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القدس المحتلة/ االستقالل:
أزالت ق����وات االحتالل »اإلس����رائيلي« مس����اء الس����بت الحواجز 
الحديدية التي نصبتها في ساحة ومدرج باب العامود بالقدس 
المحتلة أول أيام ش����هر رمضان المبارك لمنع جلوس المواطنين 

في المكان.
وأدى منع المواطنين من الجلوس في المنطقة الندالع مواجهات 
استمرت أربعة أيام متتالية بعد أداء صالة العشاء والتراويح في 

المسجد األقصى المبارك.
وشهدت المنطقة أعنف المواجهات يوم الجمعة؛ حيث اعتقل 
وأصيب عش����رات المقدسيين، فيما أصيب مستوطن بجراح بعد 

أن ضربه الشبان الذي رشقوا جنود االحتالل بالحجارة.
وأوضح ش����هود عيان أن العش����رات م����ن المقدس����يين أصيبوا 
برض����وض مختلفة وجروح بش����ظايا القناب����ل الصوتية واألعيرة 
المطاطية وبسبب ضربهم ودفعهم من قوات االحتالل الخاصة.

االحتالل يزيل الحواجز الحديدية
 من ساحة ومدرج باب العامود

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، السبت، تسجيل 28 وفاة، 
و1618 إصاب���ة جدي���دة بفيروس »كورون���ا«، و1773 حالة 

»كورونا«: 28 وفاة و1618 
إصابة جديدة بالضفة وغزة

د. عليان: البقاء في »مربع 
البيانات« لن يحرر األسرى

غزة/ االستقالل:
دعا مسٔوول ملف األس���رى في حركة الجهاد اإلسالمي، د. جميل عليان 

السبت، إلى العودة إلى مرحلة فرض الفلسطيني المعادالت 
في المنطقة واإلقليم لصالح القضية الفلسطينية واألسرى 

د. الحساينة: األسرى يواجهون 
جبروت االحتالل من »نقطة صفر«

غزة/ االستقالل:
ق���ال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في 

فلسطين د. يوسف الحساينة، إن األسرى البواسل 
في س���جون االحتالل الصهيوني، الذين يواجهون 

إدانات فصائلية العتقال االحتالل 3 من مرشحي القدس لـ »التشريعي«

»حماس« تحذر من تسييس 
عمل محكمة قضايا االنتخابات

 المحرر »سالمة« يتحدث عن 
أوضاع األسرى في سجون االحتالل

»الخارجية« تناشد المجتمع 
الدولي لتوفير الحماية لألسرى

تقرير أممي: االحتالل هدم 
20 منزال فلسطينًيا بأسبوعين

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال تقري���ر أمم���ي الس���بت، إن س���لطات االحت���الل 
»اإلس���رائيلي« هدم���ت أو ص���ادرت 20 مبًن���ى يملكه 

مختص في الشأن »اإلسرائيلي« لـ »االستقالل«: االحتالل ليس معنّيًا بمواجهة مع غزة
غزة / محمد أبو هويدي:

رأى المحل���ل والمخت���ص في الش���أن 
»اإلس���رائيلي« عامر عام���ر، أن األوضاع 

في قطاع غزة ال تسير نحو التصعيد ما 
بين االحتالل والمقاومة الفلس���طينية، 
وأن ما ش���هده القطاع خ���الل اليومين 

بي���ن  يتك���رر  س���يناريو  الماضيي���ن، 
الحين واآلخر. واس���تهدفت 
طائ���رات االحت���الل الحربية 

»الجهاد اإلسالمي«: تحرير 
األسرى واجب ديني ووطني

غزة/ االستقالل:
أك���دت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
الس���بت، أن تحرير األس���رى واجب ديني ووطني، ال 

غزة/ االستقالل:
أصي���ب مواطنان بج���روح مختلفة في قصف 
ش���نته طائرات حربي���ة »إس���رائيلية«، فجر 

الس���بت، طال عدة مواق���ع وأراض زراعية في 
مناطق مختلفة من قط���اع غزة، وألحق أضرارًا 

في المنازل والممتلكات.

وأفاد مراس���لنا، بأن طائرات حربية إسرائيلية 
من ن���وع »إف16« قصفت بثالثِة 
صواريخ عل���ى األقل موقعًا غرب 

إصابتان في قصف »إسرائيلي« على مناطق متفرقة بالقطاع

رام الله/ االستقالل:
المختلفة  أحيت جماهير ش���عبنا وفعالياته 
أمس السبت، ذكرى يوم األسير الفلسطيني، 
والذي يصادف السابع عشر من ابريل من كل 

ع���ام، في ظل ارتكاب »إس���رائيل« انتهاكات 
الفلس���طينيين،  والمعتقلين  األس���رى  بحق 
وذلك عبر فعاليات ومؤتمرات تندد باستمرار 
االعتق���االت، وتطال���ب باإلفراج الف���وري عن 

كاف���ة األس���رى، والمعتقلين منه���م الرجال 
والنس���اء واألطفال في ظل صمت دولي على 

ذلك. وتستمر سلطات االحتالل، 
بش���كل يوم���ي، ف���ي اعتق���ال 

في يوم األسير: انتهاكات »إسرائيلية« متصاعدة وأرقام تروي عمق المأساة

)apaimages(          حلظة ا�ستهداف طائرات الحتالل احلربية ملواقع املوقاومة جنوب قطاع غزة فجر الأم�س
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رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، السبت، تسجيل 28 وفاة، و1618 إصابة 
جديدة بفيروس »كورونا«، و1773 حالة تعاٍف خالل الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، 
إن حـــاالت الوفاة الجديدة ســـجلت في المحافظات علـــى النحو التالي: 
الخليل )3(، بيت لحم )1(، جنين )2(، ســـلفيت )1(، ضواحي القدس )1(، 

طوباس )1(، طولكرم )3(، قلقيلية )2(، نابلس )4(، قطاع غزة )10(.
وأضافت أن اإلصابات الجديدة ســـجلت على النحو التالي: طوباس )20(، 
أريحا واألغوار )5(، سلفيت )12(، نابلس )96(، جنين )61(، قلقيلية )17(، 
بيت لحم )21(، الخليل )10(، طولكرم )21(، رام الله والبيرة )36(، ضواحي 

القدس )1(، قطاع غزة )1318(، مؤكدة إجراء 4893 فحصا.
وأوضحـــت الكيلة أن حـــاالت التعافي الجديدة توزعت حســـب التالي: 
طوباس )52(، أريحـــا واألغوار )11(، ســـلفيت )3(، نابلس )147(، جنين 
)162(، قلقيلية )39(، بيت لحـــم )24(، الخليل )218(، طولكرم )44(، رام 

الله والبيرة )66(، ضواحي القدس )7(، قطاع غزة )1000(.
وذكرت أن نســـبة التعافـــي من فيروس »كورونا« في فلســـطين بلغت 
88.7٪، فيما بلغت نســـبة اإلصابات النشطة 10.3٪، ونسبة الوفيات 

1.0٪، من مجمل اإلصابات.
ولفتـــت وزيرة الصحة إلى وجود 172 مصابا بـ »كورونا« في غرف العناية 
المكثفة، بينهم 51 موصولـــون على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما 

يعالج في مراكز وأقسام »كورونا« في مستشفيات الضفة 532 مصابا.
وفيمـــا يخص المواطنين الذيـــن تلقوا الطعومات المضـــادة لفيروس 
»كورونا«، أشـــارت الكيلة إلى أن عددهم اإلجمالـــي في الضفة الغربية 

وقطاع غزة بلغ 159754، بينهم 23113 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

»كورونا«: 28 وفاة و1618 
إصابة جديدة بالضفة وغزة

غزة/ االستقالل:
دعا مسٔوول ملف األســــرى في حركة الجهاد 
اإلسالمي، د. جميل عليان السبت، إلى العودة 
إلى مرحلة فرض الفلسطيني المعادالت في 
المنطقة واإلقليم لصالح القضية الفلسطينية 

واألسرى وحريتهم.
وأضــــاف عليــــان في حديــــث له عبــــر اذاعة 
القدس بمناســــبة يوم األســــير الفلسطيني، 
الذي يصادف أمس الســــبت: »نحن ٔامام حالة 
غير مسبوقة في العالم عندما يقدم الشعب 
الفلسطيني مليون ٔاسير على مدار الصراع مع 

االحتالل«.
وتابع يقول: »ما دام هناك ٔاسيرًا واقفًا شامخًا 
يقاتل من مسافة صفر وفي المربع األول األكثر 
سخونًة وانفجارًا مع العدو بالتٔاكيد نحن ٔامام 
حالة كبيرة وعنوان كبير جدًا عنوانه األسرى«.

ودعــــا عليــــان إلــــى اســــتنفار كل الطاقــــات 
واســــتخدام كل اإلمكانات لخدمة األســــرى، 
الفتا إلى أن هذه الخدمة لن تكون حقيقيًة إال 

بتحرير األسرى.
وأضــــاف: »نحــــن قــــادرون على خلــــق بدائل 

كثيرة جدًا نستطيع من خاللها تحرير جميع 
األسرى«.

و تطــــرق عليان الــــى قضية االســــير المحرر 
االســــير  »إن  قائــــاًل:  الشــــحاتيت  منصــــور 
الشحاتيت يلخص حالة األسير الفلسطيني 
والمخاطر والتهديدات التي يواجهها األسير 
منذ اللحظة األولــــى العتقاله حتى خروجه ٕاما 

شهيدًا ٔاو مصابًا بمرض مزمن«.

وأكــــد أن المحرر الشــــحاتيت وضعنا جميعًا 
كفلسطينيين وكقادة وزعماء وفصائل واألمة 
العربيــــة والمٔوسســــات الدوليــــة في قفص 

االتهام.
وطالــــب د. عليــــان مغــــادرة مربــــع البيانات 
تهــــم  مناســــبة  كل  فــــي  واالحتفــــاالت 
الفلسطينيين، والتفكير في العمل وتقديم 
تقرير سنوي عن األسرى وماذا قدمنا لهم وما 

خطتنا القادمة إلنقاذهم.
وأوضح أن البقاء في مربع البيانات واالحتفاالت 
واالجتماعات ودغدغة عواطف الناس لن يحرر 
األســــرى ولن يحرك األســــير مــــن مربع الظلم 

القابع فيه.
و أكمل عليــــان حديثه قائال: »هناك محاوالت 
كبيرة جدًا المتــــالك ٔادوات لتحرير األســــرى 
كأســــر جنود االحتالل مثلما حدث في عملية 
ٔاســــر الجندي الصهيوني شاليط رغم الثمن 

الذي دفعه الشعب الفلسطيني«.
وأضاف: »نســــتطيع امتــــالك األوراق القادرة 
على تحرير األسرى بشرط وضع خطة ؤادوات 

ووحدة فلسطينية«.

دعا لوضع خطة عملية تقود لتحريرهم
د. عليان: البقاء في »مربع البيانات« لن يحرر األسرى

رام الله/ االستقالل:
أدانت فصائل فلســـطينية، الســـبت، 
تجاه  اإلسرائيلية  السلطات  ممارسات 
مرشحين في االنتخابات الفلسطينية 

بالقدس المحتلة.
واعتقلـــت شـــرطة االحتـــالل أمس، 3 
مـــن المرشـــحين لعضويـــة المجلس 
التشريعي الفلســـطيني في القدس، 
بعد منعهم من عقـــد مؤتمر صحفي 
بالمدينة  االنتخابيـــة  العمليـــة  حول 

المحتلة، حسب شهود عيان.
وأفـــاد الشـــهود بـــأن المعتقلين هم 
المرشـــحان عن قائمة »فتح« أشـــرف 
األعـــور وناصر قوس، والمرشـــحة عن 

قائمة »اليسار الموحد« رتيبة النتشة.
من جانبها، اعتبـــرت حركة »فتح«، في 
بيـــان، أن »تلـــك الممارســـات جزء من 
المخطـــط اإلســـرائيلي الهـــادف إلى 
االستيالء على مدينة القدس وتصفية 

الوجود الفلسطيني فيها«.
وقالت إن »كل هذه اإلجراءات لن ترهبنا 
ولن تمنعنا من التمسك بحقنا الثابت 
بالقـــدس، وأن تجري االنتخابات فيها، 

كأي مدينة فلسطينية أخرى«.
بدوره، قال حازم قاســـم الناطق باسم 

حركـــة »حمـــاس«، إن »منـــع االحتالل 
مؤتمـــرا صحفيـــا لعدد من مرشـــحي 
مدينـــة القـــدس، اســـتمرار للتدخل 

السافر في االنتخابات«.
وأكـــد قاســـم فـــي بيـــان، أن إجـــراء 
االنتخابات في مدينة القدس المحتلة 
»يجب أن يتحول لحالة اشتباك شاملة، 
فمن المرفوض بالكلية االرتهان إلرادة 
المحتل في قضية االنتخابات بالقدس 
وانتظار موافقته، بل ننتزع هذا بالحق 

بالمدافعة واالشتباك«.
وفي بيان لها، طالبت قائمة »اليســـار 
الموحد« )مشـــكلة من حزب الشـــعب 
عاجل  بـ«تدخل  الديمقراطي(  واالتحاد 
للمجتمع الدولي، لإلفراج عن المرشحين 
ولجم إجراءات االحتالل ضد شعبنا في 

القدس«.
وقالت قائمة »المبادرة الوطنية للتغيير 
وإنهاء االنقسام« )تابعة لحركة المبادرة 
الوطنيـــة الفلســـطينية(، إنها »تنظر 
بخطورة بالغة لهذا االعتداء الســـافر«، 
واصفة إياه »بالعنصرية والبلطجة التي 
تنتهجها ســـلطات االحتالل«، بحسب 

بيان.
وتمنع الشـــرطة اإلســـرائيلية تنظيم 

فعاليـــات فلســـطينية فـــي القدس 
بدعوى أن الســـلطة الفلسطينية هي 

التي ترعاها.
ويعتبر كيان االحتالل، القدس بشقيها 
الشرقي والغربي عاصمة أبدية موحدة 
له، األمـــر الذي يتعارض مـــع القانون 
الدولي وقرارات مجلـــس األمن الدولي 
والجمعية العامة لألمم المتحدة التي 
تعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة.

وتمتنـــع حكومة االحتالل عن الرد على 
طلب فلســـطيني، بإجـــراء االنتخابات 
التشـــريعية في 22 مايو/أيار المقبل، 

بمدينة القدس المحتلة.
وسبق للفلسطينيين من سكان شرقي 
القدس، أن شـــاركوا فـــي االنتخابات 
 1996 األعـــوام  فـــي  الفلســـطينية 
و2005 و2006 ضمـــن ترتيبات خاصة 
متفـــق عليهـــا، بين الفلســـطينيين 
واإلسرائيليين، جرى بموجبها االقتراع 

في مقرات البريد »اإلسرائيلي«.
ومـــن المقـــرر أن تجـــرى االنتخابـــات 
الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية 
في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/

تموز، انتخابـــات المجلس الوطني في 
31 أغسطس/آب المقبل.

إدانات فصائلية العتقال االحتالل
 3 من مرشحي القدس لـ »التشريعي«

غزة/ االستقالل:
قـــال عضو المكتب السياســـي لحركـــة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين د. يوسف الحساينة، إن 
األسرى البواسل في سجون االحتالل الصهيوني، 
الذيـــن يواجهون مـــن نقطة صفـــر وعلى مدار 
الســـاعة، جبروت االحتـــالل وبطشـــه وإجرامه؛ 
ليؤكدوا للعالم بأسره، أن شعبًا يمتلك هذه الثلة 
المؤمنة والمصابرة، ال يمكن أن ينكسر أو يتراجع.

وأضاف الحســـاينة فـــي تصريح له لمناســـبة 
يوم األسير الفلســـطيني، يجب علينا جميعًا أن 
نرتقي إلى حجم هذا صمود وتضحيات األسرى 
وأن نعمل ســـوّيًا من أجل حريتهم وكرامتهم، 

ولتكن وحدتنا في خندق االشتباك والمقاومة الحقيقية، أولى تلك الخطوات العملية؛ 
الستعادة تلك الحرية والكرامة التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من حريتنا وكرامتنا«.

وتابع: إن األسرى البواسل الذين حملوا أمانة القضية، ونزفوا سنوات عمرهم في سبيلها 
عبر مســـيرة نضالية وكفاحية مشـــّرفة؛ ليدافعوا عن أرضنا ومقدساتنا وشرف األمة، 

سيظلون دّرة تاج نضالنا الممتد منذ عقود، وعنوان مروءتنا وكرامتنا. 
وأكد الحســـاينة  على أنه في يوم األسير، الذي يترافق هذه األيام مع تصاعد الهجمة 
الشرسة على كل ما هو مقّدس في قضيتنا، وفي المقدمة منها قضية األسرى، نؤكد أن 
عهدنا الوطني والنضالي معهم )األسرى( سيظل منقوصًا ما لم نعمل سويًا السترداد 
حقوقهم التي سلبت دون وجه حق في تجاوز لكل القيم واألعراف الوطنية والنضالية.

واختتم الحســـاينة بالقول »في يوم األســـير نجدد عهدنا ووعدنا مع أســـرانا وحرائرنا 
البواســـل خلف القضبان، أن نبقى على العهد ثابتين، وعلى الوصية محافظين، وحتمًا 
إن فجر الحرية آت ال محالة، بعزيمة المقاومين وبإرادة األحرار الذين أخذوا -ومن خلفهم 
شعبنا- قرارًا ال رجعة فيه بإنجاز صفقة تبادل مشّرفة، تليق بصمود وتضحيات أسرانا 

وشعبنا.

د. الحساينة: األسرى يواجهون 
جبروت االحتالل من »نقطة صفر«
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غزة / محمد أبو هويدي:
رأى المحلل والمختص في الش���أن »اإلس���رائيلي« 
عامر عامر، أن األوضاع في قطاع غزة ال تس���ير نحو 
التصعيد ما بين االحتالل والمقاومة الفلسطينية، 
وأن ما ش���هده القطاع خ���الل اليومين الماضيين، 

سيناريو يتكرر بين الحين واآلخر.
واستهدفت طائرات االحتالل الحربية فجر السبت، 
مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية 
بصواريخ عدة في مناطق متفرقة من القطاع، وذلك 
لليوم الثاني على التوالي، بزعم إطالق صواريخ من 

القطاع باتجاه مستوطنات الغالف.
وقال عامر ل� »االستقالل«: »إن هذه االستهدافات 
المتك���ررة تأت���ي في س���ياق الحدي���ث المتكرر 
ف���ي األوس���اط األمني���ة والعس���كرية واإلعالمية 
»اإلس���رائيلية« ح���ول تعاظم ق���وة المقاومة في 
القطاع، وبالتالي يجب وفق المنظور »اإلسرائيلي« 
إعداد خطط مستقبلية واستباقية يمكن أن تواجه 

المقاومة في غزة في المرحلة المقبلة«.
وأضاف، أن المقاومة بدورها، تطور من إمكانياتها 
وقدراتها وتستعد ألي مواجهة محتملة ومرتقبة 
مع االحتالل، مؤكدًا أن االحتالل مخادع، وأن الهدوء 

الحذر في غزة، هّش وقد ينفجر في أي لحظة بناًء 
على اعتداءات »اإلسرائيليين«.

وش���دد على أن المصلح���ة »اإلس���رائيلية«  قد ال 
تفضي إلى تصعيد عسكري في هذه المرحلة في 

ظل التفرغ والحديث المتكرر عن الجبهة الشمالية 
والمواجهة مع إيران ووضع حد لمشروعها النووي.

وقالت القناة 12 العبرية: »إن الجيش اإلسرائيلي 
يواصل االستعداد للمواجهة القادمة في الجبهة 

الجنوبية مع قطاع غزة، رغم الهدوء النس���بي الذي 
شهدته الجبهة خالل األشهر األخيرة«.

وأوضح���ت القن���اة العبرية، أن ضب���اط العمليات 
واالس���تخبارات في القي���ادة الجنوبي���ة للجيش 
»اإلس���رائيلي«، وصف���وا خط���ة القت���ال الجديدة 
والمتقدمة للجيش ضد قطاع غزة، أن مستوى دقة 
الهجمات فيها س���يصل إلى مستوى استهداف 

غرفة معينة داخل منزل، حيث يتواجد الهدف.
وأش���ارت إلى أنه س���يكون م���ن الممكن مهاجمة 
مئ���ات األهداف في قطاع غ���زة خالل وقت قصير، 
وفق وص���ف ضباط العمليات واالس���تخبارات في 

الجيش »اإلسرائيلي«.
وخلص التقييم الس���نوي لش���عبة االستخبارات 
العس���كرية »أمان« إل���ى أنه على الرغ���م من أزمة 
كورونا في قطاع غزة، إال أن حماس تواصل مراكمة 

وبناء قوتها العسكرية.
وقال العميد »ر«: »غزة هي الساحة األكثر تعقيدًا 
في العالم، وال توجد س���احة أخرى مثلها، ال ش���ك 
أنهم يعاظمون قوتهم وف���ي المواجهة القادمة 
سنش���هد إطالقًا كثيف���ًا للصواريخ عل���ى نطاق 

أوسع«.

األوضاع قد تنفجر في أي لحظة
مختص في الشأن »اإلسرائيلي« لـ »االستقالل«: االحتالل ليس معنّيًا بمواجهة مع غزة

رام الله/ االستقالل:
أطلقت مجموعة من أس����رى حركة فتح مبادرة سياسية 
تطالب الرئي����س محمود عب����اس بتأجي����ل االنتخابات 
التش����ريعية المقبل����ة لحي����ن لملم����ة أوراق حركة فتح 

وتوحيد صفوفها.
وجاء في الرس����الة المذيلة بعدد من قيادات الحركة في 
الس����جون اقتراحات عديدة لحل أزمة تشكيل القيادي 

مروان البرغوثي لكتلة مستقلة في االنتخابات.
وتمثل����ت في تغيير نظام االنتخابات الرئاس����ية بحيث 
يصب����ح مثل النظ����ام األمريكي حي����ث ينتخب الرئيس 
ونائ����ب الرئيس معا ف����ي ورقة واح����دة وبالتالي يكون 
الرئي����س المرش����ح ه����و محمود عب����اس ونائب����ه مروان 

البرغوثي.
واعتبر األس����رى أن تأجيل االنتخابات ضرورة ألن الحركة 
سوف تخسر في ظل الوضع الراهن، مشيرين ليس فقط 
لتعدد كتل فت����ح، بل ألنهم حس����ب قولهم يوجد 15 
قائمة مس����تقلة تدور في فلك فتح وتأكل من أصواتها 

وهذا سيس����هم في خس����ارة الحركة بين 7-10 مقاعد 
وعليه يتوج����ب تأجيل االنتخابات إلقن����اع هذه الكتل 

باالنسحاب.
ومم����ا لفت في الرس����الة مطالبتهم الرئي����س بأن يتخذ 
م����ن موضوع القدس ذريعة للتأجيل، علما أن األس����باب 

المدرجة مرتبطة بوضع حركة فتح الداخلي.
كما نقلت »الق����دس العربي« تفاصيل إضافية، موضحة 
أن المبادرة تسمح بعودة ناصر القدوة ومروان البرغوثي 

إلى الحركة بإلغاء قائمة »الحرية«.
ونقلت ع����ن عضو في اللجن����ة المركزية لفت����ح تأكيده 

وصول هذه الرسالة إلى اللجنة والرئيس.
لكن عضو مركزية فتح الذي لم تكشف الصحيفة اسمه 
أكد أن »هذه الرس����الة ليس����ت ذات أهمية، ألن حوالي 

نصف األسماء الموقعة عليها قالت لنا إنها لم توقع«.
وذك����رت الصحيف����ة أن����ه بع����د ديباجة طويل����ة يقول 
الموقعون على الرس����الة ومنهم قيادات في الس����جون، 
بينهم ماج����د المصري وناصر عويص، تقدم األس����رى 

بمبادرة من خمس نقاط لرأب الصدع.
وقال����وا »نعتق����د أن االس����تجابة لها س����يحمينا وطنيا 
وتنظيميا، ويصون تضحيات شهدائنا وأسرانا وجرحانا، 

ويحمي تاريخ وحاضر ومستقبل حركتنا«.
وأضافوا أن »كل ذلك بعيدا عن أية اعتبارات أو حسابات 

شخصية«.
وأول����ى هذه النق����اط العمل عل����ى تأجي����ل االنتخابات 
التش����ريعية انطالقا من بوابة القدس، خاصة وأن الواقع 
السياس����ي االس����رائيلي لن يس����مح بإجرائها في ظل 
الصراعات السياس����ية القائمة ف����ي هذه المرحلة داخل 
النظ����ام السياس����ي لكي����ان االحتالل ال����ذي يتجه نحو 

انتخابات خامسة.
وأوضح أنه يتبع ذلك إصدار مرس����وم رئاس����ي بتعديل 
المادة )38( يتيح الفرصة ألي مواطن فلسطيني تنطبق 

عليه شروط الترشح أن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة.
وذكر األس����رى في رسالتهم أنه »بعد المرسوم الرئاسي 
يعلن عن س����حب قائم����ة الحرية التي يرأس����ها القدوة 

به����دف دم����ج القائمتين ف����ي قائمة واح����دة بما يلبي 
مصلح����ة الحركة، في الوقت الذي يتم فيه فتح حوار مع 

بقية القوائم األخرى«.
وذكر األسرى في رس����التهم أنه يوجد ما ال يقل عن 15 
قائمة تدور في فلك حرك����ة فتح، ومعظمها لن يتجاوز 

نسبة الحسم.
ونبهوا إلى أن هذا يعني ضياع عش����رات آالف األصوات 
التي يتراوح حجمها البرلماني ما بين بين 7 و10 مقاعد.

وأك����دوا أنه يجب إعادة النظر في قرار فصل األخ القدوة 
والعمل على إعادته إل����ى صفوفها والى عضوية اللجنة 
المركزي����ة، في رس����الة مصالحة داخلي����ة قوية للقواعد 

الفتحاوية وللجمهور الفلسطيني.
وذك����روا أن����ه »بهذه الطريق����ة يكون األخ أب����و مازن هو 
المرش����ح للرئاس����ة، بينما يحتل البرغوثي منصب نائب 

الرئيس«.
وأضافوا »بهذه الطريقة نؤكد وحدة الحركة القائمة على 

شرعية قيادتها التاريخية ورمزية مناضليها«.

طالبوا عباس التذرع بموضوع القدس 

أسرى »فتح« يطرحون مبادرة لتأجيل »التشريعية« واحتواء أزمة الحركة

غزة/ االستقالل:
أك����دت حرك����ة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين، الس����بت، أن تحرير األسرى 
واجب دين����ي ووطني، ال تس����قطه كل 

المؤامرات.
وأوضح����ت الحرك����ة ف����ي بي����ان له����ا 
لمناسبة يوم األسير الفلسطيني الذي 
صادف أمس، أن األس����رى أفنوا زهرات 
أعماره����م من أج����ل فلس����طين، وعانوا 
القهر والتعذيب والحرمان من أبس����ط 
حقوقهم، دون أن يس����اوموا على ثابت 
م����ن ثوابته����م أو يخضع����وا إلمالءات 

السجان، بل ظّلت إرادتهم أصلب وأقوى 
من جبروت االحتالل.

وش����ددت الحركة على أن عزائم األسرى 
لم ولن تلين، وستبقى هممهم متقدة 
تواق����ة للحرية من أج����ل مواصلة طريق 

التحرير الذي بدأوه وساروا عليه.
وقال����ت: إن قضية األس����رى هي قضية 
إجم����اع وطن����ي، وس����تبقى عل����ى رأس 
أولوي����ات العمل المق����اوم، فتحريرهم 
أمان����ة ومس����ؤولية ل����ن تتخل����ى عنها 

المقاومة مهما بلغت األثمان.
 وأضافت أن جم����رة التفاعل مع قضية 

األس����رى مشتعلة ومتقدة، وهي قضية 
تمثل حالة اش����تباك مع العدو سواء من 
خالل تصدي األسرى البطولي لسياسات 
اإلرهاب والع����دوان الممارس بحقهم أو 
من خالل الجهود اإلعالمية والش����عبية 
المساندة لقضية األسرى، وهي جهود 
تحظى بالدعم واإلسناد الكامل، نرى في 
مواصلتها واجبًا وطنيًا ونضاليًا متقدمًا، 
وإننا نش����يد بكل المؤسس����ات واللجان 
والهيئ����ات التي تح����رص على ديمومة 
الفعل المس����اند لألسرى وفضح جرائم 

االحتالل بحقهم.

واعتب����رت أن إحياء يوم األس����ير يمثل 
مناس����بة لتجديد االلتزام بالمس����ؤولية 
الوطني����ة تج����اه األس����رى والعمل على 

تحريرهم.
وثّمنت حم����الت التضامن الدولي التي 
أطلقتها المؤسسات المساندة لألسرى، 
وإنن����ا ندعو ألوس����ع مش����اركة في هذه 
الحمالت حتى يعلم العدو أن األس����رى 
ليسوا وحدهم وأن خلفهم شعب قوي 

ومقاومة ال تساوم أبدًا على حريتهم.
ودعت »الجهاد« وسائل اإلعالم المحلية 
حمالت  لمواكبة  والدولي����ة،  والعربي����ة 

وفعاليات مساندة األس����رى ، والتركيز 
على قضيتهم، وإفراد المس����احة األكبر 
على منصاته����ا، إلبراز معاناة أس����رانا، 
وكش����ف بطش وجبروت االحتالل الذي 
يمارس أبش����ع جرائم الح����رب المنظمة 

ضدهم.
وتوجه����ت الحرك����ة بالتحية لألس����رى 
وهم يس����طرون أروع مالح����م الصمود، 
بروح معنوية عالي����ة، وبمعارك األمعاء 
الخاوية، ليسجلوا انتصارًا تلو االنتصار 
على الس����جان العنصري، رافضين حياة 

الذل والمهانة.

»الجهاد اإلسالمي«: تحرير األسرى واجب ديني ووطني
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم: 636/2017
يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم : 805/2021

 المستدعى / محمود حامد عياد أبو طه من سكان رفح هوية رقم )923788384(.
وكالؤه المحامون / يونس مجدي أبو معيلق ومحمد عدنان جعرور من غزة الس���رايا 

- عمارة أبو عاصي - الطابق الثالث.
المستدعى ضده /

1_ إس���ماعيل حمدي محمد االزعر، » المدع���ى عليه الثاني« وهو مقيم خارج البالد 
وعنوانه: من غزة، الرمال، خلف قسم الوالدة بمستشفى الشفاء

2_ عدنان حمدي محمد االزعر، المدعى عليه الثالث وهو مقيم خارج البالد وعنوانه 
من غزة، الرمال، خلف قسم الوالدة بمستشفى الشفاء

3_ جم���ال عبد الغفار بيومي عربي���ة المدعى عليه الخام���س«، مقيم خارج البالد 
وعنوان���ه: من خانيونس - حي األمل - مقابل مؤسس���ة إعم���ار - عمارة رقم )11( 

الطابق الثالث، منزل السيد / ماهر مصباح بريخ.
4_ خال���د عبد الغف���ار بيومي عربية.« المدعى عليه الس���ادس«، مقيم خارج البالد 
وعنوان���ه: من خانيونس - حي األمل - مقابل مؤسس���ة إعم���ار - عمارة رقم )11( 

الطابق الثالث، منزل السيد / ماهر مصباح برخ.
 نوع الدعوى : إثبات صحة عقود ونفاذها لدى دائرة تسجيل األراضي

 قيم���ة الدع���وى / ) 213360دينار أردن���ي( ، مئتان وثالثة عش���ر ألف وثالثمئة 
وستون دينار أردني.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية المدنية رقم: 636/2017

إل���ى المس���تدعى ضده���م المذكورين أع���اله ، بم���ا أن المس���تدعي ) المدعي( 
المذك���ور أعاله قد تقدم ل���دى محكمة بداية غزة الموق���رة بالقضية المدنية رقم 
: )636/2017( موضوعها إثبات صحة عقد ونفاذه لدى دائرة تس���جيل األراضي ، 
وذلك اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دع���واه ومرفقاتها، لذلك يقتضي عليكم 
الحض���ور لهذه المحكمة لل���رد على دعواه يوم االثنين الموافق )31 من ش���هر 5 
مايو س���نة 2021( الس���اعة الثامنة والنصف صباحأ كما عليكم أن تودعوا ردكم 
التحريري خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة ، وأن ترسلوا 

نسخة إلى المدعى حسب عنوانه، أو لوكالئه.
وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمستدعي )المدعي( أن 
يس���ير في دعواه باعتباركم حاضرين حسب األصول ومن ثم يجوز إصدار الحكم 

بحقكم حضوريا. تحريرا في : 15/4/2021م 

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�سوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
�سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية

إلى المدعى عليها / جميل عبد اللطيف وجيه األيوبي من غزة وس���كانها 
ومجهولة محل اإلقامة فيها اآلن نعلمك بأنه قد حكم عليك من قبل هذه 
المحكمة للمدعي /  س���عاده يوس���ف عقل جحا من غزة وسكانها بنفقه 
ألوالدك وهم كل واحد من مريم وعبد اللطيف وأحمد وملك المتولدين لك 
من زوجتك سعاده يوسف عقل جحا وقدرها لمريم خمسة وثالثون دينار 
أردنيا ش���هريا وثالثون دينار أردنيا لكل واحد م���ن أوالدك عبد اللطيف 
وأحمد وملك وقدرها ثالثون دين���ار أردني أو ما يعادل حميع ذلك بالنقد 
المت���داول من تاريخ الطلب والواقع في 20/7/2020م  وذلك بموجب إعالم 
الحك���م الصادر عن ه���ذه المحكمة في القضية أس���اس رقم 937/2020 
وموضوعه���ا نفقه أوالد بتاريخ 14/4/2021م  مس���جل في س���جل )101( 
حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 14/4/2021م 

قا�سي غزة ال�سرعي

إعالن 
فقد 
هوية

 أعلن أنا المواطن /  نظمي محمود عبد الجواد ابو هجرس

عن فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )943562074( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
قال����ت وزارة التربي����ة والتعلي����م »إن أعداد 
األس����رى األطفال في المعتقالت ال تعكس 
رقمًا فحس����ب؛ بل تمثل قص����ص معاناة، 
ونم����اذج للع����ذاب اليومي، وقت����ل للبراءة، 
واعتداء على أبسط الحقوق، وضرب بعرض 
رأس����ها  الحائط التفاقي����ات دولية؛ وعلى 

اتفاقية حقوق الطفل«.
وناش����دت التربية« في بيان ص����در عنها، 
الفلسطيني،  السبت، لمناسبة يوم األسير 
الذي يصادف الس����ابع عش����ر من نيسان، 
دول العالم ومؤسساته الحقوقية والدولية 
واإلنس����انية اإلفراج العاج����ل والفوري عن 
األس����رى الطلب����ة واألطف����ال القابعين في 
معتقالت االحتالل اإلسرائيلي، ال سيما في 
ظل األخط����ار المحدقة بهم؛ نتيجة جائحة 
كورونا، وما يش����كله االحت����الل من انتهاك 
ص����ارخ لحقوقهم التي كفلته����ا المواثيق 

واألعراف.
وتطّرق����ت »التربي����ة« إلى المعان����اة التي 
يعيشها األطفال والطلبة نتيجة حرمانهم 
من اس����تكمال تعليمهم، ونيل حقوقهم 
أس����وة بأطفال العال����م، مذكرًة بسياس����ة 
الحب����س المنزلي التي تس����تهدف أطفال 
الق����دس وغيرها من الممارس����ات القمعية 

والمجحفة التي يتعرضون لها بشكل دائم.
وف����ي ه����ذه المناس����بة؛ ج����ّددت ال����وزارة 
التزامها بقضية األس����رى  تأكيدها عل����ى 
العادل����ة ودفاعه����ا ع����ن ه����ذه القضية، 
وضم����ان حق����وق األس����رى والمعتقلي����ن؛ 
خاصة عب����ر توفي����ر التعليم له����م، وإبراز 
نضاالته����م وتضحياته����م ف����ي المناهج 
المدرسية والفعاليات والنشاطات الصفية 
التزامها  التربوية، كما تجدد  والالمنهجية 

بالعم����ل على توثي����ق االنته����اكات بحق 
أطفالنا وإيصاله����ا للعالم المطالب بتحمل 
مس����ؤولياته تجاه حق أطفال فلسطين في 

الحياة والحرية والعدالة.
يش����ار إلى أن س����لطات االحت����الل تواصل 
اعتق����ال قرابة )140( طفال في س����جونها، 
ومن����ذ مطلع الع����ام الجاري وحت����ى نهاية 
آذار اعتقلت )230( طفاًل، كما ش����هد العام 

الماضي اعتقال )543( طفال.

بلغ عددهم نحو )140( طفاًل
األسرى األطفال في سجون االحتالل.. نماذج للعذاب اليومي وقتل للبراءة

غزة/ االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس(، مساء السبت، إنها تأمل من محكمة قضايا 
االنتخابات أن تعمل وفق القانون بدون تس���ييس أو ضغوطات من أي طرف أو قائمة 

ضد طرف أو قائمة أخرى.
وحّذر عضو المكتب السياس���ي للحركة، رئيس قائمة »الق���دس موعدنا« االنتخابية 
خليل الحية في تصريح صحفي وصل »االستقالل«، من تداعيات سلبية وخطيرة على 

سالمة العملية االنتخابية، واالطمئنان إلى سير مراحلها كافة، في حال حصل ذلك.
وأكد الحية حق جميع أبناء شعبنا في التنافس الحر والشريف في االنتخابات القادمة 
بجميع مراحلها دون حرمان أو إقصاء ألي فلس���طيني أو أي قائمة مرشحة طالما كانوا 

ملتزمين بالقانون، مشدًدا في نفس الوقت على ثقة حماس بالقضاء الفلسطيني.

»حماس« تحذر من تسييس 
عمل محكمة قضايا االنتخابات

رام الله/ االستقالل:
أكدت الحركة األس���يرة في ذكرى يوم األس���ير،  السبت، أن حرية األسرى هي 
حق لهم، وواجب على فصائل ومؤسسات الشعب الفلسطيني كافة، والعمل 

من أجلها هو أقدس عمل.
وش���ددت الحركة األس���يرة في بيان لها أمس، على ضرورة أن يكون األولوية 
األولى لكل فلسطيني، حرية اإلنسان فهي أولى الخطوات نحو تحرير األرض.

وقالت: »ونحن نس���ير نحو انتخابات فلس���طينية، والتي نأم���ل أن تصل إلى 
نهايتها الس���ليمة رغم كل المعيقات والتحديات من االحتالل لمحاولة منعه 
إجرائها في القدس، ورغم الضغ���وط الدولية التي تمارس لوقفها، ندعو إلى 

أن تبقى قضية األسرى قضية إجماع وطني وبعيدة عن أي تنازع أو تنافس.
ودعت الحركة األس���يرة للحفاظ على حقوق األس���ير وأهله من حقوق معنوية 
ومادي���ة عبر توفير آلية ص���رف لحقوقهم المالية تحفظ تضحيات األس���رى 
وش���رعيتهم وتحف���ظ كرامة أهله���م، وتليق بما قدم األس���رى في س���بيل 
قضيتهم، وإعادة صرف رواتب عش���رات األس���رى المقطوعة رواتبهم منذ 3 

سنوات والتي سمعنا وعوًدا كثيرة لحلها ولم تتم حتى يومنا هذا.
كما دعت، المؤسس���ات الحقوقية والدولية لمالحق���ة االحتالل الذي ينتهك 
حقوق األس���ير الفلس���طيني، ويتعمد قتله عبر اإلهمال الطبي وخصوًصا في 
ظل هذه الجائحة، وخصوًصا بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية واليتها 

القضائية على األراضي الفلسطينية.
ووافق الس���بت، يوم األس���ير الفلس���طيني، بع���د أن أقّره المجل���س الوطني 
الفلس���طيني عام 1974، خالل دورته العادية، في الس���ابع عشر من نيسان/ 
أبري���ل، يوما وطني���ا لتوحيد الجه���ود والفعاليات لنصرته���م، ودعم حّقهم 

المشروع بالحرية.
واختير هذا التاريخ، لالحتفال بيوم األس���ير، كونه ش���هد إطالق س���راح أول 
أس���ير فلس���طيني »محمود بكر حجازي« في أول عملية لتبادل األس���رى بين 

الفلسطينيين واالحتالل اإلسرائيلي.
وأقرت القمة العربية العشرين أواخر آذار/ مارس من العام 2008، في العاصمة 
الس���ورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام لالحتفاء به في الدول العربية 

كافة، تضامًنا مع األسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقالت اإلسرائيلية.
وتحل هذه الذكرى مع اس���تمرار سلطات االحتالل اإلس���رائيلي اعتقال قرابة 
4500 أس���ير، بينهم 41 أسيرة، و140 طفال، كما أن هناك 550 أسيًرا يعانون 
من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاج���ة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، 
وعلى األقل هناك عش���رة أسرى مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، 

من بينهم األسير فؤاد الشوبكي )82 عاما(، وهو أكبر األسرى سّنا.
ورغم ما يواجهه العالم من اس���تمرار النتشار الوباء، وبما يرافقه من تحديات، 
إال أن االحتالل »اإلسرائيلي«، صّعد من انتهاكاته وحّول الوباء إلى أداة جديدة 

للّتنكيل باألسرى الفلسطينيين.

الحركة األسيرة: حرية األسرى حق 
مقدس وأولى خطوات تحرير األرض

بيروت/ االستقالل:
جددت رئاس���ة االتح���اد البرلماني العرب���ي، دعوتها للوق���وف والتضامن مع 

األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في معتقالت االحتالل »اإلسرائيلي«.
وشدد االتحاد البرلماني العربي في بيان له، مساء السبت، على الحاجة المّلحة 
لتطبيِق بنود اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 والبروتوكول اإلضافي األول 
لس���نة 1977، فضاًل عن جميع قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة، مطالبا 
بإعادة تفعيل اإلطار القانوني الدولي لمشروعيِة المقاومِة الفلسطينية، فهذا 
اإلطاُر هو األس���اُس ألي تحرك في موضوِع األس���رى الفلس���طينيين بدءًا من 
متابعة أوضاعهم الصحية والنفسية والقانونية وحتى يتم إطالق سراحهم.

وأكد رفضه التام لعمليات االعتقاِل العشوائي التي تقوم به سلطاُت االحتالل 
اإلس���رائيلي، ال س���يما الحاالت التي تطول المرضى والنساَء واألطفال، مطالبا 
بتكثيف المس���اعي والجهود لإلفراج عن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين، 
كخطوة أولى الستئناف المفاوضات والتوصل لتسوية عادلة وشاملة ونهائية 
للقضية الفلس���طينية. وجدد االتحاد البرلمان���ي العربي، موقفه الثابت لدعم 
القضية الفلس���طينية، ونصرة شعبها الش���قيق، في جميع المحافل الدولية، 
مؤكدًا أن حّل القضية الفلس���طينية هو الس���بيل الوحيد للتوصل إلى السالم 
واالس���تقرار في عالمنا العربي واإلس���المي، وأن فلس���طين باقي���ة أبد الّدهر، 

بتاريخها وبصمودها، في عقل وقلب كل عربي في مشارق األرض ومغاربها.

االتحاد البرلماني العربي يدعو 
للتضامن مع األسرى الفلسطينيين
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�سية رقم 13434/2020

نعلن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضي���ة التنفيذية رق���م 13434/2020 والمتكونة فيما بين طالب 
التنفيذ / شركة عفانة القابضة والمنفذ ضده / سعيد محمد عبد الله نجم 
موجودات محل »مول غزة للحوم« الكائن بمدينة غزة معس���كر الش���اطئ 
بالق���رب من محطة الغول في س���وق الش���اطئ والممل���وك للمنفذ ضده 
والموج���ودات كالتالي )ثالجة فيريزة ع���دد-7 نتافة دجاج عدد1( فعلي 
من يرغب بالدخول بالم���زاد عليه الحضور إلي دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال علي نفقة 
المش���تري علما بان زاد سينعقد الساعة التاس���عة صباحا من يوم األحد 

بتاريخ 2/5/2021م، حرر في: 15/4/2021م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامى �سلوحة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف ال�سيخ ر�سوان
املو�سوع مذكرة تبليغ حكم غيابي

�سادر عن حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
إل���ى المدعى عليه/ ان���س بن علي بن محمد خليل من بيت جرجا س���كان 
الشاطئ الشمالي سابقا، والمقيم حاليا في تركيا والمجهول محل اإلقامة 
فيها، نعلمك بأنه قد حكم عليك من قبل هذه المحكمة لزوجتك المدعية 
فاطمة بن زهير بن رس���مي أبو هندي من وادي حنين وس���كان الشاطئ 
الش���مالي  في القضية أساس 970/2020 بتاريخ 4/3/2021 وموضوعها 
نفقة زوجة وقدرها خمسون دينارا اردنيا وفي القضية أساس 994/2020 
بتاريخ 4/3/2021 وموضوعها نفقة أوالد وقدرها خمس���ة وعشرون دينارا 
اردني���ا حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالس���تئناف غيابيا بحقك قابال 
لالعتراض واالس���تئناف أفهمت���ه لهما في المجلس ل���ذا جرى تبليغك 

حسب األصول وحرر في رمضان لسنة 1443ه وفق 15/4/2021م 

قا�سي ال�سيخ ر�سوان ال�سرعي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف ال�سيخ ر�سوان
املو�سوع مذكرة تبليغ حكم غيابي

�سادر عن حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
إلى المدعى عليه /  صبحی بن حسن بن عبد الهادي أبو كرش من بيت دراس 
ومجه���ول محل اإلقامة اآلن في خ���ارج البالد، نعلمك بأنه قد حكم عليك من 
قبل هذه المحكمة لزوجتك المدعية  نس���رين بنت جمال بن عبد الهادي أبو 
كرش من غزة وسكانها في القضية أساس 1103/2020  بتاريخ 11/2/2021 
وموضوعها نفقة زوجة وقدرها س���تون دينارا اردنيا وفي القضية أس���اس 
1101/2020 بتاري���خ 14/2/2021 وموضوعه���ا نفق���ة أوالد وقدرها أربعون 
دينارا اردنيا حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا بحقك قابال 
لالعتراض واالس���تئناف أفهمته لهما في المجلس لذا جرى تبليغك حسب 

األصول وحرر في رمضان السنة 1443ه وفق 15/4/2021م 

قا�سي ال�سيخ ر�سوان ال�سرعي

ومنذ اعتقاله وحتى اإلفراج عنه قبل أيام قليلة متزامنة 
مع االحتفال بيوم األسير الفلسطيني، ظل الصراع بين 
سالمة والس����جان »اإلس����رائيلي« محتدمًا، بحرمانه في 
كثير من المرات وقبل الحكم عليه من الزيارات العائلية، 
حاله في ذلك حال آالف األس����رى الذين يعيشون وجعا 

بالبعد عن ذويهم يالزمهم طوال سنوات سجنهم.
ويصادف يوم السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، 
يوم األسير الفلسطيني، الذي يعتبر يوما وطنيا للوفاء 
لألس����رى الفلس����طينيين وتضحياتهم، حسب ما أقره 
المجلس الوطني الفلسطيني  عام  1974، باعتباره يومًا 
لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم 
ودعم حقهم بالحري����ة، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم 
وبجانب ذويهم، وبهدف إثبات الوفاء لشهداء الحركة 

األسيرة.
اأو�ساع ماأ�ساوية

واستعرض المحرر سالمة أوضاع األسرى بالسجون في 
ظل سياس����ة القمع والتنكيل بحقه����م، والتي ازدادت 
س����وءًا بعد جائحة »كورونا«، نتيج����ة اإلهمال المتعمد 

لألسرى من قبل إدارة السجون.
وقال إن :«إدارة الس����جون تتبع ضد األس����رى سياس����ة 
اإلهمال المتعمد، عدا عن رفضها الش����ديد في البداية 

تزويدنا بأي أدوات وقاية وسالمة من فيروس كورونا«.
وتابع«: بعد اإللحاح الش����ديد على إدارة السجون، زودتنا 
بأقل ما نحتاجه م����ن معقمات وكمامات قماش وأدوات 
صحية، حرصا عل����ى مصلحتها قبل مصلحة األس����رى، 
فهي بذلك تضمن متابعة السجانين والضباط ووحدات 

القمع والتفتيش إذاللنا والتنكيل بنا«.
وعند إصابة أسير بفيروس كورونا، أشار إلى أن األسرى 
كانوا يقومون بتقديم الرعاية الصحية له، مع حرصهم 
الش����ديد على التباعد بينه وبينه����م، إذ كانوا يقدمون 
له الش����وربات الساخنة والمشروبات التي تقوي مناعته 

وتعينه لتخطي محنته.
وشدد على أن إدارة السجون تحرم األسرى من األغطية 

والمالبس المناس����بة  بفصل الشتاء القارص، كما تمنع 
تزويده����م بأي وس����ائل تهوية تقيهم ح����رارة فصل 

الصيف.
وفي يوم األس����ير الفلس����طيني طالب المحرر س����المة، 
القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني واإلسالمي 
بضرورة العمل على تحرير األس����رى واألس����يرات كافة، 
مش����يرًا إل����ى أن كل اس����ير يتمنى أن يش����ارك أبناءه 

وزوجته ووالديه مائدة اإلفطار بش����هر رمضان الكريم، 
ويقضي بقية حياته بينهم، متنس����مًا عبق الحرية بعد 

سنوات من االعتقال، وممارسات االحتالل بحقه.
وأفرجت س����لطات االحتالل عن المحرر س����المة، مس����اء 
االثنين الماضي، بعد انته����اء محكوميته البالغة ثالث 

سنوات و10 شهور.
وكان����ت ق����وات االحت����الل اعتقل����ت »س����المة« بتاريخ 
2017/6/8، أثن����اء مروره على حاجز بي����ت حانون إلجراء 
مقابلة في القنصلية الس����ويدية ف����ي مدينة القدس 
المحتلة، للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة السويد 
وااللتحاق بخطيبته الت����ي تتواجد هناك إلتمام زواجه 
المقرر بعد ش����هر من تاريخ اعتقاله، وقامت بنقله إلى 

التحقيق في سجن عسقالن.
وقد أجلت محكم����ة االحتالل جلس����ة النظر في قضية 
»س����المه« أكثر من 12 مرة قبل أن تص����در بحقه حكمًا 
بالس����جن الفعل����ي لمدة ثالث س����نوات و10 ش����هور، 
ووجهت له تهمة القيام بنش����اطات عس����كرية ورصد 
قوات االحتالل، واالنتماء لحركة الجهاد اإلس����المي في 

فلسطين.
ومنذ عام 1967 اعتقل االحتالل نحو مليون فلسطيني، 
وهي النس����بة األعلى في العالم، وما ي����زال يحتجز في 
س����جونه نحو )4500(، بينهم )140( طفال، و)41( فتاة 
وام����رأة، وأكث����ر من )700( أس����ير يعانون م����ن أمراض 
مختلفة، ومنه����م )440( معتقال إداري����ًا دون تهمة أو 
محاكمة، موزعين على قرابة )22( سجنا ومعتقال ومركز 

توقيف.

في يوم األسير الفلسطيني
 المحرر »سالمة« يتحدث عن أوضاع األسرى في سجون االحتالل

غزة/ �سماح املبحوح:
بني �سّمة �سدر، ودموع ف��رح وزغاريد، كان الفارق 
الزمني قرابة اأربع �سنوات عجاف، ق�ساها الأ�سري 
املحرر حديثًا من �سج��ون الحتالل »الإ�سرائيلي« 
حممد م��روان �سالمة )٣٠ عام��ا( من �سمال قطاع 

غ��زة، بعيدًا ع��ن ح�س��ن والديه  حمتب�س��ًا �سوقه 
ل�ساع��ة اللق��اء عّلها تن�سي��ه هّمًا وحزن��ًا عا�سهما 

بعيدًا عنهما.
مل تكن تلك اللحظات الأخرية للمحرر �سالمة بني 
رفاق��ه وزمالئه ي�سرية علي��ه،  لكن حفل ا�ستقبال 

عائلته له يوم تن�سمه عبق احلرية، طوت �سنوات 
عا�سه��ا ق�سرًا داخ��ل ال�سج��ون، ذاق خاللها مرارة 
البعد ووي��الت ال�سطهاد والتعذي��ب و�ستى األوان 
النتهاكات التي مار�ستها وم��ا زالت اإدارة ال�سجون 

�سده و�سد اآلف الأ�سرى.

غزة/ االستقالل:
أفاد مركز فلسطين لدراسات األس���رى، السبت، بارتفاع قائمة 
عمداء األس���رى إلى )63( بعد دخول األسير فادى جاليطة عامه 

ال�21 على التوالي في سجون االحتالل.
وقائم���ة عمداء األس���رى تضم من أمضى ما يزي���د عن 20 عاًما 

بشكل متواصل في سجون االحتالل.
وأوضح مدير المركز رياض األشقر أن األسير جاليطة من أريحا، 
اعتقل بتاري���خ 2001/4/17 وتعرض لتعذي���ب قاٍس وعنيف 
ألكثر من 100 يوم، ووجهت له تهمة المش���اركة في عمليات 

للمقاوم���ة، وإطالق الن���ار على وزير الجيش اإلس���رائيلي بداية 
انتفاضة األقصى.

وأضاف األش���قر أن محكمة االحتالل، وبعد 3 أعوام من اعتقاله، 
أصدرت بحقه حكمًا قاس���يًا بالس���جن الفعلي لم���دة 25 عامًا. 
وأش���ار إلى أن األس���ير حصل على ش���هادتي الثانوية العامة 
والبكالوري���وس خالل فترة اعتقاله، كم���ا أن والده توفي خالل 

تواجده في األسر.
وبين »األش���قر« أن من بين عمداء األس���رى )13( أس���يًرا مضى 
عل���ى اعتقالهم أكثر من 30 عاًما، أقدمهم كريم وماهر يونس، 

واللذين اعتق���ال عام 1983، بينما تجاوزت فت���رة اعتقال )33( 
أسيًرا 25 عاًما.ولفت »األشقر« إلى أن من بين عمداء األسرى )25( 
معتقلون قبل اتفاق أوس���لو الذي وقعته السلطة مع االحتالل 
عام 1994، ويطلق عليهم »األس���رى القدامى«، وهم من تبقى 
من األس���رى الذين اعتقلوا خ���الل س���نوات االنتفاضة األولى 
1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطالق س���راحهم جميعًا، 
ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة 
واالحتالل، أواخر عام 2013، إال أن االحتالل رفض اإلفراج عنهم .

وعّد األشقر اس���تمرار اعتقال هؤالء لعشرات السنين »وصمة 

عار على جبين المجتمع الدولي، وس���ابقة لم تحدث في التاريخ 
الحدي���ث، وخاصة أن هؤالء األس���رى يعانون من ظروف صحية 
قاهرة وتغزو أجس���ادهم األمراض نتيجة الس���نوات الطويلة 
التي أمضوها في ظل ظروف قاس���ية داخل السجون«. وطالب 
» األش���قر« في يوم األسير الفلسطيني وس���ائل اإلعالم كافة 
بتسليط الضوء أكثر على هذه الشريحة من األسرى التي أفنت 
عمرها خلف القضبان من أجل حرية ش���عبها وكرامته. كما دعا 
الجميع بالعم���ل الجاد والحقيقي من أجل إطالق س���راح هؤالء 

األسرى القدامى.

»مركز« في يوم األسير: ارتفاع قائمة عمداء األسرى إلى 63
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 أعلن أنا المواطن /س���لمان ماجد س���لمان حسنين
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ) 800675332   ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن / نعيم محمد عبد المعطي ابو طه
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )901342196( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / فؤاد ش���حادة حس���ين نصار 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )985189455( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن/  سعيد عارف سعيد المغنيعن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م )400594982( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعل���ن أنا المواطنة / ابتس���ام باس���م زهير عاصي
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )401870480( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن/  بس���ام أحم���د محمد ابو درويش
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم ) 953559648 
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن/  عبد اللطيف محمود عبد ابو راضي
عن فق���د هويتي وتحمل الرقم ) 932631252 ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواط���ن/ محمد حلمي محمد ابو س���مره
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )405921891( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعل���ن أنا المواط���ن / أحمد يحيى محمد كلوس���ه 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )956099329( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال تقرير أممي الس����بت، إن س����لطات االحتالل 
»اإلس����رائيلي« هدمت أو صادرت 20 مبًنى يملكه 
فلسطينيون في المنطقة )ج( والقدس المحتلة، 
بحجة االفتقار إلى رخص البناء، خالل األسبوعين 

الماضيين.
وأوضح مكتب تنس����يق الشؤون اإلنسانية التابع 
لألم����م المتحدة »أوتش����ا« ف����ي تقري����ر »حماية 
المدنيين« الذي يغطي الفترة 30 آذار/مارس-12 
نيس����ان/أبريل 2021، أن عمليات الهدم أدت إلى 
تهجير 13 مواطًنا، وإلحاق األضرار بُس����بل عيش 

نحو 90 آخرين.
وأش����ار إلى أن عش����رة مباٍن ُهدمت ف����ي ثمانية 
تجمعات س����كانية في المنطقة )ج(، وأس����فرت 
إحدى عمليات الهدم عن تهجير سبعة اشخاص 

في منطقة ظهرة الندى ببيت لحم.
مت  وأذكر أن س����لطات االحتالل صادرت خيمة ُقدِّ
كمس����اعدة إنس����انية في سوس����يا بالخليل، كما 
أجبرت أس����رة تضم س����تة أفراد على هدم منزلها 
في حي جبل المكّبر جنوب القدس، وُهدمت ستة 
مباٍن كان أصحابها يستخدمونها في تأمين سبل 

عيش في العيساوية.
كما أصدرت س����لطات االحتالل ستة أوامر بوقف 
العمل فيما ال يقل عن 32 مبًنى س����كني وزراعي 
فلس����طيني وطريق في خربة ال����راس األحمر في 

طوباس.
وأضاف التقرير أن مستوطنين إسرائيليين أصابوا 
س����بعة فلس����طينيين، من بينهم فتيان، بجروح 
وألحقوا األضرار بأشجار تعود للفلسطينيين، وقد 
تعّرض الفتيان لالعتداء الجس����دي في حادثتين 
منفصلتين ف����ي المنطقة الخاضعة للس����يطرة 

اإلسرائيلية في مدينة الخليل.
وأفاد بأن الحجارة ُألقيت على الخمسة اآلخرين أو 

تعّرضوا لالعتداء الجس����دي بينما كانوا يفلحون 
أراضيه����م، بمن فيهم أربعة في النبي صالح برام 

الله وواحد في جالود بنابلس.
وأشار الفلس����طينيون إلى اقتالع نحو 100 شتلة 
زيتون ف����ي ُقصرة بنابلس، ولحقت األضرار بمنزل 
بس����بب زجاجة حارقة ف����ي المنطق����ة الخاضعة 
للسيطرة اإلسرائيلية في مدينة الخليل وبعدادات 

مياه في كفل حارس بسلفيت.
وبحس����ب التقرير األممي، جّرف المس����توطنون 
أراٍض يملكها الفلس����طينيون ملكية خاصة في 
قري����وت بنابلس والبقيعة ف����ي الخليل، وفي دير 
جرير برام الله، اعتدى المستوطنون جسدًيا على 
ناشط إس����رائيلي كان يتواجد في القرية لتأمين 

الحماية للرعاة الفلسطينيين وأصابوه بجروح.
وبين أن قوات االحتالل نفذت خالل األس����بوعين 
الماضيين 154 عملية بح����ث واعتقال، واعتقلت 
167 فلسطينًيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية. 

وس����جلت محافظ����ة رام الله أعلى ع����دد من هذه 
العملي����ات )43(، وتلتها الق����دس )27( والخليل 

.)23(
وأصابت القوات اإلسرائيلية 52 فلسطينًيا آخرين 
بجروح في مختل����ف أنحاء الضفة، وقد أصيَب 23 
من ه����ؤالء خالل أربع عمليات بح����ث واعتقال في 
سلوان بالقدس، ومخيمْي العروب بالخليل وعقبة 

جبر في أريحا ومدينة نابلس.
وأشار التقرير إلى أن من بين المصابين، تلّقى 29 
فلس����طينًيا العالج جراء استنشاق الغاز المسيل 
للدموع، وأصي����َب 12 باألعيرة المعدنية المغلفة 
بالمطاط، وخمسة بالذخيرة الحية، وتعّرض ستة 

لالعتداء الجسدي أو للرش برذاذ الفلفل الحار.
وف����ي قطاع غزة، أطلقت ق����وات االحتالل »النيران 
التحذيري����ة« في 14 مناس����بة عل����ى األقل قرب 
السياج الحدودي »اإلس����رائيلي« أو قبالة الساحل 

بحجة فرض القيود على الوصول.

تقرير أممي: االحتالل هدم 20 منزال فلسطينًيا بأسبوعين

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين »إنها تواصل العمل على الصعيد القانوني 
والسياس����ي والدبلوماس����ي للدفاع عن عدالة قضية األس����رى، وحقوقهم 
المشروعة في الحرية، وانهاء االحتالل، بما يكفل نيل الشعب الفلسطيني 
لحقوق����ه غير القابلة للتصرف، وعلى رأس����ها حقه في تقرير المصير، وحق 

العودة واستقالل دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف«.
وأكدت الخارجية في بيان، صدر عنها، الس����بت، لمناسبة يوم األسير، الذي 
يصادف السابع عشر من نيسان، أن جرائم االحتالل المتواصلة وسياساته 
العنصرية وغير القانونية على مدار السنين عجزت عن هدم إصرار وعزيمة 

أصغر شبل من أسرى حرية فلسطين.
وناش����دت المجتمع الدولي، بما فيها الدول األطراف الس����امية المتعاقدة 
التفاقيات جنيف، والمؤسس����ات الدولية المعنية، بتحمل مس����ؤولياتهم 
تجاه الشعب الفلس����طيني، وأسراه، لتوفير الحماية لهم، من خالل مساءلة 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن منظومة االستعمار العنصرية التي تعمل 
على قهر واستهداف أبناء شعبنا لطردهم وتشريدهم من أرضهم، بما في 
ذلك انتهاج سياسة االعتقال التعسفي بصورة متواصلة، وعلى مدار أكثر 

من نصف قرن.
وطالبت الوزارة بالعمل على اإلفراج الفوري والعاجل عن األسرى الفلسطينيين، 
مؤكدة أن المحاكم العس����كرية االستعمارية اإلس����رائيلية هي أداة لإلدانة 
والقم����ع، وال تفي بالمعايير الدنيا لإلج����راءات القانونية الواجبة والمحاكمة 
العادل����ة، وقد أثبتت أنها أداة لالضطهاد السياس����ي والعرقي وذات دوافع 
سياس����ية، تم تس����ليحها ضد الفلس����طينيين كأداة لممارسة االعتقاالت 

الجماعية في انتهاك جسيم للقانون الدولي اإلنساني.
 وأشارت إلى أن تخاذل المجتمع الدولي وغياب المساءلة قد شجعا سلطات 
االحتالل اإلس����رائيلي ونظ����ام محاكمها العنصرية من مواصلة س����لوكها 
االجرامي، وانتهاكاتها المنهجية ضد األس����رى الفلسطينيين وعائالتهم 

وحقوقهم.
يشار إلى أن 4500 أس����ير يقبعون في سجون االحتالل، بينهم 41 أسيرة، 

و140 طفال، تقل أعمارهم عن 18 عاما.

»الخارجية« تناشد المجتمع 
الدولي لتوفير الحماية لألسرى

غزة/ االستقالل:
طال����ب التجمع اإلعالمي الفلس����طيني الس����بت، 
باإلف����راج عن 25 صحفي����ًا معتقاًل في س����جون 
االحتالل، معتبرًا أن االحتالل يس����عى لتغييبهم 

وطمس الحقيقة وإسكات صوت الحق.
وق����ال التجمع ف����ي بيان صحفي بمناس����بة يوم 
األسير الفلسطيني »تطل علينا اليوم ذكرى يوم 
األس����ير الفلسطيني وما زالت س����جون االحتالل 
وباستيالته شاهدة على جرائمه التي يندى لها 
جبين البشرية، ذلك العدو الذي حّطم كل القواعد 

اإلنس����انية واألخالقية، وتج����اوز كل القيم التي 
اتفقت عليها اإلنسانية لضمان حرية اإلنسان، إال 
أن ذلك العدو المنفلت أخالقيًا، جعل من شريحة 
الصحفيين واإلعالميين في دائرة استهدافاته، 
رغ����م كل القوانين التي كفل����ت ضمان حريتهم 
أثن����اء عمله����م، حيث يقب����ع حاليًا في س����جون 

االحتالل  نحو 25 صحفيًا .
وطالب التجمع في البيان كافة الجهات المعنية 
بحقوق الصحفيين وفي مقدمتها االتحاد الدولي 
للصحفيي����ن، الضغط على االحتالل في س����بيل 

إطالق سراح األس����رى الصحفيين في أسرع وقت 
ممكن، وكذلك المؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
يتوجب العمل الج����اد في أداء مهامها برفع ظلم 
الس����جان الصهيوني عن األسرى الفلسطينيين 

وإعطائهم الحقوق المتفق عليها دوليا.
كم����ا دعا إلى ض����رورة توافر الجه����د الدؤوب من 
كافة المؤسسات اإلعالمية التي تنتمي إلى األمة 
بالعم����ل الجاد في إظهار مظلمة هؤالء األس����رى 
وذويه����م وفض����ح جرائم الع����دو بحقهم محليًا 

وإقليميًا ودوليًا.

التجمع اإلعالمي يطالب باإلفراج عن 25 صحفيًا من سجون االحتالل

بيت لحم/ االستقالل:
أحرق مستوطنون، السبت، عشرات أشجار الزيتون المعمرة في بلدة 

بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأف���اد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في بيت لحم 
حسن بريجية، بأن مجموعة من المستوطنين أحرقوا 50 شجرة زيتون 
في منطقة دير معال ش���مال البلدة، تعود ملكيتها للمواطن نسيم 

طقاطقة .

مستوطنون يحرقون 50 شجرة 
زيتون معمرة جنوب بيت لحم
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أق���رت القمة العربية العش���رين أواخر آذار/ مارس من الع���ام 2008، والتي انعقدت في العاصمة 
الس���ورية دمشق، اعتماد السابع عشر من نيس���ان/ أبريل، يوما وطنيا لتوحيد الجهود والفعاليات 
لنصرة االس���رى الفلسطينيين في س���جون االحتالل الصهيوني ، ودعم حّقهم المشروع بالحرية 
بكل الوس���ائل الممكنة . فالسابع عشر من نيسان هو يوم من المفترض ان يحتفي به العرب كل 
عام تضامًنا مع األسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقالت الصهيونية, وللتذكير بقضيتهم 
دائما والعمل على اطالق سراحهم من سجون االحتالل الصهيوني بكل الطرق الممكنة، فهل التزم 
العرب بقرارهم في قمة العش���رين, ام بقيت القرارات مجرد حبر على ورق؟ بعد ان خلع الرسميين 

العرب برقع الحياء ولجأوا للتطبيع مع هذا العدو المجرم واقامة تحالفات معه.
ظواهر كثيرة تحمل اجابات واضحة عن هذا السؤال وكلها ظواهر مرة وصعبة وال يحتملها االنسان 
العربي الحر واالصيل الذي ينتمي الى عروبته, ويحمل هم القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب 
الفلس���طيني واالسرى الفلسطينيين في س���جون االحتالل, والذين يصرخون ليل نهار من شدة 
القهر ويستغيثون »اين العرب« لكن استغاثتهم تبقى محبوسه بين اربع جدران ال يستمع لهم 
احد, وال يصل صوتهم ألبعد من حدود غزة التي سمعت صرخات االسرى واستجابت لها رغم انها 
ال تمل���ك أي مقومات للقوة والصمود س���وى ارادة الغزيين الذين احتجزت مقاومتهم اربعة جنود 
صهاين���ة لتصيب كبرياء االحتالل في مقتل, وتس���فه من تلك المواقف العربية التي ال تتخطى 

كلماتها في القمم العربية المزعومة حدود االدراج التي تحبس فيها القرارات وال تجد النور ابدا .
نع���م غزة هي التي تأخ���ذ على عاتقها حرية االس���رى, وقد تعرضت وال زال���ت تتعرض للحروب 
والضرب���ات المؤلمة والحصار منذ 15 عاما لكنها ل���م تتراجع خطوة واحدة الى الوراء ولم تتخل عن  
االس���رى االبطال او تس���اوم على حقهم في الحرية واالس���تقالل, االحتالل استخدم كل الوسائل 
الممكن���ة وغير الممكنة لإلفراج عن جنوده لكنه فش���ل فش���ال ذريعا, لم تنج���ح معه تكنولوجيا 
التجس���س في ان تصل الى أي معلومة ع���ن الجنود االربعة, ولم تنجح خالياه التابعة للموس���اد 
والش���اباك التي تس���للت الى قطاع غزة في الوصول لجنوده ودفعوا ثمن غبائهم بمقتل واصابة 
عدد من المتسللين الصهاينة, وكشف خاليا العمالء وارشيف ضخم من المعلومات ال يقدر بثمن 

حسب ما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على لسان المتحدث باسمها. 
في يوم االسير الفلسطيني الذي اقرته القمة العربية العشرين ال زال االسرى في سجون االحتالل 
الصهيوني يصرخون اين العرب, لقد فتشوا عنهم في نشرات االخبار في يجدوا سوى » استقبل 
فخامته .. وودع فخامته .. وزار فخامته.. ولم يسمع أي اسير مجرد خبر عنه«, فتشوا عن انفسهم في 
البرامج والمسلسالت العربية فلم يجدوا اال برامج »التوك شو والفنانيين والرياضيين .. ورامز مجنون 
رسمي« لم يجدوا اال ام شارون ومحمد رمضان الذين يعانق اسرائيليين ويتصور معهم, في الوقت 
الذي ال يرى فيه العرب التغريبة الفلسطينية وال مسلسل ميالد فجر وال بوابة السماء التي انتجها 
الفلسطينيين من لحمهم الحي وبإمكانياتهم البسيطة لعل احدا يلتفت الى معاناتهم ومعاناة 

اسراهم في سجون االحتالل .. لقد اسمعت لو ناديت حيا... ولكن ال حياة لمن تنادي.  
الح���ال ال���ذي وصل الي���ه الرس���ميون العرب, وتخليه���م عن القضية الفلس���طينية واالس���رى 
الفلس���طينيين, بل والتآمر على القضية والشعب الفلسطيني تجسد بوضوح في موقف االمارات 
العربية المتحدة الذي عبرت عنه قبل ايام قليلة عندما ارسلت برقية تهنئة للحكومة االسرائيلية 
في ذكرى »اس���تقالل اس���رائيل« واحتالل فلسطين, االمر الذي اس���عد رئيس الوزراء الصهيوني 
المجرم بنيامين نتنياهو وجعله يدفع بغالمه أوفير جندلمان ليقدم الشكر على التهنئة االماراتية 
إلس���رائيل  وقال “ش���كرا على المعايدة الجميل���ة, اذا وصلت االمور الى هذا الح���د, وبات الفجور 
والطغيان واضحا وضوح الشمس, ووجدت التافه من الناس ينوب عن العامة في الحديث, فاعلم ان 

قوانين الله  عز وجل وشرائعه ستسود بعز عزيز او بذل ذليل, وما ربك بظالم للعبيد. 
الى اس���رانا االبطال والبواس���ل في س���جون االحتالل الصهيوني وفي يوم االس���ير الفلسطيني 
ال تنتظروا ش���يئا من الرس���ميين العرب, لكننا نبش���ركم ان فرج الله قريب ال محالة, وان المقاومة 
الفلسطينية وكتائب القسام المجاهدة البطلة التي تحتفظ بجنود االحتالل لديها لن تساوم على 
اطالق س���راحكم, ولن تتنازل قيد انملة عن شروطها لإلفراج عنكم, والشعب الفلسطيني مستعد 

ان يدفع أي ثمن في سبيل حريتكم فانتظروا انا معكم منتظرون.  

في يوم األسير الفلسطيني
 األسرى يصرخون .. أين العرب؟! 

رأي

ُيالمس موض���وع »األس���يرات الفلس���طينيات عن���د العدو 
اإلس���رائيلي، الخط األحمر للمجتمع الفلسطيني بشكل عام، 
واألس���رة الفلسطينية بش���كل خاص. وما ينتج عنه من أمور 

تطال الفتاة )أّما، أو أخًتا، أو زوجة(.
ورغم وجود التأثيرات الس���لبية على األسيرة داخل المعتقل 
وخارجه، لكونها إنس���انة بالدرجة األولى، إال أن ذلك لم يمنع 
األس���يرات بعد خروجهن م���ن المعتقل من االس���تمرار في 
المقاومة ضد االحتالل بما ُيثبت أن القضية الالتي يحملنها 

قد طغت على كل ما عداها.
وهذا ال ينفي وجود معاناة ش���ديدة تعيش���ها األسيرة عند 
قيام ق���وات االحتالل باعتقالها، وف���ي مراكز التحقيق، وفي 
ضهن للتعذيب وس���وء المعاملة، وانعكاس  المعتقل، وتعرُّ
ذلك معاناة جس���دية ونفسية ش���ديدة، وذلك في مخالفة 
واضح���ة للقواني���ن. وه���ذا يس���توجب من الجمي���ع العمل 
إلطالق س���راح األس���رى واألس���يرات، وعمل كل م���ا يلزم في 
س���بيل حفظ مقاومتهن وجهاده���ن وكفاحهن. وتكثيف 
الزيارات لألس���رى واألس���يرات لالطالع على الظروف الصعبة 
والقاسية التي يعيش���ونها � أسرى وأسيرات �، بخاصة على 
صعيد النقل والتفتيش���ات والعزل والغرامات واالس���تهتار 
الطبي وس���وء الطعام، وعدم انتظام الزيارات، والضغط على 
االحتالل لحماية المعتقلين الفلس���طينيين من ممارس���ات 
تلك الوح���دات الخاص���ة وانتهاكاتها اللحظي���ة واليومية 

والتفصيلية بحقهم.

دور املراأة الفل�سطينية يف مقاومة االحتالل
لم يبخل الفلسطينيون بدمائهم لمنع احتالل أرضهم وإفشال 
المش����روع االستعماري من الس����يطرة على أرضهم، وبذلوا في 
س����بيل ذل����ك دماءهم في س����بيل أرضهم من����ذ بداية مرحلة 
االنتداب البريطاني لفلس����طين. وفي المقابل مارس االنتداب 
كافة صنوف االعتقاالت واالضطه����اد والقتل إلخماد الهّبات 
والتحركات حيث تم إعدام مجاهدي����ن من أبطال ثورة البراق: 

عط����ا الزير، ومحم����د جمجوم، وفؤاد حجازي ف����ي )17 حزيران /
يونيو1930(، وإعدام الش����يخ المجاهد فرحان الس����عدي )في 
17 نيسان /أبريل 1936(. وخالل تلك الّتحّركات شاركت المرأة 
الفلسطينية في المظاهرات االحتجاجية، وتم عقد أول مؤتمر 
نس����ائي في القدس، ش����اركت فيه 300 امرأة من جميع أنحاء 
فلس����طين، حيث ناقش����ن قضيتي الهجرة اليهودية وتملك 
اليهود لألراضي الفلس����طينية، وطالبن عبر عريضة بإلغاء وعد 

بلفور ومنع الهجرة اليهودية.
 كما ش����اركت المرأة بثورة الشهيد الش����يخ عز الدين القسام 
وبعد استشهاده في أحراش يعبد )20-11-1935(، وصواًل إلى 
المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، والتي رافقتها 
حمالت اعتقاالت ومجازر بحق المواطنين الفلس����طينيين في 
الع����ام )1948( بهدف تفريغ األرض من س����ّكانها األصليين 

وإقامة »إسرائيل«.
وإثر أحداث النكبة في العام 1948، أّسست نساء فلسطينيات 
»جمعّية الّتضامن النس����ائي« ومن ثم وبشكل سّري »جمعية 
زهرة األقحوان«، التي كانت مسؤولة عن نقل األسلحة والطعام 
للمقاومي����ن. وكان مركز الجمعية ف����ي مدينة يافا حيث ُتقّدم 
هذه المنظمة الس����الح للمقاومين حين يخوضون اش����تباكات 
ضد المس����توطنين، ويجمعون التبرعات لهم ويهتمون بهم 
طبًي����ا. وفي عام 1965 تأّسس����ت جمعي����ات ومنظمات كثيرة 
برئاس����ة النس����اء الفلس����طينيات منها »اإلتحاد العام للمرأة 
الفلس����طينية« و«جمعية أصدقاء الق����دس« و«جمعية إنعاش 

المخيم الفلسطيني« و«جمعية الخامس من حزيران«.
ولجأت سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« عقب احتاللها األراضي 
الفلسطينية عام 1967، وفرض سيطرتها الكاملة على تلك 
األراضي إلى اعتماد سياسة االعتقاالت الجماعية للمواطنين 
الفلسطينيين، ُمكّرس���ة بذلك همجية »إسرائيلية« واضحة 
في عدم االلت���زام بالقوانين الدولية أو األعراف اإلنس���انية. 
ول���م ُيميز االحتالل في اعتقاالته بين صبي، وامرأة، وش���يخ، 
وعجوز، وشاب،  وقد بلغت عمليات االعتقاالت أكثر من مليون 

فلسطيني بحس���ب ما أشارت إليه التقارير الحقوقية من أنه 
قد جرى اعتقالهم، أو جرى توقيفهم منذ العام 1967، بكافة 
المناطق الفلس���طينية المحتلة. ووفق تقرير صادر عن مركز 
اإلحصاء الفلس���طيني ف���إن من بين المعتقلي���ن منذ العام 
1967، يوج���د أكثر من 12 ألف مواطنة وعش���رات اآلالف من 
األطف���ال. ووفق التقرير ذاته فإنه منذ بدء انتفاضة األقصى 
في 28 أيلول / سبتمبر 2000، ُسجلت أكثر من 70 ألف حالة 
اعتقال، من بينهم 850 مواطنة منهن أربع أس���يرات وضعن 
مولودهن داخل السجن خالل انتفاضة األقصى، وجميعهن 
تحررن من األس���ر.. ولم تقتصر االعتقاالت على األحياء فقط، 
وإنما ش���ملت األموات، حيث ال تزال سلطات االحتالل تحتجز 
عش���رات الجثامين لشهداء وش���هيدات استشهدوا خالل 
انتفاضة األقصى ولمئات الجثامين لشهداء استشهدوا في 

السنوات التي سبقت ذلك.)1(
ل���م تث���ن سياس���ات االحت���الل »اإلس���رائيلي« وجرائم���ه 
التي اس���تمّرت ضد الش���عب الفلس���طيني، ل���م يثن ذلك 
الفلس���طينيين ع���ن االس���تمرار ف���ي المقاوم���ة، وخوض 
المعتَقلين الفلسطينيين معارك عديدة ضد االحتالل لتبقى 
ه���ذه القضية جرحًا مفتوحًا لن يغلق���ه إال زوال االحتالل عن 

األرض الفلسطينية كلها.
ولعبت المرأة الفلسطينية على مدار الصراع دوًرا أساسًيا في 
مقاومة االحتالل »اإلس���رائيلي«؛ فكانت شهيدة، أو أسيرة، أو 
ا لجريح، والقت من صنوف العذاب  جريحة، أو أّما ألس���ير، أو أّمً
والتنكيل ما الق���اه الرجال؛ ورغم االعتداءات »اإلس���رائيلية« 
صمدت المرأة الفلس���طينية وقّدمت نموذًجا للعالم لناحية 
صبرها ومقاومتها وصمودها في داخل المعتقالت وخارجها.

وس���ّجلت الحركة النس���وية الفلس���طينية عبر مس���يرتها 
التاريخية مواقف أس���طورية كما حصل ع���ام 1996، عندما 
رفضت األس���يرات اإلفراج المجزوء عنهن على إثر اتفاق طابا، 
وطالب���ن باإلفراج الجماعي عنهّن ودون ذلك فّضلن البقاء في 

السجن واستطعن أن يفرضن موقفهن في النهاية. 

االسم: عطاف داود حسين عليان.
تاريخ االعتقال: ديسمبر )كانون األول( 2002م.

مكان الحدث: معسكر عتصيون.
مكان السكن: بيت لحم سابًقا، رام الله حالًيا.

البلدة األصلية: خلدة - قضاء الرملة.
الحالة االجتماعية: متزوجة عندي عائشة.

عدد مرات االعتقال: أرب���ع مرات، كانت هذه الثالثة، في 
كل مرة كانت تختلف ظروف المواجهة.

مجموع المدة التي قضيتها في األسر: أربعة عشر عاًما.
كباٍب صدئ أحاول فتح جفنّي، رأس���ي كصخرة سيزيف 
_شخصية أسطورية_ أثقلت كاهلي، أشعر أنني فقدت 
السيطرة على جميع أعضاء جسدي، ال جفني يطيعني وال 
ظهري أصبح سندي، وال رأسي دليلي، بصعوبة شديدة 
استطعت ش���ق جفنّي علّي أبصر ما حولي، عيون كثيرة 
من فوقي ش���كلت شبه دائرة، أطلقت أصواًتا أحاول فك 
رموزها، لقد اس���تيقظت! هل يقصدونني؟! من هؤالء؟! 
صوٌت من بعيد، خذوها للعيادة لن نتحمل مسؤوليتها 
وأحض���روا ورقة موقعة من الطبيب. أحاول الس���ؤال أين 
أنا، يخذلني لس���اني. قدمّي يلسعهما سوط برد كانون 
القاسي، لم أعد أشعر أنهما تنتميان إلّي، العيون التي 
حولي تحركت متفرقة، وسط سيل من الشتائم، أدركت 
أنني على حمالة افترش���ت أرض س���يارة عسكرية وأن 
من حولي جنود مدججون بالس���الح. من أطراف الحمالة 
أخرجوني من الس���يارة، الس���ماء ملب���دة بالغيوم، على 
استحياء أطلت الشمس من خلف حواجزها الكثيفة، ما 
لبثت أن دفعتها _ك���زوج غيور_ خلف غطائها، لحظات 
وأرى م���ن قالوا عنه طبيب يش���اركهم الش���تائم، ماذا 
به���ا ال ش.... ُأغم���ي عليها وبقينا طيل���ة الليل ننتظر 
أن تس���تفيق، لقد رفض الضابط المناوب اس���تالمها. 
»وكأنني بضاعة«. يوجد جرح في رأس���ها؟ هذا ال ش���يء 

وقعت ونحن نفتش بيتها.

بصعوبة شديدة حاولت اس���تعادة ما سبق من أحداث، 
األمطار كانت تهطل بغزارة، صرصرة الريح تختلج منها 
األضلع، صليت وجلست أبتهل إلى الله، مر بخاطري حال 
إخواننا المطاردي���ن، كثفت دعائي له���م، اللهم قهم 
برد الش���تاء، اللهم مأواك لهم، ودع���وت بأن يعين من 
تصلهم يد المغتصب في مثل هذه األجواء. توس���دت 
فراش���ي، وما أن غفت عيناي قلياًل حتى استفقت فزعة 
على قرٍع شديد حجب قرع الرعد حتى أن كليهما اختلط 
علي، »افتخ جيش افتخ قبل ما نكسر باب«. )وكما تقول 
أمي يا قاعدين يكفيكم شر الجايين(. ما أن فتحت الباب 
حتى تدفق س���يل من كائنات متسربلة بلباس كثيف، 
كأنهم جراد منتشر، انتش���روا في أرجاء البيت يعيثون 
فيه الفس���اد، أحدهم سألني عن اسمي. لم أجب. - قلت 
لك ما اس���مك؟ التزمت الصم���ت. ارتفعت وتيرة صوته 
صارًخا بعد أن مد يده دافًعا إياي: ما اس���مك؟ يخيل إلي 
أنن���ي وقعت على الطرف الخش���بي للمقعد، هذا يعني 
أن الضربة كانت ش���ديدة لدرجة أفقدتني الوعي وهذا 
يفسر ما أنا فيه اآلن. الورقة التي يريدون وقعها الطبيب 
دون أن يكبد نفسه عناء إجراء الفحوصات الالزمة، اضطر 
الجنود لحملي مرة أخرى، كون أش���الئي ما زالت تخاصم 
بعضها بعًضا، سلكوا نفس المسار، حركت رأسي قلياًل 
ألرى غابة من األس���الك الش���ائكة تحيط المكان، إًذا أنا 

رهن االعتقال للمرة الثالثة!
ل���م تس���لم أذناي م���ن س���يل الش���تائم المتدفق من 
أفواهه���م لتعب���ر ع���ن مدى س���واد قلوبه���م، وكأنها 
ا أصياًل من ش���خصياتهم، دقائق  أصبحت تمثل ج���زًء
معدودة وصلوا خاللها باًبا مكس���ًوا باألسالك الشائكة، 
قرع���وا الجرس، صوت ليس بالبعي���د يصرخ أن انتظروا، 
ألقوا الحمالة على األرض، س���معت خاللها صوت قرقعة 
عظام ظهري وكأن روحي خرجت من مكانها، ال يكفيهم 
أنهم كانوا س���بًبا فيما وصلت إليه، بل يحاولون االنتقام 

مني، جندي يحمل بندقي���ة مصوبة تجاهي فتح الباب، 
اس���تلم الورقة، طلب منه���م إدخالي بعد أن ضم صوته 
ألصواتهم في حفل الشتائم، درجات قليلة ربما عددها 
ثالث أو أربع نزلوها، ثم صالة متوس���طة السعة على أحد 
جوانبه���ا »كاونت���ر« تجلس خلفه مجن���دة طلبت منهم 
إدخالي إلى زنزانة بابها يالصق مكان جلوس���ها، فرشة 
على األرض، من الحمالة ألقوني عليها لتكتمل مسرحية 
التكس���ير، ثم خرجوا وأغلقوا بقسوة شديدة تأوه منها 
الب���اب، أصواتهم البغيضة ما فتئت أن تالش���ت معلنًة 

انتهاء مهمتهم.
أظن أنني في معسكر جيش، لباسهم، وحملهم السالح 
يدلل على ذلك، المعتقالت التابعة للش���رطة طقوسها 
تختلف عن ذلك، المعس���كر القريب من بيت لحم يقع 
جنوبها ف���ي بلدة عتصي���ون وهو الم���كان المخصص 
إلفراغ الحموالت التي يصطاده���ا جنود االحتالل خالل 
مداهماتهم الليلية س���واء من بيت لح���م أو الخليل وما 
يحيطهما، وفيه يتم الفرز لألس���رى، فمنهم من ينقل 
لمركز التحقيق )المس���كوبية( ف���ي القدس ومنهم من 
يحول لمعتقل عوفر غرب رام الله تحت مسمى االعتقال 
اإلداري، كل ذلك يتم حسب توصيات جهاز المخابرات 
الظالم أهله. إًذا أنا في معس���كر عتصي���ون! لكن لماذا 
يت���م اعتقالي؟! صوت موس���يقي تعزف���ه حبات المطر 
المتالطمة، تزداد س���رعة إيقاعها ويزداد ابتهالي إلخوة 
فرضت عليهم كرامتهم ونخوته���م وإيمانهم بعدالة 
قضيته���م أن يقاوموا ظلًما عنوانه االحتالل، إخوة ازداد 
عددهم في ظل انتفاضة األقصى، آثروا أن تكون الجبال 
والكه���وف مأوى لهم، لم يرح���م االحتالل البيوت التي 
كان���ت تؤويهم فقام���وا بهدمها، العي���ون التي باعت 
نفس���ها تالحقهم وترص���د أماكنهم، وما ل���ي حيلة إال 
الدعاء له���م، مع كل زخة مطر أغلفها بزخة من دعاء، من 

يدري لعل دعائي في شدتي يكون فرصة لإلجابة.

األسيرات الفلسطـينـّيات »أنـسـنة« القـضـّية والُبعد المقاوم 

قبس من نار عتصيون.. 

بقلم : هيثم محمد أبو الغزالن 

بقلم المجاهدة: عطاف عليان 

»إنن���ا نعيش في زم���ن القرف«، مقولة تتنقل بي���ن الناس، مثل النار في الهش���يم، وتفعل 
فعلها وكأّنها الس���حر األس���ود! هذه العبارة المريضة تجد لها مكاًنا في س���لوك الناس _إاّل 
من رحم ربي_ في تفاعلهم اليومي، وتنش���ر طاقتها السلبية في أفهامهم، وتنسي اإلنسان 
الفلس���طيني والعربي والمس���لم، وربما ترغمه على تجاهل وتجاوز الش���كر والحمد واالمتنان 

والعرفان لله رب العالمين الذي يغدق علينا أينما كنا نعمه ظاهرة وباطنة! 
نعم ال ينكر صعوبات الحياة ومتطلباتها المتكاثرة يوًما بعد آخر إال أحمق سفيه، ولكن هذا ال 
يعني أن نحول حياتنا تحت ضغوطات العيش إلى قرف وجحيم! تذكروا نعمة اإلسالم، نعمَة 
س���تر العيوب والذنوب، نعمة القلب ينبض مس���تقباًل الصباحات الجديدة، نعمة العائلة في 
فلسطين الرباط التي يشتهيها عشرات الماليين من المسلمين فال يستطيعون إليها سبيال.

في رمضان العطية المهداة، علينا أن نعيش الشكر.

زهرٌة رمضانية

النعمة
بقلم االأ�سري املجاهد: �سامح �سمري ال�سوبكي

�سجن رميون ال�سحراوي
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رام الله/ االستقالل:
دع����ت النقاب����ة العامة لعم����ال النق����ل العام في 
الضف����ة الغربي����ة وزارة النق����ل والمواصالت إلى 
وقف دخول الش����احنات »اإلسرائيلية« إلى مناطق 
الفلس����طينية،  الش����احنات  لمزاحمتها  الضف����ة 
ولعدم حصولها على تأمين في مناطق الس����لطة، 
بة ومواد مخدرة.  ولتسببها في إدخال بضائع مهرَّ

وقال عضو النقابة العامة لعمال النقل العام عادل 
عمرو: »إن اس����تمرار سماح الس����لطة الفلسطينية 
للش����احنات »اإلس����رائيلية« بالدخ����ول لمناط����ق 
الس����لطة يؤثر على عمل الشاحنات الفلسطينية، 
حيث أضحت ألف ش����احنة من أصل خمسة آالف 
ش����احنة تعمل فقط بس����بب مزاحمة الشاحنات 

اإلسرائيلية«. 
ا من هذه الشاحنات ثبت أنها  وأضاف عمرو أن جزًء
تنقل بضائع مهربة من المستوطنات وتحمل مواد 

محظورة ومخدرة«. 
ولفت إلى أن هذه الش����احنات إذا ما تس����ببت في 
حوادث طرق داخل مناطق الس����لطة الفلسطينية 
فإن الش����ركات المؤمنة له����ا ال تعترف بتغطية 

الحوادث ألنها تعمل خارج دولة االحتالل. 
وفي سياق آخر قال عمرو: إن النقابة العامة لعمال 
النقل العام أوقفت إضرابها عن العمل في الضفة 
بعد تجاوب الجهات المسؤولة مع بعض مطالبها. 
وأوض����ح عم����رو أن اتفاًقا ُأبرم بي����ن بلدية الخليل 
والنقابات العامة لعمال النقل على خصم )%50( 

من رسوم المجمعات لعام 2020، مع إبقاء الخصم 
سارًيا عن العام الجاري إذا بقيت جائحة كورونا.

وأضاف عمرو: »واتفقنا كذلك مع هيئة رأس المال 
على خصم )15%( من قيمة التأمين بجميع أنواعه 
للمركب����ات العمومية التي تش����مل الحافالت، في 
ق االتفاق على قطاع الشحن التجاري«. حين لم ُيطبَّ

كذلك تم االتفاق -حس����ب عمرو- بي����ن النقابات 
العامة لعم����ال النقل ووزارة المالي����ة في رام الله 
على خصم )50%( م����ن الضرائب المفروضة على 
قطاع النقل بجميع أشكاله: الشاحنات، والحافالت، 
والمركبات العمومية لسنة 2020، مشيًرا إلى أنهم 

كانوا موعودين بخصم )%80-75(. 
وفي الس����ياق طالب عم����رو وزارَة المالية بخصم ما 
نس����بته )100%( من ضريبة الدخل والجمرك؛ ألن 
أغلب المركبات توقفت عن العمل في عام 2020. 

وأش����ار إل����ى مزاحمة المركب����ات غي����ر العمومية 
ل لهم تحدًي����ا كبيًرا في  لعملهم، وهو ما يش����كِّ
وقت أن العمل في قطاع النقل والمواصالت تراجع 
في ظل جائحة كورونا، مش����يًرا إلى أن وزارة النقل 
ذ حم����الت لمالحقتها ومتابعة  والمواص����الت تنفِّ
أنشطتها، لكنها محدودة الوقت الزمني وضعيفة 

جًدا.

بة ومواد مخدرة  ُتدخل بضائع مهّرَ
دعوات لوقف دخول الشاحنات »اإلسرائيلية« إلى الضفة

االستقالل/ وكاالت:
صرح مس���ؤول في الحكومة العراقية بأن 72 % من ش���ركات القطاع 
الع���ام خاس���رة ويتقاضى نح���و 400 ألف من العاملي���ن فيها منحا 
حكومية شهرية على ش���كل رواتب دون أداء أعمال منتجة منذ عام 

2003.
وقال الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة 
العراقية مصطفى الكاظمي لصحيفة “الصباح” الصادرة السبت إن 
“من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة ال يوجد منها سوى 28 % 
يعمل ويحقق أرباحا و72 % الباقية تعد شركات خاسرة وهناك قرابة 
400 ألف عامل في تلك الش���ركات يتلقون منحًا شهرية على شكل 

رواتب من دون أداء أعمال منتجة منذ 18 عاما”.
وتابع أن أكثر من 20 % من الش���ركات العراقية قد أزيلت من الوجود 
بسبب العمليات الحربية التي جرت في حرب الخليج الثانية وأدت إلى 
زوال النظام الس���ابق وان الشركات الرابحة تعود إلى النشاط الريعي 
لقطاع النف���ط التي تتمتع بمزايا ش���به احتكارية في الحصول على 

المواد األولية وتسويق المنتج واألسعار.

مسؤول حكومي: 72 % من شركات 
القطاع العام في العراق خاسرة

غزة/ االستقالل:
تحدث مدير عام التعلي����م الجامعي في وزارة التربية والتعليم في غزة خليل 
حماد، السبت، بش����أن مش����اكل موظفي العقود في جامعات القطاع، موضًحا 
المقترحات المطروحة في الوقت الراهن بش����أنهم، الس����يما موظفي العقود 

بجامعة األقصى، والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس جنوبا.
وقال حم����اد في تصريحات عبر »إذاعة األقص����ى« إن موظفي العقود بجامعة 
األقص����ى بلغ عددهم نحو 231 عقدًا، في حين بلغ عدد عقود الكلية الجامعية 
للعلوم والتكنولوجيا في خانيونس نح����و 38 عقدًا، ُمعربًا عن تعاطف الوزارة 

تمامًا معهم.
وتابع: »نقر ونعترف أن هؤالء لبوا احتياجات الجامعة والكلية خالل السنوات 
الماضي����ة، والوزرة لم تقصر بحق هذه الفئة وش����كلت لجن����ة مكونة من وزارة 
التربية والتعليم ودي����وان الموظفين ووزارة المالية لتقديم مقترحات وحلول 

لهذه المشكلة«.
وأش����ار إلى أن المعضلة أنهم تعينوا دون عقد مس����ابقة م����ن الوزارة وديوان 
الموظفي����ن، وتم إب����رام عقودهم مع الجامعة مباش����رة، ويوجد بعض العقود 
تقدموا المتحانات ديوان الموظفين وتم التعديل من مسمياتهم؛ لذا الوزارة 

تحتاج لوقت إليجاد حل لهذا الملف.
وأضاف: »يمكن أن يكون الحل عبر مراحل حس����ب احتياج الجامعة أو الكلية، 
ومن المقترح����ات المطروحة إجراء مقابلة أو عقد امتح����ان عبر الديوان لهؤالء 

العقود«.
ونّوه حماد إلى أنه من الناحية القانونية من حق الجامعة أن توقف العقد حال 

انتهى االحتياج له، والمطالبة بالتثبيت يتنافى مع بنود العقد.
وبّي����ن أن الوزارة بكل األحوال س����تعمل على حل هذه المش����كلة وفق النظام 
والقان����ون، ُمش����ددًا أن الوزارة ال تنكر جهود موظف����ي العقود وخدماتهم في 

استمرار العملية التعليمية.

التعليم بغزة تطرح حلوال ألزمة 
موظفي العقود في بعض الجامعات

رام الله/ االستقالل:
نمت االحتياطيات الرسمية لدى »سلطة النقد الفلسطينية« خالل أذار بنسبة 5 

بالمئة لتصل إلى حوالي 733 مليون دوالر مقارنة بنهاية العام 2020.
وأوضح���ت البيانات أن احتياطي النقد األجنبي ارتف���ع 6 بالمئة إلى قرابة 623 

مليون دوالر.
وزاد احتياطي سلطة النقد من السندات بنسبة واحد بالمئة إلى نحو 111 مليون 

دوالر.

رام الله: احتياطي النقد األجنبي 
االستقالل/ وكاالت:يرتفع الى 623 مليون دوالر خالل آذار

تعتبر المصارف المراس���لة رئ���ة القطاع المصرفي 
اللبناني، فمن دونها ال يس���تطيع لبنان الدخول الى 
النظام المالي العالمي وإج���راء عمليات التحويالت 
المالية وفتح المستندات الستيراد ما يلزم. وهو أمر 
جوهري لبلد يعيش اقتصاده على استيراد ما يقارب 

80% من حاجاته الغذائية واالستهالكية وغيرها.
واعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف 
سمير حمود، في تصريح لموقع »سكاي نيوز عربية« 
أن خطوة قطع عالقات المصارف المراسلة مع بعض 
المص���ارف التجارية هي خط���وة احترازية إما تجنبا 
لتعرضها لعقوب���ات من الخزان���ة األميركية، أو من 

شبكة مكافحة الجرائم المالية.
وأضاف »إذا ما ثبت أن المصارف التجارية في لبنان 
لديها نش���اط مش���بوه، فخطوة المصارف المراسلة 
هذه تقع ضمن إطار تجنب المخاطر.  أو حتى عندما 
تصبح حجم أعمال المصارف التجارية مع المصارف 

المراسلة صغير جدا«.
وتاب���ع »تحذير حاكم مص���رف لبنان بأن المصارف 
المراسلة قد تقطع عالقاتها مع المصرف المركزي، 
في ح���ال حصل، س���يكون بس���بب كل األحاديث 
واألقاويل والحم���الت والدعاوى القضائية الداخلية 
منها والخارجية على الحاكم بتهم تبييض االموال. 
وهذا ما س���يؤدي إلى عزل لبن���ان عن النظام المالي 

العالم���ي، وعن عج���زه من تلق���ي التحاويل المالية 
ال���واردة للبن���ان أو الخارجة منه، لغاية االس���تيراد 
أو أش���ياء أخرى. وهذا يعتبر خن���ق حقيقي للبنان 

لألسف«.
كلفة االمتثال

من جهته، قال مرجع مصرفي إن الحديث المتداول 
في اإلعالم ع���ن قطع عالقات المصارف المراس���لة 
بالمص���ارف اللبنانية مبالغ فيه، إذ أن عالقة كل من 
الطرفين محكومة بقواعد عدة ككلفة االمتثال، التي 
تكبدته���ا كل من المصارف المراس���لة والمصارف 
التجاري���ة. إذ ترتفع هذه الكلفة كلما كان المصرف 

يقع في دول مصنفة ذات مخاطر مرتفعة.

لبنان »مهدد« بمغادرة النظام المالي العالمي

االستقالل/ وكاالت:
في وق���ت يتح���ول فيه العال���م إلى عال���م رقمي، 
بدأت العمالت الرقمية أو المش���فرة بالسيطرة على 
المعامالت المالية والحل���ول محل النقد التقليدي، 

فإلى أين وصلت هذه العمالت وما هو ترتيبها؟
يتوسع سوق العمالت الرقمية يوميا ليصل عددها 
إلى أكثر من 4 آالف عملة رقمية، يتم التداول عليها 

يوميا.
لكن عش���ر عمالت فقط تحتفظ بالقيمة السوقية 
األضخم، وتهيمن على س���وق العمالت الرقمية في 

العالم.
وتش���ير البيانات إل���ى تصاعد القيمة الس���وقية 
للعمالت المشفرة أخيرا لتتجاوز 1.8 تريليون دوالر.

ترتيب العمالت عالميا
1� البيتكوين األقوى واألشهر واألغلى

2� اإليثيريوم
3� بينانس كوين

4� إكس ريبل
5� كاردانو

تحت���ل البيتكوين صدارة العم���الت الرقمية وتعد 
األق���وى واألكثر انتش���ارا، ويتجاوز س���عر العملة 

الواحدة منها حاليا، 63300 دوالر.
في المركز الثاني تأتي إيثيريوم بس���عر يصل إلى 

2450 دوالرًا.
وفي المركز الثالث، تأتي بينانس كوين وبسعر يبلغ 

546 دوالرا.
ثم تأتي إكس ريبل في المركز الرابع.

وفي المركز الخامس تأتي عملة كاردانو.
ويرى خبراء أن التعامل بالعمالت المش���فرة يحمل 
العدي���د من المزايا أهمها س���رعة إنجاز المعامالت 

النقدية وانخفاض تكلفتها، وكذلك غياب الوسطاء 
وعدم خض���وع العمليات إلج���راءات تنظيمية إلى 
جانب توافر إمكانية إجراء المعامالت في أي لحظة.

لكن في المقاب���ل، تحمل العم���الت الرقمية عيوبا 
أيضا، منها ضع���ف خبرات المس���تخدمين وعدم 
درايتهم بأس���اليب الت���داول، وكذل���ك ما يتعلق 
بإمكاني���ة اس���تخدام العمالت كوس���يلة لتهريب 
األموال وتمويالت غير مشروعة نظرا لعدم التعريف 
بهوي���ة المضاربي���ن، فضال عن احتم���ال التعرض 

لخسائر كبيرة.
وتش���هد هذه العمالت منذ فترة صعودا صاروخيا 
من حيث القيمة واالنتش���ار والهيمنة على أسواق 
التداول، مما جعل العديد من المساهمين يلجؤون 
الس���تثمار أموالهم فيه���ا ويبتعدون ع���ن النقد 

المادي.

بلغت أكثر من 4 آالف عملة
تعّرف على ترتيب العمالت الرقمية وأسعارها
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االستقالل/ وكاالت:
تجاوزت حصيلة الوفيات العالمية الناجمة 
عن فيروس كورونا المس���تجد، الس���بت، 3 
ماليين شخص، وس���ط انتكاسات متكررة 
في حملة التطعيم العالمية وأزمة متفاقمة 

في أماكن مثل البرازيل والهند وفرنسا.
ويس���اوي ع���دد الوفيات، الت���ي أحصتها 
جامع���ة جونز هوبكنز، تقريًبا عدد س���كان 
كييف بأوكرانيا، أو كاراكاس في فنزويال، أو 
العاصمة البرتغالية لش���بونة، وهو أكبر من 
عدد سكان ش���يكاغو )2.7 مليون( ويعادل 

فيالدلفيا وداالس مجتمعين.
وُيعتق���د أن الرقم الحقيق���ي أعلى بكثير 
بسبب اإلخفاء الحكومي المحتمل أو العديد 
م���ن الحاالت التي ت���م التغاضي عنها في 
المراح���ل األول���ى م���ن تفش���ي الفيروس 
الذي بدأ قبل 16 ش���هًرا في مدينة ووهان 

الصينية، في نهاية عام 2019.
وف���ي جميع أنح���اء العالم، يختلف مس���ار 
للس���يطرة عليه بشكل  والسباق  الفيروس 

كبير من بلد إلى آخر.
حتى ف���ي الوقت الذي ترى في���ه الواليات 
المتح���دة وبريطانيا أن حم���الت التطعيم 
الخاصة بهما تحقق نجاحات ويبدأ البلدان 
في التفكير في الحياة بمرحلة ما بعد الوباء، 
ف���إن أماكن أخ���رى غنية وفقي���رة على حد 
سواء- من بينها فرنسا والهند- تتخلف عن 

الركب وفرضت عمليات إغالق جديدة قيودا 
أخرى مع ارتفاع الحاالت.

وفي جميع أنحاء العال���م، تتعدى الوفيات 
في المتوس���ط 12 ألف حال���ة يومًيا، بينما 
تزيد الحاالت الجدي���دة عن 700 ألف حالة 

يومًيا.
وتجاوز عدد القتلى ف���ي الواليات المتحدة 
وحده���ا 560 ألًفا، وهو ما يمث���ل أكثر من 
1 م���ن كل 6 حاالت وفاة في العالم بس���بب 
كوفي���د19-، وهي أعلى نس���بة ت���م اإلبالغ 

عنها من قبل أي دولة.

ويلي الواليات المتحدة البرازيل والمكسيك 
والهند وبريطانيا.

وأوص���ت الوالي���ات المتحدة هذا الش���هر 
بوق���ف اس���تخدام لقاح كوفي���د19- الذي 
تنتجه شركة جونسون آند جونسون، حيث 
تحقق السلطات في حدوث جلطات دموية 
نادرة للغاية ولكنها خطيرة، وتوقف بعض 

الدول األوروبية استخدام اللقاح أيًضا.
وبالمثل، تعرض لقاح أسترازينيكا للتأخير 
والقيود في بعض البلدان بس���بب الخوف 

من التخثر.

»كورونا« عالميًا: 3 ماليين وفاة.. و »انتكاسات« في حملة التطعيم

االستقالل/ وكاالت:
أعلن التلفزيون اإليراني، الس����بت، تحديد هوية المسؤول عن الهجوم 

الذي دمر أجهزة الطرد المركزي في موقع نطنز النووي، وسط البالد.
وق����ال المص����در »جرى تحديد هوي����ة مرتكب هذا التخري����ب وهو رضا 

كريمي«.
وأضاف أن الرج����ل فر من إيران قبل انفجار األح����د الماضي الذي ألقت 

إيران باللوم فيه على »إسرائيل«.
وعرض التلفزيون صورة من جواز س����فر لرجل عرفه بأنه كريمي، كما بث 
التقرير ما بدا أنه »نش����رة حمراء« لإلنتربول تطل����ب القبض عليه، وفقا 

ألسوشيتد برس.
ونقلت رويترز ع����ن التلفزيون اإليراني: »الخط����وات الالزمة والقانونية 

العتقاله وإعادته إلى البالد جارية«.
وعقب الهجوم، أعلنت إيران بدء تخصيب كمية صغيرة من اليورانيوم 
تصل درجة النقاء فيها إلى 60 بالمائة – وهي أعلى مس����توى لها على 
اإلطالق – وس����ط محادثات في فيينا تهدف إلى إنقاذ اتفاقها النووي 

مع القوى العالمية.

إيران تكشف هوية 
المسؤول عن تفجير »نطنز«

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مندوب روس����يا الدائم لدى المؤسسات 
الدولي����ة في فيين����ا، ميخائي����ل أوليانوف، 
السبت، أن الدول األطراف في االتفاق النووي 
المبرم بين إي����ران والقوى الكبرى عام 2015 
تعقد اجتماعا جديدا، السبت، في العاصمة 

النمساوية.
وكتب أوليانوف، في تغري����دة عبر »تويتر«، 
أمس، أن »اللجنة المش����تركة الخاصة بخطة 
العمل الش����املة المشتركة )االتفاق النووي( 
قررت اليوم عقد اجتماع جديد لها، باإلضافة 
إل����ى األنش����طة المخط����ط لها س����ابقا على 

مستوى الخبراء«، حسب موقع »روسيا اليوم« 
المحلي.

وفي تغريدة منفصل����ة، أوضح أوليانوف أن 
»اجتماع اللجنة سينطلق في غضون دقائق«.

وأكد المسؤول الروس����ي إحراز »تقدم بطيء 
لكن ثاب����ت« في المباحثات بش����أن إمكانية 
إحي����اء االتفاق النووي، الذي انس����حبت منه 

الواليات المتحدة عام 2018.
وفي تغري����دة س����ابقة، ن����ّوه أوليانوف أن 
»االجتم����اع االفتراض����ي، الذي عق����د في 2 
أبريل/نيسان الجاري، بين األطراف الموقعة 
على االتفاق النووي، ترك انطباعا بأن األمور 

تتطور على المسار الصحيح«.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات حول 
برنام����ج إيران النووي، م����ع إعالن طهران عن 
بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة، 
عقب ح����ادث الهجوم على منش����أة »نطنز« 

النووية.
وفي مايو/أيار 2018، انس����حبت واش����نطن 
م����ن االتفاق النووي الموق����ع في 2015 بين 
إي����ران ومجموعة )5+1(، التي تضم روس����يا 
المتحدة  والوالي����ات  والصي����ن  وبريطاني����ا 
وفرنس����ا وألماني����ا، وفرض����ت عل����ى طهران 

عقوبات اقتصادية.

موسكو تعلن عن اجتماع جديد بين أطراف االتفاق النووي في فيينا

االستقالل/ وكاالت:
أعلن جهاز األمن الفيدرالي الروس����ي، الس����بت، احتجاز القنصل األوكراني 
متلبس����ا في سان بطرسبورغ عندما تلقى معلومات ذات طبيعة سرية خالل 

لقاء مع أحد مواطني روسيا.
وجاء في بيان جهاز األمن الروسي: “قام جهاز األمن الفيدرالي الروسي في 
مدينة سان بطرسبورغ، في 16 أبريل/نيسان 2021، بالقبض على دبلوماسي 
أوكراني متلبس����ا، القنص����ل العام ألوكرانيا في مدينة س����ان بطرس����بورغ 
ألكس����ندر سوس����ونيوك، عند تلقي معلومات ذات طبيعة سرية واردة في 

قواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون خالل اجتماع مع مواطن روسي”.
وأش����ار البيان إلى أن المعتقل له أنش����طة معادية لروس����يا وتتعارض مع 

طبيعة العمل الدبلوماسي.
وأضاف البيان: “س����يتم تطبيق اإلجراءات على الدبلوماس����ي األجنبي وفًقا 

لقواعد القانون الدولي”.
وفًقا للمعايي����ر الدولية، يتمتع الدبلوماس����يون بالحصانة ف����ي البلد الذي 
يعمل����ون فيه، لكن يمك����ن حرمانهم من ح����ق اإلقامة في حال����ة انتهاك 
القانون أو األعم����ال العدائية، على النحو التالي م����ن اتفاقية فيينا، يمكن 
للدولة المس����تقبلة إخطار الدولة المرس����لة في أي وق����ت بأن رئيس البعثة 
أو أي مس����ؤول دبلوماسي آخر هو ش����خص غير مرغوب فيه وأن إقامته في 

الدولة غير مقبولة.

في تصعيد غير مسبوق
 األمن الروسي يعتقل 

القنصل األوكراني

االستقالل/ وكاالت:
قال مس����ؤوالن س����ودانيان، الس����بت، إن الخرطوم 
ألغ����ت زيارة لوف����د حكومي إلى »إس����رائيل« بعد 
اإلعالن عنها هذا األس����بوع، وذلك بعد ساعات من 
نفي السودان تقارير بأنه سيرسل أول وفد له إلى 

»إسرائيل«.
وقالت مص����ادر لرويترز في وقت س����ابق إن وفدا 
س����ودانيا يضم مس����ؤولين من األمن والمخابرات 

سيزور إسرائيل األسبوع المقبل.
ووافق السودان على التطبيع مع »إسرائيل« العام 
الماضي في اتفاق توس����طت في����ه إدارة الرئيس 
األميركي الس����ابق دونالد ترامب. وصوت مجلس 
الوزراء السوداني هذا الشهر بالموافقة على إلغاء 
قانون يع����ود لع����ام 1958 كان يقضي بمقاطعة 

»إسرائيل«.
وقال مسؤوالن سودانيان لرويترز إن السودان قبل 

دعوة لزيارة »إس����رائيل« لكن الخطط تغيرت فيما 
بعد. ولم يقدما تفسيرا لهذا التغيير.

وأفادت وكال����ة األنباء الس����ودانية نقال عن جهاز 
المخابرات العام����ة بعدم “صحة األخبار المتداولة 
في بعض وس����ائل اإلع����الم ووس����ائط التواصل 
االجتماعي حول زيارة وفد أمني لدولة »إسرائيل« 
ونفى صدور توجيه����ات بذلك”. كما نفى مجلس 

الدفاع واألمن السوداني ذلك أيضا.

كانت مقررة األسبوع المقبل
السودان يلغي زيارة وفد أمني رفيع المستوى إلى »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
تعرض رتل ش���احنات تابع لقوات التحالف الدولي، الس���بت، لهجوم بعبوة ناسفة بمحافظة ذي 

قار جنوبي العراق، وفق مصدر أمني.
وقال ضابط بالش���رطة العراقية لألناضول، مفضال عدم نشر اسمه، إن »عبوة ناسفة انفجرت في 

رتل شاحنات تنقل معدات لوجستية للتحالف في ذي قار«.
وأضاف أن »الهجوم نفذه مجهولون، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية«.

ويع���د هذا الهجوم هو الثالث من نوعه في ظرف أقل من أس���بوع، بعد اثنين بمحافظة المثنى 
)جن���وب( الثالثاء، وذي قار األربعاء. وخالل األس���ابيع الماضية، تصاع���دت وتيرة الهجمات التي 
تس���تهدف الق���وات األمريكية وق���وات ومصالح دول أخ���رى في التحال���ف المناهض لتنظيم 
»داعش« اإلرهابي، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 
التفجيرات، إال أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

هجوم بعبوة ناسفة يستهدف 
رتال للتحالف جنوبي العراق

االستقالل/ وكاالت:
قال المتحدث العس����كري باس����م جماعة »أنصار 
الله« اليمنية على »تويتر« الس����بت إنهم هاجموا 
قاعدة المل����ك خالد الجوية ف����ي مدينة خميس 

مشيط بالسعودية بطائرات مسيرة مفخخة.
وأضاف المتحدث يحيى سريع في بيان مقتضب 
“نفذ س����الح الجو المس����ير عملية هجومية على 
قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة 

مس����يرة نوع قاصف… استهدفت هدفا عسكريا 
حساسا” مؤكدا أن اإلصابة اتسمت بالدقة.

ول����م يص����در أي رد علن����ي بع����د م����ن الحكومة 
السعودية.

”اإلصابة اتسمت بالدقة”
»أنصار الله«: قصف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بمسيرة مفخخة
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القاهرة/ االستقالل:
يتجدد الموعد بي����ن قطبي الكرة المصرية األهلي 
والزمالك، في قمة مثيرة بال����دوري المصري اليوم 

األحد، مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.
وتحاصر أزم����ات عديدة مباراة القم����ة، وتؤثر على 
األجواء قبل المواجه����ة األولى بين الفريقين، منذ 
نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي.
أول ه����ذه األزمات التي تلق����ي بظاللها على أجواء 
لقاء القم����ة 121، تتمثل في قرار االتحاد المصري 
تعيين حكام مصريي����ن إلدارة اللق����اء رغم القرار 

المتبع بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة.
وأعلن أحمد مجاهد رئيس لجنة التطبيع باالتحاد 
المصري، في تصريحات إعالمية، تمس����كه بإقامة 
اللقاء بتحكيم مصري وعدم استقدام حكام أجانب، 
رغ����م أن األهلي أعلن في بيان رس����مي تمس����كه 
باستقدام صافرة أجنبية لهذه المباراة، وهو موقف 

الزمالك.
ومن األزمات التي طغت أيضا على سطح األحداث 
توتر األجواء بين مس����ؤولي قطبي الكرة المصرية 
على خلفي����ة أح����داث نهائ����ي دوري الجمهورية 
للش����باب تحت 21 عام����ا، بعدما ف����از األهلي على 
الزمال����ك بنتيجة 2-1 ولك����ن الغريب أن الفريقين 
احتفال بالتتويج فاألهلي يرى نفسه البطل بالرجوع 
لمعيار المواجهات المباش����رة والزمالك يرى نفسه 

البطل بمعيار فارق األهداف.
ولج����أ االتحاد المصري إلقامة مب����اراة فاصلة كانت 
مقررة يوم الثالثاء المقبل، قبل تأجيلها ألجل غير 

مسمى دون أسباب واضحة.

وتصاع����د الخالف بي����ن الناديين بس����بب مقطع 
فيديو ظهر به العبو فريق الشباب بالزمالك، وعلى 
رأس����هم إمام عاش����ور العب الوس����ط وأحمد عيد 
الظهير األيمن، وهو يس����بون بعض رموز األهلي 
وعلى رأسهم حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء 

األسبق.
وقدم األهلي ش����كوى رس����مية ضد إمام عاش����ور 
والعبي الزمالك كما أن لجنة االنضباط قررت معاقبة 
إمام عاش����ور باإليقاف لمدة 12 مباراة بجانب أحمد 

عيد و4 ناشئين آخرين باإليقاف لمدة 8 مباريات.
وأعل����ن األهلي رفض����ه هذه العقوب����ات واعتبرها 
مخففة، كم����ا أن الزمال����ك رفضها أيض����ا وطالب 
بمعاقبة بعض العبي الفريق األحمر، بعد أن تجاوزوا 

في حق الزمالك، بحسب الفريق األبيض.

وتبدو مواجهة القمة مهمة في مش����وار الفريقين 
بالدوري فاألهلي يعود ألجواء البطولة المحلية بعد 
غياب طوي����ل، حيث خاض الفريق 11 مباراة حصد 
خاللها 27 نقطة محتاًل المركز الرابع، بينما يتصدر 

الزمالك برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.
ويبحث الزمالك عن توس����يع ف����ارق النقاط قبل أن 
يخوض األهلي باقي مؤجالته، كما أن األحمر يتطلع 
لتحقيق الفوز بلقاء القمة واستعادة ثقة الجماهير.

األهلي لم يعرف طعم الهزيمة بالدوري مع مدربه 
بيتسو موسيماني، كما أن الزمالك يسعى لمواصلة 
صحوته مع مدربه باتريس كارتيرون، بعدما حقق 
الفوز في آخ����ر جولتين ب����دور المجموعات لدوري 
أبطال إفريقيا، قبل وداعه البطولة، ثم أقصى حرس 

الحدود في كأس مصر.

األهلي والزمالك.. قمة تحت حصار األزمات

االستقالل/ وكاالت:
يدخل الصراع على لقب الليجا مراحله الحاس���مة، حيث 
يتش���بث أتلتيكو مدريد بالصدارة بفارق ضئيل للغاية 

عن منافسيه.
ويتفوق أتلتيكو بنقطة وحيدة عن ريال مدريد ونقطتين 
عن برش���لونة، و6 عن إشبيلية الذي يدخل أيضا الصراع 

رغم أنه ليس مرشحا للتتويج باللقب.
وس���تقام مباريات الجولة 33 من الليجا اليوم األحد، مع 
تأجيل مباراتين بس���بب إقامة نهائي كأس الملك بين 

أتلتيك بيلباو وبرشلونة.
وسيستقبل أتلتيكو مدريد نظيره إيبار على ملعبه واندا 
متروبوليتانو وليس لديه أي هامش آخر لمواصلة نزيف 
النق���اط، بعدما فق���د 16 من أصل آخ���ر 33 نقطة خالل 

الجوالت الماضية، وجنى نقطة وحيدة في آخر جولتين.
ولن تكون المباراة بالس���هلة عل���ى أتلتيكو رغم أن إيبار 
يحل في المركز 20 واألخير، حيث يحتاج الفريق الباسكي 
للنقاط بأي شكل في صراعه من أجل البقاء في األضواء، 

لذا سيصعب بالتأكيد المهمة على الروخيالنكوس.
كما سيخوض أتلتيكو المباراة وسط مشكالت هجومية، 
في غياب نجم���ي الخط األمام���ي، األوروجوياني لويس 

سواريز والبرتغالي جواو فيلكس، لإلصابة.
ب���دوره يعاني إيبار على مس���توى النتائج حيث لم يفز 
ف���ي أي مباراة منذ 3 يناير/كانون ثان، كما لم يفز مطلقا 
عل���ى أتلتيكو في مدري���د، ويغيب ع���ن صفوفه أيضا 
نجمه الش���اب، الدولي بريان جيل، إضافة لالعب الوسط 

السنغالي بابي ديوب.
بينم���ا يح���ل ري���ال مدريد ضيف���ا عل���ى خيتافي في 
كوليس���يوم ألفونسو بيريز اليوم األحد، وتسعى كتيبة 
زين الدين زي���دان لتحقيق خامس انتصار على التوالي 
في الليجا، منتشية بعد الفوز محليا بمواجهة الكالسيكو 
على حس���اب برش���لونة 2-1 والصعود لوصافة الجدول، 

لتعزز بشكل قوي من حظوظها لالحتفاظ بلقب الليجا.

كما تعد تطلعات الفريق الملكي في السماء بعد المباراة 
الكبيرة التي قدمها في آنفيلد وإقصاء ليفربول من ربع 
نهائ���ي دوري أبطال أوروبا عن ج���دارة، بالفوز ذهابا في 

مدريد 3-1 والتعادل سلبيا في معقل الريدز.
وجاءت هذه األرقام المميزة لألبيض وسط كثرة الغيابات، 
حيث يغيب قلبا الدفاع سيرجيو راموس ورافائيل فاران 
لإلصابة، إضافة لناتش���و فرنانديز والبرازيلي كاسيميرو 

بسبب عقوبة اإليقاف.
بينما تعد المباراة مهمة أيضا لخيتافي لتجنب الدخول 
في منطقة الهبوط، حي���ث حقق الفريق انتصارا وحيدا 
في آخر 12 جولة، كم���ا أنه لم ينجح في الفوز على ريال 
مدريد منذ أغسطس/آب 2012 ولم يهز حتى شباكه في 

آخر 5 مواجهات.
وبينما يركز برش���لونة في نهائي ال���كأس أمام أتلتيك 
بيلباو في ال كارتوخا، يس���تعد إشبيلية لخوض مواجهة 
صعبة على ملع���ب أنويتا أمام ريال سوس���يداد، حيث 

يس���عى لخطف النقاط الثالث ومواصلة التشبث بأمل 
التتويج باللقب الغالي.

في المقابل، لن تكون المهمة س���هلة، حيث يس���عى 
سوس���يداد، بطل كأس الملك موسم 2020، للخروج بأي 
نتيجة إيجابية وس���ط انغماس���ه في الصراع على مركز 
مؤه���ل للدوري األوروبي، حيث يحل خامس���ا في جدول 

الترتيب بفارق األهداف عن ريال بيتيس.
وسيخوض أبناء المدرب مانويل بيليجريني مباراة قوية 
بدوره���م في نفس الصراع على التأهل للدوري األوروبي 
أمام فالنسيا، منتشين بعد التعادل األخير أمام أتلتيكو 

مدريد.
ويحل بيتيس سادسا بفارق نقطة خلف فياريال، الذي 

سيحل ضيفا ثقيال على ليفانتي، تاسع الترتيب.
أم���ا باقي مباري���ات الجولة فس���تكون بين أوساس���ونا 
وإلتش���ي، ديبورتيفو أالفيس وأويسكا، قادش وسيلتا 

فيجو.

االستقالل/ وكاالت:
رشحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية محمد صالح نجم ليفربول ومنتخب 

مصر للفوز بجائزة جديدة في البريميرلييج موسم 2021/2020.
وتم ترش����يح محمد صالح للفوز بجائزة أفضل العب ف����ي الدوري اإلنجليزي 

والتي من المقرر أن تعلن عنها الرابطة نهاية شهر أبريل المقبل.
وكشفت صحيفة “ميرور” عن قائمة الالعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل 
العب في ال����دوري اإلنجليزي والتي يتواجد ضمنه����ا النجم المصري محمد 

صالح.
ويحتل محمد صالح المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي برصيد 

19 هدًفا، فيما يتصدرها هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 21 هدف.
وجاءت قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:

محمد صالح ليفرب����ول، برونو فيرنانديز، روبن دياز، كيفين دي بروين، إلكاي 
جوندوجان، فيل فودين )مانشس����تر س����يتي(، هاري كي����ن توتنهام، جاك 

جريليش أستون فيال.
يذكر أن ليفربول يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي 

برصيد 52 نقطة.

ديلي ميل ترشح محمد صالح 
لجائزة جديدة في البريميرليج

صراع الليجا.. أتلتيكو يتشبث بالصدارة 
والريال يطمح لمواصلة االنتفاضة

االستقالل/ وكاالت:
أكد أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة 

أتاالنتا، اليوم األحد، ضمن الجولة 31 من الدوري اإليطالي.
وقال بيرلو، في المؤتمر الصحفي للمباراة: »عانى رونالدو من مشكلة عضلية حدثت بعد 
المباراة األخيرة، ويشعر بأنه غير قادر على المشاركة وال نريد المخاطرة به، لذا فإن ديباال 

سيشارك غًدا أساسًيا«.
وأضاف: »سيكون لدينا غياب مهم في المباراة، رونالدو لن يشارك بسبب مشكلة عضلية، 

لكن نحاول إعادته يوم األربعاء«.
وتابع: »لدينا هدف واحد هو أن ننهي الموس���م بأعلى مستوى ممكن، نتأخر خلف إنتر 

بالكثير من النقاط، لكن نريد أن ُننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة«.
وواص���ل: »آرثر وماكيني بخير وجاهزان للمش���اركة غًدا. إن الثقة في الالعبين الش���باب 
ليس���ت مقامرة، نحن نقوم بهذا األمر مع كولوسيفس���كي، كما أن هذا يحدث في أوروبا 

في األسابيع األخيرة«.
وأكمل: »لقد عملنا بشكل جيد هذا األسبوع، قمنا بتحليل أتاالنتا، والتفكير في ضغطهم 

القوي، أنا سعيد بالعمل وواثق في المستقبل«.
واس���تمر: »على مدار الس���نوات الماضية يقدم أتاالنتا أداًء مذهاًل وحققوا نتائج مميزة، 

ولديهم عناصر نادرة في إيطاليا، لكننا نفكر في الفريق بشكل جماعي«.
وأردف: »يقوم بونوتش���ي بعمل قوي من أجل العودة لقمة مس���تواه عقب التعافي من 
كورون���ا، أما رونالدو فقد لعب أكثر من الوقت المتوقع له مع المنتخب. إن تراكم اإلجهاد 

يمثل مشكلة للجميع«.
وختم: »كوادرادو قد يكون حاًل في مباراة اليوم سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، 
نفكر في تشكيالت اللقاء. سعيد بسبب التفكير في عودة الجماهير، إنه أمر رائع ورسالة 

جيدة، ليس بشأن الكرة فقط لكن هذا يعني تحسن الوضع العالمي«.

بيرلو يستبعد رونالدو من 
قائمة مواجهة أتاالنتا
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عّمان/ االستقالل:
طالب المجل���س الوطني الفلس���طيني المجتمع الدولي 
بالتدخل العاجل لتنفيذ االحتالل االس���رائيلي التزاماته 
وفقًا لقواعد القانون الدول���ي واتفاقيتي جنيف الثالثة 
والرابعة، بما فيها القواع���د النموذجية الخاصة بمعاملة 

األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وح���ّث المجل���س في بي���ان صدر م���ن مقره ف���ي عمان 
السبت، بمناس���بة يوم األسير الذي صادف أمس، اللجنة 
الدولية للصليب األحمر ومنظم���ة الصحة العالمية على 
زي���ارة الس���جون اإلس���رائيلية واالطالع ع���ن كثب على 
حقيقة األوضاع الصحية الصعبة لألس���رى والمعتقلين 

الفلسطينيين.
ودعا المجلس، البرلمانات إلى رفض وإدانة التش���ريعات 
االسرائيلية االحتاللية التي تزيد من معاناة األسرى في 
السجون اإلسرائيلية، والتي تنتهك أبسط قواعد حقوق 

اإلنسان.
كما دعا منظمات حقوق اإلنس���ان الفلسطينية والعربية 
إلى توحي���د جهود توثيق جرائم االحتالل االس���رائيلي 
بحق األس���رى في الس���جون، وتوظيف اآللي���ات الدولية 

بالتوجه إلى المؤسسات والمحاكم الدولية.
وأش���ار البيان إلى اعتقال نحو مليون فلسطيني منذ عام 
1967، وهي النسبة األعلى في العالم، وما زال يحتجز في 

سجونه نحو 4500 س���جين، بينهم 140 طفال و41 فتاة 
وامرأة، وأكثر من 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، 
ومنه���م 440 معتق���ال إداري���ًا دون تهم���ة أو محاكمة، 

موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقال ومركز توقيف.
وأوض���ح البيان إلى أن األس���رى يتعرض���ون النتهاكات 
جس���يمة، منها التعذيب الجس���دي والنفس���ي والعزل 
االنف���رادي، واإلهم���ال الطب���ي المتعم���د والحرمان من 
الزي���ارات، ف���ي انته���اك ص���ارخ لالتفاقي���ات الدولية 
واإلنسانية ذات العالقة، وفي ظل انتشار جائحة كورونا، 
ارتفعت إصابات األس���رى إل���ى 368 إصابة نتيجة تدني 

الرعاية الصحية وإجراءات الحماية وشح أدوات الوقاية.

اعتقال مليون فلسطيني منذ العام 1967
»الوطني« يطالب المجتمع الدولي التدخل لتنفيذ االحتالل القانون الدولي بمعاملة األسرى

غزة/ االستقالل:
أنه����ت وزارة التربي����ة والتعليم العال����ي في غزة اس����تعداداتها لبدء برنامج 
التمكي����ن والتمي����ز لطلبة الثانوي����ة العامة في محافظات قط����اع غزة والذي 

سينطلق اليوم األحد.
وبحسب الوزارة، فسيتم افتتاح )٦٣(  مركزًا بشكل استثنائي الستقبال طلبة 
الثانوية العامة فقط لالستفادة من هذا البرنامج التعليمي وجاهيًا، مع العلم 
أن المدارس الحكومية التي ال ُيطّبق بها البرنامج س����تكون مغلقة، والتعليم 
الوجاهي لباقي المراحل الدراسية اليزال متوقفًا مؤقتًا بسبب جائحة كورونا.

ويتمث����ل برنامج التمكي����ن والتميز في تقديم ش����روحات ودروس تمكينية 
لطلب����ة الثانوية العامة باإلضافة إلى التدريب على نماذج امتحانات س����ابقة 

وذلك بإشراف مجموعة من المعلمين المتميزين وأصحاب الكفاءة العالية.
ويهدف ه����ذا البرنامج النوعي الذي تنف����ذه وزارة التعليم بغزة إلى االرتقاء 
بأداء الطلبة على اختالف مستوياتهم التحصيلية، وتأهيلهم بما يساعدهم 

على التعامل السليم مع أوراق امتحانات التوجيهي.
وس����يتلقى الطلبة خالل هذا البرنامج موادًا تدريبي����ة تربط بين الموضوعات 
األساس����ية في المنهاج والبنود االختبارية التي وردت في امتحانات سابقة، 
باإلضاف����ة إلى إرش����ادات أكاديمي����ة ونفس����ية لكيفية التعامل م����ع أوراق 

االمتحانات.
وس����تكون الدروس لطلبة الف����رع العلمي في مباحث )الرياضي����ات، الفيزياء، 
الكيمياء، األحياء(، أما الفرع األدبي فستكون في مباحث )اللغة العربية، اللغة 

اإلنجليزية، الرياضيات والتاريخ(.

التعليم بغزة تعلن انطالق برنامج 
التمكين والتميز لطلبة »التوجيهي«

بيروت/ االستقالل:
نظمت »قناة فلس����طين اليوم« ندوٌة تلفزيونية، الس����بت، بعنوان 
»واق����ع األس����رى الفلس����طينيين وس����بل دعمه����م« وذلك ضمن 
فعاليات يوم األسير الفلس����طيني، والذي ُيحييه  الفلسطينيون 

منذ 47 عاًما.
وتم اختيار هذا اليوم، في 17 إبريل/نيس����ان من العام 1974، من 
قبل المجلس الوطني الفلسطيني، خالل دورته العادية، وُأقر هذا 
اليوم ليك����ون يومًا وطنيًا لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، 

ودعم حّقهم المشروع بالحرية.
وتناول����ت الندوة التلفزيوني����ة ثالثة محاور، أولها واقع األس����رى 
الفلس����طينيين، ِمن ثم الحراك الشعبي والفصائلي تجاه قضية 
األسرى، وأخيرًا الحراك باتجاه المنظمات الدولية والقانون الدولي.

وتحدث مسؤول ملف األسرى في حركة الجهاد اإلسالمي د.جميل 
عليان قائاًل أن هدف العدو اإلس����رائيلي من أساليبه وممارساته 
اتجاه األس����رى الفلس����طينيين داخل المعتقالت، تدمير األسير 

وكسر إرادته وإذالله.
وأضاف عليان أن وس����ائل التعذيب اختلفت س����واًء النفسية أو 
الجس����دية عن السابق لألس����رى داخل الس����جون، لكنها لم تحدَّ 
عن الهدف الرئيس����ي للمحتل، والذي يدور حول تدمير األس����ير 

الفلسطيني.
وأك����د القيادي علي����ان عل����ى أن الحاضنة الش����عبية مهمة جدًا 
لدعم األس����ير والوقوف بجواره على مدار اللحظة، باعتباره القدوة 
والنم����وذج األصوب واألصح، في ظل المواجهة الكبيرة للس����جان 

اإلسرائيلي واجهاض أدواته وأهدافه.
ن عليان أن االحتالل يحاول ضرب الحاضنة الش����عبية ويعمل  وبيَّ
على تفتيتها من حول قضية األسرى، بينما الحاضنة أثبتت على 
الدوام أنها فعاًل متمس����كة تمامًا باألسير الفلسطيني وحمايته 
والنضال من أجل حريته، كما تمس����كها بفلس����طين الكاملة من 

بحرها إلى نهرها.
وأوضح مس����ؤول ملف األس����رى في حركة الجهاد اإلس����المي أن 
الفصائل تبذل جهدًا كبيرًا لتحرير األس����رى من داخل الس����جون، 
بعضها تكلل بالنجاح كصفقة وف����اء األحرار وصفقة الجليل عام 
1985، واألس����رى اإلس����رائيليين الموجودين األن ل����دى المقاومة 

الفلسطينية تحديدًا كتائب القسام.
ولفت عليان إلى أن مؤسس����ات المجتم����ع الدولي أعطت لالحتالل 
اإلسرائيلي شرعية تقسيم فلسطين، لذلك يجب أال نعول عليها، 
وتتحرك فقط عندما تشعر أن الفلسطيني أصبح يشكل تهديدًا 

على وجود االحتالل اإلسرائيلي.

بدوره قال المستش����ار اإلعالمي لهيئة ش����ؤون األسرى حسن عبد 
ربه أن االحتالل اإلس����رائيلي أمعن في إجرامه بإس����تهداف أبناء 

الشعب الفلسطيني، ويتم مالحقتهم باإلعتقال واألسر.
وأض����اف عبد رب����ه أن اس����تراتيجية االحتالل بممارس����ته لهذه 
االعتق����االت تكمن باألس����اس تدمي����ر الجانب المعنوي لألس����ير 
الفلس����طيني، وقتل الروح الوطنية لديه، مؤكًدا أنه لم ينجح رغم 

تس����جيله نحو مليون حالة اعتقال منذ بدء االحتالل لفلس����طين.
من جانبه قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي األسير المحرر 
خضر عدنانأن االحتالل اإلس����رائيلي يراك����م التجربة ويزداد عنفًا 

وقسوًة بالتعامل مع األسرى داخل السجون.
وأض����اف القي����ادي عدن����ان أنه ل����م يكن ف����ي تاري����خ القضية 
الفلس����طينية أن وجد داخل سجون االحتالل هذا العدد الموجود 
األن من األسرى الذين تطاول عليهم زمن االعتقال بهذه الفترات 

الطويلة.
وأوض����ح عدن����ان أن االحتالل أراد قت����ل روح المقاوم����ة بإعتقاله 
الفلسطينيين وفرضه األحكام العالية عليهم، مؤكًدا أن محاوالته 

باءت بالفش����ل.
وقال رئيس هيئة المعتقلين اللبنانيين في السجون اإلسرائيلية 
عباس قبالن أن االحتالل اإلس����رائيلي يبتكر أس����اليب التعذيب 

واالعتق����ال، ولكن تختلف هذه األس����اليب باختالف الس����احات 
والمعتقالت، فلكل س����جن ظروفه الخاصهطة وأس����لوبه الخاص 

في التعامل.
وأض����اف قب����الن أن االحتالل اإلس����رائيلي ال يعت����رف بالقوانين 
واألعراف الدولية، بل إن المجتمع الدولي يتكيف مع القانون الذي 
يضعه االحتالل سواء أكان مخالفًا للقوانين الدولية أو مطابقا لها.

وأكد قبالن أن االحتالل اإلس����رائيلي يري����د تحطيم الروح الثورية 
والمعنوي����ة لدى األس����ير الفلس����طيني، واخضاع����ه وليس قتله 

بالدرجة األولى.
من جهته قال رئيس الهيئة اإلس����المية الفلس����طينية الش����يخ 
سعيد قاسم أنه ومنذ عام 1948 حتى أواخر الخمسينيات، كانت 
حقبة زمنية غفل عنها الجميع ولم تحظى باالهتمام، مؤكًدا أنها 
تحتاج لبحث ودراس����ة هذه الفترة لتوثي����ق جرائم االحتالل ضد 

األسرى آنذاك.
وأضاف الشيخ قاسم أن قضية األسرى بدأت بالظهور في أواخر 
الخمس���ينيات بش���كٍل واضح بعد اعتقال األس���ير األول محمود 
بكر حجازي رحمه الله، واألس���ير س���كران س���كران، معلاًل أنهم 
كان���وا ينمتون لفصائل وأحزاب كان���ت تتحدث عنهم وتصدح 

بصوتهم.

ضمن فعاليات يوم األسير
»قناة فلسطين اليوم« تنظم ندوة بعنوان »واقع األسرى وسبل دعمهم«

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعيةالبتدائية

اعالم خ�صوم جريدة
إل���ى المدعى عليه : ايمن عبيد حس���ن أبو عويضة من الس���بع وس���كان 
المغ���ازي س���ابقا والمقيم حاليا ف���ي جمهورية مص���ر العربية ومجهول 
مح���ل اإلقامة فيها اآلن يقتضی حضورك إلى هذه المحكمة يوما الثالثاء 
الموافق18/5/2021م الساعة التاس���عة صباحا للنظر في الدعوى أساس 
227/2021م  المرفوعة عليك من قبل مطلقتك المدعية : نجوى عبيد الله 
حس���ن عويضة من السبع وسكان المغازي وموضوعها » مهر مؤجل » وإن 
لم تحضر  في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الش���رعي لذلك صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 12/04/2021.

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

في اعتقال الفلس����طينيين، وانته����اك حقوق نحو 4500 
أسير في سجونها، بحسب تقارير حقوقية.

وتم اختيار ه����ذا اليوم، في 17 إبريل/نيس����ان من العام 
1974، من قب����ل المجلس الوطني الفلس����طيني )برلمان 

منظمة التحرير(، خالل دورته العادية.
ويقول قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون األسرى، التابعة 
لمنظمة التحرير الفلس����طينية، إن األس����رى في السجون 
اإلس����رائيلية يعيش����ون »ظروف����ا صعبة، وس����ط تصاعد 

االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم«.
وأضاف أب����و بكر، ف����ي تصريحات صحفي����ة، أن مصلحة 
الس����جون »تزي����د م����ن انتهاكاته����ا بحق األس����رى في 

المناسبات الوطنية والدينية«.
وذك����ر ان »وحدات القم����ع اإلس����رائيلية«، تقتحم »غرف 
الس����جون وتنكل باألس����رى من أجل خلق حالة من اإلرباك 

والقلق الدائم وسط المعتقلين«.
ولفت المس����ؤول الفلس����طيني إلى وجود حاالت مرضية 
مس����تعصية داخل الس����جون اإلس����رائيلية، بينهم 11 
مريضا بالسرطان، و7 أس����رى مرضى بالكلى، و8 مقعدين 

يقبعون في مستشفى سجن الرملة.

وبّين أبو بكر، أن سلسلة من الفعاليات سوف تنفذ إحياًء 
ليوم األسير.

وذكر أن يوم األحد القادم س����وف يش����هد إصدار أربعة 
كتب ألسرى داخل السجون اإلسرائيلية، في مؤتمر يعقد 

في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
ولفت إلى أن مؤتمرا دوليا س����وف يعقد عبر تطبيق زووم، 
لمناقش����ة أوضاع األسرى، بمش����اركة ممثلي مع عدد من 

الدول العربية واألجنبية.
وبّين أبو بكر أن هيئة ش����ؤون األس����رى بالتعاون مع وزارة 
الخارجية الفلس����طينية تعتزم إرس����ال رسائل لعدد من 
الدول والمنظمات الدولية، بشأن األسرى، وضرورة التدخل 

لوقف معاناتهم واإلفراج عنهم.

الأ�سرى يف اأرقام
وبحس����ب معطيات لن����ادي األس����ير الفلس����طيني )غير 
حكومي(، تعتقل »إس����رائيل« 4500 فلس����طيني في 23 
س����جنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 41 سيدة، و140 

قاصرا، و440 معتقال إداريا )دون محاكمة(
أم����ا أعداد المعتقلي����ن المرضى، فقد وص����ل حّتى العام 

2021 إلى 550 معتقال، بينهم األس����ير فؤاد الش����وبكي 
)82 عاما(، أكبر األسرى سنا.

وتشير المعطيات إلى أن »إس����رائيل« تعتقل 25 أسيرا، 
منذ ما قبل اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل، 
)ع����ام 1993(، أي أنهم قضوا-على األقل-أكثر من 28 عاما 
في االعتقال. كما مضى على أسر 62 معتقال، أكثر من 20 
عاما. ومن بين المعتقلين، وفق نادي األسير، 543 معتقال 
يقضون أحكاما بالّس����جن المؤبد )99 عاما حسب القانون 
العسكري اإلس����رائيلي( لمرة واحدة أو عدة مرات، بينهم 

األسير عبد الله البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبدا.
الشهداء األسرى

وتشير معطيات نادي األسير إلى استشهاد 226 معتقال 
داخل السجون، منذ العام 1967.

ومن بين الش����هداء 75 أسيًرا استش����هدوا نتيجة القتل 
العمد )لم يوضح التفاصيل(، و 73 جراء التعذيب، و7 بعد 

إطالق النار عليهم، و71 نتيجة سياسة اإلهمال الطبي.
وتحتجز السلطات اإلسرائيلية جثامين 7 أسرى، وترفض 
تسليمهم لذويهم، أقدمهم أنيس دولة، الذي ُاستشهد 

في سجن عسقالن في العام 1980.

يف يوم الأ�سري..

غ���رب مدينة رفح جن���وب قطاع غزة، م���ا أدى إلى 
إصاب���ة مواطنين بجروح مختلف���ة، وتدمير الموقع 
واش���تعال النيران فيه، إضافة إلى قصفها موقعًا 
وأرضًا زراعية في المنطقة الش���رقية بين مدينتي 

رفح وخان يوس.
كما قص���ف طيران االحتالل الحربي موقعًا ش���رق 
مخيم البريج وس���ط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره 

واش���تعال الني���ران فيه وإلح���اق أض���رار بمنازل 
وممتلكات المواطنين المجاورة لالستهداف.

كم���ا قصف الطي���ران الحربي موقع���ًا جنوب غرب 
مدين���ة غ���زة، بصاروخين على األق���ل وألحق دمارًا 

وخرابًا في منازل المواطنين القريبة من المكان.
كما أطلق���ت ال���زوارق الحربية التابع���ة لالحتالل 
اإلسرائيلي، الس���بت، الرصاص الحي اتجاه مراكب 

الصي���د في عرض بحر ش���مال غزة، ما اس���فر عن 
إعطاب مركب صيد. 

وذكرت مصادر صحفية،  بأن زوارق االحتالل قامت 
بمط���اردة وإطالق النار على ق���وارب الصيادين في 
بحر الس���ودانية، ما أدى الشتعال النيران في أحد 
القوارب. وأوضح���ت أن الصيادين انس���حبوا نحو 

الشاطئ، خوًفا من تعرض حياتهم للخطر.

اإ�ساباتان يف..
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االستقالل/ وكاالت:
عمل فن����ي بتقنية الرموز غي����ر القابلة لالس����تبدال )NFT( يحمل 
عالمة »ناسا« أطلقته مؤخرًا ساعات »أنيكورن« ليتم استخدامه في 
استرداد »آلة زمن سرية« مادية قام بتصميمها مبدع شعاد »ناسا« 

ريتشارد دان.
وتم بيع العمل مؤخرًا، على حس����ب ما أورد موقع »ديزين« عبر موقع 
»راريبل« المتخص����ص بالمزادات وجمع المقتني����ات اإللكترونية، 
وذلك مقابل حوالي 30 ألف جنيه إسترليني. ويصور العمل الفني 
الموسوم بماركة »ناسا« قرصًا مخّوى يدور في فضاء معتم. ويقوم 
الرمز غير القابل لالستبدال بوظيفة القسيمة المستردة التي تتيح 

للشاري الحصول على نسخة محدودة من ساعة الفضاء المميزة.
وأوضحت ش����ركة »أنيكورن« للساعات بأنه »توجد وحدتان حصريًا 
من المنتج في العالم تتس����م كل منه����ا بمحتويات رقمية مميزة 
ويمكن استخدامها للحصول على آلة زمن سرية حقيقية، اسمها 
)س����باس ووتش( من تصميم ريتش����ارد دان عراب برنامج تصميم 

ناسا«.    

بيع عمل فني رقمي 
يحمل عالمة »ناسا«

)apaimages(           اأجواء �سهر رم�سان املبارك من داخل امل�سجد العمري الكبري و�سط مدينة غزة

االستقالل/ وكاالت:
أوضحت ص����ور التقطته����ا األقم����ار الصناعية، 
وأبحاث علمي����ة حديثة أن ثم����ة كارثة حقيقية 
تهدد جزر المالديف الس����ياحية الشهيرة، حيث 
س����جل غرق عدد من الجزر، لكن الحكومة اتخذت 

إجراءات عاجلة لتفادي وقوع الكارثة.
 »scitechdaily« وفي مقال مطّول، ذكرت مجل����ة
العلمية المتخصص����ة، أن كارثة حقيقية تنتظر 
جزر المالديف، أو يمكن القول بأنها بدأت تحدث 

بالفعل.
جدير بالذك����ر أن جزر المالديف تع����دُّ من أدنى 
التضاري����س قربا من س����طح البحر ف����ي العالم، 
باإلضافة إل����ى وجود أكثر م����ن 80% من جزرها 
المرجاني����ة البالغ عدده����ا 1190 جزيرة تقع على 
ارتفاع أقل من متر واحد فقط فوق س����طح البحر، 
األمر الذي يجعل األرخبيل الش����هير في المحيط 
الهندي عرضة بشكل خاص لالبتالع بشكل كامل 

من قبل المحيط.

والثابت علميًا أن مستوى س����طح البحر العالمي 
يرتفع من 3 إلى 4 ملليمترات سنويا، مع توقعات 
مؤكدة بزيادة هذا المع����دل في العقود القادمة، 
يؤكد بعض المحللين أن »مستقبال قاتما ينتظر 

جزر المالديف والجزر المنخفضة األخرى«.
وانتهت دراس����ة حديثة إلى أن الجزر المنخفضة 
يمكن أن تصبح غير صالحة للس����كن بحلول عام 
2050، حي����ث تصبح الفيضان����ات التي تحركها 
األمواج أكثر شيوًعا وتصبح المياه العذبة محدودة 

جدا، وفقا لموقع سبوتنيك.
وتتوق����ع الهيئ����ة الحكومية الدولي����ة المعنية 
بتغيرات المناخ أن يرتفع مس����توى سطح البحر 
بنح����و نصف مت����ر بحل����ول ع����ام 2100 حتى لو 
انخفض����ت انبعاثات غازات االحتب����اس الحراري 
بش����كل حاد، أو يرتفع إلى متر واحد إذا استمرت 
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري في 

الزيادة بقوة.
وعلى الف����ور، اتخ����ذت حكومة ج����زر المالديف، 

إجراءات عاجلة، ووضع����ت خططًا عملية لتفادي 
ه����ذه المش����كلة، منها خط����ط لش����راء األراضي 
المرتفعة في بلدان أخ����رى »كوثيقة تأمين ضد 

ارتفاع مستوى سطح البحر«.
ويعمل المخططون أيضا على تعزيز مرونة الجزر 
الحالية في البالد، ووضع الحلول لهذه المشكلة، 
ومن األمثلة على ذلك منطقة »هولهومالي«، وهي 
دت حديًثا ش����مال شرق  جزيرة اصطناعية ُش����يِّ
العاصمة مالي����ة )مدينة في إح����دى الجزر وهي 

عاصمة جزر المالديف(.
يذكر أنه تم بناء الجزيرة الجديدة عن طريق ضخ 
الرم����ال من قاع البحر إلى منصة مرجانية مغمورة 
بالمياه، ترتفع حوالي مترين فوق مستوى سطح 

البحر فقط، أي ضعف ارتفاع مالي.
ومن الممكن أن يجعل االرتفاع اإلضافي الجزيرة 
الجديدة ملجأ لس����كان ج����زر المالدي����ف الذين 
س����يفقدون مواطنهم بس����بب ابتالع جزرهم من 

قبل المحيط.

إجراءات عاجلة لتفادي الكارثة.. المحيط يبتلع جزر المالديف

االستقالل/ وكاالت:
عثرت عائلة أس���ترالية على ثعبان حي ويعد من األنواع الش���ديدة السمية في 

وجبة خس جاهزة ما أثار فزع العائلة.
وتعرضت العائلة التي تقيم في مدينة مومس���مان بوالية س���يدني للموقف 
المفزع، بعدما فوجئت بوجود الثعبان الحي داخل كيس طعام عبارة عن سلطة 

خس اشترتها من متجر »ألدي« الشهير.
وقال أكساندر وايت: »كانت األفعى تتحرك وتخرج لسانها الصغير.. في الواقع 

لسانها هو الذي أخبرني أنها ليست بدودة عمالقة« وفق روسيا اليوم.
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���نتيمتر، 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.

ثعبان سام.. في وجبة 
طعام بأستراليا!

االستقالل/ وكاالت:
بعدما كان الس���بب في ش���هرتها، قررت 
فتاة هندية، تملك أطول شعر في العالم، 
التخلي عنه أخيرًا، بقصه للمرة األولى منذ 
12 عام���ًا، والتب���رع به إلى أح���د المتاحف 
األمريكية المهتمة باألش���ياء النادرة، قبل 
أن تبدأ رحل���ة جديدة ف���ي تحطيم أرقام 

قياسية.
وفي مقطع فيديو القي انتشارًا واسعًا على 
مواق���ع التواصل، ظه���رت الفتاة الهندية 
نيالنش���ي باتيل، البالغ���ة 18 عامًا، وهي 
تستعرض ش���عرها الطويل الذي يالمس 
األرض، بعدما تجاوز طوله المترين، قبل أن 

تسلمه أخيرًا إلى يد مصفف الشعر.
واش���تهرت باتيل بشعرها في عام 2018، 
بعدما فازت بلقب أطول شعر على اإلطالق 

لمراهق���ة، وكان���ت تبلغ آن���ذاك 16 عامًا، 
وطول شعرها 170.5 سم. وكسرت الفتاة 
الهندية رقمها القياسي في يوليو / تموز 
الماضي، بعدما بلغ طول شعرها 200 سم، 

فيما تعدى وزنه ال�4 كلجم.
وفكرت باتيل ماذا ستفعل بشعرها بعدما 
قصته، وكان أمامه���ا ثالثة خيارات، بيعه 
بالمزاد العلن���ي، أو التبرع ب���ه للجمعيات 
الخيرية أو لمتح���ف. ووقع اختيارها أخيرًا 
على متحف »ريبل���ي« األمريكي المعروف 
بمقتنياته الن���ادرة، وذلك قبل وضعه في 
متحف جينيس الشهير لألرقام القياسية.

وصرحت باتيل لوسائل إعالمية: »سيلهم 
ش���عري الناس. أنا س���عيدة حق���ًا، واليوم 
بداية جديدة، وآمل أن أحطم أرقامًا قياسية 

أخرى في المستقبل«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت السلطات البنمية ضبط هر كان مستخدما 
لتهريب المخدرات قرب سجن في بنما، بعدما أثار 

كيس صغير معلق حول رقبته الريبة.
وق���د ُضبط هذا الهر الذي س���مته وس���ائل إعالم 
محلي���ة »ناركوغاتو« )القط تاج���ُر المخدرات( لدى 
توجهه إل���ى حرم س���جن نويفا إس���بيرانزا الذي 
يضم أكثر من 1700 س���جين في مقاطعة كولون 
الكاريبية على بعد حوالى 80 كيلومترا إلى شمال 

العاصمة بنما.
وأوض���ح المدير الع���ام لهيئة الس���جون في بنما 
أندري���س غوتيري���س أن »قطعة قم���اش كانت 
ملفوفة حول عن���ق الهر كانت تحوي رزما عدة )...( 
تضم مادة نباتية وأغلفة بالس���تيك ش���فاف مع 

مسحوق أبيض«.
وأعلن المدعي العام في المقاطعة المكلف قضايا 

المخدرات إدواردو رودريغيز أن »تحقيقا ُفتح بشأن 
اس���تخدام الحيوانات لنقل مواد غير قانونية إلى 

سجن نويفا إسبيرانزا«.
وتبّي���ن أن الم���واد الممنوعة الت���ي كانت ُتهرب 
عبر الق���ط هي م���ن الكوكايين والك���راك )صخر 

الكوكايين( والماريجوانا.
وأشار رودريغيز إلى أن السجناء يجذبون الحيوانات 
إلى داخل السجن من خالل إطعامها بغية تحميلها 

بالمخدرات التي يرغبون في تهريبها.
وقد ُس���ّلم الهر، وهو ذكر بالغ بوب���ر أبيض مرقط 

باألحمر، إلى جمعية للرفق بالحيوان.
وتشكل بنما معبرا للكوكايين المهرب من أميركا 
الجنوبي���ة إلى الوالي���ات المتح���دة. وقد ضبطت 
س���لطاتها 84 طنا من المخ���درات بأنواع مختلفة 
سنة 2020، خصوصا من الكوكايين، بعد مستوى 

قياسي من المضبوطات في 2019 بلغ 90 طنا.

قبضوا عليه متلبسًا.. قط يهّرب 
المخدرات إلى المساجين!

صاحبة الشعر األطول في العالم 
تودعه في متحف!


