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القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدد مستوطنون، يوم أمس، مقدسيا )17 عاما( بالقتل، 

عقب االفراج عنه من سجون االحتالل االسرائيلي.
وقال أمين سر منطقة ش���عفاط بيت حنينا التنظيمية 
عامر ع���وض، إن قوات االحتالل اعتقلت الفتى أحمد أبو 
خضير من سكان بلدة شعفاط بالقدس المحتلة قبل 3 
أيام واعتدت عليه بالضرب المب���رح أثناء اعتقاله، فيما 

هدده مس���توطنون عل���ى مواقع التواص���ل االجتماعي 
بالقتل، على خلفية إشاعته فيديو على موقع »تيكتوك« 

يوثق صفع مستوطن بالقطار الخفيف في القدس.
وكانت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي قد أفرجت، يوم 
أمس، عن الفتى أبو خضير، بعد االعتداء عليه والتحقيق 
مع���ه بحادثة إش���اعة الفيدي���و على مواق���ع التواصل 

االجتماعي.

مستوطنون يهددون فتًى 
مقدسيًا بالقتل عقب اإلفراج عنه

االحتالل يهدم قرية 
العراقيب بالنقب للمرة 186

30 وفاة و1529 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

وحدات استيطانية جديدة في 
مستوطنة »مسكيوت« باألغوار الشمالية

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكلية، يوم أمس، عن تس���جيل 30 وفاة و1529 إصابة 

بكورونا و2023 حالة تعاٍف من الفيروس بعد فحص 5553 عينة 
في الضف���ة الغربية المحتلة وقط���اع غزة.وأوضحت الكيلة، خالل 

األغوار / االستقالل:
شرعت ش���ركات اس���تيطانية، في أعمال توس���عة وبناء وحدات جديدة في 
مستوطنة »مسكيوت« باألغوار الشمالية. وقال المدير العام لتوثيق انتهاكات 

مختصون: »تنظيم البؤر االستيطانية« خطوة 
تمهيدية لتحويل المستوطنات لمدن إسرائيلية

غزة/ دعاء الحطاب: 
تس���عى حكومة االحتالل اإلس���رائيلي جاه���دة الى ضم 
التكت���الت االس���تيطانية الكبي���رة في أراض���ي الضفة 

الغربي���ة ومدينة القدس المحتلة، وتكريس سياس���تها 
عل���ى  لالس���تيالء  كوس���يلة  العنصري���ة 
الحقوق الفلس���طينية من خ���الل القوانين 

القدس المحتلة / االستقالل:
أكد خطيب المس���جد األقصى المبارك الش���يخ عكرمة صبري أن 
اس���تمرار ضغط االحتالل على المصلين في المس���جد األقصى 

عكرمة صبري: الضغط على 
المقدسيين سيولد االنفجار

4 أسرى يواصلون اإلضراب المفتوح عن الطعام
رام الله / االستقالل:

يواصل أربعة أس���رى في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي 
إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم ثالثة أس���رى رفًضا 

العتقالهم اإلدارّي. وقال نادي األسير، يوم أمس، إن األسير 
عماد سواركة )37 عاًما( من أريحا، مضرب عن 
الطعام منذ )35( يوًما، واألسير سائد أبو عبيد 

األوقاف بغزة: قرار بعدم 
فتح المساجد لالعتكاف 
بالعشر األواخر لرمضان

العاروري: جاهزون لمعركة 
االنتخابات في القدس وال يجوز 

االرتهان لموقف االحتالل

عوض الله لـ »االستقالل«: نرفض »المقترحات والبدائل« 
التي ال تضمن إجراء االنتخابات في مدينة القدس

غزة/ قاسم األغا:
���رت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، عن رفضها  َعبَّ
لكل »المقترحات والبدائ���ل« المطروحة إلجراء االنتخابات 

بمدينة القدس المحتّلة، في ضوء رفض االحتالل المتوّقع 
لطلب السلطة الفلس���طينية إجراءها وفق 
البروتوك���والت الموقعة بينه���ا وبين دولة 

الضفة الغربية- القدس المحتلة / االستقالل:
أصيب ش���بان برض���وض واختناق بغ���از الفلفل، 
يوم أمس، خ���الل المواجهات الت���ي اندلعت في 
باب العمود بالقدس المحتلة، لليوم الس���ابع على 

التوالي من ش���هر رمضان، فيم���ا  وأفادت جمعية 
الهالل األحمر الفلس���طيني بالقدس بأن طواقمها 
تعاملت م���ع 4 إصابات عولج���ت ميدانيا في باب 
العم���ود، بينه���ا 3 إصابات اختناق بغ���از الفلفل، 

واصابة جراء االعتداء بالضرب. وشهد باب العمود 
بالق���دس المحتل���ة، حالة اس���تنفار بين صفوف 

قوات االحتالل، وانتشاره بكثافة في 
ش���وارع المدينة. واستخدمت قوات 

إصابات واعتقاالت خالل مواجهات في باب العمود بالقدس 
ومستوطنون يقتحمون األقصى ويجرفون أراضي في األغوار

االحتالل اعتقل 30 مقدسيًا منذ بدء رمضان

امل�صتوطنون يوا�صلون اقتحاماتهم لباحات امل�صجد الأق�صى املبارك  
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وأضاف ع���وض الله في مقابل���ة مع صحيفة 
"االس���تقالل" أمس اإلثنين، "نح���ن بالجبهة 
نرف���ض هذا المقترح وغي���ره؛ ألّننا ال نتحّدث 
عن جالية فلس���طينية في مكان حول العالم، 
بل نتحّدث عن شعبنا الفلسطيني على أرضه، 
ونحّذر من هكذا مقترحات، تحمل في طّياتها 
مخاطر جّمة تس���تهدف الوج���ود والتكوين 
المقدس���ي، إضافة إلى مؤش���راتها السلبّية 

بالمعنى الوطني".
وش���ّدد على ضرورة الحفاظ على حق ش���عبنا 
الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة بإجراء 
االنتخابات هن���اك، ترّش���ًحا وانتخاًبا ودعاية 
انتخابّي���ة، "وهذا تم االتف���اق عليه بين الكل 

الوطني".
وقال "القدس العاصمة جزء رئيس من العملية 
االنتخابّية، وال يمكن التخلي عنها، لذلك ال بّد 
أن تكون القدس عنوانًا لالشتباك مع االحتالل 
اإلس���رائيلي داخل المدين���ة المحتّلة، وعدم 
االرتهان إلى قراره بش���أن قب���ول إجرائها من 
عدم���ه هناك"، منّبًها إل���ى أن "انتظار موافقة 
االحتالل تسليم بأنه صاحب السيادة عليها".

وتابع "يج���ب أن نخ���وض معرك���ة ميدانّية 
وسياس���ية ودبلوماسية ضد االحتالل واإلدارة 
األمريكّي���ة، باتجاه فرض إجراء االنتخابات في 
مدينة القدس، وعدم البحث عن ذرائع لتأجيل 

أو إلغاء االنتخابات".
وفي هذا الصدد، دعا الس���لطة الفلس���طينّية 
إلى اّتخاذ ما وصفها ب�"خطوات جاّدة"؛ للشروع 
في هذا االشتباك، وعدم التسليم بأّي حال من 
األحوال بأّية خي���ارات وبدائل عوًضا عن إجراء 

االنتخابات بالعاصمة المحتلة.
ولف���ت إلى أن هنالك عوام���ل خارجية دفعت 
باتج���اه تجدي���د الش���رعيات ف���ي الس���احة 
الفلسطينية؛ لكن الخيار الديمقراطي يجب أن 

ا مع ضرورة التمّسك به. يكون قراًرا فلسطينّيً
وبّين أن غياب الديمقراطية السياس���ية طيلة 
السنوات الماضية؛ "تسبب بترّهل المؤسسات 

الوطنية، وإصابتها بخلل كبير"، وفق تعبيره.
غري حقيقي

في المقابل، أّكد عضو اللجنة المركزية العامة 
للجبهة الش���عبّية أن "االنتخابات التشريعية 
ليس���ت المدخل الحقيقي للخروج من المأزق 

الوطني".
وأضاف أن الجبهة ما زالت متمسكة بموقفها 
بأن الخ���روج من هذا المأزق، يب���دأ بإعادة بناء 
النظ���ام السياس���ي الفلس���طيني، ابتداًء من 
منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس 

وطني جديد لها. 
وتابع "بغ���ض النظر عن أّي عوامل ربما تعّطل 
مسار االنتخابات التشريعية؛ يجب أن نواصل 

النضال للوصول إلى هدف توحيد شعبنا في 
كل م���كان، وكل قواه ومكوناته السياس���ية، 
وإعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني 

الكفاحي ضد االحتالل ومشاريعه". 
وشّدد على ضرورة االلتزام بالقرارات الوطنية 
المنبثقة عن اجتماع األمناء العامين للفصائل، 
والمجلس���ين "الوطن���ي" و"المركزي" لمنظمة 
)إسرائيل(،  التحرير، بش���أن سحب االعتراف ب�
وإلغاء اّتفاق أوس���لو، وما أف���رزه من التزامات 
أمنّية وسياسّية واقتصادّية، تخدم االحتالل.

وحّذر من أن إبقاء واقع االنقسام الفلسطيني 
"قائًما"؛ س���يجعل الباب مفتوًحا أمام المزيد 
م���ن مش���اريع تصفي���ة قضيتن���ا الوطنية 

الفلس���طينية، مج���ّدًدا التأكي���د على وجوب 
تحقيق الش���راكة الوطنية، والتوافق على بناء 
اس���تراتيجية ومرجعي���ة قائمة على ُأس���س 
جدي���دة، تضم���ن تحقي���ق الوح���دة، ووحدة 

الموقف الوطني في المعركة ضد االحتالل.
وكانت االنتخابات العاّمة األولى )التشريعّية( 
ع���ام 1996، ورئاس���ة الس���لطة ع���ام 2005، 
والتشريعية عام 2006، جرت وفق المادة )6(، 
ضمن ما ُتسمى اتفاقية "المرحلة االنتقالية"، 
الموّقع���ة ع���ام 1995، بين منظم���ة التحرير 

الفلسطينّية ودولة االحتالل في واشنطن.
وجاء في بنود المادة ذاتها، أن يتّم االقتراع في 
ش���رقّي مدينة القدس المحتلة في 5 مكاتب 
بريد )تضم 11 محطة اقتراع( تابعة لالحتالل، 

"ُتقدم خدمات تبًعا لطبيعة هذه المكاتب".
إاّل أن االنتخاب���ات العاّم���ة األخيرة عام 2006، 
ُس���مح فيها لنحو 6300 فقط من أصحاب حق 
االقتراع من ش���رقّي القدس المحتلة، ُس���مح 
له���م بالتصويت ف���ي مراكز بري���د االحتالل، 
بحس���ب معطيات لجنة االنتخابات المركزية 
الفلس���طينية، التي بين���ت أن باقي من يحق 
له���م االقتراع أدلوا بأصواته���م في 14 مركًزا 
لالقت���راع في ضواحي المدين���ة وليس فيها. 
الفلس���طينيين في ش���رقّي  وُيق���ّدر ع���دد 
العاصمة الفلسطينية المحتلة، نحو 350 ألف 

فلسطيني، وفق تقديرات فلسطينّية.
ومنتصف يناي���ر )كانون الثان���ي( الماضي، 
أصدر رئيس الس���لطة الفلس���طينّية محمود 
ا، حّدد فيه مواعيد إجراء  عّباس، مرسوًما رئاسّيً

االنتخابات العاّمة، خالل العام الجاري.
)البرلمانية(  التشريعّية  االنتخابات  وسُتعقد 
ب� 22 مايو)أّيار( المقبل، ورئاس���ة الس���لطة ب� 
31 يوليو )تّم���وز(، والمجلس الوطني )برلمان 
منظمة التحرير الفلسطينية( ب� 31 أغسطس 

)آب(، وفق ما جاء بالمرسوم.
وأعلنت لجنة االنتخابات المركزّية الفلسطينية 
عن قبول جميع طلبات ترّش���ح القوائم، البالغ 
عددها 36 قائمة )حزبية ومس���تقلة( لخوض 
انتخابات المجلس التشريعي، التي ستكون 
الثالثة، حال تّمت ف���ي موعدها المحدد وفق 

المرسوم الرئاسّي.
وُأجريت آخر انتخابات "تشريعّية" عام 2006، 
أس���فرت نتائجها ع���ن فوز حرك���ة "حماس" 
باألغلبية عل���ى حركة "فتح"، فيم���ا َجرت آخر 
انتخابات لرئاسة السلطة عام 2005، وتمّخض 

عنها فوز رئيسها الحالي عّباس.
ومنذ يونيو )حزيران( 2007، تش���هد الساحة 
الفلس���طينية، انقس���اًما بين حركتي "فتح" 
و"حماس"، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة 

في إنهاء هذه الحالة حتى حينه.   

الخروج من المأزق الوطني يبدأ بإعادة بناء منّظمة التحرير

عوض الله لـ »االستقالل«: نرفض »المقترحات والبدائل« التي ال تضمن إجراء االنتخابات في مدينة القدس
غزة/ قا�سم الأغا:

ت اجلبهة ال�س��عبية لتحرير فل�س��طني، عن رف�س��ها  َعبرَّ
لإج��راء  املطروح��ة  والبدائ��ل«  »املقرتح��ات  ل��كل 
النتخاب��ات مبدين��ة القد���ض املحتّل��ة، يف �س��وء رف�ض 

الحتالل املتوّقع لطلب ال�سلطة الفل�سطينية اإجراءها 
وفق البوتوكولت املوقعة بينها وبني دولة الحتالل. 
وقال ع�سو اللجنة املركزّية العاّمة للجبهة اإّياد عو�ض 
اهلل، اإن جبهت��ه ترف���ض املقرتح��ات والبدائ��ل كاّف��ة، 

التي ل ت�س��من و�سع �سناديق القرتاع يف قلب القد�ض، 
حم��ّذًرا من املقرتح الأوروبي، املتمّثل بفتح القن�س��ليات 
الأوربّي��ة كمراك��ز اق��رتاع للمقد�س��يني، ح��ال رف���ض 

الحتالل اإجراءها بالعا�سمة الفل�سطينية املحتّلة. 

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة م���ي الكلية، يوم أمس، عن 
تس���جيل 30 وفاة و1529 إصابة بكورونا و2023 
حالة تعاٍف من الفيروس بعد فحص 5553 عينة 

في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأوضحت الكيلة، خالل التقرير الوبائي اليومي، 
أن وزارتها س���ّجلت 14 وفاة في الضفة الغربية: 
"طوباس 2، طولكرم 2، جنين 1، نابلس 2، الخليل 

2، قلقيلية 1، بيت لحم 4"، و16 في قطاع غزة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت 
على النح���و التالي: "طوباس 30، س���لفيت 25، 

طولكرم 48، جنين 83، نابلس 124، الخليل 84، 
قلقيلية 15، أريحا واألغ���وار 13، رام الله والبيرة 
84، بيت لحم 17، ضواحي القدس 8"، قطاع غزة 

.998
ولفتت إلى أن ح���االت التعافي الجديدة توزعت 
حس���ب التالي: "طوباس 17، سلفيت 2، طولكرم 
19، جنين 87، نابلس 110، الخليل 21، قلقيلية 
35، أريحا واألغوار 10، رام الله والبيرة 134، بيت 

لحم 35، ضواحي القدس 3"، قطاع غزة 1550.
وأكدت وزيرة الصحة وجود 167 مريضًا في غرف 
العناية المكثفة، بينهم 46 مريضًا على أجهزة 

التنف���س االصطناع���ي، فيما ٌيعال���ج في مراكز 
وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في الضفة 

الغربية 472مريضًا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات 
المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم اإلجمالي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 166849، بينهم 

25466 تلقوا الجرعتين من اللقاح.
وذكرت أن نس���بة التعافي من في���روس كورونا 
في فلس���طين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة 
اإلصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات %1.1 

من مجمل اإلصابات.

األغوار / االستقالل:
شرعت ش���ركات اس���تيطانية، في أعمال توسعة 
وبناء وحدات جديدة في مس���توطنة »مس���كيوت« 

باألغوار الشمالية.
وقال المدير العام لتوثيق انتهاكات االحتالل في 

هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان قاسم عواد، يوم 
أمس: إن ش���ركات عاملة في المس���توطنات بدأت 
أعم���ال بناء في 23 وحدة اس���تيطانية جديدة في 
المس���توطنة الجاثمة على أراض���ي المواطنين في 

األغوار الشمالية.

وأض���اف ع���واد، أن حكومة االحت���الل صّدقت في 
2020/10/24 على طلب مجلس المستوطنات ببناء 
هذه الوحدات، موضحا أن أعمال التوس���عة والبناء 
في هذه المس���توطنة تأتي في سياق دعم حكومة 

االحتالل لسياسة البناء االستيطاني.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، قرية العراقيب 
المهددة بالتهجير، الواقعة ش���مال النقب، جنوب فلس���طين 

المحتلة للمرة ال�186 على التوالي.
وكان���ت اقتحمت قوات االحتالل القرية، وأخلت البيوت والخيام 
من سكانها، قبل أن تش���رع الجرافات، بتسوية بيوت الصفيح 

والخيام أرًضا، رغم حالة الحر الشديد وتفشي جائحة كورونا.
بدوره قال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب عزيز الطوري:" 
إن ه����ذه هي المرة ال����� 11 التي يتم فيها ه����دم القرية، في ظل 
تفشي الجائحة، مؤكدًا أن األهالي، سيعيدون بناء قريتهم. جدير 
ذكره، انه يعيش في القرية قرابة 700 ش����خص، وتشكل األغنام 
والمواشي مصدر رزقهم الوحيد، نتيجة لطبيعة األرض الصحراوية 
التي تفتقر إلى جميع الخدمات المعيشية، التي يحاولون تأمينها 
بمالهم الخاص، وعلى رأس����ها الماء والكهرباء، وتقع القرية شمال 
مدينة بئر الس����بع في صحراء النقب جنوب فلسطين، وتعد واحدة 

من 45 قرية عربية في النقب ال يعترف بها االحتالل.

االحتالل يهدم 
قرية العراقيب 

بالنقب للمرة 186

30 وفاة و1529 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة »مسكيوت« باألغوار الشمالية
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وبحسب صحيفة يس����رائيل هيوم العبرية، 
ف����إن مش����روع القانون كان قدم للكنيس����ت 
في الثالث والعش����رين من الشهر الماضي، 
م����ن قبل لوبي إس����رائيل بقيادة بتس����لئيل 
سموتريتش وحاييم كاتس، وتم المصادقة 
عليه بالق����راءة األولى قبيل حل الكنيس����ت 

مباشرة.
القانون فترة عامين الس����تكمال  ويخصص 
إجراءات "التوطين" لجميع البؤر االستيطانية، 
وينص على أنه خالل فترة التسوية سيتمكن 
س����كان تلك البؤر من الحصول على خدمات 
تشمل الكهرباء والمياه واالنترنت والخدمات 
المس����اعدات  على  وس����يحصلون  البلدي����ة، 
الحكومية المختلف����ة وتقدم قروض عقارية 
له����م، وهو أمر لم يك����ن ممكًنا ألكثر من 25 

ألف مستوطن، وفق الصحيفة.
فر�ض واقع تهويدي

الخبير في شؤون االستيطان صالح الخواجا، 
يرى أن مش����روع تنظيم البؤر االس����تيطانية 
يمثل جزءًا من سلسلة المشاريع التهويدية 
الخطي����رة الت����ي تنفذها حكوم����ة االحتالل 
اإلس����رائيلي، به����دف فرض سياس����ة األمر 
الواق����ع والس����يطرة على %65 م����ن أراضي 
الضفة الغربية، وبذات الوقت البدء بتحويل 
األراض����ي الفلس����طينية ال����ى نظ����ام فصل 

عنصري. 
وأوضح الخواجا خالل حديثه ل�"االس����تقالل"، 
أن هناك تجني����دًا هائال إلمكانيات االحتالل 
على مس����توى الحكومة والمنظمات الداعمة 
للحرك����ة الصهيونية، حي����ث يوجد أكثر من 
4 آالف مؤسس����ة في األميركتين الشمالية 
والجنوبي����ة تق����وم بتجنيد م����ا ال يقل عن 4 

مليار دوالر سنويًا لدعم االستيطان والتوسع 
االس����تيطاني، إضافة الى محاولة فرض أمر 
واقع العصابات الصهيونية بمناطق الضفة 

الغربية.
ونوه إلى أن االحتالل اإلس����رائيلي يس����ابق 
الزم����ن لتنفيذ أكب����ر عدد م����ن المخططات 
االستيطانية التي تش����كل خطرًا كبيرًا على 
الش����عب الفلس����طيني وقضيته، من خالل 
ارتفاع وتيرة البؤر االس����تعمارية في مناطق 
"ج"، وعملي����ات االس����تيالء عل����ى عش����رات 

البيوت والمنش����آت داخل االحي����اء والبلدات 
المقدسية، وعمليات الهدم التي انتقلت من 
الهدم الفردي الى الهدم الجماعي والترحيل 

والتهجير القسري. 
وتوقع الخواجا، في ضوء اس����تمرار ممارسات 
الشعب  والعدوانية على  االجرامية  االحتالل 
الفلس����طيني ومقدس����اته، أن تش����هد مدن 
الضف����ة الغربية والق����دس المحتلة حالة من 
الميداني،  االستقرار  الشديد وعدم  الغضب 
قد تصل الى نش����وب مواجهات واشتباكات 

عنيف����ة م����ع جن����ود االحت����الل، فالش����عب 
الفلس����طيني بات أش����به بقنبلة موقوتة قد 

تنفجر بوجه االحتالل في أي لحظة. 
وشدد على أن إفشال المشاريع االستيطانية 
يتطل����ب تحركًا فوري����ًا وعاجال م����ن الجانب 
الفلس����طيني على كافة المستويات، لتبني 
لمجابهة تلك  واس����تراتيجية واضحة  رؤية 
العربي  الدعم  المش����اريع، ومحاولة كس����ب 
لجانبهم، اضافة الى ضرورة أن يؤمن الشعب 
الفلسطيني بأنه بمرحلة صراع وكفاح وتحٍد، 

وتجنيد كاف����ة إمكانياته وطاقاته لمواجهة 
االحتالل. 

حتويلها مدن "اإ�سرائيلية"
وبدوره، أكد مس����ؤول ملف االس����تيطان في 
ش����مال الضفة غس����ان دغلس، أن مش����روع 
تنظيم البؤر االس����تيطانية يأتي في سياق 
تنفيذ مخطط عملية الضم بش����كل صامت، 
ومقدمة فعلية لبدء تحويل المس����توطنات 
إلى مدن إس����رائيلية داخ����ل أراضي الضفة 
الغربي����ة، وأح����د الوع����ود االنتخابي����ة التي 

أعطاها اليمين المتطرف للمستوطنين. 
وبي���ن دغلس خ���الل حديثه ل�"االس���تقالل"، 
أن المش���روع يمنح الش���رعية للمستوطنات، 
ويتعام���ل معه���ا عل���ى أنها أصبح���ت مدنًا 
اس���رائيلية معترف���ًا به���ا ولها امتي���ازات " 
والماء، والخدم���ات وغيرها" كباقي  الكهرباء، 
الم���دن الموج���ودة داخل االراض���ي المحتلة 
عام 1948، مح���ذرًا من التداعي���ات الخطيرة 
المترتبة على تنفيذ المش���روع والمتمثلة ب�" 
تشجيع االستيطان وزيادة عدد المستوطنين 
الجان���ب  ف���ي  خل���ل  إلح���داث  بالمنطق���ة، 
الديمغرافي والجغرافي، إضافة الى السيطرة 

على المزيد من المساحات الفلسطينية". 
وأشار الى أن االحتالل يستغل حالة الضعف 
العرب����ي وهرولة بعض المنظم����ات العربية 
نحو التطبيع، والصمت الدولي المطبق وعدم 
تنفيذ الق����رارات الدولية المتخذة بحقه، في 
التمادي بمخططاته االس����تيطانية والتغول 
عل����ى الحقوق الفلس����طينية، مؤكدًا على أن 
المقاوم����ة هي الوس����يلة الوحيدة إلفش����ال 
االس����تيطانية  االحتالل  كاف����ة مخطط����ات 

والعدوانية.

 لنهب األراضي الفلسطينية

مختصون: »تنظيم البؤر االستيطانية« خطوة تمهيدية لتحويل المستوطنات لمدن إسرائيلية
غزة/ دعاء احلطاب: 

ت�س��عى حكوم��ة الحت��ال الإ�س��رائيلي جاه��دة اىل �س��م 
التكتات ال�س��تيطانية الكبرية يف اأرا�س��ي ال�س��فة الغربية 
ومدين��ة القد���ض املحتل��ة، وتكري���ض �سيا�س��تها العن�س��رية 
كو�س��يلة لا�س��تياء عل��ى احلقوق الفل�س��طينية م��ن خال 

القوان��ن والق��رارات املنبثقة عن »الكني�س��ت« الإ�س��رائيلي، 
و�س��رعنة ال�ستيطان، الذي يعد جرمية جديدة ت�ساف اإىل 
�س��جل جرائ��م الحتال بحق ال�س��عب الفل�س��طيني، يف ظل 
�سمت دويل مطبق اأمام انتهاكاته التي ترتقي جلرائم حرب 
وفق القوانن الدولية.  وقدم ع�سو الكني�ست اأوريت �سرتوك 

عن ح��زب ال�س��هيونية الدينية ال��ذي يقوده �س��موتريت�ض، 
الأحد املا�س��ي، اأمام الكني�ست م�س��روع قانون يهدف لتنظيم 
البوؤر ال�س��تيطانية يف ال�س��فة الغربية، وتقدمي كل الدعم 
احلكومي الازم لها من خدمات بنية حتتية خمتلفة، والذي 

يدعمه حتى الآن 44 ع�سًوا بالكني�ست.

القدس المحتلة / االستقالل:
أكد خطيب المس���جد األقص���ى المبارك الش���يخ عكرمة 
صب���ري أن اس���تمرار ضغط االحتالل عل���ى المصلين في 
المسجد األقصى سيولد االنفجار، وأن كل شيء وارد أمام 

استمرار اعتداءات االحتالل في القدس.
وأش���ار صبري إلى أن���ه كلم���ا زادت غطرس���ة االحتالل، 
ازداد المقدس���يون قوة وإصراًرا عل���ى الدفاع عن األقصى 
وحقوقهم الشرعية، مؤكًدا أن مراهنة االحتالل على كسر 

صمود المقدسيين ستبوء بالفشل.
وأوضح أن مشاهد الزحف نحو األقصى والرباط فيه يغيظ 
االحتالل، لذلك يصر على التنكيل بالمقدس���يين بهدف 
تقلي���ل أعداد المصلين، الفًتا إلى أن االعتداء األول، وقطع 
األس���الك الكهربائية عن مكبرات الص���وت في األقصى، 

كانت نتيجة خشية االحتالل من حجم المصلين.
وقال: "منطقة باب العامود وباب الس���اهرة وشارع صالح 
الدين، م���ن المناطق المهمة في الق���دس، لذلك نجد أن 

أكث���ر المواجهات التي تحدث تكون ف���ي تلك المناطق 
التي يسعى االحتالل جاهدا للسيطرة عليها".

وبّين صبري أن أهل بيت المقدس يشعرون أنهم وحدهم 
في المي���دان، وهم يعتمدون على أنفس���هم في الدفاع 
عن األقصى، مطالبا العالم العربي واإلس���المي بضرورة أن 

تكون البوصلة تشير دائما نحو القدس.
ومن���ذ بداية ش���هر رمضان المب���ارك، تش���هد المدينة 
المقدسة هجمة إسرائيلية شرسة وممنهجة، تستهدف 
المقدس���يين، إما بالمالحقة واالعتقال ت���ارة، أو باالعتداء 
الجس���دي بالض���رب والقم���ع وإلق���اء القناب���ل واألعيرة 
المطاطي���ة في ش���وارع المدينة وعند أبوابه���ا، ومنع من 

الجلوس في باب العامود تارًة أخرى.
وأدت المواجه���ات واالعتداءات إل���ى إصابة حوالي 270 
ا، جراء إلقاء القوات اإلسرائيلية القنابل الصوتية  مقدسّيً
واألعي���رة المطاطي���ة، ورش المي���اه العادم���ة، باإلضافة 

ا. العتقال ما يزيد عن 30 مقدسّيً

الداخل المحتل / االستقالل:
تنظر المحكمة العليا اإلس����رائيلية يوم أمس، في 
التماس ضد سياسات حكومة االحتالل التمييزية 
ف����ي مجال اإلس����كان والبن����اء وتس����ويق األراضي 
ومناط����ق األفضلي����ة القومية ضد أهال����ي المثلث 

بالداخل الفلسطيني المحتل.
وق����ّدم االلتماس مرك����ز »عدالة« والمرك����ز العربي 
للتخطي����ط البدي����ل باس����م جميع بل����دات المثلث 
الش����مالي و74 مواطًنا من ه����ذه البلدات، بالتعاون 
والتنس����يق مع اللجنة الشعبية للدفاع على األرض 

والمسكن في وادي عارة.
وجاء االلتماس بس����بب عدم ش����مل البلدات التي 
ق����دم االلتماس باس����مها بلدية أم الفح����م وباقة 
الغربية، المجلس المحل����ي عارة – عرعرة، كفر قرع، 
بس����مة، طلعة عارة وجت، وبلدات أم القطف، ميسر 
والعريان، في مناط����ق األفضلية القومية، ومنحها 

الهب����ات واالمتي����ازات في مجال البناء واإلس����كان 
وتخفيضات على تسويق األراضي من قبل »سلطة 

أراضي إسرائيل«.
وتتيح ه����ذه االمتيازات تخفيًض����ا مالًيا كبيًرا في 
مجال اإلسكان والتطوير، وال تحصل عليها البلدات 

إال بقانون من الحكومة اإلسرائيلّية.
وتص����ل هذه التخفيض����ات إلى %51 م����ن إيجار 
األرض وتش����مل تموي����اًل جزئًي����ا م����ن وزارة البناء 
واإلسكان لمصاريف التطوير للبناء الحديث، سواء 
متع����دد الطواب����ق أو الطابق األرض����ي على أراضي 

الكيان.
ومن المقرر أن يحضر رؤساء بلدية أم الفحم سمير 
محاميد، المجلس المحلي عارة-عرعرة مضر يونس، 
ورئيس اللجنة الش����عبية أحمد ملحم والعديد من 
األهالي الملتمس����ين الجلس����ة في قاعة المحكمة 

العليا في القدس.

عكرمة صبري: الضغط على 
المقدسيين سيولد االنفجار

»العليا اإلسرائيلية« تنظر بالتماس حول 
التمييز بمجال البناء ضد أهالي المثلث
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دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة 
  يف الق�سية رقم 2020/187
 يف الطلب رقم 2021/133

المس���تدعي: نعيم محمد خيري عبد الرحمن العطار – من بيت الهيا – العطاطرة  
وكياله : ماه���ر محمد العطار وحاتم درويش العط���ار – المحاميان العنوان بيت 

الهيا العطاطرة مقابل مركز شهداء العطاطرة الصحي – جوال 0599656458
المس���تدعى ضده : محمد رأفت رش���دي طنبورة – من سكان بيت الهيا – 

حي اصالن – قرب مسجد االيمان ومجهول محل االقامة حاليا 
  )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

الى المس����تدعى ضده المذكور اعاله بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكمة بداية ش����مال غزة بالقضية المرقوم����ة اعاله وموضوعها ) حقوق مالية 
بقيمة 79846 ش����يكال ( اس����تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه , ونظرا ألنك 
مجهول محل االقامة , وحس����ب اختصاص محكمة البداية بشمال غزة في نظر 
هذا الطل����ب وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لس����نة 2001 وبناءا على قرار الس����يد قاضي محكمة البداية في الطلب 

رقم 2021/133 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتض���ى عليك ان تحض���ر له���ذه المحكمة ي���وم ) االح���د ( الموافق 
2021/5/23 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابكم التحريري 
خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضر  حرر في 2021/4/8

  رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 
االأ�ستاذ / حممد ابو مطر 

طرح مزاد رقم 2021/001
تعلن جمعية التوفيق التعاونية لصيادي األسماك عن طرح مزاد رقم 2021/001 

أعاله لبيع شاحنة مزودة بثالجة حسب البيانات والمواعيد التالية :
- س���يكون أخر موعد لتسليم المزاد ابتداء من صباح يوم الثالثاء الموافق 

2021/4/20 وحتى الساعة ال 3 ظهرا من نفس اليوم .
- فتح المظاريف والترس���ية ي���وم األربعاء المواف���ق 2021/4/21 

الساعة 12 ظهرا .
- يمكن الحصول على مستندات المزاد من دائرة الحسابات بمقر جمعية 
التوفيق التعاونية لصيادي األس���ماك بغزة ش���ارع الرشيد بجوار مسجد 
الحس���اينة اعتبارا من يوم الثالث���اء المواف���ق 2021/4/20 علما بأن ثمن 

العطاء )100( دينار أردني غير مستردة .
- الزي���ارة الميدانية لمعاينة الش���احنة ابتداء من الس���اعة )التاس���عة( 
صباحا وحتى الس���اعة )الثانية(  بعد الظه���ر وذلك يوم الثالثاء  الموافق 

2021/4/20 وذلك في مقر الجمعية في العنوان المذكور أعاله .
المعاينة للشاحنة بعد شراء كراسة المزاد.

-يرفق مع كل عطاء تأمين ابتدائي بنس���بة %5 من قيمة العرض بشيك 
أو كفالة بنكية أو نقدا .

- ال يلتفت ألي مزاد غير ملتزم بما ورد في االعالن .
- أجرة االعالن )لمدة يوم واحد( على من يرسو عليه المزايدة .

- للجمعية الحق في رفض المزايدة أو الغائها وغير ملزمة بقبول أقل األسعار .

اإعالن
تعل���ن الجمعية التعاوني���ة الزراعية لمزارعي الت���وت األرضي والخضار 
والزهور بيت الهيا عن عقد اجتماع للهيئة العمومية العادي للعام 2021 
وذلك يوم االربعاء الموافق 28/ 4 /2021م الس���اعة العاش���رة صباحًا في 
مق���ر الجمعية الكائن في بيت الهيا العطاط���رة ، وفي حال عدم اكتمال 
النصاب القانوني س���يعقد االجتماع الثاني في نفس المكان والتوقيت 

يوم االربعاء الموافق 5/ 5 /2021م وذلك لما يلي :
* مناقشة واقرار الحسابات الختامية والميزانيات السنوية للجمعية.

* اختيار مدقق حسابات قانوني وانتخاب لجنة إدارة جديدة ولجنة رقابة.
- فمن يرغب من اعضاء الهيئة العمومية بترش���يح نفسه لعضوية لجنة 
االدارة ولجنة الرقابة وتنطبق علية الش���روط التوج���ه الى مقر الجمعية 
لتعبئة طلب الترش���يح حيث سيفتح باب الترش���ح يوم السبت الموافق 
2021/4/24م الس���اعة 9 صباحًا وس���يغلق باب الترشح واالنسحاب يوم 

االثنين الموافق 2021/4/26م الساعة 12 ظهرًا .  

رام الله / االستقالل:
يواص���ل أربعة أس���رى في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي إضرابهم المفت���وح عن الطعام، 

منهم ثالثة أسرى رفًضا العتقالهم اإلدارّي.
وقال نادي األس���ير، يوم أمس، إن األسير عماد 
سواركة )37 عاًما( من أريحا، مضرب عن الطعام 
منذ )35( يوًما، واألس���ير س���ائد أبو عبيد )41 
عاًما( من جنين مض���رب عن الطعام منذ )16( 
يوًما، فيما يواصل األس���ير مصعب الهور )33 
عاًم���ا( من الخليل إضرابه منذ )9( أيام، ومهند 

العزة )45 عاًما( من بيت لحم منذ )9( أيام.
وأوضح نادي األس���ير أن األس���رى س���واركه، 
وأب���و عبيد، والهور، يواصل���ون اإلضراب رفًضا 
العتقالهم اإلدارّي، بينما يواصل األسير العزة 
الُمعتقل منذ عام 2010، والمحكوم بالّس���جن 
)13( عاًم���ا، إضرابه، مطالًبا بنقل���ه من زنازين 

سجن "جلبوع".
ولفت إلى أن األس���ير سواركه يقبع في زنازين 
سجن "عسقالن"، واألسيرين أبو عبيد، والهور 
في زنازين س���جن "النقب"، بينما يقبع األسير 

العزة في زنازين سجن "جلبوع".
وأضاف أن األسرى، سواركه، وأبو عبيد، والهور، 
أمضوا سنوات في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

ُجّلها رهّن االعتقال اإلدارّي.

وأشار إلى أن األسير سواركه أمضى نحو )10( 
سنوات، بينما أمضى األسير أبو عبيد نحو )12( 

عاًما، واألسير الهور نحو )10( سنوات.
وكان���ت س���لطات االحتالل اعتقلت األس���ير 

سواركه في شهر يوليو/ تموز العام الماضي، 
وأصدرت مخابرات االحتالل بحّقه ثالثة أوامر 
اعتقال إدارّي مدة كل منهما أربعة أشهر، وهو 

متزوج وأب لخمسة أطفال.

واألس���ير أبو عبيد اعُتقل في ش���هر نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام الماضي، وحكم عليه 
االحتالل بالّس���جن الفعلي لمدة أربعة أشهر 
ونصف، وبعد انتهاء مدة ُحكمه جرى تحويله 
إلى االعتقال اإلدارّي، وعليه شرع في اإلضراب.

أما األس���ير الهور )33 عاًما(، فهو معتقل منذ 
شهر أكتوبر/ تشرين األول 2019، وصدر بحّقه 
أربعة أوامر اعتق���ال إدارّي منذ تاريخ اعتقاله، 

وهو متزوج وأب لطفل.
وتنتهج س���لطات االحتالل سياسة االعتقال 
 

ّ
اإلدارّي، وتس���تخدمها على نطاق واسع بحق
الفلس���طينيين، تح���ت ذريعة وج���ود "ملف 
س���ّري" وبدعم من المحاكم العسكرية، حيث 
تس���تهدف عبرها الفاعلين من أبناء الشعب 
الفلسطيني، سياسًيا، واجتماعًيا، وثقافًيا في 

محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينًيا.
وبلغ عدد األسرى اإلداريين حتى نهاية شهر 
آذار/ م���ارس 2021 نح���و )440(، غالبيته���م 
يقبعون في س���جون "عوفر، مج���دو، والنقب"، 

بينهم قاصران، وثالث أسيرات.

4 أســرى يواصلــون اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام

القدس المحتلة / االستقالل:
أف���اد محامي مركز معلوم���ات وادي حلوة فراس الجبريني ب���أن قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي اعتقلت منذ بداية ش���هر رمض���ان المبارك حوالي 30 مقدس���ًيا، 

نصفهم من الفتية.
وأوض���ح الجبريني أن معظ���م المعتقلين تعرضوا للضرب من عناصر ش���رطة 

االحتالل، وظهرت عليهم عالمات االعتداء.
وشهد باب العمود بالقدس المحتلة، حالة استنفار بين صفوف قوات االحتالل، 

وانتشاره بكثافة في شوارع المدينة.
وأصيب ش���بان برضوض واختناق بغاز الفلفل خالل المواجهات التي اندلعت 

في باب العمود بالقدس المحتلة، لليوم السابع على التوالي من شهر رمضان.
ومنذ بداية الش���هر الفضيل، ومدينة القدس تشهد هجمة إسرائيلية شرسة 
وغير مسبوقة، تستهدف المقدسيين إما بالمالحقة واالعتقال تارة، أو باالعتداء 
الجس���دي بالضرب والقمع وإلقاء القنابل واألعيرة المطاطية في شوارع المدينة 

وعند أبوابها، ومنع من الجلوس في باب العامود تارًة أخرى.
وفي مساء كل يوم، تتحول شوارع البلدة القديمة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، 
و"كّر وفّر" بين الش���بان المقدسيين وش���رطة االحتالل والقوات الخاصة وفرق 
الخيالة، التي تالحق هؤالء الش���بان وتعتدي عليهم بالضرب بش���كل وحشي، 

وخاصة في بابي العامود والساهرة.

االحتالل اعتقل 30 
مقدسيًا منذ بدء رمضان

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال موق����ع "واال" العب����ري إن مفاوضات 
غير مباش����رة جرت قبل أي����ام بين حركة 
المقاومة اإلس����المية )حم����اس( والكيان 
اإلسرائيلي، بوساطة مصرية؛ سعًيا لبلورة 

صفقة تبادل أسرى.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية 
قوله����ا: إن وف����ًدا أمنَي����ا مصرًي����ا أجرى 
"محادثات ماراثونية" بين مسؤولين في 
األمن اإلس����رائيلي على معبر إيرز شمال 
القطاع، وبين وفد من حماس على الجانب 

الفلسطيني من المعبر.
وذك����رت المص����ادر أن حم����اس طالبت 
باإلفراج عن مئات األسرى، الكثير منهم 
نفذوا عمليات وممن تصفهم "إسرائيل" 

ب�"الملطخة أيديهم بالدماء".
وقال الموقع إن المفاوضات شملت أيًضا 
مس����اٍع لتخفي����ف الحصار ع����ن القطاع 

وربطها بإتمام صفقة تبادل.
وأضافت المصادر األمنية اإلسرائيلية أن 
"على حماس التن����ازل في هذا الملف إذا 
ما كانت ترغب بإتم����ام الصفقة وتنفيذ 

مش����اريع اقتصادية، لكن ممثلي الحركة 
واصلوا اإلص����رار على اإلف����راج عن مئات 

األسرى من منفذي العمليات".
وفي نهاية المحادث����ات، قالت المصادر 
إنه جرى تحقي����ق "تقدم بطيء" في هذا 
الس����ياق، فيما توقعت محافل سياسية 

إسرائيلية عدم حدوث "اختراق كبير".
وذكر الموقع أنه تم إبالغ رئيس حكومة 
االحت����الل بنيامي����ن نتنياه����و ورئيس 
مجلس األمن القومي "مئير بن ش����ابات" 

باألمر.

»واال«: الوفد المصري أجرى مفاوضات غير 
مباشرة لصفقة تبادل أسرى مع حماس
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�ضوع/ مذكرة تبليغ ح�ضور 
�ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية

إلى المدعى عليه/ وائل عبد الكريم محمد الش���رفا من غزة وس���كانها سابقًا 
ومجهول محل اإلقامة اآلن خارج البالد، يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة 
ي���وم األربعاء الموافق 2021/5/19م الس���اعة التاس���عة صباحًا وذلك للنظر 
في القضية أس���اس 413 / 2021م وموضوعها/ إدانة نفقة أوالد والمرفوعة 
عليك من قبل المدعية/ مي محمد مصطفى الترك من غزة وسكانها وكيلها 
المحامي/ محمد أبو شقفة، وإن لم تحضر في الموقت المعين أو ترسل وكيال 
عنك أو تبِد للمحكمة معذرة مشروعة سيجِر بحقك المقتضى الشرعي لذلك 

جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/4/18م

قا�سي غزة ال�سرعي

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية االبتدائية 

  اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة دير البلح ال�ضرعية 
قدمت له���ذه المحكمة مضبطة موقع���ة من مختار : مدينة دير البلح الس���يد 
سمير العزايزة مؤرخة في 2021/4/14م تتضمن ان سليمان بن عليان بن سالم 
الفليت من دير البلح وس���كان الس���عودية يحمل جواز سفر رقم 3160437 قد 
توفى بتاريخ 2016/7/1م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته عطاف 
ابراهيم موسى الفليت وفي اوالده المتولدين له منها وهم سامر ومحمد وماهر 
وس���ماهر وس���ماح و وفاء وايناس انا المقررة ومنى فقط وان ال وارث لها سوى 
من ذكر ولي���س لها وصية واجبة او اختياري���ة وال اوالد كبار توفوا حال حياته 
وترك���وا ورثة فمن له حق االعتراض على ه���ذه المضبطة مراجعة محكمة دير 

البلح الشرعية خالل عشرة ايام فقط من تاريخ النشر وحرر في 2021/4/14 

                                                          قا�سي حمكمة دير البلح ال�سرعي
                                                         ف�سيلة ال�سيخ حممود �سامل م�سلح 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواط���ن / محمد ن���ور الدين احمد 
االس���طل   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)802137737   ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل����ن أنا المواط����ن / ابراهيم  محمد  س����ليمان 
الع����واودة ع����ن فقد هويت����ي وتحم����ل  الرقم 
)906695457(    فالرج����اء مم����ن يجده����ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /سميره زهدي عبد المجيد جبر 
عن فقد هويت����ي وتحمل  الرقم )924420441(    
فالرجاء مم����ن يجدها أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
رص���د تقرير ص���ادر عن هيئة ش���ؤون 
األسرى والمحررين يوم أمس، شهادات 
مؤلمة ألسرى وأطفال يقبعون في عدة 
سجون إسرائيلية، يوضحون من خاللها 
ما تعرض���وا له من اعتداءات وحش���ية 
وهمجية ارتكب���ت بحقهم أثناء عملية 
اعتقاله���م واس���تجوابهم ف���ي مراكز 

تحقيق االحتالل.
ووث���ق تقري���ر الهيئة اعت���داء جيش 
االحتالل على الش���اب مؤمن رداد )30 
عامًا( م���ن مدينة طولك���رم، وذلك بعد 
اقتحام منزله فجرًا، واقتياده للخارج من 
قبل جنود االحتالل بع���د تقييد يديه 
وتعصيب عينيه وتعمدوا وضع كيس 
بالس���تيكي لتغطية وجه���ه، واجباره 
على المشي لمسافة طويلة مع استمرار 

ركله وضربه على ظهره.
وأش���ار التقرير، إل���ى أن طبيب الجيش 
المتواج���د بدال من فحص األس���ير قام 
بأخذ ال���دواء الخاص به ورميه، علمًا بأن 
الش���اب رداد يعاني من مشاكل حادة 
باألذن الوسطى تس���بب له عدم اتزان 

وبحاجة ماسة لدوائه.
أوضح التقرير، أن جنود االحتالل بعدها 
قاموا بشبح السير رداد لساعات طويلة 
على كرس���ي داخل س���احة المعسكر 
وضرب���ه، ومن ثم جرى نقل���ه إلى مركز 

"الجلمة" الس���تجوابه، وهناك  توقيف 
عانى األمرين لمدة 21 يومًا، وفيما بعد 
ُنقل إلى معتقل "مجدو"، وما زال األسير 
بحاجة إلى رعاية صحية لحالته الخاصة 
بعد م���ا تعرض له م���ن تنكيل وضرب 

أدى إلى تراجع وضعه الصحي.
كما ذك���ر التقري���ر ان الش���اب محمد 
مطاح���ن )26 عامًا( م���ن مدينة جنين، 
تع���رض للض���رب الش���ديد والتنكيل 
ب���ه، بع���د أن هاجم���ه مجموع���ة من 

بالضرب  عليه  وانهالوا  المس���تعربين، 
المب���رح عل���ى جمي���ع أنحاء جس���ده، 
مس���ببين له عدة رضوض وكسر بكتفه 
اليمن، وبعدها قاموا بنقله إلى معسكر 
جيش قريب وشبحه على كرسي صغير 

لساعات طويلة بساحة المعسكر.
كما نّكلت قوات االحتالل بالفتى محمد 
ع���دوان )17 عام���ًا( من بل���دة العيزرية 
قض���اء الق���دس المحتلة، وق���ام جنود 
االحتالل بضربه بش���كل تعسفي أثناء 
تواجده بالجيب العس���كري، كما عانى 
م���ن ظ���روف اعتقالية قاس���ية داخل 
زنازي���ن معتقل "الجلم���ة" والتي مكث 

فيها 13 يومًا.
وفيما يتعلق بالفتى محمد خويرة )16 
عام���ًا( من بلدة كفر نعمة قضاء رام الله 
والقاب���ع حاليًا بمعتقل "عوفر"، فقد تم 
االعتداء عليه أثناء استجوابه، حيث قام 
المحققين بضربه بش���كل عنيف  أحد 
على رأس���ه، وخ���الل اس���تجوابه أخبر 
الفت���ى خويرة المحق���ق أنه يعاني من 
إصابة سابقة في رأسه، لكن المحقق لم 

يكترث واستمر بضربه.

شهادات ألسرى وأطفال تعرضوا العتداءات وحشية من قبل االحتالل

القدس المحتلة / االستقالل:
أفرجت س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي  يوم 
أمس، عن األس����ير المقدس����ي محم����د ناصر 
العباس����ي )27 عاًم����ا( من بلدة س����لوان بعد 
إمضائه مدة محكوميته البالغة ست سنوات.

وذكر رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين 
أمجد أب����و عصب أّن المحرر العباس����ي اعتقل 
بتاري����خ 2015/4/19، ووجه����ت ل����ه محكمة 
بالمواجهات وإلقاء  االحتالل تهمة الضل����وع 

الزجاجات الحارقة على البؤر االستيطانية في 
بلدة سلوان.

وأوضح أبو عصب أّن محكمة االحتالل فرضت 
على الش����اب العباس����ي حكًما جائًرا بالسجن 
الفعل����ي، إضافة لغرامة مالية بقيمة عش����رة 

آالف شيكل.
وخالل االعتق����ال، ثابر محمد وأكمل تحصيله 
العلمي فحصل على ش����هادة الثانوية العامة 
داخل الس����جن، وعلى بكالوري����وس تاريخ من 

جامعة القدس المفتوحة.
وتنقل العباس����ي في كافة سجون االحتالل، 
وتح����رر ي����وم أم����س، م����ن س����جن »رام����ون« 

الصحراوي.
وكانت شرطة االحتالل استدعت شقيقه تامر 
أم����س األول إلى مركز ص����الح الدين بالقدس 
المحتّلة، وفرضت عليه التوقيع على ش����روط 
تقضي بع����دم إط����الق المفرقع����ات وال رفع 

األعالم احتفاال باإلفراج عن شقيقه محمد.

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم 
إّن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي  أمس، 
احتجزت األس���ير عماد س���واركة المضرب 
عن الطع���ام منذ 35 يوًما في عزل س���جن 
عسقالن بظروف احتجازية قاسية وظروف 

صحية صعبة.
ولفت���ت الهيئة، في بيان، إلى أّن األس���ير 
س���واركة المدرب عن الطعام احتجاًجا على 
اعتقاله اإلداري يعاني م���ن إرهاق وهزال 
ع���ام بالجس���م وآالم ف���ي البط���ن والرأس 
والمعدة وصعوبة في شرب الماء، موضحة 

أّنه قد فقد أكثر من 12 كغم من وزنه.
وأوضحت أّن الزنزانة االنفرادية التي يقبع 
بها األسير سواركة سيئة وتفتقر للتهوية 
والنظاف���ة، ومس���احتها ضيق���ة للغاي���ة 
وتنتش���ر بداخله���ا الحش���رات، ورائحتها 

كريهة.

بيت لحم / االستقالل:
جددت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية قرار االعتقال اإلداري 
لألس���ير المحرر المعاد اعتقاله رضا ص���دوق من بيت لحم لمدة 4 

شهور، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وأفاد مكتب إعالم األس���رى ب���أن قوات االحتالل أع���ادت اعتقال 
صدوق بتاريخ 2019/12/9 خالل تواجده في ش���ارع الصف وسط 
مدينة بيت، لحم، ونقلته إلى مركز تحقيق عتصيون ثم إلى سجن 

النقب الصحراوي.
وقال إعالم األس���رى إن محكمة عوفر العس���كرية وبعد أسبوعين 
من اعتقاله أصدرت بحقه قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور بحجة 
وجود ملف س���ري له، وقبل أن تنتهي مدة اعتقاله بيوم جددت له 
اإلداري للمرة الثانية لمدة 4 ش���هور جديدة، ثم لمرة ثالثة ألربعة 

أشهر.
وأضاف أنه يوم أمس، جددت له اإلداري لمرة رابعة ألربعة ش���هور 

أخرى بحيث أمضى حتى اآلن 17 شهرًا في اإلداري.
يذكر أن صدوق هو أس���ير س���ابق كان اعتقل عدة مرات س���جون 

االحتالل وأمضى سنوات في السجون.

االحتالل يجدد اإلداري لألسير 
رضا صدوق للمرة الرابعة

االحتالل يفرج عن أسير مقدسي بعد 6 سنوات اعتقال

االحتالل يحتجز األسير سواركة في ظروف قاسية بعزل عسقالن
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أعل���ن أنا المواطنة /   نس���رين س���امح مرزوق 
المص���ري   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )801306440(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / محمد أحمد محمد المصري      
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800909111( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / محمد كام���ل عطية عليوة  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )٩٠٣٣١٦٢٣٠( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / س���مر محم���د نعمان مهنا  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )926693201( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد جبر مرشود مقبل  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )900683939( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / خالد محمد احمد شتات  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )804548238( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد نوري فارس نصر  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )800200917  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / نعيم صبحي محمد س���ليم  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )922495965( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / دعاء محمد حسن السميري  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803695204( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القاهرة/ االستقالل:
أعل���ن الجيش المصري يوم أمس، عن تدمير 5 أنفاق على الش���ريط الحدودي 
مع قطاع غزة، فضال عن توقيف 2750 مهاجرا غير نظامي من عدة جنسيات.

وقال الجي����ش المصري:" إن ق����وات حرس الحدود تمكنت خالل الش����هر 
الماضي، من اكتش����اف وتدمير 5 فتحات أنفاق )على الش����ريط الحدودي 

مع غزة(".
وأضاف: "تم إحباط محاوالت للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود ل�2750 
شخصا من عدة جنسيات )لم يحددها( على مختلف االتجاهات االستراتيجية 

للبالد خالل الفترة ذاتها".

غزة/ االستقالل:
نظمت وزارة االقتصاد الوطني بغزة يوم أمس، جوالت للصحفيين والنش���طاء 

على مصانع الذهب والمجوهرات في قطاع غزة.
وأوضح���ت الوزارة في تصريح لها، أنها تح���رص على إبراز دور مصانع الذهب 
وقدرتها على صناعة الذهب بجودة عالية ومنافس���ة، مشيرة إلى أن الجوالت 

شملت مصنع سكيك وسلمان للذهب في محافظتي غزة والشمال.
وق����ال مدير عام مديري����ة المعادن الثمينة في ال����وزارة جمال مطر، إن 
مصانع الذهب تطورت بشكل إيجابي من ناحية الكم والكيف، ال سيما 
مع عدم دخ����ول المصوغات من الضفة الغربية بس����بب إغالق المعابر 

وجائحة كورونا.
وبّين مطر أن الوزارة عملت على دعم مصانع الذهب وتقديم كل التس���هيالت 
لتطورها، مش���يرا إلى أنها نجحت بش���كل كبير في التغلب على كل العقبات 

وتصنيع كميات من الذهب والمجوهرات.
بدوره وّجه مدير مصنع الذهب والمجوهرات سمير سلمان الشكر لوزارة االقتصاد 

على دعمها وحرصها على إظهار الصناعات المحلية عبر وسائل اإلعالم.

غزة / االستقالل:
أك����دت وزارة األوقاف والش����ؤون الدينية في غزة، 
أن هن����اك ق����رارًا بعدم فتح المس����اجد حتى هذه 
اللحظة، لالعتكاف في العش����ر األواخر من ش����هر 

رمضان المبارك.
وق����ال المتح����دث باس����م ال����وزارة ع����ادل الهور : 
إنه" يمن����ع إجراء أي تجمع داخل المس����اجد لمنع 
االكتظ����اظ، ومن ضمنها االعتكاف في المس����جد 
والن����دوات، لذلك حتى ه����ذه اللحظة ق����رار وزارة 

األوقاف عدم فتح المساجد لالعتكاف في العشر 
األواخر من رمضان".

وأوضح أن الوزارة ش����دت الهمة باتجاه التش����ديد 
بتطبيق إجراءات الس����المة في المس����اجد تطبيًقا 
للقرارات التي صدرت عن وزارتي الصحة والداخلية

وأش����ار إلى أن المس����اجد ما ت����زال مفتوحة أمام 
المصلي����ن في رمض����ان، نتيجة الت����زام المصلين 
بإجراءات الس����المة، لكن في حال ع����دم التزام أي 

مسجد باإلجراءات سيتم إغالقه بشكل خاص.

وأض����اف أن ما نصت عليه تعليمات وزارة األوقاف 
ضمن إجراءات السالمة هو منع استخدام المراوح 
والمكيفات داخل المساجد، ونتابع التزام المساجد 

بكافة اإلجراءات.
وأك����د الهور أن رخصة الصالة ف����ي المنازل قائمة 
حت����ى هذه اللحظ����ة، وفي بع����ض األحيان تكون 
ض����رورة ألصحاب المناعة الضعيفة وكبار الس����ن، 
وبإمكانن����ا أن نقيم صلوات الجماعة والتراويح في 

المنازل.

دولة فل�سطني  
حمكمة �سلح _غزة 

يف الدعوى رقم 1333/2020
المدعية :حنان علي احمد ابو ش���عبان "كبه الحلبي قبل الزواج " تحمل هوية رقم 
"٩٣٦٣57٦٢٣"بواسطة وكيلها العدلي /حلمي سمير ابو شعبان يحمل هوية رقم 
٩٣٦٣57٦4٩ بوجب توكيل عدلي رقم ٢٢٣٦/٢٠٢٠ كاتب عدل غزة عنوانه /غزة _

شارع بيروت _بالقرب من وزارة التربية والتعليم  وكيله المحامي /طارق زياد جرادة 
المدعى عليهم : ١_احمد س���امح علي احمد كب���ه الحلبي ٢_محمد بدر علي احمد 
كبه الحلبي  ٣_محمد نادر علي احمد كبه الحلبي 4_وجدان علي احمد ابو ش���عبان  
جميعهم /سكان غزة _شارع الحلبي _مقابل االندلسية مول _منزل ابو عون الحلبي 
نوع الدعوى :قسمة اموال مشتركة  قيمة الدعوى : تزيد عن مائة الف دينار 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في الدعوى رقم ١٣٣٣/٢٠٢٠  في الطلب رقم 8٠٢/٢٠١

الي المدعى عليهم المذكورين اعاله: بما ان المدعية وبصفتها الواردة في 
الئحة الدعوى قد اقامت عليكم دعوى قس���مة اموال مشتركة لدى محكمة 
صلح غزة نطالبكم بقس���مة العقار محل الدعوى وذلك بيعه بالمزاد العلني 
وتوزيع حصيلة القسمة كال حسب ما يملك استنادا لما جاء في الئحة دعواه 
لذا  بقتضى عليك الحضور الي هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقضتى عليك ان تودع بقلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خسمة عشر يوما من تاريخ نشر هذه المذكرة علمآ بانه 

قد تحدد يوم الثالثاء بتاريخ ٠4/٠5/٢٠٢١ موعدآ لنظر هذه القضية 
_ وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعية ان تسير في 

دعواها حسب االصول . غزة في ١٩/4/٢٠٢١م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
اكرم ابو ال�سبح

غزة/ االستقالل:
ناشدت ش����ركة توزيع كهرباء محافظات غزة يوم 
أمس،  كافة المواطنين بضرورة االستخدام األمثل 
للتي����ار الكهربائي واتباع النصائ����ح والتعليمات 
المتعلقة به تحس����بًا م����ن ارتف����اع األحمال على 
الش����بكات في ظل موج����ة الحر التي يش����هدها 

القطاع.
ودعت الشركة في بيان لها، المواطنين إلى تجنب 
تشغيل األجهزة الكهربائية التي تستهلك قدرًا 
كبيرًا من الطاقة مث����ل المكيفات وأجهزة التبريد 
وطهي الطعام وغيرها في وقت واحد نظرًا الرتفاع 
درجات الحرارة بشكل غير مسبوق ، وخصوصًا في 
س����اعات الذروة النهارية،  األم����ر الذي قد يحدث 

تشويشا أو عجزًا في جدول توزيع الكهرباء نتيجة 
الضغط على شبكات الكهرباء.

وأهابت الشركة بجميع المشتركين بضرورة تفقد 
سالمة األجهزة واألس����الك الكهربائية، حيث قد 
يؤدي أي عطب إلى ارتفاع في استهالك الكهرباء 

ب في أي حوادث ال قدر الله. أو التسبُّ
وأكدت أن االستخدام األمثل لألجهزة الكهربائية، 
ُيسهم بشكل كبير في التخفيف من الضغط على 
شبكات الكهرباء ويحافظ على استقرار التيار، مما 
يوفر خدمة ذات جودة أعلى ويس����اهم كذلك في 
تخفيض فاتورة الكهرباء والتكلفة على المواطنين 
وخاص����ة اس����تخدام أجهزة التكيي����ف وضبطها 
عند درجة حرارة ٢4 مئوية خالل س����اعات الذروة، 

واس����تخدام اإلنارة الموفرة للطاقة، وإطفاء اإلنارة 
ف����ي الغرف غير المش����غولة، باإلضافة إلى تجنب 
استخدام أكثر من جهاز كهربائي في وقت واحد 
خالل فترة الذروة لتجنب تحميل الش����بكة أحمااًل 

زائدة.
وأوضح����ت الش����ركة أن طواقمه����ا الهندس����ية 
والفنية تعمل على مدار الس����اعة لتقديم الخدمة 
للمواطنين وخاصة خالل االزمات الطارئة وهي على 
اتم االس����تعداد للتعامل مع أي أزمة قد تتس����بب 
في حدوث تشويش����ات او انقطاعات للتيار خالل 
هذه االجواء التي يزداد فيها الطلب على الكهرباء، 
داعية  المواطنين بضرورة التواصل معها عبر رقم 

١٣٣ لالستفسار أو التبليغ عن أي طارئ.

كهرباء غزة تناشد المواطنين بضرورة االستخدام األمثل للتيار الكهربائي

األوقاف بغزة: قرار بعدم فتح المساجد لالعتكاف بالعشر األواخر لرمضان »االقتصاد« تنظم جولة على 
مصانع الذهب والمجوهرات بغزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت الحكومة الفلس���طينية، عن عودة انتظام الدوام المدرسي الوجاهي في 

كافة محافظات الضفة ابتداء من اليوم الثالثاء.
وقال���ت الحكوم���ة في بيان له���ا :" تقرر عودة طلبة الم���دارس من باقي 
الصفوف من الس���ابع وحتى الحادي عشر إلى الدوام الوجاهي ابتداء من 

اليوم الثالثاء".
وكانت الحكومة قد اعلنت في وقت س���ابق عن تعلي���ق الدوام الوجاهي داخل 
الم���دارس لكافة الصفوف باس���تثناء طلبة الثانوية العام���ة، ضمن االجراءات 

الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فايروس كورونا.

عودة التعليم الوجاهي 
في كافة محافظات الضفة

الجيش المصري يعلن تدمير 
5 أنفاق على الحدود مع غزة

غزة/ االستقالل:
قالت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى؛ أن األسير المجاهد 
مهنى شعبان شفيق زيود )٣7 عاًما( من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين 
شمال الضفة المحتلة أنهى ستة عشر عاًما على التوالي في األسر ودخل أمس، 

عامه السابع عشر في سجون االحتالل الصهيوني.
وأوضح���ت مهجة الق���دس، أن قوات االحت���الل الصهيون���ي اعتقلته بتاريخ 
٢٠٠5/٠4/١٩م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكًما بالس���جن )٢5( عاًما 
بتهمة االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين؛ والمشاركة في عمليات 
للمقاومة وإط���الق نار ضد قوات االحتالل.جدير بالذكر أن األس���ير مهنى زيود 

ولد بتاريخ ١٩84/١١/٢7م وهو أعزب، ويقبع حالًيا في سجن رامون الصحراوي.

مهجة القدس: األسير مهنى زيود 
يدخل عامه الـ )17( في سجون االحتالل
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في كشف جديد ألهوال الحرب وشدة الخسائر التي أصابت العدو الصهيوني، 
وارتدادات كل ذلك على عناصر الجيش الصهيوني تحديًدا، وذاكرة الجمهور 
الصهيون���ي والتي تم كيها عموًما، قام أحد عناصر ل���واء غوالني من الكتيبة 
13 »مشاة مدرعات«، الجندي »إيتسيك سعديان« بحرق نفسه والذي أدى إلى 
إصابته بحروٍق بالغة، تم إدخاله إلى المستش���فى )قس���م العناية المكثفة(، 
لتس���تنفر وزارة الحرب الصهيونية في محاولة منها الحتواء هذا الحدث الذي 
بين هشاشة المنظومة اإلدارية للجيش الصهيوني، وعدم وجود قاعدة قيمية 

حتى مع جنوده.
مؤخًرا قامت القناة العبرية 13 بنقل احتفاالت ووقائع ما يطلق عليه يوم ذكرى 
الجنود الذين سقطوا في معارك الكيان الصهيوني، ترافق ذلك مع خبر تم بثه 
قبل أيام بحرق الجندي سعديان نفس���ه اعتراًضا على تقصير قيادة الجيش 

في عالجه.
البداية كانت في حي الش���جاعية عندما تم استهداف ناقلة الجند التي كان 
متواجًدا فيها إيتس���يك س���عديان بقذيفتين مضادتين للدروع، وعليه ُقتل 
من ُقتل وأصيب س���عديان، وعلى مدار سنوات بعد الحرب تم ترك المصابين 
يعانون من الجروح الجسدية، واألخطر النفسية، حتى وصل الجندي سعديان 

لقراره باالنتحار حرًقا استسالًما النهياره النفسي وحياته الكئيبة.
س���عديان ومن خالل أهله تم التعليق، ذهب إلى مراكز العالج الجس���دي في 
البداي���ة إال أنهم رفضوا عالجه بحج���ة أن إصابته كانت تقدر ما بين 25% إلى 
50%، وأن هناك أولويات للعالج، وعلى مدار السنوات التي طالب فيها بعالج، 

تحول إلى المريض النفسي كما تم تقييمه الحًقا.
س���عديان قدم كل ما يملك للدولة العبرية، والدولة قابلته بالجحود والنكران، 
التفسير الوحيد لذلك يدلل على عدم أخالقية هذه الدولة حتى مع مواطنيها 

وباألخص جنودها.
الجيش وبشكل مستغرب قام بسحب سالح الجندي إيتسيك سعديان وادعى 
أنه مصاب بمرض نفس���ي قبل االلتحاق بالجي���ش، العائلة تعقب حول ذلك 
بسؤالها عن كيفية قبول الجيش تجنيد ابنها إن كان يعاني من مرض نفسي.

القرائن من كل ما س���بق تقود إلى أن مصير الجنود المصابين إن كان اإلهمال 
وص���واًل إلى محاولة االنتحار حرًقا، هل يؤثر ذل���ك على من يرغب في التجنيد 
لصالح الجيش من أن يراجع حس���اباته حول مصيره إن أصبح مصاًبا أو أبعد من 

ذلك إن تم اختطافه كما شاؤول أورون وهدار غولدن؟
ونحن نكتب هذه الس���طور يتواجد الجندي إيتسيك س���عديان في العناية 
المكثفة بإصابته الخطيرة، ليس من الحرق فقط، بل من آثار وارتدادات الحرب 
التي لن تنتهي، س���عديان ليس األول ولن يكون األخير في هذا الكيان، ومع 

ذلك ُسمع صوته من خالل حرق جسده.

ترك في الشجاعية ... ما زال وقع 
المعركة ُيذكر بطعم الهزيمة..

في يوم األسير الفلسطيني نحيي أسرى وأسيرات 
شعبنا المرابط في س���جون االحتالل الصهيونّي، 
وك���ذا األس���رى العرب واألح���رار والمح���ّررون وَمن 
ساقهم قدرهم أس���رًا وهم يدعمون جهاد شعبنا 
ومقاومت���ه. فنح���ن ال ننس���ى فض���ل كّل مقاوم 
دف���ع الثمن م���ن زهرات عم���ره لحرية فلس���طين 

ومقّدساتنا..
▪ إن م���ن أولى الواجبات هو نش���ر ثقاف���ة الحرية 
والتحري���ر ألس���رانا والتأكيد على تل���ك الفرضية 
الدينية والوطنية واألخالقية على كل األحرار عماًل 

صادقًا لتحرير أسرانا…
▪إن من ذل���ك التعريف بقامات ش���عبنا األبي في 
األس���ر القدامى واألس���يرات واألش���بال والمرضى 
والش���يوخ والعائالت ش���به الكاملة أسرًا والجرحى 

األسرى والشهداء األسرى وَمن يحتجز العدو منهم 
جثامينهم الطاهرة..

▪إن من واجب َمن هم خارج فلس���طين دعم المقاومة 
الفلس���طينّية وعونه���ا للمس���اعدة ف���ي التحري���ر 
واستجماع ما بأيدي الجميع لهذا الواجب المقّدس…

▪إن تطاول الزمان أس���رًا ألخوتنا وس���ادتنا األسرى 
يضرب ويؤثر على مقاومة شعبنا األبي وعنفوانها 

واستمرارها بقوة…
▪إن م���ن ذل���ك التفعي���ل الح���ق للدبلوماس���ية 
الفلسطينية والسفارات والقنصليات والممثليات 
والبعثات والعالقات الخارجية لقوى شعبنا والنخب 
الفلسطينية والعربية واإلسالمية تعريفًا بمعاناة 
أس���رانا وحقهم بالحرية وإس���اءة وج���ه االحتالل 
المجرم في كل ساح دوليًا وإعالميًا بإظهار سادّيته 

بالتنكيل بأسرانا وذويهم والمساس بهم…
▪إن ملف���ات األس���يرات الحرائر وقدامى األس���رى 
واألس���رى المرضى م���ن ال ينفعون أنفس���هم وال 
يض���ّرون غيره���م وفق���دوا أهليتهم الجس���دية 
وبعضهم الذهنية، يجب أن تحّرض فينا كل شيء 
ضد ه���ذا المحتل.. إن اس���تجماع طاقات ش���عبنا 
ومقاومته واألح���رار وكل َمن يدعم المقاومة واجب 

على الكل وصواًل لتحرير أسرانا األحرار..
▪إن تجاوز النظ���رات الجغرافّية واأليديولوجّية لنا 
كعرب ومس���لمين وأحرار واعتبار تحرير األس���رى 
واجبًا مقدس���ًا لل���كل وهّمًا ال ي���زول إال بتحريرهم 
س���يقّصر من أسر أخواتنا وإخوتنا أسرى فلسطين 
م���ن يقوم���ون بواجب ال���كل دفاعا ع���ن األقصى 

والمقدسات وللحرية والعزة والكرامة.

كم���ن لدغته أفعى ارتجف جس���مي، أمي كيف أنت 
اآلن؟ الب���د أن قلبك انخلع من مكان���ه، كما خلعوني 
من بينك���م، من يطمئنك ويطبط���ب على قلبك؟ من 
ُيسر لك أنني ما زلت على قيد الحياة؟ انطلق لساني 
صارًخا أريد التحدث مع والدتي، ترد المجندة بصراخ 
أعلى أن اخرس���ي، كيف أهدأ وأم���ي تظن أنني ربما 
فارق���ت الحياة، صوت أقدامها يقت���رب، فتحت باب 
الفتحة الصغي���رة أعلى الباب وأطلت بوجه رس���مت 
عليه خطوط الس���خط والغضب قائلة: إن ش���اء الله 
تموتي، لم يس���عني إال االبتسام والرد عليها: جمًعا. 
طرقت باب الفتحة ولسانها يضرب بسوط الشتائم، 
لم يم���ض وقت طويل، أصوات هرج ومرج، بس���اطير 
تهز الم���كان، ب���اب الزنزانة يفت���ح، أحدهم اقترب 
مني، ركع أمامي وشدني بقسوة. - كيف تهددينها 
بالقتل، وبعمل عملية انتحارية؟ تبس���مت بسخرية. 
عندنا نرد دع���اء من يدعو لنا بدعاء مثله، دعت لي إن 
ش���اء الله تموتي، ودعوت لها جمًعا، تراخت قبضته، 
قال ضاحًكا: ماذا كنت تريدين منها؟ أريد أن ُأطمئن 
والدت���ي أنني بخي���ر، فاجأني بطلب���ه: أعطيني رقم 
هاتف بيتكم، زودته ب���ه، خرج من الزنزانة وزبانيته، 
عي���ون المجندة تقدح غضًب���ا، ال تغلقي الباب، صرخ 
بها الضابط، س���معته يقول آلو، بيت عطاف، عطاف 
وضعها جيد، في عتصيون. ال أاستطيع. مع السالمة. 
أغل���ق الهاتف، خطوات���ه تقترب. قال: أمك تس���لم 
عليك ش���كًرا التصالك، كنت أود سماع صوتها. غير 

ممكن.
نصف ال���كأس مملوء خي���ر منه فارًغ���ا هدهدتني 
نفس���ي، أغلقت المجندة الباب وه���ي تتمتم كمان 
تلفون كم���ان، وأنا أغلق���ت عينّي لعل���ي أجد بعًضا 
من الراحة. هذا الع���ام كان مليًئا باألحداث الجميلة، 
أتمم���ت األربعي���ن من عم���ري، حصلت عل���ى درجة 
البكالوري���وس في علم االجتم���اع وعلم النفس، كان 
جمي���اًل أن ألبس عب���اءة التخرج، وأس���ير في كوكبة 
الناجحين، أس���مع زغاريد األمهات وفرحتهن، لهذه 
الفرح���ة مذاق خ���اص للخريجي���ن، وأنا ل���ي مذاقي 
الخاص، فلم يمنعني عم���ري من مواصلة العلم، ولم 
تمنعني السنوات العش���ر التي قضيتها في األسر 
من إكمال مسيرة الحياة، بل زادت من لهيب العطاء، 
دشنت افتتاح مدرسة أسميتها النقاء، خرجت للنور 
ابنة أخي، كنت أول من س���مع صوت صراخها، حبها 
شد تالبيب قلبي أسميتها فاطمة الزهراء تيمًنا بابنة 
الرسول عليه السالم ووريثة السم جدتها، وأنا أحسن 
ظني بربي البد أن اعتقالي في خاتمة عام 2002م جاء 
امتحاًنا لي أأشكر أم أكفر؛ ألنجح إًذا فيه فيكون صبًرا 
وش���كًرا، إلهي ال أحصي ثناًء علي���ك أنت كما أثنيت 

على نفس���ك. رويًدا رويًدا بدأت أحرك رأسي المثقل 
باألل���م، حاولت االت���كاء على ذراعي لعلي أس���تطيع 
الجلوس، قواي ما زال���ت خائرة، عليَّ مقاومة ضعفي، 
لن أس���لم نفس���ي لعدو ال يرحم، ال أدري ماذا تخبئ 
لي األيام القادمة، أش���عر بالغثيان وزغللة في عيني، 
أخيًرا اس���تطعت الجلوس متكئة على حائط الزنزانة 
صافًعا إي���اي ببرودته، أغمضت عين���ي وفتحتهما، 
رأس���ي ما زال يدور، أقاوم نفس���ي من التقيؤ، جلت 
بنظري الضعي���ف، الزنزانة أقرب إل���ى المربع، عارية 
س���وى من الفراش الذي أجلس عليه، ال ماء وال مكان 
لقض���اء الحاجة، تعلوها ش���به ناف���ذة تكرمت علي 
بإدخال بعض من ضوء النهار، حالة الصخب لم تهدأ 
منذ دخولي المقصورة _هك���ذا أطلقت على زنزانتي 
كما أطلقت س���ابًقا على زنازين )المسكوبية( رغم أن 
الفارق كبي���ر بينهما، هناك توضع في عزلة تامة، لم 
أكن أسمع صوًتا ولم أستطع التمييز بين ولوج النهار 

وأفول الليل.
أصغيت لعلي أدرك ما يدور حولي، ابتسامة دغدغت 
ش���فتي، لعلي أعش���ق بالسمع ما عش���قه معلم في 
إح���دى قص���ص الجاحظ ف���ي كتابه البخالء، س���مع 
شعًرا فتعلق بالموصوفة، ثم بكى عندما سمع شعًرا 

ينعاها، فإذا هي حمارة.
ج���رس البواب���ة الخارجية ال يتوقف إزعاج���ه، ُيفتح. 
ُيغلق. يعب���ر منه العابرون ويغادره آخرون، يتملكني 
الفض���ول، وأكت���م األنفاس مع كل حركة أس���معها، 
أسمع أصواًتا تتحدث باللغة العربية، أحدهم ينادي 
الس���جان كي يعطيه س���يجارة، آخر يطلب ولعة، من 
مكان يوحي أن���ه قريب من زنزانت���ي صوت يطالب 
بإخراجه لقضاء حاجته، البد أنهم معتقلون، السجان 
تجاهل نداءاته���م، ازدادت وتي���رة أصواتهم حدة 
معلنة عن غضبه���م ورفضهم التجاهل وسياس���ة 
التركيع، طرق���ات قوية على األب���واب زلزلت المكان، 
وحناجر اتحدت بنداء واحد، جعلته يهب فزًعا، صوت 
أقدام���ه اقترب من الزنزانة القريبة. فتح الباب وأخرج 
أحدهم، أظنه ال���ذي كان يطالب بقضاء حاجته، ومن 
بعيد س���معت صدى صوته وكأنه في بئر يستجيب 

لطلباتهم.
 ترى كيف هي خارطة القس���م؟ البد أن هناك زنازين 
كثي���رة، وبرغم األبواب الموصدة إال أنني أحسس���ت 
باألنس فأنا لس���ت وحدي، األنفاس القوية تؤنسني، 
اآلالم تجتاح جس���دي، البد أنه أخذ نصيبه من غالظة 
بساطيرهم، آالم عايش���تها في االعتقال األول، كان 
موعد محكمة في رام الله، أحد ضباط المخابرات _كان 
مس���ئواًل عن منطقة بيت لحم_ )جاك(، دميم الوجه 
لكثرة البثور المنتش���رة عليه، _كنت حينها أقبع في 

سجن الرملة النس���ائي )نفي ترتسا(_، استلمني من 
الس���جن، أدخلني الجيب المصفح، رماني على أرضه، 
كمم فمي بقطعة قماش ق���ذرة تنبعث منها رائحة 
ب عيني بقطع���ة مماثلة بعد أن كان  الس���والر، وعصَّ
قد كبل يدي خلف ظهري وش���د األغالل على رجلي. 
تحركت السيارة وتحرك بسطاره راسًما عالمات الموت 
على جسدي، حينها شكوته للقاضي، فما كان منه إال 
أن أخذني إلى مقر شرطة رام الله، قام هو وعدد ممن 
في المركز بضربي حتى س���الت الدماء من جس���دي، 
أعادن���ي للس���جن جثة هام���دة، الس���واعد الضاربة 
_مصطلح أطلق على الش���باب الثائ���ر في االنتفاضة 
األول���ى عام 1987م_ بعد أن انتش���ر الخبر في إذاعة 
الق���دس، أطفأت نار قلبي عندما قامت بقنصه، كانت 
االنتفاض���ة في أوجها، س���اد فيها حديث الرس���ول 
عليه الس���الم: »المؤمن ِلْلمْؤمن كالُبْنيان َيُشدُّ َبْعُضه 
َبْعضا«، وأنا عليَّ أن أش���د بعضي بعًضا، بدأت أحرك 
ذراعي لألعلى ورجلي، ورقبت���ي، نهضت على قدمي 
بعد محاوالت عديدة، األرضية باردة، اكتش���فت أنني 
بدون ح���ذاء وبدون نقاب، اكتش���فت أن الغطاء كان 
م���ن البيت، البد أن والدتي ق���د دثرتني به، أمي هذه 
اللبؤة التي تظهر قوتها في الزمان المناسب، طيفها 
يربط عل���ى قلبي ويهمس لي أن اصبري وتصبري وال 
تجزعي، خجلت منها. بدأت أج���وب الزنزانة الضيقة 
مستعينة بحائطها، استطعت إعادة فرض السيطرة 
على جسدي رغم الدوار الذي ما زال يالزمني، زاحمني 
الب���ول، طرقت الب���اب طالبًة الخ���روج لقضاء حاجتي، 
الفرصة أتيح���ت للمجندة لتضرب بس���وط حقدها، 
)مفي���ش حم���ام(، إذن اقضيها عل���ى أرض الزنزانة، 
تجاهلت م���ا قلت، انتظرت ربما ما يربو عن الس���اعة، 
كررت طلبي، ل���م تغير إجابتها. بجانب الباب قضيت 
حاجت���ي، ل���م يخذلني الس���يل الذي ع���رف طريقه 
للخارج، ومن المؤكد أنه أصابها ما أصابها، فصراخها 
الالواعي وقدماه���ا اللتان اقتربتا م���ن الباب تنبئان 
ع���ن ذلك، فتحت الطاقة وصرخت:- أنت مجنونة؟ - ال 

المجنون من اضطرني إلى ذلك.
 زخ���ات قوية م���ن المطر اس���تطعت رؤية بعض من 
قطراته���ا خ���الل النافذة، وكأنها تحثن���ي لالبتهال 
لخالقها وخالقي، فمن لي سواه؟ اللهم رب السموات 
واألرض إن���ي فوضت أم���ري إليك، واس���تعنت بك، 
يرضيني ما رضيته لي، الله���م ال حول وال قوة لي إال 
بك، أعني على اجتياز ه���ذا البالء كما تحب وترضى، 
الله���م اربط على قلب والدتي، الدعاء بلس���م للقلوب 
الحائ���رة، للقلوب المجروح���ة، وخير رفي���ق للقلوب 
المأسورة، أشيع الدفء والسكينة في قلبي.                                                          

 يتبع

لنتجاوز النظرات الضيقة لصّب الجهود كافة لتحرير األسرى 

قبــس مــن نــار عتصيــون 

كتب الشيخ القيادي: خضر عدنان

بقلم المجاهدة: عطاف عليان 5/2

الس���الم عليكم، وإلى السؤال مباشرة، ما هو الشيء الذي يجعل السجان سعيًدا؟ 
وكيف تقرأ عالمات الرضا على سلوك السجان في معتقالت االحتالل؟

يكون الس���جان راضًيا وسعيًدا ومنتعًشا عندما يرى األسير الفلسطيني في همٍّ 
وغْم، يسير في س���احة المعتقل حائرًا شارًدا، تظهُر عليه مالمح اليأس والقهر، 
أو جالًسا في زنزانته مكفهر الوجه مؤرًقا ومحبًطا. هنا يجد السجان لذة وسعادة 

سادية مرضية؛ ألنه نجح بالمساِس بمعنويات األسرى الفلسطينيين!
لكن ال تقلقوا فهذه مش���اهد نادرة الحدوث بفض���ل الله تعالى؛ ألنها باختصار 
ممنوع���ة من الوق���وع أخالقًيا في واقع االعتقال الذي عايش���ته وأعرفه على أقل 
تقدير، وألننا هنا نمارس فًنا من نوٍع خاص هو فن صناعة السعادة، وال تستغربوا 
)هنا في زنازين الس���جون( المرح والمزاج والضحك والحيوية وبث ونش���ر الطاقة 
اإليجابي���ة يعتبر )مقاومة( وواجب ديني، مهمة ثورية وطنية يوضع لها الخطط 

والتكتيكات التي تبدأ وتنتهي دوًما باالبتسامة، هذا الفعل اإلنساني العريق.
عندما تبتس���م في وجه نوائب الدهر ووح���ش المصائب، فأنت تقول: إلهي لك 
الحمد في الس���راء والضراء، وت���دوس عندها قاهرات الحي���اة تحت قدمك بكل 

اقتدار وتنتصر.
في رمضان الفرح، تذكروا أن ال تحرموا أنفسكم ابتسامة الرضا والقبول.

زهرٌة رمضانية

مهمة وطنية
بقلم الأ�شري املجاهد: �شامح �شمري ال�شوبكي

�شجن رميون ال�شحراوي

 بقلم ال�شري/ اإ�شالم حامد
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رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، 
اننا نواصل جهودنا مع شركائنا 
امام  العقبات  الزال���ة  الدوليين 
اج���راء االنتخاب���ات في القدس 
والعمل على تس���هيل اجرائها 

في المدينة المقدسة.
توس���يع  عن  اش���تية  واعل���ن 
وتطوي���ر صندوق "اس���تدامة" 
ال���ذي تدي���ره س���لطة النق���د 
واله���ادف لتوفي���ر التموي���ل 
للقطاع���ات االقتصادية ليكون 
صندوقا ضم���ن معايير تمكن 
ش���رائح اوس���ع من االستفادة 
المس���اهمة  وبالتال���ي  من���ه 
الفاعلة والمباش���رة في التنمية 
االقتصادي���ة بما ينس���جم مع 

خطة الحكومة التنموي.
 واوض���ح ان الصن���دوق يغطي 
مش���اريع في قطاع���ات الصحة 
والتعلي���م االلكتروني والتحول 
وتعزيز  النمو  وتشجيع  الرقمي 
االق���راض  مؤسس���ات  دور 

متناهية الصغر.

وبي���ن ان حجم الصن���دوق يبلغ 
حوال���ي  435 مليون دوالر  منها 
مخصص���ة  دوالر  ملي���ون   225
م���ن  االقتص���ادي  للتعاف���ي 
جائحة كورون���ا وتوفير التمويل 
للقطاعات االقتصادية المتضررة، 
دوالر  ملي���ون   200 ومبل���غ 
والقطاعات  للمش���اريع  موجهة 

بهدف  المختلفة  االقتصادي���ة 
االقتص���ادي  النم���و  تش���جيع 
في قطاع���ات الطاق���ة النظيفة 
المعلومات  وتكنولوجيا  والزراعة 
وكذلك زيادة دورة االنتاج وخلق 
فرص عم���ل وتوجي���ه التمويل 
لمش���اريع متناغمة مع توجهات 
الحكومة المتمثلة في االستثمار 

بالعناقيد مث���ل الزراعة والطاقة 
المتجددة وتمكين الرياديين من 

الشباب والنساء.
واش���ار الى ان الحكومة ستوفر 
مبلغ 4 ماليي���ن دوالر كضمان 
للمشاريع  تقدم  التي  للقروض 
المتناهي���ة الصغ���ر ونامل ان 

يستفيد حوالي الف مشروع.

اشتية يطلق صندوق استدامة بحجم 435 مليون دوالر لدعم االقتصاد

غزة/ االستقالل:
قال ناجي سرحان، وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان، 
بغ���زة، يوم أمس، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية 
س���الم للتنمية واإلغاثة إلقامة مشروع عمارة سكنية من 

أصل ست عمارات ستقام في منطقة شرق جباليا.
وأضاف ف���ي تصريح له: ب���أن هذا المش���روع ممول من 
المؤسس���ة اإلندونيس���ية ACT، وهو مخصص للعائلة 

الفقيرة.
وتابع سرحان: س���تكون هناك لجنة من الوزارة ومن وزارة 
التنمية االجتماعية ومن جمعية سالم ستدرس الحاالت 
وتختار منها األكثر حاجة، مشيرًا إلى أن "المشروع يتكون 
من س���بع عمارات بعدد 140 شقة في كل عمارة 20 شقة 

مساحة الشقة 80م".
وقال: إن الش���قق تس���لم للمواطنين بنظام عقود إيجار 
ش���هرية يعفى منه���ا المواطن لمدة ع���ام، ويجدد ذلك 
حس���ب االحتياج، وفي حال انتهاء الحاجة تعطى الشقة 

لشخص آخر.

غزة: وكيل »األشغال« يكشف 
تفاصيل جديدة بشأن عمارات 

الفقراء شمال القطاع

رام الله/ االستقالل:
أعلن برنام���ج األمم المتحدة اإلنمائ���ي )UNDP( يوم 
أمس، عن صرف دفعات مالية مس���تحقة ل� 45 أسرة 
غي���ر الجئة دمرت منازلها في عدوان 2014 على قطاع 
غزة.وقال البرنامج في بيان له، إن قيمة الدفعات التي 
تم صرفه���ا 137.813 ألف دوالر بتمويل من المملكة 
العربية الس���عودية من خالل الصندوق الس���عودي 

للتنمية.
وأض���اف البرنام���ج، أن الصرف يجري ف���ي ظل اتخاذ 
التدابير الوقائية لمنع انتش���ار فيروس )كوفيد-19( 
في قطاع غزة في ظل ش���هر رمض���ان المبارك، ويأتي 
ضمن المرحلة الخامس���ة من المنحة الس���عودية في 

قطاع غزة.
وأضاف البيان: »باختتام هذه المرحلة، ستتمكن 272 
أسرة فلس���طينية تضررت منازلهم بشكل كامل من 

اعادة بناء منازلهم«.

وكان برنامج األمم المتح����دة االنمائي وقع ملحق مذكرة 
تفاهم مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
في الشرق األدنى، بدعم من الصندوق السعودي للتنمية 
بقيمة 10 ماليين دوالر لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل 

في قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي.
وبتوقيع الملح���ق الرابع من هذه االتفاقية، فقد وصل 
الدع���م االجمالي ال���ذي قدمه الصندوق الس���عودي 
للتنمي���ة الى مبل���غ 81.5 مليون دوالر اس���تفاد منه 

13.467 عائلة في قطاع غزة.
تسببت الحرب التي ش���نتها إسرائيل على قطاع غزة 
عام 2014 ،بهدم 12 ألف وحدة س���كينة بشكل كّلي، 
فيما بلغ عدد المهدمة جزئي���ًا 160 ألف وحدة، منها 
6600 وحدة غير صالحة للس���كن، بحسب إحصائية، 
أعدتها وزارة األشغال ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 
)أون���روا( بالتعاون مع برنامج األم���م المتحدة اإلنمائي 

.)UNDP(

أبو ظبي/ االستقالل:
قالت ش���ركة التكنولوجيا جي42 في أبوظبي ورفائيل 
اإلس���رائيلية لألنظمة الدفاعية المملوكة للدولة يوم 
أمس، إنهم���ا أقامتا مش���روعا مش���تركا للتطبيقات 
التجارية لل���ذكاء االصطناعي وتكنولوجي���ا البيانات 

الضخمة.
وسيضم المشروع المشترك "بريسايت إيه.آي" موقعا 
للبح���ث والتطوير في إس���رائيل وس���يبتكر منتجات 
لقطاعات مث���ل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية 

والسالمة العامة للبيع في إسرائيل واإلمارات والعالم.
واتفقت إس���رائيل واإلمارات على تطبيع العالقات في 
أغس���طس آب الماض���ي، وأعقب ذلك إع���الن عدد من 

الشركات من البلدين عزمها التعاون.
وقال س���فير اإلمارات لدى إس���رائيل محمد آل خاجه 
إن المش���روع المش���ترك يعزز العالقات بين إسرائيل 

واإلمارات وفرص النمو االقتصادي.

وج���ي42 ش���ركة ذكاء صناعي وحوس���بة س���حابية 
تأسس���ت في 2018 تعمل مع الحكوم���ة وعمالء من 
القطاع الخاص. وفي سبتمبر أيلول أصبحت أول شركة 

إماراتية تفتح مكتبا دوليا في إسرائيل.
ويرأس مجلس إدارة الش���ركة مستشار األمن القومي 
اإلمارات���ي طحنون ب���ن زايد آل نهيان وهو مس���اهم 
فيها. واستثمر فيها صندوق الثروة السيادي مبادلة 
التابع لحكومة أبوظبي في نوفمبر تشرين الثاني، وفي 
األس���بوع الماضي استثمرت س���يلفر ليك األمريكية 

لالستثمار المباشر لمساعدة الشركة على التوسع.
برز دور ج���ي42 العام الماضي بعدم���ا قادت المرحلة 
الثالث���ة من تجارب لقاح طورت���ه مجموعة صينية في 
اإلم���ارات ودول بالمنطقة، فضال ع���ن تقديم خدمات 

طبية تشخيصية.
ق���د يتطلب اتف���اق المش���روع المش���ترك موافقات 

تنظيمية في إسرائيل واإلمارات.

شركة إماراتية تؤسس مشروعًا للبيانات 
الضخمة مع رفائيل اإلسرائيلية

صرف دفعات مالية لـ 45 أسرة 
متضررة بغزة من عدوان 2014

رام الله/ االستقالل:
أظهر مسح مالي، أن الحكومة الفلسطينية حصلت مبلغ 
1.496 مليار ش���يكل، تمثل إيرادات المقاصة خالل أول 

شهرين من العام الجاري.
واس���تند المس���ح على البيان���ات الش���هرية للميزانية 
الفلس���طينية الصادرة عن وزارة المالية، الذي أظهر أن 
متوس���ط أموال المقاصة ش���هريا تج���اوز 740 مليون 

شيكل.
وعلى أساس سنوي، صعدت قيمة أموال المقاصة خالل 
أول ش���هرين من العام الجاري، بنس���بة 9.8% صعودا 
من 1.36 مليار ش���يكل خالل الفت���رة المقابلة من العام 

الماضي 2020.
وقالت الحكوم���ة الفلس���طينية، الش���هر الماضي، إن 
إس���رائيل رفعت االقتطاعات من أموال المقاصة، والتي 
تمثل مخصصات األسرى من متوسط 42 مليون شيكل 

شهريا، إلى 53 مليون شيكل.

وبحس���ب بيانات الميزاني���ة، توضع ه���ذه االقتطاعات 
واقتطاعات أخرى مثل ديون الكهرباء والمستش���فيات 

ومياه الصرف الصحي، تحت بند "صافي اإلقراض".
وبلغت قيمة صافي اإلقراض خالل أول شهرين من العام 
الجاري، نحو 225.5 مليون شيكل، مقارنة مع 230 مليون 

شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأم���وال المقاصة، هي عائدات الضرائب الفلس���طينية 
تجبيها الحكومة اإلس���رائيلية نيابة عن الس���لطة، على 
واردات األخيرة من إس���رائيل والخ���ارج، مقابل عمولة 3 

بالمئة.
وتعادل األم���وال المقتطعة، 50% من رواتب الموظفين 
العموميين الفلسطينيين البالغ عددهم 140 ألف موظف 

بمتوسط فاتورة رواتب شهرية 550 مليون شيكل.
وخالل العام الماضي، بلغ إجمالي ما اقتطعته إس���رائيل 
م���ن أموال المقاصة أو ما تعرف ب� "صافي اإلقراض"، نحو 

1.16 مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.

ارتفاع قيمة أموال المقاصة بنسبة 9.8 % خالل شهرين
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الخرطوم / االستقالل:
اتهمت وزيرة الخارجية الس���ودانية 
المه���دي، يوم أمس،  الصادق  مريم 
إثيوبيا بتهدي���د أمن بالدها القومي 

بملئها الثاني المزمع لسد النهضة.
وقال���ت الوزي���رة المه���دي، في بيان 
مقتضب، إن "اإلثيوبيين اعتدوا على 
الس���ودان وتعدوا على أسس حسن 
الجوار بالطريقة التي أجروا بها الملء 
األول للسد" في يوليو/ تموز الماضي.

وأضافت: "اليوم يهددون 20 مليون 
س���وداني، وأم���ن الس���ودان القومي 
بتنفيذهم  أعلنوها  الت���ي  بالطريقة 
للم���لء الثان���ي المزم���ع ف���ي يوليو 

المقبل".
ف���ي الس���ياق، دع���ا الس���ودان، إلى 
عقد قمة لرؤس���اء الدول والحكومات 
اإلفريقية للوصول إلى اتفاق بش���أن 

سد النهضة.
ج���اء ذل���ك خ���الل اجتم���اع الوزيرة 
المهدي، مع سفراء االتحاد اإلفريقي 
للقاء  ملخ���ص  الخرط���وم، وفق  لدى 
لوس���ائل  الخارجي���ة  وزارة  أرس���لته 

اإلعالم.
وش���ملت التوصيات التي تقدم بها 
الس���ودان للس���فراء األفارق���ة للدفع 

الدعوة  األم���ام،  إل���ى  بالمفاوض���ات 
"لعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات 
اإلفريقي���ة ف���ي أقرب وق���ت ممكن 
لتجديد االلتزام السياس���ي ألطراف 
مفاوضات س���د النهض���ة بالوصول 
إلى اتفاق خ���الل فترة زمنية محددة 

اإلطار".
واقت���رح الس���ودان "تكلي���ف خبراء 
الحلول  باقت���راح  اإلفريقي  االتح���اد 
وتقديم مس���ودات نص���وص بديلة 

لالتف���اق بي���ن ال���دول الث���الث مع 
استمرار دور المراقبين".

واألحد، جدد رئيس وزراء إثيوبيا آبي 
أحمد، موق���ف بالده من الملء الثاني 

للسد.
وتتزام���ن دع���وة الخرط���وم لالتحاد 
اإلفريقي بعق���د قمة، مع جولة بدأها 
وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
األحد، تشمل 6 دول إفريقية؛ لعرض 
موقف بالده من تطورات سد النهضة 

اإلثيوب���ي، وإتمام اتفاق مع الخرطوم 
وأديس أبابا قبل الملء الثاني للسد.

وتصر أديس أبابا على ملء ثاٍن للسد 
بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى 

لو لم تتوصل إلى اتفاق.
فيم���ا تتمس���ك مص���ر والس���ودان 
بالتوص���ل أوال إل���ى اتف���اق ثالث���ي 
يحاف���ظ عل���ى منش���آتهما المائية 
ويضمن اس���تمرار تدفق حصتيهما 

السنوية من مياه نهر النيل.

سد النهضة.. السودان يتهم إثيوبيا بتهديد أمنه القومي

لندن/ االستقالل:
ذك���رت صحيفة تايم���ز أن الحكومة البريطاني���ة تعتزم فرض قان���ون جديد يطالب 
جميع األش���خاص العاملين في المملكة المتحدة نيابة عن حكومات أجنبية، بتسجيل 

وجودهم في األجهزة البريطانية المعنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تعول بهذه الطريقة على حماية بريطانيا من "دول 

معادية مثل روسيا أو الصين".
وتق���ول "تايم���ز" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونس���ون س���يعلن عن تطبيق 
القانون الجديد، مس���تغالاً خطاب الملكة المقرر ف���ي 11 مايو. وهو يعتزم الضغط من 
أجل فرض هذه القواعد الجديدة على خلفية مخاوف متزايدة بش���أن تصرفات موسكو 

وبكين.
وستوسع اإلجراءات الجديدة، حسب الصحيفة، القانون الحالي بشأن محاكمة وترحيل 
الجواس���يس األجانب الذين يه���ددون المصالح الوطنية البريطانية، وس���يعد رفض 

التسجيل اإللزامي جريمة جنائية.
ويستند مفهوم تسجيل األجانب إلى مخطط مماثل في امريكا، حيث يجب على الوكالء 
األجانب اجتياز التس���جيل اإللزامي لدى وزارة العدل األمريكية، وكذلك تقديم تقارير 
دورية عن أنش���طتهم. القانون ينطبق على أي شخص يمثل مصالح الدول األخرى، بما 

في ذلك على االستشاريين الصحفيين والمتخصصين في العالقات العامة.
وتعتزم الحكومة البريطانية أيضا مراجعة قانون أسرار الدولة وتعديله لتطبيقه أيضا 
ض���د األجانب الذين يحاولون من الخارج تقويض المصالح الوطنية للبالد، بما في ذلك 
مجرم���و اإلنترنت الذين يعملون في دول أجنبي���ة. وهو في الوقت الحالي ينطبق فقط 

على المواطنين البريطانيين الموجودين في الخارج.
ع���الوة على ذلك، من المخطط تغيير المصطلحات المس���تخدمة ف���ي القانون، والتي 

وصفها العديد من أعضاء الحكومة بأنها عفا عليها الزمن.

بريطانيا تفرض قانونًا جديدًا 
لحمايتها من ›دول معادية‹

طهران/ االستقالل:
عّلق المتحدث باس����م الخارجية اإليرانية س����عيد خطيب زادة، يوم أمس، 
عل����ى األنباء عن وجود مباحث����ات بين طهران والرياض ف����ي بغداد، قائالاً 
»إننا أيضًا اطلعنا على تقارير إعالمية بش����أن ذلك فهناك روايات مختلفة 
ومتناقض����ة«.  وأضاف خطيب زادة في مؤتم����ره الصحافي، يوم أمس، أن 
ب����الده ال تعلق على مثل ه����ذه »الروايات المتناقضة«، نافيًا بش����كل غير 
مباش����ر وجود مباحثات بين إيران والسعودية من خالل القول إن »وكاالت 

األنباء هذه لها تاريخ طويل في نشر الشائعات«.  
غي����ر أن المتحدث اإليراني أوضح في الوقت نفس����ه أن »إيران دومًا ترحب 
بالحوار مع المملكة الس����عودية، وتعتبر أن ذلك يصب في مصلحة شعبي 

البلدين واألمن واالستقرار في المنطقة«.  
وكانت صحيفة »فاينانشال تايمز« البريطانية ووكالة »رويترز« قد تحدثتا، 
خالل اليومين الماضيين، عن إجراء مس����ؤولين سعوديين وإيرانيين كبار 

محادثات مباشرة في بغداد في محاولة إلصالح العالقات. 
وتعليقًا على مباحثات فيينا بش����أن االتفاق النووي، قال المتحدث باس����م 
الخارجية اإليرانية إن »هناك تقدمًا ونحن على مس����ار صحيح، لكن ذلك ال 

يعني أن الحوارات دخلت مرحلتها األخيرة وحل الخالفات«.  
وأض����اف خطيب زادة أن طه����ران قدمت »نصوصًا مكتوب����ة للحؤول دون 
الدخول ف����ي مفاوضات اس����تنزافية، وننتظر من األط����راف األخرى أيضًا 
العم����ل بالمث����ل وتقديم نصوص مش����تركة«، الفتًا إلى أن م����ا يجري في 
فيينا »هو ح����وارات فنية لرف����ع العقوبات وعودة الوالي����ات المتحدة إلى 
تنفيذ تعهداتها باالتفاق النووي والقرار 2231« لمجلس األمن، والمكمل 

لالتفاق المبرم عام 2015. 
وأوض����ح: »إننا في مرحل����ة صعبة« م����ن المباحثات و«نس����عى إلى تأمين 
مصالح ش����عبنا«، مؤك����دًا أنه في حال ق����ررت أميركا »االبتع����اد عن تراث 
)الرئيس األميركي السابق دونالد( ترامب الفاشل والعودة إلى التزاماتها 

فالمشاورات ستتقدم بشكل أسهل«. 
ونفى خطي����ب زادة وجود مباحثات مباش����رة أو غير مباش����رة مع الواليات 
المتح����دة في فيينا، قائ����الاً إن مباحثات بالده مع أط����راف االتفاق النووي، 
مشددًا على أن طهران لن تعود لتنفيذ تعهداتها النووية قبل رفع جميع 

العقوبات والتحقق من ذلك عمليًا.  
وأكد أن اس����تهداف منش����أة »نطنز« كان »إرهابًا نوويًا«، مشيرًا إلى أن رفع 
بالده نس����بة تخصيب اليوراني����وم كان ردًا على ذل����ك. ووصف المواقف 
األوروبية ضد هذا اإلجراء بأنها »وقحة«، مع اتهام األطراف األوروبية بأنها 

»شريكة« الواليات المتحدة في انتهاك االتفاق النووي.  

إيران تنفي وجود 
موسكو/ االستقالل:اتصاالت مع السعودية

أكد كبي���ر الباحثين في مركز الدراس���ات العربية 
واإلسالمية في معهد االستشراق الروسي بوريس 
دولغوف أن االس���تحقاق االنتخابي الرئاس���ي في 

سوريا هو حق سيادي للشعب السوري.
وق���ال دولغ���وف في تصري���ح له ي���وم أمس، إن 
االنتخابات الرئاس���ية المرتقبة في سورية تشكل 
حدثًا مهمًا في الحياة السياس���ية لسورية وتشير 
بالدرجة األولى إلى أن الجمهورية العربية السورية 
تعي���ش بموج���ب قوانينه���ا وأحكام دس���تورها 
الس���ارية المفع���ول والت���ي تتجاوب م���ع جميع 

المعايير الدولية والديمقراطية الحقة.
وكان رئيس مجلس الش���عب حم���وده صباغ أعلن 
خالل جلسة استثنائية للمجلس، فتح باب الترشح 
لالنتخابات الرئاس���ية يوم أمس، 19من نيس���ان، 

ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح 
إلى المحكمة الدستورية العليا خالل مدة 10 أيام 
تنتهي بنهاية ال���دوام من يوم األربعاء ال� 28 من 
نيس���ان وحدد موعد إجراء االنتخابات الرئاس���ية 
للس���وريين في الخارج يوم ال���� 20 من أيار المقبل 
وللمواطنين الس���وريين في الداخل يوم ال� 26 من 

الشهر نفسه.
إل���ى ذل���ك أوض���ح دولغ���وف أن تحدي���د موعد 
االس���تحقاق االنتخابي الرئاس���ي في س���وريا هو 
تأكيد على س���يادة الدولة الس���ورية التي انتصر 
جيشها واسهم في دحر اإلرهاب الدولي بمساعدة 
ومساندة حلفاء س���وريا روسيا وإيران وغيرهما من 

القوى الصديقة.
وأش���ار الباحث الروس���ي، إل���ى أن معظ���م األراضي 
السورية باتت آمنة بفضل انتصارات الجيش السوري 

وقال ح���ان اآلن موعد تنفيذ االس���تحقاق االنتخابي 
الرئاس���ي الذي يعبر الشعب الس���وري من خالله عن 
إرادته باختيار قائده الذي سيواصل السير قدمًا على 
طريق مكافحة اإلرهاب والش���روع بعملية إعادة إعمار 

ما دمرته الحرب الظالمة على سوريا.
وش���دد دولغوف على أن قوى خارجي���ة معينة ال 
تزال مس���تمرة في محاوالتها للتدخل في ش���ؤون 
س���ورية الداخلي���ة وتم���ارس سياس���ة عدوانية 
بدع���م التنظيم���ات اإلرهابي���ة وف���رض إجراءات 
قس���رية أحادية الجانب ضدها موضحًا أن الشعب 
الس���وري س���يثبت من خالل المش���اركة الواسعة 
في االنتخابات الرئاس���ية تصميمه على التصدي 
لجميع هذه المحاوالت ويفش���ل جميع مخططات 
الق���وى الغربية الهادف���ة إلى زعزعة أمن س���وريا 

واستقرارها وفرض إرادتها عليها.

عواصم/ االستقالل:
توفي أكث���ر من 3 ماليين ش���خص في 
العالم من���ذ ظهور في���روس كورونا في 
أواخ���ر 2019، فيما تجاوز عدد المصابين 
142 مليونا، وتعافى م���ا يزيد على 120 
مليونا و554 ألفا، وفق موقع »ورلدوميتر«.

ا من   وفي البرازيل، ثاني دولة أكثر تضرراً
الوباء في العال���م ب� 373 ألفا و442 وفاة، 
ا،  يتم اإلعالن عن قرابة 3 آالف وفاة يومياً
ا في  أي قرابة رب���ع الوفيات المعلنة يومياً

العالم.
ا في   وارتف���ع عدد الوفيات س���ريع أيضاً
الهند، حيث تس���جل الدولة -التي تعد 
1.3 ملي���ار نس���مة-أكثر من أل���ف وفاة 
يومي���ة، أي أكث���ر بتس���عة أضعاف مما 
كانت تحصي مطلع مارس الس���ابق، مع 
ارتفاع مماثل لع���دد اإلصابات )أكثر من 
188 ألف���ا في اليوم مقاب���ل 15 ألفا في 

مطلع مارس الماضي(.
وأعلن���ت تون���س، خ���الل ال� 24 س���اعة 
االخيرة، تس���جيل 66 وفاة جراء فيروس 
كورونا، فيما رصد لبنان 39 حالة مماثلة.

وأفادت وزارة الصحة التونسية بتسجيل 

66 وفاة و1514 إصابة، إضافة إلى تعافي 
779، في حين أن إجمالي اإلصابات ارتفع 
إل���ى 285 ألفا و490، منه���ا 9783 وفاة، 

و234 ألفا و791 حالة تعاف.
وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تس���جيل 

39 وفاة و1.900 إصابة، فضال عن تعافي 
.1.688

وذك���رت ال���وزارة، أن إجمال���ي اإلصابات 
ارتفع إلى 510 آالف و403، منها 6 آالف 

و925 وفاة.

باحث روسي: االنتخابات الرئاسية حق سيادي للشعب السوري

كورونا يتسبب بوفاة أكثر من 3 ماليين عالميًا
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االستقالل/وكاالت
أح����دث 12 نادًيا كبيًرا ثورة مفاجئة في عالم كرة القدم، 
أمس األحد، باإلعالن عن اعتزامهم إطالق بطولة جديدة، 
تحت مس����مى "دوري الس����وبر األوروبي"، في غياب تام 
ألندية ألمانيا وفرنس����ا، التي رفض����ت االنخراط في هذا 

االنقالب الكروي.
 وتتمث����ل األندية المؤسس����ة للبطولة في السداس����ي 
اإلنجليزي "مانشس����تر يونايتد، مانشس����تر س����يتي، 
ليفرب����ول، آرس����نال، تشيلس����ي، توتنه����ام"، والثالثي 
اإلس����باني "ري����ال مدريد، برش����لونة، أتلتيك����و مدريد"، 
باإلضاف����ة إلى الثالثي اإليطالي "يوفنتوس، ميالن، إنتر 

ميالن".
  ويه����دف عمالق����ة الق����ارة العجوز، باس����تحداث هذه 

البطولة، للحصول على أكبر عائد مالي ممكن.
 فعلى سبيل المثال، يس����تطيع مانشستر يونايتد أن 
يجني من مش����اركته في دوري األبطال، ما بين 40 و80 

مليون إسترليني، في الموسم الواحد.
لكنه س����يحصل مبدئيا على ما بي����ن 250 و300 مليون 
إس����ترليني، إذا ش����ارك في دوري الس����وبر، مع إمكانية 

تضاعف هذا المبلغ في المواسم التالية.
تق�سيم العائدات

 خص����ص بنك "جي.بي مورجان" األمريكي، الراعي للبطولة 
الجديدة، 3.5 مليار يورو لتوزيعها على األندية المشاركة.

 وس����يحصل الن����ادي المتوج بلقب دوري الس����وبر على 
400 مليون يورو، مقارنة ب�120 مليون يورو كحد أقصى، 

يحصل عليها الفائز بدوري األبطال.
 وهناك 1.95 مليار يورو سيتم تسليم 488 مليون يورو 
منه����ا )25%(، كدفعة أولية، فيما س����توزع 585 مليونا 

أخرى بناء على النتائج.

 وتش����ير تقارير أخرى إلى أن 30% من األموال، ستدفع 
على أس����اس معامل النادي، الذي تحقق على مدى آخر 
10 سنوات، وهذا يترك 292 مليون يورو )15%( سيتم 

إنفاقها في جوانب أخرى.
 كما أن هناك اعتقادا بأن عائدات البث التليفزيوني، قد 
تصل إلى 10 مليارات يورو، وهو مبلغ لم يستطع يويفا 

الوصول إليه مطلًقا من دوري األبطال.
عائدات دوري الأبطال

 بالنظر إل����ى ما يحصل عليه الفائز في دوري األبطال، كل 
موسم، فإن الفارق س����يكون ضخًما لصالح دوري السوبر، 
حي����ث ال يحصل البطل على أكثر م����ن 83 مليون يورو من 

يويفا.
 فعلى س����بيل المثال، نال بايرن ميونخ، بطل النس����خة 
الماضية، حوالي 82.5 مليون يورو من االتحاد األوروبي، 

بعد تتويجه باللقب.
وهناك مبل����غ آخر ُيضاف إلى ه����ذه العائدات، متعلق 
بحق����وق البث ف����ي كل بلٍد على حدة، لكن����ه ال يزيد عن 

نصف إجمالي المبلغ الذي يمنحه يويفا للبطل.
وُقس����مت عائ����دات الموس����م الماضي كالتال����ي: جولة 
التصفي����ات التمهيدي����ة 230 ألف ي����ورو ،التصفيات 
التأهيلي����ة األولى 280 ألف يورو، التصفيات التأهيلية 
الثاني����ة 380 ألف يورو، التصفي����ات التأهيلية الثالثة 
480 ألف يورو، التأهل لدور المجموعات، 15.25 مليون 
يورو ، الفوز في مباراة بدور المجموعات 2.7 مليون يورو، 
التعادل ف����ي مباراة بدور المجموع����ات 900 ألف يورو ، 
التأه����ل لدور ال�16: 9.5 مليون ي����ورو ، التأهل لدور ال�8 
كان  10.5 ملي����ون يورو ، التأه����ل لنصف النهائي 12 
مليون يورو، والوصيف 15 مليون يورو ، البطل 19 مليون 

يورو.

فوارق مالية شاسعة بين السوبر ليج ودوري األبطال

غزة/االستقالل:
واصل���ت أندية قط���اع غزة تعزي���ز صفوفها 
بالعبين ُجدد خالل فترة االنتقاالت الش���توية 
الحالية, بهدف المشاركة معها خالل مرحلة 

اإلياب من بطولة الدوري.
وقيد اتحاد الش���جاعية الالعب محمد االسطل 
"19" عامًا على كش���وفاته باتحاد كرة القدم, 
فيما حصل أهل���ي بيت حان���ون على توقيع 
حارس المرمى محمد الس���يد قادمًا من نادي 

الزيتون.
هذا وأعلن ن���ادي خدمات الش���اطئ, عن أول 

صفقاته في االنتقاالت الشتوية الجارية.

وأكد الش���اطئ تعاق���ده م���ع المدافع محمد 
المشوخي مدة نصف موسم قادما من التفاح, 

للظهور معه في النصف الثاني من الموسم.
ويأمل الش���اطئ أن يكون المش���وخي إضافة 
جيدة للخط الخلفي للفريق, الساعي لتقديم 

نتائج قوية في مرحلة اإلياب.
يش���ار إلى أن فريق خدمات الشاطئ حّل في 
المركز السابع بمرحلة ذهاب الممتازة برصيد 

16 نقطة.
وتعاقد أهلي النصيرات م���ع المدافع "محمد 
التتري" قادمًا من فريق نادي العطاء الرياضي, 
فيما ضم خدمات النصيرات الالعب إياد مطر 

من صفوف خدمات خانيونس.
وأعلن نادي التفاح الرياضي استغناءه عن "5" 
العبين, شاركوا مع الفريق خالل مرحلة الذهاب 

من بطولة الدوري الممتاز بغزة.
ومنح النادي كتب االس���تغناء لالعبين أحمد 
السبع ومعتز القططي ومحمد المشوخي وبراء 

الغلبان ومنصور العجيلي.
وسيكون مصير هؤالء الالعبين مجهواًل, بعد 
قرار االتح���اد األخير بمنع انتقال الالعبين من 
الدرجات األعلى للدرجات األدنى ، وس���يكون 
أمامه���م فرص���ة باالنتق���ال ألندي���ة الدرجة 

الممتازة فقط.

األندية الغزية تواصل صفقاتها الشتوية

مدريد/االستقالل:
أبدى البرازيلي مارسيلو الظهير األيسر لريال مدريد، 
استياءه من التعادل الس���لبي بدون أهداف، خالل 
مواجهة خيتافي، في إطار منافسات الجولة 33 من 

الليجا.
وقال مارس���يلو، خالل تصريح���ات نقلتها صحيفة 
"ماركا" اإلس���بانية: "لم يكن لدينا الكثير من الوقت 
للراحة، وعلينا أن نستمر في تقديم األفضل، وهذه 

هي كرة القدم".
وأضاف: "العب بديل؟ ال أرى نفسي بديال أو صاحب 
دور ثان���وي، فأنا أس���اهم كثيًرا مع الفريق س���واء 
لعبت أم ال، فأنا من قادة الفريق ويجب علي تعليم 

الشباب، وحين يتعين علي اللعب ألعب".
وتاب���ع: "أعمل بج���د للع���ودة إلى مس���تواي، وأود 
االستمرار في اللعب، وأحب هذه التحديات، وعلينا 

مواصلة التحسن والقتال".
وعن منافس���ة أتلتيكو مدريد عل���ى اللقب، أجاب: 
"لديه���م مباريات مهمة أيًضا، وعلينا أن نس���تريح 
جيًدا، وهذه هي الليجا، فهناك العديد من المباريات 

متبقية، ولن ُيحسم اللقب سوى في النهاية".
وأتم: "نح���اول دائًما الفوز بجمي���ع البطوالت التي 
نشارك بها، ونحاول بذل كل ما في وسعنا لتحقيق 

الفوز".

القاهرة/االستقالل:
عادل محمود عبد الرازق ش����يكاباال قائد الفريق 
الك����روي األول بنادي الزمال����ك رقم العديد من 
نجوم القلعة البيضاء بعد مشاركته ضد األهلي 
في مباراة القمة رقم 121 في مس����ابقة الدوري 

المصري الممتاز.
رفع ش����يكاباال رصيده إل����ى 15 مباراة قمة ضد 
األهلي في مسابقة الدوري، ليعادل رقم الرباعي 
أشرف قاسم وحسن شحاتة وجمال عبد الحميد 

وإبراهيم يوسف و خالد الغندور.
شيكاباال س����جل هدفه األول في مرمى األهلي 
خ����الل مباري����ات القمة ف����ي مس����ابقة الدوري 
المص����ري، ورفع رصي����ده إلى 3 أه����داف أمام 

األهلي في جميع المسابقات.
وعادل ش����يكاباال بأهدافه الثالث����ة في مرمى 
األهل����ي كل من عب����د الحليم عل����ي، وأحمد أبو 
حسين و أحمد جعفر و علي خليل وأيمن منصور 
وأيم����ن يون����س وإيمانويل كوارش����ي وفاروق 
جعفر وحسن شحاتة وحازم إمام وحسين ياسر 
محمدي و اس����ماعيل السمكري و نبيل نصير و 
صادق فهمي و س����يد الحض����ري وطه بصري و 
يونس مرعي الذين سجلوا 3 أهداف مع الزمالك 

في مرمى األهلي.

شيكاباال يعادل رقم المعلم واإلمبراطور مع الزمالكمارسيلو: لست بديال في ريال مدريد
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دولة فل�سطني  
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة _ دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني

 يف الق�ضية رقم 4758/2016
نعلن للعم���وم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكم���ة بداية غزة في القضية 
التنفيذية رق���م 4758/2016 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / عايدة صبحي محمد 
المغربي واخر والمنفذ ضدهم/ محمد صبحي محمد المغربي، واخرون األرض الواقعة في 
القسيمة رقم )24( قطعة رقم )690( ارضي غزة الدرج المسماة ساقية الحاج على البالغ 
مس���احتها  ) 318م2( وهي تقع على شارع عام بعرض 30م )والمسمى شارع الثالثيني 
(  فعل���ى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائ���رة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في أوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة 
التخمين وأن الرس���وم و الداللة واالنتقال على نفقة المش���تري علما بان المزاد سينعقد 

الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس بتاريخ 20/5/2021محرر في 19/4/2021م

مامور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ. رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

تبليغات �ضرعية
إلى الس����يد / نايل حمد عودة خطاب من الس����بع وس����كان رفح سابقا 
والمقيم حاليا في دولة األردن ومجهول محل اإلقامة فيه اآلن يقتضي 
حضورك إلى محكمة رفح الش����رعية يوم األحد 23/5/2021م الس����اعة 
الثامنة صباحا وذلك بخصوص الدعوى أساس  182/2021 وموضوعها 
تصحيح حجة وراثة والمقامة عليك من قبل المدعي: س����ليمان محمد 
سليمان الش����اوي من الس����بع وس����كان رفح وإن لم تحضر في الوقت 
المعين أو ترس����ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضي الش����رعي غيابيا 

لذلك صار تبليغك حسب األصول.وحرر في 19/04/2021.

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

ش���احنة المياه العادم���ة لتفريق الش���بان خالل 
تواجدهم عند بابي العمود والساهرة.

وذكر ش���هود عي���ان ، ان ق���وات االحتالل اعتدت 
بوحشية على شقيقين من قرية العيسوية، خالل 
احتجازهم���ا في غرفة المراقبة بب���اب العمود قبل 

اعتقالهما، ما أدى إلصابة أحدهما بجروح بوجهه.
وقالت مصادر محلي���ة، أن قوات االحتالل اعتقلت 
الشقيقين عارف خضر بشارات )46 عاما(، وأنيس 
)48 عاما( من طوباس، أثن���اء زيارتهما لوالدتهما 

التي تقطن في قرية مرج نعجة.
وحضر العشرات من المستوطنين إلى باب العمود 
بالقدس ، بحجة اسناد شرطة االحتالل في االعتداء 
على الش���بان المقدس���يين، وذلك بع���د دعوات 
تحريضية م���ن اليهود بالنزول ال���ى باب العمود 

ومساعدة قوات االحتالل بالتصدي للشبان.
كم���ا اعتقلت ق���وات االحتالل الش���اب عب���د الله 
مصطف���ى عقب اقتح���ام منزل عائلت���ه في بلدة 

العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.
وفي ذات االطار استولت بلدية االحتالل بالقدس 
على بس���طات ع���دد م���ن الباع���ة المتجولين في 
البلدة القديمة واعت���دت على عدد منهم وأتلفت 

بضائعهم.
كما أزالت شرطة االحتالل علم فلسطين الذي كان 
مرفوع���ا داخل من���زل المواطن محم���ود ثلجي من 
سكان بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد 

مداهمة المنزل واالعتداء على من فيه.
وفي قلقيلية اعتقلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"  

شابا فلسطينيا، وصادرت مركبته بالقرب من بلدة 
عزون شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان أن قوة احتاللية استوقفت شابا 
كان يقود مركبة بالقرب من المدخل الغربي لبلدة 

عزون، ومن ثم اعتقلته، وصادرت مركبته.
ويمع���ن االحت���الل ف���ي قه���ر ومعاقب���ة أهالي 
بل���دة عزون قض���اء قلقيلية التي التهم س���رطان 
اس���تيطانه ما يزيد على نصف مس���احتها التي 
تقدر ب�25 ألف دونم، وتمتد عزون غربا حتى داخل 
األراضي المحتلة وصوالاً إلى منطقة تس���مى غابة 

عزون والتي يسميها االحتالل زورًا "رعنانا".
ويجثم على أراضي الفلس���طينيين من بلدة عزون 
والق���رى المجاورة مس���توطنات "كرنيه ش���مرون" 
و"معاليه ش���مرون" و"جينات شمرون" التي تنهب 

خيرات هذه األراضي وتنغص حياة أصحابها.
ويحاصر بلدة عزون عدد من البوابات العس���كرية 
الت���ي تتحكم في حي���اة المواطني���ن وتمنع مرور 
س���كان القرى المجاورة في كل مرة يريد االحتالل 
فيها ممارس���ة سياس���ة العق���اب الجماعي ضد 

الفلسطينيين.
وتتجدد المواجهات بين الش���بان وقوات االحتالل 
يناهض���ون  فأبناؤه���ا  باس���تمرار،  البل���دة  ف���ي 
االس���تيطان بالحج���ر والزجاج���ات الحارقة، وفي 
المقابل يحول االحتالل عزون إلى مس���رح تفتيش 

وتخريب، وحصار يمتد أليام.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة يومي���ا اقتحامات ليلي���ة، يتخللها دهم 

وتفتيش من���ازل وتخريب محتوياته���ا، وإرهاب 
ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

وفي السياق ذاته جرفت آليات المستوطنين، يوم 
أمس، أراض���ي المواطنين في خربة الحمة باألغوار 

الشمالية.
وقالت مصادر محلية في األغوار، إن المستوطنين 
ف���ي الب���ؤرة االس���تيطانية المقامة عل���ى أراضي 
المواطنين في الحمة، ش���رعوا بتجريف أراض في 

المنطقة.
ورج���ح المواطنون أن يكون التجريف لش���ق طرق 

استيطانية إضافية في المنطقة.
يذك���ر أن المس���توطنين أقاموا ع���ام 2016، بؤرة 
استيطانية في الحمة، وش���رعوا بتضييق الخناق 
على الفلسطينيين في المناطق المحيطة بهم، من 
خالل االستيالء على مساحات واسعة من األراضي 
الرعوية التي يس���تفيد منها الفلس���طينيون في 

رعي مواشيهم.
ويسعى االحتالل ومستوطنوه إلى فرض سياسة 
نف���ور من المزارعي���ن ومنعهم م���ن الوصول إلى 
أراضيه���م تجنب���ا لمص���ادرة آلياته���م أو فرض 
الغرام���ات عليه���م، ووص���وال إل���ى ت���رك األرض 

واستفراد االحتالل بها.
وتتعم���د س���لطات االحت���الل إيق���اع الخس���ائر 
المادية بالمزارعين المتمس���كين بأرضهم، ويأتي 
اس���تهداف االحتالل للج���رارات الزراعية نابع من 

كونها بمثابة شريان الحياة للمزارعين.
ا أو فرصة  ولم يدع االحتالل ومس���توطنوه متنفساً

لألهالي لكس���ب لقمة عيشهم، دون أن يحاربهم 
ويضي���ق عليهم به���ا، فجرفوا األش���جار، ودمروا 
المحاصي���ل، وصادروا المراع���ي الخضراء، وهدموا 

الحظائر.
يضاف إلى ذل���ك حفر االحتالل اآلب���ار االرتوازية 
العميقة، ما أدى إلى رفع نسبة ملوحة مياه الشرب 
العذبة ومي���اه الري، التي باتت من أهم مش���اكل 

الخربة.
وتتع���رض األغوار لهجمة شرس���ة وممنهجة منذ 
احتاللها عام 1967 من ق���وات االحتالل وقطعان 
���ا؛ حيث ينتش���رون على أكثر  المس���توطنين معاً
من 21 مستوطنة وبؤرة اس���تيطانية على امتداد 
األغوار الفلس���طينية. ويس���تولي المس���توطنون 
على أخصب منطقة زراعية تحت تهديد الس���الح، 
وبأوام���ر من جيش االحتالل من خ���الل اإلعالن أن 

المنطقة عسكرية مغلقة.
إلى ذلك سمحت شرطة االحتالل اإلسرائيلي يوم 
أمس، لعش���رات المس���توطنين اليهود باقتحام 

المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة.
وذك���رت دائرة األوقاف اإلس���المية ف���ي القدس 
ا اقتحموا باحات األقصى،  المحتلة أن 67 مستوطناً
ونظموا جوالت اس���تفزازية في أنحاء متفرقة من 

باحاته.
ا تلمودية  وأوضحت أن المس���توطنين أدوا طقوساً
في س���احات األقص���ى، وخاصة ف���ي منطقة باب 

الرحمة، ما أثار استفزاز المصلين والحراس.
وتواصل ش���رطة االحتالل المتمركزة على بوابات 

األقصى ف���رض قيوده���ا على دخ���ول المصلين 
الوافدين من القدس واألراضي المحتلة عام 1948 

للمسجد، وتحتجز هوياتهم الشخصية.
ومنذ بدء ش���هر رمضان المب���ارك، صعدت قوات 
االحت���الل م���ن اعتداءاته���ا على المقدس���يين، 
بالتزامن مع خروجهم من المس���جد األقصى عقب 

أدائهم صالة التراويح.
وكان���ت مخابرات االحتالل اس���تدعت األحد، مدير 
المسجد األقصى عمر الكس���واني، للتحقيق معه 

في مدينة القدس.
وأدى اآلالف م���ن المصلي���ن ص���الة التراويح في 
المس���جد األقصى المب���ارك، تزامنا م���ع إجراءات 

االحتالل المشددة وإغالق منطقة باب العامود.
كم���ا أدى العدي���د م���ن المبعدين عن المس���جد 
األقصى صالتي العشاء والتراويح في منطقة باب 

األسباط في القدس القديمة.
ويتعرض المسجد األقصى القتحامات إسرائيلية 
مس���تمرة من المس���توطنين وش���رطة االحتالل، 
ومح���اوالت لمنع إعم���اره، فضالاً عن ف���رض قيود 
مش���ددة عل���ى رواده، وغير ذلك من الممارس���ات 

واالعتداءات.
وفي الس���ياق أصيب مس���توطن ي���وم أمس جراء 
رش���ق الحافلة التي كان يس���تقلها بالحجارة بعد 
دخولها لحي الطور شرقي مدينة القدس المحتلة.

وذك���رت القن���اة العبري���ة الس���ابعة، أن الحافلة 
تعرضت ألضرار جراء رش���قها بالحج���ارة، وقامت 

طواقم اإلسعاف بنقل المستوطن لتلقي العالج.

أنقرة/ االستقالل:
أّكد نائ���ب رئيس المكتب السياس���ي لحركة 
"حماس" الش���يخ صالح الع���اروري على وجوب 
إجراء االنتخابات ف���ي مدينة القدس المحتّلة، 
ا على عدم جواز االرته���ان إلى موقف  مش���ّدداً

االحتالل اإلسرائيلي من ذلك.
وبّي���ن العاروري، ف���ي تصريح ل���ه، أّن حماس 
جاه���زة "لمعركة االنتخابات ف���ي القدس عبر 
اصطفاف وطني شامل في مواجهة االحتالل"، 
���ا موقف لجن���ة االنتخاب���ات باعتبار كل  مثّمناً
مواطن مقدس���ي مسجل في س���جل الناخبين 

ا. تلقائياً
وأوضح أّن التوافق الوطني الشامل على معركة 
القدس، قد يكون الطريق الضامن لتراجع العدو 
عن رفضه، وممك���ن أن تتحول معركة القدس 

إلى شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية".
واعتب���ر أّن التراج���ع ع���ن إج���راء االنتخاب���ات 

في القدس بس���بب رف���ض االحت���الل بمثابة 
ا إلى  "استس���الم وهزيمة أمام العدو"، مش���يراً
أّن تأجيل إجراء االنتخابات "س���يدخل الساحة 
الفلس���طينية في دوامه من الخالفات ويعّمق 

االنقسامات".
ا من اعتق���االت االحتالل في  ونّوه إل���ى أّن جزءاً
الضفة الغربية موّج���ه ضد العملية االنتخابية 
خصوصا ضد مرشحي قائمة "القدس موعدنا" 

الخاصة بحركة "حماس.
وجّدد العاروري تأكيد الت���زام حركته باحترام 
ا بأّن "نتائج  نتائج االنتخاب���ات وقبولها، مضيفاً
االنتخابات لن تكون على رغبة أمريكا واالحتالل 
والمتس���اوقين معهم، وإنما ستعبر عن إرادة 

شعبنا وخياراته".
كم���ا أّكد على التزام حركت���ه بالتوافق الوطني 
ا إل���ى أّن هدف  ف���ي أي حكومة قادمة، مش���يراً
حماس خدمة شعبنا بكل أشكاله دون إقصاء أو 

ا "نحن أقرب لحكومة توافق  محس���وبية، مضيفاً
وطني تحت قبة المجلس التشريعي".

وشّدد على أّن مهام الحكومة ستكون خدماتية 
���ا إل���ى أّن منظم���ة التحرير  للمواطني���ن، الفتاً

الجامعة لكل قوى شعبنا.
وأع���رب عن أمله في أن تتّم العملية االنتخابية 
بكامل مراحلها "بش���كل نزيه وشفاف وعادل"، 
ا أن حماس تتابع وترصد أي خلل في هذه  مؤّكداً

العملية.
من ناحي���ة أخرى، ج���ّدد نائب رئي���س حركة 
"حم���اس" التأكيد على الت���زام حركته بتحرير 
األس���رى من سجون االحتالل "دون تمييز وهذا 
االلتزام فريضة شرعية ووطنية وهذا أمانة في 

أعناقنا".
وأض���اف "الذي يتخ���اذل أو يتراجع أو يتهاون 
بحري���ة األس���رى ال أث���ق بانتمائ���ه ل���ألرض 

والمقدسات؛ ألّن اإلنسان أثمن شيء".

رام الله / االستقالل:
قال المتحدث باس���م لجنة االنتخابات المركزية فريد طعم الله، إن إجراء 

االنتخابات التش���ريعية في القدس هو موضوع سياس���ي وليس فنيا.
وأوض���ح طعم الله ف���ي تصريح له يوم أمس، أن س���لطات االحتالل تضع 
العراقي���ل لتقوي���ض وض���رب العملي���ة االنتخابي���ة بمنع المرش���حين 
المقدسيين من ممارسة حقهم في التنقل واالجتماع واعتقالهم، مؤكدا 
أن إجراءه���ا بحاجة إلى دع���م دولي، واللجنة" تعتبر كل س���كان القدس 

مسجلين حكما في سجل الناخبين".
وأوض���ح أن مراكز االقتراع التي يس���يطر عليها االحتالل في القدس هي 
س���تة مراكز، مبينا أن بقية الناخبين ف���ي ضواحي القدس يصل عددهم 
الى 150 ألف ناخب ويس���تطيعون االدالء بأصواتهم دون أي عوائق من 

االحتالل.

لجنة االنتخابات: إجراء االنتخابات في 
القدس موضوع سياسي وليس فنيًا

العاروري: جاهزون لمعركة االنتخابات في 
القدس وال يجوز االرتهان لموقف االحتالل

رام الله / االستقالل:
 اس���تنكر رئيس س���لطة المياه مازن غنيم، اعتداء مس���توطني "يتس���هار"، 
المقام���ة على اراض���ي المواطنين جنوب محافظة نابلس، على منش���أة خزان 
المياه الرئيس���ي المغذي لبلدة عصي���رة القبلية، الذي يخدم أكثر من 6 آالف 

مواطن.
واعتبر غنيم خالل تفقده يوم أمس، موقع الخزان، هذا التخريب عمال ممنهجا 
وانتهاكا خطيرا للحقوق االساس���ية االنس���انية بحرمانهم من مياه الش���رب 
وبالذات في هذا الش���هر الفضيل، مش���يرا إلى أنه ليس االعتداء االول الذي 

يقوم به المستوطنون بحق هذه المنشأة.
وطمأن أهالي البلدة بأن سلطة المياه ستبذل كل جهد ممكن وبأقصى سرعة 
م���ن أجل إعادة تأهيل ما تم تدميره واعادة مياه الش���رب للمواطنين في تلك 
المنطقة، ودعا كافة المؤسس���ات الحقوقية المحلية والدولية من اجل توثيق 

هذه الجرائم واالعتداءات من أجل محاسبة االحتالل على اقترافها.

غنيم: سنعيد تأهيل ما 
دمره المستوطنون وإعادة 

مياه الشرب إلى عصيرة

اإ�سابات واعتقاالت ..
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القاهرة/ االستقالل:
وج���د طفل مصري ملقى على طرف طريق صح���راوي وبجواره حافة محترقة في 

طريق عودته هو ووالده لمسقط رأسهما بصعيد مصر.
وكان كيرلس س���معان رزق، الطفل البالغ 10 س���نوات نائم���ا بجوار والده 
في األتوبيس العائد من القاهرة لقنا قبل يومين. قبل أن يس���تيقظ على 
صرخات واس���تغاثات الركاب. ويفاجأ بوالده يلقي به من نافذة األتوبيس 
بعد ان تعرض لحادث بشع أدى لتفحمه بركابه،  لينقذ حياته ويحميه من 

الموت حرقا.  
وق���ال عم الطفل إن نجل اخيه س���معان رزق والد الطفل كيرلس كان عائدا من 
القاهرة بعد ش���راء مالبس جديدة البنيه بمناسبة اقتراب عيد القيامة لألقباط. 
وخالل عودته في األوتوبيس المش���ئوم وقع الح���ادث، فألقى بابنه من النافذة 
لينقذه. وبقي هو يواجه مصيره حتى لفظ أنفاس���ه األخيرة في موقع الحادث. 
مضيفا انه تم نقل الطفل للمستش���فى حيث تبين اصابته بحروق شديده في 

يديه.
 وكان 21 ش���خًصا قد لق���وا مصرعهم وأصيب ثالثة آخ���رون مؤخرًا، في حادث 
تصادم حافلة نقل ركاب قادمة من القاهرة. متوجهة إلى محافظة قنا مع سيارة 

نقل بطريق أسيوط البحر األحمر عند الكيلو 103.

مصري يلقى بابنه من حافلة 
أسيوط المحترقة لينقذه ويموت

اأجواء �ضهر رم�ضان يف البلدة القدمية باخلليل

القاهرة/ االستقالل:
حذرت سلطة الطيران المدني المصري، جميع 
العاملي���ن بمحطات الش���ركة الوطنية "مصر 
للطيران"، في مناطق جنوب ش���رق آس���يا، من 
ظهور فيروس "نيباه" الجديد، المنتشر في كل 

من الهند وماليزيا وسنغافورة وبنغالديش.
وقالت س���لطة الطيران المدني، في منش���ور 
توع���وي له���ا، تداولته "مصر للطي���ران" على 
صفح���ات العاملي���ن به���ا، ح���ول الفيروس، 
موضحة أنه فيروس حيواني المنش���أ ينتقل 
من الحيوان إلى اإلنس���ان، ويمك���ن أيضا أن 
ينتق���ل عن طريق الطعام الملوث أو مباش���رة 

بين شخص مصاب وآخر سليم.
وأش���ارت س���لطة الطيران، في منشورها، إلى 
أن طرق عدوى اإلصاب���ة بفيروس "نيباه"، هي 

االتصال المباش���ر بالحيوان���ات المصابة مثل 
الخفافيش أو الخنازير أو س���وائل أجس���امها 
مثل الدم والبول واللعاب، أو ينتقل عن طريق 
االتصال الوثيق بش���خص مصاب أو س���وائل 
الجس���م )قطرات األنف والجهاز التنفس���ي 
والب���ول(، باإلضافة إلى اس���تهالك المنتجات 
الغذائية الملوثة بس���وائل جسم الحيوانات 
المصاب���ة مثل )عص���ارة النخي���ل أو الفاكهة 

الملوثة(.
وتبدأ األعراض على المصاب بالظهور خالل 3 
إلى 14 يوما بعد التع���رض للعدوى، وأقصى 

فترة حضانة للمرض 45 يوما.
تش���به أعراضه اإلنفلونزا، حيث يكون هناك 
حمى وص���داع وألم عضلي وتقي���ؤ والتهاب 
حلق، ويمك���ن أن يتبعه دوار ونعاس وتغيير 

في الحال���ة الذهنية والته���اب الدماغ الحاد، 
ويمكن لبعض األش���خاص التعرض لمشاكل 
حادة في الجهاز التنفس���ي، ويحدد التهاب 
الدماغ والنوبات في الحاالت الش���ديدة حيث 
يتط���ور إلى غيبوبة في غضون من 24 إلى 48 

ساعة.
وقدم���ت س���لطة الطي���ران المدن���ي بعض 
النصائ���ح للعاملين، في ضوء عدم وجود عالج 
أو لق���اح ضد في���روس "نيباه"، بض���رورة عدم 
مالمس���ة خفافي���ش الفاكه���ة أو الخنازير أو 
الق���ردة والنس���انيس، وعدم تن���اول لحومها 
النيئ���ة، باإلضافة إلى ضرورة ارت���داء قفازات 
ومالب���س واقي���ة عن���د مالمس���ة الحيوانات، 
وتجنب االتصال الجسدي المباشر مع المرضى 

المصابين بالفيروس.

تحذيــرات مــن فيــروس نيبــاه

واشنطن/ االستقالل:
وقال مهندس����ون أميركيون أن هذا الطالء يعكس، ما يصل إلى 98.1% من ضوء الشمس من خالل تشتيت 

حرارة األشعة تحت الحمراء. وبما يزيد بنسبة حوالي 8% عن أفضل أنواع الطالء المتاحة حالًيا في األسواق.
وبحس���ب فريق باحثي في جامعة بوردو، فإن الطالء الجديد س���يبقي المباني. في المناطق ذات 

المناخ الحار، باردة بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من الحاجة إلى تكنولوجيا تكييف الهواء.
ويمكن أن توفر الدهانات طريقة صديقة للبيئة لتقليل الطاقة المطلوبة إلبقائها تعمل باستمرار 
في الطقس المعتدل. ومن جهته، قال البروفيسور شيولين روان، أستاذ الهندسة الميكانيكية في 
جامعة بوردو.: "إذا كنت ستس���تخدم هذا الطالء لتغطية مساحة سطح تبلغ حوالي 90 مترا مربعا. 
فإنه يمكن الحصول على طاقة تبريد تبلغ 10 كيلووات". مش���يًرا إلى أن هذه الطاقة تعد "أقوى من 
مكيفات الهواء المركزية التي تستخدمها معظم المنازل". وذكر الباحثون أن الطالء المبتكر القائم 

على كبريتات الباريوم سيمكن أن يحتمل الظروف الجوية المختلفة في األماكن المفتوحة.

طالء أبيض يمنع حّر الصيف عن 
المنازل وينافس مكيفات الهواء!

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت نتائج دراسة حديثة تؤكد ما توصل إليه علماء 
س����ابقا، أن مادة ال� )سيلوسيبين( المسببة للهلوسة، 
والتي توجد في الفطر الس����حري، ق����د تكون المركب 
األساس����ي في عالج ناجح لمرضى االكتئاب الذين لم 

يستجيبوا للعالجات التقليدية.
وهناك حوالي 200 نوع من الفطر الذي يصنف تحت 
اس����م )الفطر الس����حري(، حيث تحت����وي معظم هذه 
األنواع على م����واد كيميائية تؤثر عل����ى الدماغ مثل 
المخ����درات. تنمو معظمها في المناطق المعتدلة في 
الغابات الصنوبرية، غير أنها اس����تقدمت إلى مناطق 
أخرى حول العالم. ولعل أش����هرها ما يس����مى )عيش 
الغ����راب( أو أمانيت الطائر، ذي اللون األحمر مع النقاط 

البيضاء.

واكتش����ف باحثون في كلية “إمبريال لندن”، نتيجة 
دراس����ة حديثة تؤكد ما توصل الي����ه علماء في وقت 
س����ابق، أن مادة )سيلوسيبين(، التي توجد في الفطر 
الس����حري، تؤثر عل����ى الحالة النفس����ية للمرء وتعيد 
تش����غيل الدم����اغ، وفق����ًا لوصف األش����خاص الذين 
ش����ملتهم الدراسة. إذ أعطيت ال� )سيلوسيبين( ل� 19 
مريضًا يعانون من االكتئاب ولم تتجاوب حاالتهم مع 
العالجات التقليدية س����ابقًا، على جرعتين: األولى 10 

ملغ وبعد أسبوع 25 ملغ.
وصف حوالي 50 بالمائة من المشاركين في الدراسة 
النتائ����ج الفعالة للمركب الجديد، بأنها بمثابة “إعادة 
تش����غيل للدم����اغ” أو “إعادة ضبط” لنش����اط الدماغ 
استمرت نحو 5 أس����ابيع بعد تلقي العالج. بحسب ما 

نشره موقع صحيفة الغارديان البريطانية.

ويقول الدكتور روبن كارهارت هاريس، رئيس أبحاث 
التخدير ف����ي كلية إمبريال لندن: "لق����د أظهرنا ألول 
مرة تغيرات واضحة في نشاط الدماغ لدى المصابين 
باالكتئاب، الذين ُيعالجون بالسلوس����يبين بعد عدم 

استجابتهم للعالجات التقليدية".
 ويضيف: “ربط العديد من مرضانا شعور الرضى عن 
المرك����ب الجديد، بما يحدث في جهاز الكمبيوتر عند 
إعادة التش����غيل. إذ يش����عرون بأن دماغهم قد أعيد 

ضبطه أو أعيد تشغيله من جديد”. 
ويوضح بأن ” االسيلوسيبين قد يكون كالدفعة األولى 
التي يحتاجها المرضى للخروج من حالة االكتئاب التي 
يعانون منها. كما شوهدت نتائج مماثلة على الدماغ 
عند العالج بالتخليج الكهربائي”. بحس����ب ما نش����ره 

موقع )ذا تيليغراف( البريطاني.

كاليفورنيا/ االستقالل:
قام����ت امرأة من والية كاليفورني����ا األميركية. بإغراق 
أطفالها الثالثة، متذرعة بحجة غريبة. حيث كشفت 
أّنها فعلت ذلك لحمايتهم من سوء معاملة والدهم 

في خضم معركة حضانة. و قالت األم: لقد أغرقتهم، 
لم أرغب في تعرضهم لمزيد من اإليذاء، لقد وعدتهم 

عندما ولدوا أنني سأحميهم”.
وأضاف����ت: “عانقتهم وقبلته����م وكنت أعتذر طوال 

الوقت.. لقد أحببت أطفالي. وأتمنى أن يكون أطفالي 
عل����ى قي����د الحياة، ولكن����ي أفضل ع����دم تعرضهم 
للتعذيب وس����وء المعاملة بش����كل منتظ����م لبقية 

حياتهم”.

بنما/ االستقالل:
أعلنت الس���لطات البنمية عن ضبط هر 
كان مستخَدمًا لتهريب المخدرات قرب 
أحد الس���جون. بعدما عث���ر على كيس 
صغير معلق حول رقبت���ه بداخله رزمًا 
عدة تضم مادة نباتية وأغلقة بالستيك 

شفاف مع مسحوق أبيض.
وتبّي���ن أن الم���واد الممنوع���ة الت���ي 
كان���ت تهرب عبر الق���ط هي مخدرات. 
المخدرات  مكافح���ة  لس���لطات  ووفقًا 
فإن الس���جناء يجذبون الحيوانات إلى 
داخل الس���جن من خالل إطعامها بغية 
تحميله���ا بالمخدرات التي يرغبون في 

تهريبها.
وهذه ليست المرة األولى التي تستخدم 
فيها الحيوانات لنق���ل المخدرات في 
الزنازين. إذ س���بق أن استخدمت طيور 

حمام في محاوالت تهريب مشابهة.

سلطات بنما 
تلقي القبض على 

قط لهذا السبب

الفطر السحري دواء فعال لمعالجة االكتئاب!

أم تغــرق أطفالهــا الثــالثة لسبــب صــادم!


