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غزة /  االستقالل:
انتشلت طواقم اإلنقاذ، يوم أمس، جثمان شهيد 

من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، بأن طواقم اإلس���عاف 
والدفاع المدني انتش���لوا جثمان الش���هيد وليد 

شمالي أبو بالل من تحت أنقاض أحد المباني التي 
قصفها االحتالل خالل العدوان الهمجي على غزة.

وأضافت أن الش���هيد س���يتم تش���ييع جثمانه 
الطاهر الي���وم الثالثاء إلى مثواه األخير في مقبرة 

الشهداء شرق المدينة.

انتشال جثمان شهيد من 
حي الشجاعية شرق غزة
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 االستقالل/ آية عبد العال:
على أرض س���احة السرايا وسط قطاع غزة توشحت أمهات 
وذوات الشهداء بوشاح العزة والفخار ، وشاح سرايا القدس 

أمهات الشهداء يسطّرن أروع معاني الفخر 
واالعتزاز في مهرجان »سيف القدس«

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
سلمت قوات االحتالل االسرائيلي يوم امس، 
اخطارات بهدم 10 من���ازل في بلدتي نعلين 
ودي���ر قديس غ���رب رام الله وس���ط الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفادت مص���ادر محلية بمدين���ة رام الله، أن 
المن���ازل المهددة بالهدم يحم���ل أصحابها 
للبناء. وأوضحت  رخصا قانونية فلس���طينية 

المص���ادر أن االحت���الل ت���ذرع ب���أن المنازل 
المهددة قريبة من ج���دار الفصل العنصري  

م���ن  القريب���ة  والمس���توطنات 
أراضي  المنطقة والمقام���ة على 

مستوطنون يقتحمون باحات األقصى 
االحتالل يخطر بهدم 10 منازل برام الله 

ويستولي على 4 خيام بالخليل

الشيخ صبري يدعو لعدم االستسالم 
لالبعادات وسياسة االحتالل وبطشه

رام الله / االستقالل:
اس���تنكرت هيئة شؤون األس���رى والمحررين ما يتعرض 
له األس���رى المرضى م���ن إهمال طبي مقص���ود من إدارة 

الهيئة: 12 أسيًرا بأوضاع صحية 
مقلقة بـ »مستشفى الرملة«

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا الش���يخ عكرمة صبري خطيب المس���جد األقص���ى رئيس الهيئة 

االسالمية العليا المقدسيين لعدم االستسالم لالبعادات 
وسياس���ة االحت���الل وبطش���ه الممنهج اله���ادف إلبعاد 

حبيب: سنعطي الوسطاء الوقت الكافي لوقف 
ممارسات االحتالل ومستوطنيه في القدس

غزة/ االستقالل:
ق���ال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، خضر حبيب، 
»س���نعطي الوس���طاء الوق���ت الكافي لوقف ممارس���ات 

وفاتان و302 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

)apaimages(       لقاء �لوفد �مل�سري بالف�سائل �لفل�سطينية بغزة �أم�س

غزة/ قاسم األغا: 
وص���ف عض���و اللجن���ة المركزي���ة للجبه���ة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، 
زي���ارة ممثل الرئيس المص���ري، رئيس جهاز 

المخابرات العامة المصرّية اللواء عباس كامل، 
إلى قطاع غزة ب� »المهمة«.

وق���ال خل���ف ف���ي مقابل���ة م���ع صحيف���ة 
»االستقالل« مساء اإلثنين، إن زيارة المسؤول 

المص���ري الرفي���ع تكتس���ب أهمي���ة بالغة، 
خصوًصا أنها تأتي عقب العدوان اإلسرائيلي 

األخير على الش���عب الفلسطيني 
أنها تعكس  إلى  بالقطاع، مشيًرا 

ا كبيًرا بالقضية الفلسطينية خلف لـ »االستقالل«: زيارة اللواء »كامل« إلى غزة تعكس اهتمامًا مصرّيً

الشهيد »منيب« .. ألح في 
طلب الشهادة فنالها

غزة/ دعاء الحطاب: 
في صباح الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي، ما إن 
أشرقت شمس واستلمت مناوبتها في كبد السماء معلنة 

النخالة يستقبل وفدًا من قيادات الحركة 
اإلسالمية في لبنان لتهنئته بالنصر

مصدر إسرائيلي: جيش االحتالل يخشى التجول قرب الحدود مع غزة

غزة/ االستقالل:
غادر ممثل الرئيس المصري مدير المخابرات 
المصرية اللواء عباس كامل يوم أمس،  قطاع 

غزة عقب زيارة استغرقت عّدة ساعات.
وأف���ادت مص���ادر محلية، ب���أّن الل���واء كامل 
والوفد المرافق له غ���ادروا غزة عبر حاجز بيت 

القطاع. واختتم مدير  حانون/«إيرز« ش���مالي 
المخابرات المصرية اللواء عباس 
كام���ل زيارت���ه األولى إل���ى غزة 

الوفد األمني المصري يغادر قطاع غزة بعد لقاءاته مع الفصائل
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القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا الش���يخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى 
رئيس الهيئة االس���المية العليا المقدسيين لعدم 
االستسالم لالبعادات وسياس���ة االحتالل وبطشه 
الممنهج الهادف إلبعاد المس���لمين عن األقصى، 
مؤكدًا أن���ه ليس أمامنا مجال س���وى ش���د الرحال 

والدفاع عن المسجد المبارك.
وأوضح صبري، أن زيادة نس���بة االقتحامات من قبل 
قوات االحتالل وقطعان المس���توطنين للمس���جد 
األقصى بعد معركة سيف القدس تأتي  للتغطية 
عل���ى هزيمتهم ف���ي مواجهة غ���زة، واالنتقام من 

المقدس���يين الذين مثلوا س���ببًا لش���رارة األحداث 
األخيرة.

وأش���ار خطيب األقص���ى إلى أن االحت���الل يمارس 
انتهاكات أخرى بحق المقدسيين تتمثل في  زيادة 

عمليات االبعاد عن المسجد االقصى.
وقال صبري: » ال توجد سياسة في العالم وليس من 
حق أحد أن يبعد أي انسان عن مكان عبادته، وال أحد 
يتجرأ على ذلك إال سلطة االحتالل التي تتجاوز كل 

األعراف والقوانين الدولية«.
وأوض���ح، أن اقتحام المس���توطنين لألقصى دليل 
قاطع على أن األقصى ليس لهم، وهم يس���تعينوا 

بجنود االحتالل القتحامه.
وبّين صبري، أن نتنياهو يس���هل عمليات اقتحام 
االقص���ى لتمكي���ن المس���توطنين من المس���جد 
األقصى، في خط���وة تمثل موقفا سياس���يا دينيا 

رسميا من األحزاب اإلسرائيلية.
وصعدت ق���وات االحتالل مؤخرًا في التضييق على 
المقدس���يين وإبعاد المصلين والمرابطين وحراس 

األقصى عن المسجد المبارك.
كما نفذت قوات االحتالل عمليات اقتحام ومداهمة 
واسعة لمنازل المقدسيين واعتقلت المئات منهم 

خالل األسابيع الماضية

الشيخ صبري يدعو لعدم االستسالم لالبعادات وسياسة االحتالل وبطشه

رام الله / االستقالل:
استنكرت هيئة شؤون األس���رى والمحررين ما يتعرض له األسرى المرضى من 
إهمال طبي مقصود من إدارة المعتقالت اإلسرائيلية، وال سيما األسرى المرضى 

القابعين داخل ما يسمى »مستشفى الرملة«.
وأوضحت في تصريح له، أن 12 أس���يًرا يقبعون حاليًا داخل المشفى يعيشون 
أوضاع���ًا صحية صعبة للغاية واس���تثنائية، مؤكدة أن إدارة المش���فى تتعمد 
تجاهل أوضاعهم الصحية، وعدم تقديم العالج الالزم لهم كل حس���ب مرضه، 

وبالتالي تركهم يكابدون األوجاع.
وبّينت أن األس���رى المرضى القابعين حالًيا داخل »مش���فى الرملة«، هم كل من 
)خالد الش���اويش، منص���ور موقدة، معتصم رداد، ناه���ض األقرع، صالح صالح، 
نضال أبو عاهور، ناظم أبو س���ليم، ن���ور بيطاوي، أحمد فقها، عامر الخطيب، عبد 
الرحمن برقان، ماهر ضراغمة(، وجميعهم يعانون من مش���اكل صحية وبحاجة 

لمتابعة حثيثة لحاالتهم.
ورصدت الهيئة، ثالث حاالت مرضية تقبع حاليًا في المش���فى، من بينها حالة 
األس���ير أحمد فقها من حي الش���ويكة قضاء طولكرم، والذي يشتكي من عدة 
إصابات في الرأس والقدم والظهر، تعرض لها عقب إطالق النار عليه من جيش 

االحتالل عند اعتقاله، وأجريت له عدة عمليات.
وقالت إنه: »بسبب اإلصابة التي تعرض لها في الرأس فقد الرؤية بعينه اليسرى 
ويعاني من ضعف الرؤية بعينه اليمنى، وما زال األسير بحاجة إلى عناية طبية 

فائقة لحالته«.
بينما ما زال األسير عبد الرحمن برقان )22 عاًما( من مدينة الخليل، يواجه وضعًا 
صحيًا س���يئًا، فهو يعاني من آثار إصابته التي تعرض لها أثناء عملية اعتقاله 
بالقرب من حاجز أبو الريش العس���كري المجاور للح���رم اإلبراهيمي في مدينة 

الخليل.
وأشارت إلى أن األسير برقان أصيب برصاص قوات االحتالل بمناطق مختلفة من 
جسده وتم إجراء عدة عمليات له ووضع بالتين بكلتا قدميه، وكيس براز خارجي 

وكيس آخر لتصريف الدم الفاسد.
ولفتت إلى أن األسير ما زال يشتكي من أوجاع حادة في كلتا قدميه وال يستطيع 
الوقوف عليهما ويتنقل على كرسي متحرك، كما أنه يعاني من مشاكل بالكلى 

بسبب اإلصابة وبحاجة ماسة إلجراء عملية بأسرع وقت ممكن.
أما األس���ير عامر الخطي���ب )20 عاًما( من بل���دة حزما قضاء الق���دس المحتلة، 

فيشتكي من انتفاخ حاد في الخصيتين.
وذكرت الهيئة أنه »بعد إجراء عدة فحوصات له تبين أنه يعاني من تضيق في 
مجرى البول وأجريت له عملية لفتح مجرى البول، وهو حالًيا بوضع صحي مستقر 

ويتلقى المسكنات«.

رام الله/ االستقالل:
أرجع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 
وجبة طعام، كخطوة احتجاجية أولية على استمرار إدارة 
س���جون االحتالل بوقف زي���ارات عائالتهم، وذلك منذ 
بداية انتش���ار وباء )كورونا( في شهر آذار/مارس العام 

الماضي.
وقال نادي األسير، في بيان له، إن الخطوات االحتجاجية 
لألسرى الحًقا س���تكون مرهونة برد إدارة السجون على 

مطلبهم.
وأوض���ح، أنه لم يعد هناك أي حجة لدى إدارة س���جون 
االحتالل، الس���تمرار وقف الزيارات، خاص���ة أّن غالبية 
األسرى تلقوا اللقاح، وكذلك بالنسبة لعائالتهم، مشيرا 
إلى أن إدارة سجون االحتالل تحاول منذ أن بدأت جائحة 
)كورون���ا( أن تقوم بتحوي���ل اإلجراءات االس���تثنائية 
المرتبطة في الوباء إلى إجراءات دائمة، لسلب المزيد من 

حقوق األسرى، وترسيخ جملة من االنتهاكات بحقهم.

وفي ه���ذا اإلط���ار، طالب نادي األس���ير كاف���ة جهات 
االختص���اص، وعلى رأس���ها الصليب األحم���ر الدولي، 
بضرورة بذل الجهود المطلوبة للسماح لعائالت األسرى 

بالزيارة، ولضمان حقهم بذلك.
ُيشار إلى أن س���لطات االحتالل وقبل بدء انتشار الوباء، 
تحرم المئات من عائالت األس���رى م���ن الزيارة، فغالبية 
العائالت ُتعان���ي من حرمان أحد أفرادها على األقل من 

الزيارة؛ تحت ذرائع واهية.

األسرى يرجعون وجبة طعام احتجاًجا على استمرار توقف زيارات عائالتهم

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن وفاة حالتين وتس���جيل 302 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المس���تجد في قطاع غزة والضفة الغربية خالل ال�24 ساعة الماضية، فيما لم ترد 

أي معطيات حول مدينة القدس.
وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين تلقت االستقالل نسخة 

منه، أنه تم إجراء 3178 فحًصا مخبرًيا.
ولفتت إلى تعاف 115 مصاب من الفيروس، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا 
في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 
1.1% من مجمل اإلصابات. وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو: جنين 
23، طولكرم 11، طوباس 2، س���لفيت 2، بيت لحم 3، قلقيلية 1، الخليل 7، نابلس 5، رام 

الله والبيرة 2، ضواحي القدس 0، أريحا واألغوار 0، قطاع غزة 246.
وأضاف���ت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت على: »جني���ن 11، طولكرم 22، طوباس 0، 
س���لفيت 1، بيت لحم 3، قلقيلية 6، الخليل 2، نابل���س 33، رام الله والبيرة 18، ضواحي 

القدس 1، أريحا واألغوار 1، قطاع غزة 17.
هذا وتم تسجيل حالة وفاة في مدينة طولكرم، وأخرى في قطاع غزة.

ونوه���ت وزيرة الصحة إلى وجود 23 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى 
على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 
في الضفة الغربية 63 مريضًا. وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة 
لفيروس كورونا، أفادت بأن عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 318,134 

بينهم 222,774 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وفاتان و302 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

الهيئة: 12 أسيًرا بأوضاع صحية 
مقلقة بـ »مستشفى الرملة« غزة/ االستقالل:

قال القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي، خضر 
حبيب، » س���نعطي الوس���طاء الوقت الكافي لوقف 
ممارس���ات االحت���الل ومس���توطنيه ف���ي القدس 
والمس���جد األقصى، لكن إذا استمرت ستكون سببا 
رئيس���يا في تجدد االش���تباكات واط���الق النار مع 

االحتالل.
وحمل حبيب في تصريح له،  االحتالل االس���رائيلي 
المس���ؤولية عما يترتب على اس���تمرار اقتحامات  
األقص���ى المجنون���ة والمرفوضة دولي���ا، مؤكدًا أن 
المسجد األقصى هو جزء من القدس وأي اعتداء على 

القدس هو انتهاك سافر للقانون الدولي.
وأش���ار حبيب إل���ى أن الحكومة اإلس���رائيلية تريد 
حفظ ماء وجهها أمام الشارع اإلسرائيلي، بالسماح 
للمستوطنين اقتحام المس���جد األقصى ، وخاصة 
أن هناك  ضغوطات م���ن اليمين المتطرف لفرض 
وقائع على حساب المس���جد األقصى والمقدسات 
اإلس���رائيلية، »وه���و ما ال يمكن الس���ماح فيه على 

اإلطالق«. 
وقال: »المسجد األقصى خلفه أكثر من مليار ونصف 
مس���لم  س���يدافعون عن هذا المكان المقدس في 

مواجهة اإلجراءات األسرائيلية المجنونة«.

حبيب: سنعطي الوسطاء الوقت الكافي لوقف ممارسات االحتالل ومستوطنيه في القدس

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، عددا 
م���ن المواطنين منهم أس���رى مح���ررون في مناطق 
متفرقة بالضف���ة الغربية والقدس والداخل المحتل، 

عقب اقتحام وتفتيش منازلهم.
ففي الضفة المحتلة اعتقلت قوات االحتالل األسير 
المحرر بهاء محمد فضل زاهدة )41 عاما(، عقب دهم 
منزله في منطقة الحرايق بمدينة الخليل، وفتش���ت 
عددا م���ن المنازل في المنطق���ة المذكورة لعائلتي 

زاهدة ودعيس.
واعتقلت قوات االحتالل األس���ير المحرر إس���ماعيل 
النط���اح، عقب دهم منزله في بلدة إذنا غرب الخليل، 
حيث لم يمض على خروجه من سجون االحتالل سوى 

شهرين.
كما داهمت قوات االحتالل عدة أحياء بمدينة الخليل، 
ونصبت حواجزها العس���كرية عل���ى مداخل بلدات 
سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، 
وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق 
في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل الشاب حمزة 
خالد عياد الهريمي )17عاما( بعد اقتحام منزل عائلته 
في منطقة واد معالي، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل الش���اب محمد 

صاف���ي عطا، واألس���ير المحرر محم���ود صافي خالل 
اقتحامها قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.

واعتقل االحتالل الشاب عمر خالد أبو رويس، والشاب 
محمد أبو غزالة، خ���الل اقتحام قواته مخيم األمعري 

بالقرب من مدينة البيرة.
وف���ي نابلس، اعتقل���ت قوات االحتالل الش���اب عبد 
الرحمن دشون بعد دهم وتفتيش منزله في المدينة.

ودهمت قوات كبيرة من جيش االحتالل،  يوم أمس، 
قرية بورين جنوبي مدينة نابلس، وبلدة عقربا جنوب 
شرقي المدينة، وفتشت منزل المواطن رياض الفي.

وفي الس���ياق، أصيب الشاب يوسف أحمد خطاطبة 
)40 عاًما(، من خربة طان���ا التابعة لبلدة بيت فوريك 

شرقي نابلس، بعد اعتداء مستوطنين عليه.
وفي القدس وضواحيه����ا اعتقلت قوات احتالل 
الش����اب عبد الل����ه الصياد من قري����ة الطور قضاء 
مدينة الق����دس، وجمال أبو خضير من ش����عفاط 

شمالي المدينة.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
ا،  المحتلة، حم����الت اعتقال ليلية متك����ررة يومّيً
يرافقها عمليات دهم وإرهاب للمواطنين اآلمنين 

في منازلهم.
وفي الس����ياق ذات����ه ذكرت مصادر فلس����طينية 
ف����ي مناطق الداخل المحتل، أن ش����رطة االحتالل 

اإلس����رائيلي والوح����دات الخاصة، ش����نت ، حملة 
اعتقاالت واس����عة في قرية بل����دة عرعرة المثلث 
)شمال فلسطين المحتلة عام 1948(، على خلفية 
االحتجاج����ات ضد العدوان عل����ى القدس وقطاع 
غ����زة، واعتداءات المس����توطنين عل����ى مواطنين 

فلسطينيين، قبل نحو أسبوعين.
ووثقت كاميرات مراقبة في القرية، اعتداء شرطة 

االحتالل على المواطنين بطريقة عنيفة.
كما نفذت شرطة االحتالل حملة اعتقاالت واسعة 

في قرية كفر كنا )شمال فلسطين المحتلة(.
ووفق مصادر محلية، فإن شرطة االحتالل اعتقلت 
س����تة شبان، منهم الشاب الجريح وجدي حمدان، 
وس����ط تواصل حملة االعتقاالت في القرية، حيث 

يتوقع اعتقال المزيد من الشبان.
وفي س����ياق متص����ل، صرحت الهيئ����ة العربية 
للطوارئ في األراضي الفلس����طينية المحتلة عام 
1948، أنه����ا رصدت أكثر م����ن ألفين و200 حالة 
اعتق����ال، و300 حالة اعتداء عل����ى مواطنين عرب 
أو على ممتلكات مواطنين ع����رب، خالل األحداث 

األخيرة.
وأش����ارت إلى أنه منذ بدء ما تسمى حملة »تطبيق 
القانون«، يتم بالمتوس����ط اعتق����ال 100 مواطن 

عربي يوميا.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس والداخل المحتل
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وأوضح أن االهتم���ام المصري يترّكز عل���ى ضرورة إتمام 
المصالحة الداخلية، وهذا ما يفّس���ر دعوة القاهرة األمناء 
العاّمين للفصائل الفلس���طينية لعقد حوارات »موّسعة 
وتفصيلّية« »قريًبا« لديها )لم يتحّدد موعدها(، وتطبيق 
االتفاق���ات الموقعة فيما بينها، بش���أن الوحدة الوطنية، 

وغيرها من القضايا. 
إضافة إلى ذلك، وفق المس���ؤول الفلس���طيني، فإن مصر 
تعمل أيًضا ف���ي هذه اآلونة لجه���ة تثبيت وقف إطالق 
النار بين فصائل المقاوم���ة واالحتالل، وما يترتب عليها 
التزام���ات من األخير، لجهة إعادة إعم���ار ما دّمره العدوان 
دون اش���تراطات أو فرض آليات تعرقل ذلك، ورفع حصاره 

المفروض على قطاع غزة، منذ نحو 15 سنة.  
وش���ّدد على »وجوب طّي صفحة االنقس���ام األسود، وفتح 
صفحة جديدة، عنوانها الوحدة والشراكة الوطنية الكاملة 
بين ال���كل الوطني، انطالًقا من اس���تراتيجية سياس���ية 

جديدة وموّحدة، مبنّية على القواسم المشتركة«. 
وبّين أن ه���ذا االهتم���ام المصري انطلق بش���كل »أكثر 
اّتس���اًعا« على حّد تعبي���ره، ويجب أن يس���تمر بالجدّية 
ذاته���ا، وصواًل لتحقيق أهدافه ف���ي الملفات والمواضيع 

المطروحة كاّفة، وفي مقدمتها ملف المصالحة.  
ومنذ يونيو )حزيران( 2007، تشهد الساحة الفلسطينية 
حالة من االنقس���ام بين حركتي »فت���ح« و«حماس«، إذ لم 

تفلح وساطات واتفاقيات عدة في إنهائها حتى حينه.
وأش���ار خلف إل���ى أن »حال���ة الصمود الفلس���طيني أمام 
العدوان اإلس���رائيلي األخي���ر، وما أبدته ُق���وى المقاومة 
الفلسطينية من بسالة في الدفاع عن شعبنا، وتحقيقها 
انتص���اًرا ملموًس���ا عل���ى أرض الميدان؛ يس���تدعي من 
ا،  الفلس���طينيين اس���تثماره والمراكم���ة عليه سياس���ّيً

والتحرك بشكل موحد ومسارات مختلفة عما سبق. 
وف���ي هذا الص���دد، قال عض���و للجنة المركزي���ة للجبهة 
الديمقراطية إن ذلك يتطلب أيًضا تبّني برنامج سياس���ي 
بدي���ل لم���ا يتبّناه فريق فلس���طيني تح���ت مظّلة اتفاق 
»أوس���لو« الموقع س���نة 1993، الفًتا إلى التمس���ك بهذا 

السقف »دوران في حلقة مفرغة«.    
وأضاف »يجب البحث عن مس���ارات سياسية أخرى، ترقى 
لمس���توى المرحلة السياس���ية الجدي���دة، التي فرضتها 
مع���ادالت الصراع، وم���ا حققته المقاوم���ة )خالل معركة 

سيف القدس( من انتصار ملموس في الميدان«.
وفي وقت سابق من اإلثنين، غادر ممثل الرئيس المصري، 

رئي���س جهاز المخاب���رات العامة المصرّي���ة اللواء عباس 
كامل، قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون )شمال(، بعد زيارة 
استمرت ساعات عّدة، دون اإلدالء بأّية تصريحات إعالمّية.

وعقد اللواء »كام���ل« فور وصوله القطاع، اجتماَعين، األول 
مع قي���ادة حركة »حم���اس«، واآلخر مع قي���ادة الفصائل 
الوطني���ة، بحث خالله���ا تثبيت وقف إط���الق النار عقب 
عدوان االحت���الل، وملف إعادة إعمار م���ا دّمره األخير، إلى 

جانب ملف تبادل األسرى. 
وَقبْيل ختام زيارته وضع المسؤول المصري الرفيع »حجر 
األس���اس« عل���ى أرٍض »مقترحة« إلقامة مدينة س���كنية 
في منطقة »الزهراء« وس���ط قطاع غزة، بتمويل وإش���راف 

مصري، ضمن مشاريع إعادة اإلعمار.
وُتعد هذه المرة األولى التي يزور فيها اللواء عباس كامل 
قط���اع غزة، منذ تولي���ه منصبه في عام 2018، إذ س���بق 
لسلفه اللواء خالد فوزي، زيارة القطاع عام 2017، في إطار 
جهود القاهرة آنذاك لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء 

االنقسام الداخلي.
وكان اللواء كام���ل عقد قبيل وصوله غ���زة اجتماعين مع 
رئي���س حكومة االحت���الل »بنيامين نتنياه���و«، ورئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، بحث خاللهما جهود 

وقف إطالق النار، وإعادة إعمار القطاع.

ملفات عّدة
والحًقا، قال رئيس حرك���ة »حماس« في قطاع غزة َيحيى 
السنوار، إنهم ناقشوا مع الوفد المصري تفاصيل تثبيت 
وقف إط���الق النار، وكبح ع���دوان االحتالل عن الش���عب 
الفلسطيني، وملف إعادة اإلعمار، والمنح الدولية المقدمة 

في هذا الصدد.
وعّبر السنوار خالل تصريحاته للصحفيين عن رفضه أّية 
اش���تراطات من االحتالل حول ملف إعادة اإلعمار وكس���ر 
حصار غزة، وربطه بملف تبادل األس���رى ل���دى المقاومة، 
مضيًفا »ال مان���ع لدينا التوازي بالمس���اَرين؛ لكن أّي ربط 

بينهما هو مرفوض رفًضا قاطًعا«.
وبالتركيز على »مل���ف التبادل«؛ نّوه إلى أن هنالك فرصة 
حقيقية إلحراز تقّدم في هذا الملف، الذي ش���هد خالل 
الفترة الماضية ح���راكات؛ لكنها توقفت نتيجة األوضاع 

السياسية غير المستقرة لدى االحتالل.
لوا على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس  وتابع »َس���جِّ
وكتائب القس���ام رق���م )1111(، وس���تذكرون هذا الرقم 
جيًدا«، دون مزيد من التفاصيل، في إش���ارة على ما يبدو 
إلى عدد األسرى الذين تس���عى المقاومة لتحريرهم من 

سجون االحتالل، في أّية صفقة تبادل قادمة.
وحول المدينة الس���كنية المزمع إنشاؤها، أوضح القيادي 
الكبير بحم���اس أن »ه���ذا الموقع ال يزال مكاًن���ا مقترًحا 
إلنش���اء الحي السكني، ويجري دراس���ته من قبل جهات 

االختصاص.
وتابع »س���يتم إنش���اء أحياء س���كنية عدة في قطاع غزة 
مس���تقباًل لألجيال الشابة التي ُحرمت وبدأت تفقد األمل 
من حقها في الحياة نتيجة حصار االحتالل اإلسرائيلي«، 
ا بصمود الش���عب  مس���تدرًكا »إاّل أن األم���ل يتجدد حالّيً
الفلس���طيني والمقاومة، وحالة التضامن العربية، والدور 

المصري الرائع«، كما قال.
ومن���ذ انتهاء العدوان اإلس���رائيلي األخير على قطاع غزة 
يوم 21 مايو )أيار( الماضي، تشهد القضية الفلسطينية 
وس���اطات وتح���ركات م���ن قب���ل اإلدارة األمريكية ودول 
إقليمية فاعل���ة؛ لتثبيت وقف إطالق الن���ار بين فصائل 

المقاومة بالقطاع واالحتالل.  
 وتفّجرت األوضاع في األرض الفلس���طينية المحتلة منذ 
13 أبري���ل )نيس���ان( الماضي؛ عقب تصاع���د انتهاكات 
قوات االحتالل وقطعان مستوطنيه في المسجد األقصى 
المبارك، ومدينة القدس المحتلة، خصوًصا بحّي »الش���يخ 

جراح«، حيث يتهّدد أهله نكبة تهجير جديدة.
واّتس���عت رقعة ع���دوان االحتالل لتصل قط���اع غزة، إذ 
ش���ّنت طائراته وبوارجه وآلياته الحربية قصًفا مكثًفا على 
القطاع؛ أس���فر عنه ارتقاء 255 شهيًدا، بينهم 66 طفاًل، 
ا، إضافة إلى 1980 مصاًبا، بينها  و39 س���يدة، و17 مس���ّنً
»حرجة وخطيرة«، فضاًل عن تضّرر 1800 وحدة س���كنية، 
وتدمي���ر 184 برًجا ومنزاًل وعش���رات المصان���ع والمرافق 

االقتصادية والمؤسسات الحكومية.
في المقابل، أّدت مئات الصواريخ التي دّكت بها المقاومة، 
في مقدمتها »س���رايا القدس«، وكتائب القسام، مختلف 
المدن والمناطق في جغرافيا فلسطين المحتلة كاّفة، إلى 
حظر التجوال فيها، وإرغام المستوطنين على الدخول إلى 
المالج���ئ، ووقف حركة القط���ارات، وتعليق هبوط وإقالع 
الرحالت الجوية لفت���رات بمطار بن غوريون الدولي ب� »تل 

أبيب«. 
وقالت قناة »كان« العبرّية )رس���مية(، إن فصائل المقاومة 
أطلقت على مدار 11 يوًما ما يزيد عن 4 آالف صاروخ تجاه 
مدن جنوب ووسط الكيان؛ أسفرت عن مقتل 13 مستوطًنا 

بينهم جنود، وإصابة نحو 330 مستوطًنا آخرين.

َكَشف عن حوارات »قريبة« تجمع الفصائل بالقاهرة
ا كبيًرا بالقضية الفلسطينية خلف لـ »االستقالل«: زيارة اللواء »كامل« إلى غزة تعكس اهتمامًا مصرّيً

غزة/ قا�سم الأغا: 
َف ع�سو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية  َو�سَ
لتحرير فل�سطني حممود خلف، زيارة ممثل الرئي�س 
امل�س��ري، رئي���س جه��از املخاب��رات العامة امل�س��رّية 

اللواء عبا�س كامل، اإىل قطاع غزة ب� »املهمة«.
وق��ال خل��ف يف مقابل��ة مع �س��حيفة »ال�س��تقالل« 
م�س��اء الإثن��ني، اإن زي��ارة امل�س��وؤول امل�س��ري الرفيع 
��ا اأنه��ا تاأتي عقب  تكت�س��ب اأهمي��ة بالغ��ة، خ�سو�سً

العدوان الإ�سرائيلي الأخري على ال�سعب الفل�سطيني 
بالقطاع، م�س��رًيا اإىل اأنها تعك���س »اهتماًما كبرًيا من 
القيادة امل�س��رية بالق�سية الفل�سطينية، واملوا�سيع 

اجلوهرية املرتبطة بها«. 

بيروت/ االستقالل:
استقبل أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
القائد زياد النخالة، وفدًا من قيادات الحركة اإلسالمية 
في لبن���ان ضّم أمين ع���ام حركة التوحيد اإلس���المي 
الش���يخ بالل شعبان، وأمين عام حركة األمة الشيخ عبد 
الله جبري، ونائب رئيس قوات الفجر المهندس مؤمن 
عبد الله الترياقي، ورئيس المنتدى اإلس���المي للدعوة 
والحوار الدكتور الش���يخ محمد خض���ر، وذلك بحضور 

ممثل الحركة في لبنان األستاذ إحسان عطايا.
وبارك الوف���د لقيادة حركة الجهاد اإلس���المي بالنصر 
المؤّزر الذي س���طرته أيادي رج���االت المقاومة في ٢١ 

أي���ار ٢٠٢١، في جول���ة مواجهة واس���عة أدرك العدو 
الصهيون���ي فيه���ا أّن زوال���ه قريب ج���دًا، وأّن تحرير 
القدس وفلسطين كل فلسطين بات أمرًا قاباًل للتحقق، 
فمعركة »س���يف القدس« أس���اءت وجهه، وأسس���ت 

لمعركة التحرير الشاملة.
وأك���د المجتمعون على أنن���ا على موعد م���ع الملحمة 
الكبرى التي س���تؤدي لتحرير األقصى والقدس وعودة 
الشعب الفلس���طيني إلى أرضه، معتبرين أن المقاومة 
س���تبقى خيارًا اس���تراتيجيا أثبت ج���دواه، في وقت 
فش���لت فيه كل الرهانات األخرى ف���ي تحرير األرض 

واستعادة الحقوق المسلوبة.

النخالة يستقبل وفدًا من قيادات الحركة 
اإلسالمية في لبنان لتهنئته بالنصر

بيت لحم/ االستقالل:
 طالب مش���اركون في وقفة اسناد لألسرى المضربين عن 
الطعام في س���جون االحتالل، مؤسس���ات حقوق االنسان 
بالتدخ���ل الفوري والعاجل إلنقاذ حياة االس���يرين محمد 
ع���واد، وغضنفر أبو عطوان، المضربي���ن عن الطعام رفضا 

العتقالهما اإلداري.
واحتش���د المش���اركون تلبية لدعوة هيئة شؤون االسرى 
والمحررين، واالس���رى المحررين، ونادي األس���ير والقوى 
الوطنية، ام���ام مقر اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر، في 
بيت لحم ف���ي الضفة الغربي���ة، ورفعوا صورا لألس���رى، 

ورددوا ش���عارات تؤكد أهمية مساندة األسرى والوقوف 
إلى جانب ذويهم.

وقال مدير هيئة ش���ؤون االسرى والمحررين في بيت لحم 
منقذ أبو عط���وان، إن هذه الوقفة تأتي للتأكيد مرة أخرى 
على أن االس���رى ليسوا وحدهم بل أن هناك التفافا كبيرا 

حول قضيتهم العادلة.  
وأض���اف أنه قد حان الوقت الن يكون هناك موقف جدي 
وصارم م���ن المجتمع الفلس���طيني من خ���الل فعاليات 
ش���عبية متواصلة واس���نادية ألس���رانا لفضح سياس���ة 

االحتالل العنصرية التي تستهدفهم.

وقفة إسناد لألسرى المضربين عن 
الطعام في سجون االحتالل في بيت لحم
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�سعـار/ �أعمال بلديـة بيت حانون
)MDPIII-CII( ا�شم امل�شروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية

ا�شم امل�شروع الفرعي: تطوير �شارع اجلمعية وال�شاقية 
1( حصل���ت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلسطينية -صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية -على منحة من 
مجموعة من الشركاء والممولين باإلضافة إلى مساهمة السلطة الوطنية 
الفلسطينية بسبة 10% من تكلفة في برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالث���ة / ال���دورة الثانية.  وقد حصلت بلدية بي���ت حانون على منحة 
فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( 
لتنفيذ مشروع تطوير شـــارع الجمعية والساقية، وتنوي استعمال 
جزء من أم���وال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رقم 

)MDPIIICI- 1322114-02( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( المقاولون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
بيت حانون، قس���م المش���اريع، م. عادل أبو خضير، هات���ف: 082488011 
فاكس: 082488012، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشر ظهرًا من تاريخ 2021/06/01 وحتى تاريخ 2021/06/14.
3( ع���روض األس���عار يج���ب أن تقدم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/06/14 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

5( زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة 
ف���ي الجول���ة الميداني���ة واالجتم���اع التمهيدي ي���وم الثالث���اء الموافق 
2021/06/08 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث أن االجتماع التمهيدي 

سيعقد في بلدية بيت حانون وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية
6( العنوان المشار إليه أعاله هو: 

بلدية بيت حانون، قسم المشاريع، الطابق الثاني.

بلديـة بيت حانون
بتمويل من:

دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�سعـار/ �أعمال بلديـة  �لزو�يدة
برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضافي

 مشاريع كثيفه العمالة لتحسين الخدمات األساسية في بلديات قطاع غزة
اسم المشروع الفرعي: تأهيل شارع التلباني بحي الفاروق بالزوايدة - الجزء األول

حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية على 
منحة إضافية بقيمة 10 ماليي���ن دوالر أمريكي من البنك الدولي لصالح صندوق 
تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة 
)MDPIII( وذلك لتنفيذ مش���اريع التش���غيل والصيانة كثيفة العمالة والخاصة 
بمراف���ق وخدم���ات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف هذا المش���روع الي دعم 
بلدي���ات قطاع غزة من خالل تنفيذ مش���اريع كثيفة العمالة لتحس���ين الخدمات 

البلدية االساسية والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
- وق���د حصلت بلدي���ة الزوايدة على منح���ة فرعية من صن���دوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع تأهيل شارع التلباني بحي 
الف���اروق بالزوايدة - الجزء األول ، وتنوي اس���تعمال جزء من أم���وال هذه المنحة 
الفرعي���ة في عمل دفعات تحت العقد رقم )MDPIIIAF- 1623131-04( الذي من 

أجله تم إصدار هذه الدعوة.
- المقاولون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية الزوايدة 
-  قس���م المشاريع، السيد/ م. محمد مسلم، هاتف: 2550140 فاكس: 2551138، 
وذل���ك ابتداًء من الس���اعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عش���رة ظه���رًا من تاريخ 

2021/06/01 وحتى تاريخ 2021/06/15.
- عروض األس���عار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2021/06/15 م 

الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
- المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

- زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة في الجولة 
الميداني���ة واالجتماع التمهيدي يوم الخميس الموافق 2021/06/10 م في تمام 
الس���اعة العاشرة صباحًا، حيث أن االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية الزوايدة 

وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية
- العنوان المشار إليه أعاله هو: بلدية الزوايدة – قسم المشاريع – الطابق األول 

بلديـة  الزوايدة
بتمويل من:

دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�سعـار/ �أعمال 
بلديـة ال�شوكة بال�شراكة مع اللجان املجتمعية يف املناطق املهم�شة 
 Gaza اســـم المشـــروع: برنامج تنميـــة المناطق المهمشـــة في قطاع غـــزة

  Vulnerable Communities Development funded BY SDC
اسم المشروع الفرعي: توريد وتركيب فوانيس إنارة في المناطق المهمشة في الشوكة.
- حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية الفلسطينية - 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - على منحة من مجموعة من الش���ركاء 
 ،)GIZ والوكالة االلمانية للدعم الفني SDC والممولين )الوكالة السويسرية للتنمية

لصالح تكلفة برنامج تنمية المجتمعات المهمشة في قطاع غزة 
- وفي اطار مش���روع تطوير وتنمية المناطق المهمش���ة بتمويل من SDC وضمن 
البند الثاني ) تنفيذ المبادرات المجتمعية ( حصلت بلدية الش���وكة بالتعاون مع 
اللجان المجتمعية في المناطق المهمش���ة ضمن نفوذ البلدية علي منحة فرعية 
من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية ) المتلقية للمنحة ( لتنفيذ مشروع 
توريد وتركيـــب فوانيس إنارة في المناطق المهمشـــة في الشـــوكة.وتنوي 
اس���تعمال جزء من اموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات قانونية مباش���ره 
من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لحساب المورد بموجب العقد رقم  
GVCD -SH- SG 01 الذي تم من اجله اصدار هذه الدعوة لتقديم عروض االسعار .

- المقاولون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية الشوكة، 
قسم المالية، السيد/ ا/ فايز جبارة هاتف: 082155666    فاكس: 082155666 ، 
جوال 0599170005  وذلك ابتداًء من الس���اعة 8:00 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا من 

تاريخ 2021/06/01 وحتى تاريخ 2021/06/07.
- عروض األس���عار يجب أن تقدم على العنوان أدن���اه قبل أو بتاريخ 2021/06/07 

الساعة 12:00 ظهرًا.
- المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

- العنوان المشار إليه أعاله هو: 
بلدية الشوكة – الشارع العام - مبنى البلدية الرئيسي - الطابق االرضي- قسم المالية

بلديـة ال�شوكة
بتمويل من:

غزة/ االستقالل:
حذر القطاع الصحي في ش���بكة المنظمات األهلية 
الفلس���طينية، يوم أمس، م���ن التداعيات الخطيرة 
على حياة مئات المرضى في قطاع غزة جراء استمرار 
سلطات االحتالل اإلس���رائيلي منع سفرهم للعالج 

خارج القطاع.
وأشارت الش���بكة، في تصريح لها، إلى وجود آالف 

المرضى وبخاصة مرضى الس���رطان وذوي األمراض 
المزمنة؛ يحتاجون لتلقي العالج بش���كل عاجل في 
مستش���فيات القدس والضفة الغربي���ة والداخل 
المحت���ل، مؤكدة أن أي تأخير س���يؤدي إلى تفاقم 

أوضاعهم الصحية.
وطالب القطاع الصحي بالش���بكة المجتمع الدولي 
بالضغط على سلطات االحتالل لفتح المعابر مع غزة، 

والس���ماح بالمرور اآلمن لمرض���ى القطاع والحصول 
على حقهم في تلقي العالج.

ودعا الجهات كافة بالعمل على توفير المستلزمات 
من أدوية ومس���تهلكات طبية للقطاع الصحي في 
غزة لمواجهة النقص الحاد فيها من أجل مواجهة 
التداعي���ات الناجمة عن العدوان وانتش���ار جائحة 

كورونا.

رام الله / االستقالل:
حكمت محكمة »عوفر« العسكرية اإلسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة 21 
ش����هًرا بحق األسيرة الطالبة بجامعة بير زيت ربا فهمى عاصي )20 عاًما( 
من بلدة بي����ت لقيا قضاء رام الله، إضافة إل����ى غرامة مالية بقيمة 3000 

شيكل.
وأفاد مكتب إعالم األس����رى ب����أن قوات االحتالل كان����ت اعتقلت عاصي 
بتاريخ 2020/7/9، بعد اقتح����ام منزلها، ومن ثم نقلت إلى التحقيق في 

»هشارون«.
وأش����ار إلى أن التحقيق استمر مع األس����يرة عاصي في »هشارون« لمدة 
21 يوًما عانت خاللها األمرين، ومن ثم نقلت إلى معتقل »الدامون« وبعد 
تأجيل محاكمتها عدة مرات اصدرت بحقها حكًما بالسجن لمدة 21 شهًرا 

أمضت منها 11 شهرًا حتى االن.
وكانت األسيرة عاصي روت للمحامية التي زارتها في وقت سابق، الظروف 
القاس����ية التي تعرضت لها خالل االعتقال والتحقيق، من تنكيل وأذى 

جسدي ونفسي.
وأفادت بأنها بعد االعتقال جرى نقلها بعدها إلى ساحة أحد معسكرات 
جيش االحتالل، وهناك تعمدت إحدى المجندات سحبها وجرها بعنف 
وهي مقيدة اليدين والرجلين فكادت أن تقع عدة مرات، وبس����بب القيود 
المش����دودة ُأصيبت بنزي����ف برجلها، كما وتم تهديده����ا من قبل قائد 

المنطقة بإبقائها بالسجن وحرمانها من الجامعة.
وأشارت إلى أنه تم اقتيادها بعدها لمعتقل »عوفر« الستجوابها وهناك 
كانت األوضاع س����يئة للغاية، فالزنازين قذرة ج����ًدا وبدون حمام ومليئة 
بالحش����رات، وبقيت مقيدة طوال الوق����ت، وخالل التحقيق تم تهديدها 

بحرمانها من إكمال جامعتها واعتقال أبيها.
وأضافت أنه تم نقلها فيما بعد إلى قسم المعبار بمعتقل »الشارون«، وتم 

زجها بغرفة مع أسيرات ُأخريات بقسم للمعتقلين الجنائيين.
ووصف����ت عاصي الظروف هناك بأنها صعبة لدرجة ال توصف، فالزنازين 
قذرة ورطب����ة ومقطوعة عن العالم الخارجي، وتفتق����ر إلى أدنى مقومات 
الحياة اآلدمية، ووجبات الطعام المقدمة سيئة للغاية، ومدة الفورة ُتحدد 

وفًقا لمزاج السجانين والضباط.

االحتالل يحكم على األسيرة 
ربا عاصي بالسجن 21 شهًرا

تحذير من تداعيات خطيرة لحرمان مرضى غزة من العالج بالخارج

غزة/ االستقالل:
نظم اتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث الدولية في غزة، 
يوم أمس، مسيرة حاشدة أمام مقر الوكالة، للمطالبة برحيل 
مدير عمليات الوكالة ماتياس ش����مالي، ورَفًصا لتصريحاته 

بشأن العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
ورف����ع المش����اركون في المس����يرة عدة ش����عارات، تضمنت 
»ه����ل التحريض على قتل األطفال والنس����اء وتبرير قتلهم 
حيادية«، »ماتياس شمالي ارحل.. ارحل »، »أنت شخص غير 
مرحب بك«، »ماتياس ش����مالي هل أنت هنا إلغاثة الالجئين 
أو للتحريض على قتلهم«، و«من يبرر الجريمة فهو ش����ريك 

فيها«.
وأع����رب رئيس اتحاد الموظفين أمير المس����حال في كلمته 
خالل المس����يرة، عن م����دى اس����تهجان واس����تياء االتحاد 
لتصريح����ات مدي����ر عمليات الوكال����ة بغزة بح����ق األطفال 

والشيوخ والنساء الذين قصفتهم ألة الحرب اإلسرائيلية.
وقال: إن« تصريحات شمالي ُتس����يء ألكبر مؤسسة دولية، 
تتبع لألمم المتح����دة، وتحرف بوصلته����ا«، مطالًبا بضرورة 
فتح تحقيق جاد وعاجل في هذه التصريحات التي تخالف 
سياسات األمم المتحدة. واس����تنكر دور »أونروا« بغزة خالل 
الع����دوان األخير، قائ����اًل: إن« النازحين اضط����روا عنوًة لفتح 
المدارس، ورغم ذلك قامت بالتضييق على هؤالء النازحين، 

وعرقلة وصول المساعدات الشعبية إليهم«.
ودعا المس����حال إلى فتح تحقيق رسمي في قرارات »أونروا« 
التي لم تفتح المدراس في الوقت المناس����ب للنازحين جراء 

القصف اإلسرائيلي، وعدم تقديم أي معونات أساسية لهم، 
وكذلك اتخاذ إج����راءات صارمة بح����ق كل المقصرين تجاه 

النازحين سواء كانوا عرًبا أو أجانب في هذه المؤسسة.
وطالب بأن يلتزم كل مس����ؤولي الوكالة بالتفويض الممنوح 
لهم من قبل األمم المتحدة بأداء وظائفهم في حماية وإغاثة 

وتشغيل الالجئين، وضمان عدم تكرار ما حدث في غزة.
كما طالب »أونروا« باإلعالن عن البدء في مسح أضرار العدوان 
اإلسرائيلي، وتشكيل فرق هندس����ة لتقوم بدورها المنوط 
والتواصل م����ع كافة أطراف المجتمع إلع����ادة بناء الثقة مع 

الالجئين. وأشاد المس����حال بخطاب المفوض العام للوكالة 
أمام مجلس األمن الدولي، وإدانته لقتل األطفال والش����يوخ 
والنس����اء، وتأكيد موقف����ه أن الحل الع����ادل للقضية إنهاء 

اللجوء.
وقال المس����حال:« لن يهدأ لنا ب����ال إال برحيل مدير عمليات 
أونروا ونائب����ه إلخفاقاتهم الكبيرة«، مطالًبا بالوقت نفس����ه 
مف����وض »أونروا« بإعادة النظر في السياس����ات األخيرة التي 
أدت النعدام الثقة باإلدارة ومنح غزة حقوقها، فهي تحتاج 

500 معلم بعقد دائم.

مسيرة حاشدة بغزة تطالب برحيل »شمالي«
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حسين حرب عودة ابو ناموس   عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  920218583  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/293(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
اي���اد محم���د عبد اله���ادي دحالن من س���كان خان يون���س هوية رقم 

934670910 بصفته وكيال عن/ حياة محمد عبد الهادي دحالن 
بموجب وكالة رقم: 2021/146 صادرة عن الرياض 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 37 القس���يمة 23 المدينة خان يونس + القطعة 47 القسيمة 

27 المدينة خان يونس 
 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العام���ة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ ه���ذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد 
الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون 

أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  
التاريخ: 2021/5/31م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
حمكمة �سلح دير البلح

 يف الق�سية املدنية رقم : 2014/559
يف الطلب احلقوقي رقم : 2021/273

المس���تدعي : عطا الله حلم���ي عطاالله ترزي باالصالة عن نفس���ه وبوكالته عن 
ش���قيقته / للي حلمي ترزي بموجب وكالة عامة رقم )2015/5320( وشقيقته / 
س���ميحة حلمي عزام بموجب وكالة رقم )2014/5324( وشقيقته / نهى حلمي 
ع���واد بموجب وكالة رقم )2014/2154( وش���قيقته / الي���ن حلمي القرا بموجب 

وكالة رقم ) 2014/5938( ويحمل هوية رقم )980336127(
المس���تدعى ضدها : هبه عبد الله حلمي ترزي ) ف���رح بعد الزواج ( باالصالة عن 
نفس���ها وباالضافة الى باقي ورثة وتركة اخيه���ا المرحوم / نائل عبد الله حلمي 

ترزي من سكان غزة الرمال ) مجهولة محل االقامة ( امريكا 
نوع الدعوى / إزالة شيوع 

قيمة الدعوى / غير محددة القيمة 
                          مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

                         في القضية المدنية رقم 2014/559
الى المس���تدعى ضدها المذكورة اعاله , بما ان المستدعي قد اقام عليك قضية 
تحم���ل الرقم 2014/559 لذلك يقتضى عليك الحض���ور الى هذه المحكمة كما 
يقتضى ان تودعي قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلس���ة يوم الثالثاء الموافق 
2021/6/22 للنظ���ر في الدعوى . وليك���ن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2021/5/31م

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
  ال�ستاذ / حممود ح�سني املزين

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنقية حمكمة بداية رفح  
املو�ضوع /ن�ضر اإخطار تنفيذ بالن�ضر امل�ضتبدل

إل���ى المنفذ ضدها -1 أس���امة حمد أحمد أبوطه هوي���ة رقم 905314704 
مجهول محل اإلقامة.

أبلغ���ك طبق���ًا لاللتزام المترت���ب عليك بموج���ب كمبيالة المح���رر بتاريخ 
10/10/2015 بقيمة )29000 شيكل( و المقامة

يموجبه���ا قضية تنقيذي���ة رقم 1226/2021 بداية رف���ح و المتكونة بين 
طالب التنفيذ/  رأفت محمد عبد الله صباح

و المنف���ذ ضده / المذكور أعاله ، و الذي يلزم���ك بدفع المبلغ المذكور اعاله 
باإلضافة للرسوم و المصاريف لصالح طالب التنفيذ .

لذا تكلفك بالوفاء بالتزام وذلك بحضورك إلى دائرة التنفذ بمحكمة بداية 
رفح في غضون أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن

وإذا لم تحضر فإن دائرة التنقيد ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

ماأمور التنفيذ

بعد س���اعات من لوعة االنتظار واألمل، جرس رنين الهاتف 
يرت���ج بيدي والد »منيب«، ليجيب بصوت مرتجف: » طمني 
ي���ا ابني كيف مني���ب.. ليش ما أجا؟«، ليأت���ي الرد:« منيب 

استشهد هو وكل رفقائه«. 
واسُتش���هد منيب أب���و مصطفي )28عاما( م���ع ثمانية من 
رفاقه، في قصٍف إس���رائيلي لنف���ٍق للمقاومة ببلدة القرارة 
بمحافظ���ة خ���ان يونس جن���وب القطاع بتاري���خ 10/ مايو 
الماضي، لتحتضنهم األرض بدال من أن تحتضنهم صدور 

أمهاتهم. 
ولم تتمكن فرق اإلنقاذ م���ن الذهاب لمكان النفق القريب 
من الس���ياج األمني لخطورة المنطقة، وبعد انتهاء 11 يوًما 
م���ن العدوان، ذهبت عل���ى الفور الف���رق المختصة للبحث 
عنه���م، حتى عث���رت عليهم داخل النف���ق جثامين بدأت 

بالتحلل.
الفاجعة الكبرية

» مستشهد؟« خبٌر وقع كالصاعقة على قلوب ذويه، خاصة 
زوجت���ه » أالء«، رغم أنها تعلم أن الفراق أٍت ال محالة إال أنها 
لم تس���تطع تحمل فكرة استش���هاد »مهج���ة القلب« كما 
تلقبه، وبقي���ت تنتظر رجوعه ولس���ان حالها يردد »منيب 
عايش، منيب حيرجع زي كل مرة«، حتى أتاها محمواًل على 

األكتاف.
بغصة تعترض صوتها، تقول زوجة الش���هيد:« منيب عام 
2014 غاب طول أي���ام العدوان عن المنزل، ولم نعرف عنه 
شيء، حتى انتهى العدوان، وتبين أنه تعرض مع مجموعة 
من المجاهدي���ن لقصٍف داخل نفٍق في بلدة القرارة، وبقي 

على قيد الحياة مّدة تزيد عن 20 يوًما«.
وتضيف بحس���رة وألم، خالل حديثها ل� »االستقالل«:« منذ 
بداي���ة التصعيد كنت أك���ذب كافة االخب���ار واألقوال عن 
استش���هاده، وأقسمت ما بفقد األمل بعودته اال لما ألمسه 
أو أشوفه بعيني، كنت متوقعة يرجع على البيت زي كل مرة 

بضحكته ووجهه المستبشر دائما«. 
وتتابع واأللم يعتصر قلبه���ا:« فقدان منيب فاجعة كبيرة 
بالنس���بة لنا، وال أس���تطيع تقبل فكرة رحيله حتى اللحظة، 
ففراقه موجعًا للغاية وصدمة كافية لئال يستوعب عقلي أو 

يقبل قلبي باستشهاده«. 
بدم����وٍع تنهال على وجنتيها، أك����دت أن االنتظار على مدار 
12ي����وم لمعرفة معلوم����ة واحدة حول وض����ع » منيب« كان 

قاسيًا وصعبًا للغاية، فالتيقن من الخبر أفضل من انتظاره، 
مس����تدركة:« أن األلم الذي مازال يعتصر قلوبهم تضاعف 
كثيرًا بعد االعالن عن استش����هاده، فالش����هادة موت مهما 

كان لها مراتب عالية، والموت أشد مصيبة على االنسان«. 
تلبية نداء الوطن

وتعود زوجة الش����هيد بش����ريط ذكرياتها ألخر يوم قضاه 
الش����هيد بالمنزل، قائله:« في يوم العاش����ر من شهر مايو 
الماضي، لم تغمض عين »منيب« وهو يتابع بدقة ما يجري 
بمدين����ة القدس من اعتداءات اس����رائيلية على أهالي حي 
الش����يخ جراح، وفي كل مرة ُتس����تفز بها مشاعره يصدح ب�« 

الله أكبر، ما في حد قادر يعمل اشي ليوقف هالظلم«. 
ومع اقتراب عقارب الساعة نحو الثالثة عصرًا، تلقي »منيب« 
اتص����ااًل هاتفيًا من أحد أصدقائه، فرد مبتس����مًا:« قولي أجا 
موعدنا«، لينتفض من مكانه بس����رعة البرق، يحزم أمتعته 
العسكرية، استعدادًا لالنطالق نحو المكان الذي أحب حيث 
أنفاق المقاومة، لتبية نداء الوطن، مشيرة إلى أن منيب كان 
يلح في طلب الشهادة ويبحث عنها في كل دروب المقاومة، 

حتى أكرمه الله بها. 

وبمج����رد انتهائه من تجهيز عت����اده، بدأ »منيب« بالهتاف 
لصغيرتيه )على القدس رايحين شهداء بالماليين(، وكأنه 
كان يش����عر أنه سيصبح في عداد الماليين ممن سبقوه من 

الشهداء على درب المقاومة.
بابتس����امه حزينة، ُتضي����ف زوجة الش����هيد:« اعتاد منيب 
عندما يخ����رج لعمله بالمقاومة، أن يودعن����ا بطريقة خاصة، 
حيث يجعلنا نصطف بطابور ويبدأ بإعطائنا أوامر عسكرية، 
ونبدأ بتردي����د الهتافات معه، من ث����م يقبل رأس طفلتيه 

ويطلب مني الدعاء له بالتوفيق والسداد«. 
ومع خروج الشهيد »منيب« من المنزل، عاد كل شيء لصمته 
وس����كونه إال قلب زوجته الذي يرتجف خوفًا عليه ويترقب 
عودته س����المًا، كونها تعي تمامًا م����دى خطورة عمله داخل 
أنف����اق المقاومة والتي من الممك����ن أن تنطبق عليه ورفاقه 

بأي لحظة. 
مضت الس����اعات بثقلها، وعينا » أالء« تراقبان أخبار الغارات 
الجوية التي تش����نها طائرات االحتالل على غزة، وفي تمام 
الساعة السابعة والنصف مس����اًء، أعلنت اإلذاعات المحلية 
خبر استهداف نفق للمقاومة في بلدة القرارة شرق محافظة 

خان يونس جنوب القطاع. 
ل����م تكترث »أالء« كثي����رًا للخبر، كونها عل����ى ثقة بأن رجال 
المقاومة أشداء أقوياء يس����تطيعون الفرار من الموت بكل 
س����هولة، لكن الخوف بدأ يتس����لل لقلبها عندما قام بعض 
الناشطين بتداول أس����ماء المقاومين بالنفق ومن بينهم » 

منيب« على أنهم شهداء. 
وبتنهي����دة خرجت من أعماقها، تقول:« رفضت تصديق أي 
خبر يقول أن منيب استشهد، وبقيت على أمل أنه على قيد 
الحي����اة، لكن الحمد الله هو األن حي يرزق عند ربه«، مردفًة:« 
دائم����ا كنت أدعوا الل����ه أن يعلو قدري أن����ا وزوجي وبناتي، 

والحمد الله عال قدرنا بأنه تعالى رزق منيب الشهادة«. 
» من يعرف منيب يشهد له بحس����ن الخلق والدين وطيبة 
القلب والمرح وأنه كان يخدم كل من يحتاج لمس����اعدة دون 
تردد، محب����ًا لألخرين، كتومًا، جريئًا، عاش����قًا للوطن، مالحقًا 
للشهادة«، هكذا تحدثت زوجة الشهيد بصوت يمأله الحزن 
واصفًة ش����خصيته التى رافقته طيلة حياته وطيلة تعامله 

مع غيره. 
» يا طيب القلب يا مستبش����ر الوجه يا خليلي يا صاحبي يا 
أحن أب وزوج محب.. كنت أسدًا مقدامًا عظيم الهيئة وسندًا 
صالح، ش����كرًا ألنك رزقتنا هذا الش����رف.. سالم عليك طبت 
في العليين بإذن الله«.. به����ذه الكلمات نعت »أالء« زوجها 

الشهيد على صفحتها الشخصية »فيسبوك«. 
الوداع الأخري 

ب����رأٍس مرفوع، وقل����ِب فخور، زينت زوجة الش����هيد جثمانه 
المكفن بقماٍش أبيض، بعلم فلس����طين والورد التى أهداها 
اياها عندما تقدم لخطبتها قبل أربعة سنوات، هامسًة فوق 
رأس����ه« الله يسهل عليك ويجعلك بأعلى درجات الفردوس 

مع السالمة يا منيب مع السالمة«.
وفي يوم الوداع األخير، تبقى حرقة القلب بعد صدمة الفراق  
تالزم أهل الشهيد، وتبردها الدموع، لعلها تكون المواساة 
األخيرة لهم، ولعل عزاءهم الوحيد أنه سيكون مقامه جنات 

الفردوس بإذن الله بعيدا عن سجن وطنه.
وانطلقت مواكب تش����يع جثامين الشهداء التسعة الذين 
ارتق����وا بقصف النفق، من مجمع ناصر الطبي )جنوب( تجاه 
منازل الش����هداء في منطقتي الكتيبة وحي األمل، ومن ثم 
تجاه نادي خان يونس ألداء الصالة عليهم بمشاركة اآلالف 

من الفلسطينيين، الجمعة الماضية.

الشهيد »منيب« .. ألح في طلب الشهادة فنالها
غزة/ دعاء احلطاب: 

يف �س��باح احلادي والع�س��رين من �سهر مايو املا�س��ي، ما اإن اأ�سرقت �سم�س 
وا�س��تلمت مناوبته��ا يف كب��د ال�س��ماء معلن��ة ب��دء ي��وم النت�س��ار الأول 

للمقاومة مبعركة »�سيف القد�س«، �سارعت » األء العفيفي« بتزيني منزلها 
املتوا�س��ع بالورود واأحبال الإ�س��اءة، وارتداء مالب�س العيد مع طفلتيها، 
ا�ستعدادا ل�ستقبل رفيق دربها » منيب اأبو م�سطفي« برفقة عائلته، بعد 

اأن فقدوا اأثره واأخباره منذ بداية العدوان ال�سرائيلي على غزة، وبقيت 
12يومًا تنتظره على اأمل اأن يكون حيًا يرزق واأنه م�س��غول مبقاومته، 

لكنها مل تكن تعلم اأنها ُتقيم مرا�سم زفافة اىل حور العني. 
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أعل���ن أنا المواطن / حس���ين اكرم الودي���ه   عن فقد 
هويتي وتحم���ل  الرق���م  802258657  الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن / محمد عصام عب���د الكريم صادق 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  803360197  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / ناصف محمد ش���اكر الحلو عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  931563357   الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / ابراهيم جميل س���ليم ابو زيد عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  800749244  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

وشهدت ساحة السرايا حضور اآلالف من المشاركين 
الذي���ن جاءوا من جميع محافظ���ات قطاع غزة، حاملين 
أعالم فلسطين والفتاٍت تمّجد المقاومة وتبارك النصر 
العظيم الذي حققته المقاومة وسط األناشيد الوطنية 
مؤكدين التفافهم حول مقاومتهم ودعمهم لها بكل 

ما أوتوا من قوة.
جالدة قلب

وفي جالدة قلب ورباطة جأشٍ تمّرغ أنف العدو بالتراب، 
ال نعهدها إال على نساء فلسطين وقفت والدة الشهيد 
أحمد النجار متوش���حة بالكوفية وبي���ن يديها صورة 
نجلها أحمد الذي استشهد أثناء تأدية عمله الجهادي 
في معركة سيف القدس مهللة مكبرة، بكل فخر تردد: 
» الحمد لله الذي أكرمني بهذا الفضل فأنا اليوم أقف 
مرفوع���ة الرأس بما رّبت يداي فأنا وهبت ابني  »أحمد«  
لله  منذ أن أهديته لحركة الجهاد اإلسالمي منذ صغر 

سنه.
وتضيف:« كن���ت اتوقع خبر استش���هاد ابني في أي 
لحظة وكلي فخ���ر بدمائه التي س���الت فداًء لألقصى 
والق���دس فنحن هك���ذا نربي أبناءنا نق���دم أرواحهم 
رخيصة في سبيل تحرير أقصانا وفلسطين من دنس 

المحتل الصهيوني«.
أما والدة الش���هيد معاذ الزعاني���ن التي وصفت ابنها 
بالبطل معاذ الت���ي فأوضحت أنه أمض���ى حياته في 

الجهاد وربح بيعه الذي بايعه لله ونال الش���هادة بعد 
قص���ف االحتالل لمنزل���ه وأنها اليوم جاءت لتش���جع 
مس���يرة المقاوم���ة مؤك���دة  أنها ماضي���ًة على درب 

الشهداء حتى تحرير فلسطين.
أم���ا قريبة الش���هيدين منذر ومنار عب���د الكريم بركة 
توضح أنهم���ا كانا عائدين من أرضهما، فهما مزارعان 
وصغيرا  السن فمنذر ابن ال١٧ عاما ومنار ابن العشرين 

عاما ذنبهما الوحيد أنها كانا عائدين من أرضهما التي 
يعمالن به���ا، وهذا يؤكد أن االحتالل ال يس���تهدف 

المقاومة فقط بل يستهدف المدنيين العزل.
وكّرمت حركة الجهاد اإلس���المي العدي���د من عوائل 
الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف اإلسرائيلي الغادر 
على القطاع من بينهم قادة من س���رايا القدس وهم 
)س���امح الممل���وك، ومحمد أبو العطا، وكم���ال حجاج ، 

وحس���ام أبو هربيد( وثلة من مجاهدي النخبة لس���رايا 
القدس وعدد من العوائل التي هدمت منازلهم.

وفي حضور الفت  ومش���رف  لإلطار النس���وي لحركة 
الجهاد في المهرجان، أكدت مسؤولة لجنة الفعاليات 
العامة حن���ان صالح، أن الحاضنة الش���عبية للمقاومة 
تتس���ع ولن تتخلى عن مقاوميه���ا ومجاهديها حتى 
التحرير لكامل فلس���طين، مشيرة إلى أن نساء الجهاد  
زحف���ت من كل المناطق لتؤكد التفافها حول س���رايا 
الق���دس ودعمها الكام���ل للمقاومة وتج���دد العهد 
والبيع���ة أمام الله ألمي���ن المقاومة زي���اد النخالة »أبو 

طارق«. 
عنوان لل�صمود

وأكدت صالح بأن الدور الذي تؤديه خنساوات فلسطين 
أمه���ات الش���هداء  وهي ُتع���د أبناءه���ا وتجهزهم 
وتودعهم وهم ذاهبون في طريقهم إلى الشهادة، ما 

هو إال عنوان للصمود والتحدي والشموخ.
وأضاف���ت »والدة الش���هيد وهي تودع فل���ذة كبدها 
ش���هيدا وتكون أول الحاضرين في عرسه وزفافه إلى 
الحور العين، ترقب أقران���ه وأصدقاءه ممن بقوا بعده 
ليكملوا المش���وار، وإذ به���ا تطلق الزغاري���د ابتهاجًا 
بنصره���م وابتهاج���ًا بكرامتها كأٍم لش���هيد نتعلم 
نحن منهن الصب���ر والجلد ونتقوى بعزائمهن إلكمال 

المسير«.

تمجيدًا لدماء فلذات أكبادهن
أمهات الشهداء يسطّرن أروع معاني الفخر واالعتزاز في مهرجان »سيف القدس«

اآية عبد العال/  اال�صتقالل:
على اأر�ض �صاحة ال�صرايا و�صط قطاع غزة تو�صحت 
اأمهات وذوات ال�صهداء بو�صاح العزة والفخار ، و�صاح 
�ص��رايا القد���ض اجلن��اح الع�ص��كري حلرك��ة اجلهاد 
االإ�صالمي يف فل�صطني خالل مهرجان »�صيف القد�ض.. 

اقرتب الوعد« الذي نظمته احلركة احتفاًء بن�صر 
املقاومة ومتجيدًا لدماء �ص��هدائنا التي �صالت خالل 
العدوان الذي �ص��نه االحتالل ال�صهيوين على قطاع 

غزة يف معركة  »�صيف القد�ض«.
 ويف م�ص��هٍد ُيرف��ع ل��ه اجلب��ني وتنحني ل��ه الهامات  

املوك��ب   تنتظ��ر  فل�ص��طني  وزه��رات  ن�ص��اء  وقف��ت 
الع�ص��كري املهيب ملجاهدي �ص��رايا القد�ض مبختلف 
الت�ص��كيالت والوح��دات القتالي��ة  تزفه��م بالورود 
مك��رة مهلل��ة حام��دة هلل اأن��ه جع��ل م��ن اأبنائنا ما 

يغيظ قلوب العدو.

غزة/ االستقالل:
أطلق إعالميون ومختصون، يوم أمس، صرخة 
للمؤسس���ات الصحفية الدولية، ل���كل أحرار 
العال���م، والمؤسس���ات الدولي���ة والصحفية 
المس���اهمة ف���ي دع���م وإعمار المؤسس���ات 

اإلعالمية.
ودعا اإلعالمي���ون والمختصون خ���الل مؤتمر 
صحفي لإلعالن عن الحملة التضامنية مع »قناة 
القدس اليوم«، المؤسسات اإلعالمية الدولية، 
لمالحقة »إس���رائيل« أمام المحاك���م الدولية 

لمحاسبة االحتالل.
من جهته، وجه صالح المصري منس���ق اتحاد 
االذاع���ات والتلفزيون���ات االس���المية، تحية 
ش���اركوا  الذين  واإلعالميي���ن،  للصحفيي���ن 
للتضامن مع الصحفيين والمؤسس���ات حيث 
تعرضت أكثر من 50 مؤسس���ة للتنكيل من 
قبل الطائ���رات الحربية ظنًا منها أنها تحجب 

الصوت الفلسطيني.
وأكد المصري، أن اإلعالم الفلس���طيني يخرج 
من بي���ن ال���ركام ليواصل رس���الته والصوت 
الفلسطيني عاًل، الفتًا إلى أن »إسرائيل« شنت 
4 ح���روب على قطاع غزة، وف���ي كل مرة كانت 
تعتقد أنها س���تنال من الصوت الفلسطيني 
وس���تخرس األصوات الفلسطينية، فيما كان 
اإلعالم الفلس���طيني يواصل الرسالة وصوت 

فلسطين للعالم.
وأش���ار المصري إلى أن االحت���الل قصف برج 
الشروق وسط غزة، حيث تتواجد فيه فضائية 
»الق���دس اليوم« التي قصف���ت مرتين قبيل 
ذلك، باإلضافة لشبكة األقصى اإلعالمية التي 

تتعرض للقصف للمرة الخامسة.
وأطل���ق المصري، صرخ���ًة مدويًة ل���كل أحرار 
العالم، والشعوب اإلس���المية للمساهمة في 
دع���م وإعمار المؤسس���ات اإلعالمي���ة، لكي ال 

يغيب صوت فلسطين عن جبروت االحتالل.
كما وجه دعوته للمؤسسات الدولية، واالتحاد 
الدولي للصحفيي���ن، ومنظمة مراس���لون بال 
حدود، واتحاد الصحفيين العرب والعديد من 
المنظمات الت���ي تعنى بحرية الرأي والتعبير، 
لمالحقة »إس���رائيل« أمام المحاك���م الدولية 

لمحاسبة االحتالل.
من جهت���ه، أك���د المحامي أيمن أبو عيش���ة 
المستش���ار القانون���ي ونقي���ب المحامي���ن 
الفلسطينيين، أن االحتالل استهدف اإلعالم 
للتغطية عل���ى عدوانه خالل معركة س���يف 
القدس ضاربًا بعرض الحائط كافة االتفاقات 

الدولية التي تعني بحماية الصحفيين.
وطال���ب أبو عيش���ة، المؤسس���ات الحقوقية 
والدولي���ة، بفت���ح تحقي���ق دولي لمحاس���بة 
االحت���الل عل���ى عدوان���ه على المؤسس���ات 

الصحفية.

وقفة تضامنية مع »قناة القدس اليوم« وإطالق 
صرخة لدعم وإعمار المؤسسات المهدمة

 اإعالن �صادر عن جمعية املنال 
لتطوير املراأة الريفية 

يعل���ن مجل���س إدارة جمعية المن���ال لتطوير الم���رأة الريفية عن عقد 
االجتماع الع���ادي للجمعية العمومية للعام ) 2020( وذلك يوم االربعاء 
الموافق 2021/6/9الساعة 12:00 في مقر الجمعية : دير البلح – المحطة 

وذلك لمناقشة التقرير المالي واالداري لعام 2020م 
وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :

استمرار فتح باب االنتساب وتس���ديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام )2021( وذلك حتى تاريخ 2021/6/3م

فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة يومين من تاريخ 
2021/6/5 الى تاريخ 2021/6/6

فتح ب���اب االنس���حاب واالعتراض لعضوي���ة مجل���س االدارة والجمعة 
العمومي���ة وذلك لمدة يومين ايام من تاري���خ : 2021/6/7م حتى تاريخ 

2021/6/8م.  ومع فائق االحترام والتقدير ,,,

  جمل�ض اإدارة اجلمعية
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ف���ي اعقاب ملحمة س���يف الق���دس البطولية, ونش���وة االنتصار التي عم���ت المنطقة برمتها, 
والمعادالت الجديدة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية بقوة السالح على االحتالل الصهيوني, 
تجسد مشهد فاضح للهزيمة كان بطله سفير دولة االمارات العربية المتحدة في تل ابيب المدعو 
محمد محمود ال خاجة الذي زار ما يس���مى برئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام األكبر »شاس« 
ش���الوم كوهين في منزله في أورشليم حيث تلقى منه بركة الكهنة ودار الحديث عن االتفاقات 
اإلبراهيمية كما تبادال الهدايا الرمزية ودعا الس���فير الحاخام الفتتاح معبد الديانات اإلبراهيمية 
ال�3 في أبو ظبي”. من جهته نشر موقع “كان” العبري تقريرا عن زيارة السفير اإلماراتي للحاخام، 
كاش���فا أن الس���فير اإلماراتي “وصف األحداث األخيرة »ملحمة س���يف القدس » بالجنون وإننا 
بحاجة لحكمة واحد من أمثال الحاخام” . وفي مقطع فيديو متداول، قال الس���فير اإلماراتي إنه” 
صدم عندما جاء إلى إس���رائيل حين شاهد مسجدا في تل أبيب على غير ما تقدمه القنوات مثل 
الجزيرة وغيرها, حزب ش���اس الصهيوني الذي يحمل معتق���دات توراتية حيث يرفض إيقاف 
االس���تيطان، ويرفض التفاوض حول مستقبل مدينة القدس، ويطالب الدول العربية  بتعويض 
اليه���ود الذين فقدوا ممتلكاتهم بعد هجرتهم, وقد عارض إقامة المفاوضات بين »إس���رائيل« 
والس���لطة الفلس���طينية في كامب ديفيد عام 2000, كما عارض خطة االنسحاب من قطاع غزة 
2005م , ويرفع عناصره شعار الموت للعرب, والعربي الجيد هو العربي الميت ويرفض الترسيم.

أل خاج���ة المتصهين ق���ام بخطوته هذه وفي هذا الوقت تحديدا في محاولة يائس���ة لتغييب 
مش���هد النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية على االحتالل الصهيوني في ملحمة سيف 
الق���دس, وهو يريد ان ينق���ذ اليمين الصهيوني المتطرف من االنتق���ادات الداخلية المتبادلة 
بينها ومن التباين الواضح في المواقف واالنقسام حول موقفهم من نتنياهو, السفير االماراتي 
المتصهين قال انه تحدث مع الحاخام عن االتفاقات االبراهيمية وألنه يعيش خارج حدود الكون 
يظن »المس���كين« ان االبراهيمية ال زالت قائمة, وان صفقة القرن التي يتلفح بها ال زالت قائمة, 
وان ترامب ال زال رئيس���ا لإلدارة االمريكية ويمضي بوعوده إلس���رائيل واالمارات, او علها رقصة 
الم���وت التي يؤديها ال خاجة وهو يعلم ان صفقة القرن تلفظ انفاس���ها االخي���رة, وان االدارة 
االمريكية الجديدة اقرت انها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق على االرض, ال خاجة وضع رأسه في 
حضن الحاخام ليباركه بعد ان طمس الله على قلبه فس���لك دروب الضالل, وقد اراد ان يخطب ود 
الحاخام فكذب على نفسه بأن هناك مسجدا في تل ابيب وهو ال يعلم ان المسجد في يافا بحكم 
وجود فلسطينيين فيها, وبشر ال خاجة بان االمارات ستشهد افتتاح معبد الديانات االبراهيمية 
الثالث, وال ادري كيف يمكن ممارسة الطقوس الدينية في هذا المعبد وفق النصوص االبراهيمية 
هل باليهودية او المس���يحية ام ..... انه الضالل بعينه الذي يتجرعه ال خاجة وال يكاد يس���يغه 
لكنه عبد مطيع تسكنه تخاريف الحاخامات وكأنه يعيش عهد الالت والعزى ومناة الثالثة االخرى. 
ال خاج���ة المتصهين ارتكب العدي���د من الخطايا في هذا اللقاء المش���بوه, فه���و زار الحاخام 
الصهيون���ي في بيته بمدينة الق���دس المحتلة وهذا يمثل اعترافًا ضمني���ًا من االمارات ممثلة 
بس���فيرها المتصهين بأن القدس عاصمة موحدة إلس���رائيل, وان الفلس���طينيين ال حق لهم 
بقدس���هم واقصاهم, كما ان الزيارة لحاخام من شاس وهو من الحاخامات الذين ينادون بالموت 
للعرب والتهويد والتهجير والتمييز العنصري, الخطيئة الثالثة انه ينادي بالديانة االبراهيمية 
الت���ي يطرحونها كبديل عن االس���الم, والله عز وجل يقول » ومن يبتغي غير االس���الم دينا فلن 
يقبل منه وهو في االخرة من الخاسرين«, وقد وصف االحداث االخيرة بالجنون, فقصف تل ابيب 
بالنسبة آلل خاجة المتصهين جنون, اما قصف االطفال والبيوت واالبراج السكنية بطائرات حربية 
صهيونية مقاتلة فهو قمة التعقل, وهو يرى ان الفلسطيني هو المعتدي وليس االحتالل, ألنه 
يرى بعيونهم هم وليس بعيون عربية اصيلة, آل خاجة المتصهين تلقى من الحاخام الصهيوني 
المجرم »بركة الكهنة« وقال ان العالم بحاجة لحكمة هذا الحاخام, وال ادري عن أي حكمة يتحدث, 
هل هي حكمة القتل واراقة الدماء وازهاق االرواح, ام حكمة انتهاك حرمة المقدسات االسالمية 
والمسيحية, واستباحتها والسعي للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد االقصى المبارك, ثم ختم 
بدعوة الحاخام لزيارة االمارات, رغم ان الشعب االماراتي يرفض التطبيع واقامة العالقات مع الكيان 
الصهيوني المجرم, لكن عيون ال خاجة ال تريد ان ترى هذه الحقيقة, وهنا تكمن الهزيمة.      

وهنا تكمن الهزيمة 

رأي
أوضح���ت أحداث القدس وغزة من 10-22 مايو2021 وس���لوك 
إس���رائيل اإلجرامي أن المقاومة المس���لحة هي درع اآلمان لكل 
الش���عب الفلس���طيني الذى انفردت به إس���رائيل بكل قوتها 
المدعوم���ة م���ن واش���نطن والغ���رب فانطلقت تبيد الش���عب 
الفلسطيني في كل فلسطين وبالطبع فإن المقاومة تدافع عن 
الشعب في كل مكان في فلسطين ضد وحشية إسرائيل التي 
تمثل رأس المش���روع الصهيوني والتي تقيم ش���رعيتها على 
قوة الجيش وثقة اإلسرائيليين في هذه القوة وفى قدرته على 

حمايتهم وحماية وحشيتهم ضد الفلسطينيين.
 ويبدو أن إسرائيل أرادت أن تبدأ عملية واسعة القتالع الشعب 
الفلس���طيني من أرضه أو إجراء بروفه لعل بعضه يباد بقس���وة 
والبع���ض اآلخر يفر بجل���ده من مصير اإلبادة. ولكن إس���رائيل 
وجدت مفاجآت أربكت حس���اباتها. فرغم مباركة الغرب لحملة 
االبادة باعتبارها حقا مش���روعا للدفاع ع���ن النفس، وهى كذبة 
بلق���اء يكذبه���ا الواقع المرير وس���جلتها كل وس���ائل اإلعالم 
وكش���فت الحكومات الغربية أمام ش���عوبها التي عانت القهر 
من بط���ش اللوبيات الصهيونية التي عطلت حرية التعبير في 
األكاذي���ب الصهيونية ولكن هذه الحرية تس���طع كلما كانت 
تمارس ضد مقدس���ات المسلمين وتصادر هذه الحرية في كل 
ما يتعلق بس���لوك إس���رائيل التي وصمت كل من ينتقده بأنه 
يرتكب جريمة معاداة السامية، أما اإلسالموفوبيا فهي مساحة 
لممارس���ة حرية المواطن ضد المس���لمين. من المفاجآت أيضا 
إلسرائيل ولكل العالم أن الش���عب الفلسطيني كله في جميع 
مناطق فلس���طين أسقط رهانات إسرائيل على تمزيق الشعب 

وحصره داخل مناطق فلسطين.
وم���ن أهم المفاج���آت أن الش���عب كله صار حاضنة ش���عبية 
للمقاوم���ة ويتحم���ل كل التضحيات واألضرار الت���ي الحقتها 
إسرائيل بالس���كان المدنيين حتى يكفروا بالمقاومة ويتمردوا 
عليها باعتبارها س���بب كل هذه الكوارث ولكن الشعب أبى ان 
يقبل الظلم في حي الشيخ جراح في القدس ومنع المصلين من 
دخول المس���جد األقصى تمهيدا للسماح لجموع المستوطنين 
م���ن جماعة الهيكل بدخول المس���جد األقصى وهدمه كخطوة 
اولية لبناء الهيكل المزعوم مكانه. ألول مرة تتجاس���ر المقاومة 
على إس���رائيل فتضرب القدس وترفع الروح المعنوية لسكان 
الحى والمصلين، فتضطر إس���رائيل إلى الغاء مش���روع دخول 
المس���توطنين المس���جد األقصى وربما خططت إس���رائيل أن 
يك���ون هذا اإللغاء مؤقتا بينما تفرغ م���ن تأديب المقاومة، ولم 
تحسب حساب روح التحدي التي ولدتها في المقاومة مدعومة 
بروح التحدي الشاملة في كل أراضي فلسطين وباألخص داخل 
إس���رائيل ووجدت إس���رائيل أن الش���عب ومقاومته تجاوزت 
الس���لطة الفلسطينية وحس���اباتها. يهمنا في هذه المقالة أن 
نشرح العصر الجديد الذى أهل على المنطقة بتماسك الشعب 
كل���ه وصم���وده ومطالبته بكل فلس���طين مادامت إس���رائيل 
المزروعة ف���ي المنطقة تنكر عليه حق الحي���اة بكرامة وتجعل 
التعايش والسالم مستحيال وقد أيقن الشعب الفلسطيني أنه 
هو الذى يحرر فلسطين ويتصدى وحده لقوة إسرائيل مدعومة 
بجف���اء بعض الع���رب المضللي���ن وأن مقاومته ه���ي الضمان 
لبقائه���م الذى هددته إس���رائيل بعنف. وقد رصدنا خمس���ة 
أسباب شكلت عناصر قرار إسرائيل بحملة اإلبادة الشاملة لغزة 

بالذات وفى عموم فلسطين:

الس���بب األول: هو أن المقاومة في تقديرها في أس���وأ أحوالها 
وأن خطة اإلبادة تشمل القضاء على المقاومة ونزع سالحها وقد 

أوضحت إسرائيل هذا الهدف.
السبب الثاني: أن المقاومة تجد الدعم في إيران وحدها وإيران 
يتم إحباطها وإضعافها والشك أن تحقيق هدف إسرائيل في 
المقاومة كان كفيال بتش���دد واش���نطن والغرب في مفاوضات 
فيينا بش���أن الملف الن���ووى. ثم أن حصار غزة ونش���ر العمالء 
والدعاية النفس���ية ضد المقاومة وبأنها ليس لديها الشجاعة 
للتصدي إلس���رائيل وحاولت إس���رائيل الوقيع���ة بين فصائل 
المقاومة ثم بين المقاومة والش���عب الفلس���طيني خاصة في 
غ���زة التي تعرضت لحصار ظالم وقاس���ى م���ن جميع الجوانب 
البري���ة والبحرية والجوية. وقد حرصت إس���رائيل علي المكيدة 
لغ���زة وأنها تعمدت ان تعاقب المقاوم���ة بإنزال افدح األضرار 
المادية والبش���رية واغتيال قيادات المقاوم���ة وبدأت بعدوان 
2008-2009 ثم عام 2012 ثم عام 2014، وكانت في خسائرها 
في مس���توى الهولوكوس���ت الذى يقول اليهود أن هتلر أنزله 
بهم فجاء أحفاد الناجين من المحارق لينصبوا محارق للش���عب 
الذى استضافهم وآواهم وال عالقة له بما حدث ألجدادهم  في 

آلمانيا، حسبما عبرت بعض أصوات المنصفين.
الس���بب الثالث: هو تخلى الوسط العربي الرسمي عن المقاومة 
بل وصمها رس���ميا في الجامعة العربية باإلرهاب، بل إن بعض 
عناصر حماس وقياداتها تم سجنهم أو اغتيالهم بالتعاون مع 
إس���رائيل في بعض دول الخليج كم���ا تم وضع المنظمات على 
قوائم اإلرهاب في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة. كما تم 
تعقب حم���اس ورفع دعاوى ضدها في بع���ض الدول العربية. 
كل ذلك أحبط المقاومة وأحبط الفلس���طينيين وقس���م الدول 
العربية والش���عب الفلس���طيني بين المقاومة )اإلرهاب( وبين 
الس���الم )المفاوضات عن طريق الس���لطة( وهى قسمة ظالمة 
ومضللة. وق���د انضمت الدول العربية المتعاونة مع إس���رائيل 
ف���ي معاداة المقاومة وتش���ديد الحصار على غ���زة رغم أن غزة 
بدون ع���دوان وتدمير ال تحتمل ظروف البقاء. والفصل بين غزة 
)الشعب( وبين غزة )المقاومة( كان عامال أساسيا في السياسات 

اإلسرائيلية وبعض الدول العربية.
الس���بب الرابع: هو أن إس���رائيل أس���همت في حمل���ة مطاردة 
اإلخ���وان المس���لمين في بعض ال���دول العربي���ة واعتبرت أن 
العداء لإلخوان س���وف يمتد إلى حماس على أس���اس أنها فرع 
من اإلخوان وهذا س���بب حرجا لحماس في الكثير من المواقف 
والدول. وقدرت إسرائيل أنه كلما اشتدت حملة مطاردة اإلخوان 
كلما ألحق ذلك الضرر بحماس والجهاد. وارتبط بهذه األزمة أن 
سيناء شهدت موجات من اإلرهاب عقدت عالقة حماس أحيانا 

بالسلطات المصرية.
الس���بب الخامس: تقدير إسرائيل أن الس���لطة العربية لديها 
حساس���ية من المظاهرات، وحيث أن التيارات اإلس���المية هي 
التي كانت تقود مظاهرات االحتجاج على إس���رائيل ومناصرة 
المقاومة، فقد أطمأنت إسرائيل إلى تورطها في صراع السلطة 
في معظم الدول العربية وأس���هم ذلك في قتل الشارع العربي 
الذى كان نصير الفلس���طينيين والمقاومة. ويخطئ من يقيس 
تعاطف الش���ارع العربي م���ع المقاومة بع���دد المظاهرات ضد 
اسرائيل فالشارع الذي يغلي بالغضب ال يميز بين الغضب من 
الحكام والغضب من اس���رائيل .أي أن شيطنة الثورات العربية 

منع المظاهرات ألى س���بب وأفاد إس���رائيل كثي���را خاصة وأن 
إسرائيل توسعت في التطبيع مع عدد جديد من الدول العربية، 
كما ضمنت قمع الحكام العرب للشارع العربي ومنع المظاهرات 
ألى سبب خوفا من تحول مظاهرات االحتجاج على إسرائيل إلى 

االحتجاج على الحكام ونظمهم.
لكل هذه األس���باب وغيرها ش���جع الغرب إس���رائيل على إبادة 

الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وتدرك إسرائيل جيدا أن المقاومة ضد اسرائيل قامت في فتح 
عرفات واتخذت أش���كاال مختلفة ثم آل���ت إلى حماس ثم بقية 
المنظمات بما فيها جناح ثورى في فتح، كما أطمأنت إسرائيل 
إلى نتائج أوس���لو وانقسام فتح وحماس، وانقسام الشعب بين 
منهجين: مفاوض ومقاوم. وقد أزعج إس���رائيل رهان المقاومة 
على قضية القدس والمس���جد األقصى وكسبها للرهان حيث 
أشعرت إسرائيل أن للقدس سيفا يحميها خاصة وأن المقاومة 
أس���مت الحملة س���يف القدس. وكانت إس���رائيل فيما رددت 
أوس���اطها قد اش���تاطت غضبا لما اس���مته مس���اس المقاومة 
بالقدس عاصمتها األبدية المزعومة وفى ذكرى ما أس���مته زورا 
وبهتانا توحي���د القدس فصورت حملة اإلبادة ضد الجميع بأنه 
انتقام للمس���اس بس���يادتها المزعومة على القدس. وييدو أن 
الغرب قد اس���تند إلى هذا التبرير الكاذب في تشكيل موقفه 

من االحداث.
والخالصة: نقلت هذه األحداث المقاومة من مجرد منظمات إلى 
عقيدة كما نقلتها من كتلة سياسية وعسكرية إلى آفاق أوسع 
ثقافية وفكري���ة ونضالية. ومن ناحية ثالث���ة طورت المقاومة 
وظيفتها األساس���ية وه���ى مقاوم���ة العدوان ث���م مناهضة 
االحتالل إلى س���لوك يرفض اس���تحواذ اليهود على فلسطين 
واالس���تخفاف بالعرب عموما. وقد خرج الفلسطينيون من هذه 
المعادل���ة حيث نابوا عن كل العرب في الدفاع عن العروبة وعن 

كل المسلمين في الدفاع عن األقصى أول قبلة للمسلمين.
وفى عص���ر المقاومة البد من إضافة مس���احات أخرى للمقاومة 
وهى المقاوم���ة الفكري���ة والثقافية وتفنيد األس���اطير التي 
ألصقتها إس���رائيل بنفسها،)وتوسيع دائرة المقاومين( وتلك 
التي وصمت المقاومة بها، كما ردت المقاومة بسلوكها الشجاع 
عل���ى الترهات الت���ي ألصقها البعض بالفلس���طينيين وحملة 

شيطنتهم فى الدول العربية.
وقد جرت الع���ادة على تصنيف المقاومة الفلس���طينية بأنها 
مقاومة س���نية كم���ا زعمت إس���رائيل واس���تغلت األزمة بين 
منظم���ات المقاوم���ة في س���وريا والحكومة الس���ورية. فأدرك 
الجميع أن إسرائيل تستهدف العرق الفلسطيني مهما كانت 
عقيدته الدينية. كذلك ترتب على بزوغ عصر المقاومة المطالبة 
بتصحي���ح الموقف العربي منه���ا في ال���دول العربية وداخل 

الجامعة العربية. 
وم���ن أثار هذه المرحلة أن الس���لطة يج���ب ان تعتز بالمقاومة 
وال تعتبرها انقالبا عس���كريا وفصال لغزة عن مناطق فلسطين. 
وان يتوقف تعاون الس���لطة مع إسرائيل تحت شعار التنسيق 
األمني ورف���ع العقوبات عن غزة التي فرض���ت عليها العادتها 
الي بيت الطاع���ة.. فاآلن عصر جديد كل الفلس���طينيين وكل 
مؤسساتهم تطالب بكل فلس���طين مقابل اغتصاب إسرائيل 
لها وخططه���ا لتفريغ فلس���طين من س���كانها ليحل اليهود 

محلهم.

عصر إعادة االعتبار للمقاومة ووحدتها وتوسيع صورها
بقلم : د. عبدالله األشعل   

يا أهل غزة، يا أهل الصمود، يا جميع فصائل المقاومة 
وأنصارها، أحذروا أحصنة طروادة التي س����تقف ببابكم 
قريًبا تنتظر التس����لل إلى معاقلكم، وهي أوغر صدوًرا 

عليكم من عدوكم المعلن، وأشد خطًرا وخيانة.
يا أهل غزة، يا أهل الصمود، يا جميع فصائل المقاومة 
وأنصارها، أحذروا الذين س����يأتونكم بمس����وح الحمالن 
بينم����ا أنيابهم الب����ارزة التي ال يس����تطيعون إخفاءها 
مازال����ت تص����رح أنهم ه����م الذئاب الذين ينهش����ون 

لحومكم منذ سنوات..
يا أهل غزة، يا أهل الصمود، يا جميع فصائل المقاومة 
وأنصارها، إياكم أن تصدقوا أن الذي يقتل أبناء شعبه 
ي����ذرف الدمع الحقيقي من أجلكم !، وأن الذي يس����رق 

ش����عبه ويغرقه في الديون يقدم مئات الماليين طوًعا 
من أجلكم !.

يا أهل غزة، يا أهل الصمود، يا جميع فصائل المقاومة 
وأنصاره����ا، تذكروا قول الحق تعالى عن الش����يطان إذ 
ي َلُكَما  يغوي آدم عليه الس����الم وزوجه ” َوَقاَسَمُهَما ِإنِّ

اِصِحيَن “. َلِمَن النَّ
يا أهل غزة، يا أهل الصمود، يا جميع فصائل المقاومة 
وأنصاره����ا، كان����وا – ومازال����وا – يقول����ون عنكم أنكم 
إرهابيون مجرمون، ف����ال تصدقوهم إذا قالوا لكم فجأة 
)أنت����م إخوتنا(، و)كانت س����حابة صي����ف(، و)الضفر ما 
يطلعش من اللح����م(، إلى آخر هذا اله����راء، فقد نزعوا 
الظفر من اللحم تعذيًبا وإجراًما، فال تصدقوهم، ” ُهُم 

ٰى ُيْؤَفُكوَن “. ُه َأنَّ اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم اللَّ
يا أهل غزة، يا أهل الصمود، يا جميع فصائل المقاومة 
وأنصاره����ا، إياكم أن تظنوا أنه����م يأبهون ألمركم، بل 
ودوا ل����و قضى عدوكم عليكم جميًع����ا وأراحهم منكم، 
وإنما هدفه����م الوحيد في الصراع بينكم وبين عدوكم 
هو )أمن المواطن اإلس����رائيلي، وكذل����ك أمن المواطن 

اإلسرائيلي( !.
يا أهل غزة، يا أهل الصمود، يا جميع فصائل المقاومة 
وأنصارها، إياك����م أن تأمنوهم، إياكم أن يطلعوا منكم 
على أس����راركم، اعلموا أن أي معلومة س����يصلون إليها 

ستصل إلى )تل أبيب( قبل أن يرتد إليكم طرفكم.
يا أهل غزة، يا أهل الصمود، يا جميع فصائل المقاومة 

وأنصارها، إن مالهم خبي����ث، ال بركة وال خير فيه، وهو 
أصاًل ليس مالهم، فال ب����ارك الله فيهم وال في مالهم، 

فإحذروهم.
يا أهل غزة، يا أهل الصمود، يا جميع فصائل المقاومة 
وأنصاره����ا، يريدون أن ينتهزوا منك����م غرة وأنتم في 
اس����تراحة المح����ارب، فأحذروهم، اح����ذروا الذئب في 

شراسته مرة، وإحذروه حين )يتحملن( ألف مرة.
يا أهل غزة، يا أهل الصمود، يا جميع فصائل المقاومة 
وأنصاره����ا، نحن أعلم بهؤالء الذئاب فإننا نس����اكنهم 
ُئَك ِمْثُل َخِبيٍر(. أال هل  ونعايش����هم لألس����ف، وَ)اَل ُيَنبِّ
بلغت….اللهم فأش����هد. حفظكم الل����ه، ونصركم على 

أعدائكم في الجبهات المختلفة.

بقلم: يحيى ح�سن عمريا أهل غزة.. احذروا الذئب في شراسته مرة، واحذروه حين )يتحملن( ألف مرة
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رام الله/ االستقالل:
كشفت نتائج »مؤش����ر سلطة النقد لدورة األعمال« 
لش����هر أيار 2021، عن تراجع الفت للمؤشر الكلي، 
مس����جاًل -17.8 نقطة، وذلك من حوالي -7.4 نقطة 

في نيسان.
وعزت سلطة النقد، في تقرير صدر يوم أمس، هذا 
التراجع في المؤشر الكلي لهبوطه بشكل حاد في 
قطاع غزة إثر العدوان االسرائيلي في نهاية الشهر، 
بيد أن تحس����ن مؤش����ر الضفة الغربية قد ساهم 

بتخفيف وطأة هذا االنكماش.
وفي الضفة، اس����تمر المؤشر في تحقيق مزيد من 
التحس����ن، ليحقق أفضل مس����توى ل����ه منذ بداية 
الجائح����ة، وبواقع -4.1 نقط����ة، مقارنة مع -5.2 في 

نيسان.
ويشير ذلك إلى بوادر التعافي الجزئي في األنشطة 
االقتصادية من األزمات التي تعاقبت على الضفة 

في اآلونة األخيرة.
ويرجع هذا التحسن إلى قفزات إيجابية في مؤشر 
الصناعة )من -3.7 إلى -1.0( ومؤش����ر التجارة )من 
-5.9 إلى -4.9(، قابلها تدهور مؤش����ر قطاع الزراعة 
)من 4.9 إلى 3.1(، باإلضافة إلى انكماشاٍت هامشية 
في كل من مؤشر النقل والتخزين )-0.4 إلى -0.8(، 
ومؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )من 0.3 
إلى 0.0(، ومؤشر اإلنش����اءات )من -0.4 إلى -0.5(. 
في حين اس����تقر مؤش����ر الطاقة المتج����ددة عند 

مستوياته السابقة والبالغة 0.0 نقطة.
ويش����ير أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في 
الضفة الغربية إلى تحس����ن ملحوظ في مستويات 
المبيعات، مقاب����ل تراجع مس����تويات اإلنتاج، مما 
أس����فر عن انخفاض مس����تويات المخزون بش����كل 

جلي. كما جاءت توقعاتهم لألشهر الثالثة القادمة 
إزاء مس����تويات التوظيف إيجابي����ة، بالرغم من أن 

تقديراتهم لمستويات اإلنتاج جاءت أدنى قلياًل.
في المقابل، ترك العدوان االس����رائيلي على قطاع 

غزة آثارا سلبية على اقتصاد القطاع الهش أصال.
ونتيجة لذلك، تعذر على الباحثين الميدانيين جمع 
بيانات جميع القطاعات باستثناء نشاط الصناعة، 
وعليه، تم استخدام مؤشر الصناعة المقّدر كممثل 
عن المؤش����ر الكلي للقطاع، وذل����ك نظرًا لتوجهات 
مشابهة في مؤش����رات القطاعات األخرى بناًء على 

البيانات التاريخية.
وفي هذا الس����ياق، فإن المؤشر المقدر للقطاع قد 

تدهور إلى أحد أدنى مستوياته منذ بداية إصداره، 
وص����واًل إلى -49.9 نقطة، مقارن����ة مع -12.6 نقطة 
للشهر الماضي، والذي كان قد سجل به أحد أفضل 

مستوياته تاريخيًا.
وبحس����ب ما تم تقديره من بيانات، فقد ش����هدت 
المنش����آت تراجعًا ح����ادًا في كل من مس����تويات 
اإلنت����اج والمبيعات، متزامنًا م����ع تراكم محدود في 
حجم المخزون في ظل توقف الطلب خالل العدوان، 
مع توقعات س����لبية تجاه ما قد يحمله المستقبل 
القريب س����واًء على مستويات اإلنتاج أو التوظيف، 
وذلك في ظل حالة التوتر التي ال تزال تهيمن على 

األجواء.

سلطة النقد: العدوان على غزة يهوي بمؤشر األعمال في أيار

غزة/ االستقالل:
طالب رئيس جمعية رجال األعمال، نائب رئيس اتحاد الصناعات 
الفلس���طينية علي الحايك، يوم أمس، بإدخ���ال المعدات واآلالت 
الثقيلة والخام الالزمة لمعالجة آثار العدوان اإلسرائيلي األخير على 

قطاع غزة، وبدء عمليات اإلعمار.
وقال الحاي���ك في تصريح صحف���ي، إن قطاع غ���زة بحاجة ملحة 
إلدخال آليات ومعدات ثقيلة، خاصة بإعمار القطاع، مثل الحفارات، 
والجراف���ات، والرافعات، والش���احنات، والتراكت���ورات، والمزاليق، 

والباصات، المداحل، ومضخات الباطون، وآليات أخرى ثقيلة.
وأضاف الحايك، أن االحتالل يمنع إدخال المواد الثقيلة منذ العام 
2006، ولم يسمح بإدخال سوى بعض اآلليات إبان انتهاء العدوان 

اإلسرائيلي السابق عام 2014.
وأش���ار الحايك إلى أن س���رعة إزال���ة الركام مرتبط���ة بمدى توفر 
اآلالت الخاص���ة لذلك، مقدًرا كميات الركام نتيجة الدمار الواس���ع 
في الوحدات الس���كنية والبنى التحتية والمنشآت األخرى بآالف 

األطنان.
وأك���د الحايك أن���ه ال يمكن البدء بأي عملية إعم���ار إال بعد إدخال 
المعدات الثقيلة، مشدًدا على أن العمل وفق اإلمكانيات المتاحة 
حالًيا في القطاع من شأنه إطالة أمد اإلعمار، واستمرار سوء األوضاع 

االقتصادية.
ودع���ا الحايك للضغط على االحتالل لرف���ع الحصار وإدخال المواد 
الخام وماكينات المصانع التي دمرت، واآلليات الالزمة للتعامل مع 
الركام بما ُيحقق حماية اإلنسان والبيئة من أخطار الغازات السامة 
التي انبعثت في أج���واء القطاع، والتي تؤثر على حياة اإلنس���ان 

والشجر.

الحايك يدعو إلدخال اآلالت 
الثقيلة إلزالة ركام العدوان

رام الله/ االستقالل:
قال الجه���از المركزي لإلحصاء الفلس���طيني، 
إن الرقم القياس���ي العام ألسعار المنتج سجل 
ارتفاعًا نس���بته 2.59% خالل ش���هر نيس���ان 
2021 مقارن���ة مع ش���هر آذار 2021، وبلغ الرقم 
القياسي العام 97.41 خالل شهر نيسان 2021 

مقارنة ب�94.95 خالل شهر آذار 2021.
وس���جل الرقم القياسي ألس���عار المنتج للسلع 
المس���تهلكة محليًا من اإلنتاج المحلي ارتفاعًا 
نس���بته 2.73%، حي���ث بلغ الرقم القياس���ي 
ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا 96.97 
خالل شهر نيسان 2021 مقارنة ب 94.39 خالل 

شهر آذار 2021 )سنة األساس 2019 = 100(.
كما سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع 
المصدرة م���ن اإلنتاج المحلي ارتفاعًا نس���بته 
1.36%، حي���ث بلغ الرقم القياس���ي ألس���عار 
المنتج للس���لع المص���درة من اإلنت���اج المحلي 
101.56 خالل ش���هر نيس���ان 2021 مقارنة ب� 
100.20 خالل ش���هر آذار 2021 )سنة األساس 

.)100 = 2019
وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة 
والحراج وصيد األسماك ارتفاعًا نسبته %7.96، 
والتي تش���كل أهميتها النسبية 29.94% من 
س���لة المنتج، وذلك الرتفاع أسعار السلع ضمن 
نش���اط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنس���بة 
18.57%، نت���ج هذا االرتفاع بصورة رئيس���ية 
عن ارتفاع أس���عار معظم أصناف الخضراوات، 
وأس���عار السلع ضمن نش���اط اإلنتاج الحيواني 
بنس���بة 4.02%، ، عل���ى الرغم م���ن انخفاض 
متوس���ط سعر بيض طازج - حجم 2 كغم حيث 
بلغ 11.63 ش���يقل/2كغم، وأسعار السلع ضمن 
نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 

.%2.19
وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف 
الصح���ي وإدارة النفاي���ات ومعالجتها ارتفاعًا 
نسبته 4.50%، والتي تشكل أهميتها النسبية 

1.50% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات 
التحويلي����ة ارتفاع����ًا نس����بته 0.57%، والتي 
تشكل أهميتها النس����بية 58.92% من سلة 

المنتج.
ويأتي ذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة الخشب 
ومنتجات الخش����ب والفلين عدا صناعة األثاث، 
صناعة األصن����اف المنتجة م����ن القش ومواد 
الضفر بنس����بة 2.85%، وأسعار صناعة األثاث 
بنس����بة 2.21%، وأس����عار صناع����ة منتجات 
المعادن المش����كلة عدا الماكن����ات والمعدات 
بنس����بة 1.10%، وأس����عار صناع����ة الحدي����د 

والصلب األساس����ية بنس����بة 1.00%، وأسعار 
صناعة األع����الف الحيوانية المحضرة بنس����بة 
0.78%، باالضافة إلى أس����عار صناعة الزيوت 
والدهون النباتية والحيوانية بنس����بة %0.76، 
وأسعار صناعة المنس����وجات بنسبة %0.66، 
وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة %0.55، 
على الرغم من انخفاض أسعار صناعة منتجات 

مطاحن الحبوب بمقدار %2.59.
وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 
وتكييف الهواء ارتفاعًا نسبته 0.34%، والتي 
تش����كل أهميتها النس����بية 8.23% من سلة 

المنتج.
وش����هدت أس����عار منتجات صناعة التعدين 
واستغالل المحاجر استقرارًا خالل شهر نيسان 
2021، حيث استقر الرقم القياسي على 97.79 
والتي تش����كل أهميتها النسبية 1.41% من 

غزة / االستقالل:
ق����ال مدير العالق����ات العامة واإلعالم في ش����ركة كهرباء 
غزة، محمد ثابت، يوم أمس، أن هناك تحس����نًا في جدول 
الكهرباء لكنه ليس المطلوب حتى اآلن والش����ركة تعمل 
بما هو متوفر لديها حسب الظروف القاهرة التي يعيشها 

القطاع.
وأكد ثابت في تصريح له«، أن هناك سيل من المناشدات 
من القطاعات الحيوي����ة ومن المواطنين تطالب بمزيد من 
ساعات وصل الكهرباء والشركة كانت عاجزة أمام كل هذا 
الطلب الكبير خاصة م����ع ارتفاع درجات الحرارة، ومع عودة 
الخط����وط ال4 للعمل وهي تحم����ل 50 ميجا وات تم دعم 

جدول توزيع الكهرباء.
وأوضح، أن الجدول المطبق هو 6 س����اعات وصل مقابل 12 

قطع مع بعض الزيادات حسب المتاح من كميات.
وأكد أن منحة الوقود المخصصة لش����ركة توليد الكهرباء 
ال يس����مح االحتالل بدخولها للقطاع حتى اللحظة، ونقوم 
بتأمين الوقود للمولدات بشق األنفس من السوق المحلي، 
والوضع المالي لشركة توزيع الكهرباء لن يسمح باالستمرار 
في تأمين هذه الكميات لفترة طويلة، وهذا يهدد المحطة 

بالتوقف.
وبين ثابت بأن الشيء األساسي هو محطة توليد الكهرباء 
والتي كانت تعمل قبل العدوان ب 3 مولدات نحصل منها 
تقريبا على 70 ميجا وات، ومنذ بداية العدوان تعمل بواقع 
مولدي����ن فقط ونحصل منها على 38ميج����ا وات، وارتفاع 

درجات الحرارة يؤثر على عمل هذه المولدات.

اإلحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 2.59 بالمائة خالل شهر نيسان 2021 ثابت: هناك تحسن في 
جدول الكهرباء واالحتالل ال 
يزال يرفض إدخال الوقود
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عواصم / االستقالل:
أظهرت إحصائي���ة جديدة وف���اة 3,556,889 
شخصا حول العالم متأثرين بإصابتهم بعدوى 
فيروس كورونا المستجد، في حين وصل إجمالي 
و153,145,352   ،171,038,461 المصابي���ن 

حالة تعاٍف منذ بداية الجائحة.
وسجلت الهند، أدنى زيادة يومية في اإلصابات 
الجدي���دة بفي���روس كورونا من���ذ 46 يوما بعد 
تس���جيل 165553 إصاب���ة خالل ال� 24 س���اعة 

الماضية مع تسجيل 3460 حالة وفاة جديدة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد اإلصابات 
ف���ي الهند يبلغ اآلن 27.9 ملي���ون إصابة وعدد 

الوفيات 325972.
وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية اكتشاف 
ساللة جديدة من فيروس كورونا، تنتشر بسرعة 

عن طريق الهواء.
اإللكترونية  إكس���بريس«  »فن  ونقلت صحيفة 
ع���ن وزير الصحة الفيتنامي »نجوين ثانه لونغ« 
قول���ه، إن بالده اكتش���فت س���اللة جديدة من 
فيروس كورونا، وهي مزيج من ساللة كوفيد19- 
الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق 

الهواء.

وفي بريطانيا، قال وزير الصحة البريطاني، مات 
هانكوك، إن المتحورة الهندية شكلت ما يقارب 

%75 من إصابات كورونا الجديدة في البالد.
وأصي���ب نحو 3600 ش���خص بكورون���ا في 31 
من بي���ن 63 من مدن وأقاليم ف���ي فيتنام منذ 
أواخر أبريل، فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي 

اإلصابات في البالد.
وفي الع���راق، ق���ررت اللجن���ة العلي���ا للصحة 

والس���المة تمديد العمل بالحظر الجزئي، الذي 
يمتد من الس���اعة 9 مس���اء ولغاية الس���اعة 5 
صباح���ا، لمواجهة اس���تمرار تفش���ي فيروس 

كورونا المستجد في البالد.
وش���ددت السلطات على ضرورة التقيد بتطبيق 
االج���راءات االحترازي���ة، من ارت���داء الكمامات 
م���ع تغري���م  االجتماع���ي،  التباع���د  ومراع���اة 

المخالفين.

أكثر من 3.5 مليون شخصقضوا بسبب كورونا عالميًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن إس���رائيل كاتز، وزير المالية اإلس���رائيلي، توقيع إس���رائيل، 
ودول���ة اإلمارات العربية المتحدة، يوم أمس، اتفاقية لمنع االزدواج 

الضريبي.
وكتب وزير المالية اإلسرائيلي على حسابه في موقع تويتر: »هذه 
الخط���وة حافز لتنمية العالقات التجارية بين الجانبين بعد تطبيع 

العالقات في العام الماضي«.
 م���ن جانبه، ق���ال وزير الخارجية اإلس���رائيلي غابي أش���كنازي إن: 
»اتفاقي���ة منع االزدواج الضريبي الت���ي وقعناها يوم أمس، عالمة 
أخرى فارقة في اتفاقية الس���الم والتطبيع بين إسرائيل ومجموعة 

دول السالم«.
واعتب���ر أن االتفاقي���ة تعك���س االلت���زام وعمق العالق���ات التي 
ت���م تطويرها بي���ن الدولتين ف���ي وقت قصير، بحس���ب صحيفة 

»جيروزاليم بوست«.
وكان���ت وزارة المالية اإلماراتية أعلنت في أكتوبر/ تش���رين األول، 
أنها توصل���ت إلى اتفاق مبدئي مع إس���رائيل لتف���ادي االزدواج 

الضريبي.

إسرائيل تعلن عن تطور جديد 
في عالقاتها مع اإلمارات

طهران/ االستقالل:
أك���د وزير النف���ط اإليراني بيغ���ن زنغنه، 
تع���اون ب���الده دولي���ا في مج���ال اإلنتاج 
النفط���ي بمج���رد قي���ام واش���نطن برفع 

العقوبات عن طهران.
وأوضح زنغنه، في تصريحات خالل توقيع 
مذكرات تفاهم خاصة مع ش���ركة إيرانية 
آزاديغان  بدراس���ات حق���ل  متخصص���ة 
النفط���ي ونقلها اإلعالم الرس���مي: »يجب 
أن نزيد قدرة إي���ران على إنتاج النفط وأن 
نفعل ذلك بس���رعة ألن المنافسة الدولية 

ستفوقنا«.
وتاب���ع أنه حال رف���ع العقوبات المفروضة 

على إيران »من السهل تحقيق إنتاج نفط 
خام بمقدار 6.5 مليون برميل في اليوم«.

وأوضح أن مسألة زيادة إنتاج النفط تعزز 
األم���ن اإليران���ي ونفوذ البالد السياس���ي 
»حيث ال يعتبر النفط مجرد قوة اقتصادية 

بل سياسية أيضا«.
وكان���ت وكالة »تس���نيم« اإليرانية نقلت 
في وقت سابق عن المتحدثة باسم هيئة 
الموازنة العام���ة اإليرانية، موجكان خانلو 
قوله���ا، إن طهران قررت بي���ع 2.3 مليون 
برميل نفط يوميا خالل العام المقبل وفقا 
لقان���ون الموازن���ة العامة للس���نة المالية 
الجدي���دة الت���ي ب���دأت ف���ي آذار/مارس 

الماضي.
وبحسب تقديرات محللين، نقلتها وكالة 
رويت���رز، ف���إن التوقعات تش���ير إلى أنه 
حال رف���ع العقوبات عن إي���ران فإن إنتاج 
البالد من النفط س���وف يصل إلى المعدل 
الس���ابق قبل فرض العقوبات في غضون 
أشهر، أي بمعدل 3.8 مليون برميل يوميا.

وتف���رض الوالي���ات المتح���دة األمريكية 
عقوب���ات تس���تهدف قط���اع النفط في 
إيران؛ وتم وضع كيانات وأفراد على قائمة 
العقوبات، من أبرزه���م وزير النفط؛ وذلك 
بدع���وى تقدي���م الدعم للح���رس الثوري 

اإليراني

الخرطوم/ االستقالل:
أكد رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، أن التدريبات العسكرية المشتركة »حماة 
النيل« التي تنفذها القوات الس���ودانية والمصرية ال تستهدف أحدا، طالما أن األمن القومي للبلدين 

ُمصان.
وقال عثمان في كلمة في ختام التدريب مع نظيره المصري محمد فريد إن: »التدريب المشترك يأتي 
بمشاركة القوات البرية والجوية والدفاع الجوي في البلدين امتدادا ألعمال مشتركة ومتنوعة لمختلف 

األفرع ابتداء من تدريب نسور النيل 1 وحتى مشروع حماة النيل«.
وأضاف رئيس أركان الجيش الس���وداني: »تلك التدريبات ال تمثل استهدافا ألحد طالما أمننا القومي 

مصان«.
م���ن جانبه قال رئيس أركان الجي���ش المصري محمد فريد إننا »ال ننظر له���ذا التدريب نظرة نمطية 
روتيني���ة لكننا نصفه كتدريب نوعي ونقيمه اس���تراتيجيا وعملياتيا وفق���ا لمعايير دقيقة، تراعي 
االعتب���ارات الوطني���ة المصري���ة والس���ودانية والمصالح المش���تركة واألوضاع اإلقليمي���ة، وطبيعة 

التهديدات المحيطة واحتمال تطورها، والحقوق المشتركة لبالدنا وشعوبنا في األمن والحياة«.

أديس أبابا/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد، يوم أمس، إن بالده 
س���تبني أكثر من 100 س���د صغير ومتوسط في مناطق 

إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة القادمة.
وأضاف أحمد، خالل مراس���م افتتاح طريق جديد، أن هذا 
السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة إلثيوبيا، حسبما 

نقلت وكالة األنباء اإلثيوبية »إينا«.
وأوضح: »من المقرر بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط 
الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية اإلثيوبية 
القادم، والذي س���يكون له دور فع���ال في اإلنتاج الزراعي 

بهدف ضمان األمن الغذائي«.
وأردف رئي���س ال���وزراء اإلثيوبي في حديث���ه، أنه يجب 
عل���ى اإلثيوبيين بجمي���ع أطياف المجتم���ع أن يتكاتفوا 
لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج 

التنموية.
وعل���ى جان���ب آخر، أش���ار إل���ى أن أدي���س أباب���ا تعتبر 
الدبلوماسية مظهر من مظاهر إثيوبيا ألنها أحد األعضاء 

المؤسسين لمنظمة الوحدة األفريقية واألمم المتحدة.
وأش���ار إلى أن »األصوات التي سمعت مؤخرا ضد إثيوبيا« 

ليس���ت قائمة عل���ى الحقائ���ق الواقعية وته���دف الى 
تقويض العالقات الدبلوماس���ية طويلة األمد للبالد على 

الس���احة العالمية، مؤكدا أن »إثيوبيا ستتحول وسيظهر 
االزدهار في السنوات القادمة«.

جاء ذلك خالل مراس���م إطالق المرحل���ة األولى من طريق 
»أداما-أواش« الس���ريع البالغ طول���ه 60 كيلومترا، والذي 
يه���دف إلى تعزيز التكام���ل االجتماعي واالقتصادي مع 

جيبوتي، والمناطق المتاخمة لمدينة أداما.
يشار إلى أن خالفا حادا بين دول المصب مصر والسودان، 
وبي���ن إثيوبيا، ل���م ينته بعد حول قواعد ملء وتش���غيل 
س���د النهضة، التي فش���لت كل جوالت المفاوضات بين 

األطراف الثالثة في التوصل التفاق حولها.
وكان���ت أب���رز هذه الج���والت تل���ك التي عق���دت برعاية 
أمريكي���ة، دون توقيع اتفاق بينهم، حيث رفضت إثيوبيا 

توقيع االتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل االتحاد األفريقي على مدى ثالث دورات، برئاسة 
كل من مصر وجن���وب أفريقيا والكونغو على التوالي، في 

دفع الدول الثالث إلبرام اتفاق.
وفي تصريحاته أخيرا، أك���د الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيس���ي أن بالده ال يمكنها قبول سياس���ة فرض األمر 
الواقع بخصوص س���د النهضة، مجددا رفضه أي إجراءات 
أحادية ال تراع���ي مصالح وحقوق دولت���ي المصب، مصر 

والسودان.

إثيوبيا: سنبني 100 سد جديد خالل العام المالي القادم

إيران تؤكد التزامها بهذا األمر في حال 
رفع العقوبات األمريكية

الجيش السوداني: مناوراتنا مع مصر ال 
تستهدف أحدًا طالما األمن القومي مصان
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باريس/ االستقالل:
جذبت عودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، إلى صفوف 
المنتخب الفرنسي للمرة األولى بعد غياب 5 سنوات، أنظار 
المتابعي���ن، في ظ���ل ما رأه البعض بالعودة المس���تحيلة 
لصف���وف الديوك تحت قيادة المدرب ديديه ديش���امب، 
بس���بب قضية فالبوينا الش���هيرة في أكتوبر/تشرين أول 

.2015
تل���ك القضية الت���ي حرمت بنزيما م���ن تمثيل المنتخب 
الفرنسي، في واحدة من أفضل فترات الديوك الذين وصلوا 

إلى نهائي يورو 2016، وتوجوا بلقب مونديال 2018.
ومع المس���تويات المميزة التي قدمها مع ريال مدريد هذا 
الموس���م، قرر ديشامب اس���تدعاء بنزيما لقائمة الديوك 
المش���اركة في اليورو هذا الصيف، ليمنحه فرصة ثمينة 
لتعويض غيابه في الس���نوات الماضية، خاصة أن بطولة 
أوروبا المقبلة ق���د تكون األخيرة لنجم ري���ال مدريد الذي 
س���يبلغ من العمر 36 عاًما بحلول النسخة التالية في عام 

.2024
وعلى الرغم من غياب بنزيما عن المنتخب الفرنسي لفترة 
طويلة، إال أنه يملك إرًثا مع الديوك بتسجيله 27 هدًفا في 

81 مباراة، كعاشر أفضل هداف في تاريخ أبطال العالم.
وبع���د تتويجه بكل األلقاب على صعيد األندية رفقة ريال 
مدريد، يبحث بنزيما عن التتويج باليورو هذا الصيف، حيث 
تتواجد فرنسا في المجموعة السادسة إلى جوار البرتغال 

وألمانيا والمجر.
ويملك بنزيما بالفعل، التجربة في منافسات اليورو، حيث 
سبق وأن ش���ارك في البطولة مرتين من قبل في نسختي 

2008 و2012.
وتواجد بنزيما في قائمة فرنس���ا المشاركة في يورو 2008 
بسويسرا والنمسا، وشارك في المباراة األولى التي انتهت 
بالتعادل الس���لبي أمام رومانيا، لكن���ه تعرض لالنتقادات 
بسبب ضعف مس���تواه وافتقاده للخبرة الدولية، ليغيب 
عن المباراة التالية التي خسرتها فرنسا أمام هولندا )4-1(.

وش���ارك بنزيما في المب���اراة األخيرة أم���ام إيطاليا والتي 
خسرها )0-2(، لتودع فرنسا، البطولة من مرحلة المجموعات، 
دون أن يهز الالعب، الشباك، في واحدة من أسوأ مشاركات 

الديوك في اليورو.
ولم ينضم بنزيما لقائمة فرنسا التي شاركت في مونديال 

2010، ليمنح���ه بعدها المدرب ل���وران بالن، فرصة العودة 
للديوك في يورو 2012 ببولندا وأوكرانيا.

وفي تلك النس���خة، شارك بنزيما في التعادل أمام إنجلترا 
)1-1(، وصنع هدفي الفوز في المباراة التالية أمام أوكرانيا، 
وش���ارك في الخسارة )0-2( أمام الس���ويد، كما تواجد في 
توديع الديوك من ربع النهائي أمام إس���بانيا بالس���قوط 

بهدفين دون رد.
ويس���تهدف بنزيما في ثالث مش���اركاته في اليورو هذا 
الصيف والتي قد تكون األخيرة، التسجيل للمرة األولى في 
البطول���ة، حيث تعد من البطوالت النادرة التي لم يس���جل 

بها، بعد أن سبق وسجل في مونديال 2014 بالبرازيل.
ويعول بنزيما على المس���تويات الطيبة التي قدمها هذا 
الموس���م، بعدما سجل 30 هدًفا في 46 مباراة خاضها في 
جميع المس���ابقات رفقة ريال مدريد، ويأمل في نقل هذا 

المستوى رفقة الديوك بحًثا عن المجد الدولي.

االستقالل/ وكاالت: 
لم يخف قائ����د المنتخب األرجنتيني وبرش����لونة، 
ليونيل ميس����ي، س����عادته بارتداء قميص راقصي 

التانجو مجددا.
وقال ميسي )33 عاما(، في مقابلة ُنشرت على الموقع 
الرسمي لالتحاد األرجنتيني لكرة القدم »أنا سعيد 
لوج����ودي هنا مع جمي����ع الزمالء.. إن����ه وضع غريب 

ومختلف، لكن علينا أن نعيشه«.
وأض����اف »ال يمكننا أن نحظ����ى بتعايش طبيعي.. 
نجتمع شيئا فش����يئا، ونعمل ونس����تعد لمباريات 

التصفيات«.
وعن اإلجراءات المتخذة لتجن����ب اإلصابة بفيروس 
كورونا، قال »نح����اول اتخاذ جميع االحتياطات التي 
يخبروننا بها.. في آخر مباراة بالتصفيات كانت األمور 
مشابهة بعض الش����يء، لكنها ساءت قليال بسبب 
الوضع في البالد، والذي أصبح لألس����ف أس����وأ.. نمر 

بوقت سيئ، وهناك العديد من المصابين«.
وفي إش����ارة إلى بطولة كوبا أمريكا، التي انس����حبت 
األرجنتين من تنظيمها مثل كولومبيا، وقد تتعرض 
لإللغ����اء، قال نجم برش����لونة »أن����ا متحمس للغاية، 

ومتشوق للقيام باألشياء بشكل جيد«.
وأردف »تركنا صورة جيدة في كوبا أمريكا األخيرة، 
لك���ن ال يمكننا االكتف���اء بذلك.. نري���د أن نواصل 
التطور؛ مباريات التصفي���ات األخيرة كانت رائعة، 
لكن لس���وء الحظ مرت فترة طويلة ولم نتمكن من 

التجمع«.
وتاب���ع »علينا أن نحاول العودة إلى ذلك في أس���رع 
وقت ممكن، وأن نس���تمر في التطور.. نسعى للفوز 
دائما في المنتخب الوطني، هذا هو هدفنا، الالعبون 

الصغار والكبار يتطلعون إليه حقا«.
وواصل ميسي »أعتقد أن المجموعة موحدة للغاية، 
مع قاعدة كبيرة تعمل منذ أن بدأ سكالوني مهمته.. 
نضم مجموع���ة جي���دة للغاية، وهذا هو الش���يء 
المهم.. س���يكون فريق���ا قويا للغاي���ة وقادرا على 

مواجهة التحديات القادمة‹‹.

وعن مواجهة تشيلي وكولومبيا، قال »إنهما مباراتان 
صعبت����ان جدا، تش����يلي فريق رائ����ع ولديه العبون 
جيدون.. ورغم أن لديهم مدرًبا جديًدا، لم يكن قادًرا 
على خوض العديد من المباريات، إال أنهم يتمتعون 
بعنصر الخبرة.. هو فريق متطور وتنافسي للغاية«.

ومن المق����رر أن تس����تضيف األرجنتي����ن جارتها 
تشيلي، يوم 3 يونيو/حزيران المقبل، ضمن الجولة 
الس����ابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 

.2022
وس����يحل منتخب ال�«ألبيسيليس����تي« ضيفا على 

كولومبيا، في 8 يونيو، ضمن التصفيات نفسها.

عمان/ االستقالل:
وصلت بعثة ناش���ئي الظاهرية للعاصمة األردنية َعمان 
بعد رحلة شاقة  إلقامة معسكر تدريبي مدته ثمانية أيام 
يتخلله تدريبات صباحية ومسائية على المالعب األردنية 
إضافة إلى اقامة مباريات ودية مع األندية األردنية بهدف 

اكتساب الخبرة وزيادة االحتكاك بين الالعبين .
ويأت���ي المعس���كر التدريب���ي اس���تعدادا وتحضي���را 
لالستحقاقات الكروية المحلية القادمة التي ينطلق أولها 

منتصف الشهر المقبل.
وأش���اد مدرب فريق الغزالن الكابتن علي ب���دران بالتزام 
الالعبين وحماسهم للتواجد في المعسكر وأثنى عليهم 

لتحملهم مشقة السفر التي امتدت لساعات طويلة .
وشكر بدران كل من سهل إقامة المعسكر وعلى رأسهم 
س���مو األمير علي بن الحسين واألسرة الهاشمية والنائب 
العرب���ي ابن مدين���ة الظاهرية محمد جمي���ل الظهراوي 
والس���يد عبد الصمد الصبال مدير الش���ؤون اإلدارية في 
مجل���س الن���واب، وش���كر إدارة الغ���زالن وكل الداعمين 
لوقوفهم خل���ف الفريق في تحضيراته واس���تعداداته 
للبطوالت القادمة س���واء بدعمهم الم���ادي أو المعنوي، 
وأشاد بالدور الكبير التحادي الكرة الفلسطيني واألردني 

لتسهيلهما مهمة الوصول لألردن الشقيق.

يذكر أن فريق ناش���ئي ش���باب الظاهرية يمتلك كوكبة 
ممي���زة من الالعبين القادرين عل���ى تمثيل الفريق األول 
للغزالن خير تمثيل وهذه سياس���ة تتبعها إدارة الغزالن 

بترفي���ع مجموعة م���ن الالعبين الناش���ئين للفريق األول 
وظهر ذلك جليا الموس���م الماضي بوجود عناصر ش���ابة 

قدمت أداء الفتا نال إعجاب الجميع.

بعثة ناشئي الظاهرية تصل األردن

أمستردام/االستقالل: 
قال الهولندي فرينكي دي يونج، العب برشلونة، المشارك في معسكر 
منتخب بالده في البرتغال، لالستعداد لبطولة أمم أوروبا )يورو 2020( ، 

إن منتخب فرنسا هو المرشح األوفر حظا للفوز بالبطولة.
وص����رح دي يونج لقناة التليفزيون الهولندية )NOS( بأن »فرنس����ا هي 

المرشح األبرز بفضل العبيها، وألنها بطل العالم الحالي«.
وعن عودة هولندا للمشاركة في منافسة كبيرة، عقب عدم التأهل ليورو 
2016 ومونديال 2018، قال الالعب: »إننا لس����نا المرشح األبرز، لكننا من 
المنتخب����ات التي لديها إمكانية، إذا س����ارت كل األمور معها على نحو 

جيد«.
وأكد دي يونج: »لدينا مجموعة ذات مستوى مرتفع، نحن فريق قوي، وما 

زال أمامنا الوقت الكافي لالستعداد«.
وأش����ار إلى أن المشاركين في معس����كر المنتخب الهولندي، يتدربون 
ويشاهدون الكثير من الفيديوهات، ويتحدثون فيما بينهم، ويقضون 

اليوم بأسره مع بعضهم البعض.
وأضاف الالعب البالغ من العمر 24 عاما، أنه ال يعاني من اإلهاق، رغم أنه 

لعب هذا الموسم 51 مباراة مع برشلونة.
وواصل: »أش����عر أنني على ما يرام وباالنتع����اش.. أحاول فقط االهتمام 
بجس����دي على أفضل نح����و ممكن«، الفت����ا إلى وج����ود الكثيرين حوله 

لمساعدته.
وعن نهاية الموس����م مع الفريق الكتالوني، اعترف دي يونج أنه يشعر 
بخيب����ة األمل، لعدم حصد لقب الليجا، قائ����ال: »كان علينا الفوز بالمباراة 
التي خس����رها الفريق أمام غرناطة )1-2(، ف����ي تلك الحالة كنا لنتصدر 

الترتيب للمرة األولى«.

دي يونج: فرنسا األوفر 
حظًا للفوز باليورو

بنزيما يبحث عن الهدف الغائب في اليوروميسي: منتخب األرجنتين سيكون قوًيا للغاية

االستقالل/ وكاالت:
انتهت منافس����ات ال����دور األول م����ن بطولة كأس 
االتحاد اآلسيوي, بعد خروج مخيب لآلمال لفريقي 

مركز بالطة وشباب األمعري.
ولم يتمكن الفريقان من الوصول لنصف النهائي, 

إذ اكتفى بالطة بتحقي����ق انتصار وحيد, جاء على 
المحرق البحريني )3-2(, مقابل خس����ارتين, بينما 

سقط األمعري في مبارياته الثالثة.
ولع����ل النقط����ة المضيئ����ة الوحيدة في مش����وار 
الطرفين, هو تواجد الفلس����طيني خالد س����الم في 

المركز الرابع لقائمة هدافي البطولة مع انتهاء الدور 
األول.

وسجل سالم مهاجم بالطة ثالثة أهداف في الدور 
األول للبطول����ة, ج����اءت جميعها ف����ي مرمى فريق 

المحرق البحريني.

سالم.. النقطة الفلسطينية المضيئة آسيويًا
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / عبد الله خليل ابراهيم زعرب   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  402909469    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / منال حماد عبد الكريم ابو دحروج 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  800533366     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة / سها مروان الودية عن فقد هويتي 
وتحمل  الرق���م  400110268  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

هارلم- فيينا/ االستقالل:
ش���ارك العش���رات في وقفتي���ن بمدين���ة هارلم 
الهولندية والعاصمة النمساوية فيينا تضامًنا مع 
شعبنا الفلسطيني، وتنديًدا بالجرائم اإلسرائيلية 

المرتكبة بحقه.
وش���ارك في وقف���ة مدينة »هارلم« ع���دد من أبناء 
الجالي���ة الفلس���طينية والعربي���ة ومتضامن���ون 
هولنديون وأجانب، ورفعوا علم فلسطين ويافطات 
مطالب���ة بالحرية لفلس���طين والمن���ددة بالجرائم 

اإلسرائيلية.
ووضع المش���اركون ش���واهد قبور رمزية للشهداء 
األطفال الذين ارتقوا نتيجة العدوان اإلس���رائيلي 
عل���ى قطاع غزة، بالتزامن مع اس���تهداف ش���عبنا 
في الق���دس المحتلة، واس���تمرار االعتداءات على 
العائالت الفلس���طينية في حي الشيخ جراح وحي 
وس���لوان، في محاولة الرتكاب نكب���ة جديدة بحق 

الشعب الفلسطيني.

وأك���د المش���اركون وقوفه���م إلى جانب ش���عبنا، 
مطالبين المجتمع الدولي واالتحاد األوروبي بتطبيق 
قرارات الشرعية الدولية التي تمنح شعبنا حقوقه 
الوطنية بإقامة دولته المس���تقلة كاملة الس���يادة 
بعاصمتها القدس وعودة الالجئين وفقا للقرارات 

الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وُنظمت الوقف���ة بدعوة من مؤسس���ات هولندية 
الفلس���طيني في هولندا  الديمقراطي  والتجم���ع 
ومشاركة حزب Bij1 العضو في البرلمان الهولندي، 
الذي قدم مذكرة إلدانة العدوان اإلس���رائيلي على 

الشعب الفلسطيني، وأحزاب هولندية أخرى.
وفي النمس���ا، ُنظمت وقفة جماهيرية تضامنا مع 
ش���عبنا، وتنديدا بالعدوان اإلس���رائيلي المستمر 
عليه، ف���ي العاصمة فيينا، بحض���ور عدد من أبناء 
الجالي���ة الفلس���طينية والعربي���ة ومتضامني���ن 

نمساويين.
ورفع المش���اركون األعالم الفلسطينية واليافطات 

الداعمة للشعب الفلسطيني والمنددة باالعتداءات 
اإلسرائيلية الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.

وحّيا رئيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني في 
النمسا هيثم عورتاني ش���عبنا الذي واجه ومازال 
بلحمه الحي إجرام االحتالل اإلس���رائيلي ومحاولته 
إحداث نكبة جديدة في مدين���ة القدس المحتلة 

وخاصة في حي الشيخ جراح وحي سلوان.
وأك���د الرفض التام لدع���م الحكومة النمس���اوية 
الكيان اإلس���رائيلي، مشدًدا على استمرار الشعب 
الفلس���طيني ف���ي المقاومة حتى إنج���از حقوقه 
المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة 
المس���تقلة وعاصمته���ا الق���دس المحتلة وعودة 
الالجئين كما كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة 

بالقضية الفلسطينية.
وأش���ار إلى أهمية الوحدة الوطنية الفلس���طينية 
كصمام أم���ان وموج���ه لبوصلة النض���ال الوطني 

الفلسطيني.

تظاهرتان في هولندا والنمسا تضامنًا مع شعبنا

غزة/ االستقالل:
أنه���ت وزارة التربي���ة والتعليم العالي بغزة اس���تعداداتها إلطالق 
مخيم���ات “القدس في العي���ون” للترفيه والدعم النفس���ي لطلبة 

المدارس لصفوف المرحلة األساسية من 6-1.
وذك���رت الوزارة في بيان لها، أن المش���روع تنف���ذه اإلدارات العامة 
لإلشراف التربوي، واإلرش���اد والصحة المدرسية واألنشطة التربوية 

ووحدة العالقات والتعاون الدولي.
وبينت أنه يش���مل أربعة محاور رئيسة هي الدعم النفسي والفنون 

والرسم والرياضة واللعب والقيم والسلوك.
ويستمر المشروع لمدة أسبوعين كاملين في الفترة من -8 21 يونيو 
2021 ويتضمن 239 مدرس���ة في كافة مديريات التربية والتعليم 

في قطاع غزة، ويستهدف 120000 طالبًا وطالبة.
وأكد وكيل الوزارة زياد ثابت أن مش���روع الترفيه والدعم النفس���ي 
يأتي كمحاولة للتخفيف عن أبنائنا الطلبة وتعزيز الجوانب النفسية 
لديهم والتي تأثرت جراء العدوان على قطاع غزة، والذي أس���فر عنه 

استشهاد عشرات من الطلبة وجرح المئات منهم.
وأوضح أن هذه الش���ريحة من الطلبة بحاجة ماس���ة وملحة للتدخل 
العاج���ل بهدف المس���اعدة في الخروج من األجواء التي يعيش���ها 

الطلبة.
جدير بالذكر أن المخيمات س���تنفذ ضمن إجراءات السالمة الصحية 
والبروتوكول الخاص بجائحة كورونا، بحيث أن العدد األقصى للطلبة 

في المخيم الواحد )60( في اليوم الواحد.

التعليم بغزة تستعد لتنفيذ مخيمات 
صيفية ألطفال غزة بعد العدوان

الناصرة/ االستقالل:
ق���ررت محكمة االحت���الل اإلس���رائيلي في مدينة 
الناصرة يوم أمس، تأجيل القرار في قضية رئيس 
لجنة الحريات المنبثقة ع���ن لجنة المتابعة العليا 
ونائب رئيس الحركة اإلس���المية بالداخل المحتل 
الش���يخ كمال خطيب لغاية يوم 8 حزيران/ يونيو 

2021، وإبقائه رهن االعتقال حتى ذلك الحين.
وجاء الحكم بعدما اس���تمعت المحكمة إلى طاقم 

الدف���اع والنيابة العامة اإلس���رائيلية، بعد تقديم 
الئحة اتهام ضده نس���بت إلي���ه »التحريض على 

اإلرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي«.
وقررت المحكمة االحد اس���تئناف النظر في ملف 
خطيب في جلس���ة أخرى االثنين وسماع رد النيابة 
العام���ة، والنظر ف���ي طلب تمدي���د اعتقاله لغاية 

االنتهاء من اإلجراءات القضائية ضده.
وجرى تأجيل جلسة المحكمة للنظر في مواد لجنة 

الدفاع المتمثلة بالمحامي حسن جبارين عن عدالة 
والمحامي ُعمر خمايس���ي والمحامي حسان طباجة 

عن مؤسسة الميزان في محكمة الصلح بالناصرة.
وعّقب���ت لجنة الدفاع عن خطي���ب بالقول إن »هذا 
االعتق���ال غير قانوني وت���م دون أمر من المحكمة 
باإلضاف���ة إلى أن مخالفات حرية التعبير الموجهة 
ضد الش���يخ كمال ال تبرر اعتقال���ه وال إبقاءه رهن 

االعتقال«.

القدس المحتلة / االستقالل
أقر مصدر عس����كري إس����رائيلي، يوم امس، بابتعاد جي����ش االحتالل عن 
الحدود مع قطاع غزة منذ انتهاء العدوان األخير خش����ية من تعرض قواته 

لالستهداف.
ونق����ل موقع »واال« عن مصادر عس����كرية قولها، إن ق����وات الجيش ما زالت 
تحافظ على مس����افة بعيدة ع����ن الحدود مع القطاع من����ذ انتهاء العدوان 
خش����ية انكش����افهم وتحولهم إلى ه����دف وتعرضهم لني����ران القناصة 

والصواريخ المضادة للدروع.
وأش����ارت المصادر إلى أن االبتع����اد عن الحدود خلق حال����ة من الفراغ من 
المنطقة المحاذية للس����ياج األمني، والتي مّكنت ش����اًبا فلسطينًيا أمس 
األول من التس����لل عبر ثغرة في الس����ياج والدخول إلى أحد الكيبوتس����ات 

المحاذية لجنوبي القطاع، وطعن مسؤول أمن إحدى المستوطنات.
وأكدت المصادر العس����كرية أن وس����ائل جمع المعلومات حول القطاع ال 

تكفي وحدها، ويتوجب عودة الجيش إلى المنطقة.

مصدر إسرائيلي: جيش االحتالل 
يخشى التجول قرب الحدود مع غزة

تأجيل النطق بالحكم على الشيخ خطيب حتى 8 يونيو

على أراضي المواطنين.
وتهدم س���لطات االحتالل بش���كل يوم���ي منازل 
ومنش���آت صناعية وزراعية ف���ي جميع محافظات 
الضف���ة الغربي���ة، بحجة البن���اء ف���ي مناطق »ج« 
أو الق���رب م���ن مواقع عس���كرية وط���رق التفافية 

ومستوطنات أو حواجز.
كم���ا فككت ق���وات االحتالل »اإلس���رائيلي«، يوم 
أمس ، أربع خيام  وكرفانا جنوب الخليل واستولت 

عليهم.
وق���ال منس���ق اللجنة الوطني���ة لمقاوم���ة الجدار 
واالستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، إن قوات 
االحتالل اقتحمت قرية البويب ش���مال شرق يطا، 
وفككت 4 خي���ام تعود ملكيتها للمواطن ابراهيم 

جبرين عوض المهانية.
وأوضح أن خيمتين تقطنه���ا عائلته المكونة من 
15 فردا، وأخريين تس���تخدمان كحظيرة للماشية 

تأوي 100 رأس من األغنام.
م���ن جهته، نّوه منس���ق لجان الحماي���ة والصمود 
بمس���افر يطا وجبال جنوب الخليل ف���ؤاد العمور، 
إل���ى أن العائل���ة المذك���ورة أصبح���ت دون مأوى، 
وقد صّعدت ق���وات االحتالل والمس���توطنون من 
هجماتهم االستيطانية على القرية المحاذية لما 
تس���مى مس���توطنة »بني حيفر« وقرى شرق يطا، 
ومس���افرها، بهدف إجبار مواطنيها على الرحيل، 
بغية س���رقة أراضيهم، لتوسعة رقعة االستيطان 

في قرى وخرب جنوب الخليل.
كما فككت قوات االحتالل كرفانا زراعيا في منطقة 
زعطوط شمال ش���رق يطا، تعود ملكيته للمواطن 

ياسر ابو فنار، واستولت عليه.

وصّع���دت ق���وات االحت���الل والمس���توطنون من 
هجماتهم االس���تيطانية على القرى المحاذية لما 
تس���مى مس���توطنة »بني حيفر« وقرى شرق يطا، 

ومسافرها.
ويهدف االحتالل من عمليات التصعيد المتواصلة 
بحق مس���افر يطا إلجبار مواطنيه���ا على الرحيل، 
بغية س���رقة أراضيهم، لتوسعة رقعة االستيطان 

في قرى وخرب جنوب الخليل.
ومؤخرًا، أقام المس���توطنون بؤرة جديدة س���ميت 
»جفعات ماع���ون« وهي األخطر حيث تنطلق منها 
الهجمات على المزارعين وخاصة في موسم قطف 

الزيتون والعنب.
وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس 
في أولويات االس���تهداف االس���تيطاني لسلطات 

االحتالل نظًرا ألهميتها التاريخية والدينية.
وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا 
اس���تيطانيًا يقيم بها نحو ثالثين ألف مستوطن، 
يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

كما اقتلعت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، 
عش���رات أش���جار الزيتون في قرية جيوس شرق 
محافظة قلقيلية ش���مال الضفة الغربية المحتلة، 

بحجة أنها تحت السيادة االسرائيلية.
وقالت مصادر محلية إن ق���وات االحتالل اقتلعت 
»100« شجرة زيتون بعد تجريف أراض في منطقة 
حوض »يوبك العقد« غرب جيوس، تقدر مساحتها 
ب� »30 دونًم���ا، علما أنها تقع خ���ارج جدار الفصل 

العنصري.

وفي السياق شرع مستوطنون، يوم أمس، بتمديد 

خطوط مياه نح���و أراضي المواطني���ن في منطقة 
وادي الفاو باألغوار الشمالية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس ق���روي المالح مهدي دراغمة، 
بأن المس���توطنين ش���رعوا بتمدي���د خطوط مياه 
بالس���تيكية من مس���توطنة »مس���كيوت« باتجاه 
أراض���ي المواطنين في منطق���ة وادي الفاو جنوب 

عين الحلوة، بهدف االستيالء عليها.
يذك���ر أن المس���توطنين يس���تولون عل���ى آالف 
الدونمات الرعوية في األغوار الش���مالية، ما يحرم 

الفلسطينيين من االستفادة منها.
إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين 
اليه���ود، يوم أمس، س���احات المس���جد األقصى 

المبارك.
وذكرت مص���ادر محلية أن نحو خمس���ين متطرفا 
ا، اقتحموا س���احات المسجد األقصى على  يهودّيً
ش���كل مجموعات، عبر باب المغاربة، وسط حماية 

مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
 ونفذ المقتحمون جوالت مش���بوهة، وأّدوا طقوًسا 
اس���تفزازية في ساحات المس���جد األقصى إلى أن 
غادروه من باب السلس���لة، وس���ط حالة من التوتر 

سادت المكان.
وخ���الل األي���ام الماضية، نفذ المس���توطنون عدة 
اقتحام���ات للمس���جد األقصى المب���ارك، بعضها 
بمشاركة مسؤولين رسميين في حكومة االحتالل.

وتعمل ش���رطة االحتالل عل���ى تأمين االقتحامات، 
بقم���ع المصلي���ن المس���لمين الموجودي���ن ف���ي 
المس���جد، وحراس���ة المتطرفي���ن اليه���ود، خالل 
تنفيذهم أعمااًل اس���تفزازية في ساحات المسجد 

األقصى.

االحتالل يخطر..

إلى غزة والتي اس���تمّرت عّدة ساعات، عقد خاللها 
اجتماًعا خاًصا مع قيادة حركة حماس، ثم اجتماًعا 
آخر مع عّدة فصائل، لبحث ملفات من أبرزها تثبيت 

اتفاق وقف إطالق النار، وإعادة إعمار غزة.

وجاءت زيارة اللواء كامل لغزة عقب لقائه يوم أمس 
رئيس الوزراء بنيامي���ن نتنياهو والرئيس محمود 

عباس في »تل أبيب« ورام الله.
وكان رئي���س حركة حم���اس في القط���اع يحيى 

الس���نوار وقيادة الحركة في استقبال اللواء كامل 
والوف���د المرافق له فور وصوله���م لغزة بعد ظهر 
اليوم، وسط حضور إعالمي واسع، وإجراءات أمنية 

مشددة.

الوفد االأمني..
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االستقالل/ وكاالت:
أصيبت شابة تبلغ من العمر 19 عامًا، بضيق في التنفس ومن 
ث���م دخلت في غيبوبة لمدة 4 أيام وخرجت من المستش���فى 

بعدها جثة هامدة.
أشارت والدة الش���ابة المتوفاة إلى أن األطباء لم يتفهموا في 
بادئ األمر س���بب وفاتها، فقد كانت كل التقارير الخاصة بها 

سلبية وال تشير إلى أنها كانت تعاني من أي مرض عضوي.
عانت األس���رة من الوفاة الغامضة التي تعرضت لها ابنتهم، 
وب���دأوا في البحث خلف أس���باب الوفاة للوص���ول إلى نتيجة 
مقنعة للوفاة الس���ريعة والتدهور الغريب الذي تعرضت له 

ابنتهم.
يذك���ر أن والدته���ا أخبرت الطبيب أنه���ا كانت تهوى مضغ 
العلكة باس���تمرار، وبعد الفحص للتحاليل م���رة آخرى، تأكد 
الطبيب أن العلكة التي كانت تمضغها الش���ابة قبل الوفاة، 
كانت كبيرة للغاية وعلقت في القصبة الهوائية ولم تستطع 

التخلص منها.

وفاة شابة بعد مضغها 
لعلكة ضخمة

مواطنون يقومون برفع ما تبقى من منازلهم بعد تدمريها من قبل طائرات االحتالل و�سط مدينة غزة

تكساس/ االستقالل:
رفع���ت خريجة ثانوية في تكس���اس، أخي���رًا، دعوى 
قضائية ضد مدرس���تها تتهمه���ا بارتكاب خطأ في 
احتساب معدل عالماتها التراكمي، ومثلت نفسها في 

المحكمة بعد عجزها عن توكيل محاٍم.
ووفق���ًا لصحيفة »نيوي���ورك تايمز«، ش���رحت الفتاة 
واس���مها، دالي س���وليفان، أم���ام كامي���را الكمبيوتر 
قضيتها للقاضي، مش���يرة إلى عالماتها ومراس���الت 

البري���د اإللكتروني وسياس���ات المدرس���ة في كتيب 
الطلب���ة، زاعمة أن مدرس���ة »ثانوية الباي���ن« أخطأت 
ف���ي تبويب مع���دل النقاط، إذ اس���تبعدت الصفوف 

واالمتحانات التي كان ينبغي تضمينها.
واستنتجت سوليفان التي سبق أن فازت في بطوالت 
للمناظ���رة: »هذا يثب���ت أنه بغض النظ���ر عن نتيجة 
المعدل التراكمي، وبغض النظر عن عدد المرات التي 
أعادت فيها المدرس���ة عملية الحس���اب، فإن منطقة 

الباي���ن التعليمية لن تعمل على النظ���ر في أنني لن 
ُألق���ب بطالبة متفوقة أبدًا حتى لو كنت اس���تحققت 

ذلك«.
وبعد خالفها مع المدرس���ة، لم تعثر على محاٍم محلي 
يتول���ى قضيتها، وقد طلبت منها ش���ركة في داالس 
أتعابًا قدرها 75 ألف دوالر، فتعلمت كيفية كتابة طلب 
أمر قضائي. تعتقد الفتاة أن مجموع معدلها أعلى من 

الطالبة األولى ما يجعلها تستحق لقب طالب متفوق.

تقاضي مدرستها لخطأ في احتساب معدل عالماتها

بكين/ االستقالل:
تمكن ضرير صيني في العقد الخامس من العمر من تحقيق رقم قياس���ي في 

رياضة تسلق الجبال.
وبحسب وكالة »رويترز«، فقد تسلق تشانغ هونغ )46 عاما( أعلى قمة في العالم 
من الجانب النيبالي، ليصبح أول ضرير في آسيا والثالث في العالم يتسلق جبل 

إيفرست. 
وقال تش���انغ: »بغض النظر عما إذا كنت معاقا أو طبيعيا، سواء كنت قد فقدت 
بصرك أو يديك أو س���اقيك، ال يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما يمكنك دائما 

إكمال شيء ال يمكن لآلخرين القيام به«.
ونجح تش���انغ في إكمال عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا، في 

24 مايو/ أيار، وعاد إلى معسكر عند القاعدة يوم الخميس.
وولد تشانغ في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، وفقد بصره وهو في 

سن 21 عاما بسبب الغلوكوما.

ضرير صيني يتسلق 
بنجاح أعلى جبل في العالم

واشنطن/ االستقالل:
مُ�نعت راكبة متهمة بلكم مضيفة والتسبب في فقدان اثنين من أسنانها، 
من الطيران مع ش����ركة »ساوث ويس����ت« األميركية لخطوط الطيران، مدى 

الحياة.
وقال كريس ماينز، المتحدث باسم »ساوث ويست«، في تصريح لشبكة »إن 
بي سي نيوز«، إن فيفيانا كينونيز »ممنوعة من الطيران على خطوط ساوث 

ويست الجوية مرة أخرى«، مضيفا أنها »تم إبالغها بأن هذا القرار نهائي.«
وقال شهود عيان في رحلة كانت متجهة، من سكرامنتو إلى سان دييغو في 
كاليفورنيا، للش����رطة، إن كينونيز البالغة من العمر 28 عاما، ضربت مضيفة 

خالل شجار.
وج����اء في بيان صادر عن »س����اوث ويس����ت« أن المس����افرة »تجاهلت مرارا 

تعليمات الطيران العادية، وأصبحت مسيئة لفظيا وجسديا عند الهبوط«.
وكتبت لين مونتغمري، رئيس����ة نقابة عمال النقل األميركية المحلية، في 
رس����الة، أن المضيفة »تعرضت العتداء خطير، ما أدى إلى إصابات في الوجه 

وفقدان اثنتين من أسنانها«.
ونقلت المضيفة إلى مستش����فى »سكريبس ميموريال« لتلقي العالج، في 
حين كانت الشرطة بانتظار كينونيز عند باب الطائرة، وألقي القبض عليها 
بتهمة الضرب المس����بب إلصابة جس����دية خطيرة، ونقل�ت إلى سجن »الس 

كوليناس.

موسكو/ االستقالل:
من المقرر خالل األسبوع القادم أن تتمكن 
روس���يا من رؤية كس���وف كامل للشمس، 
في مناطق الشرق األقصى، فيما سيتمكن 
س���كان باقي المناطق من رؤية كس���وف 

جزئي للشمس.
وق���ال كبي���ر الباحثين في معه���د أبحاث 
الفضاء التابع ألكاديمية العلوم الروس���ية، 
أولي���غ أوغولنيكوف، إن الكس���وف القادم 

سيحدث يوم 10 يونيو المقبل، وسيتمكن 
سكان روسيا من مشاهدة الكسوف الجزئي 
من مختلف المناطق، فيما سيتمكن سكان 
مناط���ق الش���رق األقص���ى من مش���اهدة 
كس���وف كامل.وبحس���ب معه���د أبحاث 
الفضاء الروس���ي سيحجب القمر 27% من 
قطر الشمس، والتي س���تبدو مثل تفاحة 

مقضومة.
وبما أن الكسوف لن يحجب الشمس كليا، 

فإنه لن يكون هناك ظالم على األرض، وإذا 
ل���م ينظر الراصد إلى الش���مس في الوقت 

المناسب، فلن يالحظ أي شيء.
وسيكون سكان شمال شرق ياقوتيا أكثر 
حظا، وهناك يمكن مش���اهدة حجب القمر 
94% من الشمس وسيكون كسوفا حلقيا.

وكس���وف الش���مس  يحدث عندما تكون 
األرض والقمر والش���مس على اس���تقامة 

واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف.

بكين/ االستقالل:
أفادت وكالة الصين الجديدة الرسمية لألنباء 
أن الصين س���تلغي الحّد األقصى لإلنجاب 
المح���دد بطفلي���ن لكل زوجين وستس���مح 

للعائالت بثالثة أطفال.
ويأتي هذا القرار بعد بضعة أسابيع من نشر 
نتائج التعداد العشري األخير التي كشفت 
عن تراجع ح���اد لمعّدل ال���والدات في البلد 

األكثر تعدادا بالسكان في العالم.
وأظه���رت بيانات م���ن التعداد الس���كاني 
الوطني الس���ابع في الصين، في شهر مايو 
الجاري، أن عدد الس���كان في المناطق البرية 
الرئيسة في البالد بلغ 1.41178 مليار نسمة.

وقالت الهيئة الوطنية الصينية لإلحصاء إن 
هذا الرقم ال يشمل سكان هونغ كونغ وماكاو 
وتايوان واألجانب الذين يعيش���ون في 31 

مقاطعة ومنطقة ذاتي���ة الحكم وبلدية في 
البر الصيني الرئيس.

وتحت���ل الصي���ن المرتبة األول���ى من دون 
منازع في عدد الس���كان، تليها الهند بعدد 
يزيد قليال عن مليار و300 مليون نسمة ثم 
الواليات المتحدة بنحو 336 مليون نس���مة، 
فإندونيس���يا بما يق���رب م���ن 267 مليون 

نسمة..

منع راكبة من السفر على خطوط 
طيران أميركية مدى الحياة

روسيا تشهد كسوفًا كامال للشمس ألول مرة منذ 50 عامًا

الصين تسمح للعائالت بإنجاب 3 أطفال

االستقالل/ وكاالت:
ش���وهد الزوج���ان أولج���ا فولكوفا ويفجين���ي كارالجين، 
وكالهما يبلغ من العمر 35 عامًا، يتنازعان بغضب شديد 

وحدة حتى خانهما درابزين شرفتهما وسقطا بالشارع.
فيم���ا تم نقلهما إلى المستش���فى حيث خضعا لعملية 

جراحي���ة إلصابات خطيرة بعد تحطمه���ا على األرض من 
الطابق الثاني من مبنى شقتهما.

والتقط هذا المش���هد كاميرا أحد المارة الذي كان يصور 
المنظر الخالب للش���ارع في س���ان بطرسبرج، روسيا، وفي 
اللقطات التي تم التقاطها في حوالي الساعة 10 صباحًا، 

يب���دو أن درابزين الش���رفة ينخلع عندم���ا يتكئ الزوجان 
عليهما، مما يتسبب في فقدان توازنهما وسقوطهما.

يقال إن الس���لطات في س���ان بطرس���برج تحقق اآلن في 
الحادث بعد أن تعرض الزوجان، اللذان لديهما ابن صغير 

معًا، لكسور في األطراف.

شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من شرفة منزلهما


