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القدس المحتلة/ االستقالل:
أحرق ش���بان فلس���طينيون  مس���اء الجمعة، 
كاميرات مراقبة تابعة لالحتالل »اإلسرائيلي« 
ف���ي بلدة س���لوان بمدينة الق���دس المحتلة، 
خ���الل مواجه���ات اندلع���ت بالبل���دة. ووفقًا 
لمصادر محلية، فإن المواجهات اندلعت بعد 
اقتحام جنود االحتالل لبلدة س���لوان، وإطالق 

قناب���ل الصوت والغاز المس���يل للدموع تجاه 
المواطنين. إلى ذل���ك، اعتدت قوات االحتالل 
مس���اء أمس، على مسيرة أس���بوعية في حي 
الش���يخ جراح بمدينة الق���دس، وجرى القمع 

وسط استفزازات المستوطنين.
وتقام المسيرة أس���بوعًيا في كل يوم جمعة، 

ضد سياسة االستيالء على المنازل هناك.

شبان يحرقون كاميرات مراقبة »إسرائيلية« في 
سلوان واالحتالل يقمع تظاهرة في الشيخ جراح

مصدر بحماس لـ »االستقالل«: األيام المقبلة »حاسمة« 
وقد نستأنف »مسيرات العودة« للضغط على االحتالل

غزة/ قاسم األغا: 
قال مصدر سياس���ي رفيع في حركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس(، إن حركت���ه وفصائل المقاومة، م���ا زالت تمنح 
الفرصة لتحركات واّتصاالت الوسطاء؛ لجهة الضغط على 

االحتالل اإٍلس���رائيلي، ودفعه استحقاقات تثبيت وقف 
إط���الق النار في قطاع غزة.  المصدر الذي فّضل عدم ذكر 

اسمه لحساس���ية موقعه، أضاف لصحيفة 
»االس���تقالل« أم���س الجمع���ة، أن »حماس 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أطلق نشطاء مقدسيون، دعوات لشد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك في 

يوم عرفة، الذي يوافق األحد 19 من تموز/يوليو وصد اقتحامات 
المس���توطنين. كما أطلق ناش���طون وحركات فلس���طينية في 

دعوات لشد الرحال إلى 
»األقصى« في يوم عرفة

تظاهرة حاشدة وسط الخليل 
تنديدًا باغتيال نــزار بنات

غزة/ االستقالل:
أظهر استطالع حديث للرأي أجراه مركز فلسطين لدراسات الرأي العام، أن غالبية 

الجمهور الفلسطيني، يؤيدون المقاومة الفلسطينية على أكثر 
م���ن صعيد.  ووفق االس���تطالع الذي أجراه المركز نهاية ش���هر 

استطالع: الرئيس عباس »عبء« 
على القضية الفلسطينية

الخليل/ االستقالل:
تظاهر مئات المواطنين عقب صالة الجمعة، من أمام مس���جد الحس���ين وسط 

الخلي���ل بالضفة الغربي���ة المحتل���ة، تنديدًا باغتيال الناش���ط 
والمعارض السياس���ي نزار بنات على يد األجه���زة األمنية. وردد 

الضفة الغربية/ االستقالل:
أصيب عشرات المواطنين، الجمعة، بعد قمع 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مسيرات منددة 
باالستيطان في مناطق بالضفة الغربية. فقد 

أصي���ب 411 مواطنًا، أم���س، خالل مواجهات 
مع ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي، على جبل 
صبيح ف���ي بلدة بيتا، وبلدة قص���رة المجاورة 
جنوب نابلس. وأفاد مدير اإلسعاف والطوارئ 

بالهالل األحمر الفلسطيني في نابلس أحمد 
جبريل، بأن 23 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي، 

أحده���م ف���ي ص���دره ووصفت 
حالته بالمتوسطة، و260 آخرين 

اأكرث من 400 اإ�ضابة يف قمع االحتالل م�ضريات مناه�ضة لال�ضتيطان بال�ضفة 

جنين/ االستقالل:
أفادت مصادر محلية، مساء الجمعة، أن مركبة مسرعة أطلقت النار صوب قوات 
االحتالل "اإلس���رائيلي" قرب قرية عنزا جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، 

مقرر أممي: المستوطنات »اإلسرائيلية« بمثابة جريمة حرب

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت صحيفة »معاري���ف« العبرية، الجمع���ة، إن قيادة الجيش اإلس���رائيلي 

تس���تعد لمس���توى أقوى بكثي���ر م���ن الع���دوان األخير على 
قط���اع غزة . وأضاف���ت الصحيفة، إن »هذا األس���بوع تم تقديم 

»معاريف«: قيادة الجيش تستعد لمستوى 
»أقوى بكثير« من العدوان األخير على غزة

مقاومون يطلقون النار باتجاه 
جنود االحتالل في جنين

وزيرة داخلية االحتالل: الحكومة لن 
تجمد االستيطان في الضفة والقدس

االستقالل/ وكاالت:
قال محق���ق في مجال حقوق اإلنس���ان باألم���م المتحدة، 
الجمعة، إن المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 

»تصل إلى مستوى جريمة حرب«، مطالبًا الدول بأن توضح 
ل�«إس���رائيل« أن »احتاللها غير مش���روع وال 
يمكن أن يس���تمر بال ثم���ن«. وكان مايكل 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أك���دت وزيرة الداخلية اإلس���رائيلية، آييلت ش���اكيد، مس���اء الجمعة، إن 
»الحكومة الجديدة لن تجّمد االس���تيطان ف���ي الضفة الغربية أو القدس«. 

فلسطينيو 48 يقيمون مسيرة األعالم الفلسطينية األولى

قوات االحتالل تحرق مقتنيات مسجد 
وتصيب شابًا بالرصاص جنوب جنين
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االستقالل/ وكاالت:
ق����ال محق����ق ف����ي مج����ال حقوق 
اإلنس����ان باألمم المتحدة، الجمعة، 
إن المس����توطنات اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية "تصل إلى مستوى 
بأن  ال����دول  جريمة ح����رب"، مطالبًا 
توض����ح ل�"إس����رائيل" أن "احتاللها 
غير مشروع وال يمكن أن يستمر بال 

ثمن".
وكان ماي����كل لين����ك، مق����رر األمم 
المتح����دة المعن����ّي بحال����ة حقوق 
اإلنس����ان في األراضي الفلسطينية 
المحتل����ة، يلقي كلمة أمام جلس����ة 
لمجل����س حق����وق اإلنس����ان التابع 
للمنظمة الدولية في جنيف، وفق ما 

أوردت "رويترز".
وقال لين����ك: "ما خلص����ت إليه، أن 
المستوطنات اإلسرائيلية تصل إلى 

مستوى جريمة حرب".
وأضاف: "أقول لكم إن هذه النتيجة 
تلزم المجتم����ع الدولي... بأن يوضح 
إلسرائيل أن احتاللها غير المشروع، 
وتحديه����ا القانون الدول����ي والرأي 
الدولي ال يمكن أن يستمرا بال ثمن".

وفي وقت س����ابق الجمع����ة، أعرب 

األمي����ن الع����ام لألم����م المتح����دة 
أنطونيو غوتيريس عن قلقه البالغ 
التي نفذتها  اله����دم  إزاء عمليات 
اإلس����رائيلي  االحت����الل  س����لطات 
للممتلكات الفلسطينية في األغوار 

الشمالية.
وق����ال غوتيري����س، في بي����ان تاله 
المتحدة  األم����م  باس����م  المتحدث 

س����تيفان دوجاريك، إن "مثل هذه 
األعم����ال تتع����ارض م����ع القان����ون 
الدول����ي، ويمك����ن أن تقّوض فرص 
إقام����ة دولة فلس����طينية متواصلة 

جغرافيًا وقابلة للحياة".
وجّدد غوتيريس دعوته لس����لطات 
االحتالل إل����ى وقف عمليات الهدم 
الممتل����كات  عل����ى  واالس����تيالء 

الفلس����طينية في الضف����ة الغربية 
المحتلة.

"إس����رائيلية"  وتش����ير تقدي����رات 
وفلس����طينية، إلى وجود نحو 650 
ألف مس����توطن يهودي في الضفة 
بما فيها القدس المحتلة، يسكنون 
ف����ي 164 مس����توطنة، و116 بؤرة 

استيطانية.

جنين/ االستقالل:
أفادت مصادر محلية، مساء الجمعة، أن مركبة مسرعة أطلقت النار صوب قوات 
االحتالل "اإلس���رائيلي" قرب قرية عنزا جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، 

ظهر الجمعة.
واندلعت مواجه���ات في عدة مناطق ومحاور بمحافظة جنين تزامنًا مع عملية 

إطالق النار التي قام بها مقاومون فلسطينيون تجاه قوات االحتالل.
وتركزت المواجه���ات قرب مفرق بلدة عجة، وعلى الطريق الواصل بين قريتي 
عنزا والزاوية قضاء جنين، وخالل المواجهات أصيب شاب برصاص االحتالل.

وخالل األشهر األخيرة نفذ مقاومون فلس���طينيون عمليات إطالق نار مباغتة 
تج���اه جنود االحت���الل أو مركبات تابعة له في عدة مناط���ق بالضفة المحتلة، 

ووثق بعضها بالفيديو وخالل ساعات النهار.

غزة/ االستقالل:
أظهر اس���تطالع حديث للرأي أجراه مركز فلسطين 
ال���رأي الع���ام، أن غالبي���ة الجمه���ور  لدراس���ات 
الفلس���طيني، يؤيدون المقاومة الفلسطينية على 

أكثر من صعيد. 
ووفق االس���تطالع الذي أجراه المركز نهاية ش���هر 
يونيو الماضي، فإن نسبة من يؤيدون المقاومة في 
ملفات المواجهة المسلحة مع االحتالل وإدارة ملف 

الحصار وحرية الرأي وغيرها تجاوزت ال%70. 
وأج���رى مركز فلس���طين لدراس���ات ال���رأي العام 
االستطالع في 64 موقعًا سكنيًا في قطاع غزة، وقام 
بإجراء المقابالت مع عينة عش���وائية من األشخاص 

المس���تطلعة آراؤه���م، حيث بلغ عدده���م )526( 
شخصًا بالغًا. 

ويؤيد أكثر من 65% ممن استطلعت آراؤهم دخول 
المقاومة جولة جديدة إذا لم يتم رفع الحصار، مقابل 

28% يرفضون دخول جولة جديدة. 
وي���رى المركز أن ه���ذا دليل واضح عل���ى أن إرادة 
القتال والروح المعنوية لدى األوس���اط الش���عبية 
ما زالت عالي���ة رغم حجم التضحيات التي قدمتها 
في الحرب األخيرة. وح���ول إدارة ملف فك الحصار، 
أظهر االس���تطالع ثقة أكثر من 81% بإدارة قيادة 

المقاومة لملف رفع الحصار. 
وحصلت المقاومة الفلس���طينية على تأييد كاسح 

م���ن قب���ل الجماهير الفلس���طينية، ح���ول قرارها 
الدخ���ول في جول���ة القتال األخيرة ض���د االحتالل 
دفاع���ا عن القدس.  حيث أظهر االس���تطالع تأييد 
أكثر م���ن 84% لقرار المقاوم���ة الدخول في جولة 
"سيف القدس"، ما يعكس ثقة األوساط الشعبية 
بقرارات قيادة المقاومة والرض���ا عن أداء المقاومة 

الفلسطينية خالل المعركة األخيرة.
 وعن حرية التعبير، فما زال الجمهور الفلسطيني، 
يرى أن هامش الحريات في قطاع غزة يفوق الضفة 

المحتلة بكثير. 
م���ن  م���ن %57  أكث���ر  أن  االس���تطالع  وأظه���ر 
الفلس���طينيين يرون أن قطاع غزة يعيش حالة من 

الحريات أكبر بكثير مما تعيشه الضفة المحتلة في 
حين لم تتجاوز النسبة 16% لمن يرون العكس. 

وه���ذه النتيج���ة تعك���س الرفض الفلس���طيني 
لممارسات أجهزة السلطة في الضفة والتي تعمل 
بش���كل مس���تمر على تقليص مس���احة الحريات، 
وليست حادثة مقتل الناشط نزار بنات على يد أمن 

السلطة ببعيدة. 

عبا�س عبء
وقد طال الرفض الفلسطيني وجود رئيس السلطة 
محمود عباس، حيث بين االس���تطالع أن الجمهور 
الفلس���طيني يرى "أبو م���ازن" عبئًا عل���ى القضية 
الفلس���طينية.  حيث اعتبر 70% ممن استطلعت 

آراؤه���م بأن "عباس" عبء عل���ى القضية، في حين 
ي���رى أق���ل م���ن 22% العك���س. وحقق���ت حركة 
المقاومة اإلس���المية )حماس( النس���بة األكبر لدى 
الجمهور الفلسطيني حال خوضها غمار االنتخابات 
التش���ريعية. وبحس���ب االس���تطالع، فإن أكثر من 
34% س���ينتخبون حماس، فيما ش���هدت شعبية 
حرك���ة فتح "أبو مازن" تراجع���ا ملحوظًا. حيث أن ما 
نسبته 16% سينتخبون )حركة فتح تيار أبو مازن(، 
وقرابة 12% س���ينتخبون )تيار محمد دحالن(. كما 
شهد االستطالع زيادة ملحوظة في نسبة انتخاب 
المس���تقلين، حيث أظهر االستطالع ثقة ما يقارب 

ال25% بهم.

مقرر أممي: المستوطنات »اإلسرائيلية« بمثابة جريمة حرب

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت صحيفة »معاريف« العبرية، الجمعة، إن قيادة الجيش اإلس���رائيلي تس���تعد 

لمستوى أقوى بكثير من العدوان األخير على قطاع غزة .
وأضاف���ت الصحيفة، إن »هذا األس���بوع تم تقديم تحقيق م���ن مئات الصفحات حول 
العملية السابقة والدروس المس���تفادة منها إلى قائد القيادة الجنوبية اللواء اليعازر 
توليدانو تتضمن الخطط واالستعداد للعملية العسكرية القادمة التي تلوح في األفق 

بالفعل«.
وأكملت الصحيفة أنه بعد العملية األخيرة طلب من الجيش خطط جديدة.

وبينت أنه من »المتوقع أن تعلن القيادة الجنوبية عن اس���تعدادها للمس���توى أ، وهو 
في الواقع مستوى أقوى بكثير من العملية السابقة ويتضمن خطًطا للعمليات البرية«.

وأش���ارت »معاريف« إلى أنه يتم التخطيط للعملية التالية على أنها اس���تمرار لنقطة 
نهاية العملية األخيرة.

 وتابعت في تحليلها أنه »ما يقرب من شهرين مّرا منذ انتهاء عملية »حارس األسوار« 
في قطاع غزة، أي شخص يريد أن يصف الوضع في قطاع غزة ويلخص نتائج العملية 
- ربما يجد صعوبة في العثور على اإلجابات - غزة مشكلة معقدة وعلى األقل في هذه 

المرحلة يبدو أن العملية األخيرة هي مجرد فاصلة صغيرة«. وفق تعبيرها
ويعيش قطاع غزة أجواء متوترة، منذ انتهاء العدوان األخير على غزة، في مايو الماضي.

وم���ا تزال »إس���رائيل« تفرض قي���وًدا صارمة عل���ى حركة معابر غ���زة، وتزيد من حدة 
الحصار، األمر الذي ترفضه فصائل المقاومة ورّدت عليه بتهديد قادة جيش االحتالل 

»االنفجار«. ب�
وتطالب حركة »حماس«، بالعودة إلى ما كانت عليه األمور قبل 11 مايو الماضي، وإدخال 
المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وتسريع وتيرة إعمار ما دمره االحتالل في العدوان األخير.

»معاريف«: قيادة الجيش تستعد لمستوى 
»أقوى بكثير« من العدوان األخير على غزة

مقاومون يطلقون النار باتجاه 
القدس المحتلة/ االستقالل:جنود االحتالل في جنين

أكدت وزيرة الداخلية اإلس���رائيلية، آييلت ش���اكيد، 
مس���اء الجمع���ة، إن »الحكوم���ة الجديدة ل���ن تجمد 

االستيطان في الضفة الغربية أو القدس«.
وأضافت خالل حوار مع صحيفة »يس���رائيل هيوم«، 
أن »الحكوم���ة لن تغّير تصني���ف مناطق في الضفة 
الغربية من »ج« إلى »أ« أو »ب«، حتى لو كان هناك طلب 

أميركي«.
 وقلل���ت ش���اكيد م���ن معارض���ة رئي���س الحكومة 
البدي���ل ووزير الخارجية، يائير البيد، لش���رعنة البؤرة 
االس���تيطانية »أفياتار«، قائلة إن رئي���س الحكومة، 
نفتالي بينيت، ووزير األمن، بيني غانتس ، سيلتزمان 

باالتفاق مع المستوطنين.
وحول قانون منع لم ش���مل العائالت الفلس���طينّية، 

الذي س���قط، األس���بوع الماضي، نظًرا لتساوي أعضاء 
المؤيدين والمعارضين له، إثر تراجع عضو الكنيست 
عن قائمتها »يمينا«، عميحاي شيكلي، عن قراره بدعم 
القانون، قالت شاكيد إنها لو كانت تعرف أن شيكلي 
يك���ذب، لجّند أح���د النائبين عن الحركة اإلس���المية 

الجنوبية اللذين امتنعا عن التصويت للقانون.
 وقبل أسبوعين، صادقت اللجنة الفرعية لالستيطان 
ف���ي »اإلدارة المدني���ة« لالحتالل اإلس���رائيلي، على 
مشاريع اس���تيطانية في الضفة الغربية، وهي أولى 
المشاريع التي يتم المصادقة عليها رسميا في عهد 
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

ويأت���ي ذل���ك بع���د أن انعق���دت اللجن���ة الفرعية 
لالس���تيطان ألول م���رة منذ 7 أش���هر، وصادقت على 
مشاريع اس���تيطانية محدودة، تضمنت بناء مدرسة 

وكنس ومدارس لتعليم الت���وراة، وبناء مجمع تجاري، 
وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة »يتسهار«.

 وجرت المصادق���ة على بناء مدرس���ة لألطفال لذوي 
االحتياجات الخاصة في مس���توطنة »إلكانا«، وكذلك 
مجمع تجاري في مستوطنة »ميشور أدوميم«، ومعاهد 
ديني���ة توراتية وكنس ف���ي مس���توطنتي »كارني 

شومرون« و »كفار أدوميم«.
باإلضافة إلى ذلك، صادق���ت اللجنة على بناء وحدات 
سكنية في مستوطنة »يتسهار«، ومواقع استيطانية 
أخرى لم يت���م اإلعالن عن مواقعه���ا. ويدور الحديث 
بحسب وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادقة على 31 
خطة في اللجنة الفرعية التي تتخصص بالمصادقة 
عل���ى الخط���ط المفصلة للبن���اء في المس���توطنات 

واألراضي المحتلة.

وزيرة داخلية االحتالل: الحكومة لن تجمد االستيطان في الضفة والقدس

غالبية تؤيد المقاومة على أكثر من صعيد
استطــالع: الرئيــس عبــاس »عــبء« علــى القضيــة الفلسطينيــة
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ووص����ف األيام القليلة المقبلة ب� "الحاس����مة"، "فإّما أن 
تنج����ح التحركات واالتصاالت التي يجريها الوس����طاء، 
وفي مقدمتهم مص����ر، لتثبيت حالة الهدوء، أو العودة 

إلى التصعيد المتبادل بين المقاومة واالحتالل".
ونّب����ه إلى أن المقاومة أبلغت الوس����يط المصري مؤّخًرا 
بقرب نف����اد صبرها أمام عرقلة االحتالل إلعادة إعمار ما 
دّم����ره في عدوان مايو)أّيار( على قطاع غزة، وتش����ديده 
من قي����ود حص����ار الش����امل المفروض على الش����عب 

الفلسطيني بالقطاع. 
وتابع "نحّمل االحتالل تبعات ما س����تؤول إليه األوضاع 
الميداني����ة، حال بقاء المعطيات على حالها، ومحاوالته 
فرض معادالت جديدة، للضغط على ش����عبنا عبر ربط 
ملف إعادة اإلعمار وتلبية متطلباته اإلنس����انية، بملف 

إعادة جنوده األسرى لدى المقاومة". 
وشّدد على أن عدم إحداث أّي تقّدم عملّي ملموس في 
هذا األمر؛ "سيدفع حماس وفصائل المقاومة للرّد بكل 
ما تملك من قّوة وخيارات؛ فأيدي مقاومينا على الّزناد، 

ومتأهّبون للسيناريوهات كاّفة"، على حّد تعبيره.
وف����ي هذا اإلطار، َكش����ف مصدر "حم����اس" الرفيع عن 
بعض تلك الخيارات المطروحة على طاولة حركته للرّد 
على االحتالل، مش����يًرا إلى أن "إعادة مس����يرات العودة 
الس����لمّية عل����ى طول المناطق الش����رقية لقط����اع غزة، 
وتفعيل كل أداوتها، بما فيما الخش����نة، أمر وارد وبكل 

قّوة"، كما قال. 
وباإلش����ارة إلى مس����تجدات صرف المنح����ة القطرية، 
المخّصص����ة للعائالت المتعّففة في قطاع غزة، قال إن 
ا  "ه����ذا الملف ما زال على حاله ولم ُيحس����م بعد"، نافّيً
ما أوردته وس����ائل إعالمية مؤخًرا بش����أن التوصل إلى 

توافقات بين الوسطاء واالحتالل بشأنه. 

وهنا، كش����ف المصدر ذاته عن رفض حركته مقترحًا 
من الوس����طاء بصرف المنح����ة القطرية، عب����ر االتحاد 
األوروبي، على شكل "طرود ومس����اعدات عينّية"، الفًتا 
إلى أن حركت����ه "لن تمانع أّية مقترحات تضمن وصول 

المنحة لمستحقيها بالشكل الذي كانت عليه". 
وأشار مصدر "حماس" إلى أنها تلّقت مقترًحا بتحويل 
أم����وال المنحة القطرية إلى االتح����اد األوروبّي، على أن 
يتّولى صرفها على ش����كل "كابونات"، مشّدًدا على أن 
"هذا المقترح بالنس����بة لنا مرف����وض جملة وتفصياًل"، 

على حّد تعبيره.  
وفي وقت س����ابق، ذكرت وسائل إعالم محلّية أن األمم 
المتح����دة وافقت عل����ى مقترح بتوّليه����ا عملية صرف 

المنحة القطرية عبر بنوك س����لطة النقد الفلسطينية؛ 
األم����ر الذي نفاه مصدر "حماس"، قائاًل: "ما يتّم تداوله 
عاٍر عن الصّحة تماًما، وال جديد ُيذكر منذ زيارة منس����ق 
األم����م المتحدة الخاص لعملية الس����الم في الش����رق 
األوس����ط تور وينس����الند إلى القط����اع، ولقائه برئيس 

حركة حماس َيحيى السنوار الشهر الماضي".
وكان "الس����نوار" وصف لقاءه مع "وينس����الند" يوم 21 
يونيو )حزيران( الماضي، ب�"السلبّي"، متابًعا "اللقاء غير 
إيجابي بالمطل����ق، وال يحمل أّي بوادر تش����ير إلى حّل 

األزمة اإلنسانية في قطاع غزة".
يأتي ذلك، في وقت يحذر فيه مس����ؤولون من الكيان 
ووس����ائل إعالم عبرّية، من قرب ع����ودة التصعيد بين 

المقاومة في قط����اع غزة واالحتالل اإلس����رائيلي، على 
وقع "مؤشرات فشل" المفاوضات غير المباشرة بينهما 

برعاية مصرية.  
وأم����س الجمع����ة، نقلت ما تس����مى صحيف����ة "تايمز 
أوف إس����رائيل" عن مصدر وصفت����ه بالمطلع عن هذه 
المفاوضات، قوله "إن إس����رائيل وحماس في طريقهما 
نح����و جولة أخ����رى من القت����ال، بعد أس����ابيع فقط من 

التصعيد األخير في قطاع غزة".
وعزا المس����ؤول ذلك، وف����ق الصحيفة، إل����ى "الموقف 
اإلس����رائيلي المتش����دد منذ حرب 11 مايو )أّيار( تجاه 
معبر كرم أبو سالم للبضائع، إذ ُسمح بدخول ضروريات 
إنس����انية محدودة فقط، مثل الغ����ذاء والدواء والوقود، 
مقابل منع جميع الصادرات تقريًبا، إضافة إلى سياسية 
بيني غانتس )وزير حرب االحتالل( التي تشترط إعادة 
إعمار القط����اع بع����ودة مدنيّين إس����رائيليّين، ورفات 
جنديي����ن إس����رائيليين تحتجزهم����ا حم����اس". وفق 

الصحيفة ذاتها.
ومن����ذ انتهاء العدوان ي����وم 21 مايو )أّي����ار( الماضي، 
تشهد القضية الفلسطينية، وساطات من قبل اإلدارة 
األمريكية ودول إقليمية فاعل����ة؛ لتثبيت وقف إطالق 
النار بين فصائل المقاوم����ة واالحتالل، وإعادة إعمار ما 

دّمره األخير بالقطاع.
وبل����غ إجمال����ي الوحدات الس����كنية المتض����ررة بفعل 
العدوان 16800، منها 2000 وحدة غير صالحة للسكن، 
ا، فيم����ا بلغت قيمة األضرار  و1000 وح����دة هدمت كلّيً
350 ملي����ون دوالر، وفق أحدث أرقام لوزارة األش����غال 
العامة واإلس����كان، في حين اسُتش����هد 257 شهيًدا، 
ا، إضافة إلى  بينهم 69 طفاًل، و40 س����يدة، و17 مس����ّنً

1980 مصاًبا، بينها "حرجة وخطيرة".

أمام تعّنته بدفع استحقاقات وقف إطالق النار بغزة

مصدر بحماس لـ »االستقالل«: األيام المقبلة »حاسمة« وقد نستأنف »مسيرات العودة« للضغط على االحتالل
غزة/ قا�سم الأغا: 

قال م�سدر �سيا�سي رفيع يف حركة املقاومة الإ�سالمية 
)حما�س(، اإن حركته وف�سائل املقاومة، ما زالت متنح 
الفر�سة لتحركات واّت�سالت الو�سطاء؛ جلهة ال�سغط 

على الحتالل الإٍ�سرائيلي، ودفعه ا�ستحقاقات تثبيت 
ل  وق��ف اإطالق النار يف قطاع غ��زة.  امل�سدر الذي ف�سّ
ع��دم ذكر ا�سم��ه حل�سا�سية موقعه، اأ�س��اف ل�سحيفة 
»ال�ستق��الل« اأم���س اجلمع��ة، اأن »حما���س والف�سائل 

ل��ه غ��ر املقب��ول من  ترق��ب �سل��وك الحت��الل وتن�سّ
مطال��ب �سعبن��ا العادلة، وتنفي��ذ ا�ستحقاق��ات وقف 
اإطالق النار؛ اإّل اأّننا نعطي الفر�سة للو�سطاء لإحداث 

تقّدم يف هذا ال�سدد«. 

جنين/ االستقالل:
أحرقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مس���اء الجمعة، مقتنيات مسجد "ترسلة"  
قرب بلدة جبع جنوب جنين، كما وأصيب ش���اب بالرصاص خالل مواجهات مع 

جنود االحتالل.
وذكرت مصادر محلية وصحافية أن قوات االحتالل اقتحمت موقع مس���توطنة 
“ترس���لة” المخ���الة وداهم���ت المس���جد بداخله وش���رعت بإحراق الس���جاد 
والمقتنيات، بعد أن أجبرت المصلي���ن على الخروج منه بالقوة، ومنعتهم من 

ترميمه وتأهيله تمهيًدا إلقامة صالة الجمعة فيه.
وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت مع جيش االحتالل عقب انسحابه إلى 
ش���ارع جنين-نابلس بالقرب من قرية عنزا، وأصيب خاللها شاب برصاصة في 

الساق، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العالج.
وكان���ت قوات االحتالل قد منع���ت إقامة صالة الجمعة في المس���جد، وقالت 
مصادر محلية إن نش���طاء ومواطنين دأبوا أيام الجمع���ة األخيرة على الصالة 
فيه لحمايته، م���ع وجود مخطط إلعادة ترميم���ه، إال أن قوات االحتالل منعت 

المواطنين من الوصول إليه أمس.
ويقع المس����جد المقام قبل عام 1967 داخل تلة ترس����لة التي تحولت 
لمستوطنة ثم أخليت عام 2005 ولكن المستوطنين ما زالوا يقتحمونها 

بشكل متقطع.

قوات االحتالل تحرق 
مقتنيات مسجد وتصيب 
القدس المحتلة/ االستقالل:شابًا بالرصاص جنوب جنين

أطلق نشطاء مقدسيون، دعوات لشد الرحال إلى 
المس����جد األقصى المبارك في ي����وم عرفة، الذي 
يوافق األح����د 19 من تموز/يوليو وصد اقتحامات 

المستوطنين.
كم����ا أطلق ناش����طون وحركات فلس����طينية في 

األراضي المحتلة عام 48، دعوات ألهالي الداخل 
بضرورة التواجد المكثف في المس����جد األقصى 
واالعتكاف فيه يوم عرفة للتصدي للمستوطنين 

الذين يواصلون اقتحاماتهم للمسجد.
وصع����دت المجموع����ات االس����تيطانية وق����وات 
االحت����الل عملي����ات اقتح����ام المس����جد األقصى 

المب����ارك والتضيي����ق على المصلي����ن في اآلونة 
األخيرة.

وكان المس����توطنون ق����د اقتحم����وا ف����ي األيام 
الماضية أكثر من منطقة داخل ساحات األقصى، 
في س����ابقة خطيرة وعلى غير المعتاد، ما يجعل 

المسجد كاماًل مستباًحا القتحاماتهم.

لصد اقتحامات المستوطنين

دعوات لشد الرحال إلى »األقصى« في يوم عرفة

الضفة الغربية/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، الجمعة، 8 

فلسطينيين من مناطق متعددة، بينهم سيدة.
وصباح الجمعة، اعتقلت الش����رطة اإلسرائيلية، 3 
فلس����طينيين من مدينة جني����ن، وذكرت مصادر 
أمنية، أن الش����رطة اإلس����رائيلية اعتقلت: محمد 
خلي����ل تركمان م����ن جني����ن، وابراهيم عب����د الله 
تركم����ان، ونزار ماهر المحس����ن، أثن����اء تواجدهم 

بأراضي ال�"48".
كم���ا اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ش���ابًا 

ووالدته، من ضاحية ذنابة )شرق طولكرم(، وأفادت 
مصادر محلية، أن قوات االحت���الل اعتقلت محمد 
ب���الل عمارن���ة )31 عام���ا(، ووالدته إيم���ان خليل 
هاشم عمارنة )49 عاما( بعد مداهمة منزلهما في 

الضاحية.
واقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، بلدة سعير 
)شمال ش���رق الخليل(، واعتقلت الشقيقين نصار 
وأيوب عيس���ى جباري���ن، بعد مداهم���ة منزلهما 

وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
كما اعتقلت قوات االحتالل مساء الجمعة، شابًا من 

قرية أوصرين جنوب نابلس.
وأفاد نائ���ب رئيس المجلس الق���روي رزق عديلي 
ب���أن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب ح���ازم نبيل 
صالح عديلي، خالل مواجهات اندلعت على أطراف 

القرية.
كما اس���تهدفت قوات االحتالل مركبة إس���عاف 
تابعة للهالل األحمر الفلسطيني بالرصاص الحي 
وقنابل الغاز، ما أدى لتحطيم زجاجها األمامي، وفق 
ما ذكره مدير اإلس���عاف والطوارئ بالهالل األحمر 

الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل.

االحتالل يعتقل 8 مواطنين من الضفة بينهم سيدة
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دولة فل�سطني
 مذكرة ح�سور

  لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
  يف الق�سية رقم 2019/2384  يف الطلب رقم 2021/1231

المستدعي  ) المدعي( / سعد الدين رشيد يوسف النمر من غزة بواسطة 
وكيل���ه العدلى / عبد الله س���عد الدين رش���يد بموج���ب وكالة عامة رقم 

2011/10992 عدل غزة     وكيله المحامي / شاكر ماهر ابو ضلفة 
المس���تدعى ضدهما / 1 - نصر رش���يد يوس���ف النمر من غزة الشجاعية بالقرب 
من س���وق البسطات بجوار نادي الش���جاعية  2 - آمال رشيد يوسف النمر من غزة 

الشجاعية بالقرب من سوق البسطات بجوار نادي الشجاعية وحاليا خارج البالد
نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة   قيمة الدعوى / ) تزيد عن عشرة آالف دينار اردني (

   ) مذكرة بالنشر المستبدل (
  في القضية رقم 2019/2384    في الطلب رقم 2021/1231

الى المس����تدعى ضدهما / نصر رش����يد يوس����ف النمر وامال رش����يد يوس����ف النمر من غزة 
الش����جاعية بالقرب من س����وق البس����طات بجوار نادي الش����جاعية وحاليا خ����ارج البالد بما ان 
المس����تدعي المذكور قد تقدم ل����دى محكمة صلح غزة بالقضي����ة المرقومة اعاله وموضوعها 
)تقسيم اموال مشتركة ( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه وعمال بالمادة )20( من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد / قاضي محكمة 

صلح غزة بالسماح له تبليغك عن طريق النشر المستبدل 
لذلك عليكما ان تحضرا لهذه المحكمة بتاريخ 2021/9/13م الس���اعة التاسعة 
صباحا كما يقتضى عليكما ايداع جوابكما التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن ذلك سينظر في 

القضية والطلب باعتباركما حاضرين . تحريرا في 2021/7/8

 رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
اأ .اأكرم اأبو ال�سبح 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
   وزارة احلكم املحلي 

اإعـالن �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

 بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )A27( ) المعروف بشارع السالم (
منطقة تنظيم – عبسان الكبيرة 

    قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2021/10 المنعقدة بتاريخ 2021/3/31 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمس���ار الشارع رقم )A27( ) المعروف 
بش���ارع الس���الم ( بعرض )14( مترًا دون ارتداد المحصور بين الشارع رقم 
)A2( والش���ارع رق���م )A8( والم���ار بالقس���ائم ) 8-9-12-13-14-16( من 

القطعة رقم )244( والقسيمة رقم )1( من القطعة رقم )243( .
الس���ابق ايداعه لالعت���راض بموجب االعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية 

لألبنية والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 2021/1/27 
كم���ا قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما اقرب .
وذلك وفقًا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
  مبحافظات غزة 

دعـوة لتقديـم عـر�ض اأ�صعـار/ اأعمال 
بلديـة بيت حانون

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل الإ�سايف
 م�ساريع كثيفه العمالة لتح�سني اخلدمات الأ�سا�سية يف بلديات قطاع غزة

ا�سم امل�سروع الفرعي: تطوير �سوارع ذوي الحتياجات اخلا�سة
حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية الفلسطينية 
عل���ى منحة إضافية بقيمة 10 مليون دوالر أمريك���ي من البنك الدولي لصالح 
صن���دوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية-في إط���ار برنامج تطوير البلديات 
المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مش���اريع التشغيل والصيانة كثيفة 
العمال���ة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
المش���روع الي دعم بلديات قطاع غزة من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
1 . وق���د حصلت بلدية بيت حانون عل���ى منحة فرعية من صندوق تطوير 
وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع تطوير شوارع 
ذوي االحتياجات الخاصة، وتنوي اس���تعمال ج���زء من أموال هذه المنحة 
 )04-MDPIIIAF-1322114( الفرعي���ة في عمل دفعات تحت العقد رق���م

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2.  المقاولون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
بيت حانون الدائرة الهندس���ية، م. عادل أبو خضير، هاتف: 082488011 
فاك���س: 082488010، وذل���ك ابتداًء من الس���اعة الثامن���ة صباحًا وحتى 

الثانية عشر ظهرًا من تاريخ 2021/07/11 وحتى تاريخ 2021/07/25.
3.  ع���روض األس���عار يجب أن تقدم عل���ى العنوان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2021/07/25 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
4.  المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

5. زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة 
ف���ي الجولة الميدانية واالجتماع التمهي���دي يوم 2021/07/18 في تمام 
الساعة العاش���رة صباحًا، حيث أن االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية 

بيت حانون وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية
6. العنوان المشار إليه أعاله هو: بلدية بيت حانون، الدائرة الهندسية، الطابق الثاني.

بلديـة بيت حانون
بتمويل من:

الداخل المحتل/ االستقالل:
 شارك مئات الفلسطينيين، الجمعة، في مدينة أم 
الفحم بالداخل المحتل عام 1948 في مسيرة األعالم 

الفلسطينية األولى.
وتعتبر "مس���يرة األع���الم" هي األول���ى من نوعها 

فلسطينيًا والتي تنظمها القوى الوطنية والحراكات 
الشعبية والشبابية، حيث رفعت خاللها المئات من 
األعالم الفلسطينية، باإلضافة إلى ارتداء الكوفيات 

وإطالق هتافات وشعارات وطنية فلسطينية.
ووفق���ًا للح���راكات والق���وى الوطني���ة ف���إن هذه 

المس���يرة تأتي ردا على اعتداءات عناصر الش���رطة 
والمستوطنين المستمرة في الشيخ جراح وسلوان 
والمس���جد األقصى في الق���دس المحتلة، وكذلك 
تنديدا باستمرار وتكثيف االستيطان واستهداف 

الشباب المستمر في الداخل الفلسطيني.

ردًا على مسيرة االحتالل 
فلسطينيو 48 يقيمون مسيرة األعالم الفلسطينية األولى

غزة/ االستقالل:
نف���ت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين الجمعة، دعمها لمبادرة األس���رى 

المحررين التي تم إطالقها على ضوء جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات.
وأوضحت الجبهة في بيان لها وصل "االستقالل" نسخة عنه، أنها رغم تقديرها 
ألية جهود وطنية وخاصة من األسرى المحررين  إال أنها ترى بما تضمنته مبادرة 
األس���رى ينقصها معالجة الجريمة ومسبباتها من جذورها، ألن القضية ليست 
قاصرة على مجموعة إجراءات تخص جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات فقط، بل 
قضية تخص نهجًا يجب أن يتغير من خالل معالجات وطنية وسياسية شاملة.

»الشعبية« تنفي توقيعها 
على مبادرة األسرى المحررين 

حول اغتيال »بنات«

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أدى آالف المواطني���ن، صالة الجمعة، في المس���جد األقصى المبارك، وس���ط 
إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه. وقالت وزارة األوقاف االسالمية 

في القدس، إن 35 ألف مصٍل، أدوا الجمعة في رحاب "األقصى".
وكانت قوات االحتالل قد نشرت حواجزها على مداخل األقصى والبلدة القديمة، 
عقب توافد المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية. وكانت قوات االحتالل 

اعتقلت فتى أثناء خروجه من المسجد األقصى، بحجة رفعه علم فلسطين.

35 ألفًا يؤدون صالة الجمعة 
في المسجد األقصى

دمشق/ االستقالل:
ش���يعت جماهير غفي���رة ف���ي العاصمة 
المناض���ل  الجمع���ة،  الس���ورية دمش���ق 
الفلسطيني الكبير أحمد جبريل في مخيم 
اليرموك في العاصمة السورية دمشق، في 

جنازة رسمية وشعبية حاشدة.
وأّك���د القيادي ف���ي الجبهة الش���عبية – 
القيادة العامة رامز مصطفى في تصريحات 
لقن���اة "الميادي���ن" على البق���اء على عهد 

الشهداء وأمانة الشهداء محفوظة مشددًا 
على أن "الش���عب الفلسطيني ال يمكن أن 
يتن���ازل عن خياراته مهما ح���اول اآلخرون 

التطبيع".
ب���دوره، قال نائ���ب األمين الع���ام للجبهة 
الش���عبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، 
إن "خسارتنا كبيرة لكن نعوضها باستمرار 

المقاومة واالنتفاضة لتحرير فلسطين".
وتوفي مس���اء األربعاء، مؤس���س "الجبهة 

الشعبية-القيادة العامة" أحمد جبريل في 
العاصمة الس���ورية دمش���ق بعد صراع مع 

المرض.
ونعت كافة الفصائل والقوى الفلسطينّية 
رحيل القائ���د الفلس���طيني الكبير أحمد 
جبريل "أبو جهاد"، ُمؤكدين على أّن رحيله 
ُيشّكل خسارًة لش���عبنا ولحركته الوطنّية 
ولعم���وم المناضلي���ن والمقاومي���ن ف���ي 

منطقتنا ولمحور المقاومة.

تشييع جثمان المناضل أحمد جبريل في دمشق



السبت 29 ذو القعدة 1442 هــ 10 يوليو 2021 م

       دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية 

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

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

الى المدعى عليه / اس���امة عمر حسني ش���حيبر من غزة وسكانها سابقا 
ومجه���ول محل االقام���ة اآلن خارج الب���اد يقتضى حض���ورك الى هذه 
المحكم���ة يوم االربعاء الموافق 2021/8/18م الس���اعة التاس���عة صباحا 
وذل���ك للنظر ف���ي القضية اس���اس 2021/848م وموضوعه���ا تابع مهر 
معجل ) عفش بيت ( والقضية اساس 2021/860 وموضوعها نفقة زوجة 
والقضية اس���اس 2021/858 وموضوعها نفقة بنت المرفوعة عليك من 
قبل المدعية / آالء كامل عبد الكريم الش���رفا من غزة وس���كانها وكيلتها 
المحامية / هالة نبهان وان لم تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكيا 
عنك أو تبِد للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجِر بحقك المقتضى الشرعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/7/8م

 قا�سي غـزة ال�سرعي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية الإبتدائية

اإعالن خ�ضوم �ضادر عن حمكمة الو�ضطى ال�ضرعية
في القضية أساس 396/2021. وموضوعها نفقة حفيد

إلى المدعى عليه/  وس���ام حس���ن محم���د أبو حمدة من حمامة وس���كان 
النصيرات س���ابقا بجوار محكمة الوسطى الشرعية القديمة ومقيم حاليا 
في تركي���ا ومجهول اإلقامة ، يقتضي حضورك إل���ى هذه المحكمة يوم 
الثاثاء 10/8/2021م الساعة التاسعة صباحا وذلك لنظر الدعوى أساس 
396/ 2021.م وموضوعه���ا دعوى نفقة حفي���د المرفوعة عليك من قبل 
زوجت���ك اماني عبد المجي���د عطية بدوان من حمامة وس���كان النصيرات 
وس���كانها وإن لم تحضر ف���ي الوقت المعين أو ترس���ل وكيا عنك يجِر 

بحقك اإليجاب الشرعي غيابيا وبذلك صار تبليغك حسب األصول .
وحرر في الثاني من ۲۱ ذي القعدة 1442 ه� وفق 1/7/20121 م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية الإبتدائية

اإعالن خ�ضوم �ضادر عن حمكمة الو�ضطى ال�ضرعية
في القضية أساس 469 2021+/470.م و موضوعها نفقة زوجة ونفقة بنت
 إلى المدعى عليه / عمر هشام عمر عدوان من غزة وسكان النصيرات والموجود 
حالي����ا في جمهورية مصر العربية ومجه����ول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضي 

حضورك إلى هذه المحكمة يوم االثنين 24/8/2021 م الساعة التاسعة
صباحا وذلك لنظر الدعوى أساس 2021/+470 469  وموضوعها نفقة زوجة 
ونفقة بنت المرفوعة عليك من قبل زوجتك بصحيح العقد الشرعي المدعية/ 
آية احمد محمود البغدادي والمشهورة "عدوان " من المسمية الكبرى وسكان 
البريج ، وإن لم تحضر في الوقت المعين أو لم ترس���ل وكيا عنك يجر بحقك 

اإليجاب الشرعي غيابيا وبذلك صار تبليغك حسب األصول .
وحرر في الثامن والعشرين من ذي القعدة 1442ه� وفق 8/7/2021

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

االستقال/ وكاالت:
ل����أرض  اإلنس����انية  المنس����قة  دع����ت 
هاس����تينغز،  لين  المحتلة  الفلس����طينية 
الجمعة، السلطات اإلس����رائيلية إلى وقف 
عمليات هدم قرية حمصة البقيعة شمالي 

الضفة الغربية.
وقال����ت في بي����ان: "يثير القل����ق تأكيد ما 
أقدمت عليه القوات "اإلسرائيلية" الثاثاء، 
من ه����دم ومص����ادرة جماعية ف����ي تجّمع 

حمصة البقيعة الفلسطيني".
وأضاف����ت: "خ����ال عملية اله����دم، منعت 
العاملين في  القوات اإلس����رائيلية وصول 

المجال اإلنساني إلى اأُلسر".
وتابع����ت "بعدم����ا تمك����ن العامل����ون من 
الوص����ول إلى التجمع عق����ب أعمال الهدم، 
وجدوا أن جميع الخي����ام والمواد الغذائية 
وخزانات المي����اه والعلف تعرضت للتدمير 
أو المصادرة، مما ترك س����كانه، بمن فيهم 
األطفال، في العراء وقيظ الصيف، دون أي 
مؤن أساس����ية، بل إن الحليب والحفاضات 

والمابس وألعاب األطفال ُسلبت منهم".
والثاث����اء، ش����رع جيش االحت����ال، بهدم 
المس����اكن الفلس����طينية في قرية ِحْمَصة 

البقيع����ة، وه����ي واح����دة م����ن بي����ن 38 
قري����ة بدوي����ة تقع جزئي����ا أو كلي����ا داخل 
مي����دان أعلنته "إس����رائيل" موقعًا للرماية 

العسكرية.

وقال����ت هاس����تينغز: "وفًق����ا للتقييم����ات 
المس����تمرة، فقدت س����ت أس����ر تضم 42 
فرًدا م����ن بينهم 24 طف����ًا، منازلها للمرة 
السادسة خال هذا العام. وُهدم 38 مبًنى 

أو صودر، بما فيها خزانات المياه".
التي ترمي  المحاوالت  وأضافت: "تش����ّكل 
إلى إجبار هذا التجمع وغيره على االنتقال 
إلى موقع بديل خط����ًرا حقيقًيا يتمثل في 

الترحيل القسري".
الس����لطات  تس����عى  "وبينم����ا  وتابع����ت: 
اإلسرائيلية إلى تبرير هذا الفعل بتصنيف 
هذه المنطقة لغايات التدريب العسكري، 
تنتفي الصف����ة القانونية ع����ن مثل هذه 
القائمة  الت����ي تنفذها الس����لطة  التدابير 

باالحتال بموجب القانون الدولي".
وأك����دت المس����ؤولة األممية أن����ه "يتعين 
على الس����لطات اإلسرائيلية أن توقف على 
الفور أي عمليات هدم إضافية تطال منازل 

الفلسطينيين ومقتنياتهم".
ووفًق����ا لمكت����ب األمم المتحدة لتنس����يق 
الجي����ش  ه����دم  اإلنس����انية،  الش����ؤون 
اإلسرائيلي 403 مبان فلسطينية منذ مطلع 
2021 الج����اري وحتى 28 يوني����و/ حزيران 
الماضي، منها 346 في المنطقة المصنفة 

"ج" و57 في القدس الشرقية.
وتج����ري عمليات الهدم اإلس����رائيلية غالبا 
في مناطق مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو 
2 )1995(، وفيها ُيحظر البناء أو استصاح 
األراض����ي دون تراخي����ص من الس����لطات 
المحتلة، والتي ُيعد من ش����به المستحيل 

الحصول عليها.

تنديد أممي بهدم »إسرائيل« قرية حمصة البقيعة شمالي الضفة 

رام الله/ االستقال:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن مواصلة دولة االحتال 
جرائمها بحق الش����عب الفلسطيني وأرضه أمام نظر العالم 
أجمع، انتهاك صارخ للقان����ون الدولي ويضرب ما تبقى من 

مصداقية لأمم المتحدة.
وأش����ارت الوزارة في بي����ان أصدرته، الجمعة، إل����ى ما أعلن 
عنه مؤخرا مكتب تنس����يق الشؤون اإلنس����انية التابع لأمم 
المتح����دة في األرض الفلس����طينية “أوتش����ا” حول إقدام 
دول����ة االحتال على هدم 421 مبنى فلس����طينيا منذ بداية 
العام الجاري بزيادة قدرها %24 عن نفس الفترة من العام 
الماضي، ومصادرة ما يزيد عل����ى 20 دونما من اراضي قرية 
جالوت جنوب نابلس، وإقامة بؤرة اس����تيطانية جديدة على 
اراضي قرية بروقين في محافظة س����لفيت، ومواصلة فرض 
القواني����ن واألوامر العس����كرية االحتالية عل����ى الضفة في 
محاولة لش����رعنة وتعميق نهب وسرقة االرض الفلسطينية 
وتهجير س����كانها بالقوة، وتكثيف تطبيقات ما بات يعرف 

بقانون القومية على فلسطين التاريخية.
وقال����ت الوزارة: إنها إذ تدين هذا المش����روع االس����تعماري 

االحالي التوسعي، تحمل دولة االحتال المسؤولية الكاملة 
والمباشرة عن إمعانها في تنفيذ هذا المشروع، بما يصاحبه 
من جرائ����م ح����رب وجرائم ضد اإلنس����انية بحق الش����عب 
الفلسطيني، كما أنها تحمل المجتمع الدولي ومجلس األمن 
المس����ؤولية عن تقاعس����ه في وقف هذا النزيف المتواصل 
وحرائق االستيطان الذي يستهلك القانون الدولي والمبادئ 
والقيم اإلنس����انية، ويلتهم ما تبقى م����ن مصداقية لأمم 
المتحدة ولمرتكزات النظ����ام الدولي، خاصة وإننا ال نتحدث 
هنا عن مامح مشروع استعماري توسعي، وإنما عن مشروع 
متكامل األركان يت����م تنفيذ حلقاته على األرض يوميا أمام 

بصر وسمع العالم أجمع”.
وأضافت: “بات واضحا أن ما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات 
وجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وبلداته وممتلكاته 
قبل عام 1948، تواصل ارتكابه وممارس����ته ضد شعبنا في 
االرض المحتلة منذ عام 1967 وبذات البش����اعة والوحشية 

واالنحطاط األخاقي”.
كما أشارت الوزارة بشكل خاص إلى مواصلة قوات االحتال 
تنفيذ مشروعها االس����تعماري التوسعي القائم على فصل 

قط����اع غزة ع����ن الضفة الغربي����ة المحتلة عب����ر حصار ظالم 
وحروب تدميرية دامية، واالس����تفراد بالقدس الس����تكمال 
حلقات أس����رلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها 
الفلس����طيني، وارتكاب جميع أش����كال الجرائ����م في عملية 
ضم مكش����وفة للضفة الغربية المحتلة، عبر شن حرب إبادة 
مفتوحة ضد الوجود الفلس����طيني ف����ي المناطق المصنفة 
“ج” بما فيها االغوار، وإغراقها بمدن وتجمعات استيطانية، 
وتقطيع أوصالها عبر ش����بكة طرق اس����تعمارية توس����عية 
تربط جميع المس����تعمرات بالعمق اإلسرائيلي شرقا وغربا، 
بما يؤدي عمليا الى وأد أية فرصة إلقامة دولة فلس����طينية 
قابلة للحياة وذات سيادة، وحشر المواطنين الفلسطينيين 
فيما يش����به الخزانات  أو المعتقات والبانتوستانات إن لم 

تكن اسوأ.
وأضاف����ت الوزارة: م����ع تعمق ه����ذا المش����روع الصهيوني 
الكولونيال����ي يتضح لم����ن تريد أن تفهم م����ن الدول ومن 
المجتم����ع الدولي واألم����م المتحدة وف����ي مقدمتها مجلس 
األم����ن الدولي، وأن "إس����رائيل" تبني نظ����ام فصل عنصري 

“ابارتهايد” بغيض من النهر إلى البحر.

القدس المحتلة/ االستقال:
احترقت مركبة، الجمعة، بس����بب قنابل 
الص����وت والغاز المس����يل للدموع، التي 
ق����وات االحتال اإلس����رائيلي  أطلقتها 
ص����وب المواطني����ن، خ����ال مواجهات 
اندلع����ت على مدخل بلدة الرام، ش����مال 

القدس المحتلة.
وأفاد ش����هود عيان، بأن قوات االحتال 
والغاز بش����كل  الصوت  قناب����ل  أطلقت 
كثيف ص����وب المواطني����ن على مدخل 
البلدة، ما أدى الحتراق مركبة كانت تمر 

في المكان.

االحتالل يتسبب 
باحتراق مركبة 
على مدخل الرام

الخارجية: االستيطان وهدم المنازل يضربان ما تبقى من مصداقية لألمم المتحدة
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الخليل/ االستقالل:
تظاهر مئ���ات المواطني���ن عقب صالة 
الجمعة، من أمام مسجد الحسين وسط 
الخليل بالضفة الغربية المحتلة، تنديدًا 
باغتيال الناش���ط والمعارض السياسي 

نزار بنات على يد األجهزة األمنية.
وردد المتظاهرون هتافاٍت غاضبة منددة 
باغتيال بنات، مطالب���ة برحيل الرئيس 
محمود عباس ومحاسبة المسؤولين عن 

الجريمة.
وكانت األجهزة األمنية قمعت تظاهرات 
سلمية منددة باغتيال الناشط بنات في 
بيت لحم ورام الل���ه، واعتقلت عددًا من 

النشطاء عقب االعتداء عليهم.
وأكد صديق للمغدور ن���زار بنات خالل 
كلمة في التظاهرة، أن عائلته لن تترك 
دم���اءه، وُمص���رة على االس���تمرار حتى 

تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة.
ووجه المتحدث رسالة إلى أجهزة األمن 
قال فيها: "هذه فرصتك���م األخيرة؛ إما 
أن تنح���ازوا إلى ش���عبكم وقضيتكم أو 
تدافعوا ع���ن حارس الهي���كل في رام 
الل���ه، وأن تدفعوا ثمن ذلك من دمائكم 

ودمائنا"، وفق قوله.
وأضاف "نقول لكل الفتحاويين: لو كانت 
فتح في عافيتها لكفتنا قول ذلك كله".

وتابع "نناشد كل الفتحاويين والشرفاء 
أن يأخ���ذوا دوره���م ويقتنص���وا هذه 
الفرصة التي ربما ل���ن تتكرر ألن عجلة 

التغيير قادمة".
وأشار إلى أن "المستوى السياسي على 
عالقة وطي���دة بالجريم���ة، وإن لم يكن 

متورط فهو متواطئ".

وحّيا المتحدث المعتقلين لدى األمن من 
الحراك المندد باغتي���ال بنات، وأبرزهم 
غسان الس���عدي وفخري جرادات وابنه 

المحامي أسامة جرادات".
وذكر أن "رحيل عباس أصبح أمًرا حتمًيا 
وس���وف ينزع فتيل األزم���ة؛ فاضغطوا 

عليه للرحيل".

العدالة"،  وأفادت "محام���ون من أج���ل 
"بتوثيقه���ا 70 حالة اعتقال سياس���ي 
منذ اغتيال الناش���ط بن���ات، أثناء قمع 
مظاه���رات من���ددة بالجريم���ة، نتيجة 
تعبير المعتقلين عن رأيهم ومطالبتهم 
بتطبي���ق وتنفي���ذ القان���ون وتحقيق 

العدالة لنزار وعائلته وللحق العام".

وأوضح���ت أن غالبي���ة المعتقلي���ن تم 
اإلف���راج عنهم بق���رارات م���ن المحاكم 
المختصة، وآخرين بق���رارات من النيابة 
العام���ة، وأش���ارت إلى إف���راج األجهزة 
األمني���ة ع���ن معتقلي���ن بع���د تدخل 

مؤسسات حقوقية وقوى وطنية.
وأك���دت أن ثالث���ة معتقلين م���ا زالوا 
موقوفين ل���دى األجه���زة األمنية على 
خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم 
بتطبيق س���يادة القانون، وهم النشطاء 
غسان الس���عدي وفخري جرادات ونجله 

أسامة.
ودع���ت الق���وى والح���راكات الوطنية 
إلى  المس���تقلة،  االنتخابية  والقوائم 
مسيرات منددة باغتيال بنات ورافضة 
لقمع الس���لطة للتظاهرات الس���لمية 
واعتقال النش���طاء يوم األحد المقبل 
الس���اعة الخامس���ة مس���اًء على دوار 
المنارة في رام الله، والثالثاء الس���اعة 
السادس���ة مس���اًء على دوار ابن رشد 

وسط الخليل.
وفي نهاية التظاهرة، دعا الحراك المندد 
باغتيال بنات للمش���اركة في مس���يرة 
يوم الثالثاء المقبل الس���اعة السادسة 
على دوار ابن رش���د للمطالبة بمحاسبة 

المتورطين في الجريمة.

تظاهــرة حاشــدة وســط الخليــل تنديــدًا باغتيــال نــزار بنــات

رام الله/ االستقالل:
وثقت مجموع����ة »محامون من أجل العدالة« 70 حالة 
اعتقال سياس����ي منذ اغتيال الناشط نزار بنات في 

مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المجموعة في تقرير لها الجمعة، إن االعتقاالت 
جاءت أثناء قم����ع مظاهرات منددة بالجريمة، نتيجة 
تعبير المعتقلين عن رأيه����م ومطالبتهم بتطبيق 
وتنفيذ القانون وتحقيق العدالة لنزار وعائلته وللحق 

العام.
وأوضح����ت أن غالبية المعتقلين ت����م اإلفراج عنهم 
بقرارات م����ن المحاكم المختصة وآخرين بقرارات من 

النيابة العامة.
وأش����ارت المجموعة إلى إفراج األجه����زة األمنية عن 
معتقلي����ن بعد تدخ����ل مؤسس����ات حقوقية وقوى 

وطنية.
وأكدت أن ثالث����ة معتقلين ما زال����وا موقوفين لدى 
األجه����زة األمنية على خلفي����ة تعبيرهم عن رأيهم 

ومطالبتهم بتطبيق س����يادة القانون، وهم النشطاء 
غسان السعدي وفخري البرغوثي ونجله أسامة.

ودعت المجموعة القوى والحراكات الوطنية والقوائم 
االنتخابية المستقلة إلى مس����يرات منددة باغتيال 
بنات ورافضة لقمع الس����لطة للتظاهرات الس����لمية 
واعتقال النشطاء يوم األحد المقبل الساعة الخامسة 
مس����اًء على دوار المنارة في رام الله، والثالثاء الساعة 

السادسة مساًء على دوار ابن رشد وسط الخليل.
وُقتل الناشط السياسي ضد الفساد نزار بنات عقب 
اعتقاله من األجهزة األمنية بمكان يتواجد فيه ببلدة 

دورا جنوبي الخليل.
وأدت حادثة اغتيال بنات إلى موجة غضب عارمة في 
الشارع الفلسطيني، باإلضافة إلى ردود فعل وإدانات 
من مؤسس����ات حقوقي����ة، ودولية، وكذل����ك االتحاد 
األوروب����ي وأمريكا وبريطانيا وكن����دا واألمم المتحدة، 
وسط دعوات بضرورة التحقيق في مالبسات الحادثة 

وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

رام الله/ االستقالل:
قالت مجموع����ة محامون من أج����ل العدال����ة، الجمعة، إن 
الش����رطة الخاصة في رام الله بالضف����ة الغربية المحتلة، 
اعت����دت بالضرب على محمد ومصطفى الحلبي ش����قيقي 
الش����هيد مهند الحلبي أثناء مرورهما ف����ي الطريق العام 
بش����ارع اإلرس����ال، خالل عودتهم����ا إلى منزلهما مس����اء 

الخميس.
وأضاف����ت المجموعة في تصريح لها الجمع����ة، أنه ووفًقا 
لش����هادة العائلة بع����د التواصل معها، ف����إن دورية من 
الش����رطة الخاصة اعترضت الس����يارة التي كان يستقلها 
المذك����وران، وبادرت باالعتداء على محمد ومصطفى البالغ 
من العمر ١٥ عامًا وصادرت هواتفهما، قبل أن تقتادهما 

إلى مركز الشرطة.
وحس����ب العائلة، قام عناص����ر األمن بتقيي����د مصطفى 
واحتجازه بينما س����محوا لمحمد قي����ادة مركبته إلى مركز 
الش����رطة قبل أن يتم إخالء س����بيلهما الحقًا، فيما تقدم 

المذكوران بشكوى لدى أمن الشرطة بحادثة االعتداء.

من جهتها أصدرت المديرية العامة للشرطة بياًنا أوضحت 
فيه ما جرى مع شقيق الشهيد مهند الحلبي .

وافادت الش����رطة في بيانه����ا، بأنه وفي حوالي الس����اعة 
الواحدة من فجر الجمعة ضبطت دورية للشرطة وفي إطار 
متابعته����ا للمركبات غير القانونية والمركبات التي تقوم 
بالتفحيط وإزعاج المواطنين، مركبة مش����تبه بقانونيتها 
في منطق����ة عين مصباح، وفي هذه األثن����اء الحظوا قيام 
مركب����ة أخرى بالتج����اوز عنهم بس����رعة جنونية وقطعت 

اإلشارة الضوئية حمراء فأوقفتها دورية الشرطة.
وأضافت الش����رطة في بيانها أنه »ت����م نقل المركبة لمقر 
الم����رور لعم����ل مخالفات للس����ائق ولكن بمج����رد وصوله 
والتحقق من شخصية السائق وأنه شقيق الشهيد مهند 
الحلبي تم إخالء س����بيله فوًرا دون أي إجراء، وقد اعتذر عن 
تصرفه وش����كر الضابط على مراعات����ه واالكتفاء بالتنبيه 
علي����ه« . وأكدت الش����رطة أن األمن الداخلي في ش����رطة 
محافظ����ة رام الل����ه والبيرة فتحت تحقيًق����ا للوقوف على 

تفاصيل الحادثة.

محامون من أجل العدالة: أمن رام الله 
يعتدي على شقيقي الشهيد مهند الحلبي

منذ اغتيال »بنات«

تقرير حقوقي: رصد 70 حالة اعتقال سياسي بالضفة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت مص����ادر إعالمي����ة عبري����ة، الجمعة، إن 
النائبي����ن اليمينيي����ن في برلم����ان االحتالل 
)الكنيست(، أوريت ستروك  من الحزب الديني 
الصهيوني، وآفي ديختر م����ن حزب الليكود، 
س����يتقدمان مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية 
للتش����ريع التي س����تنعقد غدا األحد، لسحب 
الجنسية "اإلس����رائيلية" من أس����رى الداخل، 
الذين يتلقون رواتب ش����هرية من الس����لطة 

الفلسطينية.
وزع����م النائب����ان في مش����روع القان����ون الذي 
س����يتقدمان به، أن "العديد من أس����رى ال�48، 

الذي����ن يحملون الجنس����ية "اإلس����رائيلية" أو 
مقيمي����ن دائمي����ن، "يحصلون عل����ى رواتب 

شهرية من السلطة الفلسطينية".
وذك����ر موقع األخب����ار العب����ري )0404(، أن 44 
نائب����ا في برلمان االحتالل من مختلف األحزاب 

اإلسرائيلية، أعربوا عن تأييدهم للقانون.
وطالب منتدى "ناخبون من أجل الحياة"، الذي 
يمث����ل عائالت "قتلى إس����رائيليين قتلوا في 
عمليات للمقاومة الفلسطينية"، جميع أعضاء 
الكنيست الذين يس����مون أنفسهم صهاينة 

بدعم هذا القانون المهم.
وقال ديخت����ر: "مبدأ ه����ذا القان����ون في غاية 

البساطة، كل من يحصل على أموال من السلطة 
الفلسطينية مقابل هجمات ضد إسرائيل، هو 
عميل للسلطة الفلسطينية داخل "إسرائيل" 
وضدها، لذلك سيفقد جنسيته اإلسرائيلية". 

وفق تعبيره.
ويقبع في س����جون االحتالل "اإلسرائيلي" نحو 
١٥0 أسيرًا من  فلس����طينيي الداخل المحتل 
عام ١948، بينهم نحو ١2 من أصل 26 أس����يرًا 
تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاق "أوس����لو"، عام 
١993، وال يزالون خلف القضبان، وسط حرمان 
مضاعف، وإجراءات عقابية أش����د، أبرزها رفض 

إدراجهم بصفقات تبادل األسرى.

مشروع قانون »إسرائيلي« لسحب الجنسية من أسرى »الـ 48«

جنين/ االستقالل:
دخل األس���ير يوس���ف زياد محمود نزال من بلدة قباطية 
جن���وب جنين، الجمع���ة، عامه ال� ١٥ واألخير في س���جون 

االحتالل »اإلسرائيلي«.
وقال مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، إن األسير 
نزال اعتقل بعد مالحقته من قبل االحتالل لسنوات، وحكم 
عليه بالسجن ١٥ عاما، وأمضى سنوات في العزل االنفرادي، 

وحرم من زيارة عائلته .

جنين: األسير يوسف نزال يدخل 
عامه الـ 15 في سجون االحتالل



السبت 29 ذو القعدة 1442 هــ 10 يوليو 2021 م

 لم تُعْد الخالف����ات بين دول مجلس التعاون الخليجي، كم����ا كانت في القرن الماضي، 
محصورة ومستورة، تفاقمت وأصبحت في الوقت الحاضر خصومات ،تصاحبها إجراءات 
مقاطعة و حصار وتراشق اعالمي ، كما حدَث و جرى بين قطر والمملكة العربية السعودية 

والبحرين و االمارات قبل ثالث سنوات.
وتصُل اليوم العالقات الس����عودية – االماراتية الى محطة التوتر والخالف العلني ، بعد 

مسار طويل من عالقات تعاون و استقرار مشوبة بحذر وبترقب و ريبة .
 تش����هُد منطقتنا متغيرات ستساهم في اتساع الّهوة و تعميق الخصومات بين دول 
مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة تلك التي لها دور او تبحث عن دور سياسي فاعل في 

المنطقة وفي العالم، و أقصد المملكة العربية السعودية و قطر و االمارات .
 ما هي اذًا هذه المتغيرات التي ستساهم في تعميق و تكريس الخالفات او الخصومات 

بين الدول المذكورة؟
أهْم تلك المتغيرات هو الدور الجديد، السياس����ي واالقتصادي والعسكري ،  إلسرائيل 
بي����ن دول مجل����س التعاون الخليج����ي ، بعد حمل����ة التطبيع . ايَن ما حّلت اس����رائيل و 
الصهيوني����ة حّلْت الفتن ،فكيف س����يكون الحال وهي تتوغ����ل وتتغلغل اقتصاديًا و 

ثقافيًا في االمارات ، ومن خاللها الى ساحات اخرى ّسرًا او علنًا !
تّوظف اس����رائيل عالقاتها الثنائية و الدولية لمصالحها االس����تراتيجية ، وهذا شأن و 
 االخيرة كيان محتل و 

َّ
دي����دن كل دولة، ولكن الفرق بين حال الدول و اس����رائيل ه����و أن

مغتصب وليس دولة ذات مقومات : اس����رائيل ال تعرف و ال تعترف بحدودها الحالية، 
ترى وجودها الطبيعي هو من الفرات الى النيل ، وفي توس����ع جغرافي دائم ومستمر، و 
ليس لس����كانها ارتباط تاريخي و جغرافي ب����األرض التي يحتلونها ، وتفتقر الى هوّية 
وطنية جامعة . ّس����ر وجودها هو صناعة و ادامة الفتن واش����اعة الخراب والفس����اد في 
محيطها، واخطر سالح يهدد اسرائيل ليَس النووي، وانما السالم و االستقرار والتنمية 

في محيطها ، اي السالم و االستقرار و التنمية لدولنا و لشعوبنا .
وتتجه اسرائيل في تدخلها و عملها التخريبي والفتنوي نحو الدول التي لها طموح في 
نفوذ سياس����ي اس����تراتيجي اقليمي او دولي ، بغض النظر ان كان هذا الطموح يشكل 
خطرًا على اس����رائيل ، كحالة ايران او ان كان هذا الطموح ال يش����كل خطرًا على مصالح 
اسرائيل كحالة مصر والمملكة العربية السعودية وقطر، او ان كان هذا الطموح يتماشى 

مع مصالح اسرائيل كحالة االمارات العربية المتحدة .
من بي����ن نقاط الخالف بين المملكة العربية الس����عودية و االم����ارات هو ملف التطبيع 
االبراهيم����ي ، الذي أقدمت عليه االمارات ، ومضت به بمس����ار متع����دد الجوانب و فائق 
السرعة، و ال نعلْم ماذا داَر و يدور في ثنايا و تفاصيل هذا الملف ، وما هي نوايا االمارات 
و اس����رائيل تجاه االش����قاء و االعداء والخصوم. ولكن نعلْم ، و غيرنا يعلم كذلك ، بالدور 
االمارات����ي في اليمن ، وخاصة في جنوب اليمن ، ونعلم بالتعاون االس����رائيلي االماراتي 
في هذا الدور ، و نعلم ، وغيرنا يعلم كذلك ، بالخالف االماراتي السعودي حول دورهما 
ف����ي اليمن. هل من الممكن تبرأة اس����رائيل من دور فتنوي بين االمارات و الس����عودية 
حول دورهما في اليمن؟ ال سيما و ان اسرائيل غير سعيدة من الموقف السعودي تجاه 
التطبيع االبراهيمي، و تجاه تصريحات س����عودية رسمية تؤكد على الحق الفلسطيني، 

وتجاه أيران
الخالف االماراتي الس����عودي حول السياسة النفطية امر طبيعي، وفقًا لمصالح البلدّين 
المشروعة، وال يفسد هذا الخالف في الّود قضية ، ولكن ظهورِه  ، بهذه الحدة وعلنًا، مؤشر 

على نفاد صبر  سعودي من سلوك إماراتي سياسي وله ابعاد اقليمية و استراتيجية .
صحيح هنالك تنافس بين االمارات و المملكة بشأن التسليح ونوعية التسليح، وكذلك 
تناف����س بينهم����ا نحو ني����ل ّود و دع����م االدارة االمريكية الجديدة ، ولك����ن يبقى الدور 
االس����رائيلي الفتنوي مؤجج����ًا و قادرًا على تحويل هذا التناف����س الى خصام ، من اجل 

مصالح اسرائيلية.
تزامَن التوتر االماراتي الس����عودي مع انتقال قواعد بّري����ة امريكية من قطر الى اراضي 
المملكة العربية الس����عودية، و في االمر اشارة امريكية واضحة نحو استمرار امريكا في 
 سياس����ة امريكا تجاه المملكة ال تخضع لرضا و مصلحة 

َّ
تعاونها و دعمها للمملكة ، و أن

اس����رائيل .اي بعبارة اخرى موقف المملكة تجاه التطبيع االبراهيمي وتجاه اسرائيل لم 
يُعْد ألمريكا ،أمرًا اساسيًا كما كان عليه الحال في عهد الرئيس االمريكي السابق ، ترامب 
و صهره كوشنير . ونعتقد بأن انتقال قوات او قواعد امريكية من قطر نحو المملكة ّتَم 
بتشاور و برضا االطراف الثالثة المعنّية ) امريكا و المملكة و قطر ( ، و ألهداف فنّية آنية 
و اس����تراتيجية بعيدة المدى . ال تنوي امريكا شن حرب على ايران ، كي تكون قواعدها 
بعيدة عن النيران االيرانية ، كما ذهَب في الرأي بعض المحلّلين و الصحفيين ، و ال تنوي 
تجاه العراق و تجاه لبنان غزوًا او حربًا ، ولكن تبقى هذه الدول : ) ايران ،العراق ،س����وريا 
،لبنان ،المملكة ،اليمن ( ملفات ش����ائكة ومهمة و أهدافًا استراتيجية ،وتحظى برعاية و 

برقابة امريكية مستمّرة .
وجاَء انتش����ار القوات االمريكية من ارض قطر الى ارض المملكة بعد تحس����ن العالقات 
السعودية القطرية ، تحسنًا يّنُم على تعزيز الثقة بينهما ، لم تعد قطر في حالة تهديد، 
وهي تحظى تاريخيا بعالقات تفاهم وتعاون مع جارتها ايران ،كما تحظى اآلن بعالقات 
ثقة و تفاهم مع المملكة العربية الس����عودية ،التي هي اآلن )واقصد المملكة( تعيش 
حالة تعاون مع جوارها ، وتوّجه لالنفتاح نحو تركيا و ايران ، وكال الدولتّين االقليميتّين 

اصدقاء وحلفاء لقطر .

تزداد حالة االشتعال في الشارع الفلسطيني بين فعل وفعل 
مضاد، بين ردة فع���ل وردة فعل مضادة، بين خطاب وخطاب 
مض���اد، بين تخوي���ن وتخوين مض���اد. حالة صعب���ة للغاية، 
ولكنها غير مفاجئة. منذ االنقس���ام ونحن نراوح هذا المكان 
من التضاد. ووصلنا إلى مرحلة بديهية بأن حالة االشتعال لم 
تعد بحاجة لمن يشعل فتيلها، ألننا أصال نصلى في الجحيم. 
بينما يبدو ان نهاية أبو مازن والس���لطة كما عهدنا قد اقتربت 
بالفعل، والمش���هد األقرب لما س���يحدث يتراوح بين نهاية 
لنظام مبارك او بن علي او القذافي- مع األس���ف- يزداد القلق 
من الكثيرين حيث بدأ س���ؤال هل حّل الس���لطة بالفعل اقل 

مأساوية من عودة الحكم العسكري اإلسرائيلي؟
منذ أعوام وانا أفكر بهذا الس���ؤال، وفي كل مرة كنت اردد انه 
بالمحصلة، هناك انجاز ما يترتب في كينونة بها مؤسس���ات 
ومنظومة مصالح مترابطة، يمكن العيش بها إذا ما كان هناك 
حكومة رشيدة، وسيادة للقانون، وفصل للتشريعات، وجسم 
قضائي يمكن االحتكام له، ومجلس تش���ريعي يستطيع ان 
يقر ويغير ويحاس���ب ويسائل. وها نحن وصلنا الى نقطة ).( 
نهاية الجملة. فكل ما كان بالعبارة السابقة غير موجود ويبدو 
انه غي���ر قابل للتحقق في ظل الوض���ع الراهن. وما يجري من 
ممارسات مشابهة وعلى ما يبدو بتنسيق حقيقي مع االحتالل 
جعل االنسان الفلسطيني ال يفّرق بالفعل بين قوات االحتالل 
وقوات الس���لطة. بين همجّية االحتالل وهمجّية السلطة، بين 
قمع وس���طوة االحتالل والس���لطة. اللهم ان فساد السلطة ال 

يمكن ان يضاهيه فساد.
فلَم نتمّسك بسلطة -كانت وما تزال- بينما كنا نحاول التبرير 
لها فاسدة فقط، واالن هي سلطة قمعية بوليسية شمولية؟  
تذكرني بما نس���يناه من كتب التاري���خ لحركات أيديولوجية 
اس���تباحت البش���ر. واصحابها فنوا وال يس���ع التاريخ لهم اال 
مزابله، مهما ح���اول المنقبون اس���تصالح بعض األثر منهم 
والتروي���ج لهم او التبرير او اس���تخالص العبر كل حين. إذا ما 
كان الس���ؤال اليوم هل الحل هو باالحتالل، فالجواب سيكون 
أقرب الى النعم من قبل. في السابق كان يسبق اإلجابة سؤال 
اخ���ر: هل زال االحتالل أص���ال ليعود؟ في المقاب���ل كنا نفكر 

اننا نريد الحفاظ على ما تم إنجازه من بناء مؤسس���ات. ولكن 
اي���ن هي المؤسس���ات؟ نحن في حالة اختطاف تحت اس���م 
المؤسس���ات. على األقل، عندما نواجه االحتالل نس���تطيع ان 
نحّمل العالم وزر خطّيتنا. كيف وصلنا الى هذه المرحلة التي 
نتمن���ى فيها ل���و يتدخل العالم ويخّلصنا م���ن هؤالء؟ هؤالء 
ليس���وا االحتالل في هذه اللحظات، ولكن س���لطة عثت فينا 

دمارا شامال.
هل انهيار الس���لطة سيش���كل انهيارا مجتمعيا؟ لقد انهار 
المجتمع بعد جريم���ة قتل نزار. او باألحرى انهارت ركائز هذا 
المجتمع البنيوية التي كانت تش���كل اعمدته السلطة. وهذا 
ما نعيش���ه اليوم. نحن تحت الركام بعد االنهيار األخير. كان 
البنيان مصدع���ًا وحرية التعبير التي مّثلها نزار كانت القلعة 
الحامي���ة األخيرة. لم يفهم هؤالء ان المعارضة في أي مجتمع 
هي ركيزة ق���وة لنظامه. نزار وكل ص���وت يقف في مواجهة 
الحكوم���ة من اجل صون وكرامة حرية االنس���ان هو انعكاس 
إيجاب���ي ألي نظام. ألنه ال يمكن ان ينظر أحد الى االس���تبداد 
والقمع اال وس���ط دكتاتورية ش���مولية. تحول النظام الحاكم 
الفلسطيني الى دكتاتوري شمولي يمكن ان نصفه بالفاشي 
يؤك���د عل���ى نهاية هذا النظ���ام. وعليه، هل يخّير االنس���ان 
الفلس���طيني بالعيش بنظام فاش���ي ام نظام عنصري؟ هذا 
هو حالنا نظام فلسطيني فاش���ي ونظام إسرائيلي عنصري. 
وألنن���ا لم نك���ن ابدا ام���ام أي خيار، فنحن اليوم مس���حوقون 
 اال باش���تباكنا 

ُّ
بين النظامين، والنظام العنصري قائم ال ُيَحل

الوج���ودي معه، بينما النظام الفاش���ي يتفّش���ى في ارجائنا 
كالس���رطان فينهينا. هذا ما تشبهه السلطة اليوم. هذه هي 

أهمية أبو مازن ونظامه. فهل رحيله أفضل ام بقاؤه؟
م���ا يجري يؤكد ان النهاية اقتربت، فان لم تكن هذه االحداث 
الدموية القمعية هي النهاي���ة، فتكون أحداثًا قادمة قريبة. 
لق���د ُقِرع الخ���زان منذ جريمة مقتل باس���ل االع���رج ونيفين 
العواودة واس���راء غريب وامتأل بالضحاي���ا. امتأل بضحايا كان 
اولهم غس���ان كنفاني الذي يشكل باسل االعرج إذا ما فهمنا 
ان تاريخ البس���الة يعيد نفس���ه بخزان الظلم الفلس���طيني، 
وفاض اليوم بنزار بنات إذا ما ذكرتنا جريمة قتل نزار باغتيال 

ناجي العلي. هذا التنس���يق المريب بين االحتالل والس���لطة 
يعيد ليتصدر المش���هد في كل من ه���ذه الجرائم. فالقاتل 
كما رأين���ا بحالة نزار لي���س من ارتكب الجريم���ة بيده فقط. 
هؤالء ليس���وا اال مأجورين. القاتل منظومة تنسق فيما بينها، 
الس���جان ومأجوروه!!! كل من يدق على خزان الحق في التعبير 
من اجل ان نحيا بكرامة يبقى صوته يدق في اذاننا بال هوادة، 

كضحايا الخزان في مرثية غسان كنفاني.
 قبل س���نة وقبل شهر كان رفع شعار ارحل يمكن استيعابه. 
فأبو مازن اس���تنفذ كل ما يجعله حاكما لهذا الش���عب. لم أر 
شعبًا يتحمل رئيسه كما تحمل الشعب الفلسطيني أبو مازن 
واس���توعبه. ولكن الي���وم نقف امام ما هو اه���م من أبو مازن. 
فالموضوع ليس ش���خص أبو مازن، نحن نتحمل الش���خوص 
ونتقبلهم رؤس���اء.. ال يهم. الموضوع اليوم هو نظام أبو مازن. 
ما يمثله هذا النظام من قمع واستبداد وفساد في كل انحائه 
هو المصيب���ة. رحيل أبو مازن ليس الح���ل. رحيل هذا النظام 
ه���و الحل. ومرة أخرى، الرحيل قادم ال محال، والحس���اب قادم 
ال مح���ال. يبقى االمر بيد هذا النظ���ام مؤقتا ان يختار الرحيل 
بحفظ ما تبقى من ماء وجه، او باجتثاثه أكثر مع كل ظلم وقمع 

واستبداد يمارسه بحق هذا الشعب.
في كل يوم يخ���رج نزار جديد امامهم. ف���روح نزار لن تفارق 
بهذه الس���هولة هذا المكان. روح نزار التحمت مع روح غسان 
ونيفين وباس���ل واس���راء وغيرهم في ذلك الخ���زان وحلقت 
فوقنا لتشكل س���ماءنا اليوم. نحن ننظر الى اعلى فال نرى اال 
وج���ه نزار حيًا. ال نس���مع اال صوت نزار يصدح كالس���يف في 
ضمائرهم المس���تترة. لم يعد هناك خزان…. فلقد أطلق نزار 
بموته الضحايا السابقين والالحقين واحتلوا السماء. فليخش  

أولئك من تترقب ارواحهم في السماء.
على األرض هناك هيثم وهند ودي���اال ومهند ونادية وفريد 
وميس وعمر وديما وابّي وقائمة تطول لتطال الش���عب الذي 
يمثله صاحب الخزان غس���ان، ومن قرعه وحطمه نزار. للتاريخ 
ابطال س���يحفظهم…. وللطغاة والظالمين والمستبدين حفر 
في قبور لن يلقي التحية عليه���ا وال يترحمها زائر. لقد حّلت 

النهاية ... وال يهم ان ُحّلت السلطة او انحّلت.

م���رة ثانية وثالث���ة ورابعة…نوثق كي ال ننس���ى ما يجري 
هناك على االرض: في ظل المش���هد الفلس���طيني الراهن 
وف���ي ض���وء الجبهات الت���ي يفتحها الع���دو الصهيوني 
عل���ى كل العناوي���ن  والملف���ات الفلس���طينية، وبينم���ا 
تتمادى قيادات الكيان ومؤسس���ته االمنية والسياس���ية 
وترغ���د وتزبد وتعربد وتقت���ل وتتغطرس وتهدد وتجتاح 
وتغت���ال ، وبينما تحظ���ى بدعم وغطاء أعت���ى قوة دولية 
تق���ف وراءه���ا، إال ان تلك القيادات وتلك المؤسس���ة في 
حالة قلق دائم، بل انها ما تزال تخش���ى الوجود والحضور 
الفلس���طيني بكل عناوينه ومضامينه وتس���مياته، فهي 
تخشى التكاثر العربي الفلسطيني، والتواجد على امتداد 
مساحة فلسطين، وتخشى انتش���ار المدارس والجامعات 
الفلسطينية، والعلم والتعليم واالجيال المتعلمة والتطور 
التكنولوجي، وتخش���ى المعرفة الفلسطينية، بل وتخشى 
حتى الطفل الفلسطيني وهو في بطن امه، وتخشى القائد 
والسياسي والعسكري والخبير والمفكر والفنان و الصحفي 
والباحث، وربما اكثر ما تخش���اه المؤسسة الصهيونية هو 
هذا الحضور الفلسطيني في كل مكان في المنابر االممية 
والدولي���ة وف���ي الفعل الش���عبي وفي حمل���ة المقاطعة 
الدولية، وتخش���ى المس���يرات واالعتصامات والمواجهات 
والتضحيات، فهي تخش���ى الرواية العربية الفلسطينية 
ونش���ر الحقيقة التي من شأنها تراكميا ان تسقط الرواية 

الصهيونية.
الكات���ب االس���رائيلي المع���روف بمناهضته لسياس���ات  
االحت���الل جدعون ليفي كت���ب في هآرت���س العبرية عن 
هواج���س الخوف الصهيوني الكامن م���ن النكبة والرواية 

االنترنت”  الفلس���طينية، فقال:”150موقعًا تراثيًا عل���ى 
وأكذوبة قديمة كبيرة هي “ش���عب بال أرض أتى أرضًا بال 
شعب”، فبعد أكثر من 100 س���نة من الصهيونية وأكثر 
من 70 س���نة من وجود الدولة ال تزال اسرائيل تحتاج الى 
االخفاء، والتنكر، والطمس على الحقائق والتغطية عليها، 
من أجل تسويغ وجودها، ال يوجد برهان أكبر من ذلك على 
عدم ثقتها بعدالته���ا، “ليس هذا يوم عيد للمؤمنين بما 
بعد الصهيونية”، دولة طمست بخراج “الكيرن كيميت” 
416 قري���ة ضائعة وج���دت في البالد مئات الس���نين، وال 
تترك عالمة تدل عليها وال حتى الفتة، يجب في آخر األمر 
أن تعط���ي لمواطنيها التاريخ كل���ه ال فصواًل مختارة فقط 

منه”.
ويضيف: الرواية الفلسطينية، وهي ال تقل صدقًا وأصالة 
ع���ن روايتنا )الرواي���ة الصهيونية المزيف���ة المبنية على 
االساطير واالكاذيب المخادعة(، ال تزال تعد مبنى خطرًا في 
نظرنا. لماذا؟ إذا كان كل شيء عداًل في العام 1948، فلماذا 
نخفي ونهمل ونحيط بجدار ونحذر؟ لماذا ال نرمم، في إطار 
خطة التراث، وأن نحك���ي ألبناء زخاريا الحقيقة عن األرض 
التي يسكنون فوقها. لماذا يعد من “ما بعد الصهيونية” 
المعيب���ة أن نقول إنه كانت هناك قري���ة، قامت منذ أيام 
الرومان والبيزنطيين، وس���كنها في القرن الس���ادس عشر 
259 نس���مة، وس���كن في العام 1948 في بيوتها ال� 181، 
ألف ومائة وثمانون س���اكنًا عربيًا، ويجوز أيضًا ان نتحدث 
ع���ن نهاي���ة القرية وأن ن���روي كيف أنه ف���ي آذار 1949، 
بعد اقامة الدولة وانقضاء الح���رب، في الوقت الذي كانت 
في���ه القرية ال تزال آهلة، كتب المس���ؤول عن االقليم في 

وزارة الداخلية أنه يوجد “ف���ي القرية بيوت جيدة كثيرة، 
وس���يكون م���ن الممكن أن نس���كن فيها ع���دة مئات من 
المهاجرين الجدد”، وكيف التقى بن غوريون اثناء عطلته 
في طبريا، موشيه شريت وطائفة من الموظفين، وقرر طرد 
س���كان القرية، وكيف طردوا في صي���ف 1950 الى االبد، 
أليس هذا لذيذًا، لك���ن يجب أن نعلم، فهذا أيضًا جزء من 

تاريخنا”.
  هك���ذا هي الحقيق���ة ايضا، صراع جذري ش���رس ما بين 
الرواية الصهيونية المزيفة وما بين الرواية الفلس���طينية 
المس���تندة الى معطي���ات وحقائ���ق التاري���خ والحضارة 
والوج���ود، فهم في الكي���ان يعملون من���ذ البدايات على 
“اخت���راع وش���رعنة اس���رائيل واس���كات الزم���ن العربي 
الفلس���طيني بكل معاني���ه ورموزه ومعالم���ه ومضامينه 
التاريخية والحضارية، النهم يدركون تماما ان المعركة ما 
بينن���ا وبينهم هي في الحاصل” “إم���ا نكون او ال نكون”، 
وهم يتصرفون على هذا االس���اس، في الوقت الذي تنهار 
فيه ال���الءات العربية –الرس���مية-التي كان حملها الراحل 
الخالد عبد الناصر الذي أكد في احد خطاباته: “إما ان تكون 

االمة أو ال تكون في صراعها مع العدو”.
وتبق���ى الحقيقة الكبيرة في ضوء كل ذلك: أن فلس���طين 
ستبقى عصية على االنكس���ار وأن قيادات العدو ستبقى 
تخشى الوجود والحضور الفلسطيني، وان الشعب العربي 
الفلسطيني في حالة اشتباك تاريخي ووجودي وجذري مع 
المش���روع الصهيوني، وبالتالي تحتاج فلسطين والقدس 
والقضية كما يحت���اج االنتصار الى عودة العمق والموقف 

والدعم العربي الحقيقي…..؟!

أبو مازن ارحل أو ال ترحل… لقد حلت النهاية 

تدهور العالقات السعودية 
اإلماراتية ودور »إسرائيل«

ستبقى فلسطين عصية على االنكسار واالحتالل يرتعب من الحضور الفلسطيني

نادية عصام حرحش

نواف الزرو

 د. جواد الهنداوي
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غزة/ االستقالل:
قالت مس���ؤولة أممية زارت غزة مؤخًرا إن سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي ما زالت تقصر دخول المساعدات واإلمدادات 
على بضائع محددة كاألغذية واألدوية، مؤكدة أن استمرار 
منع إدخال إمدادات أخرى سيعرض قطاعات حيوية للخطر.

وأضافت منسقة الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية 
المحتلة لين هاس���تينغز الجمع���ة، أن دخول البضائع عبر 
معبر كرم أبو سالم اقتصر على المواد الغذائية واإلمدادات 
الطبية والوقود واألعالف وبعض المدخالت الزراعية وغيرها 

من المواد المحددة بدقة.
وأشارت إلى أنه دون العودة إلى الدخول المنتظم والمتوقع 
للبضائع إلى غزة، فإن قدرة األمم المتحدة وش���ركائنا على 
تقدي���م التدخالت الحيوية معرضة للخطر، وكذلك س���بل 

العيش والخدمات األساسية للناس في غزة.
وقدرت األمم المتحدة حالًيا أن نحو ربع مليون ش���خص في 
غزة ما زالوا بدون وصول منتظم للمياه المنقولة باألنابيب، 
وأن 185 ألًف���ا يعتمدون على مص���ادر المياه غير اآلمنة أو 

يدفعون أسعاًرا أعلى للمياه المعبأة.
وقالت إن القطاع الزراعي المهم، وهو مصدر رئيسي للغذاء 
والدخل في غزة يتعرض للخطر بما في ذلك موسم الزراعة 

الحالي.
وأش���ارت إلى أنه ال يمك���ن أن تتقدم تلبي���ة االحتياجات 

اإلنس���انية، بما في ذلك استئناف خدمات المياه والصحة 
والصرف الصحي األساس���ية، وإعادة إعمار غزة دون دخول 
مجموعة واسعة من اإلمدادات، بما في ذلك المعدات ومواد 

البناء الالزمة لدعم تلك اإلصالحات واألنشطة اإلنسانية.
ولفتت إلى أن وقف الدخول المنتظم للسلع التجارية يؤثر 

على عمل المئات من شركات القطاع الخاص في غزة وعلى 
دخل آالف العمال.

وقال���ت إن الصادرات من غزة، والتي تعتبر حيوية لس���بل 
العي���ش، متوقفة عملًي���ا، داعيًة إلى إزال���ة العقبات التي 
تواجه القطاع الخاص كي يتعافى ويستأنف دوره كمحرك 

رئيسي للنمو والتوظيف.
وذكرت المس���ؤولة األممية أن مش���اريع البني���ة التحتية 
الكبي���رة، بما في ذلك تلك المقدم���ة والموافقة عليها من 
خالل آلية GRM، قبل التصعيد، معلقة حالًيا بسبب القيود 
المفروضة على اس���تيراد المواد المطلوب���ة، »حيث تعتبر 
مثل هذه المشاريع أساس���ية الستعادة وتحسين توفير 

الخدمات األساسية واالقتصاد في غزة«.
وقالت إن »الموظفين الفلس���طينيين ضروريون للعمليات 
اإلنس���انية؛ ويتعين عل���ى األمم المتحدة وش���ركائنا من 
المنظم���ات غير الحكومية الدولية الع���ودة إلى العمليات 
العادي���ة حيث يمك���ن للموظفين الدخ���ول والخروج على 

أساس منتظم ويمكن التنبؤ به«.
كما دعت المس���ؤولة األممية االحت���الل لإليفاء بالتزاماته 
بموجب القانون اإلنس���اني الدولي؛ »فالمساعدة اإلنسانية 

ليست مشروطة«.
ودعت المسؤولة الس���لطات اإلسرائيلية لتخفيف القيود 
المفروضة على حركة البضائع واألشخاص من غزة وإليها، 

بهدف رفعها في نهاية المطاف.
واختتمت بالقول: »فقط م���ن خالل الرفع الكامل لعمليات 
اإلغالق المنهكة يمكننا أن نأمل في حل األزمة اإلنس���انية 
بشكل مس���تدام والمساهمة في االس���تقرار على المدى 

الطويل«.

دعت االحتالل لإليفاء بالتزاماته بموجب القانون اإلنساني الدولي

مسؤولة أممية تحذر: استمرار منع إدخال إمدادات لغزة سيعرض قطاعات حيوية للخطر

غزة/ االستقالل:
طالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
النائب جمال الخضري، المجتمع الدولي بالضغط 
على االحتالل اإلسرائيلي لفتح معابر قطاع غزة، 
ودخول مس���تلزمات حياتية تقدر بحوالي 1٠٠ 
مليون دوالر تحتجزها »إسرائيل« وتمنع مرورها 
منذ حوالي ٦٠ يومًا في إغالق شبه كامل للمعابر.

وناش���د الخضري في تصري���ح صحفي الجمعة، 
االتحاد األوروبي واألمين الع���ام لألمم المتحدة 
بالتدخ���ل العاج���ل إلنق���اذ األوض���اع الحياتية 
المتدهورة جراء اس���تمرار الحصار وتشديده، ما 
فاقم معاناة مليوني فلسطيني يعيشون ظروفًا 

حياتية قاسية.
وأشاد بتصريحات منسقة الشؤون اإلنسانية في 
األرض الفلس���طينية المحتلة »لين هاستينغز« 

ب���أن اس���تمرار من���ع إدخ���ال اإلم���دادات لغزة 
واقتصارها على بعض المس���اعدات سيعرض 
قطاعات حيوية للخطر، داعي���ًا إياها إلى ضرورة 

العمل الفعلي لفتح المعبر.
وق���ال الخض���ري »إغ���الق المعابر ومن���ع دخول 
البضائع كبد االقتصاد في غزة خس���ائر فادحة، 
وأصبح���ت ٩٠٪ من مصانع القط���اع في ُحكم 
المغلق، إلى جانب ارتفاع معدالت البطالة لتصل 

قرابة ٦٠٪«.
وأش���ار إل���ى أن ه���ذا يترافق مع اس���تمرار منع 
االحتالل دخول مواد البناء سواء للبناء الطبيعي 
للمساكن والمدارس والمستشفيات والجامعات، 
أو إلعادة اعمار ما دمره االحتالل خالل عدوان مايو 

الماضي.
ودعا إلى ضرورة اإلسراع في فتح المعابر والسماح 

بدخ���ول كاف���ة البضائع المحتجزة م���ا قبل عيد 
األضحى المبارك، خاص���ة أن تجار غزة وأصحاب 
هذه البضائع يتكبدون الخس���ائر منذ العدوان 
األخير وحرمانهم من موسم عيد الفطر وما بعده.

وقال » قسم من هذه البضائع مرتبط في الغالب 
بموسم األعياد وعدم دخولها ما قبل العيد يعني 
كارثة مركبة تستهدف التجار ما بعد خسارتهم 

موسم العيد الماضي«.
وش���دد على ضرورة إخراج فت���ح المعابر من أي 
معادلة سياسية أو أمنية، باعتبار أن هذه المعابر 
وجدت لتبقى مفتوحة في وجه حركة االستيراد 

والتصدير.
وقال الخض���ري » إغ���الق المعابر خ���رق فاضح 
للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة واإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان«.

بيروت/ االستقالل:
سجلت الليرة اللبنانية مستوى قياسيا متدنيا جديدا أمام الدوالر، الجمعة، ليصرف الدوالر الواحد 

في السوق الموازية بنحو 1٩ ألفا و4٠٠ ليرة، مرتفعا بنحو 17٠٠ ليرة في أقل من 24 ساعة.
وصرف الدوالر الخميس، بحوالي 17 ألفا و75٠ ليرة للبيع، و17 ألفا و77٠ ليرة للشراء، في السوق 

الموازية، في حين ما زال السعر الرسمي المحدد من المصرف المركزي عند 151٠ ليرات.
ويأتي االنهيار اإلضافي للعملة اللبنانية، في ظل استمرار األزمة االقتصادية التي تعصف بالبالد 

منذ نحو عام ونصف، وتعثر تشكيل حكومة جديدة.
وعلى مدى 2٠ عاما، حتى بدء األزمة الحالية في أكتوبر/تشرين األول 2٠1٩، حافظ سعر الصرف 

على استقراره عند حوالي 15٠٠ ليرة للدوالر.
وأدى االنهيار القياس���ي في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدوالر منذ 2٠1٩، فضال عن شح الوقود 
واألدوية والغالء القياس���ي في أسعار السلع الغذائية، إلى فقدان المواطنين قدرتهم الشرائية، 

فضاًل عن انخفاض احتياطي العمالت األجنبية لدى المصرف المركزي.
وبلغ معدل التضخم في لبنان نحو 84.3 بالمئة في 2٠2٠، ويتوقع أن يصل إلى 1٠٠ بالمئة خالل 
العام الحالي، بينما بلغ معدل البطالة 3٦.٩ بالمئة، ويتوقع وصوله إلى 41.4 بالمئة خالل 2٠21.

كما ارتفع معدل الفقر خالل 2٠2٠ إلى 55 بالمئة، بينما تزايد معدل الذين يعانون الفقر المدقع 
ثالث���ة أضعاف، من 8 إلى 23 بالمئة، وفق تقري���ر لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية 

لغرب آسيا )إسكوا(.
ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، وصف البنك الدولي األزمة في لبنان بأنها "األكثر حدة وقساوة في 

العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثالث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.

االستقالل/ وكاالت:
س���جلت التجارة العالمية تحس���نا كبيرا 
يفترض أن يكون أكبر خالل العام الحالي 
مدفوعا باالنتعاش االقتصادي الذي أدى 
إلى زيادة كلفة الواردات وال س���يما النقل 
البحري، حسب دراس���ة أجرتها مجموعة 

أويلر هيرمس نشرت الجمعة.
وعلى مدى العام، يتوقع أن تسجل التجارة 
الدولية نموا نسبته 7,7 بالمئة في الحجم 
و15,٩ بالمئة في القيمة بعد انخفاضها 8 

و٩,٩ بالمئة على التوالي، حسب توقعات 
شركة التأمين واالئتمان.

وأوضح���ت الدراس���ة أن “إع���ادة فت���ح 
االقتصادات في أوروبا والواليات المتحدة 
ي���ؤدي إلى زيادة قوية ف���ي الواردات من 
آس���يا لهاتين المنطقتين ما يدعم بقوة 

التجارة العالمية من حيث الحجم”.
إضاف���ة إلى الزي���ادة في الطل���ب، تواجه 
الشركات ضرورة تجديد مخزوناتها التي 
اس���تنفدت إلى حد كبي���ر العام الماضي 

عندما توقفت التجارة تقريبا بسبب الوباء.
ونتيجة لذلك يواجه قطاع نقل البضائع 
وال س���يما الش���حن البحري، صعوبة في 
تلبي���ة االحتياجات ما ي���ؤدي إلى نقص 
ف���ي الحاوي���ات وزي���ادة ف���ي تكاليف 
النقل. وي���ؤدي ذلك إلى ارتفاع في قيمة 

المبادالت تتجاوز الزيادة في حجمها.
وتواج���ه بي���ن س���تين و٦5 بالمئ���ة من 
الحاويات تأخيرا في التس���ليم منذ بداية 
الع���ام الحالي ف���ي مقابل نحو عش���رين 

بالمئة قبل األزمة، حسب الشركة نفسها.
وهذه الظاهرة تغذي نفس���ها بنفسها. 
وقال���ت “أويل���ر هيرم���س” إن “الزيادة 
المفاجئة في األس���عار تجبر الش���ركات 
على تغيير استراتيجيات إدارة المخزون. 
وبالتال���ي فهي تنتقل م���ن نموذج +في 
الوقت المحدد+ إلى نم���وذج + في حال 
حدث+ شيء ما” الذي يلزمها بشراء سلع 
وسيطة بشكل متسرع لتحمي نفسها من 

زيادات جديدة محتملة في األسعار.

وتواج���ه الش���ركات األوروبي���ة خصوصا 
صعوب���ات؛ ألن مخزوناتها كانت أقل من 
الخاصة بمنافس���اتها األميركية أو  تلك 

اآلسيوية.
واألكثر تضررا هي القطاعات التي تكون 
فيه���ا إدارة المخزون���ات أصع���ب، مثل 

السيارات والنسيج.
وتوقعت الش���ركة أن تس���تمر الضغوط 
على الكلفة حتى 2٠22 مع اس���تمرار نمو 

التجارة العالمية.

التجارة العالمية تشهد تحسنًا كبيرًا مع االنتعاش االقتصادي

لبنان: الليرة تهوي إلى مستوى 
قياسي جديد أمام الدوالر

90 % من مصانع القطاع في ُحكم المغلق
الخضري يطالب المجتمع الدولي 

بالضغط على »إسرائيل« لفتح معابر غزة
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بيروت/ االستقالل:
بدأت صيدليات لبنان إضراب���ا مفتوحا، الجمعة، احتجاجا 
على عدم تسلمها الكميات المطلوبة من األدوية منذ فترة، 
وغياب اآلليات الجديدة المتعلقة باستمرار دعم عدد من 

األدوية من جانب "مصرف لبنان" )البنك المركزي(.
جاء ذلك بعد إعالن تجمع أصحاب الصيدليات، الخميس، 
اإلضراب الع���ام والمفتوح على كام���ل األراضي اللبنانية 
اعتب���ارا من صباح الجمعة، إلى حي���ن إصدار وزارة الصحة 
لوائ���ح األدوية وتصنيفها بحس���ب االتفاق م���ع "البنك 

المركزي".
واعتبر تجمع أصح���اب الصيدليات، في بيان له، أن لوائح 
األدوية وتصنيفها هي الطريقة الوحيدة التي س���تحمل 
المس���توردين عل���ى اإلفراج ع���ن األدوية الت���ي وعدهم 

"مصرف لبنان" بصرف االعتمادات لها مرارا.
واالثني���ن الماضي، أعل���ن حاكم "مصرف لبن���ان" رياض 
سالمة أنه سيقوم بتس���ديد االعتمادات والفواتير التي 
تتعلق باألدوية المس���توردة من الخ���ارج، وخاصة أدوية 

األمراض المزمنة والمستعصية.
وقال س���المة، في بيان، إن االعتمادات والفواتير ستسدد 

وفقا لألولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة.
وبالتزامن مع اإلضراب، كش���ف نقيب الصيادلة غس���ان 

األمين، في حديث مع إذاعة "صوت كل لبنان" )خاصة( عن 
انفراج في ملف أزمة الدواء مطلع األسبوع المقبل.

ومطل���ع يوليو/ تموز الجاري، أصدرت رئاس���ة الجمهورية 
بيانا أعلنت فيه االتفاق على االس���تمرار في سياسة دعم 

الدواء والمستلزمات الطبية.
وتفاقمت أزمة الدواء في لبنان بسبب عدم فتح المصرف 
المركزي اعتمادات جديدة لها منذ أكثر من شهر، إضافة 
إلى تفاقم عمليات التهريب واالحتكار عن طريق تخزين 

األدوية، وفق مسؤولين لبنانيين.
وعادة يؤمن مصرف لبنان األموال الالزمة لدعم اس���تيراد 
األدوية من الخ���ارج، إال أن انخف���اض احتياطي العمالت 
األجنبية لديه تس���بب بنقص النق���د األجنبي المخصص 

لالستيراد.
ويدعم مصرف لبنان استيراد األدوية تجنبا لعدم ارتفاع 
أس���عارها، من خالل تغطي���ة الفارق بين س���عر الصرف 
الرس���مي للدوالر البالغ 1515 ليرة، وس���عره في الس���وق 

الموازية الذي يبلغ نحو 18 ألف ليرة.
ومنذ عام ونصف العام، يش���هد لبن���ان أزمة اقتصادية 
ح���ادة أدت إلى تده���ور مالي، وفقدان القدرة الش���رائية 
لمعظم المواطنين، فضال عن ارتفاع معدالت الفقر بشكل 

غير مسبوق.

تفاقــم أزمــة الــدواء.. إضــراب مفتــوح للصيدليــات فــي لبنــان

االستقالل/ وكاالت:
اعتقلت السلطات 17 مشتبًها به حتى اآلن 
في جريم���ة اغتيال رئي���س هايتي، اثنان 
يحمالن الجنس���يتين الهايتية واألمريكية 
المزدوجة، وستة على األقل أعضاء سابقون 

في الجيش الكولومبي.
وقال ليون تش���ارلز، قائد الشرطة الوطنية 
في هايت���ي الجمعة، إن 15 من المعتقلين 

هم من كولومبيا.
وأوضح قائد الش���رطة أنه يجري البحث عن 
ثمانية آخرين مشتبه بهم، في وقت قتلت 

الشرطة ثالثة آخرين.
وظه���ر 17 مش���تبهًا بهم مكبل���ي األيدي 
يجلس���ون على األرض خالل مؤتمر صحفي 
حول التطورات التي أعقبت اغتيال الرئيس 
جوفيني���ل موي���س ف���ي منزله قب���ل فجر 

األربعاء.
وقال تشارلز: »سنقدمهم إلى العدالة«.

أما الحكومة الكولومبية فذكرت أنها ُسئلت 
عن س���تة من المش���تبه بهم ف���ي هايتي، 
من بينهم اثنان م���ن القتلى، مؤكدة أنهم 
أعضاء متقاعدون من جيش���ها، ولم تفصح 

عن هوياتهم.
وقال رئيس الش���رطة الوطنية الكولومبية، 
الجنرال خورخي لويس فارغاس فالنس���يا، 
إن الرئي���س إيفان دوكي أمر القيادة العليا 
للجيش والشرطة الكولومبيين بالتعاون في 

التحقيق.
وأضاف فارغ���اس »تم تش���كيل فريق من 
أفض���ل المحققي���ن.. سيرس���لون التواريخ 
التي  المالية  الرحالت والمعلومات  ومواعيد 
ت���م جمعها بالفعل إلرس���الها إلى بورت أو 

برنس«.
وقالت وزارة الخارجي���ة األمريكية إنها على 
علم بالتقاري���ر التي تفيد ب���أن أميركيين 
من هايت���ي محتجزون لكنها ال تس���تطيع 

التأكيد أو التعليق.
األمريكيي���ن  عل���ى  التع���رف  وت���م 
الهايتيين من المسؤولين في هايتي 
على أنه���م جيمس س���والج وجوزيف 

فينسينت.
وأفادت صحيفة »لو نوفيليست« الهايتية 
أن قاضيًا من هاييتي ش���ارك في التحقيق 
ق���ال إن الريس مويس ُأطلق عليه الرصاص 
عش���رات المرات وتم نه���ب مكتبه وغرفة 

نومه.
ونقلت الصحيفة ع���ن القاضي كارل هنري 
ديس���تين قوله إن المحققي���ن عثروا على 
خراطيش عي���ار 5.56 و7.62 ملم بين بوابة 

الحراسة وداخل المنزل.
ق���ال القاضي إن ابن���ة موي���س، جومارلي 
جوفينيل، اختبأت في غرفة نوم ش���قيقها 
أثناء الهج���وم، وقام المهاجم���ون بتقييد 

خادمة وعامل آخر.

اعتقال أمريكيين وكولومبيين اغتالوا رئيس هايتي

بغداد/ االستقالل:
ضبطت قوات عراقية، الجمعة، س���يارة مفخخة وأسلحة وذخيرة تعود لعناصر 

تنظيم »داعش« اإلرهابي في محافظة األنبار، غربي البالد.
وقال قائد عمليات األنبار بهيئة »الحش���د الشعبي« قاسم مصلح، في بيان، إن 
»المعلومات االستخباراتية قادت قوات الحشد إلى موقع لمسلحي داعش كان 
يحتوي على س���يارة مفخخة ووثائق وبيانات تعود للتنظيم في قضاء القائم 
غرب���ي األنبار«. وأضاف مصلح، أن القوات ضبطت في الموقع أيضًا كمية كبيرة 

من األسلحة والذخيرة، دون تفاصيل إضافية.
وخالل الش���هور األخيرة، زادت وتيرة هجمات مس���لحين يش���تبه بأنهم من 
»داعش«، ال س���يما ف���ي المنطقة بين كركوك وصالح الدين )ش���مال( وديالى 

)شرق(، المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على »داعش« باستعادة كامل أراضيه، 
التي كان���ت تقدر بنحو ثلث مس���احة البالد التي اجتاحه���ا التنظيم صيف 
2014. إال أن التنظيم اإلرهابي ال يزال يحتفظ بخاليا نائمة في مناطق واسعة 

بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

العراق: ضبط سيارة مفخخة 
وأسلحة لـ »داعش« في األنبار

االستقالل/ وكاالت:
زارت أسر بوس����نية مسلمة، الجمعة، قبور ضحايا مجزرة 
"سربرنيتس����ا"، الت����ي ارتكبتها الق����وات الصربية في 

يوليو/تموز 1995.
وتوجهت أسر ضحايا المذبحة إلى مقبرة "بوتوتشاري" 
التابع����ة لبلدة سربرنيتس����ا التي دفن فيه����ا من قتلوا 
في المجزرة، وتلت آي����ات من القرآن واألدعية على أرواح 

موتاهم.
ومن بين تلك األس����ر، عائلة "عثمانويتش" التي فقدت 
ابنيه����ا "محي الدين" )22 عاما( و"مي����رزات" ) 16 عاما(، 
ف����ي المجزرة. وقال األب "عزت عثمانويتش" إن ابنيه لم 

يتمكنا من الفرار من القوات الصربية.
وأضاف: "عثرنا على رفاتهما في مقابر جماعية".

أم����ا األم "عارفة عثمانويتش"، فأوضحت أنها تزور قبري 
ابنيها كل عام.

وقالت: "ال أس����تطيع حضور مراسم دفن رفات الضحايا 
التي يتم التوصل إلى هوياتهم".

من جهتها، قالت رئيسة جمعية "أمهات سربرنيتسا"، 
مني����رة سوباس����يتش، إن 570 م����ن أمه����ات ضحاي����ا 
سربرنيتس����ا فقدن حياتهن قب����ل أن يتمكنوا من دفن 

أبنائهم. وأضاف: "لق����د أردن العثور على جزء قليل من 
رفات أبنائهن".

وفي وقت س����ابق الجمعة، انطلقت قوافل تحمل رفات 
19 شخصا من ضحايا مذبحة سربرنيتسا، من العاصمة 

البوسنية سراييفو إلى مقبرة "بوتوتشاري".
ودأبت الس����لطات البوس����نية ف����ي 11 يوليو/تموز من 
كل ع����ام، على إعادة دفن مجموع����ة من الضحايا، الذين 
توصلت إلى هوياتهم، في مقبرة " بوتوتشاري" التابعة 

لبلدة سربرنيتسا.
ومن المرتقب أن يصل عدد المدفونين في المقبرة إلى 

6 آالف و671، مع دفن الضحايا ال�19، األحد. 
يذك���ر أن الق���وات الصربي���ة بقي���ادة راتك���و 
مالديتش، دخلت سربرنيتس���ا ف���ي 11 يوليو/
تموز 1995، بعد إعالنه���ا منطقة آمنة من قبل 

األمم المتحدة.
وارتكبت القوات الصربية خالل أيام، مجزرة جماعية راح 
ضحيته����ا أكثر من 8 آالف بوس����ني، تراوحت أعمارهم 
بين 7 إلى 70 عاما، وذلك بعدما قامت القوات الهولندية 
العاملة هناك بتسليم عش����رات اآلالف من البوسنيين 

إلى القوات الصربية.

االستقالل/ وكاالت:
قالت األرجنتي����ن إنها تتخذ خط����وات لمعاقبة 
الش����ركات األجنبي����ة التي تق����وم بالتنقيب عن 
النفط بط����رق غير قانونية ف����ي جنوب المحيط 

األطلسي.
وذكر المسؤولون أن الشركات تستكشف بشكل 
غي����ر قانوني الج����رف الق����اري لألرجنتين، وهي 

منطقة في حوض فوكالند الشمالي.
وأعلن����ت وزارتا الخارجي����ة والطاقة أنه س����يتم 
فرض عقوبات على شركتين بريطانيتين وثالثة 

إسرائيلية.
وق����ال وزير الطاق����ة داريو مارتينيز: "الش����ركات 
غير مصرح له����ا بالعمل ولم تطل����ب إذًنا ولهذا 
السبب بدأنا هذه العملية التي تتعلق باإلخطار 

والعقوبات".
وأض����اف أن "وزارة الطاقة قدمت المعرفة الفنية 
والسجالت وبعد ذلك س����تواصل وزارة الخارجية 

االدعاءات".
وأوض����ح مارتيني����ز أن اإلجراءات ضد ش����ركتي 

 Harbourو  Chrysaor Holdings Limited
 Navitasم����ن المملك����ة المتحدة و Energy Plc
Petroleum LP من "إسرائيل"، هي "للدفاع عن 

سيادة الطاقة" لألرجنتين.
وسيتم إرسال إخطارات لهم لخرق قوانين المواد 
الهيدروكربوني����ة المؤرخة ب�2011 و 2013، على 

التوالي.
وتنص القوانين على أن الش����ركات العاملة في 
المنطقة عليها "الت����زام بالحصول على تصاريح 

قبل القيام باألنشطة المذكورة".
أما وزير مالفيناس وأنتاركتيكا وجنوب المحيط 
األطلس����ي داني����ال فيلم����وس فقال: "إنن����ا نبدأ 
عملية معاقبة الشركات المرتبطة بالتنقيب عن 
الهيدروكربونات واستغاللها في الجرف القاري 
األرجنتين����ي وحوض ش����مال مالفين����اس دون 

ترخيص من الحكومة األرجنتينية".
ويمك����ن أن تتراوح العقوبات المحتملة بين عدم 
القدرة على العمل في األرجنتين من خمسة إلى 

20 عاًما والغرامات. 

األرجنتين تعاقب شركات بريطانية 
و»إسرائيلية« تنقب عن النفط بطرق غير قانونية

البوسنة: أسر »سربرنيتسا« تزور قبور 
أبنائها في الذكرى الـ26 للمذبحة
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غزة/ االستقالل:
ُتفتتح اليوم السبت مباريات األسبوع الخامس عشر من 
بطولة دوري الدرجة الممتازة وكذلك دوري الدرجة األولى 
ومباريات األسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الثانية، 
ويعد هذا األسبوع حاس����مًا في جميع مبارياته بين فرق 

المقدمة والقاع.
وتلعب مباراتان في دوري الدرجة الممتازة وهم أبرز وأهم 
لقاءات األس����بوع وهذا اللقاء سيكون حاسمًا بشكل كبير 
في مواصل����ة التربع على صدارة الدوري، حيث س����تكون 
األولى بين اتحاد خانيونس وشباب رفح على ملعب استاد 

خانيونس البلدي جنوب القطاع بدوري الدرجة الممتازة.
وتعد هذه المباراة صعبة لكال الفريقين في مش����وارهم 
في بطولة الدوري هذا الموسم فالزعيم يمتلك 31 نقطة 
ويسعى لمواصلة االنتصارات وتحقيق الفوز على اتحاد 
خانيونس وتوس����يع الفارق بينهما إل����ى 5 نقاط، بينما 
يسعى اتحاد خانيونس الذي يمتلك 29 نقطة بتحقيق 
نتيج����ة ايجابية بالفوز على ش����باب رفح من أجل تصدر 
األسبوع ومواصلة االنتصارات في الجوالت القادمة ألجل 
تحقيق حلم جماهي����ر الطواحين والتتويج باللقب للمرة 

األولى في تاريخهم.
وفي اللقاء الثاني، يحتضن ملعب فلسطين مباراة قوية 
تجمع بين فريقي الصداقة "المدفعجية" وشباب جباليا 

"الثوار" في الممتازة.

ويعد هذا اللقاء مهمًا أيضا لش����باب جباليا الذي يرغب 
بتحقيق الفوز وانتظار تعطل أح����د طرفي مباراة ملعب 
خانيونس الطواحين والزعيم، حيث يحتل المركز الثالث 
عل����ى ج����دول الترتيب برصي����د 27 نقطة، ويق����دم أداء 
مميزًا هذا الموسم، ويرغب أبناء المدير الفني أحمد عبد 
الهادي "شوبير" في تحقيق الفوز ألجل الدخول بقوة في 
المنافس����ة على اللقب. فيما يأمل نادي الصداقة العودة 

لس����كة االنتصارات وتصحيح المس����ار خ����الل الجواالت 
القادمة، فأبناء المدير الفني س����امي س����الم يرغبون في 
اقتن����اص النقاط الكاملة من أنياب الث����وار لعودة الروح 
لديه����م ال س����يما أن الفريق يمتل����ك 20 نقطة بالمركز 
السادس، ويريدون بأن يعززوا رصيدهم من النقاط للقفز 

نحو المراكز الدافئة.
وفي دوري الدرجة األولى، س����يكون هناك مباراتين من 

العي����ار الثقيل تجم����ع األولى بين بي����ت حانون األهلي 
وخدمات المغ����ازي على ملعب بيت حانون، والثانية بين 
خدمات النصيرات والقادسية على أرضية ملعب الشهيد 
محم����د الدرة، وكالهم����ا من أجل المنافس����ة بقوة القمة 

والهروب من القاع.
وسيكون لقاء حاسمًا في دوري األولى في حال حقق الفوز 
األهلي على المغازي فيزيد من أوجاع الفريق ويقربه على 
منطقة الخطر أكث����ر فأكثر، فاألهلي ع����اد من فوز كبير 
على القادسية وكذلك خدمات المغازي الذي حقق الفوز 
بالجولة الماضية على خدمات خانيونس وهذا كان األهم 
حيث يمتلك المغازي 9 نقاط ويمتلك األهلي 17 نقطة.

ويس����عى خدمات النصيرات بقيادة المدير الفني محمد 
صيدم إلى تصحيح المسار في هذا اللقاء والعودة لسكة 
االنتص����ارات والعودة للمنافس����ة عل����ى بطاقة الصعود 
للدوري الممتاز حيث يمتل����ك النصيرات 24 نقطة، وأما 
القادسية فهو يتمنى تحقيق نتيجة ايجابية لالبتعاد 
عن منطقة الخطر، فهو يحتل المركز الحادي عشر وقبل 

األخير برصيد 12 نقطة.
وف����ي دوري الدرج����ة الثاني����ة " فرع غزة والش����مال "، 
يس����تقبل ملعب اليرموك مباراة مهم����ة اليوم تجمع 
بين الزيتون والرضوان، حي����ث يحتل الزيتون المركز 
السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الرضوان المركز 

الخامس برصيد 9 نقاط.

لقــاءات حاسمــة فــي افتتــاح الــدوري الغــزي بمختلــف الدرجــات 

بيروت/ االستقالل:
أجريت مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا )أوزبكستان 
2022(، في العاصمة الماليزية كوااللمبور، وش���هدت القرعة، فرز 
منتخبات الغرب عن ش���رق آس���يا، وذلك من أجل تخفيف أعباء 
السفر البعيد. وس���تكون هذه القرعة بالنسبة لمنتخبات العرب 
قوية، فبعضهم يتواجد في مجموعات قوية مثل العراق والبحرين 
بنفس المجموعة، وأيًضا منتخب قطر واليمن بالمجموعة األولى، 
والكويت في مجموعة قوية بجانب السعودية، وكل هذا يضعف 
حظ���وظ بع���ض المنتخبات بالتواج���د في ال���دور المقبل، ولكن 
بالعزيمة واإلصرار سيكونون حاضرين بقوة. وستقام التصفيات 

بنظام التجمع من 23 حتى 31 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وجاءت المجموعات على النحو التالي: 
المجموع���ة األول���ى: س���وريا وقطر واليم���ن وس���ريالنكا )مكان 
االس���تضافة قطر(، بينما المجموعة الثانية: إيران وطاجيكستان 
ونيبال ولبنان )مكان االس���تضافة طاجيكس���تان(، أما المجموعة 
الثالث���ة: الع���راق والبحري���ن وأفغانس���تان المالدي���ف )مكان 

االستضافة البحرين(.
فيم���ا المجموعة الرابعة تضم كل من: الس���عودية، بنجالديش، 
الكويت، أوزبكس���تان )مكان االس���تضافة الكويت(، والمجموعة 
الخامسة: اإلمارات، عمان، الهند، قيرغيزستان )مكان االستضافة 
اإلم���ارات(، بينم���ا المجموع���ة السادس���ة: األردن، فلس���طين، 

تركمانستان )مكان االستضافة األردن(.

قرعة صعبة للعرب في تصفيات آسيا تحت 23 عامًا
االستقالل/ وكاالت:

كشف تقرير صحفي فرنس���ي، عن تطور جديد بشأن 
مستقبل زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد.

وكان االتح���اد الفرنس���ي ق���د أكد، بق���اء ديدييه 
ديش���امب على رأس الجهاز الفن���ي للديوك حتى 

مونديال 2022.
وحس���ب صحيفة »ليكيب«، فإن هدف زيدان أن يقود 
منتخب الديوك، لكنه ليس في عجلة من أمره لتحقيق 

هذا الحلم.
وأش���ارت إلى أن زيدان رفض عروًضا مهمة من إنجلترا 
والخليج وآس���يا، وس���يرفض أي عرض من األندية، كي 

يقود فرنسا عقب مونديال 2022.
وقال مصدر مقرب من زيدان »كرة القدم لم تعد مسألة 
مال بالنس���بة له، لكن تتعلق بالعاطف���ة، وهناك دائًما 
4 أماك���ن مفضلة لديه، وهي ب���وردو ويوفنتوس وريال 

مدريد والمنتخب الفرنسي«.
وذكرت الصحيفة »العائلة أول شيء لدى زيدان اآلن، إنه 
يريد االستمتاع معهم، وفعل ما لم يكن قادًرا عليه أثناء 

العمل في التدريب«.
وأوضحت أن زيدان كان مؤخًرا يعيش فقط من أجل ريال 
مدريد، حيث يس���تيقظ كل يوم في الس���اعة 6 صباًحا 
ليكون في فالديبياس في الس���اعة السابعة والنصف، 

ويظل هناك حتى السابعة مساًء.

الكشف عن استراتيجية زيدان للمستقبل

االستقالل/ وكاالت:
أشار الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، إلى أنه "يجب 
القلق" بش���أن اس���تمرارية المهاجم األرجنتيني ليونيل 
ميس���ي الذي انتهى عقده رسميا مع النادي هذا الصيف 

دون أنباء حتى اآلن عن التجديد.
وقال كومان أمام وسائل اإلعالم: "حين ال يكون على ما يرام 
)ميسي( يجب أن نشعر بالقلق، لكن لدي ثقة في الرئيس 
)خوان البورتا( لحل هذه المسألة. من المهم بالنسبة للنادي 

والليجا أن يبقى أفضل العب في العالم".
وفي هذا اإلط���ار، أعرب كومان عن ثقت���ه في العمل الذي 
يقوم به البورتا من أجل ضمان اس���تمرار ميسي، مؤكدا أن 
رئيس البالوجرانا أخب���ره بأن "يطمئن وأنهم يعملون على 

هذا األمر. لدينا ثقة أنه سيبقى لبضع سنوات أخرى".
وسيبدأ برشلونة يوم االثنين المقبل فترة اإلعداد للموسم 
الجديد، لكن بدون الالعبين الذين شاركوا في كأس اليورو 

وكوبا أمريكا ومن سيكونون في األلعاب األوليمبية.
وأوضح الم���درب الهولندي: "من المه���م أن تعلم من هم 
الالعبين الذين سيكونون معك. نعلم أن هناك حدًا، نحن 
في فترة اإلعداد للموسم الجديد والنادي يعمل على ذلك".

كما قال كومان، في تصريحات أبرزتها صحيفة "س���بورت" 
اإلسبانية: "بيع جريزمان بس���بب الوضع المالي لبرشلونة؟ 
س���أعتمد على جميع الالعبين في فريق���ي. إذا كان هناك 
أي دخل أو مصروفات، س���أحتاج إلى قب���ول القرارات التي 

يتخذها النادي".

وأض���اف رونالد كوم���ان صاحب ال�58 عاًم���ا: "ال يزال أمامنا 
الكثير من الوقت. دعونا نرى من سيبقى ومن يذهب. لكن 

من الواضح أن تجديد ميسي يعد األولوية المطلقة".
وأردف: "جريزمان مهم جًدا بالنس���بة لي. إنه صفقة رائعة 
لبرشلونة وأظهر جودته. لقد قدم أداًء جيًدا وهو العب جيد 

جًدا. لكنني ال أعرف القرارات التي ستتخذ".
وأتم مدرب برشلونة: "أهم ش���يء أن يوقع ليونيل ميسي 
على عقد جديد. إنه مستقبل النادي، ونحن بحاجة إلى بذل 

قصارى جهدنا كي يوقع".
وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخًرا أن برش���لونة 
يفك���ر في عرض الفرنس���ي أنطوان جريزم���ان للبيع خالل 

الميركاتو الصيفي الجاري.

كومان: يجب القلق بشأن ميسي وهذا موقف جريزمان
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و260 آخري����ن بح����االت اختن����اق نتيج����ة 
استنش����اق الغاز المس����يل للدم����وع، و70 
بالمطاط، و58  المغلف  المعدني  بالرصاص 
المواجهات  والحروق، خالل  الس����قوط  جراء 

التي اندلعت في البلدتين.
وتش����هد بلدة بيت����ا مواجه����ات يوميا منذ 
قرابة ش����هرين، ضمن فعالي����ات المقاومة 
الش����عبية ضد اقامة بٔورة "جفعات افيتار" 

االستيطانية على قمة جبل صبيح.
كما قمعت ق����وات االحتالل، مس����يرة بيت 

دجن األسبوعية، شرق نابلس.
وأفاد عض����و لجنة الدفاع ع����ن األراضي في 
القرية س����ليم ٔابو جيش، بٔان قوات االحتالل 
المس����يرة،  المش����اركين في  أطلقت صوب 
الرصاص الحي وقنابل الصوت، دون أن يبلغ 

عن ٕاصابات.
وأوض����ح أن المس����يرة خرج����ت عق����ب أداء 
ص����الة الجمع����ة وس����ط القري����ة، باتج����اه 
المنطقة الش����رقية احتجاجا على ٕاقامة بٔورة 

استيطانية.

كما أصيب عش����رات المواطنين باالختناق، 
بينه����م أطف����ال، أم����س، جراء قم����ع جيش 
االحتالل اإلس����رائيلي لمس����يرة كفر قدوم 
األسبوعية المناهضة لالستيطان والمطالبة 
بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما.

وأفاد الناطق اإلعالمي ف����ي إقليم قلقيلية، 
مس����ؤول المقاومة الشعبية في القرية مراد 
ش����تيوي، بأن جنود االحتالل أطلقوا قنابل 
الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
ما أدى إلصابة العش����رات باالختناق عولجوا 

ميدانيا.
وأوضح ش����تيوي أن جيش االحتالل اقتحم 
من����ازل المواطنين واعتلى أس����طح بعضها 
واس����تخدمها لقناصته الذي����ن أطلقوا النار 

صوب الشبان.
وتابع أن المس����يرة ج����اءت الي����وم )أمس( 
تنديدا بجرائم التطهير العرقي والتهجير 
القسري الذي تمارس����ه دولة االحتالل بحق 
أبناء شعبنا في القدس وحمصة في األغوار 
الش����مالية، موجها التحية لألس����ير المحرر 

الغضنفر أبو عطوان ال����ذي انتصر بأمعائه 
الخاوية على االحتالل.

كما قمعت قوات االحتالل، الجمعة، فعالية 
شعبية ضد االستيطان في منطقة "الرأس" 

غرب مدينة سلفيت.
وقال أمين س����ر حركة فتح في سلفيت عبد 
الس����تار عواد "إن فصائل العم����ل الوطني 
وأصحاب األراضي والمواطنين في الفعالية 
أدوا صالة الجمعة ف����ي منطقة الرأس، لكن 
س����رعان ما قمعتهم قوات االحتالل، ما أدى 

إلى عراك باأليدي".
وأضاف عواد أن االحتالل يحاول االس����تيالء 
عل����ى المزيد من األراضي في المحافظة بعد 
إع����الن االس����تيالء عل����ى 10.000 دونم من 
أراضي بلدتي ديراستيا وقراوة بني حسان، 
وهذا يحتاج م����ن الجميع الوقوف أمام هذه 
الهجمة االس����تيطانية الشرس����ة لس����رقة 

أراضي المواطنين .
م����ن جانبه، ق����ال رئي����س بلدية س����لفيت 
عب����د الكريم زبي����دي "إن جرائ����م االحتالل 

وانتهاكاتهم  واعتداءاتهم  ومس����توطنيه 
لن تثنينا عن مواصلة حماية أراضينا، ونحن 
جئنا لنقول رسالتنا لالحتالل والُمستوطنين 

إن منطقة الرأس ستبقى فلسطينية".
من ناحيته، أش����ار مدير عام العمل الشعبي 
ودعم الصمود ف����ي هيئة مقاوم����ة الجدار 
واالس����تيطان عب����د الل����ه أبو رحم����ة إلى أن 
الفعالي����ة تأت����ي ف����ي إط����ار خط����ة تعزيز 
صمود المواطني����ن على أراضيهم المهددة 
باالستيالء، ولمواجهة التوسع االستيطاني، 
المسؤولية،  الدولي بتحمل  المجتمع  ُمطالبا 

ووقف جرائم االحتالل ومستوطنيه.
وجاءت الفعالي����ة بدعوة من فصائل العمل 
الوطني، وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
وبلدية س����لفيت، وش����ارك فيه����ا أصحاب 
األراضي المهددة باالستيالء عليها، وحشد 

من المواطنين.
كما قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، وقفة 
منددة بالتوس����ع االس����تيطاني واعتداءات 
المواطنين  عل����ى  المتكررة  المس����توطنين 

وممتلكاتهم في قرية مس����افر يطا )جنوب 
الخليل(. 

الفلس����طينيين  عل����ى  جن����ود  واعت����دى 
المش����اركين في الوقفة تنديدا بالتوس����ع 
المس����تمرة  واالعت����داءات  االس����تيطاني 
لالحت����الل والمس����توطنين بح����ق أهال����ي 

المسافر. 
وأدى المشاركون صالة الجمعة فوق أراضي 
"أم الش����قحان"، المهددة باالستيالء عليها 
م����ن المس����توطنين، الذين وضع����وا حافلة 
نقل ركاب بالقرب من مس����توطنة "افيقال" 

المقامة على أراضي المواطنين. 
الفلس����طيني  العل����م  المش����اركون  ورف����ع 
وبسياسة  باالحتالل،  المنددة  والش����عارات 
التطهي����ر العرق����ي الت����ي ينتهجها بحق 
المجتم����ع  مطالبي����ن  المس����افر،  أهال����ي 
اإلنس����ان  حق����وق  ومؤسس����ات  الدول����ي 
القيام بمس����ؤولياتهم ف����ي حماية األهالي 
وممتلكاته����م ووقف اعت����داءات االحتالل 

المستمرة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيف����ة "هآرتس" العبرية، الجمعة، 
أن هناك حالة من خيبة األمل الفلسطينية 
من أداء رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عب����اس، الذي يوجد في األي����ام األخيرة من 
حكمه، حيث يستعد المقربون منه لمعركة 
وراثته، التي تجري خلف الكواليس بصمت.

قمع وح�شي
وأوضح����ت "هآرتس" ف����ي تقري����ر للخبير 
العس����كري، عام����وس هرئي����ل، أن اغتيال 
المع����ارض السياس����ي ن����زار بن����ات، على 
ي����د األجه����زة األمني����ة التابعة للس����لطة 
الفلس����طينية في الضفة الغربية المحتلة 
فجر ي����وم 24 حزيران/ يوني����و 2021، بعد 
"كثرة انتقاده لرئيس السلطة الفلسطينية 
محم����ود عباس، اس����تمرت موجة مظاهرات 
في أرجاء الضفة احتجاجا على موت بنات".

 وقال����ت: "رغ����م أن االحتجاج ال يش����كل أي 
خط����ر فوري عل����ى الس����لطة، إال أن الحادثة 
والغضب الذي أعقبها يدالن على مس����توى 
خيبة أمل الش����عب الفلسطيني في الضفة 
من أداء عباس، الذي يمسك بزمام السلطة 

من����ذ 17 عام����ا، وكان����ت آخ����ر مرة 
ترش����ح فيها لالنتخابات كانت عام 
2006"، مؤكدة أن "قرار عباس إلغاء 
انتخاب����ات المجل����س التش����ريعي 
س����رعت المواجهة بين إس����رائيل 

وحماس".
ولفتت إلى أن الزعيم المسن البالغ 
من العمر )85 عاما( أرس����ل أجهزته 
األمنية لقمع المظاهرات بوحشية، 
الس����لوك  الل����ه يعّدون  رام  وف����ي 
البلطج����ي دلي����ال آخر على س����لطة 
آخذة ف����ي التعفن بس����بب الركود 
والفساد"، موضحة أن "استطالعات 
الرأي األخيرة، تدل على أن عباس هو 

العنصر األقل شعبية".
 وذك����رت "هآرتس"، أنه "ف����ي الوقت الذي 
يس����تعد فيه مقرب����و عباس للح����رب على 
وراثت����ه، وحم����اس تفحص الظ����روف، فإن 
عباس دخل ف����ي األيام األخيرة من حكمه"، 
منوه����ة إلى أن "حماس تج����د تعاطفا أكبر 

بكثير في أوساط الفلسطينيين".
ولفت����ت إل����ى أنه "م����ن ناحية إس����رائيل، 

األفضلي����ة األساس����ية لحكم عب����اس؛ هي 
االستقرار األمني النسبي والتنسيق الوطيد 
تح����ارب حماس  فالس����لطة  األجه����زة،  مع 
وتضيق على خطواتها ألس����بابها الخاصة، 
وبذلك هي تس����اعد الجيش اإلس����رائيلي 
و"الشاباك" على منع العمليات في الضفة، 
وتحرر قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي 
كي تذهب إلى التدريب، وعباس يتمس����ك 

ل بقاءه". بهذه المقاربة ألنه بذلك ُيَسهِّ

�شروخ حقيقية
اإلس����رائيلي  الع����دوان  أن  وزعم����ت 
األخير عل����ى قطاع غزة الذي اس����تمر 
11 يوما، رغم أنه "نس����ي في إسرائيل 
بسرعة، النتقال الصحف إلى تشكيل 
الحكومة وعدوة كورونا، ولكن ال يجدر 
تجاه����ل أهمية ما ح����دث هنا، فللمرة 
األولى حماس راهنت بنجاح على فتح 
القدس،  إس����رائيل حول  مواجهة مع 
رغم أنها كانت تع����رف بأن هذا األمر 

سيكلفها حربا".
ونبهت أنه "من اللحظة التي وضعت 
أنذرت فيها حماس إس����رائيل، ومنذ 
المس����توطنات  على  الصواريخ  أطلقت 
ف����ي القدس، ت����م حس����م المنافس����ة مع 
السلطة لصالحها"، مؤكدة أن "هذه الخطوة 
فاجأت السلطة وإسرائيل أيضا؛ فقد جاءت 

مناقضة لكل التوقعات المسبقة.
ونقل ع����ن الكاتب الفلس����طيني الدكتور 
الش����قاقي، قوله: "حم����اس أحدثت  خليل 
بخطواته����ا تغييرا نموذجيا ف����ي الصورة 
للمواجهة  الفلسطينيون  التي ينظر فيها 

مع إسرائيل، وكسرت بذلك سيطرة فتح في 
القدس والضفة".

وتابعت الصحيفة: "بكلمات أقل أكاديمية، 
قائد حم����اس في القطاع يحيى الس����نوار، 
تجاوز عب����اس بااللتفاف عليه، وهذه األمور 
س����تكون لها تداعيات على طابع التوتر مع 

إسرائيل".
ورأت أن "الذع���ر ال���ذي رد في���ه رئيس 
الس���لطة على المظاهرات، كان استمرارا 
مباشرا للضائقة السابقة التي وضع فيها 
عباس أمام حماس، وبعد هذه الس���نوات 
الكثيرة في الحكم، ربما في هذه المرة بدأ 
عباس يفقد ذلك؛ لقد انتهى زمنه حقا"، 
مضيفا: "وزراء حكومته يخشون من قول 
أي كلمة، وكبار رجال السلطة يستعدون 
لمعرك���ة الوراثة، التي تج���ري في هذه 
األثن���اء بصم���ت م���ن وراء الكوالي���س، 
وحماس تتابع وهي مقيدة من غزة، وفي 
اليوم الذي ستحدث فيه شروخ حقيقية 
داخل فتح والس���لطة، حم���اس يمكنها 
إخراج كوادرها إلى الش���وارع"، بحس���ب 

تقدير "هآرتس".

رام الله/ االستقالل:
أعلن����ت وزيرة الصح����ة مي الكيل����ة، الجمعة، عن 
تس����جيل 81 إصابة بكورون����ا و152 حالة تعاٍف 
م����ن الفيروس بعد فحص 2115 عينة في الضفة 
الغربية المحتلة وقطاع غزة خالل 24 س����اعة، دون 

تسجيل وفيات.
وأوضح����ت الكيلة، خالل تقري����ر وبائي يومي، أن 
اإلصاب����ات الجديدة س����جلت على النح����و التالي: 

"طولكرم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 2، الخليل 2، 
قطاع غزة 73".

وأش����ارت إلى أن حاالت التعافي الجديدة توزعت 
حسب التالي: "جنين 2، الخليل 2، قطاع غزة 148".
ولفت����ت وزيرة الصحة إلى وج����ود 6 مرضى في 
غرف العناية المكثفة، فيم����ا ٌيعالج في مراكز 
وأقس����ام كورونا في المستشفيات في الضفة 

الغربية 12 مريضًا.

وفيما يخص المواطني����ن الذين تلقوا الطعومات 
المضادة لفيروس كورون����ا؛ بلغ عددهم اإلجمالي 
في الضفة الغربي����ة وقطاع غزة 541,515 بينهم 

388,876 تلقوا الجرعتين من اللقاح.
وأكدت أن نس����بة التعافي م����ن الفيروس بلغت 
98.3%، فيما بلغت نس����بة اإلصابات النش����طة 
0.6%، ونس����بة الوفي����ات 1.1% م����ن مجم����ل 

اإلصابات.

»هآرتس«: حكم »أبو مازن« انتهى ومعركة وراثته تجري خلف الكواليس بصمت

القدس المحتلة/ االستقالل:
طلب رئيس وزراء الكيان اإلس���رائيلي نفتالي بينت مس���اء الجمعة، 
تقديم دراسة بشأن إنشاء مصنع إلنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا 

في الكيان.
وبحسب بيان ديوان بينت فإنه مشروع قرار بالخصوص سيطرح خالل 

جلسة الحكومة األسبوعية التي ستعقد يوم األحد في الكنيست.
وذك���ر أن الفريق المش���كل بعد موافق���ة الحكومة عليه س���يجري 
مش���اورات منظمة م���ع المهنيي���ن لصياغة أفضل طريقة إلنش���اء 

المصنع.
وأعلنت الصحة اإلسرائيلية الجمعة عن تسجيل 450 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا خالل ال�24 ساعة الماضية، بعد إجراء 71261 اختباًرا 

الخميس.
وكان���ت نس���بة الفحوصات االيجابي���ة بينها %0.7 وبه���ذا ترتفع 
حصيلة اإلصابات في »إس���رائيل« منذ تفش���ي الوباء إلى 845123 

إصابة.

كيان االحتالل يدرس إنشاء 
مصنع إلنتاج لقاحات »كورونا«

81 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

الرياض/ االستقالل:
أعلنت الس���عودية مس���اء الجمعة، عن تعذر رؤية 
هالل ش���هر ذي الحجة في مرصد األهلة في تمير 

بالمملكة.

يذكر أن المحكمة العليا الس���عودية دعت لتحري 
رؤية هالل ش���هر ذي الحجة مساء يوم الجمعة 29 

ذي القعدة لعام 1442ه�.
وبذلك س���تعلن الرياض عن أن اليوم الس���بت هو 

المتمم لش���هر ذي القعدة وأن يوم األحد هو غرة 
شهر ذي الحجة.

يش���ار إلى أن فلس���طين ودوال عربية س���تتحرى 
الهالل مساء اليوم السبت.

السعودية تعلن تعذر رؤية هالل شهر ذي الحجة 

�أكرث من 400 ..



السبت 29 ذو القعدة 1442 هــ 10 يوليو 2021 م

االستقالل/ وكاالت:
أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة »ساوث ثشاينا مورنينغ بوست« الصينية، 

طائرًا أسود اللون، يقوم بمهاجمة الرجال فقط.
وتق���ول الصحيفة إن الطائر الموجود داخل الح���رم الجامعي بإحدى الجامعات 
الصينية منذ أكثر من 5 س���نوات يقوم بمهاجمة البشر عندما يسيرون بالقرب 

من األشجار، لكنه يستثنى النساء.
ويظهر الفيديو قيام الطائر بمهاجمة العديد من الشباب أثناء مرورهم بالقرب 
من األش���جار، حيث يتجه نحو منطقة الرأس ويحاول استهدافهم بطريقة ما، 

لكنهم يتمكنون من الفرار.
ولفت���ت الصحيفة إلى أن هذا الطائر ينتش���ر في الح���رم الجامعي في الربيع 
والصيف، ويتمركز على بعض األش���جار، وهو ما دف���ع إدارة الجامعة إلى وضع 
عالمات إرشادية لتحذير المارة من تعرضهم لهجوم هذا الطائر بصورة مفاجئة.

وتق���ول إحدى الالفتات: »احت���رس من الطائر الموجود في ه���ذه المنطقة... ال 
تتسبب في استفزازه... اسلك الطريق اآلخر«.

ويقول أحد الطالب للصحيفة، إن هناك بعض التفس���يرات التي تكش���ف سر 
مهاجمة هذا الطائر للرجال فقط، يقول بعضها إن أحد الطالب لمس عشه ذات 

مرة، وأن هذا هو السبب في تركيز هجماته على الرجال واستثناء النساء.

الصين: طائر أسود يهاجم 
الرجال ويستثني النساء!

 الفنانة جمد اأبو هيكل تبدع يف �شناعة حتف فنية من بقايا اخل�شب يف مدينة اخلليل

لندن/ االستقالل:
انفج����ر مئ����ات الطلبة في جامع����ة ليفربول 
البريطاني����ة غضب����ا بعدم����ا اكتش����فوا أن 
عالماتهم األكاديمية، صفر، بسبب ال يتصل 

بأدائهم.
وذكرت وس����ائل إعالم بريطاني����ة أن الكادر 
األكاديم����ي ف����ي الجامعة رفض تس����جيل 
عالم����ات هؤالء، كم����ا يقتض����ي النظام، في 
إضراب نقابي احتجاجا على خطط لالستغناء 
عن عدد من زمالئهم وبالتالي، وجد الطلبة أن 

عالماتهم هي صفر.
وعليه، سيكون مفهوما سبب غضب الطلبة 
الذين تعبوا وكدوا لمدة عام كامل، فإذا بهم 

يجدون أنفسهم راس����بين، خاسرين فرصة 
االحتفال، خاصة أولئك الذين في س����نتهم 

األخيرة ويستعدون للتخرج.
ويقول طلبة درجة البكالوريوس في جامعة 
ليفربول إن هذا األمر يهدد بعرقلة حصولهم 
على عمل وإرجاء فرص االلتحاق بالدراس����ات 

العليا.
وش����ارك في إضراب الموظفين في الجامعة 
أكثر م����ن 1000 موظف، بعدم����ا هدد نائب 
رئيس الجامعة باالس����تغناء عن 20 مدرسا 

وباحثا في الجامعة.
وفي حال انتهى اإلض����راب، قد يجد الطلبة 
حال ويحصل����ون على عالماته����م، لكن ذلك 

قد يكون على حس����ابهم وقد يخسرون وقتا 
طويال، وفق صحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

وتقول طالبة عل����م النفس آبي أوغيني، إنها 
كان����ت تتوقع أن تحصل عل����ى عالمة جيدة، 

لكنها فوجئت ب�"الصفر".
وكان����ت تأمل ف����ي حجز مكان لها لدراس����ة 
الماجس����تير في كلي����ة كن����غ كوليدج في 
سبتمبر، لكنها قد تضطر إلى تأجيل مكانها 

بسبب افتقارها إلى العالمات.
وقال اتحاد طالب الجامعة: "يستحق الطالب 
االستمتاع بصيفهم بعد هذا العام الصعب، 
ال أن يعيش����وا ف����ي حالة قلق بش����أن متى 

سيحصلون على عالماتهم".

االستقالل/ وكاالت:
ساعد جهاز مراقبة معدل ضربات القلب على ساعة أبل امرأة أمريكية على النجاة من نوبة قلبية 
خطيرة. ومن بين جميع ميزات إنقاذ الحياة على ساعة أبل، ربما يكون أكثرها استخداًما هو مراقب 
معدل ضربات القلب ألنه أسهل في االستخدام والفهم. وعندما يرتفع معدل ضربات قلبك عن 
مس���توى معين أو ينخفض إلى ما دون مس���توى معين، فهذا يعني أنك بحاجة إلى زيارة غرفة 

الطوارئ على الفور.
وذكرت قناة ABC13 في ميش���يغان قصة ديان فينس���ترا، وهي امرأة من نورتون شورز، والتي 
سمحت لها ساعة أبل بالبقاء على قيد الحياة من نوع خطير للنوبات القلبية، ال يزيد معدل النجاة 
منها عن 12% وفًقا لجمعي���ة القلب األمريكية. وهذا النوع من النوبات القلبية، الذي يصيب ما 

يعرف باسم شريان األرملة، يكون قاتاًل بنسبة 88% عندما يحدث خارج المستشفى.

1500 طالب في جامعة ليفربول.. عالمتهم صفر! ساعة أبل تنقذ حياة امرأة 
من نوبة قلبية قاتلة

االستقالل/ وكاالت:
نقل موق���ع “فيرج” اإلخب���اري األمريك���ي عن بيان 
أصدرته، كاثلين هوجان، مس���ؤولة الموارد البشرية 
في ش���ركة مايكروسوفت، عمالق صناعة البرمجيات 
وااللكتروني���ات، يفيد بأن الش���ركة تعتزم منح كل 

موظف لديها 1.500 دوالر مكافأة لمرة واحدة.
“اعتراف���ا  تأت���ي  المكاف���أة  أن  البي���ان  وأوض���ح 
بالس���نة المالية الفري���دة والصعبة الت���ي أكملتها 

مايكروسوفت”، خالل فترة تفشي وباء كورونا.
ويش���مل قرار المكافأة جمي���ع الموظفين المؤهلين 
داخل الواليات المتحدة وخارجها، بحس���ب ما أوردته 

وكالة بلومبرج لألنباء.
ويس���ري قرار المكافأة على الموظفين دون مستوى 
نائ���ب رئيس الش���ركة، والذين ب���دأوا عملهم قبل 
الح���ادي والثالثين م���ن آذار/م���ارس الماضي، أو في 
نفس هذا اليوم، بما يشمل العاملين لبعض الوقت 

أو بالساعات.
وتصل قيمة المكافأة إجم���اال إلى 200 مليون دوالر، 
وال تشمل الموظفين في مواقع “لينكد إن” و”جيت 

هب”، و”زيني ماكس”.

»مايكروسوفت« تمنح 
موظفيها 200 مليون 

دوالر »مكافأة عام الوباء«

االستقالل/ وكاالت:
حكمت محكمة فرنس���ية على رجل بالس���جن لم���دة 30 عامًا إثر 
إدانته بقتل أربعة أفراد من عائلته بعد ظنه بأنهم يخبئون كنزا 

من الذهب.
واعترف أوبير كاويس���ان )50 عامًا( بقتله لش���قيق زوجته وزوجة 
ش���قيق زوجته وأبنائهم���ا البالغين من العم���ر 18 و21 عامًا في 

الجريمة التي وقعت العام 2017 بالقرب من مدينة نانت.
كذلك تم الحكم بالسجن لمدة ثالث سنوات على ليدي تراوديك 

)52 عامًا(، عشيقة كاويسان الس���ابقة، لدورها في العبث بموقع 
الجريمة وإخفاء أجزاء من جثث القتلى.

واقترف كاويس���ان جريمته بسبب اعتقاده بأن صهره سرق كنزا 
من السبائك الذهبية تم اكتشافه في مدينة بريست ويعود إلى 
مقتنيات خبأها بنك فرنسا من االحتالل األلماني النازي إبان بداية 

الحرب العالمية الثانية، وفق "يورونيوز".
وقال كاويس���ان للمحكمة إن���ه قتل ضحاياه األربع���ة دفاعا عن 

النفس أثناء محاولته تقصي الحقيقة عن موقع الكنز الوهمي.

وبع���د أن قتل ضحاياه بآلة معدنية ح���ادة، قام بتقطيع جثثهم 
بس���كين مطبخ عل���ى مدار ثالثة أي���ام في محاول���ة لطمس آثار 
جريمت���ه. وكان محاموه قد طلبوا من هيئة المحلفين عدم الحكم 
عليه بالسجن المؤبد ومنحه التخفيف المنصوص عليه في قانون 

العقوبات في حالة ضعف الحكم.
وق���ال تييري فيليون، أحد محامي كاويس���ان، إن المتهم يعاني 
من "وهم مزمن بجنون العظمة" أقره باإلجماع األطباء النفس���يون 

وعلماء النفس.

يقتل 4 من أفراد عائلته ظنًا منه أنهم يحوزون كنزًا!

القاهرة/ االستقالل: 
كش���فت الس���لطات المصرية عن تفاصيل جديدة حول ما وصلت إليه التحريات التي 

أجرتها مباحث القاهرة، بشأن وفاة شاب حرقا داخل إحدى الشقق بمنطقة التبين.
وتجري السلطات المصرية تحقيقات موسعة، حول حرق 3 فتيات ورجل، لشاب بمنطقة 
التبين في العاصمة المصرية القاهرة. وفقا لس���كاي نيوز. وقالت الس���لطات إن الشاب 
المتوفى حدثت خالفات بينه وبين خطيبته، بس���بب اكتش���افها خيانته لها، بعد عقد 
قرانهما بشهرين، مشيرا أن زوج شقيقتها تدخل وطلب منه تطليقها، وحدد له مهلة 

أسبوعين لتنفيذ إجراءات الطالق، وطالبه برد هاتف محمول اشترته خطيبته له.
وأضافت أنه قبل يوم من الموعد المتفق عليه، حدثت مشادة كالمية بين الضحية وزوج 
شقيقة خطيبته، فهدده بالقدوم وإشعال النيران في متعلقاته من أثاث منزله الموجود 

داخل غرفة في العقار محل سكنهم، كان قد أعده لزواجه.

االستقالل/ وكاالت:
دعت كاليفورنيا سكانها إلى تقليل اس���تخدامهم للمياه بنسبة 15% ووسعت حال 
الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكان الوالية. وقال حاكم الوالية غافين 
نيوسوم في مؤتمر صحافي الخميس، »إننا نعاني من الجفاف منذ عامين«. وأضاف أنه 

سيوقع أمرًا يشجع »الجهود الطوعية للحفاظ على المياه في والية كاليفورنيا«.
وتابع »نأمل أن يحافظ سكان كاليفورنيا على الروح التي كانوا يتمتعون بها خالل الجفاف 
األخير« وأن »يخفضوا طوعيا« اس���تخدام المياه »بنسبة 15%، ليس في المنازل فحسب، 
بل أيضا في المجاالت الصناعية والتجارية والزراعية«. وطالب الحاكم س���كان كاليفورنيا 
بإظهار »حس سليم« من خالل تقليل ري مروج العشب األخضر وتقليل فترات االستحمام.

وبعد سنوات عدة شهدت هطول كميات قليلة من األمطار، باتت احتياطات السدود في 
أواخر مايو في كاليفورنيا ُتَقّدر بثلثي مستواها الطبيعي.

3 فتيات يحرقن شابًا 
حتى الموت في مصر

كاليفورنيا تدعو سكانها 
إلى الحد من استخدام المياه


