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غزة/ االستقالل:   
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، الخميس، أن أهم 
نتائج معركة »س���يف القدس« هي اإلطاحة برئيس حكومة 
االحتالل بنيامين نتنياهو والفش���ل السياس���ي والعسكري 

الذي سيودي به في السجون »اإلسرائيلية«.
وقال المدلل في تصريحات صحفية مساء أمس، إن »نتنياهو 
بكامل قوته لم يستطع أن يدخل غزة سنتمتر واحد )..( رأينا 

جيش االحتالل بكامل قوت���ه وإمكانياته خارج نطاق القطاع 
نحو 4-5 كيلو متر«.

وأوض���ح أن ما حدث مع نتنياهو بع���د هزيمته أمام المقاومة 
الفلسطينية بمعركة »سيف القدس« هو النتيجة الطبيعية 
ل���ه وكل قادة االحتالل كما جرى من قب���ل مع موفاز وأولمرت 
وليبرمان وباراك وغيرهم، مس���تطردا: »كلهم حينما واجهوا 

مقاومتنا خرجوا من الحياة السياسية«.

المدلل: »سيف القدس« أطاحت بنتنياهو وال 
نراهن على أي حكومة صهيونية قادمة

غزة- الضفة الغربية/ االستقالل:
استشهد شاب وامرأة بمدينة غزة أمس، متأثرين 
بجروحهما خالل العدوان األخير على القطاع، فيما 
أصي���ب عدد م���ن المواطنين واعتق���ل آخرين في 

اعت���داءات لالحتالل بمناطق متفرق���ة من الضفة 
الغربية المحتلة، بينما اقتحم عشرات المستوطنين 
بقيادة المتطرف "يهودا غليك" باحات المس���جد 
األقصى المبارك بحماية من ش���رطة االحتالل. فقد 

استش���هدت المواطنة ديانا أبو العوف )اليازجي( 
مس���اء أم���س، متأث���رة بإصابتها خ���الل العدوان 

"اإلس���رائيلي" على قطاع غزة. وأفاد 
مراسلنا، بأن المواطنة اليازجي كانت 

المتطرف »غليك« يقود اقتحامات المستوطنين لـ»األقصى«
استشهاد شاب وامرأة متأثرين بجروحهما بغزة 

وإصابات واعتقاالت في اعتداءات لالحتالل بالضفة 

اإلبعاد عن األقصى.. سياسة 
»إسرائيلية« لتعزيز الوجود االستيطاني

د. الهندي يدعو إلعادة بناء منظمة التحرير 
ويحذر من محاوالت سرقة نصر »سيف القدس«

بيروت/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ومسؤول دائرتها 
السياس���ية الدكتور محمد الهندي، أن وفد حركة الجهاد اإلس���المي س���يذهب إلى 
القاهرة األس���بوع المقبل، بقلٍب مفتوح، داعيًا للحديث هنالك فقط عن بناء المرجعية 

القدس المحتلة- غزة/ خالد اشتيوي:
صّعدت ش���رطة االحتالل مؤخًرا م���ن حملة اإلبعادات عن المس���جد األقصى 
والبلدة القديمة، حيث أصدرت عش���رات قرارات اإلبعاد بش���كل جماعي بحق 
مقدس���يين ومقدس���يات وحراس وموظفي���ن في دائرة األوقاف اإلس���المية 

الشيخ عزام: »سيف القدس« أعادت 
الحيوية للقضية الفلسطينية

الصليب األحمر مستعد للوساطة 
»المحايدة« بصفقة تبادل األسرى

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي الشيخ 
نافذ عزام، إن معركة س���يف القدس أع���ادت الحيوية للقضية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أبدت اللجنة الدولية للصليب األحمر، اس���تعدادها للوساطة »المحايدة« 
بين الفلسطينيين و«اإلس���رائيليين«، إلجراء تبادٍل لألسرى. وقال مدير 

رام الله/ االستقالل:
شرع األسيران عمر شامي الشامي )18 عاًما(، ويوسف عماد عامر 
)28 عاًما( من مخيم جنين، أمس الخميس، اإلضراب عن الطعام 

أسيران من مخيم جنين يضربان عن 
الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري

 »GRM« غزة: مؤتمر يطالب إلغاء آلية
وتشكيل جسم وطني يتولى إعادة اإلعمار

غزة/ االستقالل:
طالب مؤتمرون مختص���ون في قطاع غزة، الخميس، بضرورة 
االتفاق على تشكيل جس���م وطني من كفاءات ومختصين 

قيادي بحماس لـ »االستقالل«: وقف إطالق النار 
معّرض لالنهيار على وقع انتهاكات االحتالل

وفاتان و٢٩٧ إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

غزة/ قاسم األغا: 
قال عض����و المكتب السياس����ي لحركة المقاومة اإلس����المية 
)حماس( د. س����هيل الهندي، إن اّتفاق وقف إطالق النار بين 

فصائل المقاومة في قطاع غزة واالحتالل »اإلسرائيلي«، يخضع 
لالختبار، وهو مع����ّرض لالنهيار في أّية لحظة، 
على وقع انتهاكات األخير المتواصلة بالمسجد 

مستوطنون يقتحمون المقامات 
اإلسالمية في كفل حارس شمال سلفيت

سلفيت/ االستقالل:
اقتحم مئات المستوطنين، الخميس، المقامات اإلسالمية في بلدة كفل حارس شمال 

س����لفيت. وأفادت مصادر محلية، بأن المس����توطنين اقتحموا البلدة 
تحت حماية جنود االحتالل اإلس����رائيلي، وقاموا بتدنيس المقامات 

»حرائر اجلهاد« 
تدعو لإ�سناد عائلة 

الأ�سري القائد
 خ�سر عدنان

02 0605
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رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و297 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، خالل 24 ساعة الماضية.
وقال���ت الوزيرة في التقري���ر اليومي الخاص ب�"كورونا" وصل "االس���تقالل"، "إن 
نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة 

اإلصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات".
وأش���ارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي " جنين 14، 
نابلس 9، طوباس 1، قلقيلية 1، بيت لحم 4، طولكرم 2، الخليل 6، س���لفيت 0، 

ضواحي القدس 0، رام الله والبيرة 0، أريحا واألغوار 0"، قطاع غزة 260".
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: "جنين 16، 
نابلس 17، طوباس 1، قلقيلية 3، بيت لحم 3، طولكرم 14، الخليل 15، سلفيت 

0، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 9، أريحا واألغوار 1"، قطاع غزة 150.
فيما أشارت إلى أن حالتي الوفاة بالفايروس سجلتا في مدينة نابلس.

ولفت���ت وزيرة الصحة إل���ى وجود 22 مريضًا في غرف العناي���ة المكثفة، بينهم 3 
مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في 
المستشفيات في الضفة الغربية 53 مريضًا. وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا 
الطعوم���ات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة 359,349 بينهم 231,138 تلقوا الجرعتين من اللقاح، وفق الوزيرة كيلة.

سلفيت/ االستقالل:
اقتح����م مئ����ات المس����توطنين، الخمي����س، المقامات 

اإلسالمية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت.
وأف����ادت مصادر محلي����ة، بأن المس����توطنين اقتحموا 
البلدة تحت حماية جنود االحتالل اإلس����رائيلي، وقاموا 
بتدنيس المقامات اإلسالمية عبر أداء صلوات تلمودية، 

والرقص والغناء في شوارع البلدة.

وكانت قوات االحتالل كثفت من تواجدها وتشديداتها 
العس����كرية على المدخل الرئيسي للبلدة، قبل اقتحام 

المستوطنين، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء.
إلى ذلك، أضرم مس����توطنون النار، الخميس، بأش����جار 
زيتون في منطقة جبل العالم في بلدة نعلين ش����مال 

غرب رام الله.
وقال المواطن محمود س����رور إن مستوطنين اقتحموا 

المنطقة وأضرموا النار في نحو 50 ش����جرة زيتون، فيما 
أطلقت قوات االحتالل الرصاص صوب المواطنين الذين 
حاولوا الوصول إلى المكان إلطفائها، ومنعت وصولهم 

للمكان، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوفهم.
وتع����ود ملكي����ة األرض الت����ي أحرقت فيها األش����جار 
للمواطني����ن محمود وأحمد ومحم����د أنس عبد الحفيظ 

سرور وعبد صالح سرور.

االستقالل/ وكاالت:
أرس���ل ن���واب جمهوري���ون وديمقراطيون ف���ي مجلس 
الش���يوخ األمريكي، رس���الة إلدارة الرئيس األمريكي جو 
بايدن بضرورة تزويد   »إس���رائيل« بالمزيد من الصواريخ 
االعتراضي���ة ضم���ن منظومة القب���ة الحديدي���ة، وذلك 
اس���تباًقا للقاء وزير الدفاع األميركي لويد أوستن بنظيره 

»اإلسرائيلي«. 

وذكر المش���رعون في رس���التهم، أن الوالي���ات المتحدة 
قدمت في 2014 مس���اعدات طارئة إلى »إسرائيل« بلغت 
قيمته���ا 225 ملي���ون دوالر، وأن مذك���رة التفاهم التي 
وق���ع عليها البلدان في الع���ام 2016 تنص على احتمال 
الموافقة على مس���اعدات عس���كرية إضافي���ة في حال 

حصول مواجهات مسلحة بارزة.
كما حذروا من خطر نفاد مخزون »إسرائيل« من الصواريخ 

االعتراضية في حال أطلقت المقاومة الفلسطينية المزيد 
من الصواري���خ، مؤكدين على ض���رورة أن تقدم الواليات 

المتحدة المساعدة ل� »إسرائيل« في حال طلبت ذلك.
يذك���ر أن الواليات المتحدة تتعه���د بتقديم 3.8 مليار 
دوالر كمس���اعدات سنوية ل� »إس���رائيل« وذلك بموجب 
مذكرة التفاهم الحالية مع الواليات المتحدة، بما في ذلك 

500 مليون دوالر سنوًيا للدفاع الصاروخي.

وحول لق���اءات الفصائل الوطنية المرتقبة 
بالقاهرة، ضم���ن الجهود المصرية المعلنة 
ح  لترتيب البيت الداخلي الفلس���طيني، رجَّ
انطالقها خالل األس���بوع القادم، وستضم 
ممثلين عن الفصائل كّافة؛ لمناقشة ملفات 
مهّمة، مرتبطة بالقضية الفلسطينية، الفًتا 
إلى أن حركته ستش���ارك في هذه اللقاءات 

بوفد رفيع المستوى، وفق تعبيره.  
وفي ه���ذا الص���دد، أوض���ح أن "اللقاءات 
ستناقش بش���كل أس���اس تثبيت وقف 
إطالق الن���ار، وإعادة إعمار ما دّمره االحتالل 
في عدوانه األخير عل���ى القطاع، والعالقة 
بينه وبي���ن مصر، إضافة إلى ترتيب البيت 
الداخلي وتجاوز مرحلة االنقسام األسود".   
وأشار إلى أن "حماس، وكل فصائل العمل 
الوطني، ت���رى أن المدخل الصحيح إلعادة 
الّلحمة  الفلسطيني، وإعادة  البيت  ترتيب 
بين مكونات شعبنا، يتمّثل بضرورة إعادة 
بناء وتطوير منّظمة التحرير الفلسطينية، 

انطالًقا من ميثاقها الوطني )عام 1968(".
وتابع "يجب الشروع فوًرا بإعادة ترتيب هذا 
البي���ت المعنوي والجام���ع واإلطار المنّظم 
والمرجعي���ة لكل الش���عب الفلس���طيني 
بالضفة والق���دس المحتلتين، وقطاع غزة، 
واألرض المحتلة منذ النكبة س���نة 1948، 
وما دون ذلك هوامش، ال ترقى إلى مستوى 

تضحيات وتطلعات شعبنا". 
 

ّ
وشّدد على ضرورة إعادة بناء وترتيب وضخ
دماء وطنية جديدة للمنّظمة ومؤسساتها، 
بالش���كل الذي يمّهد النضم���ام حركتي 
حماس والجهاد اإلسالمي فيها، وال يمكن 
أن ُتعد ممثلة عن الكل الوطني، دون دخول 

هاَتْين الحركتين". 
الفلسطينية ومستقبلها،  وبشأن السلطة 
نّبه إلى أنها "ال تعّبر عن ش���عبنا ومكوناته 
وفصائله، كونه���ا إحدى إف���رازات اّتفاق 
أوس���لو الموق���ع س���نة 1993، الذي يجب 
أن ينتهي، ويجري التحّل���ل من التزاماته 
األمنية والسياسية واالقتصادية المخزية 

لصالح االحتالل"، على حّد وصفه. 
وّن���وه إلى أن ما بعد االنتص���ار المنجز من 
فصائل المقاومة بمعركة "سيف القدس" 
ليس كما قبله، إذ بات الشعب الفلسطيني 
على ثقة أكب���ر ببرنام���ج المقاومة، مقابل 
رفضه لبرنامج أوسلو ومشروع التسوية مع 
االحتالل، ولذلك على فريق البرنامج األخير 

التخّلي عنه وطّي صفحته إلى األبد. 
وعّب���ر ع���ن أمله ف���ي أن تنعك���س نتائج 
األش���قاء  برعاي���ة  الوطني���ة  الح���وارات 
المصريين بش���كل إيجابّي، لجهة تعزيز 
الحال���ة الفلس���طينية عموًم���ا، وعلى واقع 
شعبنا الفلسطيني خصوًصا في قطاع غزة 

وما خلّفه العدوان "اإلسرائيلي".
�مل�صاحلة �أولوية 

وسابًقا، قال المتحدث باسم حركة التحرير 
الوطن���ي الفلس���طيني )فتح( د. حس���ين 
حماي���ل، إن ترتيب البيت الداخلي، وإتمام 
المصالحة الوطني���ة، ُتعد "أولوية" وعنوان 

المرحلة لدى حركته.
وأض���اف حمايل في مقابل���ة مع صحيفة 
"االس���تقالل" أن الخطوة األولى على طريق 
إنه���اء االنقس���ام، الدعوة لعق���د اجتماع 
"قري���ب" يضم األمن���اء العامين للفصائل 

الوطنّية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتابع أن االجتماع المزمع "سيشهد الدخول 
في حوار وطنّي جدّي، تنعكس نتائجه على 

األرض بش���كل فورّي، فالوحدة الميدانية 
الفلسطينية، وّجهت المسار باتجاه المسار 

الصحيح، أال وهو مسار الوحدة الوطنّية".
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".
ومنذ يونيو )حزيران( 2007، تشهد الساحة 
الفلسطينية حالة من االنقسام بين حركتي 
"فت���ح" و"حم���اس"، إذ لم تفلح وس���اطات 

واتفاقيات عدة في إنهائها حتى حينه.
وتشهد القضية الفلسطينية منذ انتهاء 
العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة 
يوم 21 مايو )أّيار( الماضي؛ وس���اطات من 
قبل اإلدارة األمريكية ودول إقليمية فاعلة؛ 
لتثبيت وق���ف إطالق الن���ار بين فصائل 

المقاومة بالقطاع واالحتالل. 
وتفّجرت األوضاع في األرض الفلسطينية 
المحتلة منذ 13 أبريل )نيس���ان( الماضي؛ 
عق���ب تصاعد انتهاكات ق���وات االحتالل 

وقطعان مستوطنيه في المسجد األقصى 
المبارك، ومدينة القدس المحتلة، خصوًصا 
بحّي "الش���يخ جراح"، حي���ث يتهّدد أهله 

نكبة تهجير جديدة.
وتم���ّددت رقعة ع���دوان االحتالل لتصل 
قطاع غزة، إذ شّنت طائراته وبوارجه وآلياته 
الحربية على مدار 11 يومًا متواصاًل قصًفا 
مكثًفا على القطاع؛ أس���فر عنه ارتقاء 255 
ش���هيًدا، بينه���م 66 طفاًل، و39 س���يدة، 
ا، إضافة إلى 1980 مصاًبا، بينها  و17 مسّنً
"حرجة وخطيرة"، فضاًل ع���ن تضّرر 1800 
وحدة س���كنية، وتدمي���ر 184 برًجا ومنزاًل 
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 المالجئ، 
ووقف حرك���ة القط���ارات، وتعليق هبوط 
وإقالع الرحالت الجوي���ة لفترات بمطار بن 
غوري���ون الدولي ب� "تل أبي���ب"، فضاًل عن 
مقتل 13 مستوطًنا بينهم جنود، وإصابة 
نحو 330 مستوطًنا آخرين، بحسب وسائل 

إعالم عبرّية.

»ترتيب البيت الداخلي يبدأ من إعادة بناء منّظمة التحرير«

قيادي بحماس لـ »االستقالل«: وقف إطالق النار معّرض لالنهيار على وقع انتهاكات االحتالل
غزة/ قا�صم �لأغا: 

ق��ال ع�ص��و �ملكت��ب �ل�صيا�ص��ي حلرك��ة �ملقاوم��ة �لإ�صالمي��ة 
)حما���س( د. �صهيل �لهن��دي، �إن �ّتفاق وقف �إطالق �لنار بني 
ف�صائ��ل �ملقاوم��ة يف قط��اع غ��زة و�لحت��الل »�لإ�صر�ئيلي«، 

يخ�ص��ع لالختب��ار، وهو معّر���س لالنهيار يف �أّي��ة حلظة، على 
وق��ع �نتهاكات �لأخري �ملتو��صلة بامل�صج��د �لأق�صى، ومدينة 
�لقد�س، وعموم �ل�صفة �لفل�صطينية �ملحتّلة.  و�أ�صاف �لهندي 
يف مقابل��ة مع �صحيف��ة »�ل�صتقالل« �أم�س �خلمي���س، »ما مّت 

ب�صاأن �إط��الق �لنار، وقف متبادل ومتز�من، موؤكًد� �أن ف�صائل 
�ملقاوم��ة �صتلتزم بهذ� �لتفاق م��ا �لتزم به �لحتالل، وحال 
مل يلتزم فت�صكون للمقاومة كلمتها يف �أر�س �مليد�ن، وهي �لتي 

�أر�صلت ر�صائل قوّية للجميع خالل معركتها �لأخرية«.   

وفاتان و٢٩٧ إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

وآخرون يضرمون النار بأشجار زيتون في نعلين
مستوطنون يقتحمون المقامات اإلسالمية في كفل حارس شمال سلفيت

الشيوخ األمريكي يحذر من نفاد مخزون »إسرائيل« من الصواريخ االعتراضية
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وتشكل جريمة "اإلبعاد القسري" سواء عن المسجد األقصى 
أو البل���دة القديمة ف���ي القدس؛ مخالف���ة صريحة التفاقية 
جنيف الرابعة التي تحظر النقل واإلبعاد القسري لألشخاص 
المحميين من األراضي المحتلة إلى أراضي أي بلد آخر، ويعد 
النقل القسري انتهاًكا خطيرا لالتفاقية، وُيعّرف بأنه جريمة 

حرب وجريمة ضد اإلنسانية بموجب نظام روما األساسي.
وتمثل سياسة ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي، في اإلبعاد عن 
المسجد األقصى، انتهاكًا للحق في العبادة الذي أكدت عليه 
المواثيق الدولية، فضال عن كونه محاولة لتغييب القيادات 
والشخصيات الفلسطينية واإلسالمية المؤثرة التي تتصدى 
لسياس���ة فرض األمر الواقع اإلس���رائيلية، بما يس���هل على 

الجيش تنفيذ اقتحاماته واعتداءاته المتكررة.
اإبعادات جماعية

المرابطة في المس���جد األقصى أم إيه���اب الجالد أكدت أن 
االحتالل ف���ي اآلونة األخي���رة صّعد من عملي���ات المالحقة 
واالعتقال للمرابطين في المسجد األقصى، وأصدرت العديد 
من اإلبعادات بحقنا، في محاولة لالنتقام من المشاركين في 
الهبات الجماهيرية التي اندلعت باألقصى في وجه االحتالل 

خالل شهر رمضان.
ولفتت أم إيهاب في حديثها ل� "االس���تقالل"، إلى أن شرطة 
االحت���الل الحقت وأبعدت العش���رات بش���كل جماعي تحت 
ذريع���ة "القيام بأعمال ش���غب وتحري���ض ومظاهرات في 
األقصى" لكنها تسعى بالحقيقة إلى تفريغ األقصى، ليحلو 

لها تنفيذ مخططاتها الجديدة في المسجد.
وتضي���ف: "تم اعتقالي مرتين من قب���ل االحتالل من داخل 
المس���جد األقصى المبارك، وأصدرت س���لطات االحتالل عدة 
مرات أحكام���ًا بإبعادي عن األقصى" فقد أبعدتها س���لطات 
االحتالل عن األقصى إحدى عش���ر شهرًا وبعدها تم إبعادها 

ثانيًا لثالث س���نوات وتهديدها بدفع غرامات مالية، ومؤخرًا 
جرى إبعادها لخمس ش���هور تحت مبررات واهية وادعاءات 

سخيفة.
وتق���ول أم إيه���اب: "كل ذلك ل���م يثنيني م���ن الدفاع عن 
المسجد األقصى ولم يكس���ر من عزيمتي شيء بل يزيدني 
إص���رارًا في المواصلة على الرباط  في األقصى ويتعلق قلبي 
به أكث���ر، وخالل فترات اإلبعاد كنت أذهب وأقف على أبواب 
األقصى ومس���اطبه ونقف بحرق���ة وألم وقه���ر لما تصدره 

سلطات االحتالل العنصرية بحقنا".
ودعت أم إيهاب كافة الفلسطينيين إلى مواصلة تواجدهم 
ورباطهم في المس���جد األقص���ى المبارك واالس���تمرار في 

دفاعه���م عن���ه وعدم إعط���اء أي فرص���ة لالحت���الل للقيام 
بتفريغه من المقدس���يين، والوقوف ف���ي وجه االقتحامات 
التي تنظمها الجماعات االس���تيطانية التي تسعى إليجاد 

حق لها باألقصى.

ال�صتيالء على الأق�صى
ف����ي الس����ياق ذاته، لفت مدي����ر مركز الق����دس للحقوق 
القانوني����ة واالجتماعية زياد الحم����وري، إلى أن الهدف 
م����ن وراء تل����ك الخطوات "اإلس����رائيلية" م����ن اعتقاالت 
وإبعادات هو االستيالء على المسجد األقصى، وتفريغه 
من المس����لمين، وتعزيز التواجد االس����تيطاني فيه عبر 

اقتحاماته المستمرة والمتكررة.

وأضاف الحموري ل� "االستقالل"، أن سياسة اإلبعاد تتصاعد 
يومًا بعد يوم حتى كاد ال يس���لم أي مرابط أو أحد من حراس 
األقص���ى لم يصدر بحقه قرار اعتقال أو إبعاد أو عقوبة حتى 

طالت العديد من الموظفين واإلداريين العاملين باألقصى. 
وأوضح أن سلطات االحتالل تريد من خالل "سياسة اإلبعاد"، 
استعادة "هيبتها" التي فقدتها خالل الهّبة األخيرة، وإعادة 
سيطرتها األمنية بالقدس، لذا تعاقب كل من له دور وعالقة 
بتلك الهّبة، بهدف إخضاع المقدس���يين لسياس���اتها كما 
كانت س���ابًقا. وأش���ار الحموري إلى أن الهب���ات الجماهيرية 
واالنتفاضات الش���عبية المناصرة للمسجد األقصى المبارك 
ومدينة القدس في كافة المناطق الفلسطينية بالضفة وغزة 
والداخل، تؤك���د أن األقصى والقدس بخي���ر وأمان، وأن هذا 
االحتالل إلى زوال، ولن يس���مح له شعبنا بتمرير مخططاته أو 

االستيالء على مقدساتنا.
ويمث���ل اإلبعاد، أحد مرتكزات السياس���ة اإلس���رائيلية، في 
تعاملها مع الفلس���طينيين، منذ احتاللها القسري لألراضي 
الفلس���طينية، فسياس���تها باألس���اس تقوم على التهجير 
واالستيطان، فهي من جهة تقتلع الفلسطينيين وتطردهم، 
وتس���تجلب اليهود مكانهم، في واحدة من أبشع صور نظام 

"األبارتهايد" في العصر الحديث.
ا  ومارست "إسرائيل"، هذه السياسة ضد الفلسطينيين فردّيً
ا، وضمن األرض الفلسطينية المحتلة، وخارجها، وفي  وجماعّيً

مراحل ومحطات تاريخية متعددة.
 ورغم أن هذه السياس���ة فشلت في تحقيق أهدافها، بقيت 
ا"؛ م���ع ضعف مواقف اإلدان���ة الدولية،  تمارس "إس���رائيلّيً
وغياب إجراءات المحاسبة، ومناخ الحصانة الذي يوفره الدعم 
األمريكي والدول���ي، رغم أن الحديث يدور عن انتهاك صارخ 

لمواثيق حقوق اإلنسان، وعموم قواعد القانون الدولي.

شهدت تصاعدًا في اآلونة األخيرة

اإلبعاد عن األقصى.. سياسة »إسرائيلية« لتعزيز الوجود االستيطاني
القد�س املحتلة- غزة/ خالد ا�صتيوي:

�صّعدت �صرطة الحتالل موؤخًرا من حملة الإبعادات عن 
امل�صجد الأق�صى والبلدة القدمية، حيث اأ�صدرت ع�صرات 
قرارات الإبعاد ب�صكل جماعي بحق مقد�صيني ومقد�صيات 
وحرا�س وموظفني يف دائرة الأوقاف الإ�صالمية بالقد�س، 

تراوح��ت ما بني 15 يوًما اإىل �صت��ة اأ�صهر، بحجج واهية 
متثلت يف »عرقلة عمل �صرط��ة الحتالل يف الأق�صى، اأو 
اأنه��م خطر على اأم��ن الدولة اأو يحّر�ص��ون على العنف«. 
الكب��رة  الت�صهي��الت  ومقاب��ل  تعب��ر الحت��الل.  وف��ق 
الت��ي تقدمه��ا �صلط��ات الحت��الل للم�صتوطن��ني وعم��وم 

»الإ�صرائيلي��ني«، لقتح��ام امل�صج��د الأق�ص��ى و�صاحاته، 
تفر�س قيوًدا على و�صول امل�صلني امل�صلمني للم�صجد، ومل 
تكت��ف بذلك؛ ب��ل ل تتوقف عن اإ�صدار ق��رارات الإبعاد 
عن امل�صجد بحق الدع��اة والن�صطاء يف جمال الدفاع عن 

ثالث اأقد�س م�صجد للم�صلمني يف العامل.

بيروت/ االستقالل: 
أكد عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
ف���ي فلس���طين ومس���ؤول دائرتها  اإلس���المي 
السياس���ية الدكتور محمد الهندي، أن وفد حركة 
الجهاد اإلسالمي س���يذهب إلى القاهرة األسبوع 
المقبل، بقلٍب مفتوح، داعيًا للحديث هنالك فقط 

عن بناء المرجعية الوطنية الفلسطينية.
وقال الهندي في لقاء على قناة "الجزيرة مباش���ر" 
مساء األربعاء:"إن األحاديث في غير بناء المرجعية 
الوطنية الفلس���طينية سيكون محكومًا بأجندات 
���ع النصر الذي حققناه  مختلفة، وال نريد أن ُنضيِّ

هباًء، كونه تحقق في الميدان، وفي الوعي".
وتح���دث ع���ن كونهم بحث���وا في القاه���رة هذا 
الموض���وع قبل الع���دوان اإلس���رائيلي على غزة، 
وذهبنا باتجاه االنتخابات، التي نؤكد أنها ال تحل 
المش���اكل، وواضح ما حدث في موضوعها، مشيرًا 
إلى أن السلطة أجلتها بفعل "الفيتو" اإلسرائيلي 

عليها.
���ن الهندي أنه على وق���ع النصر الذي حققته  وبيَّ
المقاومة ف���ي غزة، فإن المعادالت تتغير س���واء 

داخل فلسطين، وفي اإلقليم، وحتى في العالم.
ش���دد على ضرورة أن يكون لدينا رؤية لمواجهة 
أعدائنا، داعيًا للتوافق على برنامج سياسي واضح 

ومحدد، يكون برنامج الحد األدنى الذي يلتقي 
علي���ه كل الفرقاء الفلس���طينيين، وإن تعذر 
ذلك، يكون لنا مرجعي���ة للعودة إليها عندما 
تختلف البرامج - وهي مختلفة بالتأكيد-، أي 

إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وأوض���ح الهن���دي أن رؤيته���م إلع���ادة بناء 
المنظمة "يجب أن تنطلق من أس���س توافقنا 
عليها في القاهرة عام 2005، وصواًل إلى لقاء 
بيروت عام 2017، وإلى اتفاق األمناء العامين 

مؤخرًا".
ونوه إل���ى أنه "يمكن أن نص���ل لبرنامج الحد 
األدن���ى، ال���ذي يلتق���ي علي���ه كل الفرق���اء 

الفلسطينيين، كما كان في االنتفاضة األولى، 
إذا كانت النوايا صادقة".

وبحسب الهندي فإن "ما توافقنا عليه بخصوص 
إعادة بن���اء منظم���ة التحرير، يتمث���ل باختصار 
بإعادة االعتبار لبرنامجها السياسي، وأنها منظمة 
تعمل من أجل تحرير فلس���طين، وإعادة االعتبار 
إل���ى ميثاقه���ا، وإل���ى مؤسس���اتها، ال أن تذوب 
مؤسس���اتها في مؤسس���ات الس���لطة، فتصبح 

مؤسساٍت باهتة، وليس لها أي قيمة".
لحركة  السياس���ي  المكت���ب  واس���تهجن عضو 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين، بشدة عدم سماع 

أي صوت لمنظمة التحرير الفلسطينية طيلة 11 
يومًا من العدوان اإلسرائيلي على غزة، والتصدي 

الفلسطيني له، وكأنها غير موجودة.
ولفت الهندي إلى أن حركة فتح في معظمها مع 
المقاوم���ة، ورأينا أصواتًا مهم���ة من الحركة أثناء 
ر عن ذلك بوضوح، مستدركًا "صحيح  المعركة ُتعبِّ
بت وفق اتفاقية "أوسلو"،  أن السلطة ُأِسَست وُركِّ
يعني وفق الش���راكة مع العدو، لكن نحن نتعامل 
بت  مع حركة فتح أنها حركة نشأت وتأسست وُركِّ

منذ األساس من أجل المقاومة والتحرير".
وتاب���ع "صحي���ح أن هناك ش���ٌد وقي���د في أيدي 

الحركة من أجل أن تبقى في إطار "أوس���لو"، 
لكن كثير من أبناء حركة فتح هم ش���ركاٌء 
لنا، وهم يريدون فك هذا القيد، ونحن نؤكد 

أن هذه هي فرصتهم لكسر هذا القيد".
ووفق���ًا للهندي ف���إن "الجمي���ع اليوم بات 
أمام اختبار حقيقي، وعلينا أن نس���تخلص 
الدروس والعب���ر مما حدث"، الفت���ًا إلى أن 
العال���م ال ُيقي���م أي اعتب���ار للضعفاء، إنما 
يقي���م اعتبارًا لألقوياء فق���ط، وإذا لم يكن 
لدى القيادة اإلرادة لعكس هذا النصر على 
العالقات الداخلية الفلس���طينية، فسنعود 
مرًة أخرى إلى المسار القديم، الذي يتحدث 
عن إنه���اء االنقس���ام والوح���دة، فيما على 

األرض ال شيء.
ومضى الهندي يقول "نحن باختصار على مفترق 
ط���رق، إما أن نبني وحدة حقيقي���ة عندما نذهب 
إلى القاه���رة، أو نعود إلى األوهام والتفاوض مرًة 
أخ���رى، وهذا ما يريده الع���دو وتريده أمريكا. هم 
يري���دون أن نبقى مش���تتين، وال نس���تثمر هذه 

الفرصة المتاحة لنا اليوم".
ورأى أن "الوح���دة الحقيقي���ة تحقق���ت وقال���ت 
كلمتها في الميدان، وعليه فإن أمامنا فرصة ألن 
يكون لدينا مرجعية وطنية فلس���طينية، وليس 

س���لطة تخدم جزءًا من الش���عب الفلسطيني في 
الضفة وغزة، بمعنى نريد سلطة تتحول مهمتها 
إلى سلطة خدمات من أجل تعزيز صمود الشعب 
الفلسطينية  الوطنية  المرجعية  أما  الفلسطيني، 
فليست هي الس���لطة، وإنما المفترض أن تكون 
في الخ���ارج، ويكون لديها هدف هو الحفاظ على 

الثوابت وحماية المقاومة".
وزاد الهندي "المقاومة هي التي تحقق للش���عب 
الفلس���طيني النصر، وهذا التواجد الكبير، وهذه 
الش���عبية، وحج���م التضام���ن، وتعي���د القضية 
الفلس���طينية على أجندة العال���م، بغير ذلك لن 

يحترمنا أحد".
ونّبه إلى أن "ما هو مط���روح اآلن أوروبيًا وأمريكيًا، 
تش���كيل حكومة وحدة وطنية، تستجيب لشروط 
"الرباعي���ة الدولية" )االعتراف بالع���دو، االعتراف 
باالتفاقي���ات الموقع���ة م���ع الع���دو ك�"أوس���لو" 
وملحقاته���ا، ونبذ "اإلرهاب" )يعن���ي: المقاومة(، 
موضح���ًا أن هذا م���ا يريد العال���م أن يأخذنا إليه، 
أي الع���ودة لدوامة "أوس���لو" والمفاوضات التي ال 
تنتهي، وأن ندين تضحياتنا من شهداء وجرحى 
وأس���رى، وندي���ن تاريخ الش���عب الفلس���طيني 
المبني أساس���ًا على المقاومة، ومواجهة المشروع 

الصهيوني.

د. الهندي يدعو إلعادة بناء منظمة التحرير ويحذر من محاوالت سرقة نصر »سيف القدس«



الجمعة 23 شوال  1442 هــ  4 يونيو  2021 م

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
إلى المدعى عليه / س���ليمان نعيم س���ليمان البيوك من خانيونس وسكانها 
س���ابقا والمقيم حاليا في اليونان الس���عودية ومجهول مح���ل االقامة فيها 
االن – نعلم���ك انه قد حك���م عليك بتاريخ 2021/6/3م في القضية اس���اس 
2021/411م وموضوعه���ا نفق���ة زوجة لزوجتك ومدخولت���ك بصحيح العقد 
الش���رعي المدعية :- ش���يرين س���الم محمد البيوك من خانيونس وسكانها 
بنفقة قدرها خمسون دينارًا اردنيًا شهريا وكذلك قد حكم عليك في الدعوى 
أس���اس 2021/413م وموضوعها نفقة بنت البنتك منها س���يلين المذكورة 
بنفق���ة قدرها ثالثون دينارًا أردنيًا ش���هريا لس���ائر حوائجهم���ا الضرورية 
الش���رعية بما في ذلك الكسوة والمسكن حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/6/3م .

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي 

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 )2021/298(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
حس���ن يوسف حسن ش���امية من س���كان غزة هوية رقم 801557323 

بصفته وكيال عن/ عمر حسن علي شامية 
بموجب وكالة رقم: 4448 / 2018 صادرة عن غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 978 القسيمة 791 المدينة جباليا

 فمن ل���ه أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح المعاملة. 
وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وف���اة الموكل أو أحد الموكلين 
يتحم���ل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 2021/6/3م

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

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 )2021/297(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
باكزه بدوي عيسى اليازجي من سكان غزة الرمال هوية رقم 964915227 

بصفته وكيال عن/ محمد فرحان عرفات عرفات 
بموجب وكالة رقم: 8948 / 2014 صادرة عن غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 645 القسيمة 18 المدينة غزة الدرج

 فمن ل���ه أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح المعاملة. 
وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وف���اة الموكل أو أحد الموكلين 
يتحم���ل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: /2021/6/3م

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

غزة/ االستقالل: 
ق���ال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
الشيخ نافذ عزام، إن معركة سيف القدس أعادت الحيوية 
للقضية الفلسطينية، وهزت المنطقة وحركت العديد من 
الدول التي باتت مقتنعة أن االحتالل الصهيوني هو مصدر 
الشر والوحشية في العالم. جاء ذلك في كلمة للشيخ عزام 
أمس الخميس، خالل حفل تكريم لش���هداء معركة سيف 

القدس، أقامته حركة الجهاد اإلسالمي في مدينة غزة.
وأض���اف عزام : نتش���رف دائم���ا بالحديث عن الش���هداء 
واالحتفاء بهم، فالش���هداء كانوا جوهر هذا التاريخ وهم 
الذين منحونا أزهى األيام والس���نوات، وال زالوا رغم الكآبة 
التي تخيم على العالم ورغم بؤس ش���عبنا يمنحوننا األمل 
بأن التغيير ممكن وهزيمة الباطل والشر ليست مستحيلة«.

وأك���د أن الطغاة والغ���زاة ال يصنعون التاريخ، والش���هداء 
يع���ززون ذلك وهم يحاولون عرقلة محاوالت الطغاة لتزوير 

التاريخ والمشهد بجبروتهم و وحشيتهم.
وتابع: على مدى مائة عام تقريبا والش���عب الفلس���طيني 
يدفع ثمن هذا الشرف العظيم والذي منحه الله له بحراسة 

المسجد األقصى والقدس«.

وقال: نكرم حسام أبو هربيد وسامح المملوك وكل الشهداء 
ونتحدث عن أبو عماد عيسى »التستري«، والشهيد جمال 
الزبدة، التعدد الفصائل���ي يدفع لمزيد من العمل والنجاح 

وما يجري يدفعنا لمزيد من التالحم والتعاون والتنسيق«.
واستطرد الش���يخ عزام بالقول: المس���لمون والعرب باتوا 
يعلم���ون أن ه���ذا الكيان مصدر الش���ر و الوحش���ية ورأوا 

بأعينهم وسمعوا بآذانهم تلك الجرائم.. التوازنات مختلة 
وإمكانياتن���ا ضعيفة، وعندما نتكلم عن غزة ال نتحدث عن 
جغرافيا لك���ن نتحدث عن قضية وهوية تختصر القضية 
وتن���وب عن األمة بمخيماتها وبؤس���ها وفقرها وحصارها، 
وتثبت أنها قوية شامخة رغم الوحشية التي ال تمنع العدو 

من قتل األبرياء«.

وش���دد عضو المكتب السياسي للجهاد على أن غزة تؤمن 
أنها تس���ير في االتجاه الصحيح، وأن القضية تأخذ مزيدًا 

من الزخم عبر الشهداء ودمائهم.
وأردف يق���ول: حفل التكريم ال يس���اوي فجعة أم أو زوجة 
أو ابن أو ابنة، لكن عوائل الش���هداء جميعا يزدادون إيمانا 
بأنهم مع أبنائهم يصنعون التاريخ لألمة ويعطون لشعبنا 
قوة للمواصلة، وربما يتفاجأ المتابعون في العالم من هذه 
الروح والصبر، لكن نحن ال نتفاجأ ألن اإلسالم أعطانا المسوغ 
لالستمرار وأسس للناس عندما قال )وال تقولوا لمن يقتل 

في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن ال تشعرون(.
وبّين الش���يخ عزام أن حفل تكريم ش���هداء معركة سيف 
القدس، يأتي ونحن على أبواب مرور عام على رحيل األمين 
العام د. رمضان ش���ّلح الذي كان ينفعل مع عذابات الناس 

ومع آهات الثكالى واليتامى ومع حكايات الشهداء.
وقال: ش���كرًا أبا عبد الله لقد أديت األمانة بعد غياب األمين 
المؤس���س فتحي الش���قاقي وحملت الراية بشجاعة وقاد 
م���ن جديد الحاج أبو طارق النخالة مؤكدا الوفاء للش���قاقي 
والدكتور رمضان وللشهداء وكلنا معا وكلنا مسؤولون عن 

حفظ األمانة«.

خالل حفل تكريم شهداء المعركة
الشيخ عزام: »سيف القدس« أعادت الحيوية للقضية الفلسطينية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أب���دت اللجن���ة الدولية للصلي���ب األحمر، اس���تعدادها 
للوساطة "المحايدة" بين الفلسطينيين و"اإلسرائيليين"، 

إلجراء تبادٍل لألسرى.
وق���ال مدير عام اللجن���ة الدولية للصلي���ب األحمر روبير 
مارديني، الخميس "لقد أبلغُت الطرفين باستعدادنا ألن 
نكون وس���يطًا محايدًا بينهما في حالة التفاوض إلجراء 
تبادٍل للمعتقلين أو للرفات البشرية، للعائالت الحق في 

معرفة مصير أحبائهم والمضي قدمًا في الحياة".
جاء ذلك في تصريح مكتوب صدر عن مارديني، تاله في 
مؤتمر صحافي ش���رقي القدس، في خت���ام زيارة له إلى 

األراضي الفلسطينية.
وتحتفظ "حماس" بأربعة "إسرائيليين"، بينهم جنديان 
ُأسرا خالل الحرب على غزة صيف عام 2014 )دون اإلفصاح 
عن مصيرهما أو وضعهم���ا الصحي(، بينما دخل اآلخران 

غزة في ظروف غير واضحة خالل السنوات الماضية.
وفي المقابل، تعتقل "إس���رائيل" نحو 4650 فلسطيني، 
بينهم 39 س���يدة، ونحو 180 قاصرا، حسب نادي األسير 

الفلس���طيني. وفي موضوع آخر، تطرق مارديني لألوضاع 
اإلنسانية الصعبة في قطاع غزة، التي زارها األربعاء.

وقال في هذا الصدد "ما شاركني إّياه الناس هو إحساٌس 
 باإلرهاق واليأس وعدم القدرة على رؤية مس���تقبٍل 

ٌ
عميق

أفضل لألجيال الشاّبة في المنطقة".
وأضاف "يحتاج س���كان غزة للمساعدات اإلنسانية، إاّل أّن 
المس���اعدات ال يمكن أن تمنع عودة ش���به حتمية للياٍل 
تملؤها أصوات الرعب في مرحلة ما في المستقبل القريب 
أو البعيد، فال يمكن تحقيق مس���تقبٍل أفضل إال بالحلول 
السياس���ية". وتابع "لقد تركت جول���ة التصعيد األخيرة 
أث���رًا كبيرًا على الناس في غزة، م���ع كّل جولٍة جديدٍة من 
القتال، يجد س���كان غزة منازلهم وسبل عيشهم مدّمرًة 
مرًة تلو األخرى، فيصبح حالهم أس���وأ مّما كان عليه، لقد 
سئموا من الحديث عن القدرة على التأقلم، فهي ببساطة 
عبارة تضمر في طّياتها انع���دام الخيارات المتاحة أمام 
أشخاٍص ُيجبرون على التحّمل وإكمال حياتهم بما تبّقى 
لديهم مرارًا وتكرارًا". ولفت مارديني إلى أن "المساعدات 
اإلنسانية تمنع انهيار بعض الخدمات األساسية في غزة 

في المرحلة الحالية، إاّل أنها ليست حاًل مستدامًا".
وقال "إّن جياًل كاماًل من ش���باب غزة قد نشأ وهو ال يعرف 
س���وى الحدود المغلقة والجوالت المتك���ررة من األعمال 
العدائية. لقد مّر على أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 
عامًا أربع عملياٍت عسكريٍة وتصعيداٍت ال حصر لها، وُهم 

بحاجة إلى بصيص أمل وإلى مستقبٍل يتطلعون إليه".
وأضاف "وقد واجهت األس���ئلة ذاتها في القدس اليوم: 
ما هو مس���تقبل الشباب الفلسطيني الذي يعيش تحت 
أطول احتالل عس���كري في التاريخ الحديث؟ لدّي إيماٌن 
 بضرورة إعادة القانون الدولي اإلنساني إلى الطاولة 

ٌ
راسخ

لمعالجة اآلثار القانونية واإلنس���انية لسياسات االحتالل 
على الفلسطينيين".

وتابع "إن احترام هذا القانون ليس الدواء الشافي إلنهاء 
االحتالل، لكنه يس���اعد في الحفاظ على مسار التفاوض 
 مس���تدام. لن يت���م حّل هذا النزاع بس���رد بنود 

ٍّ
نحو حل

اتفاقي���ة جني���ف الرابعة، ولك���ن االمتث���ال لاللتزامات 
األساس���ية س���يكون بدايًة جيدًة لما أصبح طريقًا طوياًل 

ومؤلمًا بشكٍل متزايٍد نحو السالم".

الصليب األحمر مستعد للوساطة »المحايدة« بصفقة تبادل األسرى

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين مساء الخميس، أن الشرطة 
اإلس���رائيلية اعتقل���ت خ���الل الفت���رة القصيرة الماضي���ة 2142 

فلسطينيًا، وأصدرت لوائح اتهام بحق 184 منهم حتى اللحظة.
وبينت الهيئة، في بيان لها، أن هذه االعتقاالت تعتبر أكبر هجمة 
يتعرض لها أبناء ش���عبنا داخل أراضي الع���ام 48، مقارنة بالفترة 
القياس���ية التي نف���ذت فيها هذه االعتق���االت، والتي وصلت في 

بعض األيام للمئات.
وأضاف���ت الهيئة أن "كافة عملي���ات االعتقال رافقه���ا اعتداءات 
وحش���ية من ش���تم وضرب وتخريب لمحتويات منازل المواطنين 
وممتلكاتهم، حيث وثقت عدسات الكاميرات الهجمات العنصرية 
التي كان���ت تنفذ من ش���رطة االحتالل ومس���توطنيه، والوحدات 

المتخصصة في االقتحامات واالعتقاالت".
وطالبت الهيئة، "المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التحرك السريع 
لوق���ف هذه الهجمة العنصري���ة الحاقدة بحق أهلن���ا في الداخل 
المحت���ل، ألنه عار على المجتمع الدولي أن تمارس هذه الجرائم في 
ظل صمت المجتمع الدولي، وع���دم قدرته على حمايته اتفاقياته 

ومعاهداته من التجاوز واالختراق اليومي".

»هيئة«: أكثر من 2000 حالة 
اعتقال في أراضي 48 خالل أيام 
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
اإعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية 

نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال 
غ���زة في القضية التنفيذية 2020/4441 والمتكونة بين / طالب التنفيذ 

عوني حامد عون ابو عون 
والمنفذ ضده / هاني خالد محمود زين الدين 

قطعة ارض مس���يجة والمقام عليها بركس���ًا مساحتها 260م والتي تقع 
ضمن مشروع إفراز ارض خلف من ارض القسيمتين رقم 7+8 من القطعة 
رق���م 1809 من اراض���ي جباليا والواقع���ة بجوار محطة الع���ودة للبترول 
المعروفة " او ناصر " حيث يحدها من الجهة الش���رقية ش���ارع تل الزعتر 
ومن الجهة الغربية ارض ابو حسام عبد العزيز ومن الجهة الجنوبية شارع 

2 متر ومن الجهة الشمالية محطة العودة للبترول .
والمحج���وزة على ذمة القضية المذكورة اعاله وذلك يوم االحد 2021/7/4 

الساعة الثانية عشر ظهرا في دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال غزة .
فعل���ى من يرغب بالدخول ف���ي المزايدة الحضور لدائرة التنفيذ وتس���جيل 
اس���مه بعد دفع تأمين دخول المزاد %10 من قيمة تثمين االرض المحجوزة 
والبركس 136000 دينار اردني وقيمة التأمين 13600 دينار اردني مستردة 

مع العلم بأن رسوم الداللة واالنتقال على من ترسو عليه المزايدة .

   ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
اأ. جمال النمرة 

     دولة فل�سطني 
 املجل�س الأعلى للق�ساء 

  لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
  يف الق�سية رقم 2021/171م

  يف الطلب رقم 2021/236 )ن�سر م�ستبدل(
المدعية : ش���ركة س���ليم للتجارة و الصناعة ذ.م.م – غزة ش���ارع الجالء – 

مقابل جمعية الشبان المسيحية شارع الجالء .
ويمثلها السيد / احمد حلمي سليم – هوية رقم )920800760(

وكالؤها المحامون/ س���امي س���عيد حمدونة  وب���الل احمد خضير واحمد 
حلس – غزة شارع عمر المختار – برج االسراء الطابق الخامس 

المدعى عليه ناهض عودة عواد ماضي – رفح – دوار الخربة- بجانب محل ماضي للفواكه.
نوع الدعوى : حقوق 

قيمة الدعوى: )17300 شيكل ( سبعة عشر الف وثالثمائة شيكل
                            مذكرة حضور بالنشر المستبدل

   في الطلب رقم 2021/236          في القضية رقم 2021/171
ال����ى المدعى علي����ه/ ناهض عودة عواد ماضي – رف����ح – دوار الخربة – بجانب محل 
ماضي للفواكهة ) مجهول محل االقامة حاليا خارج البالد( نحيطك علما بان المدعية 
قد اقامت القضية المرقومة اعاله و موضوعها ) حقوق( اس����تنادا الى ما تدعيه في 
الئحة دعواها ونظرًا ألنك مجهول محل االقامة وحس����ب اختصاص محكمة الصلح 
برف����ح في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية و 
التجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب 

رقم )2021/236( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل����ك يقتضى علي����ك ان تحض����ر له����ذه المحكمة ي����وم الثالث����اء المواق 
2021/6/22م التاس����عة صباح����ا كما يقتضى عليك اي����داع جوابك التحريري 
خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 
عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضر .مع االحترام حرر في 2021/6/3 

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح برفح 
الأ�ستاذ اأكرم حممد اأبو طعيمة

جنين/ االستقالل:
دع����ت حرائر الجهاد اإلس����المي في فلس����طين 
الخميس، إلى المشاركة والتغطية االعالمية في 
وقفة اسنادية لعائلة األسير القائد الشيخ خضر 

عدنان.
وطالب����ت حرائ����ر الجهاد ف����ي بي����ان مقتضب، 
العائ����الت الفلس����طينية في بل����دة الزيابدة في 
محافظة جنين المحتلة لمساندة "أم عبدالرحمن" 
)زوجة األس����ير( حتى ال تش����عر بالوحدة في ظل 
اس����تمرار قوات االحتالل اإلس����رائيلي باعتقال 

زوجها الشيخ القائد خضر عدنان.
وأوضحت حرائر الجهاد إلى أن الفعالية س����تبدأ 
الجمعة الساعة الخامسة عصًرا في منزل الشيخ 
القائ����د خضر عدن����ان ببلدة عرابة ف����ي محافظة 

جنين المحتلة.
وكانت ق���وات االحتالل اعتقلت الش���يخ خضر 
عدنان على حاجز ما يس���مى )ش���افي شمرون( 
قرب مدين���ة نابلس في الضفة المحتلة بتاريخ 
30-5-2021 حي���ث أعلن اضرابه ع���ن الطعام 

لحظة اعتقاله.

يذكر أن الش���يخ األس���ير عدنان ول���د بتاريخ 
1978/03/24م، وه���و مت���زوج ولديه س���بعة 
أطفال؛ واعتقل سابًقا في سجون االحتالل اثنا 
عش���ر اعتقااًل على خلفية عضويته ونشاطاته 
ف���ي صف���وف حركة الجه���اد اإلس���المي في 
فلس���طين، وهو مفّجر معرك���ة اإلرادة، معركة 
األمعاء الخاوية ضد سياس���ة االعتقال اإلداري 
التعس���في، وحق���ق انتصاًرا نوعًي���ا في ثالث 
إضرابات س���ابقة خاضها في األس���ر وتكللت 

برضوخ االحتالل لمطلبه في الحرية.

غزة/ االستقالل:
ق���ررت وزارة الداخلية في غزة إعادة فتح صاالت األفراح اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك 

وفقًا لبروتوكول خاص أعدته وزارة الصحة.
وقال بيان للوزارة إن المباحث العامة بالش���رطة س���تتابع االلتزام بالشروط واإلجراءات 

الخاصة بذلك حرصًا على السالمة العامة.
وفي ذات اإلطار يتم دراس���ة إعادة فتح األسواق الش���عبية األسبوعية وفق بروتوكول 
وإج���راءات خاصة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وس���يتم اإلعالن عن ذلك في وقت 
الح���ق. وكان رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة س���المة معروف قال إن هناك 
توجه���ًا إلعادة افتتاح قطاع قاعات األفراح، مش���يًرا إلى أن قرار إع���ادة فتحها مرتبط 
بمدى تطبيق بروتوكوالت وزارة الصحة. وأضاف معروف في تصريٍح صحفي الخميس 

أن تطبيق تلك البروتوكوالت يجنب األهالي تجدد أي انتكاسة في إصابات كورونا.
وأشار إلى أن هناك تقديرات تشير إلى أننا أمام موجة ثالثة من إصابات كورونا بفعل 
ما س���ببه العدوان اإلس���رائيلي أواخر شهر رمضان من تش���ريد وتجمعات في المنازل 

ونزوح األهالي إلى المدارس وما نتج عن ذلك من مخالطة وانتقال العدوى.
ولفت المس���ؤول إلى أن الجهات الحكومية أقرت المضي قدًما في اإلجراءات والتدابير 

المتخذة في السابق، خاصًة فيما يتعلق باألسواق الشعبية وقاعات األفراح.
وق���ال معروف إن بقاء تلك القرارات ال يمنع مجدًدا م���ن تقييم الحالة الوبائية مجدًدا 

بهدف الوصول إلى إمكانية اتخاذ قرارات محدثة تناسب الحالة.

بدءًا من اليوم.. قرار بإعادة 
فتح قاعات األفراح بغزة

رام الله / االستقالل: 
دخل ثالثة أسرى، أمس الخميس، أعوما جديدة في سجون االحتالل "اإلسرائيلي".

فقد دخل األس���ير محمود عيس���ى )53 عاما( من بلدة عناتا ش���رق القدس 
المحتلة، عامه ال�29 في س���جون االحتالل اإلسرائيلي، وهو محكوم بالسجن 

ثالثة مؤبدات و46 عاما.
واألس���ير عيسى من قيادات الحركة األسيرة، ومن أبرز الذين واجهوا سياسة العزل 
االنفرادي بحقه والذي اس���تمر 13 عاما، منها 11 عاما بشكل متواصل، وانتهى بعد 
إضراب األس���رى عام 2012، إلى جانب مجموعة من قيادات األس���رى التي واجهت 
العزل طويال. وقال نادي األسير، إن عيسى واجه الحرمان من الزيارة لسنوات طويلة، 
جراء سياسة االحتالل التي تفرض على األسير المعزول تلقائيا، علًما أنه يقبع اليوم 

في سجن "نفحة".
وأنتج عيسى خالل سنوات اعتقاله عدة مؤلفات أبرزها رواية )صابر(، و)المقاومة بين 

النظرية والتطبيق(، ومجموعة من المؤلفات تتعلق بتفسير القرآن الكريم.
وعمل عيس���ى إضافة إلى رحلته النضالية الطويلة، في الكتابة الصحفية، فقد عمل 

في "صوت الحرية والحق" التي كانت تصدر في األراضي المحتلة عام 1948.
كما دخل األس���ير ناصر الش���اويش )46 عاما( من طوباس، عامه ال�20 في س���جون 

االحتالل، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.
وتعرض األسير الشاويش للمطاردة قبل اعتقاله، والحقا واجه تحقيقا قاسيا استمر 

ثالثة أشهر، وبعد عام على اعتقاله حكم عليه االحتالل بالسجن المؤبد أربع مرات.
ولألسير ابنة وابن، وعند اعتقاله عام 2002، كانت ابنته هبة الله لم تتجاوز العامين 
م���ن عمرها، وابنه خالد كان يبلغ من العمر 4 أش���هر، وتمكن م���ن رؤية أطفاله ألول 
مرة عام 2005.  وتس���ببت له ظروف االعتقال القاسية بمشاكل صحية في العظام 

والعمود الفقري، وما يزال يعاني منها حتى اليوم.
تمكن األسير الش���اويش من استكمال دراسته خالل سنوات اعتقاله، وحصل على 
درجة البكالوريوس، وهو على وش���ك الحصول على درجة الماجس���تير، ويقبع حاليا 

في سجن "جلبوع".
ويدخل األس���ير محمد نوفل العدوين )33 عاما( من مخيم العزة في بيت لحم عامه 
ال�8 في س���جون االحت���الل، منذ اعتقاله عام 2014، وهو محكوم بالس���جن 18 عاما، 
حيث واجه تحقيقا صعبا بعد اعتقاله استمر مدة 80 يوما في معتقل "المسكوبية". 

تعرض ش���قيقاه أحمد وابراهي���م لالعتقال اإلداري أكثر من م���رة، ويمنع االحتالل 
شقيقه أحمد من زيارته منذ اعتقاله، فيما سمح إلبراهيم بزيارته لمرة واحدة فقط

حصل األسير العدوين على شهادة البكالوريوس في الشريعة قبل اعتقاله، وحاليا 
يدرس الماجستير في األسر.

تزوج قبل اعتقاله بخمس���ة أش���هر وكانت زوجته حامال بابنه قس���ام، الذي ولد بعد 
سبعة أشهر من اعتقاله، في حين يقبع األسير العدوين حاليا في سجن "ايشل".

ثالثة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

مضرب عن الطعام لليوم السادس

»حرائر الجهاد« تدعو إلسناد عائلة األسير القائد خضر عدنان

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، بأن إدارة 
سجون االحتالل "اإلس���رائيلي" نفذت عملية نقل 
تعسفي بحق األس���ير راتب حريبات، حيث نقلته 

من سجن "جلبوع" إلى سجن "مجدو".
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن عقب نقل األس���ير 

حريب���ات إلى "مجدو"، عم���دت إدارة المعتقل على 
زجه داخل الزنازين، كما قام الس���جانون باالعتداء 
عليه والتنكيل به، ومن ثم تم نقله إلى قس���م )6( 

بذات المعتقل.
وأضافت، ان عملية النقل التي ُنفذت بحقه لم تكن 
اعتيادية، حيث ج���اءت كعقاب له بعد أن ُوجهت 

له تهم���ة التحريض فيم���ا يتعل���ق باالنتخابات 
الت���ي كان من المفترض إجراؤها على المس���توى 

الفلسطيني.
من الجدير ذكره أن األس���ير حريبات من بلدة دورا 
في قض���اء الخلي���ل، ومعتقل منذ الع���ام 2002، 

ومحكوم بالسجن ل�22 عاما.

إدارة سجون االحتالل تنقل األسير راتب حريبات »تعسفيًا«

رام الله/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل عص���ر الخميس عن الصحفي ع���الء الريماوي بعد 

اعتقال استمر قرابة شهرين في االعتقال اإلداري.
وأفرج االحتالل عن الريماوي من سجن "عوفر" قرب رام الله، بعد اعتقال استمر 
ش���هرين، أمضى أس���بوعين منها مضربا عن الطعام، حي���ث اعتقل من منزله 

وأعلن اإلضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.
وقال الريماوي لحظة اإلفراج عنه إن :"االحتالل هو منظومة ال تريد أن يتحدث 

المظلوم عن مظلوميته".
وحول إضرابه عن الطعام، ذكر أن قرار اإلضراب هو احتجاج سلمي حقيقي عن 
صدقية القضية، مؤكدا أن الصحفي الفلس���طيني يحمل أمانة نقل الحقيقة 

وأن االحتالل أراد تغييب الصحفيين.
ويعم���ل الريماوي مراس���ال لقناة الجزيرة مباش���ر ومديرًا لموق���ع )جي ميديا( 

اإلعالمي، كما أنه باحث في الشأن السياسي والشأن "اإلسرائيلي".

رام الله/ االستقالل:
شرع األسيران عمر شامي الشامي )18 عاًما(، ويوسف عماد عامر )28 عاًما( من 
مخيم جنين، أمس الخميس، اإلض���راب عن الطعام رفًضا العتقالهما اإلداري، 

حيث يقبعان في سجن "مجدو".
وقال نادي األسير إن األسير الش���امي معتقل منذ شهر نيسان 2020، وبعد 
انتهاء مدة محكوميته في ش���هر نيسان الماضي حّوله االحتالل إلى االعتقال 

اإلداري لمدة أربعة شهور، وتم تثبيت اعتقاله اإلداري.
وأضاف ان األسير يوس����ف عامر معتقل منذ شهر حزيران العام الماضي، 
حي����ث بقي موقوًفا لم����دة عام، وفي المحكمة األخيرة ص����در قرار باالكتفاء 
بالمدة التي قضاها في السجن، إال أن سلطات االحتالل أصدرت أمر اعتقال 
إدارّي بحقه، علًما أنه أمضى ما مجموعه في سجون االحتالل نحو 8 سنوات، 
كما أن غالبية أش����قائه تعرض����وا لالعتقال وأحدهم ال ي����زال معتقاًل وهو 

األسير إبراهيم العامر.

أسيران من مخيم جنين يضربان عن 
الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري

االحتالل يفرج عن 
الصحفي عالء الريماوي
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غزة/ االستقالل:
طالب مؤتم���رون مختصون في قطاع غ���زة، الخميس، 
بضرورة االتفاق على تشكيل جسم وطني من كفاءات 
ومختصين يتولى عملية إعادة اإلعمار بغزة، مؤكدين 
رفضه���م ألي تعاٍط مع آلي���ة "GRM" "بوصفها "آلية 

عقيمة ومعرقلة لإلعمار".
جاء ذلك خالل ورش���ة عمل نظمته���ا الهيئة الدولية 
لدعم حقوق الش���عب الفلس���طيني "حش���د" بمقرها 
بمدينة غزة، تحت عنوان "التحديات التي تواجه عملية 
إعادة اإلعمار وإنصاف الضحايا"، بمش���اركة مختصين 

رسميين واقتصاديين ومؤسسات قطاع خاص.
ح�ضر الأ�ضرار

وقال وكيل وزارة االشغال العامة واإلسكان بغزة ناجي 
س���رحان إن طواقم الوزارة بدأت ف���ور انتهاء العدوان 
اإلس���رائيلي الذي استمر 11 يوًما بالعمل على إحصاء 

البيوت الي ُدمرت بشكل كامل وبشكل جزئي.
وأكد س���رحان أنه بعد انتهاء العدوان تمّكنت طواقم 
الوزارة بالحصر التفصيلي لألضرار، حيث أنجزنا %40، 
ونتوق���ع نهاية األس���بوع القادم انته���اء حصر كامل 

لجميع المتضررين.
وق���ّدر تكاليف األضرار حتى اللحظة 150 مليون دوالر، 
مرّجًحا أن تزيد التكاليف الكلية إلى 400 مليون دوالر.

وأضاف "إلى اآلن تقديراتنا ما بقي من الحروب السابقة 
ويحتاج لتمويل يصل إلى نحو 600 مليون دوالر؛ ليصل 
الرقم التقريبي عن مليار دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة".

وبحسب احصاءات وزارة األشغال العامة واإلسكان فإنه 
دّمرت نحو 1200 وحدة سكنية بشكل كامل، و15 ألف 

وحدة تضررت ما بين متوسط وطفيف.
ولفت س���رحان إلى أن وزارة األشغال أطلقت منصة عبر 
موقع االنترنت بالتعاون مع "UNDB" ووكالة الغوث كي 
يتمّكن جميع المتضررين من تس���جيل بياناتهم؛ من 

أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم.
وذكر أن هناك 151 منش���أة صناعي���ة تضررت خالل 

العدوان، وهذه اس���تكمال للمنش���آت المتضررة بعد 
عدوان 2014، مضيفا "المنطقة الصناعية منطقة آمنة 
إال أن االحتالل استهدفها ودّمر في هذا العدوان عددًا 

من المصانع الكبيرة".
وأش���ار إلى أنه يوجد 500 منش���أة تجاري���ة تضررت، 
باإلضافة إلى 540 منش���أة زراعي���ة، موضًحا أنه تضرر 
خالل العدوان 520 من المعدات والس���يارات، باإلضافة 
إلى تضرر 120 منش���أة حكومية، وبخاص���ًة مقار وزارة 

الداخلية.

"GRM" اآلية
وجدد رئيس مجلس اتحاد المقاولين الفلس���طينيين 
بقطاع غزة أسامة كحيل رفض االتحاد العمل على إعادة 
اإلعمار للقطاع وفق آلية األمم المتحدة "GRM"، مطالًبا 
بضرورة إدخال م���واد اإلعمار عبر معبر رفح البري بعيًدا 

عن احتكار االحتالل وتالعبه بعملية إعادة اإلعمار.

وق����ال كحيل "هذه اآللية جعلت االحتالل يتحكم بنا في 
غزة، وتالعب بمن يسمح له باإلعمار ومن ال يعمل، ناهيك 

أنها كبّدتنا الكثير من األموال والخسائر الفادحة".
كم���ا أوضح أن اس���تيراد م���واد اإلعمار عب���ر االحتالل 
اإلس���رائيلي جعل اتح���اد المقاولي���ن يدفع لالحتالل 
تكاليف ثمن عدوانه على غزة، مما يستدعي رفض آلية 

"GRM" جملًة وتفصياًل، وال يجب االستمرار بها.

ت�ضكيل ج�ضم
ودعا الخبير االقتصادي ومدي���ر صحيفة االقتصادية 
بغزة محمد أبو جياب لتشكيل جسم فلسطيني يدير 

عملية إعادة اإلعمار؛ بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وقال أب����و جياب "يج����ب االتفاق على جس����م يرتضيه 
الجميع، ويهدف لتقديم العون واالسناد لشعبنا وإعادة 
اإلعمار وتأمين حياة كريمة للناس، ومن يرفض تشكيل 

هذا الجسم هو صاحب أجندات بعيدة عن الوطن".

وأضاف "لألسف الش���ديد أصبحت آلية إعادة اإلعمار 
مكشوفة خاصة بعد عدوان عام 2014، حيث خصصت 
الس���لطة 50% من أموال اإلعمار لدعم الموازنة التي ال 

تنفق منها شيئًا على قطاع غزة".
وأكد أن هن���اك مطالبات فصائلية بإلغ���اء آلية إعادة 
اإلعمار GRM، مس���تغرًبا مطالبة رئيس الوزراء محمد 
اشتية بإلغائها، "أطالب اشتية أن يعلن انسحابه من 

هذه اآللية لتنتهي القصة".
وأضاف "ال يوجد اتفاقية مقدس���ة؛ لتعلن الس���لطة 
الفلس���طينية انس���حابها من هذه االتفاقية؛ ألن آلية 
"GRM" عقيمة ولم تعد صالحة إلعادة اإلعمار في غزة".
وبّين أبو جياب أن المجتم���ع الدولي اليوم لديه كامل 
القناعة أن هذه اآللية لم تعد صالحة، ويحب البحث عن 

آلية جديدة لإلعمار يرتضيها الشعب الفلسطيني".
ووافقه القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل 
في كلمة ممثلة عن الفصائل والقوى الوطنية، بضرورة 
االتفاق على جس���م وطني يتوّلى عملية إعادة اإلعمار 

تديرها جهات وكوادر مهنية مختصة.
وأكد المدلل أهمية أن يكون للفصائل دور رقابي على 
هذا الجسم، قائاًل "بعد عدوان عام 2014 توّلت السلطة 
لألس���ف عملية اإلعمار بغزة؛ ولكن ال تزال آثار العدوان 

قائمة حتى اللحظة".
وأضاف "الس���لطة أدخلتنا في إشكالية كبيرة، وكانت 
مأس���اة في موض���وع إعادة اإلعم���ار، مش���دًدا على أن 
الفصائ���ل لن تقبل بالعودة لتفاهمات روبرت س���يري 

."GRM" وآلية
وأك���د المدل���ل أن القضية الفلس���طينية بعد معركة 
"سيف القدس" عادت من جديد كقضية مركزية ألمتنا 
العربية واإلسالمية، "أعادت الحياة لرؤساء في المنطقة 

كانوا مغيبين عن الساحة".
وبّين أن هذه المعركة أعادت الوحدة لش���عبنا؛ "لنؤكد 
أن ما يوّحد شعبنا هي س���احات المواجهة؛ "المقاومة 

استطاعت أن تصنع موازين قوى جيدة مع االحتالل".

غزة: مؤتمر يطالب بإلغاء آلية »GRM« وتشكيل جسم وطني يتولى إعادة اإلعمار

غزة/ االستقالل:
دعا قطاع التعليم في شبكة المنظمات األهلية في 
غزة إلى توحيد الجهود وتعزيز الشراكة المجتمعية 
من أجل مواجهة تداعيات العدوان "اإلس���رائيلي" 

األخير.
جاء ذلك ف���ي اجتماع عق���ده قط���اع التعليم في 
الش���بكة لمتابعة مجموعة قضاي���ا وخطط مرتبطة 
بالواقع التعليمي في غزة بعد العدوان "اإلسرائيلي". 

وطالب بضرورة تكثيف التنسيق والجهود لمواجهة 
التداعيات التي تواجه األطفال والمعلمين والبيئة 

التعليمية بعد هذا العدوان. 
وأعرب قطاع التعليم عن بالغ قلقه تجاه االنقس���ام 
الجديد ال���ذي يواجه النظام التعليم���ي، بظل قرار 
وكالة غوث وتش���غيل الالجئين "أونروا" اس���تمرار 
العام الدراس���ي 2020-2021، وق���رار وزارة التربية 

والتعليم إنهاءه. 
ورأى أن هذا االنقس���ام ناتج ع���ن غياب حوار يجمع 
األطراف ذات العالقة، وأهمها المؤسسات الوطنية 
واألهلي���ة التي تق���دم خدمات متنوع���ة متعلقة 
بالنظام التعليمي، والت���ي أخذت على عاتقها منذ 

وقت طويل إسناد هذا النظام. 
ودعا إلى ض���رورة وجود هيئة وطنية تضم مختلف 
األطراف ذات العالقة بالعملية التعليمية لمتابعة 
ه���ذا النوع من القرارات وغيرها قبل اتخاذها ووضع 
معالجات موضوعية وقابلة للتحقيق، تضمن تجاوز 
اآلثار الس���لبية وتحديًدا عل���ى الجوانب المعرفية 
النفس���ية لألطفال، وتحديدًا األطفال في المراحل 

التأسيسية الدنيا. 
والمجتمعي���ة  األهلي���ة  المنظم���ات  أن  وأك���د 
الفلس���طينية عملت وتعمل من���ذ وقت طويل على 

إس���ناد الواقع التعليمي، ولديها تج���ارب وخبرات 
متراكمة مرتبطة بهذا الواقع. 

ودعا لذلك إلى ضرورة إشراكها في عملية التخطيط 
وتحدي���د التدخالت التي تعم���ل عليها أي جهات 
أممي���ة أو دولي���ة بما يضمن جس���ر الفجوات التي 

خّلفها العدوان. 
ولفت قط���اع التعليم بالش���بكة إلى أن المس���يرة 
التعليمية مرت خالل العامين المنصرمين بمجموعة 
م���ن التعقيدات، بدأت بانتش���ار وب���اء كوفيد 19، 
وصواًل للعدوان اإلس���رائيلي وتبعها مباش���رة قرار 

إنهاء العام الدراسي.  
واعتب���ر أن هذه التعقيدات بال ش���ك لها مردودها 
الس���لبي على المكتس���بات المعرفية والنفس���ية 
والحياتية لمئات اآلالف من األطفال الذين يشكلون 

أساس النظام التعليمي.

بروكسل/ االستقالل: 
صوت المجلس البلدي لمدينة "ايزيل" البلجيكية على توصية تقدمت 
بها ثالثة أحزاب بلجيكية التخاذ قرار بفرض عقوبات اقتصادية فورية 

على "إسرائيل".
وتقدم بالتوصية الحزب االشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي 
اإلنس���اني، للتصويت على ق���رار في المجلس البل���دي يدعو للحفاظ 
عل���ى الوقف الدائم إلط���الق النار، ورفض سياس���ات التهجير والطرد 

"اإلسرائيلية" وضم األراضي الفلسطينية.
ودعا الق���رار إلى اتخاذ إج���راءات تتخطى اإلدان���ات، وتدعو الحكومة 
الفيدرالية والكيانات اإلقليمية البلجيكية إلى فرض عقوبات اقتصادية 

فورية على "إسرائيل".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال جهاز األمن العام في "إس����رائيل" "الشاباك"، امس 
الخميس، "إن وحدة تأمين الشخصيات في الجهاز قررت 
تأمين رئيس حزب يمينا نفتالي بينت، اعتبارا من يوم 
أم����س الخميس وذلك بعد أًن تزايدت التهديدات على 
حياته في األيام األخيرة من قبل خصومه السياس����يين 
بعد توقيع اتفاقيات االئتالف، يوم أول أمس، مع رئيس 

حزب يش عتيد يائير لبيد.

ووفق صحيفة "يديعوت آحرن����وت" فإنه تعتبر خطوة 
غي����ر معتادة، حيث يؤمن جهاز الش����اباك من ُيعرف ب� 
"رم����وز الحكومة" مثل رئيس ال����وزراء والرئيس ورئيس 

المعارضة.
ُيش����ار إلى أّن جهاز الشاباك، حذر يوم اإلثنين الماضي، 
من زيادة التحريض ضد بينت وعضو الكنيست أييليت 
ش����اكيد ويائير لبيد، وأمر الش����رطة وحراس الكنيست 

بزيادة الحراسة حول بينت وشاكيد.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس الخميس، 
عن فحوى الرس����الة التي وجهها االحتالل إلى البيت 

األبيض خالل العدوان األخير على قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة أن رسالة »إسرائيل« ضغطت من 
خاللها إلجراء جو بايدن اتصاال مع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيس���ي للوصول إلى وقف إطالق نار 

مع غزة.

وقالت الصحيفة إن الرس����الة كانت تقول: »إذا كانت 
الوالي����ات المتح����دة ال تريد أن تتورط ف����ي ما يجري، 
فليق����م المصريون بذل����ك، عل����ى أن يمنحهم البيت 

األبيض مباركته«.
وشنت »إسرائيل« عدوانًا كبيرًا على قطاع غزة استمر 
11 يومًا، استشهد خالله أكثر من 255 شهيدًا جلهم 
من النس����اء واألطف����ال، فيما خلفت دم����ارًا هائاًل في 

االقتصاد والبنية التحتية.

صحيفة: الشاباك ُيقرر تأمين 
»بينت« في خطوة غير معتادة

»يديعوت« تكشف: »إسرائيل« هي من 
طلبت من بايدن التدخل لوقف إطالق النار

بلدية بلجيكية تطالب بفرض عقوبات 
اقتصادية »فورية« على »إسرائيل«

المنظمات األهلية تدعو لتوحيد الجهود بمواجهة تداعيات العدوان على قطاع التعليم
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بات من ش���به المؤك���د التوافق بين احزاب وق���وى كتلة التغيير 
الصهيونية مدعومة من بعض نواب المش���تركة والموحدة على 
تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة، حيث توافقت كل تلك القوى 
على اإلطاحة بنتنياهو، ولم يعد لدى التالوين المختلفة لمركبات 
الكتلة من اقصى اليمين الصهيوني إلى الوس���ط إلى ما يس���مى 
باليس���ار هدف سوى إخراج بيبي وسارة من شارع بلفور، وتنظيف 
البي���ت الحكومة من أدران الس���نوات الماضي���ة، التي أقامت فيه 
عائلة رئيس الوزراء الفاس���د، وتجدي���د هوائه لبعض الوقت قبل 
الذهاب لالنتخابات الخامسة قبل نهاية العام الحالي. المفترض 
ان يكون يئي���ر لبيد أبلغ الرئي���س اإلس���رائيلي رؤوبين ريفلين 
باستطاعته تش���كيل الحكومة امس االربعاء الموافق 2021/6/2 
بعدما حصل على الش���راكة مع كل من: ح���زب يمينا، وأمل جديد، 
وحصانة إس���رائيل، ويسرائيل بيتينو، والعمل، وميرتيس، فضال 
عن دعم القوائم الفلس���طينية، وهو ما يعني عمليا انتهاء مرحلة 
زعيم الليكود الفاس���د، التي دام���ت 12 عاما عاث خاللها في دولة 
المشروع الصهيوني فسادا أكثر مما هي فاسدة، ومنزوعة الدسم، 
وترك بصمات قوي���ة في تعميق الش���روخ والتناقضات في كل 
مركباتها السياسية بما في العسكرية واالجتماعية واالقتصادية 
والقضائية والثقافية والدينية والحزبية والنفسية. لم يترك مجاال 
دون ان يلقبه رأس���ًا على عقب، ودمر كل ركائز عملية التس���وية 
السياس���ية، ولم يبق اي ملمح من مالمحه���ا يمكن التراكم عليه، 
وعمق االستيطان االستعماري، والعنصرية والفاشية، وخلق الفتن 
والحروب البينية في الداخل الصهيوني وتحديدا مع قوى اليمين 

المتطرف، ومع الحليف االستراتيجي، الواليات المتحدة.
خاض رئيس الحكومة المنتهية واليته كل المعارك، واس���تخدم 
كل اس���اليب االحتي���ال والمن���اورة والدهاء الفط���ري والصناعي 
والمركب لينقذ نفس���ه من تهم الفساد واالحتيال والرشوة وسوء 
األمانة. لكن عل���ى ما يبدو حتى اللحظة الراهنة، التي اكتب فيها 
باء بالفش���ل، ومني بالهزيمة، إال ان فرضية إفالس نتنياهو كليا 
بالخروج من المأزق مازال محل ش���ك، لالعتقاد انه سيحاول اللعب 
بورقة المليون دوالر للبقاء في ش���ارع بلفور، ومن الس���يناريوهات 
االفتراضي���ة، التي قد يلجأ لها الح���اوي، هي: اوال في ضوء عملية 
التحريض والش���حن ضد كل من بينت وش���اكيد وساعر )اقطاب 
اليمين المتط���رف( الذين توافقوا مع عضو الكنيس���ت المكلف 
بتش���كيل الحكوم���ة، لبيد، قد يدف���ع أحد غالة اليمين الفاش���ي 
بارت���كاب جريمة اغتيال ضد احده���م، او حتى ضد زعيم »هناك 
مس���تقبل«، مما يعطل إمكانية التشكيل؛ ثانيا اإلقدام على شن 
عملية عس���كرية على إيران.  السيما وانه أعلن اول امس في كلمة 
وداع كوهين، رئيس الموس���اد السابق، إنه إذا خير بين المحافظة 
على العالقات مع اإلدارة األميركية وبين ضرب إيران، فإن سيضرب 
الدولة الفارس���ية بذريع���ة انها تهدد »األمن اإلس���رائيلي«. وقد 
يفت���ح النار مجددا عل���ى جبهة غزة، او على جبه���ة لبنان بهدف 
خل���ط األوراق؛ ثالثا اإلقدام على جريم���ة عنصرية ضد الجماهير 
الفلسطينية العربية في المدن المختلطة لدفع البالد نحو هاوية 
الحرب األهلية، خاصة وان عمليات التحريض والشحن العنصري 

ضد الجماهير الفلسطينية العربية تتفاقم
بتعبير دقيق نتنياهو لن يرفع راية االستس���الم بس���هولة، ولن 
يخرج من شارع بلفور إال محموال إلى مثواه األخير، او محمال بسيارة 
الشرطة إلى الس���جن، او عبر مساومة تضمن عدم دخوله السجن، 
والس���يناريو األخير ل���ن يقبل به إال مرغما، ألن���ه وزوجته الحاكمة 
بأمرها، مسكونان بالبخل واللصوصية والسلطة، وال يعنيهما شيئًا 
سوى مصالحهم النفعية الخاصة. وبالنسبة للحكومة االفتراضية 
القادم���ة، إن اتيح لها رؤية النور، فهي حكومة مؤقتة، ووزارة زواج 
المتعة بين القوى المتنافرة المشكلة لها، والتي ال يجمعها جامع 
س���وى إس���قاط نتنياهو، وإخراجه من ش���ارع بلفور. ألنه خذلهم 
جميعا، وكذب عليهم، وكذب على الش���ارع اإلس���رائيلي، ومارس 
االحتي���ال والنصب على كل الدنيا بديماغوجية رخيصة ومبتذلة، 
وبالتالي حكومة الثنائي بينت لبيد ال مستقبل لها، وال تحمل في 
مكوناتها قواس���م مشتركة تسمح لها بالديمومة، يمكن االتفاق 
على نق���اط عملية إدارية لوجس���تية، مثل الموازن���ة، والخدمات 
البلدي���ة، وقضايا الصحة ... إلخ من ه���ذا القبيل، غير ذلك صعب 
وصعب جدا التوافق فيما بينها. لذا مآل شمس���ها الغروب باكرا. 

وللحديث عن االمر بقية.

ثمة ما هو أسوأ من الخطيئة والخطايا ، اإلصرار عليها ، هذا هو حال الرئيس 
عباس الذي مازال يطمح ان يقود الش����عب الفلس����طيني بعد مرور 15 عامًا 
لم ير فيها الش����عب الفلس����طيني خيرا وال انجازا بل هب����وط متدرج للحالة 
الوطنية وتش����رذم وفساد ثقافي واداري ومالي بل فشل سياسي بمحددات 
وضعتها ثل����ة من القيادات المتربعة على عرش الق����رار في حركة فتح هو 
أحد اركانها وازداد االمر س����وءًا عندما تسلم الس����لطة ومنظمة التحرير عام 
2005م لتتح����ول القضي����ة الوطنية بمفهومها التاريخي والسياس����ي الى 
قضية انس����انية وليخرج حركة فتح اكبر الفصائ����ل من جوهرها وادبياتها 
كوس����يلة لتحرير فلس����طين حتى بالحد االدنى بما ق����رره المجلس الوطني 
وس����مي بالنقاط العش����ر والحل المرحلي حيث حرق����وا المراحل هرولة نحو 
الخيار االمريكي الذي م����ازال الرئيس محمود عباس يراهن عليه ، نكبة تلو 
النكبة اتى بها الرئيس عباس للش����عب الفلسطيني بإخراج الضفة الغربية 
م����ن حالة الصراع مع االحت����الل بتدميره للبنية الوطنية ومالحقة النش����طاء 
وتبادل المعلومات ف����ي منظومة مزدوجة خلقت واقع����ا مكبال ألي عمليات 
تقاوم االس����تيطان وتردع المس����توطنين من عمليات االستيالء على االرض 
وتخلق واقعا أمنيا مكلفا لالحتالل تحول بينه وبين االستقرار لينفذ خططه 
االس����تيطانية التهويدية بل كان الرئيس الذي يقود الشعب الفلسطيني 
وعلى الهواء مباشرة يتحدث على العمل من اجل )مستقبل شباب اسرائيل( 
واق����رارا واضحا بالتنازل عن قضية ع����ودة الالجئين عندما قال )) انا لن اغرق 
اس����رائيل بماليين الالجئين ..انا لم اقول ذلك .. لم أقل ذلك( هذا الرئيس 
ال����ذي لم ينفذ ق����رارا واحدا للمجل����س المركزي ، بل تثبت ف����ي منهجيته 
المفضوحة وبسيطرته على كل السلطات متجاوزا النظام االساسي للسلطة 
ومس����تعينا باالحتالل ودول اقليمية ودوليه لمنحه الشرعية ومخالفا ابسط 

قواعد المسؤولية والتمثيل التي تمنحها الشعوب لرؤسائها .
ل����و جمعنا في الئحة اتهام ما صدر عن الرئيس من اقوال ومواقف وقرارات 
فإنه����ا تس����توجب محاكمته فورا واقالته من كل مواقعه ... ألنه وببس����اطة 
ش����ديدة اضر باألمن الوطني والقومي للشعب الفلسطيني ويفاوض باسمه 

بال ش����رعية ال ثورية وال قانونية واس����تعان بقوى خارجية لتثبيت س����لطته 
وامنه على االرض ، المطالبة برحيل عباس لم يكن حدثا جديدا فتش����هد له 
س����احات االقصى وازقة المخيمات والمدن الفلسطينية سواء في الضفة او 
غزة وحمالت االكاديميي����ن والمثقفين والكتاب ألكثر من مرة منذ اكثر من 
عقد على االقل .. ولكن حاجة امريكا واوروبا لمثل هذا الرئيس ودول اقليمية 
أخر حال����ت دائما دون ان تأخذ هذه الحمالت مردودا فعاال في هذا االتجاه ، 
ولكن من الغريب ان تلك الدول ومؤسساتها رفعت تقارير متعددة تتحدث 
عن فساد الرئيس ومن حوله في النظام السياسي الفلسطيني واستغاللها 
للمال العام ولكن بإشادة اجهزة االمن االسرائيلية كانت تكفي الن يستمر 
عب����اس في قيادته للس����لطة لما يقدمه من خدم����ات لالحتالل ، وعلى اعين 
العالم وبالمقابل تقوم اس����رائيل بالمداهمات واالقتحامات وقتل الش����باب 
والنس����اء واالطفال على الحواجز وتدمير البيوت ولم تكلف السلطة نفسها 
لتتج����رأ ولو مرة واحدة لتقف في وجه المس����توطنين او ترفع يدها عن اهل 

الضفة ليتمكنوا من الدفاع عن ممتلكاتهم .
الغريب ان س���حيجه النظام السياس���ي والمس���تفيدين م���ن الموظفين 
والمتخوفي���ن على مس���تقبل رواتبهم يهاجمون من يطالبون باس���تقالة 
عباس بأنها خطوة مش���كوك فيها النها تستهدف حركة فتح .!! ال افهم 
باي منط���ق او ربط بالواقع يضعون هذه النتيج���ة .! وهل فتح في وجوده 
تمارس دورها الوطني بناء على نصوص نظامها ..!! فتح اكبر بكثير واعمق 
م���ن تمثلها تلك الفئ���ة ... وبعيدا عن االصطفاف الحزب���ي ... فالمطالبين 
بإقالة او اس���تقالة عباس اكثرهم فتحاويون قدماء وجدد وألن وحدة فتح 
وتصحيح مس���ارها ال يمكن ان يتحقق بوجود عب���اس وبطانته . ولكن في 
هذه االيام المجيدة الذي حققها ش���عبنا في وحدته وتالحمه في الداخل 
والخارج قد خلقت واقعا جديدا عن الرتم الس���ابق ولها استحقاقات يجب 
ع���دم التنازل عنها ببوس اللحى كالس���ابق وخلط الحاب���ل بالنابل لتمييع 
االنجاز العظيم الذي حققته غزة من توازن للرعب بل ضرب راس االفعى في 
عمقه واس���تقراره وبما يستوجب الخروج و)هو ممكن (عن عقود من الفشل 

ولتبرير والتعليل والتعذر والتشويه الثقافي للمطالب النضالية وادواتها 
للش���عب الفلس���طيني ، قد تكون الظروف االقليمي���ة وتوجهات الرئيس 
بايدن لمنح الش���رعية للرئيس عب���اس هم محاولة لتصبح واقع لس���حب 
االنجاز الذي تحقق لنعود للمربع االول من التمثيل وغوص دول االقليم في 
الضغط على الفلس���طينيين لقبول المعادالت السابقة واالنضواء تحتها 
تجرد الش���عب الفلس���طيني من اس���تحقاقاته في التغيير ووضع برنامج 
سياس���ي يستطيع ان يقطف ثمار هزيمة االسرائيليين في غزة ، وبالتالي 
نسمع شعارات االن من الوسطاء وقوى فلسطينية وعلى راسها ) ان تمتنع 
اسرائيل بعدم استفزاز الفلسطينيين في المسجد االقصى والشيخ جراح( 
وهنا يعني بقاء قوات االحتالل وقواه الشرطية واالمني.. بل كان المطلوب 
رفع مستوى مطالبنا السياس���ية بان تنسحب قوات االحتالل من المسجد 
االقصى ومحيطة واطروحة اخرى يقولون انه يجب على اسرائيل ان ال تكون 
)دولة فصل عنص���ري ( بمعنى اعتراف وتأكيد اعتراف للحدود الجغرافية 

السياسية إلسرائيل .
اجم���اال التحركات حول االعمار من خالل مفاتيح الس���لطة ال يبش���ر بالخير 
واجتم���اع الفصائل في القاه���رة بما فيها فتح المؤتمر الس���ابع وتغييب 
ق���وى فتح االخرى وتياراتها ايضا ال يبش���ر بالخير ولك���ن اي لقاء هذا بين 
من ينس���ق وباع وبين من يقاوم .؟! ام���ر فصائلنا غريب فعال .. في تجارب 
الشعوب االخر . مثل هؤالء قدموا للمحاكمات واالستقالة او االقالة اذا تعذر 
ذلك... ولكن من خ���الل الواقع وخلط الحابل بالناب���ل والتوجه إلحياء فكرة 
االنتخابات كعامل ديموقراطي لتوحيد الصف الفلس���طيني ....وسأمسك 
جماح الفاظي ألنني س���أضع منها ما ال يعجبهم ...اعتقد االن على الرئيس 
عباس ان يقدم استقالته الى حين موعد االنتخابات القادمة ويبقى مسيرا 
ألمور الس���لطة ومنظمة التحرير ... ولكنني لس���ت متفائ���ال ال بانتخابات 
او غي���ره من االقاوي���ل .... ويبقى التوجه هو التوجه م���ن اطروحات قديمة 
جديدة لحل الدولتين .. ولكن الهدف الحقيقي العميق سحب قدرات غزة 

وإجهاضها وإبطالها ... بأموال قد تسيل لعاب البعض تجاهها .

ه����ذه األيام هي األكثر مصيرية بالنس����بة لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
اإلس����رائيلي، فقد يضطر إلى إخالء مقر رئاس����ة الوزراء في شارع بلفور في 
الق����دس الغربي����ة، والنزول عن كرس����ي جلس فوقه 12 عام����ا متتالية. هو 
يتصرف هذه األيام كالذئب الجريح، ينفلت بكل اتجاه، ويهجم بال ضوابط 
أو قيود، ويعمل على صناعة الرعب، أمال بوقف النزيف وبإنقاذ نفس����ه من 
هالك يبدو محتوما. هو من جهة يطلق التهديدات تجاه إيران وغزة ولبنان، 
ومن جهة أخرى يؤلب أنصاره لالنقضاض على من »سولت له نفسه« الطمع 
في دخول مقر بلفور. وحتى لو احتدم الصدام وتعالت نبرة التهم المتبادلة، 
فإن بديل نتنياهو ال يختلف سياس����يا عنه. ومهما بدا الصراع على السلطة 
حام����ي الوطيس، ومهما تطاير الش����رار من معارك المنافس����ة، فإن هذا ال 
يعكس خالفا سياس����يا جديا، فهو ليس صراعا على الموقف بل صراع على 

الموقع، وفي غياب النقاش الحقيقي تزدهر البالغة ومعها المبالغة.
تعاملت اإلدارة األمريكية مع تهديد نتنياهو بشن حرب على إيران بجدية 
متناهية، واستدعت وزير األمن اإلسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن على 
وجه السرعة. وكان نتنياهو قد اس����تغل فرصة مراسيم استبدال صديقه 
المقرب رئيس الموس����اد الحالي يوسي كوهين، بخلفه دافيد بارنيع، وأعلن 
أنه لن تكون سياسة احتواء لمشروع تطوير السالح النووي في إيران، ألنها 
حسب رأيه »ليس����ت دولة مثل بقية الدول، وتشكل تهديدا وجوديا لدولة 
إس����رائيل »الصغيرة والمكتظة بالس����كان« ووصل في كالمه إلى التهديد 
العلن����ي بأنه لن يت����ردد في »القضاء على التهدي����د اإليراني« حتى لو أدى 
ذل����ك إلى توت����ر العالقة مع الوالي����ات المتحدة. يب����دو أن األجهزة األمنية 
األمريكية، التي خبرت أيام ترامب األخيرة وس����لوكه غير المتزن، تخش����ى 
م����ن احتمال، مهما كان مداه، بأن يق����دم نتنياهو على خطوة مجنونة لمنع 
اإلطاحة به. ظاهريا تبدو إمكانية توجيه ضربة عس����كرية إليران مستبعدة، 
إال أن األمريكيين ال يثقون بنتنياهو، خاصة أنهم يعرفون جيدا نفس����يته 
بخص����وص الملف اإليراني، فهو يعتقد، ويش����رح لكل م����ن يلتقي به، أن 
العناية اإللهية اختارته إلنقاذ ش����عب إسرائيل من حرب إبادة، ومن كارثة 
ثانية، وهو على قناعة بأن أحدًا ال يس����تطيع أن يدير هذه المعركة س����واه، 
وصرح بأن اإليرانيين سوف يرتاحون جدا إذا عرفوا من هم أعضاء الحكومة 

البديلة، التي يسعى لمنع تشكيلها.
م���ن المبكر اإلع���الن عن نهاية حقب���ة نتنياهو، فهو مس���تمر بالعمل للبقاء 
في الحكم، ويفعل المس���تحيل لحماية نفس���ه من الس���جن. كتب محللون 
إسرائيليون ما مفاده بأنهم لن يقتنعوا بأن اإلطاحة بنتنياهو قد تمت فعال، 
إال بعد مشاهدة صور الشاحنات وهي تنقل ممتلكاته من المقر الحكومي في 

ش���ارع بلفور في القدس الغربية إلى بيته الخاص في قيس���ارية على شاطئ 
المتوسط. وقبل المضي في تحليل السياسة الراهنة ال بد من عودة إلى الذاكرة 
الحية. قيس���ارية هي بلدة تاريخية كانت مأهولة بس���كانها الفلسطينيين، 
وجرى تهجيرهم منها خالل النكبة، وتحويل مس���جدها إلى خمارة. أما المقر 
في شارع بلفور فكان ملكا لعائلة مصرية من أصل يهودي وهو مالصق لكلية 
تراس���نطة الفلس���طينية، التي كانت مفتوحة لطالب مسلمين ومسيحيين 
ويهود، وس���يطرت عليها الحقا الجامعة العبرية. الطريق بين الموقعين تمر 
بعش���رات البلدات الفلسطينية، التي طالها مشروع التطهير العرقي وحولها 
إل���ى أطالل. ال أس���وق هذا الكالم بحثا عن معن���ى، أو حتى عن عبثية، بل هي 
محاولة مباشرة الستعادة تركيب المشهد الفلسطيني المنكوب، الذي تجري 
احداث المش���هد اإلسرائيلي المثيرة فوق حطامه. فكل تحرك إسرائيلي في 

المكان، نراه نحن حركة في الزمكان الفلسطيني.
نتنياهو س����يطرح كل ما عنده لمنع تش����كيل حكومة بديلة، وهو لن يتردد 
في خوض مغامرة عس����كرية، لكن سيكون من الصعب عليه أن يقنع قيادة 
الجيش اإلس����رائيلي بذل����ك، فقد حاول عام 2019 أن يش����ن حربا على غزة 
عشية االنتخابات، ولم يستجب له الجيش. صحيح أن المستوى العسكري 
في إس����رائيل خاضع للمستوى السياسي، لكن هو بحاجة إلى قرار حكومي 
رس����مي وليس فقط لطل����ب من نتنياه����و، ووزير األمن اإلس����رائيلي بيني 
غانتس لن يتس����اوق مع نتنياه����و فهو ضده وليس ف����ي جيبه. ما يمكن 
لنتنياهو فعله، دون العودة للحكومة، هو االس����تعانة بصديقه وس����اعده 
األيمن، يوس����ي كوهين، الذي ما زال رئيسا للموساد، والقيام بخطوة أمنية 
دراماتيكي����ة، وقد لم����ح نتنياهو إلى احتمال ذلك ف����ي خطابه األخير أمام 

العاملين في جهاز الموساد.
لق����د فرض جهاز الش����اباك حراس����ة مش����ددة على عدد من السياس����يين 
المنافس����ين لنتنياه����و، الذين يتعرضون لتهديد بالقت����ل من قبل أنصار 
نتنياه����و الغاضبين، الذين يتفاعلون مع تحريضه المس����عور، ما يعيد إلى 
األذهان أحداث السادس من يناير في واشنطن. وقد صرح يئير لبيد جهارة 
بأن الحراسة عليه وعلى قيادات يمينية »مارقة« مثل نفتالي بينيت وأيليت 
ش����اكيد وجدعون س����اعار، جاءت بعد وصول تهديدات باالغتيال. وإذ تبدو 
هذه التهديدات تأتي من أطراف معس����كر نتنياهو، فإن المعس����كر كله 
مجن����د بالكامل للضغط على أعضاء كنيس����ت في الكت����ل المختلفة، لعدم 
دعم حكومة بديلة. وتأتي هذه الضغوط عبر حملة إعالمية كاس����حة، وعبر 
مظاه����رات صاخبة أمام بي����وت قيادات يمينية تدع����م اإلطاحة بنتنياهو، 
إضاف����ة إلى اإلغ����راء بوعود بوظائف ومراكز، وربما أم����ور أخرى، كل ذلك في 

س����بيل منع حصول الحكومة البديلة المطروحة برئاسة نفتالي بينيت على 
أغلبية برلمانية. يتمسك نتنياهو بالسلطة بيديه وأظافره وبأسنانه، ليس 
طمعا في كرس����ي رئاسة الوزراء فحس����ب، بل أساسا خوفا من سوء المصير 
في محاكمته، التي تجري هذه األيام، والتي قد تأتي بقرار سجنه وتحطيم 
صورت����ه تماما. في المرحل����ة المقبلة من محاكمته س����يضطر نتنياهو إلى 
المثول ثالث مرات في األس����بوع امام المحكم����ة، وهو ومحاميه على اقتناع 
تام بأن رئاس����ة الوزراء قد تحميه من اإلدانة والس����جن، وأن اإلطاحة به قد 
تفض����ي به إلى غرفة في الس����جن. وهكذا فهو يقع ام����ام مفترق مصيري: 

السجن أو رئاسة الوزراء.
من المبكر اإلع����الن عن نهاية حقبة نتنياهو، فهو مس����تمر بالعمل للبقاء 
في الحكم، ويفعل المس����تحيل لحماية نفس����ه من الس����جن. مهما كانت 
تداعي����ات األزمة الحالية وحتى لو قامت حكومة بديلة، فهو سيس����عى أوال 
إل����ى ضمان بقائه في رئاس����ة ح����زب الليكود، من خالل اإلس����راع في إجراء 
انتخاب����ات تمهيدية مبكرة، قب����ل أن تتزايد األص����وات المطالبة بتغييره، 
وقبل أن يس����تقر االعتقاد بأن الليكود لن يعود إلى السلطة ما دام نتنياهو 
في رئاس����ته، بدليل أربع معارك انتخابية بالنتائج نفسها ورفض مجموعة 
من األحزاب الدخ����ول في ائتالف مع الليكود قبل اس����تبداله. بموازاة ذلك 
سيس����عى إلى إس����قاط الحكومة البديلة، مس����تغال التناقضات الداخلية 
الكثيرة فيها بين يسار ويمين، بين محافظين وليبراليين، إذا صح التعبير 
في الس����ياق اإلس����رائيلي. يعتقد نتنياهو، وكثيرون غي����ره، أن الحكومة 
البديل����ة هي تركيبة »غريبة عجيبة« وهي إن قامت لن تعمر طويال، وعندها 

سيفتح الباب من جديد لعودته إلى رئاسة الحكومة.
كتبت مراث����ي نتنياهو عدة مرات، وتبين كل م����رة انها كانت مبكرة. فهل 
انتهت حقبة نتنياهو هذه المرة؟ المهم هنا ليس نتنياهو الش����خص، بل 
ما يمثله من سياسات، وهذه الحقبة لم تنته بالتأكيد، فالبدائل المطروحة 
ل����ه داخل وخارج الليكود، ال تقل تطرفا عنه. الفرق أن أحدا من المرش����حين 
لوراثت����ه ال يملك القدرات السياس����ية، الت����ي عن����ده. وإذا كان من معنى 
لنهاية حقبة نتنياهو، إن هو فعال س����قط وولى، فهو أن القيادة السياسية 
اإلسرائيلية ستكون أضعف وأقل قدرة على مواجهة الضغوط، حين تتوفر 
الضغوط، خاصة أن نهاية نتنياهو لن تحل األزمة السياسية في إسرائيل، 
ب����ل ق����د تزيدها تعقيدا، وقد تكش����ف عن أكثر من عق����ب أخيل، إذا جرى 
اس����تغاللها فلس����طينيا وعربيا فهي قد تجعل الدولة األقوى في الش����رق 
األوس����ط في حالة حصار ال في حالة هجوم. هناك ازمة سياسية عميقة في 

إسرائيل، لماذا ال يستغلها الفلسطينيون والعرب؟ لماذا؟

إقالــة أو استقالــة الرئيــس

هــل انتهــت حقبــة نتنياهــو؟

نتنياهو الزنزانة 
سميح خلفبانتظارك

جمال زحالقة

عمر حلمي 
الغول
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رام الله / االستقالل:
 أص���در الجه���از المركزي لإلحصاء، أم���س الخميس، بيانا 
صحفيا لمناسبة يوم البيئة العالمي، الذي يصاف الخامس 
م���ن حزيران من كل عام، تحت ش���عار "اس���تعادة النظام 

البيئي".
وأش���ار اإلحصاء، في بيانه، إلى جمل���ة من القطاعات التي 
تؤثر وتتأثر بالنظام البيئي في فلسطين، وهي على النحو 

التالي:
القطاع الزراعي

إن استعادة النظام البيئي في قطاع الزراعة تتمثل بزيادة 
مس���احة الغابات واالراضي المزروعة، حس���ب بيانات وزارة 
الزراعة، فقد بلغت الزيادة في مس���احة االراضي المزروعة 
س���نويا 7,900 دونم خ���الل العام 2019، وم���ن المتوقع 
زيادة هذه المساحة من خالل برامج االستصالح والتأهيل 
ومش���اريع التخضير الى 9,671 دونم���ا خالل العام 2021، 
األم���ر الذي يس���اهم في تحس���ين واقع النظ���ام البيئي، 
ويس���اهم في اس���تعادته والحد من تدهوره. هذا وبلغت 
مس���احة المناطق الخض���راء الجديدة الت���ي يتم زيادتها 

سنويا حوالي 2,000 دونم.  

قطاع ال�صرف ال�صحي
إن معالج����ة مياه الصرف الصحي تس����اهم الى حد كبير 
في استعادة نظم البيئة، فحس����ب بيانات سلطة المياه 
الفلس����طينية وخالل العام 2019 كانت النسبة المئوية 

لكمية المياه المعالجة داخل فلسطين حوالي 12% من 
المياه العادمة المنتجة، ويتوقع زيادة هذه النسبة خالل 

العام 2021 الى 15%، من خالل انش����اء محطات معالجة 
المياه العادمة، وتحسين كفاءة المحطات الموجودة حاليا.
إن ه���ذه الزي���ادة م���ا كان له���ا ان تتحق���ق دون زي���ادة 
عدد محطات المعالج���ة التي من المق���رر والمخطط زيادة 
عدده���ا من 10 محطات خالل الع���ام 2019 الى 11 محطة 

خالل العام 2021.
ومن أجل المس���اهمة في اس���تعادة النظام البيئي، فمن 
المخطط زيادة مساحة األراضي الزراعية المروية سنويًا من 

المياه العادمة المعالجة بما يقدر 1,800 دونم خالل العام 
2021، حسب ما أفادت به بيانات وزارة الزراعة.

قطاع النفايات
إن االدارة الفاعلة لقطاع النفايات تس���اهم بشكل ملموس 
في استعادة التوازن للنظام البيئي، ومن اجل هذه الغاية 
أولت الجه���ات المختصة أهمية له���ذا القطاع من ناحية 

الطمر الصحي للنفايات، واعادة التدوير والمعالجة.
وتش����ير بيانات وزارة الحكم المحلي، أن نس����بة النفايات 

الصلب����ة الت����ي يتم طمرها بش����كل صحي م����ن إجمالي 
النفاي����ات المنتجة بلغت خالل العام 2019 حوالي %98، 
ومن المتوقع وصول هذه النسبة الى 100%، خالل العام 

.2023
وبخصوص نسبة النفايات التي يتم تدويرها من إجمالي 

النفايات المنتجة، فقد تراوحت ما بين 1.5% خالل العام 
2019 وصوال الى 10% خالل العام 2023.

أما  بخصوص نسبة النفايات الخطرة التي تتم معالجتها 
من اجمالي النفايات المنتجة، فقد بلغت خالل العام 2019 
حسب بيانات سلطة جودة البيئة 2%، ومن المتوقع وصول 
هذه النسبة الى 10% مع حلول العام 2023، حسب بيانات 

سلطة جودة البيئة ووزارة الحكم المحلي.

قطاع التنوع احليوي
إن قطاع التنوع الحيوي هو القطاع الذي يتأثر بشكل مباشر 
نتيجة االختالل في توازن النظام البيئي، حيث تزداد اعداد 
االصن���اف الحيوانية والنباتية المهددة باالنقراض وتزداد 

االصناف الغازية المهددة للتنوع الحيوي.
وألجل هذه الغاية، أولت السلطات الوطنية والمؤسسات 
المعنية     بحماية البيئة أهمية لتأهيل المحميات الطبيعية 
للمساهمة في استعادة التوازن للنظام البيئي، فقد بلغ 
التي لها  الع����ام 2019  عدد المحميات الطبيعية خالل 

خطة إدارة معتمدة ومفعل����ة 4 محمي����ات، ومن المتوقع 
الوص����ول الى 10 محمي����ات في الع����ام 2023، حيث من 
المتوق����ع اضافة محميتين كل عام خ����الل الفترة 2021-

2023، حسب بيانات سلطة جودة البيئة.

بمناسبة يوم البيئة العالمي

»اإلحصاء« يوضح القطاعات التي تؤثر وتتأثر بالنظام البيئي في فلسطين

رام الله / االستقالل:
صعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة 
فلسطين، بنس���بة 8.7% خالل مايو/أيار الماضي، 

مقارنة مع الشهر السابق له.
جاء ذلك، بحس���ب مس���ح اقتصادي، استنادا على 
بيانات القيمة الس���وقية للش���ركات المدرجة في 

البورصة المحلية، وعددها 46 شركة مدرجة.
وبلغت القيمة السوقية إلجمالي الشركات المدرجة 
حتى نهاي���ة مايو الماضي 3.826 ملي���ارات دوالر، 
مقارنة مع 3.517 مليارات دوالر في الفترة المناظرة 

من العام الماضي.

وخالل مايو الذي ش���هد حربا عس���كرية إسرائيلية 
على قطاع غ���زة، بلغ إجمالي قيمة تداوالت البورصة 
18.47 ملي���ون دوالر، مقارنة مع 16.98 مليون دوالر 

في تعامالت أبريل/نيسان السابق له.
وبلغ عدد األس���هم التي تم التداول عليه 12.742 
مليون سهم خالل الشهر الماضي، مقارنة مع 7.79 

ماليين سهم في الشهر السابق له.
وتصدر سهم شركة فلسطين للتنمية واالستثمار 
»باديكو القابض���ة«، التداوالت بعدد 4.218 ماليين 
س���هم بقيمة س���وقية 4.5 ماليين دوالر أمريكي، 
تبعه س���هم ش���ركة االتحاد للعامر واالستثمار ب� 

3.22 ماليين سهم بقيمة 1.94 مليون دوالر.
وبلغ عدد العقود الت���ي جرت فيها التداوالت خالل 
الش���هر الماضي 2631 عق���دا أو صفقة، مقارنة مع 

2253 عقدا في أبريل الماضي.
وتتوزع الش���ركات ال���� 46 المدرجة ف���ي البورصة 
المحلية، على خمس���ة قطاعات رئيسة، هي البنوك 
التأمين، الخدمات، االس���تثمار،  المالية،  والخدمات 
الصناعة. واألس���بوع المقبل، ستدرج شركة تمكين 
للتأمين أس���همها في البورص���ة المحلية، وانطالق 
جرس التداول، ليصبح عدد الش���ركات المدرجة في 

البورصة 47 شركة.

في شهر.. القيمة السوقية لبورصة فلسطين تصعد بـ 309 ماليين دوالر

رام الله/ االستقالل: 
قالت الضابطة الجمركية إنها ضبطت أمس الخميس شاحنة محملة ب�3700 طير دجاج 
)روك( قادم من "إس���رائيل"، وممنوع من الدخول للس���وق الفلسطيني بقرار من وزارة 
الزراعة، لحماية المنتج الوطني. وأشار بيان الضابطة الذي وصل “االستقالل” نسخة 

عنه، إلى أن عملية الضبط تمت بناًء على العمل األمني المشترك مع جهاز الشرطة.
وبين أنه تم تحريك دورية إسناد مشتركة مع جهاز االستخبارات العسكرية إلى 
المكان وبعد الفحص والمعاينة أقرت اللجنة التحرز على الكمية المذكورة لحين 

استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة.

رام الله: ضبط دجاج قادم من 
»إسرائيل« ممنوع من التداول

رام الله / االستقالل:
صعدت أسعار السوالر في السوق الفلسطينية، خالل 
يوني���و - حزيران الجاري، امتدادا لالرتفاع الذي طرأ على 

األسعار العالمية للنفط ومشتقاته.
وبحس���ب مس���ح أجراه موقع االقتص���ادي على بيانات 
اإلدارة العامة للبترول في وزارة المالية، فإن س���عر ليتر 
الس���والر، والمسجل للش���هر الجاري، يعتبر األعلى منذ 

يناير 2018.
وبلغ سعر ليتر السوالر في تعامالت الشهر الجاري نحو 
5.19 ش���يكال، وهو رقم لم يسبق وأن سجل في السوق 
المحلية منذ نحو 3 أعوام وتحديدًا في شهر يناير في 

2018 وكان 5.69 شيكل.
ومنذ ذل���ك الحي���ن، تعمدت الحكومة الفلس���طينية 
ممثلة بوزارة المالية،  تثبيت أس���عار ليتر السوالر في 
األسواق المحلية، وذلك لمحاربة ظاهرة تهريب السوالر 

المغشوش وغير القانوني من المستوطنات.
ع���ن  ص���ادر  تقري���ر  وبحس���ب  الماض���ي،  والع���ام 

الضابطة الجمركية، بلغ���ت كمي���ات الس���والر المه���رب 
والمغشوش المضبوطة في فلسطين، حوالي 131 ألف لتر.

وبحسب موقع )thefuelprice( فإن أسعار المحروقات 
في الس���وق الفلس���طينية يعتبر األعل���ى عربيا ضمن 
أسعار الوقود المباعة في األس���واق الرسمية، إذ توجد 
س���وق س���وداء للوقود في بعض الدول مثل السودان، 

التي تعاني شحًا في وفرته.
وتعد »إس���رائيل« المصدر الوحيد للوق���ود المباع في 
السوق الفلسطينية، وبناء على تغيرات أسعاره لديها 
يت���م تغيي���ره في س���لعة البنزين فلس���طينيا، بينما 
توجد كميات تعب���ر عبر مصر إلى قطاع غزة في فترات 

متقطعة.
ويبلغ متوسط االستهالك الشهري للوقود في السوق 
الفلسطينية، قرابة 75-85 مليون ليتر شهريا، فيما يعد 
الديزل هو عنصر االس���تهالك األكبر لمشتقات الوقود 
محلي���ا بأكثر م���ن 45 مليون ليتر ش���هريا، وفق نقابة 

أصحاب محطات الوقود.

االستقالل/ وكاالت: 
 أنهكت تداعيات جائحة كورونا، صناعة السياحة في العالم، 
وقضت على مناش���ط وقطاعات س���ياحية عالمية ش���هيرة، 

متكبدة القطاع أكثر من تريليون دوالر خالل عام 2020.
وقدرت منظمة الس���ياحة العالمية، األربع���اء، في تقرير لها، 
حجم الخس���ائر بما في ذلك إيرادات نقل المسافرين، بمقدار 

1.1 تريليون دوالر خالل عام 2020.
وقال���ت المنظمة إن مؤش���ر قياس الس���ياحة العالمية رصد 
انخفاض عائدات السياحة الدولية وحدها بنسبة 64 بالمئة، 

بما يعادل 900 مليار دوالر.
وش���هدت منطقة آس���يا والمحي���ط الهادئ التراج���ع األكبر 
باإليرادات خالل العام الماضي، بنس���بة 70 بالمئة، ثم منطقة 

الشرق األوسط بنسبة 69 بالمئة، وفقا للتقرير.
ورصد التقرير، انخفاض أعداد السياح بنسبة 83 بالمئة خالل 
الربع األول من العام الحالي إلى 180 مليون سائح دولي، وسط 

استمرار فرض قيود السفر على نطاق واسع.
وذكر التقري���ر أن منطقة آس���يا والمحيط اله���ادئ واصلت 

المعاناة من أدنى مس���تويات النشاط مع انخفاض بنسبة 94 
بالمئ���ة في عدد الوافدين الدوليين خالل الربع األول من العام 

الحالي.
وس���جلت أوروبا ثاني أكب���ر انخفاض بنس���بة 83 بالمئة، ثم 
إفريقيا بنس���بة 81 بالمئة، والش���رق األوس���ط 78 بالمئة، ثم 

األمريكيتان 71 بالمئة.
وس���جلت أعداد الس���ائحين الدوليين في جميع أنحاء العالم 
انخفاضا بنس���بة 73 بالمئة خالل 2020، ما يجعله أس���وأ عام 

على اإلطالق لهذا القطاع.
وتعان���ي الس���ياحة العالمي���ة وقط���اع الطي���ران مزيدا من 
االنتكاسات منذ العام الماضي، بعد حظر السفر في أغلب دول 

العالم بسبب جائحة كورونا.
وبدأت بعض وجهات الس���ياحة العالمية في تخفيف قيود 
السفر للس���ماح تدريجيا بحركة األش���خاص وإعادة تنشيط 
األنش���طة االقتصادية، بما في ذلك الس���ياحة، لكن مخاوف 
كورون���ا ال زالت مس���تمرة وتمنع دوال عديدة من اس���تئناف 

السياحة.  

كورونا كبدت السياحة العالمية 
أكثر من تريليون دوالر في 2020

فلسطين.. سعر لتر السوالر في 
أعلى مستوى منذ نحو 3 أعوام



الجمعة 23 شوال  1442 هــ  4 يونيو  2021 م

أنقرة / االستقالل: 
ق����ال وزير الخارجي����ة التركي مولود 
تش����اووش أوغل����و إن����ه أًي����ا كانت 
الحكوم����ة الت����ي ستتش����كل ف����ي 
عن  التخل����ي  عليه����ا  "إس����رائيل"، 
السياسات الخاطئة إن كانت ترغب 

في عالقات جيدة مع تركيا.
جاء ذلك في تصريحات خالل مؤتمر 
صحفي مشترك مع نظيره التوغولي 
روبرت دوسي، بالعاصمة أنقرة، في 
ظل الساعات المتبقية أمام األحزاب 
حكوم����ة  لتش����كيل  اإلس����رائيلية 

جديدة.
المهم من سيشكل  "ليس  وأضاف 
الحكومة في" إسرائيل" إنما المهم 
نوع السياس����ة التي ستتبعها، وأًيا 
كان ش����كل الحكومة عليها التخلي 
عن السياس����ات الخاطئة في المقام 
األول إن كان����ت ترغ����ب في عالقات 

جيدة معنا".
وأكد أن����ه يجب وق����ف االعتداءات 
اإلس����رائيلية على الفلس����طينيين، 

الت����ي  الخط����وات  ع����ن  والتراج����ع 
والعودة  الدولتين،  حل  تس����تنزف 

إلى مباحثات السالم مجدًدا.
وأش����ار إل����ى اس����تمرار الس����لطات 
اإلسرائيلية في إنشاء المستوطنات 
غير الشرعية، والسعي لسلب مزيد 

من األراض����ي الفلس����طينية، داعًيا 
إياها للتراج����ع عن ذلك، والكف عن 
اإلج����راءات التي تس����تنزف الوضع 

السياسي للقدس.
وشدد على أن تراجع "إسرائيل" عن 
سياس����اتها الخاطئة سيساهم في 

تحس����ين عالقاتها مع دول كثيرة، 
وليس تركيا فحسب.

وأوضح أن النقاط التي ذكرها أعاله 
الدولي  المجتم����ع  ما ينتظ����ره  هي 
كافة من "إس����رائيل"، وليس تركيا 

فقط .

تركيا: على »إسرائيل« التخلي عن سياساتها الخاطئة

واشنطن/ االستقالل: 
صّع���د الرئيس األمريكي جو باي���دن الضغوط المفروضة على 

روسيا من أجل مالحقة المجرمين اإللكترونيين.
وذك����رت صحيف����ة » ذا هي����ل« األمريكي����ة- عل����ى موقعها 
اإللكترون����ي ام����س الخمي����س- أن الهجم����ات المتتالية من 
الجماعات المتمركزة في روسيا تزيد المخاطر بالنسبة للقمة 
المفت����رض انعقادها ش����هر يونيو الجاري بين الرئيس����ين 
األمريكي جو بايدن والروسي فالديمير بوتين؛ والتي ستكون 
بمثابة أول اجتماع مباش����ر بين الزعيمي����ن منذ تولي بايدن 

منصبه.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت األبيض جين ساكي 
الليلة قبل الماضية لصحفيين: »بالتأكيد س���يكون هذا األمر 
موضوع���ا للنقاش، ألن إيواء الكيان���ات اإلجرامية التي تعتزم 
إلحاق الض���رر والتي تضر بالبنية التحتي���ة الحيوية للواليات 

المتحدة، يعد أمرا غير مقبول«.
كما ش���دّدت س���اكي على أن اإلدارة األمريكية أثارت مخاوف 
بش���أن الهجمات المتعددة المرتبطة بروسيا على المنظمات 
األمريكية الحيوية وأن حماية البنية التحتية األمريكية »ذات 

أهمية قصوى لألمن القومي« األمريكي.

بايدن يكثف الضغوط على روسيا 
لمالحقة المجرمين اإللكترونيين

واشنطن/ االستقالل: 
أك����د وزي����ر الخارجية األمريك����ي أنتوني 
بلينكن، أن الواليات المتحدة ستعمل مع 
أي حكومة تتولى السلطة في« إسرائيل« 
في أعقاب توصل أح����زاب المعارضة إلى 

اتفاق على ائتالف حكومي.
وق����ال بلينك����ن، في تصريحات لش����بكة 
»سي إن إن« األمريكية، إن »اإلسرائيليين 
س����يتخذون قراراتهم بأنفس����هم بشأن 
ديمقراطي����ة،  أي  مث����ل  حكومته����م، 
وس����نعمل م����ع أي حكوم����ة إس����رائيلية 

للمضي قدما كما فعلنا في الماضي«.
وأض����اف وزي����ر الخارجي����ة األمريكي أن 
»بايدن عمل مع كل حكومة إسرائيلية من 
جميع األطراف منذ عهد رئيس����ة الوزراء 
جولدا مئير في أوائل السبعينيات. لذلك، 
ف����ي الديمقراطيات، الحكوم����ات تتغير. 
س����نعمل مع أي حكومة تظهر سواء كان 
رئيس ال����وزراء بنيامي����ن نتنياهو أو أي 

شخص آخر«.
وكان يائير البي����د، زعيم حزب يش عتيد 
»هناك مستقبل« الوسطي، أبلغ الرئيس 

اإلس����رائيلي رؤوفين ريفلين بأنه تمكن 
من تش����كيل ائتالف قبل أقل من ساعة 
م����ن الموع����د النهائ����ي لمنتص����ف ليل 

األربعاء.
وعلى الرغم م����ن أن البيد يحمل تفويضا 
لتش����كيل الحكومة بموجب االتفاقية، إال 
أن نفتال����ي بينيت زعيم ح����زب »يمينا« 
سيتولى رئاسة الوزراء في أول عامين من 
أربع سنوات، على أن يشغل البيد منصب 
وزي����ر الخارجية، إلى أن يتب����ادل الرجالن 

األدوار في منتصف المدة.

جدة/ االستقالل: 
اس���تضافت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة تدريبات مشتركة بين قوات مشاة البحرية 

السعودية واألمريكية.
وأفادت وكالة األنباء الس���عودية الرس���مية "واس" بأن مناورات التمرين العس���كري المختلط 
الخاص بتبادل الخبرات في الرماية بين مشاة القوات البحرية الملكية ومشاة البحرية األمريكية 

اختتمت أمس الخميس.
وأش���ارت الوكالة إلى أن هذا التمرين جاء في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل 
الخبرات بين القوات البحري���ة للدولتين وتطوير قدراتهما في مجال عمليات األمن البحري في 

المنطقة.

اختتام تدريبات عسكرية
 سعودية-أمريكية مشتركة في جدة

بلينكن: سنعمل مع أي حكومة تتولى السلطة بـ »إسرائيل«

الرباط/ االستقالل: 
التقى كل من خالد المشري، رئيس المجلس األعلى 
للدولة الليبي، وعقيل���ة صالح، رئيس مجلس نواب 
طبرق )شرق(، في المغرب، سعيا للتوصل إلى اتفاق 
بش���أن المناصب الس���يادية والقاعدة الدستورية، 

وفق مصادر في المجلس األعلى، امس الخميس.
ومؤخرا، اندل���ع خالف بين مجلس النواب والمجلس 
األعلى للدولة )استش���اري � نيابي(، حول أس���اليب 
وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، 
م���ع اتهامات للمجل���س األعلى بانته���اك االتفاق 
السياس���ي لع���ام 2015، الذي ينص عل���ى اختيار 

شاغلي هذه المناصب بالشراكة بينهما.
وقال مدي���ر مكتب إعالم المجلس األعلى حس���ين 
النجار في تصريحات صحفية: "الرئيسان )المشري 

وصالح( وص���ال إلى المغرب س���يعقدان اجتماعات 
مشتركة".

فيم���ا قال عضو المجلس علي الس���ويح، لألناضول، 
إن الجولة الجديدة من الح���وار الليبي، في المغرب، 
س���تبحث "التوص���ل إلى اتف���اق عل���ى المناصب 

السيادية".
وأع���رب عضو المجل���س األعلى عمر أبو ش���اح، ، عن 
اعتقاده بأن "اللقاء س���يبحث المناصب الس���يادية 
البرلماني���ة  لالنتخاب���ات"  الدس���تورية  والقاع���دة 
والرئاس���ية المقررة في 24 ديس���مبر/ كانون األول 

المقبل.
وثم���ة فريق في ليبيا يدعو إلى تأجيل االس���تفتاء 
على مشروع الدستور إلى ما بعد االنتخابات؛ بدعوى 

ضيق الوقت ووجود مشاكل لوجستية.

بينما يدفع المجلس األعلى ونواب باتجاه االستفتاء 
على مش���روع الدستور قبل االنتخابات، لضمان عدم 

دخول ليبيا إلى مرحلة انتقالية جديدة.
وس���بق أن احتض���ن المغرب 5 جوالت م���ن الحوار 
الليبي بين وفدي المجل���س األعلى للدولة ومجلس 

نواب.
وآن���ذاك، توص���ل الطرفان إل���ى اتفاق ح���ول آلية 
تولي المناصب الس���يادية، واس���تئناف الجلسات 
الس���تكمال اإلجراءات الالزمة بشأن تفعيل االتفاق 

وتنفيذه.
ومنذ أش���هر، يش���هد البلد الغني بالنف���ط انفراجا 
سياس���يا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تس���لمت 
سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسًا 

رئاسيا، مهامها لقيادة البالد إلى االنتخابات.

الخرطوم/ االستقالل: 
أعلن الجيش الس����وداني، أمس الخميس، إغالق 
جمي����ع الطرق المؤدية لمبنى القيادة العامة في 
العاصمة الخرطوم، مطالبًا المواطنين باستخدام 
طرق بديلة واالبتعاد عن مباني القيادة العامة. 

وجاء في بيان رسمي لإلعالم العسكري: »تطلب 
القوات المس����لحة من جميع المواطنين االبتعاد 

عن حرم القيادة العامة للقوات المسلحة«.
كم���ا أعلن ع���ن إغ���الق جميع الط���رق المؤدية 
إليها )مبنى القيادة العام���ة( اعتبارا من صباح 
الخمي���س الموافق الثالث م���ن يونيو/ حزيران 
2021، والطلب من المواطنين استخدام الطرق 

البديلة ».
ويذك����ر أن عدة جه����ات سياس����ية وتنظيمات 

مدنية منه����ا الحزب« الش����يوعي« الس����وداني 
و«تجمع المهنيين« السودانيين، دعت لمواكب 
ومس����يرات في العاصمة الخرط����وم وبقية مدن 
الس����ودان، ام����س الخمي����س، به����دف تحقيق 
العدال����ة والقصاص للذين لق����وا مصرعهم في 
أحداث ف����ض االعتصام في الثالث من حزيران /

يونيو 2019.

جاكرتا/ االستقالل: 
ض���رب زلزال بق���وة 6,1 درج���ات مناطق قبالة س���واحل ج���زر مالوكو 
اإلندونيس���ية النائية، أم���س الخميس، حس���بما أعلن مركز المس���ح 

الجيولوجي األميركي، دون صدور إنذار من تسونامي.
وح���دد مركز الزلزال العنيف على عمق 31 كلم وعلى بعد نحو 127 كلم 

جنوب غرب مدينة تيرناتي.   
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بالغة.

وغالبا ما تش���هد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على 
" حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

ف���ي 26 ديس���مبر 2004 ضرب زل���زال بلغت قوت���ه 9,1 درجات قبالة 
س���واحل سومطرة وأسفر عن تس���ونامي حصد أرواح 220 ألف شخص 

في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.
وكانت تلك أس���وأ كارثة طبيعي���ة في التاريخ الحدي���ث، ورفعت قاع 

المحيط في بعض األماكن ما يصل إلى 15 مترا.
ف���ي 2018 ضرب زلزال قوي جزيرة لومب���وك وأعقبه الكثير من الهزات 
في األس���ابيع التالية ما أودى بحياة أكثر من 550 ش���خصا في الجزيرة 

السياحية وسومباوا المجاورة.
وف���ي وقت الحق م���ن العام نفس���ه أدى زلزال بق���وة 7,5 درجات على 
مقياس ريش���تر في بالو على جزيرة سواليس���ي ومن ثم تسونامي إلى 

مقتل أو فقدان 4300 شخص.

زلزال عنيف يضرب 
شرق إندونيسيا

المغرب: لقاء بين المشري وصالح حول المناصب السيادية الليبية

الجيش السوداني يغلق طرقًا رئيسية في الخرطوم تحسبًا ألعمال عنف
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غزة/االستقالل:
وزع اتح���اد الكرة زي ش���ركة »أوريدو« راع���ي دوري الدرجة 
الممتازة ألندية المحافظات الجنوبية في الحفل الذي أقيم 
في مق���ر االتحاد بحضور إبراهيم أبو س���ليم نائب رئيس 
اتحاد الكرة وأعضاء المكتب التنفيذي، األستاذ صهيب أبو 
حسنة ممثل شركة أوريدو، وممثلي أندية الدرجة الممتازة.

ورحب أبو س���ليم بممثلي أندية الدرج���ة الممتازة، مقدمًا 
الشكر باسم األندية لش���ركة أوريدو على رعايتها لبطولة 

الدوري الممتاز.
وأكد أبو س���ليم أن اتحاد الكرة عازم على استمرار النشاط 

الرياض���ي وتحدي كاف���ة الصعاب التي م���رت على قطاع 
غزة خالل العدوان اإلس���رائيلي الغاش���م الذي استهدف 

الرياضيين والمنشآت الرياضية.
وطالب أبو س���ليم أندية الدرجة الممتازة بضرورة االهتمام 
بفئات الشباب والناشئين بما يساهم في تطوير كرة القدم 

الفلسطينية.
بدوره أعرب أبو حسنة عن س���عادته برعاية بطولة الدوري 

الممتاز، متمنيًا التوفيق لألندية المشاركة.
وفي نهاية الحفل س���لم اتحاد الكرة ال���زي الرياضي على 

ممثلي أندية الدرجة الممتازة لكرة القدم.

ستوكهولم/االستقالل:
حمل العب���و فريق ك���رة الق���دم الس���ويدي “هامرب���ي” العلم 
الفلس���طيني، خ���الل تتويجه بالف���وز بكأس دوري ك���رة القدم 

السويدي، تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
وتفاعل نش���طاء عبر مواقع التواصل االجتماعي بشكل واسع مع 
خطوة رفع العلم الفلس���طيني في الملعب الس���ويدي، وتداولوا 

الصور بشكل كثيف على مواقع التواصل االجتماعي.
يأتي ذلك في أعقاب انتهاء موجة التصعيد التي شهدها قطاع 
غزة منتصف الشهر الماضي، وما سبقها من اعتداءات إسرائيلية 
على المصلين في المس���جد األقصى المبارك خالل شهر رمضان، 

ومحاوالت االحتالل طرد العائالت الفلس���طينية من حي الش���يخ 
جراح بالقدس الش���رقية. اللفتة التي قدمه���ا فريق “هامبري” 
ليس���ت األولى التي تقدمها فرق رياضية دولي���ة، إذ حمل العبا 
ليستر سيتي حمزة شودري وويسلي فوفانا علم فلسطين خالل 
احتفاالتهما بالتتويج بلقب كأس االتحاد اإلنكليزي في 15 مايو/

أيار الماضي، وهو ما نال إشادات واسعة على مواقع التواصل.
كما تداول ناش���طون على مواقع التواص���ل، مقطع فيديو يظهر 
لحظ���ة حصول النجم الجزائري رياض محرز على علم فلس���طين 
ليرفعه في ملعب االتحاد أثناء تتويج فريقه مانشس���تر سيتي 

بلقب الدوري اإلنكليزي الممتاز في 25 مايو/أيار الماضي.

اتحاد الكرة يوزع زي »أوريدو« 
على أندية الدرجة الممتازة

فريق »هامربي« السويدي يرفع 
العلم الفلسطيني خالل تتويجه

تونس/ االستقالل:
أش����عل الالعب التونس����ي فرجاني ساس����ي، نجم 
الزمالك المصري، أزمة بشأن تجديد عقده مع فريقه 

والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
ووجه ساس����ي رس����الة غامضة ف����ي حديثه لإلعالم 
التونسي، حول مستقبله مع الفريق األبيض، مؤكدًا 
أنه ال يحب الحديث عن هذا األمر حاليًا ويعلم تمامًا 
أن الرأي العام التونسي تصله العديد من األنباء، ربما 
تكون غير دقيقة، خصوصا أنه بطبيعته شخص ال 

يحب الحديث كثيرًا لإلعالم.
وأش����ار إلى أنه س����يخرج لتوضيح كل ش����يء، عقب 
انتهاء التجمع الدولي الحالي لمنتخب تونس وشرح 

كل ما دار مع ناديه.
وجاءت رسالة ساسي في الوقت الذي يتطلع خالله 
مس����ؤولو القلعة البيضاء لحسم ملف تجديد عقده، 
بعدم����ا أكد حس����ين لبيب رئيس اللجن����ة المؤقتة 
الحالي����ة بنادي الزمالك في تصريح����ات إعالمية أن 
المبلغ المالي الخاص بتجديد عقد ساس����ي متوافر 

بالقلعة البيضاء والكرة اآلن في ملعب ساسي.
ونجح الزمالك في صرف جزء من مستحقات ساسي 
المتأخرة، بجانب وعود بإنهاء أزمة مس����تحقاته في 
غضون األيام القادمة بش����كل نهائي وهو الش����رط 
الذي وضعه الالعب لحسم ملف تجديد عقده بجانب 

رفع قيمة راتبه السنوي.

وتلقى ساس����ي عرضًا من ن����ادي بيراميدز المصري 
براتب س����نوي يبل����غ مليون و800 أل����ف يورو ولكن 
الالعب التونسي الزال رافضًا لفكرة التوقيع ألي ناٍد 

في مصر، انتظارا لرأي الزمالك.
بينما يسعى مسؤولو القلعة البيضاء لحسم الملف 
مع ساس����ي، أماًل ف����ي االحتفاظ بخدمات����ه مع دوره 
المهم داخل الفريق بخالف الشعبية الجارفة التي 

يملكها.
وانضم ساس����ي للزمالك في صيف 2018 قادمًا من 
النصر الس����عودي وس����اهم في تحقيق لقب كأس 
الكونفيدرالية األفريقية وبطولة كأس مصر وكأس 

السوبر المصري وكأس السوبر األفريقي.

رسالة ساسي الغامضة تشعل أزمة تجديده للزمالك

روما/ االستقالل:
أعلن إنتر ميالن، مس���اء أمس الخميس، تعيين سيموني 

إنزاجي مديًرا فنًيا للفريق األول، خلًفا ألنطونيو كونتي.
وقال النادي، خالل بيان رس���مي على موقعه اإللكتروني: 
»يود نادي إنتر ميالن أن يرحب بسيموني إنزاجي بصفته 
مدرًبا جدي���ًدا للفريق األول، حيث وقع عق���ًدا لعامين مع 

النيراتزوري«.
ُيذكر أن النادي توصل التفاق مع المدير الفني الس���ابق 
أنطوني���و كونتي لفس���خ عق���ده بالتراض���ي، بعدما قاد 

النيراتزوري للتتويج بلقب الكالتشيو بعد غياب طويل.
وغادر كونتي الفريق بسبب رغبة اإلدارة في توفير سيولة 

مالية من خالل بيع بعض النجوم.
ومن المتوق���ع أن يتم بيع المغربي أش���رف حكيمي، في 
ظل اهتمام باريس س���ان جيرمان وباي���رن ميونخ بضمه، 
ويس���عى إنتر مي���الن للحصول على 80 ملي���ون يورو من 
الصفقة، واستغالل األموال للحفاظ على قدرة الفريق على 

المنافسة.
بينم���ا يع���د مس���تقبل إيفان بيريس���يتش ومارس���يلو 
بروزوفيتش محل ش���ك، حيث تنتهي عقود الثنائي عام 
2022، أما روميلو لوكاكو فقد أكد أنه سيستمر مع الفريق، 

وأنه أجرى محادثات إيجابية مع المدرب الجديد.

رسميًا.. إنزاجي مديرًا فنيًا إلنتر ميالن

مدريد/ االستقالل:
ب���ات الهولن���دي رونالد كوم���ان المدي���ر الفني 
لبرشلونة، أكثر قربا من البقاء في منصبه الموسم 

المقبل، حيث تخطط اإلدارة إلعالن استمراره.
وبحسب »راديو كتالونيا«، فإن االتفاق بين اإلدارة 
وكومان يتجاوز مجرد اس���تمرار المدرب الموسم 

المقبل، ولكن إمكانية التمديد لعام آخر.
وأضافت: »عق���د كومان الحال���ي ينتهي في 30 
يونيو/حزيران 2022، وخيار التمديد لموسم آخر، 

سيكون بناء على شرط حصد األلقاب«.
وكان خ���وان البورتا،  رئيس نادي برش���لونة، قد 
تحدث أول أم���س خالل تقدي���م الالعب الجديد 
إيريك جارسيا، مؤكدا أنه متفائل باستمرار كومان.

والتقى كومان والبورتا الثالثاء الماضي، في مكتب 
بالنادي لمدة نصف ساعة فقط.

وقال روب يانس���ن وكيل كوم���ان خالل تصريحه 
لصحيف���ة »دي تليج���راف« الهولندي���ة: »كانت 
المشاعر إيجابية للغاية، لدرجة أنه من الممكن أن 

يبقى كومان في برشلونة لما بعد 2022«.
وأفادت التقارير، بأن البورتا طلب من كومان خالل 
اجتماعاته���م أن ُيفكر بعمق فيم���ا حدث خالل 
الموس���م، خصوصا مع إنهاء الليجا بشكل سيئ، 
حي���ث ينوي الرئيس إج���راء تغييرات مهمة في 

الفريق.
وطالب البورتا كومان ب���أن يكون مخلًصا لمعايير 
يوهان كرويف، وأن يميل أكثر الستخدام طريقة 

.)3-3-4(
في المقابل، كومان الذي لم يشك أبًدا في قدرته 
عل���ى البقاء، طلب تعاق���دات وواثق جًدا من عودة 

الفريق إلى القمة.

»كومان« يضمن البقاء في 
برشلونة لموسم جديد



الجمعة 23 شوال  1442 هــ  4 يونيو  2021 م

المواطن���ة اليازجي كانت تعال���ج في إحدى 
المستش���فيات داخل أراضي العام 48، بعد 
إصابته���ا بجروح بليغة خ���ال المجزرة التي 
ارتكبها االحتال بحق المواطنين في ش���ارع 
الوحدة وس���ط غ���زة، وأدت إلى استش���هاد 
نحو 37 مواطن���ا م���ن بينه���م ابنتيها روان 
والطالبة في كلية طب األس���نان شيماء التي 
من المقرر أن تحتفل بزفافها بعد عيد الفطر.

وبارتق���اء الش���هيدة اليازج���ي، ف���إن ع���دد 
الشهداء في القطاع يرتفع إلى 260 شهيدا، 

بينهم 66 طفا، و40 سيدة، و17 مسنا.
وكانت مصادر طبي���ة أعلنت صباح أمس عن 
استشهاد الش���اب يحيى باسم العجلة )24 
عاما(، متأثرا بجروح أصيب بها خال العدوان.

وكان العجلة قد أصي���ب بجروح خطيرة جراء 
قصف االحتال أحد المحال التجارية في حي 
الش���جاعية من مدينة غزة، إلى جانب الشاب 
مج���د وهو ابن عمه، وال���ذي ال يزال يرقد على 

سرير الشفاء بحالة صحية صعبة.
وقد شّيعت جماهير غفيرة في أوقات سابقة 
م���ن أم���س جثمانيهم���ا، منددي���ن بجرائم 

االحتال بحق شعبنا.

�عتقاالت و�إ�صابات 
إل���ى ذل���ك، ش���نت ق���وات االحت���ال حملة 
اعتقاالت ف���ي مناطقة متفرق���ة من الضفة 
الغربي���ة المحتلة، فيما أصي���ب آخرون خال 

مواجهات مع االحتال هناك.
ففي نابلس، اعتقل���ت قوات االحتال، أمس، 
ثاثة مواطنين من قرية سالم شرق المدينة.

وأفادت مص���ادر محلية، أن ق���وات االحتال 
اقتحم���ت قرية س���الم، وش���رعت بعمليات 

تفتيش واسعة لمنازل المواطنين، واعتقلت 
ثاث���ة مواطني���ن وهم، أن���س عاكف جميل 
اشتية )25 عاما(، وش���قيقه خالد )21 عاما(، 
وعم���رو مصطفى عب���د المجيد حم���دان )20 

عاما(.
وف���ي الخليل، أصيبت س���يدة بج���روح وعدد 
من المواطنين باالختن���اق، أمس، في اعتداء 
للمس���توطنين، واعتقال فتى في حارة جابر 

بالبلدة القديمة من الخليل.
وذكرت مصادر محلية لمراس���لنا، ان مجموعة 
مسلحة من مستوطني "كريات أربع" هاجمت 
بحماية جن���ود االحتال، عددا من المواطنين 
ف���ي حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل، ما 
أدى إلى إصابة سيدة )56 عاما( بجروح بالقدم 
بقنبلة صوت، نقلت على إثرها للمستش���فى، 
باإلضافة إلى إصابة ثاث���ة مواطنين آخرين 
باالختن���اق جراء رش وجوهه���م بغاز الفلفل 

من قبل المستوطنين.
كما اعتقلت قوات االحت���ال المتواجدة في 
المكان لحماية المس���توطنين الفتى وسيم 

منصور جابر )18 عاما(.
ا آخر من  كما اعتقلت ق���وات االحتال، ش���اًبّ

المدينة.
وأفادت مص���ادر محلية، أن ق���وات االحتال 
اعتقلت الشاب محمد برقان )32 عاما(، عقب 
دهم منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة 

الخليل.
ونصبت الق���وات حواجزها العس���كرية على 
مداخل مدين���ة الخليل وبلداتها ومخيماتها، 
وفتش���ت مركبات المواطني���ن، ودققت في 

هوياتهم.

وف���ي رام الل���ه، اعتقل���ت ق���وات االحت���ال 
ا من  االس���رائيلي، الليلة قبل الماضية، ش���اًبّ
قرية خربثا بني حارث، ش���مال غرب المدينة، 
واستولت على تسجيات كاميرات مراقبة من 

مدينة البيرة.
وذكرت مص���ادر محلية، أن ق���وات االحتال 
اقتحم���ت قرية خربثا بني ح���ارث، واعتقلت 
الشاب علي أحمد الش���يخ )25 عاما(، بعد أن 

داهمت منزله.
وأضافت المصادر، أن قوات االحتال اقتحمت 
ش���ركة اله���دى للمحروقات ق���رب المدخل 
الش���مالي لمدين���ة البي���رة، واس���تولت على 

تسجيات كاميرات المراقبة الخاصة بها.
وفي بيت لحم، أصيب ثاثة ش���بان برصاص 
قوات االحتال "اإلس���رائيلي"، واعتقل ثاثة 
آخرون، خال مواجهات اندلعت عقب اقتحام 

مخيم عايدة شمال المدينة.
وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت 
بين الش���بان وقوات االحتال خال اقتحامها 
المخي���م، ما أدى إلصابة ثاثة ش���بان بأعيرة 
نارية، نقلوا على إثرها إلى مستش���فى بيت 

جاال لتلقي العاج.
واعتقل���ت قوات االحت���ال المواطنين فادي 
محم���د نصر الله )34 عام���ا(، وأنس نصر الله 
)29 عام���ا(، وأحمد ع���ادل حجاجرة )32 عاما(، 

بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
كما أصيب أربعة مواطنين، فجر أمس، برصاص 
قوات االحتال، خال مواجهات اندلعت عقب 

اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس.
وأف���ادت مص���ادر طبي���ة، بأن ش���ابا أصيب 
بالرصاص الحي في قدمه، فيما أصيب ثاثة 

آخرون بالرصاص المطاطي، خال المواجهات 
الت���ي اندلعت عند مدخل المخيم وس���احته 

الرئيسية.

ت�صييع �صهيد 
يأتي ذلك، فيما ش���ّيع آالف الفلس���طينيين 
وسط الضفة الغربية، أمس، جثمان الشهيد 
فادي َوَش���َحة )34عاما(، بمراس���م عس���كرية 

وشعبية.
بموكب  "َوَش���َحة"،  وجرى تش���ييع جثم���ان 
عس���كري من أمام مجمع فلسطين الطبي في 
رام الله، قبل أن ينقل إلى حرم جامعة بيزيت 
القريبة من رام الله، حيث جرت مراس���م وداع 

جماهيرية بمشاركة آالف الطلبة.
وُأصيب َوَشَحة، وهو ناش���ط فلسطيني بارز 
ف���ي مج���ال المقاوم���ة الش���عبية، ومعتقل 
سابق في س���جون االحتال، بتاريخ 15 مايو/
أي���ار الماضي، خال مش���اركته في مس���يرة 
ض���د العدوان على غزة، عل���ى حاجز بيت إيل 
اإلس���رائيلي، برصاصة في رأس���ه، وأعلن عن 

استشهاده األربعاء.
وأعلن����ت جامع����ة بيرزيت القريب����ة من رام 
الل����ه، التي يدرس َوَش����َحة فيه����ا "العلوم 
السياس����ية" الحداد ثاثة أي����ام، حزنا على 

استشهاده.
وبعد صاة الظهر، جرت مراس���م دفن جثمان 
"َوَشَحة"، في مقبرة بلدة بيزيت مسقط رأسه.

ولّف الجثم���ان بالعلم الفلس���طيني، وَعَلْته 
بندقية، بحسب مراسل األناضول.

وبحس���ب نادي األس���ير الفلس���طيني، فقد 
أمض���ى َوَش���َحة، 8 س���نوات في الس���جون 

"اإلسرائيلية"، بينها 5 سنوات متواصلة.

�قتحام "�الأق�صى"
اقتح���م المتط���رف "يه���ودا غلي���ك" برفقة 
عش���رات المس���توطنين صب���اح الخمي���س، 
المس���جد األقصى المبارك من باب المغاربة، 

بحماية مشددة من شرطة االحتال الخاصة.
ووفرت ش���رطة االحت���ال الحماي���ة الكاملة 
ا م���ن دخوله���م عبر باب  للمقتحمي���ن ب���دًء
المس���جد  باحات  ف���ي  وتجولهم  المغارب���ة 
األقصى وانتهاًء بخروجهم من باب السلسلة.

وبحس���ب دائرة األوقاف اإلس���امية في القدس 
المحتل���ة، فإن 215 مس���توطًنا بينهم المتطرف 
غليك والصحفي "آرون س���يجال" ووزي���ر الزراعة 
السابق أوري أرئيل اقتحموا األقصى خال الفترة 
الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته.

وأوضح���ت أن المس���توطنين تلق���وا خ���ال 
االقتحامات، شروحات عن "الهيكل" المزعوم، 
وأدى بعضهم طقوًسا تلمودية في المنطقة 

الشرقية من المسجد.
وخال االقتحام، أجرى مس���توطنون مقابات 
صحفية ف���ي باحات األقصى، ف���ي انتهاك 
صارخ لحرمته، واستفزاًزا لمشاعر المسلمين.

ونشرت ش���رطة االحتال منذ الصباح الباكر، 
عناصرها وقواتها الخاصة عند أبواب األقصى 
والط���رق المؤدية إليه، ودقق���ت في هويات 
المصلي���ن الوافدي���ن من الق���دس والداخل 
للمسجد، واحتجزت  المحتلين  الفلس���طيني 

بعضها عند البوابات الخارجية.
وتسيطر س���لطات االحتال على مفاتيح باب 
المغاربة، من���ذ احتال مدين���ة القدس عام 
1967، وم���ن خاله تنفذ االقتحامات اليومية 

للمستوطنين وقوات االحتال.

خان يونس/ االستقال: 
أعلن���ت بلدية خان يونس جن���وب محافظات غزة، 
عن استئناف ضخ مياه الصرف الصحي التي يتم 
تجميعه���ا في المحط���ات المختلف���ة ونقلها عبر 
الخطوط الناقل���ة باتجاه المحطة المركزية الواقعة 
جن���وب ش���رق بل���دة الفخ���اري، لمعالجتها وفق 

المعايير والمواصفات الدولية. 
وقال رئيس بلدية خان يونس عاء الدين البطة: "إن 
استئناف العمل بالمضخة الرئيسية جاء نتاج جهد 
مشترك قامت به الطواقم الفنية بالبلدية بالتعاون 
مع مصلح���ة مياه بلدي���ات الس���احل والتي قامت 
بتوفير المعدات الازمة للعمل والتنسيق مع اللجنة 
الدولي���ة للصليب األحمر خال الع���دوان وذلك من 
أجل ترميم وإصاح الخ���ط الناقل للصرف الصحي 
الواقع في ش���ارع المارس"، مش���يًرا إلى أن االحتال 
الصهيوني عمد إلى اس���تهدافه م���رات عدة خال 

العدوان الغاشم على أبناء شعبنا في قطاع غزة. 
وأوض���ح  البطة أمس الخمي���س، أن تدمير جزء من  
الخ���ط الناقل  في ش���ارع الم���ارس أدى إلى وجود 
مش���كلة بيئية وصفه���ا بالخطي���رة وذلك نتيجة 

لعدم مق���درة البلدية على إجراء الصيانة المطلوبة 
والس���ريعة لخط الصرف الصحي مما حذا بها إلى 
ضخ المياه العادمة بدون معالجة إلى شاطئ البحر 
لعدة أيام منًعا لحدوث الكارثة البيئية وذلك خال 
العدوان، لمنع طفح مياه الصرف الصحي في منازل 
المواطنين وغرق الس���كان القاطنين في المناطق 
المنخفض���ة وإحداث التلوث البيئي في الش���وارع 

والطرقات. 
وش���دد على أن طواقم البلدية وبمساندة مصلحة 
المياه ومن خال إحدى شركات المقاوالت المحلية 
واصل���ت اللي���ل بالنهار م���ن أجل إج���راء الترميم 
المؤقت لألضرار الفادحة التي لحقت بخط الصرف 
الصحي في ش���ارعي المارس وعمر المختار اللذين 

تعرضا لاستهداف مرات عدة. 
وأش���ار إلى أنه قد تم فعلًيا تنفيذ اختبارات الضخ 
مرات عدة للتأكد من س���امة الخط الناقل ولضمان 
عدم إلح���اق الضرر بأجزاء أخرى من���ه في الجزئية 
الواقعة بش���ارع التربية والتعليم حيث المس���لك 
االنس���يابي لألنابيب الحديدية وصواًل إلى ش���ارع 
ص���اح الدين، مبينًا أن محط���ة المعالجة المركزية 

تخدم ما يقارب من )300( ألف نس���مة من سكان 
مدينة خان يونس ، الفًت���ا إلى أن الكمية الواصلة 
لمحطة الصرف الصحي تق���در ب�� )15( ألف كوب 

من المياه العادمة يومًيا.
 ولفت إل���ى أن طواق���م الصيانة ف���ي بلدية خان 
يون���س قد قام���ت طيلة أي���ام الع���دوان بإصاح 
مئات األمتار من ش���بكات الصرف الصحي والمياه 
والخطوط الرئيس���ية والفرعية للمياه  في ش���وارع 
خان يونس المختلفة والتي تعرضت ألضرار كاملة 
نتيجة لكثافة االس���تهدافات التي طالت ش���بكة 
الط���رق ومن���ازل المواطنين المدنيي���ن، حيث لم 
تمنع كثافة الني���ران الصهيونية من قيام طواقم 
الصيان���ة بواجبهم تجاه ش���عبهم للتخفيف من 

الظروف الراهنة. 
وش���كر البط���ة مصلح���ة مي���اه بلديات الس���احل 
والصليب األحمر وُس���لطة المي���اه على جهودهم 
ومتابعتهم الحثيثة مع طواقم بلدية خان يونس 
والت���ي أفضت إلى إجراء الصيان���ة الازمة لخطوط 
وشبكات المياه والصرف الصحي وتجنيب السكان 

المخاطر الصحية والتلوث البيئي. 

��صت�صهاد �صاب ..

غزة/ االستقال:
ق����ررت وزارة الزراعة في غ����زة الخميس، وقف اس����تيراد الفواكه من أراضي 
الداخل المحتل، رًدا على منع تس����ويق خض����روات قطاع غزة. وأكدت الوزارة 
في بيان وصل "االس����تقال" نسخة عنه أن القرار الفلسطيني يأتي في ظل 
المنع اإلس����رائيلي لتس����ويق منتجات القطاع الزراعية إلى الضفة الغربية، 

والتصدير إلى الدول العربية.
يذكر أن قطاع غزة ُيس����وق للضفة والخارج 15 صنًفا من المنتجات الزراعية 
مث����ل )البندورة، البطاطس، الخيار، الفلفل الحار والحلو، الكوس����ا والباذنجان 

..الخ(.
ولألس����بوع الرابع على التوالي، تغلق س����لطات االحتال معبر كرم أبو سالم 
التجاري الوحيد جنوب ش����رق القطاع في وجه تس����ويق وتصدير منتجات 

غزة للضفة والخارج.

الزراعة بغزة توقف استيراد 
الفواكه من الداخل المحتل

القدس المحتلة/  االستقال:
اعتقل���ت قوات االحتال "اإلس���رائيلي"، الخميس، 
طفلة من حي الش���يخ جراح المهدد بإخاء سكانه 

قسريا، بالقدس المحتلة.
وأفادت وكالة األنباء الرسمية أن قوات االحتال 
اعتقل���ت الطفلة نف���وذ حم���اد )14 عاما(، عند 
مدخل الحي، بتهمة رسمها علم فلسطين على 
وجه زمياتها، بالتزامن م���ع فعالية ترفيهية 

ألطفال الحي، قبل أن تقتادها إلى مركز شرطة 
االحت���ال في ش���ارع ص���اح الدي���ن بالقدس 

الستجوابها.
وفي ذات الس���ياق، احتجزت قوات االحتال أمس 
طف���ًا من الخلي���ل،  أثن���اء عودته من المدرس���ة 

وحققت معه ميدانيا.
وأكد ش���هود عي���ان أن قوات االحت���ال احتجزت 
الطفل مالك هش���ام اس���عيفان )11عام���ا( أثناء 

عودته من المدرس���ة الى منزله ف���ي واد الحصين 
القريب من مس���توطنة "كريات اربع" وحققت معه 
ميدانيا مدة 4 ساعات، ومنعت والديه والمواطنين 

من الوصول إليه.
لمضايق���ات  الحصي���ن  واد  س���كان  ويتع���رض 
المستوطنين وجيش االحتال باستمرار، والتنكيل 
بأطفاله���م اثن���اء ذه���اب الطلب���ة وعودتهم من 

المدرسة.

احتجز طفاًل وحّقق معه في الخليل
االحتالل يعتقل طفلة من حي الشيخ جراح في القدس

بلدية خان يونس تستأنف ضخ مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة

الناصرة/ االستقال: 
ق���رّرت محكمة االحت���ال المركزي���ة بالناصرة، أمس الخميس، تأجيل جلس���ة 
محاكمة الش���ابين األردنيين خليفة العنوز، ومصعب الدعجة، من بلدة صما في 
مدينة "إربد" األردنية، حتى تاريخ العاشر من حزيران الجاري؛ بذريعة استكمال 

اإلجراءات القانونية بحقهما. 
وأوضحت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أنه بعد تحقيق استمر ألكثر من 
أسبوعين مع الشابين، في مراكز االستجواب التابعة لمخابرات االحتال، قدمت 
النيابة العامة الئحة اتهام ضدهما، لما تس���مى "محكم���ة الناصرة المركزية"، 
ووجهت لهما تهمة محاولة تنفيذ ما يس���مى ب�"أعم���ال إرهابية" ضد أهداف 
إسرائيلية، إضافة إلى حيازة سكين والتسلل ل�"إسرائيل"، بطريقة غير قانونية.

يشار إلى أن شرطة االحتال كانت قد اعتقلت الشابين األردنيين بتاريخ 16 من 
أيار الماضي، أثناء محاولتهما التسلل من شمال األردن باتجاه الحدود األردنية 

الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين.

االحتالل يؤجل جلسة محاكمة 
المعتقلين األردنيين 
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موسكو/ االستقالل: 
عرضت فضائية يورو نيوز تفاصيل مغامرة رائدي الفضاء الروسيين أوليغ 
نوفيتس���كي وبايوتر دوبروفنيك بالخروج م���ن محطة الفضاء الدولية اول 
أمس األربعاء في رحلة س���ير في الفضاء للتحضير لوصول مركبة روسية 

جديدة.
وتعتبر هذه أول عملية س���ير في الفضاء لكل من أوليج نوفيتس���كي وبايوتر 
دوبروفني���ك حيث وصال إل���ى المحطة الفضائية في  أبري���ل، ومن المتوقع أن 

تستمر حوالي 6 ساعات ونصف.
 »Pirs« لتجهي���ز المحطة الفضائي���ة، يعمل االثنان عل���ى فك حجرة اإلرس���اء
والتخلص منها وسيتم استبدالها في وقت الحق من هذا العام بوحدة المختبر 

. »Nauka« الجديدة متعددة األغراض
خالل هذه المهمة، س���يعمل الطاقم على إجراء مئات التجارب في علم األحياء 

والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الفيزيائية وعلوم األرض.
يتعاون الروس���يان حاليًا في قاعدة فضائية مع رواد فضاء ناس���ا مارك فاندي 
هيي وشين كيمبرو وميغان ماك آرثر، ورائد الفضاء أكيهيكو هوشيد من وكالة 
استكش���اف الفضاء اليابانية، ورائد الفضاء األوروبي الفرنسي األصل توماس 

بيسكيت.

 رائدا فضاء روسيان 
يسيران في الفضاء 

) APA images (    فل�سطينية جتني ثمار الفقو�س يف قرية دير بلوط ب�سلفيت

مدريد/ االستقالل: 
دخلت ش���ركة مايكروس���وفت مرحل���ة جديدة في 
حربها ضد النس���خ المقرصنة من برامجها وأنظمة 
التشغيل الخاصة بها، حيث قاضت الشركة سيدة 
في إسبانيا الستخدامها نسخا مقرصنة من ويندوز 

وبرامج أوفيس.
وقال موقع »gizchina« إن المحكمة قضت بالسجن 
6 س���نوات والغرامة 3600 يورو بحق السيدة، حيث 
ضبط لديها جهازان يعمالن بنس���خ ويندوز وبرامج 

أوفيس مقرصنة.
تم اكتشاف الجريمة ألول مرة في عام 2017، وحتى 
اآلن ال توجد معلومات حول كيفية علم الس���لطات 

بهذه الممارس���ة غير القانونية، من���ذ ذلك الحين، 
تقدم���ت المتهمة باس���تئناف مرتي���ن على حكم 

المحكمة، حتى صدر حكم نهائي بحقها.
وتعتبر هذه هي المرة األولى التي يصدر فيها مثل 
ه���ذا الحكم في البالد، ما يفتح الب���اب أمام توجيه 

تهم في قضايا مشابهة في المستقبل.
يذكر أن وسائل إعالمية كانت قد كشفت عن أن شركة 
»مايكروسوفت« األمريكية قررت تأجيل أحدث جهودها 
 10x Windows في مجال أنظمة التش����غيل المسمى

لصالح تحسين ويندوز 10 بدالاً من ذلك.
األمريكي���ة  الش���ركة  أن   »wired« موق���ع  وذك���ر 
للكومبيوت���رات تحاول ألكثر من 10 إنش���اء إصدار 

أخف من ويندوز سنوات دون نجاح.
وكانت مايكروس���وفت تخطط في األصل لتقديم 
اإلصدار الجديد من نظام »ويندوز« األكثر بس���اطة 
وخف���ة إلى جان���ب األجه���زة الجدي���دة المزدوجة 

الشاشة.
وجرى تصميم نظ���ام »ويندوز 10 إكس« كمنافس 
لنظام التشغيل Chrome OS، حيث تضمن واجهة 
مبس���طة، وقائمة ابدأ محدثة، وتحس���ينات لتعدد 

المهام، وحاوية تطبيقات خاصة لألداء واألمان.
وكان اله���دف الع���ام لش���ركة مايكروس���وفت مع 
»ويندوز 10 إكس« هو إنشاء نسخة مجردة ومبسطة 

وحديثة من ويندوز.

السجن 6 سنوات إلسبانية استخدمت نسخة ويندوز مقرصنة

مكسيكو/ االستقالل: 
أثارت حفرة تنمو عشرات األمتار يوميا منذ نهاية األسبوع الماضي، قلق سكان منطقة 
ريفية في والية بويبال في وس���ط المكسيك. وبحس���ب ما ذكره موقع "مير 24"، فقد 

ا. ا وقطر يصل إلى 60 متراً تشكلت الحفرة في مكان االنهيار بعمق أكثر من 20 متراً
وسرعان ما امتألت بالماء. ووصل ممثلو حماية البيئة إلى الموقع، وقالوا إن الحقل 
قد تعرض لذلك بسبب خلل جيولوجي طبيعي وتقلبات في مستوى المياه في 
الترب���ة وباطن التربة. وحذروا من أن الفجوة قد تزداد. وتم إجالء س���كان المنازل 
المجاورة. وأشار نشطاء بيئيون إلى أن سبب "الحفرة في األرض" كان االستغالل 

العنيف للغاية للموارد المائية. األمر الذي سبب فراغات تحت األرض.

حفرة ضخمة تزداد 
يوميًا تثير رعب السكان

االستقالل/ وكاالت: 
أرس���لت وكال���ة الفض���اء األمريكي���ة "ناس���ا" امس 
الخمي���س، 128 حيوان���ًا مجهري���ا من ن���وع الحبار 
الصغير المضيء حيويًا، و5000 من حيوانات "بطيء 

الخطو" الدقيقة للغاية إلى محطة الفضاء الدولية.
وقالت "ناسا" في بيان أنه من المقرر أن تطلق شركة 
"سبيس إكس" هذه المخلوقات المجهرية على متن 
صاروخ "فالكون 9" وسوف تطير إلى المحطة الدولية 

في 3 يونيو من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.
سيتم بعد ذلك اس���تخدام حيوانات الحبار و"بطيء 
الخط���و" المجهري���ة إلج���راء تجارب مختلف���ة، وفق 

اذاعة  "مونت كارلو الدولية".
والحب���ار الذي يبلغ طوله 3 مل���م تنتج بالفعل الضوء 
داخل أجسامها لكن هذه الظاهرة ناتجة عن البكتيريا 

الحيوية الموجودة في جسمها.
لذلك يأمل الباحثون في دراس���ة ه���ذه العالقة بين 
البكتيري���ا والحب���ار لمعرفة كيف يمك���ن أن يكون 

للميكروبات تأثير مفيد بما في ذلك في الفضاء.
وقال جيمي فوس���تر، عالم األحي���اء الدقيقة بجامعة 
فلوريدا: "تعتمد الحيوانات، بما في ذلك البش���ر، على 
الميكروب���ات للحفاظ على صحة الجه���از الهضمي. 
نحن ال نفهم تمام���ًا كيف تغير رحالت الفضاء هذه 

التفاع���الت المفيدة. لذلك من المه���م مواصلة هذا 
البحث بهدف إرسال بعثات فضائية طويلة األمد".

وس���تخضع بطيئات الخطو أيضًا للتج���ارب من أجل 
تحديد كيف تحصل على قدراتها غير العادية فهي 
ق���ادرة بالفعل على تحمل اإلش���عاع القوي ودرجات 
الحرارة القصوى ويمكنها حتى البقاء على قيد الحياة 

في فراغ الفضاء.
يأم���ل رواد الفضاء ف���ي تحديد الجين���ات المحددة 
المس���ؤولة عن هذه القدرة المذهل���ة على التكيف 
وسيس���مح لهم هذا أخي���رًا بفهم آثار الس���فر إلى 
الفضاء على المدى الطويل على الصحة بشكل أفضل.

ناسا ترسل أكثر من 5000 حيوان مجهري إلى الفضاء

بكين/ االستقالل: 
غادر قطيع يتألف من 15 فيالاً بريا، محمية شيشوانغبانا الطبيعية الوطنية في مقاطعة 
يونان في الجنوب األوس���ط من الصين، وقد بدأ القطيع »مغامرته« مجهولة األسباب في 
16 أبريل الماضي. واقتحمت هذه الفيلة حظائر الحيوانات أثناء هذه الرحلة، ما س���بب 
خس���ائر مادية قّدرت قيمتها بمليون دوالر. وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون الحكومية 
)س���ي سي تي في(، إن هذه الحيوانات تس���ببت بتدمير مساحات شاسعة من األراضي 

الزراعية، واستهلكت اإلمدادات الموجودة داخل حظيرة وجدتها في طريقها.
وحذرت السلطات الصينية السكان المحليين من خطر التعرض للفيلة.

فيلة تعيث فسادًا في الصين 
وتتسبب في خسائر بمليون دوالر

واشنطن/ االستقالل: 
اخت���ارت ش���ركات الطاقة الت���ي يديرها 
الصديق���ان الثري���ان بيل غيت���س ووارن 
بافيت، والية وايومنغ األميركية، إلطالق أول 
مش���روع مفاعل نووي "ناتريوم" في موقع 

محطة فحم خارجة عن الخدمة.
وقالت شركتا "تيراباور" التي أسسها بيل 
غيت���س قب���ل 15 عاما، و"باس���يفيكورب" 
المملوك���ة من قبل وارن بافي���ت، في بيان 
األربعاء، إنه س���يتم الكش���ف ع���ن موعد 

تشغيل المفاعل مع نهاية العام الجاري.
ويوفر المشروع تخزين الطاقة على أساس 

الملح المصهور بواسطة مفاعل سريع مبرد 
بالصوديوم، دون أي انبعاثات مثل الكربون، 
إلى جانب تخفيض حجم النفايات النووية.

وبحس���ب غيتس فإن المفاعل "س���يغير 
قواع���د اللعبة في مجال صناع���ة الطاقة"، 
حس���بما نقل���ت صحيف���ة "ذا غاردي���ان" 

البريطانية.
وبمق���دور المفاعل إنتاج طاق���ة تبلغ 500 
ميغاواط، علما أن تكلفة تش���ييده ستبلغ 

مليار دوالر أميركي.
ووف���ق رئي���س مجل���س اإلدارة والرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة "تيراب���اور"، كري���س 

لويسك، فإن تشييد المفاعل سيستغرق 
سبع سنوات.

وحذر خبراء ف���ي ميدان الطاقة النووية من 
أن المفاعالت المتطورة قد يكون لها مخاطر 
أعلى مقارن���ة بالمفاعالت التقليدية، حيث 
أشار تقرير حديث إلى أن وقود العديد من 
المفاعالت المتقدمة س���يتعين تخصيبه 
بمعدل أعلى بكثي���ر من الوقود التقليدي، 
األمر الذي يعني أن سلس���لة إمداد الوقود 
يمك���ن أن تكون هدفا جذاب���ا لإلرهابيين 
الذين يتطلع���ون إلى صنع س���الح نووي 

بدائي.

الصديقان بيل غيتس ووارن بافيت يخططان لبناء مفاعل نووي خطير

االستقالل/وكاالت: 
قامت سيدة تبلغ من العمر 59 عامًا بالتبرع لطليقها بكليتها إلنقاذ حياته، مما يبرهن على وجود 

المحبة والتقدير بين الطرفين رغم اإلنفصال.
أش���ارت الس���يدة إلى أن ما قامت به تجاه طليقها طبيعي للغاية، ألن اإلنفصال لم يتسبب في 

إدخال الكره والضغينة في عالقتهما ببعض بل أصبحت تتميز باالحترام وإعالء مصلحة الغير.
أوضحت الس���يدة أن طليقها تزوج من سيدة أخرى بعد 20 سنة تقريبًا من انفصالهما، ولكنها 
حينما علمت بأمر مرضه لم تفكر س���وى في إنقاذ حياته، وذلك بس���بب إصابة شقيقها بمرض 
مشابه ومات نتيجة عدم االهتمام به. أسرعت السيدة على الفور للتبرع بكليتها لطليقها ولم يدر 

شيء في بالها سوى إنقاذ حياته، ليستمتع مع زوجته الجديدة.

سيدة تتبرع لطليقها 
بكليتها بعد زواجه من أخرى


