االحتالل يعلن سقوط صاروخ
بمنطقة مفتوحة بغالف غزة
النقب المحتل /االستقالل:
أفادت مصادر «إس����رائيلية» مساء الجمعة بسقوط صاروخ
أطل����ق من قطاع غ����زة في منطق����ة مفتوحة بمس����توطنة
اشكول.
وبحس����ب المص����ادر ،فق����د دوت صف����ارات اإلن����ذار ف����ي
مستوطنات الغالف ،قبل س����قوط الصاروخ ،دون الحديث
عن وقوع إصابات أو أضرار.
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«كورونا» 19 :وفاة و 1774إصابة
جديدة بالضفة والقدس وغزة
رام الله /االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة ،أمس الجمعة ،تسجيل  19حالة وفاة و  1774إصابة جديدة
بفيروس كورونا في الضفة وقطاع غزة والقدس المحتلة ،فيما تم
تسجيل  1205حاالت تعاف خالل ال� 24ساعة الماضية .وأفادت

02

في الجمعة األولى من رمضان..
مصل في «األقصى»
 70ألف ٍ

2068

ومن جهتها اش����ارت صحيفة معاري����ف العبرية ،الى أنه
وللمرة الثانية خالل يومين تم تفعيل صفارات اإلنذار في
غالف غزة .بعد شهر من دون عمليات إطالق للصواريخ.
ووفق الصحيف����ة العبرية ،فقد انطلق إنذار أحمر في قطاع
غزة لليوم الثاني على التوالي ،وحتى اآلن تم تحديد عملية
إط����الق واح����دة من قطاع غ����زة عندما س����قط الصاروخ في
منطقة مفتوحة في مجلس إشكول اإلقليمي.

12

قصف جوي ومدفعي على عدة مواقع بالقطاع

إصابات بالرصاص والعشرات باالختناق
بقمع االحتالل مسيرات سلمية بالضفة
محافظات /االستقالل:
أصيب ع���دد م���ن المواطنين برص���اص االحتالل
والعش���رات باالختن���اق ،الجمعة ،إث���ر قمع قوات
االحتالل "اإلسرائيلي" لمسيرات سلمية في الضفة

الغربي���ة المحتلة ،فيما ش���نت ومدفعية طائرات
االحتالل فجر أم���س ،هجمات صاروخية ومدفعية
على مناطق متفرقة من قطاع غزة ،ما ألحق خسائر
مادية ،دون أن يبلغ عن وقوع إصابات .فقد أصيب

ثالثة مواطني���ن بالرصاص المطاطي والعش���رات
باالختناق إثر قمع مس���يرة قرية بيت دجن ش���رق
شماال .وقال مراسلنا
محافظة نابلس
اً
إن قوات االحت���الل أطلقت الرصاص

11

القدس المحتلة /االستقالل:
أدى نح���و  70ألف مصل صالة الجمعة األولى من ش���هر رمضان هذا العام في
المسجد األقصى ،رغم الحواجز والمعيقات التي فرضتها قوات
االحتالل «اإلس���رائيلي» .وقالت مصادر محلية ،إن قوات االحتالل

04

د .الحساينة :اعتداءات االحتالل باألقصى
ستشكل شرارة جديدة لالنتفاضة
غزة /االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين د .يوسف
الحساينة ،إن ما يتعرض له المس���جد األقصى المبارك ومدينة
القدس المحتلة عمومًا ،من اعتداءات وانتهاكات «إس���رائيلية»

02

«حماس» :انتهاكات االحتالل
 03باألقصى تنذر بثورة عارمة

م�شن فل�شطيني يتحدى جنود �الحتالل خالل �ملو�جهات �لتي �شهدتها قرية بيت دجن بنابل�س �أم�س ( ) APA images

الخطيب لـ «االستقالل» :اعتداءات االحتالل
باألقصى محاولة يائسة لفرض «سيادة مزعومة»
القدس المحتلة – غزة /قاسم األغا:
َّأك���د نائ���ب رئي���س الحرك���ة اإلس���المية ف���ي الداخل
الفلسطيني المحتل منذ عام  1948الشيخ كمال الخطيب

أن اعتداءات االحتالل المتصاعدة تجاه المسجد األقصى
خصوصا مع دخول ش���هر رمضان
المبارك،
اً
«محاول���ة يائس���ة منه لف���رض واقع جديد

03

االحتالل يعتقل
ً
�شابا خالل
تظاهرة يف ال�شيخ
جراح بالقد�س

02

أعضاء كونغرس ومؤسسات أميركية
يؤيدون مشروع قانون «ماكولوم»
االستقالل /وكاالت:
أعل���ن  14عضو كونغ���رس و 70مؤسس���ة ومنظم���ة أميركية
تأييدهم لمش���روع القانون الذي تقدم���ت به عضو الكونغرس

05

في يوم األسير الفلسطيني
نتنياهو يواجه صعوبات
مركز 4500 :أسير في سجون االحتالل يحتاجون كل أشكال الدعم والمساندة في تشكيل حكومة جديدة

غزة /االستقالل:
أكد مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى أن 4500
أسير فلس���طيني في س���جون االحتالل يحتاجون

لكل أش���كال الدعم والمس���اندة والتضامن العربي
والدولي في س���ياق م���ا يتعرضون ل���ه من ظروف
قاهرة وانتهاكات جسيمة ت ّ
عرض حياتهم للخطر
ُ

الشديد .وقال مركز فلسطين في تقرير له بمناسبة
ذكرى يوم األسير الفلسطيني الذى
يصادف الس���ابع عش���ر من نيسان:

02

القدس المحتلة /االستقالل:
دعا بنيامين نتنياهو زعيم ح����زب الليكود ،الجمعة ،جدعون
س����اعر زعيم حزب أمل جديد ،للعودة إلى الليكود الذي انشق

05
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«كورونا» 19 :وفاة و 1774إصابة جديدة بالضفة والقدس وغزة
رام الله /االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة ،أمس الجمعة ،تسجيل
 19حال���ة وف���اة و  1774إصاب���ة جدي���دة
بفيروس كورون���ا في الضف���ة وقطاع غزة
والقدس المحتلة ،فيما تم تسجيل 1205
حاالت تعاف خالل ال� 24ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في تقريرها الوبائي
بأن نس���بة التعافي ً
محليا  ،%88.6بينما
نسبة اإلصابات النشطة  ،%10.4ونسبة
الوفيات  %1من مجمل اإلصابات.
وتم تس���جيل حاالت الوف���اة على النحو
التالي :طولك���رم  ،2نابل���س  ،2ضواحي
الق���دس  ،1الخلي���ل  ،1رام الله والبيرة ،1
قطاع غزة  ،11القدس .1
وأوضح����ت أن اإلصابات الجديدة س����جلت
على النحو التالي :طوباس  ،32نابلس،182 ،
قلقيلية  ،29طولكرم  ،57جنين  ،84سلفيت
 ،13أريح����ا واألغوار  ،9الخلي����ل  ،72رام الله
والبيرة  ،87بيت لحم  ،22ضواحي القدس 3
 ،قطاع غزة  ،1138مدينة القدس .46

أما ح���االت التعافي الجدي���دة فتوزعت
حس���ب التالي :طوباس  ،51نابلس ،322
قلقيلي���ة  ،13طولك���رم  ،73جنين ،161
س���لفيت  ،2أريحا واألغوار  ،7الخليل ،86

رام الله والبيرة  ،205بيت لحم  ،48ضواحي
القدس  ،6قطاع غزة  ،1205مدينة القدس
 .97وأش���ارت الوزارة في تقريرها لوجود
مريضا في غ���رف العناية المكثفة،
ً 172

مريضا عل���ى أجهزة التنفس
بينهم ً 54
االصطناعي ،فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام
كورونا في المستش���فيات ف���ي الضفة
مريضا.
الغربية ً 514

االحتالل يعتقل شابًا
خالل تظاهرة في
الشيخ جراح بالقدس
القدس المحتلة /االستقالل:
ً
متظاهرا خالل مشاركته
اعتقلت شرطة االحتالل "اإلسرائيلي" ،الجمعة،
ً
احتجاجا على سياسة إخالء
في التظاهرة التي دعت إليها عدة جهات،
المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة.
وبحسب موقع واي نت العبري ،فإن نحو  300شخص تظاهروا في الحي،
ً
احتجاجا على سياس���ة االحتالل في تهجير العائالت الفلس���طينية،
وس���يطرة المس���توطنين على مزيد من البنايات والتي كان آخرها في
سلوان.
وش���ارك في التظاهرة أعضاء كنيست من القائمة العربية المشتركة،
وميرتس ،بما في ذلك العضو عوفير كس���يف الذي تعرض األس���بوع
الماضي خالل تظاهرة في الحي العتداء من قبل الشرطة "اإلسرائيلية".
ويخطط االحتالل لتوسيع مشاريع االستيطان في الحي ،بهدف تطويق
البلدة القديمة ،واختراق األحياء الفلسطينية بالبناء االستيطاني.

« »575مستوطنًا اقتحموا د .الحساينة :اعتداءات االحتالل باألقصى ستشكل شرارة جديدة لالنتفاضة
ساحات «األقصى» خالل
األسبوع الماضي

القدس المحتلة /االستقالل:
اقتحم مئات المس���توطنين ،س���احات المسجد األقصى
المبارك ،بمدينة القدس المحتلة ،خالل األسبوع الماضي.
وأفاد موقع "حدشوت هار هبايت" العبريّ ،أن  575مستوطنا
اق�ت�ح�موا باحات المس���جد األقصى هذا األس���بوع ،بحماية
من ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي ،بينهم عضو الكنيست
المتطرف من حزب الصهيونية الدينية "إيتمار بن غفير.

غزة /االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في
فلس���طين د .يوسف الحساينة ،إن ما يتعرض له المسجد
األقصى المب���ارك ومدين���ة القدس المحتل���ة عمومًا ،من
اعت���داءات وانتهاكات "إس���رائيلية" متالحقة ومتصاعدة
ال س���يما منذ بداية ش���هر رمضان المب���ارك ،يؤكد مجددًا
أن االحتالل يحاول ف���رض مزيد من الوقائع االحتاللية في
المدينة المقدس���ة ،مس���تفيدًا من ضع���ف وتراجع حالة
التضامن العربي واإلسالمي مع القضية الفلسطينية ،على
وقع مشاريع التطبيع المشبوهة.
وأضاف د .الحساينة في تصريح صحفي مساء الجمعة ،أن
استمرار هذه الحالة من االعتداءات "اإلسرائيلية" ،ستشكل

مجاال للش���ك ،نواة وشرارة جديدة لالنتفاض في
بما ال يدع
ً
وجه االحتالل ،وهو ما بدا جليًا خالل األيام القليلة الماضية،
على ش���كل مواجه���ات واش���تباكات مع ق���وات االحتالل
والمستوطنين في باحات المسجد األقصى وازقة وحواري
مدينة القدس المحتلة.
ّ
وحيا د .الحساينة جماهير شعبنا المرابط التي تنتفض
في ه����ذه األيام رفض����ًا لجرائم االحت����الل بحق األقصى
والقدس ،مؤكدًا أن انتفاضة شعبنا تعكس مدى االنتماء
ل����روح وعنوان كرامتنا المتمثلة في القدس ومس����جدها
األقصى ،والذي يشكل الدفاع عنهما واجبًا وفرضا دينيًا
ووطنيا ال يمكن التخلي عنه أو التنازل عنه تحت أي مبرر
من المبررات.

في يوم األسير الفلسطيني

مركز 4500 :أسير في سجون االحتالل يحتاجون كل أشكال الدعم والمساندة
غزة /االستقالل:
أكد مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى أن 4500
أس���ير فلسطيني في س���جون االحتالل يحتاجون
لكل أش���كال الدعم والمس���اندة والتضامن العربي
والدول���ي في س���ياق ما يتعرضون ل���ه من ظروف
قاهرة وانتهاكات جسيمة ت ّ
عرض حياتهم للخطر
ُ
الشديد.
وقال مركز فلس���طين في تقرير له بمناسبة ذكرى
يوم األسير الفلسطيني الذى يصادف السابع عشر
من نيسان :إن مساندة األس���رى هي واجب وطني
وأخالقي وإنساني وديني ،وليس َّمن ًة من أحد على
هذه الفئة التي قدم���ت الغالي والنفيس من أجل
حرية شعبنا وكرامته واستعاده مقدساته.
عد الس���ابع
الباحث رياض األش���قر -مدير المركزّ -
عش���ر من نيس���ان هو اليوم وطني للوفاء لألسرى
ويوما لتكريمهم والوقوف بجانبهم
وتضحياتهمً ،
وذويه���م ،يوم���ًا لتوحي���د الجه���ود ،لنصرته���م
يوما للوفاء
ومس���اندتهم ودعم حقهم بالحري���ةً ،

لشهدائهم الذين ارتقوا خلف القضبان خالل تلك
المسيرة المشرفة.
وأشار األشقر إلى أن االحتالل اعتقل منذ عام 1967
ما يقارب مليون فلس���طيني ،أي أن أكثر من %25
من الفلسطينيين في األراضي المحتلة ذاقوا مرارة
االعتق���ال ،وهذه االعتقاالت ل���م تميز بين طفل أو
امرأة ،أو بين عجوز طاعن في الس���ن وشاب صغير،
حتى طالت االعتقاالت نواب المجلس التش���ريعي،
وقادة العم���ل االجتماعي والسياس���ي ،والمرضى
والصحفيين ،واألكاديميين ،وكبار السن.
وأضاف األشقر أن سلطات االحتالل ال تزال تعتقل
طفال،
( )4500فلس���طيني منهم  40سيدة ،وً 140
و 10من نواب المجلس التش���ريعي الفلس���طيني،
و 543صدرت بحقهم أحكام بالس���جن المؤبد لمرة
واح���دة أو لمرات عديدة ،في حين يعتقل االحتالل
 440تحت قانون االعتقال اإلداري التعسفي.
واستطرد أن  700أسير يعانون من أمراض مختلفة
وعدد منهم يعانى من أمراض خطيرة كالس���رطان

والفشل الكلوي واإلعاقات ،في حين بلغ عدد عمداء
عاما في
األس���رى الذين أمضوا ًم���ا يزيد عل���ى ً 20
أسيرا ،منهم  25معتقلون منذ
سجون االحتالل 62
ما قبل عام  ،1994وال يزال يعتقل االحتالل  48من
الذين تحرروا في صفقة وفاء األحرار عام .2011
ويعد األسير "كريم يونس" من أراضي ال�  48عميد
ّ
األسرى الفلسطينيين وأقدمهم؛ حيث إنه معتقل
عاما ،كذلك األس���ير "نائل
منذ م���ا يزيد عل���ى ً 36
عاما على فترتى اعتقال.
البرغوتي" أمضى ً 41
وبي���ن األش���قر أن المتاب���ع ألوض���اع األس���رى
الفلسطينيين في سجون االحتالل يجد أن االحتالل
يض���رب عرض الحائ���ط بكل االتفاقي���ات الدولية
المتعلقة بحقوق اإلنس���ان ويمارس بحق األس���رى
بدء ا
واألس���يرات ًكل أساليب التعذيب والمضايقة ً
وصوال إلى الموت في
بالضرب ومرورا بالشبح والخنق
ً
بعض األحيان ،كما حدث مع العشرات من األسرى،
وتحولت الس���جون إلى مقابر يدفن فيها األس���رى
أحياء؛ من حيث المساحة الضيقة والضوء الخافت
ً

والرطوبة والرائحة العفنة التي تمأل المكان ،وحتى
لون الجدران الداكن.
وكشف أن األسرى يتعرضون لكل أشكال التنكيل
والتعذي���ب والتضييق داخل الس���جون والتي من
أبرزها استخدام وس���ائل التعذيب المحرمة ًّ
دوليا
بحقهم خالل فترة التحقيق ،بما فيهم اس���تخدام
التعذيب العس���كري المميت ،وحرمان األسرى من
الزيارة ،س���واء كان جماعيا أو فردي���ا وأحيانا يصل
المنع إلى سنوات.
كذلك تطبيق سياس����ة اإلهم����ال الطبي ،وعدم
تقديم العالج الالزم لألسرى المرضى ،األمر الذي
يؤدي إل����ى تراجع أوضاعهم الصحية؛ حيث أدت
هذه السياسة إلى استش����هاد (ً )71
أسيرا ،كان
آخرهم األسير "كمال أبو وعر" ،كذلك أدى إلى وفاة
العش����رات من المحررين الذين أصيبوا باألمراض
الخطيرة داخل السجون ،واستشهدوا بعد اطالق
س����راحهم بأيام أو أسابيع ،وكان آخرهم الشهيد
"محمد ص����الح الدين" من القدس ج����راء إصابته

مدة اعتقاله.
بالسرطان خالل ّ
وقد ارتقى خالل تلك المع���ارك مع االحتالل خلف
القضب���ان العدي���د من الش���هداء بعضهم قضى
بإطالق النار عليه مباش���رة كما حدث مع الش���هيد
"محمد األشقر" من طولكم في سجن النقب ،ومنهم
من س���قط نتيجة اإلضراب كاألسير عبد القادر أبو
الفحم.
وقد ارتقى في سجون االحتالل ( )226من الشهداء
نتيج���ة التعذيب أو القتل العم���د بعد االعتقال أو
اإلهم���ال الطبي المتعمد للمرضى ،الذين يرس���ف
بعضهم في مستشفى الرملة منذ سنوات ولم يطرأ
أي تحس���ن على وضعهم الصح���ي؛ حيث ال يقدم
لهم سوى المسكنات فقط.
ًّ
كذلك شكلت جائحة كورونا ً
إضافيا لألسرى؛
تحديا
حيث تعرضوا للخطر الشديد بفعل إهمال االحتالل
لتطبي���ق إجراءات الحماي���ة والوقاية؛ حيث أصيب
 368بالفيروس ،بعضهم تدهورت صحته إلى حد
الخطورة.
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تصاعدت وتيرتها مع دخول شهر رمضان

الخطيب لـ «االستقالل» :اعتداءات االحتالل باألقصى محاولة يائسة لفرض «سيادة مزعومة»
مع دخول �سهر رم�سان «حماولة يائ�سة منه لفر�س واقع جديد
القد�س املحتلة – غزة /قا�سم الأغا:
أا َّك��د نائب رئي���س احلرك��ة الإ�سالمية يف الداخ��ل الفل�سطيني في��ه م��ن خ��الل اإج��راءات عبث ّي��ة وعن�سريّ��ة» .وق��ال ال�سيخ
املحت��ل من��ذ ع��ام  1948ال�سيخ كم��ال اخلطي��ب اأن اعتداءات اخلطي��ب يف مقابل��ة م��ع �سحيف��ة «ال�ستق��الل» اجلمع��ة« ،م��ا
خ�سو�سا يجري جت��اه امل�سجد الأق�سى من انتهاكات واعتداءات ل �س ّيما
الحت��الل املت�ساعدة جتاه امل�سجد الأق�س��ى املبارك،
ً
وفي وقت س���ابق م���ن الجمعة منعت
ق���وات االحت���ال الفلس���طينيين من
الوصول للمس���جد األقصى ألداء صاة
الجمع���ة األولى من ش���هر رمضان ،عبر
نصب حواج���ز حديدية ف���ي محيطه،
المصل���ى
س���بق ذل���ك اقتحامه���ا
ّ
المصلين
القبل���ي ،واعتق���ال عش���رات
ّ
والمعتكفين فيه ،ومنع رفع األذان فيه
ّ
مكبرات الصوت فيه.
وتقطيع أساك
ّ
وأض���اف الخطي���ب "كم���ا تن���م تلك
االنتهاكات واالعتداءات الس���افرة ضد
األقصى ع���ن عدم اكتراث إس���رائيلي
لمشاعر العرب والمسلمين حول العالم،
ًّ
(دوليا
وحتى لبيانات الشجب والتنديد
ّ ًّ
حد ذاتها في
وعربيا) التي باتت ف���ي ّ
هذه األيام ُعملة نادرة".
الصدد ،أدان تهنئة س���فارة
وفي هذا ّ
اإلمارات لدى دولة االحتال بما يسمى
"ي���وم االس���تقال" ،ال���ذي يوافق يوم
 15إبريل (نيس���ان) م���ن كل عام ،وفق
التقويم العبري ،وهو اليوم الذي يطلق

علي���ه الش���عب الفلس���طيني
"النكب���ة الفلس���طينية ع���ام
 ،"1948والتي يحي���ي ذكراها
ال����  ،73منتص���ف ماي���و ّ
(أيار)
المقبل.
وكان���ت س���فارة "أب���و ظب���ي"
نش���رت تغريدة عبر حس���ابها
على "تويتر" مس���اء الخميس،
قالت فيها "نتمن���ى لمواطني
(دولة إس���رائيل) عيد استقال
رد عليها رئيس
سعيدا" ،فيما ّ
حكوم���ة االحت���ال "بنيامي���ن
نتنياه���و" بتغريدة" :ش���كرا لكم من
جميع مواطني (دولة إسرائيل)".
واس���تكمل الخطي���ب "م���ن المعي���ب
أن يهنئ س���فير أبو ظبي المؤسس���ة
اإلسرائيلية بعيد استقالها ال�  ،73وهو
يعلم أن هذا االس���تقال المزعوم كان
ثمنه نكبة وتهجير شعبنا الفلسطيني
واصفا ذلك
كله���ا"،
ف���ي أصقاع الدنيا
ً
الفج وغير ّ ّ
ب�"التواطؤ ّ
المبرر".

وح���ذر دول���ة االحتال م���ن تداعيات
ّ
االس���تمرار والتصعيد في انتهاكاتها
ض���د األقص���ى ومدين���ة الق���دس
المحتلة ،قائاّ :
أوجه رس���الة للمؤسسة
ً
اإلس���رائيلية بأن هذا الح���ال لن يدوم،
س���يولد
وه���ذا الضغ���ط والتصعي���د
ّ
االنفجار ،وأن هذه النار التي تش���علها
اليد التي أقدمت على
حتما س���تحرق ّ
ً
إشعالها".
ظنت المؤسسة اإلسرائيلية
وتابع "إذا ّ

يف الأيام الأخ��رة ،حماولة يائ�سة من املوؤ�س�سة «الإ�سرائيلية»
لإثب��ات �سيادتها املزعوم��ة على امل�سجد املب��ارك ،وعلى مدينة
ال�سلف والغ��رور التي
القد���س عمومً��ا ،كم��ا اأنه��ا تعك�س حال��ة َّ
تعي�سها تلك املوؤ�س�سة عرب انتهاكها حلريّة العبادة».

أن أمتن���ا ق���د ش ّ
���ي َعت إلى
ُ
ّ
مثواها األخي���ر ،ولن تنفجر
دفاعا عن المسجد األقصى،
ً
ً
س���ببا
ال���ذي لطالم���ا كان
األم���ة ،وقلب الطاولة
ليقظة ّ
عليه���ا (المؤسس���ة) ،وعلى
المتواطئي���ن معه���ا فهي
خاطئة".
أما بش���أن عمليات تسريب
وأراض
عق���ارات وأم���اك
ٍ
لاحت���ال
فلس���طينية
خصوصا
وقطعان مستوطنيه
ُ
ً
في محيط األقصى ،أشار الخطيب إلى
أن "ه���ذه الجرائم المح���دودة ال يمكن
فصلها عن تواطؤ أنظمة ّ
عربية".
وفي هذا الصدد ،قال "هنالك إش���ارات
واضحة لدور اإلم���ارات عبر أزالمها في
تس���هيل وتمري���ر ه���ذه الصفقات"،
منتق���دا في الوق���ت ذاته م���ا وصفه
ً
"تقصير" الس���لطة الفلسطينية لجهة
محاربة "صفقات التسريب".

وأضاف "مع األسف السلطة وأجهزتها
ّ
األمنية ال تقوم بواجبها عبر ردع هؤالء
ّ
المس���ربين ،إذ إن منه���م من يس���كن
ف���ي المناطق الخاضعة له���ا ،وهذا ما
تراخ أم
يدعونا للتساؤل :هل هي حالة ٍ
مشاركة ؟".
وقبل نح���و أس���بوع ،اقتحم عش���رات
المس���توطنين الصهاين���ة الح���ارة
الوس���طى في بل���دة "س���لوان" جنوب
المس���جد األقصى ،تحت حراسة شرطة
ومخاب���رات االحتال ،واس���تولوا على 3
بنايات وقطعة أرض؛ ليكش���ف النقاب
فيما بعد أن االس���تياء جاء بعد عملية
تس���ريب لصال���ح جمعي���ة "عطيرات
كوهنيم" االستيطانية.
وعل���ى إثر ذل���ك ،وضع المس���توطنون
غرفتي���ن م���ن الصفيح داخ���ل قطعة
األرض ،وأوصلوهم���ا ب���درج حدي���دي،
كما ّ
ثبت���وا كاميرات مراقبة في المكان،
جديدا إلحدى البنايات
مدخ���ا
وفتحوا
ً
ً
الم ّ
سربة.
ُ

«حماس» :انتهاكات االحتالل
المدينة المقدسة باتت ثكنة عسكرية
«الخارجية» :إعادة احتالل القدس والتنكيل بالمصلين سقوط للرواية «اإلسرائيلية» باألقصى تنذر بثورة عارمة
رام الله /االستقال:
قالت وزارة الخارجية إن إعادة احتال
القدس المحتلة والتنكيل بالمصلين
س���قوطا للرواية
أمس الجمعة يمثل
ً
"اإلسرائيلية".
وأوضح بيان للوزارة أمس ،أن االعتداء
اآلث���م المتواص���ل ال���ذي تمارس���ه
"إسرائيل" ضد القدس ومقدساتها
وف���ي مقدمتها المس���جد االقصى،
سافرًا للشرعية الدولية
يمثل تحديًا ِ
وقراراتها وللقان���ون الدوليِ ،وإمعانًا
ف���ي اس���تكمال تهوي���د الق���دس
وأسرلتها.
وأش���ارت إلى أن ذلك يشكل تمردًا
على جمي���ع الق���رارات األممية ذات
الصلة خاصة ق���رارات مجلس األمن
والجمعي���ة العامة لألم���م المتحدة
واليونس���كو ومبادئ حقوق االنسان
وفي مقدمتها الحق في العبادة وفي
الوصول الى دور العبادة بحرية تامة.
وأدانت الوزارة ،في يان لها ،الجمعة،
بش���دة اإلج���راءات التي مارس���تها
ق���وات االحتال هذا الي���وم (أمس)
بمنع وصول المصلين الى المس���جد
األقص���ى ف���ي الجمع���ة األولى من
الشهر الفضيل.
وكانت شرطة االحتال حولت محيط
المس���جد المبارك والبل���دة القديمة

غزة /االستقال:
دعت حركة المقاومة اإلسامية "حماس" ،أبناء الشعب الفلسطيني إلى الزحف نحو
المس���جد األقصى ،وشد الرحال إليه ،والرباط في ساحاته في شهر رمضان المبارك؛
لحمايته من االعتداءات الصهيونية المستمرة ،والتصدي لعمليات العبث فيه.
وقال الناطق باس���م الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي ،الجمعة ،إن ما
أقدمت عليه قوات االحتال الصهيوني ليلة الخميس الماضية من اقتحام المصلى
القبلي واعتقال عشرات المصلين والمعتكفين فيه ،وما تاه اليوم (أمس) من نصب
حواجز حديدية في محيط المس���جد األقصى لعرقلة وصول المصلين ،وسبقه منع
وتعديا ً
ً
سافرا
متصاعدا بحق شعبنا،
عدوانا
رفع األذان فيه وتقطيع أساكه" ،يمثل
ً
ً
صارخا لحرية العبادة".
على حقوقه المشروعة،
وانتهاكا ً
ً
وش���دد على أن استمرار هذه اإلجراءات العنصرية ،والعبث الصهيوني في المسجد
األقصى ،والتضييق على أبناء شعبنا وماحقة المصلين فيه يشكل صاعق التفجير
لث���ورة عارمة ضد المحت���ل الصهيون���ي ومخططاته العنصرية التي تس���تهدف
المسجد األقصى.ولفت القانوع إلى تصاعد سلوك االحتال العنصري تجاه المسجد
األقصى المبارك والمصلين فيه يوميًا مع بداية ش���هر رمضان المبارك ،في محاولة
يائسة لفرض واقع جديد ،وتنفيذ إجراءات صهيونية تستهدف المسجد األقصى
والشعائر الدينية فيه.
ف���ي القدس إل���ى ثكنة عس���كرية
وقطعت أوصالها بالحواجز ،ومنعت
المواطني���ن من الضف���ة الغربية من
الدخ���ول عبر حاج���ز قلنديا من أجل
الصاة فيه.
وقال���ت ال���وزارة في بيانه���ا" ،أمس
اقتح���م المس���توطن المتطرف (بن
جابير) المس���جد األقص���ى واعتدى
عل���ى حراس���ه ،وباألم���س القري���ب
أقدمت ش���رطة االحت���ال على قطع
أساك مكبرات الصوت في المسجد

المبارك وباحات���ه ومنعت اإلفطارات
الجماعية في محيطه ،واليوم تمارس
أبشع أشكال التمييز والقمع في حق
المصلي���ن وتمنعهم م���ن الوصول
للمسجد تحت حجج واهية".
وأضاف البيان أن اش���تراط االحتال
حصول المواطن الفلس���طيني على
تصريح للصاة ف���ي األقصى تأكيد
جديد على عنجهية االحتال".
وحملت الوزارة الحكومة االسرائيلية
المس����ؤولية الكامل����ة والمباش����رة

عن ه����ذا التصعيد ،ال����ذي يهدف
لتغيير الوضع القانوني والتاريخي
القائم في المس����جد ،ويهدف أيضًا
لس����رقة صاحيات ومهام االوقاف
اإلسامية.
وطالب���ت وزارة الخارجي���ة المجتمع
الدول���ي بالتحرك الس���ريع والعاجل
لحماية المس���جد األقصى والقدس،
واتخ���اذ اإلج���راءات الت���ي يفرضها
القانون الدولي لضمان حرية العبادة
للمسلمين في المسجد المقدس.

االحتالل يعتقل فتاة على
حاجز قلنديا شمال القدس
رام الله /االستقال:
اعتقل���ت ق���وات االحتال "اإلس���رائيلي" ،الجمع���ة ،فتاة على حاج���ز قلنديا
العس���كري ش���مال القدس المحتلة .وأفاد ش���هود عيان ،بأن قوات االحتال
اعتقلت فتاة ،لم تعرف هويتها بعد ،واقتادها الى داخل الحاجز العسكري.

السبت  5رمضان  1442هــ  17ابريل  2021م

رغم معيقات وحواجز االحتالل

مصل في «األقصى»
في الجمعة األولى من رمضان 70 ..ألف
ٍ

القدس المحتلة /االستقالل:
أدى نح���و  70ألف مصل ص���الة الجمعة
األول���ى من ش���هر رمض���ان ه���ذا العام
ف���ي المس���جد األقصى ،رغ���م الحواجز
والمعيقات التي فرضتها قوات االحتالل
"اإلسرائيلي".
وقالت مص���ادر محلية ،إن قوات االحتالل
منعت اآلالف م���ن أهالي الضفة الغربية
المرور صباح الجمعة عب���ر حاجز قلنديا،
وسمحت بمرور من لديه تصريح ومطعم
ضد فيروس كورونا فقط.
ونصب���ت قوات االحتالل مئ���ات الحواجز
الحديدية واألش���رطة الحمراء ،وانتشرت
عند المداخل المؤدي���ة لمدينة القدس
والبلدة القديمة والمسجد األقصى.
وش���دد خطيب المسجد الش���يخ عكرمة
صبري على رف���ض إجراءات االحتالل في
الق���دس ،وأك���د أن حضور أبناء ش���عبنا
لألقصى هو رس���الة ل���كل الطامعين في
االقصى بأنهم سيفشلون في تهويده.
وقال :نؤكد أن المسجد للمصلين وحدهم
بقرار رباني ونستنكر ما قامت به سلطات
االحتالل من قطع سماعات المسجد لمنع

األذان وصالتي العشاء والتراويح.
وأضاف :إن من صلى الجمعة من رمضان
في األقصى جمع ثالث فضائل ،الجمعة
فضيل���ة والصالة في االقص���ى فضيلة،
وصوم رمضان فضيلة.
كما تحدث خطيب المسجد األقصى عن

فضائل المس���جد األقصى واالعتداءات
الت���ي يتعرض له���ا من قب���ل االحتالل
ومستوطنيه ،وقال :إن زحف المقدسيين
من كل مكان للصالة في المسجد االقصى
يذكر المسلمين بأهمية المسجد االقصى
وضرورة الدفاع عنه.

وطال���ب صبري كل مس���لم ف���ي العالم
بالنه���وض ألن القدس تس���تصرخهم
للوقوف في وجه الع���دوان على القدس
ومقدساتها.
وحذر أبناء شعبنا ممن سماهم شياطين
اإلنس الذي���ن يقومون ببي���ع العقارات

لالحتالل في القدس ،مؤكدا على الفتوى
الش���رعية الص���ادرة ع���ن دار االفتاء عام
 1935بتحري���م التعامل معهم وتحريم
الصالة عليهم وتحريم دفنهم في مقابر
المسلمين.
وتواف���د من���ذ س���اعات الصب���اح األولى
الفلس���طينيون من الضف���ة الغربية إلى
الحواجز العس���كرية ف���ي محيط مدينة
الق���دس لدخ���ول المدين���ة وأداء صالة
الجمع���ة ،ف���ي حي���ن منع كثي���رون من
الدخول.
وتحدث قادمون عن اإلجراءات المشددة
عل���ى الحواج���ز المنتش���رة ف���ي محيط
القدس ،وإعادة عش���رات الفلسطينيين
بحجج واهية أو ألن أعمارهم ليست وفق
الش���روط الموضوعة لدخ���ول المدينة أو
غير مطعمين في حين س���مح االحتالل
كم���ا زع���م بدخ���ول  10آالف مصل من
الضفة الغربية .وي���ؤدي أغلب القادمين
إلى األقصى الصالة في ساحات المسجد
وتحت األش���جار حيث تنعدم وس���ائل
الوقاية من الحر نظ���را لمنع االحتالل أي
تغييرات بالمسجد.

أسيران يدخالن أعومًا جديدة متطرفون يهود ينظمون «مسيرة حداد» في القدس ويحرقون علم الكيان
داخل سجون االحتالل
رام الله /االستقالل:
دخل أس���يران ،الجمعة ،أعوامًا جديدة داخل سجون االحتالل ،واألسيران
هما:
عاما) من مدينة بيت لحم ،واألسير وائل
األسير أمجد كامل محمود طقاطقة (ً 41
عاما) من مدينة الخليل ،وهما معتقالن منذ عام
حجازي ياس���ين أبو شخدم (ً 39
 ،2002وكالهما محكومان بالس���جن المؤبد  6م���رات إضافة إلى  20عامًا ،ودخال
عامهما ال 20في سجون االحتالل.

القدس المحتلة /االستقالل:
ذكرت وسائل إعالم عبرية ،أن متدينين
يه����ود ،أقدم����وا عل����ى ح����رق األع����الم
اإلس����رائيلية ف����ي حي "ميا ش����عاريم"
بالق����دس المحتلة ،ف����ي الذكرى ال� 73
لقيام كيان االحتالل في فلسطين ،وفقا
للتقويم العبري.
وأش����ارت صحيفة "يس����رائيل هيوم"
العبرية إلى أن الش����رطة "اإلسرائيلية"،

فتحت تحقيقا لالش����تباه في انتهاك
قان����ون ازدراء العل����م ،ونوه����ت إلى أن
المتدينين اليهود ،كانوا نظموا "مسيرة
حداد" ،في ذكرى قيام دولة االحتالل.
وحس����ب الصحيف����ة ،تع����ارض ه����ذه
الجماع����ات ،إقام����ة دولة "إس����رائيل"،
وبينت أن الناشطين من هذه الجماعات،
يقف����ون وراء موج����ة م����ن االحتجاجات
المناهض����ة للصهيوني����ة ف����ي األيام

األخيرة.
ولفتت الصحيفة ،إلى أنه يشتبه ايضا
بقي����ام عدد م����ن المتديني����ن اليهود،
بحرق شواهد قبور وأكاليل الزهور التي
ُوضع����ت على قبور قتل����ى جنود جيش
االحتالل في المقابر العس����كرية ،خالل
إحياء ذك����رى الجنود واإلس����رائيليين،
الذين قتلوا في المعارك والحروب التي
خاضتها دولة االحتالل.

مستوطنون يستولون على
رغم إجراءات االحتالل المشددة
آالف المصلين يؤدون الجمعة األولى من رمضان في الحرم اإلبراهيمي «كهف» ويتلفون محاصيل
زراعية جنوب الخليل

الخليل /االستقالل:
أدى آالف المواطنين صالة الجمعة
األولى من ش����هر رمض����ان المبارك
في الح����رم اإلبراهيمي الش����ريف،
رغم إجراءات االحتالل "اإلسرائيلي"
المشددة.
وقال مدير الحرم اإلبراهيمي الشيخ
حفظي أبو سنينة ،إن عدد المصلين
الذي����ن أدوا الص����الة ف����ي الح����رم
اإلبراهيم����ي تجاوز العش����رة آالف
مصل ،رغم انتشار حواجز االحتالل
على مداخله وعلى الطرقات المؤدية
إليه.
وأكد أبو س����نينة أهمية شد الرحال
إلى الح����رم اإلبراهيم����ي والمواظبة
على التواجد فيه بشكل مستمر ،من
أجل حمايته من اعتداءات االحتالل
ومستوطنيه الهادفة للسيطرة عليه

وإفراغه من أهله.
وأش����ار إلى أن قوات االحتالل تفتح
الحرم بش����كل كامل للمسلمين 10
أي����ام في الس����نة فقط ،م����ن بينها

أي����ام الجم����ع ف����ي ش����هر رمضان،
تبع����ا لتوصي����ات لجنة 'ش����مغار'
اإلسرائيلية ،التي شكلها االحتالل
إثر مج����زرة الح����رم اإلبراهيمي في

عام  1994التي نفذها المس����توطن
اإلرهابي باروخ غولدشتاين وأسفرت
عن استش����هاد  29مصليا ،وإصابة
 150آخرين.

الخليل /االستقالل:
اس����تولى مس����توطنون ،أمس الجمعة ،على "كهف" وأتلفوا
محاصيل زراعية للمواطنين في منطقة مغاير العبيد ش����رق
يطا جنوب محافظة الخليل.
وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور ،بأن مجموعة
من مستوطني مستوطنة "حفات ماعون" المقامة عنوة على
أراضي المواطنين ش����رق يطا ،اس����تولوا على "كهف" ،تعود
ملكيته لعائلة داود ،وأطلقوا أغنامهم في أراضي المواطنين
وأتلفوا محاصيلهم الزراعية بمنطقة مغاير العبيد بمس����افر
يطا.
وأضاف :إن ه����ذا االعتداء يأتي على الرغ����م من وجود حكم
قضائي من المحاكم اإلسرائيلية يمنع دخول المستوطنين
لتلك المنطقة ،كان المواطنون ق����د تمكنوا من انتزاعه بعد
محاولة المستوطنين االستيالء على تلك المنطقة قبل عدة
أعوام.
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عباس يعزي بوفاة الصحفي
المصري مكرم محمد أحمد
رام الله /االستقالل:
أوفد س���فير فلس���طين لدى
مص���ر ومندوبه���ا الدائم لدى
الجامع���ة العربية دياب اللوح،
الجمع���ة ،وف���دا من الس���فارة
لمراس���م تش���ييع الكات���ب
الصحفي المصري الكبير مكرم
محمد أحم���د ،حيث نقل الوفد
خالص تعازي الرئيس محمود
عباس والش���عب الفلسطيني
إلى أسرته.
ووضع وفد س���فارة فلس���طين ،إكلي���ال من الزهور
باس���م الرئيس محمود عباس ،على ضريح الكاتب
الكبير مكرم محم���د أحمد ،رئيس المجلس األعلى

حمدان :سنفعل كل شيء إلنجاز
االنتخابات في القدس

لتنظيم اإلعالم في مصر ،نقيب
الصحفيين المصريين األسبق،
األمي���ن العام الس���ابق التحاد
الصحفيين العرب ،وذلك خالل
مراسم تش���ييع جثمانه أمس
الجمعة في القاهرة.
وكان الكات���ب مك���رم محم���د
أحم���د ق���د توف���ي الخميس،
بع���د صراع م���ع الم���رض ،في
إحدى مستش���فيات العاصمة
المصري���ة القاه���رة ،ع���ن عمر
يناهز  85عاما ،بعد حياة حافلة بالمواقف الوطنية
المش���رفة ،واإلرث اإلعالم���ي الكبي���ر ،والدفاع عن
القضية الفلسطينية في كافة مراحلها.

بيروت /االستقالل:
قال أسامة حمدان القيادي في حركة «حماس» ،إن
االحتالل «اإلس���رائيلي» يسعى باستمرار للتدخل
ً
انزاعجا
ف���ي االنتخابات الفلس���طينية ،ويظه���ر
واضحا من إجرائها ألنها س���تعمل على إعادة بناء
ً
المؤسسات الوطنية.
وأكد حم���دان في تصريح���ات لفضائية األقصى
الجمع���ة ،أن حم���اس ومعه���ا جمي���ع الفصائل
ستفعل كل شيء ممكن من أجل إجراء االنتخابات
مش���ددا على أن الشعب الفلسطيني
في القدس،
ً
لن يعبأ بمحاوالت االحتالل وسيتجه صوب الخيار
الطبيعي الذي يقلق منه على مشروعه.
وشدد على أنه ال انتخابات بدون القدس حتى ولو
تم خوض معركة من أجل أن تجري في العاصمة.

وبش���أن االعتقاالت اإلس���رائيلية لمرشحي قائمة
القدس موعدنا التي تمثل حماس في االنتخابات
التشريعية التي س���تجري في مايو /أيار المقبل،
قال حم���دان ،إن تل���ك االعتقاالت ل���ن تؤثر على
اندفاعنا نحو االنتخابات ،وشعبنا سيختار طريقه
الديمقراطي بانتخاب من يعبر عنه.
وحول صفقة تبادل أسرى محتملة مع االحتالل ،أكد
القيادي في حماس أنه ال يوجد أي تقدم يذكر ،وأن
االحتالل ال زال يماطل ألن بنيامين نتنياهو رئيس
الحكومة اإلسرائيلية ال يريد دفع الثمن.
ولفت حمدان إلى أن «حماس» حريصة على اإلفراج
عن األس���رى في أس���رع وقت من سجون االحتالل،
لك���ن ليس بأي ثم���ن ،وإنما بالثم���ن الذي تحدده
المقاومة.

يهدف للدفاع عن حقوق اإلنسان للفلسطينيين تحت االحتالل اكتشاف  7إصابات بالطفرة
أعضاء كونغرس ومؤسسات أميركية يؤيدون مشروع قانون «ماكولوم» الهندية من كورونا في الكيان
االستقالل /وكاالت:
أعل����ن  14عض����و كونغ����رس و 70مؤسس����ة
ومنظمة أميركية تأييدهم لمش����روع القانون
ال����ذي تقدم����ت ب����ه عض����و الكونغ����رس عن
والية مينيس����وتا بيتي ماكول����وم ،الذي يربط
المس����اعدات األميركية المقدمة ل�"إسرائيل"
باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني.
ويه����دف مش����روع القان����ون إل����ى الدفاع عن
حقوق اإلنسان لألطفال واألسر الفلسطينيين

الذين يعيش����ون في ظل االحتالل العسكري
اإلسرائيلي.
ودعت ماكول����وم في رس����الة منفصلة ،أعضاء
الكونغرس الملتزمين بتعزيز حقوق اإلنس����ان
والسالم والعدالة للفلسطينيين إلى المشاركة
برعاية هذا القانون.
ويحظ����ر مش����روع القانون اس����تخدام األموال
الممنوحة إلسرائيل من أموال دافعي الضرائب
األميركيين في كل من الحاالت:

 - 1االعتقال العس����كري أو اإلس����اءة أو س����وء
معاملة األطف����ال الفلس����طينيين أو االعتقال
العسكري اإلسرائيلي.
 - 2دعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل
الفلس����طينية بم����ا ينتهك القان����ون الدولي
اإلنساني.
 - 3أي دعم أو مس����اعدة لضم إسرائيل أحادي
الجان����ب لألراضي الفلس����طينية في انتهاك
للقانون اإلنساني الدولي.

الداخل المحتل /االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصح���ة في كيان االحتالل "اإلس���رائيلي" ،مس���اء
الجمعة ،اكتشاف  7إصابات بالطفرة الهندية من فيروس كورونا
المستجد.
وأوضح���ت ال���وزارة  ،أن ه���ذه الح���االت س���جلت ف���ي صفوف
"إس���رائيليين" عائدين من الخارج لم يتلق���وا أي تطعيم مضاد
لكورونا.
وأش���ارت أنه حتى اآلن ال توجد معلوم���ات واضحة حول تأثيرات
هذه الطفرة على المرضى الذين تم تطعيمهم وتعافيهم.

دعا ساعر للعودة إلى الليكود

نتنياهو يواجه صعوبات في تشكيل حكومة جديدة
القدس المحتلة /االستقالل:
دعا بنيامين نتنياه����و زعيم حزب
الليك����ود ،الجمعة ،جدعون س����اعر
زعيم حزب أم����ل جديد ،للعودة إلى
ً
مؤخرا
الليك����ود الذي انش����ق عن����ه
من أجل تش����كيل حكومة يمينية
مستقرة.
وأت����ت دع����وة نتنياه����و العلني����ة
يوما
األول����ى من نوعه����ا قب����ل ً 18
م����ن انته����اء التكلي����ف الخ����اص
بتش����كيله للحكومة الجديدة ،في
ظل مواجهته لصعوبات ،وتضاؤل
مرة
فرص تش����كيلها تحت قيادته ً
أخرى ،كما ذكرت قناة  12العبرية.
وقال نتنياه����و في خطاب له خالل
احتف����ال ف����ي رم����ات غ����ان" ،أدعو
جدعون س����اعر من هنا ،الليكود هو
بيتك ،لقد نش����أت في هذا المنزل،
س����يتم الترحي����ب بك هن����ا بأذرع
مفتوحة".
موجه����ا نفس الرس����الة
وأض����اف
ً
إلى بتسلئيل س����موتريتش زعيم
حزب الصهيونية الدينية ،وكذلك
نفتال����ي بينيت زعي����م يمينا "هذا
ليس وقت تشكيل حكومة يسارية،

دعونا نضع كل االعتبارات الخالفية
ً
جانب����ا ،ونش����كل حكوم����ة يمينية
وقومية قوية تحتاجها "إسرائيل"
ً
حاليا بشدة".
جميع����ا بمقدورنا أن
وتابع "نح����ن
ً

نفع����ل ذل����ك س� ً
���ويا ،وأن نحتقل
بعيد االستقالل القادم مع حكومة
يمينية مستقرة".
وعق����ب تل����ك التصريحات نش����ر
ديفيد بيتان من أعضاء الكنيست

تغريدة عبر تويتر ،دعا فيها أعضاء
الليكود ومن بينهم رؤساء البلديات
للتوقي����ع على وثيق����ة تدعم دعوة
نتنياهو لساعر بالعودة إلى الحزب.
وس����بق تلك التصريحات ،تغريدة

عبر تويتر لسموتريتش أكد فيها
إنه لن يمد يده إلى حكومة وصفها
ب� "الفاس����دة" س����تعتمد على دعم
"مؤي����دي اإلره����اب" باإلش����ارة إلى
القائم����ة العربي����ة الموح����دة التي

يتزعمها منصور عباس.
وأكد سموتريتش إن كل الضغوط
التي تمارس عليه من أجل الدخول
في مث����ل هذه الحكوم����ة ال جدوى
منها.
وقال "إذا فشل الليكود في تشكيل
حكومة وطنية ،فسيكون ذلك ألنه
يضيع األي����ام الثمينة من تكليفه
في اتجاهات خطيرة ويائس����ة ،أنا
لن أساهم في انتحار اليمين ودولة
إسرائيل من خالل تشكيل حكومة
ذات رؤية قصيرة المدى ،ستعتمد
على مؤيدي اإلره����اب المناهضين
جميع����ا
للصهيوني����ة وتجعلن����ا
ً
رهائن".
من جانبها ذكرت صحيفة يديعوت
أحرونوت العبرية أن هناك مخاوف
لدى األحزاب الحريدية من فش����ل
نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة،
مشيرة إلى أن هناك نقاشات داخل
ً
تلك األحزاب من أجل إمكانية دعم
شخصية أخرى من الليكود بهدف
منع تش����كيل حكومة تكون فيها
بالمعارض����ة ويت����م تجاهل قضايا
المجتمع الحريدي.
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خالل الربع األول من العام الجاري

تقرير :شهيد و 74عملية هدم و 465عملية اعتقال في القدس
القدس المحتلة /االستقالل:
رص���د تقرير ص���ادر عن وح���دة العالق���ات العامة
واإلعالم في محافظة الق���دس انتهاكات االحتالل
«اإلس���رائيلي» في العاصمة المحتل���ة خالل الربع
األول م���ن الع���ام الج���اري 2021م ،وكان أبرز هذه
االنتهاكات استشهاد األسير المحرر محمد صالح
الدين ( 20عامًا) في الحادي عشر من كانون الثاني
المنصرم نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي المتعمد
المتبعة في سجون االحتالل على أثر إصابته بمرض
السرطان.
وبحس���ب التقرير فقد ش���هد الربع األول من العام
الج���اري انتهاكات طال���ت ش���خصيات وقيادات
مقدسية على رأس���ها محافظ القدس عدنان غيث
في شهر آذار تسلم تجديدًا ألربعة قرارات عسكرية
بحقه آخرها منع���ه من الدخول إلى الضفة الغربية
والوصول إل���ى مكان عمله في بلدة ّ
ال���رام ،وكذلك
سلمت س���لطات االحتالل أمين سر حركة فتح في
القدس ش���ادي مطور قرارًا بمنعه من التواصل مع
 21شخصية في شهر كانون الثاني ،باإلضافة إلى
سلسلة قرارات صدرت بحقة منها إبعاده عن الضفة
الغربية.
كما جددت س���لطات االحتالل في ش���هر ش���باط
اإلقامة الجبرية بحق القائد المقدسي عبد اللطيف
غيث وال���ذي يبلغ من العمر ( 80عامًا) بحجة القيام
بنش���اطات ُتش���كل خطرًا على أمن االحتالل .وفي
شهر آذار س���لمت رئيس الهيئة اإلسالمية العليا
المبارك الشيخ ِعكرمة
وخطيب المس���جد األقصى ُ
صبري ( 84عامًا) قرارًا يقضي بمنعه من السفر لمدة
شهرين.

عمليات هدم

وفيما يتعلق بعمليات الهدم ،رصد التقرير 74

بالغ���از المس���يل للدموع وغ���از الفلفل وقنابل
الصوت ،ناهيك عن اس���تخدامهم لس���يارات
المي���اه العادم���ة اتج���اه المواطني���ن ،خ���الل
االقتحامات االس���تفزازية التي تنفذها قوات
االحتالل اإلسرائيلي لبلدات وأحياء المحافظة.
ونف���ذت س���لطات االحتالل  6عملي���ات مصادرة
لممتلكات شملت ،كونتير ومرافق صحية ومعدات
تن���زه وبركس���ات وطابع���ات وأجهزة حاس���وب
باإلضافة إلى جرافات وجرارات من معمل للطوب.

�عتد�ء�ت �مل�صتوطنني

عملية هدم خالل الرب���ع األول من العام الجاري،
 51عملية هدم نفذتها آليات االحتالل نصفها
في شهر كانون الثاني ،باإلضافة إلى  23عملية
هدم ذاتي  13عملية منها في شهر آذار.
كم���ا أصدرت محكمة االحت���الل  129قرار إخالء
وهدم خالل الرب���ع األول من العام الجاري ،ففي
ش���هر كانون الثاني صدر ق���رارًا باإلخالء بحق
عائلة المواطن نظام أبو رموز من حي بطن الهوى
ببلدة س���لوان «لصالح مستوطنين» ،وقرار إخالء
لمن���زل عائلة عليان من قري���ة بيت صفافا في
شهر ش���باط بحجة «عدم تس���ديد الضرائب»،
باإلضافة إلى  7قرارات إخالء في ش���هري شباط

غزة :وفاة «الشهيد
الحي» متأثرًا بـ «كورونا»
غزة /االستقالل:
زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة
"حماس" الجمعة ،أحد مقاوميها شمال قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان صحف����ي إن المقاوم صالح مصطفى
(50عاما) من مخيم جباليا ش����مال القط����اع ،والملقب
عثم����ان
ً
الح����ي" توفي متأث� ً
���را بإصابته بفاي����روس كورونا
ب�"الش����هيد
المستجد.
وأش����ارت إلى أنه أحد أبطال عملية التلة الفرنسية عام 1993م
حافلة إس����رائيلية ،وأخذوا من
التي احتج����ز خاللها مع إخوانه
ً
بداخلها رهائن بهدف مبادلتهم بأسرى بسجون االحتالل.
واس����تدركت" :إال أنهم اش����تبكوا مع ق����وات االحتالل فأصيب
���رة أدت إلى ش����لله ،فيما
ش����هيدنا في العملي����ة
ً
إصابة خطي� ً
المجاهد ْين ماهر أبو سرور ومحمد الهندي".
استشهد كل من
َ
مباركة
حياة
وأضافت الكتائب" :ليمضي شهيدنا إلى ربه بعد
ٍ
ٍ
���ة بالعطاء والجه����اد والتضحية والرباط في س����بيل الله،
حافل� ٍ
نحسبه من الشهداء األبرار األطهار وال نزكي على الله أحدًا".
وتوجهت بالدعاء إلى الله تعالى أن يتقبله في الش����هداء ،وأن
يس����كنه فس����يح جناته ،وأن يرزق أهله جميل الصبر وحس����ن
العزاء.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أن���ا المواطنة  /نهى فؤاد س���عدي التتر
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()402026140
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

وآذار بحق  7عائالت في حي الش���يخ جراح ،كما
أصدرت س���لطات االحتالل في ش���هر آذار 120
قرار هدم ،منها  100قرار في حي البستان فقط.

�عتقاالت و�إ�صابات

أم���ا فيما يتعلق بعمليات االعتقال فقد رصدت
وح���دة العالق���ات العامة واإلع���الم  465عملية
اعتقال من بينها  24س���يدة ،ويذكر أن غالبية
المعتقلين م���ن الفئة العمرية الش���ابة الذين
تتراوح أعمارهم من  15سنة إلى  25سنة ،وكان
تس���جيال لعمليات
ش���هر كانون الثاني األعلى
ّ
االعتقال بواقع  175عملية اعتقال.
كما رصد تقرير وحدة العالقات العامة واإلعالم،

 35قرار حبس منزلي ،وذلك لفترات متفاوتة ما
بين خمسة أيام إلى أن تصل إلى فترة مفتوحة،
وأعلى تسجيل لهذه القرارات كان في شهر آذار
بواقع  19قرار حبس منزلي.
وأصدرت س���لطات االحتالل  47قرارًا باإلبعاد7 ،
تسجيال
منها بحق سيدات ،وشهد شباط أعلى
ً
لق���رارات اإلبعاد بواقع  22قرارًا باإلبعاد ،من بين
ه���ذه الق���رارات  30قرارًا باإلبعاد عن المس���جد
األقصى و 16قرارًا باإلبعاد عن مكان السكن.
كما ت���م رصد  23إصاب���ة بالرص���اص ،منها 3
إصاب���ات بالرصاص الحي خ���الل الربع األول من
الع���ام الجاري ،باإلضافة إلى عش���رات اإلصابات

أما فيما يتعلق باعتداءات المس���توطنين في
الق���دس خالل الرب���ع األول فقد رص���د التقرير
 18عملية اعتداء (نفذها مس���توطنون) طالت
العديد من األماكن الديني���ة واألماكن العامة،
منها ثالثة اعتداءات على الكنيس���ة الرومانية
األرثدوكس���ية ،و 13اعت���داء عل���ى مواطنين
مقدس���يين وصحفيين مما تسبب في إصابة
ع���دد من المواطني���ن بجروح بالغ���ة ،باإلضافة
إلى خط ش���عارات عنصرية وتكس���ير وإحراق
للعشرات من المركبات.
وفي ش���أن اقتحام���ات األقصى رص���دت وحدة
العالق���ات العامة واإلعالم اقتح���ام ما يزيد عن
مستوطنا وطالبًا يهوديًا للمسجد األقصى
6200
ً
المبارك خالل الربع األول من العام الجاري.
ُ
وفيم���ا يتعل���ق بالمش���اريع والمخطط���ات
االس���تيطانية رصدت وح���دة العالقات العامة
واإلع���الم ف���ي محافظ���ة الق���دس  18مخطط
تهويدي تم الكش���ف عنهم ف���ي الربع األول
من العام الجاري 6 ،منها مخططات توس���يعية
لمس���توطنات مقام���ة عل���ى أراض���ي محافظة
القدس.

مقتل شقيقين من أراضي  48في إطالق نار بطولكرم
طولكرم /االستقالل:
قتل فجر الجمعة ،شقيقان من باقة الغربية بأراضي
عام  ،1948إثر إطالق نار اس���تهدف مركبتهما في
الحي الشرقي لمدينة طولكرم.

وذكر ش���هود عيان ،أن مجهولين يستقلون مركبة
تحمل لوحة تسجيل إس���رائيلية ،أطلقوا النار على
مركبة أخرى تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية ايضا،
ما أدى إلى مقتل ش���افع محمد أبو حسين وشقيقه

صالح في العش���رينيات من العمر ،وتم نقلهما إلى
مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وهما في
حالة حرجة ثم فارقا الحياة .وشرعت األجهزة االمنية
في طولكرم التحقيق في الجريمة.

االحتالل يمدد اعتقال مقدسي التقط فيديو صفع مستوطن
القدس المحتلة /االستقالل:
مددت ما تس���مى محكمة الصلح «اإلسرائيلية»
في القدس المحتل���ة ،الجمعة ،اعتقال أحمد أبو
عاما) من سكان شعفاط في القدس،
خضير (ً 21
لمدة  4أيام ،بعد اتهامه بالتقاط فيديو يتعرض
فيه مس���توطن من الحريديم لصفعة من شاب
فلسطيني عند القطار الخفيف.

ويته���م االحتالل «أبو خضي���ر» بتوزيع الفيديو
عبر ش���بكات التواصل االجتماع���ي ،ما أدى إلى
موجة من ردود الفعل الس���اخطة في األوس���اط
«اإلس���رائيلية» ،من بينه���ا ردود أفعال أعضاء
كنيس���ت طالبوا باعتقاله ومحاسبته ،في وقت
وانتشارا ً
ً
كبيرا في أوساط
تشجيعا
القى الفيديو
ً
الفلس���طينيين والدول العربية .وأكد أبو خضير

أنه لم يش���ارك في الح���دث ،ولكنه فقط التقط
الفيديو.
وتنسب الشرطة اإلسرائيلية للشاب أبو خضير
تهمة التآمر الرتكاب جريمة ،والدعوة إلى العنف
لدوافع عنصرية بعد نشره الفيديو.
يذكر أن أبو خضير هو ابن عم الش���هيد الطفل
محمد والذي أحرقه مستوطنون عام .2014

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /محمد سامي ابراهيم جندية
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()803232743
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /سلمان ماجد سلمان حسنين
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()800675332
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /قمر اياد مس���لم مهاني عن
فقد هويت���ي وتحمل الرق���م ()402533459
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /سعيد عارف سعيد المغني
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()400594982
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر
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جيش االحتالل يتخلى عن جنوده!

يوم الوفاء لألسير الفلسطيني وقضيته العادلة
بقلم :عبد الناصر فروانة

عادل يا�شني
أثارت قضية الجندي إيتس����ك س����عيديان موجة من الغض����ب واالنتقادات للجيش
ولمؤسسات الدولة وذلك بعد أن أقدم على إشعال النار في نفسه أمام مكتب التأهيل
بس����بب اإلجراءات البيروقراطية المعقدة التي تفرضها المؤسسة لالعتراف بمصابي
الصدمة النفسية ومنحهم المخصصات وتوفير الرعاية الالزمة لهم.
الجندي س����عيديان كان أحد جنود لواء جوالني الذين ش����اركوا ف����ي العدوان على غزة
عام  2014وقد تعرضت القوة التي حاولت اقتحام الش����جاعية لوابل من القذائف بعد
ثالث دقائق فقط من بدء تنفيذ خطة االقتحام وقد نتج عنها مقتل سبعة جنود وأسر
الجندي أورون ش����اؤول؛ وقد اعترف سعيديان بان المش����اهد التي مرت عليه أفقدته
القدرة للس����يطرة على نفسه أو العودة لممارس����ة حياة طبيعية مما اضطره للجوء إلى
مؤسسات الدولة لالعتراف به وتصنيفه ضمن قائمة مصابي الصدمة النفسية.
المراسل العس����كري لموقع والال أمير بوحبوط طالب الجهات األمنية توفر الرعاية لهم
وعدم التخل����ي عنهم محذرا من التداعي����ات الخطيرة لهذه الظاه����رة والتي تفاقمت
خصوص����ا بعد العدوان على غزة عام  2014حيث أش����ارت المعطيات إلى أن  %71من
مقدمي طلبات الحصول على مساعدات نفسيه هم من الجنود الذين شاركوا في عملية
الجرف الصامد.
كما أش����ارت المعطيات التي نش����رها مراقب الدولة مس����اء األمس إلى أن هناك زيادة
في عدد الجنود الذين يتقدمون للحصول على إعفاء من الخدمة العس����كرية وأن %24
من جنود الخدمة اإللزامية قد حصلوا على عالج نفس����ي حيث وصل عددهم بين عامي
 2019/2017ما يقارب من  140ألف جندي.
الجنرال ايتسك ترجمان الذي قاد أحد الفرق العسكرية التي شاركت في العدوان على
غ����زة يقول بان ه����ذه الظاهرة تطال عددًا كبيرًا من الجن����ود وان الكثير منهم يتجنب
الكشف عن معاناته لكي ال يضطر للمرور بهذه اإلجراءات المهينة له ولعائلته.
أما قائد الس����رية زيف ش����يلون الذي أصيب خالل أدائه الخدمة العسكرية على حدود
غزة بجراح خطيرة أدت إلى قطع يده فقد اتهم المس����ئولين بأنهم يتجاهلون الجنود
المصابين بالصدمة النفس����ية مش����يرا إلى أنهم يحترقون م����ن الداخل  ,وأن الجيش
يفضل عودتهم بتوابيت أو مصابين جسديا.
ناتي ش����اكيد الذين يعاني من صدمة نفسية بسبب مشاركته في حرب لبنان الثانية
يقول بان اإلجراءات المهينة وتجاهل معاناة الجنود الذين يعانون من أمراض نفسية
يمثل مساسًا بأمن الدولة بسبب عدم توفير تأمين ورعاية للجنود  ,مضيفا :من األفضل
أن نموت أو نصاب في مرقص بدال من اإلصابة والموت في ميدان المعركة ؛ ألن السلطات
تتعامل معنا كأننا كاذبون وفي ذات الس����ياق اتهم عيدو روزان مدير جمعية مقاتلون
من أجل الحياة والذي أصيب بمرض نفس����ي على إثر اش����تباكه مع قوة للمقاومة على
مش����ارف مخيم المغازي في  2007/12/20وتعرض القوة لوابل من قذائف األر بي جي
والقنابل بان الدولة هي التي تحرقنا وتتجاهل معاناتنا ؛ إنهم يلقون بنا إلى جهنم.
الحديث عن الجنود الذين يعانون من صدمة نفسية يضع وزارة الحرب أمام معضلة إذ
أن تسهيل إجراءات الحصول على مخصصات سيدفع الكثيرين منهم التقدم بطلبات
لالعتراف بهم كمصابي صدمة نفس����ية وفي المقابل فإن تشديد اإلجراءات قد يدفع
الكثير منهم اإلقدام على االنتحار كما حدث مع الجندي س����عيديان؛ عدا عن ذلك فإنه
سيزيد من الهوة بين المجتمع والجيش وسيمس بمصداقيته وثقة الجمهور به السيما
وان المعطيات األخيرة تشير إلى تراجع الثقة به ووصولها إلى مستويات لم يسبق لها
مثيل  ,خصوصا بعد االتهامات التي توجهها عائالت الجنود األس����رى لدي المقاومة
للحكومة ومؤسس����ات الدولة بالتخلي عنهم وعدم االلتزام بمبادئ التكافل االجتماعي
وتعهدات قياداته بالعمل على االهتمام بالجنود سواء كانوا أسرى أو مصابين أو قتلى.

ٌ
زهرة رمضانية

ّ
علة االبتالء
بقلم الأ�شري املجاهد� :شامح �شمري ال�شوبكي
�شجن رميون ال�شحراوي

عمال ،ش���ردتك الدنيا ،خالفات
إذا أصابك المرض أو خس���رت مالك لم تجد ً
زوجية وطالق ،موت القريب والحبيب الوالد واألم وربما الوليد.
هنا يأتينا كما البلسم النص الديني والخطاب اإلسالمي الجليل العظيم؛ ليدعونا إلى
الرض����ا والتحمل والتوكل ،فهل هذا يعني أن اإلس����الم الذي ننتمي إليه يمجد اآلالم
لذاتها ،اّ
ويكرم األوجاع واألوصاب والعثرات؛ ألنها أهل للتكريم؟! كال وحاشا.
يحمد ربنا عز وجل ألهل البلوى والمتاعب والمصائب واألوجاع رباطة
وإنم���ا
ُ
جأشهم وحسن يقينهم بخالقهم ،هذا ما قاله العارفون بالله.
َّ
قرآنا ُيرتل إلى قيام
الله الحنان كرم َالمنتصبين ألعراض الدنيا وواس���اهم ً
ين» [البقرة]155 :
ر
اب
الص
ر
ش
ب
«و
الزلزلة بقولهَ ِ ِ َّ ِ ِّ َ :
في رمضان التوكل ،نسأل الله العفو والعافية.

لقد أيق����ن الش����عب الفلس����طيني منذ زم����ن بعيد ،أن
���رف تعتز به الش����عوب ،وتتباهى
المحتل ،ش� ٌ
مقاوم����ة ُ
���عب قاوم االحت����الل اّإال وانتصر .وفي
به األمم ،وما من ش� ٍ
س����ياق مقاومته لالحتالل ،قدم الش����عب الفلس����طيني
أرق����ام خيالية م����ن األس����رى والمعتقلي����نُ ،ويقدر عدد
أولئك بنحو( )1.000.000فلس����طيني ،منهم ()17.000
من النس����اء ،وأكثر من ( )50.000م����ن األطفال ،هذا هو
اإلحصاء العام .إال اّأن ما يجب إدراكه أن خلف هذه األرقام
تكم����ن ً
كثيرا من الحكايات والقصص .وما يجب معرفته
أيض����ًا أن تلك االعتق����االت لم تقتصر عل����ى المقاومين
الفلس����طينيين فقط ،وانما ش����ملت الكل الفلسطيني،
حتى اضحت قضيتهم عنوانًا بارزًا ومعلمًا أساس����يًا من
معالم القضية الفلس����طينية ،وجزءًا أساس����يًا من نضال
حركة التحرير الوطني الفلسطيني.
وفي حضرة يوم األس����ير الفلس����طيني وتس����جيل هذه
األرقام الكبي����رة ،فمن األهمية بم����كان التأكيد على أنه
إذا كان تحرير األس����رى والمعتقلين واجبا دينيا ووطنيا
وانس����انيا وضرورة جوهرية لتعزي����ز روح المقاومة ،فان
تثقي����ف المواطنين لمواجه����ة تداعي����ات االعتقاالت
وآثاره����ا ُيعتبر واجب����ًا ملحًا وض����رورة حيوي����ة لحماية
المقاوم����ة والتقليل من مخاطر االعتق����ال .أما البحث عن
كيفية مواجهة االعتقاالت التعسفية واليومية والعمل
عل����ى وقفها أو الحد من تمدده����ا وتصاعد أرقامها ،بات
ض����رورة موضوعية لحماي����ة المجتمع الفلس����طيني من
خرابها.
وتحل ذكرى «يوم االس����ير الفلس����طيني» هذا العام وما
يزال قرابة ( )4500أس����ير يقبعون في س����جون االحتالل
طفال ،و( )41أسيرة ،و()440
اإلس����رائيلي ،بينهم (ً )140
معتق����ال إداري����ا ،دون تهم����ة أو محاكم����ة ،و( )10نواب
س����ابقين ،ومئات من األكاديميين والكف����اءات العلمية
والرياضيين والقيادات السياسية والمجتمعة .وعشرات
كبار السن وأكبرهم سنًا األس����ير «فؤاد الشوبكي» الذي
يبلغ من العمر ( 81عاما).
وتش����ير المعطيات اإلحصائية الى وج����ود قرابة ()550
أس����ير يعانون م����ن أم����راض مختلفة ،منهم عش����رات
ظروفه����م صعبة للغاية ،حيث يعانون من أمراض مزمنة
وخطيرة ،كالس����رطان والقلب والفش����ل الكلوي والشلل،
وه����ؤالء بحاجة الى رعاية طبية مناس����بة وتدخل عالجي
عاجل إلنقاذ حياتهم .كما وتش����ير إل����ى أن نحو ((543
أس����يرًا يقضون أحكامًا بالس����جن المؤبد «م����دى الحياة»
مرة واحدة أو عدة مرات ،وأعالهم حكما األس����ير عبد الله
البرغوثي ،والذي صدر بحقه حكما بالس����جن المؤبد ()67
مرة..
وتمضى الس����نون وتنقضي الش����هور واأليام ،وتتراوح
األعداد بين جيل وجيل ،وتتغير الوجوه وتتبدل األسماء،

ويقضي األس����رى أعمار وراء القضب����ان .وفي حضرة يوم
األس����ير الفلس����طيني هذا العام ،نقرأ اس����ماء نقش����ت
عميقا في اذهاننا وعقولنا لنحو ( )62أس����يرًا مضى على
اعتقالهم أكثر من عش����رين س����نة على التوالي .ونتألم
أكث����ر حينم����ا نجد من بينه����م ( )33أس����يرا مضى على
اعتقاله����م أكثر من رب����ع قرن ،ومنهم ( )13أس����يرا وقد
َه ِرموا بعد أن أمضوا ثالثين س����نة وأكثر  -ومازالوا -في
سجون االحتالل .فتأتي أمام ناظرنا صورًا لقامات شامخة
وراء الش����مس ،فنرى كريم وماهر يونس ومحمد الطوس
ووليد دق����ة وابراهيم أبو مخ وأحمد أبو جابر وس����مير أبو
نعمة ورائد السعدي وغيرهم .هذا باإلضافة إلى عشرات
آخرين ممن تحرروا في صفقة وفاء األحرار (ش����اليط) وقد
أعاد االحت����الل اعتقالهم ،ولعل أبرزهم «نائل البرغوثي»
ال����ذي أمضى ما مجموعه ( )41س����نة على فترتين .أرقام
صادمة ُتثير فينا كثير من األلم والوجع.
وفي حضرة الوفاء ،نستحضر أرواح ( )226أسيرًا سقطوا
ش����هداء بعد االعتقال منذ العام  ،1967بسبب االهمال
الطبي والتعذيب المميت والقتل العمد .فيحضرنا قاسم
أب����و عكر وعبد القادر أبو الفح����م وخليل أبو خديجة وعمر
عوض الله واس����حق مراغة وعمر القاسم وابراهيم الراعي
وأس����عد الش����وا ومصطفى العكاوي وخالد الش����يخ علي
وعبد الصمد حريزات ،وس����امي أبو دياك وداوود الخطيب
والقافلة تط����ول .ونأمل أن يكون آخرهم األس����ير كمال
أبو وعر الذي استش����هد بتاريخ 10تشرين ثاني/نوفمبر
 2020نتيج����ة االهمال الطبي .ه����ذا باإلضافة الى مئات
آخري����ن –لم يت����م احصاءهم -توفوا بع����د خروجهم من
الس����جن متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون .وآخرين
ُكثر كان الس����جن قد تس����بب لهم بإعاقات مس����تدامة،
جسدية وعقلية أو حسية (بصرية وسمعية).
فيم����ا ما تزال س����لطات االحت����الل تحتج����ز ( )7جثامين
ألسرى استشهدوا داخل س����جون االحتالل اإلسرائيلي
وهم :أنيس دولة واستشهد عام  ،1980وعزيز عويسات
عام  2018وفارس بارود ونصار طقاطقة وبس����ام السايح،
وثالثتهم استش����هدوا عام  ،2019وس����عدي الغرابلي
وكمال ابو وعر ،وقد استشهدا خالل العام الماضي.
وتحل مناس����بة «ي����وم األس����ير» هذا الع����ام في ظروف
اس����تثنائية ،حيث وحش����ية السجن وقس����وة السجان
وخط����ر «كورونا» ،في ظل ت����ردي األوضاع الصحية داخل
الس����جون وتصاعد عملي����ات القمع والتنكي����ل المنظمة
من قبل الس����جان ،والتخوف المش����روع من خطر االصابة
بفيروس «كورونا» ،والذي تفش����ى في المنطقة وتخطى
جدران الس����جون وداهم األقس����ام فأص����اب نحو ()368
اّ
الس����جون أي إجراءات لحماية
اسيرا دون أن اّتتخذ إدارة اّ
تقدم لهم أدوات الوقاية
األسرى وضمان سالمتهم ،ولم
اّ
والتنظي����ف الالزم ،ودون تغيي����ر ُيذكر على
والتعقي����م اّ
اّ

كمية ونوعية الغذاء المقدم لألسرى ،أو توفير احتياجات
المرضى بما يس����اعدهم في تقوي����ة المناعة ومواجهة
«الوب����اء» .كم����ا ول����م ُتتخذ أي خط����وة لألم����ام لمعالجة
االكتظاظ وتقلي����ل االحتكاك والمخالطة وضمان التباعد
الجس����دي ،مما فاقم من معاناتهم ورفع درجة الخش����ية
ظل اس����تمرار االس����تهتار
والقل����ق
لديهم وعليهم في اّ
اّ
وصحتهم ،وتوقف زيارات األهل
اإلس����رائيلي بحياتهم اّ
والمحامين وانعدام آليات التواصل البديلة بين األسرى
شكل عبئا إضافيا على الطرفين.
وعوائلهم ،مما اّ
ان أع����داد المصابي����ن المعلومة هي وفق����ا لرواية ادارة
السجون اإلسرائيلية التي نشكك بمصداقيتها وال نثق
بها ،ولدينا الكثير من التجارب الس����ابقة التي تؤكد على
أنها أخفت من قبل الملفات الطبية للعديد من األس����رى،
وكثيرًا م����ا تكتمت ولم تفصح عن طبيعة األمراض التي
عان����ى منها بعض األس����رى المرضى .ل����ذا فلربما تكون
األرق����ام أكبر من ذل����ك بكثير .وهذا يس����تدعي منظمة
الصح����ة العالمية ال����ى التحرك والضغط على س����لطات
االحتالل وارس����ال وفد طبي دولي محايد لزيارة السجون
اإلس����رائيلية واالطالع ع����ن كثب على حقيق����ة األوضاع
هناك وتقديم الالزم بما يضمن انقاذ األس����رى المرضى
وحماية اآلخرين من خط����ر االصابة باألمراض وبفايروس
«كورونا».
كما ويتطلب منا جميعًا االرتقاء بمس����توى أداءنا ،وبذل
كثير م����ن الجهد اإلضافي واللجوء إلى اس����تخدام كافة
اآللي����ات الدولي����ة وتوظيفها بما يكف����ل تفعيل أدوات
المساءلة والمحاس����بة ،من جانب ،ويضمن إنقاذ األسرى
ُ
من قس����اوة السجن ووحشية السجان وخطر «كورونا» من
جانب آخر.
يذك����ر بأن المجل����س الوطني الفلس����طيني ،كان قد اّ
أقر
عام  ،1974يوم الس����ابع عش����ر من نيس����ان/ابريل ،يوما
لألسير الفلس����طيني» .وفاء لنضاالت وتضحيات األسرى
والمعتقلين ونصرة لقضيته����م العادلة ودعمًا لحقهم
ف����ي الحرية والعيش بس����الم في وطن ُح����ر بين أهلهم
وابناء شعبهم.
وف����ي آذار/مارس ع����ام 2008أقرت القم����ة العربية التي
ُعقدت في دمش����ق ،اعتماد الس����ابع عشر من نيسان من
كل عام يومًا عربيًا يتم احيائه في الدول العربية تضامنًا
مع األس����رى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل
اإلسرائيلي.
ومنذ اقراره ،والشعب الفلسطيني ،في الوطن والشتات،
ومع����ه مناصرو الحرية في العدي����د من الدول والعواصم
العربية واألوروبية يحيونه س����نويا ،بأش����كال ووس����ائل
عديدة ،مم����ا جعل منه مناس����بة عربية وعالمي����ة ،وفاءًا
ألس����رى فلسطين وقضيتهم العادلة التي حفرت عميقًا
في ذاكرة ووجدان أحرار العالم.

نتنياهو يبحث عن اتفاق مع منافسه بينت
ترجمة :باراك رافيد
يوما لتشكيل الحكومة ،يحاول رئيس
مع تبقي ً 21
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إقناع نفتالي
ب���دال من محاولة أخذ
بيني���ت بأنه يجب أن يدعمه
ً
مكانه.
لم���اذا هذه المس���ألة مهم���ة :فاز ح���زب «يمينا»
اليمين���ي بزعامة بينيت بس���بعة مقاعد فقط في
انتخاب���ات  23آذار  /م���ارس ،لك���ن مجموع���ة غير
مسبوقة من الظروف السياسية خلقت فرصة لوزير
الدفاع الس���ابق ورائد األعم���ال التكنولوجي ليحل
محل نتنياهو بدعم من يسار الوسط.
س���ياق األخبار :التقى نتنياهو وبينيت أربع مرات
خالل األسبوعين الماضيين ،بما في ذلك مرة واحدة
ف���ي المقر الرس���مي لرئيس الوزراء .ل���م تطأ قدم
بينيت مس���كنه من قبل بسبب المعارضة الشرسة

لسارة نتنياهو ،زوجة رئيس الوزراء.
قال مساعدو بينيت إن نتنياهو ضغط على بينيت
إلعادة االلتزام بالكتل���ة اليمينية ورفض التحالف
مع يسار الوسط.
شيئا طالما كان بينيت يريده :فرصة
قدم نتنياهو ً
لالنضمام إلى الليكود والحص���ول على مقاعد في
القائم���ة االنتخابي���ة للحزب ومناص���ب حكومية
منبوذا من حزب
لمؤيديه .كان بينيت في الس���ابق
ً
نتنياهو.
القفز على الحبال :أخبر بينيت نتنياهو أنه مستعد
لالنضمام إلى حكومة يمينية ،لكن ال توجد حكومة
محتملة من هذا القبيل.
اس���تبعد ح���زب الصهيوني���ة الديني���ة اليميني
الراديكال���ي االنضمام إلى ائت���الف يدعمه حزب

«القائمة» اإلس���المي .وكالهم���ا الزم للوصول إلى
األغلبية.
م���ا يقولونه« :في الوقت الحال���ي ،ال توجد حكومة
برئاس���ة نتنياهو ،ويبدو أن كل ش���يء عالق .لكن
نتنياهو س���يمارس ضغطا هائال على الصهيونية
الديني���ة لتخفيف موقفه .قال لي أحد مس���اعدي
بينيت« :إذا نجح ،فسننضم إلى حكومته».
الجانب اآلخر :يعتقد مس���اعدو نتنياهو أن بينيت
يلعب لكسب الوقت في محاولة إلنهاء المدة حتى
يضطر نتنياهو إلى إعادة التفويض إلى الرئيس.
بع���د ذلك ،س���يتمكن بينيت من الق���ول إنه بذل
قص���ارى جه���ده لالنحي���از إل���ى نتنياه���و ،لكنه
بدال من ذلك حكومة مع يس���ار الوسط
سيش���كل ً
لمنع إجراء انتخابات خامسة.
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أسعار النفط تواصل االرتفاع في ظل انتعاش الطلب ألمانيا تدعو االتحاد األوروبي
إلى إنشاء يورو رقمي

االستقالل /وكاالت:
واصل���ت أس���عار النفط مكاس���بها
الجمعة وتمضي على مس���ار تحقيق
ربح أسبوعي بنحو س���بعة بالمئة مع
تحسن آفاق الطلب على الخام وتعاف
اقتصادي قوي في الصين والواليات
المتحدة مما بدد أثر المخاوف بش���أن
زيادة اإلصابات بكوفيد.19-
وبحل���ول الس���اعة  0551بتوقي���ت
جرينت���ش ،ارتفعت العق���ود اآلجلة
لخام برنت  30سنتا أو ما يعادل 0.5
بالمئة إلى  67.24دوالر للبرميل ،عقب
أن زادت  36سنتا الخميس.
وصع���دت العقود اآلجل���ة لخام غرب
تكساس الوسيط األمريكي  28سنتا
أو م���ا يعادل  0.4بالمئ���ة إلى 63.74
دوالر للبرمي���ل ،بع���د أن ارتفعت 31
سنتا الخميس.
وقالت وح���دة تابعة لمجموعة النفط
والغاز الكبرى شركة البترول الوطنية
الصينية إنه من المتوقع نمو صافي
واردات الصين م���ن النفط الخام في
 2021بواق���ع  3.4بالمئ���ة في العام
الجاري مقارنة مع  2020إلى نحو 11.2
مليون برميل يوميا.
وأعلن���ت الصين عن قفزة قياس���ية
بواق���ع  18.3بالمئ���ة ف���ي النم���و
االقتصادي في الربع األول من تراجع

ناجم ع���ن فيروس كورون���ا في وقت
سابق من العام الماضي ،بيد أن وتيرة
النمو من المتوقع أن تس���جل اعتداال
في وقت الحق من العام.
وقال جاس���تن س���ميرك كبير خبراء
االقتصاد لدى وس���تباك إن التعافي
القوي لالقتص���ادات في أنحاء العالم
وقيود اإلمدادات التي تفرضها أوبك
وحلفاؤها ،المجموعة المسماة أوبك،+
وكذل���ك رد الفع���ل الح���ذر لمنتجي

النفط األمريكي على ارتفاع األسعار
يدعمون السوق.
وقال “ما زلن���ا نعتقد أن ثمة احتماال
واضحا ب���أن ترتفع األس���عار إلى 70
دوالرا للبرمي���ل قبل أن ن���رى تراجعا
أكثر أهمية”.
وق���ال إنه كلما اس���تمرت األس���عار
مرتفع���ة لوق���ت أطول ،كلم���ا عادت
المزي���د من اإلم���دادات إلى الس���وق
على األرجح ،وإن مخاطر ارتفاع حاالت

تركيا تحظر المدفوعات بالعمالت
الرقمية اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري
االستقالل /وكاالت:
حظر البنك المركزي التركي استخدام العمالت الرقمية “بشكل مباشر أو غير مباشر” في المدفوعات اعتبارا
من  30نيسان/ابريل الجاري.
وجاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية الجمعة أن تركيا سوف تمنع أيضا المؤسسات المالية التي تعمل
في مجال الدفع اإللكتروني من التوسط في التحويالت المالية لمنصات العمالت الرقمية.
وذكر البنك المركزي التركي في بيان منفصل ،أوردته وكالة بلومبرج لألنباء ،أن استخدام العمالت الرقمية
في المدفوعات قد يترتب عليه خس���ائر ال يمكن تعويضها ،مضيفا أن األصول بالعمالت الرقمية تنطوي
على مخاطر جسيمة لألطراف المعنية.
وال تخضع العمالت الرقمية ألي آليات للرقابة أو اإلش���راف من السلطات الرقابية في الدول ،كما أن قيمتها
السوقية متذبذبة بشكل كبير ،ويمكن استخدامها في تعامالت مالية غير مشروعة عبر كيانات مجهولة.

سفير الجزائر بأنقرة يدعو رجال األعمال األتراك لالستثمار في بالده
االستقالل /وكاالت:
دعا الس���فير الجزائ���ري لدى أنق���رة مراد
عجابي ،رجال األعمال األتراك إلى االستثمار
ف���ي بالده ،لما توفره م���ن إمكانات تجارية
مميزة.
وفي تصريح���ات لألناضولّ ،أكد عجابي أن
ب���الده تأمل في زيادة حضور رجال األعمال
األتراك المستثمرين إلى أراضيها.
وق���ال إن الجزائ���ر هي الش���ريك التجاري
الثاني لتركيا في إفريقيا ،واألخيرة تحتل
ً
اس���تثمارا
المرتبة األولى بين الدول األكثر
في األراضي الجزائرية.
وأضاف“ :هناك فرص جديدة ،وأنا متفائل

النقد الدولي :الكويت بحاجة
إلى إصالحات هيكلية
االستقالل /وكاالت:
قالت بعثة صندوق النقد الدول���ي ،إن الكويت بحاجة إلى
ضبط مالي قوي وإصالحات هيكلية ،للحفاظ على الهوامش
المالية الوقائية وتعزيز النمو االقتصادي.
وأوض���ح الصن���دوق ف���ي بي���ان ،أن مكافحة وب���اء كورونا
والتخفي���ف من آث���اره يج���ب أن تظل أولوي���ة للحكومة
الكويتية حتى يتم التعافي نهائيا ،خصوصا دعم الفئات
األكثر ضعفًا.
جيدا
وأشار أن استجابات السياسات السريعة والمنسقة ً
من قبل الس���لطات الكويتية س���اعدت في حماية الصحة
العامة والحد من اآلثار االقتصادية ألزمة "كوفيد."19-
وقال���ت البعثة" :ال يزال القطاع المصرفي يتمتع بس���يولة
مس���تفيدا من اإلش���راف التنظيمي
ورؤوس أموال جيدة،
ً
للبنك المركزي ،والمصدات القوية قبل الدخول في األزمة".
ولف���ت البي���ان أن التحديات االقتصادية التي يش���كلها

كوفيد 19-ف���ي أماكن مث���ل الهند
وأوروبا قد يقود األس���عار في نهاية
المطاف للنزول.
وفي الوقت الحالي ،تلقى الس���وق
الدعم م���ن قفزة قوي���ة لمبيعات
التجزئة األمريكية ،وانخفاض في
طلبات إعان���ة البطالة ومؤش���رات
على س���ير المزيد من الس���يارات
على الطرقات في أكبر اقتصاد في
العالم.

االستقالل /وكاالت:
يجب أن تكون أوروبا رائدة في مش���روع إنشاء عملة رقمية مشتركة
وأن تعمل «بنش���اط» من أجل إطالق وسيلة الدفع الجديدة هذه كما
قال وزير المال األلماني أوالف شولتز.
وأضاف ش���ولتز قبل مؤتم���ر عبر الفيديو لوزراء م���ال منطقة اليورو
مخصص لمعالجة هذه المس���ألة «تحتاج أوروبا ذات الس���يادة إلى
حلول مبتكرة وتنافسية لعمليات الدفع».
وبالنسبة إلى شولتز «يجب أن تكون أوروبا في الطليعة في ما يتعلق
بمسألة العمالت الرقمية الصادرة عن بنك مركزي».
وبالتالي ،فإن أقوى اقتصاد في منطقة اليورو «س���يدعم بشكل بناء»
العمل الذي يقوم به البنك المركزي األوروبي بهدف إنشاء عملة يورو
رقمية.
وق���ال الوزير األلماني «يجب أال نك���ون متفرجين» على هذا التطور
داعيا إلى «عدم التحول إلى دول تابعة عندما تكون الس���يادة على
المحك».
وسيقرر البنك المركزي األوروبي هذا الصيف ما إذا كان سيبدأ عملية
إطالق يورو رقمي بعد مشاورات ودراسات واسعة أجريت في األشهر
األخيرة بحسب ما قال أحد المسؤولين فيه هذا األسبوع.
وتدرس العدي���د من البلدان مس���ألة العمالت المش���فرة عن كثب
خصوصا في مواجهة مش���روع العمل���ة الرقمية «ليب���را» الذي بدأه
فيسبوك.
ويعمل عدد من المصارف المركزية على هذا الموضوع وتعد الصين
مشروعها إلطالق عملة يوان مشفرة من األكثر تقدما.
تخزن العمالت الرقمية في وسائط إلكترونية دون الحاجة إلى حساب
ّ
مصرفي ويتم قبولها كوسيلة للدفع من قبل بعض الشركات.

الوب���اء ال تزال كبي���رة .وذكر أن االقتصاد الكويتي س���جل
انكماش���ا بنس���بة  8بالمئة خالل الع���ام الماضي ،بضغط
تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط ،بجانب االلتزام
بتخفيضات "أوبك."+
ورصد الصندوق انكماش االقتصاد غير النفطي بنسبة 6
بالمئة خالل العام الماضي ،مع تدهور رصيد المالية العامة
اإلجمالي بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
مدعوما
وتوقع ح���دوث انتعاش تدريجي في العام ،2021
ً
بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع اس���تمرار عمليات
التطعيم.
وتعيش الكويت إحدى أس���وأ أزماتها االقتصادية ،بسبب
تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط ،المصدر
الرئي���س ألكثر من  90بالمئة من اإلي���رادات الحكومية ،ما
قد يدفعها إلى اللجوء لتس���ييل أصول سيادية لسد عجز
الميزانية.

جدا حيال المس���تقبل لذل���ك نوجه دعوة
لرجال األعمال”.
ولفت عجاب���ي إلى أن العالق���ات التركية-
الجزائرية بدأت في القرن السادس عشر.
وش���دد عل���ى الدول���ة الجزائري���ة بذل���ت
ّ
تضحيات كبي���رة حتى عام  1962من أجل
الحرية واالس���تقالل ،وقدم���ت  1.5مليون
شهيد.
وقال إن الجزائر واصلت عالقاتها الثنائية
م���ع تركي���ا م���ن جدي���د بع���د تحقيقها
االستقالل.
ووصف الس���فير عجابي العالقات القائمة
بين تركيا والجزائر ً
حالي���ا بأنها “رائعة”،

وأن هناك زيارات من أجل تعزيزها أكثر.
يش����ار أن حجم التبادل بين الجزائر وتركيا
تج����اوز  4ملي����ارات دوالر ف����ي  ،2020وفق
بيانات رسمية .وتنشط أكثر من  800شركة
تركي����ة ف����ي الجزائر ضمن قطاع����ات عدة،
أهمها توس����يالي للحديد والصلب بوهران
غربي البالد ،و”تايال” بش����راكة مع “تايبا”
التركية للنسيج بوالية غليزان (غرب).
وفي  2018حلت تركيا ف���ي صدارة الدول
األجنبية المس���تثمرة ف���ي الجزائر ب� 4.5
ملي���ارات دوالر ،م���ا س���اهم ف���ي خلق 34
ألف وظيف���ة ،وفق بيانات س���ابقة لوكالة
االستثمارات الحكومية الجزائرية.

روسيا تجري تعديال على ضريبة
الوقود لدعم شركات النفط
االستقالل /وكاالت:
اتفقت وزارتا الطاقة والمالية في روس����يا
ً
اعتبارا من األول م����ن آيار /مايو
على أن����ه
المقبل ،يتم خفض الس����عر األساس����ي
ف����ي صيغ����ة التخفيض����ات الضريبية
بدال من
للوقود ،بمقدار  4000روبل للطن
ً
 2700روبل للطن ،ف����ي ظل تراجع قيمة
العملة الروسية ،حسبما أفادت صحيفة
“كوميرسانت” الروسية نقال عن مصادر
مطلعة ،طلب عدم الكشف عن هويتها.
وتشير وكالة بلومبرج لألنباء إلى أن روسيا
قدم����ت ضريبة وق����ود متوازنة لتخفيف
تأثير تقلب أس����عار النفط العالمية على
أسعار الوقود المحلية.

ويتم تعوي����ض المنتجين من الميزانية
االتحادي����ة إذا تج����اوز س����عر صاف����ي
الصادرات سعر الوقود المحلي األساسي.
أما إذا كان صافي الصادرات أقل من سعر
الوقود المحل����ي ،يدفع المنتجون ضريبة
إضافية.
ونقلت “كوميرس����انت” في تقريرها عن
نائ����ب وزير المالية الروس����ي ،أليكس����ي
س����ازانوف ،القول إن الوزارة تس����عى إلى
تعويض اإلنف����اق المرتفع من الميزانية
ً
جزئيا عن طريق زيادة ضريبة اس����تخراج
المعادن.
وكش����فت الصحيفة عن وجود خالف مع
وزارة الطاقة بشأن مستوى الزيادة.
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إيران تعلن البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة « % 60إسرائيل» تخترق أجواء
ومياه لبنان اإلقليمية

االستقالل /وكاالت:
أعلن���ت إي���ران الجمع���ة ،أنها بدأت
بتخصيب نظي���ر اليوراني���وم 235
بنسبة تصل إلى .60%
وأك���د رئي���س المنظم���ة اإليرانية
للطاق���ة الذري���ة علي أكب���ر صالحي
الجمع���ة للتلفزيون الرس���مي "اآلن،
نحصل على  9غرامات في الس���اعة"
م���ن اليوراني���وم المخصب بنس���بة
.60%
وكانت وكالة تسنيم اإليرانية لألنباء
أفادت قب���ل وقت قصي���ر أن إنتاج
ه���ذه المادة االنش���طارية المخصبة
بنس���بة  ،60%بدأ في منش���أة نطنز
للتخصيب في وسط إيران.
وأض���اف صالح���ي ف���ي مقابلة مع
التلفزي���ون الرس���مي عب���ر الهاتف
أن علم���اء نطنز ال يزال���ون "يعملون
على طريقة نصب سلس���لتي أجهزة
الطرد المرك���زي" المخصصة إلنتاج
اليورانيوم المخصب بنسبة .60%
وقال "هك���ذا ،انتاجنا من اليورانيوم
بنسبة  60%س���يتراجع (كما يبدو):
يمك���ن ان ينتقل من  9غ���رام (في
الس���اعة) حاليا ال���ى  6غرام لكن في
الوقت نفس���ه س���ننتج (اليورانيوم
المخصب) بنس���بة  20%مع هاتين
السلستين".

وبع���د يومين من عملي���ة "تخريب"
اس���تهدفت مصنع نطنز لتخصيب
اليورانيوم اتهمت إيران "إسرائيل"
بالوقوف خلفها ،أعلنت الجمهورية
اإلس���المية أنه���ا س���تبدأ تخصيب
اليوراني���وم بنس���بة  60%علم���ا أن
طهران تخص���ب حالي���ا اليورانيوم
بنس���بة  ،20%وه���ي نس���بة أعلى
معدل  3,67%المنصوص
بكثير من ّ
علي���ه ف���ي االتف���اق الدول���ي حول
البرنامج الن���ووي اإليراني المبرم في
فيينا عام .2015
ّ
ً
نظري���ا من
يق���رب طه���ران
وه���ذا

تونس :انتشال  20جثة
لمهاجرين قبالة سواحل صفاقس
تونس /االستقالل:
انتش���لت وحدات الح���رس البحري التونس���ي الجمعة  20جث���ة لمهاجرين
ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل صفاقس.
وأفاد المتحدث باس���م الحرس البحري في اقليم صفاقس الرائد علي العياري
لوكالة األنباء األلمانية ،إن المهاجرين غرقوا منذ الخميس في سواحل سيدي
منصور.
وأوضح العياري إن من بين الجثث المنتش���لة  10لرجال وتسع لنساء ورضيع،
فيما جرى إنقاذ ثالثة مهاجرين.

التخصي���ب بمس���توى  90%الذي
يس���مح باالس���تخدام العس���كري
لليورانيوم المخصب.
وتأتي تصريحات صالحي في الوقت
ال���ذي تجري مناقش���ات ف���ي فيينا
إلنقاذ هذا االتف���اق الذي عرقله قرار
الرئي���س األميركي الس���ابق دونالد
ترامب االنسحاب منه بشكل أحادي
الجانب في العام .2018
إعالن إيران قرارها بإنتاج اليورانيوم
المخص���ب بنس���بة  ،60%وال���ذي
وصفه عدة محللين بأنه "اس���تفزاز"
هو األخير من سلس���لة قرارات عادت

فيها طه���ران عن التزامات قطعتها
بموجب االتفاق الن���ووي الدولي ،ردا
عل���ى انس���حاب الوالي���ات المتحدة
من االتف���اق وإعادة ف���رض عقوبات
أميركية على ايران ،بدأت الجمهورية
اإلس���المية التنص���ل تدريجي���ا من
غالبية التزاماتها اعتب���ارا من العام
.2019
وعقدت جولة جديدة من المحادثات
في فيين���ا الخميس به���دف إعادة
واش���نطن إل���ى االتف���اق وإلغ���اء
العقوب���ات التي فرضته���ا الواليات
المتحدة على إيران منذ العام .2018

االستقالل /وكاالت:
خرق����ت طائرتا اس����تطالع «إس����رائيليتان» خ����الل اليومين
الماضيي����ن أجواء لبن����ان ونفذتا طيرانًا دائري����ًا فوق مناطق
الجنوب والش����مال  ،كم����ا خرق زورقان بحريان إس����رائيليان،
المي����اه اإلقليمية اللبنانية ،قبالة منطقة رأس الناقورة جنوب
لبنان.
وقال بي����ان صادر عن قي����ادة الجيش اللبنان����ي الجمعة إنه
«بتاريخ  2021 / 4 / 15الس����اعة  50.15ولغاية تاريخ 4 / 16
 2021 /الس����اعة  15.3تم تسجيل خرقين جويين نفذتهما
طائرتا استطالع تابعتان للعدو اإلسرائيلي ،تخللهما طيران
دائري فوق مناطق الجنوب ،رياق وبعلبك( شرق لبنان)».
وتتم متابعة موضوع الخرقين ،بحسب البيان» بالتنسيق مع
قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان(يونيفيل)».
وفي بيان منفصل أعلنت قي����ادة الجيش أنه «بتاريخ /4 15
 /2021اعتبارا من الس����اعة  40.2ولغاية الس����اعة  ،47.17تم
تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه اإلقليمية اللبنانية
قبالة رأس الناقورة ،لمس����افة أقصاها  203أمتار ،حيث أقدم
بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية
المذكورة».
وتتم متابعة موضوع الخرقين ،بحسب البيان» بالتنسيق مع
قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان».
يذكر أن «إسرائيل» تخترق بش����كل شبه يومي أجواء لبنان
ومياه����ه اإلقليمية ،ويطالب لبنان األم����م المتحدة بالضغط
على إسرائيل لوقف خروقاتها.

معارضو المجلس العسكري في ميانمار يشكلون حكومة وحدة وطنية
االستقالل /وكاالت:
ذكر بيان مصور بالفيديو بثته قناة (بابليك
فويس) ،أن معارضي المجلس العس���كري
ف���ي ميانم���ار أعلن���وا ،الجمعة ،تش���كيل
حكومة وحدة وطنية ،تضم أعضاء البرلمان
المعزولي���ن وأف���رادا من جماع���ات عرقية
ورموزا في الحرك���ة االحتجاجية المناهضة
لالنقالب.
وكان معارضو الحكم العسكري قد دعوا ،في
وقت سابق ،إلى ”إضراب صامت“ الجمعة،
وحثوا الناس على البقاء في بيوتهم؛ حدادا

على أرواح أكثر من  700ش���خص قتلوا في
االحتجاجات على انق���الب األول من فبراير/
شباط العسكري ،وعلى ارتداء مالبس سوداء
إذا اضطروا للخروج من منازلهم.
ويخ���رج كثير من المواطنين إلى الش���وارع
يوميا؛ احتجاجا على عودة الحكم العسكري
بعد خم���س س���نوات من الحك���م المدني
بزعامة أونج سان سو تشي ،ويفكر النشطاء
في طرق جدي���دة للتعبير ع���ن المعارضة،
تصعد في���ه قوات األمن
في الوق���ت الذي
ّ
إجراءاتها القمعية.

وقال���ت إي ثين���زار مونج ،وهي م���ن زعماء
المحتجين ،على صفحتها على فيس���بوك:
”يجب أن ننظ���م إضرابا صامتا للتعبير عن
حزننا على الشهداء الذين ضحوا بحياتهم.
أشد األصوات صمتا هو أعالها“.
والجمعة ،هو اليوم الراب���ع في عطلة العام
الب���وذي الجدي���د ومدته���ا خمس���ة أيام.
ويحجم الكثيرون هذا العام عن االحتفاالت
المعتادة للتركيز على حملتهم المناهضة
للحكام العسكريين الذين أطاحوا بحكومة
سو تشي واحتجزوها وكثيرين آخرين.

نحو  3ماليين وفاة و139
أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة
ضبط «بيت مال المسلمين» التابع لـ «داعش» في الموصل مليون إصابة بكورونا عالميًا
االستقالل /وكاالت:
أعلن���ت وزارة الداخلية العراقية الجمعة ،عن ضبط "بيت
م���ال المس���لمين" التاب���ع لتنظيم داعش ،ف���ي مدينة
الموص���ل ،التي كان يس���يطر عليها التنظيم ،ش���مالي
العراق .وأوضح قائد ش���رطة محافظة نينوى اللواء ليث
بن���اء على معلومات
خليل الحمدان���ي أن األمن ّ
"تمكنً -
دقيقة -من ضبط مبالغ مالية اس���تولت عليها عصابات

داع���ش اإلرهابية خالل فترة س���يطرتها عل���ى مدينة
الموص���ل" .وذكر أن تنظي���م داعش "كان خب���أ األموال
ودفنها في أحد الدور الس���كنية في المنطقة القديمة،
والذي يعرف بديوان المالية (بيت مال المس���لمين) أحد
الدواوي���ن التابعة ل���ه" .وأفاد بأن حصيل���ة المضبوطات
كانت :مليون وخمسمائة وتس���عون ألف دوالر أمريكي،
وس���بعة عش���ر مليون وخمس���مائة ألف دين���ار عراقي،

وخمس���ة عش���ر كغم من الفضة المقطع���ة لغرض طبع
العملة المعدنية لداعش ،وأربعمائة وثمانية وخمس���ون
غرام من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية لداعش،
ومئتان وس���تة وخمس���ون غرام م���واد معدنية مجهولة
النوع ،وسبعة عش���ر ونصف كغم س���بائك من الفضة.
وأش���ار إلى تنظيم محظر ضبط أصول���ي بالمبالغ المالية
والمواد المضبوطة واتخاذ اإلجراءات القانونية.

العراق يوجه دعوة لـ 75دولة ومنظمة لمراقبة االنتخابات
االستقالل /وكاالت:
أعل���ن العراق ،الجمع���ة ،توجيه دعوة إل���ى  75دولة
ومنظمة لمراقب���ة االنتخابات المبكرة ،المزمع إجراؤها
في أكتوبر /تشرين األول المقبل.
جاء ذلك على لس���ان جمانة غالي ،المتحدثة باس���م
المفوضية العليا المس���تقلة لالنتخاب���ات العراقية

(رسمية) ،وفق ما نقلت وكالة األنباء الرسمية (واع).
وقالت غالي« :بالتنسيق مع وزارة الخارجية ،تم توجيه
 75دعوة لس���فارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية
لمراقبة العملية االنتخابية».
وأوضح���ت أن «(ممثلي) عدد من الس���فارات العاملة
في العراق يقوم���ون بتنظيم زي���ارات إلى مفوضية

االنتخابات» ،دون تفاصيل.
وفي مارس/آذار الجاري ،أعلنت المفوضية ،تس���جيل
 30تحالف���ا ،تضم  250حزبًا ،للمش���اركة باالنتخابات
المبكرة في  10أكتوبر المقبل.
ويح���ق ل���� 25مليون���ا و 139ألفا و 375ناخب���ا عراقيا
المشاركة في االنتخابات النيابية المبكرة في البالد.

االستقالل /وكاالت:
ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم ،الجمعة ،إلى نحو مليونين
مليونا.
ألفا ،فيما وصلت حصيلة اإلصابات إلى نحو ً ً 139
وً 985
تضررا بالوباء ،إذ تجاوز عدد
وتصدرت الواليات المتحدة قائمة ال���دول األكثر
ألفا ،واإلصابات شارفت على  32مليون.
الوفيات ً 565
وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية ،إذ س���جلت  366ألف حالة وفاة حتى اآلن،
وأكثر من  13.7ماليين إصابة.
ً
تضررا -حصد فيروس كورونا أرواح أكثر
أما في المكس���يك -ثالث أكثر الدول
من  211ألف ش���خص ،وأصاب  2.3ماليين إصابة ،وتأتي خلفها الهند بأكثر
من  173ألف حالة وفاة ونحو  14.1مليون إصابة.
وتأتي بريطانيا في المركز الخامس ،إذ قتل الفيروس نحو  128ألف ش���خص،
وأصاب نحو  4.4ماليين ،تليها إيطاليا ب� 116ألف وفاة ،وأكثر من  3.8ماليين
إصابة.
ً
تضررا ،إذ حصد الفيروس
وتحتل روسيا المرتبة السابعة في قائمة أكثر الدول
أرواح  104آالف شخص ،وأصاب  4.7ماليين إصابة.
وفي فرنس���ا ،قت���ل الفيروس  100ألف ش���خص وأصاب  5.2ملي���ون ،أما في
ألمانيا؛ فقتل  80ألف ش���خص وأصاب  3.1مليون ،وفي إسبانيا ،قتل  77ألف
شخص ،وأصاب  3.4ماليين.
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الهالل يعزز صفوفه بالداعور والتفاح يضم مدافعًا خامسًا
غزة /االستقالل:
اتفق نادي الهالل مع نجم وس���ط الش���اطئ سامي
الداعور ،على اللعب في صفوفه لمدة موسم ونصف،
ابتداء من مرحلة اإلياب التي ستنطلق بعد رمضان
مباشرة.
وأنهى الداعور ارتباطه مع الش���اطئ ،وفس���خ عقده
بالتراضي ونال االس���تغناء الخ���اص به ،وتوجه إلى
الهالل ووقع لصفوفه.
وب���ات الداعور الصفقة الثاني���ة التي ينجح النادي
في إبرامها بعد التعاقد مع المهاجم محمد القاضي
العب نادي اتحاد بيت حانون الرياضي.

ويس���ابق الهالل الزمن لتعاقدات مهمة مع العبين
مميزين ،بهدف إنقاذ الفريق الذي تراجعت نتائجه
بشدة هذا الموسم.
ولم يحص���د الهالل طوال مرحلة الذهاب س���وى 6
نقاط ،احتل بها المركز  ،11قبل األخير.
وفي المقاب���ل ،أتم نادي التفاح المنافس في دوري
الدرجة الممت���ازة لكرة القدم تعاق���ده مع المدافع
خالد عي���اش ،ليكون خامس صفق���ات الفريق في
االنتقاالت الشتوية.
ويعتبر خالد عياش من المدافعين المميزين حيث
يمتاز بالقوة الجس���مانية والرشاقة ،وسبق أن لعب

ألندية اتح���اد وخدمات خان يونس ،وأخيرًا خدمات
النصيرات.
وأوض���ح عاطف حمادة رئي���س النادي ،بأن
صفقة عياش تأتي في أطار استمرار مجلس
إدارة نادي التفاح الرياضي في تعزيز خطوط
الفري���ق بعدما نج���ح خالل األي���ام القليلة
الماضية ف���ي الحصول عل���ى توقيع أربعة
العبين.
وأك���د المدرب نبي���ل صيدم بأن عياش ،س���يكون
إضافة قوية لخط ظهر التفاح لما يتمتع به الالعب
من خبرات وقدرات مميزة .

كومــان يطــارد لقبــه األول مــع برشلونــة أمــام أتلتيــك بيلبــاو
االستقالل /وكاالت:
يبح���ث الهولندي رونال���د كومان ،مدرب برش���لونة ،اليوم
الس���بت ،في إش���بيلية عن إمكانية رفع لقبه األول كمدرب
للبلوجرانا ،في موسم مضطرب للكتالونيين ،عندما يواجه
أتلتيك بيلباو ،في نهائي كأس الملك.
ونجح كومان في إحياء حظوظ فريقه خالله للمنافسة على
لقب الليجا والسعي للفوز بالبطولة المحلية المفضلة ،كأس
الملك ،مجددا.
ووصل كومان في ظروف صعبة لقيادة الفريق الكتالوني،
حيث كان الفريق قد ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي
بخسارة قاسية أمام بايرن ميونخ ( ،)8-2ليقود مرحلة إعادة
بناء فريق محبط ،وتدريجيا كان يعيد توجيه مسار برشلونة
نحو الطريق الصحيح.
ولهذا الس���بب ،يعد كفاح برش���لونة للتتوي���ج بلقب هذا
الموس���م ،ال���ذي كان يظن كثي���رون أنه س���يكون مرحلة
انتقالية ،ليس نجاحا ،لكنه على األقل إعالن نوايا من مدرب
لم يعرف أبدا االستسالم ودائما ما أراد البحث عن حلول.
وحال توج برش���لونة باللقب ،ال� 31له في التاريخ ،ستكون
أول كأس يحرزه���ا الهولندي صاحب ال����  58عاما كمدرب
للفريق ،في أول موسم له بالنادي ،والثالث له في المجمل.

كومان سبق وأن توج بكأس الملك مرة كالعب في صفوف
برشلونة في  ،1990كما توج به أيضا كمدير فني لفالنسيا
في .2008
وفاز كومان باللقب كالعب مع البرس���ا على حساب الغريم
ريال مدريد ف���ي مباراة كانت تعني الكثير ،ومثلت تغييرا

في كرة القدم اإلس���بانية بعد تف���وق "فريق األحالم" على
"سرب النسر" الملكي أو "ال كينتا ديل بويتري" .
فاز برش���لونة وقتها بهدفين نظيفين سجلهما جييرمون
أمور وخوليو س���اليناس أمام ريال مدريد المتوج ب� 4ألقاب
متتالية لليجا ،ووقتها كان فريق كرويف ،الذي توج قبلها

بكأس ريكوبا ،قد نجح في خط���ف اللقب ليؤكد مواصلته
طريق النمو.
وقد أثبت البرس���ا ذلك في الموس���م التالي ،بالفوز باللقب
األول لليجا من  4متتالية ،وبعدها بعامين توج بكأس أوروبا
في ويمبلي ،بهدف تاريخي من ركلة حرة مباشرة في الوقت
اإلضافي لرونالد كومان.
كما توج المدرب الهولندي بالكأس في  2008مع فالنسيا،
وكان "الخفافي���ش" وقتها يكافحون من أجل عدم الهبوط
لدوري القس���م الثاني ،وخلف ف���ي منصبه المدرب كيكي
سانشيز فلوريس.
وأطاح فالنس���يا في طريقه للقب بأندية عريقة مثل ريال
بيتيس وأتلتيكو مدريد وبرش���لونة ،وف���ي النهائي الذي
أقي���م يوم  18أبريل/نيس���ان  2008أمام خيتافي ،بملعب
فيس���نتي كالديرون ،حس���م فريقه المباراة لصالحه 1-3
ليتوج بلقبه السابع للكأس.
وكالعب توج كومان ب� 3ألق���اب لكأس هولندا أيضا ،بواقع
لقب مع أياكس أمس���تردام ( )86-1985واثنين مع بي إس
في آيندهوف���ن ( 88-1987و ،)89-1988كما توج كمدرب
أيضا مرة بلقب الكأس في هولندا مع أياكس أمس���تردام
في موسم .02-2001

بوكيتينو :سأقاتل حتى ال أرى مبابي بقميص الريال

ليفاندوفسكي
يطمئن بايرن ميونخ
االستقالل /وكاالت:
جديدا
تقدما
أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي ،مهاجم بايرن ميونخ،
ً
ً
في عملية تعافيه من اإلصابة.
وعانى ليفاندوفس���كي من إصابة في الركب���ة حرمته من خوض مباراتي
البافاري ضد باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لصحيفة "بيلد" األلمانية ،فإن ليفاندوفس���كي تدرب بالكرة ،ألول
ً
مرة منذ تعرضه لإلصابة.
وأشارت إلى أن المران اس���تمر  30دقيقة ،وشهد خوض ليفاندوفسكي
تدريبات على المراوغة والتمريرات القصيرة ثم الركض.
وأوضحت أن ليفاندوفسكي كان يضع ضمادة حول ركبته المصابة ،وظهر
في حالة مزاجية جيدة خالل التدريبات .ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة
فولفسبورج ،اليوم السبت ،في الجولة  29من الدوري األلماني.

االستقالل /وكاالت:
علق األرجنتيني ماوريس���يو بوكيتينو ،مدرب باريس س���ان جيرمان ،على أنباء انتقال العبه
الفرنس���ي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الموس���م المقبل .وينتهي عقد مبابي مع سان
جيرمان في صيف  ،2022ويرفض الالعب كل عروض التجديد حتى اآلن مع النادي الباريسي.
وقال بوكيتينو ،في تصريحات أبرزها برنامج «كواترو» اإلسباني «طرح مبابي في الميركاتو
إذا لم يجدد عقده مع سان جيرمان؟ ال يضرني أن أرى الالعبين في فرق أخرى ،لكن بعد 3
أشهر من العمل مع مبابي ..أنا والنادي سنقاتل من أجل أن يكون معنا».
وأضاف «ال أريد رؤية مبابي بقميص ريال مدريد ،سأقاتل بكل قوة حتى يظل هنا معنا».
وتحدث بوكيتينو عن انتقال س���يرجيو راموس إلى سان جيرمان ،قائال «ال أحب الحديث
عن العبين ليسوا في فريقي».
ناد يعمل على تحسين فريقه».
وأوضح «هناك شائعات كثيرة وباريس مثل أي ٍ
واختتم مدرب باريس «تجديد عقد ميس���ي؟ س���يتضح ً
قريبا ما سيحدث مع ميسي في
برشلونة».

إبراهيموفيتش يمسك بقلم التوقيع مع ميالن
االستقالل /وكاالت:
اقترب السويدي زالتان إبراهيموفيتش ،مهاجم ميالن ،من توقيع عقد جديد مع الروسونيري
خالل الموس���م الحالي .وينتهي عقد إبرا مع ميالن في الصيف المقبل ،إال أن تقارير صحفية
تفيد بتوصل الطرفين إلى اتفاق بشأن التجديد لموسم آخر.
ووفقا لصحيفة "الجازيتا ديللو س���بورت" اإليطالية ،فإن مينو رايوال ،وكيل إبرا ،س���يلتقي مع
ً
مديري ميالن ،اليوم ،من أجل توقيع العقد الجديد للنجم السويدي.
وأش���ارت الصحيفة اإليطالية ،إلى أن إبرا اتفق على كل ش���روط عقده الجديد مع ميالن ،حيث
سيواصل الحصول على راتب سنوي يبلغ  7ماليين يورو.
هدفا بقميص ميالن في مختلف البطوالت.
يذكر أن المهاجم السويدي سجل هذا الموسم ً 17
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التصعيد «اإلسرائيلي» اإليراني في مياه الخليج ..احتماالت المواجهة وإمكانية نشوء تحالفات جديدة
االستقالل /وكاالت:
شكل اس���تهداف الس���فينة اإليرانية
ّ
"س���افيز" في البح���ر األحمر ،األس���بوع
الماض���ي ،تصعي���دا جدي���دا م���ن قبل
رد إيراني ،باستهداف
"إسرائيل" ،قابله ّ
س���فينة ش���حن "إس���رائيلية" ،األربعاء
الماض���ي ،قبال���ة س���واحل الفجيرة في
اإلمارات.
األمر الذي يثير تس���اؤالت حول احتمال
تطور الضربات المتبادلة بين الجانبين،
إلى مواجهة عسكرية واسعة ،قد ترسم
جديدا لتحالفات المنطقة.
شكال
ً
ً

حرب خفية ت�ستعر

الخبير في الش���ؤون العسكرية واألمنية
رامي أب���و زبي���دة ،رأى أن الحرب الخفية
الطويل���ة وغي���ر المعلن���ة بي���ن إيران
و"إس���رائيل" آخذة باالستعار ،وأن طرفي
الصراع وصال إلى "حاف���ة الهاوية"؛ إذ ال
يتحمل أي جانب منهما أن يبدو ضعيفا.
وتوقع أبو زبي���دة ،خالل حديثه ل�"قدس
برس" ،أن تستمر الضربات بين الطرفين
بط���رق غي���ر معلن���ة وغير مباش���رة ،مع
إدراكهم���ا بأن عليهما ضب���ط أفعالهما
والتحكم فيها بدقة وعناية كبيرة؛ "كي
ال تتس���بب ف���ي اندالع حرب ش���املة ،ال
يريدها الطرفان في هذه المرحلة".
وذهب أبو زبيدة ،إلى أن رئيس الحكومة
المكلف بنيامين نتنياهوّ ،
يوظف أجواء
تزايد الضرب���ات المتبادل���ة ،لضم مزيد
م���ن األحزاب إل���ى االئت���الف الحكومي

اإلس���رائيلي ،تحت عن���وان "الحفاظ على
أمن إسرائيل".
ولف���ت إل���ى أن تصاع���د المواجهة بين
الطرفي���ن ،أظه���ر ق���درة االس���تخبارات
اإلس���رائيلية على اختراق األمن اإليراني
باس���تخدام األس���لحة اإللكتروني���ة
الس���يبرانية ،بش���كل يفض���ح ق���درات
المنظومة االستخبارية واألمنية اإليرانية.
وفيما يتعلق بدور مثل هذه المواجهات،
ف���ي إع���ادة تش���كيل التحالف���ات في

ًّ
عالميا
تحالفا
المنطقة ،بين أبو زبيدة ،أن
ً
يض���م الوالي���ات المتحدة و"إس���رائيل"
وبع���ض دول الخليج ،يعم���ل ضد إيران
مدلال عل���ى ذلك بتوقيع
بش���كل واضحً ،
بعض الدول العربية اتفاقيات تطبيع مع
االحتالل.
واستش���هد أب���و زبي���دة ،بتأكي���د وزير
الجيش اإلس���رائيلي بيني جانتس ،بأن
حكومته تعم���ل على إقامة تحالف أمني
إقليمي بالمنطقة" ،ضد إرهاب إيران".

املوقف الأمريكي

بدوره ،يرى الباحث في الشؤون االمريكية
توفيق طعمة ،أن التصعيد اإلس���رائيلي
يش���ير إل���ى احتمالي���ن ،األول" :محاولة
إس���رائيل ،إح���راج اإلدارة االمريكية في
المفاوضات مع اإليرانيين ودول (األربعة
زائد واحد) الموقعة على االتفاق ،بهدف
اتخاذ إجراءات قاس���ية ضد إيران ،وعدم
العودة لالتفاق النووي اإليراني".
واس���تذكر طعم���ة ،مطالب���ة الرئي���س

األمريك���ي جو باي���دن ،نتنياه���و بوقف
االس���تيطان ،أثناء زيارة بايدن فلسطين
المحتل���ة ،ف���ي الع���ام  ،2021بالتزامن
مع إع���الن نتنياهو ،بن���اء آالف الوحدات
السكنية.
أما االحتمال اآلخر الذي يرجحه طعمة،
فيتمث���ل برغب���ة الوالي���ات المتحدة،
باس���تثمار التصعيد اإلسرائيلي في
مفاوضات فيين���ا؛ لزيادة الضغط على
إي���ران ،مبينا إمكانية وجود تنس���يق
بين اإلدارة االمريكية وبين "إسرائيل"،
في تنفيذ الضربة األخيرة على منشأة
نطنز اإليرانية.
وأشار إلى أن وزير الدفاع األمريكي لويد
أوس���تن ،تواجد في "تل أبيب" ،بالتزامن
مع تنفيذ الضربة ،بما يش���ي باحتمالية
"وجود اتفاق مس���بق وتنسيق بين إدارة
بايدن وبين حكوم���ة نتنياهو على هذه
الضرب���ة ،والتي رجحت وس���ائل إعالم أن
تكون "إس���رائيل" هي م���ن نفذها ،وأن
الط���رف األمريكي يعرف وي���درك تماما
ماذا يحدث في المنطقة" ،بحسب طعمة.
واستبعد طعمة تتطور األحداث إلى حرب
ش���املة بين إيران وبين دول���ة االحتالل
الصهيوني ،أو بين إيران وأمريكا ،أو دول
المنطقة؛ نظ���را ألهمية ه���ذه المنطقة
ً
مش���يرا
والبحر األحمر والمياه اإلقليمية،
إلى أن معظم االقتصاد العالمي يمر من
هذه المنطقة ،و"أن أي تصعيد س���يؤثر
على حركة المالحة والتجارة العالمية".

«سلة الخير»  ..مبادرات فلسطينية فردية تجد طريقها لبيوت الفقراء في سورية
االستقالل /وكاالت:
يحل شهر رمضان المبارك هذا العام ،على النازحين
السوريين والالجئين الفلسطينيين في المخيمات،
مع اس���تمرار أزمة تفش���ي وباء «كورون���ا» وتراجع
األوضاع المعيشية ،التي بالكاد يستطيعون تأمين
الطعام ألس���رهم ،بعد انهيار الليرة الس���ورية أمام
ال���دوالر إلى حدود ال����  4آالف ليرة مقاب���ل الدوالر
الواحد ما أدى الرتفاع كبير في األسعار.
ورغ���م صعوبة الحال ،وضنك الحي���اة ،إال أن الالجئ
الفلس���طيني «محمد» من قرية «أطمة» بريف إدلب
الش���مالي ،ل���م يعدم الوس���يلة في مد ي���د العون
لمساعدة الالجئين الفلسطينيين والسوريين على
حد س���واء ،رغم الظروف اإلنس���انية واالقتصادية
الصعبة التي يعيشها الجميع ،وخالل شهر رمضان
على وجه الخصوص.
حي���ث أطل���ق «محم���د» مبادرت���ه لتوفير الس���الل

الغذائية للفقراء والمحتاجي���ن ألبناء القرية خالل
الشهر الكريم ،وذلك للعام الثاني على التوالي ،من
خالل دكانه الصغير.
«ب���دأت الفكرة ،من خ���الل دعوة زبائن���ه للتبرع ولو
بالقلي���ل من أجل توفير س���الل الخير خالل ش���هر
رمض���ان ،ورغم صعوبة األوض���اع االقتصادية لدى
الن���اس ،إال أنهم ل���م يبخلوا بالتبرع ول���ول بالقليل
القلي���ل ،فكان هنال���ك من يتبرع بحب���ة فاكهة أو
بكميات ضئيلة من الخضار ،لكن كان فيها البركة»،
يقول «محمد».
ّ
«تطور المشروع ،والقى اقباال واسعا ،وزاد
ويضيف:
ّ
التبرع ،حتى أصبح يش���مل جمي���ع المواد الغذائية
والمعلب���ات والمواد األساس���ية من س���كر وحليب
مجفف وأرز وشاي».
أما النقل���ة النوعية يقول «محمد» ،فكانت من خالل
تواصل إحدى المنظمات اإلنس���انية في إدلب بعد

درايته���م بالمب���ادرة ،حيث تكفل���ت بتوزيع الخبز
المجاني م���ن خالله ،طيلة ش���هر رمضان باإلضافة
للتبرع بمبلغ  100دوالر لتجهيز سالل إضافية.
وأض���اف :ه���ذا األمر ش���جعني عل���ى التواصل مع
األصدقاء واألق���ارب المغتربين ف���ي تركيا وأوروبا،
وإرسال مقاطع توثيقية لسالل الخير ،فبدأوا بإرسال
أموال الزكاة والصدقات لدعم الفكرة.
وأشار إلى أن قرابة  35عائلة متعففة استفادت من
سالل الخير متأمال أن تجني سلة الخير في رمضان
هذا العام ما يدخل السرور والفرح على الفقراء.

ت�سديد ديون

ولم تقتصر المبادرات الفردية على أصحاب المحال
التجارية ،فقد اطلق عدد من نشطاء مخيم «جرمانا»
لالجئي���ن الفلس���طينيين بريف دمش���ق ،مبادرة
«الراحم���ون يرحمه���م الله» بهدف دف���ع إيجارات
المن���ازل للعائالت المعس���رة ف���ي المخيم خاصة

اإ�سابات بالر�سا�ص ..
وقناب����ل الص����وت والغ����از بكثاف����ة تج����اه
المش����اركين فيها ،ما تس����بب بإصابة ثالثة
منه����م بالرص����اص المطاط����ي والعش����رات
باالختناق.
وأش����ار إل����ى أن المس����يرة نظمت لمناس����بة
يوم األسير الفلس����طيني ،ودعت لها اللجنة
الش����عبية للدفاع ع����ن األراض����ي المهددة
باالستيالء ،وفصائل العمل الوطني.
وبين مراس����لنا أنها انطلقت من أمام مسجد
القري����ة باتج����اه األراض����ي الت����ي يهددها
االس����تيطان ش����رق القرية ،إذ اندلعت على
إثرها مواجهات مع قوات االحتالل.
كم����ا أصي����ب ش����اب بعي����ار "إس����فنجي"،
وآخرون باالختناق ،إثر قم����ع قوات االحتالل

"اإلسرائيلي" مس����يرة كفر قدوم األسبوعية
الس����لمية ،المناهضة لالستيطان والمطالبة
بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو  18عاما.
وأفاد ش����هود عيان ،ب����أن مواجهات اندلعت
بي����ن أهالي القري����ة وقوات االحت����الل التي
أطلقت األعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز
المسيل للدموع ،ما أدى إلصابة شاب يبلغ من
العمر  25عاما بعيار "إس����فنجي" في ظهره،
والعشرات باالختناق ،جرى عالجهم ميدانيا.
أم����ا في قط����اع غ����زة ،فقد قصف����ت طائرات
ومدفعية االحتالل اإلسرائيلي فجر الجمعة،
عدة مواقع وأراضي خالية وسط وجنوب قطاع
غزة ،وألحقت أضرارا بممتلكات المواطنين.
وأف����اد مراس����لنا ب����أن دباب����ات االحت����الل

اس����تهدفت بقذيفتين موقعًا شرق منطقة
جحر الديك أقصى جنوب ش����رق مدينة غزة
قبل أن تس����تهدف طائرات����ه نفس الموقع
بصاروخين.
وأضاف إن طائ����رات االحتالل اس����تهدفت
موقعي����ن آخرين ش����مال مخي����م النصيرات
وش����رق مخيم البريج وس����ط القط����اع ،وأرضًا
خالية ف����ي محيط مطار غ����زة الدولي المدمر
ش����رق رفح جنوب القطاع م����ا أدى إلى أضرار
مادية جسيمة في األماكن المستهدفة وفي
بعض ممتلكات المواطنين القريبة.
وزعم جيش االحت����الل أن القصف جاء بعيد
سقوط قذيفة محلية أطلقت من غزة سقطت
قرب مستوطنة جنوب دولة االحتالل.

أولئك الذين تعطلت أش���غالهم بسبب تفشي وباء
«كورونا».
وعلى إثره ،بادر أحد أبناء مخيم «جرمانا» (فضل عدم
الكش���ف عن اسمه) ،وهو مغترب في أوروبا ،بسداد
ديون عدد من عائالت المخيم األشد فقرا وعوزا.
حيث قام فاعل الخير ،بس���داد ديون الالجئين ،لدى
بقاليتي���ن في المخيم ،باإلضافة إل���ى دفعه إيجار
منزل إلحدى العائالت الفقيرة.

خطباء امل�ساجد

وتأت���ي تلك األعمال ،في الوقت الذي حث فيه خطباء
وأئمة المساجد في مخيمات الالجئين الفلسطينيين
في سورية ،األهالي إلى التراجم فيما بينهم.
كم���ا دع���وا أصحاب المح���ال التجاري���ة لتخفيض
األس���عار وإمهال المعوزين في تس���ديد الديون،
كما دع���وا أصحاب المنازل المؤج���رة إلى تخفيض
إيجارات المنازل في شهر رمضان.

سلطات االحتالل تبعد
أسيرين محررين عن
المسجد األقصى
القدس المحتلة /االستقالل:
ّ
سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،الجمعة ،قراري ٕابعاد لمدة  4أشهر
عن مدينة القدس لألسيرين المحررين نديم الصفدي ( 21عاما) وصالح
بدر أبو عصب ( 21عاما) من بلدة العيسوية ،بزعم رباطهما في المسجد
األقصى المبارك.
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مسلح يقتل  8ثم ينتحر
بمنشأة في أمريكا
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ّ
«آبل» تطور تقنية سحرية
تتنبأ بفيروس «كورونا»
االستقالل /وكاالت:
تسعى شركة «أبل» األمريكية لتطوير تقنية سحرية
جديدة ،تجعل س���اعة «أبل ووتش» تتنب���أ بإمكانية
اإلصابة بفيروس كورونا المس���تجد المس���بب لمرض
«كوفيد .»19
وأوضحت «أبل» ،بحسب ما أورده موقع «إنغادجيت» التقني
المتخصص ،أنها س���تطلق في س���بتمير/أيلول المقبل،

دراس���ة حول استخدامات «أبل ووتش» كمؤشر على وجود
«كوفيد .»19
وسيمكن لساعة «أبل ووتش» باستخدام هواتف «آيفون»
وتلك التقنية الجديد ،من التنبؤ بأمراض الجهاز التنفسي
كلها بما في ذلك «كوفيد .»19
وس���يطالب من كل مش���ارك في اختب���ارات «أبل ووتش»
الجديدة من ارتداء الساعة «ليال ونهارا» لمدة  6أشهر.

وسام عسكري ُيباع بـ 248
ألف جنيه إسترليني

االستقالل /وكاالت:
بيع صليب فيكتوريا ،هو أعلى وس���ام عس���كري بريطاني ،يع���ود لزمن الحرب
العالمية األولى في مزاد علني مقابل  248ألف جنيه إسترليني.
ووفقا لوكالة «بي بي سي» البريطانية ،منح ملك بريطانيا جورج الخامس الوسام
العس���كري للجندي جيمس تاورز في  8أيار  /مايو  1919تكريما لبطولته خالل
الحرب العالمية األولى بعد أن تمكن من نقل رسالة سرية إلى وحدة أخرى تحت
نيران العدو .وبحس���ب الوكالة ،نجح تاورز في تنفيذ المهمة الموكلة إليه على
الرغم من مقتل خمسة من زمالئه .ولم يتم الكشف عن هوية المشتري.

من أجل الضفادع ..إستونيا
تغلــق طريقــًا رئيســًا
االستقالل /وكاالت:
قررت السلطات في العاصمة اإلستونية إغالق طريق مزدحم خالل
الليل في أبريل كي يتس���نى آلالف الضفادع االنتقال إلى أماكن
تكاثرها في مأمن من السيارات التي قد تدهسها.
ويس���اعد متطوعون عادة في حمل الضف���ادع عبر الطرق
ف���ي الربيع ،ويقولون إنهم أنقذوا  97ألفًا منها في األعوام
الماضية منه���ا ألفان في العام الماضي على الطريق الذي

تقرر إغالقه في العاصمة تالين.
لكن في ظل استحالة تحقيق ذلك هذا العام بسبب جائحة
كورون���ا أصبح الحل الوحيد للحفاظ عل���ى هذه الحيوانات
البرمائي���ة هو غلق الطرق .ونظرًا ألن س���طح األرض الدافئ
بس���بب حرارة الش���مس يجعل البرمائيات بطيئة وأميل
للنع���اس فقد يتكدس ما يصل إل���ى  300منها في المرة
الواحدة مما يجعلها عرضة لخطر الدهس من السيارات.

كوبــا تحتفــل بــوالدة نمــر أبيــض نــادر
االستقالل /وكاالت:
يحتفل العاملون بحديق���ة الحيوانات الوطنية في
هافانا بوالدة أربعة أشبال نمور بنغالية ،بينها شبل
أبيض نادر.
ج���اءت والدة األش���بال األربعة المخطط���ة في 12
مارس بعد محاوالت اس���تمرت  20عاما لتكاثر هذه
الحيوانات المهددة باالنقراض.
وولدت األشبال لألم فيونا واألب جارفيلد.
وقال أنخيل كوردي���رو ،المتخصص في النمور في
حديقة الحيوان "كانت والدة طبيعية .كل شيء سار

كائــن الـ «كرواســان»
يثيــر قلــق البولندييــن!
االستقالل /وكاالت:
فوجئ مفتش����ون بولنديون م����ن جمعية تعنى بحماية
الحيوانات عندما اكتش����فوا أن م����ا ُأ ِبلغوا عن أنه حيوان
���كل مقلق موجود على ش����جرة لي����س إال ...قطعة
ذو ش� ٍ
«كرواسان».
وأوضحت جمعية كراكوف لحماية الحيوانات في منش���ور
اتصاال من امرأة تقيم في هذه
على «فيسبوك» أنها تلقت
ً
المدينة الواقعة في جنوب بولندا لإلبالغ عن مش���اهدتها
حيوانًا مقلقًا .ونقلت الجمعية عن المرأة قولها إن الحيوان
«موجود على ش���جرة أم���ام المنزل منذ يومي���ن! والناس ال
يفتح���ون نوافذهم ألنهم يخش���ون أن يدخل منازلهم»،

االستقالل /وكاالت:
قالت ش����رطة مدينة إنديانابوليس األمريكية الجمعة إن مسلحا أطلق
الرصاص فقتل ثمانية أش����خاص وأصاب عددا آخر في منش����أة تابعة
لشركة فيديكس قبل أن ينتحر.
ووقع الح����ادث في مركز عملي����ات تابع لفيديكس بالق����رب من مطار
إنديانابوليس الدولي بعد الحادية عش����رة مس����اء الخميس بالتوقيت
المحلي.
وقالت جينيا كوك المتحدثة باسم شرطة إنديانابوليس إن السلطات
استجابت لبالغ بإطالق أعيرة نارية و»ووصلت للتعامل مع واقعة إطالق
نار مستمرة».
وأضاف����ت «أظهرت المعلومات األولي����ة أن مطلق النار انتحر في مكان
الواقعة» ،مشيرة إلى أنه لم يعد هناك ما يهدد السكان.
وقتل ما ال يقل عن  30في حوادث إطالق نار عشوائية في أنحاء البالد
ُ
خالل الشهر الماضي.
وقال متحدث باس����م فيديكس إن الش����ركة «تش����عر بصدمة وحزن
بالغين» لخسارة موظفيها .ولم يذكر إن كان جميع القتلى من العاملين
في الشركة.

مضيف���ة أنه ّ
«بني الل���ون» .وقال العامل���ون في الجمعية
ً
للمتصلة إنه قد يكون طائرًا جارحًا ،لكنها وصفت الحيوان
بأنه أش���به بس���حلية اإلغوانا ،بعدما عجزت في البداية عن
وسمته «بحيرة».
إيجاد الكلمة المناسبة ّ
وتوجه مفتشو الجمعية إلى الموقع ،فرأوا الحيوان المزعوم
على ش���جرة ليلك ،والحظوا أن «ال أرج���ل له وال رأس» .وبعد
البح���ث والتدقيق اتضح لهم أنه ال يع���دو كونه ...قطعة
«كرواسان».
وأملت الجمعية ف���ي أال يثني الحادث اآلخرين عن إبالغها
بأية مخاوف تتعلق برعاية الحيوانات .وأوضحت أنها تلقت
مكالمات تتعلق بقطط وكالب وأسماك زينة متروكة.

على م���ا يرام ،وبدأت اآلن ف���ي أداء دورها كأم .إنها
أم جيدة".
ولم يتم تسمية األشبال بعد ،أو اإلعالن عن جنسها.
والنم���ور البيضاء تح���ور جيني للنم���ور البنغالية
البرتقالي���ة المعروفة .وكان���ت آالف النمور تجوب
ذات يوم غابات بنغالدش والهند ونيبال .لكن خبراء
الحي���اة البرية يقولون إن أعدادها تراجعت إلى نحو
 ،2500وذلك بفعل الصيد الجائر وإزالة الغابات.
وق���ال كوردي���رو "جمي���ع ال���والدات ف���ي حديقة
الحيوان���ات مهمة لكننا نولي أهمي���ة أكبر للوالدة

عندم���ا يولد حيوان من األنواع المهددة باالنقراض،
ألننا نعلم أننا نساعد هذه األنواع على عدم االختفاء
من العالم ...كوبا بلد صغير بموارد قليلة ،لذلك نحن
سعداء بالمشاركة في أي ش���يء يعود بالنفع على
العالم".
وانقرضت ثالثة م���ن الفصائل الفرعية التس���عة
للنمور ف���ي العالم خالل الق���رن الماضي ،ويعتقد
العديد من العلم���اء أن فصيال رابعا من النمور وهو
نمر جنوب الصي���ن ،انقرض بالفعل م���ن الناحية
العملية.

فــي لبنــان ..كالب مــدربة
ترصــد «كوفيــد »19
االستقالل /وكاالت:
يطمح الطبيب اللبناني رياض س���ركيس إلى لجم
انتش���ار وباء «كوفيد  »19حول العالم ..أما سالحه
الس���ري ببس���اطة فه���و كالب مدربة عل���ى رصد
ثوان قليلة ،حتى في مراحل اإلصابة
الفيروس خالل ٍ
األولى.
وب���ات س���ركيس مقتنعًا بق���درة ال���كالب( ،أوفى
أصدقاء البش���ر) ،على إنقاذ حي���اة الناس عبر رصد
اإلصابات ف���ي مراحله���ا األولى ،فيم���ا قد تخفق
فح���وص كورونا المعتمدة حاليًا في كش���فها في

األيام األولى للعدوى .ويقول سركيس «حين يأتي
اليوم الذي نصنع فيه آلة ذات أنف إلكتروني وقدرة
عشرة آالف مرة أكثر على الشم ،يمكننا أن نستبدل
الكالب .أما اليوم ،فنحن بحاجة لها».
ويشرف سركيس اليوم على الجانب الطبي من مبادرة
استخدام الكالب للكشف المبكر عن الوباء ،والذي بدأ
العمل فيه في مطار بيروت الصيف الماضي.
وأمضى س���ركيس  12عامًا في دراسة قدرة الكالب
على رصد أمراض السرطان لمضاعفة فرص العالج
المبكر.

