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غزة/ االستقالل:
ش���كرت حركة الجه���اد اإلس���المي ف���ي فلس���طين، الجماهير 
الفلس���طينية الوفية للش���هداء والمقاومة الت���ي زحفت من كل 
محافظ���ات قطاع غزة للمش���اركة في مهرجان االنتصار »س���يف 
الق���دس.. اقترب الوعد« الذي أقامته الحركة مس���اء الس���بت في 
أرض الس���رايا بمدينة غ���زة. وقالت الحركة في بي���ان لها تلقت 
»االستقالل« نس���خة عنه: لقد امتألت ساحة الس���رايا والشوارع 
المحيطة بها على امتداد البصر بالحشود الجماهيرية التي كانت 

تعلن بوضوح انحيازها لنهج الجهاد والمقاومة وتجدد تأكيدها 
على االلتزام بحماية المقدسات وااللتفاف حول المقاومة كطريق 
للتحرير«. وعاهدت الجهاد اإلس���المي، الله تعالى ثم جماهيرها 
الوفية أن تحمي خيارها وأن تمضي على طريق الشهداء وتحفظ 
وصاياهم. ووجهت الحركة التحية لقادة وممثلي القوى الوطنية 
واإلس���المية واألذرع العسكرية والغرفة المشتركة للمقاومة على 
حضورهم ومش���اركتهم التي تدلل على عم���ق الوحدة الوطنية 

التي تفخر بها غزة وتجسدها في كل المحطات.

»الجهاد« تشيد بالجماهير المشاركة في 
مهرجان االنتصار »سيف القدس.. اقترب الوعد«

»ُرفعت األقالم وجّفت الُصحف«

�لنخالة: �أي �غتيال ي�صتهدف مقاتلينا �أو قادتنا �صرند عليه بق�صف »تل �أبيب«

رام الله/ االستقالل:
من المق���رر أن يصل رئيس المخاب���رات المصرية عباس كامل، 
يوم غ���د االثنين، قطاع غزة، لبحث تثبيت وقف إطالق النار بين 

رئيس المخابرات المصري اليوم في 
رام الله و »تل أبيب« وغدًا في غزة

غزة/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين القائ���د زياد النخالة مس���اء 
الس���بت، إن أي عملية اغتيال تس���تهدف 
مقاتلين���ا أو قادتن���ا في أي م���كان وفي أي 
زمان س���نرد عليها في نفس الوقت بقصف 
عاصمتك���م "تل أبيب" ق����وال واحدًا، "ُرفعت 
حف". ج���اء ذلك خالل  األق���الُم وجف���ت الصُّ
مهرجان جماهيري حاشد نظمته الحركة في 

غزة أمس، تخلله مسير عسكري 
لس���رايا القدس انطلق من أرض 

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باس���م س���رايا القدس، الذراع العس���كري 
لحركة الجهاد اإلس���المي، أبو حم���زة: »لقد خضنا جولة 
جدي���دة على طري���ق التحري���ر ومعنا ش���عبنا المقاوم 
ال���ذي لم يأُل جهدا في الب���ذل والعطاء دفاعًا عن أرضه 
وبلده ومقدس���اته«. وأضاف أبو حمزة في كلمة له خالل 

مهرجان نظمته حركة الجهاد اإلسالمي 
مس���اء السبت في س���احة السرايا وسط 

أبو حمزة: القوة الصاروخية 
في معركة »سيف القدس« 

هي بعض بأسنا

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
أصي���ب عدد م���ن المواطنين برصاص االحت���الل وآخرون 
باالختناق في مواجهات مع قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" 

في بل���دة نعلين غربي رام الله، وس���ط الضف���ة الغربية 
المحتل���ة، فيم���ا قمعت ش���رطة االحتالل 
تظاهرة سلمية ضد حصار حي الشيخ جراح 

إصابات بمواجهات في نعلين واالحتالل 
يقمع تظاهرة ضد حصار حي الشيخ جراح 

رفض شعبي ورسمي بغزة للعودة 
آللية »GRM« إلعادة اإلعمار

غزة/سماح المبحوح
يترقب المواطن عالء ش���مالي إعادة إعم���ار منزله المدمر بفعل 
ع���دوان االحتالل »اإلس���رائيلي« عل���ى غزة قبل نحو أس���بوعين 

تقرير: استهداف االحتالل للقدس 
تحّول إلى »غزو منظم« لقلب أحيائها

رام الله/ االستقالل:
أك����د المكت����ب الوطن����ي للدف����اع ع����ن األرض ومقاومة 
االس����تيطان، أن اس����تهداف االحتالل لمدينة القدس 

المحتل����ة ل����م يع����د يقتصر عل����ى بناء المس����توطنات 
المدينة عن محيطها  وتوس����يعها وعزل 
الفلسطيني في الضفة الغربية؛ بل انتقل 

مطالبات حقوقية للسلطة بوقف 
مالحقة واعتقال الناشطين بالضفة

رام الله/ االستقالل:
طالبت أوس���اط سياسية وحقوقية، السبت، الس���لطة الفلسطينية في 
04الضفة الغربية المحتلة بالتوقف عن »مالحقة واعتقال الناش���طين على  0603

) APA images (   جانب من المهرجان الحاشد الذي نظمته حركة الجهاد اإلسالمي بغزة أمس
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غزة/ االستقالل:
نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
االس���المي في فلس���طين، الس���بت، عرًضا عسكرًيا 

احتفاًء بانتصار المقاومة في معركة سيف القدس.
وانطلق العرض العس���كري من ساحة الكتيبة غرب 

مدينة غزة نحو ساحة السرايا وسط المدينة، حيث 
المكان ال���ذي أقامت فيه حرك���ة الجهاد مهرجان" 
سيف القدس اقترب الوعد" الساعة السادسة مساء 
أمس الس���بت، احتفاًء بانتص���ار المقاومة وتكريمًا 
لشهداء معركة سيف القدس. وشارك المئات من 

مقاتلي الس���رايا وهم يحملون األسلحة المتوسطة 
والخفيفة، كما شاركت وحدات خاصة للسرايا.

كم���ا عرض���ت س���رايا الق���دس أس���لحة وصواريخ 
اس���تخدمتها في ال���رد على العدوان اإلس���رائيلي 

األخير على قطاع غزة.

ابتهاجًا بنصر »سيف القدس«
سرايا القدس تنظم عرضًا عسكريًا في غزة

غزة/ االستقالل:
ش���ددت عوائل ش���هداء معركة س���يف القدس على أن اإلنس���انية والتاريخ 
سيبقيان ش���اهدين على حجم اإلرهاب الذي ارتكبته آلة الحقد "اإلسرائيلية"، 
التي اس���تهدفت األطفال، والعائالت التي ش���طبها اإلره���اب الصهيوني من 

السجل المدني.
وتس���اءل الدكتور محمد أب���و هربيد في كلمته نيابة عن عوائل الش���هداء في 
مهرجان "س���يف القدس .. اقترب الوعد" الذي نظمته حركة الجهاد االسالمي، 
في س���احة السرايا مس���اء السبت، عن الضمير اإلنس���اني والدولي من مالحقة 
مجرمي حرب الع���دو، الذين ارتكبوا هذه الجرائم بح���ق المدنيين اآلمنين في 

منازلهم.
وقال أبو هربيد: "كلنا ثقة أن دماء األبرياء لن تذهب هدًرا، وأن المقاومة ستبقى 

حامية لنا ولشعبنا"
ووجه أهالي الشهداء عدة رسائل للمقاومة، وألبناء شعبنا الفلسطيني، وللعدو.

وقال أبو هربيد: "رسالتنا في أهالي الشهداء لمقاومتنا الباسلة سالم منا عليكم 
يا من أثلجتم صدورنا في معركة سيف القدس )..( أيها المجاهدون ابقوا على 
عهد أبنائنا الشهداء، حتى تحرير فلسطين وكونوا االوفياء لها وألبنائنا ونحن 

االوفياء من خلفكم".
ووجه رس����الة ألبناء ش����عبنا العظيم قائال: "يام����ن توحدتم في هذه 
المعركة البطولية تحرير فلس����طين هدف غاٍل يستحق التضحيات، 
نحن قدمنا فلذات اكبادنا، والقدس والمقدسات غالية وتستحق ذلك".

وقال أبو هربيد في رس���الة للعدو قائال "أيها العدو الغاصب اياك أن تظن أنك 
بقتل أبنائنا قد تكسر عزمنا فان قتلتم قائدًا فمنا ألف قائد وان قتلتم جندًيا، 

فكلنا جنود«.

في كلمة لهم بمهرجان 
»سيف القدس.. اقترب الوعد«

ذوو الشهداء: المقاومة 
هي الضامن لدماء أبنائنا

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزي���رة الصحة مي الكيلة الس���بت عن وف���اة 3 مصابين 
وتس���جيل 269 إصابة حدي���دة بفيروس كورونا ف���ي قطاع غزة 

والضفة الغربية.
وذك���رت الكيلة في التقري���ر الوبائي حول في���روس كورونا في 
فلس���طين أنه تم إجراء 1631 فحًصا مخبريًا خالل ال�24 س���اعة 

الماضية.
ولفتت إلى تعافي 399 مصاًبا من الفيروس.

وأوضحت أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلس���طين 
بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 1.1%، ونسبة 

الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
وأش���ارت الوزيرة إل���ى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو: 
"طولكرم 6، جنين 2، نابلس 6، رام الله والبيرة 5"، قطاع غزة 250.
وقالت إن حاالت التعافي الجديدة توزعت على: طولكرم 15، جنين 
23، نابس 15، رام الله والبيرة 101، سلفيت 7، ضواحي القدس 1، 

الخليل 25، طوباس 1، أريحا واألغوار 1"، قطاع غزة 210.
أما حاالت الوفاة الثالثة فتم تسجيلها في قطاع غزة.

ولفت���ت وزيرة الصحة إل���ى وجود 29 مريضًا في غ���رف العناية 
المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما 
ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في الضفة 

الغربية 73 مريضًا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس 
كورونا، أفادت أن عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 

بلغ 304,889 بينهم 217,207 تلقوا الجرعتين من اللقاح.
هذا ولم ترد معطيات جديدة حول مدينة القدس.

3 وفيات و269 إصابة جديدة 
القدس المحتلة/ االستقالل:  بكورونا في غزة والضفة

قال اللواء احتياط في جيش االحتالل إسحاق 
بريك، إن ما حدث من هزيمة ل�«إسرائيل« خالل 
عدوانه����ا األخير على قطاع غ����زة، يؤكد أنها 
»ليست مستعدة الندالع حرب إقليمية«، الفتا 

إلى أن جيشها البري »على وشك االندثار«.
وق����ال بري����ك في مق����ال له نش����رته صحيفة 
»هآرتس« العبرية الس����بت إن اإلس����رائيليين 
»ذاقوا هذا الش����هر حقيقة تحقق س����يناريو 
رعب ش����رقي، تمثل في انهيار كامل لمفهوم 
أن الحروب يمكن كسبها من خالل سالح الجو«. 
وذكر أنه تمت محاولة إحياء هذا المفهوم في 
عملية حارس األس����وار )الع����دوان األخير على 
غ����زة(، خاصة من خالل الجنراالت المتقاعدين 
الذين عمل����وا ك�«معلقين« في بعض األحيان 

على القنوات االخبارية.
ووفق بريك، ش����ارك في هذه العملية معظم 
طائرات س����الح الج����و، زاعما أنه ت����م »تدمير 
البني����ة التحتية لحماس والجهاد اإلس����المي 
في غزة ليل نهار وإس����قاط مئ����ات الطلعات 
الجوية والطائرات آالف الذخائر الدقيقة التي 
تكلف مليارات الش����واقل على غرف ميدانية 

محدودة«. 
واس����تدرك : »على الرغم من كل شيء، فشلت 
في وقف إطالق الصواري����خ وقذائف الهاون 
حتى دخول وقف إطالق الن����ار حيز التنفيذ. 
حم����اس والجهاد واص����ال إط����الق الصواريخ 

وقذائ����ف الهاون وكأن ش����يئا ل����م يصبهما، 
ويبدو أنه كان بإمكانهما االس����تمرار في ذلك 

لفترة طويلة«.
اجلي�ش الربي يندثر

 ولف����ت إلى أن����ه »في الس����نوات األخيرة، تم 
إهمال الجيش البري وتدهوره، وهو اآلن على 
وشك االندثار، حيث ُينظر إلى سالح الجو على 
أنه جيش الدول����ة«، موضحا أن »هذا ناتج عن 
منطق مش����وه يقول إنه يمكن كس����ب حرب 
ومن����ع وقوع إصابات بمس����اعدة القوة الجوية 
وحدها. اآلن نحن ندفع ثمنا باهظا جدا لذلك«.

وتابع إن »حماس أظهرت صموًدا واس����تمرت 
في إط����الق الصواريخ حتى ف����ي ظل هجوم 
القوات الجوية غير المس����بوق وإلحاق أضرار 
جس����يمة بالبنية التحتية لقطاع غزة وبعض 

قادتها ومنازلهم«.
ونوه إل����ى أن »حماس لم ُتردع، واأليديولوجيا 
هي مصدر إلهامها. لقد أصابت معظم أنحاء 
البالد بالش����لل طوال الحملة، مما تس����بب في 
أضرار اقتصادي����ة بمليارات الدوالرات، ويرجع 
ذلك جزئًيا إلى ش����لل جزء كبير من االقتصاد 
الصناع����ي. وتكلف����ة آالف القناب����ل الدقيقة 
التي أسقطتها طائراتنا على أهداف في غزة 

باهظة«.
وأردف اللواء احتياط قائال : »لقد س����خرت منا 
حماس والجهاد اإلسالمي واستمروا في إطالق 
الصواريخ باس����تمرار، بما في ذلك على غوش 

دان«.
وأكمل : »كانت حماس والجهاد الذي قرر متى 
يبدأ وق����رر وقف عمليات اإلطالق متى ش����اء� 
ففش����ل سالح الجو فش����ال ذريعا في مهمته 

الرئيسية – وقف إطالق الصواريخ من غزة«.
وأكد أن »حم����اس والجهاد حققت����ا انتصارا 
ف����ي المعركة واعتمدتا توجها جديدا وجريئا 
ناجح����ا، ويحظ����ى بتعاطف كبير ف����ي الدول 
المعادي����ة إلس����رائيل وبي����ن الكثيرين في 

العالم«. 
وبحس����ب بريك، فإن الجولة األخيرة لن تمنع 
حماس   والجهاد اإلس����المي من الش����روع في 
جوالت أخرى؛ ألن طموحهما هو إحداث اندالع 
ص����راع إقليمي ش����امل، سيش����مل انتفاضة 
ثالثة ف����ي الضفة وأعمال احتجاج بين العرب 
واليه����ود بالداخل، وإل����ى المنطقة اإلقليمية 

وحرب بقيادة إيران.
وبهذا الصدد، قال بريك : »إذا فش����ل س����الح 
الجو ف����ي غزة في وق����ف إط����الق الصواريخ، 
فإنه سيفش����ل بالتأكيد في ح����رب متعددة 
الساحات«، مبينا أن إطالق الصواريخ الدقيقة 

والمدمرة سيستمر من جميع الجهات.
وأفاد بأن »العواق����ب وخيمة. على عكس غزة 
وهي خلي����ة صغيرة وكثيفة المس����احة، في 
حرب متعددة الميادين، س����يتم إطالق آالف 
الصواري����خ والقذائ����ف فوق »إس����رائيل« من 

مساحات شاسعة ومئات الكيلومترات«.

لواء احتياط: »إسرائيل« ليست مستعدة لحرب إقليمية وجيشها البري على وشك االندثار
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غزة/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 
القائد زياد النخالة مس���اء الس���بت، إن أي عملية اغتيال 
تس���تهدف مقاتلينا أو قادتنا في أي مكان وفي أي زمان 
س���نرد عليها في نفس الوقت بقص���ف عاصمتكم "تل 

ُحُف". ْت الصُّ ْقاَلُم َوَجفَّ أبيب" ق�واًل واحًدا، "ُرِفَعْت اأْلَ
جاء ذلك خالل مهرجان جماهيري حاش���د نظمته الحركة 
في غزة أمس، تخلله مسير عسكري لسرايا القدس انطلق 
من أرض الكتيبة وصواًل ألرض الس���رايا استعرضت خالله 
أبرز المقذوفات واألسلحة التي استخدمتها خالل معركة 

"سيف القدس".
وأوضح النخالة: "نتابع عن كثب سلوك االحتالل بالميدان 
ومدى التزامه بوقف إطالق النار وس���لوكه بالقدس وحي 
الش���يخ جراح، المقاوم���ة كانت وال زال���ت ملتزمة بحماية 

شعبنا ومقدساته«.
وبّين أن جول���ة القتال مع االحتالل لم تنت���ه، "ومقاتلينا 
جاهزون الس���تئنافها بأي وقت، "ونح���ن ال زلنا بمواقعنا 
مس���تعدين لكننا استجبنا إلخواننا في مصر وقطر الذين 

نقّدر جهودهم بوقف العدوان على شعبنا".
وأض���اف: "التزمنا بوقف إطالق النار المتزامن بما يخدم ما 
انطلقنا من أجله، وهو حماية أهلنا في حي الش���يخ جراح 

وعدم المساس باألقصى".

وأك���د النخالة أن أهل غزة أثبتوا للعالم أجمع أننا ش���عب 
يس���تحق الحي���اة واالنتص���ار؛ انتصرت���م بإرادتكم على 

العدوان وعلى أقوى ترسانة عسكرية بالمنطقة".
وقال: "نحتش���د اليوم بمكان كان سجنا للمقاومين؛ لكنه 
الي���وم بكم تحول لمكان الحتفالن���ا باالنتصارات، نجتمع 
لنكرم الش���هداء العظام من أبناء سرايا القدس وكتائب 

القسام وشهداء شعبنا".

وبّين النخال���ة أن المقاومة رغم الحص���ار أكدت أن العدو 
قابل للهزيم���ة أكبر مما يتصوره كثيرون، نحن بمقاومتنا 

وارادتنا أقوى مما يتصوره آخرون.
وأضاف "س���يحاولون تجريدنا من سالحنا ليبقى المحتل 
هو الس���يد، ويق���رر الطريقة التي نعيش به���ا، هذا كله 
يس���تدعي االنتباه وااللتفاف الش���عبي ح���ول المقاومة، 
وإن وحدة ش���عبنا في كافة أماكن تواجده هدف يجب أن 

نسعى إليه بكل السبل والوسائل لتعزيزه".
وأكد النخالة أن التعايش م���ع االحتالل "القاتل والمجرم 
كما يتوهم البعض غير ممكن"، مضيًفا "إن االستجداء ال 

يجلب إاّل مزيدًا من الذل والمهانة".
وشدد على أن المقاومة أثبتت بعد معركة سيف القدس 
أنها الطريق األصوب الس���تعادة الحقوق وحماية شعبنا 
من القت���ل والعبودية؛ "علين���ا التحرك لالس���تفادة من 
المتغيرات، ويجب أن نمنع بكل ما نملكه من قوة محاولة 
اجهاض ما انجزناه". وأوض���ح النخال�ة، أن معركة القدس 
أنهت مرحلة س���قطت فيها أوهام السالم الزائف، وبدأت 
مرحل���ة جديدة من جهادن���ا ونضالن���ا، فلننطلق ببرنامج 
نضال���ي صلب، يؤكد على وحدة ش���عبنا ف���ي كل أماكن 

تواجده، وعلى تحرير فلسطين.
وبّي���ن أن الحديث عن حكومة وحدة وطنية يقبلها الغرب 
وبشروط الرباعية لم يعد له سبب إاّل محاولة القفز عما تم 
إنجازه في معركة "س���يف القدس"، ومحاولة العودة إلى 

أوهام المفاوضات مرة أخرى.
ووجه التحية، لشهداء شعبنا من المجاهدين والمواطنين 
العزل، ولعوائ���ل الش���هداء، األمهات واآلب���اء والزوجات 
واألبن���اء والجرح���ى وعوائله���م، ولمن ُدم���رت منازلهم 
وبيوتهم م���ن القصف الصهيوني وبقوا واقفين، ولكافة 

أبناء شعبنا.

»ُرفعت األقالم وجّفت الُصحف«

النخالة: أي اغتيال يستهدف مقاتلينا أو قادتنا سنرد عليه بقصف »تل أبيب«

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باسم س���رايا القدس، الذراع 
العس���كري لحركة الجهاد اإلسالمي، أبو 
حم���زة: "لق���د خضنا جول���ة جديدة على 
طريق التحرير ومعنا شعبنا المقاوم الذي 
لم يأُل جهدا في البذل والعطاء دفاعًا عن 

أرضه وبلده ومقدساته".
وأض���اف أبو حم���زة في كلم���ة له خالل 
مهرجان نظمته حركة الجهاد اإلسالمي 
مس���اء السبت في س���احة السرايا وسط 
مدين���ة غزة بعن���وان "س���يف القدس.. 
اقت���رب الوع���د": " لقد س���طرنا في هذه 
المعركة نص���رًا جديدًا لش���عبنا وإذالاًل 
لعدون���ا بدماء الش���هداء الذي���ن نعتز 
ونفخر ونرفع رأس���نا عالي���ًا بهم من أبناء 
ش���عبنا المجاهد ومن ق���ادة ومجاهدي 

المقاومة".
ووجه أب���و حمزة كلمة للعال���م أجمع أكد 
فيه���ا أن فلس���طين لن���ا والق���دس لنا، 
واألرض حتم���ًا ل���ن تك���ون إال لش���عبنا، 
والق���دس قدُس���نا ق���دُس المس���لمين 

المحررة إن شاء الله.
وأك���د أبو حم���زة أن المقاومة خرجت من 
هذه المعرك���ة بعدما هزمنا عدونا وقادة 
جيش���ه وغ���الة مس���توطنيه ولقناه���م 
درس���ًا عنوانه أن للقدس سيفًا بتارًا، وأن 

المقدسات خط أحمر.
وش���دد على أن الكيان الصهيوني خرج 
من هذه الجول���ة مهزومًا بقيادة الحمقى 
نتنياهو وغانتس وكوخافي ومن معهم 

من المرجفين.
وتابع أب���و حم���زة قائال: "نق���ول لعدونا 
األحمق إننا نمتلك الشعب الفلسطيني 
وعلي���ه فليس لك���م في فلس���طيني إال 
الهزيمة والرعب وس���يٌل م���ن المفاجآت 

التي تنتظركم وستقض مضاجعكم."

وأش���ار ال���ى أن الكي���ان يحاول يائس���ًا 
القضاء على ش���عب وض���ع نصب عينيه 
تحري���َر أرض���ه واس���ترداد قدس���ه من 
دن���س المحتل الغاصب على خطا القادة 
الش���قاقي  فتحي  الدكت���ور  الش���هداء 
الطويلة  والقافلة  والدكتور رمضان شلح 

من الشهداء العظام.
وأشاد أبو حمزة بالثبات الراسخ لمقاتلي 
المقاومة األش���داء في ميدان المواجهة 
روا أروع معاني الفداء في وجه  الذين سطَّ

أعتى سالح جو في المنطقة.
وأضاف: "أحد عشر يومًا مضت والقدس 
تناظر س���راياها وقس���اَمها ومقاومَتها، 
وهي تذود وتدافع ب���كل عزم وتصميم 
في مشهد لم يش���هد التاريخ له مثيال، 
حينما خرج���ت إرادة ش���عبنا ومقاومته 
لتق���ول ال لالحتالل، وال لتهجير س���كان 
حي الشيح جراح، ونعم لوحدة فلسطين 

كل فلسطين".
وقال أبوحمزة : »تابعن���ا باهتمام ونحن 
ندك حصون عدونا ما يجري من انتفاضة 
عارم���ة في الضف���ة والق���دس والداخل 
المحتل، وكذل���ك الح���راك الكبير الذي 

قام علي���ه أهلنا في الش���تات، في فعل 
حي���وي يعبر عن أصالة ش���عبنا وقدرته 
على النه���وض ف���ي كل المراحل صونًا 

للمقدسات وطلبًا للحرية".
ودع���ا أب���و حم���زة، لمزي���د م���ن الفعل 
النضالي في وجه المحتل عند كل حاجز 
ومس���تعمرة، وف���ي كل قري���ة ومدينة 
يتواج���د فيه���ا الع���دو ومس���توطنوه، 
ونعدكم أنن���ا معكم كتف���ًا بكتف ولن 
نخيب رجاكم وس���نكون درعكم الحامي 

بإذن الله.
وذكر الناطق العس���كري باس���م س���رايا 
القدس، أن ما حققناه في معارك بشائر 
االنتصار والس���ماء الزرقاء وكسر الصمت 
والبني���ان المرصوص والوفاء للش���هداء 
وجحيم عسقالن وحمم البدر وثأر تشرين 
وصيحة الفجر وب���أس الصادقين وليس 
انتهاًء بمعركة سيف القدس سنواصل 
العمل عليه صونًا للكرامة ومراكمًة حتى 

التحرير.
لالحت���الل  رس���الة  أب���و حم���زة  ووج���ه 
االس���رائيلي ق���ال فيها:" نق���ول للعدو 
وقادته إن الق���وة الصاروخية في معركة 

س���يف القدس هي بعُض بأس���نا، وإن 
م���ا أعددناه س���ابقًا يف���وق توقعاتكم، 

وسترونه واقعًا ولو بعد حين".
و اكمل اب���و حمزة حديثه يق���ول :" لقد 
صمدنا ومعنا ش���عبنا بفضل الله ، وبدأنا 
معركة س���يف القدس بضربة الكورنيت 
وكان ف���ي قلبها توقيت به���اء المقاومة 
حاض���رًا وختمناها بقص���ف مغتصبات 
ومدن العدو، وكنا اليد العليا، وقد أخرجنا 
نتنياه���و وم���ن معه م���ن األق���زام أذلة 

صاغرين دون تحقيق أدنى هدف".
و اض���اف :" نش���كر الل���ه أواًل خاضعين 
مس���تكينين ثم نوجه ش���كرنا لشعوبنا 
رأس���ها  وعل���ى  واإلس���المية،  العربي���ة 
الجمهورية اإلس���المية في إي���ران التي 
جادت في رفدنا بأس���باب القوة المادية 
والفني���ة والت���ي تواصلت م���ع قيادتنا 
السياسية والعسكرية أثناء المعركة بما 

يعزز صمود شعبنا".
و تاب���ع قائاًل : نش���كر كل األحرار الذين 
هبوا في الس���احات تلبيًة لنداء األقصى 
والمس���رى ودفاع���ًا عن حرمة اإلس���الم 

العظيم".

»سيٌل من المفاجآت في انتظار العدو« 

أبو حمزة: القوة الصاروخية في معركة »سيف القدس« هي بعض بأسنا

رام الله/ االستقالل:
م���ن المقرر أن يصل رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، يوم غد االثنين، 
قط���اع غ���زة، لبح���ث تثبيت وقف إط���الق النار بي���ن "إس���رائيل" و الفصائل 

الفلسطينية في القطاع، وإعادة إعمار ما دمرته قوات االحتالل.
وقال مصدر فلس���طيني مطلع من قطاع غزة )فضل عدم ذكر اسمه(، إن "كامل 
سيصل غزة منتصف األسبوع، لبحث تثبيت وقف إطالق النار بين "إسرائيل" 
والفصائل الفلس���طينية في القطاع لفترة طويل���ة، وإعادة إعمار ما دمرته تل 

أبيب خالل العدوان األخير على القطاع".
وأوضح المصدر أن كامل "سيبحث مواضيع أخرى ذات أهمية من ضمنها ملف 

األسرى اإلسرائيليين لدى حماس".
وفي وقت سابق السبت، وصل غزة عبر معبر رفح، فريق من المخابرات المصرية 

لمتابعة تأمين وصول كامل، المرجح اإلثنين، حسب المصدر ذاته.
ومن المقرر أن يزور كامل األحد، تل أبيب، للقاء مسؤولين "إسرائيليين" هناك، 

ومن ثم يتوجه لمدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتحتف���ظ "حماس" بأربعة إس���رائيليين، بينهم جنديان ُأس���را خالل الحرب 
عل���ى غزة صيف عام 2014 )دون اإلفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي( 

واآلخران دخال غزة في ظروف غير واضحة خالل السنوات الماضية.
فيما قالت مصادر سياس���ية إس���رائيلية، إن اللواء كامل س���يصل صباح يوم 
األحد إلى تل أبيب، ويلتقي مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء "اإلس���رائيلي"، 
ومستش���ار األم���ن القومي مئير بن ش���بات وكب���ار قادة المؤسس���ة األمنية 
والعس���كرية. ونقل موقع والال عن مسؤول "إس���رائيلي" كبير قوله إن الجانب 
المصري مهتم إلى جانب الملفات المتعلقة بغزة بدفع عملية السالم قدًما من 

خالل استئناف المفاوضات.
وأش���ار الموقع، إلى أن وزير الخارجية "اإلس���رائيلي" غابي أشكنازي سيتوجه 
اليوم  األحد إلى القاهرة إلجراء محادثات مع نظيره المصري سامح شكري حول 

الوضع المتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.
وستكون هذه الزيارة األولى لوزير خارجية "إسرائيلي" للقاهرة منذ عام 2008.

وفج���ر 21 مايو/أي���ار الجاري، ب���دأ تنفيذ وقف إط���الق النار بي���ن الفصائل 
الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل 

أبيب على القطاع استمر 11 يوما.
وأس���فر العدوان "اإلسرائيلي" على القطاع، برا وجوا وبحرا، عن استشهاد 255 
فلس���طينيا، بينهم 66 طفال، و39 سيدة، 17 ُمسّنا، فيما أدت إلى إصابة أكثر 

من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 ُصنفت شديدة الخطورة.

لمناقشة التهدئة وإعادة اإلعمار و "ملف التبادل"
رئيس المخابرات المصري اليوم في 

رام الله و »تل أبيب« وغدًا في غزة
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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

رام الله/ االستقالل:
طالبت أوس���اط سياس���ية وحقوقية، الس���بت، السلطة 
الفلس���طينية في الضفة الغربية المحتلة بالتوقف عن 
"مالحقة واعتقال الناش���طين على خلفي���ة انتماءاتهم 

السياسية والتعبير عن آرائهم".
وأفادت مجموع���ة "محامون من أج���ل العدالة" )حقوقية 
غير حكومية(، في بيان، بأن "أجهزة األمن الفلس���طينية 
اعتقلت خالل األس���بوعين الماضيين نحو 20 ناش���طا"، 
بعد شهور من تراجع حدة االعتقاالت إثر مرسوم رئاسي 

بتعزيز الحريات.
وأوضحت، أن االعتقاالت التي طالت ما يزيد عن 20 ناشطا، 
بخ���الف االس���تدعاءات )...( جاءت عل���ى خلفية كتابات 
ومش���اركات قام بها الناش���طون على صفحات التواصل 
االجتماعي أو المشاركة في الفعاليات الشعبية المساندة 

للق���دس المحتلة وغزة. وأضاف���ت المجموعة أنها وثقت 
"تعرض العديد م���ن المعتقلين للض���رب واإلهانة بعد 
ترحيلهم من مناطق س���كنهم إلى سجن اللجنة األمنية 

المشتركة في مدينة أريحا".
ودعت المجموعة الحقوقية، الحكومة الفلس���طينية إلى 
اإلفراج عن المعتقلين و"منع استمرار تغول أجهزة األمن 

على حقوق وحريات الناس".
واألربعاء، كشف مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
)حكومي���ة( عم���ار الدويك، عن اجتماع ض���م قيادات من 
حركتي "حماس" و"فتح" عقد في مكتب أمين سر اللجنة 

المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب.
وأض���اف أنه جرى خ���الل االجتماع "التأكي���د على وقف 
االعتقال السياس���ي بي���ن الطرفين واحت���رام الحريات 

وتجريم المّس بالرموز الوطنية".

ول���م يصدر عن الس���لطة الفلس���طينية أي تعليق على 
البيانات التي تطالبها باإلفراج عن المعتقلين.

وفي 22 فبراير/ش���باط الماضي، أص���در الرئيس محمود 
عباس مرسوما نص على "تعزيز مناخات الحريات العامة 
في أراضي دولة فلس���طين كافة، بم���ا فيها حرية العمل 
السياس���ي والوطني، وفق���ا ألحكام القانون األساس���ي 

والقوانين ذات العالقة".
جاء ذلك قبيل مرسوم بإجراء االنتخابات، التي تم إلغاؤها 
بق���رار الحق في 29 أبريل/نيس���ان الماضي، لحين ضمان 

سماح إسرائيل بمشاركة مدينة القدس المحتلة فيها.
ووفق المرس���وم، كان من المقرر أن تجرى االنتخابات على 
3 مراحل خ���الل العام الجاري: تش���ريعية )برلمانية( في 
22 مايو/ أيار، ورئاس���ية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات 

المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

مطالبات حقوقية للسلطة بوقف مالحقة واعتقال الناشطين بالضفة

غزة/ االستقالل:
أدان منتدى اإلعالميين الفلس���طينيين الس���بت، اعتقال االحتالل مراس���لي قناة 
”الكوفي���ة“، في إط���ار عدوانه على اإلعالم الفلس���طيني، وانته���اك كل القوانين 
واألع���راف الدولية واإلنس���انية التي تؤكد على حماي���ة الصحفيين وحرية العمل 

اإلعالمي.
وأقدم���ت قوات االحتالل الخمي���س الماضي، على اعتق���ال الزميلة الصحفية زينة 
حلواني مراس���لة قناة ”الكوفية“، ومصور القناة وهبي مكية، وذلك أثناء تأديتهما 

مهام عملهما الصحفي وتغطيتهما األحداث في القدس.
وجدد المنتدى مطالبته بضرورة تحرك االتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين 
العرب ومنظمة مراسلون بال حدود لحماية الصحفيين ووقف تغول االحتالل بحقهم، 
الس���يما أن العدوان "اإلسرائيلي" األخير شهد تدمير قوات االحتالل لمقار أكثر من 

30 مؤسسة إعالمية في قطاع غزة، فضاًل عن قتل صحفي وإصابة آخرين.
وش���دد منتدى اإلعالميين الفلسطينيين على أن انتهاكات االحتالل "اإلسرائيلي" 
المتواصلة بح���ق الصحفيين لن تنال من عزيمتهم وإرادته���م الصلبة، معبًرا عن 
اعتزازه وفخره باإلعالميين الذين يواصلون فضح جرائم االحتالل بكل عزيمة وإصرار، 

مواصلين نقل معاناة شعبهم من نير أبشع احتالل عرفه التاريخ الحديث.
وأشار إلى أن قوات االحتالل تحاول بكل جهدها حجب الرواية الفلسطينية وإخفاء 
جرائم االحتالل وانتهاكاته في األراضي الفلس���طينية المحتلة، خاصًة في مدينة 
الق���دس التي ما زالت تش���هد اعتداءات على المواطنين في حي ”الش���يخ جراح“ 

ومحاولة تهجيرهم قسًرا.

منتدى اإلعالميين يدين اعتقال 
االحتالل لمراسلي قناة “الكوفية”

نابلس/ االستقالل:
أنهى األس���ير عماد مع���زوز عكوب���ة )45 عامًا( من 
مدينة نابلس، السبت، عامه السابع عشر في سجون 

االحتالل، ودخل عامه الثامن عشر.
ويمضي األس���ير عكوب���ة، وهو أحد ق���ادة كتائب 

ش���هداء االقصى في نابلس، حكمًا بالس���جن لمدة 
32 عام���ًا على خلفية ضلوع���ه بتنفيذ عدة عمليات 
ضد االحتالل خالل انتفاضة االقصى. يذكر أن والد 
االسير عكوبة توفي مؤخرا دون أن يتمكن من وداعه 
حيث لم يلتق به منذ س���نوات. يش���ار إلى أن قوات 

االحتالل هدم���ت البناية التي تض���م منازل عائلة 
األس���ير عكوبة أثناء محاولة اعتقال���ه مطلع العام 
2004، إال أن���ه تمكن حينها م���ن النجاة، وبعد عدة 
أشهر من المطاردة تمكن االحتالل من اعتقاله، بعد 

محاصرة البناية التي كان يتواجد فيها بالمدينة.

األسير عماد عكوبة يدخل عامه الثامن عشر



األحد 18 شوال 1442 هــ 30 مايو 2021 م

جمعية ا�شراقة اخلريية

�إعالن طرح عطاء 
توريد طرود غذ�ئية )رقم 01 - 2021(

ضمن مشروع دعم األسر المتضررة من العدوان لمصلحة األسر المتضررة 
في محافظات قطاع غزة.

تعلن جمعية اشراقة الخيرية  عن طرح عطاء لتوريد طرود غذائية ضمن دعم األسر 
المتضررة من العدوان  2021 م لمصلحة األس���ر المتضررة في محافظات قطاع غزة، 
وذل���ك وفقًا للمواصف���ات الفنية المذكورة في وثائق العطاء، فعى الش���ركات ذات 
االختصاص والمسجلة رسميًا الراغبة في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية 
1. يجب عى من يرس���و علي���ه العطاء تقديم فات���ورة ضريبية أصلية مع 

خصم منبع و خلو طرف. 
2. يجب أن يكون العرض س���اري المفعول لم���دة ال تقل عن 60 يومًا من 

تاريخ تسليم العطاء.
3. عل���ى المتقدم للعطاء أن يكون حاص���ال عى التراخيص الالزمة لمزاولة 

أعماله من الجهات المختصة وإرفاق نسخة منها ضمن وثائق العطاء.
4. كل جهة ترغب في التقدم للعطاء تس���تطيع الحصول عى نسخة من 
وثائ���ق العطاء من مقر جمعية اش���راقة الخيرية مقابل مبلغ غر مس���ترد 

وقدره )NIS 100( )فقط مئة شيقل ال غير(.
5.  آخر موعد لتسليم العطاءات بالظرف المغلق المختوم هو يوم الثالثاء 
2021-06-02م الس���اعة 12:00 مساءًا في مقر الجمعية الكائن في مركز 

تأهيل المعاقين – بجوار مسجد صالح الدين – مدينة بيت حانون.
6. يجب على المورد االلتزام بالشروط العامة والخاصة للعطاء، وأي مخالفة 

يحق للجمعية اتخاذ التدابير القانونية الالزمة.
7. يحق للجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األس���باب وهي غير ملزمة أيضًا 

بقبول أقل األسعار.
8. يحق للجمعية تجزئة العطاء دون ابداء االسباب.

9. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
10. س���يتم فتح المظاري���ف يوم الثالثاء 2021-06-01 الس���اعة 02:00 

مساءًا في مقر الجمعية الكائن في مركز تأهيل المعاقين.
لالستفسار االتصال على جوال الجمعية: 0597806802 أو 0599654509

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / محمود عب���د العزيز محمد 
ابو ظهي���ر عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )803507755(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  عثمان ع���ادل عبد القادر 
منص���ور عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )802399410(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  محمد موس���ى محمد العر  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )408775302( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / احمد س���الم عب���د الفتاح 
عيس���ي  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)80374127( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ابراهيم محمد نظمي بالطة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802075879( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / موس���ى نصر موسى العابد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802318964( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أك����د المكت����ب الوطني للدف����اع عن األرض 
اس����تهداف  أن  االس����تيطان،  ومقاوم����ة 
االحتالل لمدينة الق����دس المحتلة لم يعد 
بناء المستوطنات وتوسيعها  يقتصر على 
وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني في 
الضف����ة الغربية؛ بل انتقل ال����ى غزو منظم 
ومنهجي لقلب األحياء الفلس����طينية فيها، 
وذلك ضم����ن المس����اعي الرامي����ة لتهويد 
حوض البلدة القديمة واألحياء الفلسطينية 

المحيطة بها.
وق����ال المكت����ب ف����ي تقرير االس����تيطان 
االس����بوعي، بأن قضية حي “بطن الهوى” 
المقدسي جاءت لتس����لط المزيد من الضوء 
على سياس����ة االحتالل ه����ذه، حيث يجري 
التخطيط والعمل على عمليات ترحيل غير 
مس����بوقة تستهدف المدينة المقدسة في 
هذه الفترة. ويتضح ذلك من تقديم دعاوى 
إخالء ضد 81 أس����رة فلسطينية تعيش في 

الحي منذ عشرات السنين.
وأش����ار إلى أن قضية حي بط����ن الهوى في 
بلدة سلوان، ال تختلف عن قضية حي الشيخ 
جراح حيث تبذل الجمعيات االس����تيطانية 
وبدعم من س����لطات االحتالل االس����رائيلية 
وجهازها القضائي، جهودها للسيطرة على 
مزيد من العقارات، ليس فقط في س����لوان 

حي����ث يقع حي بطن اله����وى والذي يقطنه 
أكثر من 800 نس����مة من أصل نحو 60 ألف 
مقدس����ي يقطنون س����لوان وامتدادها في 
راس العامود، وصواًل إلى حي الش����يخ جراح، 
بل تمتد مطامع الجمعيات االستيطانية إلى 
قلب القدس القديمة، حيث تس����يطر على 

أكثر من 100 بؤرة استيطانية هناك.
وكانت المحكمة قررت في جلسة لها خالل 
األسبوع الفائت تأجيل النظر في االلتماس 
المقدم لها م���ن قبل فريق الدفاع عن حي 
بط���ن الهوى. وال يع���ّول أهالي الحي على 
المحكمة المركزية اإلسرائيلية إلنصافهم 
في االلتماس المقّدم إليها بقدر ما يعولون 
على كس���ب مزيد من الوقت ف���ي انتظار 
تطورات سياس���ية يمك���ن ان تقدم لهم 
حماية من خطر التهجير القس���ري، الذي 
يهدد 86 أس���رة في الحي تض���م حوالي 
750 فردًا يعيشون في 15 بناية. ومعروف 
ان المحاك���م االس���رائيلية عل���ى اختالف 
درجاته���ا توّفر غطاًء قانونيًا لعنف الدولة 
المنّظم والهادف لتحقي���ق غاية مخالفة 
للقانون، وهي اإلزاحة القس���رّية لس���كان 
محمّيين م���ن منازلهم ف���ي أرض محتلة. 
ومن المعروف ان حي بطن الهوى قد جرى 
تقس���يمه إلى نحو 50 قسمًا، تسعة منها 
ُنقل���ت إل���ى جمعية “عط���رت كوهنيم”، 

وخمس���ة أخرى يس���كنها المس���توطنون 
بش���كل فعلّي، وحتى اآلن قّدمت “عطرت 
كوهني���م” دع���اوى إخالء ضد 81 أس���رة، 
وعائلتين فلس���طينّيتين فرضت عليهما 
بلدي���ة االحتالل في القدس غرامات مالية، 
وأصدرت أوامر هدم لقسم من مساكنهما، 
بحّج���ة دخ���ول أراٍض تملكه���ا الجمعية 

االستيطانية.
“المحكم����ة  أمهل����ت  الس����ياق،  وف����ي 
القضائي  المستشار  العليا”  اإلس����رائيلية 
مندلبيت”  “أفيحاي  اإلسرائيلية،  للحكومة 
حت����ى الثامن من حزي����ران المقبل، لتقديم 
موقفه في ملف إخالء عائالت فلس����طينية 
م����ن منازله����ا بحي الش����يخ ج����راح. بعد ان 
قررت المحكمة اإلس����رائيلية العليا تأجيل 
الم����داوالت بش����أن القضية إل����ى موعد آخر 

بغضون الشهر القادم. 
وكانت 4 عائالت فلسطينية قدمت التماسا 
للمحكم����ة العليا اإلس����رائيلية، ض����د قرار 
اتخذت����ه محكمتا “الصل����ح” و”المركزية” 
بإخالئه����ا من منازلها لصالح مس����توطنين، 
بحجة ع����دم ملكيته����ا لألراض����ي المقامة 

عليها.

طرق وانفاق
في الوقت نفس����ه، تم الكشف عن احد اكبر 
مشاريع المواصالت االسرائيلية في القدس 

المدينة  ال����ى تهوي����د  الهادفة  المحتل����ة 
وتس����هيل حركة المس����توطنين فيها، بما 
في ذلك ش����ق أنفاق تح����ت ثالث مفترقات 
الفرنس����ية  التلة  مفت����رق  رئيس����ية وهي 

ومفترق القبور ومفترق كوكا كوال . 
من جه����ة ثانية، صادقت اللجن����ة اللوائية 
للتنظي����م والبن����اء على مد ما يس����مى نفق 
الجيش اإلسرائيلي من منطقة باب العامود 
في "القدس الشرقية" الى “معبر مندلبوم” 
وحس����ب المخطط يتم شق نفق بطول 1,2 
كم يبدا من منطقة ب����اب العامود وينتهي 
ب�”سديروت بارليف” وشارع “فان فسان”، 
وذلك في تجمع الفنادق القائم قرب فندق 

األمريكان كولوني في الشيخ جراح. 

اإخطارات بهدم منازل
وف����ي الق����دس كذل����ك، قام����ت طواقم من 
بلدية االحت����الل في الق����دس بتوزيع 138 
إخط����ارا بهدم من����ازل فلس����طينية بحجة 
عدم الترخيص علم����ا أن بعضها قائم منذ 
منتصف الق����رن الماض����ي أي قبل احتالل 
المدينة عام1967. وحسب مصادر قانونية 
ف����ان ه����ذه المخالف����ات وأوام����ر الهدم تم 
توزيعه����ا خالل أقل من أس����بوع، وش����ملت 
5 أحياء وقرى في ش����مال وجن����وب مدينة 
القدس وهي شعفاط وبيت حنينا وسلوان 

وجبل المكبر وأم طوبا وصور باهر.

تو�شع ا�شتيطاين
على صعيد آخر، وضمن مس����اعي س����لطات 
االحتالل لس����لب أكبر مس����احة ممكنة من 
أراض����ي الفلس����طينيين لصال����ح التوس����ع 
االستيطاني، صادقت سلطات االحتالل على 
بناء 560 وحدة اس����تيطانية في مستوطنة 
“متس����اد” المقامة على أراضي المواطنين 
في قرى كيس����ان والرش����ايدة، شرقي بيت 
لحم ويأتي هذا الق����رار بعد المصادقة قبل 
أيام على انش����اء 90 وحدة استيطانية في 
مس����توطنة “ايبي هناح����ل” المقامة على 
أراضي قرية كيس����ان. وكان المس����توطنون 
قد اس����تولوا عل����ى مبنى قديم ف����ي قرية 
الرش����ايدة، وحول����وه إلى بؤرة اس����تيطانية 
تمهيدًا للس����يطرة على مئات الدونمات من 
األراضي الزراعية المحيطة، وتبلغ مس����احة 
المبن����ى القدي����م الذي تم االس����تيالء عليه 
400 متر مربع، وكان يس����تخدم سابقًا مقرًا 
للجي����ش األردن����ي، ويقع ف����ي منطقة رجم 
الناق����ة. وعمد المس����توطنون بعد اقتحامه 
إلى وصلة بالكهرب����اء والمياه وتركيب إنارة 
وكش����افات في محيطه، باإلضافة إلى وضع 
أس����ّرة فيه وتعتبر ه����ذه المنطقة حيوية 
ورعوية وقريبة جدًا م����ن القرية، ويصنفها 
االحتالل على أنه����ا محمية طبيعية، ليمنع 
المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها.

القاهرة/ االستقالل:
أكدت حملة "القدس بي���ن الحقوق العربية والمزاعم 
الصهيونية"، الت���ي أطلقها المركز اإلعالمي ل�"األزهر 

الشريف"، أن "حائط البراق وقف إسالمي خالص".
وقال���ت الحملة في بيان صحفي الس���بت، إن الحائط 
الذي يقع في الجزء الجنوبي من الس���ور الغربي للحرم 
القدسي الشريف، وأمام حي المغاربة اإلسالمي الذي 
هدمته سلطات االحتالل وطردت سكانه قسرا، جزء ال 

يتجزأ من المسجد األقصى المبارك.
وأضافت الحملة، "سمي حائط البراق بذلك االسم، ألن 
النب���ي محمد ربط دابته البراق ب���ه، والبراق هو الدابة 

التي ركبها النبي ليلة اإلسراء والمعراج".

ولفتت حمل���ة "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم 
الصهيوني���ة" إل���ى أن ما يس���مى "حائ���ط المبكى" 
هو "أكذوب���ة"، ونبهت من هذا "االدع���اء"، حيث إنها 
كشفت أن "حائط المبكى هو زعم يهودي صهيوني 
ت���م إطالقه على حائط البراق رغبة في التدليس، وبدأ 
التروي���ج له بعد صدور وعد بلفور ع���ام 1917 بإقامة 
وطن قومي لليهود في فلس���طين، حيث أخذ اليهود 
في زيارة حائط البراق ويقيمون طقوس���هم أمامه من 
البكاء والنواح على خراب وتدمير هيكلهم المزعوم"، 
مؤك���دة أن "التاريخ والجغرافي���ا والقوانين واألعراف 
الدولي���ة والحقوق اإلس���المية والعربي���ة، تأبى إال أن 

يكون حائط البراق ال حائط المبكى".

القدس المحتلة/ االستقالل:
 اعتقل���ت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، الس���بت، الفتى 
نايف وس���يم عبيد )17 عاما( من بلدة العيسوية بالقدس 
المحتلة. وقال ش���هود عيان، إن ق���وات االحتالل اعتقلت 
الفت���ى نايف خالل توجهه إلى البقال���ة في حي عبيد من 
البلدة واقتادته إلى مركز اعتقال "المسكوبية" في القدس.

يذك���ر أن الفتى عبيد كان قد أصيب بعيار ناري مغلف 
بالمطاط في فخذه قبل عش���رة أيام، كما سلمت قوات 

االحتالل والده وسيم أمرا بالحبس المنزلي لمدة 5 

»األزهر«: حائط البراق وقف إسالمي 
خالص وما يسمى »حائط المبكى« أكذوبة

االحتالل يعتقل 
فتى مصابًا من 

العيسوية

ضمن المساعي الرامية لتهويد حوض البلدة القديمة 

تقرير: استهداف االحتالل للقدس تحّول إلى »غزو منظم« لقلب أحيائها



األحد 18 شوال 1442 هــ 30 مايو 2021 م

�إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال
 تعل���ن بلدي���ة بني س���هيال لإلخ���وة المواطني���ن المتصرفي���ن والمجاورين ألرض 
القس���يمة)18( من القطعة  رقم )222( أراضي بني سهيال  – الزنة الشمالية – شارع 
يافا ، والبالغ مس���احة القس���يمة اإلجمالية )102653( مترًا مربع���ًا بأنه قد تقدم لها 
المواطن /    جودت عبد حسن أبو عاصي من سكان بني سهيال ، وسند الملكية  باسم/   
س���ليمان رضوان عاصي ابو حية ، من أرض القس���يمة المذكورة بغرض الحصول على 
إذن بناء دور ارضي مقترح مع خدمات    على مس���احة المقس���م المخصص له ، وذلك 

طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
ف���كل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه 
لدى قس���م التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمس���ة عشر يوما( من 

تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

    عـالء ر�ضــوان                 حمدان ر�ضوان
الق�ضم القـانوين             رئي�س البلدية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن / عب���د الحمي���د ماجد عبد 
الحمي���د الداع���ور ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  
الرق���م )402903744( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / عزيزة سالم حسين خماش 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )949306237( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حاتم س���الم صالح ابوالعطا  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )900579095( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أحمد اس���ماعيل حنون بربخ 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )402173009( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / ايمن مازن محمد داود  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )802288753( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / عائشة ابراهيم محمد عزام 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )403771504( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

وأش���ار إلى أن اآللية تخضع لرقابة "إسرائيلية " لذلك من الممكن 
أن يتم حرمان عدد كبير من أصحاب المنش���آت والمنازل المدمرة 

العمل بإعادة االعمار ألسباب وذرائع واهية لدى االحتالل.
وآلية " GRM " المعروفة باس���م روبرت سيري التجريبية المؤقتة 
تم االتفاق بالعم���ل عليها بعد العدوان "االس���رائيلي" على غزة 
2014، وهو اتفاق ثالثي بين الس���لطة الفلسطينية و "إسرائيل 
" واألم���م المتحدة ، للبدء بإدخ���ال مواد البن���اء الضرورية إلعادة 
اعمار قط���اع غزة. وتفرض اآللي���ة رقابة أمنية صارمة وش���ديدة 
على تفاصيل إدخال م���واد البناء، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها 
"إسرائيل" تشمل مجمل المش���اريع المنوي تنفيذها والقائمين 
عليها، إضافة الى اش���تراط موافقة "إسرائيل" على كافة موزعي 

االسمنت والمصانع اإلنشائية والمقاولين.

اإح�ضائية ر�ضمية
وعقب العدوان، قال وكيل وزارة األش���غال غزة ناجي س���رحان، إن 
الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي بلغت 1800 وحدة 
سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي 

16800 وحدة.
وأضاف سرحان في مؤتمر صحفي حينها أن: "خمسة أبراج بغزة 
تعرضت للهدم الكل���ي، وعدد المرافق والمق���ار الحكومية التي 
تعرضت للتدمير 74 مقرا ومنش���أة عامة، و66 مدرس���ة تعرضت 
للقصف، و3 مس���اجد لله���دم الكلي، وقرابة 40 مس���جدا ألضرار 

طفيفة، كما تعرضت كنيسة واحدة لألضرار" . 
ويبين أن الخسائر المالية لهدم المباني والمنشآت السكنية فقط 
تقّدر ب� 150 مليون دوالر "ونحتاج ل� 350 مليون دوالر إلعادة اعمار 
قطاع اإلس���كان الذي تعرض لخس���ائر فادحة خالل هذا العدوان 

وما س���بقه ." وبالتزامن مع وقف اطالق الن���ار والحديث عن اعادة 
االعمار أكد رئيس الوزراء الفلس���طيني محمد اشتية على وجوب 
بدء عملية إعمار قطاع غزة وفق آليات جديدة تضمن إتمامها في 

إطار زمني مقبول.
وحث اش���تية، ف���ي بيان عقب اجتم���اع عبر االنترن���ت مع وزيرة 
الخارجية الس���ويدية آن ليندي، على تجنب اآللية القديمة التي 
فرضتها " إس���رائيل " إلعمار قطاع غزة عق���ب حرب العام 2014 

كونها "كانت سببا ببطء عملية اإلعمار".
وجدد تأكيده على ضرورة أن تكون عملية إعادة اإلعمار "متواصلة 
وعبر عنوان واحد هو السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى وجود فريق 

وطني إلعادة اإلعمار قادر على مواصلة العمل.
يذكر أن العدوان االسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر أحد عشر 
يوما خلف 254 ش���هيدا ، من بينهم 66 طفل و 39 س���يدة و17 
مس���نا ، و5 من ذوي االعاقة، عدا عن المئات من المصابين بجراح 

مختلفة.
ودخلت اتفاقية وقف إطالق النار بين حركة حماس و "إس���رائيل 

" التي عقدت بوساطة مصرية حيز التنفيذ في القطاع  21 مايو.
رفض اآللية ألسباب عدة 

أس���امة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلس���طينيين أكد على 
رف���ض جميع القطاعات الخاصة بغزة العمل من جديد على إعادة 

إعم���ار غزة وفق آلي���ة " GRM "  التي تعرف باس���م آلية " روبرت 
سيري" ألسباب عدة.

ومن تلك األسباب كما أوضحها كحيل خالل حديثه ل�"االستقالل" 
أن اآللية مكنت االحتالل االسرائيلي بعد عدوان 2014 أي خالل 7 
س���نوات من العمل على اعادة اعمار غزة بالتحكم  بعمل أصحاب 

المحالت التجارية وشركات المقاولة و أسماء المستفيدين . 
وبين أن اآللية ذاتها حرمت المقاول غير المدرج اسمه على  نظامها 
المش���اركة بالعطاءات ،  كما أنها خلقت عددًا من  "السماس���رة " 
الذين عملوا على ابتزاز أصحاب المصانع والشركات والموردين بأن 

أخذوا منهم أمواال مقابل إدخالهم على النظام. 
وأش���ار إل���ى أن اآللية أيض���ا كان من ضمن ش���روطها أن يمتلك 
المسجلون من أصحاب شركات المقاوالت والمصانع مخازن تتوفر 
فيه���ا كهرباء وكاميرات على مدار 24 س���اعة، وفي حال انطفأت 
الكاميرات دقيقة واحدة يتم خروجه من النظام، كذلك دفع رواتب 
الموظفين العرب واألجانب العاملين بمؤسسة الرقابة على اآللية  

من األموال المخصصة إلعادة االعمار.
ولفت إلى أنه لوال وجود تلك اآللية لما استغرق العمل على إعادة 
االعمار من 2014 حتى اليوم، مشيرا إلى وجود قرابة 1000 وحدة 
س���كنية لم تبن من جديد بعد ع���دوان  2014 حتى اليوم ، لذلك 
التخل���ص منها واجب، والبديل فتح  معبر رفح إلدخال مواد البناء  

والمعدات . 
أما عن التداعيات األمنية لآللية، فأكد على أن  االحتالل استفاد من 
الخرائط وقائمة المواد المطلوبة والجهات المستفيدة واحداثيات 
المش���روع وغيرها من الش���روط الت���ي كان يطلبه���ا، بحجة انها 

اجراءات تتبع لآللية.

خشية من تكرار سيناريو عدوان 2014

رفض شعبي ورسمي بغزة للعودة آللية »GRM« إلعادة اإلعمار
غزة/�ضماح املبحوح

يرتقب املواطن عالء �ضــمايل اإعادة اإعمــار منزله املدمر بفعل 
عدوان الحتالل »الإ�ضــرائيلي« على غزة قبل نحو اأ�ضبوعني ، 
وخماوف كبرية ت�ضــيطر عليه مــن اإمكانية العودة بالعمل وفق 

اآلية »روبرت �ضريي« لإعادة الإعمار. واأو�ضح �ضمايل وال�ضتياء 
يك�ضو �ضوته لـ«ال�ضتقالل« اأن تلك الآلية كبدته اأمواًل طائلة 
عدا عن ال�ضــغط النف�ضــي ال�ضــديد حني هدم منزلــه اأول مرة 
خالل عدوان 2014، اإذ ا�ضــطر وقتهــا للتنقل بعائلته مبنازل 

عدة لالإيجار.  وبنينّ اأنه بعد هدم منزله بعدوان 2014 انتظر 
ثالث �ضــنوات اإىل حني اأعيد بناء منزله من جديد، م�ضريًا اإىل 
رف�ضه بقوة العمل مرة اأخرى وفق تلك الآلية ملا لها من م�ضاوئ 

كبرية عليه وعلى اأمثاله من اأ�ضحاب املنازل واملن�ضاآت املدمرة.

غزة/ االستقالل:
أشاد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر 
الس���بت، بالمواقف والق���رارات البرلمانية العربية 
واإلسالمية والدولية التي تتواصل تباعا تعبيرا عن 
نصرة شعبنا الفلسطيني وإدانة وتجريم االحتالل 
وممارس���اته العنصرية وإرهابه البش���ع ضد أرضنا 

وشعبنا ومقدساتنا.
وأكد بحر ف���ي بيان صحفي أم���س أن ما صدر عن 
برلمان���ات الكثير م���ن الدول العربية واإلس���المية 

واتح���ادات برلماني���ة عربية وإس���المية، فضال عن 
برلمانات ومؤسس���ات سياس���ية أوروبية، يعبر عن 
حراك برلماني وسياس���ي، عربي وإس���المي ودولي، 
مق���ّدر آخذ في التصاعد والتقدم في وجه االحتالل 
وجرائ���م الحرب الت���ي ارتكبها، وال ي���زال، في غزة 

والقدس والضفة الغربية وأراضي ال� 48.
وأوض���ح بحر أن قرار مجلس حقوق اإلنس���ان التابع 
لألمم المتحدة بتش���كيل لحنة تحقيق دولية في 
االنته���اكات اإلس���رائيلية ضد ش���عبنا، واعتماد 

البرلمان اإلقليمي لبروكس���ل ق���رارا يدين االحتالل 
ويدع���و لالعت���راف بفلس���طين ودع���م الش���عب 
الفلس���طيني وفرض عقوبات على االحتالل، وتبني 
البرلمان اإليرلندي باإلجماع قرارا يدين ضم االحتالل 
لألراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية 
والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، وإقرار 
البرلم���ان الكويتي مبدئيا مش���روع قانون لتجريم 
التطبيع والتواصل والتعامل مع االحتالل، فضال عن 
المواقف المش���رفة للبرلمانات العربية واإلسالمية 

األخ���رى في وجه االحتالل، يش���كل خط���وة هامة 
في االتج���اه الصحيح نحو ع���زل وتجريم االحتالل 
ووضع آلية دولية لمحاس���بته عل���ى جرائم الحرب 
واإلبادة التي اقترفها وال يزال ضد أرضنا وش���عبنا 

ومقدساتنا.
ودعا كاف����ة البرلمانات العربية واإلس����المية 
التي ل����م تصدر قوانين وتش����ريعات تجرم 
التطبي����ع والتواصل مع االتصال بالحذو حذو 
البرلمان الكويتي بما ينس����جم بش����كل تام 

المس����ؤولية العربية واإلس����المية التاريخية 
تج����اه القضي����ة الفلس����طينية والش����عب 
الفلس����طيني، ويتماه����ى مع نب����ض وإرادة 
وتوجهات الشارع العربي واإلسالمي الرافض 
للتطبيع والمناصر للحق الفلسطيني والداعم 
تاريخي����ا للقضية الفلس����طينية، وصوال إلى 
بلورة موقف برلماني، عربي وإس����المي، موحد 
بغية إدان����ة وتجريم وع����زل الكيان في كل 

المحافل اإلقليمية والدولية.

»التشريعي« يدعو لوضع آلية دولية لمحاسبة االحتالل على جرائمه
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ابرز معالم معركة سيف القدس البطولية انها وضعت حدا لمسار التسوية, 
وخلصت الى ان كل المسارات غير مسار المقاومة ستبقى عقيمة ومهترئة 
وال قيم����ة لها, الن ما اخذ بالقوة ال يس����ترد اال بالقوة, وه����و امر بات واضحا 
للجمي����ع في اعقاب معركة س����يف الق����دس, فعضو المكتب السياس����ي 
ل�«حركة الجهاد اإلس����امي« في فلس����طين الدكتور محمد الهندي اكد أن 
الحديث عن مس����ار مفاوضات مع االحتال، ه����و التفاف على خيار المقاومة 
ومحاولة للتصدي ألي فعل حقيقي مقاوم, وأضاف أن »الحديث عن العودة 
للمفاوض����ات يمثل التفاف����ًا على كل ما حققته معركة س����يف القدس من 
نصر، وعلى غزة أن تس����تعد م����ن اآلن لجولة قادمة، ألن ق����وة غزة هي التي 
تحميها، والمسألة ليست إعمار ومس����اعدات، وإنما مطالب وطنية«, وربما ال 
يس����توعب البعض هذه الحقائق ألنه شطبها من قاموسه الوطني, واصبح 
يؤمن بمسار السام والتعايش والعمل المشترك ويؤمن بحل الدولتين, لكن 
هؤالء اصبحوا قلة قليلة, ومعزولين ال يستمع اليهم أحد, واصبحوا يتواروان 
عن عيون الناس خجا, فلم يعد تس����ويقهم لمسارات الوهم مقنعا, وباتت 
حجته����م ضعيفة, ومنطقهم ركيكًا ومفضوحًا ام����ام الناس, ولم يعد لهم 
مكان في استوديوهات الفضائيات وال قدرة على المناظرة والترويج لفكرهم 
العقيم, وسادت ثقافة المقاومة  بين ابناء شعبنا الذين بات االمل يحدوه في 

تحقيق النصر على االحتال اكثر من أي وقت مضى.
اليوم ونحن نخط هذه الكلمات كانت حركة الجهاد االس����امي في فلس����طين 
تعد لمهرجانها المركزي الذي حمل اس����م »مهرجان س����يف القدس- اقترب 
الوع����د« ال����ذي نظمته في مدينة غ����زة, وهو بمثابة اس����تفتاء جماهيري على 
انحياز جماهير ش����عبنا لخيار الجهاد والمقاومة كخيار استراتيجي لن نحيد 
عنه, فالمقاومة استطاعت في اعقاب معركة سيف القدس ان تحسم خيارات 
الجماهير نحوها, وان كل هذه التضحيات التي يقدمها ش����عبنا الفلسطيني 
ل����ن تذهب هدرا طالم����ا ان زمام االمور في ايدي امينة على الوطن والش����عب, 
وان الس����بيل الوحي����د النتزاع حقوقنا م����ن االحتال هو التمس����ك بالمقاومة 
الفلس����طينية والتاحم معه����ا وحمايتها من كل االش����رار الذين يس����عون 
لتصفيتها والتخلص منها, فالحاضنة الش����عبية ه����ي القوة الحقيقية بيد 
المقاومة, وهى الساح االنجع واالسلم واالقدر الذي يحافظ على استمراريتها 
وينم����ي قدراتها وقوته����ا, ويدفعها بقوة نح����و النصر على االع����داء, لذلك 
فالدكت����ور محمد الهندي اك����د أن »المقاومة تملك الق����رار والقدرة رغم الفرق 
في موازين القوى بين االحتال والمقاومة, على تحقيق المكاس����ب لشعبنا«, 
واضاف أن »إس����رائيل« كانت متوهمة أن المقاومة ستسكت عن االنتهاكات 
ف����ي األقصى، وأنه يمكنها االس����تفراد بالقدس، ومن ه����ذه الخلفية نبع قرار 
المقاومة بخوض المعركة، وكانت تعلم أنها ستدفع ثمنا كبيرا ولكنها كانت 

على يقين أنها ستحقق إنجازات كبيرة مقابل الفشل الذي مني باالحتال.
فمن اهم المعالم التي رس����ختها المقاومة الفلسطينية خال معركة سيف 
القدس ان »اس����رائيل« ادركت ان غزة لم تع����د الحلقة االضعف وان أي عدوان 
صهيون����ي على قط����اع غزة ليس مج����رد نزهة كما كان يدع����ي, والثمن الذي 
سيدفعه االحتال مقابل أي حماقة يقدم عليها سيكون مكلفا وباهظا, لذلك 
فان االحتال سيعد على يديه الف مرة قبل ان يقدم على أي عملية عسكرية 
جديدة في قطاع غزة, فالمقاومة اصبحت تحدد بداية ونهاية المعركة, واالمر 
ل����م يعد منوطا باالحتال, وهذا ظهر واضحا في معركة س����يف القدس التي 
وضعت المقاومة خط البداية لها من خال اطاق لصواريخ على القدس, ووضع 
خ����ط النهاية لها من خال تهديد لاحتال بان أي قصف لألبراج الس����كنية 
في غزة س����يقابل بقص����ف مماثل م����ن المقاومة يبدأ من الغ����اف الحدودي 
مرورا بس����يديروت وعسقان واسدود وبئر الس����بع والنقب ولن ينتهي بحيفا 
وغ����وش دان وعيون قارة وصوال الى حدود ايات,  كما كش����فت المعركة وهم 
المطبعي����ن والمتحالفين مع الكيان الصهيوني, وانه����م كانوا يراهنون على 
وهم, »فإس����رائيل« التي لم تستطع ان تحمي نفس����ها من ضربات المقاومة 
الفلسطينية لن تس����تطيع حماية الدول المتحالفة معها, فارتبك المطبعون 
وخرجوا بتصريحات تدعو الى التهدئة احيانا, وتنتقد ممارسات االحتال ضد 
المدنيين العزل في احيان اخرى, وكان لمشهد خروج الجماهير في العواصم 
العربية واالسامية امام السفارات االسرائيلية, واقتحامهم للحدود في لبنان 
واالردن اثره الكبير على االنظمة الرسمية العربية التي انتقدت االحتال بشدة. 
معالم كثيرة رسختها معركة س����يف القدس, كل يوم نلمس الجديد منها, 
فاث����ر الهزيمة عل����ى االحتال ال زال حاضرا بقوة, س����واء ف����ي تصدع الجبهة 
الداخلية الصهيونية, او في الحرب المش����تعلة بي����ن نتنياهو وبينت, او في 
هجوم  نتنياهو على وزير الخارجية الفرنس����ي ج����ان إيف لودريان، التي حذر 
فيها من احتمال أن تتحّول »إسرائيل« إلى دولة فصل عنصري, او فيما قالته 
 القوات اإلس����رائيلية أظهرت تجاه����ًا مروعًا ألرواح 

َّ
منظم����ة العفو الدولية إن

المدنيين الفلس����طينيين مما أس����فر عن مقتل عائات بأكملها- بمن فيهم 
أطفال- والتسبب في الدمار المتعّمد للممتلكات المدنية، في هجمات قد ترقى 

إلى حد جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية..  

"سيف القدس" بين الواقع والمآالت

رأي
ُق���ّدر للبنانيي���ن والفلس���طينيين االحتف���ال بمناس���بتين 
مترابطتي���ن في ش���هر آيار/ماي���و الجاري، األول���ى انتصار 
فصائل المقاومة الفلس���طينية على االحتال »اإلسرائيلي« 
بعدما ش���هرت »س���يف القدس« لتش���طر هيب���ة وجبروت 
الجي���ش »االس���رائيلي« وتنتصر عليه، والثاني���ة، االحتفال 
بالذكرى الحادية والعش���رين لتحرير جن���وب لبنان وبقاعه 
الغربي من دنس االحتال »االسرائيلي«، ليصبح هذا الشهر، 
ش���هر االنتصارات بعدما كان سابقًا رمزًا للهزيمة واالنكسار 
ف���ي وجدان األم���ة العربي���ة واالس���امية، ألن في���ه ذكرى 
اغتصاب فلس���طين في الخامس عش���ر منه. وللمفارقة كان 
»االس���رائيليون« يحتفلون بهذه الذكرى خائفين مترقبين 
في غرفه���م المحصنة م���ع انبعاث أمل فلس���طيني جديد 

بإمكانية إنهاء هذا االغتصاب قريبًا بإذن الله.
والحديث عن االنتصار، س���واء بالنسبة لمعظم اللبنانيين أو 
الفلس���طينيين أمر واقع يحتاج المزي���د من الجهود والوقت 
لُيس���تكمل باالنتصار الكبير بدحر االحتال عن كامل تراب 
فلس���طين، لكن هذا األمر لألسف بالنسبة لعدد من االنظمة 
الخليجية ودول محور االستس���ام والتطبيع ليس إال شعارًا 
للتوظيف تس���تخدمه فصائل ودول مح���ور الممانعة. وهذا 
ليس تجنيًا أو افتراء، إنما ه���و وليد متابعة وقراءة طروحات 
وس���ائل االعام الخليجية والسعودية التي ناقشت انتصار 
غزة خال العدوان االخير، كما ناقش���ت سابقًا تحرير جنوب 
لبن���ان وانتص���ار المقاوم���ة ع���ام 2006 وس���خفت صمود 
اللبنانيي���ن وضخمت الخس���ائر إلش���اعة مش���اعر الهزيمة 
واالحب���اط في نفوس اللبنانيين، وهو ما تكرر بش���كل الفت 

خال ايام العدوان على غزة.
وقد حفلت وس���ائل االعام الخليجية والس���عودية خصوصًا 
بطروح���ات غريبة عجيبة ال يتصوره���ا أي عاقل، وبعضها ال 
يخلو م���ن الطرافة، فصحيفة »إي���اف« االلكترونية رأت انه 
»على الفلس���طيني نزع االحتال اإليراني في فلسطين حتى 
يمكث في سام«! وهذا االمر ليس مستغربًا، فالمنطق نفسه 
اس���تخدمه بعض اللبنانيين للمواجه���ة المزعومة مع ايران 
التي لطالما دعمت المقاومة في لبنان وفلس���طين بالموقف 
والس���اح، على عكس الرياض التي دأبت على إدارة ظهرها 

لكل ما يمت للمقاومة منذ خمسينيات القرن الماضي!. 
أكثر من ذلك، أن بعض وس���ائل االعام السعودية انتقدت 
»حماس« و«الجهاد« انطاقا من خلفياتها العقائدية، وظهر 
ذلك في اكثر من وسيلة اعامية تجمعها المجاهرة بالعداء 
ل�«االخوان« وايران ويقدمانهما على العداء ل� »اس���رائيل«، ال 
بل أن بعضها اعتبر »اس���رائيل« معت���دى عليها!! وها هي 
صحيفة »إياف« في اول أيام العدوان تقول ان »من اعتدى 
هو الحشد الش���عبي اإليراني والجيش الفلسطيني المجند 
له على »إس���رائيل« وعلى الش���عب الفلس���طيني المسالم، 
فالجي���ش المجند من قبل اي���ران اإلرهابي���ة يوهم بتحرير 
الق���دس، فه���ذه ظاهرة منظم���ات اإلرهاب م���ن أجل خداع 

المسلمين العرب كما تمامًا جماعة االخوان«!!
أما صحيفة »ع���كاظ« فاتهمت حماس االخوانية التي تدين 
بالوالء للح���رس الثوري اإليران���ي بافتع���ال المعركة! بينما 
تأس���فت »الوطن« البحرينية ألن الرأي العام العربي ينساق 
عاطفيًا من قبل جماعات متطرفة تابعة لإلخوان المس���لمين 

والنظام اإليراني!
كما انساقت وسائل االعام الخليجية لتبرير سلوكها، فرأت 
ف���ي تحليات ع���دة أن »المعضل���ة الكبرى الت���ي تؤثر على 
النضال الفلس���طيني ه���ي اصطفاف المقاوم���ة مع جهات 

خارجية ضد عمقه���ا العرب���ي تحدي���ًدا.. إي���ران وتركي���ا«!
وامعانًا في التحريض عبرت الصحف السعودية عن استحالة 
اس���تمرار الصمت الحكومي والشعبي من قبل دول المنطقة 
وأولها المملكة على ممارس���ات حركة حماس »التي اتخذت 
قرار الحرب مع إس���رائيل فرديا ودون الرجوع للسلطة في رام 

الله ال سيما بعد ضربها كل مصالحها مع العالم اإلسامي«!
إل���ى ما تقدم، ب���رز التناقض في التقدي���رات، فتارة حماس 
لم تنتصر وإذا انتصرت فانتصاره���ا يوازي انتصار اليمين 

»االسرائيلي« ولخدمته!
وعلى وق���ع دوي القذائف وانط���اق الصواريخ عاد الحديث 
بق���وة عن »التس���وية« وح���ل الدولتي���ن، إلنه���اء االحتال 
»اإلسرائيلّي«، واستذكار عقل وُمبادرة الرئيس المصري أنور 
الس���ادات، الذي »استرجع بالسام س���يناء وقناة السويس 

وآخر شبر من أراضي باده المحتلة«!
واخيرًا لم يفقد االعام الخليجي والسعودي اآلمال بالتطبيع 
والتوص���ل إل���ى تس���ويات يعتبره���ا عادل���ة وواقعية بين 
»إس���رائيل« والفلس���طينيين ليؤكد ان محور السام العربي 
بمشاركة واش���نطن قادر على تحفيز مشروع التسوية الذي 
لم ينتج إال مزيدًا من تهويد القدس واالستيطان في الضفة 
ومحاصرة قطاع غزة تمهي���دًا لتركيعهما وتصفية القضية 

الفلسطينية. 

في وقت يتواصل فيه الشّد والجذب في الماراتون التفاوضي 
الدائر بين العواصم المعنّية بالملّف الفلسطيني، يعكف كّل 
من العدو »اإلس���رائيلي« والمقاومة الفلس���طينية على تقييم 
ق بين  نتائج »معركة القدس« والبناء عليها، على اختاف المحقَّ
الطرفين، من هزيمة لألّول ونصر للثاني. من جهة »إسرائيل«، 
ثّم���ة قناعة بضرورة تعديل ج���دول األولويات الذي كانت غّزة 
دائمًا في أس���فله، بعدم���ا لمس االحتال نّية ل���دى المقاومة 
والمحور الداعم لها في التأس���يس على ما أفرزته المعركة من 
أجل تعظيم حالة الربط بين س���احات المح���ور وجبهاته. على 
خّط مواِز، تتعّمق االنقس���امات داخل مح���ور التطبيع بقديمه 
وجدي���ده، وآخر مظاهرها حرد اإلم���ارات من تطنيش مصر لها 
في الملّف الفلس���طيني، الذي تجد أب���و ظبي أن كّل ما حاولت 
زرعه فيه ع���ن طريق »اتف���اق أبراهام« يضيع هب���اًء منثورًا... 
لع���ّل واحدة م���ن أهّم نتائج معركة »س���يف الق���دس«، بين 
العدو »اإلس���رائيلي« وفصائ���ل المقاومة الفلس���طينية، أنها 
رفعت مس���توى تهديد غزة في سّلم التهديدات التي تواجه 
األمن »اإلس���رائيلي«، بما لم َيُعد مع���ه دقيقًا توصيف القطاع 
بالتوصيف التقلي���دي: األقّل تهديدًا واألكثر قابلية لانفجار. 
ومن ش���أن تغيي���ر التوصيف، تبعًا لمح���ّددات الواقع ونتائج 
المواجه���ة، أن يفرض على »إس���رائيل« مواجهة واقٍع من نوع 
آخر م���ع غزة، التي لم َيُعد تهديدها متعّلقًا بها فحس���ب، بل 
بات ممتّدًا ومّتص���ًا بخارجها، بما يتعّدى مناطق فلس���طين 

وقضاياها على اختاف تقسيماتها ومسّمياتها.
المعن���ى العمل���ي لذل���ك، م���ن ناحي���ة »إس���رائيل« وأمنها 
واس���تراتيجياتها في مواجهة التهديدات، أن احتواء تهديد 
غ���زة عبر ف���رض أو قبول اله���دوء معها، وإن في ظ���ّل خطورة 
تفجير دائمة )مقدور عليها(، مع رفع مس���توى الردع إلى حدود 
تمن���ع القطاع من المبادرة العس���كرية، لم َيُعد اس���تراتيجية 
ناجع���ة ومقبولة، بل أضحى مرفوضًا، علمًا بأن س���بب االحتواء، 
في أساس���ه، مرتبط بس���احات التهديد األخرى، التي ال مجال 

للمقارنة بينها وبين غزة.
حتى األمس، كانت غزة، بالمعنى المشار إليه، »مقدورًا عليها«. 
كان يمكن ربط هدوئها بحوافز تمنع تفعيل تهديدها، بعدما 
اعتقدت »إس���رائيل« طوي���ًا أنها نجحت في ري���ط التهديد 

الغّزي بتنازالت متبادل���ة: تهدئة مقابل تليين جزئي للحصار 
وتقديمات اقتصادي���ة ومالية، جّندت لها دواًل عربية ترى في 

امتثالها لإلرادة »اإلسرائيلية« موضع رضى السيد األميركي.
لكن اليوم تغّيرت المعادلة؛ بات س���اح غ���زة وإمكان تفعيله 
مّتصَلي���ن بالقدس وقضاياها. وهي معادلة لم تترّس���خ بعد، 
وألنها لم تترّس���خ، ستس���تهلك من »إس���رائيل« جزءًا كبيرًا 
من انشغالها األمني والعس���كري والسياسي، للحؤول دونها. 
كذل���ك، مطلب إرج���اع غزة إل���ى حدودها، يتعّل���ق من ناحية 
»إسرائيل« باتجاَهين رئيس���َين اثنين: منع تفعيل ساح غزة 
ربطًا بغيرها هو هدف في ذاته، إن لم يتحّقق سيؤّثر سلبًا على 
مجمل التموضع »اإلس���رائيلي« في داخل فلس���طين المحتلة، 
لة ضّد الفلسطينيين  وُيعّقد من اس���تراتيجيات الكيان الُمفعَّ
والقضية الفلسطينية، التي تراءى له، وإن بشكل مغلوط، أنها 

في المرحلة األخيرة من إسقاطها.
أّم���ا االتج���اه الثاني فيرتب���ط بتهديدات الس���احات األخرى. 
والمقصود هنا تحديدًا الجبهة الشمالية بمرّكباتها المتعّددة، 
واّتس���اعها الجغراف���ي الممتّد، وإمكاناته���ا التي تتطّلب من 
»إس���رائيل« تركيزًا ال ُتشّوش عليه الساحة الجنوبية، أي قطاع 
غزة، بل أّي قس���م من أقسام فلس���طين التاريخية. على أن غزة 
تّتج���ه اليوم لتكون جزءًا ال يتجّزأ من الس���احة الش���مالية، بما 
ينفي عنها وصف الس���احة المعزولة التي ينحصر تهديدها 

في نطاقها.
وف���ي هذا اإلط���ار، ُيعّد حديث مس���ؤول حرك���ة »حماس« في 
القطاع، يحيى الس���نوار، عن التنس���يق على أعلى المستويات 
مع »حزب الله« خال المواجهة، كما الحديث الذي س���بقه، وهو 
األهّم من ناحية »إسرائيل«، ألمين عام حزب الله، السيد حسن 
نصر الله، عن الجاهزية للتدّخل إن لزم األمر لمساعدة الساحة 

الفلسطينية، مصدر قلق لتل أبيب وُمّتخذي القرارات فيها.
بن���اًء عل���ى ما تقّدم، س���تكون »إس���رائيل«، ومعه���ا حليفها 
ين  األميركي، والجهات اإلقليمية التي تدور في فلكهما، معنيِّ

بتحقيق جملة أهداف، على رأسها ما يلي:
- إرجاع غزة إل���ى حدودها، ومنع ربط س���احها وإرادة تفعيله 
بقضايا القدس والحرم القدس���ي، فضًا عن أقسام فلسطين 

األخرى.

- من���ع الربط بي���ن قواعد االش���تباك التي تحكم ص���راع غزة 
وإس���رائيل، وبين أّي س���احة أو جبهة في الشمال، بما يشمل 
ردع غزة عن التدّخل، أو االستعداد للتدّخل، إلى جانب الساحة 
الش���مالية، ربطًا بتموضع القطاع الذي بات إقليميًا، وأيضًا ردع 
الساحة الشمالية نفسها عن مساندة غزة، إن تطّلب األمر ذلك.

- إع���ادة االعتبار إلى معادلة الحص���ار مقابل الغذاء، كما كانت 
علي���ه األمور قبل المواجه���ة، وإغراء القطاع بعط���اءات مالية، 
س���يجد العدو دائمًا أطرافًا إقليميين يس���ارعون إلى تلبيتها، 

ومن جملة ذلك إعادة اإلعمار.
- إعادة االعتبار إلى السلطة الفلسطينية، وإن كانت »إسرائيل« 
نفس���ها، وَمن معها، تسّببوا في إضعاف مكانتها ودورها لدى 
الجمهور الفلسطيني. وفي هذا اإلطار، تأتي العطاءات المالية 
الممنوحة للسلطة، وإعادة فتح القنصلية األميركية في القدس 
المحتلة كُممّثلية أميركية لدى الجانب الفلس���طيني، وكذلك 
المب���ادرات واللق���اءات واالتصاالت من جان���ب دول »االعتدال 
العربي« بعد قطيعة مع رام الله، فيما ال ُيس���تبعد إحياء شكل 
من أشكال التفاوض مع العدو، أمًا في إعادة السلطة إلى مكان 
متقّدم نوعًا ما على جدول اهتمام الفلس���طينيين. لكن الواقع 
أن الس���لطة اليوم باتت ُتعّد لدى الفلس���طينيين »ش���اهد ما 
ش���فش حاجة«، في مرحلة هي األكثر حساس���ية وتأثيرًا على 
فلس���طين والقضية الفلس���طينية والقدس، وهو ما ُيصّعب 

مهّمة العدو.
تلك هي األهداف »اإلس���رائيلية« في المرحلة التالية إذًا، لكن 
الفرق بين تشخيص المصالح التي ُيفترض العمل عليها وبين 
النتائ���ج التي يمكن تحقيقها بالفعل، ف���رق كبير، وهو ما قد 

ينطبق على حالة تل أبيب.
 مع ذلك، لن يدفع الفشل »إس���رائيل« إلى االنكفاء والتسليم 
بالواقع الجديد، بل هي ستلجأ إلى خيارات أخرى وبديلة، ورّبما 

أيضًا مع استعداد لتحّمل أثمانها إن ارتفعت نسبيًا. 
على أن اإلصرار »اإلسرائيلي«، والدافعية المرتفعة لدى العدو، 
تقابلهم���ا إرادة صلبة لدى الجانب الفلس���طيني الغّزي أيضًا. 
فالمارد الذي خرج من القمقم لن يكون معنّيًا بالعودة إليه، كما 
َتصُع���ب على غيره، مهما بلغت مس���تويات دافعّيته، إعادته 

إليه. وللصراع، الذي ثبت أنه ال يخمد، جوالت آتية.

إعالم االستسالم والتطبيع: »غزة لم تنتصر«

»إسرائيل« تعدل أولوياتها: ال لتحّول غزة إلى العب إقليمي

بقلم: سعد حمية

بقلم: يحيى دبوق
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رام الله/ االستقالل:
وافق البنك الدولي الس���بت، على منحة جديدة بمقدار 
30 ملي���ون دوالر لدع���م تطوير االقتص���اد الرقمي في 

فلسطين.
وق���ال البنك ف���ي بيان صحف���ي إن المنح���ة الجديدة 
ستس���اند اإلصالحات في مجال جدي���د يركز على بناء 
أسس االقتصاد الرقمي، من خالل اعتماد قانون حديث 
لالتص���االت وتكنولوجي���ا المعلوم���ات، وتفعيل دور 

شركات الدفع اإللكتروني.
وذكر أن هذه اإلصالحات تع���زز التواصل بين األراضي 
الفلس���طينية والعالم، على الرغم م���ن القيود الحالية 
المفروضة على حركة البضائع واألشخاص، جراء جائحة 

كورونا.
وحسب البيان فسيستخدم جزء من المنحة في تعزيز 
التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة فيروس 
كورونا، وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة 
الغربي���ة وقطاع غزة كانثان ش���انكار: »س���تكون منحة 
سياس���ات التنمية بمثابة مس���اندة ذات قيمة كبيرة 
ألوض���اع المالية العامة الحافل���ة بالتحديات بالفعل، ال 
س���يما وقد تضررت اآلن أكثر جراء الص���راع األخير في 

غزة«.
وأضاف »ستساعد هذه المنحة الجديدة على تخفيف 
الع���بء اإلضافي المرتبط باحتياجات غزة إلعادة اإلعمار 

وتحقيق التعافي«.
وأوض���ح ش���انكار أن البن���ك الدولي يش���ارك مع األمم 
المتح���دة واالتح���اد األوروبي في إجراء تقييم س���ريع 

لألضرار واالحتياجات في قطاع غزة.
وأشار إلى أن هذه المنحة ستتيح تموياًل تشتد الحاجة 

إلي���ه لتخفيف بعض الضغ���وط على المالي���ة العامة 
الناجمة عن كورونا، وقد تفاقم هذا الوضع مؤخرًا بسبب 

الصراع الدائر في غزة.
ويقدر البنك الدولي زيادة كبيرة في معدالت الفقر في 
2020، ليصبح هناك واحد من بين كل اثنين من سكان 

قط���اع غزة يعيش تحت خط الفقر، ومع اس���تمرار أزمة 
كورونا وأثر الصراع الدائر في غزة في 2021، من المتوقع 

أن يزداد معدل الفقر بصورة أكبر.
كما وقال شانكار »بناًء على هذا الوضع، سيدعم البرنامج 
الجديد السلطة الفلس���طينية لتحقيق ما تم تحديده 
من أولويات استراتيجية في أجندة السياسات الوطنية 

للسنوات 2022-2017«.
وأكد أن المنحة الجديدة تس���تند إل���ى برنامج اإلصالح 
لدى السلطة الوطنية، لضمان تحمل المسؤولية الكاملة 
في جميع مجاالت اإلص���الح، كما تدعم تحقيق هدفي 
البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء 
المشترك. وتابع »نظرًا لتأثر األراضي الفلسطينية تأثرًا 
كبيرًا بس���بب تفشي جائحة كورونا، تدعم هذه المنحة 
اإلصالح���ات التي اعتمدتها الس���لطة الفلس���طينية 
لتسهيل التعافي، وفي الوقت نفسه تعمل على زيادة 
القدرة على الصمود في مواجهة الجوائح في المستقبل 
من خ���الل اإلصالحات ف���ي قطاعات الصح���ة والمياه 

والشؤون االجتماعية«.
وستس���اعد هذه المنحة على تفعي���ل نظام إلكتروني 
لتيسير س���بل حصول الفئات الفقيرة واألشد احتياجًا 
من المتضررين من كورونا على المساعدات االجتماعية، 
وإس���ناد جهود الس���لطة لزيادة الش���فافية من خالل 
ضمان عدم تلقي المستفيدين من نظام التسجيل عبر 

اإلنترنت لنفس المساعدات من خالل أي قنوات أخرى.

البنك الدولي يقدم 30 مليون $ لتطوير االقتصاد الرقمي بفلسطين

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس ال���وزراء الكندي جاس���تن ترودو، 
إن بالده س���تقدم 25 مليون دوالر للمدنيين 
الفلسطينيين المتضررين من الصراع األخير 

في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال ترودو، في بيان صحفي، مس���اء الجمعة، 
“إن التمويل سيذهب مباشرة إلى المنظمات 
المدنيي���ن  ستس���اعد  الت���ي  الخب���رة  ذات 
الفلسطينيين األكثر ضعفا على التعامل مع 
آثار الصراع األخي���ر”، منوها إلى أن “االرتفاع 

األخير في أعمال العنف ف���ي المنطقة ينذر 
بالخطر، حيث رأى الجميع مش���اهَد للمدنيين 
النازحي���ن، وح���االت الوفي���ات بي���ن أف���راد 

العائالت”.
وتش���مل مس���اعدات كندا، 10 ماليين دوالر 
للمس���اعدات الغذائي���ة العاجل���ة، والمأوى، 
والمياه، والص���رف الصحي، والنظافة، والدعم 
النفس���ي واالجتماعي لألطفال، و10 ماليين 
دوالر لدعم الجهود اإلنس���انية وإعادة البناء، 

مثل البنية التحتية الطبية الحيوية.

كم���ا تخص���ص كندا أيض���ا ما يص���ل إلى 5 
ماليين دوالر لمبادرات بناء السالم، التي تعزز 
هدف تحقيق سالم شامل وعادل ودائم بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وكانت كن���دا قد رحب���ت األس���بوع الماضي، 
بوقف إطالق النار بع���د 11 يوما من القصف 
اإلس���رائيلي المتواص���ل، وال���ذي أدى إل���ى 
استش���هاد 255 مواطن���ا، م���ن بينه���م 66 
طف���ال، و39 س���يدة، و17 مس���نا، و5 من ذوي 

االحتياجات.

غزة/ االستقالل:
قال وكيل وزارة األش���غال العامة واإلسكان في قطاع غزة ناجي سرحان ، السبت، إنه يمكن إعادة بناء جميع 

المنازل المدمرة خالل عام في حال وصلت أموال اإلعمار التي تم رصدها من الجهات المختلفة.
وأشار سرحان في تصريحات صحفية، إلى أن عملية حصر األضرار ما زالت جارية، الفًتا إلى أنه تم بدء عملية 

واسعة إلزالة المنازل والبنايات اآليلة للسقوط لما تشكله من خطر على المواطنين والبنايات المجاورة لها.
وذكر أن هناك عدًدا من البنايات بحاجة لدراسة هندسية، منها البت بإمكانية إزالتها أو ترميمها.

وبين أن الوزارة تعمل بدقة كبيرة تحسًبا لوجود صواريخ لم تنفجر تحت ركام المنازل.

في حال وصلت أموال اإلعمار

أشغال غزة: يمكن إعادة بناء 
جميع المنازل المدمرة خالل عام 

مساعدات كندية بقيمة 25 مليون
 دوالر للمتضررين من العدوان األخير

االستقالل/ وكاالت:
قال رحم���ي آقتبه، رئي���س جمعي���ة المعلوماتية 
التركية، إن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث 
العلمية والتكنولوجية التركية »توبيتاك«، يعملون 
على إطالق عملة رقمية رسمية، تستند في قيمتها 

إلى عملة البالد.
وذكر آقتبه، ف���ي مقابلة مع »األناض���ول« التركية، 
أن إصدار عملة رقمية تس���تند إل���ى الليرة التركية 
وتمتلك مقابال ماديا ملموس���ا مع إمكانية التداول 
والبيع في أس���واق الم���ال العادية، أم���ر مهم جًدا 

لتطوير االقتصاد الرقمي التركي.
وأض���اف: »العم���الت الرقمية والعمالت المش���فرة 
تمتلك مزايا كبيرة ال توجد في العمالت التقليدية، 
فضاًل عن ق���درة تلك العمالت على االنس���جام مع 
التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة التي تعتمد 

عليها، وهو ما يستقطب اهتمام المستثمرين«.
وتابع: »لوحظ خالل األش���هر الماضية، زيادة كبيرة 
ف���ي االس���تثمارات، أو في إج���راء عملي���ات مالية 
باس���تخدام عمالت رقمي���ة، وخاص���ة »بيتكوين« 
الزيادة  )Bitcoin( و«إيثري���وم«)Ethereum(. هذه 

تأتي بالتزامن مع التحوالت الرقمية السريعة التي 
يشهدها العالم، ما يزيد من اهتمام المستثمرين 

بالعمالت الرقمية يوًما بعد يوم«.
ولفت آقتبه إلى وج���ود أكثر من 3500 عملة رقمية 
قابل���ة للبيع والش���راء على المنص���ات الرقمية غير 
الخاضعة للتنظيم الحكومي، وُتعرف هذه المنصات 

باسم بورصات العمالت الرقمية.
وأش���ار إلى أن هذه البورص���ات ليس لديها هيكل 
مركزي، مؤّكًدا أن جميع المعامالت المتعلقة بهذه 

المنصة تتم بدون وسطاء.

االستقالل/ وكاالت:
أفرجت إندونيس����يا مساء الجمعة، عن ناقلة نفط 
ترفع علم إيران بعد احتجازها لمدة أربعة ش����هور 
على خلفية االش����تباه في أنها كان تنقل كميات 
من النفط الخام بصورة غير قانونية، بحس����ب ما 

ذكرته وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية )إرنا(.
ونقلت “إرنا” عن بيان للشركة الوطنية اإليرانية 

للنفط أنه “تم اإلفراج عن الناقلة )إم تي هورس( 
بعد 125 يوما )من االحتجاز(… وسوف تعود إلى 
المي����اه اإليرانية بعد إنجاز مهمتها.” ولم يفصح 

التقرير عن مزيد من التفاصيل.
ونقلت وكال����ة بلومبرج لألنباء اليوم الس����بت، عن 
هيئة الس����المة البحرية في إندونيسيا القول، إن 
الس����لطات اإلندونيس����ية قامت في أواخر شهر 

كان����ون ثان الماضي باحتج����از الناقلتين “إم تي 
ه����ورس”، و”إم تي فريا” التي ترف����ع علم بنما، 
حيث كان يتم نقل النفط بشكل غير قانوني بين 
السفينتين، وتم رصدهما بالصدفة بعدما أطفأتا 

أجهزة التتبع.
وألقت إيران آنذاك باللوم على “مشاكل فنية” في 

احتجاز ناقلتها.

تركيا تستعد إلطالق عملة رقمية قابلة للتداول بأسواق المال

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الحس���ابات العامة أوليفييه دوسوب لوكالة “فرانس برس” إن العجز 
في الميزانية الحكومية في فرنسا س���يصل إلى “حوالى 220 مليار يورو” في 

2021، مقابل 173,3 مليار يورو في تقديرات قانون المالية األولي.
وقال وزير الحس���ابات العامة إن هذا االرتفاع الذي يبلغ نحو 47 مليارا في عجز 
الميزاني���ة هو “نتيجة إلجراءات الدعم الت���ي نواصل اتخاذها لدعم االنتعاش 

على أفضل وجه”.
وس���تعرض الحكومة األربعاء مش���روع قانون مالي معدل يشمل تدابير طوارئ 
إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستستخدم على وجه الخصوص لتمويل النشاط 
الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات كما قال دوسوب 

ووزير االقتصاد برونو لومير في مقابلة مع صحيفة “ليزيكو” الخميس.
ولم يس���جل نمو في الربع األول من العام في فرنس���ا، وفًقا لألرقام التي نشرها 
المعد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادية الجمعة، مع تراجع اجمالي الناتج 

الداخلي بنسبة 0,1%، في حين تقديرات أولية افادت عن نمو بنسبة %0,4.
ولم يقدم أوليفييه دوسوب بعد تقديًرا جديًدا للعجز العام، والذي يشمل عجز 
الضمان االجتماعي والمجتمعات. والعجز العام المتوقع حتى اآلن يقدر ب%9، 
ما قد يرفع الدين العام لفرنس���ا إلى 118% من اجمال���ي الناتج الداخلي، وهو 
مس���توى غير مسبوق بس���بب مبدأ “مهما كانت الكلفة” الذي تم تطبيقه منذ 

بداية تفشي وباء كوفيد -19 لدعم النشاط االقتصادي والوظائف.

العجز في الميزانية الفرنسية 
سيرتفع إلى 220 مليار يورو في 2021

إندونيسيا تفرج عن ناقلة نفط إيرانية بعد احتجازها 4 شهور
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برلين/ االستقالل:
برلين،  العاصمة األلمانية  ش����هدت 
نظمه����ا  وقف����ة  الجمع����ة،  مس����اء 
ب�"انحياز"  للتندي����د  فلس����طينيون 
وس����ائل اإلعالم األلمانية إلسرائيل؛ 
خالل تغطيتها للعدوان اإلسرائيلي 

األخير على األراضي الفلسطينية.
وجاءت الوقفة تلبية لدعوة وجهتها 
مب����ادرة تس����مى "جيل فلس����طين"، 
المتظاهرين  مئ����ات  اجتم����ع  حيث 
أم����ام المرك����ز اإلعالم����ي الفيدرالي 
بالعاصمة األلمانية، رافعين الفتات 
كتبت عليها "متى سيغطي اإلعالم 
األلماني جرائم الحرب اإلسرائيلية"، 
مقتل  تتجاهل  المنح����ازة  و"األخبار 

األطفال بفلسطين".
وفي بيان ألقاه باس����م المبادرة خالل 
الوقف����ة، ق����ال أدهم حس����ن، إنهم 
غي����ر راضين ع����ن األخب����ار المنحازة 
ل�"إس����رائيل" الت����ي يقدمها اإلعالم 
"لماذا ال ترس����ل  األلمان����ي، مضيًفا 
الصح����ف هنا مراس����لين له����ا إلى 
قط����اع غزة؟ ولم����اذا دائًما ما تغطي 
األخبار من وجهة نظر واحدة منحازة 

إلسرائيل".

وطالب حس����ن بأن يقوم الصحفيون 
بتغطي����ة م����ا يحدث ف����ي األراضي 
الفلس����طينية بش����كل موضوع����ي، 
أية  الصحف  ع����دم كتاب����ة  منتقًدا 

أخبار تنتقد الحكومة اإلسرائيلية.
ولف����ت إل����ى أن أح����د الصحفيي����ن 
اإلسرائيليين قام بنشر صور ألطفال 
لق����وا حتفه����م خالل غارة ش����نتها 
إس����رائيل عل����ى قطاع غ����زة، متابًعا 

"واليوم أقول من هنا لكافة وس����ائل 
اإلعالم والمنص����ات: انظروا بأعينكم 

للشرق األوسط، وكونوا عادلين".
وف����ي 13 أبريل/ نيس����ان الماضي، 
تفج����رت األوض����اع ف����ي األراض����ي 
اعت����داءات  ج����راء  الفلس����طينية، 
"وحش����ية" إس����رائيلية ف����ي مدينة 
الق����دس المحتل����ة، خاص����ة بح����ق 
ف����ي  والمرابطي����ن  المصلي����ن 

المس����جد األقصى ومحيط����ه، وعلى 
المتضامني����ن م����ع أهلن����ا في حي 
الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات 
االحت����الل إلى تهجيرهم قس����را من 
ثم  المس����توطنين،  لصالح  منازلهم 
انتق����ل التوتر إلى الضف����ة الغربية، 
وتح����ول إلى مواجهة عس����كرية في 
قطاع غزة أس����فرت ع����ن ارتقاء 255 

شهيدًا.

برلين: وقفة إلدانة »انحياز« اإلعالم األلماني لـ »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال قائد ق���وة القدس ف���ي حرس الث���ورة اإليران���ي إس���ماعيل قاآني، إن 

"الفلسطينيين ُيعّدون العّدة الستعادة كل األراضي الفلسطينية".
وأض���اف قاآني، أن "مظهر قوة المقاومة تمثل في 11 يومًا من الصواريخ التي 

أطلقتها المقاومة الفلسطينية بال توقف".
وتابع "أعلن وبثقة أن الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتت من 
صنع الفلسطينيين"، مش���يرًا إلى أن "أكثر من ألف صاروخ من النوع المتطور 

صنعها الفلسطينيون واستهدفوا بها قوات االحتالل".
وقال قآني "يجب أن يترك الصهاينة أرض فلسطين أذالء، وأعلمكم أن المقاومة 

الفلسطينية باتت تفكر وتخطط في استعادة كل األرض الفلسطينية".
وبدأ س���ريان وقف إطالق النار بي���ن فصائل المقاومة الفلس���طينية في غزة 
وقوات االحتالل اإلس���رائيلي، بعد عدوان عس���كري على قطاع غزة استمر 11 
يومًا، سبقه اعتداءات من ِقبل المستوطنين وقوات الشرطة على المقدسيين 
وتحديدًا سكان حي "الش���يخ جّراح"، بعد قرار من القضاء اإلسرائيلي يقضي 

بإخالء 12 منزاًل فلسطينيًا في الحي التاريخي.
وأسفر العدوان اإلسرائيلي على غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة، عن 279 
ش���هيدًا، بينهم 69 طفاًل، و40 إمرأة، و17 مس���نًا، باإلضافة إصابة نحو 1948 
جريحًا، بينهم 90 ُصنفت إصاباتهم بأنها "ش���ديدة الخطورة"، توفي منهم 9 

ليرتفع عدد الشهداء إلى 288.

قاآني: الفلسطينيون 
يستعدون الستعادة 

كامل أراضيهم المحتلة

اليمن/ االستقالل:
أكد عض����و المجلس السياس����ي األعلى في اليمن 
محمد عل����ي الحوثي في حديث لقناة “الميادين” 
إنه “ما لم يتحقق الس����الم ستستمر عملياتنا في 

العمق وسيكون الرد أقسى مما هو حاصل”.
وتوجه الحوثي للس����عودية محذرًا: “نحذرهم من 
الوج����ع الكبير والمعادلة الي����وم لم تدخل في كل 

أبعادها مرحلة الوجع الكبير”.
وأضاف أن����ه “إذا تحق����ق ما تحدث عن����ه القائد 
عب����د الملك الحوثي م����ن وجع كبير، فس����يصيب 

السعودية بالشلل التام واإلفالس المادي”.
واعتب����ر أن “األميركيي����ن والس����عوديين كلهم 
يس����يرون أو يتقّمص����ون دور الميس����ر الذي هو 

المبعوث الدولي”. وشدد عضو المجلس السياسي 
األعل����ى في اليمن في الختام على أنه “إذا لم يكن 
هناك جدية في إيقاف العدوان وفك الحصار فلن 

يتحقق السالم”.
يأت����ي كالم الحوث����ي بع����د اس����تهداف القوات 
المس����لحة اليمني����ة قاع����دة الملك خالد الس����بت 

بطائرتين مسيرتين بإصابة دقيقة.
وقال المتحدث باس����م القوات المس����لحة اليمنية 
العمي����د يحيى س����ريع، إن����ه تّم تنفي����ذ “عملية 
هجومية لسالح الجو المس����ير استهدفت قاعدة 
الملك خال����د الجوية بخميس مش����يط بطائرتين 
قاص����ف 2k وكانت اإلصابة دقيق����ة”، معتبرًا أن 
“هذا االس����تهداف يأتي في إطار حقنا المشروع 

والطبيع����ي ف����ي ال����رد عل����ى الع����دوان وحصاره 
المتواصل على شعبنا العزيز”.

وكان الحوث����ي قال ف����ي تغريدة، ل����ه الجمعة إن 
“س����بب فش����ل الس����الم في اليم����ن، تمثيل دور 
الميسر من ذوات القرار بدول العدوان في الظاهر، 
والرف����ض ألي نتيجة بلس����ان مرتزقتهم أمام أي 

حلول”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه اعتداءات 
التحالف الس����عودي على المدنيي����ن في اليمن، 
حي����ث قت����ل 3 مدنيين من ج����راء قصف مدفعي 
لق����وات التحالف الس����عودي، عل����ى منطقة الرقو 
����ه الحدودية مع جيزان الس����عودية  بمديرية ُمَنبِّ

غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

»سنصيب المملكة بالشلل التام«

الحوثي يحذر السعودية من »الوجع الكبير« واإلفالس المادي
االستقالل/ وكاالت:

وصف مصدر مسؤول في قوة القدس في حرس الثورة اإليراني معركة 
سيف القدس »باإلنجاز الفلسطيني العظيم ونصر تاريخي كبير«.

وأكد المصدر في تصريحات لقناة الميادين اللبنانية الس����بت، أنه »لم 
تكن هناك غرفة عمليات عسكرية مشتركة في بيروت«، مشددًا على أن 

»من أدار المعركة هي المقاومة الفلسطينية وبكفاءة وجدارة«.
وقال المصدر إن: »إيران كانت وما زالت وس����تبقى في خدمة فلس����طين 

قضيًة وشعبًا ومقاومًة«.
واستمرت معركة »س����يف القدس« بين غزة واالحتالل اإلسرائيلي 11 

يومًا، حتى تم االتفاق على وقف إطالق النار فجر الجمعة الماضي. 
وقام����ت المقاومة الفلس����طينية خ����الل المعركة باس����تهداف مراكز 
»إسرائيلية« مهمة، واستخدمت خاللها صواريخ وصلت إلى »تل أبيب« 

وما بعدها.

»قوة القدس«: »سيف القدس« إنجاز 
فلسطيني ونصر تاريخي كبير

االستقالل/ وكاالت:
دع����ا تحالف سياس����ي في الس����ودان، 
الس����بت، إلى إج����راء مصالح����ة وطنية 
أو انتخاب����ات مبك����رة؛ إلنق����اذ الوض����ع 

االقتصادي بالبالد.
وقال رئيس "تحالف السودان للعدالة" 
فرح العقار، لألناض����ول: "ندعو األحزاب 
 )..( الوطني����ة  للمصالح����ة  السياس����ية 

حريصون على الوفاق الوطني".
وتش����ّكل التحالف المعروف ب�"تس����ع"، 
ف����ي 29 يونيو/حزي����ران 2020، من 13 
حزبا سياس����يا وحركات مسلحة، فضال 
ع����ن تيارات ش����بابية ومنظمات مجتمع 

مدني.
وأضاف العقار: "البد من معالجة االنهيار 
االقتصادي، وهذه األزمة المعيشية لن 
تعالج إال عن طريق التسوية السياسية 

والمصالحة الوطنية".
الوفاق  اس����تعصت عملية  "إذا  وأردف: 

الوطني فالبد م����ن الدعوة إلى انتخابات 
عاجلة ألن ما تمر به البالد اآلن ال يبش����ر 

بخير".
وذك����ر العقار أن التحالف س����لم رئيس 
مجلس الس����يادة عبد الفت����اح البرهان، 
ونائبه محمد حم����دان دقلو "حميدتي"، 
رؤية حول مش����روع المصالحة الوطنية، 
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوض����ح أن "م����ن أبرز مالمح المش����روع، 
وربط  الس����ودان  الحف����اظ على وح����دة 
عالقات دولية وإقليمية في إطار تبادل 

المصالح بعيدا عن المساس بالدولة".
وتابع: "وأيضا االتفاق على نوع وش����كل 
الحكم والتبادل الس����لمي للس����لطة )..( 
كما س����نقدم هذه الرؤية لكل األحزاب 

من أجل معالجة المشكالت بالبالد".
ووف����ق بيانات رس����مية، ارتف����ع معدل 
التضخم في السودان خالل مارس/آذار 
الماضي، بمق����دار 11 نقطة مئوية إلى 

341.78 بالمائ����ة، بعدم����ا كان 330.78 
بالمئة في فبراير/شباط، الذي سبقه.

ويعاني الس����ودان من أزم����ات متجددة 
ف����ي الخب����ز والطحي����ن والوق����ود وغاز 
الطه����ي، نتيج����ة ارتفاع س����عر الدوالر 
مقاب����ل الجني����ه، حيث بل����غ دوالر واحد 
425 جنيها في الس����وق الموازي، و416 

بالسوق الرسمي.
وتواجه البالد، أزم����ة اقتصادية منذ أن 
عزلت قي����ادة الجيش عمر البش����ير من 
الرئاس����ة في 11 أبريل/ نيسان 2019، 
تحت وط����أة احتجاجات ش����عبية بدأت 

أواخر 2018.
وبدأت بالس����ودان، في 21 أغس����طس/

آب 2019، مرحلة انتقالية تس����تمر 53 
ش����هرا تنتهي بإج����راء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاس����م خاللها الس����لطة كل 
م����ن الجيش وق����وى مدني����ة والحركات 

المسلحة الموقعة على اتفاق السالم.

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الس���بت، إن أسلحة "الحشد الشعبي" ال تشكل 

أي تهديد لقوات الجيش، مشيدا بقدرات القوات المسلحة.
جاء ذلك خالل مقابلة أجراها الوزير العراقي مع موقع "المربد اإلخباري" )محلي(، تطرق 
أثناءها إلى اعتقال القيادي بقوات "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، األربعاء الماضي.

وقاس���م مصلح، كان يش���غل منصب قائد "لواء الطفوف" التابع للعتبة الحس���ينية 
)المرجعية الدينية في النجف(، وتس���لم عام 2017، منصب قائد عمليات الحش���د 

في األنبار.
وأفاد عناد، بأن "ما حصل من تداعيات على خلفية اعتقال مصلح، هو خرق أمني كبير، 

وتعٍد على الدولة من جهات لألسف هي محسوبة على القوات المسلحة".
وأردف: "األس���لحة التي يمتلكها الحش���د الش���عبي، ال تش���كل أي تهديد لقوات 

الجيش".
وتابع: "من يحاول استخدام لي األذرع والتلويح بالقوة، يجب أن يعرف حجمه"، مردفا 

"رئيس الوزراء )مصطفى الكاظمي( أبلغني بأنه ال يريد إراقة الدماء".
و"الحش���د الشعبي" هو مؤسس���ة تتبع القوات المس���لحة العراقية، وترتبط مباشرة 

برئيس الوزراء.

وزير الدفاع العراقي: أسلحة »الحشد 
الشعبي« ال تشكل تهديدًا للجيش

السودان: تحالف سياسي يدعو لمصالحة وطنية أو انتخابات مبكرة
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غزة/ االستقالل:
سحب اتحاد الكرة الس����بت قرعة الدرجة الثالثة للفرعين )فرع 
غزة والش����مال، والوس����طى والجنوب(، والمق����رر أن تنطلق في 
التاس����ع عشر من الش����هر المقبل، بحضور ياسر رضوان عضو 
اتحاد الكرة، س����امي ابو الحصين األمين العام المس����اعد، عماد 

التتري أمين سر لجنة المسابقات.
وتق����ام بطولة الدوري من دور واحد حي����ث يتأهل أول كل فرع 
لدوري الدرجة الثانية، ويتم تجميد الفريق الحاصل على المركز 

األخير.
وحددت لجنة المسابقات ملعبي بيت حانون وبيت الهيا إلقامة 
مباريات فرع غزة والش����مال، فيما تقام مباريات فرع الوس����طى 

والجنوب على ملعبي خانيونس ورفح.

ورح����ب رضوان بمندوب����ي األندي����ة، متمنيًا التوفي����ق للفرق 
المشاركة في البطولة.

وش����دد رضوان عل����ى أهمي����ة التنافس الش����ريف بعيدًا عن 
التعصب وإثارة المش����اكل لضمان خروج بطولة الدوري إلي بر 

األمان.
وق����ال رض����وان إن الرياضة إحدى وس����ائل النض����ال الوطني 

وسنواصل رسالتنا الوطنية رغم العدوان اإلسرائيلي الغاشم.
وجاءت القرعة للفرعين على النحو التالي:

فرع غزة والشمال: اليرموك B، شباب الزيتون، المغراقة، السالم، 
اتحاد جباليا، حطين، الجزيرة

أما فرع الوس����طى والجنوب: الرباطB، الترابط، العودة، الشوكة، 
أهلي البريج، شباب معن شباب المغازي، الجزيرة.

اتحاد الكرة يجري قرعة الدرجة الثالثة للفرعين

االستقالل/ وكاالت:
يتفاوض ليونيل ميسي، نجم برشلونة حالًيا، من 
أجل تجديد عقده م���ع النادي الكتالوني، والذي 

ينتهي هذا الصيف.
وزعم���ت مصادر قريبة من ميس���ي ف���ي األيام 
الماضية، أن األخير لم يحصل على عرض رسمي 

حتى اآلن، لكن المفاوضات ال تزال جارية.
ووفًق���ا لصحيف���ة "س���بورت" اإلس���بانية، فإن 
المفاوض���ات جاري���ة بين الطرفين بش���أن عقد 
مدته 10 سنوات، تنقسم إلى 4 سنوات كالعب، 

باإلضافة إلى 6 سنوات كسفير إستراتيجي.
وأش���ارت إلى أن ميس���ي س���يقضي عامين مع 
برشلونة، ثم ينتقل إلى الدوري األمريكي كسفير 

لخوض عامين آخرين هناك مع إنتر ميامي.

وسيحصل ميس���ي على 240 مليون يورو خالل 
السنوات األربع له قبل االعتزال.

وح���اول خ���وان البورتا، رئيس برش���لونة، إغالق 

المفاوضات قبل مغادرة ميسي إلى كوبا أمريكا، 
لكن لم يصل إلى اتفاق على كل تفاصيل العقد 

حتى اآلن.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات تنقس���م إلى 
جزأي���ن: األول يتعلق بميس���ي والبورتا ويدور 
ح���ول المش���روع الرياضي لبرش���لونة، أما الجزء 
الثاني، فيتعلق برافائيل يوستي نائب الرئيس، 
وخورخي ميسي والد الالعب ووكيله، ويدور حول 

الجوانب المالية.
وذكرت "س���بورت" أن هناك اتفاًقا بين األطراف 
حول أموال ميسي خالل األعوام األربعة كالعب، 
لك���ن يأتي االختالف خالل فت���رة عمل البرغوث 

كسفير إستراتيجي لمدة 6 سنوات.
ويرغ���ب البورتا في أن ينقس���م راتب ميس���ي 
كس���فير إلى ج���زء ثاب���ت رم���زي باإلضافة إلى 
متغيرات، بينما يري���د البرغوث رفع أجره الثابت 

عقب االعتزال.

الكشف عن تفاصيل مفاوضات ميسي مع برشلونة وخالف وحيد

االستقالل/ وكاالت:
ال يعتزم باريس سان جيرمان، الس���ماح برحيل المدرب األرجنتيني ماوريسيو 

بوكيتينو عن النادي هذا الصيف.
وزعم���ت العديد م���ن التقارير مؤخ���ًرا أن بوكيتينو ضمن المرش���حين لخالفة 

الفرنسي زين الدين زيدان، في تدريب ريال مدريد.
وقالت التقارير، إن بوكيتينو لديه عالقة س���يئة م���ع ليوناردو، المدير الرياضي 
لسان جيرمان، وقد يرغب األخير في االس���تغناء عن المدرب األرجنتيني، وبدء 

مشروع جديد.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلس���بانية، فإنه رغم األنباء المنتش���رة مؤخًرا عن رحيل 
بوكيتينو وتوتر عالقته مع اإلدارة، إال أن مصادر قريبة من س���ان جيرمان أكدت 

استمرار المدرب األرجنتيني حتى نهاية عقده )صيف 2022(.
وترى المصادر أن بوكيتينو سيقود باريس في الموسم المقبل بشكل مؤكد، ألن 

مجلس اإلدارة ومسؤولي اإلدارة الرياضية لن يسمحوا برحيله.
وأوضح���ت الصحيفة أن بوكيتين���و كان الخيار األول لدى ري���ال مدريد لخالفة 
زي���دان، لكن الميرنجي س���يبحث اآلن عن مدرب آخر، ألنهم ال يريدون إفس���اد 

العالقات الجيدة مع سان جيرمان.
يذكر أن بوكيتينو لم يخف أبًدا رغبته في تدريب ريال مدريد، قبل تولي المهمة 

الفنية لسان جيرمان في الموسم المنصرم.

سان جيرمان يحسم رحيل 
بوكيتينو إلى ريال مدريد االستقالل/ وكاالت:

أش���عل إنتر ميالن، الصراع بين األندية الراغبة في 
الحصول عل���ى خدمات الظهير المغربي أش���رف 

حكيمي خالل الميركاتو الصيفي المقبل.
وانضم حكيمي إلى إنتر، قادًما من ريال مدريد، في 
الصيف الماضي نظير 40 مليون يورو، لكن يرغب 

النادي اإليطالي في بيعه لحل األزمة االقتصادية.
ووفًقا لشبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن هناك 3 
أندية تتابع صفقة حكيمي عن كثب، وهي باريس 

سان جيرمان وبايرن ميونخ وتشيلسي.
وأش���ارت الش���بكة اإليطالية إلى أن إنتر، بات لديه 
تقيي���م واضح لبطاقة حكيمي، ول���ن ينظر إلى أي 

عرض يبلغ 60 مليون ي���ورو، الرقم المتداول حالًيا 
لالستغناء عن الظهير المغربي.

وأوضحت »س���كاي س���بورت إيطالي���ا« أن صفقة 
حكيمي كلفت إنتر 45 مليون يورو، إذا أضفنا إليها 

العموالت.
وذكرت أن النيراتزوري ينتظر عرًضا مذهاًل من أحد 
األندية المهتمة، للموافقة على رحيل حكيمي هذا 

الصيف.
وكش���فت أن مسؤولي إنتر سيلتقون مع سيموني 
إنزاج���ي المرش���ح لتدري���ب الفريق خ���الل األيام 
المقبلة، وسيكون رحيل النجوم ضمن الموضوعات 

المطروحة للمناقشة.

إنتر يشعل الصراع في صفقة حكيمي

االستقالل/ وكاالت:
كش����ف تقري����ر صحف����ي إيطال����ي، عن 
تطور جديد بش����أن مس����تقبل البرتغالي 
كريس����تيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، 

خالل الموسم المقبل.
وينتهي عقد رونال����دو مع يوفنتوس في 
صي����ف 2022، لكنه يرغب ف����ي الرحيل 
عن السيدة العجوز هذا الصيف، ال سيما 
عقب عودة المدرب اإليطالي ماسيميليانو 
أليجري، الذي ال يرتبط معه بعالقة جيدة.

ووفًقا لصحيفة "الجازيتا ديللو س����بورت" 
اإليطالية، فإن رونالدو مرشح لالنتقال إلى 
باريس سان جيرمان، خالل صفقة تبادلية 

بين الناديين.

وأشارت الصحيفة اإليطالية إلى أن رونالدو 
المرش����ح الرئيس����ي لتعوي����ض كيليان 
مبابي في سان جيرمان، إذا رحل المهاجم 

الفرنسي هذا الصيف.
وأوضح����ت "الجازيت����ا ديللو س����بورت" أن 
صفقة رونالدو ستشهد انتقال المهاجم 
ماورو إيكاردي إلى يوفنتوس، رغم تأكيد 
الالعب األرجنتيني مؤخًرا بأن مس����تقبله 

في باريس. 
وقالت الصحيفة اإليطالية، إن المفاوضات 
الرس����مية حول الصفقة التبادلية لم تبدأ 

حتى اآلن.
يذكر أن راتب رونالدو مع يوفنتوس يبلغ 

31 مليون يورو سنوًيا.

صفقة تبادلية تنقذ رونالدو من جحيم أليجري
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في الق���دس المحتل���ة، بينم���ا أجبرت 
قوات االحت���ال مواطنا على هدم منزله 

ومزرعته شرقي بيت لحم.
فق���د أصي���ب، الس���بت، ثاثة ش���بان 
بالرص���اص الح���ي، خ���ال قم���ع قوات 
االحت���ال ، وقف���ة من���ددة باس���تياء 
المواطنين  أراضي  المس���توطنين على 
ف���ي منطقة جب���ل العالم ش���مال بلدة 

نعلين غرب رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتال 
هاجمت المشاركين في الوقفة وأطلقت 
الرصاص الح���ي باتجاههم، ما أدى إلى 

إصابة ثاثة شبان بالرصاص الحي.
وأش���ارت المصادر ذاتها إلى أن قوات 
الغاز المس���يل  االحتال اطلقت قنابل 
للدموع باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى 

إصابة عدد منهم بحاالت اختناق.
وفي وقت الحق، أغلقت قوات االحتال 
البوابة الحديدية المقامة على المدخل 
الرئيسي للبلدة، ومنعت المواطنين من 

الدخول إليها او الخروج منها.
يذك���ر أن مجموعة من المس���توطنين 
تحاول االستياء على أراضي المواطنين 
في منطق���ة جبل العال���م، وقامت ببناء 

"بركسات" فيها.
وحطم مستوطنون في ساعة مبكرة من 
ليلة الجمعة مركب���ات تعود لمواطنين 
من البلدة في المنطقة الش���مالية، فيما 
هاجم عش���رات المس���توطنين بحماية 
جيش االحتال البلدة، وأشعلوا الحرائق 
في األراض���ي الزراعي���ة، أعقبها اندالع 
مواجه���ات وإصاب���ات، محاولي���ن طرد 

المزارعين من أراضيهم.
اعتقل���ت قوات  وفي س���ياق متصل، 
االحت���ال بعد ظه���ر  أم���س مواطًنا 
م���ن منزله في قرية كفر قدوم ش���رق 

قلقيلية .
وقال منسق المس���يرة األسبوعية مراد 
ش���تيوي، إن قوات االحت���ال اعتقلت 
الش���اب عبد الرزاق عامر “26عاًما” بعد 
مداهم���ة منزله ف���ي كفر ق���دوم وهو 

يعمل في جهاز الشرطة الفلسطينية.
إل���ى ذلك، أجب���رت س���لطات االحتال 
"اإلسرائيلي"، السبت، مواطنا على هدم 
منزله ومزرعت���ه في منطق���ة الفرديس 
ش���رق بيت لحم، وهددته في حال عدم 
التنفيذ، بأنها ستقوم بذلك، وستغرمه 

تكاليف الهدم.

وقال محم���ود الوحش متحدثا باس���م 
عائلته، إنه سيتم هدم منزل مساحته 
60 مترا مربعا، ومزرعة أغنام مساحتها 

40 مترا مربعا؛ بحجة عدم الترخيص.
وأشار إلى أن المنطقة المذكورة تفتقر 
للخدم���ات، ويعيش المواطنون في ظل 
للبنية التحتية،  ظروف صعبة تفتق���ر 
في ظ���ل تضييقات االحت���ال عليهم، 

بعدم التوسع والبناء.
اما ف���ي القدس المحتل���ة، فقد قمعت 
مس���اء  اإلس���رائيلي،  االحتال  ق���وات 
الس���بت، وقف���ة تضامنية س���لمية مع 
أهال���ي ح���ي الش���يخ ج���راح المهددة 
لصالح  عليه���ا  باالس���تياء  منازله���م 

الجمعيات االستيطانية.
وقال ش���هود عيان، إن قوات كبيرة من 

ش���رطة االحتال هاجمت المش���اركين 
في الوقفة التضامنية واعتدت عليهم 
قنابل  باتجاهه���م  واطلق���ت  بالضرب 
وابعدتهم  للدم���وع،  المس���يل  الغ���از 
بقوة الس���اح من مدخ���ل الحي المغلق 
بالمكعب���ات اإلس���منية من���ذ أكثر من 

أسبوعين.
وأضاف���وا ان قوات االحت���ال هاجمت 
الصحفيي���ن واعتدت عل���ى عدد منهم 
بالضرب، ومنعتهم من القيام بواجبهم 

بتغطية االحداث الجارية هناك.
إجراءات  االحت���ال  س���لطات  وتواصل 
التضيي���ق عل���ى أهال���ي حي الش���يخ 
جراح ف���ي القدس الش���رقية، في اطار 
خطتها لتهجيرهم من منازلهم لصالح 

المستوطنين.

غزة/ االستقال:
رصد مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى، 
)554( قراًرا إدارًيا خال األش���هر الخمس���ة 

األولى من العام الجاري.
ولفت المركز في بيان له، أن سلطات االحتال 
صعدت منذ بداي���ة العام الجاري من إصدار 
األوامر اإلدارية بحق األسرى الفلسطينيين، 

وخاصة في الشهرين األخيرين.
وق���ال المركز ب���أن االحتال لج���أ مؤخًرا إلى 
إص���دار أوام���ر االعتق���ال اإلداري بش���كل 
واس���ع وملحوظ كسياس���ة عق���اب جماعي 
للفلسطينيين لتضامنهم مع أهالي القدس 
المهددين بالتهجير، وكذلك احتجاًجا على 
الع���دوان الهمجي الذى تع���رض له قطاع 
غزة أواخر ش���هر رمض���ان، حيث أنه اعتقال 
تعس���في ال يحت���اج إل���ى لوائ���ح اتهام أو 

إجراءات قضائية.

وقال مدير المركز رياض األش���قر إن األوامر 
االدارية تركزت بشكل خاص على القيادات 
الوطني���ة واإلس���امية، والناش���طين وقادة 
ال���رأي والصحفيي���ن ومن يدع���ي االحتال 
بأنه���م محرضي���ن خش���ية م���ن تأجي���ج 
الش���ارع الفلس���طيني وتحريضه لمواجهة 
واجرامه بحق  العدوانية  االحتال  سياسات 

الفلسطينيين.
كذل���ك كان االحت���ال خال ش���هر أبريل/ 
نيسان الماضي قد أصدر العشرات من أوامر 
االعتقال اإلداري بحق مرش���حين محتملين 
النتخاب���ات المجل���س التش���ريعي، والتي 
كان مقرًرا إجراؤها في الش���هر الجاري وتم 

إلغاؤها.
وأوضح األش���قر بأن القرارات اإلدارية التي 
صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت )554( 
قراًرا، من بينها )324( قراًرا بتجديد اعتقال 

إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين 
إلى 6 أش���هر، ووصلت الى )5( مرات لبعض 
األسرى، بينما )230( قراًرا إدارًيا صدرت بحق 
أس���ري ألول مرة، معظمهم أس���رى محررون 

أعيد اعتقالهم.
وكشف األشقر بأن أعداد األسرى االداريين 
في اآلونة األخيرة وصل إلى ما يزيد عن )500( 
أسير، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات 
مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة 
اخرى، وجدد لمعظمه���م لفترات أخرى، من 
بينهم )8( من نواب المجلس التش���ريعي، 

و)أسيرتان( و )3( قاصرين.
واعتبر أن سياس���ة االعتقال أداة من ادوات 
العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، 
كم���ا أنها سياس���ة إجرامي���ة الهدف منها 
اس���تنزاف أعم���ار الفلس���طينيين خل���ف 

القضبان دون سند قانوني.

مركز: االحتالل أصدر »554« قراًرا إدارًيا منذ بداية 2021

نابلس/ االستقال:
قال عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلس���طين، تيسير خالد، 
بأن “الرباعية الدولية” التي تشكلت عام 2002 
من أمريكا وروس���يا واالتح���اد األوروبي واألمم 
المتح���دة وكان من مهامه���ا دفع خطة خارطة 
الطريق الى أمام لتسوية الصراع الفلسطيني – 
االسرائيلي على أساس ما يسمى حل الدولتين 

، باتت جثة هام���دة تعفنت وتحللت وال حاجة 
لنا بها.

وكانت “الرباعي���ة الدولية” قد بحثت الجمعة، 
الوضع في األراضي الفلسطينية وسبل الحفاظ 
على اتفاق وقف إطاق النار، واتفقت أن تبقى 
عل���ى اتصال وثي���ق للبحث ف���ي امكانية عقد 
اجتماع وجه���ا لوجه في المس���تقبل القريب 
وفق ما جاء على لسان المنسق األممي الخاص 
لعملي���ة الس���ام في الش���رق األوس���ط “تور 

وينساند”. واستغرب خالد أن تستمر مراهنة 
البعض على “الرباعي���ة الدولية”، مؤكدا عقم 
الع���ودة الى التعل���ق بأوه���ام أي دور لها في 
تس���وية سياس���ية ش���املة ومتوازنة للصراع، 
خاص���ة وأن اللجنة لم تكن أمينة مع نفس���ها 
ولم تتدخ���ل لحماية خطتها المعروفة بخارطة 
الطريق من االنتهاكات االس���رائيلية في الحد 
األدنى، حيث انتش���ر االستيطان وتفشى في 

جسد الضفة الغربية بما فيها القدس.

غزة/ االستقال:
قال���ت بلدية غزة إنها س���تضطر إلى ضخ مياه الصرف غير المعالج���ة إلى البحر بدءًا من 

السبت؛ جراء تقليص ساعات الكهرباء الواصلة إلى محطات المعالجة.
وخال الع���ام الماضي، توقفت بلدية غزة عن ضخ مي���اه الصرف الصحي في البحر بعد 

التحسن الذي طرأ على ساعات وصول التيار الكهربائي لمحطات المعالجة.
ولفتت البلدية إلى أن ش���ركة الكهرباء أبلغت إدارة البلدية بالتوقف عن تزويد محطات 
ض���خ مياه الصرف الصحي بالتيار الكهربائي لمدة 24 س���اعة كما كان معموال به خال 
السنة الماضية؛ وذلك نتيجة التقليص الحاد بإمدادات التيار الكهربائي. وأنه سيقتصر 

وصل التيار الكهربائي لمحطات الضخ لمدة 4 ساعات فقط.
وحذرت البلدية المواطنين من الس���باحة نهائًيا ف���ي البحر؛ مؤكدة أنها تبذل كل جهد 

لمحاولة وقف ضخ المياه إلى البحر والبحث عن حلول.

رفح/ االستقال:
توفي مواطٌن، مساء السبت، غرًقا في بحر محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بوفاة المواطن حكيم قش���طة في الخمس���ينيات من 
عمره غرًقا في بحر رفح.

وأوضح أن الطواق���م الطبية أعلنت عن وفاة المواطن بعد فترة وجيزة من نقله 
لمستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.

وتوفي���ت فت���اة الجمعة غرًقا في بح���ر المحافظة، فيما جرى إنق���اذ عدد آخر، 
وصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

بلدية غزة تبدأ ضخ مياه المجاري 
في البحر وتحذر من السباحة

وفاة مواطن غرقًا ببحر رفح

واشنطن/ االستقال:
انطلقت في العاصمة األميركية واش���نطن، مس���اء الس���بت، مظاهرة 
حاش���دة دعت لها المؤسس���ات الفلس���طينية والعربية واإلس���امية 
العاملة في الس���احة األميركية من أمام نصب لينكون التذكاري وصوال 
إلى الس���احة المطل���ة على البي���ت األبيض، تندي���دا بجرائم االحتال 

اإلسرائيلي ضد شعبنا.
ودعت المؤسسات أبناء الجاليات للمشاركة بقوة في المظاهرة، إليصال رسالة 
شعبنا للرأي العام األميركي وصناع القرار في البيت ،األبيض ومجلسي الشيوخ 
والنواب، بضرورة لجم س���لطات االحتال العنصرية والعدوان المتواصل ضد 

شعبنا.
ورفع المش���اركون في المسيرة العلم الفلسطيني بصورة تظهر لحمة الشعب 
في الداخل والشتات ضد سياسات االحتال اإلسرائيلي العنصرية، مطالبين 
اإلدارة األميركي���ة بوقف دعم حكومة االحتال لقتل أبناء ش���عبنا في الضفة 

والقدس وغزة، وضرورة إنهاء أطول احتال في التاريخ المعاصر.

مظاهرة حاشدة في واشنطن 
تنديدًا بجرائم االحتالل

غزة/ االستقال:
ب���دأت طواق���م وزارة األش���غال واإلس���كان 
الفلس���طينية، الس���بت، بإزال���ة مب���اٍن آيلة 
للسقوط بفعل العدوان اإلسرائيلي على غزة، 

من بينها برج كبير.
وشرعت آليات ضخمة تابعة لوزارة األشغال، 
بإزالة أحد األبراج الضخمة في ش���ارع الوحدة 
بمدينة غ���زة، المك���ون من 6 طواب���ق، بعد 
حدوث َميان فيه؛ بسبب قصفه من طائرات 

االحتال، دون تدميره بالكامل.
وقصف���ت الطائ���رات الحربية اإلس���رائيلية 
قواعد وأساس���ات هذا الب���رج دون تدميره؛ 

ليشّكل خطرا على المواطنين.

وقال وكيل وزارة األش���غال العامة واإلسكان 
ناجي س���رحان: »بدأنا بإزال���ة بعض األبنية 
اآليل���ة للس���قوط، وكلفنا مكتًبا هندس���ّيا؛ 
لكتابة توصيات حول إزال���ة برج الجوهرة أو 

إعادة ترميمه«.
وأضاف: »قامت الوزارة بحصر سريع لألضرار 
الجزئي���ة والكلي���ة للمنازل، خ���ال العدوان 
اإلس���رائيلي على غ���زة، وطواقمنا تعمل في 
هذه األيام بحصر دقي���ق وتفصيلي لكافة 
األضرار، وهذه العملية قد تحتاج لمدة شهر 

تقريبًا«.
وأشار س���رحان إلى أن التسجيل اإللكتروني 
لألضرار، يتي���ح المجال لجمي���ع المواطنين  

بالتس���جيل، خاص���ة من يصع���ب الوصول 
إليهم.

وأع���رب عن أمله ب���أن تتوفر أم���وال اإلعمار 
بشكل أفضل من المرات السابقة، وأكد: »في 
حال توف���رت األموال، لن تس���تغرق عملية 

اإلعمار أكثر من عام«.
وأشار إلى أن ملف اإلعمار، سيشمل المنازل 
المتضررة قديم���ًا وجديًدا، والجميع له الحق 

ببناء بيته.
وقال س���رحان: »نتعاون م���ع البلديات بفتح 
جميع الش���وارع في هذه المرحلة، والمرحلة 
القادم���ة هي إعمار تلك الش���وارع وإعادتها 

لطبيعتها«.

تيسير خالد: »الرباعية الدولية« باتت جثة هامدة 

البدء بإزالة المباني اآليلة للسقوط جراء العدوان على غزة

اإ�صابات مبواجهات ....
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االستقالل/ وكاالت:
اكتشفت الشرطة البريطانية »منجمًا« للعمالت المشفرة كان يسرق 

كهرباء تقدر بآالف الجنيهات في منطقة ويست ميدالندز.
وقالت الشرطة إنها كانت تنفذ مذكرة تفتيش بحثًا عن مخدرات في 
منشأة صناعية في »ساندويل« قرب بيرمنجهام يوم 18 مايو )أيار( 

بعد تلقي معلومات عن استخدام الموقع كمزرعة لزراعة الحشيش.
لكن قوة شرطة »ويست ميدالندز« قالت إنها عثرت على بنك ضخم 
به نحو 100 وحدة كمبيوتر تستخدم في عملية تعدين البيتكوين.

وتمت مص���ادرة أجهزة تكنولوجيا المعلومات من المبنى الكائن في 
»جريت بريدج اندستريال ايستيت«. وأظهرت التحقيقات أن الشركة 

كانت تسرق الكهرباء، وفقًا لوكالة األنباء البريطانية بي ايه ميديا«.
والعملة المش���فرة ه���ي عملة رقمي���ة لديها س���جالت للعمليات 
تكون مس���جلة ومؤمنة من خالل عمليات التش���فير، بمعنى أنه من 
المستحيل تزويرها. ويعد تعدين البيتكوين عملية يتم من خاللها 
إنش���اء عمالت البيتكوين الجديدة وإدخالها في التداول ويتم ذلك 
بواسطة أجهزة كمبيوتر تحل ألغاز معقدة وتستهلك كميات كبيرة 

من الكهرباء.

الشرطة البريطانية تعثر على 
»منجم« للعمالت المشفرة

) APA images (   مواطنون يوؤدون ال�شالة على اأنقا�ض م�شجد قليبو الذي دمره االحتالل �شمال غزة

االستقالل/ وكاالت:
تزع���م ش���ركة »أوركيد« الناش���ئة أنها 
تستطيع تحديد احتماالت نمو األطفال 
بصحة جيدة في المستقبل أو تعرضهم 
لح���االت مرضي���ة معين���ة، م���ن خالل 

الحصول على عينة من لعاب الوالدين.
إذ يحصل الوالدان، وفق ما أش���ار موقع 
»وايرد« عل���ى تقرير يخبرهما ما إذا كان 
طفلهما المنتظر س���يعاني من مخاطر 
عادي���ة أو مرتفع���ة لإلصاب���ة بأمراض 
كالزهايمر وأمراض القلب وبعض أنواع 

السرطانات والسكري والفصام.

كم���ا يتلقى األبوان تقري���را خاصا بكل 
منهما يتضمن معلومات حول المخاطر 
الجينية الخاصة المتعلقة بتلك الحاالت.

وقالت نور صديقي مؤسس���ة الش���ركة 
وخريج���ة جامعة س���تانفورد في بيان: 
»نعيش اليوم في عصر من التكنولوجيا 
اإلحيائية أي القدرة على معرفة تسلسل 
الجينات وتحريرها، إضافة اليوم للقدرة 
غير المس���بوقة لمعرف���ة تأثيرها على 
صحة الطفل في المس���تقبل«. ويعتمد 
تقرير »أوركيد« على ما يسمى معدالت 
الخطورة الوراثية التي تخمن احتمالية 

إصابة الفرد بأم���راض محددة، بناء على 
تحليل الجينوم.

م���ن جه���ة أخ���رى، أعرب���ت جنفييف 
ووجيسك، المتخصصة بعلم الوبائيات 
الجينية من جامعة جون هوبكينز بعد أن 
قامت بدراسة معدالت الخطورة الوراثية 
لدى مختلف الشعوب عن قلقها حيال 
عدم دقة االختبارات ال سيما لدى األفراد 
من ذوي البش���رة غير البيضاء، حيث أن 
الدراس���ات التي أجري���ت كانت منحازة 

بقواعدها البيانية إلى خلفيات أوروبية.

االستقالل/ وكاالت:
اضطرت طائرة تابعة لشركة »إير إنديا« كانت متجهة للواليات المتحدة إلى العودة إلى نيودلهي 

بعد العثور على خفاش يحلق داخل مقصورة الركاب.
وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل االجتماعي الهندية مشاعر الصدمة 

والفزع على وجوه الطاقم والركاب عندما وجدوا الطائر يحلق داخل الطائرة بوينج 737.
وغادرت الطائرة دلهي متجهة إلى نيوارك في وقت مبكر من الخميس بحسب ما هو مقرر ولكن 
الخفاش ظهر على متن الطائرة بعد نحو س���اعة من تحليقها، بحس���ب ما ذكرته وكالة أنباء »ايه 
ان أي«. ثم قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار.  وقال مسؤولو الطيران المدني الهنود إن الطائرة 

عادت إلى دلهي بعد إعالن »حالة الطوارئ االحتياطية المحلية«. ثم جرى تعقيم الطائرة.

خفاش يجبر طائرة
 هندية على الهبوط

شركة تخبرك عن صحة أطفالك قبل والدتهم!

االستقالل/ وكاالت:
ف���ازت امرأة أمريكية في والية أوهايو بمبلغ مليون دوالر، في أول جائزة ضمن برنامج 

تطعيم المليون لتحفيز السكان على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
كما حصل مراهق من منطقة دايتون على أول منحة دراس���ية جامعية كاملة، ضمن 

البرنامج نفسه.
وقال حاكم أوهايو، مايك دي واين، قبل إعالن الفائزين: “نحن متحمس���ون ألن هذا 
قد ألهم الكثيرين من سكان الوالية للحصول على التطعيم، ونحن متحمسون إلعالن 

الفائزين في الجولة األولى من السحوبات”.
واشترك في البرنامج أكثر من 2.7 مليون شخص للفوز بإحدى الجوائز النقدية األربع، 
وقيمة كل منها مليون دوالر، وشارك أكثر من 104 آالف مراهق تتراوح أعمارهم بين 
12 و 17 سنة، للحصول على المنحة الدراسية الجامعية، التي تشمل رسوم التعليم 

واإلقامة والكتب الدراسية.
وخالل األس���ابيع األربعة المقبلة، سيعلن كل أسبوع، اسم فائز بجائزة المليون دوالر، 

إضافة إلى فائز بالمنحة الدراسية الكاملة.

االستقالل/ وكاالت:
وصف رئيس الوزراء الكندي جاس���تن ترودو الجمعة، العثور على رفات 215 طفال في 

موقع كان مدرسة ألبناء السكان األصليين في بالده بأنه يفطر القلب.
وقالت إحدى أكبر المجموعات التي تشعبت من شعب شوسواب من السكان األصليين 
إن األطفال كانوا تالمذة في مدرسة كاملوبس الداخلية في كولومبيا البريطانية والتي 
أغلقت ع���ام 1978 وإن الرفات تم العثور عليها بمس���اعدة متخصص ف���ي الرادارات 

الكاشفة عن طبقات األرض.
وكان النظ���ام التعليمي الداخلي في كندا يفصل أبناء الس���كان األصليين عن ذويهم 
قس���را وخلص تحقيق أجري على مدى ست سنوات في ممارس���ات النظام الذي ألغي 

وصدر تقريره في 2015 إلى أنه كان يشكل »إبادة ثقافية جماعية«.
ووثق التقرير تعرض األطفال النتهاكات جس���دية مروعة والغتصاب وس���وء تغذية 
وفظائع أخرى عانى منها ما يصل إلى 150 ألف طفل في تلك المدارس التي كانت عادة 
ما تديرها كنائس نيابة عن أوتاوا في الفترة من أربعينيات القرن التاس���ع عشر وحتى 

تسعينيات القرن العشرين.

االستقالل/ وكاالت:
كش����فت دراس����ة حديثة عن نوع نادر من القهوة يتميز 
بالنكهة المفضلة الشهيرة باسم »أرابيكا«، يتسم بقدرة 
عالي����ة على تحمل درج����ات الحرارة المرتفع����ة واألمطار 

الغزيرة.
وأوضحت الدراسة، التي نشرتها دورية »نيتشر بالنت«، أن 
العديد من أنواع القهوة المفضلة تنمو في نطاق ضيق من 
الظروف، ما يحول دون عيش���ها في درجات حرارة مرتفعة 

ويعرضها لالنقراض.
وق���ال المؤلف الرئيس���ي للدراس���ة، آرون ديفيس، كبير 
الباحثين في الم���وارد النباتية بالحدائق النباتية الملكية 
بالمملك���ة المتح���دة، إن ه���ذا النوع ليس جدي���دا إال أنه 
ن���ادر في البرية، إذ كان الباحث���ون يظنون أنه انقرض في 
سيراليون، لكننا عثرنا على مجموعة من أشجاره في نهاية 

عام 2019.
وأض���اف أن ذلك النوع المكتش���ف حديث���ا قد يكون من 
أس���باب إنقاذ صناعة القهوة ف���ي العالم، لقدرته الكبيرة 
على مقاومة التغيرات المناخية وتشابه نكهته مع النكهة 

المفضلة.
ويتصف النوع الجديد من القهوة، واس���مه »ستينوفال«، 
بنكهة معقدة تتمتع بحالوة طبيعية وحموضة متوسطة 

إلى عالية، كما هي الحال في »أرابيكا« عالية الجودة.

اكتشاف جديد 
ينقذ صناعة القهوة 

من االنقراض

االستقالل/ وكاالت:
قام متهم هارب وصفته الش���رطة بأن���ه خطر، وحّذرت من 
االقتراب منه، باس���تئجار طائرة هليكوبتر ليس���لم نفسه 

طواعية للسلطات في نيوزيلندا.
وبحسب صحيفة »الش���رق األوسط« نقاًل عن وسائل إعالم 
نيوزيلندية، فإن جيمس براينت المتهم بعدة تهم منها 
االعتداء بسالح، أمضى خمسة أسابيع مختبئًا على ما يبدو 

في بلدة صغيرة.
وقال لوس���ائل اإلعالم إن الوقت ال���ذي أمضاه كان »رائعًا«، 
مارس، فيه »كثيرًا من اليوجا«، لكنه كان يرغب في مغادرته 
وتسليم نفسه للسلطات، بعدما وصفته بأنه خطر وحذرت 

من التعامل معه، وهو ما أثار قلقه.
وأوضح براينت أنه اتصل بأرثر تيلور، المدافع عن السجناء، 
ليتوسط له عند الش���رطة من أجل أن يسلم نفسه بشكل 

سلمي، وهو ما تم الحقًا، وذكر أنه كان ساعد تايلور من قبل 
في تصميم موقعه على اإلنترنت.

وقال تيلور إنه اصطحب براينت لتناول الشمبانيا والمحار 
خالل طريقهما إلى قس���م الش���رطة، وأوضح: »كانت تلك 
أول وجبة الئقة له منذ أس���ابيع«، وأكد أن براينت دفع ثمن 

الطائرة بنفسه، ألنه »أراد أن يخرج بشكل أنيق.«
وذكرت وسائل إعالم أن الشرطة اعتقلت براينت بهدوء.

مجرم خطير يستأجر هليكوبتر ليسلم نفسه إلى الشرطة!

لقاح كورونا يحول 
فتاة إلى مليونيرة

العثور على رفات 215 طفال 
في موقع مدرسة في كندا


