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الداخل المحتل/ االستقالل: 
صادقت حكومة االحتالل اإلس���رائيلّية، أمس، الجمعة، على 
»خطة طوارئ فورية« اس���تكماال لخط���ة »قانون ونظام« التي 
ش���نتها الش���رطة اإلس���رائيلية في البل���دات العربية خالل 
األسابيع األخيرة، وأس���فرت عن اعتقال مئات الشبان العرب، 
على خلفي���ة التظاهرات التي ش���هدتها البل���دات العربية، 

التحامًا مع القدس وغزة.

وقدمت الخطة من قبل وزير األمن الداخلي، أمير أوحانا.
وتقضي الخطة باس���تمرار دور جهاز األمن العام )الش���اباك( 
في البلدات العربية، باإلضافة إلى التعاون بين الشرطة ووزارة 
القض���اء واالدعاء الع���ام، »إلنفاذ القانون ف���ي كل ما يتعّلق 
بالمش���اركين في أحداث اإلخالل بالنظام العنيفة، ونشاطات 
الكراهية التي جرت في إس���رائيل«، بحس���ب ما جاء في بيان 

عن مكتب أوحانا.

االحتالل يصادق على استمرار حملة 
االعتقاالت في الداخل المحتل

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي -أمس الجمعة- 
المش���اركين ف���ي ماراث���ون القدس دعمًا لألس���ر 
المه���ددة بالتهجي���ر من قبل س���لطات االحتالل 

في القدس، كما أصابت عش���رات المواطنين خالل 
مواجهات ومس���يرات مناهضة لالس���تيطان في 
الضف���ة الغربي���ة المحتلة.  وف���ي مدينة القدس، 
أصيب 23 مواطنًا على األقل، مساء أمس، جراء قمع 

قوات االحتالل اإلس���رائيلي ماراثون القدس" الذي 
انطلق من أمام مدخل حي الش���يخ جراح المحاصر 

منذ 16 آي���ار/ مايو، باتجاه حي بطن 
وأفادت  المحتلة.  بالق���دس  الهوى، 

االحتالل يقمع المشاركين في ماراثون القدس 
ويصيب العشرات خالل مواجهات في الضفة 

النخالة خالل استقبال تجمع العلماء 
المسلمين: يد المقاومة على الزناد

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، امس الجمعة، تس���جيل حالتي 
وفاة و311 إصابة جديدة بفيروس كورونا الوبائي، وتعافي 101 

وفاتان و311 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة

األسير خضر عدنان من زنزانته: مستمر باإلضراب وحريتنا وكرامتنا أغلى من الطعام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت قناة عبرية الليلة قبل الماضية النقاب عن تمكن المس���توطنين خالل 
األسابيع األخيرة من بناء أكثر من 40 وحدة استيطانية داخل إحدى البؤر جنوبي 
مدينة نابلس ش���مالي الضفة الغربية المحتّلة. وذكرت قن���اة "كان 11" العبرية 

الشيخ عزام: يجب أن نكثف المساعي إلحياء 
المشروع الوطني وإصالح منظمة التحرير

الكشف عن إقامة 40 وحدة 
استيطانية جنوبي نابلس

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، أنها ستركز 
خالل اجتماع الفصائل الفلسطينية المرتقب في القاهرة، 

عل���ى إحياء المش���روع الوطن���ي، وإصالح منظم���ة التحرير 
الفلسطينية. وقال عضو المكتب السياسي 
للحركة الش���يخ نافذ عزام، ف���ي تصريحات 

بيروت/ االستقالل: 
اس���تقبل أمين عام »حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين« القائد زياد النخالة، 
وفدًا من تجمع العلماء المسلمين برئاسة رئيس الهيئة اإلدارية سماحة الشيخ 

الهندي لـ »االستقالل«: نحذر من أي »تلكؤ« بملف إعادة 
إعمار غزة ونرفض ربطه بأسرى االحتالل لدى المقاومة

اللد المحتلة/ االستقالل: 
دعا الش���يخ عكرمة صب���ري خطيب المس���جد األقصى المبارك، 
الفلس���طينيين في الداخل المحتل، لش���د الرحال الى المسجد 

عكرمة صبري يدعو فلسطينيي الداخل 
لشد الرحال لألقصى والرباط فيه

غزة/ قاسم األغا:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حم���اس( د. س���هيل الهندي، إن حركت���ه ترفض رفًضا 

قاطًعا ربط ملف إعادة إعمار ما دّمره االحتالل اإلسرائيلي 
خالل عدوان���ه األخير على قطاع غزة، بملف 
جنوده األس���رى ل���دى المقاوم���ة بالقطاع. 

منظمات استيطانية تقرر إعادة تسيير 
»مسيرة األعالم« في القدس الخميس المقبل 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت جمعيات اس���تيطانية ويمينّية إسرائيلّية، نيتها عقد »مسيرة 
األعالم« االس���تيطانية التهويدية في مدينة القدس المحتلة، مس���اء 

54 عامًا على جرح 
فلسطين النازف )النكسة(

غزة/ االستقالل: 
يص���ادف الخام���س من حزي���ران م���ن الع���ام 1967، الذك���رى ال�54 
»النكس���ة«، والتي أس���فرت عن استكمال »إس���رائيل« احتالل بقية  ل��

مقاومون يطلقون النار صوب 
مستوطنة كريات أربع شرقي الخليل
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بيروت/ االستقالل: 
اس���تقبل أمين عام "حرك���ة الجهاد 
القائد  فلس���طين"  ف���ي  اإلس���المي 
زياد النخالة، وف���ًدا من تجمع العلماء 
المس���لمين برئاس���ة رئيس الهيئة 
اإلداري���ة س���ماحة الش���يخ الدكتور 
حسان عبد الله، بحضور ممثل الحركة 
في لبنان إحس���ان عطايا، حيث قّدم 
المقاومة  بانتص���ار  التهاني  الوف���د 
في معركة "س���يف القدس"، وبحث 
المجتمع���ون آخ���ر التط���ورات ف���ي 
المنطقة بش���كل عام، وأوضاع لبنان 

وفلسطين بشكل خاص.
وج���رى خ���الل اللق���اء التباح���ث في 
آخر التطورات عل���ى صعيد القضية 
الفلسطينية، وال سيما بعد االنتصار 
الكبير واإلنج���ازات التي تحققت في 
معركة "س���يف القدس"، حيث قدم 
الوف���د التهاني لألمي���ن العام، ومن 
خالله لإلخوة المجاهدين في س���رايا 
الق���دس، على م���ا حققه الل���ه على 
أيديه���م وأيدي المقاومين، من نصر 
يعتبر إيذان���ًا ببداية النهاية للكيان 

الصهيوني.
وقد اس���تمع وفد التجمع من األمين 
الع���ام، لس���رد حول البط���والت التي 
والفعالي���ة  المجاه���دون،  س���ّطرها 

والكف���اءة التي أداروا به���ا المعركة، 
ونجاح الصواري���خ محلية الصنع في 
إيقاع األذى الكبير بمعنويات الجيش 
الصهيون���ي الذي وجد نفس���ه منذ 
اللحظات األولى عاجزًا عن إسكاتها، إذ 

استمرت حتى آخر لحظات المعركة.
وشدد القائد النخالة على أن المقاومة 
ف���ي ه���ذه المعركة ثبت���ت معادلة 
جديدة متعلقة بالقدس، ال تس���مح 
بتهويدها، وإخراج أهالي حي الشيخ 
الجراح من مساكنهم، وتمنع االعتداء 

على المصلين في المس���جد األقصى 
وأنها سوف  بالمقدسات.  والمساس 
تعمل بكل قوة من أجل إخراج جميع 
المعتقلين خالل المواجهات األخيرة 
مع العدو في انتفاضة القدس، فهي 
ما زالت جاه���زة واليد على الزناد، وقد 
أعلنت بشكل واضح أنه إذا لم يتراجع 
العدو الصهيون���ي وعاد النتهاكاته، 
ولكن  للمعركة،  المقاومة  فس���تعود 

هذه المرة بقوة أكبر ومفاجآت أكثر.
وفي خت���ام اللقاء، طل���ب وفد تجمع 

العلماء المس���لمين من األمين العام 
لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
القائد زي���اد النخالة أن ينقل لعوائل 
الش���هداء تهاني التجم���ع وتعازيه، 
ودعوات���ه أن يلهمهم الل���ه عز وجل 
الصبر والس���لوان، وللجرحى بالشفاء 
التجم���ع وقوفه مع  وأعل���ن  العاجل، 
المقاومة في خندق واحد في معركة 
األم���ة م���ع عدوه���ا األوح���د، الكيان 
الصهيوني وداعميه، وعلى رأس���هم 

الواليات المتحدة األمريكية.

النخالة خالل استقبال تجمع العلماء المسلمين: يد المقاومة على الزناد

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، امس الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و311 إصابة 
جدي���دة بفيروس كورونا الوبائي، وتعاف���ي 101 مصاًب في الضفة وغزة خالل 

ال�24 ساعة الماضية.
وذكرت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية الذي وصل "االس���تقالل"، أّن 
نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة 

اإلصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
وأش���ارت إلى أّن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 4، جنين 
11، نابلس 12، ضواحي القدس 1، بيت لحم 2، أريحا واألغوار 1، رام الله والبيرة 

4، الخليل 3، سلفيت 0، قلقيلية 0، طوباس 0"، قطاع غزة 273".
وأضافت أّن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: "طولكرم 0، جنين 
11، نابلس 44، ضواحي القدس 1، بيت لحم 17، أريحا واألغوار 1، رام الله والبيرة 

6، الخليل 7، سلفيت 2، قلقيلية 0، طوباس 0"، قطاع غزة 12.
وبّينت أّنه تّم تسجيل حالتي وفاة بالفايروس، واحدة في مدينة الخليل، وأخرى 

في قطاع غزة. 
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 20 مريًضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 
مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا 
في المستشفيات في الضفة الغربية 47 مريضًا.وفيما يخص المواطنين الذين 
تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة 

الغربية وقطاع غزة 372,827 بينهم 234,295 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

خالل 24 ساعة
وفاتان و311 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة

جنين/ االستقالل: 
أكد األس����ير القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر عدنان استمراره في إضرابه 
المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي رفًضا العتقاله التعسفي، مجددًا رفع شعاره 
“حريتنا وكرامتنا أغلى من الطعام”. وأفاد األسير الشيخ خضر عدنان في رسالة من سجنه، 
امس الجمعة، أن قوات االحتالل اعتقلته مس����اء يوم الس����بت الماضي 29/ 5/ 2021، وتم 
االعتداء عليه بالضرب على حاجز “شافي شمرون” خالل نقله إلى المستوطنة بعد اعتقاله، 
وقام����وا بإجراء فحص طبي واحد له لحظة االعتقال، وهو فحص الدم، وبعدها مباش����رة تم 
نقله إل����ى مركز )حوارة(، وفورًا أعلن عن إضرابه عن الطعام. وأوضح أنه تم اس����تجوابه في 
محكمة سالم، ووجهوا له ثالث تهم، وهي: العضوية والتحريض ونشاطات، وهو لم يتكلم 
بالتحقيق، وتم تمديد اعتقاله حتى يوم 7 تموز. وأش����ار في رسالته إلى أن االضراب الذي 
يخوضه قاٍس من����ذ بدايته، وقال: “ال ينتظر أحد عد األيام الطويلة، حريتنا وكرامتنا أغلى 
من الطعام”. وحول ظروف اعتقاله، قال خضر: “إنني موجود بدون مصحف، والمالبس غير 
مناس����بة، والزنزانة الموجود فيها ال تتس����ع للصالة قيامًا وقعودًا، وهي أصغر الزنازين في 
سجون االحتالل، لكنني على ثقة بأن هذا المر سيمر، وأن الله معي مهما عزلوني ونقلوني 
ونكلوا بي وعاقبوني وأبعدوني عنكم، فأنا ُأحبكم وأثق أن أس����اس المش����كلة أنني أحبكم 
وأحب وطني وأرضى وقدس����ي”. وأضاف: “ال تخش����وا على فلسطين وعلى األرض، وجدت 
أشبااًل في السجون بسن الورد فتصاغرت معاناتي، أحدهم قال لي جئت ألكمل مشوار أبي 
فهزني من كياني، إنه ال يتعدى س����تة عشر ربيعًا، نشعر بأننا صغار أمام هؤالء األشبال، 
والعزل والزنازين خطوات الفاشل”. ووجه الشيخ خضر الشكر لمن تضامن معه، داعيًا كل 

اإلخوة إلى نصرته وكافة األسرى حتى الحرية.
 وأضاف في الرسالة “أن قوة خاصة بالتفتيش، قامت أول أمس باقتحام زنزانته وفتشوه 
جس���دًيا وفتشوا الزنزانة، ويبدو أنهم يخشون خروج تسجيل صوتي له كما قالوا له في 
اعتقاله بالمرة الس���ابقة، وكلي رضا وتسليم بأنني اعتقل وقد كنت أحاول فعل الواجب 

على رغم ضعف اإلمكان، وشعبنا كريم وأرضنا وقدسنا يستحقون”.
ومن الجدير ذكره أن الش���يخ األس���ير خضر عدنان ولد بتاريخ 24/ 3/ 1978، وهو متزوج 
ولديه تس���عة أبناء، واعتقل س���ابقًا في س���جون االحتالل اثنتي عشرة مرة على خلفية 
عضويته ونش���اطاته في صفوف حركة الجهاد اإلس���المي، وهو مفج���ر معركة األمعاء 
الخاوية ضد سياس���ة االعتقال اإلداري التعس���في، وقد حقق انتص���ارًا نوعيًا في ثالثة 

إضرابات سابقة خاضها في األسر، وتكللت برضوخ االحتالل لمطلبه في الحرية.

األسير خضر عدنان من زنزانته: مستمر 
باإلضراب وحريتنا وكرامتنا أغلى من الطعام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت قناة عبرية الليلة قبل الماضية النقاب عن تمكن المس���توطنين خالل 
األسابيع األخيرة من بناء أكثر من 40 وحدة استيطانية داخل إحدى البؤر جنوبي 
مدينة نابلس ش���مالي الضفة الغربية المحتّلة. وذكرت قن���اة "كان 11" العبرية 
أّن المس���توطنين أقاموا الوحدات المذكورة داخل البؤرة االستيطانية القريبة من 
حاجز زعترة والمقامة على جبل صبيح والذي تعود ملكيته ألهالي بلدة بيتا جنوبي 
المدينة. وأشارت إلى أّن بناء هذه الوحدات االستيطانية جاء في أعقاب العملية 
التي نفذها فلس���طيني على الحاجز قبل أكثر من ش���هر، وتس���ببت بمقتل أحد 

المستوطنين وإصابة آخرين بجراح.
وبّينت أّن المستوطنين أقدموا خالل األيام األخيرة على تعبيد الطريق داخل المستوطنة 

وخارجها، وأّمدوها بالماء والكهرباء، باإلضافة إلى إقامتهم كنيًسا يهودًيا في المكان.

غزة/ االستقالل: 
أك���دت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
أنها س���تركز خالل اجتماع الفصائل الفلسطينية 
المرتقب في القاهرة، على إحياء المش���روع الوطني، 

وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عضو المكتب السياس���ي للحركة الشيخ نافذ 
عزام، في تصريحات صحفية: "ما يهمنا من اجتماع 
القاه���رة المرتق���ب وما يجب أن نكثف المس���اعي 
من أجله، هو إحياء المش���روع الوطني الفلسطيني، 
وإصالح منظمة التحرير بحيث تصبح مظلة تمثل كل 
الشعب الفلسطيني بما يتوافق مع آماله وطموحاته."

وشدد على أهمية التوافق حول برنامج وطني يحمي 
حقوق الشعب الفلسطيني، ويدافع عن الثوابت التي 

ضحى من أجلها الفلسطينيون.

وأضاف الش���يخ عزام : "هذه أهم األولويات بالنسبة 
لنا خ���الل اجتماع القاهرة، وف���ي ذات الوقت العمل 
على الوصول إل���ى رؤية وطنية جامعة تحمي حقوق 

الشعب الفلسطيني وتدافع عن هذه الثوابت".

ومن المتوقع أن تتوجه الفصائل الفلس���طينية إلى 
القاهرة األس���بوع الحالي لعق���د اجتماعات لترتيب 

البيت الفلسطيني.
ودعت مص���ر، الثالثاء، الفصائل الفلس���طينية إلى 
اجتماع في القاهرة األسبوع الحالي، من أجل االتفاق 
عل���ى رؤية موحدة للتحرك الوطن���ي وخطوات إنهاء 

االنقسام.
وقالت صحيفة "األه���رام" )حكومية(، إنه تمت دعوة 
"األمن���اء العامين للفصائل الفلس���طينية لالجتماع 
األس���بوع الحالي بالقاهرة برعاي���ة الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيس���ي ونظيره الفلس���طيني محمود 
عباس". ويناقش االجتماع، وفق الصحيفة، "االتفاق 
على الخطوات الالزمة إلنهاء االنقسام ووحدة الصف 

الفلسطيني، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة".

الشيخ عزام: يجب أن نكثف المساعي إلحياء المشروع الوطني وإصالح منظمة التحرير

الدوحة/ االستقالل: 
أعلنت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( في الخارج عن اس���تكمال تشكيلتها القيادية 
بانتخاب أعضاء قيادة اإلقليم. وقالت الحركة في بيان رسمي تلقت »االستقالل« نسخة عنه 
"في ظالل انتصار شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في معركة سيف القدس، في إطار 
اس���تراتيجية الحركة في مقاومة االحتالل الصهيوني، والعمل على تحقيق أهداف شعبنا 

في الحرية والتحرير والعودة، فقد اجتمع مجلس شورى إقليم الخارج في األيام الماضية".
وأوضحت أنه "تم انتخاب بقية أعضاء قيادة اإلقليم برئاسة خالد مشعل، ونائبه موسى 
أبو م���رزوق". وأضافت "فور ذلك، عقدت قيادة اإلقلي���م اجتماعها األول، حيث تم توزيع 
المه���ام والمس���ؤوليات". ولفتت حماس إلى أنه "جرى التداول ف���ي أولويات العمل في 
المرحل���ة القادمة في إط���ار عمل الحركة في الداخل والخارج، وفي أجواء معركة س���يف 

القدس ودالالتها وآفاقها المباركة".

حماس بالخارج تعلن استكمال 
تشكيلتها القيادية

الكشف عن إقامة 40 وحدة 
استيطانية جنوبي نابلس
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وتاب���ع "ملف األس���رى ال يمكن ربط���ه مطلًقا 
بمل���ف إعادة اإلعمار، وأي ملف إنس���اني آخر 
ف���ي قطاع غ���زة )...( ال يمك���ن أن يتم إنجاز 
ملف جنود االحتالل األسرى لدى المقاومة إالاّ 
بعملية تبادل، ونأم���ل أن تكون خالل الفترة 

القادمة".  
وأضاف "ما لدى المقاومة )أس���رى االحتالل( 
كنز ثمين جًدا، وال يمكن التفريط به إالاّ بثمن 
كبير جًدا، وليس أمام االحتالل س���وى دفعه، 
ة، خارج  وهو أن نرى أس���رانا يعانق���ون الحرياّ
قضبان األس���ر، بين ذويهم وعائالتهم، في 

أقرب وقت". 
وفي سبتمبر 2016، عرضت كتائب القسام، 
ل�"حماس" ص���وًرا ألربعة  العس���كري  الجناح 
إسرائيليين )بينهم جنديان(، وهم: "شاؤول 
آرون"، و"هادار جولدن"، و"أباراهام منغستو"، 
و"هشام بدوي الس���يد"، رافضة الكشف عن 

أي تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.
ري "صفقة  وتش���ترط الحركة اإلفراج عن محراّ
وف���اء األح���رار الت���ي ُأبرمت برعاي���ة مصرية 
ة  ألماني���ة ع���ام 2011، قبل الدخ���ول في أياّ
مفاوضات إلجراء صفقة تبادل أسرى جديدة.

وأع���اد االحتالل اعتقال نح���و )50( ُمحرًرا من 
الصفقة، الت���ي ُأفرجت بموجبها عن )1027( 
أسيًرا فلس���طينًيا، مقابل إفراج "حماس" عن 
الجندي اإلس���رائيلي "جلعاد ش���اليط"، الذي 

أسرته ل�مدة )5( أعوام في قطاع غزة.
ويبلغ إجمالي عدد األس���رى بسجون االحتالل 
)4500( أس���ير، بينهم حوالي )41( أسيرة، و 
)180( طفاًل وقاصًرا، و )700( مريض يعانون 
أمراًض���ا بينها "مزمن���ة وخطي���رة"، و )400( 

معتقل إداري )دون تهمة(، في حين بلغ عدد 
األسرى الش���هداء داخل السجون نحو )225( 

شهيدًا، منذ النكسة سنة 1967.
�إعمار غزة

ر  وبالتركي���ز على ملف إعادة إعمار قطاع غزة، َحذَّ
عضو المكتب السياس���ي لحم���اس من أي تلكؤ 
ا أن  وتباط���ؤ في ذلك من قب���ل االحت���الل، مبيناًّ
حركته ال تشترط أن تكون طرًفا في إعادة اإلعمار، 
ولديها مرونة عالية في التعامل مع هذا الملف.

وفي هذا الصدد، ق���ال "حماس لديها مرونة 
عالي���ة ج���ًدا في ملف إع���ادة اإلعم���ار، إذ إن 
المهم بالنس���بة له���ا ولفصائ���ل المقاومة، 
ضم���ان وص���ول األم���وال لمس���تحقيها من 
المدمرة بيوتهم في أس���رع وقت، دون فرض 

اشتراطات أو وضع قيود على هذا الملف".
وأش���ار إلى أن حركته "لن تقب���ل االبتزاز في 
���ره االحتالل بالقطاع،  ملف إعادة إعمار ما دماّ
أو أن يك���ون على حس���اب المقاومة، أو ملف 
األس���رى وغير ذلك، ومحاولة اس���تغالل هذا 
المل���ف لمعاقبة ش���عبنا عل���ى احتضانهم 

لبرنامج المقاومة.
وتش���هد القضية الفلس���طينية منذ انتهاء 
العدوان اإلس���رائيلي األخي���ر على قطاع غزة 
ار( الماضي؛ وس���اطات من  يوم 21 ماي���و )أياّ
قبل اإلدارة األمريكي���ة ودول إقليمية فاعلة؛ 
لتثبي���ت وق���ف إط���الق النار بي���ن فصائل 

المقاومة بالقطاع واالحتالل.
���رت األوضاع في األرض الفلس���طينية  وتفجاّ
المحتلة من���ذ 13 أبريل )نيس���ان( الماضي؛ 
عق���ب تصاعد انته���اكات ق���وات االحتالل 
وقطعان مس���توطنيه في المس���جد األقصى 

المبارك، ومدين���ة القدس المحتلة، خصوًصا 
د أهله نكبة  بحياّ "الشيخ جراح"، حيث يتهداّ

تهجير جديدة.
دت رقع���ة ع���دوان االحت���الل لتصل  وتم���داّ
ت طائراته وبوارجه وآلياته  قطاع غزة، إذ ش���ناّ
الحربي���ة على مدار 11 يوم���ًا متواصاًل قصًفا 
مكثًفا على القطاع؛ أسفر عنه ارتقاء أكثر من 
255 ش���هيًدا، بينهم 66 طفاًل، و39 سيدة، 
ا، إضافة إلى 1980 مصاًبا، بينها  و17 مس���ناًّ
ر 1800  "حرج���ة وخطي���رة"، فضاًل عن تض���راّ
وحدة س���كنية، وتدمي���ر 184 برًج���ا ومنزاًل 
االقتصادية  والمراف���ق  المصانع  وعش���رات 

والمؤسسات الحكومية.
ت  ت مئات الصواريخ التي دكاّ في المقابل، أداّ
بها المقاومة، في مقدمتها "سرايا القدس"، 
وكتائب القس���ام، مختلف المدن والمناطق 
ة، إلى  في جغرافيا فلس���طين المحتل���ة كافاّ
حظر التجوال فيها، وإرغام المستوطنين على 

الدخول إلى المالجئ، ووقف حركة القطارات، 
وتعليق هبوط وإقالع الرحالت الجوية لفترات 
بمطار بن غوريون الدولي ب� "تل أبيب"، فضاًل 
عن مقتل 13 مستوطًنا بينهم جنود، وإصابة 
نحو 330 مس���توطًنا آخرين، بحسب وسائل 

ة. إعالم عبرياّ

من�صور عبا�س
وعن المشهد السياس���ي في كيان االحتالل 
اإلس���رائيلي، وتوقيع منصور عباس، رئيس 
القائمة الموحدة الممثلة للحركة اإلس���المية 
)الجن���اح الجنوب���ي(، عل���ى تفوي���ض بدعم 
تش���كيل حكوم���ة احتالل جدي���دة يقودها 
رئيس حزب "يش عتي���د" "يائير لبيد"، قال 
ة  القيادي الهندي إن حركته ال تراهن على أياّ
متغيرات داخل الكي���ان"، موضًحا أن تركيبة 
ة"، وجميعها  الحكومة المقرر تشكيلها "هشاّ
)الحكومات( نتاج مشروع صهيوني، يهدف 
إل���ى تعزي���ز احتالل���ه على حس���اب األرض 

ة.  والحقوق والثوابت الفلسطينياّ
ووصف توقيع "عب���اس" على تفويض بدعم 
حكوم���ة "لبي���د"، بعد المش���اركة بانتخابات 
"الكنيست"، ب� "الس���لوك المرفوض والمؤلم 
ا، خصوًصا أنه صادر عن حركة إس���المية،  جداًّ
مشيًرا إلى أن "األمر مرتبط بقضية فلسطين 
ة  وشعبها، أساسها سياسي، وهي أكبر من أياّ

قضايا حياتية يريد تحقيقها".
وأض���اف "هنالك قضية سياس���ية لش���عب 
فلسطيني، مهدد باالندثار، وتمارس تجاهه 
سياس���ات القتل والتهجي���ر والتفتيت من 
االحت���الل وحكوماته المتطرف���ة المتعاقبة، 
منذ النكبة س���نة 1948؛ ولذل���ك ما جرى من 

الحكومة  تفويض وموافق���ة على تش���كيل 
المقبلة أمر مرفوض جمل���ًة وتفصياًل، وخطأ 
كبير يجب التراجع عنه، والعودة إلى الحضن 
والتاريخ الفلس���طيني بالداخل، ال سيما على 
وق���ع االنتفاضة وحالة الغلي���ان المتصاعدة 
ضد االحتالل، والتي يج���ب المحافظة عليها 

لتحقيق أهداف شعبنا". 
وفي وق���ت الحق، القى دع���م منصور عباس 
إقام���ة حكوم���ة احتالل جديدة والمش���اركة 
فيها ردود فعل غاضبة بين أوس���اط الشعب 
الفلس���طيني، خصوًصا باألرض الفلسطينية 
المحتل���ة منذ 1948، كونه���ا القائمة األولى 
في الداخل المحتل التي تدعم وتشارك في 

ائتالف حكومي.
���ع لي���ل األربعاء-الخميس  وكان "عب���اس" وقاّ
الماضيي���ن عل���ى تفويض بدعم تش���كيل 
حكومة احت���الل جديدة يقوده���ا رئيس ما 
ف "يائير  يس���مى حزب "يش عتيد" المتطراّ
لبيد"، المؤيد إلرهاب قطعان المس���توطنين 

الصهاينة ضد الفلسطينيين.
وجاء التفويض خالل اجتماع ضماّ رؤس���اء ما 
تس���مى أح���زاب: "كتلة التغيي���ر"، والقائمة 
الموح���دة )برئاس���ة منصور عب���اس(، والذي 
د الطريق لتش���كيل حكومة التناوب مع  يمهاّ

رئيس حزب "يمينا" "نفتالي بينيت".
ويرفض فلس���طينيو الداخل ش���عًبا وقوائم 
دعم أو دخول أي ائتالف حكومي إسرائيلي، 
وتتجم���ع القوائ���م الممثلة للفلس���طينيين 
ف���ي الداخل تحت اس���م "القائم���ة العربية 
المشتركة"، باستثناء قائمة عباس المنشقة 

عنها منذ يناير )كانون الثاني( الماضي.

الهندي لـ »االستقالل«: نحذر من أي »تلكؤ« بملف إعادة إعمار غزة ونرفض ربطه بأسرى االحتالل لدى المقاومة
غزة/ قا�صم �لأغا:

ق��ال ع�صو �ملكت��ب �ل�صيا�صي حلرك��ة �ملقاوم��ة �لإ�صالمية 
��ا  )حما���س( د. �صهي��ل �لهن��دي، �إن حركت��ه ترف���س رف�صً
دّم��ره �لحت��الل  م��ا  �إعم��ار  �إع��ادة  مل��ف  رب��ط  قاطًع��ا 

�لإ�صر�ئيلي خالل عدو�ن��ه �لأخري على قطاع غزة، مبلف 
جن��وده �لأ�صرى لدى �ملقاوم��ة بالقطاع. و�أ�ص��اف �لهندي 
يف مقابل��ة م��ع �صحيفة »�ل�صتق��الل« �أم���س، »ربط �مللفني 
ببع�صهما مرفو�س جملًة وتف�صياًل، فملف �لأ�صرى ل ميكن 

�أن ُينج��ز �إّل بعملية تب��ادل، �أي �أ�صرى مقابل �أ�صرى، متاًما 
كم��ا جرى ب�صفقة �لتبادل �لأخ��رية )وفاء �لأحر�ر: عام 
2011(، وهذه �لر�صالة و�صلت لالحتالل، وللو�صطاء بهذ� 

�مللف، ويف مقدمتهم �لأ�صقاء �مل�صريون«. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى آالف المصلي����ن ص����الة ظهر امس 
الجمعة في المس����جد األقصى، وس����ط 

تشديدات وقيود عند بواباته.
وشارك أطفال بعد صالة الجمعة بوقفة 

دعم ونصرة للمقاومة في قطاع غزة.
ورف���ع المش���اركون الرايات اإلس���المية، 
وارتدى بعضهم الكوفيات الفلسطينية .

وأف����ادت دائرة األوقاف اإلس����المية بأن 
25 أل����ف مصل أدوا ص����الة الجمعة في 

المسجد األقصى المبارك.
وق����ال خطي����ب األقصى الش����يخ محمد 
سليم: »مرت علينا في األسابيع األخيرة 
الماضي����ة ذك����رى نكب����ة ع����ام 1948، 
ونحن نعي����ش في هذه األي����ام ذكرى 
نكبة أخرى، س����ماها العرب بالنكس����ة، 
وهي ذكرى ضياع م����ا تبقى من األرض 

المقدسة«.
وأض����اف »ن����زداد يوما بعد ي����وم يقينا 
أن الفئ����ة الصابرة المؤمنة المحتس����بة 
عل����ى قلة عددها وعتاده����ا هي الغالبة 

والمنصورة«.
»أيه����ا  بقول����ه:  المؤمني����ن  وخاط����ب 
المؤمن����ون برباطك����م وثباتك����م انتصر 
األقصى وانتص����رت القدس، وانتصرت 

قضيتن����ا الفلس����طينية، وأع����اد الل����ه 
لقضيتنا وقدس����نا وأقصان����ا هيبتهم 

ومكانتهم«.
ونب����ه إلى أن قضية فلس����طين لم تكن 
يوم����ا للفلس����طينيين وحدهم، بل هي 
قضي����ة كل عرب����ي ومس����لم، وقضي����ة 
القدس واألقصى هي قضية المسلمين 

في كافة بقاع الدنيا.
ولفت إلى أن الل����ه أعاد لقضيتنا الحياة 
بعد أن خنقتها أيادي السالم المذلول، 
وبع����د أن طعنه����ا المطبع����ون بخناجر 

تطبيعهم وسفاهتهم.
وأك����د أن مجريات األح����داث التي مرت 
بها القضية الفلس����طينية أثبتت لنا أن 
قضيتنا عاش����ت وتعيش بين متخاذل 

ومطبع أو مفرط أو مضيع.
وقال: »وعليه نعلن كفرنا بكل متخاذل 
ومفرط ومطبع ومضيع، ونعلن كفرنا بكل 
مناف����ق ومطبع ألننا ب����راء من تخاذلهم 

وتقصيرهم ونفاقهم وتطبيعهم«.
وبي����ن أن اإلنس����ان الفلس����طيني ه����و 
بالن����ار فتظهر  الذه����ب الذي يفت����ت 
جودته وأصالته، ودحض مقولة: »الكبار 
يموت����ون والصغار ينس����ون، وهو الذي 
راب����ط ويرابط ويتحم����ل تكاليف ثباته 

ورباطه«. وأش����ار إلى أن شعبنا قادر على 
الوح����دة لنصرة قضيته، ف����كان له يوما 
مش����هودا داال عل����ى هذه الوح����دة، بل 
وزادت الثقة بهذه الوحدة حينما وقف 
العرب والمس����لمون بكافة أنحاء الدنيا 

نصرة للقدس واألقصى.
وأكد أنه بوحدة ش����عبنا رس����الة صارمة 
غاضبة ومعاتبة إلى القيادات السياسية 
لشعبنا. وتساءل »فمتى تتوحد وتنهي 

انقساما؟«.
للنص���ر  المس���لمون  »أيه���ا  وق���ال 
والتمكين شروط يجب على المسلمين 
أن يس���توفوها، فال يكف���ي أن نكون 
مرابطين حتى نتصف بصفة التقوى، 
إياكم م���ن معوقات النصر وس���ارعوا 

لنبذها«.
وأضاف »من أولوياتنا في بيت المقدس 
أن نلت����ف حول علمائنا مقتدين بهم ما 
داموا ربانيين، وأنتم تعلمون أن الذين 
يق����ودون األمة هم حكامه����ا وعلماؤها، 
ونح����ن الي����وم فقدن����ا الثق����ة بالحكام 

لتفريطهم وخذالنهم لنا«.
وتابع: »نحن نعل����ن من اآلن كفرنا بهم، 
ولم يبق لنا إال عالما مؤمنا صالحا نرجوه، 

نسير معه و نأخذ به ونسير وراءه«.

اللد المحتلة/ االستقالل: 
دعا الشيخ عكرمة صبري خطيب المس���جد األقصى المبارك، الفلسطينيين في 
الداخل المحتل، لش���د الرحال الى المس���جد األقصى المبارك والرباط فيه لقطع 
الطريق على أي محاولة لالستفراد به من قبل االحتالل والمجموعات االستيطانية.

وأشار صبري خالل خطبة أمس الجمعة في المسجد العمري بمدينة اللد المحتلة 
إلى أن ما حصل خالل ش���هر رمضان المبارك واإلقبال الكبير من قبل فلسطينيي 

الداخل كان سبًبا في قهر وإبطال األطماع االستيطانية في القدس.
وحذر صبري من الس���ماح لالحتالل بثني فلس���طينيي الداخ���ل عن الصالة في 
المس���جد األقصى والرباط فيه م���ن خالل عمليات االعتق���ال والقمع والمالحقة 

والتهديد.
وأوضح أن ما حصل خالل األس���ابيع الماضية في األراضي الفلسطينية من ردات 
فعل على المس���توى العربي والعالمي يدل على أننا أمة واحدة متماس���كة ضد 

االحتالل ومؤامراته.
وقال صبري: »إن كان هناك أي خذالن رس���مي لنا فإن هذا ال يعني بأن نستسلم 

أو نتأثر بل إننا سنبقى في المقدمة لندافع عن مقدساتنا وبالدنا«.
وتطرق صبري إلى ما ش���هدته المدن العربية في الداخل من أحداث قتل، مؤكًدا 
أن تلك األحداث هي دخيلة عابرة ويجب أال تؤثر على النسيج االجتماعي، داعًيا 

إلى الوحدة من أجل التفرغ لالحتالل والمستوطنين ونواياهم السيئة.
ودع���ا صبري األهالي في الداخل العربي لالهتم���ام باللغة العربية، في مواجهة 
محاولة التهويد المس���تمرة لألجيال واألحياء وس���لب الحضارة والتاريخ من قبل 

االحتالل والمستوطنين.
وحس���ب المعطيات فقد اعتقلت قوات االحت���الل نحو 2000 مواطن من الداخل 

المحتل خالل شهر وقدمت أكثر من 180 الئحة اتهام.

عكرمة صبري يدعو فلسطينيي الداخل 25  ألف مصٍل يؤدون صالة الجمعة بالمسجد األقصى
لشد الرحال لألقصى والرباط فيه
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دعـوة  لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلدية �لن�ضري�ت

ا�شم امل�شروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / 
)MDPIII-W6( النافذة ال�شاد�شة

1.ا�شم امل�شروع الفرعي: توريد حمروقات لآليات 
ومولدات قطاع املياه وال�شرف ال�شحي يف بلدية الن�شريات

تاريخ استدراج العروض: 2021/06/05
 1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
على منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد  من  المانحين )البنك الدولي- 
KFW-AFD ( س����يتم تنفيذها  من خالل صن����دوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحلية- في إط����ار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالث����ة )MDPIII( وذلك 
لتنفيذ مشاريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف 
هذا المش����روع الى دع����م بلديات الضفة الغربية وقطاع غ����زة  لمواجهة اآلثار 
االقتصادية لجائحة )كوفيد 19( وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2. تدعو بلدية النصيرات الموردين للتقدم الستدراج عروض أسعار مشروع   توريد 

محروقات آلليات ومولدات قطاع المياه والصرف الصحي في بلدية النصيرات.
2( مدة التوريد 8 شهور.

3( اس���تدراجات عروض األسعار ستكون تسوقًا محليًا و حسب اآلليات المعتمدة 
لدى صندوق تطوير و إقراض البلديات، الش���راء حسب اجراءات التسوق المحلي و 

مفتوحة للموردين المؤهلين المحليين و حسب وثائق إستدراج عروض األسعار.
4( الم����وردون المعني����ون يمكنهم الحصول عل����ى المعلومات الالزم����ة من بلدية 
النصيرات، دائرة المشاريع ، السيد/ م. خليل اسماعيل، هاتف: 082550126 فاكس: 
082551553، ويمكنه����م االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها على العنوان: 
بلدية النصيرات، دائرة المش����اريع ، الطابق الثالث، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة 
صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا من تاريخ 2021/06/05 وحتى تاريخ 2021/06/15.

5( عروض األس���عار يج���ب أن تقدم عل���ى العنوان أدناه قب���ل أو بتاريخ 
2021/06/15 الس���اعة الثانية عش���ر ظهرًا، عروض األس���عار االكترونية 
غير مقبولة، عروض األس���عار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، 
وسيتم فتح عروض األسعار بحضور الموردين أو ممثليهم والذين يرغبون 
بذلك على العنوان أدناه، الساعة الثانية عشر ظهرًا، بتاريخ  2021/16/15.

6( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة وعلى الموردين تقديم أسعارهم 
شاملة ضريبة القيمة المضافة وإحضار خصم مصدر ساري المفعول.

7( العنوان المشار اليه أعاله هو:
بلدية النصيرات، المبنى الرئيس���ي، الطابق الثال���ث، مكتب مدير دائرة 
المشاريع، السيد/ م. خليل اسماعيل ، شارع أبو بكر الصديق، النصيرات..

بلدية الن�شريات
بتمويل من :

دعـوة  لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة �لزو�يدة

ا�شم امل�شروع:  برنامج تطوير البلديات املرحلة الثانية / 
)MDPIII-W6( النافذة ال�شاد�شة

ا�شم امل�شروع الفرعي:  توريد حمروقات لزوم اآليات 
خدمات البلدية واآبار املياه وم�شخات ال�شرف ال�شحي 

تاريخ استدراج العروض: 2021/06/05 م 
1( حصل���ت منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية لصال���ح الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية على منح���ة إضافية بقيم���ة 44 مليون يورو م���ن عدد  من  
المانحين )البنك الدولي- KFW-AFD ( سيتم تنفيذها  من خالل صندوق 
تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مش���اريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات 
في قطاع غزة، حيث يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات الضفة الغربية 
وقطاع غزة  لمواجهة اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل 
تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي 

تخدم أكبر عدد من السكان.
2( تدعو بلدية الزوايدة الموردين للتقدم الس���تدراج عروض أسعار مشروع  
توري���د محروقات لزوم اليات خدمات البلدية وآبار المياه ومضخات الصرف 

الصحي  ، مدة التوريد 210 أيام.
3( اس���تدراجات عروض األس���عار ستكون تس���وقًا محليًا وحسب اآلليات 
المعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، الش���راء حسب 
اجراءات التسوق المحلي ومفتوحة للموردين المؤهلين المحليين وحسب 
قس���م المشاريع، السيد/ م. محمد مس���لم ، هاتف: 082550140  فاكس: 
082551138، ويمكنه���م االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها على 
العنوان: بلدية  الزوايدة، قس���م المش���اريع، الطابق األول، وذلك ابتداًء من 
الس���اعة الثامنة صباحًا وحتى  الحادية عش���ر والنص���ف ظهرًا من تاريخ 

2021/06/05م وحتى تاريخ 2021/06/15م.
4( عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2021/06/15م 
الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا، عروض األسعار اإللكترونية غير مقبولة، 
عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، وسيتم فتح عروض 
األسعار بحضور الموردين أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان أدناه، 

الساعة  الحادية عشر والنصف ظهرًا، بتاريخ  2021/06/15م.
5( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة وعلى الموردين تقديم أسعارهم 

شاملة ضريبة القيمة المضافة وإحضار خصم مصدر ساري المفعول.
6( العنوان المشار اليه أعاله هو: بلدية الزوايدة، قسم المشاريع، الطابق األول.

بلديـة الزوايدة
 بتمويل من :

دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ �أعمال
بلديـة رفح

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل الإ�شايف
 م�شاريع كثيفه العمالة لتح�شني اخلدمات ال�شا�شية يف بلديات قطاع غزة

ا�شم امل�شروع : ا�شتكمال الطابق الرابع مببنى البلدية
 حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
على منح���ة إضافية بقيمة 10 ملي���ون دوالر أمريكي م���ن البنك الدولي 
لصالح صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير 
البلدي���ات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مش���اريع التش���غيل 
والصيانة كثيفة العمالة والخاص���ة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع 
غزة، حيث يهدف هذا المشروع إلى دعم بلديات قطاع غزة من خالل تنفيذ 
مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم 

أكبر عدد من السكان.
1( وق���د حصلت بلدية رفح على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ استكمال الطابق الرابع بمبنى 
البلدية، وتنوي اس���تعمال جزء من أموال ه���ذه المنحة الفرعية في عمل 
دفعات تحت العقد رق���م )MDPIIIAF-1421117- 05( الذي من أجله تم 

إصدار هذه الدعوة.
2( المقاول���ون المعنيون يمكنهم الحصول عل���ى المعلومات الالزمة من 
بلدية رفح – دائرة المش���اريع، م. محمد س���رحان، جوال: 0599502911 , 
وذلك ابتداًء من الس���اعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهًرا 

من تاريخ 2021/06/05 م وحتى تاريخ 2021/06/20م.
3( عروض األس���عار يج���ب أن تقدم عل���ى العنوان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/06/20 م الساعة الثانية عشر ظهرًا.
4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

5( زي���ارة الموق���ع واالجتم���اع التمهيدي: جمي���ع المقاولي���ن مدعوون 
للمشاركة في الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي يوم األحد الموافق 
2021/06/13 ف���ي تمام الس���اعة العاش���رة صباحًا، حي���ث إن االجتماع 

التمهيدي سيعقد في بلدية رفح وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
6( العنوان المشار إليه أعاله هو: بلدية رفح، دائرة المشاريع، الطابق الرابع.

  بلديـة رفح
  بتمويل من:

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسيران خضر عدنان والغضنفر ابو عطوان من الضفة الغربية المحتلة 
إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهما التعسفي في السجون 

الصهيونية.
يواصل األس���ير الش���يخ خضر عدنان 43 عاًما من جني���ن، إضرابه المفتوح عن 
الطعام لليوم السابع على التوالي، حيث يقبع في زنازين سجن "مجدو"، وكانت 
محكم���ة االحتالل قد مددت اعتقاله الثالثاء الماضي حتى الس���ابع من حزيران 

الجاري.
ُيش���ار إلى أن األس���ير عدنان تعرض لالعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في 

سجون االحتالل نحو  ثماني سنوات معظمها رهن االعتقال اإلدارّي.
ويواصل األس���ير الغضنفر أبو عطوان من مدينة الخلي���ل إضرابه المفتوح عن 
الطع���ام لليوم ال� 31 عل���ى التوالي، فيما ترفض محكمة االحت���الل طلًبا إللغاء 

اعتقاله اإلداري قدمه محاميه.
ُيش���ار إلى أن األسير أبو عطوان معتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين األول 2020، 
وأصدر االحتالل بحّقه أمرّي اعتقال إدارّيين مدة كل واحد منهما 6 شهور، وهو 
أس���ير س���ابق تعّرض لالعتقال عدة مرات، وذلك من عام 2013، علما أنه خاض 

سابقا إضرابا عن الطعام عام 2019 رفضا العتقاله اإلدارّي.
 

ّ
جدير بالذكر أّن سلطات االحتالل، صعدت من عمليات االعتقال الممنهجة بحق
الفلس���طينيين إضافة إلى عمليات التنكيل والعنف، منذ شهر نيسان/ أبريل 
المنصرم مع تصاعد المواجهة، وأصدرت 200 أمر اعتقال إدارّي منذ مطلع شهر 

أيار المنصرم.
وطالب نادي األس���ير المؤسس���ات الحقوقية الدولية وعلى رأس���ها األمم 
المتحدة، بأخذ موقف جدي يس���اهم بالضغط عل���ى االحتالل لوقف هذا 
التصعيد الحاصل، من عمليات اعتقال ممنهجة وتحويل العشرات منهم 

إلى االعتقال اإلداري.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن���ت جمعيات اس���تيطانية ويمينّية 
إس���رائيلّية، نيتها عقد "مسيرة األعالم" 
االس���تيطانية التهويدي���ة ف���ي مدينة 
القدس المحتلة، مساء الخميس المقبل، 
بحسب ما كشفت عنه صحيفة "يسرائيل 

هيوم"، امس الجمعة.
وحس���ب الصحيفة؛ جرت هذه المسيرة 
في ي���وم ما يس���مى "توحي���د القدس" 
)ذكرى احتالل الشطر الشرقي منها( في 
الثامن والعش���رين من رمض���ان، إال أنها 
توقفت بعد إطالق المقاومة الفلسطينية 
في قط���اع غ���زة صواريخ تج���اه أهداف 
"إسرائيلية" في القدس المحتلة. وستمّر 
المسيرة االس���تفزازية من أبواب العامود 
والس���اهرة واألس���باط، في طريقها إلى 

حائط البراق.
وقال منظمو المسيرة: "سنطالب بتوحيد 
الق���دس إلى األبد. س���نعود للس���ير في 
ش���وارع القدس مرفوعة رؤوسنا باألعالم 
اإلسرائيلية، وسنغني ونرقص على أرض 

صهيون والقدس"، وفق زعمهم.

وق���ال رئيس حرك���ة "إذا ش���ئت" ماتان 
بيليغ، التي تشارك في تنظيم المسيرة: 
"تجديد مسيرة العلم هو انتصار القدس 
الصهيونية الح���رة على تنظيمات محور 
الشر والظلمة. وندعو الشعب كله ليأتي 
ي���وم الخمي���س المقب���ل ويحتفل معنا 

بوحدة القدس ودولة إسرائيل".
وينظم شبيبة تيار الصهيونية الدينية 
االس���تيطاني هذه المسيرة منذ ثالثين 

عاًما، ويش���ارك فيها عادة عشرات اآلالف 
م���ن المس���توطنين يحمل���ون األع���الم 
اإلسرائيلّية، مقتحمين المسجد األقصى 
المب���ارك، عبر األحياء الفلس���طينّية في 
المدين���ة. كما تش���هد هذه المس���يرة 
ا هتاف���ات عنصرية ض���د العرب  س���نوّيً

والفلسطينيين.
وش���هدت األراضي الفلس���طينية خالل 
كبي���ًرا،  تصعي���ًدا  األخي���رة  األس���ابيع 

إث���ر اعت���داءات االحت���الل اإلس���رائيلي 
والمستوطنين على األهالي.

وشّكلت "مسيرة األعالم" ذروة العمليات 
الت���ي  للمس���توطنين،  االس���تفزازية 
الفلس���طينية  المقاوم���ة  عليه���ا  رّدت 
بإطالق عش���رات الصواريخ على القدس 
ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع، 
قب���ل أن تتط���ور الحًقا لح���رب، تعّرضت 

خاللها "تل أبيب" للقصف مراًرا.

األسيران »عدنان« و »أبو عطوان« 
يواصالن اإلضراب المفتوح عن الطعام

منظمات استيطانية تقرر إعادة تسيير »مسيرة األعالم« في القدس الخميس المقبل 
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
 تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاءات حكومية 
مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الراغبين المشـــاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة 
العامـــة للوازم العامة ـ المبنى الجديد غـــرب محطة فارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 

العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي غير مسترد يورد الى خزينة وزارة المالية.
 آخر موعد لقبول العروض  بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في غـزة 
يوم االثنين الموافق 2021/06/14 في تمام الســـاعة الحادية عشـــر صباحًا 

وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

 
لجنة العطاءات المركزية

مالحظة:ـ
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. يجـــب إرفاق كفالة بنكية أو شـــيك بنكي من البنـــك الوطني أو بنك 
اإلنتاج أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.
4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية
6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم:0598967679

غزة/ االستقالل: 
يصادف الخامس مـــن حزيران من العـــام 1967، الذكرى الـ54 
لــ"النكســـة"، والتي أســـفرت عن استكمال "إســـرائيل" احتالل 
بقيـــة األراضي الفلســـطينية، بما فيها القـــدس، والجوالن من 
سوريا، وسيناء من مصر، بعد حرب دارت بين "إسرائيل" وكل من 

مصر وسوريا واألردن، وأطلق عليها كذلك "حرب األيام الستة".
لم تقبل "إســـرائيل" بمنطق الســـالم، ورفض قـــرارات منظمة 
األمم المتحدة وتحدت ميثاقها وانتهكت مبادئها؛ واســـتمرت 

باالستيالء على األراضي ونهبها لصالح االستيطان.
ونتيجة النشاط السياسي الدولي، وبصورة خاصة رغبة الحكومة 
الفرنسية آنذاك بعدم اللجوء إلى القوة؛ تعهدت الدول العربية 
مصر وســـورية واألردن بعدم شن الحرب وإيقاف االستعدادات 
العســـكرية؛ إال أن القيادة العسكرية اإلســـرائيلية، وبدعم من 
الواليـــات المتحدة األميركية، اســـتغلت هذا الظـــرف، وقامت 

بعدوانها المباغت صبيحة 5 حزيران 1967.
احتلت قوات االحتالل اإلســـرائيلية الضفـــة الغربية، بما فيها 
القدس الشـــريف )5878 كم2( عام 1967؛ إثر انسحاب القوات 
األردنية وعودتها إلى الشـــرق من نهر األردن، وقلصت حدودها 
مع األردن مـــن 650 كلم إلى 480 كلم )من بينها 83.5 كم طول 

البحر الميت(.
باإلضافـــة إلى ذلك نهبت "إســـرائيل" الكثير من ثروات الضفة 
الغربيـــة، ســـيما المائيـــة منها، وباشـــرت بعمليـــات تهويد 
للقدس بطريقة مخططة ممنهجة؛ واســـتطاعت باســـتيالئها 

على مســـاحات شاســـعة من أراضي الضفة، تحســـين وضعها 
االســـتراتيجي واألمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان 
من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح 
فـــي الضفة الغربيـــة، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلســـطين 

التاريخية.
كان من نتائجها، استشـــهاد 15 ألـــف – 25 ألف عربي، مقابل 
مقتل 800 إســـرائيلي؛ وتدميـــر 70 - 80  % من العتاد الحربي 
فـــي الدول العربية، باإلضافة إلى صـــدور قرار مجلس األمن رقم 
242، وانعقاد قمة الالءات الثالث العربية في الخرطوم، وتهجير 

عشـــرات اآلالف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى 
بأكملها، وفتح باب االســـتيطان في القدس الشـــرقية والضفة 

الغربية.
وتضاربت المعطيات واألرقام حول أعداد األســـرى والمفقودين 
جراء الحرب، فقد أورد الباحث الفلسطيني عارف العارف أن أكثر 
من 6000 فلسطيني قد اعتقلوا خالل الحرب، وأن أكثر من 1000 
شـــخص قد ُأبعدوا إلى خارج الوطن، بينمـــا ذكر الرئيس جمال 
عبـــد الناصر كما ورد في كتاب حرب 67 للباحث أحمد العلمي أن 
عدد األســـرى المصريين قد بلغ 11 ألف أســـير مصري وأن أكثر 

من 200 منزٍل تم نسفها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
هزيمة الجيـــوش العربية على كافة الجبهـــات أدت إلى بروز 
ظاهـــرة الفدائيين والمقاومة لســـلطات االحتالل، حيث ظلت 
مقاومة الفلســـطينيين للحكم العســـكري اإلسرائيلي سمة 
مالزمـــة لالحتـــالل، وتفجرت أشـــكال مختلفة مـــن المقاومة 
قادت إلى زيادة البطش اإلســـرائيلي من إبعاد رؤساء بلديات 
وجامعات وإجالء السكان وتهجيرهم وزج اآلالف في السجون 
في محاولـــة لفرض إجراءات وقوانين الحكم العســـكري على 

السكان الفلسطينيين.
نفـــذت "إســـرائيل" خطتهـــا العدوانية بتوجيـــه ضربة جوية 
كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، 
والســـوري، واألردني؛ فمكنت الطيران العسكري اإلسرائيلي من 

توفير السيطرة الجوية على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.
وفي الفتـــرة بين 5-6/8 انتقلت القوات اإلســـرائيلية للهجوم، 
موجهة الضربة الرئيســـية علـــى الجبهة المصريـــة؛ والضربة 
الثانويـــة على الجبهـــة األردنية؛ في الوقت الـــذي انتقلت فيه 
للدفاع النشط على الجبهة السورية مع توجيه الضربات النارية 
بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش الســـوري في الجوالن طيلة 

تلك الفترة.
وتابعت "إسرائيل" هجومها يوم 6/10، رغم صدور قرار األمم 
المتحدة بوقف إطالق النار، وغـــذت المعركة بقوات جديدة 
مـــن االحتياط، وخاصـــة من القوات التـــي كانت تعمل على 

االتجاه األردني.

54 عامــًا علــى جــرح فلسطيــن النــازف )النكســة(

الدوحة/ االستقالل: 
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق، أمس 

الجمعة، أن رئيس "القائمة العربّية الموّحدة" عباس منصور، ال يمثل إال نفسه.
وقال "أبو مرزوق" خالل تغريدة نشـــرها عبر حسابه بموقع )تويتر(: "صمود شعبنا أمام 
العدوان األخير، كان القشـــة التي قضت على نتنياهو ومستقبله السياسي، فالسجن 
في انتظاره". وأضاف أن "االئتالف الجديد ســـيكون أكثر تطرًفا من التحالف اليميني 
الســـابق، أما عباس منصور فال يمثل إال نفسه، بعد أن أعطى غطاء لطبخٍة نتنة تسمم 

انتصار أهلنا في الداخل للقدس واألقصى".

أبو مرزوق: منصور عباس ال ُيمثل إال نفسه
الدوحة/ االستقالل: 

أكد المستشــــار اإلعالمي لرئيس المكتب السياسي 
لحركــــة "حماس" طاهــــر النونو، أن القــــدس جزء من 
األرض الفلســــطينية، وعلــــى االحتــــالل أن يرفع يده 
عنها، الفتــــا إلى أن مدينة القدس تعد صاعق تفجير 

في أي لحظة.
وقــــال النونو، فــــي تصريحات له، امــــس الجمعة: "إن 
تأثيرات ودالالت معركة ســــيف القدس مختلفة عن 
كل ما ســــبق من مواجهات مع العدو، وتميزت باألداء 

السياسي والتفاوضي والميداني والعسكري".

وأضــــاف: "لمعركة القدس انعكاســــات واضحة على 
المشــــهد اإلقليمي، وعالقــــة المقاومة مــــع محيطها 
اإلقليمــــي والدولــــي"، الفتا فــــي الوقت ذاتــــه إلى ان 
إســــماعيل هنية، رئيس المكتب السياســــي لحركة 
حماس، أجرى سلســــلة اتصــــاالت قبل وأثنــــاء وبعد 

المعركة، والتي كان لها ثمار سياسية مهمة.
وفي الســــياق، أشــــار المستشــــار اإلعالمــــي لرئيس 
المكتــــب السياســــي لحركة حمــــاس، إلــــى أنه كان 
للمصريين والقطريين وكذلك األمم المتحدة، جهود 
حثيثة في وقف إطالق النار، وكان واضًحا اســــتجداء 

االحتالل للمفاوضات ووقف إطالق النار.
وقــــال النونو: "ثبــــت للقاصي والداني، أن المشــــاريع 
السياســــية التــــي كانت على مدار العشــــرين ســــنة 
الماضية كانــــت عنصر تفرقة، وعنصــــر اإلجماع هي 
القدس والمقاومة الفلســــطينية"، مضيفا: "المشروع 
الوطني الفلســــطيني الحقيقي هو مشــــروع مقاومة، 

ونحن نريد تحرير أرضنا الفلسطينية المحتلة".
وتابع بقوله: "عندما ثارت المقاومة وأوجعت ضرباتها 
الكيان الصهيوني، هرول الجميع لوضع حلول للقضية 

الفلسطينية، ألن المقاومة أرغمتهم على ذلك".

بيونغ يانغ/ االستقالل: 
أدانت كوريا الشـــمالية جرائم االحتالل اإلسرائيلي في 
قطاع غزة، التـــي خلفت العديد مـــن الضحايا األطفال، 
وذلـــك بمناســـبة اليوم الدولـــي لضحايا العـــدوان من 

األطفال األبرياء الموافق 4 يونيو.
ونشـــرت وزارة الخارجيـــة، أمس الجمعـــة، عبر موقعها 
اإللكترونـــي مقاال بعنوان »الفظائع تجاه األطفال التي ال 
يمكن تبريرها بأي شـــيء«، وأشـــارت إلى أنه »ليس من 

قبيل المبالغـــة القول إن قطاع غزة بأكمله قد تحول إلى 
مسلخ بشري ضخم ومجزرة لألطفال من »إسرائيل« بسبب 
الغـــارات الجوية والقصف الهمجي اإلســـرائيلي لقطاع 
غزة في مايو«. وقالت الوزارة: إن 66 طفال فلسطينيا قتلوا 
فـــي قطاع غزة وأصيب نحو 560 طفال آخرين، وشـــددت 
على أن »ذبح إسرائيل المروع لألطفال يعد تحديا خطيرا 

لمستقبل البشر وجريمة ضد اإلنسانية«.
ودعـــت المجتمع الدولـــي إلى عدم التســـامح مع أعمال 

»إسرائيل« المتهورة المتمثلة في إرهاب الدولة واإلبادة 
الجماعية، مؤكدة أن الفظائع اإلســـرائيلية في »القدس 
الشـــرقية« وقطاع غـــزة هي جريمة حـــرب وجريمة ضد 

اإلنسانية وانتهاك للقانون الدولي.
ا لضحايا  وحــــددت األمم المتحدة 4 يونيو يوًمــــا دولّيً
العــــدوان مــــن األطفال األبريــــاء؛ للتذكيــــر باألطفال 
الضحايا األبرياء بســــبب عدوان »إسرائيل« على لبنان 

في عام 1982.

النونو: المقاومة أرغمت الجميع على وضع الحلول للقضية الفلسطينية

كوريا الشمالية تدين جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني

غزة/ االستقالل: 
أعلـــن فريد أبو عـــاذرة مدير برنامـــج التعليم فـــي وكالة الغوث وتشـــغيل الالجئين 
الفلســـطينيين “األونروا”، عن منطقة قطاع غزة، امس الجمعة، االســـتمرار بالتعليم 
عن ُبعد، لحين البت في القرار النهائي بشـــأن عودة التعليم الوجاهي بســـبب الحالة 
الوبائية. وأشار أبو عاذرة في تصريح صحفي له، أن موضوع الحالة الوبائية ال زلت تحت 
النقـــاش بين دائرة التعليـــم وفريق الصحة التابع لألونروا، وأن مســـألة عودة الطالب 

لمقاعد الدراسة للتعليم الوجاهي لم يبت بها بعد.
ودعا جميع الهيئات التدريســـية الدوام بشكل يومي في الفترة الصباحية من الساعة 
ا من اليوم السبت، وذلك  الثامنة حتى الســـاعة الثانية عشرة خالل األسبوع القادم بدًء
بهدف إنهاء األســـبوع الرابع عشر واألخير من خطة التعلم عن ُبعد للفصل الثاني، في 
حال لم يتخذ قرار بعودة الطالب للتعلم المدمج. وأشار إلى أنه في حال تم اتخاذ قرار 

ببدء التعلم الوجاهي للطالب فسيتم إبالغ الجميع بالقرار النهائي.

غزة/ االستقالل: 
شكر وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان ناجي سرحان جمهورية مصر العربية 
و الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على الدعم 
والمســـاندة في اعمار غزة وإدخال اآلليات والمعدات الثقيلة للمباشـــرة في إزالة 
الركام واألنقاض . وأعرب ســـرحان عن تقديره وعرفانـــه الكبير لجمهورية مصر 
العربية حيث أرســـلت مهندســـين وخبراء مصريين اطلعوا علـــى حجم األضرار 
والركام، ثم قامت بإرســـال آليات ثقيلة من كباشـــات وشاحنات ورافعات ثقيلة 

وغيرها من المعدات .
وأكد ســــرحان، أن وزارة األشــــغال العامة واإلســــكان بصفته المســــؤول الرئيسي 
عن ملفــــات اإلعمار وضعت خطة عمل وآلية لعمل اآلليــــات والمعدات الثقيلة عبر 
اإلشــــراف على عملها في إزالة الركام واألنقاض حتــــى تكون جاهزة للبدء باإلعمار 

في حال توفر أموال اإلعمار.

غزة: أونروا تقرر االستمرار في 
التعليم عن ُبعد لحين عودة الوجاهي

األشغال بغزة: وضعنا خطة لعمل المعدات 
على إزالة الركام لتكون جاهزة لإلعمار
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت وس���ائل إع���الم عبري���ة، أم���س الجمع���ة؛ إن 
الوالي���ات المتح���دة األمريكية تعه���دت بملء مخزون 
"إس���رائيل" من الصواريخ االعتراضية، لمنظومة القبة 
الحديدية، بالتوازي مع تقديم المس���اعدات اإلنسانية 

للفلسطينيين.
وأوضحت هيئة البث اإلسرائيلية، أن التعهد األمريكي 
جاء خ���الل اجتماعات عقدها وزير الحرب اإلس���رائيلي 
بيني غانتس في واشنطن الليلة قبل الماضية، مع وزير 
الخارجي���ة األمريكي أنتوني بلينكن، ومستش���ار األمن 

القومي جاك سوليفان.
وخالل الحرب التي ش���ّنها جيش االحتالل اإلسرائيلي 
عل���ى قطاع غزة، في الفت���رة ما بي���ن 10 و21 أيار/مايو 
الماضي، اس���تخدم كميات كبيرة من صواريخ منظمة 
القب���ة الحديدية، المض���ادة للصواري���خ، في التصدي 
للقذائف التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع 

غزة على المناطق اإلسرائيلية.
وكت���ب غانتس ف���ي تغري���دة على تويتر: "تش���رفت 
بالترحيب بي، ف���ي البنتاغون من قب���ل صديقي وزير 
الدف���اع لويد اوس���تن؛ نظرنا في طرق للمس���اعدة في 
تحوي���ل لحظة التح���دي هذه إل���ى فرص���ة، ممتنون 

للعالقات الدائمة بين مؤسساتنا الدفاعية، التي تساعد 
في الحفاظ على أمن شعوبنا وجعل عالمنا أكثر سالما".

وأضاف: "لقد ش���كرته واإلدارة كله���ا، على وقوفها إلى 
جان���ب الواليات المتح���دة إلى جانب "إس���رائيل"، في 

مواجهة التحديات اإلقليمية القريبة والبعيدة".
وف���ي هذا الصدد، قال���ت هيئة البث اإلس���رائيلية؛ إن 

اللقاء "بحث االتفاق النووي الجديد الذي تتم بلورته مع 
إيران، وضرورة الحفاظ على التفوق النوعي األمني لدولة 

إسرائيل".
وثم���ة خالف بي���ن غانتس ورئيس حكوم���ة االحتالل 
اإلس���رائيلي، بنيامين نتنياهو، حول س���عي واشنطن 
للعودة لالتف���اق النووي مع إيران، الذي انس���حب منه 

الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب.
وق���ال نتنياه���و بداية الش���هر الجاري؛ إنه س���يختار 
"االحتكاك" مع إدارة الرئي���س األمريكي جو بايدن، إذا 

اضطر إلى ذلك، بشأن البرنامج النووي اإليراني.
لك���ن غانتس انتق���د تصريحاته، وش���دد على ضرورة 

الحفاظ على العالقات االستراتيجية مع واشنطن.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية األمريكية، في تصريح 
مكت���وب: "ناقش وزي���ر الخارجية بلينك���ن وغانتس، 
الش���راكة بين الواليات المتحدة و"إس���رائيل"، والتزام 

أمريكا الذي ال يتزعزع بأمن إسرائيل".
وأضاف���ت: "ج���ّدد الوزير تأكيد أهمية تعزيز الس���الم 
واألمن لإلسرائيليين والفلس���طينيين على حّد سواء، 

ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وتابع���ت وزارة الخارجي���ة األمريكي���ة: "ش���دد الوزير 
على أهمية المس���اعدات اإلنس���انية وجه���ود اإلغاثة 
واإلنعاش في غزة، كما ش���ّدد على حاجة اإلسرائيليين 
والفلس���طينيين للتمتع بتدابير متس���اوية من األمن 

واالزدهار والديمقراطية والكرامة".
وتس���بب العدوان اإلس���رائيلي األخير على قطاع غزة، 
بتدمير واس���ع في الوحدات السكنية والبنى التحتية، 

وفاقم مستويات الفقر.

أمريكا تتعهد بملء مخزون »إسرائيل« من صواريخ »القبة الحديدية«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة “الغارديان” ف����ي افتتاحيتها، إن 
االئتالف الحكومي الجديد في"إسرائيل"، ال ُيعتبر 
مرحلة جديدة بعد، مشيرة إلى أن اإلطاحة برئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو لو حدثت، فستكون فرصة، 
لكّن رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت سيكافح 
من أجل بناء سياسة جديدة تحتاج إليها إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن إعالن المعارضة اإلس����رائيلية 
عن اتفاقها على تش����كيل حكومة جاء قبل نهاية 
الموع����د المحدد ب�����38 دقيقة م����ن منتصف ليلة 

األربعاء.
وهو إعالن عنى إخراج بنيامين نتنياهو من منصبه 
ال����ذي تواله م����دة 12 عاما مليئة بالم����رارة. وكانت 
النتيجة التي تم التوصل إليها في اللحظة األخيرة 
تأكي����دا على أمري����ن: األول أن حكوم����ة االئتالف 
المكون����ة من 8 أحزاب بتوجهات مختلفة من حزب 
ميريتس اليساري إلى “يمينا” القومي المتطرف 
وزعيمه نفتالي بينيت الذي يتولى رئاس����ة الوزراء 
بدعم من القائمة العربية الموحدة س����يكون هشًا 

حتى بالمعايير اإلسرائيلية.
 أم����ا األمر الثاني، فهي الحاج����ة لدى كل األطراف 
ومن مختلف التقاليد السياسية في البلد للتخلص 
م����ن نتنياهو ال����ذي ترأس الحكوم����ة ألطول فترة 
في تاريخ "إس����رائيل"، وه����ي مهمة اتفق الجميع 
عليها. وهذا رغم نجاح حم����الت مواجهة فيروس 
كورونا وتطعيم السكان باإلضافة للمشاعر القومية 

النابعة من المواجهة مع حركة حماس.
وتق����ول الصحيفة إن التوافق عل����ى التخلص من 
نتنياه����و ال يثير الدهش����ة، فه����و وإن طغى على 
السياس����ات اإلس����رائيلية مدة جيل، إال أن نزعته 
االنقس����امية في الداخل والخارج وعداءه للسياسة 
الفلسطينية، أدخلت "إس����رائيل" في زقاق مظلم. 
وحرمت هزيم����ة دونالد ترام����ب نتنياهو من أكبر 
المدافعين الدوليين عنه. وهو يواجه حاليا محاكم 
بالفس����اد والرش����وة نابعة من ثالث قضايا تتهمه 
بمقايضة الم����ال من أجل الحص����ول على معاملة 

سياسية مفضلة.
وانته����ت كل جولة انتخابات ف����ي الجوالت األربع 

إلى حالة من االنس����داد السياس����ي، وكانت آخرها 
االنتخابات التي عق����دت في آذار/ مارس 2021. إال 
أنها قدمت للبالد فرص����ة حتى ال تضّيع مزيدا من 
األش����هر في ظل نتنياهو. ولم يج����ف الحبر الذي 
استخدم للتوقيع على االتفاق عندما أعلن نتنياهو 
أنه لن يخرج من السلطة بدون قتال. وهذا أمر ليس 
جديدًا لمن راقب مس����يرته السياسية. وتكشف 
الطريقة التي وصف فيه����ا االئتالف الجديد، عن 
أساليب الزعيم الليكودي، حيث قام حاال بتصوير 
ائت����الف بينيت بأن����ه حكومة يس����ارية ويجب أن 

يتوحد كل اليمين اإلسرائيلي ضدها.
وهاجم نتنياه����و ما اعتقد أنها تن����ازالت قدمها 
بينيت إلى زعيم القائمة العربية الموحدة، منصور 
عباس. والتن����ازالت التي يتح����دث عنها نتنياهو 
تش����مل توفير ق����وات أمن عربية ومستش����فيات 
للمس����لمين وتغيير في سياس����ات رخ����ص البناء 
وتخفي����ف التميي����ز ال����ذي يتم تطبيق����ه، وهي 
السياس����ات اإلثنية االنقس����امية التي مارستها 

حكومة نتنياهو طوال الوقت.

صحيفة: نتنياهو لن يتنازل عن رئاسة الحكومة اإلسرائيلية بدون قتال

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت تقدي����رات أمنية "إس����رائيلية"، أن الجولة 
القادمة للمواجهة بين جيش االحتالل وغزة أقرب 

من التوصل إلى تسوية ووقف إطالق نار مستقر.
وكش����فت صحيفة "معاري����ف" العبرية في تقرير 
أعده تل ليف-رام، أن هناك "صعوبات في الوصول 
لتوافقات والتق����دم في المفاوض����ات مع حماس 
لوقف نار مس����تقر، واعتقادا يس����ود أن تصعيدا 
آخر ف����ي قطاع غزة هو س����يناريو معقول أكثر من 
التس����وية واالتفاق مع حماس في مس����ألة الجنود 

األسرى".
وعق����ب عدوان االحتالل األخير على قطاع غزة الذي 
اس����تمر 11 يوما، زعمت القيادة السياسية األمنية 
لدى االحتالل، أنها "ستغير ثالثة مبادئ حيال غزة؛ 
األول، ربط اإلعمار وفتح المعابر بشكل كامل بإعادة 
الجنود اإلس����رائيليين األسرى لدى حماس )أعلنت 
حماس رفضها المطلق ربط ملف تبادل األسرى بأي 
ملف آخر(. والثاني؛ أم����وال اإلعمار والمال القطري، 
ستمر عبر الس����لطة وليس بشكل مباشر لحماس 

في غزة. الثالث؛ التغيي����ر في معادلة التعامل مع 
استمرار إطالق الصواريخ".

وأكدت أن "االس����تخبارات اإلسرائيلية تخلفت جدا 
في قراءة المؤشرات األولية لنهج قائد حماس في 

غزة يحيى السنوار".
وأضافت: "قبيل خروج الوفد اإلس����رائيلي للقاهرة 
األس����بوع الحالي، بع����ض المحاف����ل المطلعة في 
المنظومة اإلس����رائيلية، وعقب زيادة الحديث عن 
احتم����االت لصفقة تبادل مع حم����اس، صبت تلك 
المحافل ماء باردا عل����ى التفاصيل، وقالت: "توجد 
أقوال، تس����ريبات مقصودة ووفود مختلفة، ولكن 
الصحيح، حتى ه����ذه المرحلة ال يوج����د أي تقدم 
جوه����ري، والفج����وات بقيت واس����عة واحتماالت 

التقدم متدنية جدا".
ونبهت "معاريف" إلى أن "السنوار يتعامل بابتزاز 
بشأن صفقة التبادل"، مؤكدة أن "من يتوقع نتائج 
سريعة س����يخيب ظنه، ففي الطريق إلى االتفاق 
والتس����وية، من غير المس����تبعد أن تنشأ جوالت 
تصعيد أخرى في غزة منذ الفترة القريبة القادمة".

ورأت أن ما وصفته "عناد حماس، يحتمل أن يؤدي 
إلى جوالت تصعيد أخ����رى، حتى يوجد الطريق أو 
الق����رار في التوجه لمعركة أوس����ع مم����ا في المرة 

األخيرة".
وبينت أن "الجيش اإلس����رائيلي، معني بأن يخرج 
لحي����ز التنفي����ذ ف����ي الس����نوات القادم����ة خططا 
ذات مغ����زى لتعزي����ز دراماتيكي للجي����ش البري، 
وأن تض����اف إلي����ه عناص����ر متطورة م����ن الحداثة 
وتكنولوجيا متطورة للنار واالستخبارات، ويفترض 
بهذه الخطط أن تحسن بشكل واضح قدرة القوات 
في الميدان على تش����خيص العدو الخفي وكشفه 

وقتله".
وعن موقف اإلدارة األمريكية الحالية برئاس����ة جو 
بايدن، لفتت الصحيفة إلى أن "اندالع الحروب في 
الشرق األوس����ط ال يخدم بالتأكيد اإلدارة الجديدة، 
ويخلق ضجيجا يزعج بايدن، لذا بشكل غير مفاجئ، 
عمل����ت اإلدارة األمريكية على وقف الحملة في غزة 
بالسرعة الممكنة، بينما بالتوازي ستجدد إلسرائيل 

مخزون صواريخ االعتراض للقبة الحديدية".

طهران/ االستقالل: 
قالت الخارجية اإليرانية، أمس الجمعة، إن رئيس وزراء االحتالل "اإلس���رائيلي"، بنيامين 
نتنياهو انضم إل���ى "مزبلة التاريخ" مع الرئيس األمريكي الس���ابق دونالد ترامب ووزير 

خارجيته مايك بومبيو.
وقال وزير الخارجية جواد ظريف، في تغريدة عبر "تويتر": "لقد انضم نتنياهو إلى الرحلة 

المشينة للمتآمرين المناهضين إليران -بولتون وترامب وبومبيو - في مزبلة التاريخ".
وأضاف: "تكرر هذا المصير على مدى آالف السنين لكل الراغبين في األذى لإليرانيين"، 

مؤكدا أن إيران ال تزال تقف بشموخ. وتابع: "حان الوقت لتغيير المسار".
واألربعاء، أعلن ائتالف من األحزاب السياس���ية "اإلس���رائيلية" عن موافقته على صفقة 
لتشكيل حكومة جديدة، مما يمهد الطريق لخروج نتنياهو، بعد 12 عاما رئيسا لحكومة 
االحتالل، ليصبح أطول رئيس وزراء تولى هذا المنصب. وكان يائير البيد، زعيم حزب يش 
عتيد )هناك مستقبل( الوسطي، أخطر الرئيس "اإلسرائيلي" رؤوفين ريفلين، بأنه تمكن 

من تشكيل ائتالف قبل أقل من ساعة من الموعد النهائي لمنتصف الليل.
وعلى الرغم من أن البيد يحمل تفويضا لتشكيل الحكومة بموجب االتفاقية، إال أن نفتالي 
بيني���ت - زعيم حزب يمين صغير يميني وصانع المل���وك في محادثات االئتالف -، من 
المقرر أن يصبح رئيس���ا للوزراء في أول عامين من أربع سنوات. وسيشغل البيد منصب 

وزير الخارجية إلى أن يتبادل الرجالن األدوار في منتصف المدة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أمس الجمعة، عن تشكيل رئيس 
أركان جيش االحتالل، أفيف كوخافي ل�14 فريًقا؛ الس���تخالص العبر من جولة 
القتال األخيرة مع غزة. وبحسب الصحيفة، كشفت الجولة األخيرة مع القطاع عن 

قصور "كبير وخطير" في جهاز "الشاباك" في التعامل مع الفصائل في غزة .
ووفقا للصحيفة، من األمور التي س���ُيحقق فيها عدم تقدير نية حماس بشكل 
صحيح وخطة األنفاق "مترو حم���اس" التي ُأهدرت، حيث من الواضح أن حماس 
لم تتأثر بخدعة الجيش اإلس���رائيلي. وقالت "يديع���وت" إن عنصر المفاجأة لم 
يتحقق، وذلك بعد فشل خطة الهجوم على األنفاق، واتضح ذلك من عدد مقاتلي 
حماس والجهاد اإلسالمي الذين قضوا خالل الجولة األخيرة أنه لم يكن مرتفًعا.

و"مترو حماس" أول من اس���تخدمه رئيس األركان اإلس���رائيلي أفيف كوخافي 
في األي���ام األولى لجولة القتال مع غزة، وتحديدًا بعد ارتكاب الطائرات الحربية 
مجزرة شمالي قطاع غزة -عبر بناء ما يعرف "بحزام ناري" مكثف- تمت عبر قصف 
الطائرات الحربية ب�200 غارة جوية في أقل من نصف س���اعة لمنطقة ش���رقي 
مدينة غزة، بالتزامن مع تس���ريب الجيش أخبارًا مضللة لوس���ائل إعالم محلية 

إسرائيلية ودولية عن استعداد الجيش لدخول غزة بريًا.

كوخافي يشكل 14 فريقًا الستخالص 
العبر والنتائج من معركة »سيف القدس«

تقديرات »إسرائيلية«: الحرب في غزة أقرب من التسوية وال يوجد تقدم بالصفقة ظريف: نتنياهو انضم إلى
 »مزبلة التاريخ« مع ترامب وبومبيو
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تف���اوٌت كبير بين الحالة الفلس���طينية والعربية بي���ن حزيران 1967 
وحزيران 2021 بعد أربع وخمسين عاما من ذكرى النكسة، فقد وقعت 
الهزيمة ي���وم كانت الحكومات واألنظمة العربي���ة هي صاحبة القرار 
األول واألخير، فهي وحدها تقرر متى س���تقع الحرب ومتى ستنتهي 
كما حدث في حرب األيام الس���تة ألنها وحدها من كان يمتلك السالح 
والجيوش وجمي���ع أدوات الح���رب، وهي صاحبة الق���رار في التعبئة 
واس���ناد المعركة بالمتطوعين، فنحن ال ننس���ى كيف خرج الش���باب 
العربي واالسالمي في جميع البلدان العربية واالسالمية وهم يطالبون 
حكوماتهم بالتدريب والس���الح وفتح الحدود أمامهم للمش���اركة في 
المعركة التي خرجت منها اس���رائيل منتصرة محتلة للضفة الغربية 
والقدس الشريف وغزة والجوالن وشبه جزيرة سيناء حتى أن جيوشها 
عبرت قناة السويس إلى الضفة األخرى وأصبحت اسرائيل خالل ستة 
أي���ام من المع���ارك الدامية ثالثة أضعاف ما كان���ت عليه قبل الحرب 
مخّلفة اآلالف من القتل���ى والجرحى ومئات اآلالف من النازحين الذين 

تركوا ديارهم إلى األردن وسوريا ومصر.
واليوم ونحن نس���تقبل ذكرى النكس���ة هناك الكثير من األمور التي 
ق الدولة العبرية. فقد أثبتت أحداث  تغيرت وتحول���ت إلى حقائق تؤرِّ
األيام اإلحدى عش���ر من المواجهة االسرائيلية الفلسطينية وانتصار 
المقاومة أن ثّمة معادالت جديدة دخلت في حلبة الصراع االسرائيلي 
الفلس���طيني كان الب���د من تأش���يرها ألنها هي التي ستحس���م أية 
معركة مع اس���رائيل مس���تقبال. فمن جانب دخلت اسرائيل المعركة 
في الخامس من حزيران من عام 1967 وهي تمتلك كامل التصور عن 
خصمها؛ عدد قوات كل دول���ة من الدول المحيطة بها، عدد الطائرات 
والدبابات والمدافع التي تمتلكه���ا فهي دخلت المعركة وهي تعلم 
أنها المنتصرة فيها إذ أعّدت الُعّدة لكس���ب المعركة بكل س���هولة 
وال تكاد خس���ائرها ُتذكر قياسا بخسائر الدول العربية يومها، دخلت 
المعركة بثقة تامة ملحقة أكبر هزيمة بالجيوش العربية ألن كل شيء 
كان واضحا لها، وكل الطرق مفتوحة أمامها لتحقيق النصر العسكري.

لكن في معارك آيار 2021 تغير األمر وتفاجأت اسرائيل بحقائق لم تكن 
في الحس����بان، ولم تضع لها الخطط واألساليب التكتيكية لمواجهتها، 
تفاج����أت بصواريخ المقاومة التي ال تكاد تنتهي بالرغم من أنها حولت 
س����ماء وأرض غزة إلى أرض محروقة وس����ماء ملتهبة علها تتخلص من 
ه����ذه الصواريخ لكنها وم����ع كل ضربة كان الرد يأتيها أعنف وأقس����ى 
فاكتشفت أن غزة ليست هي المدينة التي تعرفها بيتا بيتا وزقاقا زقاقا، 
فتح����ت غزة المرئية هناك غزة أخرى ال ُيمكن ألية قوة أن تقهرها مهما 
علت في غطرس����تها وعنجهيتها، وهذا ما دفع بإس����رائيل أن تغير من 
استراتيجيتها في اقتحام المدينة ولو لعدة أيام والتوغل داخلها وهو ما 
كانت تتمناها المقاومة التي كانت على أهبة االستعداد ألسر المئات بل 

اآلالف من الجنود االسرائيليين في حالة اقتحامها لمدينة غزة.
لق���د كانت هذه الحرب مفاجأة إلس���رائيل على عك���س حرب حزيران، 
ولو أطالت في عمر عدوانها الكتش���فت المزيد من المفاجآت لذا أسرع 
نتانياهو باإلعالن عن وقف اطالق النار من جانب واحد. لقد كانت حرب 
غزة بمثابة االمتحان العسير إلس���رائيل إذ عرفت من خاللها أنها في 
ه���ذه الحرب ال تواجه حكومات وجيوش���ًا نظامية ب���ل الذي يقف في 
وجهها هو الش���عب الفلس���طيني برمته ولم تفلح أساليب التقطيع 
الجغراف���ي والجدران العازلة وأس���اليب الفصل العنصري من انضمام 
كامل أبناء الش���عب الفلس���طيني ال���ى المعركة حت���ى اولئك الذين 
يحملون الجنس���ية االسرائيلية والذين ولدوا وترعرعوا في ظل الكيان 
االسرائيلي وهو ما كان يخش���اه نتنياهو عندما علق على معارك اللد 

أنها ُتذّكر الشعب اليهودي بماضيه.
لقد اكتش���فت »اس���رائيل« انها أصبحت في حرب مع 1,930 مليون 
فلسطيني وهم فلس���طينيو الداخل الذين لم يكن عددهم يزيد عن 
150 الف في عام 1948 واليوم أصبحوا يمثلون قوة ال ُيس���تهان بها 
كما انها اكتشفت انها تواجه 13,700 مليون هم عدد الفلسطينيين 
حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 2020 وهم قد ملؤوا 
عواصم الدنيا رعيدا مزمجرين بصوت واحد ضد االحتالل االس���رائيلي 
وما ترتكبه من جرائم. واكتش���فت اس���رائيل أيضا ان الفلسطينيين 
ليس���وا وحدهم في المعركة فقد خرج قادة المقاومة ليشكروا الدول 
العربية واالسالمية التي ساندتهم في معركتهم وليشكروا الشعوب 
العربية واالسالمية لما قدمته من مساندة ودعم للشعب الفلسطيني.

وبدأ االسرائيليون يقرأون مستقبلهم من جديد وأن عليهم أن يغيروا 
من سياس���اتهم وان نتنياهو ومن على شاكلته ليسوا رجال المرحلة 
فعليهم ان يق���روا بحقائق أصبحت دامغة بعد أن كانت نائمة ، فمن 
اآلن وصاعدا عليهم أن يتلقوا الضربات الموجعة إذا أرادوا االس���تمرار 
في نهج موشي ديان وأريل شارون ونتنياهو هذا النهج الذي لم يجلب 

إلسرائيل اال الدمار وأدخل الرعب في بيت كل اسرائيلي.

»حارس األسوار« هو اسم ُأغنية عبرية قديمة ُكتبت على لسان جندي 
إس���رائيلي واصفًا ذكرياته وأحالمه بأن يكون حارس���ًا ألسوار القدس 
العتيقة. قبل ح���رب أكتوبر، كانت المعلومات االس���تخبارية الُمنِذرة 
بقرب هجوم الجيش���ين المصري والس���وري على الكيان الصهيوني 
 انتصاراتهم العس���كرّية الثالثة الس���ابقة 

َّ
تتدّف���ق إلى قادته، ولكن

لحرب أكتوبر في العام 1973 على الدول العربية، كانت كافية لمّدهم 
بالغرور ال���ذي أعمى بصرهم، وتزويدهم بالغطرس���ة التي طمَس���ت 
 جيشهم ال ُيقهر، 

َّ
بصيرتهم، فصّدقوا ما كذبوا به على أنفس���هم، بأن

 الع���رب لن يجرؤوا على مهاجمتهم، ولم يصّدقوا تلك المعلومات 
َّ

وأن
االس���تخبارية وتجاهلوها، فكان هذا هو خطأهم االس���تراتيجي الذي 
 الله تعالى وصفهم في القرآن الكريم 

َّ
دفعوا ثمنه في الحرب. وبما أن

بأنهم قوم ال يعقلون وال يفقهون، فقد كرروا خطأهم االس���تراتيجي 
بع���د أْن طال عليه���م األمد، وصواًل إلى معركة »س���يف القدس«، ولم 
يصّدقوا جّدي���ة المقاومة في تحذيرهم من مواصل���ة انتهاك ُحرمة 
ها قد تبدأ المعركة وُتبادر  المس���جد األقصى والدم الفلس���طيني، وأنَّ
إلى الهجوم، ذلك أّنهم بادروا إلى الهجوم في كل معاركهم السابقة 
 في 

ٌ
 قط���اع غزة غارق

َّ
مع المقاومة في فلس���طين ولبنان، وال س���ّيما أن

الحصار والفقر، فتفاج���أ الكيان الصهيوني بالهجوم، وفتحت معركة 
»س���يف القدس«، فكانت اس���مًا على ُمس���ّمى، وأتت منس���جمة مع 

أهدافها ونتائجها.
معركة »س���يف القدس« كانت اس���مًا على ُمس���ّمى، بتطابق االس���م 
م���ع أهدافها ونتائجها، بخالف االس���م ال���ذي اختاره ق���ادة الكيان 
الصهيوني لمعركتهم، وهو »ش���ومير هحوم���وت«، ومعناه بالعربية 
»حارس األس���وار«، فقد كان اس���مًا على غير ُمس���ّمى، وأتى متناقضًا 
مع أهدافها ونتائجها، فاس���م »حارس األسوار« هو اسم ُأغنية عبرية 
قديمة ُكتبت على لس���ان جندي إس���رائيلي، واصفًا ذكرياته وأحالمه 
وطموحاته بأن يكون حارسًا ألس���وار مدينة القدس العتيقة، ُمتذّكرًا 
 يصبح جنديًا ليحرس »أورشليم«، ومزهّوًا بتحقق حلمه 

َّ
حلمه طفاًل بأن

ش���ابًا. وقد أصبح جنديًا يحرس »أورش���ليم«، متوّهم���ًا إمكانية مجيء 
السالم المس���تحيل بالمفهوم اإلسرائيلي، كي ال يحتاجوا إلى ُحراس 
أس���وار ُجدد... هذا الُحلم الفردي الذي تحق���ق، ُيخفي في باطنه ُحلمًا 
ق بعد، وهو إعادة بناء »هار هبيت«،  جمعيًا لليهود الصهاينة لم يتحقَّ
المعروف عربيًا ب���� »جبل المعبد« أو »هيكل س���ليمان«، للمرة الثالثة، 
مكان المس���جد األقصى بعد هدمه. ولتحقيق هذا الحلم الصهيوني، 
ه���م بحاجة إلى »ح���ارس األس���وار«، »الجيش« اإلس���رائيلي، ليحمي 
 حارس األسوار في 

َّ
مدينتهم »أورش���ليم« ودولتهم »إسرائيل«، ولكن

معركة »س���يف القدس« فشل في إنجاز مهمته، فانطبق عليه المثل 
العبري الذي ُيطلق على كل شخص يفشل في أداء مهمته »هشومير 

نردام بزمان هشميراه«، بمعنى: الحارس غفا في وقت الحراسة.
»حارس األسوار« غفا في وقت الحراسة. وبعد أْن فشل في إنجاز مهمته 
في ميدان المعركة، وأخفق في تحقيق النصر في ساحة القتال، حاول 
إنجاز مهمته في ميدان اإلعالم، وأراد تحقيق النصر في ساحة الّصور، 

فاخت���راع ما ُيس���ميه بالعبرية »تمونات نيتس���حون«، بمعنى »صورة 
النصر«، وهي شيء وهمي اخترعته قيادة الكيان الصهيوني في زمن 
العجز عن تحقيق النصر الفعلي في حروبها مع المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية، بعد أْن وّلى زمن هزائمنا وزمن انتصارات العدو العسكرية 
الواضحة والحاس���مة، عندما كانت صورة الحروب النهائية تتطابق مع 
نتائجها، كصورة الجنود العرب وهم قتلى غارقون في دمهم، أو أسرى 
غارقون في ذّلهم، أو صورة الجنود اإلس���رائيليين وهم يغرسون »علم 
دولتهم« على قبة الصخرة في القدس، أو قمة جبل الشيخ في الجوالن، 
أو شاطئ قناة السويس في سيناء، أو صورة الدبابات اإلسرائيلية على 

مداخل بيروت الغربية.
وعندم���ا أفل نجم انتصارات »إس���رائيل«، أصبح التق���اط صورة النصر 
مهمة شبه مستحيلة، لعدم وجودها في معاركها مع المقاومة، وآخرها 
معركة »سيف القدس« أو »حارس األسوار« بالتسمية اإلسرائيلية. عبثًا 
حاول »الجيش« اإلس���رائيلي قتل قائد كبير - بالمعايير اإلسرائيلية - 
ف���ي المقاومة، وأصبح تصوير بعض مجاهدي المقاومة مستس���لمين 
بعي���د المن���ال، واس���تمرار تدمير األب���راج توّقف جبري���ًا بعد تهديد 
المقاومة... والعكس هو اّلذي حدث، فقد كسبت المقاومة صورة النصر 
ف���ي اللحظات األولى للحرب، عندما ُقصف���ت القدس، فصّورت الكاميرا 
ُذعر المستوطنين المحتشدين في »مسيرة األعالم« وهروبهم، وعندما 
قصف���ت تل أبيب، فص���ّورت المس���توطنين ُيهرعون إل���ى مالجئهم 
مرعوبين، وهو ما ش���هد به الُمراسل العسكري اإلسرائيلي للقناة »13« 
 الصراع على صورة النصر كس���بته المقاومة فور 

َّ
أور هيلر، بقول���ه: »إن

إط���الق الصواريخ باتجاه القدس، والحصول على حاضنة ش���عبية في 
الق���دس والضفة وعند العرب في إس���رائيل، بينما غابت أي مش���اهد 

انتصار أو إنجازات حقيقية على الساحة اإلسرائيلية«.
حارس األسوار غفا في وقت الحراسة، ففشل في أداء مهمته، وأخفق 
في انتزاع النصر في الميدان أو الصورة. ولذلك، عجز عن تصدير وعي 
وهمي بالنصر اإلس���رائيلي. وبناًء على استطالعات الرأي اإلسرائيلية، 
لم تصدق غالبية المس���توطنين مزاعم قيادتهم بتحقيق النصر على 
المقاوم���ة، ولم يتكّون لديهم وعي بالنصر المزعوم، وهو إدراك عقلي 
 لديهم وعي���ًا بالهزيمة على 

َّ
وش���عور قلبي بالنصر، وهذا يعن���ي أن

المستوى الفكري والش���عوري، وهو ما أكده طاقم التحرير في جريدة 
 

َّ
»هآرتس« اإلس���رائيلية بعد المعركة: »يجب ق���ول الحقيقة، وهي أن
 إس���رائيل ُهزمت في هذه المعركة«. 

َّ
الرأي العام اإلس���رائيلي يرى أن

وعّلق عضو الكنيس���ت )بن غبير( على ش���عور الخيبة عند مستوطني 
 وقف إطالق النار هو بصقة 

َّ
غالف غزة فور وقف إطالق النار، بقوله: »إن

في وجوه سكان جنوب إسرائيل«. في المقابل، إن الشعب الفلسطيني 
تمّلكه وعي النصر وإدراك الظفر، ووصل إليه إحس���اس اإلنجاز وشعور 
الثق���ة، فعّبر عن كل ذل���ك بخروجه إلى الش���وارع ُمحتفاًل، فور دخول 
وقف إطالق النار حيز التنفيذ، في كل أماكن تواجده داخل فلس���طين 
وخارجه���ا، فكان ذل���ك أصدق تعبير عن وعيه���م بالنصر في معركة 
»س���يف القدس«، التي أعادت لهم ثقتهم بأنفس���هم ومقاومتهم، 

وإحساس���هم بعزتهم وكرامتهم، وأملهم بالتحرير والعودة. حارس 
األس���وار غفا في وقت الحراسة، ففش���لت معركة »حارس األسوار« في 
تحقيق أهدافها العس���كرية. وأهم مظاهر هذا الفشل هو عدم قدرة 
»الجيش« اإلس���رائيلي، حارس أس���وار »دولة الجيش« )»إس���رائيل«(، 
على وقف إطالق رش���قات الصواريخ وقذائف اله���اون من قطاع غزة، 
وهو س���الح المقاومة األساس���ي في المعركة، والخطر األول على أمن 
المس���توطنين في الجبهة الداخلية للكيان. وتأكيدًا لفش���ل حارس 
األس���وار، كت���ب الميجر جن���رال احتياط إس���حق بريك ف���ي جريدة 
»هآرت���س«: »مئات الغارات، ومئات الطائرات، وآالف الذخائر المّوجهة 
الدقيق���ة التي تبل���غ تكلفتها مليارات الش���واقل عل���ى قطعة أرض 
صغيرة جدًا. وعلى الرغم من ذلك، لم تنجح في وقف إطالق الصواريخ 
وقذائ���ف الهاون حتى موعد دخول وقف إط���الق النار حيز التنفيذ... 

يبدو أنهم كانوا يستطيعون االستمرار بذلك لفترة طويلة جدًا«.
صواري���خ المقاوم���ة الفلس���طينية التي اس���تمّرت باالنهم���ار على 
المس���توطنة الصهيونية الُكبرى، عّمقت المأزق اإلس���رائيلي األمني، 
وتجاوزته لُتعّم���ق مأزقه الوجودي، فالمش���روع الصهيوني قام على 
 »إسرائيل« هي الوطن القومي اليهودي 

َّ
أساس إقناع يهود العالم بأن

والم���كان األكثر أمنًا وأمانًا لليهود في العالم )أرض الميعاد(، والمكان 
األكثر فائدة اقتصادية لليهود في العالم )أرض الس���من والعس���ل(. 
إن حروب المقاومة، وآخرها »س���يف القدس«، حّولت »إس���رائيل« إلى 
الم���كان األكثر خطرًا وخوفًا على اليهود في العالم. وإذا اس���تمر ذلك 
الخطر والخوف، فسيكون المكان األكثر خسارة اقتصادية لليهود في 
العالم، وستبّخر حرارة الصواريخ ما تبقى من سمن وعسل. هذا المأزق 
الوج���ودي يعني وضع إمكانية زوال الكيان ف���ي حيز اإلمكان، وهو ما 
أشار إليه جنرال إسرائيلي تحدث عن سيناريو سقوط آالف الصواريخ 
الدقيقة من محور المقاومة في الحرب الشاملة، وتنبأ بأّن »هذه الحرب 
ستشكل تهديدًا وجوديًا علينا وعلى حياتنا في دولة إسرائيل«، وهي 
الحرب اإلقليمية التي تحّدث عنها الس���يد حسن نصر الله في خطابه 

األخير، والتي ستكون نتيجتها زوال »إسرائيل« حتمًا بإذن الله.
وُخالصة األمر أّن »حارس األس���وار« غفا في وقت الحراسة، ثم استيقظ 
 زم���ن انتصاراته أدب���ر من دون 

َّ
متأخ���رًا بعد ف���وات األوان، فوجد أن

 هزائمه 
َّ

 زمن هزائمه أقبل من دون توقف، واكتش���ف أن
َّ

رجع���ة، وأن
االس���تراتيجية أمام محور المقاومة في لبنان وفلسطين زادت هزيمة 
 مأزقه األمني ازداد عمقًا في الحضيض، 

َّ
في »سيف القدس«، وأدرك أن

 الخط 
َّ

 مأزقه الوجودي أس���رع صعودًا إلى الهاوي���ة، وانتبه إلى أن
َّ

وأن
البيان���ي لزوال »دولته« إلى هبوط، والخط البياني للتحرير والعودة إلى 
صعود. وعندم���ا يتقاطع الخطان، الصهيوني الهابط والفلس���طيني 
الصاعد، س���يتوقف الزمن ُبرهة، ليتحقق ق���در الله، في انتصار تمام 
الحق والخير على تمام الباطل والشر، فُينزع الخنجر المغروس في قلب 
األمة »فلس���طين«، وقلب فلسطين »القدس«، وقلب القدس »المسجد 
األقصى«، فيفرح المؤمنون بنصر الله، ويفرح الفلسطينيون بالتحرير 

والعودة.

قبل الحديث عن التهدئة مع اإلس����رائيليين ال بد من الحديث عن إعمار غزة 
وفك الحص����ار عن أهلها، ووقف العدوان على القدس، فال تهدئة دون فك 
الحص����ار واإلعمار، ووقف العدوان، وهذا ما ب����ات يجمع عليه العالم، بما في 
ذل����ك المبعوث الدولي في المنطق����ة. إن  الحديث عن فك الحصار واإلعمار 
يقود الش����عب الفلسطيني والجهات الممولة إلى الحديث عن الجهة التي 
ستش����رف على ه����ذه المهمة اإلنس����انية والوطنية، فهن����اك عدم توافق 
فلسطيني، وهناك شرط إس����رائيلي متعمد، يتمثل في وضع السلطة في 
واجهة إعادة اإلعمار، لتحرر إس����رائيل نفس����ها من الضغط الدولي، وتلقي 

بالمهمة على عاتق السلطة.
إن التوصل التفاق حول الجهة التي ستشرف على اإلعمار تستوجب حوارًا 
فلس����طينيًا داخليًا يقود إلى اتفاق حول الجهة التي ستشرف على اإلعمار، 
وللوصول إلى هذا االتفاق الداخلي،  ال بد من لقاء يجمع األمناء العامين في 
القاهرة، والهدف هو االتفاق على حكومة وحدة وطنية، وبرنامج سياس����ي 
متفق علي����ه، وكل ذلك بعد إص����الح منظمة التحرير، لتمثل كل الش����عب 
الفلس����طيني وتنظيماته السياس����ية وقواه العس����كرية. م����ن هنا جاءت 
دعوة مصر العربية لثمانية عش����ر تنظيمًا فلسطينيًا لاللتقاء في القاهرة، 
والتشاور والتحاور للتوافق على ما سبق من اختالفات، ومن ثم الخروج على 

قلب مقاومة واحدة في وجه االحتالل اإلسرائيلي.

كل ما س����بق كالم جميل، ولكن، هل س����تنجح مصر العربية في مساعيها 
التوفيقية التي س����تؤدي إلى قيادة موحدة، تش����رف على اإلعمار، وتضمن 
التهدئ����ة؟ وه����ل هن����اك فرص����ة لالنتصار على المكاس����ب الش����خصية 
والتنظيمي����ة، بعد ه����ذا االنتصار الفلس����طيني على العدو اإلس����رائيلي؟ 
س����ننتظر األيام القريبة لتعطينا الجواب، وحتى تلك اللحظة التاريخية، ال 
بد من التذكير بأعمدة االحتالل اإلس����رائيلي األربعة، التي تركت الش����عب 
الفلس����طيني يلف ويدور حول نفس����ه: وأول أعمدة العدو اإلسرائيلي هي 
تل����ك االتفاقيات الموقعة مع االحتالل، والتي ربطت كل جهد فلس����طيني 

بذي����ل تلك االتفاقيات،  فأعاقت الحركة، وقننت الفعل دون قطف الثم����ر.
وثاني أعمدة االحتالل هو إصرار قيادة الس���لطة الفلس���طينية على أن تكون 
تل���ك االتفاقي���ات الرديئة ه���ي المرجعية السياس���ية العليا ل���كل تحرك 
فلسطيني، أو أي محاولة للبحث عن آفاق جديدة لالنطالق السياسي بال قيود.

وثال����ث تلك األعمدة هو التزام الس����لطة المطلق ببنود تل����ك االتفاقيات � 
رغم تحلل اإلس����رائيليين من معظمها � فما زالت السلطة تلتزم بالتنسيق 
والتعاون األمني الذي صار مقدس����ًا، ال يجوز تدنيس محرابه، وهذا ما كسر 

ظهر الشعب الباحث عن حقوقه، والرافض لعنجهية أعدائه.
 ورابع أعمدة االحتالل اإلسرائيلي هو حرص السلطة الفلسطينية على عدم 
تغيير قواعد اللعبة السياسية مع العدو اإلسرائيلي، وعدم سماحها إلرادة 

الش����عب بالتعبير عن ذاتها، وذلك من خالل اشتراطها على كل فلسطيني 
يفكر في العمل السياسي أن يعترف مسبقًا بشروط الرباعية، بما في ذلك 
االعتراف بإسرائيل، واالعتراف بكل االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ونبذ 
العنف، أي محاربة المقاومة، والقضاء عليها، وتصفيتها، كش����رط مس����بق 

ألي حوار فلسطيني داخلي، وأي لقاء وطني على مفارق الطرق السياسية.
أعمدة االحتالل اإلس����رائيلي األربع����ة حصن االحتالل المني����ع، وهي التي 
تجع����ل اللقاءات الفلس����طينية في القاه����رة صعبة، ومس����تحيلة النجاح، 
وتجعل تنظيمات المقاومة الفلس����طينية تدور حول نفس����ها، وال تتجاوز 
بفعله����ا الميداني قرارات قيادة الس����لطة التي تحش����ر كل فعل في مربع 
االحت����الل، وتحتكم لرضاه وغضب����ه، وفي تقديري، هذا ه����و صلب العجز 
الفلسطيني، وهذا هو منطلق الفعل الواجب ألي تحرك سياسي أو عسكري 

في المرحلة القادمة،
بما في ذلك لقاء القاهرة القادم، فطالما ظل العمل الفلس����طيني محش����ورًا 
ف����ي المربع الذي يحفظ أمن المحتلين، ويدافع ع����ن عدوانهم، ويوفر لهم 
الفرص السياسية لمواجهة رجال المقاومة، ستظل قضية فلسطين كلها 
ت����دور حول نفس����ها، مع تكرار المآس����ي التي أوصلت الفلس����طينيين إلى 
هذه الحالة م����ن الجهد الوطني المبعثر، والتخريب اإلس����رائيلي المتعمد، 

والمدروس والمنظم.

»حارس األسوار« غفا في وقت الحراسة...

أعمدة االحتالل اإلسرائيلي األربعة ودوائر المقاومة 

ال نكسة بعد حزيران
 بقلم/ د. وليد القططي

د. فايز ابو شمالة

الدكتور محسن القزويني
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غزة/ االستقالل: 
دخل���ت، ام���س الجمع���ة، معدات 
غزة  فنية قطاع  وأطقم  هندس���ية 

لبدء العمل في إعادة اإلعمار.
وذك���ر التليفزي���ون المص���ري أنه 
وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح 
السيس���ي، عبرت منف���ذ رفح البري 
ام���س الجمعة معدات هندس���ية 
وأطق���م فنية مصري���ة لقطاع غزة 
للمساهمة في إزالة األنقاض وركام 
المن���ازل المهدم���ة، فيم���ا ذكرت 
فضائية "إكس���ترا ني���وز" أن ذلك 
يأتي ف���ي ضوء ما أعلن���ه الرئيس 
السيسي من التزام مصري بسرعة 
تحسين األوضاع المعيشية لسكان 

القطاع.
ومن المق���رر أن تس���اعد المعدات 
المصرية في تهيئ���ة المجال لبدء 
عملي���ة إعادة اإلعم���ار، عقب الدمار 
الذي خلفته االعتداءات اإلسرائيلية 
على القط���اع والتي اس���تمرت 11 

يوما.
وكان الرئي���س السيس���ي قد قرر 
دوالر،  ملي���ون   500 تخصي���ص 

للمس���اهمة ف���ي عملي���ات إعادة 
إعمار قطاع غزة من خالل الشركات 
المصرية، كما قرر إرسال وفد أمني 
رفيع المستوى إلسرائيل والمناطق 
الفلس���طينية لبحث تثبيت وقف 

إطالق النار وإعادة اإلعمار.

ووصل الل���واء عباس كام���ل، مدير 
االثني���ن  المصري���ة،  المخاب���رات 
الماضي، إلى قط���اع غزة للقاء قادة 
الفصائ���ل الفلس���طينية وبح���ث 
التهدئة ووقف النار وإعادة اإلعمار 
بالقط���اع، كم���ا زار المناط���ق التي 

ستبدأ مصر في إعادة إعمارها.
وتزامن���ا مع ذل���ك، أرس���لت مصر 
اإلنسانية  المساعدات  من  دفعات 
لمواطن���ي قطاع غ���زة، كما عرضت 
إنشاء مدينة س���كنية في القطاع 

باسم مدينة مصر السكنية.

معدات هندسية وأطقم فنية مصرية تدخل غزة لبدء اإلعمار

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة كالكاليست المتخصصة في الشؤون االقتصادية العبرية امس 
الجمعة إن االحتالل االسرائيلي لن يسمح بعبور المنحة القطرية المقرر دخولها 

لقطاع غزة األسبوع الحالي دون تحقيق تفاهمات كاملة مع حركة حماس.
وأضافت الصحيفة أن مصر التي تقود حاليًا مباحثات تهدئة بين االحتالل وغزة 
لصياغة تفاهمات حول التسوية وإعادة تأهيل قطاع غزة ومحاولة التوصل إلى 

صفقة تبادل أسرى، أبلغت حماس بذلك .
وأوضحت الصحيفة أن حماس أرسلت رسالة حادة إلسرائيل عبر الوسطاء 
المصريين بأنها س���تبدأ بإجراءات التصعيد على السياج الحدودي، مثل 
تفجير بالونات حارقة ومتفجرة ، واس���تعادة المظاهرات الليلية و محاولة 
إتالف السياج المحيط. وأشارت إلى أنه حتى اللحظة لم تقترب »إسرائيل« 
وحماس بعد من التوصل إلى اتفاقات كاملة، فمعبرا كرم أبو س���الم وإيرز 
مفتوحان فقط إلدخال المنتجات األساسية إلى قطاع غزة ودخول ممثلي 
المنظمات الدولية فقط ، وال تزال مساحة الصيد محدودة وال تتجاوز ستة 

أميال فقط.
وقدرت مصادر رفيعة المس���توى للصحيفة، أن انفجار االوضاع بين »إسرائيل« 
وحماس قد يؤدي إلى استئناف التصعيد، إال أن المصادر أكدت أنها تعتقد أنه 

إذا بدأت جولة قتال فستكون كذلك قصيرة وتستمر بضعة أيام على األكثر.
ويس���تفيد من المنحة القطرية 100 ألف أس���رة في قطاع غزة بواقع 100 دوالر 
لكل أسرة، فيما يتم شراء بجزء آخر منها وقود من االحتالل االسرائيلي لتشغيل 

محطة توليد الكهرباء في القطاع .  

االحتالل يضع شرطًا إلدخال 
المنحة القطرية لغزة

غزة/ االستقالل: 
تشهد األسماك في أس���واق قطاع غزة انخفاضًا 
في األس���عار مع توقف عمليات التصدير للضفة 

الغربية.
وقال مس���ؤول لجان الصيادي���ن في لجان العمل 
الزراع���ي في قطاع غزة زكريا بك���ر إنه ال يوجد أي 
كميات ُتص���در من غزة للضف���ة الغربية اآلن مع 
مواصلة االحتالل اغالق المعابر ، وس���ط انخفاض 
في نسبة الكميات التي يصطادها الصيادون في 

بحر القطاع.
وأض���اف بك���ر أن الكمي���ات التي تصط���اد تباع 

بأس���عار زهيدة مؤك���دًا أن الصيادي���ن يعانون 
ظروفًا اقتصادية س���يئة نتيجة تحديد االحتالل 
لمس���احات الصي���د في بح���ر القط���اع، بهدف 

التضييق على الصيادين.
وأش���ار إلى أن االحتالل يتعمد زيادة استهداف 
الصيادين في مواس���م الصي���د التي تكثر فيها 
االسماك، والتي تعتبر مالذًا للصيادين لتعويض 

خسائرهم المالية.
وأكد بك���ر، أن االحتالل عمد على تقس���يم البحر 
بنطاقات ضيقة، وزاد من عمليات المالحقة وإطالق 
النار على الصيادين، ناهيك عن منعه إلدخال أي 

معدات وأليات للصيد كالمحركات وقطع الغيار.
وشدد بكر أن الصيادين بحاجة ماسة إلدخال قطع 
الغيار والمواد الخام لتطوير مراكبهم وإصالحها، 
الفتًا إلى أن ما يتعرض للخلل من السفن والمراكب 

يركن جانبًا بسبب عدم توفر لوازم االعمار لها.
ودع���ا بك���ر المؤسس���ات الحقوقي���ة والدولي���ة 
واألم���م المتحدة لضرورة الضغ���ط على االحتالل 
االس���رائيلي لرفع حصاره البحري ع���ن قطاع غزة 
وفت���ح المعابر أمام حركة التصدير، منوهًا إلى أن 
الصيادين أصبحوا ف���ي دائرة الفقراء والعاطلين 

عن العمل.

بيروت/ االستقالل: 
أصدر مصرف لبنان المركزي قرارا ألزم بموجبه المصارف بتس���ديد 400 دوالر نقدا إضافة إلى ما 

يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ نوفمبر 2019.
حسب وسائل إعالمية لبنانية فإن المجلس المركزي عقد جلسة استثنائية برئاسة حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة، واتخذ باإلجماع قرارا يلزم المصارف بتسديد 400 دوالر إضافة إلى ما يوازيها 
بالليرة اللبنانية للحس���ابات التي كانت قائمة بتاريخ نوفمبر من سنة 2019 وكما أصبحت هذه 

الحسابات في مارس 2021.
بدورها، أعلنت جمعية المصارف في بيان إنها "غير قادرة على توفير أي مبالغ بالعملة األجنبية 
مهما تدنت قيمتها وأن تمويل أية س���حوبات ال يمكن توفيرها"، مبينا أن "س���يولة المصارف 
بالعملة األجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دوالر كما يتبين من إحصاءات 

مصرف لبنان لشهر مارس 2021".

لجان الصيادين توضح أسباب انخفاض 
أسعار األسماك في أسواق غزة

مصرف لبنان يلزم المصارف 
بتسديد 400 دوالر نقدًا للمودعين

موسكو/ االستقالل: 
توقع الرئيس الروس����ي فالديمير بوتين، امس 
الجمعة، أن يتسبب إس����قاط الدوالر األمريكي 
كعملة رئيسية في تجارة النفط الخام العالمية، 
في ضربة كبي����رة لمكانته كعمل����ة احتياطية 

رئيسية.
وق����ال بوتي����ن في منتدى س����انت بطرس����برغ 
االقتصادي الدولي: »مشغلونا ما زالوا يفضلون 
الت����داول بال����دوالر، إذا توقفت الش����ركات عن 
تس����عير النفط بالدوالر، فس����يوجه ذلك ضربة 

قوي����ة لل����دوالر باعتب����اره العمل����ة االحتياطية 
العالمية«.

على جانب آخر، قال الرئيس الروسي، إن روسيا 
مس����تعدة للنظر في إمكانية دف����ع ثمن الغاز 
باليورو والعمالت الوطنية للبلدان التي تتعامل 
معها، مشيرا إلى أن موسكو تنظر في هذا األمر 

بالفعل.
وتاب����ع: »ال يزال المتعامل����ون يفضلون بالدوالر، 
النف����ط مرتبط أكثر بالدوالر، ألن النفط س����لعة 
تبادلية،و الغاز ليس سلعة تبادلية، لذلك نحن 

على اس����تعداد للنظر في إمكانية التس����ويات 
بالعمالت الوطنية«.

وأض����اف: نحن نفعل ذلك م����ع دول كثيرة اآلن 
وش����ركاؤنا مس����تعدون للحديث عن تسويات 

باليورو. 
االقتص����ادي  بطرس����بورغ  منت����دى  وُيعق����د 
الدول����ي-2021 تحت ش����عار »معا م����رة أخرى - 
اقتص����اد الواقع الجدي����د«، حضوريا في الفترة 
من 2 إلى 5 حزيران/ يوني����و وتعتبر وكالة »ريا 

نوفوستي« شريكا إعالميا للمنتدى.

االستقالل/وكاالت: 
تراجعت أس���عار النفط، امس الجمعة، إذ انحسر التفاؤل بشأن تعافي الطلب 

على الوقود في ظل مخاوف بشأن عدم انتظام طرح لقاحات كوفيد-19 عالميا.
ووفقا ل�«رويترز«، هبط خام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.18 دوالر 
للبرميل بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن هبط 4 سنتات 

اول أمس الخميس في أعقاب صعوده ألعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019.
يتجه الخام لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 5 بالمئة هذا األسبوع.

وهبط الخام األمريكي 10 س���نتات أو 0.2 بالمئة إلى 68.71 دوالر بعد أن هبط 
2سنت في الجلسة الس���ابقة، غير أنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 4 

بالمئة.
كما ربح كال العقدين نحو 5 دوالرات لكل منهما في األسبوعين الماضيين وسط 

تفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود في تعاٍف من الجائحة.
ونقلت »رويترز«، عن محللي الس���لع األساس���ية لدى جيه.بي مورجان، قولهم »ال 

نزال نعتبر تعافي الطلب على النفط من نتائج التطعيمات إلى حد كبير«.
ويرى المحلل���ون أن »أمري���كا وأوروبا متقدمتان على نحو جي���د في جهودهما 
للتطعيم«، لكن بطء أنش���طة طرح التطعيم في دول آسيوية متقدمة وناشئة 
على حد س���واء يعني أن���ه »ال تلوح في األف���ق نهاية واضحة لقي���ود التباعد 

االجتماعي في المنطقة«.

الجزائر/ االستقالل: 
ق����ال رئيس اتحاد المزارعي����ن الجزائريين، محمد 
علي����وي، إنه من المتوقع انخف����اض إنتاج الحبوب 
بي����ن 35 و40 بالمئة عن مس����توى العام الماضي 

البالغ خمسة ماليين طن، وذلك بسبب الجفاف.
ونقلت وكالة "رويترز" عن عليوي قوله إن "اإلنتاج 
س����يتراجع 35-40 بالمئ����ة بس����بب الجفاف الذي 

ضرب جميع الواليات في الشرق والغرب، وبشكل 
رئيس تلك المعروفة بإنتاجها المرتفع".

وأضاف أن القيود المفروضة على تنقالت األفراد 
بس����بب الجائحة قد س����اهمت في تراجع اإلنتاج 
بأنح����اء الب����الد، مجب����رة المزارعي����ن على خفض 

التوقعات.
وأوضح أن انخفاض اإلنتاج سيلجئ الحكومة إلى 

األس����واق الخارجية إلطعام السكان البالغ عددهم 
45 مليون نسمة.

م����ن جهته، دع����ا الرئيس عبد المجي����د تبون إلى 
"ثورة" في إنتاج الحبوب والبذور، حاثًا الحكومة على 
زي����ادة إنتاج القمح الصلد والحد من واردات القمح 
اللين عن طريق إدخال الطرق الحديثة واالستعانة 

بمزيد من المهندسين الزراعيين.

بوتين يتوقع تدهورًا كبيرًا لمكانة الدوالر العالمية 

الجزائر.. محصول الحبوب قد يهبط 40 % هذا العام

تراجع أسعار النفط بسبب 
عدم التفاؤل بشأن كورونا



السبت 24 شوال  1442 هــ  5 يونيو  2021 م

فيينا/ االستقالل: 
انطالق جولة  الخارجية األميركي����ة  توقعت 
جديدة من المحادثات م����ع إيران في فيينا، 
ف����ي المقاب����ل ق����ال المرش����د اإليراني علي 
خامنئي امس الجمع����ة إن بالده تريد أفعاال 
وليس وعودا م����ن الواليات المتحدة والقوى 

العالمية إلحياء االتفاق النووي.
ومن جانبه قال نيد برايس المتحدث باس����م 
الخارجية األميركية "واش����نطن تتوقع جولة 
سادس����ة من المحادثات غير المباش����رة مع 
إي����ران، وأن تمت����د المفاوض����ات إلى جوالت 

أخرى تالية، بهدف إحياء االتفاق النووي".
وأضاف أن المفاوضين األميركيين في فيينا 
ليس����وا متفائلين وال متشائمين بشأن سير 
المحادثات، مش����يرا إلى أن الهدف النهائي 
لبالده ه����و ضمان تنفيذ اي����ران اللتزاماتها 

بموجب االتفاق.
ومضى قائ����ال "هدفنا ضمان عودة إيران إلى 
نظام التحق����ق والمراقبة األكثر صرامة الذي 
تم التفاوض بشأنه عام 2015، كما نتناقش 
بش����كل غير مباش����ر عبر حلفائنا وشركائنا 
مع اإليرانيي����ن حول الطرق الت����ي قد نعود 
م����ن خاللها إلى االمتثال المتبادل لش����روط 

االتفاق".
وكان البيت األبيض قال قبل ذلك إن اتفاقا 
مع إي����ران يمنعها من امتالك س����الح نووي 

من ش����أنه أن يصب في مصلح����ة الواليات 
المتح����دة، مؤكدا أنه س����يزود المس����ؤولين 
المحادث����ات  بمس����تجدات  اإلس����رائيليين 

النووية مع طهران.
وف����ي وقت س����ابق، كش����ف إنريك����ي مورا 
نائب مسؤول السياس����ة الخارجية باالتحاد 
األوروبي عن وجود مسودة اتفاق يتم العمل 
عليه����ا في مفاوض����ات فيينا بش����أن إحياء 

االتفاق النووي اإليراني.

وأض����اف المس����ؤول باالتح����اد األوروبي أن 
مس����ودة االتفاق تطرح خي����ارات عدة يجب 

حسمها.
وفي وقت تش����ير توقع����ات بتوقيع االتفاق 
رسميا األس����بوع الحالي، نقلت وكالة رويترز 
عن دبلوماس����يين كب����ار قوله����م "القرارات 

األصعب لم تتخذ بعد".
وينتظر أن تستأنف المفاوضات في فيينا، 
األس����بوع الحال����ي، بالتزامن م����ع اجتماعات 

مجلس محافظ����ي الوكال����ة الدولية للطاقة 
الذري����ة الذي س����يعقد من 7 إل����ى 11 من 

الشهر الجاري.
ف����ي المقابل، قال المرش����د اإليراني "أبلغت 
مفاوضينا أن المطلوب أفعال ال وعود إلحياء 

االتفاق النووي".
ومع انتهاء الجولة الخامس����ة مساء األربعاء، 
وعودة الوفود إلجراء مش����اورات في بلدانها، 
ق����ال عب����اس عراقج����ي كبي����ر المفاوضين 

ومساعد وزير الخارجية اإليراني إنه ستكون 
هناك جولة سادسة قد تكون األخيرة.

وف����ي تصريح����ات نقلته����ا وكال����ة األنباء 
اإليراني����ة، ق����ال عراقج����ي الخمي����س إن����ه 
ح����ان الوقت ک����ي تتخذ الوالي����ات المتحدة 

واألوروبيون قراراتهم الصعبة.
وأضاف عراقج����ي أنه على الرغم من تحقيق 
تقدم جيد في مس����ار المفاوض����ات، فإنه ال 
ت����زال هناك قضايا رئيس����ية يجب االتفاق 

عليها.
وتج����ري إيران وقوى عالمي����ة محادثات منذ 
أوائ����ل أبريل/نيس����ان ته����دف إلعادته����ا 
والوالي����ات المتح����دة إلى االمتث����ال الكامل 
لالتفاق الذي انسحب منه الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض 

العقوبات على طهران.
وردا على العقوبات، تعكف إيران على إعادة 
بن����اء مخزونها م����ن اليوراني����وم المخصب، 
وتخصيب����ه لمس����تويات أعلى م����ن النقاء، 
وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لإلسراع 

بعملية اإلنتاج.
ورغ����م أن الواليات المتحدة انس����حبت عام 
2018 من االتفاق النووي، ولم تعد رس����ميا 
طرفا في مجموعة "5+1" فإنها طرف رئيسي 
في المحادثات الحالية التي تش����ارك فيها 

أيضا الدول األخرى الموقعة على االتفاق.

النــووي اإليرانــي.. أميركــا تتوقــع جولــة سادســة مــن المحادثــات 

موسكو/ االستقالل: 
قال���ت روس���يا، أمس الجمع���ة، إن الس���ودان لم 
ينس���حب من اتفاق إلقامة منشأة بحرية روسية 

هناك، حسب ما نقلت وكالة إنترفاكس لألنباء.
الخارجية الروس���ية ميخائيل  وزي���ر  وذكر نائب 
بوغدان���وف أن الس���ودان لم ينس���حب، مضيفا 

»أعتقد أنه يمكن دائما التوصل إلى حل وسط«.
وأض���اف: »لم يس���تنكروا االتفاق ولم يس���حبوا 
توقيعه���م.. اكتف���وا بالقول إن بعض االس���ئلة 

ظهرت«.
وكان الس���ودان ق���ال، في وقت س���ابق من هذا 
األس���بوع، إنه يعيد النظر في اتفاق الستضافة 
قاعدة بحرية روس���ية على س���احل البحر األحمر، 
وال���ذي توصل إلي���ه الرئيس عمر البش���ير قبل 

اإلطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2019.

وكانت مس���ودة اتفاق مع الخرطوم صادق عليها 
رئيس الوزراء الروس���ي كشفت أن روسيا تعتزم 
إنشاء قاعدة بحرية في البحر األحمر في السودان 

لتزويد أسطولها بالوقود.
تنّص هذه الوثيقة األولية على إنشاء »مركز دعم 
لوجستي« في الس���ودان يمكن من خالله تأمين 
بالوقود واستراحة  التزويد  »تصليحات وعمليات 

أفراد طواقم« البحرية الروسية.
وتنّص مسّودة االتفاق أيضا على أنه يحق لروسيا 
أن تنقل عبر مرافئ ومطارات الس���ودان »أسلحة 
وذخائر ومعدات« ضرورية لتشغيل هذه القاعدة 
البحرية. ويش���ير النص إلى أن االتفاق س���يكون 
نافذا لمدة 25 عاما، بعد تجديد تلقائي بعد مرور 
عشر سنوات إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه 

مسبقا.

الخرطوم/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الخارجية الس���ودانية مري���م المهدي، امس 
الجمعة، التزام بالدها بوس���اطة االتحاد اإلفريقي بش���أن 

خالفات "سد النهضة" اإلثيوبي.
جاء ذلك خالل لقاء المهدي مع نظيرتها الكينية راش���يل 
أومامو بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان للخارجية السودانية.

وقالت المهدي: "قدمت الوزيرة شرًحا حول موقف السودان 
من قضية سد النهضة، وآخر التطورات في هذا الجانب".

وأكدت "التزام الس���ودان بوس���اطة االتحاد اإلفريقي التي 
تحظى بدعم الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي".

وتص���ر إثيوبي���ا على أن يق���ود االتحاد اإلفريق���ي منفردا 
المفاوض���ات ح���ول الس���د، ورفضت ف���ي 9 م���ارس/ آذار 
الماضي، مقترحا س���ودانيا أيدته مصر، بتش���كيل وساطة 
رباعي���ة دولية، تض���م االتحادي���ن اإلفريق���ي واألوروبي 
واألم���م المتحدة والواليات المتح���دة، لحلحلة المفاوضات 

المتعث���رة.  كما أكدت المهدي، عل���ى "الدور المهم لكينيا 
من خالل عضويتها بمجلس األمن في دعم عملية االنتقال 

الديمقراطي في السودان".
ونقل البيان ع���ن أومامو تأكيدها على "تفهم بالدها التام 
ودعمها لموقف الس���ودان الموضوعي والعادل في قضية 

سد النهضة".
وامس الجمعة، وصل���ت وزيرة الخارجية الكينية راش���يل 
أومامو إلى العاصمة الس���ودانية الخرط���وم في زيارة غير 

محددة المدة.
وتص���ر إثيوبيا على ملء ثاٍن للس���د، ُيعتقد أنه في يوليو/ 
تموز وأغسطس/ آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، 

حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
بينما يتمس���ك الس���ودان ومصر بالتوصل أوال إلى اتفاق 
ثالثي، للحفاظ على منش���آتهما المائية، وضمان استمرار 

تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

السودان: ملتزمون بوساطة االتحاد 
اإلفريقي بشأن »سد النهضة«

موسكو : السودان لم ينسحب من 
اتفاق إلقامة منشأة بحرية روسية

   خامنئي: نريد أفعال واشنطن ال وعودها

بيروت/ االستقالل: 
ناش���د رئيس حكومة تصريف األعمال حس���ان 
دي���اب ام���س الجمعة، األم���م المتح���دة إيجاد 
“وس���ائل بديلة” لتموي���ل المحكم���ة الدولية 
الخاصة بلبن���ان التي تنظر ف���ي جرائم اغتيال 
عدة، بعدما أعلنت أنه���ا “تواجه أزمة مالية غير 

مسبوقة” قد تمنعها من مواصلة عملها.
وجاءت مناش���دة دياب، في أول تعليق رس���مي 
لبناني، بعد يومين م���ن إعالن المحكمة الدولية 
أنه���ا “م���ن دون تمويل فوري، ل���ن تتمكن من 

مواصلة عملها بعد تموز/يوليو” المقبل.
وقال دياب في رس���الة إلى األمي���ن العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش “بالنظر للتحديات 

التي تواج���ه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع األخذ 
في االعتبار األزمات الحادة المستمرة التي يعاني 
منها لبنان )..(، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة 
لس���يادتكم الستكش���اف الوس���ائل المختلفة 
والبديل���ة لتموي���ل المحكمة، بش���كل عاجل مع 
مجلس األمن والدول األعضاء، لمس���اعدتها في 

إنجاز مهمتها”.
واعتب���ر أّن “العواقب األش���ّد إيالًما” عن توقف 
عم���ل المحكمة “تكم���ن في انع���كاس صورة 
لعدال���ة مجتّزأة وناقصة ل���دى جميع المطالبين 
بالعدال���ة واألش���خاص الذين يثقون بس���يادة 
القانون ومنع اإلفالت من العدالة”، مش���ددًا على 
أن “الصعوب���ات المالية يج���ب أاّل تعرقل إنجاز 

عملها حتى النهاية”.
وأعلن���ت المحكم���ة الخمي���س أن الغرفة األولى 
أص���درت “ق���راًرا ألغت به بدء محاكمة” س���ليم 
عياش، المدان الوحيد في جريمة اغتيال رئيس 
الوزراء األسبق رفيق الحريري، والتي كانت مقررة 
ف���ي 16 حزيران/يوني���و للنظر بقضي���ة تتعلق 
باعتداءات استهدفت ثالثة سياسيين لبنانيين 

بين عامي 2004 و2005.
وقالت إن قرارها يش���مل أيض���ًا تعليق “جميع 
القرارات المتعلقة بالمس���تندات المودعة حالًيا 
أمامها، وبأي مس���تندات تودع مس���تقباًل وذلك 

حتى إشعار آخر”.
وأوضحت المحكمة في الوقت ذاته أنها تواصل 

“جهوده���ا المكثفة لجمع األم���وال الالزمة من 
أجل إكمال عملها اله���ام، وتكّرر نداءها العاجل 
إلى المجتمع الدولي مناش���دة إياه االستمرار في 

دعمها ماليًا”.
وأنش���ئت المحكمة، التي بدأت العمل في األول 
من آذار/م���ارس 2009 ومقرها في اليدس���ندام 
قرب الهاي، بناء عل���ى طلب لبنان، وبموجب قرار 
صادر عن مجل���س األمن تحت الفصل الس���ابع 
المل���زم في أيار/مايو 2007. وم���دد األمين العام 
لألمم المتحدة في شباط/فبراير تفويضها لمدة 

سنتين.
بع���د 15 عام���ًا م���ن تحقيقات كلف���ت أكثر من 
800 ملي���ون يورو، أدان���ت المحكمة في 18 آب/

أغسطس 2020 س���ليم عياش، بتهمة “القتل 
العم���د”، في قضي���ة اغتيال الحري���ري في 14 
شباط/فبراير2005 في تفجير استهدف موكبه 
في وس���ط بيروت وأس���فر عن مقتل 21 شخصا 
آخر وإصابة 226 بج���روح. و برأت ثالثة متهمين 
آخرين. وتم اس���تئناف الحك���م الصادر في حق 

األربعة بعد محاكمة غيابية.
وخفضت المحكمة ميزانيتها لعام 2021 بنسبة 
37 بالمئة تقريًبا مقارنًة بالس���نوات الس���ابقة، 
نظًرا إلى “الظ���روف الصعبة الناتجة عن جائحة 
كوفيد19- العالمية والوضع المقلق في لبنان”، 
مبدية “أساها الشديد إزاء تأثير هذا الوضع على 

المتضررين من االعتداءات”.

حكومة لبنان تطلب من األمم المتحدة إيجاد »وسائل بديلة« لتمويل المحكمة الدولية
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ميونخ/ االستقالل: 
عن���د الحديث عن أفضل ح���راس المرمى ف���ي تاريخ 
كرة الق���دم، يذكر األلماني مانوي���ل نوير الذي تحول 
ألسطورة بفعل التغيير الهائل في مهام مركزه وعدم 
االكتفاء بالتصدي للكرات، وتجاوز دوره نحو المساهمة 
في بناء الهجمات لفريق���ه والقيام بمهمة الليبرو في 
بعض األحي���ان، ليصبح الحارس األفض���ل في العقد 
األخير )2011-2020( بحس���ب االتحاد الدولي للتاريخ 

واإلحصاء.
ويملك نوير مس���يرة مظفرة باأللق���اب رفقة العمالق 
الباف���اري بايرن ميونيخ، والذي توج معه ب� 9 ألقاب في 
الدوري األلمان���ي و5 ألقاب ف���ي كأس ألمانيا ومثلها 
في الس���وبر األلماني، وحصد دوري أبطال أوروبا مرتين 
ومثلهما في كل من الس���وبر األوروب���ي وكأس العالم 
لألندية، وتوج من قب���ل العمالق البافاري بلقبين رفقة 

شالكة.
حلم اليورو

وامتدت بطوالت نوير لتش���مل األلق���اب الدولية رفقة 
المنتخ���ب األلماني والذي حصد معه كأس العالم عام 
2014، وال ينقص خزائنه التي تعج بالبطوالت س���وى 

لقب اليورو.
ومع بلوغ نوير عامه ال���� 35، قد يكون هذا الصيف هو 

فرصته األخيرة للتتويج باليورو، حيث سيبلغ من العمر 
38 عاًما في النس���خة المقبلة وبالتالي ستكون فرصه 

ضعيفة في التواجد بها.
وسبق وأن شارك نوير مرتين من قبل في اليورو، وكانت 
له مس���تويات مميزة في كال النسختين، ففي نسخة 
2012 التي أقيمت ببولندا وأوكرانيا، وقعت ألمانيا في 
مجموعة الموت، ومع ذلك حافظ على نظافة شباكه أمام 
البرتغال واس���تقبلت شباكه هدفا أمام كل من هولندا 

والدنم���ارك، ليمك���ن ألمانيا من أن تصب���ح المنتخب 
الوحيد في البطولة الذي يحقق العالمة الكاملة في دور 

المجموعات.
وعل���ى الرغم من القوة الضاربة الت���ي أظهرتها ألمانيا 
في تلك النس���خة، إال أنها ودع���ت البطولة من نصف 

النهائي، بالخسارة )1-2( أمام إيطاليا.
اإجناز قيا�سي

وحجز نوير مقعده في قائمة ألمانيا التي شاركت بيورو 

2016 بفرنس���ا، وفي تلك النسخة لم تستقبل شباكه 
أي أهداف في مرحلة المجموعات أمام أوكرانيا وبولندا 
وأيرلندا الش���مالية، كما ال تهتز شباكه في دور ال� 16 
أمام سلوفاكيا. واس���تقبلت شباك نوير أول هدف في 
رب���ع النهائي، وال���ذي أتى أمام إيطاليا م���ن ركلة جزاء 
نفذها ليوناردو بونوتشي، وفي تلك المباراة حطم نوير 
الرقم القياسي الس���ابق لمواطنه سيب ماير والذي لم 
تس���تقبل ش���باكه أهدافًا ل� 481 دقيقة في البطوالت 

الكبرى، بينما وصل رقم نوير إلى 557 دقيقة.
وواصل نوي���ر تألقه أمام إيطاليا ف���ي ركالت الترجيح 
بالتصدي لركلتين، ليتم اختياره رج���ل المباراة، إال أن 
ألمانيا ودعت مرة أخرى من نصف النهائي بالس���قوط 

أمام أصحاب األرض )0-2(.

ا�ستمرار الربيق
ومع التقدم في العمر، ال يزداد نوير إال بريًقا، ففي شهر 
يونيو من عام 2019 وصل نوير إلى 37 مباراة بش���باك 
نظيفة في مسيرته مع ألمانيا ليحطم رقما آخر لسيب 
ماير، ويأمل الحارس األلماني في أن ينجح هذا الصيف 
في التتويج باللقب الكبير الوحيد الذي ينقص خزائنه.

وتتواجد ألمانيا في المجموعة السادس���ة رفقة المجر 
والبرتغال وفرنس���ا، وس���تخوض مرحل���ة المجموعات 

بالكامل على أرضها على ملعب أليانز أرينا.

نويــر يحلــم بإكمــال السجــل الذهبــي فــي اليــورو األخيــر

غزة/ االستقالل:
كش���ف عبد السالم هنية مس���اعد األمين العام للمجلس األعلى 
للش���باب والرياضة، عن تقديم المجلس طلبا للسماح للجماهير 

بحضور البطوالت الرياضية المقبلة.
وقال هنية عبر صفحته الش���خصية، أن المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، قدم طلبا للجنة الطوارئ التي تدير ملف جائحة كورونا، 

للسماح للجماهير بحضور المباريات بالمالعب.
وأك���د هني���ة ثقته في اللجن���ة بالموافقة على ه���ذا الطلب، بما 

يتناسب مع الحالة الوبائية التي يعيشها قطاع غزة.
يذكر أن النشاط الرياضي توقف أكثر من مرة منذ انتشار فيروس 

كورونا، باإلضافة لتوقفه بس���بب الحرب األخي���رة على قطاع غزة 
واستهداف العديد من المنشآت الرياضية. 

الجدي���ر بالذكر أن اس���تئناف مرحلة اإلياب م���ن دوري الدرجات 
الممتازة واألول���ى والثانية، يوم 19 يونيو/ حزيران المقبل، حيث 
انتهت مرحلة الذهاب من الدوري العام الممتاز ألندية قطاع غزة، 
بتصدر نادي ش���باب رفح برصيد 24 نقط���ة بفارق نقطتين عن 

اتحاد خانيونس الوصيف وصاحب المركز الثاني. 
في ذات الس���ياق، قرر اتحاد الكرة إلغاء مسابقة كأس فلسطين 
ألندي���ة قطاع غ���زة 2021/2020، وذلك بس���بب تأخر الموس���م 

واستمرار جائحة كورونا.

هنية يعلن قرب عودة الجماهير للمالعب الغزية

مدريد/ االستقالل: 
كش���ف تقرير إس���باني، عن تطور جديد بشأن مستقبل 
س���يرجيو راموس، مدافع ري���ال مدريد، خالل الموس���م 

المقبل.
وينتهي عقد س���يرجيو راموس مع الميرنجي في الشهر 
الحالي، ولم يصل الالعب إلى اتفاق بشأن التجديد حتى 

اآلن.
ووفًقا لبرنامج »الش���يرنجيتو« اإلس���باني، فإن مانشستر 
سيتي اتصل براموس 3 مرات، لمحاولة إقناعه باالنتقال 

إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وأش���ار البرنامج اإلس���باني إلى أن راموس ينتظر تمسك 
ريال مدريد باستمراره في الموسم المقبل حتى آخر ثانية.

وتزعم تقارير صحفية أن أزمة تجديد س���يرجيو راموس، 
تعود إلى رفض الالعب المخضرم، خفض راتبه بنس���بة 

10% في الموسم الجديد.
ويحظ���ى س���يرجيو راموس، البال���غ من العم���ر 35 عاًما، 
باهتم���ام أيًضا من جان���ب باريس س���ان جيرمان خالل 

الميركاتو الصيفي.

مانشستر سيتي 
يكثف اتصاالته 

مع راموس

لندن/ االستقالل: 
أعلن نادي تشيلسي اإلنجليزى، أمس الجمعة، تمديد عقد 
المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، لموسم إضافي 
مع البل���وز  ليواصل الالعب صاحب ال�36 عاما مش���واره مع 
بطل أوروبا موسما ثانيا حتى يونيو من العام المقبل 2022، 
وذكر نادى تشيلسي في بيانه الرسمي "بعد نهائي دوري 
أبط���ال أوروبا  قرر نادي تشيلس���ي تفعي���ل خيار تمديد 
عقد تياجو س���يلفا لمدة عام واحد، لتس���تمر مهمته في 

ستامفورد بريدج للموسم الثاني".
وانض���م البرازيلي إلى البلوز في صفقة انتقال مجانية من 
باريس س���ان جيرمان الصيف الماضي، ووق���ع عقًدا أولًيا 
لمدة عام واحد في "س���تامفورد بري���دج"، ويتضمن عقده 

خيار ش���رط التمديد لمدة 12 شهًرا والذي يتطلب موافقة 
الطرفين من أجل تفعيله.

من جانبها علقت مارينا جرانوفسكايا، المديرة التنفيذية 
لنادي تشيلسي على تمديد عقد تياجو سيلفا قائال "نأمل 
اآلن أن يس���تمر بنفس الطريقة بالضب���ط ويكمل على ما 

فعله حتى اآلن في الموسم المقبل".
وأضافت "لقد كان له تأثير كبير داخل وخارج الملعب بالنسبة 
لنا. قلنا عندما وقعنا أننا نأمل أن يضيف تياجو ألقابًا جديدة 
إلى مسيرته الحافلة والرائعة، وقد فعل ذلك تماًما مع نجاحنا 

في تحقيق دوري األبطال نهاية هذا األسبوع".
وبع���د تذوق مرارة الهزيمة في نهائ���ي العام الماضي مع 
باريس س���ان جيرمان أمام بايرن ميونخ، وضع سيلفا يديه 

أخيًرا على كأس دوري أبطال أوروبا للمرة األولى في مسيرته 
بعد أن حس���م هدف كاي هافرتز المب���اراة النهائية في 

بورتو.
وش���ارك الالعب صاحب ال�37 عاما في نهائي دوري أبطال 
أوروبا أمام مانشس���تر سيتي، لكنه خرج مصاًبا من الشوط 

األول وحل بدال منه آندريس كريستنسن.
ونجح تشيلسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 
الثانية فى تاريخه، بعدما حقق اللقب موسم 2012-2011، 
بالتغلب عل���ى بايرن ميونخ األلماني عل���ى ملعبه بركالت 
الترجيح، فيما خس���ر البلوز النهائي مرة واحدة في موسم 
2007-2008 أمام مانشس���تر يونايتد ب���ركالت الترجيح 

أيضا.

تشيلسي يعلن تمديد عقد تياجو سيلفا موسمًا إضافيًا حتى يونيو 2022



السبت 24 شوال  1442 هــ  5 يونيو  2021 م

أبو ظبي/ االستقالل: 
قال "علي النعيمي"، عضو المجل���س الوطني االتحادي 
ألبو ظبي، ورئيس اللجنة الداخلية للش���ؤون األمنية، إن 
"اتفاقيات السالم مع "إسرائيل" هي مستقبل المنطقة 

كلها وليست مستقبل اإلمارات فحسب".
وأضاف النعيمي خالل منتدى االستثمار العالمي الذي 
ترعاه صحيفتا "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية و"خليج 
تايمز" اإلماراتية، أن "الرسالة التي أستخلصها من هذه 
االتفاقي���ات اإلبراهيمي���ة أنها ليس���ت تاريخا، بل هي 
مستقبلنا، لذلك علينا أن نقاتل، وهذا ما يجب أن نكافح 

من أجله".
وأضاف، في كلمته خالل المنت���دى، أنه "عندما يتعلق 
األمر بموض���وع المبادرات، فإن أح���د المكونات المهمة 
هو دورنا في التعامل م���ع الكراهية، وتعزيز التعايش 

بيننا؛ ألن اإلرهاب والتطرف ليسا تهديدا لشعب واحد، 
أو منطقة واحدة، لكنهما تهديد للعالم بأس���ره، آمال أن 
تك���ون حرب غزة هي المواجهة األخي���رة، إلعطاء فرصة 

للسالم".
وتتطور عالقات دولة االحتالل واإلمارات بشكل متسارع 
منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين بواش���نطن، في 

15 سبتمبر/أيلول الماضي.
واستبعد س���فير الكيان اإلسرائيلي في اإلمارات "إيتان 
نائيه" أن تتأثر العالقات بي���ن )تل أبيب( وأبوظبي في 
ح���ال تأكدت اإلطاحة برئيس وزراء الكيان اإلس���رائيلي 

"بنيامين نتنياهو" لصالح حكومة "بينيت-البيد".
وقال "نائيه"، في حديثه خالل المنتدى أنه "عندما وصل 
اإلمارات، أحض���ر له مضيفوه هناك كعك���ة ترحيبا به، 
وأرادوا االس���تماع لما يقوله، حتى لو لم يوافقوا على كل 

ما تحدث به"، مردفا: "لكن كان من المهم أن يكون ذلك 
ممكنا على األقل حتى نسمع بعضنا البعض".

وأش���ار إلى أنه "في الوقت الذي يبدو فيه أن 12 عاما من 
تول���ي نتنياهو كرئيس لوزراء االحت���الل قد تكون على 
وش���ك االنتهاء، فإن العالقات بين "إسرائيل" واإلمارات 
يمكنها أن تواجه أي تحٍد مستقبلي، بدليل أنهما وقعا 
اتفاقية اقتصادية، وسيتبعها اتفاقيات أخرى مع دول 
أخ���رى، واآلن تم وضع القطاع الخاص في البلدين نصب 

عيون قادة البلدين لمزيد من االزدهار والتعاون".
وختم بالقول إنه "في ش���هر ديسمبر الماضي وحده، زار 
إمارة دبي 85 ألف إسرائيلي، رغم أن الجو حار حقًا هناك 
في الصيف؛ لذل���ك يمكن لإلس���رائيليين القدوم إلى 
هنا بأعداد أكبر، وقريبا، مع إزالة قيود كورونا س���يتمكن 

مواطنو اإلمارات من زيارة إسرائيل".

أم الفحم/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل فجر امس الجمعة، االسير المحرر 
ظافر فتحي جبارين )44عامًا( من مدينة أم الفحم بالداخل 

الفلسطيني المحتل واقتادته الى سجن الجلمة. 
وذكرت عائلة األس���ير جبارين أن قوة كبيرة من االحتالل 
تضم عناصر من الش���اباك والجي���ش اقتحمت منزله في 

أم الفح���م وعاثت فيه خراًبا وروعت س���كانه، دون مراعاة 
لحرمة البيت وأهله.  ويأتي اعتقال المحرر جبارين ضمن 
حملة واسعة يش���نها االحتالل بحق الفلسطينيين في 
الداخل المحتل على خلفي���ة هبتهم األخيرة ونصرتهم 
لمدينة القدس والمقاومة في غزة.  وحس���ب المعطيات 
فقد اعتقلت قوات االحتالل نحو 2000 مواطن من الداخل 

المحتل خالل شهر وقدمت أكثر من 180 الئحة اتهام. 
يش���ار الى أن األس���ير ظافر جبارين هو ش���قيق الدكتور 
رائد فتحي جبارين وأفرج عنه عام 2019 بعد 17 عامًا من 
االعتقال.  واعُتق���ل جبارين عام 2002 وصدر بحقه حكم 
بالس���جن ل�17 عامًا بعد اتهامه بالقيام بأنشطة مقاومة 

ضد االحتالل واالنتماء للحركة اإلسالمية.

الخليل/ االستقالل: 
نفذ مقاومون -صباح أمس الجمعة- عملية إطالق نار استهدفت مدخل مستوطنة كريات 

أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وس���ائل إعالم عبرية أن الرصاص أطلقه فلسطينيون يستقلون سيارة، وتمكنوا 

من االنسحاب من المنطقة.
وذك���رت مصادر محلية أن حالة من االس���تنفار الكبير ش���هدتها منطقة تنفيذ عملية 
إط���الق النار تزامنا مع قيام قوات االحتالل بأعمال تنش���يط بالم���كان؛ في محاولة منها 
للوص���ول إلى المنفذين. وتأتي هذه العملية بعد أقل م���ن يومين من عملية إطالق نار 
مشابهة استهدفت مركبة للمستوطنين على طريق ألون موريه االستيطاني إلى الشرق 
من مدينة نابلس ش���مال الضف���ة الغربية المحتلة.  ويتعرض أهال���ي الخليل وخاصة 
القاطنين في محيط مستوطنة كريات أربع النتهاكات وجرائم فظيعة من جنود االحتالل 
والمستوطنين. ويشّن المستوطنون هجمات على سكان األحياء الفلسطينية في الخليل 
بهدف تهجيرهم منها وتوس���يع مس���توطنة كريات أربع. وأول أمس الخميس اعتدى 
جنود االحتالل بالضرب المبرح والوحش���ي على الشاب وس���يم منصور جابر بعد هجوم 

للمستوطنين على سكان حارة جابر حيث توجد مستوطنة كريات أربع.
وتعود بدايات إقامة مستوطنة كريات أربع أليار عام 1968م، وتمكن غالة المستوطنين 
من سكان كريات أربع وتحت حماية قوات االحتالل من االمتداد والتوسع في قلب الخليل، 

واحتالل العديد من المواقع لتصبح سرطاًنا قاتاًل في قلب الخليل.
  وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمس���ين موقعا اس���تيطانيًا يقيم بها نحو 
ثالثين ألف مس���توطن، يعملون على تعزيز القبضة الش���املة عل���ى المدينة لتحقيق 

المشروع الديني الصهيوني على أرض فلسطين.

غزة/ االستقالل: 
أطلقت المقاومة الفلسطينية، في ساعة مبكرة من فجر امس الجمعة، النار تجاه عدد من 
الطائرات المسيرة اإلسرائيلية المسماة “كواد كابتر” في سماء منطقة شرق غزة، وجنوب 
المدينة. وأفادت مصادر محلية أن عددًا كبيرًا من الطائرات حلق في تلك المناطق، خاصًة 
شرقي حي الشجاعية والتفاح، والزيتون، ما دفع المقاومة إلطالق النار تجاهها في محاولة 
إلس���قاطها، كما حلقت أخرى ش���مال القطاع.  وذكرت مصادر محلية أخرى عن إس���قاط 

اثنتين من هذه المسيرات في منطقة الشجاعية والصفطاوي في مدينة غزة. 
وقالت مصادر عبرية أن »حماس تطلق النار باتجاه طائرات مس���يرة كانت تحلق بشكل 
منخفض في أجواء قطاع غزة، بحس���ب المصادر الفلسطينية تم إسقاط طائرة واحدة.«. 
وتس���تخدم قوات االحت���الل هذه الطائرات في مهام تجسس���ية إل���ى جانب إمكانية 
اس���تخدامها كانتحاري���ة أو لضرب أه���داف بقنابل صغيرة، وبعضها اس���تخدم خالل 

مسيرات العودة، في إلقاء قنابل الغاز على المشاركين بالمسيرات. 
وش���هد القطاع إطالق نار مكثف من قبل الفصائل الفلس���طينية في محاولة إلس���قاط 

الطائرات، باإلضافة إلى إطالق القنابل الضوئية. 

وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني، 
ب���أن طواقمه���ا تعامل���ت م���ع 23 إصاب���ة 
بس���بب قنابل الص���وت واالعت���داء بالضرب 
ج���راء قم���ع االحت���الل للماراثون، ت���م نقل 
إحداه���ا للمستش���فى، فيما تم ع���الج بقية 

اإلصابات ميدانيا.
بينما ق���ال مدي���ر جمعية األم���ل للخدمات 
الصحية عبد المجيد طه ، إن طواقم الجمعية 
تعاملت مع 40 إصابة متفاوتة بين الرصاص 
بالعصي  واالعت���داء  واالختن���اق  المطاط���ي 
والهراوات، خالل اقتحام قوات االحتالل بطن 
الهوى بسلوان واستهداف منازل المواطنين.

كم���ا اعتقلت ق���وات االحت���الل مجموعة من 
منهم:  ع���رف  والمتضامني���ن،  المواطني���ن 
معتص���م عني���زات، وممدوح زاه���دة، وكايد 

الرجبي وعمر جبارين.
كما هدمت قوات االحت���الل خيمة التضامن 
في بلدة س���لوان، واس���تولت عل���ى مكبرات 
الخيم���ة واالعتداء  اقتحامها  بع���د  الصوت، 
على المتواجدين فيها بالضرب، واستهدفت 
بش���كل مباش���ر بالرصاص "المطاطي" إحدى 
مركبات اإلس���عاف التابع���ة لجمعية الهالل 

األحمر الفلسطيني التي تعمل على إسعاف 
المصابين في البلدة.

ودعا مقدس���يون الخميس إلى المشاركة في 
الماراثون ضمن حملتي "أنقذوا حي الش���يخ 
ج���راح" و"أنق���ذوا س���لوان"، إلنقاذ الس���كان 
واإلخالء  بالتطهير  المهددين  المقدس���يين 
القس���ري لس���كانها الذين يبلغون 28 عائلة 
في الشيخ جراح، و86 عائلة في بطن الهوى.

وق���د انطلق الماراث���ون األول م���ن نوعه في 
القدس المحتلة من حي الشيخ جراح، وكتب 
على قمصان المش���اركين في���ه الرقم 7850 
الذي يرمز لعدد األس���ر المقدسية المهددة 

بالتهجير من قبل سلطات االحتالل.
كما ش���ارك العشرات من أبناء ش���عبنا، بعد 
ص���الة الجمع���ة، بوقف���ة ف���ي قري���ة رافات 
ش���مال غرب مدينة القدس المحتلة، تنديدا 
بالع���دوان اإلس���رائيلي على غ���زة ومحاوالت 
تهجير أهالي حيي الشيخ جراح وبطن الهوى 

المقدسيين.
وفي الس���ياق، اصيب عش���رات المواطنين، 
امس الجمع���ة، بالرصاص الح���ي والمعدني 
المغل���ف بالمط���اط إحداها خط���رة، وآخرون 

باالختناق بالغاز الس���ام، خالل مواجهات مع 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي، قرب جبل صبيح 

جنوب نابلس.
وأف���اد مدير اإلس���عاف والط���وارئ بالهالل 
األحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، 

بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 113 إصابة.
وذكر جبريل بأن اإلصابات تنوعت ما بين 16 
إصابة بالرصاص الحي، و20 إصابة بالرصاص 
المعدن���ي المغل���ف بالمط���اط، و4 إصابات 
باعت���داء جنود االحتالل بالضرب المباش���رة، 

و73 باالختناق بالغاز المسيل للدموع.
ولفت جبريل إلى أنه يوجد من بين اإلصابات 
إصابة واحدة خطرة لش���اب أصيب برصاصة 

في رقبته، وتم نقله للمشفى.
وخرج األهالي في مسيرة حاشدة نحو الجبل، 
ف���ي فعالي���ة دعت إليه���ا لجنة التنس���يق 
الفصائلي ف���ي نابلس وهيئة مقاومة الجدار 
واالس���تيطان، ومؤسس���ات وفعالي���ات بيتا 
ويتما وقبالن ولجان المقاومة الشعبية، رفضا 

لالستيطان في جبل صبيح.
ف���ي الس���ياق، اندلع���ت مواجه���ات، امس 
والمواطنين  االحت���الل  ق���وات  بين  الجمعة، 

في باب الزاوية في البل���دة القديمة بمدينة 
الخلي���ل المحتل���ة، واعتقل���ت خاللها قوات 

االحتالل عددا من المواطنين.
وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت 
بين ق���وات االحتالل والش���بان ف���ي منطقة 
ب���اب الزاوية، أطلقت خالله���ا قوات االحتالل 
قنابل الغاز السام وقنابل الصوت والرصاص 

المطاطي.
ولفت���ت المص���ادر إل���ى أن ق���وات االحتالل 
اعتقلت عددا من الش���بان خالل المواجهات 

التي اندلعت في المنطقة.
إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين، ظهر 
ام���س الجمعة، بالرصاص الح���ي والمطاطي، 
خ���الل قم���ع ق���وات االحت���الل، فعاليتي���ن 
مناوئتين لالستيطان في بلدتي نعلين وكفر 

قدوم، في الضفة.
أصي���ب  الل���ه(،  رام  )غ���رب  نعلي���ن  وف���ي 
فلسطينيان بالرصاص الحي، خالل مواجهات 
مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في المنطقة 

الجنوبية من البلدة.
وذكرت مص���ادر محلية، إن ق���وات االحتالل 
أطلقت الرصاص الحي تجاه الفلس���طينيين، 

خالل مواجهات في المنطق���ة الجنوبية في 
البل���دة المحاذية للجدار، م���ا أدى إلى إصابة 

اثنين نقال على إثرها للعالج.
وأطلق���ت ق���وات االحتالل، الرص���اص الحي 
وقنابل الغ���از والصوت بكثاف���ة، ما أدى إلى 

إشعال النيران في إحدى األراضي الزراعية.
وخ���رج األهالي إل���ى األراض���ي المذكورة في 
فعالي���ة دعت إليها فعالي���ات نعلين، رفضا 

لالستيطان على أراضي البلدة.
وفي مس���يرة كفر ق���دوم، أصيب عش���رات 
الفلس���طينيين باالختناق، ج���راء قمع قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي مس���يرة كف���ر قدوم 
األسبوعية المناهضة لالستيطان، والمطالبة 
بفتح ش���ارع القرية المغلق منذ أكثر من 18 

عاما.
وأف���ادت مصادر محلية، ب���أن قوات االحتالل 
أطلقت قنابل الغاز المس���يل للدموع بكثافة 
صوب المشاركين في المسيرة، الذين رفعوا 
عل���م فلس���طين، ورددوا الهتاف���ات الداعية 
لتصعيد المقاومة الش���عبية، ما أدى إلصابة 
العش���رات منهم باالختن���اق، جرى عالجهم 

ميدانيا.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، فجر امس 
الجمعة، عددًا من المواطنين خالل حملة مداهمات 

في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة. 
ففي رام الله اعتقلت قوات االحتالل، شابا من بلدة 
بيت ريما ش���مال غرب المدينة، عقب اس���تدعائه 

لمقابلة مخابرات االحتالل. 
وذكرت مصادر محلي���ة أن قوات االحتالل اعتقلت 
الش���اب ناص���ر هاني الريم���اوي )26 عام���ا(، بعد 

استدعائه للمقابلة في سجن عوفر االحتاللي. 
وم���ن رام الله أيضا اعتقل جنود االحتالل الش���اب 
محمود إبراهيم أبو صفية من قرية بيت سيرا غربي 

المدينة. 

وفي أريحا أطلق جنود االحتالل الرصاص المطاطي 
وقنابل الصوت أثناء اعتقال الشابين محمد عوني 
طوطح ورمضان محمد روماني���ن من منزليهما في 

المدينة. 
وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات االحتالل مواطنا، 

وفتشت عددا من المنازل في المحافظة. 
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت 
بلدة يطا جنوب الخلي���ل، واعتقلت المواطن أيمن 
محمد مغنم، عقب دهم منزل شقيقه أمين مغنم 

وتفتيشه والعبث بمحتوياته. 
وأضافت أن تلك الق���وات داهمت عددا من منازل 
المواطني���ن ف���ي بلدة بي���ت أمر ش���مال الخليل، 
وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها 

محمد عبد الحميد اخليل. 
وش���هدت بل���دة بيت���ا جن���وب مدين���ة نابل���س 
ا في محي���ط البؤرة  لي���ال مناوش���ات وإرب���اًكا ليلّيً

االستيطانية في جبل صبيح. 
وف���ي القدس المحتل���ة، اعتقلت ق���وات االحتالل 
مجموع���ة م���ن المواطني���ن والمتضامنين، عرف 
منه���م: معتصم عنيزات، ومم���دوح زاهدة، وكايد 
الرجب���ي وعمر جبارين، خالل اقتحامها بطن الهوى 

بسلوان واستهداف منازل المواطنين.
وتش���هد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة يوميا اقتحامات قوات االحتالل، يتخللها 
ده���م وتفتي���ش من���ازل وتخري���ب محتوياتها، 

وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء واألطفال. 

مقاومون يطلقون النار صوب 
مستوطنة كريات أربع شرقي الخليل

المقاومة تطلق النار تجاه طائرات 
»كواد كابتر« اإلسرائيلية بسماء القطاع

االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس 

مسؤول إماراتي: سنقاتل من أجل عالقاتنا مع »إسرائيل« ألنها مستقبلنا

أمضى 17 عامًا في األسر 
االحتالل يعتقل األسير المحرر ظافر جبارين من أم الفحم

االحتالل يقمع ..
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القاهرة/ االستقالل: 
أجرى طبيب بمحافظة مطروح في مص���ر أغرب عملية جراحية ونادرة حيث قام 
باستخراج تجمع قصاصات ش���عر بلغت 3 كيلو غرامات، من داخل معدة شاب 
»27 س���نة« وهو األمر الذى آثار دهش���ة األطباء وزمالئه، والذي لم يصادفهم أو 

يسمعوا عنه من قبل.
ونقلت صحيفة اليوم الس���ابع عن الدكتور طارق الكاس���ح، الذى أجرى العملية 
الجراحية الغريبة، قوله إن المريض كان يعاني من ألم شديد ومزمن في البطن، 
وتم عمل التحاليل واإلش���اعات المختلفة، وكش���فت األشعة وجود تجمع شعر 

في المعدة .
وأوضح »أن س���بب وجود هذه الكمية الكبيرة من الشعر، هو تجمعها على مدار 
سنوات طويلة، نتيجة حالة نفسية البتالع قصاصات الشعر أو أطراف الشارب 
باألس���نان وابتالعها، مثل ع���ادة بعض الحاالت الش���ائعة التي تقص األظافر 
باألس���نان وابتالعها، وتس���بب ذلك في تجمع وتراكم الش���عر مع الزمن داخل 

المعدة، لعدم قدرتها على هضمه.
وأش���ار الطبيب إلى أن العملية الجراحية، اس���تغرقت 3 ساعات وكانت صعبة 
وغريبة، ولم ير أو يسمع بمثلها من قبل، مؤكدا أن حالة المريض مستقرة، وغادر 

المستشفى ويتلقى العالج ومتابعة حالته.

أغرب عملية جراحية.. استخراج 
3 كيلو شعر من معدة شاب

جني ثمار "الفقو�س" يف مدينة دورا جنوب اخلليل     

االستقالل/ وكاالت: 
في واقعة مفجعة يس���تحيل تصوره���ا، بثت وزارة 
الداخلية الس���ورية، فيديو العترافات سيدة سورية 
مدمنة مخدرات ومتاج���رة بها، بإجهاضها جنينها 
واالحتفاظ بجثته في ثالجة المنزل، كي تستخدمها 
في نقل م���واد مخ���درة كالكوكايي���ن والهيروين 
وترويجها وبيعها، عبر دس���ها داخ���ل الجثة وبين 

الثياب التي تغطيها.
وبحسب اعترافات القاتلة، فإنها أجهضت الجنين 
عب���ر تعاطي حب���وب اإلجهاض، وهي في الش���هر 
الثامن من الحمل، وبعد إس���قاط الجنين، نقلته من 

المستش���فى لمنزلها ووضعته ف���ي ثالجة البيت، 
لتشرع في توظيف جثته، للمتاجرة بالمواد المخدرة 

بين العاصمة دمشق وريفها .
وبحس���ب اعترافاتها فق���د كانت تخف���ي، المواد 
المخدرة داخل ثياب الطفل الميت، أثناء تنقالتها 
بغرض المتاجرة بالمخدرات، كونه من المستحيل أن 
يخطر ببال أحد، أن تقدم أم على اس���تخدام جثمان 
طفلها في نقل المخدرات، مؤكدة أنها كانت تعيد 
الجث���ة بعد كل عملية لثالجة البيت، إلى أن قبضت 
عليه���ا أجهزة مكافح���ة المخ���درات األمنية، خالل 

إحدى عمليات المداهمة .

وحسب كالم األم المجرمة، فإنها تتعاطى المخدرات 
منذ 5 سنوات، بتش���جيع من زوجها المدمن عليها 
والمتاجر بها، وم���ع تحولها لمتعاطية مدمنة وكي 
تتمكن، حس���ب ادعاءه���ا، من تأمي���ن المخدرات 
لنفس���ها، أصبح���ت تتاجر به���ا، عبر اس���تخدام 
جث���ة جنينها المجهض للتغطي���ة على ترويجها 

للمخدرات.
وقد خلفت هذه الجريم���ة الفريدة من نوعها، حالة 
من الصدمة العامة في البالد، حيث أجمعت مختلف 
التعليقات واآلراء في منصات التواصل االجتماعي ، 
على أنه ال يمكن تصديق أن تكون هذه المجرمة أما.

أم تتاجــر بالمخــدرات داخــل جثــة جنينهــا

القاهرة/ االستقالل: 
لقي محفظ قرآن مصرعه إثر طعنه بس���الح أبيض على يد عامل، نتيجة خالف 
نشب بينهما على 5 جنيهات )أقل من ثلث دوالر( بأحد أسواق محافظة البحيرة 

المصرية.
وتلقت فرق األمن المختصة بالبحيرة إخطارا يفيد بوقوع جريمة قتل في سوق 

عمر مكرم بمركز بدر إثر خالف على 5 جنيهات )$0,32(.
وبعد المعاينة والفحص تبين أنها كانت نتيجة شجار بين المجني عليه "حلمي. 

أ" والمتهم "تامر. ع".

مصر.. عامل يقتل محفظ 
قرآن بسبب 5 جنيهات

مدريد/ االستقالل: 
نظمت الس����فارة االس����بانية في عم����ان، بالتعاون 
مع المعهد الملك����ي للدراس����ات الدينية ومعهد 
ثربانتس محاضرة المس����تعرب االس����باني اميليو 
غارثيا غوميت السنوية بعنوان "المطبخ االندلسي 
وإرث المطب����خ االندلس����ي"، ألقاها الم����ؤرخ وعالم 

االنثروبولوجيا فيرناندو رويدا غارثيا.
وعرض فيرناندو غارثيا خالل المحاضرة التي استمع 
لها رئيس لجنة الصداقة االردنية االسبانية طاهر 

المص����ري وعدد من ال����وزراء واالعي����ان والمدعوين 
لتأثر المطبخ االندلس����ي ب����اإلرث الغذائي للعرب 
والمسلمين الذين وصلوا الى اسبانيا ومكثوا فيها 
8 ق����رون حتى عام 1492، مش����يرا ال����ى أن الغذاء 
العربي االس����المي يش����كل جزءًا كبيرا من المطبخ 
االس����باني وأن 70 بالمائ����ة من اطب����اق الحلويات 

االسبانية أصلها عربي .
كما ع����رض غارثيا خ����الل المحاض����رة للعديد من 

االكالت االندلسية وكيفية إعدادها.

بدروها، بينت الس����فيرة اإلس����بانية لدى المملكة 
أرانثاث����و باني����ون دابال����وس، أهمي����ة مث����ل تلك 
المحاضرات التي تعزز التسامح والتواصل والحوار 
والصالت بي����ن الثقافات، والعالقة بي����ن التقاليد 

العربية العريقة والعالم المعاصر.
يش����ار الى أن غارثيا غومي����ث ) 1905 - 1995( هو 
مس����تعرب إس����باني، صاحب العديد من  المؤلفات 
ح����ول التاريخ واألدب العربيين قديمًا وحديثًا، وقد 

ترجم الكثير من النصوص العربية إلى  اإلسبانية.

الرياض/ االستقالل: 
أقدم مواطن سعودي بقرية الهيشة، بشمال محافظة بيشة، على قتل 

شقيقه رمًيا بالرصاص.
وأطلق المتهم 12 طلقة على ش���قيقه إثر خالف بينهما مما أسفر عن 

وفاة المجني عليه على الفور، وفقا لصحيفة الوطن.
وأوضحت الصحيفة أن الجاني قام بتس���ليم نفسه إلى السلطات بعد 

الواقعة.

السعودية .. يقتل شقيقه بـ 12 
رصاصة ويسلم نفسه للشرطة

مؤرخ إسباني: 70 % من الحلويات اإلسبانية أصلها عربي

هونغ كونغ/ االستقالل: 
بيَع موقف س���يارة بس���يط في هونغ كون���غ ضمن مجمع 
سكنى فاخر بمبلغ قياس���ي هو 1,3 مليون دوالر أمريكي، 

على ما أفادت وسائل االعالم المحلية الجمعة.
وتبلغ مس���احة الموقف 12,5 مت���رًا مربعًا ويقع في مجمع 
س���كني في حي بيك، أكثر مناطق المدينة تميزًا وفخامة، 

على أحد الجبال المشرفة على جزيرة هونغ كونغ.
وفي موازاة إنفاق الس���كان األكثر ث���راء ماليين الدوالرات 
لش���راء منازل أحالمهم، يكافح الماليين من السكان لدفع 
إيجار ش���ققهم الصغي���رة التي غالبًا ما تك���ون أصغر من 

موقف سيارة.

وأش���ار تقرير نش���ره بنك "يو بي إس" السويس���ري العام 
2019 إلى أن "عاماًل يملك مؤه���الت" يحتاج إلى ما يوازي 
دخل 22 عامًا لكي يتسنى له شراء شقة بمساحة 60 مترًا 
مربعًا، بينما كانت هذه الخطوة تتطلب 12 عامًا قبل عش���ر 
سنوات. وفي الوقت نفسه، بالكاد ارتفعت األجور منذ العام 

.2008
وقدرت دراس���ة أخرى في العام نفسه متوسط سعر عقار 

في هونغ كونغ بحوالي 1,2 مليون دوالر أمريكي.
وبيعت في فبراير الفائت شقة جديدة بمساحة 313 مترًا 
مربع���ًا مؤلفة من خمس طبقات بما يعادل 59 مليون دوالر 

أمريكي، بسعر قياسي للمتر المربع بلغ 17500 دوالر.

بيع موقف سيارة في هونغ كونغ 
بـ1,3 مليون دوالر أمريكي

دمشق/ االستقالل: 
ألقت قوات األمن السورية القبض على شاب في ناحية 
ببيال اس���تغل غياب عمه وأس���رته ع���ن منزلهم وقام 

بسرقته.
وقالت وزارة الداخلية السورية ادعى مواطن لدى مكتب 
البح���ث الجنائي في ناحية ببيال بإقدام مجهولين على 
الدخول إلى منزله لياًل بطريقة الكسر والخلع أثناء غيابه 
وأسرته عن منزله وسرقة مبلغ مالي قدره ستة ماليين 
ومئتان وثمانية وستون ألف ليرة سورية ومصاغ ذهبي 

يقدر ثمنه بأكثر من عشرة ماليين ليرة سورية.
وأضافت ال���وزارة أنه من خالل البح���ث والتحري وجمع 
المعلومات دارت الش���بهات حول ابن شقيق المدعي 
والذي تم نصب الكمين ال���الزم له وإلقاء القبض عليه 
وإحضاره إلى المركز وبالتحقيق معه اعترف بما نسب 
إليه وتم التوجه برفقته إلى مكان إخفاء المس���روقات 
في محلة جرمانا واس���ترداد المس���روقات وتسليمها 
لصاحبها تم تنظي���م الضبط الالزم وس���يتم تقديم 

المقبوض عليه إلى القضاء.

يستغــل غيــاب عمــه
 وعائلتــه ويســرق منزلــه


