غانتس :محاولة اعتراض
الصاروخ السوري لم تنجح
القدس المحتلة /االستقالل:
اعترف وزير ح���رب االحتالل بيني غانت���س أمس الخميس،
بفشل محاولة اعتراض الصاروخ المضاد للطائرات الذي أطلق
من س���وريا .وقال غانتس« :ال زلنا نحقق في حادثة س���قوط
ص���اروخ في منطقة ديمون���ة» .وكانت أكدت وس���ائل إعالم
عبري���ة أن وزير الحرب «االس���رائيلي» بن���ي غانتس ،اعترف
بفشل محاولة اعتراض الصاروخ المضاد للطائرات الذي أطلق
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فجر الخميس من س���وريا .وأضاف غانتس »:جيش االحتالل
اإلسرائيلي عمل ضد ُذخر ضروري إلعداد هجوم محتمل على
«إس���رائيل» ،مضيفًا أنه «تم اطالق ص���اروخ مضاد للطائرات
من نوع  SA-5واجتاز المنطق���ة ،وحصلت محاولة العتراضه،
قائال »:أنه ال زلنا نحقق في الحادث،
لكنها لم تنجح» .وأوضح ً
وفي معظم الحاالت نحن نرى نتائج مختلفة ،هذه قصة أكثر
تعقيدًا ،كما ذكرنا وسنحقق ونمضي قدمًا».

12

19وفاة و 1652إصابة
جديدة بكورونا بالضفة وغزة االحتالل يصادق على مصادرة  147دونمًا من أراضي
 98مستوطن ًا يقتحمون باحات «األقصى»..

رام الله /االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أمس الخميس ،عن تسجيل  19حالة وفاة و1652
إصابة جديدة بفي���روس «كورونا» بعد فح���ص  6061عينة في
الضف���ة الغربية المحتلة وقطاع غزة ،وتعافي  2360حالة جديدة

02

الشيخ صبري :زعرنة االحتالل والمستوطنين
لن تثني المقدسيين من الدفاع عن أنفسهم

بيت لحم ويخطر بإخالء مساكن في خربة ابزيق باألغوار

الضفة الغربية -القدس المحتلة /االستقالل:
صادق���ت س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي ،على
دونم���ا من أراضي بلدة
قرار باالس���تيالء على ً 147
نحالين وقرية حوسان غرب بيت لحم ،كما أخطرت،

بإخالء المواطنين بالقوة من مس���اكنهم ،في خربة
ابزي���ق باألغوار الش���مالية ،في الوق���ت اقتحم 98
مستوطنا ،باحات المس���جد األقصى ،تحت حماية
ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي .وأفاد مدير مكتب

هيئ���ة مقاومة الجدار واالس���تيطان في بيت لحم،
حسن بريجية ،أن األراضي التي صادرتها سلطات
االحت���الل تقع في الح���وض ( )3من
منطقة "ظهر المترس���بة" من أراضي

11

القدس المحتلة /االستقالل:
ش���دد خطيب المس���جد األقصى المب���ارك ،الش���يخ عكرمة صب���ري ،على أن
المقدس���يين لديهم الجرأة والعزة والكرامة للدفاع عن أنفسهم وعدم الخنوع

03

صاروخ ديمونا ..يثبت هشاشة
المنظومة األمنية «اإلسرائيلية»
غزة /خالد اشتيوي:
أثار س���قوط الصاروخ الذي أطلق من س���وريا تساؤالت إسرائيلية عديدة حول
سبب فش���ل الدفاعات الجوية بأنواعها في اعتراض صاروخ سوفييتي قديم
والذي س���ار ألكثر من  200كم فوق المناطق الفلس���طينية إلى أن انفجر في

جماعات «الهيكل» تطالب بإدخال
11
باألقصى
للمقتحمين
والشراب
الطعام
م�صتوطنون خالل اقتحامهم باحات امل�صجد الأق�صى
أبو يوسف لـ «االستقالل» :اجتماع «مرتقب» لتنفيذية أربعة أسرى مضربون عن الطعام في سجون االحتالل
المنظمة والفصائل لتقييم الموقف من االنتخابات
05
الضفة المحتلة – غزة /قاسم األغا:
ّ
الفلسطينية
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
اجتماعا على المس���توى القيادي
يوس���ف ،إن
ً
واص���ل أبو ُ

الفلسطيني ُ
سيعقد خالل األيام المقبلة؛ لبحث التطورات
كاف���ة ،وعل���ى رأس���ها مل���ف
السياس���ية ّ
مؤكدا أن «ال انتخابات دون
العامة،
ً
االنتخابات ّ

رام الله /االستقالل:
يواصل أربعة أس���رى في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي
اضرابهم المفتوح أن الطعام بعد أن علق األس���ير مهند

الغ���زة اضرابه عن الطع���ام امس الخمي���س .وأفاد نادي
األس���ير أن «الصحفي ع���الء الريماوي الذي
اعتقلته قوات االحتالل ،فجر األربعاء ،باشر

 05 03األسير مهند العزة ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام
القيادي المدلل« :أونروا» ما زالت تخضع لضغوط الحية :تأجيل االنتخابات يدفع «النا تشوكليت» مشروع صغير مشبع
صهيوأمريكية لشطب حق عودة الالجئين الشعب الفلسطيني نحو المجهول برائحة الطموح والتحدي لنساء غزة

غزة /االستقالل:
قال مس���ؤول مل���ف الالجئين ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي في
فلس���طين ،أحم���د المدل���ل إن وكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين

04

غزة /االستقالل:
ح���ذر نائب رئيس حركة حماس بغ���زة خليل الحية ،من عقبات
ّ
أي تأجيل حتى «ولو ليوم واحد» النتخابات المجلس التشريعي

03

االستقالل /زينب فياض:
منذ افتتاح مش���روعها الخاص تحرص الشابة انتصار األغا
على بدء يومها مبكرًا لتحضير المواد الخام الالزمة لصناعة

06
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تحمل تداعيات عدم إجرائها في القدس»
«على االحتالل ّ

أبو يوسف لـ «االستقالل» :اجتماع «مرتقب» لتنفيذية المنظمة والفصائل لتقييم الموقف من االنتخابات
ال�سفة املحتلة – غزة /قا�سم االأغا:
ق��ال ع�س��و اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة التحري��ر
اجتماعا على امل�ستوى
يو�سف ،اإن
ً
الفل�سطين ّية وا�سل اأبو ُ
القيادي الفل�سطيني �س ُيعقد خالل االأيام املقبلة؛ لبحث
وأضاف "االجتماع القيادي يأتي لتقييم الموقف
االتصاالت والضغوط التي
من االنتخابات ،وتقييم ّ
تمارس على االحتالل؛ لعدم عرقلته هذا المس���ار
ترش ًحا
الديمقراطي،
خصوصا ّ في مدينة القدسّ ،
ً
ً
ودعاية انتخابية".
وانتخابا
ً
جهودا سياسية ودبلوماسية ما زالت ُتبذل
أن
وذكر
فلسطينيا ً ًّ
ًّ
ودوليا؛ لممارسة المزيد من الضغط على
االحت���الل ،وانتزاع موقف منه بالموافقة على إجراء
ّ
العامة الفلسطينية ،ودون أي عراقيل.
االنتخابات ّ

ال انتخابات بدون القد�س

وتابع المس���ؤول الفلس���طيني ،وهو األمين العام
لجبهة التحرير الفلسطينية" ،حال رفض االحتالل
المحتلة؛
إج���راء االنتخابات ف���ي مدنية الق���دس
ّ
يتحمل تبعات
فال انتخاب���ات بدونها ،وعلي���ه أن ّ
وتداعيات ذلك".
وشدد على أن التساوق مع إمكانية عقد االنتخابات
ّ
باس���تثناء العاصم���ة ،والقف���ز ع���ن حق ش���عبنا
ّ
المقدس���ي الفلسطيني بالمشاركة فيها في قلب
ً
ُ
"تمريرا لصفقة القرن األمريكية ،التي
عد
القدس ،ي ّ
ما زالت قائمة".

التطورات ال�سيا�سية كافّة ،وعلى راأ�سها ملف االنتخابات
العا ّم��ة ،موؤك��دً ا اأن «ال انتخاب��ات دون مدين��ة القد���س
يو�س��ف يف مقابلة مع �س��حيفة
املحتلّ��ة» .واأو�س��ح اأب��و ُ
«اال�س��تقالل» اأم���س اخلمي���س ،اأن االجتم��اع املُرتق��ب

وق���ال إن "أب���رز عناوين هذه الصفقة المش���ؤومة
س���لخ مدينة القدس عن محيطها ،ومحاولة شطب
المدين���ة المحتلة م���ن أن تكون عاصم���ة الدولة
الفلس���طينية ،وإظهاره���ا بأنها عاصم���ة لدولة
االحتالل".

اإزالة العراقيل كا ّفة

في الوقت ذاته ،أش���ار أبو يوسف "حرض القيادة
الفلس���طينية على إنجاح العملية االنتخابية في
ّ
التش���ريعية
وأولها االنتخابات
مراحلها الث���الثّ ،
بمايو ّ
(أي���ار) المقبل ،وإزالة العراقي���ل كافة التي
يمكن أن تعترض هذا المسار".
َّ
وبي���ن أن ذلك الح���رص يأتي م���ن منطلق تعزيز
مدخال إلنهاء
الديمقراطية ،وعلى أمل أن
"تش���كل ً
ّّ
الوطنية" ،حسب قوله.
االنقسام ،واستعادة الوحدة
ّ
(التشريعية) عام
العامة األولى
وكانت االنتخابات ّ
 ،1996ورئاسة الس���لطة عام  ،2005والتشريعية
عام  ،2006جرت وفق المادة ( ،)6ضمن ما ُتس���مى
الموقعة عام ،1995
اتفاقية "المرحلة االنتقالية"ّ ّ ،
الفلس���طينية ودولة االحتالل
بين منظمة التحرير
في واشنطن.

ّ
المركزية الفلس���طينية
وأبدت لجن���ة االنتخابات
ّ
األحد الماضي ،عن استعدادها إلنجاز أي ترتيبات
تضم���ن إج���راء االنتخاب���ات في مدين���ة القدس
المحتلة.
الموقعة
وأوضحت اللجنة في بيان ،أن البروتوكوالت ّ
والمتفق عليها ،بالنسبة للقدس" ،تتلخص بعملية
ّ
ش���رقي
اقتراع في  6مراكز بريد (إس���رائيلية) في

�س�� ُيعقد قبل نهاية �س��هر اإبريل (ني�س��ان) اجلاري (دون
ريا اإىل اأنه «�سيكون على
حتديد تاريخ ومكان عقده) ،م�س ً
م�س��توى اللجنة التنفيذ ّية ملنظمة التحرير وكل القُوى
والف�سائل (مل يذكرها)».

مدينة القدس ،تتس���ع لنحو  6300شخص ،وهذا
يتطلب موافقة من االحتالل.
هو األمر
الذي ّ
أما ع���ن ّ
بقي���ة الناخبين المقدس���يين المؤهلين
لالقتراع (عددهم حوالي  ،)150.000بحسب البيان
ذات���ه ،فمن المفت���رض أن ّ
يصوت���وا في ضواحي
مدينة القدس" ،وال يحتاج ه���ذا األمر إلى موافقة
إسرائيلية".
وهنا أش���ارت اللجن���ة إلى أنها ّوف���رت ( )11مركزا
ً
ًّ
انتخابي���ا بضواح���ي الق���دس؛ ليتمك���ن ه���ؤالء
المقدسيون المؤهلون لالقتراع من التصويت فيها
دون تسجيل مسبق.
وتابعت "حال التأكد من أن ًّردا لن يصل من الجانب
اإلس���رائيلي قبل البدء بعملية الدعاية االنتخابية،
أو خالل فت���رة وجيزة من ذل���ك التاريخ؛ فإن لجنة
ّ
مس���تعدة لعمل أي ترتيبات أخرى بناء
االنتخابات
ّ
على توجيهات محددة من القيادة السياسية".
ول���م ُيحدد بي���ان لجن���ة االنتخابات ش���كل هذه
لكنها أوضحت بأنها "مس���تندة إلى
الترتيب���ات؛ ّ
التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية".
ّ
ش���رقي العاصمة
ويبلغ عدد الفلس���طينيين في

الفلس���طينية المحتلة ،نحو  350ألف فلسطيني،
ّ
فلسطينية.
وفق تقديرات
ومنتص���ف يناير (كانون الثان���ي) الماضي ،أصدر
ّ
مرسوما
الفلسطينية محمود ّعباس،
رئيس السلطة
ً
ًّ
العامة،
االنتخابات
إجراء
حدد فيه مواعيد
رئاسياّ ،
ّ
خالل العام الجاري.
ّ
التش���ريعية (البرلمانية) ب�
وس���تعقد االنتخابات
ّ ُ 22
مايو(أيار) المقبل ،ورئاسة السلطة ب�  31يوليو
(تموز) ،والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير
ّ
الفلس���طينية) ب�  31أغس���طس (آب) ،وفق ما جاء
بالمرسوم.
ّ
"تش���ريعية" عام ،2006
ُوأجريت آخ���ر انتخابات
أسفرت نتائجها عن فوز حركة "حماس" باألغلبية
على حركة "فتح" ،فيما َجرت آخر انتخابات لرئاسة
وتمخض عنها فوز رئيسها
الس���لطة عام ّ ،2005
الحالي ّعباس.
ومنذ يوني���و (حزيران)  ،2007تش���هد الس���احة
انقس���اما بي���ن حركت���ي "فت���ح"
الفلس���طينية،
ً
و"حماس" ،إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة في
إنهاء هذه الحالة حتى حينه.

19وفاة و 1652إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة اشتية :إجراء االنتخابات
بالقدس ضرورة وال
تتعلق بعدد الناخبين

رام الله /االستقالل:
أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيل���ة أمس الخميس،
عن تس���جيل  19حالة وف���اة و 1652إصابة جديدة
بفي���روس "كورون���ا" بعد فح���ص  6061عينة في
الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ،وتعافي 2360
حالة جديدة خالل ال� 24ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة في تقرير يوم���ي للحالة الوبائية
وصل "االس���تقالل" نس���خة عنه أنه تم تسجيل 8
وفيات في الضفة الغربية :وهي "الخليل  ،3جنين ،1
رام الله والبيرة  ،1طوباس  ،1طولكرم  ،1وسلفيت،"1
وقطاع غزة  11حالة وفاة.

وأش���ارت إل���ى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على
النحو التال���ي" :نابلس  ،124طوب���اس  ،20طولكرم
 ،43سلفيت  ،17جنين  ،85الخليل  ،66قلقيلية ،13
أريحا واألغوار  ،16رام الله والبيرة  ،78بيت لحم ،10
ضواحي القدس  ،1وقطاع غزة ."1179
وأعلنت أن نس���بة التعافي من فيروس "كورونا" في
فلس���طين بلغت  ،%90فيما بلغت نسبة اإلصابات
النش���طة  ،%8.9ونسبة الوفيات  %1.1من مجمل
اإلصابات.
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت
حسب التالي" :نابلس  ،44طوباس  ،37طولكرم ،10

س���لفيت  ،10جنين  ،112الخليل  ،90قلقيلية ،28
أريحا واألغ���وار  ،8رام الله والبيرة  ،70بيت لحم ،48
ضواحي القدس  ،1وقطاع غزة ."1902
مريضا في غرف
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 153
ً
مريض���ا على أجهزة
العناي���ة المكثفة ،بينهم 37
ً
التنفس االصطناعي ،فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام
مريضا.
"كورونا" في المستشفيات بالضفة 462
ً
وفيما يخ���ص المواطنين الذين تلق���وا الطعومات
المضادة للفي���روس ،فقد بلغ عددهم اإلجمالي في
الضفة والقط���اع  ،167711بينه���م  38643تلقوا
الجرعتين من اللقاح.

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس
الضفة الغربية -القدس المحتلة /االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ،فجر أمس
ع���ددا م���ن المواطنين ف���ي الضفة
الخميس،
ً
الغربية والقدس المحتلة.
ففي رام الله ،اعتقلت قوات االحتالل الش���ابين
أحمد جعف���ر كراجة ،وطارق أمج���د كراجة ،بعد
صفا غرب
ده���م وتفتيش منزليهما ف���ي قرية ّ
رام الله.
وفي الخلي���ل ،اعتقلت قوات االحتالل الش���اب
محمد زياد الطيطي من ضاحية البلدية بالخليل

بعد مداهم���ة منزله وتفتيش���ه والتخريب في
محتوياته.
وفي بيت لح���م ،اعتقلت قوات االحتالل ش���ابا،
وص���ادرت مركبته في بل���دة الخضر جنوب بيت
لحم.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة أن جن���ود االحتالل
المتمركزين على الحاجز العسكري على المدخل
الغربي لمدينة بيت جاال غرب بيت لحم ،اعتقلوا
الش���اب حم���زة محم���ود حم���دان الوحش في
العشرينيات من عمره ،وصادروا مركبته.

وفي القدس المحتل���ة ،اعتقلت قوات االحتالل
المواطن عبادة نجيب من منزله في حي باب الواد
القريب من المسجد األقصى.
وكانت قد اعتقلت في وقت سابق من الليلة قبل
الماضية الفتى يزن البلبيس���ي من باب العامود
بالقدس.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس
ًّ
يومي���ا اقتحامات ليلية ،يتخللها دهم
المحتلة
وتفتيش منازل وتخري���ب محتوياتها ،وإرهاب
ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

رام الله /االستقالل:
طالب رئيس الوزراء محمد اش���تية بريطانيا بالضغط على "إسرائيل" لتمكيننا
من إجراء االنتخابات الفلس���طينية في القدس أسوة بباقي المدن والمحافظات
الفلسطينية بالترشح واالنتخاب ،والسماح بوصول المراقبين الدوليين لألراضي
الفلسطينية.
جاء ذلك خالل استقباله وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف امس
الخمي���س في مكتبه برام الله ،بحضور القنص���ل العام البريطاني فيليب هول
والوفد المرافق له.
وقال اش���تية إن "إجراء االنتخابات بالقدس ضرورة وطنية وسياس���ية ،واألمر ال
يتعلق بعدد الناخبين وحقهم بالمشاركة وحسب ،بل باالعتراف اإلسرائيلي أن
القدس والمقدسيين ضمن النسيج السياسي والوطني الفلسطيني ،وااللتزام
باالتفاقيات الموقعة التي تس���مح للمقدس���يين باالنتخاب والترش���ح ضمن
مدينتهم ومحافظتهم".
وأض���اف أن "القي���ادة مصمم���ة على إج���راء االنتخاب���ات في كاف���ة األراضي
الفلسطينية ،باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا ،من أجل تجديد الديمقراطية
في المؤسسات لمواجهة التحديات السياسية".
واستعرض اش���تية آخر التطورات السياس���ية واالقتصادية ،مرحبا بأي جهد
دولي يهدف الى إعادة إحياء العملية السياسية ،وتوسيع إطار الرباعية الدولية،
للوصول إلى حل سالم عادل وش���امل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة على
حدود عام  1967وعاصمتها القدس.
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صاروخ ديمونا ..يثبت هشاشة المنظومة األمنية «اإلسرائيلية»
باأنواعه��ا يف اعرتا���ض �س��ار�خ �س��وفييتي ق��دمي �الذي �س��ار
غزة /خالد ا�ستيوي:
اأث��ار �س��قوط ال�س��ار�خ ال��ذي اأطل��ق م��ن �س��وريا ت�س��ا�ؤالت الأك��ر من  200ك��م فوق املناطق الفل�س��طينية اإىل اأن انفجر
اإ�س��رائيلية عدي��دة ح��ول �س��بب ف�س��ل الدفاع��ات اجلوي��ة يف �سرق النقب املحتل .يف حني؛ مل يقتنع اجلمهور االإ�سرائيلي
وجاء على لس���ان المحلل العسكري الصهيوني "رون بن يشاي"
أول عن
أن الحدث بحاجة إلى تحقيق معمق بكل جوانبه ،يشمل اً
سبب فش���ل اعتراض الصاروخ على طول المسافة التي قطعها،
اً
فعل صوب مفاعل ديمونا .وأشار
وثانيا بش���أن فرضية توجيهه اً
إل���ى أن ه���ذه فرضية لها م���ا يدعمها من خلل مقالة نش���رها
مس���ؤول إيراني اً
مؤخرا وهدد بمهاجم���ة مفاعل ديمونا اًردا على
هجوم على منشاة "نطنز" النووية اإليرانية مؤخرا.اً
أما على مواقع التواصل اإلس���رائيلية؛ فقد عبر غالبية المعلقين
عن تكذيبهم لرواية الجيش الرس���مية متس���ائلين عن جدوى
وجود خمس منظومات دفاعية جوية عجزت عن اعتراض صاروخ
س���وفييتي "متخلف" على حد تعبيرهم .وقال "غاي نيس���اني"
لفتا إلى
إن الص���اروخ جرى توجيهه من البداي���ة صوب ديمونا ،اً
أن الجيش لم يرغب ببث الرعب بين الس���كان فأعلن أنه صاروخ
مضاد للطائرات انحرف عن مساره وانزلق إلى النقب.
فيما تمتلك "إسرائيل" خمس منظومات دفاعية ضد الصواريخ
وه���ي "خيتس ،براك ،باتريوت ،الصولجان الس���حري ،وفش���لت
مجتمعة ف���ي اعتراض صاروخ س���وفييتي قديم من طراز "اس
–آي ."1.5

ر�سائل متبادلة

الباحث الفلس���طيني والمختص بالش���أن العس���كري رامي أبو
زبيدة أك���د أن ما جرى قرب مفاعل ديمونة هو جزء من رس���ائل
إيراني���ة للحتلل الصهيوني ف���ي ظل المواجهة المس���تمرة
والس���تهدافات بينهما بعد وقوف الحتلل وراء اس���تهداف
محطة نطنز لتخصيب اليوراني���وم واغتيال العديد من العلماء
اإليرانيين .وأضاف الزبيدي ل� "الس���تقلل" ،أن هناك حالة من
التخبط العسكري واإلعلمي أصابت جيش الحتلل اإلسرائيلي
حول ما جرى ،إلى أن خرجت الرواية اإلسرائيلية بذكرها أن صاروخ
أرض جو أطلق من األراضي الس���ورية وسقط في صحراء النقب،
فيما تنافت ه���ذه الرواية مع ما تناقلته بعض وس���ائل العلم

اإليرانية ب���أن صاروخ أرض -أرض أطلق عل���ى مقربة من مفاعل
ديمون���ا النووي في رس���الة واضح���ة أرادت إيصالها للحتلل
اإلس���رائيلي بأن مناطقك الحساس���ة تحت المرمى .وأوضح ان
هناك فشل إسرائيليًا ذريعًا في التصدي لهذا الصاروخ ،لسيما
وأنه يتغنى بامتلكه ع���دة أنظمة دفاعية وأنها تعمل بتكامل
في التصدي ألية محاولت تستهدف المناطق "اإلسرائيلية".
وأش���ار إلى أن صاروخ ديمونا أثبت فشل تلك األنظمة الدفاعية
الت���ي يمتلكها العدو ومدى هشاش���ة جبهته الداخلية ،فباتت
المنطق���ة األكثر حساس���ية وخطورة لدى الع���دو وهي ديمونا
تصد من منظومات الدفاع
مس���قط للصواريخ دون التعرض ألي ٍ
اإلس���رائيلية .ولفت الزبيدي إلى أن المقاومة الفلسطينية أيضًا
باستطاعتها تهديد أمن "إس���رائيل" وضربها في أماكن مؤثرة
وحساس���ة في ظل ما تمتلكه م���ن قدرات صاروخي���ة متطورة

الشيخ صبري :زعرنة االحتالل
والمستوطنين لن تثني المقدسيين
من الدفاع عن أنفسهم
القدس المحتلة /الستقلل:
ش���دد خطيب المس���جد األقصى المبارك ،الش���يخ عكرمة صبري ،على أن
المقدس���يين لديهم الجرأة والعزة والكرامة للدفاع عن أنفس���هم وعدم
الخنوع والستس���لم لعتداءات س���لطات الحتلل والجماعات اليهودية
المتطرفة.
وق���ال صب���ري" :ل يمكن للمقدس���ي أن يستس���لم لمثل ه���ذه األعمال
الوحشية وهذه الزعرنة التي يقوم بها المستوطنون بحماية أجهزة أمنية
الحتلل".
وأضاف" :حينما يحصل النفجار وردة الفعل ل يستش���ير الش���عب أحد،
والناس حينما تثور فهو نتيجة شعور ل إرادي بسبب ممارسات الحتلل
الستفزازية".
وحيا صب���ري الش���باب الناهض الثائر المقدس���ي الثاب���ت المؤكد على
حبه لألقصى أمام اعتداءات المس���توطنين الت���ي تتم بحماية من جنود
الحتلل.
أكد أن ما يحصل من توتر في منطقة باب العامود وفي محيط المس���جد
األقصى إنما هي استفزازات من قبل الحتلل بدأت بشكل واضح من أول
يوم في رمضان يراد منها تنفير الناس من الوصول لألقصى.
وتاب���ع" :الحت���لل ل يروق له الحش���ود الكبيرة م���ن المصلين في رحاب
المسجد األقصى المبارك وبالتالي بدأ بممارسة المضايقات وهذا أدى إلى
إجبار المقدسيين للدفاع عن أنفسهم".
وكانت مجموعات اس���تيطانية أطلقت دعوات للمش���اركة فيما أس���مته
مسيرات النتقام من الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة

بالر�اية الر�سمية جلي�سه باأن احلديث يد�ر عن �سار�خ م�ساد
للطائرات ،اإذ ي�سود االعتقاد باأنه �سار�خ اأر�ض – اأر�ض جرى
توجيهه من االأ�سا�ض �سوب مفاعل دميونا باأ�امر اإيرانية.

تمكنها من إصابة األهداف بدقة عالية وعلى مسافات كبيرة.

منظومة ه�سة

بدوره اعتبر اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي ،أن سقوط صاروخ
خ���رج من األراضي الس���ورية بالق���رب من ديمونا ش���رق النقب
المحت���ل يكش���ف مدى هشاش���ة وضعف المنظوم���ة األمنية
الت���ي يتغنى بها الحتلل اإلس���رائيلي .ولفت الش���رقاوي في
حديثه ل� "الس���تقلل" ،أن هذه ليس���ت المرة األولى التي يتم
فيها اختراق أجواء الحتلل اإلسرائيلي والوصول لمناطق ذات
حساس���ية أمنية ،دون التعرض ألي تصد من منظومات الدفاع
الجوي���ة .وأضاف بأن العدو على الرغم م���ن امتلكه للعديد من
منظوم���ات الدفاع الجوية ذات التقنية العالية والمطورة حديثًا،
إذ تمتلك "إس���رائيل" خمس منظوم���ات دفاعية ضد الصواريخ
والتي فش���لت جميعها في التصدي لذلك الصاروخ الذي سقط

ف���ي النقب المحتل ،م���ا يؤكد ضعفها وهشاش���تها وإمكانية
تجاوزها .وتعد صحراء النقب التي سقط فيها الصاروخ ،منطقة
بالغة األهمية الستراتيجية إلسرائيل ،كونها تحتوي المفاعل
النووي اإلسرائيلي.
وأش���ار الش���رقاوي إلى أنه بغ���ض النظر حول م���دى صحة أي
م���ن الروايتين (اإليراني���ة أم اإلس���رائيلية) إل أن ذلك الحديث
كش���ف ثغرة أمنية كان يتباهى بها الع���دو الصهيوني ،إل أن
الوصول ألهداف حساس���ة ل���دى الحتلل ب���ات ممكنًا وليس
مس���تحيل وقدى جرى ذلك لعدة مرات سابقة تبنتها المقاومة
اً
الفلس���طينية والتي وضعت الحتلل ف���ي موقف محرج لعدم
قدرته على التصدي لتلك الصواريخ وتهديد جبهته الداخلية.
وذكرت وس���ائل إعلم إيرانية أن ما جرى ق���رب مفاعل ديمونة
رسالة إلى "إسرائيل" بأن مناطقها الحساسة ليست محصنة.
ونقلت قناة الجزيرة عن وس���ائل إعلم في إيران قولها إنه كان
بإمكان الصاروخ أن يتابع طريقه إلى مفاعل ديمونة اإلسرائيلي
اً
مطلوبا" .وتابعت" :الرواية اإلسرائيلية
"لكن صناعة كارثة ليس
بش���أن الصاروخ الذي سقط قرب مفاعل ديمونة تحتوي ثغرات
واضحة" .وأش���ارت إلى أن المعلومات تفيد أن الصاروخ من نوع
فاتح  110قادر على حمل رؤوس متفجرة .وقالت وسائل اإلعلم
ف���ي إي���ران "إن المعلومات تفيد أن الصاروخ الذي س���قط قرب
مفاعل ديمونة هو صاروخ أرض-أرض وليس أرض-جو".
وكان قد أعلن الناطق بلس���ان جي���ش الحتلل فجر األمس ،عن
س���قوط صاروخ "أرض-جو" أطلق من س���وريا في منطقة ش���رق
النقب ،وبمكان قريب من مدينة ديمونا .وذكر الناطق العسكري
أن "التفاصيل المتوفرة حتى اآلن ،تفيد بإطلق صاروخ أرض جو
من طراز اس آي  ،1.5والصاروخ انحرف باتجاه "إسرائيل" وسقط
ف���ي المنطقة البدوية ف���ي النقب" .وأضاف" :ل���م يكن هنالك
صاروخا باتجاه طائرة
استهداف لمنطقة بعينها ( )..لقد أطلقوا
اً
إسرائيلية في الجولن السوري ،ومداه يصل حتى  500كم".

الحية :تأجيل االنتخابات يدفع الشعب الفلسطيني نحو المجهول
غزة /الستقلل:
ح���ذر نائب رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية،
ّ
م���ن عقب���ات أي تأجيل حت���ى "ولو لي���وم واحد"
لنتخابات المجلس التش���ريعي المقررة في أيار/
مايو القادم.
وق���ال "الحية" رئيس قائمة "حم���اس" النتخابية

في تصريحات صحفي���ة" :إن حركته ل تقبل قرار
التأجيل؛ ألن ذلك "س���يدفع الشعب الفلسطيني
إلى المجهول".
وأش���ار إلى أن أي تأجيل "سيولد إحباطا اً
كبيرا لدى
ّ
اً
الجماهير والش���باب ،ونتوقع ّردات فعل س���تكون
اً
س���يعقد الوضع
محذرا من "أن التأجيل
األس���وأ"،
ّ

ّ
وسيكرس النقسام والفرقة".
حلول على
لها
س���نضع
عقبة
"أي
إن
"الحية":
وتابع
اً
قدما بالنتخابات".
المضي
قاعدة
اً
ّ
ويتخوف الفلسطينيون من إرجاء هذه النتخابات
المقررة في  22مايو /أيار المقبل ،بذريعة محاولت
إسرائيلية لمنع إجرائها في مدينة القدس.

تقرير :االحتالل ّ
حول أراضي الفلسطينيين مكبًا لنفاياته الخطرة
القدس المحتلة /الستقلل:
اتهم مركز "أبحاث األراضي" التابع لجمعية الدراس���ات
العربي���ة بمدينة الق���دس المحتلة ،س���لطات الحتلل
اإلسرائيلي بتحويل أراضي الفلسطينيين مكبًا لنفاياته
وبالذات الخطرة منها.
وأوضح المركز في بيان له ،امس الخميس ،بمناسبة يوم
الكرة األرضية الذي يصادف  22نيس���ان/أبريل من كل
عام ،أن هذه النفايات أقيمت على األراضي الخاصة دون
مراعاة للحقوق.
وأضاف "العام الماضي عام كورونا كان األكثر سادية في
اعتداءات الحتلل على األرض والسكان وانتهاك البيئة
الفلس���طينية بصورة مضاعفة عما كان���ت عليه الوتيرة
قبل عام كورونا ،حيث استغل التزام الفلسطينيين في
بيوتهم للحد من انتشار الوباء".
ولف���ت إلى أن الحتلل لم يكت���ف عن مصادرة األراضي
الفلسطينية وهدم مساكن الفلس���طينيين ،إنما يقوم

بقلع األش���جار وتجري���ف األراضي المعم���رة وهدم آبار
المياه وسرقة مياا ،بل وجعلها اً
مكبا لنفاياتهم وبالذات
الخطرة منها.
وبين أن الحتلل عمل على س���كب المي���اه العادمة من
المخلف���ات الصناعي���ة والمخلفات البش���رية والمنزلية
لألراض���ي الفلس���طينية والمزروعة ،ما يضط���ر المزارع
مرغما ،لتتحول الى أرض قاحلة تس���هل على
لمغادرتها اً
الحتلل السيطرة عليها.
وذكر أن الحتلل اقتلع وحطم وحرق خلل العام الماضي
حوالي  96ألفا و 521شجرة مثمرة فلسطينية ،حوالي 80
في المائة منها أشجار زيتون.
وأشار المركز إلى تجريف وتدمير وتلويث حوالي  3آلف
دونما من األراضي الزراعية الفلسطينية ،وتم ردم
و830
اً اً
منزل
حوالي  78بئرا للمياه أو خزان���ات ،وهدم نحو  388اً
ومنشأة ،كما بلغ عدد س���يول المجاري المكشوفة ستة
سيول دائمة.

ويقول مس���ؤولون وخبراء فلس���طينيون إن نحو  60في
المائة من النفايات اإلسرائيلية المختلفة يتم التخلص
منها في األراضي الفلس���طينية ،ف���ي مخالفة صريحة
للقانون الدولي ،وقوانين حماية البيئة.
وتش���كل تلك النفايات تهديدا طويل األمد على البيئة
الفلسطينية من تربة ومياه وهواء ،وحياة برية ،باإلضافة
إلى حياة المواطنين.
ويسيطر الحتلل اإلس���رائيلي ،على األراضي المصنفة
"ج" والت���ي تق���در بأكثر من  60في المائة من مس���احة
الضفة الغربية المحتلة ،وفقا لتفاق أوس���لو الموقع بين
منظمة التحرير وإسرائيل ،عام .1993
وتش���ير تقديرات إس���رائيلية إلى وجود نحو  500ألف
مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية؛ وهذا العدد ل
يش���مل  220ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على
أراضي القدس ،يسكنون في  164مستوطنة ،و 116بؤرة
استيطانية ل تعترف بها الحكومة اإلسرائيلية.
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القيادي المدلل« :أونروا» ما زالت تخضع لضغوط صهيوأمريكية لشطب حق عودة الالجئين حماس :تجسس «األمن الوقائي» على
تعد سافر وانتهاك لخصوصيتهم
المواطنين ٍ

غزة /االستقالل:
قال مسؤول ملف الالجئين في حركة الجهاد اإلسالمي
في فلس���طين ،أحمد المدلل إن وكالة غوث وتش���غيل
الالجئي���ن الفلس���طينيين أون���روا ،م���ا زال���ت ترضخ
للضغوط���ات األمريكية والصهيوني���ة ،لتنفيذ صفقة
الق���رن ،من خالل ع���دد من الممارس���ات العقابية التي
تنفذها ضد الالجئين .جاء ذل���ك في تصريح للقيادي
المدل���ل ،امس الخمي���س ،ردًا عل���ى التقليصات التي
تمارسها وكالة الغوث في مؤسساتها المختلفة ،وعلى
حذف مواد التربية الدينية والوطنية والتكنولوجيا من
المنصات التعليمية اإللكترونية التابعة لها ،واعتبارها
من المواد غير األساسية.
وأض���اف المدلل :ما تق���وم به األونروا م���ن تقليصات
متتابع���ة بحق الالجئي���ن في المواد اإلغاثي���ة والمواد
العالجية بالمراكز الطبية  ،وكذلك عدم التوظيف وعدم

تثبيت معلمي الش���واغر وفصل الموظفين بدون حق ،
مؤش���رات على إنه���اء عمل األونروا وتغييب للش���اهد
الوحيد على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم وتفريغ
الوكالة من مهامها التي ُأسس���ت من أجلها وهي إغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين".

وتابع بالقول :حذف مواد دراسية من المنهج التعليمي
مثل التربية اإلسالمية والوطنية والفنية والتكنولوجيا،
هي محاولة لتفريغ الفلس���طيني من مكونه العقائدي
والوطني ،واستفزاز لمش���اعر شعبنا وقتل لإلبداع لدى
أجيالنا ومحاولة تجهيل النشء الفلسطيني".
وشدد القيادي في الجهاد على أن ما تقوم به الوكالة هو
خضوع للضغوط���ات الصهيوأمريكية وتنفيذ لمؤامرة
صفقة القرن لش���طب حق العودة الذى ُيعتبر من أهم
ثوابت الشعب الفلسطيني
وأمام م���ا تمارس���ه إدارة وكالة الغوث بح���ق الالجئين
الفلس���طينيين ،دعا المدلل الكل الفلسطيني ليتحمل
مس���ؤوليته وحماية حق���وق وكرام���ة الالجئين ووقف
سياس���ات رئاس���ة األونروا التي تمس به���ذه الحقوق
لخدمة مخططات سياس���ية ته���دف لتصفية قضية
الالجئين.

تقدير إسرائيلي :القدس ليست ذريعة عباس لتأجيل االنتخابات
القدس المحتلة /االستقالل:
قال محلل إسرائيلي ،إن السلطة الفلسطينية تمهد
األرض وتهيئ األجواء لإلعالن عن إلغاء االنتخابات
الفلسطينية.
وذكر المحلل اإلس���رائيلي أليئ���ور ليفي في مقالة
نش���رها امس الخمي���س في صحيف���ة "يديعوت

أحرن���وت" العبرية ،أن الس���لطة تزعم أن الس���بب
الرئيس���ي إللغاء االنتخابات هو رفض "إس���رائيل"
إلجرائه���ا بالقدس ،مبينًا أن الس���بب الحقيقي هو
االنقس���امات داخل حركة "فت���ح" ،والخوف من فوز
حركة "حماس" المتماسكة والموحدة.
ووفقًا للمحلل اإلسرائيلي ،فإن السلطة الفلسطينية

دولة فل�سطني
حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب املدين رقم 2021/292
الق�سية املدنية رقم 2020/258

المدعي ( المستدعي )  /عيد محمود منصور ابو سمرة من سكان بني سهيال
ويحمل هوية رقم  932343031وكيله العدلي  /محمد خالد ابو جامع
المدعي عليهما ( المس���تدعى ضدهم ) * فرج س���ليمان منصور ابو دقة – من
سكان بني سهيال – حارة ابو سمرة – بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل طارق ابو
سمرة * زهير سلمان منصور ابو دقة – من سكان بني سهيال – حارة ابو سمرة –
بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل طارق ابو سمرة * سحر سلمان منصور ابو دقة
– من س���كان بني سهيال – حارة ابو س���مرة – بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل
طارق ابو سمرة * فايزة سلمان منصور ابو دقة – من سكان بني سهيال – حارة
ابو س���مرة – بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل طارق ابو سمرة * فتحية سلمان
منصور ابو دقة – من س���كان بني سهيال – حارة ابو سمرة – بالقرب من مسجد
ابو سمرة منزل طارق ابو سمرة * فوزية سلمان منصور ابو دقة – من سكان بني
س���هيال – حارة ابو سمرة – بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل طارق ابو سمرة *
مي س���لمان منصور ابو دقة – من سكان بني سهيال – حارة ابو سمرة – بالقرب
من مسجد ابو سمرة منزل طارق ابو سمرة * نادية سلمان منصور ابو دقة – من
س���كان بني سهيال – حارة ابو س���مرة – بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل طارق
ابو س���مرة * وس���ام سلمان منصور ابو دقة -من س���كان بني سهيال – حارة ابو
سمرة – بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل طارق ابو سمرة * صبحية فايز محمود
االزم -من سكان بني سهيال – حارة ابو سمرة – بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل
طارق ابو س���مرة * علي سلمان منصور ابو دقة – من سكان بني سهيال – حارة
ابو س���مرة – بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل طارق ابو سمرة * روحيه سلمان
منصور ابو دقة  -من س���كان بني س���هيال – حارة ابو سمرة – بالقرب من مسجد
ابو سمرة منزل طارق ابو سمرة * نجيه سلمان منصور ابو دقة  -من سكان بني
س���هيال – حارة ابو سمرة – بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل طارق ابو سمرة *
فادية سلمان منصور ابو دقة – من سكان بني سهيال – حارة ابو سمرة – بالقرب
من مسجد ابو سمرة منزل طارق ابو سمرة  .مجهولو اإلقامة
نوع الدعوى  /تنفيذ عيني قيمة الدعوى  10000 /دينار اردني
القضية المدنية رقم 257/2020
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المدعى عليهم المذكورين اعاله بما ان المدعي قد تقدم بالقضية المدنية
( تنفيذ عيني ) لذا يقتضى عليكم الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة
عش���ر يوما من تاري���خ تبليغكم المذك���رة كما يقتضى ان تودع���وا قلم هذه
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم المذكرة
علما بانه تحدد جلسة االحد  2021/5/16للنظر في القضية المذكورة اعاله .
وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعى ان يس���ير
بحقكم حسب األصول  .تحريرا في 2021/4/21

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

تبحث عن ذرائع للنزول عن الشجرة ،وتمهد األرض
لإلعالن عن إلغاء أو تأجيل هذه االنتخابات.
وأشار ليفي ،إلى أن حركة "حماس" ،ترفض إلغاء أو
تأجيل االنتخابات ،مبينًا أن جيش االحتالل يعتقل
يوميا العشرات من نشطاء حماس بالضفة ،بهدف
إضعاف قوة حماس ،على حد قوله.

دولة فل�سطني
حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب املدين رقم 2021/293
الق�سية املدنية رقم 2020/257

غزة /االستقالل:
قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن الحركة تنظر بخطورة بالغة للتقرير الذي
أصدرته شركة "فيس���بوك" حول عمليات تجسس وابتزاز واسعة يقوم بها جهاز األمن
الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله ،ضد مواطنين وسياسيين ورجال إعالم
وصحفيين فلسطينيين.
وكانت شركة "فيس���بوك" الشهيرة قالت إنها عطلت حسابات يستخدمها جهاز األمن
الوقائي للتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان والمعارضين السياسيين.
وبحسب فيسبوك ،استهدف جهاز األمن الوقائي "الصحفيين واألشخاص المعارضين
للحكومة التي تقودها فتح" ،وبش���كل أساسي في الضفة الغربية وغزة وسوريا و"بدرجة
أقل في تركيا ،العراق ولبنان وليبيا" .ودان قاسم في تصريحات صحفية أمس الخميس،
ً
مشيرا إلى أنه انتهاك واضح وخطير للقانون،
سلوك أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية،
وتعد سافر على خصوصيات المواطنين التي كفلها القانون.
ٍ
وش���دد على أن ما كش���فه تقرير "فيسبوك" من ممارس���ات األجهزة األمنية في الضفة
الفتا إلى أنه ال ينس���جم مع األجواء
الغربية يتنافى وأصول العمل السياس���ي الوطنيً ،
الوطنية المطلوب توفرها" ،خاصة ونحن في خضم العملية االنتخابية ،وال مع التوافقات
الوطنية حول فتح حريات العمل السياسي".

«الجامعة العربية» :ما يجري في الشيخ
جراح جريمة حرب وتطهير عرقي خطير
القاهرة  /االستقالل:
قالت األمانة العامة لجامعة الدول العربية إن ما يجري في مدينة القدس وتحديدا بحي
الشيخ جراح ،ما هو إال جريمة حرب وتطهير عرقي خطير في سلسلة الجرائم المتواصلة
التي يرتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود.
وح���ذرت األمانة العامة ،في بي���ان لها ،امس الخميس ،من دع���وات وتحريض عصابات
المس���توطنين للتجمهر في البلدة القديمة بالقدس المحتلة لمهاجمة المقدس���يين
والمصلي���ن واالعتداء عليهم في هذا الش���هر الفضيل ،اس���تمرارا الس���تهداف حرمة
المسجد األقصى المبارك .
وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف أمام مس���ؤولياته لوضع حد وفوري لهذا العدوان بحق
الش���عب الفلس���طيني ومدينة القدس ،والتصدي لجرائم االقتالع والترحيل القسري،
بصورة سريعة وحاسمة تقتضيها خطورة الجرائم المرتكبة.
كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسس���اته بإعمال قواعد القان���ون الدولي وضمان توفير
الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ضد جرائم الحرب الذي تقترفها إسرائيل وإجبارها
على وقف هذه الجرائم ومس���اءلتها ومحاس���بتها عليها ،خاص���ة أن اإلفالت الدائم من
العقاب والمس���اءلة هو تش���جيع لكي يواصل االحتالل جرائمه ،ب���كل ما يرتبه ذلك من
تداعيات وانعكاسات على األمن واالستقرار في المنطقة.

المدعي ( المس����تدعي ) عيد محمود منصور ابو س����مرة من سكان بني سهيال
ويحمل هوية  932343031وكيله المحامي العدلي  /محمد خالد ابو جامع
المدعي عليهما ( المستدعى ضدهم ) * نافذ محمود منصور ابو دقة – من سكان بني سهيال
– حارة ابو سمرة – بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل ناجي محمود ابو دقة * عبد العزيز محمود
منصور ابو دقة – من س���كان بني س���هيال – حارة ابو سمرة – بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل
ناج���ي محمود ابو دقة * صباح محمود منصور ابو س���مرة – من س���كان بني س���هيال حارة ابو
س���مرة بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل ناجي محمود ابو دقة * جمال عبد الحميد منصور ابو
دقة  -من سكان بني سهيال حارة ابو سمرة بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل ناجي محمود ابو
دقة * محي الدين عبد الحميد منصور ابو دقة  -من س���كان بني سهيال حارة ابو سمرة بالقرب
من مس���جد ابو س���مرة منزل ناجي محمود ابو دقة * منصور عبد الحميد منصور ابو دقة – من
س���كان بني س���هيال حارة ابو سمرة بالقرب من مسجد ابو س���مرة منزل ناجي محمود ابو دقة *
ظريفة سليمان بربر ابو دقة – من سكان بني سهيال حارة ابو سمرة بالقرب من مسجد ابو سمرة
منزل ناجي محمود ابو دقة * محمد شحادة نصر البريم –من سكان بني سهيال حارة ابو سمرة
بالقرب من مس���جد ابو س���مرة منزل ناجي محمود ابو دقة * محمد احمد محمد ابو سلوت  -من
س���كان بني سهيال حارة ابو سمرة بالقرب من مسجد ابو س���مرة منزل ناجي محمود ابو دقة *
حليمة منصور محمد ابو دقة  -من س���كان بني س���هيال حارة ابو س���مرة بالقرب من مسجد ابو
سمرة منزل ناجي محمود ابو دقة * يسرى منصور محمد ابو دقة  -من سكان بني سهيال حارة
ابو س���مرة بالقرب من مسجد ابو س���مرة منزل ناجي محمود ابو دقة * خاتمه منصور محمد ابو
دقة  -من سكان بني سهيال حارة ابو سمرة بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل ناجي محمود ابو
دقة * امنه منصور محمد ابو دقة  -من سكان بني سهيال حارة ابو سمرة بالقرب من مسجد ابو
سمرة منزل ناجي محمود ابو دقة * غالية منصور محمد ابو دقة  -من سكان بني سهيال حارة ابو
س���مرة بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل ناجي محمود ابو دقة * معزوزة منصور محمد ابو دقة
 من سكان بني سهيال حارة ابو سمرة بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل ناجي محمود ابو دقة* محمد العبد منصور محمد ابو دقة  -من س���كان بني سهيال حارة ابو سمرة بالقرب من مسجد
ابو س���مرة منزل ناجي محمود ابو دقة * زهرية العبد منصور محمد ابو دقة  -من س���كان بني
سهيال حارة ابو سمرة بالقرب من مسجد ابو سمرة منزل ناجي محمود ابو دقة  .مجهولو اإلقامة
نوع الدعوى  /تنفيذ عيني قيمة الدعوى  10000 /دينار اردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل القضية المدنية رقم 257/2020
الى المدعى عليهم المذكورين اعاله بما ان المدعي قد تقدم بالقضية المدنية ( تنفيذ
عيني ) لذ يقتضى عليكم الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
تبليغك���م المذكرة كم���ا يقتضى ان تودعوا لدى قلم المحكم���ة ردكم التحريري خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم المذكرة علما بأنه تحدد جلسة االحد 2021/5/16
للنظر ف���ي القضية المذكورة اعاله  .وليكن معلوما لديك���م انكم اذا تخلفتم عن ذلك
يجوز للمدعى ان يسير بحقكم حسب األصول  .تحريرا في 2021/4/21 :

المس���تدعي :حسن عبد العزيز عبد الله عفانة – من سكان رفح البرازيل
هوية رقم  – 919379610وكيله المحامي /فتحي نصار
المس���تدعى ضده :خالد رجب محمد الح���ارون "خارج البالد" واخر عنوان
له – رفح منطقة حي السالم
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في االستئناف رقم  2019 / 492في الطلب رقم 2021 / 53
الى المستدعى ضده بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة
االس���تئناف في االستئناف المرقوم أعاله اس���تنادا الى ما يدعيه في
وعمال بنص المادة  20من قانون أصول المحاكمات
الئحة االس���تئناف
ً
المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001وبناء على قرار األس���تاذ قاضي
محكمة االس���تئناف في الطلب رقم ( )2021/53بالس���ماح لنا بتبليغك
عن طريق النش���ر المس���تبدل لذل���ك يقتضي علي���ك ان تحضر لهذه
المحكم���ة بتاريخ 2021/6/7م الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي
عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في االستئناف
والطلب باعتبارك حاضرًا تحريرا في2021/4/20 :م

قلم حمكمة بداية خانيون�س
�سادي �سويدان

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف غزة
هناء ما�سي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة
يف ال�ستئناف رقم 2019 / 492
يف الطلب رقم 2021 / 53
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الجهاد تنظم وقفة دعم وإسناد لألسير المضرب أبو عبيد في جنين
جنين /االستقالل:
نظم���ت حركة الجهاد اإلس���المي في بلدة كفر ق���ود بمحافظة
جنين ،وقفة تضامنية مع األس���ير المضرب عن الطعام س���ائد
أبو عبيد لليوم ( )19على التوالي رفضا العتقاله اإلداري ،مس���اء
األربعاء .في بداية الفعالية تحدث الشيخ القائد هاني جرادات
بكلمة وختمها بدعاء لألخ سائد والمضربين عن الطعام.
وخالل الوقفة التضامنية قال وصفي كبها وزير االسرى االسبق:
إن اإلض���راب ع���ن الطعام هو الس���الح األمثل لكس���ر االعتقال
اإلداري ،مستش���هدا بتجارب األس���رى المحررين أمثال الشيخ
خضر عدنان والمهندس س���لطان خلوف وماهر األخرس وجعفر
عز الدين وط���ارق قعدان ،وغيرهم الكثير الذين اس���تطاعوا أن
ينتزعوا حريتهم رغمًا عن المحتل.
وأضاف كبها أنه على يقين بأن س���ائد سينتزع حريته رغمًا عن
أنف السجان ،مطالبًا بزيادة وتيرة التضامن الشعبية معه ،سائال
المولى عز وجل أن يفرج عن جميع األسرى.
وأشار كبها إلى ضرورة استثمار وسائل التواصل االجتماعي من
أجل زيادة حجم الدعم والمس���اندة لقضية األس���رى ليس على
الصعيد المحلي فحسب وإنما على الصعيد العالمي.
ب���دوره ق���ال القيادي الش���يخ خضر عدن���ان إن نصرة األس���ير

المضرب عن الطعام س���ائد أبو عبيد هو نصرة لكل األس���رى ال
س���يما المضربين عن الطع���ام وهم عماد الس���واركة المضرب
ع���ن الطعام لليوم ال�( )35من محافظة أريحا ،واألس���ير مصعب
الغول المضرب عن الطعام لليوم العاش���ر من محافظة الخليل،

األسير مهند العزة ينتصر على
السجان ويعلق إضرابه عن الطعام
بيت لحم /االستقالل:
علق األس���ير مهند العزة أمس الخمي���س اضرابه المفتوح ع���ن الطعام بعد
وفقا لمؤسسة واعد لألسرى.
استجابة ادارة مصلحة السجون لمطلبه ً
عاما) من مدينة بيت لحم بالضفة
(45
وأوضحت واعد ،بأن األسير مهند العزة
ً
يوما بعد أن خضعت
الغربية المحتلة علق اضرابه عن الطعام الذي استمر ً 11
ادارة مصلحة الس���جون لتلبية مطلبه .وأشارت الى ان مطلب األسير العزة وهو
نقله من زنازين سجن جلبوع الى األقسام العامة.

حمدونة :األسرى العرب قضية
غائبة بحاجة إلى تفعيل

غزة /االستقالل:
طالب األس���ير المحرر الدكت���ور رأفت حمدونة مدير مركز األس���رى للدراس���ات امس
الخميس الجماهير الفلس���طينية والعربية بإحياء يوم األسير العربي ،والذي يصادف
 22من نيسان من كل عام ،تيمنًا بذكرى اعتقال الشهيد األسير سمير القنطار.
وأضاف أن احياء هذا اليوم يؤكد على حرية األس���رى العرب المتواجدين في السجون
اإلس���رائيلية ممن شاركوا الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد االحتالل ،وحكمت دولة
االحتالل عليهم بأحكام مختلفة وصلت للمؤبد مدى الحياة.
وأكد حمدونة أن قضية األس���رى العرب غائبة بحاجة إلى تفعيل ،وأن هنالك ما يقارب
معتقال من األس���رى العرب في السجون اإلس���رائيلية ،يزيد عن معاناة األسرى
من 22
ً
الفلسطينيين حيث االنقطاع الكامل عن الزيارات ،واإلحساس العميق بالغربة ،بسبب
وضع العراقيل أمام الصليب األحمر الدولي لترتيب زيارات لعائالتهم ،وعدم الس���ماح
لهم باالتصال بذويهم تلفونيًا لالطمئنان عليهم ،والحرمان من أبسط مقومات الحياة
سابقا عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام
اإلنس���انية .وأضاف أن األسرى العرب خاضوا
ُ
وقاموا بعدد من الخطوات االحتجاجية األخرى ووجهوا الرس���ائل إلى الس���فراء العرب،
طالبوا فيها بتفعيل قضيتهم في جميع وس���ائل اإلعالم ،والسماح لهم بزيارة ذويهم
بالتنس���يق مع الصليب األحم���ر الدولي ،وباالتصال مع عائالته���م لالطمئنان عليهم،
وتوفير حياة كريمة لهم داخل السجون .وأشار حمدونة إلى معاناة  34أسيرا محررا من
الع���رب والدوريات المتواجدين في قطاع غزة ،ممن أطلق س���راحهم الى قطاع غزة في
عمليات االفراج بعد اتفاقية شرم الشيخ ،وما تزال معاناتهم مستمرة بانقطاعهم عن
ذويهم ،وطالب الش���عوب العربية بتنظيم الفعاليات التي تتوافق مع كل هذا الحجم
من المعاناة وهذه الخطورة من االستهداف ،وناشدهم بإحياء هذا اليوم للضغط على
دولة االحتالل لإلفراج عنهم وتحسين شروط حياتهم.

تنويه
نشر اعالن بيع أرض باسم السيد /أدهم وديع سليمان الطواشي في صحيفة
االس���تقالل يوم الخميس 2021/4/22م نش���ر خطأ بصفته وكيال عن /هابل
سمير محمد أبو سليم والصحيح هو وكيال عن  /هايل سمير محمد أبو سليم

لذا اقت�سى التنويه

واألس���ير مهند العزة من مخيم الدهيش���ة بمحافظة بيت لحم
المضرب عن الطعام لليوم العاشر .وأضاف عدنان أن آخر الذين
التحقوا بمعركة اإلضراب عن الطعام هو اإلعالمي الفلس���طيني
واألسير المحرر عالء الريماوي ،الذي نقلت زوجته رسالته بإعالنه

اإلضراب المفتوح عن الطعام فور اعتقاله.
ووجه عدنان رسالة لإلعالميين الفلسطينيين بأنه يجب على كل
صحفي فلس���طيني يعمل مع وسائل إعالم محلية أو عالمية أن
يكون منحازًا للقدس واألقصى والقضية ،وذلك حتى يتمكن من
نقل الحقيقة كما هي ،معتبرًا أن الحياد في هذا المقام يساوي
بين الضحية والجالد.
وأش���ار عدنان أن األس���ير أبو عبيد أمضى في س���جون االحتالل
 12عامًا ،وخمس س���نوات في سجون الس���لطة ،والتي قد تكون
أصعب وأش���د على س���ائد من ال�( )12عامًا ،الت���ي أمضاها في
س���جون االحتالل ،فقد تمت مطاردت���ه وتم إطالق النار عليه من
قبل األجهزة األمنية ،مؤك���دًا أن من يريد أن يكفر عن خطيئته
باعتقال س���ائد ومطاردته بأن يستغفر الله تعالى ومن ثم عليه
أن يقف اليوم مع س���ائد ،معتبرًا أن ه���ذا الكالم األليم البد منه
رغم صعوبته.
وأضاف عدنان أن س���ائد جدي فوق الجدية حيث يعلمنا اليوم
كيف تنتزع الحقوق انتزاعًا ،مبرقا بالتحية لس���ائد الذي أمضى
متنقال بين س���جون االحتالل والسلطة ،سبعة عشر عامًا
حياته
ً
منعته من االس���تقرار أو تكوين أس���رة ،مؤك���دًا أن التضامن مع
سائد هو نصرة للقضية والقدس واألقصى.

أربعة أسرى مضربون عن الطعام في سجون االحتالل
رام الله /االستقالل:
يواص���ل أربع���ة أس���رى) ف���ي س���جون االحتالل
اإلس���رائيلي اضرابهم المفتوح أن الطعام بعد أن
علق األس���ير مهند الغزة اضرابه عن الطعام امس
الخميس.
وأفاد نادي األسير أن "الصحفي عالء الريماوي الذي
اعتقلته قوات االحتالل ،فجر األربعاء ،باشر إضرابه
رفضا العتقاله،
عن الطع���ام ً
وفقا لزوجته ،وذل���ك ً
ليرتفع بذلك عدد األسرى الذين يخوضون معركة
األمعاء الخاوية ،اإلضراب عن الطعام ،إلى خمس���ة
عاما)
أس���رى أقدمهم األسير عماد س���واركه (ً 37
يوما ،إذ
من أريح���ا والمضرب
عن الطعام من���ذ ً 36
صحيا ً
ً
صعبا ،إضافة إلى األسير سائد
وضعا
يواجه ً
عام���ا) من جنين المض���رب منذ 18
أب���و عبيد (ً 41
عاما) من الخليل
يوما ،واألس���ير مصعب الهور (ً 33
ً

منذ عش���رة أيام .أوضح نادي األس���ير أن "األسرى،
س���واركه ،وأبو عبي���د ،والهور ،يواصل���ون اإلضراب
ّ
رفضا العتقالهم اإلداري.
ً
وأش���ار إلى أن "األس���ير س���واركه يقبع في زنازين
س���جن عسقالن ،واألس���يرين أبو عبيد ،والهور في
زنازين سجن النقب.
وأكد أن "أربعة أسرى من بين المضربين ،هم أسرى
س���ابقون أمضوا سنوات في س���جون االحتالل ،ال
س���يما المعتقلين ً
إداريا ،إذ كانت غالبية س���نوات
رهن االعتقال اإلداري".
اعتقالهم ّ
وذكر أن "األسير س���واركه معتقل منذ شهر تموز
العام الماض���ي وهو متزوج وأب لخمس���ة أطفال،
واألسير أبو عبيد منذ ش���هر تشرين الثاني العام
بالس���جن
الماض���ي ،حي���ث حكم علي���ه االحتالل ّ
الفعلي لمدة أربعة ش���هور ونص���ف ،وبعد انتهاء

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الدعوى رقم 2020/34
يف الطلب رقم 2020/635

ّ
م���دة ُحكمه ج���رى تحويله إلى االعتق���ال اإلداري،
وعليه شرع في اإلضراب ،واألسير الهور منذ شهر
تشرين األول  ،2019وهو متزوج وأب لطفل .كما أن
األسير الريماوي هو أسير سابق أمضى في سجون
عاما ،وهو أب لخمس���ة من
االحتالل ما مجموعه ً 11
األبناء".
وأكد نادي األس���ير أن "عشرات األسرى ومنذ أواخر
ع���ام  ،2011وبداية ع���ام  2012نف���ذوا إضرابات
فردية ع���ن الطعام لمواجهة سياس���ات االحتالل
خاص���ة االعتقال اإلداري ،ومنه���م من أضرب عدة
ّ
مرات لمواجهة عمليات االعتقال المتكررة".
وحم���ل ن���ادي األس���ير ،االحت���الل وأجهزت���ه
ّ
بمس���توياتها ،المس���ؤولية الكامل���ة ع���ن مصير
األسرى المضربين ،وطالب بضرورة إسنادهم ودعم
خطواتهم النضالية في مواجهة االحتالل.

دولة فل�سطني
املج�س االأعلى للق�ساء
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2020 / 256
يف الطلب رقم 2021 / 222

المستدعي  /وسام نبيل احمد السوسي من غزة الرمال شارع عمر المختار
بجوار محل هيثم الشوا لالحذية وكيله المحامي  /مصطفي طوطح
المستدعى ضدهم  * /وسيم نبيل احمد السوسي من غزة الرمال شارع عمر
المختار بجوار محل هيثم الش���وا لألحذية *نسرين نبيل احمد السوسي
من غزة الرمال شارع عمر المختار بجوار محل هيثم الشوا لالحذية *هشام
نبيل احمد السوس���ي من غزة الرمال ش���ارع عمر المختار بجوار محل هيثم
الشوا لالحذية وجميعهم مجهولو محل االقامة حاليا
نوع الدعوى  /تنفيذ سند تنازل قيمة الدعوى  5000 /دينار اردني
( مذكرة حضور بالنشر المستبدل )
في الدعوى رقم  2020/34في الطلب رقم 2020/635
الى المستدعي ضدهم بما ان المستدعى المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح غزة
في الدعوى المرقومة اعاله وموضوعها ( تنفيذ سند تنازل ) استنادا إلى ما يدعيه
ف���ي الئحة الدعوى وعمال بنص الم���ادة (  20من قانون اصول المحاكمات المدنية
والتجارية رقم  2لسنة  2001وبناء على قرار االستاذ  /قاضي محكمة صلح غزة في
الطلب رقم ( )2020/635بتاريخ  2020/4/1بالس���ماح له تبليغكم عن طريق النشر
المستبدل لذلك يقتضى عليكم ان تحضروا لهذه المحكمة بتاريخ 2021/5/24م
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك سينظر
في القضية باعتباركم حاضرين  .تحريرا في 2021/4/21 :م

المس���تدعي :سامح صالح سليم عيس���ى مقيم بالكويت – هوية
رقم  914562186باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة
والده المرحوم /صالح س���ليم عيسى وعن والدته المرحومة /سمية
إبراهيم الزين – وكيله المحامي /فتحي نصار
المس����تدعى ضده :مان����دو فؤاد محمود القيش����اوي بوكالته عن
ش����قيقه محمود "خارج بالد" – وآخر عن����وان له غزة الرمال رمزون
السرايا بالقرب من محل العربي للجواالت
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الدعوى رقم  2020 / 256في الطلب رقم 2021 / 222
الى المس����تدعى ضده بما ان المس����تدعي المذكور ق����د تقدم لدى
محكمة بداية بغزة في القضية المرقومة أعاله استنادا الى ما يدعيه
في الئحة القضية وعمال بنص المادة  20من قانون أصول المحاكمات
المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001وبناء على قرار األستاذ قاضي
محكمة البداية في الطلب رقم ( )2021 / 222بالس����ماح له تبليغك
عن طريق النش����ر المس����تبدل لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه
المحكمة بتاريخ 2021/5/10م الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي
علي����ك إيداع جوابك التحريري خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ
النش����ر وليك����ن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك س����ينظر في
القضية والطلب باعتبارك حاضر تحريرا في2021/4/20 :م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
اأ  /اأكرم ابو ال�سبح

رئي�س قلم حمكمة البداية غزة
عمار قنديل
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«النا تشوكليت» مشروع صغير مشبع برائحة الطموح والتحدي لنساء غزة
وح�سوات التمور ذات النكهة املميزة ،للبدء يف اإعداد
اال�ستقالل /زينب فيا�ض:
منذ افتتاح م�سروعها اخلا�ض حتر�ض ال�سابة انت�سار وجتهيز ج��دول زبائنها اليوم��ي .وقطع حديثنا مع
االأغ��ا على ب��دء يومها مبك��ر ًا لتح�سري امل��واد اخلام االأغا(30عام��ا) مكاملة اأحد الزبائ��ن لها الذي نال
الالزم��ة ل�سناع��ة قوال��ب ال�سوكوالت��ة املختلف��ة م��ذاق ال�سكوالتة التي ت�سنعها على ر�ساه واعجابه

التام ليطل��ب كمية اأخرى باأن��واع واأ�سناف جديدة،
لته��م عل��ى عج��ل يف جتهي��ز املكون��ات ع��ر اإح�سار
ال�سكوالت��ة وامل�سكرات والتمر واملكونات كافة وتعد
املقادير التي تدخل يف عملها.

وتس���عى الكثير من النس���اء في الوق���ت الراهن الفتتاح
مشاريع صغيرة خاصة بهن سواء كان لممارسة هوايتهن
أو للبحث عن مصدر دخل لهن في ظل الظروف االقتصادية
الصعب���ة التي يمر بها المواطنون ف���ي قطاع غزة وارتفاع
نسبة البطالة لقرابة  50بالمئة ،بفعل الحصار اإلسرائيلي
المفروض على القطاع منذ  14عام���ا ،وتداعيات "كورونا"،
حيث ش���ملت هذه المش���اريع إعداد الحلويات ،و الكعك
والشوكوالتة والتمر المطلي بالشكوالتة والمكسرات.

بداية الفكرة

وبدأت األغا مشروعها الخاص لتصنيع الشكوالتة بأنواعها
المختلف���ة رغم حصولها على ش���هادة البكالوريوس في
تخص���ص التصوير الطبي ،ولم تعمل منذ تخرجها قبل 8
سنوات اال على فترات متباعدة وتقول " لدي رغبة وفضول
منذ سنوات لتعلم صناعة الشكوالتة ،وطبقتها ً
فعليا في
ً
تدريجيا لتنمية مهاراتي ،وإنشاء
المنزل ،وشجعني ذلك
مشروع صغير ،وصناعة بعض األشياء باإلضافة إلى طموح
بداخلي بالتميز واالبداع أكثر".
وتضيف األغا ل�" االستقالل" تعلمت صناعة الشكوالتة من
خالل دورة تدريبية تلقيتها عبر األنترنت ،وبتجارب عديدة
أقدمت عليها لصنع ما تعلمت���ه ،بدأت بالتفكير أكثر في
التوجه الحت���راف هذه المهنة بعدما أعجب كل من حولي
وخاصة زوجي وأسرتي بما أصنعه من حلويات ،فشجعوني
ونصحوني على إكمال المش���وار وصناعة الحلويات بشكل
أكبر وأوسع".
وحولت الش���ابة األغا مطبخها الخاص ف���ي منزلها ،قاعدة
لمشروعها الصغير ،بعدما وفرت فيه كافة االدوات الالزمة
لصناعة الحلويات والشكوالتة ،كالقوالب وأقماع الكريمة،
كما استخدمت في البداية االدوات المتوفرة من مطبخها.

ورغ���م أنها قادرة على انت���اج وتصنيع العديد من أصناف
الش���وكوالتة والحلويات كافة إال أنها رك���زت عملها على
صناعة الشوكوالتة بحشوات التمر والشوكوالتة المحشوة
بالمكسرات ،والشوكوالتة السادة ،والكيك.
وبين���ت أنها تحرص على تلبيه رغب���ات الزبائن في طلب
الش���وكوالتة بأنواعها وحشوتها المختلفة وكذلك الطلب
عليها س���واء كان بس���كر أو بدون ،وتشمل مكوناتها على
ال���كاكاو الطبيعي غير المحتوي عل���ى الزيوت المهدرجة،
مضيفة :أعمل جاهدة على تلبية طلبات الزبائن كافة ،عبر
احضار األنواع الفاخرة من الشكوالتة ذات المذاق الجيد".

أش���ارت إلى أن "الكثير من العائالت
الفلس���طينية تفضل شراء الشكوالتة
الت���ي يتم إنتاجها ف���ي المنازل ،على ذل���ك الذي تنتجه
المحال ،وهذه فرصة سانحة للعمل وكذلك االبداع في هذا
المجال.
و للوص���ول لطموحها ف���ي االنتش���ار األوس���ع والتوزيع
األكث���ر ،والتعريف بهويتها وموهبتها ف���ي هذا العالم،
سارعت لتصميم صفحتها الخاصة بها على الفيس بوك
واالنستغرام تحت مسمى " ." lana chocolate

مزجت عدة اأفكار

في ظل انتش���ار مهنة وتصني���ع الحلويات على صفحات

التواص���ل االجتماع���ي ،عملت على تغيير بع���ض االنواع
وتطويرها بما يلبي رغبات الجمهور خاصة في المناسبات
كأعي���اد الميالد ،وق���د مزجت عدة أفكار وط���رق بإضافات
جديدة ،حظيت بطلبات كثيرة".
وأش���ارت إلى أنها لم تواجه صعوبات في توفير الظروف
المناس���بة لضامن المواصفات والمعايير المطلوبة لإلنتاج
والتصني���ع ،إال انها تكبدت في البداية تكاليف كبيرة في
ش���راء المكونات والمتطلبات الضرورية لعملها ،الفتة الى
أنها تتلقى سبل الدعم من زوجها الذي حرص على توفير
الجو المناسب لها ومساعدتها ماديا في بداية مشروعها.
ومرة أخرى يقطع حديثنا معها اتصال زبون آخر مستفسرا
منه���ا ع���ن األصناف الت���ي تعم���ل عليه���ا ،ومكوناتها
وأس���عارها ،ليطلب كمية كبيرة خاص���ة بحفل عيد ميالد
البنته التي تبلغ من العمر عاما ،لتهم على عجل في تجهيز
الطلبية الخاصة به.
قب���ل أن تغادرن���ا لمتابع���ة عملها لفتت إل���ى أن صناعة
الشكوالتة تحتاج إلى توفير أجواء خاصة لضمان الدقة في
المكونات وخروج األصناف المتعددة بقالب مميز ،مشددة
عل���ى أنها تحتاج إلى وقت فراغ كبي���ر إلنجاز العمل بدقة
واتقان.
وبينت أنها تقوم بتوصيل طلبات الزبائن من قبل س���ائق
ديليفري إلى مناطق مختلفة من القطاع فقد استقبلت عدة
طلبات من غزة وخان يونس ،إضافة إلى عدم ممانعتها بأن
تضع الطلب في محل تجاري قريب من الزبون.
وتحلم االغا تطوير مشروعها الخاص واالستمرار في العمل
وأن ينم���و ويكبر يوما بعد يوم حت���ى تتمكن من افتتاح
مش���روع أو مركز خاص لع���رض منتوجاتها ومصنوعاتها
ويحمل اسم مركز " ." lana chocolate

موقوف
وزيرة الصحة :محكمة النقض تؤكد على قراراتها السابقة بوقف إضراب األطباء الشرطة تفرج عن 100
ٍ
غارم وسط وجنوب القطاع

رام الله /االستقالل:
أفادت وزيرة الصحة الفلس���طينية في حكومة رام الله مي
الكيلة أن محكمة النقض أكدت على قراريها الس���ابقين
بوقف إضراب األطباء.
وطالبت وزيرة الصحة األطب���اء بالعودة الفورية إلى أماكن
عملهم لخدم���ة المرضى والمواطنين ف���ي هذه الظروف
الوبائية التي تمر بها فلسطين.
وأش���ارت الوزيرة الكيلة إلى أن أخبارًا غير دقيقة نش���رت
يوم أول أمس حول رد محكم���ة النقض الدعوى المقدمة
من قبل الحكومة ضد نقابة األطباء ،موضحة أن ما حدث هو
أن محكمة النقض أكدت على قراريها السابقين بخصوص
وق���ف إضراب األطب���اء ف���ي الدعويين رق���م  2021/29و
 ،2021/51وبم���ا أن حج���ة الدعويين الس���ابقتين ما تزال
س���ارية فإن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى ألنه سبق

الفصل فيها بوق���ف اإلجراءات االحتجاجية المعلن عنها
من نقابة األطباء.
ونش���ر المركز اإلعالمي القضائي ،امس الخميس ،تنويهًا
حول ما نش���رته عدد من وس���ائل اإلعالم حول أن محكمة
النقض بصفتها اإلدارية ردت دعوى رفعتها وزيرة الصحة
ومثله���ا النائب الع���ام ،ضد مجلس نقاب���ة األطباء -مركز
ّ
القدس ويمثلها الدكتور ش���وقي صبحة للمطالبة بوقف
اإلضراب.
ونوه المرك���ز اإلعالمي القضائي إلى أن هذا الخبر لم ّ
يعبر
عن حقيقة قرار المحكمة ،وبناء عليه ّيود توضيح ما يلي:
"أوال :تقدمت الجهة المس���تدعية ويمثلها النائب العام
بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها بتاريخ ،2021 -4 -18
وحملت الدعوى رقم  ،2021/62وقد صدر قرار عن المحكمة
بعدم قبول الدعوى ألنه سبق أن ّتم الفصل فيها.

ثانيا :س���بق للجهة المس���تدعية أن تقدم���ت بالدعوى
رق���م  2021/29والدعوى رق���م  2021/51ضد ذات الجهة
المستدعى ضدها ،وصدرت األحكام القضائية بالدعويين
الس���ابقتين بوقف اإلضراب وكافة االجراءات االحتجاجية
المعلن عنها من نقابة األطباء.
ثالثا :حمل���ت الدعوى الجديدة ذات مضم���ون الدعويين
الس���ابقتين اللتين ما زالت حجيتهما سارية .واستندت
المحكم���ة في ذلك إلى القرار بقانون رقم رقم  11لس���نة
 2017بشأن تنظيم حق اإلضراب في الوظيفة العمومية.
رابع���ا :ال يمنح قرار المحكمة في الدعوى اإلدارية رقم /62
ّ
ش���كل من األشكال ،ش���رعية إلضراب الجهة
 ،2021بأي ّ
المس���تدعى ضدها وهي نقابة األطباء ،ب���ل إن المحكمة
أكدت في قراره���ا األخير على القرارين الس���ابقين بهذا
الخصوص ،أي ،وقف اإلضراب".

غزة :تعديل على بروتوكول العزل المنزلي لمصابي كورونا
غزة /االستقالل:
ق���ال رئيس لجنة متابع���ة العزل المنزل���ي في وزارة
الصح���ة بغزة معتصم صالح ،أم���س الخميس« ،قمنا
بتعدي���ل بروتوك���ول الع���زل المنزلي م���ن  14يومًا
إل���ى  10أيام ،وف���رض العزل على جمي���ع المصابين
وااللتزام بإجراءات السالمة وعدم مخالطة المواطنين
وعائالتهم» ،مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة.
وأوضح صالح في تصريحات إذاعية امس الخميس أن
قرابة  25حالة من المعزولين منزليًا يتم نقلهم يوميًا
من داخل المنازل إلى المستشفيات للمتابعة الطبية،

وهناك فرق ميدانية تتابع المصابين داخل منازلهم.
وأضاف «رصدنا خالل متابعتن���ا واتصاالتنا جزءًا من
المصابي���ن غير ملتزمي���ن بالحجر المنزل���ي ،وهناك
فئة غي���ر مبالية وتمارس حالة من االس���تهتار تضر
ً
مشيرا إلى ان هذه التجاوزات ُترسل لوزارة
بالمجتمع»،
الداخلية ألخذ اإلجراءات القانونية والصحية بحقهم.
ولف���ت ص���الح إل���ى أن وزارة الداخلية لن تس���تطيع
وضع رجل أمن على كل من���زل يحتوي على مصابين،
مس���تدركا «يجب متابعة المخالفين وأخذ اإلجراءات
ً
القانونية بحقهم ،ومس���ئولية مجتمعية كبيرة تقع

على عاتق المصابين تبدأ بالتزامهم بالعزل المنزلي».
وأشار إلى أن  %12من حاالت الوفاة بفايروس كورونا في
مضيفا «هناك
قطاع غزةُ ،س���جلت خالل األسبوع الجاري،
ً
ارتف���اع ملحوظ في ع���دد الحاالت الحرج���ة التي تحتاج
لعناية سريرية مكثفة داخل المستشفيات ،والمنظومة
الصحية تتعرض لضغط كبير بسبب عدم االلتزام».
وشدد على أن إجراءات وزارة الداخلية األخيرة سيكون
لها أثر إيجابي إن اس���تمرت ألس���بوعين متواصلين،
وتس���طيح المنحن���ى الوبائي يكون بالت���زام جماعي
إجراءات صارمة ومتتالية.

غزة /االستقالل:
أفرجت شرطة محافظتي الوسطى وخانيونس ،امس الخميس ،عن
 101شخص من الموقوفين الغارمين في نظاراتها على ذمم مالية.
ويأت���ي اإلفراج بعد دفع الحقوق المالية ألصحابها ،بتبرع فاعل خير
من سلطنة عمان ،بالتعاون مع كل من جمعية "االستقامة" الخيرية
العالمية ،ومركز "سواعد" الشبابي.
قال مدير ش���رطة الوسطى العميد إياد س���لمان إن شرطة محافظة
موقوفا من الغارمي���ن على ذمم مالية في
الوس���طى أفرجت عن 68
ً
نظاراتها بمبلغ إجمالي  12ألف دوالر.
وأوضح س���لمان أن المبادرة جاءت ضمن لج���ان فكاك الغارمين؛ من
أجل إدخال الفرح والس���رور على ذوي الموقوفين من أصحاب الذمم
المالية ،بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وشكر العميد سلمان ،المؤسسات الخيرية ،وفاعلي الخير لدعمهم
أبناء الشعب الفلسطيني وتفريج كرباتهم.
من جهتها ،أفرجت شرطة محافظة خانيونس عن  33من الموقوفين
الغارمين في نظارات مراكز :المدينة ،والقرارة ،والش���رقية ،بالتعاون
مع مركز "وطن" الشبابي ،بعد دفع عدد من أهل الخير الذمم المالية
المستحقة.
بهذا الصدد ،ق���ال أمجد أبو حمدة رئيس مجل���س إدارة مركز وطن
الشبابي إن هذا المشروع يأتي كمساعدة إنسانية لرفع المعاناة عن
كاهل المواطنين أصحاب ذمم مالية غير القادرين على دفعها.
من جانبه ،أثنى الرائد جهاد الفجم مفتش النظارات بشرطة محافظة
خانيونس على جهود مركز "وطن" الشبابي في التخفيف عن النزالء
الغارمين ،مبديًا االس���تعداد للتعاون مع كل من يس���اهم في هذا
اإلطار.
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القـضـية ُ
ّ
ّ
والبعد المقاوم
الفلسطـينـيات «أنـسـنة»
األسيرات
بقلم  :هيثم محمد أبو الغزالن ()5 / 4
األسرى واألسيرات خالل الفترة ()2018-1987
واصل االحتالل اإلس���رائيلي اس���تهداف النس���اء والفتيات الفلسطينيات
باالعتقال واالس���تدعاءات ،واألحكام المرتفعة ولم تستثن القاصرات منهن،
وكب���ار الس���ن ،والمريضات ،حيث رصد «مركز أس���رى فلس���طين» ( )84حالة
اعتقال لنساء وفتيات خالل النصف األول من العام  ،2018فيما ُس ّجل ()170
حالة اعتقال لنس���اء وفتيات في العام  .2017وأوضح الباحث رياض األش���قر
الناطق اإلعالمي في «مركز أس���رى فلسطين» أن «االحتالل يستهدف النساء
والفتيات الفلس���طينيات ،وذلك بهدف ردعهن عن المش���اركة في مقاومة
صعد االحتالل في استهداف
االحتالل حتى لو كانت بش���كل س���لمي ،لذلك ّ
النساء باالعتقال التعسفي لمجرد الش���بهة ،أو الكتابة على مواقع التواصل
االجتماعي ،حيث ارتفع عدد األس���يرات في س���جون االحت���الل خالل الفترة
الماضي���ة إلى ( )62أس���يرة» )9( .و»نفذت االحت���الل ( )84حالة اعتقال خالل
النص���ف األول من الع���ام  2018بحق نس���اء وفتيات بينه���ن ( )6قاصرات
يوما في الس���جون
أصغرهن الطفلة «رزان أبوس���ل»  14عاما التي أمضت ً 45
عام���ا واعتقلت مع
وأطلق س���راحها ،والطفلة «س���ارة نظمي شماس���نه» ً 14
والدتها «رس���يلة شماسنه» من القدس ،وأطلق س���راحها ،والفتاة «مي بسام
عاما من مخيم شعفاط ،بحجة حيازة سكين وزجاجة غاز ،وأطلق
عس���يلة» ً 14
س���راحها بعد التحقيق لساعات .كما اعتقل الجريحة خولة صبيح» ( 43عاما)
م���ن القدس بعد إطالق النار عليها وإصابتها بجراح متوس���طة في القدمين،
واعتقال المسنة « فرحة عبد دعنا»  67عاما ،من القدس القديمة.
ومن بين حاالت االعتقال ( )10حاالت اس���تهدفت أهالي الش���هداء واألسرى
عاما) وهي
م���ن الدرج���ة األولى حيث اعتقل االحت���الل «نيفين ص���الح» (ً 32
زوجة األس���ير «عبد المنعم صالح» ،والس���يدة «معزوزة أب���و جودة» ( 53عاما)،
عاما)،
وهي والدة األس���ير «خالد أبو ج���ودة» و»نهى عبد الله ش���واهنة» (ً 52
من قلقيلية وهي والدة األس���يرين «عروة وشرحبيل طاهر شواهنة» ،و»صفاء
عطاط���ره» من جنين زوجة األس���ير «ماجد نزار» خالل زيارته بس���جن النقب،
ووالدة األس���يرين «محمد ومحمود البدن» ،ووالدة األسير «زيد البدن» من بيت
لحم الس���يدة «إبتسام عبيد» من قرية العيس���اوية وهي والدة الفتى األسير
عاما) ،كما تم اعتقال «حنان ردايدة» شقيقة األسير
«نايف وسيم عبيد» (ً 15
«جمال ردايدة» من بلدة العبيدية ش���رق بيت لحم خالل زيارتها له في سجن
النقب )11( .وأصدرت محاكم االحتالل خالل العام  2017العديد من األحكام
القاسية واالنتقامية بحق األسيرات؛ فحكمت على األسيرة الطفلة ملك محمد

ٌ
زهرة رمضانية

جمل وبطة
بقلم الأ�شري املجاهد� :شامح �شمري ال�شوبكي
�شجن رميون ال�شحراوي
جاء ف���ي المثل المص���ري «رحنا على جم���ل وارجعنا على
بطة» ،وك���م رغبت أن أضيف على بط���ة عرجاء .هناك من
الشباب والصبايا من يطبق هذا المثل في حياته بطريقة
تثير الدهشة! وهذا المثل يقال عندما تكون هناك فجوة
كبيرة بين الطموح في األذهان والتطبيق على أرض الواقع
حيث يأتي الواحد منا ثم يضع لنفس���ه بداية كل سنة أو
فصل دراس���ي أو دورة عمل أو بعد مول���ود جديد الخطط
ً
قص���ورا من جليد في آب
الواع���دة والبرامج الحافلة ويبني
الفلس���طيني ،وهذا يعني أنه س���يحصد من هذه الخطط
صفرا ً
والبرامج الطموحة ً
كبيرا!
وه���ذا لألس���ف ما ينطبق عل���ى خطط الطاعة في ش���هر
رمضان (ال���ورد الرمضاني اليوم���ي) عندما يركب البعض
على (الجمل) في الس���اعات األولى للصي���ام ،فيقرأ ثالث
أو أربعة أجزاء من القرآن ،ضبط اللس���ان بش���كل حديدي،
اس���تقامة في األخالق ،تسبيح واس���تغفار ،فعل أصناف
ويوما بعد آخر وقبل أن يصل إلى اليوم
الخي���رات الكثيرةً .
العاش���ر يتحول الجم���ل إلى بطة! ويكتفي ه���ذا الهمام
المقدام باإلمس���اك عن الطعام والشراب ً
نهارا؛ ألنه أغلب

الظ���ن نائم ،وف���ي الليل يم���أل جوفه بالطعام والش���راب
فيصاب بالتخمة والبطنة ،فإذا قام للصالة ما عرف ركوعه
من سجوده .الله جل وعال لم يجعل رمضان للعبث واللعب
ً
مضمارا لخلقه يس���تبقون فيه
والس���هو واللهو ،بل جعله
إلى طاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف قوم فخابوا كما قال
العارفون بالله.
رمضان شهر الهمة واإلقدام فاحذروا الكسل فيه.

عاما) من القدس ،بالسجن الفعلي لمدة  10سنوات ،وحكمت على
سلمان (ً 16
بالسجن الفعلي ل�
حكما ّ
عاما)ً ،
األسيرة القاصر الجريحة ،مرح جودت بكير (ً 17
 8أعوام ونصف ،وغرامة مالية بقيمة  10آالف ش���يكل ،وعلى األسيرة شاتيال
عاما) من مدينة كفر قاس���م بالس���جن الفعلي لمدة
س���ليمان أبو عيادة (ً 24
عاما ،إضافة إلى غرامة مالية بقيمة  100ألف ش���يكل ،وبالس���جن لمدة 6
ً 16
عاما) من القدس ،وبالسجن
س���نوات بحق الفتاة منار مجدي الش���ويكي (ً 16
عاما) من قلقيلية،
 5س���نوات بحق
األسيرة أنسام عبد الناصر ش���واهنة (ً 20
وبالسجن لمدة ً 39
شهرا بحق الطفلة األسيرة الجريحة لمى منذر البكري (17

عاما) من الخليل ،وبالسجن لمدة عامين بحق األسيرة إستبرق يحيى التميمي
ً
عاما) من القدس ،وبالس���جن لمدة عامين بحق األس���يرة المسنة ابتسام
(ً 22
عاما) من مدينة قطاع غزة)12( .
(59
موسى
ً
وذكرت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين في تقرير صدر عنها،)2019-1-13( ،
ُجملة من الحقائق اليومية التي يعشنها أسيرات معتقل (الدامون) ،الذي يقع

ش���مالي فلسطين على سفوح جبل الكرمل بمدينة حيفا ،والذي ُأقيم منذ زمن
االنتداب البريطاني كمس���تودع للدخان ،وعند بنائه تم مراعاة توفير الرطوبة
لحفظ أوراق الدخ���ان ،وكانت األرض تعود ملكيتها لعائل���ة قرمان من حيفا،
وبع���د عام  1948وضعت «إس���رائيل» يدها على المبنى وحولته إلى س���جن،
حيث أن البنية التحتية للس���جن رديئة وس���يئة جدًا وكان هناك أمر بإغالقه
ألن���ه ال يصلح للعيش به ،ولكن م���ع اندالع انتفاضة األقص���ى وازدياد أعداد
المعتقلين الفلسطينيين ،أعادت «إسرائيل» فتحه وهو يستوعب ً
حاليا 500
أس���ير أغلبهم معتقلين على خلفية الدخول ألراضي الداخل المحتل بطريقة
غير قانونية ،وهناك قس���م لألس���يرات يضم حوالي  53أس���يرة .وفي سجن
يتوضح حجم االنتهاكات والخروقات التي يتعرضن لها األس���يرات
(الدامون) ّ
بش���كل يومي ،والتي ُتخالف بش���كل صريح كافة المعاه���دات واالتفاقيات
الدولية ،ومبادئ حقوق اإلنس���ان ،ففي شهر كانون أول/نوفمبر عام  2018تم
ضم األسيرات السياس���يات اللواتي يقبعن في سجن «الشارون» إلى أسيرات
الدامون ليصبح معتقل «الدامون» يضم جميع األس���يرات السياس���يات)13(.
ُوقبيل نقل األسيرات من سجن الشارون للدامون ،تم أيضًا نقل أسيرات سجن
الدامون من قس���مهن ،حيث ُكن يقبعن بقسم  6وتم نقلهن إلى قسم  ،3كما
تم نقل أسيرات الشارون إلى القسم ذاته ،وقد جرى نقل أسيرات الشارون على
 6دفعات ،من تاريخ ( 10-31حتى )14( .)2018-11-7
ُوتحتجز األس���يرات الفلسطينيات في قس���م يحتوي على  13غرفة ،في كل

غرفة توجد ما بين  8-4أس���يرات ،هناك غرفة عزل مع كاميرات ،كذلك يوجد
يوما باألسبوع فقط،
غرفة ُتس���تخدم كصف لتعليم القاصرات ويتم فتحها ً
وقد طالبن األسيرات باستخدام هذا الصف وفتحه يوميًا للتعليم والجلسات
الثقافي���ة وأن يكون به مكتبة وغرفة قراءة لجميع األس���يرات ،ولكن لآلن لم
يس���مح لهن بذلك ،مع ذلك نجحت األس���يرات بتخصي���ص غرفة للقاصرات
عاما) ،والمحكومة
وأخرى لألسيرة الجريحة المقدسية «إسراء جعابيص» (ً 32
عاما ،نظرًا لخصوصية حالتها حيث ترافقها عادة
بالس���جن الفعلي لمدة ً 11
األسيرة «عائشة األفغاني» لتس���اعدها بمتطلباتها اليومية .وكانت اعتقلت
جعابيص بعد إصابتها بحروق ش���ديدة نتيجة اشتعال سيارتها بعد إطالق
الن���ار عليها قرب حاجز «الزعيم» العس���كري وكان���ت حالتها خطيرة حينها،
ومكثت في المستشفى  3أشهر ً
نظرا لصعوبة حالتها ،قبل نقلها إلى سجن
الش���ارون ،وتعاني من حروق بنس���بة  % 60من الدرج���ة األولى والثالثة في
منطقة الوجه واليدي���ن والظهر والصدر ،كما تم بتر  8من أصابعها ،وتعاني
األسيرة «جعابيص» من تدهور في حالتها الصحية وتحتاج إلى إجراء عمليات
جراحية بعد إصابة يديها بالتهابات شديدة ،وتخشى إذا لم يقدم لها عالج
مناسب أن يتم بترها .وأحصى «مركز النادي الفلسطيني» في الفترة الواقعة
بين ّ
الهبة الش���عبية في تش���رين األول /أكتوبر  2015ونيسان /أبريل 2017
وجود  57أسيرة في سجون االحتالل ،من بينهن  13قاصرة ،وأسيرات أمهات
( ،)19والنائب في المجلس التش���ريعي س���ميرة الحاليقة .وذكر بيان صادر
عن «مؤسس���ة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان» (آذار « )2018أن قوات
االحتالل اعتقلت خالل العام  )156( 2017سيدة وفتاة فلسطينية ،و 164في
العام  ،2016فيما اعتقلت حوالى  106امرأة فلس���طينية خالل العام 2015
ُ
شكل زيادة بنس���بة  70%عن عام  2013و 60%عن عام  .2014وطالت
مما ي ّ
االعتقاالت مختلف القطاعات االجتماعية والفئات العمرية ،فش���ملت أمهات
وصحافيات وثالثة أس���يرات محررات ضمن صفق���ة «وفاء األحرار» ،كما طالت
االعتقاالت على وجه الخصوص طالبات مصاطب المسجد األقصى».
وفي انتهاك واضح لحقوق المرأة الفلس���طينية ،ذكر بيان «مؤسسة الضمير
لرعاية األس���ير وحقوق اإلنس���ان» أن قوات االحتالل «تحتجز ( )6طفالت)9( ،
مصابات و( )3نساء رهن االعتقال اإلداري دون تهمة أو محاكمة ،كما وتمارس
بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجس���دي والنفسي» .وأضاف البيان «تقبع
حاليًا في سجون االحتالل  35أسيرة في سجن هشارون ،و 25أسيرة في سجن
الدامون ،وواحدة في س���جن الرملة وأخرى لم نستطع تحديد مكان احتجازها،

وتقع هذه السجون داخل األراضي المحتلة عام  ،1948أي بما يخالف اتفاقية
جنيف الرابعة التي تحظر نقل الس���كان من األراضي المحتلة» .وذكر «مركز
النادي الفلس���طيني» في بيان صادر عنه أن األس���يرة «لين���ا الجربوني» ،من
عد أقدم األسيرات ،إذ اعتقلت في يوم
بلدة عرابة في الداخل الفلس���طينيُ ،ت ُّ
عاما ،وأفرج عنها يوم 16
 18نيس���ان/أبريل  2002وحكم عليها بالسجن ً 17
أيضا أحالم التميمي ،والتي قضت في السجون
نيسان/أبريل  .2017وهناك ً
اإلس���رائيلية عشر س���نوات بعد أن حكم عليها بالسجن المؤبد  16مرة ،على
خلفية المش���اركة في تنفيذ عملية استشهادية عام  ،2001وأفرج عنها في
صفقة تبادل األس���رى عام  .»2011وال تستثني سلطات االحتالل القاصرات
من عملي���ات االعتقال ومن تعريضهن لالنته���اكات ،فقد حكمت المحكمة
المركزي���ة في الق���دس المحتلة يوم  23تش���رين الثاني/نوفمبر  2016على
ّ
عاما ونصف العام بتهمة
نورهان عواد ( 17عاما) بالس���جن الفعلي لمدة ً 13
بمقصات في
طع���ن
عملية
بتنفيذ
«أدينت»
أن
بع���د
وذلك
القتل،
محاول���ة
ّ
القدس قبل عام من ذلك مع قريبتها الشهيدة هديل ّعواد.

كما حكمت محكمة «إس���رائيلية» يوم  9كان���ون الثاني /يناير  2017بحبس
منار الش���ويكي ( 16عاما) من بلدة س���لوان في القدس المحتلة لمدة س���ت
س���نوات ،وذلك بع���د اعتقالها يوم  6كان���ون األول /ديس���مبر  2015عقب
مغادرتها مدرس���تها بذريعة العثور على سكين في حقيبتها المدرسية .ال
ولم تس���لم تس���نيم حلبي ( 15عاما) من الس���جن الفعلي لمدة عام ونصف
العام بتهمة محاولة الطعن ،وذلك بعد اعتقالها مع صديقتها نتالي شوخة
(14عاما) في نيس���ان /أبريل  2015عند حاجز عس���كري غرب رام الله بدعوى
محاولتهم���ا طعن مجندة هناك ،وأطلق الجن���ود الرصاص على نتالي ما أدى
إلى إصابتها.
ش���تى صنوف العذاب والقهر والمعاقبة الجماعية
وتشهد سجون االحتالل ّ
بحق األس���رى ،من خالل ّرشهم بالغاز ،والتكسير ،والتعرية ،وإخضاعهم لكل
صنوف اإلهانة والتحقير ،وتقييد أيديهم ،وشبحهم أليام عديدة في زنازين
ّ
ضيق���ة مغمورة أرضياتها بالمياه النت�نة ،أو حت���ى في المراحيض ،وتدهور

وقلته،
األوض���اع الصحية وانتش���ار األمراض والحش���رات ،ورداءة الطع���امّ ،
وحرمانه���م من تلقي الع���الج ،خاصة مصابي وجرح���ى االنتفاضة ،والحرمان
من النوم ،وحرمانهم من زيارة ذويهم ،واالزدحام الش���ديد واس���تمرار العزل
بطيئا ومنظمًا
قتال ً
في زنازين انفرادية ،في عملية قتل لألس���ير الفلسطيني ً
ومدروسًا بعناية فائقة.

قبــس مــن نــار عتصيــون..
بقلم المجاهدة :عطاف عليان ( )5/4
تلذذت بالدعوات والمس���ت الطمأنين���ة قلبي ،انتزعت س���ياج الخوف الذي
أراد الع���دو لف���ه حولي .ربي ال أعلم ماذا يحمل غدي ،لكن احتس���ب خطواتي
وأنفاسي لوجهك ،فال تطردني من ظل رحمتك .فتحت السجانة طاقة الباب،
ن���ادت :تعالي خذي األكل ،ال جواب عندي فأنا بين يدي ربي ،صليت ما ش���اء
الل���ه لي أن أصل���ي ،تذللت بين يديه وأنخت إلى جناب بابه ،تس���ربلت بثوب
رحمته ،ثم س���لمت عن يميني وعن شمالي .ماذا تفعلين؟ فاجأتني المجندة
بس���ؤالها كنت ظننتها ق���د ذهبت .أصلي صالة المغرب .م���اذا يعني ذلك؟
صباحا ،يخيل إلى
يعني أصلي لله« .لم تكن نفس المجندة التي ش���اكلتني ً
أنها من أصل روس���ي» .نحن نصلي خمس صلوات في اليوم ،ال نتركها أينما
كنا ،نش���حن أرواحن���ا التي نفخها الله من روحه في آدم عليه الس���الم ،نعبئ
س���هال كونها
البطاري���ة بهذه المحطات الخم���س« .لم يكن الحديث معها ً
أيض���ا» .أنت من المهاجرين الروس؟ س���ألتها .ردت
ال تتق���ن اللغة العبرية ً
قليال ،ثم أجابت :يهودية .قلت لها:
باإليجاب .يهودية أم مسيحية؟ ارتبكت ً
عام 1992م قامت إدارة الس���جن بعزلي إلى مركز توقيف الجلمة «في حيفا»
مع الجنائيات ،التقيت بسجينة من أوكرانيا ،كانت تسألني ً
كثيرا عن صالتي،

اعترفت لي أنها مس���يحية ،ولكنها ادع���ت أنها يهودية كي تهرب من ظلم
روسيا ،استغلت عدم كتابة الديانة في بطاقتها.
أن���ت تكرهين اليهود؟ غيرت دفة الحديث .أنا أكره الظلم ،االحتالل ظلم كبير،
االحتالل ليس اليهود فقط بل يشمل من مهد لهم الطريق ،بريطانيا ساهمت
في ذلك ،واليوم أمريكا ،أنتم في االتحاد الس���وفيتي كنتم تدعمون القضية
عونا
الفلسطينية وتدعمون ثوارها ،لكن بهجرتكم دمرتم كل شيء ،أصبحتم ً
للظلم .نحن جئنا لألرض التي وعدنا الله بها( .لس���ه إلك في القصر من أمبارح
العصر) علقت ضاحكة« .ش���و يعني?» يعني هل تعرفين الله؟ هل مارس���ت
طق���وس الديانة اليهودية؟ ال ،أنا ال أوم���ن بالدين؟ إذا كيف تؤمنين بوعد من
صحنا على الطاقة ،قالت س���أعود
ال تؤمني���ن به؟! ج���رس اإلزعاج يرن ،وضعت ً
لك مرة أخرى .اس���تندت على الحائط ،استطعت الوصول للطعام ،أظن أن آالم
جس���دي قد خفت وطأتها ،رأسي ما زال يحبس���ه األلم ،الصحن يحوي ملعقة
لبنة وشريحتي خبز ،حملته وعدت للفراش ،عادت المجندة لتكمل حديثها.
 أنا ال أش���عر بوجود الله ،فكيف أؤمن به؟ قلت لها :هذه مش���كلتك ،ولكنيأشعر بوجوده في كل ش���يء ،شريحة الخبز تلك أشعر به فيها ،أشعر به في

يدي التي تمس���ك الخب���ز وبأصابعي التي تناولت بها لقم���ة اللبنة ،يملؤني
وجوده في الش���فتين التي التقمتاها ،بأسناني التي قطعتها ،بلساني الذي
حركها ورطبها وهيأها للبلع ،ببلعومي الذي اس���تقبلها ،بالمريء الذي أنزلها
به���دوء إلى المعدة ،كل حركة واكبت اللقم���ة ختمت بختم وجوده ،فكيف ال
أش���عر بوجوده؟ لكن أنا أنظر إلى الموضوع بش���كل ع���ادي .عندما تفقدين
قدرتك على األكل ،هل سيكون ً
عاديا؟! جربي أن تنظري إليه بطريقتي .طيب
هل الله يطلب منكم تكونوا مخربين وتقتلوا وتفجروا حالكم؟ وهل اإلنسانية
تطل���ب منكم اس���تالب أرض غير أرضكمِّ ،
تهجروا أصحابها ،ثم تس���تقطبوا
آخرين كي يس���كنوها كما حدث معك؟ جئت من بالد بعيدة .كيف بتقدروا
تفجروا حالكم؟!
األوكراني���ة التي التقيتها في الجلمة حدثتني عن صديق لها ،كان قد ذهب
ليقاتل في أفغانس���تان مع الجيش الس���وفيتي ،قالت إن الحكومة ضحكت
عليهم عندما أوهمتهم أنهم ذاهبون إلى بالد متخلفة بقصد مس���اعدتهم
على التقدم والتعلم والعيش بس���عادة .حدثتني عن صديقها الذي تفاخر
بما فعله مع أصدقائه في الجيش مع مواطن أفغاني كان ً
أسيرا لديهم ،فقئوا
عينيه بأس���ياخ الش���واء ،قطعوا يديه ثم أذنيه ،ثم لس���انه ثم قاموا بقتله.
قالت لي أن ما أخبرها به صديقها كان ً
سببا في تغيير نظرتها اتجاه الحرب،
رسوال للخير ،وأنها تنبأت أن ذلك
فمن يفقد إنس���انيته ال يستطيع أن يكون ً
جنودا عادوا من أفغانستان
أيضا إنها شهدت ً
س���يعود عليهم بالويل .قالت ً
وقد تحولوا إلى مافيات دمرت أمن السوفيت .وقالت إن صمود األفغاني دلها
أيضا
على حقيقة الظلم الذي س���تكوي نيرانه بالدكم - .نعم هذا ما شهدته ً
في بالدي .عقبت السجانة.
أكملت حديثي :تأكدي أن ما أجبر الفلس���طيني على االستش���هاد هو حجم
الظل���م ال���ذي وقع عليه ،العمليات االستش���هادية ،ما هي إال ن���وع من أنواع
األس���لحة التي اس���تعملها أمام همجي���ة االحتالل ،من أجل إع���ادة حقوقه
المس���لوبة - .ولكن بإمكانكم أن تعيشوا بسالم - .البد أنه سالم شارون الذي
تغنى ب���ه في دعايته االنتخابية ،قلت ضاحكة .هل تعلمين؟ هناك عدد من
الفلس���طينيين ال هم لهم سوى أنفس���هم ،ال يقارعون االحتالل ،ولكن هل
تركهم ش���رره؟ يكفي أن يذهب المرء من بيت لحم لرام الله لتذيقه الحواجز
المنصوب���ة بأيديكم الذل والمهانة .فجأة ،وجهت الحديث لوجهة أخرى :هل

جدا؟ ضحكت ،أعلم ذلك.
تعلمي أنه مختوم على ملفك باألحمر وأنك خطيرة ً
فكلما نقلت من س���جن إلى آخر كنت أسمع نفس الملحوظة ،وعلى أثرها يتم
فعال؟ اكتفيت
اتخاذ إجراءات مش���ددة في التعامل معي .وهل أنت خطيرة ً
بابتس���امة ،قلت لها :أريد ماء ،فمنذ الصباح لم أحصل على ش���ربة ماء .قالت:
سأبحث لك عن قنينة أحضر بها الماء.
أمن نفس���ي بالحصول عل���ى الماء ،فمثل
أغلق���ت
المجن���دة نافذة الب���اب ،لم ِ
هك���ذا نقاش ً
غالب���ا ما يتم ترتيبه من قبل المخابرات ،هم يس���عون للحصول
على معلومات قب���ل أن تبدأ جوالت التحقيق ويس���عون لتغيير وجهة نظرنا
تجاههم ،فكما يس���عون لتغيير وجهة نظرنا تجاه االحتالل ،علينا أن نسعى
لتغيي���ر وجهة نظرهم تجاه المقاومة .مقاط���ع مبعثرة من قصيدة أحمد مطر
خرجت من عالم الالواعي« :ال تهاجر ..أنت مقتول على كل المحاور ..كل ما حولك
غادر ..ال تدع نفس���ك تدري بنواياك الدفينة ..وعلى نفسك من نفسك حاذر».
أذان العشاء القادم من بعيد امتزج بصوت حبات المطر التي تخر راكعة لجالل
جرس���ا تراقصت عليه دقات قلبي وارتعش���ت مسامات
عظمته ،كالهما أحدثا ً
طويال ،لو س���ابقته السلحفاة لسبقته وفازت عليه ،يزداد
جلدي ،كم كان اليوم ً
اإلحساس رهافة لكل همسة وكل حركة ،ويزداد تلمسه لشفاء ما في الصدور،
عجلة الحياة في الخارج تصنع حاجزا من الرين على قلوبنا ،تفقدنا نسبة كبيرة
ً
من دقة إحساسه .لم تعد السجانة بالماء ،كنت أعلم ذلك.
اس���تعدادا للقادم.
الراحة،
بعض
س���رقة
إذا ألصل العش���اء لعلي أستطيع
ً
ِّ
توجهت لبابه ،أرحنا بها يا بالل ،ما أجملك حبيبي سيدي أبا القاسم لم أفهم
مش���اعر الراحة التي تحدثت عنه���ا ،اآلن وفي لهي���ب المصيبة فهمت مما
تحدثت به ،كنت أصلي كل يوم ،لم أجد الراحة فيها كما اآلن ،آه س���يدي ،هل
كانت كل أوقاتك ً
دربا من اآلالم فاختار ربك أن تبني اس���تراحتك في الصالة،
ش���يئا مما ذاقه الحبيب ،حبيبي يا رسول الله
أرحنا بها يا بالل ونحن لم نذق ً
حق لك أن تعيش اآلالم ففيها اللحظة األقرب إليه س���بحانه ،وهل هناك من
هو أحب إليه س���بحانه منك؟ إلهي وس���يدي وموالي هل تفتح لي فرجة من
بابك بصبري حبا فيك؟ هل س���تنظر إلي بعي���ن رحمتك وأنا المفتقرة إليك؟
أتوس���ل بك إليك أن ترضى عن���ي وال تطردني من على باب رحمتك ،تيممت،
صليت ،وتوس���دت الفراش ،شممت رائحة الدثار وس���معت دعاء أمي يسبق
دعائي إليه ،بكيت .فرحت .ونمت .يتبع
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سلطة النقد :ارتفاع قيمة مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين
رام الله  /االستقالل:
أصدرت س����لطة النقد نتائج "مؤش����ر سلطة
النق����د ألس����عار العق����ارات الس����كنية في
فلسطين" للربع األول من العام .2021
وتشير النتائج إلى ارتفاع قيمة هذا المؤشر
على مستوى فلسطين بحوالي  ،%3.8مقارنة
مع الربع الرابع  ،2020ليصل إلى  110.1نقطة،
جراء ارتفاع كل من مؤش����رات أسعار الشقق
والمنازل على حد سواء.
وقالت س����لطة النقد إن مؤشر أسعار الشقق
ارتف����ع بحوالي  %6.4عن مس����تواه في الربع
الراب����ع  ،2020ليصل إل����ى  103.7نقطة .في
حين ارتفع مؤش����ر أس����عار المن����ازل بحوالي
 %2.2مقارنة بالربع الرابع  ،2020ليصل إلى
 114.5نقطة.
وأضاف���ت أنه بالمقارنة مع نف���س الفترة من
الع���ام الماضي ،فقد ش���هد مؤش���ر أس���عار
العق���ارات الس���كنية في فلس���طين ارتفاعا
بحوالي  ،%4.1إثر ارتفاع مؤشر أسعار الشقق
بحوالي  ،%9.1إضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار
المنازل بنحو  %1.3خالل فترة المقارنة.
وعادة ما يتأثر س����عر العقار المعلن بالعديد
من العوامل والمواصفات منها :سعر العقار

ذاته وبما يش����مل سعر األرض المقام عليها
العقار ،والموقع الجغرافي والحي الس����كني،
ونوع العقار (ش����قة أو منزل) ،وطبيعة العقار
(جدي����د أم مس����تخدم) ،ومس����احة العق����ار،
ومس����احة األرض المقام عليه����ا العقار فيما
يتعل����ق بالمنازل ،وعمر العق����ار ،وعدد غرف

الن����وم وعدد الحمام����ات ،والخدمات الملحقة
بالعق����ار مثل توف����ر تدفئة مركزي����ة ،وتوفر
موقف للسيارات ،ومصعد (في حالة الشقق)،
وغيرها.
ويأتي اهتمام البنوك المركزية في أس����واق
العقارات الس����كنية ،نظرًا للدور المهم الذي

يلعبه هذا النوع م����ن األصول في االقتصاد،
فالتقلبات في أس����عار العق����ارات تؤثر على
ق����رارات االس����تهالك واالدخار واالس����تثمار،
وبالتالي عل����ى مجمل االقتصاد ومؤش����راته
كالنم����و ،والبطال����ة ،ومس����تويات األس����عار
والدخ����ل والث����روة ،إضافة إلى اس����تخدامها

ألغراض المقارنات داخ����ل الدولة الواحدة أو
بين مختل����ف الدول ،كونه يوف����ر معلومات
آنية حول هذه األصول ،من حيث أس����عارها
وخصائصها وصفاتها.
كم����ا أن العديد م����ن المؤسس����ات الدولية
كصن����دوق النق����د الدولي ،والبن����ك الدولي،
ومنظم����ة العمل الدولي����ة ،ومنظمة التعاون
االقتص����ادي والتنمي����ة ،والي����ورو س����تات،
وغيرها ،توصي بضرورة بناء مؤشرات ألسعار
العقارات السكنية لرصد التغيرات والتقلبات
في أس����عار ه����ذه العق����ارات واس����تخدامه
َك ُمدخل من مدخالت السياسات االقتصادية،
وخصوصًا السياسات االحترازية الكلية.
وقد ش����رعت س����لطة النقد منذ العام 2018
في بناء مؤش����ر ألس����عار العقارات السكنية
في فلسطين (الشقق والمنازل) ،وفق أفضل
المعايير والممارسات الدولية ،مستخدمة في
ذلك س����عر العرض ،نظرًا لعدم توفر بيانات
عن أسعار البيع الفعلية من أي جهة رسمية.
ومنذ بداية العام  2021باشرت سلطة النقد
بنش����ر نتائج هذا المؤشر بشكل ربع سنوي
من خالل بي����ان صحفي باللغتي����ن العربية
واإلنجليزية.

«إسرائيل» تستثمر  30مليون شيكل في زراعة األفوكادو في المغرب االقتصاد :فتح باب تقديم
طلبات االستيراد الخاصة
بالكوتا والقوائم السلعية

القدس المحتلة /االستقالل:
ستبدأ "إسرائيل" من خالل شركة ميهادرين
" ،"Mehadrinبالتوس���ع في زراعة األفوكادو
في الخارج  ،وبالتحدي���د إلى المغرب ،أحدث
الدول المطبعة معها.
وذك���رت الش���ركة اإلس���رائيلية بحس���ب ما
أورد موق���ع جلوس المختص ف���ي االقتصاد
اإلس���رائيلي ،أن مشروعا مش���تركا مع شركة
مغربية ،س���يدفع نحو زراعة االف���وكادو في
المغرب لمواجهة االرتفاع العالمي في الطلب
على الفاكهة المغذية والمربحة.
ف���ي الس���نوات األخي���رة ،أصبح األف���وكادو
أحد أكث���ر المحاصيل ربحية ل���دى االحتالل
اإلس���رائيلي؛ إذ ارتف���ع معدل زراعة أش���جار

األفوكادو على حساب المحاصيل األقل ربحا،
مثل الحمضيات.
وق���ررت ش���ركة مهادرين توس���يع أعمالها
المتنامية ف���ي األفوكادو في الخارج؛ ووقعت
اتفاقي���ة ف���ي المغ���رب س���تزرع بموجبها
محاصيل االفوكادو خارج إس���رائيل ألول مرة
بالنسبة للشركة.
وبموجب االتفاقية الموقعة مع شركة مغربية،
سيستأجر الطرفان ما ال يقل عن  5000دونم
في المغرب ،وسيس���تثمران بشكل مشترك
 30ملي���ون ش���يكل خالل الس���نوات الثالث
المقبلة في زراعة األفوكادو.
وبينما س���يخضع بدء النشاط للحصول على
الموافق���ات التنظيمي���ة الالزمة لتش���كيل

التنمية :نعمل لضمان
صرف شيكات الشؤون
 2021خالل شهر رمضان
رام الله /االستقالل:
قالت وزارة التنمية االجتماعية ،امس الخميس ،إنها «تبذل جهودا
حثيثة مع وزارة المالية لصرف ش���يكات الش���ؤون  2021في شهر
رمضان».
وقالت الوزارة في بيان لها« :وزارة التنمية االجتماعية أنها وإذ تدرك
حجم المعاناة التي تواجهها األس���ر الفقي���رة نتيجة تأخر صرف
مخصصات برنامج المساعدات النقدية ،فإنها تبذل جهودا حثيثة
مع وزارة المالية لضمان صرف المخصصات خالل شهر رمضان».
وحول موعد صرف شيكات الشؤون  2021فأشارت الوزارة إلى أنها
أنج���زت ما هو مطل���وب منها من تحضيرات للدفع���ة ،وأن التأخير
مرتبط باس���تمرار األزمة المالية ،واالقتطاعات اإلسرائيلية ،ومرتبط
بتأخر مساهمة االتحاد األوروبي في الدفعات.
وفي ختام بيانها حول آخر أخبار ش���يكات الش���ؤون  ،2021أعربت
الوزارة عن اس���تيائها من محاوالت تس���ييس موضوع مخصصات
األس���ر الفقيرة واس���تخدامها ألغراض انتخابي���ة ومصالح فئوية
وسياسية صغيرة.

شركة مشتركة وتأجير المزرعة من الحكومة
المغربية ،س���تمتلك الش���ركة اإلسرائيلية
 %51من الشركة الناشئة.
وس���يكون الح���د األقصى لإلنتاج الس���نوي
للمزرع���ة حوالي  10000طن م���ن األفوكادو؛
إذ س���يتم بيع األفوكادو التي سيتم زراعتها
بشكل رئيسي في أوروبا ،بينما ستباع الفواكه
غير الصالحة للتصدير في سوق المغرب.
وتحول الطلب على األفوكادو واستهالكه في
جميع أنح���اء العالم إلى اتجاه تصاعدي" ،ألن
الفاكهة تعتبر طعاما ممتازا ويحبها الناس
كثيرا ..في أوروب���ا والواليات المتحدة وجميع
أنحاء العالم ،يريد الناس األفوكادو" ،بحسب
التقرير.

رام الله /االستقالل:
أعلن���ت وزارة االقتصاد الوطني ،عن فتح باب تقديم طلبات االس���تيراد الخاصة
بالكوتا والقوائم السلعية  A2& A1لعام .2021
ودعت الوزارة الراغبين في االس���تيراد ،مراجع���ة اإلدارة العامة للتجارة في مقر
الوزارة لتعبئة الطلبات الالزمة لالستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث
البيانات.
ونوهت ال���وزارة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلب���ات ،هو يوم الخميس الموافق
 2021/4/29وعليه ال تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذه التواريخ.

غزة :المالية تعلن موعد صرف مكافآت الثانوية العامة لدورة ديسمبر 2019
غزة /االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في غ���زة  ،امس الخميس  ،عن
موعد صرف مكافأة امتحانات الثانوية العامة لدورة

ديسمبر.2019/
وقال���ت ال���وزارة عب���ر صفحته���ا الرس���مية على
"فيس���بوك" ،بأن األحد القادم سيكون موعد صرف

مبينة بأن الصرف سيكون من خالل كافة
المكافآت،
ً
فروع بنك البريد الموزعة في القطاع ،حسب إجراءات
الصرف المعتمدة لدى البنك.

هبوط أسعار النفط بالتزامن مع ارتفاع المخزونات األمريكية
االستقالل /وكاالت:
تراجع����ت أس����عار النفط ام����س الخميس
متأث����رة بنتائج ارتفاع احتياطات الخام في
أمريكا.
وفي تمام الس����اعة الثامنة من صباح امس
الخميس ،تراجعت عق����ود الخام األمريكي
وصوال إلى س����عر
اآلجلة بمق����دار %0.67
ً
 60.94دوالر للبرمي����ل ،فيما تراجعت عقود
برنت اآلجلة بحوالي  %0.66لتس����تقر عند
 64.89دوالر للبرميل.
وأوضح����ت بيان����ات الطاقة ف����ي الواليات
المتحدة الليلة قبل الماضية أن احتياطات
النف����ط الخام والبنزين صع����دت ،في حين

هبطت مخزونات نواتج التقطير.
وعلى مدار األس���بوع الماض���ي ،ارتفعت
احتياط���ات الخام إل���ى  594ألف برميل،
ووصلت في الس���ادس عش���ر م���ن أبريل
الج���اري إل���ى  493مليون برمي���ل ،ضاربة
بذلك عرض الحائ���ط بتوقعات المحللين
التي كان تدلل عل���ى تراجعها إلى ثالثة
ماليين برميل.
وتراجع حجم االستهالك في النفط الخام،
بمصافي التكرير إلى  286ألف برميل يوميًا
ف����ي األس����بوع الماضي ،مع ثبات س����اعات
التشغيل في المصافي.
وارتفعت احتياط����ات البنزين من  86ألف

برميل إلى  235مليون برميل ،كما انخفضت
نوات����ج التقطير ،الش����املة للدي����زل وزيت
التدفئة من  1.1ملي����ون برميل إلى 142.4
مليون برميل.
وتتأثر أس����عار النفط بش����كل س����لبي مع
زيادة المخاوف العالمي����ة إزاء االرتفاع غير
المسبوق في أعداد مصابي فيروس كورونا،
ال س����يما بعد ظهور الطفرة الهندية ،التي
س����اهمت بتراجع الطلب على النفط الخام،
في الدولة الثالثة على مس����توى العام من
حيث حجم االستيراد.
ووصل ع����دد الوفيات اليومي����ة في الهند
نتيجة تفشي فيروس كورونا بأكثر من
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أميركا تتحدث عن خالفات كبيرة مع طهران حول برنامجها النووي
واشنطن /االستقالل:
قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية األميركية إن خالفات كبيرة
ما تزال قائمة مع إيران بشأن كيفية استئناف الطرفين االلتزام
باالتف���اق النووي المبرم عام  2015رغ���م تحقيق بعض التقدم
في المباحث���ات الجارية في فيينا ،فيما تتح���دث أميركا عن 3
أنواع من العقوبات المفروضة على طهران ،وأنها قدمت للجانب
اإليراني أمثلة للعقوبات التي يمكن رفعها.
وأضاف المس���ؤول -ال���ذي طلب عدم ذكر اس���مه -أن الخالفات
الرئيسية بين واشنطن وطهران تتعلق بالعقوبات التي ينبغي
أن ترفعه���ا الواليات المتحدة ،والخط���وات التي ينبغي إليران
اتخاذه���ا من أجل العودة لالمتث���ال اللتزاماتها بكبح برنامجها
النووي.
قال المصدر نفس���ه "ال تزال هناك خالفات ،وفي بعض الحاالت
خالف���ات مهمة للغاية" ،وأضاف "نح���ن أبعد ما نكون عن إتمام
ه���ذه المفاوضات ،والنتيجة ال تزال غي���ر مؤكدة ،حققنا بعض
التقدم".
وكانت األطراف األوروبية الموقعة على االتفاق النووي مع إيران
قد قالت في وقت س���ابق إنها لمس���ت تقدما في أول جولتين
من المفاوضات األميركية اإليرانية غير المباش���رة بشأن الملف
الن���ووي اإليران���ي ،ولكن ما ت���زال هناك عقب���ات كبيرة ينبغي
التغلب عليها.

 3اأنواع

وتجتمع إيران والقوى العالمية -وهي بريطانيا والصين وفرنسا
وألماني���ا وروس���يا -من���ذ بداية الش���هر الحالي ف���ي العاصمة
النمساوية فيينا لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها إلحياء
االتفاق ،والذي انس���حب منه الرئيس األميركي الس���ابق دونالد
ترامب في العام .2018
وس���تتواصل محادثات فيينا األس���بوع المقب���ل ،إذ يوجد وفد

أميركي في مكان آخر بفيينا ،مما يسمح لممثلي القوى الخمس
بالتنقل بين الطرفين ،ألن إيران رفضت إجراء محادثات مباشرة.
وتتمث���ل القضايا األساس���ية ف���ي المباحثات ف���ي تحديد أي
العقوب���ات األميركية الت���ي فرضها ترامب منذ انس���حابه من
االتف���اق يجب رفعها ،وما الخطوات التي س���يتعين على إيران
اتخاذها لوقف انتهاكاتها الالحقة لقيود االتفاق.

وكش���ف المس���ؤول األميركي الرفيع أن بالده قدمت إليران 3
أمثلة على أنواع العقوبات التي تعتقد واشنطن أنها ستحتاج
لرفعها من أجل العودة إلى االمتثال لالتفاق ،مضيفا أن بالده
قدم���ت أيضا العقوبات التي تعتقد أنها لن تحتاج لرفعها أو
إدراجها كجزء من العودة إلى االمتثال لالتفاق.
وحس���ب المتحدث نفس���ه ،فإن الوفد األميركي في مباحثات
فيينا قدم للجانب اإليراني أمثلة للعقوبات التي ترى واشنطن
أن���ه يجب رفعها للعودة إلى االمتث���ال لالتفاق ،وتلك التي ال
يتعين عليها رفعها ولن ترفعه���ا ،وفئة ثالثة من العقوبات
تتضم���ن "حاالت صعب���ة" ،إذ فرضت إدارة الرئيس الس���ابق
ترام���ب عقوبات على طه���ران ال عالقة له���ا بالبرنامج النووي
اإليراني ،وذلك بإدراج مؤسس���ات إيرانية في قائمة اإلرهاب
بغ���رض منع ع���ودة إدارة الرئي���س األميركي ج���و بايدن إلى
االتفاق أو إعاقتها.
ونقل���ت صحيفة "وول س���تريت جورن���ال" (Wall Street
 )Journalع���ن مصدري���ن مطلعين على األم���ر قولهما إن
أميركا منفتحة على تخفيف عقوب���ات اإلرهاب المفروضة
على البنك المرك���زي اإليراني ،وش���ركات النفط والناقالت
الوطنية اإليرانية ،والقطاعات االقتصادية الرئيس���ية ،بما
في ذلك الصلب واأللمنيوم.

االحتالل يفتح تحقيق ًا عاج ً
ال بعد فشل التصدي للصاروخ
الواليات المتحدة تبلغ
نائب قائد «فيلق القدس» :على «إسرائيل» إدراك تركيا بإخراجها من برنامج
أن المقاومة مستقرة قرب قواعده وتدفعه لالنهيار إنتاج مقاتالت «إف»-35
طهران /االستقالل:
قال نائب قائ���د قوة فيلق الق���دس اإليرانية
محمد رضا فالح زاده أمس الخميس إن الكيان
الصهيون���ي يج���ب علي���ه إدراك أن المقاومة
مس���تقرة قرب قواعده ح���ول العالم وتدفعه
لالنهيار.
وأضاف زاده في تصريحات امس أن "إسرائيل
لن تكون موجودة بعد  25عاما واألمة اإلسالمية
لن تتوقف عن مواجهتها".
وتأت���ي تصريحات زاده على إثر الحدث األمني
الذي وقع في الكيان فجر الخميس ،عبر سقوط
صاروخ س���وري في النقب المحتل وبالقرب من
مفاعل ديمونة النووي الصهيوني.
تص���دي الدفاعات الس���ورية
وج���اء ذل���ك إثر
ّ
لعدوان صهيوني في س���ماء دمش���ق فجرًا ،ما
وصوال إلى النقب
أدى إلكمال صاروخ طريق���ه
ً
جنوب فلسطين المحتلة.

من جانبه ،قال المساعد التنسيقی لقائد حرس
الثورة محمد رضا نق���دي معلقًا على األحداث:
"لق���د ح���اول الصهاينة كثي���رًا التغطية على
األحداث التي وقعت أمس لكن الجميع شاهد
ما حدث" ،مضيفًا أن من يقوم بأعمال ش���ريرة
عليه أال يتوقع عدم عودة هذه الشرور ضده.
وأكد نقدي على أن ما حصل هو أشياء صغيرة
بالنسبة إلى ما يواجهه الصهاينة اليوم.
وف���ي الس���ياق ،اعت���رف جي���ش االحت���الل
الصهيون���ي بفش���له في اعت���راض الصاروخ،
حسبما أفادت وسائل إعالم عبرية.
وأش���ارت إلى أن جيش االحتالل أعلن انه فتح
تحقيق���ًا عن مدى نجاح عملية اعتراض صاروخ
قال إنه انطلق من س���وريا وس���قط في منطقة
النقب جنوب فلسطين المحتلة.
وانفجر الصاروخ في األجواء اإلسرائيلية ،وأدى
إلى سقوط شظايا ،بعضها سقط على بعد نحو

 40كيلومت���را من المفاعل النووي في ديمونة،
دون التسبب في إصابات أو أضرار ،حسبما ذكر
موقع "تايمز أوف إسرائيل".
إلى ذلك ،أفادت وس���ائل إعالم إيرانية ،أمس،
ب���أن ما جرى ق���رب مفاعل ديمون���ة الليلة هو
ّ
رس���الة "إلس���رائيل" بأن مناطقها الحساس���ة
ليست محصنة.
وأضافت المص���ادر "كان بإم���كان الصاروخ أن
يتابع طريقه إلى مفاعل ديمونة "اإلسرائيلي"
الفتة إلى
لكن صناع���ة كارثة ليس مطلوب���ا"،
ً
أن الرواية "اإلس���رائيلية" بشأن الصاروخ الذي
س���قط قرب مفاع���ل ديمونة تحت���وي ثغرات
واضحة.
وقال����ت إن المعلوم����ات تفيد أن الص����اروخ من
نوع فاتح  110قادر عل����ى حمل رؤوس متفجرة،
موضحًا أن الصاروخ الذي س����قط ق����رب مفاعل
ديمونة هو صاروخ أرض-أرض وليس أرض-جو.

أنقرة /االستقالل:
أفادت وس���ائل إعالم تركية ،أمس الخميس ،بأن أمريكا أخطرت تركيا بإخراجها ً
رسميا
ّ
من برنامج إنتاج مقاتالت "إف."-35
ونقلت وكالة األناضول الرسمية عن مس���ؤول في وزارة الدفاع األمريكية قوله
ّإن "اإلخطار يش���ير إلى فس���خ مذكرة التفاهم المش���تركة المفتوحة لتوقيع
المشاركين بالبرنامج في  ،2006والتي وقعت عليها تركيا يوم  26كانون ثاني/
يناير  ،2007وعدم ضم تركيا لمذكرة التفاهم الجديدة" .وبحسب الوكالة فإن
المس���ؤول األمريكي ،الذي فضل عدم كشف اس���مه ،قال ّإن "مذكرة  2006تم
تحديثه���ا مع الش���ركاء الثمانية المتبقين ولم يتم ضم مش���اركين جدد إلى
البرنامج".
يشار إلى أن تركيا تعتبر إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة،
ودفعت نحو  900مليون دوالر في إطار المشروع ،إلى جانب الواليات المتحدة والمملكة
المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
وعلقت الواليات المتحدة ،في تموز /يوليو  ،2019ش���راكة تركيا في المش���روع بسبب
تسلمها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس  "400التي اشترتها تركيا في 2017
من روس���يا ،بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من
الواليات المتحدة.

سد النهضة ..جولة أفريقية لوزير الخارجية المصري وإثيوبيا ترفض عرضًا سودانيًا بعقد قمة ثالثية
االستقالل /وكاالت:
يواصل وزير الخارجية المصري سامح
شكري جولته األفريقية لشرح الرؤية
المصري���ة بخصوص س���د النهضة،
بينم���ا أعلنت إثيوبيا رفضها مقترحا
سودانيا بعقد قمة ثالثية.
والتق���ى وزي���ر الخارجي���ة المصري
األربع���اء الرئيس الس���نغالي ماكي
حامال إليه رسالة من الرئيس
س���ال،
ً
المصري عبدالفتاح السيسي.
وأكد المتحدث الرس���مي باسم وزارة
الخارجية المصرية أن الرسالة تناولت
وضع ملف سد النهضة واستعرضت
الموقف المصري من هذه القضية.

وأضاف أن وزير الخارجية قدم عرضا
للرئيس الس���نغالي حول أهم ما دار
في اجتماع���ات كينشاس���ا األخيرة
يوم���ي  4و 5أبريل/نيس���ان الجاري،
حي���ث أك���د أن مصر تحل���ت خاللها
بإرادة سياس���ية للعم���ل على إطالق
مسار تفاوضي جاد ،يسفر عن اتفاق
قانوني مل���زم حول ملء وتش���غيل
س���د النهضة يحفظ حقوق ومصالح
الدول الثالث.
وش���دد ش���كري على تطلع مصر إلى
العمل مع مختل���ف الدول واألطراف
المعنية م���ن أجل حل هذه القضية،
على نحو يحول دون المس���اس بأمن

واستقرار المنطقة.
في سياق متصل ،قال رئيس الوزراء
اإلثيوبي آبي أحم���د إن "الطريق إلى
األم���ام ف���ي المفاوض���ات المتعلقة
بالسد ،يتمثل في الطلب من رئيس
الدع���وة الجتماع
االتح���اد األفريقي
َ
مكتب مؤتم���ر االتح���اد األفريقي"،
رافض���ا عرض���ا س���ودانيا بعقد قمة
ثالثية.
وأك���د آبي أحمد في رس���الة وجهها
إلى رئي���س وزراء الس���ودان عبدالله
حمدوك ردا على رس���الة كان تلقاها
منه في  13أبريل/نيس���ان الجاري أن
افتراض فشل عملية التفاوض ليس

صحيحا ،ألننا توصلنا لبعض النتائج
الملموسة ،بما في ذلك التوقيع على
إع���الن المب���ادئ وإنش���اء المجموعة
الوطنية المستقلة للبحوث العلمية.
وأضاف إذا تفاوضت األطراف بحسن
نية ،فإنه يمك���ن التوصل إلى نتائج
مربحة للجانبين.
وكان حمدوك وجه رس���الة لنظيريه
المص���ري واإلثيوبي لعق���د اجتماع
ثالث���ي لتقيي���م مفاوض���ات س���د
النهض���ة اإلثيوب���ي الت���ي وصلت
لطريق مسدود.
ويأتي هذا بعد فشل جولة مفاوضات
عقدت في كينشاسا في وقت سابق

من الش���هر الجاري بمش���اركة مصر
والسودان وإثيوبيا .واتهمت القاهرة
والخرط���وم أدي���س أباب���ا بالتعنت
وإفشال المفاوضات.
وأكد رئيس ال���وزراء اإلثيوبي مؤخرا
أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم
خالل موسم المطر في شهري يوليو/
تموز وأغسطس/آب المقبلين.
وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية
وس���اطة رباعية دولية تضم االتحاد
األفريقي واالتحاد األوروبي والواليات
المتح���دة واألم���م المتح���دة ف���ي
المفاوضات المتعثرة الخاصة بس���د
النهضة ،وهو ما ترفضه إثيوبيا.
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األندية الغزية تواصل صفقاتها الصيفية
غزة /االستقالل:
أعلن نادي خدمات المغازي  ،عن أولى صفقاته في
االنتقاالت الشتوية  ،استعدادا لمرحلة إياب دوري
الدرجة األولى .
وأك����د المغازي تعاقده م����ع المهاجم محمد فتحي
أبو موس����ى رسميا  ،عقب فس����خ عقده مع خدمات
خانيونس مؤخرا .
ويجيد أبو موسى اللعب في مركز الجناح المهاجم
ويمتل����ك الكثي����ر من الخب����رة بعد تمثي����ل اتحاد
خانيونس وخدمات النصي����رات ،عطفا على اللعب
ألكثر من موسم مع ناديه األم خدمات خانيونس .
يش���ار إلى أن خدمات المغازي أنهى منافسات
ذهاب دوري األولى ف���ي المركز األخير برصيد 5
نقاط .

فيما ذك����رت مص����ادر صحفي����ة ،اقت����راب حربي
الس����ويركي العب فري����ق الكرة بن����ادي التفاح من
التوقيع لشباب جباليا.
وأكدت المصادر وصول مس����ئولي "الثوار" التفاق
نهائي لضم السويركي ،بعد فسخ عقده مع ناديه
التفاح.
ولعب الس����ويركي لعدة أندية ف����ي مركز صناعة
اللعب أبرزها الهالل والشجاعية والصداقة.
هذا و حس����م مجلس إدارة نادي أهلي النصيرات
ثالث صفق����ات الفريق وضمن تعاق����دات النادي
في االنتقاالت الشتوية استعدادًا للدور الثاني تم
التعاقد مع المدافع محمد مروان التتري.
يذكر أن التتري س����بق ل����ه اللعب في المواس����م
السابقة مع نادي العطاء الرياضي.

فيما اس����تعاد نادي خدمات النصي����رات ،خدمات
الحارس إبراهيم ريان قادما من خدمات البريج.
و أجريت مراسم التوقيع بمقر النادي وسط القطاع،
بحض����ور رئي����س النادي إي����اد كالب و المش����رف
الرياضي كمال األشقر و أعضاء مجلس إدارة النادي.
ويعد ريان من أفضل حراس المرمى بدوري الدرجة
األولى ،لما لديه من خبرة كبيرة النضمامه لعدة فرق
أبرزها خدمات النصيرات سابقا وخدمات دير البلح
وبيت حانون األهلي.
وفي س����ياق آخر ،أكد خدمات النصي����رات توصله
التفاق مع الحارس أمين الهس����ي ،للبقاء بصفوف
الفريق وتكملة بطولة الدوري لهذا الموسم.
يذك����ر أن خدمات النصيرات ،يتصدر دوري الدرجة
األولى برصيد  22نقطة.

التونسي مكرم دبدوب مديرًا فنيًا للفدائي الفلسطيني
الرام /االستقالل:
كلف اتحاد الكرة الفلس���طيني ،التونسي مكرم
دبدوب ،مدرب حراس مرمى المنتخب األس���بق،
بقيادة المنتخب الفلسطيني األول ،في المباراتين
المقبلتين بالتصفيات اآلسيوية المزدوجة.
وج���اء قرار تكلي���ف دب���دوب بالقي���ادة الفنية
للمنتخب خلفا للمدير الفني الس���ابق ،الجزائري
نور الدين ولد علي ،والذي اعتذر عن اس���تكمال
المشوار اآلسيوي.
وتتبقى لفلس���طين في التصفيات اآلس���يوية
المزدوج���ة مبارات���ان أم���ام س���نغافورة واليمن،
س���تقامان في المملكة العربية السعودية خالل

مطالب باستبعاد ريال مدريد
ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا
روما /االستقالل:
كشفت تقارير صحفية أن هناك أصواتًا من داخل بعض األندية تعالت وطالبت بضرورة
معاقبة ريال مدريد ويوفنتوس قائدي التمرد على خلفية أزمة دوري السوبر األوروبي.
قالت صحيفة «  « Gazzettaااليطالية فإن بعض األندية من االتحاد األوروبي لكرة القدم
تطالب معاقبة ريال ويوفنتوس قائدي التمرد  ،مضيفة أنه تم اقتراح عام من االستبعاد
من دوري أبطال أوروبا.
كانت محكمة في مدريد قد أصدرت ً
قرارا بمنع كل من الفيفا واليويفا والليجا واتحاد كرة
ّ
القدم في إس���بانيا ،من اتخاذ أي إجراء ضد الفرق المش���اركة في دوري السوبر األوروبي،
ّ
وأيضا منع كل هذه األنظمة من اتخاذ أي إجراء بش���أن معاقبة الالعبين الذين يشاركون
ً
ف���ي هذه البطولة .بينما أكد رئيس اإلتحاد اإليطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا حول
معاقب���ة مي���الن  ،ويوفنتوس و اإلنت���ر  ،بأنه ال توجد محاكمة وال عقوب���ة لفكرة لم تتم
الموافق���ة عليها  ،ولكننا س���نفعل ذلك من خالل العدالة الرياضية في حالة تجس���يد
المبادرات التي تخالف القواعد.
هاج���م فلورنتينو بيريز ،رئيس نادي ريال مدريد ،رئيس���ى االتحاد األوروبي لكرة القدم
ورئيس رابطة الدوري اإلسباني ،ووصفهما بالعدوانيين بعد الهجوم الذي تلقاه مشروع
دوري الس���وبر األوروبي المزمع إقامته في شهر أغسطس المقبل .وقال فلورنتينو بيريز
خالل حوار مع إذاعة «كادينا س���ير» اإلس���بانية« :لم أشهد رئيس اليويفا ورئيس رابطة
شيئا متفقا عليه».
الليجا عدوانيين بهذا الشكل من قبل ،يبدو أنه كان ً
وأضاف بيريز« :نظام دوري السوبر األوروبي هو أن تبدأ البطولة من أغسطس حتى نهاية
الموس���م ،األندية الكبيرة والصغيرة كانت ستكس���ب األموال من البطولة ،أحد األندية
حقا بالمشروع ،مما تسبب إلى نقل ذلك لباقي األندية».
الستة اإلنجليزية لم يكن مقتنعًا ً
تاب���ع بيريز :تهديدات وإهان���ات ،يبدو وكأننا قتلنا كرة القدم! يج���ب إنقاذ كرة القدم.
وشدد فلورنتينو بيريز« :األمر بمنتهى السهولة ،السوبر ليج ال تؤثر على الدوريات هناك
أشخاص لديهم امتيازات وال يريدون أن يخسروها ،حتى لو كان ذلك على حساب تخريب
األندية».
وواصل رئيس ريال مدريد« :بدأ مالكو مانشس���تر في حملة تالعب ،بأننا س���وف ننهي
ملزما ،إذا لم
الدوري���ات ،لن أقول من هو منهما» .وأردف بيريز« :ال� 12ن���ادي وقعوا ً
عقدا ً
ينجح هذا المشروع فسينجح مشروع آخر» .وأش���ار رئيس الريال« :مشروع دوري السوبر
األوروبي قابل للتطبيق بدون األندية األلمانية والفرنسية بالطبع».

الفت���رة من  31مايو/آيار وحتى  15حزيران/يونيو
المقبلين.
ويحتل المنتخب الفلس���طيني المركز الخامس
واألخير في مجموعت���ه ،برصيد  4نقاط ،وبالتالي
تمثل المباراتان أهمية كبيرة له ،الستكمال باقي
مشوار التصفيات اآلس���يوية المؤهلة إلى كأس
آس���يا بالصين  ،2023بعد انتهاء مش���واره في
تصفيات كأس العالم .2022
يذك���ر أن "دب���دوب" عمل مدربًا م���ع المنتخبات
الوطنية من���ذ عام  ،2010بع���د أن تولى تدريب
ح���راس مرم���ى المنتخ���ب األول ،واألولمب���ي
والناشئين .

« األمعري» يتأهل لمجموعات
كأس االتحاد اآلسيوي
الضفة الغربية/االستقالل:
تأهل فريق مركز ش����باب األمعري مباشرة لدور المجموعات من بطولة
كأس االتحاد اآلس����يوي  ،بعد انس����حاب فريق الس����يب العماني من
البطولة ومن ف����رق المجموعة الثالثة  .وس����ينضم األمعري والكويت
الكويتي للمجموعة الثالثة التي تضم تش����رين الس����وري والفيصلي
األردني  ،وتقام مبارياتها بنظام التجمع في العاصمة األردنية عمان ،
بدءا من  21مايو المقبل .
وأوقف الفريق تحضيراته لخ���وض مباراته أمام الكويت الكويتي والتي
كانت مقررة يوم الثالثاء القادم .

بايرن يسعى لحسم اللقب ..ودورتموند في مهمة مصيرية
برلين/االستقالل:
يتطلع بايرن ميونخ لحس���م لقبه التاسع على
التوال���ي ،في ال���دوري األلماني لك���رة القدم
(بوندسليجا) ،عندما يواجه ماينز غدا السبت،
في الجولة الحادية والثالثين من المسابقة.
ويب���دو أن باي���رن س���يعتمد عل���ى روب���رت
ليفاندوفسكي ،في هذه المباراة ،بعد شفائه
من اإلصابة.
ف���ي المقابل ،س���يكون بوروس���يا دورتموند
على موع���د مع مب���اراة مهمة أم���ام مضيفه
فولفسبورج ،في ذات اليوم ،وذلك في محاولة
لحجز مكان مؤهل لدوري أبطال أوروبا.
ويح���ل بايرن ضيفا على ماين���ز ،وهو يتصدر
جدول الترتيب برصيد  71نقطة ،بفارق عشر
نقاط أمام اليبزي���ج ،مع تبقي أربع جوالت على
نهاية المسابقة.
وسيضمن العمالق البافاري التتويج باللقب إذا
حقق الفوز ،أو إذا حقق نتيجة مشابهة لنتيجة
اليبزيج ف���ي مباراته أمام ش���توتجارت ،المقررة
األحد .
وتحت القمة مباش���رة ،س���تكون هناك مباراتان
حاس���متان في الصراع األوروب���ي ،حيث يلتقي
بوروس���يا دورتموند ،صاحب المركز الخامس ،مع
فولفسبورج ،صاحب المركز الثالث.
كما يلعب آينتراخت فرانكفورت ،صاحب المركز
الرابع ،مع باير ليفركوزن ،صاحب المركز السادس.
أقدام ثابتة
وتغلب بايرن ميونخ على ليفركوزن  ،0/2الثالثاء
الماضي ،ولم تظهر أي بوادر للفوضى ،في أعقاب
إعالن هانز فليك ،مدرب بايرن ،رغبته في الرحيل
بنهاية الموسم الحالي.

وس���يكون المهاج���م البولن���دي ،روب���رت
ليفاندوفسكي ،متعطشا لتس���جيل األهداف،
حيث س���جل  35هدفا هذا الموس���م ويحتاج 5
أه���داف فقط ،ليع���ادل رقم أكثر الع���ب إحرازا
لألهداف في موسم واحد بالبوندسليجا ،المسجل
باس���م جيرد مولر ،الذي أحرز  40هدفا في موسم
(.)1972/1971
وس���يعود أيضا الجن���اح س���يرجي جنابري من
اإلصابة بفيروس كورونا ،ومن الممكن أن يشارك
أم���ام ماينز ،الذي حقق انتعاش���ة اس���تثنائية
من خالل عدم خس���ارة أي مباراة ،في آخر س���ت
مواجه���ات ،والتي بس���ببها ابتع���د الفريق عن
المنطقة المهددة بالهبوط ،بفارق خمس نقاط،
علما بأن لديه مباراة مؤجلة.

في الوقت نفسه ،يبدو أن دورتموند عاد لمستواه
بع���د فترة من التذبذب ،ويعد الوصول إلى دوري
األبطال أمرا حاسما بالنسبة للفريق ،لمنع إيرلينج
هاالن���د أو الجناح جادون سانش���و م���ن الرحيل،
الصيف المقبل.
وحق���ق دورتموند الفوز في آخ���ر ثالث مباريات،
لكنه م���ا زال يبتعد بفارق أرب���ع نقاط عن المربع
الذهبي.
وقد تم تأجيل المب����اراة ،التي كان يفترض أن
يلتق����ي فيها ش����الكه ،الذي هبط رس����ميا ،مع
هيرتا برلين ،صاحب المرك����ز الثالث من القاع،
يوم الس����بت ،لتواجد فريق هيرت����ا في الحجر
الصحي ،بعد ظهور العدي����د من حاالت كورونا
بين صفوفه.

الجمعة  11رمضان  1442هــ  23ابريل  2021م

 4وفيات بفيروس «كورونا» في صفوف جماعات «الهيكل» تطالب بإدخال
الجالية الفلسطينية حول العالم
الطعام والشراب للمقتحمين باألقصى
رام الله  /االستقالل:
أعلن���ت وزارة الخارجية والمغتربين ،أمس الخميس ،تس���جيل
 4وفي���ات جدي���دة بفي���روس «كورون���ا» في صف���وف الجالية
الفلس���طينية في مختل���ف دول العالم ،لترتفع ح���االت الوفاة
إلى  397حالة ،واإلصابات إلى  ،13326بعد تس���جيل إصابة في
اليونان .وأفادت س���فارة دولة فلسطين لدى فنزويال ،بتسجيل
حالة وفاة جديدة بالفيروس للمواطن خليل عيسى ،ليرتفع عدد
حاالت الوفاة الى  ،5فيما سجلت  15إصابة سابقة.
وأكدت س���فارة دولة فلسطين لدى البرازيل ،تسجيل حالة وفاة

جدي���دة في صفوف الجالي���ة للمواطن احم���د الضابط ،ليرتفع
عدد حاالت الوفاة إلى  .15وأعلنت س���فارة دولة فلس���طين لدى
المانيا تسجيل حالة وفاة في صفوف الجالية بفيروس «كورونا»
للطبيب س���ليمان أبو عبيد ،أخصائي الطب النووي ،ليرتفع عدد
الوفيات الى  .2وقالت س���فارة دولة فلس���طين لدى الهند ،إنه
تم تس���جيل أول حالة وف���اة بالفيروس في صف���وف الجالية،
للمس���ؤول اإلداري والمالي في السفارة فايق حمزة ،فيما سجلت
إصابة سابقة ،وتم أخذ االحتياطات الالزمة للتأكد من خلو طاقم
السفارة من الفيروس.

القدس المحتلة /االستقالل:
وجهت مؤسس���ة "تراث جبل الهيكل" اليهودية ،رسالة
إلى وزير "األمن الداخلي" طالبته خاللها بالسماح لليهود
بإدخال صناديق وأكياس الطعام والشراب إلى األقصى،
والسماح لهم بتناولها داخل ساحاته في نهار رمضان.
وقد شدد تومي نيس���اني -مدير المؤسسة -على ضرورة
السماح لهم بإدخال كميات كافية من الطعام.
"يعد ذلك خطوة في طريق بناء الهيكل".
وقال:
ّ
وإلى ذلك أدخل المتطرف عكيفا يوئيل -أحد قادة طالب

ألج���ل الهيكل -الطع���ام إلى األقصى صب���اح الخميس،
وتناوله ف���ي الجهة الش���رقية لألقصى ،كما نش���ر على
صفحته على الفيس���بوك .وتتواصل دع���وات "جماعات
الهي���كل" لتنظيم البرامج القتحام���ات جماعية لالقصى،
في الثامن والعشرين من ش���هر رمضان في ذكرى "يوم
القدس" -احتالل الجزء الشرقي من المدينة.
وس���تعقد جماعات الهيكل -األحد الق���ادم -اجتماعا لها
لوض���ع الخط���ط لذلك ،ويش���ارك في اللق���اء  28منظمة
وجمعية استيطانية.

لليوم الثاني ..توغل محدود الداخلية تدعو المواطنين لاللتزام باإلجراءات الجديدة لمواجهة الجائحة
آلليات االحتالل شرق رفح

رفح /االستقالل:
بأن عدة آليات عس���كرية صهيوني توغلت في
الخميس،
أمس
محلية
أف���ادت مصادر
ّ
أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأش���ارت مصادر إلى أن آلي���ات االحتالل قامت بأعمال تجريف وس���ط إطالق نار ،لليوم
الثاني على التوالي .وفي التفاصيل ،توغلت س���ت آليات عس���كرية منطلقة من مواقع
االحتالل العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح ،وتقدمت لعشرات
األمت���ار في األراض���ي الزراعية بحي النهضة ش���رق المدينة ،وقام���ت بأعمال تجريف
ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطالق نار وقنابل دخانية.
وتتعمد آلي���ات االحتالل بين الفينة واألخرى التوغل في أراض���ي المواطنين الزراعية
الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفالحتها.

مهجة القدس :األسير أيسر
أطرش من جنين يتنسم الحرية
غزة /االستقالل:
قالت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألس���رى والجرحى امس الخميس »:أن قوات
عاما) من بلدة
االحتالل أف�رج�ت عن األس���ير المجاهد أيس���ر عايد محمد أط���رش ( 42اً
كفر راعي بجنين ش���مال الضفة المحتلة ،وذل���ك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة
عاما .ولفت���ت مهجة القدس أن االحتالل كان قد اعتقل االس���ير اطرش
ثمانية عش���ر اً
عاما،
حكما بالس���جن ( )18اً
بتاريخ 2003/04/23م؛ حيث أصدرت محكمة االحتالل بحقه اً
بتهمة االنتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين،
والمشاركة في عمليات إطالق نار ضد جنود االحتالل ،مشيرة أنه في آخر عملية شارك
فيها األسير أيسر أصيب بعيار ناري في قدمه وعلى أثرها نقل إلى المستشفى وقامت
قوات االحتالل بمالحقته إلى المستشفى واعتقاله وهو مصاب.

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 ()2021/248

يعلن للعموم ان���ه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد :احمد
يون���س خميس االغا من س���كان خانيونس هوية رق���م  802070672بصفته
وكيال عن :سمير احمد يوسف االغا بوكالته عن رسمية فالوجي اسعد الفالوجي
بموجب وكالة رقم 2021/454 :الصادرة عن خانيونس  2020/+6104خانيونس
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة في
القطعة  41القسيمة  32المدينة خانيونس +
القطعة 713القسيمة 108
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام
الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي .التاريخ22/4/2021 :

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

غزة /االستقالل:
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع
غزة إياد البزم أن األجهزة الشرطية على أتم
االس���تعداد لبدء تنفيذ اإلجراءات الجديدة،
التي بدأت عند السادس���ة مس���اء أمس ،في
كافة مناطق قطاع غزة.
وأوض���ح البزم في تصريح���ات متلفزة امس
الخمي���س أن الداخلية اس���تنفرت قواتها
بنس���بة  50%من أج���ل تنفي���ذ اإلجراءات
الجدي���دة ،ونأم���ل من المواطني���ن التعاون
وااللت���زام لتنفيذ اإلجراءات بش���كل كامل؛
حتى نس���تطيع تحقيق الج���دوى ونحاصر
الحالة الوبائية الحالية.
وق���ال إن "صالة العش���اء والتراوي���ح اعتبارًا
من اليوم(أمس) ولمدة أس���بوع ستكون في
المنازل".
وأكد البزم أن يومي الجمعة والس���بت يمنع
ولي���ال ،مع
فيهما حرك���ة المركب���ات نهارًا
اً
الس���ماح بحرك���ة المواطنين مش���اة وعمل
المنش���آت التي يستطيع أصاحبها الوصول

إليها دون اس���تخدام المركب���ات في النهار
حتى أذان المغرب.
وأضاف "س���نكون بعد أس���بوع م���ع تقييم
جديد للحال���ة الوبائية ،ونأمل أن تؤتي هذه
اإلج���راءات ثمارها ،وأن نتمكن من تخفيض
عدد اإلصابات بفيروس كورونا".
وش���دد البزم على أهمية الوص���ول بالحالة
الوبائي���ة لواق���ع أفض���ل؛ ك���ي نتمكن من
التعامل بما يالئم العشر األواخر من رمضان.
واس���تدرك "لكن هذا األمر من���وط بااللتزام
الكامل من المواطني���ن باإلجراءات الوقائية
واحتياطات السالمة ومنع االزدحام".
ونبه إلى أن مواجهة الوباء مسؤولية مشتركة
بين الجهات الحكومية والمواطنين ،وإن لم
يتع���اون المواطن معنا س���نكون أمام واقع
صعب جدًا.
وأردف المتحدث باس���م الداخلية "نجتهد
ف���ي االبتعاد عن اإلغالق الش���امل من خالل
اإلج���راءات الجزئية والمرك���زة تجنبًا ألعبائه
الكبيرة التي تثقل عل���ى كاهل المواطنين

في ظل موسم رمضان وعيد الفطر".
ونوه إلى أن���ه "في حال وجدنا تحس���نًا في
الحالة الوبائية قد نذهب إلجراءات تس���اعد
الن���اس ف���ي ممارس���ة الش���عائر الدينية،
وممارس���ة مظاه���ر الحي���اة المتعلقة بعيد
الفطر ،لكن يجب علينا تكثيف االلتزام خالل
هذه الفترة".
ودعا أصحاب المنش���آت لعدم التراخي في
اتخاذ اإلجراءات الوقائية وتدابير الس���المة،
أثناء تقديم الخدمة للمواطنين.
وح���ذر البزم من أنهم ق���د يضطرون إلغالق
منش���آت في حال تبين مخالفتها ،وسنعلن
عن أسماء المنش���آت التي سنقوم بإغالقها
ف���ي ح���ال مخالفتها إج���راءات الس���المة
والوقاية.
ولف���ت إلى أن وكي���ل وزارة الداخلي���ة اللواء
ناصر مصلح وج���ه تعليماته لجميع جهات
االختص���اص واألجه���زة األمنية بتش���ديد
متابعة اإلجراءات بشكل كبير ،وسيتم اتخاذ
إجراءات قانونية بحق المخالفين للقرارات.

الحتالل ي�سادق ..
بل����دة نحالي����ن ،وح����وض طبيعي رق����م ( )5من
منطقتي "خلة الس����راويل" ،وش����عب البيش" في
قرية حوسان.
وكان���ت قوات االحتالل قد أقدمت خالل ش���هر
حزيران الماض���ي على مصادرة أراض من بلدات
حوس���ان ونحالي���ن ووادي فوكي���ن ،وتغيي���ر
صفة اس���تخدامها م���ن زراعية إل���ى صناعية،
وإقام���ة منش���آت ترفيهي���ة وإدارية وش���وارع
للمستوطنين.
وتواص����ل س����لطات االحت����الل والمس����توطنون
انتهاكاته����م بحق بلدة نحالي����ن التي تتعرض
من����ذ فترة إلى هجمة ألطماع اس����تيطانية ،حيث
يحيط بالبلدة عدد من المستوطنات المقامة على
أراضيها ،وتسيطر على معظم مساحتها.
ومن الجدير بالذكر أن معظ����م األراضي الزراعية
والمناطق المفتوحة تقع ضمن مناطق (ب) و(ج).
كما تم مصادرة حوالي  3140دونمًا (% 6.42من
المس����احة الكلية للقرية) لبناء مستوطنة "بيتار
عيليت" ع����ام  ،1985كما تم مص����ادرة  50دونمًا
لبناء جزء من مس����توطنة "ه����ادار بيتار" المجاورة
للقرية.
وفي السياق ،أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي،
أم����س الخميس ،بإخ����الء المواطني����ن بالقوة من
مس����اكنهم ،في خربة ابزيق باألغوار الش����مالية،
إلجراء تدريبات عسكرية.
وأفاد مس����ؤول مل����ف األغ����وار بمحافظة طوباس
معتز بش����ارات ،أن االحتالل اقتح����م خربة ابزيق،
ّ
ووج����ه إخط����ارات للعائ����الت التي تس����كن في
المنطقة الشمالية منها ،إلخالء مساكنهم  4أيام
إلجراء تدريبات عسكرية.

وتواج����ه خرب����ة "ابزيق" ف����ي األغوار الش����مالية،
مخططات االحتالل الهادفة لتهجير س����اكنيها،
والتضييق على حياتهم ومالحقتهم ،إلى جانب
التدريبات العسكرية المتواصلة لقوات االحتالل
بين خيمها التي تهدد حياتهم.
وتتع����رض كبقية مناطق األغ����وار إلى مداهمات
مس����تمرة من االحتالل ،وفي كل م����رة يتم فيها
عملي����ة مداهمة ت����وزع فيها س����لطات االحتالل
إخطارات هدم جديدة لسكانها.
وتعد "ابزيق" من القرى الفلس����طينية المهددة
ّ
في حال ّنفذت س����لطات االحت����الل تهديداتها
بسرقة األغوار والمستوطنات.
فيما ،اقتحم  98مستوطنا ،أمس الخميس ،باحات
المس����جد األقصى ،تحت حماية شرطة االحتالل
اإلسرائيلي.
وأفادت األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة ،في
بي����ان مقتضب ،أن  63مس����توطنا ،و 35من طلبة
المعاهد والجامع����ات اليهودية ،اقتحموا باحات
األقصى ،وتجولوا في المنطقة الشرقية منه.
وتش����هد مدينة القدس عامة ،والمسجد األقصى
خاصة ،منذ بداية شهر رمضان الجاري ،مناوشات
بين شبان فلس����طينيين وشرطة االحتالل بسبب
مح����اوالت األخيرة من����ع التجمع����ات والفعاليات
الرمضانية السنوية وسط المدينة.
ويتعرض المسجد األقصى القتحامات إسرائيلية
مس����تمرة من المس����توطنين وش����رطة االحتالل،
فضال ع����ن فرض قيود
ومحاوالت لمن����ع إعماره،
اً
مشددة على رواده ،وغير ذلك من الممارسات.
ويوميا ،يش����هد المس����جد األقصى (عدا الجمعة
والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين

وش����رطة االحت����الل ،وعل����ى فترتي����ن صباحي����ة
ومس����ائية .كما ّ
حرض مس����توطنون يهود ،أمس
الخميس ،على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين
ف����ي مدينة الق����دس المحتل����ة ،والتنكيل بهم،
باستخدام أسلحة هجومية وأدوات قتالية.
وبحس����ب تس����جيل مصور ،أوردته وسائل إعالم
عبرية ،ونشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل
االجتماع����ي للمس����توطنين ،ادع����ى أن اليهود
باتوا يخشون السير في ش����وارع المدينة بسبب
الفلسطينيين.
كما جاء في التس����جيل أن الفلس����طينيين حولوا
القدس إلى س����احة مواجهة ف����ي األيام األخيرة،
وبدأوا ينشرون صور أفعالهم ضدهم.
أيضا أن "اليه����ود في الق����دس بدأوا
وتضم����ن اً
يخشون الس����ير في المدينة ،بس����بب ما يحدث
ّاً
يوميا فيها".
وكش����فت صحيف����ة "هآرتس" العبري����ة ،النقاب
عن أن متطرفين يهود يجوبون ش����وارع المدينة
في س����اعات المساءّ ،اً
يوميا ،ويهاجمون المارة من
الفلسطينيين بالضرب والحجارة والغاز المسيل
للدموع ،وسط تعالي هتافاتهم المنادية "الموت
للعرب".
والليلة قب����ل الماضية ،ش����هدت مدينة القدس
المحتلة ،مواجهات بين المواطنين المقدس����يين
من جهة والمستوطنين وقوات االحتالل من جهة
أخرى ،ما أدى إلى إصابة شابين بجروح طفيفة.
وذك����رت مص����ادر فلس����طينية ،أن المواطني����ن
المقدسيين تصدوا لمجموعات من المستوطنين
اقتحم����ت المدين����ة ،به����دف االعت����داء عل����ى
المواطنين المقدسيين.
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أسبانيا :مشروع قانون لتناوب األزواج
على رعاية الحيوانات بعد الطالق
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مصري يسدد  20طعنة
قاتلة لزوجته ويسلم نفسه
القاهرة /االستقالل:
مس���ددا لها  20طعنة ومثل بجثتها داخل غرفة
أقدم مصري ،على قتل زوجته
ً
النوم ،حيث اعترف المتهم بارتكابه الجريمة أمام الشرطة.
وتبين من التحريات والتحقيقات ،أن المتهم حضر لديوان قسم الشرطة بالجيزة
 ،وكان يرتدي مالبس ملطخة بالدماء ،واعترف أنه قتل زوجته بمسكنهما،بحسب
صحيفة “الوطن” المصرية.
و انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة ،وعثرت على الزوجة بأرضية غرفة النوم ،وبها
أكث���ر من  20طعنة ،و بمواجهة المتهم برر فعلته بأنها تخونه .فيما تم التحفظ
على المتهم ،وعرض الجثة على الطب الش���رعي لتش���ريحها لبيان أسباب الوفاة،
فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ،وال تزال التحقيقات مستمرة.

مدريد /االستقالل:
ع���رض االئتالف الحكومي اإلس���باني على البرلمان مش���روع قانون يهدف إلى
تحديد مسؤولية كل من الزوجين عند طالقهما في ما يتعلق برعاية الحيوانات
األليفة.
وحدد االقتراح الذي ،تقدم به الحزب االش���تراكي والتش���كيل اليس���اري
الراديكالي «بوديموس» المش���كل لالئتالف الحكوم���ي« ،المعايير التي
ينبغي أن تس���تند إليها المحاكم في تحديد الجهة ،التي س���تمنح لها
حضانة الحيوان».
كما ينص االقتراح ،الذي وافق البرلمان على دراسته على أن تكون رعاية الكلب
أو القطة أو السمكة أو السلحفاة أو سواها بالتناوب بين الزوجين المطلقين.
س���تعتبر الحيوانات «كائنات حية حساسة عاطفيا» ،وال
وبموجب هذا االقتراح
ُ
«سلعا وأشياء».
ُتعتبر ِ
وذكر ن���ص التعديل المقترح على القانون المدني أن توزيع الحيوانات األليفة
في حالة الطالق كان حتى اآلن ،موضع جدل في المحاكم اإلسبانية.
عدل���ت قوانينها المدنية لالعت���راف بالطبيعة
وس���بق لدول أوروبي���ة عدة أن ّ
الحية والحساس���ة عاطفيا للحيوانات ،ومنها فرنسا عام  ،2015وكذلك ألمانيا
وسويسرا والنمسا والبرتغال.

تزوج  4مرات في  37يومًا ليستفيد من العطل الرسمية
تايبيه /االستقالل:
أقدم موظف بأحد المصارف في تايوان على الزواج
 4مرات في فترة زمنية لم تتجاوز  37يوما.
وأكدت وزارة العمل ف����ي العاصمة تايبيه حدوث
تل����ك الواقعة وقال����ت إن الموظف وج����د طريقة
مس����تحدثة لالس����تفادة القص����وى م����ن العطلة
الرس����مية التي تمنح للعروس����ين في البالد فقام
بالزواج أربع مرات في فترة تزيد قليال عن الشهر.
وبحس����ب إذاع����ة "مون����ت كارلو" ،فإن الش����ركات
التايوانية ملزمة قانونا بتقديم ثمانية أيام إجازة
مدفوعة األجر للعروسين.
وأضاف����ت أن موظفا في أحد المص����ارف لم ُيذكر

اس����مه قرر التالعب بالنظام الع����ام الماضي وقد
حص����ل على  32يوما من اإلجازة مس����تخدما حيلة
جديدة.
وتزوج الموظف هو وش����ريكته خالل  37يوما أربع
مرات وطلقا ثالث مرات ،وبذلك ،حصال على ثمانية
أيام لكل زواج.
الالفت أن الموظف اش����تكى المصرف أمام دائرة
العمل في مدينة تايبيه بعد االمتناع عن اإلذعان
لطلبه.
ونتيج����ة لذلك ُفرض����ت غرامة ف����ي البداية على
صاحب العم����ل مقدارها  20أل����ف دوالر تايواني
( 670دوالرا أمريكا) لمخالفته قانون اإلجازات.

وال يفرض القانون ف����ي تايوان أي قيود على عدد
المرات التي يمكن للموظف التقدم فيها للحصول
على إجازة زواج.
وفي تعليقه على الواقعة قال المصرف الذي كان
يريد منح الموظف إجازة لمدة ثمانية أيام فقط ،إن
الرجل "أساء استخدام" القانون.
يش����ار إلى أن هذه الواقعة أثارت انتقادات حادة
عبر الشبكات االجتماعية ضد الموظف الستغالله
الثغ����رات القانونية وضد دائ����رة العمل لفرضها
الغرام����ة ،قب����ل أن تعل����ن وزارة العم����ل في بيان
األس����بوع الماضي إنها ألغ����ت الغرامة المفروضة
على المصرف.

يتغيب عن عمله  15عامًا ويقبض رواتبه بانتظام مصرية تطالب إمام مسجد بالدعاء على زوجها!
روما /االستقالل:
وصف���ت الصحاف���ة اإليطالي���ة ،مؤخ���رًا ،موظف���ًا في أحد
المستش���فيات ب�«ملك الغياب» ،ألنه ظل يتقاضى راتبه
ي���ؤد عمله على
بانتظ���ام طيلة  15عام���ًا ،في حين أنه لم
ِ
اإلطالق.
وبحسب ما نقلت صحيفة «الغارديان» ،فإن إجمالي الرواتب
التي استلمها هذا الموظف وهو ال يقوم بأي عمل في هذه
الفترة ،وصل إلى  538ألف يورو.
وهذا الموظف مسجل ضمن طاقم مستشفى في مدينة
كاتانزارو منذ س����نة  .2005ويبلغ من العمر  67س����نة،
تنته بس����الم ،ألنه يواجه اليوم متاعب
لكن مغامرته لم ِ
كبيرة أمام القضاء .وتشمل التهم الموجهة إليه إساءة

استخدام المنصب ،وممارسة التزوير واالبتزاز .ويشتبه
أن ه����ذا الموظ����ف المتهرب قد هدد في س����نة 2005
مديرة المستش����فى ،عندما أرادت أن تكتب تقريرًا عن
عدم حضوره إلى العمل .وتقاع����دت المديرة بعد ذلك،
يجر
فتخل����ص الموظف الكس����ول من المحاس����بة ،ولم ِ
التدقيق بش����أن حضوره بعد ذلك ،كما لم يتحرك قسم
الموارد البشرية إزاء األمر.
وفي س���نة  ،2016قامت الس���لطات اإليطالية بتش���ديد
اإلجراءات ضد المتغيبين عن العمل ،ال سيما بعد انكشاف
ح���االت متعلقة بموظفين كبار في القط���اع العام .وزادت
الشرطة ،منذ ذلك الحين ،وتيرة التحقيق والمراقبة ،وهو ما
أدى إلى اإليقاع بعدد من المتحايلين والموظفين الكسالى.

القاهرة /االستقالل:
واقعة طريفة حدثت في مصر وصل صداها إلى مواقع
التواص���ل االجتماعي ،بعدما فوجئ إمام مس���جد في
اإلسكندرية بسيدة تطلب منه الدعاء على زوجها ،أثناء
إقامة صالة التراويح مقابل  100جنيه.
وكش���فت التفاصي���ل التي نش���رتها وس���ائل إعالم
طفال جاء إلمام مس���جد في اإلس���كندرية
مصرية ،أن
ً
أثناء صالة التراويح يعطيه لفافة من الورق ،ويخبره أن
والدته طلبت منه تسليمها له.
وحين فتح اإلم���ام ويدعى أحمد زي���دان ،اللفافة وجد
رس���الة ومعها مبلغ مالي قدره  100جنيه ،كتب فيها:
“ادع���ي على زوجي أنا س���معت صوتك ف���ي الصالة،

صوتك حلو وخاشع وش���كل ربنا هيستجيب منك ،أنا
جوزي اتجوز علي���ا ،ادعي عليه من قلب���ك وأنا بعتلك
 100جنيه تحت الحساب ،وكل ما تدعي أكتر وبخشوع
هزودلك المبلغ”.
كما أوض���ح زيدان أنه ل���م يكن يتوقع تلك الرس���الة
إطالقا ،مؤكدًا أنه قام بتصويرها ونشرها عبر صفحته
ً
الشخصية على الفيس���بوك للتعبير عن استيائه من
تصرف السيدة.
فيما نالت الرس���الة انتق���ادات حادة م���ن رواد مواقع
التواصل وس���خرية من موقف السيدة ،وعبر المغردون
عن إشادتهم بحسن تصرف اإلمام الذي رفض سلوك
السيدة وانتقدها.

الداخلية المصرية تكشف مالبسات واقعة قيادة طفل لقطار حيوانات تقتحم قطار ركاب في الصين
القاهرة /االستقالل:
ألقت األجهزة األمنية المصرية القبض على 3
متهمين قاموا بنشر فيديو "لطفل يقود أحد
القطارات" على مواق����ع التواصل االجتماعي
بحسب مصدر أمني .وكشفت وزارة الداخلية
مالبس����ات تداول مقطع فيديو يظهر خالله
أحد األطفال جالسًا على مقعد القيادة داخل
كابينة أحد القطارات في كفر الش����يخ ،وتم
اتخاذ اإلجراءات القانونية.
وقالت الداخلية في بي����ان لها األربعاء « :في
إطار جه����ود أجهزة وزارة الداخلية لكش����ف

مالبس����ات ما تم تداوله على إحدى صفحات
مواق����ع التواص����ل االجتماع����ي «فيس بوك»
بشأن مقطع فيديو يظهر خالله أحد األطفال
يجلس على مقعد الس����ائق داخ����ل كابينة
القي����ادة بأح����د القطارات وبجانبه ش����خص
آخر يقوم بتصوي����ره ،والصياح ب����أن القطار
س����يتوقف وب����دت حال����ة من الهل����ع داخل
الكابينة» ،وفق "المصري اليوم".
وأضاف����ت« :تبين بالفحص أن مقطع الفيديو
المش����ار إليه قديم تم تصوي����ره عام 2018
داخل القطار المتجه من محطة كفر الش����يخ

إل����ى محطة قلين ،كما توصلت التحريات إلى
أن ال����ذي كان موج����دًا داخ����ل كابينة القطار
(ش����خصان) ،عق����ب تقني����ن اإلج����راءات تم
ضبطهم����ا وبمواجهتهم����ا ق����ررا أنهما كانا
موجودي����ن داخل كابين����ة الج����رار الخلفي
االحتياط����ى (غير المس����تخدم) وأنهما قاما
بتصوير هذا الفيديو على سبيل الدعابة وأن
الذي قام بنش����ر هذا الفيدي����و صديق لهما،
وت����م ضبطه وقرر أنه قام بوضع الفيديو على
تطبيق الواتس آب وأنه فوجئ بنش����ره على
مواقع التواصل االجتماعي فيس بوك».

بكين /االستقالل:
تعد القطارات من وس���ائل النقل الس���ريعة التي توفر للركاب ميزة قطع مس���افات طويلة في زمن
قياسي وتوفر لهم قدرا أكبر من الراحة مقارنة بالحافالت .وتختلف القطارات وفقا لخطوط السير التي
تنطلق عليها ووفقا الحتياجات الركاب الذين يستخدمونها سواء داخل الدولة أو حتى بين الدول.
وبينما توجد قطارات س���ريعة ال تتوقف إال في عدد محدود من المحطات التي يفصل كل منها
عن اآلخرى مئات الكيلومترات ،فإنه يتم تسيير أنواع أخرى من القطارات على الخطوط الداخلية
بين المدن وربما تتوقف في بعض القرى لخدمة سكانها.
تعد الصين من الدول التي تمتلك شبكات سكك حديدية متنوعة تضم قطارات فائقة السرعة
وقطارات بطيئة يسمح بعضها للركاب باصطحاب حيواناتهم.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «س���اوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية لحظة اقتحام
مجموعة من الحيوانات التي تضم خرافا وخنازير لقطار ركاب في الصين.

