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نابلس/ االستقالل:
أصيب عدد من المواطنين، مساء الخميس، خالل مواجهات 
مع ق����وات االحتالل في بل����دة قصرة جنوب نابلس ش����مال 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلي����ة بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب 
قمع قوات االحتالل وقفة ش����عبية للمطالبة بتسليم جثمان 

الشهيد محمد فريد حسن، والمحتجز منذ خمسة أيام.
وش����ارك العش����رات بمس����يرة انطلق����ت من وس����ط البلدة 
وتوجهت الى المدخل الش����رقي، وأغلقوا المدخل باإلطارات 

المطاطية المش����تعلة. ووصلت تعزي����زات كبيرة من قوات 
االحتالل، وش����رعت بإط����الق الرصاص وقناب����ل الغاز باتجاه 

المشاركين بالوقفة، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفهم.
وأكد ش����هود العيان إصابة اثنين من جنود االحتالل نتيجة 

رشقهم بالحجارة.
يذكر أن الشهيد حسن استش����هد خالل التصدي لهجوم 
ش����نه المس����توطنون على أطراف قصرة الس����بت الماضي، 
ويرفض االحتالل تس����ليم جثمانه بزع����م قيامه بإلقاء عبوة 

متفجرة على المستوطنين قبل استشهاده.

إصابات خالل مواجهات عنيفة مع االحتالل جنوب نابلس

رام الله/ االستقالل:
واصلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" أمس الخميس 
انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس 

المحتلة، فيم���ا جدد المس���توطنون اقتحاماتهم 
لباحات المس���جد األقصى المبارك، وس���ط حراسة 
مش���ددة من ش���رطة وجنود االحتالل. فقد فّجرت 
ق���وات االحتالل صب���اح أمس، من���زل منفذ عملية 

زعترة األسير منتصر شلبي بقرية ترمسعيا شمال 
غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. 

الليل قوات  واقتحمت خالل ساعات 
كبيرة م���ن جيش االحت���الل القرية 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

االحتالل يدمر منزل األسير »شلبي« بترمسعيا ويخطر 
بهدم بناية سكنية في القدس ومقبرة في الخليل

بعد 65 يومًا من اإلضراب
إرادة األسير الغضنفر أبو 
عطوان تنتصر على السّجان

بيروت/ االستقالل: 
نعى األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي، القائد زي���اد النخالة، األمين العام 

للجبهة الشعبية )القيادة العامة(، أحمد جبريل، مشيدًا بنضال 
الراحل ضد االحتالل الصهيوني، وبرحلة صموده وثباته من أجل 

د. عليان يبارك انتصار »الغضنفر« ويدعو 
لتدشين مرحلة نضالية جديدة عنوانها األسرى

النخالة معزيًا بوفاة المناضل جبريل: قضى 
متمسكًا بالثوابت والحقوق مؤمنًا بالنهج الثوري

رام الله/ االستقالل:
أعلن المحامي جواد بولس، مس���اء الخميس، أن سلطات االحتالل وّقعت بشكل 

رسمي على قرار إبطال أمر االعتقال اإلداري بحق األسير الغضنفر 
أب���و عط���وان. وخاض الغضنف���ر )28 عاًما( من بل���دة دورا جنوب 

تدمير االحتالل لمنازل المقاومين.. 
جريمة »ردع« محكومة بالفشل 

غزة/ خالد اشتيوي:
في مشهد مؤلم، يعكس مدى بشاعة االحتالل وفداحة إجرامه 
تجاه الش���عب الفلس���طيني، من قتل واعتقال وهدم ومصادرة 

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، الخميس، 
أن تفجير منزل األس���ير منتصر ش���لبي برام الله بالضفة 

المحتلة، عدوان بش���ع وجريمة لن تنال من عزيمة األحرار. 
وقال الناطق اإلعالمي باس���م حركة الجهاد 
اإلسالمي طارق سلمي، في تصريح صحفي: 

»الجهاد«: تفجير منزل األسير شلبي 
جريمة لن تنال من عزيمة األحرار

التماس »للعليا اإلسرائيلية« إلعادة 
أراضي جبل صبيح ألصحابها

رام الله/ االستقالل:
قدمت هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان ومركز القدس للمس���اعدة القانونية 

وحقوق اإلنسان أمس الخميس، التماسًا مشتركًا إلى المحكمة 
اإلس���رائيلية العليا للمطالب���ة بإعادة أراضي جب���ل صبيح إلى 

قاسم: حزب الله قدم للمقاومة الفلسطينية 
معلومات استخبارية »حاسمة« خالل »سيف القدس«

من »البنيان المرصوص« حتى »سيف 
القدس« تطور نوعي في أداء المقاومة

وفاتان و97 
�إ�صابة جديدة 

بـ »كورونا« 
بال�صفة وغزة

رام الله/  االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، 
الخميس، عن تس���جيل وفاتين 
و97 إصاب���ة جدي���دة بفيروس 
»كورونا« و140 حالة تعاٍف خالل 
ال�24 س���اعة األخيرة. وأوضحت 

الكيلة في التقرير 
06اليومي حول الحالة 

) APA imaegs (   قو�ت �لحتالل حتيط منزل �لأ�شري منت�شر �شلبي بعد تدمريه يف ر�م �هلل �أم�س
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رام الله/ االستقالل:
أعلن المحامي جواد بولس، مس���اء الخميس، أن سلطات االحتالل 
وّقعت بش���كل رس���مي على قرار إبطال أمر االعتقال اإلداري بحق 
األس���ير الغضنفر أبو عطوان. وخاض الغضنفر )28 عاًما( من بلدة 
دورا جن���وب الخليل، إضراًبا عن الطعام ل�65 يوًما على التوالي، و5 

أيام في إضرابه عن تناول الماء، رفًضا العتقاله اإلداري.
وأك���د بولس، ل�"وفا" أن توقيع إبطال أمر االعتقال اإلداري، من قبل 
ما يسمى بقائد المنطقة العسكري في جيش االحتالل، يعني أن 
الغضنفر أصبح حّرًا طليقًا ويستطيع مغادرة مستشفى "كابالن" 

إلى أي وجهة يختارها.
ه���ذا وأوضحت عائلة أب���و عط���وان، أن الترتيب���ات جارية لنقل 
الغضنفر هذه الليلة إلى المستش���فى االستشاري برام الله، لبدء 

مرحلة التعافي من تبعات إضرابه الطويل عن الطعام.
وقال نادي األسير الفلس���طيني إنه "بعد )65( يوًما من المعركة 
البطولية التي خاضها األسير الغضنفر أبو عطوان رفًضا العتقاله 
اإلداري، يص���در االحتالل قراًرا يقضي بإبطال أمر اعتقاله اإلداري، 
وهو األمر اإلداري الثاني الذي يصدر بحّقه منذ اعتقاله في التاسع 
من تشرين األول/ أكتوبر 2020، ومن المنتظر اإلفراج عنه إلى رام 

الله في الّساعات المقبلة".
وأوض���ح أن جهودًا قانونية مضنية قام بها المحامي جواد بولس 
ممثاًل عن نادي األس���ير أفضت إلى إبطال أم���ر االعتقال اإلداري 
 األس���ير أب���و عطوان، 

ّ
الحالي ومدته س���تة ش���هور الصادر بحق

وتحقيقه لحّريته، وذلك بعد إصدار قرار س���ابق ب� "تعليق" األمر 
اإلداري والذي ال يعني اإللغاء.

وأّكد بولس أّن قضية األسير أبو عطوان أعادت إلى الواجهة جملة 
من القضايا، وعلى رأس���ها دور المحاكم اإلسرائيلية في ترسيخ 

هذه السياس���ة، وضرورة تبني اس���تراتيجة واضح���ة لمواجهة 
سياسة االعتقال اإلداري الممنهجة.

وقال نادي األس���ير إن صمود األس���ير الغضنف���ر أبو عطوان 
يسّجل في ملّفات االنتصارات، ال سيما وأن سلطات االحتالل 
وبكاّفة أجهزتها حاولت االلتفاف على إضرابه ودفعه لتعليقه 
دون تحقي���ق مطل���ب الحّري���ة، وتعّمدت بّث الوه���م بإنهاء 
قضيته عبر "تعلي���ق أمر االعتق���ال  اإلداري بحّقه" وتحويله 
من أس���ير إل���ى مريض عادي ف���ي المستش���فى يقبع فيها 
تحت حراسة أمن المستش���فى، إاّل أن إرادة الغضنفر رفضت 
االستس���الم ألي حلول مؤقتة أو التفافية. وفي سياق متصل، 
أك���دت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غّنام أن األس���ير 
المناضل الغضنفر أبو عطوان انتصر على الس���جن والسّجان 
في معركة األمعاء الخاوية، وأن الترتيبات جارية الستقباله في 

المستشفى االستشاري برام الله، بعد صدور قرار اإلفراج عنه .
وكان األس���ير الغضنفر، ق���د دخل اليوم ال�65 عل���ى التوالي من 
إضرابه المفتوح ع���ن الطعام، واليوم الخامس ع���ن تناول الماء، 

رفًضا العتقاله االداري.
واعتقل الغضنفر في شهر تش����رين األول/ أكتوبر العام 
المنص����رم، وأصدر االحتالل بحّقه أمري اعتقال إدارّي، مدة 
كل واحد منهما 6 أش����هر، ويعد هذا اإلضراب هو الثاني 
الذي يخوضه رفًضا العتقاله اإلدارّي، إذ خاض سابقا إضرابا 

مماثال عام 2019.
وشرع الغضنفر بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ 
مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعالنه 
لإلض���راب إلى الزنازين، وبقي محتجًزا ف���ي زنازين "ريمون" لمدة 
)14( يوًما، خاللها تعرض للّتنكيل واالعتداء من قبل الّسجانين، 

وُنق���ل الحًقا إلى س���جن عزل "أوهلي ك���دار"، واحتجز في ظروف 
قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حّتى اضطر لالمتناع 

عن شرب الماء عدة مرات.
وعقدت محكمة االس���تئنافات العس���كرية لالحتالل في "عوفر" 
في 31 أّيار/ مايو الماضي، جلس���ة للنظر في االستئناف المقدم 
من قبل محاميه إللغاء اعتقال���ه اإلداري، والحًقا رفضت المحكمة 

االستئناف.
وفي العاش���ر من حزيران/ يونيو المنصرم عقدت المحكمة العليا 
لالحتالل جلس���ة جديدة له للنظر في االلتماس المقدم من قبل 
محاميه والخاص بإلغاء اعتقال���ه اإلدارّي، حيث رفضت المحكمة 

مجدًدا االلتماس.
وفي 21 حزي���ران/ يونيو المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه 

الصحي، ما استدعى األطباء للتدخل الطبي السريع.
وتعمدت إدارة سجون االحتالل بعد نقله إلى مستشفى "كابلن" 
اإلس���رائيلي، بعرقل���ة زي���ارات المحامين له، وتهدي���ده بالعالج 

القسرّي.
ف���ي 24 من حزي���ران/ يونيو المنصرم، أص���درت المحكمة العليا 
لالحتالل قراًرا يقضي بتجميد االعتقال اإلدارّي له، والذي ال يعني 
إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخالء مسؤولية إدارة سجون االحتالل، 
والمخابرات )الشاباك( عن مصير وحياة األسير أبو عطوان، وتحويله 
إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" 
المستش���فى بداًل من حراسة الّسجانين، وسيبقى فعلًيا أسيًرا ال 
تستطيع عائلته نقله إلى أّي مكان، علًما أن أفراد العائلة واألقارب 
يس���تطيعون زيارته كأي مريض وفًقا لقوانين المستشفى، كما 
حصل في مرات عديدة مع أس���رى س���ابقين خاضوا إضرابات عن 

الطعام خالل السنوات الماضية.

بعد 65 يومًا من اإلضراب
إرادة األسيــر الغضنفــر أبــو عطــوان تنتصــر علــى السّجــان

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد االس���المي، ومسؤول 
دائرة األسرى فيها د.جميل عليان، مساء الخميس، 
إن األس���ير الغضنفر أبو عطوان سجل انتصاره على 
الس���جان منذ اللحظ���ة األولى إلعالن���ه اإلضراب عن 

الطعام.
وأعلنت عائلة األس���ير الغضنفر أبو عطوان مس���اء 
الخميس، انتصاره في معركة اإلضراب عن الطعام، 
وإبط���ال االعتقال اإلداري بحق���ه. وقال مكتب إعالم 
األسرى نقاًل عن عائلة األسير الغضنفر إنه "سيفرج 
عنه خ���الل الس���اعات القادم���ة بع���د 65 يوًما من 

اإلضراب".
وأوض���ح د. عليان خالل في تصريح صحفي أمس أن 
اإلرادة والح���ق هما اللذان ينتصران، وأن الثائر الذي 
يؤم���ن بعدالة حقوقه الوطنية والسياس���ية هو من 

ينتصر.
وأش���ار إلى أن انتصار الغضنف���ر أبو عطوان يضاف 
إلى سلس���ة انتص���ارات الحركة األس���يرة، وانتصار 
العشرات من األسرى اإلداريين الذين نزعوا حريتهم 
بقوة اإلرادة، عبر لحومه���م وأمعائهم الخاوية التي 

يقدمونها قرباًنا لحريتهم وانتصارهم.
ولف���ت د. عليان إلى أن االنتص���ارات التي يحققها 
األس���رى، تتطلب موقًفا فلس���طينًيا موحًدا، يعتمد 
على خطًة لوأد العديد من ملفات األسرى، كاالعتقال 
اإلداري، واألس���رى المرض���ى، واألطف���ال، والنس���اء، 
وكبار الس���ن، من خالل أوراق الضغط التي يملكها 

الفلسطينيون.

وذك���ر أن ه���ذه الملفات كفيلة بتش���كيل رأي عام 
عالمي مؤيد وداعم للقضية الفلسطينية، ومواٍز لها 

في كل تحركاتها.
ووج���ه د. عليان ندءًا للش���عب الفلس���طيني، الذي 
اس���تطاع تس���جيل انتصارات جمة عل���ى التغول 
االس���تيطاني في جبل صبيح، وحي الش���يخ جراح، 
وباب العامود، أن يش���كل حالة لنصرة األسرى، بذات 
الحج���م الذي واجه فيه االس���تيطان. ودعا لالنتقال 
إلى مرحلة جديدة من النضال عنوانها األس���رى، من 
خالل األدوات المجربة، والتي كان لها دورها الفاعل 

والمنتصر في اآلونة األخيرة.
وتق���دم د. علي���ان بالتهنئة لألس���ير الغضنفر أبو 
عطوان وعائلته وعّمه المحكوم بالمؤبدات، وإخوانه 
األسرى، وجميع أبناء شعبنا، وللحركة األسيرة، بهذا 
االنتص���ار واإلرث التاريخي الممتد والناصع، متابعًا 
"ه���ذا االنتص���ار بالتأكيد سيؤس���س النتصارات 
جديدة في المستقبل، وسيشجع األسرى اإلداريين 
على المض���ي قدما به���ذا الطريق ال���ذي أثبت أن 

نهايته االنتصار".
واعتقل أبو عطوان في تش���رين األول/ أكتوبر العام 
المنص���رم، وُح���ّول إل���ى االعتق���ال اإلدارّي، وأصدر 
االحت���الل بحّقه أمرّي اعتق���ال إدارّي، مدة كل واحد 
منهما 6 أشهر، ويعد هذا اإلضراب هو الثاني الذي 
يخوض���ه رفًضا العتقال���ه اإلدارّي، إذ خاض س���ابقا 

إضرابا مماثال عام 2019.
وشرع بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من 
أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في س���جن "ريمون"، 

ونق���ل على إثر إعالنه لإلضراب إل���ى الزنازين، وبقي 
محتج���ًزا في زنازين "ريمون" لمدة )14( يوًما، خاللها 

تعرض للّتنكيل واالعتداء من قبل السجانين.
من ناحيتها، أكدت حركة "حماس" أن انتصار األسير 
الغضنفر أب���و عطوان يثبت من جديد قدرة المقاتل 
الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل حتى في 
أحلك الظروف، وعجز المحتل عن هزيمته حتى وهو 

تحت وطأة االعتقال والسجن.
وق���ال المتحدث باس���م حم���اس ف���ي تصريح له 
الخمي���س، "نب���ارك لألس���ير الغضنفر أب���و عطوان 
انتصاره على السجان الصهيوني في معركة األمعاء 

الخاوية".
من جانبها، هنأت حركة المجاهدين الفلس���طينية 
األس���ير أبو عطوان وعائلته الصاب���رة انتصاره على 
الس���جان الصهيوني في معركت���ه البطولية التي 

خاضها بأمعائه الخاوية.
وأكدت الحركة أن ه���ذا الصمود العظيم واالنتصار 
على الجالد الغاصب هو نصر جديد تسطره الحركة 
األس���يرة في معركة البطولة والفداء، عندما ينتصر 

الكف على المخرز.
وشددت على أن هذا النصر المتجدد يؤكد أن شعبنا 
الصابر ل���ن يخضع إلرادة المحت���ل الصهيوني أبدا 
وإنما إرادة ومعنويات شعبنا هي األقوى ألنها إرادة 
الحق الدائم. وتابعت "ما زالت معركتنا مع الس���جان 
المحتل متواصلة ومس���تمرة وهذا يستوجب مزيدًا 
م���ن حمالت الدعم واالس���ناد المتواصل مع أس���رى 

الحرية الشجعان".

بيروت/ االستقالل: 
نعى األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي، القائد زي���اد النخالة، األمين العام للجبهة 
الشعبية )القيادة العامة(، أحمد جبريل، مشيدًا بنضال الراحل ضد االحتالل الصهيوني، 

وبرحلة صموده وثباته من أجل تحرير فلسطين.
وقال القائد النخالة في رس���الة تعزية بالراحل جبريل: "تلقينا ببالغ التسليم بقضاء الله 
وقدره، نب���أ وفاة الرفيق المناضل والقائد الصلب أحمد جبري���ل "أبو جهاد" ، أحد القادة 
التاريخيين للشعب الفلس���طيني والحركة الوطنية الفلس���طينية، الذي وافته المنية 
بع���د رحلة صمود وثبات طويلة قاوم خاللها العدو الصهيوني بكل بس���الة وقوة وكانت 

المقاومة شغله الشاغل وهمه الذي كرس كل وقته وحياته من أجله".
وأضاف: "عاش القائد الكبير واألخ العزيز حياته متنقاًل في مناطق اللجوء والشتات يحذوه 
حلم العودة إلى فلس���طين التي أحبها وغرس في نفوس قيادات وكوادر الجبهة وأبناء 

الشعب الفلسطيني قيم الثورة والتضحية في سبيل تحريرها من دنس الغاصبين".
وأوض���ح القائد النخالة، أن الراحل أحمد جبري���ل، كان عصيًا صعب المراس ال يهادن وال 
يجام���ل، وقضى عمره متمس���كًا بالثوابت والحقوق مؤمنًا بالنه���ج الثوري محافظًا على 
الثوابت، ومدافعًا عن حق المقاومة المشروع، رافضًا لكل مشاريع التفريط والتنازل مهما 
كانت المبررات ومهما كانت األوهام التي تساق لتبرير جريمة التوقيع على اتفاق أوسلو 

المشؤوم.
وتاب���ع بالق���ول:" لقد ربطتنا بالراحل الكبير عالقة ش���خصية ونضالية كبيرة وواس���عة، 
عنوانها االلتزام العميق بالدفاع عن أرضنا ومقدس���اتنا وعن أبناء ش���عبنا والحرص على 
رعاية وحماية الالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات، والعمل على تحقيق 
وحدة الكل الوطني الفلس���طيني على قاعدة المقاومة والتمسك بالحقوق وعدم التنازل 

أو التفريط".
وتقدم القائد النخالة، باس���مه وباسم المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين وقيادات وكوادر الحركة في الداخل والخارج، بأحر التعازي والمواساة من قيادة 
وكوادر الجبهة الشعبية – القيادة العامة، ولعموم أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل 
والخارج بوفاة هذا الرمز الوطني الكبير، وخص بالعزاء عائلة الراحل الكبير وأبناءه وأسرته 

وجميع محبيه.

»حماس«: انتصاره تأكيد على فرض إرادة المقاتل الفلسطيني

د. عليان يبارك انتصار »الغضنفر« ويدعو لتدشين مرحلة نضالية جديدة عنوانها األسرى
النخالة معزيًا بوفاة المناضل جبريل: قضى 

متمسكًا بالثوابت والحقوق مؤمنًا بالنهج الثوري
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وكانت عائلة ش���لبي أخلت خالل األسبوع الماضي جميع 
األثاث والمقتنيات من المنزل، بعد مصادقة ما يس���مى 

المحكمة العليا "اإلسرائيلية" على قرار الهدم.
وعقب عملية اله���دم، اندلعت مواجهات بين عش���رات 
الش���بان وقوات االحتالل في القرية، حيث أغلق الش���بان 

الطرقات، ورشقوا قوات االحتالل بالحجارة.
ونفذ األس���ير ش���لبي عملية إطالق نار عل���ى حاجز زعترة 
مطل���ع مايو/أيار الماضي ما أدى لمقتل مس���توطن وجرح 

اثنين آخرين.
وش���رعت قوات االحتالل بمطاردة شلبي لمدة أسبوع، من 
خالل عمليات بحث واس���عة النطاق في مناطق شمال رام 
الله وجنوب نابلس، إلى أن ج���رى اعتقاله بمنزل مهجور 

ببلدة سلواد.

لن ُتَهدَّ العزائم
وفي رس���الة تحدٍّ وصمود، رسمتها عائلة األسير منتصر 
ش���لبي، نش���ر ابنه األكبر أحمد عبر حس���ابه على مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي "فيس بوك" ف���ور تفجير المنزل 
منشورًا كتب فيه "وإن هدموا المنازل، لن ُتَهدَّ العزائم".

وفي مش���هٍد آخر، ظه���رت زوجة األس���ير، "أم أحمد" في 
فيدي���و مصور لها على أنقاض منزلهم المدّمر قالت فيه: 
"إن هدم المنزل بمثاب���ة عقاب جماعي ومرفوض في كل 

العالم، وسوف نبقى صامدين ولن ينالوا من عزيمتنا".
وأضاف���ت: "لو هدموا البيت س���وف نبني غي���ره، كله فدا 

األقصى".
ووجهت رس���الة إلى زوجها قائلة: "إحنا بخير وما يهمك 
وخّلي معنوياتك عالية ورح تطلع من الس���جن عن قريب 

ب���إذن الله، وهادا االحتالل رح يزول ونطرده برا فلس���طين 
كلها، وأملنا بالله كبير إنوا راح نش���وفك محرر في صفقة 

قريبة إن شاء الله".
�شيا�شة فا�شلة

وف���ي ذات الس���ياق، أك���د القي���ادي في حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي الش���يخ خضر عدنان على أن االحتالل يهدم 
ويعتقل ويبعد منذ عام 1948، ولم يثِن بذلك من عزيمة 
أبناء ش���عبنا ومواصل���ة نضالهم ودفاعه���م عن حقهم 

وأرضهم.

وأضاف عدن���ان في حديثه ل� "االس���تقالل"، أن االحتالل 
س���يبوء بالفش���ل في سياس���اته هذه، كما فشلت سابقًا 
فهي ال تزيد أبناء ش���عبنا إال قوة وإصرارًا في المضي نحو 
النضال ويدفعهم للقيام بدورهم وواجبهم تجاه وطنهم.

ولفت إلى أن االحت���الل ال يّدخر أي جهد في معاقبة أبناء 
شعبنا وممارس���ة أبش���ع الجرائم بحقهم ومحاولة النيل 
منه���م وثنيهم عن القيام بواجبه���م النضالي بدفاعهم 
عن وطنهم، مش���يرًا إلى أن تفجير منزل األس���ير منتصر 
شلبي هو عقاب جماعي تمارس���ه سلطات االحتالل بحق 

شعبنا الفلسطيني  وأسرة األسير.
ودعا عدنان الكل الفلس���طيني أن يقفوا إلى جانب عوائل 
الش���هداء واألس���رى ومؤازرتهم ودعمه���م، وأن يكونوا 
حاضنة لهم، فاألس���ير منتصر شلبي فقد باألمس حريته 
وها هو اليوم يفقد منزله، ولكن لن يفت من عزيمته ولن 

يكسر كرامته.
عقاب جماعي

بدوره اعتبر نادي األس���ير الفلس���طيني أن سياسة هدم 
االحتالل لمنازل األس���رى، بمثابة جريم���ة عقاب جماعي 
تس���تهدف االنتقام م���ن األس���ير وعائلته وتش���تيت 

 الفلسطينيين في المقاومة.
ّ

شملهم، واستهداف لحق
وقال نادي األس���ير، في بيان له أم���س تعقيًبا على هدم 
االحت���الل منزل األس���ير "ش���لبي"، إن س���لطات االحتالل 
تنتهج سياس���ة متطرفة، كعقوبة جماعية بهدف إلحاق 

األذى بأشخاص ذنبهم الوحيد أنهم أقرباء لمناضلين.
ولفت إلى أّن هذا اإلجراء يعّد انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، 
وَتعّده المؤسس���ات الدولية جريمة ح���رب وعقوبة جماعية. 
وصّعدت س���لطات االحتالل من سياس���ة العقاب الجماعي 
بحق الفلسطينيين، ومنها هدم منازل األسرى، فخالل العام 

الماضي هدم االحتالل سّتة منازل تعود لعائالت األسرى.
كم���ا وهدم االحت���الل منزل األس���ير محم���د قبها خالل 
الع���ام الج���اري، إضافة إلى اس���تدعاء عائالت األس���رى 
والمعتقلين للضغط عل���ى أبنائهم المعتقلين، من أجل 
انت���زاع اعترافات منهم خالل فترة التحقيق أو اعتقالهم 
ُبغي���ة الحصول على معلومات أو لمج���رد االنتقام منهم، 
إضاف���ة إلى عمليات االقتحام المتكررة لمنازلهم، وتنفيذ 

آخرها تفجير منزل األسير »شلبي«

تدمير االحتالل لمنازل المقاومين.. جريمة »ردع« محكومة بالفشل 
غزة/ خالد ا�شتيوي:

يف م�شللهد مللوؤمل، يعك�س مدى ب�شللاعة االحتللال وفداحة 
اإجرامه جتاه ال�شعب الفل�شطيني، من قتل واعتقال وهدم 
وم�شللادرة اأرا�ٍس وتو�شللع ا�شللتيطاين، حيث نقلت عد�شات 

الكامرا �شللباح اأم�س اخلمي�س م�شللهد تفجللر منزل منفذ 
عمليللة زعرتة االأ�شللر منت�شللر �شلللبي يف قرية ترم�شللعيا 
الغربيللة  ال�شللفة  و�شللط  اهلل  رام  مدينللة  غللرب  �شللمال 
املحتلللة. وكانللت قللوات كبللرة مللن جي�للس االحتللال قد 

اقتحمت القرية يف وقت متاأخر من ليل االأربعاء، و�شرعت 
مبداهمة املنزل وتنفيللذ اأعمال حفر يف جدرانه، وزراعة 
باملتفجرات، قبل اأن تقوم بتفجره يف وقت مبكر من �شباح 

اأم�س. ويتكون املنزل املدّمر من طابقني.

رام الله/ االستقالل: 
اعتب����ر نادي األس����ير الفلس����طيني أن ه����دم االحتالل 
"اإلس����رائيلي" لمن����ازل األس����رى جريمة عق����اب جماعي 
تس����تهدف االنتق����ام من األس����ير وعائلته وتش����تيت 

 الفلسطينيين في المقاومة.
ّ

شملهم، واستهداف لحق
وقال نادي األس����ير، في بيان تلقت "االس����تقالل" نسخة 
عنه أم����س، تعقيًبا على ه����دم االحتالل منزل األس����ير 
منتصر الش����لبي في بلدة ترمس����عيا قض����اء رام الله، إن 
س����لطات االحتالل تنتهج سياس����ة متطرف����ة، كعقوبة 
جماعية بهدف إلحاق األذى بأش����خاص ذنبهم الوحيد 

أنهم أقرباء لمناضلين.
ولفت إلى أّن هذا اإلجراء يع����ّد انتهاكًا لمبادئ القانون 
الدولي، وَتعّده المؤسسات الدولية جريمة حرب وعقوبة 

جماعية.
وصّعدت سلطات االحتالل من سياسة العقاب الجماعي، 

ومنها هدم منازل األس����رى، فخالل العام الماضي هدم 
االحتالل سّتة منازل تعود لعائالت األسرى.

كم����ا وه����دم االحتالل منزل األس����ير محم����د قبها خالل 
الع����ام الج����اري، إضافة إلى اس����تدعاء عائالت األس����رى 
والمعتقلي����ن للضغط على أبنائهم المعتقلين، من أجل 
انتزاع اعترافات منهم خالل فترة التحقيق أو اعتقالهم 
بغية الحصول عل����ى معلومات أو لمجرد االنتقام، إضافة 
إلى عملي����ات االقتحامات المتك����ررة لمنازلهم، وتنفيذ 

اعتداءات وعمليات تخريب متكررة.
وفّجرت قوات االحتالل، صباح أمس الخميس، منزل منفذ 
عملية زعترة األس����ير منتصر الش����لبي بقرية ترمسعيا 
شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت خالل س����اعات الليل ق����وات كبيرة من جيش 
االحتالل القرية وشرعت بمداهمة المنزل والقيام بأعمال 

حفر الجدران وزراعة كميات من المتفجرات بداخله.

وفج����رت قوات االحتالل خالل س����اعات الصب����اح المنزل 
والمكون من طابقين، ما أدى النهياره بالكامل.

وكانت عائلة ش����لبي أخلت خالل األسبوع الماضي جميع 
األثاث والمقتنيات من المن����زل، بعد مصادقة المحكمة 

العليا اإلسرائيلية على قرار الهدم.
وعقب عملية اله����دم اندلعت مواجهات بين عش����رات 
الش����بان وقوات االحتالل في القرية، حيث قام الش����بان 

بإغالق طرقات ورشق قوات االحتالل بالحجارة.
ونفذ الش����لبي عملية إطالق نار عل����ى حاجز زعترة مطلع 
مايو/أيار الماضي ما أدى لمقتل مس����توطن وجرح اثنين 

آخرين.
وش����رعت قوات االحتالل بمطاردة شلبي لمدة أسبوع، من 
خالل عمليات بحث واسعة النطاق في مناطق شمال رام 
الله وجنوب نابل����س، إلى أن جرى اعتقاله بمنزل مهجور 

ببلدة سلواد.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
س����لمت س����لطات االحتالل »اإلس����رائيلي«، الخميس، أربعة 
أسرى مقدس����يين محررين قرارات عسكرية تشير إلى نيتها 
إبعاده����م عن مدينة القدس لفترة تتراوح من 3 – 6 أش����هر، 

بحجة أنهم يشكلون خطًرا على أمنها.
وأفاد رئيس لجنة أهالي األس���رى والمعتقلين المقدس���يين 

أمجد أبو عصب أمس، بأن شرطة االحتالل أمهلت المحررين 72 
ساعة لالعتراض لدى ما يسمى ب� »قيادة الجبهة الداخلية«.

واألس����رى المحررون ه����م: ماجد الجعبة، يعق����وب أبو عصب، 
ناص����ر الهدمي، س����ليم الجعبة، وجميعهم قضوا س����نوات 
في س����جون االحتالل. وكانت قوات االحتالل س����لمت األسرى 
األربعة أول أمس اس����تدعاء للتحقيق معهم في مركز شرطة 

المسكوبية غربي القدس المحتلة صباح أمس.
كم����ا اعتقلت قوات االحتالل أمس الش����ابين موس����ى هيثم 
مصطفى من قرية العيس����وية، وأحمد يوس����ف بدر)31 عاما( 

على حاجز طيار قرب بلدته أبوديس بالقدس المحتلة.
واختطف����ت عضو بلدية أب����و ديس عبد الس����الم عياد، عقب 

اقتحام منزله ببلدة أبو ديس فجرا.

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، الخميس، 
أن تفجير منزل األس���ير منتصر ش���لبي برام الله بالضفة 
المحتلة، عدوان بشع وجريمة لن تنال من عزيمة األحرار.

وقال الناطق االعالمي باسم حركة الجهاد االسالمي طارق 
س���لمي، في تصريح صحفي: "لن يوقف المقاومة عدوان 
جائر وال سياس���ة هدم المنازل والعق���اب الجماعي التي 

ينتهجها االحتالل الغاشم".
وش���دد س���لمي، على أن المقاومة حق مش���روع وتعبير 
طبيعي عن رفض االحت���الل، وهي واجب لن يتخلى عنه 
أبناء الشعب الفلس���طيني طالما بقي االحتالل البغيض 
ألرضنا. ووج���ه س���لمي، التحية لألس���ير البطل منتصر 
ش���لبي، وعهدًا له ولكل األسرى أال ندخر جهدًا في سبيل 

حريتهم بإذن الله.
وفجرت قوات االحتالل، منزل األسير منتصر الشلبي، فجر 
أمس، في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بالضفة المحتلة.

واقتحم���ت قوة كبيرة من جيش االحت���الل ترافقها جرافة 
عس���كرية، البلدة وحاص���رت المنزل، وأجب���رت المواطنين 
القاطنين قرب المنزل على إخالء منازلهم، تمهيًدا لهدمه.

واندلع���ت مواجهات في محيط منزل األس���ير ش���لبي، 
أطلقت قوات االحتالل خاللها الغاز المسيل للدموع اتجاه 

الشباب، دون أن يبلغ عن إصابات.

»الجهاد«: تفجير منزل 
األسير شلبي جريمة لن 
تنال من عزيمة األحرار

نادي األسير: هدم بيوت األسرى جريمة عقاب جماعي

االحتالل يسلم 4 أسرى محررين قرارات بإبعادهم عن القدس
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دولة فل�سطني   
�سلطة الأرا�سي

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/371(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عبد الحكيم عبد المحس���ن أحمد حموده من سكان بيت الهيا هوية رقم 
911315984 بصفته وكيال عن: عبد الرحيم عبد المحسن أحمد حمودة 
بموجب وكالة رقم: 2021/181795 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطين – كندا 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 1768 القسيمة 24+25 المدينة بيت الهيا 

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/8م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/370(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: عطاء الله سليم عطا 
النونو من س���كان غزة هوية رقم 931698005 بصفت���ه وكيال عن: عبير محمد عبد الوهاب 
النونو وحيدر وياسر وسحر أبناء محمد عبد الوهاب أبو شعبان وسمر احمد فاضل الرحاحله 
بموج���ب وكال���ة رق���م: 2021/4796 ص���ادرة عن غ���زة + رق���م الوكالة 

2021/13752 عن دبي + رقم الوكالة 2021/13684 عن دبي 
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 688 القسيمة 169 المدينة غزة الدرج 
فمن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إش����كاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن اس����تخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/8م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/369(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: ديب 
عب���د الله رفعت ديب أبو القمصان من س���كان غزة هوية رقم 901315267 

بصفته وكيال عن: "محمد عمر" سليمان علي سليمان أبو خضرة 
بموجب وكالة رقم: 2021/597 صادرة عن القاهرة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 638 القسيمة 22+25 المدينة غزة الزيتون 

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/8م

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

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مكتب األمم المتحدة لتنس���يق الش���ؤون اإلنسانية 
"أوتش���ا" الخميس، إن س���لطات االحتالل "اإلس���رائيلي" 
هدم���ت أو ص���ادرت ما ال يق���ل عن 421 مبًن���ى يملكها 
فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 

2021، بما فيها 130 مبًنى مّوله المانحون.
وأوض���ح المكتب في بيان أم���س، أن عمليات الهدم أدت 
لتهجي���ر 592 ش���خًصا، من بينهم نح���و 320 طفاًل، في 
مختلف أنحاء الضفة. وأضاف أن هذا يمثل زيادة قدرها 
24% في عدد المباني المستهدفة، وزيادة تقارب %110 
في اس���تهداف المباني الممّولة من المانحين، وارتفاًعا 

يرب���و على 50% في عدد الس���كان المهجرين، بالمقارنة 
مع الفترة المقابل���ة من العام 2020. وأدان هدم االحتالل 
لتجم���ع حمصة البقيع���ة الرعوي الفلس���طيني في غور 
األردن، مح���ذًرا من أن عمليات الهدم المتكررة التي تطال 
منازل سكان التجمع وممتلكاتهم، بما فيها المساعدات 
التي يقدمها مجتمع العمل اإلنساني لهم، تفرز عواقب 

اقتصادية واجتماعية وخيمة وشديدة الوطأة عليهم.
وأشار إلى أنه خالل عملية الهدم، حاول ممثلون عن مكتب 
األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول األعضاء 
الوصول إلى التجمع، وهو ما رفضه جيش االحتالل بحجة 

أن "عملية عسكرية كانت جارية".

وأض���اف "إال أن المكت���ب والمنظم���ات غي���ر الحكومية 
الش���ريكة تمكنوا من زيارة التجمع والتحدث إلى سكانه 
في س���اعات المساء". ولفت إلى أن قوات االحتالل هدمت 
األربعاء، 27 مبنى س���كنًيا وحظيرة مواٍش وخزانات مياه، 

بة في التجمع. وصادرت طروًدا غذائية ومباٍن غير مركَّ
وذكر مكتب "أوتش���ا" أن "اإلدارة المدنية" صادرت جميع 
المقتنيات الشخصية، بما فيها المواد الغذائية وحليب 
األطف���ال والمالب���س وم���واد النظافة الصحي���ة وألعاب 
األطفال، وُهّجرت 11 ُأسرة، تضم نحو 70 فرًدا من بينهم 
36 طف���اًل، مرة أخ���رى، وهي اآلن معّرض���ة لخطر متزايد 

بالترحيل القسري.

رام الله/ االستقالل:
تقدمت هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان ومركز القدس 
للمس���اعدة القانونية وحقوق اإلنس���ان أمس الخميس، 
التماسا مشتركا إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا للمطالبة 
بإعادة أراضي جبل صبيح إلى أصحابها، وإلغاء "التسوية" 
التي وّقعتها حكومة االحتالل مع مستوطني بؤرة "إفيتار" 
المقامة على أراضي الجبل التابع لبلدات بيتا وقبالن ويتما 

جنوب محافظة نابلس.
ووفقا التفاقية "التسوية" أخلى المستوطنون البؤرة مؤّقًتا، 
بينما بقيت المباني وذل���ك حتى النظر في ملكية األرض 
وإذا ما خلصت إلى أن األراضي هي "أراضي دولة" فس���وف 
تعيد المستوطنين إلى البؤرة، وتقيم مدرسة دينية فيها.

وُقدم االلتماس بواسطة المحاميين سليمان شاهين وعالء 
محاجنة نيابة ع���ن المجالس المحلية في قرى بيتا ويتما 
وقبالن وعن تسعة من أصحاب األراضي الخاصة في قبالن.

واس���تند الملتمس���ون إلى وثائق وصور ليثبت���وا ملكية 
ا منها ُفلح وُغرس بأشجار الزيتون  األراضي الخاصة، وأن جزًء

المعّمرة.
وفرض جيش االحتالل سيطرته على 11 دونًما من أراضي 
جبل صبي���ح في ثمانينيات القرن الماض���ي من خالل أمر 
وضع يد، ووسع سيطرته إلى 24 دونًما عام 2018 من خالل 

أم���ر وضع يد آخر، وأدت هذه األوامر العس���كرية إلى منع أو 
تقييد المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم 
الزراعية. ومع ذلك فإن المس���احة التي تمتد عليها البؤرة 

الحالية وصلت إلى 35 دونًما.
وأش���ار االلتماس إلى أن "التس���وية" الت���ي وصلت إليها 
األطراف تنتهك القانون الدولي اإلنس���اني وقانون حقوق 

اإلنسان، وخاصة حق الملكية الخاصة للسكان المحميين 
ومبدأ احترام القوانين السارية في األرض المحتلة.

وشدد الملتمسون على أن االتفاقية تضرب كذلك مبادئ 
"القانون اإلداري اإلس���رائيلي" وخاصة مبدأ سلطة القانون، 
وتكافئ المس���توطنين على خرقه���م القانون وتعديهم 
على أراٍض فلسطينية ال يملكون أي صلة بها أو حق فيها، 

من خالل منحهم فرصة لش���رعنتها بأثر رجعي ومن الباب 
الخلفي.

من جهته، أكد مدير عام االدارة القانونية في هيئة مقاومة 
الجدار واالس���تيطان عايد مرار في حدي���ث ل�"وفا"، أن قرار 
االحتالل باإلبقاء على اراضي المواطنين تحت سيطرته غير 
قانوني وهو قرار سياسي، وال يجوز استخدام هذه االراضي 
من قبل جيش االحتالل، فهي ال تشكل خطرًا امنيًا كما يبرر 
االحتالل سيطرته عليها، كما ال يجوز التصرف باألرض التي 

تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.
وح���ذر مرار من خط���ورة اتفاقية "التس���وية" في إمكانية 
تحّوله���ا إلى س���ابقة ونس���ٍق يتبناه المس���توطنون في 
محاوالتهم المستقبلية للس���يطرة على المزيد من أراضي 

الفلسطينيين.
وقال الملتمس���ون: "يأتي تقديم هذا االلتماس في حراك 
شعبي متواصل يخوضه أهالي قرى بيتا ويتما وقبالن ضد 
بؤرة إفياتار وضد محاوالت االحتالل إضفاء الشرعية عليها 
بطرق التفافية، وقد استش���هد منذ منتصف أيار الماضي 
خمسة مواطنين فلسطينيين"، وإن "أي تسوية من شأنها 
تثبيت هذه البؤرة تعني تكثيف حمالت القمع اإلسرائيلي 
في مقابل تشجيع ودعم المس���توطنين المستولين على 

أراضي الفلسطينيين".

التماس »للعليا اإلسرائيلية« إلعادة أراضي جبل صبيح ألصحابها

نابلس/ االستقالل:
اس����تولى مس����توطنون على قطعة أرض ف����ي قرية جالود 
جنوب نابلس ش����مال الضفة الغربي����ة المحتلة الخميس، 
وشرعوا بتجريفها. وقال رئيس مجلس قروي جالود عبد الله 
الحج محمد في تصريحات صحفية أمس إن مس����توطنين 

من بؤرة "ايش كودش" اس����تولوا عل����ى قطعة أرض تصل 
مس����احتها الى 20 دونمًا تقع في الحوض رقم )19( موقع 

"شعب خلة الوسطى"، وبدأوا بتجريفها والعمل فيها.
وأشار إلى تواطؤ االحتالل مع المستوطنين لالستيالء على 
هذه األرض، إذ أغلق االحتالل قبل يومين الطريق الشرقية 

بين جالود وقصرة، وعزل أكثر من 600 دونم من األراضي 
الزراعية، ومنع أصحابها من الوصول إليها.

ويوم األربعاء باشرت جرافات المستوطنين تجريف هذه 
األرض وتمهيدها على ما يبدو للزراعة، باإلضافة إلى ببناء 

كوخ فيها.

»أوتشا«: االحتالل هدم 421 مبنى فلسطينيًا منذ بداية 2021

مستوطنون يستولون على ٢٠ دونمًا جنوب نابلس ويجرفونها

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، الخميس، إن استمرار "إسرائيل" القوة القائمة باالحتالل، 
باستباحة  كامل األرض الفلس���طينية المحتلة منذ عام 1967، وضرب مقومات الوجود 

الفلسطيني فيها، ُيعد إعالن حرب، يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي أمس، أن األسابيع الماضية شهدت تصعيدًا ملحوظًا 
في عدوان االحتالل ومجموعات المس���توطنين المس���لحة على ش���عبنا وأرضه وبلداته 
ومقدس���اته وممتلكاته، وكان آخرها اقتحام عش���رات المس���توطنين برفقة ما تسمى 
"منظمة نس���اء من أجل الهيكل" باحات المسجد األقصى، وتفجير منزل األسير منتصر 
ش���لبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وعربدة عصابات المستوطنين واقدامهم على 
إغالق ش���ارع القدس الخليل والتظاهر ورفع ش���عارات عنصرية معادية للعرب، واعتداء 
عناصر اإلرهاب اليهودي على مسجد حسن بيك في يافا بأراضي ال�48 وتحطيم نوافذه.

وتابعت: إن كل ذلك يحدث إلى جانب استمرار التوسع االستيطاني على حساب أراضي 
المواطنين، وس���ط تفاخر عدد من أركان الحكومة االسرائيلية باستمرار )البناء في أرض 

اسرائيل(، كما قالت ايليت شاكيد وزيرة الداخلية في حكومة بينت-لبيد.
وج���ددت الخارجية التأكيد على أن اقدام االحتالل عل���ى تدمير خربة حمصة الفوقا في 
االغوار للمرة الس���ابعة يعبر عن نهج متواصل ضمن سياسة معتمدة اساسها االحتالل 
والتطهي���ر العرق���ي عبر القوة العس���كرية وبلطجة المس���توطنين في س���رقة االرض 

والتخويف والتهديد واالعتقال.

»الخارجية«: استباحة »إسرائيل« 
للوجود الفلسطيني إعالن حرب 
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية رفح 
دائرة التنفيذ بداية رفح

املو�سوع / ن�سر اإخطار تنفيذ للن�سر امل�ستبدل 
الى المنفذ ضدهما / * جابر راسم جابر خليفه    هوية : 802839704   مجهول محل االقامة 
*راسم جابر محمود خليفة     هوية : 915682785   مجهول محل االقامة 
أبلغك طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب كمبيالة مس���تحقة الدفع بتاريخ 20-

3-2021 بقيمة )13484دوالرًا امريكي���ًا( والمقامة بموجبها قضية تنفيذية رقم 
2019/2295 بداية رفح والمتكونة بين طالب التنفيذ / مؤسسة االسكان التعاوني 

CHF  ريادة ويمثلها السيد عاطف شحدة علي عودة هوية رقم  959882960 
والمنفذ ضدهما / المذكورين أعاله

 والذي يلزمكم بدفع المبلغ المذكور اعاله باإلضافة للرسوم والمصاريف لصالح طالب التنفيذ 
 ل���ذا نكلفكم بالوف���اء بالتزامكم وذل���ك بحضوركم الى دائ���رة التنفيذ 
بمحكمة رفح في غضون أس���بوعين م���ن تاريخ هذا االعالن واذا لم تحضر 

فإن دائرة التنفيذ ستباشر اجراءات التنفيذ حسب األصول .

مدير دائرة التنفيذ

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي    
   املحكمة ال�سرعية يف غزة

املو�سوع/ مذكرة تبليغ ح�سور 
�سادرة عن حمكمة غزة ال�سرعية 

الى المدعى عليه/ إس���ماعيل مجدي خيري الش���وا من غزة وس���كانها سابقا 
ومجه���ول محل اإلقامة اآلن خارج البالد يقتضي حضورك الى هذه المحكمة 
يوم الخميس الموافق 2021/8/12م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر 
في القضية أس���اس 2021/881م وموضوعها نفقة زوجة والقضية أس���اس 
2021/879م وموضوعها نفقة أوالد المرفوعة عليك من قبل المدعية/ بيسان 
علي حسن الشوا من غزة وسكانها وإن لم تحضر في الوقت المعين او ترسل 
وكيال عنك أو تبِد للمحكمة معذرة مشروعة سيجِر بحقك المقتضى الشرعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول  وحرر في2021/7/8م.

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 

اعالن خ�سوم
الى المدعى عليه / يوسف عبد الكريم أحمد رضوان من بنى سهيال وسكانها سابقا 
والمقيم حاليا في دولة تركيا ومجه����ول محل االقامة فيها اآلن يقتضى حضورك 
الى محكمة ش����رق خانيونس الش����رعية يوم االثنين الموافق 2021/8/9م الساعة 
التاس����عة صباحا وذلك للنظر في الدعوى أس����اس 2021/335 م وموضوعها "نفقة 
زوجة" وكذلك القضية أس����اس 2021/336م وموضوعه����ا نفقة بنت والمرفوعتين 
علي����ك م����ن قبل زوجتك المدعي����ة : آالء ابراهي����م عوض ابو دقة من بني س����هيال 
وس����كانها وإن ل����م تحضر ف����ي الوقت المعين أو ترس����ل وكيال عن����ك يجر بحقك 
المقتضى الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب االصول. وحرر في 2021/7/7م .

قا�سي �سرق خانيون�س ال�سرعي 
اأحمد حممود عا�سور  

سجلت معركة "البنيان المرصوص" تقدًما نوعيًا في أداء المقاومة، 
مكنها من صد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وإلحاق هزيمة 
مدوية بجيش االحت����الل كانت بمثابة مقدم����ة للهزيمة الكبيرة 
التي ُمني بها في معركة "س����يف القدس" التي افتتحتها سرايا 
القدس بضربة "الكورنيت" من خالل استهداف جيب قيادة للعدو 

بصاروخ "كورنيت" شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.
معركة مف�سلية

الخبي���ر العس���كري واإلس���تراتيجي العميد أمي���ن حطيط أكد 
أن معرك���ة "البني���ان المرص���وص" الت���ي خاضته���ا المقاومة 
الفلس���طينية واس���تمرت ل� 51 يومًا عام 2014م، شكلت نقطة 

تحول مفصلية ونوعية في الصراع مع العدو الصهيوني.
وأضاف حطيط خالل حديثه لموقع الس���رايا: أن المعركة زرعت 
البذور األولى واألساس���ية لمعركة "سيف القدس" عام 2021م، 
مش���يًرا إل���ى تطور وتمس���ك المقاوم���ة بعد معرك���ة "البنيان 
المرصوص" بأهمي���ة القصف في العمق والق���درة على القتال 
بنفس طويل وبعدم االس���تعجال بوقف إطالق النار أو التهدئة 

واالستمرار في المعركة حتى تحقيق األهداف.
زمام املبادرة

ونبه العميد حطيط، إلى اختالف أداء المقاومة الفلسطينية بعد 
عام 1987م عما كان عليه س���ابًقا، الفًتا إل���ى أن المقاومة تجري 
بعد كل معركة تخوضها تقييما وتس���تفيد من الدروس والعبر 
وتعمل على تطوير االيجابيات ومعالجة الس���لبيات، مضيًفا أن 

ذلك تبين في المعارك التي خاضتها المقاومة.
وق���ال الخبير العس���كري واإلس���تراتيجي:" إن معركة "س���يف 
القدس" كانت جمًعا لإليجابيات التي سجلت في المعارك التي 
خاضتها المقاومة في الفترة ما بين 2008م إلى 2014م، وكذلك 

معالجة السلبيات التي سجلت في تلك الفترة أيًضا".
وتابع:" س���رايا القدس والمقاومة الفلس���طينية ارتكزت  بشكل 

أس���اٍس على القصف ف���ي العمق وبنت دفاعاتها بش���كل حرم 
العدو الصهيوني من التفكير باالجتياح البري، كما أن المقاومة 
تمكنت م���ن امتالك القدرات التي تجعله���ا في ميدان مفتوح 
وتستطيع المناورة بشكل يربك ويرهق العدو وهذا ما رأيناه ورآه 
العالم في معركة س���يف الق���دس، إذ يمكن القول إن المقاومة 

امتلكت زمام الميدان وتحكمت بمساراتها".
تراكم القوة

وحول كيف اس���تطاعت المقاومة الفلس���طينية مراكمة قوتها 
خالل سبع سنوات من معركة "البنيان المرصوص" رغم التصعيد 
والحصار، قال الخبير العس���كري واإلس���تراتيجي العميد أمين 
حطيط:" إن المقاومة وعلى رأس���ها سرايا القدس تعمل بذهن 

المقاومة الرسالية وليست االستعراضية، وتعمل باستراتيجية 
تدفي���ع الع���دو الثمن الباهظ م���ا يمكن المقاوم���ة من تحقيق 

أهدافها األمر الذي بدا واضحًا في المعركة األخيرة".
وأوض���ح حطي���ط أن المقاومة تعم���ل دائًما في خ���ط تراكمي 
لإلنجازات والقدرات وتطوير االس���تراتيجيات، مؤكًدا أن مقاومة 
الي���وم أقوى من األمس ومقاومة الغد س���تكون أقوى من اليوم، 
"وهذا يأتي في إطار الربط البنيوي للمقاومة واالرتباط واالعتماد 

على محور المقاومة"، حسب قوله.
واس���تطرد أن المقاوم���ة الفلس���طينية في غزة تط���ورت كثيًرا 
رغم الحصار الصهيوني على القطاع، مش���يًرا إلى أنها تس���تند 
لظهير اس���تراتيجي قادر على الوصول واإلمداد، عبر استنادها 

"لقوة ثالثية" متمثلة بالمقاومة العس���كرية الذاتية والحاضنة 
الشعبية والدعم االستراتيجي من محور المقاومة.

ر�سم طريق النت�سار
وع���دَّ العميد حطيط، أن معركتا "البنيان المرصوص" و"س���يف 
القدس" أحدثتا ركائز أساس���ية في ميدان الصراع يمكن البناء 
عليها لرس���م طري���ق االنتصار، بثق���ة المقاومة الفلس���طينية 
بنفس���ها بأنها تمتلك م���ن القدرة ما يمكنها م���ن إيالم العدو 

الصهيوني.
وأك���د قدرة المقاومة على كش���ف "عورة" الع���دو والثغرات في 
بنيته الدفاعية والديمغرافية واالقتصادية واألخالقية، معتبًرا 
أن المعركتين كش���فتا العدو وأظهرتا أن���ه مكوٌن ُيهزم وليس 
كم���ا يقال بأن���ه "ال يقهر". ولفت إلى أنه ظه���ر التفاوت الكبير 
ف���ي زمن المعارك، مردًف���ا بالقول: "إن المقاوم���ة تعمل بنفس 
الم���دى الطويل والمراوغة في الميدان، أما العدو فال يس���تطيع 
أن يجاريه���ا، وخالل المعارك المتعددة تبين أن الجيش يمتلك 

نفًسا قصيراص، وحروبه ال تمتد ألسابيع".
مالمح النت�سار يف املعارك

وبشأن أبرز مالمح االنتصار التي حققتها المقاومة من معركتي 
"البنيان المرصوص" و"س���يف القدس"، قال العميد حطيط، إن 
المقاومة تمكنت من تهشيم عقيدة العدو القتالية وحرمته من 
مبادئه األساس���ية في عقيدته، وحرمت الع���دو من قرار الحرب 

والسلم متى يشاء.
وحسب الخبير العسكري واإلس���تراتيجي العميد أمين حطيط، 
ف���إن المقاومة اس���تطاعت أن تبني قدرتها العس���كرية وتؤلم 
العدو وتخيفه، كما حافظت عل���ى انتظامها في محور المقاومة 
الذي شاء العدو أن يفككها منه، مؤكًدا أن هذه مالمح انتصارات 
كبيرة س���جلت في رصيد المقاومة على المستوى االستراتيجي 

والعسكري والميداني.

غزة/ ال�ستقالل:
�س��بع �س��نوات عل��ى معرك��ة البني��ان املر�س��و�س التي خا�س��تها 
املقاومة الفل�س��طينية واأنارت بها وهج الق�س��ية وباتت حا�سرة 
على طاولة العامل، وذلك عندما قرر الفل�سطينيون اأن ي�سطفوا 
ك�«البني��ان املر�س��و�س« يف املواجهة التي و�س��لت �س��داها اليوم 

اإىل »حد ال�س��يف« وبقي��ت ماثلة يف اأذهان ال�س��هاينة.  معركة 
»البنيان املر�سو�س« و�سوًل اإىل »�سيف القد�س« اجتمعت الإرادة 
مع الغاية ف�سطرت فيها املقاومة وعلى راأ�سها �سرايا القد�س اأروع 
مالحم الت�س��حية والفداء، واأظهرت ال�سرايا تطور ت�سكيالتها 
الع�سكرية وعلى راأ�سها الوحدة ال�ساروخية بني معركة البنيان 

املر�س��و�س الت��ي ا�س��تمرت 51 يومًا و�س��وًل اإىل �س��يف القد�س 
التي ا�س��تمرت 11 يومًا، واأدخلت خالل املعركة �ساروخ القا�سم 
للخدم��ة الع�س��كرية لأول م��رة، وا�س��تخدمت �س��واريخ الرباق 
والب��در3 املط��ور وغريه��ا يف دك املدن والبل��دات املحتلة مبئات 

الر�سقات ال�ساروخية املتنوعة.

من »البنيان المرصوص« حتى »سيف القدس« تطور نوعي في أداء المقاومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى 
المبارك الش���يخ محمد حسين، االعتداء الذي تعرض له مسجد حسن بيك في 
يافا داخل أراضي العام 48، ما أدى لتحطيم نوافذه ورشق واجهته بالحجارة.

وأضاف حس���ين في بيان له، أمس الخميس، أن هذا المسجد تعرض العتداءات 
س���ابقة كغيره من المساجد في فلسطين وعلى رأسها المسجد االقصى المبارك، 
الذي يتعرض باس���تمرار لالعت���داءات ومحاوالت التدني���س والهدم والتخريب، 

محمال سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن هذه االعتداءات واالنتهاكات.

المفتي يدين االعتداء على 
مسجد حسن بك في يافا رام الله/ االستقالل:

قالت مجموعة "محام���ون من أجل العدالة" 
الخميس إن المعتقل عل���ى ذمة نيابة رام 
الله غسان السعدي منذ ما يزيد عن خمسة 
أي���ام، والمضرب عن الطع���ام منذ توقيفه؛ 

شرع في إضراب عن شرب الماء.
ويأتي إضراب المعتقل السعدي عن الماء 

والطعام احتجاًجا على استمرار توقيفه.

وكان الس���عدي البالغ من العمر 55 عامًا قد 
اعتقل السبت الماضي من وسط مدينة رام 
الله بعد تعرضه لالعت���داء والقمع من قبل 

عناصر أمنية.
ووجهت ل���ه النياب���ة العامة تهم���ة إثارة 
النع���رات العنصرية على ضوء منش���ورات 
منس���وبة إليه ينتقد فيها وزي���ر التنمية 
وته���م  مجدالن���ي،  أحم���د  االجتماعي���ة 

االس���تمرار في التجمه���ر ومعاملة موظف 
بالش���دة بس���بب تواجده في رام الله أثناء 
مظاهرة منددة بقتل الناش���ط السياس���ي 

نزار بنات.
وكان���ت محكمة االس���تئناف صلح رام الله 
قد قررت تمديد توقيفه مدة خمس���ة أيام 
بناًء على طلب نيابة رام الله بداعي استمرار 

التحقيق مع السعدي.

المعتقل السعدي يشرع باإلضراب عن الماء بسجون السلطة



الجمعة 28 ذو القعدة 1442 هــ 9 يوليو 2021 م

وألن االغتيال أح���د ركائز العقيدة األمني���ة لالحتالل، يواصل 
سياس���ة االغتي���ال بطرق مختلف���ة ومتنوعة ب���دءًا بالتصفية 
الجس���دية مرورًا باغتيال الس���معة وتزييف الحقائق وتكميم 

األفواه، وليس انتهاًء بحجب النشر أو تجميد الحساب.
ولد كنفاني في عكا، شمال فلسطين، في التاسع من نيسان عام 
1936م، وع���اش في يافا حتى أيار 1948 حين أجبر على اللجوء 
مع عائلته إلى لبنان ثم إلى س���وريا، عاش وعمل في دمشق ثم 
في الكويت، وبعد ذلك في بيروت منذ 1960 وفي تموز 1972، 
استش���هد في بيروت مع ابنة أخته لميس في انفجار س���يارة 

مفخخة على أيدي عمالء إسرائيليين.
التطور والفكر

ومع طفرة التطور اإللكتروني في التس���عينيات وشيوع "األدب 
اإللكتروني"، من خالل العديد من األش���كال العصرية كالمواقع 
اإللكترونية والمدونات ووس���ائل التواص���ل االجتماعي، ارتدى 

أدب المقاومة هذا الثوب العصري لمواكبة الحداثة الرقمية.
إن النمط الرقمي تخطى العديد من الحواجز التقليدية، واعتمد 
على الحوار المباش���ر مع المتلقي، كما اتس���م بأنه عابر للحدود، 
ومنفتح على الثقاف���ات المتباينة، وجمع بي���ن طياته العديد 
من المؤث���رات كالكلمة والصورة بنوعيه���ا الثابتة والمتحركة 

والموسيقى واأللوان.
وهن���ا كان عل���ى االحتالل أن يط���ور أدواته أيض���ًا، لتمتد 
سلطة الرقيب العسكري اإلس���رائيلي إلى النوافذ الرقمية، 
مس���تفيدة م���ن تغولها عل���ى أركان الصحاف���ة العالمية، 
ووس���ائل التواصل االجتماعي، لتواصل حمالتها القمعية 
ضد المثقف الفلس���طيني من خالل منع أو حجب النشر أو 
اتهامه بمعاداة السامية أو أغالق المدونة أو تجميد الحساب 

الخاص بالناشر.  
"أدب المقاومة الفلسطينية هو امتداد المقاومة العالمية"

الكات���ب والباحث وعضو األمانة لالتح���اد العام للكتاب واألدباء 
الفلسطينيين ش���فيق التلولي يقول: "بالتأكيد أدب المقاومة 

الفلس���طينية جزء من منظومة المقاومة ف���ي األدب العالمي، 
واألدب هو باألساس موروث إنس���اني يمتد منذ مئات األعوام، 
فاإلنسان منذ نشأته يكتب ويسطر الكلمة األولى التي واكبت 
اإلنسان وتعتبر لس���ان حاله، ومن ثم تعددت أشكال الثقافة 
للشعوب مثل الصورة والموسيقى، وأصبح اإلنتاج األدبي يترجم 

على مستوى العالم".
ويضيف التلولي: "األدب الفلس���طيني له خصوصية في أدب 
المقاومة كما قال الشاعر الكبير محمود درويش، وسطر غسان 
كنفاني من خالل كتابه عن أدب المقاومة الفلس���طينية صورًا 
مهمة في األدب الفلس���طيني، حيث استطاع أن يشكل رافعة 

للمقاومة الفلسطينية".
وتابع: "من خالل الكلمة وما أنت���ج الكتاب واألدباء تعدوا حدود 
القول إلى الفعل المقاوم، فالكلمة أيضا رصاصة، والكلمة أيضا 

معبرة وترافق السالح ضد الرواية اإلسرائيلية".

حماربة التطبيع
وفي ظل حمى التطبيع التي وقعت فيه بعض األنظمة العربية 
وتس���اوق معه���ا عدد من المحس���وبين على الكت���اب واألدباء 
والمثقفين، يعتبر التلولي التطبيع الثقافي أخطر أنواع التطبيع 

على القضية الفلسطينية والشعب العربي.
ويقول: "رأين���ا أيضا جبهة عربية م���ن المثقفين، وبخاصة من 
الفلسطينيين تصدت بش���كل كبير للتطبيع، وما زال المثقف 
الفلس���طيني يواجه هذا الموضوع ورأين���ا العديد من مواقف 
للمثقفين الفلس���طينيين الذين واجهوا التطبيع بكل أشكاله، 
فالثقافة بمفهومها الشمولي أعم وأكبر من المفهوم السياسي".

ويضيف: "االحتالل قام بقتل واغتيال الرموز الفكرية والثقافية، 
أما اآلن فتطورت األساليب اإلسرائيلية الغتيال الكلمة من خالل 
بث دعايات إس���رائيلية للعالم وتصوير اإلنس���ان الفلسطيني 
على أنه إرهابي، وتصوير المثقف الفلسطيني بأنه يحرض على 

االحتالل اإلسرائيلي، وتشويه مفهوم المقاومة".
ويتابع: "يقوم االحتالل دومًا بإغالق واختراق وقرصنة حسابات 
المثقفي���ن والكتاب واألدباء الفلس���طينيين، لقت���ل الرواية 
الفلسطينية التي تحاول فضح وكشف جرائم االحتالل فاآلن 
تبدلت جميع أس���اليبه، تماهي���ا مع تطور وس���ائل التواصل 
االجتماعي والتي موطنها الواليات المتحدة األمريكية الداعم 
األول لالحتالل، والتي تحاول تثبيت الرواية والفكر اإلسرائيلي 

على حساب الرواية الفلسطينية".
وي���رى التلولي أنه رغ���م كل ذلك إال أن الرواية الفلس���طينية 
والمثقف الفلس���طيني تمكن من المراوغة ف���ي هذا الفضاء 
اإللكتروني، ونجح في تس���جيل حض���وره ومادته وفكرته رغم 

محاربة المحتوى الفلسطيني.
مقاومة بكل الو�سائل

الكات���ب والروائي الش���اب يس���ري الغول يق���ول: "في ذكرى 
استش���هاد غسان كنفاني نس���تذكر أيضًا المثقف والمقاوم 
الشهيد باسل األعرج، ونحن اآلن أمام محتل غاشم، ولذلك يجب 
أن تكون هناك مقاومة ضد االحتالل بكل الوس���ائل واألدوات، 
ومن أهم هذه األدوات ه���ي المقاومة بالثقافة، مثل المقاومة 

بالكلمة وبالريشة وبالمسرح وأيضا بالفيلم السينمائي".
ويضيف الغ���ول: "اآلن مع تطور مواق���ع التواصل االجتماعي، 
أعتقد أنن���ا يجب أن نفكر في اس���تثمار  الجانب الثقافي في 
هذه المواقع، وهذه الوس���ائل ال تعفي الكتاب من المسؤولية 
عن التنظير لقضايانا الوطنية، بمعنى يجب أن يكون المثقف 
الفلسطيني مثقفًا ملمًا بكل الوسائل واألدوات ويمتلك القدرة 

على إقناع اآلخر".
ويتاب���ع الغول: "يج���ب التركيز على عولمة العم���ل األدبي بما 
يتماه���ى مع أفكار الغ���رب، وكيف إن تصل رس���التي للغرب 
بالطريقة التي يفهمها، حيث أن لغة العالمية واإلنسانية لغة 
ش���مولية، يجب من خاللها أن نوصل رس���ائلنا بأننا تحت نير 

االحتالل ويجب أن نتحرر منه ".

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية 
 املو�شوع / تبليغات �شرعية 

الى نجوى على عليان صليح من خانيونس وسكان بلجيكا ومجهولة محل 
االقامة فيها اآلن , نعلمك بأن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي 
زياد عطيه سليمان ابو مصطفى من بئر السبع وسكان خانيونس قد قام 
بتسجيل حجة اقرار بطلقة واحدة رجعية بعد الدخول حال غيابك وعليك 
العدة لدى محكمة خانيونس الش���رعية مؤرخة في 2021/7/7م مسجلة 
في س���جل 28 عدد 235 صفحة لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر 

في 27 ذي القعدة سنة 1442 ه��� الموافق 2021/7/8م  .

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي

في ذكرى اغتيال كنفاني.. أدب المقاومة يزداد توهجًا والرواية الفلسطينية تخترق جدار الزيف
غزة/ ال�ستقالل:

49 عامًا على اغتيال املنا�س��ل واملفكر الروائي الفل�س��طيني 
غ�س��ان كنف��اين، وم��ا ي��زال مرياث��ه الفك��ري يتق��د ويتوهج، 
فاملتفجرات التي و�س��عت اأ�س��فل �س��يارته ذات �س��باح بريوتي، 
غيبت ج�س��ده ولكنها مل تكن كافية لتغيبه، ول اأدل على ذلك 

من ح�سوره املهيمن يف عامل الفكر والأدب ور�سوخه يف الوجدان 
ال�سعبي والثقايف الفل�سطيني والعربي، لذا كان الغتيال ل�سرت 
ما ك�سف من عورات الحتالل »الإ�سرائيلي« والتي عراها قلمه 
املعاند، فكان اغتياله ق�سيدة جديدة ك�سفت جرم الحتالل. 
اأدب املقاوم��ة ال��ذي اأر�س��ى كنف��اين دعائمه مل يقت�س��ر على 

الرواي��ة والق�س���س الق�س��رية، ب��ل امت��د اإىل نق��د »التاري��خ 
ال�سهيوين« من خالل موؤلفاته الكثرية، حيث ن�سف ادعاءاتهم 
وافرتاءاته��م واأع��اد املحتل��ني اإىل كيبوت�س��اتهم يف جماه��ل 
اأوروبا وق�س م�س��جع تيودور هرتزل من خالل دح�س مزاعم 

ال�سهيونية برمتها بقلمه وفكره ووعيه.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
قدم االّدعاء العام "اإلسرائيلي"، الخميس، الئحة اّتهام أمام محكمة الصلح في “ريشون 
لتسيون” ضّد إمام المسجد الكبير في اللد الشيخ يوسف الباز )62 عاًما(. وتتهم النيابة 
اإلس���رائيلية، الش���يخ الباز بالتحريض على العنف عبر “الفيسبوك”، وتهديد الشرطة 
ونائب رئيس بلدية اللد. بحس���ب موق���ع “يديعوت أحرنوت” العبري. وكانت ش���رطة 

االحتالل اعتقلت الشيخ الباز منذ أسابيع للتحقيق معه قبل تقديم الئحة اتهام ضده.

االحتالل يقدم الئحة اتهام ضد 
رام الله/  االستقالل: إمام المسجد الكبير في اللد

أعلن���ت وزيرة الصحة م���ي الكيل���ة، الخميس، عن 
تس���جيل وفاتي���ن و97 إصابة جدي���دة بفيروس 
"كورونا" و140 حالة تعاٍف خالل ال�24 ساعة األخيرة.

وأوضح���ت الكيلة في التقري���ر اليومي حول الحالة 
الوبائية في فلس���طين أمس، أنه تم تسجيل حالة 
وفاة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وأخرى في 

قطاع غزة.
وأش���ارت إل���ى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على 

النحو التالي: "طوباس 1، جني���ن 9، رام الله والبيرة 
8، طولكرم 1، بيت لحم 1، نابلس 1، الخليل 1، قطاع 

غزة 75".
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب 
التالي: جنين 12، طولكرم 1، الخليل 3، أريحا واألغوار 

1، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 122.
وبينت أن نس���بة التعافي من في���روس كورونا 
في فلس���طين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة 
اإلصاب���ات النش���طة 0.6%، ونس���بة الوفيات 

1.1% من مجمل اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصح���ة إلى وجود 4 مرضى في غرف 
العناي���ة المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقس���ام 
كورونا في المستش���فيات في الضف���ة الغربية  7 

مرضى.
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلق���وا الطعومات 
المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي 
ف���ي الضفة الغربية  وقطاع غ���زة 536,130 بينهم 

385,465 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

رام الله/ االستقالل:
طالبت ش����بكة المنظمات األهلية الفلس����طينية 
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اعتداءات 
االحتالل على مؤسسات العمل األهلي الفلسطيني، 
عقب إغالق االحتالل اتح����اد لجان العمل الصحي، 
واعتقال مديرته العامة شذى عودة، وإغالق اتحاد 
لجان العمل الزراعي، والتحريض على مؤسس����ات 

العمل األهلي األخرى.
ودع����ت خالل مؤتمر صحفي عقدته ف����ي رام الله، 
الخمي����س، لتضافر الجهود من قبل المؤسس����ات 
اإلج����راءات  لمواجه����ة  الفلس����طينية  األهلي����ة 

اإلس����رائيلية، وفض����ح سياس����ات االحت����الل على 
المستوى الدولي.

وأكد ممثل القطاع الصحي في الشبكة علي حسونة، 
اس����تمرار مؤسسات المجتمع المدني الصحية في 
تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني، الفًتا إلى أن 
إجراءات االحتالل تأتي استمراًرا للحملة الممنهجة 

التي ينفذها ضد مؤسسات العمل األهلي.
وقال حس����ونة إن »اعتقال ش����ذى عودة، سياسي 
وليس ش����خصيًا، واعتقال لما تمثله كونها مدير 
عام اتح����اد لجان العمل الصحي، ورئيس ش����بكة 
المنظمات األهلية، ومنسقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا لصحة الش����عوب، والتي تضم 70 دولة«، 
مش����يًرا إل����ى أن »االحتالل من خ����الل هذا الهجوم 
على مؤسس����ات العم����ل األهلي يح����اول إيصال 
رس����الة لنا بأن ال أحد يتمتع بالحماية في المجتمع 

الفلسطيني«.
وأوضح أن لجان العمل الصحي تش����ّكلت قبل 35 
عاًما وتقدم خدمات ل� 100 ألف مس����تفيد وتدير 
12 مركًزا صحًيا و4 مستشفيات، ولديها مشاريع 
ضروري����ة وملحة في المجتمع مثل الفحص المبكر 
لس����رطان الثدي ومعالج����ة »كورون����ا« والعيادات 

المتنقلة.

وفاتان و97 إصابة جديدة بـ »كورونا« بالضفة وغزة

»شبكة المنظمات األهلية« تطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف انتهاكات االحتالل بحق العمل األهلي
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ها قد تالشت أوهام من كان يعتقد بأن “نفتالي بينيت” أفضل 
من نتنياهو، أو أن تغيير رئيس الوزراء اإلس���رائيلي سيغير من 
موقف إسرائيل تجاه الفلسطينيين أو قطاع غزة. الهجمات التي 
ش���نتها إسرائيل ليل الجمعة تشكل خرقًا واضحًا للهدنة التي 
تم االتفاق عليها في أعقاب حرب األحد عش���ر يومًا. كما تعتبر 
ردًا غير متناس���ب ضد البالونات الحارقة الت���ي تّم إطالقها من 

قطاع غزة.
بالطبع ينظر إلى هذه الخروقات اإلس���رائيلية على أنها تهديد 
مباشر للمفاوضات غير المباش���رة بين إسرائيل وحماس والتي 

تجري بوساطة القاهرة.
لفه���م هذا التصعيد األخير ينبغي الع���ودة إلى ورقة تحليلية 
مطولة كتبها أس���تاذ العلوم السياس���ية ف���ي جامعة طهران 
الدكتور “إبراهيم متق���ي”. يتحدث متقي عن أّن منظري األمن 
الدول���ي الواقعيين يرون أن مس���ألة “تغير ميزان القوى” عامل 
رئيس���ي في العديد من الحروب. ومن هذا المنطلق يمكن فهم 
التصعيد اإلس���رائيلي األول في مايو الماضي والثاني خالل ليل 
الجمع���ة على أنه فهم واضح من إس���رائيل بتغير ميزان القوى 

لصالح فصائل المقاومة الفلسطينية.
فصائ���ل المقاومة التي قامت وبصمت بتطوير أنظمة صاروخية 
على المس���توى الهجومي والدفاعي، غّير م���ن ميزان القوى في 
األراضي المحتلة لصالح الفصائل. وهو ما دفع إس���رائيل لش���ن 
عملية عس���كرية “خاطف���ة” لضرب هذا المخ���زون الهائل من 
الصواري���خ، إال أنها تفاجأت ب���آالف الصواريخ تمطر على مدنها 
دون أن تس���طيع تدميرها أو تحييدها عن أهدافها. إس���رائيل 
لم تس���تفق بعد من هذا الكابوس ال���ذي أّرق ليلها لتتجه إلى 

التصعيد مرة أخرى ضد القطاع.
كما يوضح إبراهيم متقي نظرية “جز العش���ب” التي يرّوج لها 
اإلس���رائيليون بين الفينة واألخرى. ه���ذا المصطلح الرائج في 
إسرائيل يعني عمليات االعتقال واالستهداف المباشر لعناصر 
المقاوم���ة. رئيس الوزراء الجديد وخلف���ه كذلك، كالهما يؤمنان 
بهذه النظرية فعلى س���بيل المثال دعا “بينيت” قبل سنوات 
عندم���ا كان وزيرًا للتربي���ة والتعليم دعا إلى عملية جز عش���ب 
جديدة في قط���اع غزة، وتحدث بينيت آنذاك عن أن إس���رائيل 

كانت مخطئة عندما غادرت قطاع غزة نهائيًا.
يجد اإلس���رائيليون اليوم أنفس���هم عاجزين عن القيام بعملية 
ناجحة واحدة في قط���اع غزة، ولذلك يتجه رئيس الوزراء الحالي 
لحفظ م���اء الوجه عن طريق عمليات انتقامي���ة جبانة رغبة منه 
لدفع المفاوض���ات إلى األمام وإدخال ملف تبادل األس���رى على 
طاول���ة المفاوضات مع حماس، عّل اإلفراج عن بعض المعتقلين 
اإلس���رائيليين يحفظ م���اء وجههم المس���كوب عقب الهزيمة 

األخيرة.
ال يجب أن نغفل عن أن هناك أهدافًا اس���تراتيجية من عمليات 
التصعيد ضد القط���اع وهي أهداف أش���ار إليها كذلك متقي 
خالل مقاله. إذ تحدث الرجل عن أن عمليات طرد الفلس���طينيين 
م���ن بيوته���م وتهجيره���م يهدف إل���ى أن تك���ون تجمعات 
الفلسطينيين عبارة عن كانتونات صغيرة للغاية ال تربط بينها 
أي هوية مشتركة أو تاريخ. كما تسعى إسرائيل إلى التوسع في 
عمليات بناء جدران فصل عنصري وذلك للس���يطرة على الموارد 
المائية الفلسطينية وفصل هذه الموارد عن الوطن األم فلسطين 
وفي تاريخ إسرائيل واحتاللها لبحيرة طبرية خير دليل على ذلك. 
إن الس���يطرة على الموارد المائية الفلسطينية قد يدفع العمالة 
الزراعية الفلسطينية للتخلي عن الزراعة والتوجه نحو الصناعة. 
وهذا بالضبط ما تحاول إس���رائيل فعل���ه إذ إنها تحاول تحويل 
العمالة الفلسطينية إلى عمالة تعمل داخل إسرائيل وعليه فإنه 

تمارس أقسى أنواع الظلم تجاه العمال الفلسطينيين.
أخي���رًا، التصعيد األخير من قبل إس���رائيل قوبل بتهديد قوي 
من قب���ل حماس وهو تهديد بقلب الطاولة والتخلي عن الهدنة 
واالنخراط في عملية عس���كرية جديدة أكثر فتكًا وأكثر ديمومة 
وتدميرًا ستندم إس���رائيل ألف مرة على مجرد التفكير بعواقب 
ه���ذه العملية. ينبع تهديد حماس هذا من فهم للواقع والدعم 
الذي تحظى به فصائل المقاومة عربيا وفلسطينيًا. فهم يدركون 
اليوم بأّن الشعوب العربية وأهلنا في األراضي المحتلة يدعمون 

أي تحرك مشّرف للمقاومة ضد الغطرسة اإلسرائيلية.

منذ أكثر من عق���د من الزمن، دأب عدد من المثقفين والسياس���يين، 
الفلس���طينيين والعرب، عل���ى توصيف طبيعة الكي���ان الصهيوني 
باعتب���اره نظام فصل عنص���ري )أبارتاي���د(، رغم اس���تخدام مصطلح 
»االستعمار االستيطاني« الى جانبه، للتأكيد على تاريخه االستيطاني.

يب���دو أن عدة عوامل س���اهمت في ترويج مصطل���ح الفصل العنصري 
لتوصيف الكيان الغاصب، أهمها الممارسات والتصريحات العنصرية 
الفجة إزاء الش���عب الفلس���طيني، ف���ي االراضي المحتل���ة عام 1948 
و1967. ثم جاء بناء الجدار اإلس���منتي ح���ول الضفة الغربية المحتلة 
خالل انتفاضة األقصى الذي أطلق عليه اسم »جدار الفصل العنصري«، 
ألنه يفصل الفلس���طينيين عن األراضي المحتل���ة عام 1948 ومدينة 

القدس، واألراضي التي ضّمها هذا الجدار الى الكيان.
ومن العوامل المس���اهمة أيضا، انتصار ش���عب جن���وب إفريقيا، في 
تس���عينيات القرن الماضي، ضد نظام الفصل العنصري الذي أسسته 
أقلية أوروبية استيطانية اعتبرت نفسها، كما اعتبرها المؤتمر الوطني 
اإلفريقي )ANC( أقلية أصالنية )إذ يعود بداية اس���تيطانها لألراضي 
األفريقية الى القرن الس���ابع عشر(، فتمت التسوية بين المستوطنين 
»البي���ض« واألفارقة بإلغاء نظام »األبارتاي���د« لتصبح الدولة »دولة كل 
مواطنيه���ا«، حيث ش���كّل األفارق���ة األكثري���ة الديمغرافية في حين 

استمرت األقلية األوروبية تتحكم باقتصادها الليبرالي.
والعامل األخير هو تبّني أصدقاء فلس���طين الغربيين لفكرة إس���قاط 
نظ���ام »األبارتاي���د« في »إس���رائيل« وتفضيل���ه على مهم���ة تحرير 
فلس���طين، الس���يما وأن ش���رائح واس���عة من الجمهور الغربي باتت 
تدع���م النضال الفلس���طيني وفق ه���ذه الرؤية، أي النضال إلس���قاط 
نظام الفصل العنصري، كما س���قط في جن���وب إفريقيا، والنضال ضد 
العنصري���ة الفجة كما ناض���ل ويناضل المجتمع األف���رو- أميركي في 
الواليات المتحدة، بعد صعود الفاش���ية العنصرية الصهيونية. فقد 
ركّزت الدراسات األكاديمية وغيرها على كافة مظاهر ومستويات هذه 
العنصرية، وكون العنصرية تعد جريمة من قبل المؤسس���ات الدولية، 

أولها منظمة األمم المتحدة.
ترافقت مقولة إس���قاط نظام »األبارتايد« الصهيوني في فلسطين 
المحتلة مع فك���رة الفصل بين األراضي المحتل���ة عام 1948 وتلك 
المحتلة ع���ام 1967، من قبل اتفاقيات »أوس���لو« أو حتى األصوات 
الناقدة لهذه االتفاقيات. لقد وّضحت االستاذة رنا بركات من جامعة 
بيرزي���ت في مقال لها )2018( كيف تم التمييز بين االحتاللين من 
قبل أكاديميين غربيين مختصين بمجال االس���تعمار االستيطاني 
)فراس���يني(، معتبرين أن االستعمار االس���تيطاني نجح في أراضي 
48 بإقام���ة الكي���ان الصهيوني حي���ث تحّول المجتم���ع اليهودي 
االس���تيطاني ال���ى مجتم���ع أصالني، من جه���ة، وباعتب���ار أن هذا 
االس���تعمار االستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة غير ناجح أو 

متعثر، ولذلك فهو احتالل، من جهة أخرى.
تجسدت هذه المقاربة، الفصل بين 48 )تمييز عنصري( و67 )احتالل( 
ف���ي أطروحة حرك���ة المقاطعة )ب���ي دي أس(، التي تبّنت ما يس���مى 
الشرعية الدولية، من أجل محاصرة الكيان الصهيوني لحين يستجيب 
للقان���ون الدولي ويتراجع عن احتالله ألراض���ي 67 ويكّف عن التمييز 

العنصري إزاء فلسطينيي 48 ويعود الالجئون الى ديارهم.
إن التنظي���ر للفصل بين الجزئيين من فلس���طين يش���رعن أوال إقامة 
الكي���ان الصهيوني على أنقاض فلس���طين التاريخية، كما حصل في 
دول اس���تيطانية أخرى في العالم )أميركا الشمالية وإفريقيا الجنوبية 
مثال(، حيث لم تعد مس���ألة التحرير مطروحة أمام الشعوب المنهوبة 
والمقتلع���ة )كونها خس���رت في حرب اإلبادة، كما يظ���ّن( بل يتوجب 
عليها ايجاد صيغ للتعايش ضمن هذه الدول مع االعتراف بحقوقهم 
والمشاركة في الحكم مع المستوطنين الذين أصبحوا، مع مرور الوقت، 
شعبًا أو ش���عوبًا أصالنية، كما ينظر الباحث األوغندي محمود ممداني، 
ال���ى اليهود »المزراحيم« كأصالنيين في فلس���طين، ألس���باب دينية 

وسياسية.
تطرح تجزئة الوطن الفلسطيني بين نظامين، من جهة تمييز عنصري 
إزاء »األقلي���ة العربية« ومن جهة أخرى احتالل للمناطق الفلس���طينية 
)67( مسألة مواجهة هذا الكيان. في حين تبدو مهمة التحرير شرعية 
ف���ي المناط���ق المحتلة، فلم تعد كذلك في فلس���طين 48 بالنس���بة 
لم���ا يس���مى »المجتمع الدولي«، حي���ث اختصرت المهم���ة بمواجهة 
نظام���ه العنصري الذي يطال كل مناح���ي الحياة، والنضال من أجل أن 
يصبح الكيان »دول���ة كل مواطنيها« )اليهود المس���توطنين والعرب 
الفلس���طينيين(، كم���ا جاء في طرح د. عزمي بش���ارة وحزب���ه )التجمع 
الوطن���ي الديمقراطي( قب���ل أكثر م���ن عقدين من الزم���ن، والوثائق 

الفلسطينية الثالث بعد انتفاضة األقصى.
لق���د أّكدت هذه الوثائق أيضا على وجوب االعت���راف بالنكبة من قبل 
المؤسس���ة الصهيوني���ة كبادرة حس���ن نية للمصالحة مع الش���عب 
الفلس���طيني، مثلما اقترح الباحث ممداني بالنسبة للشعوب الهندية 
في أمي���ركا، بالقول إن عل���ى األميركيين معرف���ة تاريخهم الحقيقي 
واالعت���راف بما اقترفوه من مج���ازر بحق الش���عوب الهندية، كطريق 
للمصالحة التاريخية وللمواطنة الحقيقية، عوضا عن مطالبة الشعوب 

الهندية باسترجاع أراضيهم وبحق تقرير المصير عليها.
بعد تغّول االس���تيطان في الضفة الغربية، بم���ا فيها مدينة القدس، 
واقتناع جمهور واس���ع بعدم صالحية حّل الدولتين، صعدت أطروحة 
الدولة الواحدة، أي »فلسطين – إسرائيل«، التي يجب تفكيك نظامها 
العنصري، كما فعل الش���عب اإلفريقي ف���ي جنوب إفريقيا. هنا أيضا، 
تنطلق أطروحة إس���قاط نظام »األبارتايد« الصهيوني من االعتقاد أن 
المش���روع االس���تيطاني الصهيوني قد نجح الى حد كبير في الضفة 

الغربية والقدس، ومهمة تحرير األرض من الصهاينة قد أصبحت شبه 
مستحيلة.

بدال من أن يكون االس���تعمار االستيطاني اإلحاللي هو العنوان األوسع 
للعودة الى وحدة األرض والقضية والش���عب، لقد تم التركيز على أحد 
جوانب هذا االس���تعمار، وهو التمييز العنص���ري، الذي أصبح العنوان 
الرئيس���ي، حيث تقاس عليه كل ممارسات االحتالل، من قتل واعتقال 
وهدم المنازل وقم���ع وحرق المزروعات ورفض ع���ودة الالجئين. كلها 
ممارس���ات باتت تدّل على عنصرية الكيان ومؤسس���اته، وليس على 
طبيعته االس���تيطانية اإلحاللية التي تهدد اليوم الفلسطينيين في 

كل مكان، من النقب الى األغوار، ومن الخليل الى الجليل.
وبدال من استعادة وحدة األرض والشعب والقضية تحت راية التحرير، 
كم���ا كان الطرح الثوري بعد النكبة، تم إعادة توحيد األرض والش���عب 
والقضي���ة تحت راية إس���قاط نظ���ام الفصل العنص���ري، من منطلق 
الهزيمة أمام المش���روع الصهيوني، حيث س���يتحّول المستوطنون، 
الجدد والقدامى، الى مواطنين أصالنيين، مع مرور الوقت، يتقاس���مون 

الوطن الفلسطيني مع شعبه األصيل.
تصطدم أطروحة إسقاط نظام »األبارتايد« الصهيوني كبديل لتحرير 
فلس���طين بعدة حقائق، أولها أن المش���روع الصهيوني لم ينجح ولم 
يستس���لم الش���عب الفلس���طيني بعد قرن من الزمن أم���ام الهجمة 
االس���تيطانية. معنى ذلك أن المس���توطن لم ولن يصبح شعبا أصيال، 
لم ولن تتم ش���رعنة وجوده على أرض فلسطين، طالما يواصل الشعب 
الفلس���طيني، في كل أماك���ن تواجده، في فلس���طين 48 أو 67 وفي 

اللجوء، مسيرة المقاومة.
ال���ى اليوم، هدف تحرير األرض والوطن ما زال مطروحا، حتى في الجزء 
المحتل عام 1948. فصعود اليمين الفاش���ي في كيان العدو ليس إال 
دليل على استحالة تطبيق المشروع الصهيوني في فلسطين، بسبب 
مقاومة الش���عب الفلس���طيني واحتضانه من قبل األمة. تتآكل القيم 
الليبرالية الكاذبة في المجتمع االس���تيطاني الصهيوني كلما تأّكد أن 

كيانه غير مستقر، رغم قوته المادية.
ثانيا، تتنكر اطروحة إسقاط نظام الفصل العنصري لمكانة المقدسات 
في الصراع ضد الصهاينة. لقد اعتبرت أطروحة االستعمار االستيطاني 
أن المس���توطنين يخترع���ون تاريخا دينيا في معظ���م األحيان لتبرير 
اس���تيطانهم وممارساتهم الوحش���ية. لكن تبقى فلسطين والقدس 
مختلفة ع���ن كل النماذج التي تم دراس���تها، ألنه���ا تخص أمة بكل 
ش���عوبها وليس الش���عب الفلس���طيني وحده. إضافة ال���ى أن تاريخ 
المنطقة يجعل من احتالل فلس���طين وإقامة كيان استيطاني قضية 

عربية وإسالمية، تؤثر على مصير شعوب المنطقة ومستقبلهم.
لهذه األس���باب، ال يمكن حّل القضية الفلس���طينية إال بتحرير األرض 

وزوال هذا الكيان الغريب عن المنطقة.

يأت���ي التح���رك األمريك���ي المفاج���ئ الس���تئناف المفاوض���ات 
الفلسطينية اإلس���رائيلية ضمن السياق السياس���ي العام السائد 
ف���ي المنطقة، فقد قالت لنا الش���واهد التاريخي���ة: إن المفاوضات 
اإلس���رائيلية الفلس���طينية هي الالزمة ألي فعل عسكري أمريكي 
في المنطقة، وقد س���بق أن اس���تؤنفت المفاوضات الفلس���طينية 
اإلس���رائيلية لتكون غطاًء للعدوان األمريكي، ولتكون الدرع الواقي 
لحلفاء أمريكا من العرب، والذين يفترشون المفاوضات طريقًا لألمن 
واالس���تقرار في المنطقة. حدث ذلك س���نة 1991، عندما حش���دت 
أمريكا جيوش أكثر من ثالثين دول���ة للهجوم على العراق، وأعلنت 
في الوقت نفسه عن عقد مؤتمر مدريد للسالم، بهدف تأمين الظهر 
للدول العربية المش���اركة ف���ي الحلف األمريكي، لق���د مثل مؤتمر 
مدريد للس���الم مكافأة للدولة العربية التي ش���اركت بجيوشها في 
الحرب على الشعب العراقي، وبغض النظر عن نتائج مؤتمر مدريد، 

فقد شارك فيه رئيس وزراء إسرائيل إسحق شامير على مضض. 
وحدث ذلك س���نة 2003، عندما طرح الرئيس األمريكي جورج بوش 
االب���ن خارطة الطريق لحل القضية الفلس���طينية، وقيام الدولة في 
غضون س���نتين، لقد جاء ذلك الط���رح متزامنًا مع الهجوم األمريكي 
اإلرهاب���ي على العراق، وقد ت���م احتالل الع���راق، وتدميره بالكامل، 
فكان ال بد من تس���كين الش���عوب العربية، وإلهائه���ا بمفاوضات، 
ولقاءات، ومؤتمرات، توحي بان أمريكا ليس���ت ع���دوًا، وإنما حليف 
للع���رب، وحريص على مصالحهم، وهي الضامن لنجاح المفاوضات، 
واالنس���حاب اإلس���رائيلي من األراضي العربية المحتل���ة. فما الذي 

تخبئه أمري���كا من مفاجآت خلف إعطاء الض���وء األخضر لوفد أمني 
وسياسي رفيع المستوى؟ سيتوجه إلى المنطقة نهاية هذا الشهر 
تموز، في محاولة إلجراء لقاءات مع مصر واألردن وإسرائيل والسلطة 
الفلس���طينية، بهدف جس النب���ض حول إمكاني���ة تحريك ملف 

المفاوضات، وإحياء مشروع التسوية من جديد.
 هناك احتماالن:

األول، نجاح التحريض اإلس���رائيلي على المفاع���ل النووي اإليراني، 
واالس���تعداد األمريكي الجدي لحرب إقليمية كبيرة، يش���ارك فيها 
التحالف العربي اإلس���رائيلي ضد إيران، وحلفاء إيران في المنطقة 
العربية، وحرصًا على ضب���ط التطورات الميدانية، فمن المنطقي أن 
تطرح أمريكا مبادرة س���الم، ومشروع استئناف المفاوضات، كطريق 

مألوف تتلهى به الشعوب العربية.
الثاني: ج���اءت زيارة رئيس األركان اإلس���رائيلي ألمريكا، ومن قبله 
ج���اءت زيارة وزير الحرب كمؤش���ر عل���ى الدعم األمريك���ي المطلق 
للعدوان اإلس���رائيلي، وهذا الذي شحن كوخافي وغانتس بالتشدد 
في التهديدات تجاه غزة ومقاومتها، فهل هناك مفاجأة إسرائيلية 
مدعومة من أمريكا ضد المقاومة الفلس���طينية في غزة، استوجبت 
التغطية المسبقة باإلعالن عن استئناف المفاوضات من أجل قيام 

دولة فلسطينية!
ومهم���ا تكن الخلفي���ة العس���كرية للدعوة األمريكية الس���تئناف 
المفاوضات، ف���إن الواقع يؤك���د أن الحكومة اإلس���رائيلية الحالية 
غي���ر مهي���أة الس���تئناف المفاوض���ات، فالتركيب���ة الحزبية التي 

يرأس���ها نفتالي بينت المتش���دد، لتؤكد أن الحكومة اإلسرائيلية 
ال يمكنه���ا مجرد التفاوض الش���كلي حول مصي���ر الضفة الغربية، 
فمجرد الموافقة على مناقش���ة االس���تيطان ستس���قط  الحكومة. 
فكرة استئناف المفاوضات تالقي االستحسان والقبول من السلطة 
الفلس���طينية، بل قد تكون المفاوضات خش���بة الخالص للس���لطة 
الفلسطينية من ضياعها السياسي، فالمفاوضات فرصتها الثمينة 
التي تعطيها بالغة التنظير السياس���ي عن قيام الدولة المستقلة، 
وعاصمتها القدس، تلك المفاوضات التي توقفت شهر إبريل سنة 
2014. الس���لطة الفلس���طينية ال يعنيها كثيرًا نتائج المفاوضات، 
فالس���لطة الفلسطينية التي اش���ترطت قبل عشر س���نوات وقف 
االس���تيطان واالعتراف اإلس���رائيلي المس���بق بدولة فلس���طينية، 
وعاصمته���ا القدس، تكتف���ي اليوم باس���تئناف المفاوضات دون 

شرط، كي تضمن بقاءها على قيد الحياة.
التحرك األمريكي المفاجئ يفرض على المقاومة الفلس���طينية في 
غزة أن تأخذ حذرها، فالمقاومة ورجالها وقدراتها هم المستهدفون، 
والتح���رك األمريكي المفاجئ يفرض على إيران وحزب الله في لبنان 
أن يأخ���ذا حذرهما من هذا المخطط األمريكي، وأزعم أن اس���تئناف 
المفاوضات المفاجئ ليحتم على الشعوب العربية، والسيما الشعب 
الفلس���طيني أال يتس���اوق مع خدع���ة اس���تئناف المفاوضات، وأال 
يصدق األوهام عن قيام دولة فلس���طينية؛ سمعنا بها منذ عشرات 
الس���نين، ولم نر لها ش���كاًل إال على هيئة مس���توطنات صهيونية 

مستقرة، يحرسها األمن الفلسطيني.

إسقاط نظام »األبارتايد« أم تحرير فلسطين ؟ التصعيد اإلسرائيلي األخير تهديد 
للمفاوضات والتهدئة الهشة..

ماذا يخبئ التحرك األمريكي المفاجئ من مفاجآت؟

بقلم: راغدة عسيران

د. فايز أبو شمالة

فاطمة عواد الجبوري
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رام الله/ االستقالل: 
دع���ا وزي���ر المالية الفلس���طيني 
ش���كري بش���ارة ام���س الخميس 
في  للمس���اعدة  الدولي  المجتمع 
الضغط على االحتالل اإلسرائيلي 
لتقليص العمول���ة التي يأخذها 
مقابل أموال المقاصة التي يجبيها 
نيابة عن السلطة الفلسطينية من 

3% إلى %1.
وق���ال بش���ارة خ���الل كلمته في 
اجتم���اع ممثلي���ن ع���ن ال���دول 
والجه���ات المانح���ة، إن هن���اك 
العدي���د من الملف���ات العالقة مع 
االحت���الل وتحتاج تس���ويًة لمنع 
انهيار السلطة في ظل انخفاض 
نمو  وضمان  الدولية،  المساعدات 
االقتصاد الفلسطيني ومنعه من 

االنهيار.
وأضاف بشارة أن تسوية الخالفات 
مع االحت���الل يوفر نص���ف مليار 
دوالر سنويًا للخزينة العامة كفيلة 
بالحد من العجز الناتج عن توقف 
المنح الدولية، ومن ضمنها االعفاء 
من الرسوم المتراكمة ذات العالقة 
بمغ���ادرة المس���افرين، وتحتجز" 
ملي���ون   740 منه���ا  إس���رائيل" 

شيكل.

وأش���ار بش���ارة إلى أنهم بحاجة 
لتخفيض عملة المقاصة إلى %1، 
والحصول على ش���فافية واضحة 
في أخ���ذ العمولة عل���ى خدمات 
والص���رف  والكهرب���اء،  المي���اه، 

الصحي، والصحة.
وأك���د أن االحت���الل اقتط���ع 10 
ملي���ارات دوالر أمريكي خالل 14 
عاما، مبينًا أن االحتالل اقتطع من 
جان���ب أحادي م���ن العائدات في 

2019، ناهي���ك ع���ن 810 مليون 
شيكل متراكمة ألهالي الشهداء 

واألسرى والجرحى.
وش���دد على ضرورة توفير االعفاء 
رس���وم مشتريات  على  الضريبي 
الوق���ود من االحت���الل والتي تبلغ 
نس���بة هذه الضريب���ة 40% من 

إجمالي اإليرادات الشهرية.
ولفت إلى أن عدم دفعها سيوفر 
للس���لطة الحصول على 82 مليون 

دوالر شهريًا. 
آلية  إل���ى ض���رورة تغيي���ر  ونوه 
المقاص���ة الورقية عل���ى ضريبية 
”أم���وال  المضاف���ة  القيم���ة 
لخس���ران  تؤدي  المقاصة“والتي 

السلطة 120 مليون دوالر سنويًا.
ودعا لضرورة دفع االحتالل للعمل 
ضمن نظام محوسب على اتصال 
بنقطة البيع بم���ا يوفر خصومات 

ضريبية.

وزير المالية يدعو لتقليص عمولة أموال المقاصة التي تجبيها »إسرائيل« إلى 1 %

رام الله/ االستقالل: 
كش����ف تقرير رس����مي حديث، عن 4.6 مليون اشتراك في االتصاالت 

الخلوية المتنقلة في فلسطين مع نهاية العام 2020.
وحس����ب بيانات صادرة عن وزارة االتص����االت وتكنولوجيا المعلومات، 
تضاعفت نسب االشتراك في االتصاالت الخلوية الفلسطينية من 2.6 

مليون مشترك في 2010، إلى 4.3 مليون مشترك في 2020.
ويعمل في السوق الفلسطينية، شركتان في مجال االتصاالت الخلوية 
المتنقلة، ش����ركة جوال وش����ركة اوريدو، علمًا ان السوق الفلسطينية 
تعاني من انتش����ار الش����رائح اإلس����رائيلية والتي تعمل بشكل غير 

قانوني وتقدر أعدادها باكثر من 700 الف شريحة.
وش����هدت فلس����طين في الس����نوات القليلة الماضية، انتشارًا كبيرًا 
وملحوظ����ًا في امتالك الهاتف النقال، حيث بلغ حوالي 83 هاتفًا نقااًل 
لكل 100 من السكان في نهاية العام 2020 مقارنة مع 64 هاتفًا نقااًل 

لكل 100 من السكان في نهاية العام 2010.
وفي س����ياق متصل، أوضح التقرير، أن عدد خط����وط الهاتف الثابت  
)منزلي، تجاري، حكومي( في فلس����طين، بلغ  466 ألف خط في نهاية 
الع����ام 2020، مقارنة مع 360 خطًا في نهاية الع����ام 2010 أي بزيادة 

نسبتها %29.
وارتف����ع إجمالي عدد مش����تركي االنترنت فائق الس����رعة ADSL في 
فلسطين الى حوالي 373 ألف مشترك في نهاية العام 2020 مقارنة 
م����ع حوالي 119 ألف مش����ترك في نهاية الع����ام 2010 بزيادة بلغت 

نسبتها %213.
وبلغ متوسط س����رعة االنترنت في فلسطين، Mbps 13.5 في نهاية 

العام 2020 مقارنة مع Mbps 0.5 في نهاية العام 2010.

4.3 مليون اشتراك في االتصاالت 
الخلوية المتنقلة في فلسطين

القاهرة/ االستقالل: 
قالت وزارة المالية المصرية، أمس الخميس، إن 
شركات أمريكية ضخت استثمارات بقيمة 1.5 
مليار دوالر خالل 2020، وسط توقعات بزيادة 

االستثمارات إلى ملياري دوالر في 2021.
جاء ذلك في بي���ان للوزارة، نقال عن الس���فير 
األمريك���ي بالقاهرة جوناث���ان كوهين، الذي 
التق���ى امس، وزير مالية مص���ر محمد معيط، 

لبحث تعزيز العالقات االقتصادية.
وذكر »كوهين« أن الش���ركات األمريكية قامت 
بضخ اس���تثمارات في مصر بقيمة 1.5 مليار 
دوالر ف���ي 2020.. »هن���اك ش���ركة أمريكية 
ُتخطط لضخ اس���تثمارات بقيم���ة 5 مليارات 

دوالر خالل السنوات الخمس المقبلة«.
ولم يحدد البيان اس���م الشركة أو القطاع الذي 
ستضخ فيه االس���تثمارات المرتقبة، متوقعا 
ض���خ ملياري دوالر كاس���تثمار في مصر خالل 

.2021
وأبدى معيط، بحسب البيان، حرص بالده على 
توفير بيئة مشجعة لالستثمار الوطني وجاذبة 
لالستثمارات األجنبية، »بما يسهم في جذب 
المزيد من االستثمارات األمريكية في مختلف 

القطاعات االقتصادية إلى مصر«.
ووفق بيانات حكومية، يمثل البعد االقتصادي 
جانبًا هامًا في العالق���ات بين مصر والواليات 
المتحدة األمريكي���ة، وتأخذ العالقات في هذا 

الصدد عدة أشكال مثل المعونات االقتصادية 
للقاهرة واتفاقيات الشراكة.

وحس���ب بيان���ات رس���مية، تعتب���ر الواليات 
المتح���دة من أكبر ش���ركاء مصر ف���ي المجال 
االقتصادي منذ أواخر الس���بعينيات من القرن 
الماضي ب� 24 مليار دوالر استثمارات، و6 مليار 

دوالر تبادل تجاري.
وحس���ب تقري���ر حدي���ث يرص���د تدفق���ات 
االس���تثمار العالمي، صادر ع���ن منظمة األمم 
المتحدة للتج���ارة والتنمية »أونكتاد«، أش���ار 
إلى احتفاظ مصر بالمرك���ز األول كأكبر متلٍق 
لالس���تثمار األجنبي المباشر في إفريقيا لعام 

2020، بصافي تدفقات 5.9 مليارات دوالر.

غزة/ االستقالل: 
أكدت المتحدثة باسم التنمية االجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أن كل ما يتم تداوله حول وجود 
تغيرات على آلية صرف المنحة القطرية حتى اللحظة تعتبر معلومات ال أساس لها من الصحة، 

طالما لم يصدر بيان رسمي من اللجنة القطرية أو التنمية االجتماعية بهذا الخصوص.
وأوضحت في تصريح صحفي أمس الخميس، أنه حين توفر المعلومات الرسمية بخصوص موعد 

صرف المنحة ومعاييرها وإضافة األسماء سيتم اإلعالن عن ذلك عبر منصات الوزارة الرسمية.
وأف���ادت بأن الوزارة بغزة لي���س لديها قرار باإلعالن عن آلية وموع���د صرف مخصصات البرنامج 
الوطني للحماية الفلس���طينية الش���ؤون، منوهة إلى أن الوزارة برام الله أكدت مسبقًا على لسان 
وكيلها داوود الديك بأن صرف الدفعة الحالية لمخصصات الش���ؤون االجتماعية ستكون خالل 

شهر سبتمبر المقبل.

التنمية بغزة: المعلومات 
المتداولة حول تغيير آلية صرف 

المنحة القطرية غير صحيحة

شركــات أمريكيــة تضــخ 1.5 مليــار
 دوالر استثمـارات فــي مصــر 2020

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نقل موقع غلوبس االقتصادي اإلس���رائيلي عن مصادر أمريكية 
وإسرائيلية قولها إن واش���نطن قررت تجميد "صندوق أبرهام" 

الى أجل غير مسمى.
"وصندوق أبراهام" الذي قررت واشنطن تجميده أعلن عن انشائه 
بعد توقيع اتفاقي تطبيع بين "إس���رائيل" م���ن جهة وكل من 
البحرين واالمارات من جهة أخرى في شهر سبتمبر الماضي، وهو 
صندوق الستثمارات مشتركة بين اإلدارة االمريكية و)تل ابيب(.

وتم إنش���اء الصندوق في وقت مبكر من أكتوبر/تش���رين األول 
الماضي، وفي غضون ثالثة أشهر فحص مئات الطلبات لتمويل 

مشاريع مختلفة، بما في ذلك بإسرائيل.
وواف���ق الصندوق على أكثر من 12 مش���روعا في مجاالت الطاقة 
والتكنولوجيا المالية، كما توجهت إليه مؤسسات مالية كبيرة من 
الواليات المتحدة بهدف المش���اركة في االستثمار وزيادة رأس 

مال الصندوق، بحسب المصدر ذاته.

وكان من المقرر أن يضخ الصندوق بحس���ب بيانه التأسيسي ما 
يزيد عن 3 مليارات دوالر في س���وق االس���تثمار التنموي للقطاع 
الخاص بهدف تعزيز التعاون االقتصادي وتشجيع االزدهار في 
الشرق األوس���ط. لكن انتخاب جو بايدن أوقف نشاط الصندوق، 

فبعد أدائه اليمين رئيس���ا للواليات المتحدة ف���ي يناير/كانون 
الثاني الماضي، اس���تقال مدير الصندوق أرييه اليتستون، الذي 
عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، ولم يتم تعيين خلف له من 

قبل اإلدارة األمريكية الجديدة، وفق ذات المصدر.

ورغم تأييد إدارة بايدن اتفاقيات السالم بين"إسرائيل" والدول 
العربية في عهد ترامب، إال أنها أقل تحمس���ا بشأن تخصيص 

أموال لها من ميزانيتها، وفق "غلوبس".
من جانبها، علقت القناة )12( الخاصة على تقرير غلوبس بالقول 
إن "الكلمات الجميلة لواشنطن وأبوظبي بشأن استثمار مليارات 

الدوالرات في "إسرائيل" باتت حبرًا على ورق".
وأضافت أن تجميد "صندوق أبراهام" كان أحد أس���باب إنش���اء 
الصندوق اإلماراتي لالستثمار في "إسرائيل"، والذي تم اإلعالن 

عنه في مارس/آذار الماضي.
ولفت���ت إلى أن الصندوق اإلماراتي الذي تم إنش���اؤه بقيمة 10 

مليارات دوالر أيضا يتعثر هو اآلخر.
ومن���ذ إع���الن ولي عه���د أبو ظبي محم���د بن زايد عن تأس���يس 
الصندوق، لم يتقدم العمل فيه بأي ش���كل يذكر، باستثناء حوار 
عام بين ممثلي وزارة الخارجية اإلسرائيلية ونظرائهم في اإلمارات 

حول سبل النهوض بأنشطة الصندوق، وفق ذات المصدر.

أنشأه ترامب لدعم التطبيع.. بايدن يجمد صندوق أبراهام االستثماري
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بغداد/ االستقالل: 
تعرضت السفارة األميركية في العاصمة العراقية بغداد، 
فج���ر امس الخميس، لهج���وم صاروخي، وذلك في تجدد 
للهجمات التي تستهدف قوات أميركية بالعراق وسوريا.

وأف���ادت مصادر إعالمية ف���ي بغداد أن الس���فارة ردت على 
الهج���وم عبر منظومته���ا الدفاعية، ودوت صف���ارات اإلنذار 
داخ���ل المنطقة الخضراء وَس���ط بغداد، حيث مقر الس���فارة 

األميركية.
وقالت وسائل إعالم مقربة من فصائل مسلحة إن الهجوم 
ُنفذ بصاروخ وطائرة مس���يرة مفخخة، وإن الصاروخ أطلق 
من جانب منطقة الرصافة ببغداد، ونقل مراس���ل الجزيرة 
عن مصادر ف���ي البنتاغون بأنها على عل���م بخبر الهجوم 

ولكن ليس لديها تفاصيل.
من جان���ب آخر، قالت خلي���ة اإلعالم األمن���ي العراقية إن 
مجموع���ة »خارجة ع���ن القان���ون« قامت فج���ر الخميس 
باس���تهداف المنطقة الخضراء في بغ���داد ب� 3 صواريخ 
كاتيوش���ا، وأضافت في بي���ان أن الصاروخ األول س���قط 
قرب مقر جهاز األمن الوطني، وس���قط الثاني في س���احة 
االحتفاالت، وس���قط الثالث في حي س���كني قرب منطقة 

الشيخ عمر. وأكدت خلية اإلعالم أن تلك األعمال ستواَجه 
بقوة من قبل األجهزة األمنية والتي س���تتابع استخباريا 

وميدانيا من قام بها، وفق البيان.
في س���ياق متصل، قالت مصادر محلية إن عبوة ناس���فة 

انفجرت فجر امس، مس���تهدفة ش���احنات تقدم الدعم 
اللوجستي للقوات األميركية جنوبي البالد.

وأضاف���ت المصادر أن عب���وة مزروعة عل���ى الخط الدولي 
الس���ريع، بين محافظتي البصرة وذي قار، انفجرت لحظة 

مرور رتل الش���احنات التابع لشركات عراقية متعاقدة مع 
الجيش األميركي لتقديم الدعم اللوجستي.

وأفاد مراس���ل الجزي���رة في بغ���داد أن الق���وات األمنية 
انتشرت انتشارا واس���عا في المناطق المحيطة والقريبة 
من معس���كرات القوات األميركية، والس���يما في الجناح 

العسكري لمطار بغداد.
وكانت مواق���ع توجد فيها ق���وات أميركية ف���ي العراق 
وس���وريا قد تعرضت لهجمات متعددة خالل 24 س���اعة 
األخيرة. وقد وقع الهجوم األول في أربيل بإقليم كردستان 
العراق، حيث أعلنت هيئة مكافحة اإلرهاب باإلقليم، مساء 
الثالثاء، ع���ن تعرض مطار أربيل الدول���ي لهجوم بطائرة 
مسيرة مفخخة، دون التس���بب بأي أضرار أو توقِف حركة 
الطيران. ومع منتصف نهار األربعاء، أكد المتحدث باسم 
التحالف الدولي اس���تهداف قاعدة »عين األس���د« ب� 14 

صاروخا، وْسط أنباء عن إصابات طفيفة.
وتزامن���ا م���ع ذلك، وفي س���وريا، أعلنت ما تس���مى قوات 
»س���وريا الديمقراطية« إحباَط هجوم بطائرة مسيرة داخل 
منطق���ة »حقل الُعَمر النفطي« ش���رقي الب���الد، وقالت إن 
التقارير األولية ال تشير إلى حدوث أضرار نتيجة الهجوم.

بعد قاعدة عين األسد.. السفارة األميركية في بغداد تتعرض لهجوم صاروخي 

االستقالل/ وكاالت: 
نق���ل موق���ع »أكس���يوس« )Axios( عن 
مس���ؤولين أميركيين وأوروبيين قولهم 
إن الواليات المتحدة تنتظر رد إيران على 
المقترح���ات التي قدمت ف���ي محادثات 

فيينا إلعادة إحياء االتفاق النووي.
وأضاف الموقع أن مس���ؤولين أميركيين 
يرفضون المزاعم بأن المحادثات النووية 
متوقفة ويقول���ون إن اإليرانيين يجرون 

تشاورا داخليا.
في س���ياق متصل، قال المتحدث باسم 
الخارجي���ة األميركي���ة ني���د برايس إنه 
يتوق���ع جول���ة جدي���دة م���ن محادثات 
فيينا بش���أن برنامج إيران النووي، مبديًا 

اس���تعداد المفاوضين األميركيين لها.
وأض���اف برايس »بالطبع ال يوجد ش���يء 
مؤكد في عالم الدبلوماسية، ولكن أعتقد 
أن لدين���ا كل التوقع���ات بأنه س���تكون 
هناك جولة س���ابعة من المحادثات في 
إلى  المناس���ب، ويتطل���ع فريقنا  الوقت 
المش���اركة في تلك الجول���ة التالية من 

المحادثات عندما تبدأ«.
ب���دوره، قال من���دوب روس���يا الدائم في 
المنظمات الدولية ف���ي فيينا ميخائيل 
أوليانوف، إنه لم يتم تحديد تاريخ بداية 
الجولة السابعة من محادثات فيينا حول 

االتفاق النووي بعد.
وأشار أوليانوف في تغريدة إلى أن إيران 
بحاجة إلى مزيد من الوقت لالستعدادات 
أمر  الرئاس���ية وه���ذا  االنتخابات  بع���د 
طبيعي، حس���ب تعبيره، مؤكدا أن حالة 
عدم اليقي���ن اليوم ال تلب���ي مصالح أي 
دولة وأنه كلما تم اإلسراع في استئناف 

المحادثات كان ذلك أفضل.
وقبل يومين، أعلن���ت الخارجية اإليرانية 
أن مواق���ف طهران من االتف���اق النووي 
ورفع العقوبات، مبدئية وال تتغير بتغير 
وألمانيا  الحكومات، ودعت قادة فرنس���ا 
والصين إلى اغتنام الفرصة للتوصل إلى 

اتفاق.
الحكومة اإليرانية  باس���م  وقال متحدث 
إن الحكومة المقبلة س���تلتزم بأي اتفاق 

تتوصل إليه الحالية، وإن أي قرار بش���أن 
االتفاق النووي يتخ���ذ في مجلس األمن 
القومي وبناء على أسس يضعها المرشد.

وأضاف أنه لم يحدث تغيير في الفريق 
اإليران���ي المف���اوض، وح���ان الوقت كي 

تتخذ واشنطن قرارها.
االتف���اق  إي���ران  وف���ي 2015، وّقع���ت 
المتحدة وفرنس���ا  الواليات  م���ع  النووي 
وبريطانيا والصين وروس���يا وألمانيا، قبل 
أن تنسحب منه إدارة الرئيس األميركي 

-دونالد ترامب- في 2018.
االنس���حاب، فرضت واش���نطن  وعق���ب 
عقوب���ات اقتصادي���ة على طه���ران في 
أغسطس/آب، وأتبعتها بعقوبات نفطية 
ف���ي نوفمبر/تش���رين الثاني م���ن العام 

نفسه.
انطلقت  الماض���ي،  أبريل/نيس���ان  وفي 
االتفاق  إحي���اء  محادثات فيين���ا إلعادة 
النووي بين إيران وال���دول الكبرى، ولكن 
لم تفلح 6 جلس���ات عقدت خالل األشهر 

الماضية في تحقيق الهدف منها.

كابول/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الدفاع األفغانية مقتل 69 مس���لحا من حركة طالبان بعملية تمش���يطية في والية 
بادغيس غربي أفغانس���تان، في الوقت الذي حملت فيه موس���كو الطرفين مس���ؤولية جمود 
العملية السياس���ية. وأضافت وزارة الدفاع أن تعزيزات عس���كرية وقوة أمنية وصلت إلى والية 

بادغيس لضبط الوضع األمني فيها. 
وكان���ت الق���وات األفغانية أعلنت أنها أخرجت مس���لحي الحركة من مدين���ة قلعة نو عاصمة 

بادغيس، بعد فرار نحو 200 سجين من سجن المدينة.
وش���هد يوم أول أم���س األربعاء تقدم���ا متواصال لحركة طالب���ان في مناطق بش���مال وغربي 
أفغانستان. وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن حركة طالبان أصبحت تتصرف 
بش���كل أكثر عدوانية، وأضاف أن االتفاق الذي كان يقضي بتشكيل حكومة انتقالية ويهيئ 

لتشكيل هياكل مستقرة للدولة لم يتم تنفيذه.
وحّمل الفروف حكومة كابل المس���ؤولية عن ذلك، وقال إن لدى المسؤولين األفغان خشية من 

أن يؤدي المسار االنتقالي إلى خروجهم من السلطة.
وأش���ار الفروف إلى أن ما وصفها ببؤر وفراغات تتش���كل، خاصة في شمال أفغانستان، نتيجة 
جمود العملية السياس���ية واس���تئناف األعمال العدائية، محذرا من أن ذلك سيعزز من نفوذ 

مسلحي تنظيم الدولة.
وفي الس���ياق ذاته، قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن على األطراف األفغانية 

العودة إلى طاولة الحوار، لما يترتب على استمرار الحرب من نتائج سلبية.
وأض���اف ظريف، خ���الل اجتماعه في طهران مع ع���دد من الوفود األفغاني���ة، من ضمنها وفد 
برلماني أفغاني وآخر من طالبان، أن الحل السياس���ي هو األنس���ب لألزمة األفغانية، بينما قال 

المتحدث باسم طالبان إن االجتماع ناقش إحالل السالم في البالد.

القاهرة/ االستقالل: 
اعلن���ت وزارة الم���وارد المائي���ة وال���ري المصرية، امس 
الخميس، استمرار حالة »االس���تنفار« لمتابعة منسوب 
نهر النيل ومعدالت س���قوط األمطار في منطقة المنابع، 
وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة الس���د العالي، 
وذل���ك بالتزامن مع إعالن إثيوبيا بدء الملء الثاني لخزان 

سد النهضة.
وقال بي���ان لل���وزارة المصرية: »عقدت اللجن���ة الدائمة 
لتنظيم إي���راد نهر الني���ل اجتماعها الدوري برئاس���ة 
الدكت���ور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري«؛ 
حيث ش���دد عبد العاطي على »ضرورة استمرار رفع حالة 
االستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات، لمتابعة 
مناس���يب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية 

قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ«.

وأش���ار وزير الري المصري إلى أن لجن���ة إيراد النهر في 
حال���ة انعقاد دائ���م، لمتابعة معدالت س���قوط األمطار 
بمنابع الني���ل، وتحديد كميات المي���اه الواصلة لبحيرة 
الس���د العال���ي، بما ُيمكن أجه���زة الوزارة م���ن التعامل 
بديناميكية ف���ي إدارة المنظومة المائي���ة بأعلى درجة 
من الكفاءة، وتلبية كافة االحتياجات المائية للموس���م 

الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.
ويأتي هذا القرار قبل ساعات من انعقاد جلسة لمجلس 
األمن الدولي بناء على طلب الس���ودان ومصر لمناقش���ة 

أزمة سد النهضة.
وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية أن إثيوبيا 
أخطرتها رسميا بالملء الثاني ل� »سد النهضة«، معتبرة 
الخطوة مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ، 
كما أعلنت وزارة الري المصرية أنها تلقت خطابا رس���ميا 

من إثيوبيا، يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، 
الفتة إل���ى أن القاهرة وجه���ت خطابا رس���ميا إلثيوبيا 

إلخطارها برفضها القاطع لهذا اإلجراء األحادي.
في هذه األثن���اء، اتفق وزير الخارجية المصري س���امح 
ش���كري، مع نظيرته الس���ودانية مريم صادق المهدي، 
في نيويورك، على »ضرورة االستمرار في إجراء اتصاالت 

ومشاورات مكثفة مع الدول األعضاء في مجلس األمن«.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف 
توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعالن للمبادئ، والذي ينص 
على التزام ال���دول الثالث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء 
وتشغيل الس���د، عبر الحوار، إال أن المفاوضات لم تنجح 
في التوصل إلى أي اتفاق. وفيما تخشى مصر من تأثير 
الس���د على حصتها من المياه، فإن للسودان مخاوف من 

أثر السد اإلثيوبي على تشغيل السدود السودانية.

نووي إيران.. الواليات المتحدة تتوقع 
عقد جولة جديدة من محادثات فيينا 

عملية عسكرية للحكومة األفغانية 
غربي البالد مع تقدم طالبان

طرابلس/ االستقالل: 
أعلن���ت القيادة العامة للقوات المس���لحة الليبية، أمس  الخميس، أن وحدات 
تابعة للجيش تعرضت لهجوم من قبل أربع س���يارات مسلحة، شمال منطقة 

سوكنة في الجفرة.
وقالت القيادة العامة، في بيانها، الذي نش���رته على صفحة الناطق باسمها 
اللواء أحمد المس���ماري، "في ليلة 8 يوليو الج���اري تعرضت وحدات من اللواء 
128 مجحف���ل التابع للجي���ش الوطني الليبي لهجوم من قبل أربع س���يارات 
مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة، وانس���حبت العصابة االرهابية هاربة 

بعد أن واجهها رد مناسب من قبل اللواء".
وتابعت: "وهذا استفزاز واضح وصريح، متعمد يهدف إلى تصعيد المواجهة 
المس���لحة وعرقلة وقف إط���الق النار، ومن الواضح أن المتطرفين س���عوا إلى 
توري���ط الجي���ش الوطني الليبي في اش���تباكات من أج���ل اتهامه بتعطيل 
التس���وية السلمية والوصول لالس���تحقاق االنتخابي في 24 ديسمبر القادم 

الذي نتطلع إليه كما يتطلع اليه الشعب الليبي بفارغ الصبر".

 تزامنًا مع بدء إثيوبيا ملء »سد النهضة«

وزير الري المصري يعلن رفع حالة االستنفار لمتابعة مناسيب المياه في النيل
الجيش الليبي يعلن تعرض 

إحدى وحداته لهجوم في الجفرة
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غزة/االستقالل:
اختتمت منافس���ات الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة 
األولى، الخميس، بتحقيق الفوز في أربع مباريات والتعادل 

في مباراتين .
وشهدت الجولة تس���جيل 17 هدفًا وكان اللقاء األبرز في 
ه���ذه الجولة لقاء نادي القادس���ية وبي���ت حانون األهلي 
حيث ش���هد هذا اللقاء 7 أهداف منها 5 لألهلي و هدفان 
للقادس���ية ، وكذلك لقاء نادي خدمات المغازي وخدمات 

خانيونس شهد 5 أهداف .

اأهلي غزة امل�ستفيد الأكرب
اس���تطاع أهلي غزة مواصلة االنتص���ارات وتحقيق الفوز 
على خدم���ات البريج في الوقت القاتل وخطف صدارة هذا 
األسبوع من نادي شباب الزوايدة بفارق نقطة وحيدة عنه ، 
ويعد األهلي المستفيد األكبر في هذه الجولة بعد تعطل 
غزة الرياضي الذي خس���ر من المجمع اإلس���المي بهدفين 
دون رد ، وكذلك تعادل شباب الزوايدة مع األقصى بهدف 

لكل فريق ، و تعادل نماء مع خدمات النصيرات سلبيا .

دخول مفاجئ للمجمع الإ�سالمي
بخط���وات ثابته وهادئ���ة منذ بداية مرحل���ة اإلياب ، نجح 
نادي المجمع اإلس���المي من تحقي���ق 7 نقاط من 9 ، دخل 
من خاللها في حسابات الصعود و خطف إحدى البطاقتين، 

خاصة بعد أن حقق الفوز على المرش���ح األكبر للصعود غزة 
الرياض���ي بهدفين دون رد ، ليوقف رصيد العميد عند 23 
في المرك���ز الرابع و يتقدم المجمع للمركز الخامس برصيد 
20 نقط���ة ، بفارق 6 نقاط عن صاح���ب المركز األول أهلي 
غزة و 5 نقاط عن الزوايدة الثاني و الذي سيواجهه األسبوع 
القادم و 4 نقاط عن الثالث خدمات النصيرات ، و س���يواجه 

المجمع فرق المقدمة في األس���ابيع القادمة ، فالفوز يعني 
اقتناص إحدى بطاقتي الصعود للدرجة الممتازة و تحقيق 

إنجاز تاريخي للنادي منذ تأسيسه.

املغازي ينتف�ض
انتف���ض خدمات المغازي في هذه الجولة ، عندما نجح في 
قلب النتيجة عل���ى خدمات خانيون���س ، لينتصر بثالثة 

أه���داف لهدفي���ن ، ليحيى ىماله وطموح���ات جماهيره 
لالبتعاد عن منطقة الخطر في جدول الترتيب حيث يحتل 
المركز األخي���ر برصيد 9 نقاط وبف���ارق 3 نقاط عن أقرب 
فريق له نادي القادس���ية الذي تعرض لخسارة قاسية من 

أهلي بيت حانون.

الهدافون
يتص���در قائمة هدافي البطولة لحت���ى هذه اللحظة بالل 
مقبل نجم بيت حان���ون األهلي برصيد 8 أهداف ،  ويحل 
خلف���ه العب أهلي غزة حاتم نصار وابراهيم وش���اح العب 
خدم���ات البريج و كالهما برصيد 7 أه���داف ، و رابعا نجم 

خدمات النصيرات يوسف داود برصيد 6 أهداف.

املباريات القادمة
وتنطلق الجولة الخامس���ة عشر يوم السبت ، حيث يلتقي 
بي���ت حانون األهلي بفريق خدمات المغازي ، و على ملعب 
الدرة وسط القطاع يس���تضيف خدمات النصيرات نادي 
القادس���ية ، و تس���تكمل المباريات يوم األحد ، حيث لقاء 
نم���اء و األقصى على ملعب بيت حان���ون ، و خدمات البريج 
يصطدم بغزة الرياضي على ملعب الدرة ، و تختتم الجولة 
بلقاء خدمات خانيونس و أهلي غزة على استاد خانيونس ، 
و شباب الزوايدة و المجمع اإلسالمي على ملعب الدرة وسط 

القطاع في لقاء » تكسير عظم«.

حصاد الدرجة األولى

أهلي غزة »الرابح األكبر« و المجمع »يتقدم« والمغازي »ينتفض«

برازيليا/ االستقالل:
أكد المدافع البرازيل����ي ماركينيوس، أن مباراة البرازيل واألرجنتين 
في نهائي كوب����ا أمريكا على ملعب ماراكانا ف����ي ريو دي جانيرو، 
س����تكون مثل "حرب" أو "نزال مالكمة"، سيفوز فيه الفريق األكثر 

استعدادا.
وقال ماركينيوس في مؤتمر صحفي  "إنها من المباريات التي يريد 
الفرد خوضها، مباراة كبيرة، وخصوصا لكونها نهائي وكالسيكو مع 

األرجنتين. ولذلك نحن متحفزون ولدينا رغبة كبيرة في الفوز".
وأضاف "س����تكون نزال مالكمة، س����تتاح ل����كل فريق فيها فرص 
للهجوم والمرور بأوقات جيدة. من س����يخطئ أقل سيفوز. ستكون 
مباراة ستحس����مها التفاصيل ولذلك علينا االس����تعداد لألوقات 

الجيدة والصعبة".
وأكد ماركينيوس أن البرازيل تحلل نقاط قوة األرجنتين للبحث عن 
إستراتيجية إلبطالها، وكذلك تبحث عن نقاط الضعف الستغاللها، 
مشيرا إلى أن الجوانب الذهنية واالستراتيجية ستكون مهمة عن 

المهارات الفردية في النهائي.
وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على المنتخبين االستحواذ على 
الكرة طوال التسعين دقيقة، قائال "ستكون حربا وسيفوز األقوى".

وأضاف "األرجنتين تلعب بشكل جيد وهم في حالة تركيز. ميسي 
من نقاط القوة في األرجنتين ومهمتنا هو جعل اللعب صعبا عليه. 

ولكن ال يمكننا التفكير فقط في ميسي".
ورد على أقوال المش����جعين والصحافة بأن ميسي يستحق الفوز 
بلقب ق����اري مع المنتخ����ب األرجنتيني، بأن كل م����ن في الملعب 

يستحقون الفوز باللقب.
وواصل ماركينيوس "أنا على يقين بأن كل من في الملعب يستحق 
اللقب. الكل عمل وناضل. قضينا 46 يوما معزولين وداخل فقاعة 

صحية من دون رؤية أبنائنا وأسرنا وهذا يجعلنا نستحق اللقب".
وختم "م����ن هو أفضل س����يرفع كأس البطولة وأتمن����ى أن تكون 
البرازي����ل. ومثلما لدى األرجنتين ميس����ي، نح����ن لدينا نيمار وهو 
يستحق أيضا الفوز ببطولة، ألنه غاب عن كوبا أمريكا السابقة، وهو 
لديه رغبة كبيرة في الفوز بهذه"، في إش����ارة إلى البطولة التي فاز 

بها السيلساو في 2019 في غياب نيمار لإلصابة.

ماركينيوس: نيمار 
يستحق لقب كوبا 

أمريكا أكثر من ميسي

برازيليا/ االستقالل:
في مواجهة من العيار الثقيل، يصطدم منتخب األرجنتين بنظيره 
البرازيل���ي، فجر األحد ، على ملعب ماراكان���ا، في نهائي بطولة كوبا 

أمريكا في النسخة رقم 47 في تاريخ البطولة.
المنتخب األرجنتيني تغلب على نظيره الكولومبي بركالت الترجيح 
ليتأه���ل للنهائي، فيما تأهل منتخب الس���امبا بعد الفوز على بيرو 
بهدف دون رد. ومن خالل صحيفة » االس���تقالل« نس���تعرض لكم 

تاريخ المواجهات التي جمعت البرازيل باألرجنتين بكوبا أمريكا.
ش���هدت نس���خة عام 1937، أول نهائي جمع األرجنتين بالبرازيل، 
عندما أقيمت مباراة فاصلة بين الفريقين بعدما تساويا في رصيد 8 

نقاط ، وتوجت األرجنتين باللقب بعد الفوز بنتيجة )0-2(.
والتقى الفريقان في النهائي بعد تغيير مسمى البطولة من كأس 
أمريكا الجنوبية إلى »كوبا أمريكا«، في نسخة عام 2004، عندما وصل 
المنتخ���ب األرجنتيني للنهائي بعد فوزه على كولومبيا، فيما فازت 

البرازيل على أوروجواي.
وانته���ى اللقاء بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل فريق، وابتس���مت 

ركالت الترجيح للسامبا، حيث فازت البرازيل بنتيجة )2-4(.
وفي نسخة عام 2007، وصل الفريقان مجدًدا للمباراة النهائية بعد 

فوز البرازيل على أوروجواي واألرجنتين على المكسيك.
واستطاع منتخب السامبا أن يكرر فوزه على التانجو وبنتيجة )0-3(، 
بالرغم من أن األرجنتين لم تخس���ر أي مباراة خالل هذه النسخة قبل 

وصولها للنهائي ومعاناة البرازيل في التأهل لهذه المباراة.

تفوق اأرجنتيني باملواجهات املبا�سرة
وفي العموم، يمتلك منتخب األرجنتين س���جاًل رائًعا في المباريات 
التي يخوضها أمام البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، بل إنه يتفوق على 
السامبا في المواجهات المباشرة. وعبر تاريخ مواجهات الفريقين في 
كوبا أمريكا، تقابال في 33 مباراة، حقق التانجو الفوز في 15 لقاء، فيما 
تعادال ب�8 مباريات، وكان الفوز من نصيب البرازيل في 10 مناسبات.

وس���جل المنتخب األرجنتيني 52 هدفا في شباك البرازيل، فيما زار 
فريق السامبا شباك التانجو 40 مرة.

أفضلية البرازيل 
بالنهائيات تهدد 

حلم األرجنتين
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وش���رعت بمداهمة المن���زل والقي���ام بأعمال حفر 
الجدران وزراع���ة كميات من المتفج���رات بداخله. 
وفجرت قوات االحتالل خالل ساعات الصباح المنزل 

والمكون من طابقين، ما أدى النهياره بالكامل.
وكانت عائلة ش���لبي أخلت خالل األسبوع الماضي 
جميع األثاث والمقتنيات من المنزل، بعد مصادقة 

المحكمة العليا "اإلسرائيلية" على قرار الهدم.
وعق���ب عملي���ة اله���دم اندلعت مواجه���ات بين 
عشرات الش���بان وقوات االحتالل في القرية، حيث 
قام الش���بان بإغالق طرقات ورشق قوات االحتالل 

بالحجارة.
ونفذ شلبي عملية إطالق نار على حاجز زعترة مطلع 
مايو/أيار الماضي ما أدى لمقتل مس���توطن وجرح 

اثنين آخرين.
وش���رعت ق���وات االحت���الل بمطاردة ش���لبي لمدة 
أس���بوع، من خالل عمليات بحث واسعة النطاق في 
مناطق ش���مال رام الله وجنوب نابلس، إلى أن جرى 

اعتقاله بمنزل مهجور ببلدة سلواد.

�إخطار بهدم عمارة �سكنية
إل���ى ذلك، أخطرت س���لطات االحتالل أمس، بهدم 
عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في بلدة شعفاط 

بمدين���ة الق���دس المحتل���ة، وأمهل���ت قاطنيها 
أسبوعين لإلخالء.

وقال األس���ير المحرر ناصر أبو خضير، إن مخابرات 
االحتالل أخط���رت بهدم عمارتهم الس���كنية في 
الجهة الغربية من بلدة ش���عفاط، والمش���يدة منذ 
العام 2003، تعود ألكثر من 10 عائالت مقدسية، 

وتضم نحو 55 فردا. 
وأشار إلى أن العمارة تبعد 200 متر عن مستوطنة 
"رامات شلومو"، وسلطات االحتالل تتذرع بهدمها 
من���ذ الع���ام 2005، حي���ث أجبرت س���كانها على 
إغالقه���ا بالطوب لعدة س���نوات، بيد أنه في العام 

2015 عادوا إلى أماكن سكناهم.
�إخطار بهدم مقربة

وفي ذات الس���ياق، أخطرت قوات االحتالل أمس، 
به���دم مقبرة وصادرت معدات حف���ر في بلدة يطا 

جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منس����ق لجنة حماية وصمود جبال جنوب 
الخليل ومس����افر يط����ا فؤاد العم����ور، بأن قوات 
االحت����الل اقتحمت تجمع الديرات ش����رقي بلدة 
يطا، وس����لمت المواطنين إخطارًا بالهدم ووقف 
العمل بالمقب����رة، الفتًا إلى أن����ه اإلخطار الثاني 

خالل أقل من 50 يومًا.
وأض���اف إن قوات االحتالل ص���ادرت معدات حفر 
تعود لعائل���ة العدرة أثناء عملها في اس���تصالح 

أراضي في قرية الرفاعية شرقي البلدة.
وأش���ار العمور إل���ى أن ممارس���ات االحتالل تأتي 
في سياق اس���تهداف أراضي مناطق "ج"، لضرب 
جمي���ع مقومات الحي���اة في جبال جن���وب الخليل 
ومسافر يطا والتضييق على المواطنين لترحيلهم 

وتهجيرهم قسريًا.

�سق طريق ��ستيطاين
إلى ذلك، باش���رت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي 
الليل���ة قبل الماضية عمليات تجريف إلعادة ش���ق 
طريق اس���تيطاني قديم في قرية روجيب ش���رق 

نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مص���ادر محلية أن جرافات تابعة لالحتالل 
اقتحم���ت أطراف القري���ة، وأعادت فت���ح الطريق 
التراب���ي القدي���م ال���ذي يربط م���ا بي���ن منطقة 
الصالج���ات والطري���ق االلتفاف���ي لمس���توطنتي 

"ايتمار" و"الون موريه".
وقال رئيس مجلس ق���روي روجيب مفيد دويكات 
إن ه���ذا الطريق يبلغ طوله نح���و 300 متر وكانت 

تس���تخدمه قديما دبابات وآلي���ات االحتالل وظل 
مهمال لسنوات.

وأض���اف أنه ليس م���ن الواضح س���بب إعادة فتح 
ه���ذا الطريق، وقد يكون لتس���هيل اقتحام قوات 
االحت���الل للقري���ة دون الحاجة للم���رور عبر مخيم 

بالطة.
وعب���ر مواطنون عن مخاوفهم من أن يكون الهدف 
هو إحياء مخطط استيطاني قديم، إذ يمر الطريق 
بالقرب من المن���ازل التي تم إخطارها بوقف البناء 
مؤخرا، وكذلك من الموقع القديم لمستوطنة "ألون 

موريه".
�قتحام �لأق�سى

في س���ياق آخر، اقتح���م مس���توطنون متطرفون، 
بينهم مجموعة من منظمة "نس���اء ألجل الهيكل" 
صباح أمس، المس���جد األقص���ى المبارك، من جهة 
باب المغاربة، بحماية أمنية مش���ددة، ووسط قيود 

مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.
وذك���رت دائرة األوقاف اإلس���المية ف���ي القدس 
المحتلة أن 142 مستوطًنا بينهم 20 طالًبا يهودًيا 
اقتحموا المس���جد األقصى خالل الفترة الصباحية، 
ونفذوا ج���والت اس���تفزازية في باحات���ه، وتلقوا 

شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
وأوضحت أن مستوِطنات مما تسمى منظمة "نساء 
ألجل الهي���كل" اقتحمن باح���ات األقصى، وأدين 
طقوًس���ا تلمودي���ة بش���كل علني في���ه، باإلضافة 
القتحام 4 من عناصر مخابرات االحتالل للمصليات 

المسقوفة.
وخالل االقتحام، حمل المستوطنون كتاب التوراة، 
وأدوا ش���عائر تلمودية في المنطقة الش���رقية من 

المسجد، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين.
واعتقلت شرطة االحتالل أمس، فتاة عقب االعتداء 
عليها بالضرب خارج باب الملك فيصل، أحد أبواب 
األقص���ى، كما أوقفت ش���اًبا في باحات المس���جد 

واقتادته للخارج.
ورغم قي���ود االحت���الل، إال أن المصلي���ن من أهل 
القدس والداخل الفلسطيني المحتل توافدوا منذ 
الصباح الباكر إلى المس���جد، وانتشروا في ساحاته 

ومصلياته.
وتت���م االقتحام���ات على فترتي���ن صباحية، وبعد 
ص���الة الظه���ر عبر ب���اب المغاربة، الذي تس���يطر 
سلطات االحتالل على مفاتيحه، منذ احتالل مدينة 

القدس عام 1967.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، الخميس، حملة 
اعتقاالت ف���ي مناطق متفرقة بالضف���ة المحتلة، 

تخللها عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.
ففي نابل���س، اعتقلت قوات االحت���الل فجر أمس 
األسير المحرر والمرشح عن قائمة "القدس موعدنا" 
عماد ريحان من بلدة تل غربي نابلس بعد دهم قوة 

كبيرة من جيش االحتالل منزله ومحاصرته.
والحق���ت قوات االحت���الل "ريحان"، منذ ترش���حه 
النتخاب���ات المجلس التش���ريعي، ضم���ن قائمة 
"الق���دس موعدنا"، فيما تعرضت أس���رته لحمالت 

تنكيل ومالحقة.
واقتحمت قوات االحتالل بلدة بيت جنوب نابلس، 

واعتقلت األس���ير المحرر راني دويكات بعد دهم 
وتفتيش منزله في البلدة.

وف���ي بيت لح���م،  اقتحمت  ق���وات االحتالل بلدة 
الخضر جن���وب بيت لحم، واعتقلت الش���اب ماجد 
أيمن موسى )٢٠عامًا(، بعد أن دهم جنود االحتالل 

منزل والده، وفتشوه، وعبثوا بمحتوياته.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر 
سعيد القواس���مي، بعد دهم وتفتيش منزله في 

مدينة الخليل.
ونصب���ت قوات االحتالل حاجزا عس���كريا على بعد 
أمت���ار من مقر أمني للس���لطة الفلس���طينية قرب 
مصن���ع الجنيدي في الخلي���ل، ومنعت الحركة في 

المكان.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل، فتاة 
ومواطنين من أحياء المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت 
المواطن موسى هيثم مصطفى، عقب دهم منزل 

عائلته في بلدة العيسوية وتفتيشه.
وأضافت، ان قوات االحتالل اعتقلت عضو بلدية أبو 

ديس عبد السالم عياد، عقب دهم منزله.
وفي وقت الحق، اعتقلت ق���وات االحتالل فتاة لم 
يتس���ن معرفة هويتها بعد، وذلك عقب االعتداء 
عليها بالض���رب عند باب المل���ك فيصل أو العتم 
)أح���د أبواب المس���جد األقص���ى المب���ارك(، وتم 
التوقي���ف واالعتقال  اقتيادها إل���ى أحد مراك���ز 

بمدينة القدس.

اعتقاالت »إسرائيلية« بالضفة والقدس طالت أسرى محررين

األغوار / االستقالل:
هددت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، الخميس، المواطنين في خربة حمصة 

الفوقا باألغوار الشمالية باالعتقال في حال عدم إخالئها.
وأف���اد مس���ؤول مل���ف األغوار ف���ي محافظة طوب���اس معتز بش���ارات أمس، 
ب���أن االحتالل ه���دد المواطنين في الخرب���ة بإخالء المنطق���ة، وفي حال عدم 
اس���تجابتهم فإنه سيشن حملة اعتقاالت بحقهم، ويهجرهم بالقوة، عدا عن 

نصب حواجز ثابتة على مداخل الخربة إلغالقها.
يذكر أن االحتالل هدم أول أمس األربعاء، منشآت المواطنين في خربة حمصة 
بالكامل، وترك المواطنين دون مأوى، علما أن هذه المرة الس���ابعة التي يهدم 

فيها الخربة منذ نهاية العام الماضي، بغية تهجيرهم من المنطقة.

االحتالل يهدد أهالي حمصة الفوقا 
في األغوار باالعتقال حال عدم اإلخالء

القدس المحتلة/ االستقالل:
دانت الس���فارة األمريكية في الق���دس الخميس، 
قي���ام االحت���الل فجر أم���س بهدم منزل األس���ير 
منتصر ش���لبي والمتهم بتنفيذ عملية زعترة قبل 

نحو شهرين.
وذكرت القن���اة »الس���ابعة« العبرية أن الس���فارة 
األمريكي���ة هاجمت قيام جي���ش االحتالل بهدم 
من���زل األس���ير ش���لبي كون���ه يحمل الجنس���ية 

األمريكية.

وج���اء في البي���ان الصادر من الس���فارة بأن اإلدارة 
األمريكي���ة تعتق���د بأنه من المه���م حاليًا امتناع 
األط���راف عن خط���وات أحادي���ة الجان���ب تفاقم 
م���ن تده���ور االوضاع بما ف���ي ذلك ه���دم منازل 

الفلسطينيين كعقاب.
كم���ا جاء في البيان أيضًا بأن���ه ال يجب هدم منزل 
عائلة بأكمله���ا نتيجة فعل منس���وب ألحد أفراد 

العائلة.
في حين، عّقب مصدر ف���ي مكتب رئيس حكومة 

االحتالل »نفتالي بيني���ت« على بيان اإلدانة قائاًل 
»إن الحكوم���ة اإلس���رائيلية تحت���رم وتقدر جيدًا 
اإلدارة األمريكية، ومع ذلك فالحكومة اإلسرائيلية 
تعمل فقط بناًء على المصالح األمنية اإلسرائيلية 

وحماية أرواح مواطنيها«.
بدوره هاجم عضو الكنيس���ت المتط���رف »إيتمار 
بن جبير« بي���ان اإلدانة داعيًا األمري���كان إلى عدم 
التدخل في السياسة األمنية اإلسرائيلية الخاصة 

بالسيادة. وفق تعبيره.

بيروت/ االستقالل:
أعلن حزب الله، رسمًيا، مساء الخميس، أنه زّود المقاومة 
الفلس���طينية في قطاع غ���زة بمعلومات اس���تخبارية 

شديدة الحساسية خالل معركة سيف القدس.
وق���ال نائ���ب األمين العام لح���زب الله، الش���يخ نعيم 
قاس���م، »إن المقاومة في لبنان زودت فصائل المقاومة 
الفلسطينية بتقارير استخباراتية حاسمة خالل معركة 
)سيف القدس(«، مضيفا أن هذا التنسيق المعلوماتي 

غَير مسار المواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي.
وأشار الشيخ قاسم في حديثه لقناة الميادين، إلى أن 
تقارير االس���تخبارات التي قدمها ح���زب الله للمقاومة 

الفلسطينية كشفت عن اإلعالم اإلسرائيلي »المخادع« 
عن شن هجوم بري على قطاع غزة.

يش���ار إلى أن هذه هي المرة األول���ى التي يعلن فيها 
حزب الله رس���ميا ع���ن هذا التنس���يق م���ع المقاومة 
الفلس���طينية خالل العدوان »اإلسرائيلي« األخير على 

غزة.
يذك���ر أن رئي���س تحرير صحيف���ة األخب���ار اللبنانية، 
إبراهي���م األمين، ق���ال خ���الل مقابلة مع قن���اة المنار 
التلفزيوني���ة في 28 مايو/أيار، إن ح���زب الله والحرس 
الثوري اإليراني وحماس أنشأوا غرفة عمليات عسكرية 

في بيروت خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة.

وأضاف األمين أن ضباطًا من حزب الله والحرس الثوري 
اإليراني و »حماس« نس���قوا المواجهة العس���كرية في 
غزة، مضيفا أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
اإليراني، اللواء إسماعيل قاني، زار لبنان مرتين لحضور 

اجتماعات القاعة.
وأش���ار األمي���ن إل���ى أن المقاوم���ة اإلس���المية زودت 
الفصائل الفلس���طينية أيض���ا بالبيان���ات الالزمة عن 
تح���ركات جيش االحتالل اإلس���رائيلي، والتي أحبطت 
نص���ب كمين للمقاتلي���ن الفلس���طينيين بالقرب من 
حدود غزة، مضيفا أنه تم استخدام طائرات بدون طيار 

لتحقيق هذا الهدف.

رام الله/ االستقالل:
أك���دت الجامعة العربية األميركية الخميس، أنه تبع���ًا لنتائج الفحوصات التي أكدت 
وجود حاالت إصابة بالس���الالت الجديدة من فيروس كورونا في فلسطين، وفي الوقت 
الذي تعمل فيه فلس���طين كباقي دول العال���م على تتبع الطفرات الجديدة للفيروس، 
قامت وزارة الصحة الفلس���طينية بإرس���ال 27 عينة مش���تبه بوجود طفرات فيها إلى 
مختب���رات الجامع���ة العربي���ة األمريكية في رام الل���ه، حيث أجرى فري���ق المختبرات 
الفحوصات الالزمة للكش���ف عن الطفرات، وقد أثبت���ت الفحوصات وجود 24 عينة من 
س���اللة دلتا “الهندية” B. وتشير الجامعة أن المعلومات المرتبطة بالعوامل الجينية 
للفيروس تعد مؤش���رًا رئيسيًا لعملية إنتش���ار الفيروس في فلسطين، وتؤكد أهمية 

البحوث في مراقبة التطورات والطفرات الجينية للفيروس.
وتس���تمر الجامعة بتتبع عين���ات المراجعين لديها، وتتبع أش���خاص أصيبوا أو تلقوا 

اللقاح في سلسلة دراسات بحثية تقوم فيها مختبرات الجامعة.

تأكيد اكتشاف إصابات بالسالالت 
الجديدة من »كورونا« بفلسطين

سلفيت/ االستقالل:
نص���ب مس���توطنون الخميس، كرفان���ات “بيوتًا متنقلة” عل���ى أراضي بلدة 

بروقين غرب سلفيت في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في بيان صحافي، بأن مستوطنين 
وبحماية قوات االحتالل وضعوا كرفانات )بيوتًا متنقلة( في أراضي المواطنين 

في بلدة بروقين غرب سلفيت.

مستوطنون ينصبون بيوتًا 
متنقلة على أراضي بروقين

السفارة األمريكية تدين عملية هدم منزل األسير شلبي

قاسم: حزب الله قدم للمقاومة الفلسطينية 
معلومات استخبارية »حاسمة« خالل »سيف القدس«

�لحتالل يدمر ..
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كانبرا/ االستقالل: 
تعّرضت طفلة أس���ترالية لحروق مروعة في رأسها ورقبتها عندما تدحرجت من 

على السرير أثناء نومها وسقطت على مجفف شعر.
وفي التفاصيل، كان الزوجان د انيي���ل وليفي روبينز يلعبان ألعاب الطاولة مع 
عائلتهما في موانا جنوب أستراليا، بينما كانت ابنتهما سيينا البالغة من العمر 
س���بعة أشهر نائمة في س���ريرهما المزدوج ومحاطة بالوس���ائد وكان الوالدان 

يطمئنان عليها كل 10 دقائق تقريبًا.
وفجأًة سمعت ويلفي صوت مجفف الشعر فأسرعت لتجد ابنتها على ظهرها، 
غير قادرة على الحركة، وكان المجفف يعمل وينفخ الهواء الساخن مباشرًة على 
رقبتها.  فنادت زوجها دانييل الذي اتصل بس���يارة اإلسعاف ووضعت ابنتها 

في المياه الباردة.
وأعلن األطباء أّن س���يينا تعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في رأسها 
وأس���فل رقبتها، ويخشى األطباء من أن ش���عرها لن ينمو مرة أخرى في بعض 
المناطق من رأس���ها. كما وأصابها العمى لم���دة ثالثة أيام بعد الحادثة، عندما 

توّرم وجهها ورأسها بسبب اإلصابات.
وبذلك، يتطلب من سيينا إجراء عملية جراحية كل يومين لمدة ستة أسابيع على 

األقل، وقد خضعت أخيرًا ألّول عملية جراحية لها.

بسبب مجفف شعر.. طفلة 
تصاب بالعمى ألّيام

) APA images (    فل�صطينيان يحوالن طائرة "بوينغ 707" اإىل مقهى و�صالة اأفراح يف مدينة نابل�س

واشنطن/ االستقالل: 
أخفى مس����ن أمريكي خبر ف����وزه بمبلغ مالي ضخم 
يقدر ب� 55 مليون دوالر قبل 10 سنوات، عن عائلته 

وأصدقائه والمقربين.
وحس����ب ما ورد في صحيفة "مي����رور" البريطانية، 
قال الرجل البالغ من العم����ر 67 عاما، والذي رفض 
الكش����ف عن اس����مه، إنه فضل عدم إخبار عائلته 
بجائزته المالية طوال هذه السنوات ألن أخته في 

وضع مالي جيد وليس لديها أوالد.
وأض����اف الفائ����ز المحظ����وظ م����ن كاليفورنيا في 
الواليات المتحدة، أنه كان سينهار نفسيا إذا أخبر 
أي شخص من عائلته أو أصدقائه المقربين بفوزه 

بهذا المبلغ المال����ي الضخم، كما أنه ال يحب أخته 
أو زوجها.

وأوض����ح صاحب ال� 67 عاما أن����ه لم يتبرع بأي مبلغ 
من هذه األموال لجمعي����ة خيرية، كاتبا في إحدى 
المجموعات الش����هيرة على موقع "فيسبوك": "منذ 
حوالي 10 س����نوات ربحت أكثر من 55 مليون دوالر 
في يانصيب كاليفورنيا، ولم أخبر والدي أو أختي أو 

أي شخص بهذا األمر".
وأشار األمريكي إلى أنه ظل بعيدا عن األنظار بهذه 
األموال حتى ال يقترض منه أي ش����خص من أقاربه 
أو أصدقائه أمواال فيفلس حس����ب اعتقاده، لكنه 
اشترى سيارة جديدة ومنزال وأخبرهم أن هذا كان 

بقرض مالي يسدده بانتظام.
ورد عليه أحد األشخاص المتواجدين في المجموعة 
قائ����ال: "ال يمك����ن للمال أن يش����تري ل����ك عالقات 
حقيقي����ة مع األصدق����اء والجي����ران، وال يمكنه أن 
يمنحك المزيد من الوقت على هذا الكوكب، ورغم 
ه����ذا ال أرى أن����ك ارتكبت خطأ ف����ي عيش حياتك 
بالطريقة التي تريدها، ومقاومة الرغبة في مشاركة 

األخبار مع أي شخص، وال سيما عائلتك".
واختتم الش����خص في تعليقه على منشور الرجل 
الفائز: "يجب أن تفكر في ترك األموال للجمعيات 
الخيري����ة بمجرد وفاتك للتأكد م����ن عدم إهدارها 

واستخدامها بشكل جيد".

يخفي عن عائلته فوزه بـ55 مليون دوالر لمدة 10 سنوات

لندن/ االستقالل: 
تولى قط رس���ميًا وظيفة صائد فئ���ران محترف في محطة قط���ار في إنجلترا 
.بعدما أثبت قدراته في القضاء على القوارض بدوريات صيد منتظمة على مدار 

السنوات الثالث الماضية.
وقال مدير المحطة، سيمون كارتر، إن القط موجي سيتمتع بمزايا الوظيفة .مثل 
الس���رير الخاص والمرطبات اليومية باإلضافة إل���ى الكثير من الهدايا واأللعاب 

التي يتلقاها من أفراد الجمهور.
ولفت كارتر إن القط أصبح لديه حسابه الخاص على موقع “تويتر” حيث يتابعه 

المعجبون من جميع أنحاء العالم.

قط يتسلم رسميًا وظيفة صائد 
فئران في محطة قطار لندن 

موسكو/االستقالل:
أعل���ن باحث���ون روس عن نج���اح استنس���اخ بقرة تم 
تعديل جيناتها الوراثية على أمل إنتاج حليب مضاد 

للحساسية، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
تبلغ البقرة المستنس���خة من العمر حالًيا 14 ش���هًرا 
ويصل وزنها إلى حوالي نصف طن ويبدو أنها تتمتع 

بدورة إنجابية طبيعية.
قال���ت غالين���ا س���ينجينا، الباحثة في مركز إرنس���ت 
الفيدرالي للعلوم لتربية الحيوانات: "منذ ش���هر مايو، 
تعم���ل البقرة في المراعي يوميا وس���ط أبقار المعهد 
األخرى"، مش���يرة إل���ى أن "األمر تطل���ب بعض الوقت 

للتكيف، لكنه سرعان ما حدث".
يع���د نجاح التجرب���ة مزدوًجا، وفًق���ا لتقرير صادر عن 
معهد سكولتك للعلوم والتكنولوجيا في موسكو، ألن 

الباحثين نجحوا في استنساخ بقرة استطاعت التكيف 
مع باقي القطيع باإلضافة إلى تغيير جيناتها بهدف 
عدم إنتاجها للبروتين، الذي يسبب حساسية الالكتوز 
لدى البشر. اس���تخدمت سينجينا وزمالؤها في معهد 
س���كولتيك وجامعة موسكو الحكومية تقنية كرسبر/

كاس9 من أجل "التخلص" من الجينات المسؤولة عن 
بيتا الكتوغلوبولين، وهو البروتين الذي يس���بب "سوء 
امتصاص الالكت���وز"، والذي ُيطلق علي���ه "حالة عدم 

تحمل الالكتوز".
وتمكن الباحثون من استنساخ البقرة باستخدام نقل 
نواة الخلية الجسدية SCNT، مع نقل نواة خلية عادية 
لمتب���رع إلى بويضة مع إزالة نواتها. ثم تم زرع الجنين 

الناتج في رحم بقرة حتى مرحلة الوالدة.
قال بيتر سيرجيف ، األس���تاذ في معهد سكولتيك 

والباح���ث المش���ارك ف���ي الدراس���ة، الت���ي ُنش���رت 
 Doklady Biochemistry and نتائجها في دوري���ة
Biophysics، إنه في حي���ن أن الفئران المعدلة وراثًيا 
ه���ي ظاهرة ش���ائعة إلى حد ما، ف���إن تعديل جينات 
األن���واع األخ���رى أصعب بش���كل كبير، نظ���ًرا الرتفاع 

التكاليف والصعوبات في التكاثر والتربية.
وأضاف سيرجيف قائاًل: "وبالتالي، فإن المنهجية التي 
تؤدي إلى تربية الماشية بالحليب المضاد للحساسية 

تعد مشروًعا رائًعا".
يعاني ما يقرب من 70% من س���كان العالم من شكل 
من أش���كال س���وء امتصاص الالكت���وز، وفًقا للمعهد 
الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، مما 
يجعل من الصعب عليهم هض���م الحليب ومنتجات 

األلبان األخرى المشتقة من الماشية.

علماء يستنسخون بقرة تدر حليبًا مضادًا للحساسية

واشنطن/ االستقالل: 
أخبرت ش���ابة بالغة من العمر 29 عامًا أسرتها أنها ستسافر مع أصدقائها في 

رحلة ترفيهية بالقرب من بحيرة في والية فلوريدا.
شردت الشابة حينما كانت مع أصدقائها في رحلتها، ولكن فجأة اختفت الشابة 
ولم يعثر عليها أصدقاؤها وأبلغوا الشرطة عن اختفائها المفاجئ ولكن علموا 
فيما بعد أن تمساحًا ضخمًا يسكن البحيرة التي كانت في طريق الشابة، ويبدو 

أنه التهمها بالكامل ولم ير منها أي أشالء حينها.
وعثرت قوات الش���رطة األمريكي���ة في فلوريدا على جث���ة غير واضحة 
المعال���م في مكان بالقرب م���ن ذلك المكان الذي فقدت فيه الش���ابة، 
وحينما رآها أحد أفراد أس���رتها تع���رف عليها وذلك عن طريق خصالت 

شعرها الصفراء المميزة بها.

تمساح يلتهم أميركية 
بشكل كامل أثناء سباحتها

دكا/ االستقالل: 
أث���ار ظه���ور بقرة قزم���ة بطول 51 س���نتيمترا 
ضجة كبيرة ف���ي جميع أنحاء بنجالديش، حيث 
اس���تقطبت اآلالف من الس���ياح بعدما سلطت 
الصحف والقن���وات التلفزيونية المحلية الضوء 

على األبقار الصغيرة. 
وحس���ب ما ورد في صحيفة »هندوستان تايمز« 
خ���رق آالف األش���خاص ف���ي  قواني���ن اإلغالق 
على مس���توى البالد من أجل رؤية البقرة القزمة 

المعروفة باسم »راني«.
ويتدفق اآلالف من السكان والسياح لرؤية البقرة 
التي يدعي أصحابها أنها األصغر في العالم في 
عربات إلى مزرعة عل���ى بعد 30 كيلومترا جنوب 

غرب دكا.
وقال صاح���ب البقرة إن »راني« ت���زن حوالي 26 
كيلوجرامًا، ويدع���ي مالكوها أنها أقصر بحوالي 
10 س���م من أصغر بقرة مس���جلة في موسوعة 
»جيني���س« العالمية لألرقام القياس���ية، وذلك 

األمر الذي س���تقرره الموس���وعة خالل األشهر 
الثالثة المقبلة.

وأش���ار إلى أن معظم الزائري���ن يريدون التقاط 
صور سيلفي مع راني فقد حضر أكثر من 15 ألف 
ش���خص لرؤية راني في األيام الثالثة الماضية 

فقط.
وأشارت رينا بيغوم، 30 سنة، والتي وصلت إلى 
المزرعة من بلدة مجاورة لرؤية البقرة: »لم أر شيئا 

كهذا في حياتي أبدا«.

بقرة قزمة في بنجالديش تتحول لقبلة سياحية

االستقالل/ وكاالت: 
تداول رواد موقع التواصل االجتماعي فيسبوك صورة لكلب بأسنان بشرية . أصبح 
الكلب “روه روه” نجما  على االنترنت، وخاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي. حيث 
س���رق “روه روه” طقم أسنان صاحبه، وقام بتركيبه في فمه، ما غير شكله تماما ، و 
أثار موجة من الضحك بين األس���رة التي يعيش معها. وقاموا بتصويره ونشره عبر 

مواقع التواصل االجتماعي ،وتداوله الكثير من الرواد ما أحدث موجة من الجدل .

كلب بطقم أسنان 
بشري يثير الجدل 


