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غزة/ االستقالل:
نعت حركة الجهاد االس���المي في فلسطين، امس، 
الشهيد الفتى محمد س���عيد حمايل، الذي ارتقى 
ظهر الجمعة في مواجهات مع جيش االحتالل، في 

بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.
وقال الناطق اإلعالمي باس���م الحركة طارق س���لمي 
»ننعى الش���هيد الفتى محمد سعيد حمايل الذي 

استش���هد خ���الل المواجهات الش���عبية الرافضة 
لمخطط الضم والتوس���ع االستيطاني في بلدة بيتا 

جنوب نابلس«.
وأكد س���لمي، أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرًا، 
مش���دًدا على أنها ستحرق وجه االحتالل وستشعل 
المواجه���ة الش���املة الت���ي س���توقف مخططاته 

العدوانية.

الجهاد: دماء الشهيد حمايل ستحرق 
وجه االحتالل وستشعل المواجهة 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
استش���هد الطفل محمد سعيد حمايل )15 عامًا(، 
أمس الجمعة، وأصيب العش���رات بالرصاص الحي 
واالختناق بالغاز المس���يل للدموع، جراء قمع قوات 

االحتالل اإلس���رائيلي مسيرات س���لمية مناهضة 
لالس���تيطان في بلدتي بيتا، وبيت دجن، بنابلس 
شمالي الضفة الغربية المحتلة.  وأفاد مستشفى 
رفيديا الحكوم���ي، أن الطفل حمايل، استش���هد 

نتيجة إصابت���ه برصاصة في القلب من قبل قوات 
االحتالل االس���رائيلي على قمة جب���ل صبيح، في 

بلدة بيتا جن���وب نابلس، كما أصيب 
عدد من المواطني���ن بجروح متفاوتة 

حاالت تسمم وإتالف لمئات األشجار باعتداءات للمستوطنين بالضفة

استشهاد طفل واصابة العشرات بالرصاص واالختناق 
جراء قمع االحتالل فعاليات مناهضة لالستيطان بنابلس

دعوة لوقف قرار إسرائيلي بإغالق 
مقر لجان العمل الصحي بالبيرة

رام الله/ االستقالل:
استنكرت الهيئة المس���تقلة لحقوق النسان »ديوان المظالم« 
اقتح���ام ق���وات االحتالل المقر العام لمؤسس���ة لج���ان العمل 

»الجهاد اإلسالمي« تنظم وقفة تضامنية مع األسير خضر عدنان 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة الجمعة تسجيل أربع حاالت وفاة 
وإصابة 210 أش���خاص بفيروس كورونا في غزة والضفة الغربية. 

4 وفيات و210 إصابة بـ »كورونا« 
خالل الـ24 ساعة األخيرة

تأجيل حوار القاهرة .. فجوة تصنعها 
"فتح" لتكريس تفّردها بالقرار الفلسطيني

الضفة المحتلة- غزة/ قاسم األغا: 
يعكس تأجيل جلس���ات الح���وار الوطني الفلس���طيني 
الش���امل في العاصمة المصري���ة القاه���رة، التي كانت 

مقّررة مطلع األس���بوع الجاري، تباينات واضحة في الرؤى 
بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح من 
جهة، وحركات المقاومة الفلسطينية من 

القاهرة: القائد النخالة 
يلتقي بوفد حركة فتح

أهالي سلوان يؤدون صالة الجمعة في 
عين اللوزة احتجاجًا على قرارات الهدم

مواجهات في سلواد عقب مسيرة 
مطالبة باسترداد جثامين الشهداء

رام الله/ االستقالل:
أصيب عش���رات المواطنين باالختناق، أمس الجمعة، في بلدة سلواد شرق رام 

الله خالل مواجهات مع قوات االحتالل التي اعتدت على مس���يرة 
مطالبة باس���ترداد جثامين الش���هداء المحتجزة لدى االحتالل. 

القاهرة/ االستقالل:
التقى األمين العام لحركة الجهاد االسالمي القائد زياد النخالة 
والوفد المرافق معه ف����ي القاهرة، بوفد اللجنة المركزية لحركة 

مظاهرة في ساحات »اإلبراهيمي« 
رفضــًا لمنــع رفــع األذان

إصابة 3 أسرى إثر اقتحام االحتالل لقسم 12 في »مجدو«

الخليل / االستقالل:
نظم العشرات من سكان البلدة القديمة في مدينة الخليل أمس الجمعة، مسيرة 

رفضا الس���تمرار منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي من قبل 
قوات االحتالل. وردد المش���اركون في المس���يرة ، التي انطلقت 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب 3 أس���رى فلسطينيين، أمس الجمعة، باألعيرة المطاطية، 
عقب اقتحام وحدات القمع االس���رائيلية لقس���م 12 في سجن 

مجدو. وأكد أهالي األس���رى، ب���أن وحدة »المتس���اداة« اقتحمت 
القسم المكون من 12 غرفة، واعتدت على االسرى 
وأطلق���ت القنابل الغازية واألعي���رة المطاطية، ما 

عكرمة صبري: مسيرة
 األعالم محاولة استفزازية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد خطيب المس���جد األقصى المبارك الش���يخ عكرمة صبري أن مسيرة االعالم 

التي يعد لها االحتالل محاولة استفزازية تدل على تصدع جبهة 
االحتالل االس���رائيلي نتيجة ثبات الفلسطينيين.  وقال صبري 

) APA images (       نقل �إحدى �لإ�شابات خالل �ملو�جهات �لتي �شهدتها قرية بيتا جنوب نابل�س �أم�س
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القاهرة/ االستقالل:
التقى األمين الع����ام لحركة الجهاد 
االسالمي القائد زياد النخالة والوفد 
المراف����ق معه ف����ي القاه����رة، بوفد 
اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة 

ِجْبِريل الرجوب .
النخالة خالل  القائ����د  واس����تعرض 
اللقاء دالالت االنتصار الذي حققته 
المقاومة في معركة سيف القدس، 
مؤك����دًا أن االنتصار الذي تحقق هو 

انتصار لكل الشعب الفلسطيني.
وش����دد القائد النخال����ة، على وجوب 
البن����اء عل����ى م����ا حققت����ه معركة 
س����يف القدس ف����ي توحيد الصف 
الفلس����طيني وتحقيق الوحدة وفق 
أس����س كفاحية تعتمد كل أشكال 
المقاوم����ة وتغادر مربع التس����ويات 
الت����ي أثبتت التجارب مخاطرها على 

الحقوق والثوابت الفلسطينية.

الحركتين أس����س  وت����داول وف����دا 
الشراكة الوطنية، وجرى خالل اللقاء 
مناقشة جملة من األفكار والمشاريع 
المقترحة للتوافق على برنامج وطني 
جامع، وإعادة بناء النظام السياس����ي 

رأس����ه منظمة  الفلس����طيني وعلى 
التحرير الفلس����طينية ومؤسساتها 

كافة.
وتواف����ق المجتمعون عل����ى أهمية 
معركة القدس والمس����جد األقصى 

لسياس����ات  التص����دي  وض����رورة 
المس����توطنين  وقطعان  االحت����الل 
الت����ي ته����دف لتهجي����ر أهلنا من 
أحياء الق����دس، فضاٌل عن مخططات 

التهويد واألسرلة.

القاهرة: القائد النخالة يلتقي بوفد حركة فتح

القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���ارك العشرات من أهالي بلدة سلوان، أمس، بأداء صالة الجمعة في حي عين 

اللوزة، احتجاجا على قرارات الهدم الصادرة بحق منازل في أحياء سلوان.
واس���تنكر خطيب الجمعة خليل الغ���زاوي قرارات الهدم الص���ادرة عن بلدية 

االحتالل لهدم مسجد القعقاع والمنازل المجاورة له.
ولف���ت إلى اس���تهداف االحتالل كافة أحياء س���لوان، وخاصة حي بطن الهوى 

بهدف تهجير المقدسيين.
وأك���د أن حكومة االحتالل تضرب بع���رض الحائط كاف���ة القوانين والمواثيق 
الدولية المتعلقة بحقوق االنس���ان، وأن اليهود من طبعهم االعتداء والوحشية 

ونقد العهود.
وطالب السكان بمواصلة االعتصامات من أجل التصدي لممارسات االحتالل في 

بلدة سلوان.

أهالي سلوان يؤدون صالة 
الجمعة في عين اللوزة 

احتجاجًا على قرارات الهدم

رام الله/ االستقالل:
المواطني����ن  عش����رات  أصي����ب 
باالختن����اق، أم����س الجمع����ة، في 
بلدة س����لواد ش����رق رام الله خالل 
مواجه����ات م����ع ق����وات االحتالل 
التي اعتدت على مس����يرة مطالبة 
الش����هداء  جثامي����ن  باس����ترداد 

المحتجزة لدى االحتالل.
وتسببت قنابل الغاز التي أطلقها جنود 
باندالع حرائق في مساحات  االحتالل 

واسعة من أراضي المواطنين.
وكان المئات من أبناء بلدة س����لواد 
ش����اركوا في مس����يرة دعت إليها 
القوى الوطنية في البلدة، للمطالبة 
باس����ترداد جثمان الشهيد محمد 
روحي حماد )30 عام����ا(، المحتجز 
ل����دى االحتالل منذ استش����هاده 
ف����ي 14 مايو الماض����ي، وجثامين 

الشهداء كافة.
وندد المش����اركون في المس����يرة 
الت����ي انطلقت من أمام مدرس����ة 
ذكور س����لواد األساس����ية، ثم نحو 
المدخل الغربي، بالسياس����ة التي 

االحت����الل  س����لطات  تنتهجه����ا 
تجاه الش����هداء وعائالتهم. ورفع 
الفلسطيني،  العلم  المش����اركون 
كم����ا رددوا الهتاف����ات الغاضب����ة 
فدائية  عمليات  بتنفيذ  المطالبة 

ضد االحتالل والمستوطنين.
وق����ال فري����د حماد عم الش����هيد 

محم����د حم����اد، إن المحتل يمعن 
في جرائم����ه باحتج����ازه جثامين 
الش����هداء، وه����و بذل����ك يضيف 
جريمة الى سلسلة جرائمه، ويجب 
من الجميع المطالب����ة والعمل من 
أجل اس����ترداد جثمان الش����هيد 

حماد وكافة الشهداء المحتجزة.

واستش����هد محمد حم����اد في 14 
ماي����و ف����ي جمعة الغض����ب أثناء 
تنفيذه عملية دهس قرب سلواد 
بعد أن تأثر كجميع الفلسطينيين 
مما يحص����ل من اعت����داءات على 
والق����دس  األقص����ى  المس����جد 

المحتلة.

مواجهات في سلواد عقب مسيرة مطالبة باسترداد جثامين الشهداء

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، عشرات المواطنين الفلسطينيين بعد 
عمليات اقتحام مفاجئة للمدن والقرى ف���ي مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة 
القدس المحتلتين. ففي مدينة جنين شمال الضفة اعتقلت قوات االحتالل، شابين من 

قرية مركة جنوب المدينة.
وذكر منتصر س���مور مدير نادي األس���ير في جنين، أن قوات االحتالل اعتقلت الشابين 
أحمد علي موس���ى، وعلي محمد موس���ى، وذلك أثناء مرورهما عن حاجز عس���كري طيار، 

بالقرب من قرية الزاوية جنوب جنين.
 وم���ن مدينة بيت لحم جنوب الضفة اعتقلت ق���وات االحتالل، أربعة مواطنين، من بلدة 

جناتا شرق المدينة.
وأف���ادت مصادر محلية، ب���أن قوات االحتالل اعتقلت: موس���ى أحمد العروج، وموس���ى 
راجي العروج، وعبد الرحمن رائد العروج، وس���اهر حسن العروج، بعد دهم منازل ذويهم 

وتفتيشها.
وفي مدينة القدس اعتقلت قوات االحتالل المقدس���ي رائد حازم الصياد من منزله في 

بلدة الطور منتصف الليلة الماضية بعد يومين فقط من اعتقال شقيقه اآلخر أمير.
كما اقتحمت قوات االحتالل بلدة ديراس���تيا شمال غرب سلفيت وأطلقت قنابل الصوت 

صوب المحالت التجارية.
 وتش���هد مناطق متفرقة بالضفة الغربي���ة والقدس المحتلة يومي���ا اقتحامات قوات 
االحتالل، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة 

من النساء واألطفال.

االحتالل يشن حملة 
اعتقاالت في الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري 
أن مسيرة االعالم التي يعد لها االحتالل محاولة استفزازية 
تدل على تصدع جبهة االحتالل االس���رائيلي نتيجة ثبات 

الفلسطينيين. 
وقال صب���ري خالل خطبة الجمعة، في المس���جد األقصى 
إن المس���يرة فاش���لة ألن االحتالل يدعي أنه وحد القدس 
لليهود، في حين أنه حولها لثكنة عسكرية من أجل تأمين 

مسيرة للمستوطنين. 
وأوضح خطيب األقصى أن األحداث األخيرة التي وقعت في 
فلسطين وحدتها من بحرها الى نهرها ووحدت الشعوب 
اإلسالمية في كل أنحاء األرض بفضل الشعب الفلسطيني. 

كما أش���ار الى أن ما جرى مؤخرًا أعاد الش���عب الى األقصى 
بقوة، داعيًا للحفاظ على هذه المميزات التي تحققت. 

ونبه الى أن االحداث األخيرة في إش���ارة الى معركة سيف 
القدس أحرجت المطبعين والمهرولين والمنسقين الذين 

طفوا الى السطح كالزبد. 
ودعا صبري لإلعداد والتجهي���ز لمواجهة األعداء كما 
نص القرآن الكريم وعدم ترك المسجد األقصى، محماًل 
حكومة االحتالل المس���ؤولية الكامل���ة عما يجري في 

القدس. 
وطالب صبري المواطنين بالثبات والدفاع عن منازلهم في 
القدس، مؤكدًا أن المقدسيين يرفضون إجراءات االحتالل 

وأن األحداث األخيرة تؤكد ذلك. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
 جابت مسيرة حاش���دة، يوم أمس، الشوارع 
المحيطة بحي الش���يخ جراح ف���ي القدس 

المحتلة، دعما وإسنادا ألهله.
وأكد المش���اركون في المسيرة التي جاءت 
بدعوة من لجنة المتابع���ة العليا للجماهير 
العربي���ة داخ���ل أراض���ي 48، االس���تمرار 
بدعم ومس���اندة أهالي الح���ي، وأعربوا عن 
استنكارهم ورفضهم لمحاوالت تهجيرهم.

ورفع المش���اركون الفتات ب�3 لغات تطالب 
بإنهاء االحتالل واالستيطان، ورددوا شعارات 
»القدس عاصمة دولة فلس���طين األبدية«، 

و»ال لالحتالل«، و »ال للتهجير القسري«.
ويواصل االحتالل إغالق مداخل حي الشيخ 
جراح منذ نحو 40 يوما بالس���واتر الحديدية 
واإلس���منتية، ويمنع المواطني���ن من خارج 
الح���ي والمتضامنين من الوصول إليه ولقاء 

سكانه.

مسيرة دعم وإسناد ألهاليعكرمة صبري: مسيرة األعالم محاولة استفزازية
 حي الشيخ جراح بالقدس 
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المص���در الذي فّضل عدم الكش���ف عن 
هويت���ه، أضاف لصحيفة "االس���تقالل" 
الُجمعة، إن الفجوة بين الحركتين كانت 
بفعل إصرار قيادة الس���لطة و"فتح" على 
تصّدر تش���كيل حكوم���ة توافق ألجندة 
الح���وار، بينما تن���ادي حرك���ة "حماس" 
ومعه���ا غالبية الفصائ���ل بتصّدر ملف 
التحري���ر وترتيب  بن���اء منظم���ة  إعادة 
مجالسها ومؤسساتها لجدول أعماله.   

خالل  المصري���ة  العاصم���ة  وش���هدت 
لقاءات منفصلة بين  الس���اعات األخيرة 
قيادات حركات: فت���ح وحماس والجهاد 
منف���ردة  ثنائي���ة  وأخ���رى  اإلس���المي، 
بينها وبين كبار المس���ؤولين في جهاز 
بحثت  المصري���ة،  العام���ة  المخاب���رات 
تثبي���ت وقف إطالق النار وإعادة إعمار ما 
دّمره عدوان االحت���الل األخير على قطاع 
غ���زة، واالتفاق على آلي���ة الحوار الوطني 

المقبل.  
�ملنظمة مدخل �أ�سا�س

القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
أحم���د المدلل، أّكد أن حركته إلى جانب فصائل 
المقاومة الفلس���طينية متمسكة بضرورة إعادة 
بن���اء وتطوير منظمة التحري���ر، كونها المدخل 
األساس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء حالة 
االنقسام، مشيًرا إلى أن "الفصائل لم تعد تقبل 
االس���تفراد بالقرار الوطني، وإبقاء المنظمة على 

حالتها القائمة من الهشاشة والترّهل".
وقال المدلل في مقابلة مع صحيفة "االستقالل" 
الجُمعة، "الجهاد اإلس���المي، ومنذ اللقاء األخير 
لألمن���اء العامين للفصائل الوطنية بين رام الله 
وبيروت )ب� 3 س���بتمبر/ أيلول الماضي(، تشّدد 
على وجوب إع���ادة بناء وتطوي���ر المنّظمة، من 
خالل إعادة تشكيل مجلس وطني جديد يشكل 
مظّلة حقيقية لل���كل الوطني، وتنفيذ مخرجات 
ذل���ك اللقاء، وف���ي مقدمتها تش���كيل القيادة 
الوطنية الموح���دة إلدارة المعركة ضد االحتالل 

الصهيوني، في كل أماكن تواجد شعبنا".
وأشار إلى موقف حركته هذا، سيتصدر أجندة 
أّية حوارات وطنية مقبل���ة، من منطلق أهمية 
المرحلة القادمة، التي عنوانها: مقاومة العدو 
الصهيون���ي، وهذا األمر يتطلب من الس���لطة 
الفلس���طينية والرئي���س محم���ود عّباس، أن 
يغّير من أيدولوجيته السياس���ية )التمس���ك 
بالتس���وية والمفاوضات مع االحت���الل( التي 

أثبتت فشلها". 
وأضاف أن معركة "سيف القدس" التي خاضتها 
ا في  المقاومة مؤخًرا صنعت تحّواًل اس���تراتيجّيً
العال���م كله تجاه القضية الفلس���طينية، لذلك 
كان من الضروري أن يبحث الفلس���طينيون عّما 
يجمعه���م، خصوًصا أنهم في أماكن تواجدهم 
كاّف���ة التّف���وا ح���ول المعركة؛ وذل���ك يتطلب 
تحقيق وحدة وطنية حقيقية، مدخلها تشكيل 
وطني جدي���د لمنظمة التحرير الفلس���طينية، 

يمثل الكل الفلسطيني أينما تواجدوا".
وتابع "الشعب الفلس���طيني في ضوء حيويته 
وإرادت���ه القوي���ة عل���ى االنتصار ف���ي أعقاب 
المعركة األخيرة، يحتاج لقيادة حقيقية تكون 
ق���ادرة على تحقي���ق أهدافه بدح���ر االحتالل، 

وتعزيز صموده على أرضه، وتخرجه من األزمات 
التي يعيش���ها على كل المس���تويات، ال سّيما 
على وقع المواجهة التي م���ا زالت مفتوحة ضد 

االحتالل الصهيوني".
وأكمل "معركة س���يف القدس، مّهدت لشعبنا 
الفلسطيني الطريق نحو االنتصار؛ لكن الوصول 
لالنتصار الحاسم على عدّونا الذي ال يزال يّصعد 
من جرائمه تجاه ش���عبنا، سيتأثر في ضوء حالة 

االنقسام والتيه السياسي من قيادة السلطة".
ومنذ يونيو )حزيران( 2007، تش���هد الس���احة 
الفلس���طينية حالة من االنقس���ام بين حركتي 
"فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات 

عدة في إنهائها حتى حينه.

دماء جديدة
من جهته، قال عضو المكتب السياس���ي لحركة 
"حماس" د. س���هيل الهن���دي، إن حركته وكل 
فصائل العمل الوطني، ترى بأن المدخل الصحيح 
إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة الّلحمة 
بين مكونات ش���عبنا، يتمّثل بضرورة إعادة بناء 
وتطوير منّظمة التحرير الفلس���طينية، انطالًقا 

من ميثاقها الوطني )عام 1968(".
وأض���اف الهن���دي ف���ي مقابل���ة م���ع صحيفة 
"االستقالل" أنه "يجب الشروع فوًرا بإعادة ترتيب 
هذا البي���ت المعنوي والجامع واإلط���ار المنّظم 
والمرجعية لكل الش���عب الفلسطيني بالضفة 
والق���دس المحتلتي���ن، وقط���اع غ���زة، واألرض 
المحتل���ة عام 1948، وم���ا دون ذلك هوامش، ال 
ترقى إلى مستوى تضحيات وتطلعات شعبنا".

 دماء 
ّ

وشّدد على ضرورة إعادة بناء وترتيب وضخ
وطنية جديدة للمنّظمة ومؤسس���اتها، بالشكل 
الذي يمّهد النضم���ام حركتي حماس والجهاد 
اإلس���المي فيها، وال يمكن أن ُتع���د ممثلة عن 

الكل الوطني، دون دخول هاَتْين الحركتين".
وبشأن السلطة الفلس���طينية ومستقبلها، نّبه 
إلى أنها "ال تعّبر عن شعبنا ومكوناته وفصائله، 
كونها إحدى إفرازات اّتفاق أوس���لو الموقع سنة 
1993، ال���ذي يجب أن ينته���ي، ويجري التحّلل 
من التزاماته األمنية والسياس���ية واالقتصادية 

المخزية لصالح االحتالل"، على حّد وصفه.
وّنوه إلى أن ما بعد االنتصار المنجز من فصائل 
المقاومة بمعركة "س���يف الق���دس" ليس كما 

قبله، إذ بات الشعب الفلسطيني على ثقة أكبر 
ببرنامج المقاومة، مقابل رفضه لبرنامج أوس���لو 
ومشروع التسوية مع االحتالل، ولذلك على فريق 
البرنامج األخير التخّل���ي عنه وطّي صفحته إلى 

األبد.
وتش���هد القضية الفلس���طينية من���ذ انتهاء 
الع���دوان اإلس���رائيلي األخير عل���ى قطاع غزة 
يوم 21 مايو )أّيار( الماضي؛ وس���اطات من قبل 
اإلدارة األمريكي���ة ودول إقليمية فاعلة؛ لتثبيت 
وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة بالقطاع 

واالحتالل.
وتفّج���رت األوضاع في األرض الفلس���طينية 
المحتل���ة من���ذ 13 أبريل )نيس���ان( الماضي؛ 
عق���ب تصاع���د انته���اكات ق���وات االحتالل 
وقطعان مس���توطنيه في المس���جد األقصى 
المحتلة، خصوًصا  الق���دس  المبارك، ومدينة 
بحّي "الش���يخ جراح"، حيث يتهّدد أهله نكبة 

تهجير جديدة.
وتمّددت رقعة عدوان االحتالل لتصل قطاع غزة، 
إذ ش���ّنت طائراته وبوارجه وآلياته الحربية على 
مدار 11 يومًا متواصاًل قصًفا مكثًفا على القطاع؛ 
أسفر عنه ارتقاء 255 شهيًدا، بينهم 66 طفاًل، 
ا، إضافة إلى 1980 مصاًبا،  و39 سيدة، و17 مسّنً
بينها "حرجة وخطي���رة"، فضاًل عن تضّرر 1800 
وحدة سكنية، وتدمير 184 برًجا ومنزاًل وعشرات 
المصان���ع والمرافق االقتصادية والمؤسس���ات 

الحكومية.
ف���ي المقابل، أّدت مئ���ات الصواريخ التي دّكت 
بها المقاوم���ة، في مقدمتها "س���رايا القدس"، 
وكتائب القس���ام، مختلف المدن والمناطق في 
جغرافي���ا فلس���طين المحتلة كاّف���ة، إلى حظر 
التجوال فيها، وإرغام المستوطنين على الدخول 
إلى المالجئ، ووقف حرك���ة القطارات، وتعليق 
هب���وط وإقالع الرحالت الجوية لفترات بمطار بن 
غوري���ون الدولي ب� "تل أبي���ب"، فضاًل عن مقتل 
13 مس���توطًنا بينهم جن���ود، وإصابة نحو 330 

مستوطًنا آخرين، بحسب وسائل إعالم عبرّية.

تاأجيل ُمتوّقع
أما أس���تاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل 
د. بالل الش���وبكي، رأى أن تأجيل جلسات الحوار 
الوطني بع���د إقراره���ا مطلع األس���بوع الجاري 

كانت نتيجة متوقعة؛ "لتمس���ك القيادة 
المتنفذة بالس���لطة وحركة فتح بالعقلية 
ذاتها التي ذهبت إليها في كل الحوارات 
الت���ي س���بقت المواجه���ة األخي���رة مع 

االحتالل".
في حين، تتجه حرك���ة "حماس"، ومعها 
فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى الحوار 
بمرجعي���ة متج���ددة، مرتكزة باألس���اس 
على التفاف الش���ارع الفلس���طيني حول 
برنام���ج المقاوم���ة، وحول وح���دة األرض 
الفلس���طينية، بحسب الش���وبكي، خالل 

مقابلة مع صحيفة "االستقالل".
وأش���ار إلى أن تمس���ك فصائل المقاومة 
بمطلب وجوب إعادة بناء منظمة التحرير، 
خصوًصا بع���د المواجهة األخي���رة التي 
خاضه���ا الش���عب الفلس���طيني في كل 
"يعكس  المحتل���ة؛  فلس���طين  جغرافيا 
إدراًكا م���ن ه���ذه الفصائل، بأن س���قف 
الفلسطينيين بات يتجاوز إفرازات المرحلة 
السياس���ية الس���ابقة برّمته���ا )أوس���لو(، وأنه 
آن األوان لتش���كيل المنظم���ة، بالش���كل الذي 
يمكنه���ا من طرح الرؤى السياس���ية والخيارات 

االستراتيجية المعبرة فعاًل عن الشعب".
وأوضح أن س���قف أوس���لو وخيار حل الدولتين، 
أصبح مس���ألة خلف ظهر الشعب الفلسطيني، 
قياًس���ا بما يجري على أرض الواقع، ال سيما في 
الضف���ة والقدس المحتلتي���ن، التي يغتصبها 
االس���تيطان والتهوي���د وغيرها من سياس���ات 

االحتالل".
الحال���ة  تش���هدها  الت���ي  األزم���ة  أن  وبّي���ن 
الفلس���طينية ناجمة عن حال���ة احتكار لتمثيل 
الشعب الفلسطيني من جهة غير ُمنتخبة، على 
حد تعبيره، في إش���ارة منه إلى السلطة وحركة 
"فت���ح"، الفًتا إلى أن الش���ارع الفلس���طيني غير 
منقسم، بل هو ملتّف حول برنامج المقاومة ضد 

االحتالل".  
وتابع "لذلك ما يج���در بنا أن نطالب به في هذه 
المرحلة، كس���ر تلك الحالة م���ن االحتكار، وهذا 
ال يمك���ن أن يتأّت���ى من خالل الدع���وة لتجديد 
الفلسطينية  الس���لطة  مؤسس���ات  ش���رعيات 
المس���قوفة باتفاق أوس���لو، بل من خالل إعادة 
بناء منّظمة التحرير وتجديد شرعيات مجالسها 

ومؤسساتها".
ون���ّوه إلى أن "حركة فت���ح كانت قد وافقت على 
إعادة بناء المنظمة منذ انتخاب الرئيس الحالي 
للس���لطة الفلس���طينية ع���ام 2005، عبر إعالن 
القاه���رة في الع���ام ذاته، والذي نّص بش���كل 
صري���ح عل���ى إصالح منظم���ة التحري���ر، وإجراء 
انتخابات ش���املة، وتغيير نظام االنتخابات بما 
يتجاوز مرجعية أوس���لو"، وفق الكاتب والمحلل 

السياسي. 
ونّب���ه إلى أن "رفض إعادة بن���اء وإصالح منظمة 
التحرير، موقف ال يعّبر عن حركة فتح ككل، إنما 
يعّبر عن جهات تصادر مراكز القوى والحكم في 
أروقة الحركة والسلطة والمنظمة"، مشيًرا إلى أن 
"تيارات عريضة محس���وبة عل���ى الحركة، كتيار 
دحالن، والبرغوثي -القدوة، ونبيل عمرو، تخالف 
توجهات تلك الجهات المحس���وبة على رئيس 

السلطة محمود عباس".      

تاأجيل حوار القاهرة .. فجوة ت�سنعها "فتح" لتكري�س تفّردها بالقرار الفل�سطيني
�ل�سفة �ملحتلة- غزة/ قا�سم �لأغا: 

يعك���س تاأجيل جل�سات �حل��و�ر �لوطن��ي �لفل�سطيني 
�ل�سام��ل يف �لعا�سم��ة �مل�سري��ة �لقاه��رة، �لت��ي كانت 
مق��ّررة مطل��ع �لأ�سب��وع �جل��اري، تباين��ات و��سح��ة 
يف �ل��روؤى ب��ن �ل�سلط��ة �لفل�سطيني��ة وحرك��ة فت��ح 

م��ن جهة، وح��ركات �ملقاوم��ة �لفل�سطيني��ة من جهة 
�أخرى، يف حماولة من �جلهة �لأوىل لتجاوز حتديات 
و��ستحقاق��ات �ملرحلة، بعد �نت�س��ار �لفل�سطينين يف 
معرك��ة »�سي��ف �لقد���س«.   وك�سف م�س��در فل�سطيني 
رفيع م��ن �لقاهرة، �أن �إرجاء جل�س��ات �حلو�ر �لوطني 

�ل�سامل لأجل غري م�سّمى جاء نتيجة تعّذر �نطالقها، 
عل��ى وقع ما و�سفه ب��� »عمق �لفجوة« ب��ن �لف�سائل، 
��ا بن حركتي »فتح« و«حما�س«، ب�ساأن �مللفات  خ�سو�سً
�ل�سيا�سي��ة و�مليد�نية �لتي كان من �ملقّرر طرحها على 

طاولة �حلو�ر، قبل تاأجيله.  
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�سعـار/ �أعمال 
بلديـة �لن�سري�ت

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل الإ�ضايف
 م�ضاريع كثيفة العمالة لتح�ضني اخلدمات الأ�ضا�ضية يف بلديات قطاع غزة

ا�ضم امل�ضروع الفرعي: تبليط طرق متفرقة يف الن�ضريات
حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
عل���ى منحة إضافية بقيمة 10 مليون دوالر أمريكي من البنك الدولي لصالح 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات 
المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشاريع التشغيل والصيانة كثيفة 
العمالة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
المشروع الي دعم بلديات قطاع غزة من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
* وقد حصل���ت بلدية النصيرات عل���ى منحة فرعية من صن���دوق تطوير وإقراض 
الهيئ���ات المحلي���ة )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع تبليط ط���رق متفرقة في 
النصيرات، وتنوي اس���تعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات 
تحت العقد رقم )MDPIIIAF-1622127- 03( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

* المقاولون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
النصيرات دائرة المش���اريع، السيد/ م. خليل اسماعيل، هاتف: 2550126 
فاكس: 2551553، وذلك ابتداًء من الس���اعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشر ظهرًا من تاريخ 2021/06/12 وحتى تاريخ 2021/06/26.
* ع���روض األس���عار يجب أن تق���دم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/06/26 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
* المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

* زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة في 
الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي يوم األربعاء الموافق 2021/06/23 في 
تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث أن االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية 

النصيرات وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
* العنوان المشار إليه أعاله هو: بلدية النصيرات – دائرة المشاريع – الطابق الثالث 

بلديـة الن�ضريات
بتمويل من:

الخليل / االستقالل:
نظ���م العش���رات من س���كان البلدة 
القديم���ة في مدين���ة الخليل أمس 
الجمعة، مسيرة رفضا الستمرار منع 
رفع األذان في المس���جد اإلبراهيمي 

من قبل قوات االحتالل.
وردد المشاركون في المسيرة ، التي 
انطلق���ت عق���ب ص���الة الجمعة في 
باحات المسجد االبراهيمي، الهتافات 
التي تدعو إلى رف���ع قبضة االحتالل 
اإلبراهيم���ي  بالمس���جد  وتحكم���ه 

وخصوصا فيما يتعلق بمنع األذان.
وأف���اد مدي���ر المس���جد اإلبراهيمي 
حفظي أبو سنينة ، بأن االحتالل منذ 
مجزرة الح���رم ع���ام 1994 يمنع رفع 
األذان في المسجد اإلبراهيمي بشكل 

يومي، بحجة إزعاج المستوطنين.
وأوض���ح أن االحتالل يمن���ع رفع أذان 
المغ���رب بش���كل يوم���ي، والمغرب 
والعشاء يوم الجمعة، ويوم السبت ال 

يسمح إال برفع أذان العشاء.
وأضاف أن االحتالل يمنع لجان اإلعمار 
م���ن إج���راء الصيان���ة والتصليحات 
الالزم���ة، والت���ي كان آخرها تصليح 
السماعات الخارجية للحرم الشريف، 

والتي توقفت عن العمل منذ فترة.
وأش���ار إل���ى أن االحت���الل يعت���دي 
على حرية العبادة ويس���عى بشتى 
الوسائل لتهويد المسجد والتضييق 

على المصلين والوافدين.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر 
ماي���و 2021 منعت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي رفع األذان في المسجد 

اإلبراهيمي الشريف 250 مرة.
ويس���عى االحتالل إلفراغ المس���جد 
اإلبراهيمي م���ن المصلين، من خالل 
اإلجراءات القمعية والتعسفية بحق 

المصلين، وإغالق البوابات االلكترونية 
وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز 

العسكرية واحتجازهم.
وأوعز وزير الحرب اإلس���رائيلي بيني 
غانتس، ببدء تنفيذ مشروع تهويدي 
يهدف لتغيير معالم مدخل المسجد 

اإلبراهيمي في الخليل.
وأصدر غانتس تعليمات لما يسمى 

بمنسق عمليات حكومة االحتالل في 
الضفة الغربية بإص���دار رخصة بناء 
بالتعاقد مع مقاول  للمشروع، والبدء 
للعمل وإتمام اإلجراءات الخاصة ببدء 

تنفيذه.
رئي���س مجلس مس���توطنة  ورحب 
كري���ات أربع إلياهو ليبم���ان بإطالق 
المش���روع الذي سيس���هل اقتحام 

للمس���جد اإلبراهيمي  المستوطنين 
معتبرًا أن تأخير تنفيذه فشل يجب 

أن ينتهي.
االحتالل ق���د  حكوم���ة  وكان���ت 
صادق���ت في وقت س���ابق، على بناء 
مصعد للمس���توطنين في المسجد 
االبراهيمي، وس���ط حالة من الرفض 

العارم من الفلسطينيين.
ويهدد المشروع االستيطاني بوضع 
يد االحت���الل على مراف���ق تاريخية 
قرب المسجد وسحب صالحية البناء 
والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها 
لما تس���مى باإلدارة المدنية التابعة 

لالحتالل.
وقب���ل أي���ام أقدم���ت مجموعات من 
حي  تجريف  عل���ى  المس���توطنين، 
تاريخ���ي قرب المس���جد اإلبراهيمي 
بالبلدة القديمة حيث شرعوا بتجريف 
ما مساحته 400 متر مربع في حوش 
قطنته  ال���ذي  وش���ريف،  قفيش���ة 
باإلضاف���ة للعائلتي���ن المذكورتين 
عائلت���ا الفاخوري وأبو س���نينة، قرب 

المسجد اإلبراهيمي.
 وقب���ل قراب���ة الش���هرين ص���ادق 
حكوم���ة  وزراء  رئي���س  مستش���ار 
االحتالل، أفيحاي مندلبليت، على قرار 
يقضي بمصادرة أراٍض قرب المسجد 
اإلبراهيمي في مدين���ة الخليل، من 

دائرة األوقاف اإلسالمية.

مظاهــرة فــي ساحــات »اإلبراهيمــي« رفضــًا لمنــع رفــع األذان

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى نحو 40 ألف مصٍل، صالة الجمعة 
أمس، ف���ي رحاب المس���جد األقصى 

المبارك.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في 
القدس المحتلة، بأن المواطنين أدوا 
الصالة في "األقصى"، وسط إجراءات 
عسكرية إسرائيلية مشددة، وانتشار 
لعناصر ش���رطة االحتالل على بوابات 
المسجد، الذين دققوا في بطاقاتهم 
الشخصية، ومنعوا دخول عدد منهم.

كما ش����نت قوات االحت����الل حملة 
المس����جد،  اعتقاالت في س����احات 
طال����ت أطف����ااًل عقب الص����الة، كما 
اعتقلت ش����ابين عند باب حطة أحد 
أب����واب المس����جد. وأصيبت مجندة 
اس����رائيلية خالل المناوش����ات بين 
الش����بان وقوات االحت����الل عند باب 

حطة، بعد صالة الجمعة.
وفي السياق، تساءل خطيب المسجد 
األقصى الش���يخ عكرمة صبري: "أين 
هي القدس الموحدة التي يتحدثون 
عنها؟ ف���ي حين أن القدس عبارة عن 

قمعية  وإج���راءات  عس���كرية  ثكنة 
وضرائب تعجيزي���ة، إن ما يقال عن 
توحيد القدس ما هو إال إجراء شكلي 
دون مضم���ون". ولفت إلى أن ما جرى 
أم���س األول الخميس م���ن محاوالت 
فاشلة اس���تفزازية يؤكد على تصدع 
ف���ي جبه���ة االحت���الل، " وعليه فإن 
االحت���الل  المقدس���يين يرفض���ون 

وإجراءاته التعس���فية بحق األقصى 
والق���دس، وأن م���ا ج���رى باألحداث 
األخيرة ليؤكد عل���ى ذلك، كذلك في 
حي الش���يخ جراح والبس���تان وبطن 

الهوى أكبر دليل على ذلك".
واس���تنكر االقتحام���ات العدواني���ة 
االس���تفزازية بحق المسجد المبارك، 
الت���ي جرت  بحراس���ة مش���ددة من 

األجهزة األمنية االحتاللية.
وبين صبري أن األحداث األخيرة التي 
وقعت في فلسطين قد وحدت شعبنا 
من بحرها إلى نهرها، ومن ش���مالها 
الى جنوبها، بل لقد وحدت الشعوب 
االس���المية في أرج���اء المعمورة، في 
وآماله���م  ومش���اعرهم  مواقفه���م 

وآالمهم".

40  ألف مصٍل يؤدون الجمعة في األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب 3 أس���رى فلس���طينيين، أمس الجمع���ة، باألعيرة 
المطاطية، عقب اقتحام وحدات القمع االسرائيلية لقسم 

12 في سجن مجدو.
وأكد أهالي األس���رى، ب���أن وحدة "المتس���اداة" اقتحمت 
القسم المكون من 12 غرفة، واعتدت على االسرى وأطلقت 

القنابل الغازية واألعي���رة المطاطية، ما أدى إلصابة ثالثة 
أسرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم ممثل 
األسرى وش���اويش القسم األس���ير عز الدين العطار من 
طولكرم والمحكوم بالس���جن 18 عام���ًا وقد عوقب بالنقل 

لسجن "ايشيل".
وأضافوا أن عددًا من األس���رى أصي���ب باالختناق وجروح 

بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع واعتداء السجانين 
عليهم بالضرب بالهراوات بش���كل وحش���ي دون مبرر أو 
سبب. وأشاروا إلى أن اإلدارة أغلقت القسم ، وقامت بعزل 

األسرى الذين أعلنوا حالة االستنفار العام.
وأع���رب أهالي األس���رى عن قلقهم على حي���اة أبنائهم، 

مطالبين الجهات المعنية بالتحرك لمتابعة ما يجري.

إصابة 3 أسرى إثر اقتحام االحتالل لقسم 12 في »مجدو«
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رام الله / االستقالل:
ش���هد ش���هر مايو الماضي تصاعدًا كبيرًا في 
عملي���ات المقاوم���ة ضد االحتالل اإلس���رائيلي 
والمس���توطنين في الضف���ة الغربية والقدس 
المحتلة، بالتزامن مع معركة "س���يف القدس"، 
أدت لمقت���ل إس���رائيلي، وإصاب���ة 160 آخرين 

معظمهم في القدس.
ووف���ق تقرير أعدت���ه حركة "حم���اس" بالضفة 
الغربية، بلغ عدد عمليات المقاومة 3133 عملية 
متنوعة، مقابل 727 عملية في شهر أبريل الذي 

سبقه.
وفي الثاني من مايو، وصل األسير منتصر شلبي 
إلى حاجز زعترة وبادر المستوطنين بإطالق النار 
المباش���ر قبل أن ينس���حب، فيما أعلن االحتالل 
الحقا مقتل مستوطن وجرح آخرين في العملية.

وبلغ ع���دد عمليات إط���الق النار عل���ى أهداف 
االحتالل والمس���توطنين 48 عملية، ومحاوالت 
الطعن 9 عمليات، وعمليات الدهس أو محاوالت 

الدهس 8 عمليات.

ورص���د التقري���ر 10 عمليات ج���رى فيها زرع أو 
إلقاء عبوات ناس���فة، فيما تمكن المقاومون من 
تنفيذ 52 عملية حرق منش���آت وآليات وأماكن 

عسكرية.
وبلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة التي تم رصدها 
1009 عملي���ات، و207 عملي���ة الق���اء زجاج���ة 
حارقة وألعاب نارية، و1028 مواجهة بأش���كال 
متعددة، وف���ي 188 مرة جرى مقاومة اعتداءات 

المستوطنين.
وتمك���ن المقاومون في 3 مرات تحطيم مركبات 
إسرائيلية، كما بلغ عدد المظاهرات والمسيرات 
الش���عبية 541 مظاه���رة، وجرى إض���راب عام 

شعبي في 12 محافظة.
وخالل شهر مايو، بلغ عدد الشهداء 24 شهيدا، 
إضافة إل���ى 3481 جريحا بنيران قوات االحتالل 

والمستوطنين.
القدس ونابلس والخليل  وش���هدت محافظات 
أعل���ى المواجه���ات وعملي���ات المقاومة، حيث 

بلغت 777، 493، 458 على التوالي.

رام الله/ االستقالل:
ش����ددت وزارة الخارجي����ة والمغتربين الفلس����طينية، 
عل����ى أن خوف الدول من اتهامها بالالس����امية، يعطي 
الحصان����ة لس����لطات االحت����الل اإلس����رائيلي الرتكاب 

الجرائم، ويجعلها فوق االنتقاد والمحاسبة.
وقالت في بيان صدر عنها إنها تس����تغرب من مواقف 
بعض الدول التي تلجأ الس����تخدام صي����غ التعبير عن 
القل����ق، أو مطالب����ة الطرفين بوقف الخط����وات أحادية 
الجانب وكأنها تس����اوي بين الضحية والجالد، وتكتفي 
بمواقف شكلية ال تمثل أي ضغط فعلي على االحتالل 
لوقف عدوانه، وال توجه انتقادات مباش����رة للمسؤولين 

االسرائيليين خوفا من اتهامها بمعاداة السامية.
وأوضحت أن المطلوب من تلك الدول كحد أدنى اإلشارة 
بوضوح بإصبع االتهام إلسرائيل ونتنياهو، وتحميلهم 
المس����ؤولية ع����ن التصعيد الخطير ف����ي العدوان على 
ش����عبنا، باعتب����اره انتهاكا صارخ����ا للقان����ون الدولي، 
وقرارات األمم المتح����دة واالتفاقيات الموقعة، علمًا ان 
معاقبة االحتالل ومحاس����بة قادته مس����ؤولية المجتمع 

الدولي وعلى رأسه مجلس األمن.

وأدانت الخارجية الفلسطينية تغول سلطات االحتالل 
العنجه����ي المتواص����ل عل����ى الق����دس ومقدس����اتها 
ومواطنيها، معتبرة أنه إمعان إس����رائيلي رس����مي في 
اس����تهداف المدينة المقدس����ة، الس����تكمال حلقات 
م����ن مواطنيه����ا  تهويده����ا وأس����رلتها وتفريغه����ا 
المقدس����يين، وإغراقها بمحيط استيطاني وعزلها عن 

محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق اإلسرائيلي.
وفي الس����ياق نفس����ه أكدت الخارجية على استنكارها 
المسيرات والجوالت االستفزازية المتواصلة التي يقوم 
لباحات  المتواصلة  المس����توطنون، واالقتحام����ات  بها 
المس����جد األقصى المب����ارك وبوابات����ه، وعمليات القمع 
المقدس����يين وقمع  بالمواطنين  الوحش����ية  والتنكيل 
الحري����ات ومحاولة إخفاء حقيقة م����ا يجري في القدس 

وفي ذلك عمل تلفزيون فلسطين وطواقمه فيها.
وقالت إنها س����تواصل الحراك السياسي والدبلوماسي 
والقانوني الدولي وبالتنسيق مع األشقاء العرب خاصة 
األردن به����دف ترجم����ة الرفض الدول����ي للعدوان على 
القدس الى أفعال حقيقية من ش����أنها توفير الحماية 

الدولية لشعبنا وللقدس ومقدساتها ومواطنيها.

 رام الله/ االستقالل:
 دخل ثالثة أسرى من مدينة رام الله، أمس 
الجمع���ة، أعواما جديدة م���ن االعتقال في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وقال نادي األسير في بيان، إن جهاد الروم 
)40 عام���ا( من مدينة رام الله، دخل عامه ال� 
20 في سجون االحتالل، وذلك منذ اعتقاله 

عام 2002.
وتع���رض األس���ير ال���روم للمط���اردة قبل 
اعتقاله استمرت لمدة عام، وواجه تحقيقا 
قاسيا استمر ثالثة أشهر، وتمكنت عائلته 
م���ن زيارته بع���د نحو عامين م���ن اعتقاله، 
وفقد خالل سنوات أسره والده، وحكم عليه 

االحتالل بالسجن المؤبد، و20 عاما.
وأكمل األس���ير الروم تعليمه في السجون، 
وحصل على درجة الماجس���تير، وهو حاليا 

أحد المش���رفين على تعليم األس���رى في 
سجن "هداريم"، كما كان قبل اعتقاله عضوا 
في فرقة الفنون الشعبية، علما أن شقيقه 

عماد محكوم بالسجن المؤبد مرتين.
كما دخل األس���ير رمزي ابراش من رام الله 
عامه ال�19 في األس���ر، وذل���ك منذ اعتقاله 
عام 2003، وتعرض  للمطاردة مدة عامين، 
وحكم عليه االحتالل الحًقا بالّسجن المؤبد.

وتمك���ن ابراش من الحصول على ش���هادة 
البكالوري���وس خالل االعتق���ال، ويقبع في 
س���جن "عسقالن" مع ش���قيقه محمد الذي 
كانت قوات االحتالل ق���د اعتقلته في 17 
آذار/ م���ارس 2002، وكان جريحا في حينه، 
التحقيق  الصحي خ���الل  وتفاقم وضع���ه 
معه ما أّدى إل���ى فقدانه البصر، إضافة إلى 
بتر إحدى س���اقيه، وفقدانه السمع بشكل 

جزئ���ي، وم���ا زالت ش���ظايا الرص���اص في 
جس���ده، وهو محكوم بالسجن المؤبد ثالث 

مرات و35 عاما.
ودخل األسير سامر أبو كويك )43 عاما( من 
رام الل���ه، عامه ال�20 في س���جون االحتالل، 

وذلك منذ اعتقاله عام 2002.
وتعرض أبو كويك للمط���اردة قبل اعتقاله 
لنح���و عامين، في العام ذات���ه الذي اعتقل 
فيه، استش���هدت عائلة ش���قيقه، وحكم 
عليه االحتالل بالّس���جن المؤبد ثالث مرات 

و25 عاما.
وواجه خالل سنوات اعتقاله أوضاعا صحية 
صعبة، نتجت عن ظروف االعتقال القاسية، 
حيث خضع لعملية جراحية في األمعاء عام 
2016، وتم اس���تئصال ج���زءا منها، ويقبع 

اليوم في سجن "نفحة".

رام الله/ االستقالل:
اس���تنكرت الهيئة المستقلة لحقوق النسان 
"ديوان المظالم" اقتحام قوات االحتالل المقر 
العام لمؤسسة لجان العمل الصحي في البيرة 

وإغالق المؤسسة.
وعم���دت قوات االحتالل األربع���اء إلى اقتحام 
مؤسس���ة لج���ان العم���ل الصحي ف���ي البيرة 
وعم���دت بالعب���ث والتخريب في���ه، ومصادرة 
عدد من الملفات والمحتوي���ات، وتعليق قرار 
عس���كري يقضي بإغالق المؤسس���ة بش���كل 

فوري ولمدة 6 شهور.
واعتب���ر بيان الهيئة أن ممارس���ات س���لطات 
االحتالل التعس���فية تأتي في سياق سعيها 
إلى كس���ر المؤسس���ة ومحاوالته���ا لتحجيم 
دورها الري���ادي الخدماتي، وجهودها وقدرتها 
على االس���تمرار في تقديم خدماتها الصحية 
والمجتمعية للمواطنين الفلس���طينيين تحت 
االحت���الل، ولتقويض دور وجهود مؤسس���ات 
المجتمع المدني الفلسطيني والهيمنة عليها.

وقالت إن هذا االقتحام ليس األول الذي تقوم 

به قوات االحت���الل لمقر لجان العمل الصحي، 
فقد س���بقه اقتحامات عديدة كان آخرها في 
2021/3/8، وذل���ك على الرغم م���ن أن مدخل 
المؤسس���ة وأقس���امها تح���وي العدي���د من 
الشارات الدولية المتعارف عليها والتي تحدد 

طبيعة عمل المؤسسة في المجال اإلنساني.
وطالب بي���ان الهيئة المجتمع الدولي الوقوف 
القانوني���ة واألخالقية بموجب  أمام التزاماته 
االتفاقيات الدولي���ة والتدخل لضمان حماية 
المدني���ة  وأعيان���ه  الفلس���طيني  الش���عب 

ومؤسس���اته الصحي���ة، والضغ���ط على دولة 
االحت���الل إللزام���ه باحت���رام مب���ادئ القانون 
اإلنس���اني الدول���ي والقان���ون الدولي لحقوق 

االنسان.
كم���ا دعت دول االتح���اد األوروبي بالخصوص 
القيام بتفعيل المادة 2 من اتفاقية الشراكة 
بين االتحاد األوروبي وإس���رائيل، التي تنص 
عل���ى أن كال الجانبين يج���ب أن يحترم حقوق 
اإلنس���ان، باعتبارها شرطًا مسبقًا للتعاون بين 
الطرفين، للضغط على دولة االحتالل من أجل 
احترام حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية 

المحتلة.
وطالب البيان األمم المتحدة لحقوق اإلنس���ان 
ومجل���س حقوق اإلنس���ان القيام بممارس���ة 
الضغط عل���ى دول���ة االحت���الل لدفعها إلى 
التراجع عن قرارها العسكري بإغالق المؤسسة، 
لحيوية الدور اإلنس���اني والتنموي الذي تقوم 
به، وبض���رورة إجراء تحقيقات بش���أن حاالت 
االنتهاكات اإلس���رائيلية الممنهجة للمرافق 

الصحية والعاملين فيها.

دعوة لوقف قرار إسرائيلي بإغالق مقر لجان العمل الصحي بالبيرة

القدس المحتلة /االستقالل:
صادقت الش���رطة اإلس���رائيلية أمس الجمعة، على إقامة مس���يرة األعالم في 
البلدة القديمة من القدس وبخط س���ير متفق عليه مع المنظمين من األحزاب 
اليمينية. وذكرت صحيفة "إس���رائيل اليوم" العبرية أن الش���رطة وافقت على 
الس���ماح بإجراء المسيرة الثالثاء القادم حيث ستطوف المسيرة شوارع البلدة 
القديمة من القدس وصواًل الى حائط البراق عبر حي "النصارى" وحي "اليهود" 

وليس عبر الحي اإلسالمي.
وبينت الصحيفة أنه جرى االتفاق على خط س���يرة المس���يرة وهو " المرور من 
شارع السلطان سليمان، شارع األنبياء، باب العامود، حيث سيتم إجراء مسيرة 

أعالم ورقص على باب العامود وعودة إلى حائط البراق.
في حين يأتي هذا التوافق بعد أن أقر الكابينت اإلس���رائيلي قبل أيام تأجيل 
إجراء المس���يرة حت���ى الثالثاء الق���ادم وذلك على الرغم م���ن توصيات األمن 

اإلسرائيلي بإلغائها خشية التدهور األمني.

توافق على موعد إجراء 
مسيرة األعالم في القدس

ثالثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون االحتالل

مقتل إسرائيلي وإصابة 160 آخرين 
خالل 3133 عمال مقاومًا بالضفة والقدس

الخارجية: خوف الدول يعطي 
»إسرائيل« حصانه الرتكاب الجرائم
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جنين/ االستقالل:
نظمت حركة "الجهاد االسالمي" في محافظة جنين، 
ي���وم أمس، وقفة تضامنية مع القي���ادي في الحركة 
األس���ير الش���يخ خضر عدنان المس���تمر في إضرابه 
المفتوح عن الطعام للي���وم ال�14 على التوالي، وذلك 

في بلدته عرابة وبمشاركة أطفاله.
وحم���ل المش���اركون ص���ور عدنان والفت���ات طالبت 
بحريته، فيما ألقى األس���ير المح���رر المحامي محمد 
عالن، كلمة  حيا فيها بطولة وبسالة وصمود خضر في 
وجه قمع وممارس���ات االحتالل الذي عزله في زنازين 
س���جن الجلمة وس���ط حرمانه من كافة حقوقه كجزء 
من الضغط عليه للتراجع عن معركته الجديدة رفضًا 

لالعتقال االداري وللمطالبة بحريته.
وقال “كلنا ثقة بعزيم���ة وإرادة مفجر معركة األمعاء 
الخاوية ف���ي االنتصار على غطرس���ة االحتالل الذي 
عودنا على قهره وهزيمته، وهذه الوقفة رس���الة دعم 
ومناص���رة وتأييد ودعاء له بالنصر القريب”، كما وجه 
التحية لألس���ير المضرب الذي اس���تهدفه االحتالل 
لمواقفه وتأدي���ة الواجب في دعم عائالت األس���رى 

والشهداء.

وحذر االحتالل من المس���اس بحياته، وقال "المرحلة 
والمعادل���ة بع���د معركة الع���زة واالنتص���ار في غزة 
تغيرت، فقد قلبت المقاوم���ة المعادلة وأثبتت إرادة 
ش���عبنا وإصراره عل���ى المقاومة حت���ى تحرير أرضنا 

وأسرانا وكنس االحتالل والمستوطنين".
وألق���ى كلمة حركة الجهاد، األس���ير المحرر القيادي 
هاني جرادات، موجهًا التحية والتقدير للشيخ خضر 
عدنان، شاكرًا المش���اركين في وقفة الدعم واإلسناد 

لخضر الذي كرس حياته للقضية وشعبه في مقدمة 
الصفوف انتص���ارًا لصوت الحري���ة والكرامة ورفضًا 

لالحتالل والمطبعين معه.
 وقال “هذا زم���ن االنتصارات والنهوض وال مجال وال 
مكان للذلة واالنكس���ار ، وشعبنا مصمم على المضي 
على درب الش���هداء وحمل راية األس���رى ورسالتهم 
حتى تحقي���ق الفوز واالنتصار المبين"، داعيًا الجميع 
لتعزيز المش���اركة والحراك لدعم كافة األسرى وفي 
مقدمتهم المضرب���ون عن الطعام م���ن أجل الحرية 

والكرامة وكسر القيد.
وكانت ق���وات االحتالل، اعتقلت الش���يخ خضر )43 
عام���ًا(، فجر 29 أي���ار، عن حاجز عس���كري طيار قرب 
معسكر ش���افي ش���مرون، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن 
اضرابه المفتوح عن الطعام تحت شعار "الحرية أغلى 
ما نملك"، وبعد نقله لس���جن الجلمة وعزله في زنزانة 
انفرادية حولته محكمة سالم لالعتقال االداري لمدة 
شهر، وقد أكد عزمه اإلصرار على االضراب عن الطعام 
حت���ى انتزاع حريته، علمًا بأنه تعرض لالعتقال مرات 
عديدة، وقضى خلف القضبان 12 عامًا خاض خاللها 
عدة إضرابات عن الطعام، وهو متزوج ولديه 9 أطفال.

»الجهاد اإلسالمي« تنظم وقفة تضامنية مع األسير خضر عدنان 

دكا/ االستقالل:
أكد وزير خارجية بنغالدي���ش أبو الكالم عبد المؤمن إدانة 
بالده لإلجراءات العنصرية التي تقوم بها سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي بحق ش���عبنا في الضفة الغربي���ة و القدس 
وقطاع غزة، مشيًرا إلى أنها "ترقى الى جرائم حرب وجرائم 
ضد اإلنس���انية". وأضاف عبد المؤمن خالل مؤتمر صحفي 
بمشاركة سفير فلسطين لدى بنغالديش يوسف رمضان، 
أن بالده لم ولن تعترف بإس���رائيل قبل أن ينال الش���عب 
الفلسطيني كامل حقوقه المش���روعة، وعلى رأسها إقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ووصف العالقة التي تربط بنغالديش وفلسطين ب�"العالقة 

الروحية المتأصلة والتي ال يمكن ألحد أن يعبث بها".
من جانبه، ثمن السفير رمضان موقف بنغالديش حكومة 
وشعًبا الداعم والمناصر لشعبنا وقضيته العادلة في كافة 

المحاف���ل الدولية، مؤكًدا على ثبات العالقة التاريخية بين 
الدولتين والمتجذرة منذ 50 عاًما.

وش���كر رمضان الش���عب البنغالي على تبرعات���ه المالية 
والعينية لش���عبنا، مش���يًرا إلى أنه عل���ى الرغم من حاجة 
المواطن البنغالي إال أنه يتقاس���م لقمة العيش مع أخوته 
في فلسطين، في رسالة واضحة وصريحة على وقوفهم إلى 

جانب شعبنا في دفاعه عن أرضه ومقدساته.
يذكر أن السفير رمضان التقى بوزير الخارجية عبد المؤمن 
ث���الث مرات خالل أقل من أس���بوعين، وس���ط اهتمام من 
وس���ائل اإلعالم البنغالية بتطورات األوضاع في فلسطين 

ونشاطات سفارة فلسطين في دكا.
وكانت بنغالديش أعلنت إرس���ال ش���حنات م���ن األدوية 
والمستلزمات الطبية إلى األراضي الفلسطينية، وصل الجزء 

األكبر منها عبر األردن.

رام الله / االستقالل:
قال نائب رئيس حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في 
قطاع غزة خليل الحية، إن����ه تم تخصيص قطعة أرض 

إلقامة مستشفى ميداني أردني جديد في قطاع غزة.
وأض����اف الحية ف����ي تصريح����ات صحفية، أن إنش����اء 
المستشفى سيسهم بإراحة الشعب الفلسطيني في 

الجانب الصحي.
وبين الحية أن المستش����فى الميدان����ي األردني، والذي 
أنش����أته األردن بعد عدوان ع����ام 2008، يقدم خدمات 

جليلة في القطاع منذ سنوات طويلة.
وكان المل����ك عبدالله الثاني، قد وجه للبدء فورًا بتجهيز 
مستشفي ميداني عسكري جديد في قطاع غزة، وبأعلى 
المواصف����ات الطبية وعل����ى غرار المستش����فيات التي 
تم إنش����اؤها في مدينتي الزرقاء وإربد لدعم ومساندة 

الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري األردني 
نتيج����ة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع وأدت إلى 
وقوع مئات الضحايا واإلصابات، بحس����ب ما نقلت قناة 

)المملكة(.
ويشمل المستش����فى 100 س����رير باإلضافة إلى قسم 
طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وإسناده 
بكافة األطق����م الطبية الالزمة، للمس����اهمة في تقديم 
الخدم����ة الطبية والعالجية وإج����راء العمليات الجراحية 

وتقديم الرعاية الصحية.
وأضافت القناة: "يأتي تجهيز هذا المستشفى انطالقًا 
من الدور اإلنساني الذي يحمله الجيش العربي من خالل 
إرساله للمستش����فيات الميدانية والمحطات الجراحية 
للعديد من دول العالم التي يقع فيها كوارث بشرية أو 

طبيعية لتقديم العون والمساندة لهم".

الحية: تخصيص قطعة أرض إلقامة 
مستشفى ميداني أردني جديد في غزة

بنغالديش: لن نعترف بـ »إسرائيل« قبل 
أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة الجمعة تسجيل أربع حاالت وفاة وإصابة 

210 أشخاص بفيروس كورونا في غزة والضفة الغربية.
وأش���ارت إلى أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 
97.5%، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة 1.4%، ونسبة الوفيات 

1.1% من مجمل اإلصابات.
وذكرت الوزيرة أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: "جنين 

6، نابلس 10، طولكرم 1، الخليل 1، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 191".
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 
15، نابلس 6، طولك���رم 8، الخليل 5، رام الله والبيرة 7، طوباس 1، قطاع 

غزة 100".
وسجلت 4 حاالت وفاة في قطاع غزة نتيجة اإلصابة بفيروس كورونا.

ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وجود 14 مريض���ًا في غرف العناية المكثفة، 
بينهم 2 مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز 

وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 24 مريضًا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعوم المضادة لفيروس كورونا، 
فقد بلغ عددهم اإلجمال���ي في الضفة وغزة 407,864 بينهم 249,039 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

4 وفيات و210 إصابة بـ »كورونا« 
غزة/ االستقالل:خالل الـ24 ساعة األخيرة

أصدرت ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات غزة 
مس���اء الجمعة، تنويهًا للمواطنين بش���أن أحد 
الخطوط المغذية للقطاع، في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة بفصل الصيف.
وقالت كهرب���اء غزة، خالل بيان لها، ” حتى اآلن 
ل���م يتم إصالح العطل ال���ذي أصاب خط بغداد 

المغذي لمحافظة غزة من الداخل الفلس���طيني 
المحت���ل، والمتعطل منذ ظهر الثالثاء الماضي 

الموافق 8 يونيو 2021.
وأش���ارت إل���ى اس���تمرار العجز ف���ي الخطوط 
الكهربائية بغزة، بس���بب الخط المتعطل حيث 
أن الخ���ط يحمل كمي���ة كهرباء تق���در ب)12( 

ميجاوات.

كذلك أك���دت على أنها على تواصل مس���تمر 
مع الجهات المختص���ة لتصليح الخط، وإعادته 
للعمل ف���ي أقرب وقت خاصة ف���ي ظل ارتفاع 

درجة الحرارة بغزة سيما بفصل الصيف.
والي���زال يعاني قط���اع غزة من عج���ز في عدد 
س���اعات وص���ل الكهرباء، مقابل عدد س���اعات 

الفصل بشكل يومي.

ارتفاع بدرجات الحرارة وعجز في ساعات وصل الكهرباء بغزة

غزة/ االستقالل:
اعتقلت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، شابًا فلسطينيًا بزعم محاولة 
التس���لل عبر السلك الش���ائك من جنوب قطاع غزة. وذكرت قناة "كان" العبرية، أن 

قوات االحتالل اعتقلت الشاب، ونقلته إلى ملف التحقيق، للتحقيق معه.
يشار إلى أن جيش االحتالل يواصل اعتقال عشرات الشبان بالقرب من السلك 
الش���ائك على طول محافظات قطاع غزة الخمس، تح���ت مزاعم واهية، وبعدها 

ينقلهم إلى السجن، وسط التنكيل بهم.

غزة/ االستقالل:
افتتحت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين، بالتعاون مع لجنة اإلعمار 
باقليم غزة، وجمعية رياض الصالحين، أمس الجمعة مسجد الخليفة الراشد عمر بن عبد 
العزيز »رضي الله عنه« بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.وأشارت اللجنة إلى أن افتتاح هذا 
المس���جد جاء على شرف الذكرى الس���نوية األولى لرحيل القائد الكبير واألمين الشاهد 

الدكتور رمضان عبدالله شلح وعلى شرف شهداء معركة سيف القدس.
وحضر االفتتاح لفيف من أهالي الحي باإلضافة إلى قيادة حركة الجهاد االسالمي.

قوات االحتالل تعتقل شابًا 
بزعم التسلل من قطاع غزة

دعوية الجهاد تفتح 
مسجدًا جديدًا بحي الزيتون
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انتظرت »إسرائيل«، من السلطة الفلسطينية، مواقف تشجب 
جريمة قتل الجيش »اإلسرائيلي« ثالثة فلسطينيين في مدينة 
جنين، من بينهم شرطّيان اثنان تابعان ألجهزة السلطة، لكنها 
لم تتوّقع أّي تداعيات س���لبية فعلية على »التنسيق األمني« 
بي���ن الجانبين، والذي يمّثل، بالنس���بة إلى ت���ل أبيب، الغاية 
الوظيفية الرئيس���ّية للسلطة، ومبّرر اس���تمرار وجودها. وفقًا 
للتفسيرات »اإلسرائيلية«، فإن الحادث يعّد »نتيجة طبيعية 
لسوء فهم« فلسطيني ال عالقة ل� »إسرائيل« به، بل إن األخيرة 
قّررت مس���بقًا، وقبل أّي اس���تبيان للحقائق، أن »الخطأ« يعود 
إلى الضحية نفس���ها، التي كانت تدرك، بحسب اّدعاءات تل 
أبيب، أن الوحدة العسكرية »اإلسرائيلية«، وإن أطلقت النار على 
س���يارة يستقلها »مطلوبون«، إال أنها وحدة »غير عدائية«، ولم 
يكن ثمة داٍع للرد على إطالق النار الصادر عنها، والذي استتبع 
بدوره ردًا على الرد، ما أدى إلى س���قوط ش���هيدين من الشرطة 
الفلسطينية، إضافة إلى استشهاد »المطلوب« وإصابة من كان 

بجانبه، وكالهما من حركة »الجهاد اإلسالمي«.
مصادر أمنية »إسرائيلية« ذكرت، في حديث إلى موقع »والال« 
اإلخباري، أن التحقيقات األولية ال ُتظهر األسباب التي دفعت 
عناصر الشرطة الفلسطينية إلى إطالق النار، بدل االنكفاء إلى 
داخل مبنى مقّره����ا الذي كانت توجد ف����ي مدخله، على رغم 
إدراكها أن القوة المواجهة لها »إسرائيلية«، بحسب المصادر 
نفس����ها، التي تقدر أن الجانبين سيعمدان إلى فتح تحقيق 
مشترك لفهم ما حدث على األرض، وكيفية منع وقوع حوادث 
مماثلة في المس����تقبل. المفارقة، أن المصادر »اإلسرائيلية« 
التي تحّدث����ت عن علم الجان����ب الفلس����طيني بهوية القوة 
المتوّغلة، نّبهت في المقابل إلى أن التنسيق في شأن النشاط 
العملياتي يأتي في مقّدمة عمليات »التنس����يق األمني«، لكن 
من دون وجود التزام رس����مي لدى »إس����رائيل«، إذ »في حاالت 
اس����تثنائية، يخش����ى الجانب »اإلس����رائيلي« من أن تتسّرب 
خطط التوّغل واالعتقال عبر عناصر الس����لطة إلى المطلوبين 
الفلس����طينيين، فيتمّكنوا من االختباء والت����واري عن األنظار، 
ما يدفع الجيش »اإلس����رائيلي« إلى االمتناع عن إعالم السلطة 
مسبقًا، كي ال يفقد عنصر المفاجأة، وهو العنصر الحاسم في 
نجاح أنش����طة التوغل داخل األماكن المدنية للفلسطينيين، 
األمر الذي َيقصر التنس����يق في حاالت كهذه على التنسيق 
اللحظ����ي، في توقيت يتالزم مع تنفيذ األنش����طة، من دون أن 

يسبقه بوقت طويل«.
إاّل أن النتائ����ج لن تك����ون مقتصرة، هذه الم����ّرة، على ما تأمله 
»إس����رائيل«، أي عند حدود تحقيق مش����ترك واتصاالت بهذا 
المستوى أو ذاك ُتشّدد على ضرورة التنسيق وتالفي أحداث 
مشابهة في المس����تقبل. إذ تأتي الجريمة »اإلسرائيلية« في 
جنين في توقيت حّس����اس جّدًا، بعد مواجهة عس����كرية مع 
المقاومة في غزة، خرجت منها السلطة بوصفها أّول الخاسرين 
إلى جانب االحتالل، على رغم أنها لم تكن طرفًا مباش����رًا فيها. 
بالطبع، يصعب على الس����لطة أن »تبلع« الجريمة كما اعتادت 
في أحداث س����ابقة، من دون رّد ينتظره الجمهور الفلسطيني 
في الضفة، حيث ُتزاحم حركة »حماس« في نيل مكانة الجهة 
الحامية للفلسطينيين، وذلك على حساب السلطة التي باتت 
موصوفة، أكثر من ذي قبل، بالتبعية »إلسرائيل«، وبأن دورها 

الفعلي إنما هو خدمة االحتالل.
لكن هل الرّد متاح؟

يصعب على الس����لطة، حتى وإن أرادت، أن ترّد على االحتالل، 
وتحديدًا في الموضع الذي يؤذي »إس����رائيل« وجيش����ها، أي 
إيقاف أو تقليص أو حتى التش����ويش على التنسيق األمني 
الذي بات في مرتبة »القداس����ة« لدى رام الل����ه، وجزءًا ال يتجّزأ 
من ماهّيتها. المنتظر، كما بدأ يحصل بالفعل، صدور مواقف 
وتصريح����ات تش����جب وتنّدد، وبص����وت أعلى م����ن ذي قبل، 
للتعوي����ض عن التقصير ف����ي مواجهة المحت����ّل. قد ترتفع 
أصوات مطالبة بخطوات »مؤلمة«، والمقصود هنا »التنس����يق 
األمني«، لكن عمليًا، لن تكون هن����اك توّجهات عملياتية من 
شأنها إيذاء »إس����رائيل« أو تدفيعها ثمن جريمتها؛ ذلك أن 
هوية الس����لطة ودورها ال يمكن أن يس����محا لها بخطوات من 

هذا النوع.

تمر الذكرى األولى لغياب األمين العام الس���ابق لحركة الجهاد اإلس���المي 
في فلسطين، الدكتور رمضان عبدالله شّلح »أبوعبدالله«، وفلسطين مكللة 

بانتصار طالما عمد جاهدًا من أجل تحقيقه في حياته.
كان أبوعبدالله يدرك أن بذار المقاومة الذي غرس���ه في أرض فلس���طين ال 
بد أن يؤت���ي ثماره يومًا م���ا، ألن التربة الخصبة التي رعاه���ا ورواها بدماء 
الش���هداء والجرحى، كفيلة بإنجاز نصر يشهد له التاريخ، ويرسي مفاهيم 
جديدة ويقلب معادالت تنتشل القضية الفلسطينية من وحل المساومات 

والمفاوضات والصفقات المشبوهة.
ف���ي ذكرى الرحيل ال بد م���ن قراءة متأنية مكثفة لفكر ونهج ش���ّلح، فمن 
خالله���ا يمكن أن ندرك عمق الرؤية التي حملها وواجه بها أش���رس أعداء 

اإلنسانية.
كان وفيًا لحمل المشعل الذي رفعه مع المؤسس، األمين العام األول لحركة 
الجهاد، د. فتحي الش���قاقي، الذي اتخذ خيار المقاومة أسلوبًا إستراتيجيًا 

للتحرير، معتبرًا أن كل ما يندرج دون ذلك مجرد أوهام ومضيعة للوقت.
فمن���ذ العام 1995 عاش ش���ّلح مرحلة م���ن أصع���ب وأدق مراحل الصراع 
مع العدو الصهيون���ي، فكان يدير المعركة بعق���ل واٍع، مراهنًا على قدرة 
المقاوم���ة على التغيي���ر واالنتصار، وقلب كل المعادالت لصالح الش���عب 

الفلسطيني وقضيته.
كان أبوعبدالل����ه واضح����ًا ف����ي مواقفه، مؤكدًا أن����ه »ال مس����اومة على خيار 
المقاومة«، وهو بذل����ك يرد على كل المراهنين والمروجين لخط التس����وية 
المهي����ن. كّرس كل جهده، وس����ّخر كل عالقاته من أجل تطوير التس����ليح 

النوعي ل� »سرايا القدس«، والتدريب، وتوسيع دائرة فعل المقاومة ميدانيًا.. 
فحقق في ظل مرحلة توليه مهام المس����ؤولية التنظيمية، عمليات نوعية، 
كم����ا كان على صلة عميقة وتنس����يق تام مع قي����ادات المقاومة في لبنان، 

كعماد مغنية، ومع الحرس الثوري اإليراني بقيادة قاسم سليماني وغيره.
كان���ت القدس، ومن منطل���ق عقائدي ووطني وثوري ه���ي البوصلة، وهي 
العن���وان األبرز لديه في الصراع، فردد دائم���ًا »من يفّرط في القدس، كمن 

يفّرط في مكة«.
رأى أبوعبدالله أن »الرد الطبيعي والواجب على النكبة المستمرة، هو وحدة 
الشعب الفلسطيني كله في مواجهة المشروع الصهيوني«، كما نقلت عنه 

قناة فلسطين اليوم في 15 أيار 2017.
ولفت إلى أنه »ال يمكن تحقيق الوحدة والمصالحة وانهاء اإلنقس���ام، دون 
س���حب إعتراف منظمة التحرير الفلس���طينية بإسرائيل، والقطع مع مسار 
أوس���لو، فطالما الش���يطان »اإلس���رائيلي« في بيتنا، وفي عش »التنسيق 

األمني المقدس«، فلن تقوم لهذا البيت قائمة«.
وبالفع���ل هذا ثب���ت مؤخرًا في معركة »س���يف القدس« حي���ث تبين أن 
الوحدة الفلس���طينية هي التي انتصرت في هذه المعركة. فكل الش���عب 
الفلس���طيني في قطاع غ���زة والضفة الغربية والق���دس، والداخل المحتل 
ة رجل واحد في التصدي للعدوان  العام 1948 والشتات واالغتراب هبَّ هبَّ
الصهيون���ي، ودعم المقاومة. وبذلك كان االس���تفتاء صريحًا ضد أوس���لو 

والتنسيق األمني وملحقاته.
كان ش���ّلح يعي أن قطاع غزة، يجب أن يبقى الخنجر المس���موم في 

صدر االحت���الل. ورأى أن »انس���حاب الجيش اإلس���رائيلي من غزة 
الع���ام 2005 كان يهدف إلى إخراجها من الص���راع، ومن الخريطة 
السياس���ية والجغرافية وطنيًا«.. لذا فإنه م���ع بقية قوى المقاومة، 
أسس ألن تكون غزة قلعة الصمود رغم الحصار والضغط والتجويع، 
وقلع���ة المواجهة ميداني���ًا. فكان التركيز عل���ى التعبئة، وتصنيع 
الصواري���خ وبناء األنفاق، وقواعد الثب���ات والتصدي، وهذا ما تجلت 
نتائج���ه في حرب العام 2014 التي ش���نها الع���دو على قطاع غزة، 

وهذا ما حقق االنتصار في العام 2021.
لم تعِن شّلح االنتخابات وال السلطة وال األموال، كان هدفه بّينًا وهو تحرير 
فلس���طين كاملًة، من النهر إلى البحر. فصنف أع���داءه وأصدقاءه بوضوح، 
ولم يضيع وقتًا في متاهات وحس���ابات ضيقة ال طائل لها، فالتخلص من 
االنقس���ام واالحتالل بنظره هدفان متالزمان »ألن الحرية والوحدة وجهان 

لعملة واحدة«.
هذا ما أرس���ى قواعده وكافح من أجل ترس���يخه في أذه���ان قواعد حركة 
الجهاد اإلسالمي في فلس���طين، فكانت مداميك المقاومة قوية، لذلك لم 
تهزها رياح الع���دوان، فأنجز االنتصار كخطوة ف���ي االتجاه الصحيح نحو 
استكمال هذا الطريق الذي سيؤدي حتمًا إلى حماية وتحرير القدس وكل 
ش���بر من أرض الوطن المحتل، وإس���قاط كل أوهام الرهان على االعتراف 

بالعدو وكيانه الغاصب وكل محاوالت التطبيع معه.
ش���ّلح رحل جسديًا لكّنه بقي بيننا في الميدان فكرًا وثقافًة وسالحًا وإرادة 

تحرير.

لعل من أهّم تداعيات انتفاضة فلسطين معركة »سيف القدس«، 
أنه���ا رمت كرة لهب ف���ي ُحضن قي���ادة حركة »فت���ح« وكوادرها 
ومستقبلها. تخّلفت الحركة، بس���بب قيادة محمود عباس لها، عن 
مواكب���ة االنتفاضة والحرب كما يليق بها، وم���ا يتوّجب عليها من 
دور، علمًا بأن كثيرين من كوادر »فتح« وقواعدها قاموا وأس���هموا، 
بمب���ادرات ذاتية منهم، في انتفاضات الضفة الغربية. اس���تمّرت 
الضف���ة، على الرغ���م من التململ والتفّلت، ش���به هادئ���ة، إلى أن 
اندلعت انتفاضات شبيبة مناطق ال� 48 في اللد والرملة ويافا وعكا 
وحيفا والجليل عمومًا، إلى جانب أس���بقية في المش���اركة المقّدرة 
بعشرات األلوف من أبناء ال� 48 في االعتصام في المسجد األقصى، 
والدفاع عنه. انطالقة انتفاضات شجاعة ومقدامة في مناطق ال� 48، 
دفع الحراكات الش���بابية في الضفة إلى كس���ر الطوق األمني، وقد 
ش���اركت فيها كوادر »فتح« وقواعدها بنشاط، لتكتمل، وتتكامل، 
حلقات وحدة الشعب الفلس���طيني في داخل فلسطين كّلها، كما 

في الخارج.
مشكلة محمود عباس أنه يؤمن إيمانًا ال يتزعزع بمناهضة المقاومة 
واالنتفاض���ة، إل���ى حّد الع���داوة، كما ل���و كانتا من الكف���ر البواح. 
ووص���ل به الحّد إلى اعتبار »التنس���يق األمني« مع االحتالل بمرتبة 
المقّدس، وهي مرتبة لم تصلها عنده ال فلس���طين وال القدس، وال 
المس���جد األقصى. وهذا كّله معَلن على لس���انه بالصوت والصورة، 
ومؤكد بالممارسة س���نوات طويلة. قد يعتبر البعض هذا من حقه 
الش���خصي، لكن، ومع التجاوز الش���ديد ألن يكون حقًا ش���خصيًا، 
فليس من حقه أن يفرضه على »فتح«، أو على الشعب الفلسطيني، 
كما فعل طوال عهده حتى المواجهات األخيرة. أّما اإلشكال األشّد 
خطرًا وخطورة، فهو اس���تمراره من اآلن فصاع���دًا على رأس حركة 
»فتح« وقيادة »منّظمة التحرير الفلس���طينية«، واستتباع السلطة 

واألجهزة إلطاعة أوامره.
ثّمة إجم���اع على أن مرحلة جديدة بدأت مع »انتفاضة فلس���طين« 
وحرب »س���يف القدس« ونتائجهما الراهن���ة. وهذا الوضع يفرض 
على القوى التي قادت المعركة أن تش���ّكل جبهة مّتحدة تعكس 
وحدة الش���عب الفلس���طيني، وُتواصل الطريق نفسه الذي شّقته 
االنتفاضة والحرب. وهنا، أصبح لزامًا على محمود عباس إّما المواكبة 
وإّما االس���تقالة إذا أصّر على سياساته التي َثبت فشلها، بال جدال، 
وأصبحت اآلن المع���ّوق األول لمواصلة إنجازات االنتفاضة والحرب 
)إنجازات الشعب وش���هدائه ومناضليه وجرحاه وأسراه(. بل أصبح 
عباس، إذا ما أصّر على سياساته، أخطر ما يكون على »فتح« نفسها، 
اًل،  بعدما تجاوزته األحداث، وجعلته يقف على قارعة الطريق، معطَّ
ومتفّرج���ًا. ول���م َيُعد له من دور س���وى ما تريده له أمي���ركا وأوروبا 
وبعض ال���دول العربية. وهؤالء هم الذين نب���ذوه باألمس، وعزلوه 
وجعلوا سياس���ته تتمّرغ في الوحول، وهم الذين يس���عون اليوم 

إل���ى إحياء دور له، ث���ّم لينبذوه الحقًا. وقد آن ل���ه، من أجل كرامته 
الشخصية، أن يقول لهم: شكرًا، لقد استقْلت، أو غّيْرت سياساتي 

)التي مّرغتموها في الوحول(.
إذا أرادت »فت���ح« أن تحاف���ظ عل���ى دور لها، بعدم���ا فقدت دورها 
القي���ادي، عمليًا، منذ أن وّقع���ت على »اتفاقات أوس���لو« الكارثية 
والفاش���لة، ووصولها إلى حّد »التنس���يق األمني« مع االحتالل في 
عهد محمود عب���اس، وتكّرس فقدان ذلك الدور، بصورة حاس���مة، 
م���ع انتفاض���ة فلس���طين وح���رب »س���يف الق���دس« الرائعَتين 
والتاريخيَتي���ن، واللتين كان من جملة تداعياتهما رمي كرة اللهب 
في حضن حركة »فتح« وكوادرها ومستقبلها، فال طريق إال استقالة 
عب���اس برضاه ومبادرت���ه، أو إقالته عن طريق الحركة نفس���ها. وإاّل 
فاتها قطار الش���عب، لتنتهي نهاية مأس���اوية ذات درك سحيق. 
وك���رة اللهب هذه س���تتحّول إل���ى مرمى العدو إذا ما اس���تعادت 
»فتح« بعضًا من »فتحاوّيته���ا« القديمة، من خالل اللحاق بالركب. 
فق���د تلحق بها »كتائب ش���هداء األقصى« كم���ا فعلت في تجربة 
االنتفاضة الثانية، التي وقفت »فتح«، عمليًا، معها. وهنا، ُيس���ّجل 
دور بارز لياسر عرفات ومروان البرغوثي و« كتائب شهداء األقصى«.

على أن المش���كلة الحقيقية بالنس���بة إلى »فتح« ال ُتلّخص بقيادة 
محمود عباس، وموقفه من المقاومة واالنتفاضة، ألنها في األساس 
مشكلة سياسية، وقد تلّخصت بالسير ضمن إطار التسوية والرهان 
عل���ى أميركا، وجعل إقامة دولة فلس���طينية ضمن حدود الرابع من 
حزي���ران 1967، اله���دف الرق���م واح���د حتى قب���ل تحرير األرض 
والتخّلص من االحتالل واالس���تيطان. وقد راحت تساوم على الدولة 
بالموافق���ة على »حّل الدولتين« بم���ا يتضّمنه من تنازل عن 78% 
من أرض فلسطين واالعتراف بالدولة اإلسرائيلية، والبحث عن حّل 
»عادل« لقضية الالجئين، بما يتضّمنه من تنازل عن حق العودة إلى 

الديار التي ُهّجروا منها.
صحي���ح أن محمود عب���اس كان العّراب الرقم 1 من���ذ البداية لهذا 
الخ���ّط، لكنه لم يأخذ موقفًا واحدًا من دون غطاء من ياس���ر عرفات 
وقي���ادة »فتح«، وحت���ى لو لم يعَلن ذلك في حين���ه. هذا يعني أن 
عباس تبّنى سياس���ة تبّنتها قيادة »فتح«. ومن ثّم فإن استقالته 
أو إقالت���ه تتطّلب���ان تخّلي »فتح« عن تلك السياس���ة، والعودة إلى 
المنطلق���ات التي صنعت الطلقة األول���ى، وكانت وراء قرار »معركة 
الكرام���ة«، وه���ي التي نقلت »فت���ح« من نخبة صغي���رة إلى قيادة 
الش���عب الفلس���طيني، وإلى مكانة ال ُتضاهى في نظر الرأي العام 
العربي واإلسالمي. فليس المطلوب من »فتح« أن تنتهي من قيادة 
عباس له���ا فقط، وإنما المطل���وب أن تنتهي من سياس���ة الدولة 
الفلسطينية والتسوية والتخّلي عن المنطلقات، وعن استراتيجية 
الكفاح المس���لح. عندئذ، قد تتاح لها فرصة، بعد خرابها، لتتصّدر 
موق���ع القيادة الثورية م���ن جديد )طبعًا يكون ذل���ك من أعاجيب 

التاريخ(. أّما االس���تمرار في سياس���ات التسوية، و »حل الدولتين«، 
فسيكون اس���تمرارًا لسياسة الفش���ل واالنقس���ام والتدهور إلى 
النهاية المأس���اوية الفاجعة. لكْن ثّمة مش���روع آخر، وهو التخّلي 
عن سياس���ات التس���وية والدولة الفلس���طينية على أراضي الرابع 
من حزي���ران 1967، وتبني برنامج وطني من هدفين: دحر االحتالل 
وتفكي���ك المس���توطنات من الق���دس والضفة بال قيد أو ش���رط، 
وتش���كيل جبهة متحدة تتبنى استراتيجية االنتفاضة والمقاومة 
)االستراتيجية التي مورس���ت في المواجهات الرمضانية األخيرة، 
وإلى حين وق���ف إطالق النار(. أما بعد تحرير األرض كهدف عاجل، 

فلكل حادث حديث.
ملحق

ُيع���ّد محمود عب���اس من الق���ادة التاريخيين لحرك���ة »فتح«. ولم 
يك���ن ليختلف مع ياس���ر عرف���ات أو خليل الوزي���ر أو صالح خلف 
)أبو إياد( في الهدف السياس���ي، وصواًل إل���ى االنتفاضة الثانية، 
م���رورًا ب����  »اتفاق أوس���لو«. فاختالفه األول كان م���ع عرفات بعدما 
انكش���فت كّل أوراق القيادة الصهيونية من »اتفاق أوس���لو« حتى 
»مفاوضات كامب ديفي���د«. عرفات اقتنع بضرورة التغيير والعودة 
إلى المقاومة واالنتفاضة فعارض���ه محمود عباس، ُمصّرًا على عدم 
تغيير نهج »اتفاق أوس���لو«، بنبذ المقاومة واالنتفاضة. وبالطبع، لو 
كان الش���هيدان خليل الوزير وصالح خلف حاضَرين لفعال ما فعل 

الشهيد عرفات.
الخ���الف الثاني ظه���ر في اتفاق »التنس���يق األمن���ي« الذي رعاه 
الجنرال األميركي كي���ث دايتون، في أّول عهد محمود عباس، وهو 
مس���توى من العالقة ما كان لقائد »فتح���اوي« من الرعيل األول أن 
يصله. والخالف الثالث جاء في قيادته ل�  »فتح« و »منظمة التحرير«، 
حيث تعامل مع القادة اآلخري���ن والكوادر واألعضاء كموّظفين في 
ش���ركة، وليس كمناضلين أو كمناضلين س���ابقين، وال حتى كأبناء 
عش���يرة واح���دة. فكان مجّرد اإلخ���الل أو التمّرد يعن���ي اإلقالة من 
الوظيف���ة، واإلحالة على التقاعد. وهذا كان خروجًا أيضًا على تقاليد 

»فتح« األصلية.
أخط���ر اختالف في س���مات محمود عباس وقيادته ل����  »فتح« عن 
القادة »العش���رة الب���ررة« الذين قادوا الحركة بع���د 1965، هو عدم 
االس���تعداد لالتعاظ والتغيير أمام الفش���ل في السياس���ة وإدارة 
الص���راع. وهو الذي جعله يختلف مع عرفات في االنتفاضة الثانية 
أش���د الخالف، وال يبدل تمس���كه، طوال عه���ده المتواصل، بنهج 
التس���وية والرهان على أمي���ركا والمفاوضات، بل التمّس���ك أيضًا 
برفض العودة إلى المقاومة واالنتفاضة تحت أّي ظرف من الظروف. 
ولهذا، هو اآلن غير قادر على مواكبة المرحلة الجديدة التي لم تعد 
تحتمل���ه أو تحتمل عناده، إن أصّر على نهجه السياس���ي ومواقفه 

ولم يبدل تبدياًل.

في الذكرى األولى لغيابه.. بصمات شلح تتجلى في »سيف القدس«

محمود عباس... االستقالة أو دمار فتح

رام الله تندد وال تتحّرك: 
أمين مصطفى»التنسيق األمني« باِق

منير شفيق

بقلم: يحيى دبوق
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غزة / االستقالل:
أكد رئي���س اللجنة الش���عبية لمواجه���ة الحصار 
النائب جمال الخضري، ض���رورة إخراج معابر قطاع 
غزة التجارية والمخصص���ة لألفراد من أي معادالت 
سياس���ية أو أمنية، فهي معابر إنسانية ويجب أن 
تبق���ى مفتوحة ف���ي كل األوقات وكل م���ا يمر من 

خاللها إنساني.
وق���ال الخضري ف���ي تصريح صحف���ي أمس 
الجمعة، إن إغ���الق المعابر خطير، وخرق فاضح 
ل���كل القواني���ن الدولي���ة، ويفاق���م المعاناة 

اإلنسانية في القطاع.
وأش���ار إلى أن إغالق معبر كرم أبو س���الم التجاري 
الوحيد )يدخل ش���هره الثاني( ينتج عنه خس���ائر 

فادحة لالقتصاد المنهك أصاًل في غزة.
وق���ال » زادت عدد ش���احنات البضائ���ع التي يمنع 
االحت���الل دخوله���ا إلى غزة حوالي ٤٠٠٠ ش���احنة 
بضائع ومس���تلزمات أساسية تم اس���تيرادها عبر 
الموانئ اإلسرائيلية ومنع االحتالل دخولها، وما تزال 
مكدس���ة في الموانئ والمخازن، ما يكلف أصحابها 

دفع أموال طائلة مقابل ذلك، وقد تتعرض للتلف«.
وأضاف » توقفت بعض األعمال بس���بب عدم توفر 
مستلزمات تشغيل أساس���ية، مما زاد من معدالت 

البطالة حيث وصلت اآلن إلى ٦٥٪ تقريبا«.
وشدد الخضري على أن غزة بحاجة إلى سرعة إعادة 
اعمارها جراء العدوان اإلسرائيلي وهذا يتطلب فتحًا 

كاماًل للمعابر، ومرور كافة مس���تلزمات اإلعمار، دون 
قيود«. وبين أن حالة المعابر الحالية تكشف نوايا 
االحتالل االس���رائيلي بعدم البدء في عملية إعمار 
حقيقية جادة، وهذا يفاقم من معاناة االف االس���ر 

المتضررة جراء العدوان.
وأكد الخضري أن أوضاع غزة اإلنسانية والمعيشية 
الصعبة في ظل الحصار اإلس���رائيلي الذي يدخل 
عام���ه الخام���س عش���ر دون ح���راك حقيقي من 
المجتمع الدولي، بل ويزداد الحصار بشكل خطير، 
له انعكاس���ات اقتصادية وصحية وبيئية، ويؤخر 
عملية إع���ادة االعم���ار، ويكبد قطاع غزة خس���ائر 
شهرية تفوق ال� ١٥٠ مليون دوالر )خسائر مباشرة 

وغير مباشرة(.
وناش���د الخضري المجتمع الدول���ي وأحرار العالم 
العمل بش���كل عاجل لدى االحتالل إللزامه بفتح 
المعابر دون قيود، والسماح بمرور كل المستلزمات 
الحياتي���ة وكل البضائع الُمحتجزة، ومس���تلزمات 
إع���ادة االعمار، وذلك انس���جاما مع م���ا نص عليه 

القانون الدولي.

مطالبة بإخراج معابر غزة التجارية من أي معادالت سياسية أو أمنية

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أفاد موقع االعالم اإلس���رائيلية بأن »إس���رائيل 
تس���عى إلى ضم���ان عدم اس���تخدام الفصائل 
الفلسطينية ما يسمى بالمواد »ذات االستخدام 

المزدوج«.
وطالبت »إسرائيل« مصر، وفقًا للموقع اإلسرائيلي، 
بمنع دخول اإلس���منت ومواد البن���اء األخرى إلى 
قط���اع غزة الت���ي يمكن أن »تحّوله���ا الفصائل 
الفلسطينية ألغراض عس���كرية، حسبما أفادت 
به هيئة البث الرسمية اإلسرائيلية )كان( أمس 

الخميس«. وأكدت وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية 
أن »إس���رائيل تسعى إلى ضمان عدم استخدام 
الفصائل الفلس���طينية ما يسمى بالمواد »ذات 
االس���تخدام الم���زدوج« التي تدخ���ل األراضي 
الفلس���طينية خالل ثالثة أيام في األسبوع عن 
طريق بوابة صالح الدين، عبر معبر رفح الحدودي 

بين القطاع ومصر«.
وتش���مل الس���لع والبضائع التي وردت أنباء عن 
دخوله���ا قط���اع غزة عب���ر معبر رف���ح الحدودي 

االسمنت ومواد البناء والوقود.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن���ت وزي���رة الس���ياحة اإلس���رائيلية، أوري���ت فركاش 
هكوهين، أنها ستسمح للسياح الملقحين ضد وباء كورونا 

بالسفر إلى إسرائيل اعتباًرا من ١ يوليو/تموز المقبل.
وكتبت أوريت على حس���ابها على تويتر: »يس���عدني أن 
العم���ل الجاد الذي قام ب���ه موظفو وزارة الس���ياحة ووزارة 
الصحة والخارجية والداخلية دفع وزير الداخلية لإلعالن عن 
اشتراط تطعيم الس���ائحين، ومن اآلن فصاعدا، سيتمكن 
جميع الس���ياح الذي���ن ت���م تطعيمهم من الس���فر إلى 

»إسرائيل« اعتبارا من ١ يوليو«.

وأضافت أوريت أن »الوقت قد حان ألن تنفتح »إس���رائيل« 
على السياحة وتس���تغل مكانتها كدولة محصنة لصالح 

اقتصادها«.
ووفقا للخطة، سيتم قبول المسافرين األفراد إلى »اسرائيل« 
اعتباًرا من ١ يوليو/تموز المقبل، لكن الخطة تتطلب المزيد 

من التفاصيل للموافقة عليها.
وكانت مجموعة أولى من السياح الذين تم تطعيمهم ضد 
وباء كورونا، قد وصلت من الواليات المتحدة إلى »إسرائيل«، 
في نهاية ش���هر مايو/أيار المنصرم، بعد أكثر من عام من 

إغالق الحدود بسبب تفشي الوباء.

»إسرائيل« تطالب مصر بمنع 
دخول اإلسمنت إلى قطاع غزة

»إسرائيل« تقرر السماح بدخول 
السياح مطلع تموز المقبل

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أس���عار الذهب فوق ١9٠٠ 
دوالر لألونص���ة  أمس الجمعة، بدعم 
م���ن تراجع ال���دوالر وانخفاض عوائد 

سندات الخزانة األمريكية.
وصع���د الذه���ب ف���ي المعام���الت 
الفوري���ة ٠.١ بالمئة إل���ى ١9٠٠.١٠ 
الس���اعة  بحل���ول  لألونص���ة،  دوالر 
٠٥:١8 بتوقي���ت غرينت���ش. وزادت 
األس���عار أكث���ر م���ن ٠.٥ بالمئة منذ 
بداية األسبوع. فيما ارتفعت العقود 
األمريكي���ة اآلجلة للذهب ٠.3 بالمئة 

إلى ١9٠2.7 دوالر لألونصة.
أس���عار  أن  بيان���ات  وكش���فت 
المس���تهلكين األمريكيين ارتفعت 
بق���وة في ماي���و 2٠2١، مم���ا قاد إلى 

أكبر زيادة س���نوية في نحو ١3 عاما، 
البطالة  بينما انخفضت طلبات إعانة 
األس���بوعية ألدنى مس���توياتها في 

قرابة ١٥ شهرا األسبوع الماضي.
الخزانة  س���ندات  عوائد  وتراجع���ت 

األمريكية القياس���ية ألدنى مستوى 
في ثالثة أش���هر، مما يقلص تكلفة 
المعدن  لحي���ازة  البديل���ة  الفرص���ة 

األصفر الذي ال يدر عائدا.
في غضون ذلك نزل مؤشر الدوالر ٠.١ 

بالمئة بعد أن بلغ أعلى مس���توى في 
نحو أسبوع في الجلسة السابقة.

والخمي���س الماض���ي، أبق���ى البنك 
المرك���زي األوروب���ي على سياس���ته 
النقدي���ة دون تغيير وتعهد بتدفق 

منتظم للتحفيز خالل الصيف.
ويتح���ول االنتب���اه اآلن إل���ى اجتماع 
بش���أن  األمريكي  المرك���زي  البن���ك 
السياس���ات، المقرر عق���ده في ١٥-
١٦ يونيو 2٠2١. وبالنس���بة للمعادن 
النفيس���ة األخرى، ارتفع���ت الفضة 
٠.٤ بالمئة إلى 28.٠7 دوالر لألونصة، 
بينما رب���ح البالتي���ن ٠.١ بالمئة إلى 
١١٥١.98 دوالر. وتراجع البالديوم ٠.١ 
بالمئة إل���ى 2772.7١ دوالر، ويمضي 

على مسار تسجيل نزول أسبوعي.

عمان/ االستقالل:
يعتزم البن����ك الدولي ربط معونات يقدمها ل����ألردن بالتزام البالد بخلق 

فرص عمل جديدة.
وأفادت »وكالة عمون« امس الجمعة، بأن البنك الدولي، أكد أن التحويالت 
النقدية المقدمة للمملكة األردنية، التي تهدف إلى دعم كثير من األسر 
المتضررة من جائحة كورونا في المملكة، ليس����ت مش����روطة بمقابل من 

األفراد المستفيدين المتأثرين بتلك الجائحة، في الوقت الحالي.
ونقلت عن عمي����د مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، ميرزا 
حس����ن، أن البن����ك يهدف إلى محارب����ة الفقر، من خ����الل عمليات توفير 
منظومة ضمان اجتماعي، تس����اعد على خلق فرص عمل جديدة لألفراد، 
القادرين المستهدفين في المشروع الطارئ، الخاص بالتحويالت النقدية 

لالستجابة ألزمة كورونا في المملكة.
وأفاد حس����ن بأن الوض����ع الحالي في األردن صعب جدا بالنس����بة للحالة 
االجتماعية، وهو األمر الذي يحتاج معه إلى دعم عاجل، وغير مشروط، ما 
يعني أن الدفع س����يكون لهذه األسر المتضررة بشفافية عالية، وبشكل 

عاجل، بهدف الوصول إلى المستفيدين من البرنامج.
وأكد المسؤول األممي أن الفقراء الجدد في المملكة يشكلون ضغطا كبيرا 
على منظومة الضمان االجتماعي، وبأن هدف البنك في المرحلة الراهنة، 
ه����و تحفيز االقتصاد، ودعم المش����اركة االقتصادية والفعالة للمرأة في 

جميع الميادين.

األردن.. البنك الدولي يعتزم 
ربط المعونات بالتزام البالد 

بخلق فرص عمل

واشنطن/ االستقالل:
قال الرئيس األمريكي جو بايدن، قبل قمة مجموعة 
الس���بع، إنه يعتزم العمل مع الحلفاء لبناء اقتصاد 

عالمي »أكثر عدال وشمولية«.
ونشر بايدن تغريدة تحدث فيها عن تعزيز التزامه 
بالتعددية والعمل مع الحلفاء لبناء اقتصاد عالمي 

أكثر شمولية وعدال.
وأضاف بايدن »هذا هو اليوم الرس���مي لقمة السبع 
هنا في المملكة المتحدة. أتطلع إلى تعزيز التزامنا 
بالتعددي���ة والعمل م���ع حلفائنا وش���ركائنا لبناء 

اقتصاد عالمي أكثر عدال وشمولية«.
وستنتهي أعمال القمة يوم غٍد األحد ١3 يونيو في 

كورنوال ببريطانيا، وهو أول لقاء مباشر منذ عامين، 
ويناقش المش���اركون فيه مكافحة فيروس كورونا 
ونش���ر اللقاحات ومكافحة تغير المناخ واستعادة 
االقتص���اد العالم���ي، وق���د دعا رئي���س المجلس 
األوروبي، ش���ارل ميشيل، لمناقش���ة قضية روسيا 

كإحدى القضايا الرئيسية.

بايدن يعلن عن خطط لبناء اقتصاد عالمي أكثر عدال

الذهــب فــوق مستــوى 1900 دوالر
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القاهرة/ االستقالل:
أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي 
أن ب����الده والس����ودان لن يقب����ال بالفعل 
األحادي لملء وتش����غيل السد اإلثيوبي، 
الحالية  المفاوض����ات  مضيفا أن مس����ار 
تحت رعاي����ة االتحاد األفريقي لن يحدث 

أي تقدم ملحوظ.
وأض����اف خالل لق����اء مع وف����ود حقوقية 
مصري����ة وأفريقي����ة، أم����س الجمعة، أن 
»الملء األحادي في العام الماضي تسبب 
في أضرار جس����يمة للسودان من جفاف 
وفيضان وأدى لزي����ادة العكارة بمحطات 

الشرب«.
كما أكد ح����رص بالده على »اس����تكمال 
قانوني  التف����اق  للتوصل  المفاوض����ات 
عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع 
ال����دول في التنمي����ة، م����ع التأكيد على 
ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية«.

وأش����ار إلى أن »مسار المفاوضات الحالية 
تحت رعاية االتح����اد اإلفريقي لن يؤدي 

لحدوث تقدم ملحوظ«.
ولف����ت أيض����ًا إل����ى أهمية أن »تتس����م 
لتعظيم  والجدية  بالفعالية  المفاوضات 

ف����رص نجاحه����ا، خاص����ة م����ع وص����ول 
المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة 

للتعنت اإلثيوبي«.
كما ذك����ر أن »القاه����رة والخرطوم طالبتا 
بتش����كيل رباعية دولية تقودها الكونجو 
الديمقراطية، وتش����ارك فيه����ا الواليات 

واألم����م  األوروب����ي  واالتح����اد  المتح����دة 
المتحدة للتوسط بين الدول الثالث«.

وكان الرئي����س المص����ري عب����د الفت����اح 
السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل/ نيسان 
الماض����ي، من »المس����اس بحق����وق مصر 
المائية«، مشددا على أن »الخيارات كلها 

مفتوحة«.
وب����دأت أثيوبيا في بناء »س����د النهضة« 
عل����ى الني����ل األزرق ع����ام 2011 بهدف 
توليد الكهرباء، وتخش����ى مصر من تأثير 
الس����د على حصتها البالغ����ة 55.5 مليار 
متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخش����ى 

الس����ودان من تأثير الس����د على السدود 
السودانية على النيل األزرق.

وفش����لت كافة جوالت المفاوضات، التي 
بدأت منذ نحو 10 س����نوات، في التوصل 
إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل 

السد.
وأك����دت أثيوبي����ا في أكثر من مناس����بة 
عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة 
في موسم األمطار، مع بداية شهر تموز/

يولي����و المقب����ل، بغض النظر ع����ن إبرام 
اتفاق مع دولت����ي المصب. وتعتبر مصر 
والس����ودان إق����دام إثيوبيا عل����ى الملء 
الثان����ي لس����د النهض����ة دون التوصل 

التفاق تهديدا لألمن القومي للبلدين.
واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة 
رباعية تش����ارك فيها الواليات المتحدة 
واألم����م المتح����دة واالتح����اد األوروب����ي 
واالتحاد األفريقي، فيما تمسكت أديس 
أبابا بالمسار الذي يش����رف عليه االتحاد 

األفريقي.
ورع����ت إدارة الرئيس األمريكي الس����ابق 
دونال����د ترام����ب جولة م����ن المفاوضات 

لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.

مصــر: مفاوضــات ســد النهضــة الحاليــة لــن تــؤدي إلــى نتيجــة

لندن/ االستقالل:
أعلن رئي����س الوزراء البريطاني، بوريس جونس����ون، أن 
بالده س����تتبرع ب� 100 مليون جرعة من فائض جرعات 

لقاح فيروس كورونا للعالم العام المقبل.
وقال جونس����ون أمس الجمع����ة، انه ومن����ذ بداية وباء 
كورونا، ق����ادت المملكة المتح����دة الطريق في الجهود 
المبذولة لحماية البش����رية من هذا الفيروس المميت، 
ومن����ذ أكثر من عام، قام����ت بريطاني����ا بتمويل تطوير 

لقاح »أس����ترازينيكا � أكسفورد«. وأضاف جونسون، أنه 
ونتيج����ة لنجاح برنامج التلقيح ف����ي المملكة المتحدة، 
نحن في وضع يسمح بمشاركة فائض الجرعات مع من 

يحتاجون إليها.
وجاءت هذه الخطوة بعد إع����الن الرئيس األميركي جو 
بايدن، أن بالده س����تتبرع ب� 500 مليون جرعة من لقاح 
ش����ركة فايزر ضد كورونا للدول منخفضة ومتوس����طة 

الدخل لدعمها في مواجهة الجائحة.

موسكو/ االستقالل:
تس���تعد الحكومة الروس���ية تزويد الجمهورية اإليرانية 
بقمر صناع���ي متقدم يس���مح لطهران تتب���ع األهداف 
والقواعد العس���كرية في جميع انحاء الشرق األوسط، بما 

فيها كيان )إسرائيل(.
وذكرت صحيفة واش���نطن بوس���ت، أن موس���كو ستزود 
طه���ران بقمر صناعي متق���دم من ط���راز كانوبوس-في 

)Kanopus-V( مزود بكاميرا عالية الدقة.
 وأش���ارت الصحيف���ة االمريكي���ة، نقاًل عن مص���ادر لم 

تذكره���ا، إلى أن ه���ذا القمر الصناعي سيس���مح اليران 
بتتب���ع األهداف والقواعد العس���كرية ف���ي جميع أنحاء 
الشرق األوسط بما في ذلك القواعد »اإلسرائيلية«، إضافة 
إلى تعق���ب والثكنات العراقية التي تس���تضيف قوات 

أميركية وأهداف استراتيجية أخرى في المنطقة.
ولفتت إلى أن خبراء روس سافروا مؤخًرا إلى إي�ران لتوجيه 
األطقم التي ستشغل القمر الصناعي، ولتدريب الطواقم 
التي ستشغل القمر من منش���أة مبنية حديثًا قرب كرج 

إلى الغرب من طهران.

واشنطن/ االستقالل:
هددت الواليات المتح���دة األمريكية إيران بفرض عقوبات 
عليها في حال تبين أن هدف تحركات سفنها في المحيط 

األطلسي يكمن في نقل أسلحة إلى دول أخرى.
وق���ال المتح���دث باس���م وزارة الخارجي���ة األمريكية، نيد 
براي���س: »إذا كان يمث���ل ذل���ك محاول���ة لنقل أس���لحة أو 
انتهاك االلتزامات الدولية بطريقة أو بأخرى، فإننا سنكون 

مستعدين للرد«.
وأوض���ح برايس »نحن على اس���تعداد الس���تخدام اآلليات 

المتوف���رة لدينا، بما ف���ي ذلك العقوبات، ض���د أي أطراف 
تس���اعد على تقديم إيران أس���لحة إلى ش���ركائها، الذين 
يلج���ؤون إلى العنف، أو إلى الق���وات المدعومة من قبلها«. 
وفي وقت س���ابق أكد مساعد القائد العام للجيش اإليراني 
للشؤون التنسيقية، األميرال حبيب الله سياري، أن المدمرة 
»س���هند « الحديثة والس���فينة »مكران«، وهي ناقلة نفط 
س���ابقة تم تحويلها إلى قاعدة عائمة، دخلتا مياه المحيط 
األطلسي، دون الرسو في أي ميناء لتستمرا الحقا مسارهما 

باتجاه شمال المحيط األطلسي.

باريس/ االستقالل:
أعلنت الجمهورية الفرنس���ية انتهاء عمليتها العسكرية في 
منطقة الساحل االفريقي، رًدا على سيطرة الجيش على السلطة 

في مالي.
الرئي���س الفرنس���ي إيمانويل ماك���رون، أعلن انته���اء عملية 
»برخان« العس���كرية المناهضة ل�«إلرهاب« في منطقة الساحل 
األفريق���ي، عقب قرار مفاجئ أصدره ف���ي مؤتمر صحفي قبيل 

.»G7« قمة

وأشار الرئيس إلى أنه »سيقوم بإنهاء عملية برخان واستبدالها 
بعمليات عسكرية مركزة مع الدول الصديقة«.

وقال ماكرون: »س���يتم تنفيذ إطار جديد لمكافحة اإلرهاب في 
منطقة الس���احل«، الفًت���ا إلى أنه »ال يمكن أن نفس���ر لعائالت 
الجنود الفرنس���يين في مالي أو غيرها أننا أرسلناهم إلى هناك 
واألمور غير واضحة«. وأطلقت فرنس���ا في آب/أغسطس 2014، 
عملية عسكرية اسمتها »برخان« في منطقة الساحل االفريقي، 

ومقرها الدائم في نجامينا عاصمة تشاد.

بريطانيا تتعهد بالتبرع بـ 100 
مليون جرعة لقاح العام المقبل

 روسيا تستعد لتزويد إيران بقمر صناعي متقدم 
يسمح بتتبع القواعد العسكرية »اإلسرائيلية«

أمريكا تهدد إيران بعقوبات في حال 
نقلت سفنها أسلحة عبر األطلسي

فرنسا تعلن انتهاء عملياتها 
العسكرية في الساحل األفريقي

واشنطن/ االستقالل:
كشف موقع »بلومبيرغ« )bloomberg( أن إدارة 
اإلمارات  بايدن طالب����ت  الرئيس األميركي ج����و 
باتخاذ خطوات لالبتعاد عن الصين، بما في ذلك 
استبعاد شركة »هواوي« )HUAWEI( الصينية 
من منظومتها لالتصاالت، وأنها لّوحت بفقدان 

.)F-35( »-35صفقة طائرات »إف
وقال موق����ع بلومبيرغ األميركي نقال عن مصادر 
مطلع����ة، إن إدارة بايدن طلبت من اإلمارات إزالة 

معدات هواوي من ش����بكاتها خالل الس����نوات 
األرب����ع المقبلة، قب����ل موعد اس����تالمها طائرات 
»إف35- ، مشيرا إلى أن المسؤولين اإلماراتيين 
ردوا بأنهم سيحتاجون فترة أطول باإلضافة إلى 

بديل.
وأشار موقع بلومبيرغ إلى أنه رغم أن إدارة بايدن 
أكدت في أبريل/نيس����ان الماضي مضيها قدما 
ف����ي عملية البي����ع، التي تم����ت الموافقة عليها 
في الس����اعات األخيرة من والية الرئيس السابق 

دونال����د ترامب، ف����إن الخالفات بي����ن الواليات 
المتحدة واإلم����ارات جدية، إذ ال يوجد ما يضمن 

أن اإلمارات ستحصل على هذه الطائرات.
ويشير التقرير إلى أن وجود هواوي في اإلمارات 
م����ن ش����أنه أن يتي����ح للصين التجس����س على 
الطيارين وسواهم في القواعد، التي توجد فيها 
الطائرات، كما يعكس مخاوف الواليات المتحدة 
من أن تس����رق الصين التكنولوجي����ا األميركية 

الخاصة بالطائرات دون طيار.

واشنطن تطالب اإلمارات باالبتعاد عن الصين قبل إتمام صفقة طائرات )إف- 35(

 إسالم أباد/ االستقالل:
لقي 19 ش���خصا مصرعهم، وأصيب العش���رات بجروح،  أم���س الجمعة، خالل انقالب 

حافلة كانت تقل زوارا لضريح ديني في جنوب غرب باكستان.
وذكرت الشرطة الباكستانية الحافلة انقلبت بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع 
19 ش���خصًا وإصابة العش���رات. وقالت إن الحافلة كانت تسير في بلدة خوزدار النائية 
في إقليم بلوشيس���تان عندما انقلبت، وتم نقل 50 شخصا على األقل إلى المستشفى 

لتلقي العالج، ووصفت جروح معظمهم بالحرجة.

مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات في 
انقالب حافلة جنوب غرب باكستان
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الرياض/ االستقالل:
كثف المنتخب الفلسطيني األول، تدريباته في العاصمة 
السعودية الرياض، اس���تعدادا للقاء المرتقب والمصيري 
أمام شقيقه اليمني، والمقرر 15 حزيران/ يونيو الجاري، في 
ختام لقاءات المجموعة الرابعة من التصفيات اآلس���يوية 

المزدوجة.
ونجح المنتخب الفلسطيني، في تجاوز المحطة المصيرية 
األولى، عبر الفوز العريض على منتخب سنغافورة برباعية 
دون رد. ه���ذا الف���وز نق���ل الفدائي من المرك���ز الخامس 
واألخي���ر إلى المرك���ز الثالث برصيد 7 نق���اط، وهو نفس 
رصيد سنغافورة، لكن الفدائي يتفوق عليه بالمواجهات 

المباشرة وأيضا فارق األهداف.
وكان الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني بقيادة التونسي 

مك���رم دبدوب، منح الالعبين راح���ة لمدة يومين بعد الفوز 
عل���ى س���نغافورة، إثر المجه���ودات الكبي���رة التي بذلها 

الالعبون طوال فترة اإلعداد األخيرة.
وحرص الجهاز الفني على اس���تغالل هذه الراحة، لمتابعة 
لقاء اليمن والسعودية، والذي انتهى لصالح األخير )0-3(، 
كما ينتظر أن يتابع الجهاز الفني لقاء اليمن الثاني المقرر 
يوم الجمعة الق���ادم، المواف���ق 11 حزيران/يونيو الجاري، 
وعلى ضوء ذلك ومتابعته في مباراتين، سيرس���م الجهاز 

الفني خطته.
ويحتاج المنتخب الفلسطيني للفوز على اليمن الذي فازت 
عليه ذهاب���ا )1-0(، من أجل تأكيد احت���الل المركز الثالث 
ف���ي المجموعة وهو المركز المؤهل الس���تكمال مش���وار 

التصفيات اآلسيوية المؤهل إلى الصين 2023.

فلسطين تكثف استعداداتها لموقعة اليمن
مدريد/ االستقالل:

البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم  عاد 
بايرن ميونخ، إلى قائمة أولويات ريال مدريد 

خالل الميركاتو الصيفي.
ض���م  مدري���د  ري���ال  ح���اول  أن  وس���بق 
ليفاندوفس���كي صاحب ال�32 عاًما عدة مرات 

خالل السنوات الماضية.
ووفًق���ا لتقاري���ر صحفي���ة نقلته���ا »موندو 
ديبورتيفو« اإلس���بانية، فإن ليفاندوفسكي 
سيكون الهدف الرئيسي لدعم هجوم ريال 
مدريد، طالما أن األخير فش���ل في التعاقد مع 
النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروس���يا 

دورتموند.
وأشارت إلى ان روبرت ليفاندوفسكي منفتح 
أيًض���ا على تغيي���ر وجهته خالل الموس���م 
المقبل، رغم أن عقده مع البافاري يمتد حتى 

صيف 2023.
وأوضحت أن العقبة التي ستواجه ريال مدريد 
في الصفق���ة هي أن الالعب البولندي يحظى 
باهتمام أندي���ة كبيرة أخرى مث���ل »باريس 
س���ان جيرمان ومانشستر س���يتي ويونايتد 

وتشيلسي«.
يذكر أن ليفاندوفسكي صرح منذ أيام قليلة: 
»أش���عر بالفضول لتعلم لغة جديدة وثقافة 
جديدة، لكنني ال أعرف إذا كنت سأفعل ذلك 
في كرة القدم أو بعد انتهاء مسيرتي ال أعرف 

حتى اآلن«.

ليفاندوفسكي يعود إلى أولويات ريال مدريد

وكاالت/ االستقالل:
قط���ع ن���ادي مانشس���تر يونايتد أكثر م���ن خطوة 
للتعاقد مع اإلنجليزي جادون سانشو، جناح بوروسيا 

دورتموند، خالل الميركاتو الصيفي.
وكت���ب فابريزي���و رومانو، خبير انتق���االت الالعبين 
والمدربين في أوروبا، على حس���ابه بموقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«: »يعرف مانشستر يونايتد منذ 
نيسان/أبريل أن بوروسيا دورتموند يريد 95 مليون 

يورو للتخلي عن سانشو«.

وأضاف: »المفاوضات ال تزال جارية، لكن تم االتفاق 
على الشروط الشخصية لعقد الالعب حتى عام 2026، 
باإلضافة إلى الرسوم الخاصة بالوكالء، والمفاوضات 
جارية حالًيا على ش���روط الدفع واإلضافات، وكيفية 

رفع المبلغ اإلجمالي للصفقة إلى 95 مليون يورو«
وأش���ار فابريزيو رومانو: »المفاوضات ال تزال طويلة 
ج���ًدا، لكن كل األش���خاص المش���اركين فيها اآلن 
واثق���ون أن الصفق���ة ستحس���م، إال أن هناك حذًرا 
بسبب ما حدث في المحادثات خالل العام الماضي«.

وأف���ادت تقارير صحفي���ة مؤخًرا بثقة مانشس���تر 
يونايتد في الحصول على توقيع صاحب ال�21 عاًما، 
حيث أبدى بوروس���يا دورتموند مرونة في تخفيض 

المبلغ المطلوب، مقارنة بالعام الماضي.
وانضم سانش���و إلى أس���ود الفيس���تيفال قبل 4 
سنوات، قادًما من مانشستر سيتي مقابل 8 ماليين 
جنيه إس���ترليني فق���ط، لينجح في تس���جيل 50 
هدًفا وصن���ع 64 آخرين خالل 137 مباراة مع الفريق 

األلماني.

مانشستر يونايتد يقترب خطوتين من صفقة سانشو

وكاالت/ االستقالل:
قدمت إحدى أندية الدوري اإلسباني، عرضًا من أجل 
التعاقد مع سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، في 

الموسم المقبل.
وينتهي عقد راموس مع الميرنجي هذا الشهر، ولم 
يوافق الالعب اإلس���باني على عرض التجديد حتى 

اآلن، ويستطيع التوقيع مجاًنا ألي فريق.
ووفًقا لبرنامج »الشيرنجيتو« اإلسباني، فإن راموس 
حص���ل على عرض من إش���بيلية مدته 5 س���نوات، 

وبراتب يبلغ 7 ماليين يورو.
وكش���فت تقارير صحفية أن الع���رض الوحيد الذي 
قدمه ري���ال مدريد إلى راموس، لمدة موس���م واحد، 

وبراتب سنوي يبلغ 10 ماليين يورو.
وج���اءت نقطة الخ���الف في التجديد، ب���أن راموس 
يرفض فكرة التمديد لعام واحد فقط، وهي سياسة 
يتبعه���ا الملكي مع الالعبين الذين يتخطون س���ن 
30 عاًم���ا، ويريد التجديد لعامين بجانب عدم قبوله 

تخفيض راتبه.
يذكر أن راموس نش���أ في ش���باب إشبيلية منذ عام 
1996، حت���ى صعد إل���ى الفريق األول ع���ام 2004، 

وانتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2005.

وكاالت/ االستقالل:
ب���دأ نادي يوفنت���وس، مفاوض���ات التعاقد مع أحد 
الالعبين المميزين في هجوم مانشستر سيتي خالل 

الميركاتو الصيفي.
وس���بق أن ارتبط يوفنت���وس بالتعاقد مع جابرييل 
جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، تحسًبا لرحيل 

كريستيانو رونالدو.
ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو س���بورت« اإليطالية، 
فإن يوفنتوس عازم على ضم جيسوس، بغض النظر 

عن مستقبل رونالدو.
وأش���ارت إل���ى أن ماس���يميليانو أليج���ري، مدرب 
يوفنتوس، منح الضوء األخضر لبيع رونالدو وش���راء 
جيس���وس، لكن المفاوضات ستستمر حتى لو قرر 

كريستيانو البقاء مع السيدة العجوز.
وذك���رت أن مانشس���تر س���يتي منفت���ح على بيع 
جيسوس، لكنه يشترط رحيل الالعب البرازيلي بعقد 
نهائي، بينما يفضل يوفنتوس حسم الصفقة على 

سبيل اإلعارة.
وقال���ت الصحيف���ة اإليطالي���ة إن المفاوضات بين 
الناديي���ن ال زال���ت مس���تمرة، م���ع ع���زم كبير لدى 

يوفنتوس لحسم الصفقة.

عقد 5 سنوات لبقاء راموس في الليجا يوفنتوس يتحرك نحو مهاجم مانشستر سيتي
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بالرصاص الحي، جميعها وصلت من البلدة.
وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات االحتالل 
أطلق���ت الرصاص الح���ي والمعدني المغلف 
بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب 
المش���اركين في مسيرة خرجت ضد بناء بؤرة 
اس���تيطانية فوق جبل صبيح ف���ي البلدة، ما 
أدى الستش���هاد فتى وإصاب���ة 6 مواطنين 
بالرصاص الحي نقلوا إثرها إلى مستشفيات 
مدينة نابلس، والعش���رات بح���االت اختناق، 

جرى عالجهم ميدانيا.
وش���ّيعت جماهير غفيرة من نابلس، جثمان 
الشهيد حمايل، حيث انطلق موكب التشييع 
من مش���فى رفيدي���ا الحكومي ف���ي مدينة 
نابل���س، وتوجه إل���ى بلدة بيت���ا، حيث ألقت 

عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه.
وسارت في بلدة بيتا مسيرة تشييع حاشدة، 
جابت ش���وارع البلدة وصوال إلى مقبرة البلدة، 

حيث ووري الثرى هناك.
وش���هدت مسيرة التش���ييع هتافات منددة 
وغاضب���ة م���ن جرائم االحتالل بحق ش���عبنا، 
ومطالبة بالرد على جرائم االحتالل، ومش���يدة 

بالشهادة والشهداء وسط التكبيرات.
وطالب المشّيعون بالثأر لدماء الشهيد وسط 
هتافات للمقاومة وللكفاح المس���لح، والدعوة 
لتنفي���ذ عملي���ات بطولي���ة ردا عل���ى مجازر 

االحتالل ومستوطنيه.
وش���هد جبل صبي���ح انتش���ارا كثيفا لقوات 
االحت���الل منذ صب���اح امس، وش���رع الجنود 
بإط���الق الرص���اص وقناب���ل الغ���از باتج���اه 

المشاركين بالمسيرة.

وكان مئ���ات المس���توطنين تواف���دوا فج���ر 
الجمعة على جبل صبي���ح ونظموا احتفاالت 
صاخب���ة في البؤرة االس���تيطانية المس���ماة 
"أفيتار" التي أقيمت على أراضي المواطنين.

وقام المس���توطنون ب���أداء طقوس ورقصات 
تلمودي���ة ، بمش���اركة الحاخام "ش���موئيل 
الياه���و" والمتطرف يوس���ي دغ���ان رئيس 

مجلس مستوطنات شمال الضفة.
ويأت���ي هذا االقتح���ام رغم ادع���اء االحتالل 
بإصدار قرار بإزالة المستوطنة عن جبل صبيح 

ومنع المستوطنين من الوصول اليها.
ومنذ أسابيع يواصل أهالي بلدة بيتا فعاليات 
اإلرب���اك الليلي كأحد أش���كال المقاومة ضد 
االحتالل والمس���توطنين الذين أقاموا البؤرة 

االستيطانية على قمة جبل صبيح.
وشهد الجبل مواجهات عنيفة خالل األسابيع 
الماضية أسفرت عن استشهاد الشبان زكريا 
حمايل )28 عاما( في الثامن والعش���رين من 
ش���هر أيار الماضي، وقبله عيسى برهم الذي 
استش���هد في الرابع عش���ر من الشهر ذاته، 
وط���ارق صنوبر خ���الل مواجهات م���ع قوات 

االحتالل على قمة جبل صبيح.
وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد 
من المواطني���ن بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط واالختناق بالغاز المس���يل للدموع، 
أم���س الجمعة، ج���راء قمع ق���وات االحتالل 

اإلسرائيلي فعالية مناهضة لالستيطان.
وأفادت مص���ادر طبية ومحلي���ة، بأن ثمانية 
مواطني���ن أصيب���وا بالرص���اص "المطاطي"، 
ومواطن���ا بقنبلة غاز بالق���دم، واثنين بحروق 

باأليدي، والعشرات باالختناق بالغاز المسيل 
للدموع، جراء قمع االحتالل الفعالية.

وكان المواطن���ون ق���د أدوا ص���الة الجمع���ة 
وس���ط القرية، قبل أن ينطلقوا في المسيرة 
التي دعت إليها اللجنة الش���عبية للدفاع عن 
األراضي في بي���ت دجن، رفًض���ا إلقامة بؤرة 

استيطانية على أراضي المنطقة الشرقية.
وتش���هد القرية منذ عدة أش���هر، مواجهات 
م���ع قوات االحت���الل في األراض���ي المهددة 

باالستيالء عليها لصالح المستوطنين.
كما أصيب ش���اب برصاصة في رأس���ه، مساء 
الجمعة، خ���الل مواجهات مع قوات االحتالل، 

في بلدة سلواد شرق رام الله.
وقال���ت مصادر محلي���ة، إن ش���ابا )22 عاًما( 
أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط  
في منطقة الرأس خالل مواجهات في سلواد، 
نقل عل���ى إثرها إلى المستش���فى، ووصفت 

حالته بالمستقرة.
واندلع���ت مواجه���ات م���ع ق���وات االحتالل 
غرب���ي البل���دة بعد توجه عش���رات الش���بان 
للشارع االس���تيطاني المحاذي للبلدة ورشق 
المس���توطنين بالحجارة، وذلك بعد تظاهرة 
خرجت للمطالبة باس���تعادة جثمان الشهيد 
محم���د روح���ي حم���اد )30 عاًم���ا( المحتجز 
ل���دى االحتالل منذ استش���هاده في 14 أيار 
الماضي، وكافة جثامين الشهداء المحتجزة.

وأطلقت قوات االحت���الل الرصاص المعدني 
المغل���ف بالمط���اط وقنابل الغاز المس���يل 
للدموع على عشرات الش���بان، ما أدى إلصابة 
بال���رأس وصف���ت جراحه  بالمط���اط  ش���اب 

بالمتوسطة، وإصابة عدد منهم باالختناق .
وف���ي قلقيلي���ة أصيب���ت طفل���ة رضيع���ة 
باالختن���اق، أمس الجمعة، جراء اس���تهداف 
ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي من���زل ذويها 
بقنابل الغاز المس���يل للدموع، في قرية كفر 

قدوم.
ووفق شهود عيان، فقد أطلق جنود االحتالل 
قناب���ل الغاز بكثافة تجاه من���ازل المواطنين 
في القرية، خالل قمعهم مس���يرة كفر قدوم 
األسبوعية السلمية، ما أدى إلصابة الرضيعة 
نورسين لؤي عبد الله )8 أشهر( بحالة اختناق 
إثر اس���تهداف منزل ذويها، نقلت إثرها إلى 

مركز طوارئ في القرية.
كما اعتدى مستوطنون يوم الجمعة، بحماية 
جنود االحتالل، على المواطنين في مس���افر 
يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منس���ق لجن���ة حماية وصم���ود جبال 
جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور ، بأن 
اقتحموا  "ماعون"  مستوطنين من مستوطنة 
تجمع مغاير العبي���د بحماية قوات االحتالل، 
قبل تصدي نش���طاء وأهال���ي المنطقة لهم 

حتى عودتهم إلى داخل المستوطنة.
وأض���اف أن اعتداء المس���توطنين جاء عقب 
منعهم لرعاة األغنام، من الدخول إلى المراعي 
المحاذية للمستوطنة، ومالحقتهم واالعتداء 

عليهم.
وأش���ار إلى أن النش���طاء في لجن���ة الحماية 
التجمع���ات  عل���ى  توزع���وا  والصم���ود 
لدعم  للمبيت فيها،  للمس���توطنة  المحاذية 
صم���ود المواطني���ن والتص���دي العتداءات 

المستوطنين.
وفي  بيت لحم أصيب طفالن بحالة تس���مم، 
وأتلفت نحو ال� 400 شجرة، أمس الجمعة، إثر 
إقدام المس���توطنين على رش���ها بالمبيدات 

السامة في بلدة الخضر جنوب المدينة.
وأكد الناشط أحمد صالح في تصريح له ، بأن 
مجموعة من مس���توطني البؤرة االستيطانية 
"سيدي بوعز" المقامة على أراضي المواطنين، 
قاموا برش معرش ألشجار الكرمة بالمبيدات 
السامة في منطقة عين القسيس غرب البلدة، 
م���ا أدى إلى إتالف 400 ش���جرة، تعود لورثة 

المرحوم محمد محمود عبدالسالم صالح.
وأوضح صالح أن الطفلين عبد الس���الم رأفت 
صالح "عامان"، وأحمد عبد الس���الم صالح "٣ 
بالتس���مم جراء استنشاقهما  أعوام"، أصيبا 
رائحة المبيد، وتم نقلهما الى المستش���فى 

لتلقي العالج الالزم.
يذكر أن منطقة عين القسيس تتعرض منذ 
فترة الى هجمة شرسة من قبل المستوطنين، 
ف���ي محاولة منهم لالس���تيالء على مزيد من 
األراضي بغرض توس���يع البؤرة االستيطانية 

"سيدي بوعز".
وف���ي الق���دس المحتل���ة أصيب���ت س���يدة 
االحتالل  ق���وات  اعت���داء  باالختن���اق، خالل 
اإلس���رائيلي على المواطني���ن، عقب انتهاء 

صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك.
وأف���ادت مصادر محلية، ب���أن قوات االحتالل 
رشت الس���يدة بغاز الفلفل في وجهها، فيما 
اعتقلت شابين في منطقة باب حطة بالقدس 

القديمة.

غزة/ االستقالل:
قال باس���م نعيم، عضو مكتب العالقات الدولية في 
حرك���ة )حماس(، مس���اء الجمع���ة، »إن التصريحات 
األخيرة للس���يدة إله���ان عمر عضو مجل���س النواب 
األمريكي، والتي س���اوت فيها بين الضحية والجالد، 
مس���تغَربة جًدا، حيث س���اوت بين مقاومة الشعب 
الفلسطيني من ناحية، وجرائم االحتالل اإلسرائيلي 
في فلسطين والعدوان األمريكي في أفغانستان من 

ناحية أخرى«.
وأض���اف نعيم، في تصريح صحف���ي: »نقدر مواقف 
الس���يدة إلهان عمر في الدفاع ع���ن العدالة وحقوق 
المظلومي���ن حول العال���م، وف���ي مقدمتهم حقوق 
ش���عبنا الفلس���طيني العادلة، ولكن مستهَجن هذا 

الجمع الجائر والمنافي للعدالة والقانون الدولي«. 
وتابع: »الشعب الفلسطيني يعيش تحت االحتالل 
الصهيون���ي من���ذ أكثر من س���بعة عق���ود، عانى 
فيه���ا الكثير، وارتكبت بحقه أبش���ع الجرائم، وظل 
طوال هذه العق���ود ثابًتا مناضاًل م���ن أجل حريته 

واس���تقالله، وأعطى كل الفرص، وأبدى الكثير من 
المرون���ة، ودفع أثماًنا عالية جًدا لينجز هذه الحقوق 
بالطرق السلمية، ولكن الطرف اآلخر رفض االنصياع 
ل���كل الق���رارات الدولية، واس���تمر ف���ي عنجهيته 
وبطشه بشعبنا وتهديد االستقرار واألمن الدوليين، 
ولألسف بدعم كامل وحماية من اإلدارات األمريكية 

المتعاقبة«.
واستكمل: »إن ش���عبنا تحت االحتالل يتمتع بحقه 
األصي���ل في مقاومة االحتالل بكل الس���بل المتاحة، 
بما فيها المقاومة المس���لحة، وهن���ا نتذكر المقولة 
المشهورة للمناضل األممي نيلسون مانديال: »دائًما 
ما يكون الظالم، وليس المظلوم، هو الذي يملي شكل 
النضال«، ما قام به ش���عبنا طوال السنوات الماضية، 

وما نقوم به اآلن، هو حق مشروع ومكفول«.
وقال: »مع ذلك فإن حرك����ة حماس قدمت العديد 
م����ن المبادرات، كانت أوالها على لس����ان الش����يخ 
أحمد ياس����ين مؤسس الحركة، وآخرها تصريحات 
قائد الحركة في غزة يحيى الس����نوار بعد العدوان 

األخير، بضرورة تجني����ب المدنيين ويالت الصراع 
وحرص الحركة على ذلك، ولكن كل هذه المبادرات 
رفضت من قبل االحت����الل الصهيوني، بل وتعمد 
ف����ي كل عدوان وآخره����ا العدوان عل����ى غزة لمدة 
١١ يوًما، اس����تهداف المدنيين وبش����كل متعمد 
ووحش����ي، ليس لهدف إال رفع الكلفة اإلنس����انية 
لهذا العدوان، على أمل كس����ر إرادة شعبنا ودعمه 

لقوى المقاومة«.
وتابع: »كما أن الحركة وفي أكثر من مناس���بة رحبت 
بكل لجان التحقيق الدولية، وعبرت عن استعدادها 
للتعاون معها في س���بيل تحقيق العدل ومحاسبة 
المعتدين، ف���ي الوقت الذي رف���ض االحتالل تماًما 
التعاون معها والس���ماح لها بالوصول إلى األراضي 

الفلسطينية«.
وختم بالقول: »وعليه نتطلع من الس���يدة إلهان عمر، 
وكل المدافعين عن الحق الفلسطيني، إلى توصيف 
األمور بشكل صحيح ودقيق، ألن هذه نقطة االنطالق 
األهم لوضع األسس لحل عادل لهذا الصراع المزمن«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
يتك���ون االئتالف الحكومي في »إس���رائيل« من 25 
نائبا من أحزاب الوس���ط و19 نائبا م���ن اليمين و13 

نائبا من اليسار وأربعة نواب عرب.
ويض���م االئتالف الحكوم���ي الجديد الذي يوش���ك 
على أداء اليمين األحد الوش���يك 28 وزيرا وس���تضم 
 I24 الحكوم���ة أكبر عدد من النس���اء. بحس���ب موقع

االسرائيلي.
واس���ُتكملت أمس الجمعة عملية تشكيل االئتالف 
الحكومي الجديدة بع���د ان قدم رئيس »يش عتيد« 
يائير لبي���د إلى س���كرتارية الكنيس���ت االتفاقات 
االئتالفي���ة الموقع���ة بين حزب���ه وباق���ي األحزاب 

المشاِركة في الحكومة.
وصرح نفتالي بينيت ب���أن ذلك »ُينهي فترة طويلة 
من المأزق السياس���ي، اس���تمرت أكثر م���ن عامين، 

مش���يرا إلى أن »الحكومة ستعمل من أجل الجمهور 
في إسرائيل بأسره، وبدون استثناء«

وُأدرجت التوجهات الرئيس���ية وشروط الدخول إلى 
االئتالف والخروج منه والتوزيع التفصيلي للحقائب 
في وثيقة رس���مية ُعرضت على الكنيست بعد ظهر 

الجمعة.
ووقع االئت���الف الحكومي االتفاق النهائي مع جميع 
األحزاب الثمانية التي تش���كله، وس���يتولى رئيس 
حزب »يمينا« نفتالي بينيت رئاس���ة الحكومة حتى 
عام 2023 قب���ل أن يتنازل عن منصب رئيس الوزراء 
ليائي���ر لبيد حت���ى ع���ام 2025 خالل ه���ذه الفترة 
س���يتولى األخير منصب نائب رئي���س الوزراء ووزير 

الخارجية.
في ما س���يواصل بيني غانت���س تحمل منصب وزير 
الجيش وس���يتولى أفيغدور ليبرم���ان منصب وزير 

المالية وجدعون س���ار سيتولى منصب وزير القضاء، 
فيما ستترأس أييلت شاكيد منصب وزيرة الداخلية.

كما س���تمنح يفعات شاش���ا بيتون حقيبة التعليم 
وتتولى ميراف ميخائيلي منصب وزيرة العمل ووزارة 
األمن الداخلي س���تعود لعمر بار ليف، في ما حصل 
حزب »ميرتس« على ثالث وزارات: الصحة )نيتس���ان 
هورويت���ز( ، حماية البيئة )تم���ار زاندبرغ( والتعاون 

اإلقليمي )عيساوي فريج(.
وس���تكون بنينا تامانو ش���تا وهيلي تروبر من حزب 
)أزرق ابيض( وزيرا لالندماج ووزيرا للثقافة والرياضة 

على التوالي.
ومن المفارقات أن حزب »يش عتيد« الذي حصل على 
أكثر األصوات من هذا االئتالف لم يتولى سوى ثالث 
وزارات: الخارجية ليائير لبيد، والش���ؤون االجتماعية 

لميراف كوهين والطاقة لكارين الحرار.

حماس: تصريحات عضو النواب األمريكي إلهان عمر ساوت بين الضحية والجالد

غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت لجنة دعم الصحفيين jsc، قرار س���لطات االحت���الل منع تلفزيون 
فلس���طين من التغطية في مدينة القدس المحتلة والتحريض اإلس���رائيلي 

على قناة الجزيرة، بسبب تغطيتها للعدوان على قطاع غزة .
وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين في األراضي الفلسطينية صالح المصري أن 
تمديد إغالق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة للمرة الرابعة على 
التوالي يهدف لتغييب الرواية الفلس���طينية وطمس الحقيقة لكي يرتكب 

االحتالل جرائمه بحق القدس وأهلها بعيدا عن أعين الصحافة.
 وأكد المصري ان هذا القرار يأتي في سياق العدوان المتصاعد على الصحافة 
والمؤسسات اإلعالمية في األراضي الفلس���طينية السيما في مدينة القدس 

المحتلة .
وكان ما يسمى وزير االمن الداخلي اإلسرائيلي "أمير أوحانا" أصدر أمس االول 
ق���رارا جدد بموجبه منَع عمل تلفزيون فلس���طين في الق���دس المحتلة، للمرة 

الرابعة على التوالي.
كما اقتحمت قوات من ما تسمى باألجهزة األمنية اإلسرائيلية المختلفة، عددا 
من المكاتب اإلعالمية في القدس، والتي تقدم الخدمات اإلعالمية، واستدعت 
عددا من اإلعالميين، وس���لمتهم ه���ذا القرار االحتاللي، وهددت الش���ركات 
اإلعالمي���ة، التي تق���دم الخدمات اإلعالمي���ة، بعدم العمل لصال���ح تلفزيون 

فلسطين، بأي وسيلة كانت.
واس���تنكر المصري التحريض اإلس���رائيلي على قناة الجزي���رة مؤكدا أن هذا 
التحري���ض يهدف الضغ���ط على المؤسس���ات اإلعالمية العربي���ة والدولية 

لمنعها من التغطية للجرائم التي ترتكب في األراضي الفلسطينية .
وأش���اد المصري بالصحفيين والمؤسس���ات اإلعالمية الفلسطينية والعربية 
والدولي���ة التي قامت بالتغطية بش���كل مهن���ي للعدوان اإلس���رائيلي على 
قط���اع غزة رغم اس���تهداف مقراته���ا وتدميرها من قبل الطائ���رات الحربية 
اإلس���رائيلية مؤكدا ان لجنة دعم الصحفيين وثقت مئ���ات االنتهاكات كان 
أبرزها قتل الصحفي يوسف أبو حسين المذيع في إذاعة صوت األقصى بغارة 
اس���تهدفت منزله عالوة على تدمير عشرات المؤسسات الصحفية من بينها 
مكتب قناة الجزيرة ومكتب وكالة االسوشتيدبرس االمريكية AP والعشرات 
من المكاتب الصحفية وشركات اإلنتاج والمكاتب والمطابع واالذاعات المحلية 

الفلسطينية .

»دعم الصحفيين« تستنكر منع 
تلفزيون فلسطين من التغطية في 
القدس والتحريض على قناة الجزيرة

االئتالف الحكومي الجديد في »إسرائيل« سيضم 28 وزيرًا

ا�شت�شهاد طفل ..
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االستقالل/ وكاالت:
إن انتشار الحشرات في فصلي الصيف والربيع، تفسد متعتنا بهما، لذا يوجد 
حل���وٌل ناجحة وال تؤذي صحتنا، ومن بينها اس���تخدام بعض أن���واع النباتات 

المنزلية، التي تعمل على طرد هذه الحشرات الطائرة والمؤذية.
وم���ن هذه النباتات أوراق الغار: إن قمنا بتوزيع بعضها عند النوافذ والش���رفات 
س���تؤدي الغرض المطلوب، س���واًء كانت هذه النباتات جافًة أم خضراء. فهي 
تعتب���ر طاردًا قوي���ًا لآلفات التي تصي���ب الزرع والحيوان���ات وتعمل على طرد 
مختلف الحش���رات الطائرة والزاحفة، كما أنها قادرة على التخلص من حش���رة 

العثة، وتمتلك فعالية ضد الفئران.
الريحان الحلو: تتسبب رائحته القوية والعطرة بطرد الحشرات عمومًا، لذلك، من 
الممكن أن نزرع بعض الريحان في وعاء داخل المنزل، ونتركه ينفذ مهمته بطرد 

هذه الحشرات.
الالفندر: تعد طاردًا فّعااًل للحش���رات بمختلف أنواعها أيضًا. لذلك من الممكن 
زرعه���ا في وعاء صغير، ووضعها تحت النافذة أو في الش���رفة، وبإمكاننا زرعها 

أيضًا في حدائقنا.
سوس الخشب: تعتبر خيارًا مثاليًا للنباتات الطبيعية التي يمكنها طرد الذباب 

والبعوض من المنزل، كما أنها فعالة أيضًا بطرد الفئران.

نباتات منزلية لطرد 
الحشرات المؤذية

) APA images (   عمال م�شريون ي�شاركون يف اإزالة اأنقا�ض برج ال�شروق مبدينة غزة

مكسيكو/ االستقالل:
بعد أيام م���ن ظهورها، تفاقم���ت خطورة حفرة 
تشكلت فجأة وسط مزرعة في المكسيك، لتصبح 
مس���احتها أكبر من ملعب كرة قدم، فيما يرجح 

خبراء أن تستمر باالتساع.
ويبلغ عرض الفج���وة األرضية اآلن أكثر من 125 

مترا، وبدأت بالفعل في ابتالع منزل قريب.
وأرس���لت الحكومة المكس���يكية جن���ودا إلبقاء 
الناس على ُبعد 600 متر من حافة الحفرة، التي 

يبلغ عمقها 15 مترا.
وكانت الحفرة قد ظهرت في أواخر مايو الماضي، 
بمزرعة في والية بويبال وس���ط المكس���يك، في 

ظاهرة غريبة وغامضة أثارت قلق السلطات.

وقالت ماغدالينا خاالميغوا إكسوبيالكلي صاحبة 
المنزل الواقع على حاف���ة الحفرة الذي بدأ ينزلق 
ببطء داخل االنهي���ار األرضي: "هذا وقت صعب 
جدا بالنس���بة لن���ا. هذا يؤلمن���ا، ألن هذا هو كل 
ما نملك. أحيانا نش���عر بالم���رض من هذا الحزن 

الشديد".
ويعتقد بعض السكان أن هذا االنهيار األرضي 
نتيج���ة اس���تخراج المياه الجوفية بش���كل غير 
محس���وب من قبل مصانع في المنطقة، وأبرزها 

مصنع لتعبئة المياه.
لكن قاع الحفرة مليء بالمي���اه التي يبدو أن لها 
تي���ارات قوية، مما يدحض ه���ذا االعتقاد، فيما 
قال مكتب الدف���اع المدني الوطن���ي إن الخبراء 

يعتقدون أن سبب ذلك هو شيء مثل نهر تحت 
األرض. قال المكتب: "من المحتمل جدا أن يكون 
المصدر مرتبطا بوجود تدفقات للمياه الجوفية".

وحذر المكتب، اس���تنادا إلى خطر حدوث المزيد 
م���ن االنهيارات األرضية، الناس من االقتراب من 
الموقع في بلدة زاكاتيبيك بوالية بويبال، شرقي 

مكسيكو سيتي.
وقال المكتب :"هذا ليس معلما سياحيا، أو مكانا 

تزوره مع عائلتك".
ونصب���ت الس���لطات حواجز معدنية وش���ريط 
للش���رطة لتطوي���ق المنطق���ة به���دف إبع���اد 
المتفرجين، وقيدت تحلي���ق الطائرات من دون 

طيار فوقها.

الحفرة الغامضة تتسع وتصطاد منزال مجاورًا

االستقالل/ كاالت:
أش���ارت دراسة حديثة إلى أن مش���اهدة التلفاز لس���اعات متواصلة قد يؤدي 

إلى  تقلص الدماغ و تراجع القدرة على التفكير.
وج���اءت نتائ���ج الدراس���ة بعد قي���ام باحثي���ن من جامع���ة أالبام���ا وجامعة 
كولومبي���ا،  بفحص عادات مش���اهدة التلفاز، وحجم المخ وتأثيرات مش���اهدة 
التلفاز على مجموعة من المتطوعين. ووجد الباحثون أن قضاء الكثير من الوقت 
في مشاهدة التلفاز خالل منتصف العمر، أدى إلى مستويات أعلى من التدهور 

المعرفي وتقلص حجم المخ في وقت الحق من الحياة.

برلين/ االستقالل:
ذك���ر متحف في والي���ة بافاريا بجنوب ألمانيا، أن طالبًا عم���ره 12 عامًا عثر على 

سيف تاريخي أثناء سيره في غابة.
وبعد أن حدد الخبراء الس���يف على أنه يعود إلى القرن السادس عشر، يتم اآلن 
عرض االكتش���اف الثمين في متحف المدينة ف���ي بلدة نويردلينجن البافارية 
التاريخية. وتم الس���ماح للطالب الذي عثر على السيف بدخول المتحف مجانًا، 
وفقًا لما أعلنته المدينة .  وذكر المتحف أن الصبي عثر على الس���يف فى غابة 
بالقرب من قرية إديرهايم /حوالى 120 كم شمال غربي ميونخ./ ثم أبلغت أسرته 

مكتب الوالية للحفاظ على اآلثار التاريخية.
 وأوصت السلطات بإعطاء السيف الذى يزيد عمره على 400 عام للمتحف.

صبي ألماني يعثر على 
سيف تاريخي في غابة

كيب تاون/ االستقالل:
أنجبت سيدة من جنوب إفريقيا 10 توائم دفعة 
واح����دة في رقم قياس����ي عالمي جديد، بحس����ب 
وس����ائل إعالم محلية وعالمية، جعلت موس����وعة 
"غيني����س" ت����درس الحال����ة إلضافتها رس����ميا 

لقائمتها.
وأكد مس����ؤول من جنوب أفريقي����ا لهيئة اإلذاعة 
البريطانية "بي بي سي"، أن السيدة ولدت بالفعل 

10 توائم دفعة واحدة.
ونقلت عن زوج جوسياما ثامارا سيثول، إنهم كانوا 
في غاية الدهشة، كون عمليات المسح قد أظهرت 

سابقا أن هناك ثمانية أجنة فقط في الرحم.
وأض����اف بع����د والدة زوجته: "إنهم س����بعة أوالد 
وث����الث فتيات. أنا س����عيد. أنا متأث����ر جدا. ليس 

هناك ما أقوله أكثر من ذلك".
فيما ذكر أحد أفراد العائلة، إن الس����يدة سيثول 
أنجبت خمسة منهم عن طريق الوالدة الطبيعية 
والخمس����ة اآلخرين عبر الجراحة القيصرية. ولدى 

الزوجين توأمان من والدة سابقة أيضا.
وأكدت موس����وعة "غينيس" لألرقام القياس����ية 
للهيئ����ة البريطاني����ة أنه����ا تحقق ف����ي الواقعة 

لتسجيلها رسميا في قائمتها.

وحالي����ا، تحمل ام����رأة أنجبت ثماني����ة أطفال في 
الوالي����ات المتحدة في ع����ام 2009 رقم غينيس 
العالمي ألكبر عدد من األطفال الذين ولدوا دفعة 

واحدة.
والش����هر الماضي، أنجبت امرأة م����ن مالي تدعى 
حليمة سيسي البالغة من العمر 25 تسعة أطفال 

في المغرب، يقال إن أحوالهم جيدة.
وتعد ال����والدات المتعددة ألكثر من ثالثة أطفال 
ن����ادرة عالميا، وغالب����ا ما تكون نتيج����ة عالجات 
الخصوبة، ولكن في هذه الحالة يقول الزوجان في 

جنوب أفريقيا إنها حملت بشكل طبيعي.

سيــدة فــي أفر يقيــا تنجــب 10 توائــم

نيويورك/ االستقالل:
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه تم تأجيل رحلة طائرة من واش���نطن على 

متنها صحفيون من البيت األبيض بسبب غزو حشرات الزيز.
وبحس���ب الصحيفة، اخترقت الحش���رات محركات الطائرة، ما أجبر مس���اعدي 
الرئي���س األمريكي جو بايدن على البحث عن وس���يلة أخرى لنقل المراس���لين. 

ونتيجة لذلك، تم تأجيل مغادرة الطائرة مع الصحفيين.
ويش���ار إل���ى أن الصحفيين، الذين تعطلت رحلتهم بس���بب الزي���ز ، كان من 

المفترض أن يتوجهوا إلى أوروبا لتغطية رحلة بايدن األولى إلى خارج البالد.

احذر.. هذه العادة شائعة 
وهي خطيرة على الدماغ

حشرات تغزو واشنطن 
بيروت/ االستقالل:وتمنع حركة الطيران

مع اشتداد األزمة االقتصادية والمالية في لبنان، 
يبتدع اللبنانيون أفكارا جديدة للتجارة والعمل، 
بهدف الصمود أمام التحدي���ات الهائلة التي 

تواجههم.
ومن بي���ن األف���كار الخالقة ما قام به الش���يف 
حس���ن فران، الذي حّول منزل والديه في مدينة 
النبطي���ة جنوبي لبنان، إلى مطع���م يقدم فيه 
خدمة توصي���ل الطعام إلى المنازل. في محاولة 
منه لمساندة عائلته في ظل غالء المعيشة في 

لبنان.

ويقول الشيف حسن، إنه "بعد األزمة االقتصادية 
المطاعم والمؤسسات والفنادق  وإقفال معظم 
في البلد، أصبحنا بال عم���ل، اضطررنا ولجأنا إلى 

فتح هذا المطعم المتواضع في المنزل".
وأضاف: "بعد أن طرحنا هذه الفكرة في السوق 
تلقينا إقباال كبيرا وتشجيعا، لعمل منزلي بجودة 
المطاعم، بدأت بأصناف محددة من المعكرونة، 
والنودل���ز، وعندما تلقينا إقباال كبيرا من الزبائن، 

قررنا إضافة شاورما اللحمة والدجاج".
وأشار فران إلى أنه يواجه الكثير من الصعوبات 
لناحية أزمة الدوالر. مضيفًا: "البضاعة الموجودة 

في الس���وق غير ثابت س���عرها، كل يوم سعر 
جديد، وهذا األمر يش���كل صعوبات لكي نقدم 
األطباق بنفس الجودة، وف���ي بعض األحيان ال 

نجد نفس البضائع لكي نقدم نفس الجودة".
ويرتف���ع ع���دد العاطلين عن العم���ل في لبنان 
بالتزامن م���ع االنهي���ار االقتص���ادي والمالي، 
وبحس���ب "الدولي���ة للمعلومات" وهي ش���ركة 
إحصاءات غير رس���مية فإن نسبة البطالة تقدر 
بحوالي ال 35%، فيما بلغ عدد الش���ركات التي 
أقفلت من���ذ بداية األزمة 18 ألف منش���أة بين 

مؤسسة صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

لبناني يواجه األزمة االقتصادية بتحويل منزله إلى مطعم

 


