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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
مس����اء أمس األح����د، ش����ابين بعد 
االعت����داء عليهم����ا بالض����رب عند 
ب����اب الخلي����ل بمدين����ة الق����دس 
المحتل����ة، واقتادتهما إلى معتقل 

المسكوبية.
اقتحمت  متص����ل،  س����ياق  وف����ي 
المواطن  من����زل  االحتالل  مخابرات 
عاهد الرش����ق، بالبلدة القديمة من 
بتس����ليم  عائلته  وأبلغت  القدس، 

نفسه لقوات االحتالل فورا.

االحتالل يعتدي على شابين 
ويقتحم منازل بالقدس المحتلة

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
اقتحم 108 مس���توطنين المس���جد األقصى 
أم���س األحد، واس���تدعت مخابرات  المبارك، 
االحت���الل مدير المس���جد عمر الكس���واني، 

للتحقي���ق مع���ه، ف���ي الوقت ذات���ه أخطرت 
س���لطات االحتالل، بوقف العم���ل والبناء في 
المقبرة اإلسالمية شرق يطا. واقتحم عشرات 
المستوطنين المس���جد األقصى المبارك، من 

جه���ة باب المغاربة، وبحراس���ة مش���ددة من 
ش���رطة االحتالل. وأفادت مصادر محلية، بأن 

56 مس���توطنا و52 طالبا يهوديا 
اقتحم���وا األقص���ى م���ن جه���ة 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى واالحتالل 
يخطر بوقف الترميم في المقبرة اإلسالمية شرق يطا

الصحة: 34 وفاة منهم 23 في غزة 
و988 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

لجنة االنتخابات: جاهزون لترتيبات 
أخرى إلجراء االنتخابات بالقدس 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن االتحاد األوروبي، أمس األحد، أن "إس���رائيل" لم ترد على طلب دخول بعثة 
تابعة له إلى فلس���طين لمراقبة االنتخابات التش���ريعية المقبلة. جاء ذلك على 

»إسرائيل« تتجاهل طلب إرسال 
بعثة أوروبية لمراقبة االنتخابات

رام الله/ االستقالل: 
استنكرت لجنة االنتخابات المركزية حملة االعتقاالت التي تقوم بها سلطات 
االحتالل اإلس����رائيلي لمرشحين للمجلس التشريعي، وخصوصًا في مدينة 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة أمس األحد عن تسجيل 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة 
بفي����روس »كورونا« بعد فحص 4893 عينة ف����ي الضفة وغزة، وتعافي 2052 

حالة خالل ال� 24 س����اعة الماضي����ة. وأوضحت الوزارة في تقرير 
يومي للحالة الوبائية وصل »االس����تقالل« نس����خة عنه أنه تم 

االحتالل يصعد اعتداءاته على المقدسيين.. 
صيام وصالة في رمضان بطعم العذاب

بلدية االحتالل بالقدس تشرع بتحويل 
»كرم المفتي« لحديقة توراتية

غزة/ سماح المبحوح: 
مع بدء شهر رمضان المبارك، تضاعفت اعتداءات االحتالل 
المقدسيين،  المس���توطنين على  االس���رائيلي وقطعان 

فحياتهم المنغصة بفعل االنتهاكات المتصاعدة، باتت 
تتلخ���ص بمنع دخ���ول المس���جد األقصى 
والصالة فيه، واالبع���اد والمالحقة، عدا عن 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت بلدية االحتالل في القدس المحتلة أنها شرعت بتحويل »كرم المفتي« 

في حي الش���يخ جراح إلى »حديقة توراتي���ة« بتكلفة 28 مليون 
شيكل. وأشارت البلدية في بيان، إلى أنه سيتم افتتاح الحديقة 

وقفات تضامنية مع األسرى في الضفة بمناسبة يوم األسير الفلسطيني
الضفة الغربية/ االستقالل: 

نظمت القوى الوطنية واإلس���المية أمس األحد 
وقفة مس���اندة لألس���رى وإحياء ليوم األس���ير 

وس���ط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. 
وش���ارك في الوقفة العشرات من أهالي األسرى 
الذي���ن رفعوا صور أبنائهم، بمش���اركة قيادات 

في الفصائ���ل. وألقى عضو اللجن���ة التنفيذية 
لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف 
كلمة باس���م الفصائل قال فيها: 

األسير جابر يروي حكايات 
»رمضان خلف القضبان«

الضفة الغربية / إبراهيم أبو صفية: 
يتوالى شهر رمضان على األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل، حيث 

يقبع بعضهم منذ عش���رة أو عش���رين أو ثالثين شهرا رمضانيا 
في األس���ر، حيث يعكفون خالل هذا الشهر الفضيل على إعداد 

وقفة احتجاجية لمعلمي
 شواغر “أونروا” في غزة

»الصحة« بغزة: المنحنى 
الوبائي في ارتفاع كبير

اعتقــاالت ومداهمــات 
إسرائيلية في الضفة والقدس

هيئة: ال يحق 
لـ »اإ�سرائيل« 

ممار�سة اأن�سطة 
ذات طابع �سيادي
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رام الله/ االستقالل: 
أعلن����ت وزارة الصحة أمس األحد عن 
تس����جيل 34 حالة وفاة و988 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 
4893 عينة في الضفة وغزة، وتعافي 
2052 حال����ة خ����الل ال����� 24 س����اعة 

الماضية.
وأوضح����ت الوزارة ف����ي تقرير يومي 
"االس����تقالل"  وصل  الوبائية  للحالة 
نس����خة عنه أنه تم تسجيل 11 وفاة 
في الضف����ة الغربية: الخليل 4، بيت 
لحم 2، جني����ن 2، رام الله والبيرة 1، 
س����لفيت 1، نابلس 1" و23 حالة في 

غزة 23.
وأش����ارت الوزيرة إل����ى أن اإلصابات 
الجديدة س����جلت على النحو التالي: 
"طولك����رم 61، س����لفيت 24، أريح����ا 
واألغوار 13، نابلس 177، جنين 76، 
طوب����اس 25، قلقيلية 9، الخليل 51، 
ضواحي القدس 3، بيت لحم 14، رام 

الله والبيرة 69، قطاع غزة 466".
وقالت إن نسبة التعافي من فيروس 
كورونا في فلسطين بلغت ٪89.1، 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 

9.9٪، ونس����بة الوفيات 1.0٪، من 
مجمل اإلصابات.

وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة 
توزعت حس����ب التالي: "طولكرم 24، 
س����لفيت 3، أريحا واألغوار 7، نابلس 
 ،19 طوب����اس   ،154 جني����ن   ،106
قلقيلي����ة 34، الخلي����ل 70، ضواحي 

القدس 6، بي����ت لح����م 37، رام الله 
والبيرة 103، قطاع غزة 1501".

ولفتت الوزارة إلى وجود 170 مريضًا 
في غرف العناي����ة المكثفة، بينهم 
48 مريض����ًا عل����ى أجه����زة التنفس 
االصطناعي، فيم����ا ٌيعالج في مراكز 
المستشفيات  وأقس����ام كورونا في 

في الضفة الغربية 493 مريضًا.
وفيم����ا يخ����ص المواطني����ن الذين 
تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس 
كورونا، فقد بلغ عددهم اإلجمالي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة 159976، 
بينه����م 23630 تلقوا الجرعتين من 

اللقاح.

رام الله / االستقالل:
 قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن تفش����ي إرهاب المس����توطنين 
بأش����كاله المختلفة ف����ي الضفة الغربية بما فيها القدس الش����رقية، 
يعكس حال����ة من الالمب����االة الدولي����ة وتخلي المجتم����ع الدولي عن 
مس����ؤولياته القانونية واألخالقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا 

الفلسطيني".
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس األحد، أن احراق المستوطنين ما يزيد 
على 50 ش����جرة زيتون معمرة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، هو 
امتداد لحرب االحتالل ومستوطنيه على أشجار الزيتون ورمزيتها بما 
تمثله من الصمود والتمسك باألرض، وهويتها، وتشكل مصدرا لرزق 
العائالت الفلسطينية، والذي يشكل حلقة من حلقات حرب االحتالل 

المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة )ج(.
وأضافت: هذا االعتداء يعبر عن س����يطرة عقلي����ة التخريب والتدمير 
واشعال الحرائق ليس فقط ضد أش����جار الزيتون وإنما ضد كل ما هو 
عربي فلس����طيني، به����دف تكريس االحتالل، وتعميق االس����تيطان، 
واغالق الباب نهائيا أمام أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، 

ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحمّلت الوزارة الحكومة اإلس����رائيلية وأذرعها المختلفة المس����ؤولية 
الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وجرائم المستوطنين التي تتم دائما 
أما بمش����اركة جيش االحتالل، أو تحت حمايته، وتمر باس����تمرار دون 

اعتقال، أو محاسبة.
كما حذرت م����ن مغبة التعامل مع مثل هذه االعت����داءات كأمور باتت 
اعتيادية، عابرة، تتكرر يوميا، وال تس����تدعي التوقف عندها مطوال، أو 

حتى اتخاذ موقف حازم في مواجهتها.

تعافي 2052 حالة
الصحة: 34 وفاة منهم 23 في غزة و 988 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

»الخارجية«: تفشي إرهاب المستوطنين 
يعكس تخاذل المجتمع الدولي 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اس����تدعت قوات االحتالل، أمس األحد، الناش����ط 
المقدسي محمد أرناؤوط لمركز تحقيق القشلة، 
وس����لمته قراًرا باإلبعاد عن المس����جد األقصى 6 

أشهر.
واألرناؤوط أسير محرر أمضى في سجون االحتالل 
أكثر من 15 شهرا، على خلفية نشاطه في الهيئة 

المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير.
يشار إلى أن األرناؤوط متزوج وأب لخمسة أطفال، 
وكانت سلطات االحتالل منعت زوجته من زيارته 
طوال م����ّدة االعتقال بدعوى أنها تش����كل خطرا 

أمنيا، ورفض االحتالل جميع الطلبات التي تقدم 
به����ا المحامون م����ن أجل الحص����ول على موافقة 

للزيارة.
وس����بق لقوات االحت����الل أن أصدرت ق����رارا بحق 
األرناؤوط يقضي بمنع السفر إلى خارج فلسطين.

ويستهدف االحتالل المقدس����يين والمرابطين 
منهم خصوًصا؛ باالعتقاالت واإلبعاد والغرامات، 
بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد األقصى، 

وتركه لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية.
ويأتي تصعي����د االحتالل بح����ق المرابطين في 
المس����جد األقصى، إثر المحاوالت المتواصلة من 

سلطات االحتالل لتغيير الواقع على األرض داخل 
األقصى، وتمرير تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وصّع����دت قوات االحتالل ف����ي اآلونة األخيرة من 
اس����تهداف المقدس����يين من خ����الل االعتقال 
واإلبع����اد واالس����تدعاء به����دف إف����راغ المدينة 
المقدس����ة عموما والمس����جد األقصى خصوًصا 

وصوال إلى تهويد مصلى باب الرحمة.
اإلبع����اد بح����ق  ويم����ارس االحت����الل سياس����ة 
الفلسطينيين عبر أشكال متعددة، منها اإلبعاد 
ع����ن مناطق مح����ددة لها طابع دين����ي وتاريخي 

ويعمل االحتالل على تهويدها.

رام الله/ االستقالل: 
اس����تنكرت لجن����ة االنتخاب����ات المركزي����ة حملة 
االعتق����االت التي تق����وم بها س����لطات االحتالل 
اإلس����رائيلي لمرش����حين للمجلس التش����ريعي، 

وخصوصًا في مدينة القدس المحتلة.
واس����تعرضت اللجن����ة ف����ي بي����ان له����ا تلقته 
"االس����تقالل" موقفها من االنتخابات في مدينة 

القدس المحتلة:
وقالت "بعثت القيادة الفلس����طينية برسالة إلى 
االحتالل اإلس����رائيلي تؤكد فيها أنها س����ُتجري 
االنتخاب����ات في القدس والضف����ة والقطاع، وفق 
البروتوك����والت المتف����ق عليها وكم����ا تمت في 

االنتخابات الماضية".
والتي تتلخص بالنس����بة للقدس-بحسب اللجنة- 

بعملية اقتراع في س����تة مراك����ز بريد في مدينة 
القدس الشرقية تتس����ع لحوالي 6300 شخص. 
وهذا هو األمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية 
حي����ث أن مراك����ز البريد تحت س����يطرة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأضاف����ت "أم����ا بقي����ة الناخبي����ن المقدس����يين 
المؤهلي����ن لالقتراع وعددهم حوال����ي 150,000 
فمن المفت����رض أن يصوتوا في ضواحي القدس 

وال يحتاج هذا األمر إلى موافقة إسرائيلية".
وأردفت اللجنة "وفرنا أحد عشر مركزًا انتخابيًا في 
ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي 
من االقتراع فيها دون تس����جيل مس����بق، ودربت 

الطواقم الفنية الالزمة للقيام بهذه المهمة".
ونبهت إلى أنه "ف����ي حالة التأكد أن ردا لن يصل 

القيادة الفلس����طينية من "إس����رائيل" قبل البدء 
بعملية الدعاية االنتخابي����ة، أو خالل فترة وجيزة 
من ذلك التاريخ، فإن لجنة االنتخابات-وهي جهة 
تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى 
بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية، 
مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية 
واإلس����المية، والت����ي بذلت الجه����د الكبير حتى 

تاريخه لتشكيل قوائمها االنتخابية".
ولفتت اللجنة إلى ترش����ح نحو 60 مقدس����يا في 

القوائم االنتخابية المختلفة.
وبين����ت أنه س����تنطلق في 30 نيس����ان القادم – 
أي خ����الل أقل من أس����بوعين – مرحل����ة الدعاية 
لالنتخابات التش����ريعية، والتي من المفترض أن 

تشمل مدينة القدس.

لجنة االنتخابات: جاهزون لترتيبات أخرى إلجراء االنتخابات بالقدس 

االحتالل يبعد الناشط المقدسي محمد أرناؤوط عن األقصى 6 أشهر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن االتحاد األوروبي، أمس األحد، أن "إس���رائيل" لم ترد على طلب دخول بعثة تابعة له 
إلى فلسطين لمراقبة االنتخابات التشريعية المقبلة. جاء ذلك على لسان مسؤول اإلعالم 

في مكتب ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين، شادي عثمان، في تصريحات صحفية.
ومن المقرر أن تجرى االنتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، 

ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.
وأفاد المتحدث ان المطلوب من "إسرائيل" حسب االتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين 
ومنها اتفاق أوس���لو )1995( تس���هيل إجراء االنتخابات، بما يش���مل وصول المراقبين 

وحركتهم كما هو منصوص عليه".
وأردف: "إس���رائيل لم ترد على طلب لدخول بعثة تحضيرية أوروبية، استعدادا لمراقبة 

االنتخابات الفلسطينية المقررة الشهر القادم )التشريعية(".
واس���تدرك: "حتى اللحظة )ام���س األحد( "إس���رائيل" لم تعط ردا عل���ى دخول البعثة 

التحضيرية، المكونة من 4 أشخاص".
وأكد أن المحاوالت مستمرة "كي يكون هناك رد بأسرع وقت ممكن"، معلنا عن العمل على 

خيارات أخرى في حال جاء الرد بالرفض )دون توضيحها(.
وأوضح أن مهمة البعثة التحضيرية "اإلعداد اللوجس���تي والترتيبات المطلوبة لحضور 

بعثة أخرى موسعة )لم يتم حتى اآلن تقديم طلب لحضورها(".
واس���تطرد: "البعثة الموس���عة يفترض أن تتواجد بفلسطين قبل يوم االقتراع بأسبوع، 

وتضم )عادة( عددا من أعضاء البرلمان األوروبي وخبراء أوروبيين".
وحول إمكانية عدم حضور البعثتين التحضيرية والموس���عة، جراء تأثر حركة الطيران 
بتفش���ي في���روس كورونا، ق���ال عثمان: "نح���اول أن تكون هناك خطط أخ���رى لمراقبة 
االنتخابات". وفي الس���ياق، ذكرت أمل جادو الشكعة، وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلس���طينية، أن وفدا يرأس���ه وزير الخارجية رياض المالكي، بدأ األحد، جولة لعدد من 
الدول األوروبية، ذكرت منها بلجيكا وبريطانيا وإس���بانيا، لتناول العراقيل التي يضعها 

االحتالل أمام االنتخابات.
وأوضحت في حديثها إلذاعة صوت فلس���طين )رسمية( أن الجولة، التي تستمر لغاية 
الخميس، "يتخللها لق���اءات مع عدد من وزراء الخارجية والمس���ؤولين األوروبيين وعلى 

رأسهم جوزيب بوريل، مفوض العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي".

»إسرائيل« تتجاهل طلب إرسال 
بعثة أوروبية لمراقبة االنتخابات
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وأم���س، اس���تدعت مخاب���رات االحتالل في 
مدين���ة الق���دس المحتلة، مدير المس���جد 
األقص���ى المبارك الش���يخ عمر الكس���واني 

للتحقيق معه في غرفة 4.
كما قمعت قوات االحتالل لليوم الس���ابع من 
ش���هر رمضان الكريم ، تواجد الش���بان في 
البلدة القديمة، مم���ا أدى الندالع مواجهات 
في ع���دة أحي���اء بالقدس أش���دها في باب 
العامود، أس���فرت عن اعتقال الش���اب أحمد 
ملح���م من ب���اب األس���باط ، والفت���ى محمد 

سعيدة من حي وادي الجوز. 
وف���ي المقابل، تس���مح س���لطات االحتالل 
للمئات من المس���توطنين باقتحام األقصى 

وأداء طقوس تلمودية.
ولم تقتصر اعتقاالت االحتالل ضد الشباب، 
بل اعتقلت عددًا من المرشحين باالنتخابات 
التش���ريعية من حركة فتح أش���رف األعور 
وناصر قوس، والمرشحة عن قائمة فدا رتيبة 
النتش���ة، خالل عقدهم مؤتمرا صحفيا في 

مدينة القدس المحتلة قبل يومين. 
اعتداءات م�ضاعفة 

المرابطة المقدس���ية أم إيهاب الجالد أكدت 
أنه بالوقت الذي اس���تعد فيه الفلسطينيون 
الس���تقبال ش���هر رمضان الكريم، من خالل 
تعليق الش���بان م���ن لجان البل���دة القديمة 
الزين���ة والفواني���س المضيئ���ة والملون���ة 
والفت���ات الترحي���ب بالوافدي���ن، باألحي���اء 
والشوارع واألزقة المؤدية للمسجد األقصى و 
داخل ساحاته، ضاعف االحتالل االسرائيلي 

من اعتداءاته ضد كل فلسطيني. 
أن  ل�"االس���تقالل"  الج���الد  وأوضح���ت 
الفلسطينيين خاصة بشهر رمضان يفضلون 

االفطار والسحور والصالة بالمسجد األقصى، 
ليثبتوا هويتهم العربية اإلسالمية وليثبتوا 
للعال���م و لالحت���الل تمس���كهم بمدينتهم 
وبمس���جدهم، لكن األخير يم���ارس ضدهم 

مختلف االنتهاكات.
وبين���ت أن االحتالل س���مح منذ بدء ش���هر 
رمض���ان الفضي���ل للمس���توطنين باقتحام 
المس���جد األقصى والتجول به بكل سهولة، 
ف���ي ظ���ل منع���ه للمصلي���ن م���ن التواجد 
مقاب���ل المصل���ى القبلي بحجة ع���دم إزعاج 
المس���توطنين والس���ياح،  كما منعهم من 
التواجد بالقرب من قب���ة الصخرة من الجهة 

المقابلة لب���اب الملك فيصل ، وس���احة باب 
الرحمة.

وأش���ارت إل���ى أن االحت���الل ط���رد الخميس 
الماضي جميع المرابطي���ن والمصلين الذين 
قرروا االعتكاف بالمسجد األقصى حتى صالة 
الجمع���ة، وكثف من الحواجز عل���ى البوابات 
القريبة من المسجد األقصى، ومنع العشرات 

من أهالي الضفة المحتلة من الصالة فيه.
ولفت���ت إلى صعوبة وصول كبار الس���ن يوم 
للصالة  األقصى  للمس���جد  الماضية  الجمعة 
فيه، بعد منع المركبات والحافالت من التقدم 
لمس���افات قريبة عل���ى المس���جد األقصى، 

فقطعت تلك الفئة مس���افات طويلة س���يرا 
على األقدام . 

وأب���دت المرابط���ة تخوفه���ا م���ن تصاع���د 
انتهاكات االحتالل ضد الفلسطينيين خالل 
الش���هر الكريم، وصوال لمنعهم من التواجد 
بالمس���جد األقصى خالل العشر األواخر من 

الشهر. 
�ضيا�ضة اأمر الواقع 

بدوره، رأى عبد العظيم سلهب رئيس مجلس 
األوقات اإلس���المية في القدس المحتلة، أن 
قوات االحتالل االس���رائيلي تتعمد بش���كل 
ممنه���ج وعنص���ري خ���الل ش���هر رمضان 

الفضيل فرض سياس���ة األم���ر الواقع على 
فلس���طين عامة والمس���جد األقصى خاصة، 
من خالل تش���ديد اجراءاتها المستفزة بحق 

المسلمين.
وقال سلهب ل�"الس���تقالل " إن : " االحتالل 
مش���اعر  اس���تفزاز  يتعم���د  االس���رائيلي 
المسلمين ، من خالل الغطرسة والعنصرية 
ضد مقدس���اتهم، إليجاد مكان لمستوطنيه 

في المسجد األقصى المبارك".
وأض���اف أن : " تصاع���د وتي���رة هجم���ات 
االحتالل ضد المس���جد األقصى ورواده في 
كل وق���ت وحين ، ه���ي رس���الة للجميع أن 
الس���يادة الفلس���طينية باتت غير موجودة 
بالمدينة المقدس���ة وأنه هو فقط المسيطر 

عليها".
وح���ذر من اس���تهداف االحتالل للمس���جد 
األقصى والعاملين فيه ومنعهم من ممارسة 
دوره���م الطبيعي ف���ي أعم���ال الترميم ، و 
تأمين المصلين واستقبالهم من قبل لجان 
متخصصة، مشددا على أن المسجد األقصى 
هو معلم اسالمي مقدس للمسلمين فقط . 

كما ح����ذر م����ن التداعيات الخطي����رة على 
المنطقة بأس����رها جراء ه����ذا الصمت على 
ه����ذه األفع����ال، الت����ي تنتهك الش����رائع 
الدولية  والمواثي����ق  واألعراف  الس����ماوية 
كاف����ة، والتي تعتب����ر األماكن المقدس����ة، 
اإلس����المية والمس����يحية، ج����زءا أصيال من 
القدس عاصمة فلسطين، داعيا المسلمين 
في القدس وفلس����طين لش����د الرحال إلى 
المس����جد األقصى المب����ارك، لنصرته ، في 
ظل هذا االس����تهداف الخطير و الممنهج 

لوجوده وقداسته.

االحتالل يصعد اعتداءاته على المقدسيين.. صيام وصالة في رمضان بطعم العذاب
غزة/ �ضماح املبحوح: 

مع بدء �ض��هر رم�ض��ان املبارك، ت�ض��اعفت اعتداءات 
االحت��ال اال�ض��رائيلي وقطع��ان امل�ض��توطنني عل��ى 
املقد�ض��يني، فحياته��م املنغ�ض��ة بفع��ل االنته��اكات 

املت�ض��اعدة، بات��ت تتلخ���ص مبن��ع دخ��ول امل�ض��جد 
االأق�ض��ى وال�ضاة فيه، واالبعاد واملاحقة، عدا عن 
االنت�ضار الكثيف للحواجز وجنود االحتال باملدينة 
املقد�ض��ة.   وتعمد االحت��ال اال�ض��رائيلي قبل اأيام 

ال�ضتفزاز م�ضاعر الفل�ضطينيني من خال منع اإدخال 
وجبات االإفطار لباحات امل�ضجد ومنع اإقامة االأذان، 
اإ�ض��افة لتعطيل مكربات ال�ضوت، والتهديد باقتحام 

امل�ضجد يف اأواخر ال�ضهر الف�ضيل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن���ت بلدية االحتالل في القدس المحتلة أنها ش���رعت 
بتحويل »كرم المفتي« في حي الشيخ جراح إلى »حديقة 

توراتية« بتكلفة 28 مليون شيكل.
وأشارت البلدية في بيان، إلى أنه سيتم افتتاح الحديقة 

في غضون عامين على أرض مساحتها 25 دونًما.
وق���ال البيان: »بدأن���ا بالتعاون م���ع وزارة القدس والتراث 
وهيئ���ة تنمية القدس، في بناء حديقة وادي الجوز، وهي 

األكبر في القدس«.
وأضافت: »ستش���مل الحديقة، التي ستمتد على مساحة 
25 دونًم���ا، مناطق جلوس ومالعب ومراف���ق رياضية، بما 

في ذلك تلك التي يمكن الوصول إليها لألش���خاص ذوي 
اإلعاقة، ومس���ارات المش���ي وركوب الدراجات، ومجمعات 
الجل���وس المظلل���ة، ومقه���ى، ومراحيض عام���ة، وملعًبا 
رياضًيا، ونافورة، ومناطق شاس���عة للرياضة واالستجمام 

ومناطق للتجمعات والنزهات«.
ولفتت بلدية االحتالل إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع من 

خالل شركة »موريا«.
وأش���ارت إلى أنه سيكون الوصول إلي الحديقة متاًحا من 
خالل مسارات الدراجات في المدينة والمؤسسات العامة 

والمدارس التي ستبنى في المنطقة بأكملها.
وتق���ع أرض »ك���رم المفتي« مقابل من���زل مفتي القدس 

األس���بق الحاج أمين الحس���يني الذي تم تحويل األرض 
المالصقة إلى منزله إلى مستوطنة بعد هدم فندق شبرد.

ومؤخًرا، اقتحمت طواقم من »س���لطة اآلثار« اإلس���رائيلية 
وبلدية االحتالل »كرم المفتي«، وشرعت بأعمال تمهيدية 
إلنش���اء »حديقة توراتية« على أرض���ه، مدعية بحثها عن 

آثار في المكان.
وكانت س���لطات االحتالل اس���تولت على قص���ر المفتي 
الحس���يني، وأعطت إدارته لجمعي���ة »عطيرت كوهانيم« 
االس���تيطانية، وال���ذي بدورها حولت���ه لكنيس يهودي، 
وأقام���ت منذ عدة س���نوات، 28 وحدة اس���تيطانية على 

أنقاض األرض لصالح المستوطنين.

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق باس���م حركة المقاومة اإلس���المية »حماس« 
فوزي برهوم: »إن المعركة من أجل األقصى مستمرة، ولن 

تنتهي حتى تحريره من الصهاينة المغتصبين«.
وأش���اد برهوم في تصريح مكتوب، أم���س األحد، بالثبات 
والصم���ود األس���طوري ألهال���ي مدينة الق���دس الذين 
يواجهون مخططات االحتالل وانتهاكاته، وآلة القمع التي 
تمارس بحقهم في القدس المحتلة، والتي تس���تهدف 

وجودهم وحقوقهم وهويتهم ومقدساتهم.
وأضاف: »إننا إذ نش���يد بهذه المقاومة الباسلة والصمود 
الكبير لكل المقدس���يين المرابطين على بوابات األقصى، 
وفي ش���وارع الق���دس، ومواجهته���م إلج���راءات العدو 
الصهيون���ي وانتهاكات���ه، لنؤك���د وقوف كل الش���عب 
الفلس���طيني مع أهلنا في القدس وحقهم في الدفاع عن 

األقصى واألرض والمقدسات«.
ودعا برهوم، كل مكونات الشعب الفلسطيني، إلى تحويل 

أي اس���تهداف صهيوني ألهلنا المقدسيين ولحقوقهم 
إلى حالة اشتباك دائمة، تنتزع فيها حقوقهم كافة، وفي 
مقدمتها حقهم في االنتخابات الفلسطينية والمشاركة 

السياسية.
وحث أبناء الش���عب الفلس���طيني، وخاصة ف���ي الضفة 
الغربية ومناطق »ال�48«، على ش���د الرحال إلى المس���جد 
األقصى المب���ارك؛ للدفاع عن���ه وحمايت���ه، ونصرة أهل 

القدس.

بلدية االحتالل بالقدس تشرع بتحويل »كرم المفتي« لحديقة توراتية

»حماس«: المعركة من أجل »األقصى« مستمرة حتى تحريره من الصهاينة

خانيونس/ االستقالل: 
أطلقت قوات االحتالل أم���س األحد النار تجاه 
األراضي الزراعية المحاذية للس���ياج الحدودي 

في عدة مناطق مختلفة شرقي قطاع غزة.
وأفاد مراس���لنا ف���ي جنوب قطاع غ���زة بقيام 
قوات االحتالل بإطالق النار تجاه األراضي في 
منطقة "السناطي" شرقي بلدة عبسان الكبيرة 
جنوبي القطاع ما أجبر المزارعين على مغادرة 

أرضيهم .
ولفت المراس���ل إلى أن قوات االحتالل أطلقت 
النار وقنابل الغاز تج���اه المزارعين قرب مخيم 

العودة شرقي بلدة خزاعة.
وأشار إلى أن حوادث إطالق نار مماثلة شهدتها 
المناطق الش���رقية لمخي���م البريج ومدينة غزة 

صباح أمس االحد.
وتتع���رض المناطق الحدودية بش���كل ش���به 
يومي إلطالق نار وتجريف واعتداء مستمر من 

قبل قوات االحتالل.

االحتالل ُيطلق 
النار تجاه األراضي 
الزراعية شرق القطاع



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل����ن وزارة الصح����ة – دائ����رة المش����تريات عن طرح عطاء تبعًا للش����روط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
من أصحاب االختصاص المس����جلين رس����ميًا مراجع����ة وزارة الصحة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ���ر موعد لقبول الع���روض بالظرف المختوم ي���وم االثنين الموافق 
2021/04/26 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كتاب من الخزينة العام���ة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .8
www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.
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م
اسم العطاء

احتي����اج الربط الفقري بين مستش����فى 
االندونيسي ومستشفى اليمن السعيد

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

 11:00
صباحًا 2021/33 1

اإعالن �سادر عن جمعية بيت امل�ستقبل
تعلن جمعية بيت المس���تقبل عن عزمها اجراء انتخابات لمجلس اإلدارة لدورة 
2024/2021 وبذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادي والذي سيعقد يوم 
الثالثاء الموافق 2021/5/4 الساعة العاشره في مقر الجمعية الكائن في خزاعه

وذلك لمناقشة جدول االعمال  
انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية 

قراءة التقرير المالي واإلداري 2020
بعد استكمال االتي في مقر الجمعية الرئيس في أوقات الدوام الرسمي 
8:00 الي الس���اعة 14:00 اس���تمرار فتح االنتساب وتسديد االشتراكات 

للجمعية العمومية لعام 2021 وذلك حتى تاريخ 2021/4/22 م
فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة ثالث أيام من تاريخ 

2021/4/24 لغاية 2021/4/26 
فتح باب طعن واالنسحاب واالعتراض على المرشحين وذلك لمدة ثالثة أيام 
من تاريخ 2021/4/27 لغاية 2021/4/29 والرد على االعتراضات 2021/5/1 
وكذل���ك تعل���ن الجمعية عن رغبتها باس���تدراج عروض أس���عار لتدقيق 
حس���اباتها لع���ام 2021 وعلى أصح���اب الش���ركات ومكات���ب التدقيق 
المعتمدين بالتقدم بعروض األسعار تقديم ما يلي حتى تاريخ 2021/5/1 
العرض الفني شامال ترخيص الشركة او المكتب ساري المفعول من نقابة المحاسبين 

العرض المالي بظرف منفصل عن العرض الفني 
اخر موعد لتس���ليم العروض يوم األربعاء 2021/5/1 الس���اعة 10 صباحا 

بمقر الجمعية حسب العنوان التالي 
جمعية بيت المستقبل – خزاعه – شارع ابو ارجيله هاتف2084490  

مع فائق الحرتام والتقدير
 جمل�س اإدارة اجلمعية 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
نظمت الق���وى الوطنية واإلس���المية أمس األحد وقفة 
مساندة لألس���رى وإحياء ليوم األسير وسط مدينة رام 

الله بالضفة الغربية المحتلة.
وش���ارك في الوقفة العشرات من أهالي األسرى الذين 

رفعوا صور أبنائهم، بمشاركة قيادات في الفصائل.
وألق���ى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل 
أبو يوسف كلمة باسم الفصائل قال فيها: إن "األسرى 
يخوضون معارك يومية في س���بيل حرية واس���تقالل 

الشعب ودفاعا عن كرامتهم إرادتهم".
وأكد أبو يوسف أن إرادة األسرى هي من تسود وتنتصر، 
على الرغم من كل االعتقاالت والعزل وسنوات التعذيب 
واعتقال األطفال والنس���اء. كما أك���د على المضي في 
طريق األسرى حتى حريتهم واستقالل الشعب، والذود 

عن الحقوق والثوابت وحق العودة وتقرير المصير.
ودعا أبو يوسف إلى االستمرار في الفعاليات الشعبية 
والرس���مية بكافة المؤسسات والقوى، وتفعيل العمل 

الشعبي والجماهيري من أجل تحرير األسرى.
وأكد على ضرورة التواصل مع المؤسس���ات الحقوقية 
والقانونية الدولية، وتفعيل آليات المحكمة الجنائية 

الدولية باعتبار اعتقالهم جريمة حرب.
وفي الس���ياق ذاته، شارك العشرات من المواطنين 
وأهال���ي األس���رى، أمس األح���د، في وقفة اس���ناد 
وتضامن مع اسرانا البواس���ل في سجون االحتالل، 
في إطار الفعاليات إلحياء يوم األسير الفلسطيني 

الذي صادف أول أمس.
واحتش���د المشاركون أمام مقر الصليب األحمر الدولي 
في بي���ت لحم، ورفعوا صورا لألس���رى ويافطات تؤكد 

قدسية قضية االسرى وعدم المساومة عليها.
وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، في هذا اليوم نبرق 

ألس���رانا التحية على صمودهم أمام السجان المحتل، 
ونؤكد اليوم باس���م قيادتنا اننا موحدون لنيل الحرية 

واالستقالل ورفع كرامة اسرانا.
وأضاف، "في هذه الوقفة نؤكد أننا على العهد والقسم 
مستمرون حتى نرى أسرى الحرية والشرف الفلسطيني 

محررين ومساهمين في بناء دولتهم".
بدوره، قال وزير االس���رى السابق عيسى قراقع: إن يوم 
األس���ير هو يوم وطني وعالمي وانساني، نؤكد فيه أن 
الشعب الفلس���طيني ما زال يتطلع الى الحرية وهؤالء 

االسرى يمثلون رموزا للحرية.
وأكد أن احياء الفعاليات يس���اعد على فضح ممارسات 
وجرائ���م االحت���الل بح���ق المعتقلي���ن م���ن تعذيب 
واهمال طبي وبطش، لخلق جبهة عالمية مؤسس���اتية 

لحمايتهم.
من جهته، ش���دد مدير مكتب هيئة ش���ؤون االس���رى 
والمحررين منقذ أبو عطوان، على أن احياء يوم األس���ير 
والفعاليات التضامنية واالس���نادية، تؤكد للعالم أننا 
كشعب فلس���طيني لن نتخلى عن أس���رانا، خاصة أن 
ما يقارب 4500 أس���ير في سجون االحتالل، منهم 40 

أسيرة، و200 طفل.

وقفات تضامنية مع األسرى في الضفة بمناسبة يوم األسير الفلسطيني

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية
حمكمة �سلح رفح

يف الق�سية احلق�قية رقم 465/2020 �سلح رفح
يف الطلب رقم232/2021

المس���تدعية/ ش���ركة كرم للتجارة العام���ة و الصناعة ويمثلها الس���يد/ 
کرم مدحت عواد گرم - س���كان غزة_بجوار س���وق الس���ياراش - هوية رقم 

)803462073( وكيله المحامي رشاد زعرب.
المستدعى ضده/ خالد جمال عطا الله المغير المشهور ابو صهيب سكان 

رفح يبنا بجوار  جمعية المعاقين سابقا
نوع الدعوى : حقوق )مطالبة مالية (

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 232/2021صلح رفح 
في الطلب رقم: 232/2021

إلي المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المس���تدعية قد أقامت عليك 
دع���وی حقوق )مطالبة مالية ( اس���تنادا إلي ما تدعيه ف���ي الئحة دعواها 
المرفق لك نسخة منها لدى  قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور إلى 
ه���ذه المحكمة خالل 10 أيام من تاريخ تبلغك بهذه المذكرة كما يقتضي 
أن تودع قلم المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تيليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة األربعاء 2/6/2021لنظر 
القضية ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن 

يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 14/4/2021م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفحءبروؤ

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إنه 
»ال يحق إلسرائيل الشروع في ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي يؤدي الى تغيير مركزها 

كأرض محتلة«.
وأضاف في بيان تلقته »االس����تقالل« أمس األحد أن تش����ييد جدار الفصل العنصري ضم 

أجزاء كبيرة من األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 من قبل إسرائيل«.
وذكر أن ذلك يتعارض مع المبدأ االساسي للقانون الدولي بعدم جواز ضم األراضي بالقوة.

كما قال عيس����ى إن »إس����رائيل ملزمة بوضع حد النتهاكاتها للقانون الدولي، وهي ملزمة 
بحسب الفتوى التي قدمتها المحكمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في 

األراضي الفلسطينية المحتلة«.
وش����دد على أن »إسرائيل« ملزمة بأن تفكك على الفور اإلنشاءات المقامة حول الجدار، وأن 
تلغي أو تفكك على الفور جميع اإلجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به وفقًا للبند 

151 من الرأي االستشاري«.
وتابع »جدار العزل العنصري ينتهك حقوق اإلنسان وخاصة في حق تقرير المصير، والحق 
في العمل، والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التمتع بمس����توى معيش����ي 

مالئم، والحق في حرية الحركة والتنقل وغيرها«.

هيئة: ال يحق لـ »إسرائيل« 
ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس االحد، 
عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة 

الغربية والقدس المحتلة. 
ففي القدس المحتل���ة، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي شابين مقدسيين، خالل مواجهات 

اندلعت في عدة أحياء بالبلدة القديمة.
وقالت مصادر مقدس���ية: إن مواجهات عنيفة 
اندلعت في عدة أحياء بالقدس، أشدها في باب 

العامود.
واعتقل���ت ق���وات االحتالل خ���الل المواجهات 

الش���اب أحمد ملحم، من باب األس���باط، والفتى 
محمد س���عيدة من حي وادي الج���وز، واعتدت 
بش���كل وحشي على الش���بان ما تسبب بإصابة 

عدد منهم.
كما واصلت ق���وات االحتالل وللي���وم الخامس 
توالي���ا، من���ع األهالي والش���بان م���ن الجلوس 
والتجمه���ر في س���احة وم���درج ب���اب العامود 

بالقدس القديمة.
وفي رام الله، اقتحمت قوات االحتالل قرية دير 
أبو مش���عل غرب رام الله، وس���ّيرت آلياتها في 
شوارع البلدة وس���ط انتشار جنود االحتالل في 

الحارات واألزقة.
وف���ي نابلس، اقتحمت ق���وات االحتالل منطقة 
طانا الفوق���ا بأراضي بيت دجن ش���رق نابلس، 

وسط إطالق قنابل الصوت والغاز.
وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل الشاب بهاء 
ثابت النجار )22 عاما(، أثناء تواجده عند مدخل 

مخيم الفوار.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة يومي���ا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم 
وتفتيش من���ازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب 

ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

اعتقاالت ومداهمات إسرائيلية في الضفة والقدس
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية االبتدائية 

   �شند تبليغ �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية
الى والء محمد مصطفى عبد الفتاح من جمهورية مصر العربية وسكانها ومجهولة 
محل االقامة فيها اآلن ان زوجك سعيد عبد ربه خلف ابو مدين من السبع وسكان 
الزهراء هوية رقم 923918916 ق���د أرجعك الى عصمته وعقد نكاحه من تاريخ 
2021/4/11م بناء على حجة رجعة صادرة عن محكمة الوسطى الشرعية سجل 6 

عدد 15 لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/4/11م

  قا�سي الو�سطى ال�سرعي
 ح�سام ابراهيم احلليمي 

دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية 

 تبليغات �شرعية / اإعالم حكم غيابي
الى المدع����ى عليها / رانيا ابراهيم فهم����ي مقبل حماد من حتا 
وس����كان مصر حاليا ومجهولة مح����ل االقامة فيها اآلن لقد حكم 
عليك بتاري����خ 2021/4/11م ف����ي الدعوى اس����اس 2021/137 
وموضوعه����ا " ضم ولد " والمقامة عليك من المدعى  محمد احمد 
عبد الرحيم الفي من حتا وسكان رفح هوية 802663567 وذلك 
بض����م الصغير احمد المتول����د له منك وذلك اعتب����ارا من تاريخ 
الحكم الواق����ع 2021/4/11م وتضمينك الرس����وم والمصروفات 
القانونية حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك 

صار تبليغك حسب األصول , وحرر في 2021/4/18م 

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة رفح ال�سرعية االبتدائية 

املو�شوع /  تبليغات �شرعية
الى س���ناء محمد ابراهيم عرام من س���لمة وس���كان رفح الموج���ودة اآلن في 
جمهوري���ة مص���ر العربية هوية فلس���طيني رق���م  800168973  يقتضي 
حضورك الى ه���ذه المحكمة ي���وم االثنين الموافق 2021/5/24م  الس���اعة 
الثامنة صباحا بخصوص طالقك من ابراهيم عبد المنعم ابراهيم ابو عرام من 
غزة هوية رقم  903323178 وسكان خانيونس والمحبوس في سجن رومون 
وكيال عنه عمار عبد المنعم ابراهيم ابو عرام من غزة هوية رقم 800588154 
وسكان خانيونس بموجب وكالة خاصة في الطالق الصادرة بتاريخ 2021/3/7 
م وان لم تحضري في الوقت المعين يجري بحقك المقتضي الش���رعي وصار 

تبليغك بذلك وحرر في 3 رمضان لسنة 1442ه� موافق 2021/3/15م .

قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية 
اأمين خمي�س حماد 

األس���ير هيثم جابر، المعتقل منذ عام 2002، والذي أمضى قبل 
ذلك 7 س���نوات خالل فترة التسعينيات، قال "إن األسير حينما 
يمضي نصف حياته في الس���جن، تصبح نظرته عادية بالنسبة 
لش���هر رمضان، عل���ى أنها روتي���ن عادي، رغم أن هذا الش���هر  
يحاول األس���رى فيه قلب برامجهم ، لتتالءم مع طقوس رمضان 
خارج الس���جن، بدءًا باإلمساك والس���حور، ومرورًا بإعداد الطعام 

والعبادات، وانتهاء بالفطور وصالة التراويح" .
وأوضح األس���ير جابر أن االستعدادات لش���هر رمضان تبدأ قبل 
دخوله بأيام، حيث تبدأ لجان ممثلة عن األس���رى داخل السجون 
بإع���داد برنام���ج إداري مناس���ب ، وإلغاء كافة البرام���ج اإلدارية 
الس���ابقة، مع األخذ بعين االعتبار القواني���ن والمضايقات التي 
تفرضها إدارة مصلحة الس���جون". مشيرا إلى أن كل أسير يضع 

برنامجا خاصا فيه بما يتعلق بالعبادات واإلفطار.
وبين أن معرفة أوقات اإلفطار والس���حور للش���هر الفضيل تتم 
من خالل المتابعة لما يجري خارج الس���جون عن طريق اإلذاعات 
المحلي���ة وقنوات التلفاز وتواصل األس���رى م���ع أهاليهم، الفتا 
ال���ى أنه يتم العمل أيضا على تنس���يق إفطارات جماعية داخل 
الس���احات خصوصا في الس���جون الت���ي تحتوي عل���ى الخيم 

والكرفانات.
وحول صالة التراويح؛ أوضح األس���ير أن طبيعة السجن وقوانينه 
تتحكم فيها، خاصة تلك األقس���ام التي يس���مح فيها بالحركة 
داخل الس���احة من السادس���ة صباحًا وحتى السادس���ة مساًء، 
وبخ���الف هذا الوق���ت تكون الحرك���ة محدودة داخ���ل الغرفة، 
مضيف���ا" ففي هذه الس���جون صالت���ا الظه���ر والعصر يمكن 
تأديتهما بشكل جماعي في ساحة السجن، أما المغرب والعشاء 
)التراوي���ح( والفجر فتتم داخل الغرف، وبعدها يترك لألس���ير 

األمر بشكل فردي إذا أراد قيام الليل".

الطعام يف رم�سان
في معظم األوقات، تكون هن���اك مبادرات فردية بالتبرع بقيام 
أحد األس���رى إلعداد الطعام خالل الش���هر كله، أو جزء منه، فيما 
يتولى آخرون القيام بالتنظيف والجلي، أو ربما يتم توزيع إعداد 

األكل والتنظيف بالتساوي بين األسرى.
وفي األيام العادية، قال الجابر، "إن إدارة مصلحة السجون تقوم 
بتوزيع الطعام على 3 وجبات، فيما يدمج األس���رى هذه الوجبات 
في وجبتين أساس���يتين، إال أنه في شهر رمضان ُتجمع وجبات 
األس���رى، وتتم إعادة إعدادها مع إدخ���ال أصناف مدعمة حتى 

تتناسب مع رغباتهم.

وذكر أن األس���رى يعملون على صنع بعض أن���واع الحلويات، إذ 
يش���كل المكون األساس���ي فيها قابا الخبز ب���داًل من الطحين أو 

السميد، فيتم عمل القطايف والكنافة وكعك العيد والفطائر.
اأيام رم�سان

يتجمع األس���رى م���ع اقتراب موع���د اإلفطار في حلق���ات الذكر 
والدعاء، بينما ينش���ط األس���رى المس���ؤولون عن الطبخ إلعداد 
الطع���ام وخاصة الش���وربة التي تعتبر الوجب���ة االفتتاحية في 
اإلفطار، ويبدأ بعضهم في توزيع التمور على البقّية، ومع صوت 
المؤذن يسارع الجميع في تناول حبات التمر وطبق الشوربة، ثم 
يؤدون صالة المغرب جماعة، وبعدها يبدأون تناول وجبة اإلفطار 

المعدة. وأش���ار الى أنه بعد االنتهاء م���ن اإلفطار، يعمل بعض 
األسرى على متابعة برامج تلفزيونية، حيث يتواجد جهاز تلفاز 
في كل غرفة، وهو ما يمنح األسرى وقتًا محدودًا للتسلية؛ رغم أن 
التلفاز خاضع لقوانين الس���جن، إذ أن ما هو مسموح بمشاهدته 
4 قنوات عربية فقط. وبحس���ب جابر، يحاول األس���رى تجس���يد 
حياة رمضان في الخارج وعكس���ها داخل السجون على الصعيد 
الروحاني وقيام الليل وجلس���ات الق���رآن والندوات والدروس، إذ 

يحرص األسرى على إحياء األجواء اإليمانية.
وأضاف " كما تنظم أيضًا داخل الس���جن مس���ابقات في حفظ 
القرآن الكريم واألحاديث النبوية الش���ريفة، ومسابقات ثقافية 
تاريخية علمية، ويكّرم الفائزون في حفل يش���ارك فيه األسرى، 

حيث يمنح الفائز جائزة رمزية، وشهادة في الخارج".

جل�سات عدة 
واكد األسير جابر أن األس���رى يعقدون جلسات عديدة مع إدارة 
الس���جون بهدف نزع تسهيالت الحترام ش���هر رمضان، ومنع 
اإلدارة من التصعيد داخل السجون، أو اللجوء للتفتيش والقمع، 
حيث تصب���ح مقايضة بين األس���رى واإلدارة أي بمعنى احترام 
شهر رمضان من قبل إدارة السجون مقابل احترام األسرى ألعياد 
االحتالل وأن تمر دون تصعيد، لذلك عادة تش���هد السجون في 

هذا الشهر الكريم  حالة من الهدوء.
يش���ار أن، حياة الس���جون ليس���ت وردية، إن التفكير وحده في 
مس���ألة بعد األب عن ابنه وزوجته، أو بعد االبن عن أهله، أو بعد 
الفتاة عن أهلها في غياهب السجون وموائد اإلفطار في رمضان، 
كافي���ة لتبين صورة األل���م الذي يحيا به األس���رى. إال أن تحدي 
الس���جان وكس���ر من راهن على إخضاع األس���رى، لما هو الدافع 
بأن يمارس���وا حياتهم باعتيادية وأن يصنعوا من الالشيء روحا 

جميلة وأجواء خاصة بهم.

األسيــر جابــر يــروي حكايــات »رمضــان خلــف القضبــان«
ال�سفة الغربية / اإبراهيم اأبو �سفية: 

يتواىل �سهر رم�س��ان على االأ�سرى الفل�سطينيني 
داخل �سجون االحتالل، حيث يقبع بع�سهم منذ 
ع�س��رة اأو ع�س��رين اأو ثالثني �س��هرا رم�س��انيا يف 

االأ�س��ر، حيث يعكفون خالل هذا ال�سهر الف�سيل 
على اإعداد برامج خمتلفة عن ال�س��هور العادية، 
تتنا�س��ب مع طبيع��ة رم�س��ان. ويعي�س االأ�س��رى 
االأجواء الرم�سانية كما اعتادوا حيث يتفرغون 

وال�س��الة  وحفظ��ه،  الق��راآن  وق��راءة  للعب��ادة 
اجلماعية، واالبتهال اإىل اهلل بالدعاء، عدا عن 
ابداعاتهم يف اإعداد اأ�س��هى االأطباق الرم�سانية 

باإمكانيات ب�سيطة.

القاهرة / االستقالل:
 حذرت األمانة العام���ة لجامعة الدول العربية، من 
خطورة األوضاع التي يعيش���ها األسرى القابعون 
في سجون االحتالل اإلس���رائيلي في ظل مواصلة 
االنتهاكات الجسيمة بحقهم في داخل السجون، 
وعدم توفير الظروف الصحية المالئمة لهم داخل 
المعتقالت وأدوات الحماية الضرورية لمنع تفشي 

فيروس كورونا.
وطالبت الجامعة العربية في بيان لها أمس األحد، 
لمناسبة يوم األسير الفلس���طيني الذي يصادف 

يوم 17 نيسان من كل عام، الدول األطراف السامية 
المتعاقدة التفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية 
المعني���ة بمواصلة دوره���ا وتحركاتها بخصوص 
األسرى العرب والفلسطينيين في سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي، وتعزيز دعمها إلنفاذ قواعد القانون 
الدولي حماية لحقوق األس���رى وخاصة زمن الوباء، 

وما توجبه اتفاقيات جنيف بهذا الشأن.
وأكدت تضامنها ودعمها المطلق لنضال الشعب 
الفلس���طيني، وأس���راه األبط���ال، إيمان���ا بعدالة 
قضيته���م وإرادتهم القوية، وحقهم المش���روع 

ف���ي الصمود ف���ي مواجهة آلة القم���ع والتعذيب 
لس���لطات االحتالل، مش���ددة على ضرورة التحرك 
الدولي العاجل والضاغط إلجبار س���لطات االحتالل 
على احترام قواعد القانون الدولي بتوفير الحماية 
الالزمة لهم وضرورة االفراج الفوري عنهم، في هذه 
الظروف الصعبة في ظل االنتشار السريع والواسع 
لفي���روس كورونا وال���ذي يه���دد حياتهم، حيث 
بلغت أعداد المصابين بين األس���رى التي سجلت 
منذ شهر آذار/ مارس 2020 وحتى آذار 2021 نحو 

367 إصابة.

الجامعة العربية تحذر من خطورة األوضاع الصحية التي يعيشها األسرى في ظل »كورونا«

رام الله/  االستقالل: 
دخل األس���يران الشقيقان عبد الجواد شماسنة )57 عاًما( وشقيقه محمد )51 

)29( تواليا في معتقالت االحتالل. عاما(، أمس األحد، عامهما ال�
وقال نادي األس���ير، في بيان، إن األس���يرين شماس���نة وهما م���ن بلدة قطنة 
بالقدس، من األس���رى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو وعددهم 
)26( أس���يرا، اعتقلتهما قوات االحتالل عام 1993، وحكم عليهما بالس���جن 
المؤبد المكرر. ولفت إلى أن والدتهم لم تتمكن من زيارتهم منذ 5 س���نوات، 
بس���بب أوضاعها الصحية، وتواصل سلطات االحتالل حرمان أبناء األسير عبد 

الجواد من زيارته لذرائع أمنية.
ُيشار إلى أن األسير عبد الجواد متزوج وله ثالثة أبناء، ومحمد متزوج وله ثالث 

بنات، ويقبعان اليوم في معتقل "نفحة".

الشقيقان عبد الجواد ومحمد شماسنة 
يدخالن عامهما الـ29 في األسر



االثنين 7 رمضان 1442 هــ 19 ابريل 2021 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /  منى محمود حس���ن قاعود  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )412374662( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / سعيد محمد علي ثابت  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )800371593( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / هالة شكري مهاجر ابو طقية  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )410140578( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /  نضال ابراهيم حس���ن 
الصف���دي ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )403638976(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / خليل عب���د الحافظ خليل 
البغ���دادي  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )901613596(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  عيسى حسن مردي الغلبان   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم )903513810  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / أنس منهل أحمد االغا  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )408992352  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / اس���ماعيل س���عيد محمد 
أبو الجدي���ان عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
)800500712  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  محمد خي���ري محمد االغا  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )801392176( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  نينا غريغوري كريل موسى 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )41226972( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل: 
نظ���م عش���رات معلمي "الش���واغر" في غ���زة امس األح���د وقفة 
احتجاجية مطالبًة "أونروا" بإنصافهم بعد تجميد عقودهم جراء 

تفشي وباء كورونا.
واحتشد المعلمون أمام مقر "أونروا" الرئيس حاملين الفتات تدعو 
لتفعيل عقودهم مثل بقية زمالئه���م، وأخرى ترفض تصنيف 

تخصصاتهم أنها غير أساسية.
ومنذ مطلع الشهر الجاري جّمدت الوكالة األممية عقود نحو 250 
معّلًما لديها يدرس���ون تخصصات "الم���واد االجتماعية والتربية 
اإلس���المية والتكنولوجيا والحاس���وب والتربي���ة الفنية والتربية 

الرياضية"، بحكم أنها غير أساسية على حد وصفها.
وقال محمد أبو صفية في كلمة ممثلة عن معلمي "الشواغر"، "إن 
توقيف عق���ود المعلمين هو تماٍد واضح عل���ى حقوق الالجئين 
الفلس���طينيين؛ بعد أن أضحت سياس���ة تقليص الخدمات هي 

عنوان المرحلة لوكالة الغوث".
ودعا إلى اإلس���راع ف���وًرا في تثبيت جميع معلمي الش���واغر دون 

استثناء وبعقود ثابتة ال محدودة المدة.
وتس���اءل أبو صفية: "كيف يمكن لمنظم���ة دولية ُتعنى بحقوق 
اإلنس���ان أن تحرم معلمي الش���واغر من حقوقهم، وتمنعهم من 
ممارس���ة عملهم، وتجمد عقودهم، بذرائع حجج واهية ال أساس 

لها من الصحة؟".
واس���تهجن المتحدث باس���م المعلمين خالل الوقفة، ما س���ّماه 
التمييز العنصري بين التخصصات إلى )أساسية وغير أساسية( 
فجميعها أساسية دون اس���تثناء، داعًيا لتفعيل برنامج اليومي 

ليحظى من هم على قائمة االنتظار بفرصة للعمل.
وأك���د أن قطع أرزاق 250 معلًما يتنافى-قطعًيا-مع رس���الة أونروا 

في تشغيل الالجئين الفلسطينيين، "ال سيما بعد قطع القسائم 
عنهم بذريعة أنهم معلمو شواغر".

وقال أب���و صفية "إن عدًدا م���ن المعلمين ترك���وا وظائفهم في 
الحكومة والقطاع الخاص على أمل االلتحاق بوظيفة ثابتة بوكالة 

الغوث الدولية".
وتس���اءل: "هل من المعقول أن تتنكر هذه المؤسس���ة الدولية 

لحقوق هؤالء المعلمين، وتتركهم يكابدون مرارة الفقر والحرمان، 
على أن تقوم بتثبيتهم؟".

وبّين أن أكبر مظلمة يتعرض لها موظفو الشواغر في وظائفهم 
هي أن إدارة وكالة الغوث، تتعامل معهم "بنية المضطر"، "وعلى 

أقرب سبب للتخلص منهم تجدها تتملص من حقوقهم".
من جهت���ه، أكد عضو اتحاد موظفي أون���روا مصطفى الغول أن 
معلمي الش���واغر تخط���وا كل المتطلبات وه���م من المتفوقين 
باختبارات الوكالة وتخطوا مقابالت صعبة ليصلوا للتركيب الذي 

هم فيه.
وق���ال الغول "كن���ا ننتظر أن يت���م تثبيت ه���ذه الدفعة ليتم 
المحافظة على الش���عار الكبير الذي ترفعه إدارة الوكالة أولوية 

وجودة التعليم والصحة لالجئين الفلسطينيين".
وتس���اءل "كيف يمك���ن تصنيف المواد االجتماعي���ة والتربية 

الدينية أنها غير أساسية؟".
وج���دد الغ���ول تأكيده على موق���ف اتحاد الموظفي���ن الرافض 
لهكذا إجراءات، موضًحا أن تجمي���د هذه العقود هو اعتداء على 

جودة التعليم.
ويبلغ عدد ش���واغر المعلمين الذين توظفوا منذ فبراير الماضي 
1300 ش���اغر، حيث جمدت وكالة الغ���وث 250 عقًدا من "معلمي 

الشواغر" مع تفشي وباء كورونا واعتمادها التعليم عن بعد.

وقفــة احتجاجيــة لمعلمــي شواغــر “أونــروا” فــي غــزة

غزة/ االستقالل: 
قال معتصم صالح رئيس الحجر المنزلي في وزارة 
الصحة بغزة، أمس األحد، إن المنحنى الوبائي في 
القطاع يشهد ارتفاًعا كبيًرا خاصًة مع ازدياد عدد 
الح����االت الخطيرة والحرجة الموجودة على أس����ّرة 

المستشفيات.
وبين صالح في تصريحات اذاعية، أنه تم تسجيل 
أعلى ع����دد للح����االت الخطيرة وه����و 304 حاالت 
خطيرة موجودة داخل المشفى، و420 حالة ما بين 

متوسطة وحرجة. وأشار إلى أنه خالل ال� 24 ساعة 
األخيرة ومنذ بداية الجأيحة تم تسجيل أكبر عدد 

وفيات وهو 23 حالة.
وفيما يتعلق بااللت����زام داخل العزل المنزلي، بين 
صالح إن ه����ذا من مه����ام وزارة الداخلية والتي ال 
تس����تطيع وضع رجل ٔامن ٔام����ام كل بيت، مضيًفا 
"لذلك على الش����خص المصاب أن يحجر نفس����ه 

بنفسه".
وأكد على ض����رورة أن تتخ����ذ وزارة الداخلية كافة 

األجراءات العقابية لكل من يعرض غيره للخطر.
ورأى رئيس الحجر المنزلي بوزارة الصحة بغزة، 
أن الره����ان الوحيد للخروج م����ن الوضع الوبائي 
يكون بٔاخ����ذ التطعيمات خاصة للفئة العمرية 
الكبيرة ما فوق سن 50، مشيًرا إلى أن الوزارة لم 
تصل ٕالى نسبة 1% من األشخاص المطعمين 

في القطاع.
وق����ال صالح "اللقاح غير متوفر لكافة األعمار، وٕالى 
هذه اللحظة تم تطعيم ما يقارب 32 ألف شخص".

رام الله/ االستقالل:  
بدأت لجنة االنتخاب���ات المركزية أمس األحد، 
تدريب المراقبين على االنتخابات الفلسطينية 
للع���ام 2021، والمق���رر عقده على م���دار هذا 
األسبوع بواقع خمس ورش تدريبية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بمشاركة قرابة 200 مراقب 
محلي معتمد لالنتخابات الفلسطينية 2021. 

وأف���اد الناطق باس���م لجنة االنتخاب���ات فريد 
طعم الله، بأن تلك الورش تأتي في إطار إطالع 
ممثل���ي هيئ���ات الرقابة المحلي���ة المعتمدة 

عل���ى التفاصيل التي تهم عملهم، وتمكنهم 
من القيام بواجبهم بالرقاب���ة على االنتخابات 

التشريعية 2021. 
المراقبين على  إط���الع  التدريب���ات  وتش���مل 
حقوقهم والتزاماتهم خالل الرقابة على س���ير 
العملية االنتخابات، إضافة إلى توضيح آليات 

تقديم الشكاوى للجنة ومتابعتها. 
يش���ار إلى أن اللجن���ة س���بق أن اعتمدت 70 
مؤسسة محلية للرقابة على العملية االنتخابية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولديها أكثر من 

8800 مراق���ب، إلى جانب حوال���ي 300 مراقب 
دولي م���ن 20 هيئة ومنظم���ة حكومية وغير 
حكومية وإقليمية ودولية، علما أن اس���تقبال 
طلبات اعتماد المراقبين لالنتخابات التشريعية 

مستمر حتى الخامس عشر من أيار المقبل. 
ويذك���ر أنه من المقرر انط���الق مرحلة الدعاية 
لالنتخابات التش���ريعية 2021 نهاية الشهر 
الحال���ي، عل���ى أن يجري االقتراع يوم الس���بت 
2021/5/22، ويسبقه بيومين االقتراع المسبق 

لقوى األمن.

»الصحة« بغزة: المنحنى الوبائي في ارتفاع كبير

لجنة االنتخابات تبدأ تدريب المراقبين

غزة/ االستقالل: 
قال المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان، أمس األحد، إن ممارس���ات سلطات االحتالل 
لعرقلة االنتخابات الفلس���طينية، خاصًة في القدس، تعد مخالفة اللتزامات "إسرائيل" 
على المس���توى الدولي. وبّين المركز في بيان له إلى أن هذه الممارس���ات تخالف المادة 
)25( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على حق المواطنين في 
اختيار ممثليهم، وكذلك تخالف المادة )21( من العهد ذاته الملزم لدولة االحتالل، التي 

تنص على الحق في التجمع السلمي.
وش���دد المركز على أهمية مش���اركة القدس ف���ي االنتخابات، إذ تنط���وي على دالالت 
سياسية جوهرية تتصل بالحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في المدينة 
المقدسة، وفي مواجهة صفقة القرن ومخططات التهويد وخلق الوقائع وجريمة التطهير 
العرقي للفلسطينيين في المدينة، بحسب نص البيان. وأشار إلى مشاركة المقدسيين 

في انتخابات 1996 و2005 و2006، ولو ضمن وصفة هزيلة، كما جاء في البيان.
وأكد المركز أن القدس الش���رقية مدينة محتلة، وال تغير كافة اإلجراءات التي اتخذتها 
س���لطات االحتالل في أعق���اب احتالل المدينة ف���ي عام 1967 م���ن وضعها القانوني 

كمنطقة محتلة وفق القانون الدولي، وما أكدت عليه قرارات مجلس األمن.

مركز حقوقي: عرقلة االحتالل لالنتخابات 
بالقدس مخالفة لاللتزامات الدولية
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موق���ع وال���ا العبري نق���ل امس االحد، ع���ن مصادر ف���ي جيش االحت���ال الصهيوني 
ومصادر امنية اس���رائيلية خبرين مهمين اولهما منقول عن مصدر في جيش االحتال 
الصهيوني:« أن المس���ؤولين عن إطاق الصواريخ من غزة في األس���بوع الماضي لم يتم 
التعرف عليهم بعد, وان اسرائيل ال زالت تبحث عمن يقف وراء اطاق الصواريخ من قطاع 
غزة –هذا ان كانت قد اطلقت صواريخ من القطاع في االصل- واالدالء بهذا التصريح يعني 
ان »اسرائيل« ستقوم باس���تهداف من يقف وراء اطاق الصواريخ, وتسعى للتصنيف 
واالستفراد بالفصائل المقاومة كل على حدة, ويعني انها قد تعود لسياسة االغتياالت 
مج���ددا, وما دعا المؤسس���ة االمني���ة والعس���كرية الصهيونية لإلداء به���ذا التصريح 
هو االنتقادات التي  وجهت للمؤسس���ة العسكرية بس���بب اخفاق القبة الحديدية في 
التصدي للصاروخين اللذين اطلقا من غزة حسب مزاعم االحتال, واالنتقادات الشديدة 
التي وجهت للمؤسسة العس���كرية الصهيونية, وعدم قدرتها على التصدي لصواريخ 
المقاومة الفلس���طينية, والفش���ل الذريع للجيش الصهيوني في منع اطاقها من قطاع 
غزة, وعدم قدرته على ايقاف صواريخ غزة والتأثير في مقاومتهم, ويتناس���ى االحتال 
الجرائم اليومية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين وتحديدا في الضفة والقدس من قتل 
على الحواجز العسكرية ودهس للفلسطينيين واالستيطان والتهجير واالبعاد القسري 

عن القدس واالقصى.
موقع والا العبري ذكر نقااً عن مسئولين أمنيين بجيش االحتال الصهيوني، ان »حماس« 
مس���تعدة للتنازل عن عدد األس���رى المفرج عنهم في صفقة األس���رى«, وهذا التصريح 
الغرض منه القاء حجر في المياه الراكدة, بعد ان فشلت كل الجهود والوساطات في اقناع 
حماس بالتراجع عن شروطها في ابرام صفقة تبادل مشرفة, واالحتال الذي كان يراهن 
على قدراته الذاتية في تحرير جنوده المحتجزين لدى المقاومة اس���تنفذ كل الوسائل, 
وبدأ يتحدث عن امكانية ابرام صفقة تبادل لألسرى, بشروط اقل من التي وضعت كتائب 
القس���ام خطوطها العريضة, كاإلفراج عن اسرى صفقة وفاء االحرار الذين اعاد االحتال 
الصهيوني اعتقالهم , واطاق س���راح االطفال والنس���اء والمرضى وكبار الس���ن, وعدم 
تصنيف االس���رى كأسرى ما قبل اوسلو او ما بعدها, واسرى فلسطين المحتلة عام 48 و 
67 واسرى »ملطخة ايديهم بالدماء, فكل هذه التصنيفات مرفوضة من حماس وفصائل 
المقاومة قبل الدخول في تفاصيل الصفقة والحديث عن االرقام, فالموقع العبري »كاذب« 
في سرد الخبر ألنه ال زال من المبكر الحديث عن ارقام فيما يخص صفقة تبادل االسرى, 
لكن ان تلقي »اسرائيل« حجرا في المياه الراكدة,, فهذا معناه انها بدأت تفكر في شروط 
المقاومة وتحاول قياس ردات الفعل الفلس���طينية على تصريحاتها, ويبدو انها باتت 

تسعى لتحريك الوسطات في هذا الملف بشكل اكبر واكثر جدية.
على العموم فان »اس���رائيل« تدرك ان هناك غرفة عمليات مشتركة تجمع كل الفصائل 
الفلس���طينية في قط���اع غزة وهى المنوط به���ا اتخاذ قرار التصعي���د او التهدئة وفق 
المصلحة العامة ووفق معايير كمحددة باتفاق موقع من كل الفصائل وهى التي يمكن 
ان تعل���ن عن اط���اق الصواريخ من عدم اطاقها وليس االحت���ال ألنه ليس مصدر ثقة 
بالنسبة للفلسطينيين والغرفة المشتركة ال زالت قائمة وتعمل بالتشاور فيما بينها, اما 
التلميح بالعودة لاغتياالت فان معادلة المقاومة ال زالت راسخة »القصف بالقصف والدم 
بالدم« وان كانت »اسرائيل« تبحث عن ذريعة للعودة لاغتياالت فالمقاومة الفلسطينية 

مجتمعة سترد على أي انتهاك صهيوني بقوة. 
اما بخصوص ملف الجنود االسرى لدى كتائب القسام فان هذا الملف منفصل تماما عن 
أي حوارات تش���ارك فيها حماس برفقة الفصائل مع أي جه���ات عربية او دولية, وملف 
الجنود له اروقته الخاصة التي ال يمكن ألحد أن يس���لكها سوى قيادات محدودة جدا من 
القس���ام, وقيادة حماس السياسية تستمع وتعرض في هذا الملف وفي النهاية تنقل 
االمور الي المختصين فيه, واعتقد ان »اس���رائيل« استمعت لشروط القسام قبل ان تبدأ 
أي جولة تفاوض, واالمر منوط بها اما ان تستجيب للشروط فتفتح ملف صفقة التبادل, او 
تبقى جامدة ومتمسكة بموقفها فيبقى الملف مغلق الى ما ال نهاية, هذه هي المحددات 

والمقاومة اصبحت تملي شروطها, وال احد يستطيع ان يملي شروطه عليها.   

تصريحان لقياس ردات الفعل 

رأي

ش���اركت المرأة الفلس���طينية خال االنتفاضة الفلس���طينية 
األول���ى )انتفاضة الحج���ارة( التي انطلقت ف���ي العام )1987(، 
بفعالي���ة كبيرة ع���ن طريق رمي الحج���ارة أو تنظيم مظاهرات، 
وس���اهمن ببلوغ االكتفاء الذاتي إذ قمن بإنش���اء تعاونيات من 
أجل توفي���ر كل المواد التي ش���ّح وجودها بس���بب العقوبات 
اإلس���رائيلية. ولعبن دورًا بارزًا ف���ي االنتفاضة حيث مّثلن ثلث 
ضحاياها. وقمن بدور مهم في تخليص األطفال والش���باب في 

القرى والمخيمات والمدن من أيدي جنود االحتال.
وكان لها دور فاعل في تش���كيل اللجان الشعبية على مستوى 
األحياء التي كانت تقّدم للجمهور الخدمات المختلفة في مجال 
الصح���ة والتعلي���م، والرعاية االجتماعية، وكذلك في أش���كال 
النضال المختلفة المباش���رة وغير المباشرة لمواجهة االحتال، 
وأّدت المواجه���ات التي خضنها ضد االحتال إلى اعتقال 433 
امرأة ما بين األعوام 1967-1990 لفترة ما بين شهر ومؤبد. )3(

وذكرت »وزارة ش���ؤون األس���رى والمحّررين الفلسطينيين« في 
تقرير صادر عنها في )18-10-2017( » أن أكبر حملة اعتقاالت 
ش���ّنتها س���لطات االحتال »اإلسرائيلي« اس���تهدفت خالها 
المرأة الفلس���طينية جرت خال االنتفاض���ة األولى عام 1987، 
حيث وصل عدد المعتقات إلى 3000 إمرأة فلسطينية، مقابل 

9000 إمرأة في الفترة بين العام 2000 ونهاية العام 2009«.
وأفش���لت الم���رأة الفلس���طينية خ���ال االنتفاضة سياس���ة 
االحتال اإلس���رائيلي في فرض الحصار االقتصادي على القرى 
والمخيم���ات حينما كانت تحمل ه���ذه المرأة كميات كبيرة من 
الحليب وتتس���لل مخترقة الحصار لمس���اعدة أهال���ي القرية 
أو المخي���م المحاص���ر. وكان لذلك أثر كبير ف���ي رفع معنويات 
األهالي المحاصرين ومس���اعدتهم على االستمرار في النضال 
اليومي، ومن خال توفي���ر كميات كبيرة من الخبز عندما كانت 
وعلى مدار العش���رين س���اعة جالس���ة وهي تخبز وحينما لجأ 
االحتال إلى قطع الكهرباء ومنع الغاز لجأت المرأة الفلسطينية 
إلى استخدام الطابون الفرن الطبيعي وقهرت االحتال ووّفرت 
الخب���ز والحليب ألبناء الش���عب الفلس���طيني وفي تأس���يس 

االقتصاد المنزلي من أجل االكتفاء الذاتي .)4(
ا خال  ���ا ممّيزاً ���ا ونضالياً ا وطنياً وكان للم���رأة الفلس���طينية دوراً

س���نوات االنتفاضة الفلس���طينية الكبرى األولى 1993-1987، 
حي���ث انخرطت ف���ي العملية االنتفاضية ف���ي كافة مظاهرها 
وأشكالها ووسائلها ومجاالتها.. وقد تعّرضت خال االنتفاضة 
األولى إلى القمع والقتل واالعتقال والتعذيب مثلها مثل الرجل 
تمامًا، ورصد تقرير لدائرة اإلحصاء المركزية الفلس���طينية »أن 
اإلناث ش���ّكلن %7 من عدد الش���هداء الفلس���طينيين الذين 
س���قطوا خال الفت���رة 1987-1997، )ويصل إل���ى نحو 1500 
شهيد تقريبًا(، ويشّكلن %9 من عدد حاالت الجرحى البالغ نحو 
70 ألف جريح، إضافة إلى اعتقال ما ال يقّل عن 500 امرأة خال 
االنتفاضة األولى، فضااً ع���ن »اعتقال أكثر من )12( ألف إمرأة 
فلس���طينية منذ عام 1967«، وأكثر من )1700( حالة إجهاض 
خال الفترة ذاتها جّراء استنش���اق الغازات الس���اّمة والضرب 

الُمبرح للنساء«. )5(
لم يس���كت الفلس���طينيون على الجرائم اإلسرائيلية بحقهم، 
ب���ل زادوا م���ن فعالياته���م االحتجاجية، وحاول���ت المجاهدة 
عط���اف عليان في ش���هر آب/أغس���طس 1988، تنفيذ عملية 
استشهادية مستهدفة مباني حكومة االحتال ومركز الشرطة 
اإلس���رائيلّي في حّي الش���يخ جراح بالقدس المحتلة. وشاء الله 
أن ُتعتق���ل المجاهدة عطاف عليان لما يزيد عن 14 س���نة في 
س���جون االحتال على مّرات متقّطعة. وف���ي إحداها ظّلت في 
ا. وحاول الُمحققون استغال  مرحلة التحقيق ألكثر من 40 يوماً
كونه���ا »متدّينة وملتزمة بالحج���اب«، وفي إحدى المّرات حاول 
أحدهم خلع حجابها، فأعلنت اإلضراب عن الطعام والكام. ولم 
ا، إاّل  ُتفلح محاوالت المحققين لف���ّك إضرابها على مدار 12 يوماً

بعد أن تعّهدوا بعدم المساس بحجابها مرة أخرى.
حكم���ت محكم���ة إس���رائيلّية على عطاف بالس���جن خمس 
س���نوات، رغم عدم اعترافها بمحاول���ة تفجير مباني حكومة 
االحتال ومركز الشرطة اإلسرائيلّي في حّي الشيخ جراح، ولم 
تمض س���نة على الُحكم حتى ُأضيف إليه عشر سنوات بعد 
اتهامها بمحاولة خنق إحدى السّجانات باالشتراك مع إحدى 

األسيرات. )6(
وواصلت المرأة الفلس���طينية تأدية واجبه���ا تجاه وطنها من 
خال نشاطها الواضح في االنتفاضة الثانية )انتفاضة األقصى 

)2000((، وظه���ر ذلك من خال حمات االعتقال الجماعي التي 
تعّرضت لها، وف���ي بعض األحيان كانت المرأة الفلس���طينية 

تسجن كوسيلة للضغط على األزواج.)7(
وش���هدت س���نوات انتفاضت���ي 1987 و2000 أعل���ى نس���بة 
اعتق���االت في صف���وف المرأة، أم���ا في الع���ام 2017 فقد تم 
اعتق���ال 156 امرأة، و164 امرأة خ���ال العام 2016، و200 امرأة 

خال العام 2015.
وف���ي محاول���ة م���ن س���لطات االحتال لكس���ر ش���وكة المرأة 
الفلسطينية، استخدمت معها كل أساليب الّتعذيب والّتنكيل 
المتمّثل���ة بإطاق الرص���اص عليهن أثناء عملي���ات االعتقال، 
واحتجازه���ن داخ���ل زنازي���ن ال تصلح للعي���ش، وإخضاعهن 
للتحقيق ولمدد طويلة، إضافة إلى سياسة اإلهمال الطبي التي 
تّتبعها إدارة معتقات االحتال بحق األسيرات بعد اعتقالهن، 

كما تحرم بعض األسيرات من زيارة عائاتهن.)8(
ويمكن تلخيص أس���اليب التعذيب التي تمارس���ها س���لطات 
االحتال اإلسرائيلي بحق األسرى واألسيرات بما فيهم األطفال 

خال فترة التحقيق:
عدم االتص���ال بالعائلة لإلب���اغ عن مكان احتجاز األس���يرة أو 
األس���ير أو نقله، وعدم االتص���ال بالمحامي. وعدم تقديم وجبة 
طعام مناس���بة، والقيام بانته���اك الحق اإلنس���اني بالنظافة 
وتغيي���ر المابس الداخلية. واس���تخدام الض���رب المبرح، وهو 
عملية مس���تمرة من���ذ لحظ���ة االعتقال حتى دخول الس���جن، 
وغالبًا ما يمتد الضرب ليش���مل جميع أنحاء الجسم، خاصة في 
المناطق العليا والرأس. والحرق بأعقاب الس���جائر. واس���تخدام 
ا مع األطفال، بحي���ث يتم حمل الطفل  الهّز العني���ف خصوصاً
وهّزه بش���كل متكرر، األمر ال���ذي ُيعّرضه لفق���دان الوعي فى 
بع���ض األحي���ان. والتهديد بإبع���اد العائلة، ونس���ف المنزل. 
وتقييد األيدي واألرجل وعصب األعين. وسكب الماء البارد على 
المعتقل في فصل الش���تاء، والماء الساخن في الصيف. والزج 
ب���ه في غرف العماء )غرف العصافي���ر(، من أجل الحصول على 
اعترافات بطريقة مخادعة. والضغط عليهم وابتزازهم لارتباط 
مع االحتال، والحرمان من النوم من أجل الضغط على المعتقل 

وتحطيم معنوياته.          يتبع

أعلنت الجمهورية اإلس���امية في إيران في وقٍت سابٍق 
عن توصله���ا إلى مذكرة تفاهٍم م���ع جمهورية الصين 
للتعاون في الشئون األمنية والعسكرية واالستثمار في 
مجاالت البنية التحتية والموانئ وكذلك إنش���اء مناطق 
تجارة حرة بين الدولتين، بكلفٍة ناهزت األربعمائة مليار 
دوالر مقابل تزويد الصي���ن بالنفط اإليراني الخام، هذه 
المذك���رة –التي قد تتطور إل���ى اتفاقية طويلة المدى- 
تمث���ل خط���وة إلى األمام في س���بيل تق���دم االقتصاد 
اإليران���ي، رغم س���نوات الحص���ار العج���اف التي عانى 
منها جراء العقوبات االس���تعمارية التي فرضتها القوة 
االقتصادي���ة الكبرى إبان إدارة الرئيس الس���ابق ترمب، 
والت���ي ما زال���ت مفروضةاً في الش���هور األولى من إدارة 

الرئيس الحالي بايدن.
لقد عمل اإليرانيون –وخال س���نوات الحصار التي عانوا 
خاله���ا والتي مّس���ت المواط���ن اإليراني ف���ي حاجاته 
األساس���ية من مأكل ومش���رب وأثقلت كاهل االقتصاد 
اإليراني -على تحدي هذا الحصار وهذا الظلم المفروض 
عليه���م، فلم يكن لاستس���ام ورفع الراي���ات البيض 
م���كان لديهم، رغم م���ا رافق هذه الس���نوات من أوبئة 
عالمي���ٍة زاد أثرها على اإليرانيي���ن نتيجة حصار الدواء 
وش���ح المس���تلزمات الطبية ومواد الفح���ص. ولم يكن 
ذلك كله ليوقف إيران عن إرس���ال اإلشارات بأن أحدًا لن 
يس���تطيع إخضاعها للعزلة، بل هي قادرٌة على الذهاب 
إلى الشرق والتحالف واالتفاق مع قوىاً اقتصاديٍة كبيرة 
مث���ل الصين وقادرة على الثبات ف���ي هذا اإلقليم الذي 

يعان���ي من س���يولٍة هائلٍة أقرب ما تك���ون إلى الحريق 
الكبير، وأنها تملك فرض نفس���ها ف���ي هذه المنطقة 
بل ومواجهة الواليات المتح���دة وحلفائها في اإلقليم، 
وأن الطريق مسدود أمامها لفرض رؤيتها على اآلخرين، 
مهما بلغت سلبية موقف دول االتحاد األوربي من درجة 
تجاه الحصار رغم كونها ش���ريكًا أساس���يًا في االتفاق 

النووي اإليراني.
ورغم أن الجمهورية اإلسامية في إيران شّرعت أبوابها 
شرقًا، إال أنها لم تغلق نوافذ التفاوض الغربية، فا يزال 
الس���جال التفاوضي حول االتفاق الن���ووي اإليراني مع 
الواليات المتحدة قائمًا، وهو ما يعتبر شقًا آلفاٍق جديدة 
دون إيص���اد لألبواب األخ���رى، وفي تقديرن���ا فإن هذا 
االجتهاد يعبر عن آلي���ات تفكير جمعي متمخضة من 
ورشات عمل مس���تمرة وأدوات تفكير معاصرة تناولت 

محاوالت كسر الحصار.
ه���ذه المذك���رة –وإن ظه���رت فيها إيران مس���تفيدةاً 
منها إلى ح���ٍد كبير-إال أنها تعط���ي جمهورية الصين 
ُبْعدًا اس���تراتيجيًا وأمنيًا حاس���مًا –في ظل العاقة غير 
المستقرة بينها وبين الواليات المتحدة-، فهي تمكنها 
من تحقيق تواجٍد أمنٍي وعس���كري في منطقة الخليج، 
وقد يصل األمر إلى إنش���اء قواعد بحري���ة صينية على 
ش���واطئ الخليج العربي، في أمٍر قد يمثل س���ابقة في 
تواج���ٍد صينٍي في منطقة تعتبره���ا الواليات المتحدة 

خطًا أحمر باعتبارها منطقة نفوذ خالصةاً لها.
وقد أعرب���ت الوالي���ات المتحدة عن قلقه���ا من مذكرة 

التفاهم لعلمها بالخبرات العسكرية واألمنية الصينية 
أو م���ا يمكن اعتباره دخول الصين كقوة عس���كرية ذات 
نف���وذ أمني متزايد في المنقط���ة ومدى قدرة االقتصاد 
الصيني على االس���تثمار في البني���ة التحتية والموانئ 

والتكنولوجيا.
ما يش���عرني بالغضب دوم���ًا ، حالة االستس���ام التام 
لألم���ة العربية في ه���ذه المنطقة وتس���ليمها الكامل 
بالنف���وذ األميركي واإلس���رائيلي والعج���ز المطبق عن 
محاولة التفكير بالخروج من أزمات الواقع وكأّن ذلك أمٌر 
مس���لٌم به من أبجديات السياسة العربية في المنطقة، 
ففي الوقت الذي ستس���تعمل فيه إيران نفطها الخام 
في س���بيل الخ���روج من عن���ق الزجاجة، تغ���رق بعض 
الدول العربية المليئة بالمق���درات الطبيعية في أذيال 
التبعية والصغار للمستعمر الغربي، وتنتظر دوٌل أخرى 
المكائد التي تس���تهدف أمنها المائي دون حراك، كل 
ذلك واآلخرون مش���غولون في  محاولة تخطي أزماتهم 
الداخلية والخارجية مرارًا وتكرارًا، في حين يكون مآل أي 
محاولة فردية أو جماعي���ة حقيقية للتفكير في الخروج 
من األزمة في أمتنا العربية السجن بعد محاكمة صورية 
بمقتضى ته���ٍم جاهزة، في جميع األحوال فإن ش���هر 
رمضان قد حّل، وهو الش���هر الذي نصر الله المسلمين 
فيه يوم بدٍر وه���م أذلٌة بكرامة هذا الش���هر الفضيل، 
نس���أل الل���ه أن يجعله ش���هر تمكيٍن ألمتن���ا العربية 
واإلسامية، وأن يعيده علينا وقد هزمنا قوى االستكبار 

واالستعمار اإلمبريالية.

دور المرأة في انتفاضة الحجارة

مذكرة التفاهم اإليرانية الصينية: 
محاولة إيرانية جادة لكسر الحصار 

هيثم ابو الغزالن

بقلم/ أ.  محمد حميد 

ا، ولعّلها تستوقف البعض  ا عابراً ا في كل شيء إال وقتك«، لعّلنا نمر على هذه الحكمَة مروراً »كن كريماً
ا، ومهما يكن فهذه الحكمة تحمل المعنى األهم للبشرية، وهذا ليس من قبيل المبالغة.  إعجاباً

الوق���ت يا صديقي هو أغلى وأثمن ما يملكه اإلنس���ان؛ ألن كل مفقود يمكن أن تس���ترجعه 
إال الوق���ت وما يأخذه معه من قيمة مادية أو معنوي���ة، وهذا يعني أنه إذا مضى وقتك مضى 
بعضك دون عودة قطعية، »الوقت هو العمر«.. عمرك أنت وعمرنا نحن، هو رأس المال الحقيقي 

وهو يتعرض لاستهاك في كل دقيقة نتركها خلفنا.
في رمضان المبارك االس���تثمار الحقيقي والفعلي والجدي والرابح للوقت والزمن يكون بجعل 

كل حركاتنا وسكناتنا طاعة وعبادة خالصة لوجه الله تعالى الذي أقسم بالوقت وعظمته.
في شهر رمضان موسم الخير، خاب وخَس من لم يدرك قيمة الوقت.

زهرٌة رمضانية
القيمة األثمن

بقلم الأ�شري املجاهد: �شامح �شمري ال�شوبكي
�شجن رميون ال�شحراوي
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رام الله/ االستقالل: 
أظهر مس���ح مالي، أن الدع���م المالي الذي 
تلقت���ه الحكوم���ة الفلس���طينية لتمويل 
الموازن���ة العامة، بلغ صف���ر دوالر في أول 

شهرين من 2021.
واس���تند المس���ح على البيانات الشهرية 
للميزانية الفلس���طينية الصادرة عن وزارة 
المالية، خالل فترة أول ش���هرين من العام 

الجاري.
وفي الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغ 
إجمالي دعم الموازنة العامة الفلسطينية، 
نحو 138.4 مليون ش���يكل، كانت قدمتها 

كل من السعودية، والبنك الدولي.
ولم تقر الحكومة الفلس���طينية موازنتها 
إال في م���ارس/ آذار الماضي، و في المقابل 
لم تق���ر موازنة عامة خ���الل العام الماضي 

بأكمله، واستبدلتها بموازنة طوارئ.
مساعدات  الفلسطينية،  الحكومة  وتتوقع 
من ال���دول والجهات المانحة ه���ذا العام 
بمق���دار 683 مليون دوالر، وهو رقم منح لم 

يحصل منذ قرابة 4 أعوام بحس���ب بيانات 
الميزانية الفلسطينية التاريخية.

الحكوم���ة  أق���رت  الماض���ي،  والش���هر 
الفلس���طينية، موازنة العام 2021، بعجز 

يقدر بنحو 1.7 مليار دوالر قبل المساعدات 
الخارجية؛ بإجمالي إيرادات متوقعة حوالي 
3.9 مليارات دوالر، بزيادة 12.5 بالمئة عن 

عام 2020".

ف���ي المقاب���ل، تق���در الحكوم���ة إجمالي 
النفقات ب� 5.6 مليارات دوالر للعام 2021 

بزيادة سنوية 9.9 بالمئة.
للفلسطينيين  الدولية  المساعدات  وشهدت 

تراجعا حادا في الس���نوات األخيرة، لتصل إلى 
400 ملي���ون دوالر ف���ي 2020، انخفاض���ا من 
معدل س���نوي بمقدار 1.1 مليار دوالر قبل عام 

.2013
وه���ذه أول موازن���ة عادي���ة للس���لطة 
الفلس���طينية منذ 2018، حيث عملت 
في عامي 2019 و2020 بموجب موازنة 
ط���وارئ جراء حج���ز إس���رائيل عائدات 
مرتين خالل  الفلس���طينية  المقاص���ة 
العامين، وتداعي���ات جائحة كورونا في 

.2020
وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية 
فلس���طينية تجبيها الحكومة اإلسرائيلية 
ال���واردات الفلس���طينية من  نيابة عل���ى 
إس���رائيل والخ���ارج، وتحوله���ا نهاية كل 
شهر لخزينة الس���لطة بعد اقتطاع عمولة 

3 بالمئة.
ويبلغ معدل عائدات المقاصة حوالي 200 
مليون دوالر ش���هريا، وتش���كل حوالي 60 

بالمئة من إجمالي اإليرادات الفلسطينية.

أول شهرين من 2021.. دعم موازنة فلسطين العامة صفر دوالر

رام الله/ االستقالل: 
أعلن بنك فلسطين، أمس األحد، تأجيل أقساط المقترضين 
لدي���ه من موظفي القطاعين الع���ام والقطاع الخاص لمدة 

ثالثة شهور لمن يرغب بذلك.
وجاءت هذه المبادرة من بنك فلسطين تحت عنوان "ألنكم 
عيلتنا.. وش���هر الخير واألعياد بتجمعنا، يمكنكم تأجيل 
أقساطكم من شهر حتى 3 شهور"، كجزء من التسهيالت 
التي أقرها لعمالئه بهدف التخفي���ف من األعباء المالية 

تزامنًا مع حلول شهر رمضان واألعياد المباركة.
وأكد البنك على أن تأجيل األقس���اط هو اختياري للراغبين 
م���ن موظفي القطاع الع���ام والقطاع الخ���اص، بمعنى أنه 
يتوجب على المقترضين الحضور الى أحد فروع أو مكاتب 
بنك فلس���طين لتقديم طلب التأجيل للعدد الذي يرغب 

فيها من ش���هر وحتى 3 ش���هور لمعظم أنواع القروض. 
وستكون حملة تأجيل األقساط المعلن عنها بنفس سعر 

الفائدة التعاقدية وبدون عموالت.
ويشترط لتأجيل األقس���اط أن يكون لدى المقترض راتب 
منتظ���م ألخر 3 ش���هور، وأن ال يزيد عمر المقترض عن 70 
عامًا عند نهاية القرض، وأن ال يكون على المقترض أقساط 

مستحقة وغير مسددة.
ب���دوره أكد محمود الش���وا مدي���ر عام بنك فلس���طين أن 
الحملة جاءت انطالقا من المس���ؤولية الوطنية للبنك تجاه 
الموظفين العاملين في القط���اع العام الحكومي والقطاع 
الخاص وأهاليهم في الضفة والقطاع، مش���يرًا الى جهود 
البن���ك في تلبي���ة احتياج���ات عمالئه ف���ي كل الظروف 

واألوقات بما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة.

رام الله/ االستقالل: 
كش���ف وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني، 
أم���س األحد، ع���ن لقاء عق���د مع ممث���ل االتحاد 
األوروب���ي لدى فلس���طين لبحث أس���باب تأجيل 
وصول مس���اهمتهم في دفع مخصصات الشؤون 

االجتماعية.
وقال مجدالني في تصريح���ات إذاعية أن االتحاد 
األوروب���ي أكد أن أس���باب التأخير فنية ليس أكثر 

وتتعلق بإعداد الموازنة.
ولفت مجدالني إلى أن ه���ذا الخلل يمكن أن يؤثر 
على إرسال المساهمة إلى النصف الثاني من العام 

الجاري.
وأضاف وزير التنمية أن لقاء كان له مع وزارة المالية 

يوم الخميس الماضي وتم خالله بحث ترتيب ذلك 
خالل شهر رمضان المبارك وفي أسرع وقت.

وفي السياق نفسه نفى وزير التنمية االجتماعية 
مجدالني التصريحات المنس���وبة إليه حول صرف 
مخصصات الشؤون، مؤكدًا استغرابه واستهجانه 

من نشر هذا التصريح.
وأش���ار إلى أن اإلذاعة التي نش���رت اللقاء هي غير 
معروفة ولم يدل له���ا بأي تصريحات كما أن مثل 

هذه التصريحات تهدف لضرب المصداقية.
ونوه مجدالني إل���ى أن الوزير ال يمتلك الصالحية 
بش���أن متى يصرف المخصص���ات ألن تلك األمور 
ليست بيديه وإنما تحتاج لقرار من مجلس الوزراء 

ووزارة المالية.

وزير التنمية: عقدنا لقاء مع االتحاد 
األوروبي لبحث تحويل مخصصات الشؤون

بنك فلسطين يؤجل أقساط
 قروض الموظفين لثالثة أشهر

االستقالل/ وكاالت: 
س���جل س���وق العم���الت الرقمية المش���فرة 
انخفاضًا قياسيا أمس األحد عقب وصول سعر 
البيتكوين العملة األكبر حول العالم ب� 57 ألف 

دوالر نزواًل من 64 ألف دوالر.
وطغى على الس���وق اللون األحم���ر، وتم تداول 
العمل���ة الثانية م���ن حيث القيمة في س���وق 
العمالت الرقمية “ايثريوم” عند 2250 دوالرًا، 
محققة هبوطًا بنسبة 9% عن سعرها السابق 

في األسبوع الماضي.
وتكوين بتكوين به���ذا االنخفاض قد فقدت 
أكثر من 7 % من قيمتها بخس���ارة 4624.21 

دوالر مقارنة مع اإلغالق السابق.
وقالت تقارير مالية إن السبب الرئيسي في هذا 
الهبوط المفاج���ئ ناتج عن خطوات صارمة قد 
تتخذها الخزانة األمريكية ضد عمليات غسيل 

األموال التي تجري عبر العمالت الرقمية.
وأوضحت مجلة فوربس عن رئيس���ة البيانات 

والبلوك تشين واألصول الرقمية في المنتدى 
االقتصادي العالمي وعضو اللجنة التنفيذية، 
أن س���وق العم���الت المش���فرة الذي يش���هد 
انتعاش���ه قد تعرض قريب���ًا لجولة جديدة من 

التنظيم.
وأشارت إلى أن محاوالت التنظيم ستجري في 
الوقت الذي يشهد الس���وق الرقمي نشاطات 
اضافية، وزيادة الطلب على المنظمين لالنخراط 

والمشاركة.
وفي تركيا، جرى حظر ش���راء أي سلعة أو خدمة 

عبر العمالت المشفرة خصوصًا بيتكوين.
وقال البنك المركزي التركي، إنه ال يمكن اللجوء 
للعمالت الرقمية كوسيلة للدفع المباشر وغير 

المباشر.
واضاف البنك أن أس���باب الحظ���ر ترجع لعدم 
وج���ود جهة منظمة أو مس���يطرة على س���وق 
العم���الت الرقمي���ة، مبين���ًة أن القرار س���يبدأ 

تطبيقه في 30 أبريل.

رام الله/ االستقالل: 
قدرت دار اإلفتاء الفلس����طينية، صدقة الفطر 
)9 ش����واكل(، وفدية  للعام 1442ه�/2021 ب��
الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، 
عل����ى أن ال تق����ل قيمتهما عن مق����دار قيمة 

صدقة الفطر، وهي )9 شواكل.
)3500 دينار  كما ح����ددت نصاب زكاة المال ب�
أردني(، بناًء على س����عر الذهب في األس����واق 

المحلية عند تقديره.
وي����رى مجل����س اإلفت����اء األعلى ج����واز إخراج 
صدقة الفطر نقدًا، وهي:) تس����عة شواقل، أو 
ما يعادلها بالعمالت األخرى(، تيس����يرًا على 
الدافع واآلخذ، ومن ش����اء أن يزيد تطوعًا فهو 

خير له.
ويج����وز تعجيل صدقة الفطر خالل ش����هر 
رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين 
سد حاجاتهم الضرورية، علمًا أنه قد رويت 
أقواٌل كثي����رٌة في وقت إخ����راج زكاة الفطر، 
فذهب اب����ن حزم إلى أن وق����ت زكاة الفطر: 
هو دخول ش����هر ش����وال، أي غروب شمس 
اليوم األخي����ر من رمضان، ورأى آخرون، جواز 

إخراجها لعامين.
يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن 
نصاب الذهب عشرون مثقااًل، ونصاب الفضة 
مائت����ا دره����م، وكان الصحابة، رض����وان الله 
عليهم، يس����تعملون لفظ المثقال أو الدينار 
للذهب، ويس����تعملون لف����ظ الدرهم للفضة، 
ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أن يعتمد الذهب 
لتحدي����د نصاب الزكاة من األم����وال النقدية، 
وبم����ا أن المثقال - أي الدينار الذهبي- الواحد 
يس����اوي أربعة غرامات وربع الغرام )4.25غم( 
عل����ى رأي جمه����ور الفقه����اء، أخ����ذًا بمثقال 
المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة 

وث�م�اني�ن غ�رامًا أي )20 × 4.25 = 85غم(.
وبناء على سعر الذهب في األسواق المحلية، 
عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة 
يقدر ب�����: )3500( دينار أردن����ي، أو ما يعادله 
من العم����الت األخرى، ويخضع ه����ذا التقدير 
للتعديل تبعًا لما يطرأ على س����عر الذهب من 
ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات 
أخرى، والعام المعتبر في حوالن الحول، يكون 

وفق األشهر القمرية.

العمالت الرقمية تتراجع لمستويات 
قياسية وبيتكوين أكبر الخاسرين

دار اإلفتاء: 9 شواكل قيمة صدقة الفطر
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االستقالل/ وكاالت: 
ُس���جلت رس���ميا أكثر من 3 ماليين وفاة ج���راء فيروس 
كورون���ا في العال���م منذ ظهوره بالصين في ديس���مبر/

كان���ون األول 2019، ف���ي حين أعلن���ت منظمة الصحة 
العالمي���ة معارضته���ا توفي���ر ج���وازات س���فر خاصة 
بالحاصلين على اللق���اح. وأحصيت أكثر من 139 مليون 
إصابة في العالم منذ بدء تفش���ي الوب���اء، بينها حوالي 
730 ألف���ا في اليوم حاليا، وهو عدد في ارتفاع مس���تمر 

أيضا منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.
وبع���د تباطؤ طفيف في مارس/آذار الس���ابق، عاود عدد 
الوفي���ات اليوم���ي االرتفاع م���ن جديد ف���ي العالم، مع 
تس���جيل معدل يفوق 12 ألف وفاة في اليوم األس���بوع 
الماضي، مقترب���ا من معدل 14 ألف���ا و500 وفاة يومية 
مسجلة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في ذروة 
تفشي الوباء. واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الوباء 
في "نقطة حرجة" بين دول على غرار "إسرائيل" تمكنت 
من لجم تفش���ي الوباء بفضل حمالت التلقيح الكثيفة، 
وأخ���رى مثل الهن���د تواجه ارتفاعا ح���ادا جديدا ألعداد 

اإلصابات والوفيات.

ولم تعد تس���جل بريطانيا الدولة األكثر تضررا من الوباء 
في أوروبا )127 ألفا و225 وفاة(، س���وى نحو 30 وفاة في 
الي���وم بعد أن بلغ عدد الوفي���ات ذروته بأكثر من 1200 

وفاة في اليوم في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
وبدءا من مطلع ديس���مبر/كانون األول الس���ابق، أطلقت 
بريطانيا -التي خرجت االثنين من إغالق استمر أكثر من 
3 أشهر- حملة تلقيح مكثفة سمحت بحقن جرعة واحدة 

على األقل ل�%60 من السكان الراشدين.
كم���ا تراجع الوباء منذ يناير/كان���ون الثاني الماضي في 
الواليات المتحدة، الدولة األكثر تضررا في العالم ب�566 
ألفا و224 وفاة، رغم تس���جيل ارتفاع جديد لألعداد في 

بعض الواليات.
وتعان���ي دول ع���دة لوقف تفش���ي الوباء، م���ع تحذير 
المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية ماريا فان 
كيرخوف الثالثاء الماضي من أن الوباء "ينتشر بسرعة".

وفي البرازيل، ثاني دولة أكثر تضررا من الوباء في العالم 
ب�368 ألفا و749 وفاة، يتم اإلعالن عن قرابة 3 آالف وفاة 
يومي���ا، أي قرابة ربع الوفي���ات المعلنة يوميا في العالم. 
وازداد ه���ذا العدد كثي���را منذ منتصف فبراير/ش���باط 

السابق، وباتت البالد تس���جل منذ السابع من ماس/آذار 
الماضي يوميا أعلى عدد وفيات في العالم.

وارتفاع ع���دد الوفيات س���ريع أيضا ف���ي الهند، حيث 
تس���جل الدولة -الت���ي تعد 1.3 مليار نس���مة- أكثر من 
ألف وفاة يومية، أي أكثر بتس���عة أضع���اف مما كانت 
تحصي مطلع مارس/آذار السابق، مع ارتفاع مماثل لعدد 
اإلصاب���ات )أكثر من 188 ألفا في الي���وم مقابل 15 ألفا 
في مطلع م���ارس/آذار الماضي(. انضمت منظمة الصحة 
العالمي���ة إل���ى حالة الجدل الدائر بش���أن فك���رة توفير 
جوازات س���فر خاص���ة بالحاصلين على اللق���اح المضاد 
لفيروس كورونا، معلنة معارضتها لها، اس���تنادا إلى أن 
هناك الكثير من المعلومات غير المعروفة بش���أن قدرة 

تلك اللقاحات على منع اإلصابة بالفيروس بالفعل.
وأضاف���ت المنظم���ة العالمي���ة أن منح جوازات س���فر 
للحاصلين على اللقاح لن يكون عادال بالنس���بة لمواطني 
ال���دول األكث���ر فقرا، والتي تتس���م فيها وتي���رة إعطاء 
اللقاح���ات بالب���طء، مما قد يتس���بب ف���ي التمييز ضد 
األش���خاص الذين ال يس���تطيعون الحصول على اللقاح، 

بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ لألنباء.

فيينا/ االستقالل: 
قالت مصادر دبلوماس����ية إن مجموعات العمل المنبثقة 
عن مفاوض����ات أطراف االتفاق النووي في فيينا واصلت 
اجتماعاتها امس األحد بغية تسريع التوصل إلى اتفاق.

وأضاف����ت المصادر أن المجموعات س����تناقش القضايا 
التقنية المتعلق����ة بالعقوبات األميركي����ة التي يمكن 
رفعها وم����ا يقابلها من خط����وات إيراني����ة للعودة إلى 

االلتزام باالتفاق النووي بشكل كامل.
من جهت����ه، أعلن المندوب الروس����ي ل����دى المنظمات 
الدولي����ة في فيين����ا ميخائيل أوليان����وف أن اجتماعات 
ثنائية جرت بين الوفدين الروسي واإليراني في أعقاب 

اجتماعات السبت.
أما ممثل الصين الس����فير وون كون فقد دعا إلى العمل 
فورا عل����ى صياغة اتفاق لرفع العقوب����ات األميركية عن 

إيران.
وقدمت إيران مسودة تتضمن تفاصيل لرفع العقوبات 

األميركية مقابل عودتها لاللتزام باالتفاق.
ونقلت وسائل اإلعالم الرس����مية اإليرانية أول أمس عن 
كبي����ر المفاوضين اإليرانيين عباس عراقجي قوله "يبدو 

أن تفاهم����ا جديدا بدأ يظهر، وثمة تفاهم بين الطرفين 
بش����أن اله����دف النهائي، لك����ن الطريق ليس س����هال، 

وهناك بعض الخالفات الشديدة".
وأض����اف عراقجي "وصلنا لمرحلة تس����مح بتدوين نص 

جديد يشمل رفع العقوبات والخطوات النووية"، مشيرا 
إلى أن طهران قدمت رؤيتها مكتوبة.

تخ�صيب اليورانيوم
من جه����ة أخرى، أعلنت الوكالة الدولي����ة للطاقة الذرية 

أنها تحقق����ت من أن إيران بدأت تخصي����ب اليورانيوم 
بنس����بة %60 في منش����أة نطنز، مؤكدة بذلك ما أعلنه 

مسؤولون إيرانيون سابقا.
وأضاف����ت الوكالة -في بيان الس����بت- أنها أخذت عينة 

لدراستها.
وأش����ارت إلى أن عملية التخصيب تمت من خالل أجهزة 

.)IR6( "6و"آي آر ،)IR4( 4طرد مركزي من نوع "آي آر
وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر 
صالحي أعلن في وقت س���ابق أن إيران حصلت على 
أول إنتاج من اليورانيوم المخصب بنسبة %60 في 
منش���أة نطنز النووية، وقال إنها تنتج 9 غرامات كل 

ساعة.
وقد شرعت طهران في رفع مستوى تخصيب اليورانيوم 
من 20 إل����ى %60 ردا على عمل "تخريبي" اس����تهدف 

منشأة نطنز، وحّملت إسرائيل مسؤوليته.
في غضون ذل����ك، أحيا الجيش اإليراني أمس األحد يوم 
الجيش الوطني، باس����تعراض مجموع����ة من الصناعات 
والتجهيزات العس����كرية بحضور القائد العام للجيش 

اإليراني وقادة القوات البحرية والجوية والبرية.

الطاقة النووية تؤكد بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

الملف النووي.. تقدم في محادثات فيينا وإيران تطرح مسودة للحل

أكثر من 3 ماليين وفاة بكورونا حول العالم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وقعت "إس����رائيل" واليونان أكبر صفقة عس����كرية بينهما، وفق ما أعلنته 
وزارة الدفاع اإلس����رائيلية، وذلك في إطار عالقات عسكرية وأمنية توطدت 
خالل الس����نوات الماضية. وقالت الوزارة ام����س األحد إنه بموجب الصفقة 
ستقوم شركة "إلبيت سيستمز" )Elbit Systems( اإلسرائيلية بتشغيل 
مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية وفقا لعقد قيمته حوالي 1.65 مليار 

دوالر.
وقالت الشركة إنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز "إم346-" 
)M-346(، وستتولى صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية 
 )T-6( "-6و"تي ،)M-346(  -346والذي يضم عش���رات الطائرات من ط���راز "إم

لمدة 20 عاما تقريبا.
وقالت مص���ادر إعالمية إن الصفقة -التي وقعت ف���ي أثينا الجمعة الماضي- 
تأتي في إطار التعاون العس���كري واألمني المتعمق بين إس���رائيل واليونان، 

مشيرة إلى أنها تنقل هذه العالقات إلى مرحلة جديدة.
وكان س���الح الجو اإلس���رائيلي قد ش���ارك على مدى الس���نوات الماضية في 

مناورات استضافتها اليونان.

»إسرائيل« واليونان توقعان 
أكبر صفقة عسكرية بينهما

أديس أبابا/ االستقالل: 
أعلن رئيس ال���وزراء اإلثيوبي أبي أحمد، 
أم���س األحد، أن ب���الده ماضية في الملء 
الثاني لس���د النهضة الذي تبنيه أديس 
أباب���ا فوق الني���ل األزرق أب���رز روافد نهر 

النيل.
وفي تغريدات على موق���ع "تويتر"، قال 
أحمد إن المرحلة الثانية من ملء الس���د 
س���تتم في موس���م األمطار المقبل، أي 

خالل شهري يوليو أغسطس.
لكنه اعتبر أن الملء الثاني "س���يحد من 

الفيضانات في السودان".
كم���ا قال رئيس الوزراء اإلثيوبي إن بالده 
"تعتزم تلبية احتياجاتها من نهر النيل، 

وليس لديها أي نية إللحاق الضرر بدول 
المصب )مصر والسودان(".

وتابع: "س���د النهض���ة حال ف���ي العام 
الماضي دون حدوث فيضانات عارمة في 

السودان".
وفي سياق متصل، قال وزير المياه والري 
اإلثيوبي إن "سد النهضة جرى تصميمه 
بطريقة ذكية وجودة عالية تسمح بملئه 

ومواصلة البناء فيه بالتوازي".
وتظه���ر هذه التصريح���ات الجديدة أن 
أديس أبابا عازمة على بدء المرحلة الثانية 
من ملء خزان الس���د في موس���م األمطار، 
وهو ما تنظر إليه القاهرة والخرطوم بقلق 

شديد.

وانتهت جولة المفاوض���ات األخيرة في 
كينشاس���ا، عاصمة جمهوري���ة الكونغو 
الديمقراطي���ة، مطلع أبري���ل الجاري، من 
دون التوص���ل إل���ى اتفاق بي���ن إثيوبيا 

ومصر والسودان.
وتقول مصر والس����ودان إن إثيوبيا هي 
المس����ؤولة عن فش����ل المفاوضات التي 
بس����بب  األخيرة"،  ب�"الفرص����ة  وصف����ت 
تعنته����ا ورفضها التوقي����ع على اتفاق 

ملزم بشأن السد.
وقبل أسابيع، حذر الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي من أن أي مساس بحصة 
ب���الده في مي���اه النيل سيس���تدعي ردا 

"يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".

دمشق/ االستقالل: 
أعلن البرلمان السوري، أمس األحد، إن انتخابات الرئاسة سُتجرى 
في 26 مايو المقبل، وهي الثانية التي تشهدها البالد منذ اندالع 

الحرب عام 2011.
وس����ُيفتح باب الترش����ح لالنتخابات اعتبارا من االثنين ولمدة 10 

أيام، حسبما أوردت وكالة األنباء الرسمية السورية )سانا(.
وستتولى المحكمة الدستورية العليا في سوريا استقبال طلبات 

الترشيح لالنتخابات الرئاسية.
ويفتح باب التصويت في االنتخابات للس����وريين في الخارج يوم 

20 مايو، على أن تنطلق داخليا بعد 6 أيام.
ويتوق����ع أن تبقي ه����ذه االنتخابات الرئيس بش����ار األس����د في 
منصبه، رغم أنه لم يعلن رس����ميا حتى اآلن ترشحه لخوض هذه 

االنتخابات.

سوريا.. انتخابات الرئاسة 
في 26 مايو المقبل

رئيس وزراء إثيوبيا يكشف عن 
موعد التعبئة الثانية لسد النهضة
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الضفة الغربية/ االستقالل: 
يواصل مركز األمعري تدريباته اليومية، على اس���تاد فيصل الحسيني، استعدادا للقاء الكويت 

الكويتي، في ملحق بطولة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وكان من المفترض أن يقام اللقاء في فلس���طين، يوم 20 نيس���ان/أبريل الجاري، لكنه ُنقل إلى 

الكويت بناء على طلب كويتي، وتم تعديل موعد المباراة، بحيث تقام يوم 27 من الشهر ذاته.
ويؤدي الالعبون تدريباتهم بقوة، تحت إشراف المدرب إيهاب أبو جزر، الذي يعمل مع الفريق على 

عالج األخطاء، التي وقع بها الالعبون خالل بطولة دوري المحترفين.
ويركز المدرب على أخطاء الدفاع وحراس���ة المرمى، التي كانت سببا في استقبال الفريق للكثير 
من األهداف، خالل األس���ابيع األخيرة من الدوري. وتعاهد العبو األمعري على طي صفحة الدوري، 
والتركيز في البطولة اآلس���يوية، والعمل الجاد من أجل بل���وغ دور المجموعات، للحفاظ على حق 

فلسطين في المشاركة بفريقين، في نسخة العام المقبل.

األمعري يواصل استعداداته 
لفريق الكويت الكويتي 

غزة/االستقالل: 
كش���ف الدكتور وجدي جودة عضو االتحاد 
الفلس���طيني لكرة القدم, عن موعد انطالق 

بطولة كأس غزة لهذا الموسم.
وقال جودة , إنه من المتوقع انطالق بطولة 
كأس غ���زة بع���د حوالي 2 _ 3 أس���ابيع من 
انطالق مرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة, 

المقررة في أواخر مايو المقبل.
وأضاف: "بالتأكيد س���تنطلق بطولة كأس 

غزة عب���ر مباري���ات األدوار التمهيدية, ثم 
سنتوقف إلكمال الدوري وهكذا".

يش���ار إلى أن ش���باب رفح ه���و حامل لقب 
بطولة كأس غزة في الموسم الكروي األخير, 

وذلك على حساب غزة الرياضي.
هذا و عادت عدة أندية الستكمال تدريباتها 
هذه الفترة, تمهي���دا لمرحلة إياب الدوري 
في قطاع غزة خالل الموسم الكروي الحالي.

وكان���ت أندي���ة اتحاد خانيونس وش���باب 

رفح ونم���اء من أوائل األندي���ة التي عادت 
للتدريبات مؤخرا, لضم���ان حفاظ العبيها 
على لياقتهم البدنية, في ظل فترة التوقف 

الحالية.
ومن المقرر أن تعود أندية أخرى للتدريبات 
أيض���ا, خاصة أن أغلبها يطم���ح للبقاء في 
المراك���ز المتقدمة بمرحلة اإلي���اب, بينما 
يأمل آخرون تحّس���ن أوضاعهم في جدول 

الترتيب.

الكشف عن موعد انطالق كأس غزة

لندن/ االستقالل: 
أش���اد مدرب ليفربول، يورجن كل���وب، بثنائي دفاعه 
أوزان كاب���اك وناثانيل فيليبس، قب���ل مواجهة ليدز 
يونايتد، مس���اء اليوم االثنين ، ضمن الجولة الثانية 

والثالثين من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وبات كاب���اك وفيليبس الثنائي األكثر مش���اركة في 
دفاع ليفربول، بالدوري اإلنجليزي الممتاز هذا الموسم، 
حيث لعبا معا 4 مباريات، انتهت جميعها بفوز الريدز، 
الذين يفتق���دون خدمات فيرجيل ف���ان دايك، وجو 
جوميز، وجويل ماتيب، حتى نهاية الموس���م بسبب 

اإلصابة.
وقال كلوب عنهما، خالل مؤتمر صحفي : "إنها شراكة 
جيدة، هن���اك أمور يجب أن تتحس���ن، على الالعبين 
أن يعت���ادوا على بعضهم البعض.. لم تكن هناك أي 
شكوك حول جودتهما، لقد أديا بشكل جيد حقا، نأمل 

أن يبقى األمر كما هو".

وأضاف: "أنا س���عيد ج���دا بهما، أوزان أت���ى إلينا وهو 
في العش���رين من عمره، ليخطو خط���وة كبيرة ويفوز 
بمباري���ات أكبر، وهذا أمر جيد بالنس���بة ل���ه.. ناثانيل 

حظى بمسيرة استثنائية حتى اآلن، ربما يملك أفضل 
إحصائي���ات متعلقة بالك���رات المقطوعة بالرأس، في 

تاريخ البريميرليج".

 وعن ليدز يونايتد الذي هزم مانشس���تر سيتي، في 
الجول���ة الماضية، قال: "لقد لعبوا بعش���رة العبين في 
مرحل���ة مبكرة من المباراة، لذا ال يمكن االس���تفادة من 
هذا اللقاء من الناحية الفنية.. لكنهم امتلكوا شخصية 
كبيرة، واستحقوا الفوز بالنظر للشغف الذي أظهروه".

ونش���ر جو جومي���ز صورا ل���ه، وهو يج���ري في ملعب 
التمارين مؤخرا، لكن كلوب استبعد عودته للعب قريبا، 
بقوله: "ال توجد اس���تجابة حقيقي���ة في ركبته.. لكنه 
يجري، إنه في وضع جيد مثل فيرجيل وجويل وهندو 

)جوردان هندرسون(".
وأش���اد كلوب بنج���م ليدز يونايت���د وهدافه، باتريك 
بامف���ورد، قائ���ال: "يا له من العب، قبل بداية الموس���م 
سمعت عبر إذاعة توك سبورت، أن ليدز يونايتد يحتاج 
لمهاجم مناسب.. أنا س���عيد جدا ألنه باستطاعته أن 
يثبت خطأ الناس، ال أعرفه )ش���خصيا(، لكن مسيرته 

جيدة".

كلوب يكيل المديح لثنائي ليفربول.. ويبدي انبهاره بنجم ليدز

روما / االستقالل: 
أنقذت النيران الصديقة فريق ميالن من كمين ضيفه جنوى بفوز ثمين 

وصعب، بنتيجة )2-1(، في المرحلة ال�31 من الدوري اإليطالي.
ورفع ميالن رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف 

جاره إنتر المتصدر.
وتجم���د رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز الثالث عش���ر في جدول 

الترتيب، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.
وانته����ى الش����وط األول )1-1(؛ حيث بادر ميالن بهز الش����باك عن 
طريق آنتي ريبيت����ش )13(، وتعادل جنوى بهدف س����جله ماتيا 

ديسترو )37(.
وفي الشوط الثاني، منح جانلوكا سكاماكا مهاجم جنوى هدف التقدم 

لميالن عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة )68(.

النيران الصديقة تنقذ 
روما/االستقالل: ميالن من كمين جنوى

تس���تعد ثالثة أندية من الدوري اإليطالي للدخول ف���ي صراع على خدمات 
مداف���ع نادي ريال مدريد البرازيلي إيدير ميليت���او من أجل تعزيز صفوفها 

الموسم القادم.
ورغم ابتعاد الالعب عن المشاركة لفترات طويلة مع الميرينجي، إال أنه حظى 
مؤخًرا بالفرصة للعب عقب إصابة كل من س���يرجيو راموس ورافائيل فاران، 

ليظهر الالعب بشكل جيد.
وحسب موقع “كالتش���يو ميركاتو” اإليطالي، فإن المدافع الدولي البرازيلي 
دخل عل���ى رادار نادي ميالن اإليطالي الذي يتابع���ه خالل الوقت الحالي، إال 

أنه لن يجد الطريق ممهًدا إذ ينافسه على الصفقة ناديان آخران من بالده.
ويأتي غريم ميالن اللدود إنتر ميالن هو أول المنافس���ين للروسونيري على 
الصفقة المحتملة، كذلك قد يتحرك نادي نابولي من أجل التعاقد مع مدافع 

ريال مدريد خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
وكان ميليتاو قد انضم إلى ري���ال مدريد في صيف 2019 مقابل 50 مليون 
يورو قادًما من نادي بورتو البرتغالي، فيما شارك مع الميرينجي هذا الموسم 

في 11 مباراة في جميع البطوالت سجل خاللهم هدًفا وحيًدا.

صراع ثالثي إيطالي على نجم ريال مدريد
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غزة/ االستقالل: 
وجه مدير مستش���فى غزة األوروبي، يوس���ف العقاد، 
تحذيًرا، امس األحد، من خطورة الوضع الوبائي الناجمة 
عن اس���تمرار تفش���ي في���روس كورونا ف���ي مختلف 

محافظات القطاع.
وكشف العقاد أن المستشفى "يستقبل يوميا مزيدا 
م���ن الحاالت الحرجة والخطرة، الفتا إلى أن هناك زيادة 

بالحاالت خالل اليومين الماضيين".
بّي���ن العقاد أن "األمور ما زالت تحت الس���يطرة أي أننا 
قادرون على االس���تمرار بتقديم الخدم���ات العالجية 

للمصابين".

وقال في تصريحات صحفية: "ل���و ارتفع عدد الحاالت 
أكثر من ذلك س���نكون أمام تح���ٍد حقيقي، وقد يكون 

على خلية األزمة اتخاذ إجراءات أشد".
وأش���ار مدير مستش���فى غزة األوروبي إلى أن القطاع 
"يمر بمرحلة حساس���ة وخطيرة جدا"، داعيا المواطنين 
إلى ضرورة االلتزام بإجراءات الوقاية وإرشادات وزارتي 

الصحة والداخلية.
وسجلت وزارة الصحة في غزة، أمس األحد، أعلى حصيلة 
لعدد الوفيات اليومية، حيث وصل عدد الوفيات خالل 
ال�24 س���اعة الماضية، إلى 23 حالة وفاة، باإلضافة إلى 

466 إصابة بفيروس كورونا.

المغاربة، وبحراسة مشددة من ش���رطة االحتالل، ونفذوا جولة استفزازية في 
باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

وأضاف أن مخابرات االحتالل اس���تدعت الكس���واني للتحقيق معه في مركز 
التوقيف "المس���كوبية". فيما، أخطرت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي امس، 

بوقف العمل والبناء في المقبرة اإلسالمية شرق يطا.
وقال منس���ق لجان الحماية والصمود في مس���افر يطا ف���ؤاد العمور، إن قوات 
االحتالل داهمت تجمع الديرات شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والصيانة 
في المقبرة، مهددين أنه في حال االس���تمرار بالعمل بالترميم س���يتم تنفيذ 
أمر إزالة للمقبرة بشكل س���ريع. وبين أن المقبرة المذكورة ليست جديدة، وهي 
مس���تخدمة منذ عدة أع���وام وتخدم عددا من التجمعات في منطقة المس���افر، 

واألعمال التي يتم تنفيذها هي أعمال صيانة وإضافة لعدد من القبور.

خان يونس/ االستقالل: 
بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع 
ممثلي إسكان األس���رى الواقع جنوب مدينة حمد 
السكنية السبل الكفيلة بتعزيز الخدمات في كافة 
القطاعات وتطويرها بالشكل المطلوب بما يساهم 
في تعزيز الخدم���ة وتجويدها ف���ي ظل الظروف 

الراهنة وانتشار فايروس كورونا.
وكان رئيس البلدية م. عالء الدين البطة، قد التقى 
وفدًا ممثاًل عن االسكان المذكور برئاسة م. عيسى 

حم���دان، وذلك لتدارس أوضاع الس���كان وطبيعة 
الخدمة وكيفية النهوض بها.

وخالل اللقاء أكد البطة عل���ى أن بلدية خان يونس 
تبذل جهوًدا مس���تمرة من أج���ل تطوير خدماتها 
بالرغم من شح االمكانيات والموارد نتيجة للحصار 
وتفش���ي فايروس كورونا بالمجتمع واللذين ألقيا 
بظاللهم���ا على الوض���ع االقتص���ادي المتردي في 
المحافظة، واعًدا بالعمل على تنفيذ مطالب السكان 
ومنها ف���رد تربة طينية للش���ارع الم���ؤدي لألبراج 

لسهولة وصول السكان والمركبات، وكذلك تعزيز 
خدم���ات الصحة والبيئة والمس���اعدة ف���ي توفير 

بعض االمكانيات حسب الموارد المتاحة للبلدية.
ومن جانبه ش���كر حمدان جهود بلدية خان يونس 
وحرصها المستمر على التعاون مع كافة قطاعات 
المجتم���ع المحلي والمجمعات الس���كنية من أجل 
التخفي���ف من المعاناة الواقع���ة على المواطنين، 
مثمًنا جهود البلدية خالل جائحة كورونا واستمرار 

توصيل الخدمات للسكان وفي كافة األحياء.

بلدية خان يونس تلتقي ممثلي إسكان األسرى وتبحث االحتياجات الطارئة 

المحافظة الوسطى/ االستقالل:
اس���تقبل رئيس بلدي���ة دير البلح دياب الج���رو وفدًا من 
مصلحة مياه بلديات الس���احل ضم م. منذر شبالق مدير 
عام المصلحة، ومم���دوح الغزالي المدير المالي للمصلحة 
وذلك ف���ي إطار تعزيز آفاق العمل وبحث س���بل التعاون 

بين الطرفين لخدمة المدينة.
وتم خالل اللقاء مناقش���ة احتياجات المدينة من مشاريع 
المي���اه والتي تهدف إلى تحس���ين ج���ودة خدمة المياه 

المقدمة، كم���ا أطلع رئيس البلدية خالل اللقاء الوفد على 
س���ير العمل في مشاريع المياه والصرف الصحي الجارية 
وجه���ود البلدية في تذليل العراقيل إلتمامها على أكمل 

وجه.
من جانبه أثنى ش���بالق على جه���ود البلدية في االرتقاء 
بمس���توى خدم���ة المي���اه وتعاونه���ا اإليجاب���ي لخدمة 
المصلحة العامة، متمنيًا مزيدًا من التعاون المثمر لخدمة 

المدينة والمواطنين.

المحافظة الوسطى/ االستقالل: 
عقدت بلدية النصيرات بالتعاون مع مركز العمل التنموي 
معا، وبالشراكة مع الوكالة األلمانية للتنمية GIZ، اجتماعا 
مع مدراء الدوائر ورؤساء األقس���ام في البلدية، لمناقشة 
ُس���ُبل تطوير نظام الش���كاوى المعمول ب���ه، بما يضمن 
االستجابة الس���ريعة لشكاوى المواطنين، بحسب النظام 

المعتمد من وزارة الحكم المحلي .
وأوضح استش���اري المش���روع محمد عبد الهادي، أنه س���يتم 

دراس���ة البيئ���ة الداخلية للعمل في البلدي���ة، ومن ثّم تحديد 
مسارات الشكاوى وتحديد شخص لمتابعتها بما يضمن عدم 
االزدواجية. وذكر أنه سيتم تدريب وإرشاد العاملين في قسم 

قلم الجمهور على استقبال الشكاوى بطرق علمية ممنهجة.
وناقش مدراء ورؤس���اء األقس���ام في البلدية الش���كاوى 
المتك���ررة الت���ي يتلقونها باس���تمرار م���ن المواطنين، 
حيث تم تحديد هذه المش���اكل مع االستش���اري بغرض 

تصنيفها ليسهل حلها.

بلدية النصيرات تناقش 
تطوير نظام الشكاوى

رئيس بلدية دير البلح يستقبل مدير 
عام مصلحة مياه بلديات الساحل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
رفضت محكمة إس���رائيلية، امس األحد، التماسا يقضي 
بإلغ���اء تكلي���ف بنيامي���ن نتنياهو بتش���كيل حكومة 
االحتالل الجديدة على خلفية اتهامه بقضايا فساد، وفق 

إعالم عبري.
وذكرت القناة "12" العبري���ة )خاصة(، أن المحكمة العليا 
)أعل���ى س���لطة قضائية( ق���ررت رفض االلتم���اس الذي 

تقدمت به منظمة "حصن الديمقراطية".
وأضاف���ت القن���اة، أن المنظمة التي تضم العش���رات من 
األكاديميين ورجال األعمال والعس���كريين الس���ابقين، 
تقدم���ت بالتماس إللغاء تكليف نتنياهو من قبل رئيس 

كيان االحتالل رؤوبين ريفلين.
واعتبرت المحكمة في قرارها، أن "الملتمسين لم يشيروا 
إلى خلل حدث في طريقة ممارس���ة الس���لطة الممنوحة 

للرئيس ريفلين )أثناء تكليفه نتنياهو(".
وأوضح���ت أن "للرئي���س وضعًا فريدًا ونط���اق المراجعة 

القضائية لقراراته محدود للغاية".
ولم تذكر القناة تفاصيل عن تاريخ تقديم المنظمة لهذا 

االلتماس.
وفي 6 أبريل/،نيسان الجاري، حصل نتنياهو على تكليف 
من رئي���س الكي���ان ريفلين بتش���كيل الحكوم���ة، بعد 

انتخابات جرت في 23 مارس/آذار الماضي.

محكمة ترفض التماسًا ضد تكليف 
نتنياهو بتشكيل حكومة االحتالل

مدير مستشفى غزة األوروبي يحذر: نمّر 
بمرحلة خطيرة وقد تتخذ إجراءات أشد

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتبر الجنرال اإلس���رائيلي، يوسي النغوتسكي، 
أن "القب���ة الحديدي���ة" أثبتت ع���دم فعاليتها، 
وعجز في قدرتها على إيقاف صواريخ "المقاومة 

الفلسطينية".
وقال يوس���ي النغوتس���كي، قائ���د الوحدة 81 
للتكنولوجي���ا، ف���ي مقاله بصحيف���ة "معاريف" 
العبرية إنه "يحظر على إسرائيل أن تعتمد فقط 
على نظ���ام دفاع فعال يعتمد عل���ى تكنولوجيا 
الصواريخ االعتراضية، من أجل توفير اس���تجابة 
فعال���ة للتهديدات الصاروخي���ة، التي قد تلحق 
أضرارا بالغ���ة بالحرب المس���تقبلية في الجبهة 
وقوات  االس���تراتيجية  ومنش���آتها  الداخلي���ة، 
الجيش ، وتش���مل ه���ذه التهدي���دات الطائرة 

وصواريخ وقذائف".
وأض���اف أن "العناص���ر المعادي���ة ذات الصل���ة 
بتهديد الجبهة الداخلية إلسرائيل هي حماس 
في قط���اع غزة، وح���زب الله في لبن���ان، وكذلك 
إي���ران، في حالة اندالع ح���رب كبرى، في حين أن 
القب���ة الحديدية ال توفر س���وى رد جزئي قصير 

الم���دى مع ثق���وب، وبكميات مح���دودة"، مؤكدا 
أن "نظام القب���ة الحديدية له العديد من القيود، 
بما ف���ي ذلك نطاق االعت���راض الفعال للصاروخ 
قصير االعتراض، ألنه في كثير من الحاالت يتم 
االعتراض فوق منطقة االستهداف، وكذك لديه 
قيود ف���ي اعتراض الصواريخ الباليس���تية التي 
يت���م إطالقها على المديين المتوس���ط والبعيد، 
وغير ق���ادرة عل���ى التعامل مع صواري���خ العدو 
القابلة للمناورة والدقيقة، بحيث تبلغ تكلفة كل 
إطالق صاروخ من القب���ة الحديدية أكثر من مئة 

ألف دوالر".
وأكمل الجنرال اإلس���رائيلي موضحا: "أحيانا يتم 
إط���الق صاروخين العتراض صاروخ فلس���طيني 
واحد، م���ا يتطلب إعداد مخ���زون كاف لصواريخ 
منظوم���ة القبة الحديدية، مع التهديد بمزيد من 
الصواريخ، وسيتطلب عدة مليارات من الدوالرات، 
لذل���ك لن يتمكن الجيش من نش���ر عدد محدود 
فقط من الصواريخ التي ستكون كافية لتشغيل 
أنظمة القبة لفترة محدودة فقط، وسيس���تغرق 
إنت���اج الصواريخ الجديدة فترة زمنية طويلة، وإال 

ستفتقر خاللها الدولة للدفاع عن نفسها".
 ولفت إلى أن���ه "ال يمكن إلس���رائيل بناء الدفاع 
االس���تراتيجي على تقنية واح���دة، مهما كانت 
جيدة، ومن البداية، كان على المؤسسة العسكرية 
أن تبني دفاعًا ضد هذا التهديد االس���تراتيجي 
باالس���تناد على تقنيتين مختلفتين على األقل، 
ألنه ال يمك���ن إال لمجموع���ة مدمجة م���ن الليزر 
المحم���ول جوا وبرا أن تتصدى لهذه التهديدات 
بشكل فعال، بدال من الشواهد التي تؤكد فشل 
المؤسسة العس���كرية بتنفيذ حل ممتاز يحمي 

إسرائيل من تهديد أول صاروخ".
وتاب���ع: "هن���اك الكثير م���ن الحقائ���ق الموثقة 
التي تش���هد عل���ى هذا الفش���ل الكبي���ر، ألنه 
نتيجة س���قوط صواريخ حزب الل���ه على كريات 
ش���مونة عام 1996، ناشد رئيس الوزراء األسبق، 
شيمون بيريس، الرئيس األمريكي األسبق، بيل 
كلينتون، تقديم المس���اعدة العاجلة للدفاع عن 
الجبهة الداخلية، ولذلك تم توقيع اتفاق تعاون 
بين "إس���رائيل" والواليات المتحدة، وبموجبه تم 

تطوير نموذج أولي لنظام ليزر كيميائي".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
جدد بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، مس���اء أمس األح���د، دعوته لزعيم حزب يمينا نفتالي بينيت، 

وزعيم حزب أمل جديد جدعون ساعر، لتشكيل حكومة يمينية مستقرة وقوية تستمر لمدة 4 سنوات.
وحذر نتنياهو في فيديو نش���ره عبر حس���اباته في ش���بكات التواصل االجتماعي، من أن الخيارات أمام 
اليمين محدودة وواضحة، إما حكومة يس���ارية يقودها يائي���ر البيد، مع أحزاب العمل وميرتس بدعم من 

آخرين، أو حكومة يمينية مستقرة وقوية.
ودعا نتنياهو�، بينيت إلى دعم اقتراح الليكود بش���أن تش���كيل اللجنة المنظمة للقوانين في الكنيست 
والتي من المقرر التصويت يوم غد بش���أنها، حيث كانت رجحت مصادر إسرائيلية وقت سابق أن بينيت 

سيدعم موقف األحزاب المعارضة.
م���ن جهته ق���ال البيد في مؤتمر صحفي أنه يتوقع أن يتم تكليفه بتش���كيل الحكومة في حال فش���ل 

نتنياهو في تشكيلها خالل الفترة الممنوحة له.
وحذر البيد من عدم تكليفه بتشكيل الحكومة، قائاًل "إن عدم تكليف ريفلين لي سيكون مفاجًئا".

وأش���ار إلى أنه سيس���عى من أجل تش���كيل حكومة صهيونية ووطنية، تتكون من 3 أحزاب من اليمين، 
وآخرين من الوس���ط، ومثلهما من اليسار، مش���يًرا إلى أنها ستكون حكومة تؤمن بالتعاون وأنه قادر على 

تشكيلها في غضون 3 أسابيع.
ولفت إلى أن هناك نقاط توافق بينه وبين بينيت ويسعى لضمه إلى حكومته في حال شكلها،

والتقى في وقت سابق من يوم امس بينيت مع زعيم حزب شاس أرييه درعي لمحاولة إقناعه باالنضمام 
لحكومة يقودها نتنياهو.

نتنياهو يجدد دعوته لبينيت 
وساعر لتشكيل الحكومة

جنرال إسرائيلي: القبة الحديدية أثبتت فشلها

ع�سرات امل�ستوطنني ..
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برلين/ االستقالل: 
أثبتت دراس���ة جديدة أن مراقبة الطيور تجعل اإلنسان سعيدًا أكثر 
من امتالك الم���ال، وأقام المركز األلماني ألبح���اث التنوع البيولوجي 
التكاملي الذي أجرى البحث صلة ربط مباش���رة بين اس���تمتاع الفرد 

بالحياة وبين عدد الطيور الموجودة في محيطه.
وشرحت جويل ميثورست، المشرفة على الدراسة بحسب ما ذكر موقع 
»ذا الدرز« ب���أن قالت: »يكون األوروبيون عموم���ًا راضين عن حياتهم 
بمجرد اس���تضافة المحيط المباش���ر الذي يعيش���ون فيه لتنوع من 

الفصائل«.
ويذكر أن جويل باحثة دكتوراه في مركز سنكنبرغ للتنوع البيولوجي 

وأبحاث المناخ وجامعة غوته في فرانكفورت.
وأك���دت بالقول: »وفق���ًا لنتائج األبح���اث التي أجريناه���ا، فإن أكثر 
األوروبيين سعادًة هم الذين يتمكنون من اختبار أنواع طيور متعددة 
ف���ي حياتهم اليومية أو الذين يعيش���ون في بيئة محاطة بعدد من 

األجناس«.
وعزا بعض المختصين النفس���يين ذلك الش���عور إلى كونها تحفز 

الحوار وتعزز مبدأ اليقظة والحضور في اللحظة عبر المراقبة.

دراسة: مراقبة الطيور 
تسعد البشر أكثر من المال

طفلة تقراأ القراآن الكرمي يف احلرم الإبراهيمي ال�ضريف يف اليوم ال�ضاد�س من �ضهر رم�ضان املبارك

االستقالل/ وكاالت: 
كشفت دراسات جديدة وجود نوع من العناكب على سطح المريخ، 
على الرغم من غياب الحياة عنه، األمر الذي أثار استغراب الباحثين 

ودفعهم للقيام بالدراسات عنه لمعرفة ماهيته.
ويطلق على هذا النوع اسم “أشكال أرانية” وهي عبارة عن أنظمة 

شبيهة بالعنكبوت مكونة من أحواض كسورية متفرعة، بحسب 
ما ذك���ر موق���ع “ibelieveinsci” العلمي. وبعد الدراس���ة تبين 
أن هذه األش���كال التي تش���به العنكبوت قد تشكلت عن طريق 
ظاهرة التسامي المباشر لغاز ثاني أكسيد الكربون المجمد، وذلك 

بموجب فرضية عرفت باسم “فرضية كيفر”.

باريس/ االستقالل: 
أفادت صحيفة »لوفيغارو« الفرنس���ية، الس���بت، ب���أن رجال أقدم 
على طعن عامل توصيل طرود ف���ي مدينة مونبولييه، بحجة أنه 
»وصل متأخ���را« إلى عنوان بيت المعت���دي. وقالت الصحيفة إن 
العام���ل أصيب بجروح في يده ورقبته خالل الواقعة التي حدثت 

يوم 14 أبريل وصورتها عدسات الكاميرا. ويظهر فيديو متداول 
عل���ى مواقع التواصل لحظات تهديد الرجل للعامل قبل أن يوجه 
له ضربة بالس���كين، ليفر العامل بعدها نحو س���يارته. وأشارت 
الصحيفة إلى أن المعتدي )26 س���نة( له سوابق إجرامية، حيث 

تمت إدانته بالسجن في 2017 بسبب تورطه في أعمال عنف.

عناكب على سطح المريخ.. 
اكتشاف يثير استغراب الباحثين 

فرنسي يطعن عامل توصيل 
طرود بحجة وصوله متأخرًا


