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رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، مساء الخميس، 
إن خمس���ة أس���رى ش���رعوا بإضراب مفتوح عن الطعام 
ابتداًء من اليوم )أمس( ضد اعتقالهم اإلداري التعسفي. 
وأوضح���ت »الهيئة« أن أربعة منهم يقبعون في س���جن 
ريم���ون، وهم: محمود الفس���فوس ورأفت الدراويش من 
مدينة دورا، وجيفارا النمورة من رام الله، ومؤيد الخطيب 

من بيت لحم، فيما شرع األسير كايد الفسفوس بإضرابه 
عن الطعام من سجن النقب الصحراوي. وأكدت »الهيئة« 
أن االعتقال اإلداري، انتهاك للقانون الدولي اإلنس���اني 
الذي بموجبه يحق لألس���ير معرفة أسباب اعتقاله؛ إال أن 
االحتالل يرفض إطالع األس���ير على ذلك بذريعة الملف 
الس���ري. وبينت أن عدد المعتقلين اإلداريين في سجون 

االحتالل يبلغ قرابة 540 معتقال.

5 أسرى يشرعون بإضراب مفتوح 
عن الطعام ضد اعتقالهم اإلداري 

القيادي حبيب لـ »االستقالل«: على السلطة 
وقف حالة »التدمير الذاتي« للقضية

غزة/ قاسم األغا: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين خضر حبيب، إن استمرار 

أنظمة عربية ف���ي االنزالق نحو حظيرة التطبيع مع دولة االحتالل 
اإلسرائيلي؛ تعكس حالة انهيار النظام العربي برّمته، ودليل على 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى« ومجلس 
اإلفتاء يحذر من دعوات متطرفة القتحامه األحد

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش����رات المس����توطنين المتطرفين الخميس، 
المس����جد األقصى المبارك من ب����اب المغاربة، بحماية 

مش����ددة من ش����رطة االحتالل الخاصة. وتتزامن تلك 
االقتحامات، مع استعدادات يهودية متطرفة القتحام 
واس����ع للمس����جد األقصى في 8 ذي الحج����ة، الموافق 

2021/7/18، فيم����ا يس����مى ذكرى »خ����راب الهيكل« 
المزع����وم.  وبحس����ب دائ����رة األوقاف 
اإلس����المية في الق����دس المحتلة، فإن 

تعنت االحتالل بإدخال مواد اإلعمار هل 
سيفتح باب مواجهة جديدة مع غزة؟

غزة/ خالد اشتيوي:
تواصل س���لطات االحت���الل »اإلس���رائيلي« تعنتها في 
إدخال مواد البناء واإلعمار لقطاع غزة منذ انتهاء العدوان 
األخير والذي استمر ل� 11 يومًا، قبل نحو شهرين. وتحاول 

سلطات االحتالل ربط إعادة إعمار قطاع غزة، بعودة الجنود 
»اإلس���رائيليين« المختطفين لدى المقاومة الفلسطينية 

بغزة. ويرى محلالن أن استمرار هذا التعنت 
االتفاق  ت���م  مما  والتهرب  »اإلس���رائيلي« 

االحتالل ي�سن حملة اعتقاالت وا�سعة 
بال�سفة والقد�س والداخل املحتل 

قائد وحدة المستعربين يكشف: تهديد 
أمني »غير مألوف« يالحقنا في جنين 

الكتل الطالبية بجامعة بير زيت تنظم 
وقفة تضامنية مع الطالب المعتقلين

جنين/ االستقالل:
قال قائد وحدة المس���تعربين في الضفة الغربية المحتل���ة الملقب »د« إن واقعًا جديدًا 
يجري فرضه وتغييره في مدينة جنين ومخيمها شماال خالل األسابيع األخيرة، ما يشكل 
تحدًيا كبيًرا لجيش االحتالل »اإلس���رائيلي«. وأوضح الضابط في حديث لوس���ائل إعالم 

نابلس/ االستقالل: 
نظمت الكت���ل الطالبية بجامعة بير زيت برام الله وس���ط الضفة الغربية ظهر الخميس 
وقفة تضامنية مع عشرات الطالب الذين اعتقلهم االحتالل مساء األربعاء، خالل زيارتهم 
لمنزل األسير منتصر الشلبي بقرية ترمسعيا ش���مال رام الله. واحتجزت قوات االحتالل 

بيت لحم- القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت هيئ���ة مقاوم���ة الج���دار واالس���تيطان 
الخميس، عن مخطط لما يس���مى "مجلس التكتل 
االس���تيطاني" في مس���توطنة "غوش عتصيون" 

لبن���اء 510 وحدات س���كنية اس���تيطانية جديدة 
عل���ى أراض���ي بيت لحم جن���وب الضف���ة الغربية 
المحتلة. وذكر مدير مكت���ب هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان حسن بريجة أن المجلس االستيطاني 

طرح خطة لبن���اء 510 وحدات اس���تيطانية، 400 
منها في مس���توطنة "مجدال ع���وز" المقامة على 

أراضي بلدة بيت فج���ار جنوب بيت 
لح���م لبناء ح���ي اس���تيطاني جديد 

»تسريب« جديد لعقار بسلوان 
االحتالل يخطط لبناء 510 وحدات استيطانية جديدة 
ويجرف أكبر مقبرة كنعانية »أثرية« ببيت لحم

نابلس/ االستقالل:
اندلعت مس���اء الخميس، مواجهات مع ق���وات االحتالل في بلدة 
بيتا ومحيط جبل صبيح حيث البؤرة االستيطانية »افيتار« جنوب 

مواجهات مع االحتالل وتواصل 
فعاليات »اإلرباك الليلي« في بيتا

ال�سحة: 95 اإ�سابة 
جديدة بكورونا يف 

ال�سفة وغزة
رام الله/ االستقالل: 

أعلن����ت وزي����رة الصحة م����ي الكيلة 
الخميس، عن تسجيل 
جدي����دة  إصاب����ة   95 0306

م�صتوطنون خالل �قتحامهم باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س 

الجهاد اإلسالمي بغزة تختتم 
مخيمات »سيف القدس« الصيفية 

غزة/ االستقالل:
اختتمت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، الخميس، مخيماتها الصيفية 

»سيف القدس- اقترب الوعد«، في احتفاالت حاشدة بمحافظات 
11قطاع غزة. وأشاد مجدي تنيرة، مسؤول اللجنة التنظيمية للحركة 
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وتاب���ع "العدو الصهيوني، لدي���ه أطماع كبيرة في 
ثروات دول الخليج العربي، وسيدركون ذلك تماًما؛ 

لكن بعد فوات األوان".
وأشار إلى أن معركة "سيف القدس" التي خاضتها 
المقاومة الفلس���طينية مع كي���ان االحتالل مؤخًرا، 
وما حققته من انتصار كبير ونتائج اس���تراتيجية 
لصالحها، جّددت التأكيد على أن هذا الكيان أوهن 
م���ن بيت العنكب���وت، ولم يعد يس���تطيع حماية 

نفسه، فكيف سيحمي المطّبعين؟.
وأض����اف "مهما بلغت ذروة التطبيع مع االحتالل؛ 
فإنها ال تعدو كونها موجة س����رعان ما تنحس����ر 
وتتالش����ى، خصوًص����ا أن الع����دو الصهيون����ي 
ومش����روعه بدأ في التراجع، مقاب����ل تمّدد الفعل 
الفلس����طيني المقاوم في كل جغرافيا فلسطين 
التاريخية، ال سّيما بالضفة الفلسطينية المحتلة، 
وما يج����ري في مدينة ومخيم جني����ن، من تصٍد 
ومقاومة بطولي����ة ضد االحتالل وجنوده ووحدات 

مستعربيه".
وأمس األول، افتتحت دولة اإلمارات سفارتها لدى 
دولة االحتالل، بعد نحو أسبوعين على افتتاح "تل 

أبيب" سفارة وقنصلية لها في "أبوظبي".

تدمري ذاتي
أما حول السلطة الفلسطينية، وإبدائها االستعداد 
للع���ودة لمس���ار المفاوض���ات مع االحت���الل؛ أّكد 
القيادي بالجهاد اإلسالمي أن قيادة السلطة بذلك 
تواصل ممارسة "التدمير الذاتي للقضية والساحة 

الفلسطينيتين". 
وش���ّدد على أن مشروع أوس���لو الذي أفرز السلطة، 
أثبت فش���له منذ س���نوات طويلة بالدليل القاطع، 
وباعتراف مهندسيه، في وقت يتنّكر ويرفض فيه 
االحتالل واإلدارات األمريكية المتعاقبة قيام دولة 

فلسطينية، استناًدا لهذا المشروع العبثّي. 
وهنا، اس���تذكر حبيب، تصريحات الرئيس محمود 
عباس، وتمسكه بالمفاوضات التي لم تحقق سوى 
صف���ر كبير، عبر قوله: ال هروب م���ن المفاوضات إاّل 
للمفاوضات، وهذا دليل عجز وفش���ل كبيرين لدى 

الرجل وخياراته".
ولف���ت إل���ى أن التح���ركات التي تجريه���ا اإلدارة 
األمريكية الحالية عبر إيفاد مبعوثيها إلى المنطقة 
في محاولة إلعادة إحياء المفاوضات بين الس���لطة 
واالحتالل، تواصل مسلسل الخداع والتضليل، وعلى 
السلطة أن تكّف عن الّلهث وراء سراب المفاوضات.

وفي هذا الصدد، دعا قيادة الس���لطة الفلسطينية 
إل���ى ضرورة التخّلي عن سياس���ية التدمير الذاتي 
للقضية، من خ���الل المراوحة في المكان، وتعطيل 

إعادة بناء وإصالح منظمة التحرير.
وقال: "حال القضية ال يمكن أن ينصلح إاّل بمغادرة 
السلطة مرّبع أوسلو، والخروج من هذا النفق المظلم، 
ال���ذي لم ينت���ج إاّل مزيًدا من الضع���ف، والهوان، 

والتراجع لقضيتنا ومشروعنا الوطني". 
في المقاب���ل، طالَب بضرورة "تبّني اس���تراتيجية 

وطنية جديدة بديلة ألوسلو، يشارك في صياغتها 
الكل الوطني الفلسطيني، عبر الحوارات الوطنية". 

وعّبر عن أس���فه للحيلولة دون عق���د تلك الحوارات 
وصواًل إلعادة بناء وإصالح المنّظمة ومؤسس���اتها 
ومجالس���ها لتكون مرجعّية للكل الوطني؛ نتيجة 
ما وصفها ب� "دكتاتورية عباس"، في ترسيخ واضح 
لنهجه القائم عل���ى التفّرد واإلقصاء، وإدارة الظهر 

للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

"وطني" للإعمار
أما بش���أن ملف إعادة إعمار ما دّم���ره االحتالل في 
عدوانه العسكري األخير على قطاع غزة بمايو )أّيار( 
الماضي؛ كَش���ف القيادي بالجهاد اإلس���المي، عن 
مقترح لتش���كيل مجلس وطني إلدارة ملف اإلعمار، 
يضم الس���لطة وحركة "حماس"، التي تدير شؤون 

القطاع.   
وقال "إن مقترح تش���كيل هذا المجلس بإش���راف 
الجهات المختّصة الرسمية وغير الرسمية بالضفة 
وغزة، جاء بعد سلس���لة لقاءات وطنية؛ لتجاوز كل 
العقبات الس���ابقة، س���واء من الس���لطة أو من آلية 
روبرت س���يري )الممث���ل األممي األس���بق لعملية 
السالم في الش���رق األوسط آنذاك(، التي يمكن أن 

تعرقل عملية إعادة إعمار ما دمره العدوان األخير".   
ويرى الفلسطينيون في آلية "سيري" التي يشرف 
عليها مكت���ب األمم المتحدة لخدمات المش���اريع 
ا على حصار  )UNOPS(، بأنه���ا أضفت غط���اًء أممّيً
إس���رائيل المفروض عل���ى قطاع غزة من���ذ 2007، 
ال تص���ّب إال ف���ي مصلحته���ا، إذ تف���رض قي���وًدا 
واشتراطات مشّددة على إدخال مواد البناء للقطاع 
عبر نظام )GRM(، وعلى إثرها ما زالت مئات األس���ر 
الفلس���طينية المدّمرة منازلها مشّردة ودون مأوى 

منذ عدوان 2014.
واإلثنين الماضي، أعلنت اللجن���ة الحكومية العليا 
إلعمار غزة، أن إجمالي خس���ائر العدوان العس���كري 
األخي���ر على القطاع في الفترة م���ا بين 10-21 مايو 
)أّيار( الماضي، بلغت حوالي 479 مليون دوالر. وأسفر 
ا وبحًرا على القطاع عن تضّرر 1800  ا وبّرً العدوان جّوً
وحدة س���كنية، وتدمير 184 برًجا ومنزاًل وعش���رات 
المصان���ع والمراف���ق االقتصادي���ة والمؤسس���ات 
الحكومية، فضاًل عن ارتقاء 256 شهيًدا، من بينهم 
ا، إضافة إلى مئات  69 طفاًل، و40 س���يدة، و17 مسّنً
االصابات بجراح بينها حرجة وخطيرة، وفق آخر أرقام 

لوزارة الصحة الفلسطينية.

»مقترح لتشكيل مجلس وطني إلعمار غزة«

القيادي حبيب لـ »االستقالل«: على السلطة وقف حالة »التدمير الذاتي« للقضية
غزة/ قا�سم الأغا: 

ق��ال القي��ادي يف حركة اجله��اد الإ�سلم��ي يف فل�سطني 
خ�س��ر حبي��ب، اإن ا�ستم��رار اأنظمة عربي��ة يف النزلق 
نح��و حظرية التطبي��ع مع دولة الحت��لل الإ�سرائيلي؛ 

تعك���س حالة انهي��ار النظام العربي برّمت��ه، ودليل على 
القي��ادي  العربي��ة. واأ�س��اف  ع��دم فاعلي��ة املنظوم��ة 
حبي��ب يف مقابل��ة مع �سحيف��ة »ال�ستق��لل« اخلمي�س، 
اأن الأنظم��ة العربي��ة املطّبعة م��ع الحتلل تظ��ّن باأن 

انزلقه��ا نح��و التطبي��ع، وت�سكي��ل حتالف��ات مع��ه ومع 
الإدارات الأمريكي��ة الداعمة واملنحازة للكيان؛ �سيوؤّمن 
م�سال��ح تلك الأنظمة وعرو�س زعمائها املهرتئة؛ »اإل اأن 

تلك اأوهاٌم م�سريها ال�سقوط«. 

المشروع الصهيوني بدأ في التراجع و »موجة التطبيع« ستنحسر

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش����رات المس����توطنين المتطرفين الخميس، 
المس����جد األقصى المبارك من ب����اب المغاربة، بحماية 

مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وتتزام����ن تلك االقتحامات، مع اس����تعدادات يهودية 
متطرفة القتحام واس����ع للمس����جد األقصى في 8 ذي 
الحجة، الموافق 2021/7/18، فيما يسمى ذكرى "خراب 
الهيكل" المزعوم.  وبحس����ب دائرة األوقاف اإلسالمية 
ف����ي القدس المحتلة، ف����إن 175 مس����توطنا اقتحموا 
المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونفذوا جوالت 
استفزازية ودنس����وا باحاته.  وأوضحت أن المقتحمين 
أدوا طقوًس����ا تلمودية علنية في المنطقة الشرقية من 

المسجد، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين.
وتواص����ل "جماع����ات الهيكل" المزع����وم تحضيراتها 
القتحام األقص����ى في ذكرى "خراب الهيكل"، وس����ط 
دعوات فلسطينية لتكثيف شد الرحال لألقصى والرباط 

فيه لصد االقتحام وإفشال مخططات المستوطنين.
وما تزال ش����رطة االحتالل تواصل إجراءاتها المشددة 
على دخول الفلس����طينيين من أه����ل القدس والداخل 

المحتل لألقصى، وتحتجز هوياتهم عند البوابات.
ويتعرض المس����جد األقصى يومًيا لسلسلة اقتحامات 

وانته����اكات م����ن المس����توطنين، بحي����ث يتخلله����ا 
استفزازات للمصلين الفلسطينيين وعمليات اعتقال 
وإبعاد عن المس����جد، إلتاحة المج����ال لليهود لتنفيذ 
اقتحاماتهم ب����دون أي قيود. إلى ذل����ك، حّذر مجلس 
اإلفت����اء األعلى في فلس����طين من العواق����ب الوخيمة 
لدعوات جماعات استيطانية اقتحام المسجد األقصى 
المب����ارك بأعداد كبي����رة يوم األحد المقب����ل، ورفع علم 
االحتالل في باحاته، لمناسبة ما تسمى بذكرى )خراب 
الهيكل(. ودعا مجلس اإلفتاء في بيان أمس الخميس، 
إلى ضرورة مواجهة هذه الحملة، والعمل على إفشالها 
من خالل ش����د الرح����ال إلى األقص����ى، واالعتكاف فيه، 
والتواج����د بكثافة ف����ي باحاته، خاصة أن����ه يتزامن مع 
دع����وات ما تس����مى "بحركة الس����يادة في إس����رائيل" 
لتنظي����م مس����يرة للمس����توطنين حول أس����وار البلدة 

القديمة بالقدس في اليوم ذاته.
كما ن����ّدد المجلس بأعمال الحفر الجديدة في س����احة 
البراق، التي كش����فت عن مخطط لبناء مبنى تهويدي 
ضخم على مساحة ألف متر مربع إلقامة المستوطنين 

شعائرهم التلمودية فيه.
واعتبر هذا المش����روع من أخطر المشاريع اإلسرائيلية 
التي ستقام تحت أساسات المسجد األقصى، وستؤدي 

إلى زعزعتها وانهياره.
وح����ذر من تأثير ه����ذه الحفريات على الس����ور الغربي 
وجزء من السور الجنوبي للمسجد، وعلى بقية الساحات 
الغربية، نظًرا الس����تمرار الحفريات في المنطقة، التي 
س����تصل بشكل واضح إلى أس����فله، وتستهدف اآلثار 
اإلس����المية، وتغيير واقع األقص����ى التاريخي، وفرض 

وقائع جديدة، وربما قد تؤدي لهدمه.
وش����جب المجل����س ه����دم االحت����الل مبان����ي في حي 
البستان ببلدة س����لوان، وغيره من أحياء القدس، مبيًنا 
أن هذه الس����لطات تتم����ادى في عدوانها ض����د أبناء 
ش����عبنا، ومقدس����اته، وأرضه، وعقاراته، قاصدة تفريغ 
المدينة المقدس����ة من س����كانها األصليين، بإجراءات 
عدواني����ة عنصري����ة بغيضة، تس����توجب المحاس����بة 
والمالحق����ة في المحاف����ل الدولية. وح����ذر من خطورة 
مخططات االستيطان، التي تهدف للقضاء على الوجود 
الفلس����طيني في المدينة، وتطويق األحي����اء العربية 
الفلس����طينية وخنقه����ا، ومنع التواص����ل بينها وبين 
بقية أنح����اء الضفة الغربية، منتهك����ة بذلك الحقوق 
المش����روعة لشعبنا. وطالب المجلس أصحاب القرار في 
العالم بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات 

االحتالل لوقف هذا الجنون االستيطاني الظالم.

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى« ومجلس 
اإلفتاء يحذر من دعوات متطرفة القتحامه األحد

القدس المحتلة/ االستقالل:
أزالت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الخميس، أعالمًا ورايات فلسطينية 
عن األعم����دة والممتلكات في بلدتي س����لوان والعيس����وية بالقدس 

المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن طواقم تابعة لسلطات االحتالل اقتحمت عين 
اللوزة مرورا ببئر أيوب وأحياء أخرى في س����لوان، وش����رعت بإزالة  أعالم 
ورايات فلس����طينية عن األعمدة والجدران، كما اقتحمت العيس����وية 

وأزالت األعالم الفلسطينية المعلقة على األعمدة.
وتقع بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى، وتتعرض منذ التسعينيات 
لواحدة من أش����رس عمليات االس����تيطان والتهجير تقودها جمعية 

استيطانّية باسم "عطيرت كوهنيم".
وهناك أكثر من 80 عائلة فلس����طينية )700 فرد(، تس����كن حّي بطن 

الهوى في سلوان ُتهددها أوامر اإلخالء والتهجير اإلسرائيلية.
ويس����تهدف االحتالل س����لوان بعدة مشاريع اس����تيطانّية، وتهدف 
جهوده في حّي بطن الهوى بالذات إلى ربط مختلف البؤر االستيطانية 
المقامة عل����ى أراضي البلدة، فتهجير بطن الهوى يعني تحويلها إلى 
مستوطنة ضخمة تتصل مباشرة بمستوطنة رأس العامود شرقا وبالبؤر 

االستيطانية في وادي حلوة غربا.

االحتالل يزيل أعالم 
فلسطين من بلدتي سلوان 

والعيسوية بالقدس



3الجمعة 6 ذو الحجة 1442 هــ 16 يوليو 2021 م

وقد أجمع المحلالن على اس���تحالة ربط إع���ادة إعمار غزة 
بملف إع���ادة الجن���ود "اإلس���رائيليين" المحتجزين لدى 
المقاومة، فالمقاومة لها شروطها ولها اتفاقات أخرى في 
هذا الملف، وال يمكن للمقاومة أن تطلق س���راح أي جندي 
"إس���رائيلي" إال بعملية تبادل يتم بها اإلفراج عن األسرى 

الفلسطينيين من سجون االحتالل.

�سيناريو املواجهة قائم
الكاتب والمحلل السياس���ي حسن عبدو، أكد أن سيناريو 
المواجهة مع االحتالل ما زال قائمًا، في ظل رس���ائل عدة 
بعثتها س���رايا القدس وفصائ���ل المقاومة األخرى تعلن 
فيها جهوزيتها لردع هذا المحتل وأنها تمتلك أس���لحة 

وقوة صاروخية لم تدخل الخدمة بعد.
وكان الناطق باس���م س���رايا القدس "أبو حمزة" قد كشف 
النق���اب قب���ل عدة أيام ف���ي لقاء م���ع قناة الجزي���رة، أن 
الصواريخ التي دكت بها الس���رايا كي���ان االحتالل خالل 
المواجهة األخيرة هي من صنع محلي، وأن هناك صواريخ 

تم إنتاجها محليًا لم تدخل نطاق الخدمة بعد.
وأضاف عبدو ل� "االستقالل"، أن تلك التهديدات تؤكد أن 
فرضية التصعيد محتملة، ويبقى هذا مرتبط بمدى التزام 
س���لطات االحتالل بما تم التوافق عليه، والسماح بدخول 

مواد اإلعمار لقطاع غزة.
ولف���ت إل���ى أن االحتالل يس���مح بدخول بع���ض المواد 
كاألقمش���ة واألخش���اب والمحروقات، ليظهر نفسه بأنه 
قد فتح المعابر وسمح بدخول البضائع ويتجنب مواجهة 
محتملة مع المقاومة بغزة.  وأش���ار عبدو إلى أن س���لطات 
االحتالل تحاول من خالل تضييق الخناق على غزة وإغالق 
المعاب���ر، أن توصل رس���الة ألهالي قطاع غ���زة بأن هذا ما 
جلبته لكم المقاومة، لتقزيم وتفريغ انتصار المقاومة في 

جولة "سيف القدس" من مضمونها.
وتاب���ع، "الحقائق تؤكد أن معركة س���يف القدس حققت 
إنج���ازات كبي���رة ال يمكن التج���اوز عنه���ا، أهمها حالة 
المقاومة الموحدة التي خاضها الفلس���طينيون في كافة 
أماك���ن تواجدهم، والتكتي���ك العس���كري العالي الذي 

س���طرته المقاومة بغزة"، مش���يرًا إل���ى أن كل ذلك دفع 
سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" للهرولة للواليات المتحدة 

للتوسط لوقف إطالق النار.
وش���دد على أن صمت المقاوم���ة الحالي ال يعني أنها في 
حالة ضع���ف، إنما تعط���ي الفرصة للجه���ات اإلقليمية 
والدولي���ة لتجبر االحتالل على رفع الحصار المفروض على 
قطاع غزة، وأن أي تصعيد أو مواجهة قد تحدث فس���ببها 

األول واألخير هو االحتالل "اإلسرائيلي" وممارساته.
وبّي���ن عبدو، أن ربط االحتالل ملف إع���ادة اإلعمار بجنوده 
المحتجزي���ن ل���دى المقاوم���ة بغزة، ش���يء مس���تحيل 
ومس���تبعد، فالمقاوم���ة ال يمكن لها أن تطلق س���راح أي 
"إس���رائيلي" إاّل بصفقة تبادل يتم من خاللها اإلفراج عن 

األسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل.

�سرب املقاومة ينفد
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، 

أن األطراف الفلس���طينية تمنح الوسطاء للقيام بدورهم 
والوصول إلى نتيجة في إقناع س���لطات االحتالل للسماح 
بإدخال كافة مواد اإلعمار إلى قطاع غزة، الفتًا إلى أن صبر 
المقاوم���ة الفلس���طينية على تعنت االحت���الل لن يدوم 

طوياًل.
وأضاف الصواف في حديثه ل� "االس���تقالل"، أن ما تقوم 
به س���لطات االحتالل ليس كافيًا، ومخالفًا لما تم التوافق 
علي���ه، إب���ان الع���دوان األخير عل���ى غزة، وال���ذي انتهى 

بتوافقات بين الجانبين برعاية مصرية.
وي����رى أن المقاوم����ة تمنح س����لطات االحتالل بعض 
الوقت حت����ى تتراجع عن سياس����اتها وتعنتها في 
إدخال المواد المرتبطة بإعادة إعمار ما تم تدميره في 
العدوان األخير على قطاع غزة، مش����يرًا إلى أن الوضع 
وطريقة تعامل المقاومة قد تكون مختلفة تمامًا بعد 
مرور عيد األضحى المبارك، ما لم يس����تجب االحتالل 

ويلتزم بما تم االتفاق عليه.
وأوض���ح الصواف أن االحتالل يحاول ربط إدخال مواد 
اإلعمار بقضي���ة الجنود المختطفين ل���دى المقاومة 
الفلس���طينية، ولك���ن كل محاوالت���ه هذه س���تكون 
فاش���لة فالمقاومة لديها هدف، ولديها أمر مختلف 
عم���ا يريده االحتالل، وليس لديه���ا أي ربط للملفات 
بعضها ببعض، فملف األس���رى له عالقة باألس���رى، 
وملف اإلعمار قضية إنسانية له عالقة بإعادة ما دمره 

االحتالل نتيجة العدوان.
وأش���ار إلى أن االحتالل لم يحق���ق أي نجاح خالل عدوانه 
األخي���ر على غزة، وهو يدرك ه���ذا األمر، لذلك يعمل على 
تضييق الخناق عل���ى القطاع ويمنع دخ���ول العديد من 
المواد لغزة، في محاولة أن يوهم الجمهور "اإلس���رائيلي" 

بأنه انتصر في معركته واستطاع أن يردع غزة.
وكانت قد سمحت سلطات االحتالل قبل أيام، بمرور أنواع 
من السلع والبضائع إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، 
للمرة األولى منذ انتهاء العدوان األخير قبل نحو شهرين.

وقال مدير االقتصاد الوطني في معبر كرم أبو سالم، أحمد 
مسلم، إن المعبر يشهد حركة نشطة للشاحنات المحملة 

بالبضائع، الواردة لغزة.
وأوضح مس���لم أن االحتالل س���مح بدخول بضائع وس���لع 
لم يس���مح بعبورها منذ انتهاء الع���دوان، منها: مالبس 
مس���توردة كانت عالقة وأخرى مستخدمة )بالة(، وأقمشة 

.A4 وخيطان، وأوراق طباعة
وأض���اف "كم���ا س���مح االحتالل بعب���ور األخش���اب التي 
تس���تخدم في صناع���ة الموبيليا، والفحم، ومس���تلزمات 

النسيج، واألحذية، وبعض المصنوعات الورقية".
ولف���ت إلى أن االحتالل ما زال يمن���ع دخول كافة األدوات 
الكهربائية، ومواد اإلعمار، بما فيها اإلس���منت، والحديد، 

والحصمة، والبويا.
وأشار مس���لم إلى أن االحتالل كان يس���مح قبل العدوان 
بدخول ما بين 600-700 شاحنة، لكن حالًيا يسمح بدخول 

ما بين 400-500 شاحنة فقط.

تعنت االحتالل بإدخال مواد اإلعمار هل سيفتح باب مواجهة جديدة مع غزة؟
غزة/ خالد ا�ستيوي:

توا�س��ل �سلط��ات الحت��ال »الإ�سرائيل��ي« تعنتها يف 
اإدخال م��واد البناء والإعمار لقط��اع غزة منذ انتهاء 
الع��دوان الأخري وال��ذي ا�ستمر ل� 11 يوم��ًا، قبل نحو 

�سهرين. وحتاول �سلطات الحتال ربط اإعادة اإعمار 
قط��اع غزة، بعودة اجلنود »الإ�سرائيليني« املختطفني 
ل��دى املقاوم��ة الفل�سطيني��ة بغزة. وي��رى حملان اأن 
ا�ستم��رار هذا التعن��ت »الإ�سرائيل��ي« والتهرب مما مت 

التف��اق علي��ه اإبان وق��ف املواجهة الأخ��رية، والذي 
ج��رى بو�ساط��ات اإقليمية، قد يفتح الب��اب من جديد 
ملواجه��ة ع�سكرية ب��ني املقاوم��ة الفل�سطيني��ة بغزة 

والحتال الإ�سرائيلي قريبًا. 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش����ّنت قوات االحت����الل اإلس����رائيلي، الخميس، حملة 
دهم وتفتيش بمن����ازل المواطنين في مناطق متفرقة 
بالضفة الغربي����ة والقدس المحتلة، واعتقلت عددا من 
المواطنين، في الوقت الذي ما زال االحتالل يعتقل33  
م����ن طلبة بيرزيت الذين اعتقلهم مس����اء  الثالثاء بعد 
إنهائهم زيارة تضامنية لمنزل األس����ير منتصر شلبي 
في قرية ترمس����عيا ش����مال ش����رق رام الله في الضفة 

الغربية.
ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل الش����اب 
المقدسي أسامة سعيد ربيع )20 عاًما( من بلدة أبوديس 

عقب اقتحام منزله.
وفي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل الش����ابين: هشام 
ش����وكت ناصر، ومحمد أحمد ناصر من قرية دير قديس 

غرب رام الله.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل الشاب أنس أحمد 
العدم )29 عاًما( من حي واد ش����اهين وسط مدينة بيت 

لحم، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
واقتحم����ت قوات االحتالل قرية م����راح رباح جنوب بيت 
لحم، واعتقلت الش����اب إبراهيم أحمد الشيخ )23 عاًما(، 

عقب مداهمة منزل ذويه.
وف����ي الخليل، اعتقل����ت قوات االحت����الل المواطن خالد 
أحمد أبو صبحة، من بلدة يطا جنوب الخليل، وذلك أثناء 

عودته من األردن على جسر الملك حسين.
وداهمت قوات االحتالل بلدة يطا، وفتش����ت عدة منازل، 

عرف من أصحابها: أحمد أبحيص.
ونصب����ت ق����وات االحتالل ع����دة حواجز عس����كرية على 
مداخل مدينة الخليل وبلداتها، ومخيماتها، وفتش����ت 
مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الش����خصية، 

ما تسبب في إعاقة مرورهم.
وفي نابلس، اقتحمت قوات االحتالل المنطقة الشرقية 
بنابل����س، وداهم����ت منزل الش����يخ وائل حش����اش في 
ا،  المنطق����ة الجنوبية لمخيم بالطة، وحققت معه ميدانًيّ
وهددته باالعتقال في حال نوى الترش����ح والدخول في 

االنتخابات حال حدوثها خالل األشهر القادمة.
وفي س����ياق متصل، جددت قوات االحتالل اقتحام بلدة 
بيتا جنوبي نابلس، وسّيرت آلياتها في البلدة، وفتشت 
عددا من المنازل، ثم انسحبت دون تمكنها من اعتقال 

أحد.
وفي الس����ياق، أدان نادي األس����ير الفلسطيني اعتقال 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اول أمس 45 من طلبة 

جامعة بيرزيت.
وبين النادي ف����ي تصريح صحفي، أن االحتالل أفرج عن 
جمي����ع الطالبات الحًقا، وتبقى ره����ن االعتقال 33 طالًبا، 

ومن المتوقع أن ُتعقد لهم جلسات محاكمة.
وع����ّد النادي اس����تمرار اس����تهداف االحت����الل للطلبة 

الفلس����طينيين ال س����يما طلبة جامعة بيرزيت، محاولة 
لتقويض الدور الطليعّي الذي يقومون به، وحّقهم في 

المشاركة، والتعبير عن إسنادهم لقضاياهم العادلة.
وأّكد نادي األس����ير أن االحتالل صّعد خالل الس����نوات 
القليلة الماضية من اس����تهداف طلبة بيرزيت واعتقال 
العش����رات منهم، تحديًدا في الفترات التي تصاعدت 

فيها حدة المواجهة مع االحتالل.
وبين أن هذه المحطة هي امتداد للعديد من المحطات 
التاريخي����ة التي واجه فيه����ا طلبة بيرزي����ت جملة من 

السياسات الممنهجة أبزرها عمليات االعتقال.
ُيش����ار إلى أّن عمليات االعتق����ال الممنهجة للطلبة في 
فلسطين، س����اهمت في عرقلة سير العملية التعليمية 

للمئات من الطلبة، وانتهاك حّقهم في التعليم.
وفي السياق، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس 
الخميس، ثمانية ش����بان فلس����طينيين في مدينة اللد 

شمال فلسطين المحتلة.
وأف����ادت القن����اة 13 العبرية، ب����أن جهاز األم����ن العام 
"الش����اباك" اعتقلت 8 ش����بان من اللد، بزع����م إلقائهم 
زجاج����ات حارقة تجاه من����ازل المس����توطنين قبل نحو 

شهرين.
ويواصل االحت����الل اعتقال المواطنين الفلس����طينيين 
في جميع األراضي الفلسطينية المحتلة وزجهم داخل 

السجون، بهدف التنغيص عليهم والنيل منهم.

نابلس/ االستقالل:
واص���ل مس���توطنون، الخميس، نص���ب مزيد من 
البيوت المتنقلة في محيط مس���توطنة »شفوت 
راحيل« الجاثمة عل���ى أراضي المواطنين في قرى 

جالود، وقريوت، جنوب نابلس.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة 
غس���ان دغل���س، إن أعم���ال توس���عة المخط���ط 
الهيكلي لمس���توطنة »ش���فوت راحيل« مستمرة 
من���ذ أيام، وجرى نصب مزيد من البيوت المتنقلة، 

وزراعة األشجار في األراضي المحيطة بها.
وذك���ر أن ق���رارًا لمحكمة االحت���الل بوقف جميع 
األعم���ال لحين االنتهاء من النظ���ر في االلتماس 

الذي تقدم به أصحاب األراضي.
يش���ار إلى أن مستوطنين نصبوا االثنين الماضي 
نح���و 7 بي���وت متنقل���ة »كرفانات«، ف���ي محيط 
المس���توطنة المذكورة، المقامة على أراضي قرية 

جالود جنوب نابلس.

مستوطنون يواصلون 
نصب مزيد من البيوت 
المتنقلة جنوب نابلس

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة بالضفة والقدس والداخل المحتل 
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 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/386(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس����يد: سراج مازن 
أحم����د اللوح من س����كان البريج هوية رقم 400540894 بصفت����ه وكيال عن: ايمان 
مصطفى إبراهيم أبو عاصي ومنى مصطفى إبراهيم يوسف )أبو عاصي قبل الزواج(

بموج���ب وكال���ة رق���م: 2020/867 صادرة ع���ن الرياض + رق���م الوكالة 
2020/930 عن الرياض + رقم الوكالة 2020/20200929 عن الرياض 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 2320 القسيمة 35 المدينة أبو مدين 

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/14م

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

نابلس/ االستقالل: 
نظمت الكت���ل الطالبية بجامعة بير زيت برام الله وس���ط الضفة 
الغربية ظهر الخميس وقفة تضامنية مع عش���رات الطالب الذين 
اعتقلهم االحتالل مس���اء األربعاء، خالل زيارتهم لمنزل األس���ير 

منتصر الشلبي بقرية ترمسعيا شمال رام الله.
احتجزت قوات االحتالل عش���رات الطالب عل���ى المدخل الرئيس 
للقرية وشرعت بأعمال التحقيق معهم والتدقيق في بطاقاتهم، 

واعتقلت منهم 35 طالبا ونقلتهم إلى جهة مجهولة.
وقال ممثل الكتلة اإلسالمية بالجامعة إن "الطالب المعتقلين هم 
أسياد القضبان، وأن المنازل المهدومة ترعب االحتالل، وأن جميع 

الطالب على درب زمالئهم سائرون".
وطال���ب باإلفراج عن الطالب المعتقلين، مؤك���ًدا أن طلبة الجامعة 
يش���كلون بوصلة تس���ير نحو القدس، ويقع عل���ى عاتقهم أمانة 

تحرير الوطن على خطا الشهداء، دون أن يكسر لهم شوكة.
وش���دد ممثل الكتلة على عدم الخضوع لالحتالل وممارساته، وما 
يقدم عليه ليس بالشيء الجديد، مؤكًدا على استمرار كتلته على 

درب األحرار دون تنازل أو تفريط.
بدوره، استهجن ممثل كتلة الوحدة الطالبية تعامل بعض وسائل 
اإلعالم مع حدث اعتقال عش���رات الطالب، وذكره كخبر هامش���ي 

وباستحياء.
وق���ال: إن "احتجاز االحتالل لطالب الجامعة لهو س���لوك طبيعي 
لهذا العدو الفاش���ي والنازي، ولكن غير الطبيعي هو هدوء الشارع 

وصمته عن مستقبل أبنائه".

وطالب الجهات الرس���مية وفصائل العمل الوطني والمؤسس���ات 
الحقوقية بالتدخ���ل لإلفراج عن الط���الب المعتقلين دون قيد أو 

شرط.
ودعا ممثل كتلة الوحدة الطالبية الجمهور الفلس���طيني وعموم 

الطلبة بدعم الحملة االلكترونية لإلفراج عن الطالب.
وقال: "نقول للعدو إن كل بيت فلس���طيني يخرج منه منفذ عملية 
أو فدائي أو مقاتل لهو محتضن من الحركة الطالبية في الجامعة".

أما ممثل حركة الش���بيبة فأك���د على أن جيل بي���ر زيت مختلف 

المالمح، وال يسامح وال يغفر لالحتالل وسيجعل االحتالل متخبطًا 
وتائهًا". واعتب���ر أن اعتقال الطالب باألمس هي محاولة بائس���ة 

لكسر عزائم الطالب وعزائم أهالي الشهداء واألسرى.
وش���دد على أن االعتق���االت لن ترهب الطالب ول���ن تثنيهم عن 

مساندة األسرى وأهاليهم.
وأكد ممثل الش���بيبة أن النضال ض���د االحتالل هي األرضية التي 
اجتمع عليها جميع الطالب وإيمانهم بكسر القيد وحتمية النصر.

من جانبه، أكد ممثل عن عمادة ش���ؤون الطلبة أن "االحتالل حاقد 

عل���ى جامعة بير زيت لما تمثله من قي���م الوحدة ونهج المقاومة 
ورفض الظلم".

واعتبر أن ما حصل باألمس هي محاولة بائسة لحفظ ماء الوجه، وأن 
االحتالل سيرهب روح الجامعة.

وقال ممثل العمادة إن االحتالل يس���عى لعزل أهالي األسرى عن 
عموم الش���عب الفلسطيني، بمنع التضامن مع األهالي "فإذا هدم 
بيت منتصر كلنا بيت منتصر .. وكلنا بيتا وسلوان والشيخ جراح".

كما اعتبر أن االحتالل يوجه من خالل ممارساته رسائل لمن يقف 
خلف المقاومة، بأن منزله س���يهدم وس���يعتقل أبناؤه، ونقول إن 

"ثمن الحرية أهون ألف مرة من ثمن العبودية".
فيما أفرجت س���لطات االحتالل عن الطالب الجامعي المقدس���ي 

شادي عميرة.
بدورها، أدان���ت حركة حماس اعتقال االحتالل الطلبة الجامعيين، 
مؤكدة أن "محاوالت االحتالل ستفش���ل في المس بروح المقاومة 

لدى أبناء شعبنا".
وأكد بيان للحركة أمس الخميس أن محاوالت االحتالل ستفش���ل 
في المس بروح المقاومة لدى أبناء شعبنا، وهذه المحاولة البائسة 
من أجل الترهيب والتي حشد فيها االحتالل كل مسمياته األمنية 
ليعلن في بيان عس���كري عن اعتقال العشرات من نشطاء الكتلة 

اإلسالمية.
وقال البيان إن اعتقال الطالب يعّد حركات استعراضية لن تخيف 
أبناء حماس في التعبير عن وفائهم لعائالت األس���رى والشهداء 

والجرحى، فهم تيجان فخار يحملونها فوق الرؤوس.

جنين/ االستقالل:
قال قائد وحدة المستعربين في الضفة الغربية المحتلة 
الملق���ب "د" إن واقًعا جديًدا يج���ري فرضه وتغييره في 
مدينة جنين ومخيمها ش���مااًل خالل األسابيع األخيرة، ما 

يشكل تحدًيا كبيًرا لجيش االحتالل "اإلسرائيلي".
وأوضح الضابط في حديث لوس���ائل إع���الم عبرية أن ما 
يحدث في المدينة من اشتباكات عنيفة يعتبر حدًثا غير 

مألوف في الضفة الغربية المحتلة.
وذك���ر أن قوة خاص���ة كادت أن تقع في كمين نصبه لها 
مجموعة مسلحين في جنين قبل أسبوعين وانتهت الليلة 
بثالثة شهداء فلسطينيين دون إصابات بصفوف القوة.

وقال الضابط خالل وصفه لما حدث: "دخلنا جنين لتنفيذ 
عملية اعتقال لمطلوبين بناًء على معلومات من الشاباك، 

وخططنا القتحام سيًرا على األقدام كما في كل مرة".
وأضاف: "بع���د تنفيذ االعتقال فوجئنا بإطالق نار عنيف 
ومن مس���افة قصيرة جًدا ألمتار معدودة، مقابل عمليات 

إطالق نار سابقة كانت تتم من مسافات مئات األمتار".
وتحدث الضابط عن جرأة كبيرة يتمتع بها المس���لحون، 
قائاًل: "لقد شخصوا قافلتنا وهاجموها بكمين محكم جيًدا 
)..( استغرقنا وقًتا لنفهم ما الذي يجري بالضبط ومن أين 
تطلق النيران". وأكمل: "س���اد المكان كثير من الفوضى 
واالرتباك، وعندها وصل المكان مجموعة من المس���لحين 
على دراجات نارية وألقوا عبوات ناسفة كبيرة على مركبات 
عسكرية وسمعت أصوات انفجارات وإطالق نار، وتعرضنا 
للنيران من كل اتجاه". وتابع الضابط حديثه عن الكمين: 
"أعدوا لنا مفاجأة بعد مفاجأة وبعدها خرجنا من المركبات 
وأطلقن���ا النار ص���وب مص���ادر الني���ران، لكنني فهمت 
لحظتها أن أمًرا ما قد يقع هنا ويجب القيام بشيء وبعدها 

استهدفت القوة المسلحين فقتلت ثالثة منهم".
واستش���هد في االش���تباك المس���لح المقاتل في سرايا 
الق���دس جميل العموري وأصيب أحد رفاقه قبل اعتقاله، 
كما استش���هد اثنان م���ن عناصر جهاز االس���تخبارات 

العس���كرية الفلس���طينية. ومن���ذ ذلك الحين تش���هد 
اقتحامات االحت���الل لمخيم ومدينة جنين اش���تباكات 

مسلحة بين المقاومين وقوات االحتالل.
وتطرق الضابط "اإلسرائيلي" لعملية االقتحام لجنين قبل 
يومين بقوله إنه جرى خاللها اعتقال ثالثة فلسطينيين 
وتعطل���ت إحدى اآلليات العس���كرية خالل إط���الق النار 

الكثيف صوب الدوريات.
وقال: "شعرنا للحظة بأننا كاإلوز في ميدان الرماية )..( بدأ 
يدور بمخيلتي السيناريوهات الفظيعة بوجود مصابين 

واستقدام طائرات لنقلهم للمشافي وسيارات اسعاف".
وتابع الضابط: "فوضى كبيرة )..( عندها أطلقنا النار صوب 
مصادر النيران فأصيب مسلح من مسافة قصيرة، إذ كان 

يبعد عنا 20 متًرا فسحبه رفاقه وسيطرنا على سالحه".
واختتم حديثه بأنه "ش���عر بفق���دان توازنه في العملية 
الس���ابقة"، مشدًدا على أن الحديث يدور عن تهديد كبير 

للقوات المقتحمة للمدينة.

منذ اغتيال المقاتل في سرايا القدس »العموري«

قائد وحدة المستعربين يكشف: تهديد أمني »غير مألوف« يالحقنا في جنين 

»حماس«: االعتقال لن يمّس بروح المقاومة

الكتل الطالبية بجامعة بير زيت تنظم وقفة تضامنية مع الطالب المعتقلين

رام الله/ االستقالل: 
يواصل أربعة أس���رى في س���جون االحتالل "اإلسرائيلي" 

إضرابهم عن الطعام، رفًضا العتقالهم إدارًيا.
ووفق بيان لنادي األسير، أمس الخميس، فإن األسير الزغير 
)34 عاًما( م���ن الخليل، يواصل إضرابه لليوم الخامس على 
التوال���ي، وهو ناش���ط حقوقّي ضد االس���تيطان، قضى ما 
مجموعه في س���جون االحتالل أكثر من ثالث سنوات، وهو 

متزوج وأب لثالثة أطفال.
كما أن األس���ير سالم زيدات )40 عاًما( من بلدة بني نعيم/ 
الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ خمس���ة أيام، وهو 
معتق���ل منذ 22 ش���باط/ فبراير 2020، وه���و متزوج وأب 
لخمسة من األبناء والبنات أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاًما، 

وأصغرهم أربع سنوات ونصف.
ومن بين األس���رى المضربين األسير محمد منير اعمر )26 
عاًما( م���ن طولكرم، مضرب ع���ن الطعام من���ذ أربعة أيام، 
معتق���ل من���ذ تش���رين األول/ أكتوب���ر 2020، وقد أصدر 

االحتالل بحّقه ثالثة أوامر اعتقال إدارّي.
ووفًقا لنادي األس���ير فإن المعتقل مجاهد محمود حامد من 
بلدة س���لواد ش���رق رام الله، مضرب عن الطع���ام منذ أربعة 
أيام، وهو معتقل منذ 22 سبتمبر / أيلول 2020، وقد أصدر 
االحت���الل بحّقه أمرّي اعتقال إداري مدتهما 6 ش���هور، وقد 
أمضى 9 سنوات في سجون االحتالل وبعد عام وثالثة أشهر 
من اإلفراج عن���ه أعاد االحتالل اعتقال���ه إدارّيا، وهو متزوج، 

حينما ُاعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهًرا واحًدا.

رام الله/ االستقالل: 
قال���ت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن، الخميس، إن 
ثالثة أس���رى أصيبوا برصاص قوات االحتالل أثناء عملية 
اعتقالهم، يعانون أوضاعا صحية صعبة في مستش���فى 
سجن "الرملة". أوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن 
المعتقل وس���ام محمد أبو زيد )23 عاما( من جنين، أصيب 
بست رصاصات بقدمه اليمنى أثناء اعتقاله، وُنقل بعدها 
إلى مستشفى العفولة وأجريت له عملية تم خاللها وضع 

البالتين في قدمه، وما زال بحاجة لرعاية طبية.
وأش���ارت إلى أن األس���ير أحمد فقها من حي شويكة في 
طولكرم، ُأصيب بأكثر من ثماني رصاصات بمختلف أنحاء 
جسده عند اعتقاله، من بينها إصابة برأسه وقدميه وظهره، 

وقد أجريت له عدة عمليات، وبس���بب اإلصابة التي تعرض 
له���ا في الرأس فق���د الرؤية بعينه اليس���رى، ويعاني من 
ضعف الرؤية بعينه اليمنى، وهو بانتظار تحويله لطبيب 
أعصاب لمتابعة حالته، لكن إدارة مستشفى سجن "الرملة" 

تماطل بتحويله حتى اللحظة.
بينما يعاني المعتقل حم���ادة عطاونة من قرية الجفتلك 
في أريحا، من كس���ور بيده تع���رض لها بعد االعتداء عليه 
بالضرب على يد جي���ش االحتالل، وُنقل عقب إصابته إلى 
مستشفى "بلنسون" اإلسرائيلي، وُأجريت له عدة عمليات 
ف���ي يده، وبقي 10 أي���ام فيها ومؤخرا نقل إل���ى "الرملة"، 
وحاليا تقوم إدارة المستش���فى بتزويده بالمسكنات، وهو 

بانتظار تحويله مرة أخرى للمستشفى.

4 أسرى يواصلون إضرابهم عن 
الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري

ثالثة أسرى مصابين يعانون أوضاعًا 
صحية صعبة في مستشفى الرملة
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املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية البتدائية 

مذكرة تبليغ ح�صور �صادرة عن 
حمكمة �صمال غزة ال�صرعية 

الى المدع����ى عليه/ صبري محمود صبري األدهم من جباليا وس����كانها 
س����ابقا ومجهول محل اإلقامة في تركيا حاليًا يقتضي حضورك لهذه 
المحكمة يوم االثنين الموافق 2021/8/16م الس����اعة التاسعة صباحا 
وذلك للنظ����ر في القضي����ة 605+2021/606 المقام����ة عليك من قبل 
المدعية/ ماجدة عطا يوسف سعد المشهورة األدهم نفقة زوجة ونفقة 
أوالد وإن لم تحضر في الوقت المعين يجِر بحقك المقتضى الش����رعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/7/13.

قا�سي �سمال غزة ال�سرعي 
حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

املو�صوع/ مذكرة تبليغ ح�صور �صادرة 
عن حمكمة غزة ال�صرعية 

الى المدعى عليه/ محمد حاتم جميل مراد من غزة وسكانها سابقا ومجهول محل 
اإلقام���ة اآلن خارج قطاع غزة يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم الخميس 
الموافق 2021/8/19م الس���اعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 
2021/847م وموضوعها نفقة زوجة والمرفوعة عليك من قبل زوجتك المدعية/ 
أمي���رة عالء عبد الله بكر من غزة وس���كانها وإن لم تحض���ر في الوقت المعين أو 
ترس���ل وكيال عنك أو تبِد للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/7/15م.

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
 حمكمة خانيون�س ال�سرعية

اإعالم خ�صوم جريدة
ال���ى المدعى علي���ه : هيثم عطوة محم���د أبو النجا من مصر وس���كانها 
ومجه���ول محل االقامة فيها يقتضى حضورك ال���ى هذه المحكمة يوم 
االثنين الموافق 2021/8/16م الساعة 8 الثامنة صباحا للنظر في الدعوى 
اساس 2021/412م المرفوعة عليك من قبل زوجتك المدعية رانية احمد 
س���ليمان ابو النجا من خانيونس وس���كانها وكيلها المحامي الش���رعي 
ش���حدة ش���راب وموضوعها تفريق للضرر من الغياب وان لم تحضر في 
الوقت المعين يجِر بحقك المقتضى الش���رعي لذلك صار تبليغك حسب 

األصول وحرر في 2021/7/15م

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي
عبادة �سالح الدين الرقب

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال موقع "وااله" العبري، الخميس، إن "حزب الله  لديه 150 ألف 

صاروخ من مختلف األنواع وفقًا لتقديرات جيش االحتالل ".
وأضاف الموقع: "بعد 15 عامًا م���ن حرب لبنان الثانية، يتعاظم 
ح���زب الله"،  موضحًا أن التقديرات تؤكد أّن "الترس���انة تحتوي 
عل���ى صواريخ يتراوح مداها بي���ن 15 و700 كيلومتر، وصواريخ 
مجنحة يصل مداها إل���ى 200 كيلومترات وطائرات بدون طيار 

قادرة على الوصول إلى مدى 400 كيلومتر".
وأوضح أن المواجهة القادمة مع حزب الله يقدر الجيش أن يتم 

إطالق ما بين 1000 و3000 صاروخ في اليوم.
من جهتها، ذك���رت صحيفة "هآرتس" أّن مس���ؤولين كبار في 
المؤسس���ة األمني���ة اإلس���رائيلية، يق���درون أّن "فرصة الحرب 

الواسعة مع لبنان ما تزال متدنية".
وتابعت: "يس���تعدون في إسرائيل وحزب الله الحتمالية اندالع 

حرب نتيجة حادثة موضعية تؤدي إلى تدهور".

"هآرتس" لفتت إلى أنه "على الرغم من المحاوالت التي تنس���ب 
إلس���رائيل في وس���ائل اإلع���الم األجنبية لضرب مش���روع دقة 
الصواريخ لدى حزب الله، إال أن المنظمة نجحت في تطوير هذه 
القدرات بشكل يقلق المؤسس���ة األمنية". وكان معّلق الشؤون 
العس���كرّية "اإلس���رائيلّية" ألون ب���ن دافيد، أك���د أّن "التقدير 
في "إس���رائيل" ه���و أن حزب الله نجح حتى الي���وم في مراكمة 
عدة مئات م���ن الصواريخ الدقيقة لمدّيات متوس���طة وبعيدة، 
وأّن���ه يوجد في لبنان اآلن عدة منش���آت تحت���وي على مكونات 
صواريخ دقيقة". كما نقلت وس���ائل إعالم "إسرائيلية" عن خبير 
"إس���رائيلي" نهاية العام المنصرم، قوله إن "الصواريخ الدقيقة 
لح���زب الله هي الخط���ر األكبر على الجيش اإلس���رائيلي"، فيما 
ق���ال قائد "جبهة إيران" في جيش االحتالل اإلس���رائيلي اللواء 
ط���ال كلمن، إن "التفكير في توجيه ضربة وقائية إلى لبنان ضد 
مشروع الدقة لحزب الله )الصواريخ الدقيقة( أمر معقد، ألنه قد 

يتحول إلى حرب إقليمية".

بيروت/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "األخبار" اللبنانية 
أميركي���ة  خط���ة  ع���ن  الخمي���س، 
"إسرائيلية" يجري التباحث فيها مع 
مس���ؤولين فلسطينيين حول توفير 
مص���ادر دعم مالي جديدة للس���لطة 

الفلسطينية.
وتناق���ش الخط���ة أيض���ا، بحس���ب 
الصحيفة، "تقوي���ة األجهزة األمنية 
التابعة للس���لطة الفلسطينية، منعًا 

لتدهور األوضاع مستقباًل".
وذك���رت الصحيف���ة أن "المباحثات، 
يقودها من الجانب األميركي، مسؤول 
الملّف الفلس���طيني - اإلس���رائيلي 
ف���ي وزارة الخارجي���ة، ه���ادي عمرو، 
الذي يناقش حاليًا مع المس���ؤولين 
األميركيين و"اإلسرائيليين" تشكيل 
لجنة مش���تركة لتس���هيل النشاط 

االقتصادي للسلطة".
وأف���ادت الصحيفة في س���ياق آخر، 
أنه يجري التباحث حول "مس���تقبل 
رحيل  الفلس���طينية بعد  الس���لطة 
عباس ال���ذي  محم���ود  الرئي���س 
يبلغ م���ن العمر )85 عام���ًا( وال يبدو 

وضعه الصّحي جيدًا". بحس���ب زعم 
الصحيفة.

وذك���رت أن ذلك "هو م���ا تحّدث به 
الجانب���ان األميركي و"اإلس���رائيلي"، 
صراحة، مع الس���لطة، خالل األسبوع 
الماض���ي، طالَبين ترتي���ب األوضاع 
الداخلية للسلطة بما ال يسمح لحركة 
" حماس " بالس���يطرة عل���ى الوضع 

السياسي الفلسطيني".
وأضاف���ت الصحيفة نقال عن مصادر 
- لم تسمها- أن "األميركيين شّددوا 
على ضرورة تعديل النظام السياسي 
الفلس���طيني خالل الفت���رة المقبلة، 
وإقرار قانون يس���مح بتعيين نائب 
للرئيس عباس يتوّلى مهاّم الرئاسة 
في ح���ال مغ���ادرة األخي���ر أو موته، 

بحيث يستمّر النائب في القيادة في 
ظّل تعّذر إجراء انتخابات".

وصادق الكابينت "اإلسرائيلي" األحد 
الماض���ي، على اقتط���اع 597 مليون 
ش���يكل عن ع���ام 2020 م���ن أموال 
المقاص���ة المحولة للس���لطة، بحجة 
دفع األخيرة رواتب الجرحى واألسرى 

وعوائل الشهداء.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت مصادر عبرية عن طلب جي���ش االحتالل زي���ادة ميزانيته بمليارات 
الش���واكل )دوالر = 3.26 ش���يكل(؛ لتعزيز قدرته على القيام بهجوم محتمل 

في إيران.
وقالت إذاعة كان، أمس الخميس، إن الطلب ُقدم في إطار المناقش���ات األولية 
مع موظفي وزارة المالية "اإلس���رائيلية". ونقلت اإلذاعة عن مصادر في جيش 
االحتالل قولها، إن التقديرات في "إس���رائيل" تش���ير إلى أن طهران ستكون 

قادرة على إتمام تطوير أسلحة نووية خالل أشهر.
وأكد وزي���ر الجيش بيني غانتس، أن "إس���رائيل" تواج���ه تهديدات تلزمها 

بتسريع استعداداتها وتوسيع رقعتها بغية تحقيق النجاح.
وأض���اف غانتس في تصريحات له األربعاء، أنه: "ال ِخياَر ل�"إس���رائيل" ِس���َوى 
تعزيز قدراتها العسكرية، إذا أرادت التصدي للتهديد األكبر الموّجه ضدها، 

وهو امتالك إيران أسلحة نووية".
وتس���تعد "تل أبيب" الحتم���ال عدم تمكن القوى العظم���ى من التوصل إلى 

اتفاق نووي جديد مع طهران خالل الفترة القادمة، بحسب المصدر ذاته.
ووفق التقرير الس���نوي لمراقب دولة الكيان "اإلسرائيلي"، والذي نشر في آب/

أغس���طس الماضي، فإن ميزانية وزارة الجيش "اإلس���رائيلي" تبلغ نحو  23.4 
مليار دوالر.

لتعزيز قدرته على القيام بهجوم على إيرانصحيفة: خطة أميركية »إسرائيلية« لتوفير مصادر دعم مالي جديدة للسلطة
جيش االحتالل طلب زيادة 
ميزانيته بمليارات الشواكل

لندن/ االستقالل: 
فصل���ت هيئ���ة اإلذاع���ة البريطاني���ة )BBC( الصحفية 
الفلس���طينية تاال حالوة، بعد 4 س���نوات من العمل على 
خلفية تغريدة قديمة نش���رتها عام 2014 على "تويتر"، 
أبدت فيه���ا تضامنها مع قط���اع غزة إث���ر المجزرة التي 
ارتكبتها قوات االحتالل في حي الشجاعية والتي أسفرت 
ف���ي حينه عن استش���هاد 55 مدنًيا منهم 19 طفال و14 
امرأة خالل 48 س���اعة فقط. وقال���ت الصحفية حالوة: "إن 
قرار الفص���ل جاء بعد ش���هر من إج���راء تحقيق داخلي 
تجاهلت المؤسسة فيه تقييم أدائي المهني ومطالبات 

من زمالئي لإلدالء بشهاداتهم حول مهنيتي".
وأضافت "بدأت الحملة بعد إعدادي وظهوري في تقرير ل� 
"بي بي س���ي" يتحدث عن الثمن الذي يدفعه المشاهير 
حول العالم عند دعمهم للقضية الفلس���طينية، وبمجرد 
نش���ر التقرير قامت جماعات متطرفة داعمة ل�"إسرائيل" 

بالنبش في حسابي على تويتر والترويج للتغريدة".
وتابعت: "عدا عن اآلثار النفس���ية والجس���دية للتحقيق 
ال���ذي أجرته معي "بي بي س���ي" على خلفي���ة التغريدة، 

وضعتني المؤسس���ة في مكان المتفرج الصامت على ما 
يحدث على اإلنترنت من نزع إلنسانيتي وتشهير بعملي 
الصحفي دون أن أستطيع رواية جانبي من القصة. وشّنت 
جماعات منظم���ة ومدّربة هجومًا علّي لتدمير س���معتي 

والتهديد بالقضاء على مستقبلي المهني".
وأب���دت الصحفية ح���الوة حزنها من تص���رف ال�"بي بي 
س���ي". وقالت: "بدال من البحث عن سبل لدعمي وحمايتي 
والدفاع عني كصحفية عملت في مؤسستهم ولي سجل 
مهني ممّيز، قّررت أن تستس���لم لهذه الجماعات. بل إن 
فصل���ي بحد ذاته اعتبر قصة نج���اح لهذه الحمالت التي 
تهدف بإجراءاتها للقضاء على صوت الفلسطينيين، وأي 
صحفي غير داعم إلسرائيل أو ناقد لها، في الحياة العامة 

والمؤسسات اإلعالمية الكبرى حول العالم".
وأش���ارت إلى أنها منذ بدأت العمل مع "بي بي س���ي" عام 
2017، ل���م تتعرض ألي انتقاد ح���ول مهنيتها أو عملها 
الصحف���ي، ب���ل على العك���س لطالما تلق���ت العديد من 
رسائل الشكر حول عملها، وآخرها مشاركتها في تغطية 

العدوان األخير على قطاع غزة.

»BBC« تفصل صحفية فلسطينية 
بسبب تغريدة قبل 7 أعوام

الصواريخ الدقيقة هي الخطر األكبر على الجيش
االحتالل: حزب الله لديه قدرة إطالق 

أكثر من 3 آالف صاروخ يوميًا
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دولة فل�سطني 
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/390(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1 - محمد نظمي محمد السلطان من سكان جباليا هوية رقم 800024333 
2 -  أدهم نظمي محمد السلطان من سكان جباليا هوية رقم 803267079 
بصفت���ه وكيال عن: محمد وعوض ورمضان وأحمد ومفيدة أبناء/ عبد الله محمد 
نصر وس���ونه محمود نادي نصر وعبد الله فريح عبد الله نصر ونوره فريح عبد 
الله نصر وميس���ر ومصطفى وكرم واعتماد وس���ندس أبن���اء/ فرح أحمد قرقز 
ورفي���ق وصديق وعبد الكريم وزينب أبناء/ محمد عبد الله نصر وداود وباس���م 
وحنان أبناء/ ديب داود داود وفاطمة يوسف حسين نصر وكمال وأحمد وبشير 

وعبد السالم وهاني وزياد وجمالت أبناء/ جميل محمد نصر 
بموج���ب وكالة رقم: 2021/2786 صادرة عن ش���مال غ���زة + رقم الوكالة 
2021/2788 عن ش���مال غزة + رقم الوكالة 2021/2789 عن شمال غزة + 
رقم الوكالة 2021/1812 عن ش���مال غ���زة + رقم الوكالة 2021/2787 عن 

شمال غزة  + رقم الوكالة 2021/2785 عن شمال غزة 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 973 القسيمة 24 المدينة النزلة 
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/7/15م

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

غزة/ االستقالل: 
نظم تجمع المؤسسات النسوية في 
قطاع غزة الخميس وقفة تضامنية، 
اللواتي دمر  للمطالبة بدعم النساء 
"اإلسرائيلي" مشاريعهن  االحتالل 

في العدوان األخير على القطاع.
وش���ارك في الوقف���ة التي حملت 
عنوان "أح���الم لن يدمرها العدوان" 
عل���ى أنقاض منزل عائل���ة الكولك 
المدم���ر من االحت���الل بمدينة غزة 
عشرات النساء اللواتي حملن صورا 
توثق تدمير االحتالل لمشاريعهن 

في العدوان األخير.
وقالت الش���يف عال الح���اج إحدى 
النس���اء اللوات���ي دم���ر االحت���الل 
مشاريعهن إننا "جئنا اليوم لُنسمع 
ص���وت آالمن���ا وأوجاعن���ا للعال���م، 
وإلظهار مدى اإلجرام البش���ع الذي 
مارس���ه االحتالل اإلسرائيلي بحق 

الفلسطينيين".
وتس���اءلت الحاج ع���ن الذنب الذي 
اقترفت���ه النس���اء العام���الت في 
قطاع غزة لُيدمر االحتالل أحالمهن 
ومص���در أرزاقه���ن. ودع���ت الحاج 

المؤسس���ات النس���وية في العالم 
إلى تبني مش���اريع هؤالء النس���اء 
اللوات���ي دم���رت أحالمه���ن بفعل 
حقد االحتالل، والوقوف إلى جانب 
أجل  من  ومساندتهن  المتضررات 
اس���تعادة حقوقهن والوقوف من 

جديد على أقدامهن.
من جهته���ا، قالت مري���م قنديل 
صاحب���ة مش���روع "رزان للتصميم 
واألزي���اء" الذي دم���ره االحتالل في 
العدوان األخير إن مش���روعها كان 

يعيل عددًا كبيًرا من العائالت في 
قطاع غزة، ومص���در رزق لكثير من 

النساء العامالت فيه.
وأضاف���ت قنديل ف���ي كلمة خالل 
الوقفة: "لقد أصبح اليوم المش���روع 
عبارة عن أكوام من الحجارة بعد أن 
سواها االحتالل باألرض خالل حربه 

األخيرة".
وف���ي هذا الص���دد، طال���ب تجمع 
العال���م  النس���وية  المؤسس���ات 
الفلسطيني،  الشعب  مع  بالوقوف 

ونصرة قضيت���ه ورفع الظلم الواقع 
عليه من قبل االحتالل الذي يضرب 
بع���رض الحائ���ط كاف���ة المواثيق 

الدولية، غير آبه بأحد.
ودعا التجمع خالل الوقفة مؤسسات 
والمنظم���ات  المتح���دة  األم���م 
الحقوقي���ة النس���وية إل���ى النظر 
لتلك األحالم التي دمرت بصواريخ 
االحتالل، واإلسراع في تعويضهن 
وم���د يد الع���ون إليه���ن للبدء من 

جديد.

غزة: وقفة نسائية تطالب بدعم مشاريعهن المدمرة بالعدوان األخير

االستقالل/ وكاالت: 
قال���ت صحيفة )جلوبس(: إن طائرات مس���ّيرة "إس���رائيلية" س���تتولى حماية 

المشاركين في معرض إكسبو 2020 والمقرر في مدينة دبي اإلماراتية.
وأكدت الصحيفة أن ش���رطة دبي اختارت منظومة طائرات مس���ّيرة من شركة 
"إسرائيلية" سيتم نشرها في جميع أنحاء المدينة في أوقات المعرض العالمي 
الش���هير. وأوضح���ت أن ذلك يأتي من أجل تقصير وقت اس���تجابة الش���رطة 
لألحداث خالل المعرض في تشرين األول/ أكتوبر المقبل. يشار إلى أن معرض 
إكس���بو 2020 كان يفترض أن يقام العام الماضي لكن تأجل بس���بب جائحة 

)كورونا(، قبل أن يوضع تاريخ جديد له في تشرين األول/ أكتوبر المقبل.

رام الله/ االستقالل: 
قال مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة الغربية، 
الدكتور وس���ام صبيحات الخميس، إن "االستقرار 
في المنحنى الوبائي، مازال نس���بيا للحاالت، وننظر 

بترقب شديد لهذا االستقرار".
وأوض���ح صبيحات في تصريح���ات صحفية أمس، 
أن "هن���اك زيادة بس���يطة في  مؤش���ر اإلصابات، 
لكن بدأنا نالحظ أن هناك ارتفاعًا بمؤش���ر إصابات 

متحور"دلتا".

وأض���اف: "إننا مقبلون على طفرة جديدة منتش���رة 
بكافة محافظات الوطن"، معرًبا عن أمله بعدم ارتفاع 
مؤشرات اإلصابات وأن ال نصل الى االرتفاع الشديد 
بع���دد اإلصابات. وأك���د صبيحات عل���ى "وجود 50 

إصابة من الطفرة الجديدة".
وق����ال صبيحات "إن اللقاحات تعطي أجس����امًا 
مناعي����ة مضادة لهذه الطف����رة وهذا مثبت من 
خالل الش����ركات المصنعة ومن خ����الل العلماء 
والخبراء، ويكون الشخص الملقح بدون أعراض 

وأحياًنا تكون خفيفة".
وتاب���ع أن "معظم الحاالت التي ش���خصت في أرجاء 
الوطن تقريًبا 50 حالة معظم أعراضها بسيطة إلى 
متوسطة، ونأمل أن ال يكون هناك تتطور على هذه 
الحاالت وعلى غيرها من الحاالت التي قد تشخص".

وأضاف صبيحات: "إنن���ا مقبلون على عيد األضحى 
المبارك وس���يكون هناك اكتظاظ وعليه أطلب من 
المواطنين بااللتزام باإلجراءات الوقائية واس���تمرار 
عملية تلقي اللقاحات حتى ال تزيد أعداد اإلصابات".

مسؤول ملف »كورونا« بالضفة: ارتفاع بمؤشر إصابات الطفرة الجديدة »دلتا«

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة الخميس، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس 
"كورونا" المس���تجد بعد فحص 3457 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 

غزة، وتعافي 90 حالة خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأشارت الكيلة في تقرير يومي للحالة الوبائية وصل "االستقالل" نسخة عنه إلى 
أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التالي: "جنين 13، قلقيلية 1، ضواحي 

القدس 1، رام الله والبيرة 4، نابلس 1، الخليل 1، وقطاع غزة 74".
وذكرت أن نس���بة التعافي من "كورونا" في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت 

نسبة اإلصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
وأوضح���ت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: "جنين 6، رام الله 

والبيرة 1، نابلس 2، الخليل 3، طولكرم 2، وقطاع غزة 76".
ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج 
في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريًضا. وفيما 
يخص المواطنين الذي���ن تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم 
اإلجمال���ي في الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة 560,195 بينه���م 398,324 تلقوا 

الجرعتين منه.

دون تسجيل وفّيات

الصحة: و95 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

صحيفة: دبي تستخدم طائرات 
مسيرة »إسرائيلية« لحماية »إكسبو«

رفح/ االستقالل:
عق���د التجمع اإلعالمي الفلس���طيني 
بالتعاون مع تجمع مبادرون في مدينة 
رفح الخميس، ورش���ة تدريبية حول 
"كيفية اس���تخدام مواق���ع التواصل 
وطالب���ات  لخريج���ات  االجتماع���ي" 
كليات اإلعالم والناشطات في مواقع 

التواصل االجتماعي.
وش���ارك في الورشة التدريبية،  التي 
قدمها الم���درب المخت���ّص باإلعالم 

الجديد أحمد أبو هاشم،"30" متدربة.
وَرّحب مسؤول التجمع اإلعالمي برفح 
الصحفي ياسر أبو عاذرة، بالمتدربات، 
مؤك���دًا ح���رص التجمع عل���ى صقل 
مواه���ب اإلعالميي���ن واإلعالمي���ات، 
وتنمية قدراتهم م���ن خالل الدورات 
التدريبي���ة الممي���زة والنوعية التي 

يعقدها، بشكل دورّي.
وأوضح أب���و عاذرة أن الورش���ة  تأتي 
ضمن سلس���لة الدورات والُوَرش التي 
ينظمها التجمع اإلعالمي، وفق خطته 
لتطوير وتنمي���ة قدرات  الس���نوية؛ 
الخريجين وطلبة كليات اإلعالم، ورفع 

كفاءتهم وخبراتهم.
المهنّي  التدريب  وشّدد على أهمية 
لخريجي الصحافة واإلعالم، والنشطاء 
الفاعلي���ن عل���ى مواق���ع التواص���ل 

االجتماعي.
م���ن جهته، قدم الم���درب المختّص 
أبو هاشم ش���رحًا حول أهمية مواقع 
التواصل االجتماعي، وكيفية التعامل 

معها، واس���تثمارها بالشكل األمثل، 
بما يخدم الرسالة والهدف من ورائها. 
الورش���ة  ف���ي  المش���اركات  وَح���ّث 
ق���در  عل���ى  يك���ن  أن  التدريبي���ة 
المس���ؤولية، وأن ال يدخرن جهًدا في 
تنمي���ة قدراتهن، عب���ر االلتحاق في 

الدورات التدريبية المختلفة.
وف���ي نهاية الورش���ة ج���رى تكريم 

اإلعالم���ي  والتجم���ع  المتدرب���ات، 
الفلسطيني، من تجمع "مبادرون رفح"، 
على جه���وده في دع���م الصحفيين 

ونشطاء التواصل االجتماعي.
ُيذكر أن الورش���ة تأت���ي ضمن خطة 
التجمع اإلعالمي السنوية، الموضوعة؛ 
والطلبة  الخريجين  لتنمية مه���ارات 
والعاملين في حقل الصحافة اإلعالم.

رفح: التجمع اإلعالمي يعقد ورشة تدريبية حول 
»كيفية استخدام مواقع التواصل االجتماعي«
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وّجه نائب رئي����س أركان جيش العدو، اللواء آيال 
زامي����ر، تحذيرًا مدّويًا في رس����ائله وأبعاده، اختار 
أن يطلق����ه علنًا في كلمت����ه الوداعية من منصبه، 
حيث أشار إلى أنه في »معركة متعّددة الساحات، 
يحت����اج الجيش »اإلس����رائيلي« إل����ى كتلة حرجة 
نوعًا وكّمًا«، مس����تدركًا أن الجيش بوضعه الحالي 
»موجود على حاّف����ة الحّد األدنى« مّما هو مطلوب. 
وينطوي تحذير زامير على أكثر من رسالة تّتصل 
بمجموعة عناوين، ب����دءًا من ارتباطه بخّطة رئيس 
األركان، أفي����ف كوخافي، الفاش����لة، لبن����اء القوة 
)تنوف����اه(، م����رورًا بكونه يأتي بعد م����رور 15 عامًا 
على حرب ع����ام 2006، وبعد أس����ابيع من معركة 
»س����يف القدس«، ولي����س أخيرًا م����ا ينبئ به في 
ش����أن جهوزية الجيش »اإلسرائيلي« في مواجهة 
تهديدات المستقبل، وتحديدًا إزاء سيناريو حرب 

متعّددة الساحات.

وتكمن خصوصية كلم����ة زامير في كونها صادرة 
عن المس����ؤول المباش����ر عن عمليات بن����اء القوة 
وتطويرها في الجيش »اإلسرائيلي«، ما يعني أنها 
ُتمّثل خالصة تقييم س����نوات من الخطط والبناء. 
وإذ انطوت الكلمة على انتق����اد لرئيس الحكومة 
الس����ابق، بنيامين نتنياهو، الذي سمح بتقليص 
حج����م الق����ّوات، فهي عكس����ت وج����ود اختالف 
داخ����ل المؤّسس����ة العس����كرية ح����ول متطّلبات 
مواجهة التحّديات الماثلة أمام »إسرائيل«. ففي 
مقابل رؤي����ة زامير، يرّكز كوخاف����ي على تكريس 
التكنولوجيا في الوح����دات المقاتلة، وأحيانًا على 
حس����اب الكتلة التي حّذر نائب����ه من وصولها إلى 
الحّد األدنى. وفي ضوء هذا التباين، لفتت تقارير 
»إسرائيلية« إلى وجود َمن يرى أن باإلمكان خوض 
المواجهات باالعتماد على التكنولوجيا، في حين 

يعتقد كثيرون أن الجيش بلغ »الخّط األحمر«.

في كّل األحوال، تكش����ف التقدي����رات المتداولة 
عن عم����ق حض����ور التطّور ف����ي إمكان����ات أعداء 
»إسرائيل«، لدى الجهات والقيادات المختّصة في 
الكيان، وعلى رأس����ها نائب رئيس األركان، بالنظر 
إل����ى أن من مهّماته الخاصة بن����اء قدرات الجيش 
التكنولوجية والبشرية وتطويرها، علمًا أن تحديد 
فّعالي����ة هذه الق����درات يتّم بالقي����اس إلى حجم 

المخاطر وإمكانات »األعداء« ومسارها التطّوري.
المفارق����ة أن تصريح����ات زامي����ر، الت����ي يتزامن 
إطالقها مع الذكرى الس����نوية لح����رب عام 2006، 
تأت����ي بعد 15 عامًا من العم����ل على تطوير خطط 
الجهوزي����ة، التي توال����ت مذاك ب����دءًا من »خطة 
»خطة غدع����ون« وصوال إلى »خطة  تيف����ن« مرورًا ب�
تنوفاه«، ما يؤش����ر إلى نتائج سباق الجهوزية بين 
جيش العدو وبين قوى المقاومة، التي استطاعت 
أن تفرض عل����ى الكيان تحّدي����ات جديدة تفوق 

طاقته، مع ما خّلفه هذا من تأثيرات على تقديراته 
وخياراته وخطط جهوزيته.

ولي����س كالم زامير ع����ن عدم جهوزي����ة الجيش 
ف����ي حرب متعددة الس����احات، إال تعبيرًا عن تلك 
الحقيق����ة. كذلك، ال يبدو التقدي����ر المعلن أخيرًا 
منفصال ع����ن العَبر التي اس����تخلصت من معركة 
»س����يف القدس«، خاص����ة أن الع����دو لمس قدرة 
المقاوم����ة ف����ي قطاع غ����زة على ش����ل كيانه من 
ش����ماله إلى جنوبه، فيم����ا لم تنج����ح كل قدراته 
الجّوي����ة والبحري����ة والبّري����ة الدقيقة ف����ي إخماد 
ني����ران الصواريخ التي بقي����ت تتواصل بمعّدالت 
متصاعدة حتى اليوم األخير. وعلى هذه الخلفية، 
كثرت التس����اؤالت في الكيان عن أنه في مواجهة 
مقاوم����ة محاصرة منذ 15 عام����ًا، حصل ما حصل، 
فكيف س����يكون الح����ال في حرب واس����عة على 

جبهات متعددة؟

في الخالصة، تجد قيادة العدو نفس����ها، في ضوء 
التحّوالت التي ش����هدتها البيئة اإلقليمية، أمام 
وقائع ومعادالت قّوة مختلفة، تفرض عليها تبّني 
مفاهيم مغايرة في قراءة التهديدات وفي تقدير 

نتائج أّي مواجهات عسكرية.
ويبدو أن مفاعيل هذه التحّوالت فرضت نفس����ها 
على وعي قادة الجي����ش، ودفعت بعضهم )زامير 
نموذجًا( إلى اإلقرار بفشلهم في سباق الجهوزية 
مع مح����ور المقاومة. ومن هنا، كان����ت دعوة زامير 
»دولة إس����رائيل، بظروفها الفريدة«، إلى »الحفاظ 
على هام����ش أمن وقوة كبيَرين، إلى جانب الحاجة 
الحيوي����ة إلى تحوي����ل ومواءم����ة فّعالية الجيش 
المس����تقبلية.  الح����روب  لعه����د  »اإلس����رائيلي« 
»إسرائيل« بحاجة إلى قدرات تكنولوجية متقّدمة، 
لكن إلى جانب ه����ذا، كتلة حرجة من َنظم القوات 

نوعًا وكمًا«.

ليس أفضل من العدّو في قراءة أحوال المقاومة في كل الساحات 
العربية. معركة »س����يف القدس« وّس����عت آذان ق����ادة الجهات 
األمنية والعس����كرية المعنّية في كيان العدو، وبات األمر يتعّلق 
بحس����ابات من نوع مختلف. والعدّو نفس����ه الذي يدرس ما فعله 
الفلس����طينيون خالل 11 يوم����ًا، ليس في الميدان فحس����ب، بل 
عل����ى صعيد العالم، يكّث����ف مراقبته لرّد فعل حلف����اء المقاومة 
الفلس����طينية. وفي الكيان، اليوم، من يعتق����د بأن حزب الله في 
لبنان كان أول من اس����تخلص العبر من ح����رب غزة األخيرة. وهذا 
صحيح على نحو يتجاوز، رّبما، ما يفترضه العدّو من حسابات ذات 
طابع مهني، إذ إن المس����ألة ببعدها االس����تراتيجي أخذت مسارًا 

جديدًا.
في ذك����رى حرب تموز 2006، ليس ل����دى الجانبين أوراق جديدة 
قابلة للنشر. هناك أس����رار قد تبقى مدفونة إلى زمن طويل. لكن 
الدروس األساس����ية، واألحداث التي تلت، جعلت من تلك الحرب 
مناس����بة إلعادة تثبيت قاعدة وحيدة في عقل الجميع: المقاومة 

قادرة على االنتصار!
هذه القناعة، الموجودة أساس����ًا لدى المقاومين وأنصارهم، باتت 
محف����ورة أيضًا في وعي العدو. هذا ال يعني أنه يس����ّلم بالهزيمة 
في أي حرب جديدة، بل يعني أنه مضطر إلى تحضيرات تأخذ في 
الحس����بان كل احتمال يؤذيه أو يجعله في حالة االنكسار الكبير. 
وما يدور ف����ي خلد قادة الكيان، وعلى مس����توى الرأي العام فيه، 
تتبّدى تعبيراته في أكثر م����ن مكان، وخصوصًا هذه األيام التي 
يتاب����ع العدّو فيها، بدّقة، تطورات الس����احة اللبنانية. صحيح أن 
في تل أبيب م����ن يراهن على فرصة تع����ّرض المقاومة لتهديد 
داخلي بفعل األزم����ة االقتصادية الخانقة. لكّن العدّو يخش����ى، 
انطالقًا من تجربت����ه مع لبنان، أن تعمد المقاومة الى تحويل هذا 
التهدي����د الى فرص����ة ضده، ليس هربًا من األزم����ة الداخلية، كما 
يحلو لكثيرين القول، بل لإلش����ارة إلى أن لفكرة الفوضى الشاملة 
حس����ابات مختلفة، وأن من يعتقد بأن المقاومة س����تكون عرضة 
لإلنهاك في حالة الفوضى اللبنانية، عليه األخذ في الحس����بان أن 
الفوض����ى، في ذاتها، لطالما مّثلت فرصة لفّك القيود التي تحول 
دون إقدام المقاومة على ما من ش����أنه إحداث تحّوالت في وجهة 

الصراع الكبير في المنطقة.
هذا يعني أن النقاش حول واقع لبنان اليوم، قد ينظر إليه العدّو 
م����ن زاوية الس����ؤال المحّير حول ما يمكن أن يك����ون عليه الوضع 

في اليوم التالي.
لنأخذ، مثاًل، ما كتبه ناحوم برنيع في »يديعوت أحرونوت« عن أن 
»الزمن يلّون أحداث حرب لبن����ان الثانية بألوان أكثر تعقيدًا. 15 
عامًا من الهدوء التام تقريبًا على الحدود الش����مالية ال ُيس����تهان 
بها. لكن هناك عش����رات اآلالف من الصواريخ التي جمعها حزب 
الله، بما فيها صواريخ دقيقة تهدد اليوم كل موقع استراتيجي 
في البالد، ال ُيس����تهان بها أيضًا«، ليخل����ص الى القول: »في عام 
2006، كان لبنان دولة. اليوم، لبنان فريسة تنتظر مفترسها. إنه 

ساحة معركة مستقبلية للحرب التي من المؤكد أنها ستندلع«.

وإلى ما س����بق، أضاف يوسي يهوشع، مراسل الشؤون العسكرية 
ف����ي »يديعوت«، ما يمكن اعتباره مفت����اح النقاش األكثر خطورة 
بين الجهات االحترافية في كيان العدو. إذ ينقل عن نائب رئيس 
األركان الحال����ي )المنتهية واليته( اللواء أي����ال زامير قوله: »أمام 
معركة متعددة الس����احات، س����يحتاج الجيش اإلس����رائيلي إلى 
كتل����ة حرجة نوعًا وكّمًا«. كان زامير يلف����ت انتباه خلفه )ويحّذره( 
بأن م����ا ال يجري التداول به إعالميًا حول االس����تحقاقات الداهمة 
على الجيش كبير جدًا. وهذا التحذير، هو س����ياق مهّذب النتقاد 
ضمني وقاٍس لرئي����س األركان أفيف كوخافي الذي جاءت حرب 
غ����زة األخيرة لتقضي على نظرّيته العس����كرية حيال القدرة على 
عمل كبير ينّسق بين الجو والبر، في ظل كثافة نارية تستند الى 

استخبارات قوية، ما يتيح نصرًا حاسمًا وسريعًا.
ما �سّر الهدوء؟

بعد أس����ابيع على انتهاء الحرب في ع����ام 2006، كانت المقاومة 
في لبنان مش����غولة ببرنامج لترميم القدرات العسكرية والقتالية 
بعد حرب قاس����ية. عمليًا، قاد الش����هيد عماد مغنية أوسع عملية 
تطوير للبنى العس����كرية واألمنية للمقاومة، اس����تندت الى خطة 
تقضي بجعل القوة الصاروخية قادرة على العمل بكثافة ونوعية 
تفوق بكثي����ر أداءها خالل الحرب. صحيح أنه اس����تفاد من دعم 
غير مس����بوق قّدمته إيران وسوريا. لكنه أوجد أرضّية لبناء عقيدة 
قتالية تسمح بتوسيع هامش الخيارات على مستوى التسلح من 
جهة، وعلى مستوى العمليات العسكرية من جهة أخرى. يومها، 
كان محس����ومًا لدى قيادة المقاومة أن خيار الحرب الهجومية بات 
ف����ي متناول األيدي، وأن عل����ى الجهات المعني����ة توفير عناصر 
النج����اح الخاصة به. أكث����ر من ذلك، فّعل حزب الل����ه برنامج عمل 
اس����تخبارات نوعيًا أتاح له التقدم أشواطًا كبيرة في فهم العدو 
وآليات عمله ومتابعة كّل ش����ؤونه العس����كرية واألمنية. واألهّم 
أن ه����ذا جرى في س����ياق برنام����ج نجح في تدمير بن����ى متكاملة 
الستخبارات العدو داخل لبنان، وفي تعطيل قدرات استخباراتية 

غير بشرية أيضًا.
عندما قامت المقاومة بذلك، كانت تتصرف على قاعدة أن الحرب 
التالية س����تقع ف����ي أي لحظة. وعمليًا، كان الع����دو يتصرف على 
هذا األس����اس، وعلى أساس أن عمله ينطلق من حافزية مزدوجة: 
األول����ى تتعلق باالنتقام للهزيم����ة، والثانية تتعلق بمنع تعاظم 
قدرات المقاومة. وهو عمل، ليل نهار أيضًا، وأطلق برنامج مناورات 
غير مسبوق يتعّلق بالجبهة الش����مالية، وتصّرف العدو بطريقة 
مختلف����ة مع لبنان وس����وريا، فلجأ الى أعمال كبيرة في س����ياق ما 
يعتب����ره منع تعاظ����م القوة. لكن لم يحص����ل أن أقدم العدو على 
شن الحرب. وهذا له أس����بابه التي ال تتعّلق بنقص في الحافزية 
لدى قياداته السياسية والعسكرية واألمنية، بل بأمور أخرى، من 

بينها، إن لم يكن من أبرزها، الخشية من الفشل الجديد.
الفش����ل، هنا، ال يتعلق بعدم القدرة على توجيه ضربات قاس����ية 
للبن����ان أو للمقاومة، بل يتعلق بأن مثل هذه الضربات قد ال تكون 
كافية لتحطيم المقاومة أو ش����ّل قدراتها العملياتية. وهو فشل 

يحتمل ما ه����و أخطر إن كانت المقاومة مس����تعدة لتعزيز نقاط 
قوتها حتى خالل الحرب، من خالل اللجوء الى أساليب وتكتيكات 
تتي����ح تحقيق نق����اط بارزة على جيش العدو، وربما في س����ياق ال 

يرد في حساباته.
وس����ط هذا »الاليقي����ن« الكبير، كان العدو يلج����أ الى الرهان على 
خيارات بديلة من شأنها إنهاك المقاومة أو إضعافها، من نظرته 
ال����ى األزمة الداخلية في لبنان وبروز جماع����ات لبنانية كبيرة ضد 
المقاومة وس����الحها، مرورًا بالحرب التي اندلعت في س����وريا، الى 
الوضع المترّدي في الع����راق والحصار اآلخذ بالتصاعد ضد إيران. 
لكنه، في الوقت نفس����ه، كان مش����غواًل في مراقبة عّداد كان هو 
م����ن وضعه: 30، 40، 50، 100... وصواًل الى 150 ألف صاروخ، قبل 
أن يتق����رر وقف العد، واالنتقال الى معيار آخر: متوس����ط المدى، 
طوي����ل المدى، أرض ���� أرض تقليدي، باليس����تي قابل للتموضع 
بط����رق مختلفة، دقي����ق ضمن هامش أخطاء يصل الى عش����رات 
األمتار، وص����واًل الى دقيق بهامش خطأ أمت����ار قليلة جدًا... وإلى 
جانب ذلك، ظهر على الس����طح الكالم عن س����الح كاس����ر للتوازن 
تارة، وتارة أخرى عن فرق بش����رية تس����تعد لعملي����ات اقتحامية 
للمس����توطنات الش����مالية، وصواًل الى الحديث عن قدرات نوعية 
للمقاوم����ة على صعيد الدفاعات الجوية، من دون إغفال الهاجس 

الدائم: الطائرات المسّيرة!
عمليًا، كان العدو يضع على الطاولة أمامه جملة من العناصر التي 
تصلح لرفع مس����توى الحافزية لش����ن الحرب، لكنها تصلح أيضًا 
ألن تكون أداة بيد القيادة السياسية لكبح جماح العسكريين، أو 
وس����يلة تتيح لمن يخشى الخسارة الكبرى رفع الصوت داعيًا الى 
مزيد من االستعداد. كل ذلك يحتاج الى وقت وجهد، وإلى أعمال 
مفروضة على جدول أعمال العدو وليس����ت من بنات أفكاره أو من 
صنعه. وهذا ما قاد الى الس����ؤال األكثر قلقًا: هل وصلت جاهزية 

المقاومة الى مستوى يمكنها فيه شن الحرب ابتداًء؟

مناورة »�سيف القد�س«
عند ه����ذا الحّد، يمكن تلمس منظومة ال����ردع التي جعلت العدو 
يتصرف على أس����اس أن الجبهة اللبنانية لم تعد متاحة كيفما 
اتفق، وأنه يمنع عليه القيام بعمل عس����كري، أو حتى أمني، ضد 
المقاومة في لبنان. وهو أقّر، ولو بصمت، بقواعد االش����تباك التي 
وضعته����ا المقاومة. لكن األمر بات أكثر إحراجًا وقس����اوة، عندما 
أعلنت المقاومة أن قواعد االش����تباك في ما يتعلق بها في لبنان 
تنس����حب عليها في س����وريا أيضًا. يعرف العدو أن لدى طائراته 
وأجهزته االس����تخبارية الق����درة على القيام بأعم����ال كثيرة في 
س����وريا. لكنه ملزم بعدم المّس بالبش����ر. وهو ينتظر لحظة تعلن 
فيها المقاومة أنه ممنوع المّس بغير البشر أيضًا. وهذا ما يجعله 
يفك����ر في كيفية التملص من قاعدة يع����رف أنها آتية ال محالة. 

لكن، ما العمل بعد »سيف القدس«؟
في حرب غزة األخيرة كثير من األحداث التي س����تحتاج إلى وقت 
طويل للكشف عن كل تفاصيلها. لكن ما يهم العدو منها يشير 

إلى ما أكثر خطورة وحساسية مثل:

- إن قوى المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، نجحت في 
اتخاذ قرار استراتيجي بشّن حرب هجومية - دفاعية، رغم كل ما 
يحيط الوضع الفلس����طيني من صعوبات، ورغم كل الخصوصية 
التي تحيط بعملها السياس����ي. وقد أظه����رت الوقائع أن قدرات 
المقاومة في فلسطين تتيح لها الدخول في مواجهة كان يمكن 

أن تستمر أسابيع وليس أيامًا فقط.
- إن قدرات المقاومة في فلسطين، على صعيد القوة الصاروخية، 
من ش����أنها التسبب بإزعاج غير مس����بوق للكيان برّمته، حتى ولو 
كانت ذات فعالية محدودة بالمعنى التقني. لكنها قدرات تملك 
هامش����ًا من المناورة صدم العدو ال����ذي لم يتمّكن من منع إطالق 

الصواريخ رغم المواعيد المعلنة مسبقًا إلطالقها.
- إن مستوى التنسيق بين المقاومة في فلسطين والمقاومة في 
لبنان )وما هو أبعد( أظهر تمّيزًا ساعد على ضرب نظرية كوخافي 
العسكرية، وعّطل برنامجًا أمنيًا عمل العدو عليه لسنوات طويلة. 
بل إن هذا التنس����يق أتاح للمقاومة في لبنان القيام بمناورة حية 
للتعرف إلى آلية العمل خالل الحرب، وهو ما يدفع قادة العدو إلى 
التفكي����ر بطريقة مختلفة إلى الجبهة الش����مالية، ليس لمعالجة 
تهديده����ا الموضعي، بل لضرب قدرتها على مس����اعدة الجبهة 

الجنوبية بما هو خارج المتوقع.
- إن مس����توى التفاعل بين الق����وى المعنية بمحور المقاومة على 
أكثر من س����احة، فتح الباب أم����ام خيارات بات����ت قابلة للتحقق 
وفق المعادلة التي أعلنها األمين العام لحزب الله الس����يد حسن 
نصرالله، بتحذيره العدو من أن قوى المقاومة في لبنان وفلسطين 
والعراق وس����وريا واليمن باتت معنية بأي حرب واسعة مع العدو 
دفاع����ًا عن الق����دس. في هذا اإلط����ار، يعرف العدو مس����تلزمات 
مواجهة مثل هذا التهديد. وتكفي اإلش����ارة إلى أنه بات مضطرًا 
للنظر بحذر شديد إلى ما يجري على بعد أكثر من 1500 كيلومتر 
من ح����دود كيانه، أي إلى اليمن، حيث ب����ات بمقدور »أنصار الله« 
المش����اركة العمالنية ف����ي مواجهته وتوجيه ضرب����ات مؤلمة له 
ع����ن بع����د آالف الكيلومترات. وه����و اضطر إلى إعادة تش����غيل 
غرف����ة االتجاه الجنوبي في جيش����ه، لمجرد التقاطه إش����ارات عن 
اس����تعدادات عمالنية لدى »أنصار الله« لتوجيه ضربات مباشرة 
إلى أهداف إس����رائيلية في مناطق الجنوب، وقد تالمس مناطق 

الوسط أيضًا.
الكل ي�ستعد

على أن كل ما س����بق، ال يكفي إلقفال ملف األسئلة الكبرى حيال 
الخطوة التالية. وهذا يفتح الباب أمام تحديات تواجه الجميع. إذ 
إن جم����ع أجزاء األحجية المتصلة بكل ما يجري في دول المنطقة، 
بما فيها المعركة القاس����ية ضد لبنان، يقود إلى اس����تنتاج واحد 
أوحد: ثمة حاجة إلى معرك����ة فاصلة تعيد صياغة التصور العام 
للجغرافيا السياس����ية ف����ي المنطقة، وموقف الغرب وس����لوكه 
حيالنا. وألن إس����رائيل مثلت، على ال����دوام، حجر الرحى في البناء 
الغربي لمنظومة الحكم في غالبية دولنا، فإن ما ينتظرها يجب أن 
يكون »نقطة عالم« لكل من يفّكر أو يخطط أو يعمل لبناء بلده...

تعدد الجبهات يؤّرق »إسرائيل«: التكنولوجيا ال تصنع نصرًا

علــى أبــواب الحــرب الكبــرى

بقلم: علي حيدر

إبراهيم األمين
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رام الله/ االستقالل: 
محم����د  ال����وزراء  رئي����س  ق����ال 
اشتية أمس الخميس إن الظروف 
االقتصادي����ة والوضع المالي الذي 
تم����ر به الس����لطة الفلس����طينية 
المساعدات  نتيجة توقف  صعب 

الخارجية منذ بداية العام الجاري.
جاءت تصريحات اشتية هذه خالل 
العام  البريطاني  القنص����ل  لقائه 
الجديد ف����ي القدس ديان كورنر ، 
حيث أطلعه����ا على آخر التطورات 
وبحث  واالقتصادية،  السياس����ية 
المش����ترك  التعاون  تعزيز  معها 

وسبل دفع العالقات الثنائية.
ال����وزراء،  رئي����س  واس����تعرض 
التحديات  اللقاء، مجموع����ة  خالل 
القضية  تواجه  التي  السياس����ية 
الفراغ  ظ����ل  ف����ي  الفلس����طينية 
السياس����ي القائ����م، والحاجة الى 

مبادرة سياسية لملء هذا الفراغ.

وجدد اش����تية تأكيده على إصرار 
الس����لطة على عقد االنتخابات في 
فلس����طين، موضحا أن »إسرائيل« 
تضع كافة العراقيل وتمنع عقدها 
ف����ي القدس، رغ����م أن االتفاقيات 

الموقعة معها كفلت ذلك.
ولفت الى  أنه سيتم تحديد موعد 
جديد في حال تم السماح بعقدها 

في القدس.
الدع����م  ال����وزراء  رئي����س  وثم����ن 

عل����ى  لفلس����طين  البريطان����ي 
الصعد كافة، مش����ددًا على أهمية 
تعزيز التعاون المش����ترك ليتوج 
ه����ذا الدع����م باالعت����راف بالدولة 

الفلسطينية.

اشتية: السلطة تمر في وضع مالي صعب

رام الله/ االستقالل: 
اشترى فلس����طينيون مقيمون في تركيا 534 عقارًا خالل النصف األول 

2021 للحصول على الجنسية.
وأظهر تقرير حديث، أن هذا اإلقبال في شراء العقارات يأتي بالتزامن مع 
تقديم السلطات التركية تسهيالت للحصول على الجنسية مقابل شراء 

األراضي والمساكن وإقامة المشاريع االقتصادية.
وبين التقرير أن الفلسطينيين يحتلون المرتبة الحادية عشر عالميًا 
كأكثر الفئات التي تش����تري عقارات بتركيا، مقدرًا عدد العقارات 
الت����ي بيعت لألجانب خالل الرب����ع األول 2021 بحوالي 20.74 ألف 

عقار.
وبحس����ب التقرير يحتل العراقيون المرتبة األولى في عدد الذين اشتروا 

عقارات بتركيا خالل ذات الربع، بحوالي 3019 عقارًا.
وعدلت تركيا ش����روط الحصول على جنسيتها مقابل شراء عقار، ويشمل 

التي هي قيد االنشاء والمكتملة.
ويش����ترط القانون التركي على األجنبي الحصول على جنس����ية البالد إذا 
اش����ترى عقارًا نقدًا ال تقل قيمته عن 250 ألف دوالر، بش����رط عدم بيعه 

خالل ثالث سنوات.

الفلسطينيون اشتروا 534 عقارًا 
بتركيا خالل الربع األول 2021

رام الله/ االستقالل: 
انخفضت إي���رادات الحكوم���ة الفلس���طينية من ضريبة 
المحروقات »البلو« بحوالي 3% خالل الش���هور الخمس���ة 
األولى من 2021، وصواًل عن���د 304 مليون دوالر حتى أيار 
الماض���ي. وكانت اإلي���رادات في نفس الفت���رة من العام 

الماضي 313 مليون دوالر أمريكي.
ويعود السبب في هذا االنخفاض لبيع الحكومة المحروقات 
بأسعار أقل مما كانت بهدف وقف عمليات تهريب الديزل.

وحس���ب نقابة أصحاب الوقود في فلسطين فإن ما يصل 
إلى 70% من األسعار النهائية للوقود تتألف من ضرائب.

ويتداول ليتر البنزين في الس���وق الفلس���طيني المحلي 
الش���هر الجاري 6.06 ش���يكل، وفق إع���الن اإلدارة العامة 

للبترول.
وتفرض ضريبتان على المحروقات في فلسطين وهما البلو 

بنسبة 25%، والقيمة المضافة بنسبة %16.

ويس���تهلك الفلس���طينيون 80 مليون ليتر ش���هريًا من 
الوقود 30 مليون ليتر منها مهرب من الجانب االسرائيلي 
ويب���اع بالضفة الغربية. ويبل���غ إجمالي ما تجنيه الحكومة 
الفلس���طينية من ضريبة المحروقات س���نويًا 766 مليون 
دوالر أمريك���ي. وتعتمد الحكومة الفلس���طينية بتمويل 
ميزانيتها عل���ى الضرائب المحلية والمنح والمس���اعدات 
الخارجي���ة، ويتوقع أن تعيش الس���لطة أزم���ة مالية عقب 
خصم االحتالل اإلسرائيلي ما يتجاوز نصف مليار شيكل 
من أموال المقاص���ة بحجة أنها دفعت كرواتب لألس���رى 

والشهداء وعائالتهم خالل العام الماضي.
ويعتبر االحتالل االس���رائيلي المصدر الرئيس���ي لتوريد 
المحروقات لألراضي الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس 
االقتصادي���ة الموقعة بين الطرفين، فيما يتم اس���تيراد 
كمي���ات قليلة م���ن الجانب المص���ري وتغذي ج���زءًا من 

احتياجات قطاع غزة.

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 
س���امي العمصي إن عش���رات اآلالف من العمال 
المتعطلي���ن ع���ن العمل يدفعون ثم���ن عرقلة 

السلطة الفلسطينية للمنحة القطرية.
وأض���اف العمصي في بياٍن ل���ه امس الخميس 
أن رف���ض تحوي���ل المنح���ة من خ���الل البنوك 
الفلسطينية إال بش���روطها يمثل تالعًبا بمعاناة 

عشرات آالف العمال المستفيدين من المنحة.
وأكد أن العمال راضون عن اآللية السابقة لصرف 
المنحة القطرية، مش���دًدا على ضرورة االستجابة 
للمطلب الشعبي بصرف المنحة وفق نفس اآللية.

وبين أن عرقلة السلطة للمنحة يزيد من الظروف 
المعيش���ية الصعب���ة للعمال، في وق���ت تأخر 
صرفها ألكثر من ش���هر ونصف بسبب العدوان 

اإلس���رائيلي األخير، والتي انتظرها العمال بفارغ 
الصبر.

ووصف العمصي تجربة السلطة بتوزيع مساعدات 
صندوق »وقفة عز« ومساعدات »البنك الدولي« ب� 
»الس���يئة«، مبيًنا أن الس���لطة أدرجت عناصر من 
فصائل منظمة التحرير في المساعدات بداًل من 

العمال المتعطلين عن العمل.
ولف���ت إلى أن الس���لطة ميزت ف���ي التوزيع بين 
الضفة وغزة بحيث لم تستفد غزة بأكثر من %5 

من إجمالي المساعدات.
وكان موقع »عرب���ي 21« نقل عن مصادر وصفها 
بالمطلعة قولها إن الس���لطة ترفض صيغة تم 
التوصل لها، بوس���اطة مصرية؛ إلدخ���ال أموال 
المنحة القطرية لألس���ر الفقي���رة بغزة عبر األمم 

المتحدة.

 304 مليون دوالر إيرادات الحكومة 
من المحروقات خالل 5 أشهر

»نقابات العمال«: السلطة تتالعب بمعاناة 
المتعطلين عن العمل بعرقلة منحة قطر

رام الله / االستقالل:
 أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي لإلحصاء، 
وزعت نتائجه ام���س الخميس، انخفاض الرقم 
القياس���ي العام ألسعار الجملة بنسبة %0.49 
خالل الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع األول، وبلغ 
الرقم القياس���ي العام ألسعار الجملة 124.13 
خالل الربع الثاني 2021 مقارنة ب�124.73 خالل 
الربع األول 2021 )سنة األساس 2007 = 100(.

وسجل الرقم القياسي ألس���عار الجملة للسلع 
المحلية انخفاضًا بنس���بة 1.48%، وبلغ الرقم 
القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 125.42 
خالل الربع الثاني 2021 مقارنة ب� 127.30 خالل 
الربع األول 2021 )سنة األساس 2007 = 100(.

وس���جل الرق���م القياس���ي ألس���عار الجمل���ة 
للس���لع المس���توردة ارتفاعًا نس���بته %1.31، 
وبلغ الرقم القياس���ي ألس���عار الجملة للس���لع 
المس���توردة 122.67 خالل الربع الثاني 2021 
مقارنة ب�121.08 خالل الربع األول 2021 )سنة 

األساس 2007 = 100(.

وس���جلت أسعار الس���لع ضمن نش���اط الزراعة 
انخفاض���ًا بنس���بة 6.27%، وذل���ك نتيج���ة 
النخفاض أس���عار الس���لع ضمن نش���اط زراعة 
المحاصيل بنس���بة 9.29%، متأثرًة بانخفاض 
الطازجة والمجففة بنسبة  أس���عار الخضروات 
17.55%، والحبوب والبقول المجففة بنس���بة 
1.18%، رغ���م ارتفاع أس���عار الفواكه الطازجة 
بنسبة 2.18%، كما سجلت أسعار السلع ضمن 
نشاط تربية الحيوان انخفاضًا مقداره %0.37، 
متأثرًة بانخفاض أس���عار المنتجات الحيوانية 

بمقدار %1.47.
كما س���جلت أسعار الس���لع ضمن نشاط صيد 
األسماك انخفاضًا بنس���بة 0.37% خالل الربع 

الثاني 2021 مقارنة بالربع األول 2021.
وسجلت أسعار الس���لع ضمن نشاط التعدين 
واس���تغالل المحاجر انخفاضًا بنسبة %0.13 
خالل الرب���ع الثاني 2021 مقارن���ة بالربع األول 

.2021
بينم���ا س���جلت أس���عار منتج���ات الصناعات 

التحويلي���ة ارتفاع���ًا نس���بته 2.35%، نتيجة 
الرتفاع أس���عار الس���لع ضمن بعض األنشطة 
كنشاط صنع الخشب ومنتجاته بنسبة %8.10، 
ونش���اط الحدي���د والصل���ب بنس���بة %6.63، 
ونشاط منتجات طحن الحبوب واألعالف بنسبة 
4.56%، ونش���اط اللحوم ومنتجاتها بنس���بة 
4.44%، ونش���اط الزج���اج ومنتجاته بنس���بة 
النباتية  الزيوت والده���ون  3.55%، ونش���اط 
والحيوانية بنس���بة 2.76%، ونشاط منتجات 
االس���منت والجبس بنس���بة 1.97%، ونشاط 
المالبس الجاهزة بنسبة 1.55%، ونشاط المواد 
والمنتجات الكيماوية بنسبة 1.49%، ونشاط 
المنس���وجات بنس���بة 1.45%، ونشاط األثاث 
بنس���بة 1.30%، ونش���اط منتجات المطاط _ 
والبالستيك بنس���بة 1.19%، ونشاط منتجات 
الجلود بنسبة 1.16%، على الرغم من انخفاض 
أس���عار الس���لع ضمن بعض األنشطة كنشاط 
الورق ومنتجات الورق بمقدار 3.07%، ونشاط 

المشروبات بمقدار %1.43.

االستقالل/ وكاالت: 
تراجعت أس���عار النفط في التعامالت المبكرة أمس الخميس، وسط ضبابية حول مصير اتفاق 

"أوبك+" لزيادة اإلمدادات العالمية، وعلى الرغم من هبوط مخزونات الخام في الواليات المتحدة.
وتجمدت مفاوضات تحالف "أوبك+" منذ اإلثنين من األس���بوع الماضي، وسط خالف بشأن زيادة 
اإلمدادات بسبب مطالبة اإلمارات بأن تحسب مساهمتها في تخفيضات اإلمدادات من مستوى 

إنتاج أعلى.
واألربع���اء، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية اإلماراتي���ة أن المفاوضات بين اإلمارات وتحالف 

"أوبك+" ما زالت مستمرة، نافية التوصل إلى اتفاق بشأن حصص اإلنتاج.
جاء النفي اإلماراتي بعدما أوردت وكالة "بلومبرغ"، األربعاء، أن أبوظبي توصلت إلى اتفاق وس���ط 
مع تحالف "أوبك+" الستئناف خطواته بتخفيف قيود اإلنتاج، اعتبارا من أغسطس/آب المقبل".

وسجلت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/أيلول 74 دوالرا للبرميل 
بنسبة تراجع 1.02 بالمئة بحلول الساعة )06:16 ت.غ( فاقدة 76 سنتا عن سعر تسوية أمس.

كذلك، تراجعت أس���عار العقود اآلجلة لخام غرب تكس���اس الوس���يط تسليم أغسطس/آب إلى 
72.26 دوالرا للبرميل، بنسبة تراجع 1.19 بالمئة فاقدة 87 سنتا.

وتوقع���ت وكالة الطاقة الدولية، الثالثاء، أن يرتفع الطلب عل���ى النفط بواقع 5.4 ماليين برميل 
يومي���ا في 2021 إلى حدود 96.9 ملي���ون برميل، وبنحو 3 ماليين برمي���ل يوميا في 2022 إلى 
متوسط 100 مليون برميل يوميا. واألربعاء، أظهرت بيانات رسمية تراجع مخزونات النفط الخام 
األمريكية بمقدار 7.9 ماليين برميل األس���بوع الماضي، في انخفاض حاد جديد لألسبوع الثامن 

على التوالي، مع استمرار التوسع في الطلب على الوقود.

»اإلحصــاء«: انخفــاض أسعــار الجملــة 
بنسبــة 0.49 % فــي الربــع الثانــي من 2021

هبوط أسعار النفط وسط 
ضبابية مصير اتفاق »أوبك+«
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بيروت/ االستقالل: 
اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، س���عد الحريري، أمس الخميس، عن 

تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون.
وخالل مؤتمر صحفي عقب لقائه عون، قال الحريري في كلمة مقتضبة إنه لم 
يتوص���ل إلى اتفاق مع الرئيس، قائال: "من الواضح أننا لن نتمكن من التوصل 

إلى اتفاق". وأضاف: "الله يكون في عون لبنان". 
وكان الحريري، قد تقدم بتش���كيلة حكومية من 24 وزي���را، األربعاء، وقال إنه 
ينتظ���ر جوابا من الرئيس اللبناني بحلول الخميس. وأضاف الحريري، األربعاء: 
"قدمت للرئيس عون حكومة من 24 وزيرا من االختصاصيين حس���ب المبادرة 
الفرنس���ية وحس���ب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالنسبة لي هذه 

الحكومة قادرة على أن تقوم بالبلد وتبدأ بالعمل على وقف االنهيار".
وقالت مصادر إعالمية إن تش���كيلة الحريري المقترحة، تضم 6 وزراء جدد إلى 

التشكيلة السابقة، التي رفضها قبل أشهر الرئيس ميشال عون.
وفي وقت س���ابق الخميس، تس���لم الرئيس اللبناني ميش���ال عون، رس���الة 
مش���تركة من وزيري خارجية الواليات المتحدة وفرنسا، بشأن الوضع اللبناني، 
الخميس، وذلك قبيل رده على التشكيلة الوزارية التي قدمها له رئيس الوزراء 
المكلف س���عد الحريري. وأكد ميش���ال عون أن محتوى الرس���الة هو "اهتمام 

واشنطن وباريس بالوضع اللبناني، وبضرورة تشكيل حكومة جديدة"

الخرطوم/ االستقالل: 
أعلن���ت وزي���رة الخارجية الس���ودانية، مري���م الصادق 
المهدي، ام���س الخميس، أن بالدها "ت���درس إمكانية 
التوجه إلى مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة بسبب 

تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة".
وقالت المهدي، ف���ي تصريحات صحفية": "الس���ودان 
يلجأ إلى جميع الوس���ائل واألدوات المش���روعة، بما في 
ذلك الدعاوى القضائية. لدين���ا فريق كامل يعمل على 
هذا. لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق اإلنس���ان 
التابع باألم���م المتحدة. يقوم الخب���راء اآلن بالعمل على 
هذه اإلمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله 
بالضبط". وأعربت ع���ن أملها في أن يظهر مجلس األمن 
الدولي مس���ؤوليته تجاه حل مشكلة "سد النهضة"، وأن 
يقود ال���دول الثالث ]إثيوبيا، والس���ودان، ومصر[ إلبرام 

اتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة.
وردًا على س���ؤال حول م���ا هو القرار ال���ذي تتوقعه من 
األمم المتحدة، قالت الوزيرة الس���ودانية، "بالطبع نشرح 
لألمم المتحدة، وخاصة مجلس األمن، كهيئة مس���ؤولة 
عن السالم واألمن، كيف أن اإلجراءات األحادية إلثيوبيا 
ته���دد الس���الم واألمن ف���ي الس���ودان فلق���د أصابت 
الس���ودانيين الع���ام الماضي، وأصيبت منذ ش���هرين، 
وتصيب اآلن. ألن اإلثيوبيي���ن يخالفون القانون الدولي 

بإصرار".
وأضافت: "إثيوبيا تنتهك مبادئ حس���ن الجوار. ونتوقع 
م���ن مجلس األم���ن الدولي إص���دار تعليم���ات واضحة 

للدول الثالث الس���تئناف المفاوضات بحس���ن نية، وأن 
يت���م االتفاق بأقصى س���رعة. فلدينا اآلن 122 ش���هًرا 
من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباش���ر ألمن 
الس���ودانيين والمصريين. لذلك نح���ن ننتظر من األمم 
المتحدة أن تظهر مس���ؤوليتها وتقودن���ا إلبرام اتفاق 
قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من 

كافية".
وعق���د مجلس األم���ن الدول���ي جلس���ة، الخميس قبل 
الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان 
وإثيوبيا، وقال وزير الخارجية المصري س���امح ش���كري، 
عقب كلمة وزي���ر الري اإلثيوبي، إن مصر س���تدافع عن 

حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددًا على أن 
المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.

ومن���ذ عام 2011، تتف���اوض مصر والس���ودان وإثيوبيا 
للوصول إلى اتفاق حول ملء وتش���غيل س���د النهضة 
المع���د ليكون أكبر مصدر لتولي���د الطاقة الكهرومائية 

في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وف���ي م���ارس/ آذار 2015، وق���ع قادة مصر والس���ودان 
ورئي���س وزراء إثيوبيا في الخرط���وم اتفاق إعالن مبادئ 
بهدف تجاوز الخالفات، لكن األزمة ال تزال قائمة، خاصة 
م���ع إعالن إثيوبيا بدء الملء الثاني للس���د، وهي الخطوة 

التي ترفضها مصر والسودان.

بشأن سد النهضة.. 
السودان يلوح باللجوء إلى مجلس حقوق اإلنسان بسبب تصرفات إثيوبيا 

واشنطن/ االستقالل: 
أعلنت السلطات األمريكية، األربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى 
الس���كني بوالية فلوريدا إلى 97 قتيال، فيم���ا يتواصل البحث عن جثث 

مفقودين منذ 24 يونيو/حزيران الماضي.
وقالت دانييال ليفين كافا، عمدة مقاطعة "ميامي دايت" التابعة لفلوريدا، 
في تغريدة على حس���ابها الشخصي بموقع "تويتر"، إن فرق اإلنقاذ التي 
تعمل في موقع المبنى السكني المنهار انتشلت 7 جثث أخرى من تحت 

أنقاض المبنى، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 97.
ومن بي���ن هؤالء، تم التعرف على هوية 90 جث���ة، وتم إخطار أقرباء 88 

منهم، بحسب المصدر نفسه.
وأضاف���ت ليفين كافا إن "قلوبن���ا وعقولنا دائما مع م���ن فقدناهم، ومع 

العائالت الحزينة، وتلك التي ال تزال تنتظر".
وأكدت أن حصيلة الضحايا مرش���حة لالرتفاع مع استمرار جهود البحث 
ع���ن القتلى تحت األنقاض، فيما بقي ما يقرب من 20 ش���خصًا في عداد 

المفقودين.
وفي 24 يونيو الماضي، انهار مبنى س���كني مؤلف من 12 طابقا، ويضم 
270 وحدة يسكن بها 5600 شخص، في منطقة "سيرفسايد" بمقاطعة 

"ميامي ديد"، شمال منطقة ميامي السياحية.
وجاء انهيار المبنى بينما كان يخضع إلصالحات بعد مراجعة أجريت عام 

2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.
وإثر ذلك، أعلن الرئيس جو بايدن، حالة الطوارئ في والية فلوريدا.

وذكر مس���ؤولو منطقة "سيرفسايد"، في مراس���الت مع إدارة المبنى عام 
2018، أن البناء المشيد عام 1981 تعرض ألضرار هيكلية كبيرة، الفتين 
أن إصالحات األعمدة المتصدعة والخرسانة المنهارة ستتكلف 9 ماليين 

دوالر.

ارتفاع قتلى انهيار مبنى 
فلوريدا األمريكية إلى 97

واشنطن/ االستقالل: 
قالت الخارجية األميركية إن الواليات المتحدة مستعدة 
الس���تئناف المفاوضات مع إيران بش���أن الملف النووي، 
مش���يرة إلى أن طه���ران طلبت مزيدا م���ن الوقت لحين 

انتقال السلطة للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
وأكدت الخارجية األميركية أنها ما تزال مهتمة بالعودة 
المش���تركة لاللتزام باالتفاق الن���ووي اإليراني لكن هذا 
العرض ل���ن يظل مطروحا لألبد، مش���يرة إلى أنه "عندما 
تنتهي إيران من االنتقال الرئاس���ي، س���نكون حينها 
مس���تعدين للتخطي���ط للعودة إل���ى فيين���ا لمواصلة 

المفاوضات."
ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماس���ي إيراني أن طهران 
ليس���ت مس���تعدة الس���تئناف المفاوضات قبل تولي 
الرئيس الجديد السلطة، وأضاف المصدر أن إيران نقلت 
ه���ذا الموقف للمس���ؤولين األوروبيي���ن الذين يعملون 
وسطاء في المفاوضات، وتوقع المصدر أال يتم استئناف 
المفاوضات النووية قبل منتصف أغسطس/آب المقبل.

من جانب���ه، قال المبع���وث األميركي إلى إي���ران روبرت 
مالي إنه يتعين على طهران اتخ���اذ القرارات إذا أرادت 
التوصل إلى اتفاق متب���ادل للعودة إلى االتفاق النووي، 

وح���ذر من أن ع���دم التوصل إلى اتفاق قريبا س���يجعل 
المفاوضات أكثر تعقيدا.

ويوم االثنين الماضي، قال���ت وزارة الخارجية األميركية 
إن روبرت مالي مس���تعد الس���تئناف محادثات االتفاق 
النووي اإليراني، بمجرد تحديد موعد الجولة السابعة من 

المفاوضات.
وفي وقت س���ابق قالت المتحدثة باس���م البيت األبيض 
جين س���اكي إن واشنطن قلقة من نش���اطات إيران في 
المنطق���ة، لكن المصلح���ة األميركية تتطل���ب مواصلة 
المفاوضات النووية، مؤكدة أن واش���نطن س���تدافع عن 
قواتها في وج���ه الهجمات التي تقف وراءها الجماعات 

المدعومة من إيران.
 )Politico( "وبالتوازي مع ذلك، نقلت صحيفة "بوليتيكو
عن رئيس لجنة الش���ؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 

تأكيده أن االتفاق مع إيران لن يتم قريبا.
وفي إي���ران، قال محمود واعظي، مدي���ر مكتب الرئيس 
روحان���ي، إن المفاوضات بش���أن المواضي���ع المتعلقة 
بالملف النووي س���تتوالها الحكوم���ة اإليرانية المقبلة، 
عل���ى ما يب���دو. وأضاف أن���ه ال يوجد ف���رق بين حكومة 
روحاني وحكومة رئيس���ي في هذا الش���أن، مشددا على 

أن االتفاق س���يتم بعد أن تحق���ق كل األطراف مطالبها 
وأهدافها من هذه المفاوضات.

وأكد أنه تم االتفاق على نقاط مرتبطة بالعقوبات، وأنها 
س���تفّعل فقط في حال التوصل إلى اتف���اق كامل في 
فيينا. ومن المقرر أن يتولى رئيسي منصبه رسميا مطلع 

أغسطس/آب المقبل.
من جهته، أعرب الرئيس اإليراني حسن روحاني عن أمله 
في أن تنجز الحكومة المقبل���ة مفاوضات إحياء االتفاق 
النووي ورفع العقوبات األميركية، مما يشير إلى احتمال 
عدم استئنافها قبل تولي خلفه إبراهيم رئيسي منصبه 

مطلع الشهر المقبل.
ومنذ مطلع أبريل/نيس���ان تخوض إيران والقوى الكبرى 
-بمش���اركة غير مباشرة لواش���نطن- مباحثات في فيينا، 
هدفها إحياء االتفاق المبرم عام 2015، الذي انس���حبت 
منه الواليات المتح���دة أحاديا عام 2018 وأعادت فرض 

عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية اإلسالمية.
وعقدت أط���راف االتف���اق 6 ج���والت م���ن المباحثات، 
اختتمت آخرها في 20 يونيو/حزيران، دون تحديد موعد 
لجولة جديدة، وأكد المش���اركون ف���ي المباحثات إحراز 

تقدم مع بقاء "خالفات جدية".

النووي اإليراني: واشنطن مستعدة الستئناف المفاوضات وطهران تنتظر االنتقال الرئاسي الحريري يعتذر عن 
تشكيل الحكومة اللبنانية

االستقالل/ وكاالت: 
عبرت الوالي���ات المتحدة عن قلقها م���ن التقارير التي 
تش���ير إلى توس���ع القتال في إقليم تيغراي ش���مالي 
إثيوبيا، في حين أكدت أديس أبابا استعدادها للرد على 

"هجمات المتمردين".
وقال���ت المندوبة األميركي���ة في األم���م المتحدة ليندا 
توم���اس غرينفيلد في تغريدة على تويت���ر إن "القتال 
المستمر لن يؤدي إال إلى معاناة وموت بال داع"، وطالبت 
جمي���ع أطراف الن���زاع بالموافقة على الف���ور على وقف 

إطالق النار عن طريق التفاوض والحوار السياسي.

في المقابل، ألمح رئي���س الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد إلى 
إنهاء وق���ف إطالق النار الذي أعلنته الحكومة من جانب 
واحد في إقليم تيغراي. وتعهد آبي أحمد بصد "هجمات 
األعداء"، وقال في بيان على تويتر "س���ندافع عن أنفسنا 
ونصد هذه الهجمات من أعدائنا الداخليين والخارجيين، 

بينما نعمل على تسريع الجهود اإلنسانية".
من جهته، قال المنس���ق الرئيس���ي ألعمال بناء قدرات 
الجي���ش اإلثيوب���ي، الجنرال باش���ا ديبيل���ي، إن قوات 
الجيش س���ترد على جبهة تيغراي ف���ي المكان والوقت 
الذي تحدده، وشدد على أن القوات المركزية "مستعدة 

الس���تئناف الهجوم وللدخول مجددا إلى المناطق التي 
احتلتها" قوات جبهة تحرير شعب تيغراي.

وأش���ار ديبيلي -في أول تعليق للجيش بشأن المعارك 
الدائ���رة على الحدود بين إقليم���ي تيغراي وأمهرة- إلى 
أن جبهة تيغراي تس���تخدم الصراع باعتباره أداة إلطالة 
أم���د وجودها. في غضون ذلك، أكد إقليم أمهرة المجاور 
أنه سيش���ن هجوما على تيغراي، وذلك بعد أن تعهدت 
الجبه���ة الش���عبية لتحرير تيغ���راي باس���تعادة غرب 
اإلقليم، وهو مساحة من األراضي الخصبة تسيطر عليها 

قوات أمهرة منذ أن استولت عليها أثناء الصراع.

إقليم تيغراي: واشنطن قلقة من توسع دائرة القتال 
وإثيوبيا تؤكد قدرتها على صد هجوم المتمردين

بغداد/ االستقالل: 
ق����ال زعي����م التيار الص����دري في الع����راق مقتدى الص����در، أمس 
الخميس، إنه لن يش����ارك في االنتخاب����ات العراقية المقبلة ولن 

يدعم أي حزب.
وأش����ار الصدر في كلمة نقلها التلفزيون إلى أنه لن يش����ارك في 

االنتخابات حفاظا على ما تبقى من البالد. وفقا ل� "رويترز".
وف����ازت كتلة "س����ائرون" الت����ي يتزعمه����ا الص����در باالنتخابات 

البرلمانية عام 2018 وحصلت على 54 مقعدا.
ولدى الصدر ماليين األتباع في العراق ويسيطر على جماعة كبيرة 

شبه عسكرية وهو خصم للواليات المتحدة منذ أمد بعيد.

العراق: مقتدى الصدر يعلن عدم 
المشاركة في االنتخابات المقبلة
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غزة/االستقالل:
تواصلت مباريات كأس » جوال« 2020_2021 للمحافظات 
الجنوبية، بلقاءين، جمع األول شباب رفح وخدمات دير البلح، 
فيما جمع اللقاء الثاني ش���باب البريج وغزة الرياضي، وذلك 

بصالة سعد صايل.
حقق خدمات دير البلح فوزا صعبا على منافسه شباب رفح 

بنتيجة 53 مقابل 42.
و بدأت المباراة بأجواء حماس���ية من كال الفريقين، بس���بب 
تقارب المس���توى الفني ووجود بع���ض العناصر الواعدة، 
فتأل���ق خدمات الدي���ر بثنائيات عمر المس���لمي وثالثية 
محمد البحيص���ي وإبراهيم الرواغ، فيم���ا ظهر محمد عابد 
بشكل مميز بصناعة اللعب وتسجيله لثالثيتين وثنائيات 
إبراهيم المغاري، لينتهي الربع لمصلحة دير البلح بنتيجة 

.12-13
وفي الربع الثاني تحسن أداء شباب رفح، واستمر محمد عابد 
في تألقه بتس���جيل 7 نقاط منها ثالثية، و4 نقاط لزميله 
محمد أب���و حربة، بينما كان إبراهيم الرواغ أفضل مس���جل 
لخدمات الدير بتس���جيله 6 نقاط، لينتهي الربع لمصلحة 

شباب رفح 15_12.
وف���ي الربع الثالث عاد العبو دير البل���ح لتفوقهم في الربع 
األول بتألق مهند البحيصي بتسجيله 8 نقاط منها ثالثية، 

و6 نقاط لمحمد أبو حطب، فيما ظهر من شباب رفح محمد 
عابد بتس���جيله 8 نق���اط منها ثالثية، لك���ن الربع انتهى 

لمصلحة دير البلح 16_5.
وفي الربع الرابع ارتفع مس���توى األداء بصفوف الش���باب، 
وحاول���وا تقليص الف���ارق عبر رفعت أبو م���رزوق وإبراهيم 

المغاري وثالثية محمد عابد، لكن قابله ذلك بتألق من محمد 
أبو حطب والطي���ب البحيصي، لينتهي الربع لمصلحة دير 
البلح 12_10، وبنتيج���ة اجمالية 53_42، ليتمكن خدمات 

دير البلح من تحقيق انتصاره األول في المسابقة.
و في اللقاء الثاني تغلب ش���باب البريج على غزة الرياضي 

بنتيجة 78 مقابل 51.
بدأ اللقاء متكافئًا بين الفريقين، س���لة هنا و أخرى هناك، 
وقطع العبو الش���باب بعض الكرات بفضل الدفاع الضاغط 

داخل المنطقة، لينتهي الربع 12_10 للرياضي. 
وفي الربع الثاني ظهرت أفضلية الشباب بقطع العديد من 
الكرات نتيجة الضغط الدفاعي القوي، فس���جل عن طريق 
محمود الدعالس���ة عدة ثنائيات وثالثية لباسم النباهين، 
وتألق أيضا عبد الرحمن العمصي بتسجيل 4 نقاط، بينما 
تأل���ق من الرياضي لماح الخذن���دار، ليذهب الربع لمصلحة 

الشباب 19_10.
وفي الربع الثالث واصل العبو الش���باب تفوقهم بتسجيل 
عبد الرحمن العمصي 7 نقاط وحس���ن الطهراوي 5 نقاط، 
بالمقابل س���جل الرياضي عن طريق محمد عاشور 9 نقاط 
و5 نقاط لضياء سكيك كأفضل مسجلين للرياضي في هذا 

الربع، لينتهي لمصلحة الشباب 22_16.
وفي الربع الرابع زاد ش���باب البريج من ضغطه، وس���جل عن 
طريق المرتدات الس���ريعة لغس���ان الس���يد وعبد الرحمن 
العمصي وحسن الطهراوي، فيما عاب على العبي الرياضي 
التس���رع في إنهاء الهجمة، لينتهي الربع شبابيا بنتيجة 
27_13، وبنتيج���ة إجمالية لمصلحته���م 78_51، ليحقق 

الشباب فوزه الثاني في البطولة. 

انتصاران لخدمات الدير وشباب البريج بكأس »جوال« السلوي

مدريد/االستقالل:
يس���عى ريال مدريد، للوص���ول إلى حل في أس���رع وقت ممكن، 
لموقف مدافعه الفرنس���ي رافائيل فاران، خالل سوق االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد الصيف المقبل، وحال فش���ل 
النادي في بيعه، س���يرحل مجانا ألي فريق، خصوصا أن التجديد 

لالعب أصبح شبه مستبعد في الوقت الحالي.
وبحس���ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن مانشستر 
يونايت���د يعتبر فاران ضمن أولوياته، ووضع 50 مليون يورو، لكن 

ريال مدريد طلب 70 مليونا.
وفي سياق متصل، بدأت اإلدارة الرياضية لريال مدريد، في وضع 
خيارات لتعويض ف���اران وُتعد الخيارات الحالية هم كوندي وباو 

توريس، بجانب البورت وكوليبالي.
وأش���ار التقري���ر، إلى أن هناك خيارا س���يكون غي���ر مكلف، وهو 
خيس���وس فاييخو العب الميرنجي، الذي لعب المواسم الماضية 

على سبيل اإلعارة في عدة أندية.
وس���يكون فاييخو الخيار األقرب، نظًرا لسياس���ة التقشف التي 
يتبعه���ا النادي في ظل ه���ذه الظروف المالي���ة الصعبة، حيث 
س���يكون االستثمار فقط في صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي 

مهاجم باريس سان جيرمان.

مدريد/االستقالل:
قال تقرير صحفي إس���باني، إن ريال مدري���د عازم على التعاقد 
مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، خالل االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وبحس���ب صحيفة »ماركا« اإلس���بانية، فإن ريال مدريد يسعى 
لخطف مبابي من العاصمة الفرنسية، واألسابيع المتوترة تلوح 

في األفق.
وأضافت الصحيفة: » ُيدرك باريس سان جيرمان، أنه سيكون 
من الصعب إقناع مبابي بالتجديد، ولذلك كانت اإلدارة تسعى 
لضم ميس����ي أو رونالدو، ولكن البرغوث على وش����ك التجديد 
لبرشلونة، لذا إذا لم يتعاقد النادي مع كريستيانو، فإن الخطة 
س����تكون منح مبابي عقًدا ال يقت����رب منه أي العب آخر في كرة 

القدم األوروبية«.
وأشار التقرير، إلى أن عالقة مبابي مع مدربه بوكيتينو جيدة، لكنه 
اتخذ قراره بالرحيل لخوض تحٍد جديد ليكون هو نجم المشروع، 
ويعرف أن استمراره في سان جيرمان يعني أنه سيكون الرجل 

الثاني خلف نيمار.
وختمت الصحيفة: »ال يستطيع باريس أن يعد مبابي بأي شيء 
مختلف لكنه يقدر على تقدي���م قدر كبير من المال له وانتظار 

مدى نجاح تلك الخطة«.

القاهرة/االستقالل:
أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة إلدارة نادي الزمالك ، أن ملف لقب 

نادي القرن ال20 في قارة أفريقيا لم يتم غلقه كما يتصور البعض.
وقال لبيب في لقاء جماهيري مع مشجعي القلعة البيضاء عبر تطبيق )كلوب 
هاوس(، إن رأيه الش���خصي أن الزمالك األكثر تتويج���ًا باأللقاب في القرن 
العش���رين ونظام النقاط الذي لجأ له االتحاد األفريق���ي »كاف« كان هدفه 

سلب الحق من الزمالك وعدم منحه الجائزة.
وأض���اف: »هذه قناعتي ولكن الحصول عل���ى حق الزمالك في هذه القضية 
يجب أن يكون بأسلوب ممنهج وبنفس طويل، ألنه سيحصل على وقت كبير 

للحصول على هذا الحق ويعود ألصحابه وهو الزمالك«.
وأشار حس���ين لبيب إلى أن اللجنة المؤقتة تعمل بشكل ممنهج وهدفها 
الرئيس���ي أن يعمل الزمالك بأسلوب مؤسس���ي، موضحا أنه يهدف إلنشاء 

فروع في كل مكان باسم القلعة البيضاء.

�سركة كرة القدم.. واإدارة الت�سويق
وأك���د أن اللجنة بحاجة إلى 60 يوما بعد عي���د األضحى من أجل ترتيب العديد 
من األمور الخاصة بشركة كرة القدم، وعلى رأسها تقييم األصول بجانب العمل 
على تطوير واس���تحداث إدارات لقطاع الكرة، بجانب التعاون مع مدرسة أوروبية 

لتطوير قطاع الناشئين وتطوير شعار ولوجو الزمالك.

وأوضح أنه سينهي هذه الملفات وسيحاول الحصول على الموافقات من الجهة 
اإلدارية ووزارة الرياضة، مؤكدا أن هذا الملف سيكون مفتوحا للمجلس المنتخب 

إلنجازه حال عدم إتمامه من جانب اللجنة الحالية.
وأشار إلى أن اللجنة المؤقتة لها القرار النهائي في كافة االختيارات الخاصة بكرة 
القدم، ولكن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني له الرؤية الكاملة، والتي 

تعتمد عليها اللجنة ضمن 5 مصادر التخاذ القرار.
وأكد رئي���س اللجنة المؤقت���ة إلدارة نادي الزمالك، أنه يس���عى إلنش���اء إدارة 

للتسويق بالقلعة البيضاء، كما أن هناك خطة لتطوير العمل اإلعالمي 
والمنظومة الخاصة بالنادي.

قناة الزمالك.. وموقف اجلبالية
وشدد على أنه هناك تنسيق تم مع الشركة المسؤولة عن إدارة قناة 
الزمالك على وضع آلية من خ���الل اثنين باختيار اللجنة ومثلهما من 

الشركة الختيار البرامج واألشخاص الذين يعملون بها.
وأض���اف: »قناة الزمالك بحاجة لبعض التغيير، وكانت لديهم بعض 
التحفظات على عدم السماح باستضافة العبين ومدربين، وهو ما تم 

حله وسيتم وضع استراتيجة متكاملة لهذه القناة«.
وأوضح أنه لن يتحدث عن س���يناريوهات خاصة بما س���يحدث حال 
تمس���ك اتحاد الكرة بإقامة لقاء الزمالك وأسوان يوم 9 آب/أغسطس 
المقب���ل في نصف نهائي كأس مصر، مؤك���دا أن لكل حدث حديث. 
وتابع حس���ين لبيب: »اعترضنا بشكل رس���مي، وننتظر موقف اللجنة المؤقتة 
التح���اد الكرة، كما أنن���ا ننتظر أيضا رأي كارتيرون ف���ي تعديل بعض مباريات 

الدوري«.
واعترف لبيب بأن النادي يس���تحق أن يكون له مجلس منتخب، ويجب إيقاف 
مسلس���ل تعيين لجان مؤقتة، مؤكدا أن الزمالك ليس كيانًا ضعيفًا ولكن عدم 

وحدة أبنائه وراء حدوث انقسامات تؤدي لتراجع القلعة البيضاء.

خطة سان جيرمان إلفساد انتقال مبابي إلى الريالريال مدريد يسابق الزمن للتخلص من فاران

حسيــن لبيــب: الزمــالك صاحــب الحــق فــي ملــف نــادي القــرن
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غزة/ االستقالل:
اختتم���ت حركة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين، الخميس، مخيماتها 
الصيفية "س���يف الق���دس- اقترب 
الوع���د"، ف���ي احتف���االت حاش���دة 

بمحافظات قطاع غزة.
وأش���اد مجدي تنيرة، مسؤول اللجنة 
التنظيمي���ة للحركة ف���ي قطاع غزة 
بالجهود الحثيث���ة المبذولة من قبل 
المش���رفين على المخيم���ات، والتي 
كان لها ال���دور األبرز في إنجاح هذه 
االحتف���االت  وتخل���ل  المخيم���ات. 
العدي���د م���ن الفق���رات الرياضي���ة 
وعرض لتدريبات )الفتوة( قدمه طلبة 

المخيمات الصيفية.
أنج���زت  فق���د  تني���رة،  وبحس���ب 
اله���دف  والع���روض  التدريب���ات 
المنشود للمخيمات، وهو إعداد جيل 
إس���المي وطني يحمل هم القضية و 

قادر عن الدفاع على أرضه وش���عبه 
ومتشبث بهويته وتراثه.

كاف���ة  ف���ي  المخيم���ات  وأقيم���ت 
محافظ���ات قطاع غزة على مدى ثالثة 

أسابيع موزعة، بهدف ترسيخ حضور 
القضي���ة الفلس���طينية ف���ي عقول 
وقلوب وأذهان الفتية الفلسطينيين. 
وأطلق على المخيمات اس���م س���يف 

الق���دس تيمن���ًا بإنج���ازات المعركة 
األخي���رة الت���ي خاضته���ا المقاومة، 
واعتب���رت محط���ة مهمة ف���ي تاريخ 

الصراع مع العدو "اإلسرائيلي".

ش����احر". وأضاف بريجة أن المخطط يشمل 
110 وح����دة اس����تيطانية في مس����توطنة 
"أبي هناح����ل"، المقامة عل����ى أراضي بلدة 
كيسان ش����رقي المحافظة. وأشار إلى إقامة 
اإلدارة المدني����ة بنصب كرفان����ات جديدة 
في مستوطنة "نوكديم" المقامة على قرى 

وبلدات جنوب شرق بيت لحم.
وف����ي س����ياق متص����ل، ج����رف االحت����الل 
الخميس، أكبر مقب����رة كنعانية "أثرية" في 
فلس����طين، تقع ف����ي أراضي بل����دة الخضر 

جنوب بيت لحم.
وق����ال بريجي����ة، إن����ه بن����اء عل����ى تقارير 
االحتاللي����ة  اآللي����ات  ف����إن  "إس����رائيلية" 
جرفت المقبرة أثناء أعمال توس����يع الشارع 
االلتفافي رق����م ٦٠ الواصل ما بين القدس 
والخلي����ل، والت����ي تق����ع على مس����احة )٤( 
دونمات في منطق����ة "خلة عين العصافير" 

جن����وب بلدة الخضر. وأك����د بريجية أن ذلك 
يعد اعتداء س����افرًا على اآلثار الفلسطينية 
حسب القانون الدولي ويندرج ضمن جرائم 

الحرب بحق الشعب والتاريخ الفلسطيني.
م����ن  مجموع����ة  اقتحم����ت  ذل����ك،  إل����ى 
المس����توطنين، ظهر الخمي����س، عقارًا في 
بلدة س����لوان جنوب المس����جد األقصى في 
القدس المحتلة، وس����ط ان����دالع مواجهات 

عنيفة بين قوات االحتالل والشبان.
وأفادت مصادر مقدس����ية، بوج����ود عملية 
تس����ريب جديدة لعقار في حي وادي حلوة 

ببلدة سلوان لصالح المستوطنين.
وأشارت إلى أن العقار عبارة عن أرض زراعية 
تضم غرفتي����ن للمس����توطنين داخل حي 

وادي حلوة.
ق����وات االحتالل  أن  المص����ادر  وأوضح����ت 
انتش����رت في الحي وس����ط مواجهات بين 

القوات والشبان، قامت خالله قوات االحتالل 
برش غاز الفلفل في وجوه الشبان.

ويذكر أن مستوطنين اس����تولوا في بداية 
الش����هر الجاري، على بناية سكنية في حي 
وادي حلوة ببلدة سلوان، بعدما سّربها مالك 
العقار "المدعو وليد أحمد عطعوط"، لصالح 

جمعية "إلعاد" االستيطانية.
وكانت قد عقدت لجن����ة الدفاع عن أراضي 
سلوان، األسبوع الماضي، اجتماعا لمناقشة 
المبادرة التي تقدم����ت بها عائلة القراعين 
في حث أهالي سلوان في القدس المحتلة، 
على وقف منازلهم وقف����ًا ذّريًا حتى تبقى 

ألفراد عائالتهم.
وناق����ش المجتمع����ون في حين����ه اآلليات 
الواجب اتخاذها إلنجاح هذه الوسيلة التي 
س����تمنع وتحد من عمليات التسريب التي 
تتم في س����لوان، بحضور تجمع مؤسسات 

سلوان ومجلس عائلة القراعين.
وشدد المجتمعون على ضرورة دعوة طاقم 
من المحامين من أبن����اء البلد للتدارس في 
اآلليات القانوني����ة الواجب اتباعها للحفاظ 
على البشر والحجر، وعدم الوقوع بما ال يحمد 
عقب����اه في هذه المرحل����ة الحرجة التي يمر 
بها أهل سلوان بشكل خاص وفي القدس 

بشكل عام.
المواطنين  عل����ى ض����رورة توعي����ة  وأكدوا 
للتوج����ه إلى وق����ف منازله����م وأراضيهم، 
والس����ير قدمًا في تبني هذه المبادرة حين 

اكتمال أركانها وآلية العمل بها.
ويته����دد 6 أحي����اء في س����لوان خطر هدم 
منازله����م بالكام����ل، بدع����وى البن����اء دون 
ترخيص، أو بإخالئها وطرد سكانها لصالح 

الجمعيات االستيطانية.
وعبر س����نوات خلت، س����لمت طواقم بلدية 

االحت����الل 6817 أمر ه����دم قضائي وإداري 
لمنازل في أحياء البلدة، باإلضافة إلى أوامر 
إخالء ل�����53 بناية س����كنية ف����ي حي بطن 

الهوى لصالح المستوطنين.
يش����ار إلى أن مس����احة أراضي بلدة سلوان 
ا يقطنها  تبلغ 5640 دونم����ًا، وتضم 12 حّيً
نحو 58.500 مقدس����ّي، وتوج����د في البلدة 
78 بؤرة اس����تيطانية يعي����ش فيها 2800 

مستوطن.
 ولك����ي يضي����ق االحت����الل الخن����اق على 
الفلس����طينيين ويمنع البناء غير المرّخص، 
دخل في الخامس والعش����رين من أكتوبر/

 116 التعدي����ل   ،2017 األول  تش����رين 
لقان����ون التخطي����ط والبناء حّي����ز التنفيذ، 
وهو المعروف باس����م قان����ون "كامينتس"، 
الكثيرة ضد  العنصرّي����ة  القواني����ن  أح����د 

الفلسطينيين.

جنوب نابل���س، فيما تواصلت فعاليات اإلرباك.   وأف���ادت مصادر محلية بأن 
مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، اس���تخدم خالله���ا جنود االحتالل الرصاص 
المطاطي وقناب���ل الغاز التي أطلقت بكثافة ص���وب المتظاهرين قرب البؤرة 
االس���تيطانية. وأوضحت المصادر أن ش���بان بيتا أش���علوا الني���ران بإطارات 

الكوشوك بالقرب من البؤرة االستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح. 
ويواصل الش���بان وأهالي بلدة بيتا فعاليات اإلرباك الليلي، للتصدي لمحاولة 
المس���توطنين االس���تيالء على أراضي جبل صبيح وإقامة بؤرة اس���تيطانية 

جديدة على رأس الجبل.  
ورص���د تقري���ر إعالمي بالضف���ة، )748( عم���اًل مقاوًما متنوًعا ض���د االحتالل 
ومس���توطنيه خالل حزيران الماضي، ش���هدت خالله���ا محافظة نابلس )26( 

عملية إرباك ليلي ضد قوات االحتالل والمستوطنين. 
ويش���هد محيط جبل صبيح فعاليات واس���عة من اإلرباك الليلي الذي ينفذه 

ثوار بلدة بيتا ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.   
ومنذ حوالي ش���هرين ونصف تش���هد بيتا مواجهات يومية في منطقة جبل 
صبيح بين جنود االحتالل وش���ّبان فلسطينيين، وتشتد في ساعات الليل في 

محاولة لطرد المستوطنين من المكان.   
واستش���هد خ���الل المواجهات 4 ش���بان وأصيب المئات بينهم العش���رات 

بالرصاص الحي.

الجهاد اإلسالمي بغزة تختتم مخيمات »سيف القدس« الصيفية 

جنين/ مهجة القدس:
أف�ادت مؤسسة مه��جة ال�ق�دس لل�ش�ه�داء واألس�رى والجرحى؛ أن س��ل�ط�ات 
االحتالل أصدرت قراًرا باالعتقال اإلداري لمدة 6 ش���هور بحق األس���ير الشيخ 
القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي طه ناجح لطفي شرقاوي )34عاًما( من بلدة 

الزبابدة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة.
وأوضح�ت مه�ج�ة ال�ق�دس أن قوات االحتالل اعتقلت الش���يخ »شرقاوي« فجر 
االثنين المواف���ق 2021/07/05م قبل أن تحوله لالعتقال اإلداري التعس���في 

دون أن توجه له أي تهمة.
جدير بالذك�ر أن الشيخ ش���رقاوي متزوج وأب لطفل؛ وقضى عدة أعوام داخل 

سجون االحتالل.

األغوار/ االستقالل:
فككت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، الخميس، خيمة سكنية في خربة حمصة 

باألغوار الشمالية، واستولت عليها.
وأفاد مس���ؤول ملف األغوار ف���ي محافظة طوباس معتز بش���ارات، بأن قوات 
االحتالل فككت خيمة س���كنية تعود للمواطن وليد س���ليمان أبو كباش، تبلغ 

مساحتها 60 مترًا مربعًا.
وكانت ق���وات االحتالل قد هدمت قبل أس���بوع خربة حمص���ة بالكامل للمرة 

السابعة على التوالي، ما تسبب بتشريد 60 مواطنًا، بينهم 35 طفال.

قرار باالعتقال اإلداري بحق 
القيادي في »الجهاد« طه شرقاوي

االحتالل يفكك خيمة ويستولي 
عليها في حمصة الفوقا 

لندن/ االستقالل:
قالت صحيفة بريطانية الخميس، إن الطالب والمعلمين 
اليهود يواجه���ون موجة من "الكراهي���ة" بعد العدوان 

اإلسرائيلي على قطاع غزة قبل شهرين.
وأوضح���ت صحيف���ة "ديل���ي تليغ���راف" اللندني���ة أن 
المعلمي���ن والط���الب اليه���ود يواجه���ون موج���ة من 
"الكراهية العنصرية وس���وء المعامل���ة والترهيب" في 

أعقاب العدوان غزة.
ونقلت جمعية يهودية تعمل في لندن أن تلك الموجة 
وصل���ت بالح���وادث "المعادي���ة لليهود" إلى مس���توى 

قياسي، وذلك تعاطًفا مع الفلسطينيين في غزة.
وقال���ت جمعية "أمن المجتمع"، وه���ي منظمة يهودية 
تراق���ب األحداث المعادية للس���امية ف���ي بريطانيا، إن 
هناك "عدًدا غير مسبوق" من الحوادث المعادية لليهود 

ُسجلت من 8 مايو إلى 7 يونيو.
وأضافت الجمعية التي ُتعنى بتسجيل حوادث معادية 
لليه���ود منذ عام 1984؛ إن هن���اك 628 حادثة كراهية 
خ���الل هذه الفترة، وهو أعلى رقم س���جلته على اإلطالق 
في أي فترة شهر. وفًقا للصحيفة، فقد وجد الباحثون أن 
تالميذ الم���دارس والطالب اليهود "تم تمييزهم إلعالن 
موقفه���م من العدوان أو تبرير وجود إس���رائيل"، إما من 
قبل زمالئه���م في المدارس غي���ر اليهودية أو من قبل 

المارة خارج المدرسة.
وف���ي ش���هر مايو، على س���بيل المث���ال، وزع تلميذ في 
مدرس���ة عادي���ة ش���مال غ���رب إنجلترا عريض���ة حول 
"إس���رائيل" وفلس���طين وأخبر الطالب اآلخرين "اليهود 

يقتلون المسلمين" و"اليهود أشرار".
كما أوقف رجل ط���الب المدارس الثانوي���ة اليهود في 

ش���مال لندن وهدده���م باللك���م إذا لم يقول���وا إنهم 
يدعمون فلسطين؛ قائاًل: "أخبر والدك وأمك أنهم قتلة 
ويقتلون األطفال". وقال الرئيس التنفيذي للجنة العلم 
والتكنولوجي���ا م���ارك جاردنر: "هذا الغض���ب المعادي 
لليه���ود كان يغذيه متطرفون وموج���ه ضد الجميع من 
تالميذ الم���دارس إلى الحاخامات، وال���ذي يأتي كعنف 

وترهيب في المدارس والشوارع ومراكز التسوق".
وخ���الل أيام العدوان التي اس���تمرت 11 يوًما، س���جلت 
مؤسس���ات أمريكية تغَيرات جذرية في نظرة المجتمع 

األمريكي تجاه القضية الفلسطينية.
وكانت مدن أمريكية عدة قد شهدت مظاهرات حاشدة 
دعمًا للش���عب الفلس���طيني في مواجه���ة االعتداءات 
"اإلس���رائيلية" األخي���رة عل���ى القطاع، إل���ى جانب مدن 

أوروبية عديدة.

غزة/ االستقالل: 
دان التجمع اإلعالمي الفلسطيني، الخميس، قرار هيئة 
اإلذاع���ة البريطانية »BBC«، فصل الزميلة الصحفية تاال 
حالوة، من العمل على خلفية تغريدة س���ابقة نش���رتها 
ع���ام 2014 على »تويتر«، أبدت فيها تضامنها مع قطاع 
غزة إثر المجزرة الت���ي ارتكبتها قوات االحتالل في حي 
الش���جاعية والتي أس���فرت في حينه عن استشهاد 55 

مدنًيا منهم 19 طفاًل و14 امرأة خالل 48 ساعة.

واعتبر التجمع في بيان وصل »االس���تقالل« نسخة عنه، 
أن هذا الس���لوك يتس���اوق مع الهجم���ة المضادة التي 
تقوده���ا المؤسس���ات التي تتماهى م���ع االحتالل ضد 
الصحفيين المؤيدين للش���عب الفلس���طيني وقضيته 
العادلة، ما يتطلب دعم���ًا للزميلة حالوة ومن يتعرضون 

لمثل هذه القرارات التعسفية.
وأكد التجمع اإلعالمي أن هذا القرار مرفوض ومس���تنكر، 
ويصب في خدمة االحتالل »اإلس���رائيلي« الذي يسعى 

جاه���دًا من خالل لوبياته المنتش���رة في أنح���اء العالم؛ 
لتغييب اإلعالميين والناش���طين المس���اندين لشعبنا 

الفلسطيني وحقوقه العادلة.
وطالب التجم���ع هيئة اإلذاع���ة البريطانية بالعدول عن 
قرارها المجحف بحق الزميلة »حالوة«، والذي قال إنه يرى 
فيه »انكش���افًا للوجه الحقيقي للمؤسس���ة التي تدعي 
المهنية في تناولها لألح���داث، في الوقت الذي تظهر 

فيه انحيازها لالحتالل اإلسرائيلي«.

تصاعد الكراهية لليهود ببريطانيا بسبب جرائم »إسرائيل«

التجمع اإلعالمي: فصل »بي بي سي« للزميلة تاال حالوة خدمة لالحتالل

االحتالل يخطط ..

مواجهات مع االحتالل  ..
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لندن/ االستقالل: 
رفع الممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين، دعوى قضائية ضد شركة 
لبيع »القنب الهندي« وهو أحد أنواع الحشيش المخدر، بعد استخدام شخصيته 

على لوحات إعالنات.
وقد اس���تخدمت شخصية »بورات« التي اش���تهر بها كوهين، من أحد أفالمه، 

لترويج إنتاج القنب الهندي مع عبارة الشخصية الشهيرة »هذا جميل!«
وجاء في حيثيات القضية أن الممثل لم يسبق أن استهلك القنب الهندي، ولن 

يساهم في ترويجه مهما عرض عليه من مال.
ويطالب الممثل كوهين بتعويض قدره 9 ماليين دوالر. ولم يصدر أي رد فعل 

عن الشركة المروجة لإلعالن.
ويته���م الممثل، في القضية التي رفعها االثنين في والية ماساتشوس���تس، 

الشركة المروجة لإلعالن بانتهاك حقوق الملكية والتضليل في اإلعالن.
ويقول محامي الممثل الشهير إن الشركة »جازفت« بافتراض أن ساشا لن يرى 
اإلعالن. وقال المحامي إن ش���خصية »بورات« لها قيمة تجارية عالية، وسبق أن 

رفض الممثل عرضا بالظهور في إعالن للسيارات مقابل 4 ماليين دوالر.
وجاء في حيثيات الدعوى أن »الحش���يش يبقى قضية مثيرة للجدل، وال ينوي 

ترويجه«.

بريطاني يقاضي شركة استخدمت 
صورته بالترويج للحشيش

) APA images (    مواطنون يعر�شون ب�شائعهم بالقرب من اأنقا�ض برج ال�شروق يف مدينة غزة

واشنطن/ االستقالل: 
أبلغ مسؤولون من مدينة نينا في والية ويسكونسن 
األميركية عن حادث غريب ي���وم اإلثنين الماضي، 
حيث أحدث وقوع سمكة من مخالب نسر أضراًرا في 

غطاء محرك إحدى السيارات.
وبحسب ما نشره موقع “نيوز ويك” األمريكي، قالت 
إدارة تنمية المجتمع بمدينة نينا في منش���ور على 
موقع »فيس���بوك«: »إن مفتش بن���اء الحظ أن غطاء 
محرك إحدى الس���يارات في موقف للس���يارات قد 
تضرر وب���دأ يبحث عن الس���بب ألن الضرر لم يكن 

بسيطا«.
وبحس���ب الصحيف���ة، الغريب أن مفت���ش المبنى 
اكتشف س���مكة مرمية على بعد بضعة أقدام من 

السيارة المتضررة.
واتصل المفتش بوكالء التأمين والش���رطة، الذين 

قال���وا: »إن الض���رر ال���ذي لحق بغط���اء المحرك من 
المحتمل أن يكون بس���بب نس���ر أو طائر كبير آخر 

أسقط سمكة من الجو«.
ومن جهتها، قالت، مديرة مكتب مجلس مدينة نينا، 
سامانثا جيفرسون لصحيفة »ذا بوست كريسينت«: 
»إن الش���رطة قالت إنه ال توج���د طريقة يمكن ألي 
ش���خص أن يصيب السيارة بالس���مكة بقوة كافية 
إلحداث ه���ذا النوع من الض���رر«. وأضافت: »البد أن 

تكون قد أتت من مسافة بعيدة، إنه جنون«.
ومن المحتمل أن يكون الطائر المسؤول عن ما حصل 
نس���ًرا معروًفا بأكل سمك الشبوط وقادًرا على حمل 
س���مكة كبيرة نسبًيا. وعلى الرغم من الطبيعة التي 
تبدو غي���ر عادية للحادث، قالت جيفرس���ون: »إنها 
سمعت قصًصا من عمال مجلس مدينة نينا الذين 

شاهدوا سمكة يبدو أنها سقطت من السماء«.

وأضافت: »ذهبت إلى العمل واآلن لدي هذا الخوف 
غير المنطقي من أن تصدمني س���مكة، لكن ربما ال 

يكون ذلك منطقًيا«.
ويتحدر النس���ر األصلع من أالسكا وكندا وصواًل إلى 
فلوريدا وش���مال المكس���يك. وكان هذا النوع على 
وش���ك االنقراض في الواليات المتح���دة في أواخر 
الق���رن العش���رين، ولكن منذ ذل���ك الحين، حققت 
الطيور عودة ملحوظة وتمت إزالتها من قائمة الحياة 
البرية المهددة باالنقراض في الواليات المتحدة عام 

.2007
وليس هذا هو الحادث الغريب الوحيد الذي وقع في 
والية ويسكونسن مؤخًرا في ما يتعلق بنسر. ففي 
مايو/ أيار، اكتشف صياد في الوالية اكتشاًفا غريًبا، 
حيث عثر على نسر أصلع ميت ال يزال يمسك رأس 

غزال مقطوع بمخالبه.

أربيل/ االستقالل: 
لقي موظف متقاعد يبلغ من العمر 75 عاما، حتفه، الثالثاء، إثر وقوفه الطويل في طوابير 
استالم الرواتب التقاعدية أمام أحد البنوك، في محافظة السليمانية بكردستان العراق. 
وفتحت هذه الحادثة المؤسفة مرة أخرى، ملف معاناة المتقاعدين خالل تسلم رواتبهم، 
ووقوفهم في طوابير من رجال ونساء طاعنين في السن، في ظل درجات حرارة مرتفعة 
لساعات طويلة، لدرجة أن العديد منهم تخر قواهم، بفعل اإلعياء والتعب من االنتظار 

الطويل تحت الشمس. وفقا لسكاي نيوز.
وتطالب منظمات مدنية وحقوقية معنية بالدفاع عن المسنين والمتقاعدين في إقليم 
كردستان، بتوفير آليات صرف وتوزيع عصرية وحديثة لرواتبهم، عبر بطاقات بنكية أو 

حتى إيصال المبالغ إلى بيوتهم.
لك���ن الجهات الحكومية المعنية مس���تمرة بصرف الرواتب، بش���كل ع���ام، وفق طرق 
"بالية"، لم تعد تناس���ب التطور الكبير الذي يشهده عالم الصيرفة والبنوك، وفق خبراء 

اقتصاديين.

وفاة مسن بعد انتظار لساعات تحت 
أشعة الشمس الستالم معاشه

حادث غريب.. سمكة تسقط من السماء وتهشم غطاء محرك سيارة

واشنطن/ االستقالل: 
أخف���ق فريق بحث���ي أميركي في التوص���ل إلى حل لغز 
كيفية تدمير الديدان للس���فن عن طريق أكل أخشابها، 
مكتفيًا في دراسة نشرت أول من أمس بدورية »فرونتيرز 
إن ميكروبيولوجي« بدحض معتقد س���ائد قدمه بعض 
العلماء لحل هذا اللغز القديم، الذي يبلغ عمره 200 عام.

وعرف البش���ر منذ أكثر من ألفي عام أن ديدان السفن، 
وهي رخويات ش���بيهة بالديدان، مسؤولة عن األضرار 
التي لحقت بالقوارب والس���دود واألرصفة الخش���بية، 
وكت���ب اإلغري���ق القدم���اء عنه���ا، وتس���ببت في فقد 
المستكشف كريستوفر كولومبوس أسطوله بسبب ما 
أسماه »الخراب الذي أحدثته الدودة«، واآلن، تتسبب في 

أضرار بمليارات الدوالرات سنويًا.

األمر الذي حير العلماء هو أن الجزء المغذي من الخشب 
)الس���ليلوز(، والذي تس���تهدفه الدودة، مغطى بطبقة 
س���ميكة للغاية من اللجنين يصع���ب هضمها، أي أنه 
أشبه بقش���ر بيض سميك جدًا وغير قابل للكسر، وكان 

السؤال هو كيف تتمكن الدودة من تحطيمه؟
وألن بعض الفطريات تملك إنزيمات قادرة على هضم 
اللجنين، اعتقد العلماء منذ فت���رة طويلة أن البكتيريا 
التكافلية التي تعيش في خياش���يم ديدان الس���فن 
تحتوي أيضًا على هذه اإلنزيمات، وهي التي تس���اعد 
الدي���دان على القيام بهذا العمل، ولكن الفريق البحثي 
من جامعة ماساتشوستس أمهيرست األميركية، أثبت 

في دراسته الجديدة أن هذا االعتقاد خاطئ.
ويقول س���تيفانوس سترافورافيديس، طالب الدراسات 

العلي���ا في عل���م األحياء الدقيق���ة بالجامع���ة والباحث 
الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره موقعها اإللكتروني 
بالتزامن مع نشر الدراسة: »قمنا بتمشيط الجينوم الكامل 
لخمس���ة أنواع مختلف���ة من البكتيري���ة التكافلية التي 
تعيش في خياش���يم دودة السفن، بحثًا عن مجموعات 
بروتينية معينة تخلق اإلنزيمات التي نعرف أنها قادرة 

على هضم اللجنين، ولم يؤِد بحثنا إلى شيء«.
ويضيف: »نحن بحاجة إلى مزيد من البحث في اآلليات 
غي���ر اإلنزيمي���ة أو غيرها م���ن اآلليات غي���ر المعروفة 
لهض���م اللجني���ن، وذلك لفه���م كيفي���ة أكل ديدان 
السفن للخشب، وسنقوم بنشر المزيد من األبحاث في 
المس���تقبل القريب، بما يمكن أن يس���اعد في حل هذا 

اللغز«.

بيروت/ االستقالل: 
جلبت اللبنانية س���ارة جواد الع���ام الماضي قططًا ضالة 
تخلى عنها أصحابها في شوارع بيروت حتى أصبح لديها 

اآلن قرابة 22 قطة في بيتها.
وتوضح، س���ارة، وهي موظف���ة في الجامع���ة األمريكية 
ببي���روت أن عدد القطط التي تخل���ى أصحابها عنها في 
لبنان زاد بش���كل ضخم حيث يكافح العديد من أصحاب 

الحيوان���ات األليفة لتوفير نفقاتها اليومية وس���ط أزمة 
اقتصادية حادة ضربت كل القطاعات الرئيسية في البالد.

وتعتمد سارة حاليًا أساسًا على التبرعات لرعاية الحيوانات 
حيث أنش���أت صفحة على وس���ائل التواصل االجتماعي 
لجم���ع أموال من أجله���ا. وبالمثل، تواج���ه جنى الجردي، 
رئيسة النادي الطالبي من أجل معاملة أخالقية للحيوانات 
ف���ي الجامعة األمريكية ببي���روت، نفس الصعوبات التي 

تواجهها س���ارة مع عدم كفاي���ة التبرع���ات، األمر الذي 
يضطرها لالختي���ار بين تقديم الرعاي���ة الطبية للقطط 
المصابة أو ش���راء الطع���ام لقطط أخ���رى. ويعاني لبنان 
مم���ا وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق حاالت الكس���اد 
االقتصادي ف���ي العصر الحديث. وفقدت الليرة اللبنانية 
أكثر من 90% من قيمته���ا خالل أقل من عامين، وانزلق 

أكثر من نصف سكان البالد إلى دائرة الفقر.

القاهرة/ االستقالل: 
ف���ي فاجعة مؤلمة أقدمت أم على إلقاء رضيعتها البالغة أس���بوعين في خزان 
المي���اه مما أدى لوفاتها إرضاًء لزوجها الذي ال يرغب في إنجاب البنات في مركز 

أبو المطامير في محافظة البحيرة في مصر.
وترجع التفاصيل إلى حوالي 3 أسابيع بقيام إحدى السيدات المقيمة في إحدى 
قرى مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة بالقيام بجريمة بشعة بالتخلص من 
طفلتها الرضيعة بعد أس���بوعين فقط من والدتها، بأن ألقت بها حية في خزان 
المياه أعلى المنزل حتى لفظت أنفاس���ها االخيرة ث���م قامت بإخراجها وادعت 

وفاتها.
وتلقت مدي���رة أمن البحيرة، إخطاًرا من مركز ش���رطة أبو المطامير في محافظة 
البحيرة بإبالغ من مفتش الصحة في اإلدارة الصحية في أبو المطامير باالشتباه 

في وفاة طفلة حديثة الوالدة، وذلك عقب دفنها بثالثة أيام.
وتولت النيابة التحقيقات وتم اس���تخراج جثة المجني عليها، وتكليف الطب 
الش���رعي بتحديد أس���باب الوفاة، وتكلي���ف المباحث بالتحري ح���ول الواقعة 

وأسبابها.
وتوصلت التحري���ات إلى قيام الزوجة وتدعى »س���ارة« بالتخل���ص من الطفلة 

بإلقائها في خزان المياه حية، وادعاء أن الوفاة حية.
ت���م ضبط الزوجة المتهمة واعترفت بقتل رضيعتها بس���بب عدم رغبة زوجها 

في إنجاب البنات، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فاجعة مؤلمة.. أم تقتل 
رضيعتها وتلقيها بخزان مياه

فشل ذريع.. أخفق العلماء مجددًا في حل لغز تدمير الديدان للسفن

قطط لبنان تعاني مثل البشر بسبب األزمة االقتصادية

السبب صادم


