
رام الله/ االستقالل:
أعلن الناشط والمعتقل السياس���ي في سجون السلطة بالضفة 
الغربية، والمرش���ح ع���ن قائمة "طف���ح الكيل" ف���ي االنتخابات 
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تهنئة من األعماق 
يتقدم مجلس إدارة صحيفة »االس����تقالل« والعاملين كافة، بأحّر التهاني 

والتبريكات من قراء الصحيفة األعزاء، وعموم ش����عبنا الفلسطيني، وأمتنا 

العربية واإلس����المية، لمناسبة حلول عيد األضحى المبارك، أعاده الله علينا  

وعليكم وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية واالستقالل.

وبهذه المناس����بة المباركة، نفيدك����م علمًا أن الصحيفة س����تحتجب عن 

الص����دور بدءا من صباح يوم غ����د األربعاء حتى صباح  يوم الجمعة المقبل، 

على أن تعاود الصدور صباح السبت المقبل.

كل ع�م و�أنتم ب�ألف خري

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
اقتحم عشرات المس���توطنين صباح الثالثاء 
ساحات المس���جد األقصى من باب المغاربة، 
وسط تش���ديدات وقيود من شرطة االحتالل 

عند بوابته وداخل ساحاته، في يوم عرفة.
وأفادت دائ���رة األوقاف اإلس���المية أن أكثر 
من 100 مس���توطن وعنصري���ن من مخابرات 
االحتالل اقتحموا س���احات المسجد األقصى 

صباح اإلثنين. وانتشر جنود االحتالل بكثافة 
داخ���ل المس���جد األقصى، وأخرجوا الش���بان 

من س���احاته تزامنا م���ع اقتحام 
العشرات  وأدى  المس���توطنين. 

إصابات بمواجهات في جنين
عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى« بيوم »عرفة« 

واالحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس

الشيخ صبري: االحتالل يحاول فرض 
واقع ديني جديد في »األقصى«

غزة/ االستقالل:
قدمت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين اإلثنين، 
التهنئة لش���عبنا وألمتنا العربية واإلس���المية بمناسبة 

حلول عيد األضح���ى المبارك. وقال���ت الجهاد في بيان 
لها تلقت "االس���تقالل" نس���خة عن���ه "نهنئكم بحلول 
عيد األضح���ى المبارك، الذي يأتي ه���ذا العام ولم تزل 

فلس���طين ومس���جدها األقص���ى وكاف���ة مقدس���اتها 
تتج���رع مرارة االحتالل، ولم يزل ش���عبنا 
الفلس���طيني يعاني التشريد والتهجير 

»الجهاد« تدعو األمة لبذل الجهد لرفع الظلم والحصار

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد خطيب المس���جد األقصى المبارك عكرمة صبري أن االحتالل اإلسرائيلي 

يس���عى في الفترة األخيرة لتغيير الواقع الديني في المس���جد 
األقصى المب���ارك، من خالل تكثيف وتنويع ش���كل اقتحاماته 

هنية: على العدو أال يعبث 
بمقدساتنا ونحن نمتلك المبادرة

المعتقل السياسي فخري جرادات يشرع 
باإلضراب عن الطعام بسجون السلطة

الدوحة/ االستقالل:
قال رئيس المكتب السياس���ي لحركة »حماس« إس���ماعيل هنية، 
مس���اء اإلثنين، إن »على العدو أال يكرر تجارب االقتحام للمس���جد 

مأساة متجددة: آالف األسرى 
سيحرمون من قضاء العيد بين ذويهم

رام الله/ االستقالل:
كما في كل عام، س���يحرم االحتالل »اإلس���رائيلي« آالف األسرى 
الفلسطينيين وعائالتهم من فرحة العيد، بعد أن زّج بهم خلف 

بينيت يتراجع: ال تغيير على 
الوضع الراهن في األقصى

»القدس الدولية«: االحتالل يعتزم 
تشريع صالة اليهود في »األقصى« 

وزيــر خارجيــة االحتــالل: ســأزور المغــرب قريبــًا

غزة/ االستقالل:
 جريمَة اقتحام األقصى التي نفذها 

َّ
قالت مؤسسة القدس الدوليُة، إن

االحتالل ومس����توطنوه المتطرفون، هي أولى الرس����ائل التي بعثتها 

»الجهاد«: »سيف القدس« لم تتوقف 
وشعبنا مستعد للدفاع عن األقصى

غزة/ االستقالل:
قالت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، مس���اء اإلثنين، إن معركة »سيف 

القدس« لم تتوقف، مؤكدة أن »الش���عب الفلس���طيني مستعد 
للدفاع عن المس���جد األقصى والقدس مهما كانت التضحيات«. 

د. عليان: أسرانا خالصة الخير في 
شعبنا وحريتهم أم الفرائض

غزة/ االستقالل:
وّجه القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي والمدير العام لمؤسسة مهجة 

الق����دس د. جميل عليان اإلثنين، رس����الة تهنئة لألس����رى 
القابعين في سجون االحتالل بمناسبة عيد األضحى المبارك. 
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غزة/ االستقالل:
أك���د  محم���ود الزهار عض���و المكتب السياس���ي لحركة 
"حماس" على ثقته الكاملة بقدرة الش���عب الفلسطيني 

على انتزاع حقه من بين أنياب االحتالل. 
وقال الزهار خالل زيارة لكتائب القس���ام ووفد من حركة 
حماس في الصبرة لعوائل وأسر الشهداء: إن "شعبنا الذي 
ق���دم الدماء على مدار تاريخه س���يبقى محافظًا على هذا 

الحق وإن المقاوم األصيل في الضفة والقدس وضواحيها 
لن يتخلى عن دوره في محاربة العدو الصهيوني".

وأش���ار إلى أن اليد المقاوم���ة الطاهرة في غزة تلتحم في 
كل فلس���طين وس���تبقى تدافع عن أرضنا وشعبنا حتى 

انتزاع الحقوق كافة. 
وثّمن الزهار ال���روح الثورية التي يتمتع بها المنتفضون 

في القدس والضفة الذين اربكوا االحتالل وحساباته.

غزة/ االستقالل:
قالت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين، مس���اء اإلثنين، إن معركة 
»س���يف القدس« لم تتوقف، مؤكدة 
أن »الش���عب الفلس���طيني مستعد 
للدفاع عن المسجد األقصى والقدس 

مهما كانت التضحيات«.
وذكر المتحدث باس���م الحركة طارق 
سلمي، في تصريح وصل »االستقالل« 
نس���خة عنه، أن »إص���رار العدو على 
الس���ماح باقتحام المس���جد األقصى 
في هذه األيام المقدس���ة، وفي ظل 
أجواء يوم عرفة والعش���ر األوائل من 
ذي الحجة؛ هو عدوان على المسلمين 
جميًعا ومس���اس بمشاعر كل مسلم 

على وجه األرض«.
وأكد أن »هذه السياس���ات العدوانية 
التي تسعى لتوتير األوضاع معروفة 

ومكش���وفة«. وأضاف أن »المش���روع 
أخطر  هو  االس���تعماري  الصهيوني 
المكون���ات العدائية، ول���ن تتوقف 

سياساتهم العدائية إال بالقوة«.

عش���رات  أمس  صب���اح  واقتح���م 
المس���توطنين س���احات المسجد 
األقصى، وس���ط تشديدات وقيود 
من ش���رطة االحتالل عن���د بوابته 

وداخل ساحاته.
اإلس���المية  األوقاف  دائ���رة  وأفادت 
بأن أكثر من 130 مستوطنا اقتحموا 

ساحات األقصى في يوم عرفة.

»سياسات االحتالل لن تتوقف إال بالقوة«

»الجهاد«: »سيف القدس« لم تتوقف وشعبنا مستعد للدفاع عن األقصى
الداخل المحتل/ االستقالل:

قال عضو الكنيس���ت "اإلسرائيلي" عن "القائمة العربية المشتركة" 
أحمد الطيبي اإلثنين: إن "المس���جد األقص���ى والباحة حوله، مكان 

مقدس للمسلمين فقط".
وبحسب قناة "كان" العبرية، فقد انتقد الطيبي بشدة طريقة تصرف 
الشرطة اإلسرائيلية في القدس، مضيًفا أن عناصرها ضربوا المصلين 
بقساوة وأبعدوهم من باحة المسجد إلفساح المجال أمام اقتحامات 

المستوطنين خالل ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" األحد.
وأش����ار الطيبي إلى أن هذه المس����ألة لم ُتِثر أزمة ائتالفية، واضًعا 
عالمة استفهام على موقف "القائمة العربية الموحدة" و"ميرتس" 

منها.
وتعقيًبا على أقوال الطيبي، عدَّ عضو الكنيست عن حزب "الليكود" 
أوفي���ر اكوني���س أن الحكوم���ة الجديدة تعتمد سياس���ة الرضوخ 

والخضوع.
وأضاف أكوني���س أن ما يحدث اآلن هو م���ا اختارته الحكومة التي 

شكلها بينت بدعم الموحدة والمشتركة أيًضا.
ومن جهتها نقلت "القائمة العربية الموحدة" رس���الة إلى الحكومة 
اإلسرائيلية ُتطالب فيها بكبح جماح الشرطة داخل المسجد األقصى.

الطيبي: المسجد األقصى 
مكان مقدس للمسلمين فقط

بيت لحم/ االستقالل:
أفرج���ت س���لطات االحت���الل »اإلس���رائيلي« االثنين، عن 
األس���ير فادي محمد أبو عجمية )39 عامًا( من سكان مخيم 
الدهيشة في بيت لحم، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 
18 عاما بتهمة المش���اركة في مقاومة االحتالل واالنتماء 

لكتائب شهداء االقصى الجناح العسكري لحركة »فتح«.
ونظمت حركة فتح في مخيم الدهيش���ة حفل اس���تقبال 

حاشد بهذه المناسبة ورفعت خاللها االعالم الفلسطينية 
وص���ور االس���ير والالفتات التي تش���يد بصمود االس���رى 

وارادتهم الفوالذية.
من جانبه نقل االس���ير المحرر رس���الة االسرى في سجون 
االحتالل مش���ددا على ضرورة مواصل���ة النضال وتحقيق 
الوحدة الوطنية الس���الح المضمون للنصر وتحرير االرض 

وتحقيق أهدافنا العادلة.

الزهار: غزة ستبقى تدافع عن أرضنا 
وشعبنا حتى انتزاع الحقوق كافة

اإلفراج عن أسير بعد انتهاء 
محكوميته البالغة 18 عامًا

غزة/ االستقالل:
وّج����ه القيادي ف����ي حركة الجهاد اإلس����المي 
والمدي����ر العام لمؤسس����ة مهج����ة القدس د. 
جميل عليان اإلثنين، رس����الة تهنئة لألسرى 
القابعين في س����جون االحتالل بمناسبة عيد 

األضحى المبارك.
وقال د. عليان برس���الته "نبرق لكم تحية ش���عبكم 
وأمتكم وأنتم تتمترسون فوق الجبل ترهبون عدو 

الله وعدوكم، هذا الصهيوني القبيح".
وأضاف "لم تفتن أس���رانا الدني���ا وأنفالها، وأنهم 
مصرون على إحياء فلسطين في قلوب الجميع وإبقاء 

شعلة الجهاد والقتال متوهجة".
وش���دد د. عليان على أن الجميع يش���عر بالغضب 
واأللم الس���تمراركم في األسر، مضيفًا "عزاؤنا أنكم 

األكثر قداس���ة في فلسطين ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا".

وأكد أن حرية األسرى هي أم الفرائض ألنها تعني 
تحرير األرض واإلنسان وإعالن بيان النصر النهائي 

بتحرير فلسطين من نهرها لبحرها.
وأش���ار القيادي عليان إلى أن أسرانا يحملون سيف 
القدس واألمة لمواجهة الش���ر الصهيوني الطافح، 

بينما العالم مشغول بطقوسه الخاصة.
وأضاف: "من أجل فلسطين استسهلتم فراق األح�بة 
واألهل والولد فكل عيون�ك���م فقط تحرس الوط�ن 
المب���ارك والمقدس وكل قبض�اتكم وس���واع�دكم 

ترسلونها كالصواعق في وجه هذا العدو".
ومضى يقول "أس���رانا س���يظلون خالصة الخير في 

شعبنا، والنبتة المباركة التي تؤتي أكلها".

د. عليان: أسرانا خالصة الخير في شعبنا وحريتهم أم الفرائض

القدس المحتلة/ االستقالل:
 انطلقت مسيرات كشفية في عدد من أحياء مدينة 
القدس، مساء اإلثنين، لمناسبة حلول عيد األضحى 

المبارك.

وجابت الفرق الكشفية أحياء سلوان، فيما انطلقت 
مسيرة كشفية أخرى نظمها نادي هالل القدس من 
أمام باب النادي حتى باب العامود، مرورا بش���ارعي 

الزهراء وصالح الدين.

وردد المش���اركون في المسيرات الكشفية 
أهازي���ج وطني���ة فلس���طينية، تؤك���د على 
التمس���ك بالوطن وبحق شعبنا في القدس 

عاصمة لدولة فلسطين.

مسيرات كشفية في القدس لمناسبة عيد األضحى

نابلس/ االستقالل
اعتقلت قوات االحتالل مس���اء االثنين، األس���ير المحرر القي���ادي في الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين، عاصم الكعبي من مخيم بالطة قرب نابلس.
وأفاد مركز حنظلة لشؤون األسرى والمحررين بأن قوات االحتالل اعتقلت المحرر 
كعبي على حاجز زعترة العس���كري. يذكر أن المحرر كعبي ُأفرج عنه من سجون 

االحتالل في ال�22 من أبريل الماضي، بعد اعتقال دام 18 عامًا.
والقائد الكعبي )43 عاًما(، من مخيم بالطة في نابلس، أمضى 18 عاًما في سجون 

االحتالل، في سجن "النقب الصحراوي".
ويش���ار إلى أن األسير الكعبي فقَد خالل س���نوات اعتقاله والديه، ومنذ ثالثة 
أعوام ارتبط بصمود سعدات، ابنة األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات.

قوات االحتالل تعتقل 
األسير المحرر عاصم كعبي

رام الله/ االستقالل:
أفادت وكالة األنباء الفلس���طينية الرسمية )وفا(، مساء اإلثنين، بتلقي الرئيس محمود 
عباس مكالمتين هاتفيتين من الرئيس اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ووزير الجيش 

بيني غانتس. وأوضحت الوكالة الرسمية أن االتصالين كانا "للتهنئة بعيد األضحى".

عباس يتلقى اتصالين 
من »هرتسوغ« و »غانتس«
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األغوار/ االستقالل:
تفق����د ممثل����و وس����فراء وقناصل دول 
المواطنين  االتحاد األوروب����ي، االثنين، 
الفوق����ا” باألغوار  في خرب����ة “حمصة 
للهدم  تعرض����ت  والت����ي  الش����مالية، 
الكامل منذ نهاية العام الماضي حتى 

اليوم ثماني مرات.  
وضم الوف����د قناصل وممثلين عن دول 
وايطاليا،  وسويسرا،  وبلجيكيا،  ايرلندا، 
والماني����ا،  والدنم����ارك،  وبريطاني����ا، 
والس����ويد، واس����بانيا، وفرنس����ا.  كم����ا 
ذك����رت وكالة األنباء الرس����مية “وفا”. 
واس����تمع الوف����د للس����كان، واطلع����وا 
عل����ى أحوالهم خصوص����ا بعد عمليات 
الهدم التي نفذتها س����لطات االحتالل 
بح����ق ممتلكاتهم والت����ي كان آخرها 
الش����هر الحالي.   وق����ال ممثل االتحاد 
األوروبي في فلسطين سفين كون فون 
بورغسدورف، هذه ليست الزيارة األولى 
له����ذا التجمع، وما نش����اهده هنا يدعو 
إلى االحباط، مش����يرا إلى أن ما تقوم به 
"إس����رائيل" هو عملية تهجير للسكان، 

وهذا مناٍف للقوانين الدولية.  
تلت����زم  ال  "إس����رائيل"  أن  وتاب����ع 
اتفاقية  خاصة  الدولي����ة  بالمعاهدات 
جنيف الرابعة التي وقعت "إس����رائيل" 

عليها، مؤكدا أن كل هذه الممارس����ات 
تأت����ي ضم����ن سياس����ية "إس����رائيل" 

االستيطانية.  
وأكد أن االتح����اد األوروبي يرفض هذه 
السياسية "اإلسرائيلية"، وأنه )االتحاد 
األوروبي( س����يعمل مع كل األطراف من 
أجل إنهاء سياسة الهدم في األراضي 

الفلسطينية.  
بدوره، ق����ال محافظ طوب����اس واألغوار 
الش����مالية يون����س العاص����ي: “قدوم 
الوفد األوروبي إلى حمصة هو تجسيد 

بقدوم العالم الحر ليشاهد ماذا يفعل 
االحتالل في حمصة الفوقا.  

وأضاف أننا حريصون على توفير أبسط 
مقومات الحياة ليس����تمر الس����كان في 

صمودهم في حمصة.  
وتاب����ع أن االحتالل من����ذ احتالله لباقي 
فلس����طيني التاريخية ع����ام 1967 بدأ 
بتدمير مقومات الش����عب الفلسطيني 
ومقدس����اته، م����ن أجل إف����راغ األرض 
الفلس����طينية من س����كانها األصليين 

واحالل المستوطنين بدال منهم.  

وفي السياق ذاته، قال حربي أبو كباش 
ف����ي كلمة أهال����ي حمص����ة، إن أهالي 
التجمع الس����كاني يعان����ون من ويالت 
االحتالل منذ النكس����ة، مؤكدا أن هؤالء 
هم س����كان أصلي����ون ولم يأت����وا على 

ظهور الدبابات.  
وأض����اف أن االحت����الل يس����عى م����ن 
خالل هذه الجرائم إل����ى تفريغ األغوار 
األصليين،  س����كانها  من  الفلسطينية 
ليفتح الطريق أمام المس����توطنين في 

مزيد من االستالء على األراضي.  

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد خطيب المس���جد األقص���ى المبارك عكرمة 
صبري أن االحتالل اإلسرائيلي يسعى في الفترة 
األخي���رة لتغيي���ر الواقع الديني في المس���جد 
األقص���ى المب���ارك، من خالل تكثي���ف وتنويع 

شكل اقتحاماته للمسجد األقصى المبارك.
وقال »صبري« في تصري���ح صحفي االثنين: إن 
»االقتح���ام الذي ج���رى، صباح األحد، للمس���جد 
األقصى جاء بصورٍة قوية ومكثفة، وبش���كٍل غير 

مسبوق«.
ولف���ت الش���يخ عكرمة إلى أن رئي���س الحكومة 
اإلس���رائيلي الجدي���د نفتالي بيني���ت هو الذي 

تولى بنفس���ه موضوع اقتحام المس���جد األقصى 
المبارك، ما شجع مئات المتطرفين الصهاينة على 

المشاركة في االقتحام.
وعزا صبري الدور الذي يقوم به بينيت، إلى محاولة 
األخير إظهار نفس���ه بأنه صاحب شخصية قوية، 
ورف���ع تهم���ة الضعف ع���ن حكومت���ه، وبالتالي، 
هو »يري���د أن يظه���ر بمظهر الق���وي، فضاًل عن 
ذلك، فإن ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي قامت قبل 
اقتحام المس���جد األقصى بيوم بط���رد المرابطين 

في المس���جد كافة، باإلضافة إل���ى محاصرة البلدة 
القديمة في القدس المحتلة، ما مهد الساحة أمام 
المسجد األقصى  المس���توطنين القتحام  قطعان 

بالصورة التي رأينا«.
ا على س���ؤال حول طبيعة الدور في الدفاع عن  ورًدّ
وصايت���ه على المقدس���ات الدينية ف���ي القدس 
المحتلة، أش���ار صبري إلى أن »لألردن دور سياسي 
ودبلوماس���ي للدف���اع عن المس���جد األقصى، وأنه 
يتعامل م���ع األمر وف���ق منظوره، إال أن المس���جد 

األقصى المبارك يخص 2 مليار مس���لم، وليس 
فقط األردن وفلسطين على وجه الخصوص«.

واس���تنكر خطيب المس���جد األقصى »الصمت 
العرب���ي«، ووصف���ه بالمطبق إزاء م���ا يجري في 
المس���جد األقصى المبارك، متس���ائاًل: »إذا لم 
تتحرك الدول العربية والشعوب العربية اليوم 

متى ستتحرك«؟
وبّي���ن صب���ري أن عناص���ر ش���رطة االحتالل، 
اعتدوا أمس على مرابطات المس���جد األقصى، 
بمحاصرته���ن والتضيي���ق عليه���ن، وبّين أن 
شرطة االحتالل منعت  الش���بان المقدسيين  
م���ن دخ���ول المس���جد األقصى، وس���مح فقط 

لموظفي األوقاف وحراس المسجد بالتحرك«.
وكان���ت ق���وات االحت���الل اقتحمت، فج���ر األحد، 
المس���جد األقص���ى، واعت���دت عل���ى المصلي���ن 
والمرابطي���ن في باحاته بالض���رب والدفع، وأخلته 

بالقوة.
وهاجم���ت ق���وات كبي���رة م���ن ش���رطة االحتالل 
المرابطي���ن والمرابطات داخل���ه، واعتدت عليهم 
بالضرب بوحشية، وس���ط تعالي صيحات التكبير 

والهتافات المنادية بحماية المسجد األقصى.

الشيخ صبري: االحتالل يحاول فرض واقع ديني جديد في »األقصى«

رام الله/ االستقالل:
قال المستش���ار ف���ي ديوان الرئاس���ة 
المحامي أحمد الرويضي إن االقتحامات 
للمس���جد األقصى المبارك التي حدثت 
أرادت  الماضيي���ن،  اليومي���ن  خ���الل 
إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، منها 
حس���م معركة الس���يادة على المسجد، 
واإلع���الن أنها صاحبة الس���يادة والقرار 

الوحيد فيه.
وأش���ار الرويض���ي، في بي���ان صحافي، 
اإلثنين، إل���ى تصريحات رئيس حكومة 
االحت���الل بين���ت ال���ذي أعط���ى الضوء 

المقتحمي���ن  للمس���توطنين  األخض���ر 
التلمودية في س���احات  الصلوات  ألداء 
المس���جد، في تطور خطير لم يش���هده 

األقصى منذ احتالله عام 1967.
وق���ال: أخبرنا كاف���ة األط���راف الدولية 
التي لها تمثيل دبلوماسي في القدس 
بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه حماية 
الح���ق التاريخي والقانوني للمس���لمين 
في المسجد األقصى، ونقلنا لهم بشكل 
واضح مخاطر ما تقوم به حكومة االحتالل 
من إش���عال فتيل الح���رب الدينية في 
المنطقة، والتي ل���ن تقف حدودها عند 

الفلس���طينية، وإنما س���تمتد  األراضي 
إلى العالم أجمع بالنظر لقيمة المس���جد 
األقصى المب���ارك الديني���ة في عقيدة 

المسلمين.
المس���جد األقصى بمس���احته  أن  وأكد 
الكاملة 144 دونما حق خالص للمسلمين 
ال يش���اركهم فيه أحد، ومسؤولية إدارة 
الحرم هي لألوقاف اإلس���المية األردنية، 
الوصاية، واإلدارة  باعتبار األردن صاحب 
تش���مل األمور الدينية والتعمير واألمن 
والحراس���ة، وبالتال���ي تواج���د أجه���زة 
االحتالل وش���رطته يتعارض مع الوضع 

التاريخي القائم في المسجد األقصى.
أن رئي���س حكومة  الرويضي  وأض���اف 
تصريحات  تس���ويق  يح���اول  االحتالل 
مخادع���ة، بع���د أن أص���در بيان���ا أمس 
ب�”حري���ة العبادة في األقصى”، ومن ثم 
يقول أنه مع الحفاظ على الوضع القائم، 
وقال: “م���ا يعنينا هو أن رئيس حكومة 
االحتالل عمليًا س���مح باالقتحامات وأداء 
الصل���وات التلمودي���ة واعتقل واعتدى 
أكثر  المسلمين، واعتقل  المصلين  على 
من 23 مصليا، بم���ا فيهم موظفون من 
األوقاف اإلسالمية، وبالتالي حالة خداع 

ال���رأي العام لن تمر علينا، ونقلنا موقفنا 
بشكل واضح بهذا الخصوص”.

وثم���ن الرويض���ي وقفة المقدس���يين 
ورباطهم في األقصى واألحياء المجاورة 
له في س���لوان والش���يخ ج���راح المهدد 
أهله���ا بالتهجير القس���ري لتس���هيل 
تنفي���ذ المخطط���ات اإلس���رائيلية في 
البل���دة القديم���ة والمس���جد األقص���ى 
المب���ارك، وطال���ب العرب والمس���لمين 
بتنفيذ القرارات التي صدرت عن القمم 
المتعلقة  المختلفة  واإلسالمية  العربية 

بالقدس.

جنين/ االستقالل:
اس���تولت مجموعة م���ن المس���توطنين اإلثنين، عل���ى جبل "أبو 
الش���وارب" بالقرب من قرية كفر راعي جنوب غرب جنين، بزعم أنه 

أمالك دولة وبدون أصحاب. 
وأفادت مصادر محلية أن أهالي بلدة كفر راعي تفاجئوا باستيالء 
مس���توطنين على جبل "أبو الش���وارب" البالغة مساحته نحو مئة 

دونم. 
ولفت���ت إلى أن المس���توطنين تمرك���زوا على قّم���ة الجبل الواقع 
بي���ن كفر راعي، وش���ّقوا طريًقا تؤدي إليه، وحرقوا األعش���اب في 
المكان، وأقاموا سياًجا في محيطه، وبدأوا بنقل أغراضهم إليه من 

مستوطنة "دوتان" القريبة.
ويزعم المستوطنون أّن الجبل يعد من "أمالك الدولة" وأن ال أصحاب 
له، ما دف���ع أصحاب األرض إلبراز أوراقه���م التي تثبت أحقّيتهم 
باألرض، بعد أن أزالوا الس���ياج الذي نصبه المستوطنون.  وكثف 
المستوطنون من انتهاكاتهم في مناطق الضفة الغربية المحتلة 
في اآلونة األخيرة تمثلت باالعت���داء على المزارعين، ومنعهم من 
الوصول إل���ى أراضيهم، إضافة لحرق األش���جار وقطعها تمهيًدا 

لالستيالء عليها، وتجريف األراضي وشق الطرق االستيطانية.

مستوطنون يستولون على 
جبل »أبو الشوارب« في جنين

الرويضي: »إسرائيل« تريد حسم معركة السيادة على “األقصى” بتثبيت تقسيمه

ممثلو دول االتحاد األوروبي يتفقدون “حمصة الفوقا”

غزة/ االستقالل:
قدمت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين اإلثنين، التهنئة لشعبنا وألمتنا العربية 

واإلسالمية بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك.
وقالت الجهاد في بيان لها تلقت "االستقالل" نسخة عنه "نهنئكم بحلول عيد األضحى 
المبارك، الذي يأتي هذا العام ولم تزل فلسطين ومسجدها األقصى وكافة مقدساتها 
تتج���رع م���رارة االحتالل، ولم يزل ش���عبنا الفلس���طيني يعاني التش���ريد والتهجير 
والحصار".  وأضافت "يأتي عيد األضحى ولم يزل اآلالف من أبناء ش���عبنا خلف قضبان 
األس���ر في س���جون وزنازين االحتالل، يرقبون بريق أمل لحريتهم، ويحذوهم األمل أن 

يعانقوا أمهاتهم وآباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأحبابهم في مثل هذه المناسبات".
كما يستقبل مسرى رسول الله- يضيف بيان الجهاد- عيد األضحى والمستوطنين اإلرهابيين 
يتناوبون على تدنيس���ه واقتحامه، ويعتدون على أهلنا المقدس���يين، ال يرقبون فيهم إال وال 

ذمة، وما من نصير لهم بعد الله تعالى إال ما تجسده إرادتهم من صمود في المواجهة.
كما أشارت إلى عزم المقاومة التي تؤكد أن معركة "سيف القدس" ال زالت مستمرة وأن 
فتي���ل المواجهة لم ينطفئ وهي عاقدة العزم على حماية القدس وأهلها مهما كلف 
ذلك من ثمن. وأوضحت أن أطفال غزة يستقبلون عيد األضحى بعد أن ْحرموا فرحة عيد 
الفطر، الذي قضوا أيامه ولياليه تحت القصف واإلرهاب والعدوان. وأردفت الجهاد "ال 
ت���زال آثار الدمار الذي لحق ببيوتهم وغرف نومهم ش���اهدة على هول الجريمة وتبلد 
الضمائ���ر التي صمتت أمام حجم اإلرهاب الذي يرتكبه الصهاينة المجرمون!!". ودعت 
األمة العربية واإلسالمية، لبذل كل جهد من أجل رفع الظلم والحصار عن شعبنا، ووقف 
العدوان اإلس���رائيلي المس���تمر على القدس وغزة والضفة. كما حثت أبناء الش���عب 
الفلس���طيني على التكاتف والتعاضد في هذه األيام المباركة، وتفقد أس���ر الشهداء 

واألسرى، وأصحاب البيوت المدمرة ومواساتهم والتخفيف عنهم.

هنأت شعبنا وأمتنا بحلول »األضحى«
»الجهاد« تدعو األمة لبذل 
الجهد لرفع الظلم والحصار
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أص���در نفتالي بينيت رئي���س وزراء االحتالل 
"اإلس���رائيلي"، صباح االثنين، بياًنا تراجع فيه 
عن آخر أصدره األحد شكر فيه شرطة حكومته 
في الحفاظ على “حري���ة العبادة لليهود في 

الحرم القدسي”.
وق���ال بينيت ه���ذا الصباح، إن م���ا صدر في 
البيان اشتمل على خطأ في الكلمات، زاعًما أن 
الوضع الراهن في الحرم القدسي ما زال قائًما 
وال تغيير فيه، وأن���ه يمكن لليهود “دخول” 
)اقتح���ام( األقصى، لكن حري���ة العبادة فقط 

للمسلمين.
وُفس���ر األحد بيان بينيت بأنه قرار بالس���ماح 
لليه���ود بالصالة في المس���جد األقصى، وهو 
األمر الذي نددت به القائمة العربية الموحدة 
بزعام���ة منص���ور عب���اس الذي يش���ارك في 
الحكومة "اإلس���رائيلية" والذي نشر هو اآلخر 
بياًن���ا األحد، أكد فيه أن الصالة باألقصى فقط 

حق للمسلمين.
وأثارت مش���اركة أعضاء كنيس���ت من يمينا 
وحزب أمل جديد، في عمليات اقتحام األقصى 

األحد، عاصفة داخل االئتالف الحكومي.
وح���ذر حزب منص���ور عباس أم���س من حرب 
ديني���ة في ظ���ل االقتحام���ات الت���ي تجري 

ومشاركة أعضاء كنيست فيها.
ورًدا عل���ى بيان بينيت، قال عضو الكنيس���ت 
اليمين���ي المتطرف ايتمار ب���ن غفير، إن هذا 
البي���ان الجديد يظهر أن الحركة اإلس���المية 

“ح���زب منصور عباس” يطالب وبينيت ينفذ 
ويصدر بياًنا محرًجا، وهو ما يظهر كيف يتم 

إدارة االئتالف الحكومي.
ودع���ا بن غفير إلى مواصل���ة اقتحام األقصى 
باعتب���اره أقدس م���كان للش���عب اليهودي، 
ورغم أنوف وغضب أعضاء الحركة اإلس���المية 

وشريكهم بينيت. كما قال.

فيما اعتبر موسى راز من أعضاء الكنيست عن 
حزب ميرتس المشارك في الحكومة، مشاركة 
أعضاء كنيس���ت باقتحام األقصى أمس بأنه 

استفزاز.
وق���ال راز في مقابلة إذاعية اإلثنين “ال يمكن 
أن تكون هذه الحكومة يمينية أكثر بكثير من 

الحكومة السابقة”.

أدانت األحد،  الفلس���طينية،  الرئاسة  وكانت 
الوزراء اإلسرائيلي نفتالي  تصريحات رئيس 
بينيت حول المس���جد األقصى، معتبرة أنها 

"تدفع نحو صراع ديني خطير".
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، إن "هذا 
التصريح من بينيت ه���و تصعيد يدفع نحو 

صراع ديني خطير".

وأضاف���ت أن "الحكومة اإلس���رائيلية تتحمل 
مس���ؤولية ه���ذا التصعي���د، باعتبارها تضع 
العراقيل أمام الجهود الدولية، خاصة أن هذا 
االستفزاز يتم عشية االحتفال بعيد األضحى 

المبارك".
ودعت الرئاس���ة للحفاظ على الوضع التاريخي 
في الحرم القدس���ي الشريف، معتبرة أن هذه 
التصريحات "تشكل تحديا للمجتمع الدولي".

بدورها، أش���ارت صحيفة "هآرت���س" العبرية 
أم���س إل���ى أن تراجع بينيت ع���ن تصريحات 
األحد، يعتبر التزاما بالسياس���ة اإلس���رائيلية 
المعلن���ة، الت���ي انتهجها رئي���س الحكومة 
اإلسرائيلية الس���ابق، بنيامين نتنياهو، الذي 
تجنب اس���تخدام التعابير التي من شأنها أن 
تشير إلى تغيير في السياسة المعلنة والتي 

تتمثل ب�”االلتزام بالستاتيكو”.
ولفت���ت الصحيفة إلى بي���ان صدر عن مكتب 
نتنياهو في تشرين األول/ أكتوبر عام 2015، 
بعد أزمة مع األردن والواليات المتحدة في ظل 
تصاعد انتهاكات االحتالل في الضفة الغربية 

والقدس.
 وفي ذلك البيان الذي تمت صياغته مس���بقا 
بالتنس���يق مع الس���لطات األردنية، عبر وزير 
الخارجية األميركي حينه���ا، جون كيري، قال 
نتنياه���و: “حرية العبادة )الص���الة( مكفولة 
حصرا للمس���لمين في الحرم القدس���ي فيما 
يسمح لغير المسلمين بالزيارة هناك” )أي – 

يمنعون من الصالة(.

غزة/ االستقالل:
 جريمَة 

َّ
قالت مؤسس����ُة القدس الدولي����ُة، إن

اقتح����اِم األقص����ى الت����ي نفذه����ا االحتالُل 
ومس����توطنوه المتطرفون، هي ُأولى الرسائِل 
التي بعثتها حكومُة المس����توطن المتطرف 
نفتالي بينيت بخصوِص رؤيِتها للتعامل مع 

المسجِد األقصى.
وأوضح����ت المؤسس����ة ف����ي بي����ان، اإلثنين، 
 بيني����ت م����ن أكثِر الداعمين ل����� "منّظمات 

َّ
أن

المعبد" التي تنتظُر منه قراراٍت وسياس����اٍت 
غير مس����بوقٍة عل����ى صعيد فرِض الس����يادِة 
اإلس����رائيليِة الكاملة على المسجد األقصى، 
والس����ماح لليهود في الصالة في المس����جد 

األقصى.
المطل����وَب  أن  الدولي����ة"  "الق����دس  وبين����ت 
التاّم  ا االستعداد  ا وإس����المّيً ا عربّيً فلسطينّيً
ًفا  لمواجهِة واحدٍة من أعت����ى الحكوماِت تطرُّ

وقرًبا من "منظمات المعبد".
المقدس����يين  المؤسس����ة جه����وَد  وحّي����ت 
والفلسطينيين الذين استطاعوا الوصول إلى 

المسجد األقصى، والرباط فيه، واإلسهام في 
ُل   رباطهم هو ما ُيعوَّ

َّ
صّد االقتحام، وأكدت أن

عليه في جمِع جهوِد األمِة حول مشروِع الدفاع 
عن المسجد األقصى، ودعتهم إلى بذل أقصى 
ما يمكن من جهٍد لمواصلِة الرباِط، والتصّدي 

للمستوطنين المقتحمين وشرطة االحتالل.
وعزت "القدس الدولية" تج���رؤ االحتالل على 
المسجد األقصى، إلى انحدار الموقف العربّي 
واإلسالمّي الرس���مّي، و"تواطؤ بعض األنظمة 
العربية على القضية الفلسطينية، واستقبال 
ا المجرم نفتالي بينيت في  عاصمة عربية سّرً
األيام القليلة الماضي���ة، بهدف فتح صفحٍة 
جديدة معه، على زعم أّن األزمة كانْت محصورة 
بشخص بنيامين نتنياهو، وأّن بينيت مختلف 
عنه"، رغ���م أّن بينيت من أكثر رؤس���اء الوزراء 
اإلس���رائيليين قرًب���ا من "منظم���ات المعبد"، 
وإيماًنا ب� "حق" اليهود في الصالة في األقصى.

 مستوى الموقِف األردنّي 
َّ

وقالت المؤسسة: "إن
الرسمّي، وموقف دائرة األوقاف اإلسالمّية في 
القدس المش����ِرفة على شؤون األقصى، ليس 

مقبواًل على اإلطالق؛ فهو ال يرقى إلى مستوى 
المخاطر التي تهدد األقصى".

وطالبت "القدس الدولي����ة" الفصائَل والقوى 
ِه من خطورِة  والجماهيَر الفلس����طينّيَة بالتنبُّ
سياس����اِت حكوم����ِة نفتالي بيني����ت، وعدم 
الس����ماح بأن يكون "األقصى" ه����و الخاصرة 
األضعف التي تستقوي عليها هذه الحكومة 

المتطّرفة.
وأمس اقتحم العش����رات من المس����توطنين 
باح����ات المس����جد األقصى، وذل����ك بعد يوم 
واحد من تنفيذ مجموعات من المس����توطنين 
المتطّرفي����ن اليهود مخّطَطه����ا، باقتحامها 
المس����جد األقصى المبارَك، حيث ش����ارك في 
االقتحاِم نحو ألف و520 مس����توطنا، وأعضاء 
كنيس����ت حالّي����ون وس����ابقون، ورم����وٌز من 

المستوطنين المجرمين المتطّرفين.
وأّدى المقتحم����ون طقوًس����ا علنّي����ًة جماعّيًة 
بص����وٍت عاٍل داخ����ل "األقصى" الذي ش����هَد 
اعت����داءاٍت عنيفًة من ش����رطِة االحتالِل على 

المصلين والمرابطين والمرابطات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل����ن وزير الخارجية اإلس����رائيلي يائير البيد، 
أن����ه س����يزور المغ����رب، قريبا، عل����ى أن يقوم 
وزير الخارجية المغربي ناص����ر بوريطة بزيارة 

»إسرائيل«، الحقا.
وكتب البيد في تغري����دة على تويتر، اإلثنين 
»في نهاية األس����بوع الماضي، اتفقت مع وزير 
خارجية المغرب، ناصر بوريطة، على أول زيارة 
رس����مية لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب، 

ف����ي إطار تجدي����د العالق����ات الدبلوماس����ية 
الكاملة«.

وأضاف »تأت����ي الزيارة بعد افتت����اح الرحالت 
المباش����رة إلى المغرب نهاية الشهر الجاري، 
هذا حدث تاريخي، أود أن أشكر ملك المغرب، 
محمد الس����ادس، على دوره في تعزيز الزيارة 

وتجديد العالقات«.
وتاب����ع البيد »س����تكون ه����ذه الزي����ارة نقطة 
االنطالق التفاقيات السياحة والتجارة والتعاون 

االقتصادي والسياسي الشامل، بين البلدين«.
وأكمل البي����د »بعد زيارتي للمغرب، س����يأتي 
الوزي����ر بوريطة لزيارة إس����رائيل لفتح مكتب 

تمثيلي هنا«.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة المغربية، 

كما لم يتسَن الحصول على تعقيب.
وكانت المغرب و«إس����رائيل«، قد أعلنتا نهاية 
العام الماضي استئناف العالقات بين البلدين 

بعد ان كانت قد توقفت عام 2000.

بينيت يتراجع: ال تغيير على الوضع الراهن في األقصى

»القدس الدولية«: االحتالل يعتزم تشريع صالة اليهود في »األقصى« 

غزة/ االستقالل:
أكدت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين، اإلثنين، أن حكومة 
االحت���الل بقيادة نفتال���ي بينيت، تحاول ف���رض أمر واقع في 
مدينة القدس وبلدتها القديمة، تتيح لها "استمرارّية عمليات 
التهويد والتدنيس لباحات المسجد األقصى، وتشديد الضغط 
والتضيي���ق عل���ى المقدس���يين، ومخططات تش���ريع الصالة 

التلمودّية في األقصى".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس، إن "االستفزازات والمخططات 
الصهيونّي���ة كما اس���تحضار العامل الدين���ي لهذه الطغمة 
اليمينّي���ة التي تس���كنها الهواج���س الدينّي���ة التلمودّية 
والعنصرّي���ة، هي عوام���ل تفجير لألوض���اع برمتها ليس في 
القدس وحدها بل على امتداد فلس���طين التاريخّية، فالشعب 
الفلسطيني أثبت بالدماء والتضحيات بأّن القدس والمقدسات 
ثابت ال يمكن المساومة أو التنازل عنها أو السماح باستباحتها 

أو تدنيسها".
واعتبرت الجبه���ة أّن ما يجري من تصعي���ٍد في القدس وفي 
مناطق مختلفة من األراضي المحتلة "يستوجب تجسيد وحدٍة 

كفاحّية ميدانّية كأمٍر واقع على األرض".
وأكدت على "ضرورة اس���تحضار تجربة المقاومة الشعبّية في 
بيت���ا، وبيت دجن، وبلعين، والش���يخ جراح، وس���لوان، واألغوار 
لتعّمم على امتداد مناطق الضفة والقدس"، وقالت: االشتباك 
المفتوح مع االحتالل والمتواصل، واالستنزاف للجنود وقطعان 
المس���توطنين هي الوس���ائل الناجعة لمواجه���ة مخططات 

التهجير واالقتالع والتهويد واالستيطان.
وش���هد المس���جد األقص���ى المب���ارك تصعي���دًا م���ن جانب 
االحتالل، خالل الس���اعات الماضية، بعد السماح باقتحام مئات 

المستوطنين للمسجد وقمع المرابطين والمرابطات فيه.

دعت لوحدة كفاحّية ميدانّية
»الشعبية« تحذر من محاولة حكومة 

بينيت فرض أمر واقع في القدس

وزير خارجية االحتالل: سأزور المغرب قريبًا
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رام الله/ االستقالل:
رفض���ت محكمة عوف���ر العس���كرية اإلثنين، 
االس���تئناف المقدم من قبل الناشط األسير 
نض���ال أبو عك���ر )55 عامًا( من س���كان مخيم 
الدهيشة لالجئين ضد تجديد اعتقاله اإلداري 

لمدة ستة أشهر للمرة الثالثة على التوالي.
ويقبع أبو عكر في سجن عوفر إلى جانب نجله 
محم���د وش���قيقه رأفت، إذ تواصل س���لطات 
اعتقاله  العس���كرية  ومحاكمه���ا  االحت���الل 
بذريعة البنود الخطيرة التي يتضمنها الملف 
الس���ري وفق ادعاءات جهاز األم���ن الداخلي 
"اإلس���رائيلي"، وُيحظر على األس���ير ومحاميه 
االطالع على بنود ه���ذا الملف بدعوى الحفاظ 

على مصادر المعلومات الواردة فيه.
وحس���ب عائلة أب���و عكر، فق���د اكتفى ممثل 
النيابة العس���كرية اإلسرائيلية باالدعاء خالل 

جلس���ة االس���تئناف بأن “مقتضي���ات األمن 
تس���تدعي أن يبقى أبو عكر في السجن بهذه 
المرحلة، كونه يشكل خطرًا على أمن المنطقة 
التي يعيش فيها، ومس���ؤواًل بارزًا في الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين”.
وكان���ت س���لطات االحتالل اعتقل���ت أبو عكر 
مجددًا قبل نحو العام في سياق مالحقة قوات 
االحتالل له وزجه في األسر بشكل مستمر منذ 
الع���ام 1982، فقد زجت به ف���ي العام 1987 
إلى االعتقال اإلداري لمدة س���تة أش���هر دون 
تقديمه إلى المحاكمة، وفي أواخر االنتفاضة 
األولى طاردته نحو السنتين لتزج به مرة ُأخرى 
عدة أش���هر إداري���ًا، إذ إنه أصبح مس���تهدفًا 

بشكل واضح وصريح.
ويبلغ عدد الس���نين التي أمضاها أبو عكر في 
الس���جن نحو 16 عامًا، من بينها عش���رة أعوام 

باالعتقال اإلداري، وأطولها مدة كان في العام 
2002، حي���ن هاجمت قوة من المس���تعربين 
مدعوم���ة بقوة عس���كرية إس���رائيلية محطة 
البنزي���ن الت���ي كان يعمل بها على الش���ارع 
الرئيس القدس- الخليل قبالة مخيم الدهيشة، 
ليتم اختطاف���ه ووضعه قيد االعتقال اإلداري 
لمدة س���تة أش���هر، وتم تمديدها أربع عشرة 
مرة ُأخ���رى، حيث مكث نحو خمس س���نوات 
متواصلة، واعتقل مرة اخرى بعد عام من إطالق 
س���راحه مدة أربعة أش���هر وج���رى تمديدها 
مرتي���ن، وتكرر ذل���ك مرات ع���دة، ومن بينها 
اعتقاله في حزيران من عام 2014 ضمن حملة 
االعتقاالت التي شنتها قوات االحتالل وطالت 
المئات ف���ي الضفة الغربية في أعقاب خطف 
وقتل المستوطنين الثالثة قرب الخليل، وفي 

العام 2018، ومرة ُأخرى العام الماضي.

الداخل المحتل/ االستقالل:
قدمت النيابة العامة لالحتالل اإلسرائيلي، إلى محكمة "المركزية" في اللد )في 
الداخل الفلس���طيني المحتل ع���ام 1948(، اإلثنين، لوائ���ح اتهام ضد ثمانية 

فلسطينيين من المدينة.
وبحس���ب ما أوده موقع "عرب 48" اإلخباري بالداخل المحتل، فقد نسبت النيابة 
العامة اإلس���رائيلية للشبان الثمانية، تهم "خطيرة"، منها إلقاء زجاجات حارقة 
على من���زل يهودي خالل المواجهات األخيرة التي اندلعت ردا على االعتداءات 
اإلسرائيلية بالقدس والعدوان اإلسرائيلي على غزة في شهر مايو/أيار الماضي.

كم���ا أرفقت النيابة مع لوائح االتهام طلب���ات لتمديد اعتقال المتهمين لغاية 
االنتهاء من اإلجراءات القضائية.

والمتهمون هم: طلبة الطوري )19 عاما(، رأفت الطوري )19 عاما(، جاسر أبو زايد 
)22 عاما(، جالل أبو زايد )21 عاما(، نصار أبو زايد )19 عاما(، مس���الم الطوري )20 

عاما(، وقاصران.
ويس���تدل من لوائح االتهام أنه ألقيت زجاجات حارقة من قبل المتهمين على 
س���احة منزل في بناية سكنية بحي "حباد" في اللد، بعد منتصف ليلة يوم 28 

أيار/ مايو 2021، أسفر عن حريق تسبب بضرر لشقتين، دون أضرار بشرية.
وشملت لوائح االتهام تفاصيل عدة ضد المتهمين، وفقا لمزاعم الشرطة وجهاز 

األمن العام "الشاباك".
وكان رئيس وزراء االحتالل الس���ابق بنيامين نتنياهو، توعد عقب وقف إطالق 
النار مع قطاع غزة بقمع ما وصفها بجبهة الشغب والخروج عن القانون، في إشارة 
إلى المظاهرات التي ش���هدتها مدن وبلدات الخط األخضر تضامنا مع القدس 
وغزة. وعلى إثرها اعتقلت شرطة االحتالل، في شهر أيار/مايو الماضي، أكثر من 
2500 فلس���طيني، في حملة ُوصفت بأنها انتقامية ضد الفلسطينيين بالخط 

األخضر بسبب مواقفهم السياسية.

رام الله/ االستقالل:
كما في كل عام، س����يحرم االحتالل 
األس����رى  آالف  "اإلس����رائيلي" 
الفلس����طينيين وعائالته����م م����ن 
فرح����ة العي����د، بع����د أن زّج به����م 
والبعض منهم  خلف قضبانه����م، 
محرومون من أن يعيشوا العيد في 

الحرية منذ عقود.
األس����رى  وقال����ت هيئ����ة ش����ؤون 
والمحرري����ن، إن م����ا يق����ارب نح����و 
)4850( أسيرا، محتجزون في سجون 
االحت����الل موزعين عل����ى نحو )23(  
سجنًا ومعتقاًل ومركز توقيف، ولكل 

واحد من هؤالء قصة وحكاية.
من بين األسرى )43( اسيرًة، و)225( 
طف����اًل و)540( معتقاًل اداريًا، وأكثر 
م����ن )500( اس����ير/ًة يعان����ون من 
أمراض مختلفة، بينهم عشرات من 
ذوي االحتياج����ات الخاصة ومرضى 
السرطان و كبار السن، وأكبرهم سنًا 
األس����ير فؤاد الش����وبكي "أبو حازم" 

الذي بلغ من العمر )82( عاما.
 وأضافت أن من بين األس����رى )85( 
اس����يرًا معتقلين منذ م����ا يزيد عن 

20 عام����ًا، )34( منه����م مضى على 
اعتقاله����م أكثر م����ن 25 عامًا، ومن 
بين هؤالء )13( اسيرًا معتقلين منذ 
ما يزيد عن 30 عامًا بشكل متواصل، 
أقدمهم األس����يرين كري����م وماهر 
يونس المعتقالن منذ يناير 1983.

 وبينت الهيئة أن عش����رات آخرين 

مم����ن تح����رروا ف����ي صفق����ة وفاء 
األحرار )ش����اليط( عام 2011، وأعيد 
اعتقالهم عام 2014، وهؤالء أمضوا 
20 عامًا وما يزيد، وأبرزهم األس����ير 
نائ����ل البرغوثي ال����ذي أمضى أكثر 
من 40 عامًا على فترتين وما زال في 

السحن.

وأك����دت أن هذه األرق����ام المرتفعة 
من األسرى وسنوات أعمارهم التي 
أحرق����ت ف����ي س����جون ومعتقالت 
االحتالل، تدلل على وحش����ية دولة 
اإلرهاب اإلس����رائيلية، والتي ال زال 
المجتمع الدولي عاجزًا عن وضع حد 

لها ومحاسبتها.

بعضهم محروم منذ عقود
مأساة متجددة: آالف األسرى سيحرمون من قضاء العيد بين ذويهم

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجية والمغتربين اإلثنين، إن األس���ير لدى "إس���رائيل" محمد 
الحلبي )43 عاما( والمعتقل منذ 5 سنوات، مثال على "تخاذل" المجتمع الدولي.

وأضاف���ت الخارجي���ة في بيان لها أمس أن الش���عب الفلس���طيني يدفع ثمن 
"التخاذل والتقاعس الدولي" واستش���هدت بقضي���ة الحلبي باعتبارها "المثال 

األكبر واألوضح على ذلك".
وقالت إن "الجريمة" التي يتعرض لها الحلبي، وهو من قطاع غزة "غير مسبوقة 
وُمركبة تثبت أن ما تسمى منظومة القضاء في إسرائيل جزء ال يتجزأ من منظومة 

االحتالل".
وذكرت أن االحتالل اإلس���رائيلي "يواصل محاكمة األسير الحلبي منذ 5 سنوات 
على التوالي، وعقد له 163 جلس���ة، وفش���ل رغم الضغوط وعمليات االبتزاز في 

إثبات أية تهمة له".
وأش����ارت إلى أن "جميع جلس����ات المحاكمة كانت مغلقة بعيدة عن اإلعالم، 
حتى ال تنكش����ف هذه الفضيحة والخداع والتزييف الذي يمارس في قضية 

الحلبي".
وعبرت الخارجية "عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي والمنظمات 
الحقوقية واإلنس���انية األممية اتجاه ما يتع���رض له المواطن الحلبي والجريمة 

التي ترتكب بحقه على سمع وبصر العالم".
وقالت إن "من واجب المجتمع الدولي أن ُيخضع "إسرائيل" للمساءلة والمحاسبة 

ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون".
واعتقلت إسرائيل الحلبي، منتصف يونيو/حزيران 2016، خالل سفره عبر حاجز 
بيت حانون )إي���رز(، الواصل بين غزة واألراضي المحتل���ة واتهمته بنقل أموال 

لحركة "حماس".
وتع���رض الحلبي، وهو أب لخمس���ة أطفال، لتحقيٍق قاٍس وتعذيب جس���دي 

ونفسي، استمر 52 يوًما، وفق بيانات سابقة لنادي األسير الفلسطيني.
وفي 22 مارس/آذار الماضي أعلنت وزارة الشؤون الخارجية األسترالية، أن فحصا 
قامت ب���ه لمنظمة "وورلد فيجي���ن" التي يديرها الحلبي، أثب���ت أن االتهامات 
الموجه���ة له غي���ر صحيحة، وأن األدل���ة المتوفرة لم تتوصل إل���ى أنه متورط 

بمساعدة "حماس".
وتعّرف منظمة "وورلد فيجين"، نفسها عبر موقعها على شبكة اإلنترنت، بأنها 
منظمة مسيحية عالمية، تكرس جهدها لخدمة األطفال واألسر والمجتمعات، 

بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.

االحتالل يقدم لوائح اتهام »خطيرة« 
ضد 8 من فلسطينيي الداخل

الخارجية: قضية األسير 
»الحلبي« تفضح »تخاذل« 

المجتمع الدولي

غزة/ االستقالل:
لتحري���ر  الديمقراطي���ة  الجبه���ة  ح���ذرت 
فلس���طين، اإلثني���ن، من خطورة اس���تمرار 
األقصى  للمس���جد  اليومي���ة  االقتحام���ات 
المبارك وتدنيسه من المستوطنين بحماية 

من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ورأت الجبهة، في بيان وصل "االستقالل" نسخة 
عن���ه، أن تصريحات رئيس حكوم���ة االحتالل 
نفتالي بينت عن المس���جد األقص���ى "مراوغة 
ونفاق وخداع لل���رأي العام الدولي، وال يمكن أن 

تمر على الشعب الفلسطيني وقواه الحية.
وأكدت أن "اقتحام المس���جد األقصى يعني 
تدنيسه لفرض التقسيم الزماني والمكاني 
عل���ى األقصى عل���ى غرار فرضه ف���ي الحرم 

اإلبراهيمي في الخليل".
وكان بيني���ت تراج���ع عن تصريح���ات ألمح 

فيها إلى "حق اليهود في الصالة بالمس���جد 
األقصى".

وعق���ب تصريح���ه المثير للجدل، ق���ال إن: 
"الوضع الراهن في المس���جد األقصى ما زال 
قائًم���ا وال تغيي���ر فيه، م���ع إمكانية دخول 
اليه���ود لألقصى، لكن حري���ة العبادة فقط 

للمسلمين".
بين���ت  "حكوم���ة  أن  الجبه���ة  وأوضح���ت 
تستهدف المس���جد األقصى المبارك، أحد 
أبرز الرم���وز الوطنية والوجداني���ة والدينية 
في القدس العاصمة، في تحٍد وقٍح لمشاعر 
ماليين المس���لمين في فلس���طين والعالم، 
وتحٍد سافر إلرادة المجتمع الدولي وقراراته، 

خاصة قرار مجلس األمن الدولي 2334".
وش���ددت على "ضرورة صياغة استراتيجية 
وطني���ة ش���املة لمقاومة تهوي���د القدس 

وتهجي���ر س���كانها والتص���دي للمش���روع 
الصهيوني، الذي يستهدف القدس وإعادة 
رسم مالمحها وطمس هويتها الوطنية في 

إطار تكريسها عاصمة لدولة االحتالل".
وأك���دت أن "الره���ان الوحيد عل���ى العامل 
الذاتي الفلس���طيني، ما يتطلب من القيادة 
الرسمية الش���روع الفوري بقطع العالقة مع 
دولة االحتالل وس���حب االعتراف بها، ووقف 
العمل بالمرحلة االنتقالية من اتفاق )أوسلو(، 
ووقف التنسيق األمني، ومقاطعة االقتصاد 
اإلس���رائيلي، واس���ترداد س���جل الس���كان 
واألراضي من دولة االحتالل، وبسط السيادة 
الفلس���طينية  الوطنية عل���ى كامل األرض 
المحتلة بالح���رب العدوانية في حزيران 67، 
وبسط الوالية القانونية والقضائية للسلطة 

الفلسطينية".

محكمة »إسرائيلية« ترفض استئناف األسير نضال أبو عكر ضد اعتقاله اإلداري

»الديمقراطية« تدعو الستراتيجية وطنية لمقاومة تهويد القدس
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الدوحة/ االستقالل:
قال رئيس المكتب السياس����ي لحركة "حماس" 
إس����ماعيل هنية، مساء اإلثنين، إن "على العدو أال 
يكرر تجارب االقتحام للمس����جد األقصى والعبث 
بمقدس����اتنا في داخل القدس وح����ول القدس"، 
مؤكًدا في نفس الوقت أن المقاومة لن تتراجع عن 

مطالبها في صفقة تبادل األسرى.
وأض����اف هني����ة، خالل كلم����ة وّجهها لش����عبنا 
بمناسبة عيد األضحى المبارك، أن "معركة سيف 
القدس أكدت أن الصراع لن يعود إلى ما كان عليه؛ 
فنحن الذين نملك المبادأة والمبادرة والقدرة على 

تحديد الزمان والمكان".
وتابع "ولكن الق����دس التي هي قبلة المجاهدين 
وهي عن����وان وحدتن����ا، وه����ي أيًضا رم����ز أحرار 
العالم، س����تبقى القدس في قلب اهتمامنا وفي 
قلب سياس����اتنا واس����تراتيجياتنا بم����ا في ذلك 

استراتيجية المقاومة المباركة الباسلة".
وذكر هنية أن: "معركة س����يف القدس ش����ّكلت 
نقطة تح����ول في مجرى وتاري����خ الصراع مع هذا 
الع����دو الصهيوني، وأرخ����ت بما يش����به الزالزل 
في قلب هذا الكيان عس����كرًيا وسياس����ًيا وأمنًيا، 
وكان م����ن بين ضحاياها ومن بين نتائجها خروج 
نتنياهو من الحلبة السياس����ية ومن واقع العمل 

السياسي".
وق����ال: "هذه األزم����ات الداخلية التي يعيش����ها 
الكيان والتي نراها، س����ترتد ف����ي وجهه رغم أنه 
يحاول من خالل ما يقوم به في المسجد األقصى 
المب����ارك وفي القدس في ه����ذه األيام أن يغطي 
على هزيمته، وأن يح����اول عابًثا أن ينال من هذا 

االنتصار العظيم الذي رسخت من خالله المقاومة 
المعادلة الذهبية أن القدس ليس����ت بعيدة عن 

مرمى هذه المقاومة المباركة".
وأكد أن المقاومة رّس����خت أن "القدس لها سيف 
ودرع، ولها ذراٌع قوٌية يحميها ويدافع عنها جنًبا 
إلى جنب مع أبناء شعبنا مع المرابطين والمرابطات 
في ساحات المسجد األقصى، مع أهلنا في الضفة 
الغربية الش����ماء، مع أهلنا في داخل فلس����طين 
المحتلة عام48 الذين س����ّجلوا وس����ّطروا ملحمًة 
بطولية ف����ي الدفاع عن القدس، وفي االلتحام مع 
إخوانهم ف����ي الضفة، وفي غ����زة، كما في مواقع 

الشتات، وفي خارج أرض فلسطين المباركة".

وش����دد هني����ة عل����ى أن حم����اس س����تبقى إلى 
جانب أهال����ي غزة إلعادة اإلعمار وكس����ر الحصار 
وإجبار االحتالل على ع����دم التراجع عن التزاماته 
الت����ي أعطاها للوس����طاء أمام المقاومة وش����عبنا 

الفلسطيني.
وق����ال: "لن نتخل����ى مطلًقا عن ذلك، وس����نتحمل 
مسؤولياتنا الكاملة من أجلكم إخواننا وأهلنا في 
غزة، كما أهلنا في القدس وفي الضفة وفي ال�48".

ووج����ه هنية التحية لدماء الش����هداء في الوطن، 
والسيما في معركة "س����يف القدس" للدفاع عن 

القدس واألقصى.
وأوضح أن األس����رى "في قلب حراكنا السياس����ي 

والميداني والجه����ادي وعلى كل الجبهات، وفي 
كل المراحل والمحطات".

وتابع "س����يكون موقفنا ثابتا كما في صفقة وفاء 
األحرار األولى أن المقاومة لن تتراجع عن مطالبها، 
ع����ن ش����روطها من أج����ل إنجاز صفق����ة جديدة 

وتحريركم".
وق����ال إن ش����عبنا ف����ي الداخل المحتل س����ّجل 
"صفح����ات مجيدة ف����ي تاريخ صراعن����ا مع هذا 
االحتالل، ووقف بكل ش����موخ وكبرياء إلى جانب 
أهل����ه في القدس وفي الضفة وفي غزة، وفي كل 

مكان".
وأضاف "كنتم لوحة عظيمة وكنتم شرًفا إضافًيا 
إلى ش����رف الصمود والمقاومة في معركة سيف 
القدس وفي الدفاع عن الشيخ جراح وعن المسجد 
األقص����ى وعن كل ذرة من تراب أرض فلس����طين 

المباركة، سنبقى األوفياء لكم ولفلسطين".
وأضاف موجًها حديثه لفلس����طينيي الشتات:" 
"أنتم أيها األهل في كل مواقع الش����تات الذين 
تعيشون على أحالم العودة، هذه األحالم ستغدو 

بإذن الله حقيقة، ستغدو بإذن الله واقًعا".
وأكد أن "كل س����نين الهجرة والتهجير واللجوء ال 
يمكن أن ُتس����قط من يدنا مفتاح العودة، وال من 

وجداننا مفتاح العودة".
وش����دد على أن "كل االتفاقيات التي تمس هذا 
الحق اتفاقيات باطلة ال ُتلزم شعبنا، ال في الداخل 

وال في الخارج، ال في الحاضر وال في المستقبل".
وتق����دم هنية إلى ش����عبنا في الداخ����ل والخارج 
بالتهاني والتبريكات  العربية واإلسالمية  واألمة 

بمناسبة عيد األضحى المبارك.

»ال تراجع عن شروط إنجاز صفقة التبادل«

هنيــة: علــى العــدو أال يعبــث بمقدساتنــا ونحــن نمتلــك المبــادرة

القدس المحتلة/ االستقالل:
»اإلس���رائيلي«  االحتالل  حكومة  صادقت 
اإلثنين، على تعيين مستشار جديد لألمن 
القومي خلفًا للمستش���ار السابق مئير بن 
ش���ابات المقرب من رئيس الوزراء األسبق 

بنيامين نتنياهو.
أنه  العبرية  وذكرت صحيفة »معاري���ف« 
جرى المصادق���ة على تعيين الضابط في 
الموساد »د. ايال خولتا« مستشارًا جديدًا 
لألمن القومي، حيث سيبدأ مهام منصبه 

منتصف شهر آب/أغسطس القادم.

الجديد  أن المستش���ار  وبينت الصحيفة 
)46 عاًم���ا( ش���غل عدة مناص���ب قيادية 
في جهاز المهام االس���تخبارية الخارجية 
»الموس���اد« ومن بينها مس���ئوال لش���عبة 
األبح���اث والتطوير التكنولوجي ورئيس���ًا 

لقسم التكنولوجيا.
باإلضافة لعمله رئيس���ًا لش���عبة التخطيط 
االستراتيجي وسياسة الجهاز وكان مسئوال 

عن إدارة عالقات سياسية استراتيجية.
في حين حصل خالل عمله في الموس���اد 
على جائزة »أمن إسرائيل« نظرًا لمساهمته 

في أمن الكيان.
كما شغل في عام 2015 منصب مدير إدارة 
شعبة السالح الغير تقليدي في الموساد 

ورئيسًا لشعبة التخطيط االستراتيجي.
ويعتبر م���ن المعارضين لموقف نتنياهو 
من االتفاق الن���ووي اإليراني، الفتًا إلى أنه 
من مصلح���ة الكيان عدم معارضة االتفاق 

ومحاولة التأثير عليه من الداخل.
وخ���الل فت���رة عمله ف���ي الموس���اد التي 
اس���تمرت 17 عاًم���ا حصل على ش���هادة 
الدكتوراه في الفيزياء من جامعة تل أبيب.

تعيين مستشار جديد لألمن القومي »اإلسرائيلي«

جنين/ االستقالل:
جددت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي 
في محكمة س���الم االثني���ن، االعتقال 

اإلداري لألس���ير عب���د الجب���ار جرار من 
جنين لمدة أربعة ش���هور، وذلك للمرة 

الثالثة على التوالي.

وذك���ر ذوو األس���ير جرار، أن���ه كان من 
المق���رر اإلف���راج عن���ه أول أي���ام عيد 

األضحى المبارك.

تجديد االعتقال اإلداري ألسير من جنين للمرة الثالثة على التوالي

رام الله/ االستقالل:
أعلن الناشط والمعتقل السياسي في سجون السلطة بالضفة الغربية، والمرشح 
عن قائمة "طفح الكيل" في االنتخابات التشريعية فخري جرادات، مساء االثنين، 

اإلضراب المفتوح عن الطعام. 
وأف���ادت مصادر عائلية بأن المعتقل جرادات أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجًا 

على اعتقال أجهزة أمن السلطة له. 
وكانت أجهزة أمن الس���لطة، اعتقلت، فجر أمس، الناش���ط والمرشح على قائمة 

"طفح الكيل" جرادات من منزله في مدينة جنين.

المعتقل السياسي فخري جرادات يشرع 
باإلضراب عن الطعام بسجون السلطة

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصح���ة ف���ي قط���اع غ���زة عن 
تس���جيلها حالتي وف���اة و45 إصابة جديدة 

بفيروس كورونا خالل 24 ساعة الماضية.
وقالت ال���وزارة ف���ي موجز تقريره���ا اليومي 
الذي وصل »االس���تقالل« نسخة عنه االثنين 
»إن الحاالت الجديدة س���جلت بعد إجراء 483 

فحصا مخبريا خالل الساعات الماضية ليصل 
اإلجمال���ي التراكم���ي للمصابي���ن 115686، 

وإجمالي الحاالت النشطة 1423 حالة«.
وأكدت وزارة الصحة تعافي 40 حالة جديدة من 
مصابي فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المتعافين 
113181 حالة. وأش���ارت إلى أن إجمالي الحاالت 
التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 

40 حال���ة، وإجمالي الح���االت الخطيرة والحرجة 
31 حال���ة، عدا ع���ن ارتفاع أع���داد الوفيات إلى 
1082 حالة. وبخص���وص التطعيمات المضادة 
للفيروس فقد بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت 

قطاع غزة 226300 جرعة.
فيما بلغ إجمالي األشخاص الذين تلقوا اللقاح 

97151 شخصا، وفق تقرير وزارة الصحة.

حالتا وفاة و45 إصابة بـ »كورونا« في غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة »اإلس����رائيلية«، االثنين، عن تس����جيل حالتي وف����اة، و829 إصابة 

جديدة بفيروس كورونا خالل آخر 24 ساعة، بعد إجراء 49.373 فحًصا مخبرًيا.
وبحس����ب الوزارة، فإن ع����دد الوفيات ارتفع إلى 6450 حالة منذ بداية انتش����ار فيروس 

كورونا.
وأش����ارت إلى أن الع����دد التراكمي للمصابين بلغ 852176، منهم 6952 حالة نش����طة، 
من بينه����م 66 حالة خطيرة، منهم 18 بحالة حرج����ة و12 موصولين بأجهزة التنفس 

االصطناعي.
وفي س����ياق متصل، دعا رئيس الوزراء »اإلسرائيلي« نفتالي بينيت، هذا الصباح خالل 
جلسة لحكومته، اإلسرائيليين لاللتزام بالتعليمات الجديدة التي صدرت ومنها ارتداء 
الكمامة والتزام الحجر الصحي لمن يثبت مخالطته لمصابين، والتزام المصابين بالحجر.

حالتا وفاة و829 إصابة 
جديدة بكورونا في »إسرائيل«
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غ���دا بإذن الله عز وجل هو اول ايام عيد االضحى المبارك, هو دائما 
له خصوصية لدى الش���عب الفلس���طيني, وتأتي خصوصيته من 
وجود االحتالل الصهيوني فوق ارضنا المغتصبة, واالحتالل دائما 
ما يحاول ان يس���لب الفرحة من الفلس���طينيين ويحول اعيادهم 
الى مآتم واح���زان, من خالل التصعيد في االجراءات العس���كرية 
وتوتير االجواء, وهو ما حدث في القدس ويحدث االن, حيث يقوم 
قطعان المستوطنين الصهاينة بعمليات اقتحام جماعية للمسجد 
االقصى المبارك, ومحاولة فرض التقس���يم الزماني والمكاني في 
باحاته, وتهجير المقدسيين من مدينتهم المقدسة, واالستمرار 
في سياس���ة هدم المنازل وقمع المرابطين ف���ي االقصى واالبعاد 
القس���ري للس���كان عن القدس المحتلة وعن التواجد في المسجد 
االقصى, وال يتوانى االحتالل في اس���تخدام كل الوسائل الممكنة 
للوصول لغاياته وقتل فرحة الفلسطينيين في عيدهم, والمضي 

بسياسة القتل وسفك الدماء دون وازع او رادع. 
وفي الضف���ة الغربية يحاول االحتالل قتل فرحة الفلس���طينيين 
بعيده���م من خالل اس���تمرار االس���تيطان وتوس���عته ومصادرة 
االراضي لصالح بناء بؤر استيطانية جديدة, وقطع الطرق بين المدن 
من خالل اقامة الحواجز العس���كرية عل���ى الطرقات ومنع التواصل 
بين الفلسطينيين حتى في االعياد, ومواجهة المسيرات السلمية 
المناوئة لسياس���ة االستيطان بالقمع واس���تخدام القوة المفرطة, 
واالعتقاالت, كما تتواصل سياسة القتل على الحواجز العسكرية 
لمجرد الش���بهة, فأي فلس���طيني معرض للقتل أو االعتقال على 
الحواجز العس���كرية المنتش���رة في الضفة س���واء على يد جنود 
االحتالل او قطعان المس���توطنين الصهاينة, فس���بق ان اعترف 
االحتالل الصهيوني بمشاركة قطعان المستوطنين في قتل احد 
عشر فلسطينيا في مظاهرات شعبية سلمية اندلعت اثناء ملحمة 
س���يف القدس البطولية تضامنا مع قطاع غزة, وهو ما ينمي غريزة 

القتل بشكل اكبر واشد فتكا لدى المستوطنين الصهاينة.    
ام���ا العيد في قطاع غ���زة فحدث وال حرج, االحت���الل يضاعف من 
جريم���ة حصاره عل���ى قطاع غ���زة, ويمنع دخول البضائ���ع الالزمة 
للقطاع, ويفاقم من معاناة الغزيين خالل االعياد بتشديد اجراءات 
الحص���ار, ويفاقم من ازمة الكهرباء مع دخول عيد االضحى المبارك 
واشتداد درجات الحرارة الى حدها االقصى, ويغلق المعابر في وجه 
المس���افرين من قطاع غزة والذين يريدون اس���تغالل اجازة العيد 
للتواصل مع ذويهم في فلس���طين المحتل���ة, لكن االحتالل يمنع 
ذلك ويرفض ادخال أي تسهيالت على الفلسطينيين في االعياد, 
وهو يس���عى لتحويل قطاع غزة الى س���جن كبير, وعزله عن العالم 
الخارجي, وابقائه في حالة معاناة مستمرة, فالغرض الضغط على 
فصائل المقاومة الفلس���طينية ومحاولة النيل من صمود الغزيين 
امام عمليات االحتالل الصهيوني العسكرية, ومحاولة خلط االوراق 
وزعزعة االستقرار في القطاع وتحميل فصائل المقاومة المسؤولية 

تجاه الغزيين. 
عيد االضح���ى المبارك يهل علينا هذا الع���ام ليبث ويبعث الفرح 
والبهجة والس���رور في النفوس رغم انف االحت���الل, ورغم االزمات 
االقتصادي���ة الت���ي نعانيها وارتفاع نس���بة الفق���ر والبطالة في 
مجتمعنا الى حد كبي���ر, ورغم عدم صرف المنحة القطرية للفقراء 
والمحتاجين حتى كتابة هذه الس���طور, وعدم صرف مخصصات 
الش���ؤون االجتماعية لألس���ر المس���تورة,  لكن العي���د ال زال ينثر 
بذور الفرحة والبهجة بين الفلس���طينيين ويزرع االمل بغد أفضل 
مش���رق تتحقق فيه االمنيات, وينال ش���عبنا الفلسطيني حريته 
واس���تقالله, ويندحر فيه االحتالل عن كامل ارضنا ومقدساتنا, وال 
زال يحدونا االمل ان تستفيق االمة العربية واالسالمية من سباتها, 
وتنبعث من جديد لنصرة قضيتها الفلسطينية والدفاع عن ارضها 
ومقدس���اتها المغتصية, والتالحم مع الش���عب الفلسطيني في 
معركة النصر والتحرير التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين, 

والله عز وجل ال يخلف الميعاد.
 فكل عام وعيدكم س���عيد مبارك وكل عام واهلنا وش���عبنا وامتنا 
واقصان���ا ومقدس���اتنا بألف خي���ر, وكل عام ومقاومتنا الباس���لة 
ومصابينا وجرحانا واس���رانا في سجون االحتالل الصهيوني بألف 
خير, وان ف���رج الله قريب, ونصره ات ال محال���ة, وثقتنا بمقاومتنا 
وش���عبنا وامتنا راسخة ال تتزعزع فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول »الخير فًي وفي امتي من بعدي الى يوم القيامة« وقناعتنا ان 
هذه هي طريق الخالص من هذا االحتالل البغيض, وهى السبيل 
للنصر والتحرير, فكل عام وانتم بخير وعيدكم س���عيد مبارك رغم 

انف االحتالل.    

عيدكم سعيد رغمًا عن االحتالل 

رأي
مرة اخرى نفتح ملف مس����يرات االعالم الصهيونية-الس����يادية 
حس����ب زعمهم- في مدينة القدس وانح����اء الضفة الغربية نظرا 
للرمزي����ة  الصهيوني����ة التوراتي����ة والس����يادية المزعومة التي 
تنطوي عليها، وكما تس����تمر وتتجدد وتتس����ع هذه المسيرات 
في الجس����م الفلس����طيني، يجب ان تس����تمر وتتجدد بالمقابل 
مس����يرات ومظاهرات التصدي واالحباط. فوفقا للقناة  السابعة 
العبري����ة- األربع����اء 07 يولي����و -2021فان “حركة الس����يادة في 
إس����رائيل تس����تعد لتنظيم مسيرات للمس����توطنين في ذكرى 
خراب الهيكل” حول أس����وار البلدة القديم����ة بالقدس، وذكرت 
القن����اة 7 العبري����ة “أن المس����يرة يحضرها س����نويا اآلالف من 
جميع أنحاء “اس����رائيل” ومن جميع أنح����اء العالم، ومن المتوقع 
أن تكتس����ب أهمية إضافية هذا العام في مواجهة المواجهات 

الفلسطينية”. 
وقال رئيس الحركة “إن العمود الفقري للمواجهات الفلسطينية 
في القدس كونها تحت السيادة اإلسرائيلية”، وأضاف: “تنظيم 
المس����يرة هذا العام أهم مم����ا كان عليه في الماضي في ظل من 
يسعون للنيل من سيادتنا في القدس”، وستفتتح المسيرة ب 
”قراءة لفائف مش����تركة من التوراة في حديقة االس����تقالل في 
وس����ط القدس” وبعد ذلك مباشرة “سوف يس����ير المشاركون 
حول أس����وار البلدة القديمة بتوجيه من مؤرخ يروي قصة القدس 
وصراعاتها عبر األجيال المختلفة.” ودعت حركة السيادة جميع 
أعضاء الكنيس����ت للمشاركة في المسيرة، معتقدة أنه “ال خالف 
بين القدس واليمين واليس����ار، واالئت����الف والمعارضة، مدعية 

أنهم يفهمون أهمية ومركزية.
يضاف الى ذلك دعوات اخرى للقيام بمسيرات اعالم صهيونية 
ف����ي انح����اء الضفة الغربي����ة، ويب����دون ان هذه المس����رات على 
اجنداته����م قادم����ة ما لم يتم ردعها مس����بقا، وه����ذه يعني ان 

مس����يرات االع����الم الصهيونية تتوس����ع وتنتقل م����ن المدينة 
المقدس����ة الى جس����م الضفة الغربية، حيث تنفذت المنظمات 
االس����تعمارية االستيطانية يوم االثنين 21/6/2021 اربعة عشر 
مس����يرة اعالم في انحاء الضفة الغربية، وهذه المرة كما يدعون 
احتجاجًا على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” في 
الضف����ة المحتلة، وللمطالبة بهدم المنازل فلس����طينية في هذه 

المناطق…!
تصوروا…..؟! االرض ارضنا والوطن وطننا والبيوت بيوتنا والتاريخ 
لنا والهوية لن����ا وارضنا محتلة وتحت س����يطرة جيش االحتالل، 
ورغ����م كل ذلك يفت����رون ويتم����ادون ويطالبون به����دم المنازل 
الفلس����طينية….!؟ فلم����اذا إذن يتم����ادى هؤالء المس����تعمرون 
ال����ى اقصى درجات التم����ادي….؟! ولماذا يتغول����ون على االرض 
والممتلكات ويتجرأون على ش����ن موجات م����ن الهجمات والغزو 
على االراضي الفلس����طينية….؟! ولماذا ال يرتدعون حتى اآلن عن 
ه����ذه الهجمات بل ويذهب����ون بعيدا فيه����ا….!؟ ولماذا ال تكون  
ارض الضفة الغربية كما هي ارض واحياء المدينة المقدسة في 

الحسابات الفلسطينية الردعية….؟!
أال تس����تدعي كل ه����ذه  الهجم����ات والغارات وعملي����ات الغزو 
االس����تعمارية الصهيونية عل����ى جبال نابل����س والخليل وبيت 
لحم ورام الله وجني����ن وطولكرم ومناطق االغوار حالة اس����تنفار 
فلسطيني شامل  …؟! أال تس����تدعي وحدة فلسطينية ميدانية 
عاجلة  للتصدي ليس فقط لمسيرات االعالم ، بل ايضا للتصدي 
للهجمات التي يش����نونها على مدار الساعة على جبل صبيح في 

بيتا مثال….؟!
قال منس����ق لجان المقاومة الش����عبية في قرية كفر قدوم مراد 
ش����تيوي إن هناك فعاليات س����تنظم في أنحاء مختلفة بالضفة 
الغربية لمواجهة األنشطة االستيطانية على قمم الجبال.. وهذا 

امر ممتاز ولكنه دعا في الوقت نفسه إلى وجوب الحذر والمبادرة 
بفعل المقاومة الش����عبية عب����ر التواجد المس����تمر على الجبال 

والتالل لمنع األنشطة االستيطانية.
من جانبه، دعا منس����ق الق����وى والفصائل ف����ي محافظة نابلس 
نص����ر أبو جي����ش المواطنين إلى قط����ع الطريق على مس����يرات 
المس����توطنين االس����تفزازية، المقررة على مف����ارق الطرق، ورفع 

األعالم الفلسطينية على كل التالل المرتفعة.
اعتقد ان هذه الهجم����ات والغارات االس����تعمارية الصهيونية 
تس����تدعي عاجال  ليس فقط القيام بمسيرات اعالم فلسطينية 
في كل انحاء فلس����طين، وانما وهذا االهم انها تستدعي وحدة 
كفاحية فلسطينية ميدانية  في الخنادق والبنادق في مواجهة 

جبروت هذا االحتالل االقتالعي المجرم…!
فال ينفع مع هذا االحتالل اال حالة االشتباك واالستنزاف المفتوح 
له ولقواته ومستعمريه في كل انحاء فلسطين..! ويجب ان يكون 
شعار الكل الفلسطيني -والعربي معه-:”حاصر حصارك ال مفر…

على نمط السلس����ة البشرية المقدسية التي أقيمت حول الشيخ 
جراح المهدد بالتطهير العرقي، وارتدى الش����بان قمصان تحمل 
ش����عار “لن نرحل”، وحملوا ش����عارات وطنية تندد باالستيطان 
وطرد الس����كان، وسط انتشار مكثف لقوات االحتالل على مدخل 

حي الشيخ جراح بالقدس.
وكم����ا هي الفعالية المقدس����ية ضمن حملتي “أنقذوا الش����يخ 
ج����راح” وأنقذوا س����لوان” لرفع الصوت المقدس����ي في مواجهة 
مخططات التهجير والقتالع في الش����يخ جراح وس����لوان، كذلك 
يج����ب ان تتس����ع حمالت إنق����اذ جبال واغ����وار الضف����ة الغربية 
م����ن براثن  ومخال����ب االحتالل المجرم…! وه����ذا ايضا لن يكفي: 
ففلس����طين تحتاج ايضا الى عمقه����ا العربي والعالمي ان يكون 

في حراك دائم ومتنوع وحيوي  تضامنا معها …!

تش���هد الجالية اليهودية في الواليات المتح���دة األمريكية ثاني 
أكبر تجمع لليهود بعد إس���رائيل خالف���ات علنية بارزة هذه األيام 
حول إس���رائيل ووجوب دعم الجالية له���ا والدفاع عنها، األمر الذي 
دفع اإلعالمي اليهودي األمريكي المش���هور )فيليب ويس( للقول 
ي���وم األربعاء الماض���ي الموافق 2021/7/14 عل���ى صفحات موقع 
موندويس المش���هور في الواليات المتحدة األمريكية أن “اللوبي 
اليهودي في أمريكا قد )َنفس( أو فرغ من الهواء الذي كان منفوخًا 
به”، مما س���مح وفق���ا لقول الكات���ب لمنظمة )أمريكان���ز من أجل 

السالم( إتهام إسرائيل بالعنصرية )األبارتايد(.
وتتمي���ز الجالية اليهودي���ة األمريكية عن غيرها م���ن التجمعات 
اليهودي���ة ح���ول العالم بأنه���ا األكثر ث���راًء، واألكثر ق���درة على 
صناعة ال���راي العام والتأثير فيه من خ���الل إمتالك افراد من هذه 
الجالية ألهم وس���ائل اإلعالم ودور النش���ر ومراكز صناعة السينما 
داخ���ل أمريكا وخارجها، ع���الوة على حرص أثريائه���ا الظاهر على 
االس���تثمار في أهم الصناعات االستراتيجية األمريكية كصناعات 
ال���دواء، واالتصاالت، والتكنولوجيا، والبن���وك والتأمين وغيرها من 
الصناع���ات، األمر الذي عزز من مكانة وتأثير الجالية اليهودية رغم 
صغر حجمه���ا، حيث أنها ال تمثل أكثر من %1,9 من إجمالي عدد 
س���كان البالد، في الحياة السياس���ية الداخلية والخارجية، ال سيما 

في ما يتعلق بعالقة أمريكا بدولة إسرائيل وأمنها في المنطقة.
وقد دفع الوضع القوي للجالية اليهودية في أمريكا إس���رائيل إلى 
االستثمار كثيرًا بطرق علنية وغير علنية في تنظيم وتأطير الجالية 
وتوظيف مكانتها وممكناته���ا االقتصادية واإلعالمية في التأثير 
على السياس���ة الخارجية للدولة بما يخدم إسرائيل ومصالحها، من 
خالل تنظيم حمالت للضغط على أعض���اء الكونجرس واإلدارة، بما 
في ذلك اس���تثمار الجالية في تمويل الحمالت االنتخابية للرؤساء 
والش���يوخ والنواب وح���كام الواليات، األمر ال���ذي تجلى أيما تجلي 
ف���ي منظمة اإليب���اك )AIPAC( لجنة الش���ؤون العام���ة األمريكية 
اإلس���رائيلية التي تأسس���ت العام 1963 وتعتبر أقوى جمعيات 
الضغط عل���ى أعضاء الكونجرس بهدف تحقي���ق الدعم األمريكي 

إلسرائيل )المالي والعسكري والسياسي والقانوني واإلعالمي(.
تجدر اإلش���ارة هنا أنه وألس���باب متع���ددة كان م���ن أبرزها تطور 
االتصاالت وس���هولة نقل المعلومات قد ساهما أيما مساهمة في 

نقل بعض من حقيقة االحتالل وبش���اعته لل���رأي العام العالمي، ال 
س���يما الرأي العام األمريكي، األمر الذي كان له بالغ األثر في خلخلة 
رواي���ة مجموعات الضغط اليهودية وضعف تأثيرها تدريجيا على 

الجاليات اليهودية في الدولة.
من جهتها إلتقطت رادارات أجهزة اإلستخبارات اإلسرائيلية مبكرًا 
حالة التشظي التي تشهدها الجالية اليهودية في أمريكا، وكذلك 
حالة التحول في الرأي العام األمريكي خاصة الرأي العام في أوساط 
الجالي���ات اليهودية، وقدمت على ضوء ذل���ك توصياتها أكثر من 
مرة وفي أكثر من مناسبة للحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة لحثها 
عل���ى س���رعة العمل على رأب الص���دع داخل الجالي���ات اليهودية 
األمريكي���ة، وبين هذه األخيرة ودولة إس���رائيل لما يمثله ذلك من 
تهديدات لألمن القومي اإلس���رائيلي، األمر ال���ذي تجلى في أكثر 
من تقرير من التقارير االس���تراتيجية السنوية الصادرة عن كل من 
شعبة اإلستخبارات العسكرية، ومعهد دراسات األمن القومي في 

جامعة تل أبيب.
وعلى الرغم من إس���تثمار إس���رائيل الضخم عماًل وم���ااًل لرأب هذا 
الصدع، إال أن هذه التصدعات والشروخ آخذة في اإلتساع والتزايد، 
األمر الذي يمكن االس���تدالل عليه في نتائج المسوح واستطالعات 
ال���رأي المتوات���رة الت���ي تص���در ع���ن المؤسس���ات األكاديمي���ة 

والمتخصصة في قياس الرأي العام.
ويعتب���ر البي���ان الص���ادر ع���ن المنظمة ي���وم الثالث���اء الموافق 
2921/7/13، والذي أعلنت فيه وللسنة الثانية على التوالي أنها لن 
تعقد مؤتمرها السنوي في مارس العام القادم قرينة إضافية على 

حالة التفسخ واالنقسام التي تشهدها الجالية.
صحيح أن الس���بب في إلغاء االجتماع الس���نوي وفقًا لبيان اإليباك 
يعود لح���رص المنظمين على س���المة األعضاء م���ن اإلصابة بوباء 
الكورون���ا، إال أن بعض المراقبين خاصة اليه���ود منهم يدحضون 
ه���ذا االدعاء ويرون أن هذا مجرد حج���ة واهية، حيث باإلمكان عقد 
اللقاء عبر تقنية ال���زوم والفيديو، ويوضح���ون بالمقابل أن اإللغاء 
قد جرى ألس���باب تعود لحالة التش���ظي والتمزق التي تش���هدها 
المنظمة والجالية نتيجة لتالش���ي حالة اإلجماع اآلخذة في االزدياد 
في أوساط الجالية، ال سيما في أوساط األجيال تحت سن األربعين 
م���ن العمر الذين لم يعودوا يروا في إس���رائيل نموذج جاذب لهم، 

مما أدى إلى عزوفهم وإنزياحهم نحو منظمات أخرى مثل )الصوت 
اليهودي للس���الم، ومنظمة إذا ليس اآلن؟( األمر الذي ترك منظمة 
اإليباك األن تعتمد على أعضاء من كبار الس���ن من األثرياء اليهود 
والجمهوري���ون، مما يعن���ي أن تأثيرها على السياس���ة الخارجية 

األمريكية آخذ باألفول.
وقد س���بق بيان منظمة اإليباك هذا نشر معهد الهيئة االنتخابية 
اليهودي في أمريكا نتائج اس���تطالع رأي نفذه المعهد على عينة 
م���ن الهيئ���ة االنتخابية ليه���ود أمريكا تكونت من 800 ش���خص 
للوق���وف على نظرتهم إلس���رائيل ولعالقة أمريكا معها ونش���رت 
أهم نتائجه وسائل إعالم أمريكية يوم األربعاء الماضي من الشهر 

الجاري.
حيث أظهرت نتائج هذا االستطالع أن %25 من الجالية اليهودية 
األمريكية يؤمنون أن إس���رائيل دولة عنصرية )أبارتايد(، وأن هذه 
النس���بة ترتفع إلى %38 في أوساط الش���باب تحت سن األربعين، 
كم���ا أظهرت النتائ���ج أن %34 من الجالية يعتق���دون أن معاملة 
إس���رائيل للفلس���طينيين تش���به عنصرية أمري���كا، وترتفع هذه 
النس���بة الى %43 في أوس���اط من هم أقل من 40 سنة، وأظهرت 
النتائ���ج كذلك أن %22 من الجالية اليهودي���ة األمريكية تعتقد 
أن إس���رائيل تم���ارس التطهير العرق���ي واإلب���ادة الجماعية ضد 
الفلس���طينيين، وترتفع هذه النسبة الى %33 في أوساط الشباب 
تحت س���ن األربعين، كما أظه���رت النتائج أن %20 من الش���باب 
اليهودي األمريكي تحت سن األربعين يعتقدون أن إسرائيل ليس 

لها حق بالوجود.
المفارقة هنا أنه يمكن بس���هولة مالحظة أنه فيما يزداد المجتمع 
اليهودي في إسرائيل وكذلك الجالية اليهودية األمريكية تفسخًا 
وتش���ظيًا ألس���باب متعددة يقع االحتالل والعنصرية اإلسرائيلية 
في القلب منها، تزداد بالمقابل حالة انقس���ام النظام السياس���ي 
الفلس���طيني وت���زداد كذلك حالة تآكل ش���رعيته وثقة الش���عب 
ف���ي قدرته على مواجهة المش���روع الصهيوني االس���تعماري في 
فلس���طين، األمر الذي يوجب على أصحاب الرأي من الفلسطينيين 
والعرب أخذه بالحس���بان ف���ي جدلهم وس���جالهم المهيمن على 
المجتمع الفلس���طيني ه���ذه األيام حول بعث المش���روع التحرري 

الفلسطيني من جديد.

الجالية اليهودية األمريكية تتمزق.. والسبب عنصرية »إسرائيل«

كيف وأين الردع: مسيرات االعالم الصهيونية إذ تتواصل وتنتقل من القدس إلى الضفة الغربية؟
نواف الزرو

أحمد عيسى
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األغوار/ االستقالل:
على امت���داد أكثر من ش���هر، بدأ رافع فقه���اء، أحد مربي 
الماشية في األغوار الشمالية، باستقبال حجوزات من عدة 

مواطنين ألضاحي العيد المبارك.
الرجل الذي يسكن في منطقة »الحمة«، المطلة على الشارع 
السريع الرابط بين ش���مال األغوار وجنوبها، قال إن السوق 

هذا العام مقبول، لكنه ليس كما األعوام الماضية.
وعزا الرجل الذي يكتسب تاريخا طويال في تجارة األضاحي 
ذلك، إلى ارتفاع أسعار األضاحي هذا العام مقارنة باألعوام 
الماضية. مواطنون قالوا إن األسعار هذه السنة مرتفعة وال 

تناسب وضعهم االقتصادي.
تش���ير األرقام في مديرية زراعة طوباس واألغوار الشمالية 
أن الموسم الحالي تراوحت أسعار كيلو الخراف 35 شيقال 

-37 شيقال.
لكن مواطنين من طوباس قالوا إنهم لجأوا الى شراء العجل 

بسعر 17- 19 شيقال لكل كيلو غرام.
يقول مدير الغرفة التجارية ف���ي طوباس، معن صوافطة، 
إن س���عر األضاحي هذا العام مرتفع ج���دا مقارنة باألعوام 
الماضية، وأن هناك قفزة »مزعجة« في سعر أسعار اللحوم 
من الخراف )..(، ويجب أن يكون السعر في متناول الجميع«.

ولتفادي معضلة ارتفاع األس���عار التي تواجه المواطنين، 
الذين قال ع���دد منهم إنهم يمرون في ظروف اقتصادية 

صعبة، يشترك عدد منهم في ذبح عجل واحد.
وفي فتوى صادرة عن دار اإلفتاء الفلس���طينية بخصوص 

الخراف والعجول المس���منة، فإنه يج���وز التضحية بها إذا 
وضعت مع بنات الس���ن المطلوب ولم نتمكن من تمييزها. 
وإن مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين أفتى في قراره رقم 
)52( بجواز التضحية بالخراف والعجول المسمنة، لكونها 
قد تفوق صاحبة السن بكمية اللحم فتحقق الهدف منها 

وهو إطعام الفقير.
يقول فقهاء: »ليست كل الماشية تصلح لألضاحي«. وفي 

هذه الحال���ة يتجه المواطنون في اختي���ار أضاحيهم إلى 
مواصفات حددتها الشريعة اإلسالمية، من خالل أحاديث 

نبوية.
فف���ي الحديث الذي روي عن رس���ول الله صل���ى الله عليه 
ُن  حاي���ا: الَعوراُء البيِّ  في الضَّ

ُ
وس���لم، أنه قال: »أربٌع ال تجوز

ُن َضَلُعها،  ُن مَرُضه���ا، والَعرجاُء البيِّ عَوُرها، والمريضُة البيِّ
تي ال َتنَقى«. والكبيرُة الَّ

وأضاف فقها أنه يستبعد من ماشيته التي خصصها لتباع 
في سوق األضاحي، وجدت فيها هذه األمور األربعة، ويرى 
أن ارتفاع أس���عار األضاحي خلق لدى المواطنين عزوفا عن 
شرائها. وموسم األضاحي واحد من المواسم النشطة التي 
يعتمد عليها مربو الماشية في طوباس واألغوار الشمالية، 

لجني األرباح.
ويش���ري بعض مربي الماش���ية مواش���يهم من حظائرها 
القريبة من خيامه���م المترامية في جب���ال األغوار، واآلخر 
يذهب بها إلى سوق الحالل في نابلس، وهو سوق شعبي 
ينش���ط كل اثني���ن وخميس، لبيعها بين ع���دد غفير من 

المتجولين.
ويعول مالكو الماشية بشكل كبير على ثمن األضاحي في 
توفير األعالف لماش���يتهم، خصوصا ف���ي المناطق التي 
بدأ يفقد فيها الفلس���طينيون مراعيهم »عنوة« لحس���اب 

المستوطنين.
يقول فقهاء: »ال ترعى ماش���يتنا ف���ي الجبال لذا نطعمها 
من األعالف.. لكن س���عر األعالف مرتف���ع، وثمن األضاحي 

يساعدنا على توفيرها«.
تق���ول األرقام واالحص���اءات أنه مجموع ع���دد األغنام في 
طوباس واألغوار الش���مالية ما يقارب )45000( رأس، منها 

35700 رأس من الضأن، و8650 رأس من الماعز.
ذاتها األرقام تش���ير إلى أن االحتياج من الخراف لألضاحي 
خالل هذا الموسم في طوباس يقدر ب�� 400-550 رأس من 

الخراف و 70-85 عجل للموسم الحالي .

األغوار: أضاحي العيد.. المواطنون يشتكون ارتفاع األسعار

بيروت/ االستقالل:
قال وزير الصناعة ف���ي حكومة تصريف األعمال اللبنانية 
االثنين إن لبنان سيسمح للصناعيين باالستيراد المباشر 
للمازوت وسط عجز الوقود المتفاقم، مما يرفع فعليا الدعم 

عن هذا النوع من الوقود.
وقال عماد حب الله عق���ب اجتماع مع الرئيس “دعم مادة 

المازوت سيتوقف، ونحن نعتبر أنه انتهى”.
يعاني لبنان انهيارا اقتصادي���ا وصفه البنك الدولي 
بأنه من أعمق حاالت الكساد في التاريخ الحديث، وهو 

ما يهدد استقراره.

وتفاقم نقص الوقود والسلع األساسية األخرى في الشهر 
الماضي. جاء قرار االثنين بعد اجتماع مع الرئيس ميشال 

عون لمحاولة حل مشكلة نقص المازوت للمصانع.
وقال حب الله إنه تقرر “الس���ماح للصناعيين باالستيراد 
المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من 
دون إجازة مس���بقة”. وكانت تلك اإلجازة الزمة عندما كان 

الوقود مدعوما.
وتس����بب نقص الوق����ود في انقط����اع الكهرباء لفترة 
طويلة وزيادة االعتماد عل����ى المولدات الخاصة التي 

تستخدم المازوت.

االستقالل/ وكاالت:
س���يطر الس���عي إلى أمان الدوالر والين االثنين، مما جعل 
الدوالر قرب أقوى مس���توياته منذ أش���هر، إذ اهتزت ثقة 
المستثمرين في النمو بفعل انتشار ساللة دلتا المتحورة 
من فيروس كورونا، وانتاب القلق الكثيرين بشأن استئناف 

األنشطة في إنجلترا.
وتعرض الدوالر األس���ترالي الحساس للمخاطرة ألكبر قدر 
من الضغط بين العمالت الرئيس���ية في جلس���ة آسيا، إذ 
انخفض ألدنى مس���توى في سبعة أش���هر عند 0.7373 
دوالر وانزل���ق لليوم الخامس على التوالي مقابل الين ليبلغ 

أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
وارتفع الين في أحدث معام���الت 0.1 بالمئة إلى 109.25 
للدوالر واقترب من أقوى مستوياته منذ أبريل نيسان عند 

129.78 لليورو.
وظل اليورو عند 1.1805 دوالر، بالقرب من أدنى مس���توى 
في ثالثة أش���هر الذي بلغه األسبوع الماضي عند 1.1772 

دوالر.
وصعد مؤش���ر الدوالر بش���كل طفيف إل���ى 92.717، مما 
جعله قريبا جدا من أعلى مستوى في ثالثة أشهر األسبوع 

الماضي عند 92.832.

لبنان يسمح للصناعيين باالستيراد 
المباشر للمازوت وسط عجز

االستقالل/ وكاالت:
استهلت أسعار النفط أس���بوع التداول الجديد االثنين بتراجع ملحوظ بعد اتفاق  تجمع 
أوبك بلس لل���دول النفطية على زيادة اإلنتاج تدريجيا اعتبارا من الش���هر المقبل وخالل 
العام المقبل، وتس���وية النزاع الداخلي بين الدول األعضاء والذي منع التجمع مع التعهد 
باستئناف ضخ ماليين البراميل من النفط الخام والتي كان التجمع قد سبق وأوقف ضخها 
في األس���واق في نيس���ان/أبريل من العام الماضي عند انهيار أس���عار النفط الخام أثناء 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتراجع س���عرا خامي برنت القياس���ي للنفط العالمي وغرب تكساس الوسيط وهو الخام 
القياسي للنفط األمريكي بنس���بة 9ر%، في الوقت الذي وافقت فيه دول منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( والبلدان الحليفة ضمن تجمع أوبك بلس على زيادة اإلنتاج بمقدار 
400 ألف برميل يوميا كل ش���هر اعتبارا من أول آب/أغسطس المقبل، وحتى عودة اإلنتاج 

إلى مستويات ما قبل خفضه في نيسان/أبريل من العام الماضي.
كما رفع اتفاق أوبك بلس  مس����توى األس����اس إلنتاج كل من السعودية واإلمارات 
والعراق والكويت وروس����يا وهو  ما يتيح لهذه الدول زيادة إنتاجها بكميات أكبر. 
في الوقت نفس����ه فإن ارتفاع أعداد اإلصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد 
في العديد من مناطق العالم يهدد بتعثر التعافي الحالي في الطلب على النفط، 

بحسب وكالة بلومبرج لألنباء.

الدوالر يتحول للصعود مع تأثر 
المعنويات بفعل »كورونا«

االستقالل/ وكاالت:
حقق باحثون في اليابان رقما قياسيا 
جدي���دا في نقل البيان���ات، عبر كابل 
ألياف بصرية، يصل طوله إلى 3000 
كيلومتر، بس���رعة رهيبة بلغت حوالي 

319 تيرابت في الثانية. 
وتكف���ي هذه الس���رعة لنقل 10000 
فيلم عالي الدقة بحجم حوالي 4 غيغا 
بايت لكل منها في ثانية واحدة فقط، 
على الرغم من أنه���ا لن تكون متاحة 
لالس���تخدام المنزلي العادي، إذ يتم 
اس���تخدام هذا النوع من التكنولوجيا 
ف���ي الش���بكات الخلفي���ة لموف���ري 
النطاق الترددي العريض والذي يتم 
تقسيمه فيما بعد بين مئات أو آالف 
العمالء، بحسب ما نشرته »ديلي ميل« 

البريطانية.
 كما حطم هذا الرقم القياسي الجديد 
أفضل رق���م لس���رعة س���ابقة لنقل 
البيانات عبر مس���افة طويلة، الذي بلغ 
172 تيرابايت في الثانية، والذي سبق 

أن حقق���ه أيًضا فري���ق الباحثين في 
المعه���د الوطني الياباني للمعلومات 

واالتصاالت NICT في طوكيو. 
وأوض���ح الباحث���ون أن النظام الجديد 
متوافق مع البني���ة التحتية الحالية، 
مما يعني أنه يمكن ترقية الشبكات 
بس���هولة، حي���ث إن كاب���ل األلياف 
البصرية )فايبر أوبتكس( المستخدم 

حالًيا بنفس الطول والحجم. 
كما أكدوا أن هذا النوع من الس���رعات 
س���يكون ضرورًي���ا للبني���ة التحتية 
الخلفية، ألن الخدمات تفرض متطلبات 
أكبر على البنية التحتية لإلنترنت، من 
بينها االحتياج إلى س���رعات أعلى من 
ش���بكات G5، باإلضافة إلى تشغيل 
اإلنترن���ت  عب���ر  واألجه���زة  األدوات 

وأنشطة البث المباشر. 
ولتحقيق الرقم القياسي المبهر، قام 
الباحثون بتوجي���ه البيانات عبر كابل 
ألياف بصرية رباعي النواة مزدوج، عبر 
أربعة أنابيب ألياف بصرية طويلة بداًل 

من أنبوب واحد كما هو معتاد بشكل 
تقليدي. 

اإلش���ارة  مقوي���ات  عك���س  وعل���ى 
المس���تخدمة في الجيل الس���ابق من 
التقني���ة، ت���م رب���ط الجي���ل الجديد 
بعناصر أرضية ن���ادرة مثل الثوليوم 
واإلربي���وم ألنه���ا تعمل عل���ى إثارة 
األيون���ات وتعزيز قوة اإلش���ارة. كما 
زادت مقويات اإلش���ارة بش���كل كبير 
من نطاق اإلرس���ال التصاالت األلياف 
الضوئية وس���محت بتضخيم العديد 
من قنوات الط���ول الموجي في وقت 

واحد. 
ووفقا للنتائج، التي تم تقديمها إلى 
المؤتم���ر الدولي التص���االت األلياف 
الضوئية، فإنه كل قناة كانت، بشكل 
ع���ام، تنق���ل البيانات بمع���دل 580 

غيغابت في الثانية.
وسمح وجود تقسيم يضمن 552 قناة 
نقل بيانات بتحقيق س���رعة قياسية 

تبلغ 319 تيرابايت.

اليابان يحطم الرقم القياسي في سرعة نقل البيانات تراجع أسعار النفط في 
مستهل أسبوع التداول الجديد
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مكة/ االستقالل:
بدأ حج���اج بيت الله الح���رام، بعد غروب ش���مس اإلثنين، 
التاسع من ذي الحجة، في النفرة إلى مشعر »مزدلفة«، بعد 

الوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج األكبر.
جاء ذلك في يوم توحدت فيه ألسنة الحجيج، رغم اختالف 
جنس���ياتهم، على التلبية برجاء قائلة: »لبيك اللهم لبيك، 
لبيك ال ش���ريك لك لبيك، إن الحم���د والنعمة لك والملك.. 

ال شريك لك«.
وأفادت وكال���ة األنباء الس���عودية الرس���مية )واس( بأن« 
ضي���وف الرحمن بدأوا، مس���اء أمس، التح���رك إلى مزدلفة 
وحي���ن يصلون س���يؤدون صالتي المغرب والعش���اء جمع 
تأخير اقتداًء بس���نة رسول اإلس���الم محمد صلى الله عليه 

وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار«.
وأضافت: »س���يبيت الحجاج ه���ذه الليل���ة )الماضية( في 
مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صالة فجر عيد األضحى 

)الثالثاء( لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي )األضاحي(«.
وتع���د النفرة من عرف���ات إلى مزدلفة المرحل���ة الثالثة من 
مراحل تنقالت حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة 

ألداء مناسك الحج، بعد يوم التروية والوقوف بعرفة.

واتس���مت »تح���ركات قواف���ل حج���اج بي���ت الل���ه الحرام 
باالنسيابية«، وفق »واس«.

وكان حج���اج بيت الله تدفقوا، صباح اليوم، إلى صعيد جبل 
عرفات قادمي���ن من منى؛ حيث قضوا »ي���وم التروية«، في 
الثامن من ذي الحجة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمنع 

تفش���ي فيروس »كورونا«.
ويقع جبل عرفات )عرفة( على بعد 12 كم ش���رق مكة، على 
الطريق الرابط بينها وبين محافظة الطائف بحوالي 22 كم، 
وعلى بعد 10 كم من مش���عر من���ى و6 كم من مزدلفة، وهو 

المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.

ويقول المؤرخون إن تس���ميته جاءت على عدة أقوال منها 
ف النبي  أن آدم ع���رف ح���واء فيه���ا، ومنها أن جبريل ع���رَّ
إبراهي���م - عليه الس���الم- فيها المناس���ك، وقيل لتعارف 

الناس فيها.
وق���ال خطيب ي���وم عرفة بالمس���جد الحرام، الش���يخ بندر 
بليلة، اإلثنين، إن الشرع أمر المسلمين باإلحسان، والسعي 
الس���تقرار البالد، والنهي عن الفتن واإلفس���اد في األرض 

واإلرهاب.
ومن���ذ الس���بت الماضي، تحول���ت أنظار العالم اإلس���المي 
إل���ى مكة المكرمة؛ حيث بدأ الحج���اج بالتوافد وأداء طواف 

القدوم.
وللعام الثاني على التوالي، تقيم الس���عودية شعيرة الحج 
بع���دد مح���دود من الحجاج يبل���غ 60 ألفا فق���ط من داخل 
المملكة، في ظل ضوابط صحية مش���ددة خشية تداعيات 

كورونا.
وشهد عام 1441 هجرية )2020 ميالدية( موسما استثنائيا 
للحج، جراء تفشي كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على 
نحو 10 آالف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 

مليون حاج، في 2019، من كل أرجاء العالم.

ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد قضاء ركن الحج األعظم

بغداد/ االستقالل:
ارتفع���ت إل���ى 22 قتي���ال و47 جريح���ا 
حصيلة التفجير الذي اس���تهدف، مساء 
اإلثنين، متبضعين لعي���د األضحى في 
أحد أس���واق العاصم���ة العراقية بغداد، 

وفق مصدر طبي حكومي.
وقال المصدر، وهو من دائرة صحة بغداد، 
لمراسل األناضول، إن االنفجار الذي وقع 
في سوق الوحيالت بمدينة الصدر خلف 
وف���ق حصيلة غير نهائية 22 قتيال و47 

جريحا.
وأض���اف المصدر، الذي طلب عدم نش���ر 
اس���مه ألنه غير مخول بالحديث لإلعالم، 
أن وزارة الصحة اس���تنفرت كل طواقمها 
ضحايا  الس���تقبال  المستش���فيات  في 

االنفجار ومعالجة الجرحى.
وكانت الحصيلة الس���ابقة تشير لمقتل 
4 أش���خاص وإصاب���ة 15 آخري���ن، وفق 
النقيب في ش���رطة بغداد حاتم الجابري 

لألناضول.
وأك���دت خلية اإلع���الم األمن���ي التابعة 
للدف���اع العراقي���ة، في بي���ان مقتضب، 
ح���دوث التفجير، ووق���وع قتلى وجرحى 

بسببه، دون تقديم حصيلة فورية.
ول���م تعلن أي���ة جهة مس���ؤوليتها عن 
االنفجار حتى الس���اعة 17:10 ت.غ، لكن 
السلطات العراقية عادة ما تتهم تنظيم 
»داع���ش« اإلرهابي بالوق���وف وراء هكذا 

عمليات.
من جانبه، قال يحيى رس���ول، المتحدث 

باس���م القائ���د العام للقوات المس���لحة 
رئيس ال���وزراء مصطف���ى الكاظمي، في 
بيان، إن األخي���ر أمر بتوقيف قائد القوة 
األمني���ة المس���ؤولة ع���ن تأمين س���وق 

الوحيالت.
كما أم���ر الكاظمي، وف���ق المصدر ذاته، 
ب�«فت���ح تحقيق من قب���ل قيادة عمليات 

بغداد )التابعة للجيش( بالحادث«.
وأعلن العراق ع���ام 2017 تحقيق النصر 
على »داعش« باس���تعادة كامل أراضيه، 
التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البالد 

اجتاحها التنظيم صيف 2014.
إال أن التنظي���م اإلرهابي ال يزال يحتفظ 
بخاليا نائمة في مناطق واس���عة بالعراق 

ويشن هجمات بين فترات متباينة.

عشية العيد.. ارتفاع ضحايا تفجير ببغداد لـ22 قتيال و47 جريحًا

طهران/ االستقالل:
قال المرش����د اإليراني الس����يد علي خامنئي اإلثنين إن “مماشاة 
بعض حكوم����ات المنطقة ألميركا وحلفائها حقيقة مريرة باتجاه 

استمرار الممارسات الشريرة”.
وذكر في كلمة وجهها إلى ش����عوب العالم، بمناسبة وقفة عرفة، 
نقلها موقع “الميادين”، إّن “تشويه المقاومة في العراق وسوريا 
ولبنان وغيرها ونسبها إليران أو ألي سلطة أخرى هو إهانة لها”.

وأّك����د خامنئ����ي أّن خطاب إيران ال����ذي أثار قل����ق وغضب العالم 
اإلستكباري هو الدعوة لمقاومة التدخل األميركي.

وقال إنه “يجب على ش����عوبنا الوقوف والمقاومة ضّد الغطرسة 
والتدخل والممارسات الش����ريرة للقوى الغربية”. وتطرق المرشد 
اإليران����ي إلى الوضع ف����ي أفغانس����تان، وقال إن على الش����عب 
األفغاني الواعي أن يكون يقظًا تجاه أدوات االستخبارات وأسلحة 

الحرب األميركية الناعمة.
يذكر أن أفغانس����تان تواجه نزاعًا مس����لحًا بي����ن حركة “طالبان” 
والحكومة األفغانية، عقب بدء الواليات المتحدة س����حب قواتها 
من أفغانستان. وبسطت الحركة خالل أيام قليلة  سيطرتها على 
مساحات واسعة من األراضي األفغانية، والسيما الحدودية  منها.

طهران/ االستقالل:
قال المتحدث باس���م وزارة الخارجية اإليرانية س���عيد خطي���ب زادة، إن دولة 
اإلمارات س���تكون مسؤولة عن تدهور االستقرار والس���الم الناجم عن الوجود 

"اإلسرائيلي" في المنطقة.
جاء ذلك في تصريح صحفي اإلثنين، حول آخر التطورات في المنطقة، بحسب 

وسائل اإلعالم اإليرانية.
وأوضح خطيب زادة أن "إس���رائيل" تس���عى للحصول على الشرعية من خالل 

افتتاح اإلمارات سفارتها في األراضي المحتلة.
وأض���اف: “يج���ب أن تعل���م إدارة أبو ظبي أنها س���تكون مس���ؤولة عن عدم 

االستقرار وتدهور بيئة السالم بسبب الوجود اإلسرائيلي في المنطقة “.
وافتتح���ت دولة اإلمارات، األربعاء، س���فارتها في تل أبي���ب، بحضور الرئيس 

اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
وتأت���ي خطوة افتتاح الس���فارة اإلماراتي���ة بعد نحو أس���بوعين على افتتاح 

إسرائيل سفارة وقنصلية لها في اإلمارات.
ووقعت "إسرائيل" واإلمارات اتفاقية تطبيع في أيلول/سبتمبر 2020، برعاية 

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب.

إيران تهاجم اإلمارات: االحتالل يسعى 
للحصول على الشرعية من أبوظبي

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن التلفزيون اإلثيوبي اكتمال التعبئة الثانية لس���د النهضة وبثت صورا لها، كما 
نش���رت وكالة األنباء اإلثيوبية »فيديو جديدا« يظهر االنتهاء من المرحلة الثانية من 
التعبئ���ة األولية. وتظهر الصور دنو مس���توى ارتفاع المياه من الممر األوس���ط وهو ما 
يعن���ي أن مرحلة التجاوز هي إيذان باس���تكمال التعبئة، كما تظهر الصور اس���تمرار 
تدفق المياه من الممرين السفليين. وكان مصدر في وزارة الري والمياه اإلثيوبية نفى 
وجود أي إش���كاليات في المرحلة الثانية من التعبئة األولية لسد النهضة، فيما قالت 
صحيفة »ريبورتر« )Reporter( اإلثيوبية إن المرحلة الثانية من التعبئة األولية لس���د 

النهضة أوشكت على االنتهاء قبل الموعد المتوقع اليوم االثنين.
وكان���ت أديس أبابا تصر على تنفيذ ملء ثاٍن لس���د النهضة بالمي���اه في يوليو/تموز 
الجاري وأغس���طس/آب المقبل حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد 

الذي تقيمه على النيل األزرق الرافد الرئيس لنهر النيل.
في حين تتمس���ك مصر والس���ودان بالتوصل أوال إلى اتفاق ثالثي ملزم، للحفاظ على 
س���المة منشآتهما المائية وضمان اس���تمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل 

وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليارا على الترتيب.
وفي 8 يوليو/تموز الجاري خلص مجلس األمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات س���د 
النهضة تحت رعاية االتحاد األفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي 

احتياجات الدول الثالث.
والسبت أعلن السودان تخزين 1.6 مليار متر مكعب من المياه، لتأمين المستويات في 

نهر النيل والنيل األبيض تحسبا للملء الثاني لسد النهضة اإلثيوبي.
وتتبادل مصر والس���ودان مع إثيوبيا اتهامات بالمس���ؤولية عن تعثر مفاوضات حول 
السد يرعاها االتحاد األفريقي منذ أشهر ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

االستقالل/ وكاالت:
وجدت اللجنة األس���ترالية لحقوق اإلنسان أن الغالبية العظمى من المسلمين 
في أس���تراليا قد تعرضوا للتمييز. ووفقا لتقرير نش���رته اللجنة األس���ترالية 
لحقوق اإلنسان االثنين، فإن 80 بالمائة من المسلمين في أستراليا قد واجهوا 
تحامال أو تمييزا. وقال نصف المش���اركين في االستطالع البالغ عددهم ألف 
ش���خص إنهم تعرضوا للتمييز من قبل س���لطات إنفاذ القانون، وقال 48 في 

المائة إنهم اُستهدفوا في أماكن العمل أو أثناء البحث عن عمل.
وأفاد واحد من كل أربعة أش���خاص أنهم كانوا خائفي���ن للغاية من التحدث 

جهرا عندما تعرضوا – أو أي شخص يعرفونه – للتمييز.
وقال زاهر إدريس، وهو محام إسالمي مقيم في سيدني، وهاجر إلى أستراليا 
م���ن جنوب أفريقيا في س���ن الخامس���ة، إنه الح���ظ زيادة ف���ي التمييز ضد 

المسلمين األستراليين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر اإلرهابية.
ونقل���ت عنه هيئة اإلذاع���ة الحكومية متعددة الثقاف���ات )إس بي إس( قوله 

)االثنين( إن “األمور تغيرت بالنسبة لي بعد 11 سبتمبر بشكل كبير”.
وأض���اف “تغيرت المواقف تجاه إيماني وهويتي في المجال العام، مما جعل 

من الصعب التفاعل بالطريقة نفسها التي كنت أفعلها من قبل”.
وتابع “بوصفي ش���ابا بالغا ف���ي ذلك الوقت، كافحت من أج���ل التوفيق بين 
هويتي كمس���لم وأيضا كش���خص ُطلب منه ش���رح أفعال بعض المجرمين 

الرهيبين في الجانب اآلخر من العالم، وهو أمر لم نكن نتعرض له سابقا”.
وبالرغم من ارتفاع مستوى اإلسالموفوبيا الذي كشف عنه االستطالع، ذكر 63 
في المائة من المشاركين أنهم يعتقدون أن أستراليا بلد مرّحب، وبّين 74 في 

المائة إنهم يشعرون بأنهم أستراليون.

خامنئي يدعو للوقوف ضد 
غطرسة القوى الغربية 

تقرير: غالبية المسلمين 
األستراليين تعرضوا للتمييز

التلفزيون اإلثيوبي يعلن اكتمال 
التعبئة الثانية لسد النهضة
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الدوحة/ االستقالل:
قال الرباع الفلس���طيني القادم من غ���زة محمد حمادة، إنه 
يس���تهدف دخول المراكز العش���رة األولى، عندما يصنع 
التاريخ باعتباره أول فلس���طيني ينافس في هذه الرياضة 

باأللعاب األولمبية التي تنطلق في طوكيو يوم الجمعة.
وت���رك حمادة )19 عاما( غزة قبل عدة أس���ابيع، ليضمن أال 
يواجه أي متاعب في الس���فر إلى األلع���اب األولمبية التي 
حجز مكانه فيها عقب مش���اركته في س���ت مس���ابقات 

تأهيلية دولية منذ 2019.
وأبلغ حمادة " االس���تقالل " من الدوح���ة أنه يتدرب لمدة 
خمس ساعات يوميا، و أنه سيفعل المستحيل حتى يظهر 

بشكل مميز".
وأضاف "شعور ال يوصف أني أتأهل ألولمبياد طوكيو".

وفي مايو/ أيار الماضي، احتل حمادة المركز السابع 
في بطولة آسيا والثامن في بطولة العالم تحت 20 
عاما في أوزبكستان، حيث رفع 141 كيلوجراما في 
الخطف و171 ف���ي النطر بمجموع 312 كيلوجراما 

في الرفعتين.

وق���ال حمادة الذي س���يتجه إلى اليابان الي���وم 20 يوليو/ 
تم���وز قبل ثالثة أيام على انط���الق األولمبياد "نحن نطمح 
لتحقيق أرقام ش���خصية جديدة... وإن ش���اء الله أكون من 

العشرة األوائل".
وقال حس���ام، ش���قيق حمادة وه���و أيضا م���درب الفريق 

الوطني الفلسطيني لرفع األثقال "هذه أول مشاركة ألثقال 
فلسطين بتاريخ األلعاب األولمبية، التدريب عملية معقدة 

وكون الالعب أخي، سهل علي عملية التدريب".
وأشار حس���ام إلى أن الرياضيين الفلس���طينيين واجهوا 
صعوبات بسبب االفتقار إلى األندية المجهزة جيدا وأدوات 

التدريب المناس���بة والمش���اركة الدولية في مس���ابقات 
خارجية.

وأوضح أس���عد المجدالوي نائب رئي���س اللجنة األولمبية 
الفلسطينية، أن مش���اركة حمادة تعد إنجازا بغض النظر 

عن فوزه بميدالية.
وأضاف "هذا حدث أس���طوري، محمد حمادة، شاب طموح 
وبطل من فلس���طين، ومن غزة خصوصا، اللي عانت الكثير 
من الحصار والحروب، إنه يحمل علم فلس���طين في طوكيو 

وينافس ضد أبطال العالم".
وأوضح المج���دالوي أن 4 رياضيين فلس���طينيين آخرين 

سيشاركون في األولمبياد.
وتابع "نحن نتطلع إلى تس���جيل رقم فلسطيني في سجل 

دورات األلعاب األولمبية بغض النظر عن قدر هذا الرقم".
وفي منزل حمادة في غزة، عرض والداه في فخر العديد من 

الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
وقال والده خميس "محمد حقق لنا حلم طال انتظاره طويال 
والحمد لله اليوم أنا مرتاح، أديت رسالتي... أنا فخور بمحمد 

وحسام".

الفلسطيني حمادة يستعد لظهور تاريخي في األلعاب األولمبية

غزة/ االستقالل:
وضع فريقا خدم���ات جباليا والصداقة قدمًا في 
المب���اراة النهائي���ة, لبطولة دوري ج���وال لكرة 
الطائ���رة, بعد فوزهما على نماء وش���باب جباليا 
تواليا، في ذهاب نصف نهائي البطولة, مس���اء 

األحد على صالة سعد صايل بمدينة غزة.
وف���از خدم���ات جباليا على نماء بثالثة أش���واط 
نظيفة ، في لق���اء تفوق في���ه الخدمات لعبا و 

نتيجة ، و جاءت الثالثية على النحو التالي :-

 في الش���وط األول تف���وق الخدم���ات بنتيجة 
)25_22( وفي الشوط الثاني شهدت فيه اإلثارة 
و الندية من الفريقين ، لكن خبرة الفريق الجبالي 
حسمت الش���وط بنتيجة )25_23( وفي الشوط 
الثالث تراجع نماء بسبب ضعف اللياقة البدنية 

و قلة الخبرة ليخسر الشوط بنتيجة )25_19(.
وفي المب���اراة الثانية، تمكن الصداقة من الفوز 
على منافسه شباب جباليا، بثالثة أشواط مقابل 
ش���وط واحد، في لقاء افتتح في ش���باب جباليا 

الشوط األول بالفوز )25_23( ، لكن خبرة البطل 
كانت حاضرة لتقلب الطاولة و النتيجة و التفوق 
بثالث���ة أش���واط متتالي���ة )25_14(، )25_17(، 
)25_17(، ليحس���م الصداقة المب���اراة بنتيجة 

.1_3
هذا وس���تلعب الفرق األربعة مب���اراة ثانية يوم 
األحد الق���ادم في دور اإلياب على ذات الملعب, 
وفي حال فوز الخاس���ران, س���يتم اللجوء للعب 

مباراة فاصلة بينهما.

خدمات جباليا والصداقة يضعان قدمًا 
في نهائي دوري »جوال« لكرة لطائرة

ميونخ /االستقالل:
واصل أس���اطير الكرة األلمانية، انتقادهم لتوني كروس، العب 
خط وس���ط ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، بعد إعالنه اعتزال كرة 
القدم على المس���توى الدولي. ووجه لوثار ماتيوس، أس���طورة 
والعب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، انتقادات شديدة 

إلى كروس، مؤكًدا أنه لم يعد العًبا مناسًبا للمستوى الدولي.
وقال ماتيوس ف����ي تصريحات لمجلة »كيكر« األلمانية: »كروس لم 
يعد مناس����ًبا للمستوى الدولي«. وأضاف »ش����خصًيا ليس لدي أي 
شيء ضد توني كروس، لكنني ال أتفق مع الطريقة التي يلعب بها«. 
جدي���ر بالذكر أن هذا الهجوم ل���م يكن األول من ماتيوس على 
ك���روس، حيث س���بق وأن هاجم���ه عقب خ���روج المنتخب من 
منافسات يورو 2020، بينما كان أولي هونيس، الرئيس الفخري 

لبايرن ميونخ أيًضا، ضمن المهاجمين لكروس.
وقال هونيس في هجومه السابق، إن إحدى مشاكل المنتخب 
األلمان���ي تمثلت في أن المدرب الس���ابق يواكي���م لوف كان 
»يقاتل« من أجل إشراك كروس، وبالتالي تحول الفريق لالعتماد 

على 3 العبين مدافعين في الوسط.
وأع���رب هونيس عن تقديره لكروس ولوف، لكنه أش���ار إلى أن 
التعديالت الفنية التي خضع لها الفريق »جاءت بنتائج عكسية 
تماما«. فيما كتب ماتيوس س���ابقا في عموده بصحيفة »بيلد« 
األلمانية: »تمريرات توني كروس تش���به قصة ش���عره، جميلة 

ونظيفة، ودقيقة جًدا، لكن هذا يأخذ من وقت وروح المباراة«.
وأضاف: »ال أحمل أي ش���يء س���لبي تجاه كروس، على العكس 
تماًما، فهو يرى نفس���ه أفضل مم���ا أراه، لذلك أهنئه على كل 
شيء حققه مع ريال مدريد ومع منتخب ألمانيا«. وختم: »توني 

العب رائع ومميز، لكن أداءه في يورو 2020 كان مخيًبا لآلمال«.

ماتيوس يشن هجمة 
جديدة على كروس

لندن/االستقالل:
يس���تعد مانشستر س���يتي للتقدم بعرض جديد للنجم 
الجزائ���ري رياض محرز، من أجل تجديد تعاقده، بعد الدور 

البارز الذي لعبه في حصد لقب البريميرليج.
وينتهي عقد محرز مع المان س���يتي ف���ي 2023، وهناك 
العدي���د من األندي���ة األوروبية المهتم���ة بالحصول على 

خدمات الدولي الجزائري.
لكن كلماته األخيرة، التي أش���ار من خاللها إلى رغبته في 
استكمال مسيرته مع سيتي، منحت مدربه بيب جوارديوال، 

دفعة معنوية كبي���رة بالنظر إلى خطط���ه للفريق، وذلك 
بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقدم محرز أفضل مستوياته الموسم الماضي منذ قدومه 
من ليس���تر في 2018 مقابل 45 مليون جنيه إس���ترليني، 
وذلك بعدما س���جل 14 هدًفا وصنع 9 آخرين في 48 مباراة 
خاضها بجميع المس���ابقات. وبعد أن ش���ارك العديد من 
العبي المان سيتي سواء في منافسات اليورو أو كوبا أمريكا، 
حصل رياض محرز على راحة أكبر هذا الصيف، مما يساعد 

بيب جوارديوال كثيًرا في بداية الموسم.

مانشستر سيتي يستعد لتحصين محرز

باريس/االستقالل:
يبقى مصير الفرنس���ي كينجسلي كومان غامًضا 
داخل ن���ادي باي���رن ميونخ، وذلك ف���ي ظل عدم 
توصل���ه التفاق م���ع بطل الدوري األلماني بش���أن 

تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2023.
وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن اهتمام 
كبار الدوري اإلنجليزي بضم كومان، على رأس���هم 

مانشستر سيتي، تشيلسي وليفربول.
وبع���د تعاقده مع الوكيل الش���هير بيني زاهافي 
مؤخًرا، أصبح���ت المفاوضات أكث���ر صعوبة بين 
مسؤولي النادي البافاري والجناح الفرنسي بشأن 

تجديد التعاقد.
 وأش���ارت تقارير صحفية إلى طلب صاحب ال�25 
عاًم���ا الحصول على راتب صاف���ي )بدون ضرائب( 
يبلغ 12 مليون يورو، لكن البايرن عرض عليه راتبا 

إجماليا يبلغ 13 مليون يورو فقط.

صراع إنجليزي ثالثي على نجم بايرن ميونخ
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من المس���توطنين طقوس���ا تلمودية في 
أماك���ن مختلف���ة من س���احات المس���جد 

األقصى.
كم���ا أطلق االحت���ال طائرة مس���يرة فوق 
المصل���ى المروان���ي ف���ي وق���ت ردد فيه 
المرابطون والمرابطات التكبيرات في وجه 

الجنود والمستوطنين. 
وكانت ش���رطة االحتال منعت فجر أمس 
عددا من الش���بان من دخول باب األسباط، 
ألداء ص���اة فجر يوم عرفة في المس���جد 

األقصى المبارك.
واضطر الش���بان إلى أداء ص���اة الفجر في 
الشارع خارج باب االسباط، ورددوا تكبيرات 

عيد األضحى.
واحتجزت ش���رطة االحت���ال هويات كافة 
المصلي���ن الوافدين للمس���جد فجر اليوم، 

قبل دخولهم عبر بواباته.
وكان نحو 1540 مس���توطنا اقتحموا األحد 
ساحات المسجد األقصى، تزامنا ما يسمى 

ب�"عيد خراب الهيكل".
وجاء االقتحام انطاقا من باب المغاربة على 
ش���كل مجموعات كبيرة من المستوطنين 
الذين تجولوا في باحاته بشكل استفزازي، 
بقي���ادة المتطرفي���ن "ايهودا يش���ار إلى 
أن االقتحام���ات للمس���جد األقص���ى تتم 
بش���كل يومي؛ م���ا عدا الجمعة والس���بت، 
وخ���ال فترتين صباحية ومس���ائية )بعد 
صاة الظهر( ولمدة أربع س���اعات ونصف 

)إجمالية(. 
وتقوم قوات االحتال بين الفينة واألخرى 
بإبع���اد مرابطين ومرابطات عن المس���جد 
األقصى لحج���ج واهية، به���دف تفريغه 
م���ن أهل���ه ومرابطي���ه وإفس���اح المجال 

للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.
ش���نت قوات االحت���ال حمل���ة اعتقاالت 
ف���ي مناطق مختلف���ة بالضف���ة والقدس 
المحتلتي���ن، فج���ر اإلثني���ن، فيما أصيب 
ش���ابين بالرص���اص المغل���ف بالمط���اط، 

والعش���رات باالختن���اق بمواجه���ات م���ع 
االحتال في بلدة جبع جنوب جنين.

وقال���ت مصادر محلي���ة، إن قوة من جيش 
االحت���ال اقتحمت بلدة بيت ريما ش���مال 
غ���رب رام الله، فج���رًا، واعتقلت األس���رى 
المحررين كريم ش���اور الريم���اوي، ومحمد 
ش���فيق الريماوي، وطارق سامح الريماوي، 
الريماوي، وس���ط مواجهات  ومجدي منير 

عنيفة مع الشبان.
ق���وات االحتال  اقتحمت  الس���ياق،  وفي 
مناط���ق مختلفة من مدين���ة رام الله لعدة 
س���اعات، كم���ا أف���اد مراس���لنا، تزامنًا مع 

مواجهات عنيفة.
وأفادت مصادر محلي���ة، أن قوة من جيش 
إبراهيم  األسير  اقتحمت مطبعة  االحتال 
مصفر، الذي اعتقلت���ه من منزله في مزارع 
النوباني قبل أي���ام، وصادرت محتوياتها، 
وهي الم���رة الرابعة الت���ي تتعرض فيها 

مطبعته للمصادرة.

أما في بلدة جبع جنوب جنين، فقد أصيب 
شابان برصاص االحتال المغلف بالمطاط 
والعشرات باالختناق بالغاز السام والمدمع، 
فيما جرى اعتق���ال مواطنين آخرين خال 

مواجهات اندلعت صباح اإلثنين.
وبحس���ب مصادر محلية فقد أصيب خال 
المواجه���ات مع جن���ود االحت���ال الذين 
أطلق���وا الرصاص المطاط���ي وقنابل الغاز 
المدمع، رازي غنام - أمين س���ر حركة فتح 
ال���ذي أصي���ب بالرص���اص المطاطي في 
البط���ن، وس���فيان فاخوري ال���ذي أصيب 
بالرص���اص المطاط���ي بالقدمي���ن، وجرى 

نقلهما للمستشفى لتلقي العاج.
كما اعتقلت قوات االحتال الشابين أمين 
خالد أمين حمامرة )25 عامًا( وعبيدة عادل 

أمين حمامرة )24 عامًا( .
كما اعتقلت قوات االحتال نضال يوسف 
العواودة بعد اقتحام منزله في قرية الكوم 
جنوب غرب الخلي���ل، فجر أمس، واقتادته 

إلى جهة غير معلومة.
كم���ا اندلعت مواجه���ات عنيفة مع قوات 
االحتال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، 
الليل���ة قب���ل الماضية، وأظه���رت مقاطع 
مص���ورة متداولة عل���ى مواق���ع التواصل 
الشبان وهم يرشقون دوريات  االجتماعي 

االحتال بالحجارة من مسافة صفر.
وقال���ت مصادر محلي���ة، إن قوة من جيش 
االحتال اقتحمت قري���ة عينابوس قضاء 
نابل���س، فج���رًا، واعتقلت الش���اب إيهاب 
طال���ب حمد بعد أن اعت���دت بالضرب على 

شقيقيه.
وفي الق���دس المحتل���ة، اعتقل���ت قوات 
االحتال أنس ش���عيب س���مرين، وحمزة 
ربي���ع س���مرين، وصهيب محمد س���مرين 
بعد اقتحام منازلهم في حي الثوري ببلدة 
واعتقلت قوة  للتحقيق،  سلوان، ونقلتهم 
خاصة من شرطة االحتال الفتى عدنان أبو 

الهوى من بلدة الطور.

غزة/ االستقال:
وجهت وزارة الصحة في غزة، اإلثنين، نصائح للمواطنين 
خال فترة عيد األضحى؛ تحصيًنا للمجتمع من خطورة 
اإلصابة بالطفرات الجديدة من فيروس كورونا، والسيما 

مع تزايد الزيارات االجتماعية.
وطالبت الوزارة، في بيان مقتضب وصل "االس���تقال"، 
المواطنين بضرورة تعزيز إجراءات الس���امة والوقاية 

خ���ال أيام العي���د. ونصحت ب���أداء ص���اة العيد في 
الساحات المفتوحة مع االلتزام بالتباعد ولبس الكمامة 
واستخدام السجادة الخاصة وعدم المصافحة باأليدي 

أو التقبيل خال أيام العيد.
ودعت المواطنين لإلس���راع بتلق���ي التطعيم، لتوفير 
حماي���ة مجتمعية، من خال مراك���ز التطعيم المعلن 

عنها سابًقا.

األغوار/ االستقال:
زرع مس���توطنون، اإلثنين، أشجارا في منطقتي 

الفارسية وعين الحلوة باألغوار الشمالية.
وق���ال الناش���ط الحقوق���ي ع���ارف دراغمة، إن 

األش���جار  زراع���ة  يواصل���ون  المس���توطنين 
واالستياء على األراضي في منطقة خلة خضر 
بالفارسية، وحول نبع الحلوة الذي تم االستياء 

عليه قبل أشهر.

غزة/ االستقال:
مهجة  مؤسسة  أفادت 
للش���هداء  الق���دس 
والجرح���ى  واألس���رى 
س��ل�ط�ات  أن  اإلثنين؛ 
الصه�ي�وني  االحتال 
أف�رج����ت عن األس���ير 
أحمد  المجاهد جه���اد 
 34( ش���حادة  ع���وض 
عاًم���ا( م���ن محافظ���ة 
جباليا شمال قطاع غزة، 
وذل���ك بع���د أن أنهى 
البالغة  محكوميته  مدة 

ستة عشر عاًما.
وأوضحت مهجة الق���دس أن قوات االحتال 
اعتقلت المحرر شحادة بتاريخ 2005/07/22م؛ 
وأصدرت محكمة االحتال بحقه حكًما بالسجن 

الفعلي )16( عاًما؛ بتهمة 
في  والعضوية  االنتم���اء 
اإلس���امي  الجهاد  حركة 
عمليات  في  والمش���اركة 
ق���وات  ض���د  للمقاوم���ة 

االحتال الصهيوني.
األس���ير  أن  بالذكر  جدير 
المجاهد ش���حادة  المحرر 
ولد بتاريخ 1987/03/18م؛ 
وهو أعزب؛ وأفرج عنه من 

سجن نفحة الصحراوي.
قدم���ت  جهته���ا  م���ن 
م�ؤس��س�ة مهجة الق�دس 
التهنئة الق�لب�ي�ة الحارة من األس����ي�ر المح�رر 
ش���حادة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، 
متمني���ًة اإلف���راج العاجل عن جميع أس���رانا 
وأس��يراتنا من س��جون االحتال الصهيوني.

واشنطن/ االستقال:
ف���ي ضربة موجعة لحركة االس���تيطان اإلس���رائيلي 
بش���كل خاص، واالحتال بش���كل عام، أعلنت شركة 
آيس كريم بن آند جي���ري العماقة، اإلثنين، أنها لن 
توزع منتجاتها بعد اآلن في “األراضي الفلس���طينية 
المحتلة”، على الرغم من أنها ستس���تمر في التوزيع 

في "إسرائيل".
وقالت الش���ركة، التي يملكها يه���ود أميركيون، في 
بيان: “نعتقد أن )توزي���ع اآليس كريم( في األراضي 
الفلس���طينية المحتلة يتعارض مع قيمنا لبيع آيس 
كري���م Ben & Jerry، ونس���تجيب أيض���ًا ونعترف 
بالمخ���اوف الت���ي يش���اركها معجبوننا وش���ركاؤنا 

الموثوق بهم”.
ويش���رح البي���ان: “لدين���ا ش���راكة طويل���ة األمد مع 
المرخ���ص له، الذي يق���وم بتصنيع آي���س كريم بن 
آند جيري Ben & Jerry في إس���رائيل وتوزيعه في 
المنطق���ة. لقد عملنا على تغيير ه���ذا، ولذلك أبلغنا 
المرخص ل���ه بأننا لن نجدد اتفاقية الترخيص )للبيع 

باألراضي المحتل���ة( عندما تنته���ي صاحيتها في 
نهاية الع���ام المقبل، و”على الرغم م���ن أنه لن يتم 
بيع منتجات بن آند جيري في األراضي الفلس���طينية 

المحتلة بعد اآلن، فإننا سنبقى في إسرائيل من خال 
ترتيب مختلف. سنش���ارك تحديًثا بشأن هذا بمجرد 

أن نكون مستعدين”.

ول���م يحدد ب���ن وجيري ما هي األرض الفلس���طينية 
المحتلة وما إذا كان ذلك يشمل القدس الشرقية.

من جهته، قام رئيس ما يس���مى “مجلس الس���امرة 
اإلقليمي” يوسي دغان بتوجيه انتقاد الذع للشركة 
إلنهائها مبيعاتها في المناطق المحتلة التي يطالب 

بها الفلسطينيون من أجل دولتهم المستقبلية.
وقال داغان في بيان: “س���يقف س���كان “السامرة” 
]الضفة الغربية[ وه���ذه األرض أقوياء لفترة طويلة 
بعد ذوب���ان آيس كريم ب���ن وجي���ري واختفائه من 
العالم.. لن نستسلم لمعاداة السامية التي تغلغلت 

في يهود أمريكا”.
 Ben & كما أدان الموزع الحالي لش���ركة بن آند جيري
Jerry في إس���رائيل قرار ش���ركة اآليس كريم إنهاء 
المبيع���ات في “األراض���ي الفلس���طينية المحتلة” 

وإسقاط اتفاقية الترخيص معها.
وكانت حرك���ة المقاطعة بي.دي.إس )BDS( ش���نت 
حمل���ة مركزة إلقناع الش���ركة بوق���ف مبيعاتها في 

المستوطنات واألراضي الفلسطينية المحتلة.

ضربة موجعة للحركة االستيطانية

شركة آيس كريم »عمالقة« تنهي مبيعاتها في المستوطنات واألراضي المحتلة

»صحــة غــزة« توّجــه نصائـــح 
للمواطنيــن خــالل العيــد

مستوطنون يزرعون أشجارًا في األغوار الشمالية

غزة: األسير جهاد شحادة يتنسم 
عبير الحرية بعد اعتقال دام 16عامًا

ع�سرات امل�ستوطنني..
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االستقالل/ وكاالت:
صممت شركة »فورد« لعشاق الس���يارات الكهربائية المفتقدين لشذا 
النفط، عط���رًا برائحة البنزين، ولعبت على التس���مية، كما على ش���كل 
القارورة، فأطلقت على المنتج تسمية »ماك أو«، متالعبة على وتر تسمية 
س���ياراتها »ماك إي«، ومرادف كلمة عطر »أو«، واعتمدت تصميم مضخة 

الوقود للقارورة.
وأجرت ش���ركة فورد، وفقًا لما ذكر موقع »يانك���و ديزاين«، عقب خطوة االنتقال 
التدريجي نحو إنتاج س���يارات كهربائية، اس���تطالعًا للرأي، لمعرفة ما أكثر ما 
يفتقده العمالء في الس���يارات المزودة بالوقود. وجاءت اإلجابات لتكشف بأن 
»واحد من خمس���ة سائقين، أعربوا عن حنينهم لرائحة البنزين، مع التحول إلى 
قيادة السيارات الكهربائية، وزعم ما يقارب 70 % منهم، بأنه سيفتقد لرائحة 

البترول إلى درجة معينة«.
وأشارت شركة »فورد« في بيان لها، إلى أن رائحة البترول أكثر شهرة من رائحة 
الجبن، ومش���ابهة تقريبًا لرائحة الكتب الجديدة. ومع أن ذلك يبدو غريبًا، إال أنه 
صحيح، لكن هل يكفي ذلك الس���تخدام هذا العط���ر بالفعل. من جهة أخرى، 
أعلنت الشركة، أن عطر »ماك أو«، ال يشبه رائحة البنزين بالكامل، إال أنه يستقي 

بعض الممّيزات المحّددة للرائحة.

عطر برائحة البنزين لعشاق 
السيارات الكهربائية!

) APA iamges (     فرحة االطفال باأ�ضحية العيد يف مدينة خانيو�س

القاهرة/ االستقالل:
بع����د مرور 43 س����نة على تصويره����ا، طالب مواطن 
باستالم صور حفل زفافه من مدير أحد استوديوهات 

التصوير الفوتوغرافي في اإلسكندرية بمصر.
وبحسب صحيفة »المصري اليوم«، فإن هذه الواقعة 
الغربية حدثت في اإلسكندرية، حيث »حضر صاحب 
الصور إلى استوديو التصوير، وقدم إيصال استالم 
يع����ود تاريخه إلى ع����ام 1978، مطالبا مدير المكان 
بالبحث عنها الس����تالمها ألول مرة رغم مرور 43 عاما 

على زواجه«.
وقام أيمن منير، مدير اس����توديو والده الذي يحمل 
اسم »منير شحاتة«، بنشر  نسخة من اإليصال الذي 
أحضره صاحب الصور، على صفحته الشخصية في 
»فيسبوك« معلقا: »أقس����م بالله مش قادر أصدق... 

واحد جاي يسأل على صور الفرح بتاعته، والمشكلة 
ان هو بيس����أل بجد.. العميل جايب إيصال من سنة 
1978... يعن����ى متأخر 43 س����نة ب����س، ودى صورة 

اإليصال اللي هو شايله معاه كل السنين دي«.
وأض����اف: »على فكرة المبلغ كل����ة 400 قرش .. مش 
400 جنيه«، إذ يظهر في اإليصال عدد الصور التي 
التقطها الزوجان، ويبلغ 12 صورة، من فئة »الكارت«، 
فيما يبلغ إجمالي المبلغ المستحق 4 جنيهات فقط 

ال غير، دفعها العميل كاملة وقت التصوير.
ويع����ود تاريخ االس����تديو إل����ى أربعيني����ات القرن 
الماضي، حي����ث كان ملكا للجد ف����ي البداية، تحت 
اسم »اس����توديو الشعب«، وفي الس����تينيات ورثه 
االبن وحول اسمه إلى االسم الحالي »استوديو منير 

شحاتة«.

االستقالل/ وكاالت:
تم تشخيص إصابة امرأة بريطانية بسرطان الثدي بعد أن 

ساعدت ابنها وزوجها على معالجة المرض الخبيث.
وكان م���ن المفترض أن تجري باتريش���يا كيلي )72 عاًما( 
صورة ش���عاعية للثدي في مارس )آذار( الماضي، لكنها لم 
تتمكن من ذلك بس���بب أزمة وباء كورون���ا. وبحلول الوقت 
الذي حددت فيه الموعد أخيًرا في أبريل )نيس���ان( من هذا 
الع���ام، كان األوان قد فات، ألنه���ا عثرت على كتلة خبيثة 

في الصدر.
وقالت الممرضة المتقاعدة "كان لدّي موعد لتصوير الثدي 
باألشعة الس���ينية في مارس )آذار( 2020 ثم بدأ اإلغالق"، 
وبالطبع، لم تتمكن من إجراء صورة الثدي باألشعة السينية. 
وعندما اكتش���فت وجود الكتلة الخبيثة، كانت كبيرة جًدا 
لدرجة أنها كانت بحاجة أواًل للتقليص بالعالج الكيميائي.

وأضافت باتريش���يا "أخبروني أنهم يج���رون جراحة فقط 
لألورام التي يبلغ حجمها 3 س���م أو أصغر، وأن حجم الورم 
لدي هو بين 6-7 س���م. وقد نما ذلك الورم ألنني لم أتمكن 
من الحصول على صورة الثدي باألشعة السينية في مارس 

)آذار( الماضي.
وليس���ت هذه هي المرة األولى التي تعان���ي فيها عائلة 
كيلي من السرطان، فخالل السنوات الثالث الماضية، باتت 
باتريشيا الثالثة التي يتم تش���خيص إصابتها بالمرض 
الخبيث. في البداية تم تش���خيص إصابة ابن باتريش���يا 
األصغر، ريتش���ارد )33 عامًا( بسرطان الخصية، وفي العام 
الماضي خضع زوجها كريس لعملية اس���تئصال لكليته 
بس���بب وجود أورام عدي���دة فيها. وكانت باتريش���يا خير 
معين لزوجها وابنه���ا لتجاوز محنة المرض، قبل أن تكون 

إحدى ضحاياه.

تصاب بالسرطان بعد مساعدة 
زوجها وابنها للشفاء من المرض

مصري يطالب باستالم صور حفل زفافه من 
االستديو بعد مرور 43 سنة على تصويرها!

القاهرة/ االستقالل:
أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها بتسديد 
طعنة قاتلة بسكين المطبخ بعد مشادة كالمية 
بينهما ح���ول مص���روف العي���د تحولت إلى 

مشاجرة ثم جريمة.
وفي التفاصيل، ش���هدت قرية طنط الجزيرة 
دائ���رة مركز ش���رطة ط���وخ، حادثا مأس���اويا 
حيث طعن���ت ربة منزل زوجها بالس���كين إثر 
مش���اجرة بينهما في المطبخ، بس���بب الخالف 
عل���ى مصروف���ات العيد، وتم نق���ل الجثة إلى 

مستش���فى بنها الع���ام وألق���ي القبض على 
الزوجة والسالح المستخدم في الواقعة وتولت 
النيابة التحقيق. وكان مركز شرطة طوخ تلقى 
بالغا بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة، دائرة 
المركز إثر طعنه نافذة تسببت فيها زوجته إثر 

مشادة بينهما.
ت���م إخطار مديري���ة أمن القليوبي���ة فانتقلت 
أجهزة األم���ن، وتبين أن المتوف���ى يدعى »م ا 
ع« محاس���ب، به طعنة نافذة بالصدر، وأن وراء 
ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى »ر س« ربة منزل، 

ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب 
الخالف على مصروف���ات العيد أثناء وقوفهما 
في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين 
وطعنته في صدره فسقط بعدها على األرض 

غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.
وتوصل���ت التحريات إلى أن المتهمة والمجني 
عليه متزوجان منذ 4 س���نوات ولديهما طفالن 
4 س���نوات وع���ام ونص���ف، وتم نق���ل الجثة 
للمستشفى وألقي القبض على الزوجة والسالح 

المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

االستقالل/ وكاالت:
تس���بب كلب جائع، في والية ميش���يغان األمريكية، في إش���عال حريق في منزل، 
بعد محاوالته الفاش���لة للحصول على الطعام. ووفقا لقناة "سي بي إس ديترويت" 
األمريكية، اصطحب ريتشارد فينيا أطفاله إلى المدرسة وترك حيوانه األليف في 

المنزل جائعا.
ومن جانبه، حاول الكلب الجائع الحصول إلى الطعام، وأشعل موقد الغاز 
ع���ن طريق الخطأ، فانطلق إنذار حريق في المن���زل، ووصل رجال اإلطفاء 
إلى المكان وقاموا بإخماد الحري���ق وإنقاذ الكلب الجائع. وقال فينيا في 
تصريح للقناة: "اكتس���ب فين وزًنا زائًدا في اآلونة األخيرة، لذا فكرت أن 

عليه اتباع نظام غذائي".

مصر: قتلت زوجها الختالفها معه على مصروف العيد!  كلب جائع يشعل حريقًا في منزل!

القاهرة/ االستقالل:
عث���رت أجهزة األمن بمحافظة الجيزة في مصر، على جثة فتاة 
مقطوع���ة لنصفي���ن ودون رأس، داخل حقيبة س���فر، بطريق 
الواح���ات البحرية. وف���ي التفاصيل الت���ي أوردتها صحيفة 
الوطن المصرية فقد تلقت أجهزة األمن بالغا من المارة بطريق 
الواح���ات البحرية بالعثور على جثة فت���اة مقطوعة نصفين، 

وعلى الفور انتقل فريق من المحققين إلى مكان الواقعة.
وتبي���ن من خالل الفح���ص والتح���ري، أن الجثة مقطوعة  

لنصفين ودون رأس، وجرى وضعها  دخل حقيبة سفر.
وبدأت القوات في فحص مس���رح الجريمة، والتحفظ على 
الكاميرات القريبة م���ن مكان العثور على الجثة، لبيان عما 

إذا كانت التقطت صورا للجاني أثناء التخلص من الجثة.

االستقالل/ وكاالت:
قال موقع Kamchatka-Inform، إن سحابة كثيفة من البعوض 
تش���به اإلعصار، غطت إح���دى القرى في إقليم كامتش���اتكا في 
أقصى ش���رق روس���يا. وذكر الموقع، أنه تم تصوير هذه الظاهرة 
غير العادية في أوست كامتشاتسك. وعلى اللقطات ظهر سرب 
ضخم من هذه الحش���رات وهو يش���كل عمودا ضخما ليتالش���ى 

بعد ذلك. ونق���ل الموقع عن ليودميال لوبكوفا المختصة في علم 
الحشرات قولها، إن مثل هذا »اإلعصار« ال يشكل أي خطورة.

وأوضحت العالمة، أن »هذا السرب يتكون من ذكور البعوض التي 
ال تلسع، ولكنها تدور حول أنثى أو أكثر من أجل التزاوج«.

وأش���ارت الخبيرة إلى أن هذه الظاهرة تحدث سنويا ولكن يمكن 
رؤيتها فقط إذا كان عدد الحشرات كبيرا والظروف الجوية مالئمة.

العثور على جثة فتاة مقطوعة 
لنصفين وبال رأس داخل حقيبة

»إعصار من البعوض« يلف 
قرية في أقصى شرق روسيا


