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القدس المحتلة/ االستقالل:
دوت صاف���رات االن���ذار، مس���اء 
»غالف  مس���توطنات  في  أمس، 

غزة«
إن  االحت���الل:  جي���ش  وق���ال 
صافرات االنذار دوت في منطقة 

أشكول المحاذية لقطاع غزة.
من ناحيته ادعى اإلعالم العبري 
أن 3 صواريخ أطلقت من غزة نحو 
»إش���كول«، زاعمًة أن صاروخين 
سقطا في مناطق مفتوحة فيما 

تم اعتراض الثالث.

غزة/ االستقالل:
قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، يوم أمس، إنها تتابع 

ما يج���ري في القدس واألقصى المب���ارك، مؤكدة أنها ال يمكن 
أن تصمت على اس���تمرار العدوان الصهيون���ي الهمجي على 

االحتالل: صفارات اإلنذار دوت 
في مستوطنات غالف غزة

الغرفة المشتركة: استمرار العدو في انتهاك 
األقصى يفتح على نفسه أبواب الجحيم

القدس المحتلة – الضفة الغربية/ االستقالل: 
أصي���ب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغل���ف بالمطاط، والضرب من قبل 
جنود االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، في محيط البلدة القديمة من القدس 
المحتلة. وس���ادت حالة من التوتر في القدس، خ���الل محاولة قوات االحتالل 

تفريق الشبان والمصلين من محيط القدس القديمة. وأوضحت 
جمعي���ة الهالل األحم���ر أن طواقمها تعاملت م���ع 6 مواطنين 

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم 

ع�صرات الإ�صابات خالل مواجهات يف القد�س وال�صفة والحتالل ي�صدد اإجراءاته يف حميط الأق�صى

محلالن: الظروف بالضفة والقدس مهيأة 
الندالع انتفاضة شعبية ضد االحتالل

القدس المحتّلة – غزة/ قاسم األغا:  
ُين���ذر إرهاب دول���ة االحتالل اإلس���رائيلي المنّظم والمتصاعد في المس���جد 
األقصى، ومدينة القدس، وعموم األرض الفلسطينية المحتلة، على وقع تعالي 

ا وفصائلًيا للتصدي إلي���ه، إلى اندالع انتفاضة  الدعوات ش���عبيَّ
شعبّية عارمة. ويرى محّللون سياسيون بالشأن الفلسطيني في 

الفصائل والقوى الوطنية يدعون 
لتحويل هبة القدس النتفاضة عارمة

غزة/ االستقالل:
دعت فصائل وقيادات وشخصيات فلسطينية إلى تحويل الهبة 
الشعبية البطولية التي يخوضها أبناء شعبنا في مدينة القدس 

البطش ألهالي القدس: نحن معكم 
بسالحنا وصواريخنا ولن نتخلى عنكم

غزة تنتفض نصرة للقدس واألقصى وتنديدًا باعتداءات المستوطنين

غزة/ االستقالل:
انتفض���ت جماهير قط���اع غزة، ي���وم أمس 
عق���ب صالة الجمع���ة، في سلس���لة وقفات 
وفعاليات أمام المساجد والمفترقات العامة 
في القط���اع نصرة للقدس وم���ا يتعرض له 

المقدس���يون م���ن اعت���داءات 
م���ن قب���ل جي���ش االحت���الل 

اإدانات عربية 
واإ�سالمية ودولية 

للتحري�ض اليهودي 
املتطرف يف القد�ض

»كن إنسانًا« حملة رمضانية 
تسد رمق الفقراء في رمضان

الضفة الغربية/ عالء سراحنة: 
»كن إنس����انًا« حملة خيرية إنس����انية لمس����اعدة األسر المس����تورة في شهر 

رمضان المبارك، يقوم عليها متطوعون من عدة فئات ويش����رف 
عليها مركز تدريب الش����باب المجتمع����ي التابع لإلغاثة الطبية 

ال�سحة: 23 حالة 
وفاة و1440 اإ�سابة 

كورونا جديدة 
بال�سفة وغزة

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
ع���ن تس���جيل 23 حال���ة وفاة 
جديدة بسبب اإلصابة بفيروس 
و1440  المس���تجد،  كورون���ا 
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رام الله / االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية عن تس���جيل 23 حالة وفاة جديدة بس���بب 
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، و1440 إصابة جديدة بالفيروس في كل من 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقري���ر الوبائي حول فيروس كورونا في 
فلس���طين، إنه تم تسجيل 10 حاالت وفاة في الضفة الغربية خالل ال�24 ساعة 
األخيرة موزعة كالتالي "نابلس 4، طولكرم 1، جنين 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 

1، بيت لحم 1". فيما تم تسجيل 13 حالة وفاة في قطاع غزة.
وذكرت الكيلة أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النح���و التالي "نابلس 151، 
طولكرم 49، طوباس 25، قلقيلية 21، جنين 78، سلفيت 9، الخليل 63، رام الله 
والبيرة 30، بيت لحم 17، ضواحي القدس 2، أريحا واألغوار 3"، الفتة إلى انه تم 

في قطاع غزة تسجيل 992 إصابة جديدة.
ونوه���ت إلى وجود 147 مريضًا في غرف العناي���ة المكثفة، بينهم 40 مريضًا 
عل���ى أجهزة التنفس االصطناع���ي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في 

المستشفيات في الضفة الغربية 438 مريضًا.
في الس���ياق، أعلنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 
بلغت 90.4%. فيما بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة 8.5%، ونسبة الوفيات 

1.1% من مجمل اإلصابات.
وأضافت الكيلة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي "نابلس 254، 
طولكرم 18، طوباس 25، قلقيلية 0، جنين 56، سلفيت 15، الخليل 47، رام الله 

والبيرة 85، بيت لحم 67، ضواحي القدس 50، أريحا واألغوار 6".
إضافة إلى تسجيل 1923 حالة تعاف في قطاع غزة خالل ال�24 ساعة الماضية.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد 
بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 169.856، بينهم 43.382 

تلقوا الجرعتين من اللقاح، بحسب الكيلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
الداخ����ل  وفلس����طينيي  المقدس����يين  آالف  أدى 
المحتلة ومن اس����تطاع الوصول للقدس من أهالي 
الضفة الغربية، صالة الجمعة، يوم أمس، في باحات 

المسجد األقصى رغم قيود االحتالل وحواجزه.
 من الوصول للمس����جد 

ٍّ
وتمك����ن نحو 60 ألف مصل

األقص����ى، في حي����ن منعت ق����وات االحتالل آالف 
المواطنين وخاصة م����ن أهالي الضفة من الوصول 
إلى المس����جد، وعملت على تقيي����د وصولهم إلى 

البلدة القديمة.
ومنذ ساعات فجر أمس، انطلقت حافالت من الداخل 
المحت����ل، وخاصة م����ن أم الفح����م والجليل، صوب 

مدينة القدس ألداء الصالة في المسجد األقصى.
وخالل خطبة الجمعة دعا خطيب المسجد األقصى 
الش����يخ محمد حس����ين لعدم الس����ماح لالحتالل 

والمستوطنين بتدنيس المسجد المبارك. 
وقال خطي����ب األقصى: إن االحت����الل يتمادى في 
الع����دوان على المقدس����يين، وإن المس����توطنين 

يدعون لقتل المس����لمين والعرب بتواطؤ من جنود 
االحتالل.

وأشار حسين إلى أن االحتالل يغيظه توجه الجموع 
للصالة في المس����جد األقصى وملء شوارع القدس 

وأزقتها.
وهّنأ خطيب األقصى المقدسيين لما يحوزونه من 
أجر في الزمان والم����كان؛ برباطهم وصمودهم في 
القدس، مؤكدًا أن أهل القدس هم الش����رعيون في 

هذه الديار المقدسة.

الصحة: 23 حالة وفاة و1440 رغم القمع اإلسرائيلي.. اآلالف يؤدون الجمعة الثانية من رمضان باألقصى
إصابة كورونا جديدة بالضفة وغزة

وطالب الفايز السلطات اإلسرائيلية بالتقيد 
بالتزاماتها وف���ق القانون الدولي والقانون 
الدول���ي اإلنس���اني والكف ع���ن كل ما من 
شأنه المساس بس���كان البلدة القديمة أو 

التضييق عليهم .
كما أدان القيود التي فرضتها الس���لطات 
اإلس���رائيلية على وصول المصلين بحرية 
إلى المسجد األقصى المبارك، مطالبًا ازالتها 

كافة، وعدم التضييق على المصلين.
وطالب الفايز السلطات اإلسرائيلية باحترام 
المصلين  الفضيل، وح���ق  الش���هر  حرمة 
بالوصول بكل سالس���ة وحرية للمس���جد 
االقص���ى المبارك، واحت���رام الوضع القائم 

التاريخي والقانوني .
الدول���ي بتحمل  المجتم���ع  كم���ا طال���ب 
مس���ؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف 
البلدة  ف���ي  واالس���تفزازات  االنته���اكات 

القديمة وفي الحرم الشريف.
وب���دوره وجه تنظي���م حزب الل���ه اللبناني 
الفلسطيني لتصديه  إلى الشعب  التحية 
التي  اإلس���رائيلية  لالعت���داءات  البطولي 
اس���تهدفت المصلين في مدينة القدس 

المحتلة.

وأع���رب الحزب في بيان صحفي يوم أمس، 
عن اعتزازه بالوقفة الشجاعة للفلسطينيين 
عن���د ب���اب العام���ود وفي مختل���ف أنحاء 

ومداخل المدينة المقدسة.
وأدان بش���دة اإلجراءات العس���كرية وحالة 
الحصار والتضييق التي ترتكبها ش���رطة 
االحتالل وعصابات المستوطنين منذ أيام 
عدة والتي أس���فرت عن س���قوط عشرات 

الجرحى واعتقال عدد من المواطنين.
وق���ال إن "ح���زب الل���ه إذ يعل���ن تضامنه 
الكامل مع الش���عب الفلسطيني الشريف 
والمجاه���د، يرى أن هذا الش���عب هو الذي 
يرسم البوصلة والوجهة الحقيقية لألمة"، 
مضيفًا أن هذا الش���عب "يؤكد بتضحياته 
الدائمة دومًا أن ال مكان لالحتالل في أرض 

فلسطين الطاهرة".
م���ن جهت���ه أدان تجمع "أوروبي���ون ألجل 
القدس"، بش���ّدة، االعتداءات التي نفذتها 
ومستوطنوها،  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 
ضد المصلين والمقدس���يين في القدس 

المحتلة.
وأشار التجمع، في بيان صحفي، إلى أن قوات 
االحتالل اإلسرائيلي صّعدت من اعتداءاتها 

من بداية ش����هر رمضان المبارك، ال س����يما 
قمعها المصلين في منطق����ة باب العامود 

ومنعها إدخال وجبات اإلفطار إليهم.
وأشار إلى أن شرطة االحتالل وفرت الحماية 
للمس���توطنين خالل عملي���ة االقتحام إلى 
جان���ب االعتداء عل���ى من���ازل المواطنين 
ومركباته���م، وهو م���ا دفع المقدس���يين 

للتصدي لهم.
وطالب التجمع البرلمان األوروبي والمجتمع 
الدول���ي بالتدخل العاج���ل لضمان حماية 
المقدس���يين من االعتداءات اإلسرائيلية، 
مؤك���دا أن مدينة الق���دس محتلة بموجب 
الحقوق التاريخية وقرارات األمم المتحدة، 
وأي إجراءات وممارس���ات بقوة البطش لن 

تغير هذا الحق.
من جهته استنكر البرلمان العربي، بشدة 
م���ا تقوم به قوات االحت���الل من اعتداءات 
وحش���ية على الفلس���طينيين ف���ي أحياء 
الق���دس الش���ريف والت���ي اس���فرت عن 
مئ���ات الجرح���ى باإلضافة إل���ى تحريض 
المستوطنين والجماعات اليمنية المتطرفة 
عل���ى قتله���م والمس���اس بممتلكاتهم، 
مشددا على أن القدس ستظل عاصمة دولة 

فلسطين وخطًا أحمر.
وحم���ل البرلمان العربي ف���ي بيان له قوات 
االحت���الل المس���ؤولية الكامل���ة عن هذه 
الخطيرة وما س���ينتج عنها  المواجه���ات 
من تداعيات على أمن واس���تقرار المنطقة 
برمتها، داعيا المجتم���ع الدولي لالضطالع 
بدوره ووقف هذه االعتداءات وعدم الصمت 
حي���ال تلك االنته���اكات وض���رورة توفير 
الفلس���طيني،  للش���عب  الدولية  الحماية 
خاصة المقدسيين الذين يتعرضون ألبشع 
عملية طرد وتهجير قسرية من مدينتهم.

وق���ال البرلمان العرب���ي: إن قوات االحتالل 
المواطني���ن  مش���اركة  لمن���ع  تس���عى 
الفلس���طينيين في القدس ف���ي العملية 
االنتخابي���ة وه���ذا يمثل اعت���داء واضحا 
وصريحا على كل التش���ريعات والمواثيق 
الدولية وبن���ود االتفاقيات التي أقرت بحق 
كل المدن الفلس���طينية، بما فيها مدينة 

القدس الشريف.
فيم���ا أعرب���ت الس���فارة األمريكي���ة ف���ي 
"إس���رائيل" عن قلقها الشديد إزاء أحداث 
االحداث التي شهدتها القدس خالل األيام 

الماضية داعية إلى عودة الهدوء.

وقالت الس���فارة في بيان "نعرب عن قلقنا 
الش���ديد إزاء أحداث العن���ف في القدس 
خالل األيام الماضي���ة"، مضيفة "نأمل من 
جميع األصوات المس���ؤولة أن تعزز إنهاء 
التحريض، والعودة إل���ى الهدوء، واحترام 

سالمة وكرامة الجميع في القدس".
وب���دوره أك���د المع���ارض البحريني فاضل 
عباس، أن م���ا يحدث بالمس���جد األقصى، 
وفي مدينة القدس المحتلة، يفضح الدول 
العربية التي طبعت مع الكيان الصهيوني، 
مش���دًدا على أن الكيان الصهيوني اليزال 
يقتح���م األقصى، وق���وات االحتالل ُتخرج 
المصلين المعتصمين م���ن داخله بالقوة، 

وتمنع الصالة فيه.
وأوضح عباس في تصريح له، أن ما يحصل 
باألقصى،يثبت أكذوب���ة التطبيع من أجل 
فلس���طين، وأكذوبة المفاوضات، متسائال، 
أين هي منظمة التعاون اإلسالمي عن هذه 

االنتهاكات لألقصى؟
ودع���ا المعارض البحرين���ي فاضل عباس، 
جمي���ع الش���عوب العربي���ة واإلس���المية، 
بالتظاهر وتأييد ودعم هذه االنتفاضة في 

القدس.

إدانات عربية وإسالمية ودولية للتحريض اليهودي المتطرف في القدس
عوا�سم/ اال�ستقالل:

اأدان��ت منظم��ات واح��زاب وهيئ��ات عربي��ة وا�سالمي��ة، 
االعت��داءات الت��ي نفذته��ا ق��وات االحت��الل االإ�سرائيلي 
وم�ستوطنوها، �سد امل�سلني واملقد�سيني يف القد�س املحتلة. 

ا�ستنكرت االردن التحري�س واال�ستفزازات التي قامت بها 
جمموعات يهودية متطرفة، يف البلدة القدمية يف القد�س 
املحتلة. وق��ال الناطق با�س��م وزارة اخلارجية واملغرتبني 
ال�سف��ر �سي��ف اهلل الفاي��ز، اإن ال�سلط��ات االإ�سرائيلي��ة، 

الق��وة القائمة باالحتالل يف القد�س املحتلة وفق القانون 
الدويل، تتحمل كامل امل�سوؤولية ل�سماحها لهذه املجموعات 
بالو�س��ول اإىل البلدة القدمية واإطالق �سع��ارات وهتافات 

عن�سرية واالعتداء على املقد�سيني.
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وتش����هد مدينة الق����دس المحتلة، خصوًصا 
من����ذ بداية ش����هر رمض����ان، تغوًل شرًس����ا 
وغي����ر مس����بوق م����ن قب����ل ق����وات الحتالل 
والمستوطنين الصهاينة، تخّللها اعتداءات 
ومواجهات ميدانية في شوارع المدينة وعند 

أبوابها.
وتمّث����ل ه����ذا التغ����ّول على المقدس����يين، 
بالمالحقة والعتقال والعتداء والقمع بالقوة، 
إذ بلغ����ت ذروة األحداث ف����ي مدينة القدس 
المحتّل����ة مس����اء الخميس – فج����ر الجمعة، 
حيث ش����هدت أحياء وأزّقة البل����دة القديمة 
م����ن المدين����ة، خصوًصا في "ب����اب العامود" 
الفلس����طينيين من  مواجهات عنيف����ة بين 
والمستوطنين من  جهة، وش����رطة الحتالل 

جهة أخرى.
وأصيب خالل المواجهات التي اس����تخدمت 
فيها ش����رطة الحتالل الرص����اص المطاطي، 
وقناب����ل الغاز والصوت، والمياه العادمة، نحو 
)105( مقدس����ي، كم����ا اعتقل����ت 50 آخرين، 

فيم����ا تضّررت ممتلكات مقدس����ية في أحياء 
العاصمة المحتّلة؛ نتيجة إرهاب المستوطنين.

وعلى إث����ر ذلك، وصفت فصائل فلس����طينية ما يجري 
بالق����دس المحتلة ب�المواجهات البطولي����ة، داعيًة إلى 
تصعيده����ا وتحويلها إل����ى انتفاضة ش����عبية عارمة؛ 

إسناًدا ودعًما للمرابطين فيها.
وقال����ت حركة الجه����اد اإلس����المي: "ندع����و لتصعيد 
النتفاضة؛ إس����ناًدا ودعًما للقدس وأهلها والمرابطين 
فيها، وجعل ش����هر رمضان المبارك مناس����بة لتجديد 
 وش����حذ الهمم؛ للتصدي 

ّ
عهد الثبات على طريق الحق

لكل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية".
وطالب����ت الحركة في بيان وصل "الس����تقالل" الجمعة، 
ش����عبنا الفلس����طيني بتحّدي الحتالل، وش����ّد الّرحال 
للصالة في المسجد األقصى المبارك، والّذود عنه، وصّد 

المستوطنين المقتحمين لساحاته الشريفة.

�أطماع تاريخّية
الكاتب والمحّلل السياسي د. أسعد جودة، قال إن تغول 
الحت����الل وقطعان مس����توطنيه عل����ى مدينة القدس 
وانتهاكاته المختلفة تجاه أبناء ش����عبنا الفلس����طيني 
هن����اك، ل يمك����ن فصله ع����ن األطم����اع التاريخية منذ 
النكس����ة عام 1967، في الس����يطرة على "ديموغرافيا" 
المدين����ة المحتل����ة، والتخّلص من المقدس����يين، أهل 
المدينة األصليين ب�وسائل "اإلبادة والتطهير العرقي"؛ 

للوصول إلى ما ُتسّمى "القدس الُكبرى".
وأض����اف جودة ف����ي مقابلة مع صحيفة "الس����تقالل"، 
أن الواق����ع في المدينة المقّدس����ة مرير جًدا، وش����عبنا 
المقدس����ي الفلس����طيني يواجه حياة معقدة، كفرض 
سياس����ات الحصار والتضيي����ق والتجوي����ع والهيمنة 
األمنّي����ة والقتصادية الصهيونية؛ إّل أن ذلك لن يفّت 
م����ن عزيمته ف����ي مواجهة الحتالل، وإفش����ال أطماعه 

ومخططاته الخبيثة.   
وأّك����د أنه وأم����ام اإلره����اب والنته����اكات المتصاعدة 
م����ن الحتالل؛ فال ب����ّد من صوغ برنام����ج نضالي وطني 
باس����تراتيجية وأهداف وعوام����ل وأدوات، ُيجمع حوله 
ال����كل الوطني الفلس����طيني، ح����ّده األدن����ى المقاومة 

الشعبية. 
وتاب����ع أن واق����ع األرض الفلس����طينية المحتلة يتطّلب 
ا، ونجيب على أس����ئلة ثالثة: أين  ا حقيقّيً توافًق����ا وطنّيً
نقف نحن، وماذا نريد، وكيف س����نحقق ما نتطّلع إليه 

من تحرير لألرض والمقدسات وكنس الحتالل؟
وأش����ار إلى إمكانية اندلع انتفاضة شاملة؛ بيد أن هذا 
األمر يتطلب فضاًل عن "تأهل" الش����عب الفلس����طيني 
لها، توافًقا بين السلطة الفلسطينية والقوى والفصائل 
الوطنية كاّفة، لتطبيق اجتماع األمناء العامين، وقرارات 
المجلس����ين "الوطن����ي" و"المركزي" لمنظم����ة التحرير 
بس����حب العتراف ب� "إس����رائيل"، وإعالن فشل "أوسلو" 

ومسيرة التسوية برّمتها، وتش����كيل القيادة الموحدة 
للمقاومة الشعبية، واإلدراك بأّننا شعب تحت الحتالل، 
وما زال في مرحلة التحّرر الوطني، وليس في مرحلة بناء 

"الدولة".
�إرها�صات ثورة 

بدوره، الكاتب والمحلل السياس����ي إبراهيم المدهون، 
رأى أن البطول����ة التي يبديه����ا لمرابطون والثائرون في 
المس����جد األقصى والمدينة المقّدس����ة، وتسارع وتيرة 
األح����داث الميدانية هناك، تعك����س "إرهاصات" ثورة 
حقيقي����ة، وحالة "غليان" لدى الش����عب الفلس����طيني؛ 
رفًضا لنتهاكات الحتالل اإلسرائيلي، وإرهاب ُقطعان 

مستوطنيه المتطّرفين.
وق����ال المدهون ف����ي مقابلة مع صحيفة "الس����تقالل" 
أم����س الجمعة، إن الواق����ع والبيئة والظ����روف بالضفة 
والق����دس المحتلتين تدفع باتجاه الثورة والنفجار ضد 
الحت����الل، الذي قتل الفلس����طينيين، واعتدى عليهم، 
وسلب أرضهم، وهّود مقدساتهم، بينما رفض تقديم 
"أّي ش����يء حّتى للسلطة الفلس����طينية التي أضعفها، 

ووّظفها لخدمته مصالحه فقط".
وأضاف "واقعنا الفلس����طيني اليوم أكثر حيوية، وقدرة 
في فرض الوقائع والس����يناريوهات من الحتالل، التي 

بدأت صورته وفعاليته ومقدرته على الفعل بالتآكل".
وتاب����ع "أصبح الفلس����طينيون المتمّس����كون بأرضهم 

الش����باب  مقدمته����م  وف����ي  ومقدس����اتهم، 
الفلس����طيني، هم أصحاب المبادرة، وقّوة الفعل 
على األرض؛ للحفاظ على كينونتهم وهويتهم، 
رغم م����ا يقترف����ه الحتالل تجاهه����م، خصوًصا 
بمدينة القدس المحتلة، م����ن تضييق وتهجير 

وتدمير لبيوتهم وممتلكاتهم".
وأردف "المعطي����ات والدلئ����ل، تش����ير إل����ى أن 
مش����اريع الحتالل بدأت تتهاوى وتتقهقر، في 
حين أن الشعب الفلسطيني بدأ يتمّدد ويحافظ 
على وجوده أكثر فأكثر"، مبّيًنا أن مشاهد البطولة 
التي يسّطرها الفلس����طينيين ل سّيما بالقدس 
المحتلة، ل تعّبر عنه فحسب؛ إّنما تعّبر عن ضمير 

األّمة العربية والمسلمة أيًضا. 
وعن العوامل المطلوبة لولدة انتفاضة ش����عبّية 
قوّية تستنزف الحتالل مستوطنيه، نّبه إلى أن 
أحد أهّم هذه العوامل "رفع السلطة الفلسطينية 
لقبضته����ا األمنية على الش����باب الفلس����طيني 
بالضف����ة المحتلة، من خالل وقف اس����تدعائهم 
ومالحقته����م، والكّف عن التنس����يق األمني مع 
أجهزة أم����ن الحتالل"، وف����ق الكات����ب والمحّلل 

السياسي.
كم����ا من العوامل المهّمة إيجاد قي����ادة موّحدة ومّؤثرة 
تكون ق����ادرة على قي����ادة انتفاضة "وليدة"، بحس����ب 
المدهون، الذي أش����ار في الوقت ذات����ه إلى أهمّية دور 
الفصائل الفلس����طينية في تفعي����ل أدواتها الداعمة 
لحراك القدس، وغيره من الحراكات والهّبات الش����عبّية 
ضد الحت����الل ومس����توطنيه، وأّل تقتص����ر فقط على 
مدين����ة القدس؛ بل يجب أن يتمّدد لكل مناطق الضفة 
المحتّلة الت����ي يبتلعها الس����تيطان وُتقّطع أوصالها 
ا للذهاب إلى  الحواجز، إذ أن "تحريك الضف����ة مهم جّدً

مواجهة وانتفاضة كبيرَتين".
وفي هذا الصدد، أضاف "على السلطة الفلسطينية أن 
ا،  تسمح لشعبنا الفلسطيني بمواجهة الحتالل شعبّيً
ودعم هذا التوّجه، عبر السماح للفلسطينيين بالوصول 

للحواجز ومناطق الحتكاك".  
ولم يّقلل الكاتب والمحلل السياس����ي من أهمّية الدعم 
والمساندة على المس����تويين الدولي واإلقليمي، لدعم 
اندلع انتفاضة شعبية عارمة في األرض الفلسطينية 

المحتلة.   
وهنا، تاب����ع "يجب أن يكون هنال����ك مواقف من الدول 
العربي����ة، لدعم ه����ذه النتفاضة الفلس����طينية، على 
ا".  ا ومالّيً ا وإعالمّيً ا ودبلوماسّيً المستويات كاّفة، سياسّيً

محلالن: الظروف بالضفة والقدس مهيأة الندالع انتفاضة شعبية ضد االحتالل
�لقد�س �ملحتّلة – غزة/ قا�صم �لأغا:  

ُينذر �إرهاب دولة �لحتالل �لإ�صر�ئيلي �ملنّظم و�ملت�صاعد 
يف �مل�صج��د �لأق�ص��ى، ومدين��ة �لقد���س، وعم��وم �لأر���س 
ا  �لفل�صطيني��ة �ملحتل��ة، على وق��ع تعايل �لدع��و�ت �صعبيَّ

وف�صائلًي��ا للت�ص��دي �إلي��ه، �إىل �ن��دلع �نتفا�ص��ة �صعبّية 
عارمة. وي��رى حمّللون �صيا�صيون بال�ص��اأن �لفل�صطيني يف 
�أحاديث منف�صل��ة مع �صحيفة »�ل�صتق��الل« �جلمعة، �أن 
�لأح��د�ث �مليد�ني��ة �جلارية باملدين��ة �ملقد�صة ومعركة 

�لت�ص��دي و�ل�صتب��اك �لت��ي يخو�صه��ا �ملقد�صي��ون �ص��د 
ق��و�ت �لحتالل وُقطعان �مل�صتوطن��ني �ملتطّرفني؛ تعك�س 
»�إرها�صات« ثورة حقيقية، و�أن و�صولها لنتفا�صة �صعبية 

�صاملة �أمر ممكن؛ لتوفر �لظروف �ملو�تية لذلك. 

القدس المحتلة/ الستقالل:
كش���ف تقرير جديد، عن وجود ش���بكة شركات وهمية 
تتخذ من بعض البلدان في الخارج بما فيها بلدان عربية 
مقرات لها، حيث تحاول ش���راء أراٍض ف���ي محيط البؤر 

الستيطانية وتسريبها للمستوطنين.
وذك���ر تقرير ص���ادر ع���ن المكتب الوطن���ي للدفاع عن 
األرض ومقاومة الس���تيطان، أن من بين تلك الشركات 
الوهمية "ش���ركة وطن" و"شركة وهيب" و"شركة األرض 
المقدسة"، حيث تعمل هذه الشركات من خالل التزوير 
كما حصل في أكثر من مكان، كبلدة س���لواد وغيرها، من 
أجل تسريب العقارات بعد شرائها من ماّلكها، ومن ثم 
تس���ريبها للمس���توطنين. ويوضح التقرير أن "بنحاس 
التنفيذي  والرئيس  المس���توطنات  فارش���لتاين" رجل 

السابق لمجلس "يشع"، كشف خالل حديث له مع القناة 
الثانية العبرية، أنه صاحب فكرة إنش���اء "ش���ركة وطن 
العقارية"، المتخصصة بشراء األراضي من الفلسطينيين 
لصالح المستوطنين دون معرفة ماّلك األراضي على حد 
زعمه. وادعى فارش���لتاين ، وجود ش���ركات أخرى تحمل 
أسماء مختلفة غير ش���ركة وطن بهدف شراء أراٍض من 
الفلس���طينيين دون أن يعرفوا أنهم يبيعون أراضيهم 

للمستوطنين.
وتقوم هذه الشركات الوهمية بتضليل عمالئها بأسماء 
عربي���ة، لكن في حقيقة األمر، يقف خلفها ش���خصيات 
ورؤوس أم���وال صهيوني���ة، وم���ن يتعاون���ون معهم 
بش���كل مباش���ر، حيث تعمل في مجال العقارات بعيدًا 
ع���ن األضواء، وغالبا م���ا ينتهي عملها بالكش���ف عنها 

لتقوم بتبديل أس���مائها واألش���خاص القائمين عليها، 
لتستأنف عملها من جديد.

ووفق التقرير الصادر عن المكتب الوطني التابع لمنظمة 
التحرير، توجد 23 جمعية اس���تيطانية كبيرة ومعروفة 
في البلدة القديمة في القدس، تقوم بس���لب العقارات 
وأمالك المقدس���يين لتحقيق غ���رض تهويد القدس، 
حي���ث من المعروف أن أكثر م���ن 80 في المئة من حجم 
ما تم تس���ريبه جرى من خالل “ط���رق غير قانونية” عبر 

التزييف والتزوير والخداع.
وكان���ت ث���الث عم���ارات وقطع���ة أرض ف���ي مدين���ة 
القدس، جرى تس���ريبها للمس���توطنين قب���ل أيام، عن 
طري���ق الحتيال، حي���ث تحولت هذه المبان���ي إلى "بؤر 

استيطانية" جديدة في قلب القدس المحتلة.

الكشف عن شركات وهمية تنشط في عواصم عربية لتسريب عقارات القدس

جنين/ الستقالل:
قرر األسير سائد أبو عبيد من مدينة جنين بالضفة الغربية، يوم أمس، 

تعليق إضرابه عن الطعام والذي استمر 18 يوما.
وأفاد نادي األس���ير أن األس���ير أبو عبيد عل���ق إضرابه عن الطعام بعد 
اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلداري بحيث يكون موعد اإلفراج 

عنه في 29 تموز 2021.

األسير أبو عبيد يعلق إضرابه 
عن الطعام بعد تحديد 
سقف اعتقاله اإلداري
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وأضافت "وليكن ش���هر رمضان المبارك مناسبة لتجديد العهد 
عل���ى الثبات عل���ى طريق الحق وش���حذ الهم���م للتصدي لكل 

المؤامرات التي تستهدف قضيتنا".
وش���ّددت على أن القدس س���تبقى عنوان���ًا للمواجهة والصراع 
المفتوح مع االحتالل الصهيوني، وس���يظل المس���جد األقصى 
المبارك قبلة المقاومة ومهوى أفئدة شعوب األمة، وإن المساس 
باألقص���ى أو التع���دي عليه س���يكون صاعق تفجي���ر في وجه 

االحتالل.
ووجهت الحركة، كل التحي���ة ألهلنا الصامدين والمرابطين في 
القدس الذين يتقدمون الصفوف دفاعًا عن المس���جد األقصى 
المبارك وحماية لهوية المدينة المقدس���ة التي تس���تهدفها 

مخططات االحتالل المجرم.
وبدورها قالت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، إن "أي معركة 
يخوضها ش���عبنا الفلس���طيني ضد المحت���ل الصهيوني على 

عتبات المسجد األقصى وفي ساحاته سينتصر".
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في 
تصريح له، بأن شعبنا الفلسطيني لن يسمح لالحتالل من فرض 

معادالته وتمرير مخططاته.
وش���دد على أن "المعركة مع هذا العدو المجرم مفتوحة لفرض 
إرادة ش���عبنا وانت���زاع حقوق���ه ومطالبه وهو م���ا يتطلب دعم 
أهلنا المقدس���يين وإس���نادهم وتفعيل جذوة ثورتهم وإدامة 

االشتباك مع االحتالل الصهيوني"
خطة �إنقاذ عاجلة

بدورها، دع���ت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين للتصدي 
لعمليات التهويد وتزوير التاريخ المس���تمرة لها واالس���تباحة 
المتواصلة لمقدس���اتها، "وتحويل عوامل الرفض اإلس���رائيلية 
ألي استحقاق وطني ديمقراطي في المدينة إلى معركة اشتباك 

مفتوحة معه".
وش���ددت الجبه���ة في بي���ان لها، عل���ى ضرورة "مغ���ادرة حالة 
القصور الرسمية الفلسطينية إزاء مدينة القدس، وأهمية صوغ 
اس���تراتيجية جديدة لتعزيز صمود ش���عبنا هن���اك والتصدي 
لمحاوالت تغيير معالم المدينة، وفرض واقع جديد على األرض، 
ومواجهة سياس���ة هدم المن���ازل في إطار مخطط���ات تهويد 

المدينة كما يحدث في الشيخ جراح".
وطالبت الجبهة المؤسس���ة الرس���مية بوضع خطة إنقاذ عاجلة 

وضخ موازنة مالية عاجلة وثابتة لتعزيز صمود شعبنا هناك.
واعتبرت أن اس���تمرار تواطؤ بعض األنظمة العربية وتدخلهم 
الفج في الش���أن الفلس���طيني لصالح االحت���الل، وتورطهم في 
عمليات تسريب األراضي والعقارات واستمرار سياسة الصمت 
العربي، تش���جع االحتالل على تس���ريع إج���راءات التهويد في 

القدس والمسجد األقصى.
ودعت جماهير ش���عبنا في جميع أماكن تواجدهم إلى التحرك 
العاج���ل إلى نصرة أبناء ش���عبهم في مدين���ة القدس، واعتبار 
ا من الص���راع التاريخي  م���ا يجري هناك قضي���ة جوهرية، وجزًء
األيديولوج���ي والثقاف���ي الذي يخوضه ش���عبنا ض���د الكيان 

الصهيوني وادعاءاته المزيفة.
�نتفا�سة مقد�سية

ودعا رئيس المجلس التش���ريعي باإلناب���ة أحمد بحر؛ النتفاضة 
مقدس���ية عارمة ضد االحتالل ومس���توطنيه؛ وندد بوحش���ية 
المس���توطنين، داعيًا المرابطين بالقدس المحتلة للجمهم بكل 

الطرق الممكنة.
وأهاب بحر بالمجتمع الدولي والمؤسس���ات الحقوقية العالمية 
لنص���رة أهلنا بالق���دس المحتل���ة، والتحرك العاج���ل لتجريم 
اعتداءات المستوطنين على شعبنا األعزل ووقف إرهاب "الدولة 

الصهيونية" بحقهم.
من جانبه قدم المرشح على قائمة القدس موعدنا محمد حمادة 
التحية للش���باب المقدس���ي، معتبرا أن "ه���ذه الهّبة وفي هذا 
التوقيت بالذات تؤكد على أّن محاوالت االحتالل لفرض سيادته 

على القدس واألقصى هي محّض وهم سرعان ما سيتبدد".
وتابع حمادة" إن المقدسيين في هذه الهّبة قدموا نموذجًا حيًا 
لقدرتهم على ممارس���ة حقهم في االنتخاب رغم أنف المحتل 
وأنهم سيش���علون األرض تحت أق���دام االحتالل ويجعلون من 
يوم االنتخابات محطًة لالش���تباك إذا ما حاول االحتالل منعهم 

من ممارسة حقهم".
وقال االتحاد الديمقراطي الفلس���طيني "فدا"، يوم أمس، إن ما 
جرى في القدس دلي���ل آخر على فلس���طينية وعروبة المدينة 
المقدس���ة المحتلة وعلى س���قوط كل االجراءات التي اتخذتها 
بع���ض ال���دول بعي���دا ع���ن االرادة الدولية وقرارات الش���رعية 
الدولي���ة، خاص���ة ق���رار إدارة الرئي���س األمريك���ي المنصرف 
دونال���د ترامب، ومعها جميع إجراءات األس���رلة والتهويد التي 
اتخذتها وتتخذها س���لطات االحتالل االسرائيلي بحق القدس 

والمقدسيين والمقدسات سيما المسجد األقصى المبارك.
ودعا "فدا" األردن من موقعه كصاحب الوالية على المقدسات 

االس����المية ف����ي القدس، ومص����ر بحكم موقعه����ا الجغرافي 
ودورها السياس����ي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التضامن 
االسالمي، وكل دولة عربية وإس����المية على حدة، إلى تقديم 
كل أش����كال الدعم السياسي والمادي للقدس وتعزيز صمود 

المقدسيين.
وبدوره عبر حزب الش���عب الفلس���طيني، عن إدانته الش���ديدة 
لتصعي���د حكوم���ة وأجه���زة االحت���الل الصهيون���ي القمعية 
لممارساته الفاشية ضد أهلنا في مدينة القدس المحتلة، داعيَا 
إلى أوسع دعم لصمودهم وتعزيز نضالهم الموحد في مواجهة 

االحتالل وعصابات مستوطنيه. 
�لقد�س خط �أحمر

من جهتها دعت القوى الوطنية واإلس���المية، جماهير ش���عبنا 
الفلس���طيني بكل أماكن تواجده في الضف���ة الغربية وفي غزة 
الصامدة وفي األراضي المحتلة عام  1948 الثابتة وفي الشتات 
إلى إطالق أكبر حركة اس���ناد ش���عبي للقدس وأهلها وثورتها 

ولتعم المظاهرات كل مكان.
وقال���ت القوى ف���ي بيان صحفي، يوم أمس، إن ش���عبنا يواصل 
في مدينة القدس المحتل���ة انتفاضته ضد االحتالل العنصري 
المج���رم، ليؤكد من جديد على أن القدس خط احمر وال تنازل وال 
تفري���ط في ذرة من ترابها فهي عنوان الصراع وبوصلة الس���لم 

او الحرب.
وأضاف���ت أن جماهير ش���عبنا في القدس تس���تمر في تحدي 
عنجهية االحت���الل وقطعان المس���توطنين الذي���ن يواصلون 
ب���كل قوة وعنف عدوانهم المنظم عل���ي القدس وأهلها، مبينة 
أنه يهدف الى الس���يطرة علي المدينة وتهويدها واالس���تيالء 
علي منازل المواطني���ن وممتلكاتهم تمهيدا لحملة جديدة من 

التطهير العرقي.
وأكدت الق���وى الوطنية، أن ال���رد العظيم الذي يق���وم به ابناء 
الق���دس بمواجهة االحتالل يتطلب م���ن الجميع االنخراط بقوة 
في هذه المعرك���ة الوطنية ورفدها ب���كل االمكانات والطاقات، 
واالندماج مع الجماهير المقدس���ية في س���احات المواجهة في 
احي���اء القدس وفي محيطها وتطوير المواجهة لتش���مل كافة 
نقاط التم���اس، ليفهم االحتالل ان ش���عبنا واح���د وموحد في 
مواجه���ة االحتالل وان ارضنا واحدة موح���دة ال يمكن ان يترك 

جزءًا منها وحده في مواجهة االحتالل.

طالبوا بشد الرحال لألقصى 

الفصائل والقوى الوطنية يدعون لتحويل هبة القدس النتفاضة عارمة
غزة/ �ال�ستقالل:

دعت ف�سائل وقياد�ت و�سخ�سيات فل�سطينية �إىل حتويل 
�لهب��ة �ل�سعبي��ة �لبطولي��ة �لت��ي يخو�سه��ا �أبن��اء �سعبنا 
يف مدين��ة �لقد�س �ملحتل��ة �إىل �نتفا�سة �سعبي��ة عارمة، 
وت�سعيده��ا �إ�سناًد� ودعمًا الأهلها �ملر�بطني فيها. وطالبت 

حركة �جله��اد �الإ�سالم��ي يف بيان لها ي��وم �أم�س، جماهري 
�سعبنا بتحدي �الحتالل �الإ�سر�ئيلي و�سد �لرحال لل�سالة 
يف �مل�سجد �الأق�سى �ملبارك و�لذود عنه و�سد �مل�ستوطنني 
�ملقتحم��ني ل�ساحات��ه �ل�سريف��ة. وقال��ت �حلرك��ة، �إن��ه 
»بالرغ��م م��ن �لقم��ع و�الرهاب �ل��ذي ميار�س��ه �الحتالل 

�ملج��رم بح��ق �ملر�بط��ني و�لثائري��ن يف �أحي��اء �لقد���س 
و�سو�رعها و�عتد�ء�ته على �ملعتكفني يف �مل�سجد �الأق�سى، 
�إال �أن ب�سال��ة �ملنتف�س��ني يف �لقد���س كان��ت �أبلغ تعبري عن 
�سالبة �لعزمية وقوة �الإر�دة �لوطنية �لتي تاأبى �خل�سوع 

وال ت�ست�سلم �أمام �سيا�سات �الحتالل �ملتغطر�س«.

غزة/ االستقالل:
أك����د عضو المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
اإلس����المي في فلس����طين الش����يخ خالد البطش 
أن ش����عبنا الفلس����طيني لن يقبل باالستسالم 
أمام االحتالل اإلس����رائيلي، ولن يس����لم لمشيئة 

الصهيونية، ولن يرضى بسياسة األمر الواقع.
وشدد البطش في كلمته خالل مسيرة جماهيرية 
حاش����دة نظمتها حركة الجهاد اإلس����المي على 
ض����رورة التوح����د ضم����ن اس����تراتيجية وطنية، 

إلسقاط مشاريع االحتالل ومخططاته.
 التحدي����ات التي تعص����ف بالقضية 

َّ
وذك����ر أن

المواجهة، وضرب العدو  الفلس����طينية تتطلب 
ف����ي جميع األماك����ن، قائاًل: "الطري����ق اآلن ليس 
الس����الم مع العدو بل الوقوف في وجهه وضربه 

في كل األماكن".
وثمن البطش االنتفاضة العارمة التي س����طرها 
أبناء القدس دفاعًا عن مسجدهم األقصى، قائاًل: 

بس����الحنا، وصواريخنا، وضرباتنا،  "نحن معكم 
ودمن����ا، ولحمنا، ول����ن نتخلى عنكم، وس����نظل 

نحمي األرض والشعب والمقدسات".
وقال: "يا أهلنا في الضفة هذا يومكم للتضامن 

مع القدس لمواجهة المستوطنين".
وعدَّ البطش ما يجري في القدس إشارة ورسالة 
من الله عزوجل ألهل القدس وفلس����طين وفي 
نف����س الوقت للمطبعي����ن، مفاده����ا: "إذا قبل 
البع����ض بالتطبيع واالنبط����اح وإقامة العالقات 
مع العدو، فإن القدس تلفظ هذا الخبث، وتصر 

على المواجهة".
وتوج����ه البطش في كلم����ة إلى األم����ة العربية 
واإلس����المية، قائاًل: "نقول ألمتنا نحن لن نتخلى 

عن القدس، وسنبقى ندافع عنها ونحميها".

دعا الستراتيجية وطنية
البطش ألهالي القدس: نحن معكم بسالحنا وصواريخنا ولن نتخلى عنكم

جنين/ االستقالل:
دعا القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين الشيخ خضر عدنان، 
يوم أمس، األمة العربة واإلس���المية والش���عب الفلس���طيني إلى نصرة أهلنا 
المقدس���يين الذي���ن يدافعون ع���ن المس���جد األقصى والقبل���ة األولى ضد 

اعتداءات قوات االحتالل.
وطالب عدنان، الجماهير الفلس���طينية واألمة العربية واالسالمية إلى الخروج 
بمسيرات غاضبة ضد انتهاكات االحتالل التي حدثت أمس األول عقب صالة 

التراويح عند باب العامود، التي اسفرت عن إصابة 103 شاب.
وق���ال القي���ادي في حرك���ة "الجهاد": "نس���أل الل���ه تعالى الس���المة ألهلنا 
المقدس���يين وجراحه���م التي تفوح ع���زة وكرامة، والس���واعد المقدس���ية 

المنتفضة ستنتصر بقوته تعالى كما حطمت بوابات نتنياهو اإللكترونية".
واندلعت مواجهات عنيفة بين الش���بان وقوات االحتالل اإلسرائيلي عند باب 
العامود أمام القدس الشريف، وس���ط وقوع مئات اإلصابات بين المقدسيين 

بعد قمعهم من االحتالل بالقوة.

القيادي عدنان يدعو لنصرة المقدسيين 
والخروج بمسيرات غاضبة ضد االحتالل
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غزة/ االستقالل:
انتفضت جماهير قط���اع غزة، يوم أمس عقب صالة الجمعة، 
في سلس���ة وقفات وفعالي���ات أمام المس���اجد والمفترقات 
العامة في القطاع نصرة للقدس وما يتعرض له المقدسيون 
من اعتداءات من قبل جيش االحتالل وقطعان المستوطنين.

وأك���د المش���اركون ف���ي الفعالي���ات وقوفهم إل���ى جانب 
المقدس���يين، بكل م���ا أوتوا من قوة، مش���ددين على ضرورة 
تفعيل المواجهة الشاملة في وجه االحتالل في كافة أماكن 

تواجده.
وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على االحتالل لوقف جرائمه 
المتكررة بحق المقدسيين ومدينة القدس والمسجد األقصى.

ونظمت حركة الجهاد اإلسالمي، سلسلة فعاليات ومظاهرات 
جماهيرية حاش���دة أم���ام نحو 100 مس���جد ف���ي مختلف 

محافظات قطاع غزة، دعما وإسنادًا للقدس واألقصى.
وتخللت الفعاليات كلمات لقيادات وطنية وإس���المية أكدت 
على أن الس���يادة ف���ي القدس ألهل الح���ق وأصحاب األرض 
الش���رعيين وأن مح���اوالت االحتالل ستنكس���ر أمام صمود 

المقدسيين وإسناد شعبهم وأمتهم.
و أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي األسير المحرر رامز 
 مشهد القدس وهي تنتفض بشبابها، وشيوخها، 

َّ
الحلبي أن

ونسائها دفاعًا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
 القدس ليس ارضًا 

َّ
يعيد لنا الكرامة والعزة، مش���يرًا إل���ى أن

عادية، بل هي عقيدة وكرامة العرب والمسلمين.
وأوضح المح���رر الحلبي في كلمة له خ���الل تظاهرة نظمتها 

 القدس تنتفض ف���ي وجه األع���داء رغم التآمر 
َّ

الحرك���ة، أن
 الفلسطينيين لن يقبلوا بأن 

َّ
والتطبيع العربي، مش���يرًا إلى أن

تدنس أو تداس كرامتهم.
 ما يجري في االقصى رس���الة للجميع، بأن أي نضال 

َّ
وذك���ر أن

بعي���د ع���ن االقصى هو جه���د غير موف���ق، وال يرض���اه الله 
عزوجل، قائاًل: "الجهاد الحقيقي يكون برد االعتبار للمقاومة 
في الق���دس والضفة واالراضي المحتلة ع���ام 1948، وليس 

باإلرهاص السياس���ي، لذلك علينا االعداد وقتال العدو، ودكه 
بكل الوسائل".

وقال: "إن المرابطين في األقصى أوصلوا رسالة جلية وواضحة 
للعدو اإلسرائيلي عندما تصدوا بأجسادهم العارية لعدوانه، 
وخروج أهالي غزة مرددين ع القدس رايحين شهداء بالماليين 
رسالة بأن القدس قبلة جهادهم، وأنهم لن يتخلوا عن الجهاد 

في سبيلها رغم كل التحديات".

وفي السياق ذاته  نّظمت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، 
عدة مس���يرات غاضبة في قطاع غزة نص���رًة لمدينة القدس، 
وتندي���ًدا باعتداءات المس���توطنين المتكررة على س���كان 

المدينة المقدسة.
وانطلقت المسيرات من مناطق متفرقة بمدينة غزة بعد صالة 
الجمعة مباشرة، وسط هتافات غاضبة دعًما لمدينة القدس، 
وأخرى تدع���و للتدخل لوقف اعتداءات المس���توطنين بحق 

المصلين وأهل القدس.
وقال عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس محمود الزهار 
 أو مواطن فلسطيني باألقصى 

ٍّ
خالل كلمة له إن "قتل أّي مصل

هو قتل لكرامتكم أيها العرب، وإن االعتداء على المصلين في 
األقصى هو اعتداء على كرامة األمة".

ووجه الزهار رس���الًة للزعامات العربية "هل تقبلون أن يحتل 
اليهود اراضيكم؟ أن يقتلوا أبناءكم وأن يدنسوا مقدساتكم 
وان يعتدوا على كل مس���اجدكم"، مش���ددًا على أن تدنيس 
المس���جد األقصى هو تدنيس لمس���اجد المسلمين في كل 

مكان، مؤكًدا أن احتالل فلسطين هو احتالل ألراضيكم.
وتس���اءل: ماذا تنتظرون أيه���ا الحكام ودماؤنا تس���يل في 
المس���جد االقصى؟ ألم تدركوا أن هؤالء المجرمين سيصلون 

اليكم؟
وقال الزهار "من غزة التي تحمل س���الحها بأيديها س���يبقى 
س���الحنا موجها لتحرير المس���جد األقص���ى"، مضيفًا "نقول 
لليهود اقتلوا ما ش���ئتم سينتظركم الفناء؟ دنسوا ما شئتم 

فإن األقصى طهر لن يدنس بكم".

فعاليات ومسيرات غاضبة 
غزة تنتفض نصرة للقدس واألقصى وتنديدًا باعتداءات المستوطنين

غزة/ االستقالل:
أكد إس���ماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي 
لحرك���ة "حماس"، ي���وم أمس، أن م���ا يجري في 
المدينة المقدسة هو تأكيد على عروبة وإسالمية 
وفلس���طينية هذه المدينة، وأنه���ا ال يمكن أن 
تخضع لالحتالل أو تقبل به وبسياساته الفاشية.

وأوضح هني���ة، في تصريح صحف���ي، أن معركة 
الق���دس هي معرك���ة حضاري���ة ومعركة هوية 
ووجود في هذه المدين���ة المباركة، وهي معركة 
إرادة بي���ن ش���عب تحت االحتالل وق���وة احتالل 

غاشمة.
وق���ال رئيس "حماس" إننا "نتابع باهتمام بالغ ما 

يج���ري في مدينة القدس المحتلة من مواجهات 
عنيفة بين أحرار ش���عبنا وق���وات االحتالل التي 
تق���وم حالًيا باالعت���داء على المس���جد األقصى 

المبارك والمعتكفين فيه".
الماض���ي  الي���وم وف���ي  الق���دس  أن  وأض���اف 
والمس���تقبل تعبر عن ضمير ش���عبنا ووجدانه، 
وبوصلة ألحراره وأحرار أمتنا والعالم، وهي صورة 

نقية لطبيعة الصراع.
وشّدد هنية، على أن الشعب الفلسطيني سوف 
ينتصر ف���ي هذه الجول���ة كما انتص���ر في كل 
الجوالت الس���ابقة، وما حدث في معركة البوابات 
وغيرها كان ص���ورة واضحة جلية، القدس جزء ال 

يتجزأ م���ن أرضنا المحتلة، وش���عبها ثائر صامد 
صابر مرابط لديه من القوة ما يحقق إرادته ويمنع 

االحتالل من فرض معادالته.
وأكد أن الشعب الفلس���طيني في القدس ليس 
وحيًدا في معركة الهوية واإلرادة، وسنبقى ندافع 
عن أرضها ومقدساتها وأهلها وتجسيد هويتها 
العربية واإلسالمية التي يحاول االحتالل طمسها 
وإنهاءها، ومستعدون لبذل الغالي والنفيس من 
أجل حريتها وعزة أهلها المرابطين في جنباتها.

ودعا هني���ة، الجماهي���ر الفلس���طينية في كل 
مكان إلى الوقوف وإس���ناد أهلنا في القدس في 

دفاعهم البطولي عن المدينة والمقدسات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت الحرك����ة اإلس����المية في بي����ت المقدس، 
يوم امس، أهلنا في القدس إلى االس����تمرار في 
تصعيد المواجهة مع ق����وات االحتالل وقطعان 

مستوطنيه.
وش����ددت الحرك����ة في بي����ان لها، عل����ى ضرورة 
تصعي����د المواجهة وصوال إل����ى يوم 28 رمضان 
الذي يعتزم فيه قطعان المس����توطنين اقتحام 
المسجد األقصى المبارك بحماية قوات االحتالل، 
"حتى نس����جل بع����ون الله وقوته نص����را جديدا 

يضاف إلى انتصار باب األسباط وباب الرحمة".
كما دعت أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل 
والضفة الغربية إلى ضرورة تكثيف ش����د الرحال 
إلى المس����جد األقصى المبارك كل يوم والوقوف 
إل����ى جانب إخوانهم في الق����دس، والصالة على 
الحواج����ز إن منع����وا من الوص����ول، قياما بواجب 

النصرة ودفاعا عن األقصى والمقدسات.

ودعت القوى الوطنية واإلس����المية وفصائلها أن 
تجعل من الدفاع عن القدس والمقدسات عنوانا 
للوحدة الوطنية وللمعركة مع االحتالل وقطعان 

مستوطنيه.
وحذرت االحتالل وقطعان مستوطنيه أن العبث 
بالمقدسات ومشاعر المسلمين في شهر رمضان 
الفضيل س����يحرق األيدي العابثة، وسيش����عل 
األرض تح����ت أق����دام االحتالل ف����ي كل أماكن 
تواج����ده، وأن المراهنة على انبطاح دول التطبيع 
العرب����ي واس����تغالله للس����يطرة عل����ى القدس 
والمقدس����ات هو رهان خاسر "وس����يعلم الذين 

ظلموا أي منقلب ينقلبون".
كما حثت جماهير أمتنا العربية واإلس����المية في 
كل مكان إلى ضرورة الوقوف إلى جانب إخوانهم 
في القدس، وتقديم يد الواجب لدعم صمودهم 
وثباته����م، والخروج ف����ي كل م����كان تعبيرا عن 
غضبه����م ورفضه����م لم����ا يجري ف����ي أقصاهم 

وقدس����هم ومسرى نبيهم محمد صلى الله عليه 
وسلم.

اشتعلت ش����وارع القدس، أمس األول، ثورة ضد 
االحت����الل ومس����توطنيه، وتحول����ت منطقة باب 
العام����ود إلى س����احة مواجه����ات ضارية أصيب 
خاللها عش����رات الش����بان الذين تصدوا لقطعان 

المستوطنين.
واحتش����د العش����رات من الش����باب المقدس����ي 
الثائ����ر في منطقة ب����اب العام����ود قبيل دعوات 
للمس����توطنين باقتح����ام المنطقة، وس����رعان ما 

تطورت األمور إلى مواجهات قوية.
وأصيب 105 فلسطينيين في اعتداءات االحتالل، 
في حين أصيب 20 جنديا صهيونيا ومستوطنا 
خالل التصدي الباسل الذي نفذه الشباب الثائر 

العتداءات االحتالل والمستوطنين.
وش����نت قوات االحتالل حملة اعتقاالت واس����عة 

طالت قرابة 50 مقدسيا خالل المواجهات.

الحركة اإلسالمية تدعو إلى تصعيد المواجهة مع االحتالل في القدس

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد االس���المي في فلسطين محمد الحرازين، يوم أمس، أن 
فعاليات الغضب واإلسناد الشعبي للمرابطين في القدس والمسجد األقصى المبارك، 
تش���كل رس���الة واضحة أن الش���عب الفلس���طيني لن يتخلى عن واجباته في نصرة 

المقدسيين وأنهم لن يكونوا وحدهم في مواجهة االحتالل الصهيوني.
وأك���د القي���ادي الحرازين، في تصريح ل���ه، أن القدس هي عنوان وحدة لكل الش���عب 
الفلس���طيني وألبن���اء األم���ة العربية واإلس���المية جمع���اء، داعيًا جماهير الش���عب 

الفلسطيني إلى مواجهة االحتالل في كل الساحات والميادين.
وش���دد الحرازين، على أن خيار المواجهة الش���املة هو القادر على ردع االحتالل وكسر 

عنجهيته وصلفه.
ونظم���ت الحركة وقفات دعم ومس���اندة للمرابطين في المس���جد األقص���ى المبارك 
والمنتفضين في القدس المحتلة، ضد االحتالل االس���رائيلي عقب صالة الجمعة، من 
امام عدة مس���اجد في قطاع غزة منها مس���جد القزمري بالش���جاعية، و مسجدا العودة 

والهدى في رفح، ومسجد انور عزيز شمال غزة.

القيادي الحرازين: خيار المواجهة الشاملة هو 
القادر على ردع االحتالل وكسر عنجهيته 

هنية: ما يجري في المدينة المقدسة تأكيد 
على عروبة وإسالمية وفلسطينية القدس

 القدس المحتلة/ االستقالل:
 ذكرت مصادر عس���كرية إسرائيلية أنه تم اعتقال قرابة 50 ش���ابا فلسطينيا من مختلف أحياء القدس 

الشرقية المحتلة بعد أن تصدوا، لعصابات المستوطنين الذين اعتدوا على المقدسيين.
وقال���ت ش���رطة االحتالل ف���ي بيان لها، إن أغل���ب المعتقلين هم م���ن القدس المحتل���ة واعتقلوا خالل 
المواجهات المندلعة في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، في حين أصيب 20 شرطيا احتالليا 
ج���راء إلقاء الحجارة ونقل عددا منهم لتلقي العالج. واس���تمرت المواجهات ف���ي مختلف أحياء المدينة 
المقدسة خصوصا تلك المتاخمة للقدس الغربية كالشيخ جراح والمصرارة والتلة الفرنسية ووادي الجوز.

في حين أفاد الهالل األحمر أن عدد المصابين الفلسطينيين خالل تلك المواجهات تجاوز 105 مواطنين 
وصفت جراحهم بالمتوسطة والطفيفة، بينهم نساء وأطفال.

وقالت مصادر محلية : إن عش���رات المستوطنون ينتشرون خالل الساعة على الشارع رقم 1 وهي الطريق 
التي تفصل غربي القدس عن ش���رقي القدس ويقومون بإيقاف الس���يارات المارة من أجل االعتداء على 

العرب بعد التأكد من هويتهم في حين ال تقوم شرطة االحتالل بمنعهم من ذلك.

اعتقال 50 مقدسيًا خالل مواجهات 
في مختلف أحياء القدس
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية البتدائية

اعالم خ�صوم جريدة
إل���ى المدع���ى عليه : محمود يوس���ف محمود أبو غليون من يافا وس���كان 
السوارحة س���ابقا والمقيم حاليا في ليبياومجهول محل اإلقامة فيها اآلن 
يقتض���ي حضورك إلى ه���ذه المحكمة يوم الثالث���اء الموافق25/5/2021 
الساعة الثامنة صباحا للنظر في الدعوى أساس 29/2021 المرفوعة عليك 
من قبل زوجتك المدعية : نفين محس���ن مصطفي زكري من يافا وس���كان 
المغ���ازي وموضوعها " نفقة زوج���ة " وكيلتها المحامية " نفين المصري " 
وإن لم تحضر. في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 20/4/2021م 

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي        
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية 

مذكرة اإعذار 
الى المدعى عليه/ صدام بشير محمد نتيل من غزة وسكانها سابقا وحاليا خارج قطاع غزة في 
الضفة الغربية ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن لقد تقرر في القضية أساس 1334 / 2019 
وموضوعه���ا دعوى تفريق للضرر من الهجر والتعليق اعذارك بإنهاء حالة الهجر والتعليق 
والضرر وذلك بتهيئة مسكن شرعي لإلقامة فيه مع زوجتك المدعية/ ناريمان نعيم حسن 
زهد من غزة وسكانها وتهيئة مسكن شرعي او اإلقامة مع زوجتك او تحضر لإلقامة معها او 
تطلقها طوعا فان لم تفعل خالل ثالثين يوما من تبليغك بهذا اإلعذار فان المحكمة سوف 
تطلق عليك زوجتك ناريمان المذكورة طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى دفعا للضرر الحاصل 
لها من تعليقك لها مدة اكثر من سنة بال سبب شرعي وال عذر مقبول علما بانه موعد النظر 
في هذه الدعوى هو يوم األربعاء الموافق 2021/5/26م الساعة التاسعة صباحا لدى محكمة 

الشجاعية الشرعية لذلك جرى تبليغك حسب األصول  وحرر في: 2021/4/5م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي 
  حممد مو�سى كريزم

الضفة الغربية/ عالء سراحنة: 
"كن إنسانًا" حملة خيرية إنسانية لمساعدة 
األسر المستورة في ش����هر رمضان المبارك، 
يقوم عليها متطوعون من عدة فئات ويشرف 
عليها مركز تدريب الشباب المجتمعي التابع 
لإلغاث����ة الطبية الفلس����طينية في محافظة 

الخليل. 
وتس����عى الحملة إلى تحقي����ق أكبر قدر من 
األج����ر والثواب، وذلك عبر مس����اعدة األس����ر 
المس����تورة والمتعففة، وتقديم االحتياجات 
الخاصة لهذه العائ����الت، بل وتقديم الدعم 

لطلبة العلم وطالب الجامعات، وكذلك تعمل 
على توفير الحاجيات والدعم الالزم للمناطق 
المهددة بالترحيل م����ن قبل االحتالل، فهي 
تعكف على زيارة منطقة مس����افر يطا، التي 
يق����وم االحتالل عل����ى هدم بي����وت وترحيل 

عائالتها من هناك. 
كما تهدف أيضا إلى رسم البسمة على وجوه 
األطفال المحتاجين من خالل توزيع المالبس 
عليهم مع حلول عيد الفطر السعيد، وتعزيز 
روابط التكافل االجتماعي التي أمر بها ديننا 

الحنيف. 

بداية الفكرة 
بدأت فكرة حملة " كن إنسانًا " قبل ستة أعوام 
تقريبا في ش����كل مجموعة متطوعين، وكانت 
الفكرة أن يجمع المتطوعون من أفراد العائلة 
وأقاربه����م وأصدقائهم مالبس قديمة بحالة 
جيدة ومن خاللهم يتم توزيعها على بعض 
االس����ر المحتاجة، ثم تطورت الحملة والفكرة 
لتص����ل الى ماهي علي����ه الي����وم،  وهو جمع 
مالبس جديدة وش����راؤها م����ن محالت كبيرة 

وشراء مواد غذائية وتبرعات عينيه ومادية. 
منس����ق الحمل����ة، نبي����ل أبو حم����اد، وهو من 

مؤسس����يها، قال" إن توسيع عمل الحملة هو 
هدف نسعى الى تحقيقه وايصال المعونات 
ل����كل األس����ر المتعفف����ة ".  وأش����ار إلى أن 
الحملة تقوم بجمع التبرعات من المؤسسات 
الكبيرة واألثرياء ف����ي محافظة  والش����ركات 
الخلي����ل، الفت����ا إل����ى أن ه����ذه الحملة القت 
ترحابًا كبيرًا من تلك الشركات والمؤسسات 
خصوصا بعد تجربتهم في األعوام السابقة. 

وش���دد على ضرورة زيادة حج���م التفاعل مع 
الحملة لكي تصل إلى باقي المحافظات، مشيرا 
الى أنهم مستمرون في حملتهم طوال األعوام 

الستة الماضية وحتى يومنا هذا . 

�سعور بالنت�سار 
وبدوره أوضح أحم����د الذيبة، أحد المتطوعين 
ف����ي حملة "كن إنس����انًا"، أن هناك ش����عورًا 
باالنتصار على الفق����ر مقارنًا قوله بقول أمير 
المؤمني����ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لو 

كان الفقر رجاًل لقتلته". 
وأش����اد الذيب����ة، بتفاعل العائ����الت معهم 
وشعورهم بالفخر الكبير أثناء تسليم األهالي 
للطرود الغذائية والبس����مة التي يرس����مها 

األطفال في وجوههم.

»كــن إنســانًا« حملــة رمضانيــة تســد رمــق الفقــراء فــي رمضــان

جنين/ االستقالل:
نظم���ت حرك���ة الجهاد اإلس���المي، 
في بلدة كفر راع���ي بمحافظة جنين 
ش���مال الضف���ة المحتل���ة، مهرجانًا 
حاشدًا الستقبال األسير المحرر أيسر 
األط���رش، وذلك عقب اإلفراج عنه من 
سجون االحتالل الصهيوني، بعد أن 

أمضى مدة حكمه البالغة 18 عامًا.
وفي كلمة له خالل مهرجان االستقبال 
قال األس���ير المحرر األطرش " نحمد 
الله الذي كتب علينا الجهاد وأعزنا به، 
ونحمده بأننا خرجنا أشد عزمًا وأقطع 
يقينًا ب���زوال االحتالل، مبرقًا بالتحية 
لروح الش���هداء األبطال ال���ذي جادوا 
بدمائه���م رخيصة في س���بيل الله، 
ونصرة للمقدس���ات وفي مقدمتهم 
الش���هيد المعل���م الدكت���ور فتحي 
الش���قاقي، والشهيد ياس���ر عرفات 
والشهيد أحمد ياسين والشهيد أبو 
علي مصطفى والشهيد عمر القاسم".

وأضاف األطرش أننا نحتسب سنين 
العمر في سبيل الله، سائلين المولى 

عز وجل أن يتقبل جهدنا وجهادنا.
وذكر األطرش بمعاناة األس���رى خلف 
المس���تمرة  معركتهم  في  القضبان 
ضد السجان الصهيوني، مطالبًا الكل 
الفلسطيني ببذل كل جهد ممكن من 
أجل اإلفراج العاجل عن جميع األسرى، 
وف���ي مقدمه���م األس���رى المرضى 

واألسيرات.
وأبرق األطرش بالتحية ألس���رى بلدة 
كفر راع���ي وفي مقدمتهم األس���ير 

علي صبيح واألحبة عزام وبالل وبسام 
ذي���اب واألس���ير يوس���ف األطرش 
واألس���ير محمد ملحم، واألسير جمال 
الس���يد وعالم ملحم واألس���ير مهند 
الشيخ إبراهيم واألسير محمد جوابرة.

وفي ختام كلمته جدد األطرش العهد 
لكل الشهداء وفي مقدمهم الشهيد 
القائد إياد صوالح���ة، بأن يبقى على 
العهد وأن يس���ير على دربهم درب 
الجهاد  الش���وكة، وعل���ى درب  ذات 

اإلسالمي وسرايا القدس.
ب���دوره هنأ الش���يخ القي���ادي خضر 
عدنان األس���ير المحرر أيسر األطرش 
وعائلته المجاه���دة وبلدته بلدة كفر 
راعي بتح���رره من س���جون االحتالل 

الصهيوني.
وأب���رق عدنان بالتحية لروح ش���هداء 

كف���ر راعي وفي مقدمهم الش���هيد 
إي���اد صوالح���ة قائد س���رايا القدس 
وكذلك أبرق بالتحية ألسرى كفر راعي 
األبطال الذين يقبعون خلف السجون 

االحتالل.
وقال عدنان "إن من ال يقدر الجهد لن 
يحس���ن العمل، وما أجملكم يا شعب 
فلس���طين وأنتم تترقب���ون صاروخًا 
يضرب في النقب في ديمونا" مضيفًا 
أنه���ا صواري���خ المقاوم���ة صواريخ 
الرفض لالحتالل، صواريخ من يحمل 
دم بهاء أبو العطا ش���هيدًا على درب 

التحرير.
ووج���ه عدن���ان عتب���ه على األس���رى 
المحررين الذي تح���رروا ووقفوا جانبًا 
وت���رددوا ع���ن مواصلة ال���درب، على 
خ���الف األس���ير المحرر أيس���ر الذي 

خرج به���ذا العنفوان وه���ذا اإلصرار 
عل���ى مواصل���ة الدرب ف���كل التحية 
لهذه الروح العالية وللعزيمة الصلبة 
والتحية يا أيس���ر لحريت���ك ولعدم 

ترددك.
جدير بالذكر أن األس���ير المحرر أيسر 
األطرش ولد بتاري���خ 1979/06/05م؛ 
وهو أع���زب، واعتقلته قوات االحتالل 
2003/04/23م؛  بتاري���خ  الصهيوني 
وأص���درت المحكم���ة الصهيوني���ة 
بحق���ه حكًم���ا بالس���جن )18( عاًما، 
بتهمة االنتماء لسرايا القدس الجناح 
العس���كري لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين، وقد ت���م اعتقاله من 
داخ���ل المش���فى إذ كان يعالج بعد 
إصابته من قوات االحتالل، وقد أفرج 

عنه من سجن النقب الصحراوي.

»الجهاد« تنظم مهرجانًا الستقبال األسير المحرر أيسر األطرش في جنين

رام الله/ االستقالل:
اس���تنكر الرئي���س محمود عباس، يوم أمس، بش���دة تحريض المس���توطنين 
واعتداءات قوات االحتالل اإلس���رائيلي على الفلسطينيين في مدينة القدس 

المحتلة، وقال: إن المساس بها "خط أحمر".
وناشدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، المجتمع الدولي لحماية أبناء شعبنا 
في القدس من بطش المس���توطنين واعتداءاتهم اإلجرامية، وحملت الحكومة 

اإلسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير.
وبحسب البيان، فإنه في الوقت الذي يتصدى فيه أهلنا في القدس بصدورهم 
العارية لهذا العدوان، تقوم بعض الجهات المش���بوهة بتزوير وتسريب أخبار 

مفبركة تهدف إلى اإلساءة للقضية الفلسطينية.

الخليل/ االستقالل:
ادعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، اعتقال طفل بحوزته سكينًا بالحرم 

اإلبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ووفق االعالم العبري، فإن اعتقال الطفل جاء بزعم محاولته القيام بتنفيذ عملية 

طعن بالمسجد اإلبراهيمي في الخليل.

عباس يستنكر تحريض المستوطنين 
واعتداءات االحتالل على المقدسيين 

االحتالل يدعي: اعتقال طفل بحوزته 
سكينًا بالحرم اإلبراهيمي في الخليل

بيروت/ االستقالل:
حذرت مؤسس����ة »الق����دس الدولية«، ي����وم أمس، من أن اس����تهداَف 
الش����باب المقدسيين في منطقة باب العمود »يأتي في سياق مخطط 
����ا، بما يجعل����ه منطقة محاصرة  إس����رائيلّي لتغيير وج����ه الحّي جذرّيً

ا«. عسكرًيّ
جاء ذلك في بيان للمؤسس����ة )غي����ر حكومية( على خلفية المواجهات 
مع قوات االحتالل التي وقعت في منطقة باب العمود بالبلدة القديمة 
من القدس المحتلة، وأس����فرت عن عش����رات اإلصاب����ات في صفوف 

الفلسطينيين.
وقالت »الق����دس الدولية«: »ليكْن باُب العمود عنواًنا لهبٍة مقدس����ية 
جديدة تمنع االحتالل من فرض س����يطرته عل����ى منطقة باب العمود، 

وتتصدى القتحاِم المستوطنين لألقصى في 28 رمضان الجاري« .
ورأت أن هذا االس����تهداف يأتي في »س����ياق تغيير وجه منطقة باب 
ا عبر الحواجز  ا، بما يجعله����ا منطقة محاصرة عس����كرًيّ العم����ود جذرّيً
ونقاط المراقبة اإلسرائيلّية، وغير مؤهلة الستيعاب تجمعات الشبان 

المقدسيين«.
ودع����ت جمي����ع األطراف الفلس����طينية إلى الوقوف م����ع أهل القدس 
ف����ي الميدان، محذرة من أّن »منظمات المعبد« تحّرض المس����توطنين 
المتطرفين على تنفيذ اقتحاٍم كبير للمسجد األقصى في 28 رمضان 

الجاري، لمناسبة ما يسمى »يوم القدس« بالتقويم العبرّي.

»القدس الدولية« تحذر من مخطط 
إسرائيلي لمحاصرة باب العمود عسكريًا
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أصوات صراخ وشتائم، أقدام كثيرة أسمع وقعها على األرض الخاوية كاشفة األسرار، البد أن هناك وجبة جديدة 
حصل عليها خفافيش الليل، كم من الليل مضى؟ البد أنه تعدى منتصفه، هكذا تعودنا عليهم، صوت طفولي 
يرد على س����ؤال الجندي اس����مي محمد، عمري عشر س����نوات، من الخضر، حس����بنا الله فيهم، كيف سولت لهم 
أنفسهم باختطافه من حضن والديه؟ ماذا سيكون حال أمه؟ هل ستستطيع التصالح مع فراشها؟! هل ستطيق 
روحها جدران بيتها؟! ماذا فعل هذا الطفل ليس����تحق إفزاع غفوته، وسلب دفئه؟! تمنيت لو أستطيع احتضانه 
لعلي أزيل برد كانون عن قلبه. اقتربت من الباب لعلي أمده ببعض السكينة كما أحيا فّي األمومة النائمة، صرخت 
أريد ماء لم أش����رب منذ الصباح، كنت أعلم أنه لن يس����تجيب لي فلم يكن الماء وجهتي، بدأ يصرخ ويش����تم وأنا 
ال اتوق����ف ع����ن الطرق على الباب، أريد ماء، الله معك حبيبي، أريد ماء، أنت بطل حبيبي، أريد ماء، أبناؤنا كبروا قبل 

أوانهم، أريد ماء، هؤالء جبناء، أريد ماء.
نفد صبر أحد الجنود، فتح طاقة الباب )مفيش مي سكري تمك، روحي نامي يا بنت ز.. يا...(. لم تفشل محاولتي، 
رأيت طفلي الصغير، األس����مر. عيناه عينا عقاب أذبلهما النعاس، كان ينظر إلى ناحيتي وكأنه يقول لي وصلت 
، فقد رويت ظمأي  ، ه����دأ قلبي قليلاً ا أو هو أطول منه قليلاً رس����التك أمي، بجانبه وقف طفل آخر ربما يكبره س����ناً
من وجههما. أغلق الطاقة وبقيت واقفة بجانب الباب لعلي أس����مع صوت أنفاس����هما، لم يكونا وحدهما. سمعت 
السجان يخلي الزنزانة الملصقة لزنزانتي ويضعهما فيها، بياض النهار انسلخ من سواده وهم ما زالوا يتعرفون 

على هويات المعتقلين، وما زالت هناك أبواب تفتح وأبواب تغلق.
لم أس����تطع سماع صوت أذان الفجر، ألول مرة أسابق الزمن في الزنزانة كي ال تضيع مني الصلة، مفارقات عجيبة 
يصنعها الزمان والمكان، ش����تت هؤالء األطفال تفكيري؛ لكنهم أخذوا حصة كبيرة من دعائي. هدأت األصوات 
ا كثيرة نطلق الكلمة  وعاد س����كون اللس����كون، ارتميت على الفراش الوثير الذي يحتل نصف مقصورتي، أحياناً
ا من وطأة عذابها، نوع م����ن الحيل الدفاعية التي وهبها الل����ه لعباده، أذكر عندما  المض����ادة للمس����ميات تخفيفاً
اتهمنا بخنق الس����جانة عام 1988م وضعوني واألخت إيمان نافع في زنزانة، فتحوا في بابها فتحة من األس����فل، 
ا، يعاملوننا معاملة الكلب، بكل ه����دوء ردت إيمان: أنا أرى  كان����وا يدخلون الطعام من خللها، استش����طت غضباً
ا عندما يقدمون لنا الطعام، ضحكت. من يومها بدأت بتس����مية األش����ياء  الصورة مغايرة، هم ينحنون لنا احتراماً

كما تحلو لي ال كما يريدون.
ا الح صباح اليوم الثاني، ترى ماذا يخبئ لي بين ثناي����ا أثوابه، أصبحنا وأصبح الملك لله، مهما خبأ فالملك   أخي����راً
لله وحده. فتحت الس����جانة الباب، معها جنديان كل يتمنطق بسلحه... يل يل قومي بسرعة. إلى أين؟ يل بدون 
س����ؤال. أريد قضاء حاجتي، وأريد أن أش����رب. وبعد جدال فيما بيننا ذهبت وأجرت مكالمة، عادت وقالت: ماش����ي 

تعالي للحمام لكن بسرعة. أريد شيئا ألبسه في قدمي. مفيش.
وكعادة هذه األماكن، تكثر الضرورات وتس����تباح المحظورات، خرجت أجر نفس����ي ألصل بيت الراحة، ساعدتني 
حركتي البطيئة على استكش����اف المكان، فعلاً لقد كان هناك باب مجاور لباب زنزانتي، أمامهما المساحة التي 
ا، عدة أبواب على جانبيه تص����در منها أصوات عربية تدوي كخلية  ا ضيقاً تمث����ل غرفة االس����تقبال، ولجت بي ممراً
ا أمامها كوخ  ا كبيرة ف����ي الزنزانة الواحدة، أفضى الممر إلى س����احة صغيرة جداً النح����ل، البد أنهم يزجون أعداداً
خش����بي صغير وآخر كبير، فإذا به م����كان قضاء الحاجة، ولجته فإذا أرضيته مغمورة بماء النجاس����ة، أردت إغلق 
الب����اب، رفض����ت، وأنا بدوري رفضت اس����تعماله إال بعد إغلق الباب الذي هو أصلاً عبارة عن ألواح خش����بية بينها 
فراغات تس����مح لمن في الخارج التلصص على من في الداخل. أمي تس����ميه بيت الراحة، ولكن أنى تتأتى الراحة 
والس����جانة تطرق الباب وتستعجلني وقدماي تغرقان في المياه القذرة، والبرد الذي قص عظام جسدي، لم أعلم 
أن البراز يضرب عن الخروج إال ذاك اليوم، يهديك يرضيك س����اعدني على التخلص منك! إال أنه أبى أن يفارقني 
 الله يجعل لي 

َّ
دون ممارسة طقوسه الخاصة في االسترخاء، اضطررت لمغادرة الحمام والصبر على آالم بطني عل

ا، مغسلة يغلفها السواد ال تستطيع تمييز لونها األصلي وضعت ما بين الكوخ والزنازين، فتحت الصنبور،  مخرجاً
تدفق الماء، وهذه ميزة ال نراها في بيوتنا _فماؤنا تس����رقه مستوطناتهم_، غسلت وجهي ويدي، شربت ما قدره 
، فتحت  الل����ه لي تحت وطأة برودة الج����و وبرودة الماء، ولجنا نفس الممر، ونفس الصالة، لكنها عرجت بي ش����ماالاً
الباب، المس����ت عيناي ضوء النهار الذي خففت من حدته تلبد س����مائه بالغيوم، كانت قد قيدت الس����جانة يدي 
ا، القسم الح لي من الخارج، بيوت مؤقتة  وقدمي. بقدمين حافيتين صعدت درجات كنت قد خمنت عددها سابقاً
متراصة »كرافانات« يحيطها س����ياج كثيف، جندي فتح البوابة ذات الصيت السيء في اإلزعاج، ثم أغلقه خلفنا 
ا تم زراعتها  وبقي رهينة داخله، السجانة واثنان آخران رافقا موكبي على الشارع، أينما وجهت وجهي أرى أسلكاً
ا،  ا ألم أقل لك: »امض إن شئت وحيداً في كل مكان، أبراج حديدية عالية تحمل طبوالاً كبيرة، صرخ أحمد مطر ساخراً
ا على  ا، فل تمش أمامه، ذلك الغار كمي����ن، يختفي حين تفوت، وترى لغماً أن����ت مقتول على أية حال، س����ترى غاراً

شكل حمامة، وترى آلة تسجيل على هيئة بيت العنكبوت، تلقط الكلمة حتى في السكوت«.

قبس من نار عتصيون.. 

أس���ئلة كثيرة وثقيلة تتزاحم على طاولة القرار في »إس���رائيل«، في 
أعق���اب وصول ص���اروخ إلى »المكان األكثر أمنًا ف���ي العالم« على حّد 
وصف رئيس بلدية ديمونا، بيني بيتان. أس���ئلة تترّكز على محوَرين 
رئيس���يين: أّولهم���ا طبيعة »الح���ادث« وغاياته، وثانيهما الفش���ل 
االس���تخباري والدفاعي »اإلسرائيلي«. وس���واءاً كان الصاروخ متعّمدًا 
إطلقه أو »طائشًا«، يجد الكيان العبري نفسه أمام تحدٍّ صعب يفرض 
عليه »رّدًا رادعًا« ال يزال متعّذرًا، فيما يظهر واضحًا، مّرة أخرى، فش���ل 
منظوم���ة »الباتريوت«، على رغ���م ما قيل، أخيرًا، ع���ن رفع جاهزيتها 

لمواجهة سيناريوات متطرّفة
أحاطت »إس���رائيل« بالغموض ما س���ّمته »حادث« إط���لق الدفاعات 
الس���ورية صاروخًا باتجاه عم���ق الدولة العبرية، وص���والاً إلى المفاعل 
النووي ف���ي ديمونا، حيث »قدس أقداس���ها« األمنية. غموٌض أعقب 
إرب���اكًا أّوليًا وتناقض رواي���ات، عّبرا عن حجم المفاج���أة التي فرضت 
نفس���ها على طاولة التقدير في تل أبيب، مع كثير من األس���ئلة حول 
نّي���ات الطرف اآلخر ودوافعه واألهداف الت���ي يرمي إليها، فضلاً عن 
الفشل االس���تخباري والدفاعي، بعد أن أخفقت الدفاعات الجّوية في 
اعتراض الصاروخ، على رغم أن الجيش »اإلس���رائيلي« أجرى قبل فترة 
مناورة واس���عة ج���ّدًا حاكت مواجهة صواريخ تس���تهدف »ديمونا«، 
وقي���ل إنها رفعت جاهزي���ة الدفاع الجّوي في »إس���رائيل« لمواجهة 

سيناريوات متطرّفة، كالتي حصلت أّول من أمس.
، إن صواريخ »الباتريوت« ُأطلقت باتجاه الصاروخ السوري،  قيل، ابتداءاً
ومن ث���ّم تراَجع الناطق العس���كري عن بيان اإلط���لق، ليتبّين الحقًا 
أن »الباتري���وت« فش���لت في مهّمة االعتراض على رغم تش���خيصها 
للصاروخ الس���وري. تض���ارٌب انس���حب، أيضًا، على تقدي���ر خلفّيات 
االس���تهداف، وم���ا إن كان مقص���ودًا أو نت���اج خطأ ف���ي اإلطلق أو 
التشخيص. والسيناريو األخير هو ما أرادت »إسرائيل« أن يّتم تداوله 
لدى جمهورها، األمر الذي التزم به معظم المراس���لين العس���كريين 

في تل أبيب. وفي مقابل الرواية الرس���مية الت���ي أريد من ورائها بّث 
الطمأنينة لدى »اإلس���رائيليين«، وتصوير الصاروخ السوري باعتباره 
حادثًا عابرًا يمكن احتواء تداعياته، كانت أس���ئلة من نوع آخر تفرض 

نفسها على طاولة التقدير في تل أبيب.
هل تعّمد الجانب الس���وري إطلق صاروخ من ه���ذا النوع إلى العمق 
»اإلس���رائيلي«؟ هل ُيعّد ذلك تعبيرًا عمليًا عن سياسة جديدة اّتخذ 
ق���رار اعتمادها في مواجهة »إس���رائيل«؟ كي���ف لمنظومات الدفاع 
الجّوي أن تفش���ل في اعتراض الصاروخ، على رغم تعّددها واختلف 
طبقاته���ا؟ تلك هي أهّم األس���ئلة التي ُتطرح في ت���ل أبيب اليوم، 
والتي تتفّرع منها تس���اؤالت أخرى، من ش���أن اإلجابة عليها أن تتيح 
»إلس���رائيل« تقدير مس���ار اليوم الذي يلي، أو في ح���ّد أدنى، نّيات 
الطرف اآلخر والمستوى الذي يريد أن يصل إليه في مواجهتها، علمًا 
أن الف���رق كبير جّدًا بين أن يكون اإلطلق متعّمدًا أو عَرضيًا، على رغم 
د إطلٍق الحق. أن الحادث العابر نفسه يمكن أن ُيعّد بابًا واسعًا لتعمُّ

تترّتب على اإلجابات عّدة س���يناريوات: إن كان االستهداف متعّمدًا، 
فمعنى ذلك أن هناك رس���الة أرادت دمش���ق إيصالها إلى تل أبيب، 
األمر ال���ذي يفتح الباب واس���عًا أمام مزيد من األس���ئلة حول ماهّية 
الرس���الة نفسها، وما إن كانت إش���ارة إلى مزيد منها ربطًا باعتداءات 

»إسرائيلية«، محّلها الساحة السورية فقط، أو اإلقليم.
على ضوء ما تقّدم، تتبلور لدى »إسرائيل« الخيارات المتاحة للرّد. لكن 
ما تصعب مواجهته هو التداعيات الس���لبية على األمن »اإلسرائيلي« 
إلمكاني���ة الوص���ول إلى العمق، وإل���ى المنطقة األكث���ر تحصينًا في 
»إس���رائيل«، مع م���ا يعنيه هذا من مخاطر تبدو ت���ل أبيب معنّية بأن 

تمنعها، حتى وإن كان إطلق الصاروخ السوري غير متعّمد.
عل���ى المقلب اآلخر، س���َيظهر أن ثّم���ة انطلقة لمس���ار »رّدي« على 
اعتداءات »إس���رائيل«، حتى وإن كان ه���ذا االنطباع نتيجة فعل غير 
مقصود، على افت���راض أن إطلق الصاروخ لم يك���ن عمديًا. في هذه 

الحالة، س���تفرض نتيجة اإلطلق نفسها لدى الجانب السوري، أو لدى 
محور المقاومة عامة، لُتبنى عليها خيارات »رّدية« في مقابل تل أبيب.

وعليه، ستكون »إسرائيل« معنّية بأن ُتفِهم أعداءها أن االستهداف 
غير العمدي، كما االس���تهداف العمدي نفس���ه، من شأنه أن يجّر رّدًا 
»إسرائيليًا« »حاسمًا«، يردع أّي قرار بمواصلة االستهداف العمدي، أو 
ما قد يبنى الحقًا على االستهداف غير العمدي. بالتالي، ُيفترض أن ال 
يقتصر الرّد »اإلسرائيلي« على مكان إطلق الصاروخ السوري فحسب، 
بل أن يكون بمس���توى كفيل بردع »األع���داء«. وهنا، تكمن المعضلة 
»اإلسرائيلية«: الرّد الذي يؤدي فعلاً إلى الردع المأمول متعّذر، إذ دونه 
عقبات وموانع ال تقتصر على منابع قوة الجانب الس���وري وحلفائه في 
محور المقاومة فقط، بل تش���مل أيضًا حلف���اءه اآلخرين، في حين أن 
الرّد ما دون الحاسم أي اللتناسبي، ال ينهي التهديد وال يحسم مسار 

الردود السورية من هذا النوع.
في الوقت نفس���ه، ال يمكن إغفال فش���ل منظوم���ة »الباتريوت« في 
اعت���راض الصاروخ الس���وري، األمر ال���ذي يظهر ثغ���رة إضافية في 
المنظومات االعتراضية »اإلس���رائيلية«، باس���تطاعة س���وريا، ومحور 
المقاوم���ة بكّل مرّكباته، البناء عليها، س���واءاً في م���ا يتعّلق بخيارات 
ال���ردود الموجودة لديهم���ا ضمن معادلة التناس���بية مع االعتداءات 
»اإلسرائيلية« من هذا النوع والمستوى، أو في حال تقّرر رفع مستوى 
الهجمات »الرّدية« على االعتداءات، ضمن معادلة الردود اللتناسبية.

في المحّصلة، يفرض الصاروخ الس���وري على »إس���رائيل« اإلجابة عن 
أس���ئلة صعبة تتعّلق بالفش���ل »االعتراضي«، على رغ���م كّل طبقات 
االعتراض الموجودة لديها. كما س���يكون عليها تقدير نّيات مطلقي 
الصاروخ وأهدافهم ومضمون رس���ائلهم. والسيناريو األكثر حضورًا، 
في هذا اإلطار، على طاولة التقدير في تل أبيب، هو إمكانية أن يشّكل 
الصاروخ، وإن كان غير متعّمد، فاتحة مس���ار »رّدي« من نوع آخر، ضمن 

الخيارات المتاحة لدى سوريا ومحور المقاومة.

دور المرأة الفلس���طينية في المقاومة )ما قبل االعتقال، وأثناءه، 
وما بعده، ونماذج(

تنتهك س���لطات االحتلل »اإلسرائيلي« حقوق األسرى وبخاصة 
األسيرات الفلسطينيات، وتمارس بحقهن كل أشكال التعذيب 
واإلهانة، وأس���اليب التحقيق المتعددة، وكل أش���كال الضغط 
النفس���ي بغية إرهاقهن النتزاع االعتراف���ات التي تتوافق مع ما 
يريده المحقق »اإلس���رائيلي« في انتهاك واضح للمادة ال� )14( 
من اتفاقية جنيف حول معاملة أسرى الحرب الداعية إلى معاملة 
النساء األسيرات بكل اعتبار الواجب لجنسهن، ووجوب أن يلقين 

معاملة ال تقل ملئمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال. 
تتعّرض األسيرات الفلس���طينيات إلى انتهاكات عديدة، منها 
التحقيقات القاس���ية والعزل االنفرادي، ع���لوة على االقتحامات 
الليلية لغرف األس���يرات، وضربهن أثن���اء نقلهن للمحاكم على 
أيدي قوات »النحش���ون« المتخصصة بعملية النقل، وش���تمهن 
بألف���اظ بذيئ���ة، إضافة إل���ى وجود كامي���رات مراقب���ة تنتهك 

خصوصّياتهن.
تقول األس���يرة المحررة منى قعدان من جنين )اعتقلت 5 مرات(: 
»تجرب���ة االعتقال الخاصة تبدأ من الدقيق���ة األولى مع االقتحام 
للمنزل في اللي���ل، وتفتيش وتدمير محتوياته إلنزال الرعب في 
قلب األسيرة وكسر إرادتها قبل نقلها في »البوسطة« المزدحمة 
بالجنود والكلب المتوحش���ة، يترافق ذلك مع الصراخ ومصادرة 
أشياء من خصوصيات األسيرة التي تحتفظ بها منذ كانت طفلة 
كجزء من حياته���ا، ولكن يأخذها الجنود كعق���اب وتهديد لها 
ا عن االعتقال لألس���يرة على  في فترة التحقيق.. وال يقل ذلك رعباً
الحواج���ز وما يرافق ذلك من خوف ورع���ب وعدم توديع لألهل أو 
إخبارهم مع ما يرافق ذلك من حالة قلق لدى الجانبين وتحّس���ب 
رّدات الفعل على صحتهم ونفس���ّياتهم حيث تبقى األسئلة بل 

أجوبة«.
وتضيف األس���يرة قعدان: »بمج���رد وصول األس���يرة إلى مكان 
االعتق���ال يتم وضعها في زنزانة تحت األرض ال تصلح أن تكون 
؛ صغيرة الحج���م، داكنة اللون، خافت���ة الضوء، وعادة ال  إس���طبلاً
تكون فيها مياه، وال يوجد فيها أغطية كافية، بل أغطية خفيفة 
ذات روائح كريهة للغاية، ال يس���تطيع البش���ر تحّمل رائحتها، 

فضلاً أن يتغّط���ى بها! وفي تلك األوق���ات يتعّمد االحتلل بّث 
األص���وات العالي���ة التي تمنع األس���يرة من الن���وم. عند اعتقال 
األس���يرة في المرة األولى ال تعلم ماذا سيحدث لها؟! فتكون بين 
الخ���وف والثبات. بعده���ا تبدأ مرحلة التحقي���ق ليتم نقلها من 
الزنزانة إلى غرفة التحقي���ق معصوبة العينين ال تعرف من أين 

خرجت؟ وال إلى أين دخلت؟!«. 
وتضي���ف: »في هذه المرحلة يبدأون بالصراخ في وجه األس���يرة 
إلرعابه���ا، وحرمانها م���ن الن���وم، ومنعها من مقابل���ة محاميها 
أليام أو ش���هور. وال تتوقف المعاناة مع انته���اء التحقيق الذي 
ا. وبعدها يتم نقل األسيرة إلى  ا وجس���دياً ينهك األس���يرة نفسياً
غرفة العصافير إلش���عار األسيرة بالراحة النفسية أنها بين بنات 
شعبها، فُتعامل بهدوء وحنان فتتكلم بما لم تبح به للمحققين، 
ا إلى غرف التحقيق ف���ي رحلة عذاب جديدة  فتس���تدعى مجدداً
تتس���م بالروتي���ن القاتل والعّد م���ن 3 إلى 4 م���رات في اليوم، 
ا وللغرف(، وبعض ذلك يحدث في  والتفتيش المس���تمر )جسدياً
ا أو ش���تاء(، وبأوقات مفاجئة، أو  الليل، وفي ظروف مختلفة )صيفاً
في أوقات ال يراعى فيها أن األس���يرة مريضة، أو صغيرة، أو كبيرة 
في العمر، فيجب عليها أن تنصاع ألوامر الجنود، وإال س���تعاقب 

بالعزل اإلنفرادي، أو حرمانها من زيارة األهل أو المحامي«. 
وذكرت »مؤسس���ة الضمير لرعاية األس���ير وحقوق اإلنسان« أن 
قوات االحتلل اعتقلت الطفلة )ر. ل( التي تبلغ من العمر 17 عامًا 
من الق���دس بتاريخ )2016/2/5( وهي ف���ي طريقها الى منزلها، 
ا قب���ل نقلها الى مركز  ا مبرحاً وق���ام جنود االحت���لل بضربها ضرباً
تحقيق المس���كوبية، وكانت مكبلة اليدي���ن ومعصوبة العينين 
ط���وال فترة النق���ل، كما قام الجن���ود بإهانته���ا وضربها داخل 
الجيب العس���كري. لم تكن تعلم )ر. ل( إل���ى أين يتم نقلها ولم 
يتم إعلم أهلها، قام ثلث محققين بالتحقيق معها لمدة ثلثة 
أيام وهي مكبل���ة اليدين والرجلين، ولم يتم الس���ماح لها بلقاء 
محام���ي. تعّرض���ت )ر. ل( للتعذيب طوال فت���رة التحقيق، حيث 
عانت من الش���بح والض���رب والحرمان من الن���وم والطعام. إّدعى 
ا وت���م اإلفراج عنها بكفالة  المحققون بأنها كانت تحمل س���كيناً
قدرها 2500 ش���يكل بعد )4( أيام من االعتقال، وبشرط الحبس 
المنزلي واإلبعاد القس���ري عن من���زل عائلتها إلى قرية أخرى في 

القدس. ث���م أعيد اعتقالها مرة أخرى بتاريخ )2018/2/5(، وُحكم 
عليها بالس���جن الفعلي لمدة )14( ش���هرًا، وُخّفض الحكم إلى 8 

شهور في االستئناف..)19(
وقالت األس���يرة الفلس���طينية المحررة بش���رى الطوي���ل )طالبة 
إعلم( التي أمضت أكثر من عش���رة شهور في سجن »هشارون« 
العس���كري اإلس���رائيلي، وُأفرج عنها ع���ام 2015، إنها »قّيدت 
فور اعتقالها م���ن منزلها بمدينة البيرة وس���ط الضفة الغربية، 
وألقيت لساعات في مركبة عسكرية ثم أخضعت للتحقيق لمدة 
قصيرة في س���جن »عوفر« غربي رام الله، قبل أن تنقل إلى سجن 
»هشارون« العس���كري المخصص للفلسطينيات. وقد منعت من 

لقاء والدها المعتقل، رغم أن القانون اإلسرائيلي يتيح ذلك«.
وشرحت األسيرة المحررة أحلم التميمي عن تجربتها المريرة مع 
األس���ر الذي استمر أكثر من عشر س���نوات، وقالت إنها تعرضت 
للعزل االنفرادي، وأن اإلس���رائيليين ال يسمحون لألسير المعزول 
إال بس���اعة واحدة للخ���روج من الغرفة كل 24 س���اعة وهو مكّبل 
اليدين والرجلين، كما يوضع في مهاجع األس���رى الجنائيين، ما 

يسبب معاناة إضافية خاصة لألسيرات.)20(
وتصف األس���يرة المحررة من���ى قعدان بدء محاكمة األس���يرة 
بقصة له���ا معاناة؛ تبدأ من خروجها من الزنزانة عند الس���اعة 
ا، والتفتيش العاري قبل الخ���روج، وبعد عودتها  الثالث���ة فج���راً
وهي منهكة بعدما ذاقت ويلت ي���وم وليلة في رحلة العذاب 
تلك فيتم إخراجها إلى ساحة السجن وتبقى في البرد القارس 
وتح���ت المطر حتى يخرج جميع األس���رى الذين س���يحاكمون 
ولديهم محكمة في اليوم نفس���ه؛ سواء أكانوا سجناء أمنيين 
ا في بوسطة واحدة  أم س���جناء جنائيين! ويتم وضعهم جميعاً
عبارة عن قطعة حديدية تمشي على األرض. وهي مقّسمة على 
غرف صغيرة؛ يّتس���ع بعضها لش���خص واحد، وبعضها يّتسع 
لشخصين. في غرفها ال تس���تطيع األسيرة مّد رجليها لترتاح، 
أو الوق���وف أيام الش���تاء ألن حديدها يكون عب���ارة عن لوح من 
الثلج، ومهم���ا ارتديت من ملبس فهي ل���ن تفعل فعلها! أما 
في الصيف فتتح���ّول إلى قطعة من النار! ويضعون األس���رى 
واألس���يرات مع الس���جناء الجنائيي���ن الذي���ن ُيوّجهون لهم 

ولألسيرات الكلم البذيء الذي ال يقبله إنسان حر. 

»كابوس ديمونا« يؤّرق »إسرائيل«: حادث عابر أم فاتحة مسار؟

األسيرات الفلسطـينّيات »أنسـنة« القضّية والُبعد المقاوم

بقلم: يحيى دبوق

بقلم: هيثم ابو الغزالن  5/5

»م���ن عاش بوجهين مات ال وجه له!« من تفضل علينا بهذه العبارة لم يكن يعلم على ما يبدو أن 
هن���اك من يعيش بيننا متنقلاً من وجه إلى آخر، وعندما تعوزه الوجوه ويس���تهلكها يبدأ لباس 
ا تلو اآلخر حتى يصل إلى مرحلة ال يعود معها يعرف نفس���ه وال شكله وال لونه وال  األقنعة واحداً

أصله وال لغته وال قيمه وال عاداته، ال يعرف حلله من حرامه، وال صديقه من عدوه.
ال���ذي يعيش من الناس هذه الصورة إنم���ا يعيش الخداع واالحتيال والنفاق والنقص، يعيش الضياع 
والشتات الذهني والنفسي والسلوكي، وبالتالي يكون التيه منزله الدائم، والفراغ األخلقي والوجداني 

طعامه وشرابه، قولوا لي بالله عليكم أي حياة هذه؟! في رمضان اإلشراق والوضوح والحقيقة:
ا يرفض األقنعة الزائفة. ا ال تقبل إال وجهها، كن قمراً كوني شمساً

زهرٌة رمضانية

وجوه
بقلم الأ�شري املجاهد: �شامح �شمري ال�شوبكي

�شجن رميون ال�شحراوي

بقلم املجاهدة: عطاف عليان  5/5 
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غزة/ االستقالل:
رئي���س  كحي���ل  أس���امة  كش���ف 
غزة،  بمحافظ���ات  المقاولين  اتح���اد 
أن مطالبه���م مطروح���ة عل���ى طاولة 
المانحين، حيث ُتمارس ضغوط على 
السلطة الفلس���طينية من أجل ارجاع 
الضرائب منها، ف���ي المقابل تلقينا 
عرضًا من بعض المقاولين بدفع قيمة 
الضرائب لنا بشكل مباشر مقابل رفع 

مقاطعتنا لها.
وق���ال كحيل ف���ي تصريح ل���ه: "لقد 
قررنا استخدام كافة الوسائل إلجبار 
حكومة رام الله على دفع مستحقاتنا، 
وق���د أعلن���ا وق���ف ش���راء العطاءات 
كخط���وة احتجاجية تصعيدية أولى، 
وربما نقوم بخطوات مقاطعة ش���املة 
وايقاف المشاريع بشكل كامل خالل 

الفترة المقبلة.
الت����ي تعرضنا  وأضاف: الخس����ائر 
من����ذ س����نوات الحص����ار، باالضافة 
للحروب التي دمرت بعض ش����ركات 
الشواكل  بماليين  تقدر  المقاولين، 
في كل عام، مش����يرُا إلى أن االرجاع 
إلى  ي����ؤدي  وقيمته����ا  الضريب����ي 

انعاش االقتصاد في غزة.
وأوض���ح كحيل، هناك ش���ركات تم 
اقفالها بس���بب الضرائب المتراكمة 
عليه���ا، وت���م تس���ريح آالف العمال 
الفلس���طينيين جراء هذا األمر، الفتًا 
إلى وقف العمل بالمش���اريع الجارية 
والتي نشرف عليها كاتحاد مقاولين 
س���تكون الخطوة المقبل���ة من أجل 

الضغ���ط على الس���لطة لدف���ع قيم 
االرجاع���ات الضريبية المتراكمة على 

مقاولي قطاع غزة.
وأش���ار إل���ى أنه يجب على الس���لطة 
الفلسطينية أن تفهم اجراءات اتحاد 
المقاولين الس���ترداد حقوق أكثر من 
170 شركة، وأهمية مساندة مطالبه 
العادلة والمشروعة عبر الضغط عليها 

بجان���ب الجهات المانح���ة إلنصاف 
استعادة  من  وتمكينهم  المقاولين، 
البناء والتنمية،  دورهم في مس���يرة 
بداًل من انهيار ما تبقى من ش���ركات 
المقاوالت التي تعتبر أن حقوقها في 
االرجاع الضريبي طوق النجاة الوحيد 
من االفالس واإلضرار بكل التزاماتها 

نحو شركائها في القطاع الخاص.

اتحاد المقاولين: ضغوط تمارس على السلطة إلنهاء ملف اإلرجاع الضريبي

غزة/ االستقالل:
أصدرت وزارة االتص���االت وتكنولوجيا المعلومات بغ���زة، بيانًا توضيحيًا حول 
تخفيض رسوم االتجار بأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية بنسبة الثلثين 

من قيمتها الحالية وذلك عن العام 2020.
يأت���ي ذلك انطالقًا من ح���رص الوزارة للتخفيف عن كاهل الش���ركات العاملة 
في قط���اع االتصاالت وتكنولوجي���ا المعلومات والمواطنين ف���ي ظل الظروف 

االقتصادية الصعبة.
وأوضحت الوزارة في البيان لها، انها ال تألو جهدا في س���بيل تس���خير وسائل 
االتصاالت وتكنولوجي���ا المعلومات لخدمة المجتمع الفلس���طيني وقطاعاته 
المختلف���ة من خ���الل إش���رافها ومتابعتها لقط���اع االتص���االت وتكنولوجيا 

المعلومات.
وذكر البيان أن الوزارة ستعلن خالل الفترة القادمة العديد من التسهيالت التي 

تخدم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
ونوه����ت الوزارة انه����ا في ع����ام 2018 طبقت تخفيض الرس����وم 
المفروضة على االتجار بأجهزة االتصاالت الس����لكية والالس����لكية 

بنسبة %50.

بيروت/ االستقالل:
لتحري����ر  الديمقراطي����ة  الجبه����ة  أك����دت 
فلسطين في لبنان، أن االوضاع االقتصادية 
واالجتماعية لش����عبنا وصلت الى مس����توى 
متقدم من الخطورة، األمر الذي يتطلب ما هو 
اكثر من التعاون والتنسيق بين المرجعيات 

الخدماتية المعنية.
وقال����ت الجبهة في بي����ان له����ا: إن الواقع 
الصع����ب الذي ت����رزح تحت وطأت����ه جميع 
العائالت الفلس����طينية ين����ذر بمضاعفات 
تط����ال الواقع االقتصادي ويهدد النس����يج 

االجتماعي الفلسطيني.
ودعا وكالة الغوث الى التعاطي مع الالجئين 
الفلس����طينيين في لبن����ان باعتبارهم فئة 
مهمش����ة اقتصاديا واجتماعيا تحتاج الى 
اكث����ر من الدع����م االقتص����ادي، خاصة وان 

المعطي����ات الرقمي����ة عن العمال����ة والفقر 
والبطالة والسكن والصحة تقدم صورة قاتمة 

ومخيفة عن حقيقة الواقع الفلسطيني.
واعتب����رت أن العج����ز المال����ي ف����ي موازنة 
وكالة الغوث ليس مب����ررا لعدم اقرار خطط 
للدعم االقتصادي، ف����ي ظل تجاهل جميع 

المرجعيات لمسؤولياتها تجاه شعبنا.
وقالت الجبه����ة الديمقراطية بأن ما قدمته 
االون����روا حت����ى االن ه����ي حل����ول جزئية ال 
تس����تجيب الحتياج����ات الالجئي����ن، ف����ي 
ظ����ل االزم����ة االقتصادية، لجه����ة تقديم 
مس����اعدات مالية عاجلة ومستدامة لجميع 
الفلس����طينيين في لبنان دون تمييز اسوة 

بالدولة اللبنانية.
وطالبت بض����رورة معالجة قضايا مخيم نهر 
البارد س����واء لجهة استكمال االعمار او دفع 

بدل االيج����ارات، ومعالجة أوض����اع المباني 
ف����ي المخيم الجدي����د اضافة ال����ى قضية 

التعويضات.
وأك����دت على ضرورة الت����زام االونروا بصرف 
االم����وال، المخصصة للنازحين من س����وريا 
ولح����االت العس����ر الش����ديد، ف����ي موعدها 
وبال����دوالر وزيادة المبال����غ المخصصة لهم، 
ورفع نس����بة االستش����فاء ال����ى 60 بالمائة 
وتأمي����ن ال����دواء للح����االت المس����تعصية 
ولمرض����ى كورون����ا، وتوفي����ر مس����تلزمات 
التعليم، وفتح س����لم التوظي����ف وتثبيت 

المياومين واعمار المنازل اآليلة للسقوط.
كما دعت الجبهة االونروا الى زيادة الموازنات، 
خاصة ما يتعلق منها بالجانب االغاثي، سواء 
عبر تمويل خ����اص او من خالل التواصل مع 
منظمات االمم المتحدة المعنية او عبر طرح 

هذا االمر على جدول اعمال مؤتمر المانحين 
الذي سينعقد قريبا من اجل حشد التمويل 
لموازنة الوكالة، وذلك بهدف توفير، االموال 
الالزمة إلقرار خطة طوارئ خاصة بالمخيمات 
الفلسطينية واعالنها مناطق منكوبة تحتاج 

الى الدعم االقتصادي.
ودع����ت الجبهة الدول����ة اللبناني����ة الى مد 
اس����تراتيجيتها االغاثية لتشمل الالجئين 
الفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات 
االزمة في لبنان بأش����كال مضاعفة، والذين 
توقفت اعمالهم منذ اكثر من عامين، داعية 
االحزاب والبلديات والمؤسسات الى مساواة 
الفلسطيني باللبناني لجهة شموله بقضايا 

الدعم واالغاثة دون تمييز.
كما دع����ت اللجنة التنفيذي����ة في منظمة 
التحرير والسلطة الفلس����طينية الى اتخاذ 

االج����راءات التي من ش����انها التخفيف من 
ح����دة االزمة، خاصة لجهة الس����عي إلدخال 
الالجئين الفلس����طينيين في ل.بنان ضمن 
الفئات المس����تفيدة من مساعدات التنمية 
االجتماعية، التي تقدم في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وطالبت الجبهة، هيئة العمل الفلس����طيني 
المش����ترك ألن تكون في حالة انعقاد دائم، 
والس����عي بش����كل مش����ترك ال����ى معالجة 
الالجئين  اللبنانية عل����ى  تداعيات االزم����ة 
الفلس����طينيين، س����واء من خ����الل تأمين 
مقومات الدع����م واالغاثة او عبر تفعيل اطر 
العمل المشترك للتصدي لكل ما من شأنه 
العبث بأمن واس����تقرار مخيماتنا ومواجهة 
كل ما يتهددها على المستويات السياسية 

واالقتصادية.

»الديمقراطية« تدعو لخطة عمل وطنية تحصن الحالة الفلسطينية وتوفر مقومات الدعم االقتصادي

رام الله/ االستقالل:
تراجع س���عر صرف الش���يكل اإلس���رائيلي قليال أم���ام الدوالر 
األمريكي يوم أمس، في التعامالت الصباحية وس���ط تحس���ن 

مؤشر الدوالر أمام سلة من 6 عمالت.
وبلغ س���عر صرف الدوالر األمريكي ف���ي التعامالت الصباحية، 
الجمعة، 3.26 ش���يكال، مقارنة مع 3.25 ش���يكال في تعامالت 
الخميس، وس���ط جهود لبنك إس���رائيل لخفض س���عر عملته 

المحلية.
وقال أمير يارون، إن "بنك إس���رائيل ملتزم بشراء 30 مليار دوالر 
هذا العام للوصول إلى سعر صرف متوازن"، مؤكدا أنه "سيوسع 

نطاق الشراء إن لزم األمر".
في المقابل، يظهر مؤش���ر الدوالر تذبذبا أمام سلة من 6 عمالت 
رئيس���ة، إذ هبط ف���ي تعامالت الثالثاء ألدنى مس���توى منذ 6 
أس���ابيع، قبل أن يتعافى قليال في ختام جلسة األربعاء وصعد 

في جلستي الخميس والجمعة.
وجاءت أسعار صرف العمالت الرئيس���ة المتداولة في السوق 
الفلسطينية، مقابل الشيكل اإلسرائيلي يوم أمس، على النحو 
التالي: الدوالر األمريكي: 3.26 ش���يكال، الي���ورو األوروبي: 3.93 

شيكال.
الدينار األردني: 4.60 شيكال.

الشيكــل يضعــف 
قليــال أمــام الــدوالر

غزة: قرار وزاري بتخفيض رسوم 
االستقالل/ وكاالت:االتجار بأجهزة االتصاالت

اس����تقرت أس����عار الذهب، يوم أمس، واتجه المعدن 
األصفر صوب تحقيق ثالث مكس����ب أس����بوعي على 
التوالي بعد اقت����راح الرئيس األمريكي جو بايدن رفع 

الضريبة على األرباح الرأسمالية.
وضغط اقتراح الرئي����س األمريكي على عوائد الخزانة 
األمريكية، بينما تلقى المعدن األصفر الدعم أيضا من 

ضعف الدوالر.
واستقر الذهب في المعامالت الفورية عند 1783.28 
دوالر لألونص����ة، بحل����ول الس����اعة 05:45 بتوقي����ت 
غرينتش. وقف����ز المعدن ألعلى مس����توياته منذ 25 
فبراير الماض����ي عن����د 1797.67 دوالر يوم الخميس 
الماضي، وأضاف نحو 0.4 بالمئة منذ بداية األس����بوع 

الجاري.
فيما ارتفع����ت العقود األمريكية اآلجل����ة للذهب 0.1 

بالمئة إلى 1783.90 دوالر لألونصة.
وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية 
لدى ش����ركة "أكسي" للخدمات المالية "تأثير تداعيات 
)اقتراح( زيادة الضريبة يستقطب مستثمري السندات 

والعوائ����د انخفضت، ويق����دم هذا القلي����ل من الدفع 
للذهب". وأضاف: "الس����ؤال الكبير الذي يواجه أسواق 
الذهب هو القرار بش����أن ما إذا كان مجلس االحتياطي 
الفدرالي األمريكي سيقوم بتغيير في األسبوع القادم".

وانخفضت عوائد سندات الخزانة األمريكية ألجل عشر 
س����نوات بفعل نبأ عن أن بايدن س����يطرح خطة لزيادة 

الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع. كما رفع الدوالر 
الضعيف اإلقبال على الذهب لحائزي العمالت األخرى.

وفي تأكي����د النتعاش الطلب اآلس����يوي على المعدن 
األصفر، زادت الش����حنات إلى الهند ألعلى مستوياتها 
من����ذ 2013، مما قاد ص����ادرات الذهب السويس����رية 

لالرتفاع ألعلى مستوى في عشرة أشهر.

الذهب يتجه نحو تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي
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عواصم / االستقالل:
جدي���دة  إحصائي���ة  أظه���رت 
وف���اة أكثر م���ن ثالث���ة ماليين 
فيروس  عدوى  بس���بب  شخص، 
كورون���ا ح���ول العال���م، وإصابة 
145,363,174، فيما تم تسجيل 
تع���اٍف  حال���ة   123,367,371
جديدة، في حين تخطت عمليات 
يوم  حتى  باللقاح���ات  التطعيم 
أم���س،  904 ماليين و920 ألف 

جرعة، وفق موقع "وورلد ميترز".
وس����جلت الهند، نحو 315 ألف 
إصابة بالفيروس خالل الساعات 
ال�����24 الماضية، في أعلى معدل 
يومي على مستوى العالم، بينما 
يسعى االتحاد األوروبي لتقديم 

3 ماليين لقاح يوميا.
الهندية  الصح���ة  وزارة  وأفادت 
أنه تم تس���جيل 314 ألفا و835 
إصابة بالفيروس، ما رفع إجمالي 
اإلصاب���ات في الب���الد إلى 15.9 

مليونا.
الب���الد  أن  ال���وزارة  وأوضح���ت 
شهدت ألفين و104 حاالت وفاة 
بكورونا، لتبلغ الحصيلة 184 ألفا 

و657.

وح���ذر خبراء من وص���ول النظام 
الصح���ي في الهن���د إلى "نقطة 
االنهي���ار"، إثر ارتف���اع معدالت 
امتالء المستشفيات إلى الذروة، 
بسبب أعداد اإلصابات المتزايدة 

في عموم البالد.
وفي الس���ياق، يخط���ط االتحاد 
األوروب���ي لتقدي���م 3 ماليي���ن 
للمفوضة  وفق���ا  يومي���ا،  لق���اح 

األوروبية لشؤون الصحة لستيال 
كيرياكيدس.

وقالت كيرياكيدس إن "القدرات 
اإلنتاجي���ة تتزاي���د ف���ي جميع 
أنح���اء االتحاد األوروبي، ما يمّكن 
التس���ليم  من تس���ريع عمليات 
والحصول عل���ى 50 مليون جرعة 
إضافية م���ن لقاح فاي���زر خالل 

األسابيع العشرة القادمة".

وأش���ارت إل���ى أن المفاوض���ات 
جارية اآلن لشراء 1.8 مليار جرعة 

خالل عامي 2022 و2023.
وأعلنت المفوضية األوروبية، يوم 
أمس، توفي���ر 117 مليون جرعة 
من لقاحات كورونا حتى اآلن في 
االتح���اد األوروبي، وأن 30 مليون 
مواطن من االتح���اد حصلوا على 

جرعتين من اللقاحات.

3 ماليين وفاة وأكثر من 145 مليون إصابة بـ »كورونا« حول العالم

روما/ االستقالل:
أك���د وزير الدف���اع اإليطال���ي لورينزو غويرين���ي، أن تعزيز التع���اون المدني 
والعسكري مع ليبيا يعد أولوية استراتيجية بالنسبة إلى إيطاليا، وذلك خالل 

لقائه وزيرة خارجية ليبيا نجالء المنقوش.
وق���ال غويريني إنه أجرى "نقاش���ا بناء" مع المنقوش ف���ي إيطاليا يوم أمس 

الجمعة، حول "التزام روما بدعم عملية تحقيق االستقرار في ليبيا".
وكان���ت المنقوش التقت نظيرها اإليطالي لويجي دي مايو، الذي أكد أن 
"إعادة فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من ليبيا هو أولوية بالنسبة 

لبالده".
وعقدت المنق���وش أيضا اجتماعا م���ع وزير التنمي���ة االقتصادية اإليطالي، 

جيانكارلو جيورجيتي، وبحثت معه ملفات مشتركة.
ووصل���ت الوزيرة الليبي���ة، إلى إيطاليا في زيارة تس���تغرق يومين هي األولى 

لدولة أوروبية.

صنعاء/ االستقالل:
نفذت جماعة "انصار الله" اليمنية، يوم امس، هجوًما جوًيا بطائرات مس���يرة 
مفخخ���ة عل���ى قاعدة المل���ك خالد الجوية وش���ركة أرامك���و النفطية جنوبي 
الس���عودية. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة 
"أنصار الله"، العميد يحيى س���ريع، أن "س���الح الجو المسير تمكن من تنفيذ 
عملي���ة هجومية بثالث طائرات مس���يرة، منها طائرتان ن���وع )قاصف 2 كي( 
اس���تهدفتا مواقع مهمة وحساس���ة في قاعدة الملك خال���د الجوية بخميس 
مش���يط، وطائرة نوع )صماد 3( اس���تهدفت ش���ركة أرامكو في جيزان وكانت 

اإلصابة دقيقة".
وق���ال المتحدث ف���ي تغريدة على "تويت���ر" أن االس���تهداف "يأتي رًدا على 
اس���تمرار العدوان )في إش���ارة إلى عملي���ات التحالف العرب���ي الذي تقوده 

السعودية( والحصار على بلدنا العزيز".
من جهته، أعلنت السلطات السعودية، أن قوات ما تسمى ب�"التحالف العربي" 
الت���ي تقوده الري���اض، اعترضت ودمرت ث���الث طائ���رات دون طيار مفخخة 
أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية وخميس مشيط وجازان 

في المملكة.
وأطلق التحالف الس���عودي في عام 2015 حملة عسكرية ضد اليمن رفضها 
المجتمع الدولي، وأس���فرت ع���ن مقتل آالف اليمنيين واالصابات المش���وهة 
وتدمير مئات المنش���آت، إضافة إلى انتش���ار األوبئة بعد تراجع الدور الصحي 

وتهالكه بحسب الصحة، والجوع والفقر.

»أنصار الله« تنفذ هجومًا جويًا 
على شركة أرامكو وقاعدة 

عسكرية في السعودية

طهران/ االستقالل:
قال نائب وزير الخارجية اإليراني للشؤون 
القانونية والدولية، محس���ن بهاروند، يوم 
أم���س، إن بالدنا ال ترغب أن تش���هد في 
المستقبل حظرا أمريكيا غير قانوني ضد 

دول ومؤسسات دولية.
وأف���ادت وكال���ة »إرن���ا«،  يوم أم���س، بأن 
تصريح���ات بهاروند جاءت خ���الل لقائه، 
مع رئي���س المحكمة الجنائية الدولية في 
االستئناف، القاضي بيوتر هوفمانسكي، 
في الهاين وناقشا معا آخر التطورات في 

المحكم���ة الدولية، بم���ا في ذلك قضيتي 
أفغانستان وفلسطين.

وأك���د المس���ؤول اإليران���ي أن الوالي���ات 
رت نهجها تجاه المحكمة  المتحدة قد غيَّ
الجنائية الدولية، معربا عن أمل بالده في 
»أال تش���هد في المستقبل فرض الواليات 
المتحدة عقوبات غي���ر قانونية ضد دول 

ومؤسسات دولية«.
وف���ي الس���ياق نفس���ه، التق���ى بهاروند 
مع األمي���ن العام لمؤتمر اله���اي للقانون 
الدول���ي الخ���اص )HCCH(، كريس���توف 

بيرناسكيني، مشيرا إلى أن بالده ستقدم 
قريبا وثيقة االنضمام إلى اتفاقية الهاي، 
المصادقة على  إلزامي���ة  بإلغ���اء  الخاصة 

الوثائق العمومية األجنبية )أبوستيل(.
ولف���ت نائ���ب وزي���ر الخارجي���ة اإليراني 
محس���ن  والدولية،  القانوني���ة  للش���ؤون 
بهاروند، إلى أن بالده ستتقدم بطلب إلى 
أمين اتفاقية الهاي »أبوستيل«، بعد وضع 
اللمس���ات األخيرة على النظام التنفيذي 
لالتفاقية، وذلك بالتنس���يق مع الجهات 

المعنية.

بغداد / االستقالل:
تع���رض مط���ار بغداد الدولي لهج���وم بصواريخ لم يعرف بعد مصدرها كم���ا لم يتضح حجم 

األضرار التي خلفتها.
وذكرت مصادر محلية، أن الصواريخ سقطت في الجزء الجنوبي من المطار قرب قاعدة فكتوريا 

التي تتمركز بها قوات أميركية.
ويضم الجزء العس���كري من مطار بغداد الدولي ق���وات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد 

فيه قوات عراقية.
ول���م تتضح بعد تفاصيل الهجوم، غير أن خلية "اإلعالم األمني" العراقية اتهمت ما س���متها 

"جماعات خارجة عن القانون" بالوقوف وراء الهجوم.
وقالت وسائل إعالم عراقية إن السفارة األميركية ببغداد اتخذت إجراءات احترازية بعد سقوط 

الصواريخ على المطار.

هجوم بالصواريخ على قاعدة تضم 
قوات أميركية في مطار بغداد الدولي

إيران: ال نريد فرض أمريكا عقوبات غير 
قانونية ضد دول ومؤسسات دولية

الخرطوم/ االستقالل:
أفادت وس����ائل إعالم س����ودانية ب����أن الحكومة 
الس����ودانية كثفت اتصاالتها بأط����راف دولية 
للتح����رك في اتج����اه ح����ل أزمة س����د النهضة 

اإلثيوبي.
وبحس����ب موقع "س����ودان تربيون"، اجتمع وزير 
الري السوداني ياس����ر عباس، مع القائم بأعمال 
س����فارة الواليات المتحدة لدى الخرطوم ورئيس 
بعثة االتح����اد األوروبي، وحثه����م على التدخل 
والضغط على إثيوبي����ا للتوصل إلى اتفاق حول 

ملء وتشغيل السد.
وقال الوزير الس����وداني للقائم بأعمال السفارة 
األمريكي����ة ف����ي الخرط����وم برايان ش����وكان، إن 
"الوقت يمضي دون التوصل إلى اتفاق قانوني 

بشأن سد النهضة".
وح����ث أمري����كا على التدخ����ل لتف����ادي "تفاقم 

األوضاع في اإلقليم بسبب التعنت اإلثيوبي".
وأشار إلى أن الملء الثاني بصورة أحادية يشكل 
تهدي����ًدا ل� "س����المة المنش����آت المائية وجميع 
األنش����طة االقتصادية على ضفاف النيل األزرق 

والنيل والمواطنين".
كما بحث عباس مع سفير بعثة االتحاد األوروبي 
في الخرطوم تطورات ملف س����د النهضة، ودعاه 
إلى دعم موقف الس����ودان الداع����ي لتعزيز آلية 

التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء.
وفي الس����ياق، أعلن المتحدث باس����م الخارجية 
اإلثيوبية أن بالده بعثت رسالة إلى مجلس األمن 
الدولي أكدت فيه����ا التزامها بالمفاوضات التي 
يقودها االتحاد األفريقي. بحس����ب وكالة األنباء 

اإلثيوبية.
وأض����اف أن مصر والس����ودان يقوضان العملية 
التي يقودها االتحاد األفريقي من خالل الخروج 

ببدائ����ل أخرى مثل اقتراح ما يس����مونه برباعية 
المفاوضات.

وكانت أديس أبابا قد رفضت مقترحا س����ودانيا، 
المتحدة،  المتحدة واألم����م  الواليات  لتوس����يط 
واالتح����اد األفريق����ي، بهدف تغيي����ر منهجية 
التف����اوض، الذي لم يفض إلى نتائج، خالل عقد 

كامل من الزمن.
يذكر أن آخ����ر جولة من المفاوضات التي عقدت 
مؤخرا في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، حول 
"سد النهضة" قد فشلت في التوصل إلى اتفاق 
بين مصر والس����ودان وإثيوبيا، بش����أن آلية ملء 

وتشغيل السد.
وتخش����ى مصر م����ن إضرار الس����د بحصتها من 
المياه، كما يخش����ى الس����ودان من تأثير الس����د 
الس����لبي على الس����دود الس����ودانية على النيل 

األزرق.

الســودان يدعــو أطــرافًا دوليــة للتدخــل 
فــي حــل أزمــة ســد النهضــة وإثيوبيــا

وزير دفاع إيطاليا: 
التعاون العسكري مع 

ليبيا أولوية استراتيجية
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غزة/ االستقالل:
حس���م مجلس إدارة نادي التف���اح الرياضي، 
س���ادس صفق���ات الفري���ق ف���ي االنتقاالت 
الش���توية الحالية، اس���تعداًدا لدوري الدرجة 

الممتازة.
حيث نجحت إدارة الن���ادي من إتمام التعاقد 
م���ع معتز إش���تيوي صانع ألع���اب فريق غزة 
الرياض���ي "العميد" لمدة نصف موس���م على 

سبيل اإلعارة. 
وجاء تعاقد التفاح مع إشتيوي بناًء على طلب 
الكابت���ن نبيل صيدم المدي���ر الفني للفريق، 

وذلك بعدما أشاد بإمكانياته الفنية.
ُيذكر أن إشتيوي هو سادس صفقات التفاح 
الرياضي الش���توية، بعد أن تعاقد النادي مع 
الخماس���ي، إياد النبريص وخالد عياش وحازم 
البيوك في مركز قلب الدف���اع، والالعب عماد 
الس���ماعنة في مركز الظهي���ر األيمن، وأحمد 

مهدي في مركز الظهير األيسر.
وفي نفس الس���ياق، عزز نادي غزة الرياضي، 
صفوفه بمدافع مخضرم، اس���تعدادا للنصف 

الثاني من الموس���م الكروي الحالي بقطاع غزة 
لدوري الدرجة األولى.

وتعاقد "العميد" مع المدافع محمد مهنا مدة 
نصف موسم في صفقة انتقال حر، للدفاع عن 

ألوانه في إياب دوري الدرجة األولى.
ويعّد مهن���ا إضافة جيدة لغ���زة الرياضي، ال 

س���يما أنه لعب س���نوات طويلة م���ع الفريق 
سابقا، بخالف خبرته الكبيرة في المالعب.

يشار إلى أن مهنا ينوي االعتزال في صفوف 
غزة الرياضي، الذي يحتل وصافة ترتيب دوري 
األولى حاليا برصيد 22 نقطة، بفارق األهداف 

خلف خدمات النصيرات.

التفاح يبرم سادس صفقاته الشتوية 
وغــزة الرياضــي يتعاقــد مــع مهنــا

غزة/ االستقالل:
أعلن االتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة، عن تمديد فترة االنتقاالت الشتوية الحالية، 

ثالثة أيام أخرى.
وكان من المقرر أن تنتهي االنتقاالت الشتوية االثنين المقبل لجميع الدرجات، إال أن اتحاد القدم 

فّضل تمديدها نظرا لإلغالقات المتكررة هذه الفترة.
وأوضح اتحاد القدم، أن االنتقاالت الشتوية ستنتهي مساء الخميس القادم، مطالبا جميع األندية 

بقيد وتسجيل الالعبين الجدد في أسرع وقت.
يشار إلى أن مسابقات الدوري بمختلف الدرجات، متوقفة هذه الفترة، بعد انتهاء منافسات الدور 

األول، وسط توقعات أن تعود في أواخر مايو القادم.

تمديد فترة االنتقاالت الشتوية في غزة

االستقالل/ وكاالت:
لعب تشيلس���ي وليفرب���ول دورا بارزا في الخطة الفاش���لة التي 
كانت تهدف إلى القضاء على دوري أبطال أوروبا، خالل األسبوع 
الحالي، وسيحاول كل منهما مطلع األسبوع المقبل تأمين التأهل 
للبطول���ة األوروبية األولى لألندية، عن طريق الحصول على مكان 

بين فرق المربع الذهبي في الدوري اإلنجليزي.
وعاد تشيلس���ي للمربع الذهبي بعد التعادل مع برايتون، لكنه 
حقق ذلك فقط بعد تفوقه بفارق األهداف على جاره وست هام 

يونايتد، الذي سيواجهه اليوم السبت.
وكان وست هام من بين المنتقدين األعلى صوتا لقرار تشيلسي 
وليفربول ومانشس���تر سيتي ومانشس���تر يونايتد وتوتنهام 
وآرس���نال، بالمشاركة في إطالق دوري الس���وبر الجديد ووصف 

الخطوة بأنها "هجوم على كرة القدم".
وع���ادت األندية االنجليزية الس���تة عن قرارها بالمش���اركة في 
الدوري الجديد، الثالثاء الماضي، ما قضى فعليا على الفكرة في 

مهدها.
لكن موجة الغضب تس���تمر، وربما حصل وست هام على المزيد 

من التشجيع جراء ذلك قبل مباراته في ملعبه أمام تشيلسي.
وربم���ا يحصل نيوكاس���ل يونايت���د أيضا على مزي���د من القوة 
المعنوية، عندما يحل ضيفا على ليفربول اليوم السبت قبل ذلك 
ببضع س���اعات، وهو يتطلع لتحقيق فوز لوضع حد لمخاوفه من 

الهبوط.
وقدم وس���ت هام الذي يقوده المدرب دافيد مويس أداء ونتائج 
باهرة خالل الموس���م الحال���ي، لكن آماله في م���كان في المربع 

الذهبي تلقت ضربة موجعة في الجولة الماضية عندما خسر 2-3 
أمام نيوكاس���ل. لكن تعادل تشيلسي بدون أهداف مع برايتون 
الثالثاء الماضي، وفش���ل ليفربول هو اآلخ���ر في الفوز على ليدز 
يونايتد يوم اإلثنين، جاء في صالح وست هام وفتح باب الصراع 
على مراكز المربع الذهبي على مصراعيه، مع تس���اوي تشيلسي 
ووست هام في الرصيد )55 نقطة( بينما يبلغ رصيد ليفربول 53 

نقطة قبل آخر ست جوالت في الموسم.
وجمع توتنهام هوتس���بير أيضا 53 نقطة بع���د الفوز 2-1 على 

ساوثهامبتون، لكن تتبقى له خمس مباريات فقط.
وتح���ت قيادة المدرب المؤقت رايان ميس���ون بعد إقالة س���لفه 
جوزيه مورينيو، س���يلتقي توتنهام مع مانشس���تر سيتي في 

نهائي كأس رابطة المحترفين المحلية األحد المقبل.
هدف مغاير

وعندما استضاف وست هام فريق تشيلسي في نفس المرحلة 
تقريبا من الموس���م الماضي، كان الفريق يص���ارع للبقاء بدوري 
الكبار، وساعده الفوز 3-2 كثيرا في تحقيق هذا الهدف، لكنه في 

هذه المرة يبحث عن تحقيق هدف مختلف كليا.
ومن شبه المؤكد أن يخوض وست هام المواجهة المقبلة بدون 
العبيه ديكالن رايس وميشيل أنطونيو لإلصابة وكريج دوسون 
لإليقاف، كما تحوم الشكوك حول مشاركة آرون كريسويل وأرثر 

ماسواكو أيضا.
ورغم هذه الصعوبات فإن تشيلس���ي أيضا ربما يضع عينا على 
مواجهته ف���ي ذهاب قبل نهائي دوري األبطال في ملعب ريال 

مدريد، بعد ذلك ب�3 أيام.
وقال توماس توخيل مدرب تشيلسي بعد التعادل مع برايتون 

"نحن في المركز الرابع، األمر بأيدينا، هذا سباق صعب".
وأض���اف المدرب األلماني "أهدرنا فرصتي���ن في مباراتين على 
ملعبنا وهذه يقلقني قليال، لكن علينا االستمرار والمضي قدما".

وبالنظ���ر إلى األح���داث التي وقعت خالل األس���بوع الحالي فإن 
مانشس���تر يونايتد صاحب المركز الثاني، يفترض أنه يشعر 
بالسعادة ألنه سيواجه ليدز يونايتد في ملعب إيالند رود بدون 

جمهور اليوم السبت.
وإذا حقق يونايتد الفوز الس���ادس على التوالي على مس���توى 
الدوري، فإنه سيضمن تقريبا الظهور في دوري األبطال الموسم 

المقبل.
وعلى الجانب اآلخر من القائمة يتقدم بيرنلي بفارق س���ت نقاط 
عن فولهام صاحب المركز 18، لكن خس���ارته في ثالث مباريات 
متتالية جعلته أكثر توترا وقلقا، وبالتأكيد فإنه سيبذل قصارى 
جه���ده لتحقيق نتيجة إيجابية في ملع���ب وولفرهامبتون غًدا 

األحد.

تشيلسي وليفربول يتنافسان على مقعد أوروبي بعد انهيار حلم السوبر ليج

االستقالل/ وكاالت:
كشف تقرير صحفي إس����باني، عن مفاجأة 
بش����أن برش����لونة في كواليس بطولة دوري 

السوبر األوروبي.
وشارك 12 نادًيا من كبار أوروبا في تأسيس 
البطول����ة القارية الجديدة، قب����ل أن تعلن 9 
أندية انسحابها، بينما يوفنتوس أكد أنه من 
الصع����ب إقامة البطولة اآلن، فيما لم يتراجع 

ريال مدريد وبرشلونة.
ووفًقا لبرنامج "كواترو" اإلس����باني، فإن خوان 

البورتا، رئيس برشلونة، كان يتناول الطعام 
مع خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، قبل 
3 أيام من إعالن تأسيس بطولة السوبر ليج.

وأشار إلى أن البورتا أبلغ تيباس بنبأ تأسيس 
الس����وبر ليج خالل هذا اللقاء، لينقل رئيس 
رابط����ة الليجا ه����ذه األخبار إلى ألكس����ندر 
تش����يفرين رئي����س االتح����اد األوروبي لكرة 

القدم.
وأوضح أن تش����يفرين قام برد فعل س����ريع 
ضد البطول����ة، عندما علم مبك����ًرا بانطالقها 

قبل اإلعالن الرسمي لألندية ب�3 أيام، وهو ما 
منحه الوق����ت الكافي للقيام بتحركاته التي 

نجحت في النهاية بتجميد البطولة.
وذك����ر أن االتحاد األوروب����ي عمل مع بوريس 
جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، للضغط 
على األندية اإلنجليزية وإجبارها على التراجع 

وترك السوبر ليج.
وكان تش����يفرين يعل����م أن����ه ب����دون فرق 
البريميرليج ستتعرض البطولة لضربة كبيرة، 

ألنها تمثل نصف األندية المؤسسة.

مفاجأة.. البورتا وراء تسريب خطة السوبر ليج لليويفا
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أصيب���وا خ���ال مواجهات  مواطني���ن 
مع ق���وات االحتال في محي���ط البلدة 
القديم���ة بالق���دس، نقلوا عل���ى إثرها 

للمستشفى.
وأفاد ش���هود عيان، بأن شرطة وجنود 
االحتال وف���رق الخيال���ة اعتدت على 
عدد من الش���بان بالدفع والضرب خال 
تفريقهم في ش���ارع صاح  محاولتها 
الدي���ن، وب���اب الزاهرة، وب���اب العامود 
وألقت  المقدس���يين،  م���ن  ومحيط���ه 

القنابل الصوتية إلبعادهم.
وأضافت أن قوات االحتال رشت مركبة 
المياه العادمة تجاه الشبان لتفريقهم.

وردد الشبان الهتافات الغاضبة تنديدا 
بجرائم المس���توطنين، وس���ط تجمهر 
لشرطة وجنود االحتال اإلسرائيلي في 
أكثر من نقطة في س���احة ومحيط باب 

العامود بالقدس القديمة.
المواطني���ن  عش���رات  أصي���ب  كم���ا 
باالختن���اق بالغ���از المس���يل للدموع، 
ي���وم أمس، خال قمع ق���وات االحتال 
اإلس���رائيلي المصلين الذين أدوا صاة 
العشاء والتراويح على مدخل بيت لحم 
الش���مالي، اس���نادا ألهلنا ف���ي مدينة 
القدس المحتل���ة، وتنديدا بانتهاكات 
والمسجد  المقدس���يين  االحتال بحق 

األقصى.
وش���ارك عدد من المواطنين في صاة 
التراويح، تلبية لدعوة لجنة التنس���يق 
الفصائلي في بيت لحم انتصارا ألهلنا 

في مدينة القدس.
وفور االنتهاء م���ن الصاة، أطلق جنود 
االحت���ال واب���ا م���ن قناب���ل الصوت 
والغ���از على المواطنين، ما أدلى إلصابة 

العشرات باالختناق.
وتظاه���ر العش���رات من أبناء ش���عبنا 
في باحات المس���جد األقصى المبارك، 
بالتزام���ن مع ص���اة التراويح، منددين 

باعتداءات االحتال على القدس.
وردد المشاركون في المسيرة الحاشدة 
التي أقيم���ت في باحة قب���ة الصخرة، 
ش���عارات منددة باالحت���ال، مطالبين 
بتوفي���ر الحماي���ة ألبناء ش���عبنا بعد 

اعتق���ال واصابة المئات خ���ال جرائم 
االحتال ومس���توطنيه في األسبوعين 

األخيرين بالقدس.
وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات 
عنيف���ة مع جيش االحت���ال في الحارة 
الوسطى ببلدة س���لوان جنوب القدس 

المحتلة.
وأفاد ش���هود عيان بأن قوات االحتال 
أطلقت قناب���ل الغاز والقنابل الصوتية 

صوب المواطنين في الحارة الوسطى.
وف���ي ذات الس���ياق ش���ددت ق���وات 
االحتال اإلس���رائيلي ي���وم أمس، من 
إجراءاته���ا العس���كرية ف���ي محي���ط 

القدس المحتلة. 
وأفاد ش����هود عيان، بأن قوات االحتال 
أقام����ت حواجز عس����كرية حديدية على 
مداخ����ل جميع أبواب البلدة القديمة من 
القدس المحتلة، وق����ام جنود االحتال 
بالتدقيق في هويات المارة قبل السماح 
لهم بالدخول إلى المسجد األقصى، كما 
نصبت ق����وات االحتال حواجز حديدية 
حول أبواب القدس القديمة وس����محت 
بدخول المصلين من ممرات محددة إلى 

المسجد األقصى المبارك.
كما أغلقت ش���رطة االحتال، باب حطة 
أحد األبواب الرئيسية المؤدية للمسجد 
األقصى المبارك، ومنعت المصلين من 

دخوله.
وتجمهر مئات المصلين أمام باب حطة، 
ورددوا الهتاف���ات المناصرة للمس���جد 

األقصى والمنددة بإجراءات االحتال.
فيما تعرض���ت حافلة تقّل مصلين من 
مخيم شعفاط ش���مال القدس العتداء 
بالحجارة من المستوطنين مما أدى إلى 
تهش���م زجاجها وإصابة مسنة بجروح 

مختلفة.
وتأتي ه���ذه اإلجراءات عل���ى وقع ليلة 
أقدم  القدس  ساخنة شهدتها مدينة 
خاله���ا االحت���ال ومس���توطنوه على 
اس���تهداف المقدسيين وممتلكاتهم 
ما تس���بب في تس���جيل قراب���ة 105 
المقدس���يين  إصاب���ات في صف���وف 
ف���ي ممتلكاتهم في  وتض���رر كبي���ر 

مختلف أحياء المدينة المقدس���ة بعد 
تصديهم لاحتال ومستوطنيه الذين 
حاولوا االعت���داء عل���ى المصلين اثناء 

خروجهم من صاة التراويح.
وخ���ارج مدينة القدس، ش���ددت قوات 
إجراءاتها  م���ن  اإلس���رائيلي  االحتال 
العس���كرية في محي���ط حواجز قلنديا 
وبيت لحم واصطف المصلون الراغبون 
ف���ي الدخ���ول إل���ى الق���دس بطوابير 
طويل���ة ول���م تس���مح إال لع���دد محدد 
منهم بالدخول إلى المس���جد األقصى 
بحجة عدم تلقيه���م التطعيم الخاص 

بفيروس كورونا.
ورغم كل ه���ذه اإلجراءات إال أن المئات 
تمكن���وا م���ن الدخ���ول م���ن مختلف 
المداخل المؤدية للق���دس المحتلة أو 
عبر االلتفاف على الحواجز اإلسرائيلية 
للوصول إلى المسجد األقصى المبارك.

وفي ذات السياق واصل المستوطنون، 
اعتداءاته���م بح���ق س���كان األحي���اء 
القديم���ة  البل���دة  ف���ي  المقدس���ية 
ومحيطها، وس���ط حماية من الش���رطة 
الش���بان  تهاجم  الت���ي  اإلس���رائيلية 
الفلسطينيين الذين يحاولون التصدي 

لتلك االعتداءات.
واعتدى المس���توطنون على ممتلكات 
المواطني���ن في ش���ارع المط���ران بحي 
الش���يخ ج���راح، وكذل���ك نف���ذ آخرون 
اعتداءات بحق مقدسيين في حي التلة 

الفرنسية بالقدس المحتلة.
وأفاد ش���هود عيان، بأن مس���توطنين 
حطموا زجاج عش���رات الس���يارات في 

شارع المطران وأعطبوا إطارات أخرى.
وتوس���عت رقع���ة المواجه���ات التي 
اندلع���ت في الق���دس المحتل���ة، يوم 
أمس، لتصل إلى أحياء الصوانة والطور 
الواقعة ش���رقي القدس  الجوز،  ووادي 

المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية ب���أن مواطنين 
تصدوا لمس���توطنين وجيش االحتال 
في حي وادي الجوز واندلعت مواجهات 
س���يارة  المواطن���ون  وأح���رق  هن���اك 

مستوطن اقتحم الحي.

بل���دة الطور اندلع���ت مواجهات  وفي 
بالرصاص  المواطنين  وأصيب عدد من 
المطاط���ي واح���رق المواطن���ون حافلة 
تابعة للمس���توطنين دخلت إلى الحي. 
وفي حي الصوان���ة اندلعت مواجهات 

مع قوات االحتال.
وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعام 
عبري���ة أن 20 جنديًا من قوات االحتال 
وع���ددا م���ن المس���توطنين أصيب���وا 
بجراح ورضوض خال تصدي الش���بان 
المقدس���يين لمس���يرة المستوطنين، 
قرب باب العامود في القدس المحتلة.

اس���تهداف جنود  الشبان من  وتمكن 
االحت���ال بالحج���ارة والزجاج���ات، كما 
أبرح���وا ع���ددًا من مس���توطني عصابة 
»الهافا« ضربًا خال محاولتهم االعتداء 

على المواطنين في القدس.
كذلك نجح الش���بان المقدس���يون في 
تحطي���م عدد م���ن كامي���رات المراقبة 
الت���ي نصبتها ق���وات االحت���ال في 
ش���وارع الق���دس، وتضررت س���يارات 
للمس���توطنين وأخ���رى عس���كرية إثر 

رشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وف���ي ذات الس���ياق أصيب عش���رات 
المواطني���ن باالختناق يوم أمس، خال 
قم���ع ق���وات االحتال مس���يرة رافضة 
لاس���تيطان في بلدة بيت دجن شرق 

نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وش���ارك العش���رات بعد صاة الجمعة 
إلقامة  الرافضة  األس���بوعية  بالمسيرة 
بؤرة اس���تيطانية ش���رقي بيت دجن، 
وتوجهوا نحو موقع البؤرة االستيطانية 
األعام ورددوا هتافات منددة  رافعين 

باالستيطان.
الغاز والرصاص  الجنود قناب���ل  وأطلق 
المعدن���ي باتجاه المش���اركين، ما أدى 

لوقوع العشرات من حاالت االختناق.
كم���ا أصي���ب ع���دد م���ن المواطني���ن 
باالختناق خال مش���اركتهم بالمسيرة 
السلمية األس���بوعية لقرية كفر قدوم 
للجدار  المناهض���ة  قلقيلي���ة،  ش���رق 

واالستيطان .
وقالت مصادر محلية إن قوات االحتال 

بالمس���يرة،  المش���اركين  على  اعتدت 
والصوت،  الغاز  قنابل  وأطلقت عشرات 
م���ا أدى إلصابة ع���دد م���ن المواطنين 

باالختناق.
وانطلقت المس���يرة بعد صاة الجمعة 
من مس���جد عمر بن الخطاب بمشاركة 
المئات م���ن أبناء البل���دة الذين طالبوا 
بتصعيد المقاومة الشعبية وصوال إلى 

الحرية واالستقال.
وتتواصل مسيرة كفر قدوم األسبوعية 
واالس���تيطان،  للج���دار  المناهض���ة 
الرئيس���ي  الش���ارع  بفتح  والمطالب���ة 

المغلق للقرية منذ )18 عاما(.
مركب���ات  مس���توطنون  هاج���م  كم���ا 
المواطني���ن بالحجارة على طريق جنين 
المحتلة،  الغربية  الضفة  نابلس شمال 
فيما اقتحموا أرض���ا زراعية في الخليل 

جنوب الضفة.
وذكر مس���ؤول ملف االستيطان شمال 
الضفة غس���ان دغلس أن مستوطنين 
بالحجارة  المواطنين  مركب���ات  هاجموا 
بالقرب من مدخل مستوطنة »حومش« 
المخ���اة، عل���ى الطري���ق الواصل بين 

جنين ونابلس.
ولفت إلى أن أضرارا لحقت بزجاج بعض 
المركبات نتيجة استهدافها بالحجارة.

م���ن  ع���دد  اقتح���م  الخلي���ل  وف���ي 
المس���توطنين أرضا زراعية في منطقة 
للمواط���ن  البقع���ة تع���ود ملكيته���ا 
عارف جابر وتبلغ مس���احتها 25 دونما 
ووضعوا عامات تش���ير إلى تقسيمها، 

في محاولة منهم لاستياء عليها
وفي س���لفيت أقدم مس���توطنون على 

اقتاع أشجار زيتون في بلدة حارس .
وأفاد رئي���س مجلس قروي حارس عمر 
سمارة أن مس���توطنين من مستوطنة 
»رفافا« المقامة عل���ى أراضي عدة قرى 
غرب سلفيت، اقتلعوا 13 شجرة زيتون 
تعود ملكيتها للمواطنة عائشة محمود 

قاسم.
وأوضح أن األش���جار ت���م اقتاعها في 
منطقة خلة النساخ، وتتراوح أعمارها ما 

بين 4-5 أعوام.

على أبناء الش���عب الفلس���طيني في القدس. 
وأكدت الغرفة المشتركة، في تصريح صحفي 
صدر عنه���ا، أن المقاومة س���تبقى حاضرة في 
قل���ب معركة الق���دس واألقص���ى مهما كانت 
الظروف. وش���ددت على أن »استمرار العدو في 

انتهاك أقصانا واالعتداء على أهلنا في القدس 
يفتح على نفس���ه أب���واب الجحيم، وس���يعلم 
الذين ظلموا أي منقل���ب ينقلبون«. وفي ختام 
تصريحه���ا، أبرق���ت قيادة الغرفة المش���تركة 
لفصائ���ل المقاوم���ة الفلس���طينية بالتحي���ة 

العظيم���ة لجماهير ش���عبنا األب���ي المنتفض 
في عاصمة فلس���طين وأيقونة الصراع؛ مدينة 
القدس المحتلة، مش���يرة إلى أنها تش���د على 
أي���ادي رجالها الميامين وحماته���ا المرابطين 

الصامدين.

رام الله/ االستقال:
نظم أهالي قرية بيت ريما غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وقفة 

تضامنية مساء الجمعة مع الصحفي المضرب عن الطعام عاء الريماوي.
وش���ارك في الوقفة عش���رات المواطنين من أهالي القري���ة، حيث رفعوا صور 

الصحفي الريماوي مطالبين االحتال باإلفراج الفوري عنه.
واعتقل الريماوي قبل ثاثة أيام من منزله برام الله وش���رع بإضراب مفتوح عن 

الطعام لحظة اعتقاله.
وخ���ال الوقفة، دعت عائل���ة الريماوي جميع الفصائل والقوى والمؤسس���ات 
الحقوقي���ة والهيئات إلى التكاتف والوقوف في س���بيل الضغط لإلفراج عن 

الريماوي في حال تحويله لاعتقال اإلداري.
وقال���ت العائلة إن الريماوي يعاني من أمراض وال يس���تطيع االس���تمرار في 
إضراب طويل عن الطعام، والمطلوب من الجميع التحرك النتزاع حريته سيما 

وأن اعتقاله جاء على خلفية عمله الصحفي.
كما دعت السلطة بوضع قضية األسرى على سلم أولوياتها، وأن السكوت عن 

العدد الكبير لألسرى أمر مخجل.
ب���دوره، ق���ال مدير مركز القدس للدراس���ات اإلس���رائيلية عماد أب���و عواد إن 
:"الريم���اوي كان رقما صعبا وفي طليعة اإلعاميي���ن بعمله الصحفي الدؤوب 
من خال اجتراح برنامج "فلس���طين تنتخب"، حيث كان على مسافة واحدة من 

جميع الفصائل بصوته الوطني الوحدوي.
وأكد أن الريماوي أكثر من تعرض للتهديد بسبب مواقفه الصلبة، كما أنه كان 

أشبه بجسر لتأمين احتياجات الكثير من الناس.

الضفة الغربية/ االستقال:
انطلقت مس���يرات حاش���دة بمئات 
ش���عبنا  أبن���اء  م���ن  المواطني���ن 
في  أم���س،  مس���اء  الفلس���طيني، 
دعما  الوط���ن  محافظات  مختل���ف 
والمسجد  للمقدس���يين  واس���نادا 
األقص���ى المبارك، ض���د انتهاكات 

االحتال ومستوطنيه.
في رام الله، انطلقت مسيرة بدعوة 
م���ن الق���وى الوطنية واإلس���امية 
المدين���ة، تأكيدًا  جاب���ت ش���وارع 
عل���ى الوق���وف إلى جان���ب أهالي 
القدس في معركتهم مع االحتال 

اإلسرائيلي.
ورفع المشاركون في المسيرة أعام 

فلس���طين ورددوا ش���عارات تؤكد 
وقوفه���م إلى جانب المقدس���يين 
ف���ي المواجه���ة المفتوح���ة التي 
يخوضونها مع االحتال اإلسرائيلي 

والمستوطنين.
وف���ي طولك���رم، خرج المئ���ات من 
أبن���اء محافظة طولك���رم بعد صاة 
التراويح، في مس���يرة دعما واسنادا 
والمقدس���يين  للق���دس واألقصى 

الثائرين في وجه االحتال.
ورفع المشاركون الذين جابوا شوارع 
الفلس���طينية،  األع���ام  المدين���ة 
مرددين الهتافات الوطنية الداعية 
والتمس���ك  االحتال  مقاوم���ة  إلى 
األبدي���ة  العاصم���ة  بالق���دس 

لفلس���طين، موجهي���ن التحية إلى 
أهلنا في القدس، مؤكدين مواصلة 
دعم ومساندة أهلنا في القدس في 
وقفتهم الصمودية بوجه االحتال.

وف���ي طوب���اس، ش���ارك عش���رات 
المواطنين، مساء الجمعة، في وقفة 
دعم واس���ناد مع أهلن���ا في مدينة 

القدس المحتلة.  
ورفع المش���اركون في الوقفة التي 
دعت لها فصائ���ل العمل الوطني، 
األعام الفلسطينية، والفتات تؤكد 
الدعم والتأييد لصمود أبناء شعبنا 
ف���ي القدس، ف���ي وج���ه الهجمة 
الشرسة التي ينفذها المستوطنون 
بحماية قوات االحتال اإلسرائيلي.  

وقفة تضامنية بقرية بيت ريما 
مع الصحفي عالء الريماوي

مسيرات حاشدة في الضفة دعمًا وإسنادًا ألهلنا في القدس 

ع�صرات الإ�صابات ..

الغرفة امل�صرتكة..
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مدريد االستقالل:
بدأت في العاصمة اإلس���بانية مدريد محاكمة ش���اب بعد اتهامه بقتل والدته 

وتقطيع جسدها وأكل رفاتها.
واعتقلت الشرطة ألبرتو سانشيز غوميز في عام 2019، بعد أن توجهت إلى منزل 

والدته، البالغة 66 عاما، بعد مخاوف أثارها صديقه.
وأكدت الشرطة أنها عثرت على أشالء متناثرة حول المنزل، بعضها محفوظ في 
حاويات بالستيكية. وقال المتهم للمحكمة إنه ال يتذكر تقطيع أوصال والدته 
وأكلها. وبحسب ما ورد، كان المتهم يعاني من اضطراب في الشخصية، وكذلك 

من تعاطي المخدرات قبل اعتقاله.
وذكرت وسائل إعالم إسبانية، أن المتهم كان معروفا لدى الشرطة بسبب عنفه 

ضد والدته، ماريا سوليداد غوميز، وأنه خالف أمر االعتقال حين توقيفه.
واس���تمعت المحكمة، التي ال تزال مس���تمرة، إلى أحداث المشهد المروع الذي 

عثرت عليه الشرطة في المنزل بشرق مدريد.
وذكرت صحيفة إل موندو أن بعض الرفات البشرية كانت قيد الطهي والبعض 

اآلخر تم تخزينه في حاويات.
واعترف المدعى عليه، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، بخنق والدته، وقال إنه كان 

يأكل أحيانا أجزاء من جسدها، ويعطيها للكلب في بعض األحيان.

لندن/ االستقالل:
خسرت أم بريطانية دعوى استئناف 
رفعته���ا أم���ام المحكم���ة األوروبية 
لحقوق اإلنسان، من أجل إبقاء طفلتها 
خمس���ة أعوام، التي تعاني من تلف 

دماغي، على قيد الحياة.
وكان���ت ب���اوال بارفيت، الت���ي تعاني 
ابنته���ا بيب���ا نايت من تلف ش���ديد 
بالدم���اغ ف���ي مستش���فى إيفلين���ا 

لألطفال في لندن، قدمت اس���تئنافا 
لحقوق  األوروبي���ة  المحكم���ة  أم���ام 
اإلنسان في ستراسبورج بعدما قضت 
المحكم���ة العلي���ا بلندن ف���ي يناير 
الماض���ي، بإمكانية توق���ف األطباء - 
بصورة قانونية -ع���ن تقديم العالج 

الداعم لحياة ابنتها وتركها للموت.
االس���تئناف  محكم���ة  ورفض���ت 
والمحكمة العليا ف���ي بريطانيا إلغاء 

الحك���م، مما دف���ع بارفي���ت إلى رفع 
قضيتها في الخارج.

إال أن المحكم���ة أعلن���ت أن قضي���ة 
بارفيت غير مقبولة.

وقال قضاة المحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان في بيان لهم، إن بيبا تعاني 
من »تل���ف دماغي ح���اد«، وأنها في 
»حالة غيبوبة دائم���ة، مع عدم وجود 

أمل في تحسنها«.

إسباني يقتل والدته 
ويأكل رفاتها

أم تخسر معركة قضائية إلبقاء طفلتها على قيد الحياة

اأجواء االإفطار يف خربة الر�شيم اإحدى خرب اخلليل املهم�شة بفعل انتهاكات االحتالل

الرياض/ االستقالل:
أعلنت وزارة الدفاع الس���عودية، ممثلة في اإلدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، عن 
فتح بوابة القبول والتجنيد للرجال والنساء، لاللتحاق بالخدمة العسكرية برتبة "رقيب" حتى رتبة 

"جندي".
ووفق ما ذكر موقع اليوم، فإن ذلك سيكون بداية من يوم غٍد األحد 25 أبريل 2021، الموافق 13 

/https://tajnid.mod.gov.sa رمضان 1442ه، وذلك عبر الرابط

السعودية تفتح باب التجنيد 
للقوات المسلحة للرجال والنساء

فلوريدا/ االستقالل:
كثي����را ما تصط����دم الصخور وغيرها م����ن الحطام 
بالزج����اج األمامي للمركبات وتجرح س����ائقا أو راكبا، 

لكن أن تصطدم سلحفاة، فهو أمر غريب ونادر.
أصيبت امرأة تبلغ من العم���ر 71 عاما كانت تركب 
س���يارة مع ابنتها على الطريق الس���ريع 95 بوالية 

فلوريدا األميركية، بجروح في جبينها عندما اخترقت 
سلحفاة الزجاج األمامي لسيارتهما، حسبما ذكرت 

صحيفة »دايتونا بيتش نيوز جورنال« المحلية.
وتوقف����ت االبن����ة بالس����يارة على جان����ب الطريق 

وحصلت على مساعدة سائق سيارة آخر.
ووفقا لتس����جيالت خدم����ة الط����وارئ 911، تفاجأ 

الجمي����ع بما ح����دث. فقد أمكن س����ماع الرجل وهو 
يق����ول: »هناك س����لحفاة بالداخل«.وأس����ال الجرح 
الكثير من الدماء، لكن المرأة لم تصب بأذى خطير. 
ومن المرجح أن الس����لحفاة كان����ت تعبر الطريق 
الس����ريع وطارت ف����ي الهواء ب ع����د أن صدمتها 

مركبة أخرى.

االستقالل/ وكاالت:
دافع���ت نعج���ة يافعة ع���ن خصوصيته���ا التي 
انتهكتها طائرة مس���ّيرة تتبعت قطيعها، حيث 

أسقطتها بنطحة قوية.

ويظهر فيديو قيام طائرة مسيرة )درون( بتسجيل 
مش���اهد جوية لقطيع من ألغنام في مرعاها، حيث 
أظه���رت اللقط���ات تنّقل القطيع في المس���احات 
الخضراء الشاس���عة. وانفصلت إح���دى النعاج عن 

القطي���ع برفقة صغيريها، وعندم���ا اقتربت الدرون 
منها، اس���تغلت النعجة وجود الطائرة على ارتفاع 
منخفض في متناول قرنيها، ووجهت نطحة عنيفة 

أسقطت تلك الطائرة »المتطفلة«.

طهران/ االستقالل:
قام���ت إيران ببن���اء مدافن من أربعة طوابق )أدوار( لتس���ع 
الع���دد المتزايد من الوفيات الناجمة عن اإلصابة بفيروس 

كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأفادت صحيفة "الش���رق األوس���ط"، يوم أمس، بأن مقبرة 
"بهشت الزهراء" المركزية في العاصمة اإليرانية، طهران، 
قامت ببناء مدافن من أربعة طوابق لتس���ع العدد المتزايد 

من الوفيات الناجمة عن اإلصابة بكورونا، وإن لم يصدر بعد 
أي تعليق عن السلطات في طهران، أو إدارة المقبرة نفسها 
على التقارير.  واس���تقبلت مقبرة "بهش���ت الزهراء"، قبل 
يومين عددا قياس���يا من الوفيات، فيما قال مدير المقبرة: 
"اس���تقبلنا 350 حالة وفاة، من بينها 150 بسبب فيروس 
كورونا، لم نس���جل مثل هذا العدد الكبير من الوفيات في 

يوم واحد منذ 50 عاما".

برلين/ االستقالل:
غادر حوالي 3 آالف شخص في ألمانيا، منازلهم بعد أن 
عثر عمال البناء على قنبلة تزن 500 كيلوغرام، تعود إلى 

حقبة الحرب العالمية الثانية.
وقام خبراء، باإلضافة لنحو 150 ضابط ش���رطة، بإبطال 
مفعول القنبلة،  بحس���ب فضائية “دويتش���ة فيلة” 

األلمانية.

وقالت الشرطة، إن عمال بناء في مدينة مانهايم بجنوب 
ألمانيا اكتشفوا قنبلة جوية تزن 500 كيلوغراما. ويعود 

عمر القنبلة إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
وأضاف���ت أنه ت���م تفكيك العبوة الناس���فة، التي عثر 

عليها في ثكنة عسكرية أمريكية سابقة.
وأعلنت الش���رطة عن نجاح العملية، وقالت إن السكان 

المحليين يمكنهم العودة إلى منازلهم.

ألمانيا: قنبلة من مخلفات الحرب 
العالمية الثانية تتسبب بإجالء اآلالف

مدافن من أربعة طوابق الستيعاب 
وفيات كورونا في إيران

بوخارست/ االستقالل:
قام مستثمر سياحي بمدينة غورج في جنوب غرب رومانيا ببناء منزل فريد من 
نوعه، كل أجزائه من الداخل والخارج بشكل مقلوب، محترما أدنى تفاصيل البناء 
الرائعة. ويتخيل للزوار، الذين اجتذبهم المنزل لرؤيته، وكأنه سقط من السماء، 

وسقفه موضوع على العشب.
الج���زء الداخلي منه يبدو وكأنه عادي تماًما، باس���تثناء حقيقة أن جميع األثاث 

والمعدات الصحية موضوعة على السقف، بما في ذلك لوح األرضية.
قام مال���ك المنزل ألكس ديكو، ببنائه على هيكل معدني في 3 أش���هر فقط، 

بحسب "يورونيوز"، ويبلغ وزن المنزل بالكامل 5 أطنان.
ويعتزم ألكس بناء حديقة مغامرات داخل مبنى المنزل.

تبلغ تكلفة زيارة المنزل 15 ليو )حوالي 3 يورو( ويمكن أن يس���تقبل المنزل ما 
يصل إلى ستة أشخاص في وقت واحد لتطبيق القيود المرتبطة بوباء كورونا.

سلحفاة تطير في الهواء.. وتصيب أميركية بجروح

نعجة تسقط طائرة مسيرة بـ »نطحة عنيفة«

فــي رومانيــا.. بناء 
منــزل بالمقلــوب!


