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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل����ن المفت����ي الع����ام للق����دس والديار 
الفلسطينية، رئيس مجلس اإلفتاء األعلى، 
الش����يخ محمد حسين، مس����اء السبت، أنه 
ثبت بالوجه الش����رعي أن غدًا )اليوم( األحد 
هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1442ه�، وأن 
يوم االثنين 19 تموز الجاري التاس����ع من 

ذي الحجة، هو يوم وقف����ة عرفة، والثالثاء 
20 تموز أول أيام عيد األضحى المبارك.

ودعا المفتي حسين، الله سبحانه وتعالى 
أن يجعله عيدًا مب����اركًا وخيرًا ويمنًا وبركة 
عل����ى المس����لمين، وأن يعي����ده علينا وقد 
تحررت أرض اإلس����راء والمع����راج من ظلم 

االحتالل.

المفتي: عيد األضحى المبارك في 20 تموز

غزة/ خالد اشتيوي:
ما زالت أس���واق المواش���ي في قطاع غزة »هادئة« نوعًا ما، 
بالرغم من اقتراب حلول عيد األضحى المبارك، حيث تشهد 

»أضحى غزة«.. وفرة باألضاحي 
وإقبال »متأرجح« على الشراء

هل تتحول المسيرات الغاضبة 
الغتيال »بنات« إلى حراك شعبي؟

غزة/ دعاء الحطاب: 
فلسطينيان،  سياسيان  محلالن  أكد 
الش���عبية  المظاه���رات  أن 

والجماهيري���ة التي م���ا زالت تخرج 
في مختلف مناط���ق الضفة الغربية 
تنديدًا باغتيال الناش���ط السياسي 

ُتع���د حالة  بن���ات،  نزار  المع���ارض 
طبيعية ضد سياسية 
والتنكي���ل  القم���ع 

غزة/ االستقالل:
أكد عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة »الجهاد« 
اإلس���المي في فلس���طين د. يوس���ف الحساينة، 

الس���بت، أن أهالي بل���دة بيتا في مدين���ة نابلس 
يواصل���ون  الثائ���رة  والجماهي���ر 
االشتباك مع العدو الصهيوني على 

الحساينة: الجماهير الثائرة في »بيتا« أعادت 
رسم المشهد النضالي الرافض لالحتالل

غزة/ االستقالل:
قال عضو مكتب العالقات الدولية في حركة حماس د. باس���م نعيم إن 

الحركة تابعت باهتمام تصريحات لين هاستنغر، منسقة 
الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، حول 

»حمــاس«: تصاعد األزمة اإلنسانية 
بغزة يدفع بقوة نحو االنفجار

سرايا القدس: أداء المقاومة بأي معركة 
قادمة سيكون مختلفًا كمًا ونوعًا وتكتيكًا

غزة/ االستقالل:
أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي على أن 

ما قصفت به مدينة تل أبيب المحتلة على امتداد معركة 
البني���ان المرصوص، أنجزت���ه خالل دقائ���ق في معركة 

عائلة الرجبي بسلوان تواجه حرًبا 
»إسرائيلية« شرسة بسبب رباطها في القدس

القدس المحتلة / االستقالل:
ترابط جدة الش���اب المقدس���ي حربي الرجبي أمام ب���اب غرفة العناية 

المش���ددة الت���ي يرقد به���ا حفيدها المص���اب برصاص 
االحت���الل، تنتظر وال ش���يء يواسي قلبها سوى دموعها، 

»الهالل األحمر«: االحتالل يستخدم 
ذخائر متفجرة لقمع متظاهري »بيتا«

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
أطلق نشطاء مقدسيون السبت، دعوات لشد 
الرح���ال إلى المس���جد األقص���ى المبارك في 
يوم عرفة، الذي يصادف األحد من األس���بوع 

المقبل، لصد اقتحامات المستوطنين.
وأطل���ق ناش���طون وحركات فلس���طينية في 
الضف���ة واألراضي المحتلة ع���ام 48، دعوات 
للفلس���طينيين بضرورة التواجد المكثف في 

المس���جد األقصى واالعتكاف فيه يوم عرفة، 
للتص���دي للمس���توطنين الذي���ن يواصلون 

وصعدت  للمسجد.  اقتحاماتهم 
المجموعات االستيطانية وقوات 

اعتقاالت بالضفة وإصابة طفل باعتداء في الخليل
دعوات لشد الرحال إلى »األقصى« وصد اقتحامات المستوطنين بيوم »عرفة«

وفاة و60 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة في رام الله، السبت، عن تسجيل حالة 
وف���اة، و60 إصابة جديدة بفي���روس »كورونا«، فضال عن 

قناة عبرية: »إسرائيل« توافق على 
إدخال المنحة القطرية إلى غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت قناة عبرية، مساء الس���بت، تفاصيل موافقة »إسرائيل« 
على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة ، وبآلية يتم صياغتها 
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غزة/ االستقالل:
أكدت س����رايا الق����دس الجناح العس����كري 
لحرك����ة الجه����اد اإلس����المي عل����ى أن م����ا 
قصف����ت به مدينة تل أبي����ب المحتلة على 
امتداد معرك����ة البنيان المرصوص، أنجزته 
خالل دقائق في معركة »س����يف القدس« 

البطولية. 
وأضافت السرايا في بيان لها، مساء السبت: 
المقاوم����ة ما زالت بألف خير وما أطلقناه من 
صلي����ات صاروخية خالل واحد وخمس����ين 
يوم����ًا أطلقناه أضعاف����ًا مضاعفة خالل أحد 

عشر يومًا في معركة »سيف القدس«.
وشددت الس����رايا على أن قدرات المقاومة 
وإمكانياته����ا بع����د »البني����ان المرصوص« 
أصبحت أكثر دقًة وإيالمًا، والجميع ش����اهد 
ذلك في معركة »س����يف القدس« األخيرة، 
مؤك����دًة أن أداء المقاوم����ة ف����ي أي معركة 
قادمة سيكون بعون الله مختلفًا كمًا ونوعًا 

وتكتيكًا. 
وفي رسالة إلى العدو الصهيوني، قالت:« لن 
تس����مح المقاومة للمحتل بتمرير محاوالته 
الخبيثة الهادفة لكسر حاضنتها الشعبية 
باس����تمرار التضييق وإطب����اق الحصار على 
قطاع غزة وعلى العدو أن يفهم ذلك جيدًا«. 

وتابع البيان:« البني����ان المرصوص أضافت 
صفحة جديدة من صفحات المجد والفخار، 
وكس����رت هيبة الجيش ال����ذي ال يقهر في 
كافة ساحات المواجهة بدًء من بيت حانون 

ش����مااًل وانتهاًء بصواري����خ الكورنيت التي 
اخترقت جيباتهم العسكرية جنوبًا«. 

وأوضحت س����رايا القدس أن معركة البنيان 
المرص����وص مه����دت الطريق أم����ام المزيد 

من الص����والت التي تلته����ا فكانت معارك 
)الوفاء للش����هداء وثأر تشرين وحمم البدر 
وصيح����ة الفجر وب����أس الصادقين( وليس 
أخيرًا معركة »سيف القدس« التي أسقطت 

الكيان في وحل الهزيمة والعار. 
وقال����ت: كان من الواج����ب علينا أن نخوض 
معرك����ة »البنيان المرصوص« قبل س����بعة 
أع����وام ونح����ن نرى أطف����ااًل ُتح����رق وبيوتًا 
ُته����دم وحصارًا جائرًا لم يس����بق له مثيل، 
مش����ددًة على أنها حاضرة وب����كل قوة في 
كل الميادي����ن دفعًا للظلم ورفضًا لالحتالل 
وعنجهيت����ه وصونًا لكرامة اإلنس����ان حتى 

الحرية والخالص. 
وتابعت الس����رايا:« عل����ى المحتل ومنظومة 
جيش����ه الُمهترئة البحث جيدًا في أسباب 
معركة البنيان المرصوص وس����يف القدس 

وغيرها من المعارك«. 
وأبرقت بالتحية إلى أبناء شعبنا في الضفة 
وغ����زة والقدس والداخ����ل المحتل وفي كل 
س����احات وجوده، قائلة:«نشد على أيديهم 
الحقيقي  وانتمائهم  بصمودهم  ونش����يد 
لقضيتهم األساسية فلسطين، وإسنادهم 

لمقاومتهم على الدوام«. 
بيانه����ا:« نعدكم وعد  الس����رايا  وختم����ت 
األح����رار أن نبقى على العه����د حتى يكتب 
الله لنا جميعًا صالة في المس����جد األقصى 
المب����ارك فاتحين مستبش����رين بنصر الله 

ووعده«.

في الذكرى السابعة لـ »البنيان المرصوص«
سرايـا القــدس: أداء الـمـقاومة بأي معركة قادمة سيكون مختلفًا كمًا ونوعًا وتكتيكًا

غزة/ االستقالل:
قال عضو مكت���ب العالقات الدولية في حركة حماس د. باس���م 
نعي���م إن الحركة تابع���ت باهتمام تصريحات لين هاس���تنغر، 
منس���قة الشؤون اإلنس���انية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

حول األوضاع اإلنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وشدد نعيم على أن تصاعد األزمة اإلنسانية في قطاع غزة بسبب 
الحص���ار، وخاصة بعد العدوان األخير، وتداعيات ذلك على الحياة 
االقتصادية واالجتماعية والنفسية، يعيد خلق الديناميات التي 

تدفع بقوة نحو التصعيد واالنفجار من جديد.
ونّوه إلى أن ش���عبنا لن يقبل بالعودة في كل مرة إلى المربع صفر 
والتفاوض على حقوقه األساسية التي كفلها له القانون الدولي 

اإلنساني، حتى في حالة الحرب.
ودعا الجميع لتحمل مس���ؤولياته وممارس���ة الضغط الالزم على 
االحت���الل إلنهاء حصاره لقطاع غزة فورا وبدون ش���روط، مبينا أن 
البدائل خطيرة وتكلفتها عالية، »فلن يتحقق أي هدوء أو استقرار 

ما دام شعبنا يفتقد الحياة الحرة والكريمة«.
وأوضح نعيم أن هاس���تنغر أشارت بشكل صريح إلى التداعيات 
الخطيرة الستمرار الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، 
بل وتشديده بعد العدوان األخير، ومطالبتها االحتالل اإلسرائيلي 
بااللتزام بالقانون اإلنس���اني الدولي، »فالمس���اعدة اإلنس���انية 
غير مش���روطة« حس���ب تعبيرها، كما طالبت االحتالل باالنصياع 
للقرارات الدولية واتخاذ كل ما يل���زم من اإلجراءات لرفع الحصار 

عن قطاع غزة.

»حمــاس«: تصاعد األزمة 
اإلنسانية بغزة يدفع 

بقوة نحو االنفجار

رام الله/ االستقالل:
أعلن����ت وزارة الصح����ة ف����ي رام الله، الس����بت، عن 
تس����جيل حالة وفاة، و60 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا«، فضال ع����ن تعافي 146 حالة خالل ال�24 

ساعة الماضية. 
وأكدت الوزارة خالل التقرير اليومي للحالة الوبائية 
ف����ي الضفة الغربي����ة وقطاع غ����زة، أن حالة الوفاة 
الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي 

وفيات في محافظات الضفة.

 وبينت أن اإلصابات الجديدة س����جلت على النحو 
التالي: طوباس )1(، طولكرم )4(، الخليل )1(، جنين 
)2(، قطاع غزة )52(، مشيرة إلى انه تم إجراء 1480 

فحصا. 
وذكرت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب 
التالي: الخليل )8(، جنين )1(، رام الله والبيرة )4(، 
قط����اع غ����زة )133(، الفتة إلى أن نس����بة التعافي 
من الفي����روس بلغت 98.3%، فيما بلغت نس����بة 
اإلصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات %1.1 

من مجمل اإلصابات. 
وأك����دت وج����ود 6 مصابين ف����ي غ����رف العناية 
المكثف����ة، بينهم مصابان عل����ى أجهزة التنفس 
االصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا 
في مستشفيات الضفة 16 مصابا. وفيما يتعلق 
بالمواطني����ن الذي����ن تلقوا الطعوم����ات المضادة 
للفيروس، بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية 
وقط����اع غ����زة 541,538، بينه����م 389,105 تلقوا 

الجرعتين من اللقاح.

وفاة و60 إصابة جديدة بـ »كورونا« في الضفة وغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت قناة عبرية، مس���اء الس���بت، تفاصيل موافقة 
»إس���رائيل« على إدخال المنح���ة القطرية إلى قطاع غزة ، 
وبآلية يتم صياغتها قبيل عرضها على حكومة االحتالل.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن »الخطوط العريضة لتحويل 
األموال إلى غزة ستعرض على مجلس الوزراء األحد«.

وأك���دت أن المخطط المقترح لتحوي���ل المنحة القطرية 
2021 إل���ى قطاع غزة، ينص على تحويل 30 مليون دوالر 

ش���هرًيا. وبينت القناة العبرية أنه »حسب المخطط الذي 
يتم وضعه مع المصريين كل ش���هر، سيتم تحويل 30 

مليون دوالر إلى غزة«.
وأشارت إلى أن آلية إدخال المنحة القطرية إلى غزة، تنص 
على »الس���ماح بتحويل 10 ماليي���ن دوالر من القطريين 
م���ن خالل األمم المتح���دة لتمويل الوق���ود، و10 ماليين 
دوالر إضافية لألس���ر المحتاجة من خ���الل بنك بريد غزة 
بعد مراجعة جهاز األمن العام »الش���اباك« قائمة األسماء 

والتحقق من أن العائالت ليست مرتبطة ب� »اإلرهاب«.
وأشارت القناة اإلس���رائيلية إلى أنه »سيتم تحويل مبلغ 
إضاف���ي قدره 10 ماليين دوالر إلى مش���روع النقد مقابل 

العمل لتحسين الوضع االقتصادي في قطاع غزة«.
وأف���ادت إذاعة الجيش اإلس���رائيلي، أن مجل���س الوزراء 
السياس���ي واألمني )الكابينت( س���ينعقد غًدا الس���اعة 
13:30، لمناقشة قضية غزة وتحويل األموال إلى القطاع، 

وقضايا أخرى.

قناة عبرية: »إسرائيل« توافق على إدخال المنحة القطرية إلى غزة 

رام الله/ االستقالل:
قال مدير عام القياس والتقوي���م واالمتحانات في وزارة 
التربية والتعليم برام الله محمد عواد السبت: »إن اإلعالن 

عن نتائج الثانوية العامة س���يكون ف���ي أول ثالثة أيام 
من الش���هر القادم«. كما أوضح ع���واد أنه لم تكن هناك 
صعوبة في وض���ع االمتحانات هذا العام مقارنة باألعوام 

السابقة. يشار إلى أنه انتهى اليوم طلبة الثانوية العامة 
الفرع االدبي من تقديم امتحاناتهم بعد رحلة من التعب 

الشاق، فيما ينتهي الفرع العلمي يوم االثنين.

»التعليم«: موعد إعالن نتائج الثانوية العامة مطلع الشهر المقبل
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وتش���هد مدن الضفقة الغربية منذ نحو أسبوعين، 
مظاهرات ش���عبية تنديدًا بجريمة اغتيال الناش���ط 
»بنات«، بعد تعرضه للضرب والتنكيل الهمجي على 
يد 25 عنصرا أمني���ا خالل اعتقاله من منزله بمدينة 

الخليل.  

حراك �شعبي
ويرى عض���و اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية 
أحم���د أب���و حليم���ة، أن المظاه���رات الش���عبية 
والجماهيرية الت���ي تخرج بالضفة الغربية تنديدًا 
باغتيال الناشط السياس���ي نزار بنات، قد تتحول 
لحراك ش���عبي جاد ضد الس���لطة الفلس���طينية 
نتيجة اتباعها سياس���ة القمع والتنكيل وتكميم 

األفواه ضد المواطنين. 
وق���ال أبو حلمية خالل حديثه ل�«االس���تقالل«:« إن 
المظاه���رات الجماهيرية الغاضب���ة بكافة مناطق 
الضفة الغربية، ُتعد حالة طبيعية لرفض الشعب 
الفلس���طيني سلب حقه بحرية الرأي والتعبير، ورد 

فعل طبيعي الغتيال الناشط »بنات«. 
وأوض���ح أن المظاهرات بالضف���ة خرجت للمطالبة 
بانتزاع مس���احة أكب���ر من الحري���ات العامة وعدم 
تقيي���د الحريات الش���خصية، متوقع���ًا في حال 
اس���تمرارها بوتي���رة عالي���ة، أن تتح���ول لحراك 
جماهيري جاد ضد الس���لطة الفلسطينية يشمل 
الداخل المحت���ل وقطاع غزة، لتحقيق عدة أهداف 

سياسية. 
وبّين أن من بين تلك األهداف »انهاء االنقس���ام، 
واس���تعادة الوحدة الوطنية على ُأس���س الشراكة 
بم���ا يضم���ن مش���اركة الجميع ف���ي اط���ار القرار 
السياسي، إضافًة الى إعادة ترتيب البيت الداخلي 
الفلس���طيني، والح���د م���ن الس���لوكيات الخاطئة 
للسلطة الفلس���طينية التي تهدف لحرف المسار 

عن الصراع الحقيقي مع االحتالل اإلسرائيلي«. 
كما يسعي الفلسطينيون إلى توليد قوة جماهيرية 
ضاغطة على السلطة باتجاه إعطاء األولوية لمرحلة 
التحري���ر الوطن���ي ومجابهة مخطط���ات االحتالل 

االستعمارية في حي الش���يخ جراح و بلدة سلوان، 
وفق أبو حليمة. 

ون���ّوه إلى أن الس���لطة الفلس���طينية ل���م تتعاط 
بالمس���ؤولية األخالقية والوطنية مع نتائج جريمة 
اغتيال نزار بن���ات ومع الحالة الش���عبية المنددة 
بها، بل اعتمدت سياسية العصا والقمع والتنكيل 
إلس���كات صوتهم، ُمضيفًا:« شعبنا شعب مناضل 
ال يخضع لسياسة العصا ولي الذراع، وأنه لن يزيده 

ذلك غير المواصلة بالتضحية«. 
وشدد على ضرورة أن ُتعيد السلطة حساباتها في 
التعاطي مع الحالة الشعبية، وإعطاء مساحة كافية 
للفلس���طينيين للتعبير عن آرائهم، بما يمكنهم 
من التفرغ لمواجهة االحتالل، إضافة إلى تشكيل 
لجنة تحقيق لمحاسبة المتورطين باغتيال »بنات« 
والمتورطين بقم���ع المتظاهرين، داعيًا الس���لطة 
الفلس���طينية إلعادة تفعيل منظم���ة التحرير بما 
يضم���ن مش���اركة كافة الفصائل لط���ي الصفحة 

السوداء بتاريخ الشعب الفلسطيني« االنقسام«.

الكرة مبلعب ال�شلطة 
وبدوره، اتفق المحلل السياسي ساري عرابي مع سابقه، 
مؤكدًا أنه في حال اس���تمرت الس���لطة الفلسطينية 
باتباع سياس���ية القمع والتنكيل وتكميم األفواه ضد 
أبناء ش���عبها عامة والمتظاهرين بالضفة خاصة، فإن 

المظاهرات ستزيد وتتوسع بمختلف المناطق.
وقال عرابي خالل حديثه ل�«االستقالل«،« إن الكرة اآلن 
باتت في ملعب الس���لطة الفلس���طينية لوضع حد لما 
تشهده الساحة الفلس���طينية منذ اغتيال المعارض 

السياسي نزار بنات.
ولف���ت إل���ى أن المظاهرات الغاضبة بالضفة ليس���ت 
وليدة حادثة اغتيال »بنات« وإنما هي نتيجة طبيعية 
لمجموعة من »إخفاقات الس���لطة الفلس���طينية«، من 
بينها إلغاء االنتخابات، واألداء الباهت بمعركة سيف 
الق���دس وم���ن قبلها هب���ة القدس، إضاف���ة لصفقة 

اللقاحات الفاسدة.
وأش���ار إلى أن الشعب الفلس���طيني يشعر أن ثمة 
مش���كلة  في السلطة الفلس���طينية،  بمعنى »أنه ال 

يوجد مشروع سياسي، وال يوجد إنجاز اقتصادي، وال 
تعزيز لصمود المواطني���ن، وفوق كل ذلك الوصول 

إلى درجة قتل المعارضين السياسيين«.
وش���دد على أن كاف���ة الحلول الجزئي���ة التي تعمل 
عليه���ا الس���لطة مث���ل تخفي���ف المفاوض���ات مع 
االحتالل والتعديل الوزاري وغيرها، س���تكون بمثابة 
استخفاف بمطالب الجماهير األساسية، والمتمثلة 

في تغييرات سياسية جذرية.
وفيم���ا يتعلق بكيفية احتواء الس���لطة المظاهرات 
الش���عبية، أكد عرابي على ضرورة أن تعمل السلطة 
بشكل جاد على تخفيف الخناق السياسي على أبناء 
ش���عبها، والعمل على بناء وحدة وطنية على قاعدة 
المواجهة م���ع االحتالل، وكذلك »معالجة الفس���اد 
اإلداري، وتوسيع الحريات والسير على قاعدة العدالة 

والقانون بحيث يشمل الجميع«. 
وقالت صحيفة »هآرتس« العبرية، الجمعة، أن هناك 
حالة من خيبة األمل الفلس���طينية م���ن أداء رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يوجد في 
األيام األخيرة من حكمه، حيث يستعد المقربون منه 
لمعركة وراثته، التي تجري خلف الكواليس بصمت.

وأوضح���ت »هآرتس« في تقرير للخبير العس���كري، 
عام���وس هرئي���ل، أن اغتيال المعارض السياس���ي 
نزار بنات، على يد األجهزة األمنية التابعة للس���لطة 
الفلس���طينية في الضفة الغربية المحتلة فجر يوم 
24 حزيران/ يونيو 2021، بعد »كثرة انتقاده لرئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، استمرت موجة 
مظاهرات في أرجاء الضفة احتجاجا على موت بنات«.

 وقالت: »رغم أن االحتجاج ال يش���كل أي خطر فوري 
على الس���لطة، إال أن الحادثة والغضب الذي أعقبها 
يدالن على مس���توى خيبة أمل الشعب الفلسطيني 
ف���ي الضفة م���ن أداء عب���اس، الذي يمس���ك بزمام 
الس���لطة منذ 17 عاما، وكانت آخر مرة ترش���ح فيها 
لالنتخابات عام 2006«، مؤكدة أن »قرار عباس إلغاء 
انتخابات المجلس التش���ريعي سّرع المواجهة بين 

إسرائيل وحماس«.

هل تتحول المسيرات الغاضبة الغتيال »بنات« إلى حراك شعبي؟
غزة/ دعاء احلطاب: 

اأك��د حمل��ان �شيا�ش��يان فل�ش��طينيان اأن املظاهرات 
ال�شعبية واجلماهريية التي ما زالت تخرج يف خمتلف 
مناط��ق ال�شف��ة الغربية تنديدًا باغتي��ال النا�شط 
ال�شيا�ش��ي املعار�ض ن��زار بنات؛ ُتع��د حالة طبيعية 

�شد �شيا�شية القمع والتنكي��ل وتكميم الأفواه التي 
تتبعه��ا ال�شلط��ة الفل�شطيني��ة �ش��د اأبن��اء �شعبه��ا، 
ونتاج��ًا فعلي��ًا ملجموعة م��ن الرتاكمات الت��ي زادت 
م��ن حالة ال�شتي��اء وال�شيق بال�ش��ارع الفل�شطيني.  
و�شدد املحلان يف حديثيهما ل�«ال�شتقال«، على اأنه 

يف ح��ال مل تغري ال�شلطة طرق تعاملها مع مواطنيها 
فاإن التظاه��رات �شت��زداد وتتو�شع و�شت�ش��ارك فيها 
فعالي��ات جمتمعية اأخرى؛ لذا عليها اأن تفكر جديًا 
بحرف البو�شلة نحو اإنهاء النق�شام واإعادة ترتيب 

البيت الداخلي الفل�شطيني. 

رام الله/ االستقالل:
قال نائب المدير الطبي في المستش���فى االستشاري العربي د. خليل كريم، 
أمس الس���بت، إن األسير المحرر الغضنفر أبو عطوان بحالة صحية جيدة، وفي 

تحسن مستمر، وسيغادر المستشفى خالل أيام.
وأض���اف كريم ف���ي اتصال هاتفي مع وكال���ة األنباء الرس���مية »وفا«، أنه تم 
تش���كيل طاقم مختص يض���م أخصائيين بالجه���از الهضم���ي، والباطني، 
والتخدير، والتغذية، لمتابعة وضعه الصحي، وذلك تجنبا لحدوث ما يس���مى 
بمتالزم���ة إعادة التغذية التي قد تحدث م���ع أبو عطوان، نتيجة عودته لألكل 

بعد انقطاع، األمر الذي قد يحدث تغييرات مفاجئة وخطيرة في الجسم.
وأكد أنه تم إجراء الفحوصات الالزمة، وقد استطعنا تجاوز حالة الجفاف التي 
كان يعاني منها أبو عطوان خالل فترة إضرابه عن الطعام الذي اس���تمر لمدة 
65 يوما، بعد إعطائه العالج الالزم، مشيرا إلى أن كافة فحوصاته التي أجريت 

له جاءت مبشرة، وتؤكد أنه يتماثل للشفاء خالل الفترة القليلة المقبلة.
يذكر أن األسير الغضنفر )28 عاما( من بلدة دورا جنوب الخليل، قد وصل إلى 
المستش���فى االستشاري في ضاحية الريحان برام الله، الخميس، بعد انتزاعه 

قرارا بإبطال أمر االعتقال اإلداري، في أعقاب إضرابه طول هذه الفترة.

مصدر طبي: المحرر الغضنفر 
أبو عطوان في تحسن مستمر

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس����ي لحرك����ة »الجهاد« 
اإلس����المي في فلس����طين د. يوس����ف الحساينة، 
الس����بت، أن أهال����ي بلدة بيتا ف����ي مدينة نابلس 
والجماهير الثائرة يواصلون االش����تباك مع العدو 
الصهيوني عل����ى أكثر من نقطة تم����اس، وذلك 
إلعادة رسم المشهد النضالي الفلسطيني الرافض 
لالحتالل، موضًحا أن ذلك االش����تباك سيش����ّكل 

استنزافًا لمستوطنيه وإرباكًا لمنظومته األمنية.
وبّي����ن الحس����اينة ف����ي تصريح صحف����ي تلقت 
»االس����تقالل« نس����خة عن����ه، إن »انتق����ال العمل 
النضالي اإلبداعي المتمثل في اإلرباك الليلي من 
قطاع غ����زة، إلى الضفة الغربية المحتلة، يش����كل 
مرحلة جدي����دة من مراحل النضال الفلس����طيني 
المش����روع ضد الوج����ود االحتالل����ي، كونه يقطع 
الطريق على مش����اريعه التوسعية واالستيطانية 
الت����ي تتغذى عل����ى ضم ومص����ادرة أراضي أهلنا 

هناك«.
وأش����ار إل����ى أن تم����دد ه����ذه الحال����ة النضالية 

لتطال مختلف مناطق الضف����ة الغربية والقدس 
المحتلتين، سيكون له ما بعده في جوالت الصراع 

مع هذا العدو.
وذك����ر القيادي ف����ي »الجه����اد اإلس����المي«، أنه 
سيس����اهم ب����كل تأكيد ف����ي إح����داث مزيد من 
اإلرب����اك داخل الكيان الغاصب ومنظومته األمنية 
والعسكرية، داعًيا مختلف القطاعات والفعاليات 
الش����عبية لالنخ����راط ف����ي فعالي����ات المواجهة 

واالشتباك المختلفة مع الكيان.
وتوجه الحساينة، بالتحية، لكل الثائرين في بلدة 
بيتا دفاعًا عن جبل صبيح، وللمنتفضين في حواري 
وأزقة حي الشيخ جراح، وبلدة وسلوان، وكل حواري 

الوطن المبارك.
وتش����هد بلدة بيتا بنابلس محاوالت »إسرائيلية« 
للس����يطرة عل����ى جبل صبي����ح من أجل بن����اء بؤرة 
استيطانية، فيما يتصدى الشبان لتلك المحاوالت 

عبر فعاليات االرباك الليلي.

الحساينة: الجماهير الثائرة في »بيتا« 
أعادت رسم المشهد النضالي الرافض لالحتالل
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رام الله / االستقالل:
ذكرت مصادر مطلعة في حركة »فتح« أن مس���ؤول 
ملف الشبيبة في إقليم تنظيم فتح برام الله، وضاح 
خميس، أبلغ منس���ق الش���بيبة في جامعة بيرزيت 
جهاد حمايل بقرار فصله والهيئة العاملة معه بعد 

إصدار بيان يدين اغتيال نزار بنات.
وأوضحت المصادر أن من بين المفصولين مسؤولي 
لجان مهمة في الش���بيبة من بينها اللجنة المالية، 
وقد اتخذ القرار من قبل إقليم رام الله، والذي يتولى 
مس���ؤوليته موفق س���حويل، حيث اعتبر األخير أن 
البيان صدر بدون التشاور مع اإلقليم وبالتالي يجب 

معاقبة من أصدره.
وأش���ارت المصادر إل���ى أن إقليم فت���ح قرر إحداث 

تغيي���ر كبير عل���ى تركيب���ة الهيئ���ة العاملة في 
شبيبة بيرزيت وتعيين الطالب ليث لدادوة منسقا 
للش���بيبة، على أن تمر بيانات الشبيبة التي تتعلق 
بالشأن العام قبل إصدارها على إقليم فتح برام الله، 

حتى يتم الموافقة على مضمونها.
وبحسب المصادر، فإن عملية الفصل جاءت كنتيجة 
ألزمة ممتدة منذ سنوات، إذ إن حركة فتح عبرت في 
أكثر من اجتماع مع مسؤولي الشبيبة خالل الدورات 
المتتالية بالسنوات الماضية عن رفضها لتصدير 

مواقف ال تتفق ومواقف السلطة الفلسطينية.
وكانت حركة الشبيبة في بيرزيت قد نعت الشهيد 
نزار بنات فور انتش���ار خبر استشهاده على يد قوة 
من األجهزة األمنية الفلس���طينية، وقالت في بيان 

صدر عنه���ا: »ببالغ األس���ى والح���زن تنعى حركة 
الشبيبة في جامعة بيرزيت فقيد فلسطين الناشط 

نزار بنات«
وأضافت: »إننا نس���تنكر هذا الفعل اإلجرامي الذي 
طال الناش���ط الحر بنات وأودى بحياته صبيحة هذا 
اليوم، ونعلن رفضنا للقمع والقتل السياسي وكتم 

األصوات مهما تعددت صوره وفي الوطن أجمع«.
وطالبت الشبيبة في بيانها رئاسة الوزراء »بالكشف 
عن مالبس���ات الواقع���ة والمحاس���بة الفورية لكل 
مس���ؤول عن هذا الفع���ل اإلجرامي ال���ذي ال يمت 
للديمقراطي���ة ومش���روعنا الوطني بصل���ة، ويمثل 
تعديا خطيرا على الحرية والوحدة الوطنية والنضال 

الفلسطيني المشترك«.

طالب بمحاسبة قتلة نزار بنات
»فتح« تفصل منسق الشبيبة في جامعة »بيرزيت«

رام الله/ االستقالل:
أفاد تقرير صحفي، بأن األس���بوع الماضي ش���هد اندالع 
مواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي في 82 نقطة مواجهة 
بالضفة الغربي���ة، تخللها تنفيذ عمليات إطالق نار وإلقاء 
أكواع ناسفة وزجاجات حارقة، األمر الذي أدى إلى إصابة 5 

جنود ومستوطنين، فيما استشهد شاب من قصرة.  
وذكر التقرير الذي تم نشره السبت، أنه في يوم الجمعة 
تم رصد 15 نقطة مواجه���ة، تخللها إطالق نار وزجاجات 
حارق���ة على ق���وات االحت���الل التي اقتحم���ت قرية عنزا 
بجني���ن، وأصيب جندي )إس���رائيلي( خالل مواجهات مع 
االحتالل في أوصرين بنابلس، عدا عن إلقاء زجاجات حارقة 
ومفرقعات نارية في سلوان ومستوطنة مجداليم بنابلس. 
وأش���ار إلى اندالع مواجهات في س���لوان وحزما والرام في 
الق���دس وضواحيها، ومس���افر يطا وترقومي���ا بالخليل، 
وتق���وع ببيت لحم، وترس���لة وعنزا في جني���ن، ومنطقة 
الراس بسلفيت، وبيتا وبيت دجن وأوصرين وقصرة واللبن 

الش���رقية في نابلس، وكفر قدوم ف���ي قلقيلية، وأصيب 
خالل المواجه���ات 25 بالرصاص الح���ي، و75 بالرصاص 
المطاطي وعشرات اإلصابات باالختناق بالغاز السام. وبين 
أن���ه في يوم الخميس ُأحصي���ت 7 نقاط مواجهة أصيب 
خاللها جندي )إسرائيلي( في قصرة، واندلعت مواجهات 
في بيت أمر بالخليل، والنب���ي صالح برام الله، وبيتا وبيت 
دجن وقصرة وح���وارة وروجيب  في نابلس، وأصيب خالل 
المواجه���ات 11 مواطنا بالرصاص المطاط���ي و26 حالة 

اختناق بالغاز السام. 
وف���ي يوم األربع���اء - يتاب���ع التقرير- تم رص���د 8 نقاط 
مواجهة، تخللها إطالق نار على قوات االحتالل في مدينة 
جنين، وإلقاء زجاجات حارقة على االحتالل ومس���توطنيه 
خالل مواجهات في خرسا بالخليل، وسلوان وحزما بالقدس 
وضواحيها، واندلعت مواجهات أخرى في ترمسعيا، وبيتا 

وبيت دجن وقصرة بنابلس.
والثالثاء ت���م إحصاء 14 نقطة مواجه���ة، أصيب خاللها 

مستوطن في مواجهات قرب مستوطنة )كوخاف هشاحر( 
ف���ي رام الله، وألقيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 
مواجهات حزما بالق���دس. بينما اندلعت مواجهات أخرى 
بسلوان وضاحية السالمة بالقدس وضواحيها، ومستوطنة 
بيت حجاي والبلدة القديمة بالخليل، ومدينة رام الله، وأم 
س���لمونة ببيت لحم، ومستوطنة يكير بس���لفيت، وبيتا 
وقصرة واللبن الش���رقية ومستوطنة حفوت جلعاد ومردا 

في نابلس، واليامون في جنين. 
وفي ي���وم االثنين، أك���د التقرير أنه تم رص���د 10 نقاط 
مواجهة مع االحتالل، وألقي خاللها عبوات ناسفة وزجاجات 
حارقة ومفرقعات نارية في بيت أمل بالخليل، ومستوطنة 
)ارئي���ل بس���لفيت(، وس���لوان بالقدس، حي���ث اندلعت 
مواجهات في مس���توطنة )بس���جات زئي���ف) بضواحي 
القدس، ومدينة رام الله، وكيسان ببيت لحم، وبلدات بيتا 
وبيت دجن ومحيط قبر يوس���ف بمدينة نابلس، ومدينة 
قلقيلية.  واألح���د، تم إحصاء 14 نقطة مواجهة، وأصيب 

خاللها مستوطنان بالحجارة أحدهما في الطور واآلخر في 
عناتا، وألفيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في كل من: 
سلوان بالقدس، وقصرة ومستوطنة مجداليم ومستوطنة 
أيش قودش بنابلس، حيث اندلعت مواجهات في الطور 
بمدينة القدس، وعناتا ودوار مس���توطنة معاليه أدوميم 
بضواحي الق���دس، وحلحول بالخلي���ل، وبيتا وبيت دجن 
وحاجز زعترة وأوصرين ومستوطنة مجداليم ومستوطنة 

أيش قودش بنابلس. 
ويوم السبت الفائت تم رصد 14 نقطة مواجهة، شهدت 
استش���هاد محمد فري���د حس���ن )21 عاما( م���ن قصرة 
في نابلس برص���اص االحتالل، وألقي���ت زجاجات حارقة 
ومفرقعات نارية في كل من العيس���وية وسلوان والطور 
في القدس، وبيتا بنابل���س، حيث اندلعت مواجهات في 
أبو ديس ومخيم ش���عفاط والرام بضواحي القدس، وباب 
الزاوية في الخليل، وبلدات بيتا وبيت دجن وقصرة بنابلس 

وكفر قدوم بقلقيلية.

القدس المحتلة / االستقالل:
ترابط جدة الش���اب المقدسي حربي الرجبي أمام باب غرفة 
العناية المشددة التي يرقد بها حفيدها المصاب برصاص 
االحت���الل، تنتظر وال ش���يء يواسي قلبها سوى دموعها، 
هي ذات الدموع التي ذرفته���ا على هدم محل والد حربي 
في سلوان قبل أيام، وذاتها التي ذرفتها على اعتقال حربي 

وأبيه في نفس اليوم.
وتدف���ع عائلة نض���ال الرجبي ضريبة الثب���ات في القدس 
والرب���اط فيها دون كلل أو ملل، فقد هدمت قوات االحتالل 
قبل ع���دة أيام المنش���أة التجارية للمواط���ن الرجبي، والد 

الشاب المصاب، في حي البستان في سلوان.
وأوضح نضال الرجبي والد الش���اب المصاب حربي أن نجله 
كان ذاهبا لصالة العشاء، وتفاجأ برصاصة في ظهره ال يعلم 
كي���ف ولماذا أطلقت عليه فلم يش���ارك في أي مواجهات 
كان���ت قائمة، الفتا الى أن كاميرات المراقبة رصدت جنديا 
من قوات االحتالل أطلق الرصاص بعشوائية دون أي سبب 

ما أدى إلصابة نجله.
وأوضح الرجبي أن الرصاصة أطلقت من مس���افة بعيدة، ولو 
كانت من مسافة قريبة لخرجت في نفس اللحظة من جسد 

ابنه حربي.
وحمد الرجبي الله على ما أصابه، مؤكدا أن كل ما تعرضت له 
العائلة يمثل ضريبة وجود في القدس سندفعها بكل رضا.

وقال أبو حربي:« س���لبنا األمان في بيوتن���ا وأرزاقنا فهدم 
بعضها ويس���عى االحتالل له���دم أخرى، كذل���ك ال أمان 
في الش���ارع وفي أماكن العبادة ألن ذلك جزء من سياس���ة 

االحتالل«.

وبّي����ن الرجبي أن وضع نجله الصحي اآلن مس����تقر، مؤكدًا 
أن����ه كان يعاني من نزيف مس����تمر، توقف مس����اء أمس، 
شاكرا أطباء مشفى المقاصد بالقدس الذين يحاولون بكل 

جهدهم انقاذ حياته.

وحّمل الرجبي االحتالل المس����ؤولية الكاملة عن وضع ابنه 
الصحي، مش����ددا على أن اعتداءات االحتالل المس����تمرة 
ته����دف بالدرجة األولى للتضييق على المقدس����يين من 
جهة وحماية المس����توطنين وتهوي����د القدس من جهة 

أخرى.
وأكد أن اعتداءات االحتالل لن تؤثر في عزيمة المقدسيين 
بل س����تزيدهم صمودا وثباتا في الق����دس، قائال: » ليعلم 

االحتالل أن الضربة التي ال تميتنا تزيدنا قوة«.
يذكر أن الش����اب المقدس����ي حربي نضال الرجبي 18 عاما 
أصيب برصاص االحتالل في الظهر خالل اقتحامهم مساء 
الجمعة حي بئر أيوب بسلوان، يرقد على سرير الشفاء في 
مستشفى المقاصد داخل غرفة العناية، خضع ليلة أمس 
لعملية جراحية تم خاللها استئصال إحدى كليتيه وجزء 

من الطحال وتم إيقاف النزيف وهو مريض بالسكري.
وخالل تواجده بالمستش����فى، اقتحمت ق����وات االحتالل 
الم����كان، وقامت بتفق����د الطوابق بحثا ع����ن المصاب، كما 

طالبت بالرصاصة التي أصابته.
والش����اب حربي الرجبي، تعرض لالعتقال والضرب المبرح 
عدة مرات، آخرها الشهر الماضي، وأبعد حينها عن القدس 
القديمة، كما اعتقل عام 2018 وتعرض لتحقيقات قاسية 
ثم أفرج عنه بش����رط اإلبعاد عن مكان س����كنه في سلوان، 

وفرض عليه الحبس المنزلي.

عائلة الرجبي بسلوان تواجه حرًبا »إسرائيلية« شرسة بسبب رباطها في القدس

في 82 نقطة مواجهة بالضفة 
تقرير: شهيد وإصابة 5 جنود ومستوطنين خالل أسبوع

رام الله/ االستقالل:
أعل����ن رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو عن بدء تطبيق تعديل قانون التقاعد 
الع����ام اعتبارا م����ن األول من أيلول/ س����بتمبر المقبل، ليصب����ح 80% لجميع 

الموظفين العموميين والمؤسسات التي خضعت لنظام الهيئة.
وأضاف الحلو في حديث إلذاعة صوت فلس����طين، الس����بت، ان القانون الذي 
سيطبق في االول من ايلول هو األفضل، وسينهي أنظمة التقاعد السابقة مع 
حفظ كافة حقوق الموظفين الخاضعين لها، كما انه سيحتسب التقاعد على 

المعادلتين القديمة والجديدة.
وأوضح أن كل الخاضعين ألنظمة التقاعد السابقة أصبحوا فوق سن الستين؛ 
وبالتال����ي ال يوجد أي موظف خاضع ألي نظام تقاعدي آخ����ر إال التقاعد العام 
الفلسطيني سواء عسكري أو مدني، منوها إلى أن الهيئة ستشرح خالل الفترة 
المقبلة كافة بنود القانون الذي يضمن حياة كريمة وآليات حفظ كافة حقوق 

المتقاعدين في أي وقت وأي سبب من أسباب نهاية الخدمة.

الحلو: تعديل قانون التقاعد العام 
اعتبارًا من مطلع أيلول ليصبح 80 %
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أعلن أنا المواطن /   رامي حس���ن حماد ابو س���تة  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   900612698    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   فادي نزار ش���فيق المغاري   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م 800285298      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   محم���ود فؤاد غالب مطر عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م    803767946      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   حازم موس���ى حسن ريان عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   900680125       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   ضياء محمد س���امة الهمص عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم   801061631       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2017/2003

يف الطلب 2021/852 
المدعي: ش���ركة الحداد إخ���وان للتجارة العام���ة والمقاوالت ويمثلها 
السيد/ س���ميح عمر زكي الحداد من سكان غزة الرمال الجنوبي شارع 

صناعة الوكالة ويحمل هوية رقم 
)934888744(.وكي���اه المحامي���ان/ منذر جبر جندي���ة ومحمود جبر 

جندية الرمال الجنوبي شارع صناعة الوكالة.
المدعى عليه: عاء الدين جمعة محمود حجازي من س���كان غزة سابقا 

)مقيم خارج الباد حاليا – الجزائر(.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 في القضية رقم2017/2003)حقوق/ مطالبة مالية(
الى المدع���ى عليه/ عاء الدي���ن جمعة محمود حجازي خ���ذ علما بأن 
المدعي/ ش���ركة الحداد إخوان للتجارة العام���ة والمقاوالت ويمثلها 
الس���يد/ س���ميح عمر زك���ي الح���داد قد أق���ام علي���ك القضية رقم 
2017/2003 أم���ام محكمة صلح غزة والت���ي يطالبك فيها بدفع مبلغ 
وقدره )6,737 ستة االف وس���بعمائة وسبعة وثاثون شيكل( لذلك 
علي���ك إيداع جوابك التحريري خال م���دة أقصاها 15 يوما من تاريخ 
النش���ر في الجريدة لدى قلم هذه المحكمة وحضور جلسة المحكمة 
المعينة بتاريخ يوم األح���د الموافق 2021/7/25م ومراجعة المحكمة 
الس���تام النس���خة الخاصة بكم وإال فإنه وبالعكس سيتم السير في 

الدعوى حسب األصول.  
حرر بتاريخ: 2021/7/6م 

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2019/2671 
يف الطلب رقم  2021/1228

المستدعي:  يسرى محمد احمد عدس-  باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة والدته 
المرحومة / ش���فا رشاد س���عيد عدس – غزة الشجاعية قرب مس���جد المحطة هوية رقم 
)983167875( . وكيله االستاذ / محمد محمد سعيد العفيفي – غزة – شارع الشهداء .

المستدعى ضدهم : 
-1 عبد الرازق رشاد سعيد عدس – من غزة الشجاعية بجوار مسجد المحكمة .

-2 أيمن سالم عبد الله بهار – باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والدته 
المرحومة / امينة رشاد سعيد عدس – من غزة الشجاعية بجوار مسجد المحكمة .

-3 نصر رشاد سعيد عدس )انثى( من غزة الشجاعية بجوار مسجد المحكمة .
نوع الدعوى:  وضع يد باالشتراك 

قيمة الدعوى : 140000 دينار أردني )مائة وأربعون ألف دينار أردني(
مذكرة تبليغ

الى المس���تدعى ضده���م الثاني والثال���ث بصفتهم المذك���ورة اعاه 
ومجهولي محل االقامة حاليا االقامة بما أن المس���تدعي قد أقام عليكم 
دعوى حقوق مالية اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكم 
نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضى عليكم 
الحضور الى هذه المحكمة خال خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغكم 
ه���ذه المذكرة كما يقتضى عليك���م أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خال خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة علما 
ب���أن الدعوى رقم 2019/2671 المقدمة م���ن المدعى لهذه المحكمة قد 
تحدد لها جلسة يوم االثنين الموافق 2021/9/6 الساعة الثامنة صباحا 
وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمستدعي ان 

يسير في دعواه حسب األصول . 

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

س���رايا القدس س���محت بالتح���دث عن 
واحدة من العملي���ات التي نفذتها وحدة 
»المغاوير« في معركة البنيان المرصوص 
ض���د قوة صهيونية خاصة ش���رق مدينة 
غزة، وأوقع���ت فيها العدي���د من القتلى 
الع���دو وقواته  والجرح���ى في صف���وف 
الصهيوني���ة، ارتق���ى خالها الش���هيد 
المجاهد حسن محيسن »أبو عبيدة« قائد 
وح���دة المغاوير في س���رايا القدس بلواء 

غزة.
فتاري���خ 2014/7/10م، كان يومًا من أبرز 
أي���ام معركة البني���ان المرصوص، تجهز 
فيه الش���هيد حس���ين محيس���ن برفقة 
عدد م���ن إخوانه المجاهدي���ن لمواجهة 
قوة صهيونية خاصة تقدمت نحو منازل 
الش���جاعية،  منطقة  ش���رق  المواطني���ن 
فخرجت الوح���دة بعدما تلقت التعليمات 
الكامل���ة ع���ن الوحدة المجتاح���ة وأماكن 
تقدمه���ا، وعي���ن حينه���ا الش���هيد أبو 
عبيدة قائ���دًا »لوحدة المغاوير« على رأس 

المجموعة.
وبعد أن تقدمت القوة الخاصة الصهيونية 
ووصلت إلى محور معبر المنطار بالمنطقة 
الصناعي���ة فاجأه���ا الش���هيد حس���ين 
محيس���ن ومجموعته بتفجير عدة عبوات 
موجهة وإطاق وابل من النار نحوها حتى 
أثخنوا فيها الج���راح وأوقعوا في صفوف 

ه���ذه الق���وة العديد من القتلى حس���ب 
اعتراف العدو الصهيوني حينها.

وبع���د االنته���اء م���ن تنفي���ذ العملي���ة 
قرر الش���هيد القائد حس���ين محيس���ن 
»أب���و عبيدة« االنس���حاب برفق���ة إخوانه 

طائ���رات  فباغتته���م  المجاهدي���ن، 
مكان  بقصفها  الصهيونية  االس���تطاع 
االنس���حاب ثاث مرات عل���ى التوالي مما 
أدى إلى إصابة الش���هيد حس���ين إصابة 
خطيرة، أمضى عل���ى أثرها ثاثة أيام في 

العناية المركزة حتى ارتقى ش���هيدًا في  
2014/7/13م .

تفا�سيل الكمني
وكانت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة 
الجه���اد اإلس���امي، أكدت حينه���ا أن قوة 

صهيوني���ة خاصة وقعت ف���ي كمين محكم 
لمغاوير السرايا شرق مدينة غزة، موضحًة أن 
قائد المجموعة أكد لغرفة العمليات الخاصة 
بس���رايا القدس وقوع إصابات مباش���رة في 
صفوف القوة المستهدفة بعد تفجير عبوات 
ناس���فة وإطاق نار وتدخلت وحدات اإلسناد 

بصواريخ 107 وقذائف هاون 60 ملم.
وأشارت سرايا القدس إلى أن وحدات اإلسناد 
التابعة لها كثف���ت من قصفها لموقع ناحل 
عوز العسكري بالصواريخ والهاون لمنع العدو 

من التقدم لمنطقة الحدث.
وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الصهيوني 
أن قوة من وحدة لواء غوالني وقعت في كمين 

محكم شرق مدينة غزة.
وقال الناطق باس���م س���رايا الق���دس أن قوة 
صهيونية تس���للت إلى منطقة بش���رق غزة 
وحاولت زرع أجهزة رصد فتصدت السرايا لها 

بقوة وأفشلتها.
وتمضي س���رايا القدس الجناح العس���كري 
لحركة الجهاد اإلس���امي، بجنودها وقادتها 
متمس���كة بثوابتها ومعززة إلمكانياتها، ولن 
تحي���د عن طري���ق الجهاد واالستش���هاد ما 
دامت تخ���رج الجنود والق���ادة األفذاذ الذين 
يقدم���ون أرواحهم رخيصة في س���بيل الله 
وهم يدافعون عن شرف هذه األمة وكرامتها 
حتى تحريره���ا من هذا الع���دو الصهيوني 

المجرم والمتعجرف.

»البنيان المرصوص«.. عندما مّرغت سرايا القدس أنف جنود العدو بالتراب شرق الشجاعية
غزة/ ال�ستقالل:

تعت��ر وح��دة املغاوي��ر  م��ن اأه��م الوح��دات 
القتالي��ة الت��ي عكف��ت �سراي��ا القد���س عل��ى 
انتق��اء اأفراده��ا واإعداده��م اإع��دادًا خا�س��ًا 
وقا�سيًا ملواجهة الوحدات ال�سهيونية املقاتلة 

يف جي�س الحتالل، والتي يعتمد عليها العدو 
ال�سهيوين يف اجتياح املدن والقرى واملخيمات 
لتنفيذ مهمات دقيقة ومعقدة، غري اأن وجود 
وحدة »املغاوير« وغريه��ا من الوحدات جعل 
الأم��ر �سعبًا وم�ستحياًل، حي��ث وقعت العديد 

جلي���س  اخلا�س��ة  القتالي��ة  الوح��دات  م��ن 
الحت��الل يف كمائ��ن و�سعته��ا له��ا املقاوم��ة 
النتيج��ة  وكان��ت  واللبناني��ة  الفل�سطيني��ة 
كارثي��ة للعدو ال�سهيوين الذي اأقر بف�سله يف 

اأكرث من جولة �سراع.



األحد 1 ذو الحجة 1442 هــ 11 يوليو 2021 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطنة /   تغريد محمد عبد الله كوارع  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  972301733   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   مازن محمد محمود زيارة عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م  906086145     الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة /    الماظة بهج���ت ابراهيم ابو 
هني���ة عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   935597203     
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   س���ناء حسن سالمة المصري عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م   902075779  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة /  نادين س���عد سلمان حجاج    عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   931709539    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة /   س���ها فايز حسن القصاص   عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   908082068     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /    آية ابراهيم عبد الله العقاد عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  400507554   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   عاطف احمد حسن عفانة       عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  945885663      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /      ابراهيم ن���زار ابراهيم الديري   
ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   404595985        
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   روزان اس���ماعيل احمد االس���طل 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  801747346   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    انس عطية حس���ين ابو مزيد عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  404009441   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /   مؤمن عبد محم���د حبوش   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  801473596     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

�إقبال متفاوت
تاجر المواش���ي وس���ام أبو خاطر أكد على أن حركة بيع 
األضاحي لهذا العام تشهد نشاطًا »معقوال« مقارنة مع 

األوضاع االقتصادية التي يعيشها القطاع.
وتوقع أبو خاطر في حديثه ل� »االس���تقالل«، أن تشهد 
الحركة الش���رائية نش���اطًا أكبر في األيام االخيرة التي 
تس���بق يوم النحر، الفت���ًا إال أن الكثير م���ن المواطنين 
يأملون أن تش���هد األيام المقبلة انخفاضًا في أس���عار 

األضاحي.
وبين أن لنظام البيع بالتقس���يط لألضاحي الذي يتبعه 
الكثير م���ن التجار، ش���جع الناس على ش���رائها، فمن 
يمتلك ثلث أو نصف ثمنها اشترى، على أن يسدد باقي 
األقساط الحقًا، مش���يرًا إلى أن معظم الباعة يشترطون 
الحصول عل���ى 30% من ثم���ن األضحية عل���ى الفور، 
وتقسيط الباقي على عدة أشهر، بواقع 200-300 شيكل 
ش���هريًا، وهو تسهيل يناسب فئة الموظفين وغيرهم 

من متوسطي الدخل.
وأوضح أبو خاطر أن األسعار هذا العام لم تختلف كثيرًا 
عن العام المنصرم وتكاد تكون بنفس القيمة، وتتراوح 
أسعار كيلو اللحم الحي من األبقار والعجول ما بين 16-
18 شيكال، بحسب نوعية األضحية، آماًل أن يكون موسم 
األضاحي ه���ذا العام عام خير وبركة عل���ى جميع أبناء 
شعبنا، وأن تغمر الس���عادة قلوبهم ويصلح الحال إلى 

األفضل باأليام واألعوام القادمة إن شاء الله.
�إدخال للفرحة

في ذات الس���ياق، يرى المواطن محم���ود أبو رتيمة أن  
األضحية إدخال للفرحة والس���رور على األسرة واألطفال 
وكذلك األقارب والجيران والفقراء والمس���اكين، قائاًل: 

»فرحة العيد ال تكتمل إال باألضحية«.
ويضيف أبو رتيمة ل� »االستقالل«،: »اعتدت في كل عيد 
أضحى أن أضحي، واتشارك مع أصدقائي وأفراد عائلتي 

في شراء عجل«.
ولفت إلى أن���ه لم يتمكن العام الماضي من أن يضحي 
بس���بب ظروفه اإلقتصادية المتدني���ة وتراكم الديون 
عليه، إال أن���ه يتعالى على ظروفه االقتصادية الصعبة، 
ويحرص على شراء أضحية العيد، مثلما اعتاد على ذلك 

منذ سنوات طويلة.
وأصّر أب���و رتيمة هذا العام على المش���اركة في حصة 
عجل بنظام »التقس���يط«، بالشراكة مع أصدقائه الذين 
اتبعوا ذات الطريقة في أضحيتهم، مؤكدًا »بالرغم من 
الضائقة االقتصادية التي تعاني منها غالبية ش���رائح 
المجتمع وكل ما يحيط بنا من أوضاع وظروف سنعيش 

فرحة العيد ونضحي«.
وتس���ببت األزمة االقتصادية بالقطاع في رواج عروض 

بيع األضاحي بنظام التقس���يط ف���ي محاولة من تجار 
المواش���ي في غزة لمواجهة التراج���ع الحاد في األقبال 

على األضاحي.
ويش���ترك سبعة أش���خاص أو أقل في العجل أو البقرة، 
وهما األكث���ر جذبًا في قطاع غزة رغب���ة في كمية لحم 
كبيرة من أجل توزيعها على األهل واألصدقاء والجيران، 
واالحتف���اظ بكمية غالبًا ما تك���ون الثلث من أجل األكل 

واالستهالك الشخصي.
وفرة بالأ�ضاحي

وبدورها أك���دت وزارة الزراعة في قطاع غزة، وجود وفرة 
في كميات األضاحي بالقطاع، مش���يرة إلى أنها تعمل 
على تحضير كافة التجهي���زات الالزمة لعيد األضحى 

المبارك.

وأوضح المتحدث باس���م الوزارة، م. أدهم البسيوني أّن 
الكميات المتوفرة ما تقارب 15 ألف رأس من العجول، 

و20 ألف رأس من األغنام خالل هذا العام.
وأش���ار البس���يوني خالل تصريحات صحفي���ة إلى أن 
كمي���ة األضاح���ي المدخلة ليس���ت وليدة الي���وم، بل 
ُيعد إلدخالها مس���بقا قبل عدة شهور، مضيًفا »بذلك 
استطاعت الوزارة ان تدخل جميع الكميات التي يرغب 

بها المستهلكون«.
وتابع »برغم الوضع االقتصادي الس���يء الذي يعيشه 
أهالي قطاع غزة إال اّن نسبة اإلقبال على شراء األضاحي 

من المتوقع أن تكون جيدة«.
ولفت البس���يوني إلى أن أس���عار األضاحي لهذا العام 
تعتمد على الطل���ب والعرض في األس���واق المحلية، 
مشيًرا إلى أن رغبة المواطنين في الشراء تتجه إلى شراء 

العجول بدل األغنام.
وذكر أن المؤسسات الخيرية تساهم بشكل فاعل في 

تحقيق الطلب على األضاحي داخل قطاع غزة.
وأشار البسيوني وجود عدة اجراءات تقوم بها الوزارة من 
أهمها فرض الحجر الزراعي على األضاحي منذ دخولها 
عبر )معبر كرم أبو س���الم( باس���تخدام أدوات التعقيم 
المعمول بها، وحجزها في المحجر الصحي، وأخذ عينات 

الدم منها، ومتابعة األوضاع الصحية لألضاحي.
وتفرض قوات االحتالل اإلس���رائيلي حصارًا خانقًا على 
قط���اع غزة منذ منتصف العام 2007 تس���بب في ترٍد 
كبير على صعي���د األوضاع االقتصادية والمعيش���ية 
لنح���و مليوني مواطن، بات غالبيته���م يعتمدون على 
المساعدات اإلنس���انية واإلغاثية التي تقدمها وكالة 
األمم المتح���دة لغوث وتش���غيل الالجئي���ن )أونروا( 

ومؤسسات محلية ودولية أخرى.
ووف���ق بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني 

يعاني نحو 53% من سكان قطاع غزة من الفقر.

بسبب األزمات االقتصادية التي تعصف بالقطاع

»أضحى غزة«.. وفرة باألضاحي وإقبال »متأرجح« على الشراء
غزة/ خالد ��ضتيوي:

م��ا ز�ل��ت �أ�ض��و�ق �ملو��ض��ي يف قط��اع غ��زة 
»هادئة« نوعًا ما، بالرغم من �قرت�ب عيد 
�لأ�ضحى �ملبارك، حيث ت�ضهد تلك �لأ�ضو�ق 
يعاني��ه  م��ا  ظ��ل  يف  »متو��ضع��ة«  حرك��ة 

�لقط��اع �ملحا�ض��ر م��ن �أزم��ات �قت�ضادي��ة 
�أنهك��ت ح��و�يل ملي��وين ن�ضم��ة  عا�ضف��ة 
يقطن��ون د�خله على مد�ر �ضنو�ت �حل�ضار 
�ملمت��د منذ نحو 15 عام��ًا. وتفتح »�أ�ضو�ق 
�حل��ال« �أبو�بها يومي��ًا لت�ضتقب��ل طالبي 

�ل�ضر�ء، فيما تتز�يد �لأحو��ش �ملخ�ض�ضة 
لبي��ع �لأبق��ار و�لعج��ول و�خل��ر�ف، و�ضط 
توقعات بتح�ضن �حلركة �ل�ضر�ئية خال 
�لأيام �ملقبلة �لتي ت�ضب��ق »يوم �لنحر« يف 

�لع�ضرين من �ل�ضهر �جلاري.

ً
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تعنت االحتالل الصهيوني واصراره على اغالق المعابر التجارية في اعقاب 
ملحمة س���يف القدس البطولية, ومنع ادخال مواد االعمار, واحتجاز بضائع 
التجار ألش���هر طويلة على المعابر التجارية وتكبيدهم خسائر مالية كبيرة 
نتيج���ة دفع ثمن ارضية بضاعتهم المحتجزة داخ���ل تلك المعابر, واصرار 
االحتالل على ربط فتح المعابر ومسألة االعمار بإطالق سراح الجنود الصهاينة 
االس���رى لدى كتائب القس���ام, يدفع باتجاه البحث عن وسائل ضغط على 
االحتالل, بعد ان فش���ل الوس���طاء في الزام االحت���الل الصهيوني بتنفيذ 
التزاماته بش���أن التهدئة واالستجابة لشروط المقاومة الفلسطينية, ولكن 
المقاومة لديها خيارات عديدة للضغط عليه والزامه بتنفيذ ش���روطها التي 
انتزعتها بالقوة بعد ملحمة سيف القدس البطولية, ونذكر من هذه الوسائل 

 .
اوال : البالونات الحارقة :- حيث ان المقاومة الفلسطينية استطاعت من خالل 
استخدام هذه الوس���يلة تكبيد االحتالل الصهيوني خسائر مادية كبيرة, 
االحتالل الصهيوني قال إنه سيجري التعامل مع إطالق “البالونات الحارقة” 
م���ن القطاع، كما عملية إطالق الصواريخ، من ناحية الرد العس���كري بقصف 
مواقع المقاومة، وه���و يعني زيادة وتيرة التصعي���د الميداني على االرض 
واالنتقال الى المرحلة التالية بتعزيز خيار البالونات الحارقة بمسيرات العودة 
الكبرى والتي تمثل وس���يلة ضغط اخرى على االحتالل الصهيوني للتراجع 
عن سياساته العقابية ضد قطاع غزة والعودة مرة اخرى الى االلتزام بتنفيذ 

شروط التهدئة رغما عنه. 
ثانيا: مسيرات العودة الكبرى:- وهى المسيرات السلمية التي انطلقت على 
طول الش���ريط الحدودي الش���رقي مع قطاع غزة حيث يتوجه عشرات االف 
الفلس���طينيين الى الشريط الحدودي لالشتباك السلمي مع جنود االحتالل 
الصهيوني, وهذا الحراك الس���لمي ازعج االحتالل وشوه صورته امام العالم, 
فهو واجه هذه المس���يرات السلمية بعنف شديد ادى الستشهاد اكثر من 
330 شهيدا فلسطينيا واصابة االالف بجراح مختلفة, لكنه في نفس الوقت 
ادى الستنزاف كبير في قدرات الجيش الصهيوني وترحيل المستوطنين 
م���ن منطقة الغالف الحدودي, وتكبد االحتالل لخس���ائر مادية واقتصادية 
كبيرة حيث انعكست هذه المس���يرات السلمية على االسرائيليين بشكل 

سلبي.  
ثالثا : مواجهة مس���لحة م���ع االحتالل :- هذا الخيار االق���رب والذي يتوقعه 
الجميع, ورغم تكلفة المواجهة العسكرية الباهظة مع االحتالل الصهيوني 
وإجرام���ه في اس���تخدام كل الوس���ائل المجرم���ة دوليا ف���ي عدوانه على 
الفلسطينيين, اال اننا ال يمكن ان نستبعد هذا الخيار, ومن الممكن ان تلجأ 
المقاومة الفلس���طينية اليه اذا بقي االغالق ومنع ادخال البضائع الى قطاع 
غزة وتحس���ين حياة الفلس���طينيين المعيش���ية في القطاع, واذا ما واصل 
االحت���الل جرائمه في القدس ومحاوالت تنفيذ مخططاته في حي الش���يخ 
جراح وحي بطن الهوى في س���لوان, واذا ما س���عى االحتالل لتنفيذ مخطط 
التقسيم الزماني والمكاني في المسجد االقصى المبارك, وهذا كلها الغام 
قد تؤدي الى اندالع مواجهة عسكرية بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل 

الصهيوني في لحظة ما ودون سابق انذار. 
وامام هذه الس���يناريوهات الثالثة يبقى الخيار االمثل واالنجع لدى فصائل 
المقاومة الفلسطينية هو حراك اهلنا في الضفة المحتلة واهلنا في القدس 
ضد االحتالل, وتفجير انتفاضة عارمة في وجهه, والتصدى لحالة الس���عار 
االس���تيطاني التي تجتاح الضفة الغربية والقدس المحتلة, فهي الوسيلة 
االنجع لتخفيف الحصار عن قطاع غزة, ووقف االس���تيطان في الضفة, ومنع 
مخططات التهجير القسري في القدس المحتلة, فاذا ما توحدت المواجهة 
في الضفة والقدس والداخل المحتل, وبقيت غزة الحصن الحامي لش���عبنا 
والت���ي ال تتأخر في الدفاع عنه, في هذه الحالة نس���تطيع ان نفش���ل كل 
مخطط���ات االحتالل ونلزمه برفع قيود الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 
نحو خمسة عش���ر عاما, وما كان لالحتالل ان يفرض حصاره ويشدد الخناق 
عل���ى قطاع غزة لو وجد وحدة ثورية في العمل الميداني, فال تدعوا االحتالل 
يستفرد بغزة وحدها والضفة وحدها والقدس وحدها واهلنا في 48 وحدهم 
علين���ا ان نعمل كوحدة واحدة وكتلة متحركة ف���ي وقت وزمان محدد حتى 
نكون مؤثرين وقادرين على احباط مخطط���ات االحتالل الصهيوني, ونحن 
دائما م���ا نراهن على وعي ش���عبنا وثقافته الثورية, وقدرت���ه الفائقة في 
التعامل مع االحتالل الصهيوني باللغة التي يفهمها, فش���عبنا لم تخدعه 
ولن تخدعه مس���يرة التس���وية الهزلية على مدار السنين وهو يؤمن ايمانا 
مطلقا ان المقاومة هي السبيل الوحيد النتزاع حقوقه من بين انياب االحتالل.       

خيارات المقاومة 
في مواجهة االغالق

رأي
اعتب���رت »إس���رائيل« دخ���ول فلس���طينيي الداخ���ل العام 
1948 عل���ى خ���ّط المواجهة خالل معركة »س���يف القدس« 
تهديدًا استراتيجيًا ألساس مش���روع االستيطان اليهودي 
في فلس���طين المحتّلة، ف���ي الوقت ال���ذي اعتقدت الحركة 
ها نجحت في حس���م مشروعها االستيطاني  الصهيونية أنَّ
داخ���ل فلس���طين المحتلة الع���ام 48، اّلذي يعتبر الّش���رط 
األساس���ّي له نفي الهوي���ة القومية لفلس���طينيي الداخل 

المحتل العام 48 وتذويبها.
 عدم انحياز فلس���طينيي ال�48 

َّ
ورأت هذه الحرك���ة أيضًا أن

إلى العرب في أّي حرب خاضوها ضد »إسرائيل« سابقًا دليل 
على إدراكهم طبيعة وضعهم الحساس وخصوصيته داخل 
»دول���ة« االحت���الل، إذ كان أول دخول لفلس���طينيي الداخل 
ال�48 على خ���ط المواجهة مع االحتالل ف���ي بداية انتفاضة 
األقصى وما أطلق عليه أحداث أكتوبر/تش���رين األول 2000، 
لكنها بقيت احتجاجات محص���ورة مكانيًا وجغرافيًا وزمانيًا، 
بعكس ما حدث أثناء معركة »س���يف القدس«؛ ففي الوقت 
ال���ذي قصف���ت م���دن »غ���وش دان« و«تل أبيب« بعش���رات 
الصواري���خ، لم تتوقف تل���ك المواجهات، األم���ر الذي خلق 
فعليًا جبهة مواجهة جديدة ضد »إس���رائيل«، رغم اختالف 
آليات المواجهة وحساسية الجغرافيا وخطورتها، األمر الذي 
عّبر عنه الباحث في معهد األمن القومي اإلس���رائيلي كوبي 
ميخائيل في تصريحه لموقع »دفار«، بأن ما يحدث في المدن 
المختلط���ة والبلدات الفلس���طينية في الداخ���ل »أخطر من 
المواجه���ة على جبهة غزة، ألنها تح���دث مع مواطني الدولة 
وداخل البيت، وال يمكن الرد عليها كما يتم الرد على العدو«.

 اشتراك فلسطينيي ال�48 في المواجهة أثناء معركة »سيف 
َّ

إن

القدس« أعاد تذكير من حاول أن يتناس���ى أّن فلسطينيي ال�48 
هم جزء من الش���عب الفلسطيني، وأن قضيتهم نشأت تاريخًيا 
كجزء من قضية فلسطين، وأن كل سياسات األسرلة االستيطانية 
ذات األه���داف اإلحاللية للهوي���ة الوطنية لفلس���طينيي ال�48 
باءت بالفش���ل، كما باءت بالفشل محاوالت المشروع الصهيوني 
دمجهم فيه، من خالل سياساته االستعمارية الساعية إلى محو 
لون  فلس���طينيتهم، بغية إلحاقهم بكيانه كمج���رد أفراد، يتحوَّ
 رياح 

ِّ
في���ه إل���ى أفراد يبحث���ون عن خالصه���م الذاتي في ظ���ل

النيوليبرالية التي تدفع الفرد إلى البحث عن مصلحته الشخصية 
فقط، بعيدًا من الهوية الجماعية الفلسطينية.

 اش���تراك فلس���طينيي الداخل ال�48 في معركة 
َّ

يمكن القول إن
 هن���اك يأس���ًا حقيقي���ًا من قدرته���م على 

َّ
الق���دس أثب���ت أن

التعاي���ش مع المش���روع الصهيونّي، اّلذي يع���ّد جوهره وجوب 
نفي الفلس���طيني إلثب���ات أحقية الصهيوني بفلس���طين، وهو 
ما ترجمته »إس���رائيل« إل���ى واقع معيش، من خ���الل قوانينها 
التشريعية وسلوك مؤّسساتها الحكومية والتنفيذية تجاه كل 
ما هو فلس���طيني، األمر الذي تّوجه قانون القومية اليهودية في 

العام 2018، الذي حصر »الدولة« بالشعب اليهودي.
لت الّتظاهرات واالحتجاجات الفلسطينية في الداخل  لذلك، شكَّ
س���ة السياس���ية  المحت���ل العام 48 حال���ة من الصدمة للمؤسَّ
اإلس���رائيلية، التي استش���عرت فش���ل اس���تراتيجية تذويب 
فلس���طينيي الداخ���ل كأقلية قومي���ة ذات هوية فلس���طينية 
س���ة اإلس���رائيلية إعالن  جماعية، في الوقت الذي اعتبرت المؤسَّ
موافق���ة القائمة العربي���ة الموحدة على دع���م ائتالف حكومي 
بقيادة اليمين اإلس���رائيلي، س���واء تحت لواء نتنياهو أو نفتالي 
بيني���ت، بمثابة نج���اح للحركة الصهيونية ف���ي طمس الهوية 

الفلسطينية الجماعية.
ورغم دخول القائمة العربي���ة الموّحدة االئتالف الحكومي تحت 
قيادة رئيس ال���وزراء اإلس���رائيلي نفتالي بيني���ت بعد انتهاء 
 تلك االحتجاج���ات والتظاهرات 

َّ
معركة »س���يف القدس«، ف���إن

أثبتت أن منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة، عبارة عن 
حالة معزولة خارج إطار اإلجماع الوطني لفلسطينيي الداخل 48.

ما حدث دفع فلس���طينيي ال�48 إلى البحث ع���ن أدوات نضالية 
جدي���دة بعي���دة عن فك���رة التغيير، م���ن خالل المش���اركة في 
الكنيس���ت. لذا، دعت لجنة المتابعة العربي���ة العليا إلى إضراب 
ش���امل في المدن والبلدات الفلس���طينية في 13 أيار/مايو. وقد 
قّدر مض���ر يونس، رئيس اللجن���ة القطرية للس���لطات المحلية 
ة، أن أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني في »إسرائيل«  العربيَّ

شارك فيه.
هذه النس���بة العالي���ة جدًا وغير المس���بوقة كان���ت قد فاجأت 
الّس���لطات اإلس���رائيلّية، ناهيك بالدعوات إل���ى فكرة العصيان 
ذي أعاد الحديث  المدنّي التي أعلنها فلس���طينيو ال����48، األمر الَّ
عن مطالب حقوقية ألقلية ذات طابع قومي وديني ُيماَرس ضدها 

تمييٌز عنصرّي من »دولة« تقودها أغلبية قومية دينية.
 الصراع بين فلسطينيي ال�48 و«إسرائيل« أثناء 

َّ
أكثر من ذلك، إن

معركة »س���يف القدس« أعاد القضية إلى مرّبع النكبة والتهجير 
وملكي���ة األرض وغيرها من القضايا ذات العالقة بصاحب األرض 
الفعلي في فلس���طين، وبالتالي إنه إعالن حقيقي وواضح بفشل 
سياسات األس���رلة واالستيطان اإلس���رائيلي على مدار 73 عامًا 
 »إس���رائيل« تحاول حت���ى اآلن احتالل مدننا 

َّ
من االحت���الل، وأن

ها لم تحسم بعد معركة  وبلداتنا الفلس���طينية داخل ال�48، وأنَّ
استيطانها لفلسطين.

كسائر الدول االستعمارية في العالم قديما وحديثا، اضطّر كيان 
العدو الصهيوني لسّن قوانين خاصة تنّظم عالقاته مع الشعب 
المستهدف، الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة بشكل عام، 
لزعم���ه أنه دولة حديثة وليس عصابات مارقة، وأن هذه العالقات 
مضبوطة بأجهزة دولة وليست سائبة ومرهونة ألهواء مستوطن 

أو أكثر.
كس���ائر الكيان���ات االس���تيطانية اإلحاللية في العال���م، تتمّيز 
قوانين الكيان الصهيونية بعنصريتها إزاء الش���عوب األصلية، 
العتقاده���ا بتفّوق العنصر األوروبي األبيض على باقي ش���عوب 
العالم. يستهدف الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني بشكل 
خاص، في كافة نواحي حياته، المعيشية والسياسية والعبادية 
والثقافية. فالقوانين التي يسّنها منذ إقامته على أرض فلسطين 
ته���دف الى نهب األرض والموارد، الى قمع وقتل الفلس���طيني، 
والس���يطرة على حياته ومعيش���ته وتنقالته، والى تدمير منزله 

وإنتاجه وإعاقة العمل في وطنه، إلرغامه على »الهجرة الطوعية«.
وكس���ائر الكيانات االس���تعمارية المتوحش���ة، يس���ّن الكيان 
الصهيوني قوانين لتجريم المقاومة ضده، ويش���رعن التعذيب 
في س���جونه وقمع وإذالل األس���رى. وعندما تفلت األمور من بين 
يديه وتش���تّد المقاومة ويصمد الش���عب الفلسطيني رغم كل 
اعتداءات���ه، ُيصدر أوامره العس���كرية لالعتقال اإلداري ويرس���ل 
وحوش���ه )المس���توطنين والمس���تعربين وقواته الخاصة( التي 

تنتهك قوانينه، للنهب والقتل والتدمير.
وفي مقال جديد صدر عن معهد بيغن – الس���ادات، يقترح اللواء 
احتياط غرش���ون هكوهن »أخذ القانون بالي���د«، أي تجاوز قانون 
المس���تعمر وتقييداته أحيانا، كما هو الحال في قرية بيتا وجبل 
صبي���ح، إذ يكون ذلك »مبررا ومجديا كاضطرار ظرفي« ألن الصراع 
بين الصهاينة والش���عب الفلس���طيني هو »ص���راع على حيازة 

األرض«، وفي هذا الميدان، يصبح كل شيء مباحا للمستوطنين.
توس���عت الدراسات لش���رح القوانين الصهيونية التي استولى 
كيان العدو بموجبها على األراضي في فلسطين بعد 1948، والتي 
ما زال يس���تخدمها لنهب كل قطعة أرض يملكها الفلسطيني، 
ف���ي أنحاء فلس���طين، إن كان ف���ي مناطق الداخ���ل المحتل عام 
1948، أو ف���ي مناطق الضفة الغربي���ة المحتلة التي صّنفها »ج« 
في اتفاقيات أوسلو المشؤومة. كما شرحت هذه الدراسات كيف 
استولى الكيان االس���تيطاني على الممتلكات، الخاصة والعامة، 
البيوت والمس���اجد والمستشفيات والمدارس والمباني الرسمية 
والس���جون، التي وقعت تح���ت احتالله. فدّمر بعضها وأس���كن 
مستوطنيه في منازل الفلس���طينيين، حيث نهبت ميليشياته 
المس���لحة محتوياتها. فانتهك حرمة المس���اجد بتحويلها الى 
مطاعم ومتاحف، واس���توطنت مؤسس���اته في المباني الرسمية 

أو بي���وت الفلس���طينيين الفخمة، ف���ي ظل قانون المس���تعمر 
الصهيوني.

يمارس العدو سياسة التطهير العرقي باسم القانون. في الشيخ 
جراح، يزّور وثائق لمصلحة المس���توطنين لالستيالء على منازل 
الفلسطينيين، وفي حي البستان وبطن الهوى في سلوان، يدّمر 
بيوت الفلس���طينيين بحجة عدم ترخيصه���ا، أي أن بناءها غير 
قانوني بالنسبة له، أو بسبب ما يعتبره المصلحة العامة، أي إقامة 
حديقة توراتية أو ش���ق طريق لتس���هيل مرور المستوطنين. أما 
بيوت عائالت المقاومين، الش���هداء واألسرى، فلها قانون خاص، 
حي���ث يتم تدمير المنزل أو نصفه أو حت���ى غرفة منه، بعد إجراء 
مسرحية أخذ مقاساته لتحديد المس���احة التي سُتدّمر، إلظهار 
مدى إلتزامهم بقوانينهم الدقيق���ة و«عدالتهم« في تطبيقها. 
فاتفق���وا فيما بينهم على أنه س���يتم هدم من���ازل المقاومين، 

كعقاب جماعي يردع، كما يظّنون، استمرار المقاومة.
ف���ي البلدة القديم���ة، ُيمنع قانوني���ا )كما هو الح���ال في المدن 
الساحلية، يافا وحيفا وعكا( ترميم البيوت المتصدعة، التي تصّر 
العائالت الفلس���طينية عل���ى اإلقامة فيها رغ���م حالها، وتنتظر 
المؤسسة الصهيونية بكافة أجهزتها انهيارها وعدم صالحيتها 
للسكن، إلخالء ساكنيها، بحجة المحافظة على سالمتهم، كجهة 
مسؤولة عن حياتهم. ولكن، بعد إخالء العائالت الفلسطينية من 
بيوتها، يتم أحيانا ترميم المنازل لبيعها للمس���تثمرين اليهود 
ف���ي العالم، كما يحصل اليوم في مدينت���ي يافا وعكا، على وجه 

التحديد.
ف���ي األراضي المحتل���ة ع���ام 1948، أصدر الكي���ان الصهيوني 
قانون كيمنتس لهدم بيوت الفلس���طينيين، في جميع البلدات 
الفلس���طينية الصامدة، بحجة أنها غير مرخّصة، وتمنع قوانينه 
البناء خارج المناطق التي حّددها، دون األخذ بعين االعتبار التوسع 
الديمغراف���ي الطبيعي في هذه البلدات. م���ن جهة أخرى، تمنع 
قوانين أخرى خاصة ببعض المس���توطنات سكن الفلسطينيين 
فيها، وتعيق الس���كن في مس���توطنات أخرى بإجراءات إدارية. 
ما يعني أن المستوطنين ومؤسس���اتهم يستولون على األرض 
ويبنون عليها مستوطناتهم وبيوتهم، ويمنعون أهل البالد من 

السكن فيها، ويضّيقون عليهم السكن في بلداتهم األصلية.
قانونيا، تحاول المؤسس���ة الصهيونية محاصرة الفلسطينيين 
في أقل مس���احة ممكنة من األرض، لحثه���م على ترك وطنهم 
وإشعارهم أنهم »الغرباء« فيه، كما يحصل ألهل النقب الصامدين 
في قراهم غير المعترف بها، حيث ُينعتون ب«الغزاة« ألرضهم، 
ما يستوجب حسب قانونها، مالحقتهم وتدمير بيوتهم وقراهم، 
وقتل مواش���يهم ورش مزروعاتهم بالمواد الس���امة، لترحيلهم 
عن أرضهم. في األغوار ومناطق أخ���رى في الضفة الغربية، وفي 

المثلث، يتم هدم البيوت وتهجير الفلسطينيين وسرقة أرضهم 
بتفعيل قانون المصلحة العامة )مّد شبكة كهرباء أو شق طريق( 

والتدريبات العسكرية.
لقد س���ّنت الكنيست سابقا قانون »ش���اليط« لشرعنة التضييق 
على األسرى وقمعهم في سجون العدو، وخاصة أسرى قطاع غزة، 
الذين منعوا من الزيارة العائلية ألكثر من عقد من الزمن. ما يعني 
أنها اضطرت الى سّن قانون لشرعنة، أمام الرأي العالمي، التعامل 

الالإنساني ألجهزتهم األمنية مع األسرى.
تطبيق قوانين الكيان االس���تعماري يعني تجريم كل أش���كال 
المقاوم���ة، من الكلمة ال���ى الصاروخ، مرورا بالحج���ارة واالعتصام 
والمظاهرة والقنص والدهس، وحتى االحتجاج في السجون. كل 
من يتصدى لنه���ب األرض )قرية بيتا وغيره���ا( وإلخالء المنازل 
)الش���يخ جراح والقدس بشكل عام( وللقصف والقتل )قطاع غزة( 
ولمنع ع���ودة الالجئين الى وطنهم، وللقمع في الس���جون يصبح 
مجرم���ا وخارجا على قانونهم، قانون المس���توطن، ما يس���تدعي 

القمع والقتل.
هذا ما حصل خالل وبعد معركة »س���يف القدس« التحّررية التي 
وّحدت الش���عب الفلسطيني. شّنت الش���رطة الصهيونية حملة 
اعتقاالت واسعة في االراضي المحتلة عام 1948، اسمتها »حملة 
القانون والنظام« حيث تم اعتقال أكثر من ألفي فلسطيني، وجرح 
المئ���ات. تهدف هذه الحملة الى ترهيب الفلس���طينيين الذين 
هّبوا دفاعا عن المقدس���ات ومدينة القدس، ومنع أي تقارب بين 
جماهير الش���عب الواحد، ألن قانون االستعمار ال يعترف بوجود 
الش���عب الفلس���طيني، بل جّزأه الى فئات متباينة في العقيدة 

ونمط الحياة.
وأخيرا، في كيان العدو، غير مس���موح للعائالت الفلس���طينية أن 
تعيش تحت س���قف واح���د، خاصة بعد إصدار قان���ون »منع لم 
الش���مل« خالل انتفاضة األقصى، أي منع أف���راد العائلة الواحدة 
أن تعي���ش في القدس واألراضي المحتلة عام 1948، إن كان أحد 
الزوجي���ن من الضفة الغربية وقطاع غ���زة ودول عربية. يطال هذا 
القانون قرابة 40 ألف فلسطيني، الممنوعين من الحياة العائلية 

الطبيعية.
قب���ل بضعة أيام، تم تمديد هذا القانون االس���تئصالي لس���تة 
أشهر، بدال من سنة بسبب خالفات داخل مؤسسة المستوطنين 

التشريعية.
كسائر الكيانات االس���تعمارية االس���تيطانية، تهدف قوانين 
الكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه ووطنه، 
ولكنه يتمّيز عنها بأنه جاء متأخرا، فاس���تخدم أدوات وتقنيات 
حديث���ة، تكون أحيانا أكثر تدميرية )حروبه( وأحيانا أخرى ناعمة 

وملتوية، كقوانينه المفّصلة وفقا الحتياجاته االستيطانية.

»سيف القدس« وتداعي المشروع الصهيوني: االستيطان 

قانون المستعمر أداة لشرعنة التوحش

بقلم: حسن الفي

بقلم: راغدة ع�سريان
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غزة/ االستقالل:
قال مدير دائرة حماية المس���تهلك والناطق باسم 
وزارة االقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى إن وزارته 
تق���وم بمراقبة األس���عار وضبطها ف���ي قطاع غزة، 
وتتابع ذلك عب���ر رقمها المجان���ي 1800112233 
والمخصص لتلقي ش���كاوى المواطنين ومتابعتها 

ميدانيا، وأخذ اإلجراءات الالزمة.
وقال أبو موسى في حديث إذاعي صباح السبت، إن 
المواطن يستطيع تقديم شكاوى بالمكاتب الفرعية 
للوزارة في المحافظات، ونس���تقبل الشكاوى خالل 
أوقات الدوم الرس���مي وخارجها، ويوجد سلع ومواد 
غذائية واس���تهالكية دخلت قبل العدوان األخير، 
واالحتالل يمنع إدخال البضائ���ع ويغلق معبر كرم 

أبو سالم.
ولفت إلى أن اس���تغالل بعض التج���ار لحالة إغالق 
المعابر وشح المواد جريمة وسيتم محاسبتهم وفق 
القانون، ويوجد بضائع تحتاج ألش���هر حتى تنفد 
منها مواد البناء، والكثير من المصانع أوقفت عملها 

وس���رحت عمالها، بسبب عدم توفر المواد الخام، أما 
الم���واد الغذائية فمتوفرة باألس���واق وال يوجد بها 

عجز.
وأش���ار إلى أنه ال يمكن تحديد الس���لع الموجودة أو 

التي نفدت، حيث التقوا مع التجار وأكدوا عدم رفع 
األسعار، وتم تحديد الس���عر المناسب وفق األزمة 
الحالي���ة، وقاموا بالتحفظ عل���ى البضائع حتى تباع 

بالسعر كما كان قبل العدوان األخير.

»اقتصاد غزة«: بعض التجار استغلوا إغالق المعابر لرفع األسعار

االستقالل/ وكاالت:
ذكر رئيس كازاخس����تان، قاس����م جومارت توكاييف في اجتماع 
حكومي السبت أن وتيرة النمو االقتصادي في بالده تسارعت لتبلغ 
2.2% على أس����اس سنوي في االشهر الستة حتى حزيران/يونيو 
الماضي، مقارنة بانكماش بنسبة 6.2% في العام السابق، طبقا لما 

ذكرته وكالة “بلومبرج” لألنباء.
وانكمش اقتصاد كازاخستان بنسبة 6.1% في الربع األول، مقارنة 
بم����ا كان عليه قبل عام، لكن انتعاش����ا عالميا وارتفاعا في أس����عار 
النفط وأس����عار السلع األساسية األخرى، س����اعد في تسارع وتيرة 

النمو االقتصادي في األشهر الثالثة التالية.
وفي نيس����ان/إبريل الماض����ي، عدلت الحكوم����ة توقعاتها للناتج 

المحلي اإلجمالي إلى 1.3% من 8.2% لعام 2021 .
وذكر رئيس الوزراء، عسكر مامين في اجتماع اليوم أنه من المتوقع 
اآلن أن يتوس����ع االقتصاد بنس����بة تتراوح ما بي����ن 7ر3 و4 % هذا 

العام.

تسارع النمو االقتصادي في 
كازاخستان بواقع 2.2 %

االستقالل/ وكاالت:
تستعد مصر لدخول موسوعة األرقام القياسية 
من خ����الل إطالق أكبر مطبخ س����حابي في العالم 

يضم عالمات تجارية حديثة وافتراضية.
يأت����ي ذل����ك بعد قي����ام ش����ركة »فودنيش����ن 
انترناشونال« المصرية بافتتاح أول مطبخ سحابي 
ف����ي مصر يضم عالمات تجاري����ة لمطاعم قائمة 
راغبة في التوس����ع الجغرافي وتوقيع ش����راكات 

إلدارة التشغيل.
وقال����ت دينا صالح مدير التس����ويق فودنيش����ن 
انترناش����ونال، ف����ي تصريح صحافي »الس����بت« 
، إن فكرة المش����روع جاءت بعد ظه����ور المطابخ 
السحابية بوتيرة متزايدة عالميا والتطور الهائل 

في صناعة المطاعم مدعومة باالرتفاع الكبير على 
خدمة طلب وتوصيل وجبات الطعام عبر اإلنترنت.

وكشفت عن »تأهل شركتهم للحصول على رقم 
قياسي عالمي من موس���وعة »غينيس« لألرقام 
القياسية من خالل أكبر مجمع للمطابخ السحابية 
في العالم، األمر الذي يضعهم في موقع ريادي 

في تطوير صناعة المطاعم عالمًيا«.
وأضاف���ت أن ه���ذا التط���ور الكبير ف���ي صناعة 
المطاعم يتيح الفرص االس���تثمارية المناس���بة 
ل���رواد األعمال في مصر والعال���م العربي ويغير 
مفهوم االستثمار في مجال المطاعم حيث يمثل 
المطبخ السحابي ثوبا جديدًا في صناعة المطاعم 
من خالل توفير فرص عمل كبيرة للش���باب ورواد 

األعمال.
وأشارت دينا صالح إلى أن فكرة المطابخ السحابية 
تعد مثالية لالستثمار وجاذبة ألصحاب العالمات 
التجاري����ة، حيث يمك����ن البدء بها مباش����رة دون 
انتظار فترات طويلة، بجانب تكلفتها التشغيلية 
األقل، الفتة إلى أنها توّفر تنوعا كبيرا وضخما في 
األطعمة المقدمة حيث سيضم المطبخ السحابي 

مختلف المطاعم الغربية واالكالت الصحية .
وأكدت أن الش����ركة لديها حاليا مواقع في مصر 
ودب����ي وأن هناك خططا توس����عية في المملكة 
العربية السعودية ولندن ونيويورك وهو ما يمثل 
فرصة سانحة لالستثمار السريع للماليين من رواد 

األعمال في مصر والعالم العربي.

مصر تتأهب لدخول موسوعة »غينيس« بإطالق أكبر مطبخ سحابي

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت النروج أمس أنها س���ترفع قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الى المجتمع 
المدني في بولندا بنس���بة عش���رة بالمئة، عازية ذلك الى “قلق” مرتبط بحكم 

القانون في الدولة األوروبية الشرقية.
وبهذه الزيادة، سيبلغ إجمالي ما تقدمه النروج لجمعيات مدنية بولندية 59,2 

مليون يورو )70،4 مليون دوالر(، تخصص مليون يورو منها لتدريب القضاة.
وقالت وزيرة الخارجية النروجية إينيه إريكس���ن سوريدي في بيان إن “الهدف 
هو الترويج للقيم الديموقراطية وضمان حقوق المجموعات الضعيفة”، مشيرة 
الى أن “مجتمعا مدنيا متنوعا وقويا هو مكّون محوري في ديموقراطية فاعلة”.

وأضاف���ت “النروج قلقة من التطورات المرتبطة بحكم القانون في بولندا )…( أنا 
على ثقة بأن التعاون مع مجلس أوروبا سيس���اعد في زيادة المعرفة والخبرة في 

المحاكم البولندية، بحكم القانون األوروبي ومعايير حقوق اإلنسان”.
والنروج ليست من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، لكن البلد االسكندينافي 
الغني بالموارد النفطية، غالبا ما يقدم مساعدات الى دول منضوية ضمن االتحاد 
القاري من خالل المجموعة االقتصادية األوروبية، بهدف الحد من عدم المساواة 

في القارة.
وتش���هد عالقة االتحاد األوروبي ببولندا تباينات على خلفية إجراءات تطبقها 
حكومته���ا اليمينية الش���عبوية، بما فيه���ا إصالحات للنظ���ام القضائي يرى 
منتقدوه���ا أنه���ا تخالف القانون األوروب���ي، وحملة ضد ما تعتبره الس���لطات 

“أيديولجية مجتمع الميم”.

النروج تزيد دعمها المالي 
للمجتمع المدني في بولندا

بيروت/ االستقالل:
أعلنت الس���لطات اللبنانية السبت   رفع سعر”ربطة الخبز”  

لتصل إلى 4250 ليرة  للمستهلك.
وذكرت “الوكالة الوطنية لإلعالم” أمس أن وزارة االقتصاد 
والتج���ارة ح���ددت س���عر ووزن الخبز األبيض ف���ي األفران 
والمتاجر إلى المس���تهلك على كل األراضي، “استنادا الى 
ارتفاع س���عر صرف الدوالر وأس���عار المحروق���ات وارتفاع 
كلف���ة نقل الطحين من المطاحن ال���ى األفران، ونقل الخبز 
من األفران الى مراكز البيع، واس���تنادا الى سعر القمح في 
البورصة العالمية، واس���تنادا إلى الدراس���ة التي قامت بها 
الوزارة لتحدي���د كمية المكونات المطلوب���ة إلنتاج أفضل 

نوعية من الخبز للمستهلك”.
وقالت الوزارة  إنه “نظرا إلى الظروف االقتصادية الضاغطة 
والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعانيها المواطنون، حدد 

س���عر الخبز األبيض ووزنه في الفرن إلى المستهلك، ربطة 
من الحجم الكبير على أال يقل وزنها عن 883 غراما بس���عر 
4000 لي���رة حدا أقصى، وربطة من الحجم الوس���ط على أال 
يقل وزنها على 408 جرامات بسعر 2750 ليرة حدا أقصى”.

ويعد هذا االرتفاع الثالث في أقل من أس���بوعين، حيث تم 
إنقاص وزن ربطة الخبز ورفع سعرها.

يذكر أن لبنان يش���هد أزمة اقتصادي���ة ومالية حادة أدت 
إلى ارتفاع س���عر ص���رف الدوالر وتراجع القدرة الش���رائية 
للمواطني���ن، باإلضافة إلى تراجع ق���درة مصرف لبنان على 
تلبي���ة قرار الحكوم���ة بدع���م األدوية والمواد األساس���ية 
المدرجة على لوائ���ح الدعم، ما أدى إل���ى انخفاض مخزون 
األدوية وحليب األطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها 
وتراجع مخزون المس���تلزمات الطبية في المستش���فيات، 

وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.

للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين.. 
زيادة أسعار الخبز في لبنان

االستقالل/ وكاالت:
أطلق كل من البن����ك الدولي وصندوق النقد الدولي 
وبنك التس����ويات الدولية دعوة مشتركة، أمس، من 
أجل التعاون العالمي بشأن العمالت الرقمية للبنوك 
المركزية، في ظل دراس����ة ما يق����رب من 90 % من 
البن����وك المركزية لقرارات إطالق نس����خ رقمية من 

عمالتها. 
وأش����ار رئيس لجنة المدفوع����ات والبنية التحتية 
للس����وق ونائب محافظ االس����تقرار المالي في بنك 
إنجلت����را »جون كونلي����ف« - في تقرير ت����م إعداده 
الجتم����اع مجموعة العش����رين بإيطاليا - إلى أهمية 
أن تأخ����ذ البنوك المركزية في اعتبارها البعد العابر 

للحدود.
وأضاف المستشار المالي ومدير إدارة أسواق النقد 
ورأس المال بصندوق النقد الدولي »توبياس أدريان« 
أن اآلث����ار المترتبة على العم����الت الرقمية للبنوك 
المركزية - حتى وإن كانت مخصصة لالس����تخدام 
المحلي فقط - ال بد لها من أن تتجاوز حدود الدولة.

وذك����ر التقرير أن تس����هيل المدفوع����ات الدولية 
باس����تخدام عمالت البنوك المركزية الرقمية يمكن 
تحقيق����ه من خ����الل درجات مختلفة م����ن التكامل 
والتعاون، وهو ضروري للتعامل مع العواقب المالية 
الكلية المحتملة التي يمكن أن تس����ببها العمالت 

الرقمية للبنوك المركزية.

جهات دولية تدعو لتعاون عالمي في 
العمالت الرقمية للبنوك المركزية

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت مؤش���رات األس���هم األميركية الرئيسية 
الثالثة لمس���تويات غير مس���بوقة عند اإلغالق، إذ 
انتعش���ت أس���هم القطاع المالي وقطاعات أخرى 
مرتبطة باالقتصاد بعد عمليات بيع أثارتها مخاوف 

النمو في وقت سابق من األسبوع.
وقادت أسهم القطاع المالي على ستاندرد آند بورز 
مكاسب القطاع، تلتها أسهم الطاقة والمواد الخام 

والصناعة.
وبناء على بيانات غير رس���مية، صعد المؤش���ر داو 

جونز الصناعي 446.29 نقطة بما يعادل 1.3 بالمئة 
إلى 34868.22 نقطة، وأغلق المؤش���ر ستاندرد آند 
بورز 500 مرتفع���ا 48.44 نقطة أو 1.12 بالمئة إلى 
4369.26 نقط���ة، وزاد المؤش���ر ناس���داك المجمع 
139.83 نقطة أو 0.96 بالمئة إلى 14699.61 نقطة.

وول ستريت تغلق عند مرتفعات غير مسبوقة مع قيادة القطاع المالي
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االستقالل/ وكاالت:
ف����ي خضم توتر تش����هده منطقة البحر األس����ود 
وش����به جزيرة القرم التي تس����يطر عليها روسيا، 
والمناورات التي يجريها حلف ش����مال األطلس����ي 
في البحر نفسه بمشاركة عدد من الدول العظمى 
ومنها الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفي 
ظل توتر العالقات بس����بب دع����م أوكرانيا من قبل 

الحلف.
فقد تحدثت وسائل إعالمية بريطانية عن إمكانية 
نش����وب حرب عالمية ثالثة وذلك بس����بب ما ذكر 
آنفا وبس����بب ما يحدث حاليا في تل����ك المنطقة، 
حيث ذكرت صحيف����ة »ذا ص����ن« البريطانية« أن 
ثالث غواصات نووية روس����ية دخلت بحر البلطيق 
في الوق����ت الذي تجري به مناورات حلف ش����مال 

األطلسي في البحر األسود.
ويقول الصحف����ي البريطاني » إيموجين بروديك« 
في مقال نش����ره صباح أمس الس����بت في صحيفة 
»ذا ص����ن« يجب الحذر من ح����رب علمية ثالثة، ألن 

غواصات نووية روس����ية رصدت في بحر البلطيق، 
وسفينة إنزال أمريكية في البحر األسود«.

وفي اآلونة األخي����رة، دخلت الغواص����ات النووية 
الروس����ية«أوريول« و«كنياز فالديمير« و«فيبر« بحر 
البلطيق للمش����اركة في العرض البحري الرئيسي 
في سانت بطرسبرغ. لفت مؤلف المنشور االنتباه 
إلى أنه ألول مرة س����تكون ث����الث غواصات نووية 
روس����ية في بحر البلطيق في وقت واحد. في رأيه، 

يهدف هذا اإلجراء إلى إظهار قوة« روسيا«.
ف����ي الوقت نفس����ه، دخل����ت الس����فينة الحربية 
األمريكية » س����ي بريز« البحر األس����ود، وتوجهت 
إلى التدريبات مع القوات المتعددة الجنس����يات، 
باإلضاف����ة إلى الواليات المتحدة، ويش����ارك حلفاء 
من 31 دولة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا واليابان 

وكوريا وغيرها.
واس����تذكر الصحفي الحادث األخي����ر مع المدمرة 
البريطانية ديفندر قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، 
عندما اضطرت روس����يا إلرس����ال الطائرات وإطالق 

نيران تحذيرية على طول مسار السفينة إلخراجها 
من مياهها اإلقليمية.

باإلضاف����ة إلى ذلك، ف����ي 6 يوليو/تم����وز، منعت 
مقاتلتان روس����يتان من طراز سو30- طائرة دورية 
أمريكية من طراز بوس����يدون من دخ����ول المجال 
الج����وي للبالد. ووص����ف كاتب المق����ال كل هذه 

األحداث بأنها »مواجهة هزلية«.
ويذكر بأنه وقبل عدة أيام كانت الغواصة الروسية 
تتعقب مجموعة س����فن تابع����ة للبحرية الملكية 
البريطاني����ة في البح����ر األبيض المتوس����ط، وفًقا 

لصحيفة ديلي تلغراف.
وقع هذا الحادث بعد أربعة أيام من حادثة المدمرة 
البريطانية »ديفيندر« قبالة س����احل ش����به جزيرة 
الق����رم، ورفض����ت وزارة الدف����اع البريطانية تأكيد 
المعلومات ح����ول الحادث، لكنه����ا قالت إنه يتم 
اتخاذ »إجراءات حاسمة« لحماية مجموعة السفن، 
ولم تعلق أيض����ا وزارة الدفاع الروس����ية بعد على 

المعلومات.

وسائل إعالم بريطانية: حرب عالمية ثالثة تلوح في األفق

طهران / االستقالل:
عّزى قائد »قوة القدس« إس����ماعيل قاآني في وفاة القائد الفلسطيني الكبير 
أحم����د جبريل، قائاًل »الراحل الكبير ش����ّكل في ش����خصيته وس����يرته نهجًا 

متكاماًل في بناء الشخصية المقاِومة«.
وأضاف: »القدس وتحرير كل فلسطين كانا َبوصلة أبي جهاد الدائمة، والتي 

لم يبتعد عنها يومًا«.
وعن نضاله والصعوبات التي واجهها في سبيل تكريس المقاومة، قال »على 
الرغم من كل م����ا واجهه الراحل جبريل من ترغيب وترهيب، فإنه بقي مؤمنًا 

بأن البندقية المقاوِمة ستعيد فلسطين«.
وأشاد قاآني بش����خصية القائد الفلس����طيني الكبير الراحل، فقال إنه »كان 
من مؤّسس����ي محور المقاومة، ووضع كل طاقته في خدمته، وبقي وفيًا لدماء 

الشهداء«.
وكانت » الجبهة الش����عبية لتحرير فلس����طين  - القيادة العامة« نعت أمينها 
العام  أحمد جبريل  »أبا جهاد«، ال����ذي وافته  المنّية  األربعاء الماضي، في أحد 

مستشفيات العاصمة السورية  دمشق .

قاآني معزيًا بوفاة أحمد 
جبريل: كان من مؤسسي محور 

المقاومة وبوصلته فلسطين

االستقالل/ وكاالت:
حاز حزب���ان إس���الميان بالجزائر، الس���بت، على 3 
مناصب من أصل 9 لنواب رئيس المجلس الشعبي 
الوطني )الغرفة األولى للبرلمان(، الذي يعتبر ثالث 

رجل في الدولة.
وخالل جلس���ة عقدها المجلس الش���عبي الوطني، 
ص���ادق أعض���اء المجلس على قائم���ة من 9 نواب 
اقترحتها 6 تش���كيالت سياسية لها كتل نيابية 

في الغرفة األولى للبرلمان.
وس���يمثل حركة مجتمع السلم )أكبر حزب إسالمي 
بالجزائر( في منصب نائب رئيس البرلمان، كل من 

صليحة قاشي وحمداني يوسف عبيسة.
وس���تكون حركة البناء الوطني )إس���المية( ممثلة 

بالنائب على طرباقو.
أم���ا حزب جبه���ة التحرير الوطني الحاكم س���ابقا 
)ح���زب الرئيس الس���ابق عبد العزي���ز بوتفليقة(، 
فحازت على منصبين لنائ���ب رئيس البرلمان هما 

عزي بن ثابت، وبلكحل قطيش.
وظفر المستقلون بمنصبين أيضا هما سليم مراح، 

وفاتح بن عودة.
فيم���ا حزب التجم���ع الوطن���ي الديمقراطي )ثاني 
أحزاب االئتالف الحاكم س���ابقا( فس���يكون ممثال 

بنائب واحد لرئيس البرلمان هو منذر بوذن، كما أن 
جبهة المس���تقبل )محافظ( سيمثلها نائب واحد 

أيضا هو خليفة بن سليمان.
ووفقا للدس���تور الجزائري والنظام الداخلي للغرفة 
األول���ى للبرلم���ان، ينتخب ن���واب رئيس المجلس 

الشعبي الوطني لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
والخمي���س الماض���ي، انتخب المجلس الش���عبي 
الوطني إبراهيم بوغالي، وهو ش���خصية مستقلة، 

رئيس���ا له. وبوغالي )58 عام���ا ( نائب عن محافظة 
غرداية )جنوب(، التي يقطنها الميزابيون األمازيغ 

)اإلباضيون(.
وتعد هذه المرة األولى التي تتولى فيها شخصية 
مستقلة رئاسة المجلس منذ تأسيسه عام 1977، 
ويعتبر رئيس المجلس حس���ب الدس���تور بمثابة 
الرج���ل الثالث في الدولة بع���د رئيس الجمهورية 

ورئيس مجلس األمة )الغرفة الثانية للبرلمان(.

الجزائر: انتخاب 3 إسالميين نوابًا لرئيس البرلمان

مسقط/ االستقالل:
ب���در  ش���ّدد وزي���ر الخارجي���ة الُعمان���ي 
للحقوق  ب���الده  البوس���عيدي على دع���م 
وأوضخ  الفلس���طيني،  للشعب  المشروعة 
أنها تؤيد »تحقيق السالم العادل والشامل 
والدائم على أس���اس حل الدولتين«، نافيًا 
في الوقت نفس���ه أن تك���ون ُعمان الدولة 
الخليجية الثالث���ة، بعد اإلمارات والبحرين، 

التي سُتطّبع عالقاتها مع »إسرائيل«.

وأّكد البو س���عيدي على دع���م بالده عودة 
س���وريا إلى جامعة ال���دول العربية، ودعا 
إلى اس���تئناف العالقات األخوية، وتنقية 
األجواء العربي���ة � العربية في كل األوقات 

والظروف.
ج���اءت تصريحات البو س���عيدي هذه في 
سياق مقابلٍة أجرتها معه صحيفة »الشرق 

األوسط« السعودية.
الموق���ف الُعمان���ي هذا بش���أن س���وريا، 

المتمايز ع���ن مواقف بقي���ة دول الخليج، 
ليس جديدًا. إذ كان س���لطان ُعمان الزعيم 
الخليجي الوحيد الذي هّنأ الرئيس السوري 
بش���ار األس���د، بعد فوزه ف���ي االنتخابات 

الرئاسية أواخر أيار/ مايو الماضي.
كما استقبلت مسقط في شهر آذار/ مارس 
الماض���ي، وزير الخارجية الس���وري فيصل 

المقداد.
وبما يختص بالحرب السعودية على اليمن، 

نفى البوسعيدي وجود مبادرة ُعمانية لحّل 
األزم���ة اليمنية، وهي األنباء التي ش���اعت 
بعد قيام وف���د من بالده بزيارٍة إلى صنعاء 
الشهر الماضي، وقال إن ما هو موجود هو 

مساٍع للتوفيق بين جميع األطراف.
وف���ي تقييم���ه لل���دور اإليران���ي ص���ّرح 
البوس���عيدي بقول���ه »نعتق���د أن ال���دور 
اإليراني مس���اند لجهود تحقيق الس���الم 

واالستقرار الذي ننشده«.

وزير خارجية عمان: لن نكون ثالث دولة خليجية تطّبع مع »إسرائيل«

االستقالل / وكاالت:
قتل 6 أش����خاص على األقل، السبت، وأصيب آخرون، جراء تفجير انتحاري، 
استهدف موكب قائد شرطة بلدية مقديشو، العقيد فرحان محمود، وسط 

العاصمة، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر األمني الذي طلب عدم الكش����ف عن إس����مه، لألناضول، إن 
الحصيلة األولية للتفجير، تش����ير إلى مقتل 6 أش����خاص بينهم مدنيون، 
فيم����ا أصيب 9 أش����خاص آخرين بج����روح متفاوتة، ُنقلوا عل����ى إثرها إلى 

مستشفى المدينة الحكومي.
وفي وقت س����ابق، قالت الش����رطة الصومالية في تدوين����ة مقتضبة على 
صفحتها بموقع فيس����بوك، إن العقي����د فرحان محمود، نج����ا من محاولة 
اغتياله، بعد أن اس����تهدف انتحاري يقود س����يارة مفخخة موكبه وس����ط 

العاصمة.
ويخوض الصومال حربا منذ س����نوات ضد »حركة الشباب«، التي تأسست 
مطل����ع 2004، وهي حركة مس����لحة تتبع فكريا لتنظي����م »القاعدة«، تبنت 

العديد من العمليات اإلرهابية التي أودت بحياة المئات.

6 قتلى في هجوم انتحاري 
استهدف قائد شرطة مقديشو

طهران / االستقالل:
د الرئيس اإليراني المنتخب إبراهيم رئيسي  شدَّ
على أن »تعزيز وبناء العالقات الش���املة مع الدول 
الجارة يعد من أولويات الحكومة التي سنشكلها«، 
واعتبر أن »مثل هذه العالقات تخدم كاًل من إيران 

والدول الجارة أيضًا«.
تصريحات رئيس���ي ه���ذه نقلتها وكال���ة »إرنا« 
اإليراني���ة، وجاءت خالل زيارته ع���ددًا من المراجع 

الدينية في مدينة قم. 
ث رئيسي، الذي سيتسّلم مهامه الرئاسية  وتحدَّ

بداية أب/ أغسطس المقبل، عما وصفه ب� »التنمية 
المس���تدامة«، التي أكد ع���زم حكومته على وضع 

بالده على طريقها.
ولفت إلى أن المواط���ن اإليراني يعاني من بعض 
دًا أن حكومته ستعمل على حلها  المش���اكل، مؤكِّ

من أجل »تحسين حياة المواطنين المعيشية«.
وأضاف رئيس���ي أن حكومته عازمة على »كس���ب 
ثقة الش���عب ومعالجة مش���اكله«، وبّين أن ذلك 
س���يكون عن طريق »العمل وبذل الجهود الدؤوبة 

لياًل نهارًا«.

طهران: تعزيز العالقات مع الدول الجارة أولوية للحكومة الجديدة
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غزة/ محمد العقاد:
تمكن فريق الصداقة من تحقيق فوز ثمين على نظيره 
شباب جباليا »الثوار« بثالثية لهدفين، في المباراة التي 
أقيمت أمس السبت على أرضية ملعب فلسطين، وذلك 
لحس���اب فعاليات الجولة الخامسة عش���رة من بطولة 

دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.
وسجل ثالثية الصدارة كل من المهاجم حازم شكشك 
هدفين في الدقائق )5، 15( برأس���ية متقنة س���كنت 
الش���باك، والثالث أحرزه المدافع المميز ميسرة البواب 
ع���ن طريق ركلة جزاء نفذها بنج���اح في الدقيقة)68(، 
بينما أهداف شباب جباليا سجل األول حسن الحمامي 
هدف ذاتي في مرماه بالدقيقة)20(، والثاني المهاجم 

محمد نعيم عبيد في الدقيقة)78(.
وشهد اللقاء طرد العب الصداقة محمود عطية بالبطاقة 
الحمراء بعد حصوله على الصف���راء الثانية، وأيًضا تم 
طرد عماد السبع العب جباليا بعد حصوله على البطاقة 
الصفراء الثانية ليشهر الحكم الحمراء ويغادر الملعب.

وبهذا االنتصار رفع الصدارة رصيده إلى 23 نقطة في 
المركز الرابع على ج���دول الترتيب، بينما تجمد رصيد 
ش���باب جباليا عند النقطة 27 في المركز الثالث وفقد 
المنافس���ة على اللقب وأضاع هذه الفرصة بعد تعادل 

الشباب واالتحاد فرق القمة.
وفي اللقاء الثاني س���يطر التعادل السلبي على موقعة 

اتحاد خانيونس »الطواحين« وشباب رفح »الزعيم« التي 
أقيمت على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

ولم يكن التعادل مفيدًا للفريقين حيث كانوا يرغبون 
بتحقيق االنتصار، ولك���ن جميع المحاوالت لذلك باءت 

بالفشل مع سوء حظ لمهاجمي الفريقين ليخرج اللقاء 
بالتعادل الضار لكليهما.

وبهذا التعادل أضاف ش���باب رف���ح في رصيده نقطة 
وحي���دة أبقته ف���ي المركز األول على ج���دول الترتيب 

برصيد 32 نقطة، واتحاد خانيونس في المركز الثاني 
برصيد 30 نقطة.

وفي دوري الدرجة األولى، س���قط خدم���ات النصيرات 
في فخ التعادل اإليجابي أمام القادسية بهدفين لكل 
منهما، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الشهيد 

محمد الدرة، أمس السبت.
وسجل ثنائية النصيرات المهاجم المميز يوسف داود 
هدفي���ن في الدقائق )9، 8+90(، بينما س���جل هدفي 
القادسية محمد عبد اللطيف موسى في الدقيقة )50(، 

وإبراهيم جربوع في الدقيقة)61(.
وش���هد اللقاء طرد العب خدم���ات النصيرات محمد أبو 

يوسف في الدقيقة )75( بالبطاقة الصفراء الثانية.
وبه���ذا التعادل رف���ع خدمات النصي���رات رصيده إلى 
النقطة 25 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب، 
بينما القادس���ية رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز 

الحادي عشر وقبل األخير.
وفي اللقاء الثاني، حس���م اللقاء بالتعادل السلبي بين 
فريق���ي بيت حانون األهل���ي وخدم���ات المغازي، في 
المباراة الت���ي أقيمت على أرضي���ة ملعب بيت حانون 

شمال القطاع.
وبعد هذا التعادل أصبح بيت حانون األهلي في المركز 
الثام���ن برصيد 18 نقطة، وبقي خدم���ات المغازي في 

المركز الثاني عشر واألخير برصيد 10 نقاط.

الصداقة يلدغ شباب جباليا ويبدد أحالمه وتعادل سلبي بين الطواحين والزعيم

االستقالل/ وكاالت:
يحظى المنتخب اإلنجليزي لكرة القدم بالدعم الجماهيري 
الكبير، عندما يخوض نهائ���ي بطولة كأس األمم األوروبية 
)يورو 2020( على ملعبه اليوم األحد بإس���تاد »ويمبلي« في 

العاصمة البريطانية لندن أمام منتخب إيطاليا العنيد.
لكن الفريق س���يواجه مهمة مروعة وصعبة أمام المنتخب 
اإليطال���ي )اآلزوري( ال���ذي أحرز لقبه الوحيد الس���ابق في 

البطولة األوروبية قبل 53 عاما.
ويطم���ح المنتخب اإلنجليزي »األس���ود الثالثة«، الذي أحرز 
لقب���ه الوحيد في البطوالت الكبي���رة من خالل كأس العالم 
1966 على ملعبه في »ويمبلي«، في الفوز الليلة ليتوج بأول 

ألقابه في البطولة األوروبية.
وتحلم إنجلترا بأكملها في فوز منتخب بالدها بلقب كأس 
أوروبا وإنهاء حالة الجدب التي امتدت لما يقرب من 6 عقود 

في البطوالت الكبيرة.
لكن المنتخب اإلنجليزي س���يواجه مهمة صعبة وعسيرة 
أمام نظيره اإليطالي بقيادة المدرب روبرتو مانشيني، الذي 
قاد الفريق للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 33 

مباراة على مدار نحو 3 سنوات.
وال ينتظر أن يش���عر اآلزوري بالرهبة في مواجهة 60 ألف 
مش���جع من المتوقع أن يحتش���دوا في مدرجات اس���تاد 

»ويمبلي« العريق اليوم.
ويحظ���ى اآلزوري بدع���م قوي م���ن تاري���خ مواجهاته أمام 
المنتخ���ب اإلنجليزي، حيث لم يس���بق له أن خس���ر أمام 

منتخب األسود الثالثة في أي بطولة كبيرة.
وه���ذا يجعل المخاطر عالية بش���كل هائل على المنتخب 

اإلنجليزي، بقيادة المهاجم المتألق هاري كين.
لكن المنتخ���ب اإلنجليزي ال يرغب في ترك الفرصة تضيع 
م���ن يده هذه المرة بعد فوزه أخي���را على ألمانيا في بطولة 
كبي���رة، وذلك ف���ي دور ال�16 للبطولة الحالية، ثم إس���قاط 
المنتخب الدنماركي صاحب الحماس الكبير في الدور قبل 
النهائي. وقال كين: »س���يكون يوما خاصا، ولكن سيكون 
هناك فائز وخاس���ر، وعلينا أن نضمن أن نكون في الجانب 

الفائز. نريد أن يكون يوما خاصا للجميع«.
وأضاف زميله جوردان هندرسون: »لم نحقق أي شيء بعد، 
علينا أن نقدم دفعة كبيرة أخرى في محاولة للفوز باللقب. 

نعلم مدى جودة وقوة المنتخب اإليطالي، إنه اختبار صعب 
بالنسبة لنا، ولكنه اختبار نثق بقدرتنا على اجتيازه وتقديم 

أداء جيد«.
وبدأ كين في هز الشباك بعدما فشل في هذا خالل مباريات 
دور المجموعات، ولدي���ه اآلن 4 أهداف في البطولة، بفارق 
ه���دف واحد أكثر من زميله رحيم س���ترلينج، حيث يمكن 
لجاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب اإلنجليزي وهذا 
الجيل من الالعبين تتويج العمل الجيد الذي شهد بالفعل 
وصوله���م إلى الدور قب���ل النهائي ل���كأس العالم 2018 

بروسيا.
وقال س���اوثجيت: »أعتقد أن الالعبين تعلموا الكثير على 

مدار السنوات الثالث أو األربع الماضية«.
ويواجه المنتخب اإلنجليزي دفاعا قويا وصلدا في اآلزوري، 

بقيادة المخضرم جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.
ولك���ن اآلزوري أظهر أيضا الكثير م���ن التفوق في الناحية 
الهجومية، واجت���از دور المجموعات من خالل 3 انتصارات 
س���احرة في روما قبل أن يواصل تقدم���ه في البطولة على 
حس���اب المنتخبين البلجيك���ي، المصن���ف األول عالميا، 

واإلسباني.
وعلق ماركو فيراتي: »أعتقد أن النهائي س���يكون ملحميا 

وسيصنع التاريخ«.
وأوض���ح: »المنتخب اإلنجلي���زي فريق متمي���ز للغاية من 
الناحية البدنية، ولديه العب���ون يتمتعون بمهارات عالية 
أيضا. سنواجه فريقا صعبا للغاية، وسيلعبون على أرضهم، 
وه���م يعرفون الملع���ب جيدا. ولكن الف���وز بهذه البطولة 

األوروبية حلم لنا«.
ويتطلع اآلزوري للفوز بلقبه األوروبي الثاني منذ فوزه باللقب 
األول في النسخة الثالثة عام 1968، وإن توج الفريق بلقب 

كأس العالم مرتين منذ ذلك الحين في 1982 و2006.
وكانت صدمة الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 
بروسيا هي من جلبت مانش���يني إلى مقعد المدير الفني 

لآلزوري وغيرت حظوظ الفريق.
وقال مانش���يني بع���د مباراة فريقه أمام إس���بانيا في قبل 
النهائي: »أشكر الالعبين ألنهم آمنوا منذ اليوم األول بأنه 
يمكننا صنع شيء ال يصدق لم نفعل كل ما نحتاجه، ال تزال 

هناك خطوة واحدة لنقطعها«.

مدريد/ االستقالل:
كش���ف أليخاندرو كامانو، وكيل أشرف حكيمي ظهير باريس 
سان جيرمان، أن الالعب المغربي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد.

ونشأ حكيمي في أكاديمية ريال مدريد قبل أن يخرج في إعارة 
إلى بوروسيا دورتموند لمدة موسمين، ثم بيعه إلى إنتر ميالن 

مقابل 40 مليون يورو في صيف 2020.
وقال كامانو، في تصريحات أبرزتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: 
»كان لري���ال مدريد الحق في رفض انتقال حكيمي إلى ناٍد آخر، 
حتى وقت إعالن باريس سان جيرمان وإنتر أن الصفقة حسمت«.

وأضاف: »نحتفظ بحلم أن أش���رف سيعود إلى ريال مدريد، ألنه 
ولد ونشأ في مدريد، ويرغب في اللعب هناك في يوم من األيام 

كهدف نهائي«.
وتابع: »قدم تشيلس���ي عرًضا أيًضا ألشرف، لكن حقيقة أنهم 

بطل أوروبا ربما جعلهم يؤجلون الصفقة«.
وواصل: »س���ان جيرمان يق���ول إن مبابي لن يرحل، لكن في كرة 
القدم أنت ال تعرف أبًدا ما سيحدث. إذا بقي سيكون األمر رائًعا، 
وإذا رحل فهذه ليست نهاية العالم، وختم بأننا كنا سعداء جًدا 

بانتقال سيرجيو راموس إلى سان جيرمان«.

وكيله: حكيمي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد
االستقالل/ وكاالت:

كشف تقرير صحفي إسباني، عن صفقة تبادلية محتملة بين 
برشلونة وأتلتيكو مدريد خالل الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس���بانية، فإن الصيف 
الحالي قد يش���هد صفقة تبادلية بي���ن الناديين تتضمن 

أنطوان جريزمان )برشلونة( وساؤول نيجويز )أتلتيكو(.
وأش���ارت إلى أن ه���ذه الصفقة ما تزال ف���ي المراحل األولى، 

لكنها ستقدم فوائد عديدة للناديين في الميركاتو.
وأوضحت أن ساؤول، البالغ من العمر 26 عاًما، يرغب بشدة في 
الرحيل عن أتلتيكو وخوض تحٍد جديد، لكنه يصطدم بأزمة 

عدم وجود عرض مقنع للروخيبالنكوس.
ويبحث برشلونة في المقابل عن العب وسط عقب الفشل في 
التعاقد مع جورجينيو فينالدوم الذي انتقل إلى باريس سان 

جيرمان.
ويعد جريزمان من أصحاب الرواتب الكبيرة في برشلونة، لذا ال 
يمانع األخير في رحيله لتسهيل تجديد عقد ليونيل ميسي.

ويفضل جريزم���ان وعائلته العودة إلى مدريد، إذا قرر الالعب 
البحث عن وجهة جديدة في الصيف الحالي.

جريزمان بطل صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو

يتحدى األسود الثالثة بسجل ناصع في نهائي اليورو
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غزة / االستقالل:
أعلنت حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين 
وجناحها العسكري سرايا القدس، السبت، عن 
انطالق المخيمات الصيفية )س���يف القدس 
-اقترب الوعد( المرحلة الثالثة في محافظتي 

خانيونس ورفح.
وحضر مراس���م حفل انطالق المخيمات الذي 
أقيم في موقع حطين العس���كري غرب مدينة 
خانيون���س، وموق���ع مهاجر العس���كري غرب 
مدينة رف���ح، عدد من قي���ادات حركة الجهاد 
اإلس���المي وجناحها العسكري سرايا القدس، 

ولفيف من قادة وكوادر الحركة في خانيونس 
ورفح جنوب قطاع غزة.

وجاءت المخيمات الصيفية للجهاد اإلسالمي 
وس���رايا الق���دس، ه���ذا العام بع���د انتصار 
المقاومة على العدو الصهيوني الذي  اعتدى 
عل���ى أبناء ش���عبنا ف���ي القدس والمس���جد 
األقصى  وحي الش���يخ جراح، وردت المقاومة 
بمعركة سيف القدس وبدأتها سرايا القدس 
باس���تهداف جي���ب قي���ادة للع���دو بصاروخ 
كورنيت شرق بيت حانون ش���مال قطاع غزة، 
وقصفت المقاومة وعلى رأسها السرايا المدن 

والقذائف  الصواريخ  بآالف  المحتلة  والبلدات 
ردًا على العدوان.

وكان����ت حركة الجه����اد اإلس����المي وجناحها 
العس����كري س����رايا القدس أعلنت في السابع 
عشر من شهر يونيو الماضي عن بدء التسجيل 
لمخيماتها الصيفية )سيف القدس - اقترب 
الوعد(، لعام 2021، والتي تس����تهدف الفئة 
العمرية م����ا بين 14 الى 17 عامًا، واس����تمرت 
مرحلة التس����جيل على م����دار 6 أيام لدى أمراء 
مساجد قطاع غزة، وستشمل المخيمات برامج 
ترفيهية ورياضية وثقافية وعسكرية وأمنية.

انطالق المرحلة الثالثة من مخيمات »سيف القدس .. اقترب الوعد«

نابلس / االستقالل:
يستخدم جيش االحتالل في قمع التظاهرات والفعاليات 
المناهض���ة للبؤرة االس���تيطانية على جب���ل صبيح جنوب 
بل���دة بيتا جنوب نابلس، أنواعًا من الرصاص المتفجر الذي 
يسبب مش���اكل صحية خطيرة وإعاقات دائمة في بعض 
األحي���ان، كما تؤكد جهات طبية فلس���طينية تتعامل مع 

اإلصابات التي تسقط خالل المواجهات.
وقال الهالل األحمر في بيتا إن جنود االحتالل اس���تخدموا 
في قم���ع المتظاهرين رصاص »التوت���و« و«الدمدم«، وأدى 
إلصابة عدد من الش���بان بإصاب���ات خطيرة بعد أن اخترقت 

الشظايا أجسادهم.
وأش���ار في حديث صحفي، إلى إصابة أح���د المتظاهرين 
بكس���ور في الحلق بعد أن اخترقت الش���ظايا منطقة الفم، 
ويوم أم���س، أدى رصاص »التوتو« و«الدمدم« إلصابات بين 

الشبان.
وأوض���ح أن ه���ذا الن���وع من الرص���اص يؤدي إل���ى تفجر 
الشرايين وتقطع في األوردة في المنطقة من الجسد التي 
يصاب بها الجريح، كما أن شظايا الرصاص تسبب مشاكل 

خطيرة داخل األجساد.
وأك���د أن االحتالل يعمل عل���ى خلق إعاق���ات دائمة لدى 
الجرح���ى من خ���الل التركيز على المناطق الس���فلية، مثل 
األقدام والركبة، األمر الذي يترك عجزًا بنسب مختلفة لدى 

المصابين.
وقال إن االحتالل يصنع معيقات دائمة أمام الطواقم الطبية 

م���ن خالل فرض حص���ار على بيتا، باإلضافة الس���تهداف 
المتظاهري���ن وإصابة عدد منهم، بهدف تخويفهم وخلق 

رهبة بينهم، لمنعهم من القيام بعملهم.
وف���ي مواجه���ات الجمعة الت���ي أصيب خاللها عش���رات 
الفلس���طينيين بجروح مختلفة، أعلنت مص���ادر طبية عن 
إصاب���ة الطف���ل محمد ناي���ف حمايل برصاص���ة متفجرة 

اخترقت مواقع مختلفة في جسده.

وق���ال صالح حمايل عم الطفل المصاب، إن الرصاصة التي 
أصيب بها محمد اصطدمت في البداية باألرض على مسافة 
قريبة منه، ثم تناثرت الشظايا منها لتصيبه بصدره قرب 
القلب وتدخل شظايا أخرى في مناطق مختلفة من جسده 

بينها الطحال.
وتاب���ع ، أن األطباء في مستش���فى بنابلس أج���روا عملية 
لمحمد الستئصال الطحال بعد أن دخلت شظايا الرصاص 

إليه.
وأك���د أن الرص���اص ال���ذي يطلق جن���ود االحت���الل تجاه 
التظاه���رات يخرج منه عدد من الش���ظايا، التي قد تصيب 
عدد من المتظاهرين في وقت واحد، وتسبب لهم إصابات 

بليغة كما جرى مع ابن شقيقه.
وأش���ار حمايل إلى أنه أصيب هو اآلخ���ر خالل المواجهات 
قرب جبل صبيح في 14 مايو/أيار الماضي، عقب استشهاد 
الدكتور عيس���ى بره���م، وقال: كنت أحاول مس���اعدة أحد 
الجرحى وأطلق���وا تجاهنا رصاصة أصابت كتفي األيس���ر 

وخرجت من ظهري.
وأك���د حمايل أن االحتالل يس���تهدف األرج���ل والمناطق 
الس���فلية والحساس���ة بهدف خل���ق إعاق���ات دائمة لدى 
الش���بان والفتية، وأشار إلى أن جنود االحتالل أصابوا عددًا 
من المس���عفين بالرصاص في وجوههم ومناطق مختلفة 

من أجسادهم.
ويؤكد مختصون وباحثون أن االحتالل يتعامل مع جس���د 
الفلس���طيني كحقل لتنفيذ سياساته االستعمارية عليه، 
تارة باس���تخدام مختلف أنواع الذخائر ف���ي قتله، وأحيانًا 
أخرى بحص���اره بالحواج���ز واإلغالقات، وف���ي أحيان أخرى 
بسرقة جسده ومنع عائلته من توديعه أو دفنه وزيارة قبره، 

كما يحصل في قضية جثامين الشهداء المحتجزة.
ويخوض أهال���ي بلدة بيتا والقرى المجاورة نضااًل متواصاًل 
منذ أس���ابيع، إلجه���اض مخططات االحت���الل والجماعات 

االستيطانية، للسيطرة على جبل صبيح.

تسببت بإصابات بليغة
»الهالل األحمر«: االحتالل يستخدم ذخائر متفجرة لقمع متظاهري »بيتا«

اسطنبول/ االستقالل:
اجتمع الرئيس محمود عباس، السبت، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.
وأطل���ع عب���اس، أردوغان على آخ���ر التطورات السياس���ية الخاص���ة بالقضية 
الفلسطينية، وآثار العدوان اإلس���رائيلي على قطاع غزة. كما وضعه في صورة 
االعتداءات اإلس���رائيلية المتواصلة في الق���دس المحتلة، وما يجري فيها من 

تهجير للمواطنين، والبحث في القضايا ذات االهتمام المشترك .
وانضم الوفدان الفلسطيني والتركي، إلى اجتماع موسع، على غداء عمل، أقامه 

الرئيس أردوغان على شرف الرئيس عباس والوفد المرافق له.
ووصل الرئيس تركيا الجمعة، في زيارة رسمية تستمر ثالثة أيام تلبية لدعوة 

رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

عباس يجتمع مع نظيره التركي 
ويطلعه على آخر التطورات

وق���وات االحت���الل عمليات اقتحام المس���جد األقص���ى المبارك 
والتضيي���ق على المصلي���ن في اآلونة األخيرة، ال س���يما مع عيد 

الفطر الماضي.
ودعت جماع���ات الهيكل المتطرفة، إلى اقتحام المس���توطنين 
للمسجد األقصى في يوم عرفة، الموافق ال�19 من الشهر الجاري.
بدورها، حذرت »رابطة علماء فلسطين«، من دعوات للمستوطنين 
اليهود، القتحام المس���جد األقصى المبارك بأع���داد كبيرة يوم 

األحد 18 تموز /يوليو الجاري.
وقال رئيس الرابطة نسيم ياسين في تصريح مكتوب له السبت: 
»إن جماع���ات الهيكل كانت تترقب هالل ذي الحجة لتطمئن أن 
عدوانها الذي تحضر له يوم األحد 18 يوليو، س���يكون بعيدا عن 
يوم عرف���ة ويوم عيد األضحى المبارك، خصوصا بعد أن أفش���ل 

المرابطون اقتحامها المركزي السابق يوم 28 رمضان«.
وتابع: »يخطط المتطرفون الصهاينة في الذكرى التي تسميها 
الت���وراة )ذكرى خ���راب الهيكل( وتزعم أن المعب���د الثاني هدم 
فيه���ا، لتعوي���ض ما فش���لوا في���ه ي���وم 28 رمض���ان باقتحام 
المس���جد األقصى المبارك وأداء الطقوس الجماعية العلنية فيه، 
واس���تعراض س���يادتهم عليه برفع األع���الم الصهيونية وأداء 

النشيد الصهيوني فيه«.
وشدد ياسين، على ضرورة االس���تعداد لمواجهة هذا االقتحام، 
والتفكير في خيارات إفش���اله، مش���يرًا إل���ى أن التجربة أثبتت 
أن االعتكاف في المس���جد ه���ي الطريقة األنج���ع في مواجهة 

االقتحامات وإفشالها.
ودعا إلى أن يكون اعت���كاف ليلة 8 ذي الحجة أحد أبرز الخيارات 
الممكن���ة، وتحضي���ر كل عناصر ال���ردع في الق���دس دفاعا عن 

األقصى.
كما دعا الش���عب الفلس���طيني ف���ي الضفة الغربي���ة والقدس 
واألراض���ي المحتل���ة عام 1948، إلى ش���د الرحال إلى المس���جد 
األقص���ى، والتواج���د بكثاف���ة وبأعداد كبي���رة م���ن المرابطين 

واالعتكاف فيه.
وطال���ب رئي���س »رابطة علم���اء فلس���طين« علماء األمة بحش���د 
التضامن مع الش���عب الفلس���طيني والمس���جد األقصى، وفضح 
مؤام���رات االحتالل تجاه المس���جد األقصى. كما دعا الش���عوب 
العربية واإلس���المية للتضامن مع القدس والمسجد األقصى في 
مواجهة االقتحامات واالنتهاكات اإلس���رائيلية المتواصلة بحق 

المسجد األقصى.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت ما تس���مى »جماعات الهيكل« 
االستيطانية، اس���تعدادها إلحياء ذكرى »خراب الهيكل«، األحد 
18 تموز/يولي���و الجاري، وذل���ك عبر تنفي���ذ اقتحامات جماعية 
واسعة للمسجد األقصى المبارك، وأداء طقوس علنية في باحاته، 
وتنظيم مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وكان المس���توطنون ق���د اقتحموا في األي���ام الماضية أكثر من 
منطقة داخل ساحات األقصى، في سابقة وصفت بالخطيرة وغير 

المعتادة.

وألول م���رة وصل المس���توطنون إلى منطقة الس���ور الش���مالي 
للمس���جد األقصى بحماية قوات االحت�الل، حيث أبواب األسباط، 

وحطة، وباب العتم لألقصى.
وس���بق أن تمكن الفلس���طينيون من إجبار االحت���الل على إلغاء 
اقتحامات المس���توطنين، إثر الهبة الش���عبية التي ش���هدتها 

القدس ومناطق الضفة والداخل المحتل.
وش���ددوا حينها عل���ى أن »معادلة الردع تحقق���ت في األقصى، 
بإغالقه أمام المقتحمين المس���توطنين ف���ي عيدهم اليهودي 

ألول مرة منذ عام 2003«.
يش���ار إلى أن اقتحامًا كبي���رًا كانت تخطط لتنفي���ذه الجماعات 
االس���تيطانية في رمضان الماضي قد أفش���ل؛ بس���بب التواجد 
الكثيف للفلس���طينيين في المس���جد األقصى، وقد انتهى إلى 
اش���تباكات واس���عة في القدس والضفة ومدن الداخل المحتل، 
وكذلك مواجهة مباش���رة بين االحتالل »اإلسرائيلي« والمقاومة 

في غزة استمرت 11 يومًا.
في سياق آخر، أصيب طفل، الس���بت، برضوض وماشيته بجروح 

جراء رشقه بالحجارة من قبل مستوطنين جنوب الخليل.
وقال منس���ق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب 
الخلي���ل فؤاد العمور، إن مس���توطنين من مس���توطنتي »ماعون 
وخافات ماعون«، هاجموا بحماية جنود االحتالل، الطفل عيس���ى 
عوض )14 عاما( وماش���يته بالحجارة في قرية الطوبا بمسافر يطا 

جنوب الخليل، ما تسبب بإصابته برضوض.

من جهة ثانية، أخطرت قوات االحتالل -ش���فويا- السبت، مواطنا 
من سكان الحمة باألغوار الشمالية بإزالة سياج حول أرضه.

وقال الشاب مهيوب فقها من الحمة، إن قوات االحتالل داهمت 
خيام ذويه، وأخطروه -شفويا- بإزالة سياج قائم حول قطعة أرض 
»طابو« مساحتها 6 دونمات مزروعة بالزيتون، خالل ست ساعات.

يش���ار إلى أن هذه هي المرة الثاني���ة التي يخطر فيها االحتالل 
المواطن فقها بإزالة السياج.

إلى ذلك، ش���نت ق���وات االحتالل فجر الس���بت، حملة مداهمات 
واعتقاالت طالت عدًدا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة 

الغربية المحتلة.
 ففي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل الش���اب محمد بالل 
عمارن���ة )31 عاًما( ووالدته من منزلهما م���ن ضاحية ذنابة. وفي 
مدين���ة الخليل، ذكرت مصادر محلية أن خمس دوريات لالحتالل 
اقتحم���ت البلدة وحاصرت منزل عائلة عمارنة واعتقلت المواطنة 

ونجلها.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل ش���قيقين من بلدة س���عير، 
وهم���ا نصار وأي���وب عيس���ى جبارين بع���د مداهم���ة منزلهما 

وتفتيشه والعبث بمحتوياته. 
وتش���هد مناط���ق متفرقة بالضف���ة الغربية والق���دس المحتلة 
يوميًا اقتحامات ق���وات االحتالل، يتخللها دهم وتفتيش منازل 
وتخري���ب محتوياته���ا، وإرهاب س���اكنيها خاصة من النس���اء 

واألطفال.

دعوات ل�شد..
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االستقالل/ وكاالت:
ابتداًء من أمس 10 يوليو وحتى 25 من الش���هر الجاري، سيستمتع سكان تورنتو الكندية 
بعطل نهاية أس���بوع مليئة بالبهجة، وذلك بتجوال ما أطلق عليها »الغيوم السعيدة«، عبر 

سُحب باسمة تجوب مواقع مختلفة بأرجاء المدينة.
وكج���زء من مع���رض »بنتواي« المخص���ص للعب في األماك���ن العامة، س���تزين الفقاعات 
الجو بوجوه ضاحكة، س���ماء تورنتو، وهي من إبداع الفنان البريطاني، س���تيوارت س���يمبل، 
المتخصص في الرسم والنحت، وضالع بالتكنولوجيا، فضاًل عن كونه سفيرًا لجمعية »مايند« 

الخيرية للصحة الذهنية.
اله���دف من التركيب الفن���ي، تقديم لحظة من االبتهاج للن���اس وتنبيههم على اليقظة 
والحضور والش���عور باللحظة. كما وتكمن فكرة العرض برسم االبتسامات على وجوه الناس، 
نق���اًل عن موقع »بلوغ ت���و«. يأخذ العرض مكانه كليًا في الهواء الطل���ق، مع تطبيق إجراءات 

السالمة والتباعد االجتماعي، سعيًا إلسعاد الناس بعد عام شاق.
تم تقديم المعرض في لندن ودبي وموسكو وأستراليا واآلن يتم عرضه ألول مرة في تورنتو. 
العرض بأكمل���ه صديق للبيئة حيث تتك���ون Happy Clouds العابرة من الهيليوم والماء 
فقط. ويتم إطالقها من آلة كل 30 ثانية لتدوم لبضع ساعات ثم تتفكك بشكل هواء رقيق. 

ومن المعتزم أن تظهر الغيوم الباسمة في مواقع سرية ومختلفة في جميع أنحاء المدينة.

»الغيوم الباسمة« تجوب تورنتو 
لنثر السعادة بعد عاٍم شاق

) APA images (      متط�ع�ن فل�سطيني�ن يزيل�ن اأنقا�ض املباين التي دمرتها الغارات الإ�سرائيلية م�ؤخًرا يف مدينة غزة

االستقالل/ وكاالت:
اقتربت شظية طائش���ة من النفايات الفضائية، أول من أمس، 
من المحطة الفضائية الدولية إلى مسافة 1800 متر، حسب ما 
ذكره موقع روس���يا اليوم نقاًل عما جاء في بيان نشرته مؤسسة 

»روس كوسموس« الفضائية الروسية. 
وقال ناطق باس���م »روس كوس���موس« إن احتمال تقاطع مدار 
المحطة مع مدار الش���ظية غير المدرجة عل���ى قائمة النفايات 
الفضائي���ة المداري���ة كان ضئي���اًل واقترب م���ن الصفر. لذلك 
لم تحتج المحط���ة إلى القيام بأية مناورة ف���ي المدار لتفادي 

االصطدام بالشظية المجهولة.
يذك���ر أن مدير عام مؤسس���ة »روس كوس���موس« الفضائية 
الروس���ية، دميتري روغوزين، كان قد أف���اد األربعاء 7 يوليو بأن 
جسمًا فضائيًا مجهواًل سيقترب من المحطة الفضائية الدولية 
إلى مسافة 4.8 كم، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي يؤيد تقييم 
مس���افة االقتراب الذي قدمه الجانب األمريكي، وأضاف أنه لم 
يتم تأكيد الخطر. وأوضح ناطق باسم »روس كوسموس« فيما 
بعد أن المس���افة المحتملة القتراب جسم فضائي مجهول من 

المحطة تقلصت من 4800 متر إلى 1500 متر.

شظية طائشة تقترب من المحطة الدولية!
االستقالل/ وكاالت:

ش���اركت فتاة تدعى جوردان عمرها 26 عاما، مقطع فيديو 
عبر تطبيق TikTok بعن���وان: »عندما تذهب إلى الطبيب 
مصاب���ا بنزلة برد، فيعث���ر على مفاجأة داخ���ل أذنك أثناء 

غسلها«.
ثم عرضت صورة لالكتش���اف الصادم بعد استخراجه من 
أذنها، وكان عبارة عن جسم غريب مغطى بالشمع وصفته 

ب� »األنابيب«.
ه���ذه األنابيب عبارة ع���ن حلقات يتم إدخاله���ا غالًبا في 

طبل���ة أذن الطفل ليتيح مرور الهواء بانتظام والحفاظ على 
الضغط متساوًيا على كال الجانبين في األذن، ويمنع تراكم 

السوائل خلف الطبلة.
وض���ع األطباء األنابيب في أذني ج���وردان عندما كانت في 
الرابعة من عمرها، مما يعني أن األنابيب ظلت عالقة داخل 

أذنيها لمدة 22 عاًما.
كان من المفترض أن تتساقط الحلقات بشكل طبيعي بعد 
ستة إلى 12 ش���هًرا، لكن بالنسبة لجوردان لم يحدث هذا 

مطلًقا، ولم تعرف أبدا رغم تضاؤل قدرة السمع لديها.

اكتشاف صادم داخل أذن فتاة بعد 22 عامًا


