
25212012األحد  2 ذو القعدة  1442 هــ  13 يونيو  2021 م

04

02

غزة/ االستقالل:
قالت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، إن جريمة إعدام 
األس���يرة المحررة ابتسام كعابنة تجسد أبش���ع أنواع ااٍلرهاب 

والعدوان الذي يستهدف العزل من أبناء شعبنا.
وأضافت في بيان صحفي، مس���اء الس���بت، أن ه���ذه الجريمة 
تؤك���د ضرورة التحام كل أبناء ش���عبنا وق���واه، لمواجهة العدو 
الصهيوني ال���ذي ال يرحم صغيرًا وال كبي���رًا وال رجاًل وال امرأة، 

مش���ددة على أن ذلك يحتم على الكل الفلسطيني إبقاء جذوة 
الصراع مشتعلة، واالشتباك مع االحتالل بكل الوسائل وخاصة 
عند حواجز الموت التي تمأل أرجاء الضفة والقدس. وأوضحت أن 
قوات االحتالل الصهيوني ما تزال ترتكب أبش���ع الجرائم بحق 
أبناء ش���عبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، 

متجاهل���ة أدنى حقوق ش���عبنا، الفتة إلى إن 
تلك القوات المدججة بالسالح ال تعطي أدنى 

»الجهاد«: دماء  الشهيدة »كعابنة« 
ستزيد جذوة الصراع اشتعاال
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعدم���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء 
السبت، سيدة فلس���طينية عقب إطالق النار 
صوبها عند حاجز قلنديا العس���كري ش���مال 

مدينة القدس المحتلة.
عس���كرية  ق���وة  إن  عي���ان  ش���هود  وق���ال 
»إس���رائيلية« أطلق���ت الن���ار ص���وب فت���اة 
وأصابتها بجروح حتى استش���هدت. وأشاروا 

إلى أنه���ا تركته���ا تنزف وه���ي ملقاة على 
األرض ومنعت طواقم االس���عاف من الوصول 

له���ا. وبّي���ن الش���هود أن قوات 
االحت���الل أغلقت حاج���ز قلنديا 

مستوطنون يعتدون على مواطنين غرب رام الله
االحتالل يعدم أسيرة محررة على حاجز قلنديا 
شمال القدس ويصيب العشرات في كفر قدوم

قيادي بـ »حماس«: اعتقال قادتنا 
بالضفة دليل على تخبط االحتالل

غزة/ االستقالل:
قال القي���ادي في حرك���ة المقاومة اإلس���المية »حماس« 
إسماعيل رضوان، إن اعتقال دولة االحتالل قيادات الحركة 

القيادي د.عليان يهاتف 
عوائل شهداء جنين

غزة/ االستقالل:
أجرى القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، والمدير العام 
لمؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى والجرحى 

د. الهندي: وفد »الجهاد« عقد اجتماعًا 
»إيجابيًا« مع المخابرات المصرية بالقاهرة

القاهرة/ االستقالل:
قال الدكتور محمد الهندي، رئيس الدائرة السياس���ية لحركة الجهاد 

اإلسالمي، وعضو مكتبها السياسي، إن وفد الحركة برئاسة 
األمي���ن الع���ام األخ المجاهد زي���اد النخالة، عقد الس���بت 

5 أسرى إداريين يخوضون 
معركة األمعاء الخاوية

غزة/ االستقالل:
أعلن رئي���س اتحاد الصناع���ات المعدنية والهندس���ية محمد 
المنس���ي ان 3000 آالف عامل تم تسريحهم من العمل نتيجة 

ثالثة آالف عامل بغزة دون عمل 
نتيجة قصف المنشآت االقتصادية

تحليل: نتنياهو يسعى إلسقاط حكومة »لبيد- بينيت« وخلط األوراق في المنطقة
غزة / محمد أبو هويدي:

أك���د متختصان في الش���أن »اإلس���رائيلي«، 
أن نتنياه���و وأح���زاب اليمي���ن المتط���رف 

وحزب الليكود يس���عون إلى تأليب الش���ارع 
»اإلس���رائيلي« على حكومة الكي���ان الوليدة 
ووض���ع العراقي���ل والملف���ات المتفجرة في 

طريقها، ف���ي أول أيام توليه���ا الحكم، وفي 
األع���الم  مس���يرة  مقدمته���ا 
وأوض���ح  »اإلس���رائيلية«. 

البطش: معطيات اإلقليم تغيرت 
وقد نشهد قتاال إقليميًا

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 

خال���د البط���ش إن ما يقوم به الش���باب الثائ���ر بالقدس 
والضفة الغربية بإس���ناد من المقاومة الباس���لة في غزة 

تقرير يحذر من توجهات حكومة االحتالل الجديدة لتعزيز االستيطان
غزة/ سماح المبحوح:

من جديد يسعى االحتالل »اإلسرائيلي« الستخدام جثامين الشهداء، 
كقوة ردع لمن يفك���ر باإلقدام على تنفيذ عملية فدائية 
ضده، وكذلك للمس���اومة عليه���ا )الجثامين( مع فصائل 

احتجاز جثامين الشهداء.. تعنت 
»إسرائيلي« ودور رسمي »هزيل«

حلظة اإطالق النار �شوب الفتاة ال�شهيدة املحررة ابت�شام كعابنة عند حاجز قلنديا الع�شكري �شمال مدينة القد�س املحتلة

ً

ً

سرايا القدس: أفشلنا مخططات العدو 
في استهداف مجاهدينا باألنفاق

غزة/ االستقالل:
أكد القائد في وحدة النخبة بس����رايا القدس أبو البهاء مساء السبت، أن سرايا 

القدس أفش���لت مخطط���ات العدو في اس���تهداف مجاهدينا 
داخل األنفاق. ووجه أبو البه���اء خالل لقاء تلفزيوني خاص عبر 
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القاهرة/ االستقالل:
قال الدكت���ور محمد الهندي، رئيس 
الدائرة السياس���ية لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي، وعضو مكتبها السياسي، 
إن وفد الحركة برئاس���ة األمين العام 
األخ المجاه���د زي���اد النخال���ة، عقد 
الس���بت اجتماعا مط���واًل مع رئيس 
جه���از المخابرات العام���ة المصرية 
الوزير عب���اس كامل بحض���ور طاقم 

الملف الفلسطيني.
وأكد د. الهندي في تصريح صحفي 

أمس أن اللقاء كان إيجابيًا وصريحًا وجرى خالله استعراض كافة الملفات وفي 
مقدمتها الوحدة الفلسطينية وملف اإلعمار وتطورات الوضع السياسي.

وأوض���ح أن المجتمعين توافقوا على اس���تمرار االتص���االت واللقاءات وتذليل 
العقب���ات التي تعت���رض طريق المصالحة الداخلية، »الت���ي أكدنا على ضرورة 

إنجازها وفق أسس صحيحة وواضحة«.

د. الهندي: وفد »الجهاد« 
عقد اجتماعًا »إيجابيًا« مع 

المخابرات المصرية بالقاهرة

رام الله/ االستقالل:
يواصل خمسة أس���رى فلسطينيين خوض معركة 
األمعاء الخاوية، منذ مدد مختلفة، معظمهم رفضًا 

الستمرار اعتقالهم اإلداري.
وقال نادي األس���ير، في بيان صحفي السبت، حول 
أوضاع األس���رى المضربين إن األسير الغضنفر أبو 
عط���وان )28 عاًما(، من مدين���ة دورا جنوب الخليل، 
مضرب ع���ن الطعام منذ 39 يومًا، رفضًا الس���تمرار 

اعتقاله اإلداري.
وأشار النادي، إلى أن أبو عطوان معتقل في سجون 
االحتالل منذ شهر تشرين األول/ أكتوبر 2020، وهو 
أسير سابق اعتقل عدة مرات، وخاض سابًقا إضراًبا 

عن الطعام رفًضا العتقاله اإلدارّي عام 2019.
وفي س���ياق متصل، يواصل الش���يخ األسير خضر 
عدن���ان اإلضراب عن الطعام لليوم 14 على التوالي، 

رفضًا لالعتقال اإلداري.
وأض���اف النادي، أن إدارة س���جون االحتالل تحتجز 
الش���يخ خضر ف���ي زنازين معتق���ل »الجلمة«، وقد 
أصدرت مخابرات االحتالل قرار اعتقال إداري بحقه، 
وأش���ار إلى أن عدنان أمض���ى 12 عامًا في اعتقاالت 

سابقة، وخاض اإلضراب عن الطعام 4 مرات سابقًا.
كما يخوض األس���ير عمرو الشامي من مخيم جنين، 
اإلضراب عن الطعام لليوم 13 على التوالي، للمطالبة 

بإنه���اء اعتقال���ه اإلداري، وق���ال نادي األس���ير، إن 
االحتالل يحتجز الشامي في زنازين معتقل »مجدو«.

وأض���اف أن االحت���الل حول األس���ير الش���امي إلى 
االعتقال اإلداري عقب انتهاء مدة ُحكمه، وهو أسير 

سابق أمضى سنوات في سجون االحتالل.
في حين، يواصل األس���ير الشيخ جمال الطويل من 
مدينة البيرة، خ���وض معركة األمعاء الخاوية لليوم 
العاشر، الس���تمرار اعتقاله ابنته الصحافية بشرى 

الطويل.
واعتقلت قوات االحتالل الش���يخ الطويل، في بداية 
حزيران الحال���ي، وحولته المخاب���رات إلى االعتقال 
اإلدارّي لمدة 6 ش���هور، وقال نادي األسير إن ابنته 
بش���رى تعرضت لالعتقال عدة مرات وتحتجز حاليًا 
في س���جن »الدام���ون«، وهي معتقلة منذ ش���هر 
تش���رين الثاني/ نوفمبر 2020، بع���د اإلفراج عنها 

بفترة وجيزة.

5 أسرى إداريين يخوضون معركة األمعاء الخاوية

غزة/ االستقالل:
ق���ال القيادي ف���ي حركة المقاومة اإلس���المية 
»حماس« إس���ماعيل رض���وان، إن اعتقال دولة 
االحت���الل قيادات الحركة ف���ي الضفة الغربية، 
»يدلل على حالة التخبط واإلرباك التي يعيشها 

االحتالل بعد هزيمته في غزة«.
وأكد رضوان في تصريحات صحفية السبت، أن 

االعتقاالت لن توقف المقاومة في الضفة.
وش���دد الدكت���ور إس���ماعيل رض���وان »على أن 
االحتالل يعيش في حالة اإلرباك والتخبط، بعد 
فش���له في العدوان على غزة، وانتصار المقاومة 

الفلسطينية«.
وحّم���ل رض���وان، االحتالل المس���ؤولية الكاملة 
عن أي تصعيد في المنطقة؛ جراء اس���تفزازاته 
ألبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة 

الغربية.
وقال القيادي في »حماس«: »إن هذه االعتقاالت 
اإلجرامية من قبل االحتالل لقيادات الحركة في 
الضفة، لن توقف مس���يرة المقاومة ولن تكسر 

شوكة شعبنا الفلسطيني«.
وأضاف: »س���نواصل مسيرة المقاومة، وستبقى 
الضفة الغربية خزاًنا للمقاومة واستمرار العمل 

البطولي ضد االحتالل«.
واعتبر رضوان أن القيادات الموجودة في الضفة 
الغربية تقوم بنفس دور القادة المعتقلين، وأن 
المراقب للوضع لن يش���عر في أي فجوة حصلت 
بعد تنفيذ االعتقاالت؛ »ألن القيادات الميدانية 
اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع االعتقاالت 

والتأقلم معها«.
وكانت قوات االحتالل اعتقل���ت ثالثة قادة من 
»حماس« في مدنية الخليل فجر الس���بت، ومن 
قبل القيادي في رام الله جمال الطويل وغيرهم 

من القادة.

غزة/ االستقالل:
أجرى القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، والمدير 
العام لمؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرحى د. جميل عليان الس���بت، ع���دة اتصاالت 
هاتفية بعوائل ش���هداء جنين الذين استشهدوا 
فجر الخمي���س الماضي، وهم: جمي���ل عموري من 
حركة الجهاد اإلس���المي وذراعها العسكري سرايا 
القدس وهو من مدينة جنين، والشهيدان تيسير 
العيس���ة من قرية صانور بمحافظ���ة جنين وأدهم 
عليوي من قرية زواتا بمحافظة نابلس، وكالهما من 

جهاز االستخبارات التابع للسلطة الفلسطينية.
وكان الش���هداء قد ارتقوا إلى علياء المجد والخلود 
برص���اص مس���تعربين تابعين لجي���ش االحتالل 
الصهيون���ي، التي قاموا باغتيال الش���هيد جميل 
عموري واعتقال رفيق دربه األس���ير الجريح وس���ام 
أبو زيد، بعد اش���تباك بطولي ارتقى خالله الشهداء 

الثالثة األبطال.
وخالل االتص���ال الهاتفي نقل علي���ان تعازي األخ 
األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
القائد المجاه���د زياد النخال���ة، وإخوانه في قيادة 

وك���وادر الحركة، لعوائل الش���هداء باستش���هاد 
أبنائهم.

واعتبر عليان أن ارتقاء الش���هداء يأتي اس���تمرارًا 
لسلس���لة طويلة من تضحيات شعبنا الفلسطيني 
المجاه���د، واستبس���اله ف���ي الدف���اع ع���ن أرضه 

ومقدساته.
وأشار عليان أن الشهداء قضوا في معركة بطولية، 
مقبلين غير مدبرين في مواجهة العدو الصهيوني 
الذي اعتاد الغدر والخيانة للنيل من أبطال المقاومة 
الفلسطينية، في حين ضرب الشهداء األبطال أرقى 
آيات البطول���ة والفداء، في معركة جس���دت أبهى 
صور الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني، 
سائاًل المولى عز وجل أن يتفقدهم بواسع رحمته، 
وأن يس���كنهم فس���يح جنات���ه، وأن يلهم أهلهم 
وذويهم الصبر والس���لوان، وأن يكونوا شفعاء لهم 

عند الله تبارك وتعالى.

نقل تعازي القائد النخالة
القيادي د.عليان يهاتف عوائل شهداء جنين

قيادي بـ »حماس«: اعتقال قادتنا بالضفة دليل على تخبط االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المحامي خالد زبارقة إن الشيخ األسير رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية 
في الداخل المحتل معزول في ظروف قاسية في سجن »ريمون« بصحراء النقب.

وعقب زيارة قام بها المحامي زبارقة لسجن ريمون أوضح أن شيخ األقصى يتابع 
األحداث األخيرة من خالل قنوات »إس���رائيلية« فقط بس���بب حرمانه من باقي 

وسائل اإلعالم.
وأشار إلى أن االحتالل يمارس تضييقًا أكبر على الشيخ رائد في العزل االنفرادي 
ف���ي اآلونة األخيرة، وكما يبدو ف���إن ذلك له عالقة باألج���واء العامة والتصعيد 

»اإلسرائيلي« ضد شعبنا بعد األحداث األخيرة.
ولفت إلى أن الشيخ رائد تقّدم بطلب لنقله إلى سجن في منطقة الشمال، نظرا 
لظروف سجن »ريمون« القاسية والتعسف الممنهج الذي يمارس عليه وخاصة 
ف���ي اآلونة األخيرة باإلضافة الى األجواء الحارة في النهار والباردة في س���اعات 

الليل.
ووفق زبارقة، فقد وصف الشيخ رائد صالح ما يحصل من تغول »إسرائيلي« ضد 

الداخل الفلسطيني بأنه »استبداد مقنع واضطهاد بغطاء قانوني«.
ونب���ه الى أن م���ا حدث مؤخرا قلب كثيرا من الموازي���ن التي كانت موجودة عند 
المؤسسة »االسرائيلية« بكل أذرعها، والتي ظّنت أن الفلسطينيين في الداخل 
المحتل استس���لموا إلرادتها وسياس���اتها، لكن األحداث األخيرة أثبتت أن كل 

ذلك باء بالفشل.
ووّجه الشيخ رائد صالح تحية الصمود والثبات إلى الشيخ كمال خطيب، رئيس 
لجنة الحريات المنبثقة عن لجن���ة المتابعة، المعتقل في العزل االنفرادي في 

سجن مجدو.
وفرض���ت محكمة االحتالل يوم 10 ش���باط/ فبراير 2020 الس���جن الفعلي على 
الش���يخ صالح 28 ش���هرا في »مَلّف الثوابت« مع تخفيض 11 ش���هرا قضاها 

باالعتقال الفعلي في الِمَلّف المذكور.
وقضى الش���يخ صالح، أحكاًما مختلفة في س���جون االحتالل، كانت األولى عام 
1981، والثاني���ة عام 2003، والثالثة عام 2010، فيم���ا اعُتِقل بعدها بعام في 
بريطاني���ا، ثّم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ُمالحق ضمن ما 

ُيعرف بملف الثوابت. 

الشيخ صالح: التغول 
»اإلسرائيلي« في الداخل المحتل 
استبداد واضطهاد بغطاء قانوني
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واتفقت ش����رطة االحت����ال يوم الجمع����ة، مع منظمي 
مسيرة المستوطنين االستفزازية في القدس المحتلة 
التي يطلق عليها تس����مية »مس����يرة األع����ام«، والتي 

ستجري يوم الثاثاء المقبل.
وحسب االتفاق، فإن المسيرة االستفزازية ستنطلق من 
شارع »هِنفيئيم« باتجاه شارع السلطان سليمان وصوال 
إلى س����احة باب العامود، حيث س����يقوم المستوطنون 
بحلقات رقص، ثم تتجه المسيرة إلى »ميدان تساَهل« 

عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق.
وقرر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر )الكابينيت(، 
يوم الثاث����اء الماضي، تأجيل المس����يرة من الخميس 
الماضي، إلى الثاثاء المقبل، وأن تجري بموجب مخطط 
يتوافق عليه المس����توطنون مع قيادة الش����رطة. وكان 
المفتش العام للش����رطة اإلسرائيلية، يعقوب شبتاي، 

قد قرر قبل ذلك إلغاء المسيرة نهائيا.
وس����بق ذلك، تهديدات للمقاومة الفلسطينية محّذرة 

من أي عدوان يمس األقصى أو المدينة المقدسة.
وبينت المقاومة أنها تتابع عن كثب مجريات األحداث 
في القدس ومس����جدها المبارك، مش����يرة إلى أن مرور 
المس����توطنين ب�«مسيرة األعام«، عبر باب العمود، أحد 
أبواب المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة »عمل 

عدواني«.
من ناحيتها، حذرت مصادر مصرية من اش����تعال حرب 
اقليمي����ة بين »إس����رائيل« و3 جبه����ات أخرى في حال 
استمر تصعيد المستوطنين اإلسرائيليين المتطرف 

واالستفزازي في مدينة القدس المحتلة.
ووفًقا لصحيفة »العرب����ي الجديد« فإن مصادر مصرية 
وجهت رس����الة عاجل����ة إلى واش����نطن تطال����ب فيها 
بالضغط بش����كل كبي����ر على رئي����س حكومة االحتال 
بنيامين نتنياهو لمنعه من محاولة تفجير االوضاع في 

األراضي الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة مصر تشعر بالقلق نتيجة 
الجهود التي بذلت خال الفترة الماضية تحت إشرافها 
على الوس����اطة بين »إسرائيل« والفصائل الفلسطينية 
لتثبيت وق����ف إطاق النار، ومحاولة التوصل إلى هدنة 
طويلة المدى، وس����ط خش����ية من أن تحركات نتنياهو 
وحلفائه قد تنسف الجهد المصري الذي تحقق بوقف 

إط����اق النار أخيًرا، خصوًصا ف����ي ظل انخراط مصر في 
ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة »اإلس����رائيلية« الجديدة 
برئاس����ة بينت_لبيد اليمين الدس����تورية اليوم األحد، 
بعد اتفاق أحزاب كتل����ة التغيير على توزيع المناصب 

النهائية لوزراء األحزاب المشاركة فيها.
وتم التوقيع يوم الجمعة، عل����ى االتفاقيات النهائية 
بين أحزاب الكتلة، وخاصًة بين حزب يش عتيد بزعامة 

يائير لبيد، وحزب يمينا بزعامة نفتالي بينيت.

خلط الأوراق
وقال المحلل والمختص في الشأن »اإلسرائيلي« باسم 
أبو عطايا: »إن رئيس الحكومة اإلس����رائيلية المنتهية 
واليته بنيامين نتنياهو ب����ات ليس مقتنًعا أنه أصبح 
خارج الحكومة وصار جزءًا م����ن المعارضة، وبالتالي هو 
يح����اول أن يضغط بكل قوة من أجل أن ُيفش����ل هذه 

الحكومة وهذا أواًل.

وثانًيا هناك توجيهات وتحريضات تصدر من نتنياهو 
م����ن أجل أن تس����تمر هذه المس����يرة )مس����يرة األعام 
اإلس����رائيلية( من أجل إحراج ه����ذه الحكومة الجديدة 
واس����تغال كل دقيقة في لحظات����ه األخيرة من حكمه 
لوض����ع العراقيل والملف����ات الش����ائكة أمامها من أجل 
ضمان فشلها«. وفق أبو عطايا في حديثه ل�«االستقال«.

وأكد، أن نتنياهو يريد تأليب الشارع الصهيوني على 
حكومته الجديدة؛ إلسقاطها، الفتًا إلى أن نتنياهو في 
غير مّرة عندما س����ئل عن ه����ذه الحكومة والتهم التي 
تاحق����ه وأيامه األخي����رة في الحكم قال »إن الش����ارع 
اإلس����رائيلي لم يق����ل كلمته بعد«. في إش����ارة إلى ما 
ق����د تحمل����ه األيام المقبل����ة من تحركات في الش����ارع 

»اإلسرائيلي« ضد حكومة »لبيد- بينيت«.
وتابع المختص في الش����أن اإلس����رائيلي، أن األحزاب 
اليمينية »اإلس����رائيلية« وخصوًصا األحزاب الحريدية 
تري����د أن تثب����ت أن القدس خارج الصراع وأن مس����ألة 

تهدي����دات المقاومة هي اختب����ارات للحكومة وجيش 
االحت����ال لكيفية التعامل م����ع مدينة القدس في ظل 
وجود توصيات أمنية بعدم إجرائها خش����ية التدهور 

األمني وعودة التصعيد مع المقاومة من جديد.
وبين أبو عطايا، أن األمور في نهاية األمر لن تكون كما 
كانت في الس����ابق وحتى وإن انطلقت هذه المس����يرة 
والتي وافقت على تسيرها الشرطة اإلسرائيلية وصواًل 

إلى حائط البراق.

ت�سفية ح�سابات داخلية
بدوره، يرى المتابع للش����أن »اإلسرائيلي« مؤمن مقداد، 
أن إصرار االحتال »اإلس����رائيلي« وخاصة نتنياهو على 
تسيير مس����يرة األعام هو لدوافع سياسية وهذا األمر 
واضح جدًا والساس����ة اإلسرائيليون يعلمون جيدًا هذا 
األمر وقرار الكابينت بتأجيل المسيرة األسبوع الماضي 
إلى ي����وم الثاثاء الق����ادم هو دافع من ط����رف اليمين 
الذي فش����ل بكل محاوالته واألحزاب الدينية في عرقلة 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وأض����اف مق����داد ل� »االس����تقال«، أن توج����ه نتنياهو 
الحالي هو وضع العراقي����ل واأللغام وخلط األوراق أمام 
الحكومة الجديدة برئاس����ة بينت والبيد وبنظر اليمين 
»اإلس����رائيلي« أن هذه الحكوم����ة الجديدة هي حكومة 
هّش����ة، لكن الكل أجمع على تغيير وإزالة نتنياهو من 
طريقهم، ولكن نتنياهو يحاول تسريع إعدام الحكومة 

الجديدة وإحدى هذه األلغام هي »مسيرة األعام«.
وأكد المتابع للشأن اإلسرائيلي، أن مسيرة األعام باتت 
أمرًا واقًعا في نظر اليمي����ن، وبالتالي فإن اإلصرار على 
تس����ييرها في إطار الوضع المعقد والوضع السياس����ي 
القائم، إلى جانب تهديدات المقاومة بغزة، يشير إلى 
الدافع الحقيقي وراءها )المس����يرة( ه����و صراع داخلي 

»إسرائيلي« بحت وتصفية حسابات داخلية.
ولفت مقداد، إل����ى أن نتنياهو يريد أن يخلق للحكومة 
الولي����دة توت����رات داخلي����ة ويعريها أم����ام المجتمع 
»اإلس����رائيلي« في سبيل إس����قاطها وإنهائها قبل أن 
تبدأ العمل بعيدًا عن أي حس����ابات أمنية قد تؤدي إلى 

اشتعال المنطقة كلها.

بدوافع صراعات داخلية
تحليل: نتنياهو يسعى إلسقاط حكومة »لبيد- بينيت« وخلط األوراق في المنطقة

غزة / حممد اأبو هويدي:
اأن  »الإ�سرائيل��ي«،  ال�س��اأن  يف  متخت�س��ان  اأك��د 
نتنياهو واأحزاب اليمني املتطرف وحزب الليكود 
ي�سع��ون اإىل تاألي��ب ال�س��ارع »الإ�سرائيل��ي« على 
حكومة الكيان الوليدة وو�سع العراقيل وامللفات 

املتفجرة يف طريقها، يف اأول اأيام توليها احلكم، 
ويف مقدمتها م�سرية الأعالم »الإ�سرائيلية«.

واأو�س��ح املخت�سان يف حديثيهما ل� »ال�ستقالل«، 
الداخلي��ة  نتنياه��و يري��د توت��ري اجلبه��ة  اأن 
واإث��ارة ال�س��ارع �س��د احلكوم��ة اجلدي��دة غ��ري 

مك��رث بتفج��ر الأو�س��اع الأمني��ة، وتهديدات 
املقاومة بغزة ب�سبب ال�ستمرار بت�سيري امل�سرية 
ال�ستفزازي��ة م��ن قبل امل�ستوطن��ني املتطرفني، 
حت��ى واإن كل��ف الأم��ر ا�ستع��ال املنطق��ة كله��ا 

و�سوًل اإىل حرب اإقليمية.

غزة/ االستقال:
قال عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد 
اإلس����امي في فلس����طين خالد البطش إن ما 
يقوم ب����ه الش����باب الثائر بالق����دس والضفة 
الغربية بإس����ناد م����ن المقاومة الباس����لة في 
غزة س����يعيد تموضع القضية الفلس����طينية 
كقضية تحرير واستعادة حقوق في مواجهة 
احتال صهيوني يغتصب الحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني.
وأوض����ح البطش ف����ي تصريح صحف����ي عّزى 
خاله أهالي مدينة نابلس وشبابها الثائر وآل 

حمايل باستشهاد ابنهم الفتى محمد سعيد 
حمايل، أن الوحدة والتاحم الوطني أس����اس 
االنتصار، وأن نموذج جنين هو تجس����يد لهذا 

الخيار.
وأضاف أن »محاوالت فرض الهوية اليهودية 
اإلس����امية  ومقدس����اتها  الق����دس  عل����ى 
والمس����يحية هي محاوالت فاشلة يائسة من 
اليمي����ن المتط����رف الذي بات يس����يطر على 

القرار«.
المش����روع  أن  »يش����عر  البط����ش  وأردف 
الصهيون����ي برمته في خط����ر حقيقي«، مبينا 

أن معطي����ات اإلقليم قد تغيرت بما يس����مح 
بعودة وحدة القوى المقاتلة في األمة العربية 
لمقاتل����ة االحتال في أي ع����دوان مقبل على 

القدس بشكل خاص.
ودع����ا البط����ش الش����باب الثائر ف����ي القدس 
والضفة الباس����لة والصامدين ف����ي كل مكان 
للنفير كل في خندقه لحماية األقصى من أي 
محاولة للم����س به يوم الثاثاء القادم، مضيفا 
بالق����ول: »القدس مس����رى الرس����ول، وال خيار 
أمامنا س����وى حمايتها وإفش����ال كل محاولة 

للنيل منها«.

دعا للنفير لحماية األقصى ومنع المساس به
البطش: معطيات اإلقليم تغيرت وقد نشهد قتاال إقليميًا
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

1. تعل���ن وزارة الصح���ة – دائ���رة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
من أصحاب االختصاص المس���جلين رس���ميًا مراجع���ة وزارة الصحة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موع���د لقبول الع���روض بالظ���رف المختوم ي���وم األربع���اء الموافق 
2021/06/16 الس���اعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان 

والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. زيارة الموقع من قبل الش���ركات في مستش���فى الوالدة بمجمع الشفاء 
الطبي يوم االثنين الموافق 2021/06/14 من الس���اعة 10 حتى 11 صباحًا 

بالتواصل مع المهندس زياد ابو حميدان جوال رقم 0599282904.
4. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بنك البري���د أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

6. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
7. إرفاق الخل���وات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
8. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.

اسم العطاءم

صيانة وترميم وتعقيم م. الوالدة 
بمجمع الشفاء الطبي

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

 11:00
صباحًا 2021/38 1

دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة  خز�عة

برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضافي
 مشاريع كثيفه العماله لتحسين الخدمات االساسية في بلديات قطاع غزة

اسم المشروع : ترحيل النفايات الصلبة من محطة الترحيل في خزاعة
إلى مكب النفايات في الفخاري

1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية على 
KFW- -منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد  من  المانحين )البنك الدولي

AFD ( س���يتم تنفيذها  من خالل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في 
إط���ار برنامج تطوي���ر البلديات المرحل���ة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مش���اريع 
خاصة بمراف���ق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف هذا المش���روع الى 
دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 
19 وذلك من خالل تنفيذ مش���اريع كثيفة العمالة لتحس���ين الخدمات األساسية 
للبلدي���ات والتي تخدم أكبر عدد من الس���كان، وفي إطار مش���روع تطوير البلديات 

المرحلة الثالثة الدورة الثانية .
2( وقد حصلت بلدية خزاعة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
البلديات )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع ترحيل النفايات الصلبة من 

محطة الترحيل في خزاعة الى المكب الرئيسي في الفخاري.
3( تنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات قانونية 
مباشرة من صندوق تطوير وإقراض البلديات لحساب المورد بموجب العقد رقم 

)MDPIIIW6- 1523124- 06( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة .
4( الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
خزاعة الدائرة الفنية الس���يد/ م. إسماعيل الشواف هاتف: 08-2084077  
فاكس: 2085005-08 وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشرة ظهرًا من تاريخ 2021/06/13 وحتى تاريخ 2021/06/27
5( ع���روض األس���عار يجب أن تق���دم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/06/27 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
6( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

7( العنوان المش���ار إليه أعاله هو: غزة – خانيونس – خزاعة – شارع البلدية 
– مقر البلدية – الطابق االول – الدائرة الفنية.

 بتمويل من:

  دولــــة فل�سطــــني 
وزارة احلكـــــم املحـــلـي

بــلــديــــة وادي ال�سـلــقــا

       State of Palestine
 Ministry Of Local
Government
Wadi El Salqa Municipality

�إعالن خارجي رقم 2021/04 
لوظيفة مهند�ض �ضبكات و�أنظمة حا�ضوب بنظام �لعقد

 تعلن بلدية وادي الس���لقا عن حاجتها لش���غل وظيفة مهندس شبكات 
وانظمة حاس���وب بنظام العقد على أن تتوفر لدية/ها الشروط الوظيفية 

التالية :-
الشروط الوظيفية:

- أن يكون المتقدم حاصاًل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات 
التالية وهي ) هندسة شبكات، هندسة انظمة حاسوب (

- أن يكون حاصال على عضوية نقابة المهندسين .
- االلتزام بتنفيذ اس���تراتيجيات البلدية وتنفيذ سياس���اتها وتأدية ما 

يسند اليه من أعمال.
- أن يكون من سكان منطقة وادي السلقا فقط .

- خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في المجال المطلوب.
- اجادة كتابة  التقارير.

- الدقة في العمل وإنجازه بسرعة وكفاءة عالية  .
- القدرة على حل المشاكل الفنية التي تطرأ أثناء تأدية العمل .

- القدرة على التطوير واالبداع في العمل.
- إجادة اللغة اإلنجليزية .

- معرفة جيدة في قواعد السالمة المهنية .
- قدرة على االتصال الفعال والعمل بروح الفريق.

- القدرة على تحمل ضغوط العمل.
المهام الوظيفية 

• تشخيص اعطال اجهزة الحاسوب وبرمجياتها وملحقاتها وصيانتها  .
• المش���اركة في تركيب ش���بكة الحاس���وب واالنترنت الخاصة بالعمل 

وصيانتها.
• متابعة ادارية وفنية دورية ألجهزة الحاسوب ، واعداد التقارير الفنية .
• إعداد ملف لكل جهاز حاسوب تدون فيه كافة المعلومات الخاصة به.

• تقديم خدمات الدعم الفني للموظفين .
• متابعة صيانة االجهزة مع الجهات الخارجية .

• تثبيت وترقية البرامج والتطبيقات الخاصة بأجهزة الحاسوب .   
• حماية األجهزة من الفيروسات بتثبيت برامج خاصة لذلك وتحديثها .

• المحافظة على االدوات والمعدات المستخدمة في االعمال المطلوبة من الضياع والتلف.
• القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال االختصاص

يبدأ التس���جيل للوظيفة أعاله يوم االحد الموافق :2021/06/13 وينتهي 
يوم الخميس الموافق :  2021/06/17

• سيتم اإلعالن عن الطلبات المستوفاة للشروط إلحضارها للبلدية في وقت الحق.
• سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .

• سيتم اإلعالن عن موعد المقابالت في وقت الحق .
• للتس���جيل للوظيفة أعاله من خالل تقديم طلب في البلدية لدى قسم 
الش���ؤون المالية واإلدارية خالل س���اعات الدوام الرسمي وذلك في موعد 

أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق : 2021/06/17

رئي�س بلدية وادي ال�سلقا 
اأ . عالء اأب� مغ�سيب   

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتدى مستوطن السبت، على طفلين في منطقة جورة العناب قرب باب الخليل 

بالقدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن المستوطن اعتدى على الطفلين برشهما بغاز الفلفل، 
أثناء تواجدهما في السيارة مع والدهما، قبل أن يلوذ بالفرار، مشيرة الى أنه تم 

نقلهما للمستشفى. 
وكانت قوات االحتالل اعتدت مساء الجمعة، على شاب عند حاجز مخيم شعفاط 

شمال القدس.

مستوطن يعتدي على طفلين 
قرب باب الخليل بالقدس

سلفيت/ االستقالل:
اس���تولت قوات االحتالل اإلسرائيلي ظهر الس���بت، على جرافة في مدينة سلفيت 
شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل استولت على 

الجرافة أثناء عملها قرب الملعب البلدي الجديد بمنطقة المراحات شمال المدينة.
وأشارت إلى أنها منعت المواطنين من العمل بأراضيهم في المنطقة.

االحتالل يستولي على 
جرافة في سلفيت

رام الله/ االستقالل:
حذر تقرير ص����ادر عن المكت����ب الوطني للدفاع 
ع����ن األرض ومقاومة االس����تيطان ف����ي منظمة 
التحرير الفلس����طينية الس����بت، م����ن توجهات 
حكوم����ة االحتالل الجديدة المق����رر أن تؤدي غدا 
تصري����ح الوالء، لتعزيز االس����تيطان في األراضي 

الفلسطينية.
وقال التقرير، إن تعزيز االستيطان خاصة في الجزء 
الشرقي من مدينة القدس يمثل قاسما مشتركا 

بين أحزاب الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.
ونبه البيان إلى مخاط����ر تركيز الحكومة الجديدة 
في »إس����رائيل« إلحكام الس����يطرة على المناطق 

المصنفة )ج( في الضفة الغربية.
وأش����ار إلى أن االتفاقات التي تمت بلورتها بين 
أحزاب الوس����ط واليمين ف����ي الحكومة الجديدة 
مث����ل أح����زاب )يش عتي����د( و )يمين����ا( و )تيكفا 
حداشا( نصت بوضوح على تشكيل هيئة مراقبة 

لالحتفاظ بمناطق )ج( في الضفة الغربية.
واعتب����ر البي����ان أن توجهات الحكوم����ة الجديدة 
في إس����رائيل “يعني أنها س����وف تس����تمر في 

نفس سياسة السطو على أراضي الفلسطينيين 
وزرعها بالمستوطنات كما كانت تفعل حكومات 

إسرائيل السابقة”.

وبحس����ب البيان تنص وثيقة الخطوط العريضة 
للحكومة الجديدة على أن الحكومة سوف تعمل 
من أجل نمو وازدهار القدس “عاصمة إسرائيل” 

مع االس����تمرار في تعزيز وتوس����يع البناء فيها، 
وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية.

وذك����رت اإلذاعة »اإلس����رائيلية« العام����ة أنه من 
المق����رر أن ت����ؤدي غ����دا الحكومة اإلس����رائيلية 
الجديدة تصريح الوالء لتصبح الحكومة السادسة 

والثالثين في البالد.
ووقعت الحكومة الجدي����دة التي تضم أحزابا من 
أقصى اليمين واليسار أمس الجمعة، آخر اتفاقات 
االئتالف بحيث تشمل قيودا على فترات الوالية.

وم����ن بين االتفاقات الت����ي حددتها األحزاب في 
الحكومة الجديدة وضع خط����ة تطوير للنقل في 
الضفة الغربية التي تحتلها إس����رائيل، وضمان 
مصالح إس����رائيل في مناطق في الضفة الغربية 

تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة.
ويع����د مل����ف االس����تيطان أب����رز أوج����ه الصراع 
الفلسطيني – اإلسرائيلي وأحد األسباب الرئيسية 
لتوقف آخر مفاوضات للسالم بين الجانبين قبل 
منتص����ف العام 2014، ويقطن ما يزيد على 600 
ألف مستوطن »إس����رائيلي« في الضفة الغربية 

وشرقي القدس المحتلة.

تقرير يحذر من توجهات حكومة االحتالل الجديدة لتعزيز االستيطان
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  س���مير عبد الفتاح يحيي عس���اف 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )804518900( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

      دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة جباليا ال�سرعية 

 املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور
 �ضادرة عن حمكمة جباليا ال�ضرعية

إل���ى المدعى علي���ه / عز الدين محمد اياد عبد الفتاح عبد النبي من سمس���م 
وس���كان جباليا س���ابقا ومجهول محل االقامة خارج البالد , يقتضى حضورك 
الى هذه المحكمة يوم االحد الواقع في 2021/7/18م الساعة التاسعة صباحا 
للنظر في القضية اساس 2021/522 وموضوعها نفقة زوجة والقضية اساس 
2021/523 وموضوعها نفقة ولد والمقامتان عليك من قبل زوجتك المدعية / 
ايناس عامر حس���ين فرج الله المشهورة عبد النبي من سمسم وسكان جباليا 
وكيلتها المحامية ايمان فطيمة وان لم تحضر في الوقت المعين او ترس���ل 
وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مش���روعة يجر بحقك المقتضى الش���رعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول . وحرر في 2021/6/10م 

قا�سي جباليا ال�سرعي
حممود �سالح فروخ

دولة فل�سطني
حمكمة بداية دير البلح

يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/96
يف الطلب احلقوقي رقم 2021/289

المستدعي : حسن أحمد حسن أبو طواحينة   من سكان دير البلح – شارع 
صالح خلف – بالقرب من دوار صبري .

 هوية رقم : 413280785 
وكيله المحامي / فهد أبو مغصيب .

المستدعى ضدها : سمر حسني أحمد أبو طواحينه – مقيمة خارج البالد 
–  دير البلح – الشارع التجاري – بالقرب من المحكمة الشرعية – مجهولة 

محل االقامة االن .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2021/96
في الطلب الحقوقي رقم 2021/289

ال���ى المدعى عليها المذكورة أع���اله بما أن المدعى ق���د تقدم بالقضية 
الحقوقية رقم 2021/96 لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة كما يقتضى عليك 
أن تودع���ي قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما 
م���ن تاريخ تبلغك هذه المذك���رة علما أنه قد تحدد جلس���ة يوم األربعاء 

2021/7/7 للنظر في القضية.
وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعى أن يسير في 

القضية حسب األصول . تحريرا في : 2021/6/10 .

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 
حممد عاطف غزال

وطالب مواطنون أمس الس����بت س����لطات االحتالل 
»اإلسرائيلي« بتسليم جثمان الشهيد العموري.

وانطلقت المس����يرة من مخيم جنين باتجاه وس����ط 
المدين����ة حيث جابت الش����وارع وه����ي تحمل صور 
الش����هداء والعبارات التي تطالب بتس����ليم جثمان 

الشهيد.
وهتف المواطن����ون للمقاوم����ة والتصدي لالحتالل 
والوح����دة الوطنية، وأكدوا على ض����رورة أاّل تتوقف 
المطالب����ات بالضغ����ط على االحتالل حتى تس����ليم 

الجثمان.

دور هزيل
أس����تاذ العلوم السياس����ية بجامعة النجاح الوطنية 
عثمان عثمان، رأى أن دور الس����لطة الفلس����طينية 
هزيل أمام سياس����ة احتجاز الجثامين التي تتبعها 
»إس����رائيل«، مشددا على أن السلطة فاقدة للسلطة، 
في ظل عدم امتالكها خيار سوى المفاوضات فقط 

دون غيره.
وأوضح عثمان في حديث ل�«االستقالل« أن السلطة 
ال تس����تطيع تحري����ر جثامين الش����هداء المحتجزة 
لدى االحتالل االس����رائيلي  أو حتى تحرير أسرى من 
السجون، فأوراقها التفاوضية دائما ضعيفة مقابل 
أوراق المقاوم����ة بغزة القوي����ة، فاألخيرة قد تحتجز 

جثامين وجنود .
وبين أن »إس����رائيل« ال تفهم سوى لغة االبتزاز، أي 
تقديم مصلحة مقابل مصلحة أخرى ، والس����لطة ال 
تمتلك ذلك األسلوب وتتمس����ك بلغة المفاوضات 

التي ال تحصل خاللها على شيء .

وأش����ار إلى أن خي����ار تبادل جن����ود مختطفين لدى 
المقاوم����ة مقابل جثامين ش����هداء وأس����رى، أثبت 
نجاح����ه منذ الع����ام 85، فذلك الخيار هوالوس����يلة 
الوحيدة التي تتمس����ك بها المقاومة دون السلطة، 
وتعي »إس����رائيل« خطورت����ه بتأجيج ال����رأي العام 
الصهيوني لديها؛ لتحقيق المقاومة مكاسب منه .  
ولف����ت إل����ى أن »إس����رائيل« تتحفظ عل����ى بعض 
الجثامين وقيادات األس����رى لرفع رصيد مكاس����بها 
لدى المقاوم����ة، بالمقابل تحاول األخيرة خطف عدد 
أكبر من الجنود، بالتفاوض على كافة األس����ماء دون 

تمييز.  
سياسة قديمة جديدة

ب����دوره، أكد المحلل بالش����أن »اإلس����رائيلي« عليان 
الهندي أن احتجاز االحتالل »اإلسرائيلي« لجثامين 
الشهداء الفلسطينيين سواء بالثالجات أو بالمقابر 
سياس����ة قديم����ة ممنهجة، يس����عى م����ن خاللها 

لتحقيق عدة أهداف.  
وق����ال الهن����دي ل�«االس����تقالل«: »إن االحتالل يتبع 
سياس����ة احتجاز جثامين الشهداء من قبل عام 67، 
كذلك يتخذ إجراءات مش����ددة  حال اإلفراج عنهم، 

لتكون سياس����ة ردع  وعقاب ألهالي الشهداء ومن 
يفكر بالمضي على نهجهم«. 

وأض����اف أن: »االحت����الل يحاول بإصرار المس����اومة  
وعقد مفاوضات م����ع فصائل المقاومة الس����تبدال 
جثامي����ن الش����هداء بجثامي����ن أو معتقلين لديها، 
إضافة الستخدام الجثامين حقل تجارب ألدويته أو 

حتى سرقة أعضائهم«.
وش����دد على أن االحت����الل يحاول احتج����از جثامين 
الناشطين خاصة بفصائل المقاومة ، ليشكلوا ورقة 
ضغط على المقاومة كي ترض����خ لمطالبه , ويحقق 
من خاللهم األهداف التي يسعى لها، مستبعدا أن 
ينجح االحتالل في تحقيق مطالبه، كما فش����ل على 

مدار سنوات طويلة في تحقيقها.

300 جثمان!
من جهته، يقول رئيس هيئة شؤون األسرى قدري 
أبو بكر إّن أعداد جثامين الش����هداء المحتجزة لدى 
س����لطات االحتالل بلغت نحو 300 جثمان، سواء في 
الثالجات أو في مقابر األرقام، مش����يًرا إلى أّن قسًما 

من هذه الجثامين محتجٌز من عشرات السنين.
ويّبين أبو بكر أّن االحتالل يعاقب أهالي الش����هداء 
باحتجاز جثامين أبنائهم، ويّدعي احتجاز الجثامين 

لمبادلتها في صفقات تبادل األسرى.
وحول دور الحكومة ف����ي هذا الملف، يوضح أبو بكر 
أّن قضية احتجاز الجثامين من الملفات التي يمكن 
أن تط����رح في محكمة الجاناي����ات الدولية، الفًتا إلى 
أّن وزارتي العدل والخارجي����ة تهتمان بالعمل على 

هذا الجانب.

آخرهم جثمان المقاتل في السرايا »العموري«
احتجاز جثامين الشهداء.. تعنت »إسرائيلي« ودور رسمي »هزيل«

غزة/ �سماح املبحوح:
»الإ�سرائيل��ي«  الحت��الل  ي�سع��ى  جدي��د  م��ن 
ل�ستخدام جثامني ال�سهداء، كقوة ردع ملن يفكر 
بالإق��دام عل��ى تنفي��ذ عملي��ة فدائي��ة �سده، 
وكذلك للم�ساومة عليها )اجلثامني( مع ف�سائل 

املقاومة يف عملية تبادل اأ�سرى جديدة. 
عل��ى   1967 ع��ام  من��ذ  »اإ�سرائي��ل«  وداأب��ت 

ال�سه��داء  جثام��ني  احتج��از  �سيا�س��ة  اتب��اع 
الفل�سطيني��ني والعرب وفق ما بات يعرف با�سم 
»�سه��داء الأرق��ام«، كان اآخرهم  جثمان املقاتل 
يف �سراي��ا القد���س اجلن��اح الع�سك��ري حلرك��ة 
ال��ذي  العم��وري،  جمي��ل  الإ�سالم��ي  اجله��اد 
ارتق��ى �سهي��دًا بع��د اغتيال��ه خ��الل ا�ستب��اك 
م�سل��ح مع وحدة »اإ�سرائيلي��ة« خا�سة، يف �سارع 

النا�س��رة بجن��ني فجر اخلمي���س املا�سي، قرب 
احلواج��ز الع�سكري��ة القريبة م��ن موقع جهاز 
ال�ستخب��ارات الع�سكري��ة الفل�سطين��ي داخ��ل 
مدين��ة جن��ني، اأدى اأي�س��ًا اإىل ا�ست�سه��اد اثنني 
من عنا�سر جه��از ال�ستخب��ارات الفل�سطينية، 
واإ�ساب��ة مقات��ل يف �سرايا القد���س وعن�سر من 

اجلهاز.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت عن تسجيل حالتي وفاة و183 إصابة 

جديدة بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وذكرت الصحة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلس���طين خالل 
ال�24 س���اعة األخيرة أنه تم تس���جيل حالة وفاة في مدينة نابلس، وحالة وفاة 

في قطاع غزة نتيجة اإلصابة بالفيروس.
وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: »نابلس 4، بيت 

لحم 1، رام الله والبيرة 4، جنين 1، قطاع غزة 173«.
ولفت���ت الصحة إلى وج���ود 14 مريضًا في غرف العناي���ة المكثفة، بينهم 2 
مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا 

في المستشفيات في الضفة الغربية 24 مريضًا.
وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في 
فلسطين بلغت %97.6، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النشطة %1.3، ونسبة 

الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: »بيت لحم 
4، رام الل���ه والبيرة 2، جنين 12، طولكرم 4، س���لفيت 2، الخليل 5، قطاع غزة 

.»320
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المض���ادة لفيروس كورونا، 
فقد بل���غ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقط���اع غزة 408,606 بينهم 

249,091 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

»كورونا«: حالتا وفاة و183 
إصابة جديدة بالضفة وغزة
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   �إعــــالن
   بلدية خز�عة

تعلن بلدية خزاعة عن بيع ش���احنة كاسحة مجاٍر مملوكه لها عن طريق 
ممارس���ة بالظرف المختوم وذلك وفقا لكراس���ة الش���روط والمواصفات 
الموضحة ف���ي الئحة العطاء التي يمكن الحص���ول عليها خالل الدوام 

الرسمي للبلدية وهذه الشاحنة عبارة عن :
ب - شاحنة كاسحة مجاٍر من نوع نيسان موديل 1999 أخضر زيتي

فعلى من يرغب بالشراء عليه التوجه الى البلدية لمعاينة الشاحنة قبل 
الدخول للمنافس���ة وذلك ابتداء من يوم االحد 2021/06/13 ولغاية يوم 

االحد الموافق 2021/06/20م . 
- يرف���ق كل متنافس تأمينا ابتدائيا نقدا بقيمة 5000 ش���يكل داخل 

الظرف المختوم . 
- سيتم فتح المظاريف يوم االحد الموافق 2021/06/20م بمكتب رئيس 

البلدية الساعة الثانية عشرة.
-  رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

-  للبلدية الحق في دراسة العطاءات المقدمة ودراسة جدواها وعرضها 
على المجلس البلدي من أجل المصادقة عليها من عدمها.

رئي�س البلدية 
اأ -�شحدة اأبو روك 

   �إعــــالن
   بلدية خز�عة

تعل���ن بلدية خزاعة عن بيع مضخة ش���فط مياه 6 انش مملوكه لها عن 
طريق ممارسة بالظرف المختوم وذلك وفقا لكراسة الشروط والمواصفات 
الموضحة ف���ي الئحة العطاء التي يمكن الحص���ول عليها خالل الدوام 

الرسمي للبلدية وهذه الشاحنة عبارة عن :
أ - مضخة شفط مياه قطر 6 انش موديل 2014/8

فعلى من يرغب بالشراء عليه التوجه الى البلدية لمعاينة المضخة قبل 
الدخول للمنافس���ة وذلك ابتداء من يوم االحد 2021/06/13 ولغاية يوم 

االحد الموافق 2021/06/20م . 
- يرف���ق كل متنافس تأمينا ابتدائيا نقدا بقيمة 5000 ش���يكل داخل 

الظرف المختوم . 
- سيتم فتح المظاريف يوم االحد الموافق 2021/06/20م بمكتب رئيس 

البلدية الساعة الثانية عشرة.
-  رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

-  للبلدية الحق في دراسة العطاءات المقدمة ودراسة جدواها وعرضها 
على المجلس البلدي من أجل المصادقة عليها من عدمها.

رئي�س البلدية 
اأ -�شحدة اأبو روك 

      دولة فل�شطني
    ال�شلطة الق�شائية

املجل�س االعلى للق�شاء 
حمكمة جباليا ال�شرعية

�إعالن ور�ثة �شادر عن حمكمة جباليا �ل�شرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار جباليا مؤرخة في 
2021/6/9م تتضمن ان المتوفاة عزيزة محمد عيد البرش عزام من جباليا 
قد توفيت الى  رحمه الله تعالى بتاريخ 1964م وانحصر ارثها الش���رعي 
واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها زكي بن 
عيسى ابراهيم عزام وهم يوسف وديب وذيبة فقطة وال وارث لها سوى 
م���ن ذكر وليس له���ا وصية واجبة او اختياري���ة وال اوالد كبار توفوا حال 
حياته���ا وتركوا ورثة من له حق االعت���راض على هذه المضبطة مراجعة 

محكمة جباليا الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر . 
حرر في : 2021/6/9م

 قا�شي حمكمة جباليا ال�شرعي

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت قناة عبرية رس���مية، إن »إس���رائيل« تش���عر 
بقل���ق إزاء تقارير تفيد بأن روس���يا »س���تزود إيران 
بقمر صناعي حدي���ث«، يتم اس���تخدامه ألغراض 

االستخبارات وجمع المعلومات.
ونقلت قناة »كان«، مساء الجمعة، عن مصادر أمنية 
إس���رائيلية ) لم تسمها(، إن الحديث يدور عن قمر 
صناعي »سيمنح اإليرانيين قدرة غير مسبوقة على 

تتبع ومراقبة قواعد عسكرية إسرائيلية«
وإلى جانب تتبع القواعد العس���كرية اإلسرائيلية، 
س���يمنح القمر الصناعي أيضا اإليرانيين قدرة على 
تتبع مراقبة أهداف اس���تراتيجية أخرى بإسرائيل 

والشرق األوسط، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف���ت القن���اة، إن القم���ر الصناع���ي الروس���ي 
»Kanopus-V«، »مزود بكامي���را عالية الدقة يمكن 
أن تساعد طهران في المراقبة المستمرة للمنشآت 
مثل القواعد العسكرية اإلسرائيلية والمنشآت التي 

تتواجد بها القوات األمريكية في العراق«.
القلق الرئيس���ي لتل أبيب يتمث���ل في إمكانية أن 
تصبح لدى إيران إمكانية مس���تقلة للحصول على 
معلومات حول »إسرائيل« ومشاركتها مع تنظيمات 

مثل »حزب الله« اللبناني.
كذلك تتخوف إس���رائيل من إمكانية مراقبة البنية 
التحتي���ة المتحركة لجيش���ها، بما في ذلك نش���ر 
بطاريات القبة الحديدية، ونشر القوات في الميدان 

وكذلك القطع البحرية، وفق ذات المصدر.

ومس���اء الجمعة، نفى الرئيس الروس���ي فالديمير 
بوتي���ن صحة تقرير عن بيع ب���الده القمر الصناعي 

المذكور لطهران، واصفا ذلك ب� »األخبار الكاذبة«.
وق���ال بوتين ف���ي مقابلة م���ع قناة »إن بي س���ي« 

األمريكية: »ال أعرف شيئا عن ذلك، هذا هراء«.
والخميس، ذكرت صحيفة »واش���نطن بوس���ت« أن 
روس���يا تخطط لتزويد إيران بقم���ر صناعي متقدم 
يسمح لطهران بتتبع األهداف العسكرية في جميع 

أنحاء الشرق األوسط .
ونقل���ت الصحيف���ة عن مص���ادر أمريكية وش���رق 
أوس���طية، قولها إنها مطلعة على تفاصيل الخطة، 
وإن���ه من المتوقع أن يتم إطالق القمر الصناعي في 

غضون بضعة أشهر.

قلق في الكيان من إمكانية تزويد روسيا إيران بقمر صناعي حديث

غزة/ االستقالل:
استنكرت »لجنة دعم الصحفيين« قرار س���لطات االحتالل منع تلفزيون 
فلس���طين م���ن التغطي���ة في مدين���ة الق���دس المحتل���ة، والتحريض 

»اإلسرائيلي« على قناة الجزيرة بسبب تغطيتها للعدوان على قطاع غزة.
وقال منس���ق لجنة دعم الصحفيي���ن في األراضي الفلس���طينية صالح 
المصري، إن تمديد إغالق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة 
للمرة الرابعة على التوالي يهدف لتغييب الرواية الفلس���طينية وطمس 
الحقيق���ة لكي يرتكب االحتالل جرائمه بحق الق���دس وأهلها بعيدا عن 

أعين الصحافة.
وأك���د المصري أن هذا القرار يأتي في س���ياق الع���دوان المتصاعد على 
الصحافة والمؤسس���ات اإلعالمية في األراضي الفلس���طينية السيما في 

مدينة القدس المحتلة.
وكان ما يس���مى وزير االمن الداخلي اإلسرائيلي »أمير أوحانا« أصدر أمس 
قرارا جدد بموجبه منَع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، للمرة 

الرابعة على التوالي.
كما اقتحمت قوات االحتالل عددا من المكاتب اإلعالمية في القدس، والتي 
تقدم الخدمات اإلعالمية، واس���تدعت عددا من اإلعالميين، وس���لمتهم 
هذا القرار االحتاللي، وهددت الش���ركات اإلعالمية، التي تقدم الخدمات 

اإلعالمية، بعدم العمل لصالح تلفزيون فلسطين، باي وسيلة كانت.
واستنكر المصري التحريض اإلسرائيلي على قناة الجزيرة مؤكدا أن هذا 
التحريض يهدف الضغط على المؤسس���ات اإلعالمية العربية والدولية 

لمنعها من التغطية للجرائم التي ترتكب في األراضي الفلسطينية.
وأشاد المصري بالصحفيين والمؤسسات اإلعالمية الفلسطينية والعربية 
والدولية التي قامت بالتغطية بش���كل مهني للعدوان اإلس���رائيلي على 
قطاع غزة رغم اس���تهداف مقراتها وتدميرها من قبل الطائرات الحربية 

اإلسرائيلية.

التنديد بمنع تلفزيون فلسطين من 
التغطية بالقدس والتحريض على الجزيرة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت شرطة االحتالل »اإلسرائيلي« السبت، عن فتيين مقدسيين 
بش���رط الحبس المنزلي واإلبعاد ع���ن البلدة القديم���ة في القدس 

المحتلة.
وذكر مرك���ز معلومات وادي حلوة أن ش���رطة االحت���الل أفرجت عن 
الفتيين محمد أنور العباس���ي وآدم س���امر العباسي بشرط الحبس 
المنزلي 5 أيام وإبعاد عن البلدة القديمة 15 يوًما، ودفع كفالة مالية 

300 شيكل.
وأش���ار إلى أن الفتيين العباسي اعتقال ظهر الجمعة بعد خروجهما 

من المسجد األقصى المبارك.
وفي سياق متصل، أفرجت شرطة االحتالل مساء الجمعة، عن الشاب 
خالد أبو ميالة بش���رط اإلبعاد عن المسجد األقصى 30 يوًما، علًما أنه 

اعتقل أمس من منطقة باب األسباط.
كما أفرجت عن المقدسي إياد أبو صبيح من بلدة سلوان، بعد التوقيع 

على كفالة مالية، وكان اعتقل من منطقة باب العامود في القدس.

االحتالل يفرج عن مقدسيين 
بشرط الحبس المنزلي واإلبعاد

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبر الضابط الس���ابق في االس���تخبارات العس���كرية 
اإلسرائيلية، الجنرال احتياط أهرون ليفرن، أنه »إذا كان 
هن���اك درس كبير من المعركة األخيرة في غزة، فهو أن 

حل الدولتين يجب أن يدفن«.
وأضاف: »إذا كان كثي���رون يعرفون أن فكرة إقامة دولة 
فلسطينية خطيرة، فقد جاءت المعركة األخيرة، وأثبتت 

أنه يجب التخلي عن هذا الحل تماًما«.
وتابع الضابط الس���ابق في االس���تخبارات العس���كرية 
اإلسرائيلية: »تخيلوا وضًعا توجد فيه دولة فلسطينية 
مستقلة وذات س���يادة في جميع أنحاء الضفة الغربية، 
وتم إط���الق أكثر من 4300 صاروخ عل���ى معظم المدن 
والمستوطنات والمرافق في الشريط الساحلي والجليل 

والقدس«.
و«باإلضافة إلى ذلك، قد تكون هناك عمليات إطالق من 
التالل والجبال لصواريخ مضادة للدبابات باتجاه السهل 
الساحلي، مما يؤدي إلى شل حركة القطارات والمركبات 

ومسار الحياة« يقول ليفرن.
وتوقع الجنرال اإلس���رائيلي أن تكون »الغالبية العظمى 
من س���كان الدولة الفلسطينية من أنصار حماس، التي 
ستكون بكل تأكيد مس���يطرة عليها، والدليل هو إلغاء 

االنتخابات خوفا من فوزها وسيطرتها بالضفة«.
وق���ال إن المعرك���ة األخي���رة أثبتت أن وح���دات جيش 
االحتالل اإلسرائيلي والقوات الجوية والقبة الحديدية لم 
تمنع إطالق آالف الصواريخ من غزة ، وكذلك لم تستطع 

منع سقوطها داخل المدن والمستوطنات.
وزاد قائ���ال: »اآلن تخيل���وا س���يناريو آخ���ر: إطالق آالف 
الصواريخ م���ن غزة والضفة الغربية ف���ي نفس الوقت. 
وم���ن المحتمل أن تدخل الجبهة الش���مالية، كما حدث 
في العملية األخيرة، ومن المع���روف أن حزب الله لديه 
عشرات اآلالف من الصواريخ.. هل نحن مستعدون لهذا 

التحدي؟«.
وتس���اءل الجنرال ليفرن: هل تس���تطيع »إسرائيل« أن 
تصل إل���ى مثل هذا الوضع الخطير الذي ال يطاق، حيث 
تتعرض للهجوم من جميع الجهات ؟! االستنتاج واضح«.

وبحس���ب ليفرن، فإن البعض في »إس���رائيل« يقول إن 
هذه الدولة س���تكون منزوعة السالح، ولكن هذه الفكرة 
في الحقيقة مدعاة للسخرية، ألن من ال يستطيع دخول 

غزة ونزع سالحها لن يقوى على ذلك بالضفة.
وتابع: »حتى لو كان هناك اتفاق على نزع السالح الثقيل، 
فمن سيفرضه؟ من س���يمنع التنظيمات الفلسطينية، 

وقوى األمن الفلسطينية، من تهريب أسلحة ثقيلة؟.
وختم بالقول: »نحن على ما يبدو أمام تجديد ل� »العملية 
السياس���ية« تحت رعاي���ة إدارة بايدن، وم���ن األفضل 

استيعاب هذه الدروس جيًدا«.

ضابط »إسرائيلي« يتساءل:
كيف يبدو شكل الصراع لو امتلكت الضفة الصواريخ؟
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في الوقت الذي تش���كل فيه قيادة الجيش اإلس���رائيلي )14( لجنة من خبراء عسكريين محترفين 
للتحقيق في اس���باب الهزيمة التي لحقت بإس���رائيل في معركة “حارس االسوار”سيف القدس 
ويذهب احد قادتهم العس���كريين الكبار الس���ابقين)الجنرال في اإلحتياط رونين أيتس���ك(  إلى 
حد القول بان حماس هي التي باتت تحكم القدس فإن “جهابذة” النخب  ألسياس���ية والثقافية 
ألفلس���طينية والعربية ومنظري  الصالونات السياس���ية منهمكون في ه���ذه االيام بتبهيت ذلك 
اإلنتصار والتشكيك به والتقليل من شأنه ألنه اطاح بفكر التسوية والمفاوضات العبثية من ناحية 
وبين للجماهير الفلس���طينية والعربية بأن المقاومة هي الس���بيل الوحيد الصحيح لتحرير االرض 

وإستعادة الحقوق.
فألول مرة في تاريخ نضال الش���عب الفلس���طيني منذ نكبة 1٩4٨تنشأ حركة مقاومة فلسطينية 
مسلحة على جزء صغير محرر من فلسطين التاريخية، هو قطاع غزة الذي ال تتعدى مساحته٣٦٥كم٢، 

وتستطيع بفضل
ش���جاعة قيادتها وما راكمته من قوة، صاروخية تحديدًا، ردع االحتالل وخلق توازن رعب معه يثبت 

انه ضعيف وهش ومشروع إحتالله قابل لإلنهيار.
ولذلك فقد وجدنا ان قادة إس���رائيل الذين أوحوا عبر وس���ائل إعالمهم عند إندالع معركة “سيف 
الق���دس” بانهم يرفضون وقف إطالق النار والعودة إلى التهدئة قبل تحقيق وفرض ش���روطهم 
على المقاومة قد لجأوا س���رًا إلى وسطاء إقليميين ودوليين للضغط على المقاومة وإقناعها بقبول 
وقف النار حتى ال يؤدي إستمرار القصف الصاروخي الفلسطيني للتجمعات السكانية اإلسرائيلية 
إلى تقويض اهم ركيزة من ركائز  المش���روع الصهيوني وهي ركيزة الهجرة اليهودية التي تعتبر 

بالنسبة لهم قضية حياة او موت.
وحت���ى اوضح اكثر فإن الهدف الصهيوني  بتجميع يهود العالم إقليميًا في فلس���طين المحتلة  
يتطلب إقناعهم بأن اس���رائيل هي المكان الوحيد اآلمن بالنس���بة لهم، فإذا ما ضرب هذا المرتكز 

الهام   ضرب المشروع الصهيوني من جذوره.
ولذلك فإنني ال ابالغ إن قلت بأن إنتصار مقاومة غزة، الذي هو إنتصار لكل الشعب الفلسطيني، قد 
عمق وسيعمق من حالة االزمة وعدم االستقرار السياسي واإلجتماعي والديني واإلثني  التي يعاني 
منها  المجتمع  اإلسرائيلي مما سيؤدي آجاًل ام عاجاًل لحدوث توترات وصراعات  داخلية عنيفة قد 

تفضي حتى إلى حرب اهلية.
وغني عن القول ان هناك س���ببين لذلك األول هو تعاظم قوة المقاومة الفلس���طينية بشكل خاص 
وقوة محور المقاومة في المنطقة بشكل عام  والثاني هو عجز إسرائيل  عن القيام بالدور الوظيفي 
الذي إستزرعتها اإلمبريالية وآل روتشيلد من اجله في قلب الشرق االوسط وهو جني االرباح و ضرب 
حركات التحرر الوطني في المنطقة وعرقلة الوحدة العربية وضرب اية قوة عربية او إسالمية تحمل 

مشروعًا نهضويًا وتفكر بالتمرد على الهيمنة الغربية.
بكلمات اخرى  فإس���رائيل هي الدولة المعسكر او الجيش الذي أنشئت من اجله دولة وبمنعها من 

التوسع وممارسة الغزو وبشل مقدرتها على شن الحروب تفقد مقدرتها على البقاء واإلستمرار.
وهذا ما ال يدركه وال يريد ان يدركه المستس���لمون والمنبطحون الفلس���طينيون والعرب الن جل ما 

يهمهم هو رضى امريكا واسرائيل عنهم.

تبهيت انتصار غزة 
االستراتيجي لمصلحة من؟!

إْن كانت الحرب قد وضعت أوزارها، فإن ثّمة من يصّر على نفض 
الغبار، ال غبار المعركة فحسب، بل ذلك الذي ذّرته »إسرائيل« في 
أعين الفلس���طينيين لس���نوات، وهي تحاول إقناعهم، بأدواتها 
ر من  المباش���رة وغير المباش���رة، باس���تحالة قدرتهم على التحرُّ
قبضته���ا. ولع���ّل الجزئية األهم في ه���ذه »النفضة«، هي فعل 
التكام���ل بين َم���ن يحفر عميقًا تحت األرض، وَم���ن يحفر عميقًا 
ف���ي وعي الجماهير فوقها. فبعدما عّرى نضال األخيرة المنظومة 
»اإلس���رائيلية« وكَشف هشاشتها، ُيّصر الش���ّبان الذين دافعوا 
بلحمهم الحّي وصّدوا الهجمة »اإلسرائيلية« عن مدنهم وقراهم، 
ر من التبعية  أن يواصلوا المسيرة النضالية، وأّول عناوينها التحرُّ

لالقتصاد »اإلسرائيلي«.
ل���م تكن المبادرة ه���ذه المّرة مجّرد دعوة إل���ى مقاطعة البضائع 
»اإلس���رائيلية«، بل بتنظيم »أس���بوع االقتص���اد الوطني«، تحت 
ش���عار: »اش���تِر من بل���د، ونّفع )فد( أه���ل بلدك«. وه���ي مبادرة 
ش���بابية ب���دأت مطلع هذا األس���بوع، وتأتي بعد مض���ّي أقّل من 
ش���هر على التصّدي لهجمة وحش���ية شّنتها »إس���رائيل« على 
الفلس���طينيين كّلهم من البحر إلى النه���ر. الهجمة التي بدأت 
من حّي الش���يخ جراح وس���لوان وباب العمود وضّد المصلين في 
المس���جد األقصى، قبل أن تنتقل إلى بقية المدن والقرى في كّل 
فلس���طين االنتدابية، وتنضّم غزة لتثبيت معادالت ردع جديدة، 
مها وْهُم  أعادت طرح أس���ئلة حول الروايات البائس���ة، وفي مقدِّ
»الخصوصية والواقعية« بالنسبة إلى فلسطينيي ال�48 على وجه 
الخصوص. وهي، للمناس���بة، روايات عملت »قيادات الكنيست« 

على ترسيخها على مدى عقود.
فتحت اللحظة التي »اكتش���ف« فيها الفلس���طينيون قدرتهم 
الهائل���ة عل���ى تمزيق وْه���م االس���تحالة، الباب عل���ى مجموعة 
من الحقائ���ق القائمة خ���ارج الدائ���رة التي أرادت »إس���رائيل« 
محاصرتهم ف���ي داخلها. َفَمن ثار فعاًل في الش���ارع هم الناس 
المس���حوقون، ضحايا س���نوات من تغّول الجريمة والعنف على 
أيدي التنظيمات العائلية المافيوية المدعومة من النظام األمني 
»اإلسرائيلي«، الناس المهّمش���ون الذين كانوا يتأّلمون من دون 
أن يفهم���وا ِمن أين ينبع ألمهم فعليًا. هؤالء الذين فهموا أخيرًا 
َمن يتس���ّبب لهم في كّل هذا البؤس والوجع واإلفقار: إنها عجلة 

»إسرائيل« التي تطحن أجسادهم يوميًا.
من هنا، جاءت مبادرة »أس���بوع االقتصاد الوطني«، مطلقًة بيانها 
األّول لتقول لجموع الفلس���طينيين: »نجحنا في شهر أيار في أن 
نقف معًا كشعب فلسطيني واحد في التصّدي بشجاعة للعدوان 
الذي صّبته »إس���رائيل« علينا، واآلن علينا أن نقف معًا كش���عب 

واح���د حتى نبدأ بترمي���م وتعزيز مجتمعنا... نلت���زم جميعًا بأن 
نش���تري من بلدنا الذي ُنحّب، ونفّضل المنتوجات الوطنية التي 

نصنع، ونتبّرع لمؤسسات تزرع الخير في قرانا ومدننا«.
القت المبادرة، التي انطلقت من على منّصات وس���ائل التواصل 
االجتماعي، تجاوبًا غير مس���بوق، ليس في اندفاع المستهلكين 
الفلس���طينيين لتنفي���ع المصال���ح االقتصادية الفلس���طينية 
الصغيرة التي هّمش���ها نظام السوق »اإلسرائيلية« فحسب، بل 
تجاوب���ًا مع مفهوم المبادرة نفس���ها والمدفوعة بإدراك مس���بق 
أن ف���ي اإلمكان إحداث تأثير هائل عندما يّتحد الفلس���طينيون 
اقتصاديًا أيضًا، ويتوّقفون عن تغذية االقتصاد »اإلس���رائيلي« 

الذي يجعل كيان االحتالل يزدهر ويعّمر على ركام أجسادهم.
وللوقوف على خلفي���ات المبادرة، تحّدثت »األخبار« إلى القائمين 
على صفحة »أس���بوع االقتصاد الوطني« على موقع »فيس���بوك«. 
بحس���ب هؤالء، فإن »األس���بوع« ُيع���دُّ »خطوة أولى في س���بيل 
توحيد القّوة االقتصادية الفلس���طينية بعدم���ا توّحدت جهود 
نضالية مهّمة خالل الهّبة األخيرة، وكس���رت معازل وتقسيمات 

االستعمار الجغرافية واالجتماعية«.
أّما الهدف من المب���ادرة فهو »إعادة بن���اء الروابط االجتماعية - 
االقتصادي���ة بي���ن أبناء ش���عبنا، وتعزيز قدراته عل���ى الصمود 
لة للجهود  والتماسك«. الحملة، إذًا، كما يقول هؤالء، جاءت »مكمِّ
التي ُبذلت س���ابقًا، أي نقل مبدأ الوحدة الفلسطينية من مستوى 
التصّدي والنضال السياس���ي في مواجهة العدوان، إلى مستوى 
البن���اء االجتماع���ي«، إذ »تعمل »إس���رائيل« على ض���رب نضالنا 
ْين من جهة، واختراق وتشويه وتدمير  بالقمع والعنف الوحش���يَّ
مجتمعنا من الداخل من جهٍة أخرى. في ش���هر أيار قاومنا القمع 

والعنف، واليوم نخطو نحو مجتمع متماسك يقاوم تشويهه«.
ويبدى الناس تجاوبًا »ممتازًا« م���ع الحملة، وفق القائمين عليها، 
م بس���رعة  الذين أش���اروا إلى أن »الفعاليات المتنّوعة كانت ُتنظَّ
البرق، إذ ش���اركت المحال التجارية بالمئ���ات، فيما نّظمت القرى 
والمدن أسواقًا شعبية وأنش���طة اجتماعية لتشجيع االقتصاد«. 
وتكمن أهمية »األس���بوع في تعريفه لوح���دة القوة االقتصادية 
الفلسطينية«؛ فهذه هي »المّرة األولى، منذ النكبة، التي يتحّرك 
فيها الش���عب الفلس���طيني اقتصاديًا بش���كل مش���ترك. هذا 

الهدف األهّم.
من جهة أخرى، نحن ندعم أبناء ش���عبنا ومنتجنا الوطني، ونحّث 
الناس على التخّلص من السلع »اإلسرائيلية«، وإنعاش المصالح 
والمحال المحلية وتدعيمها في مواجهة الضغوط اإلسرائيلية«، 

على حّد تعبيرهم.

وعل���ى رغم أن���ه ال توجد، حت���ى اآلن، معطيات تتعّلق بالس���وق 
»اإلس���رائيلية«، ولكن »من الواضح أن شريحة أوسع من الجمهور 
الفلس���طيني باتت ترفض اس���تهالك المنتجات اإلسرائيلية«. 
ط لتمديد  ورّدًا على س���ؤال »األخبار« بشأن إذا ما كان هناك مخطَّ
فعاليات »األس���بوع«، أجاب القائم���ون: »ال تمديد للمبادرة، ولكن 
هنالك أس���اليب وطرق كثيرة الستمرار النضال بهذه االتجاهات 
المهّمة. ُيمكن طبعًا تغيير السلوك االستهالكي، ولكنها طريق 

طويلة، وتحتاج إلى بناء مؤّسساتي فاعل على مدار العام.
أس���بوع االقتص���اد الوطن���ي هدفه أن يب���دأ بتنش���يط الحركة 
وحّثها، على أمل أن تس���تمّر جهات فلس���طينية مختلفة بدفع 
المبادرة إلى األمام«. لكن من خ���الل متابعة الصفحة، ُيالحظ أنه 
حتى المنتج���ات الوطنية التي ترّوج لها الحملة، تحمل أس���ماء 
عبرية، والس���بب، بحس���ب القائمين، أن »القوانين »اإلسرائيلية« 
تف���رض على جميع المنتجات المصنوع���ة داخل أراضي ال�48، أو 
المؤسس���ات التي تريد بيع منتجاتها داخ���ل هذه المنطقة، أن 
ُتكتب اللغة العبري���ة على الرزم؛ حيث تتحّكم »إس���رائيل« في 
الحواج���ز وحركة التصدير واالس���تيراد، ولذلك تش���ترط حركة 

البضائع وإمكانية تسويقها بوجود كتابة عبرية«.
ال تنش���ر الصفحة مواقع فعاليات »األسبوع« فحسب، وال بيانات 
عن المحال التجارية المش���اركة فقط، ب���ل مقاطع توعوية حول 
الشركات »اإلسرائيلية« الكبرى، ومن بينها، مثاًل، ما نشرته حول 
ش���ركة »تنوفا« التي تأّسست عام 1926 مع الهجرة الصهيونية 
الثالثة إلى فلس���طين. وُتع���دُّ اليوم من أكبر ش���ركات منتجات 
األلب���ان في »إس���رائيل«، حيث أقامت 36 مصنع���ًا على األراضي 
الفلس���طينية المس���روقة، فيما يص���ل دخلها الس���نوي إلى 7 
مليارات ش���يكل. واألهّم أن هذه الشركة، بحسب المنشور، تبّنت 
وتكّفل���ت بمّد جيش االحتالل بجميع منتج���ات الحليب واأللبان، 
وتبّرعت لبن���اء وتطوير مراكز تدريب عس���كرية، ودعمت تطوير 
وحدات قتالي���ة ووحدات النخبة الجوية والبحرية، وذلك ضمن ما 

تسّميه »مسؤولية اجتماعية«.
في المنشور التوعوي حول »تنوفا«، يختم القائمون على الصفحة 
بسؤال: »حليب تنوفا ُيكّبر جيش االحتالل، فماذا عن مسؤوليتنا 
ر البديل  المجتمعية تجاه فلس���طين وأهلها، خاصة في ظّل توفُّ

الوطني لأللبان والحليب بكثرة؟«.
هي إذًا مبادرة تكش���ف عن وع���ي بحقيقة الص���راع القائم في 
فلس���طين، وتأت���ي لفّك القبض���ة التي تف���رض أن يكون مأكل 
»اإلسرائيلي«.  باالقتصاد  وملبس���هم مربوطين  الفلس���طينيين 

ا نزرع! ا نصنع ونأكل ممَّ يقول هؤالء الشباب: سنلبس ممَّ

»أسبوع االقتصاد الوطني« في الداخل المحتل: »إسرائيل« ليست قدرًا
بقلم: بيروت حمود

يّتجه بنيامين نتنياهو نحو تكّبد الخسارة األكبر في تاريخه السياسي، 
والتي ستكون كفيلة بإنهاء اثني عشر عامًا متواصلة قضاها الرجل في 
رئاسة الوزراء. خسارة لن تقتصر على ما سيواجهه في المسار القضائي 
بفعل افتقاده أدوات النفوذ التي كانت س����ُتوّفر درع حصانة له، بل قد 
تمتّد أيضًا إلى تزّعمه حزب »الليكود«، ورّبما إلى مس����تقبله على الساحة 
»اإلس����رائيلية« برّمته. هكذا، تنفتح أبواب »التغيير« في الكيان العبري 
بعد دّوام����ة انتخابات مبكرة أدامت األزمة الداخلية قرابة عامين ونصف 
عام، من دون أن ينس����حب ذلك على السياس����ات التي س����تظّل إحاللية 
اس����تيطانية عنصرية، ال لكون رئيس الحكوم����ة العتيدة أحد أبرز وجوه 
اليمينية المتطّرفة فقط، إنما أيضًا ألن االئتالف الوليد سيكون مضطرًا 

لمجاراة الرأي العام الذي أضحت اليمينية جزءًا من هوّيته
***

س����قطت عراقيل تش����كيل الحكومة »اإلس����رائيلية« الجدي����دة، واحدة 
بع����د أخرى، وتقّررت جلس����ة منح الثقة يوم األح����د المقبل. وإن لم تطرأ 
عراقي����ل غير منظورة اآلن، ف����إن حكومة رئيس ح����زب »يمينا«، نفتالي 
بينت، ستبصر النور قريبًا، فيما يتوّجه رئيس الحكومة الحالي، بنيامين 
نتنياهو، إلى مقاعد المعارضة في »الكنيس����ت«، ليحارب من هناك على 
مصيره السياس����ي والش����خصي داخل حزبه وأمام المحاكم، التي عمل 

جاهدًا على تجاوزها.
وف����ي تطّور ُعّد مفصليًا، أعلن عضو »الكنيس����ت« من حزب »يمينا«، نير 
أورباخ، أنه ق����ّرر التصويت لمصلحة االئتالف الجديد بقيادة بينت، على 
خلفية خشيته من التسّبب بانتخابات مبكرة جديدة وفوضى سياسية، 
ورّبما أيضًا كم����ا قال »حربًا أهلية«. وهو، بخطوته ه����ذه، بّدد رهانًا لدى 
نتنياه����و على أن ُيفق����د الحكومة الجديدة الثق����ة. ويضمن قرار أورباخ 
لرئي����س حزبه، بينت، أن يح����وز تأييد أغلبية ضئيلة في »الكنيس����ت« 
 من أن 

ٌ
)61 عض����وًا من أصل 120(، بعدما س����اد االئتالَف الجدي����د قلق

ينسحب أورباخ من جلسة الثقة أو يصّوت ب�«ال« خاللها، ويتسّبب بالتالي 

بانتخابات مبكرة خامس����ة، كانت لتصّب في مصلح����ة نتنياهو، وهو ما 
راهن األخير عليه بشّدة.

د رهانات نتنياهو ُيعّبد الطريق أمام س����يناريوات كان يخش����اها،  تب����دُّ
ليس في ما يّتصل بإمكانية إس����قاطه عن كرسّي رئاسة الحكومة التي 
تمّسك بها طوياًل فقط، بل أيضًا، وهو األساس في هذه المرحلة بالنسبة 
إليه، على مس����توى المس����ار القضائي؛ إذ أن محاكمته ستكون بال غطاء 

سياسي، وبال قدرة تأثير وازنة، إن َتقّرر بالفعل السير بها ُقُدمًا.
كانت لدى نتنياهو، بوصفه رئيسًا للحكومة، خيارات متعّددة ومختلفة 
لاللتف����اف على محاكمته والعم����ل عبر نفوذه على احت����واء تداعياتها 
وتأخيرها، ورّبما أيضًا إس����قاطها، لكّن ه����ذا األمر بات بعيدًا عن متناول 
يده، وفي حّد أدنى صعبًا للغاية. على أن »مصائب« نتنياهو لن تقتصر 
على وضعه القضائي عبر التسريع في محاكمته بقضايا فساد ورشا، بل 
سينس����حب ذلك على موقعه في رئاس����ة حزب »الليكود«، حيث ُيتوّقع 

أن تتعالى األصوات المطاِلبة بالتغيير، وإن كانت ال تزال خجولة حاليًا.
ففي أحاديث مغلقة تس����ّربت الحقًا إلى اإلعالم )قناة كان(، ورد أن وزير 
الصحة، يولي أدلشتاين، أبلغ كبار الشخصيات في »الليكود« بأنه ينوي 
الترّشح لزعامة الحزب ضّد نتنياهو، معتبرًا أن »الوقت حان الستبداله«.

ووفق����ًا لمعلومات القن����اة، لم يكتِف أدلش����تاين بالتصري����ح بتوّجهه 
فحس����ب، بل التقى نش����طاء بارزين في الحزب في األيام األخيرة، وطلب 
دعمهم. إال أنه في المقابل، يبدو أن المعركة على رئاس����ة »الليكود« لن 
تكون س����هلة، سواًء بالنسبة إلى أدلشتاين أو غيره من كبار المسؤولين 

في الحزب.
إذ أعل����ن رئي����س كتلة »الليك����ود« في »الكنيس����ت«، ميك����ي زوهر، أن 
»اس����تبدال نتنياهو ليس عل����ى جدول األعمال«، مضيف����ًا أنه »ال توجد 
رة، ونتنياهو سيكون رئيسًا لليكود حتى موعد  انتخابات تمهيدية مقرَّ

االنتخابات المقبلة«.
م����ع ذلك، يواجه نتنياهو، في حال ني����ل الحكومة الجديدة الثقة، واقعًا 

مغاي����رًا قد يطي����ح بآماله على الم����دى الطويل، حتى ل����و نجح في صّد 
فق، كجزء من  »التم����ّرد« ضّده داخل حزبه، أو في تجاوز محاكمت����ه. إذ اتُّ
تفاهمات االئتالف الوليد، على الس����ير ُقُدمًا بتعديل القانون األساسي 
ل�«الكنيس����ت«، بهدف منع نتنياهو من الترّشح في االنتخابات المقبلة. 
ووفقًا لمشروع القانون المّتفق عليه، ُيمنع على أّي رئيس وزراء أو رئيس 
وزراء بديل توّلي المنصبين ألكثر من ثماني سنوات متتالية، وسيتعّين 
على َمن تّولوا واحدًا من المنصَبين االنتظار أربع سنوات كي يتمّكنوا من 
إعادة الترّشح، األمر الذي يحرم نتنياهو من فرصة، نظرية في حّد أدنى، 
للعودة إلى رئاسة الحكومة. ولن تقتصر خسارة نتنياهو عليه وحده، بل 
ستطاول ش����خصيات وجهات حزبية وائتالفات قّررت السير إلى جانبه 
حت����ى اللحظة األخيرة، وف����ي المقّدمة األح����زاب »الحريدية« التي بدأت 
فور صدور ق����رار التصويت على الثقة، مهاجم����ة نفتالي بينت ووصفه 
ب�«الخائن والش����ّرير واليهودي اإلصالحي«، مشيرة في بيان مشترك إلى 
»وجود خطر حقيقي يحيط بالدولة اليهودية«، جّراء توّلي بينت رئاس����ة 

حكومة مستندة إلى أحزاب اليسار.
وعقدت كتلتا »ش���اس« و«يه���ودت هاتوراه« )الحريدّيت���ان( »اجتماعًا 
طارئًا« أم���س، تحّدث فيه وزير الداخلية، رئيس حزب »ش���اس«، أرييه 
درع���ي، معتبرًا أن »الدولة اليهودية« في خط���ر، فيما رأى رئيس حزب 
»يهودت هاتوراه«، موشيه جافني، أنه »تّم صنع حثالة في »إسرائيل«. 
أناش���د الناخبين اليمينيي���ن وغيرهم من الناخبين ف���ي الصهيونية 
الدينية، أن َأخرجوا هؤالء الناس منكم، َأخرجوهم من »إسرائيل« فليس 

لدينا أّي شراكة معهم في أّي شيء«.
 أّما الوزير يعقوف ليتس���مان فوصف »حكومة التغيير« بأنها »حكومة 
يس���ارية متطّرفة ضّلت طريقها وعصت ضميره���ا«، مضيفًا: »لقد تّم 
محو الطاب���ع اليهودي بأكمله في هذه اللحظة. أنا ال أفهم لماذا تحتاج 
إلى جناح إصالحي )نس���بة الى طائفة اليهود اإلصالحيين المنبوذين 
م���ن الحريدي���م(، بات لدين���ا رئي���س وزراء إصالحي. أدع���وه إلى عدم 

وضع القلنس���وة على رأس���ه، ألنه يعيبها. وعندها سيفهم الجميع أنه 
إصالحي«.

غض���ب »الحريديم« انع���كاس طبيعي لتقديرات س���ائدة لديهم بأن 
خس���ارتهم س���تكون كبيرة ج���ّدًا، وأن كّل ما اس���تحصلوا عليه خالل 
مش���اركتهم في حكومات نتنياهو، س���واًء في ما يتعّلق بطابع الدولة 
اليه���ودي المتوافق م���ع تطّرفهم الديني، أو العط���اءات االقتصادية 
التي كانوا يستحصلون عليها، وكذلك اتفاقات الوضع القائم في عّدة 

ملّفات في الدولة نفسها، ستكون كّلها عرضة للخطر.
ف���ي الجانب اآلخر من المش���هد، تف���اؤل حذر لدى أقط���اب االئتالف 
الجديد؛ إذ إن الجمي���ع يدرك أن نيل »حكومة التغيير« الثقة يعني أن 
أهّم أهدافها، ورّبما الهدف الرئي���س الذي أوجدها ومّكنها من تجاوز 
تناقضاتها، قد َتحّقق بالفعل، وهو إسقاط نتنياهو، فيما بقاء الحكومة 
نفسها محّل ش���ّك في أقّل تقدير. وفيما طالب بينت، نتنياهو، بتقّبل 
الواقع والكّف ع���ن التحريض، قال رئيس حزب »يش عتيد«، ش���ريك 
بينت ف���ي االئتالف وعّرابه، ف���ي تغريدة أخيرة ل���ه »إن األمر يحصل 
بالفعل«. وهو ما أش���ار إليه أيضًا وزير األمن السابق، أفيغدور ليبرمان، 
بقوله إن »خطوة بس���يطة ما زالت تفصل الواقع ع���ن حكومة التغيير، 

حكومة العمل واالقتصاد والنظام العام«.
إذًا، موعد »إس���رائيل« مع التغيير، في رأس الهرم السياسي، هو األحد 
المقب���ل، م���ن دون أن يتغّير ش���يء، بطبيعة الحال، في سياس���اتها 
وأطماعه���ا وتطّرفها وقضمه���ا الحق الفلس���طيني والعربي، وتوّثبها 
الدائ���م للعدوان، بل إن حكوم���ة بديلة من نتنياه���و، صاحب التاريخ 
الطوي���ل في العدوان، معنّية بأن ُتثبت للجمهور »اإلس���رائيلي«، الذي 
باتت اليمينية ج���زءًا ال يتجّزأ من هوّيته وكينونت���ه، أنها أكثر تطّرفًا 
من نتنياهو وش���ركائه، خاصة أن رئيس الحكومة المقبل هو واحد من 
رموز اليمينية المتطّرفة، التي ترفض أّي تس���وية، وإن كانت ش���كلية، 

مع الفلسطينيين.

بقلم: يحيى دبوقنهاية »الملك بيبي«: اليمين يستعد لوراثة اليمين

بقلم: حممد النوباين
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أعلن أنا المواطن / بسام محمود ابراهيم الغرباوي  
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )906011531     
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  محمد أحمد مهادي عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )410691810( فالرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمود تيس���ير محمرد احمد     
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )804669950.  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /   س���حر أب���و عيادة عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )903700029( فالرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / محمود أبو ج���راد  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )800562423( فالرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اس���ام جم���ال جحا عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم )803386788  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  نصر ص���اح علي العايدي   
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )802745844   
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  نديم موس���ى ش���حد حجازي 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )931652242( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / الهام محمود العبد ابو ناموس  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )906881479( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقال:
رحب وزير االقتصاد الوطني خالد العس���يلي، بقرار 
وزارة التجارة التركية، إدراج دولة فلس���طين ضمن 
قائم���ة البلدان التي تنطبق عليها قواعد المنش���أ 
التفضيلية ف���ي التجارة، األمر الذي يس���اهم في 

تنمية الصادرات الوطنية.
ووف���ق بيان ل���وزارة االقتصاد أمس، يأت���ي القرار 
الترك���ي تنفي���ذًا لمخرجات اللجنة الفلس���طينية 
المش���تركة التي عقدت برئاس���ة الوزير العسيلي 
ونظي���ره التركي في العاصم���ة التركية أنقرة، في 
ش���هر يناير 2020، لزيادة التب���ادل التجاري بين 
البلدي���ن وتعزي���ز التعاون االقتص���ادي وتقديم 
تسهيات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية 
الزراعي���ة والزراعية المصنعة إلى الس���وق التركي 

بإعفاء كامل.
وأعرب الوزير العس���يلي عن شكره وتقديره لتركيا 
رئيس���ًا وحكومة وش���عبًا، على دعمها المس���تمر 
لدولة فلس���طين في مختلف المجاالت السياسية 
واالقتصادي���ة، وحرصه���ا األكيد عل���ى وضع كل 
اإلمكاني���ات التي من ش���أنها أن تخ���دم القضية 

الفلسطينية على الصعيدين المحلي والدولي.
واعتب���ر الوزير العس���يلي، الق���رار التركي، خطوة 
التع���اون  عاق���ات  ف���ي تطوي���ر  إس���تراتيجية 
االقتصادية والتجارية بين البلدين، بما ينس���جم 
مع حجم العاقة السياسية المميزة، وتأكيدًا على 
الرغبة التركية في تقوية االقتصاد الفلس���طيني 
عب���ر تنفيذ مش���اريع إس���تراتيجية واع���دة، في 
مقدمتها اس���تكمال بناء مدينة جنين الصناعية، 

التي قطعت شوطًا كبيرًا من اإلنجاز.

وش���دد العس���يلي على أهمي���ة الق���رار في دعم 
الفلس���طينية في تعزيز  الحكومة  إس���تراتيجية 
االنف���كاك االقتص���ادي التدريجي ع���ن اقتصاد 
االحت���ال اإلس���رائيلي، وتنوي���ع األس���واق أمام 
المنتجات الفلسطينية، وزيادة الصادرات الوطنية 

وتشجيع االستيراد المباشر.
وأض���اف العس���يلي، “تركيا العب أساس���ي في 
بن���اء اقتصادنا، وتجس���يد الدولة الفلس���طينية، 
وتعزيز صم���ود المواطنين، وتقديم كل أش���كال 
الع���ون والمس���اعدة، إضافة إلى تس���هيل دخول 
المنتجات الفلسطينية إلى السوق التركية معفاة 
من الجم���ارك كما هو الح���ال في قراره���ا ال�أخير 
برفع كوتة إعفاء التمور الفلس���طينية من الرسوم 
الجمركي���ة المص���درة إل���ى الجمهوري���ة التركية 

لتصبح 3 آالف طن سنويًا بداًل من ألف طن سنويًا.
ودعا الوزير العس���يلي القطاع الخاص الفلسطيني 
إلى االس���تفادة من هذا القرار المهم، الذي يخدم 
الصناعة الوطنية واإلنتاج الفلسطيني في مختلف 
المج���االت، وه���ي فرصة نح���و زي���ادة الصادرات 

الوطنية الى السوق التركية واألسواق األوروبية.
ونش���رت الجريدة الرس���مية الجمعة، ق���رار وزارة 
التجارة التركية بشأن إدراج فلسطين في الائحة 
الخاصة بدول أوروبا والبحر المتوس���ط، المشمولة 

بقواعد المنشأ التفضيلية.
يشار إلى أن قواعد المنشأ التفضيلية، هي القواعد 
المس���تخدمة بهدف إعطاء معاملة تفضيلية في 
تطبيق التعرفة الجمركي���ة أو القيود الكمية على 

السلع المستوردة من بلد أو بلدان معينة.

العسيلي يرحب بقرار تركيا إدراج فلسطين ضمن قائمة التجارة التفضيلية

غزة/ االستقال:
أكد رئيس  س���لطة المياه مازن غنيم الس���بت، أهمي���ة دعم المبادرات 
الش���بابية التي تعزز التوعية والمش���اركة المجتمعية، خاصة للشباب 
من مختلف الفئات لتنش���يط دورهم في ابتكار وسائل إبداعية داعمة 
تس���اهم في فتح آفاق جديدة للعمل في القطاعات المختلفة وال سيما 

الخدماتية.
جاء ذلك خال لقائه نخبة من الشباب ضمن مبادرة حلقات شبابية التي 

تنفذها المجالس الشبابية بالشراكة مع نادي اإلعام االجتماعي.
وأوضح غنيم أن سلطة المياه فتحت المجال أمام هذه القدرات من خال 
تشكيل لجنة ش���بابية دعمتها لانخراط في هذا القطاع الحيوي، الذي 
يواج���ه تحديات كبي���رة تقابلها انجازات كبيرة ليكون���وا نواة لقيادات 

مستقبلية تساهم في ابتكار الحلول للتخفيف من المعاناة.
وقال إن األوضاع التي يعيش���ها المواطنون في غزة وما يش���هدونه من 
تدمي���ر لكافة جوانب الحياة يجب أن يكون حاف���زا لهم للعمل الدؤوب 
والمساند للنهوض والعمل واالبتكار والتميز، وإبراز هذا الواقع بمختلف 

الوسائل.
وتح���دث غنيم مع الش���باب عن قطاع المياه وم���ا يواجهه من تحديات، 
حيث لحقت به أضرار كبيرة مباش���رة نتيجة استهداف المرافق والطرق 
والبني���ة التحتية؛ ما أصاب الخطوط والش���بكات ف���ي أكثر من منطقة 
بشكل مباشر، وحرم نحو نصف سكان غزة من الحصول على المياه خال 
فترة العدوان، كم���ا توقفت محطات تحلية مياه البح���ر، وعدد كبير من 
اآلبار والمضخات عن العمل نتيجة االنقطاع الكبير في التيار الكهربي.

غنيم: نهدف إلى االستفادة من 
المبادرات الشبابية وتوجيهها 
للتميز في القطاعات الخدماتية

القاهرة/ االستقال:
كش���ف وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن هناك 
مش���روعات تتم ف���ي الوقت الحالي مع الس���ودان 
بتموي���ل من الصندوق الكويت���ي للتنمية، لتنفيذ 
دراسات مشروع السكة الحديد الذي سيربط مصر 

والسودان.
وخ���ال كلمته في الجلس���ة الثاني���ة واألخيرة من 
منتدى وكاالت ترويج االس���تثمار في إفريقيا الذي 

انطلق الجمعة بمدينة ش���رم الش���يخ، أوضح كامل 
الوزي���ر أنه »تم إنج���از الدراس���ات البيئية والفنية 
للمش���روع بالفعل، للوصول بخط س���كة حديد من 
مصر وحتى شرق السودان لخدمة تجمعات سكنية 
وزراعية وتجارية«، موضحا أن هذا الخط »يبلغ طوله 
450 كيلومت���را، ويمتد داخل الحدود المصرية نحو 
350 كيلومت���را، ثم بع���د ذلك يم���ر ببحيرة ناصر 

ليصل وادي حلفا في السودان«.

وقال كام���ل الوزير: »نعمل على 4 مش���روعات في 
قطاعات مختلفة مع الدول اإلفريقية من خال وزارة 
النقل، مش���روعات الربط مع دول الج���وار أو البنية 
التحتي���ة عن طريق مش���روعات الط���رق والكباري 
وتطوير الموانئ البحرية والجافة، وكذلك مشروعات 
السكك الحديد والموانئ الجافة أيضا«، الفتا إلى أن 
»مصر ال تلجأ ألي قروض، إال بش���روط خاصة لتنفيذ 

تلك المشروعات التي يتم تمويلها«.

 رام الله/ االستقال:
انضمت دولة فلس����طين، إلى المبادرة العالمية »شفافية العمل المناخي«، 

بعد اختيارها من ضمن عدد كبير من الدول التي تقدمت.
وقالت س����لطة جودة البيئة في بيان لها، السبت، إن المبادرة العالمية قائمة 
على الش����راكة بين عدة مؤسس����ات وجهات دولية تديرها وتمولها اللجنة 
التوجيهية للمانحين، وتأسس����ت لاس����تجابة للحاجة لتحسين الشفافية 
وبن����اء الق����درات من أجل صنع السياس����ات الازمة لمكافح����ة تغير المناخ، 

وتنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ.
وتتكون مبادرة دعم شفافية العمل المناخي من شراكة عدد من المؤسسات 
والجهات الدولية من ضمنها: مؤسسة صندوق استثمار األطفال، ومؤسسة 
أعمال المناخ، ووزارة البيئة وحماية الطبيعة واألمن النووي األلمانية، ووزارة 
البيئ����ة واألرض والبحر االيطالية، واتفاقية األم����م المتحدة اإلطارية لتغير 

المناخ، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع.

فلسطين تنضم إلى مبادرة 
»شفافية العمل المناخي« العالمية

مصر تكشف تفاصيل مشروع سكة حديد يربط بين مصر والسودان

االستقال/ وكاالت:
تتوقع وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري 
األخي���ر، أن يتج���اوز الطلب على النف���ط في العام 

2022 مستويات ما قبل وباء كوفيد19-.
وقالت وكالة الطاقة الدولي���ة، الجمعة، إن منتجي 

النف���ط ف���ي »أوب���ك+« س���يحتاجون إل���ى زيادة 
إنتاجهم بهدف تلبية الطلب الذي يتجه للتعافي 
إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2022.

وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، 
أن »أوب���ك+ تحتاج إلى فت���ح الصنابير لكي تبقى 

األسواق العالمية تتلقى إمدادات كافية«، مضيفة 
أن الطلب اآلخذ في االرتفاع والسياس���ات قصيرة 
األم���د للدول تقع على النقيض م���ن دعوة الوكالة 
إلنهاء التمويل الجدي���د للنفط والغاز والفحم في 
تقرير صارم بشأن المناخ أصدرته الشهر الماضي.

وكالة الطاقة: الطلب على النفط في 2022 سيتجاوز ما قبل »كورونا«
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أعل���ن أنا المواطن /  احمد رجب محمود خير الدين عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم )804468262   ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / ريم حس���ن عبد العزيز الجليس عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )802241232  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محم���د  محمود  عبدالرحمن  حمد    
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م )410160196  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  عالء عبد الرسول عبد الله ابو الريش  
عن فقد بطاقة التعريف وتحمل  الرقم )700469703  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / فادي عمر شحادة  عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم )802000547( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / عنان ايوب عثم���ان العبادله  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )800684508  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

واشنطن/ االستقالل:
نش���ر أكث���ر م���ن 500 صحفي في وس���ائل إعالم 
أمريكية رسالة مش���تركة طالبوا فيها بأن تعكس 
األخبار ف���ي البالد حقائق االحتالل »اإلس���رائيلي« 

وسياساته في فلسطين.
ودعت الرسالة التي تحمل عنوان »رسالة مفتوحة 
ح���ول تعام���ل وس���ائل اإلع���الم األمريكي���ة مع 
فلس���طين« إلى إنهاء »إخفاء االحتالل اإلسرائيلي، 
والقم���ع الممنهج ل���ه للفلس���طينيين« في إنتاج 

األخبار في البالد.
وقع الرس���الة 514 صحفيًا ، من بينهم صحفيون 
من وس���ائل إعالم رائدة في الواليات المتحدة مثل 
واشنطن بوس���ت ، وول س���تريت جورنال، ولوس 

أنجلوس تايمز.
وجاء في الرس���الة: »العثور على الحقيقة ومحاسبة 
األقوياء من المبادئ األساسية للصحافة. لكن على 
مدى عقود ، تخلت صناع���ة األخبار لدينا عن هذه 
القيم في األخبار المتعلقة بإسرائيل وفلسطين«.

وقال الصحفيون في رس���التهم: »لقد خذلنا قراءنا 
برواية حجبت الجوانب األساسية للقصة: االحتالل 
العسكري »اإلسرائيلي« ونظام الفصل العنصري«.

وأش���ار الصحفيون إل���ى ضرورة وض���ع حد لهذه 

الممارس���ات الصحفية السيئة التي دامت عقوًدا ، 
وتغيير مسار الصحافة بشكل عاجل.

وأضاف���ت الرس���الة :«األدلة على قمع »إس���رائيل« 
الممنهج للفلس���طينيين كثيرة ج���دًا وال ينبغي 

تعقيم تلك األخبار بعد اآلن«.
ولفتت الرس���الة إلى تقرير هيومن رايتس ووتش 

الذي ُنشر في 27 أبريل / نيسان والمؤلف من 213 
صفحة حول جرائم الفصل العنصري واالضطهاد 
للسلطات اإلسرائيلية موضحة أن التقرير المذكور 
وث���ق ارت���كاب س���لطات االحتالل »اإلس���رائيلي« 
جرائم ضد اإلنس���انية من خالل سياسات الفصل 

العنصري.

دعوا إلى إنهاء إخفاء قمعه الممنهج للفلسطينيين
500 صحفي أمريكي: يجب أن تعكس أخبارنا حقائق االحتالل »اإلسرائيلي«

االستقالل/ وكاالت:
افتتح العراق، الس���بت، محطة إلنتاج الكهرباء ف���ي محافظة ذي قار )جنوب(، 
بقدرة 500 ميجاوات، في ظل أزمة حادة في توفير الطاقة تشهدها البالد منذ 

سنوات، خاصة خالل فصل الصيف.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفق بيان لمكتبه، إن »المحطة ستقدم 
في ه���ذه المرحلة 500 ميجاوات للمحافظة وللش���بكة الوطنية، وفي المرحلة 

الثانية من إكمالها ستضاف 250 ميجاوات«.
وأش���ار أن الحكومة ستدش���ن قريبا محطة أخرى إلنت���اج الكهرباء في قضاء 

سامراء بمحافظة صالح الدين شمالي البالد، دون تفاصيل أكثر حولها.
وتاب���ع: »ركزنا جهودنا على تحويل االهتمام نحو محطات الطاقة الشمس���ية 
بدال من محطات الوقود، وتعمل الحكومة بكل جد على إكمال الربط الكهربائي 

مع دول الجوار«.
واس���تدرك: »ستس���اعد هذه الخط���ط المتكاملة على حل معضل���ة الكهرباء 

المتراكمة والمتراكبة بشكل نهائي في العراق«.
ويحتج العراقيون منذ س���نوات، على االنقط���اع المتكرر للكهرباء وخاصة في 

فصل الصيف، إذ تصل درجات الحرارة أحيانا إلى 50 مئوية.
وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما االحتياج الفعلي 

يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفق مسؤولين في قطاع الكهرباء.
وأواخر الع���ام الماضي، توصلت لجنة تحقيق ش���كلها البرلمان العراقي، إلى 
إنف���اق 81 مليار دوالر على قطاع الكهرباء منذ عام 2005، دون تحس���ن يذكر 

في الخدمة.

العراق يفتتح محطة إلنتاج 
الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات

االستقالل/ وكاالت:
واص����ل النظام اإلمارات����ي تحريضه 
الفلس����طينية،  المقاوم����ة  عل����ى 
بع����د انخراط����ه بش����كل علني في 
مش����روع التطبيع مع كيان االحتالل 

»اإلسرائيلي«.
لق����اء صحف����ي، ح����رض وزير  وفي 
الخارجي����ة اإلماراتي عبدالله بن زايد 
بين  المساواة  الدولي على  المجتمع 
الله  وحزب  الفلس����طينية  المقاومة 
واإلخ����وان المس����لمين، ومنظم����ات 
)إرهابي����ة( حس����ب وصف����ه، مث����ل 

القاعدة وداعش.
وقال بن زايد: »عندما تنظر لجماعات 
مث����ل القاعدة وداعش من الس����هل 
على أغلبية المجتمع الدولي الحديث 
عنه����ا، وإنه أمر مؤس����ف للغاية أن 
الدول أكثر امتناعًا عن الحديث عن 

جماعات مث����ل حماس وحزب الله أو 
اإلخوان المسلمين«.

وتاب����ع ف����ي تحريض واض����ح على 
أمر  »إنه  الفلس����طينية:  المقاوم����ة 
مضح����ك أن تصن����ف دول كيان����ًا 
كمنظمة  العس����كري  جناحه  واحدًا 
إرهابية وجناحه السياسي كمنظمة 

غير إرهابية، ثم هذا الكيان نفس����ه 
يقول ال فرق بين جيش����نا وجناحنا 

السياسي«.
وكان عبد الله بن زايد كرر التحريض 
على المقاومة الفلس����طينية وحزب 
الله واإلخوان المسلمين، خالل كلمة 
اليهودية  للجنة  افتتاح مكتب  في 

األمريكية، في اإلمارات.
ووقع النظام اإلماراتي اتفاقية تطبيع 
مع كي����ان االحتالل »اإلس����رائيلي«، 
برعاية اإلدارة األمريكية، خالل العام 
الماضي، وتوس����عت عالقاته معها 
بعد أن انتقلت من الس����ر إلى العلن، 
لتش����مل مجاالت أمنية وعس����كرية 

واقتصادية وثقافية.
وي����رى محلل����ون وخبراء أن مش����روع 
الرئيس  إدارة  الذي رعت����ه  التطبيع 
األمريك����ي الس����ابق، دونالد ترامب، 
في المنطقة تضرر بشكل كبير بعد 
المعركة في غزة والهبة الش����عبية 
في الضفة والق����دس والداخل، في 
ظ����ل التفاع����ل العربي واإلس����المي 
قضي����ة  وع����ودة  معه����ا،  الواس����ع 
فلس����طين لتصدر االهتمام العربي 

واإلسالمي والعالمي.

وزير خارجية اإلمارات يحرض العالم على المقاومة الفلسطينية

الرياض/ االستقالل:
أعلنت الس���عودية، الس���بت، اقتصار أداء فريضة 
الحج للع���ام الجاري، على 60 أل���ف حاج من داخل 
المملك���ة، بس���بب »تحورات« في���روس كورونا في 

العالم.
ووفق بيان لوزارة الحج والعمرة الس���عودية، »تقرر 

قصر إتاحة التس���جيل للراغبين في أداء مناس���ك 
الحج لع���ام 1442ه�جريا للمواطني���ن والمقيمين 

داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج«.
وأضاف البيان أن القرار يأتي »في ظل ما يش���هده 
العالم أجمع من اس���تمرار تطورات جائحة فيروس 
كورونا المس���تجد، وظهور تحورات جديدة له في 

العالم«.
وش���دد عل���ى »ض���رورة أن تكون الحال���ة الصحية 
للراغبين في أداء مناس���ك الحج خالية من األمراض 
المزمنة، وأن تكون ضم���ن الفئات العمرية من 18 
إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس 

كورونا«.

السعودية: حج العام الحالي يقتصر على 60 ألفا من الداخل

تونس/ االستقالل:
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، »لوبيات تعمل وراء الستار« )لم يسمها( 

بافتعال أزمات للبقاء في الحكم.
ج���اء ذلك خالل لقاء جمع س���عيد، مس���اء الجمعة، بكل م���ن رئيس الحكومة 
هشام مشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان في القصر الرئاسي 

بقرطاج، وفق مقطع مصور نشرته الرئاسة عبر صفحتها على »فيسبوك«.
وقال سعيد إّن »األوضاع التي تعيشها تونس اليوم لم تمر بها من قبل، وهي 

شديدة الخطورة«.
وأردف أن األوض���اع » ُتنبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من اللوبيات، والتي 

تعمل وراء الستار وتغير مواقفها بناًء على مصالحها«.
واعتبر سعيد أن »ما يحصل هذه األيام في البالد ُينذر بخطر شديد على الّدولة 

الّتونسية. لن أتركها تسقط«.
ولم يحدد الرئيس التونسي هذه اللوبيات، لكنه قال: »أعرف من يحرك الشارع 

ويفتعل األزمات للبقاء في الحكم«، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف: »هناك في الدس���تور م���ا يمكنني من اتخاذ ق���رارات ال تتوقعونها 
وس���أعمل على أن أطبق الدس���تور حرفيا بالرغم من أنه���م )اللوبيات( حاولوا 

توظيف الدستور لفائدتهم«.
وتابع: »عديدة هي التجاوزات الّتي صمت عنها في وقت من األوقات واحترمت 

المؤسسات، ولكن لم يقابل هذا االحترام بمثله«.
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، تس���ود خالفات بين س���عيد، والمشيشي، 

بسبب تعديل وزاري أعلنه األخير في 16 من الشهر نفسه.
ورغ���م مصادقة البرلمان عل���ى التعديل، إال أن الرئيس س���عيد يرفض دعوة 
ال���وزراء الج���دد ألداء اليمين الدس���تورية أمامه، معتبرا أن التعديل ش���ابته 

»خروقات«، وهو ما يرفضه المشيشي.

الرئيس التونسي يتهم »لوبيات« 
بافتعال أزمات للبقاء في الحكم
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غزة/ االستقالل:
تأه���ل فريق اتح���اد خانيونس 
وغ���زة الرياض���ي، الس���بت، إلى 
نهائ���ي بطولة الق���دس الودية 
التي ينظمه���ا المجلس األعلى 
للشباب والرياضي وبإشراف من 

اتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
خانيون���س  اتح���اد  ونج���ح 
»الطواحين« ف���ي تحقيق الفوز 
على نظي���ره اله���الل الرياضي، 
بثالثية دون رد، في المباراة التي 
جمع���ت الفريقين ف���ي ملعب 

الدرة بدير البلح.
وظه���ر الطواحين في الش���وط 
األول بص���ورة ممي���زة وكث���ف 
هجماته على مرمى الخصم ورغم 
إضاعته للعدي���د من الهجمات، 
نجح في ك���رة ممي���زة ترجمها 
أحم���د العكاوي بنجاح في مرمى 
الهالل لتسفر عن الهدف األول 

في هذا الشوط.

ول���م يتراج���ع الطواحي���ن رغم 
النتيجة  لتعديل  الهالل  ضغط 
عب���ر مهاجميه محم���د القاضي 
والملف���وح وب���الل ش���عت إال أن 
بالفش���ل،  ب���اءت  هجماته���م 
وبعدها سيطر االتحاد على زمام 
األمور ونجح في تسجيل الهدف 
الثاني والثالث وعزز النتيجة عن 
طري���ق خالد النبري���ص ومروان 
الترابي���ن، لينته���ي اللقاء بفوز 
ثمي���ن لطواحي���ن خانيون���س 

ويتأهل إلى النهائي.
وف���ي المقاب���ل، خط���ف غ���زة 
الرياضي ف���وزًا قاتال وثمينًا من 
أنياب ش���باب الزوايدة بهدفين 
لهدف، في اللقاء الذي أقيم على 
استاد فلسطين في مدينة غزة، 

بنفس البطولة.
ونج���ح غزة الرياض���ي في فرض 
س���يطرته عل���ى الش���وط األول 
رغم بع���ض مح���اوالت الزوايدة 

بالتس���جيل، إال أنه بادر قبلهم 
ونجح في تس���جيل هدفين في 
المهاجم  بأقدام  األول  الش���وط 
الح���داد، وفي  الممي���ز محم���د 
الش���وط الثاني دخ���ل الزوايدة 
بكامل قوت���ه وحاول بكل الطرق 
تقلي���ص النتيجة ولكن فش���ل 
بس���بب بس���الة الرياضي، ولكن 
ف���ي نهاي���ة اللق���اء وبالوق���ت 
القات���ل نجح  الزوايدة عن طريق 
خالد السيد في تسجيل هدف 
وحيد، وبهذا ينتهي اللقاء بفوز 
الرياض���ي وتأهل���ه على نهائي 

بطولة القدس.
المب���اراة  أن  بالذك���ر  الجدي���ر 
النهائية بي���ن اتحاد خانيونس 
الذي ينش���ط في دوري الدرجة 
الممت���ازة وغ���زة الرياض���ي في 
دوري الدرج���ة األولى س���تكون 
يوم األربعاء القادم على اس���تاد 

فلسطين في مدينة غزة.

اتحاد خان يونس وغزة الرياضي يتأهالن إلى نهائي بطولة القدس التنشيطية

االستقالل/ وكاالت:
ناق����ش تقرير صحف����ي، األس����باب التي تدفع 
البرتغال����ي كريس����تيانو رونال����دو، للبق����اء مع 
يوفنتوس حتى نهاية عقده في صيف 2022.

وزعمت العديد من التقارير أن رونالدو يفكر في 
الرحيل عقب عودة المدرب ماسيميليانو أليجري 
هذا الصيف، لكن الالعب لم يعلن موقفه حتى 

اآلن.
ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت«، فإن العالقة بين 
رونالدو وأليجري لم تكن جيدة عند رحيل األخير 
في 2019، ال س����يما بعد أن صرح كريس����تيانو 
عقب مباراة أياكس ف����ي دوري أبطال أوروبا، أن 

الفريق أفرط في الحذر.
وأشارت إلى رونالدو أعاد تقييم أليجري، بعد أن 

لعب يوفنتوس موسمين مع مدربين آخرين، لذا 
لم يعد يعارض وجوده مع السيدة العجوز.

وأوضح����ت أن خورخي مينديز، وكي����ل رونالدو، 
كان يبحث طوال الشهرين الماضيين، عن حل 
لكريستيانو من أجل الرحيل عن السيدة العجوز.

وذك����رت أن ميندي����ز لم ينجح ف����ي إيجاد حل 
مناس����ب لرونالدو، كم����ا أن يوفنتوس لم يتلق 

عروًضا من أجل كريستيانو.
وقال����ت الصحيف����ة إن رونالدو تلقى إش����ارات 
ضعيفة من مانشس����تر يونايتد وباريس سان 
جيرم����ان، حي����ث أن األول قد يقب����ل األمر خالل 

مبادلة مع بول بوجبا.
أم����ا س����ان جيرم����ان، فإن����ه يرك����ز على ش����راء 
العبين مش����هورين وباهظ����ي الثمن دون خطة 

استراتيجية دقيقة، لذا ال يمانع التحرك صوب 
رونالدو.

وش����ددت الصحيف����ة عل����ى عدم وجود ش����يء 
ملموس، يمكن أن ُيطلق عليه اسم »مفاوضات« 

من أي ناٍد.
وأك����دت أن رونالدو لديه العديد من األمور التي 
تدفعه للبقاء في اليوفي، حيث أن عائلته تشعر 
بالراحة في تورينو، كما أن نجله يلعب في فرق 

الشباب بيوفنتوس.
كما يحصل رونال����دو على مزايا ضريبية ضخمة 
في إيطاليا تسمح له بدفع 100 ألف يورو فقط 
عن جميع أرباحه الخارجية، باإلضافة إلى أن راتبه 
الضخم )30 مليون يورو( من الصعب أن يحصل 

عليه اآلن في ناٍد آخر.

لماذا يميل رونالدو للبقاء في يوفنتوس؟

االستقالل/ وكاالت:
كش����فت تقارير صحفية إنجليزي����ة، أن الدولي 
المص����ري محمد ص����الح قد يحص����ل على دور 
جديد فى ناديه ليفربول، بعد رحيل الهولندى 
جورجينيو فينال����دوم. وانتق����ل فينالدوم إلى 
باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد 
نهاية عقده مع ليفرب����ول، الذي انضم إليه من 

نيوكاسل صيف العام 2016.
وبحسب موقع »ليفربول إيكو«، فإن طريقة رحيل 
فينال����دوم عن ليفربول كانت صعبة بالنس����بة 
للجماهير، ألنه بعد 5 سنوات مميزة له مع الريدز 

رحل بشكل مجاني.
وأضاف الموقع، أن إدارة ليفربول باتت حريصة 
أكثر على ربط محمد صالح بعقد جديد، رغم عدم 

بدء المفاوضات حتى اآلن بين الطرفين.
ويمتد عقد محمد صالح مع ليفربول حتى يونيو 
2023، علمًا بأنه انضم للريدز صيف العام 2017 

قادما من روما اإليطالي مقابل 42 مليون يورو.
وأوض����ح »ليفرب����ول إيك����و« أن المحادثات حول 
تجديد عقد صالح س����تبدأ ف����ي وقت الحق من 
العام الحالي، وأش����ار إل����ى أن النجم المصري ال 

يريد االنتقال إلى ناٍد آخر في الوقت الحالي.

وحصل نجمن����ا المصري محمد ص����الح، العب 
ليفرب����ول على جائ����زة أفضل الع����ب بالدوري 
اإلنجليزي الممتاز، الُمقدمة من رابطة الالعبين 
المحترفي����ن، بع����د حصوله على أعلى نس����بة 

تصويت.
ولع����ب محمد ص����الح الموس����م المنصرم مع 
ليفرب����ول 37 مباراة ف����ي ال����دوري اإلنجليزي 
الممتاز، سجل فيها 22 هدفا وصنع 5، واحتل 
المركز الثاني في ترتيب هدافي المس����ابقة، 
متأخ����را بهدف عن هاري كين الذي نال جائزة 

الهداف.  
وسجل صالح 125 هدفا وصنع 47 خالل 203 

مباريات مع ليفربول على مدار 4 مواسم. 
وتفوق صالح على كل من هاري كين )توتنهام 
هوتس����بير(، كيفي����ن دي بروين )مانشس����تر 
س����يتي(، أولي واتكينز )مهاجم أستون فيال(، 
برونو فيرنانديز )مانشستر يونايتد(، وباتريك 

بامفورد )مهاجم ليدز يونايتد(. 
واحت����ل ليفرب����ول المركز الثالث ف����ي ترتيب 
الدوري اإلنجليزي موس����م 2021/2020 وحصد 
69 نقطة من 38 مباراة، ليضمن التأهل مباشرة 

لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يبدأ رحلة تجديد عقد محمد صالح بعد رحيل فينالدوم

االستقالل/ وكاالت:
وجه كيليان مبابي، مهاجم باريس س���ان جيرمان، س���ؤااًل مفخًخا لناصر 

الخليفي رئيس النادي الفرنسي.
وق���ال مبابي في ح���وار أجرته معه مجلة فرانس فوتبول »الس���ؤال الذي 
أود توجيهه للخليفي حالًيا، يدور حول هوية الالعبين الذين س���يتعاقد 
معه���م باريس هذا الصيف؟«. وكان النادي الباريس���ي أعلن عن صفقة 
وحيدة بالتعاقد مع العب الوسط الهولندي جورجينو فينالدوم في صفقة 

انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول.
وكشف كيليان عن إعجابه ببعض الالعبين، قائاًل »لقد تحدثت مؤخرا مع 
والدي عن بعض الالعبين الذين أثاروا إعجابي عند متابعتهم من مقاعد 

المتفرجين عندما كنت مصاًبا، وهو جيريمي دوكو العب رين«.
وأش���ار »دوكو يمتاز بالقوة والس���رعة، لم أر مثله على مدار 5 سنوات من 
مسيرتي االحترافية«. واس���تطرد »أما بخصوص الالعبين المهاريين من 
أصحاب الس���رعات، يعجبني أوباميانج، وكذل���ك نيمار قبل إصابته، كان 

يمتلك قدرة على تغيير اتجاهاته بسهولة جنونية«.
وواصل »هناك العبون أيًضا ربما ال يلفتون األنظار على المستوى المهاري 
مثل كايل ووكر، فهو يتحول إلى ما يشبه الدبابة عندما ينطلق بسرعته«.

وبسؤاله عن أكثر 3 العبين يتمنى أن يقرأ حوارا لهم عبر صفحات المجلة 
الفرنسية الشهيرة، رد مبابي »بوفون، ألنني أود أن أعرف ماذا سيفعل في 
خطوته القادمة، وميسي ألنه ال يتكلم كثيًرا، لذا الحديث معه سيكشف 

أمورا جديدة، وأخيًرا ماونت، ألنه العب رائع، لكننا ال نعرف الكثير عنه«.

مبابي »يوّرط« الخليفي 
ويترقب رسائل ميسي!
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غزة/ االستقالل:
قررت لجنة األس����رى للقوى الوطنية واإلس����المية 
والمؤسسات في غّزة، السبت، استئناف االعتصام 
األسبوعي ألهالي األسرى، في مقر اللجنة الدولية 

ا من يوم االثنين القادم. للصليب األحمر، بدًء
وأوضحت اللجن����ة في بياٍن صحفي، أّن قرار عودة 
االعتصام األس����بوعي الس����تمرار الدعم واالسناد 
لألس����رى والمعتقلي����ن الفلس����طينيين الذي����ن 
يتعرضون ألبشع الممارسات والجرائم العدوانية 

على يد االحتالل اإلسرائيلي.
وأّكدت عل����ى ضرورة اتخ����اذ التدابير واالجراءات 
الوقائية من وباء كورون����ا، ُمطالبًة المواطنين إلى 

المشاركة في إسناد األسرى.
الفلسطينيين  والمعتقلين  األس����رى  ويبلغ عدد 
في س����جون االحتالل، نحو )4400( أس����ير، منهم 
)40( أس����يرة، فيما بلغ ع����دد المعتقلين األطفال 
والقاصري����ن في س����جون االحتالل نح����و )170( 
طفاًل، وعدد المعتقلين اإلداريين إلى نحو )380( 

معتقاًل، فيما وصل عدد ش����هداء الحركة األسيرة 
إلى )226( شهيًدا.

إل����ى ذلك طالب رئيس لجنة إدارة هيئة ش����ؤون 
األس����رى والمحرري����ن في المحافظ����ات الجنوبية 
حسن قنيطة، المؤسس����ات الدولية وعلى رأسها 
مجلس حقوق االنس����ان واللجنة الدولية للصليب 
األحمر واألمم المتحدة والمؤسس����ات االنسانية 
والحقوقي����ة بتقديم مدير الس����جن “أفيحاي بن 
حامو”، ومدير مصلحة الس����جون وضباط وجنود 
الوح����دة الخاص����ة للمحاكم الدولي����ة في أعقاب 
االنته����اك الص����ارخ والصور االس����تفزازية التى 
انتش����رت لحظ����ة اقتحام قس����م )3( في معتقل 

»النقب«.
وأش����ار هيئة ش����ؤون األس����رى في بيان لها إلى 
انتهاكات الوحدات الخاص����ة التفاقيات جنيف 
الثالث����ة والرابعة واتفاقي����ة مناهضة التعذيب 
والتفتيش����ات  االس����تفزازية  االقتحامات  لحظة 
واالقتحامات الليلية المفاجئة، وممارسة اإلرهاب 

من ص����راخ وتقييد وض����رب األس����رى ومصادرة 
الممتلكات الخاصة، وتدخل األقس����ام بالس����الح 
الحى، وقد تق����وم بإطالق النار عل����ى المعتقلين 
في بعض الظروف كما حدث مع الش����هيد محمد 

األشقر بمعتقل النقب.
واعتبر قنيطة أن المس����اس بحياة األسرى منافى 
للم������ادة )85( من اتفاقية جني����ف الرابعة التي 
تؤك����د على حماية المعتقلين وأهمية أخذ جميع 
التدابير الالزمة والممكنة لضمان إيواء األشخاص 
المحميي����ن منذ ب����دء اعتقاله����م، والعمل على 
ضمانات الس����المة لهم وتكفل الحماية الفعالة 
له����م، وللمادة الثالثة المش����تركة في اتفاقيات 
جنيف األربع والت����ي تطالب بمعاملة إنس����انية 
لجميع األشخاص )األس����رى والمعتقلين( سواء، 
وع����دم تعريضهم ل����ألذى، وتحرم عل����ى الدولة 
اآلس����رة اإليذاء أو القتل، والتش����ويه، والتعذيب، 
والمهينة،  والالإنس����انية،  القاس����ية،  والمعاملة 

واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.

غزة: قرار باستئناف االعتصام األسبوعي لذوي األسرى في مقر الصليب األحمر

غزة/ االستقالل:
أعلن رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية محمد المنسي ان 3000 
آالف عامل تم تس����ريحهم من العمل نتيجة العدوان االس����رائيلي األخير 
على قطاع غزة وقصف المنش����آت االقتصادية وتوقفها عن العمل، إضافة 
إلغالق معبر كرم أبو س����الم والذي هو باألساس ال يلبي احتياجات قطاع غزة 

ومصانعها.
وقال المنس����ي في تصريح صحفي السبت إن االحتالل دمر البنية التحتية 
االقتصادية خالل العدوان األخير، ونجري عملية إحصاء لما دمره االحتالل عبر 
لجان مختصة بالشراكة مع وزارة االقتصاد سواء باألماكن والمخازن واآلليات 
والمع����دات والمواد الخام والمنتجات، ولم ننتِه بعد من تقييم األضرار التي 

بلغت حتى اللحظة عشرات ماليين الدوالرات.
وأضاف المنسي »لم نتلق أي مس����اعدات من أي جهة، ولم يتلق عمالنا أي 
مس����اعدة وهو ما يزيد من معاناتهم، ومنذ عام 2014 لم نتلق إال 10% من 

نسبة األضرار في مصانعنا إلعادة اإلعمار«.
 وأش����ار الى أن »أكثر من 20 مصنعًا تم تدميرها كليًا، والمناطق الصناعية 
هي مناطق محمية وفق القانون الدولي ويجب توفير حماية لها، واالحتالل 

استهدف المصانع دون تحذير ولم يتم استخراج المعدات« .
ولفت المنس����ي إلى أن االحتالل يريد أن يحولنا لش����عب مس����تهلك وهذا 
مرفوض وسنعمل على صناعة ما يلزمنا، وندعو الدول المانحة لدعم القطاع 
الصناعي وعلى الس����لطة والوس����طاء تحمل مس����ؤولياتهم في إعادة إعمار 
المنش����آت االقتصادية، ونطالب االحتالل بفتح معبر كرم أبو سالم وإدخال 

المواد الخام لمصانعنا.

ثالثة آالف عامل بغزة دون عمل 
نتيجة قصف المنشآت االقتصادية

غزة/ االستقالل:
أك���د القائد في وحدة النخبة بس����رايا القدس أبو البهاء 
مساء السبت، أن سرايا القدس أفشلت مخططات العدو 

في استهداف مجاهدينا داخل األنفاق.
ووجه أبو البهاء خالل لقاء تلفزيوني خاص عبر فضائية 
»الق���دس الي���وم« تضم���ن مش���اهد حصري���ة لإلعداد 
العس���كري في وحدة النخبة داخل أحد األنفاق رس���الة 

تهدي���د للعدو الصهيون���ي، بقوله إن »س���رايا القدس 
تجه���ز للنزول في س���احة المي���دان«، مش���ددا على أن 
مقاتل���ي س���رايا القدس أياديه���م على الزن���اد جاهزة 

وبانتظار قرار قيادتهم.
وقال أب���و البهاء: »نحن هنا في أنفاق الحرية نعمل بكل 
جه���د من أجل مضاعفة قواتن���ا القتالية داخل األنفاق، 
مبيًنا أن هذه األنفاق س���تكون مقب���رة لجنود االحتالل 

وسيرى العدو بأسنا داخل األراضي المحتلة العام 48«.
وأضاف القائد في النخبة، إن سرايا القدس تعمل بما هو 
موكل لديها من قيادة الس����رايا لحماية شعبا من تغول 

االحتالل ومباغتة العدو في لحظة القرارات الحاسمة.
وأوضح، أن ما يهم في هذه المرحلة هو قدرة مجاهدينا 
ف���ي العمل ف���ي المي���دان قبل معركة س���يف القدس 

وبعدها.

سرايا القدس: أفشلنا مخططات العدو في استهداف مجاهدينا باألنفاق

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذرت دائ���رة القدس في منظمة التحرير الفلس���طينية من انفجار جديد في 
مدينة القدس، قد يمتد إلى عموم األراضي الفلسطينية المحتلة واندالع موجة 
جديدة من الغضب في اعقاب رضوخ المس���توى السياس���ي في دولة االحتالل 
وش���رطته لمطالب المستوطنين المتطرفين، بإقامة ما يسمى »مسيرة األعالم« 
وس���ط المدينة. وقالت الدائرة في بيان صحفي السبت، إن سلطات االحتالل لم 
تستخلص العبر من المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية وتواصل تعنتها 
والس���ير باتجاه مزيد من التط���رف، وتنفيذ سياس���تها العنصرية بالتطهير 
العرقي بحق أبناء ش���عبنا، ما يؤكد أن حكومة االحتالل غير مس���تعدة للسالم 
وتضرب بعرض الحائط كل المبادرات وتدير ظهرها لقرارات الش���رعية الدولية 
التي من ش���أنها تحقيق سالم عادل وش���امل يضمن تحقيق الحقوق الوطنية 
المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته 
المستقلة المترابطة جغرافيا وذات السيادة الكاملة بعاصمتها األبدية القدس.

وطالبت المجتمع الدولي واإلدارة االميركية الى توفير الحماية الدولية للشعب 
الفلس���طيني، وحماية القدس من مخططات االحتالل اإلسرائيلي الهادفة إلى 

أسرلة وتهويد المدينة المقدسة .

دائرة القدس تحذر من انفجار األوضاع 
في حال إقامة »مسيرة األعالم«

القدس المحتلة/ االستقالل:
دّش����ن ُمبع����دون ع����ن المس����جد األقص����ى 
ونش����طاء عبر مواق����ع التواص����ل االجتماعي 
حمل����ة إلكترونية تحت وس����م »ال لإلبعاد عن 
األقصى« احتجاًجا ورفًضا لسياس����ة اإلبعاد 

التي يتبعها االحتالل بحق الفلسطينيين.
وتأتي هذه الحملة، في الوقت الذي صعدت 
فيه ق����وات وش����رطة االحتالل من سياس����ة 
اإلبع����اد بحق الفلس����طينيين عن المس����جد 
األقص����ى، خاصة خ����الل وعق����ب التصعيد 
اإلسرائيلي األخير في محاولة لتفريغه أمام 

اقتحامات المستوطنين.
وكتب نشطاء على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك، إن اإلبعاد، بمثابة »إبر تخدير كي ال 

ُيحدث خبر إبعاد مجموعة كبيرة هبة إعالمية 
ضد سياسته الموحشة«.

وأشاروا إلى أن كل ش����خص، معرض لنفس 
القه����ر والظلم واإلبع����اد، مطالبين بالتحرك 
والغضب ضد هذه القرارات، انتصارا لحرائر 

األقصى.
وقال نش����طاء ومقدس����يون، إن����ه »من حقنا 
الصالة في مس����رى الرسول، ونرفض سياَسة 
إبعادن����ا وتهجيرن����ا من المس����جد األقصى 
ألهدافهم الشيطانية، المسجد مسجدنا وال 

يحق ألحد أن يمنعنا من الصالة فيه«.
وأشار النش����طاء، إلى أنه »منذ أسابيع بدأت 
حملة مسعورة العتقال وإبعاد رواد المسجد 
األقصى عن����ه، حيث تم إبع����اد 14 فتاة في 

األس����بوعين الماضيين، حيث تصل قرارات 
اإلبع����اد إلى س����تة أش����هر، وهذه سياس����ة 
متعم����دة م����ن االحت����الل لتفريغ المس����جد 
األقصى كي يتسنى للمس����توطنين تنفيذ 

اقتحامات فيه«.
خ����الل ش����هر أي����ار الماضي، أبع����دت قوات 
االحت����الل أكث����ر م����ن 180 فلس����طينًيا عن 
المسجد األقصى والبلدة القديمة، من بينهم 
14 فلس����طينية، تم إبعادهّن لمدة أس����بوع 

خالل يوم واحد.
ومن����ذ بداية العام الج����اري 2021 تم إصدار 
أكث����ر من 247 ق����رار إبعاد، وال تش����مل هذه 
القرارات من ُأبعدوا عن باب العامود والساهرة 

والشيخ جراح والمناطق المحيطة.

تدشين حملة إلكترونية رفضًا لإلبعاد عن المسجد األقصى

أغلقت حاجز قلنديا بش���كل كامل ومنع���ت مرور المركبات والمارة، ما نتج عنه أزمة س���ير في 
المكان.

فيما أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين بأن السيدة الشهيدة هي المحررة ابتسام كعابنة 
من مخيم عقبة جبر في أريحا.

وذك���رت أن كعابنة أم لطفل واعتقلتها قوات االحتالل س���ابًقا وحكمت عليها بالس���جن لمدة 
عام ونصف.

إلى ذلك، أصيب عش���رات المواطنين باالختناق، الس���بت، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل 
للدم���وع، خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي، في قرية كفر قدوم ش���رق 

قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن االحتالل أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خالل انطالق مسيرة 

كفر قدوم السلمية األسبوعية، ما أدى إلى إصابة العشرات باالختناق، وعولجوا ميدانيا.
من ناحية ثانية، هاجم مس���توطنون عصر الس���بت، عددًا من المواطنين عند عين باسين قرب 

قرية الجانية غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة واعتدوا عليهم بالضرب.
واعتدى المس���توطنون على ش���ابين بالضرب، قبل حضور عدد م���ن المواطنين الذين واجهوا 

المستوطنين بالحجارة في المكان.
وعقب الحادثة، اقتحمت قوات االحتالل قرية الجانية بالدوريات العسكرية، فيما أغلقت البوابة 
الحديدي���ة المقامة على مدخل قرية رأس كركر المجاورة والت���ي تؤدي إلى قرية الجانية على 

حد سواء.

جنين/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة »مهجة القدس« للش���هداء واألس���رى 
والجرح���ى، أن محكمة س���الم العس���كرية الصهيونية 
أصدرت الخميس الماضي حكًما بحق األس���ير المجاهد 
لي���ث محمود عطا حم���دان )22 عاًما( م���ن مدينة جنين 
بالس���جن الفعلي 5 سنوات ونصف السنة وغرامة مالية 

قدرها 2000 شيكل.

وأوضح���ت المؤسس���ة في بي���ان لها الس���بت أن قوات 
االحت���الل الصهيوني اعتقلت األس���ير حم���دان بتاريخ 
2019/03/13م؛ ووجهت له تهم عديدة من بينها إطالق 
نار وإلقاء زجاجات متفجرة وحارقة تجاه قوات االحتالل، 

وهو ينتمي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.
جدي���ر بالذك���ر أن األس���ير ليث حم���دان ول���د بتاريخ 
1999/04/05م؛ وه���و أعزب، وهو ابن ش���قيق األس���ير 

يوس���ف عطا دياب حمدان القابع حالًيا في سجن رامون 
والذي يقضي حكًما بالس���جن المؤب���د مرتين، المعتقل 
بتاري���خ 2003/08/27م؛ والذي وجهت له تهمة االنتماء 
والعضوية في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
والمش���اركة في أعمال مقاومة وإطالق ن���ار تجاه قوات 
االحتالل الصهيوني، ويقبع األس���ير ليث حمدان حالًيا 

في سجن مجدو.

الحكم بالسجن ٥ سنوات و نصف السنة على أسير من جنين االحتالل يعدم..

أدنى حقوق ش����عبنا، الفتة إل����ى إن تلك القوات المدججة 
بالس����الح ال تعطي أدنى قيمة ألهلنا العزل، فتطلق النار 
بدم بارد على الشبان واألطفال والنساء والفتيات والشيوخ 

بقصد اإلعدام والقتل.
وأكدت الجه����اد اإلس����المي، على أن الصم����ت على هذه 
الجريم����ة يمثل وصمة ع����ار في جبين الهيئ����ات والدول 
والمنظمات التي تدعي االهتمام بحقوق اإلنس����ان، ولمن 
يتش����دقون بالحديث عن الحريات والعدال����ة، مبينة هذا 

الصمت يمث����ل غطاء لإلرهاب وتش����جيعًا لالحتالل الذي 
يمعن في القتل.

وش����ددت عل����ى أن دماء الش����هيدة كعابن����ة وغيرها من 
ش����هداء أبناء ش����عبنا لن تذهب هدرًا، مش����يرة إلى أنها 
ستزيد جذوة الصراع اش����تعااًل، وستجعلنا أكثر تصميمًا 
على مواصلة طري����ق المقاومة حتى تحري����ر أرضنا وإزالة 
االحت����الل عن كل ش����بر من فلس����طين. وتقدمت الجهاد، 
بخالص العزاء والمواس����اة من أهلنا ف����ي مخيم عقبة جبر 

بمدينة أريحا، باستش����هاد ابنة المخيم ابتس����ام كعابنة، 
كما تقدمت بالعزاء من عائلة وأس����رة الشهيدة، سائلين 
المول����ى ع����ز وج����ل أن يلهمهم الصب����ر والس����لوان، وأن 
يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته. وأعدمت قوات االحتالل 
»اإلسرائيلي« مساء الس����بت، المحررة كعابنة عقب إطالق 
النار صوبها عند حاجز قلنديا العس����كري ش����مال مدينة 
القدس المحتل����ة، وتركتها تنزف وهي ملقاة على األرض 

ومنعت طواقم االسعاف من الوصول لها.

»اجلهاد«:..
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القاهرة/ االستقالل:
ت����داول رواد مواقع التواصل االجتماعي، مجموعة م����ن الصور تظهر عددا من 
الحض����ور في  حفل زفاف بمحافظة قنا في صعيد مصر يرتدون مالبس العزل 

المخصصة ألقسام العزل في المستشفيات للوقاية من فيروس كورونا.
وأظه����رت الص����ور مالبس العزل لزم����الء طبيب في حفل زواجه، وس����ط جموع 
المعازيم، األمر الذي أثار دهش����ة الحاضرين، ف����ي احتفال فريد من نوعه منذ 

جائحة كورونا.
وتبين، بحس����ب وس����ائل إعالم مصرية ، أن العريس يدع����ى محمد عباس، من 
قرية الجب����الو، بدائرة مركز قنا، وأنهم اتفقوا على أن يحتفلوا بزفافه بش����كل 
فريد، فقرروا ارتداء مالبس العزل، والذهاب بها لحضور العرس، كدعم معنوي 
لزميله����م، في ظل المعركة التي تخوضها األطق����م الطبية بمواجهة فيروس 

كورونا المستجد.
وقال العريس الدكتور محمد عباس، طبيب في مستش����فى الصدر، المخصص 
لف����رز وعزل كورونا، إن ما حدث لفتة طيبة من الطاقم الطبي في المستش����فى، 
كنوع من الدعم المعنوي، في ظل ما يواجهه األطباء من صعوبات في مواجهة 

فيروس كورونا.

زفاف طبيب في مصر 
بنكهة الـ »كورونا«!

)apaimages(        حفل تفريغ نف�سي لأطفال مدينة غزة بعد العدوان الإ�سرائيلي الذي ا�ستمر ل 11 يومًا

االستقالل/ وكاالت:
تعرضت س���يدة إيطالية لإلصاب���ة بتليف في 
الدم���اغ، دخلت على إثره المستش���فى لمدة 10 
أش���هر بعد موتها إكلينيكيا، وظلت على أجهزة 
طوال هذه الم���دة، ورغم يأس األطباء من حالتها 
إال أنها استيقظت من الغيبوبة وفاجأت الجميع.

واس���تيقظت كريس���تينا روس���ي م���ن غيبوبة 
اس���تمرت 10 أش���هر، وكانت حامالاً في الشهر 
الس���ابع عندما أصيبت بنوبة قلبية في يوليو من 

العام الماضي.

ُول���دت ابنتها كاترينا بعملي���ة قيصرية طارئة، 
ومع ذلك فإنها ظلت في غيبوبة مع االشتباه في 
إصابته���ا بتلف في الدماغ، ومع يأس األطباء من 
حالتها ووصفها بالميتة، إال أنها استيقظت اآلن 

وتحدثت بأول كلمة لها ، وقالت »ماما«.
وق���ال زوجه���ا جابرييل سوتش���ي لصحيفة »ال 
نازي���ون«: »ل���م نتوقع ذل���ك ، لق���د كانت فرحة 
حقيقية بعد الكثير من المعاناة«، وتم نقل روزي 
إلى عيادة في النمس���ا في أبري���ل لتلقي رعاية 

متخصصة أمال في شفائها.

وكان زوجها ووالدتها بجانبها عندما تحدثت، أما 
تكاليف العالج ف���ي الخارج تم دفعها من خالل 
صفحة تمويل جماعي ، والتي جمعت حتى اآلن 
أكثر من 208 آالف دوالر، لعالجها بش���كل كامل 

بما في ذلك العالج الطبيعي بعد اإلفاقة.
ونف���ذ األطباء اإلجراءات الالزم���ة وقالوا إنها اآلن 
أكثر استرخاءاً ،وهدوء بعد إزالة القصبة الهوائية 
الصناعية للتنفس، أم���ا ابنتها في صحة جيدة 
وكانت قد قضت عدة أش���هر في المستش���فى 

بسبب نقص األكسجين أثناء الوالدة.

ماتت إكلينيكيًا 10 أشهر.. سيدة تعود للحياة وتفاجئ الجميع!

االستقالل/ وكاالت:
أفادت وس����ائل إعالم أمريكية بأن صي����ادا لجراد البحر نج����ا بأعجوبة، بعد 
سقوطه بالقرب من سواحل والية ماساتشوستس األمريكية، في فم حوت 

أحدب لفظ الصياد فيما بعد.
ونقلت صحيف����ة »Cape Cod Times« عن الصياد مايكل باكارد )56 عاما( 
الذي سقط في فم الحوت: »فجأة شعرت بهزة قوية للغاية، والشيء التالي 
الذي الحظته هو الظالم الكامل.. وش����عرت بأنني أتح����رك، وأن الحوت كان 

يضغط على عضالت فمه«.
وق����ال الرجل أيضا أنه كان يعتقد بأنه أصبح ضحية للقرش، لكن فهم فيما 
بعد، وذلك بسبب عدم وجود األسنان في الفم، أنه كان داخل الحوت. وأضاف 

أنه كان يفكر أثناء وجوده في حلق الحيوان في الموت ويتذكر أبناءه.
وأفادت وس����ائل اإلعالم بأنه تم نقل باكارد إلى المستش����فى بعد الحادث. 
وس����جل األطباء تلف األنس����جة الرخوة لدى الرجل، ولم يج����دوا أي إصابات 

خطيرة أو كسورا، وسمحوا له بالعودة إلى المنزل.
وأش����ار العلماء إلى أن الحوادث المماثلة نادرة للغاية. وال تش����كل الحيتان 
الحدباء عادة أي خطر على البشر. ويمكن أن تبتلع الناس عن طريق الصدفة 

ال غير.

حوت يبتلع صيادًا 
أمريكيًا ثم يلفظه! 

االستقالل/ وكاالت:
ذكر متحف في والية بافاريا بجنوب ألمانيا، 
أن طالب���ًا عم���ره 12 عامًا عثر على س���يف 

تاريخي أثناء سيره في غابة.
وبعد أن حدد الخبراء السيف على أنه يعود 
إلى القرن الس���ادس عشر، يتم اآلن عرض 

االكتشاف الثمين في متحف المدينة في 
بلدة نويردلينجن البافارية التاريخية.

وتم السماح للطالب الذي عثر على السيف 
بدخ���ول المتحف مجانًا، وفق���ًا لما أعلنته 

المدينة الثالثاء الماضي.
وذكر المتحف أن الصبي عثر على السيف 

فى غاب���ة بالقرب م���ن قري���ة إديرهايم /
حوالى 120 كم ش���مال غرب���ي ميونخ./ ثم 
أبلغت أس���رته مكتب الوالية للحفاظ على 
اآلثار التاريخية. وأوصت السلطات بإعطاء 
الس���يف الذى يزيد عمره عل���ى 400 عام 

للمتحف.

صبي ألماني يعثر على سيف تاريخي أثناء سيره في غابة

االستقالل/ وكاالت:
توفي إميليو دوانيس دوفارسير المصنف عميد السن 
في كوبا عن 120 عاما إثر التهاب رئوي، تاركا 13 ولدا 
و36 حفيدا وأكثر من 40 م���ن أبناء األحفاد، كما أعلن 

اإلعالم المحلي.
وأف���ادت مدون���ة “دياري���و مينينيو” الت���ي يديرها 
صحافي���و إذاعة “ال فوس دي باياتاب���و” المحلية بأن 
الرجل توفي الخميس في مدينة ميناس التي تعد 38 

ألف نسمة في مقاطعة كاماوي )شرق(.
وأش���ارت المدونة إلى أن الرجل “بق���ي بصحة جيدة 
طوال هذه الس���نوات بفضل نظام غذائي كان يتبعه 
ورعاي���ة عائلته”، لكن���ه “توفي ج���راء التهاب رئوي 
مفاجئ بعدما اضطر لمالزمة الفراش على مدى س���نة 

بسبب كسر في الورك”.
وكان دوفارس���ير المولود ف���ي 10 أيار/مايو 1901 في 
هايتي قد هاجر إلى فنزويال في سن التاسعة مع عمته 
ثم انتقال للعيش في كوبا بعد ثالث سنوات. وهو كان 

يناهز ال�60 من العمر خ���الل الثورة التي قادها فيدل 
كاسترو سنة 1959.

وبحس���ب أوراقه الثبوتي���ة، توفي إميلي���و دوانيس 
دوفارس���ير في س���ن أكبر من عميدة س���ن البشرية 
الحالية رسميا، وهي اليابانية كاني تاناكا )118 سنة( 
المول���ودة في الثاني من كان���ون الثاني/يناير 1903. 
وبسبب نقص الوثائق التي تؤكد صحة تاريخ ميالده، 
لم يحظ إميليو دوانيس دوفارسير باعتراف بأنه عميد 

سن محتمل للبشرية.
ومع 11,2 مليون نس���مة، تس���تحوذ كوب���ا على ثاني 
أعلى معدل أعمار للس���كان ف���ي أميركا الالتينية بعد 
أوروغ���واي، ومن المتوقع أن تحت���ل صدارة التصنيف 

خالل العقد المقبل، وفق الخبراء.
وتضم الجزيرة 2070 شخصا في سن المائة وما فوق، 
ويبلغ متوس���ط العمر المتوقع فيها 79,5 سنة، وهو 
رقم ش���بيه بمعدالت البلدان الغنية، فيما ال يتخطى 

الحد األدنى لألجور في الجزيرة 87 دوالرا شهريا.

االستقالل/ وكاالت:
عاد حيوان مجهري يسمى »بديلويد روتيفر« إلى الحياة 
بعد تجميده لمدة 24 ألف عام في سيبيريا ونجح بعدها 

في استنساخ نفسه، كما قال علماء روس.
وقال س����تاس ماالفين الذي ش����ارك في تأليف الورقة 
البحثية التي نشرتها مجلة »كارنت بايولوجي« حول هذا 
التطور لوكالة فرانس برس، إن االكتش����اف أثار أسئلة 
كثيرة حول اآلليات التي اس����تخدمها الحيوان المتعدد 

الخاليا لتمكنه من الصمود كل تلك الفترة الطويلة.
وأوض����ح ماالفي����ن م����ن معه����د الفيزي����اء والكيمي����اء 
والمشكالت البيولوجية في علوم التربة في بوشتشينو 
في روس����يا »تقريرنا هو أقوى دليل حتى اليوم على أن 
الحيوانات المتعددة الخاليا يمكن أن تصمد عش����رات 
اآلالف من السنين في سبات حين تكون عملية األيض 

متوقفة بشكل شبه كامل«.

واستخدم فريق البحث جهاز حفر لجمع عينات من نهر 
أالزيا في القطب الش����مالي الروسي ثم التأريخ بالكربون 
المش����ع لتحديد أن عم����ر العينة يت����راوح بين 23960 

و24485 عامًا.
وف����ي ما يتعلق بالكائنات المتعددة الخاليا، كان هناك 
تقرير عن ع����ودة دودة نيماتودا عمرها 30 ألف عام إلى 
الحياة إضافة إلى طحالب وبعض النباتات بقيت آلالف 

عدة من السنوات محاصرة في الجليد.
وأضاف ماالفين أن����ه يمكن اآلن إضاف����ة الروتيفر إلى 
قائمة الكائنات الحية التي يمكن أن تصمد على ما يبدو 

لفترات غير محددة.
وبمجرد ذوبان الجليد، كان الحي����وان قادرا على التكاثر 

الالجنسي عبر عملية تسمى التناسل العذري.
ويبلغ طول الروتيفير حوالى نصف مليمتر وهي تعيش 

عموما في بيئات المياه العذبة.

حيوان مجهري صمد 24 ألف عام 
في جليد سيبيريا... ثم تكاثر!

وفاة أكبر معمر في كوبا عن عمر 120 عامًا


