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رام الله/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير 
خال����د، إن تأجيل أو الغاء االنتخابات التش����ريعية ال يمك����ن أن يكون خياًرا 
سياسًيا مقبواًل، معتبرًا ذلك تسليمًا بالفيتو »اإلسرائيلي« بشأن االنتخابات 

في القدس.
وأض����اف خالد في بيان له مس����اء األربعاء، أن مثل ه����ذه الخطوة »قفزة في 
المجه����ول ترب����ك الوضع الوطني الفلس����طيني وتبث الي����أس في صفوف 
المواطنين في استحالة تجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني وإشاعة 

الديمقراطية في الحياة السياس����ية وفي مؤسس����ات نظام الحكم سواء في 
منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد أن »الموقف »اإلس����رائيلي« الذي ينطلق من التمسك بمدينة القدس 
الموح����دة كعاصمة لدول����ة االحتالل مس����تقوًيا بصفقة القرن م����ع اإلدارة 
األميركي����ة واالتفاقيات اإلبراهيمية المخزية مع ع����دد من األنظمة العربية، 
بات يط����رح تحدًي����ا حقيقًيا عل����ى جميع الق����وى الوطني����ة والديمقراطية 
واالسالمية الفلس����طينية دون اس����تثناء وتحديا على جميع القوائم، التي 

تقدمت بمرشحيها لهذه االنتخابات«.

»الديمقراطية«: تأجيل أو إلغاء 
االنتخابات »قفزة في المجهول«

محافظات/ االستقالل:
واص���ل المس���توطنون المتطرف���ون األربعاء 
اقتحاماته���م لباح���ات المس���جد األقص���ى 
المب���ارك، بحماية من ش���رطة االحتالل، فيما 

اعتدى آخرون على رعاة األغنام شرق بلدة يطا 
في الخليل جنوب الضف���ة الغربية المحتلة، 
بينما توغلت آليات االحتالل بش���كل محدود 
ش���رقي محافظتي رف���ح وغزة  ف���ي القطاع، 

وقامت بتجريف أراض زراعية.
فقد واصل المس���توطنون المتطرفون أمس، 

األقصى  للمس���جد  اقتحاماتهم 
المبارك من باب المغاربة بحراسة 

آليات االحتالل تتوغل شرقي القطاع 
عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى« 
وآخرون يعتدون على المواطنين شرق يطا رام الله/ االستقالل:

أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيل���ة، األربعاء، تس���جيل 18 وفاة و1748 
إصابة جديدة بفيروس »كورونا« و2536 حالة تعاٍف خالل ال� 24 س���اعة 
الماضية. وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، 

»كورونا«: 18 وفاة و1748 
إصابة جديدة بالضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
أعلن الصحفي عالء الريماوي الذي اعتقلته قوات االحتالل فجر أمس إضرابه 
عن الطعام وفًق���ا لزوجته، وذلك رفًضا العتقاله، ليرتفع بذلك عدد األس���رى 

نادي األسير: خمسة أسرى 
يخوضون معركة األمعاء الخاوية

القدس المحتلة/ االستقالل:
تصدى مقدس���يون ي���وم األربع���اء، لمحاولة مس���توطنين 
االس���تيالء على مدخ���ل أرض تس���تخدمها العائالت موقًفا 

مقدسيون يتصدون لمحاولة مستوطنين 
االستيالء على مدخل أرض بسلوان

غزة / محمد أبو هويدي:
عّد محلالن في الش���أن السياسي أن تصاعد وتيرة 
االنتهاكات اإلس���رائيلية بحق شعبنا الفلسطيني 

في الضف���ة الغربي���ة والقدس المحتل���ة واعتقال 
وإعالمي���ة  سياس���ية  ش���خصيات 
واجتماعية واقتصادية الفاعلة تأتي 

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة الخارجي����ة والمغتربين، إن االعتداءات 
الت����ي تنفذها ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي في 

»الخارجية« تندد بتصعيد 
االحتالل العتداءاته في القدس

تحليل: تصاعد العدوان في الضفة نتيجة 
الرتهان السلطة اللتزاماتها األمنية مع االحتالل

غزة: طقوس اجتماعية وتعبدّية 
رمضانية غّيبتها »كورونا« 

غزة/ دعاء الحطاب: 
ما أن يهل ش���هر رمضان المبارك من كل عام حتي 
يبدأ المواطن أبو ياسر حماد )55عاما( بتجهيز قائمة 

العزائم والوالئم التي س���يقوم به���ا ألفراد عائلته 
وأصدقائ���ه خالل الش���هر الفضيل، 
ليأنس بجمعتهم وممارس���ة طقوس 

مؤسسات إعالمية تدين اعتقال 
االحتالل الصحفي »الريماوي«

غزة/ االستقالل:
أدانت مؤسسات إعالمية، األربعاء، إقدام سلطات االحتالل، 
فجًرا، على اعتقال الصحفي ع���الء الريماوي، من منزله في 

جيش االحتالل يجري مناورة كبيرة 
تحاكي الحرب في غزة ولبنان

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت وس���ائل إعالم عبري���ة، األربعاء، إن جي���ش االحتالل 
س���يجري مناورة حربي���ة كبيرة وفريدة من نوعها، الش���هر 

قوة خاصة تعتقل 
توغل جر�فات �لحتالل »�لإ�صر�ئيلي« لأر��صي �ملو�طنني، �صرق حمافظة غزة، �صباح �أم�س          )apaimages(شابًا قرب حاجز زعترة
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رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، األربعاء، تسجيل 18 وفاة و1748 إصابة جديدة 

بفيروس »كورونا« و2536 حالة تعاٍف خالل الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حاالت الوفاة 
ســـجلت في المحافظات على النحول التالي: الخليل )4(، بيت لحم )2(، رام الله 
والبيـــرة )1(، طولكرم )1(، قطاع غزة )10(. بحســـب ما نقلـــت عنها وكالة األنباء 

الرسمية »وفا«.
وأضافت أن اإلصابات الجديدة ســـجلت على النحو التالي: طوباس )22(، جنين 
)83(، طولكرم )40(، نابلس )144(، قلقيلية )18(، سلفيت )8(، الخليل )48(، رام 
اللـــه والبيرة )85(، بيت لحم )25(، أريحا واألغوار )5(، ضواحي القدس )2(، قطاع 

غزة )1268(، مؤكدة إجراء 6889 فحصا.
وأوضحت الكيلة أن حـــاالت التعافي الجديدة توزعت حســـب التالي: طوباس 
)459، جنيـــن )149(، طولكرم )13(، نابلس )190(، قلقيلية )27(، ســـلفيت )3(، 
الخليـــل )204(، رام الله والبيرة )88(، بيت لحم )87(، أريحا واألغوار )3(، ضواحي 

القدس )2(، قطاع غزة )1725(.
وذكرت أن نســـبة التعافي من فيروس »كورونا« في فلســـطين بلغت %89.8، 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النشـــطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل 

اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحـــة إلى وجود 164 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 
43 موصولون على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقســـام 

»كورونا« في مستشفيات الضفة 474 مصابا.
وفيمـــا يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضـــادة لفيروس »كورونا«، 
أكـــدت الكيلة أن عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 167549، 

بينهم 34730 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

االستقالل/ وكاالت:
كشف موقع واي نت العبري، األربعاء، أن طائرات حربية »إسرائيلية« وإماراتية تشارك 
في أول مناورة جوية مشـــتركة »معلنة«، انطالًقا من اليونان، حيث تستخدم المناورة 

قواعدها وأجوائها.
وذكر الموقع أن المناورة بدأت األحد الماضي، وأطلق عليها اسم »إنيوخوس«، وتشارك 
فيها دول من أبرزها الواليات المتحدة وفرنسا واسبانيا من خالل إرسال طائرات مرفقة 
بطواقمهـــا، وأخرى فقـــط من خالل طواقم تدريبية مثل كندا، في حين أرســـلت دول 

أخرى مثل النمسا ومصر واألردن ورومانيا وسلوفينيا مرافقين فقط.
 ،F15و ،F16و ،F35 وتشـــارك في المناورة 60 طائـــرة من أنواع مختلفة منها الشـــبح
وطائرات متطورة أخرى منها MQ-9 Ripper التي استخدمت في اغتيال قائد الحرس 
الثوري اإليراني »قاسم ســـليماني«. ووفًقا للموقع العبري، فإن المناورات تحاكي عدة 

سيناريوهات من أبرزها التعامل مع تهديدات صاروخية أرض - جو متقدمة.

غزة/ االستقالل:
قال المركز الفلســــطيني لحقوق اإلنسان، األربعاء، 
إنه ينظر بقلق شــــديد إلى تأخر صرف مستحقات 
الشــــؤون االجتماعية "برنامج التحويالت النقدية" 
لنحو 115 ألف ُأسرة تعاني من الفقر المدقع، وباتت 
غير قادرة على توفير أدنى احتياجاتها األساسية.

وطالب المركز في بيان له الحكومة الفلســــطينية 
بتحمل مســــؤولياتها تجاه الفقــــراء، والعمل على 
صرف الدفعة األولى لعام 2021 من المســــتحقات 
للمســــتفيدين منهــــا بشــــكل عاجــــل، واالنتظام 
فــــي صرفها مســــتقباًل، مطالًبا بزيادة عدد األســــر 
المســــتفيدة من برامج الحماية االجتماعية، وذلك 
استجابة للظروف االستثنائية والطارئة، التي تمر 

بها األرض الفلسطينية المحتلة.
ووفًقــــا لمعلومــــات المركــــز، فــــإن وزارة التنميــــة 
االجتماعية لم تصرف حتى اليوم الدفعة األولى من 
مخصصات برنامج التحويــــالت النقدية لنحو 115 
ألف ُأســــرة فقيرة، منها نحو 80 ألف ُأسرة تعيش 

في قطاع غزة، و35 ألف ُأسرة في الضفة الغربية.
وبموجــــب برنامج التحويالت النقديــــة، تقوم وزارة 
التنمية االجتماعية الفلسطينية بصرف مساعدة 
ماليــــة للفئات األشــــد فقــــًرا ولــــذوي اإلعاقة، كما 
خصصت الوزارة إعانات طارئة لمساعدة من تضرروا 
بفعل جائحة كورونا، غير أن هذه المســــاعدات لم 
تشمل جميع المحتاجين، خاصة مع تدهور األوضاع 
المعيشــــية، فضاًل عن عدم انتظامها في مواعيد 

ثابتة قّررتهــــا وزارة التنمية االجتماعية كل ثالثة 
شــــهور )بواقع 4 دفعات ســــنوًيا(، ولم َتُقم الوزارة 
خــــالل العــــام 2020 بدفعها إال ثــــالث مرات فقط 

للمستفيدين منها. كما ذكر بيان المركز.
وقال المركز: "إن عدم صرف مستحقات الشؤون 
االجتماعية )برنامـــج التحويالت النقدية( ألقى 
الفلسطينيين  الفقراء  السلبية على  بتداعياته 
بشـــكل عام، غيـــر أن تأثيـــر ذلـــك كان أكثر 
حدة على الفقـــراء والعمال ومحـــدودي الدخل 
واألشـــخاص ذوي اإلعاقة في قطاع غزة، بسبب 
تدهور األوضاع المعيشية الناجمة عن استمرار 

الحصـــار اإلســـرائيلي المفروض علـــى القطاع 
منذ 14 عاًما، وبســـبب االنقســـام الفلسطيني 
الداخلي أيًضا، وقد تســـبب ذلك في رفع نسبة 
البطالة وانتشـــار الفقر وانعدام األمن الغذائي، 
حيث يعاني ســـكان القطاع ارتفاًعا خطيًرا في 
معدالت البطالة، بلغـــت 45%، بواقع 217.100 
عامل عاطليـــن عن العمل، بينما بلغت نســـبة 
انتشار الفقر بين سكان القطاع 53%، وُيصنف 
62.2% من ســـكان القطاع غيـــر آمنين غذائًيا 
وفق مكتب األمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 

اإلنسانية".

مركز: 115 ألف أسرة غير قادرة على توفير أدنى 
احتياجاتها لعدم صرف مخصصات الشؤون

»كورونا«: 18 وفاة و1748 
إصابة جديدة بالضفة وغزة

طائرات حربية »إسرائيلية« وإماراتية تشارك 
رام الله/ االستقالل:في أول مناورة جوية مشتركة »معلنة«

أعلن الصحفـــي عالء الريمـــاوي الـــذي اعتقلته قوات 
االحتـــالل فجر أمس إضرابه عن الطعـــام وفًقا لزوجته، 
وذلك رفًضا العتقاله، ليرتفع بذلك عدد األســـرى الذين 
يخوضون معركة )األمعاء الخاوية( اإلضراب عن الطعام، 
إلى خمســـة أسرى أقدمهم األســـير عماد سواركة )37 
عاًما( مـــن أريحا والمضرب عن الطعام منـــذ )35( يوًما، 
حيـــث يواجه وضًعـــا صحًيا صعًبا، إضافة إلى األســـير 
ســـائد أبو عبيد )41 عاًما( من جنين المضرب منذ )17( 
يوًما، واألســـير مصعب الهور )33 عاًما( من الخليل منذ 
عشـــرة أيام، ومهند العزة )45 عاًمـــا( من بيت لحم منذ 

عشرة أيام.
وبّين نادي األسير أن األسرى، سواركة، وأبو عبيد، والهور، 
يواصلـــون اإلضراب رفًضـــا العتقالهـــم اإلدارّي، بينما 
يواصل األسير العزة الُمعتقل منذ عام 2010، والمحكوم 

بالّسجن )13( عاًما، إضرابه، مطالًبا بنقله من زنازين سجن 
»جلبوع«، واألسير الريماوي رفًضا العتقاله.

ولفت إلى أن األســـير ســـواركة يقبع في زنازين سجن 
»عسقالن«، واألسيرين أبو عبيد، والهور في زنازين سجن 
»النقب«، بينما يقبع األســـير العزة في زنازين ســـجن 

»جلبوع«.
ُيشار إلى أن أربعة أسرى من بين المضربين، هم أسرى 
ســـابقون أمضوا سنوات في ســـجون االحتالل، ال سيما 
المعتقلين إدارًيا، حيث كانت غالبية سنوات اعتقالهم 

رهن االعتقال اإلداري.
يذكر أن األســـير سواركة معتقل منذ شهر تموز العام 
الماضي وهو متزوج وأب لخمســـة أطفال، واألســـير أبو 
عبيد منذ شـــهر تشـــرين الثاني العام الماضي، حيث 
حكم عليه االحتالل بالّسجن الفعلي لمدة أربعة شهور 
ونصـــف، وبعد انتهاء مـــدة ُحكمه جـــرى تحويله إلى 

االعتقـــال اإلدارّي، وعليه شـــرع في اإلضراب، واألســـير 
الهور منذ شهر تشـــرين األول 2019، وهو متزوج وأب 

لطفل.
كما أن األســـير الريماوي هو أســـير ســـابق أمضى في 
ســـجون االحتالل ما مجموعه 11 عاًما، وهو أب لخمسة 

من األبناء.
وحّمل نادي األســـير االحتالل وأجهزته بمســـتوياتها 
المســـؤولية الكاملة عـــن مصير األســـرى المضربين، 
وطالب بضرورة إسنادهم ودعم خطواتهم النضالية في 

مواجهة االحتالل.
من الجدير ذكره أن عشـــرات األســـرى ومنذ أواخر عام 
2011، وبداية عـــام 2012 نفذوا إضرابـــات فردية عن 
الطعام لمواجهة سياســـات االحتالل خاّصة االعتقال 
اإلداري، ومنهم من أضرب عدة مرات لمواجهة عمليات 

االعتقال المتكررة.

نادي األسير: خمسة أسرى يخوضون معركة األمعاء الخاوية

القدس المحتلة/ االستقالل:
تصدى مقدسيون يوم األربعاء، لمحاولة مستوطنين االستيالء 
على مدخل أرض تســــتخدمها العائالت موقًفا للسيارات في 

حي وادي حلوة في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.
وذكر شــــهود عيان أن المســــتوطنين حاولوا إزالة سالســــل 
حديدية وبرميل عند مدخل األرض لوضع سياراتهم، بحجة أن 
الموقف عام. وأضافوا أن عائالت الحي تصدت للمستوطنين، 
ومنعتهم مــــن الدخول إلى األرض، وأكــــدت أن األرض تعود 

ملكيتها لعائالت في الحي.

وأشــــاروا إلــــى أن المســــتوطنين اتصلوا بشــــرطة االحتالل، 
وحضرت للمكان وطلبت من المســــتوطنين التوجه إلى بلدية 

القدس.
من جهة أخرى، داهمت طواقــــم بلدية االحتالل صباح اليوم 
حي سويح في بلدة ســــلوان، وحي عبيد في قرية العيسوية 
بالقدس المحتلة. وأفاد شــــهود بأن موظفي بلدية االحتالل 
برفقة مهندسين اقتحموا حي عبيد، وعلقوا أوراًقا على بناية 
تضم 6 طوابق، تطالب فيها مراجعة قســــم التفتيش والبناء 

في البلدية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت وسائل إعالم عبرية، األربعاء، إن جيش االحتالل سيجري 
منـــاورة حربيـــة كبيرة وفريدة مـــن نوعها، الشـــهر المقبل؛ 
لمحاكاة مواجهة خطيرة تشـــمل إطالق صواريخ تزن أطنان 

من المتفجرات.
وبحسب صحيفة »يديعوت آحرنوت«، فإن المناورة ستشمل 
مواجهة في عدة ساحات وميادين، مع التركيز على قطاع غزة 

ولبنان.
وســـتجري التدريبـــات في مواقـــع حية بمشـــاركة الجبهة 

الداخلية، وســـيتم تدمير بعض الصواريـــخ ضمن المناورة 
لمحاكاة أضرار جســـيمة قـــد تصيب مراكـــز المدن بهدف 

التدرب على عمليات اإلنقاذ والتعامل مع الحرائق وغيرها.
وتهدف هذه المناورة للتعامل مع تهديدات مهمة مثل وابل 
كثيف من الصواريخ لم تتعرض له »إســـرائيل« من قبل من 
لبنان وغزة، وتعامل الجبهة الداخلية مع صواريخ ســـتضرب 
بشكل مباشـــر أحياء سكنية، إلى جانب طريق تحديد مواقع 
ســـقوط الصواريخ بدقة وســـرعة، وانتشـــار فرق اإلنقاذ في 

الميدان بالشكل المناسب، وتشكيل فريق إلخالء السكان.

جيش االحتالل يجري مناورة كبيرة 
تحاكي الحرب في غزة ولبنان

مقدسيون يتصدون لمحاولة مستوطنين 
االستيالء على مدخل أرض بسلوان
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ولف����ت المحلالن، إلى أن ما يجري في الضفة المحتلة 
هو نتيجة ارتهان الس����لطة الفلسطينية ومحاربتها 
لرجاالت المقاومة ومالحقتهم، ما س����اهم في تغّول 
االحتالل وتجرئه على أبناء شعبنا، داعين إلى ضرورة 
رد االعتب����ار للمقاوم����ة في الضفة لتأخ����ذ دورها في 

الدفاع عن شعبنا.
وتش����هد مدينة القدس المحتلة وباحات المس����جد 
األقصى المبارك منذ بداية ش����هر رمضان مواجهات 
بي����ن الش����بان وق����وات االحت����الل التي دأب����ت على 
اس����تهداف المصلي����ن وقمعه����م والتنكي����ل بهم 
والتضييق عليهم وحرمانهم من أداء صالة التراويح 
ف����ي األقص����ى، حي����ث بلغ ع����دد الش����بان الذين تم 
اعتقالهم في المدينة المقدس����ة منذ بداية رمضان 
حوالي 50 شابًا مقدسيا بحسب ما أفادت به صحيفة 

»يديعوت » العبرية مساء أمس.
فيما تش����هد مناط����ق متفرقة من الضف����ة المحتلة 
اعتداءات متصاعدة من قبل المستوطنين، إلى جانب 
حمالت االعتقال الليلية التي تشنها قوات االحتالل 
في صفوف المواطنين، حيث اعتقلت قوات االحتالل 
فجر األربعاء، الصحفي ع����الء الريماوي خالل اقتحام 
منزله بمدينة رام الله وس����ط الضفة الغربية المحتلة 
إضافة إلى اعتقال القيادي في حركة حماس واألسير 

المحرر نضال القواسمة من الخليل.

ا�سرتاتيجية مربجمة
ويرى أس����تاذ العلوم السياس����ية واإلع����الم  د. كمال 
عالون����ة أن ما يجري ف����ي الضفة الغربي����ة والقدس 
واعتداءات  انتهاكات صهيوني����ة  م����ن  المحتلتين 
مختلفة يعتبر تدخاًل مباشرًا في حياة الفلسطينيين 

وحقهم في تنظيم انتخاباتهم بطريقة سليمة.
االحت����الل  أن  »االس����تقالل«،  ل�����  عالون����ة  وأوض����ح 
اإلسرائيلي لديه استراتيجية مبرمجة للحيلولة دون 
ممارس����ة الحياة الطبعية لإلنس����ان الفلسطيني في 
أرضه، وهذه االنتهاكات والحمالت تهدف للحد من 
النشاطات السياسية واإلعالمية والجماهيرية والتي 

هي غالبًا ما تكون سلمية ومكفولة بقوة القانون.
وتابع أس����تاذ العلوم السياسية، أن محاوالت تجميل 
ص����ورة االحتالل لن تجدي في ضوء م����ا يقوم به من 
اعت����داءات وانتهاكات تتم على مرأى ومس����مع من 

العالم بأسره.
وبين أستاذ العلوم السياسية، أن اإلجراءات األخيرة 

تأتي ضم����ن الس����ياق الصهيوني الع����ام والخاص 
لجعل الفلس����طينيين يعشون في حالة إرباك وقلق 
وعدم اس����تقرار نفس����ي وخاصة في ظ����ل التدهور 
الحاصل في األفق السياس����ي واالقتصادي مبيًنا أن 
االحتالل يريد أن يوصل رس����الة إلى قيادة الس����لطة 
بأنها ليس له����ا أي وجود وهذا نجده في اعتقال أي 
ش����خص في داخل المدن في الضفة يأتي االحتالل 
يعتقله وال أحد يستطيع أن يوقف اعتقاله ال أجهزة 

أمن وال غيره.
ولفت عالونة، إلى أن االحتالل بهذه الرس����ائل يؤكد 
فيها أن ما زال باقًيا والمس����توطنات ما زالت موجودة 
بل وتتمدد وطبًعا ه����ذه اإلجراءات تهدف إلى الحد 

من المقاومة. 

اإعادة االعتبار للمقاومة
ب����دوره، أكد الكات����ب والمحلل السياس����ي مصطفى 
الصواف، أن ما يمارس����ه االحتالل في الضفة الغربية 
ليس بالجديد ولكن زادت حدت����ه في األيام األخيرة 
خاصة في فت����رة التجهيز لالنتخابات التش����ريعية 
القادمة، كما أنها تأتي للتأثير على المرشحين وهذا 
فع����ل إجرامي مدان  ويحتاج إلى مواجهة أكبر وعدم 
االستس����الم له����ذه االنتهاكات واالعت����داءات التي 

تعتبر بمثابة جريمة مكتملة األركان.
وق����ال الصواف ل����� »االس����تقالل«: »إن����ه يجب على 
الفلسطينيين أن يواجهو تلك االجراءات واالعتداءات 
الصهيونية المتكررة بحق شعبنا في الضفة المحتلة 
والقدس ب����كل ما لديهم م����ن قوة وإع����ادة االعتبار 
للمقاومة وترتيب المواجهة مع االحتالل وإعادة حالة 
االش����تباك وتش����جيع كل من يقوم بالعمل المقاوم 
ضد االحتالل حتى ال يتوغل ويسطر بشكل كامل لما 

يسعى لتحقيقه باحتالل الضفة والقدس«.
ولفت المحلل السياس����ي، إلى أن ما يجري في الضفة 
المحتلة هو نتيجة ارتهان الس����لطة الفلس����طينية 
ومحاربتها لرج����االت المقاوم����ة ومالحقتهم وإال لما 
تغول االحتالل وتجرأ على أبناء ش����عبنا الفلسطيني 
ولذل����ك يجب رد االعتبار للمقاوم����ة في الضفة حتى 
تك����ون المقاوم����ة رادع له����ذا العدو وبذل����ك نعيد 
لقضيتنا الفلس����طينية اعتبارها ونضع حدًا لإلجرام 
الصهيوني، فالمقاومة ه����ي الحل األمثل لدحر هذا 
االحتالل واالشتباك المستمر معه هو الخيار الوحيد 

لشعبنا الفلسطيني.

»يجب إعادة االعتبار للمقاومة«
تحليل: تصاعد العدوان في الضفة نتيجة الرتهان السلطة اللتزاماتها األمنية مع االحتالل

غزة / حممد اأبو هويدي:
ع��ّد حمل��ان يف ال�س��اأن ال�سيا�س��ي اأن ت�ساع��د 
وت��رة االنته��اكات االإ�سرائيلية بح��ق �سعبنا 
والقد���س  الغربي��ة  ال�سف��ة  يف  الفل�سطين��ي 
املحتلة واعتقال �سخ�سيات �سيا�سية واإعامية 
واجتماعي��ة واقت�سادي��ة الفاعل��ة تاأت��ي يف 

�سي��اق التنغي�س على الفل�سطينيني والت�سييق 
عليهم خال �سهر رم�سان املبارك �سّيما مع قرب 

اإجراء االنتخابات الت�سريعية الفل�سطينية.
واأك��د املحلان ل��� »اال�ستق��ال«، اأن االحتال 
ي�ستخ��دم كافة اأ�ساليب الرتهي��ب والتخويف 
فيلج��اأ لاعتقال االإداري ويعتقل ال�سخ�سيات 

املوؤثرة والفاعلة وي�سعها يف االعتقال االإداري 
جتده يهدد املر�سحني لانتخابات الت�سريعية 
القادمة اأو يعتقله��م مبا�سرة يلجاأ لتهديد كل 
م��ن له دور فاعل يف ال�سفة الغربية وهذا كله 
ي�س��ب يف م�سب تكري�س االحت��ال يف االأر�س 

الفل�سطينية.

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجية والمغتربي���ن، إن االعتداءات 
التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة 
المقدس���يين  الش���بان  المحتلة، ومطاردة  القدس 
فيها خاص���ة عند باب العم���ود ومحيطه تعبر عن 
محاولة اسرائيلية رس���مية لمصادرة أبسط حقوق 
اإلنسان الفلس���طيني المقدسي وتنكر عليه حتى 
حقه في التواجد بمدينته، أو في التجمع الس���لمي 

االجتماعي.
ونددت ال���وزارة ف���ي بيان له���ا، األربع���اء، بحملة 
االس���تفزازية  واالعتداءات  والمضايقات  الترهيب 
التي تمارس���ها قوات االحتالل وشرطتها وأذرعها 
المواطني���ن  ض���د  والمس���توطنون  المختلف���ة، 
المقدس���يين، والت���ي تصاعدت منذ بداية ش���هر 

رمضان المبارك.
وأوضحت أن هذه اعت���داءات االحتالل تهدف إلى 
مصادرة جميع اشكال الحياة العربية الفلسطينية 
في القدس المحتلة، خاصة في ظل ش���هر رمضان، 

مضيفة أن ما تقوم به من أس���رلة وتهويد واس���ع 
النطاق لجمي���ع مناحي الحياة ف���ي المدينة، ومنع 
تجمع عش���رات الشبان المقدس���يين إلحياء ليالي 
رمض���ان أو اقامة فعاليات ثقافي���ة أو اقتصادية أو 
دينية، انتهاك فاضح لمبادئ حقوق اإلنس���ان، بما 

فيها حرية العبادة والقيام بالشعائر الدينية.
وح���ذرت ال���وزارة م���ن مغب���ة التعام���ل م���ع تلك 
االعتداءات كأح���داث عابرة يمك���ن التأقلم معها، 
أو التغاض���ي عنه���ا، بحجة أنها بات���ت روتينية ال 
تستدعي التوقف عندها، أو اتخاذ موقف اتجاهها.

وتس���اءلت الخارجية: »أين هي ال���دول التي تّدعي 
الحرص على مبادئ حقوق اإلنسان؟، وأين الموقف 
الدولي من تل���ك االنتهاكات«؟ ما هو موقف الدول 
التي تدعي التمسك بالش���رعية الدولية وقراراتها 
وبالقان���ون الدول���ي إزاء م���ا يجري ض���د العاصمة 
المحتل���ة ومواطنيها؟، والى متى س���يبقى العالم 
يكيل بمكيالين ويقف موقف العاجز والخائف من 

توجيه أية انتقادات إلسرائيل على انتهاكاتها؟.

»الخارجية« تندد بتصعيد 
االحتالل العتداءاته في القدس

رام الله/ االستقالل:
س���ّلم األردن، األربعاء عش���رات الوثائق وعق���ود االيجار 
للسلطة الفلس���طينية، لتثبت ملكية أهالي حي »الشيخ 
جراح« بمدين���ة الق���دس المحتل���ة لممتلكاتهم، حيث 
يسعى االحتالل »اإلسرائيلي« إلخراجهم منها عبر قرارات 

إخالء ال تستند لوثائق.
وقال الناطق االعالمي باس���م الوزارة ضيف الله الفايز في 
بيان نش���ر على الموقع الرس���مي للوزارة أمس، إنه »جرت 
وعل���ى مدى س���نوات عملية بح���ث دقيق���ة ومطولة في 

سجالت الدوائر الرسمية األردنية للوثائق«.
وأضاف »تبّين قيام وزارة اإلنشاء والتعمير األردنية سابقًا 
بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ 

جراح في العام 1956«.
وأوض���ح الفايز بالقول، إنه »في العام 2019 تم تس���ليم 
الس���فارة الفلس���طينية في عم���ان ، بناًء عل���ى طلب من 
الجانب الفلس���طيني، نسٍخ مصدقة من كل الوثائق التي 
تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراس���الت 
وسجالت وكش���وفات بأسماء المس���تأجرين، وكذلك تم 
تسليم السفارة نس���خة مصدقة من االتفاقية بين وزارة 

اإلنش���اء والتعمي���ر ووكالة األنروا ع���ام 1954 وأّن عملية 
البحث مستمرة لوثائق تعود ألكثر من 60 عاما«.

وأّك���د الفايز أن تثبيت المقدس���يين عل���ى أرضهم وفي 
بيوته���م وحماي���ة حقوقه���م ثوابت دائم���ة في جهود 
المملكة من أجل إسناد األش���قاء الفلسطينيين، مشددًا 
عل���ى إدان���ة المملك���ة المطلقة مح���اوالت )إس���رائيل( 
الالش���رعية والالإنس���انية إلخ���راج الفلس���طينيين من 

منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.
وتخشى عش���رات العائالت الفلس���طينية بحي »الشيخ 
جراح« من طرد »وشيك« لها من منازلها التي تعيش فيها 

منذ عام 1956 لصالح مستوطنين.
وتقول مؤسس���ات حقوقية فلسطينية، إن قرارات اإلخالء 
بحق المنازل في حي »الش���يخ جراح« تأتي ضمن مخطط 
لتهوي���د مدين���ة الق���دس، باإلضافة إلى ه���دم البيوت 

ومصادرة األراضي وغيرها.
ووصلت العائالت إلى الحي بعد نكبة العام 1948، وأقامت 
فيه باالتفاق مع الحكومة األردنية )حكمت الضفة الغربية 
بم���ا فيها القدس حت���ى 1967(، ووكال���ة األمم المتحدة 

لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.

األردن يسلم السلطة وثائق تثبت 
حقوق أهالي حي »الشيخ جراح« بالقدس
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رام الله/ االستقالل:
دخل خمسة أسرى فلسطينيين بينهم ثالثة أشقاء، 
عامهم العش���رين على التوالي في سجون االحتالل 

»اإلسرائيلي«
فقد دخل ثالثة أس���رى أش���قاء من عائلة أبو حميد 
)20( في  أمس األربعاء، والي���وم الخميس، عامهم ال�
سجون االحتالل وهم: ناصر ونصر، وشريف أبو حميد 
من مخيم األمعري في رام الله، وهم من بين خمس���ة 
أش���قاء يقضون أحكامًا بالّس���جن المؤبد في سجون 

االحتالل.
وبّين نادي األسير أن ناصر يبلغ من العمر )49 عاًما(، 
ويقبع اليوم في س���جن »عسقالن«، وكان قد تعرض 
على مدار الس���نوات التي سبقت اعتقاله عام 2002، 
لالعتق���ال عدة مرات وذلك من���ذ أن كان طفاًل، حيث 

تجاوز مجموع سنوات اعتقاله أكثر من )30( عاًما.
كما أن شقيقه نصر البالغ من العمر )47 عاًما(، والذي 
يقبع في س���جن »عسقالن«، تعرض كذلك لالعتقال 
من���ذ أن كان طفاًل، وأمضى ما مجموعه في س���جون 

االحتالل )29( عاًما، وكذلك ش���قيقهم شريف )45 
عاًما( تع���رض لالعتقال عدة مرات قب���ل عام 2002، 
وأمضى قبل هذا االعتقال تسع سنوات، حيث واجه 
عمليات االعتقال كما أشقاؤه منذ أن كان طفاًل، ويقبع 

اليوم في سجن »جلبوع«.
ويقضي ناصر ُحكًما بالّسجن لسبعة مؤبدات و)50( 

عاًما، ونصر خمسة مؤبدات، وشريف أربعة مؤبدات.
يذكر أن لألشقاء الثالثة، شقيقين آخرين يقضيان 
أحكامًا بالّس���جن المؤبد وش���قيقا آخر شهيد وهم: 
محمد )38 عام���ًا( المحكوم بالّس���جن المؤبد مرتين 
و)30( عامًا، وإس���الم )35 عام���ًا( والمعتقل منذ عام 
2018، والمحكوم بالس���جن المؤبد و8 سنوات والذي 
قضى سابقًا قبل اعتقاله عام 2018، خمس سنوات 
ونصف في سجون االحتالل، وشقيقا آخر شهيد وهو 
عبد المنعم أبو حميد الذي قتله االحتالل عام 1994.

ومن الجدير ذكره أن سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« 
اعتقلت على مدار العقود الماضية جميع أبناء عائلة 
أبو حمي���د باإلضافة إلى والده���م، وهدمت منزلهم 

خمس م���رات، كان آخره���ا ع���ام 2019، كما حرمت 
والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خالل 

سنوات اعتقالهم.
كما دخل األس���ير خالد الحلبي )44 عاما( من مدينة 
الق���دس المحتلة، عامه ال����20 في االعتق���ال، وهو 

محكوم بالسجن 28 عاما.
وقال نادي األس���ير في بيان ل���ه، إن الحلبي تعرض 
لالعتق���ال منذ أن كان قاصرا، وواجه تحقيقا قاس���يا 
استمر عدة أشهر، وفقد والده وهو في السجن، ويقبع 

حاليا في سجن »ريمون«.
وأضاف أن األسير منذر نور من مدينة طولكرم دخل 
عامه ال�20 في س���جون االحتالل، مضيفا أنه تعرض 
عقب اعتقال���ه لتحقيٍق قاٍس وطويل اس���تمر عدة 
أش���هر، وأصدر االحتالل بحقه حكما بالسجن المؤبد 
و30 عاما، وفي عام 2019 فقد والده وحرم من وداعه.

وأشار إلى أن األسير نور تمكن خالل سنوات اعتقاله 
من الحصول على درجة الماجس���تير، مشيرًا إلى أنه 

يقبع حاليا في سجن »هداريم«.

   �إعالن فقد �شيك
أعلن انا  اس���امة خميس كامل العش���ي  من س���كان غزة وأحمل هوية رقم 
)900620709( عن فقد الش���يك والذي يحمل الرق���م التالي )10000181( 
وقيمته )5300 دينار اردني ( مس���تحق الدفع بتاريخ 2021/5/10  والصادر 
من حساب السيد : شركة الكرماء للتجارة العامة لدى بنك فلسطين ،  فٔارجو 

ممن يجده ٔان يسلمه ألقرب مركز شرطة . وله جزيل الشكر  والتقدير .

      دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية 

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

 �إعالم خ�شوم جريدة 
الى المدعى عليها : رش���ا مروان محمد ابو س���ويرح من س���كرير وسكان الزوايدة 
س���ابقا والمقيمة حاليا في جمهورية مصر العربية ومجهولة محل االقامة فيها 
االن يقتض���ى – حضورك الى هذه المحكمة ي���وم الثالثاء الموافق 2021/5/25م 
الس���اعة 9 صباحا للنظر في الدعوى اساس 2021/189م المرفوعة عليك من قبل 
مطلقك المدعى : عبد العزيز غالب س���الم ابو سويرح وموضوعها » ضم اوالد« وان 
لم تحضري في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2021/4/21م .

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

 خانيونس/ االستقالل:
نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرح����ى ودائ����رة العمل النس����ائي  في حركة 
الجهاد اإلس����المي، األربعاء، وقفًة دعم وإس����ناد 
لألسرى في سجون االحتالل ضمن فعاليات يوم 
األسير الفلسطيني، أمام دوار العلم ببني سهيال 

شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
ووجه الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس، محمد 
الشقاقي، التحية لألسيرين سائد أبو عبيد وعماد 
الس����واركة اللذين يواص����الن إضرابهما المفتوح 
عن الطعام رفًضا لسياس����ة االعتقال اإلداري، كما 
وجه التحية لألسرى الفلسطينيين في كافة قالع 

األسر.
ت وال تزال  وأشار الشقاقي أن الحركة األسيرة قدمَّ
م تضحياٍت ِجَسام عماُدها عشرات الشهداء،  ُتقدِّ
جت اآلالف من القادة  ًنا أن قالع األس����ر قد خرَّ مبيِّ
لوا خط المواجهة األول  والمجاهدين الذين ش����كَّ

ضد االحتالل الصهيوني وانتهاكاته.
وأدان الشقاقي سياس����ات االحتالل الصهيوني 
دة ضد األسرى والتي كان آخرها  وجرائمه المتعمَّ
منع إدخال مواد التنظي����ف والمعقمات في ظل 

تفشي وباء كورونا بصورة كبيرة في السجون.
وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل 
العاج����ل ووضع حدٍّ لهذه االنته����اكات والجرائم 

الت����ي ُتناف����ي المواثي����ق واألع����راف والقوانين 
الدولية، داعيًا وسائل اإلعالم إلى تسليط الضوء 
والتركيز على هذه القضية وتبني اس����تراتيجية 

دة لدعم األسرى وإبراز قضيتهم. ُموحَّ
من جانبها، قالت مسؤولة دائرة العمل النسائي 
في حركة الجهاد اإلسالمي في إقليم خانيونس، 
ميادة أبو لبدة، إنه هذه الوقفة تأتي دعمًا وإسنادًا 
لألس����رى الفلس����طينيين وتعزي����زًا لصمودهم 

وثباتهم ضد إدارة السجون الفاشية.
وأوضح����ت أبو لبدة أنه����م متواصلون في تنفيذ 
الفعاليات واألنش����طة الجماهيرية لحشد الدعم 

والتعاط����ف العربي والدولي مع قضية األس����رى، 
خ����روا ُجهدًا ف����ي تحقيق  ن����ًة أنهم ل����ن يدَّ مبيِّ
ذلك حت����ى تحرير األس����رى كافة من الس����جون 

الصهيونية.
وتنته����ج إدارة الس����جون الصهيونية سياس����ة 
االهم����ال الطبي بح����ق األس����رى والمماطلة في 
عالجه����م، حيث ُيعاني أكثر من 700 أس����ير من 
أم����راض مزمن����ة وصعبة مثل الس����رطان والقلب 
والضغط والسكري وأمراض الكلى، وال تقوم إدارة 
السجون بتقديم الرعاية الصحية أو توفير العالج 

المناسب لهم.

خانيونس: مهجة القدس و »العمل النسائي 
الجهاد« ُينظمان وقفة إسنادية لألسرى

بينهم ثالثة أشقاء
خمسة أسرى يدخلون عامهم الـ 20 في سجون االحتالل

الخليل/ االستقالل:
 رفض����ت المحكم����ة »العليا« التابع����ة لالحتالل 
»اإلسرائيلي«، األربعاء، طلب تجميد قرار ترخيص 
وبناء مصعد كهربائي داخ����ل الحرم اإلبراهيمي 
الش����ريف، الذي تقدمت به بلدية الخليل. وكان 
محام����و البلدية قد تقدموا باس����تئناف لمحكمة 
االحتالل فور صدور ق����رار بمنح الترخيص للبناء 
قبل عدة أش����هر، من قبل »لجنة التنظيم والبناء 
الفرعي����ة لمجلس التنظيم األعل����ى« والمصادقة 

عليه من قبل محكمة الشؤون اإلدارية »المحكمة 
المركزية«.

وأكد رئيس بلدية الخليل تيس����ير أبو سنينة، أن 
البلدية تنظر بخطورة إلى تبعيات هذا القرار على 
المنطقة بأكملها، مش����ددا عل����ى أن البلدية ومن 
خالل محاميها ماضية ف����ي معركتها القانونية 
ض����د القرار المجح����ف بحق اإلرث الفلس����طيني 
اإلس����المي، وأن الخطوة التالية تتضمن تعيين 

جلسة محكمة.

ولفت أبو س����نينة إل����ى أن هذا الق����رار ينتهك 
ويتعارض مع قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة 
»اليونس����كو« الذي أكد أن الحرم اإلبراهيمي جزء 
ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة، الفتًا 
إلى أن البلدية مس����تمرة ف����ي إثارة هذه القضية 
عالميا من خالل مخاطب����ة المنظمات األممية بما 
فيها »اليونسكو« ومركز التراث العالمي، احتجاجا 
على هذا القرار الذي يعمد إلى تغيير معالم الحرم 

وطبيعته المميزة دينيا وتاريخيا وثقافيا.

رفح/ االستقالل:
توفي الطفل ش���ادي محمد شيخ العيد )6 أعوام(، مساء األربعاء، متأثرًا بجروحه 
التي ُأصيب بها إثر صدم���ه من قبل مركبة في رفح جنوب قطاع غزة، يوم األحد 

الماضي.
وبحس���ب دائرة مرور غزة، فإن الطفل صدمته مركبة من نوع س���كودا على كف 
المشروع برفح، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، توفي على إثرها مساء األربعاء.

 وفاة طفل متأثرًا بجروحه 
إثر صدمه من مركبة برفح

االحتالل يرفض طلب تجميد بناء مصعد كهربائي في الحرم اإلبراهيمي

غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية في قطاع غزة، حذف وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلس���طينيين »أونروا«، مادة التربية اإلسالمية 
م���ن منصته���ا التعليمي���ة باعتبارها م���ادة غير أساس���ية، ووصفتها ب� 

»الخطيرة«.
وقالت وزارة األوقاف في بيان له���ا، األربعاء، إن »هذا القرار خطوة خطيرة 
وغير مس���بوقة ويمثل استهداف للهوية اإلسالمية لشعبنا الفلسطيني 

وعقيدته ولقضية الالجئين«.
وطالب���ت األوق���اف وكالة ال� »أون���روا« »بالعدول والتراجع ع���ن هذا القرار 
بش���كل س���ريع وإعادة تدريس مادة التربية اإلسالمية والمواد المحذوفة 
كباقي المواد والمباحث الدراسية باعتبارها مادة أساسية ضمن المنهاج 

الفلسطيني«.
ودعت الحكومة الفلسطينية بالضغط على وكالة الغوث إللزامها بتدريس 

كافة المواد الدراسية المعتمدة كمنهاج ألبنائنا الطلبة.
والثالثاء، أعلنت منظمة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين »أونروا«، 
عن اطالق منصة تعليمية رقمية للطلبة الفلسطينيين من أبناء الالجئين 
في الشرق األوس���ط، وذلك لضمان انتظام تعليمهم في حاالت الطوارئ 

ومن ضمنها جائحة »كورونا«.
وبّين���ت أن الهدف من المنص���ة التعليمية ضمان اس���تمرارية التعلم، 
وكذلك تس���هيل تزويد طالب األونروا )وأولياء أمورهم( بإمكانية الوصول 
إل���ى مواد التعل���م الذاتي المناس���بة للعمر وذات الصل���ة واآلمنة والتي 

تتماشى مع قيم األمم المتحدة والمبادئ اإلنسانية، بحسب البيان.

»أوقاف غزة«: حذف »أونروا« 
للتربية اإلسالمية من منصتها 

التعليمية خطوة خطيرة
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/246(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: ادهم وديع سليمان الطواشي من س���كان دير البلح هوية رقم 

801497041 بصفته وكيال عن/ هابل سمير محمد أبو سليم
بموجب وكالة رقم: 4252 / 2021 صادرة عن كندا 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 132 القسيمة 16 + 17 المدينة دير البلح 

 فمن ل���ه أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح المعاملة. 
وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وف���اة الموكل أو أحد الموكلين 
يتحم���ل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/4/21م .

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

اإعالن �ضادر عن بلدية بني �ضهيال
تعلن بلدية بني س���هيال لإخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين 
ألرض القس���يمة )34( من القطعة  رقم )215( أراضي بني س���هيال  
– ارميضة الوس���طى  –  شارع الش���هداء ، والبالغ مساحة القسيمة 
اإلجمالي���ة )15748( مت���ر مربع بأنه قد تقدم له���ا المواطن / جمال 
محمد علي أبو غالية من س���كان بني سهيال ، وسند الملكية  باسم/ 
محمد علي حس���ين أبو غالية، من أرض القس���يمة المذكورة بغرض 
الحص���ول على إذن بناء دور ارضي مقترح مع خدمات   على مس���احة 
المقسم المخصص له ، وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى 

قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
 ف���كل من لدي���ه اعتراض عل���ى الملكية أو الطل���ب ، عليه أن يقدم 
اعتراض���ه لدى قس���م التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمس���ة 
عش���ر يوما( من تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ 

المذكور .

   عـــــــالء ر�ســوان                      حمدان ر�سوان
الق�سم القــــــــانوين                     رئي�س البلدية

كما أعلن����ت الوزارة اإلبق����اء على س����ائر اإلجراءات 
المعلن عنها سابقًا، وهي: استمرار حظر التجمعات 
في األماك����ن العامة بما فيها األفراح وبيوت العزاء، 
وإغالق الصاالت، والمنتزهات، واألس����واق الشعبية 

األسبوعية.
اإلغاء العزائم 

ويقول حماد الذي يقطن بمخيم النصيرات وس����ط 
القطاع الس����احلي المحاص����ر: »منذ عدة س����نوات 
أقيم العزائ����م لعائلتي وأصدقائي خالل الش����هر 
الفضي����ل، ونجتمع س����ويًا ف����ي المن����زل ونقضي 
س����هرات رمضانية قد تمتد حتى السحور، لكن مع 
تزايد أعدد المصابين بفيروس كورونا، واالجراءات 
الوقائية المش����ددة، دفعتني إللغ����اء هذه العادة 

المحببة لي هذا العام«. 
وأضاف بغصة خالل حديثه ل�«االس����تقالل«: »ألول 
مرة منذ ما يقارب 12عامًا لم أتمكن من عزومة أقاربي، 
ويصعب عل����ى كثيرًا عدم اجتماعه����م على مائدة 
واحدة بعد أن اعتادوا عليها وأصبحوا ينتظرون لمة 
العيلة في بيتي بداية رمضان، لكن ليس باليد حيلة 

سوى انتظار رفع البالء من عند الله«.
وأش����ار إلى أن جائحة كورونا ل����م تمنع المواطنين 
م����ن إقامة العزائم والوالئم فقط، بل أجبرتهم على 
التخلي عن معظم عاداتهم وطقوس����هم في شهر 
الخير ك�����« االجتماع في بيت العائلة، والس����هرات 
الرمضاني����ة، واقتص����ار الزيارات عل����ى األقارب من 
الدرج����ة األولى وتقلي����ل عدد األفراد المش����اركين 
فيه����ا، وغيره����ا من الطق����وس، وذلك في س����بيل 

الحفاظ على أرواحهم وأحبابهم. 
التي  بالتعليم����ات  المواطنون االلت����زام  ويح����اول 
تطلقه����ا وزارة الصح����ة بالتقلي����ل م����ن المخالطة 
والتباعد االجتماعي في شهر رمضان، واالمتناع عن 
توجيه الدعوات أو قبولها رغم إقامتها في المنازل.

تغري العادات الرم�سانية 
أم���ا المواطن أش���رف موس���ى )40عام���ا( من حي 
الشجاعية ش���رق مدينة غزة، فقد اعتاد ليلة ثبوت 
ش���هر رمضان على االجتماع مع أفراد أسرته وكبار 
العائلة لتنسيق برنامج »الوالئم والزيارات العائلية« 
وتبادله���ا فيما بينهم، وربما يش���هد االتفاق حول 
األحق باألس���بقية فيها خالفًا، ينتهي بإجراء قرعة 

لما يرون في ذلك من فضل ومكرمة. حسب قوله.
وأضاف موس���ي خالل حديثه ل�«االس���تقالل«:« أن 
كورون���ا ه���ذا العام قض���ت على معظ���م العادات 
الرمضانية الجميلة، فمعظم األس���ر الغزية فضلت 
االلتزام بتوصي���ة التباعد االجتماع���ي واإلجراءات 
االحترازية، فاألغلبية لجأت إللغاء العزائم واالكتفاء 
بزيارة االرح���ام في نهار مض���ان، والبعض اكتفوا 

بتهنئة أقاربهم وأحبابهم باتصال هاتفي«. 
وأش���ار إلى أن اإلجراءات االحترازية المشددة بغزة 
والمتمثلة ب�« بمنع حركة المركبات من الساعة ال�6 
مس���اًء يوميًا، والمنع التام للمركبات يومي الجمعة 
والسبت، واالغالق الليلي الشامل من أذان المغرب«، 
أجب���رت المواطنين بالق���وة على تغي���ر عاداتهم 

وطقوسهم وبرامجهم الرمضانية. 
وأكد موس���ى أنه رغم أن جم���ال رمضان ال يكتمل 
إال بلم ش���مل العائلة واألصدقاء على مائدة واحدة 
وصل���ة األرحام، طمعًا ف���ي األجر، وس���عيًا لتقوية 
األواص���ر والعالق���ات االجتماعي���ة، إال أن االلت���زام 
بتعليم���ات الصح���ة واإلج���راءات االحترازية أهم 
بكثير. وف���ق تعبيره، معّبرًا عن أمل���ه في أن تعود 
المي���اه إلى مجاريها خالل االي���ام القليلة المتبقية 

من رمضان.

تخفيف الختالط 
قرارات التخفيف باالحتفال بشهر رمضان وممارسة 
طقوس���ه التعبدّية واالجتماعي���ة المعتادة كما كل 
عام، ل���م تقتصر فقط عل���ى العائ���الت الغزية، بل 
امتدت للش���اب خالد ش���اهين »25عاما« من مخيم 
البريج وس���ط القط���اع، الذي عزف ع���ن االجتماع مع 
أصدقائه وقضاء وقت طويٌل برفقتهم خارج المنزل. 
وقال ش���اهين خالل حديثه ل�«االستقالل«، أنه اعتاد 
على دعوة أصدقائه إلقامة حفل ش���واء اللحوم على 
شاطئ البحر مرتين في شهر رمضان، فيما يقومون 
هم بتوجيه دعوات مش���ابهة، الفتًا إلى أن كل ذلك 

تغير في رمضان الحالي. 
وأوضح أنه منذ انتشار وباء كورونا واشتداده بالقطاع، 
اكتفى بااللتقاء بأصدقائه مرة واحدة كل أس���بوعين 
ولمدة زمني���ة ال تتجاوز الس���اعة، والعزوف عن إقامة 
حفالت الشواء واإلفطار معهم، لتخفيف االختالط قدر 

المستطاع، خاصة بعد إصابته وعائلته بالفيروس. 
وبّي���ن أن الفرح���ة واالج���واء االحتفالي���ة التي كان 
يس���تمتع بها الغزيون مع قدوم شهر رمضان غابت 
بشكل شبة تام هذا العام، فقد اغتال الوباء مختلف 
الجوان���ب الجمالية، ولم يعد هناك متس���ع للفرحة 
بشكل عام، في ظل ارتفاع أعداد الوفيات واإلصابات 

بين الجيران واألقارب.
وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، األربعاء، 10 حاالت 
وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، 
خالل ال� 24 س����اعة الماضي����ة، بعد فحص 3855 عينة، 
فيما بلغ إجمالي تراكمي الوفيات منذ دخول الفايروس 
808 حالة، وإجمال����ي تراكمي اإلصابات 93910 ، منها 
19178 حال����ة نش����طة، فيما بلغت حصيل����ة اإلصابات 
الت����ي تحتاج إل����ى رعاية طبي����ة 398 ، منها 308 حالة 
خطرة، وتعاف����ى 1725 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد 

اإلجمالي للمصابين المتعافين ل 73924 حالة.

غزة: طقوس اجتماعية وتعبدية رمضانية غّيبتها »كورونا« 
غزة/ دعاء احلطاب: 

مــا اأن يهــل �سهــر رم�ســان املبــارك مــن كل عــام 
حتي يبداأ املواطن اأبــو يا�سر حماد )55عاما( 
بتجهيز قائمة العزائــم والولئم التي �سيقوم 
بهــا لأفــراد عائلتــه واأ�سدقائــه خــالل ال�سهر 
الف�سيــل، لياأن�ــس بجمعتهم وممار�ســة طقو�س 

لكــن  �سنــوات،  منــذ  عليهــا  اعتــادوا  خا�ســة 
تف�ســي فريو�ــس كورونــا امل�ستجــد »كوفيد19« 
التــي  امل�ســددة  الحرتازيــة  والإجــراءات 
اتخذتهــا »خليــة اإدارة اأزمة كورونــا« يف قطاع 

غزة، حال دون ذلك يف هذا العام.
الثالثــاء  غــزة،  يف  الداخليــة  وزارة  وقــررت 

املا�ســي، فر�ــس الإغــالق الليلي ال�سامــل يوميًا 
مــن اأذان املغرب وحتى اأذان الفجر، اعتبارًا من 
يــوم اخلمي�س املقبــل 22 اأبريل، وملــدة اأ�سبوع، 
اإ�سافة اإىل منع احلركة كليًا للم�ساة واملركبات، 
واإغــالق جميــع القطاعات واملحــال التجارية، 

واملن�ساآت مبا فيها امل�ساجد.

الداخل المحتل/ االستقالل:
قالت صحيف����ة عبرية، األربعاء، إن انفج����ارا ضخما وقع في 
مصن����ع دفاعي حس����اس خ����الل اختبار في وس����ط الكيان 

»اإلسرائيلي«.
وأوضحت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، أن االنفجار »وقع 
الثالث����اء، خالل تجربة روتينية في مصنع )تومر( لألس����لحة 

المتطورة الذي يضم أنواًعا مختلفة من الصواريخ«.
وأضافت: »لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء االنفجار«.

ويق����ع المصنع، وف����ق الصحيفة، في مدينة الرملة وس����ط 
إسرائيل بالقرب من مناطق سكنية »وثق سكانها المدنيون 

سحابة دخان نتجت عن االنفجار«.
ولفت����ت الصحيفة، إلى أن »كبار مس����ؤولي الدفاع يقومون 
بالتحقي����ق في الخطأ الذي حدث، وما إذا كان قد تم االلتزام 

باإلرشادات« دون تفاصيل أخرى.

صحيفة: انفجار قوي يهز مصنع 
أسلحة »إسرائيلي« »حساس«
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أعلن أنا المواطن /  حس���ام احمد عبد الله ابو مس���امح 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802794073( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / سمر توفيق محمود ابو ظريفة   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )800817389( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد س���عيد عبدالغني العمصي  
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م )802591321  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  عبير زياد محمد كس���اب عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )802830414( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / ادهم تيس���ير سعيد طمبورة  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )400028155( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن / أمل عبدالله احمد الس���طري  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )906546866( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / عبدالغن���ي محمد أحمد العامودي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )410036586( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد مس���عود ابراهيم السويركي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802593723( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عبدالرازق محمد العبد الدغمه  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )904351848( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

الخليل/ عالء سراحنة
مع بداية ش���هر رمض���ان المب���ارك، انطلقت حملة 
خيرية إنس���انية لمس���اعدة األسر المس���تورة في 
محافظ���ة الخليل جنوب الضف���ة الغربية المحتلة، 
بمشاركة متطوعين من عدة فئات مجتمعية، تحت 
إش���راف مركز تدريب الش���باب المجتمعي التابع 

لإلغاثة الطبية الفلسطينية في المحافظة. 
وتس���عى الحملة إل���ى تحقيق أكبر ق���در من األجر 
والثواب، والتكافل االجتماعي، وذلك عبر مس���اعدة 
األسر المس���تورة والمتعففة، وتقديم االحتياجات 
الخاصة لها، بل وتقديم الدعم لطلبة العلم وطالب 

الجامعات. 
وبحس���ب القائمين على الحملة، فإنها تهدف إلى 
توفير الحاجيات والدعم ال���الزم للمناطق المهددة 
بالترحيل من قبل االحتالل، فهي تعكف على زيارة 
منطقة مسافر يطا، التي يقوم االحتالل فيها بهدم 

بيوتها وترحيل عائالتها. 

وتهدف أيضا إلى رسم البسمة على وجوه األطفال 
المحتاجي���ن من خالل توزي���ع المالبس عليهم مع 
حلول عيد الفطر الس���عيد، وتعزيز روابط التكافل 

االجتماعي التي أمر بها ديننا الحنيف. 
بداية الفكرة 

بدأت فكرة حملة » كن إنس���ان » قبل س���تة أعوام 
تقريبا في شكل مجموعة متطوعين، وكانت الفكرة 
أن يجم���ع المتطوعين من أف���راد العائلة وأقاربهم 
وأصدقائه���م مالبس قديم���ة بحالة جي���دة ومن 
خاللهم يتم توزيعها على بعض األسر المحتاجة، 
ثم تطورت الحمل���ة والفكرة لتصل إلى ماهي عليه 
الي���وم،  وهو جمع مالب���س جديدة وش���رائها من 
المحالت وشراء مواد غذائية وتوفير تبرعات عينية 

ومادية. 
وق���ال منس���ق الحملة، نبي���ل أبو حم���اد،  وهو من 
المؤسسين لتلك الحملة، إن اتساع عمل الحملة هو 
هدف لهم، وايصال المعونات لكل األسر المتعففة 

هو من أولولياتهم. 
وأشار في حديث ل�«االستقالل« إلى أن الحملة تقوم 
بجمع التبرعات من المؤسس���ات والشركات الكبيرة 
واألثري���اء في المحافظة، الفتا إل���ى أن هذه الحملة 
القت ترحابًا كبيرًا من تلك الش���ركات والمؤسسات 

خصوصا بعد تجربتهم في األعوام السابقة. 
وناشد أبو حماد، األهالي وأصحاب األيادي البيضاء 
بضرورة التفاعل مع حملته���م كي تصل إلى باقي 

المحافظات في الضفة المحتلة.
وبدوره أوض���ح أحمد الذيبة، أح���د المتطوعين في 
الحملة، أن هناك شعور باالنتصار على الفقر مقارنًا 
قوله بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه »لو كان الفقر رجاًل لقتلته«. 
وعل���ق الذيب���ة، عل���ى تفاع���ل العائ���الت معهم 
وش���عوره بفخر كبير أثناء تسليم الطرود الغذائية 
والمس���اعدات لذويها حيث ترتس���م البسمة على 

وجوههم.

كن إنسان.. حملة رمضانية تبذر حبوب الخير في الخليل

غزة/ االستقالل:
أدانت مؤسس���ات إعالمية، األربعاء، إقدام سلطات االحتالل، فجًرا، 
عل���ى اعتقال الصحفي عالء الريماوي، من منزله في حي اإلرس���ال 

بمدينة البيرة.
واس���تنكر التجمع اإلعالمي الفلس���طيني اعتقال قوات االحتالل 
» الزمي���ل الصحفي عالء الريماوي، عاّدًا ذل���ك »تجاوزًا خطيرًا لكل 
المواثيق الدولية التي تدعو لوقف اعتقال الصحفيين ومالحقتهم 

على خلفية عملهم المهني«.
وأكد التجمع في بيان له تلقت »االستقالل« نسخة عنه، أن اعتقال 
الريماوي ومن قبله العشرات من الصحفيين، يعتبر انتهاكا واضحًا 
وصريحًا لكافة القوانين واألعراف الدولية التي تكفل حرية العمل 

الصحفي.
وطالب التجمع اإلعالمي المؤسسات التي ُتعنى بحقوق الصحفيين 
بضرورة التدخل لدى االحتالل لإلفراج عن الصحفي المختطف عالء 

الريماوي، الذي تعرض العتقاالت سابقة في سجون االحتالل.
وناش���د المنظمات الحقوقية واإلنس���انية، بإلزام االحتالل بقواعد 
القانون الدولي التي تنص على حرية الرأي والتعبير، مطالبا بالعمل 
عل���ى اإلفراج عن الصحفي الريماوي و25 صحفيا آخرين معتقلين 

في سجون االحتالل.
بدورها، طالبت لجنة دعم الصحفيين، باإلفراج الفوري عن الصحفي 
الريماوي مراس���ل قناة الجزيرة مباش���ر، إلى جانب اإلفراج عن 25 

صحفًيا من سجون االحتالل.
وأكد منس���ق اللجنة في األراضي الفلسطينية صالح المصري، أن 
الصحف���ي الريماوي أعلن إضراًبا مفتوًحا عن الطعام خالل اعتقاله 

رفًضا لالعتقال بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وأوضح المص���ري، أن االحتالل يدرك أهمية ال���دور الذي يقوم به 

الصحفيين الفلس���طينيين في نقل الحقيقة وكش���ف جرائمه 
للعالم لذل���ك هو يالحق الصحفيين باس���تمرار وي���زج بهم في 

السجون دون تهمة تذكر.
وبّين أن عملي���ات االعتقال التي تط���ال الصحفيين لن تنال من 
عزيمتهم في نقل الحقيقة والعمل بمهنية عالية دون االكتراث 

لجبروت االحتالل وبطشه واعتداءاته المستمرة.
وأكد منس���ق لجنة دع���م الصحفيين، أن هناك م���ا يزيد عن 25 
إعالمًيا وصحافًيا، يقبعون في ظروف صحية ال إنس���انية وقاسية 

في س���جون االحتالل، ويستخدم بحقهم أساليب الضرب والشبح 
والحرمان من النوم ومن الطعام، والتهديد والشتائم، وحرمان من 

الزيارة، ويستخدم معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية.
ودعا المصري، االتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب 
ومنظمة مراس���لون بال حدود لض���رورة توفير الحماية للصحفيين 
الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة ومالحقة 

مرتكبي الجرائم من قوات االحتالل.
كم���ا دعا المص���ري كاف���ة الزم���الء الصحفيين الفلس���طينيين 

وح���ول العالم، لتعزيز التضامن مع الصحفيين الفلس���طينيين 
المعتقلين داخل سجون االحتالل من أجل الضغط على االحتالل 

لإلفراج عنهم .
م���ن جانبه أدان منتدى اإلعالميين، اعتق���ال الريماوي، والذي قال 
إن���ه يأتي في إطار فصول االنتهاكات بحق اإلعالم الفلس���طيني 
وفرس���انه، وفي تنكر واضح ل���كل االلتزامات واألع���راف الدولية 
واإلنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية العمل اإلعالمي.

وأشار المنتدى إلى أن الريماوي يعمل مراساًل لقناة الجزيرة مباشر 
ومدي���را لموقع )جي ميدي���ا( اإلعالمي، كما أنه باحث في الش���أن 
السياسي والش���أن اإلسرائيلي، وأمضى في سجون االحتالل أكثر 

من 10 أعوام، عدد منها في االعتقال اإلداري.
وباعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي الصحفي عالء الريماوي يرتفع 

عدد الصحفيين األسرى ل�� 26 صحفًيا.
ودع���ا المنت���دى، إلى فضح جرائ���م االحتالل اإلس���رائيلي بحق 
الصحفيين ووس���ائل اإلعالم، ومضاعفة الجه���ود المبذولة في 
المحاف���ل الدولية وعبر المنظمات الحقوقي���ة والمعنية بحماية 
الصحفيي���ن إلجبار س���لطات االحتالل على االلت���زام بالقوانين 
والمبادئ الدولية واإلنس���انية التي تكفل حرية العمل الصحفي 

وحماية الصحفيين.
وش���دد منتدى اإلعالميين الفلس���طينيين عل���ى أن انتهاكات 
االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة بحق فرسان اإلعالم الفلسطيني 
أوه���ن من أن تن���ال من عزيمتهم وإرادته���م الصلبة، معبًرا عن 
اعت���زازه وفخره بفرس���ان اإلعالم الفلس���طيني الذين يواصلون 
فض���ح جرائم االحتالل بكل عزيمة وإصرار، مواصلين نقل معاناة 
شعبهم من نير أبشع احتالل عرفه التاريخ الحديث. كما جاء في 

بيانه.

ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 26 
مؤسسات إعالمية تدين اعتقال االحتالل الصحفي »الريماوي«

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت مجموعة مس���توِطنات متطرفات من منظمة ما تس���مى »نساء ألجل 
الهيكل« مقر وس���طح الخان بالق���دس المحتلة، وهو بناء مطل على المس���جد 
األقص���ى المبارك وعلى الق���دس القديمة بالكامل، وذلك تح���ت حماية قوات 

االحتالل.
وأفادت مصادر محلية بأن المس���توِطنات تحدثن عن تهويد القدس وس���بل 

سيطرة االحتالل عليها.
في سياق آخر، اعتقلت شرطة االحتالل أمس، المقدسي خالد الزير أثناء ذهابه 
لحضور محكم���ة تتعلق بقضية مقبرة باب الرحمة، الت���ي رفعها مجموعة من 
النشطاء المقدس���يين لمنع االحتالل من القيام بحفريات داخل المقبرة إلنشاء 

القطار التهويدي الهوائي.

»نساء ألجل الهيكل« 
يقتحمن سطوح الخان 

في القدس القديمة
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تبدو الس���فيرة اإلسرائيلية في مصر أميرة آرون في غاية الحزن واألسى مما تالقيه من الشعب 
المصري، ومما تواجهه من عامة المصريين بمختلف طبقاتهم وفئاتهم، فقد صدمتها الوقائع 
اليومية، وس���لوكيات الش���عب الفطرية، ومواقفه الوطنية، ومقاطعته العنيدة، وإصراره على 
قناعاته القديمة ومفاهيمه الموروثة، على الرغم من مضي أكثر من أربعين س���نة على توقيع 
اتفاقية كامب ديفيد للسالم مع نظامهم، التي كان يأمل منها اإلسرائيليون تطبيعًا للعالقات، 
وانفتاحًا بين الس���كان، وربطًا لخط���وط المواصالت، وتباداًل للمنافع، وتعاون���ًا تجاريًا وتكاماًل 

اقتصاديًا، وإنهاًء حقيقيًا للصراع، وشطبًا فعليًا لعقيدة المواجهة بين البلدين.
إال أن هذه االتفاقية ما زالت محفوظة في الدوائر الرسمية، لدى هيئة الرئاسة ووزارة الخارجية، 
يضبطها األمن وترعى بنودها أجهزته، وتلتزم بنصوصها وتحافظ على أصولها مؤسس���اته، 
لكن الش���عب المصري لم يعترف بها ولم يق���ر بوجودها، فهو ينكرها ويهاجمها، ويرفضها 
ويستنكرها، وينتقدها ويعلن الحرب عليها، ويضمر نية إسقاطها يومًا وإعالن بطالنها حكمًا، 
فه���ي في نظرهم اتفاقية ذٍل وهواٍن، وهي تنازٌل واستس���الٌم، ال تعبر عن الش���عب المصري 
 رغم 

ٌ
العزي���ز، وال تعكس صورت���ه الوطنية وحقيقته القومية، ولكنه مرغٌم رغم أنفه، ومس���اق

إرادته، وسيأتي اليوم الذي ينعتق فيه من إسارها، ويتحرر من قيودها.
تعت���رف الس���فيرة اإلس���رائيلية المعزولة في مقر الس���فارة في القاه���رة، والمحاصرة فيها 
بجدرانها وأس���وار بيتها، أن الشعب المصري يكرههم وال يحبهم، ويرفض وجودهم ويتمنى 
زواله���م، وه���و ال يرحب بهم وال يبش في وجوههم، وال يقبل الش���راكة أو العمل معهم، وهو 
يتعالى عليه���م، ويبرأ إلى أمته منهم، وال تغريه أموالهم، وال تغير نظرته ابتس���اماتهم، وال 
يخدع بمعس���ول كالمهم وجميل تصريحاتهم، فهو بالنسبة لهم كان وال زال العدو الذي دمر 
مدنهم وقتل جنودهم، ودفن أسراهم أحياًء في صحراء سيناء، وهو الذي يعتدي على العرب 

وفلسطين، ويقتل أبناءهم ويخرب بالدهم، ويعيث فسادًا بينهم.
تشعر السفيرة اإلسرائيلية في مصر أميرة آرون بصعوبة التعايش مع المصريين، وباستحالة 
كسب ودهم ونيل رضاهم، مهما حاولوا وبذلوا من جهود، ومهما صبروا وقدموا من وعود، فلن 
يرضى عنهم المصريون، وس���يبقون يقصون من يتعامل معهم، ويحاربون من يعترف بهم، 
ويعاقبون كل من تصور معهم أو باع واش���ترى منهم، لكنها تؤكد أنه ال غنى عن الس���الم مع 
مصر، وال س���الم مع غيرها يعدلها أو يوازيها، فمصر هي أكب���ر الدول العربية، وقاعدة الصراع 
معهم، وقلب الجيوش الت���ي قاتلتهم، وعمق العرب جميعًا الذين يس���تهدفونها ويأملون 

االنتصار عليها وإزالتها من الوجود.
تصرخ الس���فيرة اإلس���رائيلية في مصر بعالي صوتها، بحرقٍة وحزٍن وأل���ٍم، وتقول أن األبواب 
الش���عبية المصرية موصدة أمامنا، وال يريد أحٌد فتحه���ا، وال أحد يقترب منا، وهم يتهكمون 
علينا ويسخرون منا، ويطلقون علينا أسماًء مضحكة، ويعلقون على سفارتنا تعليقاٍت مهينٍة، 
ووسائل اإلعالم المصرية تتجاهل وجودنا، وال تنقل إال السيئ من أخبارنا، وال يوافقون على إجراء 
أي مقابلة صحفية معنا، وال يس���عون ألخذ رأينا أو االس���تماع إلينا، وال يمنحوننا الفرصة لبيان 
موقفنا أو الدفاع عن حقوقنا، إنهم يتجاهلوننا وال يعيروننا اهتمامًا إال تهكمًا أو إساءة، ولعل 
أكثر ما يغيظنا في مصر، النكتُة الشعبية والتعليقات على وسائل التواصل االجتماعي، فهي 

تعليقات تغيظ وتؤلم، وتجرح نفوسنا وتؤذي مشاعرنا.
وتضيف بحسرٍة وخيبة أمل، أنه ال أصدقاء عندها وال معارف، وال عائلة وال أسرة، ومن يرغب في 
االتصال بهم يخاف ويجبن، وإذا عرف يعزل ويفضح، وال يوجد في القاهرة ما يسر أو يسري عن 
النفس، فال أماكن للسهر أو الترفيه يمكنها الذهاب إليها واالستمتاع فيها، وال مناسبات عامة 
نشارك فيها أو ندعى إليها، األمر الذي يجعل األيام تمر علينا طويلًة ثقيلة، ولوال أنني أعود إلى 

بيتي كل أسبوع،  كنت اختنقت وما استطعت مواصلة عملي الشاق في القاهرة.
تشكو أميرة أرون أنها ال تستطيع الحركة في شوارع القاهرة الشعبية المكتظة بالسكان، الذين 
تصفهم بأنهم ش���عٌب طيٌب حميٌم إال معهم، وعلى الرغم م���ن أنها تتقن العربية وتتحدث 
باللهج���ة المصري���ة، لكنها ال تجد من تتحدث معه أو يس���مع إليها، وهي ال تس���تطيع زيارة 
الكنيس اليه���ودي في حي الجمالية، رغم أنها تتمنى زيارته لني���ل البركة، لكن قوات األمن 
المصرية ال تس���مح لها بحرية الحركة، وإذا س���محت فإن عناصر األمن والحراس���ة المصرية أو 
اإلسرائيلية تعقد حركتنا، وتثير الفضول حولنا، وتعرضنا إلى المزيد من الحرج واألذى الشعبي.

ال أعتقد أن أحدًا في الخارجية اإلس���رائيلية يحس���دني على مكانتي، أو يتمنى لو أنه س���فيرًا 
مكاني، عندما يرى الكتيبة األمنية التي تتحرك معي وتحيط بي، فهي قيٌد آسٌر وحجاٌب حاجٌز، 
ال تدل على األهمية وال تبعث على المسرة، فأنا أضغط على أعصابي وأتحمل الكثير على حساب 

نفسي وصحتي، وال أفكر في تجديد فترة عملي عندما تنتهي.
تق���ول أميرة آرون وهي تتذكر حادثة التق���اط الممثل المصري محمد رمضان صورًة مع الفنان 
اإلس���رائيلي عومر آدم، أنا ال أستطيع أن أعبر عن مشاعري لمصري، أو أن أشكر أحدًا منهم أو أن 
أش���يد به، فمجرد ذكر أٍي منهم يعني أن يصبح ملعونًا ومكروهًا، وأن تنهال عليه الش���تائم 
واالنتق���ادات، تمامًا كما حدث مع محمد رمضان، الذي طرد من النقابة، وتعرض للتهديد، وقد 
يتقدم للمحاكمة، وتراجعت نس���بة المعجبين به، وتوقفت الكثير من أعماله الفنية وحفالته، 
ولهذا أتجنب الحديث عن أي متعاوٍن منهم معنا، حرصًا عليه أواًل، وحرصًا على العالقة التي قد 

تعود بالنفع على »دولتي وشعبي«.
تميز الس���فيرة اإلس���رائيلية أميرة آرون في حديثها عن العالقات المصرية اإلسرائيلية، بين 
المستويين الرس���مي والش���عبي، فهي ال تقلل من حجم التفاهم بين الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي وبين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، فهما يعرفان بعضهما 
البع���ض جيدًا، ويتواصالن هاتفيًا بصورة دائمة، وينس���قان المواقف فيما بينهما، لكن هذا 
الدفء الرس���مي يقابله بروٌد شعبي كثيف، ومقاطعة قاسية، وكره عميق، وإحساس بالعداوة 

كبير.
لعلها صدقت فيما نقلت، وما كذبت فيما روت، وأحسنت إذ اعترفت، وما بالغت إذ وصفت، فتلك 
هي حقيقة الش���عب المصري األصيل، الذي سيبقى محافظًا على أصالته، متمسكًا بمكانته، 
مص���رًا على أفضليته، ال يفرط وال يتنازل، وال َيِهُن وال يهون، فمصر هي أرض الكنانة، أجنادنا 

منها، ونصرنا على أيديها، وغدنا ستشرق شمسه من قاهرتها الُمِعَزة.

ال�سعب امل�سري يحبط ال�سفرية 
"الإ�سرائيلية" ويغ�سبها

رس���ميًا، ب���ات التقدير الغال���ب في »إس���رائيل«، في ضوء مس���ار المحادثات 
المنعق���دة في فيينا، أن الواليات المتحدة تّتجه للعودة إلى االتفاق النووي مع 
إيران، ورفع العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على األخيرة. سيناريو 
ُيمّثل أحد أس���وأ المآالت التي كانت تخش���اها تل أبيب، وهو يعني، في حال 
تحّققه، انفتاح مرحلة جديدة بالنسبة إلى الكيان العبري، تفرض عليه دراسة 
خيارات���ه في مواجهتها، في الوقت الذي يش���ير فيه الواقع إل���ى أن أّي خيار 

ستنتهجه »إسرائيل« سيكون مكلفًا جّدًا وبجدوى محدودة
ليس من المبالغة التقدير أن »إس���رائيل« تتخ���ّوف جدّيًا من أنها مقبلة على 
مواجهة بيئة إقليمية أش���ّد خطورة من أّي مرحلة سابقة. فما عرضته األجهزة 
االستخبارية »اإلسرائيلية« أمام جلسة المجلس الوزاري المصّغر، حول ما سّمته 
مصادر »إسرائيلية« »هرولة« الواليات المتحدة للعودة إلى االتفاق النووي ورْفع 
العقوبات عن إيران، يتجاوز في أبعاده ورس���ائله ونتائجه ما يّتصل بالبرنامج 
الن���ووي اإليراني. فهو، فضاًل عن كونه يكّرس انتزاع إيران الش���رعية الدولية 
له���ا إلى دولة نووية، س���تكون ل���ه تداعياته اإلقليمي���ة لمصلحة محور  بتحوُّ

المقاومة في المحيط المباشر للكيان العبري.
بحس���ب الرؤية التي تتبّناها القيادتان السياس���ية والعسكرية في تل أبيب، 
فإن رفع العقوبات عن إيران س���وف يؤدي بالضرورة إلى رفع منسوب المخاطر 
ج له  على األمن القومي »اإلس���رائيلي«، كونه يعني فش���ل الخيار الذي طالما روَّ
بنيامين نتنياهو حول إمكانية إخضاع طهران من خالل فرض عقوبات ش���املة 
عليها. وتدرك المؤّسسة »اإلسرائيلية«، بمستوياتها السياسية واالستخبارية 
والعسكرية كافة، أن إيران عام 2021 تختلف في قدراتها ووحدتها الداخلية 
عّما كانت علي���ه في عام 2015، وأن قدرات حلفائها اإلقليميين تطّورت معها 
أيضًا إلى مس���تويات غير مسبوقة، وتحديدًا في ما يّتصل بالصواريخ الدقيقة 
التي تنتش���ر في لبنان وسوريا، بحس���ب إقرار الخبراء والمعّلقين المختّصين، 

إضافة إلى مسؤولين رسميين في كيان العدو.
في الجلس���ة التي ُعقدت أول م���ن أمس، كان من الطبيع���ي أن تتمّثل نقطة 
االنطالق ف���ي التقدير ال���ذي قّدمته األجهزة االس���تخبارية »اإلس���رائيلية«، 
د الرئيس فيه التحذير من أن الواليات  »الموس���اد« و«أمان«، والذي شّكل الُمحدِّ
المتح���دة تّتجه نحو العودة إل���ى االتفاق النووي مع إي���ران. تقدير ال يقتصر 

على كونه معرفة نظرية مجّردة، بل يس���اهم في بلورة مفهوم تأسيس���ي يتّم 
االس���تناد إليه في استش���راف اتجاه التطّورات اإلقليمي���ة والمخاطر الكامنة 
فيها عل���ى األمن القومي »اإلس���رائيلي«. وهو يقوم بدور جوه���ري أيضًا، إلى 
جانب عناصر أخرى، في التأس���يس للخيارات التي سيدرسها المجلس الوزاري 

المصّغر في جلسة الحقة، في إطار الجلسات التي يعقدها في هذا السياق.
لم يكن انعقاد المجلس الوزاري المصّغر بعد ش���هرين من الغياب، إاّل تعبيرًا 
عن مس���توى الخطورة الذي تنظر من خالله »إس���رائيل« إلى تطّورات المس���ار 
األميرك���ي ���� اإليراني، واالرتقاء الذي ش���هده البرنامج الن���ووي اإليراني بعد 
محاولة فاش���لة لتعطيل منشأة »نطنز«. إذ من الواضح أن هذا الفشل، وما تبعه 
م على طاولة  من رفع مس���توى التخصيب إلى %60، إضافة إلى ما تاله من تقدُّ
حة في الغرف التي  المفاوضات في فيينا، لم يكن ضمن الس���يناريوات الُمرجَّ
اّتخذت قرار تنفيذ االعتداء على »نطنز«. هذا الواقع المستجّد والمتسارع على 
الصعيدي���ن النووي والتفاوضي، كان دافعًا موجبًا للقيادة »اإلس���رائيلية« من 
أجل تجاوز خالفاتها الداخلية، والبدء بدراس���ة الوضع واستكش���اف المخاطر 
الكامن���ة فيه واتجاهات���ه، وما الذي ينبغ���ي عليها انتهاجه ف���ي مواجهته. 
وبحسب ما نشرته وسائل اإلعالم »اإلس���رائيلية«، فإن الجلسة شملت، بشكل 

أساسي، عرضًا استخباريًا ولم ُيّتخذ فيها أّي قرار.
واألكثر خطورة، بالنس���بة إلى »إسرائيل«، أن الجهات المختّصة في »الموساد« 
و«أمان« اتفقت على أن »مفاوضات فيينا ستس���فر عن عودة الواليات المتحدة 
إلى االتفاق النووي، وفي إطاره س���ترفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس 
األميركي السابق، دونالد ترامب، وستعود إيران إلى تطبيق التزاماتها بتحديد 
برنامجه���ا النووي«. وبينما رّكز مندوبو »الموس���اد« على التق���ّدم اإليراني في 

البرنامج النووي، رّكز مندوبو »أمان« على النشاطات اإليرانية في المنطقة.
يعني ذلك، بالمعايير »اإلس���رائيلية«، أن أحد أخطر الس���يناريوات التي كانت 
تتخّوف منها تل أبيب، وبذلت كّل جهودها السياس���ية وغير السياس���ية من 
قها على أرض الواقع. وفي  أجل تفاديها، ارتفعت المؤّشرات إلى إمكانية تحقُّ
ق ذلك، س���تبدأ، بالنسبة إلى إس���رائيل، مرحلة مختلفة في معالمها  حال تحقُّ
ر، وصفت جهات  ومؤّش���راتها ومخاطرها وتداعياتها. واستنادًا إلى هذا التصوُّ
وزارية مشاركة في جلسة المجلس الوزاري المصّغر، المحادثات التي تجرى في 

فيين���ا، بأنها »تثير القلق«، وخاصة أن م���ن بين التقديرات التي حضرت أيضًا 
على طاولة الجلس���ة، أن هدف األميركيين هو »اتفاق بأّي ثمن. وإيران تعرف 

أنه سيكون هناك اتفاق، لكن تفعل كّل ما تقدر عليه لتحقيق إنجازات«.
ومع أنه تّم تأجيل بحث الخيارات الماثلة أمام »إس���رائيل« إلى جلسة الحقة، إال 
أن الواقع يشير إلى أنها ضّيقة ومكلفة جدًا وجدواها محدودة. ويعود ذلك إلى 
فشل ما سبق من خيارات سياسية وأمنية واقتصادية، كانت تأمل تل أبيب أن 

ُتعّزز عبرها أمنها القومي، وتحّقق مصالحها.
وعلى خّط م���واٍز، فإن الخيارات العس���كرية الدراماتيكي���ة تتجّنبها الواليات 
المتحدة، وال تستطيع »إسرائيل«، مهما ارتفعت أصوات مسؤوليها وقياداتها 
د بقرارات من النوع الذي يؤّدي إلى تفجير المنطقة، من دون  العس���كرية، التفرُّ

ضوء أخضر ودعم ومشاركة من واشنطن.
كما في الكثير من المحّطات، ال تقتصر تداعيات أّي خيارات أو عمليات فاش���لة 
عل���ى كونها لم ُتحّق���ق النتائج التي كانت »إس���رائيل« تطم���ح إليها، بل قد 
تتدح���رج في اتجاه تفاقم المخاطر بداًل م���ن أن تدفعها إلى الوراء، وقد تؤدي 

إلى تعزيز موقف الطرف المقابل بداًل من إضعافه.
مع ذلك، فإن هذا الس���يناريو ���� قْلب المعادالت رأس���ًا على عقب ���� ال يتحّقق 
ص مكامن الفرص في التهديدات  من تلقاء ذاته، وإنما يحتاج إلى َمن ُيش���خِّ
الفعلية، ويملك اإلرادة والش���جاعة وحس���ن التخطي���ط والتنفيذ في مواجهة 
م���ا يتعّرض ل���ه. وأكثر ما تجّل���ى هذا المفه���وم في توظيف إي���ران للطاقة 
النووي���ة، إلى جانب أبعادها العلمية والتكنولوجية واالقتصادية، في س���ياق 
الضغط المضاّد ف���ي مواجهة الضغوط األميركية، وأيض���ًا العمليات األمنية 

»اإلسرائيلية«.
وعم���دت القيادة اإليرانية إلى ترجمة ذلك وف���ق إيقاع مدروس في المضمون 
والتوقي���ت، خالل واليَتي الرئيس باراك أوبام���ا، ووالية الرئيس دونالد ترامب، 
وف���ي مواجهة إدارة جو بايدن التي تمّس���كت بالعقوبات القصوى في محاولة 
لتثميره���ا من أج���ل انتزاع تنازالت نووي���ة وإقليمية وصاروخي���ة، وصواًل إلى 
العملي���ة التي تعّرضت لها منش���أة نطن���ز. وبهذا، اس���تطاعت إيران تحويل 
برنامجها النووي إلى عامل قوة إضافي، ومن دون إنتاج األس���لحة النووية، في 
مواجهة المخاطر التي كانت وال تزال محدقة بها، قبل البرنامج النووي وبعده.

ف���ي كتابه األخير »ال مس���توطن وال أصالني«، حي���ث ينّظر لتعايش 
المستوطن واألصالني في دولة »مواطنيها« وتحويل المستوطن الى 
مهاج���ر، يروي األكاديمي اإلفريقي البارز محمود ممداني كيف ولماذا 
انتقل الزعيم نلس���ون مانديال في جنوب أفريقيا من الكفاح المسّلح، 
على غ���رار الجزائر والموزامبيك، الى النضال الس���لمي والتعايش مع 
المس���توطنين البوي���رز، ومن فك���رة التحرير الى فكرة إس���قاط نظام 

األبارتايد، بعد اعتقاله ونفيه في العام 1962.
لقد كان الكفاح المس���لح مكلف جدا، انس���انيا واقتصاديا وسياسيا، 
وفق���ا للرواية، حيث ن���زح الثوار الى البلدان المج���اورة هربا من القمع 
واالعتقال، وكان قد اعتق���ل المئات منهم الى جانب مانديال. فأصبح 
هؤالء الثوار »مناضلين مهنيين« يس���تنهضون الشعوب األفريقية 
والعالمية للوقوف الى جانبهم، واس���تطاعوا تشكيل رأي عام عالمي 
مناهض لنظام الفصل العنصري الذي أقره المستوطنون البويرز في 

نهاية األربعينيات من القرن العشرين.
اقتصادي���ا، وبعد األزده���ار األقتصادي الذي ش���هدته دولة جنوب 
إفريقيا في الس���تينيات، خش���ي الث���وار األفارقة الرحي���ل الجماعي 
للمستوطنين المالكين لمعظم وس���ائل االنتاج والشركات والبنوك، 
كما كان قد تم في الجزائر عند التحرير، بس���بب تأثيره الس���لبي على 
اس���تمرار الدولة ما بعد االستقالل. واعتبر جيل الثورة المسلحة، الذي 
تخلى عن هدف التحرير، أن العمال والطالب األفارقة والفئات األخرى 
من اآلسيويين و«الملّونين«، الذين استفادوا من االزدهار االقتصادي 
وباتوا يشلكون أكثرية سكانية في المدن الكبيرة، جديرون بمواصلة 
النض���ال بط���رق أخرى، ال س���يما وأن هدف إس���قاط نظ���ام الفصل 
العنصري بات ش���عارا عالميا، بعد المج���ازر المتالحقة التي اقترفها 

نظام جنوب إفريقيا بحق األفارقة.
وألن النض���ال »الس���لمي« في جن���وب إفريقيا انته���ى بإقامة دولة 
لجميع مواطنيه���ا بعد زوال نظام الفصل العنص���ري، تبّنى عدد من 
المثقفين العرب والفلس���طينيين وبعض الحركات السياسية مقولة 
»الفصل العنصري« لتوصيف االحتالل االس���تيطاني الصهيوني في 
فلسطين، وكانوا قد القوا تشجيعا وترحيبا من قبل الحركات اليسارية 
المناهض���ة للعنصرية في الغرب خاصة، بس���بب تفاعل الرأي العام 
الغرب���ي مع هذه المقولة، أكثر من تفاعل���ه وتأييده لفكرة التحرير، ال 

سيما أن المعني هو الكيان الصهيوني.
لكن، رغم التش���ابه بي���ن دولة الفصل العنصري ف���ي جنوب إفريقيا 
والكيان الصهيوني، ثمة أمور كثيرة طمس���ها كل من تبّنى توصيف 

الكيان الصهيوني بنظام »الفصل العنصري« لتبرير خياره، أهمها:

لق���د تم تدمير ش���به كلّي للمجتمع���ات اإلفريقية عل���ى مدى فترة 
االحتالل االستيطاني، من الناحية الديمغرافية والثقافية والسياسية 
واالقتصادي���ة، وتالع���ب المس���توطن البريطاني الحاك���م بالقبائل 
األصالنية، ولغاتها وتكوينه���ا وتقاليدها ودياناتها وقوانينها، كما 
فرض عليها نظرته التفتيتية للعالقة بينها وكتب تاريخها المشّوه، 
بحيث فقدت هذه الش���عوب المقهورة أه���م مكّونات صمودها أمام 

الهجمة الغربية المتوحشة. وهذا ما فصّله كتاب محمود ممداني.
لكن هذا لم يحصل في فلس���طين حيث حافظ الش���عب الفلسطيني 
على عقيدته وانتمائه وتاريخه القديم والحديث، بس���بب وجود األمة 
الت���ي ينتمي اليها، وحيث تش���كل فلس���طين قضيته���ا المركزية. 
وحافط كذلك على تماسكه رغم التهجير والتفتيت، اذ ما زال يصارع 
ويقاوم كل محاوالت العدو لتجزئة الشعب الواحد الى فئات متباينة، 
وذلك بس���بب حداثة االستعمار الصهيوني نس���بيا، حيث وصل الى 
البالد وكان المجتمع الفلسطيني يعّد من أرقى المجتمعات العربية، 
ولم يصل التشويه المس���تمر الى اآلن، التشوية البنيوي والوظيفي، 

الى فقدان السيطرة على مكّونات الصمود.
ثم اضطر المناضلون األفارقة الى تزوير التاريخ إلرضاء المستوطنين، 
كما ذكر األكاديمي ممدون���ي، ناقال مقطع من خطاب الرئيس مباكي 
الذي تولى منصبه بعد مانديال، الذي يصّرح أن االستعمار البريطاني 
وحده، وليس البويرز، من اس���توطن البالد، فاألفارقة والبويرز على حد 
سواء كانوا ضحايا البريطانيين...  بالنسبة للكاتب، هي محاولة جيدة 
لتكوين هوية سياس���ية جديدة مشتركة. في هذا الخصوص، حاول 
بع���ض المطبعّين إعادة كتابة التاريخ الفلس���طيني و«اإلس���رائيلي« 
»المش���ترك« في فترة م���ا بعد اتفاقيات أوس���لو، وقد فش���لت هذه 

التجربة، رغم الدعم الدولي لها.
لك���ن، أهم النقاط التى مّيزت االس���تعمار االس���تيطاني الصهيوني 
لفلسطين واالس���تعمار األوروبي لجنوب إفريقيا، هي مكانة القدس 
والمقدسات في الوعي الفلس���طيني والعربي واإلسالمي، من ناحية، 
وهدف المحتلين الصهاينة إزاء القدس والمسجد األقصى، من ناحية 
أخرى. لم تحتِو دولة جن���وب إفريقيا على رمز مماثل، ما يرفع الصراع 
العربي الصهيوني الى مس���توى آخر، إذ كما صّرح حديثا األمين العام 
لحركة الجهاد اإلس���المي المجاهد زياد النخالة، على قناة »المسيرة«: 
»عندم���ا نتحدث عن القدس نتحدث عن جزء من عقيدة األمة ولس���نا 
نتحدث عن هذه الجغرافيا الصغيرة.. نعم هي صغيرة لكنها تختصر 
كل تاريخ األمة وحضارتها ». هل إس���قاط نظام االبارتايد الصهيوني 
يعني المش���اركة اليهودية اإلسالمية في المسجد األقصى، بدال عن 

تقسيمه؟ أم الحل هو استعادة السيادة االسالمية الكاملة والخالصة 
على المسجد األقصى المبارك؟

والنقط���ة الحساس���ة األخرى هي سياس���ة التطهي���ر العرقي الذي 
يمارس���ها الكيان الصهيوني إزاء الش���عب الفلسطيني، التي تعني 
تهجير أكب���ر عدد ممك���ن من الفلس���طينيين وممارس���ة الضغوط 
حت���ى يرحل اآلخرون ليحّل مكانهم المس���توطنون اليهود. ال يحتاج 
الكيان االس���تيطاني الصهيوني الى يد عاملة فلسطينية، كما احتاج 
المس���توطنون األوروبيون ال���ى اليد العاملة اإلفريقي���ة في المناجم 
والمصانع. وبس���بب التهجير والتفتيت، ل���ن يتجّمع العمال والطالب 
الفلس���طينيون العرب في مدن الكيان لزعزع���ة أركان نظامه بطريقة 
س���لمية، حيث أصبح الفلس���طينيون أقلية في وطنهم. ما يعني أن 
مس���ألة الالجئين وعودتهم الى وطنهم األصلي واستعادة أمالكهم 
تمثل أه���م خطوة لتكوين أكثرية ديمغرافية في فلس���طين، وذلك 

يتم عبر معركة التحرير.
يتهم األكاديمي رائف زريق، في مقال صدر قبل أسابيع في صحيفة 
هآرت���س الصهيوني���ة )3/17( بعن���وان »أبرتهايد، اآلن بمس���اعدة 
الفلس���طينيين أيضا« الفلسطينيين بالمساهمة في سياسة الفصل 
العنص���ري، كونهم يطمح���ون الى فصل ذاتهم عن المس���توطنين 
»اإلس���رائيليين«، داخل كيان سياس���ي مس���تقل )حّل الدولتين( وال 
يس���عون الى الحياة المشتركة معهم. لكن، لم يخطر بباله أن حركات 
التحرر الوطني تس���عى عادة ال���ى التحرير والتحّرر من المس���توطن 
والمس���تعمر وطرده م���ن بالدها، وأن المس���توطن الذي ج���اء ليحّل 
مكان الش���عب األصلي ليس مهاجرا س���لميا يريد التعايش وتقاسم 
الخي���رات، بل محارب متوّحش تدعمة المنظومة الدولية الرأس���مالية 

االستعمارية، يريد تزييف التاريخ لتبرير وجوده االستيطاني.
يعّبر رائف زريق، في هذه المقالة، عما يس���عى اليه معظم من يصف 
الكيان الصهيوني ب�«الفصل العنصري« بدال عن »كيان إس���تيطاني 
إحاللي توسعي«، أي التخلي عن التحرير والتحّرر، واإلكتفاء بالمطالبة 
بالمواطنة في دولة جميع مواطنيها تم »تفكيك« صهيونيتها )كيف 
وب���أي آلية؟( دون الحاجة الى الكفاح المس���لح، ال���ذي تتنكر له هذه 
المدرس���ة وتنكر أهميته، ما يش���رعن ويبّرر وجود الكيان الصهيوني 
على أرض فلس���طين، من ناحية، ومن ناحية ثاني���ة، يعني التخّلص 
من مس���ألة الالجئي���ن التي قد تعيد األمور ال���ى أصولها والى النكبة 
والتهجير وس���رقة األمالك، وإبعاد الش���عوب العربية واإلسالمية عن 
الصراع ونف���ي وجود األمة الحاضن���ة، وتعطيل أهمية المقدس���ات 

والمسجد األقصى في الصراع.

صراخ في »إسرائيل«: االتفاق النووي عائد

الفصل العنصري أو األبارتايد : توصيف مضلل للصراع العربي الصهيوني

بقلم: علي حيدر

بقلم: راغدة عسيران

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي



الخميس 10 رمضان 1442 هــ 22 ابريل 2021 م

رام الله/ االستقالل:
أعل����ن الجهاز المرك����زي لإلحصاء، وبالتع����اون مع الوكالة 
األلمانية للتعاون الدول����ي »GIZ«، نتائج الدورة األولى من 
مس����ح أثر جائحة »كورونا« على المؤسسات االقتصادية 

.2020
وقالت رئيس����ة الجهاز المركزي لإلحصاء عال عوض، خالل 
مؤتم����ر افتراضي وفقا لبيان صادر ع����ن اإلحصاء األربعاء، 
إن الدورة األولى ت����م تنفيذها على مرحلتين: األولى على 
عينة صغيرة بلغت حوالي 2,600 منشأة بدعم مالي وفني 
من البنك الدولي من خالل مش����روع IPSD لوزارة االقتصاد 
الوطني، والثانية، فقد تم تنفيذها على عينة أكبر، بلغت 
حوالي 14,000 منشأة من اجل تمكيننا من نشر البيانات 
على مستويات تفصيلية أكبر وتمت هذه المرحلة بتعاون 

.)GIZ( مالي وفني مع
وأضافت أن جائحة »كورونا« ادت الى تعرض المؤسسات 
االقتصادي����ة ال����ى العديد من صدم����ات العرض والطلب 
والصدمات المالية، وأدى الى لجوء المؤسسات الى إجراءات 

مالية وإدارية وللحلول الرقمية لمواجهة آثار الجائحة.
وجاءت النتائج الرئيس����ية لمس����ح أثر جائح����ة »كورونا« 
على المؤسس����ات االقتصادية خالل الفت����رة )2020/3/5-

.)2020/5/31
تعرض أكثر من ثلثي المؤسس����ات االقتصادية لإلغالق 
بمعدل ما يقارب الشهر والنصف خالل الفترة المذكورة، 
تركز في قطاع الخدمات بمحافظة بيت لحم، لتعاني %62 
من المؤسسات من نقص اإلمدادات المتعلقة بمدخالت 
اإلنت����اج من م����واد خام ومس����تلزمات انت����اج، وتراجع في 
مستوى اإلنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر 

حوالي 14% من المؤسسات الفلسطينية لتسريح جزء من 
العاملين لديها لمواجهة تلك األزمة.

75% من المؤسسات أغلقت أبوابها لفترات متباينة
تش����ير النتائ����ج النهائية إلى أن 75% من المؤسس����ات 
)93% في الضفة الغربي����ة، 37% في قطاع غزة( أغلقت 
أبوابها لع����دة أيام نتيجة اإلج����راءات الحكومية الموجبة 
بضرورة االغالق كإجراء احترازي لمكافحة انتشار الفيروس، 
فقد بلغت نسبة أيام االغالق خالل الفترة المذكورة حوالي 
)50%( تركزت في نش����اط الخدمات حيث وصلت نس����بة 

أيام االغالق لنش����اط الخدمات )64%( ولنشاط الصناعة 
)55%(، بينما وصلت نس����بة أيام االغالق ألنشطة النقل 
والتج����ارة )53%( و)42%( على التوالي، كما تركز اإلغالق 

األكبر في محافظة بيت لحم لفترة تزيد عن شهرين.
صدمات الطلب )انخفاض في متوسط المبيعات/ اإلنتاج 

مقارنة بالوضع الطبيعي بنسبة %50(
وأفادت )94%( من المؤسسات أن حجم المبيعات/ اإلنتاج 
انخفضت خالل األش����هر الثالثة االولى م����ن اإلغالق، مع 
انخفاض في متوس����ط المبيعات/اإلنتاج بنسبة )%53( 

مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث س����جلت المؤسسات التي 
تعمل في مجال اإلنش����اءات أعلى انخفاض في متوسط 
المبيعات/ اإلنتاج بنسبة )63%(، تلتها المؤسسات التي 

تعمل في مجال النقل بنسبة بلغت )%60(.
كما أفادت 62% من المؤسس����ات بوج����ود صعوبات في 
توري����د المدخالت، الم����واد الخام أو الس����لع التامة الصنع 
والم����واد المش����تراة )68% في الضف����ة الغربية و%51 
ف����ي قطاع غزة(. وكانت األنش����طة األكثر تأث����را من هذه 
الصعوبات نش����اط الصناع����ة بنس����بة )69%(، والتجارة 

)68%( وقطاع االنشاءات بنسبة )%68(.
وتواجه 89% من المؤسس����ات انخفاضا في توفر التدفق 
النقدي، م����ا أثر على نس����بة الش����يكات المرتجعة التي 
شهدت ازديادا في نسبتها لتصل الى 37% )49% في 
الضفة الغربية و11% في قطاع غزة(، بينما أفادت %59 
من المؤسسات بوجود صعوبة في توفير الخدمات المالية 

المتاحة في الوضع الطبيعي.
في حي����ن أجبرت 39% من المؤسس����ات على التأخر في 
الدفع للموردين والعمال، بينما وصلت نسبة المؤسسات 
التي اضطرت للحصول على ديون عائلية او من األصدقاء 
واالق����ارب لتغطي����ة النقص في التدف����ق النقدي حوالي 

.%36
كما أجبرت 14% من المؤسسات لتسريح وفصل العمال 
لديها لمواجهة األزمة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة 
كورونا، بينما قامت 8% من المؤسس����ات بتقليص رواتب 
وأج����ور العاملين لديه����ا، و11% من المؤسس����ات قامت 
بإعط����اء العاملين لديه����ا اجازة بدون رات����ب و9% قامت 

بإعطاء العاملين لديها اجازة مع راتب.

خالل أولى إغالقات »كورونا«
تقرير اقتصادي: 14 % من المؤسسات أجبرت على تسريح وفصل العمال

رام الله/ االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني، األربعاء،  إن الصادرات السلعية انخفضت 
خالل ش���هر شباط من عام 2021 بنس���بة 2% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت 
بنس���بة 26% مقارنة مع شهر ش���باط من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 99.9 مليون 

دوالر أمريكي.
وانخفضت الصادرات إلى »إسرائيل« خالل شهر شباط من عام 2021 بنسبة 3% مقارنة 
مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى »إسرائيل« 86% من إجمالي قيمة الصادرات 
لشهر ش���باط من عام 2021. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة %4 

مقارنة مع الشهر السابق.
الواردات السلعية انخفضت الواردات خالل شهر شباط من عام 2021 بنسبة 8% مقارنة 
مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 7% مقارنة مع شهر شباط من عام 2020، حيث 
بلغ���ت قيمتها 451.9 مليون دوالر أمريكي. وانخفضت الواردات من »إس���رائيل« خالل 
شهر شباط من عام 2021 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من 

إسرائيل 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2021. 
الميزان التجاري للسلع المرصودة أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات 
والواردات، فقد س���جل انخفاضًا في قيمة العجز بنسبة 10% خالل شهر شباط من عام 
2021 مقارنة مع الش���هر السابق، بينما ارتفع بنسبة 3% مقارنة مع شهر شباط من عام 

2020، حيث بلغ العجز 352 مليون دوالر أمريكي.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن����ت ش����ركة التعدي����ن األس����ترالية العمالقة 
بي.إتش.بي األربعاء تراجع����ا طفيفا إلنتاجها من 
خام الحدي����د خالل الربع الثالث م����ن العام المالي 
الحالي إلى 86ر59 مليون طن مقابل 03ر60 مليون 

طن خالل الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
في الوقت نفس����ه أبقت الش����ركة على توقعاتها 
إلجمال����ي إنتاج خ����ام الحديد خالل الع����ام المالي 
الحالي ككل لتتراوح بين 245 مليون و255 مليون 

طن، في حي����ن من المنتظر أن يك����ون اإلنتاج في 
النصف األعلى من نط����اق التوقعات بفضل األداء 

القوي في مناجم خام الحديد بغرب أستراليا.
من ناحية أخ����رى ذكرت بي.إتش.ب����ي أن إجمالي 
إنتاجها م����ن النفط خالل الربع الثال����ث من العام 
المالي الحالي زاد بنس����بة 1% إل����ى 4ر25 مليون 
برميل نفط مكافئ. وأبقت على توقعاتها إلجمالي 
اإلنت����اج خالل العام الحالي بي����ن 95 و102 مليون 
برمي����ل، حيث م����ن المتوقع أن يك����ون اإلنتاج في 

النصف األعلى من نطاق التوقعات.
وتراج����ع إجمالي إنتاج الش����ركة من النحاس خالل 
الربع الثالث من العام الحالي بنس����بة 8% س����نويا 
إل����ى 4ر391 ألف ط����ن. في الوقت نفس����ه رفعت 
الش����ركة توقعاتها إلجمالي إنتاج النحاس خالل 
الع����ام المال����ي الحالي ككل لتت����راوح بين 535ر1 
مليون و66ر1 مليون طن، في حين كانت التوقعات 
الس����ابقة تتراوح بين 51ر1 مليون و645ر1 مليون 

طن.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أس����عار الذهب األربعاء، لتحوم قرب أعلى 
مستوياتها في سبعة أسابيع الذي بلغته في وقت 
س����ابق من األس����بوع الجاري، إذ ارتفع الطلب على 
المعدن الذي يعتب����ر مالذا آمنا بفعل تراجع عوائد 

الخزانة األمريكية.
وصعد الذهب ف����ي المعامالت الفورية 0.5 بالمئة 
إل����ى 1786.80 دوالر لألوقي����ة )األونص����ة( بحلول 
الس����اعة 0657 بتوقي����ت جرينتش، بع����د أن بلغ 

1789.77 دوالر يوم االثنين وهو أعلى مس����توياته 
منذ 25 فبراير شباط.

وربحت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.5 بالمائة 
إلى 1786.90 دوالر لألوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي الس����وق لدى أواندا 
“الدوالر األمريكي انخفض هذا الصباح، مما يدعم 
األس����عار، في ظل اس����تمرار زخم صعودي للذهب 

شهده أثناء الليل خالل التعامالت في آسيا”.
“بش����رط بقاء عوائد الخزانة األمريكية ألجل عشر 

س����نوات ضعيفة، يبدو أن الذهب يكتس����ب قوة 
الختبار متوسطه المتحرك في 100 يوم عند 1802 

دوالر لألوقية في األيام القادم”.
واعت����رى الضع����ف مؤش����ر الدوالر ليس����جل أدنى 
مستوى في نحو سبعة أس����ابيع مقابل منافسيه، 
بينما نزلت عوائد س����ندات الخزانة األمريكية ألجل 
عش����ر س����نوات دون 1.6 بالمائ����ة، لتقلص تكلفة 
الفرصة البديلة لحيازة المعدن األصفر الذي ال يدر 

عائدا.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة االقتصاد الوطن���ي، األربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات االس���تيراد 

الخاصة بالكوتا والقوائم السلعية A2& A1 لعام 2021.
ودعت الوزارة الراغبين في االستيراد، مراجعة اإلدارة العامة للتجارة في مقر الوزارة 
لتعبئة الطلبات الالزمة لالستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

ونوه���ت ال���وزارة إلى أن آخر موع���د لتقديم الطلبات، هو ي���وم الخميس الموافق 
2021/4/29 وعليه ال تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذه التواريخ.

.www.mne.gov.ps لمعرفة تفاصيل االصناف واالجراءات مراجعة موقع الوزارة

»االقتصاد«: فتح باب تقديم طلبات 
االستيراد الخاصة بالكوتا والقوائم السلعية

تراجع إنتاج »بي.إتش.بي« من خام الحديد خالل الربع الثالث

اإلحصاء: انخفاض الصادرات 
والواردات السلعية خالل شهر شباط

الذهب يحقق أرباحًا هي األعلى منذ 7 أسابيع

عّمان/ االستقالل:
أعلنت رئيس���ة صندوق اس���تثمار أم���وال الضمان 
االجتماعي في االردن خلود الس���قاف، أن موجودات 
الصندوق ارتفعت لتس���جل 11.4 مليار دينار في 
نهاية الربع األول من العام الحالي، مقارنة مع 11.2 
مليار دينار حجم الموجودات في نهاية العام 2020.

وقالت الس���قاف، في بيان ، إن موجودات الصندوق 
توزع���ت على عدد من المحافظ االس���تثمارية وهي 
أدوات السوق النقدي 12.4%، السندات 58.7 %، 
القروض 3.5%، األس���هم 14.7%، االس���تثمارات 

العقارية 6.4%، واالستثمارات السياحية %2.6.
وبّين���ت، أن نتائج أعمال الصن���دوق للربع األول من 

هذا الع���ام كانت إيجابية على الرغم من اس���تمرار 
أثر التبعات االقتصادية لجائحة كورونا، فقد ارتفع 
دخل الصندوق ليسجل 137.3 مليون دينار مقارنة 
بالدخ���ل المتحقق في نهاية الرب���ع األول من العام 
2020 والبالغة قيمته 112.4 مليون دينار وبنسبة 

نمو بلغت %22.

عمان: ارتفاع موجودات الضمان االجتماعي إلى أكثر من 11 مليار دينار
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االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات مجمع���ة أن إجمالي عدد اإلصابات 
بفيروس كورونا في أنح���اء العالم يقترب من 143 
مليونا حتى صباح الي���وم األربعاء، فيما وصل عدد 
جرعات اللقاحات التي ج���رى إعطاؤها حول العالم 

إلى 925 مليون جرعة.
وأظه���رت أح���دث البيان���ات المتوف���رة على موقع 
جامع���ة »جونز هوبكن���ز« األمريكية، عند الس���اعة 
06:30 بتوقي���ت جرينت���ش، أن إجمالي اإلصابات 

وصل إلى 142 مليونا و 948 ألف حالة.
كما أظه���رت البيانات أن ع���دد المتعافين تجاوز 
9ر81 مليون���ا، فيما ارتفع إجمال���ي الوفيات لثالثة 

ماليين و 44 ألف حالة.
وفيم���ا يتعلق بإعطاء اللقاح���ات، أظهرت البيانات 
المجمع���ة لوكالة »بلومبرج« لألنب���اء أنه جرى إعطاء 
نح���و 925 مليون جرعة م���ن اللقاح���ات المضادة 

للفيروس حول العالم.
وتتص���در الواليات المتح���دة دول العالم من حيث 
عدد اإلصاب���ات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنس���ا 
وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا 
وألمانيا واألرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك 

وإيران.
كما تتصدر الواليات المتحدة دول العالم من حيث 
أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكس���يك والهند 
والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الواليات المتح���دة كذلك دول العالم من 
حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين 
ث���م الهند واالتح���اد األوروبي والمملك���ة المتحدة 

والبرازي���ل وتركي���ا وإندونيس���يا. وال يعكس عدد 
الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم 
بين الس���كان، بالنظر لتباين ال���دول من حيث عدد 

السكان.
تجدر اإلش���ارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي 
توفر بيانات مجمع���ة إلصابات كورونا حول العالم، 

وقد يكون بينها بعض االختالفات.

»كورونا« عالميًا: إجمالي اإلصابات يقترب من 143 مليونًا

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف الجيش اللبناني األربعاء عن تسجيل تس���عة انتهاكات جوية 

نفذتها طائرات »إسرائيلية« فوق مناطق الجنوب.
وقال���ت قيادة الجيش -مديرية التوجيه، ف���ي بيان صحفي اليوم أوردته 
»الوكالة الوطنية لإلعالم« إنه جرى ليل الثالثاء/ األربعاء »تسجيل خمسة 
خروق جوية نفذتها طائرات استطالع تابعة للعدو »اإلسرائيلي«، تخللها 

طيران دائري فوق مناطق الجنوب«.
وأش���ارت إلى تس���جيل أربعة »خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة 

للعدو »اإلسرائيلي«، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب«.
وقال���ت إنه »تتم متابع���ة موضوع الخروقات بالتنس���يق مع قوات األمم 

المتحدة الموقتة في لبنان«.
يذكر أن »إس���رائيل« تنتهك بش���كل ش���به يومي أجواء لبنان ومياهه 
اإلقليمية، ويطالب لبنان األمم المتحدة بالضغط على »إس���رائيل« لوقف 

انتهاكاتها .

الجيش اللبناني: 9 انتهاكات جوية 
»إسرائيلية« فوق مناطق الجنوب

االستقالل/ وكاالت:
أمر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، 
األربع����اء، الجيش باتخاذ إج����راءات فورية لتأمين 
حدود البالد الجنوبية مع تش����اد، غداة إعالن مقتل 

الرئيس التشادي إدريس ديبي.
جاء ذلك في تكليف رس����مي نش����رته عبر تويتر 
نجوى وهيب����ة المتحدثة باس����م رئيس المجلس 

الرئاسي، باعتباره القائد األعلى للقوات المسلحة.
ووف����ق التكلي����ف، أم����ر المنفي الجي����ش باتخاذ 
»اإلجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية 
الجنوبي����ة والتعام����ل مع أي أه����داف معادية مع 

إبالغنا بتطورات األوضاع لحظة بلحظة«.
وأض����اف: »ُتراعى أقصى درج����ات الحيطة والحذر 

واالستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه«.

والثالث����اء، أعل����ن الجيش التش����ادي مقتل ديبي 
متأث����را بجروح أصي����ب بها خالل مش����اركته في 
مع����ارك ض����د المتمردين ش����مالي الب����الد، دون 

توضيحات أخرى.
وجاء إع����الن مقتل ديبي، الذي حك����م البالد لنحو 
30 سنة، غداة فوزه بوالية رئاسية سادسة، وسط 

احتجاجات من المعارضة.

غداة مقتل الرئيس التشادي
إجراءات فورية في ليبيا لتأمين الحدود مع تشاد

االستقالل/ وكاالت:
اقترحت دولة قطر عقد اجتماع تش���اوري لوزراء الخارجية العرب بالدوحة أول 

حزيران / يونيو القادم .
جاء ذلك في مذكرة تقدم���ت بها قطر لألمانة العامة للجامعة وأطلعت عليها 

وكالة األنباء األلمانية )د. ب. أ( األربعاء .
وقالت المذك���رة ، التي طالبت قطر بتعميمها علي ال���دول األعضاء ، إن طلب 
الدوحة جاء بعد االتفاق بين مندوب قطر واألمين العام للجامعة العربية أحمد 

أبو الغيط على أهمية عقد االجتماع التشاوري بالدوحة .

قطر تطلب عقد اجتماع 
تشاوري لوزراء الخارجية العرب

االستقالل/ وكاالت:
أكد الجيش الس���وداني، األربع���اء، إصراره 
على اس���ترداد كافة أراضي البالد المعلومة 
بحس���ب حدود 1902 من إثيوبيا، الفتا إلى 

»مقدرته« على حماية األراضي »المحررة«.
جاء ذلك في تصريح صحفي لقائد القوات 
البرية الفريق ركن عصام محمد حسن كرار، 
عقب إحاطة قدمها لعضو مجلس السيادة، 
رئيس الجبه���ة الثورية اله���ادي إدريس، 
الذي ي���زور مدين���ة القض���ارف الحدودية 
مع إثيوبي���ا، وفق وكالة األنباء الس���ودانية 

الرسمية.
وقال ك���رار، إن الق���وات المس���لحة »قادرة 
عل���ى حماية كل ش���بر من األراض���ي التي 
ت���م تحريرها«، مؤكدا »اس���تمرار انتش���ار 
الجيش السترداد كافة األراضي السودانية 

المعلومة حسب حدود 1902«.

الس���ودانية  األراضي  ب�«حماي���ة  وتعه���د 
المزارعي���ن  وتأمي���ن  الخصب���ة  الزراعي���ة 
الس���ودانيين لزراعتها هذا العام«، مشددا 
على »عدم اعتداء الجيش الس���وداني على 

الغير وعبور الحدود«.
م���ن جانب���ه، ش���دد إدريس عل���ى »وقوف 
الحكوم���ة االنتقالية خلف الجيش وتقديم 
الدعم والسند له وهو يقود معارك الكرامة 
واالنتش���ار داخل الح���دود، باعتب���اره حقا 

مشروعا للقوات المسلحة«.
ومنذ أش���هر، تش���هد الحدود الس���ودانية 
اإلثيوبية توترا أمنيا، بع���د إعالن الخرطوم 
نهاية 2020 السيطرة على أراٍض قالت إنها 
تتبع لها في منطقة حدودية مع أديس أبابا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش الس���وداني 
أراضيها،  باالستيالء على معسكرات داخل 

وهو ما تنفيه الخرطوم.

وفي 1972، وقع الس���ودان وإثيوبيا اتفاقًا 
بشأن القضايا الحدودية، وكانت الدول في 
منظمة الوحدة اإلفريقية )االتحاد اإلفريقي 
حاليا( صدقت ع���ام 1963 على عدم تغيير 
الحدود المرس���ومة بواس���طة االس���تعمار، 
واعتماده���ا ح���دودا فاصل���ة بي���ن الدول 
المس���تقلة، وبالتالي أصبح خط »قوين« هو 

المعترف به دوليا بين السودان وإثيوبيا.
وجرى رس���م خط »قوين« سنة 1902، ضمن 
اتفاقية أديس أبابا ف���ي العام ذاته، خالل 
فترة الحكم الثنائي )البريطاني � المصري( 
للس���ودان، وجرى الترسيم بواسطة الميجر 
البريطان���ي تش���ارلز قوي���ن، فأصبح الخط 

ُيعرف باسمه.
وال يزال الس���ودان وإثيوبي���ا يعترفان بكل 
من اتفاقي���ة 1902 )هارنغتون � منيليك(، 

وبروتوكول الحدود لسنة 1903.

الجيش السوداني: مصرون على استرداد كل أراضينا من إثيوبيا

االستقالل/ وكاالت:
اقترحت إثيوبيا، األربعاء، عق���د اجتماع لالتحاد اإلفريقي من أجل إنهاء جمود 

مفاوضات سد »النهضة« بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
وقالت وزارة الخارجية اإلثيوبية، في بيان: إن »إثيوبيا ترى أن الطريق إلى األمام 
في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس االتحاد اإلفريقي فيليكس 
تشيسكيدي، الدعوة إلى اجتماع إلنهاء الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة«.

ونق���ل البيان رد رئي���س الوزراء اإلثيوب���ي آبي أحمد علي، على رس���الة نظيره 
الس���وداني عبد الله حمدوك في 13 أبريل/ نيس���ان الجاري، قائال إن »افتراض 
فشل عملية التفاوض ليس صحيحا ألننا رأينا بعض النتائج الملموسة بما في 

ذلك توقيع إعالن المبادئ«.
وفي 23 مارس/ آذار 2015، وقعت مصر والس���ودان وإثيوبيا إعالن مبادئ سد 

النهضة، وهو اتفاق إطاري إلثبات حسن النوايا.
وفي 13 أبريل الجاري، دعا حمدوك في رس���الة وجهه���ا إلى نظيريه المصري 
مصطفى مدبولي، واإلثيوبي آبي أحمد، لعقد اجتماع ثالثي مغلق خالل 10 أيام 

لتقييم مفاوضات سد النهضة.
وأوض���ح بيان الخارجية اإلثيوبي���ة، الصادر اليوم، أن »الرس���الة التي بعث بها 
رئيس الوزراء اإلثيوبي استش���هدت أيضا باجتماع كينشاسا، والتفاهم الذي 
تم التوصل إليه بش���أن استئناف المفاوضات الثالثية المتوقفة التي يقودها 

االتحاد اإلفريقي«.
وفي 6 أبريل الجاري، انتهت جولة مفاوضات في كينشاس���ا، عاصمة الكونغو 
الديمقراطي���ة، م���ن دون »إحراز تقدم«، بحس���ب بيانين للخرط���وم والقاهرة، 

وتمسك أديس أبابا بالملء الثاني دون التوصل إلى اتفاق أوال.
وتصر أديس أبابا على ملء ثاٍن للس���د بالمياه، في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو 

لم تتوصل إلى اتفاق.
فيما تتمس���ك مصر والس���ودان بالتوصل أوال إلى اتف���اق ثالثي يحافظ على 
منش���آتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر 

النيل.

إثيوبيا تقترح اجتماعًا لالتحاد 
اإلفريقي إلنهاء جمود مفاوضات السد

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وس���ائل إع���الم محلية األربع���اء أن غواصة 
عسكرية إندونيس���ية ٌفقدت خالل تدريبات قبالة 

جزيرة بالي.
وأفاد موقع كومباس اإلخب���اري أن االتصال انقطع 

بالغواصة كيه ار اي نانج���اال -402 ألمانية الصنع 
على بعد 95 كيلومترا ش���مال بالي في الس���اعات 

األولى من اليوم.
ونقل ع���ن قائد الق���وات الجوية مارش���ال هادي 
تجاهجانتو الق���ول »لقد فقدنا االتصال بالغواصة 

بمجرد السماح لها بالغوص«.
وسعى الجيش اإلندونيسي للحصول على مساعدة 

من سنغافورة واستراليا لتحديد موقع الغواصة.
ول���م يتضح على الفور عدد األفراد الذين على متن 

الغواصة.

فقدان غواصة إندونيسية خالل تدريبات قبالة جزيرة بالي
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غزة/االستقالل
أك���د الكابتن عماد هاش���م  )45 عاما( أن���ه حقق حلم 
طفولت���ه بتولي���ه منص���ب المدي���ر الفن���ي لمنتخب 
فلسطين للكرة الشاطئية، وأشار إلى أن توليه لمنتخب 
فلسطين للكرة الش���اطئية امتد لخمسة سنوات كانت 
حافلة بالتضحيات والمعاناة ونجح بتوفيق من الله مع 
الجهاز اإلداري والفني من بناء منتخب قوي يمتلك كل 
عناصر القوة والرجولة والفدائية، واس���تطاع أن يرسخ 
فكر وفلس���فة اإلنجاز وثقافة الف���وز عند الفريق، وبذل 
جهود مضني���ة رغم الظروف الخاص���ة نتيجة الحروب 
الرياضة  واالس���تهدافات الصهيونية لكل مكون���ات 
الفلسطينية، وتغلب بحنكة وفطنة القائد الناجح على 
كل المعيقات باإلرادة وص���دق االنتماء الوطني وصوال 

لإلنجاز.

ثق�فة وطنية مت�أ�صلة
ثقاف���ة المنتخ���ب الوطني الفلس���طيني لك���رة القدم 
الش���اطئية م���ع كل المنتخب���ات الفلس���طينية عالية 
رغم التحدي���ات والمعيقات وأصبحت المش���اركة في 
االستحقاقات والبطوالت والمنافسة ذات قيمة ومعنى 
هو تحقيق اإلنجازات وإثب���ات الوجود، وتغيرت ثقافة 
المش���اركة من أجل االحتكاك، وه���ذا أعطى ثقة كبيرة 
لالعبين للوصول إلى منصات التتويج وكتابة اإلنجازات.

حققت حلم حي�تي
وقال المدرب الفذ هاش���م ابن نادي غزة الرياضي أعرق 
وأق���دم األندية الرياضي���ة الفلس���طينية، الذي صدر 
للرياضة الفلس���طينية وعبر كل مراح���ل التاريخ قادة 

وروادًا، ونجومًا وابطاال وسفراء للرياضة الفلسطينية في 
غضون فترة مليئة بالتحدي���ات والمعيقات والظروف 
الصعب���ة نجحت ب���اإلرادة القوية والعقيدة الراس���خة 
واإلصرار للوصول قيادة للمنتخب الوطني الفلسطيني 
لكرة القدم الشاطئية، وأضاف سعيد للغاية، يمكنني 
أن أق���ول ألطفالي ووالدي بكل فخ���ر، إنني حققت أكبر 

حلم في حياتي 

ال�صرية الذاتية
المدرب عماد هاش���م ليس غريبًا على أجواء وكواليس 
المنتخب الفلسطيني لكرة القدم الشاطئية فقد سبق 
ل���ه تمثيل فلس���طين كالعب، واداري وم���درب، وعمل 
في ميدان التدريب ورئيس���ًا للجهاز الفني لنادي غزة 

الرياضي وحقق مع���ه إنجازات كبيرة، عمل مدربا لنادي 
الصداقة وحقق معه بطولة الدوري والكاس في الدوري 
الممتاز لك���رة القدم، وعمل مدربا لنادي ش���باب جباليا 
في الدوري الفلس���طيني للدرجة االولي وصعد بالفريق 
للدرجة الممت���ازة وألول مرة في تاريخه، وعمل مع نادي 
المش���تل والنادي األهلي ون���ادي الزيت���ون الرياضي 

كمدرب ناجح وكفء.

 »pro« دورة التدريب
الكابت���ن عماد هاش���م يعد أح���د أب���رز المدربين في 
فلس���طين، ومن هذا الباب تعاقد ن���ادي غزة الرياضي 
معه، حي���ث يعتبر هذا التعاقد الجديد نقطة االنطالق 
للدخول بق���وة في تحقيق حلم العودة لمصاف الدرجة 
الممتازة، ويعتبر الكابتن هاشم إضافة قوية لنادي غزة 
الرياض���ي لما يتمتع به من رؤية تدريبية وكفاءة كبيرة 
وسيرة ذاتية وتدريبية كبيرة يشار لها بالبنان، وتجدر 
اإلشارة إلى أن الكابتن عماد هاشم، أنهى دورة التدريب 

pro، التي أقيمت في قطر بنجاح.

الف�رق بني املدرب الأجنبي والوطني
وتحدث الكابتن عماد هاش���م عن الف���ارق بين المدرب 
األجنبي والوطني، بقوله: أعتقد أنه على مس���توى كرة 
القدم يكون الحكم فقط بين المدرب الوطني واألجنبي 
عل���ى مدى الكفاءة، والقدرة على أداء المهمة أو عدمها ، 
القراءة السريعة لألخطاء، واختتم حديثه قائال المدرب 
الوطني المجتهد الذي يريد أن يحقق ش���يء في عالم 
التدريب يستطيع أن يحقق الكثير وال يحتاج أكثر من 

التخلي عن العيوب البسيطة.

هاشم: المشاركة بالبطوالت وتحقيق اإلنجازات تثبت أركان الرياضة الفلسطينية

القدس المحتلة/ االستقالل:
يواصل منتحبنا الوطني للشابات تحت 
20 عام���ا، تحضيرات���ه للمش���اركة في 
التصفي���ات المؤهل���ة لنهائيات كأس 
آس���يا للس���يدات تحت 20 عاما 2022، 

والمقررة في أوزبكستان.
وأجرى منتخبنا الوطني للشابات بقيادة 
المديرة الفنية جين���ا خنوف تدريباته 
األخيرة على ملعب بيت س���احور، حيث 
تركزت على الجانبي���ن الفني والبدني، 
وذلك قبل أن يستمر منتخبنا للشابات 
استعداداته المنتظمة لهذه التصفيات 

خالل الفترة المقبلة.

وم���ن المق���رر إج���راء القرع���ة الخاصة 
بالتصفيات اآلس���يوية في ش���هر أيار/

مايو المقب���ل، والتي ستش���هد توزيع 
المنتخبات المش���اركة ف���ي الدور األول 
عل���ى 8 مجموع���ات بحي���ث تضم كل 
مجموعة 4 منتخبات، مع اإلشارة إلى أن 
موعد إقامة تصفيات هذا الدور سيكون 
خالل الفترة من 14 إلى 22 آب/أغسطس 

المقبل.
وس���يتأهل م���ن ال���دور األول أول كل 
مجموعة إلى الدور الثاني من التصفيات 
التي من المقرر أن تقام خالل الفترة من 

3 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

»الوطني« للشابات تحت 20 عامًا يواصل تحضيراته للتصفيات اآلسيوية

غزة/ االستقالل:
أعلن العب وسط فريق التفاح المنافس في دوري الدرجة الممتازة لكرة 

القدم في قطاع غزة حربي السويركي فسخ تعاقده مع النادي.
وقال الس���ويركي عبر حس���ابه على موقع التواصل االجتماعي »فيس 
بوك«: »الحمد لله دائًما وأبًدا، لقد تم فسخ تعاقدي مع التفاح«، وأضاف: 
»أتمنى التوفيق للتفاح في مرحلة اإلياب، والخروج من األزمة الحالية«.

ووجه الس���ويركي الشكر للجهاز الفني، والالعبين، واإلدارة، والجمهور 
على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق.

ويحتل فريق التفاح المركز األخير في جدول الدوري الممتاز برصيد 6 
نقاط، وبفارق األهداف خلف هالل غزة.

السويركي يفسخ 
عقده مع التفاح

روما/ االستقالل:
أعلن قطبا ميالنو، رسمًيا ، انسحابهما 
من بطول����ة دوري الس����وبر األوروبي 
»س����وبر لي����ج«، على خط����ى األندية 

اإلنجليزية وأتلتيكو مدريد.
وقال ميالن في بي����ان: »وافقنا على 
الدعوة للمش����اركة في دوري السوبر 
ني����ة حقيقية لتقدي����م أفضل  مع 
أوروبية ممكنة لجماهير كرة  بطولة 
القدم حول العالم ولمصلحة النادي 

وجماهيره«.
وأض����اف: »التغيي����ر ليس س����هال 
دائما، ولكن التطور ضروري للتقدم، 
وخصائ����ص ك����رة الق����دم األوروبية 

تطورت وتغيرت على مدار عقود«.
وأكد الن����ادي اإليطال����ي: »مع ذلك، 
أص����وات ومخ����اوف الجماهير حول 
العال����م بش����أن دوري الس����وبر ت����م 

التعبير عنها بوضوح، وميالن يجب 
أن يكون حساس����ا ألص����وات هؤالء 

الذي يحبون هذه الرياضة الرائعة«.
وخت����م البي����ان، بالقول: »م����ع ذلك، 
سوف نواصل العمل بنشاط لتحديد 

نموذج مستدام لعالم كرة القدم«.
وأص����در إنتر بياًنا رس����مًيا، جاء فيه: 
»يؤكد إنتر ميالن أن النادي لم يعد 

ا من مشروع السوبر ليج«. جزًء
دائًما  ملتزم����ون  »نح����ن  وأض����اف: 

بتقدي����م أفض����ل تجربة ك����رة قدم 
للجماهي����ر، االبتكار والش����مول جزء 
من حمضنا النووي منذ تأسيس����نا، 
إن مش����اركتنا م����ع جمي����ع أصحاب 
المصلح����ة لتحس����ين صناع����ة كرة 

القدم لن تتغير أبًدا«.
وتاب����ع: »يعتقد إنت����ر أن كرة القدم، 
مثلها مثل كل قطاع من األنش����طة، 
يج����ب أن تكون مهتمة بتحس����ين 
مسابقاتها باس����تمرار، للحفاظ على 
المش����جعين المثيرين م����ن جميع 
األعمار في جمي����ع أنحاء العالم، في 

إطار االستدامة المالية«.
وختم: »من خالل هذه الرؤية، نتطلع 
إلى مواصلة العمل مع المؤسس����ات 
وجميع أصح����اب المصلحة، من أجل 
مس����تقبل الرياض����ة الت����ي نحبها 

جميًعا«.

قطبا ميالنو يلحقان بركب المنسحبين من السوبر ليج

زيورخ/ االستقالل:
أجريت بمدينة زيورخ السويسرية قرعة منافسات مرحلة المجموعات لمنافسات 

كرة القدم في دورة األلعاب األولمبية “طوكيو 2021”.
وأوقعت القرع���ة ممثلي الكرة العربي���ة المنتخبين المصري والس���عودي في 
مجموعتين على قدر من الصعوبة، حيث يلعب الفراعنة ضمن المجموعة الثالثة 

التي تضم كل من األرجنتين وإسبانيا باإلضافة إلى استراليا.
أما األخضر الس���عودي فسوف يصطدم بالبرازيل وألمانيا باإلضافة إلى منتخب 

كوت ديفوار في المجموعة الرابعة.
وكان���ت المجموع���ة األولى قد ضمت مضي���ف البطولة منتخ���ب اليابان رفقة 

المكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا.
أما المجموعة الثانية فتشمل نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وهندوراس ورومانيا.

يذك���ر أن أولمبياد طوكيو كانت قد تأجلت من العام الماضي بس���بب تفش���ي 
جائحة كورونا األمر الذي حال دون إقامة الفعاليات، بينما ال تزال الشكوك تحيط 

بالدورة األولمبية أيضا رغم تأجيلها لمدة عام.

قرعة صعبة لمصر ونارية 
للسعودية في أولمبياد طوكيو
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رام الله/ االستقالل:
أفاد الناطق الرس���مي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أنه 
وبتوجيه���ات من الرئيس محمود عب���اس، أوعز رئيس 
الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة من اإلدارة والتنظيم 
لقوات األمن الوطني لدراس���ة مل���ف تفريغات 2005، 
والمباشرة بإجراء المسوحات الالزمة لمعرفة أوضاعهم.

وأك���د ملحم ف���ي بي���ان األربع���اء، أن اللجنة س���ترفع 
توصياتها للرئيس بصفت���ه القائد العام لقوات األمن 

الوطني، التخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وأقام موظفو تفريغات 2005 والمتقاعدون العسكريون 
قس���ًرا منذ قرابة ش���هر ونصف خيمة اعتصام بساحة 
الس���رايا في مدينة غزة، للمطالبة بحقوقهم عقب فشل 
لقائهم مع وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، وتطور 
ذلك الحًقا لدخ���ول 15 موّظًفا في إض���راب مفتوٍح عن 

الطعام.
ويص���ل ع���دد موظف���ي "تفريغ���ات 2005" إل���ى 11 

ألف موظف عس���كري انتس���بوا ألجهزة أمن الس���لطة 
الفلسطينية عام 2005، وتمتنع السلطة في رام الله عن 
ا بس���ائر التفريغات العسكرية  ا وإدارّيً مساواتهم مالًيّ
في أجهزتها األمنية بعد أحداث حزيران/ يونيو 2007.

ويبل���غ الراتب األساس���ي له���ؤالء الموظفي���ن )1500 
ش���يكل( لكل موظف، ومن المفت���رض أن يتلقى هؤالء 
منذ إجراءات السلطة العقابية على قطاع غزة %50 منه 

أي ما يعادل 750 شيكل.

غزة/ االستقالل:
وقع وكي���ل وزارة األوقاف والش���ؤون الديني���ة د. عبد 
الهادي األغا مع رئيس مؤسس���ة مس���لم كير_ماليزيا 
الح���اج ذو الكف���ل وهج���ان, اتفاقية تفاهم إلنش���اء 
الصندوق االجتماعي الفلسطيني الماليزي عبر برنامج 
ال� zoom بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية العالمية في 

ماليزيا.
وحض���ر مراس���م التوقي���ع كل م���ن رئي���س الجامعة 
البروفيس���ور ذو الكف���ل عب���د الرزاق, ومدي���ر التعاون 
الدولي باألوقاف د. أش���رف إس���ماعيل, وممثل »مسلم 
كير« في غزة أحمد عايش, والباحث يحيي النجار ووالده 

عبد الله النجار.
ب���دوره أكد األغا أن هذه االتفاقي���ة تأتي في إطار نقل 
التجرب���ة الماليزية ف���ي مجال الوقف إلى فلس���طين, 
والتي ش���ُرف بنقلها الباحث بالجامعة اإلس���المية في 
ماليزي���ا يحيي النجار من خالل دراس���ته العلمية لنيل 
درج���ة الدكت���وراه والموس���ومة بعن���وان » المصرفية 
اإلسالمية ودورها في التمويل االجتماعي في التجربة 

الماليزية وإمكانية تطبيقها في فلسطين«. 
وأوض���ح األغ���ا أن تأس���يس الصن���دوق االجتماع���ي 
الفلسطيني الماليزي يهدف لخدمة الفئات االجتماعية 
واألعمال الدعوية وذلك بمشاركة المصارف االسالمية 
الفلس���طينية وش���ركات القطاع الخاص والمؤسسات 
الخيرية الداعمة للمجتمع الفلس���طيني التي تتقدمها 

مؤسسة مسلم كير.
وأضاف: »س���نبدأ باكورة هذا الصندوق بإنشاء الوقفية 
األولى للصندوق وقف )تاج الوقار( لدعم مراكز تحفيظ 
الق���رآن الكري���م بقطاع غ���زة, وقريبًا نبدأ ف���ي وقفية 
)المؤمنون أخوة( ووقف )بيروحاء( بمبادرة من مؤسسة 
مس���لم كير«, س���ائال المولى أن يكتب لهذا المشروع 
النجاح وتحقيق مقاصده, وأن يكون صدقة جارية لكل 

المشاركين في إنجاحه.
من جهته بين وهجان أن إطالق العمل بهذا الصندوق 
في ش���هر رمض���ان يعطي الفرصة للش���عب الماليزي 
للمس���اهمة في ه���ذا الش���هر الفضيل واس���تخدام 
مس���اهماتهم في أوجه الخير وخدمة األس���ر الفقيرة 

والمحتاجة والمساجد ومراكز التحفيظ وغيرها.
وأش���ار إلى أن توقيع هذه االتفاقية ُيعد بمثابة حدث 
تاريخي الغتنام فرصة تطبيق رسالة الدكتوراه للباحث 

يحيي عايش النجار في فلسطين, وبلدان أخرى.
وخالل كلمة له تحدث عبد الرزاق عن تجربة زيارته لغزة 
والتحدي الكبير ال���ذي واجهه المواطنون جراء الحصار 
المفروض عليه���م, منوهًا الى أن غ���زة امتازت بعزة ال 
مثيل لها, الفتًا الى أن الجميع يقع عليهم مس���ؤولية 
كبي���رة في صناعة المس���تقبل والوق���وف بجانب أهل 

فلسطين وغيرهم.
من ناحيته أش���ار الباح���ث النجار أن االع���الن عن هذا 
المشروع جاء نتيجة علمية لما توصل إليه في أطروحة 
الدكتوراه بعد طول نظ���ر وتأمل في التجربة الماليزية 
التي تميزت بتظاف���ر الجهود بين المصارف الماليزية 
ومؤسسات وأفراد المجتمع الماليزي, منوهًا إلى سعي 
القائمين على المش���روع لفتح باكورة مشاريع ُتسهم 
في سد حاجة المحتاجين في غزة من خالل الوقف الذي 

تميزت فيه األمة اإلسالمية عن غيرها من األمم.

»األوقاف« و »مسلم كير _ماليزيا« توقعان اتفاقية 
إلنشاء الصندوق االجتماعي الفلسطيني الماليزي

اشتية يوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملف تفريغات 2005

دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�ضية رقم 2097 / 2016  

 يف الطلب رقم 1449 / 2020
المستدعي: سوس���ن محمد إبراهيم الخليلي )النمر قبل الزواج( باألصالة 
عن نفس���ها وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والدها المرحوم/ محمد إبراهيم 
ش���حادة النم���ر – من غزة الس���احة هوي���ة رق���م 931681308 – وكياله 
المحامي���ان/ محمد جم���ال الحطاب ومحمد احمد الضابوس – غزة ش���ارع 

الشفاء مفترق برج الوحدة 
المس���تدعى ضدهم: ماجد ش���حدة محمود خليل رجب – مقيم في دولة 
الس���عودية باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة تركة والده/ شحدة 

محمود رجب 
نوع الدعوى: اثبات صحة عقد ونفاذه 

قيم���ة الدع���وى: )42682دينار اردن���ي( وبالحروف اثن���ان واربعون الف 
وستمائة واثنان وثمانون

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في القضية رقم 333 / 2019      في الطلب رقم 819 / 2021 

الى المس���تدعى ضدهم المذكورين بما ان المس���تدعين المذكورين قد 
تقدموا لدى محكمة بداية غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها اثبات 
صحة عقد ونفاذها استنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم ونظرا النكم 
مجهولين محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذا 
الطلب وعمال بالم���ادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لس���نة 2001 وبناءا على قرار الس���يد قاضي محكمة بداية غزة في 
الطلب رقم 819 / 2021 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 
لذل���ك يقتضي عليك ان تحض���ر لهذه المحكمة ي���وم الخميس بتاريخ 
2021/6/10م الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 

انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا 
صدر في: 2021/4/21م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
الأ�ستاذ/ عمار قنديل

 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /نعمه ش���حاده عبد الرازق صبح عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )٩١٧٧٣٧٥٣٨( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواط���ن / فتحي مصطفي عثمان حجي عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )971352927( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حمكمة بداية خانيون�س

يف الطلب احلقوقي رقم :252/2021
يف الق�سية احلقوقية رقم : 52/2017

المستدعون: 
1_  محمد نايف بدوي األغا - من سكان خانيونس - السطر الشرقي.

2_  مهران نايف بدوي األغا - من س���كان خانيونس - السطر الغربي - و 
المقيم في جرين كاونفي بوالية ميس���وري وكيل���ه / وضاح أحمد بدوي 
األغا - بموجب التفويض الصادر عن كاتب العدل بمنطقة سيرينج فليد

بوالية ميسوري
3، بسام نايف بدوي األغا - من سكان خانيونس - السطر الغربي - شارع 

البداوة
وكيلهم/ مؤيد عبد المولى أبو لحية المحامي

المستدعى ضده: نايف صبحي نايف األغا باألصالة عن نفسه و باإلضافة 
لباقي ورثة المرحوم والده صبحي نايف

االغا المشهور غس���ان( - من سكان خانيونس - الس���طر الغربي - شارع 
البداوة - حارة االغا۔

مذكرة حضور النشر المستبدل  في الطلب الحقوقي رقم 252/ 2021
إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعون قد تقدموا في 
القضية الحقوقي���ة رقم 52/2017 و موضوع اثبات صحة س���ند تنازل و 
تخصيص و نفاذه لذلك يقتضي عليكم الحضور إلى هذه المحكمة خالل 
خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع 
قل���م هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبلغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة االثنين 24\5\2021م 
وليك���ن معلوما لديك أن���ك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعون أن 

يسيروا في دعواهما حسب األصول. تحريرا في 20\4\2021م.

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
اأ. �سادي �سويدان

نابلس/ االستقالل:
اعتقلت قوة إس���رائيلية خاصة مس���اء األربعاء ش���ابًا، بالقرب من حاجز زعترة 

االحتاللي جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأف���اد ش���هود عيان بأن ق���وة خاصة من المس���تعربين، أوقف���ت مركبة كان 
يس���تقلها أحد الش���بان في محيط حاجز زعترة االحتالل���ي قبل أن تقدم على 

اعتقاله واقتياده الى جهة غير معلومة.
وبالتوازي مع عملية االعتقال ش���هد الحاجز إجراءات أمنية مش���ددة من قبل 

جنود االحتالل الذين دققوا بهويات المسافرين عبر الحاجز. 
  وتلج���أ ق���وات االحتالل الى الق���وات الخاصة )المس���تعربين( والتنكر بالزي 
المدني لتنفيذ عمليات االعتقال في بعض المدن والقرى في الضفة الغربية.

 ورصد تقرير مكتب األمم المتحدة لتنس���يق الش���ؤون اإلنسانية في األرض 
الفلس���طينية المحتلة »أوتش���ا قيام ق���وات االحتالل ب���� 184 عملية اقتحام 
واعتقال، اعتقلت خاللها 158 فلس���طينًيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، 
وس���جلت القدس المحتل���ة أعلى عدد م���ن هذه العمليات معظمها ش���رقي 

القدس، خالل األسبوعين الفائتين.
ويش���هد حاجزا حوارة وزعترة في أغلب األيام أحداث مشابهة تتمثل باعتقال 

الشبان، واحتجاز آخرين وإخضاعهم للتحقيق الميداني.
ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، 

يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.

قوة خاصة تعتقل 
شابا قرب حاجز زعترة

بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وذك���رت دائرة األوقاف اإلس���المية ف���ي القدس المحتلة أن 116 مس���توطًنا 
بينه���م 55 طالًب���ا يهودًيا اقتحموا باح���ات األقصى، وتجولوا في س���احاته، 

باإلضافة القتحام 65 عنصًرا من شرطة االحتالل بالزي المدني.
وتفرض ش���رطة االحت���الل إجراءات مش���ددة على الفلس���طينيين الوافدين 

للمسجد األقصى، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.
ومنذ بدء ش���هر رمضان المبارك، صعدت ق���وات الحتالل من اعتداءاتها على 
المقدس���يين، بالتزامن مع خروجهم من المسجد األقصى عقب أدائهم صالة 

التراويح، وأصابت العشرات بجروح ورضوض، واعتقلت آخرين.
ويتعرض المس���جد األقصى القتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين 
وش���رطة االحتالل، ومحاوالت لمنع إعماره، فضاًل عن فرض قيود مشددة على 

رواده، وغير ذلك من الممارسات.
ومنذ احتالل مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيح 
ب���اب المغاربة، ومن خالله تنف���ذ االقتحامات اليومية للمس���توطنين وقوات 

االحتالل.
إلى ذلك، اعتدى مستوطنون أمس، على رعاة األغنام في منطقة مغاير العبيد 

شرق يطا جنوب الخليل.
وأكد منس���ق لجان الحماي���ة والصمود فؤاد العمور، تع���رض رعاة األغنام في 
منطقة مغاير العبيد، لالعتداء من قبل مس���توطنين من مس���توطنة »ماعون« 
المقامة على أراضي المواطنين، حيث تم مهاجمة راعي األغنام مصلح مخامرة 
بالحج���ارة وطرده وأغنامه خ���ارج منطقة الرعي، الى جان���ب االعتداء على رعاة 

آخرين.
وأشار العمور، الى تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش االحتالل هذه األيام 
عل���ى المواطنين وممتلكاته���م إلجبارهم على الرحيل م���ن أراضيهم لصالح 

عمليات التوسع االستيطاني.
أما في قطاع غزة، فقد توغلت صباح أمس، جرافات وحفارات عس���كرية لجيش 
االحتالل »اإلسرائيلي« مسافة محدودة في أراضي المواطنين، شرق محافظتي 

غزة ورفح.
وفي غزة، أفاد مراسلنا بتوغل 14 جرافة عسكرية وحفار وباقر انطالًقا من بوابة 

الطاقة شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
ولفت إلى أن هذه اآلليات توغلت عش���رات األمت���ار بأراضي المواطنين وتقوم 

بأعمال تجريف وتسوية لألراضي المحاذية للسياج األمني.
وفي رفح جنوب قطاع غزة، أفاد مراس���لنا، بتوغل سبع جرافات عسكرية وجرار، 
مسافة نحو 100 متر في أراضي المواطنين؛ انطالًقا من بوابة »المطبق« شرقي 

حي النهضة شرقي رفح.
وأوضح أن الجرافات المتوغلة باش���رت بأعمال تجريف في المكان، بإسناد من 

آليات عسكرية تتمركز فوق سواتر ترابية داخل السياج.
وتشهد المناطق الحدودية الشرقية والش���مالية للقطاع، عمليات توغل بين 

الفينة واألخرى؛ تحت ذرائع أمنية لجيش االحتالل.

ع�سرات امل�ستوطنني..
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عمان/ االستقالل:
ت���داول رواد مواقع التواصل االجتماعي في األردن حادثة طالق عروس 
في ثاني أي���ام زواجها بس���بب إهمالها لحماته���ا واالهتمام بأهلها 

ووالدتها.
وبحس���ب ما روى العريس على حس���ابه في موقع التواصل االجتماعي 
»فيس���بوك«، فإن زوجته، التي لم يمض على زواجه منها يومان، قامت 
بطهي المنسف ألهلها، فيما طلبت وجبة شاورما ألمه، األمر الذي أغضبه 

جًدا واعتبره إهانة ألمه، وفق مواقع أردنية.
وتفاعل المعلقون كثي���ًرا مع الحادثة، بين م���ن جعلها مادة للضحك 
والس���خرية، وبين من انتقد بش���دة الزوج واعتبره »كسر بخاطر عروسه 

إلثبات رجولة مزيفة، بحسب وصفهم.
وهناك رأي أيد الزوج واعتبر فعله دااًل على بّر والدته وتكريًما لها ورفض 
لتصرف وصفوه بأنه أصبح دارًجا ينم عن قلة االحترام ألمهات األزواج.

»المنسف«.. يتسبب 
في طالق عروس أردنية 
في ثاني أيام زواجها!

ال�ضاب حممد النت�ضة داخل م�ضغله يف البلدة القدمية باخلليل ي�ضنع فواني�س رم�ضانية من الفخار         )وفا(

االستقالل/ وكاالت:
ليس كل ما يش���تهيه اإلنس���ان يمكن أن يتناوله 
حيوان���ه األليف. هناك أطعمة ومش���روبات معينة 
س���امة أو في أس���وأ الحاالت، تك���ون مميتة للكلب 
مث���ل العنب والزبي���ب. أنها تحت���وي على حمض 
األكس���اليك الذي يمكن أن يسبب فشل كلوي حاد 

في الحيوانات األليفة.
يق���دم الخبراء م���ن مجلة محب���ي الحيوانات قائمة 
باألطعمة األخرى التي يمكن أن تس���بب مش���اكل 

للكالب :
القهوة: هناك مادة جرى العثور عليها في الكافين 
هي السبب، حيث يؤثر الميثيل زانثين على الجهاز 
العصبي للكالب ويمك���ن أن يؤدي حتى إلى الوفاة 

في بعض الحاالت. ويمكن أن تش���ير أيضا النوبات 
والرعش���ة واألرق وارتفاع درجات الحرارة واإلسهال 

والقيء أو عدم انتظام ضربات القلب إلى التسمم.
الكاكاو-الش���وكوالتة: الثيوبرومين وهي مادة شبه 
قلوية من نبات الكاكاو، هي مادة س���امة للحيوانات 
األليفة. وبالنسبة للجراء وسالالت الكالب الصغيرة 
يمك���ن أن تكون حتى الكمي���ات الصغيرة مهددة 

للحياة.
البصل: يدمر حم���ض الكبريتيك في البصل خاليا 
الدم الحمراء في الكالب. ويعد البصل ساما للكالب 
بدءا من خمسة إلى عشرة جرامات لكل كيلو من وزن 
الجسم. ويمكن أن يؤدي إلى اإلسهال ودم في البول 

وقيء وسرعة في التنفس.

الث���وم والث���وم الب���ري والث���وم المعم���ر: يدم���ر 
الهيموجلوبين في خاليا ال���دم الحمراء. ثم يعاني 

الكلب من األنيميا.
عظام الدجاج: إنها تتش���قق بس���هولة وتجرح فم 

الكلب أو حنجرته أو معدته.
األفوكادو: وجود البيرس���ين وهو سم الفطريات في 
األفوكادو يمكن أن يسبب إسهال وقيء للكالب. كما 
أن البذرة الكبيرة لألفوكادو ليست أمرا هينا، فيمكن 

أن يختنق الكلب بها.
اإلكسيليتول: بعد نحو عشرة إلى ثالثين دقيقة من 
استهالك بديل السكر هذا، تنطلق كمية كبيرة من 
اإلنس���ولين ما يؤدي إلى تراجع مستوى السكر في 

الدم وهذا أمر يشكل تهديدا على الحياة.

من بينها األفوكادو.. مأكوالت إياك أن تطعمها الكالب!

االستقالل/ وكاالت:
اكتشف الباحث في مجال علم الحشرات خليل اإلبراهيمي، حشرة حديثة 

أطلق عليها اسم »ذبابة كورونا«.
كان اإلبراهيمي يعمل على تقرير بحثي عن نوع من أنواع ذبابة العلبة تم 

العثور عليها في حديقة »الجبال الملعونة« الوطنية غرب كوسوفو.
هذه األنواع تحمل اآلن اسم فيروس كورونا »بوتومافيالكس«.

وكأس���تاذ مش���ارك في كلية العل���وم الطبيعية بجامعة بريش���تينا، قام 
اإلبراهيمي بجمع األنواع، التي تبين أنها مستوطنة في الحديقة الوطنية، 
على بعد 120 كيلومتًرا غرب العاصمة بريشتينا، ووجد أنها مختلفة تماما 

عن األنواع األخرى التي تعيش في منطقة في البلقان.
ويبدو أن الحش���رة أصغر بكثي���ر وتعيش بموطن مختل���ف وفي مناطق 
مفتوح���ة وعالية االرتفاع؛ أي على ارتفاع حوالي 2000 متر فوق مس���توى 

سطح البحر.
وتّم اإلعالن عن االس���م الجديد، الذي اختاره لهذا النوع من الحش���رات في 

مجلة علمية هذا الشهر، بحسب »يورونيوز«.
أراد اإلبراهيمي التأكد من ترس���يخ الحشرة المكتشفة حديثا في األوقات 
غير العادية التي يعيش فيها الناس من خالل الجائحة، وفي هذا الشأن 
يقول: »هناك بالفعل عدة أسباب، أواًل وقبل كل شيء، تم اكتشاف األنواع 
الجديدة أثناء الجائحة لذلك أردنا ربطها بالوقت الذي تم اكتشافه فيه ألنه 
عادة عند اكتشاف أنواع جديدة إما أنها مرتبطة بالمكان الذي تعيش فيه 
أو مع شيء يتعلق بالوقت الذي تم اكتشافها فيه. لذا كان فيروس كورونا 

هو أكثر األشياء حيوية خالل هذا الوقت حين تّم اكتشاف هذا النوع ».

اكتشاف »ذبابة كورونا« 
االستقالل/ وكاالت:في »الجبال الملعونة«!

أعلنت ش����رطة هونغ كونغ أن ام����رأة في ال�90 من 
العمر س����لبها محتالون 32 مليون دوالر أميركي، 
بعدما تظاهروا بأنهم مسؤولون صينيون، في أكبر 

عملية احتيال عبر الهاتف تسجل في المدينة.
ويعاني كبار السن في هونغ كونغ من المحتالين 
عبر الهاتف الذين يبحثون عن الضحايا الضعفاء 
واألثري����اء الراغبين في تحويل األم����وال أو القيام 

باستثمارات وهمية.
أفادت الش����رطة، ي����وم الثالثاء، ب����أن المحتالين 
استهدفوا المرأة المسنة التي تعيش في قصر، 
في حي »ذا بيك«، وهو أحد أرقى أحياء هونغ كونغ.

تواص����ل المجرم����ون مع الم����رأة التي ل����م تعلن 
هويتها خالل الصيف الماضي، متظاهرين بأنهم 
مسؤولون صينيون. وزعموا أن هويتها اسُتغلت 
في قضي����ة جنائية خطيرة ف����ي الصين القارية. 
وقيل لها إنها يجب أن تحول أموااًل من حس����ابها 
المصرفي إلى حس����ابات فريق التحقيق لحفظها 
والتدقيق فيها، وفق ما نقلت صحيفة »ذا ساوث 
تشاينا مورينينغ بوست« عن مصادر في الشرطة.

وقالت الش����رطة إنه شخصًا وصل إلى منزل المرأة 
المسنة بعد أيام، وأعطاها هاتفًا محمواًل وبطاقة 
SIM مخصصة للتواصل مع عمالء األمن المزيفين 

الذين أقنعوها بإجراء 11 تحوياًل مصرفيًا.

على مدى خمس���ة أش���هر، أعطت المس���نة ما 
مجموعه 32 مليون دوالر أميركي للمحتالين، وهو 
أكبر مبلغ سجل إلى اآلن بواسطة خدعة هاتفية.

أوضحت الشرطة أنها اكتشفت عملية االحتيال 
فقط بعدما أحست المس���اعدة المنزلية بوجود 

أمر مريب واتصلت بابنة المرأة التسعينية.
بعد التحقيق، اعتقلت الش���رطة شابًا في ال�19 
من عمره، بتهمة االحتيال، ثم أطلقت س���راحه 
بكفالة. وأش���ارت »ذا ساوث تش���اينا مورنينغ 
بوس���ت« إلى أن الش���اب ال���ذي اعتقل يعتقد 
أنه الش���خص الذي قصد منزل المرأة المس���نة 

وسلمها الهاتف.

أكبر عملية احتيال عبر الهاتف في هونغ كونغ: تسعينية تخسر 32 مليون دوالر!

االستقالل/ وكاالت:
أظه���رت بيان���ات أولية صدرت أول أم���س، أن عدد 
سكان إسبانيا انخفض في 2020 للمرة األولى منذ 
خمس س���نوات، حيث كان لجائحة فيروس كورونا 

تأثير كبير في هذا الصدد.
وقال معهد اإلحصاء الوطني: إن عدد س���كان البالد 
انخفض بواقع 106146 نسمة أو 0.2 % إلى 47.34 

مليون نسمة العام الماضي.
وبل���غ ع���دد المواطني���ن اإلس���بان 41.94 ملي���ون 

نسمة من إجمالي الس���كان بانخفاض 79815 عن 
مس���تويات 2019، بينم���ا انخفض ع���دد األجانب 

المقيمين 26331 إلى 5.41 مليون نسمة.
وأظهرت بيانات رس���مية أن 50837 توفوا بس���بب 
كورون���ا في إس���بانيا ع���ام 2020، بينم���ا ُقدر عدد 
الوفيات الزائدة مقارنة بالسنوات األخيرة بأكثر من 

71 ألفا.
ورغم انخفاض العدد اإلجمال���ي لألجانب فقد قفز 
ع���دد البريطانيي���ن 17137، أو 6.5 %، أكثر من أي 

جنس���ية أخرى، حيث سارع المواطنون البريطانيون 
لتسجيل أسمائهم لتجنب عمليات طرد محتملة.

وصوتت بريطانيا لصالح الخروج من االتحاد األوروبي 
في 2016، وانقضت بنهاية 2020 الفترة االنتقالية 
التي س���اعدت ف���ي تخفي���ف القواع���د الجديدة 

المتعلقة بحرية السفر والتجارة.
وكغيرها من دول االتحاد األوروبي األخرى س���محت 
إسبانيا للبريطانيين بالبقاء في البالد طالما تمكنوا 

من إثبات إقامتهم قبل 31 ديسمبر/ كانون األول.

بسبب »كورونا«... انخفاض عدد سكان إسبانيا للمرة األولى منذ 5 سنوات

االستقالل/ وكاالت:
شهدت مدينة ييالبوغا  في الكيان الفدرالي الروسي تتارستان األربعاء »ظاهرة 

طبيعة« غير مسبوقة.
وقام سكان المدينة برصد وتوثيق هذه الظاهرة بهواتفهم المحمولة. 

ويظهر الفيديو، تس���ونامي الجليد على نهر كام���ا، حيث تنجرف كتل الجليد 
على الشاطئ.

وتتشكل هذه الظاهرة الطبيعية، بسبب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. 
ويمك���ن مالحظة معجزة الطبيعة هذه في تتارس���تان في ح���االت نادرة جدا، 

بحسب »سبوتنيك«.

مدينة روسية تتعرض
 لـ »تسونامي جليدي«


