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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن جيش االحتالل اإلس����رائيلي، مساء 
أم����س الخميس، س����قوط ص����اروخ في 
غالف  بمس����توطنات  مفتوحة  منطق����ة 

قطاع غزة.
وذكر جي����ش االحتالل أّنه ت����ّم تفعيل 

صافرات اإلنذار في مس����توطنات شرقي 
محافظة غزة للتحذير من الصاروخ.

في الس����ياق، ذكرت صحيفة »معاريف« 
العبري����ة أّن الصاروخ س����قط في منطقة 
مفتوح����ة قريبة من الس����ياج األمني مع 
القطاع، الفتة إلى عدم وقوع أي إصابات.

االحتالل يعلن سقوط صاروخ 
على مستوطنات غالف غزة

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
استش���هد شاب من مخيم بالطة في نابلس، أمس 
الخميس إثر دهسه من قبل مستوطن قرب مدينة 
أريحا بالضفة المحتلة، كما اقتحم الحاخام اليميني 

يهودا غليك، برفقة عشرات المستوطنين اليهود، 
باحات المسجد األقصى، بحماية أمنية مشددة من 
شرطة االحتالل، في الوقت ذاته اقتحمت مجموعة 
من المس���توطنين خربة ابزيق باألغوار الش���مالية، 

وموقع "ترس���لة" قرب بلدة جبع جنوب جنين، كما 
المواطنين وممتلكاتهم  واصلوا اعتداءاتهم على 
ف���ي الضفة الغربية المحتلة. واستش���هد ش���اب 
من مخي���م بالطة في نابلس، إثر دهس���ه من قبل 

استشهاد شاب دهسه مستوطن قرب أريحا ومستوطنون 
يقتحمون »األقصى« ويواصلون اعتداءاتهم في الضفة    

محكمة االحتالل تمهل 28 عائلة 
جديدة في الشيخ جراح بإخالء منازلهم

رام الله/ االستقالل: 
أعلن����ت وزيرة الصحة مي الكيلة امس الخميس، عن تس����جيل 14 حالة وفاة 
و1717 إصاب����ة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 5531 عينة في الضفة 
الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتعافي 2052 حالة خالل ال� 24 ساعة الماضية. 

د. القططي: االحتالل يتوهم أن الوقت 
مناسب لزيادة االعتداءات على القدس

الصحة: 14 وفاة و1717 إصابة
 جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
عبر رئيس وزراء الكيان اإلس���رائيلي "بنيامين نتنياه���و"، أمس الخميس، عن 

ش���كره وتقديره لتهنئة دولة اإلمارات بمناس���بة ما يسمى "عيد 
االس���تقالل"، وهو ذك���رى احتالل األراضي الفلس���طينية ونكبة 

نتنياهو يشكر اإلمارات على تهنئة »إسرائيل« 
بذكرى احتالل فلسطين ونكبة شعبها

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي د. 
وليد القططي، أمس الخميس، »إن استهداف القدس هو 
جوه���ر الصراع للكيان، وهو مبرر لوجوده وش���رعيته حيث 

جاء ليقيم دولة صهيونية عاصمتها القدس«. وأش���ار د. 
القططي في حديث إذاعي الى أن االعتداءات على القدس 

غير مرتبطة بالتطورات السياس���ية داخل 
الكيان الصهيوني، بالرغ���م من وجود أزمة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مستش���ار ديوان الرئاس���ة لش���ؤون القدس أحمد الرويض���ي، إن محكمة 
االحتالل أمهلت 28 عائلة جديدة في الشيخ جراح بإخالء منازلهم، وهناك قرار 

االحتالل يصعد من انتهاكاته باألقصى 
وتجهيز حشودات استعدادًا القتحامه

غزة/ خالد اشتيوي:
ال يحتاج االحتالل إلى مناس���بات أو ذرائع لتصعيد اعتداءاته على 
األقصى، لكّنه ال يتأخر في االستفادة من التطورات ليفرض المزيد 

خبراء أمميون يدعون لحماية 
الفلسطينيين من عنف المستوطنين

رام الله/ االستقالل: 
نقلت إدارة س���جون االحتالل، امس الخميس، األسير المضرب عن الطعام عماد 

س���واركة من س���جن »النقب« الى معتقل »عسقالن«. وأوضحت 
هيئة شؤون األسرى والمحررين، في بيان، أن األسير سواركة )37 

نقل األسير المضرب سواركة إلى 
»عسقالن« بعد تردي وضعه الصحي

واشنطن/ االستقالل: 
تعت���زم عض���و الكونغ���رس األميرك���ي ع���ن والية 
مينيس���وتا بيتي ماكولوم التقدم بمش���روع قانون 
يربط المس���اعدات األميركية المقدمة ل�«إسرائيل« 

باحترامها حقوق الش���عب الفلس���طيني. ومارست 
المؤسس���ات الفلس���طينية العاملة على الس���احة 

للتواصل مع  األميركية حملة ضغ���ط 
أعضاء كونغرس، للتوقيع على مشروع 

مشروع قانون أمام الكونغرس يربط المساعدات 
لـ »إسرائيل« باحترام حقوق الفلسطينيين

غزة/ االستقالل: 
أكد مدير مستشفى غزة األوروبي )الوبائيات( الدكتور يوسف العقاد، 

امس الخميس، أن المش���فى يشهد ضغًطا في الحاالت 
الخطرة والحرجة من مصابي جائحة كورونا، مش���يًرا إلى 

د. العقاد: مستشفى الوبائيات يشهد 
ضغطًا في الحاالت الخطرة والحرجة
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال مستش���ار ديوان الرئاس���ة 
لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن 
محكمة االحتالل أمهلت 28 عائلة 
جديدة في الش���يخ ج���راح بإخالء 
منازلهم، وهناك قرار بطرد عائالت 
من ح���ي بطن اله���وى وهدم حي 

البستان بالكامل.  
ف���ي تصريحات  الرويضي  وأك���د 
اذاعية«، أن هن���اك 20 ألف منزل 
مهدد بالهدم يقطنها حوالي مائة 

ألف مواطن مقدسي.
وأض���اف: »حكومة االحتالل تعتبر 
الفلس���طيني في القدس  الوجود 
وج���ودًا طارئًا وتم���ارس التهجير 
القسري بحق المقدسيين، وهناك 
أحياء كاملة مهددة بالهدم وسحب 

إقامة سكانها«.
تابع: »دولة الكيان تسعى لتقليص 
الفلس���طيني في القدس  الوجود 
إلى 15% وهناك 360 ألف مواطن 
يحمل هوية القدس وهم يشكلون 

40% من السكان«.
وأكمل: »االحتالل يحارب الوصاية 

األوق���اف  ومجل���س  األردني���ة 
األقصى  المس���جد  في  اإلسالمية 
عبر التدخل في ملف األمن وإعادة 
اإلعمار، ومؤخرًا منع وجبات اإلفطار 
للصائمي���ن، وتخري���ب مكب���رات 

الصوت«.
ه���ذه  »اس���تمرار  واس���تكمل: 
واألقصى  الق���دس  في  اإلجراءات 
تعني مليار و800 مليون مس���لم 

ف���ي العالم، وطالبن���ا األمين العام 
لمنظمة التعاون اإلسالمي بالتحرك 

لوقف هذه الحرب الدينية«.
وش���دد الرويضي، على أن معركة 
مس���تمرة،  زال���ت  م���ا  األقص���ى 
والمقدسيون لن يستسلموا لهذه 
المستفزة،  الصهيونية  اإلجراءات 
مبين���ًا أن قادة االحت���الل يدركون 
تنفي���ذ  يس���تطيعون  ال  أنه���م 

مخطط���ات التهويد ف���ي القدس 
في ظ���ل الوج���ود الفلس���طيني، 
ولذلك يحاولون تفريغ المدينة من 

الفلسطينيين.
وأش���ار إلى أنه ال يج���وز أن ُتجرى 
خارج  الفلس���طينية  االنتخاب���ات 
حدود مدينة القدس، ألن إجراءها 
داخل المدينة يش���كل ترس���يخًا 

للسيادة الفلسطينية.

محكمة االحتالل تمهل 28 عائلة جديدة في الشيخ جراح بإخالء منازلهم

غزة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد 
اإلسالمي د. وليد القططي، أمس الخميس، "إن 
اس����تهداف القدس هو جوهر الصراع للكيان، 
وهو مبرر لوجوده وش����رعيته حيث جاء ليقيم 

دولة صهيونية عاصمتها القدس".
وأش����ار د. القططي في حدي����ث إذاعي الى أن 
االعتداءات على القدس غير مرتبطة بالتطورات 
السياس����ية داخل الكيان الصهيوني، بالرغم 
م����ن وجود أزمة سياس����ية مس����تمرة، موضًحا 
أن االعتداءات المتج����ددة لم تنقطع بل تعلو 
وتنخف����ض حس����ب الوتي����رة الموج����ودة في 

القدس.
وأكد أن نش����اط أهل القدس واضح وملموس، 

واإلس����المية  العربي����ة  الهوي����ة  ويعط����ي 
والفلسطينية لمدينة القدس.

وأضاف "االعتداء على المقدسيين ومنعهم من 
الوصول إل����ى األقصى هو نوع من المضايقات 

العنصرية ونوع من الحرب واالش����تباك الدائم 
في المدينة المقدسة".

ذك����ر د. القططي أنه في ظ����ل الصمت العربي 
والتحال����ف م����ع الكي����ان وفي ظل انش����غال 
الفلسطينيين بمعركتهم االنتخابية، لم يتبَق 
س����وى أهالي القدس ليدافعوا عن المس����جد 
األقصى المب����ارك، متابًع����ا "االحتالل يعتقد 
واهمًا أن الوقت مناس����ب في زيادة االعتداءات 

على القدس في ظل التطبيع العربي".
وشدد على أن ما يقوم به أهل القدس هو ذروة 
سنام الجهاد واإلسالم في هذا الوقت العصيب 
الذي تعيش����ه األمة العربية واإلسالمية، بعد 
ما أصبح����ت القضية الفلس����طينية عبئًا على 

األنظمة العربية.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن����ت وزي����رة الصح����ة مي الكيل����ة امس 
الخميس، عن تسجيل 14 حالة وفاة و1717 
إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 
5531 عين����ة في الضفة الغربي����ة المحتلة 
وقطاع غزة، وتعافي 2052 حالة خالل ال� 24 

ساعة الماضية.
وأوضح����ت الكيلة في تقري����ر يومي للحالة 
الوبائية وصل  "االس����تقالل" نسخة عنه أنه 
تم تس����جيل 9 وفيات ف����ي الضفة الغربية 
وه����ي: "طولك����رم 1، نابل����س 4، قلقيلية 1، 
طوباس 2، وجني����ن 1"، و5 وفيات في قطاع 

غزة.

وأش����ارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت 
عل����ى النحو التال����ي: "طولك����رم 63، نابلس 
183، قلقيلية 11، طوباس 34، سلفيت 21، 
الخليل 73، جنين 66، ضواحي القدس 6، رام 
الله والبيرة 65، بيت لحم 30، وأريحا واألغوار 

3"، وقطاع غزة 1162.
وأف����ادت بأن نس����بة التعافي م����ن فيروس 
"كورونا" في فلسطين بلغت 88.3%، فيما 
بلغت نس����بة اإلصابات النش����طة %10.6، 
ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.

وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت 
حس����ب التالي: "طولك����رم 72، نابلس 304، 
قلقيلية 45، طوباس 39، سلفيت 2، الخليل 

199، جنين 203، ضواحي القدس 9، رام الله 
والبيرة 75، بيت لحم 40، وأريحا واألغوار 14"، 

وقطاع غزة 1050.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 177 مريًضا 
في غ����رف العناي����ة المكثف����ة، بينهم 54 
مريًض����ا على أجهزة التنف����س االصطناعي، 
فيما ٌيعالج في مراكز وأقس����ام "كورونا" في 

المستشفيات بالضفة 516 مريًضا.
وفيم����ا يخ����ص المواطني����ن الذي����ن تلقوا 
الطعومات المضادة لفي����روس كورونا، فقد 
بل����غ عددهم اإلجمالي ف����ي الضفة الغربية 
وقطاع غ����زة 156446، بينهم 21419 تلقوا 

الجرعتين من اللقاح.

د. القططي: االحتالل يتوهم أن الوقت مناسب لزيادة االعتداءات على القدس

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين أمس الخميس، إن إدارة سجن "إيشل" تماطل 
في تقديم العالج الالزم لألسير شرحبيل أبو ذريع )49 عاما( من بلدة العيزرية بمدينة 
القدس، والمحكوم بالس���جن اإلداري. وأوضحت الهيئة في بيان، أن األس���ير أبو ذريع 
يعاني من عدة أمراض مزمنة، فهو يشتكي من ضعف بعضلة القلب، حيث إن العضلة 
تعمل بنسبة 2% وهو بحاجة ماسة إلجراء عملية لتركيب جهاز لتنظيم دقات القلب، 
ويشتكي أيضًا من ارتفاع بضغط الدم ومن وجود ماء على الرئتين، ويعاني من مرض 
النقرس ومن كس���ل كلوي، إضافة إلى معاناته من الديسكات في ظهره ورقبته، ومن 

وجود رمل وترسبات بالبول، ومن ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.  
وأشارت إلى أن إدارة المعتقل ال تكترث لحاله، وتكتفي بإعطائه المسكنات وتماطل 
في متابعة أوضاعه الصحية الصعبة، علما بأن حالته الصحية تستدعي ضرورة إجراء 

عملية قسطرة له، وتركيب جهاز لتنظيم دقات القلب بأسرع وقت ممكن. 

االحتالل يماطل في تقديم 
العالج لألسير شرحبيل أبو ذريع

بيروت/ االستقالل: 
أجرى القائ���د المجاهد زياد النخالة األمين العام لحركة الجهاد االس���المي في 

فلسطين، اتصااًل هاتفيًا بأسرة المرحوم عزام الشويكي "أبو العبد".
وقد عبر القائد النخالة عن بالغ التعازي والمواس���اة بوفاة األخ المجاهد أبو العبد 
الش���ويكي مش���يدًا بمناقبه ومكانته وتضحياته وحرصه الش���ديد على أبناء 
ش���عبه والتزامه بالقيم االسالمية والوطنية. وأكد القائد النخالة خالل االتصال 
أن حركة الجهاد االسالمي تعتز بكل عوائل الشهداء واألسرى وأنها متمسكة 
بالنهج الذي سار عليه الشهداء، مستذكرًا سيرة المجاهد الكبير الشهيد ذياب 

الشويكي الذي سيبقي علمًا من أعالم الجهاد والمقاومة. 
بدورها ش���كرت أس���رة المرحوم عزام الش���ويكي ، حركة الجهاد وأمينها العام 

وقياداتها على وقفتهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل.

النخالة يعزي عائلة المرحوم عزام الشويكي 
ويؤكد على االلتزام بنهج الشهداء

الصحة: 14 وفاة و1717 إصابة
 جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
عبر رئيس وزراء الكيان اإلس���رائيلي "بنيامين نتنياه���و"، أمس الخميس، عن 
شكره وتقديره لتهنئة دولة اإلمارات بمناسبة ما يسمى "عيد االستقالل"، وهو 

ذكرى احتالل األراضي الفلسطينية ونكبة شعبها.
ونشرت سفارة اإلمارات في دولة االحتالل، تغريدة قالت فيها: "نتمنى لمواطني 
دولة إسرائيل عيد استقالل سعيدا"، وهو ما علق عليه "نتنياهو" مغردا: "شكرا 

لكم من جميع مواطني إسرائيل".
وكانت الس���فارة اإلماراتية قد بعثت، الخميس الماضي، برس���الة "تحية تقدير 
واعت���زاز" لضحايا المحرق���ة النازية لليهود "الهولوكوس���ت"، ذكرت خاللها أن 

الضحايا "كانوا ضحية التطرف والكراهية والتمييز".
وفي 7 أبريل/نيسان، أقيمت في اإلمارات مراسم إحياء ذكرى "الهولولكوست"، 
بالتزامن مع فعاليات مماثلة أقيمت في الكيان اإلس���رائيلي ، في فعالية كانت 

األولى من نوعها في بلد عربي.
ووفق حس���اب "إسرائيل في الخليج"، على "تويتر"، شارك بالمراسم 6 ناشطين 
إماراتيي���ن، أضاءوا 6 ش���معات ترمز إلى ضحايا ما تس���مى المحرقة، كما قدم 
المغني اإلسرائيلي "لؤي علي" ومغني الراب "إيزي"، أغنية "نسيج إنساني واحد" 

في إصدار خاص للمناسبة.
ويحتفل االحتالل اإلسرائيلي بذكرى ما يسمى "يوم االستقالل" في 5 مايو/أيار 
من كل عام حس���ب التقويم العبري )يوافق 15 أبريل/نيسان هذا العام(، ويؤرخ 
لذكرى تأسيس دولة احتالل على أنقاض األرض الفلسطينية عام 1948، وهو ما 

يطلق عليه الفلسطينيون "يوم النكبة".

نتنياهو يشكر اإلمارات على تهنئة »إسرائيل« 
بذكرى احتالل فلسطين ونكبة شعبها
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إلى جانب ذلك صادرت قوات االحتالل وجبات إفطار الصائمين 
في منطقة باب األس���باط، ومنعتهم من التواجد بالمنطقة قبل 

لحظات من رفع آذان المغرب.
فيما تتحّضر جماعات المعبد لتنظيم اقتحام حاش���د لألقصى 
في ي���وم 28 رمضان، بذريع���ة "يوم القدس العب���ري" أو ذكرى 

استكمال احتالل القدس.
واقع جديد

نائ���ب مدير عام األوق���اف اإلس���المية بالقدس الش���يخ ناجح 
بكيرات أكد أن االحتالل يس���عى من وراء اعتداءاته المس���تمرة 
على المسجد األقصى، إلى فرض واقع جديد فيه، و"جعله مكاًنا 
مقدًس���ا لليهود"، محذرًا من مخاطر فرض االحتالل اإلسرائيلي 
سيادته على المسجد األقصى المبارك، وتغيير الوضع التاريخي 
والقانوني والديني في المس���جد، مس���تغاًل الظ���روف المحلية 

واإلقليمية، ووباء "كورونا".
وأض���اف بكيرات في حديثه ل� "االس���تقالل"، إن إقدام ش���رطة 
االحتالل على اقتحام مآذن بالمسجد األقصى وتعطيل مكبرات 
الصوت في اليوم األول من ش���هر رمضان المبارك، دليل واضح 
على تدخل االحتالل في شؤون وإدارة المسجد، ما ينذر بخطورة 

الوضع الراهن بالمسجد.
وأش���ار إل���ى أن االحت���الل يح���اول دائم���ًا اس���تغالل الظروف 
المحلية واإلقليمي���ة والوبائية لتنفي���ذ مخططاته وانتهاكاته 
على المس���جد األقص���ى، محاواًل فرض س���يادته المطلقة عليه، 
والتدخل في شؤونه، مضيفًا أن شرطة االحتالل لم تحترم حرمة 
الشهر الفضيل، حيث س���محت ألعداد كبيرة من المستوطنين 
المتطرفين باقتحام المس���جد وتدنيس���ه، كي ترس���ل رسائل 

واضحة بأن المعركة على السيادة واإلدارة ال تزال قائمة.
ولف���ت إلى أن س���لطات االحتالل دائمًا م���ا كانت تقف في وجه 
األوقاف اإلسالمية لتعيق أي عملية صيانة وترميم في المسجد 
األقصى، أو إصالح مكبرات الصوت وإجراء ترتيبات شهر رمضان، 

ليحاول فرض وجوده وتدخله في شؤون المسجد.
وحذر بكي���رات من خط���ورة الدعوات اليهودي���ة التي تطلقها 
"جماعات الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد 
األقص���ى في أواخر ش���هر رمضان المبارك فيما يس���مى ب�"يوم 

القدس" العبري.
وبي���ن أن إعمار المس���جد األقصى بالمصلين م���ن أهل القدس 
والرباط فيه يغيظ شرطة االحتالل، ما يدفعها إلى التغول أكثر 

على المسجد، ومحاولة فرض وجودها فيه، مؤكدًا أنه مهما تغول 
االحتالل باألقصى، وحاول فرض سيادته، وتغيير هوية القدس 
اإلس���المية، ومارس من اعتداءات ممنهجة إال أن المقدس���يين 
س���يتصدون له برباطهم ووجودهم الدائم في المس���جد. ودعا 
بكيرات العالم اإلسالمي لضرورة التدخل العاجل لوقف التغول 
اإلس���رائيلي ضد األقصى، وعدم السكوت على جرائمه، والعمل 
على محاكمته ومحاسبته على الجرائم واالنتهاكات في القدس 
أو الضفة الغربية، والتحرك الس���ريع ض���د أي تغيير قد يحدثه 

االحتالل باألقصى.
تفريغ للأق�صى

وفي ذات الس���ياق أوضحت هنادي الحلواني )إحدى المرابطات 
في المس���جد األقصى(، أن االحتالل يسعى من خالل ممارساته 
وانتهاكاته باألقصى إلى محاولة تفريغ المس���جد األقصى من 
المصلي���ن عب���ر فرض العديد م���ن القيود على المس���جد ومنع 
الوصول إليه بذريعة الحّد من تفّشي الجائحة، ومنع رفع األذان 
عبر مكبرات الصوت، وشن العديد من االعتقاالت واإلبعاد، ومنع 

إدخال وجبات الفطور للمصلين في األقصى.
وبّين���ت الحلواني ل� "االس���تقالل"، أن ش���رطة االحتالل، أقدمت 
في الليلة الثانية من ش���هر رمضان عل���ى اقتحام مئذنتي باب 
المغاربة واألس���باط، بعد قّص أقفال األب���واب بمعّدات خاصة، 

ثم قطعت أس���الك المآذن الرئيسة ما فيها المتحف اإلسالمي؛ 
لتمن���ع وصول صوت األذان واألدعية لمنطقة حائط البراق، التي 
ش���هدت مراسم ذكرى "قتلى معارك إسرائيل" التي أقيمت في 

ساحة حائط الب�راق.
وأضاف���ت أن قوات االحتالل اإلس���رائيلي منع���ت  أيضًا إدخال 
وجبات اإلفط���ار للصائمين المتواجدين في المس���جد األقصى 
المبارك، بع���د أن قام جنود االحتالل باعت���راض المركبات التي 
تحمل الوجب���ات المخصصة إلفطار الصائمي���ن داخل األقصى 

وقاموا بإرجاعها.
وأشارت الحلواني إلى أن جماعات "المعبد" تتحضر لعدوان على 
المس���جد األقصى المبارك تش���مل اقتحاًما حاشًدا واستعراض 
الطقوس التلمودية فيه بمناسبة ذكرى احتفال "اإلسرائيليين" 
ب� "ي���وم القدس"، أو ذكرى اس���تكمال احت���الل القدس، والذي 

يصادف الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك. 
وكان���ت هذه الجماع���ات دعت المنظمات الش���بابية والمدارس 
الدينية إلى مؤتمر تحضيري، في 4 / 4/ 2021م، لتدارس كيفية 

تنظيم اقتحام آالف اليهود المسجد في هذه المناسبة.
ولفت���ت الحلوان���ي إلى أن اعت���داءات االحتالل بحق المس���جد 
األقصى المبارك والفلسطينيين لم تتوقف يومًا ولكنها تشهد 
تصاع���دًا خالل ش���هر رمضان المبارك في محاولة من س���لطات 

االحت���الل لفرض س���يطرتها عل���ى المس���جد، والتضييق على 
المصلين لمنع وصولهم لألقصى، فمشاهد إقبال المصلين على 

المسجد تزعجهم وتغيظهم وتبث الرعب في قلوبهم.
عدوان مبيت

وبدوره، وجه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب 
المس���جد األقصى المبارك الش���يخ محمد حس���ين، نداء عاجاًل 
للرؤس���اء وملوك وأمراء الدول العربية واإلس���المية وشعوبهم، 
ناش���دهم وحثهم في���ه على ض���رورة العمل لوق���ف العدوان 

العنصري المبيت على المسجد األقصى المبارك.
وقال حس���ين في بيان، إن خلع س���لطات االحتالل أمس بوابات 
مآذن المس���جد األقصى، وقطع أس���الك الكهرب���اء عنها، لمنع 
رفع األذان، ومنع إدخال وجب���ات اإلفطار للصائمين، إضافة إلى 
التهديدات باقتحام المس���جد في أواخر شهر رمضان المبارك، 

هو بداية لحرب دينية يتحمل العالم أجمع نتائجها.
وذكر أن سلطات االحتالل تستفز مشاعر المسلمين في العالم 
أجمع بهذه الغطرسة والعنصرية ضد المسلمين ومقدساتهم، 
وأنها تحاول فرض سياس���ة األمر الواقع على فلسطين، إليجاد 
مكان لمس���توطنيها ومتطرفيها في المسجد األقصى المبارك، 

لمصالح أحزاب المستوطنين االنتخابية العنصرية.
واعتبر قرار ش���رطة االحت���الل العنصري والجائ���ر بمنع إدخال 
وجب���ات اإلفطار للصائمين في األقص���ى المبارك محاولة منهم 
الس���تفزاز المصلي���ن والصائمين، وتحدًيا واضًحا لمش���اعرهم 
في هذا الش���هر الفضيل، بظل حرمانهم م���ن حقهم في أداء 
عباداتهم، األمر الذي من ش���أنه أن يش���عل فتي���ل التوتر في 

المنطقة بأكملها.
وأكد أن المس���جد األقصى المبارك سيبقى سدًا منيعًا في وجه 

كل من تسول له نفسه تدنيس ساحاته وأروقته.
ودعا حس���ين األمتي���ن العربية واإلس���المية، والمجتمع الدولي 
بمؤسس���اته كافة، إل���ى وقفة حقيقية لرد ه���ذا العدوان اآلثم 
عن المس���جد األقصى المبارك. وحذر م���ن التداعيات الخطيرة 
على المنطقة بأسرها جراء هذا الصمت على هذه األفعال، التي 
تنتهك الشرائع الس���ماوية واألعراف والمواثيق الدولية كافة، 
والتي تعتبر األماكن المقدس���ة، اإلس���المية والمسيحية، جزءا 

أصيال من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وجدد الدعوة لش���د الرحال إلى األقصى لنصرته والذود عنه، في 

ظل هذا االستهداف الخطير والممنهج لوجوده وقداسته.

مع بداية شهر رمضان المبارك

االحتالل يصعد من انتهاكاته باألقصى وتجهيز حشودات استعدادًا القتحامه
غزة/ خالد ا�صتيوي:

ال يحتاج االحتلل اإىل منا�صبات اأو ذرائع لت�صعيد اعتداءاته 
عل��ى االأق�ص��ى، لكّن��ه ال يتاأخ��ر يف اال�صتفادة م��ن التطورات 
ليفر���ض املزي��د من القيود عل��ى ال�صلة يف امل�صج��د، وهذا ما 

�صهدت��ه بداية �صهر رم�ص��ان لهذا العام، اإذ ق��ّرر االحتلل اأن 
يقت�ص��ر عدد الفل�صطيني��ن الذين �صي�صمح له��م بالقدوم من 
ال�صّف��ة الغربي��ة الأداء اجلمعة االأوىل من رم�ص��ان على 10 
اآالف، بذريع��ة احلد من تف�صي جائحة »كورونا«. ومنذ اليوم 

االأول من �صهر رم�صان، اقتحمت قوات االحتلل بالقوة ماآذن 
امل�صج��د االأق�صى بعد ق���ض اأقفال االأبواب مبع��دات خا�صة، 
وقطعت اأ�صلك املاآذن الرئي�صة، ما حال دون رفع اآذان �صلتي 

الع�صاء والرتاويح عرب مكربات ال�صوت.

عمان/ االستقالل: 
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية، استمرار االنتهاكات »اإلسرائيلية« 
في المس���جد األقصى المبارك، وآخرها قيام شرطة االحتالل اول أمس، بتخريب أقفال 
باب السلس���لة والباب المؤدي لس���طح المتحف اإلس���المي وقطع أس���الك السماعات 
الخارجية للحرم الش���ريف بالجه���ة الغربية، وكذلك التعرض لموظف���ي إدارة أوقاف 

القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك األردنية.
وأكد الناطق الرسمي باس���م الخارجية األردنية السفير ضيف الله الفايز، أن تصرفات 
ش���رطة االحتالل مرفوضة ومدانة ومس���تهجنة، وتمثل اس���تفزازا لمشاعر المسلمين 
وانتهاكا لحرمة المس���جد وللوضع القائم القانوني والتاريخي. وشدد على أن المسجد 
األقصى بكامل مس���احته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين تشرف 
على ش���ؤونه حصريا إدارة أوقاف القدس وشؤون المس���جد األقصى المبارك األردنية 
بموجب القانون الدول���ي والوضع القائم القانوني والتاريخي. وطالب الفايز س���لطات 
االحت���الل بالتقيد بالتزاماتها كق���وة قائمة باالحتالل في القدس الش���رقية المحتلة 
وفق القانون الدولي والكف عن هذه التصرفات واالس���تفزازات واحترام حرمة المسجد 
والوضع القائم وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك األردنية.

األردن يدين انتهاكات 
االحتالل في المسجد األقصى القاهرة/ االستقالل:

حذرت جامعة ال���دول العربية من المخططات الممنهجة 
والخطي���رة الت���ي تنتهجها س���لطات االحت���الل لفرض 
سياس���ة األم���ر الواقع في المس���جد األقص���ى المبارك 
والتصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين لألقصى 
لتغيير الوضع الدين���ي والتاريخي والقانوني القائم في 
المس���جد. وأدان األمي���ن العام المس���اعد لجامعة الدول 

العربي���ة، رئي���س قطاع فلس���طين واألراض���ي العربية 
المحتل���ة س���عيد أبو علي ف���ي تصري���ح صحفي أمس 
الخميس، تصعيد سلطات االحتالل لعدوانها العنصري 
على حرمة المس���جد األقصى المبارك وحرية العبادة في 
الشهر الفضيل، معتبرا ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين 
وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية 
الدولية، والذي يش���كل جزءا من االنتهاكات المس���تمرة 

في القدس المحتل���ة بهدف التهوي���د وتزييف تاريخ 
المدينة المقدس���ة. وحذر أبو علي من العواقب الوخيمة 
إلمعان سلطات االحتالل بارتكاب جرائمها بحق المسجد 
األقصى المبارك والمساس بحرمته وتدنيسه والتي تنذر 
بإش���عال حرب دينية في المنطقة تقوض أركان السلم 
واألمن الدوليين، وهو ما تتحمل مس���ؤوليته وتداعياته 

حكومة االحتالل بشكل كامل.

جدة / االستقالل: 
أدانت منظمة التعاون اإلسالمي اقتحام قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي المس���جد األقصى المبارك واالعتداء على 
المصلين المتواجدين في باحاته، وتحطيم بعض أبوابه، 
وتعطي���ل رفع األذان عبر مكب���رات الصوت فيه، معتبرة 
هذا التصعي���د الخطير اعتداء على حرمة المقدس���ات 

وحري���ة العب���ادة، ما يش���كل انته���اكا لمواثيق حقوق 
اإلنس���ان واتفاقيات جنيف وقرارات األمم المتحدة ذات 

الصلة.
وحّمل���ت منظم���ة التع���اون اإلس���المي في بي���ان لها، 
»إسرائيل«، قوة االحتالل، المسؤولية الكاملة عن تبعات 
استمرار مثل هذه االعتداءات االس���تفزازية والخطيرة، 

داعي���ة المجتمع الدول���ي إلى التح���رك الفاعل من أجل 
توفير الحماية للشعب الفلسطيني واألماكن المقدسة، 
ووضع ح���د لهذه االنتهاكات اإلس���رائيلية التي تغذي 
العن���ف والتوتر والكراهية، وال توفر األجواء المناس���بة 
للس���الم الع���ادل القائم عل���ى المب���ادرة العربية وحل 

الدولتين والقرارات األممية ذات الصلة.

الجامعة العربية تحذر من مخططات االحتالل الممنهجة والخطيرة بحق األقصى

»التعاون اإلسالمي« تدين االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى 
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة البداية بغزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2020/480  يف الطلب رقم 2021/719

مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل
يف الق�سية رقم 2020/480   يف الطلب رقم 2021/719

المس���تدعي / حس���ام رمضان العبد أحمد من س���كان جباليا – هوية رقم 
)925831026(   وكيله المحامي / أحمد سعود حمد 

المس����تدعى ضده / لؤي علي عبد الرحمن النخال باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
إلى باقي ورثة وتركة والدته المرحومة / غادة محمد كامل النخال من سكان غزة 
– شارع الجالء – شرق عمارة الزهارنة – مبنى وزارة التعليم العالي )خارج البالد(. 

قيمة الدعوى : $20000 )عشرون ألف دوالر امريكي( .
نوع الدعوى : مطالبة مالية .   مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم 2020/480  في الطلب رقم 719/ 2021
الى المس���تدعى ضده بما أن المس���تدعى المذكور قد تقدم لدى محكمة بداية 
غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )مطالبة مالية( اس���تنادا الى ما يدعيه 
في الئحة دعواه ونظرا ألنك مقيم خارج البالد وحس���ب اختصاص محكمة بداية 
غ���زة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة بداية غزة 

في الطلب رقم 2021/719 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
لذل����ك يقتضي علي����ك أن تحضروا له����ذه المحكمة يوم ) الثالث����اء ( بتاريخ 
2021/5/4 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري 
خالل خمس����ة عشر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنكم اذا تخلفت 

عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. حرر في  2021/4/7.

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
ال�ستاذ : عمار قنديل 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية البتدائية

�إعالم حكم جريدة 
إل���ى المدعى عليه : عبد ربه غازي عبد ربه الحيلة من القس���طينة ومقيم 
حاليا في رام الله ومجهول محل االقامة فيها اآلن لقد حكم عليك بتاريخ 
15/4/2021م ف���ي القضية أس���اس 22/2021م  وموضوعها مهر مؤجل 
المرفوع���ة ضدك من قبل مطلقتك المدعية : ش���رين عب���د الفتاح علي 

الحيلة من القسطينة وسكان الزوايدة
وكيلتها المحامية سحر بشير بمهرها المؤجل وقدره " الفا دينار اردني 
" حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالس���تئناف غيابيا بحق المدعى عليه 
قابال لالعتراض واالستئناف فهمته لوكيلة المدعية في المجلس لذلك

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 15/4/2021م 

قا�سي دير البلح ال�سرعي
حممود �سامل م�سلح

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية الإبتدائية

�ملو�شوع | تبليغات �شرعية
مذكرة تبليغ قر�ر ��شتئنايف

إلى المس����تأنف ضده / بالل محمد خليل اليازوري من بيت دراس وس����كان رفح سابقا 
وحاليا في ماليزيا ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن قد عادت القضية أساس 716/2020 
وموضوعها )تفريق للضرر من الغياب (  المتكونة بينك وبين زوجتك المدعية / مريم 
مصطفی سلمان أبو محسن من صرفند العمار وسكان رفح من مقام محكمة االستئناف 
الش����رعية في خانيونس مصدقة بموجب القرار االستئنافي أساس )4020( المؤرخ في 
4/4/2021م موق����وف النفاذ على تصديقه من المحكمة العليا الش����رعية حكمة قابال 

للطعن وبذلك :صار تبليغك حسب األصول. وحرر في13/4/2021م 

قا�سي رفح ال�سرعي:
ف�سيلة ال�سيخ الدكتور /  اأمين خمي�س حماد

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا خبراء حقوق اإلنسان التابعون لألمم المتحدة بمن فيهم 
المقرر الخاص لحالة حقوق االنسان في فلسطين، المجتمع 
الدولي إلى فرض إجراءات رادعة على االحتالل اإلس���رائيلي 
الذي ط���ال أمده، ومطالب���ة القوة القائم���ة باالحتالل بوقف 
مشروعها االستيطاني فوًرا، وحماية الفلسطينيين من عنف 

المستوطنين ومحاسبة الجناة على أفعالهم.
وق���ال الخبراء في بي���ان، حول تصاعد عنف المس���توطنين 
واعتداءاتهم المس���تمرة، نتيجة عدم المساءلة والمحاسبة: 
إن" عنف المس���توطنين ضد المدنيين الفلس���طينيين في 
الضفة الغربية ارتفع بشكل ملحوظ في األشهر األخيرة، مع 
وقوع اعتداءات وتدمير للممتل���كات في جو من اإلفالت من 

العقاب".
وأش���اروا أن���ه خ���الل الع���ام الماض���ي، وّثق مكت���ب األمم 
المتحدة لتنسيق الش���ؤون اإلنسانية 771 حادثة عنف من 
المستوطنين، تسببت بإصابة 133 فلسطينًيا، وتدمير 9646 
ش���جرة، و184 مركبة معظمها ف���ي مناطق الخليل والقدس 

ونابلس ورام الله.
وذكروا أنه خالل األش���هر الثالثة األولى من العام الجاري، تم 
تس���جيل أكثر من 210 حوادث عنف من المستوطنين، مع 

استشهاد فلسطيني واحد.
ودع���ا الخب���راء جيش وش���رطة االحتالل إل���ى التحقيق في 
أعم���ال العنف ه���ذه، ومقاضاة مرتكبيها بح���زم وتصميم، 
مشيرين إلى أن "عنف المستوطنين كان في الغالب بدوافع 
أيديولوجية ومصمم بش���كل أساس لالستيالء على األرض، 

لكن أيًضا لترويع الفلسطينيين وإرهابهم".
واعتب���ر الخب���راء "أن العن���ف والترهي���ب غالًب���ا م���ا يمنع 
الفلس���طينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، ويخلق 
بيئة قس���رية تضغط عليهم لالبتعاد عن مناطق معينة أو 

حتى االنتقال منها".

وعبروا عن قلقهم من التقاري���ر التي تفيد بأن أكثر من 70 
عائل���ة تعيش في منطقة كرم الجاعوني في الش���يخ جراح 
بالقدس، مهددة باإلخالء القسري إلقامة مستوطنات جديدة.

وأضافوا: "نحن قلقون للغاية من ثقافة اإلفالت من العقاب 
التي تحدث فيه هذه الهجمات، وفي كثير من الحاالت، كان 
الجيش اإلس���رائيلي حاضًرا أو في م���كان قريب، ولم يتخذ 
إج���راءات كافية لحماية الفلس���طينيين من ه���ذا العنف، 
وهذا يرقى إلى نهج تمييزي وعنصري للحماية العس���كرية 

واألمنية في الضفة الغربية".
 H2 وأوضح���وا "أن الوضع مريع بش���كل خاص ف���ي منطقة
بالخلي���ل، حي���ث تم ف���رض نم���ط طويل األم���د من عنف 
المس���توطنين، ووجود الجيش اإلس���رائيلي بشكل مكثف 
وفرض قيود قاس���ية على السكان الفلس���طينيين، وذلك 

لصالح المستوطنين".
واعتبروا أن "القانون الدولي يطالب دولة االحتالل في جميع 
األحوال، بحماية السكان الواقعين تحت سيطرتها، وتنص 
الم���ادة 27 م���ن اتفاقية جني���ف الرابعة على أن الس���كان 
المحميي���ن يجب أن يعامل���وا معاملة إنس���انية في جميع 
األوقات، ويجب حمايتهم بش���كل خاص م���ن جميع أعمال 

العنف أو التهديد".

ووقف االستيطان

خبراء أمميون يدعون لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين

رام الله/ االستقالل: 
نقلت إدارة س���جون االحتالل، امس الخميس، األسير المضرب عن الطعام عماد 

سواركة من سجن »النقب« الى معتقل »عسقالن«.
وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في بيان، أن األسير سواركة )37 عاما( 
من مدينة أريحا، يواصل إضرابه لليوم ال�30على التوالي، رفضًا العتقاله اإلداري.

وأش���ارت إلى أن األسير س���واركة كان قد أعلن عن إضرابه بعد تمديد اعتقاله 
إداريًا ألربعة أشهر للمرة الثالثة على التوالي، محذرة من تدهور وضعه الصحي 
بسبب اضرابه المتواصل عن الطعام. يذكر أن األسير متزوج وأب لخمسة أطفال.

نقل األسير المضرب سواركة إلى 
»عسقالن« بعد تردي وضعه الصحي

واشنطن/ االستقالل: 
تعتزم عضو الكونغ���رس األميركي عن والية 
مينيس���وتا بيتي ماكولوم التقدم بمش���روع 
قانون يربط المس���اعدات األميركية المقدمة 
ل�«إس���رائيل« باحترامه���ا حق���وق الش���عب 

الفلسطيني.
ومارست المؤسسات الفلسطينية العاملة على 
الس���احة األميركية حملة ضغط للتواصل مع 
أعضاء كونغرس، للتوقيع على مشروع القانون 
الذي يحظى بدعم قطاعات ومنظمات أميركية 

رئيسة وفاعلة.
وقالت ماكولوم في وثيقة مش���روع قانون: إن 
القان���ون يهدف للدفاع عن حقوق اإلنس���ان 
لألطفال وألسر الفلسطينيين الذين يعيشون 

في ظل االحتالل العسكري اإلسرائيلي.
ودعت في رس���الة منفصلة أعضاء الكونغرس 
الملتزمين بتعزيز حقوق اإلنس���ان والس���الم 

والعدالة للفلس���طينيين أن يشاركوا برعاية 
هذا القانون.

ويحظ���ر مش���روع القانون اس���تخدام األموال 
الممنوح���ة ل�«إس���رائيل« من أم���وال دافعي 
الضرائ���ب األميركيين في كل م���ن الحاالت: 
االعتقال العس���كري أو اإلساءة أو سوء معاملة 
األطفال الفلسطينيين أو االعتقال العسكري 
اإلسرائيلي، ودعم مصادرة وتدمير الممتلكات 
والمنازل الفلس���طينية بم���ا ينتهك القانون 
الدول���ي اإلنس���اني، وأي دع���م أو مس���اعدة 
لضم »إس���رائيل« أح���ادي الجان���ب لألراضي 
الفلس���طينية في انتهاك للقانون اإلنساني 

الدولي.
ويحظ���ى القان���ون بدعم واس���ع م���ن ممثلي 
تحالفات تضم عش���رات الكنائس األميركية 
وحركتي »جي س���تريت«، وأص���وات يهودية 
من أجل الس���الم، وعدة مؤسسات فلسطينية 

أميركي���ة، بينها: حرك���ة عدال���ة، والمنظمة 
الحقوقية لفلس���طين، ومنظمات للمسلمين، 
بينها: مؤسسة مس���لمون أميركيون من أجل 

فلسطين.
ف���ي  الفلس���طينية  المؤسس���ات  وتدع���م 
الواليات المتح���دة ماكولوم، إذ نظم المجلس 
الفلس���طيني األميرك���ي مؤخ���ًرا حملة جمع 

تبرعات لصالح إعادة انتخابها.
بدوره، كش���ف عضو الهيئة االدارية للمجلس 
الفلس���طيني ف���ي الواليات المتحدة س���نان 
ش���قديح عن توجه إلط���الق وتنظيم فعالية 
واس���عة إلنفاذ ه���ذا القانون، ودف���ع أعضاء 

كونغرس آخرين للتوقيع عليه.
وأش���ار إلى أنه ت���م االتفاق عل���ى ذلك خالل 
لقاء ُعقد االس���بوع الماضي بين المؤسس���ات 
السياسيين  والمستش���ارين  الفلس���طينية 

لعضو الكونغرس ماكولوم.

مشروع قانون أمام الكونغرس يربط المساعدات 
لـ »إسرائيل« باحترام حقوق الفلسطينيين
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دولة فل�سطني   
وزارة احلكم املحلي 

�إعالن ب�شاأن خمتار لعائلة مرزوق
)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير ف���ي وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة 
بأن الس���يد / ماه���ر رباح ابراهيم مرزوق قد تقدم لش���غل منصب مختار 
لعائل���ة مرزوق على من يرغب في االعت���راض التوجه الى الدائرة في مقر 

الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه (( .

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

�إعالن ب�شاأن خمتار لعائلة �خل�شري
)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة 
بأن السيد / محمود حسن محمد الخضري قد تقدم لشغل منصب مختار 
لعائلة الخض���ري على من يرغب في االعتراض التوج���ه الى الدائرة في 
مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه (( .

�إعـالن جريدة
المواطن / فوزي حميدان حسن القدرة من سكان خان يونس و احمل هوية رقم 
) 934315318 ( أرغب في حص���ول خدمات ترخيص بناء و خالفه على األرض 
البالغ مس���احتها )27( مترًا مربعًا و الواقعة بالقطعة رقم 99 قسيمة رقم )24(  
خ���ان يونس- مركز المدينة حارة الجامع ، فمن له أي حق على األرض المذكورة 
أعاله أو اعتراض على منح التراخيص فعليه التقدم باعتراض بذلك الى بلدية 

خان يونس خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن .

وأوضحت مؤسس���ات األسرى وحقوق االنسان )هيئة شؤون 
األسرى والمحررين، ونادي األسير الفلسطيني، ومركز الدفاع 
عن الحريات والحق���وق المدنية "حريات"، ومركز وادي حلوة 
– الق���دس(، في تقري���ر تضمن معطيات عن األس���رى في 
س���جون االحتالل وما يواجهونه من إهمال متعّمد، لمناسبة 
يوم األسير، الذي يصادف السبت المقبل، الموافق ال�17 من 

نيسان/ ابريل من كل عام.
وأش���ارت إلى أن االحتالل اإلس���رائيلي صّعد من انتهاكاته 
وحّول الوباء إلى أداة جديدة للّتنكيل باألسرى الفلسطينيين.

وبحس���ب معطيات التقرير فإن 4500 أس���ير/ة يقبعون في 
23 س���جنًا ومركز توقيف وتحقيق، منهم 41 أس���يرة يقبع 
غالبيتهّن في س���جن "الدامون"، كما يعتقل االحتالل 140 
طفاًل وقاصرًا، موزعين على سجون )عوفر، ومجدو، والدامون(.

وأشار البيان إلى أن 25 أسيًرا من القدامى اعتقلهم االحتالل 
قبل توقيع اتفاقية أوس���لو، أقدمهم كري���م يونس، وماهر 
يونس )معتقالن منذ 1983(، باإلضافة إلى ذلك فإن هناك 
عدًدا من األس���رى المحررين في صفقة "شاليط" الذين أعاد 
االحتالل اعتقالهم، وهم من قدامى األسرى، أبرزهم: األسير 
نائ���ل البرغوثي الذي يقضي أطول فت���رة اعتقال في تاريخ 
الحركة األس���يرة، والتي وصلت ما مجموعها إلى )41 سنة(، 
قضى منها )34 سنة( بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة 
من رفاقه، منهم: عالء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.

وبين البيان أن عدد األس���رى الذين تج���اوز على اعتقالهم 
)20 عاًما( بشكٍل متواصل، يزيد عن )62( أسيًرا وهم "عمداء 

األسرى".
كما بلغ عدد األس���رى الذين صدرت بحّقهم أحكاًما بالّسجن 
المؤبد )543( أسيرًا، وأعلى حكم أسير من بينهم األسير عبد 

الله البرغوثي ومدته )67( مؤبدًا.
�سهداء احلركة الأ�سرية

بلغ عدد ش���هداء الحركة األسيرة )226( شهيدًا، وذلك منذ 
العام 1967، باإلضافة إلى مئات من األس���رى ُاستش���هدوا 
بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، من بين 

الشهداء األسرى:
)75( أس���يًرا ارتقوا نتيجة للقتل العمد، و)73( ُاستشهدوا 
جّراء التعذيب، و)7( بعد إطالق النار عليهم مباش���رة، و)71( 
نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي )القتل البطيء(، وخالل العام 
المنصرم 2020، ارتقى أربعة أس���رى شهداء داخل السجون 
جّراء اإلهمال الطب���ي، والتعذيب وهم: نور الدين البرغوثي، 

وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر.
الأ�سرى ال�سهداء املحتجزة جثامينهم

)7( أس���رى ش���هداء وهم: أنيس دولة الذي ُاستش���هد في 
سجن عس���قالن عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، 
وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبس���ام الس���ايح وثالثتهم 
ُاستش���هدوا خالل عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو 

وعر خالل العام المنصرم 2020.
األس���رى المرضى قرابة )550( أس���يًرا يعان���ون من أمراض 
بدرج���ات مختلفة وه���م بحاجة إلى متابع���ة ورعاية صحية 
حثيثة، وعلى األقل هناك عش���رة أسرى مصابون بالسرطان، 
وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم األس���ير فؤاد الشوبكي 

)82( عامًا، وهو أكبر األسرى سّنا.
المعتقلون اإلداريون بلغ عددهم قرابة )440( معتقاًل إداريًا

�سيا�سة العتقالت 
منذ مطلع الع���ام الجاري 2021، واصلت س���لطات االحتالل 

عمليات االعتقال الممنهجة لم تس���تثن فيها أي من فئات 
المجتم���ع الفلس���طيني، حي���ث طالت قراب���ة )1400( حالة 
اعتقال منذ ش���هر كانون الثاني/ يناير 2021 بينهم أكثر 
من )230( طف���اًل/ة تقل أعمارهم ع���ن )18 عاما(، و)39( من 
النس���اء، فيما أصدرت مخابرات االحتالل أكثر من )280( أمر 
اعتقال إدارّي، كانت أعلى نسبة اعتقاالت في القدس، حيث 
)500( حال���ة اعتقال، بينهم  وصل عدد ح���االت االعتقال ل�

)144( طفاًل، و)28( من النساء.

اعتقال الن�ساء والأطفال
تفيد دراسات الرصد والتوثيق أن سلطات االحتالل اعتقلت 
أكثر من )16( ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وكانت 
أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي األسيرة فاطمة 
برن���اوي من القدس، والتي ُاعتقلت عام 1967، وُحكم عليها 

بالّسجن المؤبد، وُأفرج عنها عام 1977.
تواصل س���لطات االحت���الل اعتقال )41( فلس���طينية في 
س���جونها، أقدمهّن األس���يرة أمل طقاطقة م���ن بيت لحم، 
المعتقلة منذ تاريخ األول من كانون الثاني/ ديسمبر 2014، 
ومحكومة بالس���جن لمدة )7( سنوات، ومن بين األسيرات )3 

رهن االعتقال اإلدارّي(.
كذلك واصلت اعتقال المزيد من األطفال والفتية الذين تقل 
أعمارهم عن )18 عاما،( ويبلغ عدد األسرى األطفال –األشبال- 
في سجون االحتالل )140( طفال يقبعون في سجون )مجدو، 
عوفر، الدامون(، حيث تس���تهدف سلطات االحتالل األطفال 
بش���كٍل يومي، في محاولة لضرب مس���تقبلهم ومصيرهم، 
 األطفال في 

ّ
وال تختلف أدواته العنيفة الُمس���تخدمة بحق

 المعتقلين الكب���ار، وتبدأ هذه 
ّ

مس���تواها عن أدواته بح���ق
اإلج���راءات منذ لحظة االعتقال األولى لهم، حتى احتجازهم 

في السجون.

�سيا�سات ممنهجة 
عل���ى مدار العق���ود الماضية وحتى اليوم واصلت س���لطات 
االحت���الل تنفي���ذ جملة م���ن السياس���ات الّتنكيلية، التي 
تحّولت إلى سياس���ات ممنهج���ة تتغير فقط عب���ر ابتكار 
المزيد من األدوات الهادفة لتعميق انتهاكاتها وسيطرتها 
على األس���رى، ولعل سياسة اإلهمال الطبي المتعمد )القتل 

البطيء(، ش���ّكلت خ���الل الس���نوات القليل���ة الماضية أبرز 
السياس���ات الّتنكيلية الممنهجة، التي صّعد االحتالل من 
تنفيذها، والتي أدت إلى استش���هاد )71( أس���يًرا منذ عام 
1967، كان آخرهم شهيد الحركة األسيرة كمال أبو وعر، وما 
يزال قرابة )550( أس���يًرا/ة من المرض���ى بحاجة إلى متابعة 
صحية حثيثة، منهم على األقل عش���رة أس���رى يعانون من 

السرطان، أو عانوا من أورام بدرجات مختلفة.
ومع انتش���ار الوب���اء منذ الع���ام الماض���ي، تصاعدت حدة 
التخوفات على مصير األس���رى الفلسطينيين، وما تزال هذه 
التخوف���ات قائمة ال س���يما على المرضى منه���م، مع جملة 
اإلجراءات التي ُفرضت عليهم، حيث تحاول إدارة الس���جون 
تحوي���ل العديد من اإلجراءات التي ارتبطت بانتش���ار الوباء 
من حالة اس���تثنائية مرتبطة بالوباء إلى سياس���ات دائمة، 
فالمئات من األسرى منذ عدة ش���هور لم تتمكن عائالتهم 
م���ن زيارتهم، حيث يواجهون اليوم عزٍل مضاعف ومن عدة 
مس���تويات، كما وفرض الوباء تحدي���ات كبيرة على متابعة 

المؤسسات لقضايا وحقوق األسرى الفلسطينيين.
ووفًقا لمتابعة المؤسسات المختصة فقد وصل عدد األسرى 
الذين ُأصيب���وا بفيروس )كورونا( منذ بداية انتش���ار الوباء 
إلى )368( أس���يًرا كان من بينهم مرضى، وكبار في الّس���ن، 

وأطفال.
ولم تتوقف سياس���ة التعذيب الجس���دي والنفس���ي التي 
ُتش���ّكل أخطر السياسات على مصير األسرى، والتي لم تعد 
تقتصر على مفهوم التعذي���ب داخل أقبية التحقيق، فقد 
ابتكرت المزيد من األدوات والسياس���ات التي تندرج تحت 
إطار مفهوم التعذيب، لفرض المزيد من الس���يطرة والرقابة 

على األسرى.
وإلى جانب أدوات التعذيب الكثيفة، ُتشكل سياسة العزل 
اإلنفرادي إحدى أخطر السياسات على مصير األسرى، حيث 
تحاول من خالله فصل األس���ير عن العالم الخارجي وس���لب 
وجوده، وتنتهج إدارة س���جون االحتالل، وبقرارات من جهاز 
المخابرات "الش���اباك" سياس���ة العزل االنف���رادي، بذريعة 
تش���كيلهم "الخطر على أمن الدولة" ووجود "ملف سري"، أو 
من خالل سلطة السجون التي تستخدمها "كعقوبة" لفترات 

مؤقتة، ويرافق عملية العزل، إبقاء األسير في زنزانته طوال 
اليوم باستثناء ساعة واحدة يخرج بها إلى الفورة )الساحة(، 
وال ُيسمح له بالتواصل مع أحد س���وى الّسجان؛ كما وُتحرم 

عائلته من زيارته.
وُيض���اف إلى جمل���ة السياس���ات أعاله، سياس���ة العقاب 
الجماعي، واالقتحامات والتفتيشات المتكررة لألقسام التي 

يقبع فيها األسرى.
كذلك ُتش���ّكل سياس���ة االعتقال اإلدارّي الممنهجة أخطر 
السياسات التي تستخدمها سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
 الفلس���طينيين، فمن���ذ مطلع العام 

ّ
على نطاق واس���ع بحق

الجاري أصدرت مخابرات االحتالل أكثر من )280( أمر اعتقال 
إدارّي، حيث بلغ عدد األسرى اإلداريين في سجون االحتالل 

)440( أسيًرا إدارّيا، بينهم قاصران، وثالث أسيرات.
عمل األسرى على مدار العقود الماضية في ترسيخ أدواتهم 
الخاّصة في مواجهة إدارة س���جون االحتالل وسياس���اتها، 
وتمّكن األس���رى بأمعائهم الخاوية، وبخطواتهم النضالية 
سواء الجماعية أو الفردية، من ترسيخ فعاليتهم في حمل 
رس���التهم وفي الدفاع عن حقوقهم وحقوق شعبهم، كما 
تمّكن العديد منهم من استكمال دراستهم، حيث شّكلت 
ا مركزًيا في أدواتهم لمواجهة  عملية التعليم والتثقيف جزًء
سياس���ات إدارة السجون، وكس���ر أهدافها الرامية إلى عزل 
األسرى عن مجتمعهم، وسلبهم فعاليتهم، وتمّكن العديد 
منهم من إنتاج الدراس���ات والكتب والروايات، التي تركت 
أثًرا هاًما على المس���توى المعرفي حّول التجربة االعتقالية 

لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.
الأ�سرى القدامى

)62( أس���يرا أمضوا أكثر من 20 عاما في س���جون االحتالل 
منهم 25 أسيرا قبل توقيع "أوسلو"

يواص���ل االحتالل اإلس���رائيلي اعتقال )25( أس���يرا منذ ما 
قبل توقيع اتفاقية "أوس���لو"، حيث رفض على مدار العقود 
الماضية اإلفراج عنهم رغم مرور العديد من صفقات التبادل 
واإلفراجات، وكان آخرها عام 2014، حيث رفضت س���لطات 
االحتالل اإلفراج عن )30( أسيرا في حينه، اليوم تبقى منهم 
)25( أسيرا، أقدمهم األس���يران كريم يونس المعتقل منذ 

عام 1983، وماهر يونس المعتقل كذلك منذ عام 1983.
حيث أفرجت س���لطات االحتالل مؤخًرا عن األسير رشدي أبو 
مخ بعد اعتقال استمر ألكثر من 35 عاًما، وما يزال )25( أسيًرا 
من رفاقه القدامى يقبعون في س���جون االحتالل ينتظرون 
حريته���م، إضاف���ة إلى العش���رات من األس���رى الذين أعاد 
االحت���الل اعتقالهم وهم من مح���رري صفقة )وفاء األحرار(، 
أبرزهم األس���ير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه في 
س���جون االحتالل )41( عاًما، إضافة إلى عدد من رفاقه نذكر 

منهم: عالء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.
وأكدت مؤسس���ات األس���رى، أن قرار الدائ���رة التمهيدية 
األولى في المحكمة الجنائية الدولية حول الوالية اإلقليمية 
للمحكم���ة على األرض الفلس���طينية المحتل���ة عام 1967، 
والذي يؤذن بفتح تحقيق رس���مي ف���ي جرائم الحرب التي 
ارتكبه���ا ويرتكبها االحتالل بحق الش���عب الفلس���طيني، 
خطوة هامة نحو محاسبة االحتالل اإلسرائيلي على جرائمه، 
وأن هذا القرار فرصة مهمة لوضع قضية األسرى في سجون 
االحتالل في ص���دارة القضاي���ا التي يتناوله���ا التحقيق، 
لم���ا تعرضوا له م���ن جرائم ممنهجة، وعلى رأس���ها قضية 

التعذيب.

4500 فلسطينــّي فــي سجــون االحتــالل بينهــم أطفــال ونســاء
رام اهلل/ ال�ستقالل: 

اأ�سييري/ة  اإن 4500  قالييت م�ؤ�س�سييات الأ�سييرى 
يقبع�ن يف �سجيي�ن الحتالل بينهم 41 اأ�سرية، 

و140 طفييال، تقييل اأعمارهييم عيين 18 عامييا، 
انتهاكاتهييا  تعميييق  ال�سجيي�ن  اإدارة  وتتعمييد 
و�سيا�ستهييا الّتنكيلييية املمنهجيية بحّقهييم، عرب 

اأدواتهييا  تفا�سيييل  يف  املتمثليية  العنييف  بنييية 
و�سيا�ساتهييا كافيية، والهادفيية اإىل �سلييب الأ�سري 

فاعليته وحق�قه الإن�سانية«.
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أعلن أنا المواطنة / اس���ام سعيد محمد بركات  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )900888769( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / أحمد ماجد أحمد الكحلوت  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )801249764( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / امال ابراهيم يوسف حجازي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )997838503( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /  محمد ناصر خليل حجازي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )403238843( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن /  معاذ س���هيل علي الهندي
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803674175( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن / محمد حسن ابراهيم الحداد
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )408387355( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  سنابل محمد وصفي حرارة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )403018898( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن���ة /  االء مروان محمود برغوث 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )402943278( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقال: 
أكد مدير مستش���فى غ���زة األوروب���ي )الوبائيات( 
الدكتور يوسف العقاد، امس الخميس، أن المشفى 
يش���هد ضغًطا في الحاالت الخط���رة والحرجة من 
مصاب���ي جائحة كورونا، مش���يًرا إل���ى أن الضغط 
انعكس أيضا على وزارة الصحة ومقدراتها في ظل 

ارتفاع أعداد المصابين.
وقال العقاد في تصريحات إذاعية "إن هناك 126 
حالة داخل مش���فى األوروبي فقط، 26 منها داخل 
العناية المكثفة و100 على األسرة الخطرة"، موضًحا 
أن معظم الحاالت التي تصل تكون بحاجة ألجهزة 
تنفس صناعي أو أجهزة أكس���جين خارجية وهذا 

تحٍد حقيق���ي في ظل نق���ص اإلمكانيات الطبية 
الازمة واستمرار زيادة الحاالت.

وأض���اف "نحن نواصل اللي���ل بالنهار لتقديم كل 
ما أمكن، ونجحن���ا في تقديم خدمات عاجية آمنة 
وقادرون على اس���تيعاب الحالة الوبائية ولم تأِت 
لحظة واحدة نكون فيها عاجزين عن استيعاب أي 

مريض".
وش���دد على أن مواقع وزارة الصحة الرس���مية هي 
المنفذ الوحيد فقط للمعلومات التي تتعلق بالحالة 
الوبائية داخل القطاع، داعًيا المواطنين إلس���تقاء 
المعلومات من مصادرها وتجنب بث اإلشاعات بين 

الناس.

رام الله/ االستقال: 
أصدر رئيس  الس����لطة محمود عب����اس، األربعاء، قراًرا رئاس����ًيا يقضي 
بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية 

خال 30 يوما.
وبموج����ب القرار فإنه س����يتوجب على اللجنة رف����ع توصياتها لرئيس 
السلطة، على أن تباشر اللجنة عملها، بعد إعان نقابة المحامين انتهاء 
فعالياته����ا، وانتظام عمله����ا بموجب تلك الق����رارات بقانون. ويترأس 
اللجنة مستشار الرئيس القانوني علي مهنا، وممثل عن مجلس القضاء 
األعلى، ونقيب المحامين األسبق أحمد الصياد، ونقيب المحاميين جواد 
عبيدات، وعمداء كليات الحقوق في جامعات القدس وبيرزيت والنجاح 

والخليل.

غزة/ االستقال: 
استغرب عضو المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون 
مواصلة مؤسسة الشهداء والجرحى قطع راتب الشهيد هشام موسى أبو جاموس للشهر 
العاشر على التوالي. يذكر أن الشهيد أحد منفذي عملية »جان أور« عام 2001 والتي أدت 

لمقتل أكثر من 5 جنود من جيش االحتال اإلسرائيلي.
وأكد جرغون أحقية الراتب لكل موظف وكل ش���هيد وأس���ير وجريح دون تمييز، رافًضا 
السياس���ة الممنهجة التي تحاول امتهان كرامة المواطن أو النيل من صموده وعائلته 

بنيل لقمة عيشهم وحقهم في الحياة الكريمة.

رام الله/ االستقال: 
أطلع رئيس لجن���ة االنتخابات المركزية حنا ناصر، أمس الخميس، الممثلة الخاصة لبرنامج األمم 
المتحدة االنمائي »UNDP« في فلس���طين ايفون هالي، على آخر االستعدادات لعقد االنتخابات 
الفلسطينية. وأوضح ناصر خال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة بمدينة البيرة، أن مرحلة الترشح 
النتخابات المجلس التشريعي قد انتهت، وبدأت مرحلة الدعاية االنتخابية مطلع الشهر المقبل. 
وأشار رئيس اللجنة إلى المعيقات اإلسرائيلية المحتملة في طريق إجراء االنتخابات الفلسطينية 
خصوصا في مدينة القدس، مجددا دعوة األمم المتحدة للعب دور في منع تدخل سلطات االحتال 

في العملية االنتخابية، والعمل على ضمان مشاركة المقدسيين في االنتخابات الفلسطينية.

غزة/ االستقال: 
أك���دت وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة، على اس���تمرار المنع الكلي 
لحرك���ة المركبات يومي الجمعة والس���بت، وال���ذي بدأ م���ن أذان مغرب أمس 
الخميس، وينتهي صباح األحد المقبل، ضمن اإلجراءات الوقائية للحد من ارتفاع 

اإلصابات بفيروس كورونا.
وأوضح���ت الوزارة في تصريح لها أمس الخميس، أنه سيس���تمر العمل بجميع 
اإلجراءات الوقائية المعلن عنها مؤخرًا، وس���تتابع الش���رطة اتخ���اذ اإلجراءات 
القانوني���ة بحق المخالفين، لذا نهيب بالمواطنين االلت���زام بالتدابير الوقائية 

حفاظًا على السامة العامة.

رام الله/ االستقال: 
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
األمين العام لجبهة النضال الش����عبي الفلسطيني أحمد 
مجدالن����ي، إننا »نتطلع ل����دور أوروبي أكب����ر في الضغط 
على دولة االحتال من أج����ل إجراء االنتخابات في مدينة 
القدس، وإن االنتخابات حالة جدية بالنس����بة لفلسطين 
باعتباره����ا المدخل الوحي����د إلنهاء االنقس����ام وتحقيق 

الوحدة والمشاركة السياسية«.
جاء ذلك خال اجتماعه أمس الخميس في مكتبه بمدينة 
رام الله مع ممثل االتحاد األوروبي في فلس����طين سفين 
كون فون بورغس����دورف. وقال: إن وضع حكومة االحتال 
العقبات أمام اجراء االنتخاب����ات في القدس هو تكريس 

لسياس����ة الضم، وإن الحديث عن الق����دس ليس ذريعة 
للهروب من استحقاق االنتخابات، بل هو موضوع سياسي 

بامتياز.
م����ن جانبه، أكد بورغس����دورف ترحيب االتح����اد األوروبي 
بالجهود لعقد االنتخابات، واستعداده لتقديم كل الدعم 
ال����ازم، وتقديم المقترحات من أجل اجراء االنتخابات في 

القدس.
وأش����ار إل����ى أن دول االتح����اد االوروبي س����تقوم بكل ما 
تس����تطيع من أجل المس����اعدة في التغلب عل����ى اجراء 
االنتخابات في مدينة الق����دس من خال الضغط باتجاه 
فتح صناديق االقتراع وتوجه المقدسيين للتصويت في 

القدس الشرقية.

االتحاد األوروبي: سنقوم بكل ما 
نستطيع إلجراء االنتخابات في القدس

د. العقاد: مستشفى الوبائيات يشهد 
ضغطًا في الحاالت الخطرة والحرجة

القدس المحتلة/ االستقال: 
شنت كاتبة إسرائيلية هجوما تحريضيا، ضد المنظمات 
الحقوقية الفلس����طينية، التي تتلقى دعما من االتحاد 

األوروبي وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا.
وزعمت رئيس منظمة NGO Monitor أولغا دويتش، 
في مقال نش����رته صحيفة "إس����رائيل اليوم" أن "عددا 
من العمليات المسلحة الفلسطينية التي استهدفت 
إس����رائيليين، نفذها من يعّرفون أنفسهم ويعّرفهم 
الغرب بأنهم ناش����طون في مجال حقوق اإلنسان، وتم 
توظيفه����م جميعا م����ن قبل المنظم����ات التي تطالب 

بتعزيز حقوق اإلنسان والمساعدات اإلنسانية".
وزعمت أن����ه: "عندما علمت هذه الحكوم����ات األوروبية 
بت����ورط أولئك الذي����ن اس����تفادوا من أم����وال دافعي 
الضرائب في أوروبا في الهجمات الفلسطينية المسلحة 
التزم بعضها الصم����ت، ونفى البعض اآلخر أن األموال 
األوروبية تذهب إلى هؤالء األشخاص، رغم أنهم كانوا 

أعضاء بارزين في المنظمات المسلحة".
وأوضحت أنه "من����ذ عام 2011، قام االتح����اد األوروبي 
وحده بتحويل 38 مليون يورو على األقل إلى المنظمات 
المرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعندما 
كشفت دراسة أجرتها منظمة إسرائيلية غير حكومية 
أن األوروبيي����ن كانوا يس����محون بتوزي����ع األموال على 
مؤيدي الهجمات المس����لحة، استدعت وزارة الخارجية 

اإلسرائيلية سفير االتحاد األوروبي لتوبيخه".
وأش����ارت إلى أن "أعضاء البرلم����ان األوروبي صدموا ألن 
أموالهم، التي كان من المفترض أن تقدم المساعدات 
اإلنس����انية للفلس����طينيين، دعمت المشتبه بهم في 
تنفيذ هجمات فلسطينية مسلحة، قتلت إسرائيليين، 
وقد وقعوا على عرائض، وقدموا استفسارات، بل وأثاروا 
القضية في اجتماع لمجلس األمن والشؤون الخارجية، 
ونتيجة لجميع الضغوط، أمر المفوض السامي لاتحاد 

بإجراء تحقيق داخلي مستمر حتى يومنا هذا".

وأك���دت أن "الحكومة الهولندية بع���د عام من إنكار 
مس���ؤوليتها عن تموي���ل المنظمات الفلس���طينية 
المرتبطة بتنظيمات مسلحة، فقد أعلنت في صيف 
2020 عن قطع تمويلها لهذه المنظمات، رغم وجود 
إشارات عن استمرار تقديم األموال األوروبية لتمويل 
الهيئات المرتبطة بمنظمات فلس���طينية مس���لحة، 
وبع���د مرور ع���ام م���ا زال االتح���اد األوروبي يفحص 
مآالت أمواله المقدمة للفلس���طينيين". وأضافت أن 
"ألمانيا وإس���بانيا وفرنس���ا وإيطاليا ما زالت صامتة 
أمام االتهامات اإلس���رائيلية، والاف���ت أكثر أنه في 
"إس���رائيل" أيًض���ا ي���كاد ال يكون هن���اك صوت، ما 
يتطل���ب من الجهات النافذة العم���ل على ضرورة أن 
تحتل هذه القضية أولوية لدى "إسرائيل"، وفي هذه 
الحالة لماذا لم تتم مناقشة الموضوع في اجتماعات 
بين سياسيين إسرائيليين وأوروبيين، بدأت بصورة 

مكوكية منذ آب/ أغسطس 2019؟".

عباس يصدر قراًرا بتشكيل لجنة 
لدراسة التشريعات القضائية

»الديمقراطية«: نستغرب قطع راتب 
الشهيد أبو جاموس منذ 10 شهور

ناصر يطلع ممثلة »UNDP« على آخر 
االستعدادات لعقد االنتخابات

داخلية غزة تؤكد استمرار منع حركة 
المركبات يومي الجمعة والسبت

تحريض »إسرائيلي« لوقف التمويل األوروبي لمنظمات فلسطينية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عبدالله سعدي عاشور مقاط  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803343193( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر
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شهدت المرحلة السابقة من السجاالت اإليرانية األمريكية تباينات عديدة، وذلك نتيجة 
عدة متغيرات فرضتها القوى الت���ي حكمت بعد الثورة اإليرانية، رغم وجود المحافظين 
الذين ال يش���جعون على إقامة عالقات مع الواليات المتح���دة األميركية تحت أي ظرف، 
لكن هذه المتغيرات السياس���ية االيديولوجية لل���دول، ومع تنامي الحضور اإليراني في 
المنطقة، وتوسع عالقاتها نحو شرق آسيا، ومع العالقة السورية اإليرانية الروسية خاصة 
في الحرب التي ُش���نت على سورية، وعلى الرغم من ضخامة التمويل العسكري والبشري 
والمادي ضد إيران ومحورها، إال أن الخطة األمريكية واإلسرائيلية لم تكتمل بعد، والدليل 
ما فرضه الميدان في سوريا خالل السنوات التي تعززت فيها الشراكة بين الدول الثالث 
للقضاء على اإلرهاب منذ عام 2015، مما شّكل لدى الحليفين األمريكي واإلسرائيلي قلًقا 
لخطورة هذه العالقة في تحقيق خطوة “الشرق األوسط الجديد”، القائم على أمريكا أواًل 

واسرائيل ثانيًا، لجهة تقاسم المصالح بين واشنطن وتل أبيب.
ما بين العراق وس����وريا قاسم مش����ترك يتمثل في الرغبة االمريكية الجامحة لتقسيم 
هذي����ن البلدين، وفق هيكلية تق����وم على الطائفية والمذهبي����ة وضمًنا الضرب على 
وتر األقليات، واستطاعت أّن ُتنش����ئ ما يسمى كردستان العراق، وهذا ما تعمل عليه 
واشنطن في الجزيرة السورية، والمتابع للحرب على العراق منذ 2003، وكيف تعددت 
األس����باب لتتمكن القوات األمريكية من الدخ����ول اليه، وإقامة قواعد لها فيه وتحديدًا 
في المناطق االستراتيجية والحيوية الغنية بالنفط، وإرساء ذريعة ما يسمى “المحتل 
اإليران����ي” في العراق، عبر قن����وات خاصة من التبعية االمريكي����ة، ُبغية تبرير الوجود 

األمريكي، والسماح ألذرع اسرائيل االستخباراتية بالدخول إلى العمق العراقي.
وفي س����وريا ما زالت القوى المرتهنة للواليات المتحدة األميركية من ميليش����يا قسد 
تنتظر تحقيق االنفصال كما في كردس����تان العراق، ف� مس����رحية الديمقراطية التي 
تدخل من خاللها واش����نطن أبواب المنظمات والمؤسس����ات الدولية لُتثبت هيمنتها، 
بات من الماضي، وهذا الصراع السياس����ي بين واشنطن وطهران ما هو إال نتيجة عدم 
الرغبة اإلسرائيلية في استمرار الحضور اإليراني المتفوق في سورية على الصعد كافة، 
األمر الذي ترجمه تصريح جنرال إسرائيلي، وذلك من خالل جملة خطوات أعلنها بشكل 
صريح وعلنّي، لمعالجة االتفاق النووي اإليراني بالتنس����يق والعمل على عدم السماح 
لإليرانيي����ن بالعودة لالتفاق، لتحقيق تعديالت جوهرية عل����ى اتفاقية 2015، والذي 

من شأنه أّن يقلل من نشاط إيران اإلقليمي. بحسب األهواء األمريكية واإلسرائيلية.
على ما يبدو أن ما يحدث من هجوم إسرائيلي على موقع “نطنز”، باإلضافة إلى مهاجمة 
إس����رائيل لس����فينة ايرانية في البحر األحمر، كل ذلك يدخل ضمن حملة استراتيجية 
لألمن اإلس����رائيلي، ف� إي����ران التي تتطور نوويًا، وتقوم بزي����ادة أجهزة الطرد المركزي، 
والذي س����يمكنها من التقدم في البحث و التطوي����ر النوويين، األمر الذي يؤرق الكيان 

اإلسرائيلي.
في المحصلة، لن تتمكن االس����تراتيجية اإلس����رائيلية المتبعة عبر هذه االحداث من 
إيق����اف البرنامج النووي اإليران����ي، أو إيقاف الوجود العس����كري اإليراني المتفوق في 
المنطق����ة، ولن يوقف عالقات ايران مع الصين وروس����يا، وعليه ف����إن زيارة وزير الدفاع 
األميركي الجنرال لوجد اوس����تن إلس����رائيل هي التي أدت إلى زي����ادة االعتداءات على 
اي����ران، نتيجة تفاهمات ما بين اإلدارة األميركية وإس����رائيل، لكن رغم ذلك س����تبقى 
الجمهورية اإلس����المية اإليرانية سًدا منيًعا أمام األجندات األمريكية واإلسرائيلية في 
المنطقة، وكذا ستبقى إيران القوة اإلقليمية التي استطاعت رغم الحصار، من كسر كل 

اإلدارات األمريكية.

إيــران واللعبــة
 األمريكية »اإلسرائيلية«

يطيب الحديث في ش���هر رمضان ع���ن الماضي، 
وعن تجرب���ة الش���عب الفلس���طيني الطويلة في 
مواجه���ة أعدائ���ه، وما هي المالبس���ات والظروف 
التي نقلت بعض الرج���ال من مواقع المواجهة مع 
العدو المش���ترك، إلى مواق���ع التصالح والتصافح 
والتسامح مع العدو، ومعاداة األخ والجار والصديق، 
وهل كان���ت تصفية بع���ض الق���ادة العمالء حال 
ًلتكاثرهم وتوالدهم فيم���ا بعد، أم أن هناك زوايا 
أخرى للمش���هد، يمكن النظر منها، وقراءة التجربة 

بشكل آخر.
كان فخ���ري النشاش���يبي أح���د الق���ادة البارزين 
المنظمي���ن لإلض���راب ف���ي المدن الفلس���طينية 
ع���ام 1936، أي أن الرجل بدأ حيات���ه ثوريًا، رافضًا 
لالحت���الل البريطاني واالس���تيطان اليهودي على 
أرض فلس���طين، وكان زميله فخ���ري عبد الهادي 
ثائ���رًا مثله، ورافضًا لالنت���داب البريطاني، بل كان 
فخري عبد الهادي نائبًا لفوزي القاوقجي في بداية 
الثورة، وكان قائد الفصيل الفلس���طيني في قوات 
المتطوعي���ن، فكيف تحول الرجالن من قادة لثورة 
36 إلى أعداء للثورة، ولماذا تحالفا مع االس���تعمار 

البريطاني والعصابات اليهودية؟
وهل كان الص���راع بين ثوار 36عائلي���ًا كما تقول 
كتب التاري���خ؟ أم كانت هناك أطماع ش���خصية، 
وأحق���اد دفينة جرف���ت البعض باتج���اه العدو؟ أو 
ربم���ا تضاربت المصال���ح بين قادة الث���ورة، فنجح 

البريطاني���ون واليه���ود ف���ي اس���تمالة البعض، 
وتوظيف روح التنافس لخلق زعامات بديلة تحارب 
الزعامة التقليدية؟ ولماذا لم تنجح قيادة ثورة 36 
بتفادي االنقس���ام، وتجنب غضب بعض العائالت 
والزعامات الفلسطينية، والحيلولة دون انضمامها 

لصفوف المتمردين على الثورة؟
وهل كان���ت أخطاء قيادة ثورة 36 س���ببًا لتنفض 
عنه���ا بعض العائالت، وتحاربها ب���كل خيانة؟ أم 
كأن للمال اليهودي والسالح البريطاني الدور األبرز 
في التآمر عل���ى الثورة، حيث انفقوا بس���خاء على 
فصائل السالم الفلسطينية، لتسهم في اجتثاث 

الثورة، ومالحقة قادتها، وتصفيتهم وإعدامهم.
تقول لنا الذاكرة الفلسطينية: بعد فشل االنجليز 
في تصفية ثورة 36، لجأوا إلى تجنيد عدة زعامات 
وش���خصيات للعمل ضد الثورة، ف���ي البداية كان 
الخروج من صفوف الثورة وج���اًل وخجاًل، ومترددًا، 
ومع األيام، زاد صخب التمرد على الثورة، وقد وصل 
األمر إلى ح���د الخروج العلني ضد الث���ورة والثوار، 
حين نجح فخري النشاشيبي بعقد اجتماع شعبي 
ض���د الثورة في بيته ش���هر 1938/9، وكان هدف 
االجتم���اع دعم فصائل الس���الم، ومن���اوأة الثورة، 
ومطاردة فل���ول قواتها، ونجح فخ���ري في تنظيم 
اجتم���اع آخر ف���ي قرية “يطا” قض���اء الخليل في 
ش���هر ديس���مبر 1938، وحضر االجتماع الجنرال 
البريطاني أوكونور القائد العسكري العام لمنطقة 

المركز.
هذه االجتماعات التي أش���رف عليها البريطانيون، 
وت���م خاللها توزيع الس���الح على الفلس���طينيين 
المنس���قين أمنيًا، وتم صرف 6 جنية فلس���طيني 
ل���كل مجند، ه���ؤالء تمكنوا بعد ثالثة أش���هر من 
تصفية قائد الث���ورة عبد الرحيم الحاج محمد، بعد 
أن أرش���دوا الجي���ش البريطاني عل���ى مكمنه في 
ش���هر 1939/3، فقاتل الرجل أعداء األمة ببس���الة 
حتى ارتقى ش���هيدًا. فهل أغلق تاريخ فلسطين 
صفحاته بتصفية قادة ثورة 36، أم للحكاية بقية؟
تقول لن���ا التجربة: بعد ثالثة أش���هر من تصفية 
قادة الث���ورة، أي في منتصف ع���ام 1939، طالبت 
بريطانيا من فخري النشاشيبي وفخري عبد الهادي 
بتس���ليم الس���الح، فقد انتهت المهمة، ولم يعد 
لكما حاجة إلى الس���الح، وتق���رر وقف صرف المال 
لهم. لقد ألق���ى البريطانيون وعصابات الصهاينة 
بمن تع���اون معهم إلى مقصلة الش���عب، فتمت 
تصفية فخري عبد الهادي ش���مال الضفة الغربية 
سنة 1943، وتمت تصفية فخري النشاشيبي في 
ش���وارع بغداد بالعراق س���نة 1941، فهل أشفى 

القتل غليل الشعب؟ وهل أوقف القتل المؤامرة؟
لقد ضاعت ثورة 36، وضاعت التضحيات الجسيمة، 
وضاعت بعد ذلك أرض فلس���طين، وضاع الشعب 
الفلسطيني، وخس���ر من نسق مع االحتالل حياته 
ومستقبل أبنائه، بعد أن خسر شرفه وأضاع وطنه.

أسهم التصعيد اإليراني، في أعقاب الهجوم الذي 
اس���تهدف منش���أة نطنز النووية، ف���ي بلورة قرار 
»إس���رائيلي« ���� أميركي بانكفاء مؤّقت ومش���روط 
ع���ن المواجهة البحرية الت���ي بدأتها تل أبيب في 
مواجه���ة طهران. انكف���اٌء يمكن اعتباره مؤّش���رًا 
كاشفًا في س���ياق تهدئة باتت ضرورية بالنسبة 
إل���ى األميركيين و«اإلس���رائيليين«، أماًل بتقليص 
الخس���ارة التفاُوضية، وتالفي مزي���د من »الخروق« 

النووية اإليرانية..
هل تراَجعت »إس���رائيل« عن الحرب البحرية التي 
بدأته���ا في مواجهة الس���فن اإليرانية؟ ما ورد من 
ه من  تل أبيب، عبر اإلعالم األميركي، يشير إلى توجُّ
فًا بش���روط وتبريرات.  هذا النوع، جرى تظهيره مغلَّ
في المقابل، يبقى موقف إيران محاّلً للتس���اؤالت، 
على رغم أن تموضعها في هذه المواجهة دفاعي 
»رّدي« لي���س إاّل. م���ن الواض���ح أن نتيجة االعتداء 
األخير على منش���أة نطنز النووي���ة، وما أعقبها من 
قرارات تصعيدي���ة إيرانية، أس���هما في دْفع تل 
أبيب، ومن ورائها واش���نطن، نحو االنكفاء البحري. 
وهو ما أّدى إلى إعالن الموق���ف »التراُجعي« الذي 
د وتجاُذب في ت���ل أبيب، بالنظر  كان موضع ت���ردُّ
إلى صعوب���ة االختيار بين االنكف���اء البحري اآلني 
الذي ُيخرج »إس���رائيل« من مواجهة باتت تش���ي 
باألسوأ مقابل اإليرانيين، وبين وجوب العمل على 
االس���تمرار فيها وإن مع المخاطرة، منعًا لتداعيات 
االنكفاء نفس���ه أمام عدّو قادر على االستفادة من 

التراُجع في ساحات مواجهة أخرى.
واضح أن الجانب األميركي، الذي لمس أيضًا فشل 
المقاربة التي اشترك فيها مع »إسرائيل« وإن عبر 
الس���ماح لها فقط باالعتداء على »نطنز«، س���اهم 
كذلك في الدْفع نحو االنكفاء »اإلسرائيلي« البحري. 
اعَتقدت واشنطن، كما تل أبيب، أن الضغط األمني 

والعمليات التخريبية كفي���الن بإضعاف الموقف 
اإليران���ي التفاوض���ي، إال أن م���ا الح لهما كفرصة، 
َتحّول إلى تهدي���د، وهو ما جع���ل التهدئة أكثر 
م���ن ضرورية، أماًل بتقليص الخس���ارة التفاُوضية، 

وتالفي مزيد من »الخروق« النووية اإليرانية.
ومن هنا، ُتعّد عالمات التهدئة البحرية إشارة إلى 
التهدئة األكبر، وإن ل���م تكن المواجهة في البحر، 
في ذاتها، جزءًا من »الحرب النووية« نفسها، التي 
َتصغر أمامه���ا كثيرًا أّي تداعيات لالس���تهداف 
المتباَدل لسفن الجانبين. وعليه، تبرز أهّمية عدم 
الوقوع في خَط���أ الخْلط بين س���احَتي المواجهة، 
إذ أن الف���ارق كبير ج���ّدًا، وإن تزاَمنت المواجهتان 

واّتصلتا الحقًا.
من المفيد اإلشارة كذلك، إلى أن »إسرائيل« أرادت 
م���ن إعالن انكفائها أن ال يكون ملِزمًا لها، ولذا فَقد 
ج���اء مش���روطًا؛ إذ أن ثّمة عوامل عدّة من ش���أنها 
إعادة تل أبيب إلى المواجهة البحرية، وعلى رأسها 
قرار طهران نفس���ها. ذلك أن إنهاء الحرب البحرية 
ال يت���ّم بمج���ّرد قرار أح���ادي تّتخذه »إس���رائيل«، 
وإن كان���ت هي التي بدأته���ا، إال أن الُكرة اآلن في 
الملعب اإليراني مجّددًا، وإلي���ران أن ُتحّدد مصير 

هذه المواجهة.
وللتذكير، نقل���ت صحيفة »نيوي���ورك تايمز« عن 
مصدر أمني »إسرائيلي« قوله إن »إسرائيل ال تنوي 
الرّد بهجوم آخر على سفينة إيرانية، إذ أنها معنّية 
ر في الخلي���ج«. وفي االّتجاه  بتخفيف ح���ّدة التوتُّ
نفس���ه، وعلى نْح���و أكثر وضوح���ًا، اعترف مصدر 
أمني »إس���رائيلي« آخر، في حديث إلى موقع »والال« 
العبري، بأن »الهجوم على الس���فينة اإليرانية في 
البحر األحمر كان خطأ«، مضيفًا أن »اخطاء الجيش 
»اإلس���رائيلي« وتقديرات���ه المغلوط���ة أدت إل���ى 
تحويل المواجهة البحرية م���ع إيران إلى مواجهة 

علنية، وبات علين���ا اآلن تبريد الوضع واالتجاه نحو 
التهدئة. إنها معركة بحرية خاس���رة، وَمن هاجم 

السفينة اإليرانية لم ُيقّدر جّيدًا العواقب«.
إذًا هو فَشل »إس���رائيلي« ���� أميركي في مواجهة 
أريد لها أن تكون جزءًا ِمن وامتدادًا الس���تراتيجية 
»المعركة بين الح���روب«، التي تهدف، من بين ما 
تهدف إليه، إلى منع األعداء من تعظيم قدراتهم، 
كّم���ًا ونوع���ًا، بم���ا ال يقتصر عل���ى المس���توَيين 

العسكري واألمني.
ولع���ّل من نتائج هذا الفش���ل، بغ���ّض النظر عّما 
إذا عادت تل أبيب وواش���نطن وقّررتا اس���تئناف 
المقارب���ة العنفي���ة البحري���ة الحق���ًا أو التَزمت���ا 
بانكفائهما، أن الجانب »اإلس���رائيلي«، وِمن َخلفه 
األميرك���ي، س���يكونان مضطّرين إلى وض���ع الرّد 
البح���ري اإليراني ضمن خي���ارات ال���رّد اإليرانية، 
قبل وخالل، وأيضًا بعد، أّي ق���رار اعتداء ُيّتخذ من 
جانبهما ضّد إيران، حتى وإن كانت س���احة تنفيذ 
ذلك القرار غير بحرية، ما يعني أن الفش���ل ممتّد 
في تأثيراته وليس مقتصرًا على ذاته، كي تنتهي 

تداعياته مع االنكفاء عنه.
مع ذل���ك، المواجهة بين الجانبين، بمعناها الكّلي، 
س���تتواصل. إذ أن الفش���ل ف���ي س���احة ال يعني 
»إس���رائيليًا« التراُج���ع في غيره���ا، وإن كانت كّل 
الس���احات بالمعنى العام مّتصلة وتردف بعضها 
بعضًا مع الفارق. وعليه، فإن الحرب »اإلس���رائيلية« 
���� األميركية على إيران ستس���تمّر، وخسارة إحدى 
جوالته���ا ال تعن���ي الهزيم���ة، بل ُتل���زم الطرَفين 
الحليَفي���ن، واش���نطن وت���ل أبيب، إعادة دراس���ة 
ه إلى تغيير تكتيكات  خياراتهما، ومن ث���ّم التوجُّ
المواجه���ة مع ثبات األه���داف النهائية لها، على 
رغ���م أنهما س���يكونان مضطّرين، م���ع كّل محّطة 

عاتهما. فشل، إلى خْفض سقف توقُّ

لماذا ينكص الثوار على عقبيهم؟

تراُجع »إسرائيلي« بدفع أميركي: »حرب 
السفن« خاسرة... وال خيار إال وقفها!

د. فايز أبو شمالة

بقلم: يحيى دبوق

لقد أكدت شريعة اإلسالم أن ابتالء الناس ال بديل عنه، لماذا؟؟ قال السادة 
العلماء: حتى يأخذوا أحبتهم للنوازل والمصائب واألحداث المتوقعة وغير 

المتوقعة، فال تذهلهم المفاجآت فيخضعون ويضرعون ويذلون لها.
واالبتالء به���ذا المعنى هو امتحان يومي لخلق الله تبارك وتعالى، والبد 
من ش���حن الهمم والطاق���ات للنجاح فيه، وامتح���ان الدنيا التي نعيش 
ليس ش���عًرا ُينشد أو دردشات هنا وهناك؛ بل هي المظالم التي تجعل 
قوًما يغزون، يبطش���ون، يقهرون، يحرقون، ويدنسون، وآخرين يخافون 
ف���ال يأمن���ون، يدافعون فتصيبه���م جراحات الدنيا وه���م يبحثون عن 

حقوقهم المنهوبة السليبة.
في رمضان االجتهاد، يجب أن ننجح بامتحان الحياة.

زهرٌة رمضانية

الدنيا امتحان
بقلم الأ�شري املجاهد: �شامح �شمري ال�شوبكي

�شجن رميون ال�شحراوي

ربى يو�شف �شاهني
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االستقالل/ وكاالت: 
هب����ط ال����دوالر األمريكي إل����ى أدنى 
مس����توى في أربعة أس����ابيع مقابل 
أمس  األخ����رى  الرئيس����ية  العمالت 
الخميس مع تراج����ع عائدات الخزانة 
بع����د ارتفاعها الش����هر الماضي، إذ 
ي����زداد المس����تثمرون اقتناع����ا بأن 
مجلس االحتياطي االتحادي سيبقي 
أسعار الفائدة متدنية لبعض الوقت.

وهبط الروبل الروس����ي أكثر من واحد 
بالمئ����ة إل����ى 76.65 لل����دوالر بفعل 
تقارير ذك����رت أن الواليات المتحدة 
س����تعلن عن عقوبات على موس����كو 
قريبا بس����بب ما قيل عن تدخلها في 

االنتخابات ونشاطها على االنترنت.
وتراجع مؤش����ر ال����دوالر، الذي يتتبع 
أداء العمل����ة األمريكية مقابل س����ت 
عمالت أخرى، إلى أدنى مستوى منذ 
18 مارس آذار مس����جال 91.535 في 
الجلس����ة األوروبية قب����ل أن يتعافى 
ليصب����ح مس����تقرا باألس����اس عن����د 

.91.590
وصعد اليورو وصوال إلى أعلى مستوى 
في أربعة أسابيع عند 1.1990 دوالر، 
مسجال أعلى مس����توى منذ الرابع من 
مارس آذار، قبل تداوله بتغير بسيط 

عند 1.19735 دوالر.

وجرى تداول الدوالر عند 108.87 ين 
بعدما بلغ أدنى مس����توى في ثالثة 
أس����ابيع عن����د 108.755 أول أم����س 

األربعاء.
الس����ندات  عائ����دات  وتراجع����ت 
األمريكية ألجل عش����ر س����نوات إلى 
الت����داوالت  ف����ي  بالمئ����ة   1.6165
األوروبي����ة، نزوال من ذروة 14 ش����هرا 
عن����د 1.776 بالمئة التي بلغتها في 
أواخر م����ارس آذار، مما قلص جاذبية 

عوائد الدوالر.
س����اعدت تأكي����دات متك����ررة م����ن 

مس����ؤولين في مجل����س االحتياطي 
أس����عار  بأنهم س����يبقون  االتحادي 
اس����تقرار  في  منخفض����ة  الفائ����دة 
الس����ندات األمريكي����ة، خاص����ة في 

السوق قصيرة األجل.
ال����دوالر أيض����ا لدعم  وأدى تراج����ع 
العم����الت المرتبطة بالس����لع األولية. 
فقد ارتفع الدوالر األسترالي بما يصل 
إل����ى 0.7754 دوالر أم����س الخميس 
للمرة األولى منذ 23 مارس آذار بعدما 
صعد واحدا بالمئة في اليوم السابق 
الذي ش����هد خروجه من نطاق تداوله 

الضي����ق على مدار األس����ابيع القليلة 
الماضية.

وصعد الدوالر النيوزيلندي أيضا إلى 
ذروة ثالثة أسابيع عند 0.7174 دوالر.

أم����ا بتكوين فقد اس����تقرت بالقرب 
من الذروة القياس����ية التي سجلتها 
أول أم����س األربعاء عن����د 64895.22 
دوالر م����ع أول ظهور لمنصة كوينبيز 
للعمالت الرقمية على ناس����داك عبر 
إدراج مباشر. وسجلت العملة الرقمية 
األكثر شعبية في العالم نحو 63250 

دوالرا في أحدث تداول.

الدوالر يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع مع تراجع عائدات الخزانة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة االقتصاد الوطني، أمس الخميس، عن تحديد الس���قف الس���عري 
األعلى للمستهلك لسلعتي اللحوم )لحم العجل الطازج والمجمد، ولحم الخروف 

الطازج، والدجاج( إضافة إلى سلعة زيت الذرة ودوار الشمس.
وشددت الوزارة في بيان لها، على أن السلع األساسية متوفرة في السوق وتلبي 
حاجة المواطنين، داعية المواطنين الى عدم المبالغة في شراء السلع االساسية 

والتي تخضع لمراقبة ومتابعة مستمرتين.
وحثت الوزارة التجار على مراعاة ظروف أبناء ش���عبنا في ش���هر رمضان، وعدم 
المغاالة تحت طائلة المساءلة القانونية، داعية في الوقت ذاته المواطنين إلى 

التقدم بأي شكوى عبر الرقم 129.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن مش���روع دعم إبتكارات القطاع الخاص المنفذ لصالح وزارة االقتصاد 
الوطني الفلس���طيني، امس الخميس، برنامج »منح االس���تثمار المشترك 

الريادي«.
وقالت إن البرنامج يقدم المنح للش���ركات الناش���ئة اإلبداعية والريادية والتي 
تقدم خدمات أو منتجات باستخدام آليات تكنولوجية متطورة. بهدف تحفيز 

اإلستثمار الريادي وإتمام الصفقات اإلستثمارية.

 رام الله: تحديد السقف السعري 
األعلى لسلعتي اللحوم والزيت

وزارة االقتصاد تفتح باب التسجيل 
لمنح االستثمار المشترك الريادي

بغداد/ االستقالل: 
ق���ال مظهر محمد صال���ح، المستش���ار المالي 
لرئيس الوزراء العراقي، امس الخميس، إن ديون 
بالده الداخلية والخارجية تبلغ 113 مليار دوالر، 
منها 40 مليار دوالر ديون معلقة لصالح 8 دول 

منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وأضاف صالح في تصريحات صحفية، أن "ديونا 
خارجية على العراق تراكمت بسبب الحرب على 
تنظيم داعش، وأخرى بس���بب مشاريع تنموية 
قدمتها صناديق عالمية بقيمة 23 مليار دوالر 

واجبة الدفع".
ووفق مسح اهد مؤخرا، تشكل قيمة الدين العام 
المس���تحق على العراق 49.1 بالمئة من الناتج 
المحلي اإلجمالي للبالد المقدر في 2020 ب� 230 

مليار دوالر.

وأوضح صالح أن "الحكومة عليها ديون داخلية 
تبلغ 50 مليار دوالر، إضافة إلى ديون معلقة ل�8 
دول منها إيران والس���عودية وقط���ر واالمارات 
والكوي���ت، بقيمة 40 ملي���ار دوالر.. هذه الدول 
ترفض شطب ديونها رغم أنها عضو في نادي 

باريس".
ونادي باري���س، تجمع دول ومؤسس���ات مالية 
عالمية، تأس���س في خمسينات القرن الماضي، 
وظيفته تقديم القروض المالية لتجنيب الدول 

والكيانات خطر اإلفالس.
وق���ررت عدد من ال���دول المنضوي���ة في نادي 
باريس عام 2004، شطب 80 بالمئة من ديونها 
المس���تحقة على العراق منذ تسعينيات القرن 
الماض���ي، وخفضت تلك الديون من 38.9 مليار 

دوالر إلى 7.8 مليارات دوالر.

ولم يتطرق المس���ؤول العراقي إلى تطور الدين 
العام المستحق على بالده خالل العام الماضي، 
الذي شهد تراجع المداخيل بسبب هبوط أسعار 
النفط، مصدر الدخ���ل الرئيس للبالد، ومقارنته 

مع 2019.
لكن في سبتمبر/أيلول 2020، صرح وزير المالية 
عل���ي عالوي أن حج���م الدين الع���ام على بالده 
133.3 مليار دوالر، وفق س���عر الصرف السابق 
البالغ 1183 دين���ارا للدوالر، مقارن���ة مع 1450 

حاليا.
والع���راق، ثاني أكب���ر منتج للنف���ط الخام في 
منظم���ة أوب���ك بمتوس���ط إنتاج يوم���ي 4.6 
ماليين برميل في الظ���روف الطبيعية، بعيدا 
عن اتفاقية خفض اإلنت���اج الحالية من جانب 

تحالف )أوبك+(.

113 مليار دوالر ديون العراق الداخلية والخارجية

رام الله/ االستقالل: 
شارك وفد روس���ي بتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة لفلسطين 
عب���ر برنامج الغذاء العالمي، وتبلغ قيمة المنحة الروس���ية 4 ماليين 

دوالر.
وشارك الوفد الروسي أمس الخميس في توزيع المساعدات الغذائية 
المقدمة للفلس���طينيين في التجمعات البدوية والرعوية في وادي 

القلط، من خالل برنامج الغذاء العالمي.
وسيتم توزيع المس���اعدات لما يقارب 450 فردا في تجمع بدوي واد 

القلط، والمساعدات عباره عن طحين روسي.
يستفيد من البرنامج 72 ألف فلسطيني في الضفة وغزة.

وتبلغ قيمة المنحة الروسية المقدمة للفلسطينيين عبر برنامج الغذاء 
العالمي 4 ماليين دوالر.

توزيع مساعدات غذائية 
روسية في الضفة وغزة

عمان/ االستقالل: 
صعد عج���ز ميزانية األردن قبل المنح، بنس���بة 61 
بالمئة على أس���اس س���نوي، خالل الع���ام الماضي 
مقارنة ب� 2019، وس���ط ارتفاع في النفقات وتراجع 

المداخيل.
وقالت وزارة المالية األردنية في بيانات نش���رتها، 
امس الخمي���س، إن عجز الميزانية بل���غ 2.9 مليار 
دينار )4.09 مليارات دوالر(، مقابل 1.8 مليار دينار 

)2.53 مليار دوالر( عام 2019.
وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 
2.1 مليار دينار )2.96 مليار دوالر( في 2020، مقابل 
1.05 مليون دينار )1.48 مليار دوالر( بنهاية 2019.
وارتفعت المنح والمس���اعدات الخارجية الموجهة 
للموازن���ة األردنية، حت���ى نهاية الع���ام الماضي، 

بنس���بة 0.3 بالمئة إلى 790.8 مليون دينار )1.11 
مليار دوالر(.

وقال���ت وزارة المالي���ة، إن االرتفاع ف���ي العجز جاء 
نتيجة التراج���ع في اإليرادات المحلية خالل العام 
2020، نتيج���ة فترة اإلغالق���ات لمواجهة جائحة 

كورونا.
كذل���ك، ارتف���ع إجمالي الدي���ن الع���ام )الداخلي 
والخارجي( المس���تحق عل���ى األردن، بنهاية العام 
الماض���ي إلى 33 مليار دين���ار )46.53 مليار دوالر(، 
من 30 مليار دينار )42.3 مليار دوالر( على أس���اس 

سنوي.
كان الناتج المحلي اإلجمالي لألردن انكمش بنسبة 
1.8 المئ���ة في 2020، مدفوعا بالتبعات الس���لبية 

لتفشي جائحة كورونا منذ مارس/ آذار 2020.

غزة/ االستقالل: 
ق���ال المتح���دث باس���م وزارة النقل 
والمواص���الت في غزة، خلي���ل الزيان، 
امس الخميس، إنه م���ن مطلع 2020 
تقوم وزارته بإجراءات تسهيالت على 
السائقين، كتخفيض رسوم ترخيص 
والمالكي،  العمومي  الديزل  المركبات 
إذ ب���ات رس���وم ترخي���ص المركبات 
الديزل العمومي 1500 شيكل بدال من 

.2100
وأوضح الزيان في تصريحات صحفية 
أنه مع مطلع عام، 2021 مددت الوزارة 

إعفاء ش���ركات الباصات العمومية من 
رس���وم الترخيص ل� 6 ش���هور أخرى؛ 
بسبب اس���تمرار أضرار جائحة كورونا، 

وأيضا إعفاء باصات رياض األطفال.
وأضاف: "اتخذنا قراًرا بإعفاء س���ائقي 
الت���ي تضررت  العمومية  المركب���ات 
بسبب كورونا حينما تم اإلغالق الجزئي 
للقطاع منتصف أغس���طس الماضي، 

لمدة 3 أشهر".
وأش���ار إلى أن هناك جملة تسهيالت 
أخرى تشمل مختلف الشرائح، مؤكًدا 
أن وزارته ستكون دائًما سندًا للمواطن.

المواصالت بغزة: اتخذنا قراًرا بإعفاء 
سائقي المركبات العمومية لـ 3 أشهر

عجز ميزانية األردن يصعد
 61 بالمئة خالل 2020
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طهران/ االستقالل: 
أكد الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
أمس الخميس، أن بالده "ال تس���عى 
لصن���ع قنبل���ة نووي���ة وأن برامجها 
النووي���ة تس���تخدم ف���ي أغ���راض 
س���لمية"، وذل���ك في أعق���اب إعالن 
طهران البدء في تخصيب اليورانيوم 

بنسبة 60 بالمئة.
افتت���اح  خ���الل  روحان���ي،  وق���ال 
مش���اريع وطني���ة ف���ي الب���الد عبر 
عن  نبح���ث  ال  الفيديوكونفران���س، 
صن���ع قنبل���ة نووية أنت���م )أمريكا( 
من صنع القنبل���ة النووية وخزنها"، 
مضيف���ا "برنامجن���ا النووي س���لمي 

وسيبقى كذلك".
وتاب���ع:" ف���ي أي ي���وم تف���ون فيه 
بالتزاماتكم، س���وف نعود على الفور 
إل���ى التزاماتنا ونوق���ف التخصيب 
عن مس���توى 60 و ٪20"، منوها بأن 
"زعم الغرب أن إيران قلصت المسافة 
لتخصي���ب اليورانيوم من %60 إلى 

%90 غير مقبول وغير صحيح".

وش���دد الرئيس اإليراني أنه "عندما 
نتأك���د م���ن رف���ع العقوب���ات علينا 
بشكل عملي فسنتراجع عن خطواتنا 
تع���ود  "عندم���ا  وأردف  النووي���ة"، 
األطراف إلى تعهداتها في االتفاق 
النووي س���وف نع���ود إلى تخصيب 
اليورانيوم عند مس���توى 3.67 فقط 
كم���ا كان متفقا عليه ف���ي االتفاق 

"رويترز" قد  النووي". وكانت وكال���ة 
نقلت عن س���فير إيران لدى الوكالة 
الدولية للطاق���ة الذرية كاظم غريب 
أبادي، قوله إن بالده تتوقع تخصيب 
 60% مس���توى  إل���ى  اليوراني���وم 
األس���بوع القادم. وقال الس���فير عبر 
"تويتر": "نتوقع جمع المنتج األسبوع 

القادم".

وب���دأت إيران تخصي���ب اليورانيوم 
بنس���بة %60، حس���بما نقلت وكالة 
أنباء "فارس" اإليرانية عن نائب وزير 
ولم تقدم  الخارجية عباس عراقجي. 
الوكالة تفاصيل أخ���رى، لكن األنباء 
عن التخصيب بدت على خلفية نوايا 
طهران زيادة النشاط النووي في ظل 
التخريب في منشأة "نطنز" النووية.

روحاني يضع شرطًا قبل التراجع عن خطوة زيادة تخصيب اليورانيوم

أديس أبابا/ االستقالل:  
حّملت إثيوبيا كال من مصر والس���ودان مس���ؤولية فشل مفاوضات كينشاسا، 

وقالت إن تقويضها يهدف إلى تدويل ملف سد النهضة.
وق���ال المتحدث باس���م الخارجية اإلثيوبية دينا مفت���ي -في مؤتمر صحفي- 
إن هن���اك تفاهمات أفريقية بأن مش���اكل القارة تتم حلحلته���ا عبر المنابر 
األفريقية، لكن أثناء رئاسة مصر لالتحاد األفريقي تم نقل ملف سد النهضة 

إلى الواليات المتحدة.
وتابع »أثناء رئاسة الكونغو الديمقراطية تم اقتراح الرباعية الدولية ومساواة 
دور المراقبي���ن مع دور االتحاد األفريقي، وه���ذا يعتبر تقليال من دور االتحاد 

وتجاهال لجهوده«.
وفي الس���ياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية إن »السودان هو 
أكثر المس���تفيدين من س���د النهضة، لكن المكّون العس���كري في الحكومة 
الس���ودانية ال يخدم قضية الس���ودان فيما يتعلق بملف الس���د، وإنما يخدم 

مصالح طرف آخر«.
وأض����اف »نح����ن بددنا كافة مخاوف الس����ودان بدع����وة الخرطوم 
 رفض 

َّ
لترش����يح مشغلي سدود لتبادل البيانات والمعلومات، لكن

الس����ودان لهذه المب����ادرة يعكس أن هناك طرف����ا في الحكومة 
الس����ودانية ال يخدم مصلحة الشعب الس����وداني بقدر ما يخدم 

مصالح طرف آخر«.

الخارجية اإلثيوبية: نحمل مصر والسودان 
مسؤولية فشل المفاوضات بشأن سد النهضة

صنعاء/ االستقالل: 
قال���ت جماعة »أنص���ار الل���ه« )الحوثيي���ن( اليمنية، أمس 
الخمي���س، إنها اس���تخدمت طائ���رات مس���يرة وصواريخ 
لمهاجم���ة أهداف ف���ي مدينة جازان جنوبي الس���عودية، 
بينها هدف تابع لش���ركة أرامكو النفطية العمالقة مما أدى 

الندالع حريق.
وقال يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة 
للجماع���ة: »نفذت القوة الصاروخية وس���الح الجو المس���ير 
عملي���ة هجومية مش���تركة ب����11 صاروخا وطائرة مس���يرة 
اس���تهدفت ش���ركة أرامكو ومنصات الباتري���وت وأهدافا 

حساسة في جيزان«.  
وأضاف: »تم استهداف شركة أرامكو وأهدافا أخرى بسبعة 
صواريخ نوع س���عير وبدر وكانت اإلصابة دقيقة بفضل الله 
ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في شركة أرامكو. فيما تم 
اس���تهداف مخازن و قواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة 

نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت اإلصابة دقيقة«.
لم يرد تأكيد سعودي الندالع حريق أو الستهداف منصات 

باتريوت المضادة للصواريخ.
من جانب���ه، أعلن التحال���ف العربي بقيادة الس���عودية إن 
بعض الش���ظايا من اعتراض أربع طائرات مس���يرة وخمسة 
صواريخ باليس���تية أطلقت خالل اللي���ل وفي الصباح الباكر 
س���قطت داخل جامعة جازان مما أدى لنشوب حريق محدود 
تم إخماده. وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا 
عس���كريا من دول عربية وإس���المية، دعما للحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا، في سعيها الستعادة العاصمة صنعاء 
ومناطق واسعة في اليمن، س���يطرت عليها جماعة »أنصار 

الله« أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة »أنصار الله« هجمات بطائرات دون 
طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات 

سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

أربيل/ االستقالل: 
استأنفت سلطات مطار أربيل ش���مالي العراق حركة المالحة 
الجوية، أم���س الخميس، فيما وجه رئيس ال���وزراء مصطفى 

الكاظمي بفتح تحقيق عاجل في الهجوم الذي تعرض له.
وج���اءت توجيهات الكاظمي في أعق���اب الهجوم الصاروخي 
الذي اس���تهدف مطار أربي���ل في إقليم كردس���تان العراق، 
لي���ل األربع���اء. وأكد رئيس ال���وزراء أن »أمن البلد مس���ؤولية 
الحكوم���ة وكل القوات العراقية«، وأمر أيضا بفتح تحقيق في 
»االعتداءات األخرى« التي حدثت في العراق ليل األربعاء، في 
إش���ارة إلى الهجوم على قاعدة بعش���يقه التركية، حيث قتل 

جندي تركي هناك.
وقال الكاظمي في بيان أص���دره بصفته القائد العام للقوات 
المس���لحة في العراق: »هذا النوع م���ن األعمال اإلرهابية التي 

تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة األمن«.
وأض���اف: »البع���ض يح���اول خل���ق الفوضى وزعزع���ة األمن 
واالستقرار، في وقت يسطر به أبناء العراق في قواتنا األمنية 

أروع الص���ور ف���ي الدفاع عن ه���ذا الوط���ن ومكافحة اإلرهاب 
والجريمة بمختلف صورها«.

واعتب���ر أن هذا الهج���وم »أمر مرفوض وس���وف يواجه بقوة 
القانون وتكاتف الشعب العراقي«.

وكان صاروخ استهدف القاعدة األميركية في مطار أربيل، في 
آخر فصل من فصول التوتر بين الواليات المتحدة وإيران في 

العراق.
وذكر جهاز مكافحة اإلرهاب الكردي أنه جرى استهداف مطار 
أربيل بصاروخ واحد، فيما قال محافظ أربيل إن السلطات بدأت 

في »التحقيق بالحادث لمعرفة مالبساته«.
وكش���ف المحافظ أن الهجوم الصاروخي على مطار أربيل لم 
يس���فر عن أي خس���ائر أو أضرار، فيما كش���فت وزارة داخلية 

إقليم كردستان أن الهجوم ُنفذ بواسطة طائرة مسيرة.
ول����م يتبن أي طرف بع����د هذا الهجوم، لكن واش����نطن 
تنسب عادة الهجمات المماثلة لفصائل مسلحة تمولها 

وتدربها إيران.

بيروت/ االستقالل: 
هدد مبع���وث أميركي، أم���س الخميس، بف���رض عقوبات على 
أطراف لبنانية، إذا »اس���تمرت في وض���ع العقبات« التي تحول 

دون خروج البالد من أزمتها السياسية واالقتصادية.
وخ���الل زيارته بيروت، حم���ل وكيل وزارة الخارجي���ة األميركية 
دافيد هيل الزعماء اللبنانيين المس���ؤولية عن استمرار الجمود 
ف���ي المحادث���ات الرامي���ة لتش���كيل حكومة تعال���ج االنهيار 
االقتصادي، الذي عصف بقوة بس���عر العملة المحلية، وحذر من 
أن »أولئك الذين يواصلون وضع العقبات« يعرضون أنفس���هم 

إلجراءات عقابية، من دون أن يسمي أفرادا بعينهم.
وفي إطار حملة ضغوطها على إيران ، صعدت واش���نطن العام 
الماض���ي من العقوبات على حزب الله المتحالف معها، وفرضت 

عقوبات على وزراء سابقين متهمة إياهم بالفساد.
واته���م هيل حزب الله وإيران بتقوي���ض الدولة، وذلك بعد أن 
التق���ى الخميس الرئيس اللبناني ميش���ال ع���ون ، وهو حليف 
سياس���ي للجماعة طالت العقوب���ات األميركية زوج ابنته جبران 

باس���يل. وقال هيل إن المحادثات مع إيران بشأن إحياء االتفاق 
الن���ووي المبرم عام 2015 يمكن أن تعزز االس���تقرار بالمنطقة، 
لكنها »ستكون مجرد بداية لعملنا« الذي ستتناول فيه الواليات 

المتحدة »العناصر األخرى لسلوك إيران المزعزع لالستقرار«.
وم���ن جهة أخرى، ق���ال المبعوث األميركي إن بالده مس���تعدة 
لتسهيل محادثات الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل«، التي 
أشار إلى أنها ستعود بالنفع على االقتصاد اللبناني الذي يعاني 

أزمة شديدة الوطأة.
وبينما تعه���د هيل بعدم التخلي ع���ن المصالح األميركية في 
لبنان، قال إن حل النزاع الحدودي البحري مع »إسرائيل« »يمكن 

أن يجلب مزايا اقتصادية مهمة على لبنان«.
وبدأ البلدان المتجاوران مفاوضات في العام الماضي بعد سنوات 
من المساعي الدبلوماس���ية األميركية، لكن المحادثات تعثرت 

بسبب عمليات التنقيب البحري في شرق البحر المتوسط.
وفي حي���ن تضخ »إس���رائيل« الغاز م���ن الحق���ول البحرية، لم 

يكتشف لبنان بعد مكامن تحوي احتياطيات تجارية.

أنقرة/ االستقالل: 
يعت����زم وفد دبلوماس����ي تركي زي����ارة العاصم����ة المصرية 
القاه����رة، مطلع مايو المقبل، في إطار التقارب المتصاعد بين 

البلدين، بعد سنوات من الجفاء والتوتر.
وق����ال وزير خارجي����ة تركيا مول����ود تش����اووش أوغلو، أمس 
الخميس، إن وفدًا تركيًا س����يزور مصر، في األسبوع األول من 

الشهر المقبل؛ استجابة لدعوة من الجانب المصري.
جاء ذل����ك خالل مقابل����ة أجراه����ا الوزير مع إح����دى القنوات 
المحلي����ة، حول كواليس وتفاصيل إحي����اء العالقات التركية 

المصرية.
وأوضح "تش����اووش أوغل����و" أن أنقرة ملتزم����ة بالتواصل مع 
القاهرة من خالل وزارة الخارجية واالستخبارات لدى البلدين، 

مبينًا أن الوفد سيلتقي بوزير خارجية مصر سامح شكري.
واألربع����اء، قال الوزي����ر التركي إن مرحلة جدي����دة بدأت بين 
تركي����ا ومصر، ويمك����ن أن تكون هناك زي����ارات متبادلة في 

المرحلة المقبلة على مس����توى نواب الوزراء والدبلوماسيين، 
وسيتم تعيين سفير". وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد، 

و"يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة".
وفي مارس الماضي قال المتحدث باس����م الرئاس����ة التركية، 
إبراهيم قالن، إن بالده مستعدة لفتح صفحة جديدة مع مصر 
ودول الخليج، مش����يرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على 

أمن المنطقة واستقرارها.
وتش����هد العالقات المصري����ة التركية توت����رًا وصل إلى حد 
القطيعة، في يوليو 2013؛ عندما عزل الجيش المصري الذي 
كان يق����وده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيس����ي )أصبح 

رئيسًا الحقًا( الرئيس الراحل محمد مرسي.
ورفضت أنقرة ذلك ووصفته بأنه "انقالب عسكري"، فيما 
تقول الجهات الرس����مية في مصر إن ما حدث استجابة 
لمطال����ب المصريين الذين خرجوا ف����ي مظاهرات أواخر 

يونيو 2013.

بعد جفاء.. أنقرة تعلن عن زيارة 
وفد تركي للقاهرة مطلع مايو

»أنصار الله«: هاجمنا أرامكو وأهدافًا 
حساسة في مدينة جازان السعودية

بعد الهجوم.. استئناف الحركة 
بمطار أربيل والكاظمي يأمر بتحقيق

واشنطن تهدد: من يعرقل 
تعافي لبنان »سيعاقب«
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غزة/ االستقالل:
مع إسدال الستارة على مرحلة ذهاب دوري الدرجة 
األولى المثير، الذي شهد في نصفه األول العديد 
من الالعبين المميزين، الذين شكل تواجدهم مع 
فرقه����م أهمية وقيمة كبيرة، ف����ي تحديد تواجد 
ومكانة هذه الفرق، خاص����ًة بين فرق المقدمة في 
الصراع المحتدم عل����ى مقعدي الصعود إلى دوري 

الدرجة الممتازة.
هذا الدوري الذي أش����تعل الصراع خالله سواء بين 
األندية التي تنافس على القمة، وكذلك الباحثين 
عن طوق النجاة من ش����بح الهبوط، أفرز لنا العديد 
من النجوم التي أضافت لهذا الدوري رونقًا وجمااًل 
وابداعًا فنيًا خاصًا، وتجلى ذلك بوضوح في إظهار 
هذه اللمس����ات الفنية ومدى تأثيرها في تحقيق 

االنتصارات المتتالية مع فرقهم.
وب����كل تأكي����د ودون تردد نجد أن النجم الس����احر 
” يوس����ف داود “، نثر س����حره وإبداعاته وخطف 
األضواء من الجميع رفقة فريق الغواصات، وأصبح 
أسمه عالمة مميزة وفارقة في دوري الدرجة األولى، 
ف����ي ظل اإلبداع����ات والفنيات الكبي����رة والوجبات 
الدس����مة الت����ي يقدمها لن����ا داخل المس����تطيل 
األخضر، وت����وج هذا المجهود الفني الراقي لقيادة 
فريق الغواصات الصف����راء لصدارة مرحلة الذهاب 
بجدارة، وتسجيل وصناعة األهداف كذلك، ليصبح 
ثاني هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف خلف 
نجم خدمات البريج إبراهيم وشاح صاحب األهداف 

الستة.
داود صاح����ب الخبرات الكبيرة ف����ي عديد األندية 

الغزية س����ابقًا، يعتبر أحد أهم األس����لحة الفتاكة 
واألوراق المهم����ة التي يملكها الم����درب القدير” 
محمد صي����دم “، يقول إن الصع����ود وال غيره هو 
هدفنا الوحيد الذي نس����عى خلفه، لنعيد الفرحة 
والبسمة التي طال انتظارها لهذا الجمهور العريق، 
رغم إدراكنا بحجم وقوة المنافسة في الدور الثاني 

الحاسم.
واس����تدرك قائ����ال"  لكن مع ذل����ك يمكن في ظل 
ه����ذه الحالة الفني����ة والمعنوية التي نعيش����ها 
هذا الموس����م والمس����اندة الدائمة من كل أركان 
المنظوم����ة الرياضية، نقول لجماهيرنا العاش����قة 
بجنون أن س����اعة الحقيقة دقت والفرحة المنتظرة 
اقتربت أكثر من أي وقت مضى لعودة هذا الفريق 

التاريخي كبيرًا بين الكبار".

الالعب يوسف داود نجم نجوم مرحلة ذهاب دوري الدرجة األولى

مدريد/االستقالل: 
حافظ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، على نظافة شباك 
فريقه ري����ال مدريد اإلس����باني، في مواجه����ة ليفربول 
اإلنجليزي، ليقوده لمواجهة فريقه الس����ابق تشيلسي، 

في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
وبعد تعادل ريال مدريد س���لبًيا مع ليفربول، في إياب دور 
الثمانية، حجز النادي الملكي مقع���ده في المربع الذهبي 
للمرة األول���ى منذ 2018، مس���تفيدا من فوزه ف���ي مباراة 

الذهاب بثالثة أهداف لهدف.
ويلتقي ريال مدريد في المربع الذهبي مع تشيلسي 
الذي يقوده المدرب األلمان����ي توماس توخيل، علما 
بأن النادي الملكي وص����ل للدور قبل النهائي لكأس 
األندية األوروبية األبطال بالمس����مى القديم، أو دوري 
أبطال أوروبا بالمس����مى الحالي، للم����رة الثالثين في 
تاريخ����ه، ليصل إلى المحطة قبل األخيرة من البطولة 
القارية أكثر ب�10 م����رات على األقل عن أي فريق آخر 

حول العالم.
وقال كورتوا: "دخلنا المب���اراة بعد خوض مواجهتين غاية 
في الصعوبة، وربما عانينا على مس���توى الهجوم، لكن في 

خط الدفاع لعبنا كما لو أن لدينا 12 العًبا داخل الملعب".
وأضاف: "األم���ر كان مذهال، بذلنا كل ما في وس���عنا، هذا 
عنصر حسم لتطلعات الفريق وإلظهار أننا على قلب رجل 

واحد".

وقضى كورتوا 4 مواس���م في تشيلسي بعد فترة إعارة مع 
أتلتيكو مدريد اإلس���باني، قبل أن ينض���م إلى الريال في 

.2018.
وفاز الح���ارس البلجيك���ي بلقبين في ال���دوري اإلنجليزي 

الممت���از، بجانب ألق���اب أخرى خ���الل فت���رة تواجده في 
ستامفورد بريدج.

ولم يلتق الريال مع تشيلس���ي من قبل في دوري األبطال، 
لكنه لم يفز في المواجه���ات الثالث التي جمعت بينهما 
من قب���ل، بواقع مواجهتين في كأس الك���ؤوس األوروبية، 

ومواجهة في كأس السوبر األوروبي.
وأوضح كورتوا: "هي مباراة استثنائية أمام فريقي السابق، 
من���ذ قدوم توماس توخيل وهم يتبع���ون طريقة لعب 3- 
5- 2 أو 3- 4- 3 ويؤدون بش���كل جيد وال يستقبلون الكثير 

من األهداف".
وأشار الحارس الدولي البلجيكي "ستكون مباراة صعبة لكن 

أتمنى أن نتجاوزها".
وتابع: "متعطش���ون للفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا، 
وعلينا أن نحاول وننافس بقوة على اللقب، ربما نس���تعيد 
بعض الالعبين المصابين، لكن كل من شارك أمام ليفربول 

أظهر مدى روعتنا".
وفي الوقت الذي يتطلع فيه النادي الملكي للقبه ال�14 في 
دوري أبطال أوروبا، فإن كورتوا يس���تهدف لقبه األول في 

البطولة القارية.

كورتوا يصعد بريال مدريد إلى مواجهة أوروبية استثنائية

مدريد/ االستقالل: 
يس���عى برش���لونة لتدعيم خ���ط دفاعه، خالل س���وق 
االنتق���االت الصيفية المقبلة، خاصة م���ع اقتراب رحيل 
صامويل أومتيتي، الذي سيحاول النادي بيعه في أسرع 

وقت ممكن، وفقا لتقرير صحفي كتالوني.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ، أن برش���لونة يريد 

ضم مدافع أعسر بدال من الفرنسي.
وأوضح���ت: "بانضمام )إريك( جارس���يا، ووج���ود بيكيه 
ولينجليت وأراوخو ومينجويزا، ال يوجد مدافع أعسر سوى 

لينجليت".
وأضافت الصحيفة أن النادي لم يس���تقر بعد على اسم 
معين، لكن تتضمن الترش���يحات أليس���يو رومانيولي، 
قائد ميالن، الذي ينتهي عقده عام 2022، وليس���اندرو 
مارتينيز، العب أياكس، وماركوس سينسي، نجم فينورد.

وأش���ارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن البارسا، درس أيضا 
خيار التعاقد مع الدولي الجزائري، عيس���ى ماندي، العب 
ريال بيتيس، الذي سينضم بشكل مجاني نظرا لنهاية 

عقده، الصيف المقبل، في حال االستقرار عليه.
وأضاف���ت أن رغم كون ماندي يلع���ب بالقدم اليمنى، إال 
أنه قادر على احتالل أي مركز في الدفاع، وعلى الجانبين 

أيضا.
وأفادت بأن برش���لونة يملك كذلك خيار إعادة شراء 
خورخ���ي كوينكا، الذي انتقل إل���ى فياريال، ويلعب 
معارا ضمن صف���وف ألميريا بالدرج���ة الثانية، في 

الوقت الحالي.

نجم الجزائر يقتحم خطط برشلونة

لندن/ االستقالل: 
كش���فت تقارير صحفية إنجليزي���ة أن الدولي المصري محمد 
صالح مهاجم نادى ليفربول اإلنجليزي يشعر بحالة من القلق 

بشأن مستقبله مع الريدز خالل المرحلة المقبلة.
قالت صحيفة "ميرور" اإلنجليزية، أن صالح ال يريد الرحيل عن 
ملعب "آنفيلد"، لكنه قلق من موقف النادي عندما يتعلق األمر 
بتمدي���د عقده الحالي، حيث ينتهي عق���د صالح مع ليفربول 
في ع���ام 2023 إال أن إدارة الن���ادي اإلنجليزي لم تتفاوض مع 
الالع���ب على التجديد حت���ى اآلن. أضافت الصحيفة أن محمد 
صالح ليس مصمًما على الرحيل عن ليفربول واالنتقال ألي ناٍد 
آخر، وعلى الرغم من ذلك يش���عر بالقلق حول إمكانية حدوث 

تغييرات في المستقبل على المستوى الهجومي.
ش���ددت الصحيفة على أن هناك  3 عوامل تس���ببت في قلق 
صالح على مس���تقبله حيث يشعر بالقلق بشأن مستقبله في 
ليفربول، ه���و ال يريد مغادرة أنفيلد لكن هن���اك أموًرا تقلقه 
ومنها: موقف الفريق الحالي وش���بح عدم المشاركة في دوري 
األبطال، وع���دم فتح ملف تجديد تعاق���ده الذي ينتهي في 
2023 حتى اآلن، وشكل هجوم الفريق مستقباًل حال استمراره.

وارتب���ط محمد صالح الفت���رة الماضية بالرحي���ل عن ليفربول 
واالنتقال لصفوف باريس س���ان جيرمان الفرنسي لتعويض 
رحيل نجم الفريق كيلي���ان مبابي والذي لم يجدد عقده حتى 

اآلن رفقة النادي الباريسي.

ميرور : محمد صالح يشعر بالقلق 
بشأن مستقبله في ليفربول
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دولة فل�سطني 
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/238(
يعل���ن للعموم انه تق���دم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد جواد سلمان الدده  من سكان غزة    هوية رقم 800052136 بصفته 
وكيال عن: احمد وامنة وفاطمة وامال و"انتفاضة فلسطين " "حنان عشراوي 
" " كفاح مسلح" فلسطين وشروق ابناء / جواد سليمان الدده وصبحة احمد 

محمد الددا  بموجب وكالة رقم: 2021/3504 الصادرة عن غزة 
 موض���وع الوكالة: إج���راء معاملة انتقال / بيع /مبادل���ة في القطعة 713 
القسيمة 107 المدينة غزة التفاح  + القطعة 713 القسيمة 108 المدينة 
غزة التفاح   فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إش���كاليات في الوكال���ة أو وفاة الموكل أو أحد 
الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون 

أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 15/4/2021م 

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

غزة/ االستقالل: 
دخل أمس الخميس 15 أبريل/ نيسان، خمسة 
أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة أعواًما 

جديدة في سجون االحتالل.
وأفادت إذاعة األسرى بأن من بين األسرى اثنان 
محكوم���ان بالمؤبد مدى الحياة، وهم:األس���ير 
م���روان البرغوث���ي )61 عاًم���ا( م���ن قرية كوبر 
برام الل���ه ، حيث اختطف عل���ى أيدي القوات 
الصهيونية عام 2002، وحكم عليه بالس���جن 
خمسة مؤبدات و40عاًما، وأمضى 19 عاًما داخل 

سجون االحتالل.

واألس���ير أحمد البرغوثي )45 عاًما( من مدينة 
رام الله، المحكوم بالس���جن 13 مؤبد و50 عامًا، 
وأمضى 19 عاًما داخل س���جون االحتالل وهو 
أحد مس���اعدي األس���ير مروان البرغوثي وكان 

برفقته لحظة اعتقاله.
وبينت اإلذاعة أن األس���ير ش���ادي فيصل عطا 
موس���ى )45 عاًم���ا( م���ن قرية مرك���ه بجنين، 
المحك���وم بالس���جن 25 عاًم���ا ومعتق���ل منذ 
عام 2002، دخل عامه العش���رين في س���جون 

االحتالل. 
يعتبر األس���ير ش���ادي موس���ى أحد الحاالت 

المرضي���ة الصعبة في س���جون االحتالل التي 
تس���توجب عالجه واإلفراج عنه لس���وء وضعه 
الصحي المتفاقم، حيث أصيب في رأسه أثناء 
اعتقاله، وُأصيب س���ابقًا بجلطة ع���ام 2009، 
وخضع لعملية جراحية في حينه، كذلك يعاني 
من مشاكل في القلب وارتفاع في ضغط الدم 
يرافقها إهم���ال طبي ومماطل���ة واضحة في 
تقديم العالج الالزم م���ن قبل إدارة معتقالت 

االحتالل.
من مدينة نابلس ألس���ير كميل سعيد حسن 
حني���ش )45 عاًما(، من قرية بيت دجن ش���رق 

نابلس، وهو معتقل من���ذ عام 2003، وأمضى 
18 عاًما في سجون االحتالل، ومحكوم بالسجن 
المؤب���د المك���رر 9 م���رات و78 عام���ًا، بتهمة 
المس���ؤولية عن العملية الفدائية التي وقعت 
بتاريخ 7-2-2002 في مغتصبة »آتيمار« وأدت 

إلى مقتل أربعة مستوطنين.
كما تع���رض قب���ل اعتقاله لمحاول���ة اغتيال 
أصيب خاللها بجراح متوس���طة، باإلضافة الى 
قي���ام االحتالل بهدم منزل عائلته المكون من 

ثالث طوابق.
ُيعتبر أبو حنيش كاتبًا وأديبًا أصدر العديد من 

المؤلفات خالل فت���رة االعتقال منها »التجربة 
اإلعتقالية«، »الكبسولة«، رواية »أرض السماء« 
و«خبر عاجل« وغيرها من الدراس���ات السياسة 
واالجتماعية واألدبية، كم���ا حصل على درجة 
الماجستير في مساق »الدراسات اإلسرائيلية«، 
باإلضاف���ة إلى العدي���د من اإلنج���ازات خالل 

اعتقاله.
من بيت لحم األسير محمد جميل خضر زواهرة 
)27 عام���ًا( من مدين���ة بيت لح���م، المحكوم 
بالسجن 4 سنوات وشهرين، ومعتقل منذ عام 

2019م، وأمضى عامين في سجون االحتالل.

شاب من مخيم بالطة في نابلس، إثر دهسه من قبل 
مستوطن قرب مدينة أريحا بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باستش���هاد الشاب علي أبو 
الخير من مخيم بالطة في نابلس، إثر دهسه من قبل 

مستوطن قرب أريحا.
فيم���ا قاد المتطرف "يهودا غلي���ك"، أمس ، اقتحاما 
جديدا للمس���جد األقص���ى المبارك م���ن جهة باب 
المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة. 

ا  ووفرت الش���رطة الحماية الكاملة للمستوطنين، بدًء
من دخولهم عبر "باب المغاربة"، وتجولهم في باحات 

األقصى، وانتهاًء بخروجهم من "باب السلسلة".
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية، بأن 185 مستوطنا 
اقتحموا باحات المس���جد األقص���ى المبارك، ونفذوا 

جوالت استفزازية داخله.
وأشارت إلى أن "من بين المقتحمين الحاخام يهودا 
غليك"، الذي اش���تهر بدعواته لتكثيف االقتحامات 
للمسجد، وهو عضو كنيست سابق من حزب "ليكود".

وتواصل ش���رطة االحت���الل التضييق عل���ى دخول 
بطاقاته���م  وتحتج���ز  لألقص���ى،  الفلس���طينيين 

الشخصية عند بواباته الخارجية.
يذكر أن المسجد األقصى يتعرض يوميا عدا الجمعة 
المس���توطنين وجماعات  والس���بت، القتحامات من 
يهودية خالل الفترتين الصباحية والمسائية، وسط 

حماية مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
واعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ش���قيقين 
من قري���ة عين عريك غرب رام الل���ه، أثناء عودتهما 
من محافظ���ة أريحا، وذكرت مص���ادر محلية إن تلك 
القوات اعتقلت الشقيقين محمود )30 عاما(، وعدي 
وليد اس���ماعيل )25 عاما( وهو من مرتبات الضابطة 

الجمركية، أثناء عودتهما من أريحا. 
وفي ظل اس���تمرار االعتداءات على القدس المحتلة، 
اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، شابين من حي 
باب حطة في القدس القديم���ة، حيث قالت مصادر 
محلية إن شرطة االحتالل اعتقلت الشاب المقدسي 
مهند بش���يتي عقب موعد إفطار يوم األربعاء، وسط 
انتش���ار جنود االحتالل ومخابراته ف���ي المكان، كما 
اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمود الشاويش من 

داخل المسجد األقصى بعد اإلفطار مباشرة. 
في الوقت ذاته، اقتحمت مجموعة من المستوطنين، 
أمس ، خربة ابزيق باألغوار الشمالية، وحاولوا اقتحام 

المدرسة. 
وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين 
اقتحم���وا محيط مدرس���ة التحدي ف���ي خربة ابزيق، 

تحت حماية قوات االحتالل. 
ولفت���ت المص���ادر إلى أن عش���رات المس���توطنين 
يرافقهم حرس خ���اص بهم، تجولوا قرب مدرس���ة 
التحدي، وأرادوا اقتحامها، ما أثار حالة من الرعب في 

صفوف الطلبة. 
ومنذ حوالي عامين أنش���أت فيها مدرسة للتخفيف 
على الطلبة عناء التنقل إلى مدارس بعيدة، خصوصًا 
في ظل إغالق االحت���الل للخربة مرات كثيرة ألغراض 

إجراء مناورات عسكرية في المنطقة. 
وكان يتوج���ب على طلبة القرية الس���ير على األقدام 
أو ركوب الحيوانات، مس���افة تزيد عن 18 كيلومترا، 
لتلقي دروس���هم في مدارس بلدة "عقاب���ا" أو قرية 

"رابا" المجاورتين. 
وتواجه خربة "ابزيق" في األغوار الشمالية، مخططات 
االحتالل الهادف���ة لتهجير س���اكنيها، والتضييق 
على حياته���م ومالحقتهم، إلى جان���ب التدريبات 
العس���كرية المتواصلة لقوات االحتالل بين خيمها 

التي تهدد حياتهم.
كم���ا اقتحم عش���رات المس���توطنين، أم���س، موقع 
"ترس���لة" قرب بلدة جبع جنوب جنين وس���ط اندالع 

مواجهات.
وأف���ادت مصادر محلية أن عش���رات المس���توطنين 
اقتحموا المنطقة بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
التي انتشرت على طول شارع جنين- نابلس، مرددين 

هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.
وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ومارسوا أعمال 
العربدة والغناء والرقص، حي���ث اندلعت على إثرها 
مواجهات بين الش���بان وقوات االحتالل على مفترق 
بلدة جبع، التي أطلق���ت الرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز السام.
و"ترسلة" تلة فلسطينية تقع إلى الجنوب من مدينة 

جنين على الطري���ق الرئيس الواصل بين محافظتي 
جني���ن ونابل���س بالق���رب من بل���دة جب���ع، وبلغت 
مس���احتها ما يقارب 60 دونمًا، وتأسست قبل العام 

1967 معسكًرا للجيش األردني.
وعلى مدار الس���نوات الس���ابقة أصبحت مستوطنة 
"ترسلة" المخالة، مزاًرا للفلسطينيين الذين يسكنون 
ا،  بالقرب منها، ليقضوا فيه���ا أوقاتهم بالتنزه فردّيً
في حين تحاول مجموعات من المستوطنين العودة 

إليها.
فيما، اقتلع مستوطنون أشجاًرا وسياًجا يحيط بأرض 
مواطن في قرية جالود جنوب ش���رق محافظة نابلس 
ش���مال الضفة الغربي���ة المحتلة، وس���رقوا معدات 

وألحقوا أضراًرا بأعمال البناء هناك.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة الغربية 
غسان دغلس في بيان: إن مستوطني "أحاله" اعتدوا 
على أرض المواطن هش���ام عماد حمود، الواقعة في 

حوض 6 في موقع "آسيه".
وأش���ار إلى أن حمود اكتش���ف أعمال التخريب التي 

وقعت لياًل صباح امس الخميس.
وذكر أن المس���توطنين قطعوا األشجار المزروعة في 
المكان، وسكبوا 30 كيس���ا من اإلسمنت على حديد 
البن���اء، وأفرغوا ثالث���ة أكواب مياه على اإلس���منت، 

وسرقوا معدات البناء في الموقع.
وصعد المس���توطنون اعتداءاتهم عل���ى ممتلكات 
المواطنين بجالود من بؤر "أحاله"، إذ استهدفوا 250 
شتلة زيتون من األراضي القريبة من البؤرة قبل عدة 

أشهر.
كم���ا قلعوا قبل أيام أعم���دة الكهرباء وخربوا خطوط 
الكهرباء في المنطقة الش���رقية، وألحقوا ضرًرا كبيًرا 

بشبكة الكهرباء.
وال���ى ذلك، حط���م مجموعة من الش���بان، الليلة قبل 
الماضي���ة، مركبة عس���كرية تابعة لق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، خالل مواجهات اندلع���ت في القدس 

المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية أن مواجه���ات اندلعت قرب 
بابي العامود والس���اهرة، حطم خاللها الشبان مركبة 

تابعة لقوات االحتالل في القدس المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس الخميس، شابا فلسطينيا اجتاز 

قطاع غزة إلى داخل األراضي المحتلة عام 1948.
وأفاد المتحدث باسم جيش االحتالل في بيان له، أن قوات الجيش اإلسرائيلي 
اعتقلت شابا فلسطينيًا "تسلل" عبر السياج الحدودي من جنوب قطاع غزة إلى 

الداخل المحتل.
وأوضح انه لم يضبط بحوزة الشاب أي سالح، وأنه يخضع لالستجواب في المكان.

غزة/ االستقالل: 
أطلق نش���طاء فلس���طينيون أمس الخميس، حمل���ة عبر مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي تح���ت وس���م »#الحري���ة للمعتقلي���ن 

الفلسطينيين في السعودية«.
وتأتي هذه الحملة رفًضا واس���تنكاًرا العتقال فلسطينيين في 
السجون الس���عودية، ولمطالبة السلطات الس���عودية بضرورة 

اإلفراج عنهم.
وتواصل السلطات السعودية اعتقال القيادي في حركة حماس 
محمد صالح الخضري ونجله األكبر »هاني«، في ظروف إنسانية 

صعبة.
وكان���ت حملة »الحرية للخض���ري والمعتقلين الفلس���طينيين 

في الس���عودية« دعت المنظمات اإلنسانية والقانونية الدولية 
إل���ى التحرك لإلفراج الش���امل والعاجل عن جمي���ع المعتقلين 

الفلسطينيين في المملكة، والسيما الخضري.
وأش���ارت الحملة إلى مرور س���نتين على االعتقاالت التي طالت 
عش���رات الفلس���طينيين المقيمين في المملكة، والذين كانوا 

يقيمون قانونيا ويعملون طبيعيا في مؤسسات محلية.
ولفت���ت إلى أنه خالل س���نوات إقامتهم ل���م يرتكب هؤالء أي 
مخالفة ول���م يخرقوا القوانين بالمملكة، ال ب���ل قدموا للبالد من 
خ���الل عملهم خدمات كثيرة. وتعاني عائالت هؤالء المعتقلين 
من ظ���روف اجتماعية صعبة تترافق م���ع صعوبات اقتصادية 

ومعيشية وتداعيات نفسية لدى األطفال.

غزة/ االستقالل: 
ج���ددت حرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية »حم���اس«، مطالبته���ا 
الس���عودية، بإطالق س���راح المعتقلي���ن الفلس���طينيين في 
س���جونها وفي مقدمتهم ممثلها الس���ابق لدى الرياض محمد 

الخضري ونجله هاني، مؤكدة أنه »ال مبرر الستمرار اعتقالهم«.
وقال المتحدث باس���م الحركة فوزي برهوم، في تصريح مكتوب 
له، أم���س الخميس: »أن األص���ل إكرامه���م وتكريمهم على ما 
قدموه خدمة للمملكة ولشعبها، ال اعتقالهم وتعذيبهم خاصة 

أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أو جريمة«.
وأضاف: »آن األوان إلطالق س���راحهم جميعا، وتحديدا أن األمة 
تعيش أيام ش���هر رمضان المبارك، فالواجب الديني والقيمي 

واألخالقي يحتم على السلطات السعودية إطالق سراحهم فورا، 
وإعادتهم إلى أهلهم وعوائلهم«.

وكان���ت منظمة العفو الدولية كش���فت في بي���ان لها مؤخرا ان 
الخضري )83 عاما( أصبح يعاني من شلل وفقد اجزاء من اسنانه.
كم���ا أعلنت حركة »حم���اس«، أن تدهورا كبي���را، طرأ على صحة 
ممثلها الس���ابق في الس���عودية، محمد الخض���ري، والُمعتقل 

هناك منذ عام 2019.
وكانت الس���لطات الس���عودية اعتقلت الخضري س���فير حركة 
»حماس« الس���ابق لدى الرياض في نيسان/ ابريل 2019، برفقة 
نجله هاني، ولم تص���در الرياض، منذ بدء الحديث عن القضية، 

أي تعقيب أو توضيح حول األمر.

نشطاء يطلقون حملة #الحرية_
للمعتقلين_الفلسطينيين_في_السعودية

حماس: آن اآلوان لإلفراج عن 
المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

خمســة أســرى يدخلــون أعوامــًا جديــدة فــي سجــون االحتــالل

قوات االحتالل تعتقل 
فلسطينيًا اجتاز حدود غزة

ا�ست�سهاد �ساب ..
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واشنطن/ االستقالل: 
كش���ف رجل في والية جورجي���ا األميركية أنه تلقى مكافأة نهاية الخدمة على ش���كل 

بنسات منقوعة بالزيت من مشغله السابق.
حي���ث عثر أندري���اس فالتن في مدينة فايتفيل بوالية جورجي���ا على كومة ضخمة من 
البنس���ات. أصغر وحدة في النقد المعدني األميركي، في الممر المؤدي لمنزله. وأرفقت 

النقود بعبارة “اللعنة عليك”.
 فيما صرح فالتن أنه علم أن هذه األموال عبارة عن مس���تحقاته على صاحب متجر كان 

يعمل لديه  في السابق. وفقًا ل�”سكاي نيوز عربية”.
حيث كان رب العمل يرفض في البداية منح المستحقات لموظفه السابق. ولم يرضخ إال 

عندما اتصل فالتن بدائرة العمل في الوالية األميركية.
وعلى الرغم أنه دفع المس���تحقات صاغرا، لكن صاحب المتجر أراد االنتقام على ما يبدو 

بطريقته. فدفعها على شكل يصعب استخدامها وفوق ذلك كلها أرفقها بشتيمة.
وكان فالتن قد وضع الكميات الهائلة من البنس���ات في عربة بعجالت. وقال إنه ش���عر 

باإلحباط والصدمة أن يحصل على مستحقاته هكذا، عالوة عن تغطيسها بالزيت.
كما انتشرت قصة فالتن على نطاق واسع في جورجيا، جاء موظفو شركة تستعمل القطع 
المعدنية لتقديم المس���اعدة. ودفعت الشركة مبلغ 1000 دوالر فحسب، لقاء الحصول 

على النقود الصغيرة.

مكافأة نهاية خدمة غير سعيدة.. 
صاحب عمل ينتقم بطريقة غريبة

) APA images (   مواطن يوزع الطعام جمانًا على العائالت الفقرية يف حي ال�شجاعية مبدينة غزة

القاهرة/ االستقالل: 
أقدم ش���اب مصري على ارتكاب جريمة بش���عة 
بإش���عال النار في والديه قبل نصف ساعة من 
إفطار أول أيام ش���هر رمضان المبارك، بس���بب 

خالفات أسرية.
وف���ي التفاصيل وفقا لموقع ص���دى البلد، فقد 
لفظ فالح أنفاسه األخيرة متأثرًا بإصابته بحروق 
أودت بحيات���ه فيم���ا تم حجز زوجت���ه بالعناية 
المركزة بمستش���فى الط���وارئ بالمنصورة بعد 
إشعال ابنهما النيران فيهما قبل إفطار أول أيام 
شهر رمضان المبارك بنصف ساعة بقرية درين 

التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد 
بورود إشارة من نقطة تأمين مستشفى الطوارئ 
بجامع���ة المنص���ورة بوصول زوجي���ن محولين 
من مستش���فى نبروه المركزي مصابين بحروق 

لخطورة حالتهما الستكمال العالج الالزم.
وانتق���ل ضب���اط مركز نب���روه إلى م���كان البالغ 
وبالفحص تبين أن المصابين هما إسماعيل ح. 
م.، 59 س���نة من قرية درين مركز نبروه وحالته 
خطيرة لوجود حروق متفرقة بالجس���م، وتوفي 
بع���د عدة س���اعات متأث���را بإصابت���ه، وزوجته 
صباح. ع. ع مصاب���ة بحروق في الوجه والذراعين 
والساقين وتم نقلها إلى العناية المركزة لخطورة 

حالتها.
وبس���ؤال الزوجين، في محضر الشرطة، اتهموا 
نجليهما بإشعال النيران فيهما قبل إفطار أول 

أيام شهر رمضان، وذلك لخالفات بينهما.
وتمكن���ت مباحث نبروه من القب���ض على االبن، 
وأكد أن والده دائم طرده من البيت كلما طلب منه 
نقودا، وأنه ت���رك مهنته كمنجد أفرنجي وعمل 
س���ائق توك توك لتوفير نفقاته إال أن الدخل ال 

يكفي وكلما طلب نقودا من والده طرده، وهو ما 
جعله يسكب بنزينًا ويشعل النار في البيت.

وأكد ش���هود العيان أن ابنهما حسن وشهرته 
رامي حضر إلى المنزل قبل موعد اإلفطار في أول 
أيام شهر رمضان المبارك، وأثناء تجهيز والدته 
طع���ام اإلفطار، نش���ب خالف بين���ه وبين والده 
بس���بب عدم اعتماده على نفس���ه ماديا وتركه 
مهنته حيث يعمل منجد أفرنجي والعمل سائق 

توك توك.
وأوضح ش���هود العيان أن الشاب هدد بإشعال 
النار في البيت، وسكب بنزينًا وأشعل النار داخل 
البيت مما تسبب في إصابة والديه، ومصرع والده 

بعد ساعات من اشتعال النيران به.
وأوض���ح أح���د أهالي القري���ة، أنه تج���ري حاليا 
إجراءات استخراج التصريح بدفن المتوفي، فيما 

ال تزال حالة األم غير مستقرة بالمستشفى.

مصر.. يشعل النيران في والديه قبل اإلفطار بنصف ساعة

كانبرا/ االستقالل: 
تعرضت عائلة أس���ترالية تقيم في مدينة مومس���مان بوالية سيدني لموقف 
مفزع، بعدما فوجئت بوجود ثعبان حي داخل كيس طعام عبارة عن سلطة خس 
اشترتها من متجر "ألدي" الشهير. وقال أكساندر وايت: "كانت األفعى تتحرك 
وتخرج لس���انها الصغير..في الواقع لسانها هو الذي أخبرني أنها ليست بدودة 

عمالقة". وأضاف: "ألكون صريحا، كنت سأكون أكثر راحة مع الدودة".
وظهر الثعبان أثناء تفريغ مواد البقالة في المنزل، حيث اتصلت العائلة بمنظمة  
Wires إلنق���اذ الحي���اة البرية، التي أكدت أن هذه األفع���ى هي أحد أكثر أنواع 

الثعابين السامة والعدوانية في أستراليا.
وبلغ طول األفعى حوالي 20 س���نتميترًا، ويبدو أنها كانت تنام بهدوء في عبوة 

الخس في خزانة البقالة المبردة في السوبر ماركت.
وقال وايت إن الثعبان الصغير كان "لطيفا جدا"، فقد أمضى هو وزوجته أميلي 

نيت بعض الوقت خالل تصويره، في انتظار مساعدة الخبراء.

يعثر على ثعبان حي داخل 
وجبة من متجر شهير

نيودلهي/ االستقالل: 
بوتاكودي ه���ي قرية مكونة من 120 منزاًل فقط تقع في 
والية تامي���ل نادو بجنوبي الهند، يت���م ضمان إضاءتها 
من خالل 35 مصباح ش���ارع تشغل بواسطة وحدة تحكم 
كهربائية موجودة داخل صندوق معدني، وداخل صندوق 
الكهرباء قرر طائر روبن هندي صنع عشه والبدء في فقس 

بيضه.
ولم يجد س���كان القرية الهندية أي وسيلة أخرى لحماية 
الطائر وصغاره، إال بعدم استخدام الكهرباء والعيش في 

الظالم لمدة 45 يومًا كاماًل.
وسرد هذه القصة غير العادية أول من الحظ وجود الطائر 

ثم الع���ش، كارابو راجا، المس���ؤول عن إض���اءة مصابيح 
الشوارع في القرية في الساعة ال�6 مساء يوميًا ألكثر من 

عقد من الزمان.
وقرر راجا، التقاط الصور وتس���جيل مقطع فيديو إلظهار 
الوضع لسكان قريته، ثم أرسلها على مجموعة “واتسآب” 
خاص���ة بالقرية، وكتب له���م إن إطفاء األن���وار هو الحل 
الوحيد ألن الطائر سيطير بعيدًا بمجرد إدراكه أي تواجد 

بشري بالقرب من عشه، وأن عليهم إنقاذهم بأي طريقة.
وعل���ى الرغم من أن بعض س���كان القري���ة اعترضوا على 
االقتراح، بحجة أن إطفاء أضواء الشوارع قد يسبب إزعاجِا 
له���م، فإن راجا ق���ال إن معظمهم قبل���وا اقتراحه وكانوا 

سعداء لمس���اعدة الطائر على التعشيش وتربية فراخه 
في هدوء وأمان.

ولم يكتف راجا بذلك بل شرح للنساء واألطفال أن العديد 
من أنواع الطيور انقرضت وال ينبغي لهم أن يتركوا طائر 

الروبن الهندي للمصير نفسه.
وكانت النس���اء متعاون���ات للغاية وقبلن اقت���راح إطفاء 
مصابيح الش���وارع، كما قمن أيضًا بقط���ع مصدر الطاقة 

لضمان عدم حدوث أي شيء للعش.
وكان���ت مهمة راجا هي التقاط الص���ور ومقاطع الفيديو 
للطائ���ر والف���راخ، ومش���اركتها مع أهال���ي القرية يوميًا 

وإبالغهم بأوضاعهم.

موسكو/ االستقالل: 
قطع المهندس الكهربائي الروس���ي مكسيم إيغوروف 
الملقب ب�«فورس���ت غامب الروسي« 10 آالف كيلومتر، من 
مدينة سانت بطرس���برغ شرق روسيا إلى فالديفوستوك 

غربا في عام واحد وثالثة أشهر.
مكس����يم وهو من منطقة الفولغا، قطع المس����افة 
وحيدا من دون أن يك����ون مجهزا بمعدات خاصة، 

ولم تكن له سوى حقيبة ظهر حمل فيها بدلتين 
من المالبس، وش����واحن هاتف وفواكه جافة وماء، 
وعلب����ة لرش الفلفل إلبع����اد الحيوانات البرية عند 

تعرضه للخطر.
وركض مكس���يم حوالي 50 كيلومترا في اليوم، بحسب 
»يورونبوز«، واستعمل س���تة أزواج من األحذية الرياضية 
طيلة مغامرته الرياضية، وكان ينشر يومياته على مواقع 

التواصل االجتماعي على طول طريقه.
وكان مكس���يم خطط لإلتح���اف بالرياضيين الروس في 
اليابان لمس���اندته ف���ي أولمبياد طوكي���و، ولكن خطته 
توقفت بس���بب جائحة كوفيد�19، بع���د أن تأجل موعد 
تنظي���م األلعاب، كما أنه لم ينه المس���افة إال بعد بضعة 
أشهر، وكانت ظروف العدو قاسية جدا أحيانا وسط صقيع 

شديدة أو حرارة مرتفعة.

الرياض / االستقالل: 
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الخميس، 

نجاحها في غسل صحن مطاف المسجد الحرام، خالل وقت قياسي.
وبحسب وكالة األنباء الس���عودية )واس(، فإن الرئاسة ممثلة في إدارة تطهير 

وسجاد المسجد الحرام أنهت، هذه المهمة في مدة زمنية ال تتجاوز 5 دقائق.
أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة األنباء السعودية "واس" األربعاء، الفرق العاملة 
خالل قيامها بأعمال غسل صحن المطاف في المسجد الحرام، حيث تمت عملية 

الغسل في مدة زمنية قياسية بلغت 5 دقائق.
وقالت وسائل إعالم رسمية س���عودية إن اإلجراءات التي اتخذتها السعودية 
رفعت الطاقة االس���تيعابية للمس���جد الحرام خالل رمضان إلى 50 ألف معتمر 

 في اليوم األول من الشهر.
ٍّ

و100 ألف مصل
وكان أبرزها شرط التحصين، حيث ال يمكن قضاء العمرة إال بالنسبة لألشخاص 
الملقحي���ن أو الذين أصيبوا بالمرض وتعافوا من���ه. وحددت الوزارة المحصنين 
بث���الث فئات؛ من حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو من أمضى 14 

يومًا بعد تلقيه الجرعة األولى من اللقاح، أو متعاٍف من اإلصابة.
وتجذب العمرة التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام ماليين المسلمين من 
جميع أنحاء العالم كل عام، ولكن تم تعليقها في مارس 2020 في إطار إجراءات 

خذت للحد من تفشي الجائحة. احترازية غير مسبوقة اتُّ
وفي أواخر يوليو العام الماضي، ُس���مح لعشرة آالف شخص من داخل المملكة 
بأداء ش���عائر الحج الذي يعد من أركان اإلس���الم الخمس���ة، في حين شهد عام 

2019 أداء نحو 2.5 مليون حاج الفريضة.

بمشاركة 4 آالف عامل.. غسل 
مطاف المسجد الحرام في 5 دقائق 

قريــة هنديــة تعيــش 45 يومــًا فــي الظــالم

مهندس كهرباء يركض من شرق روسيا إلى غربها


