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غزة/ االستقالل:
ح���ذر الناطق باس���م كتائب القس���ام الجناح العس���كري لحركة 
حماس أبو عبيدة، االحتالل اإلس���رائيلي ومستوطنيه، من مغبة 
المساس بالمسجد األقصى المبارك. وقال أبو عبيدة في تغريدة 
له، مساء الخميس، إن: »كتائب القسام وقيادة المقاومة تتابعان 
ع���ن كثب ما يجري في القدس والمس���جد األقصى من محاوالت 
استفزازية وعدوانية من المغتصبين وزعمائهم« وأضاف: نحذر 

من مغبة المس���اس باألقص���ى، ونحيي المرابطي���ن األحرار في 
القدس على تصديهم ومقاومتهم لتدنيس األقصى والعدوان 
عليه. وقبيل تغريدة أبو عبيدة، نفذ المس���توطن عضو الكنيست 
اإلس���رائيلي »إيتمار بن غبي���ر«، اقتحاما لمنطقة ب���اب العامود 
ف���ي القدس القدس المحتلة.يأتي ذلك وس���ط تحذيرات من أن 
»مس���يرة األعالم« واقتحامات األقصى قد تؤدي إلى تصعيد في 

القدس والداخل المحتل عام 48 وغزة.

أبو عبيدة: المقاومة تتابع عن كثب 
ما يجري في القدس واألقصى

جنين/ االستقالل:
استش���هد ثالثة مواطنين أحده���م مطارد مقاوم في س���رايا القدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، واثنان من جهاز االستخبارات 
العس���كري وأصيب رابع بجراح حرجة، فجر الخميس، برصاص قوات االحتالل 
في شارع الناصرة بمدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر 

محلية إن ق���وة خاصة الحقت المطارد جميل العموري ووس���ام 
أب���و زيد، وهما من س���رايا القدس، وتطاردهم���ا قوات االحتالل 

ثالثة �سهداء بينهم مطارد من »�سرايا القد�س« يف ا�ستباك م�سّلح بجنني

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني في القدس المحتلة، أن طواقمها 
تعامل���ت مع 15 إصابة خالل مواجهات مع قوات االحتالل في باب العامود في 

غزة/ االستقالل:
وجه عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي، خالد البطش، التحية 
للشباب الثائر بالقدس الذين أفش���لوا استفزازات عضو الكنيست المتطرف 

إصابات واعتقاالت في مواجهات مع 
االحتالل في باب العامود بالقدس

البطش: شباب الضفة والقدس 
سيحمون المقدسات بكل قوة

حوارات الفصائل في القاهرة.. توقفت قبل أن تبدأ!

خمسة أسرى يواصلون 
معركة األمعاء الخاوية 

في سجون االحتالل

غزة/ االستقالل:
توقف الحوار الفلسطيني الفلسطيني في القاهرة قبل أن يبدأ، 
إث���ر وجود فجوات ف���ي المواقف بين وفد حرك���ة فتح من جهة 

والفصائل الفلس���طينية من جهة أخرى، وفق ما أكدته مصادر 
مطلعة. وفجر الخميس، كش���فت مصادر خاصة أس���باب فشل 
اللقاء الثنائي الذي جمع حركتي فتح وحماس بالقاهرة األربعاء، 

اشتباك جنين.. هل يبشر بعودة 
الــروح للمقاومــة فــي الضفــة؟

الفصائــل تنعــى »شهــداء جنيــن« 
وتؤكــد علــى خيــار المقاومــة

غزة/ االستقالل:
نعت الفصائل الفلس���طينية، الخميس، ش���هداء االش���تباك 
المس���لح ال���ذي دار ف���ي مدينة جني���ن فجرًا مع ق���وة خاصة 

إسرائيلية، مؤكدة على المضي قدمًا في خيار المقاومة في وجه 
االحتالل. فق���د نعت حركة الجهاد اإلس���المي 
وذراعها العس���كري »س���رايا القدس الشهداء 

جنين/ االستقالل:
يبدو أن المواجهة المسلحة التي دارت فجر الخميس في 
جنين بين مقاتلين من س���رايا القدس وعناصر األجهزة 

األمنية الفلس���طينية من جه���ة، وبين عناص���ر القوات 
»اإلس���رائيلية« الخاص���ة من جه���ة ثانية، 
قد تؤس���س لمرحل���ة جديدة م���ن العمل 

عدوان االحتالل 
يدفن أحالم مزارعي 

غزة في التراب 
غزة/ زينب فياض: 

بدت عالمات الصدمة والذه���ول واضحة على وجه المزارع 
صالح النجار وهو يتفقد أرضه الزراعية الواقعة في منطقة 
الس���ريج ش���رق مدينة خانيونس جنوب قط���اع غزة، بعد 
انقضاء11 يوًما من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. فما 

أن انتهى العدوان اإلس���رائيلي على قطاع 
غزة حتى انطلق المزارع النجار صوب أرضه 

وفاتان و228 إصابة 
جديدة بـ »كورونا« 

بالضفة وغزة

الشهيد المطارد 
»العموري«.. روح شبابية 
ثائرة في وجه االحتالل 

جنين/ االستقالل:
ما جرى في جنين، فجر الخميس، يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن 
قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، تريد استعادة كرامتها المهدورة 
بعد الهزيمة النكراء التي تلقتها من المقاومة بغزة. وبحس���ب 
روايات منفصلة لشهود عيان، فإن جنود االحتالل تسللوا بالزي 

المدني لمالحق���ة المطارد في س���رايا القدس 
0306الجن���اح العس���كري لحركة الجهاد اإلس���المي 
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غزة/ االستقالل:
توقف الحوار الفلسطيني الفلسطيني في القاهرة 
قب���ل أن يبدأ، إثر وجود فج���وات في المواقف بين 
وفد حركة فتح من جهة والفصائل الفلس���طينية 

من جهة أخرى، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وفجر الخميس، كش���فت مصادر خاصة أس���باب 
فش���ل اللق���اء الثنائي ال���ذي جم���ع حركتي فتح 
وحم���اس بالقاهرة األربع���اء، وهو ال���ذي كان من 
المفترض أن يش���كل نقطة انطالق لحوار بحضور 
جميع الفصائل يوم الس���بت الق���ادم على أن يتم 

الخروج ببيان مشترك في اليوم التالي.
وتق���ول المصادر إن حركة فتح تصّر على أن تكون 
مس���ألة الحكومة ه���ي نقطة البداي���ة في جميع 
الملفات، وترفض في الوقت ذاته فكرة االنتخابات، 
وتص���ّر على مب���دأ حكومة توافقي���ة مقبولة لدى 
"المجتمع الدولي"، وهو ما رفضته حماس التي لم 
تل���غ فكرة االنتخابات من أجندته���ا كما أنها ترى 
بض���رورة أن يبدأ النقاش في ملف منظمة التحرير 

أوال.
وتش���ير المص���ادر أن حم���اس ومعها ع���دد من 
الفصائل الكبيرة أبرزها حركة الجهاد اإلس���المي، 
تص���ّر عل���ى أن منظم���ة التحري���ر ه���ي المدخل 
الرئيس���ي إلص���الح البيت الفلس���طيني الداخلي 
بصفتها صاحبة القرار السياسي وكذلك لصفتها 

التمثيلية والسياسية، فيما ترى حركة فتح أنه ال 
يمكن مناقشة الملفات الكبيرة في هذه المرحلة، 
وأن معالجة الحالة السياسية الفلسطينية الراهنة 
"تبدأ من تحت إلى ف���وق" أي من "الحكومة وصوال 

للمنظمة".

اأو�سلو والتن�سيق الأمني
في الس���ياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة 
حم���اس محمود الزهار، تعليقًا على فش���ل الحوار 
الفلسطيني، إن السؤال المطروح بقوة على الساحة 
يتمث���ل في مدى قدرة الس���لطة وحركة فتح على 
التخل���ص من عباءة اتفاقية أوس���لو والتنس���يق 
األمني، ملخصا الخالف الحقيقي في هذه النقطة.

وأضاف الزهار في تصريحات صحفية: "التخلص 
من عباءة أوس���لو والتنسيق األمني ملف في غاية 
األهمية، خصوصًا وأن ما شهدته غزة من مواجهة، 
وصل���ت حد الحرب مع االحتالل، أدى لضرب نظرية 
األم���ن القومي ل���دى االحتالل من قب���ل المقاومة 

الفلسطينية".
ولفت القيادي ف���ي حركة حماس إلى أن الفجوات 
تتقل���ص بم���دى اقتراب الس���لطة م���ن فصائل 
المقاومة الفلس���طينية بعد نتائج معركة سيف 
القدس، مردفا: "السؤال الذي نطرحه اليوم هو هل 
ستنضم السلطة لنا أم ستقف إلى جوار الموقف 
اإلس���رائيلي أم أنه���ا تري���د أن تس���حب فصائل 

المقاومة لمربعها".
وش���دد الزهار عل���ى أن هناك صعوب���ة في جمع 
المتناقض���ات المتمثل���ة في مواق���ف الفصائل 
الفلسطينية وتحديدًا رؤية حركة فتح ورؤية حركة 
حم���اس، مؤكدًا عل���ى وجود حاج���ة ملحة إلحداث 
تغيير ف���ي المواقف قبل الحديث ع���ن نجاح أي 

حوارات.

خالف الأجندة
في سياق مواٍز، كش���ف عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشعبية كايد الغول أن األسباب الرئيسية 
وراء تعطي���ل الح���وار الفلس���طيني تمثل���ت في 
أولوي���ات الحوار واختالف الرؤى بي���ن فريقين، إذ 
ي���رى الفريق األول والذي يض���م حركة حماس أن 
ملف منظمة التحرير يجب أن يكون أولوية الحوار 
باعتبارها البيت الجامع للفلس���طينيين، فيما يرى 
الفريق المتمثل في حركة فتح بضرورة تش���كيل 
حكومة وحدة أو إنقاذ تعمل على تلبية االحتياجات 

ويكون ملف اإلعمار من مهامها الرئيسية.
وش���دد الغول في حديث صحف���ي على أن موقف 
جبهته كان واضحًا منذ بداية االنقس���ام ويتمثل 
في إصالح منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل 
مجلس وطني جديد وإع���ادة االعتبار لها، وتعزيز 
الشراكة الوطنية وصواًل لترتيب باقي المؤسسات.

وعن حديث الرئيس عباس المتكرر عن تش���كيل 

حكومة وح���دة تلتزم باالتفاقي���ات، علق القيادي 
الغول قائ���اًل: "الحديث عن االلت���زام باالتفاقيات 
الدولي���ة له ه���دف واضح هو قط���ع الطريق على 
مش���اركة أطراف بعينها في الحكومة واألصل أن 
الحكومة يجب أن تنطلق من احتياجات الش���عب 
الفلسطيني وال يجوز رهنها بأي ابتزازات كشروط 

الرباعية الدولية".
وفيما يخ���ص ملف إعادة اإلعمار، أفصح الغول عن 
وجود مقت���رح للجبهة يتمثل بتش���كيل مجلس 
وطني لإلعمار يرأسه رئيس الوزراء أو وزير األشغال 
ويشارك به وكيل وزارة األشغال في غزة باإلضافة 
إلى الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص 

وممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني.
فشل النظام السياسي

من جانبها، وصف���ت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين، قرار إلغاء الحوار الوطني الفلسطيني 
الذي كان مقررًا له أن ينعقد في القاهرة غد السبت، 
أنه تأكي���د ثالث على فش���ل النظام السياس���ي 
الفلس���طيني، في صيغت���ه الحالي���ة في تحمل 
مس���ؤولياته إزاء القضية الوطنية، وإدارة شؤونها 

بما يصون المصالح والحقوق الوطنية.
وقالت الديمقراطية في بيان صحافي صادر عنها 
تلقت "االستقالل" نس���خة عنه إن المحطة األولى 
كانت حين فش���ل النظام السياسي الفلسطيني 

في إنجاز االنتخابات الش���املة التي دعا المرسوم 
الرئاس���ي، بالتتالي والترابط، واإلعالن عن تأجيلها 
تجاوزًا للص���دام مع قوات االحت���الل في القدس، 
وحرصًا على االلتزام بتطبيقات أوسلو، وفي مقدمها 

التنسيق األمني.
أما المحط���ة الثانية فكانت حي���ن تخلفت قيادة 
السلطة عن توفير الغطاء السياسي للهبة الشعبية 
في القدس والضفة الفلسطينية، والصمود الباسل 

لشعبنا ومقاومته البطلة في قطاع غزة.
أما المحطة الثالثة، فهي إلغاء الحوار الوطني لعدم 
توصل طرفي االنقسام إلى أرضية مشتركة تضمن 

نجاح الحوار ووصوله إلى خواتمه اإليجابية.
وقال���ت الجبه���ة إن من أس���باب وص���ول النظام 
السياس���ي الفلس���طيني في صيغته الحالية إلى 
حالة العجز والشلل، هو ارتهانه السياسي التفاق 
أوس���لو وقيوده، ورهانه على حلول فاشلة، مجربة 
من ربع قرن، كالرباعية الدولية أو ما يش���بهها، مما 
ج���رده من عناصر القوة الت���ي كان يتمتع بها في 
ظل برنامجه الوطني، وألغى مؤسساته، وبات أسيرًا 
لسياسة التفرد بالقرار ولسياسة المطبخ السياسي 
بدي���اًل لمؤسس���ات منظم���ة التحرير، والس���لطة 
الفلس���طينية. كما زاد من وه���ن النظام وإضعافه 
حال���ة االنقس���ام المدم���ر، التي ش���وهت الصورة 

الفلسطينية، وألحقت بها أضرارًا شديدة.

»أوسلو« حاضرة في التفاصيل...

حــوارات الفصائــل فــي القاهــرة.. توقفــت قبــل أن تبــدأ!

رام الله/ االستقالل:
حّمل نادي األس����ير الفلسطيني إدارة سجون االحتالل المسؤولية الكاملة عن مصير 
األسير الغضنفر ابو عطوان ورفاقه األسرى المضربين، حيث يواصل ابو عطوان إضرابه 
لليوم ال�����37 على التوالي رفًضا العتقاله اإلدارّي، وس����ط مواجهته لعمليات تنّكيل 

ممنهجة ُينّفذها الّسجانون بحّقه فيما تسمى بسجن "عيادة الرملة" حيث يقبع. 
وقال رئيس نادي األس����ير قدورة فارس، إّن اعتداء الّسجانين على األسير الغضنفر 
ابو عطوان، تصعيًدا خطيًرا، األمر الذي يضع مصير وحياة األسير في خطر مضاعف، 
السيما في ظل الوضع الصحي الصعب والذي يتفاقم مع استمرار سلطات االحتالل 
باعتقاله، وتعنتها ورفضها باالس����تجابة لمطلبه المتمثل بإنه����اء اعتقاله اإلدارّي 

التعسفّي. 
وُيعاني األسير الغضنفر من هزال وضعف وأوجاع في مختلف أنحاء الجسد، وال يكاد 

يقوى على الوقوف، إضافة إلى مشاكل في التنفس وآالم حادة في الرأس والكلى. 
وأضاف فارس إن استمرار التنكيل باألس����ير ابو عطوان وبرفاقه األسرى المضربين، 
 كافة األس����رى 

ّ
يتطلب تدخاًل عاج����اًل لوقف االنتهاكات المتصاعدة بحّقهم وبحق

والمعتقلين، وكذلك وضع حد للتصعيد الحاصل في سياسة االعتقال اإلدارّي، والتي 
دفعت األسرى مؤخًرا إلى الشروع في إضرابات فردية رفًضا لها. 

وكان مجموعة من الّس����جانين قد نّفذوا اعتداءات متتالية على األسير ابو عطوان في 
زنازين س����جن "ريمون" قبل نقله الحًقا إلى س����جن "أوهليكدار"، وفي سجن "الرملة" 
استأنف الّسجانون عملية االعتداء بحّقه، حيث قاموا بالدخول إلى زنزانته، باالعتداء 
عليه مجدًدا بالّضرب المبّرح، وإصابته برضوض، ورش����ه بمادة تسببت له باالختناق، 

وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي ُيعاني منها حالًيا. 
وذكر نادي األس����ير أن أربعة أس����رى آخرين إلى جانب األس����ير ابو عطوان يواصلون 
اإلضراب عن الطعام رفًضا العتقالهم اإلدارّي، وهم: األسير الشيخ خضر عدنان الذي 
يواصل إضرابه لليوم )12( على التوالي في زنازين معتقل "الجلمة"، واألسيران عمرو 
الشامي )18 عاًما(، ويوسف العامر اللذان يواصالن اإلضراب لليوم )11( على التوالي 
في زنازين سجن "مجدو"، إضافة إلى الشيخ األسير جمال الطويل الذي أكدت عائلته 
أنه يواصل اإلضراب لليوم الثامن في زنازين س����جن "عوفر"، رفًضا الستمرار اعتقال 

ابنته بشرى الطويل إدارّيا.

خمسة أسرى يواصلون معركة 
غزة/ االستقالل:األمعاء الخاوية في سجون االحتالل

أكد القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد المدلل 
الخمي���س، أن معرك���ة جني���ن التي ارتق���ى فيها ثالثة 
ش���هداء، تؤكد على توحد الدم الفلس���طيني، وأن ساحة 

المقاومة تتسع للجميع، وأن خيار شعبنا واضح.
وق���ال المدلل تعقيبًا عل���ى معركة جني���ن التي ارتقى 
فيها ثالثة شهداء بينهم ضابطي استخبارات عسكرية 
وأس���ير محرر مقاوم في سرايا القدس: "هذه هي النماذج 
الحقيقية للفلسطيني المناضل ابن األجهزة األمنية الذى 
لم تؤدلج���ه عقيدة دايتون و يعتب���ر دوره الحقيقي هو 

الدفاع عن أبناء شعبه ووطنه ومقدساته .
وأض���اف المدلل: "الي���وم يتوحد الدم الفلس���طيني من 
جديد وتؤكد ساحة المقاومة أنها تتسع للجميع شهداء 
األقصى والس���رايا والقس���ام وأبو على مصطفى واأللوية 
وكتائب المقاومة الوطنية والمجاهدين ولكل مناضل حر 
شريف على أرض فلسطين في مواجهة عدو يستهدفنا 

جميعًا."
وش���دد على أن معركة جنين اليوم، تؤكد أن خيار شعبنا 
واضح وضوح الش���مس في غزة والضف���ة والقدس وفى 

أراضي ال�٤8 ، إنه خيار الجه���اد والمقاومة واالنتفاضات 
المس���تمرة التي تش���عل األرض تحت أقدام الصهاينة 

حتى دحرهم عن أرضنا.
وتابع المدلل: "ال عذر لقيادة الس���لطة أمام هذه الملحمة 
الجديدة التي س���طرها أبطال جنين ألن تبقى متمترسة 
في مربع التس���وية المذلة والتنسيق األمني الذى يعطى 
الضوء األخضر للعدو حتى يتغول في دمنا أكثر وأكثر ."

وأضاف: "نحن نحيى روح الشهادة التي تسرى في عروق 
أبطال جنين ونودع أبطالها من س���رايا القدس وشهداء 
األقصى ونتذكر معركة جنين التي لم تتوقف منذ طوالبة 
وابو جندل وابو الهيجا وشهداء آل السعدي وغيرهم من 
الش���هداء األبطال الذين اسسوا لمسيرة الدم والشهادة 
والتي عمدها اليوم بدمائهم الطاهرة الش���هداء األبطال 

جميل العموري وأدهم عليوى وتيسير العيسة."
وكان ثالثة شهداء ارتقوا فجر الخميس، برصاص عناصر 
من الوحدة الخاصة في جيش االحتالل "اإلس���رائيلي" في 
مدينة جنين، فيما ُأصيب شاب رابع بجروح خطيرة ُأدخل 
على إثرها لغرفة العمليات في مستشفى جنين الحكومي. 
وأوضح���ت وزارة الصحة ومص���ادر أمنية ف���ي جنين، أن 
الشهداء هم األس���ير المحرر المقاوم والمطارد في سرايا 
القدس جميل محمود العموري من مخيم جنين، والمالزم 
أدهم ياس���ر توفيق عليوي )23 عاما(، والنقيب تيس���ير 
محمود عثمان عيس���ة )33 عاما( من جهاز االس���تخبارات 
العس���كرية،، كما أصيب محمد س���امر مني���زل البزور )23 
عاما( من جهاز االستخبارات بجروح حرجة ُأدخل على أثرها 

لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

غزة/ االستقالل: 
ش���ّيع أهالي مدينة غزة، مس���اء أمس الخميس، جثمان 
الش���هيد الطفل عبيدة الدح���دوح )9 س���نوات(، والذي 
ارتقى ش���هيدًا، بعد إصابته الخطرة إثر انفجار مخلفات 
االحتالل اإلس���رائيلي.   وانطلق موكب تشييع الشهيد 
من مستش���فى الش���فاء بمدينة غزة، منطلقين إلى بيت 

الشهيد شرقي حي الزيتون، جنوب المدينة.  

ووري جثمان الطفل في مثواه األخير في مقبرة الشهداء 
ش���رقي مدينة غزة.   وقال صالح الدي���ن الدحدوح، والد 
الش���هيد:«أصيب ابني الطفل عقب انفج���ار قذيفة من 
مخلف���ات االحتالل مس���اء األربع���اء في أرض���ه الزراعية 
المجاورة لبيته، وأصيب نجله اآلخر أحمد،  إصابة بليغة«.  

وأضاف: نحّمل االحتالل اإلس���رائيلي المسؤولية الكاملة 
عن هذه الجريمة، التي استهدف خالل العدوان األطفال 

والشيوخ والمنازل المدنية«.  
وأك���د الدحدوح أن ما يفعله االحتالل »اإلس���رائيلي« ضد 
األطفال والمدنيين وأهالي قطاع غزة، لن تعطيه شرعية 

في أرض فلسطين.  
وخالل التش���ييع، هتف المش���يعون بصيحات التكبير، 
فيما لّف جثمان الشهيد علما مركز البيان لتعليم القرآن 

الكريم، والذي التحق فيه منذ نعومة أظافره. 

المدلل: معركة جنين تؤكد أن ساحة المقاومة تتسع للجميع 

جماهير غزة تشيع الشهيد الطفل عبيدة الدحدوح
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وأعلنت وزارة الصحة عن استش���هاد أدهم ياس���ر عليوي )23 
عام���ا( وتيس���ير محمود عيس���ى )33 عاما( وجمي���ل العموري، 

وإصابة أنس أبو زيد بجراح خطيرة قبل اعتقاله.
وتفت���ح عملية االحت���ال في جنين الباب أمام دوافع وأس���باب 
عودة االش���تباك مع أفراد أجهزة الس���لطة الذين شارك المئات 
منهم في فعاليات المقاومة خال انتفاضة األقصى في الضفة 

المحتلة.
وكان أفراد أجهزة أمن الس���لطة ش���اركوا في كثير من عمليات 
المقاومة بالضفة المحتلة خ���ال انتفاضة األقصى خاّصًة في 
عهد الرئيس الراحل ياس���ر عرفات، وتعرضوا للقتل واالعتقال 

حتى خفت دورهم بعد عام 2006م.
واعت���ادت أجهزة أمن االحتال اس���تباحة جمي���ع مدن وبلدات 
الضف���ة والقدس المحتلة متجاوزة بذلك القانون، ومس���تفيدة 
من حالة التنسيق األمني التي تركت لها اليد العليا في تحديد 

أولوياتها األمنية والعسكرية.

رغبة يف االنتقام!
ويرجع اللواء يوس���ف ش���رقاوي، الخبير العس���كري، ما وقع من 
عملية قتل مباش���رة ألفراد أجهزة أمن الس���لطة في جنين إلى 
حالة جنون ورغبة انتقام تمارس���ها قوات االحتال بعد عدوان 

غزة في مايو الماضي.
ويحمل الفلس���طيني -الرازح تحت عدوان واحتال مستمر من 
"إسرائيل" في داخله- عقيدة مقاومة ترفض المحتل سواء كان 
من أفراد أجهزة الس���لطة أو مواطن عادي؛ ما يعني أن األسباب 
والدوافع قائمة لحالة الدفاع عن النفس واالشتباك المرجح في 

أي وقت.
ويضيف الخبير ش���رقاوي في تصريح���ات صحفية أن "أجهزة 
أمن الس���لطة ليس���ت في حالة حرب مع "إس���رائيل"، وينطبق 
عليه���ا القانون المدني، وما وقع هو انتقام إس���رائيلي. أنا ضد 

اشتباكهم مع إسرائيل، لكنهم دافعوا عن أنفسهم".
وتدعي أجهزة أمن االحتال أن الش���هداء نفذوا عمليات إطاق 
ن���ار في أس���ابيع س���ابقة ما يعيدن���ا إلى مش���هد ماحقتهم 
وتصفيتهم التي كانت ممتدة خال سنوات انتفاضة األقصى، 
وتدح���رج المي���دان اآلن بالضفة والقدس يرش���ح بيئة الضفة 

لتكرار ما جرى مع شهداء جنين.

دفاع عن النف�س
ويقول مصطفى الصواف، المحلل السياسي: إن أي إنسان في 
الضفة المحتلة يتعرض لاعتداء طريقه الوحيد هو الدفاع عن 

النفس سواء كان مقاوًما أم عامًا في أجهزة السلطة.
ويتابع في تصريحات صحفية: "م���ا جرى هو قتل عمد، ووجب 
عليهم الدفاع عن أنفس���هم؛ فالعملية في مقامها األول دفاع 

عن النفس، ومقامها الثاني دفاع عن الشعب الفلسطيني".
عقيدة باطلة

لم تفلح جهود الجنرال "كيث دايتون"، وهو ضابط أميركي عمل 
منس���قًا أمنيًا بين الفلسطينيين واإلس���رائيليين، وعينته عام 
2005 اإلدارة األميركية، ونشط في النشاطات األمنية للسلطة، 
وتوجيهها لحرف العقيدة األمنية والعسكرية ألجهزة السلطة 

حتى تنال من المقاومة وتخدم منظومة أمن االحتال.
اعتاد االس���تعمار تاريخيًا حرف بوصلة الصراع بين الش���عوب 
المحتلة ومحتليها في تقبل بقائه، بل وتحريف قيمه الوطنية 
في النظر لدوره ومس���تقبله، وفلس���طينيًا فش���ل في تجسيد 

مشهد يخدمه منذ أكثر من 90 عاًما. 
ويش���ير الخبير ش���رقاوي إلى أن الثورات الفلسطينية منذ عام 
1936م وحتى عام 2021م أنتجت فئة محدودة موالية لاحتال 
البريطاني واإلس���رائيلي، لكنها كانت حاالت ش���اذة ومرفوضة 
وواجه االحتال واالستعمار مقاومة شعبية ومسلحة لم تنقطع.

ويتابع: "فش���ل دور ش���خصيات قليل���ة حاول���ت التعاون مع 
االحت���ال البريطاني مثل راغب النشاش���يبي في الثاثينيات 
وتجاوزهم الشعب، ولم تستفد السلطة من تجربة أوسلو التي 
حافظ���ت على أمن االحت���ال، واآلن ال يزال الش���عب بمقاومته 

وجميع أجهزة السلطة يرفضون شرعية االحتال".
ويرى الخبير شرقاوي أن الجنرال "دايتون" نجح بدرجة محدودة 
في طريقه لتحييد توجه الفلس���طيني أينم���ا كان في أجهزة 
السلطة للدفاع عن نفسه وشعبه، لكن الهوة ال تزال قائمة بين 

محتل ومحتلين يتعرضون للعدوان الدائم.
وتستمر حالة من عدم التكافؤ في القدرات األمنية والعسكرية 
بين أجهزة السلطة الفلسطينية واالحتال، لكن أذرع المقاومة 

الفلسطينية وأشهرها كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب 
شهداء األقصى، أزعجت أمن االحتال.

ويصف الخبير ش���رقاوي رأس المقاومة الفلسطينية بأنه اآلن 
في غزة، ويشكل نموذجًا مصغرًا من تجربة )هانوي( في فيتنام 
أثناء االحتال الفرنس���ي 1946-1954م، والت���ي كانت ظهيرًا 

للمقاومة الفيتنامية مع المحتل.

ال ا�ست�سالم
وتكش���ف تكرار حالة االش���تباك بين الفلس���طيني واالحتال 
س���واء كانت مواطنًا مدنيًا أم عامًا في أجهزة الس���لطة فش���ل 
كل ما عمله الجنرال "دايتون" وواصله خلفاؤه لس���نوات إلبطال 
روح المقاومة والدفاع ع���ن النفس، ورغم مرور منحنى المقاومة 

بالصعود والهبوط إال أنه مستمر.
ويؤكد المحلل الصواف أن المشهد الميداني بالضفة المحتلة 
يعيش حالة عدوان متراكمة، وأن ما وقع في جنين قابل للتكرار 
عل���ى ي���د أي فلس���طيني، وأن تدحرج الميدان يش���كل قانون 

السلوك هناك.
ويبدو أن شهر العس���ل الذي كان يعيشه االحتال في الضفة 
والقدس قد انتهى في المش���هد اليومي هناك، في أعقاب ما 

أفرزته معركة "سيف القدس".
الساحة األقرب لانفجار دومًا هي غزة، لكن المطلوب في الضفة 
المحتلة -حسب رؤية الخبير شرقاوي- هو االستفادة من دروس 
انتفاضة األقصى وتأسيس كفاح منظم وشعبي بنمط متجدد 

ودائم.
ويضي���ف: "ليس المطل���وب االحتجاج ف���وق أرض قائمة على 
المصادرة ثم االكتفاء بذلك؛ بل اس���تمرار المقاومة الش���عبية. 
هذا ل���ن ينجح في س���ياق تنس���يق أمني يجه���ض ديمومة 

المقاومة الشعبية".
أم���ا المحلل الصواف فيرجح تصاعد حالة االش���تباك بين أفراد 
من أجهزة الس���لطة واالحتال في الضفة إلى أن مبررات الدفاع 

عن النفس وعدم االستسام حاضرة في عقيدة الفلسطيني.
ورغم اس���تباحة االحتال الخط���وط الحمراء كاف���ة في الضفة 
وتنفيذ عملي���ات قتل واعتقال متصاع���دة إال أن عملية جنين 
تشعل الضوء األحمر أمام عودة عمليات مقاومة ربما تأخذ شكًا 

نظاميًا إذا استمر المشهد الميداني على حاله.

اشتباك جنين.. هل يبشر بعودة الروح للمقاومة في الضفة؟
جنني/ اال�ستقالل:

يب��دو اأن املواجه��ة امل�س��لحة التي دارت فج��ر اخلمي�س يف 
جن��ني بني مقاتل��ني من �س��رايا القد�س وعنا�س��ر االأجهزة 
االأمني��ة الفل�س��طينية م��ن جه��ة، وب��ني عنا�س��ر الق��وات 
»االإ�سرائيلية« اخلا�سة من جهة ثانية، قد توؤ�س�س ملرحلة 

جديدة من العمل املقاوم يف ال�سفة الغربية املحتلة. وكانت 
قوة خا�سة »اإ�س��رائيلية« اقتحمت مدينة جنني العتقال 
م��ن تتذرع باأنهم مطلوبون لها، وهما جميل العموري واأن�س 
اأبو زيد من مقاتلي �سرايا القد�س، واللذان تطاردهما قوات 
االحت��الل من��ذ الع��دوان االأخري عل��ى غزة، حيث خا�س��ا 

وعنا�سر من اال�ستخبارات الع�سكرية الفل�سطينية ا�ستباكا 
مع قوات االحتالل ما اأ�س��فر عن ا�ست�سهاد املقاتل العموري 
واأ�س��يب رفيقه، باالإ�سافة اإىل ا�ست�سهاد اثنني من عنا�سر 
االأجه��زة االأمنية وهما: اأدهم يا�س��ر علي��وي )23 عاما( 

وتي�سري حممود عي�سى )33 عاما(. 

جنين/ االستقال:
م���ا جرى في جنين، فجر الخميس، يؤكد بما ال يدع 
مجاال للشك أن قوات االحتال "اإلسرائيلي"، تريد 
استعادة كرامتها المهدورة بعد الهزيمة النكراء 

التي تلقتها من المقاومة بغزة.
وبحسب روايات منفصلة لشهود عيان، فإن جنود 
االحتال تس���للوا بالزي المدني لماحقة المطارد 
في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلسامي جميل العموري من مخيم جنين ورفيقه 
لقتلهم���ا ردا على إطاق النار عل���ى حاجز الجلمة 
التابع لاحتال، والذي يتعرض لهجمات مقاومين 

اتهم العموري بقيادتها في األسابيع األخيرة.
وبحس���ب شهود عيان؛ فقد س���اقت األقدار خال 
الماحقة أن يقع االش���تباك على ش���ارع الناصرة 
قرب مقر االستخبارات العس���كرية الفلسطينية؛ 
حي���ث أطلق الجن���ود المتنكرون ب���زي مدني النار 
على مركبة الش���اب العموري الذي انسحب باتجاه 

مدينة جني���ن فاحقته القوة اإلس���رائيلية، بعد 
أن اش���تبك معها إلى داخل المدينة، ليتم القتل 
قرب المقر األمني، حيث جرت اش���تباكات مسلحة 
ف���ي المكان بين قوات االحت���ال من جهة، ورجال 
المقاومة وعناصر األجهزة األمنية من جهة ثانية 
ما أسفر عن استش���هاد اثنين من ضباط األجهزة 
األمنية على مدخل المقر األمني، وهما الشهيدان 
أدهم عليوي وتيسير العيسة وإصابة ثالث بجراح 

حرجة.
واعتقلت قوات االحتال رفيق الش���هيد العموري 
ال���ذي كان معه في المركب���ة، واحتجزت جثمانه، 
وغ���ادرت الموق���ع لتعلن ف���ي وس���ائل إعامها 
ودون اكت���راث ب���أن المج���زرة التي ج���رت كانت 
نتيجة س���وء تنس���يق بي���ن الجانبي���ن، حيث إن 
الجانب "اإلس���رائيلي" لم يبلغ نظيره الفلسطيني 

باالقتحام.
وس���ادت جنين حالة من الغضب الش���ديد، ولكن 

الذاك���رة ع���ادت م���ن جدي���د إل���ى روح المقاومة 
واالستشهاد التي س���بق وتصدرت لها المنطقة 
خ���ال الث���ورات واالنتفاضات الس���ابقة، وكانت 

منطقة حاجز الجلمة ومحيطها مسرحا لها.
وبالع���ودة إل���ى المطل���وب الرئي���س ف���ي هذه 
المواجه���ة؛ وه���و المقات���ل من س���رايا القدس 
جميل العموري، ف���إن قوات االحتال تتهمه بأنه 
المس���ؤول عن إطاق الن���ار المتك���رر على حاجز 
الجلمة، وهو أمر لم يك���ن العموري يخفيه، وكان 
يقوم به بشكل شبَه علني وباستمرار خاصة وأنه 

تحول إلى مطارد منذ العدوان األخير على غزة.
برز العموري ورفاقه المطاردين بعد خوضهم أكثر 
من اشتباك مس���لح منذ العدوان األخير على غزة، 
فكان من قوات االحت���ال أن كمنت للعموري كما 

تفعل بدموية مع المقاومين المطاردين.
بحس���ب المص���ادر لمراس���لنا؛ ف���إن العم���وري 
يمثل حالة ش���بابية مقاومة تنه���ض في جنين 
في األس���ابيع األخي���رة وتتص���دى لاحتال في 
اقتحامات���ه المتكررة للمدينة ما جعلها في دائرة 
االستهداف المباشر في حين ينّم ولوغ االحتال 

ف���ي الدم به���ذه الطريقة على رغبت���ه في ترميم 
ص���ورة الردع التي تآكلت بعد العدوان األخير على 
غزة. يقول مصدر مقرب من العموري لمراسلنا: إن 
العموري كان يحاول باستمرار استنهاض الشباب 
في مخيم جنين وشّكل مجموعات لكي يعيد روح 
المقاوم���ة من جديد، ونجح في األس���ابيع األخيرة 
في إعادة تحفيز الش���باب للعم���ل المقاوم ما أدى 
باالحتال لمعرفة خطورة توجهاته والقرار بقتله.

ويضي���ف: لم يكن حال  الضف���ة يرضي العموري 
ال���ذي ق���رر أن يك���ون مقاوما في أوض���اع صعبة 
ومكش���وفة في الضفة، ولكنه لم يستسلم وبادر، 
في حين يبدو أنه ليس استثناء في الجيل الجديد 

في المخيم والمنطقة.
لم يعتد الفلس���طينيون عبر تاريخهم أن يتوقف 
زح���ف مقاومتهم نتيج���ة اغتيال مق���اوم، ولكن 
االحت���ال ال يتعلم الدرس في حي���ن تكون دماء 

الشهداء وقودًا لمرحلة جديدة. 

من أبطال سرايا القدس في جنين

الشهيد المطارد »العموري«.. روح شبابية ثائرة في وجه االحتالل 
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/305(
يعلن للعم���وم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
سمير طه الحنفي صبيح من س���كان غزة هوية رقم 946368461 بصفته 

وكيال عن/ عز الدين نائل خالد حرز هوية رقم/ 802304089 
بموجب وكالة رقم: 2021/4654 صادرة عن عدل غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 639 القسيمة 27 المدينة غزة الدرج 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال 
تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل 
المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ: 2021/6/7م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/315(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
أحم���د محمود أحمد بركة من س���كان دير البلح هوي���ة رقم 931542500 

بصفته وكيال عن/ مريم سالمة سليمان أبو عريبان 
بموجب وكالة رقم: 2012 / 2021 صادرة عن دير البلح

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 2322 القسيمة 16 المدينة أبو مدين 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على 

سلطة األراضي. التاريخ: 2021/6/10م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/313(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عط���اء الله س���ليم عطا النونو من س���كان غزة هوية رق���م 931698005 
بصفته وكيال عن/ س���مر احمد فاضل الرحاحله وحيدر وياسر وسحر أبناء 

محمد عبد الوهاب أبو شعبان وعبير محمد عبد الوهاب النونو 
بموج���ب وكال���ة رق���م: 2021/13684 صادرة ع���ن دبي + رق���م الوكالة 

2021/13752 عن دبي + رقم الوكالة 2021/4796 عن غزة 
   موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 1776 القسيمة 104 المدينة بيت الهيا 
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/6/10م

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

غزة/ االستقالل:
نعت الفصائل الفلس���طينية، الخميس، ش���هداء االش���تباك 
المس���لح ال���ذي دار ف���ي مدينة جني���ن فجرًا مع ق���وة خاصة 
إس���رائيلية، مؤكدة على المضي قدما ف���ي خيار المقاومة في 
وج���ه االحتالل. فقد نع���ت حركة الجهاد اإلس���المي وذراعها 
العس���كري "س���رايا القدس الش���هداء المطاردي���ن لالحتالل 

اإلسرائيلي من كوادرها في جنين.
وقال���ت الحركة في بيانها إن الش���هيد جمي���ل العموري أحد 
أبطال وكوادر حركة الجهاد اإلس���المي وس���رايا القدس الذي 
استشهد بعد مسيرة جهاد وثبات بقي خاللها مطلوبًا لقوات 
االحتالل على خلفية تنفيذ العديد من األعمال الفدائية شمال 

الضفة.
وأك���دت الحركة على أن "نه���ج المقاومة ه���و النهج األصيل 
لش���عبنا والتعبير الطبيعي عن واقعنا وحالنا في ظل االحتالل 
واإلره���اب الصهيون���ي ال���ذي يس���تهدف ش���عبنا وأرضنا 

ومقدساتنا".
وأردفت: "إنه ما من سبيل لمواجهة ااٍلرهاب الصهيوني سوى 
بتفعيل المقاومة بكل أش���كالها واش���تعال س���احات الوطن 

الفلسطيني باالنتفاضة والمواجهة".
ودعت إل���ى "الحف���اظ على جذوة الص���راع متق���دة، كامتداد 
وتواص���ل لمعركة س���يف الق���دس ومعاركنا الس���ابقة التي 
رسخت معادالت جديدة في الصراع وراكمت مزيدًا من القواعد 

في ردع االحتالل".
كما دعت جماهير شعبنا في كل مكان إلى احتضان المقاومة 

ومساندة مسيرتها المباركة وااللتفاف حولها.

ب���دوره، قال المتحدث باس���م حماس فوزي بره���وم: »إن الروح 
الوطني���ة القتالية العالية ألبناء األجه���زة األمنية التي تجلت 
الي���وم في اش���تباكات جنين البطولية مع العدو اإلس���رائيلي، 
تعني أن ش���عبنا الفلس���طيني ُحر أِبي ال يمكن أن يستس���لم 
لألمر الواقع، أو يرضخ لسياسات االحتالل وأنه ال يوجد قوة على 
األرض تستطيع أن تمنعه من القيام بواجبه الوطني بالتصدي 

العتداءات واقتحامات جنود العدو والمستوطنين«.
وأض���اف برهوم ف���ي تصريح صحفي: "إن ما ج���رى في جنين 

هو عمل بطولي ش���جاع، وهو الممارس���ة الحقيقية والمطلوبة 
لدور األجه���زة األمنية في الضفة الغربية في حماية ش���عبنا 
والدفاع���ة عنه، وأن ه���ذه الروح النضالي���ة المقاومة يجب أن 

تتعزز وتتصاعد وتستمر".
م���ن جانبه���ا، نع���ت الجبه���ة الش���عبّية لتحرير فلس���طين 
ش���هداء فلس���طين الذين ارتقوا خالل تصديه���م البطولي 
لق���ّوٍة صهيونّية خاّصة اقتحمت مدين���ة جنين المحتلة فجر 
الخميس. وش���ّددت الجبهة عل���ى أّن دماء الش���هداء لم ولن 

تذهب هباًء، وستُعّبد لنا حتًما طريق التحرير والعودة.
واعتب���رت الجبه���ة أّن "التصدي البطولي ألف���راد األجهزة األمنية 
للقّوة الصهيونّية الخاصة، يؤّكد بأّن ثقافة المقاومة واالستشهاد 
متأصلة في وجدان أبناء شعبنا، وأّن الدفاع عن الوطن وشعبنا هي 
الس���مة الطبيعّية والنهج الذي يجب أن يحكم أداء أفراد األجهزة 
األمنّية، فال ننس���ى مئات الش���هداء من األجه���زة األمنّية الذين 
استش���هدوا في معارك الدفاع عن الوطن، وعلى رأسهم الشهيد 

القائد يوسف ريحان "أبو جندل" في معركة جنين".
وأضافت الجبهة أّن هذه الثقافة يجب أن تترّس���خ وتتوّس���ع 
لتش���مل كل عناصر األجهزة األمنّي���ة، ليكونوا في خط الدفاع 
األول ع���ن أبناء ش���عبنا ضد جن���ود االحتالل والمس���تعربين 
والمستوطنين، بعيًدا عن سياس���ات التطويع والنهج المدمر 

الذي حكم عقيدة السلطة.
���دت الجبهة على أّن هذه الجريم���ة الصهيونية الجديدة،  وأكَّ
تدعون���ا إلى مزيٍد من التكاتف والوحدة، واالنتقال من مربعات 
االنتظ���ار والمراوح���ة ف���ي المكان، إل���ى ميادي���ن المواجهة 
واالشتباك المفتوح مع االحتالل، لتفجير انتفاضة شاملة أكثر 
تطوًرا واتس���اًعا واش���تعااًل على امتداد األرض المحتلة، بعيًدا 
عن أّية أوهام للسالم المزعوم، فقد أثبتت المقاومة أّنها اللغة 

الوحيدة التي يفهمها العدو.
وختمت الجبه���ة بيانها ُمؤكدًة على أّن "الدماء الفلس���طينّية 
التي س���الت اليوم في جنين، ُتش���ّكل فرص���ًة لنا للذهاب إلى 
وحدٍة وطنيٍة على أس���اس برنامٍج وطني كفاحي موّحد لشعبنا، 
يعمل على إعادة بناء مؤّسس���اتنا الوطنّية على أساس عقيدٍة 

وطنيٍة مقاومة".

»الجهاد« تدعو إلبقاء جذوة الصراع متقدة

الفصائــل تنعــى »شهــداء جنيــن« وتؤكــد علــى خيــار المقاومــة

جنين/ االستقالل:
تصدر وس���م #جنين_تقاوم قائم���ة الترند في 
فلس���طين بعد أن أطلقه نش���طاء ومستخدمو 
مواقع التواصل االجتماعي في أعقاب االشتباك 
المسلح الذي وقع بين مجموعة من سرايا القدس 
واالستخبارات العسكرية الفلسطينية من جهة 

وقوات خاصة "إسرائيلية" من جهة أخرى.
وكت���ب الناش���ط معتز أب���و ريدة م���ن غزة في 
تغريدة على موقع التواصل تويتر:  أبطال جهاز 
االستخبارات العسكرية في جنين كسروا قواعد 
أوسلو ولبوا نداء الواجب الحقيقي بأن أرضنا حرام 

على المحتل ويجب أن يدفع العدو الثمن فقاتلوا 
واستبس���لوا وارتق���وا إلى الله ش���هداء مقبلين 
وأعادوا للبزة العس���كرية هيبته���ا في الضفة 

المحتلة".
أما الناشطة النا عس���اف فلفتت إلى أن قميص 
الش���هيد جميل العموري مكتوب عليه  معركة 
مخيم جني���ن )2002/4/1(  فمن ق���ال إن الكبار 
يموتون والصغار ينس���ون؟  لقد نسف الشهيد 
مقولتك نس���فا، وقد مضى عل���ى معركة مخيم 
جنين المجيدة أكثر من 20 س���نة وما زلنا جيل 
اليوم يفخر بها وبقادتها الذين رحلوا إلى الجنان 

ومن مازال حيًا يتربص بكم".
وعب���ر حس���ابه على تويت���ر كتب تحت وس���م 
#جنين_تقاوم القيادي في حماس عزت الرشق: 
"أدهم عليوي، تيسير عيس���ة، جميل العموري 

شهداء«. 
واستذكر عدد كبير من النشطاء في تغريداتهم 
النش���يد الخاص بالمخيم والذي أنشدته فرقة 
جذور العاشقين بعد معركة جنين: باسم المخيم 
أنا لم أمت واسأل جنين.. أنا لم أزل شوكًا في حلق 
الغاصبين.. أنا راية.. أنا ثورة.. أنا شهادة.. أنا فجر 

شعب حطم القيد اللعين".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت القناة العبرية الس����ابعة، الخميس، أن وزير الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس والذي 
سيبقى في منصبه خالل الحكومة الجديدة، سيوافق في غضون األسبوعين المقبلين على 
منح رخصة تجديد البناء االستيطاني ومنها المصعد الخاص بالمستوطنين للوصول للحرم 
اإلبراهيمي. وبحس����ب القناة، فإنها حصلت على تأكيدات من مساعد وزير الجيش لشؤون 
االس����تيطان بأنه يتوقع خالل األسبوعين المقبلين إصدار رخصة البناء بعد تجميدها منذ 

نحو شهر، مشيرًة إلى أنه تم إبالغ لجنة األمن والخارجية في الكنيست بذلك.
وكانت محكمة إس���رائيلية رفضت استئناًفا تقدمت به بلدية الخليل الفلسطينية لمنع 

أعمال البناء والتجديد والترميم في المنطقة الخاصة بالمستوطنين من الحرم.

قناة عبرية: غانتس سيوافق على تجديد 
البناء االستيطاني في »اإلبراهيمي«

#جنين_تقاوم.. يتصدر قائمة الترند في فلسطين
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى لق�ساء 

حمكمة بداية خانيون�س
دائرة التنفيذ 

 اإعالن ن�شر بيع باملزاد العلني
بناء على القرار الصادر بتاري����خ 2020/5/5 على صفحات القضية رقم 2019/6920 
والمتكونة بين : طالب التنفيذ / احمد محمود رمضان ابو تيم هوية : 804692564

والمنفذ ضده / اياد زياد محمد عناية  هوية رقم : 900244443
نعل���ن للعموم انه معروض للبيع مركبة من ن���وع ) فولكس وجن – جولف( 
والت���ي تحمل رق���م ) 3971622( لون فض���ي موديل 2001 رقم ش���اصي 
)04522( وذلك للبيع بالمزاد العلني و وعليه نعلن للعموم انه قد تحدد يوم 
االح���د 2021/6/27 للمزايدة لذا على من يرغ���ب بالدخول بالمزايدة مراجعة 
دائرة تنفيذ محكمة بداي���ة خانيونس خالل الدوام اليومي قبل موعد البيع 

على ان يدفع المشترك تأمينا قدره عشرة بالمائة من قيمة المركبة .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
 مهدي نبيل القدرة

 دولة فل�سطني 
  وزارة القت�ساد الوطني
 الإدارة العامة لل�سركات 

 مراقب ال�سركات 
اإعـالن للـعموم 

يعلن الس���يد / مراقب الش���ركات ان شركة كريس���تال مساعد عبد العال 
للتجارة العامة  ذ.م.م ويمثلها رئيس هيئة المديرين / مس���اعد يوس���ف 
عبد العال  والمس���جلة لدينا كش���ركة ذات مسؤولية محدودة لدينا تحت 
رقم 563157973 بتاريخ 19-8-2015 تقدمت بطلب لتغيير اسم الشركة 
بناء على محضر الجمعية العامة للش���ركاء المحرر 2021/6/1 ليصبح اسم 
الشركة ) ش���ركة كريستال أبناء مس���اعد عبد العال للتجارة العامة ذات 
مسؤولية محدودة(  لذا من لديه اعتراض على تغيير اسم الشركة التقدم 

بكتاب مسبب الى االدارة العامة للشركات في وزارة االقتصاد الوطني .
غزة – النصر – أبراج المقوس����ي – خالل أس����بوع من تاريخ نشر االعالن . 

تحريرا في 2021/6/10م .

  مراقب ال�سركات

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
 يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/49

 يف الطلب رقم 2021/1087 ) ن�سر م�ستبدل (
المس����تدعي : عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف الحافي من سكان المغازي بجوار 

العيادة ورقم الهوية / 700178684     وكيله المحامي / رامز علي عابد 
المس���تدعى ضده :- محمود حس���ن محمد حماد – غزة – الشفاء – شارع عيده – 

بجوار منزل الشيخ عبد الكريم الكحلوت    ) وهو مجهول محل االقامة حاليا (
نوع الدعوى / حقوق مطالبة مبالغ مالية

قيمة الدعوى / 3500 شيكل ) خمسة وثالثون ألف شيكل جديد فقط ال غير (
 مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 

الى المس����تدعى ضده المذكور اعاله بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكمة الصلح بغ����زة في القضية المرقومة اعاله اس����تنادا الى ما يدعيه في 
القضي����ة المذكورة , ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وبناء على قرار الس����يد 
قاضي محكمة الصلح بغزة بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .

لذل���ك يقتضى علي���ك ان تحضر له���ذه المحكمة يوم االح���د الموافق 
2021/6/27 التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك اذا تخلفت 

عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا .  تحريرا في 2021/6/9

 رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة 
اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلس���طيني الخميس، إن محكمة االحتالل العليا 
رفضت االلتماس لألس���ير الغضنفر أبو عط���وان الخاص بإلغاء اعتقاله 

اإلداري.
وأوضح المحامي أش���رف ابو سنينة، أن الجلس���ة عقدت أمس بحضور 
األسير أبو عطوان، الذي أكد استمراره في اإلضراب، وهو يقاطع الفحص 
الطب���ي والعالج، وما يزال محتجزا في س���جن "عي���ادة الرملة"، ووضعه 
الصحي في تدهور مستمر، علما أن هذا القرار الثاني الذي ترفض فيه 

محاكم االحتالل طلب إنهاء اعتقاله اإلداري.
وأكد نادي األس���ير في بيان له، ان محاك���م االحتالل وفي كافة قضايا 
األس���رى المضربين ضد اعتقالهم اإلداري، ش���كلت ذراعا أساسيا في 
ترس���يخ هذا االعتقال، وابتكرت أدوات على مدار الس���نوات الماضية 

للّتنكيل بهم.
وحمل إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير 
األس���ير أبو عطوان الذي يواصل إضرابه لليوم ال�37 على التوالي رفضا 
العتقاله اإلداري، وس���ط مواجهته لعمليات تنكيل ممنهجة ينفذها 

السجانون بحقه في "سجن عيادة الرملة" حيث يقبع.

االحتالل يرفض التماس 
األسير الغضنفـر أبو عطوان 

نابلس/ االستقالل: 
أص���درت محكمة االحتالل العس���كرية الخميس، 
ق���رار اعتقال إداري لمدة 6 ش���هور بحق األس���ير 
جاس���ر حس���ين أبو حمادة )50 عاًم���ا( من نابلس 

شمال الضفة الغربية المحتلة .

وأفاد مكتب إعالم األسرى بأن قوات خاصة 
لالحتالل اختطفت األسير أبو حمادة بتاريخ 
2021/6/1 أثناء تواج���ده على رأس عمله 
في شركة االتصاالت الفلسطينية في بلدة 
دير شرف غربي مدينة نابلس، ونقلته إلى 

مركز تحقيق "بتاح تكفا"، وامس أصدرت 
بحق���ه بتوصية من المخابرات قرار اعتقال 

إداري.
وأش���ار إلى أن أبو حماده أس���ير محرر اعتقل عدة 

مرات، وأمضى عدة أعوام في سجون االحتالل.

رام الله/ االستقالل: 
عشرات األس���يرات الفلس���طينيات يقبعن داخل 
معتقلي "الدامون وهشارون" وسط أوضاع وظروف 
حياتية صعبة، حيث يتم انتهاك حقوقهن بشكل 

يومي من قبل إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي.
ووصفت األس���يرات اللواتي يتم اعتقالهن حديثًا 
وزجهن داخل قس���م المعبار "بس���جن هشارون"، 
لمحامية هيئة شؤون األسرى، األوضاع المعيشية 
القاس���ية داخل القس���م، وم���ا يتعرض���ن له من 
ممارسات قاسية على أيدي السجانين والسجانات.

وأوضحن أن معتقل "التلموند - هش���ارون" س���يء 

للغاية، فس���احة الف���ورة صغيرة ج���دًا ورائحتها 
كريه���ة، كذلك مدتها تتغير وفق���ا ألهواء ومزاج 

السجانين.
باإلضاف���ة إلى ذلك فإن���ه ال يوجد جو صحي داخل 
القس���م، فهو عبارة عن طابق أرض���ي يفتقر لكل 
مقومات الحياة، والغرف في القس���م عفنة تنتشر 
فيها الفئران والصراصير والحشرات، والمراحيض 
بالية تتدفق منها المياه العادمة. عدا عن ذلك فإن 
القسم مجاور لقسم الس���جناء الجنائيين، وهناك 
يتعرضن األس���يرات لتحرش لفظي من قبلهم فال 

يسلمن من الصراخ والشتم بألفاظ نابية.

كما تش���تكي األس���يرات في معتقل الدامون من 
الظروف االحتجازية داخل المعتقل، واالنتهاكات 
العديدة الت���ي يعانين منها كالع���زل االنفرادي، 
والعقوبات ألتفه األسباب مثل الحرمان من الزيارة 
والخروج للساحة، وعدم تقديم العالج الطبي لهم، 
عالوة على ذلك ال زالت األسيرات يعانين من وجود 
كاميرات مراقبة داخل س���احة الفورة مما أدى إلى 

إصابتهن بأمراض فقر الدم وتساقط الشعر.
وذكرت الهيئة أن عدد األسيرات المحتجزات حاليًا 
داخل السجون 42 أس���يرة من بينهن معتقلتين 

إداريتين وهما ختام سعافين وبشرى الطويل.

حقوقهن تنتهك بشكل يومي 
هيئة: أسيرات »الدامون وهشارون« يعشن ظروفًا قاسية

االحتالل يصدر قرار اعتقال إداري بحق أسير من نابلس

الخليل/ االستقالل: 
قالت مديرية أوقاف الخليل الخميس، إّن قوات االحتالل اإلس���رائيلي منعت 250 مرة 
رفع األذان في الحرم االبراهيمي الش���ريف من بداية الس���نة لغاية نهاية شهر مايو/

أيار المنصرم، إضافة إلى منعها إجراء الصيانة والتصليحات الالزمة، والتي كان آخرها 
تصليح السماعات الخارجية للحرم الشريف.

وأّك���د مدير عام أوقاف الخليل الش���يخ جمال أبو عرام أمس، على أّن الحرم الش���ريف 
يتعّرض لهجمة إسرائيلية شرسة متواصلة من قوات االحتالل وقطعان المستوطنين 
لالس���تيالء عليه. وأشار أبو عرام إلى تدّخل س���لطات االحتالل بالشؤون اليومية للحرم 
اإلبراهيم���ي وأعم���ال الموظفين ولجان اإلعم���ار، وتحديد من يدخل���ه ويصل إليه عبر 
سلس���لة طويلة من الحواجز والتفتيش، وتحديد العم���ر، ناهيك عن أعمال الحفريات 

بجانبه وبحدائقه، وعزمها إقامة مصعد كهربائي.
وش���ّدد على ضرورة دوام تواجد الموظفين والعاملين والمصلين بالحرم الشريف بكل 

األوقات لتفويت الفرصة على المحتل لالنفراد به.
وأش���اد مدير عام أوقاف الخليل الش���يخ بجهود موظفي الحرم اإلبراهيمي الش���ريف 
بالمدينة، وثباتهم وإصرارهم وتفانيهم في عملهم، مؤّكًدا على مواصلة مسيرة الرباط 

والدفاع عن الحرم وأهله.

»أوقاف الخليل«: االحتالل منع رفع 
األذان 250 مرة في الحرم اإلبراهيمي 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أّجل���ت المحكم���ة المركزي���ة "اإلس���رائيلية" 
غربي القدس المحتل���ة، الخميس، الحكم في 
االس���تئناف المقدم ضد ق���رار إخالء عائلتين 
مقدس���يتين من ح���ي بطن اله���وى في بلدة 

سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك.
وتزامًنا مع جلس���ة االس���تئناف، نظم عشرات 
المقدسيين وقفة أمام مقر محكمة االحتالل، 
احتجاًج���ا عل���ى ق���رارات إخ���الء العائ���الت 
المقدسية، وتضامًنا مع عائلتي أبو ناب وغيث 

المهددتين بالتهجير.
وردد المش���اركون في الوقف���ة، هتافات "من 
س���لوان للش���يخ جراح، بدنا نواصل الكفاح"، 
"يا مس���توطن يا جبان اطلع اطلع من سلوان"، 

و"فلسطين عربية من المية للمية".
وفي س���ياق متصل، اعتقل���ت قوات االحتالل 
المقدس���ي المبعد عن المسجد األقصى نظام 

أبو رموز من أمام محكمة االحتالل.
والخميس الماضي، عق���دت محكمة االحتالل 
جلسة للنظر في االستئناف المقدم من أنجال 
المرحوم عب���د الفتاح جبر الرجب���ي والمرحوم 

ع���وض جب���ر الرجبي. وق���رر قض���اة محكمة 
للمستش���ار  االس���تئناف  تحويل  االحت���الل 
القضائي لحكومة االحتالل أفيحاي مندلبليت 
بع���د الوقف���ة االحتجاجية الت���ي نظمت أمام 

المحكمة تزامًنا مع الجلسة.
ويته���دد 86 عائلة مقدس���ية خط���ر اإلخالء 
والتهجي���ر م���ن منازله���م ف���ي ح���ي بطن 
اله���وى لصال���ح جمعية "عطي���رت كوهنيم" 

االستيطانية.
للسيطرة  االس���تيطانية  الجمعية  وتس���عى 
على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة 
الوس���طى في "بطن اله���وى"، بحجة ملكيتها 

ليهود من اليمن منذ عام 1881.
وتعود قصة الحي إلى ش���هر أيلول/ سبتمبر 
عام 2015، عندما بدأت الجمعية االستيطانية 
بتسليم بالغات قضائية ألهالي الحي، تطالب 
باألرض المقامة عليها منازلهم، بعد حصولها 
ع���ام 2001 على ح���ق إدارة أم���الك الجمعية 

اليهودية التي تّدعي ملكيتها لألرض.
وتخ���وض جميع العائ���الت صراًعا في محاكم 
االحتالل لحماية عقاراتها التي تعيش فيها 

منذ عش���رات الس���نين، وتمتلك كافة األوراق 
التي ُتثبت أحقيتها في األرض، في وقت تزاد 
مخاوفها من تنفيذ االحتالل أوامر اإلخالء بأي 

لحظة.
وق���ال رئيس لجن���ة الحي وأح���د المهددين 
باإلخ���الء زهي���ر الرجب���ي إن م���ا يح���دث هو 
تصعي���د غير مس���بوق من حكوم���ة االحتالل 
والمس���توطنين حيال سكان حي بطن الهوى 

وغيرها من أحياء سلوان.
وأوض���ح أن الجمعيات االس���تيطانية تدعي 
ملكية قطع���ة األرض في الحي من قبل يهود 
يمنيي���ن منذ ع���ام 1882 وكان مق���ام عليها 
كنيس يه���ودي، لذلك جميع المنازل المقامة 
على هذه االرض مهددة بالهدم أي 86 عائلة 

مكونة من 1300 فرد.
وتس���تخدم جمعي���ة "عطي���رت كوهاني���م" 
القانون اإلس���رائيلي الصادر ف���ي عام 1970 
لالستيالء على منازل فلسطينية في القدس، 
في المقابل ُيحرم الفلسطينيين من استرداد 
ممتلكات يملكون وثائقها الرسمية في غربي 

المدينة.

محكمة االحتالل تؤجل البت بقرار إخالء عائلتين من سلوان
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الحزن كان واضحًا في صوت المزارع النجار، خالل حديثه لـ" 
االستقالل" جراء تدمير الدفيئات الزراعية التي تحتوي على 
محاصيل الفقوس واللوبيا والباميا، إلى جانب ســـقوط أحد 
الصواريخ والتسبب في إحداث حفرة كبيرة في وسط أرضه 
الزراعيـــة، فضال عن أن الجزء الناجـــي من القصف تعرض 
للتلف بسبب مرور أحد عشـــر يومًا بدون ري المحاصيل أو 

رشها بالمبيدات الحشرية. 
وقـــال " تكبدت خســـائر فادحة جراء القصـــف المتعمد 
لألراضي الزراعية، مما تســـبب ذلك في هدم حلم سنوات 
طوال وعمل دؤوب في سبيل تحقيق عيش كريم للعائلة ". 
وطالب النجـــار من الجهـــات المختصة التدخـــل الفوري 
للســـعي إلى تعويضهم عن ما تعرضـــوا له من ضرر كبير 
جراء العدوان الذي أثر بشـــكل كامل على إعاقة االقتصاد 

الفلسطيني. 
عشـــرات من المزارعين الغزيين تأثروا بشـــكل شبه كامل 
بكثير من االضرار الزراعية التي نجمت عن القصف المباشر 
أو خســـارة المحاصيل الزراعية نتيجة اهمالها وعدم ريها 

طوال فترة العدوان الذي استمر احدى عشر يومًا.
ذهب يف غم�ضة عني 

ولم يكن المزارع رمزي شعت أفضل حااًل عن سابقه، والذي 
كان ينتظـــر بفارغ الصبر حصاد زرعه، لكنه وجد جزءًا كبيرًا 
من محاصيل البندورة والبطاطا والملوخية تعرضت للتلف 
بفعل عدم قدرته على مـــدار 11 يوما من العدوان الذهاب 
ألرضـــه الزراعيـــة الواقعة في منطقة مـــراج جنوب مدينة 

خانيونس لريها ورعايتها.
وقال  شعت : " إن تعب وعناء شهور من العمل والجهد 
وانفاق الكثير من المال وتراكم الديون السابقة من أجل 
نضج المحاصيل الزراعية ذهـــب كله في غمضة عين 
بفعل اعتداءات االحتالل المتواصلة والتي لم تتوقف 

يوما على الفلسطينيين".  
وأضـــاف " نحتاج الكثير من الوقـــت و المال إلعادة األرض 
لمـــا كانت عليه، لشـــراء األســـمدة واألشـــتال وغيرها من 
االحتياجـــات الزراعية"، الفتا إلى أنـــه تعرض أيضا لتلف 
ودمار محاصيله الزراعية خالل عدواني عام 2014 – 2008 .

وأكد المزارع شـــعت أن أساليب االحتالل التخريبية كانت 
سببًا قويًا في تدمير مســـتقبل الكثير من العائالت التي 
اعتمدت بشـــكل كامل على الزراعة في ســـد احتياجاتها 

اليومية الكاملة. 

خ�ضائر كبرية 
من جهته، أكد وكيل وزارة الزراعة ابراهيم القدرة أن القطاع 
الزراعي في قطاع غزة تعرض لخسائر كبيرة جراء العدوان 

اإلســـرائيلي األخير على قطاع غزة، حيث تم تدمير الكثير 
مـــن االراضي الزراعية بصورة كاملة إضافة إلى الضرر الذي 

لحق بتدمير الكثير من المحاصيل الزراعية واتالفها.
وأكد القدرة لـ "االستقالل" أن أضراًرا بليغًة لحقت بالمنشآت 
الزراعية ومصانع األعالف واآلبار والخطوط الناقلة الرئيسة 
والفرعية، والبرك الزراعية ومحطات االســـتزراع الســـمكي 
ومخازن األعـــالف، ومخازن المعـــدات الزراعية والمبيدات 

ومزارع النحل.
وأوضح أن وزارته عملت على احصاء جميع الخســـائر التي 
حلت بالقطاع الزراعي بشـــكل كامل، حيث بلغ 550 مليون 
دوالر، توزعت على القطاعيـــن الحيواني والنباتي، الفتا أن 
الخسائر توزعت بين 350 مليون دوالر أضرار مباشرة، و200 

مليون دوالر خسائر غير مباشرة.
وأشـــار الى أن االحتالل اســـتهدف بشكل مباشر أكثر من 
نصف المســـاحات الزراعية في القطاع التي تقدر ب140 
ألف دونم، مبينًا أن المســـاحة األخرى تضررت بشـــكل أو 
بآخر نتيجة عدم قدرة المزارعين للوصول لمحاصيلهم مما 

تسبب بجفافها.
وذكر أن خسائر اإلنتاج الحيواني بلغت 70,8  مليون دوالر 
جراء نفوق آالف الطيور ســـواء من خالل القصف المتعمد 
للمزارع التي تضمهـــم، وعدم قدرة أصحابها على الذهاب 
للمـــزارع لتقديـــم الرعاية لها، وكذلك الحـــاق االضرار بها 
نتيجة نقص االعالف الناجم عن اغالق معبر كرم ابو سالم 

لمدة اربعة عشر يوما.
أمـــا بخصوص آبار المياه والتربة، بّين أن االحتالل دمر أكثر 
من 70 بئر مياه، وجرف حوالي 34 دونمًا زراعيًا على الحدود 
الشـــرقية، الفتا الى أن خسائر الثروة السمكية بلغت أكثر 

من10 مليون دوالر. 
ولفت الى أن العدوان اإلســـرائيلي على قطاع غزة أدى إلى 
تعطل عدد كبير من العمال فـــي القطاع الزراعي والنباتي 
والحيوانـــي، مما أثر بشـــكل مباشـــر على تـــردي الوضع 
االقتصادي لديهم، وخلق حالة إنســـانية صعبة لدى فئة 

العمال.
كما حذر من الكارثة البيئية الحقيقية التي حلت فعليًا في 
شـــمال قطاع غزة، وذلك بعد االستهداف المباشر من قبل 
االحتالل اإلسرائيلي، لمخازن شركات خضير للمستلزمات 
الزراعيـــة بكافة أنواعهـــا، وخاصة ما تحوي من األســـمدة 

والمبيدات والبالستيك، مشيرًا أّن التحذير مازال قائمًا.
وقررت وزارة الزراعة الفلســـطينية في غزة، وقف استيراد 
ا على منع  الفواكه من األراضي المحتلة عام 1948، وذلك رًدّ

تصدير خضروات قطاع غزة.

  تسبب لهم في خسائر فادحة 

عــدوان االحتــالل يدفــن أحــالم مزارعــي غــزة فــي التــراب 
غزة/ زينب فيا�ض: 

ب��دت عالم��ات ال�ض��دمة والذه��ول وا�ض��حة على 
وج��ه امل��زارع �ض��الح النج��ار وه��و يتفق��د اأر�ض��ه 
الزراعية الواقعة يف منطقة ال�ضريج �ضرق مدينة 

خانيون�ض جنوب قطاع غزة، بعد انق�ضاء11 يوًما 
من العدوان الإ�ض��رائيلي على قطاع غ��زة. فما اأن 
انتهى العدوان الإ�ض��رائيلي عل��ى قطاع غزة حتى 
انطلق املزارع النجار �ض��وب اأر�ض��ه التي عجز عن 

الو�ضول اإليها طوال فرتة العدوان، لي�ضاهد ما حّل 
بها من تلف للمزروعات بفعل الق�ضف الإ�ضرائيلي 
وقذائ��ف املدفعي��ة الثقيلة، التي خلفت خ�ض��ائر 

مباليني الدولرات.

غزة/ االستقالل: 
أكد رئيـــس المكتب اإلعالمـــي الحكومي بغزة 
ســـالمة معروف، الخميس، بـــدء المرحلة األولى 
بتطعيـــم موظفـــي الـــوزارات الثـــالث الكبرى 
)الداخلية والصحة والتعليم( بلقاح ضد فيروس 

كورونا إلزامًيا.
وأوضـــح معروف، أن هذه الـــوزارات تضم العدد 
األكبـــر مـــن الموظفيـــن، حيث بـــدأت عمليات 

التطعيم ضد الفيروس.
وبّيـــن تجاوز من تـــم تطعيمهم خـــالل األيام 
القليلـــة الماضية منذ دخول القرار حيز التنفيذ 
أكثر من 2000 شـــخص مـــن العاملين بوزارتي 
التعليم والصحة وتســـير العملية وفق جدولة 
تقوم عليهـــا وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات 

األخرى.
وأشـــار معـــروف، إلـــى أنه بعـــد االنتهـــاء من 

عملية تطعيم الموظفين فـــي الوزارات الثالث 
الكبرى، ســـتنتقل عملية التطعيم إلى مختلف 
المؤسســـات الحكومية األخرى لتعزيز المناعة 

المجتمعية.
ولفت إلـــى أن عملية تطعيـــم الموظفين تتم 
داخل مقار المؤسسات الحكومية دون إحداث أي 
تأثيرات سلبية على سير العمل الحكومي وذلك 

من خالل التنسيق مع طواقم وزارة الصحة.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنـــت وزارة الصحة الفلســـطينية، الخميس، 
تســـجيل حالتي وفـــاة و228 إصابـــة جديدة 
بفيروس "كورونا" الوبائي، وتسجيل 267 حالة 
تعـــاٍف من الفيروس في الضفة الغربية وقطاع 

غزة خالل 24 ساعة.
وذكـــرت وزيرة الصحة مي الكيلـــة، في التقرير 
اليومي للحالة الوبائية، أّن نســـبة التعافي من 
فيـــروس كورونا في فلســـطين بلغت %97.5، 
فيما بلغت نســـبة اإلصابات النشـــطة %1.4، 

ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
وبّينت الكيلة أّن اإلصابات الجديدة سجلت على 
النحو التالي: "طوباس 11، نابلس 15، جنين 5، 
طولكرم 2، سلفيت 1، رام الله والبيرة 6، الخليل 

2، قطاع غزة 186".
وأضافـــت أّن حاالت التعافـــي الجديدة توزعت 
حســـب التالي: "طوباس 2، نابلس 8، جنين 7، 
طولكرم 9، ســـلفيت 1، الخليـــل 4، بيت لحم 6، 
قطـــاع غزة 230"، فيما ســـجلت حالتي وفاة في 

قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلـــى وجود 16 مريًضا في 
غـــرف العناية المكثفـــة، بينهم 3 مرضى على 
أجهـــزة التنفس االصطناعي، فيمـــا ٌيعالج في 
مراكز وأقســـام كورونا في المستشـــفيات في 

الضفة الغربية 28 مريًضا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات 
المضـــادة لفيـــروس كورونا، فقـــد بلغ عددهم 
اإلجمالـــي فـــي الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة 
404,142، بينهم 245,329 تلقوا الجرعتين من 

اللقاح.

وفاتان و228 إصابة جديدة بـ »كورونا« بالضفة وغزة

قرار إلزامي بتطعيم كافة الموظفين الحكوميين بغزة ضد »كورونا«

رام الله / االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الجريمة البشـــعة التي ارتكبتها قوات االحتالل فجر 
أمس الخميس، بحق أبناء شعبنا في جنين، وأدت الى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخر 

بجروح بالغة الخطورة.
كمـــا أدنت الـــوزارة في بيان أصدرته أمـــس، إقدام قوات االحتالل علـــى اقتحام مدينة 
البيرة ومداهمـــة وتخريب محتويات مقر االدارة العامة للجـــان العمل الصحي وإغالقه، 
وكذلك عربدات المســـتوطنين ومنظماته اإلرهابية المتطرفـــة في القدس ودعواتهم 
لتنظيم المزيد من المســـيرات االستفزازية في شوارع وأزقة العاصمة المحتلة وبلدتها 
القديمة، واســـتمرار حمالت التطهير العرقي المتواصلة ضد المواطنين المقدســـيين 
وعمليات هدم منازلهم وتهجيرهم بالقوة كما يتعرض له حي الشيخ جراح وبلدة سلوان 
وأحياؤها المختلفة وعمليات االعتقال والقمع والتنكيل والحصار للمواطنين المقدسيين 
والمتضامنين معهم، هذا باإلضافة الى اســـتمرار عدوان دولة االحتالل والمستوطنين 
الغاشـــم على اراضي المواطنين واالماكن الدينية واالثرية والتاريخية في طول الضفة 

الغربية وعرضها.
وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد يقف خلفه رئيس الوزراء االســـرائيلي المنتهية واليته 
بنيامين نتنياهو، في محاولة منه إلنقاذ نفســـه وحل أزماته للبقاء في ســـدة الحكم في 

"إسرائيل" على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة شعبنا.
ُوحملت الوزارة الحكومة "اإلســـرائيلية" وأذرعها المختلفة المسؤولية المباشرة عن هذا 
التصعيـــد الخطير ونتائجه وتداعياته، ليس فقط على ســـاحة الصراع وإنما أيضا على 
مستوى الجهود العربية واالقليمية والدولية المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف العدوان.

»الخارجية«: إفالت االحتالل المتكرر من العقاب 
يشجعه على ارتكاب الجرائم بحق شعبنا
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انتهت معركة »س���يف القدس« بعد 11 يومًا من القتال 
الش���رس غير المس���بوق في تاريخ الصراع بين المقاومة 
���نت  الفلس���طينية و«دول���ة« االحتالل. هذه المعركة دشَّ
بداية مرحل���ة األفول ف���ي تاريخ المش���روع الصهيوني، 
إذ أظهرت اهت���زاز مرتكزات المش���روع الصهيوني، وهو 
ما كانت »إس���رائيل« تح���اول إخفاءه ط���وال الوقت، األمر 
رنا في ضوئه البدء بكتابة سلس���لة من المقاالت،  الذي قرَّ
توضح كيف كش���فت المعركة تداعي مرتكزات المشروع 
الصهيون���ي، بدءًا من القوة العس���كرية الت���ي تعتبر من 
أهم مرتكزات المش���روع الصهيوني، والت���ي يعّبر عنها 
»الجيش« والمؤسسة العسكرية واألمنية في »إسرائيل«، 
ها تؤّثر ف���ي تعزيز باق���ي المرتكزات، بدءًا  وخصوص���ًا أنَّ
م���ن االس���تيطان، وص���واًل إلى الهج���رة، ولي���س انتهاًء 
ذي أدركه المش���روع  بدع���م اإلمبريالي���ة العالمية، األمر الَّ
الّصهيونّي منذ بدايات تأس���يس المشروع االستيطاني 
 المشروع الصهيوني 

َّ
في فلسطين، انطالقًا من حقيقة أن

لن ينجح في إقناع المس���توطن الصهيون���ّي القادم من 
أصقاع األرض بالهجرة واالستيطان والبقاء في فلسطين، 

ما لم يشعر باألمن على نفسه وممتلكاته.
لق���د أظه���رت معرك���ة »س���يف القدس« فش���ل خطط 
»الجيش« اإلس���رائيلي المتعددة، الهادفة إلى استعادة 
العس���كرية  للعقي���دة  العس���كري  الحس���م  مفه���وم 

اإلس���رائيلية، ال���ذي ُيعتبر العامل المرك���زي في الحفاظ 
عل���ى قوة الردع اإلس���رائيلية، إذ تعاني »إس���رائيل« منذ 
حرب تموز/يوليو 2006 غياب قدرة »الجيش« اإلسرائيلي 
على تحقيق الحس���م العس���كري. بناًء على ذلك، اعتبَرت 
ة المؤسس���ة العس���كرية اإلس���رائيلية هي رفع  أن مهمَّ
جهوزية »الجيش«، من أجل استعادة القدرة على الحسم 
العسكري، وخصوصًا بعد فشل »الجيش« اإلسرائيلي في 
تحقيق النصر في حرب »البنيان المرصوص« على غزة في 

العام 2014، بعد 51 يومًا من القتال.
ح���اول »الجي���ش« اإلس���رائيلّي العم���ل على اس���تبدال 
مفهوم الحس���م العس���كرّي، ليحل محله مفهوم الّنصر، 
وه���و المصطل���ح الجديد ال���ذي أدخله غ���ادي إيزنكوت، 
رئيس أركان »الجيش« اإلس���رائيلي األس���بق، إلى وثيقة 
»الجيش« اإلسرائيلي في العام 2015. وقد أكمَل تحديَد 
تفاصيل مفهوم النصر المستحدث في قاموس العقيدة 
العس���كرية اإلس���رائيلية رئي���ُس األركان الحالي أفيف 
كوخافي ف���ي خّطة »الزخم« متعددة الس���نوات، إذ اعتبر 
 النص���ر عبارة عن تدمير %30 من ق���وة العدو المادية 

َّ
أن

والبش���رية، وخصوصًا ف���ي الضربة األولى ف���ي المعركة، 
األمر الذي يجبره على فق���دان رغبته في القتال والرضوخ 

لمطالب »إسرائيل« السياسية لوقف نار طويل.
 »الجيش« اإلسرائيلي 

َّ
أثبتت معركة »س���يف القدس« أن

لم يس���تِطع تحقيق النصر المأمول في خّطة »تنوفا«، بل 
على العكس، انهزم بش���كل واضح على مس���توى الخطة 
العس���كرية أمام المقاومة الفلسطينية، التي انتقلت في 
معركة »س���يف القدس« من التكتي���كات الدفاعية التي 
اعتادتها في الس���ابق، إلى التكتي���كات الهجومية التي 
كانت تعتب���ر حكرًا على النظرية العس���كرية ل�«الجيش« 
اإلس���رائيلي، صاحب نظريات الحرب االستباقية والضربة 
األولى، إضافًة إلى مفهوم نقل المعركة إلى أرض الخصم، 
من خالل ثنائية الطائرة والدبابة، ناهيك باس���تراتيجية 
جّز العش���ب وغيرها من الخطط الهجومية التي اعتادها 
 

َّ
»الجيش« اإلس���رائيلي منذ تأسيس���ه. وفي اعتقادنا، إن
أوض���ح تعبير عن ه���ذه التغّيرات ف���ي توّجهات الخطط 
العسكرية يتمثل في تس���ميات المعركة لدى األطراف، 
ففي الوقت الذي أطلق »الجيش« اإلسرائيلي اسَم »حارس 
األس���وار« ذا الدالل���ة الدفاعية على العملية العس���كرية، 
أطلقت المقاومة الفلسطينية عليها اسَم »سيف القدس« 

ذا التوجهات الهجومية.
 َأْخ���َذ المقاومِة الفلس���طينية زمام المب���ادرة والمبادأة 

َّ
إن

ربة األولى، أربك »الجيش« اإلس���رائيلي من  م���ن خالل الضَّ
تي لم يك���ن لديه تقديرات  اللحظ���ة األولى للمعرك���ة، الَّ
اس���تخباراتية عن حجم الضربة األولى فيها ونوعها، على 
الرغم م���ن تحديد المقاوم���ة لحظة بداي���ة العملية عند 

الساعة السادسة مساء، األمر الذي يشير إلى خلل جوهري 
في مرتكز اإلن���ذار المبك���ر؛ المرتكز األول ف���ي العقيدة 
 المقاومة 

َّ
العس���كرية اإلس���رائيلية. َأِضْف إلى ذل���ك أن

الفلس���طينية باتخاذها قرار الهجوم وتحديدها س���اعة 
الصفر في بدء المعرك���ة، قطعت الطريق على نجاح خطة 
الحرب اإلسرائيلية على غزة، المبنية في جوهرها على مبدأ 
المباغتة واختيار التوقيت األنسب إسرائيليًا على مستوى 
القدرة على استهداف أكبر عدد ممكن من بنك األهداف 
في الضربة األول���ى، إضافًة إلى ضمان جهوزية منظومات 
الدفاعية اإليجابية والس���لبية، المتمّثل���ة بمنظومة القبة 
الحديدي���ة من جه���ة، وجهوزية المالج���ئ داخل المدن 
والمس���توطنات اإلس���رائيلية من جهة أخرى، األمر الذي 
ل فش���اًل إسرائيليًا كبيرًا كش���فت عنه معركة »سيف  مثَّ
القدس«. لقد نجحت معركة »س���يف الق���دس« في إزالة 
الهالة األس���طورية التي تضفيها المؤسس���ة العسكرية 
اإلسرائيلية على ما ُتسّميه استراتيجية »المعركة ما بين 
مها »الجيش« اإلس���رائيلي بوصفها  الحربين«، الت���ي قدَّ
العالج األمثل إس���رائيليًا لمنع تعاظم ق���درات المقاومة 
العس���كرية، م���ن دون الحاج���ة إلى الذه���اب إلى معركة 
عس���كرية مفتوحة مع المقاومة، ترهق جبهة »إسرائيل« 
مته المقاومة الفلس���طينية من تطّورات  الداخلي���ة. ما قدَّ
أدخلته���ا إلى منظومتها الّصاروخّية، س���واء على مديات 

الّسالح الّصاروخي أو على حجم رؤوسها المتفّجرة، ناهيك 
بتقنيات إطالقها، لم يس���تطع س���الح الجو اإلس���رائيلي 
التصدي لها ومنعها من االنطالق حتى ساعة اإلعالن عن 

وقف إطالق النار.
يطرح فشل اس���تراتيجّية »المعركة ما بين الحربين« في 
الحّد من الق���درة اإلنتاجية العس���كرية للمقاومة وتطور 
تقنياته���ا وإدخال أس���لحة وجبهات قت���ال جديدة في 
المعركة، في ظل الحصار واإلغالق على غزة، أس���ئلة كبرى 
داخل »مجتمع المس���توطنين الصهاينة في إس���رائيل«، 
أهمه���ا: هل يع���ّد »الجيش« اإلس���رائيلي مؤهاًل لتوفير 
األم���ن للمش���روع الصهيون���ي؟ إذ تدور ف���ي ذهن كّل 
مستوطن صهيوني، وهو يطرح هذا التساؤل، مقارنة بين 
ما أحدثت���ه المقاومة في غزة، والتي أطلقت 4300 صاروخ 
خالل معركة »سيف القدس«، وما يمكن أن يحدثه »حزب 
الل���ه« في الجبهة الش���مالية، والذي يعّد قادرًا، بحس���ب 
التقديرات اإلس���رائيلية، على إط���الق 3000 صاروخ في 
الي���وم الواحد، ناهيك بالتخّوف اإلس���رائيلي األساس���ي 
م���ن خطر توحيد كّل جبه���ات المقاومة في المعركة ضد 
»إس���رائيل«. لذلك، لم أس���تغرب كثيرًا عندما ش���اهدت 
أحد المس���توطنين في مدينة تل أبيب يقول على شاشة 
التلفزة إنه »بات مقتنعًا بأن الجيش اإلسرائيلي غير قادر 

على حمايته«.

لقد أعادت معركة »سيف القدس« الصراع إلى مرّبعه األول، إّنه صراع 
على الوجود.. وبين مش���روعين.. على فلسطين التاريخية كّلها.. فهو 
صراع عل���ى الجغرافيا، والتاريخ، والمس���تقبل، والحض���ارة.. ومعركة 
»سيف القدس« هي جولة في سياق الصراع الممتد منذ أكثر من قرن 
من الزمان، وُمراَكَمة على كل ما مضى من هّبات وانتفاضات، من نضال 
وكف���اح وجهاد لتضع ه���ذه الجولة من الصراع الكي���ان الصهيوني 
في »م���أزق تاريخي«، ولتعّمق أزمته الوجودي���ة، وتزيد من التغّيرات 
والتحديات التي تستدعي التوّقف عندها للتساؤل عن مستقبل هذا 

الكيان، وعن احتماالت استمرارّيته، والمدى الزمني لذلك..
في هذا اإلط���ار لم يعد طرُح القض���اِء على الدولة العبرية عس���كريًا 
وباستخدام أقصى درجات القوة والعنف، أمرًا مستحياًل، بل هو أقرب 
ل عس���كري  إلى الواقعية. هذا الخيار الذي يمكن أن يس���تتبعه تدخُّ
أمريكي وغربي � كما طرح الكاتب الفلسطيني سميح حمودة �، للدفاع 
عن »إسرائيل« التي من الممكن أن تستخدم السالح النووي وأسلحة 
الدمار الش���امل األخرى، مع ما س���يلحقه من حجم دمار في المنطقة. 
ومهما بدا لنا اآلن من خطاب أمريكي وغربي داعم للكيان الصهيوني، 
إال أن ذلك بفعل قوة المقاومة وتأثيراتها المتزايدة، وضعف الكيان، 
س���يكون عامل بدء في تش���كيل وعي جديد ل���دى األمريكي والغرب 
عمومًا، سيدفعهم بفعل مصالحهم، إلى التخّلي عن هذا الكيان. فقد 
تخّلى الغرب عن أنظمة حّققت له مصالحه لعقود كنظام الشاه، ومن 
غير المس���تبعد أن يتخّلى الغرب نفسه عن الكيان الصهيوني حين 

يصبح عبئًا زائدًا عليه.
لقد قام المش���روع الصهيون���ي على ركائز: هج���رة اليهود، وتهيئة 
الظروف السياس���ية لطرد ما أمكن من العرب الفلس���طينيين، وإقامة 
المس���توطنات لتغيي���ر الجغرافي���ا والديمغرافيا لصالح المش���روع 
الصهيون���ي. وكان ركي���زة ذلك تهويد األرض عبر الس���يطرة عليها 
بش���ّتى الطرق والوسائل.. والقدس كانت وس���تبقى مركز التهويد، 
وعلى رأس ذلك اعتبارها »العاصمة األبدية إلسرائيل«، من خالل حسم 
»الس���يادة اإلس���رائيلية« الكاملة عليها. وهذا ُيعّزز الصراع الوجودي 
عل���ى األرض الذي يمكن اختصاره من جان���ب العدو الصهيوني في 

»أرض أكثر، عرب أقل«..
وإذا كانت القدس بالنسبة للمشروع الصهيوني، هي مركز التهويد؛ 
فإّنها مركز المش���روع اإلسالمي المعاصر، الذي يربط األرض بالسماء، 
ونقط���ة التقاء المادة بالمطلق، ما يجعلها بالنس���بة للفلس���طينيين 
والع���رب والمس���لمين، نقطة جذٍب وتوحي���ٍد وعامل طرٍد مس���تمٍر 

للمشاريع األخرى التي تستهدفها، وتستهدف ما حولها.
ولهذا فإننا نرى أن معركة »س���يف القدس«، التي تفّجرت دفاعًا عن 
القدس وأهلها، تكتنز ف���ي ذاتها عوامل قوتها، عبر اتخاذ المقاومة 

لها عنوانًا في الدف���اع عن القدس، وتوحيد الفلس���طينيين، وإعادة 
ترتيب األولويات الفلس���طينية عبر خل���ق »معادلة القدس«، وإظهار 
المقاوم���ة للق���وة والبأس الش���ديَدْين، وعب���ر قي���ادة المعركة بقوة 
واقتدار وقدرة على التحكم والسيطرة، وضمن بيئٍة مقاِومٍة مستعدٍة 
���م ببداية المعركة ونهايتها،  للتضحيِة والفداء، والقدرِة على التحكُّ
والحص���وِل على »صورة النصر« منذ بداي���ات قصف القدس المحتلة، 
 عددًا م���ن القادة األمنّيين 

ُّ
واس���تهداف آلية صهيوني���ة كانت ُتِقل

الصهاينة، بصاروخ موّجه »كورنيت«.. وهذا فرض وللمرة األولى - كما 
يقول الصحفي باراك رابيد -، على الرئيس األمريكي جو بايدن، وعلى 
عدد من المس���ؤولين في اإلدارة األمريكية، اس���تخدام مصطلح وقف 
إطالق النار في تصريحات علني���ة حول القتال مع غزة. وهذا يعكس 
حقيقة م���ا حصل على أرض الواقع، فإن صحيف���ة )هآرتس( اعتبرت 
ما قالته القيادة العس���كرية والسياس���ية بأّنها »تبّجحات«، ووصفت 
الهجمات »اإلس���رائيلّية« بأّنها »عديمة الجدوى«.. وذكرت الصحفية 
)عميرة ه���اس( أن الجي���ش )الصهيوني( يعتبر البيوت الس���كنية 
أهدافًا عسكرية.. وهذا يعني أن تبّجح الجيش وقيادته بامتالك بنك 
أهداف هي اّدعاءات ثبت بالملموس عدم صحتها، والدليل على ذلك 
استهداف األبراج السكنية، قبل أن تقوم المقاومة بتعديل الميزان، 
وتضع معادلة اس���تهداف األبراج الس���كنية ُيقابله استهداف تل 
أبيب. وطرح أمين عام »حزب الله« الس���يد حس���ن نص���ر الله، معادلة 
جدي���دة »القدس مقاب���ل حرب إقليمية«، كما ط���رح أمين عام »حركة 
الجهاد اإلس���المي في فلسطين« زياد النخالة، معادلة جديدة أنه في 
حال قيام »إس���رائيل« باغتيال أي عنصر أو قائد، فإن المقاومة سترد 

وبشكل فوري بقصف تل أبيب.
إن النص���ر الذي حققت���ه المقاومة الفلس���طينية، ينطلق من قوله 
تعال���ى: ﴿كم من فئ���ة قليلة غلب���ت فئة كثي���رة بإذن الل���ه﴾، وأن 
موازي���ن القوى ال يمكن تعديلها إال عبر مقاومة مس���تمرة منطلقة 
م���ن ﴿واذكروا إذ أنتم قليل مس���تضعفون ف���ي األرض تخافون أن 

يتخطفكم الناس..﴾، إلى ﴿فآويكم وأيدكم بنصره..﴾..
لق���د ظهر ذلك جليًا من خالل إص���رار المقاومة على مواصلة جهادها 
وقتاله���ا، م���ا أفقد العدو وقادت���ه التوازن، وتمظه���ر ذلك من خالل 
اس���تهداف المدنيين وإصرار المقاومة على ال���رد، وفق رؤية محددة 
وواضح���ة، وإمكانيات أعّدتها مس���بقًا، وأعلنت ع���ن بعضها )صاروخ 
القاسم - نس���بًة إلى الجنرال قاسم سليماني(، وأيضًا من خالل رجال 
قادرين على الثبات والصمود واالنتصار، وبيئة ش���عبية.. بينما ظهر 
ف���ي جانب العدو منع الحكومة للمس���توطنين م���ن اقتحام األقصى، 

وتزايد المظاهرات الصهيونية للمطالبة بوقف الحرب.
لق���د عّدد الجن���رال الصهيوني »آه���ارون ليبران«، ف���ي مقال له في 

صحيفة »إس���رائيل اليوم« الفش���ل الذي لحق بكيانه، فأشار إلى أن 
سالح الجو فشل في منع إطالق )4300( صاروخ وقذيفة، ولم يستطع 
دفع المقاومة الفلسطينية إلى طلب وقف إطالق النار. ويعتبر ليبران 
أن الضرب���ات الجوي���ة وحدها ال يمكنها تحقيق أه���داف منع إطالق 
الصواري���خ، وجعل المقاومة تطلب وقف إطالق النار، أو التس���ّبب في 
خنق إستراتيجي ُيمكن أن يؤّدي إلى نتائج حاسمة. وكتبت صحيفة 
»هآرتس« أن الرأي العام اإلس���رائيلي يرى أّن إسرائيل قد ُهزمت في 
هذه المعركة. ويعتبر رئيس الوكالة اليهودية وس���فير »إسرائيل« 
الس���ابق في واش���نطن »س���الي مريدور«، في مقال ل���ه في صحيفة 
»يديعوت« أّن )المقاومة الفلس���طينية( حّققت خالل جولة التصعيد 
أربعة إنجازات هائلة، هي: توحيد الجبهات ضد »إس���رائيل«، السيما 
المواجهات التي تفّجرت في مدن وبلدات )عرب الداخل(. واستطاعت 
)المقاوم���ة( تقديم نفس���ها مدافعة ع���ن القدس وحرم المس���جد 
األقص���ى في نظر كل عربي ومس���لم في العالم. واس���تطاعت تعزيز 
مكانة )المقاومة( على الصعيد الفلس���طيني على حس���اب الس���لطة 
الفلسطينية. كما أّنها كشفت عن نقاط ضعف القبة الحديدية، في 
مواجهة واب���ل الصواريخ التي ُأطلقت من غزة. ويحاول الصحفي »تل 
ريف رام« في صحيفة »معاريف« أن ُيوِجد إنجازات لجيش االحتالل، 
فيتحدث ع���ن »انجازات هامة على األرض أساس���ها قصف ش���بكة 
األنفاق في مترو غزة«... لكن »روعي ش���ارون« المحرر العس���كري في 
»أخبار كان« يتساءل »إذا تم تدمير 100 كم من األنفاق التحت أرضية 
حقًا؛ عندئذ سنحتاج لعالم جيولوجيا ليشرح لنا كيف أن أرض القطاع 
الذي تبلغ مس���احته 365 كم مربع لم تنهر كّلها«. ووصف »ألوف بن« 
في مقال له في »هآرتس« عملية )حارس األس���وار / س���يف القدس( 
بأنها »األكثر فش���اًل والزائدة في تاريخ إسرائيل«، وكتب بن »في غزة 
تظه���ر مثل الحرب الحدودية األكثر فش���اًل واألقل ضرورة بالنس���بة 
إلسرائيل، حتى في المنافسة الصعبة في دوري الحروب الهامة التي 
تشارك فيها حرب لبنان الثانية وعملية »الرصاص المصبوب« و«عمود 
الدخان« و«الجرف الصامد« في غزة. نحن ش���هود على فشل عسكريٍّ 
وسياس���يٍّ خطيٍر كَش���َف عيوبًا في اس���تعداد الجيش وأدائه، وفي 
قيادة حكومة مشوش���ة وعاجزة. وبداًل من تبديد الوقت على مطاردٍة 
ب بقتٍل ودماٍر في غّزة  ال جدوى منها خلف »صورة انتصار« مع التس���بُّ

وتشويِش الحياة في إسرائيل، يجب وقف الحرب«..
وأّكد »نداف ش���رغاي« ف���ي موقع »إس���رائيل اليوم« أن »اس���تجابة 
إس���رائيل لمطالب )المقاومة( في المسجد األقصى وحّي الشيخ جراح 
ليس���ت شائعات، فعلى األرض تشّكل واقع جديد ُيبّين أّننا استجبنا 
بالفع���ل لهذه المطالب«. وفي هذا اإلطار، يورد الصحفي »ش���موئيل 
روزن���ر« في مقال له في صحيفة »معاري���ف«، بعض األمور التي يرى 

»الجمهور اإلس���رائيلي« أو وس���ائل اإلع���الم الُمتش���ّككة بما تّدعي 
الحكومة أّنها حّققته من تدمير ألنف���اق غزة، فيجيب روزنر: »أّن هذا 
ليس شيئًا نراه بأم أعيننا«. ويضيف روزنر: »قلتم إن حماس تتوّسل 
لوقف إطالق النار؟ ليس هناك دليل علني على شيء من هذا القبيل. 
وقلتم إّن حماس تّم ردعها؟ س���ُتْخِبُرنا األيام ما إذا كان قد تمَّ ردُعها 
وإلى أي مدى. أما »جدعون س���اعر« في���رى أن »وقف إطالق النار بدون 
فرض قيود على حماس واس���تعادة الجنود، فإن هذا س���يكون فشاًل 

سياسيًا سندفع ثمنه بشكل مضاعف في المستقبل«..
إن المقاومة وّحدت الش���عب الفلس���طيني، وأعادت ترتيب أولوياته، 
ما يضع المس���ؤولية الكبرى على الفصائل الفلس���طينية والجماهير 
الفلس���طينية من أجل حماية هذه الوحدة، وحماي���ة خيار المقاومة 
عبر تصعيد المواجهة، ورفع س���قف المطالب الفلس���طينية لتشمل 
فلسطين التاريخية كلها. والعمل على استغالل كل المعضالت التي 
تواجهنا كفلس���طينيين عبر تصعيد المواجهات؛ فإذا كان االحتالل 
يحاول منع التدهور، فإن الفلس���طينيين عليهم استغالل هذا األمر، 
ومنع���ه من تحقيق أهدافه. يقول جيلي كوهين: »ُمعضلة ُتواجهها 
إس���رائيل اآلن هي كيف تمنع الّتدهور االقتصادي في غزة الذي من 
ش���أنه أن ُيؤّدي إلى مواجهة عسكرية.. وفي الوقت نفسه: كيف يتمُّ 

وفَق المصلحِة اإلسرائيلية إضعاف )المقاومة(«.
وما بعد معركة »سيف القدس«، قد رفع مستوى تهديد غزة في سّلم 
التهديدات التي باتت تواجه »األمن اإلس���رائيلي«؛ إذ لم يعد دقيقًا 
توصيف القطاع بالّتوصيف الّتقليدي: »األقل تهديدًا، واألكثر قابلية 
لالنفجار«. وهذا يعني أن التهدي���د من غّزة لم يعد محصورًا بها، بل 
أصب���ح متص���اًل وممتّدًا إلى خارجه���ا، أي بما يتعّدى فلس���طين إلى 
خارجها. وهذا يعني أّن تفعيل سالِح غزة لم يعد مرتبطًا بتحسينات 
خدماتي���ة، أو تخفيٍف للحص���ار، بل أصبح مرتبط���ًا بمعادلِة القدس 
ها.. والمحاوالت اإلس���رائيلية  التي فّج���رِت الوضَع في فلس���طين كلِّ
التي تعمل على منع ربط الجبهة الجنوبية )غزة(، بالجبهة الش���مالية 
)لبنان(، مس���تمرٌة، وهذا ما ينعكس قلقًا )إسرائيليًا(، وسعيًا واضحًا 
لمنع هذا الربط، عب���ر تفعيل معادلة الحصار مقاب���ل الغذاء، وإعادة 
تفعيل دور الس���لطة الفلس���طينية. ولهذا يعمل اإلسرائيليون على 
التركيز على )الش���مال(، ال���ذي يعتبر رئيس مجل���س األمن القومي 
الس���ابق »يعقوب عميدرور«، أن الحاجة تتطّلب التركيز على الشمال 
ب���كل طاقتنا، وهذا يترجم م���ن خالل الرغبة »اإلس���رائيلية« في منع 
حصول هذا الربط، عبر تقييد اإلجراءات التي من ش���أنها إعادة تفّجر 

األوضاع من جديد.
إن ما يعم���ل الكيان الصهيون���ي على منعه، تعم���ل المقاومة على 

تفجيره.. واألّيام تثبت ذلك.

»سيف القدس« وتداعي المشروع الصهيوني: القوة العسكرية

سيــف القــدس ومعــادالت المقاومــة

حسن الفي

بقلم: هيثم أبو الغزالن
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رام الله / االستقالل:
وّقع وزير المالية شكري بشارة، امس 
الخميس، مع الس���فير الصيني لدى 
فلسطين قواه وي، منحة طارئة بقيمة 
مليون دوالر أميركي، لشراء طعومات 

ضد فيروس "كورونا".
 وقال بش���ارة خالل توقيع االتفاقية، 
في مقر وزارة المالية، بمدينة رام الله، 
للشؤون  الرئيس  مستش���ار  بحضور 
الدبلوماسية مجدي الخالدي، إن هذا 
المبلغ تم تحويله إلى حساب الخزينة، 
حيث يأتي ونحن في أمس الحاجة له، 

ووقعه المادي والمعنوي كبير جدا.
وأوضح، أنه س���يتم تعزيز هذا المبلغ 
في الحساب االحتياطي الذي أنشأناه 
منذ بداية جائح���ة كورونا، وخصوصا 
لش���راء الطعومات من المصادر التي 
تحدده���ا وزارة الصحة، ومن المتوقع 
أن يؤمن هذا المبلغ حوالي 100,000 
جرعة إضافية من الطعومات للضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وبي���ن، أنه م���ن خالل هذا الحس���اب 
االحتياطي تسعى فلسطين أن تؤمن 
كافة الموارد المالية لمواجهة كورونا، 

والتص���دي ألي نق���ص مال���ي لهذا 
الغرض.

بدوره، استعرض السفير الصيني دور 
بالده في الوقوف إلى جانب فلسطين 
في ق���رار وقف إط���الق الن���ار خالل 

العدوان اإلسرائيلي األخير.
وبهذا الخصوص، قال، "إن مس���اعي 
بمشاركة  الصينية  الحكومة  وجهود 

ال���دول األعضاء تكّلل���ت بالنجاح إلى 
ح���د م���ا للجم الع���دوان عل���ى قطاع 
غزة، وإليصال رس���الة إلى العالم بأن 
المجتم���ع الدولي يع���ارض محاوالت 
وتصرف���ات إس���رائيل التي تنتهك 

القانون الدولي والمرجعية الدولية".
بدوره، أش���اد الخالدي بوقوف الصين 
إلى جانب شعبنا منذ انطالقة الثورة 

الفلس���طينية، واس���تمرار وقوفه���ا 
خاص���ة في مجلس األم���ن، والنقاش 
عل���ى  للضغ���ط  والمفي���د  المه���م 
على  اعتداءاتها  لوق���ف  إس���رائيل، 
شعبنا الفلس���طيني. وأوضح أن هذا 
المبلغ سيستخدم بالتعاون مع وزارة 
الصحة لمس���اعدة أبناء ش���عبنا في 

محافظات الضفة وقطاع غزة.

 لشراء طعومات كورونا
 الصين تقدم منحة طارئة بقيمة مليون دوالر إلى فلسطين

رام الله/ االستقالل: 
تراجع إجمالي إيرادات المقاصة، بنسبة 15% على أساس سنوي 
خالل الش���هور األربعة األولى م���ن العام الجاري، ما يؤش���ر إلى 

استمرار ضعف االستهالك المحلي.
جاء ذلك، استنادا على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن 

وزارة المالية، وأظهر أن أموال المقاصة بلغت 2.8 مليار شيكل.
كان إجمالي أموال المقاصة خالل فترة الشهور األربعة األولى من 

العام الماضي، بلغت 3.3 مليارات شيكل.
وش���كلت نس���بة أموال المقاصة المجبية خالل الشهور األربعة 
الماضية من 2021، نحو 30% من المس���تهدف الحكومي البالغ 

9.32 مليارات شيكل طيلة عام 2021.
وأم���وال المقاصة، هي عائدات الضرائب الفلس���طينية تجبيها 
الحكومة اإلسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات األخيرة من 

إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.
وتعد أموال المقاصة، مصدر الدخل األبرز للحكومة الفلسطينية، 
وتشكل نس���بتها 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، والعمود 

الفقري لفاتورة الرواتب واألجور.
وال تس���تطيع الحكومة الفلس���طينية اإليفاء بالتزاماتها كاملة، 
تجاه مؤسساتها وموظفيها، ومستحقات للقطاع الخاص، بدون 

إيرادات المقاصة الشهرية.
وقال���ت الحكومة الفلس���طينية، في أبريل/نيس���ان الماضي، إن 
»إس���رائيل« رفعت االقتطاعات من أموال المقاصة، والتي تمثل 
مخصصات األسرى من متوس���ط 42 مليون شيكل شهريا، إلى 

53 مليون شيكل.

إيرادات المقاصة تتراجع
 15 % في أربعة شهور

رام الله/ االستقالل: 
قف���ز الدي���ن الع���ام المس���تحق عل���ى الحكومة 
الفلسطينية، بنسبة 26.5 بالمئة على أساس سنوي 
حتى نهاية أبريل/نيس���ان الماضي، وس���ط تزايد 
حاجة البالد للس���يولة النقدي���ة لمواجهة ضعف 

اإليرادات وارتفاع النفقات.
جاء ذلك في مسح أجرته األناضول، أمس الخميس، 
على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة 
المالية، أظه���ر أن الدين العام )الداخلي والخارجي( 

بلغ 3.7 مليارات دوالر حتى نهاية أبريل 2021.
وكان الدي���ن العام في الفت���رة المقابلة من 2020، 

سجل 2.926 مليار دوالر.
يعود ارتف���اع الدين الع���ام، إلى تراج���ع مداخيل 

الحكومة الفلس���طينية من الضرائ���ب خالل العام 
الماضي، كإحدى التبعات الس���لبية لجائحة كورونا، 

تبعها أزمة مقاصة مع »إسرائيل«.
ورفضت الحكومة الفلس���طينية في يونيو/حزيران 
2020، تس���لم أم���وال المقاص���ة من »إس���رائيل«، 
واستمرت األزمة حتى نوفمبر/ تشرين ثاني لنفس 
الع���ام، فيما تحولت البنوك ف���ي البالد إلى الممول 

البديل للحكومة، عبر القروض.
وعائ���دات المقاص���ة ه���ي مس���تحقات ضريبية 
فلس���طينية تجبيه���ا )ت���ل أبيب( على ال���واردات 
الفلس���طينية القادمة من »إس���رائيل« ومن خاللها 
بمتوسط شهري 200 مليون دوالر، وتحولها نهاية 
كل ش���هر لخزينة الس���لطة بعد اقتطاع عمولة 3 

بالمئة. وعلى أساس ش���هري، ارتفع إجمالي قيمة 
الدين العام بنس���بة 4.4 بالمئة، ارتفاعا من 3.545 

مليارات دوالر بنهاية مارس 2021.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي حتى نهاية أبريل 
2.379 ملي���ار دوالر، بينما بلغ الدين العام الخارجي 

1.323 مليار دوالر.
وتشكل نسبة الدين العام المستحق على الحكومة 
الفلسطينية 28 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي 

المسجل في 2020، البالغ قرابة 13.2 مليار دوالر.
كذلك، يأتي ارتفاع الدين العام مع استمرار تراجع 
المنح والمس���اعدات الخارجية، البالغة 370 مليون 
دوالر للميزانية العامة في 2020، مقارنة مع متوسط 

مليار دوالر سنويا، سابقا.

دين فلسطين العام يقفز 26 بالمئة في أبريل

رام الله/ االستقالل: 
أظهرت بيانات "س���لطة النقد الفلس���طينية" ارتفاع قيمة الشيكات المقدمة 
للتقاص خالل أيار بنس���بة 42.6 بالمئة لتصل إلى حوال���ي 1.134 مليار دوالر 

مقارنة في آذار.
وأظهرت البيانات أن الشيكات تم تداولها عبر 510.1 الف ورقة بارتفاع نسبته 

62 بالمئة عن الشهر السابق.
وأظهرت البيانات، ان قيمة الش���يكات المرتجعة ارتفعت 53 بالمئة إلى قرابة 

112 مليون دوالر عبر حوالي 64.6 الف ورقة بزيادة مقدارها 50 بالمئة.
وكانت الشيكات المرتجعة شهدت قفزة كبيرة العام الماضي بسبب تداعيات 
جائحة كورونا وأزمة المقاصة لكنها عادت إلى االنخفاض بعد تش���ديد سلطة 

النقد من سياساتها واعادة تصنيف الشيكات .

112 مليون دوالر قيمة 
الشيكات المرتجعة خالل أيار

رام الله/ االستقالل: 
وقع���ت وزارة الزراعة األردني���ة، امس الخميس، 
مع فلسطين، اتفاقية إنش���اء شركة التسويق 
الزراع���ي، والت���ي ته���دف ال���ى إيج���اد منفذ 
للمنتجات الزراعية الفلس���طينية واألردنية في 

األسواق العالمية، وكسر حصار االحتالل.
الفلس���طيني، رياض  الزراعة  بدوره، أكد وزي���ر 
عطاري ، انه »س���تكون هناك آلية عمل منظمة 
بين الشركة والمزارعين وسيعتمد نظام التعاقد، 
مؤكدا أننا سنعمل على إيصال منتجات المزارع 
الفلس���طيني من خالل هذه الشركة الى معظم 

األسواق العالمية«.
كم���ا وأوضح عط���اري أن الحكوم���ة تعمل بكل 
طاقتها لدع���م صمود المواطن الفلس���طيني، 
مش���يرا الى ان جوهر الصراع م���ع االحتالل هو 
األرض، كما ان المزارع هو الجندي الذي يقف في 

مواجهة الجنود، ونتيجة لوجود حالة من التدمير 
للقطاع الزراعي بسبب الحصار اإلسرائيلي على 

تصدير المنتجات الفلسطينية.
ولف���ت عط���اري إل���ى ان : » الهدف االساس���ي 
للش���ركة هو تروي���ج المنتجات الفلس���طينية 
خارج األس���واق الفلس���طينية واألردنية حيث 
يتميز المنتج الفلس���طيني بجودة عالية األمر 
الذي يمكننا من منافس���ة الكثير من المنتجات 
العالمي���ة، كذلك إيج���اد ممر آم���ن لمنتجاتنا 
الزراعية وخاص���ة لصغار المزارعين«، مضيفًا ان 
هذه الش���ركة ورغم انها حكومية اال ان نظامها 
األساسي يتضمن ش���ركاء من القطاع الخاص، 

ولديها إدارة حديثة ومتطورة.
وقال وزير الزراعة الفلس���طيني، إن الحكومتين 
األردنية والفلس���طينية دفعتا نصف رأسمال 
الشركة المقدر ب�18 مليون دوالر، مشيرًا إلى ان 

إنش���اء الش���ركة جاء لخوض المغامرة نيابة عن 
القطاع الخاص الذي ال يستطيع تحمل المخاطر.

م���ن جانبه، ق���ال وزي���ر الزراعة األردن���ي، خالد 
الحنيفات، ان هذه الش���راكة من األش���قاء هي 
جزء من برنامج ممتد منذ عدة س���نوات، يهدف 
لدع���م القطاع الزراعي ف���ي البلدين، مضيفًا ان 
من أهم التحدي���ات التي تواجه القطاع الزراعي 
ف���ي البلدين هو التس���ويق الزراع���ي، ونتيجة 
التفاقيات مسبقة، قمنا اليوم بتأسيس الشركة 

برأس مال يبلغ 18 مليون دوالر .
وأكد الحنيفات ان : »إنش���اء هذه الش���ركة جاء 
لالنفت���اح على الجان���ب الفلس���طيني، ولدعم 
صمود أش���قائنا في ظل الظروف الصعبة التي 
يعيش���ونها«، مش���يرا إلى أن الشركة ستعمل 
على الترويج لمنتجات القطاع الزراعي في األردن 

وفلسطين.

 فلسطين واألردن تسعيان إلى تسويق 
المنتجات الزراعية في األسواق العالمية

غزة/ االستقالل: 
سيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ضمن 
حملة »بردا وسالما يا فلسطين« وبالتنسيق مع القوات المسلحة األردنية-الجيش العربي.

وتتكون القافلة من عش���ر ش���احنات تحمل م���وادًا طبية وإغاثية وغذائي���ة وتمورًا ليتم 
تس���ليمها إلى مستش���فى الش���فاء ووزارة التنمية االجتماعية والمستشفى الميداني 

العسكري في قطاع غزة، ليصار إلى توزيعها من قبلهم.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية، حسين الشبلي: »تواصل الهيئة 
الخيرية األردنية الهاشمية استقبال التبرعات النقدية والطبية والعينية من كافة 
الجهات المختلفة المحلية والخارجية لضمان استمرار إرسال وتسيير القوافل التي 
تحمل المواد المختلفة من ضمن قوائم االحتياجات االساس���ية والضرورية الواردة 

من القطاع«.
ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة الخيرية األردنية الهاش���مية وحسب التوجيهات الملكية 
كانت قد س���يرت 32 شاحنة تحمل مستلزمات طبية وأدوية وموادًا غذائية وموادًا إغاثية 
ولقاح كورونا وش���رائح فحص كورونا إلى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وبالتنسيق 

مع القوات المسلحة األردنية–الجيش العربي.

قافلة مساعدات أردنية 
جديدة إلى غزة
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أديس أبابا/ االستقالل: 
يس���تعد قادة الدول الس���بع الكبار 
لتنس���يق موقفه���م بش���أن الوضع 
اإلنساني في إثيوبيا، تزامنا مع إعداد 
األمم المتحدة تقري���را داخليا يقّدر 
أن نحو 350 ألف شخص في منطقة 

تيغراي يعيشون وضع المجاعة.
وأعرب شارل ميشال رئيس المجلس 
الوض���ع  إزاء  األوروب���ي ع���ن قلق���ه 
اإلنس���اني في إثيوبيا، مطالبا بإجراء 
تحقيق دول���ي في انتهاكات حقوق 
اإلنس���ان الت���ي حدثت ف���ي إقليم 
تيغراي، كما طالب ميش���يل القوات 

اإلريترية باالنسحاب من إثيوبيا.
وخ���الل مؤتمر صحفي مش���ترك مع 
أورسوال  األوروبية  المفوضية  رئيسة 
ف���ون ديرالي���ن قبيل انعق���اد قمة 
مجموعة السبع، قال ميشال إن قادة 
ال���دول الس���بع الكبار سيناقش���ون 
اتخاذ مواقف منس���قة حيال الوضع 
ف���ي إثيوبي���ا وانته���اكات حق���وق 

اإلنسان هناك.
من جه���ة أخرى، ذكرت وكالة رويترز 
أنه���ا اطلع���ت على وثيق���ة داخلية 
وكاالت  أعّدته���ا  منش���ورة  غي���ر 
باألم���م المتح���دة وجماع���ات إغاثة، 
االثنين الماضي، وجاء فيها "بش���أن 
خط���ر المجاعة، لوح���ظ أن الحكومة 
اإلثيوبية تشكك في األرقام الواردة 

في التحليل غير المنشور للتصنيف 
المرحلي المتكام���ل لألمن الغذائي، 
بخاص���ة االعتقاد أن ما يق���ّدر بنحو 
350 ألف شخص في مختلف أنحاء 
تيغراي يعيش���ون ف���ي مجاعة عند 

المرحلة الخامسة وفقا للتصنيف".
وأضافت الوثيق���ة أن التحليل، الذي 
ق���ال دبلوماس���يون إنه قد ُينش���ر 
أق���رب تقدير،  الخمي���س في  أمس 
خلص إل���ى أن الماليين في تيغراي 
يحتاجون إل���ى "غ���ذاء عاجل ودعم 
للحيلول���ة دون  ومعيش���ي  زراع���ي 

االن���زالق أكثر نحو المجاع���ة". وقال 
رئي���س الهيئة الوطني���ة لمكافحة 
الكوارث في إثيوبيا، ميتوكو كاس���ا، 
ف���ي مؤتمر صحفي ام���س، إن إعالن 
المجاعة س���يكون تصرفا خطأ، وقال 
"ليس لدينا أي نقص ف���ي الغذاء"، 
واتهم جبهة تحرير ش���عب تيغراي 

بمهاجمة قوافل اإلغاثة.
وأكد دبلوماس���ي إثيوب���ي كبير في 
نيويورك -اش���ترط عدم ذكر اسمه- 
أن الحكومة تش���كك ف���ي التحليل 
الذي أع���ّده خبراء أممي���ون، وتتهم 

الش���فافية  التصنيف باالفتقار إلى 
وع���دم إج���راء مش���اورات كافية مع 

السلطات المعنية.
وف���ي نوفمبر/تش���رين الثاني اندلع 
القت���ال في تيغ���راي بي���ن القوات 
الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي، التي كان���ت الحزب الحاكم 
في المنطق���ة، وتدخل���ت قوات من 
دول���ة إريتريا المج���اورة في الصراع 
دعم���ا للحكومة اإلثيوبية، ما أس���فر 
عن مقتل اآلالف وتش���ريد أكثر من 

مليوني شخص.

إثيوبيا.. خبراء أمميون يؤكدون حدوث مجاعة بإقليم تيغراي المضطرب

موسكو/ االستقالل: 
ح���ذر الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين من احتماالت انضم���ام أوكرانيا إلى 
حلف شمال األطلسي )ناتو(، معتبرا أن اقتراب الحلف من حدود بالده أمر بالغ 

األهمية ألمن روسيا وشعبها.
وخالل مقابلة أجراها التلفزيون الرس���مي الروس���ي األربعاء، أش���ار بوتين إلى 
تعزيز الناتو بنيته التحتية العس���كرية على حدود بالده، مضيفا أن »الشركاء 
الغربيين« حتى ف���ي مرحلة العالقات الجيدة مع روس���يا لم يهتموا بمصالح 

موسكو عند توسيع الحلف شرقا.
وأوضح الرئيس الروس���ي أن أوكرانيا إذا انضم���ت إلى الناتو فإن الوقت الالزم 
لوصول الصواريخ من مناطقها إلى موس���كو س���يتقلص إلى م���ا بين 7 و10 

ا أحمر لدينا؟«. دقائق، وتساءل قائال »أال ُيعّد ذلك خّطً
ورأى بوتين أن ما ال يقل عن %50 من شعب أوكرانيا ال يريدون االنضمام إلى 

حلف الناتو، وأن هؤالء أشخاص أذكياء.
وأش���ارت وكالة األنباء األلمانية إلى استطالع للرأي أجري في مارس/آذار أظهر 
أن %57 من األوكرانيين يؤيدون االنضمام إلى الناتو، في حين يعارض 36% 

ذلك.
وج����اء تحذير بوتين بع����د يومين من حديث الرئي����س األميركي جو 
بايدن عبر الهاتف مع الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو 
مؤي����د قوي لالنضمام إلى الناتو، إذ أكد بايدن دعم الواليات المتحدة 

لبالده.
وتش���هد العالقات بين كييف وموس���كو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، 
بس���بب ضّم روس���يا ش���به جزيرة القرم األوكراني���ة إلى أراضيه���ا، ودعمها 
االنفصاليين الموالين لها في إقليم دونباس، حيث تتجدد االش���تباكات في 

اإلقليم على فترات متقطعة.
وم���ن المقرر أن يعقد بايدن وبوتين قمتهما األولى في 16 يونيو/حزيران في 

جنيف، وأن يكون الملف األوكراني على رأس القضايا المطروحة للنقاش.

بوتين يحذر من انضمام 
أوكرانيا للناتو ويعده خطًا أحمر

بغداد/ االستقالل: 
قال���ت خلية اإلعالم األمني في العراق إن مطار بغداد 
الدولي الذي توجد فيه قاعدة جوية تضم أميركيين، 
تعرض لهجوم فجر أمس، بثالث طائرات مسيرة، تم 
إس���قاط إحداها بالدفاعات الجوية الموجودة داخل 

المطار.
وأضاف���ت الخلي���ة في بي���ان أن جماع���ة خارجة عن 
القانون استهدفت قاعدة بلد الجوية بثالثة صواريخ 
دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، قبل استهدافها 

مطار بغداد بالطائرات المسيرة .
ف���ي المقاب���ل، نق���ل مراس���ل الجزيرة ع���ن القيادة 
األميركية الوسطى أن مركز بغداد للدعم الدبلوماسي 
ال���ذي يق���ع بمحاذاة مط���ار بغداد تع���رض لهجوم 

بطائرات مسيرة أدى إلى إصابة المركز.
وقالت القيادة الوسطى إنها تقوم بالتحقيق وسوف 

تقدم المزيد من المعلومات، عن الحادث.
ُيش���ار إل���ى أن وظيفة المرك���ز هي تأمي���ن الدعم 

للدبلوماس���يين  واللوجس���تي  واألمني  العس���كري 
األميركيين.

وفي وقت س���ابق ذكرت مص���ادر أن قاعدة النصر أو 
ما تس���مى بقاعدة فكتوري���ا والمتمركزة في محيط 
مطار بغ���داد، والتي تضم قوات أميركية هي من تم 

استهدافها.
وكان آخ���ر هجوم على قاعدة بل���د -أكبر قاعدة جوية 
في العراق وتبعد 64 كيلومترا ش���مال بغداد- في 3 
مايو/أيار الماضي ب�3 صواريخ دون وقوع خسائر، وفق 

الدفاع العراقية.
وتس���تضيف القاعدة جنودا أميركيين وآخرين من 
التحال���ف الدول���ي. وكذلك هي القاعدة الرئيس���ية 

لطائرات »إفF-16( »-16( العراقية. 
وكان آخ���ر هجوم اس���تهدف القاعدة العس���كرية 
في مطار بغ���داد في 2 مايو/أيار الماضي بواس���طة 
صاروخين من نوع »كاتيوشا«، دون خسائر أو إصابات.

 أي جهة الهجومين.
َّ

ولم تتبن

يأتي الهجومان بعد س���اعات م���ن إعالن المتحدث 
باس���م قيادة العمليات المش���تركة )تتبع الدفاع( 
تحس���ين الخفاجي ف���ي تصري���ح لوكال���ة األنباء 
الرسمية، اس���تئناف التحالف الدولي تقديم قطع 
الغيار لطائرات »إف16-، وطائرات »س���ي ون ثرتي« 

العراقية.
وجاء اإلجراء األخير بعد ش���هر على س���حب ش���ركة 
لوكهي���د مارت���ن األميركية، ف���رق الصيانة الخاصة 
بطائ���رات »إف16-« المتمركزة في قاعدة بلد الجوية 

ألسباب أمنية.
وعلى مدى األشهر الماضية تعرضت قواعد عسكرية 
تضم قوات أميركية في العراق وس���فارة واش���نطن 
ببغ���داد لهجم���ات بالصواري���خ، اتهمت واش���نطن 

فصائل مسلحة موالية إليران بالمسؤولية عنها.
وينتش���ر في الع���راق نحو 3 آالف جن���دي من قوات 
التحال���ف الدول���ي، بينهم 2500 أميرك���ي لمحاربة 

تنظيم الدولة اإلسالمية في البالد.

استهداف مطار بغداد بطائرات مسيرة وقاعدة بلد الجوية بصواريخ

بكين/ االستقالل: 
أقرت الس���لطات الصينية، امس الخميس، قانونا لمواجهة العقوبات الغربية. 

حسبما أفاد التلفزيون المركزي الصيني.
وتم تمرير القانون في الدورة التاس���عة والعشرين في اجتماع اللجنة الدائمة 

للمجلس الوطني ال�13 لنواب الشعب الصيني في بكين.
يذكر أنه في نهاية ش���هر آذار/ مارس الماضي، فرضت دول االتحاد األوروبي، 
وكذلك الواليات المتحدة وبريطاني���ا وكندا، عقوبات على أفراد ومنظمات من 

الصين بتهمة انتهاك حقوق األويغور في إقليم شينجيانغ غرب الصين.
ومن جانبها، فرضت الصين إجراءات جوابية على دول االتحاد األوروبي بما في 

ذلك ضد المملكة المتحدة.
والحقا أعلنت الواليات المتحدة توس���يع العقوبات ضد 24 مس���ؤواًل من 
جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ بسبب إجراءات "الحد من الحكم 
الذاتي" للمنطق���ة اإلدارية، واحتج���ت الصين ووعدت باتخ���اذ إجراءات 

انتقامية.

السلطات الصينية تعتمد قانونًا 
لمواجهة العقوبات الغربية

واشنطن/ االستقالل:
 The New( »نقل���ت صحيف���ة »نيوي���ورك تايم���ز
York Times( عن مس���ؤولين كبار أن وزارة الدفاع 
األميركي���ة )البنتاغ���ون( ت���درس طل���ب اإلذن من 
البيت األبيض بش���ّن غارات جوية لدعم قوات األمن 
األفغانية ف���ي حال تعرض العاصم���ة كابل لخطر 
الس���قوط بيد حرك���ة طالبان، ويأتي الكش���ف عن 
هذه المعلومات بالتزامن مع توس���يع الحركة نطاق 

سيطرتها على األرض.
ووف���ق الصحيفة، فق���د أكد مس���ؤولون أميركيون 
أن الس���قوط المحتمل لكابل قد ي���ؤدي إلى تدخل 
عس���كري بع���د االنس���حاب األميرك���ي، ويقل هذا 
االحتمال حين يتعلق األم���ر بمدن أخرى من بينها 

قندهار )جنوبي أفغانستان(.

قال المس���ؤولون للصحيفة إن أح���د الخيارات التي 
ُتدرس س���يكون تدخال عس���كريا أميركيا في أزمة 
غي���ر عادية مثل تع���رض الس���فارات والمواطنين 

األميركيين والحلفاء للخطر.
ورجح المس���ؤولون أن الوالي���ات المتحدة لن تقدم 
دعم���ا جويا إضافيا للق���وات األفغانية في المناطق 
الريفية التي يخضع العديد منها بالفعل لسيطرة 

حركة طالبان.
ومع تس���ارع وتيرة االنس���حاب األميركي من البالد، 
كثف���ت حركة طالبان أخي���را هجماتها على القوات 
األفغانية، وتمكنت من السيطرة على مديريات عدة 

في واليتي غزنه )جنوب شرق( وفارياب )غرب(.
وكانت واش���نطن قالت إنها أنجزت حتى اآلن 50% 
من عملية االنس���حاب التي كان يفترض أن تكتمل 

قبل سبتمبر/أيلول الماضي.
وف���ي الجانب األمن���ي، قال مصدر أمن���ي إن قتلى 
وجرحى س���قطوا امس الخميس إثر تفجير س���يارة 
ملغمة اس���تهدفت الق���وات األفغاني���ة في والية 
َبغالن )ش���مال(، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن 

الهجوم أو الجهة التي نفذته.
ويأتي التفجير وس���ط تصاعد ألعم���ال العنف في 
أفغانستان في ظل االنس���حاب المتواصل للقوات 

األميركية واألجنبية األخرى.
كما يأتي عقب مقتل 10 أفغان يعملون لدى وكالة 
دولية لنزع األلغام في هجوم وقع مساء الثالثاء في 

والية باغالن شمالي أفغاستان.
واتهمت الحكومة األفغاني���ة حركة طالبان بتنفيذ 

الهجوم لكن الحركة نفت ذلك.

صحيفة: البنتاغون يدرس طلب إذن للتدخل جوًا لمنع سقوط كابل بيد طالبان

االستقالل/ وكاالت: 
ح���ّذر الفرع األوروبي لمنظمة الصحة العالمية أمس الخميس من أن مس���توى 
التلقيح ف���ي أوروبا غير كاف لتجنب عودة ظهور وب���اء كوفيد19- داعية إلى 

تجنب تكرار “خطأ” ارتفاع اإلصابات خالل صيف 2020.
وق���ال مدير الف���رع األوروبي للمنظمة هان���ز كلوغه في مؤتم���ر صحافي عبر 
اإلنترنت إن “توزيع اللقاحات ما زال بعيدا عن أن يكون كافيا لحماية المنطقة 
من ع���ودة الوباء«. وتأتي هذه التصريحات فيم���ا حصل ثالثون في المئة من 

سكان المنطقة على جرعة أولى من اللقاح و17 في المئة على جرعتين.
هذا وأعلنت رئيس���ة المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير الين، أن أكثر من 
نصف المواطنين الراش���دين في االتحاد األوروبي تلق���وا حتى اليوم الجرعة 

األولى من اللقاح ضد فيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية: مستوى التلقيح 
في أوروبا ليس كافيًا لتجنب عودة للوباء



الجمعة 30 شوال  1442 هــ  11 يونيو  2021 م

غزة/االستقالل:
أعلن االتحاد الفلس���طيني لكرة الطاولة 
عن انطالق الدور الثاني من دوري جوال 
لكرة الطاولة وذلك غدًا الس���بت الساعة 
3:00 مساء في صالة االتحاد صالة حسن 

سالمة بالنصيرات.
وأعل���ن رئيس االتحاد محم���د الدلو بأن 
االتحاد من خالل لجنتْيه "المس���ابقات 
والحكام" اختتم االستعدادات النطالق 
الدور الثاني م���ن "دوري جوال"، كما تم 
التأك���د من جهوزية الصالة الس���تقبال 

التجمع األول من الدوري.
وأض���اف رئيس االتحاد بأن���ه تم جدولة 
بط���والت االتحاد ومس���ابقاته المتبقية، 

وتم كذلك التواصل مع األندية لالستعداد 
لدوري الدرجة األولى والثانية والفئات العمرية.

وأف���اد أديب أبو غزال رئيس لجنة المس���ابقات في 
االتح���اد، بأن نظام ال���دور الثاني م���ن دوري جوال 
سيجري بنفس نظام الدور األول بنظام التجمعات 
وس���ينطلق التجمع األول غدًا السبت، الساعة 3:00 

مس���اء على طاوالت االتحاد في صالة حسن سالمة 
بالنصيرات، وس���يلعب في التجمع األول 6 لقاءات 
حس���ب الجدول الذي تم اإلعالن عنه مس���بقا، فيما 
س���تلعب األس���ابيع المتبقية لقاءين ل���كل فريق 
في كل تجمع. ودعا أبو غ���زال كافة األندية االلتزام 
بمواعي���د المباريات التي يعلن عنه���ا االتحاد في 

كل تجمع، وأكد على ض���رورة التزام الالعبين بالزي 
الرسمي برعاية جوال.

كم���ا أكد اتح���اد اللعبة ض���رورة االلت���زام بمعايير 
الس���المة والوقاية من فيروس كورونا المعمول بها 
من قبل وزارة الصحة الفلس���طينية، من أجل سالمة 

الجميع.

اتحاد الطاولة يطلق الدور الثاني من »دوري جوال«

غزة / االستقالل:
أعل���ن إبراهيم أبو س���ليم نائب رئيس اتحاد الك���رة عن تحويل منحة 
الش���ركة الراعي���ة »أوريدو« ألندي���ة الدرجة الممتازة ف���ي المحافظات 
الجنوبية، بجهود مش���كورة من رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 

اللواء جبريل الرجوب.
وأضاف أبو سليم أنه تم تحويل مبلغ الشركة الراعية » أوريدو« إلى حساب اتحاد 
الكرة، مشيرًا إلى أنه س���يتم توزيع الرعاية يوم الثالثاء المقبل الساعة الثانية 

عشر ظهرًا بمقر االتحاد بغزة.
ودعا أبو س���ليم أندية الدرجة الممتازة بضرورة التوجه إلى مقر االتحاد لتسوية 

أوضاعهم المالية قبل استالم رعاية شركة »أوريدو«.
ووجه أبو سليم الشكر باسم المنظومة الرياضية لشركة »أوريدو« على رعايتها 

للدوري الممتاز لثالثة مواسم قادمة.
يش���ار إلى أن مرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة ستنطلق في التاسع عشر من 

الشهر الجاري.

»اتحاد الكرة«: تحويل 
منحة رعاية » أوريدو« 
ألندية الدرجة الممتازة

ميونخ/ االستقالل:
يسعى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب األلماني لكرة القدم 
لتحقي���ق أقصى قدر ممكن من النجاح في بطولة أمم أوروبا )يورو 

2020( قبل أن يسلم الراية إلى مساعده السابق هانز فليك.
وقال لوف لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( قبل انطالق منافس���ات 
البطولة الت���ي تقام في الفترة من 11 حزيران/يونيو الجاري حتى 
11 تموز/يوليو المقبل إنه يعتقد أن فليك هو الشخص المناسب 
لتدري���ب المنتخب األلمان���ي خلفا له بعد أن ق���رر الرحيل عقب 

قضائه 15 عاما في تدريب المنتخب األلماني.
وذكرت صحيفة »س���ود دويتش���ه تس���ايتوندج« أن فترة لوف 
س���تقاس بناء على جهده قبل الرحيل، رغم أنه فاز ببطولة كأس 
العال���م 2014 و وصل للدور قبل النهائ���ي في آخر ثالث بطوالت 
ألمم أوروبا وموندي���ال 2010، باإلضافة للفوز بلقب كأس القارات 

في2017 .
الخلل الرئيس���ي خالل الفترة التي تولى فيها تدريب المنتخب 
األلمان���ي هو الخروج م���ن دور المجموعات ب���كأس العالم 2018، 
باإلضافة للخسارة المذلة 0 / 6 أمام المنتخب اإلسباني والخسارة 

1 / 2 أمام منتخب مقدونيا الشمالية في األشهر الماضية.
ويري���د لوف والعبي فريقه أن يتفادوا هذه الحوادث المش���ابهة 
بأي ثمن رغم أن الفريق يتواجد في مجموعة صعبة باليورو تضم 

المنتخب الفرنسي، بطل العالم، والبرتغال، حاملة اللقب، والمجر.
)د.ب.أ( :«من الصعب بالنسبة لي أن أعد بالتأهل لدور  وقال لوف ل�

الثماني���ة، الدور قبل النهائي، أو النهائ���ي. بالطبع نريد أن نتوج 
باللقب. ولكن إذا شعر الجميع في البالد أن هذا الفريق يقدم كل 

ما عنده أللمانيا، سأكون راضيا للغاية«.
واعترف لوف بحدوث أخطاء، ولكنه أضاف: »يمكننا أن نركز على 
كيفية فعل األمور بشكل أفضل. لدينا فريق جيد، يمكنه تحقيق 

الكثير«.
وسيلعب المنتخب األلماني كل مبارياته في ميونخ، أمام 14 ألف 

متفرج سيتم السماح لهم بالتواجد في كل مباراة.
وقال لوف: »لعبنا مباريات بدون حضور الجمهور لفترة كافية. كان 
األمر صعبا للغاية. بالطب���ع حقيقة وجود الجماهير في مبارياتنا 

بميونخ أمام فرنسا والبرتغال والمجر يعد شيئا رائعا«.

رحلة جديدة
وس���يبقى أن نرى ما إذا كان لوف ق���ادرا على الوصول بالمنتخب 
األلماني للمباراة النهائية في ويمبل���ي من عدمه، ولكن المدرب 

لديه فكرة عما يمكن أن يتوقعه عقب نهاية مشاركة فريقه في 
البطولة.

وقال لوف: »ربما س���يكون هناك فراغ معين. بعد البطوالت يوجد 
دائما فراغ. ولكن إذا أردت أن تطور أهدافا جديدة، يجب أن تسمح 

بالفراغ. حيث إن األفكار تأتي منه«.
وم���ع ذلك، لم يخف المدرب أنه أيض���ا »يتطلع« لرحلته الجديدة 
عقب البطولة، وقال »يمكنني تكريس نفس���ي ألشياء أخرى في 

حياتي«.
في الوقت نفس���ه، سيكون المنتخب األلماني في أفضل األيادي 
الممكنة تحت قيادة فليك، الذي كان مساعدا للوف في الفترة من 
2006 إل���ى 2014، حيث يتولى تدريب المنتخب األلماني بعد أن 

حقق سبعة ألقاب مع بايرن ميونخ.
وقال لوف عن مس���اعده السابق :«أعرف كيف يعمل هانز وكيف 
يفك���ر. إنه حن���ون ويعرف كيف يتعامل م���ع الالعبين من خالل 

التواصل معهم«.
وي���رى لوف أن فلي���ك هو »مس���تقبل« المنتخ���ب األلماني وأن 
المنتخب »س���يواصل تقديم كرة قدم جيدة من الناحية الفنية، 
ول���ن يعود للجذور التي كانت تقف فوق كل ش���يء آخر في قبل 

سنوات«.
وأكد ل���وف : »القتال وااللتزام كانا الفضائ���ل األلمانية الوحيدة. 
ولكن لعب الثقافة هو الحاضر، وفوق كل ذلك، المس���تقبل. وهذا 

بالضبط ما يمثله هانز فليك«.

لوف: لن أعد بالتأهل لربع النهائي.. وأتطلع إلى رحلتي الجديدة

باريس/ االستقالل:
كشف الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة، تفاصيل عالقته بنجم 
وقائد البلوجرانا ليونيل ميس���ي، حيث أثيرت الكثير من الش���ائعات 

حول وجود خالفات بينهما.
وقال جريزمان، خالل حواره لصحيفة »ليكيب« الفرنسية: »عالقتي مع 
ميس���ي، جيدة، ونفهم بعضنا البعض جيًدا، وأحيانا نرسل الرسائل 

لبعضنا البعض، ونتواصل كثيًرا في التدريبات«.
وأضاف: »بالتأكيد ميس���ي العب س���هل التعامل معه للغاية، حيث 

ترسل له بطيًخا ويحوله إلى كافيار«.
وتابع: »ال يوجد أي ضغط يؤثر على عالقتي بميسي، وتتحسن األمور 
بش���كل أفضل، ففي إسبانيا إذا تحول مركزي في الملعب من اليمين 
إلى اليس���ار فإن الصحف تنقل ش���ائعات عن عالقت���ي بزمالئي، وال 
أس���تطيع أن أضيع وقتي بالخروج لنفي ذلك، حيث فعلت ذلك سابًقا 

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي«.
واختتم: »اآلن أترك ما يقولون���ه وأفضل العمل، لكن في الحقيقة أن 

األمر كان صعًبا في البداية، لكنني فهمت كيف تسير األمور«.

مدريد/ االستقالل:
أكد جوردي ألبا الظهير األيسر لبرشلونة، أن بيع زميله السابق لويس 

سواريز ألتلتيكو مدريد، الصيف الماضي، كان يبدو كمزحة.
وقال ألبا، خالل تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« اإلس���بانية: »رحيل 
س���واريز؟ بدا األم���ر وكأنه مزحة، وفي النهاية ه���و العب قدم الكثير 
لبرش���لونة، وتخلى عنه النادي لمنافس مباش���ر مثل أتلتيكو مدريد، 
ليقوده للفوز بالليجا«. وأضاف: »لم يعجبني ما حدث، وبغض النظر عن 
صداقتنا، أين ستجد مهاجما مثله؟ من الصعب العثور عليه، بالتأكيد 

سيكون لدينا العبون جيدون جًدا لكن ما قدمه سواريز كان كثيًرا«.
وتابع: »أنا أتحدث مع سواريز، وتجمعنا صداقة كبيرة، فهو كان سعيًدا 
في أتلتيكو مدريد، وتمكن من الفوز بالليجا وأغلق الكثير من األفواه«.

وعن ش���ائعات غضب إدارة برش���لونة من صداقة ميس���ي وسواريز، 
كش���ف: »يقولون الكثير من الفظائع، والعديد من األش���ياء صحيحة 

والبعض اآلخر كذب، لكن األجواء مع سواريز كانت مذهلة«.
وأتم: »س���واريز العب مجتهد للغاية، وكان لديه تواصل إنساني رائع 

واألرقام تتحدث فهو ثالث أفضل هداف في تاريخ برشلونة«.

ألبا: بيع سواريز ألتلتيكو مدريد »مزحة«جريزمان: ميسي يحول »البطيخ« إلى »كافيار«!
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الحرب األخي���رة على غزة هما وعدد من مقاومي س���رايا 
الق���دس الذين تم���ت مالحقتهم في الفت���رة األخيرة. 
وأش���ارت إلى أن وحدة خاصة كمنت لمركبة يس���تقلها 
العموري وأب���و زيد والحقتهما من معب���ر الجلمة وحتى 
ش���ارع الناصرة حي���ث تمت تصفية المقات���ل العموري 
وإصابة أبو زيد واعتقاله بعد اشتباك مسلح عنيف معها 
قرب مقر االس���تخبارات العسكرية في جنين والذي يقع 
في شارع الناصرة. وخالل االشتباك األول تدخل أفراد من 
االستخبارات الفلسطينية وأطلقوا النار بالمكان ليتجدد 
اشتباك مس���لح ثاٍن مع االحتالل ويرتقي فيه شهيدان 

من جهاز االستخبارات.
بدورها، أوضحت وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، 
أن الشهداء هم: المالزم أدهم ياسر توفيق عليوي )23 
عاما( من نابلس، والنقيب تيس���ير محمود عثمان عيسة 
)33 عاما( من جهاز االس���تخبارات العس���كرية، واألسير 

المحرر جميل محمود العم���وري من مخيم جنين، والذي 
ما زالت قوات االحتالل تحتجز جثمانه.

كم���ا أصيب محمد س���امر الب���زور )23 عام���ا( من جهاز 
االس���تخبارات بجروح حرج���ة أدخل عل���ى أثرها لغرف 

العمليات في مستشفى جنين الحكومي.
واس���تنكر مدير االستخبارات العس���كرية بجنين طالب 
صالحات إع���دام قوات االحتالل لعناصر الحراس���ة على 

داخل المقر بدم بارد.
وانطلقت مس���يرة حاش���دة من أمام مستشفى الشهيد 
خليل س���ليمان الحكومي للش���هيد أدهم ياسر عليوي، 
قبل أن ينقل الى مس���قط رأسه في زواتا وجابت مسيرة 
غاضبة شوارع المدينة منددة بالعملية اإلجرامية لقوات 
االحتالل ووحداتهم المس���تعربة. كما َأعلن عن إضراب 
شامل في مدينة جنين أمس حدادًا على أرواح الشهداء.

وفي وقت الحق من أمس، ش���يع مئات الفلس���طينيين، 

جثماني الشهيدين عليوي وعيسة.
وانطلق موكب تش���ييع عليوي، من أمام مشفى حكومي 
بمدين���ة نابلس، إلى بلدة "زواتا" مس���قط رأس���ه، حيث 
جرى تش���ييع جثمانه بموكب عس���كري وشعبي. وردد 
المش���اركون في التش���ييع عب���ارات من���ددة باالحتالل 
اإلسرائيلي وجرائمه، فيما جرت مراسم دفن عليوي، بعد 
صالة الظهر، في مقبرة البلدة. كما جرت مراسم عسكرية 
وشعبية لتشييع عيس���ة، بمحافظة جنين، حيث انطلق 
الموكب من أمام مستش���فى خليل س���ليمان الحكومي، 
باتجاه بلدة صانور، مس���قط رأسه. وش���ارك المئات في 
الموكب، وسط هتافات تطالب بالرد على جرائم االحتالل 

اإلسرائيلي، قبل موارته الثرى في مقبرة البلدة.
بدورها، أعلنت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية في 
الضفة الغربية، اإلضراب الش���امل في جنين حدادا على 

أرواح الشهداء الثالثة.

في القدس المحتلة. وأوضح���ت، أن من بين اإلصابات، 2 بالرصاص المطاطي، 
5 إصاب���ات بالغاز، و4 إصابات نتيجة الضرب المبرح من قوات االحتالل، إضافة 

إلى أربع إصابات بقنابل الصوت.
وأش���ارت، إلى أنه تم نقل إصابة واحدة للمستشفى في حين تم التعامل مع 

باقي اإلصابات ميدانيا.
واعتدت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء الخميس، على متظاهرين في 
باب العامود رفًضا القتحام المس���جد األقصى المبارك من قبل عضو الكنيست 

إيتمار بن غفير، واعتقلت 10 منهم.
كما فّرقت شرطة االحتالل المتظاهرين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع 

والمياه العادمة وسط تواجد أمني "إسرائيلي" مكثف في المنطقة.

ايتم���ار بن غبير ألهالي ب���اب العامود بالقدس المحتل���ة، معربا عن ثقته بأن 
شباب الضفة والمدينة المقدسة سيحمون المقدسات بكل قوة.

وق���ال البطش ف���ي تصريحات صحفي���ة مس���اء الخميس: نعبر ع���ن ثقتنا 
بأن الش���باب الثائر بالضفة س���يحمي المقدس���ات، وما جرى اليوم في جنين 
طوالبة والقس���ام وأبو جندل، ما هو إال رسالة التحام وطني طال انتظاره لسالح 
المقاومة بيد البطل جميل العموري مع سالح الكرامة بأيدي رجال االستخبارات 
الذي���ن هبوا  لحماية الش���رف الوطني من غدر الق���وات الخاصة خالل عملية 
اغتيال الش���هيد العموري ووضع حد الس���تباحة المدن والق���رى والمخيمات 

الفلسطينية«.
وأضاف: إننا على ثقة بأن الجماهير بالقدس والضفة الباسلة وجماهير 
ش����عبنا في األراضي المحتلة عام 1948 ستفشل مسيرة األعالم التي 
يه����دد نتنياهو بتنفيذها يوم الثالثاء المقبل لحس����ابات سياس����ية 
داخلية بحزب الليكود ولمنع تشكيل حكومة اليمين األكثر تطرفا لدى 
الكيان الصهيوني لحماية نفسه من المحاكمات على تهم االختالس 

والرشوة«.
وأكد البطش أن نتنياهو يحاول تصدير أزماته لتحل على حس���اب الش���عب 
الفلس���طيني بالقدس ودماء االبرياء بغزة، داعيا كافة األطراف لوقف نتنياهو 
وزمرته عن سياس���ة األرض المحروقة التي يتبعها لضم���ان تجنبه للمحاكم  

وخسارة مستقبله السياسي.

  

غزة/ االستقالل:
أفاد وكيل وزارة االش���غال العامة واالس���كان ناجي سرحان، 
الخمي���س، بأنه ترأس وف���دًا حكوميًا ضم ع���ددًا من وكالء 
الوزارات واتحاد المقاولين والقط���اع الخاص والتقى بنائب 
رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل ، وعدد 
من قادة الجه���از ومن أصحاب االختصاص واستش���اريين 
مختصين بأعمال إعادة االعمار وأطلعهم على حجم الخسائر 
وآخر مستجدات وخطط وبرامج إعادة االعمار.  وقدم سرحان، 
وفق بيان، ش���كره لجمهورية مصر العربية ممثلة بالرئيس 
المصري عبد الفتاح السيس���ي وال���ذي خصص منحة مالية 
بقيمة ٥٠٠ ملي���ون دوالر إلعادة اعمار قطاع غزة   كما وقدم 
الش���كر الى رئيس جه���از المخابرات العام���ة اللواء عباس 
كامل ونائبه وال���ذي يترأس اللجنة المصري���ة إلعادة اعمار 

غزة  وكذلك ش���كر الس���ادة الوكالء والمهندسين والطواقم 
المصرية العاملة في ملف اعادة االعمار ... كما وقدم الش���كر 
للمهن���دس ابراهيم العرجاني رئيس مجلس ادارة ش���ركة 
ابناء سيناء الذي قدم تس���هيالت مميزة في التخفيف من 
معاناة أبناء ش���عبنا. وقال س���رحان: »لقد وجدنا ترحابا كبيرا 
وسرعة اس���تجابة وجدية المواقف لمساعدة غزة وتسهيل 
حياة المواطنين فيها والعمل على تنفيذ المنحة الرئاس���ية 

إلعمار غزة بأسرع وقت ممكن«.
وأض���اف »ان اعم���ال ازالة ال���ركام في تق���دم ملموس 
بمس���اعدة اآلليات والمع���دات المصري���ة التي قدمت 
لتساعد المقاولين الفلسطينيين و أن وزارة األشغال قد 
أعدت خطة شاملة إلعادة اعمار كل بيت دمره االحتالل«.

وأكد س����رحان أن وف����دا مصريا فنيا هندس����يا ومتخصصا  

س����يزور غزة مطل����ع االس����بوع الق����ادم لالطالع عل����ى آثار 
الع����دوان  والتجهيز إلعادة اعمار األب����راج المدمرة وتأهيل 
البنية التحتية وبناء آالف الوحدات الس����كنية كما سيزور 
القطاع وفد آخر لدراس����ة اعادة اعمار المنشآت االقتصادية 
والزراعي����ة وتنفي����ذ مش����اريع نوعية وحيوية م����ن كباري 
وكورنيش وخالفه. ومن ناحية أخرى، أكد س����رحان أن نظام 
السيس����تم  وما يعرف ب GRM أصب����ح خلف ظهورنا وأن 
األولوية لتوريد ما يلزم من مواد البناء الالزمة إلعادة االعمار 
من جمهورية مصر العربية موضحا أن األش����قاء المصريين 
أك����دوا في جمي����ع  لقاءاتهم أن االيدي العاملة س����تكون 
فلس����طينية والش����ركات المنفذة س����تكون فلس����طينية 
وستتولى لجنة مش����تركة التنس����يق لتنفيذ منحة اعادة 

االعمار بما يليق بمكانة ومركزية جمهورية مصر العربية.

وفد مصري هندسي متخصص سيزور غزة مطلع األسبوع القادم

غزة/ االستقالل:
كّرم اإلطار النس���وي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلس���طين الخميس، عائلة 
األمين العام  السابق للحركة الدكتور رمضان شلح على شرف الذكرى السنوية 
األولى لرحيله، بحضور عضو المكتب السياسي للحركة د.وليد القططي، وعدد 

من قيادات الحركة وكوادر اإلطار.
وقالت مس���ؤولة اإلطار النسوي ل�«الجهاد«، أسمهان عبد العال،  في كلمة لها  
إن الدكتور رمضان شلح أيقونة فلسطين الوطنية قد رحل بشخصه ولم تغب 
كلماته عنا فهي حاضرة تتردد في األذهان فهو ش���خص من العظماء الذين 
حملوا أمانة  الدفاع عن قضية فلس���طين ومقدس���اتها فكان دوما يردد بأن » 
القدس بالنس���بة لي جزء من ديني وعقيدتي ومن يقول لي تنازل عن القدس 

كمن يقول لي احذف  سورة اإلسراء من القرآن.«
وأش���ارت عبد العال أن الدكتور قد سار على المنهاج الرباني في إشراك المرأة 
جنبًا إلى جنب الرجل فأفرغ لنس���اء الجهاد متس���عًا للمشاركة واالنخراط في 
العمل الجهادي والتنظيمي مضيفًة بأن عزائنا الوحيد في رحيله هو أن أميننا 

العام األستاذ طارق النخالة يكمل المسير من بعده.
من جهتها ش����كرت الدكتورة لبنى ش����لح  ش����قيقة الدكتور رمضان شلح 
جمي����ع القائمين على هذا االحتفال والتكري����م فقالت أنه موقف جلل أن 
نقف اليوم في مقام يرث����ي األمين،فهو رجل بأمة،فهو فقيد العالم أجمع 
افتقدته حرائر األقصى وحي الشيخ جراح وجنين وسلوان فهو من أسس 
لجيل النصر والش����هادة  فالوجع الذي أذاقه مجاهدي س����رايا القدس في 
معركة س����يف القدس للمحتل عندما دّك اراضينا المغتصبة بصواريخه 
هو خير ش����اهد على أنهم  أه����ٌل لألمانة والنص����ر وأن ذلك حصاد غرس 

األمين في أبناء الجهاد.
وّوجهت شلح  ثالث رسائل مهمة طالبت في أولها  كافة الفصائل بأن يسيروا 
عل���ى  عهد األمين في توحيد الصف الفلس���طيني  فق���د كان األمين   رجال 
وحدوي���ًا ّوحد الفصائل وجمعهم ف���ي غرفة العمليات المش���تركة ،وثانيها 
لقيادات الحركة  في المكتب السياس���ي ممثلة باألس���تاذ زياد النخالة بجعل 
البوصلة دوما باتجاه المقاومة فهي الطريق لتحرير فلسطين، وثالثها  لنساء 
الجهاد بأن يزرعن قضية الدفاع عن القدس في نفوس أبنائهن فهن صانعات 

الرجال ومن خّرجن القادة العظماء الشهيد بهاء أبو العطا وحسام أبو هربيد.
وتخلل الحفل عدة فقرات إنش���ادية لزهرات اإلطار النس���وي وقصائد شعرية 

ترثي رحيل القائد العظيم ورسم لصورة الدكتور.
وانتهى الحفل بتكريم اإلطار لعائلة األمين الراحل رمضان شلح. 

اإلطار النسوي لـ »الجهاد« يكّرم 
عائلة األمين العام الراحل د. شلح

غزة/ االستقالل:
أك���د القيادي ف���ي حركة حماس خلي���ل الحية أن 
الصواعق س���تنفجر في وجه االحتالل اإلسرائيلي 
ما لم يكب���ح انتهاكاته بمدين���ة القدس المحتلة 
ويلتزم بتفاهمات كس���ر الحصار ويس���ارع إلعادة 

إعمار غزة.
وق���ال الحية في لقاء مع قن���اة األقصى الفضائية 
مس���اء الخميس، "إذا ما ظل ملف مس���يرة األعالم 
اإلسرائيلية على الطاولة سيبقى وقف إطالق النار 

هًشا".
وأش���ار إل���ى أن العالم إذ أراد أن يضمن اس���تمرار 
وقف إطالق النار فعليه أن يضغط لوقف مش���روع 
التهجير لضواحي القدس المحتلة ويلزم االحتالل 

بتفاهمات كسر الحصار ويسارع إلعادة إعمار غزة.
وخاطب الحية الوس���طاء: "لن ننتظر طوياًل إلعادة 
فتح المعاب���ر وإدخال المنح���ة القطرية ويجب أن 
تتقدموا خطوات إلعادة األم���ور إلى ما كانت عليه 

قبل 5/11 من آليات كسر الحصار".
وقال: "ال يمكن أن نرى أبناء شعبنا يضطهدون في 
القدس والضفة الغربية المحتلتين دون أن نفعل 

شيًئا".
وأض���اف القي���ادي بحم���اس: "إذا صمتن���ا أم���ام 
انته���اكات االحتالل فإنها ستس���تمر وتتصاعد، 
لذل���ك المطل���وب التضامن المس���تمر، والمقاومة 
تحدد ش���كل التضامن، من البالون الحارق، وحتى 

المواجهة المفتوحة".

وش���دد عل���ى أن المقاومة ق���ادرة عل���ى أن تحدد 
آليات االش���تباك مع االحتالل وفق الوقت والشكل 

المناسب.
وأكم���ل الحية: "نقول ألهلنا ف���ي القدس والضفة 
وال48 أن األقص���ى أمان���ة األمة عندن���ا وعندكم.. 
لذلك ال بد أن يرى االحتالل اإلسرائيلي منا ومنكم 
قوة". ونبه إلى أن االستجابة إلى نداءات االحتشاد 
في المس���جد األقصى ومدينة القدس هي واجب 
وطن���ي وما دام هناك احتالل فال بد من اس���تمرار 
المقاوم���ة. وأوضح القي���ادي بحم���اس أن معدن 
الشباب الفلس���طيني عندما واجهوا المحتل َظهر 
الي���وم في جني���ن ونحن في حم���اس نحيي أرواح 

الشهداء الثالثة.

لن ننتظر طويًلا لفتح المعابر وإدخال »المنحة«
الحية: انتهاكات االحتالل باألقصى تبقي اتفاق النار هشًا 

النقب المحتل/ االستقالل:
وثقت كاميرات المراقبة في س����جن النقب الصحراوي 
حادثة اعتداء س����جانين إسرائيليين على األسرى في 

آذار 2019 بلكمات وعصي وركالت وهم مكبلون.
وبعد ذل����ك تم تجميع األس����رى وتكبيلهم وإلقاؤهم 
أرضا في ساحة القسم، بين خيام السجن، حيث ُضربوا 

بالعصي.
وألقي قرابة 55 س����جينًا فلسطينيًا بالقوة على األرض 
واحدًا تلو اآلخر، وسجلت الكاميرات األمنية السجانين 
يلتف����ون ح����ول األس����رى ويضربونه����م باله����راوات 

ويركلونهم وهم مكبلون وأيديهم خلف ظهورهم.
وكان األسرى ممنوعين من الحركة أو الكالم، وبقوا على 

هذا الحال ساعات طويلة، حسب صحيفة هآرتس.
وكان العش����رات من األسرى حاضرين في جناح أسرى 
»حم����اس« في م����ا أصبح م����ن أعنف األح����داث التي 

ش����هدتها الس����جون اإلس����رائيلية على اإلطالق، كما 
وصفه مسؤول كبير في مصلحة السجون اإلسرائيلية.

وج����رى توثي����ق عش����رة س����جانين على األق����ل وهم 
يضربون األس����رى، لكن الوح����دة القطرية للتحقيقات 
مع الس����جانين في الجرائم الخطيرة »الهف 433«، لم 
تحقق س����وى مع أربعة س����جانين قبل أن تقرر إغالق 

ملف التحقيق بذريعة »مجرم غير معروف«.
وكانت األجواء متوترة بين األس����رى والس����جانين في 
حينه، على خلفية قرار س����لطة السجون نصب أجهزة 
تكنولوجي����ة بهدف منع محادثات يجريها األس����رى 
بهواتف نقالة. وبحس����ب الصحيفة، فإنه في مس����اء 
اليوم نفسه طعن أسير س����جانين، وبعد ذلك اقتحم 

سجانون قسم أسرى حماس.
وأش����ارت الصحيفة إلى أنه في حينه، زعمت س����لطة 
الس����جون أنه جرت مواجهات في الس����جن بعد طعن 

س����جان، »اضط����رت الس����جانين إلى الس����يطرة على 
القسم«، حسب زعمها.

وأضاف����ت الصحيفة: »توثي����ق الكامي����رات ال ُيظهر 
مواجهات. وفي هذا المكان ش����وهد ممارس����ة عنف 
ش����ديد من جانب الس����جانين. وجرى نق����ل قرابة 15 
أسيرا في المساء نفسه إلى مستشفى سوروكا، منهم 

اثنان في حالة خطيرة«.
ونقل����ت الصحيف����ة عن أمير س����لوم )26 عام����ا(، من 
ش����عفاط وقضى أربع س����نوات في القسم نفسه في 
س����جن النقب، قوله: »ق����رروا نقلنا من القس����م 4 إلى 
القس����م 3. وفجأة، أثناء النقل، سمعنا أحدا ما يصرخ 
’طع����ن، طعن’. وخالل عدة دقائق دخل س����جانون من 
وحدة ’متسادا’ )وحدة خاصة تابعة لسلطة السجون( 
وبدأوا يطلقون علين����ا عيارات حديدية كهذه. وهربنا 

إلى أطراف القسم«.

سجانو االحتالل يعتدون بوحشية على األسرى في سجن النقب 

ثالثة �شهداء ..

اإ�شابات مبواجهات  ..

البط�ش: �شباب  ..
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لندن/ االستقالل: 
ألقي القبض على مس���ن بريطاني بعد العثور على رفات زوجته في 

أعمال صيانة بخزان الصرف الصحي لمنزل الزوجية الخاص بهما.
وتم ضب���ط  ديفيد فينابلز، البالغ من العمر 88 عاما، بعد عثور عمال 
الصيانة على جثة زوجته التي ماتت منذ حوالي 40 عاما، أثناء إجراء 
أعم���ال الصيانة الدوري���ة لخزان الصرف الصح���ي للمنزل، في قرية 

كيمبسي بمقاطعة ورسيسترشاير البريطانة.
وأرسلت الجثة الى مقر الطب الشرعي ليتبين أنها رفات زوجته بريندا 

فينابلز، التي أعلنت الحكومة إختفاءها منذ مايو 1982.
وق���ال مارك بول من النياب���ة العامة: »تم اتخاذ ق���رار الموافقة على 
التهمة الموجه���ة للمدعى عليه بعد دراس���ة متأنية لجميع األدلة 
المتاحة لهذه القضية المعقدة وتحديد أن المحاكمة مطلوبة للصالح 

العام«.
وتابع، وس���يمثل فينابلز أمام محكمة ورسيس���تر االبتدائية في 15 
يونيو، لتحديد صلته بالجريمة، بعد توجيه التهمة له بشكل مباشر.

وتابعت النيابة العامة أن »الجرائم المنس���وبة للمتهم وقعت بين 2 
مايو 1982 و5 مايو 1982«.

قتل زوجته وأخفى جثتها 40 
عامًا ومفاجأة تكشف الجريمة

) APA images (    متطوعون يقدمون عر�ضًا بهلوانيًا اأمام الأطفال يف مدينة غزة

كانبرا/ االستقالل: 
اكتش���ف علماء ف���ي أس���تراليا فصيل���ة جديدة من 
الديناص���ورات، تع���د واحدة م���ن كب���رى الفصائل 

المكتشفة في العالم .
عاش الديناصور، وهو من فصيلة سوروبود، في العصر 
الطباشيري قبل ما بين 92 مليونًا و96 مليون عام، عندما 
كانت أستراليا متصلة بالقارة القطبية الجنوبية. ووفقًا 
لتقديرات علماء الحفريات، يبلغ ارتفاع الديناصور بين 
خمس���ة أمتار وستة أمتار ونصف المتر، بينما يتراوح 
طوله بين 25 و30 مترًا، ما يعني أنه بطول ملعب كرة 

سلة وبارتفاع مبنى من طابقين، حسب »رويترز«.
وهذا يعني أن الفصيلة المكتشفة حديثًا هي كبرى 
فصائل الديناصورات المتكش���فة في أستراليا على 

اإلطل
 أكد علماء اكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات، 

واحدة من أكبر الفصائل المكتش���فة في العالم، بعد 
أكثر من عشرة أعوام على اكتشاف رعاة عظام الحيوان 

ألول مرة.
وذكرت ورقة بحثية ُنشرت يوم االثنين أن الديناصور، 
وهو من فصيلة سوروبود، عاش في العصر الطباشيري 
قب���ل ما بين 92 مليون و96 ملي���ون عاما عندما كانت 

أستراليا متصلة بالقارة القطبية الجنوبية.
ووفق���ا لتقدي���رات علم���اء الحفري���ات يبل���غ ارتفاع 
الديناصور بين خمسة أمتار وستة أمتار ونصف المتر، 
بينم���ا يتراوح طوله بين 25 و30 مت���را مما يعني أنه 

بطول ملعب كرة سلة وبارتفاع مبنى من طابقين.
وهذا يعني أن الفصيلة المكتش���فة حديثا هي أكبر 
فصائل الديناصورات المتكش���فة في أستراليا على 
اإلطالق ومن أكبر خمس فصائل مكتشفة في العالم 
التي تشمل أيضا التيتانوصور التي سبق واكتشفت 

في أمريكا الجنوبية.
وقال س���كوت هوكنل أمين متحف كوينزالند وعالم 
الحفريات “هذه االكتش���افات هي مجرد قمة الجبل 

الجليدي”.
وال ت���زال مجموعة أخ���رى من هي���اكل الديناصورات 
المكتش���فة ف���ي المنطقة، فضال ع���ن جرف صخري 
يعتقد أنه كان مسار ديناصور السوروبود، في انتظار 

دراسة علمية كاملة.
وقال هوكنل إن عينات من ديناصورات أكبر ما تزال لم 
تكتش���ف بعد، نظرا ألن السوروبود الذي يتغذى على 
النباتات كان فريس���ة بوجه عام لديناصورات ضخمة 

من فصيلة الثيروبودا.
 وهذا الديناصور من أكبر خمس فصائل مكتش���فة 
في العالم التي تشمل أيضًا التيتانوصور التي سبق 

واكتشفت في أميركا الجنوبية.

طوله بحجم ملعب كرة سلة.. اكتشاف بقايا أكبر ديناصور في العالم بأستراليا

واشنطن/ االستقالل: 
بيعت عملة »دابل إيجل«، المعدنية األمريكية، المسكوكة من الذهب، الثالثاء، 
مقابل 19,51 مليون دوالر، في مزاد نظمته دار »سوذبيز« في نيويورك، وهو رقم 

قياسي جديد.
وعملة »دابل إيجل«، التي سّكت عام 1933، حطمت الرقم القياسي ألغلى عملة 
معدنية في العالم، الذي كانت تحمله عملة »فلويج هير« الفضية، المس���كوكة 

عام 1794، التي بيعت ب�10 ماليين دوالر عام 2013.
وتظهر القطعة النقدية، صورة المرأة تجسد الحرية من جانب، ونسرًا محّلقًا من 

الجانب اآلخر، رسمهما النحات األمريكي أوجوستس سانت - جودنز.
ول���م يتم تداولها مطلق���ًا، إذ إن الرئيس األمريكي في ذل���ك الوقت، فرانكلين 
روزفلت، أطل���ق مرحلة وقف تحويل العملة األمريكية إل���ى ذهب، وأمر بإتالف 

كل النسخ.

عملة ذهبية من عهد روزفلت 
تباع بـ 19.5 مليون دوالر

االستقالل/ وكاالت: 
يدور خالف منذ أش���هر عدة بين الهند وباكس���تان حول 
منت���ج من إرثهما المش���ترك هو الرز البس���متي لمعرفة 
من سُيس���مح له ببيع هذا الن���وع المرغوب كثيرًا من قبل 
المس���تهلكين تحت هذه التس���مية ف���ي دول االتحاد 
األوروبي. وقدمت الهند ل���دى المفوضية األوروبية طلب 
»مؤش���ر جغرافي محمي« س���يضمن لها في حال قبوله 
االستخدام الحصري السم البسمتي في االتحاد األوروبي. 
سارعت باكس���تان، الدولة الوحيدة األخرى المصدرة في 
العالم لهذا الرز العطري ذي الحبوب الطويلة الرفيعة الذي 
يزرع على سفوح جبال الهيمااليا، إلى معارضة هذا الطلب 
الذي نشر في سبتمبر )أيلول( 2020 في الجريدة الرسمية 

لالتحاد األوروبي.

أث���ار طلب الهند موج���ة ذعر في باكس���تان التي تواجه 
خطر خسارة س���وق تصدير مهمة، وأعاد إحياء التنافس 
التاريخ���ي بين القوتي���ن النوويتين اللتين نش���أتا إثر 
تقس���يم عام 1947.  وقال غالم مرتضى، المالك الشريك 
ل���� »مطاحن البركات لل���رز« الواقعة على بع���د حوالى 30 
كيلومترًا جنوب الهور في إقليم البنجاب، أكبر منتج للرز 
البسمتي في باكستان، لوكالة الصحافة الفرنسية »كان 

األمر أشبه بإلقاء قنبلة ذّرية علينا«.
وأض���اف مرتضى الذي يملك حقول رز على بعد خمس���ة 
كيلومت���رات من الحدود الهندية »لقد تس���ببوا )الهنود( 
ب���كل ه���ذه الضج���ة ليتمّكن���وا بطريق���ة أو بأخرى من 
االستحواذ على إحدى أسواقنا. كل صناعتنا للرز ستتأثر«.

ُتعّد باكس���تان رابع أكبر مصّدر لل���رز في العالم وصّدرت 

4.5 ملي���ون طن عام 2019 بقيم���ة 2.2 مليار دوالر )1.8 
مليار يورو( بحسب منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
)الف���او(.  وتحّل الهند في المرتب���ة األولى مع 9.7 مليون 
طن و6.8 مليار دوالر. يستورد االتحاد األوروبي حوالى 300 
ألف طن من البسمتي سنويًا، ثلثاها من باكستان والثلث 
اآلخر من الهند بحسب المفوضية األوروبية.  اكتسب الرز 
البسمتي الذي يناسب بشكل خاص األطباق الرائجة مثل 
البرياني أو البيالف، شعبية كبرى في الخارج، خصوصًا في 

الشرق األوسط في العقدين أو الثالثة عقود الماضية.
زادت إسالم أباد بشكل كبير صادراتها من البسمتي إلى 
االتحاد األوروبي في األعوام الثالثة الماضية، مس���تفيدة 
من صعوبات نيودلهي في التكّيف مع المعايير األوروبية 

األكثر تشددًا في مجال المبيدات.

القاهرة/ االستقالل: 
تحول الطفل المصري رشيد ياسر طه الذي لم يكمل عامه 
الثاني بعد، إلى حديث الس���اعة في مصر، على أمل إيجاد 
عالج لمرضه النادر. وكش���ف ياسر طه، والد الطفل رشيد، 
أن عم���ر ابنه 11 ش���هرًا، وتم توصيف حالت���ه بأنه تأخر 
حركي، وتم عرضه على طبيب مخ وأعصاب لندرة انتش���ار 
المرض حتى تم عمل أش���عة على المخ مما جعل الطبيب 
يوجههم إلى العالج الطبيعي ولكن أتى بنتائج عكسية. 

وأض���اف طه خالل مداخلة تلفزيونية أنه تم تش���خيص 
حال���ة ابنه في البداية بصورة خاطئة وأصبح يفقد حركته 

شيئا فشيئا بشكل تدريجي.
وأوضح أن ابنه يحتاج إلى عالج جيني لحالة ابنه، حيث أكد 

األطباء أنه يعاني من مرض ضمور العضالت الشوكي .
وتاب���ع :«نح���ن في أم���س الحاج���ة إل���ى حقن���ة العالج 
الجيني لعالج ابني وشفائه بالكامل »، منوها إلى أن رشيد 
يحتاج إلى 4 ش���هور كحد أقصى لحقن���ه بحقنة العالج 

الجيني . وأضاف طه: »استفس���رنا عن العالجات المتاحة 
لهذا المرض، وأخبرنا األطباء أنه سيكون بحاجة إلى عالج 
جيني حديث يدعى زولجينسما«. وكشف: »علمنا أن تلك 
الحقنة موجودة في أمريكا، لكن ثمنها الباهظ ظل العقبة 
األكبر للحصول عليها«. وأوضح أن هذا العالج غالي الثمن 
، حيث تصل قيمته إلى 35 مليون جنيه ومس���تمر مدى 
الحياة ، ويتم اعطاؤه في الظهر، مؤكدا أن هذا هو العالج 

الوحيد المتوفر لعالج ابنه.

واشنطن/ االستقالل: 
اكتس���ب مطعم محلي في  مدينة ينس���اكوال بوالية فلوريدا األمريكية شهرة 

كبيرة طبقت اآلفاق بسبب ديكوره الغريب والفريد من نوعه في العالم.
وبحسب موقع »أوديتي سنترال« فإن مطعم »ماكغواير اإليرلندي« يتميز بوجود 
أوراق نقدية تقدر قيمتها بنحو مليوني دوالر معلقة في س���قفه وجدرانه مما 

يدفع الكثير من الزوار للقدوم إليه لتناول الطعام والمشروبات.
ويع���ود تاريخ هذا الديك���ور الفريد إلى العام 1977 عندما ق���رر الزوجان مارتين 
ومولي ماكغواير افتتاح مطعمهما الصغير، حيث تلقت وقتها الزوجة التي كانت 

تقوم بخدمة الزبائن أول إكرامية وهي عبارة عن ورقة نقدية من فئة الدوالر.
وعندها قرر الزوجان االحتفاء بأول »بقشيش« يحصالن عليه بالتوقيع عليه ووضعه 
داخ���ل خيط معلق في س���قف مطعم، ولك���ن ذلك األمر تح���ول الحقا إلى هوس 
لديهما ليقررا فعل ذلك بكل »إكرامية« يحصالن عليها ما دامت ورقة نقدية يمكن 
تعليقها على الحائط أو سقف الحانة. وفي مقابلة مع صحيفة »شيكاغو تريبيون« 
في العام 1999، قال مارتن إنه جرى تعليق الكثير من األوراق النقدية في السقف 

والجدران التي تبلغ مساحتها 15 ألف قدم مربع )حوالي 1400 متر مربع(.
وقال إنه يتعامل مع تلك »النقود المعلقة« من أصول المطعم ويمكن من خاللها 

الحصول على قروض مالية بضمانتها.
وفي تلك المقابلة ، قدر ماكغواير أن ديكوره الفريد يتكون من حوالي 175 ألف 
دوالر ، ولكن وفًقا لإلحصائيات الحديثة، فإن لديه اآلن ما يقرب من مليوني دوالر 

في شكل أوراق نقدية تتدلى من سقفها وتزين جدرانها.
ويبدو أن تلك الثروة بالمعنى الحرفي قد تثير ش���هية بعض الزبائن لسرقتها 
باعتبارها في »متناول اليد«، وهذا ما حدث فعال في مرات عديدة، منها س���رقة 

أحد الموظفين 5 آالف دوالر قبل إلقاء القبض عليه الحقا.

مطعم يعلق 2 مليون 
دوالر على جدرانه

خالف جديد بين الهند وباكستان حول الرز البسمتي!

يحتاج حقنة بـ35 مليون جنيه.. طفل مصري يعاني من مرض نادر


