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القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء السبت، 
على المواطني���ن الذين أدوا ص���الة التراويح في 

محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة.
وقام المئات من جنود االحتالل، بطرد المقدسيين 
من س���احات وأدراج ب���اب العام���ود وهاجموهم 
بشكل عنيف، وأطلقوا قنابل الغاز السام والقنابل 
الصوتية والرص���اص المطاطي تجاه المئات ممن 
تواجدوا ف���ي باب العام���ود ومحيطه والحقوهم 

بمساعدة شرطة الخيالة التي قامت باالعتداء على 
المواطنين بشكل عنيف.

وتش���هد مدينة الق���دس يومًيا، منذ بدء ش���هر 
رمض���ان، مواجه���ات مع ق���وات االحت���الل التي 
ُتح���اول تفري���غ منطقة باب العام���ود وما حولها 
من المقدسيين، مس���تخدمة القوة والعنف، عبر 
إطالق الرصاص والقنابل واستخدام سيارة المياه 
العادم���ة، إضافة إلى االعت���داء بالضرب ومطاردة 

الشّبان عبر فرق الخّيالة.

االحتالل يعتدي على المصلين في باب العامود

الضفة- غزة/ االستقالل:
ش���هدت مناطق متفرقة من الضف���ة الغربية والق���دس المحتلتين 

أمس وللي���وم الثاني على التوال���ي مواجهات عنيفة مع 
قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، ما أسفر عن إصابة عدد من 

لليوم الثاني على التوالي.. مسيرات حاشدة بالقطاع نصرة للقدس واألقصى

»انتفا�صة رم�صان«: اإ�صابات مبواجهات عنيفة يف ال�صفة واالحتالل يق�صف اأهدافاً بغزة

إصابات في هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين جنوب الخليل

»كورونا«: 13 وفاة، و1139 
إصابة جديدة بالضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، السبت، عن تسجيل 13 
وف���اة، و1139 إصابة جديدة بفيروس »كورونا«، و1545 

»هبة القدس«.. صمود مقدسي »معهود« 
قلب موازين ومخططات االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
شهدت ليلة أول األمس، مواجهات ميدانية بين المقدسيين 
وقوات االحتالل والمس���توطنين، في محي���ط البلدة القديمة 

تقرير: مشاريع االستيطان 
والضم تواصل زحفها بالضفة

رام الله/االستقالل:
أكد المكت����ب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االس����تيطان 
اس����تمرار زحف مش����اريع االس����تيطان والضم ف����ي األراضي 

سماح المبحوح/غزة:
نادت الق���دس، فلبت غزة النداء، فبع���د ليال صاخبة من 
المواجهات بالمدينة المقدس���ة منذ بداية شهر رمضان 

غزة: »رسائل من عشق ونار« إلسناد 
المقدسيين ودعم صمودهم

د. الهندي يدعو للمشاركة في »انتفاضة رمضان 
المقدسية« وتفعيل قيادة المقاومة الشعبية

غزة/ االستقالل:
دعا عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلسالمي، ومسئول الدائرة السياسية للحركة 

د. محمد الهندي، الش���عب الفلسطيني في 
كافة أماكن تواجده للمشاركة في »انتفاضة 
رمضان المقدسية«، حاثًا السلطة على تفعيل 

القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية.
وأك���د د. الهندي، ف���ي تصريح 
صحفي، السبت، أن أهل القدس 

غزة: الفصائل تدعو لتشكيل قيادة موحدة 
لمواجهة انتهاكات االحتالل بالقدس

غزة/ االستقالل:
دع���ت الفصائل والق���وى الوطنية واإلس���المية في قطاع 
غزة الس���بت؛ لتش���كيل قيادة وطنية موح���دة لمواجهة 

»الجهاد اإلسالمي«: المقاومة سترد 
بالمثل على أي اعتداء »إسرائيلي«

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت حركة »الجهاد اإلس���المي«، الس���بت، أن المقاومة 
الفلسطينية في قطاع غزة س���ترد بالمثل على أي اعتداء 

نتنياهو يوعز باالستعداد ألي 
سيناريو بشأن غزة وغانتس يهدد

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس حكومة االحتالل »اإلسرائيلي« بنيامين نتنياهو 
في ختام جلسة مش���اورات أمنية مساء السبت إنه أصدر 

»القبة احلديدية« حتاول الت�سِد ل�سواريخ املقاومة يف �سماء قطاع غزة م�ساء الأم�س
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غزة/ االستقالل:
دعت الفصائل والقوى الوطنية واإلس���المية في قطاع غزة 
السبت؛ لتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة انتهاكات 
االحتالل »اإلس���رائيلي« المس���تمرة في الضف���ة الغربية 

والقدس المحتلتين.
جاء ذل���ك خالل وقف���ة داعم���ة ألهل الق���دس دعت لها 
الفصائل، وشارك بها ممثلين عن جميع الفصائل بساحة 

الجندي المجهول وسط مدينة غزة.
ورفع المش���اركون األع���الم الفلس���طينية، وكذلك الفتات 
بوقف االعتداءات على مدينة القدس والمس���جد األقصى، 

وسط هتافات داعمة للمقدسيين والمرابطين.
وقال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
خالد البطش في كلمة ممثلة عن الفصائل إن ما يجري في 
القدس يتطلب تدخالاً عاجالاً لتشكيل قيادة وطنية موحدة 
لمواجهة انتهاكات االحتالل بالضف���ة الغربية، والتوافق 
عل���ى اس���تراتيجية وطنية موح���دة تحمي المقدس���ات 

والحقوق والثوابت.
وأك���د البطش أن���ه حي���ن زادت االعتداءات بح���ق مدينة 
ا أنه ال مساومة على القدس  القدس كان رد الفصائل واضحاً

وسنحميها بالرباط والصالة واالعتكاف فيها.
وأض���اف: »عّبر المقدس���يون خ���الل األي���ام الماضية عن 
أصالتهم، وهم أحفاد المرابطين الذين بايعوا الله ورسوله 

أن يبقوا بالقدس ليحموها«.
وبّين البطش أن الموقف الفلس���طيني الموحد يتجّس���د 
بالمظاه���رات الت���ي انطلقت م���ن غزة والضف���ة والقدس 
والشتات، »جميعنا نقف خلفهم بهذه الهبة الرمضانية؛ 

لتثبيت الس���يادة الوطني���ة على القدس، وكي ال نس���مح 
للصهاينة أن تكون عاصمتهم«.

وأضاف: »س���نحمي القدس بدمائنا ومقاومتنا وس���الحنا 
وإرادتنا، أمس )مس���اء الجمعة( خرجت مس���يرات عفوية 
ا ألهل القدس؛ لتؤكد أن هذه  وس���ريعة بغزة والضفة دعماً

األرض لنا ولن تكون لغيرنا«.
وأشار البطش إلى أن مسيرات خرجت من عدة عواصم عربية 

واس���المية داعمة للقدس، لتؤكد أن األمة ستفي بوعدها 
نصرة للقدس وفلسطين«.

ولفت إلى أن���ه ما يدور في القدس معركة إثبات س���يادة 
رباني���ة عل���ى القدس؛ »ل���ذا كلنا خلف المقدس���يين، وما 
ش���اهدناه من إصرار من أبناء القدس ومرابطيها يعّبر عن 

وحدة الشعب في مواجهة االحتالل«.
ودعا البطش جماهير شعبنا لمواصلة الفعاليات واالسناد 

: »يا أبناء  الش���عبي لهذه الهبة الرمضانية بالقدس، قائالاً
شعبنا بالقدس أنتم لستم وحدكم؛ ثقوا أننا معكم«.

وش���دد على أن جماهير ش���عبنا تقف خل���ف صمود أهل 
القدس؛ »خلفكم رجال أوفياء ذو بأس ش���ديد؛ لن يترددوا 

أن يكونوا في لحظة المواجهة مع المحتل«.
واستطرد: »علينا أن نستمر في جهودنا بفعاليات مساندة 
للمقدس���يين حتى نس���قط الرواية الصهيونية ورموزهم 
وتاريخهم المزي���ف بالقدس، وتثبي���ت روايتنا وتاريخنا 

وحقنا فيها«.
وأكد أن هذه المعركة لن تنتهي إاّل بتثبيت حقنا بالقدس، 
وانتصارنا ف���ي هذه المعركة وكل المع���ارك، »خاصة وأن 
المقدسيين أثبتوا أنهم أصحاب وبأس شديد، وأنهم أولي 

صبر وعزم ويعرفون كيف يقودون الصراع مع االحتالل«.
ووجه البطش التحية للمقاومين الذين قالوا إن االحتالل لن 
يستفرد بالقدس، »وسنخوض المواجهة مع المحتل حتى 

نحمي حقنا في سيادتنا الوطنية بالقدس الشريف«.
وتش���هد مدينة القدس المحتلة، منذ بداية شهر رمضان، 
مواجهات بين الشبان المقدسيين من جهة والمستوطنون 
وقوات االحتالل من جهة ثانية، حيث تقوم شرطة االحتالل 
باالعت���داء على المصلين بعد أدائهم ص���الة التراويح في 
المسجد األقصى، وتمنع تواجد المواطنين المقدسيين في 

منطقة باب العمود.
وأدت تلك المواجه���ات واالعتداءات إلى إصابة عش���رات 
المقدس���يين، ج���راء إلقاء الق���وات اإلس���رائيلية القنابل 
الصوتية واألعيرة المطاطية، ورش المياه العادمة، باإلضافة 

العتقال مجموعة منهم.

»سنحمي المدينة المقدسة بدمائنا ومقاومتنا«
غزة: الفصائل تدعو لتشكيل قيادة موحدة لمواجهة انتهاكات االحتالل بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس حكومة االحتالل »اإلسرائيلي« بنيامين نتنياهو 
في ختام جلس���ة مشاورات أمنية مس���اء السبت إنه أصدر 
تعليماته لجيش���ه باالستعداد ألي س���يناريو على جبهة 

قطاع غزة بعد التصعيد األخير.
وعلى صعيد االعتداءات »اإلسرائيلية« في القدس المحتلة، 
دع���ا نتنياهو جميع األطراف إل���ى »ضبط النفس وتهدئة 

الخواطر«، على حد قوله.
وتأت���ي تصريح���ات نتنياهو بعد توّعد مصدر سياس���ي 
»إسرائيلي« رفيع المستوى بالرد بقوة على إطالق الصواريخ 
من قطاع غزة الليلة الماضية باتجاه مس���توطنات الغالف، 
والتي جاءت ردًا على تصاعد االعتداءات »اإلسرائيلية« في 

مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

ونقل���ت صحيفة »جلوبس« العبرية ع���ن المصدر قوله، إن 
الجيش س���يرد بقوة على إطالق الصواري���خ، إذ ألغى قائد 
األركان »أفيف كوخافي« زيارت���ه للواليات المتحدة والتي 

كانت مقررة مساء السبت.
ف���ي حين جرى طرح عدة س���يناريوهات ممكنة للرد خالل 
اجتماع »كوخافي« م���ع أذرع الجيش المختلفة وتم رفعها 

للمستوى السياسي للمصادقة عليها، وفق الصحيفة.
وذك���رت أن المجتمعي���ن وضعوا التحليالت العس���كرية 
واألمنية لخلفي���ات صواريخ الليلة وال���ردود الممكنة على 
طاولة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير 
جيشه بيني غانتس خالل االجتماع الذي بدأ الساعة الثالثة 

داخل مقر وزارة الجيش »الكرياه« في »تل أبيب«.
وذكرت الصحيفة أن »إسرائيل تدرس الرد الحازم لكي تري 

»حماس« بأنها لن تقبل قواعد لعبة من هذا النوع«.
وقالت إن: »الرد قد يكون على صعيدين، عسكري على شكل 
هجمات عنيفة ومركزة أكث���ر، باإلضافة إلى فرض عقوبات 

من قبيل منع إدخال البضائع ووقف المشاريع الكبيرة«.
ونّوهت الصحيفة إلى أن جهات دولية تحاول منع رد عنيف 

من شأنه التسبب بتدهور إضافي لألوضاع األمنية.
وكانت قي���ادة جيش االحتالل أنهت، بعد ظهر الس���بت، 
جلس���ة تقييم الوضع األمني، بعد يومين من المواجهات 
المستمرة في مدينة القدس المحتلة، والتصعيد الميداني 

في قطاع غزة.
وأفاد المتحدث باس���م جيش االحتالل بأن رئيس األركان 
أوعز باتخ���اذ »خطوات وردود ممكنة«، واالس���تعداد لحالة 

التصعيد.

وذكر أن رئيس األركان قرر تأجيل زيارته إلى واشنطن على 
خلفية التصعيد األخير.

وشارك في جلسة تقييم الوضع األمني نائب رئيس األركان 
ورئيس هيئ���ة العمليات وقائد القي���ادة الجنوبية وقائد 
الجبهة الداخلية ورئيس هيئة االس���تخبارات وقائد سالح 
الجو وقائد القيادة الوسطى العسكرية وقائد سالح البحرية 
ومنسق أعمال حكومة االحتالل في المناطق، ومندوبين عن 

الشرطة وجهاز األمن العام وهيئة األمن القومي.
وشهد القطاع منذ الليلة الماضية حتى ساعات فجر اليوم 
حال���ة من التصعيد بعد إطالق عدٍد م���ن الصواريخ باتجاه 
ا لالعتداءات اإلسرائيلية على  مستوطنات غالف غزة رفضاً
المقدس���يين، وما تبع ذلك من قص���ف االحتالل لعدد من 

نقاط المقاومة.

غزة/ االستقالل:
أعلنت حركة »الجهاد اإلس���المي«، الس���بت، أن 
المقاوم���ة الفلس���طينية في قطاع غزة س���ترد 

بالمثل على أي اعتداء إسرائيلي.
وقالت الحرك���ة، في بيان، إن »المقاومة س���ترد 
بالمثل عل���ى أي اعتداء صهيوني )..( الش���عب 
الفلس���طيني بتالحمه ووحدته سيكسر شوكة 

العدو ويفشل مخططاته العدوانية«.
وأضاف���ت: »المس���جد األقص���ى خ���ط أحم���ر 
الش���عب  كل  خلفه���م  وم���ن  والمقدس���يون 
الفلسطيني لن يسمحوا لقطعان المستوطنين 

أن يدنسوا األقصى«.
وأردفت: »الغارات التي شنها االحتالل على غزة 
لن تثن���ي المقاومة عن القي���ام بواجباتها كلما 

تطلب األمر ذلك«.
وطوال ليلة السبت، شهدت غزة تصعيدًا عسكريًا 
وميدانيًا، في أعقاب إعالن الجيش »اإلس���رائيلي« 
رصد إطالق قذائ���ف صاروخية من القطاع باتجاه 
»إس���رائيل«، وقصفه مواقع لحرك���ة »حماس« ردا 

على ذلك.
كما أعلن الجيش اإلس���رائيلي، صباح الس���بت، أن 

36 قذيف���ة صاروخية تم إطالقه���ا من قطاع غزة 
الليل���ة قبل الماضي���ة وحتى فجر الس���بت، تجاه 

المستوطنات المحاذية.
وأوضح الجيش في بيان، نقلته صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« العبري���ة، أن »منظومة القبة الحديدية 

تمكنت من إسقاط 6 صواريخ )من أصل 36(«.
وتش���هد مدينة الق���دس منذ مس���اء الخميس، 

مواجهات عنيف���ة بين فلس���طينيين من جهة، 
والشرطة ومس���توطنين إس���رائيليين من جهة 
أخرى، أسفرت عن إصابة أكثر من 120 فلسطيني.

وتأتي اعتداءات المستوطنين، استجابة لدعوات 
يمينية إس���رائيلية انتقامية من الفلسطينيين 
في القدس، ردا على ما وصفوه ب� »هجمات ش���نها 

فلسطينيون ضد إسرائيليين بالمدينة«.

على وقع تصاعد العدوان بالقدس
نتنياهو يوعز باالستعداد ألي سيناريو بشأن غزة وغانتس يهدد

"المسجد األقصى خط أحمر"
»الجهاد اإلسالمي«: المقاومة سترد بالمثل على أي اعتداء »إسرائيلي«



3األحد 13 رمضان 1442 هــ 25 ابريل 2021 م

غزة/ االستقالل:
دع���ا عض���و المكت���ب السياس���ي لحركة 
الجه���اد اإلس���المي، ومس���ئول الدائ���رة 
السياس���ية للحرك���ة د. محم���د الهندي، 
الش���عب الفلس���طيني في كاف���ة أماكن 
تواجده للمش���اركة في »انتفاضة رمضان 
المقدس���ية«، حاثًا الس���لطة على تفعيل 

القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية.
وأك���د د. الهن���دي، في تصري���ح صحفي، 
السبت، أن أهل القدس اليوم بانتفاضتهم 
الُمباركة يس���تنفرون أحرار األمة وقادتها 
عربًا ومس���لمين، وأحرار العالم لفضح هذا 

الكي���ان العنص���ري الغاص���ب، الذي 
ُيمارس كل جرائم العنف والعنصرية 

بحق أهل القدس.
ووّجه د. الهندي تحية إكبار للمرابطين 
المس���جد األقصى،  والمرابط���ات في 
مبين���ا أن ه���ؤالء المرابطين اختارهم 
الله عز وجل للقيام بواجب الدفاع عن 
مس���رى نبينا محمد صل���ى الله وعليه 

وسلم، نيابة عن كل المسلمين.
وتابع بالق���ول: أهل القدس ُيفاجئون 
الع���دو كَل م���رة، فكلم���ا َتوه���م أنه 
وطبعهم  وأرهقه���م  عليه���م  أجهز 

بمكره ودهائه خرج���وا إليه من حيث 
ال يحتس���ب ثوارا ومرابطين صائمين 
لربه���م عابدي���ن، وألقصاه���م حماة 

يدافعون عنه«.
ودعا د. الهندي الشعب الفلسطيني 
في كافة أماكن تواجده لالنخراط في 
انتفاض���ة رمضان المقدس���ية، الفتًا 
إلى أن ش���عبنا اليوم أم���ام ثورة أهل 
األراضي  في  والفلسطينيين  القدس 

الفلسطينية المحتلة عام 1948.
ولفت إلى وجود عش���رات العصابات 
اإلجرامي���ة التي تدعو إلب���ادة العرب 

وحرقهم أمثال عصابة كاخ، وأمناء الهيكل 
وش���باب الت���الل وأبن���اء يه���ودا الذين ال 
يصنفه���م أحد عصاب���ات إرهابي���ة فيما 
يصنف العالم الديمقراطي وبعض الحكام 
العرب المقاومة الفلسطينية بأنها إرهاب

وح���ث د. الهندي أه���ل الضفة لالنتفاض 
على حواج���ز االحتالل الذي يحس���ب كل 
صيح���ة عليه، داعي���ًا الس���لطة -إذا كانت 
جادة في المش���اركة في التصدي لجرائم 
العدو- لتفعيل القيادة الوطنية للمقاومة 
الشعبية التي اُتفق عليها في لقاء األمناء 

العامين.

»أهل القدس ُيفاجئون العدو كل مرة«
د. الهندي يدعو للمشاركة في »انتفاضة رمضان المقدسية« وتفعيل قيادة المقاومة الشعبية

وعلى مدار أيام وقف الش����باب المقدسيون 
العّزل من مسافة صفر بصدورهم العارية، 
سدًا منيعا أمام جنود االحتالل »اإلسرائيلي« 
العسكرية، دفاعا عن مدينتهم  وترسانته 
التي يحاول االحتالل تدنيسها وتهويدها. 
وتشهد مدينة القدس منذ مساء الخميس، 
بين فلس����طينيين من  مواجهات عنيف����ة 
جهة، والش����رطة ومستوطنين إسرائيليين 
من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة أكثر من 

100 فلسطيني.
المس����توطنين، استجابة  اعتداءات  وتأتي 
لدع����وات يمينية إس����رائيلية انتقامية من 
الفلس����طينيين ف����ي الق����دس، ردا على ما 
وصفوه ب� »هجمات شنها فلسطينيون ضد 

إسرائيليين بالمدينة«. 

تظاهرات غا�ضبة
الناشط الشبابي احمد مقداد أكد أن المئات 
م����ن أبناء منطقة ابو اس����كندر بمدينة غزة، 
تجمعوا بعد منتصف ليلة الجمعة بش����كل 
عف����وي بالش����وارع، بع����د دعوت����ه لهم عبر 
صفحته بموقع الفيس بوك، بالتظاهر دعما 

لشباب القدس.
وأوض����ح مقداد في حديثه ل� »االس����تقالل« 
أنه بعد حوالي نصف س����اعة م����ن كتابته 
المنش����ور عل����ى حس����ابه الخ����اص، تجّمع 
العش����رات من أبن����اء منطقت����ه بالقرب من 
منزله، ث����م اصبحوا بالمئات بعد س����يرهم 
)ش����مال مدينة  الصفطاوي  باتجاه منطقة 
غ����زة(، ثم توجهوا للش����ارع الثالث بمنطقة 
الشيخ رضوان، دعما للمقدسيين بثورتهم 

أمام جبروت المحتل.
وبّي����ن أن التظاه����رة اس����تمرت ألكثر من 
ساعة، أش����عل خاللها المتظاهرون إطارات 

المركبات، وهتفوا بغضب ضد المحتل.
وشدد على أن التظاهرات تعتبر أقل القليل 

للتعبي����ر عن تضامنه����م مع م����ن ُاعتقل 
وُأصيب وجابه المحتل وترسانته.

وطن واحد
ولم يختلف الش����اب وهيب عمار بالتعبير 

عن أس����باب مش����اركته بالتظاه����رات كما 

الت����ي  التظاه����رات  أن  رأى  إذ  س����ابقه، 

ش����هدتها مناط����ق متفرقة م����ن القطاع، 

بالتزامن مع المواجه����ات العنيفة بمدينة 

القدس، جاءت لتثب����ت للمحتل واعوانه أن 

غزة والق����دس وطن واحد ل����ن ينفصال عن 

بعضهما مهما حيكت المؤامرات.

وقال عمار ل�«االستقالل« إن :« المقدسيين  
أثبتوا للعالم فشل المحتل بالسيطرة على 
مدين����ة الق����دس، كما أثبت ش����باب غزة أن 
ما يؤلم ش����باب القدس يؤلمه����م، وهم له 

بالمرصاد«.
م����ن  اآلالف  خ����رج  »حي����ن  أن����ه  وأض����اف 
المقدس����يين الثائري����ن منتفضي����ن بوجه 
المحتل، فإنهم أنعشوا في قلوبنا روح الثورة 
والغضب والحماس، فخرجنا نجوب الشوارع 

لياًل، لمساندتهم وتعزيز صمودهم«.
وش����دد عل����ى أن المس����جد األقصى وقف 
إس����المي، والمدينة المقدسة هي لكل حر 

وش����ريف، ال لن ول����م تكن يوم����ًا لالحتالل 
االسرائيلي.

غزة خزان الثورة
بدوره، أكد الناشط الش����بابي والفنان علي 

نس����مان أن التظاهرات التي انطلقت بغزة 

بالتزامن م����ع المواجهات الت����ي تدور ليال 

بالمدينة المقدس����ة جاءت لتؤكد  للمحتل 

ومس����توطنيه بفش����ل محاوالته����م  بمنع 

الشباب من التحرك بسهولة بمدينتهم.

وأوضح نس����مان ل�«االس����تقالل« أنه بمجرد  

نش����ر أعمال عبر صفحته الخاصة، تحرض 

على نصرة القدس، كالفيديوهات والصور، 
انطلق����ت التظاهرات بش����وارع غ����زة، مبينًا 
أنه حينها لم يس����تطيع أن يكتفي بنش����ر 

األعمال فقط، وإنما نزل للمشاركة فيها.
وأش����ار إل����ى أن����ه مج����رد وصول����ه لمكان 
التظاهرات حمله الش����باب عل����ى االكتاف، 
وبات ي����ردد هتافات وطني����ة، قائال« :حين 
حملني الشباب على األكتاف عدت بالذاكرة 
إلى أيام االنتفاضة الثانية، حين كنت أردد 

الهتافات بسيارة اإلذاعة«.
ولفت إلى أن غزة مهما تعرضت لحصار وفقر 
إال انه����ا تثبت في كل مرة أنها خزان الثورة، 
بنضالها وأنها عصية على االنكسار وتقف 
جنبا إلى جنب أمام ابناء وطنها المقدسيين، 
مش����ددا ان جميع اعماله السابقة والقادمة 

تأتي دعما لقضاياه الوطنية.

ردود املقاومة
وبالتوازي مع التظاهرات الش����عبية، شنت 
المقاومة الفلس����طينية هجمات صاروخية 
طال����ت مس����توطنات »غ����الف غ����زة«، فيما 
قصفت طائ����رات ومدفعية االحتالل مواقع 

للمقاومة.
وأعل����ن جيش االحت����الل، الس����بت، أن 36 
قذيف����ة صاروخي����ة تم إطالقه����ا من قطاع 
غزة ليلة الجمعة وحتى فجر الس����بت، تجاه 

المستوطنات المحاذية.
وأوض����ح الجيش في بي����ان، نقلته صحيفة 
»منظومة  أن  العبرية،  أحرونوت«  »يديعوت 
القب����ة الحديدي����ة تمكنت من إس����قاط 6 

صواريخ )من أصل 36(«.
ول����م يتم اإلبالغ ع����ن وقوع إصاب����ات جراء 
القصف الذي اس����تهدف المس����توطنات، 
لكن تقارير إعالمية، أفادت بتضرر معدات 
زراعي����ة وط����رق وأح����د المخ����ازن بمنطقة 

»أشكول« جنوبي الكيان.

في مواجهة صلف وعنجهية االحتالل 
غزة: »رسائل من عشق ونار« إلسناد المقدسيين ودعم صمودهم

غزة/ �ضماح املبحوح:
ن��ادت القد���س، فلبت غ��زة الن��داء، فبعد 
باملدين��ة  املواجه��ات  م��ن  لي��ال �ضاخب��ة 
املقد�ضة منذ بداية �ضه��ر رم�ضان املبارك، 

انتف���س �ضباب غ��زة، بتظاه��رات م�ضائية 
جاب��ت اأحياء و�ض��وارع خمتلف حمافظات 
القط��اع دعما واإ�ضن��ادا لل�ضباب املقد�ضيني 

الثائرين يف وجه املحتل الغا�ضب.

وطالب ال�ضباب الغزي املقاومة بالرد على 
الع��دوان، مرددي��ن هتافات وطني��ة توؤكد 
عل��ى ع��دم التفري��ط بالقد���س مهما كلف 

ذلك من اأثمان.
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

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

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ����ر موع����د لقبول الع����روض بالظ����رف المختوم ي����وم األربع����اء الموافق 
2021/04/28 الس����اعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان 

والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

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

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

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

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

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

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

م
اسم العطاء

توري���د وتركي���ب بالط���ات لي���د في 
مستشفيات مجمع النصر الطبي

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

 11:00
صباحًا 2021/34 1

القدس المحتلة/ االستقالل:
شهدت ليلة أول األمس، مواجهات ميدانية بين المقدسيين 
وقوات االحتالل والمس���توطنين، في محي���ط البلدة القديمة 
بالقدس المحتلة، لليوم الحادي عشر على التوالي، في مشهد 
مش���ابه لهبات باب األس���باط وباب الرحمة، يظهر من خالله 
المقدسيون، الهوية الراسخة لمدينتهم، وصمودهم في وجه 

محاوالت طمس الهوية الدينية للقدس وتغيير معالمها.

الت�سدي ملحاولت فر�ض واقع جديد
المحام���ي خالد زبارق���ة، قال: إن »األحداث ف���ي القدس كانت 
تتصاع���د يوما بعد يوم، وتطورت إلى مواجهات في كل أحياء 

مدينة القدس، على غير ما كان يتوقعه االحتالل«.
وذه���ب إل���ى أن االحتالل ارتك���ب »حماقة س���تكلفه غاليا«، 
ولفت إلى أن االحت���الل يمارس الضغط والبطش والقمع بحق 
المقدس���يين بش���كل متكرر، »إال أنه في لحظة معينة ينفجر 
كل هذا الضغط واالحتق���ان في وجه االحتالل، كما حدث في 
هبة باب األسباط وكما حدث في هبة باب الرحمة، وكما يحدث 

اليوم في هبة باب العامود«.
وأكد زبارق���ة، أن هبة باب العامود مرش���حة للتطور وكان من 
الممكن أن تتوس���ع إلى كامل الضفة الغربي���ة، وإلى الداخل 
الفلسطيني بهبات متتابعة، وأن يكون لها تبعات أخرى على 
الوضع الداخلي س���واء الفلس���طيني أو »اإلسرائيلي«، وهو »ما 

يخشاه االحتالل«.
وتابع: »م���ن الممكن أيضا أن تتحرك االنتفاضات الش���عبية 
في الوطن العربي من ش���ماله لجنوبه ومن ش���رقه لغربه، وهو 
ما يخش���ى منه االحتالل خاصة أنه استطاع بناء منظومة من 

التطبيع مع أنظمة عربية«.
وأوضح: »يعتقد االحتالل أنه بمنظومة التطبيع تلك، يستطيع 
أن يس���تمر في مشروعه، مش���يرا إلى تطبيع دولة االمارات مع 
االحتالل اإلس���رائيلي، وكذلك البحرين والس���ودان والمغرب 
العربي، تحت منظومة اتفاقات أبراهام التي تستهدف مدينة 

القدس والمسجد األقصى المبارك«.
وبين أن االحت���الل، حاول اقتحام المس���جد األقصى المبارك 

بأعداد كبيرة، من أجل فرض واقع تهويدي جديد وواقع ديني 
جديد في »األقصى«، وبالتحديد في شهر رمضان المبارك.

ويرى زبارق���ة، أن االحتالل لم يكتف���ي باالقتحامات العادية، 
وسعى إلى فرض اقتحامات دينية، مع ترديد ترانيم تلمودية 
في ساحات المسجد األقصى، وخاصة في الساحات الشرقية 

منه.
ويعتقد المحامي الناش���ط في الدفاع عن »األقصى«، أن هبة 
باب العامود قلبت الكثير من الموازين اإلسرائيلية، ولم يتوقع 

االحتالل أن تكون هذه الهبة بهذه القوة.
وأش���ار إلى أن يقظة الش���عب الفلس���طيني، ويقظة الشباب 
المقدس���ي وحبهم للقدس و«األقصى«، واستعدادهم لدفع 
كل ثمن في سبيل الحفاظ على هوية القدس وهوية المسجد 

األقصى المبارك، سيقلب مخططات االحتالل رأسا على عقب.
ولفت زبارقة إلى أن االحتالل، حاول فرض هوية يهودية على 
الحيز العام في مدينة القدس وكذلك في مدينة يافا ومدينة 
اللد، باإلضافة الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية في منطقة النقب 

بهدم البيوت وتهجير العرب من أراضيهم في منطقة النقب 
ومصادرة أراضيهم.

وأوضح أن جرائم االحتالل في الق���دس، تزداد يوما بعد يوم، 
وهذا بنى تراكما من االحتقانات في نفوس الفلسطينيين في 

كل أماكن تواجدهم.

تعزيز لله�ية الدينية للمدينة
من جانبه، ي���رى مدير رابطة برلماني���ون ألجل القدس محمد 
مكرم بلعاوي أن أحداث القدس تعبر عن رفض المقدس���يين 
لمح���اوالت تهويد المدين���ة، ووضع قي���ود وعراقيل أمامهم 
للوصول إلى المقدس���ات، وتش���جيع اعتداءات المستوطنين 
بإقامة ش���عائرهم في ساحات المس���جد األقصى المبارك؛ ما 
أدى الستفزاز مشاعر المقدس���يين وإشعال حرب دينية في 

المنطقة.
وأكد بلعاوي أن المقدس���يين بعد كل هذه الس���نوات أثبتوا 
انتماءهم لثقافتهم وقضيتهم، وه���م يعملون على تعزيز 

الهوي���ة الوطني���ة والدينية م���ن خالل التص���دي لمحاوالت 
االحتالل فرض واقع جديد في هده المسجد األقصى المبارك.

وع���ن دور رابط���ة برلماني���ون ألجل القدس ف���ي دعم صمود 
المقدسيين، أوضح أن الرابطة كمؤسسة مجتمع مدني تضم 
برلمانيين حاليين وسابقين من أكثر من 70 بلدا، تقدم الدعم 
السياس���ي واإلعالمي، من خالل مخاطب���ة البرلمانات ووزارات 
الخارجي���ة وتوعيتها بما يجري في القدس ومطالبتها باتخاذ 

مواقف واضحة في هذا الشأن.
وبين بلعاوي، أن الرابطة تطالب النواب في البرلمانات، بالتحرك 

في هذا السياق.
وأش���ار إلى أن الربطة أصدرت تقريرا عم���ا يجري في القدس، 
وبيان���ا في الموقف الس���ليم الذي يجب أن يتخ���ذ، كما أنها 
تضغط عل���ى المنظمات الدولي���ة التخاذ إج���راءات قانونية 

محددة.
ويعتقد البلعاوي أن االحتالل معني بأن يثبت للعالم بأنه نجح 
في تهويد القدس، »ليطالب دول العالم بنقل سفاراتها إلى 

مدينة القدس المحتلة«.
ورأى أن الثورات والهّبات المقدس���ية، تقّوض روايته ويجعل 
اآلخرين حذرين في اتخاذ خطوات باتجاه المدينة؛ »ألن الصراع 

ال زال على أشده، ولم ينته، ولن ينتهي في وقت قريب«.
الحتالل يرتاجع

بدوره، يرى  الباحث في شؤون القدس والمسجد األقصى زياد 
ابحيص، أن االحتالل وجد نفسه في مأزق حقيقي، ولذلك لجأ 
لألمريكان ورفع الحواجز عن س���احة باب العمود بعد 11 يوًما 
من محاولة إغالقها، وسمح بالوصول ل�«ألقصى«، رغم محاولته 

فرض إغالقات قبل صالة الجمعة.
وأكد أن االحتالل يس���عى اآلن، بع���د المقاومة العنيفة التي 
أبداها المقدسيون، إلى التهدئة خشية تطور األمور وسقوط 

شهداء، وهو ما سيشعل األوضاع أكثر.
وحذر من أن المس���توطنين سيحاولون الثأر من المقدسيين، 
ول���ن يقبلوا ب���أي تهدئة، مما قد يتس���بب بإعادة اش���تعال 

المواجهات مع المقدسيين.

عززت الهوية الدينية للمدينة
»هبة القدس«.. صمود مقدسي »معهود« قلب موازين ومخططات االحتالل

غزة/ االستقالل:
حذرت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة 
حماس في س���جون االحتالل، الس���بت، من 
احتمالي���ة تأجيل االنتخابات التش���ريعية 
وما قد يترتب على مثل ه���ذا الخيار لباقي 
المراح���ل من انتخابات الرئاس���ة والمجلس 

الوطني.
وقال���ت الهيئة في بيان لها أمس، أنها ترى 
ف���ي االنتخاب���ات الطريقة األنس���ب إلعادة 
الترتيب والبناء للمؤسسات الوطنية للشعب 
الفلس���طيني، وإع���ادة االعتب���ار للقضي���ة 
الوطنية ووضعها في موقعها الطبيعي في 

نظر واهتمام األمة العربية واإلسالمية.
وبين���ت أن تأجيل االنتخابات س���يكون له 
تداعيات خطي���رة من أهمها على ش���عبنا 
الفلس���طيني وإيمانه باالحت���كام للعملية 
الديموقراطية، مما سيسبب حالة من اإلرباك 
والتشتت وترسيخ االنقسام، كما سيسبب 
اهتزاز في الثق���ة في فكرة اإلجماع الوطني 
الفلسطيني، والذي أنتج المراسيم الرئاسية، 
والتي صدرت مع علم الكل الفلس���طيني إن 

االنتخابات في القدس ستكون تحدًيا.
وتساءل البيان »هذا يدفعنا للتساؤل لماذا 
تصدر المراسيم مع علمنا بالعوائق المرتقبة 
إن لم يكن من أصدر المراسيم غير قادر على 

مواجهة وتجاوز هذه العوائق؟«.
ورأت أن تأجيل أو إلغاء االنتخابات س���يعيد 

األم���ور إلى حال���ة الفراغ الت���ي ظهرت بعد 
تعطيل المجلس التش���ريعي المنتخب في 
عام 2006، وهذا األم���ر قد يكون له عواقب 
وخيمة، بالذات ف���ي ظل عدم وجود حكومة 
وحدة وطنية تس���تطيع التعامل مع عواقب 
التأجيل، كما أنه عملًيا يكرس إرادة االحتالل 
بداًل من إط���الق روح التحدي والمواجهة له، 
وإفش���ال العملية الديموقراطي���ة الهادفة 

لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
وقال���ت الهيئ���ة القيادي���ة العليا ألس���رى 
حماس، إنها ترى أن االنتخابات في القدس 
فرصة إلظهار الوجود والحضور القوي ألهل 
القدس، والذين أظهروا ف���ي األيام األخيرة 
قدرتهم عل���ى مواجهة المحت���ل وتحديه 
وفرض اإلرادة الفلس���طينية عليه فيما هو 
أكبر من مجرد الوصول إلى صناديق االقتراع.

ووجه���ت التحي���ة للمقدس���يين على هذا 
الصم���ود والتحدي الذي ه���و ديدنهم عبر 
كل المراحل التي حاول المحتل فيها فرض 
سياس���ة أو أمًرا واقًعا في القدس واألقصى 

ومحيطه، كما جاء في نص البيان.
وأضاف البيان »نرى أن تأجيلها بسبب رفض 
االحتالل الس���ماح بإجرائها في القدس هو 
تس���ليم بأن صاحب القرار والسيادة هناك 
ه���و المحتل، كما أنه نوع من عدم الثقة في 
قدرة المقدس���يين على الف���وز في معركة 
االنتخابات، وهذا ما ال يرضاه أي فلسطيني 

عل���م ويعلم أن القدس ه���ي محور القضية 
وعمودها الفقري«.

وشدد البيان على ضرورة االلتزام بالمواعيد 
المعلنة لالنتخابات بمراحلها كافة، والتوحد 
خلف ق���رار إجرائها، ومواجه���ة أي تحدي 
يحاول المحت���ل فرضه علينا وليس التراجع 

أمامه.
وأعرب الهيئة القيادية ألسرى حماس، عن 
أملها وتوقعه���ا من كافة الفصائل المضي 
في ه���ذه العملية حتى نهايتها دون تردد 
أو وجل، داعيًة كافة مكونات الشعب لتوفير 
كافة أش���كال الدعم والمساندة للمرابطين 
في القدس ف���ي مواجهة إره���اب قطعان 

المستوطنين وشرطة االحتالل.

الهيئة العليا ألسرى »حماس« تحذر من احتمالية تأجيل االنتخابات

جنين/ االستقالل:
دخل األسير أحمد محمد حسن جالمنة من مدينة 
جنين، الس���بت، عامه ال�19 في س���جون االحتالل 

»اإلسرائيلي«.
وقال مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، إن 
قوات االحتالل اعتقلت األسير جالمنة عام 2002، 

وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما.

أسير من جنين يدخل عامه 
الـ19 في سجون االحتالل



 

األحد 13 رمضان 1442 هــ 25 ابريل 2021 م

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /   ايمان محمد حس���ن الخولي  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  966583569    الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب رقم 351/2021  يف الق�سية رقم 333/2020
المس���تدعية/ حن���ان صال���ح موس���ي تبل���خ س���كان رفح هوي���ة رقم 

)802504373( وكيلها المحامي / عماد جبر
المس���تدعي ضدها/ وفاء عبد الكريم على األسطل خانيونس بالقرب من 

محطة فارس البترول شارع صالح الدين )مجهول محل االقامة (
نوع الدعوی حقوق

قيمة الدعوى 5200 دوالر امريکی
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية

إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المس���تدعي قد أقام عليك 
دعوی )333/2020( اس���تنادا إلى ما بدعي ف���ي الئحة دعواء المرفق لك 
نس���خة منها ومن مرفقاته���ا لدى لكم المحكمة لذل���ك يقتضی عليك 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تيليغك 
هذه المذكرة كما يقتض���ي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذك���رة علما أنه قد 
تحدد لها جلسة 24/5/2021 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك إذا 

تخلفت عن ذلك بجوز للمستدعى أن يسير في دعواه حسب األصول.

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيول�س
اأ. �سديق عبد الرازق الرقب

 

دولة فل�سطني
وزارة الأوقاف وال�سئون الدينية
اإعالن املزايدة رقم )2021/4(

اخلا�سة : ببيع اأجهزة ومعدات مكهنة يف الوزارة
تع�لن وزارة األوقاف والش���ئون الدينية عن ط����رح المزايدة رق�م )4/ 2021 
( وذلك بطريق الظرف المختوم للموضوع المذكور أعاله، حس���ب كراس���ة 
الشروط والمواصفات المعدة، والتي يمكن الحصول عليها من اإلدارة العامة 
للشئون المالية – دائرة المشتريات، بمقر الوزارة بمدينة غزة، خ�الل س�اعات 
الدوام الرس���مي ابتداًء من يوم األحد المواف���ق:-  2021/4/25م، مع العلم 
بأن آخر موعد لتس���ليم المظاريف هو يوم األح���د، ال�م�واف�ق:- 2021/5/2م 
الس�اعة الحادية عشر ة صباحا وستفتح المزايدة في نفس اليوم والساعة 
بحضور أصحاب المزايدات أو مندوبيهم، وسيكون موعد زيارة المكان يوم 

الخميس، الموافق: 2021/4/29م خالل الفترة ) 10-12( صباحا.
*- مالحظة:

-   ثمن كراسة المزايدة )100 شيكل( غير مستردة.
-  يجب على المشارك لدخول المزايدة تقديم كفالة بنكية أوشيك بنكي 
ص���ادر عن البنك الوطني اإلس���المي او بنك االنتاج او نق���دا بمبلغ )500 
ش���يكل( يودع لدى الوزارة وال يقبل ش���يكات البنوك األخرى أو الشيكات 

الشخصية وال يلتفت إلى المزايدة غير المصحوبة بالتأمين المذكور.
- الوزارة غير ملزمة بقبول أعلى األس���عار ولل���وزارة الحق في إلغاء أو إعادة 

المزايدة دون إبداء األسباب.
-  تقديم األسعار بالشيكل فقط.

- رسوم اإلعالنات في الصحف على من يرسو عليه المزاد.

- للمزيد من المعلومات االتصال على ت:2623116.

   الإدارة العامة لل�سئون املالية                            
 دائرة امل�سرتيات

رام الله/االستقالل:
أك����د المكت����ب الوطن����ي للدف����اع ع����ن األرض ومقاومة 
االس����تيطان استمرار زحف مش����اريع االستيطان والضم 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، وسط انشغال العالم 

بملفات دولية ساخنة.
وأش����ار المكتب في تقرير له الس����بت، إلى أن س����لطات 
االحتالل تواصل أعمال التجريف واقتالع األشجار في بلدة 
حوارة جنوب نابلس، تمهيًدا لفتح الطريق االستيطاني 

المسّمى »التفافي حوارة«.
وأوضح أن ط����ول الطريق يصل لنحو 7 ك����م بكلفة 300 
مليون شيقل، ويس����تولي على 406 دونمات من أراضي 
ق����رى وبلدات ح����واره وبورين وعورت����ا وأودال وبيتا جنوب 
نابلس به����دف ربط المس����توطنات المعزولة في محيط 
المدينة مع بؤرها االس����تيطانية بما يسمى عابر السامرة 

وبالداخل دون المرور بتجمعات سكانية فلسطينية .
وذكر أن هذا الطريق يع����د واحًدا من عدة طرق التفافية 
جديدة مث����ل التفافي العروب والتفاف����ي اللبن الغربية 
والنبي الياس وقلنديا وغيرها، وهو من أخطر المش����اريع 
االستيطانية، ألنه يعزز االستيطان ويحول مستوطنات 
جنوب نابلس من مستوطنات معزولة إلى مدن في جسد 
الضفة الغربية ويعدم إقامة دولة فلس����طينية متواصلة 

جغرافيا.
وكانت حكومة االحتالل نش����رت في نيسان العام 2019 
مقطع فيديو يظهر فيه التصميم الرئيس لشق الطريق، 
والمقر منذ سنوات، وينضوي تحت ما تسمى »خطة درج« 

وتشمل 44 مخطًطا، جرى تنفيذ عدد منها.
ويسير شق الطرق االستيطانية الجديدة بوتيرة أعلى من 

البناء في المستوطنات، خاصة وأن هذه الطرق تستولي 
على مزيد من األراضي الفلس����طينية، في سياق مخطط 
الضم، بهدف ربط التجمعات االستيطانية، بالتزامن مع 

التصعيد في البناء االستيطاني.
وأك����د التقرير أن حكوم����ة االحتالل تس����تغل الموقف 
الضبابي لإلدارة األمريكية الجديدة، الذي يصل أحياًنا إلى 
مستوى التواطؤ وانشغال العالم بملفات دولية ساخنة، 
وتواصل بثبات مخططاتها االستيطانية من خالل السطو 

على األرض الفلسطينية.
وأش����ار إل����ى أن »اإلدارة المدنية« لالحت����الل أعلنت على 
موقعها الرسمي إيداع مخطط تفصيلي يتضمن مصادرة 
1243 دونًما من أراضي رامين وبيت ليد شرق طولكرم لبناء 
وحدات اس����تيطانية لصالح مستوطنة »عناب«. ويهدف 
هذا المخطط لبناء 410 وحدات اس����تيطانية في المرحلة 
األولى من أصل 839 وحدة لتوسيع مستوطنة »عناب« في 
المنطقة، وتأتي هذه المصادرة ألراضي الفلس����طينيين 

في محافظة طولكرم بهدف تحويل األرض من زراعية إلى 
مناطق لالستخدام السكاني والتوسع العمراني.

في الوقت نفس����ه، صادقت س����لطات االحتالل على قرار 
باالستيالء على 147 دونًما من أراضي غرب بيت لحم، تقع 
في الحوض )3( من منطقة »ظهر المترس����بة« من اراضي 
بلدة نحالين، وحوض طبيعي رقم )5( من منطقتي »خلة 

السراويل«، وشعب البيش« في قرية حوسان.
وذك����ر التقرير أن ذلك تزامن مع كش����ف لجنة التنظيم 
والبناء ف����ي »اإلدارة المدنية » التابع����ة لجيش االحتالل 
والمتحدثة باس����م مجلس التجمع االس����تيطاني »غوش 
عتصيون« عن تقدم في العمل لبناء حي استيطاني دائم 
مكان الكرفانات ال�20 المتنقلة واس����تبدالها ب� 96 وحدة 

استيطانية.
وكان رئيس مجلس التجمع االستيطاني »غوش عتصيون 
»ش����لومو نئمان« قال: »سنقوم ببناء منازلنا الجديدة وفي 
الحي الذي سيربطنا بالقدس ونؤسس مدرستنا الدينية 

في أرضنا«. على حد قوله
وفي األغوار الشمالية، شرع ما يسمى مجلس مستوطنات 
األغ����وار، بأعم����ال بناء 23 وحدة اس����تيطانية وتوس����يع 
مس����توطنة »مس����كيوت« المقامة على أراضي خربة عين 

الحلوة.
وبحس����ب المكتب الوطني، قدم عضو الكنيس����ت أوريت 
س����تروك عن »حزب الصهيونية الدينية«، مشروع قانون 
لتنظي����م البؤر االس����تيطانية في الضف����ة الغربية الذي 
يدعمه حتى اآلن 44 عضًوا في الكنيست، وذلك بهدف 
تنظيم البؤر االس����تيطانية، وتقديم كل الدعم الحكومي 

الالزم لها من خدمات بنية تحتية مختلفة.

تقرير: مشاريع االستيطان والضم تواصل زحفها بالضفة

رام الله/ االستقالل:
قال مس����ؤول فلس����طيني، الس����بت، إن رس����ائل ُنقلت إلى برلمانات عالمية 
ومؤسسات عربية وإس����المية بخصوص ما يجري في مدينة القدس المحتلة 
»والهجمة العنصرية« التي تتعرض لها من قبل سلطات االحتالل منذ أيام.

وقال محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني في حديث إلذاعة 
صوت فلسطين إن المجلس الوطني توجه إلى برلمانات العالم، وفي الطليعة 
منها العربية واإلس����المية )لم يذكره����ا(، وجامعة ال����دول العربية، ومنظمة 

التعاون اإلسالمي«.
وأضاف، أن ش����رقي القدس تتعرض »لهجمة إس����رائيلية قاسية عنصرية، 

وهجمة كراهية، وتطهير عرقي«.
ومنذ أيام تشهد القدس مواجهات بين س����كان المدينة الفلسطينيين من 

جهة، والجيش اإلسرائيلي والمستوطنين من جهة ثانية.
وبلغ����ت المواجهات ذروتها يوم����ي الخميس والجمعة، وأس����فرت عن 125 
إصابة، 24 منها متوس����طة نقلت إلى مستش����فى المقاصد، حس����ب جمعية 

الهالل األحمر الفلسطيني، واعتقال 50 آخرين حسب الشرطة اإلسرائيلية.
ومع بداية شهر رمضان، من كل عام، يستخدم الفلسطينيون »باب العامود« 
ك�«س����احة« لالجتماعات واالحتفاالت، واألنش����طة الثقافية، في حين تعمل 
ش����رطة االحتالل »اإلس����رائيلي«، وبش����كل يومي، على تفريقهم، باستخدام 
القوة، وهو ما يس����فر عن نش����وب مواجهات، تتسع إلى باقي مناطق المدينة 

المقدسة.
وكانت منظمات متطرفة »إس����رائيلية« تطالب بقتل العرب دعت للتواجد في 
ساحة باب العامود الخميس الماضي، فهب الفلسطينيون إلفشال تجمعهم.

صبيح: توجهنا لمنظمات دولية 
لصد الهجمة على القدس

جدة/ االستقالل:
أدانت منظمة التعاون اإلسالمي السبت، ما قامت 
ب����ه ق����وات االحت����الل »اإلس����رائيلي« ومجموعات 
المس����توطنين المتطرفي����ن، من اعت����داءات على 
الفلس����طينيين في مدينة القدس الش����ريف، ما 

أسفر عن جرح واعتقال العشرات منهم.
وحملت منظمة التعاون اإلس����المي في بيان صدر 
عنها، أمس، »إس����رائيل« المس����ؤولية الكاملة عن 

تبعات استمرار مثل هذه االعتداءات االستفزازية، 
التي تغذي العنف والتوتر والكراهية، وتستوجب 

توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
االحت����الل  مح����اوالت  المنظم����ة  واس����تنكرت 
»اإلس����رائيلي« منع المواطنين الفلسطينيين في 
مدينة القدس المحتلة من المشاركة في العملية 
االنتخابي����ة الديمقراطي����ة الفلس����طينية، داعية 
المجتمع الدولي إلى مساندة إجراء هذه االنتخابات 

في كل أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها 
مدينة القدس، وتوفير سبل نجاحها.

وأك����دت موقفه����ا الداع����م للعملي����ة االنتخابية 
الفلس����طينية باعتباره����ا اس����تحقاقا سياس����يا 
وقانونيا، يسهم في تثبيت الشعب الفلسطيني 
عل����ى أرضه، ويؤك����د حقه ف����ي تقري����ر المصير 
وتحقيق سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 

وعاصمتها القدس.

»التعاون اإلسالمي« تدين اعتداءات االحتالل على المقدسيين

طوباس/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة قبل الماضية، شابين من مدينة طوباس.

وقال مدير نادي األس���ير في طوباس كم���ال بني عودة، إن قوات االحتالل اعتقلت 
األس���ير المحرر أحمد فواز أبو دواس، وليث معمر دراغمة، أثناء مرورهما على حاجز 

»حزما« العسكري، في طريق عودتهما من مدينة القدس إلى طوباس.

االحتالل يعتقل 
مواطنين من طوباس
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أعل���ن أنا المواطن /   منال مروان محمود محس���ن  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  906774401 الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   س���هيله محم���د ابراهيم ماضي  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  920641966 الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   محم���ود عبدالفتاح محمود احمد   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  405205162   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   ف���ادي ابراهيم مصطفى النجار 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  800760076 الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   موس���ى توفيق س���الم زعرب  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  923436430 الرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   س���يف الدي���ن محمد خضر بكر 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  401842083 الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله/ االستقالل:
أعلنت هئية ش���ؤون األس���رى والمحررين، 
السبت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي قد 
نقلت األسير الصحفي المضرب عن الطعام 
ع���الء الريم���اوي من س���جن عصي���ون إلى 

مستشفى »شعار تصيدق«.
وقالت الهيئة إن األس���ير الريماوي يواصل 
إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على 
التوالي ضد اعتقاله التعسفي، الذي أعلنه 

فور اعتقاله نهاية األسبوع الماضي.
وأوضحت الهيئة، أن األس���ير الريماوي كان 
يقبع في مركز توقيف عصيون جنوبي بيت 

لحم في ظروف قاسية.
ولفتت، إلى أن قوة »إس���رائيلية« اقتحمت 

من���زل الريماوي في رام الل���ه صباح األربعاء 
الماضي، واعتقلته، وأبلغ زوجته حينها أنه 

دخل إضرابًا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.
ويعم���ل الريماوي مراس���اًل لقن���اة الجزيرة 
مباش���ر ومديرا لموقع )جي ميديا( اإلعالمي، 
وهو أسير سابق أمضى في سجون االحتالل 
أكثر من 10 أع���وام، جزء منها في االعتقال 

اإلداري.
وكانت محكم���ة االحتالل قد مددت اعتقال 
الريماوي حتى الي���وم األحد، وتحويل ملفه 
للمحكم���ة اإلدارية، فيما يب���دو أنه تمهيد 

لتحويله لالعتقال اإلداري.

يواصل إضرابه لليوم الرابع على التوالي
هيئة األسرى: نقل األسير الصحفي الريماوي إلى المستشفى

الخليل/ االستقالل:
أصيب ع���دد من المواطني���ن بجروح ورضوض الس���بت، ج���راء اعتداءات 
المس���توطنين عليهم، في قريتي التوانة والمفقرة بمس���افر يطا جنوب 

الخليل.
وقال منس���ق لجنة الحماية والصمود بمس���افر يطا جن���وب الخليل فؤاد 
العمور، إن مس���توطني »حافات ماعون«، هاجموا مس���اكن المواطنين في 
القريتين ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

وأضاف ان قوات االحتالل التي كانت تحرس المستوطنين، أطلقت قنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه المواطنين، االمر الذي تسبب بإصابة 

عدد منهم بحاالت اختناق.
يش���ار إلى أن المواطني���ن في قريتي المفقرة والتوان���ة، يواجهون ظروفا 
بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش االحتالل والمستوطنين المتواصلة 

بحقهم.

إصابات في هجوم للمستوطنين 
على منازل المواطنين جنوب الخليل

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزيرة الصح���ة مي الكيلة، الس���بت، عن 
تسجيل 13 وفاة، و1139 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا«، و1545 حالة تعاف خالل ال�24 س���اعة 

األخيرة.
وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة 
الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 وفيات 
في الضف���ة: »قلقيلية 1، نابل���س 1، الخليل 3، 

سلفيت 1«، في قطاع غزة 7 وفيات. 
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على 
النحو التالي: »قلقيلية 13، طوباس 8، نابلس 97، 

الخليل 8، ضواحي القدس 3، طولكرم 28، رام الله 
والبيرة 73، جنين 25، سلفيت 3، أريحا واألغوار 1، 

بيت لحم 8«، قطاع غزة 872.
وأضافت أن ح���االت التعاف���ي الجديدة توزعت 
حس���ب التالي: طوباس 49، نابلس 136، الخليل 
69، ضواح���ي القدس 80، طولك���رم 17، رام الله 
والبي���رة 36، جني���ن 104، س���لفيت 10، أريح���ا 

واألغوار 9، بيت لحم 20«، قطاع غزة 1015.
وبينت أن نس���بة التعافي من في���روس كورونا 
في فلس���طين بلغت 90.6%، فيما بلغت نسبة 
اإلصابات النشطة 8.3%، ونسبة الوفيات %1.1 

من مجمل اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 153 مصابا بكورونا 
في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 موصولون 
بأجه���زة التنفس االصطناع���ي، فيما ٌيعالج في 
مراكز وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في 

الضفة 438 مصابا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات 
المض���ادة لفي���روس كورونا، فقد بل���غ عددهم 
اإلجمال���ي ف���ي الضف���ة الغربي���ة وقط���اع غزة 
169.960، بينه���م 43.533 تلقوا الجرعتين من 

اللقاح.

153 مصابا في العناية المكثفة 

»كورونا«: 13 وفاة، و1139 إصابة جديدة بالضفة وغزة

غزة/ االستقالل:
نظمت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، الس���بت، وقف���ات في كافة 
محافظات قطاع غزة، دعمًا وإس���نادًا مع أبناء ش���عبنا ف���ي مدينة القدس 
المحتلة، الذي���ن يخوضون معركة بطولية دفاعًا عن هوية وعروبة المدينة 
المقدس���ة، وتصدي���ًا لعمليات التهوي���د وتزوير التاريخ المس���تمرة لها، 

واالستباحة المتواصلة لمقدساتها وخصوصًا المسجد األقصى.
وُألقي���ت خالل الوقفات كلم���ة مركزية للجبهة أكدت خاللها مس���اندتها 
والتحامها وانخراطها الكامل مع هبة شعبنا في مدينة القدس، مُعربًة في 
الوق���ت ذاته عن فخرها واعتزازها وامتنانها بجماهير ش���عبنا الثائرة في 
مدينة القدس، وهي تقاتل بش���بابها ونسائها ورجالها وأطفالها وشيبها 

الهجمة الصهيونية الشاملة على المدينة.
وأكدت الجبهة أن المعركة البطولية التي يخوضها شعبنا في القدس هي 
معركة الشعب الفلسطيني كله، مشددة أنها ستدعو وستواصل النضال 
جنب���ًا إلى جنب مع الجميع من أجل إطالق العنان النتفاضة ش���عبية عارمة 

في وجه االحتالل.
وحذرت الجبه���ة االحتالل من مغبة مواصلة حرب التهويد الش���املة على 
مدين���ة الق���دس، والجرائم التي يرتكبها المس���توطنون واس���تباحتهم 
المتواصلة للمقدسات وخصوصًا المس���جد األقصى، ومخططاتهم لهدم 

أحياء كاملة.
ودعت الجبهة لضرورة مغادرة سياس���ة اإلهمال الرس���مية الفلس���طينية 
لمدينة القدس على كل المس���تويات، وصوغ استراتيجية جديدة لتعزيز 
صمود ش���عبنا، ووضع خطة إنقاذ عاجلة وض���خ موازنة مالية عاجلة وثابتة 

لتعزيز صمود شعبنا هناك.
وفي ختام كلمتها دعت الجبهة إلى ضرورة التمسك بوحدة القرار الوطني 
الفلس���طيني، عبر تش���كيل القيادة الوطنية الموحدة لتتولى مهمة إدارة 
االش���تباك المفتوح المتواصل مع االحت���الل وخصوصًا في مدينة القدس 
مؤك���دة على أن هذه المهم���ة يجب أن تكون أولوي���ة عاجلة على األجندة 

الوطنية.

»الشعبية« تنظم وقفات بغزة 
دعمًا للقدس وتدعو لتشكيل 

القيادة الوطنية الموحدة

بيروت/ االستقالل:
أكدت هيئة علماء فلسطين أن القدس التي 
ينتفض شبابها في وجه الكيان الّصهيونّي 
الغاص���ب وقطعان مس���توطنيه هي عنوان 

الّصراع ومحور  القضّية ومرتكز الهوّية.
وتوّجه���ت الهيئة ف���ي بياٍن له���ا بالتحّية 
ا منيًعا  واإلكبار إلى األبطال الذين يقفون سّدً
في وجه قطعان المس���توطنين  ومحاوالتهم 
اقتحام المسجد األقصى المبارك ونشّد على 

أيديهم.
وقالت: إّن أهلنا في القدس يأبون إاّل أن يكونوا 
ف���ي طليعة األّمة دفاًعا عن مس���رى رس���ول 
الله صلى الله عليه وس���ّلم، وشباب  القدس 

يس���ّطرون في هذه الليالي المباركة في باب 
العامود والّشيخ جراح ومخّيم شعفاط وغيرها 
من أحياء الق���دس  مالحم البطول���ة والفداء 

وإساءة وجه الّصهاينة المعتدين. 
وشددت على أن القدس: »تعّري من خانوها 
وخذلوها ووقفوا م���ع المغتصب في عدوانه 

وإجرامه«. 
وأك���دت أن األّمة الي���وم بش���رائحها كافة 
حكاًما ومحكومين، وعلماء ودعاة وسياسيين 
وبرلمانيين ومفكرين وإعالميين وناشطين، 
 عليهم مسؤولّية كبيرٌة تجاه القدس وأهلها 
لصّد العدوان عن مسرى رسول الله صلى الله 
ر من اقتحام  عليه وس���ّلم وما ُيكاد له  وُيحضَّ

كبي���ٍر له في الّثامن والعش���رين من ش���هر 
رمض���ان الحالي، ولدع���م المرابطين األبطال 

فيه.
وصع���دت ق���وات االحت���الل الصهيون���ي 
ض���د  اعتداءاته���ا  م���ن  ومس���توطنيها، 
المقدس���يين من���ذ بداي���ة ش���هر رمضان، 
وبلغت ذروة هذه االعت���داءات في اليومين 
الماضيين مع محاول���ة منع أهل القدس من 
التجمع في ساحة باب العامود مقابل السماح 

للمستوطنين.
وأس���فرت اعتداءات االحت���الل عن أكثر من 
120 إصابة وما يزيد عن 50 معتقال في أقل 

من 48 ساعة.

»علماء المسلمين«: القدس عنوان الصراع ومحور القضية 
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انتفض اهلنا المقدس���يين في وجه االحتالل الصهيوني وقطعان مس���توطنيه, وذلك ردا على خطوات 
االحتالل التصعيدية »المجنونة« للس���يطرة على االقصى وفرض واقع جدي���د, وتهويد مدينة القدس 
بالكامل وتهجير اهلها منها عنوة, وفرض واقع جديد يحقق »إلسرائيل« حلمها في اعتبار القدس عاصمة 
موحدة لهذا الكيان الصهيوني المجرم, واخفاء أي مظاهر تعكس حضور الفلسطينيين في هذه المدينة 
المقدسة, وظن نتنياهو وجنوده ان »التطبيع« العربي والتحالف مع الدول الخليجية سيضمن له تحقيق 
اطماعه, لكنه فوجئ بهبة الفلس���طينيين هبة واحدة في القدس وال 48م والضفة وقطاع غزة, فوصلته 
الرسالة حاسمه وقاطعة  من كل مكان بأن القدس خط احمر ال يمكن الحد تجاوزه, بعد ان زين له الشيطان 
اعماله وظن ان االمارات »المتحالفة« تستطيع ان تمنحه القدس, وان سودان البرهان الممسوخة بالتطبيع 
يمكن ان تؤمن له ذلك, وبحريين حمد التي دنست اراضيها بأقدام المطبعين منحته صك الفعل المطلق 
في القدس واقصاها, وعمان س���عيد »المستس���لمة« والتي تبيع بال مقابل إلسرائيل يمكن ان تمهد له 
الطريق لفعل ما يش���اء بأريحية كبيرة, وان التناغم مع المغرب والس���عودية وموريتانيا وغيرها سيتيح 
له الفرصة لتمرير مخططاته العدوانية, لكن نتنياهو اصطدم بسواعد المقدسيين القابضة على حجارة 
القدس الثائرة, واصطدم بحناجر اهلنا الفلسطينيين في ال48م واصرارهم على حماية االقصى والرباط 

فيه, واصطدم بحجارة الثائرين في الضفة, واصطدم بصواريخ غزة.    
هكذا كان المشهد, قطعان المس���توطنين يهاجمون بيوت الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقنابل 
الحارقة والمولوتوف وقنابل الصوت والحجارة, وصرخات االطفال والنساء والركع تمأل المكان دون مجيب, 
والجيش الصهيوني المجرم يحمي قطعان مستوطنية, ومشهد اخر لجنود االحتالل بمنع المصلين من 
الوصول الى المس���جد االقصى للصالة فيه, ومنع المقدسيين من الدخول لألقصى من باب حطة, واعادة 
الحافالت القادمة من ال48 للصالة في االقصى, ومنع النس���اء واالطفال والش���يوخ في الضفة من دخول 
مدينة القدس, مع ادخال طعام للمستوطنين المقتحمين لألقصى والذين يمارسون طقوسهم الدينية 
داخله, ومنع التجمعات الفلس���طينية في ساحة البراق وامام باب المغاربة واتاحة الفرصة للمستوطنين 
المتطرفين الصهاينة للس���يطرة على المكان والتمركز في س���احة باب العامود, ام���ام كل هذا االجرام 
الصهيوني الفاضح للمطبعين االشرار ودعاة التعايش المشترك والواقعية العمياء, كان ال بد من التحرك 
الشعبي في ظل غياب كامل للسلطة التي تقف عاجزة تماما امام كل االنتهاكات التي يمارسها االحتالل 
ف���ي القدس, حركة الجهاد االس���المي قالت انها ل���ن تصمت على جرائم االحتالل ف���ي القدس, وقالت 
حماس ان االحتالل س���يدفع ثمن جرائمه, والجبهة الش���عبية قالت انها لن تقف مكتوفة االيدي امام 
جرائم االحتالل, فكان لغرفة العمليات المشتركة رسائلها العملية لالحتالل الصهيوني لتنهال عشرات 
الصواريخ على رؤوس المحتلين الصهاينة, وسط صمت رسمي عربي مريب له دالالت مستقبلية خطيرة.  
القدس كاش���فة العورات, وهى التي تظهر معادن الرجال, واالمة العربية واالسالمية مطالبة بالمشاركة 
في حماية اقصاها واحباط مخططات االحتالل الصهيوني, وابداء موقف واضح من سياسة قادتها الذين 
ارتضوا الذلة والمهانة ومشاركة االحتالل في جرائمه ضد الفلسطينيين, ليس بالصمت فقط وال بالتطبيع 
والتحالف فقط, بل بتحريض االحتالل على ابادة الفلسطينيين وتوجيه ضربات قاسية لهم, والمشاركة 
في تهويد االقصى واالس���تيالء على االقصى من خالل شراء عقارات من مقدسيين واهدائها لجمعيات 
صهيونية متطرفة تس���عى لطرد الفلس���طينيين من القدس والضفة وتدعو للموت للعرب, وان العربي 
الجيد هو العربي الميت, فعدائها ليس للفلسطينيين فحسب بل لكل من هو عربي, ورغم ذلك يدعمهم 
الرسميين العرب ويمدونهم بكل ما يحتاجون, لذلك يجب ان تتحرك االمة لمواجهة هذا القعل الرسمي 
الش���اذ, وفرض كلمتها التي تنبع من اصالتها وتاريخها العربي واالسالمي المجيد, المعركة ال زالت في 
بداياتها وس���تنعقد حلقاته���ا تباعا, فهذا صراع حضاري ممتد عبر التاري���خ بين الحق المطلق والباطل 
الزاهق, واالمة العربية واالسالمية مطالبة ان تلتحق في معركة حماية القدس والمسجد االقصى المبارك 
قبل ان تستفيق على كارثة هدم االقصى واقامة الهيكل المزعوم على انقاضة, فالقدس لن تضيع طالما 
بقيت حمايتها في ايدي الشعوب وليس الحكام, فالرسميون العرب وكل الطغاة لن يستطيعوا الوقوف 

في وجه االمة وهى تدافع عن شرفها وتحمي مقدساتها فالحق ابلج والباطل لجلج.   

القدس تنتفض 
وتصب لعناتها على المطبعين 

رأي

في إط���ار محاوالته الرامية إلى إحكام الس���يطرة 
على كّل مناحي الحياة في القدس عمومًا، والبلدة 
القديم���ة خصوصًا، وبعد س���يطرته عل���ى آثارها 
»القدس التحتى«،  تحت األرض وخلق ما ُيعرف ب�
يستمّر العدو »اإلسرائيلي«، بأذرعه المختلفة، في 
الس���عي إلى تهويد المنطق���ة الممتّدة من وادي 
قدرون إلى جبل الزيتون ثّم البلدة القديمة، ضمن 
مخّطط »الحوض التاريخي« التوراتي. وآخر فصول 
ذلك محاولة الس���يطرة على ب���اب الَعمود أو بّوابة 

رمضان؛ أهّم أبواب البلدة القديمة وأكبرها.
على هذه الخلفية، تش���ّن شرطة العدو، بمساعدة 
المس���توطنين، منذ بداية ش���هر رمضان، حملة 
مس���عورة ضّد الفلس���طينيين، تستهدف إفراغ 
المس���جد األقص���ى م���ن المصّلين ُبعي���د صالة 
العشاء مباش���رة، ومنع أي تجّمع في مدّرجات باب 
الَعم���ود.  وهو ما يقاَبل برّد فعل ش���رس من ِقَبل 
الفلس���طينيين الذين أخذوا على عاتقهم إحباط 

المساعي »اإلسرائيلية«، مهما كّلف األمر.
اس���تخدم هؤالء الش���ّبان الحج���ارة والمفرقعات 
النارية وقبضات أيديهم لمواجهة عنف الشرطة، 
م���ا أدى إلى إصاب���ة المئات واعتقال العش���رات، 
إل���ى أن وصلت المواجهات إل���ى ذروتها ليلة أّول 
من أم���س، حيث نج���ح الفلس���طينيون في منع 
المستوطنين من الوصول إلى ساحة باب الَعمود 

أو »اس���تعادتها« كم���ا أعلن هؤالء. أّما بالنس���بة 
إلى »اس���تعادة الش���رف والفخر اليهودي«، فقد 
قّدمت قبضات الش���باب المقدسي »جرعة مكثفة 
واس���تثنائية من اإلذالل« للمستوطنين، على حّد 

تعبير الباحث في شؤون القدس، زياد ابحيص.
ويش���ير ابحيص إلى أن حض���ور منّظمة »ليهافا« 
اإلرهابي���ة من أجل مس���اعدة الش���رطة، التي لم 
تتمّكن من حس���م مصير ب���اب الَعم���ود، تحّول 
إلى »عبء اضُطرت معه الش���رطة إلى اس���تقدام 
ف���رق الخّيالة لتفري���ق المس���توطنين عند باب 
الجديد، حي���ث كانوا يتجمه���رون«. وبعد تراجع 
الحش���د، ح���اول المس���توطنون الع���ودة، غير أن 
»الفلس���طينيين كان���وا لهم بالمرص���اد«، لتصل 
االش���تباكات للم���ّرة األولى منذ خمس س���نوات 
إلى حّي الش���يخ جراح، أحد أكبر األحياء المهّددة 
بالهدم واإلخالء في القدس. أكثر من ذلك، بعدما 
فش���لت ش���رطة االحتالل في منع االحتشاد على 
رغم التعزيزات األمني���ة، انتقلت إلى محيط باب 
حط���ة، الذي أغلقته قبيل صالة الفجر، في محاولة 
منها لتس���جيل إنجاز بعد كّل هذا الفشل، ولكن 
مس���عاها األخير فشل أيضًا، بعد إصرار المصّلين 
على كس���ر الحواجز الحديدي���ة، ودخولهم أخيرًا 

بالتكبير والهتاف.
وفي الس���ياق، يعتبر ابحي���ص أن »النجدة التي 

أرس���لتها أّم الفحم إلى األقصى عند صالة الفجر 
عقب تظاهرها هي األخرى في الليلة نفسها، كان 
له أثر بالغ في كس���ر حاجز باب حطة وتشديدات 
األقصى، إذ إنهم منعوا اس���تفراد العدو بش���باب 
القدس وش���ّكلوا رافدًا بشريًا ومعنويًا في اللحظة 
المناس���بة«.  ولذل���ك دالالت مهّم���ة، أبرزه���ا أن 
الفلس���طينيين الذي���ن تظاهروا ف���ي أّم الفحم 
احتجاجًا على تفّش���ي العن���ف والجريمة وتواطؤ 
الش���رطة، يدركون أن القضية الت���ي يتظاهرون 
ألجلها ه���ي قضية وطنية ال تنفصل عّما يحصل 
من اعتداءات عل���ى إخوانهم في القدس، أو أنها 

يمكن أن تشغلهم عما يحصل هناك.
ما حصل أيضًا، بحسب الباحث في شؤون القدس، 
يق���ود إلى نتيجة مفاده���ا أن ما تحّقق على مدى 
األيام العش���رة الماضية، يؤكد أن »المحتّل عاجز 
أم���ام اإلرادة الجماهيرية، وأن���ه ال بّد من مواصلة 
فتح ساحة باب الَعمود من دون شروط«. ويرى أنه 
ف���ي حال »حضرت هذه العزيمة في األقصى ومن 
حوله صباح االثني���ن في 28 رمضان، فلن يتمّكن 
الصهاين���ة المتطّرفون من اقتحام األقصى وأداء 
الطق���وس التوراتي���ة الجماعية كم���ا يخّططون، 
وسيكون يومًا جديدًا من أيام عّز القدس وأهلها، 
وه���ذا يجب أن يك���ون الهدف التال���ي بعد فتح 

ساحة باب الَعمود«.

العدواني���ة  األح���داث  تراكمي���ة  أن  يب���دو 
واإلجرامي���ة الت���ي كان���ت تش���هدها مختلف 
أرج���اء الضف���ة الغربي���ة والق���دس المحتلتين 
في األش���هر واألس���ابيع األخيرة عل���ى يد قوات 
المس���توطنين  وعصابات  الصهيوني،  االحتالل 
المتطرفين، قتاًل، واعتقااًل، وتنكياًل بالمواطنين 
الفلس���طينيين، وهدمًا لمنازلهم ومنش���آتهم، 
لكرامتهم،  وانته���اكًا  ألراضيه���م،  ومص���ادرًة 
وتدنيس���ًا واستباحًة لمقدس���اتهم، قد كشفت 
حمم النار المس���تعرة تحت الرم���اد، وهو ما بدأ 
يتب���ّدى في ه���ذه األيام على ش���كل إرهاصات 
لالنفج���ار المرتقب  ف���ي وجه االحت���الل، الذي 
ظّن واهمًا أنه اس���تطاع تشتيت اتجاه البوصلة، 
وإخماد لهيب الثورة في نفوس ش���بان القدس 

والضفة وحرائرهما!.
فما أن حل ش���هر رمضان المبارك، هذا الش���هر 
الذي ُيعتبر في أدبيات المس���لمين وعقيدتهم، 
ش���هرًا للث���ورة والتغيي���ر عل���ى كل الصع���د 
والمستويات، السلوكية منها والتعبدّية، عوضًا 
عن تدش���ين مرحلة جديدة من مراحل الثورة في 
وجه الباطل والطاغوت، حتى اتخذ شبان القدس، 
)رجال المرحلة وعنوانها األب���رز( قرارًا بالتطبيق 
العملي للمفاهيم التي جاء بها »رمضان الثورة«، 
ف���ي تفاعل حيوي مع آيات اإلس���راء.. »ليتبروا ما 

علو تتبيرا«!.
ق���رار المقدس���يين وهم يرس���مون بقبضاتهم 
 وفخار؛ لتش���رق في 

ٍّ
وصرخاته���م مش���اهد ع���ز

عتمة الليل وأوقات السحر، من بين شوارع وأزقة 
وحواري مدينة القدس، وباحات األقصى المبارك، 
لتمس���ح عن األمة غبار المذلة والدنّية، وُتلبسها 
ثوب الكرامة والس���ؤدد، يؤك���د من جديد أن كل 

مح���اوالت التدجين والتش���ويه التي مورس���ت 
بحقهم وبحق ش���عبنا عامة، طيلة سنوات التيه 
السياس���ي العبثي التي حاولت تش���كيل جيل 
جدي���د يقبل الذلة والمهانة، ويرضى باقتس���ام 
حّقه مع جالده وس���ارق أرضه، قد باءت بالفشل، 
وأن القدس س���تظل صاع���ق التفجير المتأهب، 

وخّزان الثورة الذي ال ينضب.
إذن، ليس غريبًا أن تأتي هذه الهبة الجماهيرية 
المقدس���ية المبارك���ة، ومن خلفه���ا الجماهير 
التي انتفضت بش���كل عفوي ف���ي مناطق عدة 
من الضف���ة المحتلة، وغ���زة المحاصرة؛ لتصحح 
المس���ار؛ ولتعيد الصراع إلى سيرته األولى، في 
الوقت الذي ينشغل فيه الكثيرون على الساحة 
الفلس���طينية بألهية لم يس���بقنا إليها أحد من 
العالمي���ن، أال وه���ي »ألهي���ة االنتخابات« تحت 
حراب االحتالل، التي ُيراد منها تجديد شرعيات 
موهومة سقفها االحتالل، فيما بقايا األرض من 
مخلفات »أوسلو« ُتنتقص من أطرافها، استيطانًا 

وتهويدًا..!
لقد اس���تعاد المقدس���يون في ه���ذه المرحلة 
الحساسة من عمر القضية الفلسطينية، في ظل 
ما تتع���رض له القدس من تهويد، واألقصى من 
تدنيس وتقسيم، دورهم المنوط بهم، مقّدمين 
الواج���ب رغم قل���ة اإلمكان، وأش���علوا بدمائهم 
س���راج الثورة الذي حاول البعض إطفاءه؛ ليثبتوا 
من جديد أن الكّف قادٌر على مواجهة المخرز، وأن 
الدم سيهزم حتمًا حّد السيف، وأن ميالد الفجر، 

سُيبدد سواد المرحلة!.
ففي الوق���ت الذي تتص���ارع في���ه )36( قائمة 
انتخابي���ة، للظفر بأص���وات الناخبي���ن، وإثبات 
»سيادة موهومة« على مدينة القدس، عبر »ألهية 

االنتخاب���ات«، لتش���كيل »ُدمية« بي���د االحتالل 
تضمن إطالة عمره على هذه األرض، وتمدده في 
عواصم المنطقة عبر مشاريع التطبيع والتطويع، 
التي يمارسها الكيان بدعم من الواليات المتحدة 
األمريكي���ة، والقوى االس���تعمارية ف���ي العالم، 
إلى جان���ب أنظمة التطبيع، اختار المقدس���يون 
التصويت إلى قائمة »الثورة« التي تعيد البوصلة 
إلى اتجاهها الصحيح، ولسان حالهم يردد قوله 
تعالى: »وأن هذا صراطي مس���تقيمًا فاتبعوه وال 
تتبعوا السبل فتفّرق بكم عن سبيله«، متلّمسين 
الهداية الحّق���ة باتباع خط الجه���اد والمقاومة 
»والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله 

لمع المحسنين«.
نعم، لقد أدرك المقدسيون والمنحازون إلى خيار 
المقاومة مبكرًا، أن الس���بيل إلى القدس ال يمر إال 
من خالل بوابات الثورة، ومحاريب المقاومين، وأن 
بواب���ات »األقصى« ال تقب���ل إال مفاتيح الثائرين 
الذي���ن أرخصوا دماءهم في س���بيل فلس���طين 
التي عّمدها الشهداء بدمائهم وزرعوا عظامهم 

سياجًا لها.
وأمام جالء موق���ف أهلنا في القدس وانحيازهم 
لخيار الثورة، بات لزام���ًا على كل مكونات العمل 
الوطن���ي والنضال���ي الفلس���طيني االرتفاع إلى 
مس���توى المرحلة، والبدء بشكل جاد في خطوات 
عملية لترتيب البيت الفلس���طيني؛ ليكون على 
ق���در التحدي والمس���ؤولية الوطنية والتاريخية 
والنضالية، وإعادة االعتب���ار إلى المقاومة لتأخذ 
دورها في رد العدوان، وتحش���يد جماهير شعبنا 
وأمتن���ا وأح���رار العالم خل���ف عن���وان المرحلة 
العريض الذي تجس���ده القدس بم���ا تمثله من 
هوية ش���عب، وتاريخ أمة، وعنوان رسالة، وقبلة 

فصل متجدد في معركة »الحوض التوراتي«

في القدس.. نار الثورة تستعر !

بقلم: بيروت حمود

 بقلم/ توفيق السيد سليم

قبل اثنين وعش����رين عاًما بالتقدير، وفي مدينتي المحاصرة باألس����وار االحتاللية )قلقيلية( 
اعتدت السير في أحد الش����وار الفرعية مراًرا وتكراًرا خالل اليوم الواحد. على أحد جدران هذا 
الش����ارع الجانبية كان مجهول قد رش بالدهان وبالخط العريض وباللون األسود جملة تقول: 

»أيها العالم من الجنون أن تكون فلسطينًيا، ولكن من الجنون أن ال أكون أنا فلسطينًيا«.
وفي كل مرة عبرت فيها الشارع وقفت خصيًصا لقراءة هذه العبارة والتي أجهل من قالها ثم 
أمضي في سبيلي ثانية، وكنت أسأل نفسي وكأني أبحث عن إجابة للغز ما، لماذا من الجنون 
أن يكون العالم فلس����طينًيا؟! وهل فعاًل إذا فقد الفلسطيني فلسطينيته سيكون هذا حدًثا 
يدع����و إلى الجنون؟! وال أعلم إذا كنت وقتها قد وفقت إلى إجابة، ولكن األكيد أنني كنت أجد 

متعة خفية وأنا أقرأ هذه العبارة محاواًل اإلجابة على لغزها.
وال أخفيكم سًرا إذا قلت أنني ال أزال إلى لحظتي هذه أجد المتعة نفسها وبنضوج أكثر كلما 

خطرت في بالي هذه العبارة، لماذا؟ رّبما أعرف، فهل تعرفون؟
في رمضان الوالء واالتصال الروحي دعونا نجدد وحدة المصير مع أرض الرباط ومهبط األنبياء.

زهرٌة رمضانية

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

�شجن رميون ال�شحراوي
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االستقالل/ وكاالت:
توق���ع معهد »س���ويس ري«، أن يخس���ر االقتصاد 
العالمي نحو 18 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي، 
على مدى العقود الثالثة القادمة بس���بب تغيرات 

المناخ، ما لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وذكر المعهد )مقره زيورخ بسويس���را(، أن مؤش���ره 
رص���د تأثيرات التغير المناخي على 48 دولة تمثل 
90 بالمئ���ة من االقتصاد العالم���ي، ويصنف أيضا 

قدرتها على التكيف مع تغير المناخ بشكل عام.
وحسب س���يناريوهات المعهد، فإن الناتج المحلي 
اإلجمال���ي العالم���ي المتوق���ع بحلول ع���ام 2050 
س���ينكمش 18 بالمئة في حالة عدم اتخاذ إجراءات 
مخفف���ة، مع زيادة درجة ح���رارة األرض 3.2 درجات 

مئوية.
وأظه���ر المعهد ف���ي تقرير أص���دره الخميس، أن 
االقتص���اد العالم���ي س���ينكمش 14 بالمئة وفق 
سيناريو يتوقع اتخاذ بعض اإلجراءات المخففة مع 

زيادة 2.6 درجة مئوية.
وتصل خسائر االقتصاد العالمي 11 بالمئة مع زيادة 
درجتين مئويتين، تنخفض إلى 4 بالمئة بزيادة أقل 

من درجتين مئويتين.
وأفاد التقرير بأن اقتصادات آس���يا ستكون األكثر 
تضرًرا؛ حيث تتعرض الصين لخطر خسارة ما يقرب 
م���ن 24 بالمئة م���ن ناتجها المحل���ي اإلجمالي في 

سيناريو شديد.
أما اقتصاد الواليات المتحدة فسيخسر ما يقرب من 

10 بالمئة، وأوروبا حوالي 11 بالمئة.
وأورد التقرير أن تغير المناخ يش���كل أكبر تهديد 
طويل األمد لالقتصاد العالمي، إذا لم يتم اتخاذ أي 
إجراء للتخفيف، فقد ترتفع الحرارة عالمًيا بأكثر من 

3 درجات مئوية في الثالثين سنة المقبلة.
وتابع التقرير: »يمكن تقلي���ل التأثير إذا تم اتخاذ 

إجراءات حاس���مة لتحقيق األه���داف المحددة في 
اتفاقية باريس«.

واتفاقية باريس المعروفة أيًضا باس���م »كوب 21« 
أول اتفاق دولي ش���امل لحماية المناخ تم التوصل 
إلي���ه ف���ي 12 ديس���مبر/كانون األول 2015 ف���ي 
العاصمة الفرنس���ية، بعد مفاوض���ات مطولة بين 
ممثلي���ن عن 195 دولة، وفي أبريل/نيس���ان 2016 

وقعتها 190 دولة .

اقتصاد العالم سيخسر 18 بالمئة بسبب تغيرات المناخ حتى 2050

االستقالل/ وكاالت:
ق����ال الرئيس التنفيذي لش����ركة »كروة موتورز« في س����لطنة عمان الدكتور 
إبراهيم بن علي البلوش����ي إن الشركة تس����تعد في الوقت الحالي إلنتاج أول 

حافلة من مصنعها الكائن بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
ونقلت وكالة األنباء العمانية الس����بت، عن البلوشي قوله، إن الشركة تخطط 
إلنتاج ما ال يقل عن 200 حافلة خالل العام الجاري وستكون الحافالت المشار 
إليه����ا من نوع حافالت المدارس المتطورة، غير أن الش����ركة لن تكتفي بهذا 
النوع من الحافالت، إذ إنها سوف تنتقل الحقا إلى حافالت المدينة وحافالت 

الخطوط الطويلة.
وأوضح أن الطاقة اإلنتاجية للمصنع في مراحله األولى تبلغ 500 حافلة سنوًيا، 
غير أن اإلنتاج السنوي بعد المرحلة األولى سيتراوح بين 500 إلى 700 حافلة.

وق����ال البلوش����ي إن إنتاج الحافلة الجدي����دة، التي تحم����ل العالمة التجارية 
»KARWA« والمكتوب عليها »ُصنع في س����لطنة عمان«، ليس باألمر الهّين، 
موضح����ا أن الش����ركة هيأت 40 محطة عم����ل داخلية يق����وم العاملون فيها 
بتش����كيل وصناعة الحافل����ة وتركيب أجزائها المختلف����ة وصبغها وفحص 

جودتها.
ووفق الوكالة، يعد المصنع أحد االس����تثمارات االس����تراتيجية بين سلطنة 
عمان ودولة قطر عبر إس����هام جهاز االستثمار العماني بحصة 30%، وشركة 

مواصالت قطر بحصة %70.

اإلعالن عن إنتاج أول حافلة تحمل 
شعار »صنع في سلطنة عمان«

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الش����ركة المؤمنة على سفينة »إيفر غيفن« المحتجزة في مصر، 
إنها لجأت للقضاء المصري في مسعى منها لإلفراج عن الناقلة العمالقة.

وقالت ش����ركة التأمين البريطانية »يو كيه كل����وب«، في بيان أمس، إن 
»هناك حاجة إلجراء قضائي من خالل محكمة مصرية لتعذر حل األزمة«.

وأوضحت الشركة أنها قدمت التماسا أمام محكمة مصرية )لم تذكرها( 
لإلفراج عن السفينة، وأن جلسة للنظر في القضية ستعقد في 4 مايو/

أيار القادم.
وفي 23 م����ارس/آذار الماضي، جنحت ناقلة الحاوي����ات العمالقة »إيفر 
غيفن« في المقطع الجنوبي لقناة السويس؛ ما تسبب بتعطيل المالحة 

في القناة لمدة 6 أيام.
ونجحت هيئة قناة السويس، بمس����اعدة دولية، بتعويم السفينة في 
29 م����ارس، ومنذ ذلك التاريخ تحتجزها ف����ي منطقة البحيرات مطالبة 

بتعويضات من الشركة المالكة.
والسفينة مملوكة لشركة »ش����وي كيسن« اليابانية، ومسجلة في بنما، 
وكانت مس����تأجرة م����ن قبل ش����ركة تايوانية حين جنوحه����ا في قناة 

السويس.
وفي 13 أبريل/نيس����ان الجاري، قالت الشركة المؤمنة على السفينة إن 
شركة »شوي كيسن« تلقت دعوى مطالبة مصرية بنحو 916 مليون دوالر 

تعويضات عن إغالق القناة.

الشركة المؤمنة على »إيفر غيفن« 
األناضول/ االستقالل:تلجأ للقضاء المصري لإلفراج عنها

أعلن بنك التنمية األفريقي، موافقته على تصفية 
413 ملي���ون دوالر م���ن متأخ���رات الق���روض على 

القروض المستحقة على السودان.
جاء ذلك في بي���ان على الموق���ع اإللكتروني لبنك 

التنمية األفريقي اطلعت عليه »األناضول« السبت.
وقال البيان، إن الموافقة على التصفية، تأتي بدعم 
من المملكة المتحدة والسويد، مشيرا إلى أنه سيتم 
رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم بمجرد سداد 

كامل المستحقات المتأخرة.
وبحس���ب البي���ان، ف���إن مقاص���ة المتأخ���رات مع 

المؤسس���ات المالي���ة الدولية مثل بن���ك التنمية 
األفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أحد 
الشروط المس���بقة للسودان في إطار مبادرة البلدان 

الفقيرة المثقلة بالديون.
ويبلغ حج���م الديون الخارجية للس���ودان 58 مليار 

دوالر، وفقا إلحصائيات حكومية.
ونقل البي���ان عن المدير القط���ري لمجموعة البنك 
األفريق���ي للتنمية بالس���ودان، راوبي���ل دورووجو، 
قوله إن تس���وية المتأخرات ستسمح للبنك بإعادة 
التعامل الكامل مع السودان ما يفتح فرص تمويل 
جديدة للمش���اريع والبرامج التي تضيف المزيد من 

الدعم لعمليات البنك الجارية.
وأكد أن “االقتراح يسمح بالمضي قدما في تسوية 
متأخرات الس���ودان؛ بدعم من بريطانيا والس���ويد. 
وعند التس���وية الكامل���ة للمتأخرات، س���يتم رفع 

العقوبات المفروضة على السودان”.
وتتألف المحفظة الحالي���ة لمجموعة البنك الدولي 
في الس���ودان من 18 عملية، بقيم���ة إجمالية تبلغ 
حوال���ي 500 ملي���ون دوالر، تغط���ي العمليات في 
قطاعات الزراعة والمياه والصرف الصحي والقطاعات 
االجتماعي���ة والطاقة، فضاًل عن دعم أنش���طة بناء 

القدرات متعددة القطاعات والقطاع الخاص.

االستقالل/ وكاالت:
أعرب وزير االقتصاد األلماني بيتر التماير، الس����بت، عن 

تفاؤله حيال تعافي اقتصاد بالده في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك قبل وقت قصير من نش����ر الحكومة األلمانية 
لتوقعاته����ا الجديدة الخاصة بتط����ور أكبر اقتصاد في 
أوروبا، حيث من المنتظر أن تعلن الحكومة خالل األسبوع 
الجاري ع����ن توقعاته����ا الخاصة بفص����ل الربيع لتطور 

االقتصاد األلماني.
وفي تصريح����ات لصحف مجموعة )فونك����ه( اإلعالمية، 
قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيال ميركل 

المس����يحي الديمقراطي:« االقتصاد يتطور بشكل أقوى 
مما توقعه الكثيرون، وذلك رغم استمرار موقف اإلغالق«.

وأض����اف التماي����ر: »في كان����ون ثان توقعن����ا أن يحقق 
االقتصاد مع����دل نمو ب�3%، ويب����دو األمر أفضل بعض 

الشيء حسب األرقام الحالية«.
وتابع التماير: »هناك س����بب يدعو إلى التفاؤل إذ أننا لن 
نوقف االنكماش االقتصادي في هذا العام وحسب، بل 
إننا سنعكس مس����اره مرة أخرى، وسنشهد انتعاشا في 

هذا العام«.
وص����رح الوزير بأن مكابح الطوارئ »لها تأثيرات قوية في 

قط����اع تجارة التجزئة والضيافة والفندقة«، لكنه ذكر أن 
قطاعات أخرى مثل الصناعة تواصل تطورها بشكل جيد.

ووعد التماير الش����ركات باس����تمرار دعم الحكومة: »وأنا 
أكاف����ح من أجل تمدي����د برنامجنا الناجح للمس����اعدات، 
المعروفة باسم المرحلة الثالثة لمساعدات تجاوز األزمة 
)كورونا( إلى ما بعد حزيران المقبل لتستمر حتى نهاية 

العام«.
وأع����رب التماير عن اعتقاده بأن نظام تقليص س����اعات 
الدوام أس����هم في تجنب فقدان عدد كبير من العاملين 
لوظائفه����م وف����ي تحقيق قف����زة للحال����ة االقتصادية 

العالمية، لكنه قال في الوقت نفسه إن »تحقيق انتعاش 
ف����ي هذا العام وفي العام المقبل ال يعني أن كل ش����يء 
سيسير مع الجميع على نفس النحو الجيد الذي كان قبل 

األزمة«.
وتوق����ع التماير العودة إلى مس����توى ما قب����ل األزمة في 
»2022 على أقصى تقدير«، مش����يًرا إلى أن الكثيرين لم 
يتوقعوا أن تأتي الموجة الثالثة للجائحة على مثل هذا 
النحو من المأساوية، »وبالرغم من ذلك فإن االقتصاد في 
حالة جيدة«، ورأى أن النتائج والمزاج العام في الشركات 

أفضل مما توقعه الكثيرون.

ألمانيا تتوقع وصول اقتصادها إلى مستوى ما قبل األزمة في 2022

السودان: بنك التنمية األفريقي يوافق على تصفية 413 مليون دوالر

االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت وس���ائل إعالم محلي���ة الس���بت، أن منصة 
تركية ثانية لتبادل العمالت المشفرة أعلنت وقف 
عملياتها، واحتجزت الشرطة الرئيس التنفيذي لها.

وأعلن���ت منص���ة »فيبيتكوي���ن« لت���داول األصول 
الرقمية الجمعة وقف أنشطتها، معللة السبب في 
ذلك بمشكالت مالية. وقالت المنصة إنها »ستفي 

بجميع اللوائح والمطالبات«.

وبعد ذلك بس���اعات، أوقف مجل���س التحقيق في 
الجرائم المالية حسابات الشركة في تركيا، طبقا لما 

ذكرته وكالة »ديميرورين« الخاصة لألنباء.
وق���ال التقري���ر إن الش���رطة احتج���زت الكير باس 
الرئيس التنفيذي لمنصة »فيبيتكوين« في شقته 

في مدينة موجال في بحر إيجه الجمعة.
وكانت تركيا قد احتجزت 62 مشتبها بهم في وقت 
س���ابق كجزء من تحقيق بشأن منصة »ثوديكس«، 

وهي منصة أخرى محلية للعمالت المش���فرة، التي 
يخشى مس���تخدموها البالغ عددهم نحو 400 ألف 
ش���خص من خسائر في االس���تثمارات بعد هروب 

الرئيس التنفيذي لها من البالد.
تأتي المشكالت لدى المنصات الرقمية بعد أسبوع 
من حظر البنك المركزي التركي استخدام العمالت 
المشفرة للش���راء والخدمات، مستش���هدا بمخاطر 

المعامالت.

تركيا: منصة عمالت مشفرة توقف نشاطها واحتجاز رئيسها التنفيذي
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االستقالل/ وكاالت:
أدانت مصر، الس����بت، »تصاع����د وتيرة االعتداءات 
واألعم����ال االس����تفزازية تجاه المقدس����يين« في 
مدينة القدس منذ بداية ش����هر رمضان الُمعظم، 
مؤك����دة ض����رورة تحمل الس����لطات اإلس����رائيلية 

لمسؤوليتها.
جاء ذلك ف����ي بيان ل����وزارة الخارجي����ة المصرية، 
بالتزام����ن مع اس����تمرار مواجهات عنيف����ة لليوم 
الثالث على التوالي بين الش����رطة ومس����توطنين 
إس����رائيليين من جانب وفلس����طينيين من جانب 

آخر.
وأف����اد البي����ان ب�«إدان����ة مص����ر أعم����ال العن����ف 
والتحري����ض التي ق����ام بها مجموع����ات يهودية 
متطرفة مس����تهدفة األش����قاء الفلسطينيين من 
ُس����كان البلدة القديمة في القدس الش����رقية، ما 

أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين«.
وأعرب����ت مص����ر ع����ن »بال����غ قلقها م����ن تصاعد 
وتي����رة االعت����داءات واألعمال االس����تفزازية تجاه 
المقدس����يين منذ بداية ش����هر رمضان الُمعظم، 
مؤك����دًة ض����رورة تحمل الس����لطات اإلس����رائيلية 
لمس����ؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير 

الحماية الالزمة للمدنيين الفلسطينيين«.

كما دعت إلى »الكف عن كل ما من شأنه المساس 
بحق المصلين في الوصول إلى المس����جد األقصى 
المبارك، ووقف أية انتهاكات تستهدف الهوية 
العربية اإلس����المية والمس����يحية لمدينة القدس 
ومقدس����اتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني 

القائم«، حسب البيان.
ومنذ مس����اء الخميس، تش����هد مدين����ة القدس 

مواجه����ات عنيف����ة بين فلس����طينيين من جهة، 
والش����رطة ومس����توطنين إس����رائيليين من جهة 
أخرى، أسفرت عن إصابة أكثر من 100 فلسطيني.

وتأتي اعتداءات المستوطنين، استجابة لدعوات 
يمينية إس����رائيلية انتقامية من الفلس����طينيين 
في القدس، ردا على ما وصفوه ب�«هجمات ش����نها 

فلسطينيون ضد إسرائيليين بالمدينة«.

مصر تدين تصاعد االعتداءات »اإلسرائيلية« بالقدس

االستقالل/ وكاالت:
أطلق شبان مسلمون في مدينة هاميلتون الكندية، فعاليات رمضانية بديلة، 
وذلك بس���بب إغالق المس���اجد على خلفية انتش���ار وباء كورون���ا، حيث بدأوا 

بتنظيم موائد إفطار متنقلة.
 »Seeds of Leadership« )»وقال »شهاب كعب« رئيس منظمة )بذور القيادة
الش���بابية اإلس���المية، إنهم بدأوا فعالية موائد اإلفطار المتنقلة من الجمعة 
األولى في ش���هر رمضان، وسيس���تمر ف���ي كل جمعة لغاية نهاية الش���هر 

الفضيل.
وأضاف أنهم يس���عون وفق منطلق شباب المس���لمين هم زعماء المستقبل، 

مبينا أن كل هذه المبادرات والفعاليات يقوم بها الشباب.
من جانبها أش���ارت »ياسمين زغلول« منسقة المنظمة، إنهم يوزعون كل يوم 
جمع���ة 500 وجبة إفط���ار، ويخططون باإلجمال توزيع 2000 وجبة في ش���هر 

رمضان.
وأوضح���ت أنهم يوزعون الوجبات على الجميع س���واء كانوا مس���لمين أو غير 
المسلمين، مؤكدة بالقول :«هدفنا هو تقاسم فضائل ومحاسن المسلمين مع 

المجتمع الكندي في شهر رمضان المبارك«.
كما يقوم الشباب بنقل مواعظ وتالوات وأذكار رمضان بشكل مباشر عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، إلى جان���ب تنظيم ألعاب إلكترونية لألطفال واطالعهم 

على معلومات دينية.

كندا: موائد إفطار متنقلة تعويضًا 
إلغالق المساجد بسبب »كورونا«

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الجيش العراقي، السبت، عدم حاجته أي جندي أمريكي 
أو أجنبي يقاتل مع قواته، وأن انسحاب القوات األجنبية من 

البالد ستحدده اللجان الفنية بين بغداد وواشنطن.
ج���اء ذلك ف���ي تصريحات للمتحدث باس���م القائ���د العام 
للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، نقلتها وكالة 

األنباء الرسمية )واع(.
والجمعة، أعلنت القيادة العس���كرية األمريكية الوس���طى، 
أنه���ا لن تخفض عدد قواتها في الع���راق، وذلك »بناء على 

رغبة الحكومة العراقية«.
وأثار اإلعالن األمريكي، ردود فعل رافضة، آخرها السبت، من 
قي���س الخزعلي، زعيم »عصائب أهل الح���ق«، قال فيها إن 
»الطريق���ة األفغانية« هي الكفيلة بإخراج القوات األمريكية 

من العراق.

وقال رس���ول، إن »الع���راق ال يحتاج ألي جن���دي أمريكي أو 
أجنبي يحمل السالح ويقاتل مع القوات العراقية وال يحتاج 

لمقاتلين على األرض باستثناء القوات العراقية«.
وأضاف: »هناك جدولة لعملية انس���حاب القوات األجنبية 
خ���الل فترات تحدد بعد لقاء اللجنة الفنية )..( ضمن الحوار 

االستراتيجي بين بغداد وواشنطن«.
وأردف: »العراق يمتلك قوات مدربة، تس���تطيع الدفاع عن 

الوطن والشعب«.
ومنذ 2014، تقود واش���نطن تحالفا دوليا لمكافحة تنظيم 
»داعش« اإلرهابي، حيث ينتش���ر بالعراق نحو 3000 جندي 

للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.
وفي 5 يناير/كانون الثان���ي 2020، صوت البرلمان العراقي 
لصال���ح قرار يطال���ب بإخراج الق���وات األجنبي���ة، بما فيها 

األمريكية، من البالد.

العراق: لجان فنية تحدد جدولة 
عملية انسحاب القوات األجنبية

االستقالل/ وكاالت:
أكدت البحرية اإلندونيسية الس���بت غرق الغواصة التي 
ُفقدت قبالة بالي، محبطة اآلمال حيال إمكانية إنقاذ أفراد 

طاقمها البالغ عددهم 53.
وأفاد قائد البحرية اإلندونيس���ية أن فريق البحث انتشل 
حطام »كري نانغ���اال 402« بما في ذلك أغراض من داخل 
المركبة، الت���ي يعتقد أن احتياطاتها من األوكس���جين 

نفدت.
وتشارك س���فن حربية وطائرات ومئات العسكريين في 
البحث ع���ن الغواصة المنكوب���ة. وأفادت الس���لطات أن 
المركب���ة المصنوعة في ألمانيا كانت مزّودة بأكس���جين 

يكفي لمدة ثالثة أيام بعد انقطاع الطاقة عنها.
وانقضت هذه المهلة منذ وقت مبكر السبت.

وقال قائ���د البحرية ي���ودو مارغونو للصحافيي���ن »غّيرنا 

حالتها من غواصة مفقودة إلى غواصة غارقة«، مضيفا أن 
األغراض التي تم العثور عليها ال يمكن أن تكون لسفينة 

أخرى.
واختفت الغواصة، وهي واحدة من خمس في األس���طول 
اإلندونيس���ي، في وقت مبكر األربعاء خالل تدريبات حية 

على الطوربيد قبالة الجزيرة السياحية.
وأشارت بقعة نفطية عثر عليها في المكان حيث يعتقد 
أن الغواص���ة غرقت إل���ى احتمال تعرض خ���ّزان وقودها 

ألضرار، ما أثار المخاوف من كارثة مميتة.
وسرت مخاوف بأن تكون الغواصة تحّطمت بفعل ضغط 
المي���اه بعد أن نزلت إلى عمق يصل إلى 700 متر، أي أكثر 

بكثير من العمق الذي بنيت لتحّمله.
كان من المقرر أن تجري الس���فينة تدريبات عندما طلبت 

إذنا بالغوص. وسرعان ما فقد االتصال معها.

إندونيسيا تعلن العثور على 
حطام الغواصة المفقودة

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت وزارة الخارجية الليبية، الس���بت، احترامها 
لالتفاقيات الدولية »سارية المفعول« المبرمة بين 
ليبيا ودول أخرى، في إشارة إلى االتفاقية البحرية 

واألمنية بين طرابلس وأنقرة.
ج���اء ذلك في بيان نش���رته وزارة الخارجية الليبية 
عب���ر صفحتها على فيس���بوك؛ ردا على ما نس���ب 
لوزي���رة الخارجية نجالء للمنق���وش من تصريحات 

حول طلب بالدها انسحاب تركيا من ليبيا.

والجمعة، نسبت وكالة »آكي« اإليطالية تصريحات 
للمنق���وش قال���ت فيها: »بدأن���ا حوارا م���ع تركيا 

ومصممون على انسحابها من البالد «.
بينما نقل بي���ان صادر عن الخارجي���ة الليبية عن 
المنقوش قوله���ا أمام مجلس الن���واب اإليطالي، 
ف���ي روم���ا، إن الحكوم���ة تواصلت مع ع���دة دول 
)دون ذكرها( للتف���اوض من أجل إخراج المقاتلين 

األجانب.
وفي ه���ذا الصدد، أكد البي���ان أن »وزارة الخارجية 

بالحكوم���ة تعمل وفق���ًا لما ينص علي���ه القانون 
وما يش���ترطه احترام االتفاقيات الدولية س���ارية 

المفعول«.
ويأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين 
الفرقاء إلى نهاية للنزاع ف���ي البلد الغني بالنفط، 
ففي 16 م���ارس/ آذار الماضي، تس���لمت حكومة 
وحدة وطنية ومجلس رئاس���ي جديدان الس���لطة، 
لقيادة البالد إلى انتخابات برلمانية ورئاس���ية في 

24 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

ليبيا تؤكد احترامها لالتفاقيات الدولية »سارية المفعول«

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���لطات األفغانية، الس���بت، مقتل 9 أش���خاص بينهم 4 أفراد من 
الشرطة، جراء هجومين مسلحين في العاصمة كابل، وتفجير في والية غزني.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل، غردوس فارامارز، إن مجهولين نفذوا هجوما 
على عناصر الشرطة في منطقة »باغمان«.

وأشار في تصريح للصحفيين إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 شرطيين.
وأّكد فارامارز أن هجوما ثانيا وقع في المنطقة الرابعة بكابل وأسفر عن مقتل 

أكاديمي يعمل في جامعة خاصة.
من جهة أخرى، قال المتحدث باس���م والية غزني وحي���د الله جمعة زاده، في 
تصري���ح صحفي، إن قنبلة مزروعة على قارعة طريق في منطقة ش���اليز، جرى 

تفجيرها أثناء عبور سيارة تقل مدنيين.
وأوضح جمعة زاده أن التفجير أسفر عن مقتل 4 وإصابة مدنيين اثنين.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.
لكن الحكومة تتهم حركة »طالبان« بالوقوف خلف الهجمات في البالد.

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة األمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان مقتل 
573 مدنيا خالل الربع األول من 2021.

أفغانستان: 9 قتلى جراء 
هجمات في »كابل« و »غزني«

االستقالل/ وكاالت:
ُقتل 3 مس����لحين إثر اش����تباك مع الحرس الثوري 
اإليران����ي، في محافظة سيس����تان وبلوشس����تان، 

جنوب شرقي البالد.
وأف����اد بيان صادر عن الحرس الثوري، الس����بت، أن 

»قوات األمن نصبت كمينا لمجموعة كانت تحضر 
لعمل إرهابي، وتمكنت من تحييد 3 منهم«.

وأض����اف البي����ان أن����ه تم العث����ور على أس����لحة 
وذخيرة للمجموعة اإلرهابية، دون أن يوضح اس����م 

المجموعة.

يذك����ر أن مجموع����ة تطلق على نفس����ها »جيش 
الع����دل« تنفذ هجمات مس����لحة ض����د إيران في 
محافظة سيس����تان وبلوشس����تان من حين آلخر، 
قائلة إنه����ا تدافع عن أبناء الطائفة الس����نية في 

البالد، وتصّنفها طهران ضمن قائمة اإلرهاب.

إيران: مقتل 3 مسلحين في اشتباك مع الحرس الثوري
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االستقالل/ وكاالت:
ل����م يفقد ري����ال مدري����د، األمل 
ف����ي التعاقد مع كيلي����ان مبابي 
مهاج����م باريس س����ان جيرمان، 
بيريز  فلورنتينو  رغم تصريحات 
رئي����س الن����ادي الملك����ي، التي 
يتحسر خاللها على عدم تنفيذ 

مشروع دوري السوبر.
ونقل����ت صحيف����ة ل����و باريزيان 
الت����ي يقول  بيريز  تصريح����ات 
الس����وبر  دوري  »ب����دون  فيه����ا 
األوروبي، ال مجال إلتمام صفقات 
كبرى«، ويتزامن ذلك مع خسائر 

مالي����ة للعمالق المدري����دي قيمتها 400 مليون 
يورو في آخر موسمين بسبب كوورنا.

وأضاف����ت الصحيفة »رغم اللهجة المحبطة التي 
تحدث به����ا بيريز، لكنه ل����ن يتخلى عن صفقة 
مبابي، ويعتبرها بمثابة التزام سياسي ورياضي 

واقتصادي«.
وأش����ارت إلى أن بيريز عليه إب����رام صفقة قوية 
صيف العام الج����اري، إلنهاء المعاناة الهجومية 

للفريق، ويدرك أن صفقة مبابي واالستثمار فيها، 
ربما تخلص ريال مدريد من توابع األزمة المالية.

ونوه����ت »التعاقد م����ع مبابي، س����يحقق للريال 
وأرب����اح  مكاس����ب تجاري����ة وإعالمي����ة هائل����ة 
اقتصادية، ستش����به مع حققه بيريز في واليته 
األولى والتعاق����د مع جاالكتيك����وس بينما كان 
النادي مثقالاً بالدي����ون أو مثلما فعل في صيف 
2009 عندما تعاقد مع كاكا وكريستيانو رونالدو 

وبنزيما«.

وكش����فت أن بيريز ومعاونه آنخيل 
سانشيز المدير العام للنادي، عكفا 
خالل األش����هر األخي����رة، على إعداد 
خطة اقتصادية لتوفير ثمن مبابي 

وراتبه.
وذك����ر تقري����ر الصحيف����ة، أن إدارة 
الملك����ي تحظى بدع����م العديد من 
البنوك، التي لن تمانع تقديم قرض 
إلتمام صفقة مبابي، بخالف مبيعات 
تتراوح بي����ن 100 و150 مليون يورو 
من خ����الل االس����تغناء ع����ن بعض 
الالعبين مثل بيل، إيسكو، مارسيلو، 

يوفيتش، ماريانو وسيبايوس.
وتابعت أن مسؤولي ريال مدريد متفائلون بقدوم 
مبابي، ويعتبرون الصفقة، أفضل طريقة لضمان 

استمرار زين الدين زيدان.
وأتم����ت الصحيفة تقريرها أن ض����م مبابي كان 
ا لزيدان عند عودته لقيادة ريال  ا أساس����ياً ش����رطاً
مدريد ف����ي 2019، ويدرك بيريز، أنه بدون زيدان 
وعالقت����ه القوية بمبابي، س����يكون إقناع الالعب 

ا. الفرنسي صعباً

زيدان و »قرض بنكي« ينقذان صفقة مبابي

االستقالل/ وكاالت: 
تع���ود إلى الواجهة بطولة كأس العرب للمنتخبات بعد غياب 
طويل، حيث تجرى مراسم سحب القرعة يوم الثالثاء المقبل، 

في العاصمة القطرية الدوحة.
ا  ويش���ارك في النسخة المقبلة لبطولة كأس العرب 23 منتخباً
هي قطر البلد المس���تضيف، ومصر والس���عودية واإلمارات 
والجزائ���ر والبحرين وج���زر القمر وجيبوتي والع���راق واألردن 
والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين 
والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس واليمن.

وتب���دو كأس العرب فرصة لمواجهات ثأرية تش���عل الصراع 
بين عدة منتخبات عربية في النس���خة المقبلة وهو ما كما في 

التقرير التالي:
البحرين وال�سعودية

يبح���ث المنتخب الس���عودي ع���ن الثأر ح���ال مواجهته ضد 
البحري���ن في كأس العرب فاألخضر خس���ر لقب كأس الخليج 

2019 على يد األحمر البحريني.
وتأهل األخضر الس���عودي إلى نهائ���ي بطولة خليجي 2019 
وضرب موعدًا مع منتخب البحرين، لكن األخير فاز بهدف دون 
رد سجله محمد الرميحي وقاد به منتخب بالده لتحقيق اللقب.

قطر والإمارات
ا فرصة مواتية بالنس���بة  س���يكون لقاء اإلمارات وقط���ر أيضاً

لألبيض اإلماراتي للثأر من العنابي.
ونج���ح منتخب قطر في إقصاء اإلم���ارات بفوز عريض برباعية 
دون رد م���ن نصف نهائي كأس األمم اآلس���يوية 2019 التي 
أقيمت على أرض اإلمارات وسجل وقتها رباعية العنابي بوعالم 

خوخي والمعز علي وحسن الهيدوس وحامد إسماعيل.

والالف���ت أن المنتخ���ب القط���ري تفوق بعدها على حس���اب 
اإلمارات بنتيجة 4-2 في دور المجموعات ببطولة كأس الخليج 

التي أقيمت في عام 2019.
ال�سعودية وقطر

فاز منتخب الس���عودية على قطر في آخر لقاء جمعهما وذلك 

في نص���ف نهائ���ي كأس الخليج العربي ع���ام 2019 والتي 
أقيمت في قطر.

وحرم األخض���ر المنتخب القطري من التأهل للنهائي وحصد 
تذك���رة التأهل للمب���اراة النهائية بعد مب���اراة قوية ومثيرة 

ا للسعودية بهدف عبد الله الحمدان. شهدت فوزاً

وستكون مواجهة السعودية فرصة مناسبة للمنتخب القطري 
للثأر مما حدث في بطولة الخليج الماضية.
الإمارات وعمان

ا  حرم المنتخب العماني منافس���ه اإلم���ارات من التتويج أيضاً
بلقب كأس الخليج العربي 23 التي أقيمت في الكويت وذلك 

يوم 5 يناير/كانون الثاني 2018.
وتأهل األبيض اإلماراتي لنهائي الخليج العربي ولكنه خس���ر 
البطولة ب���ركالت الترجيح بنتيج���ة 5-4 بع���د التعادل دون 

أهداف.
ويسعى المنتخب اإلماراتي لتحقيق الفوز على حساب عمان 

والثأر في كأس العرب حال تقابل المنتخبان.
م�سر واملغرب

ا منتخب المغرب لتحقيق الفوز على حساب مصر  يتطلع أيضاً
والثأر من خروجه على يد الفراعنة في ربع نهائي بطولة كأس 

األمم األفريقية 2017.
وأطاح الفراعنة بأحالم أس���ود األطلس ف���ي ربع نهائي الكان 
بهدف دون رد س���جله محمود عبد المنع���م »كهربا«، وتأهل 
المنتخب المصري وقتها إلى نهائي البطولة وخسر التتويج 

أمام الكاميرون.
تون�س وليبيا

يسعى منتخب ليبيا حال مواجهته ضد تونس للثأر من نسور 
قرطاج بعد أن أطاح المنتخب التونس���ي بمنافسه الليبي من 

تصفيات كأس األمم األفريقية.
وأنهى المنتخب التونس���ي أحالم شقيقه الليبي في التأهل 
لبطولة كأس األمم األفريقية التي تقام في الكاميرون يناير/

كانون الثاني المقبل بعد فوزه في ليبيا بنتيجة 2-5.

يشارك فيه 23 منتخبًا 
تقرير: رائحة »الثأر« تفوح من كأس العرب للمنتخبات

االستقالل/ وكاالت:
ش���دد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنت���وس، على أنه يمتلك 
ا أن  عالقة ممتازة مع كريس���تيانو رونالدو هداف اليوفي، مؤكداً
الالعب يغضب إذا لم يؤد بشكل جيد في المباريات أو التدريبات.

وق���ال بيرلو ف���ي تصريحاته بالمؤتمر الصحف���ي قبل مواجهة 
ا األح���د: »أنا مقتن���ع بالروح الت���ي أظهرها كل  فيورنتين���ا غداً
ا في عقولنا، وهو التأهل لدوري  ا واحداً الالعبي���ن، ألننا نضع هدفاً

أبطال أوروبا«.
ا يقاتل من أجل تجنب الهبوط، لقد  وأضاف: »نحن سنواجه فريقاً

تلقينا أول هزيمة لنا في الموس���م أمام فيورنتينا في ديسمبر/
كانون األول الماضي، حيث لعبنا معظم المباراة ونحن بعش���رة 
العبين، بالطبع لدينا الرغبة في التعافي من تلك الهزيمة وأمام 

خصم تاريخي ليوفنتوس«.
وش���دد بيرلو على أن فيديريكو كييزا، جناح الفريق، س���يغيب 
عن المباراة بسبب اإلصابة، بينما سيشارك جورجيو كيليني من 

الدقيقة األولى من اللقاء.
وتابع المدرب اإليطالي »ديباال يتحس���ن بش���كل أكبر، ويحصل 
على مزيد من الدقائق، يؤدي بشكل أفضل في كل مباراة ويشعر 

بمزيد من التحسن. هذا هو موسمي األول في العمل مع رونالدو، 
ولدي عالقة ممتازة معه، إنه يريد أن يؤدي بش���كل جيد وإذا لم 
ا تقديم  ا حتى في التدريبات، يريد دائماً يفعل ذلك يكون غاضباً

ا لهم«. الدعم لزمالئه وأن يكون ممثالاً إيجابياً
وزاد مدرب اليوفي »هدفنا يبقى كما هو التأهل لدوري األبطال 
ا، وال يمكننا أن نجعل أي شيء يشتت انتباهنا،  وهو امر مهم جداً
أنا مقتنع بأننا س���نلعب المب���اراة بالتركيز الصحي���ح، األجواء 
إيجابية، والفريق يريد أن يؤدي بشكل جيد ونشعر أننا ملزمون 

بتحقيق هذا الهدف«.

بيرلو: رونالدو يغضب دائمًا لهذا السبب

االستقالل/ وكاالت:
خطف نادي نيوكاس���ل يونايتد، تعادالاً قاتالاً من ليفربول بهدف لمثله ضمن 

منافسات الجولة 33 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وتق���دم النجم المصري محمد صالح للريدز في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد 

تسديدة قوية من داخل منقطة الجزاء.
وسجل جو ويلوك هدف التعادل في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

وكان كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل سجل هدفًا في الدقيقة 90+3، ولكن تم 
إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لوجود لمسة يد على المهاجم.

واحتل ليفربول المركز الس���ادس بجدول ترتي���ب بريميرليج برصيد 54 نقطة، 
بينما أصبح رصيد نيوكاسل 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

نيوكاسل يعاقب ليفربول 
الهزيل بتعادل قاتل
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م����ن المواطني����ن، فيم����ا ش����هدت مناط����ق متفرقة من 
قط����اع غزة أم����س مس����يرات »عفوية« وحاش����دة تنديدًا 
بالعدوان »اإلس����رائيلي« المتصاع����د بحق مدينة القدس 

والمقدسيين منذ بداية شهر رمضان المبارك.
فقد أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخر بقنبلة غاز بوجهه، 
خالل مواجهات اندلعت مساء السبت، بين الشبان وجنود 

االحتالل، قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.
وأطلق����ت قوات االحت����الل قنابل الغاز المس����يل للدموع 
بكثاف����ة باتجاه المتظاهرين، الذين خرجوا نصرة للقدس 

واألقصى.
وف����ي نابلس، أصيب، مس����اء أمس عدد م����ن المواطنين 
بحاالت اختناق خ����الل مواجهات مع قوات االحتالل قرب 

قرية دير شرف غرب نابلس.
وأفاد ش����هود عيان، بأن مواجه����ات اندلعت بالقرب من 
دوار دير شرف، أصيب خاللها عدد من المواطنين بحاالت 

اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
وأض����اف الش����هود أن ق����وات االحتالل اعتقل����ت الطفل 
معاوية عنتري )15 عامًا( خالل تواجده في محله التجاري.

وف����ي طولك����رم، اندلعت مس����اء أمس، مواجه����ات بين 
الش����بان وجنود االحتالل، في محيط مصانع »غاش����وري« 

االسرائيلية غرب مدينة طولكرم.
وأطلق����ت قوات االحت����الل قنابل الغاز المس����يل للدموع 
بكثاف����ة باتجاه المتظاهرين، الذين خرجوا نصرة للقدس 

واألقصى.
كما أصيب ع����دد من المواطنين، الليل����ة، باالختناق جراء 

استنش����اقهم الغ����از الس����ام، خالل مس����يرة جماهيرية 
حاش����دة نصرة للمس����جد االقصى المب����ارك نظمت في 

المدينة.
وش����اركت الفصائ����ل والق����وى والفعالي����ات الوطني����ة 
واالس����المية بمحافظ����ة الخليل، في مس����يرة جماهيرية 
حاش����دة نص����رة للمس����جد االقص����ى المب����ارك، انتهت 

بمواجهات مع االحتالل وسط المدينة.
وانطلقت المسيرة من مسجد الحسين عقب اداء شعائر 
صالة التراويح، مرورا بش����ارع عين سارة ووصوال الى دوار 
ابن رش����د ومن ثم الى مركز المدينة التجاري باب الزاوية، 

بعنوان »القدس تنتفض فلسطين تنتفض«.
وردد المش����اركون خالل المس����يرة هتاف����ات غاضبة ضد 
االحت����الل وأخ����رى تطال����ب بنص����رة المس����جد األقصى، 
وبالتح����رك لنج����دة وإنق����اذ القدس واألقص����ى من خطر 
التهويد، مؤكدين أهمية تجس����يد الوحدة الوطنية على 
األرض وعدم العب����ث بمقدرات أبناء ش����عبنا، كما رفعت 

خالل المسيرات األعالم الفلسطينية، وصورا لألقصى.
كم����ا اندلع����ت مواجهات، مس����اء أمس في بل����دة الطور 
بالق����دس المحتل����ة، بي����ن جن����ود االحت����الل والش����بان 
الغاضبين ردا على اعتداءات االحتالل ومستوطنيه بحق 

المقدسيين وممتلكاتهم.
وقالت مصادر من البل���دة، إن مواجهات عنيفة تدور اآلن 
في نقطت���ي من البلدة، قرب مفرق الطور، ووس���ط البلدة، 
تخلله���ا إطالق االحتالل قنابل الص���وت الحارقة والغازية 

والرصاص المطاطي صوب الشبان.

كما  اندلعت، مس���اء أمس الس���بت، مواجهات بين شبان 
وقوات االحت���الل اإلس���رائيلي، على المدخل الرئيس���ي 

الشمالي لبلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.
وقال ش���هود عيان: إن ق���وات االحتالل أطلق���ت القنابل 
الصوتية والغازية على الش���بان الذين خرجوا تعبيرا عن 

غضبهم تجاه ما يحدث وسط القدس.
أما في قطاع غزة، فقد انطلقت مساء السبت، ولليوم الثاني 
على التوالي، مسيرات بعدة محافظات في قطاع غزة، دعما 

وإسنادًا النتفاضة أهلنا بمدينة القدس المحتلة.
وأفاد مراس���لنا بمدينة خانيونس خروج مسيرات عفوية 
ف���ي ع���دة مناط���ق بالمحافظة، أش���عل خاللها الش���بان 

الغاضبون اإلطارات هاتفين باسم القدس واألقصى.
وف���ي مدينة رفح خرجت مس���يرة حاش���دة باتج���اه مركز 
المدين���ة، وحمل المش���اركون الفتات تؤكد تمس���كهم 

بالقدس واألقصى.
وفي شمال القطاع، أفاد مراس���لنا بخروج تظاهرة شبابية 

حاشدة جابت شوارع مخيم جباليا.
كما خرجت مس���يرة عفوية بمخيم الش���اطئ غرب مدينة 

غزة.
إلى ذلك، أصيب، فجر السبت، ثالثة شبان برصاص قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، فيما قصفت مدفعيتها مواقع على 

مقربة من الشريط الحدودي شرق غزة.
وأفاد مراس���لنا، بأن ثالثة ش���بان أصيبوا بجروح برصاص 
قوات االحتالل التي هاجمت مجموعة من المواطنين شرق 
مدينة غزة، على مقربة من موقع »ملكة« العس���كري شرق 

المدينة، نقلوا على إثرها إلى مستش���فى الش���فاء لتلقي 
العالج.

وأكد أن مدفعي���ة االحتالل المتمركزة ف���ي محيط موقع 
»ملكة« أطلقت ثالث قذائف صوب موقعين شرق منطقة 
جحر الدي���ك وحي الزيتون، ما أدى إلى اش���تعال النيران 

فيهما، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.
كما أطلقت مدفعية االحتالل قذيفتين على موقع ش���رق 
مخيم البريج وس���ط القط���اع، وموقعا ش���رق مدينة خان 
يونس جنوب القطاع، وألحقت أضرارا فيهما، دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
كم���ا قصفت طائرات حربية إس���رائيلية، صباح الس���بت، 
بعدد م���ن الصواريخ، مواقعًا وأراض في عدد من المناطق 

في قطاع غزة.
وأفاد مراس���لنا، بأن طائ���رات االحت���الل الحربية قصفت 
بثالثة صواريخ موقعًا وأرضًا زراعية شرق حي التفاح شرق 

مدينة غزة، وألحقت دمارًا وخرابًا فيهما.
كما قصف موقعًا بصاروخين شمال بلدة بيت الهيا شمال 
القطاع ما أدى إلى تدميره واش���تعال النيران فيه، وتضرر 

ممتلكات المواطنين القريبة من القصف.
كما قصفت بثالث���ة صاروخين على األق���ل موقعًا وأرضًا 
زراعية قرب مطار غزة المدمر ش���رق مدين���ة رفح وموقعًا 
ش���رق مدينة خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن 
وق���وع إصابات في صفوف المواطني���ن القاطنين بالقرب 
من المكان المس���تهدف، فيما تس���بب القصف بأضرار 

للموقعين.

»انتفا�ضة رم�ضان"..

غزة/ االستقالل:
أكد مدير مستشفى غزة األوروبي د. يوسف العقاد، مساء 
السبت، أن األسّرة ش���ارفت على االمتالء، مبيًنا أن الموجة 
الثانية من فيروس كورونا تمتاز بسرعة االنتشار والزيادة 

في األعداد والنوعية من حيث الخطورة.
وق���ال العقاد في تصريح إلذاعة القدس، إنه ُيجرى يوميًا 
آالف الفحوص���ات ونتاب���ع الحالة الوبائي���ة وكذلك فرق 
التقص���ي تقوم بزيارة منازل المصابين، كل ذلك من أجل 

الحد من تفشي الوباء.
وأض���اف أننا نعيش في ذروة الموجة الثانية من فيروس 
كورونا وهي األكثر خطرًا، متوقعا أن نشهد تسطيحًا في 

المنحنى وانخفاض في أعداد االصابات.
وأوضح أننا بحاجة إلجراءات أكثر تش���ديدًا وأكثر التزامًا 
م���ن قبل المواطنين، مش���يرا إل���ى أنه قد ال نلج���أ لزيادة 
اإلج���راءات خالل الفترة المقبلة واتخ���اذ المزيد منها في 

حال االلتزام والتسطيح.
ولف���ت العقاد، أن مدة الحجر للمصابين 14 يوم، مع العلم 
أن األي���ام الث���الث األخيرة من الممك���ن للمصاب العودة 

لممارسة حياته ولكن بشرط اختفاء األعراض.
ووجه رسالة لمن تظهر عليه أعراض فيروس كورونا قائال: 
»عليه متابع���ة الحالة -حرارة وجهاز تنفس���ي- باإلضافة 
إلى عدم مخالطة المجتمع، وإذا ش���عر المصاب بصعوبة 

بالتنفس عليه التوجه للمستشفى«.
على الصعيد ذاته، بّين أن نس���بة الخطأ على الفحوصات 
المخبرية فه���ي واردة، خاصًة في ظ���ل ظهور األعراض، 
مبين���ا أن المطلوب التزام المصاب بالحجر وأخذ العالجات 

الالزمة.
وشدد على »ضرورة وأهمية التطعيمات مؤكدا أنها الحل 
األمثل للتغلب على الجائحة لذا نش���جع الجميع بالتوجه 

للمراكز الطبية التي تقدم اللقاحات.

»صحة غزة«: »األسّرة في المستشفى 
األوروبي شارفت على االمتالء

رام الله/ االستقالل:
م����ن المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم األحد، في تمام 
الساعة الثامنة والنصف مساء اجتماعًا لها في مقر الرئاسة بمدينة رام 

الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وقال نائب أمين س����ر اللجنة المركزية صب����ري صيدم، إن هذا االجتماع 
يأتي لمناقش����ة التداعيات الخطيرة في القدس، واس����تعراض جهود 
الحرك����ة في إطار اس����تعداداتها للعملية االنتخابي����ة، خاصة في إطار 
إصرار القيادة الفلسطينية على أن ال انتخابات دون القدس وما استجد 
من تطورات ميدانية ومواجهة مس����تمرة يقودها أبناء شعبنا دفاعًا عن 

العاصمة.

غزة/ االستقالل:
اعتقلت قوة عس���كرية »إس���رائيلية«، مساء السبت، 
ش���اًبا فلس���طينًيا بزعم تسلله من الس���ياج األمني 

الحدودي جنوب قطاع غزة.
وبحسب الناطق باسم الجيش، فإنه لم يعثر على أي 
أسلحة بحوزة المعتقل، وتم نقله للتحقيق ميدانًيا.

االحتالل يعتقل شاًبا على حدود غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت وسائل إعالم »إس���رائيلية« مساء السبت، 
إن صفارات اإلن���ذار دوت نتيجة إطالق عدد من 
الصواريخ باتجاه مستوطنات بغالف قطاع غزة.

وأوضحت أنه س���مع دوي انفجارات في س���ماء 
غ���الف غزة ناتج ع���ن محاوالت منظوم���ة القبة 
الحديدي���ة اعت���راض صواري���خ أطلق���ت م���ن 
القطاع باتجاه مس���توطنات »مفالسيم ونيرعام 

وسديروت«.

وأفاد جيش االحتالل قب���ل قليل، بأنه »متابعة 
للتقاري���ر عن انط���الق اإلنذار، ت���م رصد إطالق 
قذيف���ة صاروخية واحدة من قط���اع غزة باتجاه 

سديروت، وتم اعترضها«.
وفي وقت الحق دوت صافرات اإلنذار مرة أخرى 
وأعلن جيش  الغ���الف،  بإح���دى مس���توطنات 
االحتالل رص���د إطالق قذيف���ة صاروخية أخرى  
من القطاع باتجاه الغالف، وزعم س���قوطها في 

منطقة السياج.

إعالم االحتالل: سقوط صاروخ واعتراض آخر بغالف غزة

برئاسة عباس.. مركزية 
فتح تجتمع اليوم لمناقشة 

التطورات في القدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المحامي المقدسي محمد محمود، إن االحتالل 
اعتقال 100 فلس���طيني منذ بداية رمضان، عرض 
منه���م 20 عل���ى المحاكم وأطلق س���راح اآلخرين 

بشروط وتقييد لحركتهم.
وأضاف المحامي محمود في تصريح لوكالة االنباء 
المحلية، إن اغل���ب المعتقلين قاصرين وبعضهم 
تع���رض العت���داءات عنيفة من ش���رطة االحتالل 

وظهرت على أجسادهم أثار تلك االعتداءات.
وق���ال: إن ما يجري في مدينة القدس هو قمع غير 
مب���ر من قبل ش���رطة االحتالل، واس���تخدام مفرط 

للقوة بحق المدنيين الفلسطينيين.

اعتقال 100 مواطن بالقدس منذ بداية رمضان

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت تقديرات جيش االحتالل، بأن المواجهات في 
القدس سوف تس���تمر خالل األيام المقبلة، متوقعة 

ان تمتد مساحتها.
وتش���ير إلى ان المواجهات ستستمر ايضا في االيام 
القادم���ة، فيما تقدر ش���رطة االحتالل ان االحداث قد 
تتط���ور الى عملي���ات طعن يقوم بها فلس���طينيون 

ويهود.

وتوض���ح التقديرات على المس���توى السياس���ي أن 
التصعي���د من القط���اع مرتبط بالوض���ع في القدس، 
مبين���ة أن���ه طالما ثم���ة مواجهات ف���ي القدس فإن 
حماس س���يكون من الصعب عليها ان ال تس���تجيب 

لضغوط الشارع.
عل���ى الصعيد ذاته، ق���ال ايهود يع���اري الصحفي 
»اإلسرائيلي« المختص في شؤون الشرق األوسط، إن 
حماس تحاول أن تفرض معادل���ة جديده لها عالقة 

بالقدس فالتصعيد في القدس س���يجر الى تصعيد 
على جبهة القطاع«.

بدوره، أوضح المحلل في الش���أن اإلس���رائيلي حسن 
الفي، أن هناك شبه اجماع لدى المحللين السياسيين 
والعس���كريين في »إسرائيل« أن أي توتر في القدس 

ينعكس على الوضع االمني في جبهة غزة.
وأكد الفي أن المقاومة في غ���زة تضع هذه المعادلة 

التي تعتبرها المؤسسة العسكرية جديدة.

تقديرات »إسرائيلية«: تجدد مواجهات القدس وتصعيد في جبهة غزة
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االستقالل/ وكاالت:
فّرت قرود م���ن حديقة حيوان في والية بادن-فورتمبرج األلمانية للمرة الثالثة في غضون 

أسبوعين.
وقالت الش���رطة أمس السبت إن عش���رة قرود من نوع المكاك البربرية تمكنت من تحرير 

نفسها من حظيرتها في منطقة زودبادن صباح السبت، وتجولت في إحدى الغابات.
وبحس���ب البيانات، يحاول حراس حديقة الحيوانات في مدينة لوفينجن إعادة القرود إلى 

حظيرتها. ولم يتضح بعد كيف تمكنت القرود من الخروج من الحظيرة.
وكانت أربعة قرود فرت من حديقة الحيوان الخميس، وتجولت على أحد الطرق الس���ريعة 
القريبة. وبحلول الظهر، كان الحراس قد أمس���كوا بثالثة من القرود األربعة. ولم تس���تطع 

الشرطة تحديد ما إذا كان القرد الرابع قد ُضبط هو اآلخر أم ال.
وتسلل نحو عش���رين قردا من نفس حديقة الحيوانات قبل أسبوعين. وربما كانت أعمال 
البن���اء في الحديقة هي الس���بب في أن الحيوانات تمكنت من إيج���اد طريقة للخروج من 
الحظيرة. واتجهت القردة في أول األمر في مجموعات نحو حي ديتيس���هاوزن. وفي هذه 

الواقعة أيضا، لم تستطع الشرطة معرفة ما إذا كان قد تم اإلمساك بالحيوانات.
وبحسب البيانات، يعتبر هذا النوع من القردة غير مؤذ وخجول وخائف.

فرار جماعي للقرود من 
حديقة حيوان في ألمانيا

�شالة الرتاويح يف احلرم القد�شي ال�شريف           )وفا(

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت فلكية جدة في الس���عودية،  الس���بت، بأن س���ماء 
الس���عودية والوطن العربي ستش���هد القمر البدر، على أن 
يكون ذلك غ���دا االثنين الموافق 26 أبري���ل، موضحًة بأن 
حجمه الظاهري سيكون أكبر بنحو 14%، كما وأن إضاءته 

أسطع بنحو 30% عن المتوسط. 
كما قالت فلكية جدة بأن هذا الحدث سيكون فرصة مثالية 

للتصوير، فعند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 
درجة من الش���مس والتي س���تحدث صبيحة يوم الثالثاء 
الس���اعة 06:31 صباحًا بتوقيت السعودية )03:31 صباحا 
بتوقيت غرينتش( وسيكون قطع نصف مدارة خالل شهر 
رمضان، يتب���ع ذلك وصوله إلى نقط���ة الحضيض ) أقرب 
نقطة في مدارة إلى األرض( بحوالي 12 س���اعة عند الساعة 
06:22 مساء بتوقيت الس���عودية ) 03:22 مساء بتوقيت 

غرينتش(.
ُيذك���ر أن ه���ذه الظاهرة م���ن القمر، يطلق عيه���ا »القمر 
العم���الق«، حيث تكون المس���افة بين مرك���ز القمر ومركز 
األرض ضمن 362.146 كيلومتر وهو مصطلح يش���ير إلى 

التسمية العلمية )قمر الحضيض(.
والقمر س���يظهر مع غروب الشمس وسيكون مكتسيًا لونًا 
ضاربًا في الحمرة أو برتقالي، نتيجة للغبار وغيره من العوالق 

في الغالف الجوي حول األرض التي تبعثر الضوء األبيض 
المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف األزرق ويتبقى ألوان 

الطيف األحمر الذي نراه. 
ولك���ن بعد ارتفاعه وابتعاده ع���ن األفق س���يظهر باللون 
األبي���ض الفض���ي المعتاد وه���ذا يحدث في كل ش���هر، 
وس���يبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق 

شمس الثالثاء.

غدًا اإلثنين.. أنتم على موعد مع أول قمر عمالق في ٢٠٢١


