
25211312األحد 25 شوال  1442 هــ  6 يونيو  2021 م

05

05

غزة/ االستقالل:
اعتبرت حركة »الجهاد اإلس���المي« فلس���طين، يوم أمس، أن مرور 
المس���توطنين ب�«مس���يرة األعالم«، عبر باب العام���ود، أحد أبواب 

المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة »عمل عدواني«.
وقال مس���ؤول المكتب اإلعالم���ي لحركة الجهاد اإلس���المي داود 
ش���هاب، »إن المتطرفين اليهود يواصل���ون عدوانهم وإرهابهم 

الذي تحميه وتدعمه حكومة االحتالل«.

وُيطلق على الفعالية اس���م »مس���يرة األعالم«، وتمر من خالل باب 
العامود، أحد أبواب القدس القديمة، وتمر عبر شوارع البلدة، وصوال 

إلى حائط البراق، الذي يسميه اإلسرائيليون »حائط المبكى«.
وأضاف شهاب: »نحن نتعامل مع هذه الدعوات، كأعمال عدوانية 

على أبناء شعبنا وأرضنا«.
وطال���ب الحكوم���ات والش���عوب العربي���ة واإلس���المية ب�«تحمل 

مسؤولياتها« تجاه ما يجري في مدينة القدس المحتلة.

الجهاد اإلسالمي: مسيرة األعالم 
»اإلسرائيلية« في القدس عمل عدواني
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رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، يوم أمس، تس���جيل 5 
وفي���ات و209 إصابات جديدة بكورون���ا و126 حالة تعاٍف 

5 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا 
و126 حالة تعاٍف في الضفة وغزة

د. عليان: االحتالل يمر بحالة هبوط 
سريع وسيرتطم قريًبا بجدار نهايته

السنوار: لو عادت المعركة مع االحتالل 
سيتغير شكل الشرق األوسط

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس حرك���ة حماس في قطاع غزة يحيى الس���نوار، يوم امس، أن 

المقاومة حول���ت مدينة »تل أبيب« المحتلة، التي أصبحت 
قبلة لحكام العرب إلى »ممسحة« وأوقفتها على قدم واحدة.

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد االس���المي د .جمي���ل عليان، يوم أمس، 

المهزوم فقط هو من يكرر فش���له باستمرار.وقال د. عليان 
عب���ر تويتر، إن األمن الصهيوني يعتقل ش���يخ الثوار في 

غزة/ سماح المبحوح:
تتشبث ذكرى النكسة بفكر الثالثيني محمد 
س���عدي من مدينة رام الله، بع���د أن روى له 

ج���ده فصولها بع���د أن تم طرده���م حينها 
من مدينته���م القدس المحتلة، ليس���تقروا 
بعد أيام من تهجيرهم قس���را بمدينة تبعد 

عن مس���قط رأس���هم حوالي 20 كم. الهجوم  
االس���رائيلي الدم���وي الذي نتج 
عنه تهجير العشرات من مدينة 

الفلسطينيون .. شوق إلى القدس وتشبث بالحق

الجهاد: الظروف التي رافقت 
نكبة حزيران لن تتكرر

غزة / االستقالل:
قالت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، إن ذكرى نكسة حزيران، 

تأتي هذا العام في ظل ظروف ومعادالت وتوازنات رعب 
مختلفة فرضتها المقاومة في معركة »سيف القدس«.

الشيخ عزام: نكبة حزيران أظهرت 
حجم الخلل في بنية األنظمة العربية

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين الش���يخ نافذ عزام أن النكبة الثانية »النكسة« 

الضفة المحتلة- القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب طفل بعيار معدن���ي في الذراع، خالل 
مواجه���ات اندلعت بقرية كفر قدوم ش���رق 

قلقيلية، كما أخطرت سلطات االحتالل، بهدم 
6 مح���الت تجارية في قرية أم الريحان جنوب 

جنين وصادرت جرافة من بلدة يعبد.

وأصي���ب الطف���ل محمد حكمت ش���تيوي )9 
الذراع،  أعوام( بعيار معدني في 
خالل مواجه���ات اندلعت بقرية 

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق المواطنين
إصابة طفل بجروح والعشرات باالختناق خالل مواجهات 
بكفر قدوم واالحتالل يخطر بهدم محال تجارية بجنين

قيادي في سرايا القدس: »تل أبيب« أصبحت أقرب مكان إلى غزة بسبب صواريخنا المباركة

حماس تحذر االحتالل من السماح
 لـ »مسيرة األعالم« بالمرور بباب العامود

رام الله/ االستقالل:
شهد األسبوع الماضي اندالع مواجهات مع االحتالل في 
62 نقط���ة بالضفة والقدس، تخلله���ا عمليات إطالق نار 

شهيد برصاص االحتالل و62 نقطة 
مواجهة بالضفة والقدس خالل أسبوع

قوات الحتالل تعتقل مرا�سلة اجلزيرة جيفارا البديري يف حي ال�سيخ جراح بالقد�س م�ساء الأم�س

غزة/ االستقالل:
تمّكنت الفرق الهندس���ّية في قطاع غّزة من تحييد 1200 قنبلة 
إسرائيلّية وقذيفة أطلقتها »إسرائيل« ولم تنفجر، خالل عدوانها 

الطواقم بغزة تحيد 1200 
قنبلة إسرائيلية لم تنفجر
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رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، يوم أمس، تس���جيل 5 وفيات و209 إصابات 

جديدة بكورونا و126 حالة تعاٍف خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وأوضح���ت الوزيرة الكيلة في التقرير اليوم���ي الوبائي حول فيروس كورونا في 
فلس���طين، أنه تم تس���جيل حالة وفاة واحدة بالفيروس في مدينة جنين، و4 

وفيات في قطاع غزة.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: »جنين 10، بيت 
لحم 4، قلقيلية 2، طوباس 1، رام الله والبيرة 4، نابلس 4، طولكرم 1، سلفيت 0، 

ضواحي القدس 0، الخليل 0، أريحا واألغوار 0«، قطاع غزة 183.
وأضافت، أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلس���طين بلغت %97.5، 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النش���طة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل 
اإلصابات، وقد توزعت حاالت التعافي الجديدة، حس���ب التالي: »جنين 11، بيت 
لحم 2، قلقيلية 0، طوباس 0، رام الله والبيرة 10، نابلس 33، طولكرم 3، سلفيت 

0، ضواحي القدس 1، الخليل 9، أريحا واألغوار 1«، قطاع غزة 56. 
ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وجود 21 مريض���ا في غرف العناية المكثفة، بينهم 
مرضى موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقس���ام 

كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 46 مريضا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد 
بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 373,478 بينهم 234,354 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

5 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا 
و126 حالة تعاٍف في الضفة وغزة غزة/ االستقالل:

أكد القيادي في حركة الجهاد االس���المي د .جميل 
عليان، يوم أمس، المهزوم فقط هو من يكرر فشله 

باستمرار.
وق���ال د. عليان عب���ر تويتر، إن األم���ن الصهيوني 
يعتقل شيخ الثوار في فلسطين للمرة الرابعة عشرة 

والمرة الرابعة من حيث اإلضراب عن الطعام.
وأشار د. عليان، أن العدو مصر دوما أن يمنحنا ادوات 
قياس لقدراته الفاشلة ومستقبله األسود سواء كان 

في غزة أو الضفة أو القدس او ال� 48، سواء في لبنان 
او ايران.

ولف���ت د. عليان إلى، أن مؤش���رات قي���اس للوضع 
االس���رائيلي الحالي س���واء القدرة الصهيونية في 
الجبه���ة الداخلي���ة او العالقة البيني���ة للمكونات 
الحزبية او صورته ف���ي الرأي العام العالمي وكذلك 
عالقته الحالية م���ع مكونات المجتم���ع األمريكي، 
والتي تش���هد تفكًكا ملحوًظا، تؤكد انه يمر بحالة 

هبوط سريع وسيرتطم قريبا بجدار نهايته.

د. عليان: االحتالل يمر بحالة هبوط سريع وسيرتطم قريًبا بجدار نهايته

غزة/ االستقالل:
أك���د رئي���س حركة حم���اس في قطاع غ���زة يحيى 
الس���نوار، يوم امس، أن المقاومة حولت مدينة »تل 
أبيب« المحتلة، التي أصبحت قبلة لحكام العرب إلى 

»ممسحة« وأوقفتها على قدم واحدة.
وقال السنوار، في لقاء مع الكتاب واألكاديميين، أن 
المقاومة استعملت في معركة سيف القدس %50 
من قوتها، ولو عادت المعركة مع االحتالل سيتغير 

شكل الشرق األوسط.
وأضاف:«مرمطنا تل أبي���ب وما خفي أعظم، وحققنا 
هدفا اس���تراتيجيا بأن الش���عب كل���ه موحد خلف 

مقاومته«.
وتاب���ع الس���نوار :«غزة رغ���م بعض ص���ور الدمار لن 
ترجع للوراء، ودافعية القتال لدينا بأفضل حاالتها، 
واالحتالل لم يدمر إال كس���ور من أنفاق المقاومة في 

قطاع غزة«.
وأضاف :«العدو فشل في تحطيم مترو حماس ألننا 
نعشق هذه األرض كما هي تعشقنا، كما فشل في 
تحطيم قدرات المقاومة، وف���ي تنفيذ خطته التي 

تقض���ي بقت���ل 10 آالف مقاتل م���ن المقاومة، ولم 
يدمروا أكثر من 3% من األنفاق«.

وأوضح أن بعد هذا النصر الكبير:« نقول إننا بعد مايو 
2021 لس���نا كما كنا قبل مايو 2021، وأي ش���خص 
يريد أن يس���تثمر في قط���اع غزة أو يق���دم الدعم 
لغزة س���نفتح له الباب ولن نأخذ أي شيء للمقاومة، 
وس���تكون األيام القادمة اختب���ار حقيقي لالحتالل 

وللعالم وللسلطة لترجمة ما تم االتفاق عليه«.
وتابع :«أمامنا فرصة إلنهاء حالة االنقس���ام وترتيب 
البيت الفلس���طيني، ونقول كل م���ا كان يطرح قبل 
21 أيار ل���م يعد صالًح���ا، ومنظم���ة التحرير بدون 
حركة حماس وفصائ���ل المقاومة هي مجرد صالون 
سياسي، والحديث عن حكومات واجتماعات هدفها 
اس���تهالك المرحلة وحرق الوق���ت ليس مجديا ولن 

يكون مقبوال علينا«.

السنوار: لو عادت المعركة مع االحتالل سيتغير شكل الشرق األوسط

القدس المحتلة/ االستقالل:
ح���ذر نائب محافظ القدس عبد الل���ه صيام، من انفجار األوض���اع في المدينة 
المقدسة خالل االيام القادمة بعد الدعوات اليهودية المتطرفة لتنظيم مسيرة 

األعالم داخل المسجد األقصى المبارك.
وقال صيام، في تصريح له: »إن مسيرة الرقص باألعالم التي يدعو لها االحتالل 
يوم الخميس المقب���ل، في البلدة القديمة من القدس المحتلة، س���تؤدي إلى 

انفجار جديد في المدينة المقدسة«.
وأوضح أن هذه المس���يرات هي استكمال للمسيرات التي خطط لها في الثامن 
والعش���رين من رمضان، مؤكدا أن دفاع المقدس���يين عن مقدس���اتهم مرتبط 

بعقيدتهم وليس بمدة زمنية معينة«.
وش���دد صيام عل���ى أن المقدس���يين سُيفش���لون هذا المخط���ط بعزيمتهم 

وصمودهم كما أفشلوه سابقا بصمودهم ورباطهم داخل باحات األقصى.

نائب محافظ القدس يحذر من 
انفجار األوضاع في األقصى

نيويورك/ االستقالل:
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة 
رياض منصور، ثالث رس����ائل متطابق����ة إلى األمين العام 
لألم����م المتح����دة، ورئيس مجل����س األمن لهذا الش����هر 
)اس����تونيا(، ورئيس الجمعي����ة العامة لألم����م المتحدة، 
ح����ول مواصلة عن����ف وانتهاكات االحتالل اإلس����رائيلي 
ومستوطنيه لحقوق اإلنسان وجرائم الحرب ضد الشعب 

الفلسطيني.
ويأتي ذلك ف����ي ذكرى مرور 54 عاًما عل����ى بدء االحتالل 
االستعماري للضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وقطاع 

غزة.
وأش����ار منصور إلى مواصلة »إس����رائيل«، الق����وة القائمة 
باالحتالل، اس����تخدامها المفرط والقاتل للقوة في كثير 
من األحيان ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل، 

الواقعين تحت احتاللها.

ونوه إلى استشهاد الشابين زكريا حمايل )28 عاًما(، قرب 
نابلس، وفادي وشحة )34 عاًما(، متأثًرا بجروح أصيب بها 
بنيران إسرائيلية في رأسه، كانت قد أطلقت عليه بشكل 

متعمد، قبل أسبوعين بالقرب من رام الله.
وش����دد على أن جميع األدلة تشير إلى أن عمليات القتل 
اإلس����رائيلية للفلس����طينيين خارج نطاق القانون تعتبر 
ا من نمط منهجي من السياسات المصممة للسيطرة  جزًء
على السكان المحتلين من خالل العنف والقمع والخوف.

وذكر أن العدوان اإلس����رائيلي األخير على قطاع غزة أدى 
إلى استشهاد 278 فلسطينًيا وإصابة 9000 آخرين، من 
بينهم مئات األطفال والنس����اء، إلى جانب 77,000 نازح 
داخل����ي، وإلحاق أضرار ب�30 منش����أة صحية، من بين بنى 

تحتية مدنية أخرى.
وناشد المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة 
للش����عب الفلسطيني، بما في ذلك من خالل دعم وكاالت 

األمم المتحدة، مؤكًدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة إلنهاء 
الحصار اإلسرائيلي غير القانوني وغير اإلنساني.

ولف����ت إل����ى اس����تمرار مصادرة من����ازل الفلس����طينيين 
وأراضيه����م وممتلكاتهم، وقيام »إس����رائيل« بتس����ريع 
ومخططاته����ا  للفلس����طينيين  القس����ري  الترحي����ل 

االستيطانية، ال سيما في القدس المحتلة وحولها.
وأش����ار إلى موافقة سلطات االحتالل األس����بوع الماضي 
على بناء أكثر من 500 وحدة اس����تيطانية فيما يس����مى 

بمستوطنة »متساد« غير القانونية.
وحذر من أن خطط الضم اإلس����رائيلية غير القانونية، إذا 
سمح لها بالمضي قدًما، ستؤدي إلى زوال حل الدولتين، 
وس����تؤدي لترس����يخ واقع الفصل العنصري القائم على 

دولة واحدة، مع كل العواقب المترتبة على ذلك.
وأضاف أنه على الرغم من تأجيل قرارات المحاكم بشأن 
مصير العائالت الفلس����طينية في الشيخ جراح وسلوان 

بسبب الضغوط الدولية، إال أن زحف المستوطنين ال يزال 
متواصال بال هوادة، حيث ال تزال 150 عائلة فلس����طينية 

يبلغ عدد أفرادها أكثر من 1200 فرد تحت التهديد.
وأكد الس����فير منصور ضرورة خضوع »إسرائيل« لنفس 
القواني����ن والمعايي����ر مث����ل كل دول����ة، وإال تكون فوق 

القانون.
وش����دد عل����ى ض����رورة أن يك����ون ال����رد عل����ى الجرائم 
واالنتهاكات اإلس����رائيلية المستمرة بإجراءات ملموسة 
لتنفيذ قرارات األمم المتحدة وضمان المساءلة الهادفة 
إلى إنهاء هذا الظلم التاريخي واالحتالل الحربي األطول 

في التاريخ الحديث.
ودعا المجتمع الدولي مرة أخرى، وال س����يما مجلس األمن، 
إلى تحمل مس����ؤولياته في مواجهة هذا الواقع والعمل 
على إنفاذ القانون الدولي وحماية أرواح المدنيين وإنقاذ 

آفاق الحل العادل والسلمي.

رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول انتهاكات االحتالل لحقوق الفلسطينيين

الناصرة / االستقالل:
 تظاهر العش����رات، يوم أمس، أمام مركز الشرطة 
اإلس����رائيلية ف����ي مدينة ع����كا، تندي����دا بحملة 
االعتق����االت ومطالب����ة بإطالق س����راح الش����بان 
الذي����ن اعتقلوا ف����ي أعقاب المظاه����رات نصرة 
للقدس واألقص����ى وقطاع غزة وض����د اعتداءات 

المستوطنين.
وردد المتظاه����رون في الوقف����ة هتافات نصرة 
للق����دس واألقص����ى والش����بان المعتقلين، كما 
رفعوا الفت����ات كتب على بعض منه����ا »الحرية 

للمعتقلين«، »أبناؤنا خط أحمر«.
وفي مدينة طمرة، ش����ارك العش����رات في وقفة 

احتجاجية أمام مركز الشرطة إسنادا للمعتقلين 
ومطالبة بإطالق سراحهم، ورددوا شعارات منددة 

بحملة االعتقاالت التعسفية.
ودع����ت اللجنة الش����عبية إل����ى المش����اركة في 
مظاهرتي����ن أم����ام مبنى المحكم����ة يومي األحد 

والثالثاء للمطالبة بإطالق سراح المعتقلين.

وقفتان احتجاجيتان في عكا وطمرة تنديدًا 
بحملة االعتقاالت بحق فلسطينيي الـ48
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غزة / االستقالل:
قالت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، إن ذكرى 
نكسة حزيران، تأتي هذا العام في ظل ظروف ومعادالت 
وتوازنات رع���ب مختلفة فرضته���ا المقاومة في معركة 

»سيف القدس«.
وأكدت الحركة في بيان لها، يوم أمس، بمناسبة الذكرى 
ال�54 الحتالل القدس في الخامس من حزيران عام 1967، 
أن الظ���روف التي تزامنت مع تل���ك النكبة لن تتكرر، وأن 
»من يراهن على استس���الم الش���عب الفلسطيني تحت 

التهديدات الصهيونية واهم كل الوهم«.
وقالت: »تأتي الذكرى هذا العام، في ظل ظروف ومعادالت 
مختلفة، وتوازنات ردع فرضتها المقاومة الفلس���طينية، 
ل���م تكن في حس���بان االحتالل على مدار خمس���ة عقود 
ونص���ف العقد، وتجلى ذلك في معركة س���يف القدس، 
الت���ي أبدعت خاللها المقاومة الفلس���طينية في كس���ر 
عنجهي���ة المحتل، وكبدته خس���ارة عجزت عنها جيوش 

دول منظمة«.
وذكرت الجهاد أن »الظروف التي تزامنت مع نكبة حزيران 
من العجز العربي لن تتكرر، فالفلس���طينيون لديهم قوة 
وإرادة منقطعة النظير، واعتمادهم على الله أوال ثم على 
أنفسهم وعلى مساندة الش���عوب لهم، تعطيهم القوة 

والعزيمة لالس���تمرار ومواصلة السير على طريق التحرير 
حتى كنس االحتالل عن كل شبر من فلسطين«.

وأكدت الحركة أن »معركة س���يف الق���دس وما رافقها 
م���ن مواقف حاس���مة للمقاومة، أرس���لت للعدو رس���الة 
واضحة كوضوح الش���مس ف���ي رابعة النه���ار، بأننا لن 
نس���مح بتهجير المقدسيين وال بالسيطرة على األقصى 
واالعت���داء عل���ى المصلين، وأن الش���عب الفلس���طيني 
ومقاومت���ه جاه���زون ألي تضحية في س���بيل قطع اليد 

الصهيونية التي تمتد على القدس وأهلها«.
وش���ددت عل���ى أن »م���ن يراهن على س���قوط الش���عب 
الفلسطيني، واستسالمه تحت تهديدات العدو، وتحت 
ضغوط التلويح بالحصار، واه���م كل الوهم، فالذي وضع 
روح���ه على كفه وهو موقن بعدال���ة قضيته، ال يمكن أن 

يرفع الراية البيضاء، مهما كانت صعوبة المرحلة«.
ودعت الجهاد اإلس���المي الشعوب العربية، إلى أن تبقى 
شريكا وس���ندا للشعب الفلس���طيني حتى يحقق آماله 
في التحرير والعودة، مطالبة الدول العربية واإلس���المية 
برفض التطبيع مع االحتالل وإنهاء كل أش���كال العالقة 
مع���ه، »ألن ال���ذي يعجز عن حماية نفس���ه م���ن ضربات 
المقاومة الفلس���طينية، حتما س���يكون عاجزا عن حماية 

حلفائه«.

الجهاد: الظروف التي رافقت نكبة حزيران لن تتكرر
غزة/ االستقالل:

السياس����ي  المكتب  أكد عضو 
لحرك����ة الجهاد اإلس����المي في 
عزام  نافذ  الش����يخ  فلس����طين 
أن النكب����ة الثانية »النكس����ة« 
أش����عرت الجمي����ع أن هن����اك 
خلاًل مس����تمًرا وكبيًرا في بنية 

األنظمة العربية.
و اوض����ح عزام ف����ي تصريح له 
ي����وم امس، أن األم����ور تغيرت 
والفلس����طينيين  أن  و  اآلن، 
أصبح����وا أصحاب موقف جديد 
غير كثي����ًرا في معادلة الصراع، 

»إس����رائيل« على  أجب����روا  »الفلس����طينيون  مضيفًا 
إعادة النظر في سياس����اتها تجاههم، فكيف لو أن 
األمة كلها تحركت وتبن����ت البرامج الجادة إلزالة آثار 

النكبتين األولى والثانية!!«.
و دعا الش����يخ عزام االم����ة العربية و االس����المية بأن 

تنهض و تساند الفلسطينيين.
وقال عضو المكتب السياس����ي للجهاد: »الش����عب 
الفلس����طيني يقوم بواجبه ويقف بق����وة وثبات في 
وجه االحتالل وهو ما حد من انتشاره وسيطرته على 

المنطقة, وهذا يؤسس للنصر والتحرير«.
و لفت الى أن هناك مح����اوالت محمومة بذلت طوال 

العق����ود الماضي����ة لتصفي����ة 
الفلس����طينية  القضي����ة 
فش����لت،  لكنه����ا  وإنهائه����ا، 
تنك����ر  العال����م  أن  موضح����ًا 
الفلسطيني  الش����عب  لحقوق 
وترك����ه يواجه مصي����ره, وروح 
الفلس����طينيين لم تنكسر ولم 

تخضع.
بأن المس����جد  ع����زام  أك����د  و 
األقصى ال يمكن أن يتحول إلى 
هيكل كما يزعم االحتالل، الفتا 
ال����ى أنه وبعد معركة »س����يف 
الق����دس« الرس����الة وضحت أن 

القدس جوهر الصراع.
و وجه عزام الش����كر الى ش����عوب األمة وأحرار العالم 
الذين علت أصواتهم اسناًدا للفلسطينيين، مؤكدا 
انه ال يج����ب أن تقف جهودهم هنا بل يجب العمل 
على وفق برامج محدد وانه����اض كافة تيارات األمة 

والتعبئة، حتى على مستوى الحكومات.
و تط����رق عض����و المكتب السياس����ي للجه����اد للقاء 
س����فير االمارات بحاخام »اس����رائيلي« قائال: »شعرنا 
بألم عندما رأينا س����فير دولة عربية وهو يأخذ البركة 
من كاه����ن صهيوني، وعلى ال����دول التي طبعت مع 

إسرائيل أن تعيد النظر قبل فوات الوقت«.

الشيخ عزام: نكبة حزيران أظهرت حجم الخلل في بنية األنظمة العربية

وص���ادف يوم أمس الخام���س من يونيو، 
الذكرى ال�54 ل��«النكس���ة«، والتي أسفرت 
عن اس���تكمال )إس���رائيل( احتالل بقية 
األراضي الفلس���طينية، بما فيها القدس، 
والجوالن من سوريا، وسيناء من مصر، بعد 
حرب دارت بين )إسرائيل( وكل من مصر 
وس���وريا واألردن عام 1967، وأطلق عليها 

كذلك »حرب األيام الستة«.
الفلسطينيون على إحياء  ودأب الالجئون 
ذك���رى ضياع الجزء الش���رقي من القدس 
ال���ذي يحتضن البل���دة القديمة بما فيها 
المس���جد األقص���ى وكنيس���ة القيام���ة، 
وهجرت مئات اآلالف من الفلس���طينيين 
في الموجة الثانية من احتاللها لفلسطين 

الذي بدأ عام 1948.
ويوضح س���عدي ل� »االستقالل« عن األيام 
الجميلة التي عاش���ها ج���ده بالقرب من 
المسجد األقصى، والمسافة القصيرة التي 
كان يقطعها مش���يا على األقدام للصالة 
فيه، والتس���وق من أحياء البلدة القديمة، 
وزيارته لكنيسة القيامة، والتجول باألحياء 
القريبة بكل راحة وسهولة، مشددا أنه من 
أجل تل���ك الذكريات الجميلة التي أورثها 
إياه جده، س���يبقى على العهد يدافع عن 
أرضه المحتلة ومنزل جده حتى يستعيده 

من جديد. 
ويبين أنه في ذكرى النكس���ة من كل عام 

تش���تعل الني���ران في قلب���ه حين يعود 
بش���ريط الذاكرة وحديث جده عن منزله 
ذي اإلطالل���ة الممي���زة، إذ كان���ت تفتح 
نوافذه وبابه الخارجي على ساحة المسجد 
األقصى، باالضافة إل���ى الصالة فيه دون 
الحاجة لطلب تصريح أو استئذان من أحد. 

وأش���ار إلى أنه س���يورث تلك الذكريات 
ألبنائه من بعده، ليبقوا متشبثين بحقهم 

المسلوب حتى استعادته.
جمرد تاريخ

ومن مدينة رام الله ش����مال فلسطين إلى 
جنوبه����ا حي����ث قطاع غ����زة، يؤكد محمد 

النجار عن تمس����كه بكل ش����بر من وطنه 
المغتصب فلسطين حتى دحر االحتالل 
اإلسرائيلي عنه، مشيرا إلى أنه » ال يضيع 

حق ورائه مطالب«. 
أن  ل�«االس����تقالل«  النج����ار  وأوض����ح 
القدس المحتلة ال ش����رقية وال غربية، 

هي مكان اسالمي عربي واحد، مشددا 
االس����رائيلية  التقس����يمات  كافة  أن 
الم����دن  وكاف����ة  المحتل����ة  للق����دس 
الفلسطينية ستس����قط  مهما » طال 

الزمن أم قصر« . 
وأش����ار إلى أمنياته بالصالة بالمسجد 
األقصى والتجول بباحاته دون الحاجة 
لتصاري����ح ودون الحاجة الن يكبر في 
العم����ر كأحد الش����روط التي يضعها 
االحت����الل للصالة فيه، متس����ائال بأي 
حق نحرم من زي����ارة القدس والصالة 
في المس����جد األقصى والتنقل بحرية 

بمدن الضفة ؟. 
ولفت إلى أن الفلسطيني ليس بحاجة 
لذك����رى النكبة أو النكس����ة ليعلم بأن 
وطن����ه محت����ل ومغتصب، ب����ل تلك 
التواريخ تخلد من أجل الدول العربية 
والغربية ليتذكروا جميعا وجود شعب 
يخضع تحت  احتالل سلب منه منزله 
ويسفك  ويقتل  ومقدس����اته،  وأرضه 

دمه وهم في سبات عميق.
وأش���ار إلى أن الفلسطينيين وحدهم 
س���يبقون يدافع���ون ع���ن وطنه���م 
باس���تماته لعقيدة وقناعات راس���خة 
في أذهانهم، بأن الكبار قبل أن يموتوا 
يورثون ح���ب األرض لصغارهم الذين 

لم ولن ينسوا ذلك طيلة حياتهم .

في الذكرى الـ 54 للنكسة

الفلسطينيون .. شوق إلى القدس وتشبث بالحق
غزة/ �سماح املبحوح:

تت�سبث ذك��رى النك�سة بفكر الثالثيني حممد 
�سع��دي م��ن مدين��ة رام اهلل، بع��د اأن روى ل��ه 
ج��ده ف�سوله��ا بع��د اأن مت طرده��م حينه��ا من 
مدينتهم القد���س املحتلة لي�ستق��روا بعد اأيام 

م��ن تهجريهم ق�سرا مبدين��ة تبعد عن م�سقط 
راأ�سهم حوايل 20 كم.

الهج��وم  اال�سرائيل��ي الدموي ال��ذي نتج عنه 
تهج��ري الع�سرات م��ن مدينة القد���س املحتلة، 
فل�سط��ن  داخ��ل  خمتلف��ة  مل��دن  وترحيله��م 

وخارجها ، ترك اآثارًا �سيئة يف ذاكرة » �سعدي« 
بع��د اأن كان يحدثه ج��ده عن الليايل ال�سعبة 
التي عا�سوها خالل اأيام احلرب ال�ستة، و التي 
اأ�سف��رت ع��ن قت��ل وت�سري��د االآالف و �سرق��ة 

اأرا�سيهم ومنازلهم .
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العط���اء، فعلى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 
الحصول على كراس���ة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير 

مستردة لكل مناقصة.
2. أخر موع���د لقبول العروض بالظ���رف المختوم يوم األربع���اء الموافق 
2021/06/09 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

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

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

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

سند خصم من المبنع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة .
رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .7
www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

اسم العطاءم

توريد فحوصات مخبرية لشهادات 
خلو أمراض طلبة الثانوية العامة

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

 11:00
صباحًا

2021/37 1

دولة فل�سطني
الإدارة العامة لل�ازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
 تعلن وزارة المالية / لجنة العط��اءات المرك��زية عن طرح عطاءات حكومية 
مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الراغبين المش���اركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة 
العام���ة للوازم العامة � المبنى الجديد غ���رب 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 غ�زة 
يوم االثنين الموافق 2021/06/14 في تمام الس���اعة الحادية عشرة 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. يج���ب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي من البن���ك 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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / رافت حيدر درويش ابو الخير  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )955741103( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

�إعالن فقد �شيك
أعلن انا  ش���عبان محمد سعيد النعسان من س���كان غزة وأحمل هوية 
رق���م )907955355( ع���ن فقد الش���يك وال���ذي يحمل الرق���م التالي 
)220000055( وقيمته )$6320 ( مس���تحق االداء بتاريخ 2020/2/25  
صادر من بنك فلسطين غزة الفرع الرئيسي من حساب السيد / يوسف 
ربحي محمد الغمري ،  فأرجو ممن يجده ٔان يس���لمه ألقرب مركز شرطة . 

وله جزيل الشكر  والتقدير .

 رام الله  االستقالل:
قال المتحدث باس���م هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين حس���ن عبد ربه، إن حملة 
االعتقاالت بحق أبناء شعبنا في األراضي المحتلة عام ال�48 ما زالت مستمرة، وتم 
تقديم أكثر من 185 الئحة اتهام بحقهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكم، مبينا أن 

20% من المعتقلين هم من األطفال.
وأضاف عبد ربه في تصريح له، أن الهيئة ستعقد اجتماعا خالل اليومين المقبلين 
مع اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر للتباحث في أوضاع األس���رى المرضى، وفي 

قضية استئناف الزيارات العائلية لألسرى المتوقفة منذ أذار العام الماضي.

»هيئة األسرى«: حملة 
االعتقاالت بحق أبناء شعبنا في 

أراضي الـ48 ما زالت مستمرة

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األس����رى والمحررين، بأن عدد 
حاالت االعتقال في صفوف الفلس����طينيين منذ 
الخامس م����ن حزيران ع����ام 1967 بلغ نحو مليون 
حالة اعتقال، بينها أكثر من 17 ألف حالة اعتقال 
من الفتيات والنس����اء واألمهات، وما يزيد على 50 

ألفا من األطفال.
وأوضح����ت الهيئة، ف����ي بيان، صدر ي����وم أمس، 
لمناس����بة مرور 54 عاما على جرح فلسطين النازف 
)النكس����ة(، أن جميع من مّروا بتجربة االعتقال من 
الفلس����طينيين، كانوا قد تعرضوا إلى ش����كل من 
أش����كال التعذيب الجس����دي أو النفسي واإليذاء 

المعنوي والمعاملة القاسية.
وفيما يتعلق بسياسة االعتقال اإلداري، أوضحت 
الهيئ����ة، أن عدد ق����رارات االعتق����ال االداري منذ 
العام1967 تقدر بأكثر من )54.000( قرارا، ما بين 

قرار جديد وتجديد لالعتقال االداري.
كما بينت أنه منذ الخامس من حزيران 1967 ارتقى 
نحو )226( أس����يرا شهداء في س����جون االحتالل، 
منهم )73( استش����هدوا نتيجة التعذيب، و)71( 
بس����بب االهم����ال الطب����ي، و)75( نتيج����ة القتل 
العمد بعد االعتق����ال، و)7( آخرين بعد اصابتهم 
برصاصات قاتلة، وهم داخل الس����جون، باإلضافة 
الى مئات آخرين توفوا بعد اإلفراج عنهم بفترات 
قصيرة متأثرين بأمراض جراء  التعذيب، واالهمال 

الطبي، وسوء المعاملة.

وأوضحت أن الكثيرين من األسرى والمحررين كان 
الس����جن سببا رئيسيا في التس����بب لهم بإعاقات 
جس����دية ونفسية أو حسية )س����معية وبصرية(، 

ومنهم من ال تزال آثارها حاضرة في حياته.
 وأكدت ان االحتالل االسرائيلي اعتمد االعتقاالت 
سياس����ة ثابت����ة من����ذ احتالل����ه لباق����ي األراضي 
الفلس����طينية ف����ي الخامس م����ن حزي����ران عام 
1967، وغدت سلوكا دائما، وظاهرة يومية، وجزءا 
أساسيا من حياة الفلس����طينيين الذين عانوا وما 

زالوا يعانون االعتقاالت وعواقبها.
وفي الس����ياق، طالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر 

المجتم����ع الدول����ي الخروج عن صمت����ه، والتحرك 
الفوري لوضح حد لجريمة االعتقاالت المس����تمرة 
بحق أبناء الش����عب الفلسطيني، منذ ما يقارب 54 

عامًا.
وأض����اف أبو بكر »كفى له����ذا الصمت الذي ندفع 
ثمنه كل يوم من أعمار ش����بابنا وشاباتنا وأطفالنا 
ومناضلينا، وكفى لهذا االحتالل الذي يدوس كل 
يوم االتفاقيات والمواثي����ق الدولية، التي وجدت 
لصون كرامة اإلنسان، وحماية حقوقه، ولكي يحيا 
بحرية وكرامة، وكفى لهذا الظلم الدولي لش����عب 

يدفع فاتورة ظلمه واحتالله من دمائه وأعماره«.

مليون حالة اعتقال بينها أكثر من 50 ألف طفل منذ نكسة عام 67

موسكو/ االستقالل:
ق���ال الرئيس الروس���ي فالديمير بوتي���ن، إنه يجب حل الصراع الفلس���طيني 
اإلس���رائيلي مع األخذ في االعتب���ار المنظور التاريخي، وم���ن المهم النظر إلى 

المستقبل، وعدم االسترشاد باالعتبارات االنتهازية اللحظية.
وعقد بوتين، اجتماعا على هامش أعمال منتدى س���ان بطرس���بورغ االقتصادي 

الدولي مع رؤساء وكاالت األنباء الدولية.
وقال بوتين، متحدثا عن آفاق المستقبل، »من المهم للغاية النظر إلى المستقبل، 
ومن المهم للغاية عدم االسترشاد باالعتبارات االنتهازية السياسية اللحظية، 

ولكن النظر في تهيئة الظروف لتسوية مستقرة من منظور تاريخي طويل«.
وأضاف بوتين »نتمنى بش���دة أن يتم حل القضاي���ا ذات الطبيعة الجوهرية، 
أي إقامة دولتين، أعني، بما في ذلك دولة فلس���طينية، على أس���اس المصالح 

المشتركة للشعوب التي تعيش في هذه المنطقة«.
وأكد في الوقت نفس���ه »على إستعداد روس���يا مع جميع المشاركين في هذه 
العملي���ة للعمل بنش���اط وتقديم مس���اهمتها الممكنة في تس���وية الصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي«.
وأش���ار بوتين، إلى أن االتحاد الروسي يش���ارك في عمليات الشرق األوسط منذ 
عقود عديدة. وأضاف أن روس���يا تتمتع بعالقات جيدة جدا مع إسرائيل، لكنها 
تتمت���ع أيضا بعالقات ودي���ة تقليدية مع العالم العربي وخاصة مع الش���عب 

الفلسطيني.

بوتين: يجب حل الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي 

بدون حجج مؤقتة

االستقالل/ وكاالت:
أكد االتحاد البرلماني العربي أهمي���ة التضامن العربي وتفعيل 
العمل العربي المش���ترك، لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق 
وتحريره من تحت يد االحتالل، وكش���ف الممارس���ات العنصرية 

التي يقوم بها.
وناش���د االتحاد في بيان صدر عنه، يوم أمس، في ذكرى النكسة، 

جميع الدوَل والشعوَب وأحرار العالم، في مشارق األرض ومغاربها، 
بالتحرَك الجاد والفعلي لنصرة الحق، ودعم الشعب الفلسطيني 
ف���ي مواجهة هذه االنتهاكات اإلس���رائيلية للقرارات والمواثيق 
والقوانين الدولية، لتحقيق الّسالم على أرِض الواقع ولجميع البشر 

الباحثين حقيقًة عنه والمتطلعين اليه.
وأكد ضرورة التمس���ك بخيار »حل الدولتين«، لكونه سبيال وحيدا 

إلنهاء الصراع العربي-اإلسرائيلي، وبابا للخروج من دوامة العنف 
والقتل والتعّص���ب، تلك الدوامة التي ُينذر اتس���اعها بعواقب 
وتبع���ات وخيمة على كامل منطقة الش���رق األوس���ط، فضال عن 
انتشار ش���ريعة الغاب وتهديد األمن والسلم الدوليين، وزعزعة 

ثقة الشعوب بفاعلية مبادئ القانون الدولي وبحقوق اإلنسان.
وأعرب البرلماني العربي عن تضامنه الراسخ ودعمه الكامل لقضية 

فلس���طين العروبة واإلنسان والتاريخ، وش���عبها الشقيق، الذي 
جعل من إرادة الحياة والبقاء س���ياجا منيعا لصموده على األرض، 
وال���ذي ُيصُر على أنه ال مس���اومة وال بديل عن حقوقه في العودة 
والحرية واالس���تقالل وتقرير مصيره، وإقامة دولته المس���تقلة 
كاملة الس���يادة وعاصمتها القدس، وبالنضاِل والصبر وبعزيمة 

الصادقين تتحقق اآلمال الكبار.

االتحاد البرلماني العربي يؤكد أهمية التضامن العربي لحماية الشعب الفلسطيني
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/14880

الى المنفذ ضده / محسن مصباح سعيد اإلفرنجي
طبق���ا للحك���م الصادر ضدك ع���ن محكمة صلح غزة ف���ي القضية رقم 
2017/1059 والصادر بتاريخ 2019/9/29 حقوق عمالية والصادر لصالح 
المدعي / عبد الله محمود عبد الله النش���ار والقاضي بالزام المدعى عليه 
/ شركة الس���واني للتجارة العامة مساهمة خصوصية ويمثلها السيد 
/ اي���اد عم���ران صال���ح االفرنجي بصفت���ه رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
الس���واني بدفع مبلغ وقدره 10400 دوالر )عشرة أالف وأربعمائة دوالر 
أمريكي فقط ال غير( للمدعي )طالب التنفيذ( مع الزامك بدفع الرس���وم 
والمصاريف القضائية ومائة ش���يكل أتع���اب محاماة لذلك عليك دفع 
قيم���ة الحكم مبلغ وق���دره 10400 دوال أمريكي لصال���ح طالب التنفيذ 

باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية .
لذلك علي���ك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحضر خ���ال المدة المذكورة فانك تعد ممتنع���ا عن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

رام الله/ االستقال:
ش���هد األس���بوع الماض���ي ان���دالع مواجهات مع 
االحتال في 62 نقط���ة بالضفة والقدس، تخللها 
عملي���ات إطاق نار بطولية وإلق���اء زجاجات حارقة 
وأكواع متفجرة، واستش���هد خالها أس���ير محرر 

متأثر بإصابته قبل نحو أسبوعين.
فف���ي يوم الجمعة الماضي، ت���م إحصاء 13 نقطة 
مواجهة، وش���هد عملي���ة إطاق ن���ار على مدخل 
مس���توطنة كري���ات أربع ف���ي الخلي���ل، واندلعت 
مواجهات في كل من الش���يخ جراح وسلوان، خال 
قمع مارثون القدس وهدم خيمة التضامن في بلدة 

سلوان في القدس المحتلة.
 واندلعت مواجهات في باب العامود وقرية رافات 
بالقدس، وباب الزاوية في البلدة القديمة بالخليل، 
وجبل صبيح ببلدة بيت���ا وبيت دجن بنابلس، وفي 
بل���دة نعلي���ن ودير نظام ب���رام الل���ه، وكفر قدوم 

والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.
وي���وم الخميس ت���م إحص���اء 7 نق���اط مواجهة، 
اندلعت في س���لوان بالقدس المحتلة، وحارة جابر 
ومفرق زي���ف بالخليل، ومخيم عاي���دة ببيت لحم، 

ومدينتي طولكم وأريحا.
وي���وم األربع���اء ت���م رص���د 13 نق���اط مواجهة، 
واستشهد األس���ير المحرر والجريح السابق فادي 
صادق وش���حة )٣٤ عامًا( من بل���دة بيرزيت متأثًرا 
بجراح���ه التي أصيب بها ف���ي مواجهات المدخل 
الش���مالي لمدينة البيرة »حاجز بي���ت إيل« بتاريخ 
5/15، كما نفذت عملية إطاق نار على مس���توطنة 
ألون موريه في نابلس، وإلقاء زجاجات حارقة خال 
مواجهات كفل حارث بسلفيت وحاجز مكابيم برام 

الله.
واندلع���ت مواجهات مع قوات االحتال في مدينة 
القدس، ومخيم العروب ومس���توطنة بيت حجاي 
بالخليل، ودير أبو مش���عل برام الله، وحوسان ببيت 
لحم، وبيتا وعزموط وس���الم ودي���ر الحطب واللبن 

الشرقية ومستوطنة ألون موريه بنابلس.
وش���هد يوم الثاثاء الماض���ي 10 نقاط مواجهة، 
وأطل���ق خاله���ا زجاج���ات حارقة خ���ال مواجها 
مس���توطنة بي���ت حجاي ف���ي الخلي���ل، واندلعت 
مواجهات أخرى في الشيخ جراح ومخيم شعاط في 
القدس المحتلة وضواحيها، ومخيم العروب وبيت 

عينون ومستوطنة بيت حجاي في الخليل، وتقوع 
في بيت لحم، وبيتا في نابلس، والفندق بقلقيلية، 
ويعبد في جنين، ومدينة طوباس، وأصيب خالها 

3 مواطنين بإصابات مختلفة.
 ويوم االثني���ن، رصد 6 نقاط مواجه���ة، اندلعت 
في كل م���ن س���لوان والطور وحزمة ف���ي القدس 
وضواحيها، ومخيم العروب ومس���توطنة نجهوت 

في الخليل.
وش���هد األحد الماض���ي، 7 نقاط مواجه���ة، وإلقاء 
زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في مخيم العروب 
بالخليل، واندالع مواجهات بس���لوان في القدس، 
وبيت أمر في الخلي���ل، والمغير ودير جرير في رام 

الله، وخربة طانا في نابلس.
ويوم الس���بت الماضي، اندلع���ت مواجهات في 6 
نقاط، أصي���ب خالها 3 مواطني���ن، وألقي خالها 
زجاج���ات حارقة ف���ي بل���دة بيتا جن���وب نابلس، 
واندلع���ت مواجهات مع ق���وات االحتال في حي 
الش���يخ جراح في القدس، ونعلين برام الله، وعرب 
الرشايدة ببيت لحم، وكفر قدوم والحاجز الشمالي 

لمدينة قلقيلية.

غزة / االستقال:
ح���ذرت حركة المقاومة اإلس���امية )حم���اس(، يوم 
أمس، االحتال من الس���ماح بمرور »مس���يرة األعام« 

عبر باب العامود، بمدينة القدس المحتلة.
وق���ال المتحدث باس���م الحركة ع���ن مدينة القدس 
محمد حمادة، في تصريح له: »نحذر في حركة حماس 
من مغب���ة الحماق���ة الجديدة التي ين���وي االحتال 
تنفيذها في القدس، وذلك بالس���ماح من جديد لما 

ُتسمى »مسيرة األعام« بالمرور عبر باب العامود«.
وأضاف »نحذر االحتال من استخدام القدس وسيلة 
للهروب من أزماته الداخلية وفشله في حل مشكاته 

السياسية«.
وأوضح حمادة أن »خطوة االحتال هذه تأتي لهدف 
ترميم صورته التي تمرغت بالتراب يوم أن نس���فت 
مقاومة شعبنا الباسلة في الضفة والقدس والداخل 

وف���ي مقدمته���ا صواري���خ المقاومة من غ���زة العزة 
والبطول���ة عليهم كبرهم، وأدخلته���م الماجئ بعد 
أن كانوا يخططون لتدنيس المسجد األقصى يومها 

بآالف من مستوطنيهم«.
ودع���ا المتحدث باس���م حماس »أهلن���ا في القدس 
والداخ���ل المحتل أن يهّب���وا زراف���ات ووحدانًا نحو 
المس���جد األقصى، يوم الخمي���س المقبل والمرابطة 
ف���ي المس���جد األقصى وحول���ه لحمايت���ه من خبث 

الصهاينة ومخططاتهم«.
كما دعت حماس »أهلن���ا في الضفة أن يصّعدوا من 
مواجهة االحتال، وليعل���م المحتل أن معركة الذود 
عن القدس واألقصى ل���م تتوقف، وأن كل واحد من 

شعبنا هو سيف للقدس يحميها«.
ودعت جمعيات اس���تيطانية ويمينّية إس���رائيلّية، 
إلى تنظيم »مس���يرة األعام« االستفزازية من جديد 

ف���ي مدينة القدس المحتلة ي���وم الخميس المقبل، 
األمر الذي ُينذر بانفجار جديد لألوضاع في الش���ارع 
الفلس���طيني، وزيادة التوتر واالحتقان في المدينة 

المقدسة.
وبحسب صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، فإن 
التظاهرة- التي تنتظر موافقة ش���رطة االحتال على 
إقامتها- ستمر من باب العامود، والساهرة واألسباط 
في البلدة القديمة، ومحيط المسجد األقصى المبارك 

وأبوابه، وصواًل إلى ساحة البراق.
وكان م���ن المق���ّرر أن تجرى المس���يرة في العاش���ر 
م���ن أيار/ ماي���و الماضي، فيما يس���مى يوم »توحيد 
القدس«، أي ذكرى احتال الشطر الشرقي منها، قبل 
أن ُيعّدل مس���ارها نتيجة لضغوط ش���عبية ودولية، 
لتلغى الحًق���ا مع إطاق كتائب القس���ام 4 صواريخ 

على مدينة القدس، في يوم المسيرة.

شهيد برصاص االحتالل و62 نقطة مواجهة بالضفة والقدس خالل أسبوع

حماس تحذر االحتالل من السماح لـ »مسيرة األعالم« بالمرور بباب العامود

غزة/ االستقال:
أك���د القيادي في االع���ام الحربي التابع لس���رايا القدس أبو 
ان���س، أن »توق���ف صوت الصواري���خ والمداف���ع والبارود لن 
يوقف مس���يرة الجهاد والمقاومة وسيستمر دربها الشاق«، 
مشيرًا إلى أن »القدس كانت في قلب معركة سيف القدس، 
التي خضناها بكل جرأة وق���درة تعبيرًا حقيقيًا عن انتمائنا 
في س���رايا القدس وفصائل المقاومة للقدس والمقدسيين، 

وصونًا ألمانة تركها الله بين أيدينا«.
وق���ال القيادي أبو انس، خال حفل تأبين ش���هداء س���رايا 
القدس بالمنطقة الوسطى، إن »شعبنا المجاهد خال معركة 
سيف القدس استطاع أن يضع كيان العدو في مأزٍق وجودٍي 
وتاريخي لم يس���بق ل���ه مثيل«، الفتًا إلى أن »ش���عبنا وقف 
أمام جنون العدو المثخن بضرب���ات المقاومة، وأثبت مجددًا 
أن���ه األوفى لمقاومة أبلت باًء حس���نًا في عدو بدى عاجزًا عن 

المواجهة الحقيقة«.
وأض���اف: »عهدنا المتجدد لش���عبنا المجاهد بأن نبقى خير 
س���نٍد وخير معين على درب الشهداء القادة نبيل الشريحي 
واالخ���وة عرف���ات ومحمد أبو مرش���د وأيمن فايد ويوس���ف 
السميري وحس���ن أبو حسنين ومحمد الس���عافين والقافلة 

الطويلة الممتدة«.
وشدد على أن »سرايا القدس ومعها فصائل المقاومة قامت 
ضمن معركة سيف القدس بهزيمة نتنياهو وقيادة جيشه 
المه���زوم«، مؤكدًا أنها »ألحقت بق���ادة االحتال وجبهتهم 
الداخلية الهش���ة خس���ارًة نكراء وإذالاًل يوميًا طوال معركة 

سيف القدس«.
وأش���ار القيادي في االعام الحربي، إلى أن »الس���رايا ودعت 
خال هذه المعركة ش���هداء أفذاذًا ساروا على طريق القدس 
من الش���هداء القادة والمجاهدين وعلى رأسهم قائد سرايا 
القدس في ش���مال غزة حس���ام أبو هربيد ومسؤول الوحدة 
الصاروخية في المنطقة الش���مالية بس���رايا القدس س���امح 

المملوك وأبطال لواء الوس���طى الش���هداء أحمد عمار، وحمزة 
الهور ومحمد ش���اهين وأحمد الطاع ومحمد القرعة وكذلك 
فارس حركة الجهاد اإلسامي الشهيد البطل عبد الله أشرف 

جودة«.
وأكد على أن »سرايا القدس ومعها فصائل المقاومة جعلت 
تل أبيب أقرب م���كان إلى قطاع غزة عبر صليات صواريخهم 

الت���ي دكت بقرتهم المقدس���ة وجعلتها خاوي���ة إال من نار 
ودم���ار صواريخنا التي ألهب���ت حولون وهرتس���يليا ومركز 

الكيان الصهيوني الهش«.
وأوضح القيادي في االعام الحربي التابع لس���رايا القدس أبو 
ان���س، إلي أنن���ا »ندين بكل الفضل لله عز وجل وللش���هداء 
المجاهدين الذين ارتقوا في ه���ذه المعركة وهم يدافعون 
عند قدس األقداس وكذلك نكن كل العرفان والوفاء لعوائل 
الش���هداء الذي قدموا فلذات أكباده���م على طريق القدس 

وحرية كل فلسطين«.
ولفت إلى أن »س���رايا القدس استطاعت أن تلقن العدو درسًا 
لن ينس���اه وس���يظل كابوس���ًا يؤرقه ليل نهار«، مؤكدًا أننا 
»قدمنا بعزمنا وجرأتنا للعالم أجمع رسالة قدرة تدلل على أن 
الكيان الصهيوني نمر من ورق يمكن هزيمته واإلطاحة به«.

وقال القيادي أبو انس: »المقاومة في معركة س���يف القدس 
اس���تخدمت ما مكنها به الوقت من س���اح أثن���اء المعركة« 
مؤكدًا على أن »القوة الصاروخية في معركة س���يف القدس 
هي بعُض بأسنا وما في جعبتنا سيرى العدو وقادته صنيعه 
في قادم المعارك إن ش���اء الله ولن يكون إال ما يس���ر شعبنا 

وجمهور المقاومة ويسوء وجوه الصهاينة الغاصبين«.
و أكد القيادي أبو أنس، على أن »المعادلة التي أرساها األمين 
العام لحركة الجهاد اإلس���امي القائد زياد النخالة أبو طارق 
وه���ي أن أي عملية اغتيال، ينفذه���ا االحتال بحق مقاتلي 
وقادة المقاومة في أي مكان، وفي أي زمان، سيتم الرد عليها 

في نفس الوق�ت، بقصف مدينة تل أبيب قواًل واحدًا«.

قيادي في سرايا القدس: »تل أبيب« أصبحت أقرب مكان إلى غزة بسبب صواريخنا المباركة

القدس المحتلة/ االستقال:
ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية أن منظمات اسرائيلية يمينية 
متطرفة تس���عى إلجراء مس���يرة أعام جديدة في ارج���اء البلدة القديمة من 
القدس وذلك بعد ش���هر من إحباط إجراء المس���يرة بعد استهداف القدس 

برشقة صاروخية من القطاع.
وبين���ت الصحيفة أن منظمي المس���يرة يس���عون ألن يتم إجراء المس���يرة 
الخميس القادم على أن تمر من باب العامود وتسير في أزقة البلدة القديمة.

ف���ي حين لم تمنح الش���رطة اإلس���رائيلية موافقتها حت���ى األن على إجراء 
المسيرة وفقًا لما أوردته الصحيفة.

ودأبت المنظمات اليهودية المتطرفة على إجراء المس���يرة في ذكرى احتال 
القدس، حيث تفرقت المس���يرة في العاشر من شهر أيار الماضي في أعقاب 
انط���اق صفارات االنذار وس���قوط صواريخ أطلقت من قط���اع غزة كانت في 

مقدمة جولة جديدة من المواجهة مع االحتال.

منظمات يمينية متطرفة تخطط 
لمسيرة أعالم جديدة في القدس
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أعلن أنا المواطن / رانية فتحي خضر ابوعمر  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )901647339( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / الهام موس���ى مصب���اح غزال  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم )804010270   ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / رامز عمر رمضان ابو عواد  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )901636589( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / جهاد احم���د ربيع خضر  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )400077202( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  عائد عب���د المجيد حماد ابو لحية  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )420263113( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  رمزي كرم الياس مقداس عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )903614428( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / ماجده هاش���م جالل بربخ  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )900318650( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /عيد جهاد كموس عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم )408090108( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / إفتخار أحمد رش���اد فياض  عن 
فقد هويتي وتحمل الرق���م )401247416  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن / تهاني زكريا محمد الفالوجي  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )900598194( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / جمال محمدرفيق محمد الش���ريف 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )962075040( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / منى فتحى عوده اب���و عمره  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )800698797( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله/ االستقالل:
أكد نادي األس����ير، إنه من المقرر ان تفرج سلطات 
االحتالل االسرائيلي اليوم االحد، عن أقدم األسرى 
األردنيين في س����جون االحتالل وهو األس����ير عبد 
الله نوح أبو جاب����ر )44 عاًما( من مخيم البقعة في 
األردن، بعد أن أمضى في سجون االحتالل 20 عاًما 

ونصف.

وأوضح الن����ادي في بيان له، أن عائلة االس����ير أبو 
جابر تمكنت خالل سنوات أسره من زيارته مرتين 
فقط، كما أّنه فقد والدته، ووالده، وشقيقته خالل 
هذه الس����نوات، وُحرم من وداعهم كما المئات من 
األس����رى في س����جون االحتالل الذين فقدوا أحبة 

لهم.
وخالل سنوات أسره الطويلة، خاض عدة إضرابات 

عن الطعام، وكان أبرزها إضراب عن الطعام خاضه 
ف����ي أواخر ع����ام 2015، وبداية ع����ام 2016، حيث 
استمر إضرابه ألكثر من 70 يوًما، للمطالبة باإلفراج 

عنه وعودته إلى عائلته في األردن.
األس����ير أبو جابر هو واح����د من بين )22( أس����يًرا 
أردنًيا تعتقلهم سلطات االحتالل اإلسرائيلي في 

سجونها.

رام الله/ االستقالل:
ش����هدت عمليات هدم المنازل الفلسطينية في 
الضفة الغربي����ة والقدس المحتلتي����ن انخفاًضا 
ملحوًظ����ا عق����ب معركة »س����يف الق����دس« التي 

خاضتها المقاومة في غزة الشهر الماضي.
ورصد تقرير نشره مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الش����ؤون اإلنسانية أوتش����ا، تراجعًا كبيرًا طرأ في 
عملي����ات اله����دم والمصادرة في الضف����ة مقارنة 
باألسابيع التي سبقتها قبل معركة سيف القدس.

وخ����الل ش����هر مايو نف����ذت قوات االحت����الل )4( 
عمليات هدم شملت بركسا ومغسلة ومنزال ومزرعة 

ف����ي بيت لح����م، وتفكيك )4( خيام ف����ي الخليل، 
وه����دم أجزاء م����ن منزل قيد اإلنش����اء في نابلس، 
مقارنة بتدمير أكثر من 270 منشأة في ذات الفترة 

من العام الماضي.
ووثق����ت تقارير فلس����طينية )22( إخطارا بالهدم 
واستيالء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في 

رام الله، والخليل، ونابلس، وسلفيت.
وحسب أوتش����ا فإن الفترة بين 24 و26 أيار/مايو، 
شهدت مصادرة االحتالل خمسة مباٍن في تجّمعي 
أم الزيتون����ة والبوي����ب ف����ي الخلي����ل بحجة عدم 
الترخيص مما أدى إلى تهجير تس����عة أشخاص، 

من بينهم أربعة أطفال.
وف����ي 24 أيار/مايو، اقلع المس����توطنون محاصيل 
تعود للفلس����طينيين في قرية الريحية )الخليل(، 
وأضرموا النار فيما ال يقل عن 100 ش����جرة زيتون، 
كما ُأتلفوا نحو 70 ش����جرة في س����نجل )رام الله(، 
وس����رقوا أكثر من 100 بالة م����ن القش في بورين 
)نابلس( واستولوا على خزان ماء في كيسان )بيت 

لحم(.
وكانت ذات الفترة من عام 2020 شهدت تضاعف 
االنتهاكات اإلسرائيلية، في الضفة الغربية حيث 

أقامت قوات االحتالل )338( حاجزا.

أوتشا: انخفاض عمليات هدم المنازل في الضفة بعد معركة »سيف القدس«

واشنطن / االستقالل:
أكد وزير الخارجي���ة األمريكي »أنتوني بلينك���ن«، أن الواليات المتحدة 

»ملتزمة بإعادة بناء العالقات مع الشعب الفلسطيني«.
وأض���اف بلينك���ن ف���ي تغري���دة له ي���وم أم���س، أن »اإلس���رائيليين 
والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من األمن والحرية والفرص 

والكرامة«.
وكان بلينك���ن أعل���ن ف���ي مايو/أي���ار الماضي ع���زم بالده إع���ادة فتح 
القنصلية األمريكية العامة في القدس، وهي خطوة تعيد العالقات مع 

الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

الخارجية األمريكية: ملتزمون بإعادة 
بناء عالقاتنا مع الشعب الفلسطيني

بعد 20 عامًا.. االحتالل يفرج عن أقدم أسير اردني

القاهرة/ االستقالل:
دعت جامعة ال���دول العربية، الدول التي لم 
تعترف بعد بدولة فلس���طين، إلى أن تتخذ 
ه���ذه الخطوة، بم���ا ُيعزز من ُأُف���ق تحقيق 
االس���رائيلي  االحت���الل  وإنه���اء  الس���الم، 

المتواصل منذ 54 عاما.
وقال���ت األمان���ة العام���ة لجامع���ة ال���دول 
العربية، في بيان صادر عن قطاع فلس���طين 
واألراض���ي العربية المحتل���ة بالجامعة يوم 
أم���س، لمناس���بة الذكرى 54 للنكس���ة، إن 
الذكرى تأت���ي هذا الع���ام ومدينة القدس 
تتع���ّرض عل���ى مرأى ومس���مع م���ن العالم 
لتنفيذ ُمخططات ومشاريع التطهير العرقي 
والتهجير القسري للعائالت المقدسية في 
حيي الش���يخ جّراح وبطن اله���وى في بلدة 

سلوان إلحالل المستوطنين.

كم���ا تأتي ه���ذه الذكرى ف���ي أعقاب حرب 
تدميرية شّنها جيش االحتالل االسرائيلي 
على قط���اع غزة الُمحاصر لم���ا يزيد على 14 
عام���ا، أّدت الرتق���اء أكثر من 255 ش���هيدا 
غالبيتهم من النساء واألطفال واستهداف 
األبراج السكنية وتدميرها بالكامل بما ُيمّثل 
جريمة حرب وفق���ًا للقانون الدولي والقانون 

الدولي االنساني.
وأكدت أنه رغم م���رور أكثر من 50 عاما على 
النكس���ة، لم تتغير حقيقة أن هذه األراضي 
الفلسطينية والعربية التي استولت عليها 
إس���رائيل منذ عام 1967 ه���ي ُمحتلة وفقا 
للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة 
وفي ُمقدمتها قرارا مجلس األمن 242 و338، 
وقرار 2334، مش���ددة على أن الجرائم التي 
يرتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني 

ال تسقط بالتقادم.
وطالبت، مجلس األمن بتحّمل مس���ؤولياته 
وإنف���اذ قراراته والقي���ام بواجباته في حفظ 
األم���ن والس���لم الدوليين، وإلزام إس���رائيل 
بانهاء االحتالل واالنسحاب الكامل من كافة 
األراضي الفلسطينية والعربية الُمحتلة منذ 
الخامس من حزيران يونيو عام 1967 وتوفير 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودع���ت الُمجتمع الدولي إل���ى الضغط على 
إس���رائيل لالنصياع لإلرادة الدولية، والعمل 
على حماية حل الدولتين باعتباره الس���بيل 
لتحقي���ق األمن والس���الم واالس���تقرار في 
المنطقة عبر تجس���يد الدولة الفلسطينية 
المس���تقلة على خطوط الرابع م���ن حزيران 
عام 1967 وعاصمتها القدس وفقا للقرارات 

الدولية ذات الصلة وُمبادرة السالم العربية.

الجامعة العربية تدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك

رام الله/ االستقالل:
يواصل األسير القائد الش���يخ خضر عدنان واألسير المجاهد الغضنفر 
أب���و عطوان، إضرابهما المفت���وح عن الطعام احتجاج���ًا على اعتقالهما 

التعسفي في سجون االحتالل.
وقالت عائلة األس���ير القائد الش���يخ خضر عدنان يوم أمس: »إن القائد 

خضر يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي«.
وكانت محكمة االحتالل، مددت اعتقاله أمس األول حتى يوم غٍد السابع 
من حزيران/ يونيو، علًما بأن األسير عدنان يقبع في زنازين سجن »مجدو«.

وتعرض األسير عدنان لالعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون 
االحتالل نحو ثماني سنوات معظمها رهن االعتقال اإلدارّي.

بالتزامن مع اضراب الشيخ القائد خضر عدنان يواصل األسير »الغضنفر 
أبو عطوان« من مدينة الخلي���ل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال� 33 

على التوالي.
ووفًقا لمحامي األسير أبو عطوان فإن محكمة االحتالل ترفض طلًبا إللغاء 

اعتقاله اإلداري.
واألس���ير »أبو عطوان« معتقل منذ شهر أكتوبر/ تش���رين األول 2020، 
وأص���در االحتالل بحّقه أم���رّي اعتقال إدارّيين م���دة كل واحد منهما 6 

شهور.
وتعرض االسير أبو عطوان لالعتقال عدة مرات، وذلك من عام 2013، علما 

أنه خاض سابقا إضرابا عن الطعام عام 2019 رفضا العتقاله اإلدارّي.

األسيران »عدنان« و »أبو 
عطوان« يواصالن اضرابهما 

عن الطعام في سجون االحتالل
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انتهت ملحمة س���يف القدس البطولية, واجمع ال���كل أن ما قبل المعركة 
ليس كما بعدها, فما معنى هذه العبارة بمفهوم حركة الجهاد االس���امي 
في فلس���طين؟! حسب تقديرنا, فحركة الجهاد لها متطلبات داخلية فيما 
يخص البيت الداخلي الفلس���طيني واعادة ترتيبه م���ن جديد وفق قواعد 
جدي���دة ورؤية واضحة, واخرى خارجية موجهة للدول العربية واالس���امية 
والمجتم���ع الدولي والعالم اجمع, فمتطلبات حركة الجهاد االس���امي على 
المس���توى الداخلي, تشمل سعى الحركة الن تستثمر نتائج هذه الملحمة 
البطولية بالشروع في خطوات عملية ستحددها في جلسات الحوار المزمع 
اجراؤها في القاه���رة وتصر على تحقيقها ألنها محل اجماع فلس���طيني 

شعبي وفصائلي منها.
اوال: التواف���ق عل���ى برنامج وطن���ي جامع يحك���م العاقة بي���ن الفصائل 
الفلسطينية, يؤكد على الثوابت الفلسطينية, ويشمل حق مقاومة االحتال 
بكل الخيارات الممكنة والمتاحة, وهذا الحق مكفول وال يمكن المس���اومة 
عليه, ويستند الى اولويات الثوابت الفلسطينية التي ال يمكن التنازل عنها 

او تحييدها.    
ثانيا: اعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية وفق محددات يتم التوافق 
عليها فلس���طينيا, وضرورة انخراط حركتي حماس والجهاد االسامي في 
المنظمة كحق اصيل لهما, وذلك لما تمثانه من شعبية كبيرة فلسطينيا 
وقوة حقيقية على االرض, تجس���دت من خال خ���وض حروب ومعارك مع 

االحتال لم تستطع انهاء وجودهما. 
ثالثا: ال يمكن التحرر من االزمة السياس���ية الفلس���طينية دون الشروع في 
اعادة انتخاب المجلس الوطني الفلس���طيني, معظم أعضاء المجلس بات 
له���م أكثر من ربع قرن أو حتى قرابة نصف ق���رن, وهناك عدد كبير توفي 
منهم وباتت مقاعدهم شاغرة, واصبح لزاما اعادة انتخاب المجلس الوطني 

مجددا.  
رابعا: انهاء االنقس���ام الفلس���طيني والش���روع بخطوات عملية لتجس���يد 
المصالحة الفلس���طينية واقعا على االرض, فإنهاء االنقس���ام يعني وحدة 
الوطن جغرافيا وسياس���يا ومعيشيا, وحل الكثير من االشكاليات العالقة, 
ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة, فلم يعد هناك مجال لانقس���ام 

بعد ملحمة سيف القدس البطولية. 
اما على المس���توى الخارجي فان حركة الجهاد االس���امي وبعد نتائج هذه 
المعرك���ة تدرك ان العالم بات ينظر للمقاومة الفلس���طينية على انها قوة 
حقيقي���ة على االرض وال يمكن تجاوزها, ويجب االس���تماع لمطالبها لذلك 

يجب:
اوال: ان نرتق���ي بمواقفنا السياس���ية على قدر الحدث م���ن خال التوافق 
واالجماع عل���ى مطالبنا بعيدا عن االتفاقيات الهزلية المس���تندة لخيارات 
التسوية والتخلص من اوسلو وملحقاتها, والحديث بمنطق القوة المستند 
الى الحق الفلسطيني والى قدرات المقاومة الفلسطينية التي ظهرت خال 

ملحمة سيف القدس. 
ثانيا: علينا بدون خجل او وجل التأكيد على حقنا في فلس���طين التاريخية 
من نهرها الى بحرها, خاصة ان اهلنا في االراضي المحتلة عام 48م شاركونا 
في ملحمة سيف القدس, واهلنا في الشتات والمتمسكون بحق العودة الى 
ديارهم التي هجروا منها قسرا شاركوا في المعركة واقتحموا الحدود وازداد 

املهم بالعود لفلسطين. 
ثالث���ا: اس���تغال حال���ة التعاط���ف العالمي م���ع القضية الفلس���طينية 
والخروج بتظاهرات عارمة في ش���تى بقاع االرض إلدانة »اس���رائيل« ودعم 
الفلسطينيين, وقيام س���فاراتنا بدورها في الترويج للقضية الفلسطينية 
وكش���ف جرائم االحتال, واس���تغال وس���ائل االع���ام المختلفة ومواقع 

التواصل االجتماعي لطرح قضيتنا برؤى جديدة وعملية. 
رابعا: اس���تغال المحافل الدولية من مؤسس���ات تعنى بحقوق االنس���ان, 
ومحكمة الجنايات الدولية, لمحاكمة قادة االحتال على جرائمهم, وتشكيل 
لجنة قانونية لجمع كل االدلة التي تدين »اس���رائيل« وتقديمها للجهات 
الدولية المختصة, كما يجب تش���جيع خطوات اعضاء الكونغرس االمريكي 

المطالبين بالتوقف عن دعم »اسرائيل«. 
ليس هذا كل شيء لكنه اضاءة على مواقف سريعة يمكن تبنيها وااللتفاف 
حولها الستثمار ملحمة سيف القدس, فا يمكن ان نخرج من هذه الملحمة 
دون نتائج حقيقية لصالح شعبنا ولخدمة قضيتنا الفلسطينية, ويقينا ان 
ما يمكن ان نبني عليه بعد ملحمة س���يف القدس اكبر من ذلك بكثير ألنه 

يسبق معركة التحرير.    

كيف يبني الجهاد االسالمي 
على نتائج ملحمة سيف القدس؟!

رأي
ل����م يكن بنيامي����ن نتنياهو فقط السياس����ي 
الذي أمضى أطول فت����رة على رأس الحكم في 
إسرائيل، إذ قضى 15 عامًا في رئاسة الحكومة 
على مرحلتين منفصلتين )بين 1999-1996، 
و2009-2021(، إال أنه دمغ الحياة السياس����ية 
بأكثر من مفارقة، ففي حين أنه واحد من أكثر 
رؤس����اء الحكومات دموية، مع شّن ثاث حروب 
على غزة خ����ال فترات حكم����ه، فهو يتباهى 
بتمّكنه من إطاق مس����ار تطبي����ع مع عدد من 
الدول العربية، برعاية ودعم من حليفه الرئيس 
األميركي الس����ابق دونالد ترام����ب، إضافة إلى 
دفع األخير لطرح مشروع »صفقة القرن«، الذي 
يمّثل وصفة لتصفية القضية الفلس����طينية. 
مقابل ذل����ك، س����اهم نتنياهو أكث����ر من أي 
سياسي في تاريخ إس����رائيل بضرب استقرار 
النظ����ام السياس����ي، م����ن خال إص����راره على 
التش����بث بالحكم على الرغم من توجيه لوائح 
اتهام ضده في قضايا فس����اد، ليجّر إسرائيل 
إلى أربع جوالت انتخابي����ة في غضون عامين، 
قبل أن يطيح ب����ه زعيم حزب »يمينا« اليميني 
نفتال����ي بينت، بالتعاون م����ع زعيم المعارضة 
رئيس حزب »ييش عتيد« يئير لبيد، ويقضيا 
على أح����ام نتنياهو بالبقاء ف����ي الحكم. ومع 
خروج نتنياهو من الحك����م، ُيتوقع على نطاق 
واسع أن تتعاظم الدعوات في حزب »الليكود« 
التي س����تطالبه بالتخلي عن زعامة الحزب، كما 
صارح����ه بذلك الرجل الثاني ف����ي الحزب وزير 
المالية يسرائيل كاتس. نتنياهو، المولود في 
21 أكتوبر/ تش����رين األول 1949 في تل أبيب، 
هو االب����ن الثاني للمؤرخ بنتس����يون نتنياهو، 
الذي ُيعّد أحد مفكري »الحركة التصحيحية«، 
التي أسس����ها زئيف جابوتنس����كي احتجاجًا 
على نهج التيار العام ف����ي الصهيونية الذي 
يعطي اعتب����ارًا للعم����ل الدبلوماس����ي؛ وهي 
اإلرهابيين  التنظيمين  أنتج����ت  التي  الحركة 
»ليح����ي« و«إتس����ل«، اللذين اش����تهرا بتنفيذ 
مجازر ضد الفلسطينيين قبل اإلعان عن »دولة 
إسرائيل«، أبش����عها كانت مجزرة دير ياسين 
في 9 إبريل/ نيسان 1948. شّكل أعضاء هذين 
التنظيمي����ن بعد اإلعان عن إس����رائيل حركة 
سياسية يمينية أطلقوا عليها اسم »حيروت« 
)الحرية(، التي مّثلت في ما بعد العمود الفقري 
لحزب »الليكود«، الذي يرأس����ه نتنياهو حاليًا. 
تأث����ر نتنياهو الواضح بوال����ده ظهر خصوصًا 
بدفاع����ه عن رؤيته إلس����رائيل بوصفها »دولة 
يهودية« يجب أن تمت����د حدودها من الجهة 
الش����مالية الش����رقية وصواًل ل����أردن، وبوعده 
بضّم غ����ور األردن في الضفة الغربية المحتلة. 
تولى في العام 1984 منصب ممثل إسرائيل 
في األم����م المتح����دة. عندما تجّن����د للجيش، 
انض����م نتنياهو إلى أش����هر الوحدات الخاصة 
المعروفة ب�«سييرت متكال«، التي سبقه إليها 
ش����قيقه األكبر يوناتان، الذي ُقتل في 1976 
في عملية تحرير طائرة إس����رائيلية اختطفت 
إلى نيروبي، في حين تبع����ه إلى هذه الوحدة 
ش����قيقه األصغر عيدو، الذي يجمع حاليًا بين 
العمل كطبيب وروائي. بعد انتهاء خدمته في 
الجيش، توّجه نتنياهو إلى استكمال دراسته 
الجامعية في الوالي����ات المتحدة والعمل في 
قط����اع األعمال هناك. تولى ف����ي العام 1984 
منصب ممثل إس����رائيل في األم����م المتحدة، 
والتحق بعد انتهاء مهام����ه في 1988 بحزب 
»الليك����ود«، الذي كان على رأس الس����لطة في 
ذلك الوقت. بع����د هزيمة »الليكود« في 1992 

وصعود حزب »العمل« برئاس����ة إسحق رابين، 
توّلى نتنياهو زعامة »الليكود« خلفًا إلس����حاق 
ش����امير وبات زعيمًا للمعارضة، واشتهر بلعب 
دور كبي����ر ف����ي التحريض على رابين بس����بب 
التوقيع على اتفاقات أوس����لو. في االنتخابات 
الت����ي أجريت صي����ف 1996، بعد أش����هر من 
اغتيال رابي����ن، فاجأ نتنياه����و الجميع عندما 
حقق فوزًا غير متوقع على زعيم حزب »العمل« 

شمعون بيريس.
ف����ي مطلع حك����م نتنياه����و، تفّج����رت واحدة 
من أهم حلق����ات النضال الفلس����طيني التي 
عرف����ت ب�«هّبة النف����ق«، والت����ي اندلعت في 
25 س����بتمبر/ أيلول 1996 احتجاجًا على قرار 
حكومة نتنياهو حفر نفق أس����فل المس����جد 
األقصى، وه����ي الهّبة التي استش����هد فيها 
63 فلس����طينيًا وُجرح المئ����ات، في حين ُقتل 
36 جنديًا إس����رائيليًا وُجرح عش����رات آخرون. 
وبناء عل����ى تعليماته، نفذ جهاز »الموس����اد«، 
في 25 سبتمبر/ أيلول 1997، محاولة االغتيال 
الفاش����لة التي اس����تهدفت رئي����س المكتب 
السياس����ي لحركة »حماس« خالد مش����عل في 
عمان. خس����ر نتنياهو االنتخاب����ات في 1999 
لصال����ح زعيم »العم����ل« إيهود ب����راك، وترك 
الحي����اة السياس����ية لبع����ض الوق����ت، بعدما 
تولى قي����ادة »الليكود« بعده أرئيل ش����ارون. 
بع����د تنفيذ خط����ة ف����ك االرتب����اط وتفكيك 
المس����توطنات وس����حب جي����ش االحتال من 
قطاع غزة في 2005، اضطر ش����ارون لانشقاق 
عن »الليكود« الذي عارض الخطة، وتش����كيل 
حزب »كاديما«، وخلفه في رئاس����ة »الليكود« 
مجددًا نتنياه����و. في انتخاب����ات 2009 هزم 
نتنياهو زعيمة حزب »كاديما« تسيبي ليفني 
وشّكل الحكومة للمرة الثانية في حياته، وبقي 
على رأس الحكم حتى اآلن، معتمدًا باألساس 
على التحالف مع األح����زاب الدينية الحريدية، 
التي اس����ترضاها عب����ر االس����تجابة لمطالبها 
المتعلقة بمؤسس����اتها والقطاعات السكانية 
التي تدعمها، وأخذ بعين االعتبار مواقف هذه 
األحزاب عند سّن القوانين ذات العاقة بالدين 

والدولة.
اتسمت فترة حكم نتنياهو الطويلة بتشديد 
الحصار على قطاع غزة وشّن ثاث حروب عليه, 
اتسمت فترة حكم نتنياهو الطويلة بتشديد 
الحصار على قطاع غزة إثر فوز حركة »حماس«، 
وهو ما جعل حكوماته تشّن ثاث حروب على 
القطاع والعش����رات من ج����والت التصعيد في 
غضون تس����ع سنوات. وتشمل الحروب: 2012 
التي استش����هد فيها 175 فلس����طينيًا وجرح 
المئات، أغلبيتهم الس����احقة م����ن المدنيين، 
وح����رب 2014 التي بلغ عدد الش����هداء الذين 
س����قطوا فيها 2139 وأكثر من 11 ألف جريح، 
وح����رب غزة األخي����رة في مايو/ أي����ار الماضي، 
والتي استش����هد فيها 253 فلسطينيًا وُجرح 

مئات آخرون.
سياس����يًا، لم ينخرط نتنياهو ف����ي محادثات 
سام فعلية مع الفلس����طينيين، فيما أشرف 
في المقابل على توس����يع المس����توطنات في 
الضف����ة الغربية المحتل����ة. خارجي����ًا، ترّكزت 
توجهاته على وضع حد لبرنامج إيران النووي. 
وف����ي خطاب ألقاه أم����ام الكونغرس األميركي 
ع����ام 2015، دان المفاوض����ات النووي����ة التي 
كانت تجريه����ا إدارة باراك أوباما مع إيران. وما 
فشل فيه خال عهد أوباما، نجح فيه مع وصول 
حليفه األبرز دونالد ترامب إلى البيت األبيض، 

إذ دفع إدارة األخير للخروج من االتفاق النووي 
م����ع إيران، إضاف����ة إلى طرح مش����روع »صفقة 
القرن«. ولع����ل أهم النجاح����ات التي يتباهى 
بها نتنياهو تمّكنه من شق مسار التطبيع مع 
ع����دد من الدول العربي����ة، إذ توصلت حكومته 
إل����ى أربعة اتفاقات تطبيع، ش����ملت: اإلمارات، 

البحرين، السودان والمغرب.
ف����ي المقابل، ه����ز نتنياهو اس����تقرار النظام 
السياس����ي اإلس����رائيلي من خال إصراره على 
التشبث بالحكم بعدما تم توجيه لوائح اتهام 
ضده في ثاث قضايا فس����اد خطيرة، شملت: 
خيانة األمانة، تلقي الرشوة، واالحتيال. وعلى 
الرغم من أن الُعرف السياس����ي في إس����رائيل 
يلزم رؤساء الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة 
باالستقالة فور تقديم لوائح اتهام ضدهم، إال 
أن نتنياهو لم يرفض االس����تقالة فحسب، بل 
عمد إلى جر إسرائيل إلى أربع جوالت انتخابية 
ف����ي غضون عامي����ن. وكان نتنياه����و قد نجح 
بعد االنتخابات الثالثة في إقناع بني غانتس 
بتش����كيل حكوم����ة يتناوبان على رئاس����تها، 
بدأت مهامها في ماي����و/ أيار 2020، ولكن مع 
اقتراب مهلة تس����ّلم غانتس رئاسة الحكومة، 
وجد نتنياهو فرصة إلفش����ال ذلك بعدم إقرار 
ميزانية الدولة، ما جعل الحكومة تنهار، لتتجه 
إس����رائيل إلى انتخابات رابعة، فشل نتنياهو 
بعده����ا في الحص����ول على أغلبية لتش����كيل 
حكومة جدي����دة. وخال كل الج����والت األربع، 
كان نتنياه����و مصّرًا عل����ى أن توافق األحزاب 
التي تشارك في أي ائتاف يرأسه على تمرير 
جملة من القوانين التي تعفيه من المحاكمة، 
وأش����هرها ما ُعرف ب�«القانون الفرنسي«، الذي 
يعفي رئيس ال����وزراء من المحاكمة طالما كان 
في الحك����م. وأدى تكتي����ك نتنياهو هذا إلى 
إعان أحزاب من اليمين رفضها االنضمام إلى 
حكومة يرأس����ها، كما فعل حزب »يس����رائيل 
بيتينو« برئاس����ة أفيغدور ليبرمان، وبعد ذلك 
حزب »تكفاه حدش����اه« بزعامة جدعون س����اعر. 
عرف����ت فترة حك����م نتنياه����و ب����روز دور طاٍغ 
لزوجته س����ارة التي تدّخلت في الش����أن العام 
بشكل كبيركما عرفت فترة حكم نتنياهو بروز 
دور طاٍغ لزوجته س����ارة وابني����ه أفنير ويائير. 
فبش����كل يتنافى مع أع����راف وتقاليد الحكم 
في إس����رائيل، تدّخلت س����ارة بش����كل فّج في 
الش����أن العام، لدرج����ة أن وزراء وجنراالت أقروا 
ب����أن نفوذها وصل إلى درجة أنها كانت تجري 
جلسات استماع لبعض قادة الجيش وموظفي 
الدولة، الذين يرتبطون بشكل أساس بزوجها، 
وتصر على حضور االجتماعات الس����رية التي 
ُتعقد في المنزل الرس����مي، ال سيما تلك التي 
يبلغ فيها رؤس����اء »الموس����اد« زوجها بنتائج 
العملي����ات الت����ي ينفذها عم����اء الجهاز في 
الخ����ارج؛ كما أنه����ا أدت دورًا مهمًا في تحديد 
الكادر الوظيفي في ديوان رئيس الحكومة، ال 

سيما الكادر النسائي.
إحدى الس����مات الش����خصية لنتنياه����و، التي 
يجمع عليها الكثيرون في إس����رائيل، تتمثل 
بتمتعه بالقدرة على التأثير على أولئك الذين 
يحتك بهم، لدرجة أنه ُوصف كثيرًا ب�«الساحر«، 
وهو ما وظفه بش����كل كبير ف����ي معركة البقاء. 
ولكن على ما يبدو فإن »الس����حر الشخصي« لم 
يعد كافي����ًا الحتواء رفض النخب السياس����ية 
في اليمين واليسار اس����تمراره في الحكم في 
أعقاب إصراره عل����ى مواصلة الحكم على الرغم 

من قضايا الفساد الخطيرة التي يتهم بها.

بنيامين نتنياهو... مسيرة من الفساد واإلجرام ورعاية اإلرهاب 
بقلم: صالح النعامي
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غزة/ االستقالل:
قال مدير عام السياسات في وزارة االقتصاد بغزة، 
أس����امة نوفل، يوم أمس، إن »مص����ر زادت الحركة 

التجارية مع القطاع«.
وأكد نوفل في تصريح له، أننا »كنا نستورد 3% من 
السلع المختلفة من مصر، أما اليوم فبلغت الواردات 

المصرية حوالي 17% وتركزت على أدوات البناء«.
وشدد على أن »غزة تؤيد وجود جهات أخرى تتبنى 

اإلعمار في غزة«.
 وأضاف: »يجب أن تتش����ارك الش����ركات المصرية 
والفلسطينية في إعادة اإلعمار لتحسين االقتصاد 

المحلي«.
ولفت نوفل إلى وجود تعهدات من المانحين لدعم 
إعمار غزة بنحو ملياري دوالر، وقطر والكويت أقامتا 

مكاتب فنية بغزة لإلشراف على اإلعمار.
وتابع قوله: »بدأنا في إزالة األضرار وحصرها وايواء 
النازحين وندع����و المانحين لرصد األموال للبدء في 

مرحلة االعمار«.
 وأردف: »2500 عام����ل بغ����زة توقف����وا عن العمل 
بسبب تدمير المصانع والمنشآت االقتصادية خالل 
الع����دوان األخير واالحتالل يمن����ع منذ العام 2014 

إدخال المعدات الثقيلة«.
وس����محت مصر أمس األول، بعب����ور معدات وأطقم 
هندس����ية مصري����ة عبر معب����ر رفح الب����ري، إلزالة 

األنقاض والركام من داخل قطاع غزة.
وأكد إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة 

مصر س����يناء، أن الشركة ارس����لت معدات وأطقمًا 
هندس����ية وفنية إلى قطاع غزة ، للمس����اهمة في 
إزالة ما دمره االحتالل االس����رائيلي، خالل العدوان 
اإلس����رائيلي على غزة، وتهيئة المجال لبدء عملية 
اإلعمار وتحس����ين األوضاع المعيش����ية لس����كان 

القطاع.
وبين العرجاني أن هذه المعدات أرس����لت للقطاع، 
عقب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيس����ي والتي 

قرر فيها تخصيص 500 مليون دوالر، للمس����اهمة 
ف����ي عمليات إع����ادة إعم����ار قطاع غ����زة من خالل 

الشركات المصرية.
يذك����ر أن مص����ر أرس����لت قوافل من المس����اعدات 
الغذائية واإلنس����انية والم����واد البترولية واألدوية 
والمس����تلزمات الطبي����ة للقط����اع، وستش����رع في 
المستقبل القريب بإنش����اء مدينة مصر السكنية 

في القطاع.

تعهدات بـملياري دوالر لإلعمار
االقتصاد في غزة: مصر زادت الحركة التجارية مع القطاع

رام الله/ االستقالل:
بحث وزير العم���ل نصري أبو جيش، مع مديرة مكتب اليونيس���كو في رام الله 
نهى باوازير، أسس التعاون المشترك، واضعا إياها في صورة وضع قطاع العمل 
الفلس���طيني وأهم الصعوبات التي يواجهه���ا والتي تفاقمت في ظل جائحة 

كورونا.
وأثن���ى أبو جيش خ���الل لقائه باوازير، خالل اللقاء الذي ج���رى، يوم أمس، بمقر 
الوزارة في رام الله، على الدور والجهود الفعالة لمؤسس���ة اليونس���كو ودعمها 

المستمر لقطاع العمل في فلسطين.
وأكد أبو جيش أهمية دعم س���وق العمل في فلس���طين بشكل عام وقطاع غزة 

بشكل خاص، في ظل الظروف الحالية وخاصة بعد الحرب األخيرة.
م���ن جهتها، أكدت باوازي���ر أهمية التعاون مع وزارة العمل من أجل تحس���ين 

ظروف قطاع العمل في فلسطين.
وتباحث الطرفان بع���دد من القضايا الهامة التي تس���اهم بدعم قطاع العمل 
الفلس���طيني، حيث س���يتم التعاون المش���ترك ودع���م وزارة العمل من خالل 
برامج تطويرية ليتم ادماج اليونيس���كو في مشروعين المشروع األول بتمويل 
من الحكومة اليابانية، ويس���تهدف قطاع غزة بشكل خاص، والمشروع الثاني 
بدعم من الحكومة البلجيكية ويس���تهدف المحافظات الشمالية، والمشروعان 
سيساهمان في دعم قطاع العمل بشكل عام والتدريب المهني بشكل خاص.

كما تم بحث أهمية إنشاء مركز تدريب مهني لمحافظة رام الله والبيرة وأهمية 
حش���د الموارد وتكثيف الجه���ود لذلك، وأيضا العمل على تأس���يس وتطوير 
نظام س���وق العمل والذي س���يتم رفد صناع القرار والجامعات والقطاع الخاص 
بالمعلومات الهامة التي يتم البناء عليها من أجل مواءمة احتياج س���وق العمل 
بمخرج���ات التعلي���م، وذلك وفق المعايي���ر المهنية المتبعة وض���رورة إيجاد 

الوسائل المالئمة لضمان متابعة العمل في ظل تداعيات جائحة كورونا.

أبو جيش يبحث مع مديرة 
اليونيسكو في فلسطين عدة 

قضايا تتعلق بتطوير قطاع العمل

القاهرة/ االستقالل:
أعلن���ت الحكومة المصرية، أنها تلقت تقريرا يفيد ببدء وزارة الموارد البش���رية 

والتنمية االجتماعية السعودية في تطبيق قرار جديد على العمالة الوافدة.
وقال هيثم س���عد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار اإلعالمي لوزارة القوى 
العاملة المصرية، في بيان، إنه ال بد من حصول العاملين في 263 مهنة متنوعة 

على الرخص المهنية من مراكز )الفحص المهني( داخل المملكة.
وفي السياق، قال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي 
بالرياض، إن الوزارة حددت 5 مراكز لالختبارات في )الرياض- الدمام- اإلحس���اء- 

جازان- رابغ( لمنح الرخصة لمدة 5 سنوات بعد اجتياز االختبارات.
وتشمل االختبارات، الجانب النظري والعملي؛ حيث تبلغ مدتها نحو 75 دقيقة، 
حي���ث من المقرر ب���دء منح هذه التراخي���ص للعمالة الواف���دة، طبًقا للمواعيد 
المح���ددة للبدء اإللزامي ف���ي الحصول على الرخصة المهنية، وذلك بالنس���بة 

للشركات العمالقة 3000 عامل فأكثر، اعتباًرا من 1 يوليو المقبل.
أما الشركات الكبيرة من 500 عامل إلى 2999 عاماًل، ستبدأ من 2 سبتمبر 2021، 
والشركات المتوس���طة من 50 عاماًل إلى 499 عاماًل، والشركات الصغيرة من 6 
عمال إلى 49 عاماًل من 2 نوفمبر 2021 ، والشركات المحدودة من عامل واحد إلى 

خمسة عمال من 3 يناير 2022.

السعودية بدأت بتطبيق قرار 
جديد على العمالة الوافدة

غزة/ االستقالل:
أطل����ق االئت����الف من أج����ل النزاهة والمس����اءلة- 
أمان مجموعة م����ن التوصيات بش����أن إدارة ملف 
المس����اعدات اإلنس����انية، وتعزي����ز عدالتها في 
قطاع غزة، وذلك في إطار حملته بعنوان »األيادي 
النظيفة«- المساءلة: أس����اس النزاهة في تقديم 
المس����اعدات اإلنس����انية، والتي ته����دف لتعزيز 
الش����فافية والنزاهة والمس����اءلة في جمع وتوزيع 

المساعدات لقطاع غزة.
وأوصى أمان، بضرورة التزام كافة األطراف بالبوابة 
الموحدة، كأس����اس تنطل����ق منه عملي����ة توزيع 

المس����اعدات، خاص����ة ف����ي ظل تع����دد األطراف، 
واستمرار االنقس����ام، وتعدد االحتياجات ووجود 

حاجة ملحة لإلسراع في إيصال المساعدات.
وفي رس����الته لوزير التنمية االجتماعية، الدكتور 
أحمد مجدالني، ووكيل الوزارة، الدكتور غازي حمد 
ف����ي القطاع؛ ش����دد أمان على ضرورة االس����تجابة 
السريعة الحتياجات األسر المتضررة من مساعدات 
عينية ونقدية، موصيًا بضرورة نش����ر المعلومات 
ذات العالقة بالمساعدات المقدمة بإشراف الوزارة 
من حيث آلية جمعها وتخزينها وتوزيعها، إضافة 
الى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة 

على ملف المساعدات، والتعاون مع الفريق األهلي 
للرقابة على نزاهة توزيع المساعدات، والذي شكله  

ائتالف أمان في إطار الحملة.
ولف����ت الى المب����ادئ التوجيهي����ة لتعزيز نزاهة 
وش����فافية وعدال����ة توزي����ع المس����اعدات، والتي 
يتضمنها دليل منع الفساد في توزيع المساعدات 
المعتمد من الوزارة مس����بقًا، داعياً  الى تعميمها 
ف����ي ه����ذا المج����ال، كذل����ك ال����ى التع����اون في 
معالجة الش����كاوى المقدمة م����ن المواطنين حول 
المس����اعدات، والُمحالة للوزارة م����ن قبل أمان وفقًا 

آللية يتم االتفاق عليها الحقًا.

اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات اإلنسانية

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة  التنمي���ة االجتماعية، بغزة، عن تعليق ال���دوام داخل مقر الوزارة 

الرئيسي لمدة ثالثة أيام.
وسيكون التعليق، بدءًا من  اليوم األحد وحتى الثالثاء المقبل على أن يستأنف 

الدوام يوم األربعاء ما لم يحدث أي طارئ أو جديد«.

غزة: »التنمية« تغلق المقر 
الرئيس لمدة ثالثة أيام 

إلجراء أعمال صيانة

كاليفورنيا / االستقالل:
رفضت نقاب���ة عمال مين���اء »اوكالند« 
بوالي���ة كاليفورنيا األميركي���ة تفريغ 
حمولة سفينة اس���رائيلية في الميناء 
بعد ان تس���للت في س���اعات الصباح 

الباكر .
لشركة  التابعة  »فوالنس«  والس���فينة 
»زيم« االس���رائيلية تسللت للميناء في 
س���اعات الصباح الباكر، س���عيا لتفريغ 
حمولته���ا لك���ن نقابة عم���ال الميناء 
رفضوا تفريغها، وس���اعدهم في ذلك 
للحقوق  الداعمين  المتظاهرين  وصول 

الفلسطينية.
يذكر أن الس���فينة »زي���م« عالقة منذ 
اس���بوعين ف���ي ع���رض المحي���ط، وال 
تس���تطيع الرس���و في الميناء، بعد أن 
تص���دى له���ا النش���طاء ومنعوها من 

الوصول إلى الشاطئ.
يشار إلى أن تحالف نقابات وناشطين 
أميركيي���ن قد أطلقوا قب���ل أيام حملة 
تضامنية تطالب نقابات عمال الموانئ 
حول العالم بمنع الس���فن اإلسرائيلية 

من التفريغ فيها، خالل أسبوع تضامني 
مع فلسطين يبدأ في الثاني من الشهر 

الجاري حتى التاسع منه.
و هذه ليس���ت المرة األولى التي يمنع 
فيها نشطاء ومؤيدون لفلسطين تفريغ 

حموالت سفن إس���رائيلية في الموانئ 
األميركية، حيث منع متظاهرون موانئ 
أميركية عديدة في أيلول عام 2014 من 
تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية خالل 
خمسة أيام في الميناء نفسه، احتجاجا 
على العدوان اإلسرائيلي ضد قطاع غزة.

 كما منع متظاهرون خالل الشهر ذاته 
تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية تحمل 
اس���م »االباما«، ومملوكة لش���ركة ›زيم‹ 
اإلس���رائيلية، في مين���اء »تامبا« بوالية 

فلوريدا.
وتتصاع���د يومي���ا حم���الت المقاطعة 
إلس���رائيل على كافة الصعد في المدن 
والوالي���ات األميركي���ة، وتنخرط فيها 
قطاعات واسعة وجديدة من المنظمات 
والحركات والمؤسسات المدنية، وطلبة 

الجامعات والنقابات العمالية.

بمساندة متظاهرين: نقابة عمال ميناء
»اوكالند« ترفض تفريغ حمولة سفينة اسرائيلية
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عواصم / االستقالل:
بينت أح���دث اإلحصاءات العالمي���ة المعلنة حول 
جائحة »كورون���ا«، يوم أمس، أن عدد الوفيات جراء 
االصاب���ة بالفيروس بلغ 3 ماليي���ن ونحو 729 ألف 
وفاة، فيما تبلغ حصيل���ة اإلصابات االجمالية 173 
مليون���ا وما يق���ارب من 351 أل���ف اصابة، تعافى 

منهم 156 مليونا ونحو 346 ألف مريض.
وتواص���ل جائحة كورونا تفش���يها في 220 دولة 
وإقليما ومنطقة حول العالم، وس���جلت دول العالم 
416 ألف و749 إصاب���ة جديدة، وأوقعت الجائحة 

خالل ال�24 ساعة األخيرة 10,239 حالة وفاة.
وبينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت 
الجمعة أعلى حصيل���ة وفيات خالل يوم واحد في 
العال���م، كانت عل���ى التوالي: الهن���د التي ما تزال 
تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين مواطنيها، 
)3,382 وفاة(، والبرازيل )1,184 وفاة(، واألرجنتين 
)538 وف���اة(، وكولومبيا )537 وفاة(، واميركا )520 

وفاة(.
وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي س���جلت 
أعل���ى حصيلة إصابات جدي���دة، عالميا، خالل يوم 
واحد، كانت على التوالي، الهند )121,476 إصابة(، 
والبرازي���ل )38,482 إصابة(، واألرجنتين )30,950 
واميركا  إصاب���ة(،   30,000( إصاب���ة(، وكولومبي���ا 

)16,925 إصابة(.
وخ���الل الفترة األخي���رة والهند تس���جل حصيلة 

اصابات ووفي���ات يومية تعتبر مرتفعة جدآ، ورغم 
الوض���ع الكارثي في الهند، إال أن امي���ركا، ما تزال 
تتصدر دول العالم قياس���ًا بأعلى حصيلة وفيات 
واصاب���ات اجمالية وذلك رغ���م تراجعها الملحوظ 
مؤخرًا في األع���داد االجمالية اليومي���ة لإلصابات 

والوفيات.
وأوضحت اإلحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر 
يوم أمس، األكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من 
حيث الحصيل���ة اإلجمالية ألع���داد الوفيات، هي: 

أميركا )612,240 وفاة(، والبرازيل )470,968 وفاة(، 
والهند )344,101 وفاة(، والمكس���يك )228,568 

وفاة(، وبيرو )185,813 وفاة(.
وبينت اإلحصاءات أن ال���دول الخمس التي تعتبر 
حت���ى اآلن األكثر تأثرا عالمي���ًا من حيث الحصيلة 
اإلجمالية ألعداد اإلصاب���ات: أميركا )34,192,023 
إصابة(، والهن���د )28,694,879 إصابة(، والبرازيل 
 5,701,029( وفرنس���ا  إصاب���ة(،   16,841,954(

إصابة(، وتركيا )5,276,468 إصابة(.

كورونا عالميًا: 3 ماليين و729 الف وفاة و173 مليونا و351 ألف إصابة

الجزائر/ االستقالل:
ق����ال الرئيس الجزائري عب����د المجيد تبون، إن األقلي����ة فقط هي من 
ترفض االنتخابات وأنه يرفض إمالءات ه����ذه األقلية، مؤكدا على أنه 

»لن يترشح لعهدة ثانية«. 
وقال تب����ون، في حديثه ألس����بوعية »لو ب����وان« الفرنس����ية، إن بالده 
كان����ت على »حاف����ة الهاوية« عندما انتخب في 2019، مش����يرا إلى أن 

»إيديولوجية اإلسالم السياسي لن يكون لها وجود في الجزائر«.
وأضاف: »اإلسالم السياسي لم يكن عقبة في طريق التنمية في بلدان 
مثل تونس وتركيا أو مصر، مثل هذا النموذج من اإلس����الم السياسي 
ال يزعجن����ي، ألن����ه ال يعل����و فوق قواني����ن الجمهورية التي س����تطبق 

بحذافيرها«.
وفي ما يتعلق ب�«الحراك الش����عبي«، قال: »من حسن الحظ حدثت هبة 
ش����عبية وجاء الح����راك األصيل المبارك في فبراير ع����ام 2019، ومكن 
ذل����ك من إيقاف انهيار الدولة وإلغاء العهدة الخامس����ة، والتي كانت 
س����تمكن العصابة المنتفعة والتي اس����تولت على صالحيات رئيس 

الجمهورية من االستمرار في حكم البالد«.
كما اعتبر تبون أن »مؤسس����ات ب����الده لم تكن تحظ����ى بالمصداقية 
والفعالي����ة، حي����ث طغت مصال����ح جماعة أصح����اب الم����ال والمنافع 
الش����خصية على مصالح الدولة، وهو ما تطّلب منه العمل بعد انتخابه 

على إعادة بناء الجمهورية وما يتبعها من مؤسسات ديمقراطية«.
وأكد الرئي����س الجزائري، أن »الحراك الوحيد الذي يؤمن به هو الحراك 
األصيل، وأن حركتي )رش����اد( و)الماك( هما اللتان بدأتا بالتعبئة ولن 
نصبر على دعوات العنف، ما نريده هو بناء الدولة ومحاربة االمتيازات«.

الرئيس الجزائري: األقلية فقط من ترفض 
االنتخابات وأنا أرفض إمالءات األقلية

الخرطوم/ االستقالل:
يتخوف الس���ودان من مخاطر ش���ديدة وتداعيات 
ضخم���ة عليه جراء إقامة س���د النهض���ة اإلثيوبي 
وصدم���ة الملء الثاني للس���د، وف���ي الوقت الذي 
تتعثر فيه المفاوضات المتعلقة بالسد مع إصرار 
أدي���س أبابا على اإلضرار بحقوق مصر والس���ودان 

المائية.
و ش���رعت وزارة الري والموارد المائية الس���ودانية 
فعليا ف���ي عمليات تخزين كب���رى للمياه بخزانات 
الب���الد لتوفي���ر احتياطي مق���در من مي���اه النيل 
تحسبا لالنحسار المحتمل في يوليو/ تموز وحتى 
أغسطس/ آب 2021 القادمين، وهو الموعد المعلن 
من السلطات اإلثيوبية للملء الثاني لسد النهضة، 
والذي يؤدي لتناقص حصتي السودان ومصر من 
مياه النيل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، حس���ب 

تقديرات رسمية.
 وث���ارت مخ���اوف في أوس���اط الس���ودانيين من 
التداعيات الكارثية المتوقعة لسد النهضة وأبرزها 
الغ���رق في أزمات غذائية، والمعاناة من نقص حاد 
في الكهرباء، بسبب شح المياه المرتقب، وتأثيرات 
خطي���رة على الزراعة واإلنتاج الحيواني والصادرات 

والصيد وإنتاج الطاقة وغيرها.
وقال وزير الطاقة والنفط الس���وداني، جادين علي 
عبي���د: إن تأثير الملء الثاني لس���د النهضة على 
التوليد الكهربائي بدأ فعليا، مش���يرًا إلى ترتيبات 
تجريها آنيا وزارة الري والموارد والخاصة بالتخزين 
المائي، تحسبا ألسوأ االحتماالت التي يسفر عنها 
الملء، مش���يرا إلى تس���بب هذا التخزين في شح 

التوليد وتزايد قطوعات اإلمداد الكهربائي بالبالد.
وتوقع عبيد استمرار شح التوليد وبلوغه ذروته من 
اآلن وحتى أغسطس /آب القادم، ما لم يتم التوافق 
بين ال���دول الثالث خالل هذا الش���هر على برنامج 

واضح ومحدد للملء.
وق���ال الوزير ف���ي تصريحاته الخاص���ة إن الطلب 
الحالي عل���ى الكهرباء بالبالد يبلغ 3200 ميغاواط، 
وحجم اإلنت���اج والتوليد المت���اح 2700 ميغاواط، 
مش���يرا إلى أن وزارت���ه تعمل حالي���ا على تغطية 
الفجوة باالستعانة بالتوليد من سدي مروي وجبل 
أولي���اء وبعض المص���ادر األخرى، ورفع مس���توى 
التولي���د بمحطات قري وبحري وجب���ل األولياء وأم 

دباكر بربك.
 وقال الس���ودان يوم 25 مايو الماضي، إن إثيوبيا 
بدأت فعليا في الملء الثاني لسد النهضة من دون 

اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وقال كبير المفاوضين الس���ودانيين في ملف سد 
النهضة مصطفى حس���ين الزبير إن »إثيوبيا بدأت 

في الملء الثاني، وهو أول مخالفة«.
 ولفت إلى أن »الملء الثاني للسد سيكتمل نهائيا 

في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين«.
 ونقل���ت وكالة »رويترز« عن مصدر س���وداني رفيع 
المستوى، أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء 

سد النهضة في األسبوع األول من مايو/ أيار.

السودان يخزن المياه خوفًا من كوارث سد النهضة

كابول/ االستقالل:
قتل 12 عنصًرا من القوات الشعبية الموالية 
للحكومة في افغانستان يوم أمس، جراء غارة 

جوية نفذه���ا الجيش االفغان���ي على والية 
بدخشان شمال شرق البالد.

وأوضح موقع »طلوع نيوز« االفغاني عن مصدر 

محلي أن الغ���ارة اس���تهدفت بالخطأ موقعا 
للق���وات الش���عبية ، وأن 8 عناصر أخرى من 

القوات في عداد المفقودين جراء الهجوم«.

مقتل 12 عنصًرا من القوات األفغانية عن طريق الخطأ

الدوحة/ االستقالل:
كش���ف وزير الخارجية القطري محمد ب���ن عبد الرحمن آل ثاني، إنه من 
غير المرج���ح أن تطبع الدوحة العالقات مع »إس���رائيل« ما لم يتم حل 

النزاع مع الفلسطينيين.
وأضاف في مقابلة مع شبكة »س���ي إن بي سي« األمريكية أن »السبب 
الرئيس���ي لعدم وجود عالقات بين قطر وإسرائيل هو احتالل األراضي 
الفلس���طينية. والسبب ال يزال قائما، وليس هناك خطوة أو أي أمل نحو 

السالم حتى اآلن، ولم نر أي ضوء في نهاية النفق«.
وأش���ار إلى أن إقامة عالقات مع »إس���رائيل« لن تحل المشاكل طويلة 
األمد بين »إسرائيل« والفلس���طينيين، مضيفا: »أعتقد أنه يجب علينا 

معالجة الصراع أوال، ثم نتخذ الخطوة لتحقيق السالم مع إسرائيل«.
وفي حديثه ع���ن عالقة الدوحة م���ع الدول العربية، أك���د أنه متفائل 
بتحس���ن العالقات مع أعضاء مجلس التع���اون الخليجي الذين رفعوا 

حصارا دام 3 سنوات ونصفًا في يناير الماضي.

مسؤول قطري يكشف عن 
سبب عدم تطبيع بالده مع 

االحتالل »اإلسرائيلي«

طهران/ االستقالل:
قال عضو لجنة االمن القومي والسياس���ة الخارجي���ة البرلمانية االيرانية جواد 

كريمي قدوسي ان نفوذ الغرب قد بدأ بالزوال.
وفي تغريدة أوردها النائب عن أهالي مش���هد وكالت / شمال شرق ايران/ في 

مجلس الشورى االسالمي يوم أمس: إن الغرب بدأ يفتقد احتياطي نفوذه.
واشار الى االنتخابات الرئاسية المقبلة في البالد، مؤكدًا: نريد حكومة تعتمد 

خططًا تنفيذية واعمًا وطنيًا ومشاركة شعبية قصوى.
واضاف: إن مثل هذه الحكومة تعد صفعة قوية توّجه صوب االعداء.

برلماني إيراني: نفوذ 
الغرب بدأ بالزوال
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الضفة الغربية/ االستقالل:
بدأ المنتحب الفلسطيني األول لكرة السلة، معسكره 
المغل����ق في العاصم����ة األردنية عّمان، اس����تعدادا 
للمش����اركة في مباريات التصفيات اآلس����يوية، إلى 

جانب منتخبات سيرالنكا وكازاخستان واألردن.
وتتبقى مباراتان للفدائي الس����لوي أمام األردن من 
المق����رر إقامتهما يوم����ي 12 و14 حزي����ران/ يونيو 

الجاري.
وانطلق معس����كر منتخب فلسطين في ظل ظروف 
صعب����ة للغاية، س����واء بس����بب جائح����ة كورونا، أو 
القدس والش����يخ جراح، وعدم التحضير الجيد لهذا 
االس����تحقاق اآلسيوي الرس����مي وعدم مقدرة العبي 
المنتخ����ب من قطاع غ����زة من االلتح����اق بالمنتخب 
ووجود إصابات عديدة لالعبين واعتذار عدد آخر من 

المحترفين.
وعمل االتحاد الفلسطيني لكرة السلة، طوال الفترة 
الس����ابقة من أجل مش����اركة المنتخب واس����تكمال 
مش����واره نح����و النهائي����ات وخ����وض مباراتيه أمام 
األش����قاء األردنيين ف����ي العاصم����ة األردنية عمان، 
والتحضير لما بع����د هاتين المباراتين للمش����اركة 
في المنافس����ات المقبلة في إندونيس����يا في شهر 

أغسطس/آب المقبل.
ويض����م الوفد الفلس����طيني الس����لوي كال من: »نمر 
أيوب مدير المنتخب، عالء طقاطقة إداري المنتخب، 

الدكتور محمود عبد القادر معالج المنتخب، وجهازًا 
فنيًا صربيًا مكونًا من ماركو فيليبوفيتش، مس����اعد 
مدرب تيودور س����تاماتوفيتش ومعد بدنيًا ومدرب 

اللياقة أليكسا جيربوفيتش.
وألس����باب خاصة لم يستطع المدرب توفيق رفيدي 

أن يكون ضمن الوفد.
فيما تضم قائمة الالعبين كال من:- »سني سكاكيني 
قائد المنتخب، سليم سكاكيني، تامر حبش،جمال 
مياله، عم����ر ديراوي، أحمد ه����ارون، طارق التميمي، 
قصي عناني، وس����يم مس����ك، فراس فريج، ممدوح 

الهريمي، حمزة عبد الله والمجنس كيندل«.
وكان االتح����اد الفلس����طيني لكرة الس����لة، طلب من 
اتحادات الس����عودية وقطر إجراء مباراتين وديتين 
م����ع منتخبهما، لكنهما في عّم����ان، إال أنهما اعتذرا 
وت����م التواصل مع إيران وس����وريا، لنفس الغرض إال 
أنهما ستصالن في وقت ال يستطيعان فيه اللعب 

مع الوطني.
وس����يقوم االتحاد بدعم صفوف المنتخب بالعبين 
جدد من الدوري الفلس����طيني، الذي سينطلق قريبا، 
خصوصا في ظل وجود معظم العبي الشتات اآلن في 

الدوريات الخاصة بهم.
وقدم االتحاد الفلسطيني لكرة السلة ممثال برئيسه 
إبراهيم حبش، الشكر والتقدير لالتحادين األردني 
واآلس����يوي، لما قدماه من تذلي����ل كافة الصعوبات 

سلة فلسطين تعسكر في األردن وتقابل النشامى مرتين

وكاالت/ االستقالل:
يفكر ليونيل ميس���ي، نجم األرجنتين وبرشلونة، في االنضمام إلى قائمة 
الالعبين المعارضين لخوض بطولة كوبا أمريكا المقبلة على مالعب البرازيل.
وقال كاسيميرو، العب المنتخب البرازيلي، إن جميع العبي السامبا، متحدون 

ضد استضافة البرازيل للبطولة؛ بسبب الوضع الصحي الخطير هناك.
وكان من المفترض أن تقام البطولة في كولومبيا واألرجنتين، لكن تم 

استبعاد البلدين بسبب قضايا سياسية وجائحة كورونا.
وم���ن المقرر أن تقام البطولة في البرازي���ل بداية من 13 يونيو/
حزيران الج���اري، عقب قرار اتحاد أمري���كا الجنوبية بنقل مكان 

إقامتها.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن ميسي منتبه 

لتصريحات كاسيميرو، ويفكر بالطريقة نفس���ها، رغم أنه يلتزم الصمت 
في الوقت الحالي.

وأش���ارت إلى أن باقي العبي األرجنتين لديهم نفس موقف ميس���ي، وقد 
يح���دث اتصال بين البرغوث وصديقه البرازيلي نيمار خالل األيام المقبلة، 

للتحدث عن هذه القضية.
وأوضحت الصحيفة اإلسبانية، أن هناك محادثات بين كبار قادة المنتخبات 

المشاركة في كوبا أمريكا، من أجل االتفاق على عدم خوض البطولة.
وذك���رت »موندو ديبورتيفو« أن يوم الثالثاء المقبل س���يكون 

حاسًما في مصير إقامة كوبا أمريكا.

ميسي يدرس مقاطعة كوبا أمريكا

وكاالت/ االستقالل:
أك���د تقرير صحفي بريطاني، انهي���ار المفاوضات بين أنطونيو 

كونتي، المدرب السابق إلنتر ميالن، ونادي توتنهام.
ورحل كونتي عن إنتر ميالن منذ أيام، بسبب اختالفه مع سياسة 
اإلدارة، بشأن خفض النفقات وبيع النجوم، بينما أقال توتنهام، 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قبل نهاية الموس���م، ويبحث 

عن خليفة له.
ووفًقا لش���بكة »س���كاي س���بورتس«، فإن مفاوضات كونتي مع 

توتنهام انهارت تماًما، حيث توقفت المحادثات بين الطرفين.
وأش���ارت الش���بكة البريطانية إل���ى أن كونتي غي���ر مقتنع بأن 

توتنهام فريق جاهز للفوز باأللقاب على الفور.
وأوضحت أن مس���ؤولي توتنهام، لديهم مخاوف بش���أن إحجام 

كونتي عن العمل مع الالعبين الشباب الواعدين في النادي.
وذكرت أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، 

ال يزال قريًبا من االنضمام إلى توتنهام خالل األيام المقبلة.

انهيار مفاوضات كونتي مع توتنهام

وكاالت/ االستقالل:
يحلم اإليطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال 
مدريد، بنقل أحد الالعبين البارزين في إيفرتون إلى 

الميرنجي، خالل الموسم المقبل.
وعمل أنش���يلوتي في إيفرتون منذ 2019، قبل أن 
يوقع منذ أيام قليلة مع ريال مدريد، لمدة 3 مواسم.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
البرازيلي ريتشاليسون، مهاجم إيفرتون، على رادار 

ريال مدريد خالل الميركاتو الصيفي.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن ريتشاليسون 
لديه عقد م���ع إيفرتون حت���ى 2024، لكن النادي 
اإلنجليزي على استعداد للسماح برحيله، إذا ضغط 

الالعب البرازيلي من أجل المغادرة.
وأوضحت »موندو ديبورتيفو« أن أنشيلوتي يعتقد 
أن لدى ريتشاليسون القدرات الفنية الالزمة للعب 

في أحد أكبر األندية األوروبية.
وذكرت أن ريتشاليسون أحرز 13 هدًفا مع إيفرتون 
خالل 40 مباراة بمختلف البطوالت، خالل الموس���م 

المنصرم.

أنشيلوتي يحلم بنقل نجم إيفرتون إلى ريال مدريد

االستقالل/ كاالت:
أعلنت رابطة ال���دوري اإلنجليزي الممتاز، فوز البرتغالي روبن دياز مدافع 
مانشستر سيتي بجائزة أفضل العب في المسابقة عن الموسم المنصرم 

.2021-2020
وتناف���س دياز على الجائزة، مع كل م���ن: محمد صالح )ليفربول( -كيفن 
دي بروين )مانشس���تر س���يتي(، برونو فيرنانديز )مانشستر يونايتد( 
-جاك جريليش )أس���تون فيال( -هاري كين )توتنهام( -ماس���ون، مونت 

)تشيلسي( -توماس سوتشيك )وست هام يونايتد(.
وكان دياز بمثابة فرس الرهان بالنس���بة لبيب جوارديوال، المدير الفني 
للس���يتي، حيث ش���كل أهمية كبيرة في فوز فريقه بالدوري اإلنجليزي 

الممتاز، بأدائه المميز على المستويين الدفاعي والهجومي.
جدير بالذكر أن مانشس���تر س���يتي توج بلقب ال���دوري اإلنجليزي هذا 
الموسم، بينما نال هاري كين جائزة هداف المسابقة برصيد 23 هدفا، 
بف���ارق هدف وحيد عن المصري محمد ص���الح. وكان كيفين دي بروين 
آخر من توج بجائزة أفضل العب في البريميرليج عن موسم 2020-2019.

رسميًا: روبن دياز أفضل العب في البريميرليج
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غزة/ االستقالل:
الرابطة اإلس���المية اإلطار  نظم���ت 
اإلس���المي  الجهاد  لحركة  الطالبي 
في فلس���طين ي���وم أم���س، زيارة 
تأبينية لعائلة شلح وذلك بالتزامن 
مع الذك���رى األولى لرحي���ل ابنهم 
الدكتور رمضان عبد الله شلح رحمه 

الله.
وت���رأس الوف���د الزائ���ر مس���ؤولة 
الطالبات في الرابطة مروة مزهر إلى 
جانبه���ا قيادة الرابطة اإلس���المية 

ولفيف من الكادر الطالبي.
وكان في اس���تقبالهم ش���قيق د. 
شلح، الدكتور محمد شلح وشقيقاته 
الذين رحبوا بالحاضرات وأثنوا على 

مشاعر الوفاء وصدق االنتماء.
ونعت مزهر د. ش���لح باعتباره قامة 

وطنية خالدة اتخذها الجيل الثائر 
رم���زًا المقاوم���ة وتغن���ى بمبادئه 

الرافضة للمس���اومة أو التخلي عن 
القضية الفلسطينية، قائلة: “أبا عبد 

الله عاقد لواء الجهاد والمقاومة في 
فلسطين عقلية فريدة أجادت عزف 

النضال على أوتار الحرية، لذلك جئنا 
الي���وم نجدد العه���د والبيعة على 
المض���ي في نه���ج حركتنا؛ نحفظ 
الش���قاقي  العظماء  قادتنا  كلمات 
وش���لح وأبا ط���ارق ونعاهدهم على 
العمل بها حتى تحرير فلسطين من 

دنس المحتلين“.
وتحدث محمد ش���قيق د. شلح، عن 
مكانة المرأة في المشروع اإلسالمي 
باعتبارها  اإلسالمي  الجهاد  وحركة 
المعادلة الرابحة ف���ي حرب التحرر 
واالنتص���ار فهي صانع���ة الرجال، 
مربي���ة األجيال ترضعه���م حليب 
الع���زة والكرام���ة وهو م���ا ترجمته 
المقاومة الفلسطينية في انتصارها 
األخير في معركة »سيف القدس«، 

لهم منا كل تحية وسالم.

بعد عام على رحيله
الرابطة اإلسالمية تزور عائلة األمين الراحل لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح

غزة/ االستقالل:
نظم����ت حرك����ة الجهاد اإلس����المي وجناحها العس����كري 
س����رايا القدس, حفاًل تأبينيًا لثلة من الشهداء في مخيم 
النصيرات وس����ط قطاع غزة، واللذين ارتقوا للعال شهداء 
أثن����اء تأدي����ة واجبهم الجه����ادي خالل معركة س����يف 

القدس، وذلك تكريمًا لهم ولجهادهم المبارك.
وحضر حفل التأبين الحاشد الذي حمل عنوان »شهداؤنا 
س����يف القدس القاس����م« وأقيم في ساحة ملعب مسجد 
الشهيد فتحي الشقاقي بمخيم النصيرات وسط القطاع، 
قيادة حركة الجهاد اإلس����المي وس����رايا القدس, ولفيف 
واسع من جماهير أبناء شعبنا الفلسطيني، وتخلل الحفل 

مسير عسكري لمجاهدي السرايا .
وخالل كلمة له أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي 

الش����يخ عبد الله الش����امي أن معركة سيف القدس كانت 
من أجل المس����جد األقصى الشريف الذي تهون من أجله 

األرواح.
وقال الش����امي:«معركة س����يف القدس فاجأت المقاومة 
الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس خاللها الصديق 
قبل العدو وأظهرت الكيان الصهيوني أنه أوهن من بيت 

العنكبوت«.
وأض����اف: كان باألول����ى من ال����دول المطبعة م����ع الكيان 
الصهيون����ي أن تقف يدًا واحدة م����ع أهلنا في قطاع غزة 
والق����دس الذي����ن تعرضوا لع����دوان همجي ب����داًل من أن 

يصمتوا على العدوان.
بدوره ألقى كلمٍة عوائل الش����هداء األس����تاذ عبد المنعم 
ش����اهين قال فيه����ا:« ُح����ق لعوائل الش����هداء أن تفخر 

بش����هدائها وأن ترفع رأس����ها عاليًا، فه����م الذين قضوا 
نحبهم من أجل المس����جد األقصى ال����ذي تهون من أجله 
األرواح«. ووجه ش����كره واعتزازه إلى كل من وقف بجانبهم 
وعلى رأسهم حركة الجهاد اإلسالمي وذراعها العسكري 
س����رايا القدس اللذين احتضنوا عوائل الش����هداء، داعيًا 
إياهم بالسير والحفاظ على طريق الجهاد والمقاومة الذي 

سلكه الشهداء األكرم منا جميعًا.
وف����ي ختام حف����ل التأبي����ن كرمت قيادة حرك����ة الجهاد 
اإلس����المي وسرايا القدس عوائل ش����هداء معركة سيف 
الق����دس بمخيم النصي����رات، باإلضافة للش����هداء أحمد 
المحروق وأحمد عنبر وزاهر فتوح والش����بل أش����رف جودة 
بدرع المحبة والوفاء, كما تم عرض فيديو مرئي من إنتاج 
اإلعالم الحربي يروي سيرة الشهداء ومشوارهم الجهادي.

سرايا القدس تؤبن شهداء »سيف القدس« وسط القطاع

غزة/ االستقالل:
تمّكنت الفرق الهندس���ّية في قط���اع غّزة من تحييد 1200 قنبلة إس���رائيلّية 

وقذيفة أطلقتها »إسرائيل« ولم تنفجر، خالل عدوانها األخير.
و قال رئيس قسم التوعية واإلرش���اد في هندسة المتفجرات، محمد مقداد، إن 
فرق هندسة المتفّجرات تعاملت مع 1200 مهمة تحييد قنابل وقذائف سقطت 

في مناطق مختلفة، ولم تنفجر.
وتاب���ع »تنوعت المتفجرات التي ت���م التعامل معها وتحييده���ا، بين قذائف 

مدفعية، ودخانية، وصواريخ موّجهة، وقنابل وغيرها«.
وأردف مقداد: »عدد المهم���ات التي تعاملنا معها، مقارنة بعدد األيام، أمر غير 
بسيط وكبير جدا، لو انفجرت في وقتها في المناطق التي سقطت بها لتسببت 
بوقوع مجازر في صفوف السكان«. وذكر أن طواقم فرق المتفجرات تعمل في ظل 

نقص اإلمكانيات، وبمعدات قليلة وبسيطة جدا.
وبّين أن الجانب اإلس���رائيلي يمنع دخول المعدات الخاصة بتحييد المتفجرات 
من »س���تر واقية، وخوذ للرأس، وأجهزة الفحص«، وأش���ار إلى أن عدم وجود تلك 
المعدات يقلل من نس���بة »الحماية المتوفرة للطواقم الهندس���ية، ما يتسبب 

بوقوع ضحايا في صفوفهم«.
وطالب اللجان والمؤسس���ات الدولية، كاللجنة الدولية للصليب األحمر بالوقوف 

على »عمل فرق هندسة المتفجرات في الميدان، وتزويدهم بالمعدات الالزمة«.
وفي منطقة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، تعمل طواقم »هندس���ة المتفجرات«، 

في جمع القذائف غير المنفجرة، وتحييدها.

الطواقم بغزة ُتحيد 1200 
قنبلة إسرائيلية لم تنفجر

 خ���الل مواجه���ات اندلع���ت بقرية كفر قدوم ش���رق 
قلقيلية، عقب انطالق مسيرة كفر قدوم االسبوعية،

وأفادت مص���ادر محلية، ب���أن جنود االحت���الل أطلقوا 
الرصاص المعدني باتجاه المس���يرة، ما أدى إلى اصابة 
طفل داخ���ل منزله، نق���ل على أثرها إلى مستش���فى 
رفيدي���ا بنابل���س لتلقي الع���الج، إضافة إل���ى اصابة 

العشرات باالختناق عولجوا ميدانيا.
 وفي الس���ياق ذاته أخطرت سلطات االحتالل، بهدم 6 
محالت تجارية في قري���ة أم الريحان جنوب جنين كما 

صادرت جرافة من بلدة يعبد.
وق���ال عضو مجل���س ق���روي أم الريحان عاي���د زيد إن 
س���لطات االحتالل أخطرت أبن���اء المرحوم صالح محمد 

زيد بهدم محالتهم التجارية خالل سبعة أيام.
وأش���ار زيد إلى أن هذه المحالت تق���ع داخل المخطط 
الهيكلي وتم البناء بعد منحهم التراخيص الالزمة من 

الجهات الفلسطينية المختصة.
وفي س���ياق متص���ل، صادرت قوات االحت���الل، جرافة 

لمواطن من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وق���ال رئيس بلدي���ة يعبد أمجد عطاط���رة إن االحتالل 
صادر جرافة تعود للمواطن زهران شايب عطاطرة أثناء 
عمله بأرضه الواقعة عند مثلث قرية كفيرت المحاذية 

للبلدة.
وتعاني قرية أم الريحان أوضاعًا معيشية قاسية، جراء 
عزلها بين »جدار الفصل العنصري« ش���رقًا و«الس���ياج 

الفاصل« غربًا.
وأصبح���ت القري���ة في عزلة ع���ن محيطه���ا الخارجي، 
وتحيط بها في هذا الشريط المعزول أربع مستوطنات 
هي: »حنانيت«، »شاكيد«، »ريحان« و«تل مناشة« التي 
ابتلع���ت آالف الدونمات م���ن أراضي القري���ة والقرى 

المجاورة.

ويحيط بجنين تس���ع مستوطنات هي: جانيم، وقديم، 
ومابودوتان، وجانيت، وشاكيد، وحنانيت، وريحان، وتل 
منش���ة، وحرميش )ث���الث من هذه المس���توطنات تم 

اخالؤها عام 2005(.
وقد توزعت هذه المس���توطنات بش���كل أحزمة تحيط 
بالمدينة والتجمعات الس���كانية، ك���ي تخنق مجاالت 
توس���عها؛ ولتقطيع التواصل الجغرافي والس���كاني، 
وتسهيل السيطرة على الس���كان؛ إضافة إلى مصادرة 
أكبر قدر ممكن من األراضي وعزلها باألسالك الشائكة، 

وتوطين آالف المستوطنين.
وفي بلدة حوس���ان منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
يوم أمس، مزارعي���ن من الدخول والعمل في أراضيهم 
الواقعة داخل إحدى المستوطنات الجاثمة على أراضي 

المواطنين عنوة.
واعتصم مزارعون أمام أراضيهم احتجاجا على منعهم 

من دخول أراضيهم والعمل فيها.
وقال المزارع محمد حمام���رة إن قوات االحتالل منعتنا 
من الدخ���ول والعمل في أراضينا بمنطقة قديس التي 
تقع داخل مستوطنة »بيتار عيليت« الجاثمة عنوة على 

أراضي حوسان.
وأض���اف حمام���رة ان مس���احة األراض���ي الت���ي يمنع 
أصحابه���ا من دخولها نحو 100 دونم يزرعها أصحابها 
ويعتاش���ون منها، مؤكدا أن االحت���الل يفرض عليهم 

قيودا تحد من عملهم بها.
وتابع: »لن نسمح لالحتالل بسرقة أراضينا مهما حدث«.

وأش���ار إلى أن األهالي في ه���ذه المنطقة يعانون من 
اعتداءات المستوطنين خالل العمل باألرض، من خالل 
س���رقة المعدات الزراعية، وس���رقة الثمار الموسمية، 
وتعرضه���م للض���رب م���ن المس���توطنين، مضيفا ان 
االحتالل يفتش���هم ويدقق في هوياتهم كلما ذهبوا 

إلى األرض.
كم���ا نص���ب مس���توطنون بحماي���ة ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، يوم أمس، 4 بيوت متنقل���ة »كرافانات« 
في أراضي المواطنين بخربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية 

جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية بأن مس���توطني »فتية التالل« 
بحماية قوات االحت���الل نصبوا البي���وت المتنقلة في 
أراضي تعود ملكيتها لعائلتي المخارزة والجبارين في 
خربة زنوتا، بمحاذاة مس���توطنة »شمعة« المقامة على 

أراضي المواطنين شرق بلدة الظاهرية.
وأوض���ح مواطنو قرية »زنوتا«، أن الهدف من وراء نصب 
هذه »الكرافانات« هو االستيالء على عشرات الدونمات 

من أراضي الخربة؛ إلنشاء بؤرة استيطانية جديدة.
وف���ي الق���دس المحتل���ة قمع���ت ق���وات االحت���الل 
اإلس���رائيلي، يوم أمس، عدد من المشاركين في وقفة 
تضامني���ة ضد تهجير االحتالل لعائلة الش���هيد عمر 

القاسم من حي الشيخ جراح.
وق���ال ش���هود عي���ان، إن ق���وات االحت���الل هاجمت 
المش���اركين في الوقف���ة واطلق���ت باتجاههم قنابل 

الصوت والغاز المسيل للدموع.
وأكد المشاركون في الوقفة أنها تأتي لمساندة عائلة 
الشهيد عمر القاس���م، والعائالت المهددة بالتهجير 
القس���ري م���ن منازلها من حي الش���يخ ج���راح، لصالح 

المستوطنين.
المن���ددة بسياس���ات  الهتاف���ات  المش���اركون  وردد 
االحت���الل العنصرية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك 

لوقف تهجير المقدسيين من منازلهم.
يش���ار ان الوقفة تأتي لمس���اندة عائلة الشهيد عمر 
القاس���م، والعائالت المهددة بالتهجير القس���ري من 

منازلها في حي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.

�إ�صابة طفل..

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حس���ين سليمان ابراهيم ابو عمرة  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )903096212( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير، إّن إدارة س���جون االحتالل نقلت األسير ربيع أبو نواس )32 

عاًما( إلى سجن »شطه« بعد أن عزلته انفراديا لمدة عام وأربعة شهور.
وأوضح نادي األسير في بيان، يوم أمس، أن نقل وإنهاء عزل األسير أبو نواس 

جاء بعد جهود بذلها رفاقه األسرى على مدار الفترة الماضية.
ُيش���ار إلى أّن األس���ير أبو نواس متزوج وأب لثالث طف���الت، وهو معتقل منذ 
ش���هر تش���رين أول/ أكتوبر عام 2019، عندما ُنقل للع���زل كان موقوًفا، وكان 
م���ن المفت���رض أن يصدر بحّقه ُحكًما لعدة ش���هور، إال أنه وبع���د ادعاء إدارة 
الس���جون بمواجهته ألحد الّس���جانين، تطلب س���لطات االحتالل الحكم عليه 

بالّسجن لسنوات.

االحتالل ينقل األسير ربيع 
أبو نواس إلى سجن »شطة«
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غزة/ االستقالل:
ف���ي الذكرى األولى لرحيله عن عالمنا، مازال اس���مه 
خالد في قلوب الفلس���طينيين كعاش���ق للقدس 
ومداف���ع عنها، وايقونة وطنية تجم���ع الفرقاء على 
الساحة الفلسطينية، فهو القائد المثقف الحكيم 

وأستاذ االقتصاد البارع وصاحب الكاريزما العالية.
 ه���ذه الصف���ات وغيرها اجتمعت في ش���خصية 
الدكتور رمضان عبد الله شّلح، األمين العام السابق 
لحركة الجهاد اإلس���المي وجعل���ت له مكانة مميزة 
فلس���طينيا وعربيا، حي���ث كان صاحب رؤية فكرية 
واسعة وفي الوقت نفسه يحمل روًحا جهادية قوية 

ومثابرة.
وفي مثل ه���ذا اليوم في الس���ادس من يونيو من 
العام الماضي أعلنت حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين، وفاة أمينها العام السابق رمضان شّلح 
في العاصم���ة اللبنانية بيروت، ع���ن عمر ناهز 62 
عام���ا، بعد صراع م���ع المرض. ثم ُنق���ل إلى مخيم 
اليرموك لالجئين في دمش���ق ليدفن هناك بجوار 

الشقاقي.
وكان م���ن الُمق���رر أن ُيدفن في قطاع غزة حس���ب 
وصيته، وعلى الرغم م���ن موافقة مصر على إدخال 
 إسرائيل رفضت األمر، 

َّ
جثمانه عبر معبر رفح، إال أن

لذل���ك وبعد موافقة عائلته تق���رر دفنُه في مخيم 
اليرموك لالجئين في دمشق.

واش���تهر القائد الفلس���طيني بدفاعه الدائم عن 
قضية القدس، وقال في إحدى مقابالته الصحفية: 
»القدس بالنسبة لي جزء من ديني وعقيدتي، ومن 
يقول لي تنازل عنها كأنما يقول لي احذف س���ورة 

اإلسراء من القرآن الكريم«.
كم���ا أطل���ق رمضان ش���لح ع���دة مب���ادرات إلنهاء 
االنقسام الفلسطيني بين حركتي »حماس« و«فتح« 
المتواصل منذ العام 2007، ولم تفلح عدة وساطات 

عربية في إنهائه.
ول���د الدكتور رمضان عبد الله ش���لح في األول من /

يناي���ر  1958، في حي الش���جاعية بقط���اع غزة،  و 
ت���زوج عام 1990 وله من األبن���اء  أربعة ، اثنين من 
البنين واثنتين من البنات  , و ينتمى ألسرة محافظة 
مكونة من 11 شخص , عرف عن الدكتور الراحل انه 
كان  محافظا ملتزم���ا بدينه منذ الصغر حيث تربى 

في مساجد حي الشجاعية التي ولد بها.
تلق���ى تعليمه االبتدائي والثان���وي في قطاع غزة، 
وبعد حصوله على الثانوية العامة انتقل إلى مصر 
الستكمال تعليمه الجامعي في تخصص االقتصاد، 

في نهاية السبعينات.
وكان ش���لح أثناء فترة دراس���ته في مص���ر، التقى 
بفتح���ي الش���قاقي، الذي أس���س حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي الحقا، حيث كان ي���درس الطب في ذات 

الجامعة آنذاك، لعامه الثاني.

ونجم عن ذلك اللقاء صداقة بين ش����ّلح والشقاقي، 
الذي كان ينتمي لجماعة اإلخوان المسلمين، آنذاك، 

وقّدم لشّلح كتبًا عن الجماعة.
وعام 1978، اقترح ش����ّلح على الش����قاقي تش����كيل 
تنظي����م، لكن األخير أخب����ره أنه يت����رأس مجموعة 
صغي����رة تحمل اس����م »الطالئع اإلس����المية«، كونه 

ينتمي لإلخوان المسلمين، فانضّم شّلح إليه.
وبعد فترة، وفي ظل النش����اط  ضمن ذلك التنظيم، 
انضم إليه العش����رات من الطلبة الفلسطينيين في 
الجامعات المصرية، لتش����ّكل في وقت الحق حركة 

»الجهاد اإلسالمي«.
وعام 1981، نال شّلح شهادة البكالوريوس في علم 
»االقتصاد«، م����ن جامعة الزقازيق ف����ي مصر. وبعد 
تخّرجه، عاد ش����ّلح إلى قطاع غزة وعمل أس����تاذا في 

قسم االقتصاد بالجامعة اإلسالمية.
وف����ي تلك المرحل����ة من حياته، ُعرف ش����ّلح بخطبه 
الداعية لمقاومة االحتالل، ما أثار غضب إس����رائيل، 
األمر الذي دفعها لفرض إقامة جبرية عليه، ومنعته 

من العمل داخل الجامعة.
وع����ام 1986، غادر ش����ّلح قطاع غزة إل����ى العاصمة 
البريطانية، لندن، الس����تكمال دراس����اته الجامعية 
حيث حصل على درجة الدكتوراة في االقتصاد، من 

جامعة »درم«، عام 1990.
مكث شّلح لفترة داخل لندن، وواصل نشاطه الديني 

هناك، ليغادرها متوجها إل����ى الكويت حيث تزّوج 
هناك.

ومن الكويت، توّجه رمضان ش����ّلح إلى بريطانيا، ومن 
ثم غادرها ثانية ُمقلعًا نحو الواليات المتحدة، حيث 
عمل أس����تاذًا لدراسات الش����رق األوسط في جامعة 

»جنوبي فلوريدا« لمدة عامين )1995-1993(.
وعام 1995، غادر الواليات المتحدة إلى سوريا، راغبا 

بالعودة إلى األراضي الفلسطينية.
جمعته تلك الزيارة بالشقاقي مجددًا، حيث عمال معًا 

لمدة 6 أشهر، في وضع خطط لتطوير عمل الحركة.
وف����ي ذل����ك الع����ام، اغتال الموس����اد اإلس����رائيلي 
الشقاقي، مؤسس حركة الجهاد اإلسالمي، ليجتمع 

أعضاء الحركة وينتخبوا شّلح أمينًا عامًا للحركة.
واستمر شلح في مهامه، أمينًا عامًا للحركة حتى 28 
سبتمبر/ أيلول 2018، حيث جرى انتخاب زياد نخالة 
لتولي األمانة العامة ل�«الجهاد اإلس����المي«، بعد أن 

حال المرض دون استمرار شلح في موقعه.
وأدرجت واشنطن، ش����لح، على قائمة »الشخصيات 
اإلرهابي����ة« ع����ام 2003، وفي الع����ام 2007 ضمته 
اإلدارة األمريكية لبرنامج »مكافآت من أجل العدالة« 
وعرضت مبلغ 5 ماليين دوالر مقابل المس����اهمة في 

اعتقاله.
وف���ي نهاية عام 2017 أدرج���ه مكتب التحقيقات 

الفيدرالي األمريكي«FBI«، على قائمة المطلوبين.

في ذكراه األولى

رم�شان �شلح اأيقونة وطنية ع�شقت تراب الوطن


