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هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين 
تشهد ارتفاعًا وسط تفشي »كورونا«

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ما زال عيس���ى قطاش، البالغ 40 عامًا، يتذكر ما حدث معه 
يوم 16 نيس���ان/أبريل الماضي، حين أصيب هو وشقيقه 

مهنة »سن السكاكين« إقبال 
خجول قبيل عيد األضحى المبارك

غزة/ خالد اشتيوي:
وس���ط محددته الصغيرة المتواضعة التي ال تتجاوز بضعة أمتار 
يجلس »الس���نان« أحمد أبو طيور مصطفًا حوله العديد من األدوات 

تهنئة بعيد األضحى المبارك 
تتقدم صحيفة االس����تقالل بالتهنئة القلبية الحارة من ش����عبنا الفلس����طيني 
وأمتنا العربية واإلسالمية بمناسبة عيد األضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم 
بالخير واليمن والبركات وقد تحررت ارضنا ومقدساتنا من دنس االحتالل وأنعم 

علينا بالحرية واالستقالل. 
وبهذه المناس���بة تحتجب صحيفة االس���تقالل عن الصدور خالل ايام العيد على ان 

تعاود إصدارها كالمعتاد يوم الثالثاء القادم. 

فكل عام و�أنتم بخري  

القدس المحتلة / االستقالل
اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة  صباح أمس 
الخميس، المسجد األقصى المبارك، وأدوا طقوسًا 
تلمودية علني����ة في باحاته، وذلك في اس����تفزاٍز 

لمش����اعر المس����لمين بيوم عرفة. وكان مئات من 
أعضاء ما تسمى جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" 
قاموا بتأدية طقوس تلمودي����ة علنية في باحات 
األقص����ى، وفي منطقة باب الرحمة تحت حراس����ة 

مشددة من قوات االحتالل. وشرعت قوات االحتالل 
بحملة اعتقاالت داخل باحات االقصى، طالت عددًا 

م����ن الش����بان المقدس����يين وواجه 
حراس المسجد األقصى والمرابطون 

مستوطنون يقتحمون األقصى في يوم عرفة 
واالحتــالل يشــن حملــة اعتقــاالت بباحاتــه

القاهرة/ االستقالل: 
أدانت جامعة الدول العربية بشدة، امس الخميس، استمرار االعتداءات 
اإلس���رائيلية على حرمة المس���جد األقصى المبارك. وحذر األمين العام 

»أوقاف القدس« يؤكد رفضه لإلجراءات 
التعسفية بحجة األعياد اليهودية

الجامعة العربية تدين بشدة االعتداءات 
»اإلسرائيلية« على المسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أك����د مجل����س األوقاف والش����ٔوون والمقدس����ات اإلس����المية 
بالق����دس، امس الخمي����س، رفضه المطلق لكاف����ة اإلجراءات 

رام الله / االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصحة امس الخميس، عن تس���جيل حالت���ي وفاة و380 إصابة 

جدي���دة بفي���روس كورون���ا، في حين ت���م تعاف���ي 182 حالة. 
وأضافت الصحة، في تقرير يومي وصل االستقالل نسخة عنه، 

الصحة: وفاتان و380 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا

القوى الوطنية واإلسالمية تدعو إلنقاذ حياة األسرى داخل سجون االحتالل

بدران: حماس معنية بشراكة 
وطنية حقيقية لمواجهة االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين امس الخميس، بأن 
األسير ماهر عبد اللطيف حسن األخرس )49 عامًا( من بلدة 

الصحة بغزة: فحص 7 عينات 
جديدة وال إصابات بفيروس كورونا

األسير األخرس يواصل 
إضرابه عن الطعام منذ 5 أيام

القيادي حبيب لـ »االستقالل«: نحذر االحتالل 
من مغّبة تصعيد انتهاكاته في األقصى

غزة/ قاسم األغا: 
حذر القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين خضر 
حبيب، االحتالل اإلس���رائيلي من مغّبة اس���تمرار تصعيد 

انتهاكات���ه واعتداءاته في المس���جد األقص���ى المبارك.  
وق���ال القيادي حبيب في مقابلة مع صحيفة 
واعت���داءات  انته���اكات  إن  »االس���تقالل«، 

الدوحة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة »حماس« حسام 
بدران أن التق���ارب بين حركتي حماس وفتح، جاء بناًء 

على مجموع���ة من الترتيبات والعوامل، نافيا أن يكون 
هناك أي إلغاء أو تأجيل لمهرجان »غزة«. 
وقال بدران، في تصريح صحفي: إّن حركة 
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الدوحة/ االستقالل:
أك���د عض���و المكت���ب السياس���ي لحركة 
»حماس« حس���ام ب���دران أن التقارب بين 
حركت���ي حم���اس وفتح، ج���اء بن���اًء على 
مجموعة من الترتيبات والعوامل، نافيا أن 
يكون هناك أي إلغ���اء أو تأجيل لمهرجان 

»غزة«.
وقال بدران، في تصريح صحفي: إّن حركة 
حماس معنية بالذهاب نحو عملية تراكمية 
تؤدي إل���ى ش���راكة حقيقية ف���ي القرار 
اإلس���تراتيجيات  وتحديد  والمؤسس���ات 
النضالية في مواجهة االحتالل، وال يقتصر 

على حماس وفتح، بل بحضور ومش���اركة 
فاعلة من مكونات ش���عبنا الفلس���طيني 

كافة.
وأش���ار إلى أن المؤتمر الصحفي بين نائب 
رئيس حركة حماس صالح العاروري وعضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب 
أسس لمناخات إيجابية أفضل بكثير مما 

كان سابقا.
ولفت بدران إلى أن الخطوات التي نواصل 
حث السير فيها، مهمة بعد سنوات طويلة 
من االنقسام تركت آثارا سلبية حول هذه 
اللق���اءات والتجارب المتك���ررة التي كانت 

تفش���ل في كل مرة وال ت���ؤدي إلى نهاية 
االنقسام.

وأوض���ح أن حركت���ه رأت أن تكون الخطوة 
التالية على أرض غزة، بمهرجان بمشاركة 
دولية وسياس���ية رس���مية فلس���طينية 
متمثل���ة برئيس الس���لطة محمود عباس 

واألخ إسماعيل هنية، وبقية الفصائل.
وأش���ار بدران إلى أن تأخر المهرجان نظرًا 
لبع���ض القضاي���ا الفنية واللوجس���تية، 

وسوف يعقد في المّدة المقبلة.
وش���دد بدران على أن المهرجان لن يكون 
بي���ن حماس وفتح، بل ل���كل ألوان الطيف 

الفلس���طيني، وبمش���اركة الجمي���ع دون 
استثناء، ليكون مهرجانا وطنيا جامعا.

وأك���د أن المهرجان كان بداية في رام الله، 
وقد أعلن عنه، لكن بس���بب ظروف جائحة 
كورونا وانتشارها في الضفة الغربية، ارتأى 
اإلخوة في حركة فتح إقامة المهرجان في 

غزة.
ونفى بدران وج���ود أي ضغوط إقليمية أو 
دولية في موضوع المصالحة مع اإلخوة في 
حركة فتح، مؤك���دًا أن حركته هي صاحبة 
القول والقرار المس���تقل بشكل كامل، ولم 
يص���ل لحم���اس أي مواقف س���لبية حول 

المصالحة. وأش���ار القيادي ب���دران إلى أن 
االحتالل ه���و الوحيد ال���ذي ال يريد لهذه 
المصالحة أن تتم، وقد أقدم على شن حملة 
اعتقاالت والتحويل لالعتقال اإلداري، إلى 
جانب تهديد نواب وقيادات في الضفة إذا 
ما تم المش���اركة في أي فعاليات وحدوية 

وتقاربية مع حركة فتح.
واس���تدرك بدران أن حم���اس لديها قرار 
حاس���م وواضح عب���ر المكتب السياس���ي 
ومكاتب الش���ورى في الحرك���ة، بالذهاب 
لوحدة وطنية فلس���طينية حقيقية، وهو 

قرار سابق متجدد.

بدران: حماس معنية بشراكة وطنية حقيقية لمواجهة االحتالل

غزة/ االستقالل: 
أصدرت وزارة الصحة الفلس���طينية في غزة ، أمس الخمي���س التقرير اليومي 
لمستجدات فيروس »كورونا »كوفيد 19«، مشيرة إلى أن عدد االصابات المؤكدة 

بالفيروس بلغ 76 إصابة تعافى منها 70 حالة.
وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي لمستجدات فيروس كورونا امس الخميس، 
إجراء الفحص المخبري ل� 7 عينات جديدة خالل ال� 24 س���اعة الماضية، مشيرة 

إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس في قطاع غزة.
بّينت ال���وزارة أن عدد الحاالت المؤكد إصابتها في غزة، منذ تفش���ي الوباء في 
مارس الماضي، وصلت إلى 76 حالة، ش���في منها 70 حال���ة، وما زالت 5 حاالت 

نشطة، بينما سّجل القطاع وفاة وحيدة بفيروس كورونا لمسنة.
وقال���ت ال���وزارة في تقريرها اليوم���ي، إن إجمالي ع���دد العينات التي تم 
فحصها للحاالت المشتبهة بلغت 13900 عينة منها 13824 عينة سلبية 

و76 عينة إيجابية.

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أمس الخميس، بأن األسير ماهر 
عبد اللطيف حسن األخرس )49 عامًا( من بلدة سيلة الظهر في محافظة 

جنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 4 أيام رفضا العتقاله.
ولفت���ت الهيئة، الى أن األس���ير األخرس القابع حاليا في س���جن عوفر، 
اعتق���ل االثنين الماضي، بعد أن اقتحمت قوات االحتالل منزله في بلدة 
جبع وقامت بتفتيش المنزل قبل أن تقوم باعتقاله، كما عقدت جلس���ة 
محاكم���ة له امس الخميس في محكمة عوفر وتم تمديد توقيفه 6 أيام 

بذريعة التحقيق.
يذكر أن األس���ير ماهر األخرس محرر س���ابق، من مواليد عام 1971، وهو 
متزوج، وخاض معركة اإلضراب عن الطعام ضد سياسة االعتقال اإلداري 
التعسفي في اعتقاله األخير، وس���بق أن أمضى في سجون االحتالل ما 

يزيد عن خمس سنوات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس الخميس أمين س���ر حركة فتح في 
القدس شادي مطور، أثناء قمعها لوقفة تضامنية مع محافظ القدس المعتقل.

وأفاد ش���هود عيان أن قوات االحتالل منعت تنظيم وقفة تضامنية مع محافظ 
القدس الخميس، قرب محكمة الصلح في القدس المحتلة.

واعتقل المطور من أمام محكمة الصلح حين بدأ المواطنون بالتجمع للمش���اركة 
في وقفة مس���اندة لمحافظ الق���دس عدنان غيث المعتقل تزامنًا مع جلس���ة 

محاكمته اليوم.
يشار إلى أن محافظ القدس ومدير مخابراتها، وعدد من كوادر فتح يعتقلون في 

سجون االحتالل لألسبوع الثاني على التوالي.
كما أفرجت شرطة االحتالل اإلسرائيلي أمس الخميس عن نائب محافظ 
القدس عبد الله صيام بعد تحقيق لليوم الثاني على التوالي اس����تغرق 

نحو أربع ساعات.

االحتالل يعتقل أمين سر »فتح« 
ويقمع وقفة تضامنية في القدس

الصحة بغزة: فحص 7 عينات 
جديدة وال إصابات بفيروس كورونا

األسير األخرس يواصل 
إضرابه عن الطعام منذ 5 أيام

وبّي����ن أن ظروف����ًا وعوام����ل ع����دة، عل����ى 
المستويين الفلسطيني والعربي ساعدت 
االحتالل على انتهاز الفرصة للمضي في 
تنفيذ مخططاته العدوانية ضد المسجد 

األقصى. 
الداخلي واالنش���غال  وأضاف "االنقس���ام 
الفلس���طيني ب���ه، وحالة العج���ز والهوان 
والهرولة العربية نحو التطبيع مع االحتالل، 
والضوء األخضر والدعم األمريكي الالمحدود 
للكي���ان، كله���ا عوام���ل دفعت���ه لتنفيذ 

انتهاكاته الممنهجة بحق األقصى".    
حرب �صليبية جديدة

وش����عبنا  األقص����ى  "المس����جد  وتاب����ع 
الفلس����طيني وأمتنا العربية واإلس����المية 
يتعرضون لحرب صليبية جديدة، يقودها 
الجناح المسيحي المتصهين في الواليات 
المتحدة األمريكية، ورأس حربته بالمنطقة 

الكيان الصهيوني الغاصب".

وش����ّدد القيادي بالجهاد اإلس����المي على 
أن مجابه����ة ه����ذه الح����رب وكب����ح جماح 
المخططات الهادف����ة للنيل من األقصى، 
يس����تدعي ثورة ش����عبية عارمة، ووحدة 
داخلي����ة فلس����طينية، ودوًرا متقدمًا من 
العال����م العربي واإلس����المي ليأخ����ذ دوره 
ف����ي المعرك����ة الوجودية مع المش����روع 

الصهيوني.
مئ����ات  اقتح����م  الخمي����س،  وصب����اح 
س����احات  المتطرفي����ن،  المس����توطنين 
المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة 
بحماي����ة ق����وات االحتالل، ف����ي ذكرى ما 

يسمى "خراب الهيكل" المزعوم.
حالة من التوتر

وقالت دائرة األوقاف اإلس����المية بالقدس 
المحتل����ة، إن 850 مس����توطًنا على األقل 
اقتحموا س����احات المس����جد األقصى في 
الفت����رة الصباحية، فيما س����ادت حالة من 

التوتر بين المصلين بعد رفع مس����توطن 
علم االحتالل في ساحات المسجد المبارك. 
وتزامًنا مع اقتحام المستوطنين، شهدت 

س����احات األقصى وج����ودًا وانتش����اًرا من 
المصلين م����ن مدينة الق����دس والداخل 
الفلس����طيني المحت����ل ف����ي المصليات 
والس����احات وحلق����ات العل����م، وصدحت 
حناجرهم بتكبيرات عيد األضحى المبارك.

وألول مرة ف����ي األقصى، خ����الل ذكرى ما 
يس����مى "خراب الهي����كل" أدت مجموعة 
من المتطرفين ما تس����مى ب�"الصالة" في 
األقص����ى و"الس����جود الملحم����ي" الكامل 
ولفترة طويلة ، وواصلوا بعد ذلك مسيرهم 

في جولتهم االقتحامية.
وشاركت ش����خصيات رسمية صهيونية 
في اقتحام س����احات المس����جد األقصى، 
بينهم عضو الكنيس����ت "عميت هليفي"، 
الذي تعّهد خالل االقتحام ب�"النضال من 

أجل بناء الهيكل المزعوم"، وفق تعبيره.
كم����ا اقتح����م المتطرف "يه����ودا غليك" 
مع مجموعة من المس����توطنين س����احات 

المس����جد األقصى مرتين، وأدوا "طقوس����ًا 
تلمودي����ة" ف����ي أماكن عدة داخل أس����وار 
المس����جد األقصى، تمثلت باالنبطاح أرضًا، 

وترديد الترانيم التوراتية وهز الرؤوس.
في حي����ن قدم����ت مجموعات أخ����رى من 
المس����توطنين ش����روحات "تلمودية" عن 
المزعوم خ����الل االقتحام، وقاموا  الهيكل 
بتصرف����ات اس����تفزازية تج����اه المصلين 
بالجلوس على المصاطب وأماكن مختلفة 

وشرب المياه من ساحات المسجد.
وانتشرت في س����احات المسجد االقصى 
خالل فترة االقتحام العش����رات من عناصر 
الوح����دات الخاصة والش����رطة والمخابرات 
بلباس مدن����ي. وكانت جماع����ات يمينية 
متطرف����ة قد دعت قبل أي����ام إلى تكثيف 
بمناسبة  األقصى؛  للمس����جد  االقتحامات 
حلول ذكرى ما يسمى إس����رائيليا "خراب 

الهيكل".

القيادي حبيب لـ »االستقالل«: نحذر االحتالل من مغّبة تصعيد انتهاكاته في األقصى
غزة/ قا�صم الأغا: 

حّذر القيادي بحركة اجلهاد الإ�صالمي يف فل�صطني خ�صر 
حبيب، الحتللالل الإ�صرائيلي من مغّبة ا�صتمرار ت�صعيد 

انتهاكاته واعتداءاته يف امل�صجد الأق�صى املبارك.  وقال 
القيللادي حبيب يف مقابلللة مع �صحيفة »ال�صتقللالل«، اإن 
انتهللاكات واعتللداءات الحتللالل املتكللررة واملت�صاعللدة 

يف الأق�صللى تاأتللي يف �صيللاق ال�صرتاتيجيللة ال�صهيونيللة 
الراميللة لل�صيطللرة الكاملة على امل�صجد املبللارك، و�صوًل 

اإىل هدمه وبناء »الهيكل املزعوم« على اأنقا�صه.
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القاهرة/ االستقالل: 
أدانت جامعة الدول العربية بش���دة، امس الخميس، استمرار االعتداءات اإلسرائيلية 

على حرمة المسجد األقصى المبارك.
وحذر األمين العام المس���اعد لش���ؤون فلس���طين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة 
العربية س���عيد أبو علي، في تصري���ح صحفي، من تفاقم الوضع ف���ي مدينة القدس 
المحتل���ة، الذي بات خطيرا للغاية، خاصة في ظل انش���غال العال���م بجائحة "كورونا" 
وازدحام األولويات. وأضاف أن الجامعة العربية ترصد بقلق شديد استمرار استهداف 
مؤسسات القدس الرس���مية واألهلية، والشخصيات والقيادات الوطنية الفلسطينية، 
التي كان آخرها اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، وخطيب المسجد األقصى الشيخ 

عكرمة صبري، وإبعاده عن المسجد األقصى المبارك.
وقال أبو علي إن االحتالل اإلسرائيلي مستمر في مشاريعه التهويدية لتزييف تاريخ 
ومعال���م وهوية المدينة، باإلضافة إل���ى التنكيل بالمواطنين المقدس���يين من خالل 

االعتقاالت واإلجراءات القمعية بحقهم للنيل من صمودهم.
وطالب المجتم���ع الدولي بموقف حازم وإدانة واضحة لم���ا تتعرض له مدينة القدس 
والمسجد األقصى المبارك من انتهاكات جسيمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي 
والمواثيق واألعراف الدولية، وضرورة اتخاذ اإلجراءات إللزام س���لطات االحتالل بوقف 
انتهاكاتها الجس���يمة في المس���جد األقص���ى ومدينة القدس. وح���ذر من العواقب 
الوخيم���ة التي تنذر بإش���عال حرب دينية ف���ي المنطقة برمتها، في حال اس���تمرت 
االنتهاكات الجسيمة في المدينة المقدسة، واستمرار استهداف مصلى باب الرحمة.

عمان/ االستقالل: 
أدانت وزارة الخارجية وش���ؤون المغتربين األردنية، امس الخميس، اس���تمرار 
االنتهاكات اإلس���رائيلية بحق المس���جد األقصى المبارك ، والتي كان آخرها 
سماح الس���لطات اإلس���رائيلية  لمئات المتطرفين اليهود بتنفيذ اقتحامات 

للمسجد األقصى المبارك بحماية من الشرطة اإلسرائيلية.
وأكد الناطق الرس���مي باسم الوزارة الس���فير ضيف الله علي الفايز، في بيان، 
أن م���ا جرى اليوم في المس���جد األقصى المبارك تصرف عبثي غير مس���ؤول 
ومرفوض يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكًا 
س���افرًا اللتزامات إس���رائيل بصفتها القوة القائمة باالحت���الل وفقًا للقانون 

الدولي.
وح���ذر الفايز من مغبة اس���تمرار ه���ذه االنتهاكات، وطال���ب بوقفها، 
وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مش���ددًا على أن المس���جد 
األقصى المبارك هو مسجد خالص للمس���لمين بكامل مساحته البالغة 
144 دونما وأن إدارة أوقاف القدس وش���ؤون المسجد األقصى المبارك 
األردنية هي الس���لطة الحصرية المسؤولة عنه وعن تنظيم الدخول إليه 

واإلشراف على شؤونه. 
وطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته والتحرك للضغط على "إسرائيل" 

لوقف االنتهاكات مخالفة للوضع القائم والقانون الدولي.
وبي���ن أن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رس���مية عبر القنوات الدبلوماس���ية، 
وطالبت "إس���رائيل" كقوة قائمة باالحتالل باحترام حرمة المس���جد ومش���اعر 

المصلين والكف عن االستفزازات واالنتهاكات.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أك����د مجل����س األوقاف والش����ٔوون 
بالقدس،  اإلس����المية  والمقدسات 
المطلق  رفض����ه  الخمي����س،  امس 
لكافة اإلجراءات التعس����فية بحجة 
األعي����اد اليهودي����ة، ؤانها لم ولن 
تنش����ئ للمعتدي����ن أي ح����ق في 

المسجد األقصى المبارك.
البيان الصادر  واعتبر المجلس في 
عن����ه، ام����س الخمي����س، أن ه����ذا 
التصعي����د الممنه����ج حلق����ة في 
سلس����لة متصلة م����ن االنتهاكات 
الهادفة الى زعزعة الوضع التاريخي 
في  القائم  والدين����ي  والقانون����ي 
المس����جد األقصى المبارك، مشيرا 
إلى أن ذلك يستدعي دق نواقيس 
الخطر ورص الصفوف على مستوى 
حكومات وشعوب العالم اإلسالمي.

وأض����اف البي����ان: "أننا رغ����م هذا 
سنبقى  الممارسات  وهذه  الحصار 
عل����ى عهدن����ا ورباطن����ا ف����ي بيت 
المقدس وأكن����اف بيت المقدس، 
وسنبقى األوفياء للقدس وأقصاها 
على خطى الملك عبد الله الثاني بن 

الحسين صاحب الوصاية والرعاية 
حفظه الله ورعاه، والذي نشد على 
أيادي����ه في ال����ذود عن المس����جد 

األقصى المبارك.
وأك����د البي����ان عل����ى أن المس����جد 
األقصى المبارك ه����و ملك خالص 
للمس����لمين وحده����م ول����ن يقبل 
بمساحته  الش����راكة  وال  القس����مة 

البالغة 144 دونمًا. داعيا إلى ش����د 
الرحال ألداء الصلوات فيه وفي كل 

األوقات.
وكان����ت جماع����ات متطرف����ة دعت 
الى اس����تثمار المناسبات الدينية 
المس����جد  الس����تباحة  كمنص����ة 
الى  باإلضافة  المب����ارك،  األقص����ى 
اإلج����راءات التي تفرضها ش����رطة 

االحتالل المتمثلة بتوفير الحماية 
والمجموع����ات  للمس����توطنين 
المتطرف����ة الت����ي تقتح����م باحات 
إجراءاته����ا  وتش����ديد  المس����جد 
المس����جد  أبواب  عل����ى  القمعي����ة 
باحتج����از البطاق����ات الش����خصية 
للمصلين وغيرها من الممارس����ات 

التعسفية.

الخارجية األردنية تدين استمرار »أوقاف القدس« يؤكد رفضه لإلجراءات التعسفية بحجة األعياد اليهودية
االنتهاكات »اإلسرائيلية« بحق األقصى

غزة/ االستقالل: 
أص���درت حرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية 
»حم���اس«، أم���س الخمي���س، بيانًا ف���ي 
ي���وم عرفة قالت في���ه: »لتكن وقفتنا في 

ساحات المسجد األقصى المبارك«.
وج���اء في بيان حماس، »أن���ه وفي الوقت 
الذي تلتق���ي بركة األيام مع بركة المكان، 
وتتزين ساحات المسجد األقصى المبارك 
بأف���واج القادمين إلقامة الصالة ورفع ذكر 
الله طمعا في أجر العش���ر من ذي الحجة، 
تتسلل من حول المسجد وساحاته وقبابه 
ثعابين المكر الصهيونية من مستوطني 
االحتالل الذين باتوا يكثفون اقتحاماتهم 

وتدنيسهم للمسجد األقصى، في محاولة 
الستفزاز عّماره ومحبيه، وكل هذه العربدة 
ويباركها  االحت���الل  »حكوم���ة«  ترعاه���ا 
الذين  العنصريون  المتطرفون  سياسيوه 
م���ا فتئوا يخططون لتقس���يم المس���جد 
أحالمهم  وتذه���ب  المب���ارك،  األقص���ى 
المريضة بعيدَا نح���و رغبتهم في هدمه 

وبناء هيكلهم المزعوم مكانه«.
وأضافت حماس: »هاهي األخبار تطالعنا 
في كل يوم باعتداء جديد وعربدة جديدة 
من قبل االحتالل ومستوطنيه بحق أهلنا 
المقدس���يين، فها هي قرية العيس���وية 
اقتحام���ات  عل���ى  ي���وم  تس���تيقظ كل 

واعتقاالت وهدم للبيوت وترويع، وليست 
العيسوية بالحالة الفريدة، بل إن كل قرى 
وأحي���اء القدس تعاني م���ن هذا المحتل 
ال���ذي يس���عى إلى إف���راغ الق���دس من 
أهلها الفلس���طينيين وإحالل شذاذ آفاق 
يس���تجلبهم من كل مكان من الصهاينة 
ليغير واهما من شكل المدينة اإلسالمي 
الحركة،  وأك���دت  الفلس���طيني«.  العربي 
أن ه���ذا الخطر المحدق بأول���ى القبلتين 
والدعوات المس���تمرة ممن يسمون »أمناء 
المس���جد  القتحام  المزع���وم  الهي���كل« 

االقصى.
 وقال���ت الحركة« ليكن ي���وم عرفة يومًا 

لش���د الرحال والنفير العام نحو المسجد 
األقصى بشيبنا وشبابنا شيوخنا، نسائنا 
وأطفالن���ا، ولنعم���ر س���احات األقص���ى 
ولنجعل���ه ي���وم عب���ادة وصي���ام ورباط، 
ولنبقى على هذا العه���د طيلة أيام عيد 

األضحى المبارك.
وح���ذرت االحتالل اإلس���رائيلي من مغبة 
المش���ؤومة  مخططاته  ف���ي  االس���تمرار 
لتدني���س األقص���ى وتهويده والس���طو 
على أجزاء منه ليدعيه���ا جزءًا من هيكله 
المزعوم، فباب الرحمة والمصلى المرواني 
ومصلى عمر ومسجد البراق وحائط البراق 

كلها أجزاء أصيلة من مسجدنا الحبيب.

اإلس���المي  التع���اون  منظم���ة  ودع���ت 
وجامع���ة ال���دول العربي���ة إل���ى الوقوف 
أمام مس���ؤولياتهم، وعدم ترك المسجد 
المقدس���يين  وكذلك  والقدس،  األقصى 
يواجهون وحده���م إعصار التهويد الذي 

يزحف يوميا نحو القدس.
وحيت صمود أهلنا المقدس����يين الذين 
اليومي  التهجي����ر والقمع  آلة  يواجهون 
من قب����ل االحت����الل، وكذل����ك أهلنا في 
الضف����ة والداخ����ل المحتل عل����ى برهم 
ووفائه����م لمس����جدهم ومقدس����اتهم 
وبقائهم على عهدهم مع األقصى وشد 

الرحال والرباط فيه.

حماس تحذر االحتالل من مواصلة تهويد القدس واقتحام األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أك����د النائب في المجلس التش����ريعي خالد طافش، أن 
األقصى ه����و الصاعق الذي س����يفجر المنطقة برمتها 

نتيجة استفزازات االحتالل ومستوطنيه المتتالية. 
وقال النائب طافش: »إن هذه االستفزازات لن تتوقف 
إنما س����تزداد حتى يصلوا إلى م����ا يتوهمون من أحالم، 
وهي في الحقيقة ستتحول إلى كوابيس بالنسبة لهم 

ولكيانهم«.
وأضاف طافش أن الهدف من هذه االقتحامات المتكررة 
هو فرض أمر واقع، فهم ليس����وا في زيارة سياحية؛ بل 
تعبدية تلمودية توراتية وعنصرية، ليصلوا للتقسيم 

المكاني والزماني في األقصى المبارك.
وشدد طافش على ضرورة شد الرحال لألقصى، وإيصال 
رس����الة بأن األقصى هو ح����ق لنا، ولن نس����مح ألحد أن 
يمنعنا من التواجد فيه، داعيا لالعتكاف في المس����جد 
األقصى المبارك، وخاصة في عش����ية أيام عيد األضحى 

المبارك.
ولفت طافش إلى أن، »المرابطين في األقصى وما حوله 
هم في منحة إلهية، ومعية ربانية، وأجر وأجور لها أول 

وليس لها منتهى أو نهاية ألنها عطاء رباني«.
 وتاب����ع: » ال يح����ق ألي كان أن يمنعه����م م����ن الصالة 
واالعتكاف في مسجدهم، وهذا أمر محسوم ولن يقبل 

الفلسطينيون غير ذلك«.
واقتحم مئات المس����توطنين باحات المسجد األقصى 
أم����س الخميس، من جهة ب����اب المغاربة بحماية أمنية 
مشددة من شرطة االحتالل، في ذكرى ما يسمى »خراب 

الهيكل« المزعوم، عشية يوم عرفة.
 وذكرت المصادر أن خمس����ة أفواج من المس����توطنين 
اقتحم����وا األقصى ف����ي بداية عملي����ات االقتحام، وكل 
فوج يضم نحو 20 مس����توطًنا، قد أدوا صلوات عند باب 

الرحمة.
 يش����ار إلى أن شرطة االحتالل اعتقلت عددا من الشبان 
المتواجدي����ن في باح����ات األقصى، وحاول����ت قبل بدء 
االقتح����ام تفريغ باحات المس����جد القبلي ومنطقة باب 

الرحمة من المصلين لفتح الطريق أمام المستوطنين.
  واحتشدت أعداد كبيرة من المستوطنين منذ الصباح، 
بانتظ����ار فتح ب����اب المغاربة الذي يدخل����ون من خالله 

لباحات المسجد، بحماية عناصر شرطة االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي، 
أم���س الخمي���س، فت���اة من المس���جد 
األقصى المبارك، وأبعدت حارسًا يعمل 
في دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس 

المحتلة.
ش���رطة  بأن  محلي���ة،  وأفادت مص���ادر 
االحت���الل اعتقل���ت فت���اة م���ن باحات 
المسجد األقصى المبارك، عقب اقتحام 
المس���توطنين وخروجه���م م���ن ب���اب 

السلسلة.
وأضافت المصادر أن االحتالل سلم 
ح���ارس المس���جد األقص���ى مهند 
األنصاري قرارا باإلبعاد عن المسجد 
لمدة أسبوع، يعود بعدها للتحقيق 
في مركز تحقيق "القشلة" بالقدس 

المحتلة.

النائب طافش: اقتحامات األقصى 
االستفزازية صاعق سيفجر المنطقة

الجامعة العربية تدين بشدة االعتداءات 
»اإلسرائيلية« على المسجد األقصى

االحتالل يعتقل 
فتاة ويبعد حارسًا 
عن األقصى ألسبوع
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وتضي���ف والدت���ه فاطمة قط���اش التي 
ش���هدت الحادثة وتبلغ 70 عاًما: »ُأِصبنا 
كلنا بالصدمة وانتابن���ا الخوف .. وال يزال 

األطفال تراودهم الكوابيس«.
وف���ي تقرير له وثق مكتب األمم المتحدة 
لتنس���يق الش���ؤون اإلنس���انية »اوتشا« 
143 هجم���ة عزي���ت إلى المس���توطنين 
الخمسة  األش���هر  اإلس���رائيليين، خالل 
األول���ى من الع���ام 2020، وتس���ّببت في 
إصابة فلسطينيين بجروح في 38 حادثة، 
أو إلحاق أض���رار بممتلكاته���م في 105 

حوادث.
وأس���فرت هذه الحوادث ع���ن إصابة 63 
ا، منهم 13 طفاًل، بجروح وإلحاق  فلسطينًيّ
األضرار بما يزيد عن 3 آالف و 700 ش���جرة 
وشتلة، ومحاصيل حقلية متنوعة، وأكثر 

من 100 مركبة.
بوؤر عنف امل�ستوطنني

لت البؤرة  وحس���ب تقرير »اوتش���ا« ُش���كِّ
االستيطانية التي أقيمت قبل نحو عامين 
كمزرعة أبقار شرق مستوطنة »َحَلميش« 
بالقرب من رام الله، إحدى البؤر الس���اخنة 
خالل األش���هر الخمس���ة األولى من العام 

.2020
فق���د أفاد الس���كان القاطن���ون في ثالث 
قّرى فلسطينية قريبة منها )وهي جيبيا 
وكوبر وأم صفا( بأن هذه المستوطنة ُتَعّد 
مصدًرا للترويع والعن���ف المنتظم، الذي 

شهد تزايًدا خالل العام المنصرم. 
ومن ناحية األضرار التي لحقت بالممتلكات 
الزراعية، ُسجلت أكثر الحوادث تأثيًرا في 
منطقة مس���توطنة غوش عتصيون، غرب 
بيت لحم )جنوب���ا( وبالقرب من بؤرة عادي 
عاد االس���تيطانية، شمال ش���رق رام الله، 
حيث يقع م���ا يربو على 60 في المائة مما 
مجموع���ه 3 آالف و700  ش���جرة أتلفها 
المس���توطنون بين شهرْي كانون الثاني/

يناير وأيار/مايو في هاتين المنطقتين. 
كم���ا ش���كلت المنطق���ة االس���تيطانية 
في مدين���ة الخليل، حي���ث يكابد نحو 7 
آالف فلس���طيني األض���رار بفعل القيود 
المفروض���ة على الوصول من���ذ أمد بعيد 
)والتي ال عالقة لها بالوباء(، بؤرة س���اخنة 
إضافية، حيث وقعت فيها 18 هجمة من 
الهجمات التي ُسجلت بين شهرْي كانون 

ثاني/يناير وأيار/مايو 2020.
ومّثلت ه���ذه الحوادث اس���تمراًرا لتزايد 
وتيرة عنف المس���توطنين ال���ذي ما زال 
ل منذ مطلع العام 2019 بعد مغادرة  يسجَّ
بعث���ة التواجد الدول���ي المؤقت لمدينة 

الخليل )جنوبا(.
وشملت البؤر الساخنة األخرى مستوطنة 

»يتس���هار« والبؤر االستيطانية المحيطة 
به���ا في نابلس )ش���ماال(، حيث ُس���جلت 
22 حادثة ألحقت األضرار بس���كان خمس 
قًرى، ومس���توطنة حومش )ف���ي نابلس 
أيًض���ا(، والت���ي ُأخليت في الع���ام 2005 
وعاود المس���توطنون الس���كن فيها في 
األعوام األخيرة، حيث كانت مصدًرا لسبع 
هجمات طالت س���كان قرية بورين؛ وبؤرة 
حفات ماعون االستيطانية جنوب الخليل، 
حيث ُسجلت ست هجمات انطلقت منها 

وألحقت األضرار بسكان قرية التواني.
أن  األمم���ي،  المكت���ب  تقري���ر  وأك���د 
األرض  ف���ي  الُمقام���ة  المس���توطنات 
تخالف  بص���ورة  المحتلة  الفلس���طينية 
ا  للقانون الدولي، تش���ّكل مصدًرا رئيسًيّ

لحالة الضعف التي تنتاب الفلسطينيين، 
حي���ث تحرمهم من ممتلكاتهم وُس���بل 
عيشهم، وتفضي إلى فرض القيود على 
التهديدات  الوصول، وتفرز طائفة م���ن 
الت���ي تعتري الحماي���ة الواجبة لهم، بما 
تشمله من الهجمات العنيفة، كتلك التي 

تتناولها هذه المقالة. 
�سيا�سة الإفالت من العقاب

وأضاف أن هذه الظاه���رة تتفاقم بفعل 
الثغرات الطويلة األمد التي تشوب إنفاذ 
القانون من الس���لطات اإلسرائيلية على 
المس���توطنين العنيفي���ن، حيث أفرزت 
»مناًخا س���ائًدا من اإلف���الت من العقاب«، 
حسبما ورد على لسان األمين العام لألمم 

المتحدة.

ووفًقا لتقرير نشرته منظمة »يش دين«، 
وه���ي منظمة إس���رائيلية ُتعنى بحقوق 
اإلنس���ان، فمن بي���ن 273 ملفًا من ملفات 
التحقي���ق الت���ي فتحتها الش���رطة ضد 
مس���توطنين اعتدوا على فلس���طينيين، 
ورصدتها المنظمة بي���ن العامين 2014 
و2019، وبلغ���ت مراحله���ا النهائية، لم 
ُيف���ِض س���وى 25، أو 9 بالمائ���ة، منه���ا 
إل���ى مالحقة مرتكبي أعم���ال العنف من 
المس���توطنين، بينم���ا ُأغلق���ت الملفات 
ال�248 األخرى دون توجي���ه لوائح اتهام 

ألحد.
م���ن جهت���ه؛ ق���ال مرك���ز المعلوم���ات 
اإلس���رائيلي لحقوق اإلنس���ان »بتسيلم« 
: إّن أعم���ال العن���ف الت���ي يق���وم به���ا 
المستوطنون ليس���ت »استثناءات« وإّنما 
هي جزء من نشاط استراتيجي تسمح به 
الدولة وتشارك فيه وتستفيد من تبعاته.

وأضاف أن الّنتيجة البعيدة المدى لهذه 
األعم���ال هي س���لب المزي���د والمزيد من 
الفلس���طينّيين في  األراضي م���ن أيدي 
جميع أنحاء الضّفة الغربّية، وهو األمر الذي 
يسّهل على الدولة الّسيطرة على الضّفة 

الغربّية ومواردها.
حّت���ى مطل���ع الع���ام 2019، بل���غ ع���دد 
المحتلة  الغربية  بالضفة  المس���توطنين 
بم���ا فيه���ا مدينة الق���دس نح���و 670 
ألف مس���توطن، منه���م 228 ألف و500 

مستوطن بمدينة القدس.
ومنتص���ف 2019، قدر الجه���از المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني، عدد الفلسطينيين 

بالضفة الغربية، بنحو 3 ماليين نسمة.
وبأغلبية ساحقة، يعتبر المجتمع الدولي، 
المس���توطنات غير شرعية، ويستند هذا 
جزئيا إلى اتفاقية جني���ف الرابعة، التي 
تمنع سلطة االحتالل من نقل إسرائيليين 

إلى األراضي المحتلة.

هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين تشهد ارتفاعًا وسط تفشي »كورونا«
ال�سفة الغربية/ ال�ستقالل: 

م��ا زال عي�س��ى قّطا���ش، البال��غ 40 عاًم��ا، يتذك��ر 
م��ا ح��دث مع��ه ي��وم 16 ني�سان/اأبري��ل املا�س��ي، 
ح��ني اأ�سيب ه��و و�سقيقه بج��روح، بع��د تعّر�سهما 
لل�س��رب املربح على ي��د جمموعة م��ن امل�ستوطنني 

الإ�سرائيلي��ني، بينما كانا يف نزهة مع اأ�سرتيهما يف 
منطقة ُحرجية خارج قرية جيبيا �سمال رام اهلل 
)و�س��ط ال�سف��ة الغربية املحتلة(. يق��ول عي�سى: 
»كان اأحد امل�ستوطنني يحمل بندقية واآخر يحمل 
فاأ�ًس��ا. ومتّكن �سقيقي مو�سى م��ن الهرب لكي يطلب 

امل�ساع��دة .. وقد ا�ستلقيت على الأر�ش واأنا م�ساب 
لبع���ش الوق��ت، ثم ب��داأ امل�ستوطنان يف ج��ّري اإىل 
خارج املنطقة .. ولكن و�سل اجلنود الإ�سرائيليون 
بع��د ذل��ك واأطلقوا �سراح��ي، وترك��وا امل�ستوطنني 

يذهبون يف حال �سبيلهم.«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أك���د وزير إس���رائيلي ف���ي حكوم���ة االحت���الل على أن 
ف���رض الس���يادة اإلس���رائيلية عل���ى أج���زاء من الضفة 

الغربية المحتلة، لم يحذف من جدول أعمال الحكومة.
ونقلت صحيفة "يس���رائيل هي���وم" العبرية األربعاء، عن 
الوزير الذي لم تذكر اس���مه، أن���ه رجح أن ُيطرح الموضوع 

مجددًا قبل االنتخابات الرئاسية األمريكية.
ولف���ت إل���ى أن حكومته قد تضط���ر لتقدي���م تنازالت 

للفلسطينيين لجعل ردود الفعل الدولية أكثر اعتدااًل.

وأش���ار إل���ى أن اإلدارة األمريكية منهمك���ة تمامًا خالل 
األس���ابيع األخيرة بوباء "كورونا" ولم تتفرغ الس���تكمال 
المداوالت بداخلها في القضية، ولفت إلى أنها لم تقل ال، 

ومع ذلك لم تقل نعم أيضًا.
وف���ي ذات الس���ياق، أش���ارت الصحيفة إل���ى أن حركة 
"أمنيون" التي تضم قيادات عسكرية إسرائيلية، بعثت 
الليلة الماضية، برس���الة إلى جميع أعضاء مجلس النواب 
األمريكي ومجلس الش���يوخ تطالبه���م بدعم خطة الضم 

اإلسرائيلية وفقًا لخطة الرئيس دونالد ترمب.

وكان رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، قد حدد 
األول من تموز/يوليو الحال���ي موعدا محتمال لبدء تطبيق 
السيادة اإلس���رائيلية على المستوطنات اليهودية وغور 
األردن والتي س���تمكن االحتالل م���ن ضم نحو 30% من 

أراضي الضفة الغربية.
وتوقف تطبيق الخطة بسبب خالفات حولها داخل 
الحكومة اإلس����رائيلية وتراجع تأيي����د أمريكا لها 
والتي تشترط حصول إجماع إسرائيلي من جميع 

األطياف لها

القدس المحتلة/ االستقالل:     
ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن رئيس وزراء االحتالل األسبق "أريئيل 
شارون" خطط لعملية انسحاب أخرى من مستوطنات الضفة الغربية بعد تنفيذ 

عملية االنسحاب من مستوطنات قطاع غزة قبل دخوله في غيبوبة طويلة.
ونقلت القناة عن رئيس وزراء االحتالل االس���بق والقائم بأعمال رئيس الحكومة 
إبان ش���غل ش���ارون لهذا المنصب "ايهود اولمرت" بأن ش���ارون كان يفكر في 
تنفيذ عملية انسحاب أحادية الجانب من مستوطنات في الضفة الغربية حال 

فشلت جهود التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين.
وبينت الصحيفة أن ش����ارون تباحث مع مقربيه حول انسحاب أحادي الجانب 
من مس����توطنات في الضفة حال فش����لت خطة "خارطة الطريق" األمريكية 
للسالم، وأن أولمرت أبلغ األمريكان بأن االنسحاب من غزة كان المقدمة فقط. 
كما ش����كل ش����ارون قبيل دخوله في غيبوبته الطويلة بالع����ام 2006 طاقمًا 
لدراسة سبل االنسحاب أحادي الجانب من مناطق في الضفة الغربية وطلب 
من أعضاء اللجنة وضع األطر االقتصادية والعس����كرية والسياس����ية لهكذا 
خطوة، وبعد غيبوبة شارون خطط أولمرت النسحاب أحادي الجانب من مناطق 

في الضفة في خطوة لم تطبق على أرض الواقع.

صحيفة عبرية: شارون خطط 
النسحاب أحادي من الضفة

وزير »إسرائيلي«: خطة الضم لم تحذف من جدول أعمال الحكومة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مددت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، امس الخميس، 
اعتق���ال محافظ الق���دس عدنان غيث 5 أي���ام إضافية، 
بحجة التحقي���ق معه. وق���ال محاميه رام���ي عثمان، إن 
محكمة االحت���الل قررت تمدي���د اعتقال غي���ث 5 أيام، 
مضيفا: أن القاضي أبلغ بوقف التحقيق مع غيث وتحديد 

اتجاه القضية حتى الثالثاء القادم. يش���ار إلى أن شرطة 
ومخابرات االحتالل منعت الوقفة التضامنية مع المحافظ 

قرب محكمة الصلح صباح امس الخميس.
واعتقل غي���ث في 19 من ش���هر يوليو/ تم���وز الجاري، 
بعد أن داهم���ت مخابرات االحتالل وش���رطته منزله في 
بلدة س���لوان جنوب القدس المحتلة، وفتش���ته، وعبثت 

بمحتوياته. ومددت يوم الجمعة المنصرم اعتقاله لمدة 
7 أيام للتحقيق في زنازين سجن عسقالن.

يذكر أن ق���وات االحتالل اعتقلت المحافظ غيث أكثر من 
17 مرة منذ توليه منصب���ه محافظا للقدس، وتمنعه من 
دخول الضفة الغربية، والتواصل مع شخصيات وقيادات 

فلسطينية.

االحتالل يمدد اعتقال محافظ القدس 5 أيام
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إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن / كحالوي ش���حدة حافظ ابو ش���اب 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)964179444( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

 تنويه 
نش���ر بصحيفة االستقالل من محكمة االستئناف بغزة   الموضوع مذكرة 
تبليغ بالنش���ر المستبدل صفحه )4( يوم 29 يوليو لسنة 2020  الخطأ – 
رئيس قلم محكمة االس���تئناف بغزة / هناء ماشي والصحيح رئيس قلم 

محكمة االستئناف بغزة  – هناء ماضي  لذا اقتضى التنويه.

رام الله/ االستقالل: 
قال ارزيقات المتحدث الرس���مي باسم ش���رطة رام الله، العقيد لؤي إنه جرى 

تسجيل 32 جريمة قتل في محافظات الضفة منذ بداية العام الجاري. 
ولف���ت ارزيقات في تصريحات صحفية، إلى أن هذا العدد يعد أكبر من أعداد 

األعوام السابقة. 
وح���ول جريمة قتل الفتاة روزان ناصر، ق���ال ارزيقات إن ما جرى أمر غريب عن 
أعرافنا وتقاليدنا بأن يقوم ش���اب بقتل خطيبت���ه والتخفي حتى ال يتم القاء 

القبض عليه. 
وأشار إلى أن الشاب قام بقتل خطيبته بسبب خالفات بينهما، وبالتالي فإن ما 

جرى يعد جريمة مع سبق واصرار.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت وس����ائل إع����الم إس����رائيلية 
ام����س الخميس، إن رئي����س الوزراء 
بجدية  يفك����ر  نتنياهو،  بنيامي����ن 
الوحدة  باإلطاحة بحكوم����ة  كبي����رة 
الحالية وحلها بش����كل نهائي، ومن 
ثم تشكيل حكومة يمينية مكونة 

من 61 عضًوا.
معاري����ف  لصحيف����ة  ووفق����ًا 
اإلس����رائيلية فإن نتنياهو س����يلجأ 
ألن تكون حكومته الجديدة مشكلة 
المتطرفين،  الحريدي����م  أحزاب  من 
وأحزاب كتل����ة يمينا بزعامة نفتالي 

بينيت.
كم����ا وس����تضم حكومت����ه بع����ض 
أعض����اء الكنيس����ت المؤيدي����ن له 
بيني  بعد معارضتهم لسياس����ات 
غانتس زعيم ح����زب أزرق - أبيض، 
والذي����ن ش����اركوا ف����ي االنتخابات 

األخيرة تحت قائمة حزبه.
وأوضح����ت مص����ادر ف����ي معاريف 
لليكود، أنه خالل األس����ابيع األخيرة 
كانت هناك محاوالت لجذب بعض 
أعضاء الكنيست من حزب غانتس، 
يقودها  جديدة  لحكومة  لالنضمام 

نتنياهو.

ويرج����ح أن يلي����ن موق����ف بينيت 
تج����اه نتنياهو بعد األزمات األخيرة 
اليمين بس����بب  أوس����اط كتلة  في 

سياسات زعيم الليكود.
المص����ادر  بع����ض  تس����تبعد  وال 
م����ن الليك����ود أن يذه����ب نتنياهو 
النتخابات جديدة مع إعادة تنظيم 
صف����وف كتلة اليمين م����ن جديد، 
وبع����د تش����تيت ق����وة ح����زب أزرق 
- أبي����ض، الت����ي كان فيه����ا حزب 

هناك مستقبل بزعامة يائير البيد، 
وبتواجد موشيه يعلون.

وينمو هذا التفكير في ظل استمرار 
الم����أزق المتعلق بإق����رار الميزانية 
العام����ة، والتي ق����ال غانتس الليلة 
قبل الماضية إنه متمسك بشروطه 

إلقرارها لمدة عامين.
بينما يتمس����ك نتنياه����و بإقرارها 
لعام واحد فقط، وس����ط خشية من 
غانت����س ب����أن ذلك س����يعني عدم 

تنفي����ذ االتف����اق القاض����ي بتوليه 
للحكومة في العامين األخيرين من 

مهلتها.
األيام  ف����ي  "إس����رائيل"  وتش����هد 
تظاه����رات  األخي����رة  واألس����ابيع 
مناهضة لنتنياهو، إال أنه ش����هدت 
في األيام األخي����رة محاوالت اعتداء 
على المتظاهرين من أشخاص تبين 
أنهم من الجماعات المؤيدة لليمين 

في "إسرائيل".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
رئي���س حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلي  اتفق 
بنيامين نتنياهو، ووزي���ر الحرب بيني غانتس، 
عل���ى انش���اء "مطبخ أمن���ي مصغ���ر" للقرارات 
األمنية الحساسة، بحسب ما ورد في قناة "كان" 
اإلسرائيلية.  وذكرت وسائل إعالم عبرية، أمس 
الخميس، أن نتنياهو وغانتس اتفقا على إنشاء 
"مطبخ أمني مصغر"، وهو جس���م جديد التخاذ 
القرارات األمنية الحساسة، بدال من اتخاذها في 

الكابينت. 
وأضاف���ت، أن )كابينت( س���ينعقد يوم الثالثاء 

الق���ادم، للم���رة الثانية منذ تش���كيل الحكومة 
الجديدة، وس���وف يصادق بهذه الجلس���ة على 

إنشاء "المطبخ األمني المصغر". 
بحسب قناة كان العبرية،   فإن الشخصيات التي 
من المتوقع أن تش���ارك في هذا المطبخ األمني 
المصغ���ر، من حزب )كحول لفان(، هي )غانتس( 
- أشكنازي - نيسينكورن - وفركاش هاكوهين. 

وأشارت القناة العبرية، الى أن عدد أفراد المطبخ 
األمن���ي المصغ���ر س���يكون 10 أعض���اء فقط، 
بينما ع���دد المجلس الوزاري المصغر للش���ؤون 

السياسية األمنية، )كابينت(، 21 عضوا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن����ت "صح����ة االحتالل"، ع����ن تس����جيل 1960 إصابة جديدة 

ب�"كورونا"، خالل ال� 24 ساعة الماضية.
وقالت في بيان لها أمس الخميس، إن عدد المصابين ب�"كورونا" ارتفع 

إلى 68,556 إصابة، بينهم 321 مريضا بوضع الخطر.
وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 491 حالة.

وأول أمس األربعاء، أعلنت "صحة االحتالل" تس���جيل 5 وفيات و1943 
إصابة بفي���روس "كورونا"، موضحة أن 99 مصاًب���ا موصولون بأجهزة 

التنفس االصطناعي.
وذكرت أن عدد الحاالت النش���طة بل���غ 34521 حالة، في حين 
ارتفع ع���دد المتعافين إلى 32722 بعد تس���جيل 565 حالة 

تعاف جديدة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت إذاعة جيش االحتالل "غالي تساهل" امس الخميس، أن الحراسة حول 
رئيس وزراء االحتالل "بنيامين نتنياهو" تم تش���ديدها عبر جهاز "الشاباك" 
وذلك على خلفية التظاهرات المس���تمرة المطالبة بتنحيه والخشية من تكرار 

سيناريو اغتيال سياسي جديد في الكيان.
وقالت اإلذاعة إن الحراس����ة في أقصى درجاتها حاليًا وذلك في ظل ازدياد الحديث 
ع����ن أن األجواء تش����به إلى حد كبير األجواء التي س����بقت اغتي����ال رئيس حكومة 
االحتالل األس����بق "يتسحاق رابين" أواسط س����نوات التسعين على يد متطرف من 
اليمين رفضًا لتوقيعه على اتفاقيات اوسلو. كما نقل عن مقربين من نتنياهو قوله 

إن هنالك تهديدات يتعرض لها، متهمًا جهات يسارية بالوقوف خلفها.

»معاريف«: نتنياهو سيحل الحكومة الحالية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت قن���اة »كان« العبري���ة، أن مصادر في االئت���الف الحكومي 
اقترحت على حزبي »الليكود« و«كاحول لفان« حاًل وسًطا بخصوص 
ميزانية الدولة يجنبها أزمة سياس���ية ق���د تقودها إلى انتخابات 

رابعة.
وبحس���ب القناة، يقضي هذا الطرح على أن تجري الحكومة نقاًشا 
وتصويًت���ا على مش���روع قانون ميزاني���ة لعامين ماليي���ن، إال أن 
الكنيس���ت تصادق على ميزانية لكل عام عل���ى حدة وبفارق عدة 

أشهر.
 وفيما قد يصعد األزمة االئتالفية بشان ميزانية الدولة، أعلن وزير 
الجيش اإلس���رائيلي بيني غانتس عزمه على تمرير هذه الميزانية 
لعامين وذلك بخالف موقف رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 

نتنياهو الذي يصر على تمرير ميزانية لعام مالي واحد.
 من جهت���ه أعلن وزير المالية يس���رائيل كاتس أن���ه ينوي طرح 

ميزانية لعام واحد على الحكومة يوم األحد المقبل.
 وق���ال كات���س، األربعاء، في حدي���ث لموقع صحيف���ة »يديعوت 

أحرنوت« العبري، إن مشروع قانون الميزانية جاهز.
 ُيش���ار إلى أن نهاية الش���هر المقبل س���يكون آخر موعد لتمرير 
الميزانية وإال فس���يتم حل الكنيس���ت وعندها يصب���ح نتنياهو 

رئيس حكومة انتقالية.

الميزانية »اإلسرائيلية« 
تثير أزمة ائتالفية قد 

تؤدي إلى انتخابات رابعة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت وس���ائل إعالم عبرية، امس الخميس، تفاصيل 
اعتقال ش���اب من غزة، تس���لل إلى األراضي المحتلة عبر 

البحر. 
وقالت صحيف���ة يديعوت أحرن���وت، إن النياب���ة العامة 
لالحت���الل، قدمت ام���س، الئح���ة اتهام إل���ى المحكمة 
المركزية في بئر السبع ضد الشاب عز الدين حسين )24 
عاما( من مخيم جباليا في ش���مال قطاع غزة، نسبت فيها 
إليه اتهامات بمخالفات أمنية، بينها أنه خطط إلس���قاط 

مروحية عسكرية إسرائيلية. 
وزعمت الصحيفة أن جهاز "الشاباك" كشف عبر التحقيق 

مع الشاب حسين الذي اعتقل الشهر الماضي الكثير من 
المعلومات. 

وادعت الئحة االتهام أن تحقيق "الش����اباك" أظهر أنه 
تم تجنيد حسين ل� "كتائب القسام"، في العام 2013، 
وأنه منذ العام 2018 وحتى اعتقاله، نشط في منظومة 
الدفاع الجوي، وكان مس����ؤوال عن خلية إطالق صواريخ 

الكتف. 
وتابعت الئحة االتهام أن حس���ين خب���أ في بيته صاروخا 
مض���ادا للطائ���رات، وأنه جه���زه إلطالقه نح���و مروحية 
إس���رائيلية، لدى هبوطها في موقع إسرائيلي قريب من 

بيته، بهدف قتل جنود إسرائيليين أو أسرهم.

االحتالل يكشف تفاصيل اعتقال 
شاب تسلل من غزة عبر البحر

نتنياهو وغانتس يتفقان على 
إنشاء »مطبخ أمني مصغر«

1960 إصابــة 
جديـدة بـ »كورونــا« 

لــدى االحتــالل

32 جريمة قتل في محافظات 
الضفة منذ بداية العام

إذاعة الجيش: تشديد 
الحراسة حول »نتنياهو«
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ومع ق����دوم عيد األضح����ى المب����ارك يزداد 
إقبال الناس على ورش الحدادة ويتزاحمون 
على أصحاب مهنة "س����ن السكاكين" لسن 
وتجهي����ز أدواتهم الت����ي تلزمهم في ذبح 

المواشي وتقطيع اللحوم.
وترتبط مهنة ش����حذ الس����كاكين، أساس����ا 
بعيد األضحى المب����ارك، إذ ينصب العديد 
م����ن أصحاب المهنة آالتهم البس����يطة في 
الشوارع و بمحاذاة بعض األسواق الشعبية، 

وكذلك ورش الحدادة.

مهنة مو�سمية
وأوض����ح  أبو طي����ور الذي يعم����ل في هذه 
المهن����ة منذ أكث����ر من 30 عامًا، ب����أن إقبال 
الناس وتحدي����دًا الجزارين يتهافتون عليه 
قبيل قدوم عيد األضحى المبارك بأس����ابيع 
قليلة ويستمر حتى آخر أيام العيد، وبعدها 
يكاد أن يكون عملهم قد توقف ويستمر في 
ركود إلى أن يأتي العام القادم وموسم عيد 

أضحى جديد.
ويضي����ف، بأن عمله في س����ن الس����كاكين 
حديثًا يم����ر في ث����اث مراحل، أواًل مس����ح 
الس����كين عبر الحجر الدائر "الجلخ"، ومن ثم 
تمرير السكين عدة مرات يمينًا ويسارًا على 

حجر الزيت، وأخيرًا كذلك على "المستحد".
ولفت  أبو الطيور إلى أن سن السكين كان في 
الماضي  بشيكل واحد ، أما اآلن فأصبح سعر 
س����ن السكين أو الس����اطور 2 إلى 3 شواكل 
بحسب نوع الس����كين وحجمها، وأن أسعار 
الس����كاكين أيضًا تختلف حس����ب جودتها 

فهناك س����كاكين تباع بخمس����ة ش����واكل 
وهناك سكاكين ذات الجودة الممتازة تصل 

ل� 30 شيكا.
ويؤكد أن "3 ش����واكل" في أيام الكس����اد ال 
تكفي كون آلة الس����ن تعمل على الكهرباء 
وليس على عجلة اليد كما كانت في السابق، 
مش����يرًا إلى أنه يضطر إلى تشغيل المولد 
الكهربائي في ظل االنقطاع المستمر للتيار 
الكهرباء، إلنجاز عمله، مما يكلفه العديد من 

األعباء وقد يوقعه في الخسارة أحيانًا، وأن ما 
يجمعه من وراء ذلك يكون قليًا السيما وأن 
هذه المهنة تعتبر مهنة موس����مية وتأتي 

من العام إلى العام. 

�إقبال �سعيف
ويلف����ت أبو الطيور إلى أن قل����ة اإلقبال على 
شراء األضاحي، نتيجة األزمات االقتصادية 
وخصوم����ات الرواتب، أثر س����لبًا على اإلقبال 
على سن السكاكين، حيث إنه تراجع بنسبة 

50% عن العام الماضي. ولم يختلف رأي أبو 
طيور عن السنان عماد ش����لدان كثيرًا، فقد 
أكد األخير على أن هذا العام ش����هد تراجع 
في نس����بة اإلقبال على ش����راء الس����كاكين 
وسنها مقارنة باألعوام السابقة، مرجعًا ذلك 
إلى األوض����اع االقتصادية التي نمر بها في 
قطاع غ����زة، وكذلك تراج����ع األضاحي وقلة 

المضحين هذا العام.
 يقول شلدان خال حديثه ل� "االستقال"،  

إن مهنة "السنانة" تحتاج  إلى تركيز شديد 
وثب����ات في الي����د أثناء وضع الس����كين على 
الحج����ر وإدارته ووضع الس����كين عليه، وفي 
الوقت الذي يدور فيه القرص أسفلها يحدث 
احتكاك بينهما مما ينتج عنه ش����رارات من 

النار قد تصيب العامل في عينه.
ويضيف: "تتطل����ب هذه المهن����ة انتباًها 
ويقظة، حي����ث إن لكل س����كين طريقة في 
الس����ن تتناس����ب مع طبيعة الش����يء الذي 
تس����تخدم فيه، لذلك نعمل بكل حذر، حتى 

ال نتعرض للخطر".
وتابع: "على الرغم من الوسائل الحديثة في 
سن الس����كاكين واآلالت الحادة فإن كثيرين 
في غ����زة يفضل����ون عملية الس����ن بالطرق 

التقليدية عوضًا عن الطرق الحديثة."

�ل�سن �أمر مهم 
ويش����ير ش����لدان، إلى أن س����ن الس����كينة 
المس����تخدمة في عملية الذبح أمر مهم جدًا 
م����ن أجل ع����دم تعذيب الذبيح����ة ، وأن كل 
من يقوم بذبح أضحية العيد س����واء مواطن 
عادي أو جزار يحرص على سن السكين التي 
تستخدم في عملية الذبح قبل فجر أول أيام 
العيد، مشيرًا إلى أن أهم شيء في السن هو 

أن تصل إلى درجة كبيرة من الحده.
ويلفت إلى  إنه يعتمد على الحجر الخش����ن 
و الناعم في س����ن جميع اآلالت الحادة، الفتًا 
إل����ى أن الحجر الخش����ن يوضع تحته حوض 
ماء كبير من أجل أن يكون وجهي السكينة 

متساويين وبنفس الحدة.

بسبب قلة األضاحي

مهنة »سن السكاكين« إقبال خجول قبيل عيد األضحى المبارك
غزة/ خالد ��ستيوي:

و�سط حمددته �ل�سغرية �ملتو��سعة �لتي ال تتجاوز ب�سعة 
�أمت��ار يجل�س »�ل�سن��ان« �أحمد �أبو طي��ور م�سطفًا حوله 
�لعديد من �الأدو�ت �حلادة باأ�سكال و�أحجام خمتلفة من 
�سكاكني و�سو�ط��ري وكل ما يلزم للجز�ري��ن �أثناء عملهم 

يف ذب��ح �الأ�ساحي خالل عيد �الأ�سحى �ملبارك. وميار�س 
�أبو طيور عمله بو�سع �ل�سكاكني و�ل�سو�طري على �حلجر 
�لد�ئر �أمامه و�ل�س��ر�رة تنبعث بقوة فور و�سعه لل�سكني 
عل��ى ذلك �حلجر، مما ي�سكل نوعًا من �خلطر على نف�سه 
�أثن��اء عمله يف ه��ذه �ملهنة و�لتي قد ت�سب��ب له �جلروح 

�لبالغ��ة و�لقط��ع يف �الأطر�ف �أحيانًا و�ل��ذي تعر�س له 
بالفع��ل �لعديد من �لعامل��ني يف هذه �ملهنة �خلطرية، من 
ثم يق��وم بتحريك �ل�سكني ميينًا وي�س��ارً� حتى ي�ستطيع 
�سنه��ا وت�سب��ح ح��ادة وجاه��زة لال�ستخ��د�م يف ذب��ح �أو 

تقطيع �الأ�سحية.

غزة/ االستقال: 
أهاب����ت وزارة الصح����ة في قطاع غ����زة امس الخمي����س، بالمواطنين 
االلتزام بإجراءات الس����امة في جمي����ع تحركاتهم وفي كل المرافق 
و المؤسس����ات و خاصة أماكن التجمعات خ����ال أيام عيد األضحى 

المبارك.
وأوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان صحفي، أن غزة لم تس����جل أي 
إصابة بفيروس كورونا من داخل القطاع، مؤكدًة أن خطر ظهور حاالت 
مصاب����ة من داخل قطاع غزة هو أمر وارد وتهديد دائم رغم أخذ كافة 
التدابير وذلك العتبارات متعلقة بطبيعة الفيروس غير المس����تقرة 

والعتبارات القصور البشري و العتبارات خارجة عن حدود السيطرة .
وبين����ت، أن النتائ����ج المترتبة على ظهور أي حال����ة من داخل قطاع 
غزة وه����و أمر وارد  س����تكون  آثاره مدمرة ومآالت����ه وخيمة في حال 
عدم التزام المؤسس����ات و االفراد بإجراءات السامة العامة و التباعد 
الجس����دي والتصرف على أن قطاع غزة مكان معصوم لن يصل إليه 
هذا الفيروس باعتبار خلو الفترة السابقة من تسجيل أي اصابات من 

داخل قطاع غزة  .
وتقدمت وزارة الصحة لعموم ش����عبنا الفلسطيني بخالص التهاني 
و التبريكات  بمناسبة عيد األضحى المبارك سائلين الله عز وجل أن 

يكتب لشعب التضحيات فرجا قريبا .

غزة/ االستقال: 
عقب���ت الجبه���ة الديمقراطي���ة لتحرير 
فلس���طين، على ما يجري تداوله من دعوة 
المجل���س المرك���زي ف���ي م.ت.ف لدورة 
جديدة، تبحث الوضع الوطني العام، قائلًة: 
"إن المطل���وب، في الوق���ت الراهن، ليس 
الدعوة لدورة جدي���دة للمجلس المركزي، 
بقدر ما هو المطلوب العمل على استكمال 
تنفي���ذ القرارات الت���ي اتخذها المجلس 
الوطني الفلس���طيني في دورته األخيرة، 
والمجل���س المرك���زي ف���ي دورة 2015 + 

دورات 2018.
وطالب����ت الديمقراطية، بس����حب االعتراف 
بدول����ة االحتال إل����ى أن تعت����رف بالدولة 
الفلس����طينية المس����تقلة على ح����دود 4 
حزيران وعاصمتها القدس، وإلغاء مشروع 
الضم ووقف االس����تيطان، وإباغ ذلك إلى 

المؤسسات الدولية .
ودعت إلى إلغاء اتفاق أوس����لو وبروتوكول 
باريس االقتصادي والتحرر من كل قيودهما، 

وإباغ ذلك إلى المؤسسات الدولية المعنية 
باألمر، واسترداد س����جل السكان واألراضي 

من اإلدارة المدنية لاحتال.
وحثت إلى اإلعان عن مد الوالية القانونية 
والقضائية للسلطة الفلسطينية على كامل 
األراض����ي المحتلة بع����دوان 5 حزيران67، 
ووضع جنود االحتال وقطعان المستوطنين 
أمام المساءلة بموجب القانون الفلسطيني.

كما ودعت الديمقراطية، اإلعان عن بس����ط 
الوطني����ة على كام����ل األراضي  الس����يادة 
الفلس����طينية المحتل����ة بح����دود الرابع من 
حزي����ران 67، واإلعان عن "إس����رائيل" دولة 
إحتال وعدوان، والمطالبة بمساءلتها أمام 

القوانين الدولية.
وطالب بالعضوية الكاملة لدولة فلس����طين 
في األمم المتحدة باالس����تناد إل����ى القرار 
69/17 الذي اعترف بالدولة الفلس����طينية 
عل����ى ح����دود 4 حزي����ران 67 وعاصمته����ا 
القدس، وح����ل قضية الاجئي����ن بموجب 
الق����رار 194 الذي يكفل له����م حق العودة 

إلى الديار والممتل����كات التي هجروا منها 
منذ العام 1948، والحماية الدولية لشعبنا 

وأرضنا ضد االحتال واالستيطان.
ودع����ت لمؤتم����ر دول����ي لح����ل المس����ألة 
الفلس����طينية وإنه����اء االحت����ال، تح����ت 
رعاية األم����م المتحدة وبموج����ب قراراتها 
ذات الصلة، وبإش����راف مباشر من األعضاء 
الدائمي����ن ف����ي مجلس األمن، في س����قف 
زمني محدد وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا 
الخاص من اإلحتال واإلس����تيطان، والفوز 
بحقوق����ه الوطني����ة المش����روعة كاملة، في 

تقرير المصير، واالستقال والعودة.
وأك����دت الجبه����ة، على ض����رورة البناء على 
الرف����ض الدولي الواس����ع لمش����روع الضم 
وتطبيقات����ه، بم����ا في ذلك توفي����ر الغطاء 
الوطني للمقاومة الش����عبية الشاملة، على 
طريق االنتفاضة والعصيان الوطني، بديًا 
للرهان على تجارب أثبتت فشلها على مدى 
ربع ق����رن من الزمن، أهدر من القضية وعلى 

حساب المصالح الوطنية لشعبنا.

الديمقراطية: مطلوب تطبيق قرارات المجلس 
المركــزي المعلقــة وليــس الدعــوة لعقــده

صحة غزة: ظهور حاالت مصابة 
بكورونا من داخل القطاع وارد 
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اليوم هو أول أيام عي���د االضحى المبارك, حيث يحل هذا 
العيد المبارك على المس���لمين  بش���كل استثنائي هذا 
العام بعد تفشي فيروس كورونا الفتاك, واالستثناء اآلخر 
يخص شعبنا الفلس���طيني حيث اصبحت مناسبة العيد 
هي مناس���بة وطنية للدفاع عن المسجد االقصى المبارك 
نتيج���ة تزاي���د اطماع المس���توطنين في���ه ومحاوالتهم 
اس���تغالل احتف���ال العي���د للتأكيد عل���ى اطماعهم في 
المسجد االقصى, واستفزاز مش���اعر المسلمين في هذه 
المناس���بة الدينية, االس���تثناء الثال���ث ان عيد االضحى 
المب���ارك يأتي ف���ي ظل ظروف اقتصادي���ة صعبة وحالة 
معيشية متردية, واوضاع كارثية يعيشها بعض الناس 
الذين فقدوا مصادر رزقهم خاصة في قطاع غزة المحاصر 
منذ اكثر من احد عش���ر عاما على يد االحتالل الصهيوني, 
ويتعرض لعقوبات تفرضها الس���لطة الفلسطينية, التي 
احالت عش���رات الموظفي���ن الى التقاعد ول���م تبلغ اعمار 
بعضهم 35 عاما, والتي قطعت رواتب آالف من الموظفين 
بحجة انتمائهم لحم���اس والجهاد االس���المي وفصائل 
فلس���طينية مقاوم���ة اخ���رى, ومنعت رواتب الش���هداء 
واالسرى والجرحى ألبناء حماس والجهاد بشكل تعسفي, 
وقدمت نصف راتب لموظفي غزة, كما منعت الميزانيات 
التشغيلية عن الوزارات الخدماتية في القطاع, والمفترض 
انها تأتي من اموال الضرائب التي تجنيها الس���لطة من 
س���كان القطاع, في المقابل قام االحتالل الصهيوني في 
اطار مخططه لتجفيف مناب���ع التمويل المالي لقطاع غزة  
باحتجاز اموال الضرائب الفلس���طينية وعدم تس���ليمها 
للس���لطة, وقامت االدارة االمريكية بإيقاف المس���اعدات 
االغاثية للس���لطة الفلسطينية, ولمؤسسات دولية تقدم 

خدماتها لالجئين الفلسطينيين في القطاع. 
كل هذا انعكس بالس���لب على مس���توى الدخل للمواطن 
الفلس���طيني وتحديدا ف���ي قطاع غزة, واث���ر على حركة 
البيع والشراء الى حد بعيد, فتجار المواشي يشتكون من 
قلة المضحين هذا الع���ام, واعتمادهم الكلي اصبح على 
الجمعيات الخيرية التي تق���دم خدماتها للفقراء واهالي 
الش���هداء واالس���رى والجرحى, فهي الجهات الرئيسية 
التي تغ���ذي المواطن بحصص االضاح���ي, وتعوضه عن 
ش���ح االقبال من المواطنين على الشراء, وعدم مقدرتهم 
عل���ى االضحية كما في االعوام الس���ابقة بعد ان تفاقمت 
االزمة االقتصادية الى حد كبير, فهذا النسك اعتاد عليه 
الفلس���طينيون كل عام, ومن الصع���ب عليهم ان يحرموا 
من القيام بهذا النسك هذا العام, لكن الواقع االقتصادي 
الصعب فرض نفسه على الجميع, وتثاقلت االحمال على 
الناس وهو ما اضطرهم لعدم التضحية هذا العام, وهناك 
اناس استدانت لتحيي هذا المنسك, وهناك آخرون لجأوا 
الى طريقة التقس���يط الشهري لكي يضحوا كما كل عام, 
وهناك من اعياهم االم���ر ولجأوا الى العلماء الذين خففوا 
عنه���م احزانه���م وهمومهم بفتاوى ش���رعية تعفيهم 
من االضحية بس���بب الديون المتراكمة عليهم او بس���بب 
قل���ة الدخل, او انقطاع مصدر الرزق وقد بكوا بس���بب عدم 
قدرتهم على االضحية كما كل عام, نسأل الله لهم الفرج 

وسعة الرزق واالجر والثواب من الله عز وجل. 
هن���اك اناس متعففون, يحس���بهم الجاه���ل اغنياء من 
التعف���ف, ال يس���ألون الناس إلحافا, ه���ؤالء يجب البحث 
عنهم وايصال المس���اعدة اليهم دون ري���اء او نفاق, وان 
نحفظ عليه���م تعففهم ونصون كرامتهم, فهؤالء كانوا 
يعط���ون م���ن اموالهم للفق���راء والمعوزي���ن في صمت, 
وينفقون مما رزقهم الله دون ان تعرف شمالهم ما انفقت 
يمينهم, علينا ان نتحرى عنه���م جيدا ونعرف احوالهم 
ونقدم لهم ما نس���تطيع من مساعدة, وهل جزاء االحسان 
إال اإلحسان, ان حالة التكافل لدى شعبنا تتنامى مع تنامي 
االزمات وتفاقمها, فادخلوا بهجة العيد في قلوب الفقراء 
واالقارب والجيران ولو بتهنئة وابتسامة, فإن البسمة في 
وجه اخيك صدقة, فكل عام وش���عبنا الفلسطيني وامتنا 
العربية واالسالمية بخير, ونسأل الله ان يعيده علينا وقد 

تحررت ارضنا ومقدساتنا من دنس االحتالل.      

حتى نجعل عيدهم سعيدًا

رأي
لم تكن المئة دقيقة التي تابع من خاللها اآلالف، المقابلة الحوارية 
المهمة على قناة »فلس���طين اليوم«، مس���اء يوم السبت 18 تموز/ 
يوليو 2020، لمناس���بة مرور س���ت س���نوات على معركة »البنيان 
المرصوص«، كافية لتقديم ما يفّكر به ويعمل بهدى تلك األفكار/ 
»حركة الجهاد  الرؤية الش���املة، القائد زياد النخال���ة األمين العام ل�
اإلس���المي« في فلس���طين. فمنذ الدقائق األولى، الحظ المهتّمون 
بالش���أن العام الفلس���طيني، أّننا أمام مكاش���فة ش���املة، عميقة، 
صريح���ة، على الرغم من بع���ض المجامالت الت���ي تفرضها مكانة 
الرجل ورؤيت���ه الوحدوية. أعادت معركة »البنيان المرصوص« التي 
تصّدت فيها المقاومة المس���ّلحة للعدوان الغاشم على قطاع غزة 
تسليط الضوء مجّددًا على دور »حركة الجهاد اإلسالمي« العسكري 
في المعارك التي خاضتها المقاومة الفلسطينية دفاعًا عن شعبها 
في القطاع الصامد والمحاصر. لكن الالفت في المواجهة المفتوحة 
م���ع العدو، الممتدة ألكثر من خمس���ين يومًا، أّن »س���رايا القدس« 
الجناح العس���كري للحركة، تحملت ������ حت���ى ال نقول تفّردت ������ 
العبء األكبر في المواجهة وفي تس���ديد رش���قات الصواريخ التي 
ضربت مس���تعمرات الغزاة، بدءًا من غالف غزة وحتى مدن »المركز«، 
ما يدل على تطّور متسارع في القدرات التصنيعية والتكنولوجية 
لس���الح الصواريخ، كم���ا قال األمين العام إّن »غزة تصنع س���الحها 
بأيدي أبنائها، ومن التراب، لتشكل به تهديدًا استراتيجيًا ومهّمًا 

لمشروع االحتالل«.
حوارات التهدئة

ل����م يكن جديدًا عل����ى المتاب����ع والمحّلل لمقابل����ة األمين العام، 
التم����اس درجة الصدق المجبولة بالنقد واأللم والش����فافية، وهو 
ُيقّدم الس����ردية الواقعي����ة والتاريخية لج����والت الحوار من أجل 
التهدئة في القاهرة، خصوصًا أنه كان أول مس����ؤول فلسطيني 
يصل إل����ى العاصمة المصري����ة، وأحد أبرز من س����اهم في تلك 
الحوارات. يتدّفق كالم »أبو طارق« في هذا الجانب بسيولة الفتة، 
وبعبارات منتقاة ومحسوبة »بميزان الذهب«. يروي األمين العام 
ما حصل: »بعد أس����بوع من العدوان، تقّدمت مصر بمبادرة لوقف 
إط����الق النار، نحن في ق����وى المقاومة اعتبرن����ا أنها غير منصفة 
للشعب الفلسطيني، ورفضناها ألنها ساوت بين الضحية وبين 
الج����الد«، مضيفًا أن »المصريين في بداي����ة اللقاءات، قالوا إنهم 
وس����طاء محايدون وليس����وا طرفًا في المعركة، األمر الذي شّكل 
خيبة أمل للوفد الفلس����طيني«، موضح����ًا أن »المصريين اعتذروا 
الحقًا عن هذا التعبير«. ونظرًا إلى طول مدة الحوارات واالتصاالت، 
والعدد الكبير من مندوبي الفصائل والقوى التي َقّدمت طلباتها 
كما يقول األمين العام فإّن »المصريين تركوا للوفد الفلسطيني 
حرية صياغة طلبات جديدة للتهدئة بعدما س����حبوا مبادرتهم، 
األمر الذي فاقم المأزق، بسبب وجود 13 فصياًل على طاولة الحوار، 
لكّل فصيل مطالب وشروط زادت األمر تعقيدًا«. وفي استعادته 
لتل����ك المرحلة، واس����تمرارًا لنه����ج الوفاء لألمين الع����ام الراحل 
الدكتور رمضان ش����لح، يتحدث »أبو طارق« ب����كّل التقدير للدور 
الكبير الذي قاده األمين السابق للحركة، ويقول: »حضور الدكتور 
رمض����ان كان بارزًا، ول����م تنقطع توجيهاته لن����ا أثناء وجودنا في 
القاهرة، وكان له دور واضح في التغطية اإلعالمية والسياس����ية 
بحكم موقفه وقدرت����ه المتمّيزة عن اآلخرين، وهو صاحب مبادرة 

باستمرار، ويتابع أدق التفاصيل أثناء الحوارات«
التحالفات والوحدة

أعادت الحركة على لس���ان أمينه���ا العام، التأكي���د على مبادئها 
وثوابتها تجاه القضايا الداخلية الفلس���طينية »العقدة« ������� كما 
يصفه���ا البعض ������� »ما يهّمنا هو الموقف والبرنامج السياس���ي 
ونحن في حركة الجهاد ال ننافس على الموقع السياس���ي، بل على 
البرنامج«. وحتى ال يكون هناك أّي مج���ال لاللتباس والتأويل، أكد 
أّن »الميث���اق القومي الفلس���طيني الذي أعلن���ه المجلس الوطني 
عام 1964، ما زال البرنامج الذي يجمع الش���عب وقواه السياسية«. 
وفي إجابته على س���ؤال عن اللقاء الذي جمع على شاش���ة تلفزيون 
فلسطين جبريل الرجوب من رام الله، وصالح العاروري من بيروت، في 
مشهدية صادمة للكثيرين بعد القطيعة الطويلة بين الحركتين، 
يق���ول: »اللقاء كان جيدًا وش���ّكل خطوة إيجابي���ة«، مضيفًا: »لكن 
أخشى تطويعه الحقًا في مكانه غير الصحيح... المؤتمر الصحافي 
بين الرجوب والعاروري مشهد جيد ورحبنا بهذه الخطوة في سياق 
محاولة رأب الصدع، لكن ما خلف هذه الصورة هناك أشياء يجب أن 
ُتعاَلج... ألّن هذه األنشطة والفعاليات المّتفق عليها بين الحركَتين 
تخ���دم كّل طرف منهما، ألّن كل واحد بيش���تغل عل���ى أجندته«. 
وأض���اف: »ليس به���ذه التكتي���كات نخوض صراعنا م���ع العدو«. 
واإلشارة إلى الخش���ية/ المخاوف التي تحدث عنها األمين العام ال 

تحت���اج إلى أّي جهد بحثي يقرأ ما بين الكلمات! في ظّل البحث عن 
حاجة الساحة السياسية الفلس���طينية لمبادرات إنقاذية جديدة، 
أش���ار القائد النخالة إلى أّن »الوضع الفلس���طيني مليء بالمبادرات 
ومبادرة الدكتور رمضان ش���لح التي رفضتها فتح والسلطة، ال تزال 
قائمة وصالحة ونحن وحماس ضمن رؤية واحدة وبرنامج سياس���ي 
واح���د«. تلك المبادرة المعروفة بنقاطها العش���ر، والتي تّم طرحها 
في شهر تشرين األول/ أكتوبر 2016. وهنا، أتساءل ������� كما غيري 
من المحّللي���ن ������� لماذا لم يتطّرق األمين العام إلى مبادرة النقاط 
الخمس »جس���ر العبور للمصالحة«، التي طرحها في تشرين األول/ 
أكتوبر 2018، والتي اس���تندت في محاورها األساسية إلى مبادرة 
النقاط العش���ر. ف���ي مواجهة العجز عن تحقيق لق���اء جامع للقوى 
والفصائل، يطرح األستاذ المحاور سؤااًل عن أهمية/ ضرورة تشكيل 
تكّت���ل أو إطار فلس���طيني ضاغط عل���ى أصحاب القرار الرس���مي 
الفلس���طيني. يرد القائ���د النخالة بالقول: »هن���اك عقبات كثيرة، 
مثاًل، إلى أّي مدى يمكن لليس���ار الفلس���طيني أن يلتحم بالبرنامج 
السياس���ي لحرك���ة الجهاد اإلس���المي«. وهنا، تتب���ادر إلى الذهن 
أس���ئلة عّدة: أّي يسار يقصد األمين العام؟ في آخر خطوة ائتالفية 
لقوى يس���ارية فلس���طينية، تّم اإلعالن عن »التجّمع الديموقراطي 
الفلس���طيني« ������ وهنا أسّجل تحّفظي على إسباغ التوصيف على 
بع���ض تلك القوى التي تق���ف في منعطفات عدي���دة ومفصلية 
متحالفة مع اليمين، بل ُمنظرة وُمبّررة لمواقفه وسياساته ������ هذا 
االئتالف تبّخر وانفرط عقده بس���بب التناقض بي���ن قوى التجّمع 
في العالقة بمؤّسس���ات الس���لطة في رام الله »مجلس وطني ������� 
مجلس مركزي ������� الحكومة«. إّن التحالفات والعالقات التنسيقية 
بي���ن طرفين أو أكثر، ال تتطّلب أن يلتحم أحد هذه األطراف ببرنامج 
الطرف اآلخر. إّن المطلوب أن يتّم االتفاق على برنامج سياسي ������� 
كفاحي مشترك بين الطرفين أو األطراف. وهنا يمكنني اإلشارة إلى 
جهود ساهمت فيها ش���خصيات سياسية ناشطة ومستقّلة، قبل 
سنوات عّدة، وفي محّطات سياسية مفصلية لعقد لقاء ثنائي بين 
»حركة الجهاد اإلسالمي« و»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، من 
أجل تشكيل رافعة ومركز استقطاب سياسي جماعي في مواجهة 
ثنائية »فتح«/ »حماس«. ولألسف، تعثرت تلك المحاوالت ألسباب 

ليس هنا مجال ذكرها.
اتفاق اأو�سلو ونتائجه

كعادته، تكّلم األمين العام بمرارة عّما يس���ميه البعض »إنجازات« 
حّققها اتفاق أوسلو، بينما نتائجه على أرض الواقع، كارثية. يقول: 
»عندما نبادر بالحلول السياس���ية التي ال قيمة لها ويعتبرها العدو 
م���ن منطلق ضعف، فنحن لم نحّقق أي إنجاز، واتفاق أوس���لو مثال 
واض���ح وصريح، الس���لطة في تل���ك المرحلة قبلت باتفاق أوس���لو، 
ووافق���ت على الوهم، وم���ا زالت تراوح مكانها«. وه���ذا يعيدنا إلى 
التذكير بما قاله القائد النخالة في حوار مع موقع »فلسطين اليوم«، 
في 2016/11/06، ُأجري معه حول المب���ادرة التي طرحها الدكتور 
رمضان عبد الله ش���لح: »اتفاق أوسلو لعنة كبيرة في تاريخ الشعب 
الفلس���طيني، فهو قّسم الشعب وضّيع األرض والحقوق«. وأضاف: 
»هذه الس���لطة ������� كما يؤّكد في حواره التلفزيوني ������� منفتحة 
على اإلس���رائيليين ومنغلقة على الفلسطينيين«. وأردف قائاًل إّن 
»هذا العدو ال يفهم غير لغة القوة، لهذا تكون الحياة موازين قوى 
وليس���ت مفاوض���ات. أن تقاتل يعني أن تف���رض ميزان قوى على 
األرض. عندما ال تجد إس���رائيل من يقاتلها سوف تتغّول على كل 

األرض الفلسطينية«.
وف���ي الوقت ذات���ه، يس���تنتج بقراءت���ه الدقيق���ة والمعّمقة، أّن 
»السياس���ة ليس���ت فّن الممكن، ولكّنها صناعة الممكن«، مضيفًا: 
»علينا أن نحّول الممكن إلى فرصة طالما لدينا استعداد للتضحية 
ووضع الخص���م/ العدو في موقف دفاعي... غ���زة رغم الحصار وقّلة 
اإلمكانيات تصنع سالحها وتمتلك صواريخ طويلة وقصيرة المدى، 
وصنعت ذلك من المستحيل والعدم وهي محاصرة«. واستنادًا إلى 
هذا االس���تنتاج المبني عل���ى التجارب الثوري���ة العالمية، واألهم، 
تجرب���ة الحركة الوطنية الفلس���طينية وحركة التح���ّرر العربية في 
مواجهتها الغزاة واالستعمار واالحتالل والهيمنة، بعيدًا عن دعاة 
التنازالت وتالمذة الفكر النيوليبرال���ي في مدارس ومراكز األبحاث 
الغربية الرأسمالية، فإّن السياس���ة هي تحضير وتجهيز الشعب، 
فكريًا وماديًا، ومس���رح األح���داث للفعل الث���وري والتغيير وليس 

لتبرير الواقع واستجداء المكاسب.
مركزية خطة ال�سم يف ا�ستعمار الوطن

أمسك األمين العام أثناء حديثه عن خطة الضم، الحلقة األساسية 
في مس���ار الصراع المفتوح مع الُمس���تعمر للوط���ن، قائاًل: »مركز 
المش���روع الصهيوني قائم على دولة في الضفة الغربية، وما أطلق 

عليه يهودا والسامرة. ولهذا، يريد العدو المحتل أن يجعل من يافا 
وتل أبيب وعكا والقدس التي احتلتها إس���رائيل مجّرد هوامش«، 
 »خطة الضم هي جزء من المخّط���ط الذي قام عليه في 

َّ
مضيف���ًا أن

األصل المش���روع الصهيوني، هي ليس���ت جدي���دة لكن تنفيذها 
جديد«. وإذا كان البعض ما زال يراهن على مبادرات دولية جديدة، 
فإّن صفقة نتنياهو ������ ترام���ب »جريمة القرن«، تحمل التكثيف 
االستعماري الفاشي للمبادرات التي تتكّرر بأسماء متعّددة. وهنا، 
ُيحّذر األمين العام من الرهان على أية مبادرات دولية ُمَضّللة، »بدأنا 
نتعاط���ى مع الحراك السياس���ي الدولي والمب���ادرات الدولية، ولم 
ُيق���دم لنا أّي مبادرة للحل، بل ما ت���م تقديمه هو تنازالت، وتكّيفنا 
مع الوضع، وخضعنا للموقف اإلس���رائيلي والم���زاج الدولي وبادرنا 
بالتكّيف مع تلك المبادرات، بدون أن يطلب مّنا أحد«، واصفًا »طريق 

المفاوضات إلى ما ال نهاية، بالخيار الظالم للشعب الفلسطيني«.
اأنظمة التبعية والتطبيع

رّكز األمين العام نقده للنظام الرسمي العربي، من حيث موقعه في 
االصطفاف مع السياس���ة الغربية ومشاركته في الحروب/ العدوان 
التي تش���ّنها بعض تلك الدول برعايٍة أميركية سافرة في أكثر من 
»الجهد األساسي لتلك األنظمة يّتجه إلى التدّخل  ساحة عربية. ف�
واالعتداء والتخريب في ليبيا وس���وريا واليمن«، كما قال، مضيفًا أّن 
»مئات المليارات يتّم إنفاقها لتدمير تلك الدول، بينما تعجز تلك 
األنظمة عن توفير مظّلة أمان مالية 100مليون دوالر للسلطة في رام 
الله. هذه السلطة التي تمتلك رؤية سياسية متطابقة ومتشابهة 
م���ع الموقف تجاه مش���روع الس���الم م���ع النظام الرس���مي«. وهنا، 
يس���تحضر القائد النخالة الوضع المصري كمثال على حالة الترّدي 
العربية: »اآلن، مصر العظيمة تعاني من نقص مياه النيل بس���بب 
س���د النهضة الذي تبنيه أثيوبيا المدعومة من العدو الصهيوني 
وبع���ض الُنظم العربية، إنهم يهددونها بالعطش«. لهذا، يضيف 
أّن »استعادة مصر لدورها العربي المركزي سيستعيد مياه النيل... 
والموقف العربي الموّحد من إس���رائيل سيعيد مياه النيل ويعيد 
وحدة ليبيا ويعيد االستقرار لسوريا«. ولهذا، يؤكد »ضرورة إحداث 

مقاربة جديدة في الوضع العربي واإلقليمي«.
ال يت���رّدد النخالة في انتقاد الدول العربية على عدم توفير ش���بكة 

أمان مالية للسلطة الفلسطينية
عل���ى الرغ���م م���ن أّن الدقائق األخي���رة كانت المجال ال���ذي تبّقى 
للحديث عن التطبيع. فقد اس���تطاع األمين العام أن يضع السّكين 
في الجرح، قائاًل: »الفلس���طينيون ������ يقصد س���لطة رام الله ������ 
بضعفهم وسياس���اتهم، ه���م من وّف���ر الغطاء والمب���ّرر لذهاب 
بعض النظام الرس���مي العربي للتطبيع. الُمطبع اإلماراتي سيقول: 
أنتم يا فلس���طينيون عملتم اتفاق أوس���لو والتنسيق األمني وأبو 
مازن يس���تقبل صباحًا ومس���اًء مس���ؤولين إس���رائيليين ومنهم 
رئي���س الموس���اد... فلماذا تعتب���ون علينا؟ ما مش���كلتنا نحن مع 
اإلس���رائيليين؟«. لهذا، يؤكد القائد النخالة أّن »الفلسطينيين هم 

القادرون على إعادة األمور إلى نصابها وطبيعتها«.
خامتة

يمكنن���ا الخروج باس���تنتاجات عّدة، بعد المتابع���ة الدقيقة لهذه 
المقابل���ة المهّمة، والتي أدارها بج���دارة واقتدار اإلعالمي والكاتب 
األستاذ نافذ أبو حس���نة والتي تفّردت بها قناة »فلسطين اليوم«، 
بما أتاح لش���عبنا أن يس���مع تحلياًل »خارج المأل���وف« على الهواء 
مباش���رة. لقد وجد الُمش���اهد نفس���ه أمام مصطلحات وتعريفات 
جديدة اقتحم بها »أبو طارق« الس���احة السياس���ية، وفرض داخل 
المشهد الفلس���طيني »المتعّثر والمربك« نقاشات حامية لقضايا 
كان يعتبره���ا البعض »تابو«. وللتدليل على ذلك، رّده على س���ؤال 
ع���ن »منظمة التحري���ر«، باعتبارها »كيانًا سياس���يًا« جامعًا، يمكن 
أن يك���ون في رأس ج���دول أي حوار وطني ُمرتق���ب. يجيب األمين 
العام، بأّن »المنظمة عنواٌن اعترف به العالم وليس كيانًا سياس���يًا. 
عندما تنازلت المنظمة عن %78 من فلسطين واعترفت بإسرائيل، 
اعت���رف بها العالم«. في ه���ذا التعريف الجدي���د للمنظمة، يعيد 
األمين العام من جديد فتح النقاش لقضايا يتوّقف على حس���مها 
إعادة ترتيب البيت الفلسطيني. ولهذا، لم يترّدد األمين العام في 
التأكي���د المتكّرر أّننا بحاجة »ألن نقتنع ب���أّن لنا عدوًا واحدًا ونحن 
شعب واحد ويجب أن نقاوم هذا االحتالل، حينها يمكن أن نجلس 
سوّية«. والس���ؤال الذي تكّرره الجماهير في كل يوم: هل يستوي 
من يقبض على جمر القضية والسالح والشهادة مع من يتنازل عن 
%78 من الوطن ويعتبر المستعمر المحتل جارًا، وُينّسق مع جيش 
العدو العتقال المقاومين ويركض نحو الوهم؟ فهل تس���مع تلك 
الجماهير قريبًا جوابًا، وترى عماًل ينقلها من مقاعد المتفّرجين إلى 

ساحل الفعل المباشر.

قراءة في مضمون مقابلة تلفزيونية استثنائية..
 بقلم الكاتب محمد العبد الله
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االستقالل/ وكاالت: 
تضررت النتائج المالية لكبرى الش����ركات 
العالمية المنتجة للنفط، بسبب التداعيات 
كورونا،  لتفش����ي  المصاحبة  االقتصادية 
خالل الربع الثاني 2020، والذي تسبب في 
انهيار الطلب على النفط وهبوط قياسي 

لألسعار.
وس����جل مجموع خسائر رويال داتش شل 
العمالق����ة للنفط وإين����ي اإليطالية بنحو 
23.39 ملي����ار دوالر، بالرب����ع الثاني، بينما 
تراجعت أرباح توتال الفرنسية بنسبة 96 
بالمئة إلى 126 ملي����ون دوالر خالل نفس 

الفترة.
وأدت جائح����ة كورونا إل����ى انهيار الطلب 
أبريل/نيس����ان  النفط في  العالمي عل����ى 
الماضي، بنسبة قاربت 30 بالمئة، وتسببت 

في أضرار بالغة للشركات النفطية والتي 
قد تحتاج سنوات للتعافي مرة أخرى.

وسجلت "ش����ل" صافي خس����ارة قياسية 
بقيمة 18.34 مليار دوالر خالل الربع الثاني 
من العام الحالي، بسبب تداعيات فيروس 
كورونا المس����تجد وتأثيره على اضطراب 

أسواق الطاقة.
وأضافت الش����ركة في بيان، الخميس، أن 
تراجع األرباح يعود إل����ى انخفاض الطلب 
العالمي على الطاقة، بس����بب الجائحة وما 
صاحبها من تراجع قياسي ألسعار النفط 

والغاز.
وكانت ش����ركة النفط األنجل����و هولندية 
سجلت أرباحا بقيمة 3.177 مليارات دوالر 
بالربع الثاني من ع����ام 2019، بينما بلغت 
أرباحه����ا نحو 2.85 ملي����ار دوالر في الربع 

األول من 2020.
وعل����ى صعيد النص����ف األول م����ن العام 
الحالي، أفادت "شل"، بأنها سجلت خسائر 
بقيمة 15.49 ملي����ار دوالر، مقابل صافي 
أرباح ب�8.6 مليارات دوالر بالفترة المماثلة 

من 2019.
وحس����ب البيانات، ارتفعت ديون الشركة 
بمق����دار 3.4 ملي����ارات دوالر خ����الل الربع 
الثان����ي من العام الحالي إل����ى 77.8 مليار 
دوالر، فيما بلغت إصدارات الديون طويلة 
األجل في الربع الثان����ي نحو 9.1 مليارات 

دوالر.
وتوقع����ت ش����ل أن يصبح تأثير أس����عار 
النفط المنخفضة أكث����ر أهمية في الربع 
الثالث، حيث تؤدي بيئة االقتصاد الكلي 
الضعيفة إلى انخفاض عمليات التنقيب 

واإلنتاج على الرغم من األداء التش����غيلي 
إنتاجها  انخف����اض  إلى  القوية. ولفت����ت 
بنسبة 7 بالمئة خالل الربع الثاني من العام 

الحالي، قياسا على أساس سنوي.
أما شركة إيني اإليطالية، فسجلت خسائر 
بقيم����ة 7.33 مليارات ي����ورو )8.41 مليار 
دوالر( بالنص����ف األول، مقابل أرباح بقيمة 
1.52 مليار يورو )1.75 مليار دوالر( بالفترة 
المماثلة من العام الماضي، حس����ب بيان 

نشر اليوم الخميس.
وتوزعت خس����ائر "إيني" إل����ى 2.92 مليار 
ي����ورو )3.35 ملي����ار دوالر( بالربع األول من 
الع����ام، و4.405 مليار ي����ورو )5.05 مليار 

دوالر( بالربع الثاني.
من جهتها، أعلنت شركة توتال الفرنسية، 
انخفاض صافي ربح الربع الثاني بنسبة 96 

بالمئة على أساس سنوي، إلى 126 مليون 
دوالر.

وقال����ت توتال إن التدفق����ات النقدية من 
العمليات انخفض����ت 44 بالمئة إلى 3.47 
مليارات دوالر، لكن صافي دخلها المعدل 
كان إيجابيا كما أن نسبة الدين إلى حقوق 

الملكية تحت السيطرة.
وتابعت توتال: "اآلفاق تكتنفها الضبابية 
إذ يثير ارتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد-19 
احتمال ف����رض إجراءات عزل عام جديدة...

كما بيئة النفط تظ����ل متقلبة، بالنظر إلى 
الضبابية التي تحيط بمدى وسرعة تعافي 

االقتصاد العالمي".
وانخفض إنتاج توتال م����ن النفط والغاز 
في الربع الثاني 4 بالمئة إلى 2.85 مليون 

برميل من المكافئ النفطي يوميا.

برلين/ االستقالل: 
شهدت ألمانيا في الفصل الثاني 
من ع���ام 2020 تراجعا تاريخيا 
نس���بته 10,1 % ف���ي إجمالي 
القيود  نتيجة  الداخلي،  ناتجها 
الت���ي فرضت بس���بب انتش���ار 
فيروس كورونا المستجد، حسبما 
أعلن الخميس المكتب الفدرالي 

لإلحصاءات )ديستاتيس(.
وقال المكتب في بيان "إنه أسوأ 
تراجع للمؤشر منذ بدء الحسابات 
الربعية إلجمالي الناتج الداخلي 
ف���ي ألماني���ا ف���ي 1970"، أكبر 
بكثير من االنخفاض القياس���ي 
السابق الذي بلغ 4,7 % في الربع 
الثاني م���ن 2009 في أوج األزمة 

المالية.
على  االنخف���اض  نس���بة  وتبلغ 
مدى ع���ام 11,7% وفق األرقام 

المصححة للتضخم.
ونقلت وكالة الصحة الفرنس���ية 
"في  إن���ه  "ديس���تاتيس  ع���ن 
الفصل الثاني من 2020 شهدت 
الصادرات والواردات من الس���لع 

والخدمات انخفاضا كبيرا".
وواجه االقتصاد األلماني صدمة 
أدت  فق���د  األش���كال.  متعددة 
م���ن منتصف  العزل  إج���راءات 
م���ارس إل���ى مايو خ���الل األزمة 
الصحي���ة، إلى ش���ل اإلنتاج في 
وتباطؤ  القطاع���ات،  العديد من 

المب���ادالت التجاري���ة والحد من 
االستهالك.

وفي أبريل، في أوج القيود سجل 
إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 
عم����اد أكبر اقتص����اد في منطقة 
اليورو انخفاضا تاريخيا نس����بته 
17,9 بالمئ����ة. وتراجعت طلبيات 
الصناعة بنسبة 25,8 بالمئة بينما 

هبطت الصادرات 31,1 بالمئة.
الوضع الصحي األفضل  وبسبب 
من جاراته���ا، رفعت ألمانيا منذ 
مايو معظم القيود التي فرضتها 
مما سمح ببعض االنتعاش في 

نشاطها االقتصادي.
وق����ال ين����س أوليف����ر نيلكالش 
الخبير االقتصادي في مصرف "ال 
بي بي في" إن����ه "يجب أن نتوقع 
اآلن تعويضا ط����وال بقية العام" 
بوتيرة مرتبط����ة بالوضع الصحي. 
األلماني����ة  الحكوم����ة  وتتوق����ع 
استئناف النمو اعتبارا من تشرين 
أكتوب����ر وارتفاعا نس����بته %5,2 
اعتبارا م����ن 2021، وكذلك عودة 
إل����ى مس����تويات ما قبل  اإلنتاج 

األزمة في 2022.
وفي مؤشر إلى بعض االستقرار، 

بقي مع���دل البطال���ة على حاله 
في يوليو بالمقارن���ة مع يونيو، 
وه���و 6,4 بالمئ���ة بع���د ثالثة 
أشهر من االرتفاع بسبب األزمة 
الوكالة  االقتصادي���ة. وذك���رت 
ع���دد  أن  للوظيف���ة  الوطني���ة 
انخفض  العمل  ع���ن  العاطلين 
18 ألفا على مدى ش���هر حسب 
األرق���ام الموس���مية المصححة 
التي نش���رت الخمي���س، بينما 
س���جل عدد الذي���ن أصبحوا في 
بطالة جزئية عددا قياس���يا في 

أيار/مايو.

االقتصاد األلماني يسجل أكبر تراجع في تاريخه

واشنطن/ االستقالل: 
تراجعت مخزونات الخام في الوالي����ات المتحدة بمقدار 10.6 ماليين 
برميل األس����بوع الماضي، ف����ي أكبر هبوط منذ ديس����مبر/كانون األول 
2019، حس����بما أظهرت بيانات إدارة مركز معلومات الطاقة األمريكي، 

األربعاء.
وهبط مخزون الخام التجاري )باس����تثناء تلك الموجودة في احتياطي 
البترول االستراتيجي( إلى 526.0 مليون برميل في األسبوع المنتهي 
في 24 يوليو/تموز الجاري، من 536.6 مليون برميل في األسبوع الذي 

سبقه.
وقال معهد معلومات الطاقة في تقريره األسبوعي، أمس، إن مخزونات 
النفط الخ����ام األمريكية األس����بوع الماضي تزيد 17% عن متوس����ط 

السنوات الخمس الماضية لهذا الوقت من العام.
وارتفع إجمالي مخزونات بنزين الس����يارات بمق����دار 0.7 مليون برميل 
األس����بوع الماضي، وهو أعلى بنحو 8% من متوسط السنوات الخمس 
لهذا الوقت من العام، في مؤش����ر على تراج����ع الطلب على الوقود في 
الواليات المتحدة مع تجديد بعض القيود جراء اتساع تفشي جائحة 

كورونا.
وزادت مخزون����ات نواتج التقطير بمقدار 0.5 مليون برميل األس����بوع 
الماض����ي، وهي تزيد بحوالي 26% عن متوس����ط الس����نوات الخمس 

الماضية لهذا الوقت من العام.
وقال معهد معلومات الطاقة ان المصافي عملت بنس����بة 79.5% من 

طاقتها التشغيلية األسبوع الماضي.
وبلغ متوس����ط واردات الواليات المتح����دة من النفط الخام 5.1 ماليين 
برميل يومًيا األسبوع الماضي، بانخفاض قدره 0.8 مليون برميل يومًيا 

عن األسبوع الذي سبقه.
وعلى مدى األسابيع األربعة الماضية ، بلغ متوسط واردات النفط الخام 
األمريكية حوالي 6.0 ماليين برميل يومًيا، أي أقل بنسبة 13.6 بالمئة 

عن نفس فترة األربعة أسابيع المقابلة في العام الماضي.

تراجع حاد في مخزونات الخام 
األمريكية األسبوع الماضي

كورونا.. خسائر قياسية لشركات النفط العالمية خالل الربع الثاني

االستقالل/ وكاالت: 
أظهرت بيان���ات مجلس الذهب العالمي، الخميس، 
تراج���ع الطلب العالمي عل���ى الذهب خالل النصف 
األول 2020، بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي إلى 
2076 طنا، بضغط تضرر طلب المستهلكين بسبب 

تداعيات جائحة كورونا المستجد )كوفيد 19(.
وأض���اف المجل���س في تقري���ره الش���هري امس 
الخميس، أن انخفاض الطلب على المعدن النفيس 
خالل الرب���ع الثاني من العام، كان أكبر بنس���بة 11 

بالمئة إلى 1015.7 طن.
وحس���ب التقري���ر، س���جلت صناديق االس���تثمار 

المتداول���ة المدعومة بالذهب تدفقات قياس���ية، 
خفف���ت وط���أة تراجع طل���ب المس���تهلكين خالل 
النصف األول. كانت االستجابة العالمية من جانب 
البنوك المركزية والحكومات، سواء بخفض الفائدة 
أو ض���خ الس���يولة الضخمة، قد دفع���ت الصناديق 
المتداولة إلى تغذية تدفقات قياسية قدرها 734 

طنا، ليرتفع إجمالي حيازتها إلى 3621 طنا.
وذكر التقرير أن هذه التدفقات س���اعدت على رفع 
أس���عار الذهب المقومة بالدوالر، بنسبة 17 بالمئة 
خالل النص���ف األول، بينما بلغت الزيادة 10 بالمئة 

خالل الربع الثاني من العام الحالي.

وتراجع الطلب عل���ى المجوهرات في النصف األول 
بنس���بة 46 بالمئة على أساس سنوي، إلى 572 طنا، 
حيث ظلت األس���واق في حالة م���ن اإلغالق، بجانب 
ارتفاع األسعار والضغوط على الدخل المتاح لألسر.

كم���ا تراجع الطلب عل���ى الذهب المس���تخدم في 
التكنولوجيا بنسبة 13 بالمئة خالل النصف األول، 
إل���ى 140 طن���ا، بع���د أن انهار طلب المس���تهلك 

النهائي على اإللكترونيات.
وتابع التقرير: »تباطأ شراء البنوك المركزية مرة أخرى 
في الربع الثاني، على الرغم من أن المقارنة س���جلت 

رقما قياسيا في الربع الثاني من 2019«.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر منح دراس���ية في جمهورية مصر 
العربية، ومقاعد دراسية في األردن، للحصول على درجة البكالوريوس، والدراسات العليا 
)الماجس���تير والدكتوراة( في تخصصات مختلفة. ودعت الوزارة في بيان لها، المعنيين 
www.mohe.pna. بالمنافس���ة على هذه المنح زيارة موقعها االلكتروني عل���ى الرابط
ps لالطالع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات 
والموعد النهائ���ي للتقديم.وأوضحت الوزارة أنها ما زالت تجري اتصاالت مس���تمرة مع 
جميع الدول الشقيقة والصديقة، لتوفير ما يمكن من منح دراسية رغم جائحة "كورونا"، 

والتي تركت أثرا كبيرا على المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين سنويًا.

انخفاض الطلب العالمي على الذهب 6 بالمئة خالل النصف األول اإلعالن عن منح ومقاعد 
دراسية في مصر واألردن
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االستقالل/ وكاالت: 
أظهر تع����داد أجرته "فرانس ب����رس"، أمس الخميس، 
تس����جيل أكثر من 17 مليون إصاب����ة بفيروس كورونا 

المستجد حول العالم.
وبحس����ب تعداد أعدت����ه وكالة فرانس برس اس����تنادا 
إلى مصادر رس����مية األربعاء عند الساعة 7:00 بتوقيت 
غرينتش، سجلت 17,022,877 إصابة بينها 666,586 
حالة وفاة خصوصا في الواليات المتحدة، الدولة األكثر 
تضررا بالوباء م����ع 4,426,982 إصابة بينها 150,713 
حالة وفاة والبرازي����ل )2552265 إصابة بينها 90134 

وفاة( والهند )1583792 إصابة بينها 34968 وفاة(.
وقد تجاوزت الوفيات في الواليات المتحدة حاجز 150 
ألفا، بينما تزايدت اإلصابات الجديدة بالصين وشهدت 
أوروبا موجة تفٍش، وس����ط التطلع للقاح أعلنت روس����يا 

عزمها إنتاجه في سبتمبر/أيلول المقبل.
وحس����ب أرقام جامعة جون����ز هوبكنز، ف����إن الواليات 
المتحدة س����جلت أزيد 150 ألف وفاة جراء كوفيد19-، 
بينما بلغ عدد اإلصاب����ات أزيد من 4 ماليين و300 ألف 

حالة.
والواليات المتحدة هي البلد األكثر تضررا من الفيروس 
على مستوى العالم من حيث عدد اإلصابات والوفيات.

وخالل آخر ٢٤ ساعة س����جلت الواليات المتحدة 1592 
حال����ة وفاة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ منتصف 

مايو/أيار الماضي.
كما بلغ ع����دد اإلصابات أكثر من ٦٠ ألف إصابة جديدة 
مؤكدة ف����ي يوم واح����د، بعد انخف����اض طفيف خالل 

اليومين السابقين.
وفي البرازيل التي تحت����ل المرتبة الثانية، أعلنت وزارة 
الصحة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد19- 
تخّطت 90 ألفًا بعد تس����جيل 1595 وفاة جديدة خالل 

الساعات ال�٢٤ الماضية.
كما س����جلت الب����الد األربع����اء أزيد من 60 أل����ف إصابة 
جدي����دة، ليرتفع عدد اإلصابات ف����ي البالد إلى أزيد من 

2.5 مليون.
وفي بومباي الهندية، أفادت دراسة جديدة بأن أكثر من 
نصف سكان األحياء العش����وائية في المدينة أصيبوا 

بفيروس كورونا المستجد أو يحملون أجساما مضادة.
وتع����د الهند حاليا البلد الثالث األكثر تضررا في العالم 
بالفيروس بعد الواليات المتحدة والبرازيل مع تسجيل 
1.5 مليون إصابة، رغم أن الخبراء يعتبرون أن الحصيلة 

أعلى بكثير نتيجة النقص في إجراء الفحوص.
أما ف����ي الصين التي ظه����ر فيها الفي����روس ألول مرة 

نهاية العام الماضي، فقد س����ّجلت السلطات الصحية 
األربعاء 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجّد، 
في أعلى مع����دل إصابات في يوم واحد منذ ٣ أش����هر، 
مع إغالق صاالت األلعاب الرياضية والحانات والمتاحف 

في بؤر اإلصابة الرئيسية.
وفي هونغ كونغ، حذرت رئيسة السلطة التنفيذية من 
أن المدينة على وش����ك أن تشهد انتشارا وبائيا "واسع 
النطاق"، في حي����ن بدأ تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي 
هي األش����د منذ ظهور فيروس كورونا المستجد مطلع 

السنة الجارية.
واعتبارا من األربعاء سيتعين على سكان المدينة البالغ 
عددهم 7.5 ماليين نس����مة وضع الكمامات في األماكن 

العامة، بينما لم يعد يسمح للمطاعم إال بخدمة تقديم 
الطعام لتسليمه إلى الخارج.

ولم يعد يس����مح بتجمع أكثر من ش����خصين باستثناء 
العائالت.

أم����ا ف����ي أوروبا، فش����هدت إس����بانيا ارتفاع����ًا في عدد 
اإلصابات الجديدة ألكثر من ٣ أضعاف في األسبوعين 
الماضيي����ن لتتج����اوز 1800. وأوصت ألمانيا وفرنس����ا 

وبريطانيا رعاياها بعدم السفر إلى هناك.
وأكد وزير الصحة الفرنس����ي أوليفييه فيران من جانبه 
األربع����اء أن بالده "ال تش����هد موجة ثاني����ة من فيروس 
كورونا المس����تجد"، مشيرا إلى أنه "يجب عدم التراخي" 

إذا أردنا تجنبها.
وفي بريطاني����ا، قال وزير الصحة م����ات هانكوك أمس 
الخمي����س إن����ه قل����ق من ح����دوث موجة تف����ش ثانية 
لفيروس كورونا المس����تجد في أوروبا، وإن الحكومة لن 
تتردد في التحرك إلعادة فرض إجراءات الحجر الصحي 

إذا اقتضت الضرورة لتبقى البالد آمنة.
وأض����اف هانكوك "أنا قلق من موج����ة ثانية. أعتقد أن 
بمقدورنا أن نرص����د موجة ثانية تبدأ ف����ي أنحاء أوروبا 
وعلينا التعامل معها وأن نفعل كل ما نستطيع لمنعها 

من الوصول إلينا".
وتابع "لدينا مخاوف كبيرة بش����أن الموجة الثانية التي 
تظهر في أنحاء أوروبا.. وال يقتصر األمر على إس����بانيا.. 
لكّن هناك دوال أخرى أيضا تتزايد فيها أعداد اإلصابة. 
ونح����ن مصممون جدا على فعل كل ما بوس����عنا لنبقي 

هذه البالد آمنة".
وفرضت بريطانيا من جديد األسبوع الماضي فترة حجر 

صحي لمدة 14 يوما على العائدين من إسبانيا.
ويواصل الوباء انتش����اره بوتيرة س����ريعة في العالم مع 

تسجيل مليون حالة إضافية في 4 أيام.

كورونا.. أكثر من 17 مليون إصابة بالعالم والموجة الثانية على أبواب أوروبا

االستقالل/ وكاالت: 
قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية لألنباء، 
إن كوري����ا الش����مالية اختبرت ف����ي أوائل يوليو 
صاروخًا مضادًا للسفن، وذلك في إطار تدريبات 

دورية منتظمة.
ونقلت الوكالة، عن مص����در في الجيش الكوري 
الجنوبي، أنه لم يتم اإلبالغ عن هذا االختبار في 
وس����ائل اإلعالم، حيث لم يعلن الجانب الكوري 
الجنوبي، وال وسائل اإلعالم الشمالية عن إطالق 

الصاروخ.
بحسب المصدر، تم إطالق صاروخ من طراز "بحر-

بحر"، من س����فينة في بحر الياب����ان في 6 يوليو 

وقطع خالل تحليقه أقل من 100 كيلومتر.
وما ي����زال مجهوال ن����وع الص����اروخ، فيما ذكرت 
بعض وسائل اإلعالم أنه كان نسخة من الصاروخ 

السوفيتي "خا35-" المضاد للسفن.
وقال ممث����ل هيئة األركان المش����تركة للجيش 
الكوري الجنوبي: "نعتبر ذلك جزءًا من التدريبات 

البحرية الدورية لكوريا الشمالية".
وذك����رت وزارة الدف����اع الكوري����ة الجنوبي����ة، أن 
الكوري����ة  الصيفي����ة  العس����كرية  التدريب����ات 
الش����مالية، انطلقت في بداية يوليو، وتس����تمر 
حت����ى يومن����ا ه����ذا. وهي تج����ري ف����ي يوليو 

وأغسطس.

واشنطن/ االستقالل: 
قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إن الواليات المتحدة 
لن تفقد موقعها كقوة مهيمنة في سوق صناعة الطاقة 

العالمية.
وأض���اف ترامب، في كلمة له االربع���اء في ميدالند بوالية 
تكس���اس: "للمرة األولى منذ ما يقرب من 70 عاما، تحولنا 
إلى مصدر خالص لموارد الطاقة. وباتت الواليات المتحدة 
اآلن المنت���ج األول للنف���ط والغاز الطبيعي ف���ي العالم. 
ولضمان اس���تمرار هذه الهيمنة في المس���تقبل البعيد 
ل���ن نفقد ه���ذا الموقع أب���دا، أعلنت إدارت���ي عن تمديد 
تصاريح تصدير الغاز الطبيعي األمريكي المس���ال حتى 

عام 2050".

تعهد ترامب بأن تش���غل بالده أيض���ا المرتبة األولى في 
العالم، في مجال حماية البيئة.

وقال الرئيس األمريكي: "في الوقت نفس���ه، نحن نحمي 
بيئتنا بش���كل حازم. لقد انخفض تلوث الهواء بش���كل 
كبير منذ أن توليت الس���لطة. وف���ي الوقت الذي تواصل 
فيه ال���دول األخرى تلويث الهواء والمحيطات في العالم، 
نحن لن نتوقف أبدا عن ش���غل مكانة الصدارة في حماية 

بيئتنا".
كما انتقد ترامب نش���اط روس���يا والصي���ن والهند، في 
مجال البيئة، وزعم: "الصين ال تهتم بهوائها. لكي نكون 
منصفي���ن، ال تهتم الهن���د بهوائها. وروس���يا ال تهتم 

بهوائها".

ترامب: واشنطن لن تفقد موقعها 
كقوة مهيمنة في مجال الطاقة

وكالــة: كوريــا الشماليــة
 اختبــرت صاروخــًا مضــادًا للسفــن

بيروتم االستقالل: 
خ���رج متظاهرون لبنانيون إلى ش���وارع بيروت 
ومدن أخرى في احتجاجات س���لمية مناهضة 
الحكوم���ة، في الوقت ال���ذي تواجه فيه الدولة 

أزمة اقتصادية خانقة.
وقطع عش���رات المحتجين األربع���اء، عددًا من 
الطرق ف���ي مناطق مختلفة في البالد، احتجاجًا 
على انقطاع التيار الكهربائي، وتردي األوضاع 

المعيشية.
وذكرت وكالة األناضول أن إجراءات قطع الطرق 
قام به���ا متظاهرون في تقاطع ف���ي إيليا في 
صي���دا )جنوب لبنان(، والطريق الس���ريع ببلدة 
عدلون )جن���وب(، وكذلك على تقاطع بش���ارة 

الخوري، وجسر الكوال ونفق سليم سالم، غربي 
العاصمة بيروت.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية تعليق بشأن 
قطع الط���رق، غير أن هذه الخط���وة تتكرر في 

البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية طاحنة.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادّية منذ انتهاء 
ا انعكس  الح���رب األهلي���ة )-1975 1990(، ممَّ
سلبًا على األوضاع المعيشية، وأدى إلى انهيار 

سعر الليرة اللبنانية أمام الدوالر األمريكي.
وتش���هد مختلف المناط���ق اللبنانية انقطاعًا 
للتيار الكهربائي لس���اعات طويلة، وسط شح 
في م���ادة المازوت والوقود، بس���بب ارتباطهما 

بالدوالر.

وت���داول رواد مواقع التواصل االجتماعي صورًا 
ومقاطع فيديو لش���وارع رئيس���ية في بيروت 

ومدن وبلدات لبنانية غارقة في العتمة.
وتعد أزمة الكهرباء إحدى أبرز المشكالت التي 
يعانيها لبنان خالل األزم���ة االقتصادية التي 
تخي���م عليه، مما فّجر منذ 17 أكتوبر/تش���رين 
األول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة 

تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.
ويعاني لبنان انقس���امًا واس���تقطابًا سياسيًا 
حادًا منذ تش���كيل حكومة حس���ان دياب في 
11 فبراير/ش���باط الماضي، خلفًا لحكومة سعد 
الحريري التي استقالت تحت ضغط المحتجين 

في 29 أكتوبر/تشرين األول الماضي.

لبنان.. تواصل االحتجاجات المنددة بانقطاع الكهرباء وأوضاع المعيشة

كابول/ االستقالل: 
قتل ش����خص وأصيب 9 آخرون بجروح، أمس الخميس، 
إث����ر تفجير دراج����ة نارية ف����ي والية لغمان، ش����رقي 

أفغانستان.
وأفاد المتحدث باسم "لغمان" أسد الله دولتزيف، في مؤتمر صحفي، 
أن التفجي���ر وق���ع بواس���طة لغم م���زروع بدراجة نارية، ف���ي منطقة 

ميهتيرالم التابعة للوالية.
وأوضح أن التفجير أدى إلى مقتل شخص، وإصابة 9 آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير .

مقتل شخص وإصابة 9 في 
تفجير دراجة شرقي أفغانستان
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الكويت/ االستقالل: 
كش���ف حس���ين أبو س���رحان، وكيل أعمال الفلسطيني عدي 
الدباغ، عن آخر مس���تجدات قضية الالعب في االتحاد الدولي 

لكرة القدم "فيفا"، ضد فريقه السابق نادي السالمية.
وقال أبو س���رحان في تصريحات صحفي���ة: "فيفا أصدر قراره 
النهائ���ي بالحكم لصال���ح الدباغ، ورفض ادعاءات الس���المية، 
ونس���خة من القرار وصلت للمحامي عماد حناينة، الموكل من 

قبل الالعب ووكيله لمتابعة القضية"".
وبخص���وص تفاصيل قرار فيفا، بش���أن مس���تحقات الالعب 
المتأخرة لدى الس���المية، قال: "فيفا أصدر قرارًا قبل أس���بوع، 
بإلزام الس���المية بدفع مس���تحقات موكلي والبالغة 132 ألف 
دوالر، قيمة رواتب لم يتقاضاها، باإلضافة لتعويض عن بقية 

قيمة العقد".
وواصل وكيل أعمال الدولي الفلسطيني: "فيفا ألزم السالمية 
بدفعها خالل 45 يوما، وإال س���يترتب عليه حرمان النادي من 
تس���جيل العبين محليين أو دوليين لم���دة 3 فترات انتقاالت 

متتالية".
وأت���م: "عدي الدب���اغ ملت���زم بتدريبات فريق���ه الجديد نادي 
القادسية، وينتظر مباريات الدوري بفارغ الصبر، حيث إن عقده 

مع الفريق مستمر حتى الصيف المقبل".

فيفا يلزم السالمية 
بدفع مستحقات 

عدي الدباغ

شباب الزوايدة يدخل فترة اإلعداد 
األولى عقب إجازة عيد األضحى المبارك

غزة/ االستقالل:
أعلن مجلس إدارة نادي شباب الزوايدة برئاسة هشام أبو زايد، أن 
فريق كرة القدم العائد ألحض���ان دوري الدرجة األولى من جديد، 
س���يدخل فترة اإلعداد األولى والمبكرة عقب إجازة عيد األضحى 
المب���ارك.وكان فريق ش���باب الزوايدة أعلن في وقت س���ابق عن 
تدعيم صفوفه بعدة صفقات مهمة للموس���م المقبل، وفق رؤية 

الجهاز الفني واحتياجات الفريق في أكثر من مركز.
وفي ذات الش���أن، قال المدير الفني للفريق الكابتن حازم الحجار  
»سندخل فترة اإلعداد المبكرة وفق الجدول الزمني المعد لذلك«، 

مشيرًا إلى أنها ستكون عبارة عن تجمع يومين في األسبوع الواحد 
خالل مراحلها األولى«.

وأض���اف الحج���ار أن الهدف األول من ه���ذا التجمع التعرف عن 
قرب والوقوف على مس���توى الالعبين خاصًة المنضمين حديثًا 
للفريق، وبعد ذلك سندخل في المرحلة الثانية من فترة اإلعداد، 
بعد اتض���اح الرؤية الفنية لكافة عناص���ر الفريق وموعد انطالق 
الموسم الجديد، والذي بناء عليه ستكون خطتنا الفنية النهائية 
متناس���قة مع هذا الموعد، قبل الدخ���ول بكامل الجاهزية الفنية 

والبدنية للمنافسة المنتظرة في دوري الدرجة األولى.

باريس/ االستقالل:
يسعى باريس سان جيرمان إلكمال سيطرته على األلقاب 
المحلي���ة عندما يلتق���ي ليون اليوم الجمع���ة في نهائي 
كأس رابطة على ملعب س���ان دوني في ضواحي العاصمة 

الفرنسية.
وكانت المباراة النهائية مقررة أصال في الرابع من نيس���ان/

أبريل الماضي لكنها تأجلت إلى اليوم الجمعة بسبب وباء 
كوفيد-19.

وكان س���ان جيرمان توج بط���اًل للدوري بق���رار من االتحاد 
المحلي الذي قرر عدم اكمال الموس���م في نهاية نيسان/

أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتوج 
بكأس فرنسا األس���بوع الماضي على حساب سانت أتيان 

بفوزه عليه 1- صفر سجله نجمه البرازيلي نيمار.
وتعرض نجم فريق العاصمة كيلي���ان مبابي إلصابته في 
أربطة الكاحل وغيابه عن المالعب لفترة ثالثة أسابيع وربما 
عدم المش���اركة ضد اتاالنتا االيطالي في ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا المقررة في 12 آب/أغسطس المقبل.
ولم يعرف ما إذا كان مدرب سان جيرمان األلماني توماس 

توخل سيقوم بتغيير أسلوب لعب فريقه في غياب مبابي 
لك���ن في حال قرر عدم ذلك، فان االس���باني بابلو س���ارابيا 
س���يكون مرش���حًا للحلول بداًل من مبابي في خط هجومي 
مكون باإلضافة إليه من األرجنتينيين ماورو ايكاردي وأنخل 

دي ماريا ونيمار.
وتعتبر المباراة في غاية األهمية بالنس���بة إلى ليون الذي 
يتعين عليه الفوز بها لكي يش���ارك في مس���ابقة الدوري 

األوروبي )يوروبا ليغ( الموسم المقبل.

 وفي حال انتهت المباراة بخس���ارة ليون، تبقى أمام األخير 
فرصة وحيدة للمش���اركة أوروبيًا من خ���الل التتويج بلقب 
مس���ابقة دوري أبطال أوروبا حيث بل���غ الدور ثمن النهائي 
وتقدم على يوفنت���وس االيطالي 1- صفر قبل لقاء االياب 

المقرر في تورينو في السابع من الشهر المقبل.
وخاض ليون سلس���لة من المباري���ات الودية، فتغلب على 
نيس 1- صفر وعلى سلتيك اإلسكتلندي 2-1، وعلى غنت 
وانت���ورب البلجيكيين بنتيجة واحدة 3-2 مقابل خس���ارة 

وحيدة امام رينجرز اإلسكتلندي صفر-2.
وس���يعتمد م���درب ليون رودي غارس���يا عل���ى مهاجميه 
الهولندي ممفيس ديباي الذي غاب عن الموس���م الفائت 
بأكمله بع���د خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، 

وموسى ديمبيلي. 
واكد غارس���يا أن س���ان جيرمان لن يتأثر كثيرًا في غياب 
مباب���ي بقول���ه "إذا كان مبابي غير موج���ود، فهناك نيمار، 
واذا غ���اب نيمار هناك اي���كاردي واذا غاب ايكاردي هناك 
دي ماريا. س���ان جيرمان يملك مجموعة هائلة من الالعبين 
الرائعين وبالتالي غياب أحد نجومه لن يؤثر على مستواه".

باريس سان جرمان يسعى إلكمال الثالثية المحلية أمام ليون

لندن/ االستقالل:
تتجه األنظار غًدا الس���بت صوب ملعب ويمبلي، والذي س���يكون مس���رًحا 
لنهائي النسخة رقم 139 من كأس االتحاد اإلنجليزي، عندما يواجه آرسنال 
نظيره تشيلس���ي في ديربي لندني خالص. وضمن تشيلسي المشاركة 
في دوري أبطال أوروبا الموس���م المقبل، بعدما أنهى الدوري اإلنجليزي في 
المركز الرابع، بينما يحتاج آرس���نال للفوز بلق���ب كأس االتحاد اإلنجليزي 

للمشاركة في الدوري األوروبي.
وفي حال الخس���ارة، سيغيب المدفعجية عن المش���اركة األوروبية للمرة 
األولى منذ موس���م 1995-1996، بعدما أنهوا الدوري اإلنجليزي في المركز 

الثامن.
يعيش آرس���نال أياما مش���ابهة لما حدث في الموس���م الماضي ولكن مع 
س���يناريو أس���وأ، ففي الموس���م الماضي 2018-2019، أنهى تشيلسي 

الدوري في المركز الثالث وضمن المش���اركة ف���ي دوري أبطال أوروبا، بينما 
أنهى آرسنال في المركز الخامس وحجز مقعده في الدوري األوروبي.

وكان بإمكان آرس���نال المش���اركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في حال توج 

بلقب الدوري األوروبي الموسم الماضي، وهو اإلنجاز الذي كاد أن يحققه المدفعجية.
وتمكن آرس���نال من الوصول إلى نهائي الدوري األوروبي الموس���م الماضي، قبل أن 
يصطدم بتشيلس���ي بالذات في نهائي باكو، وحقق البل���وز حينها انتصارا عريًضا 

بنتيج���ة 4-1. وحرم تشيلس���ي غريمه آرس���نال من اللق���ب األوروبي ومن 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أيًضا. ومرة أخرى يرتبط مصير 
آرسنال بالمشاركة األوروبية بمواجهة أمام تشيلسي، ولكن في نهائي كأس 

االتحاد اإلنجليزي هذه المرة.
كما أن خس���ارة آرس���نال لنهائي الدوري األوروبي الموسم الماضي عوضها 
المدفعجية بالمش���اركة في الدوري األوروبي هذا الموسم بفضل احتالهم 

المركز الخامس في الدوري.
أما هذا الموس���م فال يوجد مجال للتعويض، فإما االنتصار والمش���اركة في 
الدوري األوروبي الموس���م المقبل، أو الخسارة وما يصاحبها من الغياب عن 

الحياة األوروبية الموسم المقبل.
آرسنال والمش���اركات األوروبية منذ كارثة ملعب هيس���ل وحرمان األندية 
اإلنجليزية من المش���اركة ف���ي البطوالت األوروبية لم���دة 5 أعوام، لم يغب 
آرسنال عن المش���اركة في البطوالت األوروبية منذ ذلك الحين سوى 3 مرات 
فقط. وكانت البداية بالغياب عن المشاركة األوروبية في الموسم األول 1991-1990، 

وغاب بعدها المدفعجية في موسم 1992-1993 وأخيًرا في موسم 1996-1995.

آرسنــال يخشــى تكــرار لدغــات تشيلســي األوروبيــة
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تونس/ االستقالل: 
أعل���ن النائ���ب الثاني لرئي���س مجلس نواب الش���عب 
التونس���ي طارق الفتيتي، أمس الخميس، تجديد الثقة 
برئيس المجلس راش���د الغنوش���ي، إثر س���قوط الئحة 

سحب الثقة منه.
وقال الفتيتي، إن 97 نائبا فقط وافقوا على سحب الثقة 

من الغنوشي، في حين رفض 16 نائبا.
ويتطلب سحب الثقة تأييد 109 من أصل 217 نائبا في 

البرلمان. وشارك في التصويت 133 نائبا، وفق الفتيتي.
وأفاد الفتيتي بأنه تم تسجيل 18 ورقة ملغاة واثنتين 

بيضاوين )بال توصيت(.
وامتنعت كتلتا "حركة النهضة" )يترأس���ها الغنوشي- 
54 نائبا( و"ائتالف الكرامة" )19 نائبا( عن المشاركة في 

التصويت.
ووفق وسائل إعالم محلية، كثفت قوات األمن تواجدها 
في محيط مقر البرلم���ان بالعاصمة، وفرضت طوقا أمنيا 

على الطرقات المؤدية للمجلس.
وكان مكت���ب البرلمان قرر، قبل أس���بوع، تنظيم جلس���ة 
عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على 

الئحة مقدمة من كتل نيابية.
وس���عت 4 كت���ل نيابية، ه���ي "الديمقراطي���ة" و"تحيا 
تونس" و"الكتلة الوطنية" و"اإلصالح"، إلى س���حب الثقة 
من الغنوش���ي، إثر اتهامه من دون دليل، ب�"س���وء إدارة 

المجلس ومحاولة توسيع صالحياته".

والمرابطون داخله اس���تفزازات المس���توطنين بالتكبيرات، وتهليالت العيد 
وهو ما يصيب المس���توطنين وجن���ود االحتالل الصهيون���ي بالفزع والرعب. 
وكانت جماعات من المستوطنين قد دعت القتحام المسجد األقصى المبارك، 

بالتزامن مع وقوف الحجاج على صعيد عرفات.
ووفق���ًا لقناة كان العبرية، فق���د وصل صباح امس مئات المس���توطنين عند 
مداخل الم�س���جد األقصى القتحامه، مش���يرًة إلى أنه يت���م تنظيم االقتحام 

بمجموعات ال تقل عن 20 شخصًا في كل مرة.
وكان مجلس األوقاف والش���ٔوون والمقدسات اإلس���المية بالقدس، أكد أمس 
الخميس، رفضه المطلق لكافة اإلجراءات التعس���فية التي يرتكبها االحتالل 
وقطعان مستوطنيه داخل باحات االقصى بحجة "األعياد اليهودية"، ؤانها لم 

ولن تنشئ للمعتدين أي حق في المسجد األقصى المبارك.
واعتبر المجلس في بيان وصل "االس���تقالل" نس���خة عن���ه، أن هذا التصعيد 
الممنهج يمثل حلقة في سلس���لة متصلة من االنتهاكات الهادفة الى زعزعة 
الوضع التاريخ���ي والقانوني والديني القائم في المس���جد األقصى المبارك، 
مشيرًا إلى أن ذلك يستدعي دق نواقيس الخطر ورص الصفوف على مستوى 

حكومات وشعوب العالم اإلسالمي.

اإلصابات النش���طة بل���غ ٨٤٦٥، في حين بلغ إجمالي ح���االت التعافي ٦٢٨٩، 
وح���االت الوفيات إل���ى 84. وتوزعت اإلصابات في المحافظ���ات: القدس 117 
بينها 116 في مدين���ة القدس وإصابة في الضواحي، و١٨٦ في الخليل، و12 
في نابلس، و11 في بيت لحم، و14 في جنين، و11 من طولكرم، و17 اصابة في 

أريحا واألغوار، و11 في رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في سلفيت.
وكانت قد أعلنت الصحة في وقت س���ابق عن تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين 

من الخليل مما يرفع اجمالي الوفيات الى 84.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي أم����س الخميس، ١7 
مواطنًا من الضفة بينهم أس����رى س����ابقون، ومنسق حركة 
المقاطعة BDS محمود نواجعة. وأفاد نادي األسير بأن ستة 
مقدس����يين جرى اعتقالهم من باحات المس����جد األقصى، 
وذلك عقب اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى، عرف 
منهم حارس المسجد األقصى مهند األنصاري، كذلك جرى 
اعتقال أمين س����ّر حركة فتح إقليم القدس شادي المطور 
م����ن أمام محكمة صلح االحتالل ف����ي القدس، حيث ُتعقد 

جلسة محكمة لمحافظ القدس عدنان غيث.
كما استدعت س���لطات االحتالل في القدس نائب أمين 

س���ّر حركة فتح في إقليم القدس ع���ادل أبو زنيد، ونائب 
محافظ القدس عبد الله صيام، وأمين س���ّر حركة فتح في 
بيت حنينا عامر غرابلة، باإلضافة إلى إياد بشير أمين سّر 

حركة فتح في جبل المكبر.
ففي بيت لحم اعتقلت ق���وات االحتالل فجر امس، ثالثة 

شبان من منطقة جبل هندازة شرق المدينة.
وأف���ادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت محمد 
حس���ن عبيد الله نواورة، وعلي موس���ى ن���واورة، وصالح 

يوسف عبيات، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وف���ي نابلس، اقتحمت قوات االحت���الل عدة قرى وبلدات 
قضاء المدينة، واعتقلت كاًل من مصعب عاكف اش���تية 

وعبيدة كمال جبور من بلدة س���الم، وداود أكرم رواجبة من 
بلدة روجيب شرقي المدينة وجميعهم أسرى محرررون. 

ودهم���ت قوات االحتالل بلدة تل غرب���ي المدينة، ودارت 
مواجه���ات بينها وبين األهالي، قب���ل أن تعتقل محمود 

مصطفى عصيدة ووليد جمال عصيدة.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مواطنا 
من جن���وب المدينة. وأف���ادت مصادر محلي���ة، أن قوات 
االحتالل اعتقلت المواطن وس���ام كم���ال العجلوني من 

المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.
ُيش���ار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة مواطنين من 
بلدة دير أبو مشعل في رام الله جرى اإلفراج عنهم الحقًا.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة بينهم أسرى محررون

رام الله/ االستقالل: 
أفرجت س���لطات االحتالل الصهيوني عن األس���ير أحمد زه���ران من بلدة دير 
أبو مش���عل بمحافظة رام الله والبيرة، بعد اعتقاٍل إداري دام 18 ش���هًرا خاض 

خاللها إضراًبا عن الطعام استمر لمدة 113 يوًما.
وكان آخر اعتقال لألس���ير زهران في مارس 2019. وأّج���ل العدو الصهيوني 
أكثر من مرة قرار اإلفراج عنه، بحجة السماح لشرطة االحتالل باالستئناف ضد 
الق���رار، الصادر عن محكمة االحتالل العس���كرية، مطلع مارس 2020، باإلفراج 

عنه، بشرط دفع كفالة مالية بقيمة )10000 شيكل(.
وانتصر األسير زهران على السّجان الصهيوني بعد إضراٍب بطولي عن الطعام 
اس���تمر )113( يومًا على التوالي، إذ حصل اتفاق مع إدارة س���جون االحتالل، 

بعدم تجديد اعتقاله اإلداري الحالي الذي ينتهي بتاريخ 2020/2/25".
إال أن س���لطات االحتالل قررت تجدي���د االعتقال اإلداري لألس���ير زهران، في 
اس���تمراٍر للتعنت الصهيوني والتنصل من االتفاق ال���ذي جرى بعد إضرابه 
عن الطعام قبل عدة أش���هر. بعد ذلك قررت محكمة االحتالل العس���كرية في 
"عوفر"، قّررت تخفيض مدة االعتقال اإلداري بحق زهران، ثالثة أسابيع بحيث 

يتم اإلفراج عنه قبل عيد األضحى.
وأمض���ى زهران )43 عامًا( ما مجموعه 15 عاًما في معتقالت االحتالل، وهو أب 
ألربعة أبن���اء، وكان آخر اعتقال له في مارس 2019. وخاض إضراًبا عن الطعام 
لمدة 113 يومًا خالل األش���هر الماضية، أنه���اه منتصف فبراير الماضي، بعد 

اتفاٍق مع إدارة سجون االحتالل يقضي بعدم تجديد قرار اإلداري بحقه.

غزة/ االستقالل: 
دعت لجنة االس����رى للقوى الوطنية واإلسالمية، امس 
الدولية بض����رورة  الحقوقي����ة  الخميس،المؤسس����ات 
التحرك العاجل إلنقاذ حياة االس����رى الفلس����طينيين 
داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، ومنحهم حقوقهم 

المسلوبة كافة.
وجاء ذلك خالل وقفة دعم وإس����ناد لألسرى نظمتها 
لجنة األس����رى للقوى الوطنية واإلس����المية، أمام مقر 
الصليب األحمر وس����ط مدينة غزة، السيما بعد حرمان 
االحت����الل حقهم في االحتفال بفرح����ة عيد األضحى 

المبارك مع أقربائهم وعائالتهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، الفتات تدعو فيها أحرار 
العالم بحماية االس����رى وكتب عليه����ا "أين متطلبات 
وحقوق االنس����ان من حقوق أسرانا، إلى كل مؤسسات 

حقوق االنسان أينكم".
وأكدت اللجنة، أن االحتالل ما يزال يعتقل 160 طفل 
اداخل س����جونها، رغم معارض����ة القوانين والمواثيق 

الدولية احتجاز األطفال كأسرى حرب.
وأوضح����ت أن س����لطات االحت����الل حرم����ت األطف����ال 
الفلس����طينيين من نيل حقوقهم المشروعة لسنهم، 

وزجهم في السجون دون أسباب تذكر، مبّينًة أن العدو 
يضرب بعرض الحائط القوانين واألعراف الدولية.

وفيما تشهده الس����جون من سياسة اإلهمال الطبي، 
أكدت اللجنة على أّن سلطات االحتالل تنتهج سياسة 
اإلهمال الطبي اتجاه االسرى، ما اسفر عن إصابة أسرى 
بأم����راض مزمنة، ووقوع ش����هداء، منبه����ًة من خطورة 

انتشار عدوى كورونا في السجون.  
وش����ّددت عل����ى دور القوى الوطنية واإلس����المية، في 
نصرة ودعم حقوق االسرى، والعمل على فضح جرائم 

االحتالل أمام العالم.
ودعت اللجن����ة، المجتمع الدولي ومؤسس����ات حقوق 
االنسان بالضغط على حكومة االحتالل، لحماية أسرانا 

من انتهاكات العدو.
وأطلق المشاركون تكبيرات العيد، في إشارة لمعاناة 
األس����رى المبعدين عن عائالته����م وأقاربهم لتبادل 

التهنئة بقدوم عيد االضحى.
بدوره، دعا مدير مؤسس����ة "مهجة القدس" لألس����رى 
والشهداء ياسر مزهر، المؤسس����ات المعنية بشؤون 
األسرى بالضغط على االحتالل لمنح المعتقلين فرصة 
للتواص����ل مع أبنائهم وعائالته����م، وذلك لالطمئنان 

عليهم من أزمة كورونا، وتهنئتهم بمناسبة العيد.
أكد أن العدو يرفض تش����غيل هواتف األسرى، بغية 

الضغط عليهم والنّيل منهم.
كم����ا وأكد األس����ير المحرر مصطفى المس����لماني، أن 
حياة األسرى الفلس����طينيين في خطر شديد، نتيجة 
سياس����ات االحتالل االجرامية، المتمثلة في سياسة 
اإلهمال الطبي، الس����يما بعد اكتشاف حاالت مصابة 

بفيروس كورونا، بين صفوف السجان.
وطالب مصطفى المسلماني، أسير محرر، من مؤسسة 
الصليب األحمر ومؤسس����ات حقوق االنس����ان بضرورة 
التحرك العاجل إلنقاذ حياة االس����رى داخل س����جون 

االحتالل.
وبّي����ن الناطق باس����م مفوضية الش����هداء واألس����رى 
والجرحى نش����أت الوحي����دي، أّن حياة أكثر من 5 آالف 
أس����ير تتعرض للخط����ر الحقيقي، بفعل سياس����ات 

االحتالل، مشّدًدا على نصرة حقوق االسرى.
يش����ار إلى أّن ق����وات االحت����الل ما تزال تش����دد من 
اجراءاتها التعس����فية اتجاه األس����رى الفلسطينيين، 
المتمثلة في اقتجامات أقس����ام الس����جون، وسياسة 

االهمال الطبي، ومنع زيارات ذوي االسرى.

خالل وقفة دعم وإسناد

القوى الوطنية واإلسالمية تدعو إلنقاذ حياة األسرى داخل سجون االحتالل
اإلفراج عن األسير أحمد زهران 
بعد اعتقاٍل إداري دام 18 شهًرا

جنين/ االستقالل: 
أجلت المحكمة العس���كرية في س���الم، أمس الخميس، محاكمة األسير نظمي أبو بكر 
من يعبد حتى التاس���ع من أيلول المقبل، ويتهمه االحت���الل بقتل جندي بإلقاء حجر 
على رأس���ه في أيار الماضي. وأفرجت س���لطات االحتالل عن األسير ماهر مكرم برقان 
م���ن الخليل، بعد اعتقاٍل إداري دام 8 أش���هر، واألس���ير أحمد زهران م���ن بلدة دير أبو 
مشعل بمحافظة رام الله والبيرة، بعد اعتقاٍل إداري دام 18 شهرًا خاض خاللها إضرابًا 
عن الطعام اس���تمر لمدة 113 يومًا. كما أفرجت عن األس���ير عاطف مرعي من بلدة بيتا 
بمحافظة نابلس، ومحمد ساري عوفي من مخيم طولكرم، بعد اعتقاٍل دام 16 عامًا لهما 
في األس���ر، وكذلك أفرجت عن األسير المنتصر بالله سليمان قدح من بلدة شقبا، غربّي 
رام الله، وذلك بعد اعتقاٍل دام 12 ش���هرًا، واألسير يعقوب مصطفى حسين من مخيم 
الجلزون برام الله، بعد اعتقاٍل دام 14 ش���هرًا. وأفرجت أيضًا عن األس���ير عالء س���ميح 
األعرج من بلدة عنبتا، شرقّي طولكرم، بعد اعتقاٍل إداري دام 20 شهرًا، واألسير الطالب 

ساجي سمير أبو عذبة من قلقيلية، بعد اعتقاٍل إداري دام 15 شهرًا.

اإلفراج عن عدد من األسرى 
رام الله/ االستقالل: وتأجيل محاكمة أسير

دعت اللجنة الوطنّية الفلسطينّية لمقاطعة إسرائيل 
)BDS(، ام����س، الخمي����س، إل����ى اإلفراج الف����وري عن 

منّسقها العام محمود النواجعة، الذي اعتقل فجًرا.
واعتقل جنود االحتالل النواجعة في الساعات األولى 
من فجر ام����س بعد اقتح����ام منزله واقت����ادوه مكّبل 
اليدي����ن ومعصوب العينين بعيًدا عن زوجته وأطفاله 

الثالثة.
وُول����د محمود النواجع����ة )34 عاًما(، ف����ي يطا جنوبّي 
محافظة الخليل، وهو حاصٌل على درجة الماجس����تير 
في العالقات الدولية. وبحس����ب بيان الحركة، "ش����هد 
أطفال نواجعة عملية االعتقال، وحاول طفاله البالغان 
من العمر 7 و 9 س����نوات، التص����ّدي العتقال والدهما 
، فص����اح االبن األكبر بالجن����ود قائاًل:  بش����جاعٍة وتحدٍّ

اتركوا أبوي. الكالب ما بتخّوفني. اطلعوا من بيتنا".

وق����ال المدافع عن حقوق اإلنس����ان وأحد مؤّسس����ي 
حرك����ة المقاطع����ة )BDS(، عمر البرغوث����ي، "كمدافٍع 
رائ����ٍد عن حق����وق اإلنس����ان، يحظى محم����ود بتقديٍر 
كبيٍر في فلس����طين وحول العالم لش����غفه في الدفاع 
الدؤوب عن الحقوق الفلس����طينية. وكقائٍد شاٍب في 
المجتم����ع المدني، ُيعتب����ر محمود نموذًج����ا ُيحتذى 
به للفلس����طينيين، صغاًرا وكباًرا، وه����و مصدر إلهاٍم 
لدعاة الحقوق الفلسطينية في كّل مكان". ولفت بيان 
الحركة إلى أّنه حسب اتفاقية األمم المتحدة الدولية 
لقم����ع جريمة الفص����ل العنصري والمعاقب����ة عليها، 
فإن "اضطهاد المنظمات واألش����خاص، بحرمانهم من 
الحق����وق والحريات األساس����ية، لمعارضتهم للفصل 
العنصري"، يعتبر "أحد األفعال الالإنسانية المرتكبة 

لغرض إدامة نظام الفصل العنصري".
وس����حب  "إس����رائيل"  مقاطع����ة  حرك����ة  وانطلق����ت 

االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )BDS( في 
عام 2005، داعية إلى إنه����اء االحتالل ونظام الفصل 
العنصرّي اإلس����رائيلي، وإلى انتزاع الحق الذي نّصت 
عليه األمم المتحدة بعودة الالجئين الفلس����طينيين، 
الذي����ن ُهّجروا قّس����ًرا خ����الل نكبة الع����ام 1948، إلى 

ديارهم.
وف����ي بي����اٍن س����ابٍق للجن����ة الوطنية الفلس����طينية 
للمقاطع����ة، يرّحب بإدانة العش����رات من خبراء حقوق 
اإلنس����ان في األمم المتحدة لخّطة الضّم اإلسرائيلية، 
باعتباره����ا بلورًة ل� "نظام األبرتهايد في القرن الحادي 
والعش����رين"، صّرح النواجعة "على مدار عقود، س����مح 
التقاع����س والتواط����ؤ الدوليان إلس����رائيل بانتهاك 
القوانين وتصعيد استعمارها لألراضي الفلسطينية 
المحتّلة، فضاًل عن فرضها نظام األبرتهايد، وهو نظاٌم 

منصوٌص عليه في القانون الداخلي اإلسرائيلي". 

حركة المقاطعة تدعو لإلفراج الفوي عن النواجعة

البرلمان التونسي يجدد الثقة بالغنوشي رئيسًا له

م�ستوطنون يقتحمون ..

ال�سحة: وفاتان ..
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الرياض/ االستقالل: 
قامت السلطات الس����عودية مس����اء األربعاء باستبدال كسوة 
الكعبة المشرفة بكسوة جديدة استخدم فيها نحو 670 كيلو 
جرامًا م����ن الحرير الخام و120 كيلو جرامًا من أس����الك الذهب، 
و100 من أس����الك الفضة وتبلغ تكلفتها اإلجمالية حوالي 20 

مليون ريال.
وقام الفريق المحدد م���ن اإلدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز 
لكسوة الكعبة المش���رفة بتفكيك الكس���وة القديمة وتركيب 
الجديدة، ث���م تثبيتها في أركان الكعبة وس���طحها، كما قامت 
الرئاسة بتأمين كل اإلجراءات االحترازية وسبل الوقاية والسالمة؛ 

لتتم هذه العملية في أقصى درجات األمن والسالمة.
وقال وكيل الرئيس العام لش���ؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد 
المنصوري في بيان له مساء األربعاء، إن الكسوة تتوشح من الخارج 
بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء )بطريقة الجاكارد( كتب 
عليها لفظ )يا الله يا الله( )ال إله إال الله محمد رسول الله( و)سبحان 
الله وبحمده( و)سبحان الله العظيم( و)يا ديان يا منان( وتتكرر هذه 

العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

الكعبة المشرفة تزهو 
بكسوة حريرية جديدة

) APA images (      اإعداد كعك العيد يف مدينة نابل�س

واشنطن/االستقالل: 
أدى لقاح تطوره ش���ركة مودرنا األميركية بالتعاون 
م���ع معاهد الصحة الوطنية إلى اس���تجابة مناعية 
»متينة« ومنع تكاثر الفيروس في الرئتين واألنف 
ل���دى قردة على ما أظهرت نتائج دراس���ة نش���رت 

الثالثاء. كما ُسّجل تقدم في لقاحات أخرى.
فقد قالت شركة مودرنا في بيان صحفي إن اللقاح 
ميرنا-1273، الذي أعط���ي للقردة وفر حماية للرئة 
واألن���ف من اإلصابة ومنع المرض الرئوي في جميع 

الحيوان���ات. وهذا اللقاح هو أح���د لقاحين يطوران 
في الدول الغربية بوش���رت تجارب المرحلة الثالثة 
بشأنهما على نطاق واسع وتشمل آالف المشاركين 
من البش���ر. واللقاح الثاني تطوره جامعة أكسفورد 

بالتعاون مع مختبرات أسترا زينيكا.
وق���د اس���تثمرت إدارة الرئيس األميرك���ي دونالد 
ترامب حوالى مليار دوالر لدعم تطوير اللقاح األول.

وبينت نتائج الدراس���ة التي نشرت في مجلة »نيو 
 The New( »إنغالن���د جورن���ال أوف ميديس���ين

الطبي���ة   )England Journal of Medicine
-ونقلتها وكالة األنباء الفرنسية ورويترز- أن سبعة 
م���ن أصل ثمانية قردة أعطيت اللقاح في إطار هذه 
الدراس���ة عرضت عمدًا لفيروس كورونا المس���تجد 
بعد أربعة أس���ابيع على ذلك. ولم يسجل لديها أي 
تكاثر مرصود في الرئتين بعد يومين على ذلك. ولم 

يرصد الفيروس في أنف أي من القردة الثمانية.
وكان العلماء الحظوا سابقا أن التلقيح على دفعتين 
يفصل بينهم���ا 28 يوما، ال يؤدي فق���ط إلى إفراز 

أجس���ام مضادة لفي���روس كورونا ب���ل أيضا خاليا 
تائية ضروري���ة جدًا لالس���تجابة المناعية. وقالت 
معاهد الصحة الوطنية في بيان، »إنها المرة األولى 
التي ُيثبت فيه���ا لقاح اختباري ض���د كوفيد-19 
 Nonhuman( يجرب على رئيسيات غير بش���رية
Primates( قدرته على التوصل إلى سيطرة سريعة 

َعب التنفسية العليا«. على الفيروس في الشُّ
وبالمقارنة، قال العلماء إن لقاح أكس���فورد لم يكن 
له أي أثر على كمية الش���حنة الفيروسية في أنف 

القردة. ومن شأن تخفيف الشحنة الفيروسية في 
الرئتي���ن جعل المرض أقل ض���راوة لدى المريض، 
ف���ي حين أن خفضها في األن���ف يخفف من قدرة 

الشخص على نقل العدوى إلى المحيطين به.
إال أن وحده���ا تج���ارب المرحلة الثالثة ستس���مح 
بالتحق���ق من أن ه���ذا اللق���اح أو ذاك يوفر حماية 
للبش���ر. وس���تتم عندها المقارنة بين مجموعة من 
المتطوعي���ن تلقت اللقاح الفعل���ي وأخرى حصلت 

على لقاح وهمي.

لقــاح أعطــي لقــردة أثبــت أنــه يحمــي مــن كورونــا


