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أوروبا متتلك ما يكفي لتطعيم ٧٠٪ من سكانها.. و«دلتا» تواصل تفشيها
باريس - (أ.ف.پ): أعلن 
االحتــاد األوروبــي أمس أنه 
بات ميتلك كمية من اللقاحات 
تكفي لتطعيم ٧٠٪ من السكان 
البالغني ضد ڤيروس كورونا 
الذي تواصل متحوراته «دلتا» 
التفشي في العالم، مما يثير 
املخاوف مــن العودة للمربع 

األول.
وقالت رئيسة املفوضية 
األوروبية أورسوال فون دير 
اليــني: «في نهاية األســبوع 
وزعنا كمية من اللقاحات على 
الدول األعضاء تكفي لتلقيح 
٧٠٪ علــى األقل من الســكان 
البالغني خالل الشهر اجلاري. 
بحلول الغد سنكون قد وزعنا 
نحو ٥٠٠ مليون جرعة على 

جميع أنحاء أوروبا».
ويقع على عاتق حكومات 
الــدول الـــ ٢٧ األعضــاء في 
اللقاحــات  االحتــاد إعطــاء 
ملواطنيهــا، علمــا ان وتيرة 
حمالت التلقيح تتفاوت بني 

عاودت هولنــدا أمس فرض 
القيود بعدما ازدادت احلصيلة 
اليومية لإلصابات بـ ٧ أضعاف 

روته بإغالق احلانات الليلية 
واملطاعم في منتصف الليل.

بــات  وفيمــا  لكــن 

عاد الفرنسيون اجلمعة إلى 
احلانــات الليليــة ألول مرة 
منذ مارس ٢٠٢٠، مع تسجيل 

بعض البلبلة.
وفي بعض األحيان حالت 
ضرورة إبراز شهادة صحية 
دون دخول الرواد إلى النوادي 
الليلية، إما ألنهم ال يحملون 
واحدة، وإما ألن عناصر األمن 
عند املدخل ال يأخذون بلقطات 
شاشــة عند فحص نتيجته 

سلبية خوفا من التزوير.
لكن ال يعرف ما إذا كانت 
إعــادة الفتــح هذه ســتقاوم 
موجات املتحــورة دلتا التي 
هــي في طريقها لكي تشــكل 
غالبية احلاالت في فرنسا كما 

في معظم أنحاء العالم.
واملتحــورة التــي ظهرت 
باألساس في الهند هي النسخة 
األكثــر انتشــارا منــذ ظهور 
الوباء مطلع ٢٠٢٠ في الصني، 
وتتسبب بطفرات وبائية في 
آسيا وأفريقيا وبارتفاع عدد 

خالل أسبوع لتصل إلى ٧ آالف 
حالة جديدة أمس األول.

وأمر رئيس الوزراء مارك 

الكاتالونيــون والهولنديون 
النــوادي  مــن  محرومــني 
الليليــة ملــدة غيــر محددة، 

احلــاالت مجددا فــي أوروبا 
والواليات املتحدة.

وحــذرت منظمة الصحة 
العاملية من «خطورة» املرحلة 

احلالية من اجلائحة.
أمــس  وأعلنــت روســيا 
تسجيل حصيلة وفيات يومية 
قياسية بكوڤيد-١٩ بلغت ٧٥٢ 
حالة، وســبق أن أعلنت هذا 
الشهر ٤ مرات تسجيل أرقام 
قياسية على صعيد الوفيات 
اليومية، علمــا بأن حصيلة 
اإلصابات اليومية املســجلة 
أمس بلغت ٢٥ ألفا و٨٢ إصابة.

من جهتها، أعلنت كوريا 
التــي اعتبــرت  اجلنوبيــة 
طويــال منوذجا يحتذى على 
صعيــد احتــواء اجلائحــة، 
١٣٧٨ إصابــة إضافيــة أمس، 
فــي حصيلة قياســية لليوم 
الثالــث على التوالي في بالد 
تتهيأ عاصمتها سيئول لقيود 
ســتكون األكثــر صرامة منذ 

بداية اجلائحة.

كاتالونيا وهولندا تعاودان فرض القيود.. وروسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات

احتفاالت بيوم األسرة بعد عام من التوقف بسبب قيود جائحة كورونا في ألبرتا بكندا                                                                       (رويترز)

بلد وآخر. لكن فون دير اليني 
أكدت أن «االحتــاد األوروبي 

وفى بوعده».
وتابعت أن كوفيد-١٩ «لم 
يهزم بعد، لكننا مســتعدون 
ملواصلــة توفيــر اللقاحات، 
مبا في ذلك ضــد املتحورات 

اجلديدة».
املتحــورة دلتا  وتواصل 
األكثر عدوى تفشيها، ما يثير 

قلقا كبيرا.
املطــرد  التزايــد  وإزاء 
لإلصابات بوبــاء كوفيد-١٩ 
أيــام  عــدة  منــذ  املســجل 
وخصوصا بني الشبان، قررت 
منطقة كاتالونيا ذات احلكم 
الذاتي في شمال شرق إسبانيا 

معاودة فرض قيود.
وســيتحتم إبــراز فحص 
لكشف اإلصابة نتيجته سلبية 
أو شــهادة تلقيــح حلضور 
فعاليــات في الهــواء الطلق 
مبشاركة أكثر من ٥٠٠ شخص.
وعلــى غــرار كاتالونيا، 

األزمة السياسية في هايتي تتفاقم: رئيسان مؤقتان 
ومازال التحقيق في اغتيال مويس مستمرًا 

عواصــم - وكاالت: يبــدو 
أن األزمة السياسية في هايتي 
مرشحة للتفاقم وسط مخاوف 
من تفاقــم اجلوع والعنف، مع 
انتخاب مجلس الشيوخ زعيمه 
جوزيــف المبرت خليفة مؤقتا 
الراحــل جوفينيــل  للرئيــس 
مويــس، بعــد أيــام قليلة من 
إعــالن رئيس الــوزراء املؤقت 
كلود جوزيف نفســه رئيســا 
مؤقتا، فيما تستمر التحقيقات 
في عملية اغتيال مويس على يد 
مرتزقة أجانب مبشاركة محققني 

أميركيني.
وأعرب المبرت عن امتنانه 
التي  السياسية  «للمؤسســات 
تدعمني». وقال إنه يريد متهيد 
الطريــق النتقــال دميوقراطي 
املقــرر  للســلطة، حيــث مــن 
إجــراء االنتخابــات الرئاســية 
والتشريعية في سبتمبر املقبل.
ومــع ذلــك، فــإن مجلــس 
الشــيوخ - الغرفة األعلى في 
برملان هاييتي - لم يشهد اكتمال 
النصاب القانوني لعدد أعضائه 
في االجتماعات منذ يناير ٢٠٢٠. 
لذلك لم يتضح في البداية ما إذا 
كان المبرت سوف يصبح قادرا
بالفعل على تولي منصبه.

ونظــرا إللغــاء االنتخابات 
العامة التي كان مقررا إجراؤها 
في أكتوبر ٢٠١٩، جزئيا بسبب 
العنيفــة ضــد  االحتجاجــات 
مويس، فإنه ال يوجد سوى ١٠ 
مــن بني ٣٠ عضــوا في مجلس 
الشيوخ لم تنته مدد عضويتهم.
ولــم يبق أحد فــي مجلس 
النــواب، الغرفــة األدنــى فــي 

البرملان.
وصوت ٨ من أعضاء مجلس 
الشــيوخ الـ١٠ لصالح المبرت، 
وامتنــع اثنان عــن التصويت، 

وفقا لتقارير إعالمية.
كمــا كان هناك ارتباك كبير 
حول دور رئيس الوزراء املؤقت 
كلود جوزيف الذي اعلن نفسه 

ومت اعتقال نحو ٢٠ شخصا 
مشــتبها به وقتــل ٣، والتزال 

خلفية اجلرمية غامضة.
أميركيون  ويتوجه ضباط 
من مكتب التحقيقات االحتادي 
«اف بــي اي» ووزارة األمــن 
الداخلي إلى هاييتي للمساعدة 
في التحقيق في اغتيال رئيسها 
جوفينيل مويس، حسبما قال 
البيت األبيض، بعد ساعات من 
اتهــام أميركيني اثنني بالتورط 

في املؤامرة.
وأكد أنهم سيتوجهون إلى 
بورت أو برنس بناء على طلب 
من الشرطة الوطنية الهاييتية، 

التي تقود التحقيق.
إلى ذلــك، رفضت الواليات 
املتحــدة طلب هاييتي إرســال 
قوات للمساعدة في تأمني البنية 
التحتيــة الرئيســية واملواقــع 
االستراتيجية في البلد الهش، 
كاملطار واملؤسسات الرسمية.

خطط لتقدمي مساعدة عسكرية 
أميركية في الوقت احلالي».

وطلبت رســالة مــن مكتب 
جوزيف بحسب رويترز، إرسال 
قوات لدعم الشرطة الوطنية في 
إعادة إرساء األمن وحماية البنية 
التحتيــة الرئيســية في جميع 
أنحاء البالد بعد اغتيال مويس.
والبــد وأن يوافــق مجلس 
األمن الدولي على إرسال قوات 
حفظ سالم أو شرطة تابعة لألمم 

املتحدة إلى هاييتي.
وقال خوســيه لويس دياز 
املتحدث باســم إدارة الشؤون 
السياسية وبناء السالم التابعة 
لألمم املتحدة إن البعثة السياسية 
لألمم املتحدة في هاييتي تلقت 

الرسالة وجتري دراستها.
وأضــاف ان «إرســال قوات 
حتــت أي ظرف مــن الظروف 
سيكون مسألة يقررها مجلس 

األمن».

وقــال وزيــر االنتخابــات 
ماتياس بيير إن طلب املساعدة 
األمنيــة األميركيــة طــرح في 
محادثة بني رئيس وزراء هاييتي 
املؤقت جوزيف ووزير اخلارجية 
األميركي أنتوني بلينكن األربعاء 
املاضي. وأكــد بيير إن هاييتي 
قدمت أيضا طلبا بإرسال قوات 
إلى مجلس األمــن الدولي يوم 

اخلميس.
وقال الوزيــر لـ «رويترز»: 
«إننا فــي موقف نعتقد فيه أن 
البنية التحتية للبالد - امليناء 
واملطار والبنية التحتية للطاقة 

- قد تكون هدفا».
الهــدف اآلخر  ان  وأضــاف 
لطلــب التعزيــزات األمنية هو 
إتاحــة إمكانية املضي قدما في 
إجــراء االنتخابــات الرئاســية 

والتشريعية.
ولكــن مســؤوال كبيــرا في 
اإلدارة األميركية قال: «ال توجد 

مجلس الشيوخ يختار رئيسه خلفاً ملويس.. وواشنطن ترفض طلباً بإرسال قوات لدعم االستقرار

احلرس الوطني يقوم بحراسة السفارة األميركية فيما يحاول سكان من هايتي احلصول على اللجوء إلى اميركا           (رويترز)

رئيسا مؤقتا في أعقاب عملية 
االغتيــال املفاجئــة فــي منزل 

مويس.
وبناء على هذه الصفة، ألقى 
خطابات لألمة ووقع املراســيم 
وأجــرى محادثات مــع ممثلي 
احلكومــات األجنبية في األيام 

األخيرة.
وكان من املقــرر أن يتولى 
جراح األعصــاب أرييل هنري، 
منصــب رئيس الوزراء املؤقت 
وفقا لقرار التعيني الذي اصدره 

مويس يوم االثنني املاضي.
ومت بعد اغتيال مويس إلغاء 
مراسم قيام هنري بأداء اليمني 
والتي كان مقررا لها يوم األربعاء 

املاضي.
علــى صعيــد التحقيقــات 
ووفقا لشرطة هاييتي، نفذ ٢٨ 
مــن املرتزقة األجانــب جرمية 
القتل: ٢٦ كولومبيا وأميركيان 

من أصل هاييتي.

كابول تسعى الستعادة «إسالم قلعة» من طالبان
وسط مخاوف من انزالق أفغانستان حلرب أهلية جديدة

عواصــم - وكاالت: أكــدت 
السلطات األفغانية امس، أنها 
تستعد الستعادة معبر اسالم 
قلعة احلدودي األهم مع إيران 
غداة استيالء حركة طالبان عليه 
في انتكاســة جديــدة للجيش 
األفغانــي ضد املتمردين الذين 
أعلنوا أنهم باتوا يسيطرون على 

٨٥٪ من أراضي البالد.
وقال جيالني فرهاد املتحدث 
باسم حاكم هرات لوكالة فرانس 
برس إن السلطات تستعد لنشر 
قوات جديدة الســتعادة إسالم 
قلعــة، أكبر معبــر جتاري بني 
إيران وأفغانستان. وأضاف أن 
«التعزيزات لم ترسل بعد إلى 
اسالم قلعة لكن سيتم إرسالها 

إلى هناك قريبا».
وإسالم قلعة من أهم املعابر 
احلدودية في أفغانستان ومير 
عبره معظم التجارة املشروعة 
بني البلديــن. وحصلت كابول 

املدنيني من جميع أنحاء البالد 
تواصلوا معه وابدوا استعدادهم 

لقتال طالبان.
مــن جهته، أعلن حاكم بلخ 
محمد فرهاد عظيمي نشر ١٥٠٠ 
عنصر من امليليشيات لتعزيز 

أمن هذه الوالية الشمالية.
وقــد انضــم آالف املدنيني 
مؤخــرا إلى امليليشــيات التي 
شكلتها احلكومة لتعزيز صفوف 
اجليــش، بينما يحشــد زعماء 
احلــرب األفغــان التاريخيون 

أنصارهم.
ويعــزز ضعــف اجليــش 
األفغاني موقف زعماء احلرب، 
ما يفاقم املخاوف من أن تغرق 
البالد في حــرب أهلية جديدة 
على غرار مــا حصل عام ١٩٩٢ 
إثر ســقوط النظام الشــيوعي 
بعد انســحاب اجليش االحمر 
من البالد عام ١٩٨٩ الذي دعمه 
لعشــرة أعــوام فــي مواجهــة 

الواليــات التــي يتــم توفيــر 
االمــدادات لبعضها عن طريق 

اجلو.
مــن جهتها، انتقــدت بكني 
فــي األســابيع األخيــرة مــا 
وصفته باالنسحاب «املتسرع 
التي  والفوضوي» لواشــنطن 
املشــكلة  «أصــل  تعتبرهــا 
األفغانية». وقال املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية الصينية وانغ 
وين بني إن «الواليات املتحدة 
تتجاهل مسؤولياتها وواجباتها 
من خــالل ســحب قواتها على 
عجل، ما يفسح املجال للفوضى 
واحلرب أمام الشعب األفغاني 

ودول املنطقة».
وأعادت بكني ٢١٠ من رعاياها 
فــي أفغانســتان مــع تســارع 
انسحاب القوات األميركية، وفق 
ما ذكرت شــركة الطيران التي 
تستخدمها احلكومة الصينية 

لنقلهم إلى وطنهم.

املتمردين. وقال حاكم بادغيس 
حسام الدين شــمس امس، إن 
طالبــان هاجمــت مــرة أخرى 
عاصمة الوالية قلعة ناو، لكن 
مت صدهــا. وقلعة ناو هي أول 
عاصمة والية متكنت طالبان من 
اختراقهــا منذ بدء هجومها، إذ 
استولت على العديد من املباني 

الرسمية قبل طردها.
أنها  كمــا زعمــت طالبــان 
سيطرت امس، على منطقة في 
واليــة لغمان احملاذية لكابول، 
في حني شهدت ضواحي غزنة 
عاصمة الوالية التي حتمل االسم 
نفسه جنوب غرب كابول قتاال 
متقطعــا منذ اخلميس وفق ما 
قال رئيس مجلس الوالية ناصر 
أحمــد فقيري لوكالــة فرانس 

برس.
ولم تعد القوات احلكومية 
تسيطر بشكل رئيسي إال على 
الطــرق الرئيســية وعواصــم 

على إعفاء من واشنطن يسمح 
لها باســتيراد الوقــود والغاز 
اإليراني على الرغم من العقوبات 

األميركية.
وإلى جانب اسالم قلعة، قال 
املتحدث باســم طالبــان ذبيح 
اهللا مجاهــد لفرانس برس إن 
مقاتلي احلركة اســتولوا على 
معبر تورغوندي احلدودي مع 

تركمانستان.
وانتشــر امس، مئــات من 
مقاتلي ميليشيا إسماعيل خان 
فــي أرجــاء مركز هــرات الذي 
يســيطرون على مداخله، وفق 

ما أفادت فرانس برس.
وكان القيادي الســابق في 
حتالــف لقتــال طالبــان خالل 
الغزو األميركي بعد هجمات ١١ 
سبتمبر ٢٠٠١ قد قال في مؤمتر 
صحافي «سنذهب قريبا جدا الى 
اجلبهات األمامية، وبعون اهللا 
نغير الوضع»، مؤكدا أن مئات 

إيران حتقق في انفجار طهران 
وتنفي تعرض «السكك» لهجوم معلوماتي

حتذيرات أممية من تفاقم األزمة 
اإلنسانية مع تشديد حصار غزة

عواصم - وكاالت: أعلنت وزارة الطرق 
اإليرانية امس، تسجيل «اختالل» في أنظمة 
كومبيوتر عائدة لها، وذلك بعد ساعات من 
نفي مؤسسة السكك احلديد تعرض خدماتها 
لهجوم معلوماتي، غداة تقارير عن اضطراب 

حركة القطارات في البالد.
وأفادت وزارة الطرق والتنمية احلضرية 
إن «اخلبراء يحققون في اختالل معلوماتي 
في أنظمة الكومبيوتر»، وفق ما نقلت وكالة 

األنباء الرسمية «إرنا».
وأوضحت الوزارة أن االضطراب وقع قبل 
ظهر امس، وأدى الى تعطل موقعها االلكتروني 
ومواقع أخرى مرتبطة به. وحتى اخلامسة 
بعد الظهر بالتوقيت احمللي، كان الولوج الى 

املوقع االلكتروني للوزارة متعذرا.
وفي وقت سابق امس، نفى املتحدث باسم 
مؤسســة الســكك احلديــد الوطنية صادق 
ســكري، تعرضهــا ألي هجــوم معلوماتي. 
وأوضح «لــم يطل أي اضطــراب أو هجوم 
معلوماتــي قطارات الــركاب أو البضائع أو 
قطارات ما بني املدن»، وذلك في تصريحات 

أوردتها وكالة «إسنا».
وكانت املؤسسة أكدت ليل أمس االول، في 
بيان نشرته وسائل إعالم محلية، أن حركة 
القطارات متضي وفق اجلداول احملددة «من 

دون أي مشاكل».
وأتى ذلك في أعقاب نشر وكالة «فارس» 
تقريــرا عــن «فوضى غيــر مســبوقة» في 
احملطات، متحدثــة عن تأخر أو إلغاء مئات 

رحالت القطارات.
وأضافت في التقرير الذي مت حذفه الحقا 
من موقعهــا االلكتروني، أن هذا االضطراب 

في حركة النقل سببه «اضطراب واسع في 
أنظمة الكومبيوتر، يرجح أنه بسبب هجوم 

معلوماتي».
وتضمن التقرير احملذوف صورة لم يحدد 
مصدرها أو مكان التقاطها، للوحة الكترونية 
لرحــالت املغادرة والوصول، مع عبارة «مت 
إلغاؤهــا» الى جانب كل منها. وظهرت على 
اللوحة أيضا عبارة «تأخير مطول بســبب 

هجمات معلوماتية».
من جهة اخرى، أعلن نائب قائد قوى األمن 
الداخلي في العاصمة االيرانية طهران العميد 
حميد هداوند بأن حادث صوت االنفجار الذي 
ســمع فجر امس، في متنزه «ملت» هو قيد 
التحقيق وسوف يتم إعالن نتائجه الحقا.

وقــال هداوند في تصريــح لوكالة أنباء 
«فارس» حول تفاصيل حادث صوت االنفجار: 
لقــد كان احلادث مجرد صــوت انفجار ولم 
يكن هنالــك أي تخريب أو حريق في مبنى 

أو أضرار مالية أو بشرية جراء احلادث.
واضاف: ان افالم الفيديو املنشــورة في 
االجواء االفتراضية بوقوع حريق أو انفجار 
فــي بعض املباني غير واقعية وال صلة لها 
باحلادث الن ما اســفر عن حــادث االنفجار 
في متنزه «ملت» هو سقوط اوراق واغصان 

بعض االشجار فحسب.
واشار الى افتعال الضجيج من قبل وسائل 
االعالم االجنبية الضفاء الطابع األمني على 
احلادث، وقال: إن مهمة وسائل االعالم املعادية 

للثورة هي اثارة االجواء.
كان التليفزيون اإليراني قد أفاد بوقوع 
انفجــار في الدقائق األولى من صباح امس، 

في شمال وشمال غربي العاصمة طهران.

عواصــم - وكاالت: حــذرت أوســاط 
فلسطينية ودولية أمس من تفاقم األزمة 
اإلنسانية في غزة مع دخول تشديد إسرائيل 
حصــار القطــاع وفرض قيــود على عمل 

املعابر شهره الثالث.
وقيدت إسرائيل بشكل حاد عمل معبر 
كرم أبوسالم التجاري وحاجز بيت حانون/ 
إيــرز لعبور األفراد مع قطاع غزة مع بدء 
جولة من االعتــداءات على قطاع غزة في 
العاشر من مايو املاضي استمرت ١١ يوما.
والحقا ســمحت إسرائيل بفتح جزئي 
بعمل معابر قطاع غزة وإدخال االحتياجات 
اإلنسانية األساسية مع إبقاء قيود واسعة 
على الواردات وعمليات التصدير، بحسب 

مصادر فلسطينية.
وقال تقرير صــادر عن غرفة وجتارة 
صناعــة غزة نقلته وكالة األنباء األملانية 
(د.ب.أ)، إن تشــديد إسرائيل حصار غزة 
يفاقــم التدهور االقتصــادي بفعل الوقف 
شبه الكلي لعمليات التصدير إلى اخلارج.

مــن جهتهــا، قالــت اللجنة الشــعبية 
ملواجهة احلصــار على غزة، في بيان، إن 
إسرائيل متنع دخول مستلزمات حياتية 
تقدر بحوالي ١٠٠ مليون دوالر منذ حوالي 

٦٠ يوما.
في هذه األثناء، دعت منسقة األمم املتحدة 
اإلنســانية لشــؤون األرض الفلسطينية 
احملتلة لني هاستينغز السلطات اإلسرائيلية 
إلى رفــع كامل اإلغالقــات «املنهكة» التي 

تفرضها على قطاع غزة.
وقالت هاستينغز، في بيان عقب زيارتها 
مؤخرا إلى قطاع غزة: «لسوء احلظ فإنه 
منــذ بداية التصعيد األخير اليزال دخول 
البضائــع عبــر معبر كرم أبوســالم (مع 
إســرائيل) يقتصــر على املــواد الغذائية 
واإلمدادات الطبية والوقود والعلف وكميات 
ضئيلة من املدخالت الزراعية وغيرها من 

املواد احملددة في إطار ضيق».
وأردفت أنه «دون العــودة إلى إدخال 
البضائــع على نحو منتظم إلى غزة، فإن 
قدرة األمم املتحدة وقدرة شــركائنا على 
تنفيذ التدخالت احليوية معرضة للخطر، 
مثلما هو حال سبل عيش الناس في غزة 

واخلدمات األساسية التي تقدم لهم».
وتقدر األمم املتحدة أن ٢٥٠ ألف شخص 
في قطاع غزة الزالوا يفتقرون إلى إمكانية 
احلصول علــى املياه املنقولــة باألنابيب 
بانتظــام، وأن ١٨٥ ألفــا آخرين يعتمدون 
على مصادر املياه غير املأمونة أو يدفعون 

أثمانا أعلى لقاء املياه املعبأة.
من جهتها، دعت حركة «حماس» التي 
تسيطر على القطاع إلى استدامة «االشتباك 
مع إسرائيل في كل نقاط املواجهة إلفشال 
مخططاتها العنصرية» في الضفة الغربية.

وحث الناطق باسم احلركة عبداللطيف 
القانوع، في بيان صحافي على «إشــعال 
األرض لهيبــا حتــت أقدام اإلســرائيليني 
وقطعان املستوطنني إلفشال مخططاتهم 

العنصرية ومتددهم االستيطاني».
ووجه القانــوع التحية إلــى جماهير 
الشعب الفلسطيني «الثائرين واملنتفضني 
فــي وجه االحتالل، والذيــن أصيب منهم 
العشرات أمس أثناء مواجهتهم وتصديهم 
لقوات االحتالل وقطعان مســتوطنيه في 
مختلف قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية».

واعتبر أن «استمرار التظاهرات الشعبية 
ضد االســتيطان واالشــتباك املستمر مع 
قوات االحتالل يفشل مخططات االحتالل 
ومشاريعه االســتيطانية» في إشارة إلى 
املواجهات املتفرقة التي اندلعت أمس األول 
بني مئات الفلسطينيني وجيش االحتالل 
اإلسرائيلي خالل تظاهرات في قرى وبلدات 
الضفــة الغربية احتجاجا على التوســع 

االستيطاني.

األمن يؤكد أن انفجار  متنزه «ملت» مجرد صوت

حماس تدعو الستدامة «االشتباك مع إسرائيل» في الضفة


