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غزة/ االستقالل:
ش���نت طائرات حربية إسرائيلية، مس���اء السبت، غارات 
متفرقة على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأف���اد مراس���لنا أن الطائ���رات أطلق���ت 4 صواريخ على 
فترتي���ن تجاه الموقع في محيط محررة »نتس���اريم«، ما 
أدى لوق���وع أضرار فيه. كما أطلق���ت طائرات أخرى عدة 
صواريخ على موقع الس���فينة ش���مال غرب مدينة غزة، 
تبعه قص���ف ألرض زراعية مجاورة ف���ي محيط الموقع 

ذاته.

وأشار مراس���لنا إلى أن طائرات االحتالل ألقت صواريخًا 
ارتجاجية في عدوانها على القطاع.

م���ن ناحيته، ق���ال المتحدث باس���م جي���ش االحتالل 
»اإلسرائيلي«، إن »طائرات مقاتلة هاجمت مؤخًرا موقًعا 
إلنتاج األس���لحة يتب���ع لحركة حم���اس ومنصة إطالق 
صواريخ«. وأضاف أن ذلك جاء »ردا على اس���تمرار إطالق 

البالونات الحارقة«.
وش���دد المتح���دث باس���م الجي���ش عل���ى أن »الجيش 

سيواصل الرد بقوة على الهجمات من قطاع غزة«.

طائرات االحتالل تستهدف مواقع للمقاومة بغزة

انسحاب المستوطنين من جبل صبيح.. 
انتصار جديد للمقاومة الشعبية

غزة/ خالد اشتيوي:
ب�عد 66 يومًا من المقاومة الشعبية واالرباك الليلي 
الت���ي قادها الش���باب الثائر في بل���دة بيتا جنوب 

نابلس دفاعًا عن أرضهم؛ أجبر المس���توطنون على 
المغادرة من جبل صبيح، وس���ط إصرار 
الفعاليات  اس���تمرار  األهالي على  من 

 الفصائل تشيد بمقاومة أهالي »بيتا«: 
شعبنا يتقدم ويراكم االنتصارات

غزة/ االستقالل:
أش���ادت فصائل فلسطينية بالمقاومة الش���عبية التي يخوضها 

أهال���ي بلدة بيتا جنوب نابل���س والقرى المجاورة، في 
مواجهة أطماع االحتالل في السيطرة على جبل صبيح.

غزة/ سماح المبحوح: 
أع���ادت عملية تس���ريب ش���قة س���كنية في حي 
وادي حلوة ببلدة س���لوان، جنوب المسجد األقصى 

بالقدس المحتلة، من سمس���ار فلسطيني، لجمعية 
»العاد« االس���تيطانية، والتي ُكش���ف 
النقاب عنها مؤخرًا، القضية الش���ائكة 

تسريب عقارات القدس.. معركة 
خفّية تقودها جماعات استيطانية

د. الحساينة: المقاومة والتكتالت 
المناضلة هي »رأس مال« شعبنا وأمتنا

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

والمنظم���ات  الح���ركات  »إن  الس���بت:  الحس���اينة 
والتكت���الت المناضل���ة والمقاوم���ة »رأس مال رمزي 

خطر كبير يهدد حياة 
األسير الغضنفر أبو عطوان

»الديمقراطية« تدعو قيادة السلطة 
الستراتيجية وطنية لمقاومة تهويد القدس

أبو الريش: االحتالل يواصل منع إدخال 
المواد الخام والمستلزمات الزراعية لغزة

د.عليان: ما يحدث في الضفة والقدس 
يثّبت معادالت جديدة في الصراع

رام الله- الخليل/ االستقالل:
طالب مئات المتظاهرين مساء السبت، برحيل 
الرئيس محمود عباس خ���الل تظاهرة منددة 
باغتيال المعارض السياس���ي نزار بنات وسط 

مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وهتف مئات المتظاهرين بعبارات ضد عباس 
ورئي���س الحكومة محمد اش���تيه، وطالبوهما 
فيها بالرحيل، كما رفعوا الفتات حملت عنوان 

»ارحل ي���ا عباس«، وأخرى من���ددة بما وصفوه 
»حكم العسكر«. كما حّمل المتظاهرون الرئيس 

السياس���ي  والمس���توى  عباس 
بأكمل���ه مس���ؤولية م���ا ارتكبته 

رام الله: متظاهرون يطالبون برحيل عباس وإقالة الحكومة ورؤساء األجهزة األمنية

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين د. 
جميل عليان، أن ما يحدث في الضفة والقدس اآلن ُيثّبت 

نابلس/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصح���ة، مس���اء الس���بت، عن 
استشهاد الشاب محمد فريد علي حسن )20 
عام���ا( متأثرا بإصابته برص���اص االحتالل في 

بلدة قصرة جنوب نابلس.

وكان مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، 
غس���ان دغلس، أعلن أن الش���اب محمد حسن 
أصيب برص���اص االحتالل في منطقة الصدر، 
أثن���اء تواجده على س���طح منزله ف���ي البلدة 

ووصفت اصابته بالخطيرة.

وأضاف، أن الش���ابين هالل عبد الغني عودة، 
وعبد الباسط يوس���ف حسن، أصيبا برصاص 
االحتالل ف���ي الرجل، أثناء تصديهما لهجوم 
مس���توطنين بالمنطقة الجنوبي���ة من البلدة، 

واندالع مواجهات مع قوات االحتالل.

استشهاد شاب وجرح آخرين برصاص االحتالل في نابلس

تقرير: المشروع االستيطاني في 
»بيتا« ما زال يخيم على المشهد

رام الله/ االستقالل:
أش���ار تقرير االس���تيطان األس���بوعي الصادر السبت، إلى 
أّن يد المس���توطنين هي العليا في رس���م سياسة الكيان 
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غزة/ االستقالل:
أكد القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
د. جميل علي����ان، أن ما يحدث في الضفة والقدس 
اآلن ُيثّب����ت معادالت جديدة في الصراع، مش����ددًا 
على أننا لن نسمح ألحد أن ينازعنا على القدس كل 

القدس، ولن نسمح للمستوطنات أن تبقى. 
وقال عليان في تصريح صحفي :«إن ش����عبنا الذي 
نجح ف����ي الدفاع ع����ن القدس واألقص����ى واألرض 
الفلس����طينية بحاجة إلى مأسس����ة ه����ذا الحراك 
جماهيريًا وشعبيًا على مستوى كل الوطن، وترتيب 
األدوات واألولويات، وزمام المبادرة، وأن نعمل على 
تفكيك كل المعيق����ات والتهديدات الداخلية أيًا 
كان مصدرها أو ش����خوصها، فال عصمة ألحد سوى 

فلسطين وحقوقنا وثوابتنا«.
وأوضح أن ش����باب الضفة الثائر ي����درك منذ بداية 
الص����راع مع العدو حت����ى اآلن »أن حماية أرضنا من 
االس����تيطان والقدس من التهويد يعني تفكيك 
المستوطنة المسماة »إسرائيل«، وإراحة كل العالم 

من شرها ودورها التخريبي في كل العالم«.
ولفت عليان إل����ى أن المعركة المتواصلة ألكثر من 
ش����هرين في بل����دة بيتا بنابلس ضد االس����تيطان 
ممثاًل في )أفيتار(، ونهب األرض في جبال صوريف، 
هذه المعركة التي تش����ارك فيها نابلس وطولكرم 
وجنين حت����ى بيت لحم، ومعرك����ة القدس التي ال 
تنتهي وال تهمد من الحرائر الى البوابات، ومصلى 
ب����اب الرحمة، وباب العم����ود ومدرجاته والمحاوالت 
الفاشلة »لمس����يرة األعالم« هذه المواجهة التي ال 
تهدأ يقودها أهلنا في القدس وضواحيها، وكذلك 
أهلنا المنغرس����ين في أرضنا ف����ي ال 48، والذين 

يؤكدون في كل خطواتهم وحراكهم السياس����ي 
أنهم سيحفظون أمانة القدس واألقصى تمامًا كما 
حفظوا هويتها ووجودهم على أرضهم في أراضينا 
ف����ي ال 48، وهن����ا ال يوجد مفاضل����ة أو مصالح بل 

ارتباط ديني ووطني وأخالقي ومصيري. 
وطرح تس����اؤاًل على منصور عباس وجماعته الذين 
منح����وا الحياة لحكوم����ة بينت، ويتحمل����ون كامل 
المس����ؤولية ع����ن كل جرائمها: هل ستش����اركون 
ش����عبكم في معاركه المتواصل����ة والممتدة على 
كل فلس����طين.. ف����ي الق����دس وكل الضف����ة، في 
المثلث والجليل والنقب، في غ����زة وتعيدوا بعثرة 
النظام السياس����ي اإلس����رائيلي من جديد، والذي 
كان علي����ه الحال ألكثر من عامين؟، أم س����تنحازون 
إلى مصالحك����م واهتماماتكم الخاص����ة؟.. فقريبًا 

سيسقط بينت وعصابته.
واعتب����ر عليان أن »م����ا يحدث في الضف����ة والثورة 
المش����تعلة في نابلس والقدس تؤكد أننا نقترب 

من أهدافنا الوطني����ة،  وأن المحاوالت الصهيونية 
بخلق س����احات حرب فلس����طينية داخلية لحرفها 
ع����ن الصراع االس����تراتيجي ضد العدو لن نس����مح 
لها بالدخول إلى نس����يجنا الفلس����طيني الوطني 
واالجتماعي والسياسي، فشعبنا أكبر من مؤامرات 
العدو، ومن بع����ض القيادات الفلس����طينية التي 
تحاول حرف البوصلة الفلس����طينية عن مس����ارها 

الوطني المقدس«.
وتابع القيادي في الجهاد اإلسالمي »لقد أكد شعبنا 
منذ اللحظ����ة األولى لمعركة س����يف القدس أنها 
المعركة الش����املة ضد المش����روع الصهيوني في 
فلسطين، وأن سيف القدس لن ُيغمد حتى ينتزع 
حقوقه وأهدافه الوطنية بالحرية والتحرير، وأن كل 
األدوات مهمة واستراتيجية وال ُيغني بعضها عن 
بعض، فصواريخ غزة وبالوناتها، وانتفاضة القدس، 
ودور ومس����اندة أهلنا في ال 48، والثورة المشتعلة 
في الضفة، كلها مكونات مشروع الجهاد والمقاومة، 
ولن تسمح للعدو أن يشعر باالستقرار على أرضنا، 

فهذا وعد الله.
ون����وه عليان إل����ى أن مقتل المش����روع الصهيوني 
يكمن في القدس والضف����ة، وعلينا جميعًا واجب 
دع����م ونص����رة االنتفاضة المتواصل����ة في الضفة 
والقدس ب����كل ما نملك من أس����باب القوة، وإعطاء 
ه����ذا الملف األهمية االس����تراتيجية القصوى من 
الكل الفلسطيني في كل مكان، وزيادة كتلة اللهب 

المتصاعدة هناك ضد االستيطان والتهويد.
ودعا إلى أن نواصل الهجوم الذي بدأناه في سيف 
القدس، ونمنع العدو من أخذ زمام المبادرة أو التقاط 

أنفاسه، أو عودة عقارب الساعة إلى الوراء.

د.عليان: ما يحدث في الضفة والقدس يثّبت معادالت جديدة في الصراع

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذرت صحيفة »معاريف« العبرية الس���بت،  من أن كل المؤشرات تدل على أن 

انفجار األوضاع األمنية يمهد الندالع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية.
وفي تحليل نش���ره المعلق العس���كري ألون بن دافيد، أش���ارت الصحيفة إلى 
أن األوض���اع في الضفة الغربي���ة باتت خطيرة في أعقاب مش���اركة اآلالف من 
الفلسطينيين في المواجهات التي تندلع مع قوات االحتالل بشكل لم يحدث 
منذ س���نين، وفي الوقت الذي توش���ك السلطة الفلس���طينية فيه على فقدان 

السيطرة على األوضاع. وفق تعبيره.
وأوضح رفيد، أن المش���اركة الجماهيرية الواس���عة في المظاهرات في الضفة 
الغربية أطاحت الفرضية التي س���ادت لدى دوائر التقدير االس���تراتيجي في 
تل أبيب من أن الجمهور الفلس���طيني يعاني من حالة إعياء وتعب ولن يكون 

مستعدًا لخوض غمار مواجهة جديدة مع »إسرائيل«.
وأضاف أن بعض القادة العس���كريين اإلسرائيليين مثل روعي تسيفيغ قائد 
قوات جيش االحتالل في ش���مال الضفة الغربية، يرى أن االنتفاضة الثالثة »قد 
اندلعت بالفعل«؛ مشيرا إلى أن القوات »اإلسرائيلية« التي كانت تواجه أسبوعيا 
مظاهرة أو مظاهرتين ينظمها الفلسطينيون باتت تواجه حاليا أربع مظاهرات 
يوميا؛ معظمها تتركز حول مستوطنة »إفيتار« التي دشنها المستوطنون على 

جبل »صبيح« جنوب نابلس.
ولفت إلى أن 35 فلسطينيا استشهدوا برصاص جيش االحتالل خالل األشهر 
الماضي���ة جراء المواجهات التي اندلعت في أرجاء الضفة؛ مش���يرًا إلى أن هذا 
العدد من الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش االحتالل هو األكبر منذ عقد.

وبحسب بن دفيد، فإن مظاهر ضعف الس���لطة الفلسطينية والمؤشرات التي 
تدل على أنها توش���ك على فقدان السيطرة تنطوي على خطورة كبيرة بالنسبة 
إلس���رائيل، ألن هذا الواقع يفس���ح المجال أمام تعاظ���م دور حركة حماس في 

الضفة الغربية.
ولف���ت إلى أن تدش���ين مس���توطنة »أفيتار« عل���ى جبل »صبي���ح« يعد خطوة 
»اس���تراتيجية« تهدف إلى تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية بهدف بلورة 

بيئة تحول دون السماح بتدشين دولة فلسطينية في المستقبل.

»معاريف«: االنتفاضة 
الثالثة قد اندلعت بالفعل

رام الله/ االستقالل:
أش���ار تقرير االس���تيطان األس���بوعي الصادر السبت، إلى 
أّن يد المس���توطنين هي العليا في رس���م سياسة الكيان 

الصهيوني االستعمارية في الضفة الغربية المحتلة.
وأّك���د التقرير الذي يع���ّده المكتب الوطن���ي للدفاع عن 
األرض ومقاومة االس���تيطان أن المشروع االستيطاني في 
بلدة بيتا ما زال يخيم على المشهد، على الرغم من مغادرة 

المستوطنين جبل صبيح من أراضي بلدة بيتا.
وأوضح التقرير الذي وصل »االستقالل« نسخة عنه أن جميع 
المعطيات تؤش���ر على أن المس���توطنين هم من يقررون 
سياس���ة حكومة »إس���رائيل« في األراضي الفلس���طينية 
المحتلة بعدوان 1967، وما تم أو وصف ب�«تس���وية« حول 
البؤرة االستيطانية العشوائية »إفيتار«، المقامة على الجبل 
ال���ى الجنوب من مدينة نابلس في عم���ق الضفة الغربية، 
هو فرض واقع على األرض الفلس���طينية ومش���روع إقامة 

مستوطنة جديدة، وأن هذا كان الهدف منذ البداية.
ولف���ت التقري���ر إل���ى محاولة جي���ش االحت���الل بالخداع 
والتضليل، من خالل زعم أنه يعارض إقامة المس���توطنة، 
مؤكدًا أّن هذا ليس الموقف الحقيقي، ألّن جيش االحتالل 
هو الذي يس���يطر على الضفة، وإقامة البؤرة االستيطانية 
تمت تحت أنظاره، وأكثر من ذلك فان جنود جيش االحتالل 
ساعدوا في تشييد مباني البؤرة االستيطانية التي تمددت 
خالل ش���هر لتضم أكثر من 50 عائلة، تس���كن في أبنية 
حجرية باإلضافة إل���ى كرافانات متنقل���ة، كما تم تمديد 
خطوط الكهرباء والمجاري، وتعبيد الشوارع الداخلية وإقامة 

مدرسة دينية وكنيس وحضانة أطفال.
وأضاف »وتم استحضار عشرات من المتطوعين للمساعدة 

في تعجيل البناء لفرض أمر واقع جديد، وكل ذلك تم تحت 
رعاي���ة حكومة نتنياهو وفي ظل صم���ت الجيش واالدارة 

المدنية بل وبتسهيالت ال تخطئها العين«.
وذك���ر التقري���ر أّن م���ا ي���دور اآلن عن »تس���وية« توصل 
اليه���ا جيش االحتالل بمباركة الحكوم���ة مع قادة مجلس 
المس���توطنات في الضفة الغربية المحتلة تقضي بإخالء 
البؤرة االس���تيطانية »أفيتار« على أن تبقى قوة عس���كرية 
من جيش االحتالل بش���كل دائم في الموقع، واإلبقاء على 
30 م���ن ط���الب المدرس���ة الدينية و3 عائ���الت من طاقم 
المدرسة في البؤرة االس���تيطانية، الذي ستقام عليه بعد 
6 أس���ابيع مدرس���ة دينية عس���كرية، على أن يقطنوا في 
بع���ض الوحدات الس���كنية التي أقيمت عل���ى مرتفعات 
الجبل القريبة من المكان، إلى جانب ذلك، سُتبحث وضعية 
ومكان���ة األراضي التي أقيمت عليها البؤرة االس���تيطانية 
»أفيتار«، والحقا يتم تسوية وشرعنة البؤرة االستيطانية، 
وه���ذا يؤكد بش���كل واضح على انصي���اع جيش وحكومة 
االحتالل لمطالب المس���توطنين بابت���الع ومصادرة اراض 
الفلسطينيين، واس���تعداد الوزير المسؤول عن ذلك وهو 
وزير األم���ن، بيني غانتس – لش���رعنة أم���ر واقع لم يكن 
مس���موحا به وغير قانوني حس���ب قوانينه���م وكان في 

الماضي ينتهي بإخالء فوري.
كما لفت التقرير إلى أّن غانتس قال لقادة المس���توطنين 
إن���ه لن تكون هناك أي تس���وية وأنه س���يتم إخالء البؤرة 
االستيطانية ليأتي يوسي داغان ويصف االتفاق باإلنجاز 
التاريخي غير المس���بوق منذ 30 عام���ًا، حيث وافق جيش 
االحت���الل على عدم إخ���الء منازل المس���توطنين مع أنها 

أقيمت دون تراخيص الزمة.

المستوطنون هم من يقررون سياسة حكومة »إسرائيل«

تقرير: المشروع االستيطاني في »بيتا« ما زال يخيم على المشهد

رام الله- الخليل/ االستقالل:
طالب مئات المتظاهرين مساء السبت، برحيل الرئيس محمود 
عباس خالل تظاهرة منددة باغتيال المعارض السياسي نزار 

بنات وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وهتف مئ���ات المتظاهري���ن بعبارات ضد عب���اس ورئيس 
الحكومة محمد اش���تيه، وطالبوهم فيها بالرحيل، كما رفعوا 
الفت���ات حملت عنوان »ارح���ل يا عباس«، وأخ���رى منددة بما 

وصفوه »حكم العسكر«.
كما حّمل المتظاهرون الرئيس عباس والمستوى السياسي 
بأكمله مس���ؤولية م���ا ارتكبت���ه وترتكبه األجه���زة األمنية، 
مطالبون بإقالة رؤساء األجهزة األمنية ومحاسبة كل من أصدر 
االوامر أو قام بتنفيذ أوامر اغتيال نزار بنات وكل من سبقه من 

ضحايا التعذيب في الضفة وغزة.
وطالب المتظاهرون في بيان لهم، بإعادة مأسس���ة األجهزة 
األمنية وإعادة االعتبار لعقيدة أمنية وطنية ترفض التنسيق 
األمنية المش���ين، مع إيجاد آلية لرقابة مدنية على عمل هذه 

األجهزة. 
كم���ا وطالبوا عب���اس، بإقالة الحكومة الفلس���طينية الحالية 
برئاس���ة محمد اش���تية فوًرا »لفتح الباب أمام تشكيل إطار 
قيادي مؤقت من الق���وى الوطنية والفاعلة من داخل منظمة 
التحرير وخارجه���ا وممثلين عن المجتمع المدني والحراكات 
الشبابية والنسوية والعمالية والقوائم االنتخابية، لتشكيل 
حكومة وطنية انتقالية تش���رف على إجراء االنتخابات خالل 

مدة أقصاها ستة أشهر«.
 وأكد المتظاهرون ف���ي بيانهم، على ضرورة »الوقف الفوري 

لكافة أش���كال التعدي عل���ى الحريات العام���ة وحرية الرأي 
والتعبير والتجمع السلمي واإلطالق الفوري لسراح المعتقلين 

السياسيين في سجون السلطة والقطاع«.
وناش���دوا، منتس���بي األجهزة األمنية، ع���دم االنصياع ألية 
أوامر بقمع أبناء ش���عبهم والتي تتعارض مع القانون الدولي 

والنظام األساسي الفلسطيني وإعالن االستقالل.
وطال���ب المتظاه���رون، »االخ���وة واالخ���وات في فت���ح، لفك 
ارتباطهم بالسلطة وأجهزتها القمعية بشكل خاص حفاظا 
وتمس���كا بدورها التاريخي، بعد أن أصبح واضحا أن السلطة 

تقف عائقا أمام استعادة المشروع الوطني الفلسطيني. 
ودعوا، الجماهير الفلس���طينية، إلى االستمرار بالتواجد في 
الش���وارع والساحات حتى تحقيق هذه المطالب، وفي الوقت 
ذاته لمواجهة االستيطان والمستوطنين والتهجير القسري 

وهدم المنازل واالستيالء عليها في كافة المواقع.
 وش���دد المتظاهرون في بيانهم، عل���ى أن الوحدة الوطنية 
والس���لم االهلي هما أهم ش���رطين النتصار أي حركة تحرر 

وطني بعيدا عن التفرد والهيمنة من أي شخص أو فصيل.
أما في الخليل، فقد انطلقت مس���يرة جماهيرية كبيرة وسط 
المدينة بمشاركة محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري 
وقيادات من حركة فتح في مختلف اقاليم الحركة بالمحافظة 
منددة بمحاوالت البعض اس���تغالل اغتي���ال نزار بنات عقب 
اعتقاله مؤكدة على مواقف الحركة السابقة بأنها مع العدالة 
لبنات وعائلته لكنها في الوقت ذاته ترفض محاوالت البعض 
استغالل ما جرى للتحريض على القيادة الفلسطينية ممثلة 

بالرئيس محمود عباس. وفق تعبيرها.

آخرون في الخليل خرجوا لتأييده
رام الله: متظاهرون يطالبون برحيل عباس 

وإقالة الحكومة ورؤساء األجهزة األمنية
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غزة/ االستقالل:
ق����ال عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد 
»إن  الس����بت:  الحس����اينة  اإلس����المي يوسف 
المناضلة  والتكت����الت  والمنظمات  الح����ركات 
والمقاومة »رأس مال رمزي ومعنوي« لش����عبنا 

وأمتنا«.
وأضاف الحس����اينة في منشور له على حسابه 
الخاص في »الفيس����بوك«: »إن الطريق للوحدة 
الوطنية يمر عبر الحوار والتش����ارك بين جميع 
األط����راف على قاع����دة التعاطي م����ع  المرحلة 
الراهنة باعتبارها مرحلة تحرر وطني، مستندة 
ف����ي ذلك إلى الحقوق الوطني����ة والثوابت غير 
القابل����ة للتصرف، وإع����ادة بن����اء المرجعيات 
الوطني����ة وتكيفه����ا لتالئ����م مرحل����ة التحرر، 

وتوجيهها نحو هدف التحرير، ووضع الخطط 
والبرامج التي توصلنا لهذا الهدف بمش����اركة 

كل المكونات والش����رائح داخل الوطن المحتل 
وفى الشتات والمهجر«.

وأش����ار إلى أن ذلك يستدعى عدم الرهان على 
س����راب الحلول التس����ووية مع العدو، إذ تؤكد 
كل المعطيات والتجارب أنه كيان استيطاني 
إحالل����ي، وهو التح����دي األكب����ر واألخطر الذى 
يواجه المش����روع الوطني حاضرا ومس����تقبال، 
كونه ذاهبًا في سياس����ة  للس����يطرة على كل 

فلسطين وتهجير أهلها.
ولف����ت إل����ى أن ش����عبنا يس����تطيع أن يحقق 
االنتص����ار بالوحدة والمقاومة، مؤك����ًدا أن بناء 
شراكة حقيقة لكل مكونات المشروع الوطني 
أقص����ر الط����رق لتحقيق الطموح����ات الوطنية 

والتخلص من االحتالل.

الطريق للوحدة يمر عبر الحوار
د. الحساينة: المقاومة والتكتالت المناضلة هي »رأس مال« شعبنا وأمتنا

ولم تكن هذه القضية األولى من نوعها، بل ش���هدت 
القدس على مدار س���نوات ماضية، عش���رات عمليات 
التسريب لعقارات س���كنية وتجارية تعود ملكيتها 
لعائالت فلس���طينية، تمت بط���رق ملتوية ووهمية، 
وعبر خداع أصحاب العقارات بأنها ستستثمر لصالح 
مش���اريع خيرية أو تجارية لمستثمرين ورجال أعمال 
فلس���طينيين، أو بدع���وى تطويره���ا وحمايتها من 

االحتالل.
وف���ي الوقت الذي يناض���ل فيه المقدس���يون لطرد 
المس���توطنين من منازلهم وأراضيهم، يدق ناقوس 
الخطر إزاء ما تواجهه المدين���ة المحتلة من عمليات 
تهويد وتس���ريب، بعق���د صفقات بي���ع أمالك بين 
فلسطينيين لصالح جمعيات استيطانية في الخفاء 

مقابل حفنة من المال. 
ووف���ق جواد صيام مدير مرك���ز معلومات وادي حلوة 
بالقدس المحتلة، أوضح بأن أكثر من 20 مس���توطنًا 
س���يطروا على عقار مؤلف من »شقة ومخازن وقطعة 
أرض« بمس���احة 200 مت���ر مقامة عل���ى أراض تبلغ 
مس���احتها حوالي دون���م في ح���ي وادي حلوة، بعد 
تسريبها من قبل مالكها المدعو وليد أحمد عطعوط.

وبي���ن في تصريحات صحفي���ة، أن عطعوط نفى في 
حديث مع وجهاء س���لوان بيع المنزل، ليتبين أنه باع 
المنزل لشخص آخر من أم الفحم ُيدعى أحمد اغبارية 

الذي سلم المنزل لمقاول يتعامل مع المستوطنين.
وأش���ار إلى أن جمعي���ة »العاد« االس���تيطانية قررت 
الجمع���ة، اقتحام المن���زل وقامت بتكس���ير األبواب 
بحماي���ة ش���رطة االحت���الل ووضعت س���واتر حاجزة 
وكامي���رات مراقب���ة؛ لتؤك���د المعلومات ع���ن وجود 

تسريب للعقار.
وتعم���ل نحو 600 ش���ركة صهيوني���ة، وفق مصادر 
عبرية، منذ سنوات طويلة كأذرع استيطانية، تهدف 
من خ���الل التلون بمش���اريع وهمية االس���تيالء على 
أراضي الفلسطينيين، لتظهر بمظهر شركات عقارية 
عربي���ة تعمل على ش���راء تلك األراض���ي والعقارات 

لتعيد تزوير ملكيتها لصالح المستوطنين.

�صفقات غري قانونية 
مدير وحدة مراقبة االس���تيطان في معهد )أريج ( 
سهيل خليلية حذر من خطورة تسريب العقارات 
ف���ي المدينة المقدس���ة وتأثيرها عل���ى طابعها 
وهويتها العربية اإلس���المية، مش���ددا على عدم 
قانوني���ة تلك الصفقات الت���ي تعقد بين جهات 

فلسطينية و جمعيات استيطانية.
وق���ال خليلية ل�«االس���تقالل«: »إن الصفقات التي 
تتم بين جهات فلسطينية واستيطانية لتسريب 
الملكيات سواء منازل أو أراٍض، تعتبر غير قانونية 
وفق القانون الدول���ي، فهو ال يعتمدها وال يعتمد 
نقل الملكية بالمطلق لوجود االحتالل«. مستدركا  
لكن يس���تطيع االحت���الل التالعب عل���ى القانون 
الدول���ي، بالضغ���ط على بعض الجه���ات العتماد 

الكثير من الصفقات.
وأض���اف: » العدي���د م���ن التس���ريبات للعقارات 
تحص���ل بمناطق ج بالضف���ة الغربية و في مناطق 

شرقي القدس، وغالبيتها تتم بطرق ملتوية وغير 
مباشرة«. 

وأش���ار إلى أن االحتالل يس���تغل بعض الثغرات 
القانونية لالس���تيالء على العق���ارات بمناطق »ج« 
بالضفة الغربية ، منها إعادة تسجيل ملكية بعض 
العق���ارات لصالحه في حال وف���اة أصحابها أو في 
حال كانت مهجورة، أما في ش���رقي بالقدس فتتم 
بالع���ادة حين يتنازل أصحابه���ا عنها مقابل عائد 

مالي كبير. 
ولفت إلى أن االحتالل قام بتفعيل قوانين قديمة 
وأخ���رى أضاف عليه���ا اإلعفاء م���ن اإلعالن عن أي 
صفقة بالصحف الرس���مية، حتى يتمكن من نقل 

ملكية العقارات له بأريحية ودون مشاكل. 
ونّبه إلى أن التس���ريبات األخط���ر بمدينة القدس 
المحتلة، هي التي تت���م بقلب البلدة القديمة، بما 
تسمى وفق المعتقدات اإلس���رائيلية ب� »الحوض 

المقدس« ابتداء من حي الشيخ جراح. 

خنجر يف خا�صرة املقد�صيني 
ووقع علماء المس����لمين في أنحاء العالم  وثيقة 
في عام 1935 تنص على خيانة بيع أي عقار في 
مدين����ة القدس المحتل����ة، وأن من يفعل ذلك ال 
يغسل وال يكفن وال يدفن في مقابر المسلمين، 
وأن دم����ه مه����دور، وهو ما أكد علي����ه الخبير في 

شؤون االستيطان بالقدس فخري أبو دياب.
ووصف أبو دياب  في حديثه ل�«االس����تقالل« أن 
من يقدم عل����ى بيع عقاره س����واء منزله أو أرضه 
بالخائ����ن، لخروجه عن االجماع الوطني، مش����ددًا 
على أن تل����ك األفع����ال بمثابة خنج����ر بخاصرة 
المقدس����ين ونقطة س����وداء في تاريخ من أقدم 

على ذلك.
وأوضح أن أهالي القدس يرفضون بش����كل قاطع 
التعامل مع أي ش����خص يعمل عل����ى بيع عقاره 
للجمعيات االستيطانية، فهم ال يتعاملون معه 

وال يتزوج منهم، عدا عن تبرئه عائلته منه. 
وبّين أنه جرت العادة أن من يقدم على بيع ذلك، 
يس����افر خارج البالد أو يذه����ب للعيش بمناطق 
خارج مدينة القدس، مش����يرًا إل����ى أن من قاموا 

بذلك يمثلون أقل من 1 % من المقدسين. 
وأش����ار إل����ى أن����ه بالوقت ال����ذي يضح����ى فيه 
المقدس����يون بالغال����ي والنفي����س في س����بيل 
صموده����م وحراكهم ضد سياس����ات االحتالل 
التهويدي����ة، يتلقى المقدس����يون ضربة مؤلمة 
ممن ال يملك����ون أي قيم ثقافي����ة وال دينية وال 

اجتماعية.
ويؤكد أب����و دياب على ضرورة إيجاد سياس����ات 
وبرامج معينة ووضع الخط����ط والحلول الجذرية 
إلنه����اء هذه القضي����ة، ومنع تس����ريب أي عقار 
جدي����د في القدس، من خالل تش����كيل صندوق 
مقدس����ي من أهل القدس ومؤسس����اتها لشراء 
هذه العق����ارات، بدال من تس����ريبها للجمعيات 
االس����تيطانية، باإلضافة إلى التحقيق بش����كل 

كبير في أسبابها ومعاقبة المسربين.

يؤثر على طابع المدينة العربية اإلسالمية
تسريب عقارات القدس.. معركة خفّية تقودها جماعات استيطانية

غزة/ �صماح املبحوح: 
اأع��ادت عملية ت�صريب �صق��ة �صكنية يف حي وادي 
حل��وة ببل��دة �صل��وان، جن��وب امل�صج��د الأق�ص��ى 
بالقد���س املحتلة، من �صم�ص��ار فل�صطيني، جلمعية 

»الع��اد« ال�صتيطاني��ة، والتي ُك�ص��ف النقاب عنها 
موؤخ��رًا، الق�صي��ة ال�صائك��ة واحل�صا�ص��ة )ق�صية 
ت�صريب العقارات( اإىل الواجهة من جديد، و�صط 
حالة م��ن الغ�صب وال�صدمة ال�صديدين يف �صفوف 

الفل�صطيني��ني عام��ة، واملقد�صيني خا�ص��ة.  وبعد 
منت�صف ليلة اجلمعة املا�صية، �ُصربت �صقة �صكنية 
يف ح��ي وادي حلوة يف بلدة �صلوان، جنوب امل�صجد 

الأق�صى املبارك، جلمعية »العاد« ال�صتيطانية.

رام الله/ االستقالل:
أكد نائب رئيس حركة »فتح« محمود العالول، على أن االحتالل »اإلس���رائيلي« 
ادعى انس���حابه من بلدة بيتا جن���وب نابلس، في محاولة من���ه للتحايل على 
أهالي المنطقة، بهدف قياس المساحة في جبل صبيح، ورؤية األراضي المقرر 

سلبها في الجبل، إلقامة مدرسة دينية »إسرائيلية«.
وأكد في تصريح إذاعي صباح الس���بت، على رفض تلك الخطوة، قائاًل: »نتابع 
تلك المخططات مع مجموعة م���ن القانونيين والمختصين، لنحافظ على هذا 

النجاح الذي حققه أهالي بيتا«.
ووجه العالول التحية ألهالي بلدة بيتا على نجاحهم في إجبار المس���توطنين 
على االنس���حاب من أراضيهم، من خالل إصرارهم على التش���بث والتمس���ك 

بحقهم فيها، واستخدامهم وسائل المقاومة الشعبية لطرد االحتالل.
كما دعا أهالي المنطقة، إلى االس���تمرار في مقاومتهم الشعبية، لعدم وضوح 
رؤية االحتالل في هذه المنطقة، س���عيًا منه لاللتف���اف على صمود األهالي، 
حاث���ًا أهالي جبل صبيح وبيتا إلى المزيد من الصبر للمحافظة على الممتلكات 

الفلسطينية، ولطرد االحتالل عن كامل أرضنا.

العالول: االحتالل يتحايل 
علينا بانسحابه من »بيتا«
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية

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

فعلى الراغبين المشـــاركة في هذا العطاء مراجعـــة وزارة المالية / اإلدارة 
العامـــة للوازم العامـــةـ  المبنى الجديد غرب محطة فـــارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرســـمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 

العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي غير مسترد يورد الى خزينة وزارة المالية.
 آخر موعد لقبول العروض بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في غـزة 
حســـب الجدول التالي وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في 

نفس الزمان والمكان. 

جلنة العطاءات املركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج 

أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور.
3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.
.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية

6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم 
املدن مبحافظات غزة باإيداع جمدد  للمخطط 

التف�سيلي لل�سارع الهيكلي رقم )53( 
منطقة تنظيم القرارة

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلـــن اللجنة المركزيـــة لألبنية وتنظيم المـــدن بمحافظات غزة بجلســـتها رقم 
2021/10 المنعقدة بتاريخ 2021/3/31 عن ايداع مجدد للمخطط التفصيلي لمسار 
الشـــارع الهيكلي رقم )53( الفاصل بين بلدية القـــرارة وبلدية دير البلح المعروف 
باسم )شارع المطاحن ( بعرض )40( مترًا دون ارتداد في الجزء المحصور بين الشارع 
رقم )4( شرقا والشارع )A61( غربا وبعرض )40( مترًا وارتداد )3( أمتار والمحصور بين 
الشـــارع رقم )A 61( شرقا والشارع رقم )151( غربا والمار بالقسائم )23-22-9-5-2-

24( من القطعة رقم )2354( والقسائم )5-6-7( من القطعة رقم )2353( والقسائم 
رقم )4-5( من القطعة رقم )2356( والقسيمة رقم )20( من القطعة رقم )89( .

لالعتراض خالل مدة خمسة عشرا يوما من تاريخ هذا االعالن .
وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقـــوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى 
المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام 
الرســـمي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتـــب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية القرارة .  ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ(( 

اللجنة املركزية  للأبينة وتنظيم  املدن مبحافظات غزة

        دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية 

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار ابو حصيرة مؤرخة في 
2021/6/24 تتضمن صبحة عبد القادر حسين اسمران توفت الى رحمة 
الله تعالى بتاريخ 1980/11/15م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في 
اوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها ابراهيم حسين سالم 
وهم :- حســـن وعبد الهادي فقط وال وارث لها سوى من ذكر وليس لها 
وصيـــة واجبة او اختيارية وال اوالد كبـــار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة 
فمن له حـــق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الوســـطى 
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في : 2021/6/27م

 قا�سي الو�سطى ال�سرعي 
ح�سام ابراهيم احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلـــن أنـــا المواطـــن / صهيـــب محمود ســـالم 
القرينـــاوي عـــن فقـــد هويتي وتحمـــل  الرقم 
)804339323 ( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلـــن أنـــا المواطـــن / محمود عاطف ســـليمان 
ابو نامـــوس عن فقـــد هويتي وتحمـــل  الرقم 
)800530842( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنـــا المواطنة / فتحية أحمـــد محمد صبح   
عن فقد هويتـــي وتحمل  الرقم )901344804( 
فالرجاء ممـــن يجدها أن يســـلمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
دعـــت الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر 
فلســـطين، الســـبت، الـــكل الوطني 
لتوجيه وتجنيد كل الدعم واإلســـناد 
لمزارعـــي قريـــة بيتا وأهلهـــا، وكل 
القرى التي تواجه االستيطان؛ لتعزيز 
التصدي  صمودهم وقدرتهـــم على 

لالحتالل.
وأكـــدت الجبهـــة فـــي بيـــان وصل 
»االستقالل«، أن »رحيل المستوطنين 
عن الجبل يستوجب مواصلة المقاومة 
الشـــعبية إلجبـــار جيـــش االحتالل 

للرحيل بالكامل عن الجبل«.
وحّيت »أهلنا فـــي قرية بيتا وحراس 
الجبل مـــن الســـواعد البطلـــة التي 
التحمت ضـــد العدو الصهيوني على 
طـــول خطـــوط االشـــتباك على جبل 
صبيح وعلى مدار الســـاعة، تجسيدًا 
لخيار المقاومة واالشـــتباك المفتوح 
ضـــد العـــدو الصهيونـــي وقطعان 

المستوطنين«.
وشـــددت الجبهة علـــى أن قرية بيتا 
»سجلت انتصار نهج اإلرادة الشعبية 
الفلســـطينية في الميـــدان، الذي رد 

علـــى محـــاوالت العـــدو الصهيوني 
وحلفائه فـــرض االستســـالم واألمر 
الواقع على شـــعبنا، من خالل تأكيد 
أهلها تجذرهم بأرضهم وتصديهم 

لغول االستيطان«.
وذكرت أن »قرية بيتـــا َقدّمت الَمّثل 
والنمـــوذج الفلســـطيني للمقاومـــة 
أدوات  وبنـــاء  والبتـــكار  الشـــعبية، 
شـــعبنا الكفاحية، وترســـيخ وحدته 

الميدانية«.
ورأت أن ذلك »يســـتوجب اســـتمرار 
االقتداء بهذا النموذج وتعميمه على 
طـــول خطوط المواجهة واالشـــتباك 

للمقاومة بكافة أشـــكالها، باعتبارها 
اإلرهـــاب  لـــردع  الناجـــع  الطريـــق 
وتركيـــز  االحتاللـــي،  االســـتيطاني 
هذه المقاومة الشـــعبية في الريف 
الفلســـطيني واألحيـــاء التي يحاول 
العـــدو إغراقها ببؤر االســـتيطان في 
ســـياق محاوالتـــه الممنهجة لقضم 
األرض وطمس الهوية واإلجهاز على 

الوجود الفلسطيني«.
وأكـــدت الجبهـــة أن »المقاومة التي 
يخوضها أبناء شـــعبنا في قرية بيتا 
وعدة قرى في عموم الضفة المهددة 
باالستيطان والمصادرة، خطوة مهمة 

لتصويب السياسة التي راهنت على 
التسوية والتنسيق األمني والمراكمة 
على مـــا تحقق في انتصـــار معركة 
ســـيف القدس وما تجسد من وحدة 
شـــعبنا في الوطن والشتات، كخطوة 
أساسية على طريق تفجير االنتفاضة 
الشـــاملة لردع اإلرهاب االستيطاني 
الصهيوني وإنجاز أهدافنا الوطنية«.

وأشـــارت إلى أن ذلك »يتطلب ضرورة 
الشروع فورًا بتشكيل القيادة الوطنية 
الموحـــدة للمقاومة الشـــعبية لنظم 
وإدارة االشتباك على كل نقاط ومحاور 

التماس مع قوات االحتالل«.
وشرع مســـتوطنون أمس بإخالء بؤرة 
»أفيتار« االستيطانية ببلدة بيتا وحزم 

أمتعتهم ومغادرتها.
ويأتي هـــذا اإلخالء بنـــاء على اتفاق 
والمستوطنين  االحتالل  بين حكومة 
في البؤرة المقامـــة على جبل صبيح، 
يقضي بخروج المســـتوطنين نهاية 
األسبوع مع اإلبقاء على المنشآت التي 
أقاموها على الجبـــل إلى جانب إقامة 
قاعدة عســـكرية وتنظيم اجتماعات 

دورية للمستوطنين.

»الشعبية« تدعو لتعزيز صمود »بيتا« ومواصلة المقاومة الشعبية

رام الله/ االستقالل:
أثار مقطع مصور لطفل فلسطيني نجا من رصاص جنديين 
»إسرائيليين« بالضفة الغربية، السبت، موجة غضب حيال 

استهداف قوات االحتالل لألطفال الفلسطينيين.
والجمعة، وثق الناشــــط عماد أبو شمسة بمدينة الخليل 
)جنوبــــي الضفة الغربيــــة(، إفالت طفل فلســــطيني من 
جندييــــن »إســــرائيليين«، أطلقــــا الرصــــاص عليه خالل 

مواجهات مع قوات االحتالل بالمدينة.
وتداول آالف الفلسطينيين المقطع المصور عبر منصات 
التواصل االجتماعي، معتبرين إياه »توثيقا الســــتهداف 

األطفال الفلسطينيين بالرصاص الحي«.
ويظهر في المقطع المصور طفل فلسطيني ال يتجاوز 13 
عاما، ينجح في اإلفالت من قبضة جنديين إســــرائيليين، 
والركــــض بعيــــدا أثناء إطــــالق الرصاص عليــــه إلصابته 

واعتقاله.
وفي تصريح لألناضول، قال عماد أبو شمســــة، وهو ناشط 
في تجمع »المدافعين عن حقوق اإلنسان« في فلسطين، 
إنه وثق الواقعة بالفيديو خالل مواجهات جرت بين قوات 
االحتالل »اإلســــرائيلي« ومتظاهرين فلسطينيين وسط 

مدينة الخليل.
وأضــــاف: »بمجرد إفــــالت الطفل، ُأطلــــق الجنديان نحوه 

الرصاص في محاولة إلصابته وإعادة اعتقاله، لكنه تمكن 
من المناورة واالبتعاد، وهذا يعني وجود أوامر باستهداف 

األطفال واعتقالهم«.
وبحســــب وزارة الصحــــة الفلســــطينية، فقد استشــــهد 
عشرات األطفال بنيران قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، خالل 
عدوان عنيف اســــتمر 11 يوما على قطــــاع غزة في مايو/

أيار الماضي.

تفاعل واسع مع فيديو طفل فلسطيني ينجو من رصاص جنود االحتالل

غزة/ االستقالل:
أكد مدير عام التجارة والمعابر في وزارة االقتصاد بغزة رامي أبو الريش، السبت، 
أن معبر كرم أبو ســــالم الوحيد يعمل بشــــكل جزئي وتمنع سلطات االحتالل 
»اإلسرائيلي« دخول المواد الخام للمصانع وبعض البذور والمستلزمات الزراعية.

وقال أبو الريش في تصريحات صحفية السبت: إن »استمرار سياسة االحتالل 
بإغالق المعابر ســــيؤدي إلى شلل كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية 

في القطاع«.
وأضاف أن هناك تبعات لسياسة إغالق المعابر حيث سيؤدي توقف المصانع 
إلى تضخم البطالة، مشيًرا إلى أن خسائر تقدر بماليين الدوالرات على مستوى 

الزراعة ومستوى التجارة، جراء االغالق.
وأوضــــح أبو الريش، أن هناك بضائع موجودة قبل بدء العدوان األخير على غزة 
في ميناء أسدود وفي مخازن في األراضي المحتلة وهذه تشكل عبئًا على تجار 
القطاع الخاص ألنهم يدفعون رســــوم مخازن، ويدفعون رسوم أرضيات على 

بقاء البضائع في ميناء أسدود أو في منطقة العوجا.
وأكد أن وزارته تتابع باســــتمرار باالشتراك مع مباحث التموين مكافحة ظاهرة 
غالء األســــعار، ويعود ارتفاع األســــعار للنقص في جميع البضائع، واستغالل 
التجار لذلك رغم أن البضائع الموجودة مستوردة من قبل العدوان األخير على 

القطاع.

أبو الريش: االحتالل يواصل 
منع إدخال المواد الخام 

والمستلزمات الزراعية لغزة
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ويأت���ي ه���ذا اإلخالء بن���اء على اتف���اق بين 
حكوم���ة االحتالل والمس���توطنين في البؤرة 
المقام���ة على جب���ل صبيح، يقض���ي بخروج 
المس���توطنين من المنطقة م���ع اإلبقاء على 
المنشآت التي أقاموها على الجبل إلى جانب 
إقامة قاعدة عس���كرية وتنظي���م اجتماعات 

دورية للمستوطنين.
ومن الجدير ذكره، أن أهالي بلدة بيتا، نظموا 
احتجاجات متواصلة عل���ى إقامة هذه البؤرة 
االس���تيطانية ف���ي جبل صبيح، م���ا أدى إلى 
إرتقاء 4 شهداء فلسطينيين خالل الشهرين 
الماضيي���ن ومئات الجرح���ى برصاص جيش 

االحتالل »اإلسرائيلي«.

تعميم احلالة
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة 
الغربية غس���ان دغل���س أن المطلوب تعميم 
الحال���ة التي س���طرها أهالي بل���دة بيتا على 
جمي���ع بلدات وقرى وأحي���اء الضفة الغربية، 
وتفعيل المقاومة الش���عبية بكافة األشكال 
والوسائل حتى كنس هذا المحتل من كلفة 

المناطق الفلسطينية.
وأضاف دغلس في حديثه ل�«االستقالل«: »أن 
اإلصرار والتحدي والوحدة الفلس���طينية على 
األرض كل ذلك جس���د صورة إنتصار أهالي 
المس���توطنين على اإلنسحاب،  بيتا وأرغموا 
ونقلوا كذلك رسالة بأن هذا المحتل ال يفهم 

سوى لغة القوة والمواجهة«.
ودع���ا إلى نق���ل ه���ذه التجربة إل���ى مناطق 
الضف���ة كافة وأن يتم تعميمها، فال س���بيل 
لطرد االحتالل من أرضن���ا والدفاع عن وطننا 

س���وى بالمقاومة بكافة أشكالها وأساليبها، 
س���واء بالمواجهة أو اإلرب���اك الليلي وغيرها 
من وسائل المقاومة التي بات يبتكرها أبناء 

شعبنا في مواجهة االحتالل »اإلسرائيلي«.
ولفت دغل���س إلى ان المقاوم���ة في بيتا لم 
تتوقف وال زالت مستمرة في رسالة لالحتالل 
المس���توطنين  المواجهة ليس���ت مع  ب���ان 
فحس���ب بل م���ع جيش االحت���الل أيضًا، فال 

وجود له���م على أرضنا والمقاومة مس���تمرة 
والمواجه���ة دائمة طالما هن���اك محتل على 

أرضنا.

املقاومة م�ستمرة
من جانبه، أكد نائب رئيس بلدية بيتا، موسى 
حماي���ل، أن فعالي���ات المقاومة الش���عبية 
مس���تمرة رغم إخالء البؤرة االس���تيطانية من 

قمة جبل صبيح من المستوطنين.
وقال: »هناك فرحة بي���ن األهالي بعد إخالء 
البؤرة االس���تيطانية »جفعات أفيتار«، التي 
أقامها المس���توطنون قبل نحو شهرين فوق 
أراض تابعة لبلدات بيتا وقبالن ويتما جنوب 
نابل���س، لكن ذلك ال يعني توقف الفعاليات 
الش���عبية، خاصة م���ع بقاء جن���ود االحتالل 

فيها«.

الب���ؤرة  إخ���الء  اعتب���ار  »يمك���ن  وأض���اف: 
االس���تيطانية بداية االنتصار، لكنه ال يعني 
أن المعركة انتهت، سنقوم بابتكار أساليب 
مقاوم���ة جدي���دة، والتخفي���ف م���ن حدة ما 
ه���و على األرض ال���ذي وجد من أج���ل إرباك 

المستوطنين وإزعاجهم«.
وتابع: إن »األهال���ي يرفضون ويتخوفون من 
االتفاق بين حكومة االحتالل والمستوطنين، 
والذي يقضي ببناء مدرس���ة دينية عسكرية 

واستغالل هذه األراضي«.
وأك���د حماي���ل أن العم���ل جار م���ن الناحية 
القانوني���ة بالتع���اون م���ع مرك���ز الق���دس 
للمس���اعدة القانوني���ة من أج���ل إثبات حق 

المواطنين وملكيتهم لهذه األراضي.
فيما احتفى رواد مواقع التواصل االجتماعي، 
برحيل مستوطني البؤرة االستيطانية افيتار 
المقام���ة على جب���ل صبيح ف���ي بيتا جنوبي 

نابلس بالضفة المحتلة.
واعتب���ر رواد مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي 
والنش���طاء ما جرى بأنه مشابه لمشهد رحيل 
المس���توطنين عن قط���اع غزة ع���ام 2005، 
بع���د أن تركوه���ا تح���ت ضرب���ات المقاومة 
الفلسطينية المتتالية، ويمثل نجاحًا للحراك 

الشعبي الواسع الذي قاده األهالي.
وتداول هؤالء صورًا ومقاطع فيديو لعمليات 
تفكيك نجم���ة داود من المس���توطنة التي 
أقيمت على األراضي الفلسطينية في الجبل، 
مؤكدي���ن على ضرورة تعميم ه���ذه التجربة 
في مختلف مناطق الضفة المحتلة وتشجيع 

الحراك الشعبي المقاوم.

انسحاب المستوطنين من جبل صبيح.. انتصار جديد للمقاومة الشعبية
غزة/ خالد ا�ستيوي:

ب�ع��د 66 يوم��ًا م��ن املقاوم��ة ال�سعبية 
واالرب��اك الليل��ي التي قاده��ا ال�سباب 
الثائر يف بلدة بيتا جنوب نابل�س دفاعًا 

ع��ن اأر�سه��م؛ اأج��ر امل�ستوطنون عل��ى 
املغ��ادرة م��ن جبل �سبيح و�س��ط اإ�سرار 
م��ن االأهايل عل��ى ا�ستم��رار الفعاليات 
حتى يتم تطهري املمنطقة بالكامل من 

اأي تواجد ا�ستيطاين.
ب��وؤرة  باإخ��اء  م�ستوطن��ون  و�س��رع 
بيت��ا  ببل��دة  اال�ستيطاني��ة  »اأفيت��ار« 

وحزم اأمتعتهم ومغادرتها.

غزة/ االستقالل:
أش���ادت فصائل فلس���طينية بالمقاومة الشعبية 
الت���ي يخوضه���ا أهالي بل���دة بيتا جن���وب نابلس 
والقرى المجاورة، ف���ي مواجهة أطماع االحتالل في 

السيطرة على جبل صبيح.
وأش���ارت إل���ى أن المقاومة الش���عبية التي أجبرت 
المس���توطنين عل���ى إخ���الء البؤرة االس���تيطانية 
»أفيتار«، التي أقاموها عل���ى الجبل، يجب أن تدفع 
الفلسطينيين لالس���تمرار لمنع االحتالل من البقاء 

في الجبل.
وأكد الناطق االعالمي باسم حركة الجهاد االسالمي 
طارق سلمي الس���بت، أن انتصار الشباب الثائر في 

بلدة بيتا هو امتداد النتصار سيف القدس.
وقال س���لمي إن الش���عب الفلس���طيني بالمقاومة 
يتقدم ويراكم االنتصارات في مس���يرة ال تنتهي 

إال باستعادة وتحرير كل شبر من أرض فلسطين.

وأش���ار الناطق باس���م الجه���اد االس���المي إلى أن 
المش���روع االس���تيطاني االس���تعماري ق���د تمدد 
تحت غطاء المفاوضات والتنس���يق األمني وها هو 
يتراجع أمام إصرار وصمود الشباب الثائر وأساليب 
المقاوم���ة الت���ي ابتدعه���ا الثائرون ف���ي ميادين 

الجهاد والصمود.
وشدد على أن شعبنا أمام محطات وجوالت مواجهة 
طويل���ة ومفتوحة مع االحتالل الصهيوني ، موضحًا 
أن تجرب���ة الش���باب الثائر في بل���دة بيتا أصبحت 
نموذج���ًا يحتذى ويتكرر في مواجهة االس���تيطان 

والتهوي���د.
وبارك للش���باب الثائر انتصارهم الذي تحقق على 
أرض جب���ل أب���و صبي���ح ، مش���يدًا بإصرارهم على 
اس���تمرار نهج المقاومة حتى تحرير كامل أرضهم 

من المستوطنين.
واعتبرت الجبهة الشعبية، أن »بيتا َقدّمت النموذج 

الفلس���طيني للمقاومة الش���عبية، والبت���كار وبناء 
أدوات شعبنا الكفاحية، وترسيخ وحدته الميدانية، 
ما يس���توجب اس���تمرار االقت���داء به���ذا النموذج 

وتعميمه على طول خطوط المواجهة واالشتباك«.
وقال���ت، في بي���ان صحف���ي، إن »المقاوم���ة التي 
يخوضها أبناء ش���عبنا في قرية بيتا وعدة قرى في 
عموم الضف���ة المهددة باالس���تيطان والمصادرة، 
خطوة مهمة لتصويب السياس���ة التي راهنت على 
التسوية والتنسيق األمني والمراكمة على ما تحقق 

في انتصار معركة سيف القدس«.
من جانبه، قال الناطق باس���م حركة »حماس«، حازم 
قاس���م، “إن إخالء الب���ؤرة االس���تيطانية في جبل 
صبي���ح، يؤكد من جديد قدرة المقاومة بأش���كالها 
المختلف���ة على فرض إرادة ش���عبنا الفلس���طيني، 

ودفع االحتالل للتراجع في كل المحطات”.
ودعا قاس���م إلى »مواصلة النض���ال في جبل صبيح 

حتى إنهاء أي مظه���ر لتواجد االحتالل فيه، وعدم 
السماح للمستوطنين بالعودة إليه«.

واعتب���رت حرك���ة األح�����رار، أن »تفكي���ك الب���ؤرة 
االستيطانية في جبل صبيح، انتصار حققه شعبنا 
ونموذج مصغر لتفكيك كيان االحتالل ورحيله عن 

فلسطين«.
وأك���د أهالي بيتا أنهم مس���تمرون ف���ي نضالهم 
لتحري���ر الجبل م���ن جيش االحتالل، ال���ذي يحاول 
الخداع بإخالء المس���توطنين وإبقاء قواته والمباني 

التي أقاموها في المكان.
ويشار إلى أن المستوطنين بدأوا منذ مساء الجمعة 
بمغ���ادرة جبل صبي���ح ب�عد 66 يومًا م���ن المقاومة 
الش���عبية واالرباك الليلي، الذي دفع المستوطنين 
للمغادرة من جبل صبيح ، وس���ط إصرار من األهالي 
على استمرار الفعاليات حتى يتم تطهير المنطقة 

بالكامل من المستوطنين.

دعت لالستمرار حتى تطهير جبل صبيح
 الفصائل تشيد بمقاومة أهالي »بيتا«: شعبنا يتقدم ويراكم االنتصارات

سلمي: انتصار الشباب الثائر امتداد النتصار »سيف القدس«
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أعلن أنا المواط���ن / أحمد رمضان عطايا الش���اعر عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )410529093( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / حمزة عيد س���ليمان النجار  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )411004674( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / هناء س���عدي عبد المجيد الجمل 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800038218( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / علي محم���د علي مصلح زعرب عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )800157935( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محمود فتحي محمد ابو حجاج عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )412486045( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن / محمد خالد س���الم العويطي عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )406956193( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / فاتن وليد صبحي العقاد عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )801302597( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / ابراهيم سليمان صالح ابو صواوين 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )931575963( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد س���لمان حمدان الشاعر  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )802419671( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله/ االستقالل:
أك���دت وزارة التربي���ة والتعليم الس���بت، أن التزام 
الش���ركاء الدوليي���ن بدعم التعليم في فلس���طين 
ومساندتهم للجهود التطويرية التي تقودها ضمن 
خطوات ممنهجة في سياق إصالح التعليم وتجويد 

مخرجاته، ضمانة لديمومة التطوير التربوي.
وتح���دث وزير التربي���ة والتعليم م���روان عورتاني 
خالل لقائ���ه مع عدد م���ن ممثلي ال���دول المانحة 
لقطاع التعليم والمنظم���ات الدولية المتخصصة، 

ح���ول التحدي���ات الت���ي يواجها قط���اع التعليم؛ 
نتيجة ممارس���ات االحتالل اإلس���رائيلي المجحفة، 

واستهدافه لهذا القطاع الحيوي.
وثمن التع���اون بين ال���وزارة والش���ركاء الدوليين، 
وحرص بلدانهم ومؤسساتها على خدمة المنظومة 
التربوي���ة، عبر مواصلة الدع���م، وتحصين مرتكزات 

الشراكة.
وتناول اللقاء واقع التعلي���م في القدس والمخاطر 
المحدق���ة به، وسياس���ات األس���رلة واس���تهداف 

المناهج، في إطار مخططات تطال مكونات الهوية 
والرواي���ة، وك���ي الوع���ي الجمعي من خ���الل هذه 

الممارسات االحتاللية الجائرة.
بدورهم، أكد الش���ركاء الدوليون روح الش���راكة مع 
الوزارة، مرحبي���ن بالجهود التطويري���ة التي تقوم 
بها ضمن رؤى استشرافية، مجددين التزام دولهم 
ومؤسس���اتهم بديمومة الدعم لقطاع التعليم، بما 
يخدم األولويات وينس���جم مع الخطط والتوجهات 

التطويرية.

»التربية«: التزام الشركاء الدوليين بدعم التعليم ضمانة لديمومة التطوير التربوي

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الس���بت، انه لم تس���جل أي حالة وفاة بفيروس 
كورونا في محافظات الوطن، فيما بلغت اإلصابات 83 إصابة، و137 حالة تعاٍف 

خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزيرة الكيلة، في التقري���ر اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في 
فلس���طين، أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: »جنين 3، الخليل 2، 

نابلس 3، قطاع غزة 75«.
وأضاف���ت ان حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التال���ي: »الخليل 2، رام 
الله والبيرة 1، قطاع غزة 134«، مش���يرة إلى أن نس���بة التعافي بلغت %98,2، 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النش���طة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل 

اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج 

في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  11 مريضا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد 
بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,068 بينهم 371,787 

تلقوا الجرعتين من اللقاح. 

الصحة: ال وفيات و83 
إصابة جديدة بـ »كورونا«

غزة/ االستقالل:
الديمقراطية لتحرير فلسطين،  الجبهة  دعت 
الس����بت، اللجنة التنفيذي����ة لمنظمة التحرير 
وقي����ادة الس����لطة الفلس����طينية إل����ى تبني 
اس����تراتيجية وطني����ة تس����لح به����ا الحركة 
الشعبية في الضفة الفلسطينية، وفي القدس 
خاصة، لمواجهة سياس����ة التهويد والتهجير 
والتطهي����ر العرق����ي التي تنفذها س����لطات 
االحتالل، إلخ����الء مدينة الق����دس من أبنائها 
المقدسيين، واالس����تيالء الكامل على أبنائها 
كافة، ف����ي إط����ار تكريس المدين����ة المحتلة 

عاصمة لدولة االحتالل.
وقالت الجبهة، في بيان لها تلقت »االستقالل« 
نسخة عنه، إن: »ما تقوم به سلطات االحتالل، 
م����ن عملي����ات تطهير عرقي في حي الش����يخ 
جراح، وحي البستان، وبطن الهوى، في خطوات 
متالحقة تؤدي إلى القضم التدريجي للمدينة، 
مرة بقوة الترهيب واإلرهاب واألعمال العدوانية 
الشرس����ة كما يجري مع عائلة الشهيد القائد 
عمر القاسم، وتارة باسم القانون واستنادًا إلى 
قرارات مفبركة لما يسمى المحكمة العليا في 
دولة االحتالل؛ كلها خطوات تصب في مجرى 

واحد، بات واضحًا أن هدفها هو إخالء المدينة 
المقدسة من سكانها، من أجل السيطرة التامة 
على كل ش����بر فيه����ا وإعادة رس����م مالمحها، 
وطم����س عالماته����ا الوطنية لتصب����ح مدينة 

يهودية«.
ودع����ت اللجن����ة التنفيذية وقيادة الس����لطة 
الفلسطينية إلى »استخالص الصبر من معركة 
هب����ة الضفة ومعركة س����يف الق����دس وثورة 
الغضب في مناطق ال� 48 حين تخلفت قيادة 
السلطة عن واجباتها لتوفير الغطاء السياسي 
النتفاض����ة ش����عبنا وتعبئة طاقات����ه لتزخيم 
المقاومة الشعبية الش����املة التي امتدت إلى 

كل شبر من أرض فلسطين«.
وأضافت الجبه����ة أن »اللحظة التاريخية التي 
تشهدها القضية الفلسطينية، تتطلب تبني 
اس����تراتيجية وطني����ة تعبئ طاقات ش����عبنا، 
وتس����تنهض كل عناصر الق����وة في صفوفه، 
وتعيد رس����م اتجاه����ات النضال ض����د قوات 
االحتالل وعصابات المستوطنين ومشاريعهم 

االستعمارية«.
وقالت الجبهة إن����ه »ألمر غريب جدًا أن تتبنى 
قيادة السلطة الدعوة الستئناف المفاوضات، 

في ظل الرباعية الدولية، وأن تتحضر لحوارات 
ومباحث����ات مع دول����ة االحتالل إلعادة رس����م 

العالقات الثنائية تحت سقف أوسلو«.
ونبهت إل����ى أن هذا يأتي ف����ي »الوقت الذي 
تتس����رب فيه األرض م����ن بي����ن أصابعنا في 
خطوات اس����تيطانية كبرى، وفي الوقت الذي 
ب����ات فيه المطل����وب النضال م����ن أجل تحرك 
دولي، م����ن أجل قرار ملزم بوقف كل أش����كال 
االس����تيطان، وكل أشكال التهجير والتطهير 
العرقي قبل الحديث عن مفاوضات أو مباحثات 
ثنائية، حتى ال يكرر التاريخ نفس����ه، ونقع مرة 
أخرى في بئر الكوارث المدمرة التي ألحقتها بنا 

الجوالت الماضية التفاق أوسلو«.
وختم����ت الجبهة بيانها بتوجي����ه التحية إلى 
الحركة الشعبية الفلسطينية في كافة أنحاء 
الضفة، وفي القدس خاص����ة وهي تواجه بؤر 

االستيطان، وعربدات المستوطنين.
وقالت إن »ما حققه ش����عبنا المناضل في بيتا، 
يش����كل مفخرة لكل فلس����طيني«، داعية إلى 
»استثمار كل نصر، مهما كان صغيرًا لتزخيم 
النضال حتى طرد آخر جندي وآخر مس����توطن 

من أرضنا الفلسطينية المحتلة«.

استهجنت الدعوة الستئناف المفاوضات
»الديمقراطية« تدعو قيادة السلطة الســـتراتيجية وطنية لمقاومة تهويد القدس

رام الله/ االستقالل:
أص���در الرئي���س محم���ود عب���اس، ظهر الس���بت، 
مرس���وًما رئاس���يا بإعالن حالة الطوارئ في األراضي 
الفلس���طينية لم���دة 30 يوًما اعتباًرا من الس���بت؛ 

لمواجهة استمرار تفشي فيروس »كورونا«.

وأفادت وكالة »وفا« الرس���مية، بأن المرسوم يقضي 
باس���تمرار جه���ات االختص���اص باتخ���اذ جمي���ع 
اإلج���راءات الالزمة لمجابهة المخاط���ر الناتجة عن 
فيروس »كورونا«، وحماية الصحة العامة، وتحقيق 

األمن واالستقرار.

وفي 5 مارس/ آذار 2020 أعلن الرئيس حالة الطوارئ 
في جميع األراضي الفلسطينية؛ لمواجهة فيروس 

كورونا المستجد.
وبعد انتهاء حالة الطوارئ، ُيصدر الرئيس مرسوًما 

بتجديدها.

عباس يعلن حالة الطوارئ 30 يومًا

األغوار/ االستقالل:
أخطرت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، السبت، مواطنا من خربة الحمة في األغوار 

الشمالية بإزالة سياج عن أرضه الزراعية.
وقال الناش���ط الحقوقي ع���ارف دراغمة، إن قوات االحت���الل اقتحمت المنطقة 
وأخط���رت ش���فهيا المواطن رافع محمد فقها بإزالة الس���ياج م���ن حول أرضه، 

المزروعة بالزيتون خالل ثالثة أيام.
وأضاف أن المواطن فقها كان قد س���يج أرضه قبل أيام، علما أن األرض مملوكة 

ب�«الطابو« له، ويمتلك أوراقا ثبوتية.

االحتالل يخطر مواطنًا بإزالة 
سياج من أرضه باألغوار الشمالية

جنين/ االستقالل:
دخل األس���ير صافي بسام ياسر حوشية، من بلدة اليامون غرب جنين، السبت، 

عامه التاسع عشر في سجون االحتالل »اإلسرائيلي«.
وقال مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، إن األسير حوشية اعتقل عام 

2002، وحكم عليه بالسجن لمدة 35 عاما.
وأشار إلى أن والد األسير حوشية توفي قبل عامين وحرمه االحتالل من وداعه.

جنين: األسير صافي حوشية 
يدخل عامه الـ19 في األسر
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وف���ق القاع���دة المتعارف عليه���ا والتي تقول ان ما اخ���ذ بالقوة ال يس���ترد اال بالقوة, غادر 
المس���توطنين الصهاينة  مس���توطنتهم في بؤرة »افيتار« التي اقاموها قس���را على قمة 
جبل صبيح في قرية بيتا جنوبي نابلس وذلك ب�عد 66 يومًا من المقاومة الش���عبية واالرباك 
الليلي ، وهو االمر الذي دفع المس���توطنين للمغادرة وس���ط اصرار من االهالي على استمرار 
الفعاليات الش���عبية المقاومة لالحتالل الصهيوني حتى يتم تطهير المنطقة بالكامل من 
المستوطنين, ورغم ان المستوطنة ال زالت قائمة ولم يتم حتى االن ازالة البيوت وتفكيك ما 
بداخلها اال ان فعاليات االرباك الليلي الذي يقيمها ش���بان القرية كل ليلة امام المستوطنة 
دفع االحتالل الصهيوني لس���حب المس���توطنين خوفا من اقتداء مناطق اخرى بما يحدث 
في قرية بيتا وتمدد االحداث وتناميها بمش���اركة اعداد اكبر من المشاركين في الفعاليات 
الش���عبية, وبالتالي يعجز االحتالل الصهيوني عن الس���يطرة على تل���ك االحداث, ورغم ان 
االرباك الليلي لم يتوقف ولن يتوقف, اال بزوال البؤرة االس���تيطانية »افيتار« اال ان س���لطات 
االحتالل الصهيوني ارادت ان تجرب سياسة العصا والجزرة مع الشبان الفلسطينيين, لعلها 
تس���تطيع ان تقنعهم بوقف ه���ذه الفعالية الليلية التي تزع���ج االحتالل وتقض مضاجع 
مس���توطنيه وتمنعه���م من التنقل بحرية ف���ي المنطقة, فتقديرات االحتالل تش���ير الى 
امكاني���ة اندالع انتفاضة ثالثة في وجهه مع تزايد االس���تيطان في الضفة والقدس وهى 
تحاول ايقاف هذه الفعاليات الليلية باي وس���يلة كانت, بعد ان اثارت قلق المس���توطنين 

وزادت من مخاوفهم.
بؤرة افيتار االسرائيلية كان قد اقامها المستوطنون الصهاينة قبل نحو عام بجبل الُعرمة فوق 
أراضي بيتا, لكن مقاومة اهل القرية اجبرت االحتالل على ازالة البؤرة االستيطانية لتقام على 
قمة جبل صبيح ولكن اهالي القرية رفضوا ايضا ان تقام البؤرة االس���تيطانية فوق اراضيهم 
وانتفضوا في وجه االحتالل, وسقط منهم الشهداء والجرحى, واعتقل المئات منهم وقد قابل 
االحتالل احتجاجاتهم بعنف ش���ديد وكان يقمعها بقوة مفرطة، كي ال يتكرر مش���هد جبل 
الُعرمة حيث أفشلت مقاومة أبناء بيتا محاوالت االستيطان فوقه. فعلى مدار االشهر الماضية، 
استخدم الجنود الصهاينة الرصاص الحي فقتلوا الشاب عيسى برهم وكان أول شهيد قضى 
دفاعا عن الجبل في مايو الماضي، إضافة إلى مئات الجرحى. فهذه معركة اش���علها اهل بيتا 
مون أنفسهم إلى وحدات ومجموعات منظمة،  مع العدو ويديرونها بش���كل ممنهج، إذ ُيقسِّ
ويتناوبون على ذلك ليل نهار، مستلهمين تجربتهم من المقاومة على حدود غزة وفعاليات 
مسيرات العودة, فهناك وحدة الكاوتشوك التي يبدأ عملها نهارا للتعمية على تحرك الشبان 
تجاه البؤرة االس���تيطانية, وهناك وحدة المقالع التي ترش���ق االحتالل بالحجار من مسافات 
بعيدة بأداة المقالع, كما ان هناك وحدة مراقبة تس���مى وحدة »االعالم« مهمتها تس���هيل 
وصول الصحفيين للمنطقة ورصد االحداث, وايصال االخبار الى منابر االعالم المختلفة ووحدة 
الرص���د والمتابعة لمراقبة تحركات الجيش وإمداد المقاومين بأحدث المعلومات عنهم خوفا 

من تسلل الجيش من خلف المتظاهرين واصطيادهم.
هذه االحداث وتس���ارع وتيرتها وتمددها دف���ع اإلعالم العبري للبحث عن دوافع هذا التطور 
الميداني المخيف ونقل االعالم العبري عن مصدر محلي في بيتا أنه »يتعين على إسرائيل 
أن تعد 14 ألف رصاصة لقتل جميع سكان بيتا إذا كانت تعتزم السيطرة على الجبل« وهذا 
يعني ان المقاومة ضد بؤرة افيتار مستمرة وهى خيار مجمع عليه من سكان القرية رغم كل 
ما يستخدمه االحتالل من عنف وارهاب, لقد أصبحت قرية بيتا نموذجا للنضال في الضفة 
الغربية، واقترن اسمها بأحداث الش���يخ جراح وسلوان بالقدس وغزة، فأضحت بؤرة حدث ال 
تقل أهمية عن غيرها, وهى المحرك االساس���ي لمواجهة االس���تيطان في الضفة, بعد ان 
ضربت نموذجا يحتذى في النضال السلمي المقاوم ضد االحتالل, فزوال بؤرة افيتار وتنقلها 
م���ن قمة جبل الى قمة جبل اخرى يعني ان االحتالل عاجز عن مواجهة ظاهرة االرباك الليلي 
التي تتنامى في القرية, وتاريخيا كانت بيتا عصية على االحتالل، فمنذ حاول االحتالل عام 
1988 تشييد أول مستوطنة في جبل الُعرمة شرقي البلدة، انتفض األهالي واستشهد ثالثة 
منهم وُقتل مس���توطنان، وعندما أعيدت الكرة قبل نحو عام ونصف تصدى له أيضا سكان 
القرية واستشهد شابان فلسطينيان, لكن هذا لم ينه الفعاليات, ولم يؤثر سلبا في نفوس 
سكان القرية, انما زاد من اصرارهم على ضرورة مواصلة فعالياتهم النضالية وتطويرها حتى 
تطهير القرية من البؤر االستيطانية كلها ورحيل كل المستوطنين عنها واقصر الطرق لذلك 

هو االشتباك الدائم مع االحتالل وقطعان مستوطنيه.

بيتا تجابه االستيطان بفعاليات االرباك الليلي 

رأي

تس����اؤالت الجمهور الصهيوني التي تؤرق عقولهم، إن 
كان هناك مكان آخر نذهب إليه دون أن نعرض أنفس����نا 
لخطر الموت. حقيقة الصراع الدائر في األرض المقدسة 
منذ أكثر من 70 س����نة يق����ود إلى إجاب����ة ال بديل عنها 
وهي: ال مجال آخر نذهب إليه. األكثر أهمية من ذلك، إن 
كان باس����تطاعة الكبار في الكيان الصهيوني أن يقصوا 
الحقيق����ة على أبنائهم، وإن كان ذلك، فماذا س����يقولون 
لهم وهم مختبئون في المالجئ تحت األرض، في لحظة 
ما وه����م في المالجئ يبحثون عن أي ش����يء يمكن قوله 
لألبناء وإن كان كذًبا، ليس من الصواب أن تبقى الفراغات 
دون كتاب����ة. ومع تعقي����دات المش����هد االجتماعي في 
الكيان الصهيوني، أصبح الجمهور يبحث عن األس����ئلة 
واألجوبة على حد س����واء من ش����فاه محمد الضيف، كون 
جزء صغير من حديثه ف����ي ذات الوقت يعبر عن الكثير 

من المناطق المحروقة داخل الكيان.
وبالع����ودة إلى اآلب����اء، فإن إغالق النوافذ ل����ن يمنع ما هو 

مكت����وب ف����ي القدر، كم����ا ال يمكن أن يفه����م األبناء إن 
كان إغالق النوافذ س����يجلب لهم الحماي����ة واألمن أم ال، 
فالجميع أصبح يعلم أن حماس س����تطلق الصواريخ في 
تمام الس����اعة التاسعة لياًل كما حصل. ما الذي يمكن أن 
يتم تقديمه من توضيحات حول هذا األمر، في مش����هد 
درامي كانت العائالت ف����ي المالجئ، لكن البعض منها 
كان جالًسا مترقًبا يتابع ما ستؤول إليه األمور في الساعة 
التاس����عة، أو األصح إن كان هناك صاروخ سيسقط على 

هذا المنزل بالذات.
الحديث هنا ال يدور عن حرب الخليج، التي تلقى الكيان 
الصهيوني ألول مرة رشقات صاروخية من العراق أوائل 
التس����عينيات من القرن الماضي والتي تم اس����تيعابها 
بس����بب الوقت المتاح للجمه����ور بأن يدخ����ل المالجئ، 
الحديث اليوم عن ترس����انة قوية لحماس تس����تطيع أن 
تغير المعادلة خالل ثواني، وتقلب الحقائق الثابتة في 
الميدان إلى متغيرات هش����ة وضعيفة لصالح المقاومة، 

ليس الكالم هنا ع����ن صواريخ ردات الفعل العراقية في 
حينها، بل عن إطالق����ات المتناهية لصواريخ ذات دافع 

أيديولوجي.
وفي الوقت الذي س����قط فيه العشرات من المستوطنين 
اليهود نتيجة لتدافعهم على جبل الجرمق أو تلة ميرون، 
وحرب دينية تشتعل في القدس بين مواطنيها، وصواًل 
إلى ما يكون أقرب إلى االنتفاض����ة الثالثة في المناطق، 
يقف صاحب القرار عاجًزا عن التحرك، وعاجًزا عن توضيح 
الصورة لجمهوره الصهيوني إن كان هناك نهاية لهذا 
النفق، والذي يبدأ من قطاع غزة وينتهي داخل رؤوسهم، 
لتكون إجاب����ة اآلباء ألبنائهم في الكيان أنكم ولدتم في 
وضع الط����وارئ وس����يبقى كذلك، وال يوجد لك����م كأبناء 
خم����س دقائق م����ن الصمت، نحن في طائ����رة مخطوفة، 
ننتظر ونقف بصمت، إذا قل����ت ألبنائي بأننا منتصرون، 
هل سيصدقونني؟ أنا ننثل سيء أمامهم وأكذب أيًضا، 

كون كل ما رأيته سابًقا ال يشابه ما نراه اليوم.

من أس���ئلة الش���أن الفلس���طيني الجديرة بالنق���اش: لماذا 
حررت المقاومة الفلس���طينية غزة ولم تحرر الضفة الغربية؟! 
أس���باب التحرير في غزة وعدمه في الضفة كثيرة. وأول هذه 
األس���باب نوعية التركيبة السكانية في المنطقتين. في غزة 
، قرابة 70 % من الس���كان الجئون ، وهؤالء شديدو القابلية 
والدافعية لمقاومة اإلس���رائيليين ومقاتلتهم ، وفي الغالب 
ليس لديهم ما يش���غلهم عن  المقاوم���ة والمقاتلة ، ويرون 
أن إس���رائيل طردت أجدادهم وآباءه���م من قراهم ومدنهم 
في 1948 ، والحقتهم بعدوانها وشرورها في لجوئهم على 
بؤسه وس���وئه ، فالغضب منها والنقمة عليها متضاعفان ، 
ويسر الطريق نسبيا إلى المقاومة المسلحة لالحتالل في غزة 
تخل���ُص حركتي المقاومة فيها ، حماس والجهاد ، مبكرا من 
منع أجهزة السلطة لحيازة السالح ، وتوفر إمكانية تصنيعه 
محليا أو تهريبه من مصر ، وتغلبت الحركتان على المشكالت 
الت���ي واجهتاها في تصنيعه بعد أن عمدت إس���رائيل بين 

وقت وآخر إلى قصف ورش التصنيع جويا .
في الضفة الحال مختلف . الالجئون قرابة 10 % من سكانها 
، وحتى هنا ، وبرهنة على ش���دة قابلي���ة ودافعية الالجئين 
لمقاومة االحتالل االس���تيطاني اإلس���رائيلي ومقاتلته نجد 
أعن���ف مناطق المقاوم���ة  في الضفة ه���ي مخيمات جنين 
والدهيش���ة وبالط���ة. وال نقدح ف���ي وطنية غي���ر الالجئين 
ونزوعهم النفس���ي والوطني لمقاومة االحتالل ، وإنما نصف 
واقعا قائما له خلفياته. ومن األس���باب أن الموقع  الجغرافي  
والوضع السياس���ي للضفة قلال قدرتها عل���ى المقاومة. في 
الموق���ع: هي مالصق���ة لألردن ال���ذي تخوف دائم���ا من أي 
اضطرابات فيها س���تنتهي حتما إليه لتركيبته الس���كانية 
ذات الغالبية الفلس���طينية التي هي امتداد بش���ري وثيق 

للضفة . وفي الوضع السياس���ي: هي ج���زء من األردن ، وفك 
االرتباط الذي أعلنه الملك حسين في 1988 كان إداريا وليس 
دستوريا ، وحس���ب الدستور األردني ال تزال الضفة جزءا من 
األردن ، ومواطنوه���ا بمن فيهم كل رجال الس���لطة يحملون 
الجنس���ية األردنية ، والس���لطة ذاتها ال تخ���رج أبدا في كل 

مواقفها عن حدود السياسة األردنية وقيودها . 
وف���ي الموقع أيضا : هي قريبة من قلب إس���رائيل ، ومعلوٌم 
رعُب إس���رائيل من تصور وصول تقني���ة صناعة الصواريخ 
ومدفعي���ة الهاون من غزة إل���ى الضفة . وتحدث الساس���ة 
والعسكريون واألمنيون واإلعالميون اإلسرائيليون دائما عن 
هول حاله���م إذا انطلقت الصواري���خ والهاونات من الضفة 
إلى قلب إس���رائيل مثلما  انطلقت  في غزة إلى المستوطنات 
اإلحدى والعش���رين الت���ي كانت مقامة فيه���ا حتى أرغمت 
إسرائيل على االنس���حاب منها في 12 سبتمبر 2005 . ومن 
األس���باب : تغليف س���يطرة إس���رائيل على الضفة بغالف 
توراتي يراها حقا شرعيا لليهود ، وأن التهاون في التمسك 
بها تهاون في الش���ريعة اليهودية ذاتها ، وهذا التغليف 
الباط���ل في حقيقت���ه ال وجود ل���ه في غزة ، فلم يكتس���ب 
التمس���ك بها أي قداس���ة دينية . ومن األسباب : أن السلطة 
الفلسطينية الفتحاوية بعد أن أبعدت من غزة في 2007 في 
ما عرف باالنقس���ام ؛ تصلبت في مقاومة أي تعرض مس���لح 
لجنود االحتالل ومستوطنيه في الضفة ، فالتقت مصلحتها 
مع مصلحة إسرائيل واألردن في مقاومة الحراك المسلح فيها 
، وفي هذا االلتقاء تخلصت م���ن كتائب األقصى الفتحاوية 
المس���لحة بتس���وية أوضاع الذين يطارده���م االحتالل من 

أفرادها ، وشغل المؤهلين منهم في الوظائف المدنية .
ومع تراجع المقاومة المنظمة ف���ي الضفة ، واقتصارها على 

حاالت فردي���ة ، أو الذئاب المنفردة مثلما تس���ميها أجهزة 
األمن اإلس���رائيلية ؛ تأَمن االس���تيطان واتس���ع مس���احة ، 
ووصل���ت الحال إلى كارثة الض���م العلني بعد الضم الصامت 
. فم���ا الحل ؟! م���ا العمل ؟! وصلت الحال إل���ى منتهاها ، وما 
ع���اد في ق���درة الس���لطة مخادعة نفس���ها بالتله���ي بحلم 
المفاوض���ات . هي لحظة الحقيقة المرعبة . نزعت إس���رائيل 
عن جس���د الس���لطة كل أوراق الت���وت ، وس���واء أكان الضم 
ل30 % أو أق���ل أو أجل مقابل إس���راع بع���ض الدول العربية 
إلى علنية التطبيع مع إس���رائيل ؛ فالواضح الحاسم أن األمور 
وصلت إلى لحظة الحقيقة القاس���ية ، وهي أن إس���رائيل ال 
تخاف إال الس���الح ، وهي لم تخرج م���ن غزة ، وإن لم يكن لها 
فيها مزاعم توراتية ، إال بالس���الح ، فه���ل تتكرر تجربة غزة 
في الضفة ؟! وكيف يمكن التغلب على الس���لبيات المانعة 
للمقاومة المس���لحة  التي تحدثنا عنها ؟! اإلجابة في  اآلتي 

من األحداث والتطورات .
نح���ن اآلن في مفترق طرق كثير التفرع���ات، وما أكثر الذين 
حش���روا اآلن في المنطقة في زورق واحد في قلب العواصف 
والصخور! وجريمة اغتيال الناش���ط السياس���ي ن���زار بنات 
الوحش���ية فتحت الباب واسعا في الضفة الحتماالت عديدة 
تستهدف هذه المرة التحرر من إسرائيل والسلطة معا. هما 
وجه���ان لعملة واح���دة ، وفي األخبار أن الس���لطة طلبت من 
إسرائيل وس���ائل قمع للمظاهرات لتعويض ما نفد من هذه 
الوس���ائل في التصدي للمتظاهرين الغاضبين عقب اغتيال 
بنات، وتخوفا من مظاهرات جديدة، والمتوقع أن تس���تجيب 
إسرائيل لطلب الس���لطة بكل أريحية وسخاء وحماسة لكون 
اله���دف واحدا بي���ن الجانبين ، ولكونهما يواجهان ش���عبا 

يرفضهما معا.

الوقوف بصمت.. وأسئلة الحقيقة هل يوجد مكان آخر؟ 

لماذا حررت المقاومة الفلسطينية غزة ولم تحرر الضفة الغربية؟!

بقلم األسير إسالم حامد

بقلم: حماد صبح

ب����دأت الترتيبات لتخفيف الضغط الش����عبي واإلعالمي والسياس����ي الواقع على 
قيادة الس����لطة وحركة فتح في الضفة الغربية، خصوصا بعد التورط في اغتيال 
المعارض السياس����ي نزار بنات وما صاحبه من ردات فعل محليا، وإقليميا، ودوليا، 
وذل����ك من خالل تنفيذ »خط����ة إلثارة الفوضى« في قطاع غ����زة، للفت األنظار عما 
يجري ف����ي الضفة الغربية، وتس����ليط األضواء على قضايا أخ����رى، وإحراج حركة 
حم����اس، وإنقاذ الس����لطة وحركة فتح من م����أزق كبير م����ا زال ينهش في رصيد 

وشرعية هذه السلطة ويهدد وجودها ومصالحها.
لذلك عقدت ع����دة لقاءات مركزية في مقر القيادة ف����ي رام الله حضرها قيادات 
من الس����لطة وحرك����ة فتح ومفاصل م����ن األجهزة األمنية المعني����ة، قدم خاللها 
تصور يش����مل طريقة العمل وآليات تثوير وحشد الناس في قطاع غزة ضد حركة 
حماس، هذا التصور يستند في تفاصيله إلى أن قطاع غزة يعاني كارثة إنسانية، 
والجمهور يشعر باإلحباط بعد الجولة األخيرة نتيجة عدم تحقق نتائج سياسية 
ملموس����ة توازي الفعل العسكري، وأن س����كان قطاع غزة يمكن دفعهم للتظاهر 

وإثارة الفوضى بكل سهولة نتيجة لهذا الواقع بحسب اعتقادهم.

وقد جاءت التوجيهات بضرورة توجيه كوادر حركة فتح وعناصر األجهزة األمنية 
في غزة للبدء في »ش����ن هجوم واس����ع« عبر الفضاء اإللكتروني يس����تهدف قادة 
وك����وادر حماس، وعناوي����ن المقاومة في غ����زة، من خالل إث����ارة أي حدث عارض، 
والتفاعل معه، وحش����د الرأي العام ضد حماس في غزة، لتهيئة البيئة، وتعبئتها 
بما يناس����ب أهداف ه����ذه الخطة األمني����ة، التي تتطلب التش����كيك في كوادر 
وقي����ادات الحركة، والطعن في نزاهتهم، عب����ر اتهامهم بالتربح والثراء الفاحش 
على حس����اب القضية، وتحميلهم مس����ؤولية تدمير القطاع، وتلفيق تهم فساد 

أخرى.
فق����د تجندت لهذا الغرض )غرف عمليات خاصة( يكون دورها تلقي التوجيهات 
م����ن القيادة، وإعطاء التعليمات للكوادر في غزة، وتوفير كل الدعم والمتابعة عن 
بعد لهذه الكوادر، وإمدادها بالمعلومات الالزمة والش����عارات الخاصة، إلى جانب 
ذلك يتم اآلن تجهيز عشرات المواد من تقارير، وفيديوهات، وتصاميم، وبيانات 
مزورة، وتس����جيالت مفبركة، واتص����االت مصطنعة، لبثها عبر وس����ائل التواصل 
االجتماع����ي، ومحاولة عرض بعضها من خالل وس����ائل اإلعالم الموالية والصحف 

والمواقع التابعة لهم، حتى تكون هذه المواد حافزا إلثارة الرأي العام.
وقد تعرضت مؤخرا عدد من الحس����ابات الشخصية لالختراق كان منها حسابات 
لكت����اب، ومحللين، وصحفيين، وك����وادر إعالمية، وقيادات من الحركة، ونش����طاء 
حقوق إنس����ان في القطاع، بغرض جمع أكبر قدر م����ن المعلومات، والحصول على 
صور، وفيديوهات، ومراقبة أنش����طة ومهام خاصة، واالطالع على المراسالت التي 
يمكن أن تفيد في صناعة محت����وى تحريضي عبر إعادة إنتاجها بصورة مختلفة 

تناسب خطة وحملة التحريض التي يتم الترتيب لهما.
فالمطلوب دفع الناس للخروج في الش����وارع ب����اآلالف للهتاف ضد حركة حماس 
والمقاومة الفلس����طينية، والقيام بمظاهر التخري����ب والفوضى العارمة، من خالل 
مهاجم����ة المقرات األمنية، والحواجز، والمركبات، واالعتداء على عناصر الش����رطة، 
وإتالف الممتلكات العامة، وحرق اإلطارات، وإغالق الشوارع، لدفع األجهزة األمنية 
في غزة للتعامل مع هذه الفوضى بقوة يتم تسويقها أنها صورة من صور القمع 

الذي تمارسه حماس ضد شعبها نتيجة مطالبتهم بمطالب إنسانية عادلة.
وبالتالي تجد الس����لطة وحركة فتح متس����عا الستخدام المش����هد في غزة إلعادة 

االعتب����ار لوجودها ومكانتها، عبر مخاطبة العالم بأن حركة حماس تختطف قطاع 
غزة وتمارس وس����ائل القمع واإلذالل واإلهانة لش����عبنا، وأن الس����لطة هي الجهة 
الحريصة على مصالح شعبنا وأنه يجب القيام بخطوات عاجلة إلنقاذ أهلنا هناك 
ووقف ممارسات حركة حماس وإنهاء وجودها في القطاع، ومساعدة السلطة في 

م القطاع وإدارة شؤونه. تسلُّ
وه����ذا بدوره يفرض علينا جميع����ا االنتباه جيدا لهذا المخط����ط الخبيث والعمل 
على إفش����اله، ألنه يحاول زرع ب����ذور الفتنة في قطاع غزة، ويس����عى للتأثير في 
حاضنة المقاومة، ويهدف إلى تشويه صورتها، ويعمد إلى المساس بحالة األمن 
واالستقرار، ويحقق األهداف اإلسرائيلية التي فشل العدو في تمريرها من خالل 
عدوان����ه األخير ال����ذي انتهي بإخفاقه في تحقيق أي م����ن أهدافه نتيجة صمود 

شعبنا وإبداع المقاومة.
لذل����ك يجب القيام بعدة خط����وات عاجلة لتدارك األمر، ومن����ع أي إمكانية إلنتاج 
الفوضى في غزة، وإفشال هذا المخطط؛ ألن األمن واالستقرار المتحققين في غزة 

كان ثمنهما تضحيات كبيرة قدمها شعبنا ومقاومته وأجهزته األمنية.

بقلم: �أحمد �أبو زهري.إنتاج الفوضى في غزة
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رام الله/ االستقالل:
أعلن����ت  وزارة االقتص����اد الوطني، الس����بت، عن معايير 
التعري����ف والتصنيف الوطني للمنش����آت االقتصادية 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة« المعدل، الذي 
اق����ره مجلس الوزراء في جلس����ته االخي����رة بحيث يكون 
التعريف الرسمي والموحد والمرجعية لجميع المؤسسات 

في دولة فلسطين.
وبموجب ق����رار مجلس ال����وزراء، تتول����ى وزارة االقتصاد 
الوطني، التنس����يق مع وزارة المالية وسلطة النقد وهيئة 
س����وق رأس المال لغاي����ات تطبيق التعري����ف وتطوير 
السياسات واالس����تراتيجيات الخاصة بتمكين وتطوير 
المنشآت االقتصادية، بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع.

ويأتي التعريف بعد مراجعة ش����مولية للتجارب الدولية 
ف����ي دع����م المنش����آت المتناهي����ة الصغ����ر والصغيرة 
والمتوسطة ودراسة كافة المعايير الدولية والمحلية من 
خالل لجنة ضمت  وزارة االقتصاد الوطني وسلطة النقد، 
وجمعية البنوك وبالتشاور الوثيق مع وزارة المالية وهيئة 

سوق رأس المال و جميع المؤسسات الشريكة.
وبي����ن وزير االقتص����اد خال����د العس����يلي، ان التعريف 
والتصنيف الوطني للمنش����آت االقتصادي����ة يأتي في 
اط����ار البرنامج االصالحي ال����ذي تقوده ال����وزارة لتطوير 
البيئة القانونية الناظمة لالقتصاد الوطني، وتوفير بيئة 

اعمال محفزة على االستثمار، وتسهيل ممارسة االنشطة 
االقتصادية، خاصة ان هذه المشاريع تعد العمود الفقري 

لالقتصاد الفلسطيني.
وشدد على ان التعريف يعزز من فرص حصول المنشآت 
االقتصادية على التمويالت والحوافز والتسهيالت التي 
تقدمها الحكومة الفلسطينية للقطاع الخاص، إضافة الى 

الخدمات المالية التي يقدمه����ا القطاع المصرفي، االمر 
الذي يعزز من امكانيات نمو هذا القطاع الواعد، الفتا الى 
المضي قدما التخاذ مزيد من السياسات التي من شأنها 
تحس����ن من واقع المنش����آت االقتصادية التي تعرضت 
لصدمات حادة نتيجة تداعي����ات الجائحة الصحية على 

االقتصاد.

وأش����ارت الوزارة الى اهمية التعريف في تركيز الجهود 
نح����و دعم نم����و قطاع المش����روعات المتناهي����ة الصغر 
االقتص����اد  وزارة  والمتوس����طة وس����يمكن  والصغي����رة 
بالتعاون مع المؤسس����ات الشريكة من تطوير بيئة أكثر 
تنظيما لنمو المش����روعات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة، وس����يتم تطوير اإلطار الالزم الذي يجب أن 
تعمل من خالله هذه المشروعات وتسهيل الوصول إلى 

التمويل، الضرائب، وتسجيل المشاريع.
ويعد تطبيق التعريف امرا مهما، خاصة لزيادة القدرات 
المالي����ة، ويعتبر الوصول إلى التموي����ل هو أكثر القيود 
عل����ى نم����و المش����روعات المتناهية الصغ����ر والصغيرة 
والمتوس����طة، اضافة الى توفير برام����ج الدعم والحوافز، 
واإلط����ار التنظيمي الت����ي تنظم وتس����هل وتدعم نمو 
القطاع، وتطوير التدخالت والسياسات والخطط لدعم نمو 
المشروعات والتخفيف من حدتها وتسهيل جمع وتبادل 

البيانات والمعلومات.
ومن الجدير ذكره أن 98.6% من االقتصاد الفلس����طيني 
يتكون من قطاع MSMEs، الذي يستوعب حوالي %81 
من العمالة، ويتركز في تج����ارة التجزئة والجملة ثم في 
قط����اع الخدمات، في خم����س  محافظ����ات )الخليل، غزة، 
نابلس، رام الله، جنين(، وتساهم بنسبة تصل إلى %46 
خالل عام 2017، ومن 40-50% في الفترة 2020-2017.

»االقتصاد« تحدد معايير التعريف والتصنيف الوطني الموحد للمنشآت االقتصادية

طهران/ االستقالل:
أعلنت ش����ركة الكهرباء الوطنية اإليرانية، السبت، 
إعادة فتح محطة بوش����هر النووي����ة جنوب البالد، 
وربطها بالشبكة، وذلك بعد إغالقها منذ 20 يونيو 

بسبب تعرضها لعطل تقني.
وق����ال المتحدث باس����م الش����ركة مصطفى رجبي 
مشهدي، إن محطة بوشهر عادت مجددا إلى توليد 
الكهرباء، بعد توقفها أليام وإجراء إصالحات فنية 

فيها.
وأضاف مش����هدي أنه مع عودة العمل في المحطة، 
س����يتم توليد ألف ميغاواط كهرب����اء وضخها في 

الشبكة الوطنية.
وکانت منظمة الطاقة الذرية اإليرانية قالت في 21 
الشهر الماضي، إنه »على إثر عطل تقني في محطة 
بوش����هر، تم توقيف العمل فيها بش����كل مؤقت 

وخرجت عن ش����بكة الكهرباء الوطني����ة«، من دون 
تحديد طبيعة المشكلة في المحطة.

وواجهت م����دن إيرانية من بينها العاصمة طهران 
انقطاعا مبرمجا للتيار الكهربائي، خالل األسبوعين 
الماضيي����ن، نتيجة إغالق محطة بوش����هر، وزيادة 
اس����تهالك الكهرباء جراء ارتفاع درج����ات الحرارة، 
التي بلغت 50 درجة مئوية في محافظة خوزستان 

جنوب غربي البالد.
وبنت روسيا محطة بوشهر التي تنتج ألف ميغاواط 
من الطاقة، وتس����لمته إيران رس����ميا في سبتمبر 
2013 بعد أعوام من التأخير. وفي 2016، بدأت إيران 
بالتعاون مع »روس أتم« بناء مفاعلين إضافيين في 

المحطة، طاقة كل منهما 1000 ميغاواط.
وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي 
أكبر صالحي، األس����بوع الماضي، عن وجود مشكلة 

مالية، تتمثل بعدم قدرة بالده على استكمال بناء 
محطتين للطاقة في بوشهر. 

وقال صالحي، ف����ي حديث لوكالة أنباء »خانه ملت« 
التابع����ة للبرلم����ان اإليراني: »لقد م����رت اآلن ثالث 
سنوات منذ أن بدأ بناء هاتين المحطتين ويستغرق 

استكمالهما خمس سنوات أخرى«.
وأضاف أن »إنجاز كل محطة كهرباء سيس����تغرق 
8 س����نوات لتتمكن من دخول حي����ز الخدمة، واآلن 
لدينا بعض المشاكل في دفع ديون لروسيا بسبب 
مش����اكل اقتصادية وعقوبات، ولم نتمكن من دفع 
المبال����غ في موعدها، وهذا ما أدى إلى تباطؤ عملية 

استكمال وبناء محطات الكهرباء«.
وبشأن إمكانية سداد الديون الروسية، قال صالحي: 
»صدر أمر باإلس����راع في س����داد ديون بقيمة 500 

مليون يورو لروسيا«.

طهران: إعادة تشغيل محطة بوشهر النووية

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت تركيا السبت خطة لخصخصة ش���ركة مملوكة للدولة، وذلك للمرة 
األولى من سنوات. وبحسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية أمس، تم 
إدراج “الش���ركة التركية لنقل الكهرباء” )TEIAS( إلى برنامج الخصخصة، 

ومن المقرر إجراء الطرح العام األولي للشركة قبل نهاية عام 2022.
وذكرت وكالة بلومبرج لألنباء أن وزارة الطاقة وإدارة الخصخصة ستنسقان 

عملية اإلعداد إلدراج الشركة في البورصة.
ورغم انضمام عشرات الشركات الخاصة إلى مجموعة من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة التي اندفعت إلى إدراج أسهمها في بورصة اسطنبول خالل 
فترة الوباء، لم يتم طرح أس���هم أي شركة رئيس���ية مملوكة للدولة للبيع 

خالل األعوام األخيرة.
وأفادت بيانات إدارة الخصخص���ة التركية، بأن حجم عائدات البرنامج في 
ع���ام 2020، وصل إلى 22 مليون دوالر، وكان ذلك أقل مس���توى لها خالل 
33 عاما. وسجلت عائدات الخصخصة أعلى مستوى لها، بواقع 5ر12 مليار 

دوالر، في عام 2013.

أنقرة تعتزم خصخصة شركة نقل 
الكهرباء التركية قبل نهاية 2022 االستقالل/ وكاالت:

كش����فت بيان����ات رس����مية لمكتب بلدي����ة بكين 
لإلحصاء أن شركات التكنولوجيا الفائقة الرئيسية 
بمجمع تشونجقوانتسون في العاصمة، والمعروفة 
أيضا باسم “وادي السيليكون”، سجلت ارتفاعًا في 
إجمالي إيراداتها بنسبة 34 في المائة على أساس 

سنوي، خالل األشهر الخمسة األولى من 2021.
وبحس����ب ما أوردته وكالة أنب����اء الصين الجديدة 

)شينخوا( السبت، أشارت البيانات إلى أن اإليرادات 
المجمعة لهذه الش����ركات، والتي تش����ير بشكل 
أساسي إلى الش����ركات التي يبلغ حجم إيراداتها 
السنوي 20 مليون يوان )حوالي 09ر3 مليون دوالر 
أمريكي( أو أكثر، وص����ل إلى حوالي 97ر2 تريليون 
يوان خ����الل الفترة من كانون ثان/ينايروحتى أيار/

مايو الماضيين.
وخ����الل نف����س الفترة، بل����غ عدد موظف����ي البحث 

ف����ي  التكنولوجي����ا  ش����ركات  ف����ي  والتطوي����ر 
تشونجقوانتسون 695 ألفا، بزيادة 3ر9 في المائة 
على أس����اس س����نوي، وبلغ إجمالي نفقات البحث 
والتطوير حوالي 134 مليار يوان، بزيادة 7ر34 في 

المائة على أساس سنوي.
وتأسس مجمع تشونجقوانتسون في عام 1988، 
ويقع في شمال غرب بكين، وهو أول منطقة وطنية 

للتنمية الصناعية ذات التقنية العالية في البالد.

القاهرة/ االستقالل:
أعلن وزير الزراعة واستصالح األراضي المصري السيد القصير، عن ارتفاع 

حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4 ماليين طن.
وجاء ذلك في تقرير تلقاه القصير من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي 
ح���ول إجمالي الصادرات خ���الل الفترة من أول يناي���ر 2021 وحتى 29 
يونيو 2021، وذلك بزيادة قدرها حوالي 15% عن نفس الفترة من العام 

الماضي.
وقال القصير، في بيان الس���بت، إن الص���ادرات بلغت 4 ماليين و17 ألفا 
و902 طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية 
عن هذه الفترة »الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، 

بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ«.

مصر تكشف عن ارتفاع 
حجم صادراتها الزراعية

زيادة 34 % في إيرادات “وادي السيليكون” الصيني

االستقالل/ وكاالت:
قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبالد 
ارتف���ع 10.4 بالمائة إلى 81 مليار درهم )تس���عة 
ملي���ارات دوالر( في الش���هور الخمس���ة األولى من 
ع���ام 2021 ارتفاعا من 73.3 مليار درهم في الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وأض���اف ف���ي تقري���ر ش���هري أن واردات المغرب 
ارتفعت 18.1 بالمائ���ة إلى 207.6 مليار درهم كما 
قفزت الص���ادرات 23.5 بالمائة إل���ى 126.6 مليار 
درهم في الفترة من يناي���ر كانون الثاني إلى مايو 

أيار بالمقارنة مع العام السابق.
إي���رادات الس���ياحة، الحيوي���ة لدخل  وانخفضت 
المغرب م���ن العملة الصعبة، 62.3 بالمائة إلى 7.3 
مليار درهم في حين ارتفعت تحويالت المغاربة في 

الخارج 50.2 بالمائة إلى 36.3 مليار درهم.

ارتفاع العجز التجاري المغربي 10.4 % على أساس سنوي في مايو
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بيروت/ االستقالل:
أنهى المحّقق العدل����ي  اللبناني في انفجار مرفأ 
بي����روت القاضي ط����ارق بيطار مرحلة االس����تماع 
إلى الش����هود والمّدع����ى عليهم لُيطل����ق مرحلة 

المالحقات.
وذكرت صحيفة “األخب����ار” اللبنانية في عددها 
الصادر الس����بت، أن بيطار طلب أذونات لمالحقة 
قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في 
توّرطهم بإهمال قصدي، م����ع علمهم بالخطر، ما 

تسّبب بوقوع االنفجار.
ووف����ق الصحيفة، حدد بيطار موعدًا لم يكش����ف 
عنه الس����تجواب رئيس حكومة تصريف األعمال 
حس����ان دياب كمدعى عليه، كم����ا وّجه كتابًا إلى 
مجلس النواب يطل����ب فيه رفع الحصانة النيابية 
ع����ن وزراء الم����ال علي حس����ن خليل، واألش����غال 
غازي زعيتر والداخلية نهاد المش����نوق السابقين 
وآخرين الس����تجوابهم بجناية القصد االحتمالي 

لجريمة القتل وجنحة اإلهمال والتقصير.
وقالت الصحيف����ة إن القاضي بيط����ار اّدعى على 
ضب����اط في القي����ادة الس����ابقة والحالية للجيش، 
بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي 
ومدير المخابرات األس����بق العمي����د كميل ضاهر، 
إضاف����ة إلى المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم، والمدير العام ألم����ن الدولة اللواء طوني 
صليب����ا، كم����ا طلب محاكم����ة قضاة مش����تبه في 
تورطه����م في التقصير واإلهم����ال الذي أدى إلى 

وقوع االنفجار.

وخلصت الصحيف����ة إلى أن المس����ؤولية األمنية  
تعد األكث����ر أهمية ف����ي نظر قاض����ي التحقيق 
العدلي، مش����يرة إلى أن بيط����ار  ادعى على قائد 
الجيش الس����ابق جان قهوجي وع����دد من ضباط 
الجيش،  لكن لم يقترب المحقق العدلي من قائد 

الجيش الحالي جوزيف عون.
ونقل����ت الصحيفة عن مص����ادر متابعة للتحقيق 
تأكيده����ا أّن المحق����ق العدلي اّدع����ى على كل 
ش����خص ثبت أّنه تلّقى مس����تندًا بش����أن وجود 
نيترات األمونيوم في العنب����ر الرقم 12 في مرفأ 
بيروت، ولم يق����م بأّي إجراء فعل����ي للحؤول دون 

حصول االنفجار.
يذك����ر أن انفجارا هز مرفأ بيروت ف����ي  الرابع من 
آب 2020، نج����م ع����ن انفجار كمية م����ن نيترات 
األمونيوم، وأس����فر ع����ن تضرر عدد من ش����وارع 
العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر 

من 6 آالف، وترك 300 ألف شخص بال مأوى.
ولم تكش����ف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية 
حدوث االنفج����ار، لكن المحق����ق العدلي القاضي 
ط����ارق البيطار أعلن في 10 أيار الماضي أن العمل 
في مجري����ات التحقيق “يجري بصمت وس����رية 

وسرعة من دون تسرع”.

إطالق المالحقات القضائية في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

الخرطوم/ االستقالل:
طالبت جمعية الصحافة اإللكترونية بالس����ودان، 
السبت، س����لطات بالدها برفع الحجب المفروض 

على منصات إخبارية في البالد.
جاء ذلك وفق بيان جمعية »الصحافة اإللكترونية 
السودانية« )غير حكومية، تضم عشرات المواقع 
اإلخباري����ة(، عق����ب 4 أي����ام على حجب عش����رات 

المواقع والمنصات اإلخبارية في البالد.
وأفاد البيان ب�«التواصل مع الس����لطات الرس����مية 
والصح����ف  المواق����ع  وأصح����اب  والصحفيي����ن 
اإللكتروني����ة بع����د حجب ع����دد م����ن المنصات 

اإلخبارية لمعرفة أسباب القرار«.
وأوضح أن »معظم الجهات الرس����مية المختصة 
نفت اتخاذها أي قرار حي����ال المنصات والمواقع 

اإلخبارية، كما نفى النائب العام إصدار قرار بهذا 
الشأن«.

وأعربت الجمعية عن رفضها لما سمته ب�«تشريد 
الصحفيين من المهنة، وكبت الحريات المتمثل 
في حج����ب المواقع اإللكترونية«، حس����ب البيان 

ذاته.
من جانب����ه، قال اإلعالمي ياس����ين عمر: »منذ 29 
يونيو/حزيران الماضي تم حجب مواقع إلكترونية 
إخبارية وإغالق حس����ابات شخصية على منصات 

التواصل دون معرفة األسباب«.
وأض����اف: »إذا ارتكبت بعض المواق����ع اإلخبارية 
أخط����اء مهنية، فيج����ب على الحكوم����ة أن تلجأ 
للقان����ون ب����دال عن اس����تخدام القم����ع وانتهاك 

الحريات«.

ونقلت الجمعية في بيانه����ا نفي النيابة العامة 
صدور أي قرار من قبلها بهذا الشأن.

والجمعة، أدانت ش����بكة الصحفيين السودانيين 
)تابعة لتجمع المهنيين السودانيين( في بيان، 

حظر مواقع إلكترونية.
بالس����ودان،  مناطق  ع����دة  واألربع����اء، ش����هدت 
مظاه����رات حاش����دة، تندي����دا بت����ردي األوضاع 
المعيش����ية، أصي����ب خالله����ا 28 متظاهرا و52 
ش����رطيا، وفق بيانين منفصلين للشرطة، ولجنة 

أطباء السودان )غير حكومية(.
وصاحب تلك التظاه����رات، حجبا لبعض المواقع 
اإلخبارية والحس����ابات الش����خصية على منصات 
التواص����ل االجتماع����ي، وفق بيان����ات لمنظمات 

إعالمية ومراقبين في البالد.

 االستقالل/ وكاالت:
افتت���ح الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي الس���بت، قاع���دة “3 يوليو” 

البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي.
وقام السيس���ي برفع  العلم المصري على القاعدة الت���ي تعد أحدث القواعد 

العسكرية المصرية على البحر المتوسط.
وأطلقت المدفعية 21 طلقة، احتفاالاً ببدء دخول القاعدة العسكرية الجديدة 

الخدمة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي  قال في بيان عبر صفحته 
بموقع التواصل االجتماعي “فيس���بوك” السبت، إن “قاعدة 3 يوليو تختص 
بتأمين البالد في االتجاه االس���تراتيجي الش���مالي والغربي وصون مقدراتها 
االقتصادي���ة وتأمين خطوط النق���ل البحرية والمحافظة عل���ى األمن البحري 
باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود 

الجوي”.
ووفق المتحدث ، تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية 
المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الش���املة للق���وات البحرية، بحيث تكون 
نق���اط ارتكاز ومراكز انطالق للدعم اللوجس���تي للقوات المصرية في البحرين 
األحم���ر والمتوس���ط، لمجابهة أي تحدي���ات ومخاطر قد تتواج���د بالمنطقة، 

وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.
وحض���ر احتفالية افتت���اح القاعدة عدد من  القادة وكبار المس���ؤولين العرب 
ووزراء دفاع ورؤس���اء أركان من عدة دول إضافة إلى كبار قادة القوات المسلحة 

المصرية.

على البحر المتوسط
 السيسي يفتتح أحدث 

القواعد العسكرية المصرية

السودان: مطالب برفع الحجب عن مواقع ومنصات إخبارية

االستقالل/ وكاالت:
أك����د قائد الق����وة الجوفضائي����ة التابعة لحرس 
الثورة االس����المية، العميد أمير علي حاجي زادة 
أن األميركيين يس����عون لتقسيم دول المنطقة 
إال أن مؤامراتهم ستفش����ل ولن تسمح شعوب 

المنطقة لهم بالهيمنة.
وفي حديثه خالل مراسم احياء ذكرى الشهداء 
المدافعين عن المقدس����ات والتي أقيمت مساء 
الجمعة في مدينة قم المقدس����ة، صرح العميد 
حاجي زادة ب����أن مختلف جوان����ب “داعش” ما 
زالت بحاجة إلى البحث والدراسة من قبل الخبراء، 
وق����ال: إن فاي����روس »داعش« نش����أ ف����ي مراكز 
الدراس����ات األميركية، وكان مخططهم بأن يتم 
نش����ر هذا الفايروس المختلق ف����ي كافة البالد 

االسالمية.
وأش����ار العمي����د حاج����ي زادة ال����ى ان فايروس 

ال����ى افريقي����ا وافغانس����تان  »داع����ش« وصل 
وباكستان، مصرحا: ان هذا الفايروس تم احباطه 
من خالل توجيهات قائد الثورة ومبادرة الشهيد 
قاس����م سليماني في الوقت المناسب ومن خالل 
تضحيات الش����هداء، وإال لما كانت ظروف ايران 
هكذا، إذ كانت تصل الى االسماع كل يوم اخبار 
عن تفجير السيارات المفخخة في العراق ولكن 

أّيًا من هذه المفخخات لم تصل الى ايران.
واضاف: االعداء يواصل����ون محاوالتهم كل يوم 
للهيمن����ة على المنطق����ة والوصول ال����ى موارد 
الدول، واليوم أنش����أ األمي����ركان قواعد لهم في 
س����وريا وهم بصدد تقس����يم العراق وس����وريا 
واي����ران، ولديهم مخطط����ات للمنطقة، لكنهم 
وبفضل توجيه����ات القائد لم يفلحوا.. والنقطة 

الهامة هي وعي شعوب المنطقة وايران.
وش����دد عل����ى ان ش����عوب المنطق����ة ل����ن تدع 

االميركيي����ن يهن����أون في المنطق����ة، ولن يتم 
نس����يان اغتي����ال الش����هيد س����ليماني، فهذه 

الشهادة أيقظت الشعوب.
واضاف: ان داعش تم تاسيسه بمحورية ودعم 
امي����ركا وبريطاني����ا و«إس����رائيل« والتمويل من 
الرجعي����ة العربية وهم أقروا بذلك وليس بحاجة 

إلى تحليلنا.
واشار الى انتش����ار داعش في حينه في سوريا 
واج����زاء من العراق وليبي����ا، واضاف: ان فايروس 
داعش اتجه نحو لبنان ايضا لكنه واجه سد حزب 
الله كما انتشر هذا الفيروس في اجزاء من اليمن 
وتوغ����ل في افريقي����ا ومازال����ت تداعياته باقية 

هنالك كما انتشر في باكستان وافغانستان.
واكد باننا ال نسعى للحرب مع احد واضاف: علينا 
الحذر كي ال نربط مصالحنا بحل المش����اكل عن 

طريق اميركا.

»داعش« نشأ في مراكز الدراسات األميركية
زادة: واشنطن تسعى من خالل مخططاتها الخطيرة لتقسيم دول المنطقة

االستقالل/ وكاالت:
أفاد مسؤول إيراني كبير لشبكة “CNN” األمريكية السبت، بأن “طهران 
تخطط لمنع مفتش���ي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراجعة لقطات 

فيديو لبعض المواقع النووية، حتى إنقاذ االتفاق النووي”.
وأش���ارت “CNN” إلى أن “هذا القرار يش���كل ضغط���ا على المحادثات 
الجارية في فيينا، والتي تس���عى إلعادة الوالي���ات المتحدة وإيران إلى 
االمتثال التفاق 2015، موضحة أن المس���ؤول اإليراني قال: “إذا نجحت 
المحادثات، س���تعرض إيران بالتأكيد األش���رطة عل���ى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، وتقاسم األشرطة يعتمد على الطريقة التي ستمضي بها 
المفاوضات.. مفتاح الس���ؤال هو االتفاق.. إذا اتفقوا على شيء، سيفتح 

الباب للتعاون والتفاهم األفضل بما في ذلك في مجال الشفافية”.
هذا ورفض المس���ؤول اإليراني أي فكرة مفادها أن “منع وصول الوكالة 
الدولي���ة للطاقة الذرية في الوقت الحالي ق���د يمنع إبرام صفقة”، الفتا 
إلى “حقيقة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتمكن في النهاية من 
رؤية اللقطات الكاملة بمجرد االتفاق على صفقة تعيد الواليات المتحدة 

إلى االمتثال لالتفاق النووي”.
ومع ذلك، ونظرا للطبيعة الدقيقة للشهر المقبل، هناك بعض المخاوف 
من أن ق���رار إيران بمنع الوكالة الدولية للطاق���ة الذرية من الوصول إلى 
مقط���ع الفيديو قد يعرض المحادثات للخطر في لحظة حرجة، بحس���ب 

.”CNN“

إيران تضغط على محادثات 
فيينا إلنقاذ االتفاق النووي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / عبد النبي محمد فرج س���لمة   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )921887543 ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة / هناء جمال محمد الس���ادر مغاري 
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م )803547041  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر
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غزة/ محمد العقاد:
اقتنص فريق اتحاد بيت حان���ون الرياضي فوًزا ثميًنا 
من أني���اب خدمات رفح برباعية لهدفي���ن، في المباراة 
التي أقيمت أمس السبت على أرضية ملعب رفح البلدي 
جنوب قطاع غزة، ضمن فعاليات المرحلة الرابعة عشرة 

من بطولة الدوري الغزي الممتاز لكرة القدم.
وب���دأ خدمات رف���ح التس���جيل على أرضة ع���ن طريق 
المهاج���م محمد الجرم���ي الهدف األول ف���ي الدقيقة 
األولى من اللقاء، ومن ثم عادل الحوانين الكفة عن طريق 
عبد الكريم نصير برأسية في الدقيقة)22(، وبعدها عزز 
اتحاد بيت حانون النتيج���ة بالهدف الثاني عن طريق 
عبد الرحمن وش���اح في الدقيقة)44( لينتهي الش���وط 

األول بتقدم الضيف.
وفي الش���وط الثان���ي دخل اتحاد بي���ت حانون بقيادة 
مدربه المخضرم محمد العم���اوي اللقاء بكل قوة ونجح 
في تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثالث عن طريق 
المخضرم عبد الرحمن وشاح في الدقيقة)55(، وبعدها 
حاول الخدمات تقليص النتيجة ولكن فش���ل، ومن ثم 
عاد نفس المهاجم للحوانين وش���اح ليس���جل الثالث 
له )هاتريك( والرابع لفريقه ف���ي الدقيقة)68(، وعقب 
اله���دف مباش���رة ح���اول الخدمات بكل خج���ل ونجح 
بتس���جيل الهدف الثاني عن طريق محمود النيرب في 
الدقيق���ة)69( لينتهي اللقاء بفوز ثمين للحوانين على 

بطل الموسم المنصرم.

وبهذا االنتصار رف���ع اتحاد بيت حانون رصيده إلى 19 
نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد خدمات رفح 

عند النقطة 22 في المركز الرابع على جدول الترتيب.
هذا وقد اس���تفاق فريق الجالء على حساب الهالل بعد 

االنتصار عليه بثالثية لهدفي���ن، في اللقاء الذي أقيم 
أمس على أرضية ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.

وب���دأ الهالل التس���جيل عن طريق أحم���د لبد من ركلة 
جزاء س���ددها بنجاح بالمرمى في الدقيقة )15(، ليعدل 

الج���الء النتيجة من نفس الطريقة عبر نقطة الجزاء عن 
طريق معتز الحوراني في الدقيقة)37(، وبعدها بدقائق 
تحصل أيًضا الجالء على ركلة جزاء وسجلها بنجاح حمزة 
س���المة في الدقيقة)43( لينتهي الشوط األول بتقدم 

الجالء.
أما الش���وط الثاني فواصل الجالء انتفاضته وتمكن من 
تسجيل الهدف الثالث عن طريق محمد سمير عبيد في 
الدقيقة)60(، وبعده���ا قلص الهالل النتيجة بالهدف 
الثان���ي في الدقيق���ة)73( لينتهي اللق���اء بفوز الجالء 

بثالثية لهدفين.
وبهذا االنتصار رفع الج���الء رصيده إلى 11 نقطة وقفز 
للمركز العاش���ر، بينما بقي رصيد الهالل عند النقطة 6 

في المركز الثاني عشر واألخير.
وفي دوري الدرجة األولى، خط���ف فريق أهلي غزة فوًزا 
قات���اًل على نظيره خدمات البري���ج، في اللقاء الذي جمع 
الفريقين أمس على ملعب اليرموك بمدينة غزة، ضمن 
فعاليات األسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري للدرجة 

األولى لكرة القدم بغزة.
ويدين األهل���ي بهذا الهدف الغال���ي والثمين لالعب 
حاتم نصار الذي س���جله في الدقيق���ة)94( في الوقت 

القاتل من اللقاء ليمنح األحمر ثالث نقاط غالية.
وبع���د هذا االنتص���ار تص���در األهلي ج���دول ترتيب 
المسابقة برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد خدمات 

البريج عند النقطة 19 في المركز الخامس.

الحوانين يستعيدون نغمة االنتصارات والجالء يضاعف أوجاع الهالل

االستقالل/ وكاالت:
تح���دث تقري���ر صحف���ي إس���باني، عن 
مخاوف األرجنتيني ليونيل ميس���ي من 

تجديد عقده مع برشلونة.
وانتهى عق���د البرغوث مع البارس���ا في 
الش���هر الماض���ي، ولم ي���رد على عرض 
التجديد حتى اآلن، وبات حًرا في التوقيع 

ألي فريق.
وحس���ب صحيفة »ماركا«، فإن برشلونة 
يعاني من مشاكل تتعلق باللعب المالي 
النظيف، من أجل تجديد عقد ميس���ي، 
لذا على البارس���ا، خف���ض رواتب الفريق 
أواًل، كي يس���توعب مالًيا العقد الجديد 

للبرغوث.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن الالعب نفسه 
لدي���ه مخاوف في العق���د الجديد، حيث 
يريد ميس���ي، أن تكون األمور الضريبية 

واضحة ومحددة تماًما من اآلن.
وأوضح���ت أن ميس���ي س���يتوجه للعب 
بالواليات المتحدة األمريكية في غضون 
عامين، مما سيضعه في مشاكل تتعلق 
بالمكان الذي يجب أن تدفع فيه الضرائب 

على أمواله المؤجلة لدى برشلونة.
وزعمت تقارير أن ميسي سيحصل على 
200 مليون يورو خالل عامين مع برشلونة 
في العقد الجديد، مع تأجيل 100 مليون 

يورو تدفع خالل السنوات الثالث التالية. 
وقالت »ماركا« إن برش���لونة يعاني أيًضا 
من نقص الس���يولة، لذا يريد ميس���ي، 
الحص���ول على ضمانات بأنه س���يحصل 
على األم���وال المتفق عليها عندما يوقع، 
حتى في حالة ح���دوث موجة جديدة من 
جائحة كورونا، وتأخي���ر عودة الجماهير 

للمالعب بشكل طبيعي.
وأضافت أن التخ���وف المالي األخير لدى 
ميسي، يتعلق بالمس���تحقات القديمة 
التي لم يحصل عليها حتى اآلن، ويرغب 
مستشاروه في معرفة إمكانية إضافتها 

للعقد الجديد.

3 مخاوف لدى ميسي قبل التجديد لبرشلونة

االستقالل/ وكاالت:
كشف تقرير صحفي إيطالي آخر المستجدات المتعلقة بإمكانية 
انتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال 

مدريد هذا الصيف.
وينتهي تعاقد مبابي مع س���ان جيرم���ان في الصيف المقبل، ولم 
يتوصل التفاق بشأن التجديد، حتى اآلن، في ظل ترقب الميرينجي.

وبحسب صحيفة »الجازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، فإن ريال مدريد 
ليس في وضع مالي جيد، يس���مح ل���ه بتقديم عرض يكفي إلقناع 

باريس سان جيرمان ببيع مبابي.
وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، متفائل 
بش���أن استعادة الهدوء االقتصادي للنادي، خالل األشهر المقبلة، 

بفضل عودة المشجعين إلى المالعب.
وهو ما س���يدر دخاًل كبيًرا لخزينة الن���ادي الملكي، ويمكنه وقتها 
ضم مبابي مجاًنا الصيف المقبل، وتقديم الراتب الذي يس���تحقه 

النجم الفرنسي.

الريال ال يستطيع
 شراء مبابي

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال تقرير صحفي إس���باني، إن الغم���وض مازال 
يسيطر على مستقبل سيرجيو راموس، قائد ريال 

مدريد السابق، وهو ما استغله آرسنال وتشيلسي.
ورحل راموس )35 عاًما( عن ريال مدريد بعد 16 عاًما 
قضاها بين جدران سانتياجو برنابيو، لفشل االتفاق 

حول تفاصيل العقد الجديد.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فال 
يزال مستقبل سيرجيو راموس غير واضح، ورغم كل 
ما تردد حول أنه اقترب بشدة من االنتقال لباريس 

سان جيرمان، إال أن االتفاق لم يتم بعد.
وأضافت الصحيفة، أن تأخر سان جيرمان في إتمام 
الصفقة، دفع آرسنال وتشيلسي لمحاولة التوقيع 

مع الالعب الكبير.

وأوضحت الصحيفة، أن آرس���نال وتشيلسي، فكرا 
جدًي���ا في ضم راموس هذا الصيف، خاصة وأنه لن 

يكلفهما سوى راتبه.
وأش���ارت إلى أن آرس���نال قرر التواصل بالفعل مع 
رام���وس وممثلي���ه لمعرفة مدى إمكاني���ة انتقاله 
لملعب اإلم���ارات، في حين يراقب تشيلس���ي آخر 
تطورات انتقال الالعب إلى س���ان جيرمان، تمهيًدا 

لالنقضاض عليه.
وأك���دت الصحيفة، أن رام���وس ُيفّضل اللعب في 
باريس سان جيرمان، لكن ال يوجد اتفاق حتى اآلن، 
حيث تكمن المش���كلة في مدة العقد، مثلما كانت 
ف���ي ريال مدريد، حيث يري���د الالعب التوقيع لمدة 
عامين، بينما س���يقدم باريس عرًضا لموسم واحد 

فقط.

آرسنال وتشيلسي يستغالن 
تباطؤ سان جيرمان مع راموس
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غزة/ االستقالل:
أطلقت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
وجناحها العسكري سرايا القدس، السبت، المرحلة 
الثانية من مخّيماتها الصيفية التدريبية بمشاركة 

المئات من الفتية الفلسطينيين، في قطاع غزة.
وق���ال خالد البط���ش، القيادي في حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي:« تس���عى الحرك���ة م���ن وراء عقد هذه 
المخيمات الصيفية، تحت اس���م )سيف القدس- 
اقترب الوع���د(، إلى ربط الجي���ل الجديد بالقضية 

الفلسطينية«.
وتاب���ع البطش، إن ه���ذه المخيم���ات تهدف إلى 
»تعزيز الروح الوطنية لدى الجيل الجديد، وحمايته 
من األفكار الهّدام���ة كالتطبيع والتبعية لالحتالل 

اإلسرائيلي«.
وأش���ار إلى أن المخيمات تساهم في حماية الجيل 
من »االنس���ياق وراء خيار الس���الم المدنس، وقبول 

إسرائيل كدولة طبيعية في المنطقة«.
ومن المقرر أن تس���تمر المرحل���ة الثانية من هذه 

المخّيمات لمدة 5 أيام.
وف���ي مخي���م التدري���ب، المق���ام بموق���ع حطين 
العس���كري )تابع لس���رايا القدس(، شمالي القطاع، 
يتم تدريب الفتية المش���اركين على فك وتركيب 

السالح الرشاش الخفيف.
وأف���اد مراس���لنا، أن المخيم���ات تتضم���ن كذلك 
تدريبات عس���كرية وكش���فية منها الزحف تحت 

األسالك الشائكة، والقفز عن النار، وطريقة الدخول 
والخروج من األنفاق.

وكانت حركة الجهاد اإلسالمي وجناحها العسكري 
س���رايا القدس قد خّرجت الثالثاء، الفوج األول من 

المنتسبين لمخيماتها التدريبية بمدينة غزة.
وف���ي 26 يونيو/ حزيران الماض���ي، أعلنت الحركة 
وجناحه���ا العس���كري، ع���ن انط���الق مخيماتهما 

الصيفية التي تحمل اسم »سيف القدس.. اقترب 
الوعد«.

و«سيف القدس« هو االسم الذي أطلقته الفصائل 
الفلس���طينية المس���لحة في غزة عل���ى المواجهة 
العس���كرية األخيرة مع »إسرائيل«، والتي استمرت 
11 يوم���ا، ف���ي الفترة م���ا بي���ن 10 و21 مايو/ أيار 

الماضي.

»الجهاد« تطلق المرحلة الثانية من مخيماتها الصيفية
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أعل���ن أن���ا المواطن / صابر محمد محم���ود ابو ديه عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم )951584580    ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد خليل عوض المقيد عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )804457448( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواط���ن / ابراهيم محمود عودة هداف  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )403267388( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / عبد محروس محمد شراب  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )802009084( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / نافذ عطيه حمدان الش���مالي   عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )900319211  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / عبد الله ابراهيم عيس���ي سالم عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )901497453 ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

الخليل/ االستقالل:
ق����ال المحام����ي الدولي غاندي أمي����ن الذي ُكّلف 
بمتابعة قضية استشهاد المناضل نزار بنات إن 
عائلة األخير تريد إنشاء شبكة عدالة واسعة من 
والدوليين لتحقيق  والعرب  الوطنيين  المحامين 
العدالة لنزار ومعاقبة الجناة، ما يستدعي تحركًا 

محليًا ودوليًا.
وأوضح أمين في تصريح للميادين نت أن »ش���بكة 
المحامين هذه س���تطلب من السلطة الفلسطينية 
تزويدها بكل األوراق بشفافية وستتوجه إلى األمم 

المتحدة من أجل التحقيق في هذه الجريمة«.
وأض����اف أن »عائل����ة ن����زار بنات تري����د التحقيق 
الدول����ي ألن ال نتيج����ة تمخضت ع����ن التحقيق 
المحلي حتى اآلن«، موضحًا أن »لجنة التحقيق لم 
تصدر أي نتائج ولم تعلن أي توصية باس����تثناء 
إحال����ة الملف إلى القضاء العس����كري وليس إلى 

القضاء المدني«. 
وأش����ار أمين إلى أنه »حتى اآلن ل����م يصدر بيان 
من السلطة الفلسطينية يدين الجريمة، ويحّمل 

من قام بها بالمس����ؤولية، وهذا أمر مهم جدًا كان 
يجب أن تقوم به السلطة«.

ولف����ت المحامي الدول����ي »أمين« إل����ى أن »عائلة 
الش����هيد لم تس����مع حتى اآلن الرواية الرسمية 
حول ماذا جرى فعليًا مع ابنه����ا نزار، وحتى بيان 
محافظ الخليل لم يحمل أي ترويسة أو أي تاريخ، 

بهدف التنصل من البيان كما قيل«. 
وأكد غاندي أن »لدى عائلة الش����هيد الكثير من 
الحقائق ولديهم باألس����ماء القتلة ويعرفون من 
هو خصمهم«، مشددًا على أن »من حق العائلة أن 
تطرق جميع األب����واب لتحقيق العدالة والوصول 

إلى نتائج حول جريمة نزار بنات«.
وح����ول إمكاني����ة إحال����ة القضية إل����ى التحقيق 
الدول����ي، أك����د غاندي أن »ه����ذا ممك����ن«، معلاًل 
أن الس����لطة الفلس����طينية موقعة على مواثيق 
ومعاه����دات دولي����ة وأممي����ة ُتلزمه����ا بالقبول 
بالتحقي����ق الدولي، مستش����هدًا بالمقرر الخاص 
المعن����ي بحاالت اإلع����دام خارج نط����اق القضاء، 
والمق����رر الخاص لحماي����ة وتعزيز حري����ة الرأي 

والتعبي����ر، واللجنة الخاص����ة بالرقابة على تنفيذ 
اتفاقية مناهض����ة التعذي����ب، واللجنة الخاصة 
للرقاب����ة عل����ى تنفيذ العه����د الدول����ي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح أن »جزء من التزام الس����لطة الفلسطينية 
بهذه المواثيق هو الس����ماح بأي تحقيق«، مشيرًا 
إلى أن »القوى الحقوقية المس����تقلة أقوى من أي 
قوى سياس����ية، ونحن في القرن ال�����21 والتوجه 

العام هو نحو احترام حقوق اإلنسان وكرامته«. 
وش����دد أمين غاندي على أن »جريم����ة نزار بنات 
بش����عة وبالتال����ي ال يمكن ألي س����لطة أن تواجه 
وترفض تقري����رًا دوليًا محايدًا، كما لم تس����تطع 
الس����عودية رفض التحقيق الدول����ي في قضية 

جمال خاشفجي مثاًل«.
وقال محامي عائلة الشهيد نزار بنات إن »السلطة 
الفلس����طينية حت����ى اآلن ترفض إج����راء تحقيق 
دول����ي، فيما عائلة بنات ف����ي المقابل مصّرة على 
إجرائ����ه، ويرفض����ون أي تحقيق محل����ي ألنهم 

يعتبرونه غير محايد«.

محامي عائلة نزار بنات: سنلجأ إلى التحقيق الدولي ولدينا كل الحقائق

االستقالل/ وكاالت:
اشتعلت النيران، مساء السبت، في سفينة شحن »إسرائيلية«، 
شمال المحيط الهندي، وفق ما ذكرته قناة الميادين التي تبث 

من لبنان.
ونقل���ت »الميادين« عن مص���ادر موثوقة قوله���ا، »إن النيران 
اش���تعلت في سفينة ش���حن إس���رائيلية، كانت في المحيط 

الهندي، في طريقها من ميناء جدة، إلى سواحل اإلمارات«.
وبحس���ب المصادر فإن الس���فينة تعرضت لإلصابة بسالح غير 
معروف، مش���يرة إلى أنه ل���م تعلن أي جهة مس���ؤوليتها عن 

الحادث.
وقال���ت المصادر »ال يمكن الجزم بمن يقف وراء الحداث«، الفتًة 
إل���ى أن الحادث يأتي غداة تردد أخبار عن اعتداء »إس���رائيلي« 

بمسّيرة غرب طهران.
وكانت وس���ائل إعالم إيرانية قالت األربعاء، 23 يونيو/ حزيران 
الماضي، إن هجوًما بمسّيرة اس���تهدف مبنى في مدينة كرج، 
مش���يرة إلى أن المبنى المستهدف الذي تم الحديث عنه يقع 

قرب المنظمة اُلمنتجة ل�«بركات« أول لقاح إيراني لكورونا.

رام الله/ االستقالل:
حذرت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، الس���بت، من خطورة 
الوض���ع الصحي لألس���ير الغضنفر أبو عط���وان )28 عاما(، الذي 
يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 60 على التوالي، رفضا 

العتقاله اإلداري.
وقال المستش���ار االعالمي للهيئة حس���ن عبد رب���ه في اتصال 
هاتفي مع »وفا«، إن األس���ير الغضنفر يعاني من نقص حاد في 
كمية الس���وائل في الجس���م، الذي من شأنه أن يعرض وظائف 
أعضائ���ه الحيوي���ة الى القص���ور الواضح، وقد ي���ؤدي ذلك الى 
الش���لل واالعاقة، أو الى أن يرتقي ش���هيًدا بشكل مفاجئ نظًرا 
لالنتكاس���ات الصحية، إضافة لحاالت الهزال واإلعياء، واإلجهاد 
والص���داع الدائمين، وال يزال يرفض الحص���ول على المدعمات 

والمحاليل.
وأشار الى أن األسير الغضنفر قد خسر من وزنه أكثر من 15 كيلو 
غرام، إضافة إلى عدم انتظام دقات القلب، وال يقوى على النطق 
والحركة، ويصارع الضغط النفس���ي والعصب���ي نتيجة تدهور 
صحت���ه، والتنكيل به من قبل س���لطات االحت���الل ومخابراتها 
عندما يرفضون اإلف���راج عنه، ونقله الى إحدى المستش���فيات 
الفلسطينية، خاصة بعد أن أصدرت نيابة االحتالل قراًرا بتعليق 
وتجميد اعتقال���ه اإلداري، اال أنهم يبقون علي���ه محتجًزا داخل 

مستشفى »كابالن« اإلسرائيلي.
وطال���ب عبد ربه بض���رورة التدخل العاجل من أج���ل انقاذ حياة 

األسير أبو عطوان.
على صعيد آخر، يواصل األس���ير منيف أب���و عطوان من الخليل 
المحك���وم بالمؤبد وأمضى 18 عاما في س���جن »ريمون«، إضرابه 
المفت���وح عن الطعام لليوم العاش���ر على التوالي إس���نادا البن 

شقيقته الغضنفر المضرب عن الطعام.
يذكر أن األسير جمال الطويل )59 عاما( من رام الله عّلق إضرابه 
المفتوح عن الطعام، الذي اس���تمر 29 يوما، بعد تحديد سقف 
االعتقال اإلداري البنته بشرى، إضافة لألسير محمد أبو فنونة من 

الخليل، مقابل عدم تجديد اعتقاله االداري.

مضرب عن الطعام منذ 60 يومًا

خطر كبير يهدد حياة األسير 
الغضنفر أبو عطوان

اشتعال النيران بسفينة 
شحن »إسرائيلية« 

شمال المحيط الهندي
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القاهرة/ االستقالل:
أقدمت س����يدة مصرية مس����نة على ضرب زوجها العجوز بالعكاز خالل مشاجرة جرت 
بينهما ما أدى إلى وفاته. وأمرت نيابة مدينة نصر، بحبس السيدة المسنة 4 أيام على 

ذمة التحقيق، التهامها بالتسبب في وفاة زوجها.
وفي التفاصيل، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على الس����يدة 
الت����ي كانت وراء قت����ل زوجها، بعد التعدي عليه بعكاز ف����ي مدينة نصر، وحرر محضر 

بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكان����ت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بالًغا من إحدى المستش����فيات، يفيد 
بوفاة مس����ن )80 عام(، متأثًرا بإصابته في الرأس وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى 

المكان.
وتبين من خالل التحريات، وقوع مش����ادة كالمية حدثت بين المجني عليه وزوجته 74 
عاما، وتطورت إلى قيام المجني عليه بمحاولة ضربها بالعكاز الخاص به، ولكنها تمكنت 
من استخالصه منه وسددت له عدة ضربات على رأسه حتى لفظ أنفاسه األخيرة وتوفى، 

وتم القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصر: مسنة تضرب زوجها 
العجوز بالعكاز وتقتله!

)apaimages(      مبادرة �شبابية بعنوان "البحر لنا" ، من خالل اإعادة تدوير النفايات ال�شلبة لإن�شاء مقهى ترفيهي على �شاطئ بحر غزة

واشنطن/ االستقالل:
كان على ملكة مس����ابقة تناول البرجر الس����نوية في 
واشنطن أن تش����ارك كأس البطولة الجمعة مع الفائز 
بالمركز الثاني العام الماضي بعدما تناول كل منهما 

34 شطيرة برجر في عشر دقائق.
ولم تتمكن مولي ش����ولير من التهام عدد الش����طائر 
التي تناولتها العام الماضي، عندما فازت بالمسابقة 

لتسجل رقمها القياسي البالغ 35 شطيرة.

وتمكن أيضا خصمها السنوي دان كينيدي من التهام 
34 شطيرة في البطولة الس����نوية التي استضافتها 

سلسلة مطاعم الوجبات السريعة زد برجر.
وتنافس 14 من أفضل المتس����ابقين المحترفين في 
الواليات المتحدة لمعرفة من يمكنه تناول أكبر عدد 
من ش����طائر البرجر في عش����ر دقائ����ق للحصول على 
جوائز بقيمة 4350 دوالرا من ضمنها الجائزة الكبرى 

وقيمتها 1750 دوالرا نقدا.

تعادل في مسابقة لتناول البرغر في واشنطن.. 34 شطيرة في 10 دقائق!
االستقالل/ وكاالت:

ارتفع عدد ضحايا موجة الحر غير المسبوقة التي 
ضرب���ت مقاطعة بريتي���ش كولومبيا غرب كندا 
على مدار خمسة أيام إلى 719 وفاة، حيث وصلت 
درجات الحرارة في بعض مناطق الغرب الكندي 

إلى نحو 49 درجة مئوية.
وُنقل عن رئيس���ة الطب الش���رعي في مقاطعة 
بريتي���ش كولومبيا لي���زا البوانت، الس���بت، أن 

غالبية الضحايا من كبار الس���ن الذين تم العثور 
عليهم وكانوا بمفردهم في منازل لم تكن جيدة 

التهوية.
و ذكر خبراء في األرصاد الجوية ان صواعق البرق 
ف���ي غرب كندا عل���ى مدار اليومي���ن الماضيين 
ارتفع���ت بنحو عش���رة أضع���اف مثيالتها في 
الوقت نفسه من العام الماضي مدفوعة بموجة 

حر قياسية.

موجة الحر في كندا تودي بحياة 719 شخصًا


