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غزة/ االستقالل:
حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، العدو من مغبة االقدام 
على محاوالت بائسة لرسم انجازات وهمية على حساب شعبنا 
ومقاومتنا ومقدس���اتنا، مؤكدة أن أيادي المجاهدين األبطال 
ما زالت على الزناد وراجماتهم على أهبة االس���تعداد للدفاع 
عن شعبنا وحمايته. وأكدت الفصائل في بيان صحفي صدر 
عنها عقب اجتماع عقدته ي���وم أمس، على ضرورة وقف كل 

االس���تفزازات من االحت���الل في القدس وحي الش���يخ جراح، 
ووقف العدوان على ش���عبنا واإلس���راع في إعادة اإلعمار ورفع 
الحص���ار عن قطاع غ���زة. ودعت الفصائل، جماهير الش���عب 
الفلس���طيني لرفع مس���توى المواجهة مع العدو الصهيوني 
وتصعي���د المقاوم���ة على كل نق���اط التماس ف���ي الضفة 
الفلس���طينية، ردًا على جرائم االحتالل المتك���ررة بحق أبناء 

شعبنا ومؤامرة سرقة األرض الفلسطينية.

فصائل المقاومة تحذر االحتالل: 
أيادي المجاهدين ما تزال على الزناد

النقب المحتل/ االستقالل:
هدم���ت جرافات االحتالل االس���رائيلي يوم أمس، 
مس���اكن قري���ة العراقيب غير المعت���رف بها في 
النق���ب، جنوبي فلس���طين المحتلة، م���ا أدى إلى 

تش���ريد س���كانها في ظل أجواء الطق���س الحارة. 
وأف���ادت مص���ادر صحفي���ة ان ش���رطة االحتالل 
اقتحمت القرية، بق���وات كبيرة وبحماية الجرافات 
واآلليات قامت بهدم الخيام والمساكن المصنوعة 

من الصفيح، للم���رة ال� 188. بدوره���م قال أهالي 
القري���ة:" بأنهم يصرون على البق���اء في قريتهم 

والمساكن وعدم  الخيام  بناء  وإعادة 
قبولهم بتهجيره���م من قريتهم". 

االحتالل يهدم مساكن في النقب والمستوطنون يواصلون 
اعتداءاتهم على الموطنين بالضفة ويقتحمون األقصى

صحفيو القدس.. »إسرائيل« 
تعتقل صوت الحقيقة 

غزة/ سماح المبحوح:
ل����م تقتصر اعتداءات قوات االحتالل االس����رائيلي على النش����طاء بالش����ارع 
فحسب، بل طالت عشرات الصحفيين ووس����ائل اإلعالم في القدس المحتلة 

القاهرة/ االستقالل:
أعلن التلفزيون المصري، ي���وم أمس، أن القاهرة وجهت 
دعوات للفصائل الفلس���طينية لزيارة العاصمة المصرية 

القاه���رة األس���بوع المقب���ل. وأوض���ح أن القاه���رة دعت 
الفصائ���ل الفلس���طينية الجتم���اع عاجل 
األس���بوع المقبل لبحث االتف���اق على رؤية 

القاهــرة توجــه دعــوات للفصائــل 
الفلسطينية الجتماع عاجل األسبوع المقبل

حملة اعتقاالت واسعة بالضفة 
والقدس والداخل المحتل

الضفة الغربية –القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، حملة اعتقاالت واس���عة في 
مناط���ق متفرق���ة بالضفة الغربية والق���دس المحتلة والداخل الفلس���طيني 
المحتل عام 1948م. ففي رام الله، داهمت قوة خاصة لالحتالل بلدة بيت ريما 

القدس المحتلة/ االستقالل:
دش���ن عدد من وزراء حكومة االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أم���س، البدء ببناء حي 

استيطاني جديد في مستوطنة "بيت إيل" شمالي رام الله، وسط 
الضف���ة الغربية المحتلة، والذي يضم 350 وحدة اس���تيطانية. 

تدشين حي استيطاني 
جديــد قــرب رام اللــه

»مستوطنون يهود« يغادرون منازلهم 
في مدينة اللد بعد األحداث األخيرة

مهجة القدس: محكمة االحتالل تمدد اعتقال األسير الشيخ خضر عدنان
غزة/ االستقالل:

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى 
يوم أمس، أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية مددت 

اعتقال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الشيخ خضر 
عدنان محمد موسى لتاريخ 7 يونيو 2021م 
بحجة اس���تكمال التحقيق. وأفادت مهجة 

نادي األسير: حالة من التوتر تسود أقسام األسرى في سجن »النقب«

حمايل لـ »االستقالل«: إتمام المصالحة 
الوطنية »أولوية« وعنوان المرحلة لدى »فتح«

غزة – الضفة المحتلة/ قاسم األغا: 
قال المتحدث باس���م حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
)فت���ح( د. حس���ين حماي���ل، إن ترتيب البي���ت الداخلي، 

وإتمام المصالحة الوطني���ة، ُتعد »أولوية« وعنوان المرحلة 
ل���دى حركت���ه.  وأضاف حمايل ف���ي مقابلة 
مع صحيفة »االس���تقالل« أم���س الثالثاء، أن 

»كورونا فلسطين« 6 حاالت 
وفاة و382 إصابة جديدة 
خالل الـ24 ساعة الماضية

اإلمارات تمضي 
بالتطبيع وتوقع اتفاقًا 
»ضريبيًا« مع االحتالل

امل�صتوطنون يوا�صلون اقتحاماتهم لباحات امل�صجد الأق�صى املبارك 
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وأشار إلى أن "العدوان اإلسرائيلي المستمر 
على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، 
يحّتم علين���ا الذهاب إلى مس���ارات عمل 
جدّية، على الصعيد الميداني، والسياسي، 
والحكومي، وترتيب كل المؤسسات، وفي 
مقدمتها منّظمة التحرير الفلسطينية".   

وقال "يج���ب أن يكون هنالك عمل حثيث 
باتجاه تعزيز مس���ارات الوح���دة الوطنية، 
ونتجّنب المس���ارات المرتبط���ة بأجندات، 

ومصالح حزبّية ضّيقة".  
وبشأن موعد عقد الحوار الوطني بالقاهرة، 
لفت المتحدث باس���م حركة "فتح" إلى أنه 

"ال موعدًا محددًا ورسميًا في هذا الصدد".
واس���تدرك: "لكن خ���ال األي���ام القريبة 
س���نلمس نتائج زيارة األشقاء المصريين 
إل���ى رام الل���ه وقطاع غزة، وم���ا بحثته من 
ملفات إعادة إعمار ما دّمره عدوان االحتال 
على القط���اع، وعدم تكرار الع���دوان على 
االستيطان،  ووقف  الفلس���طيني،  شعبنا 
والعمل في مس���ار سياس���ي إلقامة دولة 
فلسطينية مس���تقلة وعاصمتها القدس، 
فضااً ع���ن خطوات ترتيب البيت الداخلي، 
���ا م���ن منظمة التحرير، وتش���كيل  انطاقاً

حكومة وحدة وطنية".
وذكر أن كل هذه الملفات وغيرها ستناقش 
بشكل جدّي خال حوار الفصائل المقبل؛ 
للخروج بنتائج يتشارك فيها الكل الوطني. 
وأكمل "أّية إجراءات تخّص حكومة الوحدة 
الوطني���ة، وأّية ش���ؤون وطني���ة أخرى، لن 

تكون بمعزل عن التش���اورات مع القوى 
ا عل���ى أن "الوحدة  والفصائل"، مش���ّدداً
والتشاور وعدم اإلقصاء سيكون عنوان 

المرحلة". 
ومنذ يوني���و )حزيران( 2007، تش���هد 
الساحة الفلسطينية حالة من االنقسام 
بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح 
وس���اطات واتفاقيات عدة في إنهائها 

حتى حينه.
ومس���اء اإلثنين الماضي، غ���ادر ممثل 
جه���از  رئي���س  المص���ري،  الرئي���س 
المخابرات العامة المصرّية اللواء عباس 
كامل، قط���اع غزة، عبر حاجز بيت حانون 

)شمال(، بعد زيارة استمرت ساعات عّدة، 
دون اإلدالء بأّية تصريحات إعامّية.

وعقد الل���واء "كامل" ف���ور وصوله القطاع، 
اجتماعين، األول مع قيادة حركة "حماس"، 
واآلخر مع قي���ادة الفصائل الوطنية، بحث 
خاله���ا تثبي���ت وقف إط���اق النار عقب 
عدوان االحتال، وملف إعادة إعمار ما دّمره 

األخير، إلى جانب ملف تبادل األسرى.
وقبْي���ل خت���ام زيارت���ه وضع المس���ؤول 
المصري الرفيع "حجر األساس" على أرٍض 
"مقترحة" إلقامة مدينة سكنية في منطقة 
"الزهراء" وسط قطاع غزة، بتمويل وإشراف 

مصري، ضمن مشاريع إعادة اإلعمار.
وُتع���د هذه المرة األولى الت���ي يزور فيها 
الل���واء عباس كامل قطاع غ���زة، منذ توليه 
منصبه في عام 2018، إذ س���بق لس���لفه 

اللواء خال���د فوزي، زيارة القطاع عام 2017، 
في إط���ار جهود القاهرة آن���ذاك لتحقيق 
االنقس���ام  وإنهاء  الوطني���ة  المصالح���ة 

الداخلي.
وكان الل���واء كامل عقد قبي���ل وصوله غزة 
اجتماعين م���ع رئيس حكوم���ة االحتال 
"بنيامي���ن نتنياه���و"، ورئيس الس���لطة 
الفلسطينية محمود عباس، بحث خالهما 
جه���ود وقف إط���اق النار، وإع���ادة إعمار 

القطاع.
في الس���ياق، وصفت فصائل فلسطينية 
زيارة ممثل الرئيس المصري، رئيس جهاز 
المخابرات العام���ة المصرّية عباس كامل، 
إلى قط���اع غزة ب� "المهّم���ة"، كونها تأتي 
عق���ب الع���دوان اإلس���رائيلي األخير على 

الشعب الفلسطيني بالقطاع. 

وق���ال عضو اللجن���ة المركزية للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود 
خل���ف، إن زي���ارة المس���ؤول المصري 
الرفيع تكتسب أهمية بالغة، وتعكس 
ا من القي���ادة المصرية  ���ا كبيراً "اهتماماً
والمواضيع  الفلس���طينية،  بالقضي���ة 

الجوهرية المرتبطة بها".
وأوضح خل���ف في مقابلة س���ابقة مع 
صحيف���ة "االس���تقال" أن االهتم���ام 
المص���ري يترّك���ز على ض���رورة إتمام 
المصالح���ة الداخلي���ة، والعم���ل على 
تثبيت وقف إط���اق النار بين فصائل 
المقاوم���ة واالحتال، وما يترتب عليها 
التزامات من األخير، لجه���ة إعادة إعمار 
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 االنقسام 
األس���ود، وفتح صفحة جدي���دة، عنوانها 
الوحدة والش���راكة الوطني���ة الكاملة بين 
ا من اس���تراتيجية  ال���كل الوطني، انطاقاً
سياس���ية جدي���دة وموّح���دة، مبنّية على 

القواسم المشتركة".
ومنذ انتهاء العدوان اإلس���رائيلي األخير 
على قطاع غزة يوم 21 مايو )أيار( الماضي؛ 
تش���هد القضية الفلس���طينية وساطات 
وتحركات من قبل اإلدارة األمريكية ودول 
إقليمية فاعل���ة؛ لتثبيت وقف إطاق النار 
بين فصائل المقاومة بالقطاع واالحتال.  

وتفّجرت األوضاع في األرض الفلسطينية 
المحتلة منذ 13 أبريل )نيس���ان( الماضي؛ 
عق���ب تصاعد انتهاكات ق���وات االحتال 
وقطعان مستوطنيه في المسجد األقصى 
ا  المبارك، ومدينة القدس المحتلة، خصوصاً
بحّي "الش���يخ جراح"، حي���ث يتهّدد أهله 

نكبة تهجير جديدة.
واّتس���عت رقعة ع���دوان االحتال لتصل 
قطاع غزة، إذ شّنت طائراته وبوارجه وآلياته 
ا  الحربية على مدار 11 يومًا متواصااً قصفاً
ا على القطاع؛ أس���فر عنه ارتقاء 255  مكثفاً
، و39 س���يدة،  ا، بينه���م 66 طفااً ش���هيداً
ا، بينها  ا، إضافة إلى 1980 مصاباً و17 مسّناً
"حرجة وخطيرة"، فضااً ع���ن تضّرر 1800 
ا ومنزالاً  وحدة س���كنية، وتدمي���ر 184 برجاً
وعش���رات المصانع والمرافق االقتصادية 

والمؤسسات الحكومية.
في المقاب���ل، أّدت مئ���ات الصواريخ التي 
دّكت بها المقاومة، في مقدمتها "س���رايا 
القدس"، وكتائب القسام، مختلف المدن 
والمناطق في جغرافيا فلس���طين المحتلة 
كاّف���ة، إلى حظ���ر التجوال فيه���ا، وإرغام 
المس���توطنين على الدخول إلى الماجئ، 
ووقف حرك���ة القط���ارات، وتعليق هبوط 
وإقاع الرحات الجوي���ة لفترات بمطار بن 
غوري���ون الدولي ب� "تل أبي���ب"، فضااً عن 
ا بينهم جنود، وإصابة  مقتل 13 مستوطناً
ا آخرين، بحسب وسائل  نحو 330 مستوطناً

إعام عبرّية.

حمايل لـ »االستقالل«: إتمام المصالحة الوطنية »أولوية« وعنوان المرحلة لدى »فتح«
غزة – ال�سفة املحتلة/ قا�سم الأغا: 

قال املتحدث با�س��م حركة التحرير الوطني الفل�سطيني 
)فت��ح( د. ح�س��ن حماي��ل، اإن ترتي��ب البي��ت الداخلي، 
واإمتام امل�ساحلة الوطنية، ُتعد »اأولوية« وعنوان املرحلة 

ل��دى حركت��ه.  واأ�س��اف حماي��ل يف مقابلة مع �س��حيفة 
»ال�س��تقالل« اأم���س الثالث��اء، اأن اخلط��وة الأوىل عل��ى 
طريق اإنهاء النق�سام، الدعوة لعقد اجتماع »قريب« ي�سم 
الأمناء العامن للف�س��ائل الوطنّية بالعا�س��مة امل�س��رية 

القاهرة.  وتابع اأن هذا الجتماع املزمع »�سي�سهد الدخول 
يف حوار وطنّي جدّي، تنعك�س نتائجه على الأر�س ب�سكل 
ف��ورّي، فالوح��دة امليداني��ة الفل�س��طينية، وّجهت امل�س��ار 

باجتاه امل�سار ال�سحيح، األ وهو م�سار الوحدة الوطنّية«.

رام الله/ االستقال:
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، يوم أمس، 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 الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 3، 
سلفيت 2، جنين 6، بيت لحم 3، نابلس 7، الخليل 6، قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا 

واألغوار 1، ضواحي القدس 0، رام الله والبيرة 0"، قطاع غزة 351. 
وأضافت د. الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، 
سلفيت 4، جنين 25، بيت لحم 5، نابلس 38، الخليل 20، قلقيلية 0، طولكرم 24، 

أريحا واألغوار 2، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 9"، قطاع غزة 12. 
وتم تس���جيل 4 وفيات في الضفة الغربية: "نابلس 3، قلقيلية1"، وتم تسجيل 

حالتي وفاة في قطاع غزة.
ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وجود 25 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 
مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في 

المستشفيات في الضفة الغربية  59 مريضًا.
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد 
بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 330,154 بينهم 225,906 

تلقوا الجرعتين من اللقاح. 

»كورونا فلسطين« 6 حاالت وفاة و382 
إصابة جديدة خالل الـ24ساعة الماضية

غزة / االستقال:
اس����تنكرت دائ����رة اإلنتاج الفن����ي لحركة 
المقاومة اإلس����امية )حم����اس( يوم أمس، 
مشاركة فنانين عرب في معرض »مينارت« 
الذي أقيم في العاصمة الفرنس����ية باريس 

والذي شهد مشاركة فنانين إسرائيليين.

واعتبرت الدائرة، في بيان لها، أّن مش����اركة 
هؤالء الفنانين العرب في ظل تواجد فنانين 
ا  ا تطبيعياً إسرائيليين في المعرض »نشاطاً
مع االحتال الذي قتل أطفال فلسطينيين 

في الحرب األخيرة«.
ودعت دائرة اإلنت����اج الفني بحماس جميع 

الفناني����ن األحرار ف����ي العالم مقاطعة مثل 
هذه المعارض الذي تبيض صورة االحتال، 
الفلس����طينيين  الفناني����ن  طالب����ت  كم����ا 
والع����رب واألحرار  في العالم نصرة القضية 
الفلسطينية من خال أعمالهم وإنتاجاتهم 

الفنية.

القدس المحتلة / االستقال:
قال س���يناتور أمريكي، يوم أمس، لوس���ائل 
إع���ام أمريكي���ة إّن »اس���رائيل« س���تطلب 
مس���اعدات عس���كرية من الواليات المتحدة 
بقيمة ملي���ار دوالر؛ لتعبئة الفاقد من مخزون 

الصواري���خ التي اس���تهلكتها خال العدوان 
األخير على قطاع غزة.

وذك���ر موقع »واال« العبري أّن مخزون الصواريخ 
التي يمتلكها جيش االحتال تناقص بشكل 
ا على  كبير خال العدوان الذي استمّر 11 يوماً

غزة. ونقل عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم 
لتصريحات السيناتور األمريكي، موضحين أّن 
»اسرائيل« تنوي الطلب من البنتاغون منحها 
ا بقيمة مليار دوالر لصالح إعادة  دعمًا عسكرياً

تعبئة مخازن صواريخ »القبة الحديدية«.

»حماس« تستنكر مشاركة فنانين عرب
 مع إسرائيليين في معرض بباريس

»إسرائيل« تطلب مساعدة أمريكية
 طارئة إلعادة تعبئة مخزون الصواريخ
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وأوضح���ت الهيئة في بيان صحفي صادر 
عنها قبل أيام، أن سلطات االحتالل صعدت 
من وتي���رة االعتداءات بح���ق الصحفيين 
والطواقم اإلعالمية الفلسطينية في اآلونة 
االخيرة، السيما داخل حي الشيخ جراح في 

القدس المحتلة. 
وأش���ارت الهيئ���ة إل���ى أن���ه من���ذ خروج 
بالسياس���ات  المن���ددة  المس���يرات 
اإلس���رائيلية الممنهج���ة للتضييق على 
الش���عب الفلس���طيني، وتحدي���دًا ف���ي 
القدس، وس���لطات االحتالل تعرقل عمل 
الصحفيي���ن ومنعهم من نق���ل الحقيقة 
وفضح الجرائم المرتكبة بالصورة والصوت 

والكلمة. 
ولفت���ت إلى أن وس���ائل مالحقة االحتالل 
للصحفيين والطواقم اإلعالمية تتنوع بين 
واالستيالء  والقمع  واالس���تدعاء  االعتقال 
الحركة  وتقيي���د حري���ة  المع���دات  على 
وإطالق النار بش���كل مباش���ر، إضافة إلى 
اإلعالمية  والمؤسس���ات  المقرات  اقتحام 

واالستيالء على معداتها وإغالقها. 
الإفراج ب�شروط

زين���ة حلوان���ي مراس���لة قن���اة الكوفية 
بالق���دس المحتلة، أك���دت على تعرضها 
للض���رب والتنكيل والقم���ع قبل االعتقال 
من حي الشيخ جراح برفقة زميلها المصور 
ب���ذات القناة وهب���ة مكية ي���وم االثنين 
الماضي، حين تواجدا إلعداد تقرير اخباري 

عن فعالية تقام بالحي. 
وأوضح���ت حلواني، الت���ي اعتقلت مدة 5 
ل�"االستقالل"  المس���كوبية  بس���جن  أيام 
أنها تعرضت لمعاملة س���يئة للغاية من 

قبل جنود االحتالل االسرائيلي، إذ انهالوا 
عليها بالضرب بأعقاب البنادق و أمطروها 

بوابل من األلفاظ النابية والبصاق .
ولفت���ت إلى س���اعات انتظاره���ا الطويل 
قب���ل دخولها لغرف���ة التحقي���ق  بمركز 
ش���ارع صالح الدين يوم اعتقالها، لتفاجأ 
بتوجيه تهم���ة رفع العلم الفلس���طيني 
أثناء تواجدها بحي الشيخ جراح واالعتداء 
اسرائيلي وتحريض  بالضرب على جندي 
الش���بان إللقاء الحج���ارة ، ليقتادوها بعد 
ذلك لغرفة العزل االنفرادي وتبقى فيها 

إلى حين  االفراج عنها. 
ونبهت إل���ى أن االحتالل يح���اول جاهدا 

منذ ش���هر رمض���ان، وهبة ب���اب العامود، 
عرقل���ة عملهم كصحفيي���ن ومنعهم من 
تغطي���ة جرائمه و توثيق انتهاكاته بحق 
الفلس���طينيين بحي الش���يخ جراح وبلدة 

سلوان ومدن القدس المحتلة كافة.
يش���ار إلى أن قوات االحتالل االسرائيلي 
أفرجت االثني���ن الماضي، ع���ن الحلواني 
وزميله���ا المص���ور مكية بش���رط الحبس 
المنزل���ي حتى يوم الجمع���ة واإلبعاد عن 
حي الشيخ جراح شهرًا كاماًل وغرامة مالية 
قدرها 2000 شيكل لكل منهما، كما قررت 
منعهما م���ن التواصل بينهم���ا 15 يومًا 
وكفالة قدرها 7000 شيكل حبر على ورق .

�شيا�شة ممنهجة
بدوره، أكد المصور الحر مصعب المسالمة، 
إل���ى اتباع االحت���الل سياس���ة ممنهجة 
ضدهم  كصحفيين مقدسيين، من خالل 
استهداف كل صحفي فلسطيني يحاول 

ايصال معاناة شعبه.
وأشار المسالمة في حديثه ل�"االستقالل"، 
إل���ى محاولة االحتالل االس���رائيلي عرقلة 
عمله خالل تواجده بمختلف مدن القدس 
المحتلة، خاصة حي الش���يخ جراح  خالل 
األحداث األخيرة الخاصة بالحي والعدوان 
على قطاع غزة وحج���م التفاعل الميداني 

الكبير مع أهالي القطاع.

وأوض���ح أنه ت���م اعتقاله عدة م���رات عند 
تصوي���ره فعالي���ات داخ���ل حي الش���يخ 
الفلسطينيين  الصحفيين  جراح قبل منع 
من التواجد فيه عل���ى عكس الصحفيين 

االسرائيليين الذين يتمتعون بحصانة. 
ابتزاز رخي�ص

من جانبها، عبرت نقاب���ة الصحفيين، عن 
اعتزازه���ا بموقف صحفيي القدس الذين 
رفض���وا "االبتزاز" الس���تبدال عضويتهم 
ف���ي نقاب���ة الصحفيين الفلس���طينيين 
الصحفيي���ن  اتح���اد  ف���ي  بالعضوي���ة 

اإلسرائيليين.
وأوضحت "النقابة" خ���الل اجتماع عقدته 
األمان���ة العامة للنقابة ف���ي رام الله وغزة 
عب���ر منص���ة زووم، أن اتح���اد الصحفيين 
اإلس���رائيليين اش���ترط على الصحفيين 
بالحصول على بطاقته مقابل السماح لهم 

بالعمل دون تضييقات في القدس.
وأش���ارت إل���ى أن االتح���اد أبل���غ العديد 
م���ن الصحفيي���ن ب���أن بطاق���ة النقاب���ة 
الفلس���طينية، وبطاق���ة االتح���اد الدولي 
للصحفيين ال تمنح حاملها صفة صحفي، 

وال تؤهله للعمل بالقدس.
وش���ددت على أن هذا "االبتزاز الرخيص" 
لن يمر، ويعد انتهاًكا صارًخا لحرية العمل 
الصحف���ي واالنتماء النقابي، واس���تهتارًا 

باالتحاد الدولي للصحفيين.
ورأت "النقابة" أنه يندرج في إطار المساعي 
لفصل القدس عن جس���دها الفلسطيني 
وأس���رلتها عبر بواب���ة الصحفيين الذين 
كان له���م الباع األطول ف���ي فضح جرائم 

االحتالل.

لتغطية إرهابها

صحفيــو القــدس.. »إسرائيــل« تعتقــل صــوت الحقيقــة 
غزة/ �شماح املبحوح:

مل تقت�ش��ر اعت��داءات ق��وات الحت��ال ال�ش��رائيلي 
عل��ى الن�ش��طاء بال�ش��ارع فح�ش��ب، ب��ل طال��ت ع�ش��رات 
ال�شحفيني وو�شائل العام يف القد�ص املحتلة ، خا�شة 

بحي ال�ش��يح ج��راح وبل��دة �ش��لوان ، املهددين �ش��كانهما 
بالتهج��ر.  وامتدت العت��داءات من ق��وات الحتال 
�ش��د ال�ش��حفيني لت�ش��مل ال�ش��وت وال�ش��ورة والكلم��ة 
والقل��م والكامرات، التي ت�ش��لحوا بها لتوثيق م�ش��اهد 

القمع والتنكيل وال�شرب والعتقال يف القد�ص املحتلة. 
وبح�شب هيئة �ش��وؤون الأ�شرى واملحررين الفل�شطينيني 
قال��ت: »اإن ق��وات الحت��ال الإ�ش��رائيلي، تعتق��ل يف 

�شجونها 18 �شحفيا فل�شطينيا« .

القاهرة/ االستقالل:
أعل���ن التلفزيون المصري، ي���وم أمس، أن القاهرة وجه���ت دعوات للفصائل 

الفلسطينية لزيارة العاصمة المصرية القاهرة األسبوع المقبل.
وأوضح أن القاهرة دعت الفصائل الفلسطينية الجتماع عاجل األسبوع المقبل 

لبحث االتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني.
وغ���ادر اإلثنين، الوف���د االمني المصري برئاس���ة اللواء عب���اس كامل رئيس 
المخابرات العامة ، في زيارة هي االولى من نوعها  للقاء الفصائل الفلسطينية 

لتثبيت التهدئة.
وكان في اس���تقبال الوفد المصري اعضاء المكتب السياس���ي لحركة حماس 
ممثاًل برئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وخليل الحية، زكريا معمر، 

ونزار عوض الله، وعصام الدعاليس "
وختم الوزير كامل زيارته التي اس���تغرقت عدة س���اعات بوضع حجر أس���اس 
لمدينة س���كنية في مدينة الزهراء وس���ط القطاع  س���تحمل اسم مصر قبل 

مغادرته القطاع عبر معبر بيت حانون "ايرز".

القاهرة توجه دعوات 
للفصائل الفلسطينية 

الجتماع عاجل األسبوع المقبل

الضفة الغربية –القدس المحتلة/ االستقالل:
ش����نت قوات االحت����الل اإلس����رائيلي، يوم أمس، 
حمل����ة اعتق����االت واس����عة في مناط����ق متفرقة 
بالضف����ة الغربية والق����دس المحتل����ة والداخل 

الفلسطيني المحتل عام 1948م.
ففي رام الله، داهم����ت قوة خاصة لالحتالل بلدة 
بيت ريما غرب رام الله، واعتقلت الشابين جاد الله 
فهد البرغوثي وعلي حسن البرغوثي، واقتادتهما 
إلى جهة مجهولة، واعتقلت الشاب يوسف عالن 

من بلدة بيت عور غرب رام الله.
واقتحمت قوات االحتالل قرية بيت سيرا غرب 
رام الل���ه، واعتقلت خمس���ة ش���بان وهم: ثائر 
يوس���ف حمدان، وإبراهيم هان���ي أبو صفية، 
ومصعب منتصر حمدان، وموس���ى إس���ماعيل 
عمارة، ويعق���وب ذياب الحاج، م���ن قرية بيت 

سيرا.
وفي طولك����رم، اعتقلت قوات االحتالل الش����اب 
صالح منصور )28 عام����ا(، بعد مداهمة منزله في 
الحي الش����رقي للمدينة، في الوقت الذي أطلقت 
فيه قنابل الغ����از واألعيرة النارية تجاه الش����بان 

الذين رشقوهم بالحجارة.
كما داهمت قوات االحتالل ضاحية ش����ويكة في 
المدينة، واعتقلت الش����ابين أس����عد فريج وعبود 

أبو عيسى.
وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر 

مهنا الشرقاوي من بلدة الزبابدة جنوب جنين.
وفي طوب����اس، اقتحم����ت قوات االحت����الل بلدة 
تياس����ير ش����رق طوباس، واعتقلت المواطن منير 

فوزي دبك بعد دهم وتفتيش منزله.
وفي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل الشاب بشار 
البدرس����اوي من مخيم بالطة ف����ي مدينة نابلس 

أثناء مروره على حاجز حوارة جنوبا.
وفي قلقيلية، اقتحمت قوات االحتالل قرية كفر 
قدوم ش����رقا، واعتقلت الشاب بشار اشتيوي بعد 

دهم وتفتيش منزله.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات االحتالل بلدة بيت 
فجار جنوب بيت لحم، واعتقلت خمس����ة ش����بان، 
وهم عوني أحمد طقاطقة، ومحمد نسيم ديرية، 
ومفيد فايز طقاطقة، ومحمد خالد طقاطقة، وعبد 
الله زياد ثوابتة في العش����رينيات من أعمارهم، 

بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.      
وفي مدينة الخليل اعتقل الجنود الش����اب رأفت 
رزق زاه����دة الذي أصيب قبل ع����دة أيام برصاص 
االحتالل؛ وذلك بعد مداهم����ة منزله في منطقة 

ضاحية البلدية.
وفي الق����دس المحتلة، اعتقل����ت قوات االحتالل 
الش����اب رامي الفقيه، بعد دهم وتفتيش منزله 

في بلدة قطنة شمال غرب القدس.
وفي مدينة كف����ر كنا في الداخل الفلس����طيني 
المحتل عام 1948م، ش����نت قوات االحتالل حملة 

اعتقاالت طالت ١٢ شابا.
والمعتقل����ون ف����ي الداخل المحتل ه����م: مثنى 
خطي����ب ومحم����ود لطفي خطيب ومحم����ود وليد 
خطيب ومنير خطيب ومحمد ط����ه وتامر عواودة 
وس����ليمان خطيب وحمزة ع����واودة وخالد عواودة 

وعنان مفيد وسهيل نوفل ومحمد وليد خطيب.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة، حم����الت اعتقال ليلية متك����ررة يوميا، 
يرافقه����ا عملي����ات ده����م وإره����اب للمواطنين 

اآلمنين في منازلهم.

حملة اعتقاالت واسعة بالضفة والقدس والداخل المحتل



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل���ن وزارة الصح���ة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
من أصحاب االختصاص المس���جلين رس���ميًا مراجع���ة وزارة الصحة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم األربع���اء الموافق 
2021/06/09 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرف���اق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

س���ند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية ف���ي قطاع غزة )بخصوص 
الشركات التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عليها 

دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2.5% وضريبة دخل بنسبة %1(.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .8
www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.
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م
اسم العطاء

توفير صينية غيار ادوات جراحة اولية 
لصالح مستشفيات وزارة الصحة

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

 11:00
صباحًا 2021/36 1

دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�سعـار/ �أعمال 
بلديـة بيت حانون

برنامج تط�ير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التم�يل الإ�سايف
 م�ساريع كثيفة العمالة لتح�سني اخلدمات الأ�سا�سية يف بلديات قطاع غزة

ا�سم امل�سروع الفرعي: تط�ير �س�ارع ذوي الحتياجات اخلا�سة
حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية الفلسطينية على منحة 
إضافي���ة بقيمة 10 مليون دوالر أمريكي من البنك الدولي لصالح صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ 
مشاريع التشغيل والصيانة كثيفة العمالة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع 
غزة، حيث يهدف هذا المشروع إلى دعم بلديات قطاع غزة من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة 

العمالة لتحسين الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
* وقد حصل���ت بلدية بيت حانون على منحة فرعية م���ن صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع تطوير شوارع ذوي االحتياجات 
الخاصة، وتنوي اس���تعمال جزء من أموال هذه المنح���ة الفرعية في عمل دفعات 
تحت العقد رقم )MDPIIIAF-1322114-04( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

* المقاولون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
بيت حانون الدائرة الهندس���ية، م. عادل أب���و خضير، هاتف: 082488011 
فاكس: 082488010، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشر ظهرًا من تاريخ 2021/06/2 وحتى تاريخ 2021/06/15.
* عروض األس���عار يج���ب أن تقدم عل���ى العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/06/15 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
* المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

* زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمش���اركة 
في الجول���ة الميدانية واالجتماع التمهيدي ي���وم 2021/06/08 في تمام 
الس���اعة العاش���رة صباحًا، حيث إن االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية 

بيت حانون وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
* العنوان المشار إليه أعاله هو: بلدية بيت حانون، الدائرة الهندسية، الطابق الثاني.

بلديـة بيت حان�ن
بتمويل من:

القدس المحتلة/ االستقالل:
تواصل قوات االحتالل اإلس����رائيلي عزل األس����ير 
الغضنفر أب����و عطوان )28 عاما( من دورا بمحافظة 
الخلي����ل، المضرب عن الطعام من����ذ 29 يوما، في 
ظروف قاه����رة وصعب����ة بس����جن “اوهيلكدار” 

بالسبع.
ويواجه األس����ير أبو عطوان تدهوًرا مس����تمًرا في 

حالت����ه الصحي����ة وفًقا لهيئة ش����ؤون األس����رى 
والمحرري����ن الفلس����طينيين والت����ي أوضحت أن 
األس����ير أبو عطوان يعاني من هزال وضعف عام 

وأوجاع في مختلف أنحاء الجسد.
وأوضحت أن أبو عط����وان يحتجز في زنزانة مليئة 
بالحشرات واألوس����اخ وينام على برش حديدي بال 
بطاني����ة، ويحرم من إدخال المالب����س ومقتنياته 

الش����خصية، كما يت����م تفتيش زنزانت����ه 6 مرات 
يوميًا. ُيشار إلى أن األسير أبو عطوان معتقل منذ 
ش����هر تشرين األول 2020، وأصدر االحتالل بحّقه 
أمري اعتقال إدارّيين مدة كل واحد منهما 6 أشهر، 
وهو أسير سابق تعّرض لالعتقال مرات عدة، وذلك 
من ع����ام 2013، علمًا أنه خاض س����ابقًا إضرابًا عن 

الطعام عام 2019 رفضًا العتقاله اإلدارّي.

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
أم���س، أن  واألس���رى والجرح���ى يوم 
الصهيونية  العسكرية  محكمة سالم 
م���ددت اعتق���ال القيادي ف���ي حركة 
الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر عدنان 
محمد موس���ى لتاريخ 7 يونيو 2021م 

بحجة استكمال التحقيق.
وأف���ادت مهجة الق���دس، أن محكمة 
سالم العس���كرية الصهيونية عقدت 
يوم أمس جلس���ة للنظر في قضيته، 
ل���ه ش���رطة االحتالل  حي���ث وجهت 
التحري���ض  ش���بهات  العس���كرية 
والمش���اركة ف���ي فعالي���ات والقيام 

بنشاطات في صفوف الحركة.
وأوضح���ت مهجة الق���دس، أن قوات 
االحتالل الصهيوني اعتقلت الش���يخ 
خضر عدن���ان بتاري���خ 2021/05/30م 
على حاجز ما يس���مى )شافي شمرون( 
قرب مدينة نابلس في الضفة المحتلة.

وأش���ارت المهجة إلى أن الشيخ خضر 
عدنان أعلن عن اضرابه عن الطعام منذ 
لحظ���ة اعتقاله وهو م���ازال مضرًبا عن 
الطعام لليوم الثالث على التوالي رفضًا 

العتقاله التعسفي.
جدير بالذكر أن الش���يخ األسير خضر 

عدنان ولد بتاريخ 1978/03/24م، وهو 
متزوج ولديه س���بعة أطفال؛ واعتقل 
سابقًا في سجون االحتالل الصهيوني 
اثن���ي عش���ر اعتق���ااًل عل���ى خلفية 
عضويته ونشاطاته في صفوف حركة 
الجهاد اإلس���المي في فلسطين، وهو 

مفج���ر معرك���ة اإلرادة، معركة األمعاء 
الخاوية ضد سياسة االعتقال اإلداري 
التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق 
انتص���اًرا نوعًي���ا في ثالث���ة إضرابات 
س���ابقة خاضه���ا في األس���ر وتكللت 

برضوخ االحتالل لمطلبه في الحرية.

رام الله/ االستقالل:
طالبت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين المؤسسات االنسانية والحقوقية وعلى رأسها 
الصليب األحمر الدولي، التحرك الفوري إلجبار إدارة س���جن مجدو الموافقة على مطالب 

األسرى بإدخال المالبس واألغطية وغير ذلك من االحتياجات اليومية.
يذكر أن إدارة السجن استغلت جائحة كورونا للتضييق على األسرى ومنع زيارات األهل.

وكشفت الهيئة أن إدارة السجن استغلت جائحة كورونا للتضييق على األسرى، وجعل 
حياتهم اليومية أكثر صعوبة، بحرمانهم من إدخال احتياجاتهم ومستلزماتهم، ومنع 
زيارات االهل والتي اوقفها االحت���الل بحجة الوضع الصحي. وأضافت الهيئة " يتوجب 
على الصليب االحمر القيام بمسؤولياته على أكمل وجه، والتدخل الفوري إلدخال المالبس 
وكل االحتياج���ات، وعدم ترك ذلك لمزاجية إدارة الس���جون، تحدي���دا في ظل الظروف 
الصحية والسياسية الراهنة، والتي تتزامن مع هجمة شرسة على الشعب الفلسطيني، 

وتنفذ يوميا العشرات والمئات مع االعتقاالت في الضفة والقدس والداخل المحتل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت قناة "كان العبرية" يوم أمس، "أن التوّت���ر ال يزال موجودًا في مدينة اللد 
حتى بعد هدوء االحتجاجات في مناطق فلسطين المحتلة، مشيرة الى أن هناك 

"عائالت مستوطنين" تجد صعوبة في العودة إلى منازلها".
وأوضح����ت القناة العبري����ة أن الكثير من عائالت "المس����توطنين اليهود" 
غادرت مدينة اللّد المحتلة بعد األحداث األخيرة مع الفلس����طينيين. وقال 
أحد "المستوطنين" باللّد :"إن جبهة غزة أكثر أمنًا البني الجندّي من العودة 

الى اللد".
جدير ذكره ان مدينة اللد المحتلة ش���هدت في األسابيع الماضية احتجاجات 
فلس���طينية واس���عة ومواجهات مع قوات االحتالل والمس���توطنين ردًا على 
اعتداءات االحتالل على غزة والقدس، ما جعل وزير حرب االحتالل اإلس���رائيلي 

بيني غانتس يعلن حالة الطوارئ في المدينة قبل أيام.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دش���ن عدد من وزراء حكومة االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أم���س، البدء ببناء حي 
استيطاني جديد في مستوطنة "بيت إيل" شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية 

المحتلة، والذي يضم 350 وحدة استيطانية.
وذكرت القناة "الس���ابعة" العبرية، أن الفعالية ش���هدت حضوًرا بارًزا لقيادات 
في ح���زب الليكود، بينهم وزراء أبرزهم وزير التعلي���م "يوآف جاالنت"، ووقعوا 
بأسمائهم على مخطط المش���روع. وُنقل عن رئيس مجلس المستوطنة "شاي 
ألون" قوله إن المش���روع يقضي بمواصلة البناء االس���تيطاني دون توقف دون 

ارتباط بشكل وطبيعة الحكومات المتعاقبة.

تدشين حي استيطاني 
جديد قرب رام الله

»مستوطنون يهود« يغادرون منازلهم 
في مدينة اللد بعد األحداث األخيرة

مضرب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله
مهجة القدس: محكمة االحتالل تمدد اعتقال األسير الشيخ خضر عدنان

االحتالل يواصل عزل أسير مضرب عن الطعام في معتقل السبع

أبو ظبي/ االستقالل:
ا مع االحتالل اإلسرائيلي، في أحدث خطوة نحو  وقعت اإلمارات، يوم أمس، اتفاقا ضريبّيً

ترسيخ التطبيع.
وكتب وزير المالية في حكومة االحتالل اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدة: "هذا 

اتفاق تاريخي سيحفز تنمية الروابط االقتصادية بين البلدين".
وأضاف أن االتفاق "سيوفر اليقين والشروط المواتية لنشاط تجاري واسع النطاق".

وأوضح أّن االتفاق ينص على "فرض ضرائب أقل لتشجيع االستثمارات".
ووقعت اإلمارات مع االحتالل بالفعل عدة اتفاقات، شملت تسيير رحالت جوية مباشرة، 

واإلعفاء المتبادل من التأشيرات، وحماية االستثمارات، والعلوم والتكنولوجيا.

أسرى مجدو يعانون من نقص 
حاد في المالبس واألغطية

اإلمارات تمضي بالتطبيع وتوقع 
اتفاقًا »ضريبيًا« مع االحتالل
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 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

  ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة 

 املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور 
�ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية 

الى المدعى عليه / ابراهيم زياد س���ليم الحفني من غزة وس���كانها س���ابقا 
ومجهول محل االقامة اآلن خارج البالد يقتضى حضورك الى هذه المحكمة 
يوم االربعاء الموافق 2021/7/7م الس���اعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في 
القضي���ة اس���اس 2021/560 وموضوعها اجرة حضانة والقضية اس���اس 
2021/562م وموضوعها نفقة بنات والمرفوعة عليك من قبل المدعية / االء 
محمد مصباح البردويل من غزة وسكانها وإن لم تحضر في الوقت المعين او 
ترس���ل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجِر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/6/1م .

   قا�سي غزة ال�سرعي 

 دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية 
 املو�ضوع :- تبليغات �ضرعية 

الى المدعى عليه :- محمود فتحي محمود البياري من حمامة وسكان خانيونس 
س���ابقا والمقيم حاليا في اليونان ومجهول محل االقامة فيها اآلن – يقتضى 
حضورك الى محكمة خانيونس الشرعية يوم الخميس الواقع في 2021/7/8م 
الس���اعة الثامنة صباح���ا للنظر في الدعوى اس���اس 2021/420م وموضوعها 
نفقة بنت والمقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي 
المدعية : سهام بشير مصطفي كلوسة من المجدل وسكان خانيونس وان لم 
تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجِر بحقك المقتضى الشرعي 

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/6/1م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
عبادة �سالح الدين الرقب 

  دولة فل�سطني 
 وزارة االقت�ساد الوطني

 االإدارة العامة لل�سركات 
مراقب ال�سركات 

 اإعـالن للـعموم 
يعلن الس���يد / مراقب الش���ركات بغزة أن السيد /  وفا رمزي صقر تقدم الينا 
لتس���جيل سمة باسم ) متجر المنى للزي المدرسي ( لصاحبه وفا رمزي صقر 
لذا من لديه اعتراض على تسمية هذا االسم يتقدم لالدارة العامة لتسجيل 
الشركات باعتراض مسبب خالل اسبوع من بداية نشر هذا االعالن في مكتب 

مراقب الشركات بغزة النصر – ابراج المقوسي .تحريرا في 2021/6/1م .

 مراقب ال�سركات

غزة/ االستقالل:
أف����ادت لجنة دع����م الصحفيين، يوم أم����س، بارتكاب 
ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي أكثر م����ن 255 انتهاًكا 
بحق الصحفيين في فلس����طين خالل شهر مايو/ أيار 

المنصرم، من بينها قتل صحفي في غزة.
وذك����رت اللجنة، ف����ي تقرير له����ا، أنه����ا رصدت في 
مايو أعلى نس����بة انتهاكات بح����ق الحريات اإلعالمية 
منذ بداي����ة العام الحالي، بع����د أن تغول االحتالل في 
استهداف الصحفيين بما يشمل العدوان األخير على 

قطاع غزة.
ولفت����ت إل����ى أنها رص����دت أكث����ر م����ن )93( انتهاكًا 
ض����د الرواية الفلس����طينية م����ن إدارة مواقع التواصل 
االجتماعي واس����تجابة لتأثير وضغط قوي من حكومة 
االحت����الل لفرض قي����ود وتعقيدات بش����أن المحتوى 
الفلسطيني وربطها باإلرهاب والتحريض على العنف.

ووثقت لجنة دع����م الصحفيين )101( من االنتهاكات 
ضد الصحفيين والصحفيات خالل العدوان اإلسرائيلي 
األخير على قطاع غزة، تنوعت ما بين رصد )1( ش����هيد 
الصحفي يوسف أبو حسين 33 عاما جراء تدمير منزله، 
وهو بداخله في حي الش����يخ رضوان شمال مدينة غزة، 
و)13( إصابة أو مؤسس����اتهم، أو خ����الل إصابتهم من 

شظايا صواريخ.
كما س����جلت اللجنة تدمير طائ����رات االحتالل مقر 59 

مؤسس����ة إعالمية وش����ركة إنتاج إعالمي وفني ومطابع 
ودور نشر ما بين تدمير كلي وجزئي، إضافة إلى تدمير 
23 منزاًل للصحفيي����ن والصحفيات ما بين تدمير كلي 

وجزئي، وتضرر أكثر من 5 مركبات لصحفيين.
وفي القدس والضفة والداخ����ل المحتل، رصدت لجنة 
دع����م الصحفيين )154( انتهاكًا، توزعت على أكثر من 

)70( إصابة اس����تخدم فيها االحتالل كافة اعتداءاته 
على الصحفيين واستهدافهم بإطالق الرصاص الحي 
والمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، وضربهم ضربا 
مبرحًا عدا عن س����حل عدد منهم من بينهم صحفيات، 
ورش العش����رات م����ن الصحفيي����ن بالمي����اه العادمة، 
لمنعهم م����ن التغطية خصوصا ف����ي مدينة القدس 

المحتلة وحي الشيخ جراح.
وس����جل التقرير اعتقال واحتجاز واس����تدعاء إبعاد عن 
المس����جد األقصى، ألكثر م����ن )16( صحافيًا وصحافية 
وكّتابًا، وتمديد اعتقال إداري وإصدار حكم لعدد )10( 

من الصحفيين.
كما رصد التقرير )4( حاالت اقتحام لمنازل الصحفيين 
والكّتاب والعبث خالل عملي����ات التفتيش بمحتويات 
المنازل، عدا عن تس����جيل )42( حالة منع من التغطية 
والعم����ل المهن����ي للصحفيين وتحري����ض على فصل 
صحفي عن عمله، في محاول����ة من االحتالل لطمس ما 
يرتكبه من جرائ����م بحق المواطنين، إضافة إلى توثيق 
)8( حاالت تحطيم سيارة ومعدات وكاميرات وهواتف.

وفي جانب مضايقات وتعذيب الصحفيين المعتقلين 
وما يتعرضون له في سجون االحتالل، سجل التقرير)4( 
ح����االت تعرض فيها صحفي����ون لمضايقات وتعذيب 
أثناء االعتقال تم خاللها تهديدهم وس����بهم وش����تم 
بعضهم، ومنع محاميهم من لقائهم، ورفض االحتالل 
حكم اس����تئناف ورفض اإلفراج عن عدد منهم خاصة 

أنهم موقوفون دون تهم.
وفي جانب انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية، 
أقدمت األجهزة األمنية ف����ي الضفة المحتلة، على 
اعتقال واستدعاء )3( من الصحفيين، وتهديد )2( 

آخرين.

255 انتهاكــًا إسرائيليــًا بحــق الصحفييــن خــالل مايــو

رام الله/ االستقالل:
قالت لجنة أهالي المعتقلين السياس���يين في الضف���ة الغربية المحتلة، يوم 
أمس، إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت 23 مواطًنا على 
خلفية المشاركة في فعاليات التضامن المساندة للقدس المحتلة وقطاع غزة.

وأوضح���ت اللجنة في تصريح صحافي أن األجه���زة األمنية كانت أفرجت عن 
5 آخري���ن اعُتقلوا على نفس التهم المذكورة، مش���يرة إلى أن وقائي رام الله 

اعتقل يوم أمس المحامي عالء مظلوم.
وأش���ارت إلى أن األمن أجبر المعتقل السياس���ي مهدي أبو ع���واد على إلغاء 
توكي���ل المحامي مهند كراجة، بعد أس���بوعين من اعتقاله في س���جن أريحا 

المركزي، بتهمة "تحفيظ القرآن وقدح مقامات عليا".
وذكرت أن وقائي رام الله يواصل اعتقال األس���ير المحرر مصطفى الخواجا من 
بلدة نعلين لليوم 11 على التوالي، في حين تواصل المخابرات اعتقال األسير 

المحرر أكرم سلمة من رام الله لليوم 10 في سجن أريحا المركزي.
ولفتت إلى أن وقائي س���لفيت يواصل اعتقال الناش���ط فراس يوسف لليوم 
ال�8 على التوالي، كما يواصل اعتقال الناش���ط عاصم ياس���ين لليوم ال� 7 على 

التوالي، على خلفية منشوراتهم على موقع فيسبوك.
وذكرت أن أجهزة الس���لطة تواصل اعتقال األس���ير المحرر سعيد حجة، وعبد 

الله الشيخ، ومحمود منصور، وسامح الشروف، وموسى زهران، منذ عدة أيام.
وقال���ت إن األمن يواصل أيًضا اعتقال الش���ابين خال���د مصطفى عبد اللطيف 

صباح، وياسين كايد عبدالطيف صباح منذ عدة أيام.
وبين���ت أن األجه���زة اعتقلت مجموع���ة م���ن المتطوعين في حمل���ة قائمة 
المس���تقبل )قائمة دحالن(، عرف منهم: أحمد الدلو، وعالء قعقور، وعماد عبد 
العزيز، وسمير القواسمي، وصباح طقاطقة، ومحمد عادل أبو سرحان، ونزار أبو 

فنار، ومحمود مصطفى أبو فنار، وشاور شاور، وصالح جوابرة.

لجنة: 23 معتقال سياسيًا بالضفة 
على خلفية نصرة القدس وغزة القدس المحتلة / االستقالل:

أفرجت سلطات االحتالل االس���رائيلي، يوم أمس، 
عن األسير المقدسي محمد باس���م البياع، بعد أن 

أمضى محكوميته البالغة 26 شهًرا.
واستقبل األس���ير البياع والده وأشقاءه وأصدقاءه 
أمام سجن النقب الصحراوي، علًما بأّنه كان معتقاًل 

منذ 14 مايو 2019.
كما أفرجت شرطة االحتالل يوم أمس عن الشابين 
المقدس���يين ع���دي داري وف���ارس داري من قرية 

العيس���وية، بش���رط الحبس المنزلي لمدة 7 أيام، 
ودفع كفالة مالية قيمتها 2000 شيكل.

في غضون ذلك اس���تدعت مخابرات االحتالل  يوم 
أمس الشقيقين عمر ومالك محيسن للتحقيق في 
مركز ش���رطة المسكوبية، بعد اقتحام منزلهما في 

مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وتفتيشه بدقة.
كما اس���تدعت قوات االحتالل يوم أمس األس���ير 

المحرر مأمون فرحان من مخيم شعفاط للتحقيق.
واقتحمت قوات االحتالل منزل المقدس���ي عرفات 

أبو س���بيتان ونجله عدي في بل���دة الطور بالقدس 
المحتلة، للم���رة الثالثة على التوالي خالل ش���هر، 

وفتشته وخربت محتوياته.
في الس���ياق، مددت محكم���ة االحتالل يوم أمس، 
توقيف الشاب عرين الزعانين حتى يوم الخميس 

المقبل.
فيما مددت محكمة االحتالل توقيف الفتى محمد 
أبو صبيح م���ن البلدة القديمة بالق���دس المحتلة، 

حتى تاريخ 14 يونيو الجاري.

رام الله/ االستقالل:
ق���ال نادي األس���ير إّن حالة من التوتر تس���ود 
أقس���ام األس���رى في س���جن »النقب« ، بعد أن 
اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة السجون ما 
ُتسمى بوحدات »المتساداة« قسم )22(، والذي 

يقبع فيه )60( أسيًرا.
وأض���اف نادي األس���ير في بيان ل���ه، أن إدارة 
الّس���جن وفي خطوة تنكيلية، أخرجت األسرى 

م���ن قس���م )22(، لنقله���م إلى بقية أقس���ام 
السجن، إال أن األس���رى ولمواجهة هذا اإلجراء 
قاموا بإغالق األقس���ام، ورفضوا استالم وجبات 

الطعام.
ولفت نادي األسير إلى أن إدارة سجن »النقب« 
 

ّ
صّعدت مؤخًرا من إجراءاته���ا التنكيلية بحق
األسرى وعلى عدة مس���تويات تتعلق بالحياة 
االعتقالية، وذلك في محاولة لسلب المزيد من 

حقوق األسرى.
ا من  ُيشار إلى أن عمليات االقتحام ُتشكل جزًء
السياس���ات الممنهجة التي تستخدمها إدارة 
س���جون االحتالل بحق األس���رى، بم���ا يرافقها 
من عمليات قم���ع وعنف، ومنذ ع���ام 2019م، 
استعادة إدارة السجون استخدام االقتحامات 
والتي وصفت على أنه���ا األكثر عنًفا منذ عدة 

سنوات.

االحتالل يفرج عن أسرى مقدسيين ويستدعي آخرين للتحقيق

نادي األسير: حالة من التوتر تسود أقسام األسرى في سجن »النقب«
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية 

  املو�ضوع/ اإعالم حكم يف اجلريدة 
ال���ى المدعى عليه :- امجد محمد توفيق الفرا من خانيونس وس���كانها 
س���ابقا والمقيم حاليا في المملكة العربية الس���عودية ومجهول محل 
االقام���ة فيه���ا اآلن – نعلمك انه ق���د حكم عليك بتاري���خ 2019/6/2م 
في القضي���ة اس���اس 2019/352 وموضوعها نفقة زوج���ة والمتكونة 
بين���ك وبين زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية :- ايناس رياض 
عب���د الرحمن ابو ش���قرة من خانيونس وس���كانها بنفق���ة قدرها مائة 
وثالث���ون دينارا اردنيا ش���هريا او ما يعادلها بالنقد المتداول لس���ائر 
حوائجها الضرورية الش���رعية بما في ذلك الكس���وة والمس���كن اعتبارا 
م���ن تاريخ الطل���ب الواقع في 2019/4/2م حكم���ا وجاهيا بحق المدعية 
قابال لالس���تئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 1-6-2021م

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ / عبادة الرقب 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/294(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
حلمي وليد حلمي الحايك من سكان غزة هوية رقم 901456962 بصفته 

وكيال عن/ احمد جميل سالم الخزندار 
بموجب وكالة رقم: 2021/14103 صادرة عن االمارات العربية المتحدة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 703 القسيمة 116 المدينة غزة الدرج + القطعة 726 القسيمة 17 المدينة غزة الدرج 
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/1م

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

اإعالن �ضادر عن بلدية بني �ضهيال
 تعلن بلدية بني س���هيال لإلخ���وة المواطنين المتصرفي���ن والمجاورين 
ألرض القسيمة رقم ) 17(  من القطعة  رقم )222(  الزنة الشمالية-شارع 
متفرع من التقوى ، والبالغ مس���احة القسيمة اإلجمالية 68802 متر مربع 
بأنه قد تقدم المواطن/ حس���ن محمود حسن القهوجي    من سكان بني 
سهيال، وسند الملكية باس���م المواطن /  حسن حسين خليل القهوجي، 
من أرض القس���يمة المذكورة بغرض الحصول عل���ى اذن بناء دور ارضي 
مقترح مع خدمات مساحة المقسم المخصص له  170  مترًا مربعًا  وذلك 

طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قسم التنظيم بالبلدية .
         ف���كل م���ن لديه اعت���راض على الملكية أو الطل���ب ، عليه أن يقدم 
اعتراضه لدى قسم الهندسة والتنظيم بالبلدية خالل )خمسة عشر يوما( 

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

 عـــــــالء ر�سوان                                       حمــــــــاد الــــــرقب

 الق�سم القــــــــانوين                   رئي�س اللجنة املحلية للتنظيم والبناء                                                    

جنيف/ االستقالل:
انتقد المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنس���ان تصويت 
دول أوروبي���ة ضد قرار مجلس حقوق اإلنس���ان تش���كيل 
لجن���ة تحقيق ف���ي االنتهاكات التي ش���هدتها األراضي 
الفلسطينية و »إسرائيل«، مبدًيا قلقه من أّن ذلك سيؤدي 

إلى تقويض جهود المساءلة والعدالة.
ووج���ه المرصد خطابات مكتوبة إل���ى وزراء خارجية ألمانيا 
وبريطانيا والنمسا، أعرب فيها عن قلقه البالغ من تصويت 
تل���ك الدول ضد قرار تش���كيل لجنة التحقي���ق، وقال إّنه 
"من المخي���ب لآلمال أن دواًل أوروبي���ة محورية إما امتنعت 
عن التصويت، أو صوتت ضد جهد محايد نحو الش���فافية 

والمساءلة".
وقال رئي���س المرصد "رام���ي عبده" في خطابات���ه للوزراء 
األوروبيي���ن إّن التحقيق الدولي أم���ر بالغ األهمية للوصول 
إلى استنتاجات موثوقة بشأن االنتهاكات المحتملة خالل 
جولة العنف األخيرة، فضاًل عن تسليط الضوء على األسباب 

العميقة للتوترات المتكررة في األراضي الفلسطينية.
وأوضح أّن الهجوم اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، والذي 
تسبب بخسائر كبيرة في أرواح وممتلكات المدنيين، ُيوجب 
على الجميع، وفي مقدمتهم الدول األوروبية، الدفع باتجاه 
محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان، واتخاذ 
خطوات من شأنها ضمان عدم تكرار مثل تلك االنتهاكات 

في المستقبل.
وكان مجلس حقوق اإلنسان أقر الخميس بتأييد 24 صوًتا 

ورفض تس���عة أصوات وامتناع 14 صوًت���ا، إطالق تحقيق 
دولي بش���أن انتهاكات لحقوق اإلنس���ان التي ارتكبت في 
األراضي الفلس���طينية المحتلة و »إس���رائيل« منذ نيسان/

أبريل، وأيًضا للبحث في األسباب العميقة للتوترات.
وفي سياق متصل، وّقع اإلثنين أكثر من 50 وزيًرا للخارجية 
ورئيس وزراء ومسؤولين دوليين كبار سابقين، خطاًبا مفتوًحا 

يدين التدخل السياس���ي في جه���ود المحكمة الجنائية 
الدولية للتحقيق ف���ي جرائم الحرب المزعومة في األراضي 
المحتلة وإس���رائيل، ويؤكد على ضرورة عدم التس���امح مع 
محاوالت تشويه س���معة المحكمة وعرقلة عملها، من أجل 

تعزيز العدالة ودعمها على الصعيد العالمي.
وأضاف "عبده" أّن نجاح لجنة التحقيق الدولية التي شكلها 

مجلس حقوق اإلنسان سيعتمد بشكل أساس على تعاون 
جمي���ع األطراف المعنية. مش���يًرا إلى أن الفلس���طينيين 
أظهروا تعاوًنا ثابتًا مع بعثات تقصي الحقائق الس���ابقة، 
بينما تس���تمر إس���رائيل بعرقلة وتقيي���د حركة بعثات 
التقصي والمسؤولين األمميين، بما في ذلك المقرر الخاص 

لألمم المتحدة المعني بالوضع في األراضي المحتلة.
وش���دد على أّن الدول األوروبية تتحمل مسؤولية أخالقية 
وسياس���ية كبي���رة للضغط على إس���رائيل للتع���اون مع 
التحقيق إذا كانت تريد حًقا نظاًما دولًيا قائًما على القانون، 
الفًتا إلى ض���رورة أن تلعب ال���دول األوروبية ذات األهمية 
المركزية دوًرا في تسهيل الجهود المبذولة نحو المساءلة 
والش���فافية بداًل من إعاقتها، وهما قيمتان أساسيتان في 

المبادئ األوروبية.
وحّذر من أّن موقف الدول األوروبية المعارضة لقرار تشكيل 
لجنة التحقيق يهدد بتقويض مصداقيتها على المستوى 
اإلقليمي والدولي، متس���ائاًل عن ج���دوى أن يحترم العالم 
دعوة أوروبا إلى نظام دولي قائم على القواعد بينما تساعد 
أوروب���ا الحكومة اإلس���رائيلية وتحرضها على انتهاك هذا 

النظام مع اإلفالت من العقاب وانعدام الشفافية.
وفي 10 مايو الماضي، ش���ّن الجيش اإلس���رائيلي هجوًما 
عسكرًيا على قطاع غزة استمر 11 يوًما، وتسبب باستشهاد 
254 فلس���طينًيا بينه���م 66 طفاًل، و39 ام���رأة، إلى جانب 
تدمير آالف الوحدات الس���كنية وإلحاق أض���رار كبيرة في 

البنية التحتية.

»األورومتوسطي« يهاجم الرفض األوروبي المتكرر للتحقيق باالنتهاكات اإلسرائيلية

غزة/ االستقالل:
أكدت وزارة الصحة في غزة، يوم أمس، أن واقع 
جائحة كورونا في القطاع ال يتيح عودة الطالب 

لمقاعد الدراسة ضمن التعليم الوجاهي.
وش���ددت الوزارة، في تصريح صحفي، أن أي 
خطوات أحادية الجانب من طرف إدارة وكالة 
الفلس���طينيين  غوث وتش���غيل الالجئين 
)أون���روا( لعودة التعلي���م الوجاهي "تنطوي 
عل���ى مخاط���ر كبي���رة وتعري���ض الطالب 
والمعلمين وذويهم وصحة المجتمع لمخاطر 

غير مسموح بحدوثها".
وقال رئيس برنامج التعليم بالوكالة فريد أبو 
عاذرة إن إدارة "أون���روا" تنتظر قراًرا من إدارة 
الصح���ة في الوكالة ي���وم الخميس للبت في 

قرار العودة للمدارس يوم السبت المقبل.
وكانت الوكالة أصدرت نش���رة أش���ارت فيها 
إلى أنه���ا تخطط لعودة التعلي���م الوجاهي 
للمدارس في الخامس من يونيو المقبل ولمدة 

شهر.
والقى إعالن "أونروا" سخًطا واسًعا بين أولياء 

أمور الطالب، واعتبروا ذلك "انعكاًس���ا لعدم 
اكتراث الوكالة األممية بما تعرض له الطالب 
واألهال���ي خالل العدوان اإلس���رائيلي األخير 

على قطاع غزة".
وأنه���ت وزارة التربية والتعليم في غزة العام 
الدراس���ي وق���ررت توزيع الش���هادات على 
الطالب من الصف األول حتى الحادي عش���ر، 
بس���بب حجم الدمار الذي سببه العدوان على 
المنازل وف���ي نفوس الط���الب خاصة وأهل 

القطاع عامة.

رام الله/ االستقالل:
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم 
أمس، مرس���ومًا بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 

يومًا لمواجهة وباء كورونا.

وأفادت وكالة األنباء الرسمية »وفا« أن الرئيس 
ق���رر تمديد حال���ة الطوارئ ثالثي���ن يومًا تبدأ 
اعتب���اًرا من اليوم األربعاء، لمواجهة اس���تمرار 

الجائحة.

وأعلن الرئيس حالة الطوارئ للمرة األولى، 
في 3 م����ارس/آذار 2020، لمدة 30 يومًا، 
لمواجهة جائح����ة كورونا، وتم تمديدها 

عدة مرات.

صحة غزة ألونروا: واقع كورونا ال يسمح بعودة الطالب للمدارس

الرئيس عباس يمدد حالة الطوارئ 30 يومًا لمواجهة فيروس كورونا

غزة/ االستقالل:
أعل���ن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت، بدء تنفيذ حملة لتطعيم 
موظفي التعليم في الوزارة والمديري���ات والمدارس ضد فايروس كورونا اليوم 
األربع���اء في مبنى الوزارة على أن يتبعه األس���بوع الق���ادم بقية الموظفين في 

المديريات والمدارس.
وبين ثابت أن الحملة س���ُتنفذ بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة وتأتي ضمن 
الخطوات الحكومية لحماية الموظفين واألسرة والمجتمع الفلسطيني من مخاطر 

كوفيد 19.
م���ن ناحيته، أكد مدير دائرة الصحة المدرس���ية بالوزارة عبد الكريم المجدالوي 
أن إطالق الحملة جاء بعد توفر كميات التطعيمات التي تغطي كافة منتسبي 
الوزارة، مش���ددًا على ضرورة التزام كافة العاملين بالتطعيم من أجل سالمتهم 

الشخصية وسالمة المجتمع.
بدورها أوضحت مس���ؤولة التثقيف الصحي ليندا حرب أنه سيصاحب الحملة 
برنام���ج في التثقيف، مش���يرة إلى أن التطعيمات المس���تخدمة فّعالة وآمنة، 

وُمعتمدة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وزارة التعليم بغزة تعلن 
بدء حملة لتطعيم موظفيها 

ضد فايروس كورونا
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يش���هد قطاع غزة حراكا دبلوماس���يا محموما يهدف لتثبيط عزائم 
شعبنا ومقاومتنا الباسلة, وذلك في اعقاب العدوان الصهيوني على 
قطاع غزة, وفشل اهداف العدوان, واستبسال المقاومة الفلسطينية 
في الدفاع عن نفس���ها وعن شعبها, االمر الذي وضع »اسرائيل« في 
مأزق ودفعها لتحريك الوفود الدولية بحثًا عن حلول تضمن لها حالة 
من الهدوء واالستقرار, وهي تسعى إلقرار قاعدة هدوء مقابل هدوء, 
تلك القاعدة التي تجاوزتها فصائل المقاومة الفلسطينية, التي تريد 
تس���عى لهدوء مقابل انجازات بوقف العدوان على اهلنا في القدس 
وتحديدا في حي الش���يخ جراح, ووقف عمليات االقتحام للمس���جد 
االقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا, ورفع الحصار عن قطاع غزة, ووقف 
مسلسل االغتياالت التي يمارسها االحتالل, ووقف عمليات القصف 
لمواقع المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة, واالحتالل يسعى من 

خالل الرسائل التي يحملها للوفود الدولية الى التالي: 
اوال: الس���عي لالتفاق على هدنة طويلة االمد م���ع فصائل المقاومة 
الفلس���طينية قد تصل الى خمسة عش���ر عاما, تضمن هدوءًا كامال 
لالحتالل واس���تقرارا مقابل البدء برفع الحصار تدريجيا عن قطاع غزة 
وتحسين األوضاع المعيشية للسكان والسماح للسلطة الفلسطينية 

بإدارة شؤون القطاع وفق قواعد محددة.      
ثانيا: ابرام صفقة تبادل لألس���رى حيث تطالب »اس���رائيل« بإطالق 
سراح اربعة من الجنود الصهاينة المحتجزين لدى حماس, وتضغط 
بش���دة لتخفيف شروط حماس إلطالق س���راح الجنود, فهذا االنجاز 
االهم ال���ذي يمكن ان يقدمه بنيامين نتنياهو لإلس���رائيليين بعد 

االخفاق الكبير في تحقيق اهداف العدوان على قطاع غزة.
ثالثا: ربطت »اس���رائيل« اعادة االعمار في قطاع غزة والسماح بإدخال 
المساعدات المالية والعينية وادخال تسهيالت جديدة على السكان 
بموافق���ة الفصائل الفلس���طينية على فترة تهدئ���ة طويلة, وابرام 
صفقة تبادل لألس���رى, لكن حماس رفضت بش���دة ربط اعادة اعمار 

قطاع غزة بملف الجنود االسرى لديها وحذرت من ذلك.    
رابع���ا: مع االخفاق���ات المتتالية لالحت���الل الصهيوني في تحقيق 
اهداف العدوان على غزة, اصبح هناك توجه لدى االحتالل لتس���ليم 
القطاع للس���لطة الفلسطينية بتش���جيع ودعم من االدارة االمريكية 
والمجتمع الدولي الذي يرى ان وجود الس���لطة في قطاع غزة يضمن 
امن وس���المة »اس���رائيل« لذلك من الممكن اعادة جوالت المصالحة 

مجددا.
خامس���ا: يح���اول االحتالل بالتع���اون م���ع االدارة االمريكي���ة زيادة 
حدة الع���داء في المنطقة إلي���ران, وذلك بإظهارها كأنها تس���عى 
لتوتي���ر المنطقة من خالل دعمها لحركات المقاومة الفلس���طينية, 
وتش���جيعهم على خوض جوالت قتالية ضد »اس���رائيل« االمر الذي 
دفع نتنياهو التهام ايران بتقوية الفصائل عسكريا و بات هذا االمر 
يش���كل تهديدا على »اس���رائيل« ودول المنطقة, وهو ما يدعو دول 

المنطقة لمواجهة النفوذ االيراني المتزايد فيها.
االدارة االمريكية والمجتمع الدولي ومن قبلهم »اس���رائيل« يسعون 
جاهدين لتجاوز ه���ذه المرحلة التي تغيرت فيه���ا معادلة الصراع 
مع االحتالل, والهدف االساس���ي حفظ هيبة »اس���رائيل« ومكانتها 
واستمرار تفوقها وسيطرتها على المنطقة الشرق اوسطية برمتها, 
ويب���دو أن تصريحات نتنياهو اثناء عدوان���ه على غزة بانه يدافع عن 
مصالح الغ���رب ويحمي المنطقة من التطرف االس���المي فيها انذار 
واضح لإلدارة االمريكية والمجتمع الدولي, بأن أي تراجع »إلس���رائيل« 
لن يكون ف���ي صالحهم, وانه يجب دعمه���ا والتعمية على الجرائم 
التي ترتكبها بحق الفلس���طينيين, وتوفير غطاء لها من أي مالحقة 
قانونية, وال يجب ممارس���ة أي ضغط عليه���ا لوقف هجماتها ضد 
المدنيين الفلسطينيين حتى وإن ارتكبت جرائم حرب, ألن مواجهة 
المقاومة الفلس���طينية تتطلب تجنيد المجتمع الدولي ومؤسساته 
المختلف���ة لغض الطرف عما تمارس���ه اس���رائيل م���ن جرائم بحق 
المدنيين الفلس���طينيين, »اس���رائيل« وهى تخوض المعركة التي 
اطلقت عليها اس���م »حارس االسوار« حاولت ان تضفي عليها الطابع 
العقائدي, تماما كما حدث عندما استدعى جورج دبليو بوش الحرب 
الصليبية على العراق وافغانس���تان لكسب التأييد الدولي لخطواته 
االجرامية, انه منطق الطغاة المتجبرين وهم يواجهون حركات التحرر 
الوطني, لكن كل مخططاتهم كشفت تماما امام الشعوب الحرة التي 
خرجت تهتف لفلسطين وتنادي بالحرية لشعبها, وتدعو الى وقف 

العدوان االجرامي الصهيوني على قطاع غزة.   

حراك دبلوماسي 
لتثبيط عزائمنا 

رأي
في 10 أيار الماضي، وفي تمام الس����اعة 04:40 عصرًا، َمنح الناطق الرس����مي باسم 
»كتائب القس����ام«، الجناح العسكري لحركة »حماس«، أبو عبيدة، العدو اإلسرائيلي، 
»مهلة حتى الس����اعة السادس����ة لس����حب جنوده ومغتصبيه من المسجد األقصى 
المبارك وحّي الش����يخ جراح، واإلفراج عن كّل المعتقلين خالل َهّبة القدس األخيرة، 
وإاّل فقد أع����ذر من أنذر«. عقب هذا التهديد، تواَصلت قيادة المقاومة في لبنان مع 
قيادة المقاومة الفلس����طينية، واس����تمعت إلى تقييمها لألوضاع. َأبلغت المقاومة 
الفلس����طينية »اإلخوة في لبنان، بأن التقدي����ر هو أن رئيس حكومة العدو، بنيامين 
نتنياه����و، لن يلغي مس����يرة المس����توطنين في الق����دس، وأن المقاومة س����تنّفذ 
تهديدها وهو قصف العمق اإلس����رائيلي«، بحس����ب ما يقول قيادي في المقاومة 

»األخبار«. الفلسطينية ل�
كذل����ك، َأبلغت قيادة »حم����اس«، المعنّيين في لبنان، بأن المقاومة الفلس����طينية 
تتوّق����ع رّدًا »إس����رائيليًا« عنيف����ًا وتصعي����دًا يس����تمّر لقرابة أس����بوعين. في تلك 
ل  ين أحمَرين ُيمنع تجاوزهما ويس����تدعيان تدخُّ الجلس����ة، َوضعت القيادتان خطَّ
محور المقاومة: األول أن تس����تمّر المعركة لما يقارب 50 يومًا كما جرى خالل حرب 
2014، والثاني اس����تهداف المخزون الصاروخي للمقاومة الفلسطينية واضطرارها 
ل�«االقتص����اد« في عملية إط����الق الصواريخ تج����اه كيان العدو. في تمام الس����اعة 
السادس����ة من مس����اء يوم اإلثنين المذك����ور، َأطلقت »كتائب القس����ام« 6 صواريخ 
باتجاه مدين����ة القدس المحتلة، لتبدأ معها معركة »س����يف القدس«. اختيار هذا 
التوقيت بالذات، ومعه عدد الصواريخ الُمعادل له، يعود إلى أن غالبية الش����عارات 
الت����ي نادت بتدّخل غزة للدفاع عن مدينة الق����دس انطلقت من البّوابة الرقم 6 في 
حرم المس����جد األقصى. قبل تنفيذ المقاومة تهديدها، تناقضت تقييمات أجهزة 
األمن »اإلسرائيلية« حول نّية »حماس« إطالق رشقة صاروخية باتجاه وسط الكيان.

بالنسبة إلى استخبارات الجيش العسكرية »أمان«، كان التقدير أن رئيس المكتب 
السياس����ي للحركة في غزة، يحيى السنوار، غير معنّي بالتصعيد، وأن أولوّيته هي 
تحس����ين الوضع االقتصادي في القطاع. أّما جهاز األمن العام الداخلي »الشاباك«، 
فذه����ب إلى أن الس����نوار »رجل متدّين ومتطّرف ويرى نفس����ه كصالح الدين، وهو 
يريد أن يكس����ب الزخم الحالي الموجود للظهور كحاٍم للقدس«. بالنتيجة، لم يأخذ 
»التحذير  »اإلس����رائيلي«، كما تعتقد المقاومة الفلسطينية، بس����بب عنجهّيته، ب�
»كتائب القسام«، محمد الضيف )أبو خالد(، والذي  األخير« الصادر عن القائد العام ل�
قال فيه للعدو إنه سيدفع الثمن غاليًا في حال لم يوقف اعتداءاته في حّي الشيخ 
جراح. وقالت مصادر في »حماس« إن »العدو، وبسبب غطرسته، ظّن أن الرّد سيكون 
إّما تظاهرات على الحدود، أو تنقيط صواريخ على مس����توطنات غالف غزة، لكنه لم 

يفهم أن »أبو خالد الضيف« هو َمن وّجه التهديد، وال يمكن لرجل بمكانته أن يكون 
تهديده عبارة عن إطالق صواريخ تجاه غالف غزة«.

بالعودة إلى الس����اعات التي س����بقت إط����الق الصواريخ باتجاه الق����دس، وصل رأي 
»الش����اباك« وتقديره قبل س����اعة من انتهاء مهلة المقاومة، إل����ى المجلس األمني 
الوزاري المصّغر )الكابينت(. خالل الجلسة، أوصى رئيس »الشاباك«، نداف أرغمان، 
بتوجي����ه ضربة اس����تباقية ضّد غزة، وهو ما رفضه رئي����س الحكومة )مجرم الحرب( 
بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه بيني غانتس، في انتظار تلّقي الضربة األولى للظهور 
بمظهر الضحية، والتوّجه بعدها إلى حملة عسكرية تحظى بتأييد أميركي، بحسب 
ما كتبه الصحافي »اإلس����رائيلي«، بن كسبيت، في موقع »المونيتور«. مع بدء معركة 
»س����يف القدس«، رفع����ت المقاومة في لبنان درجة اس����تنفارها، الذي كانت بدأته 
مسبقًا تحّس����بًا ألّي غدر »إس����رائيلي« خالل مناورة »مركبات النار« التي نوى جيش 
العدو إجراءها في أوائل الش����هر الجاري. لكن، وعلى رغم إلغاء المناورة مع بدء حملة 
»حارس األسوار« )االس����م الذي أطلقه العدو على المعركة(، بقي استنفار الوحدات 

الصاروخية في »حزب الله« مستمّرًا.
خالل المعركة، تحّركت الحدود الش����مالية لفلس����طين المحتلة، من خالل تظاهرات 
على الش����ريط الحدودي وإطالق عدد من الصواريخ باتجاه األراضي المحتلة، س����قط 
أغلبها في البحر وداخل األراضي اللبنانية وفي أراٍض مفتوحة في فلس����طين، فيما 
جرى اعتراض واحد بالقرب من مدينة حيفا. كما ُأطلقت صواريخ من س����وريا وطائرة 
ُمس����ّيرة )لم يس����تطع العدو تحديد مكان إطالقها إن كانت من س����وريا أو العراق(، 
طًا  وذلك بالتزامن مع المعركة الدائرة في جنوب فلس����طين. هذا المشهد كان ُمخطَّ
ل����ه، ويمكن اعتباره مناورة لحرب تتوّحد فيها الجبهات، وِلما سيعيش����ه العدو في 
»حرب التحري����ر الكبرى«، وكّل ما جرى في هذه المعركة من تنس����يق بين فصائل 

محور المقاومة كان جزءًا من المناورة لمعركة إزالة »اسرائيل«.
في العام الماضي، زار رئيس المكتب السياس����ي لحركة »حماس«، إسماعيل هنية، 
»حزب الله«، الس����يد حس����ن نصرالله. حينذاك،  لبن����ان، حيث التقى األمين العام ل�
»حزب الله« ول� »كتائب القس����ام« لوضع خّطة معركة  اجتمعت فرق العمل التابعة ل�
التحرير، وما عاش����ه كيان الع����دو طيلة 11 يومًا هو جزء من هذه الخطة. وبحس����ب 
قيادات في المقاومة الفلس����طينية، لم يكن مطلوبًا من الس����احة الش����مالية أكثر 
مّما جرى، إذ إن التركيز األساس����ي انصّب على التحّركات التي ش����هدتها األراضي 
المحتل����ة عام 1948 والضفة الغربية المحتلة والقدس والحدود األردنية. إاّل أنه في 
أّي معرك����ة مقبلة، ُيدرك العدو أنه لن يواجه غزة فقط، بل س����يضطّر لمواجهة غزة 
ولبنان وسوريا والعراق واليمن أيضًا. فخالل العدوان »اإلسرائيلي« األخير على غزة، 

تواَصل����ت حركة »أنصار الله« اليمنية مع »حم����اس«، وطلبت إحداثيات لمواقع تريد 
استهدافها بالصواريخ والطائرات الُمسّيرة، لكن »حماس« أبلغت قيادة صنعاء أن 
الوض����ع الميداني والعس����كري في القطاع جّيد جّدًا، وفي ح����ال تجاُوز العدو أّيًا من 
»أنصار الله« عندئذ  الخط����وط الحمراء المّتفق عليه����ا مع محور المقاومة، ُيمك����ن ل�

تنفيذ ضربتها.
تش����اُبك المحور، ومنع االس����تفراد بأّي ط����رف فيه، معادلة جديدة رّس����ختها قوى 
المقاوم����ة في المعركة األخي����رة، وواقٌع أدركته الواليات المتح����دة األميركية التي 
حّذرت العدو على لس����ان رئيس هيئة األركان األميركية المشتركة، الجنرال مارك 
ميلي، »من مخاطر زعزعة االس����تقرار على نطاق واس����ع يتجاوز قطاع غزة إذا لم يتّم 
خفض التصعيد بين إس����رائيل والفلس����طينيين«. هذا الواقع الجديد أكده السيد 
نصرالل����ه في خطابه في عيد المقاومة والتحرير قبل أي����ام، عندما قال إن »أّي مّس 
بالقدس والمس����جد األقصى يعني حربًا إقليمية«. كما أكده، أيضًا، الس����نوار بقوله 
في مؤتمر صحافي إن »حربًا إقليمية س����تحصل إذا حدث أّي مس����اس بالمقّدسات، 
وإن كّل قوى المقاومة والممانعة س����تكون س����وّية في أّي معركة مقبلة إذا نادتنا 
المقّدس����ات«. ه����ذه الحقيقة يدركها الع����دو جيدًا، وهو ما ح����ّذر منه مصدر أمني 
»إس����رائيلي« كبير لموقع »المونيتور«، قال: »بدا وكأنه تّم تنسيق خطاَبي نصرالله 
والس����نوار«، مش����ّددًا على أنه »يجب أن ُيؤخذ كالم نصرالله عل����ى محمل الجّد، إنه 
أكثر أعداء »إسرائيل« مصداقية، وعادًة ال يوّجه تهديدات فارغة«، مضيفًا: »حقيقة 
انضمامه إلى الس����نوار في هذا التوقيت، وإعالنه أن أّي تحرك »إس����رائيلي« أحادي 
الجان����ب في القدس س����يؤدي إلى ح����رب، يجب أن يعاَمال في الق����دس على أنهما 

تحذير خطير للغاية«.
مواجهة أكثر من طرف خالل الحرب المقبلة س����يناريو حّذر منه أيضًا، رئيس لجنة 
الش����ؤون الخارجية والدفاع في »الكنيس����ت« )سابقًا(، تس����في هاوزر، إذ قال: »رّبما 
تك����ون هذه هي المّرة األخي����رة التي تواجه فيها »إس����رائيل« حماس وحدها. في 
المس����تقبل، ستواجه »إس����رائيل« تحّديًا في الوقت نفس����ه على جبهات إضافية، 
مثل الجبهة الشمالية، ما يجعل التحّدي أكثر صعوبة«. استراتيجية التحرير التي 
وضعتها المقاومتان في لبنان وفلسطين، أصبح تحقيقها حتميًا، والحرب األخيرة 
عل����ى قطاع غزة أظهرت جوانب منها، والمن����اورة التي أجرتها المقاومة على امتداد 
فلس����طين المحتلة بّينت نقاطًا إيجابية وأخرى يجب العمل عليها في المس����تقبل 
القري����ب لتحس����ينها واس����تثمارها في »معرك����ة التحرير الكبرى«. كما س����تعمل 
المقاومة، في المرحلة المقبلة على ترس����يخ معادلتها )ربط القدس بغزة(، حتى لو 

أدى ذلك إلى جولة عسكرية جديدة.

الزلن����ا في إط����ار دورة الحياة نقابل الكثير من األش����خاص الذين تختل����ف طرق وأنماط 
تفكيرهم ونظرتهم للحياة, فهناك ثمة أشخاص نقابلهم نجزم لقاءنا األول معهم بأننا 
أمام شخصيات مختلفة, شخصيات لديها ما يميزها عن غيرها, شخصيات غير نمطية 
في تعاطيها وتصرفاتها وس����لوكها, لم نكن في ذاك التوقيت تحديدًا ندرك أس����باب 
هذا االنجذاب نحوهم, ولكن كان شيء ما يجول في دواخلنا يؤكد لنا بأننا أمام شخصية 
ليس من السهولة أن تجد مثلها, وهكذا كانت شخصية األخ والحبيب والصديق العزيز 

الدكتور إبراهيم الحساينة »ابو جعفر« رئيس مجلس إدارة جامعة اإلسراء.
ربم����ا يعتقد البعض للوهلة األولى أننا نبالغ حين نكتب عن هذا الرجل, الذي لم ُنصدق 
حت����ى اآلن بأننا فقدناه حقًا, ألن طيفه لم يغادرن����ا للحظة, فهو يعيش معنا وبيننا في 
كل لحظاتنا, في لحظات السعادة والحزن, لما ال يكون كذلك؟ فهو في واقع األمر كذلك 
وزيادة, عندما كنا نمر بلحظات الس����عادة والفرح كان أول من يأتي للتهنئة ومش����اركتنا 
س����عادتنا, وعندما كنا نمر بلحظات الحزن والبؤس كان هو البلس����م والشفاء فلم يتوان 
للحظة أن يسوق إلينا عباراته التي نحفظها عن ظهر قلب, تلك العبارات والكلمات التي 
كانت تواس����ي الحزين فينا, تلك الكلمات التي كانت ترفع معنويات البائسين, لم يكن 
يملك الكلمات فقط, بل كان ال يتوانى عن المس����اعدة المادية أيضًا لكل ش����خص يراه 
ف����ي ضيق من أمره, ولم يب����رح مكانًا رأى فيه مريضًا بحاجة إلى مس����اعدة مادية, فنحن 
نش����هد والله ش����اهد علينا أنه لم يتوان للحظة عن تقديم مس����اعدات مادية لكل حالة 
مرضي����ة قابلت����ه أو كان على ِعلم بها, ول����م يتخل عن مكانه الذي يح����ب أن ينفق فيه, 
ول����م يغلق بابه أم����ام كل مريض ومهموم, ولم ينتظر أن يأتي أح����د إليه, بل كان يبادر 
هو بتقديم المس����اعدات المادية للمتعففين والمرضى دون أن يطلبوا منه ذلك, وذلك 
حتى ال ُيش����عرهم باالحراج, ولهذا كانت كلماته تؤك����د دومًا بأن التجارة الُمثلى هي مع 

الله عز وجل, وليس مع عباده.
الدكتور أبو جعفر االنس����ان المجاهد المبدع والمتفاني في عمله, المخلص في مشروعه, 
من لم يعرفه عن ُقرب وكانت لديه فرصة لذلك, فقد أضاع على نفس����ه كنزًا ثمينًا ليس 
من الس����هولة تعويضه, نحن كنا أمام نموذج مملوء بالنوراني����ة, نموذج مملوء باإليمان 
والوعي والبصيرة, لم يكن مجرد إنس����ان مثلنا, بل كان كائنًا غريبًا في البصيرة والنضوج 
والقدرات التي يملكها, والتي أصبحت شعارًا ودربًا  يسلكه كل محبيه. هذا الرجل الذي 
س����بق الكثير من أبناء جيله ومن هم أكبر منه سنًا, سبقهم بسنوات ضوئية, فلم يركن 

ول����م يهدأ ل����ه بال طوال فترة حياته القصيرة التي لم تتج����اوز ال�� 44 عامًا, تلك االعوام 
التي أش����علها بالكثير من االنجازات والمش����اريع التي أصبح اليوم ُيش����ار إليها بالبنان, 
مش����اريع لم تأِت ُجزافًا وعبثًا, بل بالجهد والعرق والتفكير السديد, واألهم من هذا كله 

اإلخالص مع الله عز وجل.
كان لنا الش����رف بالعمل تحت قيادته لبضع سنوات بالعمل الطالبي, لم يكن في حينها 
ينتهي من فكرة ومش����روع حتى كان يضع أمامنا أف����كارًا جديدة, لدرجة أننا كنا نعتقد 
أنن����ا أمام بئر ال ينضب من المش����اريع, الت����ي كنا في بادئ األمر نراه����ا ضربًا من الخيال 
والمعج����زات, ولكننا كن����ا أمام رجل  لم يكن يؤمن يومًا بالمعيق����ات أو الحواجز, بل كان 
يؤمن بالس����عي والعمل والطاقة والثقة التي يملكها ه����و وإخوانه من حوله, الذين كان 
ي����زرع بهم دومًا مب����دأ رفيعًا وراقيًا وهو »االخ����الص والتجارة الرابحة م����ع الله«, تجارة ال 
يتملكها الُخبث أو الضغين����ة, أو الحقد, لدرجة أننا في لحظات كثيرة كنا نقول له بأنك 
تعي����ش في زم����ن وحياة غير التي نعيش����ها, لم يباِل بما نقول ب����ل كان يزيدنا بالبيت 
ش����عرًا عندما يسترس����ل بالحديث معنا عن المعاني الرائعة لإلخالص والقرب من الله, 
ويستش����هد لنا بقصص الصحابة واألثر .... أصارحكم أننا كنا نقف بكل معاني االنبهار 
أمام حديثه الذي كان يزيدنا إيمانًا بأن التجارة مع الله هي رأس مالنا, ومطالبته الدائمة 
لنا بأن نتحسس إخواننا, وعدم االهتمام باالنتقادات والِسهام التي توجه من الُمحبطين 
الذي����ن يحاولون تقزيم االنجازات, ألنه كان يرى بأن المش����روع الذي فيه مرضاة الله البد 
وأن تتذل����ل له كل العقبات والصعوبات, تلك الصعوبات التي لم يقتنع أحد بأنه يمكن 
تجاوزه����ا, لكن����ه كان عنده يقين ب����أن ال صعوبات تقف أمام مش����روع طامح, طموح لم 
يكن يضاهيه ش����يء, فقد كان يسعى األخ أبو جعفر نحو مشاريع كبرى, مشاريع تخدم 

جماهير شعبنا بشكل مباشر.
وعل����ى الرغم من الوقت الضيق لديه, وما يدور حوله من ضغوط العمل, إال أنه كان يهتم 
ب����أن يلتقي بنا, فهو لم يك����ن ذاك الصديق العابر, أو ذاك القائ����د العابر الذي ينتهي 
من مس����ؤوليته وتكليفه حتى يتخلى عن إخوانه, ف����كان يعطينا من وقته, الوقت الذي 
كان يس����تثمر كل لحظة في����ه, كيف ال,  وهو رئيس مجلس ادارة جامعة اإلس����راء التي 
خرجت بس����رعة الصاروخ بتوجيهات����ه وعمله الدائم نحو التطوي����ر, فهو لم يكن يحمل 
ذاك المسمى البروتوكولي أو من باب البرستيج, فمن يعرف الحقيقة لهذا الرجل يدرك 
تمامًا بأنه لم يكن تلك النوعية من الشخصيات المغرمة بذاتها والمهووسة بالبرستيج 

لتعويض النقص, فاألخ أبو جعفر الذي يحمل ش����هادة الدكتوراه كان ُيشرف ويساعد 
عمال النظافة داخل الجامعة, وكان ُيش����رف على العمال في االنش����اءات داخل الجامعة 
بل يس����اعدهم ويتابع أدق التفاصيل, وكان يزرع األشجار بيديه, وكان يتابع الموظفين, 
ويطمئ����ن على األمن داخل الجامعة, هو كان يعتب����ر هذه الجامعة بمثابة طفله الصغير 
الذي يحتاج عناي����ة ومتابعة وتعزيز, فكان أول من يأتي للجامعة وآخر من يغادرها في 

ساعات المساء بعد أن يطمئن أن كل شيء على ما يرام.
وف����ي ظل التعليم الجامعي الذي تحول الكثير منه يذهب تجاه التعليم االس����تثماري, 
كان للدكتور أبو جعفر دوره الخاص البعيد عن االس����تثمار في التعليم, الذي اعتبره حقًا 
أصيال ومكفوال لكل أبناء ش����عبنا بغض النظر عن قدرتهم على دفع الرس����وم الجامعية 
م����ن عدمه, هذا التعاطي لم يأِت م����ن فراغ, بل هو صدق مع الذات, عندما كان رئيس����ًا 
للرابطة اإلس����المية في العام 2010 كان يشعر باالمتعاض عندما تقوم بعض الجامعات 
بطرد الطالب من قاعات االمتحانات بس����بب الرسوم الجامعية, وكان ينتقد هذا اإلجراء, 
وعندما أصبح رئيسًا لجامعة لم يمارس االزدواجية في المعايير, مثل الذي يرفع شعارات 
جوفاء وعندما يصل للتطبيق يصبح هو األجوف, بل تلك الش����عارات والمبادئ التي كان 
يتبناها الفقيد أبو جعفر الحس����اينة مارس����ها بكل صدق مع ذاته وتماشيًا مع ما يؤمن 
به, وتقديرًا لتضحيات ش����عبنا الصاب����ر والصامد الذي يحتاج إلى كل وس����ائل التعزيز 
والدع����م للتمكن من مواجه����ة االحتالل. لم يكن توفير فرص����ة للتعليم الجامعي ألبناء 
شعبنا مسلكه الوحيد, بل كان يعلم تمامًا بأن هذا الشعب المحاصر الذي يعيش ضنك 
الحياة وصعوبتها, هذا الش����عب يحتاج حياة أفضل, فكان مش����روع إفطار الصائم الذي 
كان ُيش����رف فيه على افطار آالف االسر الفلس����طينية في قطاع غزة خالل شهر رمضان 
المبارك, والذي يساهم بشكل مباشر بالتخفيف عن كاهل األسر المتعففة في القطاع, 
ولهذا رفع الله ِذكره فكان آالف المشيعين في جنازته تأكيدًا على حجم الحب واالمتنان 

لهذا الرجل.
األخ والصدي����ق العزيز الدكتور أبو جعفر .. نعم ألف نعم.. ودون مكابرة نش����عر بالحزن 
والقه����ر كلما تذكرنا أنك رحلت عن دنيانا, ولكن ق����در الله نافذ ولكل أجل كتاب, وعلى 
الرغم من هذا الرحيل عنا بجس����دك, إال أنك حي في قلوبنا, وهذا اإلرث الذي تركته فينا 
وأن����ت تزرع فينا ضرورة اإلخالص م����ع الله في كل أعمالنا ونوايان����ا وحب الخير للجميع, 

والحفاظ على ما يتم انجازه, هذه وصيتك الكبرى لنا ولن نتركها.

»سيف القدس«... مناورة حرب التحرير الكبرى

عندما تتجسد كل معاني اإلخالص واإلبداع في رجل .. د. أبو جعفر الحساينة نموذجًا..

بقلم: قاسم قاسم

عرفات عبدالله أبو زايد
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أعل���ن أنا المواطنة / كاملة ذي���اب فرج عبد ربه 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )٩٤٠٢٢٨٥٨٨( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن / نائل محمد عب���د القادر 
اب���و عم���رة  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )802034306(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد يوس���ف محمد النجار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )407709807( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / احمد جميل س���عيد قشطه 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )407179043( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد ماجد عبدالعزيز مصلح  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400598306( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / هبة فرحان حسن ابو هدبة  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )931542229( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة / منال عبدالعظيم حس���ن  
الحم���اوي  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )944157056(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  امجد محمد محمود الكفارنه 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800666810( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  عبدالله منير محمود مصلح  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )804351427( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقال:
قال س���فير االتحاد األوروبي لدى السلطة 
الفلسطينية إن االتحاد يدعم جهود إعادة 
اإلعمار في قطاع غزة، و"يجب أن نتأكد من 

ضرورة رفع الحصار".
وأوض���ح الس���فير "س���فين ك���ون فون 
بورغسدورف" خال مؤتمر صحفي عقده 
عل���ى أنقاض برج الج���اء المدمر بغزة، أن 
إعادة إعمار غزة بحاجة لرفع الحصار، "يجب 
أن يتح���رك الناس بحرية م���ن وإلى غزة 
وكذلك البضائع يج���ب أن تدخل للقطاع 

وإمكانية استيرادها وتصديرها".
دخ���ول  أهمي���ة  بورغس���دورف  وبّي���ن 
االستثمارات إلى القطاع؛ من أجل إنعاش 
االقتصاد الفلسطيني، وهو شيء ضروري 
جًدا، "إذا كنا نريد أن يعيش الناس بغزة؛ 
فيجب أن يعيشوا بحرية، وأن يكون لهم 

الحرية في الخروج والدخول إلى القطاع".
وشدد على أهمية أن تتفق جميع القوى 
الفلس���طينية على حكومة وحدة وطنية 
تتولى إعادة اإلعمار والمس���ار السياسي؛ 
"يج���ب أن يكون له���ذه الحكومة مهمة 

ديمقراطية، وأن تكون شرعية".
وأض���اف "نح���ن ف���ي االتح���اد األوروبي 
طالبن���ا دائًما أن يكون هن���اك انتخابات 
ديمقراطية؛ كي يتقدم الفلس���طينيون 
في قطاع غ���زة والضفة المحتلة والقدس 

الش���رقية" ضمن منظور سياسي شفاف 
يكون صادقًا وقادرًا على تقديم الخدمات 
للشعب الفلس���طيني". وبّين أن االتفاق 
على حكومة فلس���طينية عب���ر انتخابات 
ديمقراطية فإن ذلك يس���اهم في الحل 
السياسي والعملية السياسية والسلمية 

في اإلقليم، وهذا ما نعمل من أجله.
وأض���اف "بالرغ���م من هذا األل���م والحزن 
والدمار؛ اليوم يوجد فرصة يجب أن نعمل 
عليها، وأنا موجود هنا بالنيابة عن االتحاد 
ة لنحقق  األوروبي لنعمل على األرض سوّيً

الرفاهية للشعب الفلسطيني".

وعل����ى صعيد ملف إعادة إعمار غزة، أكد 
بورغسدورف أن االتحاد األوروبي ال يضع 
ش����روًطا إلعادة اإلعمار؛ ب����ل هناك عدة 
خط����وات يجب العمل عليه����ا، "أهمها 
أن يتوح����د جميع الفلس����طينيين، وأن 
يكون لديهم قي����ادة موحدة في جميع 

المناطق".
وطالب االحتال "اإلسرائيلي" بضرورة فتح 
معابر قطاع غزة، والسماح لألفراد والبضائع 
الدخ���ول والخروج بحري���ة، "وهنا يجب أاّل 
يكون ذلك قاصًرا على إعادة اإلعمار بغزة. 
وأضاف "هناك ٢ مليون فلسطيني يجب 

أن يعيشوا، وأن يمارسوا حياتهم بشكل 
طبيع���ي، ونحن س���نعمل مع ش���ركائنا 

الدوليين من أجل تحقيق ذلك".
أن يس���تمر  "ال يج���وز  وتاب���ع حديث���ه 
الفلس���طينيون على م���دار 1٤ عامًا دون 
انتخابات أو حكومة شرعية تمثلهم، وهذا 

يدفع "إسرائيل" للقيام بالتزاماتها".
ودعا الس���فير االحت���ال "اإلس���رائيلي" 
بض���رورة العم���ل عل���ى تس���هيل إجراء 
االنتخاب���ات الفلس���طينية ف���ي الضفة 
والق���دس كج���زء م���ن التزاماته���ا تجاه 

اتفاقية أوسلو.

االتحاد األوروبي يدعم جهود اإلعمار ويدعو لرفع الحصار عن غزة

رام الله/ االستقال:
أطلق االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الثاثاء، بمدينة رام الله، حملة 
تستمر لمدة أسبوع ، لجمع التبرعات ألبناء شعبنا في قطاع غزة، إسنادًا لهم 

في ضوء ما تعرضوا له خال العدوان االسرائيلي األخير.
وقال أمين عام االتحاد شاهر سعد، خال إطاق الحملة، أمام مقر االتحاد »إن 
جمع التبرعات تأتي ضمن عمل متكامل ما بين النقابات العمالية، وبالتعاون 
م���ع اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي والهال األحمر، من أجل دعم أبناء 
ش���عبنا في القطاع، والتضامن معهم، بسبب ما تعرض له خال ال�11 يوما 

من تدمير في المباني والمنشآت.
وبه���ذا الخصوص، أوضح أن طائرات االحت���ال الحربية دمرت 1٥٠٠ منزل 
وعمارة، و3٠٠ منشأة اقتصادية، و٤٩٠ منشأة زراعية وحيوانية، الفتا الى أن 
أكثر من ٨٠ ألف عامل يعملون في تلك المنشآت، داعيا الجميع للتضامن 

والتكافل مع أبناء شعبنا.
بدوره، قال رئيس جمعية المحاس���بين الفلسطينيين خليل رزق »إن هذه 
الحملة تعد بداية لحملة أكبر لتش���مل كل مؤسس���ات المجتمع األهلي«، 
مؤكًدا أن االحتال كان هدفه الرئيس���ي هو تدمي���ر وتخريب الممتلكات 
بشكل متعمد، لكن شعبنا فيه الخير والعمل التكافلي، ومصّر على تقديم 

الدعم.
وفي الس���ياق، أشارت عضو اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي هيفاء عبد 
العال الى أن االتحاد قام قبل فترة بحملة تبرعات للقطاع، بمشاركة الجميع، 
معربة عن أملها أن يكون هناك عمل دؤوب من أجل مواصلة جمع التبرعات 

ألهلنا في القطاع.
من جانبه، شدد عضو اقليم حركة »فتح« في رام الله سعيد المالكي أن هذه 

الحملة هي أقل ما يمكن تقديمه ألهلنا في القطاع.

رام الله: إطالق حملة 
لجمع التبرعات لغزة

غزة/ االستقال:
أعلنت ش���ركة توزيع الكهرباء بمحافظات 
غزة، الثاث���اء، عن بدء تطبي���ق جدول )٨( 
س���اعات وصل مقابل )٨( فصل، مع نسبة 

عجز قد تصل لساعتين حسب حرارة الجو.
وأوضح���ت الش���ركة ف���ي بي���ان صحفي 
أمس، أن���ه "إذا زادت الحرارة وارتفع الطلب 
فسيزداد العجز وإذا كانت األجواء المناخية 

معتدلة فسيتقلص عدد ساعات العجز".
وأك���دت أن طواقم الش���ركة المتخصصة 
تعمل عل���ى تحس���ين إم���دادات الطاقة 
وساعات الوصل ما أمكنها ذلك، كما ربطت 
أداء الجدول أيًضا بس���لوك المواطنين في 

عملية االستهاك.
وأفادت بأن المتوفر من محطة التوليد عبر 

تش���غيل مولدين هو ٤٥ ميج���ا وات، ومن 
الخطوط اإلس���رائيلية الت���ي تم إصاحها 

1٢٤ ميجا وات.
وبين���ت أن العجز الكلي ف���ي الطاقة حالًيا 
)٥٩.٨%(، معربة عن أملها في أن ينخفض 

خال األيام المقبلة.
ودع���ت المواطني���ن إل���ى إدارة الحصص 
الكهربائية الواصلة إليهم بحكمة وبطريقة 
مثلى بدون إس���راف لكي ينع���م الجميع 

بجدول مريح ومستقر.
ونوه���ت إلى أن ع���ودة الخطوط المتعطلة 
للعمل مجددًا ال يعني انتهاء أزمة الكهرباء 
في غزة، موضحة أن نصف كمية الكهرباء 
م���ن محطة التولي���د ما زالت غي���ر متاحة، 
بس���بب منع إدخال الوقود للمحطة، كما أن 

القطاع بحاج���ة لكمية كهرب���اء مضاعفة 
لس���د العجز المتراكم منذ سنوات طويلة 
بسبب عدم تنفيذ المشاريع االستراتيجية 

للكهرباء في غزة.
وذكرت أن متطلبات إعادة اإلعمار في قطاع 
غ���زة باإلضافة لحاجة القطاع���ات الحيوية 
مث���ل الصحة والمي���اه والبيئ���ة والصرف 
الصحي يتطلب توفي���ر كميات كبيرة من 
الكهرباء غي���ر متاحة حتى مع عودة جميع 

الخطوط للعمل.
وطالبت الش���ركة المجتم���ع الدولي وكافة 
األط���راف بتدخل عاج���ل وحقيقي لتوفير 
تيار كهربائي يلب���ي حاجة كل القطاعات 
ويسمح لعجلة االقتصاد والتنمية بالدوران 

مجددًا.

غزة/ االستقال:
أكدت اللجنة الش���عبية لمواجهة الحصار أن أكثر من 3 آالف حاوية بضائع ومستلزمات حياتية 
يمنع االحتال اإلس���رائيلي إدخالها قطاع غزة عبر معبر كرم أبو س���الم الذي يغلقه لليوم ال�٢1 

على التوالي.
وق���ال بيان للجنة الثاثاء، إن االحتال باس���تمرار إغاقه المعبر التجاري الوحي���د يمنع أيضًا إدخال الوقود 
المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، ويمنع دخول السلع والبضائع ما يفاقم وُيعقد الحالة اإلنسانية 

المنهكة بفعل الحصار والدمار وآثار العدوان على غزة.
وشدد البيان على أن هذه اإلجراءات ُتكبد القطاعات االقتصادية مزيدًا من الخسائر المباشرة وغير 
المباش���رة، وتتسبب بحالة من الشلل في األسواق بس���بب نفاد عديد من المستلزمات األساسية 
سواء االستهاكية أو المواد األولية التي تخدم القطاع الصناعي واإلنتاجي لتلبية حاجات السكان 

اإلنسانية.
وجدد التأكيد أن فتح المعابر التجارية والمعابر المخصصة لألفراد يجب أال يرتبط بأي أجندات سياسية أو 
أمنية، حيث إن كل ما يمر عبر هذه المعابر إنساني ويمثل ضرورة الستمرار تزود المواطنين باحتياجاتهم.

وأكدت اللجنة أن إغاق المعابر عقوبة جماعية وخرق للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل سريعا 
للضغط على االحتال إللزامه بفتح المعابر دون قيود، تماشيا مع ما نص عليه القانون الدولي واالتفاقيات 

الموقعة، وتافيا لمزيد من تعقيدات الحالة اإلنسانية الخطيرة في غزة.

االحتالل يمنع إدخال أكثر من 3 آالف 
حاوية مستلزمات حياتية لغزة

في ظل عجز كلي بالطاقة يبلغ )59.8%(

»كهرباء غزة«: بدء تطبيق جدول 8 ساعات وصل مع بعض العجز
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أعلن أن���ا المواطن / فارس س���مير عبد الخالق  
س���ويلم ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  408666253(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  احمد محمد محمد المغاري 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )٨٠٠٦٨٨٨١٤( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حازم سليمان سالم عصفور  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )926769209( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / رأفت ابراهيم محمد ابو جزر  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )931576458( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  خال���د عبداللطيف صبري 
البط���ه ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )410088256(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  نافذ حسن مصطفى ابو دراز 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )700241565( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / معاذ حاتم محمد خليل  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )407749712( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /  هدى عب���د الهادي علي 
اب���و هلي���ل عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )957351976(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
وّقع رؤس���اء حكومات ووزراء أوروبيون س���ابقون الثالثاء، 
رس���الة تدع���و للتحقي���ق في جرائ���م الح���رب باألراضي 
الفلس���طينية المحتلة، وفق ما نشرته صحيفة الغارديان 

)The Guardian(  البريطانية.
وعّبر رؤس���اء الحكومات وال���وزراء األوروبيون الس���ابقون 
عن رفضه���م اتهام الجنائية الدولية بمعاداة الس���امية 
لتحقيقه���ا ف���ي جرائ���م إس���رائيل، وأك���دوا رفضهم 
تقويض تحقي���ق الجنائية الدولية في الجرائم باألراضي 

الفلسطينية.
وثمن رؤس���اء الحكوم���ات والوزراء األوروبيون الس���ابقون 
دع���م االتحاد األوروب���ي لمحكمة الجناي���ات الدولية، كما 
رحب���وا بق���رار إدارة باي���دن التراجع عن األم���ر التنفيذي 
ورفع العقوب���ات التي فرضها س���لفه دونالد ترامب على 
المحكمة الجنائية الدولية، واعتبروا الخطوة بمثابة تعزيز 

لمؤسسات العدالة الدولية ومعاييرها.
وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، وصف آدم شابيرو � مسؤول 
الحمالت ف���ي منظمة “فرونت الين ديفيندرز” الحقوقية 
الدولية- تزايد مطالبات النخب الدولية بمحاسبة تل أبيب 
على أفعالها بأنها “تمهد الطريق لمرحلة ال اس���تثناءات 

فيها إلسرائيل”.

وص���رح ش���ابيرو قائ���ال “دارت األي���ام ولم يع���د مقبوال 
ل���دى النخب العالمي���ة أن تخرس وهي تش���هد الجرائم 

اإلسرائيلية المتزايدة في حق الشعب الفلسطيني”.
وتاب���ع موضحا “نحن في لحظة فارقة حيث بدأ مش���اهير 
ف���ي الرياضة والفن ومس���ؤولون سياس���يون س���ابقون 
يصدع���ون بمواقفهم مطالب���ة منهم بس���يادة القانون 

ورفض���ا لألبارتايد واالضطهاد، وإن توقيع خمس���ين من 
رؤس���اء الحكومات والوزراء والمس���ؤولين الس���ابقين من 
أوروب���ا يمهد الطريق لتطبيق القان���ون على كل واحد وال 

استثناءات في هذا إلسرائيل”.
وقبل أيام، أقّر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
إنش���اء لجنة تحقي���ق في انتهاكات "إس���رائيل" لحقوق 

اإلنس���ان باألراض���ي الفلس���طينية، بينما كان���ت ألمانيا 
والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة لهذا اإلجراء.

وأقّر تش���كيل لجنة التحقيق ب�24 صوتا مقابل 9 أصوات 
وامتناع 14 عن التصويت. ورفض القرار كل من النمس���ا 
وبلغاري���ا والكاميرون وتش���يكيا وألمانيا وم���االوي وجزر 

المارشال وبريطانيا وأوروغواي.
 من الهن���د وجزر الباهاما 

ٌّ
بينما امتن���ع عن التصويت كل

والبرازي���ل والدانمارك وفيجي وفرنس���ا وإيطاليا واليابان 
ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.

وأعربت البعثة األميركية في جنيف عن أسفها “بشدة” 
لقرار إنش���اء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إننا “ملتزمون 
بالعم���ل لتهيئ���ة ظروف س���الم دائ���م بين إس���رائيل 
والفلس���طينيين”. وأدان رئي���س وزراء االحتالل بنيامين 
نتنياهو قرار مجلس حقوق اإلنسان، وقال إنه مخٍز ويعبر 

عن هوس المجلس المعادي ل�"إسرائيل". وفق تعبيره.
بينما عّبرت الخارجية الفلس���طينية عن ش���كرها لجميع 
ال���دول الت���ي دعمت قرار فلس���طين، وتل���ك التي قامت 
برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة 
يعينه���ا رئيس مجلس حقوق اإلنس���ان، واس���تهجنت 
مواقف الدول التي لم تدع���م القرار واعتبرتها أقلية غير 

أخالقية.

انتفاضــة دوليــة لنصــرة فلسطيــن وضــربة موجعــة لـ »إسرائيــل«

االستقالل/ وكاالت:
نفى متح���دث إيران���ي الثالثاء تعث���ر المفاوضات 
الرامية إلحياء االتفاق الن���ووي المبرم في 2015 مع 
القوى العالمية وقال إن إي���ران تعتقد أن العراقيل 
التي تقف في س���بيل ذلك الهدف معقدة لكنها ال 

تستعصي على الحل.
وتتفاوض إيران والقوى العالمية الس���ت في فيينا 
منذ أبريل نيس���ان لالتفاق على خط���وات تتخذها 
طهران وواش���نطن فيما يتعلق باألنش���طة النووية 

والعقوبات من أجل استئناف العمل باالتفاق.
ويوم االثني���ن أظهر تقرير أعدت���ه الوكالة الدولية 
للطاق���ة الذرية أن إيران أخفقت في تفس���ير وجود 
آثار اليورانيوم الت���ي عثر عليها في عدة مواقع غير 

معلنة فيما قد يمثل خالفا دبلوماس���يا جديدا ربما 
يعرقل المحادثات.

وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة اإليرانية 
في مؤتمر صحفي بث وقائعه موقع إلكتروني تديره 
الحكومة على اإلنترنت مباش���رة “ال يوجد مأزق في 

محادثات فيينا”.
وأض���اف “المفاوضات بلغت مرحل���ة يتعين فيها 
الب���ت في بض���ع قضايا أساس���ية وه���ذه القضايا 

تستلزم االهتمام المالئم … والوقت«.
ومنذ انس���حب الرئي���س األمريكي الس���ابق دونالد 
ترام���ب من االتف���اق قبل ثالثة أع���وام وأعاد فرض 
العقوب���ات عل���ى إي���ران ب���دأت إيران سلس���لة من 
اإلج���راءات المض���ادة ومنه���ا زي���ادة مخزونها من 

اليورانيوم المخصب بما يفت���ح الباب أمام إمكانية 
صنع قنابل نووية.

وقال ربيعي “من الطبيعي في ضوء التعقيدات التي 
خلقتها عقوبات إدارة ترام���ب العديدة واإلجراءات 
اإليراني���ة … أنه يتعين النظر ف���ي تفاصيل كثيرة 
لكن أيا من هذه العراقيل ال تستعصي على الحل”.

ويوم االثني���ن أيضا أبدى المفاوض النووي اإليراني 
ش���كوكا في أن تكون جولة المحادثات الحالية هي 

األخيرة.
وق���ال الرئيس األمريك���ي جو بايدن إن واش���نطن 
س���تعود لالتفاق إذا اس���تأنفت طهران أوال االلتزام 
بالقي���ود الصارم���ة الت���ي يفرضها عل���ى تخصيب 

اليورانيوم.

إيران: المحادثات النووية ال تواجه مأزقا لكن قضايا صعبة ما زالت قائمة

االستقالل/ وكاالت:
أطلق الحشد الشعبي في العراق أمس الثالثاء عملية تفتيش وتطهير في جبال “نفط 
خانه” بمحافظة ديالى )57 كم ش���رقي بغداد(. وذكرت خلية اإلعالم األمني، في بيان 
أوردته وكالة األنباء العراقية )واع(، أن”اللواء األول في الحشد الشعبي انطلق بعمليات 
تفتي���ش وتطهير في جبال نفط خانه”، مبينًا أن”هندس���ة المي���دان في اللواء ذاته 

تمكنت من معالجة عبوة ناسفة في هذه الجبال”.
وكثفت القوات األمنية والحشد الشعبي في اآلونة األخيرة من عملياتهما في عدد من 

المحافظات العراقية للقضاء على فلول داعش والحفاظ على أمن المواطنين.

االستقالل/ وكاالت:
أكدت وزيرة الخارجية الس����ودانية مريم الص����ادق المهدي أن خالصة مطلب 
بالدها في مفاوضات س����د النهضة اإلثيوب����ي تتمثل في التوصل إلى اتفاق 
ملزم وقانوني بش����أن تعبئة السد وتشغيله، وإلى حل يرضي السودان ومصر 

وإثيوبيا.
جاء ذلك خالل لقائها الجالية الس���ودانية في العاصمة الس���نغالية دكار، ضمن جولة 

أفريقية تقوم بها الوزيرة لشرح موقف بالدها من مفاوضات سد النهضة.
وكان���ت مصر أعلنت رفضه���ا تصريحات رئيس الوزراء اإلثيوبي آب���ي أحمد المتعلقة 
ببناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من إثيوبيا، مشددة على أن هذه المشروعات 

المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور مع دول الجوار.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن تصريح رئيس الوزراء اإلثيوبي 
بهذا الخصوص يكش���ف عن سوء نية أديس أبابا، وتعاملها مع األنهار الدولية كأنها 

أنهار داخلية تخضع لسيادتها.

بغداد: “الحشد الشعبي” يطلق عملية 
تفتيش وتطهير بمحافظة ديالى

الخارجية السودانية تحدد مطالب 
بالدها بشأن سد النهضة اإلثيوبي

الكويت/ االستقالل:
أكد أمير الكويت الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح، يوم 
أمس، أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية 
الكوي���ت األولى. وق���ال الصباح خ���الل لقائه برئيس 
الحكومة الفلس���طينية د. محمد اش���تيه: "س���تبقى 

الكويت الى جانب الشعب الفلسطيني، حتى حصوله 
على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة".

والتقى اشتية، مع أمير الكويت الشيخ نواف أحمد 
الجابر الصباح، في قصر بيان في العاصمة الكويتية، 
وذلك ضمن زيارته الرس���مية ال���ى الكويت وحضر 

اللقاء وزير الخارجي���ة والمغتربين رياض المالكي، 
وسفير فلس���طين لدى الكويت رامي طهبوب، ومن 
الجانب الكويتي رئيس ال���وزراء صباح خالد الحمد 
الصباح، ووزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، 

وعدد من المسؤولين.

أمير الكويت: القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية الكويت األولى
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غزة/ االستقالل:
قال رأفت خليفة مدرب نادي شباب رفح، إن المباراة 
االفتتاحية لفريقه في مرحل���ة إياب دوري الدرجة 
الممتازة، مهمة جدا في مشوار الفريق هذا الموسم.

وأكد خليف���ة أن لقاء الصداقة ف���ي افتتاح اإلياب 
صع���ب للغاية ويتوقف عليه الكثير من األمور في 

مشوار »الزعيم« نحو لقب الدوري.
وأضاف: »الف���وز وحده س���يعطينا دفعة معنوية 
كبيرة نحو الحفاظ على الصدارة الحالية في طريق 

مشوارنا إلحراز اللقب بنهاية الموسم«.
وتابع: »األمور لن تكون سهلة على أي من الفريقين، 
الصداقة س���يكون قويا بعودة محم���د بلح ووجود 

آخرين, وأتمنى أن نحقق النقاط الثالث«.
يش���ار إلى أن شباب رفح لم يخسر سوى مرة واحدة 
فق���ط طوال مجري���ات ال���دور األول, وكان���ت أمام 

الصداقة )2-1(.

خطة الزعيم
وعن انطالق المرحلة القادمة قال خليفة : إنه وضع 

للفريق خطة متكاملة تمهيدا النطالق اإلياب وذلك 
عبر التدريبات شبه اليومية, والمباريات الودية التي 

تم التنسيق لها في الفترة األخيرة.

وأوضح أن بداية اللقاءات الودية س���تكون السبت 
القادم مع شباب الزوايدة, بحيث سيخوض الفريق 
بعدها 4 لق���اءات, بواقع مب���اراة ودية كل يومين, 

لتحقيق أقصى درجات الجهوزية بالنسبة لالعبين.

ال�صباخي رقم �صعب
كشف رأفت خليفة المدير الفني لشباب رفح, عن 
أوضاع العبه »الجديد القديم« س���عيد الس���باخي, 

العائد مؤخرا لصفوف الفريق الرفحي.
وق���ال خليف���ة: »إن الس���باخي رق���م صع���ب 
وفاكه���ة رياضية ال يمكن تكرارها في المالعب 

الفلسطينية«.
وأض���اف: »هو يت���درب معنا في الفت���رة الحالية, 
ومش���اركته في اللقاءات كأساس���ي متوقفة على 

جاهزيته البدنية والفنية وظروف كل مباراة«.
وبّين أن »الزعيم« أغل���ق تماما ملف التعاقدات مع 
الالعبين خاص���ة من دوري الضف���ة المحتلة, كون 
الفريق لديه ف���ي كل مركز أكثر من العب, ما يعزز 

الخيارات المتوفرة لديه.
يش���ار إلى أن ش���باب رفح يتص���در ترتيب دوري 
الدرج���ة الممت���ازة حاليا برصي���د 24 نقطة, بفارق 

نقطتين أمام مالحقه المباشر اتحاد خانيونس.

خليفــة: هــذه المبــاراة األهــم فــي مشــوار الزعيــم نحــو اللقــب

روما/ االستقالل:
كش���ف تقرير صحف���ي إيطالي ، عن اهتم���ام المدير الفني 
البرتغالي جوزيه مورينيو بصفقة كبرى يس���عى لضمها إلى 

فريق روما، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وبحس���ب صحيفة »الجازيت���ا ديلو س���بورت« اإليطالية، فقد 
تواصل البرتغال���ي جوزيه مورينيو، المدي���ر الفني لروما، مع 
حارس مرمى ميالن الس���ابق جيانلويج���ي دوناروما، لمحاولة 

ضمه لصفوف الذئاب.
ورح���ل دوناروما عن ميالن، بعد مفاوضات معقدة انتهت إلى 
طريق مسدود، ليصبح الالعب حرا، ويمكنه االنضمام ألي ناٍد 

مجانا في االنتقاالت الصيفية.
ويس����عى مورينيو إلبرام تعاقدات قوي����ة لروما، تمكنه من 
الظهور بش����كل مميز مع الفريق في الكالتش����يو الموس����م 

المقبل.
وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس يتصدر س���باق التعاقد مع 
دوناروما حتى اآلن، خاصة بعد قرار جيانلويجي بوفون بالرحيل 

هذا الصيف.
جدي���ر بالذكر أن بعض األندية األوروبية الكبرى خارج إيطاليا 
تض���ع الالعب ضم���ن اهتماماتها للموس���م المقب���ل، وفي 

مقدمتها برشلونة وباريس سان جيرمان أيضا.

االستقالل/ وكاالت:
أصبح فياريال ثالث األندية نجاحا في تصنيف االتحاد األوروبي 
لكرة القدم )يويفا( بعد انتهاء موس���م )2020-2021( وتحقيقه 
30 أل���ف نقطة، خلف طرف���ي نهائي دوري األبطال مانشس���تر 

سيتي )35 ألف نقطة( وتشيلسي )33 ألف نقطة(.
وتف���وق فياريال على الفرق اإلس���بانية األخرى حيث حصل ريال 
مدري���د على 26 أل���ف نقطة، يليه برش���لونة ب����20 ألف نقطة، 
وإشبيلية ب�19 ألف نقطة، وأتلتيكو مدريد ولديه 16 ألف نقطة.

كما رفع الفريق اإلسباني الفائز هذا الموسم بالدوري األوروبي 

على حساب مانشستر يونايتد اإلنجليزي، تصنيفه إلى المركز 
ال�����22 في آخر 5 أعوام، والمركز ال�31 خالل آخر 10 أعوام. بينما 
يتقدم ريال مدريد وبرش����لونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية في 
تصنيف الع����ام الماضي عل����ى فياريال ال����ذي يحتل المركز 
الس����ادس في تصنيف العقد األخير خلف هذه الفرق إضافة 
إلى فالنسيا الخامس. وس����يكون فياريال على موعد مع فريق 
إنجليزي آخر على لقب كأس السوبر األوروبي في أغسطس/آب 
المقبل على ملعب )وندسور بارك( في مدينة بلفاست عاصمة 

أيرلندا الشمالية أمام تشيلسي.

مورينيــو يطــارد صفقــة كبــرىفياريال يتفوق على عمالقة الليجا

مدريد/ االستقالل:
كش���ف خوان البورت���ا رئيس نادي برش���لونة، 
موقف الهولندي رونال���د كومان المدير الفني 
للفري���ق، كما تح���دث عن تجدي���د عقد النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خالل المؤتمر 
الصحفي لتقديم المدافع الجديد إريك جارسيا. 
وقال البورتا : "أش���كرك إريك عل���ى المجهود 
واإلرادة التي بذلتها للمجيء إلى برش���لونة. إنه 
يوم مميز للغاي���ة، ومتأكد أنه س���يكون يوًما 

تاريخًيا".
وأضاف: "إريك ش���اب ناضج، ووصل مس���تعًدا 
لمنحنا الفرح، وبالنسبة لبرشلونة هو يوم خاص 
جًدا، لقد استعدنا العبنا السابق وكأنه لم ُيغادر 

أبًدا".
وتابع: "لدينا مطال���ب مرتفعة جًدا، وما يتوجب 

عليك فعله ه���و الفوز، وأجرينا صفقة ناجحة للغاي���ة، وإنه لمن دواعي 
سروري أن تكون هنا مرة أخرى".

وعن تجديد عقد ميس���ي، علق: "نحن نتحدث معه، واألمور تس���ير على 
ما يرام، وحين ننتهي من التدقيق للموقف االقتصادي س���يكون لدينا 

المزيد من البيان���ات، ولكن هذه العملية خططنا لها بالفعل، وأنا مقتنع 
باستمراره".

وزاد: "كم���ا ق���ال أجويرو ، أنه يود اللعب بجانب ميس���ي، أن���ا أريد ذلك 
أيًضا، وإنها ليس���ت مسألة مال من جانب ميسي، فهو ُيظهر الكثير من 

التفاهم".

وأوضح رئيس نادي برشلونة: "ليونيل ميسي كان يريد فريقًا 
تنافس���يًا للغاية للفوز باأللقاب، وه���ا هو، فالتعاقدات التي 

نقوم بها لها عالقة بهذه المفاوضات".
وحول مس���تقبل كوم���ان، أجاب: "نحن في فت���رة تفكير وال 
يمكنني قول كل األش���ياء، وأش���عر براحة كبيرة مع كومان، 
ونتيج���ة ه���ذه المحادثات س���تقودنا إلى الح���ل األفضل 

لبرشلونة، وأرى أنه أقرب للبقاء".
وواص���ل: "قلت س���ابقا إن عهد اإلخفاق���ات دون عواقب قد 
انتهى، ويجب إجراء تجديد عمي���ق ونحن نعمل على ذلك، 
وس���يكون هناك المزيد من الصفقات، وبالتأكيد س���يكون 

هناك أخبار األسبوع المقبل".
واستكمل: "نحن نجلب العبين رفيعي المستوى، وراٍض جدًا 
عن الفريق الذي لدينا، وستستمر التعاقدات وعلينا أن نعمل 
بجد، فإريك جارسيا فكر في العودة لبرشلونة، وهناك العبون 
آخرون متحمس���ون للغاية للعب هنا، وبدأنا في التأثير على 

الالعبين".
وأتم البورتا: "رحيل العبين؟ يتم التخطيط لكل ش���يء، وسيكون هناك 
أخبار، فإذا تعاقدنا مع العبين يجب أن يرحل آخرون، حيث يتعين موازنة 

الفريق، وسترون القرارات".

البورتــا: جارسيــا صفقــة ناجحــة.. وهــذا موقــف كومــان وميــسي



األربعاء  21 شوال  1442 هــ  2 يونيو  2021 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / عبد الله يس���ري رمضان 
ابوعرمان���ه عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  804715753(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / انوار حم���اده كليب زعرب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )403712896( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / عب���د القادرمحمد على 
ابو عمش���ه عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  801285933(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / فريدة صبحي ماضي ماضي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )955837661( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / فاطمه محمود محمد الشاعر 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802958090( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / س���وزان أحمد عبداللطيف 
البلبيس���ي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )800405920(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد رباح صالح كساب عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )800596686( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / علي عريف علي عرفات عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )803123058( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد رأفت موس���ى حسين 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )931538128( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

ويش���ار ان هذه المرة ال�188 على التوالي 
الت���ي يتم فيها هدم مس���اكن العراقيب 
ف���ي  والتهجي���ر  االقت���اع  المه���ددة 
التي تهدم  الس���ابعة  المرة  النقب، وهي 
س���لطات االحتال خيام أهالي العراقيب 
من���ذ مطلع الع���ام الج���اري 2021 ولغاية 

اليوم.
جدير ذك���ره ان���ه يعيد األهال���ي نصب 
خيامهم من جدي���د في كل مرة والمكونة 
من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم 
م���ن الحر الش���ديد ف���ي الصي���ف والبرد 

القارس في الشتاء.
كما هدمت ق���وات االحت���ال، يوم أمس، 
مس���كنًا وعريش���تين في بلدة الس���موع 

جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتال 
هدمت مس���كًنا وعريشتين لألغنام تعود 
للمواطن إس���ماعيل أبو ع���واد في منطقة 

"مكتل مسلم" جنوبي البلدة.
وكان مس���توطنون ش���رعوا ي���وم أم���س، 
بتجريف أراضي المواطنين في منطقة "أم 

الخوص" بمسافر يطا جنوبي الخليل.
وجرف����ت آليات االحتال اإلس����رائيلي، يوم 
أمس، أراضي بالقرب من حاجز زعترة جنوب 

نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مس���ئول ملف االس���تيطان ش���مال 
الضفة غس���ان دغلس: إن آليات االحتال 
نفذت أعم���ال تجريف ف���ي أراضي قرية 
يتما بالقرب من حاجز زعترة، في إطار شق 
طريق التفافي ح���وارة، الذي التهم مئات 

الدونمات.

ويش���ق االحتال طريقين اس���تيطانيين 
األول يس���مى "التفاف���ي ح���وارة" جنوبي 
نابلس، ويهدف إل���ى االلتفاف على بلدة 
ح���وارة وعدم الدخ���ول إلى وس���طها عبر 
الش���ارع رقم 60 حيث يجرى شق الطريق 
إلى الش���رق م���ن البلدة، والتي س���تصل 
مس���توطنات "ظه���ر الجب���ل" المحيط���ة 
بنابلس مع مستوطنات سلفيت وطولكرم 

وقلقيلية.
في حين يجرى أيضًا شق طريق "التفافي 
الع���روب" جنوب���ي الضف���ة الغربية الذي 
يهدف أيض���ا إلى االلتف���اف على مخيم 
العروب وتجنب الدخ���ول في المخيم عبر 

امتداد الشارع رقم 60.
يذك���ر أن االحت���ال بدأ بتنفيذ سياس���ة 
الط���رق االلتفافي���ة م���ع التوقي���ع عل���ى 
اتفاقيات أوس���لو حتى يومن���ا هذا، التي 
المس���توطنات ببعضها  ربط  إلى  تهدف 
وتجنب الدخول إلى مراكز المدن من خال 

مصادرة اآلالف من الدونمات الزراعية.
ويعد حاجز زعترة م���ن أكثر الحواجز على 
مستوى الضفة الغربية من حيث التشديد 
واألثار على المواطنين فهو يقطع تواصل 
ش���مال الضفة عن جنوبه���ا، ويحول دون 
التنق���ل ويعط���ل في الغالب س���ير حياة 
الس���كان، وال س���يما الموظفي���ن وطلب���ة 

الجامعات.
وش���هد حاج���ز زعت���رة ف���ي العديد من 
العمليات أبرزها عملي���ة إطاق النار التي 
ادت الى مقتل مس���توطن واصابة اثنين 
من المس���توطنين على يد المقاوم االسير 

منتصر الشلبي.
وانطلق���ت في الضف���ة الغربي���ة دعوات 
لجعل الجمع���ة القادمة ي���وم غضب في 
مدن الضفة، والخروج بمس���يرات حاشدة 
في جميع نق���اط التم���اس، وقطع الطرق 
االلتفافية والتصعيد ضد المس���توطنين 
الذين يعمل���ون على فرض األم���ر الواقع 

برعاية حكومة االحتال.
وفي الس���ياق ذاته شرع مستوطنون يوم 
أمس، بأعمال تجريٍف ألراضي المواطنين 

في مسافر يطا جنوبي بالخليل.
وأفاد منس���ق لجنة حماي���ة وصمود جبال 
جنوب الخليل ومس���افر يطا فؤاد العمور، 
بأن مستوطني مستوطنة "يعقوب طاليا" 
بصحب���ة آليات الحف���ر، اقتحم���وا أراضي 
المواطنين في منطقة "أم الخوص" القريبة 
من تجم���ع مغاي���ر العبيد بمس���افر يطا، 

وشرعوا بتجريفها لتوسيع المستوطنة.
ودعت اللجنة أصح���اب األراضي واألهالي 
إلى التجم���ع لصد اعتداء المس���توطنين 

ومحاوالتهم لمصادرة األراضي.
وكان���ت قوات االحتال ص���ادرت اإلثنين، 
مس���كنين من الصفيح وخيمتين وكرفانًا 
زراعي���ًا ف���ي مس���افر يط���ا، بحج���ة عدم 

الترخيص.
وفي بلدة س���لوان جنوب المسجد االقصى 
المس���توطنين  عش���رات  نظم  المب���ارك، 
المتطرفين، يوم أمس، مسيرة استفزازية 
انطلقت نح���و حي بطن اله���وى، المهدد 
باالس���تياء عليه واخاء 86 منزال وأس���رة 

مقدسية فيه.

وقالت مصادر محلية:" إن المس���توطنين 
انطلقوا في مس���يرة اس���تفزازية من حارة 
مراغ���ة باتجاه حي بط���ن الهوى الماصق 
للح���ارة، أوقفوا خالها ع���ددا من مركبات 
المواطنين من أبناء الحي وخلقوا حالة من 

الفوضى في المكان".
وأضاف���ت المص���ادر:" أن المس���توطنين 
رفعوا الفتات عنصرية ضد الفلسطينيين 
وتنفيذ  وترحيله���م  بطرده���م  تطال���ب 
عمليات اإلحال واإلخاء القسري، في ظل 

تواجد قوات االحتال".
يش���ار أن المس���يرة دعت له���ا جمعيات 
محاول���ة  ف���ي  متطرف���ة"  "اس���تيطانية 
لمواجه���ة اعتصام���ات أهال���ي س���لوان 

اليومية داخل خيمة بطن الهوى.
إلى ذلك اقتحم عش���رات المس���توطنين، 
ي���وم أم���س، باح���ات المس���جد األقصى 
المب���ارك، وأدوا طقوس���ا تلمودي���ة تحت 

حماية مشددة من قوات االحتال.
وأفادت مصادر مقدسية أن 52 مستوطنًا 
اقتحم���وا باح���ات المس���جد األقصى في 
الفترة الصباحية من االقتحامات اليومية.

اقتحام���ات  أن  إل���ى  المص���ادر  ولفت���ت 
المس���توطنين انطلق���ت عب���ر مجموعات 
من جهة ب���اب المغاربة، ونف���ذوا جوالت 
اس���تفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من 

باب السلسلة.
وأوضح���ت المص���ادر أن ق���وات االحتال 
المس���توطنين،  اقتحامات  أمنت  الخاصة 
وس���ط انتش���ار مكثف لعناصرها داخل 
باح���ات المس���جد وعل���ى أبواب���ه والطرق 

ل���ه. وتواصل ق���وات االحتال  المؤدي���ة 
في  المش���ددة  العس���كرية  تعزيزاته���ا 
لتأمين  القديمة  المسجد األقصى والبلدة 

اقتحامات المستوطنين للمسجد.
وتفرض ق���وات االحتال إج���راءات أمنية 
مشددة على المقدسيين وأهالي الداخل، 
فيما تنتش���ر قوات االحتال في ساحات 
المسجد األقصى، وفي طرقاته خاصة على 

طول مسار االقتحامات.
واس���تأنفت المجموع���ات االس���تيطانية 
الماضي بعد  األس���بوع  اقتحاماتها مطلع 
قراب���ة 3 أس���ابيع من وق���ف االقتحامات 
عقب مواجه���ات 28 رمضان وما تاها من 
التي  الش���عبية  للمقاومة، واالنتفاضة  رد 

شهدتها فلسطين التاريخية.
وقررت حكومة االحتال منع المستوطنين 
من اقتحام المس���جد قبل 3 أس���ابيع، بعد 
تص���دي المرابطين القتحام ضخم في 28 
من شهر رمضان الماضي، ونصرة المقاومة 

في غزة للقدس والمسجد األقصى.
وتأت���ي ه���ذه االقتحامات بدع���وات من 
جماع���ات المعبد المتطرف���ة، والتي تضع 
كل ثقلها لفرض االقتحامات بشكل أوسع 
والمضي في خطة تقسيم األقصى زمانيا 

ومكانيا.
في المقابل، تتواصل الدعوات المقدسية 
لاحتش���اد والزحف والرباط في المس���جد 
األقص���ى في كاف���ة األوق���ات وطيلة أيام 
األس���بوع، لحمايته من مخططات االحتال 
وص���د اقتحام���ات المتطرفين، وإفش���ال 

المخططات االستيطانية والتهويدية.

خانيونس/ االستقال:
قال حسام أبو سعدة مدير مديرية زراعة خانيونس جنوب قطاع غزة، الثاثاء، أن القطاع الزراعي 
تضرر بشكل كبير خال العدوان األخير، وأن التقديرات األولية للخسائر بلغت 200 مليون دوالر.

وبين أبو س����عدة في تصريح له، أن األضرار تمثلت في الخط����وط الناقلة للمياه، وتدمير مئات 
الدونمات ألش����جار الفاكهة ومئات محاصيل الخضار، والدفيئ����ات الزراعية، وتدمير الخزانات 

العلوية التي تروي األراضي الزراعية والمشاتل.
ولفت إلى أنه تم تدمير عشرات مزارع الدجاج والماشية ونفوق مليون دجاجة خال العدوان.

وق����ال “المزارعون خال العدوان خاطروا بحياتهم للوصول إل����ى مزارعهم، وعدد منهم ارتقوا 
ش����هداء أثناء محاوالتهم الوصول إلى مزارعهم، وقد تعرض����ت ممتلكاتهم الزراعية لقصف 

مكثف”.
وأش����ار إلى أنه بعد العدوان تم تشكيل لجان في كل مناطق قطاع غزة لمتابعة وتوثيق أضرار 
المزارعين، وجرائم االحتال بحقهم لرصدها، مش����يًرا إل����ى أن الوزارة تعمل على تعزيز صمود 

المزارعين.

غزة / االستقال:
دعت كتائب الش����هيد عز الدين القسام، 
الجن����اح العس����كري لحرك����ة )حم����اس(، 
ي����وم امس، إل����ى التبّرع لدع����م المقاومة 
الفلس����طينية عق����ب معرك����ة »س����يف 

القدس«.
وقالت الكتائب، ف����ي تصريح مقتضب : 
»وجاهدوا بأموالكْم وأنفسكْم في سبيل 
الل����ه ذلكْم خْيٌر لك����ْم إن كنتْم تعلمون« 

]التوبة:41[.
وأضافت »احجز لنفس����ك سهمًا في دعم 
المقاومة م����ن خال رابط التب����رع بعملة 

..fund.alqassam.ps »البتكوين
ويأت����ي إعان القس����ام عق����ب قيادتها 
معركة »س����يف الق����دس« والتي حققت 
فيها المقاومة إنجازا كبيرا ظهر من خال 

عملياتها المختلفة وفي مقدمتها قصف 
العمق اإلس����رائيلي بالصواريخ المصنعة 

محليا.
وكان����ت مصادر أمنية إس����رائيلية عبرت 
عن قلقها البالغ م����ن لجوء حركة حماس 
العملة  الس����تخدام  العسكري  وجناحها 
االلكتروني����ة »بيتكوي����ن« لصالح تمويل 

نشاطاتها وعملياتها.
وذك����رت صحيفة »يديع����وت أحرونوت« 
العبرية أن األمن اإلس����رائيلي ينظر بريبة 
وقلق م����ن قرار الجناح العس����كري التابع 
لحم����اس كتائب القس����ام بتغيير الخط 
المال����ي التاب����ع له إلى التعام����ل بالعملة 

االلكترونية، واصفًا القرار باالستراتيجي.
وأوضحت أن الحركة تدير منذ تأسيسها 
صراع أدمغة مع االستخبارات اإلسرائيلي 

في محاولة إلخفاء خطوطها المالية، حيث 
يدور الحديث عن خط����وط مالية معقدة 
وتمت����د حول العالم من خال اس����تخدام 

بنوك مختلفة وصرافين ورسل.
وفي فبراي����ر، بدأت كتائب القس����ام في 
اس����تخدام العملة االلكترونية لتمويلها 

ودعوت للتبرع عبر هذه العملة.
واعتبرت الصحيفة أن هذا األمر يش����كل 
تحديا ألجهزة األمن اإلسرائيلي، مشيرة 
أن لج����وء القس����ام لذلك بس����بب وجود 
صعوبة كبيرة في ماحقة هكذا عمليات 

مالية.
ورأت أن الس����بب الرئيسي يكمن في نية 
حماس إحداث تغيير في أساليب عملها 
بهدف تضليل المخاب����رات الصهيونية 

والعالمية حول الخط المالي للكتائب.

زراعة خانيونس: الخسائر األولية كتائب القسام تدعو لدعم المقاومة عبر »بيتكوين«
للعدوان 200 مليون دوالر

االحتالل يهدم ..
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االستقالل/ وكاالت:
نفق أكثر من 20 حصانًا بس���بب الجوع في شهر واحد في المنتجع 
الس���احلي األكثر شعبية في بنغالديش، على ما شكا أصحابه الذين 
يعانون تراجع النشاط السياحي بفعل ظروف جائحة »كوفيد -19«، 

ويجدون صعوبة في إعالة أسرهم وتوفير الطعام لها.
وقالت الناطقة باسم جمعية مالكي الخيول في كوكس بازار لوكالة 
الصحافة الفرنسية فريدة بيغوم، »منذ اللحظة التي بدأ فيها تفّشي 

فيروس كورونا، تراجع إقبال السياح... فجأة ثم توقف كليًا«.
عل���ى غرار منطقة جنوب آس���يا بأكملها، تواج���ه بنغالديش موجة 
جديدة من فيروس كورونا لها عواقب س���لبية على نظامها الصحي، 
وس���كانها البالغ عددهم 168 مليونًا يخضعون للحجر العام منذ 14 
أبريل، مما أدى إلى إقفال المكاتب واألس���واق وتوقف وسائل النقل 

العام.
وبلغ عدد المصابين في بنغالديش نحو 800 ألف منذ بداية الجائحة، 
توف���ي منهم أكثر م���ن 12300. وكما هي الحال ف���ي أي مكان آخر، 
يعتقد الخب���راء أن األرقام الحقيقية من المحتمل أن تكون أعلى من 

ذلك بكثير.

نفوق خيول بنغالديش 
جوعًا بسبب آثار الجائحة!

) APA images (   مواطنون يلهون على �شاطئ بحر مدينة غزة

االستقالل/ وكاالت:
لم يضيع تاجر مخدرات ش���اب الفرص���ة، التي منحه إياها 
قاٍض في مدينة ميتش���غان األمريكية ف���ي العام 2005، 
بإعفائه من عقوبة السجن لمدة طويلة، حتى إنه تحول إلى 
مح���ام وتم تعيينه مؤخرًا من قبل نفس القاضي الذي برأه 

في الماضي.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست في 26 مايو المنصرم أن 
الشاب إدوارد مارتيل ترك المدرسة في سن السابعة عشرة 
وغ���ادر منزل العائلة قبل أن ينخرط ف���ي تجارة المخدرات 

ويتم القبض عليه في العام 2005.
ظهر مارتيل ألول مرة في قاعة محكمة القاضي بروس مورو، 
وبداًل من أن ينزل القاضي به حكمًا قاس���يًا بالسجن، عرض 

عليه فرصة ثانية لتغيير سلوكه.
وبعد ثالث س���نوات قضاها مارتيل تحت مراقبة الشرطة، 
عاد إلى المحكمة مجددًا ولكن هذه المرة ليس كمتهم بل 

كمحام.
ق���ال القاضي مورو: "أس���تطيع أن أتخي���ل أن إدوارد، الذي 
كان مطاردًا من قبل الش���رطة لم يكن يظن أبدًا أن العدالة 
ستكون خالصه. لقد فهم أن لدي إيمانًا قويًا بأنه يمكن أن 

يكون الشخص الذي يريده في الحياة".
بعد فترة المراقبة، تخرج التاجر الس���ابق من كلية القانون 
في ديترويت قب���ل أن يعمل كاتبًا عينت���ه المحكمة في 
واشنطن العاصمة. ثم قام القاضي مورو بضمانه وقدم له 

الحماية ليتم قبوله كمحام في محكمته.

االستقالل/ وكاالت:
قائم���ة طعام ل���وران فييه ال تناس���ب أصح���اب القلوب 
الضعيفة، لكنها ربما تش���ير إلى مس���تقبل توفير الغذاء 
لس���كان العال���م الذين تزي���د أعدادهم باط���راد.. تحتوي 
القائمة على سلطة روبيان مع دود القبابي )الدود األصفر(، 
والحش���رات المقرمشة المقدمة فوق طبقة من الخضروات، 

والجنادب المغطاة بالشوكوالتة.
وحظيت أطباق فييه المنمقة بإشارات إعجاب وهمهمات 
تلذذ من زبائنه المغامرين في شرفة مطعمه التي تغمرها 

شمس باريس.
وق���ال الطاهي الفرنس���ي وهو يعد طبقا م���ن المعكرونة 
المصنوعة من دقيق )طحين( دود القبابي والبطاطا الحلوة 

ويرقات الحش���رات المقلية »هذا هو الطبق المثالي للذين 
يجرب���ون هذه األصناف للم���رة األولى... ب���ه طعوم مثيرة 
لالهتمام حقيقة«. مش���يرا إلى أن قلة فقط قد ال يعجبها 

هذا الطبق.
واعتبرت هيئة س���المة األغذية األوروبية في يناير كانون 
الثاني دود القبابي صالحا لالس���تهالك اآلدمي وأقرت في 
مايو )أيار( بيعه في األس���واق. وأقرت الهيئة اس���تخدام 
أكث���ر من 12 منتجًا غذائيًا مصنوعًا من الحش���رات ومنها 

الصراصير والجراد.
ويمكن أن يوفر دود القبابي والحشرات بشكل عام مصدرًا 
مستدامًا للغذاء في المستقبل يسبب القليل من انبعاثات 

الكربون.

قاٍض رحيم يعفو عن تاجر مخدرات.. 
نه محاميًا بعد 16 سنة! وُيعيِّ

مطعــم فرنســي يقــدم 
طعــام المستقبــل.. الحشــرات!

االستقالل/ وكاالت:
أعلن����ت وزيرة الخارجي����ة البلجيكية صوف����ي فيلميس إنهاء 
مهام سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية، بيتر ليسكوهير، في 
أعقاب صفع زوجته عاملة في متجر لبيع المالبس في العاصمة 

سيئول.
وذكرت وسائل اإلعالم في أبريل أن زوجة الدبلوماسي السيدة، 
شيانغ شيويه تشيو، جربت قطعتين في متجر لبيع المالبس 

في س����يئول قبل الخ����روج. ركضت موظفة وراءه����ا على الفور 
لالس����تعالم عن قطعة كانت ترتديها، والتي ُيزعم أنها أدت 

إلى المشاجرة.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي انتشرت على اإلنترنت، 
المرأة وهي تس����حب ذراع موظفة وتلكمها في رأسها، قبل أن 

تصفع موظفة أخرى جاءت إلنقاذها.
وس����بق وأن أعرب السفير بيتر ليسكوهير عن »أسفه الخالص 

للحادثة المتعلقة بزوجته« وقّدم »اعتذاراته باس����مها«. وقال 
»مهما كانت الظروف، الطريقة التي تصّرفت بها غير مقبولة«.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية البلجيكية نشر على صفحة 
فيسبوك لس����فارة بلجيكا في سيئول أول أمس االثنين، قالت 
وزيرة الخارجية البلجيكي����ة صوفي فيلميس »إنه من مصلحة 
العالق����ات الثنائية بين بلجيكا وكوري����ا الجنوبية إنهاء مهام 

عمل السفير بيتر ليسكوهير هذا الصيف«.

االستقالل/ وكاالت:
ردت عصابة خاليسكو المش���هورة بالعنف على شعار الشرطة 
الجديد في المكس���يك "العناق ال الرص���اص" بنهج خاص بها، 
حيث قامت بخطف العديد م���ن أفراد القوات الخاصة في والية 
غواناخواتو، وعذبتهم للحصول على أس���ماء وعناوين زمالئهم، 
وتقوم اآلن بمطاردة وقتل عناصر الشرطة في منازلهم، وفي أيام 

عطالتهم، وأمام عائالتهم.
هذا النوع م���ن الهجوم المباش���ر على ضباط الش���رطة نادًرا ما 
ُيشاهد خارج المكس���يك، وهي من أكثر الدول التي تعاني من 

عنف العصابات في أميركا الوسطى.
كما تش���كل هذه العصاب���ات التحدي األبرز لسياس���ة الرئيس 
أندريس مانويل لوبيز أوب���رادور، المتمثلة في رفض أي تعامل 

عنيف أو خارج القانون ضد هذه العصابات.
لكن العصابة أعلنت بالفعل الحرب على الحكومة، بهدف القضاء 
على قوة الدولة المعروفة باس���م "المجموع���ة التكتيكية" التي 

تتهمها العصابة بمعاملة أعضائها معاملة قاسية.
وكتب على الفتة علقتها العصابة عل���ى أحد المباني في والية 
غواناخواتو في مايو: "إذا كنتم تريدون الحرب، سنشن حرًبا. لقد 
أوضحن���ا بالفعل أننا نعرف أماكنكم. نح���ن قادمون من أجلكم 
جميًع���ا". وكتب على الفتة أخرى: "مقاب���ل كل فرد من عصابتنا 
تعتقلونه سيقتل اثنان من قوتكم التكتيكية، أينما كانوا، في 

منازلهم، أو في سيارات الدوريات الخاصة بهم".

عصابات تطارد إنهــاء مهــام سفيــر بسبــب عدائيــة زوجتــه!
الشرطة بالمكسيك!

االستقالل/ وكاالت:
المرق يصفه البعض بالذهب الس���ائل، واس���تعماله في الطب الصيني يعود إلى 2500 عام، كما أنه 
أساس عدد من األطباق في المطبخ الشرقي، وترياق نزالت البرد لدى األسر اآلسيوية، وإكسير يستمتع 
بتناوله كافة أفراد العائلة. وذكر موقع »إن بي سي كونيكتيكت«، أن عام 2019، تخطى سوق المرق حاجز 
2.6 مليار دوالر في الواليات المتحدة، ويتوقع أن يش���هد المزيد من النمو في األعوام القليلة المقبلة. 
فالطبق الذي يتم التسويق له كبديل صحي، ويعشقه المشاهير، من أمثال كايلي جينر، ومتبعي أنظمة 
الحميات المختلفة، يحضر على ش���كل أكواب محمولة، متواف���رة مقابل 5 إلى 12 دوالرًا. وتتباهى هذه 
المنتجات باحتوائها على الكوالجين المستخرج من أجزاء الحيوانات، كأرجل الدجاج والكوارع والرقبة. إال 
أن التقدي���م ليس التحدي الوحيد في المرق التجاري، نظرًا لوجود بعض عوامل التنكيه، التي يعتبرها 

البعض ضارة، تطرح سؤااًل عن الجهات التي ُيسمح لها بالفعل تحضير هذا النوع من األطعمة.

االستقالل/ وكاالت:
عايد رائد الفضاء الفرنسي توماس بيكيه والدته واألمهات جميعًا في عيد األم، بصورة لمدينة 

الفيوم المصرية، التي تظهر من الفضاء على شكل قلب.
وقال بيكيه على حسابه في »تويتر«: »ليس هناك عيد الحب خالل المهمة »ألفا«، لكنه عيد األم 
اليوم في فرنسا »وبلدان أخرى«، ووالدتي تلقت رسالة شخصية، لكني أهدي هذه الواحة على 

شكل قلب لجميع األمهات في العالم«.
واختار بيكيه صورة لمحافظة الفيوم التي تزينها الخضرة على شكل قلب بمحاذاة وادي النيل.

واشتهر بيكيه »43 عاما« بحبه لمصر والتغريد حولها أكثر من مرة. وكان قد خاض رحلته األولى 
ف���ي نوفمبر 2016 وعاد إل���ى األرض في 2017 بعد أن أمضى 197 يومًا في المحطة الفضائية 

على متن المركبة الفضائية كرو دراغون التابعة لسبيس إكس.

2.6 مليار دوالر تجارة 
أمريكا من »المرق«!

رائد فضاء فرنسي يعايد والدته 
بصورة قلب مدينة الفيوم


