, ويبدو ان »إسرائيل« تضع 
التطبيع العربي كله في كفة, والتطبيع مع السعودية في كفة أخرى, نظرا لمكانتها 
الدينية والسياسية واالقتصادية, وقدرتها على التأثير في محيطها العربي وخاصة 
الخليجي, وحالة العداء المتنامية بينها وبين ايران, التي تعتبرها »إسرائيل« الخطر 
األكبر على وجودها, والتي يمكن ان تس����تفيد منها »إسرائيل« بإقامة تحالف كبير 
في المنطقة يشمل دوال عربية عدة من بينها السعودية, لمواجهة ما اسموه »بالخطر 
اإليراني« وفي محاولة منه لتخفيف حدة انتقادات زيارته المقررة للس����عودية، ذكر 
الرئيس األمريكي أنه لن يجتمع مع ولي العهد الس����عودي بصورة ثنائية، بل سيراه 
في »اجتماع دولي وهو س����يكون جزءا من����ه«، وذلك خالل جولته بالمنطقة في يوليو 
القادم, ويبدو ان ما قبل الحرب الروس����ية األوكرانية, ليس كما بعدها, فأمريكا باتت 
الي����وم اكثر حاجة للبترول الخليجي والغاز العربي, تعويضا عن الغاز الروس����ي الذي 
توقف عن التصدير للدول األوروبية, وباتت أمريكا في حاجة الى تحاف إقليمي تقوده 

»إسرائيل« بعد فشال التوصل الى اتفاق في الملف النووي االيراني.
وتستعد المملكة العربية السعودية بشكل غير مسبوق الستقبال الرئيس األمريكي 
جو بايدن, وقال الديوان الملكي السعودي ووفق بيان له فإن بايدن سيزور البالد يومي 
15 و16 يوليو المقبل، وأن بايدن س����يلتقي خالل الزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
وول����ي عهده األمير محمد بن س����لمان، وس����يبحث في اللقاءين أوج����ه التعاون بين 
السعودية والواليات المتحدة، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم, 
كما يتضّمن جدول زيارة الرئيس األميركي في يومه الثاني حضوره قمة مشتركة دعا 
إليها الملك سلمان، وتضم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعاهل 
األردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي, فالمملكة العربية السعودية تقايض اإلدارة االمريكية 
في مواقفها من ولي العهد الس����عودي, وتضغط بكل قوة إلجبار بايدن على التراجع 
عن تصريحاته بحق ولي العهد السعودي, وقد جرت لقاءات عديدة بين ولي العهد 
محمد بن سلمان وعدد من قادة »إسرائيل« في مدينة نيوم السعودية بهدف تغيير 
الموقف األمريكي من بن سلمان, والتعامل معه كوريث شرعي للعرش الملكي, وفي 
س����بيل ذلك تقوم المملكة بدفع الدول العربية للتطبيع مع »إس����رائيل« واليوم بتنا 
نسمع عن تحول في الموقف التونسي من التطبيع مع »إسرائيل« وبات الحديث عن 
إمكانية قبول ذلك, وبتنا نس����مع عن إقامة تحالف في المنطقة تقوده »إس����رائيل«, 
وبتنا نسمع عن استعداد خليجي وعربي لمد العالم بالنفط, وتمكين »إسرائيل« من 
تصدير الغاز العربي للدول األوروبية, فاألردن تستقبل الغاز المسروق من »إسرائيل« 

ومصر تقوم بتسييل الغاز, وإسرائيل تصدره ألوروبا. 
الي����وم العال����م العربي يتزين الس����تقبال الرئيس األمريكي جو باي����دن، الذي يمنح 
الشرعيات، ويعزز الديكتاتوريات، ويحفظ استقرار البالد، فبدأ ولي العهد السعودي 
محم����د بن س����لمان زيارته إلى مصر في إط����ار جولة تش����مل األردن وتركيا. واألخيرة 
تلك س����تكون الزيارة الرس����مية األولى بعد األزمة العاصفة في العالقات السعودية 
التركية في أعقاب مقتل الصحفي الس����عودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بالده 
في اس����طنبول، وهي رشوة تقدمها المملكة العربية السعودية لإلدارة االمريكية، ان 
هذا البلد الذي نفذت فيه جريمة قتل خاش����قجي يتعامل مع ولي العهد السعودي 
المتهم األول في قضية قتل المغدور جمال خاش����قجي، وان محمد بن س����لمان رجل 
المرحل����ة القادمة، وعل����ى اإلدارة االمريكية تقبله, لكن ال يخفى عل����ى احد ان اإلدارة 
األميركية في غاي����ة القلق من تأثير ذلك على ش����عبيتها وعلى فرصها »الضئيلة« 
لالحتفاظ باألغلبية في مجلس النواب وعدد نوابها بالش����يوخ في انتخابات التجديد 
النصفي في نوفمبر المقبل, وبالتأكيد فان اإلدارة االمريكية تتطلع إلى توسيع دائرة 
الدول المنضمة إلى االتفاقيات اإلبراهيمية وعلى رأسها السعودية, وهذا بحد ذاته 
هدف تسعى اليه اإلدارة االمريكية بشدة وتعمل على انجاحة بكل السبل الممكنة, 
فعربون التقرب ألمريكا هو مدى التضحية بالقضية الفلسطينية لصالح »إسرائيل«, 
ومدى العالقة التي تربط هذه الدول العربية والش����رق أوس����طية »بإسرائيل«, ومدى 
التعاون معها وقبولها »كشريك« حتى وان كان ذلك على غير رغبة الشعوب, فمبادئ 
أمريكا وقوانينها تتغير وتتبدل وفق مصالحها, ووفق مصلحة »إس����رائيل« حليفها 
األكبر في المنطقة, وضامنة مشروع الهيمنة والسيطرة االمريكية على منطقة الشرق 

األوسط.

العالم العربي يتزين 
الستقبال جو بايدن

رأي

»محمود هو الفارس الذي جعل المخيم الفقير يشكل 
تهدي���دًا اس���تراتيجيًا« بهذه الكلم���ات كان ينعى 
مؤس���س الحركة الدكتور فتحي الش���قاقي مؤسس 

جهازها العسكري محمود الخواجة. 
صدق الش���قاقي، فقليلون هم الذين يستطيعون أن 
ُيغيروا معادالت منطق عالم االس���تكبار الذي يرتبط 
بحس���ابات الق���وة المادية، ون���ادرون أولئ���ك الذين 
يتغلبون على قوانين الفيزياء السياسية التي ُتروض 
العقول لتقبل بواقعية األحجام، والعظماء هم أولئك 
الذي���ن يجب���رون التاريخ أن يتوقف عن���د كل محطة 
من محط���ات حياتهم ليتَذُخ���ر ببطوالتهم فيواصل 
مس���يرته قويًا يواجه من يحاول عرقلت���ه أو ايقافه، 
ويتطه���ر ببركة صنيعهم مما لحق ب���ه من تدنيٍس 
وتدلي���ٍس وعاٍر وتطبي���ع على أيدي م���زوري التاريخ 

وأعداء الحقيقة. 
محم���ود من أولئ���ك القليلين الن���وادر العظماء، فقد 
جعل مخي���م الش���اطئ الفقير المتواض���ع والمهجر 
أهله، يتفوق في الميزان السياس���ي وفي قوة اإلرادة 
على دول تمتلك جيوش���ًا، وترس���انة أسلحة ضخمة، 
فالمخي���م يعاند ويب���ادر ويقاتل فيما ه���ذه الدول 
تقف عاجزة يائس���ة مستسلمة منبطحة أمام الكيان 

الصهيوني، لق���د أجبر االستش���هاديون الذين كان 
يجهزهم ويرس���لهم محم���ود ليتوزعوا ش���ظايا من 
ن���وٍر ونار على امت���داد الوطن وف���ي مفترقاته قربانًا 
للح���ق والعدل والحرية والكرامة، أجب���روا رعاة الكيان 
الصهيون���ي المج���رم وزعم���اء اإلرهاب ف���ي العالم 
أن يجتمع���وا صاغري���ن في ش���رم الش���يخ لُينقذوا 
»اسرائيل« ويمس���حوا دموع قادتها، ويعيدوا توازن 
دولة الكيان التي ترنحت وتصدعت وتزلزلت من قوة 
االنفجارات التي مزقت أجساد الجنود القتلة، وأرهقت 
مس���توطنيها مواكب الجنائز يومًا تلو اآلخر، محمود 
جاء في زمن الهرولة العربي والتيه والضياع وانحراف 
البوصلة ليك���ون الخريطة في أطل���س الذاهبين إلى 
القدس، ودليل الحيارى في الطريق إلى األندلس، هذا 
هو حجم محمود ال���ذي يجب أن تعرفوه، وتعرفه كل 

األمة، ويعرفه رفاقه وأهله.
وفي زماننا اليوم يتكرر المش���هد، ب���ل تزداد وتيرة 
الهرولة، ويصب���ح التطبيع مع القتلة ضرورة يفرضها 
األمر الواقع، ويتخبط بع���ض »الثورجية« في تحديد 
البوصلة، وتتقطع فلسطين »األرض المباركة« إربًا إربًا 
على مائدة »أوسلو« وعقيدة التنسيق األمني، ولسان 
حال الوطن المنكوب يصرخ »أال من شرم شيٍخ جديد!« 

يذرف فيه المجتمعون الدمع على أش���الء الصهاينة 
األنج���اس وهي تتطاي���ر كيوم بيت ليد المش���هود، 
وتعتصر قلوبهم القاس���ية ألمًا على مش���اهد جنود 

النخبة وهي تصرخ »إيما إيما شيلي!«.
لم يمت ش���مس فلسطين الذي تش���رق سيرته نورًا 
في قلوبنا ألن النعش ال يتس���ع للش���مس، ولم ينتِه 
زمن محمود، ولم ُيغّيبه رصاص القتلة الذين اعترفوا 
أخيرًا بغدره وقتله، فال يزال الجهاد اإلس���المي واّلدًا 
بنماذج بعنفوان محمود وإرادته وصالبته، نراهم في 
مخيم جنين وفي غزة وفي الس���جون وفي س���احاٍت 
متع���ددة، ال زالت أصوات االنفج���ارات تدوي في »تل 
أبيب« بفعل صواريخ الس���رايا والقسام وكأنها صدى 
بي���ت ليد وكف���ار داروم ونتس���اريم، وال زالت أوصال 
الكيان الصهيوني ترتعد من رجاٍل أش���داء يقودون 
المسيرة في الحركة بل في محور المقاومة ال يضرهم 

من خالفهم.
محمود غبت جس���دًا ولكن���ك كما قال عن���ك القائد 
الوطني الكبير الفقيد د. رمضان شلح تطل يا محمود 
من دمنا المقاتل، تجيء من زرد السالسل، في ضحكة 
األطفال ف���ي حزن األرامل. فقّر عين���ًا أبا عرفات، وفي 

الجنة الملتقى إن شاء الله.

ف���ي تس���ارع مع الزم���ن تس���عى »إس���رائيل« وبدعم 
أمريك���ي ال���ى تصفي���ة وكال���ة “أونروا” م���ن خالل 
تجفيف المساعدات المالية لها بدايًة، وتاليًا تغييب 
الش���اهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني وبروز 
قضي���ة الالجئين الفلس���طينيين كنتيجة سياس���ية 
مباش���رة للمجازر »اإلس���رائيلية« بدعم غربي على كافة 
المستويات. وارتفعت وتيرة المخاوف حول تصفية” 
أون���روا” بعد تصريح���ات لمفوضها الع���ام “فيليب 
الزارين���ي” أخي���رًا الداعية إلى إحالة خدم���ات الوكالة 
لجهات دولية أخرى نياب���ة عنها؛ وهي بطبيعة الحال 
مقدمة لوقف عمل األونروا وتغييبها؛ لكونها تتضمن 
مؤشرا سياس���يا هاما لقضية الالجئين الفلسطينيين، 
التي تعتبر من القضايا الجوهرية؛ طالت القسم األكبر 
من أراضي فلس���طين التاريخية والشعب الفلسطيني 

في ذات الوقت.
المس���ؤولية السياس���ية واألخالقي���ة: -تعتبر قضية 
الالجئين الفلسطينيين سياسية بامتياز؛ والمسؤولية 
السياسية واألخالقية واإلنس���انية المباشرة تقع على 
كاه���ل دول���ة االحت���الل وداعميها في الغ���رب؛ وبعد 
انطالقة عمل األونروا إلغاثة الالجئين الفلس���طينيين 
ف���ي إطار مناط���ق عملياته���ا الخمس في أي���ار/ مايو 
1950؛ رفض الالجئون الفلس���طينيون بداية التعامل 
مع وكالة الغوث واستالم مس���اعداتها الغذائية. وقد 
تضمنت أناش���يد الثورة الفلسطينية في الستينيات 
والسبعينيات، أنشودة الش���عب الفلسطيني “ثورة” 
للش���اعر الراحل محمد حس���يب القاضي، التي كان من 
أهم أبياتها الش���عرية: “ولعوا الن���ار بهالخيام وارموا 
كروت���ة التموين” لتصب���ح األونروا فيم���ا بعد ضرورة 
لتقدي���م الخدم���ات التعليمي���ة والصحي���ة لالجئين 
الفلس���طينيين في أماكن وجوده���م كافة، األمر الذي 
ساعد في ارتفاع معدالت التعليم، وهذه حقيقة يجب 

عدم إنكارها.
تنوع الخدمات: - تتنوع الخدمات التي تقدمها األونروا 
لالجئين المس���جلين لديها ما بي���ن التعليم والصحة 
واإلغاثة والخدمات االجتماعية، وتغطي كل المخيمات 
الفلسطينية البالغ عددها 58 مخيما. وتتوزع مخيمات 
الالجئي���ن بواقع 12 مخيما في لبن���ان و10 في األردن 
و9 في س���وريا و27 في األراضي الفلس���طينية، بواقع 

19 مخيما في الضفة الغربي���ة و8 في قطاع غزة الذي 
ال تتج���اوز مس���احته 364 كيلومترا مربع���ا. كما تدير 
األونروا نحو 900 منش���أة بين مدرس���ة وعيادة صحية 
ومرك���ز تدريب مهن���ي، يعمل فيها حوال���ي 30 ألف 
موظ���ف وموظفة في مناطق عملي���ات الوكالة في كل 
م���ن األردن ولبنان وس���وريا والضف���ة الغربية وقطاع 
غ���زة. ومن بين هذه المنش���آت، هناك 703 مدارس، ما 
يعني أن البرنام���ج التعليمي الذي تديره األونروا يعّد 
من أكبر برامج الوكالة، ويس���تحوذ على أكثر من نصف 
ميزانيته���ا المق���درة نحو مليار ومائت���ي مليون دوالر 

سنويا.
ويعّد قرار إنش���اء األونروا من قب���ل األمم المتحدة في 
عام 1949، وانتش���ار خدماتها في عام 1950، اعترافا 
أمميا بقضية الالجئين الفلس���طينيين، ولهذا تساهم 
بع���ض دول العال���م ف���ي تقديم هبات ومس���اعدات 
سنوية لألونروا؛ بغية االستمرار في عملها في مناطق 
عملياته���ا الخم���س، وفق موازنة س���نوية مقدرة لكل 
منطقة حس���ب عدد الالجئي���ن والخدم���ات المقدمة. 
ولهذا؛ فإن اس���تمرار عمل األونروا أمر ضروري، ناهيك 
ع���ن كونها الش���اهد الدول���ي الوحيد عل���ى نكبة 48 
ومس���ؤولية دولة االحت���الل الصهيون���ي والغرب عن 

ظهور قضية الالجئين الفلسطينيين.
قضية سياسية:- مرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين “األونروا منذ اتفاقات أوس���لو 1993 
بظروف صعبة، وتعرضت لح���رب مخطط لها باالتفاق 
بين إس���رائيل والواليات المتحدة لجه���ة تصفيتها 
ومن ثم “ش���طب” قضي���ة الالجئين الفلس���طينيين 
وحق العودة الى وطنهم فلس���طين؛ وقد تكون إحدى 
الخط���وات الالحقة ش���طب الق���رار “194” من أجندة 
األمم المتحدة؛ وفي هذا السياق تعّد قضية الالجئين 
الفلس���طينيين؛ القضي���ة الدولية األط���ول عمرا بين 
قضايا الالجئين في العالم، رغم أن المجتمع الدولي أقر 
عام 1948 ضرورة وج���وب عودتهم إلى ديارهم، كحق 

ثابت من حقوقهم في تقرير مصيرهم.
وفي 8 كانون األول/ ديس���مبر 1949 ول���دت األونروا، 
بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 302، 
وب���دأت مزاولة أعمالها في األول م���ن أيار/ مايو 1950، 
بغية توفير الخدمات اإلغاثي���ة والصحية والتعليمية 

لالجئين الفلسطينيين في 58 مخيما أنشئت ألجلهم 
في األردن وسوريا ولبنان، باإلضافة إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ورغم مرور أكثر من أربعة وسبعين عاما على 
تأسيسها، ما زالت “األونروا” تقدم خدماتها ألكثر من 

ستة ماليين الجئ فلسطيني مسجلين في قوائمها.
الالجئون الفلس���طينيون: - تشير سجالت األونروا إلى 
أن عدد الالجئين الفلس���طينيين المس���جلين لديها 
يقدر بس���تة ماليين وأربعمائة ألف الجئ فلسطيني، 
وه���ذه األرق���ام تمثل الح���د األدنى لع���دد الالجئين 
الفلس���طينيين، الذي���ن يعي���ش نح���و ثلثه���م في 
المخيمات. ويشكل الالجئون الفلسطينيون المقيمون 
في الضفة الغربية والمسجلون لدى األونروا ما نسبته 
17 ف���ي المائة من إجمالي الالجئين المس���جلين لدى 
الوكال���ة، ويش���كلون نح���و 26 في المائة من س���كان 
الضفة. أما ف���ي قطاع غزة، فبلغت نس���بتهم 25 في 
المائة م���ن إجمال���ي الالجئين، ويش���كلون أيضا 66 
في المائة من س���كان القطاع. أما على مستوى الدول 
العربية، فقد بلغت نس���بة الالجئين الفلس���طينيين 
المس���جلين لدى الوكالة في األردن 39 في المائة، في 
مقابل 9 في المائة في لبنان، في حين بلغت النس���بة 
في س���وريا، قبل ان���دالع االحداث الس���ورية، 10 في 
المائ���ة، ثلثهم كان يتركز في مخي���م اليرموك الذي 
تم تدمير القسم األكبر منه في نيسان/ أبريل 2018. 
ومن األهمية اإلش���ارة إلى أن حوالي 42 في المائة من 
مجمل الس���كان في الضفة والقطاع هم من الالجئين 

الفلسطينيين.
والالفت أن هناك كثافة سكانية مرتفعة في مخيمات 
قطاع غزة، األمر الذي يزيد من أوضاعها البائسة أصال؛ 
في ظل حصار إس���رائيلي مدي���د للقطاع. وثمة مخاطر 
جمة تهدد مس���تقبل األونروا؛ وس���يف العجز المالي 
جاهز إلش���هاره بين فت���رة وأخرى، حت���ى وصل األمر 
الى ط���رح أفكار م���ن مفوضها العام لنق���ل خدماتها 
الى منظم���ات دولي���ة، لطمس وتغيي���ب دورها على 
أنه���ا الش���اهد السياس���ي الدولي عل���ى النكبة، لكن 
حراكات الالجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم 
وتأكيدهم على أهمية اس���تمرار عمل األونروا لتقديم 
الخدم���ات لهم لحي���ن عودتهم؛ تش���ير دون لبس أن 

قضيتهم سياسية بامتياز وليست إنسانية.

هذا هو حجم محمود الخواجة
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بقلم/ شريف الحلبي

بقلم: نبيل السهلي
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رام الله/ االستقالل:
أكد السفير القطري رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة محمد العمادي، يوم 
أمس، أن »اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة 
ش���هر حزيران/ يونيو من المساعدات النقدية لألسر المستورة والمتعففة في 

قطاع غزة بدءا من يوم اليوم الخميس.
وأوضح العمادي أن »المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من األسر 

المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دوالر لكل عائلة«. 
وبين الس���فير أن »عملية التوزيع س���تتم من خالل األم���م المتحدة وعبر مراكز 
التوزيع الت���ي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبال���غ عددها أكثر من 300 

مركز ومحل تجاري«.

العمادي يعلن موعد صرف المنحة 
القطرية لألسر المستورة بغزة رام الله / االستقالل:

ق���ال رئيس المجلس االقتص���ادي واالجتماعي، وزير التنمي���ة االجتماعية أحمد 
مجدالن���ي إن »دولة فلس���طين ف���ازت بعضوية مجل���س اإلدارة التحاد المجالس 

االقتصادية واالجتماعية العربية«.
ج���اء ذلك خالل أعمال الجمعية العامة لرابطة المجالس االقتصادية واالجتماعية 

العربية والهيئات المماثلة المنعقدة في العاصمة الجزائرية.
وأضاف مجدالني ان فلسطين ورغم كل المعيقات التي يحاول االحتالل وضعها 
ف���ي طريق التنمي���ة إال أنها تتغلب على ذلك بالعمل الدؤوب مع كافة الش���ركاء 
العرب والدوليين، مشيرا إلى أن فوزها بهذه العضوية سيمكنها من وضع الخطط 
التطويرية والعمل التشاركي العربي، كما أنها ستكون رافدا مهما عبر عضويتها 

في مجلس اإلدارة للمجالس االقتصادية واالجتماعية العربية.
كما ثمن كل الدعم والتصويت من األشقاء العرب لصالح دولة فلسطين.

فلسطين تفوز بعضوية مجلس اإلدارة التحاد المجالس االقتصادية واالجتماعية العربية

غزة/ االستقالل:
ش����ارك االتحاد العام للصناعات الفلسطينية معرض 
»15 نجم����ًا« من قطاع غ����زة، والذي تنظمه مؤسس����ة 
)أوكس����فام( الدولية، وذلك لتعزي����ز وتنمية مهارات 
الش����باب حول العال����م، باختياره����م 15 قصة نجاح 
للشباب والشابات حول المشاريع المتنوعة والمتعددة 
من ش����تى القطاع����ات اإلنتاجية والزراعي����ة والفنية 
والصحية والغذائي����ة وعرض ألفالم وثائقية من اجل 

لفت انتباه العالم حول عملهم وانجازاتهم.
وش����ارك في الحفل ممثل����ون عن االتح����اد األوروبي، 
و)أونروا( و)أوكسفام( ومؤسسات دولية وممثلون عن 
مؤسس����ات أهلية ومحلية ومش����اركون في المعرض 

والحفل الذي تخلل المعرض الفلسطيني.
م����ن جهت����ه، قال المهندس الصناع����ي: محمد عماد 
الوادي����ة عض����و مجل����س ادارة الصناع����ات الغذائية 
الفلسطينية والقائم باإلشراف على المعرض والحملة 
بالش����راكة مع الجهة المنفذة )أوكسفام(: »هذه حملة 
أكثر من معرض ألن الشركات الحاصلة على شهادات 
الجودة العالمية )Iso( والمحلية تتس����اءل مع الوفود 
األجنبية لماذا غير مسموح لها تصدير منتجاتها إلى 
خارج قطاع غزة، على العكس من أن كل منتجات العالم 

بما في ذلك الضفة الغربية تستورد بغزة«. 
وأضاف في تصريح له: »كما أن هناك تس����اؤاًل آخر ما 
ذنب الش����ركات صاحبة منتجات الفئة العالية، عقب 
15 عاما من اإلغ����الق والحصار، وأن الهدف من الحملة 
توضيح أنن����ا ش����ركات اقتصادية ليس لن����ا تبعية 

سياسية«.
ووجه الوادية، رسالة للمجتمع الدولي، بضرورة الضغط 

على الجانب اإلسرائيلي والجهات المعنية في السلطة 
الوطنية الفلس����طينية لفتح باب التسويق مرة أخرى 
على األق����ل للضفة الغربية، مطالًبا بإنهاء االنقس����ام 

الفلسطيني بأسرع وقت إلنقاذ العملية التسويقية. 
)Oxfam( بدورها قالت أس����ماء أبو مزيد من مؤسسة
أن اله����دف من الحمل����ة المنظمة من قبل مؤسس����ة 
)Oxfam( هو تسليط الضوء على )15 عامًا( من الحصار 

على قطاع غزة وتأثيره على مناحي الحياة المختلفة من 
تعليم، صحة، اقتصاد ومشاريع صغيرة التي تتعامل 

معها المؤسسة بشكل يومي. 
وأضافت: ونهدف إلع����ادة اعتبار قطاع غزة وأهميته، 
والبد من وجود خطط سياسية واقتصادية لرفع القيود 
على حركة الناس والبضائع في القطاع، وألن مؤسسة 
)Oxfam( تؤم����ن أن أي حل مس����تدام للقطاع وإنهاء 
معاناة المواطنين تستوجب خطة سياسية اقتصادية 

تعمل على رفع الحصار.
من جهته قال، تامر الوادية، عضو مجلس إدارة اتحاد 
الصناعات الغذائية، إن »المعيق الرئيسي للشركات 
في قطاع غزة هو االحتالل الذي يمنعنا من إدخال قطع 
الغيار وتصدير منتجاتنا إلى الضفة الغربية، مع العلم 
أنه كان من ضمن الش����روط اإلسرائيلية حصولنا على 

شهادة الجودة العالمية )Iso( وهي لدينا بالفعل«. 
وأضاف: ب����أن »العملية التس����ويقية التي نطمح لها 
كشركات اقتصادية في القطاع هي تصدير منتجاتنا 
إلى الضفة وليست بمفهوم التصدير المعروف وإنما 
إيصال المنتجات إلى الش����ق الثاني من الوطن اال وهو 

المحافظات الشمالية في فلسطين«.

االتحاد العام للصناعات يشارك دوليين وأجانب معرض »15 نجمًا« من غزة

رام الله/ االستقالل:
أص���درت وزارة المالية ف���ي رام الله ، يوم أمس، بياًنا 
بش���أن روات���ب الموظفين والمتقاعدين والش���ؤون 
االجتماعية، وذلك بعد تجديد الدعم المالي المقدم 

من االتحاد األوروبي.
وقال���ت المالي���ة في بيان ص���در عنه���ا، إن صرف 
مخصصات الشؤون االجتماعية البالغة 53.5 مليون 
يورو، سيتم صرفها على دفعات خالل العام الجاري 

.2022
وأضاف���ت أن المس���تفيدين من ه���ذه المنحة هم 
حوال���ي 115 ألف عائل���ة، 80% منها في قطاع غزة 
، و20% في الضفة الغربية، مش���يرة إلى أن أي مبلغ 
مخص���ص من المفوضي���ة األوروبي���ة يتوجب على 
السلطة المس���اهمة بمبلغ بالمثل من موارد خزينة 

السلطة الذاتية.
ومن جانبها، أكدت المالي���ة برام الله أن الدعم الذي 
يقدمه االتحاد األوروبي لفلسطين خالل العام الحالي 
عن موازنة 2021 قيمته 225 مليون يورو؛ منها 144 
مليون يورو مخصصة كذلك لدعم هذه األمور:  57.5 
ملي���ون يورو لدعم روات���ب الموظفين والمتقاعدين 
س���تصرف على دفعتين، األول���ى بقيمة 35 مليون 
يورو س���تصرف في بداية ش���هر أيل���ول، والدفعة 
الثانية بقيمة 22.5 مليون يورو ستصرف في شهر 
تش���رين الثاني، علما أن فاتورة الرواتب الش���هرية 

قيمتها 950 مليون شيكل.

كما خصص الدعم لمواجهة فيروس كورونا وش���راء 
طعوم���ات بقيم���ة 20 مليون يورو س���يتم صرفها 
خصيص���ا له���ذا الغرض خالل ش���هر تم���وز، فيما 
خصص دعم لمستشفيات القدس قيمته 13 مليون 

يورو سيتم صرفها حصريا لهم في شهر تموز.
وف���ي الس���ياق ذات���ه، يتوق���ع االتح���اد االوروبي 
والمفوضية من الس���لطة الوطنية الُمضي قدما في 
تنفيذ مخطط���ات اإلصالحات الهيكلي���ة التي تم 

التشاور والتوافق عليها مع االتحاد األوروبي.

وأك���د البي���ان أن وزارة المالية ه���ي الجهة المخولة 
رس���ميا بالحديث عن موعد ونس���ب ص���رف رواتب 

الموظفين.
ب���دوره، عبر وزير المالية ش���كري بش���ارة عن عميق 
تقديره من موقف االتحاد األوروبي ولكل من ساهم 
بالتطور اإليجابي إلزالة العقبات اإلدارية التي أخرت 
الدعم األوروب���ي المخصص لفلس���طين، مؤكدا أن 
القيمة المعنوية والفحوى السياس���ية لهذا الدعم 

تفوق القيمة النقدية.

وزارة المالية تصدر بيانًا حول رواتب الموظفين والمتقاعدين والشؤون االجتماعية

بروكسل/ االستقالل:
وقع االتحاد األوروبي اتفاقية دعم مع الحكومة الفلسطينية عن العام الماضي، 

ب� 224 مليون يورو بعد توقف مساعداته للسلطة الفلسطينية، منذ عامين.
وحضر توقيع االتفاقية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس وس���فراء، ورئيس الوزراء محمد اش���تية، وس���فراء وممثلو الدول 

األوروبية المعتمدون لدى دولة فلسطين.
ووقع االتفاقية وزير المالية الفلس���طيني شكري بش���ارة، وعن الجانب األوروبي 
وممثل االتحاد األوروبي س���فين كون فون بورغس���دورف، حس���ب وكالة األنباء 

الفلسطينية الرسمية.
وش���كر عباس في كلمته »االتحاد األوروبي ودوله على الدعم المقدم لنا، فنحن 

أقرب ما نكون إلى بعضنا في كثير من المجاالت«.
بدوره، تطرق اش���تية إلى أهمية اتفاقية التمويل التي وّقعت برعاية الس���يد 
الرئي���س، معرًبا عن أهميته حيث أنه دون ش���روط وأمله بأن يتم اإلس���راع في 

تنفيذ اتفاقية التمويل للعام 2022.
وأكد أن االتفاقية تغطي تمويل الشؤون االجتماعية ومستشفيات ومؤسسات 
القدس والطاقة والمياه لغزة ومس���اعدات صحية لمكافحة )كورونا( و55 مليون 

فقط للرواتب.
من جهته، ش���كر ممث���ل االتحاد األوروبي الرئيس محم���ود عباس على رعايته 
لتوقي���ع االتفاقية، مؤك���ًدا مواصلة االتح���اد األوروبي دعم بناء المؤسس���ات 

الفلسطينية.

االتحاد األوروبي يدعم الحكومة 
الفلسطينية بـ224 مليون يورو



الخميس 23 ذو القعدة 1443 هـ 23 يونيو 2022 م

انقرة/ االستقالل:
وصل ولي العهد الس����عودي محمد بن س����لمان، 
األربع����اء، إلى تركي����ا في زيارة ه����ي األولى منذ 
سنوات وبعد تضرر العالقات بين الرياض وأنقرة 
بس����بب مقت����ل الصحفي جمال خاش����قجي في 

تشرين األول/ أكتوبر 2018.
 وقالت صحيف����ة »صباح«التركي����ة، إنه في إطار 
التطبي����ع التي تقوم بها تركيا مع دول المنطقة، 
ب����دأت حقبة جديدة ف����ي العالقات بي����ن أنقرة 

والرياض.
 وأوضحت أن محمد بن س����لمان وصل إلى أنقرة 
برفقة وف����د كبير، ويجرى محادثات مباش����رة مع 
الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي.

 وم����ن المتوقع أن يت����م توقي����ع اتفاقيات في 
مج����االت الطاقة والصناع����ات الدفاعية والزراعة 
خالل الزيارة، وذكرت الصحيفة أن وفود سعودية 

وصلت إلى تركيا قبيل زيارة ابن سلمان ألنقرة.
 وذك����رت أنه باإلضاف����ة إلى مناقش����ة القضايا 
الثنائية واإلقليمية، من المقرر توقيع اتفاقيات 
في مجاالت حيوي����ة مثل الصحة والطاقة واألمن 
والصناع����ات  الزراعي����ة  والتقني����ات  الغذائ����ي 
والمق����اوالت  والس����ياحة  والتج����ارة  الدفاعي����ة 
والعق����ارات خالل المحادثات التي س����تعقد في 

أنقرة.
 الكات����ب التركي محمد بارالس ف����ي مقال على 
صحيف����ة »صباح«، أش����ار إل����ى أن زي����ارة محمد 
بن س����لمان تعد خط����وة هامة في إط����ار تطبيع 

العالقات بين تركيا والسعودية.
 وأض����اف أن����ه قبي����ل الزي����ارة، تم رف����ع الحظر 
المفروض على زيارات الس����ياح السعوديين إلى 

تركيا، والذي كان س����اريا منذ ثالث سنوات، وفي 
األول من تموز/ يوليو المقبل ستهبط أول طائرة 

سياحية سعودية في طرابزون.
 وتابع، ب����أن تركيا أصبحت نقط����ة جذب للعالم 
كله، ومن الواضح أن الموسم السياحي مع تطبيع 
الس����عودية س����يكون على  التركية  العالق����ات 

مايرام.

محمد بن سلمان يزور أنقرة.. توقيع اتفاقيات وتطبيع للعالقات

إعالن 
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هوية
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هوية
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   محمود عبد الكريم حماد ابو لحية 
عن فقد هويتي وتحمل الرقم   402541619    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن���ة /  ديانا محمد حامد ابو دحروج عن 
فق���د هويتي وتحمل الرق���م  404140717      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن���ة /  ايمان حازم ابراهيم فرحات  عن 
فق���د هويتي وتحمل الرقم   801127267       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة /   معزوزة اسماعيل سالم ابو حسين 
عن فقد هويتي وتحمل الرقم   917141632     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة /  جميلة س���عيد محمد الش���نا عن 
فقد هويتي وتحم���ل الرقم 916579733        الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    نايف محمد نايف االغا عن فقد 
هويتي وتحمل الرق���م   700104722     الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  بديع محمود بديع س���اق الله عن 
فق���د هويتي وتحمل الرق���م   409334554     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن���ة /   ختام محمد رمضان النيرب عن 
فق���د هويتي وتحمل الرقم   803433705       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /    لحظة أحم���د ارويعي المصري 
عن فقد هويتي وتحمل الرقم  802616763    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

كابول/ االستقالل:
ص���رح مس���ؤول إعالم���ي بحرك���ة طالب���ان 
األفغانية، بأن حصيلة ضحايا الزلزال القوي 
الذي ضرب واليتي بكتيكا وخوست جنوب 
شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى أكثر من 

1000 قتيل ونحو 1500 مصاب.
وقال مدي���ر مديرية الثقاف���ة واإلعالم في 
والية بكتيكا أمي���ن حذيفة في تصريح له: 
»لدينا أكثر من ألف شهيد وأكثر من 1500 

جريح، والعديد من القرى ُدمرت.
ودعا وسائل اإلعالم الدولية والدول لتقديم 

المساعدة في هذه األزمة اإلنسانية«.
وكان نائب وزير الدول���ة إلدارة الكوارث في 
حكومة طالبان مولوي ش���رف الدين مسلم، 
ق���د أعلن في مؤتم���ر صحف���ي أن حصيلة 
ضحايا الزل���زال بلغت 920 قتيال ونحو 610 

مصابين.
وكان زلزال بق���وة 6.1 درجات على مقياس 

ريختر قد ضرب أفغانستان فجر أمس.
وقال مدير منطقة اله���الل األحمر الجنوبي 
الغربي بأفغانس���تان، إلياس خيل ناصري، 

»:قتل 100 ش���خص على األقل في بكتيكا، 
وفق المعلومات األولية«.

وأضاف أنه »تم استخراج 20 جثة من تحت 
األنقاض في والية خوست«.

ولفت إلى أنه س���يتم الكشف عن تفاصيل 

أخرى الحًقا في ظل انقطاع خدمة الهواتف 
بسبب الكارثة.

وكانت وسائل إعالم أفغانية قد أفادت في 
وقت س���ابق بأن 50 شخًصا على األقل قتلوا 

في والية بكتيكا جراء الزلزال المدمر.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألف قتيل و1500 مصاب

بكين/ االستقالل:
نجح س����كان مقاطعة س����كان ماكي����ت الصينية في تنفيذ مش����روع ضخم 
يهدف إلى مكافح����ة الجفاف والتصحر الذي تش����هده الكثير من مناطق 

العالم.
وقالت قناة New China TV إن تنفيذ المش����روع استغرق نحو 10 سنوات 

وانتهى بزراعة 240 مليون شجرة في أكبر منطقة صحراوية بالصين.
وعمد س����كان ماكيت إلى زراعة هذا الكم الهائل من األشجار بهدف بناء ما 
أسموه ب�«الحاجز األخضر« على الحافة الجنوبية الغربية ألكبر صحراء صينية.

وبلغت المس����احة المس����تزرعة ضمن المش����روع 30667 هكت����ارا كانت قد 
تصحرت بالكامل.

ويرى الس����كان أن هذا الحاجز األخضر حماهم من »الصحراء المتوحش����ة«، 
حيث منع التمدد الصحراوي كما حسن البيئة والمناخ.

ويؤكد س����كان ماكيت أن ما وصلوا إليه ليس النهاية، حيث أنهم يعتزمون 
مواصل����ة جهودهم في زراعة الغابات، إذ يخطط����ون لزراعة 66667 هكتارا 

أخرى.
وترتبط جهود مكافحة التصحر والزحف الرملي في تلك المنطقة بمشاريع 
البنية التحتية، ومن بينها أطول خط س����كة حديد في الصحراء في العالم، 
بطول 2712 كم،  تم إنش����اؤه بالكامل وتش����غيله ف����ي 16 يونيو/ جزيران 

الجاري.

تحول مذهل ألكبر صحراء في 
الصين بعد زراعة 240 مليون شجرة

موسكو/ االستقالل:
أعلنت وزارة الخارجية الروس����ية، يوم امس، أن الوزير سيرغي الفروف يعتزم 
لقاء الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيس����ي، خالل زيارته المقررة إلى طهران في 

األيام المقبلة.
ونش����رت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرس����مي بيانا جاء فيه: »من 
المقرر أن يزور وزير الخارجية الروس����ي س����يرغي الف����روف طهران خالل ايام 

وذلك في إطار استمرار الحوار المنتظم بين البلدين«.
وأضاف البيان: »من المقرر أيضا إجراء مفاوضات مع نظيره اإليراني حس����ين 
عب����د األمير اللهي����ان فضال عن لقاء م����ع رئيس جمهورية إيران اإلس����المية 

إبراهيم رئيسي«.
وكش����فت المتحدثة باسم الخارجية الروس����ية ماريا زاخاروفا، يوم امس، عن 
أبرز النشاطات التي س����يقوم بها وزير الخارجية سيرغي الفروف في الشهر 

المقبل.
وأضافت زاخاروفا قائلة: »كما م����ن المقرر أن يقوم الوزير الفروف بزيارة عمل 

إلى العاصمة البيالروسية مينسك في أواخر شهر يونيو«.
كما أش����ارت زاخاروفا إلى عزم الفروف المش����اركة في اجتم����اع وزراء خارجية 

مجموعة العشرين في إندونيسيا يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.

الخارجية الروسية: الفروف يعتزم 
لقاء الرئيس اإليراني في طهران
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رفح/ االستقالل: 
قالت مصادر موثوقة أن شباب رفح توصل التفاق 
نهائي للتعاقد مع المهاجم محمد أبو ريالة للعب 

مع »الزعيم« خالل الموسم المقبل.
وجاء تس����ريب تعاقد ش����باب رفح مع أبو ريالة بعد 
ساعات من إعالن نادي خدمات الشاطئ التعاقد مع 

أبو ريالة ونشر صور مشتركه له مع إدارة النادي.
وأوضحت المصادر أن شباب رفح أتم اتفاقه مع أبو 
ريالة بش����كل كامل بانتظار االعالن الرسمي خالل 

ساعات.
ن أن المهاجم أب����و ريالة توصل التفاق تام مع  تبيَّ
مجلس إدارة خدمات الش����اطئ بموافقة والده ليلة 
الثالثاء، قبل أن يتوجه إلى ش����باب رفح ويتوصل 

التفاق ثاني.
وفي ذات الس����ياق قال عم����اد عفانة رئيس نادي 
الرض����وان إن المهاجم محمد أب����و ريالة على مالك 
ناديه حاليًا بعد نهاية إعارته لش����باب جباليا ولم 
يتم االتف����اق على انتقاله ألي ناٍد جديد بش����كل 

رسمي.

وأضاف عفانة أن كل ما يذكر على وس����ائل اإلعالم 
غير صحيح والالعب لم يوقع رس����ميًا، مش����يرًا إلى 
أن مجل����س إدارة الرضوان الوحيد الذي يمتلك حق 

التصرف بالمهاجم.

ونوه عفانة إلى أن أول أمس شهدت جلسة رسمية 
عقدها نادي الرضوان مع مجلس إدارة نادي خدمات 
الش����اطئ، دون الوصول لنتائج بخصوص انضمام 

أبو ريالة إلي البحرية في الموسم القادم.

الكشف عن توقيع الالعب »أبو ريالة« مع شباب رفح

برلين/ االستقالل: 
أتم نادي بايرن ميونخ صفقة الس����نغالي ساديو 
ماني، قادما من صفوف ليفربول، بعد جولة مكثفة 
من المفاوضات عقب نهاية الموس����م المنقضي 

.)2022-2021(
وأعلن النادي األلماني في بيان رسمي عبر موقعه 
اإللكتروني، أم����س األربعاء، تعاقده مع ماني لمدة 

3 سنوات.
ووصل الدولي السنغالي إلى األراضي األلمانية أول 
أمس الثالثاء، للخض����وع للفحوصات الطبية التي 
اجتازه����ا بنجاح، قبل توقيع����ه على عقود انتقاله 

لبطل البوندسليجا.
وأنهى مان����ي رحلته داخل ملعب أنفيلد بقميص 
الريدز، الذي ارتداه منذ عام 2016، وذلك بعد فترة 

ناجحة مع وصيف بطل أوروبا.
وتأتي صفقة انتقال مان����ي إلى بايرن ميونخ في 
ظل األنباء التي تفيد باقتراب المهاجم البولندي 
روب����رت ليفاندوفس����كي من الرحيل ع����ن النادي 

البافاري صوب برشلونة هذا الصيف.
وعلق رئيس بايرن ميونخ األلماني، هيربرت هاينر، 
على انتقال ماني، إلى صفوف فريقه حتى صيف 
2025، قادم����ا م����ن ليفربول اإلنجلي����زي، من أجل 

تدعيم العمالق البافاري في الموسم المقبل.
وقال هيربرت هاينر، ف����ي تصريحاته عبر الموقع 
الرس����مي لنادي بايرن ميونخ: »ساديو ماني نجم 

عالمي، وسيزيد من قوة الدوري األلماني، والجماهير 
تأتي إلى المالعب من أجل هؤالء النجوم«.

وأكد رئي����س بايرن ميون����خ األلمان����ي: »أمر رائع 
لمجل����س إدارة الباي����رن، أن تتعاقد مع العب مثل 

ماني«.
بينما ق����ال أوليفر كان، المدي����ر التنفيذي لفريق 
بايرن ميونخ، تعليقا على الصفقة: »سعداء لضم 

ساديو ماني، بعد األداء المميز والنجاحات الكبيرة 
الت����ي حققها خالل الس����نوات األخي����رة مع فريق 

ليفربول«.
وتابع المدي����ر التنفيذي لفري����ق البايرن: »هناك 
العب����ون قالئل مثله في العال����م، هو طموح ولديه 
جوع لحصد مزيد من األلقاب ومع العبين مثله في 

بايرن ميونخ، األهداف الكبيرة تعد ممكنة«.

رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع ماني

لندن/ االستقالل: 
يشعر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، بالقلق من سلوك 

إدارة الشياطين الحمر في سوق االنتقاالت الصيفية.
وارتبط مانشس���تر يونايتد بالتعاقد مع العديد من الالعبين في اآلونة األخيرة، 
أمثال فرينكي دي يونج وجورين تيمبر، لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي 

حتى اآلن.
وبحس���ب صحيفة »إكس���بريس« البريطانية، فإن رونالدو غير س���عيد في أولد 
ترافورد بس���بب عدم دخول مانشستر يونايتد في سوق االنتقاالت بقوة حتى 

اآلن، رغم أنه أعلن استعداده لالستمرار مع الفريق.
ورحل عن مانشس���تر يونايتد العديد من الالعبين هذا الصيف، مثل خوان ماتا 
وجيسي لينجارد وبول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وإدينسون كافاني، دون أن يتم 

تعويضهم بأي صفقة حتى اآلن.
وأضافت الصحيفة »هذا األمر جعل رونالدو يخش���ى استمرار األوضاع السيئة 

داخل الفريق في الموسم المقبل«.
وأش���ارت إلى أن »ما ضاعف من قلق رونالدو، قيام المنافسين الكبار للشياطين 
الحمر مثل مانشس���تر س���يتي وليفربول بإبرام تعاقدات ضخمة مثل إيرلينج 

هاالند وداروين نونيز« مقابل سكون تام في أولد ترافورد.

مانشستر سيتي 
وليفربول يضاعفان 

مخاوف رونالدو

روما/ االستقالل: 
ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس اإليطالي أبدى اهتمامه بإبرام صفقات من 

العيار الثقيل خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة »س���بورت« الكاتالونية، إن مدرب اليوفي، ماس���يمليانو أليغري، 

طالب بتعزيز صفوف الفريق بالعبين بارزين.
وأش���ارت إل���ى أن اليوفي لن يكتفي بض���م أنخيل دي ماريا وب���ول بوغبا مجانا 
بعد انتهاء تعاقدهما مع باريس س���ان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد 

اإلنجليزي على الترتيب.
وتابعت »بل إن اليوفي يريد أيضا ضم نيمار جونيور لكن ذلك متوقف على مدى 

استعداده لخفض راتبه«.
من جانبها، لفتت ش���بكة »فوت ميركاتو« الفرنس���ية إل���ى أن لويس كامبوس، 
المستش���ار الرياض���ي الجديد لبي إس جي وضع نيمار ضم���ن قائمة الالعبين 

المعروضين للبيع هذا الصيف.
وأوضحت أن النادي الباريسي ينتظر العروض المقدمة لنيمار، لكن يبقى راتبه 

الضخم )30 مليون يورو سنويا( عقبة أمام األندية الراغبة في ضمه.

يوفنتوس يخطط 
للتعاقد مع نيمار

مدريد/ االستقالل: 
اإلنجليزي  تشيلسي  يسعى 
إلبرام صفقة شبه مستحيلة 
م���ن صف���وف ري���ال مدريد 
لتدعيم صفوفه خالل س���وق 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
»موندو  صحيف���ة  وبحس���ب 
فإن  اإلس���بانية،  ديبورتيفو« 
لضم  عرضا  يجهز  تشيلسي 
أحد نج���وم خ���ط الدفاع في 

ريال مدريد.
وأوضح���ت أن النادي اإلنجليزي يري���د ترميم دفاعه بضم 
البرازيل���ي إيدير ميليت���او بعد انتقال روديج���ر إلى ريال 
مدريد، واقتراب أندرياس كريستنسن وسيزار أزبليكويتا 

من برشلونة.
وأضافت »عملية تبدو ش���به 
مس���تحيلة، ألن ريال مدريد 
ليس لدي���ه أي خط���ة لبيع 
ميليت���او ال���ذي يمتد عقده 
حتى صيف 2025، ويتضمن 
ش���رطا جزائي���ا بقيمة 250 

مليون يورو«.
ويسعى ريال مدريد لتجديد 
عق���د ميليت���او حتى صيف 
2027، ورف���ع قيمة الش���رط 

الجزائي إلى مليار يورو.
وفي الس���ياق نفس���ه أفاد التقرير بأن »ميليت���او ال يريد 
مغادرة ريال مدريد واالنتقال إلى تشيلسي من األساس«.

تشيلسي يخطط لصفقة مستحيلة من ريال مدريد!
لندن/ االستقالل: 

كش���فت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي مهتم 
بالحصول على خدمات الدولي االلماني توني  كروس  صانع العاب  ريال 

مدريد االسباني.
ك���روس ينتهي عقده في صيف 2023 بعد نهاية الموس���م المقبل، 

وافادت تقارير أنه أخبر اإلدارة بتأجيل تجديد عقده مع الفريق.
وبحسب شبكة »س���بورتس مول« البريطانية، فإن بيب غوارديوال طلب 

من السيتي التعاقد مع كروس.
واضافت إن مسؤولي السكاي بلو يراقبون عن كثب حالة كروس مع ريال 
مدريد، وموق���ف النادي من بيعه، مع تبقي عام واحد فقط على نهاية 
عقده. وُيقال إن كروس قد يخسر مركزه كأساسي في الميرينغي بعد 
تعاقد االخير مع الفرنسي الشاب اوريلين تشواميني مع تواجد مواطنه 
إدواردو كامافينغا. وش���ارك كروس من���ذ انضمامه للنادي الملكي في 

364 مباراة وفاز ب�17 لقًبا.

مانشستر سيتي يضع عينه على صانع ألعاب ريال مدريد
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رفح / االستقالل: 
استقبل نائب رئيس بلدية رفح محمد دهليز، أمس 
االربعاء، س���فير دولة البرازيل الس���يد أليساندرو 
وارل���ي كاندياس والوفد الدبلوماس���ي المرافق له، 
بحض���ور أعضاء المجل���س البلدي وم���دراء الدوائر 

وعدد من ممثلي المؤسسات األهلية والرياضية.
وشارك الس���فير البرازيلي بجولة على أبرز المرافق 
الثقافي���ة والرياضية بمدينة رفح، ش���ملت مكتبة 
بلدية رف���ح العامة وملع���ب رفح البل���دي وملعب 
البرازيل المعش���ب وحي البرازيل جنوبي المدينة، 
ونادي شباب رفح بطل الدوري الممتاز للمحافظات 

الجنوبية للعام 2022م.
ورحب دهليز بالسفير والوفد الدبلوماسي المرافق، 
مؤك���ًدا على عم���ق العالقة التي تربط الش���عبين 

الفلسطيني والبرازيلي على مدار التاريخ.
واس���تعرض أبرز الجه���ود التي تبذله���ا البلدية 
لتطوير المرافق الرياضية والثقافية في المدينة، 
بالشراكة  الموضوعة  االستراتيجية  ضمن خطتها 

مع مؤسسات المجتمع المحلي.
وتحدث دهلي���ز عن تاريخ حي البرازيل وأس���باب 
تس���مية الحي بهذا االس���م؛ نظًرا لمكوث الكتيبة 
البرازيلية في تلك المنطقة وإقامة معسكر برازيلي 
ضمن ق���وات األم���م المتحدة الت���ي تواجدت في 

المنطقة الحدودية في بدايات الستينات.
بدوره، ش���كر الس���فير البرازيلي بلدي���ة رفح على 
حفاوة الترحي���ب، معرًبا عن بالغ س���عادته بعمق 
العالقة التي تربط الش���عب الفلسطيني وسكان 
مدينة رفح بالبرازيل وش���غفهم الرياضي ووجود 

حي يحمل اسم البرازيل في مدينة رفح.
وق���دم الس���فير البرازيلي تهنئته لنادي ش���باب 
رف���ح بالتتويج بلقب بطولة ال���دوري الممتاز للعام 

الج���اري ليحقق اللقب الرابع ف���ي تاريخه والثاني 
على التوالي.

وأض���اف:« من الس���هل مالحظة ش���غف وارتباط 
سكان مدينة رفح بالرياضة وخاصة كرة القدم من 

خالل حديثهم وتعمقهم بالرياضة العالمية«.
وفي ختام الجولة ش���ارك السفير البرازيلي بزارعة 
شجرة زيتون في حي البرازيل تعبيًرا عن الصداقة 

وعمق العالقة بين الشعبين.

بلدية رفح تستقبل السفير البرازيلي لدى فلسطين

جدد عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد األقصى 
وسط حماية مشددة من شرطة االحتالل. 

وش����يعت جماهير غفيرة في محافظة س����لفيت، أمس 
األربعاء، جثمان الشهيد علي حسن حرب )27 عاما( إلى 

مثواه األخير.
وانطلق موكب التش����ييع من أمام معهد الطب العدلي 
في جامعة النجاح بمدينة نابلس، متوجها إلى اس����كاكا 

لمواراة جثمانه الثرى.
واعترضت قوات االحتالل موكب التش����ييع أثناء مروره 
في بلدة حوارة، وأجبرتهم على تغيير مس����ارهم والمرور 

ببلدة مادما جنوب نابلس.
واستش����هد حرب )28 عاما( جراء تعرضه مساء الثالثاء 
للطعن بس����كين على يد مستوطنين هاجموه في أرضه 

ببلدة اسكاكا.
وإلى ذلك، اعت����دت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس 
األربعاء، بالضرب على عدد من النش����طاء والمتضامنين 
األجانب واحتجزت اثنين منهم، في مس����افر يطا جنوب 

الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان 
جن����وب الخليل راتب الجبور، ان ق����وات االحتالل اعتدت 
بالضرب على عدد من النش����طاء والمتضامنين األجانب، 
أثناء احتجاجهم على عملي����ات التدريب التي تنفذها 
قوات االحتالل لليوم الثان����ي على التوالي بالقرب وبين 
من����ازل المواطني����ن في منطق����ة المركز بمس����افر يطا، 

واحتجزت اثنين منهم لفترة طويلة.
وأضاف إن قوات االحتالل نش����رت مجس����مات ألهداف 
وهمي����ة بين منازل المواطني����ن، وتنفذ عمليات تدريب 
بأس����لحة ثقيلة في الم����كان، األمر الذي أث����ار حالة من 

الخوف والهلع لدى األهالي.
 فيما، دمرت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس األربعاء، 
المدخل الغربي لقرية راس كركر شمال غرب مدينة رام 

الله.
وق����ال رئيس مجلس قروي راس كرك����ر مروان نوفل، إن 
الش����ارع الذي تم تدميره كان معبدا جزئيا منذ 20 عاما، 
وإنه قبل 3 أش����هر تم التنس����يق لمباش����رة العمل على 
إعادة تأهيله، وبعد يومين من مباش����رة العمل، استولت 
ق����وات االحتالل على اآلليات وفرض����ت غرامة مالية على 

أصحابها.
وأضاف نوف����ل، أنه بعد وعود مس����تمرة بالموافقة على 
اس����تئناف أعمال التأهي����ل، دمرت جراف����ات االحتالل 
الشارع اليوم)امس( بعد اقتحامها للمنطقة معززة بقوة 
عسكرية، بحجة أن األرض التي عليها الشارع هي أرض 

»إسرائيلية«.
وفي السياق ذاته، هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي 

صباح أمس األربعاء، منزال قيد اإلنشاء في بلدة نعلين
وق����ال رئيس بلدي����ة نعلين عم����اد الخواج����ا، إن آليات 
االحتالل مدعومة بقوات عس����كرية، حاصرت منزل عائلة 
األس����ير بركات الخواجا، في المنطقة الغربية من البلدة، 

البالغة مس����احته 220 مترا، وهدمته، دون إخطار مسبق 
باله����دم؛ بحجة عدم الترخيص، كون����ه يقع في منطقة 

مصنفة )ج(، وتخضع للسيطرة األمنية لالحتالل.
وأضاف الخواج����ا، أن قوات االحت����الل هدمت ثالث آبار 
زراعية، وجداري����ن على امتداد 6 دونمات في البلدة منذ 
مطلع العام الجاري، باإلضافة إلى إخطار 3 منازل، وبئرين 

زراعيتين بالهدم.
ف����ي محافظة بيت لحم، هدمت جراف����ات االحتالل غرفا 

زراعية في بلدة نحالين.
وأفاد القائ����م بأعمال رئي����س بلدية نحالي����ن إبراهيم 
غياظة، بأن قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية اقتحمت 
منطقة »الزعنونة« ش����رق البلدة، وش����رعت بهدم غرف 

زراعية، عرف من بين أصحابها وليد سليمان نجاجرة.
كما هدمت قوات االحتالل، غرفة زراعية في بلدة الخضر 

جنوب بيت لحم.
وأفاد رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى، بأن االحتالل 
هدم غرف����ة زراعية ف����ي منطقة »المصطاس����ي« تعود 
للمواطن ضرار عبد الرحيم صالح، بحجة عدم الترخيص.

وفي القدس، هدمت س����لطات االحتالل منشأة تجارية 
وجدارا استناديا في بلدة عناتا.

وأفاد مركز معلوم����ات وادي حلوة، بأن جرافات االحتالل 
هدم����ت منش����أة تجارية لتصلي����ح المركب����ات، وجدارا 
اس����تناديا يحيط بها ق����رب جدار الفص����ل العنصري، 
للمواطن س����الم أبو مرخية شرق العيسوية، بحجة البناء 

دون ترخيص.
واندلعت مواجهات بين الش����بان وقوات االحتالل قرب 

موقع عملية الهدم، أطلقت خاللها قنابل الصوت.
فيم����ا، هدمت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، »إس����طبال« 

للخيول، وجرفت أرضا في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد صاحب اإلسطبل عدي محيسن، بأن قوات االحتالل 
هدمت »إس����طبال« للخيول يعود له في بلدة العيسوية، 

تبلغ مساحته 40 مترا؛ بحجة عدم الترخيص.
في الس����ياق، اقتحم����ت تلك القوات بل����دة بيت حنينا، 

وجرفت أرضا هناك.
وفي الوقت ذاته، استولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس األربعاء، على ش����احنة في س����هل موفية باألغوار 

الشمالية.
وقال مس����ؤول ملف األغوار ف����ي محافظة طوباس معتز 
بش����ارات، إن قوات االحت����الل اقتحمت منطقة س����هل 
موفية، واستولت على شاحنة محملة بالتبن، واحتجزت 

6 عمال ورعاة أغنام في المنطقة.
بينما، اقتح����م مس����توطنون، أمس األربعاء، المس����جد 
األقص����ى المبارك، تحت حراس����ة مش����ددة م����ن قوات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت مصادر مقدس����ية، بأن عددا من المس����توطنين 
اقتحم����وا األقصى من منطق����ة باب المغارب����ة، ونفذوا 
جوالت استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا وصلوات 

تلمودية في المنطقة الشرقية من األقصى.

ت�شييع جثمان..

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال الرئي���س التنفيذي لمؤسس���ة تأمي���ن مخاطر »التج���ارة الخارجية 
اإلس���رائيلية«، نسيم بن إيلي، أمس األربعاء، إن »إسرائيل ودولة اإلمارات 
وقعتا عل���ى اتفاقية تعاون لتقدي���م ضمانات للبنك الممول لمش���روع 
الرعاية الصحية في غانا، الذي تبلغ قيمته 540 مليون درهم )147 مليون 

دوالر(«.
من جهتها، أوكلت وزارة الصحة بغانا، لش���ركة التنمية والبناء المحدودة، 
وهي ش���ركة هندسية وإنشائية في »إس���رائيل« ولها مقر في اإلمارات، 
مهمة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تبلغ تكلفتها اإلجمالية 
406 ماليين درهم )110,533 ماليين دوالر(، ما س���يعزز توفير س���هولة 

الوصول إلى المرافق الطبية المتقدمة آلالف من المواطنين الغانيين.
وبموجب االتفاقية، س���تضمن االتحاد الئتمان الصادرات باالش���تراك مع 
مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية اإلسرائيلية التسهيالت المالية 
التي يقدمها بنك الخصم اإلس���رائيلي إل���ى وزارة المالية في غانا، والتي 

ستدفع لشركة التنمية والبناء المحدودة لبناء المستشفيات.
وتجم���ع االتفاقية بين وكالت���ي ائتمان الصادرات ف���ي كل من اإلمارات 
و«إس���رائيل«، ووزارة المالية والتخطيط االقتصادي والهندس���ة في غانا، 

وشركة متخصصة في إنشاءات الرعاية الصحية، وبنك تجاري.

»إسرائيل« واإلمارات توقعان 
على اتفاقية تعاون جديدة

غزة/ االستقالل: 
رحب���ت حركة حم���اس بالتصريحات الصادرة ع���ن المتحّدث باس���م األمم المتحدة 
ق فيها إلى المعاناة اإلنسانية الصعبة لسكان قطاع  »ستيفان دوجاريك«، والتي تطرَّ

ة، بفعل الحصار المفروض عليهم منذ 15 سنة، ومطالبته بضرورة رفعه كاماًل.
َّ
غز

وقال المتحّدث باس���م الحركة فوزي برهوم، إن التصريحات تكش���ف مجّددًا 
حجم معاناة أكثر من مليوني فلس���طيني ج���ّراء هذا الحصار الظالم، في خرٍق 
واضح للقانون الدولي وانتهاٍك صارخ ألبس���ط حقوق اإلنس���ان، ما يستدعي 
إنهاءه فورًا، ووضع حد لسياس���ة الفصل العنصري ونظام »األبارتهايد« الذي 
يمارس���ه االحتالل الصهيوني ضد ش���عبنا الفلس���طيني. ودعا برهوم األمم 
المتحدة وكل المؤسس���ات الحقوقية والدولية إلى أخذ كّل هذه التصريحات 
ة، والعمل على تكثيف الجهود إلنهاء معاناة شعبنا، والضغط  والتقارير بجديَّ

ة.
َّ
على االحتالل الصهيوني لرفع حصاره المفروض على قطاع غز

حماس ترحب بتصريحات األمم 
المتحدة المطاِلبة برفع الحصار عن غزة غزة/ االستقالل: 

دعت دائرة ش���ؤون الالجئين في الجبهة الشعبية 
لتحري���ر فلس���طين ال���دول المانحة إل���ى اإليفاء 
بالتزاماته���ا المالي���ة تجاه األونروا، وذلك عش���ية 
اجتماع الدول المانحة الي���وم الخميس في مدينة 
نيويورك، حتى يتسنى لألونروا القيام بالتزاماتها 
تجاه جموع الالجئين الفلس���طينيين في مختلف 

المجاالت خاصة التعليم والصحة والخدمات.

واعتبرت الدائرة أن التطورات الدولية المتس���ارعة 
وخاص���ة األزم���ة األوكرانية الروس���ية وتداعياتها 
االقتصادية والمعيش���ية عل���ى العالم أجمع ألقت 
بظاللها الس���وداء عل���ى أوضاع ش���عبنا وخصوصًا 
الالجئين الفلس���طينيين، مما يتطل���ب من الدول 
المانحة المجتمعة في نيويورك الوفاء بالتزاماتها 
المالي���ة تجاه األونروا، وس���د العجز المالي، وضمان 
تدف���ق مالي دوري يس���اهم في تخفي���ف األعباء 

المالية والمعيشية لجموع الالجئين.
وحذرت من االنعكاس���ات الخطيرة في حال فش���ل 
اجتماع الدول المانحة في ضوء الضغط الصهيوني 
واألمريكي الساعي إلنهاء دور وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين »أون���روا« وتصفية حق الع���ودة، مؤكدًة 
على ض���رورة تحمل هيئة األمم المتحدة والمجتمع 
الدولي مس���ؤولياتها تجاه قضية الالجئين، بدياًل 

عن سياسة الصمت أو الكيل بمكيالين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعربت القنصلية البريطانية العامة بالقدس عن االنزعاج 
البالغ إزاء قيام مستوطن إسرائيلي في سلفيت بطعن 

الفلسطيني علي حس���ن حرب البالغ من العمر 27 عاما 
حتى الموت. وقالت في تغريدة لها، أمس األربعاء، على 
موقع »تويتر«، »عنف المس���توطنين مش���كلة متنامية 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ويجب على الحكومة 
اإلس���رائيلية بذل المزيد من الجهود لمعالجتها. يجب 

محاسبة مرتكب الجريمة هذه«.

»الشعبية« تدعو الدول المانحة في اجتماعها لإليفاء بالتزاماتها

بريطانيا: عنف المستوطنين يتنامى ويجب محاسبة مرتكب الجريمة بحق الشهيد »حرب«
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واشنطن/ االستقالل:
لم تكن االمريكية، مارا جو، تدري أن اقترابها من الباب الخارجي لمنزلها، 
سيكون مرعبًا، يومًا ما، ويصل حدود تهديد حياتها. إذ وقع ذلك بالفعل، 
ف����ي الفت����رة األخيرة، وذلك ف����ي حادثة غريبة م����ن نوعها حصلت في 
الواليات األمريكية. إذ فوجئت هذه السيدة المقيمة في والية كنتاكي 
األمريكية، بأفعى كبيرة معلقة على باب منزلها، هاجمتها فورًا فلدغتها 

في عينها.
وكانت مارا جو توماس قد س����معت صراخ ابنتها كينلي فاندفعت إلى 
الخارج لمعرفة السبب، إال أنها تفاجأت بوجود األفعى الكبيرة على الباب 

الخارجي للمنزل. 
وحسبما نقلت صحيفة »ديلي س����تار« البريطانية عن مارا، فإن األفعى 

لدغتها في عينها بسرعة وبحركة مفاجئة.
وفي منش����ور على صفحتها في »فيس����بوك« قالت مارا: »حالفني الحظ 
في الحادثة حيث لم يكن الثعبان س����امًا«، حس����ب ما ذكر موقع سكاي 

نيوز عربية. 
وأضافت مارا أنها توجهت بعد اللدغة إلى أقرب مستشفى، حيث تلقت 
إسعافات أولية بسيطة شملت تعقيم موضع العضة، دون أن يعطيها 

األخصائيون أي عقار مضاد للسموم.

أفعى تطرق باب أمريكية 
وتلدغها في عينها

كييف/ االستقالل:
في بلدٍة شرقي أوكرانيا تسّمى زابوريزهيا ثّمة ورشة 
للتعدين وأعمال الميكانيك، اتخذها الجنود مركزًا 
لتحويل سيارات رياضية إلى عربات قتالية مصفحة 
بمحرك مطّور تم تصميمه بحيث يمّكن المحاربين 
م���ن إطالق النار إلى األمام وإلى الخلف أثناء القيادة 
عن���د خطوط التماس مع القوات الروس���ية الغازية، 

حسب »يورونيوز«.
ويقول ميكانيكي الس���يارات، يفجن، والذي يعمل 
ف���ي تطوير ه���ذه المصفحة المبتك���رة: »يؤكد لنا 
الجنود أن هذه السيارة ُتستخدم بسهولة ألغراض 
المناورة، كما أنها تمتاز بس���رعة فائقة، وهي ذات 
ج���دوى عالية لتنفي���ذ المهام االس���تخباراتية، او 
المهام العسكرية التي تتطلب سرعة تحرٍك عالية«، 
مؤكدًا على أن الجنود األوكرانيين يشعرون بالراحة 

عند استخدامها.
أعمال التصفيح والتطوير لس���يارة السباق، والتي 
عادة من تكون من طراز »في إي زد 2018 سبوتنيك« 
أو طراز »الدا سمارا«، تتم تحت إشراف رجل األعمال 
فولوديمي���ر تاركوف، ال���ذي كان ينت���ُج قبل بدء 
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قوارب من 

األلياف الزجاجية.
ويش���ير تاركوف البالغ من العم���ر 32 عامًا إلى أنه 
من���ذ بداية العملية العسكرية الروس���ية في بالده 
في الرابع والعش���رين من شهر فبراير الماضي، قام 
وأصدق���اؤه في البلدة بتحويل نحو 30 س���يارة إلى 
عربات مصفحة يستخدمها جنود الجيش في مهام 

قتالية واستطالعية.
م���ن ناحيته، يقول الجن���دي األوكراني، ماماي وهو 
في الخمسينيات من العمر عن المصفحة المبتكرة، 

موضحًا: »يمكن لش���خصين الجلوس في المقدمة، 
والثنين آخرين الجلوس في الخلف، ويمكن للجندي 
الجالس إلى جانب الس���ائق إط���الق النار إلى األمام 
واالثنان اللذان يجلسان في الخلف يمكنهما إطالق 
الن���ار أيضًا إل���ى الخلف كما إل���ى الجانبين األيمن 

واأليسر.
جدير بالذك���ر أن العاملين في مج���ال الميكانيكا 
والتعدين في  زابوريزهيا، انشغلوا في بداية الحرب 
بإقامة الحواجز المضادة للدبابات والمدرعات ونشر 
كتل خرس���انية عند مداخل المدينة إلعاقة دخول 
الجيش الروس���ي، غير إن بعضهم بات منشغاًل في 
العمل على تحويل الس���يارات الرياضية إلى عربات 
مصفحة، وذلك بدعم من رج���ال األعمال المحليين 
الذي يش���ترون لهم قطع غيار السيارات وصفائح 

الحديد الالزمة.

السيارات الرياضية تتحّول إلى عربات قتالّية مصفحة في أوكرانيا

أثينا/ االستقالل:
أعلنت وزارة الثقافة والرياضة اليونانية، أن علماء اآلثار عثروا على قطع من المرمر، 
وقاعدة تمثال ومعدات السفينة الشهيرة الغارقة بالقرب من جزيرة أنتيكيثيرا 

اليونانية.
ويعتبر موقع تحطم السفينة التي غرقت في منتصف القرن األول قبل الميالد 
عل���ى مقربة من جزيرة أنتيكيثيرا، وعثر عليه���ا الغواصون في عام 1900، أحد 
أهم المواقع األثرية لعلماء اآلثار،  وباإلضافة إلى اآللة التي تسمى أول كمبيوتر 

بالعالم، عثر علماء اآلثار كذلك على تماثيل برونزية ورخامية. 

موسكو/ االستقالل:
تمكن علماء روس من جامعة فياتسك الروسية من ابتكار طريقة للحصول على 

بروتين البرازين حلو المذاق، والذي يعتبر بديال غير ضار للسكر.
وبحسب المكتب اإلعالمي للجامعة، فإن هذه المادة يجب أن تصبح بديال لجميع 
الس���كريات الكربوهيدراتية في العالم، وتسهم في مكافحة السمنة. بحسب 

موقع »روسيا اليوم«.
ووفق���ا للخبراء، فإن بروتين البرازين Brazzein، أحلى من الس���كر ب� 2000 مرة، 
وإن انتاجها على المس���توى التجاري سيقلل مما يس���مى السكر المخفي في 
المنتجات الغذائية ومن السعرات الحرارية فيها وبالتالي في مكافحة السمنة.

ويش���ير س���يرغي ليتفينيتس، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، إلى أن 
إنتاج مجموعة واس���عة من المنتج���ات منخفضة الس���عرات الحرارية يتطلب 

تقنيات فعالة إلنتاج بروتين البرازين.
ويق���ول، »لذلك هدفنا ف���ي المقام األول، ليس الحصول عل���ى بروتين البرازين 
نفسه، بل هو إيجاد حلول تكنولوجية، تقلل من تكلفة اإلنتاج. وباستخدام طرق 
هندس���ة البروتينات تمكنا في المرحلة األولى، من بناء تركيبات وراثية حيوية 
ألشكال متغيرة من البرازين، والذي هو أكثر 2000 مرة أحلى من السكروز. وجميع 
المواد الخام والبروتين المستخدمة في اإلنتاج محلية، واألهم من ذلك، سيكون 

المنتج وطنيا. وهذه الدراسة فريدة من نوعها في روسيا«.
ووفقا له، يخطط العلماء إلى ابتكار منتج معدل وراثيا وتكنولوجيا فعالة للتنقية. 
وهذا العمل حاليا في مرحلة تجميع التركيبات الجينية وانتقاء العناصر الجينية 

المثالية، التي تضمن الحصول على إنتاج وفير من المادة المطلوبة.

علماء يبتكرون منتجًا أحلى من 
السكر بـ 2000 مرة ويخفض الوزن!

بكين/ االستقالل:
أكملت طائرة شحن صينية بدون طيار مطورة ذاتيا 
)تي ب���ي 500( أول رحل���ة لها بنجاح يوم الس���بت 
الماضي، حس���بما أعلنت ش���ركة صناع���ة الطيران 

الصينية.

وقالت الش���ركة إن طائرة الش���حن نفذت أول رحلة 
لها لمدة 27 دقيقة وعملت بسالس���ة خالل الرحلة 

بأكملها، حسب ما نقلت وكالة »شينخوا«.
وأشارت إلى أن الطائرة، التي طورها معهد »فيرست 
آيركرافت« التابع للش���ركة، أول طائرة شحن كبيرة 

بدون طيار في الب���الد يتم إنتاجها وفقا لمتطلبات 
الئحة الطيران المدني الصينية.

وتع���د الطائرة منص���ة نقل بدون طي���ار لألغراض 
العامة ذات حمولة كبيرة، بحد أقصى لمدى الطيران 

1800 كم.

طائرة شحن صينية بدون طيار مطّورة ذاتيًا تنفذ أولى رحالتها بنجاح

أول كمبيوتر وتماثيل 
في سفينة أثرية غارقة

بكين/ االستقالل:
أدرجت حكومة ديتش���ينغ، بمدينة هوتشو لمقاطعة تشجيانغ الصينية هذا 
العام مشروع تحسين بيئة استراحة الغداء ل� 30 ألف طالب المدارس االبتدائية 

ضمن أهم عشر المهام لتحسين معيشة الشعب هذا العام.
ومن خالل تصميم ذكي، تتحول الطاوالت والكراس���ي في المدارس إلى »أسرة 

قيلولة ظهًرا«،
 مما وف���ر للتالميذ االبتدائية ظروف مريحة الس���تراحة غداء أفضل، بحس���ب 

صحيفة »الشعب« الصينية.

طاوالت وكراسي مدارس صينية 
تتحّول إلى أسّرة »قيلولة«

بغداد/ االستقالل:
تناقلت وس���ائل إعالم مقطع فيديو يوثق ظهور حيوان نادر في نهر دجلة في 

العراق، وتحديدا في ناحية اإلسحاقي في محافظة صالح الدين.
وقالت صحيفة »الوفد« إن هذا الحيوان هو كلب الماء األوراسي، وحدثت والدته 
نتيجة طفرة المهاق، وأن هذه الوالدة تحدث للمرة األولى في الش���رق األوس���ط 

وثاني تسجيل في العالم للطفرة.
ويظهر الفيديو اكتشاف صياد عراقي لهذا الحيوان، هو في الشهر الثالث من 

عمره، ويمتاز لون جلده باللون الوردي أما عيناه فحمروان وأظافره بيضاء اللون.

ظهور حيوان نادر في 
نهر دجلة بالعراق

)apaimages(             ضبان ميار�ضون ريا�ضة ركوب الأمواج يف عر�ض بحر مدينة غزة�


