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غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي خالد البطش، 
أن حمل����ة االعتق����االت »االس����رائيلية« واعتداءات المس����توطنين 
المس����تمرة على أهالي القدس والمواطنين ف����ي المناطق المحتلة 
منذ العام 48، »يس����توجب من الش����باب الثائر اس����تمرار التصدي 
الجماهيري الفاعل بالضفة الغربي����ة والقدس وأحيائها العتيقة«. 
وقال البطش ف����ي تصريح صحفي الجمع����ة : »لتكن هذه الجمعة 

يوم����ا3 للقدس واس����تكماال لمعركة حماية المقدس����ات«. وش����ّدد 
البطش، على أن »مهمة  الش����باب الثائ����ر بالضفة الغربية والقدس 
هي حماية المقدس����ات االس����المية والمس����يحية ومواصلة إفشال 
حمالت االعتقاالت الليلية ضد الشباب ونشطاء االنتفاضة«. وأضاف 
»لقد أثبتت معركة سيف القدس أن الشباب الثائر ليس وحده في 
ميدان المواجهة، إلفش����ال مش����اريع االحتالل وقطعان مستوطنيه 

في األقصى والشيخ جراح وباقي األحياء المهددة بالترحيل«.

»الجهاد« يدعو الشباب الثائر في الضفة والقدس 
للتصدي للمستوطنين وحماية المقدسات

الضفة الغربية/ االستقالل:
استش���هد ش���اب فلس���طيني في مواجهات مع 
االحت���الل ف���ي نابلس ش���مالي الضف���ة الغربية 
المحتلة مس���اء الجمعة، فيما أصيب العشرات من 

الش���بان بقمع االحتالل واعتداءات المس���توطنين 
على مس���يرات س���لمية منددة باالس���تيطان في 
مناطق متفرقة من الضفة.  فقد استش���هد شاب 
م���ن بلدة بيتا جنوب نابل���س، الجمعة، إثر إصابته 

خ���الل مواجهات  اإلس���رائيلي  االحتالل  برصاص 
في البلدة. وأفادت وزارة الصحة بأن الش���اب زكريا 

حمايل )28 عامًا( من بيتا، استشهد 
متأثرًا بإصابت���ه بالرصاص الحي في 

متظاهرون يحرقون بؤرة استيطانية في واد قانا

شهيد وعشرات اإلصابات بمواجهات مع 
االحتالل واعتداءات للمستوطنين في الضفة

عطايا: »سيف القدس« دشنت عجلة 
التحرير واإلعالم المقاوم شريك في النصر 

بيروت/ االستقالل:
أكد ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان إحسان عطايا، 
الجمعة، أن »معركة س����يف القدس س����جلت انتصارات 

متعددة االتجاهات على العدو الصهيوني، ووضعت عجلة 
تحرير فلس����طين على السكة الصحيحة«.  
وج����اء حدي����ث عطايا خالل مش����اركته في 

أبو دقة لـ »االستقالل«: إعادة بناء منظمة التحرير 
»ضرورة ملحة« عقب انتصار »سيف القدس«

غزة/ قاسم األغا:
قال���ت عض���و المكت���ب السياس���ي للجبهة الش���عبية 
لتحرير فلس���طين د. مريم أبو دّقة، إن حالة الوحدة التي 

جس���دتها معركة »س���يف القدس« على األصعدة كاّفة، 
تس���تدعي الش���روع فوًرا في ترتيب البيت 
الداخلي، عب���ر إعادة بن���اء وتطوير منظمة 

محكمة االحتالل تؤجل البت 
بقرار تهجير 7 عائالت من سلوان

وفد أمني مصري يصل غزة 
لبحث تثبيت التهدئة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أّجل���ت محكمة االحتالل في القدس، الجمعة، البت في قرار تهجير 7 عائالت مقدس���ية 

من حي بطن الهوى في س���لوان جنوب شرق البلدة القديمة من القدس 
المحتلة. يأتي ذلك بعد يومين، من تأجيل قرار البت في قضية تهجير 

غزة/ االستقالل:
وصل أمس الجمعة، وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية إلى 
قطاع غزة، في زيارة هي الثالثة منذ انتهاء العدوان »اإلس���رائيلي« 

حقوقيون ينددون بنظام »األبارتايد« 
واالضطهاد في األراضي الفلسطينية

االستقالل/ وكاالت:
ندد حقوقي����ون باالنتهاكات اإلس����رائيلية في األراضي 
الفلس����طينية المحتل����ة، بما في ذل����ك االضطهاد ونظام 

ترحيب فلسطيني باعتماد البرلمان 
اإليرلندي قرارًا يدين االحتالل

االحتالل يواصل حملة االعتقاالت 
الواسعة بحق فلسطينيي الداخل المحتل

الداخل المحتل/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«, الجمعة، 70 مواطنًا فلسطينيًا 
من مختل���ف المدن والقرى بالداخل الفلس���طيني المحت���ل، خالل ال� 

غزة/ االستقالل:
رح���ب »مجلس العالق���ات الدولية – فلس���طين« بإقرار مجلس 
الن���واب األيرلن���دي باإلجم���اع بإدان���ة ضم القدس والنش���اط 

أكثر من 40 ألفًا يؤدون 
الجمعة بالمسجد األقصى

0405

) APA images (   ملو�جهات بني �ل�ضبان وقو�ت �الحتالل يف قرية بيتا جنوب نابل�س بال�ضفة �لغربية �أم�س� 

»فورين بوليسي«: جيل جديد من الشباب 
يعيد القضية الفلسطينية للصدارة

االستقالل/ وكاالت:
قالت مجلة فورين بوليس���ي )Foreign Policy( إن جيال من النش���طاء 

الش���باب على جانبي »الخط األخضر« بات اآلن يحمل راية 
الدفاع عن القضية الفلسطينية بعد أن تخلت عنها القيادة 
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رفح/ االستقالل:
نظم���ت حرك���ة "حماس"، مس���اء 
الجمع���ة، مهرًجا حاش���ًدا لتكريم 
أهال���ي ش���هداء معركة "س���يف 

القدس" األخيرة.
وشارك اآلالف في الحفل الذي أقيم 
على أرض الملعب البلدي؛ بحضور 
مختل���ف الفصائل الفلس���طينية 

والوجهاء واألعيان.
وتخلل المهرج���ان، عرض صواريخ 
محلية الصن���ع، منها: عياش 250، 
والعط���ار وأب���و ش���مالة، وطائرات 
هجومية، وأسلحة ثقيلة ومتوسطة 
وخفيفة، بعضها استخدم في صد 

العدوان األخير.
وقال متحدث باسم كتائب القسام 
المقاوم����ة  إن  المهرج����ان:  خ����الل 
خاض����ت المعركة نص����رة لألقصى 
جوهر الصراع مع المحتل، "ولنقول 
للعال����م أجم����ع أّن كل ثمن من أجل 
القدس يه����ون، وأّن القدس دونها 

األرواح".
وأض���اف "ق���رار ش���عبنا وقي���ادة 
المقاوم���ة ف���ي غزة بخ���وض هذه 
المعرك���ة م���ن أجل الق���دس لهو 

ش���رف عظي���م، وعالم���ة مضيئة 
للتاريخ واألجيال وس���يكون لها ما 

بعدها".
"المقاوم���ة بخير،  وش���دد على أن 
وهي قادرة على الرماية الصاروخية 
لفت���رات ال يمكن للع���دو توّقعها، 
وهي جاهزة للتص���دي ألي عدوان 

على مقّدساتنا وشعبنا".

بدوره، ش���دد القي���ادي في حركة 
"حماس" مش���ير المصري على أن 
"الق���دس مرك���ز الص���راع وصاعق 

التفجير وقنبلة الثورات".
وأض���اف المص���ري "االحت���الل لم 
يواجه المقاومة، ب���ل قتل األبرياء 
وكان أضعف من مواجهة القسام 
والمقاومة التي وقفت بإرادة صلبة".

إن���ه: "م���ن أعظ���م تجليات  وقال 
معرك���ة س���يف الق���دس وح���دة 
السياسي  الفلس���طيني  الموقف 
الوحدة  "هذه  والعسكري"؛ مضيًفا 
التي ش���كلها المي���دان من خالل 
التي امتلكت  المش���تركة،  الغرفة 
س���اعة صفر المعركة في س���ابقة 
دلل���ت أن المقاوم���ة ه���ي صاحبة 

مهرجان لتكريم أهالي شهداء »سيف القدس« في رفح

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة الجمعة، عن تس���جيل حالتي وفاة و395 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، و306 حاالت تعاٍف في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 
غزة خالل ال�24 س���اعة األخيرة. وأشارت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، إلى 
أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: »ضواحي القدس 3، نابلس 16، 
قلقيلية 2، طولكرم 7، جنين 10، الخليل 10، سلفيت 1، بيت لحم 3، طوباس 1، 

رام الله والبيرة 3«، وقطاع غزة 339.
وأوضحت أنه تم تس���جيل حالتي وفاة بالفيروس، واح���دة في مدينة الخليل، 

وأخرى في قطاع غزة.
وقالت الكيلة إن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »ضواحي القدس 
2، نابلس 28، طولكرم 43، جنين 21، الخليل 2، سلفيت 2، بيت لحم 4، رام الله 

والبيرة 100، أريحا واألغوار 3«، وقطاع غزة 101.
وأضافت أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلس���طين بلغت %97.7، 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النش���طة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل 

اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريًضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 
مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا 

في المستشفيات في الضفة الغربية 84 مريضًا.
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ 
عدده���م اإلجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غ���زة 304,787 بينهم 217,097 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

بيت لحم/ االستقالل:
»إسرائيليون«،  مستوطنون  استولى 
الجمعة، على قطع����ة أرض وبئر مياه 
جنوب����ي الضف����ة الغربي����ة المحتلة، 

وحولوها إلى منطقة سياحية.
وق����ال مدير هيئ����ة مقاوم����ة الجدار 
واالس����تيطان في بيت لحم حس����ن 
بريج����ة، إن عددا من المس����توطنين 
وبحماية الجيش اإلسرائيلي استولوا 
على 3 دونم����ات وبئر مياه من أراضي 

قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم.
وأضاف مدير الهيئة  في تصريحات 

صحفي����ة، أن المس����توطنين قام����وا 
بتجريف األرض ووضع أعمدة كهرباء 
ومقاعد خش����بية، لتحويل األرض إلى 

مزار ومنطقة سياحية للمستوطنين.
وأك����د بريج����ة، أن األرض ذات ملكية 
خاصة لمواطنين من قرية كيس����ان، 
ول����م تصدر فيها أوام����ر مصادرة من 

قبل السلطات اإلسرائيلية.
والخميس، ص����ادق »المجلس األعلى 
المدني����ة  اإلدارة  ف����ي  للتخطي����ط«، 
التابعة إلسرائيل، على بناء 560 وحدة 
اس����تيطانية جديدة في مستوطنة 

»متساد« جنوب شرقي بيت لحم.
إس����رائيلية  تقدي����رات  وتش����ير 
وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف 
مس����توطن في مس����توطنات الضفة 
يسكنون  المحتلة،  والقدس  الغربية 
ف����ي 164 مس����توطنة، و116 ب����ؤرة 

استيطانية.
ويعتب����ر القان����ون الدول����ي الضف����ة 
الغربي����ة وش����رقي الق����دس أراضَي 
محتل����ة، ويعتبر جميع أنش����طة بناء 
المس����توطنات اليهودية هناك غير 

قانونية.

مستوطنون يستولون على أرٍض وبئر مياه جنوب الضفة

   »كورونا«: وفاتان و395 
إصابة جديدة بالضفة وغزة

الخليل/ االستقالل:
أخطرت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" الجمع���ة، المواطنين بوقف العمل 
والبن���اء في منطقة "خلة العي���دة" جنوب مدينة الخلي���ل جنوب الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية كبيرة داهمت المنطقة وسلمت 
المواطني���ن إخطارات بوقف العمل في أراضيهم التي تعود لعائلة جابر، 

ووقف أعمال بناء منزل يعود للمواطن كرامة جابر.
وتحاول "إس���رائيل" االس���تيالء على 250 دونمًا في منطقة "خلة العيدة" 

جنوب الخليل، ويتعرض سكانها العتداءات متواصلة يومًيا.

االحتالل يخطر بوقف البناء في 
»خلة العيدة« جنوب الخليل

بيروت/ االستقالل:
أكد ممثل حركة الجهاد اإلس����المي في لبنان 
إحس����ان عطايا، الجمعة، أن "معركة س����يف 
القدس سجلت انتصارات متعددة االتجاهات 
على العدو الصهيوني، ووضعت عجلة تحرير 

فلسطين على السكة الصحيحة".
وجاء حديث عطايا خالل مشاركته في الوقفة 
التضامنية مع اإلعالم الفلسطيني الحر، أمام 
فضائية "فلس����طين اليوم"، والذي وجه فيها 
"تحية إجالل وإكبار لشهداء المقاومة البواسل 
الذي����ن ارتقوا في معركة "س����يف القدس"، 
دفاعًا عن القدس وفلسطين ومقدسات األمة، 

متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى".
ولفت إلى أن "الوحدة الوطنية الفلس����طينية 
تجلت بأبهى حلتها في هذه المعركة، وفي 

التفاف الشعب الفلسطيني حول مقاومته، 
وكأنه يقول لكل العالم إن الخيار الوحيد الذي 
ُيجمع عليه الفلسطينيون هو خيار المقاومة، 

وما سوى ذلك عوامل تفرقة".
وشدد عطايا على "ضرورة الحذر من مؤامرات 
األعداء التي يحيكونها لتفريغ هذا االنتصار 

من مضمونه".
ودعا وس����ائل اإلعالم المقاوم الش����ركاء في 
تحقيق النص����ر، إلى أن "يكونوا ش����ركاء في 
تثبي����ت ه����ذا النص����ر أيضًا، وف����ي تفويت 
الفرصة على األعداء، وفضح مؤامراتهم التي 
تحاك من أجل زرع بذور الفتن والش����قاق بين 

الفلسطينيين مجددًا".
وأضاف: "كما نقلتم الصورة بأمانة، وأظهرتم 
ق����وة المقاومة التي حطمت أس����طورة العدو 

الصهيون����ي، المطل����وب منك����م أن تتحملوا 
المس����ؤولية في صون إنجازات هذا االنتصار، 
واالس����تمرار في نقل الص����ورة بأمانة، حتى 
نحاف����ظ عل����ى وحدة ش����عبنا الفلس����طيني 
والتفافه حول مقاومته، ألن معركتنا مع عدونا 

لم تنتِه بعد".
وأش����ار عطايا إل����ى أن "الجميع ش����ركاء في 
ه����ذا النصر، فمح����ور المقاوم����ة كان حاضرًا 
بق����وة، وجاه����زًا للمس����اندة الميدانية، وكان 
هناك تنس����يق كبير بين المقاومة في لبنان 
والمقاومة الفلس����طينية في غ����زة طيلة أيام 

المعركة".
وختم عطايا كالمه موضحًا أن "أهم ركائز هذا 
االنتصار ودعائمه هم شهداء هذه المعركة 
الذين حلق����ت أرواحهم في س����ماء الوطن، 

والجرح����ى الذين لم تلتئ����م جراحهم بعد، 
وأهلنا الصابرون الصام����دون في غزة الذين 
تعرضت بيوتهم للقصف الهمجي، والذين 
كان����وا يخرجون م����ن تح����ت ركام منازلهم 
المدمرة رافعين رايات النصر، ليقولوا للعالم 
كله: س����نهزم الع����دو الصهيوني وننتصر 
علي����ه، وكذل����ك المنتفضون ف����ي القدس 
والضف����ة والم����دن والق����رى الفلس����طينية 

المحتلة عام 48".
وأكد على أن "المقاومة حققت انتصارًا باهرًا 
على العدو الصهيوني الذي كان يتباهى بأن 
جيش����ه ال يقهر، فقد وصلت صواريخها إلى 
عمق كيانه، وأظهرت مكامن ضعفه، وأثبتت 
أن����ه أوهن من بي����ت العنكب����وت، وأنه قابل 

للهزيمة، وأن جيشه يقهر ويكسر".

عطايا: »سيف القدس« دشنت عجلة التحرير واإلعالم المقاوم شريك في النصر 
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ومن���ذ يونيو )حزي���ران( 2007، تش���هد 
الساحة الفلس���طينية حالة من االنقسام 
بي���ن حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح 
وس���اطات واتفاقيات عدة ف���ي إنهائها 

حتى حينه.
وتابعت عضو المكتب السياسي للجبهة 
الش���عبية أنه "للحفاظ على نتائج انتصار 
المعركة األخيرة التي لّبت فيها المقاومة 
ف���ي قطاع غزة ن���داء األقص���ى والقدس، 
وصوًن���ا لدماء الش���هداء وأّن���ات الجرحى 
والمكلومي���ن؛ ف���إن ذلك يس���تدعي بناء 
وح���دة وطنّية ج���ادة وحقيقي���ة، داخل 
منّظمة التحرير، على قاعدة الش���راكة بين 

الكل الوطنّي".  
وف���ي هذا الص���دد، طالبت بض���رورة عقد 
لقاء وطني ش���امل على مس���توى األمناء 
العامين للفصائ���ل الوطنية كاّفة، تجري 
خالله مراجعة شاملة للحالة الفلسطينية، 
ويفضي نحو إعادة بناء المنّظمة، ومغادرة 
نف���ق أوس���لو المظل���م، انطالًقا م���ن أّننا 
ش���عب تحت االحتالل وما زال في مرحلة 
التح���ّرر الوطني، والصراع معه س���يبقى 
مس���تمًرا وصواًل لتحقيق أهدافه الوطنّية 

واستعادة حقوقه. 
وقالت "إعادة بن���اء وتطوير المنظمة وفق 
استراتيجية وطنية مقاِومة ضرورة ملّحة؛ 

لتك���ون بيًت���ا ل���كل الفصائ���ل الوطنية، 
وخصوًص���ا حركت���ي حم���اس والجه���اد 
اإلس���المي؛ فالمقاوم���ة فرض���ت إرادتها 
على المحتّل، وأثبت���ت فعاليتها ودورها 
ا  الكبير، فلس���طينّيً الش���عبي  وااللتفاف 

ا حول برنامجها".  وعربّيً
كم���ا دع���ت عض���و المكتب السياس���ي 
للجبهة الش���عبية إلى س���رعة تش���كيل 
قي���ادة وطنية موحدة؛ إلدارة كل أش���كال 
المقاومة الميدانّية ضد االحتالل وقطعان 
إل���ى أن التوصل  مس���توطنيه، مش���يرة 
التف���اق وقف إطالق النار ف���ي قطاع غزة، 
ال يعن���ي توقف المقاومة التي س���تبقى 
مفتوحة في األرض الفلسطينية المحتلة. 
وتابعت "فقط بالمقاومة وتجسيد الوحدة 
الوطنّية الش���املة، نستطيع فرض إرادتنا 
على االحتالل، ونستمر في صناعة حلقات 
االنتصار؛ لنكون عل���ى مقربة أكثر فأكثر 
نح���و تحقيق الهدف األس���مى، المتمّثل 
بتحرير فلسطين، ونيل الحقوق المسلوبة 

لشعبنا". 
ف���ي المقابل، ش���ّددت أبو دّق���ة على أن 
االنتص���ار األخيرة، الذي حققه الش���عب 
الفلس���طيني ومقاومت���ه، ج���ّدد التأكيد 
على فش���ل البرنامج السياس���ي للسلطة 
الفلس���طينية تحت سقف اّتفاق "أوسلو؛ 

لذلك فإن عليها التحّلل منه فوًرا. 
وقالت "إنهاء أوسلو وما أحدثه من كوارث 
والمش���روع  الفلس���طينية  القضية  على 
ا  بات مطلًبا شعبّيً الفلس���طيني،  الوطني 
ا، وعلى قيادة السلطة أن تعي ذلك  ووطنّيً
تماًما، وتعمل على تحقيقه، تنفيًذا أيًضا 
لمخرج���ات اللقاء األخي���ر الجتماع األمناء 
العامي���ن للفصائل، والقرارات الس���ابقة 
والمركزي  الوطني  المجلسين  الجتماعات 

لمنّظمة التحرير". 
أثبتت  القدس،  وأكملت "معركة س���يف 
المقاومة  بفاعلي���ة  المؤك���دة  الحقائ���ق 

وفرض إرادتها في صناعة االنتصار على 
المحتل، رغم تواضع قدراتها وإمكانياتها، 
وهذا بحّد ذاته نقطة تحّول مهمة بتاريخ 

الصراع المتواصل ضد االحتالل". 
وزادت عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الشعبّية لتحرير فلس���طين أن "المعركة 
قلب���ت الموازي���ن، وأع���ادت الحكاية إلى 
أصلها، بأن فلسطين مّوحدة ضد االحتالل، 
بكام���ل ترابها وجغرافيتها، من البحر إلى 

النهر".
ونّبهت إلى أنه ومنذ النكبة الفلسطينية 
سنة 1948، والشعب الفلسطيني يناشد 
األمم المتح���دة والعالم أجم���ع، لكنه لم 
ين���ل ما هو أدنى من حقوقه المش���روعة؛ 
وه���ذا دلي���ل عل���ى أنه���م ال يعترفون 
بالضعفاء، لذلك فالح���ق يحتاج إلى قّوة 
تحميه وتدافع عنه، والمقاومة هي أقصر 
الطرق نحو دحر االحتالل وكنس���ه عن كل 

فلسطين.  
وتفّجرت األوضاع في األرض الفلسطينية 
المحتلة منذ 13 أبريل )نيسان( الماضي؛ 
عقب تصاعد انته���اكات قوات االحتالل 
وقطعان مستوطنيه في المسجد األقصى 
المحتل���ة،  الق���دس  المب���ارك، ومدين���ة 
خصوًص���ا بح���ّي "الش���يخ ج���راح"، حيث 

يتهّدد أهله نكبة تهجير جديدة.

االحت���الل  ع���دوان  رقع���ة  واتس���عت 
"اإلس���رائيلي" لتصل قطاع غزة، إذ شّنت 
الحربية قصًفا  وآليات���ه  طائراته وبوارجه 
مكثًف���ا على القطاع؛ أس���فر عن���ه )حتى 
مس���اء الخمي���س( ارتقاء 255 ش���هيًدا، 
ا،  بينهم 66 طفاًل، و39 س���يدة، و17 مسّنً
إضافة إلى 1950 مصاًب���ا، بينها إصابات 
"حرجة وخطي���رة"، فضاًل عن تضّرر 1800 
وحدة س���كنية، وتدمير 184 برًجا ومنزاًل 
وعش���رات المصانع والمرافق االقتصادية 

والمؤسسات الحكومية.
وأّدت مئ���ات الصواري���خ الت���ي دّكت بها 
المقاومة في مقدمتها "س���رايا القدس"، 
وكتائب القسام، مختلف المدن والمناطق 
في جغرافيا فلسطين المحتلة كاّفة، إلى 
حظر التجوال فيها، وإرغام المستوطنين 
على الدخول إل���ى المالجئ، ووقف حركة 
الرحالت  القطارات، وتعليق هبوط وإقالع 
الجوي���ة لفترات بمطار بن غوريون الدولي 

ب�"تل أبيب". 
في المقاب���ل، قالت قن���اة "كان" العبرّية 
)رسمية(، إن فصائل المقاومة أطلقت على 
مدار 11 يوًما م���ا يزيد عن 4 آالف صاروخ 
تجاه مدن جنوب ووس���ط الكيان؛ أسفرت 
عن مقت���ل 13 مس���توطًنا بينهم جنود، 

وإصابة نحو 330 مستوطًنا آخرين.

»المقاومة أقصر الطرق للتحرير« 

أبو دقة لـ »االستقالل«: إعادة بناء منظمة التحرير »ضرورة ملحة« عقب انتصار »سيف القدس«
غزة/ قا�سم الأغا:

قال��ت ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبه��ة ال�سعبية لتحرير فل�سطني 
د. مرمي اأبو دّقة، اإن حالة الوحدة التي ج�سدتها معركة »�سيف 
القد���س« على الأ�سعدة كاّفة، ت�ستدع��ي ال�سروع فوًرا يف ترتيب 

البي��ت الداخل��ي، ع��ر اإع��ادة بناء وتطوي��ر منظم��ة التحرير 
الفل�سطيني��ة، وت�سكي��ل جمل�س وطن��ي جديد له��ا بالنتخابات 
اأوًل، اأو التواف��ق، والتحّلل من اإفرازات اّتفاق »اأو�سلو«.   واأ�سافت 
اأب��و دّقة يف مقابلة م��ع �سحيفة »ال�ستقالل« اأم���س اجُلمعة، اأن 

ال�سعب الفل�سطيني وعلى امتداد م�سريته الن�سالية امل�ستمرة �سد 
الحتالل منذ النكبة الفل�سطينية �سنة 1948 حّقق انت�سارات 
ميداني��ة ع��دة؛ لكنه��ا عل��ى ال�سعي��د ال�سيا�سي كانت تتف��ّرغ من 

حمتواها، على وقع حالة النق�سام ال�سيا�سي القائمة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى عشرات آالف المصلين صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك، 
وس���ط انتش���ار لقوات االحتالل عند بواباته والبل���دة القديمة بالقدس 

المحتلة.
ونظم���ت بعد الصالة وقف���ة تضامنية مع أهالي غزة عن���د البائكة التي 

تتوسط المصلى القبلي وقبة الصخرة المشرفة.
وهتف المش���اركون للمقاومة الفلس���طينية في باحات األقصى، ورفعوا 

األعالم الفلسطينية.
وأدى المصلون صالة الغائب على أرواح شهداء غزة، بعد صالة الجمعة.

وأفادت دائرة األوقاف اإلس���المية بأن أكثر من 40 ألف مصٍل أدوا صالة 
ظهر أمس الجمعة بالمسجد األقصى.

وقال خطيب المس���جد األقصى الش���يخ محمد س���رندح: "نسلم عليك يا 
رس���ول الله باس���م الجرحى والمعتقلين، ونس���لم عليك باسم األطفال 
الذين ما زالت أشالؤهم تحت الركام في غزة، نسلم عليك باسم الشهداء 

والمحاصرين".
وأضاف "نبرق من المسجد األقصى تحية إكبار وإجالل للصابرين والنساء 

الثكلى بدون مأوى".
وتساءل "ألم تشمل اتفاقية س���يداو نساء غزة، ال حاجة لهن لالتفاقية؛ 

فقد صدرت نساء فلسطين كرامة لجميع األمة اإلسالمية".
وعن الرباط في المس���جد األقصى، قال: "إن للمس���اجد أوتادًا فاحرص أن 

يكتب اسمك في قوائم المرابطين بالمسجد األقصى".
وخاطب الش���بان مضيفًا: "يا شباب اإلسراء والمعراج لقد عشق المؤمنون 
األحرار في العالم رباطكم، لقد س���طر التاريخ تراحمكم وتعاطفكم وأنتم 

جسد واحد للمسجد، وسجلتم درعًا ذهبيًا واقيًا للمسجد األقصى".

أكثر من 40 ألفًا يؤدون 
القدس المحتلة/ االستقالل:الجمعة بالمسجد األقصى

أّجلت محكمة االحتالل في القدس، الجمعة، البت في قرار 
تهجير 7 عائالت مقدسية من حي بطن الهوى في سلوان 

جنوب شرق البلدة القديمة من القدس المحتلة.
يأت���ي ذلك بعد يومين، من تأجي���ل قرار البت في قضية 
تهجير العائالت السبع من الحي، حينما تظاهر العشرات 
من أهالي الحي والناش���طين من الق���دس والداخل خارج 
محيط المحكمة بعد أن منعت قوات االحتالل، أهالي الحّي 

من الدخول إلى جلسة االستئناف، يوم األربعاء الماضي.

وقررت محكمة االحتالل الجمعة، أن جلس���ات االس���تماع 
ل حت���ى يتم رفع  بش���أن هذه القضي���ة، يج���ب أن ُتأجَّ
االس���تئناف في المحكمة العليا ف���ي ما يتعلق بمنزلين 

آخرين يقعان في المنطقة ذاتها، المهددة بالتهجير.
وسيتّم استئناف جلسات االستماع في االستئناف في 

كانون األول/ ديسمبر المقبل.
وكانت س���لطات االحتالل أصدرت قبل عدة أشهر قرارات 
إخالء بحق س���كان بط���ن الهوى من منازله���م بدعوى أن 
األرض المقام عليها المنازل تعود ملكيتها لمستوطنين.

وبحس���ب مرك���ز معلوم���ات وادي حلوة فإن "ع���دد البؤر 
االس���تيطانية في حي بطن الهوى في سلوان، ارتفع إلى 
12 بؤرة وقطعة أرض، ومعظمها بنايات س���كنية سربت 

للمستوطنين خالل األعوام الماضية".
وبحس���ب تقديرات غير رسمية، يواجه نحو 1250 مواطنا 
من حي الش���يخ جراح وبطن الهوى في القدس المحتلة، 
خط���ر التهجير القس���ري والتطهير العرق���ي واإلحالل، 
بعد صدور قرارات تقض���ي بطردهم من منازلهم لصالح 

المستوطنين.

محكمة االحتالل تؤجل البت بقرار تهجير 7 عائالت من سلوان

غزة/ االستقالل:
وص���ل أمس الجمع���ة، وفد من جه���از المخابرات 
العام���ة المصرية إل���ى قطاع غزة، ف���ي زيارة هي 
الثالثة من���ذ انتهاء العدوان "اإلس���رائيلي" على 

القطاع، قبل أسبوع.
وذكرت وس���ائل اعالم محلية، أن الوفد وصل عبر 
حاج���ز "بيت حانون"، وعلى رأس���ه اللواء أحمد عبد 
الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات 

المصرية.

واس���تكمل الوفد لقاءات���ه مع حرك���ة "حماس"، 
لمناقش���ة تثبيت وقف إطالق الن���ار مع االحتالل 

اإلسرائيلي، وملف إعادة إعمار القطاع.
وهذه ثالث زيارة يجريها وفد مصري إلى غزة منذ 
وقف إطالق النار في القط���اع، إذ جرت زيارة أولى 
في 21 أيار/مايو الج���اري، وثانية في 23 من ذات 

الشهر.
وعق���د الوفد المصري في كال الزيارتين لقاءات مع 
حركة "حماس" التي تدير القطاع، وناقشا معا عدة 

ملفات أبرزها تثبيت وقف إطالق النار وإعادة إعمار 
غزة. وتعرض قطاع غزة في العاش���ر من أيار/ مايو 
الجاري لعدوان كبير اس���تمر 11 يوما، استشهد 
خاللها 255 فلس���طينيا معظمه���م من األطفال 
والنساء والشيوخ، وأصيب أكثر من 1600 آخرين.

في المقابل، ردت المقاومة الفلس���طينية بإطالق 
مئات الصواريخ على المدن والبلدات اإلسرائيلية، 
ما أس���فر عن مقت���ل 13 "إس���رائيليا" على األقل 

وإصابة المئات.

الزيارة الثالثة خالل أسبوع 
وفد أمني مصري يصل غزة لبحث تثبيت التهدئة
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دعـوة عطـاء - �أعمال
بلدية خان يون�س 

ا�سم البلد: فل�سطني
)MDPIIICII( ا�سم امل�سروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية

ا�سم العقد: اإعادة تاأهيل �سوارع بحي الأمل –�سارع املدر�سة رقم 104 – مرحلة 1
MDPIIICII-1521120- 08 :رقم العقد

حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح السلطة الوطنية الفلس���طينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - على 
منحة بقيمة 130 مليون يورو من مجموعة من الشركاء والممولين )البنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية، الحكومة الدنماركية، 
التعاون االلماني )الوكالة األلمانية للدعم الفني والبنك االلماني للتنمية(، الوكالة السويسرية للتنمية، اتحاد البلديات الهولندي، 
االتحاد األوروبي( باإلضافة الى مس���اهمة السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة 
الثانية. وقد حصلت بلدية خان يونس على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ 
مشروع اعادة تأهيل شوارع بحي االمل –شارع المدرسة رقم 104 – مرحلة 1، وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية 

في عمل دفعات تحت العقد رقم )MDPIIICII-1521120-08( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
تدعو بلدية خان يونس المقاولين المؤهلين للتقدم لعطاء مشروع اعادة تأهيل شوارع بحي االمل –شارع المدرسة رقم 

104 – مرحلة 1 فترة تنفيذ األعمال هي 90 يومًا.
1( العطاءات س���تكون عطاءات تنافس���ية محلية )NCB( وحس���ب اآلليات المعتمدة لدى صن���دوق تطوير وإقراض 
البلديات، الشراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء.

2( متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.
3( المقاولون المؤهلون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية خان يونس، قس���م المش���تريات،   هاتف: 
082053054 فاك���س: 082053155، ويمكنهم االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها حس���ب العنوان أدناه وذلك 

ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرًا  من تاريخ 29 /05/ 2021 وحتى تاريخ 28 /06/ 2021م
4( نسخة كاملة من العطاءات باللغة اإلنجليزية يمكن الحصول عليها للمقاولين المهتمين من خالل تقديم طلب خطي على العنوان 
أدناه ومقابل دفع رسم غير مسترد مقداره )100 يورو( وطريقة الدفع من خالل شيك مصدق أو الدفع لحساب بلدية خان يونس )بنك 

فلسطين/فرع خان يونس/حساب رقم 50057(.. نسخ العطاء ستكون متوفرة في بلدية خان يونس على العنوان أدناه.
5( المشروع غير شامل ضريبة القيمة المضافة وعلى المقاولين تقديم أسعارهم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وإحضار فاتورة صفرية .

6( زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة في الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي 
يوم االحد الموافق 20 يونيو2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث إن االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية 

خان يونس، على العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
7( يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية المفعول لمدة 90 يومًا من تاريخ إقفال المناقصة، وجميع العطاءات يجب 

أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )5,000 يورو( سارية المفعول لمدة 120 يومًا من تاريخ إقفال المناقصة.
8( العط���اءات يجب أن تقدم إلى العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 06/28/ 2021 الس���اعة الثانية عش���ر ظهرًا، العطاءات 
االلكترونية غير مقبولة، العطاءات المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور المقاولين 

أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان أدناه، الساعة الثانية عشر ظهرًا، بتاريخ 06/28/ 2021م.
9( العنوان المشار إليه أعاله هو: بلدية خان يونس، المبنى الرئيسي، الطابق االول، الدائرة المالية – قسم المشتريات. 

 بلديـة خان يون�س

Specific Procurement Notice
 Request for Bids Small Works
)One-Envelope Bidding Process(

Municipality of Khan Youins
Country: Palestine – Gaza Strip
Name of Project: Municipal Development Project Third Phase Second Cycle MDPIIICII
Contract Title: Rehabilitation of Streets at Al- Amal Neighborhood - Al Madrasa Street No. -104Stage1
RFB Reference No.: MDPIIICII- 1521120-08 
1. The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority 
)PNA(, has received an initial financing from the World Bank-International Development 
Association )IDA(, PA, KFW, Denmark, SDC, VNG, GIZ and AFD towards the cost of the 3rd 
phase of the Municipal Development Program )MDP3(.  
2. Municipality of Khan Youins now invites sealed Bids from eligible Bidders for Rehabilitation of Streets at Al- Amal  
Neighborhood Al Madrasa Street No. 104 - Stage 1. Bidding will be conducted through national competitive procurement 
using a Request for Bids )RFB( as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 
)“Procurement Regulations”(, and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
3. Interested eligible Bidders may obtain further information from Municipality of Khan 
Youins, procurement & Contracts Department, , Tel: 082053054, Fax: 082053155, and inspect 
the Bidding Documents and inspect the bidding document during office hours at 08:00 am to 
14:00 noon from 29th May. 2021 to 28th June 2021 at the address given below 
4. The submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable 
fee of 100 Euro )€(. The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct deposit to Municipality 
of Khan Youins, account number ) 50057( in Bank of Palestine, Khan Youins Branch.
5. Bids must be delivered to the address below on or before 12:00 - 2021/06/28 noon. Electronic Bidding will not 
be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated 
representatives and anyone who chooses to attend at the address below on 12:00 - 2021/06/28 noon. 
6. Grant is VAT excluded, bidders to price without  VAT.
7. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will be 
held on Sunday; 20June, 2021 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at Municipality 
of Khan Youins at the address given below, after finishing site visit Municipality of Khan 
Youins at the address given below, after finishing site visit .
8. All Bids must be accompanied by a bid security of 5,000 Euro )€( and shall be valid for 120 
days after bid closing date 
The address referred to above is:   Khan Younis City – city Centre - Al Seka St., Municipality of 
Khan Youins, First Floor ,   procurement   Section 

 Khan Younis Municipality

االستقالل/ وكاالت:
ندد حقوقيون باالنتهاكات اإلسرائيلية 
ف����ي األراض����ي الفلس����طينية المحتلة، 
بم����ا في ذلك االضطه����اد ونظام الفصل 

العنصري )األبارتايد(.
ج����اء ذلك ف����ي ن����دوة نظمه����ا المرصد 
األورومتوس����طي لحق����وق اإلنس����ان عبر 
الحقوقيين،  اإلنترنت بمشاركة عدد من 
بينه����م بروفيس����ور "ريتش����ارد فولك"، 
رئي����س مجل����س أمناء األورومتوس����طي 
والمقرر الخاص الس����ابق لألمم المتحدة 
المعن����ي بحال����ة حق����وق اإلنس����ان في 
األراض����ي الفلس����طينية، و"عمر ش����اكر" 
مدي����ر منظمة هيوم����ان رايتس ووتش 
المحتلة  الفلس����طينية  األراض����ي  ف����ي 
و"إس����رائيل" و"مارجري����ت أوكين" عضو 
البرلمان األوربي، و"أحمد الناعوق"مسؤول 

االتصال والمناصرة في األورومتوسطي.
وقال ش����اكر إن "السياس����ات العنصرية 
ض����د  إس����رائيل  تتبعه����ا  الت����ي 
الدولي  للقانون  الفلس����طينيين مخالفة 
الذي  التقري����ر  اإلنس����اني، موضُح����ا أن 
أعدت����ه منظمت����ه كان نت����اج عامين من 

العم����ل المتواصل ولكن����ه أيًضا اعتمد 
على رصد انتهاكات حقوق االنسان في 
إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة 
اإلس����رائيلية منذ  السياس����ات  وتحليل 
أكثر من ثالثة عقود فيما يخص معاملة 
الحكومة اإلس����رائيلية للفلس����طينيين، 
ومراجعة الوثائق وخطابات السياسيين 

اإلسرائيليين".
وكان����ت منظمة "هيومن رايتس ووتش" 
أصدرت الش����هر الماضي تقريًرا مفصاًل 
بين����ت فيه ارت����كاب "إس����رائيل جرائم 
ضد اإلنس����انية، بما في ذلك االضطهاد 
والفصل العنصري ضد الفلس����طينيين 
في كل م����ن مناطق غزة والضفة الغربية 
والق����دس والفلس����طينيين داخل الخط 

األخضر".
وأضاف "ش����اكر" أن الحقيقة على أرض 
الواق����ع تتمثل ف����ي أن هن����اك حكومة 
اإلسرائيلية،  بالس����طات  واحدة، متمثلة 
تخض����ع ش����عبين لس����يطرتها، يتمتع 
ش����عب فيها بكافة الحقوق واالمتيازات 
بينما تحرم الش����عب اآلخ����ر معظم تلك 

الحقوق. 

وأوضح أن "السياسات اإلسرائيلية تعمد 
إلى زيادة مصادرة األراضي الفلسطينية 
الواقع����ة ف����ي الضفة الغربي����ة وضمها 
إلس����رائيل، وحرمان الفلسطينيين منها 
اإلسرائيليين  من  لغيرهم  وتخصيصها 

اليهود".
وأكم����ل: "ف����ي داخ����ل الخ����ط األخضر، 
نهًج����ا  اإلس����رائيلية  الحكوم����ة  تتب����ع 
يهدف لتهويد النق����ب والجليل األعلى 
وه����ي المناط����ق التي يس����كنها أغلبية 

فلسطينيي مناطق ما تسمى بال� 48".
وأض����اف "ش����اكر" أن الضف����ة الغربي����ة 
مختلف����ة  ألش����كال  تتع����رض  كذل����ك 
م����ن االنته����اكات تتمثل ف����ي مصادرة 
على  والتضييق  الفلس����طينية  األراضي 

الفلسطينيين لصالح اإلسرائيليين.
واختت����م كلمت����ه بتوصي����ات للمجتمع 
الدول����ي بض����رورة االعت����راف بخط����ورة 
التي  السياسات اإلس����رائيلية والجرائم 
القوانين  بالعنصرية حس����ب  تتص����ف 
التحقيق  وض����رورة  الدولية،  واألع����راف 
في تل����ك الجرائم الت����ي ارتكبها القادة 
اإلس����رائيليون في المحكم����ة الجنائية 

الدولية والمحاكم المحلية.
وأضاف أنه "يجب على الدول التي تصدر 
الس����الح إلس����رائيل أن تش����ترط عليها 
توقف جرائمها ضد الفلسطينيين قبل 
الحصول على تلك األس����لحة، مؤكًدا على 
مسؤوليتها في أن تعيد تقييم عالقتها 
مع "إس����رائيل" لضمان عدم تورطها في 

تلك الجرائم مع إسرائيل".
ومن جانب����ه أكد فولك أن "هناك العديد 
من التقاري����ر الصادرة عن األمم المتحدة 
ومنظمة "بيتس����ليم" اإلس����رائيلية التي 
اتهمت إسرائيل بممارسة األبارتايد ضد 

الفلسطينيين".
وقال إن "إس����رائيل تتعمد سن قوانين 
عنصرية تضمن تفوق الس����كان اليهود 
وتمنحهم حقوًقا وامتيازات كاملة، بينما 

تحرم الفلسطينيين من تلك الحقوق".
وكان "ريتش����ارد فولك" و"فرجينيا تالي" 
قد أصدرا تقريرًا ف����ي عام 2017 لصالح 
االس����كوا اتهم إس����رائيل فيه بارتكاب 
جريمت����ي األبارتاي����د واالضطه����اد ضد 

الفلسطينيين.
اوكي����ن"  "مارجيري����ت  قال����ت  بدوره����ا 

الس����فارات  إن  األوروبي  البرلم����ان  عضو 
اإلس����رائيلية في دول االتح����اد األوروبي 
إلدان����ة  مح����اوالت  أي  بش����دة  تق����اوم 
بحجة معاداة  اإلس����رائيلية  االنتهاكات 

السامية.
وقال "أحمد الناعوق" مس����ؤول االتصال 
والمناصرة باألورومتوس����طي إن التقارير 
الممارس����ات  أدان����ت  الت����ي  الدولي����ة 
اإلس����رائيلية تبق����ى مهم����ة لماليي����ن 
الفلسطينيين الذين عانوا من االضطهاد 

والعنصرية على مدار عقود من الزمن.
وأضاف: "إس����رائيل ورغ����م إدانتها من 
األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنس����ان 
بع����د كِل من الحروب الس����ابقة على غزة 
التي ارتكبت خاللها جرائم حرب وجرائم 
ضد اإلنس����انية، إال أنه ل����م تتم معاقبة 

القادة اإلسرائيليين أو محاكمتهم".
وخلص����ت الندوة إل����ى الحاج����ة الملحة 
ألن "توقف إس����رائيل كافة الممارسات 
المس����تمرة  واالنته����اكات  العنصري����ة 
لحق����وق اإلنس����ان ضد الفلس����طينيين 
وضرورة محاس����بة القادة اإلس����رائيليين 

على جرائمهم بحق الفلسطينيين".

حقوقيون ينددون بنظام »األبارتايد« واالضطهاد في األراضي الفلسطينية
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دعـوة  لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة �ملغر�قة

)MDPIII-W6( ا�سم امل�سروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة ال�ساد�سة
ا�سم امل�سروع الفرعي: توريد �سوالر لزوم  اآليات  احلركة  و اخلدمات - بلدية  املغراقة  
 MDPIIICII W6 -1224110 -04 :رقم  امل�سروع

تاريخ ا�ستدراج العرو�ض: 2021/05/29م
 1( حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية الفلسطينية 
عل���ى منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد  من  المانحين )البنك الدولي- 
KFW-AFD ( س���يتم تنفيذه���ا  من خ���ال صندوق تطوير وإق���راض الهيئات 
المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ 
مش���اريع خاصة بمراف���ق وخدمات البلدي���ات في قطاع غزة، حي���ث يهدف هذا 
المشروع إلى دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة اآلثار االقتصادية 
لجائحة  ) كوفيد- 19( وذلك من خال تنفيذ مش���اريع كثيفة العمالة لتحسين 

الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2( تدعو بلدية المغراقة الموردين للتقدم الستدراج عروض أسعار مشروع  
/ توريد سوالر لزوم  آليات  الحركة  و الخدمات - لصالح بلدية  المغراقة  .

3(  مدة التوريد  )150 يومًا(.
4( استدراجات عروض األسعار ستكون تسوقًا محليًا و حسب اآلليات المعتمدة 
لدى صندوق تطوير و إقراض البلديات، الشراء حسب إجراءات التسوق المحلي و 
مفتوحة للموردين المؤهلين المحليين و حسب وثائق استدراج عروض األسعار.

5( الم���وردون المعنيون يمكنهم الحص���ول على المعلوم���ات الازمة من بلدية 
المغراقة ، الطابق األرضي - قس���م الهندسة والتنظيم ، المهندس/ سامي صبح 
جوال:)  0599481520-0595203390  (، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية  مساء من تاريخ 2021/05/29 وحتى تاريخ 2021/06/03.
6( ع���روض األس���عار يجب أن تق���دم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 
2021/06/03 م الساعة الثانية عشر ظهرًا، عروض األسعار االلكترونية غير 
مقبولة، عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، وسيتم 
فتح عروض األس���عار بحضور الموردي���ن أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك 

على العنوان أدناه، الساعة الثانية عشر ظهرًا، بتاريخ  2021/06/03.
7( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة وعلى الموردين تقديم أسعارهم 

شاملة ضريبة القيمة المضافة وإحضار خصم مصدر ساري المفعول.
8( العنوان المش���ار إليه أعاه هو:  بلدية المغراقة ، شارع الكوثر ،المبنى 

الرئيسي، الطابق األرضي ،قسم الهندسة والتنظيم .

بلديـة املغراقة 

غزة/ االستقال:
رح���ب "مجلس العاق���ات الدولية – 
فلس���طين" بإق���رار مجل���س النواب 
ضم  بإدان���ة  باإلجم���اع  األيرلن���دي 
فيها  االستيطاني  والنشاط  القدس 
وف���ي الضف���ة الغربي���ة، والتهجير 

القسري للمجتمعات الفلسطينية.
وقال المجلس ف���ي بيان صحفي إن 
القرار هو موقف متقدم يصدر للمرة 
األول���ى من دولة أوروبي���ة، ويعكس 
التغيي���ر ال���ذي فرضته الش���عوب 

الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأش���ار إلى أن الق���رار يؤكد مخالفة 
دولة االحتال للقان���ون الدولي، عبر 
مواصلة سياس���اتها االس���تيطانية 
للس���كان  القس���ري  وتهجيره���ا 
الفلس���طينيين، والت���ي كان آخرها 
تهجير س���كان حي الشيخ جراح في 

القدس.
األوروبية  الدول  المجلس سائر  ودعا 
التخاذ اجراءات مشابهة، خاصة بظل 
جرائم ح���رب االحتال التي ارتكبها 
في عدوانه األخير على قطاع غزة، مما 
االحتال  ي���ردع  قوًيا  يتطلب موقًفا 

عن جرائمه.
ورحب���ت حرك���ة "حم���اس" الجمعة، 

بتبن���ي مجل���س الن���واب اإليرلندي 
باإلجماع قراًرا يدي���ن ضم االحتال 
الفلسطينية  األراضي  "اإلسرائيلي" 
الغربي���ة  والضف���ة  الق���دس  ف���ي 
المحتلتي���ن، والتهجي���ر القس���ري 

للمجتمعات الفلسطينية.
الدولية في  العاق���ات  وقال مكتب 

الحرك���ة، ف���ي تصري���ح صحفي إن 
القرار "يمثل موقف���ًا متقدًما لصالح 
النضال الفلسطيني من أجل الحرية 
واالستقال، ويصدر للمرة األولى من 
الوضوح  أوروبي���ة بهذا  برلمان دولة 

والقوة".
وأوضح���ت أن الق���رار "أك���د مخالفة 

والقرارات  للقواني���ن  االحتال  دولة 
والمواثي���ق الدولي���ة، عب���ر مواصلة 
سياساتها االستيطانية وتهجيرها 
الفلس���طينيين،  للسكان  القس���ري 
والتي كان آخرها تهجير سكان حي 

الشيخ جراح في القدس".
ودعت "حم���اس" س���ائر البرلمانات 

األوروبي���ة التخاذ قرارات مش���ابهة، 
الدول���ي، خاصة  بالقان���ون  التزام���ا 
في ظل جرائم ح���رب االحتال التي 
ارتكبها في عدوانه األخير على قطاع 
غ���زة، ما يتطل���ب موقًف���ا قوًيا يردع 
االحتال عن جرائمه، ألن البديل هو 

الفوضى وشريعة الغاب.
وأكدت "حماس" أن "أي اس���تقرار أو 
ازدهار لن يتحقق هنا أو في اإلقليم 
طالما اس���تمر احتال أرضنا، وطالما 
يتمتع هذا الكي���ان بحصانة مطلقة 
ف���ي ارت���كاب جرائم���ه وانتهاك���ه 

للقانون والشرعية الدولية".
وكان مجل����س الن����واب األيرلندي قد 
وأحزاب  )المعارض����ة  باإلجم����اع  أق����ر 
الحكوم����ة(، ما تقدم به ح����راك حزب 
الش����ين في����ن، بإدانة ض����م القدس 
والنش����اط االس����تيطاني فيه����ا وفي 
الضف����ة الغربية، والتهجير القس����ري 
للمجتمعات الفلسطينية في األراضي 
المحتل����ة، مؤكًدا أن هذه النش����اطات 

االسرائيلية قرارات غير قانونية.
وتعتب���ر ايرلن���دا الدول���ة األوروبية 
األول���ى التي تتخذ مثل ه���ذا القرار 
وتس���عى إلى أن تتخ���ذه عدة دول 

أوروبية.

ترحيب فلسطيني باعتماد البرلمان اإليرلندي قرارًا يدين االحتالل

الداخل المحتل/ االستقال:
اعتقلت ق���وات االحت���ال "اإلس���رائيلي", الجمعة، 70 
مواطنا فلس���طينيا من مختلف الم���دن والقرى بالداخل 

الفلسطيني المحتل، خال ال� 24 ساعة الماضية.
ونقل موقع )0404( اإلخباري العبري، عن متحدث باس���م 
ش���رطة االحتال، ادعاءه أن االعتقاالت جرت في إطار ما 
تسمى عملية "القانون والنظام" التي أعلنت عنها شرطة 
االحت���ال العتقال مئات الفلس���طينيين ف���ي األراضي 
الفلس���طينية المحتلة عام 48 ، بحجة مش���اركتهم في 
االحتجاج���ات التي ش���هدتها األراضي الفلس���طينية 
المحتل���ة عام 48، ض���د الع���دوان "اإلس���رائيلي" على 

المس���جد األقصى وعلى غزة  واعتداءات المس���توطنين 
على المواطنين الفلسطينيين في الداخل.

وذكر الموقع أن ش���رطة االحتال ق���ررت تمديد الحملة 
ألسبوع آخر للقيام بمزيد من االعتقاالت.

الداخ���ل  ببل���دات  االحتجاج���ات  وتي���رة  وتصاع���دت 
الفلس���طيني، عقب استشهاد الش���اب موسى حسونة 
)31 عام���ا( من الل���د برصاص مس���توطنين، واإلفراج من 
دون قيد أو شرط عن المستوطن مطلق النار الذي وثقته 

الكاميرات.
الش���رطة  اس���تعانت  حس���ونة،  استش���هاد  وعق���ب 
اإلس���رائيلية بنحو 500 مس���توطن مدججين باألسلحة 

لتنفي���ذ هجمات واعتداءات على الع���رب وممتلكاتهم 
ومنازلهم، حيث عاشت العائات العربية أياما من الخطر 
المحدق على حياة األطفال والنساء وكبار السن، وتم نقل 
نموذج عصابات المس���توطنين إلى ياف���ا والرملة وحيفا 

وعكا، حيث قوبل بهبة شعبية عفوية.
وأمام مشهد عصابات المستوطنين في المدن الساحلية 
وكب���رى المدن العربي���ة داخل األراض���ي المحتلة، الذي 
يستحضر مش���اهد النكبة، تنادى الشبان العرب للدفاع 
عن الوج���ود العربي، وقوب���ل ذلك باعتق���االت جماعية 
وتعسفية ألكثر من 1700 مواطن فلسطيني من الداخل 

المحتل، منذ بداية الشهر الجاري.

رام الله/ االستقال:
دخل أربعة أس���رى، الجمعة، أعواما جديدة في س���جون 

االحتال »اإلسرائيلي«.
وقال نادي األس���ير، إن خالد الشاويش من مخيم الفارعة 
جنوب طوب���اس، دخل عامه ال� 15 في األس���ر، وهو أحد 
األسرى القابعين في سجن »عيادة الرملة« منذ اعتقاله، 

كونه من الحاالت الصحية الصعبة في السجون.
ولد األس���ير الش���اويش ف���ي 14 كانون الثان���ي/ يناير 
ع���ام 1971، ودرس في مدارس وكالة غوث وتش���غيل 
الاجئي���ن »األونروا« في المخيم، وه���و متزوج وله أربعة 
أبناء أحدهم نجله قتيبة أمضى في س���جون االحتال 5 

سنوات ونصف.
تعرض األس���ير الشاويش إلصابة بليغة برصاص جيش 
االحتال ع���ام 2001، وأدت إلى إصابته بالش���لل، وبعد 
س���تة أعوام على إصابته اعتقلته قوات االحتال في 28 
أيار/ مايو 2007، وحكمت عليه بالّسجن المؤبد )11( مرة.

ومن���ذ تاريخ اعتقاله حتى الجمعة، يواجه األس���ير خالد 
الش���اويش أوضاعا صحية مزمنة وخطيرة نتجت بشكل 
أس���اس عن إصابته بالرص���اص، وتفاقم���ت مع ظروف 
التحقيق واالعتق���ال، ويقبع منذ اعتقاله بش���كل دائم 
في س���جن »عيادة الرملة«، حيث ال تزال عشرات الشظايا 
في جسده، وإدارة السجون تزوده بمسكنات فيها نسبة 

عالية من المخدر، بس���بب اآلالم الت���ي ترافقه على مدار 
الساعة.

وقبل سنوات سقط األس���ير الشاويش من على كرسيه 
المتحرك، وتسبب ذلك بكس���ر الباتين في يده وفاقم 
بشكل خطير من وضعه الصحي، حيث خضع لعملية في 
مستشفى »سوروكا« العسكري، وبعدها أصيب بتسمم 
في جسده، ومنذ ذلك الوقت ويده معرضه للبتر، وما يزال 
بحاجة إلجراء عملية أخرى حيث تماطل إدارة الس���جون 

في إجرائها لتكلفتها العالية.
لألسير الشاويش شقيق شهيد وهو موسى الشاويش 
ارتق���ى ع���ام 1992، وآخر أس���ير هو ناصر الش���اويش 
ومحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، وشقيق آخر محرر 

وهو محمد الذي قضى في سجون االحتال 11 عاما.
كما دخل األس���ير علي عليان )45 عاما( من رام الله، دخل 
عامه ال�19 في األسر، منذ تاريخ اعتقاله عام 2003، وهو 

محكوم خمس مؤبدات و20 عاما.
وتعرض األس���ير عليان قب���ل اعتقاله للمط���اردة لمدة 
عامين، ولمحاولة اغتيال، وواجه تحقيقا قاس���يا استمر 
أكثر من ش���هر، وتمكنت عائلته من زيارته للمرة األولى 
بعد مرور عام ونصف على اعتقاله، كما أن أحد أش���قائه 

لم يتمكن من زيارته إال بعد أربع سنوات.
فقد األس���ير عليان والده عام 2011، ووالدته عام 2017، 

وحرم���ه االحتال م���ن وداعهما، كما يح���رم المئات من 
األس���رى من وداع أحبة لهم. تمكن خال س���نوات أسره 
من اس���تكمال دراس���ته وحصل على البكالوريوس في 
العاقات الدولية، وهو على وش���ك الحصول على درجة 

الماجستير، ويقبع حاليا في سجن »ريمون«.
ودخل األس���ير تامر الريماوي )40 عاما( من رام الله، عامه 
ال�19 في س���جون االحت���ال »اإلس���رائيلي«، وذلك منذ 

اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسجن 3 مؤبدات.
وتعرض األس���ير الريماوي للمط���اردة لمدة عام ونصف 
قبل اعتقاله، وتعرض لتحقيٍق قاٍس استمر لمدة ثاثة 
أش���هر، وتمّكنت عائلته من زيارت���ه ألول مرة بعد مرور 

عامين على اعتقاله.
وفي ع���ام 2014، أعادته س���لطات االحت���ال للتحقيق 
مجدًدا، وتعرض حينها للتعذيب، وتس���بب له بمشاكل 
صحية، وخال سنوات أس���ره تعرض شقيقاه لاعتقال 

لسنوات، كما أنه فقد والدته العام الماضي.
تمّكن األس���ير الريماوي اليوم من اس���تكمال دراس���ته 
وحص���ل على درج���ة البكالوري���وس، وهو على وش���ك 
الحص���ول على درج���ة الماجس���تير، ويقبع في س���جن 
»ريمون«. كما دخل األسير محمد أحمد كامل زكارنة )47 
عاما( من بل���دة قباطية جنوب جنين، عامه العاش���ر في 

سجون االحتال .

االحتالل يواصل حملة االعتقاالت الواسعة بحق فلسطينيي الداخل المحتل

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون االحتالل
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 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

  املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة تنفيذ حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

اإخطار تنفيذ حكم  �صادر عن دائرة تنفيذ 
حمكمة ال�صجاعية ال�صرعية االبتدائية 

إلى المنفذ ضده : تامر عالء جميل ريشة من غزة وسكان غزة سابقا والمقيم 
حاليا في الضف���ة الغربية والمجهول محل االقام���ة فيها , لقد حكم عليك 
بخمسة وستين دينارًا اردنيًا شهريًا من تاريخ 2021/1/3م نفقة زوجة على 
صفحات القضية التنفيذية 2021/159 لصالح طالبة التنفيذ : زينة معروف 
صالح ابو عاصي من غزة وس���كانها وعلى صفحات القضية اساس 2021/14 
ص���ار عليك خالل اس���بوعين مراجعة دائ���رة التنفيذ بمحكمة الش���جاعية 
الش���رعية وإن لم تحضر او ترس���ل وكي���ال عنك او تقدم معذرة مش���روعة 
ستباشر بحقك االجراءات القانونية حسب االصول . وحرر في 2021/5/25م 

 ماأمور تنفيذ حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
عبد اهلل ح�سن ابو دان

الدوحة/ االستقالل:
قالت مجلة فورين بوليسي )Foreign Policy( إن جيال من 
النشطاء الشباب على جانبي "الخط األخضر" بات اآلن يحمل 
راية الدفاع عن القضية الفلس���طينية بعد أن تخلت عنها 

القيادة الفلسطينية.
ورأت المجلة في تقرير أعدت���ه الصحفية داليا حتوقة، أن 
السلطة الفلسطينية غابت عن المشهد بشكل مخيف في 
وقت كانت فيه "إسرائيل" تقصف قطاع غزة على مدى 11 
يوما، ولم تفعل ش���يًئا س���وى إصدار بيانات إدانة شكلية 
لحملة القصف "اإلسرائيلية" التي تسببت في سقوط عدد 

مهول من القتلى بالقطاع.
وقال���ت إن قادة مدنيين على األرض، أغلبهم من الش���باب 
الفلسطيني، مألوا الفراغ الذي خلفته القيادة الفلسطينية 

التي فقدت البوصلة.
وقد تمكن أولئك القادة، والكالم للمجلة، من تنظيم إضراب 
عام في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة و"إس���رائيل" 
األس���بوع الماضي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 
الفلس���طينية، تكلل بالنجاح حيث تم التقيد به بش���كل 
ص���ارم على جانب���ي الخط األخض���ر، مما ألغى ول���و مؤقتا 
االنقسام الجغرافي والسياسي السائد بين الفلسطينيين 

داخل "إسرائيل" وفي باقي المناطق الفلسطينية.
انق�سام واإحباط

وأش���ار التقرير إلى أن إحباط الفلسطينيين من قيادتهم 
كان قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة قبل األزمة الحالية 
بسبب غياب الديمقراطية في ظل سيطرة "إسرائيل" على 
ش���تى مناحي الحياة اليومية في األراضي الفلس���طينية 

المحتلة، بما في ذلك النظام االنتخابي.
وقال���ت فوري���ن بوليس���ي إن العديد من الفلس���طينيين 

ي���رون أن الس���لطة الفلس���طينية تمنعهم م���ن اختيار 
ممثلي���ن يتحدثون ع���ن احتياجاته���م وتطلعاتهم، وإن 
تأجيل االنتخابات الفلس���طينية -التي كانت مقررة خالل 
ربي���ع وصيف العام الحالي- إلى أجل غير مس���مى من قبل 
الرئيس الفلس���طيني محمود عباس فاقم خيبة األمل بين 
الفلسطينيين، الذين سجلت أعداد غفيرة منهم للتصويت 
في االنتخابات، على الرغم من الش���كوك التي أثيرت حول 

حريتها ونزاهتها.
كما أش���ارت إلى أن الدمار والخوف اللذين خلفتهما الحرب 
اإلس���رائيلية" على قطاع غزة، واألزمات الحالية في القدس 
أنتجت مس���تويات جديدة من الوحدة بين الفلسطينيين، 

الذين تحكمهم قيادة منقس���مة منذ أمد بعيد. فقد أدى 
االنقس���ام بين حركة "فت���ح"، التي تدي���ر الضفة الغربية 
المحتل���ة، وحركة "حماس"، التي تس���يطر عل���ى غزة، إلى 
انقسام الشعب الفلس���طيني جغرافيا وسياسيا، بحسب 

تقرير المجلة.
وقالت المجلة إن القدس الشرقية، التي احتلتها "إسرائيل" 
في حرب 1967 وتس���يطر عليها منذ ذل���ك الحين، ُتركت 
من دون تمثيل سياس���ي، في حين تعي���ش غزة معزولة 
تحت وط���أة الحصار المفروض عليها منذ ع���ام 2007، أما 
المواطنون الفلسطينيون في "إسرائيل" فهم عالقون بين 
السعي لتمثيل األحزاب العربية التقليدية والمشاركة في 

نظام سياسي "إس���رائيلي" يرفض التعامل معهم بمبدأ 
المساواة.

ق�سية جامعة
وتقول فورين بوليس���ي إن الفلسطينيين رغم كل ما سبق 
نظموا مظاهرات األس���بوع الماضي بوصفهم شعبا واحدا 
عل���ى جانبي "الخ���ط األخضر"، لقد وحدته���م قضية حي 
الش���يخ جراح، الذي أصبح رمزًا للنضال المشترك واستطاع 
التغل���ب على الخالف���ات التقليدية بي���ن الفصائل، وفقا 
لتقرير المجلة. وأش���ارت إلى أن الش���باب الفلسطينيين، 
الذين ال يجمعهم توجه سياسي معين، استخدموا وسائل 
التواصل االجتماعي للتوعية بش���أن الحرب "اإلسرائيلية" 
على غزة، والطرد الوش���يك إلخوانهم الفلس���طينيين في 

"القدس الشرقية".
وقالت إن���ه على الرغم م���ن حرمانهم من المش���اركة في 
االنتخابات الفلسطينية، واضطهادهم من قبل قوات األمن 
"اإلس���رائيلية" وأحياًنا الفلس���طينية، فإن هؤالء الشباب 
الفلسطينيين ما زالوا ينظمون حمالت ميدانية، وقد أنشأوا 
مجموع���ات دعم ف���ي أماكن من بينها حي الش���يخ جراح، 
وحضروا جلس���ات المحكمة اإلسرائيلية المتعلقة بقضية 

الحي المهدد سكانه الفلسطينيون بالطرد.
كما اس���تطاعوا إس���ماع صوتهم من خ���الل االحتجاجات 
والتحدث إلى وس���ائل اإلعالم، ونجح���وا في إعادة القضية 

الفلسطينية إلى صدارة القضايا السياسية.
وختم���ت المجل���ة تقريرها برأي راش���د الخال���دي، المؤرخ 
واألستاذ بجامعة كولومبيا، الذي قال إن "من يّدعون أنهم 
قادة للشعب الفلسطيني فش���لوا في وضع إستراتيجية 
وطنية" وإن "قيادة فلس���طين اآلن ه���ي المجتمع المدني 

الفلسطيني".

»فورين بوليسي«: جيل جديد من الشباب يعيد القضية الفلسطينية للصدارة

غزة/ االستقالل
أعلن����ت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش����غيل 
الالجئي����ن الفلس����طينيين "أون����روا"، الجمعة، 
عن تقدي����م إيطاليا تبرعا بمبل����غ 6.8 ماليين 
يورو )7.98 ماليي����ن دوالر( دعما لبرامج الوكالة 

األساسية.
وقال����ت "أونروا"، في بي����ان،  "إن هذا الدعم من 
إيطاليا س����يكون له أثر إيجابي مباشر على رفاه 
بعض من أكثر األشخاص المعرضين للمخاطر 

في الشرق األوسط".
ونقلت ع����ن القنصل العام اإليطالي في مدينة 
القدس المحتلة، جيوس����يبي فيديل بأن "هذا 
التب����رع يعكس االلتزام الراس����خ إليطاليا بدعم 
األونروا في تقديم خدم����ات الصحة والتعليم 
الفلسطينيين  والخدمات االجتماعية لالجئين 

في الشرق األوسط".
وأش����اد بجهود ال����� "أونروا" ف����ي تقديم الدعم 
الطارئ للفلس����طينيين األش����د تأث����را بالجولة 
األخي����رة من اس����تئناف العملي����ات العدائية 
في قط����اع غزة، قائال: "وتظه����ر مرة أخرى مدى 
أهمية وجود األونروا عل����ى األرض للوصول إلى 

األشخاص األشد احتياجا".
بدوره، أع����رب مدير الش����راكات بالوكالة في ال� 
"أونروا" مارك الس����واوي، عن شكره لهذا التبرع 
بالقول: "نحن ممتنون للغاية لش����عب وحكومة 
إيطاليا على هذا التبرع الس����خي الذي يأتي في 
وقته وف����ي حين أن األون����روا تعمل في خضم 
ظروف مالية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 
والعمليات العدائية الدراماتيكية األخيرة في 

األراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "هذا التبرع المناس����ب زمنيا سيساعد 
األونروا على مواصلة تقديم الخدمات األساسية 
لالجئي فلس����طين في المنطق����ة، بما في ذلك 
التعليم والرعاية الصحي����ة واإلغاثة والخدمات 

االجتماعية".
وأش����ار إلى أن الحكومة اإليطالية، كانت داعما 
طويل األمد وشريكا استراتيجيا لألونروا، الفتا 
إلى أنه في عام 2020، تبرعت إيطاليا بأكثر من 
15 ملي����ون يورو، والتي لعبت دورا حاس����ما في 

وقت واجهت األونروا فيه أزمة وجودية.
وتعرض قطاع غزة في العاش����ر م����ن أيار/ مايو 
الجاري لعدوان كبير استمر 11 يوما استشهد 
خاللها 255 فلس����طينيا معظمهم من األطفال 
والنس����اء والش����يوخ، وأصيب أكث����ر من 1600 

آخرين.

إيطاليا تتبرع لـ »أونروا« بـ 6.8 ماليين يورو لدعم برامج »أونروا«

القدس المحتلة/ االستقالل:
تبقت خمسة أيام حاس���مة أمام رئيس حزب 
"هناك مستقبل" يائير لبيد لتشكيل الحكومة 
اإلس���رائيلية، قب���ل أن يعي���د التفويض إلى 
"الكنيست"، التي س���تمرره ألي عضو يحصل 

على دعم 61 من األعضاء.
وش���هدت األي���ام األخيرة، مح���اوالت حثيثة 
من "معس���كر التغيير" برئاسة لبيد لتشكيل 
الحكوم���ة وإزاح���ة رئي���س ال���وزراء بنيامين 
نتنياهو عن المش���هد السياسي، لكن فرص 
النج���اح ال ت���زال ضئيل���ة، وس���ط ترجيحات 
بالذهاب إلى انتخابات خامس���ة في تش���رين 

أول/ أكتوبر المقبل.
ويح���اول "معس���كر التغيير" تمرير مش���روع 
قانون ينص على حل الكنيس���ت، إذا ما تبين 

أنه ال أمل في تشكيل ائتالف حكومي، بهدف 
من���ع محاولة متوقعة من نتنياهو لتش���كيل 
حكومة يمينية بعد نقل التفويض للكنيست.

وتوجه ممثلون عن لبيد إل���ى حزب "الليكود" 
ومقربين من نتنياه���و، وعرضوا عليهم دعم 
مشروع قانون حل الكنيست، ما يتيح التنسيق 
الختيار موعد مناس���ب ل���كال الجانبين إلجراء 
االنتخاب���ات المقبل���ة، إال أن "الليكود" رفض 
المقترح ويعتزم الش���روع ف���ي محاولة أخيرة 
لتش���كيل حكومة يمينية ف���ور انتهاء مهلة 

تفويض لبيد في الثالث من حزيران المقبل.
واجتمع لبيد، ليل���ة الخميس، مع رئيس حزب 
"يمينا" نفتالي بينت، في أول لقاء بينهما منذ 
بدء العدوان اإلس���رائيلي عل���ى قطاع غزة في 
وقت س���ابق من هذا الشهر، دون أن يرشح أي 

تعليق علني عن المحادثات بين الجانبين.
وتتض���اءل فرص نجاح المحادثات بين "لبيد" 
و"بين���ت" لتش���كيل حكومة يتناوب���ان على 
رئاستها، في ظل رغبة الشخصية الثانية في 
حزب "يمينا" أييليت شاكيد بتشكيل حكومة 

يمينية.
في الوقت ذات���ه، تتواص���ل المحادثات بين 
"يمينا" و"الليكود"، على الرغم من إعالن بينت 
بأن���ه يرفض التف���اوض فيما يتع���رض إلى 
هجوم متواصل من معسكر اليمين ومقربين 

من نتنياهو.
كما عقد لبيد جولة محادثات جديدة مع رئيس 
ح���زب "أمل جديد" جدعون س���اعر، وأعلنا في 
بيان مش���ترك عن "تحقيق تق���دم والتوصل 
إلى بعض االتفاقات"، مع التأكيد على تواصل 

المحادث���ات بينهما في األيام المقبلة بهدف 
تشكيل الحكومة.

وكان لبي���د قد توص���ل في وقت س���ابق إلى 
اتفاق مع حزبي "ميرتس" و"إس���رائيل بيتنا"، 
كما التقى حزبه بممثلي حزبي "العمل" و"أزرق 

أبيض".
وتعقيبا عل���ى المأزق السياس���ي الراهن في 
إس���رائيل، قال رئي���س القائمة المش���تركة 
النائب أيمن عودة إن أزمة الحكم في إسرائيل 
بنيوية نتيجة عدة أمور منها مواصلة االحتالل 
وع���دم ش���رعية المواطنين الع���رب والصراع 
العلماني الدين���ي والرؤية االقتصادية، وهذه 
الصراعات تجعل صعوبة بالغة في تش���كيل 

حكومة".
وأضاف في تصريح���ات صحيفة صباح أمس 

الجمعة، "األمر المؤكد أن هذه األزمة سترافقنا 
حتى إذا لم تتشكل حكومة وذهبنا النتخابات 
خامسة أو إذا تش���كلت حكومة غير منسجمة 

سرعان ما ستسقط".
وتابع عودة: "كلما اقتربنا من نهاية التكليف 
فإن األحزاب التي س���تذهب إل���ى انتخابات 
س���تظهر قوتها علًما أنه بات واضحا ضعف 
س���اعر وبينت، وأنهما مهزوم���ان ويمكن أن 

يشدا الحبل حتى آخر يوم".
وش���كك عودة في إمكانية تش���كيل حكومة 
"التغيي���ر"، ألن أعضاء حزب���ي "يمينا" و"أمل 

جديد" غير جاهزين للتحالف.
وقال: "اليوم األخير س���يكون دراماتيكيا وكل 
االحتم���االت مفتوح���ة وإن كن���ت أرّج���ح أننا 
ذاهبون النتخابات عامة حاسمة بداية أكتوبر".

»إسرائيل« على أعتاب »انتخابات خامسة« في ظل تعقد المشهد السياسي
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ما يجري اآلن في فلس���طين، بالرغم من قس���اوة 
المش���اهد اآلتية م���ن هناك والتدمي���ر والقتل 
َدي���ن لألطفال والنس���اء  الممنهجي���ن والمتعمَّ
والش���يوخ، يبّش���ر بإمكان تحري���ر األرض، كل 
رته المقاومة  األرض. االنتصار األخير، الذي س���طَّ
في فلسطين المحتلة، قلب المعايير والمفاهيم 
»الفكري���ة والتاريخي���ة«، على مس���توى »الوعي 
الجمعي« ل���دى »المجتمع الصهيوني والمجتمع 
العربي« داخل الكيان و«خارجه«. فما عملت عليه 
دوائر التأثير ومراكز الدراسات التابعة للموساد 
الصهيون���ي، ط���وال 73 عامًا م���ن تزوير للوعي 
الجمع���ي، وتكري���س مفهوم الهزيم���ة داخل 
»المجتمع العربي«، انقلَب رأسًا على عقب. وهذا 
ما تحدثت عنه مجموعة كبيرة من نخبة المجتمع 
الصهيون���ي، والت���ي كانت ضمن ف���رق العمل 
والتخطيط في القيادات الصهيونية المتالحقة 
على مر العقود الس���بعة الماضية. وللداللة على 

ذلك، أذكر هنا بعض ما قالوه:
� جدعون ليفي )صهيوني يساري( قال: »يأتوننا 
م���ن تحت األرض وعبر األنفاق، حتى أثخنوا فينا 
قت���اًل. حاربناهم بالعقول، فإْذ بهم يس���تولون 
على القمر الصناعّي عام���وس، وُيدخلون الرعَب 

 بيت في »إسرائيل«.
َّ

الى كل
»الش���اباك«  )رئي���س  ديس���كين  يوفاي���ل   �
الس���ابق(: »ال أدري: هل هي نهاي���ة البداية، أم 
بداية النهاية؟ نحن، لس���نا فقط فاس���دين، بل 

نون أيضًا«. متعفِّ
� رون���ي دانيي���ل )محلل عس���كري(: »أنا لس���ت 
مطمئنًا إلى أن أوالدي س���يكون لهم مس���تقبل 
في ه���ذه »الدولة«. وال أظن أنهم س���يبقون في 

هذا البلد«.
� مئير داغان )رئيس جهاز الموس���اد العاش���ر(: 
»إنني أشعر بخطر على ضياع الحلم الصهيوني«.

� أدليت وايزمان )أستاذة تاريخ(: »لقد خدعتمونا. 
أنت���م َكَذبة ي���ا قادة »إس���رائيل«. »إس���رائيل« 
تحترق، وصواريخ غزة تنهمر على كل »إسرائيل« 
كالمطر. أنتم تكذبون، ف�«إس���رائيل« تذهب من 
هزيمة إلى هزيمة، منذ حرب تموز/يوليو 2006 

)لبنان( لغاية اآلن«.
ه���ذه عّينة من نخبة متنّوعة من المجتمع داخل 
الكي���ان الصهيوني المصطَن���ع، تدل على أن ما 
قامت ب���ه المقاومة الفلس���طينية، ف���ي الدفاع 
عن المس���جد األقص���ى وحّي الش���يخ جّراح في 
القدس المحتلة، عكَس صورة الوعي، وأّثر س���لبًا 

في الصهاينة لمصلحة الفلس���طينيين، وأثبت 
أن ما كان���وا يخّططون له ويقوم���ون به، إللحاق 
الهزيمة النفس���ية داخل المجتمع العربي، بات 
مرضًا نفس���يًا يعانون بس���ببه هم أنفس���هم. 
الجريئة  ف���ي عملياته���ا  المقاوم���ة،  وأثبت���ت 
وتضحياتها، أنها تنتهج النهج الحق والمس���ار 
الصحي���ح، بعيدًا عن خي���ارات »منظمة التحرير 
الفلس���طينية«، وخيارات »أوس���لو«، التي جلبت 

الخراب للفلسطينيين، في الداخل والشتات.
فما عملت عليه القيادة الصهيونية، منذ نش���وء 
الكيان حتى اآلن، من تزوير للحقائق التاريخية، 
وعبر مزاعمه���ا التلمودية الكاذبة، اس���تطاعت 
المقاومة توجيه ضربة قاصمة له، قلبت المشهد 
رأس���ًا على عقب، وجعلت كل الجهد الذي قام به 
المخططون والمؤسس���ون للكي���ان يضيع هباء. 
فأصبح���ت غزة المحاص���رة تدافع ع���ن القدس 
المحتل���ة وأهالي الضفة الغربية وفلس���طينيي 
د مس���ار األح���داث األخيرة  ال���� 48، بع���د أن وحَّ
الجه���ود الفلس���طينية في الدف���اع والمقاومة 
الشرس���ة بالصواريخ، وآخرها اإلضراب الذي شّل 
الكي���ان العبري، من البحر ال���ى النهر. وبرهن أن 
اإلرادة الموحدة للش���عب الفلسطيني تستطيع 

أن تصفع كل جبروت الصهاينة، وتهزمه داخل 
الوطن المحتل.

ماذا يعني أن ينتفض فلسطينيو ال� 48، ويؤازروا 
إخوتهم في القدس المحتلة والضفة وغزة، في 
معركتهم ضد االحتالل الذي عمل، منذ نش���وء 
الكيان، عل���ى تغيير مفاهي���م االنتماء الوطني 
األصلي لهم، وأس���بغ عليهم صف���ات »الوطنية 
ف���ة اإلس���رائيلية«، م���ن خ���الل تزويدهم  المزيَّ
بجوازات السفر »اإلسرائيلية«، وغسل أدمغتهم 
 ،)NGO’s( « من خالل »منظمات المجتمع المدني
لة م���ن الواليات المتحدة األميركية وأوروبا  المموَّ
والقي���ادة الصهيونية، بهدف قل���ب الحقائق 
ِعب على وَت���ر »االنتماء« الواحد  التاريخي���ة، واللَّ
إلى جغرافيا مس���لوبة منهم أصاًل، واش���راكهم 
في مجتمع واحد مع مستوطنين، عملت القيادة 
الصهيوني���ة عل���ى جلبهم من أصق���اع األرض 
لجمعهم في فلس���طين المحتل���ة، وإعطائهم 
األرض  بأصح���اب  تجمعه���م  واح���دة  هوي���ًة 

فة. األصليين، وفق أسس صهيونية مزيَّ
إن انتفاض���ة فلس���طينيي ال� 48 ت���دّل على أن 
ما س���عت »إس���رائيل«، منذ عقود، لترسيخه من 
فة عملت عل���ى زرعها في عقول  »مفاهي���م« مزيَّ

الفلس���طينيين، ذه���َب أدراج الري���اح. وأعادت 
الوع���ي الحقيقي لالنتم���اء الوطني  االنتفاضة 
العربي لفلس���طينيي ال���� 48. فالوحدة الوطنية 
الفلس���طينية أكثر م���ا يخيف قي���ادة الكيان 
الصهيون���ي. وعندم���ا تدافع غزة ع���ن القدس 
وأراضي ال���� 48 والضفة الغربي���ة، فهذا يعني 
أ، وأنها من البحر 

َّ
أن فلس���طين واحدة وال تتج���ز

إلى النهر، في حدوده���ا التاريخية، وليس وفق 
تقسيمات »أوسلو« وغيرها من اتفاقيات العار.

ما يجري اآلن في فلس���طين، بالرغم من قس���اوة 
المش���اهد اآلتية م���ن هناك والتدمي���ر والقتل 
َدي���ن لألطفال والنس���اء  الممنهجي���ن والمتعمَّ
والشيوخ، يبشر بإمكان تحرير األرض، كل األرض، 
وُيْثب���ت حدوث ذلك. وهذا ليس رأيي أنا، بل آراء 
»نخبة المجتمع الصهيوني«، التي سبقتني في 
خت للهزائم المتتالية التي لحقت  قول هذا، وأرَّ
به���م، بدءًا من تحرير الجن���وب اللبناني في عام 
2000، م���رورًا بحرب تموز/يولي���و على لبنان عام 
2006 وانتصار غزة ع���ام 2014. وجاءت الوقائع 
األخيرة في فلس���طين المحتلة لُتْثبَت ذلك حقًا، 
وتجعل ما كان مستحياًل فيما مضى ممكنًا اآلن، 

بحول الله وقوته تعالى.

تعاني مدينة القدس المحتلة من السياس���ة االسرائيلية بالتوسع 
االس���تيطاني وخاصة داخل البل���دة القديمة م���ن المدينة حيث 
إن االس���تيطان به���ا يعتبر جزءا أساس���يًا ومركزيا م���ن المخطط 
اإلس���رائيلي الج���اري منذ عام 1967 للس���يطرة عليه���ا واعتبارها 
عاصمة أبدية وموحدة إلس���رائيل ولمنع إعادة تقسيمها، وبالتالي 
عدم تمكين الش���عب الفلس���طيني من تحقيق حلمه الوطني في 

جعلها عاصمة لدولته العتيدة.
ومن أجل تحقيق هدفها االس���تراتيجي هذا دأبت إسرائيل وعلى 
امتداد س���نوات االحتالل على خلق أغلبية يهودية داخل القدس 
بش���قيها الش���رقي والغربي، وعملت على الس���يطرة على الوجود 
الس���كاني الفلس���طيني في المدينة والتحكم ف���ي نموه بحيث ال 

يتجاوز %27 من المجموع السكاني للمدينة )بشقيها(.
م���ن هنا عملت دولة االحتالل على ثالثة محاور، أولها انش���اء حلقة 
المس���تعمرات االستيطانية الخارجية التي تحيط بمدينة القدس 
لمحاصرته���ا وعزلها عن بقي���ة أجزاء الضف���ة الغربية، وتضم 20 
مس���توطنة تش���كل أكثر من %10 من مس���احة الضف���ة الغربية 

وتعتبر جزءا مما يسمى بالقدس الكبرى.
ومن ه���ذه المس���توطنات: معاليه أدوميم ش���رقا، ورام���وت غربًا، 

وجبعات زئيف شماال، وجيلو جنوبا.
المحور الثاني هو إنش���اء الحلقة الداخلية من المس���توطنات التي 
تهدف الى تمزي���ق وعزل التجمعات الفلس���طينية داخل مدينة 
القدس الش���رقية وضرب أي تواصل معماري أو سكاني بها. بحيث 
تصبح مجموعة من االحي���اء الصغيرة المنعزلة بعضها عن بعض، 
فيسهل التحكم بها والس���يطرة عليها، وقد أقيمت المستعمرات 
على أرض بيت حنينا - النبي صموئيل- ش���عفاط - الش���يخ جراح- 
بيت صفافا- وادي الجوز- صور باهر - س���لوان وأم طوبى، ومن هذه 
المس���توطنات »ماونت سكوبيس ورامات اش���كول وشرق تلبيوت 

وعطروت والتلة الفرنسية«.
المحور الثالث هو االس���تيطان داخل البل���دة القديمة وخلق تجمع 
استيطاني يهودي يحيط بالحرم القدسي الشريف وخلق تواصل 
واتصال ما بين هذا التجمع االس���تيطاني وبلدات الطور وس���لوان 
ورأس العامود ومنطقة الجامعة العبرية ومستشفى هداسا وذلك 
من خالل ربط الحي اليهودي وساحة المبكى وباب السلسلة وعقبة 

الخالدية وطريق الواد وطريق الهوسبيس مع تلك المناطق.
هذا وهناك خطة عرفت بخطة األحزمة، أقدمت س���لطات االحتالل 
عل���ى وضعها لمحاص���رة القدس من جميع الجهات وخاصة س���د 
مناف���ذ تواصلها جغرافيًا وديمغرافيًا م���ع الضفة الغربية، لعزلها 

ووضع الفلسطينيين داخلها وخارجها أمام األمر الواقع.

ام���ا البناء في مدين���ة القدس المحتلة فيواج���ه عراقيل كبيرة تم 
وضعها أمام المقدس���يين، من رخص البن���اء والتكاليف الباهظة 
التي تصل إلى 30 ألف دوالر للرخصة الواحدة، باإلضافة إلى الفترة 
التي تستغرقها إصدار رخصة البناء وهو األمر الذي دفع بالسكان 
إلى البناء بدون ترخيص أو الهجرة باتجاه المناطق المحاذية لبلدية 
القدس حيث أس���عار األراضي المعتدلة وس���هولة الحصول على 

رخصة أسهل وأقل تكلفة مما هو موجود داخل حدود البلدية.
من هنا المؤسس���ات الحكومية الفلس���طينية مطالبة بدعم صمود 
المقدسيين في مواجهة هدم البيوت ومصادرة اراضيهم بتقديم 
الدعم الم���ادي لهم الس���تصدار رخص البن���اء، ولحماية األراضي 
بالقدس، بشرائها ولبناء مش���اريع عليها من شأنها تقوية عزيمة 
وصم���ود المواطن المقدس���ي في ارض���ه، خاصة أن االس���تيطان 
او الس���كن في البلدة القديم���ة من القدس هو اس���تيطان ديني 
ايديولوجي سياس���ي مبرمج ومخطط له منذ زمن بعيد، وعبر جميع 

الحكومات التي تعاقبت على هذه الدولة والقادمة.  
والعرب والمس���لمون ش���عوبًا وحكوم���ات مطالبة بالقي���ام بفعل 
حقيقي ببرامج متف���ق عليها لمواجهة المخططات والسياس���ات 
اإلس���رائيلية الرامية لتهويد مدينة الق���دس وبخاصة تلك التي 
تسعى إلى فرض الطرد الصامت للعرب المقدسيين من أراضيهم 
وعقاراته���م ومحاله���م التجاري���ة ومصادرتها لصالح تنش���يط 
وتسمين المس���توطنات وتركيز أكبر عدد من اليهود فيها لفرض 

األمر الواقع الديموغرافي.
ويجب إحياء صندوق دعم القدس وأهلها في مواجهة السياسات 
اإلس���رائيلية، وبالعمل العربي واإلس���المي المش���ترك في الحقل 
الدبلوماس���ي والسياس���ي، واألمم المتحدة والمنظمات المنبثقة 
عنها بتطبي���ق الق���رارات الدولية الخاصة بقضي���ة القدس، وفي 
المقدم���ة منه���ا تلك التي أك���دت على ضرورة إلغاء االس���تيطان 
اإلس���رائيلي في القدس وبطالن���ه، األمر الذي من ش���أنه أن يعزز 
الخطوات لتثبيت المقدس���يين في أرضهم ومحالهم وعقاراتهم، 
وبالتالي تفويت الفرصة على الس���لطات اإلسرائيلية لفرض األمر 

الواقع التهويدي على مدينة القدس.
واألهم فلسطينيا هو وجوب اعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس، 
جراء سياس���ات االحتالل واالجراءات التعسفية بحق المقدسيين 
في المدينة المقدسة، ويتوجب تعزيز دور المؤسسات المقدسية 
وخاص���ة التابع���ة لمنظمة التحري���ر الفلس���طينية والتي صدرت 
بمرسوم رئاس���ي من السيد الرئيس، وتنس���يق العمل السياسي 
للمدينة وفقا لرؤية اس���تراتيجية سياس���ية تس���تند على اساس 
ان القدس منطقة منكوبة من الطراز االول، والبد من رس���م الخطط  

التي من ش���أنها تعزيز صمود المقدس���يين ف���ي القدس بكافة 
االش���كال و االعالن بشكل رسمي وسياسي ومن قبل الجهات ذات 

االختصاص عن قانون العاصمة لدولة فلسطين )القدس(.
اس���رائيل منذ حرب ال�1967 واعالن اس���رائيل بضم مدينة القدس 
الش���رقية اليها واعتباره���ا »العاصمة األبدية إلس���رائيل« عمدت 
س���لطات االحتالل لتهوي���د المدينة وتوطيد الس���يطرة عليها من 
مصادرة األراضي واقامة المس���توطنات، حيث اتبعت استراتيجية 
التهويد العمراني ومصادرة االراضي واس���تخدام اساليب مصادرة 
األراضي المتنوعة، منها مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة األراضي 
ألغراض عسكرية وأمنية، كما هناك مخططات هيكلية تهدف الى 
زيادة عدد الس���كان اليهود عبر التطور االسكاني، وشملت مصادرة 
أراضي القدس الشرقية ومنع توسيع األحياء الفلسطينية وتحويل 
مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها، ناهيك 
عن شراء األراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة 

»هيمنوتا« المسؤولة عن عملية الشراء هذه.
وهناك مس���ألة ازدي���اد ضرائب األرنونا على المقدس���يين وفرض 
اجراءات تعسفية بحقهم الس���تصدار أوامر تراخيص البناء التي 
يتوجب دعمهم ماديا بالدرجة األولى دوليا ومحليا ومن المؤسسات 
الخاصة ورجال األعمال، من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة 
وعدم لجوئهم للنقل الى قرى ضواحي القدس خارج جدار الفصل 

العنصري كبلدة كفرعقب - عناتا - سميراميس... الخ.
على المس���توى التعليم���ي بالق���دس علينا ض���رورة تفعيل دور 
مديرية التربية والتعليم كمرجعية للتعليم، وش���راء واس���تئجار 
أبني���ة الس���تعمالها كمدارس وتفعي���ل المواثي���ق الدولية ذات 
العالق���ة، وتأهيل المعلمين )من خ���الل المديرية( وزيادة الرواتب 
والحوافز وتس���ديد التأمينات اإلجبارية، وعل���ى الصعيد الصحي 
هناك أهمية تعزيز واقع المؤسس���ات الصحية الوطنية من خالل 
تعزيز موازناتها المالية. وزي���ادة عدد العيادات والمراكز الصحية 
ف���ي القدس للزي���ادة الملحوظة في تعداد الس���كان. والعمل على 
فتح مستشفى في البلدة القديمة والتفكير بغيره في باقي أحياء 
القدس وتزويد المراكز الصحية بأجهزة طبية متطورة، وفتح مراكز 

إسعاف أولي في مختلف أحياء المدينة.
أما مؤسس���ات القدس فهي تعاني سياس���ة إغالق المؤسس���ات، 
وتهدف هذه السياس���ة لحرم���ان أهالي القدس م���ن حقهم في 
الخدم���ات االجتماعي���ة واالقتصادي���ة والثقافية الت���ي حرمهم 

االحتالل منها.
 وتلك السياسات غير معزولة عن سياسات االحتالل التي تمارس 
ضد المقدس���يين وتهدف بمجملها لتهوي���د المدينة وتفريغها 

من سكانها ضمن إغالق المؤسسات المقدسية ومصادرة األراضي 
وبناء المستعمرات وهدم المنازل وسحب الهويات وإغالق المدينة 
وعزلها عن باقي أجزاء الوطن من خالل الحواجز العس���كرية وإقامة 
جدار الفص���ل العنصري‹، لذل���ك يتوجب على الس���لطة الوطنية 
الفلسطينية تخصيص مبالغ للحفاظ على هذه المؤسسات واعادة 
افتتاحها، وذلك كي ال يلجأ المواطن المقدس���ي للعمل لدى دولة 
االحتالل، أو كي ال تس���يطر المؤسس���ات األجنبية عل���ى المدينة 

بموجب شروطها الخاصة.
أما أسرى القدس فيتوجب دعمهم ماديا ومعنويا وذلك لما يعانيه 
األسير المقدسي من قوانين جاحفة بحقه، ويتوجب دعم الجرحى 
المقدس���يين بتوفير العالج له���م مجانا داخل الب���الد أو خارجها، 
وال���دول العربية مطالبة اإليفاء بم���ا تعهدت به من التزامات مالية 
لدعم الموازنة الفلس���طينية وفق ق���رارات قمة بيروت لعام 2002، 
والوفاء بش���بكة األمان المالية المقرة في قم���ة بغداد لعام 2012، 
وتفعي���ل عم���ل الصناديق التي أنش���ئت من أج���ل القدس دعمًا 
لصم���ود أهل الق���دس وتثبيتهم في مدينته���م. وهناك أهمية 
إجراء عمليات توأمة بين القدس عاصمة دولة فلس���طين وعواصم 
ومدن الدول العربية لدعم صمود األهل في القدس الش���ريف في 

جميع المجاالت.
الجهات الفلسطينية الرسمية يقع على عاتقها اقرار ضريبة الواحد 
بألف من موظفي القطاع العام )منظمة التحرير والس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية( لصندوق القدس الوطني، واص���دار طابع القدس، 
ودف���ع ضريبة القدس على المعابر بمبلغ محدد وضريبة المعامالت 
المالية والتجارية وضرائب موزاية كمتقطعات من القطاع الخاص 
وادراج القدس بش���كل دائم على جدول اعم���ال اللجنة التنفيذية 
مما ي���ؤدي الى اس���تمرارية اتخاذ اللجن���ة التنفيذي���ة للقرارات 
السياسية واالجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس 

ومتطلباتها.
المجتم���ع الدول���ي مطالب بالضغ���ط على إس���رائيل لوقف النقل 
القسري المهدد للمقدس���يين وتأمين الحماية للفلسطينيين في 
األرض المحتل���ة، ووقف انتهاج سياس���ة التطهي���ر العرقي التي 
تس���تهدف الوجود الفلسطيني في القدس، وتحريك دعاوى امام 
محكم���ة العدل الدولية ولجنة حقوق اإلنس���ان في األمم المتحدة 
لوقف اس���رائيل  تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي 
والمطالب���ة بإلغاء قان���ون المواطن���ة والدخول إلى إس���رائيل، لما 
ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلس���طينيين، وضمان حرية  
الفلس���طينيين في الق���دوم إلى القدس والخ���روج منها، واإلقامة 

والعيش فيها.

المقاومة الفلسطينية تقلب مفاهيم الوعي رأسًا على عقب!

خطط »إسرائيلية« لتمزيق وعزل التجمعات الفلسطينية

بقلم: أكرم بزي

د. حنا عيسى
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غزة/ االستقالل:
تعيش فلس���طين في الوقت الحالي ظروفا صعبة في ظل 
العدوان "اإلسرائيلي" ومحاولة تهجير العديد من سكانها 
في حي الش���يخ جراح وحي سلوان، مما يستدعي التدخل 

الفوري لوقف هذه العمليات العدائية. 
وفي هذا الوقت يلجأ الكثيرون إلى وس���ائل التواصل 
االجتماعي للتح���دث وإلقاء الضوء على الفظائع التي 
يواجهها الفلسطينيون. ومع ذلك، على الرغم من أن 
اآلالف من األشخاص يحاولون اتخاذ موقف للمساعدة 
ف���ي وضع ح���د لجرائ���م الح���رب التي تح���دث ضد 
الفلسطينيين، فهناك أيًضا عالمات تجارية وشركات 

تدعم "إسرائيل".
وف���ي الحقيقة م���ا يتعرض له الفلس���طينيون من جرائم 
حرب "إسرائيلية" مخالف للقانون الدولي واإلنساني، لكن 
هناك العديد من الش���ركات التي ال تزال تقف إلى جانب 
"إسرائيل". وهنا  نذكر 8 شركات أعلنت دعمها ل�"إسرائيل":

Cult Gaia 
بعد إعالنها أن ل�"إس���رائيل" الحق في الدفاع عن نفسها، 
س���ارعت مالك���ة Cult Gaia إل���ى إزالة منش���وراتها على 
Instagram بعد تلقي رد فعل عنيف من الكثيرين الذين 
قالوا إن موقفها مناهض لفلسطين. وقد أدى ذلك إلى قيام 
 Harvey Nicholas مثل ، Cult Gaia بعض المتاجر بإزالة

في الكويت.
كما تس���اهم ش���ركات مث���ل TripAdvisor و Airbnb و 
Booking.com وExpedia في انتهاك حقوق اإلنس���ان 
للفلس���طينيين، وذل���ك ع���ن طري���ق دفع الس���ياحة إلى 

المستوطنات "اإلسرائيلية" غير القانونية.

Motorola Solutions 
وتتمتع ش���ركة موتوروال سوليوشنز اإللكترونية العمالقة 
بعالقات مع "إس���رائيل" منذ عقود، حيث زودت الش���ركة 
"إسرائيل" بمعدات مراقبة ليتم تركيبها في المستوطنات 

اإلسرائيلية غير الشرعية. 

 Motorola Solutions وفي ع���ام 2014، وافقت ش���ركة
على دعم جيش االحتالل بعقد مدته 15 عاًما تتعهد فيه 
بمبل���غ 100 مليون دوالر لتطوير هواتف ذكية مش���فرة. 
كذلك تقوم الشركة بتزويد الشرطة اإلسرائيلية"" بأنظمة 
االتصاالت منذ عام 2010 وُيذكر أنه تم تمديد العقد حتى 

نهاية عام 2021.

�شركة �إنتل 
تهدف شركة إنتل إلى استثمار حوالي 600 مليون دوالر 
في "إسرائيل" ألغراض البحث والتطوير ، باإلضافة إلى 10 
ملي���ارات دوالر في مصنع رقاقات جديد في المس���توطنة 

كريات جات.

Caterpillar
هي ش����ركة تقوم بتصميم، تصنيع، تس����ويق وبيع 
المع����دات الثقيلة والمح����ركات وتبي����ع المنتجات 
المالية والتأمين للعمالء من خالل شبكة من الوكالء 
في جمي����ع أنحاء العالم، وهي أيًضا من  الش����ركات 
المعروفة بعالقاتها مع إس����رائيل. حيث  تستخدم 
إسرائيل معدات وجرافات كاتربيلر لهدم العديد من 
منازل الفلس����طينيين. ليس هذا وحسب، ولكن تم 
اإلبالغ أيًضا عن استخدام معدات كاتربيلر لبناء جدار 

الفصل العنصري في غزة.

من خالل دعمها المتواصل لـ"إسرائيل"
 8 شركات تجارية تساهم في انتهاك حقوق اإلنسان للفلسطينيين

رام الله/ االستقالل:
ق���ال رئيس ال���وزراء محمد اش���تية إن أولويات 
الحكوم���ة حالًي���ا تتمث���ل بتس���ريع وص���ول 
المساعدات اإلغاثية إلى قطاع غزة، وبدء عملية 
اإلعمار وفق آليات جديدة تضمن اتمامها ضمن 
إطار زمني مقبول، وبرنامج للتعافي اإلقتصادي 

والتنمية لمختلف القطاعات فيه.
وأكد اشتية في بيان الجمعة، إن الحكومة ترحب 

ب���كل جهد لمس���اعدة أهلنا بقطاع غزة س���واء 
بتوفير المس���اعدات اإلنس���انية العاجلة أو في 

إعادة إعمار ما دمره العدوان »اإلسرائيلي«.
وش���كر أمي���ر قطر الش���يخ تميم ب���ن حمد آل 
ثاني عل���ى قراره تخصي���ص 500 مليون دوالر 
دعمًا إلعادة إعمار غزة، مش���يدا بجهود الدوحة 
المتواصل���ة من أج���ل تعزيز صمود الش���عب 

الفلسطيني في أرضه.

غزة/ االستقالل:
دعت وزارة الزراعة الفلس���طينية بقطاع غزة، أمس، مزارعي 
االنت���اج النباتي ومس���تلزماتها ومربي الث���روة الحيوانية 
ومس���تلزماتها، وكذلك الصيادين ف���ي محافظات قطاع 
غزة كافة، إل���ى اإلبالغ عن األضرار والخس���ائر التي لحقت 

بأراضيهم وممتلكاتهم الزراعية.
وطالب���ت وزارة الزراع���ة، عب���ر موقعها الرس���مي، بضرورة 
تواص���ل المزارعين والصيادين المتضرري���ن من العدوان 

"االس���رائيلي" األخير مع الجهات المختصة التابعة للوزارة 
حسب كل محافظة.

وأعلم���ت ال���وزارة أن ذلك بمثاب���ة إحصاء أول���ي تقوم به 
مديري���ات الزراع���ة المختلفة، إلى حين انته���اء العدوان، 
حيث سيتم زيارة كل متضرر ميدانيًا لتقييم حجم وقيمة 

األضرار العتمادها وتسجيلها بشكل رسمي.
ونشرت أرقام االشخاص يترتب االتصال عليهم عبر الرابط 

.) 7138=https://moa.gov.ps/?p( هنا

زراعة غزة تدعو المزارعين والصيادين 
المتضررين لإلبالغ عن أضرارهم جراء العدوان 

اشتية: أولويتنا وصول المساعدات 
اإلغاثية وبدء عملية اإلعمار بغزة

طهران/ االستقالل:
قال مسؤول شؤون أوراس���يا في مؤسسة تنمية التجارة 
االيراني���ة، أن المجل���س األعل���ى لالتح���اد االقتص���ادي 
األوراس���ي، أعلن عن قائمة جديدة للدول التي تش���ملها 
تخفيضات جمركية في أوراسيا، وبالتالي تم خفض وإزالة 
عدد من المنافس���ين إليران في هذه السوق، مما يسجل 

مكانة متميزة لصادرات بالدنا في أوراسيا.
ونقال عن منظمة تنمية التج���ارة اإليرانية الخميس، قال 
»إلهام حاج كريمي«: بحسب آخر قرارات المجلس األعلى 
لالتحاد االقتصادي الوروبا وآس���يا )أوراس���يا( في أكتوبر 
2020، واقتراح بعض الدول األعضاء، فأنه تم مراجعة قرار 
التخفيضات الجمركية المش���تركة لالتحاد االقتصادي 

األوراس���ي، والتي هي في الواقع نظام األفضليات العام 
الروس���ي )GSP(، والذي يسري على الدول األعضاء األخرى 
منذ إنشاء االتحاد االقتصاد األوروبي اآلسيوي، وتم تقليل 

عدد الدول المستفيدة من هذا القرار.
وأض���اف: ف���ي هذا الس���ياق ، ت���م ف���ي 5 آذار )مارس( 
2021 إع���داد قائمة جديدة بالدول التي يش���ملها هذه 
التخفيضات الجمركية، وبن���اء على ذلك، تم خفض عدد 
الدول النامية المؤهل���ة للحصول على هذه التخفيضات 
الجمركي���ة من 103 إل���ى 29 ، وعدد البل���دان األقل نموا 

المشمولة بهذا القرار انخفضت من 50 إلى 48 دولة.
وأكد س���كرتير مكتب أوراس���يا، أن النقط���ة المهمة في 
القائم���ة الجدي���دة للبلدان النامية ه���ي نظام تخفيض 

التعرفة الجمركية )خص���م 25 بالمئة( في 74 دولة ، بما 
في ذلك تركيا والصي���ن والهند وكوريا الجنوبية والدول 
العربي���ة في منطقة الخليج الفارس���ي و العراق والبرازيل 
و فيتنام وهونغ كونغ و إندونيس���يا و لبنان و سنغافورة 
و تايالن���د و ماليزيا، والتي يمك���ن أن تنافس منتجاتها 
المنتجات اإليرانية في السوق األوراسي، حيث تم حذفها 
ول���ن تتمتع به���ذا االمتي���از اعتبارا من 5 م���ارس 2021 
فصاعدا. وتابع حاج كريمي: هذا الحدث س���يخلق مكانة 
خاصة في الس���وق األوروبية اآلسيوية إليران، والمنتجات 
اإليرانية الخاضعة لتخفيضات من حيث السعر ستكون 
أكثر تنافسية من بضائع الدول األخرى غير المدرجة في 

هذه القائمة.

االستقالل/ وكاالت:
تراجع���ت بتكوي���ن الجمعة إلى أدنى مس���توى لها هذا 
األس���بوع، مما رفع الخس���ائر الناجمة عن حملة متنامية 
ضده���ا في الصين ومخاوف بيئية إل���ى ما يقرب من 40 

بالمئة منذ بداية الشهر.
وأضافت أكبر العمالت المش���فرة إلى خسائرها السابقة، 
وانخفضت 8.2 بالمئة لتصل إلى 35 ألفا و339 دوالرا، إذ 

ظلت قابعة في نطاق تداول ضيق نس���بيا هذا األسبوع. 
وكانت متراجعة في أحدث تعامالت 6.2 بالمئة.

خس���رت العملة المشفرة 37 بالمئة من قيمتها في مايو 
أيار، وس���يكون هذا أس���وأ أداء ش���هري لها منذ سبتمبر 

2011 إذا استمرت على نفس الوتيرة.
ودفعتها إلى التراجع جهود الصين للقضاء على عمليات 
التعدي���ن اإللكتروني���ة الس���تخراج العمالت المش���فرة 

وتداوله���ا، وذل���ك إلى جان���ب خطوة تس���ال وقف تلقي 
المدفوعات بها على خلفية مخاوف بش���أن اس���تهالك 

الطاقة.
ومع ذلك، حققت بتكوين مكاسب بنحو ثالثة بالمئة هذا 
األس���بوع. ويجري التداول على مدار الس���اعة وطوال أيام 
األس���بوع في أسواق العمالت المش���فرة، ويشيع حدوث 

تقلبات في عطالت نهاية األسبوع.

غزة/ االستقالل:
قال رئيس منظمة الصحة العالمية باألراضي الفلس���طينية، الجمعة، إن األمم 
المتحدة أطلقت نداء عاجال إلغاثة قطاع غزة. وأضاف في تصريح صحفي لقناة 

»الجزيرة«، أن هناك حاجة إلى 11 مليون دوالر لدعم قطاع الصحة في غزة.
وأكد أن الصحة العالمية تس���عى لدعم الخدمات الصحية في غزة واإلبقاء على 

فاعليتها، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إدخال المستلزمات الطبية إلى غزة.

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت أس����عار الذهب الجمعة، إذ ارتفع الدوالر وعوائد سندات الخزانة األمريكية، 
فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات االستهالك الشخصي في الواليات المتحدة 

في وقت الحق من اليوم الستقاء مؤشرات على الضغوط التضخمية.
وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعامالت الفورية 
0.2 بالمئة إل���ى 1891.45 دوالر لألوقية )األونص���ة(. وربح المعدن حوالي 0.6 
بالمئة منذ بداية األسبوع، ويتجه لتسجيل رابع مكاسبه األسبوعية على التوالي.

ونزلت عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.3 بالمئة إلى 1891.60 دوالر.
وقال إدوارد ماير المحلل لدى إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس “كان الذهب 
في موقف دفاعي بعض الش���يء. من الناحية الفنية، كان هناك إفراط ش���ديد 
في الشراء، وعلى جانب أساس���يات السوق، شهد الدوالر تحركا صعوديا كبيرا 

الخميس، وهو ما بدأ في التأثير على الذهب.

األمم المتحدة تطلق نداء عاجال 
إلغاثة القطاع الصحي في غزة

الذهب يتراجع بفعل صعود الدوالر

مستقبل واعد للسلع اإليرانية في االتحاد األوراسي

بتكوين تنخفض 8 % مع اتجاهها إلى تكبد أكبر خسارة شهرية
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بيروت/ االستقالل:
أكد نائ���ب األمين العام لحزب 
الله سماحة الشيخ نعيم صحة 
األمين العام لحزب الله سماحة 
الس���يد حسن نصر الله حفظه 

الله بخير والحمد لله تعالى.
وقال الشيخ قاسم الجمعة في 
مقابلة مع موقع العهد االخباري 
وقد أصابه عارض صحي طارئ 
وكان  الس���ابقة  األي���ام  خالل 
يحتاج إل���ى يومي���ن أو ثالثة 
للش���فاء منه، ولكن ألن محبيه 
ينتظرون كالمه ف���ي 25 أيار، 
فإن عدم اإلطاللة كانت ستثير 
تساؤالت في غير محلها، وكان 
من األفضل أن يطل رغم عدم 
الش���فاء الكامل حت���ى يكون 
إل���ى جان���ب المحبي���ن الذين 
ف���ي هذه  كلماته  ينتظ���رون 
والحساس���ة.  المهمة  المرحلة 
واألمي���ن العام بخير إن ش���اء 

الله.
وح���ول المقاومة في لبنان قال 
ال يحت���اج الحدي���ث ع���ن ردع 
ل�«إسرائيل«  الله  مقاومة حزب 
الكثير من األدل���ة، فخالل 21 
عاًم���ا قام���ت »اس���رائيل« مرة 
واح���دة بعدوان س���نة 2006 

المقاومة  بتوق���ع أن تس���حق 
في لبنان، لكنها فشلت فشاًل 
ذريًعا، ومنذ 15 سنة حتى اآلن 
)منذ 2006 وحت���ى 2021( ما 
تزال »اس���رائيل« مردوعة بكل 
ما للكلمة من معنى، وهذا دليل 
على ما ترك���ه التحرير والنصر 
في عدوان سنة 2006 من آثار 
على »اسرائيل« كي ال تتجرأ أن 
تدخل الى عدوان بأي صورة أو 
ش���كل ألنها تعلم تماًما أن رد 
المقاومة س���يكون قاسًيا جًدا، 

وأساليب  إمكاناتها  أن  خاصة 
عملها تتطور بشكل غير عادي 
خالل الس���نوات السابقة وهي 
اآلن ف���ي وضع أفض���ل بكثير 
مما كانت عليه أثناء التحرير أو 

بعد عدوان 2006.
وأكد الش���يخ قاس���م أن عمل 
»إس���رائيل«  المقاوم���ة ض���د 
ال ينتم���ي ال���ى مذه���ب، إنما 
ينتم���ي إلى عن���وان المقاومة 
الش���ريفة اإلسالمية والوطنية 
وبالتالي  واالنسانية  والقومية 

كل من يحاول أن يدق إسفيًنا 
ف���ي داخل عالق���ات الحركات 
بطريقة  المقاِوم���ة يتص���رف 
عبثي���ة ألن مس���توى التفاعل 
واالندماج ف���ي العمل المقاوم 
ظهر بشكل جلي في المحطات 
آخر  ف���ي  وخاصة  المتع���ددة 
أن مستوى  تبين  محطة حيث 
التفاعل بي���ن المقاومين على 
امت���داد المنطقة ه���و تفاعل 
كبير جًدا ال يلحظ وال يراعي أي 

اعتبار مذهبي أو طائفي.

المقاومة تنتمي إلى اإلنسانية وليست مذهبية
الشيخ قاسم: »إسرائيل« مردوعة بكل ما للكلمة من معنى

االستقالل/ وكاالت:
تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية واإلسالمية واألمريكية 
العاملة ف���ي الواليات المتحدة لتنظيم مظاه���رة "مليونية"، اليوم 

السبت، في العاصمة األمريكية، واشنطن.
وأف���ادت وكال���ة األنباء الفلس���طينية "وف���ا"، صب���اح الجمعة، أن 
المظاهرة س���تجري تحت عنوان "معاقبة وردع إسرائيل"، وتنديدا 
بجرائم جيش االحتالل اإلس���رائيلي المس���تمرة بحق أبناء الشعب 
الفلس���طيني، وآخرها العدوان على قطاع غزة، التي انتهت الجمعة 

الماضية.
وأكدت الوكالة أن تلك المؤسس���ات مس���تمرة في حشد الجماهير 
لهذه المظاهرة المليونية، بعد نجاحها الكبير في حش���د عشرات 
اآلالف خالل المظاهرات التي نظم���ت إبان العدوان على قطاع غزة 
واقتحامات المسجد األقصى، في العديد من المدن األمريكية، أبرزها 

في نيويورك وشيكاغو وديربورن وتكساس وسان فرانسيسكو.
ووجهت المؤسس���ات دعوات عبر مواقع التواصل االجتماعي، ومن 
خالل أعضاء المؤسسات نفسها للمشاركة بقوة في هذه التظاهرة، 
بجانب الناش���طين والمدافعين عن الحق الفلسطيني في المجتمع 

األمريكي .
ونقل���ت الوكال���ة عن لس���ان المهندس مرج���ان أبو محم���ود، أحد 

المنظمين للمظاهرة من والية تكساس:
إن التحضيرات ما زالت مس���تمرة لحش���د أكبر تجمع فلس���طيني 
تشهده العاصمة األمريكية واشنطن لصالح القضية الفلسطينية، 
ومن المتوقع زحف الجاليات الفلسطينية صوب العاصمة واشنطن، 
لتوصيل رس���الة لإلدارة األمريكية بأن القدس والمس���جد األقصى 

خط أحمر لكل العرب والمسلمين.

اليوم.. مظاهرة 
»مليونية« في واشنطن 
تدعو لمعاقبة االحتالل 

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت وزي���رة الخارجي���ة الليبي���ة نجالء 
المنق���وش، الجمع���ة، اتف���اق بالده���ا مع 
االتحاد األوروبي حول الحد من الهجرة غير 
النظامية نحو أوروب���ا، انطالقا من األراضي 

الليبية.
جاء ذلك ف���ي مؤتمر صحف���ي بالعاصمة 
طرابل���س، رفقة مفوض االتح���اد األوروبي 
لسياس���ة الجوار، أوليفر فاريل���ي، ووزيري 
الخارجية اإليطال���ي والمالطي لويجي دي 

مايو وإيفاريست بارتولو.
وقال���ت المنقوش: »اتفقن���ا على أن تأمين 
حدودن���ا الجنوبي���ة ه���و األولوي���ة، ودعم 
االتحاد األوروبي بالموارد والتقنيات وكافة 

السبل المادية والمعنوية«.
وأوضح���ت أن ليبي���ا »تعاني م���ن موضوع 

الهج���رة غي���ر الش���رعية ال���ذي يتطل���ب 
اس���تراتيجية وسياس���ة ش���مولية لهذه 

المشكلة«.
بدوره، ق���ال فاريلي، إن االتح���اد األوروبي 
أرس���ى »أجندة طموحة إلعادة العالقات مع 
جيراننا على ضفاف البحر المتوسط، ونريد 
رؤية ليبيا جزءا من هذه الش���راكة الجديدة 

التي نقدمها لهذه المنطقة«.
وأضاف: »ملتزمون بمساعدة الليبيين لبناء 
مسار السالم والوحدة«، معربا عن استعداد 
االتح���اد »للعمل م���ع ليبيا ف���ي مواجهة 

الهجرة غير الشرعية«.
م���ن جهته، أك���د دي مايو »على مس���اندة 
االتحاد األوروب���ي لليبيا في هذا المس���ار 
والبن���اء  االس���تقرار  إلع���ادة  الصع���ب 

االقتصادي«.

وأردف: »تحدثنا على توطيد هذه الشراكة 
على مستوى الهجرة لمجابهة الهجرة غير 
بإرساء  البحرية  الحدود  الش���رعية ومراقبة 
استراتيجية على المدى القصير والطويل«.

من جانبه، أفاد بارتول���و: »جئنا اليوم بروح 
مس���اندة حكوم���ة الوح���دة الوطنية حتى 
تواجه التحديات الكبيرة من أجل الشعب، 
ومظهر الهجرة غير الشرعية هو جانب من 

هذه التحديات بالمنطقة«.
ولم تذكر الوزيرة الليبية، أو الوفد األوروبي 
الذي يجري زيارة للبالد تستمر يومًا واحدًا، 
تفاصي���ل أكثر عن االتف���اق بين الجانبين 

بملف الهجرة.
وتعتبر ليبي���ا نقطة عبور مهمة إلى أوروبا، 
لطالبي لجوء أفارق���ة يفرون هربًا من الفقر 

والصراعات في بلدانهم.

االستقالل/ وكاالت:
أغلقت إس���تونيا الجمعة، مجالها الجوي أمام الطائرات 
البيالروس���ية بعدما أجبرت بيالروس طائرة ركاب كانت 
تعب���ر مجالها الج���وي على الهبوط في مينس���ك حيث 
اعتقل���ت صحافيًا معارض���ًا لنظام الرئيس ألكس���ندر 

لوكاشنكو كان على متنها.
وقالت الحكومة اإلس���تونية في بي���ان أمس إّنها قّررت 
“منع طائرات بيالروس وتل���ك التي تقلع من هذا البلد، 
م���ن الهبوط في األراضي اإلس���تونية أو اإلقالع منها أو 

التحليق في المجال الجوي اإلستوني”.
وأثارت بيالروس���يا غضبًا دوليًا عارمًا بعد إجبارها طائرة 
تابعة لش���ركة راي���ان إير كانت في رحل���ة من أثينا إلى 
فيلنيوس على الهبوط في مينس���ك العتقال صحافي 

بيالروسي معارض كان على متنها مع رفيقته.
ونقل البي���ان عن رئيس الوزراء اإلس���توني كاجا كاالس 
قوله إّنه “من خالل تحويل مسار… طائرة الركاب واعتقال 
)البيالروس���ية( ورفيقته،  المنتق���د للحكومة  الصحافي 
ارتكب النظام البيالروسي عماًل من أعمال إرهاب الدولة، 

ويجب أن يتحّمل المسؤولية عن هذه األعمال”.
وأثار تحويل مسار الطائرة واعتقال الصحافي المعارض 
روم���ان بروتاس���يفيتش غضب قادة االتح���اد األوروبي 
الذي���ن قّرروا ف���ي اليوم التال���ي حظر المج���ال الجوي 
ومطارات بلدانهم على الطائرات اآلتية من بيالروس���يا 
وأوص���وا ش���ركات الطي���ران األوروبي���ة بتجّن���ب مجال 

بيالروس الجوي.
وأعلن���ت بولن���دا التي تش���ترك في ح���دود طويلة مع 
بيالروس، األربعاء أّن مجالها الجوي مغلق أمام الطائرات 

البيالروسية.

االستقالل/ وكاالت:
اعترفت ألمانيا الجمعة، وللمرة األولى في تاريخها، 
بأّنها ارتكبت “إبادة جماعية” ضّد شعبي الهيريرو 
والناما في ناميبيا خالل استعمارها هذا البلد قبل 
أكثر من قرن، وس���تدفع مساعدات تنموية للدولة 

األفريقية تزيد قيمتها عن مليار يورو.
وق���ال وزير الخارجي���ة األلماني هايك���و ماس في 
بي���ان أمس “اعتبارا من اليوم س���نصّنف رس���ميا 
هذه الحوادث بما هي عليه في منظور اليوم: إبادة 

جماعية”.
ورّح���ب ماس في بيان���ه بتوّصل ألماني���ا وناميبيا 

إلى “اتفاق” بعد مفاوضات ش���اّقة استمّرت أكثر 
من خمس س���نوات وتمحورت حول األحداث التي 
جرت إّبان االحتالل األلمان���ي للبلد اإلفريقي الذي 

استعمرته ألمانيا من 1884 إلى 1915.
وقت���ل المس���تعمرون األلمان عش���رات اآلالف من 
أبناء ش���عبي الهيريرو والناما ف���ي مذابح اعتبرها 
العدي���د من المؤّرخين أول إبادة جماعية في القرن 

العشرين.
وف���ي بيان���ه قال الوزي���ر األلماني إّن���ه “في ضوء 
المسؤولية التاريخية واألخالقية أللمانيا، سنطلب 
الصف���ح من ناميبيا وم���ن أحف���اد الضحايا” على 

“الفظائع” التي ارتكبت في حّقهم.
وأضاف أّنه في “ب���ادرة اعتراف بالمعاناة الهائلة 
الت���ي لحق���ت بالضحايا” ف���إّن ألمانيا س���تدعم 
“إع���ادة اإلعمار والتنمية” ف���ي ناميبيا عبر برنامج 
مالي قيمته 1,1 مليار يورو، مش���ّددًا على أّن هذه 
األموال ليست تعويضات على أساس قانوني وأن 
هذا االعتراف ال يفتح الطريق “ألي طلب تعويض 
قانوني”. وذكرت مصادر مّطلعة على المفاوضات 
التي أفضت إلى هذا االتفاق أن المبلغ سُيدفع على 
مدى ثالثين عامًا وسيستفيد منه في المقام األول 

أحفاد هذين الشعبين.

اتفاق ليبي أوروبي للحد من الهجرة غير النظامية

ألمانيا تعترف بارتكابها »إبادة« في ناميبيا في عهد االستعمار

إستونيا تغلق مجالها الجوي 
أمام الطائرات البيالروسية
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االستقالل/ وكاالت:
للمرة الثالثة في تاريخ مس����ابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، ستجمع المباراة النهائية بين فريقين إنجليزيين 
هما مانشستر سيتي وتشلسي اليوم السبت على ملعب 

دراغاو في مدينة بورتو البرتغالي.
وس����بق ان التقى مانشس����تر يونايتد مع تشلس����ي في 
مواجه����ة انكليزية خالصة ايضا ف����ي نهائي عام 2008 
وانتهت في صال����ح االول بركالت الترجيح، ثم تكرر االمر 
بين ليفربول وتوتنهام عام 2019 وكان الفوز حليف االول 

ايضا بنتيجة 2-صفر.
ويخوض سيتي مباراة القمة للمرة االولى في تاريخه، في 
حين يخوضها تشلس����ي للمرة الثالثة بعد خسارته امام 
يونايتد، ثم تتويجه على حساب بايرن ميونيخ االلماني 

بركالت الترجيح عام 2012.
وخالفا لنهائي العام الماضي بين بايرن ميونيخ االلماني 
وباري����س س����ان جرمان الفرنس����ي )1-صفر( ال����ذي أقيم 
في غياب الجمهور في لش����بونة، أعل����ن االتحاد االوروبي 
)ويفا( بأن 16500 متفرج سيتمكنون من حضور المباراة 

المرتقبة.
وهذا العدد الذي سمحت به السلطات البرتغالية يشكل 

ثلث سعة ملعب “استاديو دو دراغاو”.
وكان “ويف����ا” خص����ص بالفعل س����تة آالف تذكرة لكل 

فريق، أي تشلسي ومانشستر سيتي.
وُتض����اف إلى ذلك الدعوات التقليدي����ة، و”1700 تذكرة 
محجوزة لعامة الناس” والتي “سيتم بيعها على أساس 

أسبقية الحضور”.
وبسبب جائحة كورونا، سُيطلب من المشجعين “تقديم 
دليل عل����ى اختبار كوفيد-19 بنتيجة س����لبية” للدخول 
إلى الملعب، بينما س����يتعين على المشجعين اآلتين من 
الخارج “االمتثال لقيود ومتطلبات الدخول الس����ارية عبر 

الحدود”.
ويقف مانشستر سيتي على بعد خطوة من تحقيق حلم 

مجموعة ابو ظبي المتحدة للتنمية واالستثمار المملوكة 
من الش����يخ منصور ب����ن زايد آل نهيان عل����ى النادي في 
صفقة ق����درت حينها بنحو 360 مليون دوالر أميركي عام 
2008 لشراء الفريق الش����مالي الذي عاش طويال في ظل 
جاره العمالق مانشستر يونايتد، والمليارات التي أنفقت 
من أجل أن يصب����ح النادي من بين كب����ار الدوري الممتاز 

والقارة األوروبية.
كما أن مدربه االس����باني بيب غوارديوال يسعى الى دخول 
ن����ادي المدربين الذين أحرزوا اللقب ثالث مرات الى جانب 
االسكتلندي بوب بايسلي )ليفربول االنكليزي(، وااليطالي 
كارلو انش����يلوتي )مع مي����الن االيطالي ثم ري����ال مدريد 
االسباني(، والفرنسي زين الدين زيدان )ريال مدريد(، علما 

بأن الكاتالوني أحرز لقبيه السابقين في صفوف برشلونة 
عامي 2009 و2001، ومن حينها لم ينجح في بلوغ المباراة 
النهائية بعد ثالثة مواس����م قضاها مع بايرن ميونيخ، ثم 

في مواسمه االولى مع مانشستر سيتي.
وق����ال غوارديوال عن بلوغ فريق����ه النهائي “نحن الفريق 
ذاته تقريبا الذي خرج مبكرا في السنوات السابقة. الفوارق 
والتفاصيل الصغيرة كانت الى جانبنا هذا الموس����م في 

حين لم تكن كذلك في الماضي”.
واعترف المدرب الكاتالون����ي بصعوبة مهمة فريقه امام 

تشلسي بقوله “لم اكن أتوقع منافسا أقوى”.
وكان تشلسي هزم مانشس����تر سيتي مرتين في الفترة 
االخيرة، حيث تفوق عليه في نصف نهائي كأس انكلترا 

1-صفر في 17 نيسان/ابريل، ثم تغلب عليه 2-1 في عقر 
داره في الدوري المحلي في 8 ايار/مايو الحالي لكن بعد ان 

كان سيتي حسم اللقب في صالحه.
ويعتمد غوارديوال عل����ى كوكبة من النجوم بقيادة صانع 
االلع����اب البلجيكي كيفن دي بروي����ن، والجناح الجزائري 
رياض محرز المتألق بشكل الفت هذا الموسم، والمدافع 
البرتغالي روبن دياش القادم اليه هذا الموسم وتوج العب 

العام في انكلترا بحسب استفتاء رابطة الصحافيين.
في المقابل، بنى تشلس����ي س����جال ناصع����ا ايضا منذ أن 
اشتراه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عام 2003، 
فنج����ح في احراز لقب الدوري المحل����ي عام 2005 بقيادة 
المدرب الفذ جوزيه مورينيو بعد صيام دام منذ عام 1955، 
ثم 4 مرات اخرى اعوام 2006 و2010 و2015 و2017، كما 
ت����وج بطال لدوري ابطال اوروبا في ظروف مش����ابهة لهذا 
الموسم عام 2012، ألن مدربه أنذاك االيطالي روبرتو دي 
ماتيو اس����تلم الفريق في منتصف الموس����م تماما مثل 
االلماني توماس توخل الذي حل بدال من اسطورة النادي 

فرانك المبارد مطلع العام الحالي. 
وت����وج الفريق اللندن����ي بالدوري االوروب����ي “يوروبا ليغ” 
مرتين عامي 2013 و2019 في عهد رجل االعمال الروسي.
ويقول توخل الذي خس����ر نهائي الع����ام الماضي عندما 
كان عل����ى رأس الجهاز الفني لباريس س����ان جرمان “لقد 
بلغنا المباراة النهائية وهذا انجاز بحد ذاته. وعندما تصل 
تريد ان تكون في كامل جاهزيتك، لكننا نواجه مانشستر 
س����يتي ومدربه بي����ب غوارديوال الذي يعتب����ر حاليا على 

االرجح االفضل في اوروبا وربما على الصعيد العالمي".
واض����اف “ف����ي كرة القدم كل ش����يء يجوز، وف����ي مباراة 

نهائية أيضا".
وطمأن توخل أنصار الفريق ع����ن الحالة الصحية لحارس 
المرمى الس����نغالي ادوار مندي والعب الوس����ط الفرنسي 
المؤث����ر نغولو كانتي بعد عودتهم����ا الى تمارين الفريق 

االربعاء.

الصدام اإلنجليزي بين مانشستر سيتي وتشلسي يشعل نهائي األبطال في بورتو

االستقالل/ وكاالت:
أعلن نادي يوفنتوس، صباح الجمعة، إقالة مدربه أندريا بيرلو من منصبه.

وقال يوفنتوس في بيان رس���مي »شكًرا أندريا.. هذه هي الكلمات األولى التي 
يجب علينا جميًعا نطقها في نهاية هذه التجربة الخاصة التي نعيشها مًعا«.

وأضاف »قبل بضعة أشهر، بدأ أندريا بيرلو، أحد رموز كرة القدم العالمية، مغامرة 
جديدة على مقاعد بدالء السيدة العجوز، وكانت األولى له كمدرب«.

وتابع »القيام بذلك يتطلب ش���جاعة، خاصة في فترة تتسم بآالف الصعوبات، 
حيث إن وباء كورونا أجبر العالم على إعادة اختراع القواعد الخاصة يوًما بعد يوم«.

وواصل »بيرلو بدأ للتو الخطوات األولى، لكن سيكون لديه بال شك مسيرة رائعة 
كمدرب. إنها مغامرة التحول والس���عي لجلب أفكاره وتجربته كبطل على أرض 

الملعب إلى عالم التدريب«.
وأكم���ل البيان »منذ ذلك الحين، فإن االنتصارات أكث���ر ما يهم في كرة القدم، 
دعونا نتذكرها، في غضون بضعة أشهر قصيرة، حصل يوفنتوس مع بيرلو على 

لقبي السوبر اإليطالي وكأس إيطاليا«.
وأردف »كما حقق كمدرب انتصارات رائعة في أكبر المالعب من س���ان س���يرو 

إلى كامب نو«.

االستقالل/ وكاالت:
تحدث الفرنس���ي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، عن مستقبله 

مع العبي الفريق الملكي.
وأعل���ن ريال مدريد، أم���س الخميس، رحيل زيدان عن تدري���ب الفريق الملكي 

بشكل رسمي، قبل عام واحد من انتهاء عقده.
ووفًقا لشبكة »ديفنسا سنترال« اإلسبانية، فإن زيدان أبلغ العبي ريال مدريد أنه 
سيغادر الميرنجي، ويبحث عن قيادة مشروع آخر على الفور في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة اإلسبانية إلى زيدان قال لالعبين إنه ال ينوي الحصول على إجازة 
لم���دة عام، قبل العودة م���رة أخرى إلى عالم التدريب، كما ش���رح لهم أنه اضطر 
لمغادرة النادي الملكي بسبب الضغوط التي تعرض لها خالل هذا الموسم وعدم 
تحقيقه أي لقب، وأن النادي سيحتاج لثورة عميقة من الصعب عليه القيام بها.

وزعمت العديد من التقارير، أن زيدان مرتبط بتولي المهمة الفنية ليوفنتوس أو 
باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا خالل الموسم المقبل.

يذك���ر أن زيدان رحل عن ريال مدريد عقب موس���م صفري، خس���ر فيه الفريق 
الملكي ألقاب الدوري اإلسباني وكأس الملك والسوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا.

االستقالل/ وكاالت:
بات نادي برشلونة، مهدًدا بخس���ارة خدمات نجمه األرجنتيني ليونيل ميسي 

خالل الموسم المقبل، بسبب بطولة دوري السوبر األوروبي.
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة هذا الصيف، ولم يحسم البرغوث، موقفه من 

التجديد مع البارسا حتى اآلن.
وشارك برشلونة في تأسيس بطولة السوبر ليج مع 11 نادًيا آخر، لكن انسحبت 
9 أندية وعادت إلى بطوالت االتحاد األوروبي، بينما اس���تمر البارسا وريال مدريد 

ويوفنتوس فقط في المسابقة الجديدة.
ووفًقا لبرنامج »الشيرنجيتو«، فإن خوان البورتا، رئيس برشلونة، قلق بشأن مصير 

ميسي مع النادي الكتالوني.
وأش���ار البرنامج اإلسباني إلى أن البورتا لديه عدة مخاوف من حدوث نهاية غير 
سعيدة بين برش���لونة واالتحاد األوروبي بسبب السوبر ليج، وقد ينتج عن ذلك 

انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مجاًنا.
وفت���ح االتحاد األوروبي الباب مؤخًرا أمام اتخاذ إجراءات تأديبية ضد برش���لونة 

وريال مدريد ويوفنتوس، بسبب االستمرار في دوري السوبر األوروبي.
وزعمت تقارير أن عقوبات اليويفا قد تصل إلى اس���تبعاد برش���لونة من دوري 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

السوبر ليج يهدد 
برشلونة بخسارة ميسي

زيدان يخبر العبي ريال 
مدريد بخطوته التالية

يوفنتــوس يعلــن
 إقالــة بيرلــو
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في الصدر خالل قمع االحتالل اإلسرائيلي 
مسيرة س���لمية منددة باالستيطان على 

قمة جبل صبيح في بلدة بيتا.
وأش���ارت إل���ى أن 10 مواطني���ن آخرين 
أصيب���وا بالرص���اص الح���ي، والعش���رات 
باالختن���اق بالغاز المس���يل للدموع خالل 
قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسيرة.

وأدى عشرات المواطنين الصالة على قمة 
الجبل، ونظموا مس���يرة منددة بإقامة بؤرة 

استيطانية هناك.
وكان المس���توطنون حاول���وا إقام���ة بؤرة 
اس���تيطانية على قمة الجب���ل مرات عدة، 
وبفع���ل الهب���ة الش���عبية ألهال���ي قرى 
بيتا، وقبالن، ويتم���ا، كانت تزال، لكن في 
اآلونة األخيرة أقام المستوطنون أكثر من 
عش���رين »كرفانا« تمهيدا لالستيالء على 

قمة الجبل بالكامل.
ونع���ت حركة »حم���اس« عبر س���ماعات 

المساجد في بيتا شهيدها حمايل.
وذكرت مصادر محلية أن الش���هيد أسير 

سابق ويعمل مدرسا للغة العربية.

وفي وقت الحق من مس���اء أمس، شيعت 
جماهير شعبنا، جثمان الشهيد »حمايل« 
إل���ى مثواه األخي���ر في بل���دة بيتا جنوب 

نابلس.
وانطلق موكب التش���ييع الذي شارك فيه 
ممثلون عن الفعاليات الوطنية والرسمية، 
من أمام مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، 
ثم إل���ى بلدة بيتا حي���ث ووري الثرى في 

مقبرة البلدة .
إلى ذلك، أصيب عش���رات الفلسطينيين، 
أم���س، خ���الل تفري���ق ق���وات االحتالل، 
مس���يرات منددة باالس���تيطان ش���مالي 

الضفة الغربية المحتلة.
كما اندلعت مواجه���ات مماثلة في بلدة 
بي���ت دجن ش���رقي نابل���س، وكفر قدوم 
ش���رقي قلقيلية بالضفة، وأسفرت أيضا 
عن وقوع عش���رات اإلصاب���ات باالختناق، 

بحسب شهود عيان.
وينّظم الفلس���طينيون ي���وم الجمعة من 
كل أسبوع، مسيرات مناهضة لالستيطان 
والج���دار الفاصل، ف���ي عدد م���ن القرى 

والبلدات بالضفة الغربية المحتلة.
»إس���رائيلية«  تقدي���رات  وتش���ير 
وفلس���طينية، إلى وجود نح���و 650 ألف 
مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية 
والق���دس المحتل���ة، يس���كنون في 164 

مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
كما أصيب 10 مواطنين، مس���اء الجمعة، 
خ���الل اعت���داء للمس���توطنين وجي���ش 
االحتالل اإلس���رائيلي عل���ى األهالي في 

قرية نعلين غرب رام الله.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة ب���أن مجموعة 
م���ن المس���توطنين هاجم���ت ع���ددا من 
المواطنين في منطقة جبل العالم المهدد 
باالس���تيالء م���ن قبل س���لطات االحتالل، 
ما  والعصي  بالحج���ارة  واعتدت عليه���م 
أدى إلصاب���ة مواطنين بج���روح، أحدهما 
في رأس���ه، إضافة إلى إصابة 8 مواطنين 

باعتداء جيش االحتالل.
وأضافت أن المستوطنين هاجموا الشبان 
الذين توجهوا إلى المنطقة لفالحة األرض 

وتنظيفها من األعشاب الجافة، 

وحض���رت قوة م���ن جيش االحت���الل إلى 
الم���كان، وطلبت م���ن األهال���ي االبتعاد 
عش���رات األمت���ار بداع���ي تقلي���ل فرص 

االحتكاك مع المستوطنين.
وفي السياق، أصيب شاب مساء الجمعة، 
بج���روح في قدمه، بع���د أن أصابته قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي برصاص “التوتو”، 
خ���الل مواجهات ق���رب حاج���ز بيت إيل 
العس���كري اإلس���رائيلي، المق���ام عل���ى 

المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
بعد  الش���اب  االحتالل  ق���وات  واحتجزت 
إصابته إلى أن تس���لمته طواقم اإلسعاف 

ونقلته إلى المستشفى لتلقي العالج.
كم���ا اندلعت مواجهات بي���ن المواطنين 
وقوات االحتالل، مس���اء أمس، في منطقة 

باب الزاوية وسط مدينة الخليل.
وأفاد مراس���لنا، ب���أن المواجهات اندلعت 
بي���ن المواطنين العزل وق���وات االحتالل 
المتمركزة على الحاجز العس���كري المقام 
على مدخل شارع الشهداء، واجتاز الجنود 
واقتحموا  الحاج���ز  بالس���الح  مدججي���ن 

وس���ط المدينة، وأطلق���وا قنابل الصوت 
والغاز المس���يل للدموع صوب المواطنين 
والمح���الت التجارية في باب الزاوية مركز 
مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغالقها، 

ولم يبلغ عن إصابات.
وف���ي ذات الس���ياق، ت���م إح���راق ب���ؤرة 
اس���تيطانية أقيم���ت ف���ي واد قانا على 
أراضي بلدة دير اس���تيا م���ن قبل قطعان 
المس���توطنين الذين يريدون إقامة بؤرة 

للسيطرة على المكان.
ب���دوره ق���ال رئي���س بلدية ديراس���تيا 
س���عيد زيدان: ” خرجت الجمعة، مسيرة 
ش���اركت فيها ثالث بلدات وه���ي قراوة 
بني زي���د وكفر ثلث ودير اس���تيا باتجاه 
البؤرة االس���تيطانية الجدي���دة في خربة 
ش���حادة في واد قانا والمكونة من خمسة 
كرفانات اقامها ما يسمى بشبيبة الجبال 
من المس���توطنين، وتكم���ن خطورة هذه 
البؤرة انها تقط���ع التواصل مع األحواض 
الموجودة، كم���ا انها منطقة رعي للبلدات 

الثالث.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن رئيس وزراء االحتالل "اإلس����رائيلي" بنيامي����ن نتنياهو قبل أيام عن 
نيت����ه تعيين الضابط في جهاز الموس����اد "دافي����د برنيع" بمنصب رئيس 

الجهاز خلًفا للمسؤول الحالي "يوسي كوهن".
وذك����رت القناة "12" العبري����ة، أن "برنيع" )56 عاًما( أب ألربع����ة أبناء، وبدأ 

طريقه باالنخراط في صفوف وحدة هيئة األركان "ساييرت متكال".
وانتق����ل "برنيع" بعدها للعم����ل المدني كخبير اقتص����ادي كبير في بنك 
لالس����تثمار وهو يحمل ش����هادة البكالوريوس في إدارة األعمال والتمويل 

من جامعة نيويورك.
وتجند المذكور في جهاز الموس����اد أواس����ط التس����عينيات، واشترك في 
العديد من العملي����ات الخطيرة، وعمل في جميع المناصب العملياتية إلى 

أن وصل إلى نائب رئيس الموساد الحالي، وفق الصحيفة.
ومن المقرر أن يبدأ "برنيع" مهامه رئيًسا لجهاز الموساد األسبوع المقبل.

وع����ددت القناة أهم مهام رئيس الموس����اد الجديد وه����ي: إحباط مخطط 
النووي اإليراني، ومواجهة تهريب األسلحة في الشرق األوسط، و"اإلرهاب 
العالمي"، ومحاوالت المس بالممثليات اإلسرائيلية في العالم، والتعاون مع 
األجهزة االستخبارية المختلفة في العالم، باإلضافة إلى العالقات مع الدول 

التي ال تربطها عالقات مع "إسرائيل" حتى اآلن.
وقال����ت الصحيفة إن رف����اق "برنيع" الس����ابقين في وحدة هيئ����ة األركان 

يصفونه ب�"رجل ميداني عملياتي من الطراز األول".

يبدأ مهامه األسبوع المقبل

رئيس الموساد الجديد مهتم 
بإحباط مشروع »النووي اإليراني«  رام الله/ االستقالل:

أوصى مش����اركون ف����ي ندوة رقمي����ة نظمها 
معه����د فلس����طين ألبح����اث األم����ن القومي 
بتجدي����د البيعة للمس����جد األقصى كعنوان 
للوحدة الوطنية، وكتجس����يد للفعل النضالي 

ضد االحتالل اإلسرائيلي.
كما أوصت الندوة بعنوان “المسجد األقصى 
عن����وان الوحدة الوطنية”، بمش����اركة العديد 
م����ن المفكرين والسياس����يين والناش����طين 
ع����دم  بض����رورة  والع����رب،  الفلس����طينيين 
استخدام المس����جد االقصى لتحقيق غايات 
سياسية فصائلية، وتعزيز دوره في النضال 
ضد االحتالل، ودعم صمود المقدس����يين في 
الشيخ جراح وس����لوان وباقي مناطق القدس 

المحتلة.
وهدفت الندوة الى تسليط الضوء على أهمية 
الوطنية،  للوحدة  المس����جد األقصى كعنوان 
وكتجس����يد للحال����ة النضالية الفلس����طينية 

لمواجهة االحتالل االسرائيلي.
وأكد نائ����ب مدير المعهد حابس الش����روف 
خ����الل افتتاح����ه الن����دوة أهمي����ة الق����دس 
ف����ي توحي����د كافة فئ����ات وفصائل ش����عبنا 
الفلس����طيني، باعتباره����ا عاصمتن����ا األبدية، 

داعيًا ال����ى أهمية الحفاظ على هوية األقصى 
كهوية جامعة وموح����دة بعيدا عن الدعايات 

السياسية والفصائلية.
من جانبه، وصف نائب سماحة مفتى القدس 
إبراهيم ع����وض الله، ما حدث في خطبة صالة 
الجمعة الماضية في المس����جد االقصى ضد 
سماحة مفتي القدس محمد حسين واالعتداء 
علي����ه من قبل بعض المصليين هو خروج عن 

الصف الوحدوي الوطني.
واعتبر أن ه����ذه األحداث مش����بوهة وتصب 
في صالح االحتالل االس����رائيلي، مش����يرا إلى 
أن المس����جد االقصى ومفتيه والمقدس����يين 
بأكملهم مستمرون في النضال ضد االحتالل، 

ومتمسكون بحماية المقدسات االسالمية.
وفي سياق االنشطة النضالية التي تقوم بها 
الهيئة االسالمية العليا في المسجد االقصى، 
أش����ار المحامي عزام الهشلمون الى استمرار 
قيام الهيئة بالتضامن السياس����ي والمعنوي 

مع الصامدين والمرابطين في الشيخ جراح.
وأدان الهشلمون استخدام ساحات المسجد 
االقص����ى من قب����ل البعض به����دف تحقيق 

االغراض السياسية لبعض الفصائل.
أحم����د  واإلعالم����ي  الكات����ب   أك����د  ب����دوره، 

زكارن����ة، أن القدس تمث����ل الهوية النضالية 
الفلسطيني  لشعبنا  الموحدة  للفلسطينيين 
ف����ي الضفة والقطاع والداخ����ل المحتل ولدى 

فلسطينيي الشتات.
واعتبر زكارنة أن رمزية القدس النضالية في 
الوعي الفلس����طيني هي القادرة على تفعيل 

عملية استنساخ الثورات ضد المحتل.
م����ن جانبه، أك����د رئيس المجل����س الصوفي 
األعلى في األراضي الفلس����طينية عبد الكريم 
نجم، أن الحركة الصوفية تدين أعمال القذف 
والس����ب لرموز العمل الوطني الفلس����طيني 
والشهداء، والتي حدثت في ساحات المسجد 

االقصى.
وأشار نجم الى قيام وفد من الحركة الصوفية 
بزي����ارة تضامنية لس����ماحة مفت����ي القدس 
معتب����را أن الدور الرئيس للمس����جد االقصى 
الى جانب الرمزية الدينية، هو تفعيل الفعل 

النضالي ضد االحتالل.
من ناحيته، ش����دد مدير وح����دة التطرف في 
معهد فلس����طين جمال العبادي على أهمية 
نب����ذ خطاب الكراهية في المس����جد االقصى، 
مؤكدًا أن هذا الخطاب س����يؤدي الى تكريس 

االنقسام وتشتيت الفعل النضالي.

كعنوان للوحدة الوطنية

رام الله: مشاركون يوصون بتجديد البيعة للمسجد األقصى 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت مصادر صحافية إسرائيلية، مساء الجمعة، عن 
حصول تقدم "دراماتيكي" في مساعي تشكيل حكومة 

بديلة لرئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو.
وذك����رت القن����اة "12" العبرية، أن زعيم ح����زب "يمينا" 
نفتالي بينيت وافق عل����ى االنضمام لحكومة ائتالفية 
تضم أحزاب يمينية ووسط ويسارية يتزعمها "بينيت" 
أواًل لعامين، وبعدها سيتس����لم رئاسة الحكومة زعيم 

حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد.
وأوضح����ت القناة أن "بيني����ت" أبلغ "لبي����د" خالل لقاء 
جمع اإلثنين الجمعة بقراره الذهاب معه في تش����كيل 

حكومة "تغيير".

ومن المتوقع اإلعالن رس����ميًا عن نجاح جهود تشكيل 
الحكومة خالل ال�48 ساعة المقبلة.

وأش����ارت القن����اة لوجود عقب����ات قد تطرأ ف����ي اللحظة 
األخيرة، منها حدوث انش����قاق كبير في صفوف حزب 

"يمينا" المحسوب على اليمين بضغط من نتنياهو.
بدوره، عقب نتنياه����و على األنباء قائاًل إن "بينيت" قرر 
الذهاب إلى حكومة يسارية ستكون عاجزة عن مواجهة 
التحديات العس����كرية ومن بينها التصعيد في قطاع 

غزة.
وذك����ر نتنياه����و أن "بيني����ت خ����دع ناخبي����ه وخاض 
االنتخابات على شكل حزب يميني ليغّير جلده بعدها 

ويتحول الى مكون أساسي في حكومة يسارية".

في خطوة مفاجئة

»بينيت« و »لبيد« يتفقان على تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو جنين/ االستقالل:
حّولت س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي، الجمعة، األسير 
غسان عبد الوهاب زغيبي من جنين إلى االعتقال اإلداري.

وأف����اد ذوو األس����ير زغيبي ب����أن االحتالل ح����ّول نجلها 

لالعتقال اإلداري لمدة أربعة ش����هور، ويقبع في س����جن 
مجدو.

وأضاف أن األس����ير زغيب����ي أمضى س����نوات طويلة في 
سجون االحتالل رهن االعتقال اإلداري وأحكام متفاوتة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أطلق مس���توطن، الجمع���ة، النار في الهواء وس���ط بلدة الطور 
بالقدس المحتلة، وأرهب المارة. وقال شهود عيان، إن مستوطن 

من مستوطنة »أوروت« المقامة على أراضي المواطنين عنوة في 
بلدة الطور، الحق عدة شبان عند مفترق الطور الرئيسي، وأطلق 

الرصاص الحي من مسدسه، مهددًا إياهم بقتلهم.

االحتالل يحول أسيرًا من جنين لالعتقال اإلداري

مستوطن يهدد الشبان في الطور 
بالقتل مطلقًا النار بالهواء

�شهيد وع�شرات ..
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االستقالل/ وكاالت:
كش���ف فحص لرفات مدفونة في مقبرة بأحد أق���دم المواقع، التي تبين أدوات 
الحرب بين البش���ر في العالم، أن حياة الش���عوب التي سكنت الضفة الشرقية 
لنهر النيل في شمال السودان منذ نحو 13400 سنة لم تخل من الحروب فيما 

بينها.
وق���ال باحثون إن إعادة فحص الرفات التي اس���ُتخرجت في س���تينيات القرن 
الماض���ي من مقبرة جبل الصحابة يقدم رؤية جديدة للحروب في عصور ما قبل 
التاريخ، بما في ذلك أدلة على حدوث سلسلة مواجهات عنيفة بدال من مواجهة 

واحدة مميتة كما كان ُيعتقد من قبل.
فم���ن بين رفات 61 رجال وامرأة وطفال، ظهرت على 41 منها عالمات على إصابة 
بجرح واحد على األقل، وكان معظمها ناجما عن مقذوفات مثل الرماح والسهام. 
وحملت بعض الرفات دالئل على جروح اندملت مما يشير إلى أن صاحبها أصيب 

في قتال.
وحملت رفات 16 شخصا آثار جراح مندملة وأخرى لم تلتئم، وهو ما يشير إلى أن 

أصحابها نجوا من معركة والقوا حتفهم في أخرى.
وكش���ف الفحص المجهري عن جروح بها ش���ظايا أسلحة حجرية مغروسة في 

العظام، بما يعكس جحيم الحروب منذ األزل.

السودان: مقبرة تظهر 
جحيم الحرب منذ األزل

) APA images (   م�شطافون على �شاطئ بحر مدينة غزة �أم�س

االستقالل/ وكاالت:
ألقت الش����رطة األمريكية القبض على س����ّيدة ثالثينية 
صّبت دلوًا من البنزين على زوجها السّتيني وأشعلت النار 

فيه بسبب كثرة استخدامه لهاتفه الجوال.
وتم إلق����اء القبض عل����ى تيفاني ه����ول )36 عامًا(، التي 
تعيش في مقاطعة أش����تابوال بوالي����ة أوهايو، يوم األحد 
الماضي، بعد أن اتصل أحد جيرانها بالشرطة وأبلغها بما 

حدث.
وأصدر مكتب عمدة أش����تابوال بيانًا صحافيًا عن الواقعة، 
ج����اء فيه: »أخبر الضحية رجال الش����رطة أنه وزوجته كانا 
يتجادالن حول كثرة استخدامه للهاتف عندما جاءت إليه 

مع دلو من البنزين، وصّبته عليه ثم أشعلت النار فيه«.
وأضاف البيان: »نتيجة لذلك، ركض الضحية عبر الشارع 
إلى منزل أحد الجيران الذي قام برّشه بخرطوم ماء واتصل 
بالشرطة ثم حاول المساعدة في عالج حروق الرجل حتى 

وصلت الطواقم الطبية«.
وتم نق����ل الرجل إلى المستش����فى لمعالجته، حيث قال 
األطباء إن »حالته مستقرة رغم الحروق الشديدة الموجودة 

بمختلف أنحاء جسده«، وفق »الشرق األوسط«.
وتم توجيه اته����ام إلى »هول« بارت����كاب جريمة اعتداء 
جنائي، وس����يتم إج����راء تقييم لصحته����ا العقلية قبل 

محاكمتها.

القاهرة/ االستقالل:
ألقت الس���لطات األمنية في مصر القبض على أحد المطلوبين 
الجنائيين بعد عرضه طفله للبيع على موقع التواصل االجتماعي 
»فيس���بوك«. وكان���ت إدارة مكافح���ة الهجرة واالتجار بالبش���ر 
بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية 
المصرية قد تلقت معلومات مفادها قيام أحد األشخاص بالنشر 
على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك للتواصل مع الراغبين 
بتبني األطفال، واإلعالن عن اس���تعداده  لبيع طفل مقابل مبلغ 

مالي محدد.
وذكر موقع »صدى البلد« الجمعة أن السلطات المختصة باشرت 
على الفور بإجراء  التحريات وجمع المعلومات المتعلقة بصاحب 

صفحة »الفيسبوك« المشار إليها، ليتبين أنه  عاطل عن العمل 
وله سوابق جنائية ويقيم في حي روض الفرج بالقاهرة.

وعل���ى الفور، أع���دت األجهزة األمنية ع���دة أكمنة، حيث تمكن 
إحداها من اعتقال المطلوب بدائرة قس���م ش���رطة حي الدقي 
بمحافظ���ة الجيزة وبصحبته ابنه ال���ذي عرضه للبيع، وكما جرى 
مصادرة هاتفين للمتهم تبين وجود رسائل نصية عليها تؤكد 

نواياه اإلجرامية في اإلتجار بنجله.
وخالل التحقيقات التي لم تكش���ف عن اس���م وهوية المتهم، 
زعم المتهم أنه اضطر إلى فعلت���ه نظرًا لمروره بضائقة مالية، 
ولتغيب زوجته )والدة الطفل المجني عليه( عن المنزل منذ عدة 

سنوات.

تحرق زوجها الستيني بسبب 
كثرة استخدامه للهاتف!

مصــر: اعتقــال رجــل عــرض
 طفلــه للبيــع علــى »فيسبــوك«!

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف باحثون صينيون أن االقتراب من الطبيعة 
في المناطق الحضرية له تأثير ايجابي على الصحة 

العقلية.
ويعتقد أن المس���احات الزرقاء، بما في ذلك المياه 
واألراضي الرطبة، تدع���م الصحة العقلية من خالل 
ط���رق مماثلة للمس���احات الخضراء، بي���د أن تأثير 
المس���احات الزرق���اء يوج���د دراس���ات قليلة جدا 
لتأكيدها في المدن الصينية. ودرس الباحثون من 

حديقة جنوبي الصين النباتية التابعة لألكاديمية 
الصيني���ة للعل���وم، العالقة بين الصح���ة العقلية 
ل�1274 مواطن���ا والحدائق الحضرية والمس���احات 
الزرق���اء بين عام���ي 2018 و2020 في قوانغتش���و 

حاضرة مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.
وأشارت النتائج إلى أن االقتراب من كل من الحدائق 
الحضرية والمساحات الزرقاء يخفف من خطر إصابة 
الناس باالكتئاب. وكلما زادت مساحة منطقة المياه 
القريبة بقدر هكتار واحد تحسنت الصحة العقلية 

بما يصل إل���ى 0.45 في المائ���ة للمواطنين. وهذا 
يشير إلى أن المس���احات الزرقاء هي مورد محتمل 

للصحة العامة.
ووفقا للمقال البحثي المنش���ور في مجلة “اإلنتاج 
األنظ���ف”، لوحظت تفاوتات جنس���ية واجتماعية 
– اقتصادية واضحة : فالنس���اء، واألش���خاص ذوو 
المس���توى التعليم���ي المنخف���ض، والفئات ذات 
الدخل المتوسط والمنخفض يتمتعون جميعا بآثار 

وقائية أقوى ناتجة عن االقتراب من الطبيعة.

االستقالل/ وكاالت:
تسلقت حافلة ركاب في مدينة س���ان بطرسبرغ الروسية عمودًا كهربائيًا بعد 

اصطدامها به، ما نتج عنه إصابة ثالثة أشخاص.
ووفقا ل� »سبوتنيك«، نقاًل عن مصدر في خدمة الطوارئ، اصطدمت الحافلة التي 
كان على متنها 10 ركاب بعمود كهرباء في حوالي العاش���رة صباحا بالتوقيت 

المحلي عند تقاطع شارع لينينسكي بروسبكت وشارع كوتينا.
وتم إسعاف المصابين من طرف طاقم الطوارئ والمسعفين الذين انتقلوا إلى 

مكان الحادث.
الجدير بالذكر أن الحافلة اصطدمت بالعمود، وارتفعت عدة أمتار عن األرض.

دراسة: الحدائق والمياه تحسن الصحة العقلية حافلة تتسلق عمود كهرباء في روسيا!

طهران/ االستقالل:
ش���هدت حديقة »ارم« للحيوان شمال غرب العاصمة 
االيراني���ة، طه���ران والدة أول في���ل يول���د فيها منذ 
تأسيس���ها قبل أكثر من30 عاما، وطلبت الحديقة من 
روادها المساعدة في تسمية الفيل األنثى التي تنتمي 
الى أم وأب سيريالنكي وتعد اول فيل يولد في ايران .

بتأٍن وبحذر ش���ديد، تصطحب مهاري صغيرتها التي 
ابصرت النور منذ أيام قليلة في حديقة ارم للحيوانات 

بطهران لتستكشف عالمها الجديد.
الصغي���رة التي يصل وزنها ال���ى 70 كغ تعد أول فيل 

يولد على االرض اإليرانية.
وق���ال ’’بروي���ز قندالي‘‘مدير حديق���ة ’إرم الخضراء‘‘ 
للحيوان بطهران:« الفي���ل االنثى، ولدت بصحة جيدة 
وبعد والدتها بربع س���اعة تقريب���ا تمكنت من الوقوف 
والمش���ي الى جانب امها وكانت سيريالنكا قد أهدت 

الفيل االم ميهاري واالب الى ايران منذ 8 سنوات«.
وأضاف: الفيل الوليد أنثى، وولدت بعد 24 ش���هًرا 
وتعيش مع أمها في صحة كاملة ويبلغ عمر الفيلة 
األم والفي���ل األب 16 س���نة وتم اس���تيرادهما من 

سريالنكا.

االستقالل/ وكاالت:
اكتش���ف خبراء في الصين اآلالف من أشجار الصنوبر من النوع 

النادر والتي يعود تاريخها إلى 160 مليون عام.
وأصدرت محمية تشونغتشينغ يينتياولينغ الطبيعية الوطنية 
الصيني���ة أمس بيانًا أفادت فيه بأن مركز خدمة إدارة المحمية 
وفريق الخب���راء في متحف تشونغتش���ينغ للتاريخ الطبيعي 
اكتشفا أكثر من 3000 شجرة صنوبر ذات زهور شكلها سبايك 
)Ametotaxus argotaenia )Hance( Pilger( موزعة بوادي 

النيينغ في المحمية، وذلك خالل إجراء المس���وحات المشتركة 
على النباتات الن���ادرة والمهددة باالنقراض في المحمية، وفق 
»الشرق األوسط«. وحسب الصحيفة، فقد نشأت هذه األشجار 
ف���ي العصر الجوراس���ي األوس���ط والمتأخر من���ذ 160 مليون 
س���نة، حيث تعتبر هذه »المتحجرة الحية« ذات أهمية كبيرة 
في دراس���ة تنوع النباتات وتطورها في الفت���رات التاريخية، 
وأغلبيتها تنمو في حوض نهر اليانغتس���ي والمقاطعات في 

جنوبه، كما يمكن إيجاد قليل منها شمال فيتنام.

الصين: اكتشاف أشجار نادرة 
يعود تاريخها لـ160 مليون عام

والدة أول فيل في تاريخ إيران!


