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القدس المحتلة/ االستقالل: 
إن  عبري����ة  إعالمي����ة  مص����ادر  قال����ت 
صاروخًا أطل����ق مس����اء أم����س األحد من 
قطاع غزة س����قط في منطق����ة مفتوحة 
داخل تجمع مستوطنات أشكول شرقي 
القطاع. ونقلت عن جيش االحتالل قوله 

إن الصاروخ س����قط في منطقة مفتوحة 
ف����ي ش����اعر هنيغف، بينما ل����م تفعل 
صاف����رات اإلنذار قبيل س����قوطه إال في 

تطبيق الجبهة الداخلية.
وأش����ار إلى أن سقوط الصاروخ لم يسفر 

عن إصابات أو أضرار

جيش االحتالل: سقوط صاروخ 
في مستوطنات غالف غزة

الشيخ عزام: القدس هي جوهر الصراع 
مع االحتالل وليست قضية موسمية

القوى الوطنية تدعو لتصعيد هبة القدس 
وتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي في حركة الجهاد اإلس���المي الشيخ نافذ عزام 
أن قضية القدس ليس���ت قضية موسمية، بل هي جوهر الصراع والمواجهة 

تشييع جثمان أحد مؤسسي الجهاد اإلسالمي 
»أحمد أبو حصيرة« بجنازة وطنية مهيبة

ثالثة أسرى في سجون االحتالل 
يواصلون إضرابهم عن الطعام

»انتفاضة رمضان«.. رسائل تحٍد 
من »ثوار القدس« لالحتالل!

غزة/ سماح المبحوح: 
م���ن باب العامود –أح���د أبواب القدس- المزي���ن بإنارة رمضانية 
تنسجم مع عمران البلدة القديمة، يقف آالف الشباب المقدسي 

عبد القادر لـ »االستقالل«: تصعيد االنتفاضة وتشكيل 
قيادة وطنية لها »أولوية« على إجراء االنتخابات

القدس المحتلة – غّزة/ قاسم األغا: 
دعا عضو المجلس الثوري لحركة »فتح« من القدس المحتلة 
حات���م عبد القادر، إلى ضرورة تش���كيل القي���ادة الوطنية 

الموّح���دة؛ لتصعيد االنتفاضة الش���املة، وتوس���يع حالة 
االشتباك ضد االحتالل اإلسرائيلي وُقطعان 
مستوطنيه المتّطرفين، على امتداد األرض 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، امس األحد، تس���جيل 16 
وفاة و714 إصابة جديدة بفي���روس "كورونا" و1952 حالة 

تعاف خالل ال�24 س���اعة األخيرة. وأوضح���ت الكيلة، في 
التقرير الوبائي ح���ول فيروس "كورونا" في 
فلس���طين، أنه تم تس���جيل 7 وفيات في 

»الصحة«: 16 وفاة و714 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« في الضفة وغزة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تمكن الش���بان المقدسيون، مساء امس االحد، من إزالة 
جمي���ع الحواجز الت���ي وضعتها ش���رطة االحتالل في 
محيط ب���اب العامود بمدينة الق���دس المحتلة، والتي 

تسببت باندالع المواجهات على مدار األيام الماضية.
وأك���دت مص���ادر محلي���ة بأن الش���بان المقدس���يين 
تمكن���وا من إزال���ة جميع الحواج���ز الحديدية عند باب 
العامود وإجبار االحتالل على س���حبها. وتمكن الشبان 

المقدسيون من فرض السيادة الوطنية واجبار االحتالل 
على إزلة حواجزه التي فشل بفرضها مرة أخرى، ليضاف 
ه���ذا النجاح إل���ى نجاحات أخرى في معرك���ة البوابات 
وب���اب الرحمة. في الوقت الذي تمك���ن فيه المئات من 

الشبان المقدس���يين باالنتصار بعد القرار اإلسرائيلي 
بإزالة الحواجز من باب العامود. وأدى مساء امس، آالف 

المواطنين صالتي العش���اء والتراويح في 
رحاب المس���جد األقصى المب���ارك، وعند 

انتفا�صة رم�صان.. املقد�صيون ينت�صرون ويزيلون حواجز االحتالل من باب العامود

رفح/ االستقالل: 
ش���يع آالف الفلس���طينيين، أمس األح���د، جثمان 
طفل فلس���طيني قتله جيش االحتالل اإلسرائيلي 

خالل مسيرات العودة، وس���ّلم جثمانه لذويه قبل 
أيام بعد احتج���از دام 3 أع���وام. وانطلق الموكب 
الجنائزي للطفل يوس���ف جاسر أبو جزر )16 عاما( 

من مش���فى "أبو يوس���ف النجار" ف���ي مدينة رفح 
جنوب���ي قطاع غ���زة، إل���ى منزله في 
المدينة حيث ُألقيت النظرة األخيرة 

تشييع الطفل يوسف أبو جزر بعد احتجاز االحتالل جثمانه 3 سنوات

الجهاد: إرادة الحق أقوى من جبروت الباطل

معروف يوضح السيناريو 
األقرب لإلجراءات الوقائية بغزة

74 مستوطنًا يقتحمون 
»األقصى« وسط حراسة مشددة

) APA images (   ود�ع �ل�سهيد �لطفل يو�سف �أبو جزر يف رفح �أم�س
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وكان البي���ان الختامي الصادر ع���ن اجتماع األمناء 
العاّمين للقوى والفصائل الفلس���طينية برئاس���ة  
رئيس السلطة محمود عباس، ب� 3 سبتمبر )أيلول( 
الماضي، بي���ن رام الله وبيروت، أق���ّر "التوافق على 
تش���كيل لجنة وطني���ة موّحدة لقي���ادة المقاومة 
الشعبية الش���املة، على أن تّوفر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحري���ر لها جميع االحتياج���ات الالزمة 

الستمرارها".
���ر المس���ؤول الفتحاوي عن أس���فه؛ "ألن  وهنا، َعبَّ
مخرجات هذا االجتماع لم تكن س���وى مجّرد إعالن 
وش���عارات، ولم تجد رصيًدا لها على أرض الواقع"، 
على حد تعبيره.   وَعَزا "تس���ويف" قيادة الس���لطة 
الفلس���طينية في البدء بتشكيل القيادة الموحدة 
للمقاومة الشعبية؛ إلى "ارتباط السلطة بالتنسيق 
األمني م���ع االحتالل، وهذا يتع���ارض مع أّي خّطة 

واستراتيجية وطنّية لتشكيل تلك القيادة".
وتابع "عدم تش���كيل القيادة الموح���دة للمقاومة 
ا( مرور الكرام،  الشعبّية، كان يجب أاّل يمّر )فصائلّيً
إذ كان يتطل���ب من الُقوى والفصائل كاّفة أن ُتصّر 
على تش���كيلها، ووضع خطة ورؤية واستراتيجية 

لها.
ا�سرتاتيجية وطنية للمقاومة

وجّدد التأكيد على أن "األولوية والتحدي الكبير اآلن 
أمام كل الُقوى والفصائل، وضع خّطة واستراتيجية 
وطنية للمقاومة الشاملة، في كل المدن والمناطق 

الفلسطينية المحتلة".
وبالتركيز على االنتفاضة الشعبّية العارمة الجارية 
في مدين���ة العاصمة الفلس���طينية المحتلة، قال 
عب���د القادر إن ما يجري بالمدين���ة رّد طبيعّي على 
الجرائم اليومية المرتكب���ة من االحتالل وعصابات 
مستوطنيه المتطّرفين، ضد العاصمة ومقّدساتها 
والمقدس���يين، وتصاعدت بشكل غير مسبوق منذ 

بداية شهر رمضان المبارك. 
وأضاف أن "االحت���الل تعّمد منذ الي���وم األول من 

رمضان، التنكيل بالمواطنين المقدسيين وتقييد 
حركتهم، وإغالق ساحة باب العامود، التي تشهد 
برامج وفعالي���ات رمضانية متعددة تعكس الوجه 

الحقيقي للمدينة".
وتابع "تلك االنتهاكات وغيرها دفعت المقدسيين 
ألن َيهّبوا وينتفضوا؛ من أجل الدفاع عن كرامتهم 

وحّقهم في الوجود على أرض المدينة المقّدسة".
اإرادة �سيا�سية

وأش���ار إلى أهم العوام���ل التي تتطل���ب توفرها 
إلنجاح انتفاضة المقدسيين "توفر إرادة سياسية 
جاّدة من الس���لطة الفلسطينية والُقوى والفصائل 
الوطنية كاّفة؛ لدعم مدينة القدس والمقدسيين، 
وتعزيز صمودهم وتصّديهم في مواجهة االحتالل 

وُقطعان مستوطنيه".
ونّب���ه إلى "ضرورة التركيز عل���ى المدنية وما يجري 
فيها في كل وقت، وليس في مواس���م ومناسبات 
مح���ددة، إذ أن القدس يمكن الره���ان عليها إذا ما 

توّفرت اإلرادة السياسية".
وأش���ار إلى أن االنتفاضة الجاري���ة جاءت في وقت 
دقي���ق وحّس���اس، "أحوج م���ا يكون فيه ش���عبنا 
الفلس���طيني إليها لينفض م���ن عليه كل مظاهر 
ا أخضًرا  اإلحباط والتراجع، التي أعطت االحتالل ضوًء
للتمادي في انتهاكاته ضد ش���عبنا وخصوًصا في 

مدينة القدس المحتّلة".
وف���ي هذا الصدد، دعا إلى وج���وب تطوير ما يجري 
في القدس؛ ليطال كل المدن الفلسطينية المحتّلة؛ 
إلرسال رسائل واضحة لالحتالل، مفادها بأن شعبنا 
الفلس���طيني لم يع���دم خياراته، وأن���ه قادر على 

مواجهة إرهاب وبطشه.
وتوّجه بالتحية إلى ش���عبنا الفلسطيني في داخل 
وخارج فلسطين المحتلة؛ "لتحركاتهم الجماهيرّية 
دفاًعا عن المسجد األقصى والقدس، وتأكيًدا على 

وحدة الشعب في مواجهة االحتالل".
وتشهد مدينة القدس المحتلة، خصوًصا منذ بداية 

ش���هر رمضان، تغواًل شرًسا وغير مسبوق من قبل 
قوات االحتالل والمستوطنين الصهاينة، يتخّللها 
اعتداءات ومواجهات ميدانية في شوارع المدينة 

وعند أبوابها.
وتمّثل هذا التغّول على المقدس���يين، بالمالحقة 
واالعتقال واالعتداء والقمع بالقوة، إذ منذ الخميس 
الماضي بلغت األحداث ذروتها في مدينة القدس 
المحتّلة، حيث شهدت أحياء وأزّقة البلدة القديمة 
من المدينة، خصوًصا في "باب العامود" مواجهات 
عنيفة بي���ن الفلس���طينيين من جهة، وش���رطة 

االحتالل والمستوطنين من جهة أخرى.
وأصي���ب خ���الل المواجه���ات المس���تمرة الت���ي 
اس���تخدمت فيه���ا ش���رطة االحت���الل الرصاص 
المطاط���ي، وقنابل الغاز والصوت، والمياه العادمة، 
ا، باإلضافة العتقال عش���رات  نحو )450( مقدس���ّيً
اآلخرين، فيما تضّررت ممتلكات مقدسية في أحياء 

العاصمة المحتّلة؛ نتيجة إرهاب المستوطنين.
وعلى إثر ذلك، وصفت فصائل فلسطينية ما يجري 
بالقدس المحتلة ب�المواجهات البطولية، داعيًة إلى 
تصعيدها وتحويلها إلى انتفاضة شعبية عارمة؛ 

إسناًدا ودعًما للمرابطين فيها.
وتعقيًبا على األحداث الجارية، قالت حركة الجهاد 

اإلسالمي: "ندعو لتصعيد االنتفاضة؛ إسناًدا ودعًما 
للق���دس وأهلها والمرابطين فيها، وجعل ش���هر 
رمضان المبارك مناسبة لتجديد عهد الثبات على 
 وشحذ الهمم؛ للتصدي لكل المؤامرات 

ّ
طريق الحق

التي تستهدف القضية الفلسطينية".
وطالبت الحركة في بيان وصل "االستقالل"، شعبنا 
الفلسطيني بتحّدي االحتالل، وشّد الّرحال للصالة 
في المس���جد األقصى المبارك، والّذود عنه، وصّد 

المستوطنين المقتحمين لساحاته الشريفة.
القد�س واالنتخابات

وبش���أن مصير إجراء االنتخاب���ات بمدينة القدس 
المحتلة، أض���اف عضو المجلس الث���وري ب�"فتح" 
أن انتفاض���ة المدينة وأهلها تمث���ل "ُفرصة" أمام 
الس���لطة والفصائل لخوض معركة ف���رض إجراء 
االنتخابات في المدينة المحتلة، رغًما عن االحتالل؛ 
إاّل أن ذل���ك يتطّلب توّفر إرادة سياس���ية من هذه 

األطراف.
وقال "حال توّفرت هذه اإلرادة السياسية، نستطيع 
أن نع���زز من صمود المقدس���يين عل���ى أرضهم، 
وإفشال سلطات االحتالل من استخدام الفيتو، ضد 
إجراء االنتخابات الفلس���طينية في مدينة القدس 
المحتلة". وجّدد عض���و المجلس الثوري في حركة 
"فت���ح" التأكيد على رفض عق���د االنتخابات، دون 
مش���اركة مدينة القدس فيها ترشيًحا وتصويًتا 

ودعاية انتخابية. 
ومن المقرر أن ُيعق���د خالل األيام المقبلة اجتماًعا 
على المس���توى القي���ادي الفلس���طيني؛ لتحديد 
الموقف المناسب من االنتخابات الفلسطينية، في 
ضوء الرفض اإلسرائيلي شبه المؤكد إلجرائها في 

مدينة القدس المحتلة. 
وقال عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظم���ة التحرير 
الفلسطينّية واصل أبو يوُسف، في مقابلة سابقة 
مع صحيفة "االس���تقالل" إن "االجتم���اع الُمرتقب 
سُيعقد قبل نهاية ش���هر إبريل )نيسان( الجاري 

)دون تحدي���د تاريخ ومكان عقده(، مش���يًرا إلى أنه 
"سيكون على مس���توى اللجنة التنفيذّية لمنظمة 

التحرير وكل الُقوى والفصائل )لم يذكرها(".
 وكانت االنتخابات العاّمة األولى )التشريعّية( عام 
1996، ورئاس���ة الس���لطة عام 2005، والتشريعية 
عام 2006، جرت وفق المادة )6(، ضمن ما ُتس���مى 
اتفاقية "المرحل���ة االنتقالية"، الموّقعة عام 1995، 
بين منظمة التحرير الفلس���طينّية ودولة االحتالل 

في واشنطن.
وأبدت لجنة االنتخابات المركزّية الفلسطينية األحد 
الماضي، عن استعدادها إلنجاز أّي ترتيبات تضمن 

إجراء االنتخابات في مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن البروتوكوالت الموّقعة 
والمتفق عليها، بالنسبة للقدس، "تتلخص بعملية 
اقتراع في 6 مراكز بريد )إس���رائيلية( في ش���رقّي 
مدينة القدس، تتسع لنحو 6300 شخص، وهذا هو 

األمر الذي يتطّلب موافقة من االحتالل.
ومنتص���ف يناير )كانون الثان���ي( الماضي، أصدر 
رئيس السلطة الفلسطينّية محمود عّباس، مرسوًما 
ا، حّدد فيه مواعيد إجراء االنتخابات العاّمة،  رئاس���ّيً
خالل العام الجاري. وسُتعقد االنتخابات التشريعّية 
)البرلمانية( ب� 22 مايو)أّيار( المقبل، ورئاسة السلطة 
ب���� 31 يوليو )تّم���وز(، والمجلس الوطن���ي )برلمان 
منظمة التحرير الفلسطينية( ب� 31 أغسطس )آب(، 

وفق ما جاء بالمرسوم.
وُأجري���ت آخر انتخابات "تش���ريعّية" ع���ام 2006، 
أس���فرت نتائجها عن فوز حركة "حماس" باألغلبية 
على حركة "فتح"، فيما َجرت آخر انتخابات لرئاس���ة 
الس���لطة عام 2005، وتمّخض عنها فوز رئيس���ها 

الحالي عّباس.
ومن���ذ يوني���و )حزيران( 2007، تش���هد الس���احة 
الفلسطينية، انقساًما بين حركتي "فتح" و"حماس"، 
إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة في إنهاء هذه 

الحالة حتى حينه.  

عبد القادر لـ »االستقالل«: تصعيد االنتفاضة وتشكيل قيادة وطنية لها »أولوية« على إجراء االنتخابات
القد�س املحتلة – غّزة/ قا�سم االأغا: 

دع��ا ع�سو املجل�س الثوري حلركة »فتح« من القد�س املحتلة 
ح��امت عبد الق��ادر، اإىل �س��رورة ت�سكيل القي��ادة الوطنية 
املوّح��دة؛ لت�سعي��د االنتفا�س��ة ال�سامل��ة، وتو�سي��ع حال��ة 

اال�ستباك �سد االحت��ال االإ�سرائيلي وُقطعان م�ستوطنيه 
املتّطرفني، على امتداد االأر�س الفل�سطينية املحتلة. وقال 
عبد القادر يف مقابلة مع �سحيفة »اال�ستقال« اأم�س االأحد، 
»املقاوم��ة ال�سعبي��ة، وخو�سها عرب قي��ادة وطنّية موحدة، 

وفق خمرجات االجتماع االأخري لاأمناء العاّمني للف�سائل، 
يجب اأن حتتّل اأولية على االنتخابات العاّمة الفل�سطينية؛ 
الأن��ه ال جدوى م��ن اإج��راء العملية االنتخابّي��ة، على وقع 

تغّول االحتال وم�ستوطنيه على كل ما هو فل�سطيني«.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، امس األحد، تس���جيل 16 
وفاة و714 إصابة جديدة بفي���روس "كورونا" و1952 حالة 

تعاف خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" 
في فلسطين، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: 
طولكرم 1، نابلس 3، جنين 2، الخليل 1، إضافة لتسجيل 9 

وفيات في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: 
طولكرم 41، نابلس 153، س���لفيت 17، طوباس 14، جنين 
57، قلقيلية 8، بيت لح���م 26، ضواحي القدس 4، الخليل 

30، رام الله والبيرة 55، أريحا واألغوار 3، قطاع غزة 305.
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: 

طولكرم 115، نابلس 74، س���لفيت 16، طوباس 33، جنين 
70، قلقيلية 66، بيت لحم 14، ضواحي القدس 80، الخليل 
77، رام الله والبيرة 60، أريحا واألغوار 12، قطاع غزة 1335.

ولفت���ت وزيرة الصحة إل���ى وجود 151 مريض���ا في غرف 
العناية المكثف���ة، بينهم 44 مريضا على أجهزة التنفس 
االصطناع���ي، فيما ُيعال���ج في مراكز وأقس���ام كورونا في 
المستش���فيات بالضف���ة الغربية 415 مريض���ا، مبينة أن 
التعافي من الفيروس في فلس���طين بلغت 91.0%، فيما 
بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة 7.9%، ونسبة الوفيات 
1.1% من مجمل اإلصابات.  وفيما يخص المواطنين الذين 
تلق���وا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، قالت الكيلة 
إن عدده���م اإلجمالي في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة بلغ 

170.109، بينهم 34.880 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

بيروت/ االستقالل: 
نعى األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين، القائ���د زي���اد النخالة، أمس 
األحد رفي���ق دربه القائد أحم���د أبو حصيرة 
أحد مؤسسي حركة الجهاد اإلسالمي، والذي 
وافته المني���ة صباح امس متأث���ًرا بإصابته 

بفيروس كورونا.
وق���ال القائ���د النخال���ة: »لقد فق���دت غزة 
وفلس���طين أخًا مجاه���دًا وقائ���دًا صلبًا في 
الدفاع عن الحق حنونًا ورفيقًا مع أهله وشعبه 

وإخوانه، فقدت فلسطين رجاًل من أشرف الرجال ورجاًل من 
أعز الرجال وأكثرهم إخالصًا وعطاًء وتضحية«.

وأكد القائد النخالة على التمسك بوصية القائد الراحل أبو 

حصيرة قائ���اًل: »إن عهدنا مع الله 
تعالى ثم معك ومع كل من سبقك 
والشهداء  والمجاهدين  القادة  من 
أن نرف���ع هذا اللواء ما دام فينا عرق 
ينبض حتى التحرير والعودة، تلك 
وصيتك ي���ا أبا عبد الرحمن ووصية 
والش���هداء وعلى  الق���ادة  إخواننا 
رأس���هم الدكتور فتحي الشقاقي 
والدكتور رمضان شّلح وكل القادة 

والشهداء األبطال.
وش���دد على أن الفقيد أبو حصيرة ت���رك خلفه هذا اإلرث 
الكبير من العمل والصمود الذي تحمله قوافل المجاهدين 

وهي تمضي في طريق المقاومة والجهاد.

»الصحة«: 16 وفاة و714 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« في الضفة وغزة 

النخالة ينعى رفيق دربه المجاهد »أبو 
حصيرة«: فقدنا قائدًا صلبًا في الدفاع عن الحق
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رغم جبروت االحتالل ووحشيته يسير وعيناه 
تضح���كان واثقتي���ن بنصٍر قري���ب، ومقلة 
جفون���ه تنظر إلى قب���ة الصخ���رة المذهبة، 
وتحاكيه���ا ب���أن الروح ته���ون وال نهون في 
الدف���اع عنك وعن كل المقدس���ات التي هي 

أصل العقائد. 
منذ بداية ش���هر رمضان المبارك، تش���تعل 
بع���ض أحياء القدس، وتحدي���ًدا محيِط باب 
العام���ود بمواجه���ات عنيف���ة بين الش���بان 
االحتالل، مس���تخدمة  وقوات  المقدس���يين 
الق���وة والعنف، وإطالق الرص���اص المطاطي 
والقنابل واس���تخدام المياه العادمة، إضافة 
إلى االعت���داء بالضرب ومطاردة الش���ّبان عبر 
ف���رق الخّيالة. ف���ي خضم انش���غال العالم 
بهموم���ه وتفش���ي فيروس كورون���ا، يحاول 
االحتالل مستغال هذا االنش���غال بالتهديد 
المدينة  الحديدية على  والقبضة  واألس���رلة 

المقدسة، محاوال فرض سيادته. 
نيل احلقوق 

الناشط المقدس���ي خالد عليان عن هبة باب 
العامود، أكد أن الشباب المقدسي لم يثر ألنه 
يريد انتخابات في القدس، بل ثأر حرقة على 
مدينته التي أصبح  غريبا عنها، بينما فتحت 

على مصراعيه لقطعان المستوطنين. 

وأش���ار إل���ى أن المقدس���ي ال يس���تطيع أن 
يبني ف���ي القدس، وال يس���تطيع أن يعمل، 
وال يتجول وال يتعبد، وال يفرح، وال يس���تطيع 
التعبير عن ذات���ه، يصارع هويته يوميا أمام 

فرض هوية االحتالل. 
ولفت إلى أن المقدسي يرى أنه صاحب هذه 

المدين���ة التي تعني له كل ش���يء وقبل كل 
شيء وفوق كل شيء، فهو يعتز بمقدسيته 

ويقدمها على أي مسمى آخر. 
وبين أن الشباب المنتفض يقارعون المحتل 
وبأص���وات حناجرهم  العاري���ة  بصدوره���م 
بصيح���ات " الل���ه أكب���ر " فيص���اب المئات 

ويعتقل العشرات، ولكن عزيمتهم ال تلين، 
ب���ل يقفون في صٍف واح���د وعلى قلب رجٍل 

واحد في الذود عن حمى القدس. 
وفي ظل االنشغال الفصائلي في االنتخابات 
التشريعية، اال أن شباب القدس ال يضيعون 
البوصل���ة الحقيقية في النظ���ر الى القدس 

والحفاظ عليها، ويؤك���دون أن أرواحهم دون 
مدينتهم. 

تهديد و�ضغط 
أكد أحد الش���بان المقدسيين بأنه مثله مثل 
باقي ش���باب الق���دس الذين تلقوا عش���رات 
االتصاالت من���ذ بداي���ة #إنتفاضة _رمضان 
م���ن قبل مخاب���رات االحت���الل، ب���أن يوقفوا 
مظاهراته���م وع���دم التصعي���د والع���ودة 
إل���ى المنازل، مش���يرا الى أنه الش���بان كافة 

سيواصلون طريقهم رغم كل التهديدات. 
وأوض���ح أن���ه تلق���ى اتص���ااًل م���ن ضاب���ط 
المخابرات اإلس���رائيلي، وقال بالحرف الواحد 
" أيها اإلرهابيون توقفوا عن أعمالكم فورا أو 
سنوقفكم بطريقتنا" ما دعا الشاب للضحك 

وإغالق المكالمة. 
القى وسم "#القدس تنتفض" تفاعاًل واسًعا 
على مواقع التواصل االجتماعي، والذي تزامن 
م���ع مواجهات اندلع���ت بين المقدس���يين 
وقوات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه في 

مدينة القدس المحتلة.
ويأت���ي إط���الق الوس���م تضامًنا م���ع أهالي 
القدس وش���بابها في تصديهم العتداءات 
االحتالل الوحشية، ونصرًة للمسجد األقصى 

المبارك.

يكشف انتماء الشباب الثائر لمدينته ومقدساته 

تغول االحتالل بالقدس.. محاوالت حثيثة لفرض سيادته وسيطرته عليها  
ال�ضفة الغربية/ عالء �ضراحنة: 

اإن تفا�ضيل وج��ه فتى القد�س الذي يتم اعتقاله، 
�ضه��ر  بداي��ة  من��ذ  املندلع��ة  املواجه��ات  خ��الل 
رم�ض��ان يف منطق��ة باب العام��ود الب��اب الرئي�ضي 

للبل��دة القدمية، تنطق مب��ا تعجز عنه اللغة بكل 
مفرداته��ا، يقول وجه��ه ان القد�س لي�ضت لكم ولن 
تك��ون، طال الزم��ن اأم ق�ضر.   ه��ل راأيتم مثل هذا 
الوج��ه بكل ه��ذه الق��وة التي ت�ضع من��ه؟! يحيط 

ب��ه الع�ضرات من جن��ود االإحتالل لكنه ال يطاأطئ 
راأ�ضه اأبدا، يعليه اأكرث واأكرث. يحقق �ضورة ال�ضاعر 
متيم الربغوثي يف بي��ت ال�ضعر القائل »يف القد�ِس 

َمن يف القد�ِس اإال اأْنْت«. 

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي ف���ي حركة الجهاد 
اإلس���المي الش���يخ نافذ عزام أن قضي���ة القدس 
ليس���ت قضية موس���مية، بل هي جوه���ر الصراع 

والمواجهة المحتدمة مع االحتالل.
وقال الش���يخ عزام في تصريح���ات صحفية أمس 
االح���د، "إن قضي���ة الق���دس مرتبط���ة بالقضية 
الفلس���طينية ككل والنضال من أجل القدس جزء 
من النضال العام الذي يخوضه الفلسطينيون منذ 

100 عام".
وش���دد على أن غزة ل���م تبخل وط���وال الوقت في 
مواجهة مفتوحة مع االحتالل، مس���تدرًكا "لكن ال 
يجوز أن ننس���ى أن القدس هي قضية كل العرب 

والمسلمين".
ودعا عزام كل الدول العربية واإلس���المية للتحرك 

وأن يكون الضغط في كل المحافل ألن القدس في 
قلب اإلسالم، مضيًفا "الفلسطينيون دفعوا أثمانًا 
باهظه وال يجوز أن نعفي العرب والمس���لمين من 

مسئولياتهم تجاه القدس".
بين أن هبة المقدسيين دليل حي على أن الشعب 
الفلسطيني ال يمكن أن يفرط في حقوقه، مضيًفا 

"ربما لم تتس���ع لتصبح انتفاض���ة كبيرة ولكنها 
هبة مباركة في شهر مبارك وفي مدينة مباركة".

وأوضح القيادي في الجهاد االس���المي أن الهبة 
تؤكد للعال���م أجم���ع أن أجيال الفلس���طينيين 
تتوارث حمل الراية دفاعًا عن المدينة المقدسة.

وتاب���ع "ال يج���وز حص���ر هبة القدس في ش���كل 
فصائلي ولكن يجب الحفاظ على الطابع الشعبي 

والجماهيري".
ودعا الش���يخ عزام للتوافق على برنامج سياس���ي 
الموق���ف  يتوح���د  "عندم���ا  مضيًف���ا  مش���ترك، 

الفلسطيني ستكون النتائج أفضل".
ولفت لوجود مساع حثيثة للتوافق والوحدة تبذل 
على مدار الس���نوات الماضية، موضًحا أن الفرصة 
اليوم أفضل للوصول إلى هذا التوافق في ظل هبة 

القدس.

الشيخ عزام: القدس هي جوهر الصراع مع االحتالل وليست قضية موسمية

غزة/ االستقالل: 
أك���دت لجن���ة المتابع���ة للق���وى الوطني���ة 
واالس���المية، امس األحد، أن القدس ستبقى 
عاصم���ة الب���الد، وس���يبقى أبناؤه���ا مفخرة 
الشعب، وس���تبقى مقدس���اتها وجهة ااٌلمة 

ورمزها.
وقال���ت اللجنة ف���ي بيان وصل "االس���تقالل" 
نس���خة عنه، "إننا مطالبون الي���وم وأكثر من 
أي وق���ت مضى للعمل الموح���د في مواجهة 

االحتالل، وهذا يتطلب من���ا جميعًا أن نعمل 
جاهدين من أجل إنجاز إطالق القيادة الوطنية 

الموحدة للمقاومة الشعبية".
وأكدت على الوحدة في الميدان وعلى االبتعاد 
عن أي خالفات، وتحييدها جانبا، مش���يرة إلى 
أن الوق���ت اآلن للمعرك���ة م���ع االحتالل وضد 

سياساته.
وشددت اللجنة على استمرار الهبة الشعبية 
في القدس والضفة الفلس���طينية وقطاع غزه 

على طريق االنتفاضة الشاملة، داعيًة جماهير 
ش���عبنا في كل م���كان الي تنظي���م فعاليات 

المساندة والتأييد لهذه الهبة العظيمة.
ودع���ت جماهير أمتن���ا العربية واالس���المية 
وقوى الحرية والس���الم كافة وأحرار العالم الى 

التعبير عن رفضهم لالحتالل وسياساته.
كما دع���ت األمم المتح���دة والمجتمع الدولي 
لتوفي���ر الحماية لش���عبنا ومعاقب���ة مجرمي 

الحرب االسرائيليين جيشًا وحكومة.

القوى الوطنية تدعو لتصعيد هبة القدس وتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية

غزة/ االستقالل: 
دع���ت حركة حماس ف���ي مدينة القدس إل���ى المزيد من التالح���م والوحدة بين كل 
الفصائل والفعاليات الشبابية والنسوية العاملة في الميدان، والمسارعة إلى تشكيل 

قيادة ميدانية موحدة.
وطالب���ت الحركة ف���ي بيان تلقت صحيفة "االس���تقالل"  نس���خه عن���ه امس األحد 
باالحتش���اد في البل���دة القديمة وعلى أبوابها، والحرص عل���ى أداء الصلوات كافة في 

المسجد األقصى وساحاته، وخاصة صلوات الفجر والعشاء والتراويح.
كما دعت أهل مدن الضفة الغربية والداخل الفلس���طيني إلى شد الرحال إلى المسجد 
المب���ارك، وأداء الصل���وات أمام الحواجز العس���كرية التي تح���ول دون وصولهم إلى 

المدينة.
وش���ددت في دعوتها لإلس���راع في تش���كيل لجان الحراس���ة الليلية ف���ي األماكن 
الفلس���طينية كاف���ة، داعيًة إلى الحذر الش���ديد من غدر قطعان المس���توطنين عبر 

تسّللهم نحو القرى والمخيمات الفلسطينية النائية.
وطالبت أيًضا بمواصلة حالة اإلرباك الليلي في األحياء االس���رائيلية والمناطق القريبة 
من المس���توطنات والش���وارع المؤدية إليها، حتى يدفع المعتدون الثمن غاليًا جراء 

عدوانهم.
كما دعت المقاومة في غزة بأن ُتبقي أصبعها على الزناد، وأن تهيئ صواريخها لتكون 
على أهبة االستعداد في استهداف معاقل االحتالل ومنشآته العسكرية والحيوية.

وأهابت بالشغب الفلسطيني في الشتات وأحرار األمة العربية واإلسالمية، بأن ُيعّبروا 
عن تضامنهم وبكل األش���كال والوسائل المتاحة مع هبة القدس المتجددة، وليثبتوا 

لالحتالل االسرائيلي بأن أهل القدس ليسوا وحدهم في الميدان.
وأكدت ضرورة "إيصال رس���الة مدوية من الشعوب العربية إلى المطبعين والمتآمرين 
م���ن الزعماء والحكومات واألنظم���ة الذين ارتموا في أحضان الكيان اإلس���رائيلي بأن 

يعودوا إلى رشدهم".
وشددت الحركة على أن القدس ستبقى بوصلة األحرار، وبأنها الرافعة الخافضة، ترفع 

من نصرها وتخفض من خذلها.

حماس تدعو للتالحم وتصعيد 
المقاومة داخل وخارج القدس
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح رفح
يف الق�سية احلقوقية  360 / 2020

المدعي / نشأت فرج محمد الهلول من جباليا – مدرسة الفالوجه – هوية )802765313( 
المدعى عليه / زهير سامي الهمص من سكان رفح – السعودي – سوبرماركت مترو 

نوع الدعوى / حقوق      قيمة الدعوى / )1500 شيكل ( الف وخمسمائة شيكل 
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 2020/360

ال����ى المدعى عليه المذكور بعاليه بما أن المدعي قد أقام عليك دعوى حقوق 
استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك نسخة منها ومن مرفقاتها 
ل����دى قلم المحكمة لذل����ك يقتضي عليك الحضور الى ه����ذه المحكمة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم 
هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بهذه 
المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة يوم 2021/5/17 م لنظر الدعوى وليكن 
معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي الس����ير في دعواه حسب 

األصول . تحريرا في 2021/4/25م .

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح 
الأ�ستاذ / اأكرم اأبو طعيمة

 دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية 
   املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور

 �ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان 
ال���ى المدعى عليه / صبحي توفيق ش���حادة نور الدين من يافا وس���كان الش���يخ 
رضوان س���ابقا – ومجهول محل االقامة ف���ي المانيا حاليا – يقتضى حضورك الى 
هذه المحكمة يوم االربعاء الواقع في 2021/6/2م الس���اعة التاسعة صباحا وذلك 
بخصوص القضية اساس 2020/76م وموضوعها دعوى تفريق للضرر من الغياب 
والمرفوعة عليك من قبل المدعية / والء اس���امة س���رحان ابو كلوب المشهورة نور 
الدين من هربيا وسكان النصر و تحمل هوية رقم 802491225 وان لم تحضر في 
الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك سيجِر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك 

جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 9/ رمضان 1442 ه� وفق 2021/4/22م 

  قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
حممد كامل ابو را�س

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

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

 املو�ضوع / تبليغ قرار ا�ضتئنايف �ضادر 
عن حمكمة ال�ضجاعية ال�ضرعية 

ال���ى المدعى عليه / صابر خميس محمد الحصري من غزة وس���كان الزيتون س���ابقا 
ومجهول محل االقامة في الضفة الغربية حاليا , لقد عادت القضية اس���اس 472/ 
2020 المتكونة بينك وبين المستأنف عليه / رويدة رباح محمد شال من غزة وسكان 
الش���جاعية ووكيلتها المحامية دعاء زويد , من مقام محكمة االستئناف الشرعية 
في غزة منقوضة الحكم االبتدائي بموجب اس���اس اس���تئنافي 8570 س���جل 22 
المؤرخ في 2021/4/7م وموضوعها تفري���ق للضرر من الغياب , حكما قابال للطعن 
امام المحكمة العليا الشرعية وعليه تقرر تعيين جلسة جديدة تحت اساس جديد 
2021/494م المقررة يوم الخميس الموافق 2021/6/3م الس���اعة التاسعة صباحا , 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/4/25م 

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

غزة / االستقالل: 
ش���يعت جماهير غفيرة من ش���عبنا في قطاع غ���زة امس األحد، 
جثمان القائد المؤس���س أحمد عبد الرحمن أبو حصيرة، أحد  كبار 
المجاهدين في فلس���طين وأحد األوائ���ل الذين قاتلوا تحت لواء 
حركة الجهاد اإلس���المي، والذي توفي فجر  امس متأثرًا بإصابته 

بفيروس كورونا.
وانطلق موكب تشييع جثمان القائد أحمد أبو حصيرة من مسجد 
الكتيبة غرب مدينة غزة وصواًل إلى مقبرة الشيخ رضوان، بحضور 
واس���ع لقيادة حركة الجهاد اإلس���المي ومجاهدي سرايا القدس 

الذين حملوه على األكتاف، وحشد مختلف من قادة الفصائل.
وتوفي القائد المؤس���س أحمد أبو حصيرة فجر أمس األحد متأثرًا 
بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز )69 عامًا( قضاها مجاهدًا 

صنديدًا شهدت له كل الساحات والميادين.
ونعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين وذراعها العسكري 
س���رايا القدس، القائ���د والمجاهد الكبير المؤس���س، أحمد عبد 
الرحمن أب���و حصيرة "أبو عبد الرحمن"، م���ن كبار المجاهدين في 
فلس���طين وأحد األوائل الذي���ن قاتلوا تحت ل���واء حركة الجهاد 
اإلس���المي، والذي توفي فج���ر أمس األحد متأث���رًا بإصابته بوباء 

كورونا، عن عمر ناهز 69 عامًا.
وقالت الجهاد في بي���ان لها، إن القائد أبو حصيرة، أمضى حياته 
مدافعًا عن القدس وفلس���طين ، إضافة إلى أنه لبث في س���جون 
االحت���الل ) 34 عامًا( على فترتين، اعُتقل أوالهما في العام 1971 
عل���ى خلفية مش���اركته في ق���وات التحرير، وقض���ى خالل هذا 

االعتقال )8 أعوام( ثم تحرر في صفقة تبادل أحرار الجليل.
وأش���ارت إلى أنه اعُتقل مرة ثانية عام 1986، بس���بب مشاركته 
في تنفيذ عمليات فدائية ضمن صفوف أولى الخاليا العسكرية 
لحرك���ة الجهاد اإلس���المي، ، وتحرر بعد )26 عامًا( من األس���ر في 

صفقة وفاء األحرار عام 2011.
وأوضحت أن أبو حصيرة حمل األفكار الجهادية في السجن خالل 

اعتقاله األول، وانضم فعليا لحركة الجهاد اإلس���المي عام 1981، 
وكان من أوائل مؤسس���ي الخاليا العس���كرية للحركة وواحدًا من 

الذين نفذوا عمليات فدائية ضمن صفوف الحركة.
ودعت الحركة في بيانها، بأن يتغمد الله الفقيد بواس���ع رحمته 
وأن يكتب له أجر الش���هداء، معاه���دة ربها أن تبقى من األوفياء 

لمسيرته وجهاده.

وبدورها، نعت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( القائد الوطني 
األسير المحرر أحمد عبد الرحمن أبو حصيرة أحد القادة المؤسسين 
لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين الذي وافت���ه المنية إثر 
إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء لوطنه ولشعبه 

ولقضيته وألّمته.
وقالت حماس في بيان نعي تلقت "االستقالل" نسخة عنه: "لقد 
كان الفقيد الكبير قائًدا من قادة شعبنا الفلسطيني، وفارًسا من 
فرسان الجهاد والمقاومة، ابن مدينة غزة المجاهدة، قّدم نموذًجا 
ف���ي الصبر والثبات حي���ث أمضى 34 عامًا من عمره في س���جون 

االحتالل حتى تحرر في صفقة وفاء األحرار".
وأضافت "نسأل الله عز وجل أن يتقبله في عليين مع الصديقين 
والش���هداء والصالحين، ويتغّمده برحمته ومغفرته الواس���عة، 
ويحسن عزاء عائلته وأبنائه وأهله وذويه ومحّبيه، ويرزقهم الصبر 

والسلوان
ش���يعت جماهير غفيرة ف���ي مدينة غزة بمش���اركة قيادات من 

الفصائل الوطنية واإلسالمية جثمان القائد والمجاهد الكبير 
كما نعت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألسرى والجرحى 
والهيئة القيادية العليا ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون 
االحتالل، األسير المحرر القائد المجاهد الكبير المؤسس أحمد أبو 

حصيرة.
وقال���ت مهجة القدس في بيان صحف���ي "إن الراحل الكبير أحمد 
أبو حصيرة وأحد من كبار المجاهدين في فلس���طين وأحد األوائل 

الذين قاتلوا تحت لواء حركة الجهاد اإلسالمي".

الجهاد: أمضى حياته مدافعًا عن القدس وفلسطين

تشييع جثمان أحد مؤسسي الجهاد اإلسالمي »أحمد أبو حصيرة« بجنازة وطنية مهيبة

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األس���ير الفلسطيني، إن ثالثة أسرى في سجون االحتالل، يواصلون إضرابهم 
المفتوح عن الطعام رفًضا العتقالهم اإلدارّي، أقدمهم األسير عماد سواركة، الذي يواصل 

إضرابه منذ )40( يوًما، إضافة إلى األسيرين مصعب الهور، والصحفي عالء الريماوي.
وأوضح نادي األسير، في بيان صحفي أمس األحد، أن األسير سواركة )37 عاًما( من أريحا، 
شرع في إضرابه عن الطعام منذ 18 آذار/ مارس 2021، وذلك بعد أن أصدر االحتالل بحّقه 

أمر اعتقال إدارّي جديد، هو الثالث منذ اعتقاله في تاريخ تموز/ يوليو 2020.
فيما يواصل األس���ير مصعب الهور )33 عاًما( من الخليل، إضراب���ه عن الطعام لليوم )14( 
تواليا، وش���رع ف���ي إضرابه في ال�13 من نيس���ان الجاري، ويقبع في زنازين س���جن »النقب 
الصحراوي«، علًما أنه معتقل منذ عام 2019، وهو أس���ير س���ابق أمضى سنوات في سجون 
االحت���الل، ومت���زوج وأب لطفل. كما يواصل األس���ير الصحفي عالء الريم���اوي من رام الله، 
)6( على التوالي، حيث نقل أول أمس من مركز توقيف  إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال�
»عتصيون« إلى مستشفى »شعاري تسيدك« اإلسرائيلي. الريماوي هو أسير سابق، أمضى 
ما مجموعه في سجون االحتالل 11 عاًما، وهو متزوج وأب لخمسة من األبناء، اعتقله االحتالل 
في 21 نيسان الجاري على خلفية عمله الصحفي، وأعلن إضرابه منذ اليوم األول من اعتقاله.

ثالثة أسرى في سجون االحتالل 
رام الله/ االستقالل: يواصلون إضرابهم عن الطعام

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين في تقرير 
أصدرته امس األحد، أن عددًا من األسرى المرضى 
القابعين في عدة سجون إس���رائيلية، يعانون 
من أوضاع صحية صعبة، وذلك جراء السياس���ة 
المتعمدة التي تنتهجها إدارة سجون االحتالل 
بحقهم بتجاهل أمراضهم، وعدم التعامل معها 

جديا،  والمماطلة بتقديم العالج لهم.
وفي هذا الس���ياق، رصدت هيئة شؤون األسرى 
من خالل عدد من محاميها، ثالث حاالت مرضية 
تقبع في عدة معتقالت، من بينها حالة األسير 
نضال اعمر من قرية بيت أمين بمحافظة قلقيلية، 
والقابع حاليًا داخل معتقل "شطة"، حيث يعاني 
األس���ير من أمراض الس���كري والضغط وارتفاع 
نسبة الكولسترول في الدم، ووضعه يستدعي 
عالجا دائما ومنتظما، ويتناول األسير  يوميا 10 

أنواع من األدوية.

كما يشتكي اعمر من مشاكل بالكبد وذلك بعد 
خوضه إضراب الحرية والكرامة خالل عام 2017، 
ولديه انتفاخ بالجانب األيمن من جس���ده، ومنذ 
فت���رة تراجع وضعه الصحي وعل���ى إثرها جرى 
نقله إلى مستشفى "سوروكا" اإلسرائيلي، لكن 
األطباء اّدعوا عدم قدرتهم على تشخيص الحالة 
واكتفوا بتزويده بدواء يؤدي إلى ترخية أعضاء 
جسده دون عالجه بشكل ناجع، علمًا بأن األسير 
قبل اعتقال���ه لم يكن يعاني من أية مش���اكل 
صحية، لكن نتيجة لظروف اعتقاله القاس���ية 
والتحقي���ق معه تدهور وضع���ه الصحي وبات 

يعاني من أمراض مزمنة.
كما يعاني األسير محمد أبو عيشة )59 عامًا( من 
مدينة الخليل، من وجود حصى بالمرارة تسبب 
له المغص الحاد وإدارة معتقل "النقب" تكتفي 
بإعطائه المس���كنات بدون عالجه، ويش���تكي 
أيضًا من ارتفاع نس���بة الس���كر في الدم، ومن 

فترة ُأصيب األسير أبو عيشة بفيروس "كورونا"، 
واكتفت إدارة س���جون االحت���الل بحجره لمدة 
أسبوع بقس���م الحجر الوقائي داخل مستشفى 
"الرملة"، ومن ثم نقلته إلى معتقل "ريمون" بدون 
عالجه، وما يزال األس���ير يعاني من مضاعفات 
بعد  إصابته بالفيروس، فهو يش���تكي من آالم 
حادة بالمفاص���ل والعضالت، وإدارة المعتقل ال 

تكترث لحاله.
أما األس���ير ثائر أبو س���ندس )32 عامًا( من بلدة 
دورا جنوب الخليل، فيش���تكي من الروماتيزم، 
ومن إصابته بتهيج بجهاز المناعة، وهو مصاب 
به���ذه األمراض قب���ل اعتقاله، وبع���د اعتقاله 
وزج���ه داخل معتقل "النقب" طل���ب من اإلدارة 
تزويده بأدوية بديلة لكنها رفضت، كما رفضت 
تحويله إلجراء فحوصات له وعرضه على طبيب 
مختص لمتابعة حالته، علمًا بأن وضعه الصحي 

يستدعي رعاية خاصة.

رغم أوضاعهم الصعبة.. االحتالل يماطل في عالج عدد من األسرى المرضى
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دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 333 / 2019    

   يف الطلب رقم 819 / 2021
المس���تدعي: سوس���ن محمد إبراهيم الخليلي )النمر قبل ال���زواج( باألصالة عن 
نفس���ها وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والدها المرحوم/ محمد إبراهيم ش���حادة 
النمر – من غزة الساحة هوية رقم 931681308 – وكياله المحاميان/ محمد جمال 

الحطاب ومحمد احمد الضابوس – غزة شارع الشفاء مفترق برج الوحدة 
المستدعى ضدهم: ماجد شحدة محمود خليل رجب – مقيم في دولة السعودية 

باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة تركة والده/ شحدة محمود رجب 
نوع الدعوى: اثبات صحة عقد ونفاذه 

قيمة الدع���وى: )42682دينارًا اردني���ًا( وبالحروف اثن���ان واربعون الف 
وستمائة واثنان وثمانون

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

ال���ى المس���تدعى ضدهم المذكورين بم���ا ان المس���تدعين المذكورين قد 
تقدم���وا لدى محكمة بداية غزة بالقضي���ة المرقومة أعاله وموضوعها اثبات 
صحة عقد ونفاذها اس���تنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم ونظرا النكم 
مجهولي محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة بداي���ة غزة في نظر هذا 
الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة بداية غزة في الطلب 
رقم 819 / 2021 بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المستبدل لذلك 
يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم الخميس بتاريخ 2021/6/10م 
الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل 
خمسة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا  صدر في: 2021/4/22م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم 162 / 2020   

    يف الطلب رقم 194 / 2021 
المس���تدعية: جامعة االزه���ر يمثلها الدكتور/ احمد اس���عد التيان بصفته رئيس 
الجامعة ويحمل هوية رقم 921201539 – وكيلها المحامي/ محمد سليمان شبير 

المستدعى ضدها: دعاء إسحاق محمد الزعانين )أبو عمشة بعد الزواج( من سكان بيت حانون 
الشارع العام بجوار محطة بنزين اسحق الشاويش الزعانين "مجهول محل اإلقامة حاليا" 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية رقم 162 / 2020       في الطلب رقم 194 / 2021 

الى المستدعى ضدها بما ان المستدعية المذكور قد تقدم لدى محكمة بداية 
ش���مال غزة بالقضية المرقومة أعاله استنادا الى ما تدعيه ونظرا النك مجهولة 
محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية شمال غزة بصفتها الحقوقية في 
نظ���ر القضية وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم 
194 / 2021 بالس���ماح لي بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي 
عليك ان تحضري له���ذه المحكمة يوم األربعاء بتاريخ 2021/5/19م الس���اعة 
التاس���عة صباحا كما يقتضي عليكي إيداع جوابكي التحريري خالل خمس���ة 
عشر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفِت عن ذلك سينظر 

في القضية والطلب باعتبارك حاضرة  حرر في: 2021/4/25م
رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/251(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
جابر احمد محمد أبو صبحة من سكان خانيونس هوية رقم 410053946 

بصفته وكيال عن/ محمد سليمان احمد أبو صبحة 
بموجب وكالة رقم:2020 / 1/0220 صادرة عن اسبانيا 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 249 القسيمة 11 المدينة عبسان 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/4/25م

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

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال خبير عسكري إسرائيلي إن "المؤسسة 
العسكرية اإلس����رائيلية تسعى لضخ أكبر 
ع����دد ممكن م����ن القوات لمن����ع المزيد من 
التصعي����د في قط����اع غزة األكث����ر تفجيرًا، 
الذي يؤثر على الش����رق األوسط بأكمله، ألن 
الهدف اإلس����رائيلي يكمن في عدم اندالع 

"االنتفاضة الموقوتة".
وأضاف رون بن يش����اي في مقاله بصحيفة 
"الجي����ش  أن  أحرون����وت"،  "يديع����وت 
اإلس����رائيلي يصع����د قوات����ه ف����ي الضفة 
الغربية، وكذلك في قطاع غزة، لكن التقدير 
أن جمي����ع األط����راف ال تري����د تصعيدا في 
الوق����ت الحالي، وهي مهتمة بالتهدئة مرة 
أخرى، رغم ما ش����هدته الليلة قبل الماضية 
م����ن إط����الق القليل م����ن الصواري����خ على 

مس����توطنات غالف غزة، نتيجة الحماس����ة 
الدينية بعد االشتباكات في القدس".

وأشار بن يش����اي، وثيق الصلة بالمؤسسة 
العربي����ة  الح����روب  وغط����ى  العس����كرية، 
اإلسرائيلية، إلى أن "معظم القصف الليلي 
من غزة تجاه المس����توطنات ت����م بقذائف 
الهاون وعدد قليل من الصواريخ، صحيح أن 
تقدير الجيش ي����رى أن الجميع له مصلحة 
في التهدئة مرة أخرى، على األقل في ضوء 
جهود الوسطاء المصريين، لكن المؤسسة 
بأكملها تؤكد أن  العسكرية اإلس����رائيلية 
المش����كلة ليس����ت في غزة، بل في القدس 

التي تشهد االضطرابات األخيرة".
وأك����د أن "أحداث القدس تت����رك أصداءها 
لي����س فقط بغ����زة، ولكن أيضا ف����ي الدول 
العربية، فكل حدث غير عادي في المدينة 

المقدس����ة، خاص����ة إن كان����ت أحداثا ذات 
طبيع����ة عنيف����ة كما ف����ي األي����ام األخيرة، 
تكتسب على الفور أهمية دينية، وتساهم 
بتفجي����ر العاطف����ة الدينية الت����ي تتزايد 
قوته����ا بس����بب ش����هر رمضان، وتش����هد 
القدس أياما حساس����ة، األمر الذي يتطلب 
من الجيش اإلس����رائيلي وأجهزته األمنية 
بذل الجهد الرئيسي لتهدئة العاصفة في 

القدس".
وأش����ار إلى أن "اآلونة األخيرة تشهد تدفقًا 
لق����وات من ح����رس الحدود المنتش����رة في 
المناط����ق، وم����ن العوامل الت����ي تجعل من 
الصعب على المؤسسة العسكرية التعامل 
مع أح����داث القدس، خاصة تجاه الش����باب 
المقدسي، أنهم يعتبرون أنفسهم أوصياء 
على المس����جد األقصى، وهذه هي الطريقة 

الت����ي ُينظ����ر إليهم به����ا في الش����ارعين 
الفلس����طيني والعرب����ي، وبمج����رد ان����دالع 
االش����تباكات ف����ي القدس، فإنه����ا تنطلق 
على الفور إلى بيئة الشرق األوسط المسلم 

بأكملها".
وأوض���ح أن "التقدي���ر الس���ائد في نظر 
مجتمع المخابرات اإلس���رائيلي يس���عى 
الرئيس���ي لهذه  الس���بب  للتعرف على 
القدس،  ف���ي  الصدامات واالش���تباكات 
حي���ث لم يط���رأ أي تغيير عل���ى الوضع 
الراهن في الحرم القدسي الشريف، ولم 
يتم إج���راء أي تغييرات في الس���نوات 
الس���ابقة لمنع الحش���ود غي���ر المرغوب 
فيها، كل شيء طبيعي من حيث الوضع 
الراهن، لكن يمكن تقدير أن االشتباكات 
نجمت ع���ن ضجة افتعله���ا المتطرفون 

اليهود من منظمة الهافا".
وأضاف أنه "في إسرائيل تشير التقديرات 
إل����ى أن االنتخابات الفلس����طينية تس����بب 
اضطرابات، ويبدو أن حم����اس أيًضا لديها 
مصلحة قوية في إشعال األوضاع الميدانية 
في الضفة الغربي����ة، كما أن النار في قطاع 

غزة تنتشر كالنار في الهشيم".
العس����كرية  "المؤسس����ة  إن  بالقول  وختم 
اإلس����رائيلية تس����عى لتبري����د التوت����رات 
الميدانية في القدس، وتجنب االشتباكات، 
م����رورا إلى تهدئة األوض����اع الميدانية في 
الضف����ة الغربية وقطاع غ����زة، لكن هذا قد 
يؤدي الشتعال الموقف، صحيح أنه يمكن 
الق����دس وتهدئة  ف����ي  األحداث  احت����واء 
المنطقة، لكن الش����رطة وجهاز األمن العام 

والجيش يستعدون لألسوأ".

تقديــر إسرائيلــي: الجيــش يستعــد لألســوأ فــي القــدس

الخرطوم/ االستقالل: 
قال���ت الخرطوم إن قانون مقاطعة "إس���رائيل"، الذي تم 
س���نه عام 1959 حرم السودان من الدخول في كثير من 
المنظم���ات الدولية المهمة للغاي���ة، مؤكدة أن إلغاءه ال 

يعني أن عالقتنا طبيعية مع "إسرائيل".
وق���ال وزير االس���تثمار والتع���اون الدولي الس���وداني، 
الهادي محمد إبراهي���م، تعليقا على إلغاء الخرطوم في 
وقت س���ابق قانون مقاطعة "إسرائيل"، إن هذه الخطوة 

ستتيح لبالده فرصا استثمارية كبيرة.
وأوضح أن "كافة الدول العربية س���واء كانت السعودية 
أو قط���ر أو االمارات أو دول الخليج كلها الى جانب األردن 

ومص���ر ولبنان كل هذه الدول خلقت عالقات طبيعية مع 
إس���رائيل"، وأن إزالة قرار المقاطعة ال يعني أن عالقتنا 
طبيعية مع إس���رائيل، مضيفا: "بالنس���بة لنا ال يوجد أي 
نوع من المقاطعة ولكن تأتي فيما بعد التنظيم إذا كان 

هنالك أي نوع من العالقات يقررها البرلمان المنتخب".
وأكد أن "اعتم���اد النظام المالي الم���زدوج وإلغاء قانون 
مقاطعة "إس���رائيل"، يتيح فرصة كبيرة جدا للس���ودان 
لالندماج في المنظم���ات الدولية والمجتمع الدولي وفي 
المؤسسات المالية الكبيرة لتعزيز شكل التعاون وزيادة 
والتجاري وانس���ياب االس���تثمارات  الس���لعي  التبادل 
األجنبية ويساعد في تعزيز دور السودان واندماجه في 

المجتمع الدولي".
وكان االجتماع المش���ترك لمجلسي الس���يادة والوزراء، 
قد أجاز األس���بوع الماضي مش���روع قان���ون التعديالت 
المتنوع���ة )اعتماد النظ���ام المالي المزدوج(، ومش���روع 
قانون الش���راكة بين القط���اع العام والقط���اع الخاص، 
ومشروع قانون االس���تثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون 

مقاطعة "إسرائيل".
وق���د أثارت هذه القوانين جدال واس���عا وس���ط عدد من 
االقتصاديين والعلم���اء والفقهاء، خاصة اعتماد النظام 
المالي المزدوج، فيما رف���ض البعض منهم إلغاء قانون 

مقاطعة "إسرائيل" واستهجنه.

عمان/ االستقالل: 
أدان���ت وزارة الخارجية وش���ؤون المغتربين األردنية، 
اعتداءات الشرطة اإلس���رائيلية على المقدسيين عند 
باب العامود وفي مناطق متفرقة في القدس المحتلة.

وقال الناطق الرس���مي باس���م الوزارة الس���فير ضيف 
الل���ه الفايز، امس األح���د، إن اعتداءات الش���رطة على 

المقدس���يين واس���تخدام العنف ضده���م، تصرٌف 
مرفوض وانتهاٌك مدان.

وطالب الفايز السلطات اإلسرائيلية التقّيد بالتزاماتها 
كق���وة قائم���ة باالحتالل ف���ي الق���دس المحتلة وفق 
القانون الدول���ي، والكف عن التعرض للمقدس���يين، 
ووق���ف االعتداءات عليه���م، وعدم مص���ادرة حقهم 

بالتجم���ع بكل حري���ة وأمان خاصة في ش���هر رمضان 
المبارك، وعدم إعاقة وصولهم إلى المس���جد األقصى 

المبارك.
وحذر من المساس بالقدس والمقدسيين ومن  تبعات 
ما تقوم به الش���رطة اإلس���رائيلية بحق المقدسيين، 
داعيًا إلى تحرك دولي فاعل لحمايتهم من االعتداءات.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
اصيب رج���ل يبلغ 42 عاما وفت���ى )11 عاما( بجراح خطيرة ومتوس���طة، جراء 

إصابتهما بعيارات نارية في مدينة أم الفحم في الداخل المحتل.
وحس���ب موقع "عرب48" فإن الجريمة وقعت في حي الميدان، ووصلت طواقم اإلسعاف 
من مرك���ز النور الطب���ي وقّدمت اإلس���عاف والعالج الميدان���ي، وُنِق���ل المصابان إلى 
المستشفى الستكمال العالج. وتداول ناش���طون مقطع فيديو يظهر أن السيارة التي 

ُأطلق منها النار ُوجدت في أحد األحراش القريبة تلتهمها ألسنة النيران.
وأفاد الموقع أن أحد المصابين من عائلة جّعو إغبارية في المدينة التي فقدت 

4 من أوالدها بجرائم قتل سابقة، والمصاب اآلخر كان طفال ماًرا من الطريق.
وفي سياق متصل، أصيب ش���خصان بجراح متوسطة جراء تعرضهما إلطالق 

نار في بلدة الفريديس.
وتم نقل المصابين إلى مستش���فى "هيلل يافه"، ويبل���غ المصاب األول )29 

عاما( والمصاب اآلخر )23 عاًما(، وحالتهما متوسطة مستقرة.

4 إصابات بجريمتي إطالق 
نار في الداخل المحتل 

السودان يدافع عن قراره إلغاء قانون مقاطعة »إسرائيل« ويؤكد أهميته االقتصادية

األردن يدين اعتداءات االحتالل على المواطنين في القدس المحتلة
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 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية االبتدائية

  املو�سوع / مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف 
الى المستأنف عليه / محمود بن محمد بن عبد ربه الصليبي من دير سنيد 
وس���كان غزة س���ابقا ومجهول محل االقامة ف���ي االردن االن – لقد عادت 
القضية اس���اس 2020/572م وموضوعها دعوى تفريق للغياب والضرر 
المتكون���ة بينك وبين زوجتك المدعية / هدى بن���ت عبد النبي بن رجب 
الصليبي من دير س���نيد وسكان الصفطاوي وقد عادت القضية مصدقة 
الحكم المس���تأنف من مقام محكمة االستئناف الشرعية بموجب القرار 
االستئنافي اساس )8589( سجل )22( المؤرخ بتاريخ 2021/4/21م حكما 

قابال للطعن امام المحكمة العليا الشرعية وحرر في 2021/4/25م 

  قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
 حممد كامل ابو را�س

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي        
  حمكمة الو�سطى ال�سرعية االبتدائية

مذكرة تبليغ ح�سور �سادرة عن حمكمة الو�سطى ال�سرعية 
الى المدعى عليها/ لمياء احمد عبد المنعم رصرص من الفالوجا وس���كان 
النصيرات س���ابقا والمقيمة حاليا في األردن ومجهولة محل اإلقامة فيها 
االن يقتضي حضورك الى محكمة الوس���طى الش���رعية يوم االحد بتاريخ 
2021/5/30م الس���اعة التاس���عة صباحا لوجود قضية مرفوعة ضدك من 
قبل زوجك المدعي/ عماد إبراهيم محمد رصرص من الفالوجا وسكان رفح 
وموضوعها قطع نفقة زوجة للسفر وتحمل أساس رقم 288 / 2021م وان 
ل���م تحضري في الوقت المعين يجري بحقك المقتضى الش���رعي غيابيا 

لذلك صار تبليغك حسب األصول  وحرر: 2021/4/25م

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
ح�سام اإبراهيم احلليمي

وال ت���كاد تهدأ الني���ران الملتهبة تح���ت رماد مدينة 
القدس بس���بب التضييق اإلس���رائيلي المستمر على 
المقدسيين، ومساعي تهجيرهم من منازلهم ومصادرة 
أمالكهم، ومنع المصلين من الوصول للمسجد األقصى 

المبارك، حتى تعود لتشتعل جذوتها من جديد.
وبدأت األحداث بتضييق جنود االحتالل االس���رائيلي 
عل���ى المقدس���يين، ومنعه���م من الجل���وس بحرية 
في س���احة ب���اب العام���ود ف���ي القدس، ث���م ليزداد 
حجم االعت���داءات والقم���ع بحقهم من قب���ل الجنود 

والمستوطنين.
ومنذ الليلة األولى من شهر رمضان الكريم، باتت منطقة 
باب العامود تعج بآالف الفلس���طينيين الذين أتوا من 
كل حدب وصوب عقب دعوات للحشد، وذلك للتصدي 
لمجموع���ات من اليهود المتطرفين هددوا علنا بأنهم 
يس���عون إلى "رد االعتبار لليهود" م���ن خالل االعتداء 
عل���ى العرب، ووصل األمر إلى الدعوة عالنية إلى التزود 
بأنواع منوعة من السالح. وخالل المواجهات المشتعلة 
ظهرت قدرة جيل جديد من الشباب المقدسي الفتي 
المق���دام الذي يتمتع بالجرأة، عل���ى تحدى ومواجهة 
االحتالل، وترسانته العسكرية، بصدور عارية وقودها 
الغضب والحقد والغل على م���ن انتهك وأباح ودنس 
حرمة مسجدهم ، ومن يحاول نزع هويتهم المقدسية، 

واعادة احتاللها بهوية غربية يلفظها تاريخ المدينة.

 غ�سب م�ستعل 
المقدسي صالح عمر الذي ال يستبعد أن يتم االعتداء 
علي���ه بالعصي و أعقاب البن���ادق واعتقاله وزجه أليام 
وش���هور بزنازين االحتالل االسرائيلي أو ابعاده، خالل 
تواجده أمام باب العامود بالمس���جد األقصى بش���كل 

يومي ومنذ بداية المواجهات مع جنود االحتالل. 
وأوضح عمر ل�"االستقالل" أنه منذ بداية شهر رمضان 

الكريم اعتاد كل ليلة أن يخرج من منزله بالبلدة القديمة 
ألداء صالة الفجر بالمس���جد األقصى ، ثم يعود لمحله 
التجاري القريب من المس���جد ، ليع���اود بعدها عصرا 
للمكوث فيه حتى صالة العش���اء والتراويح، ويشارك 
بالمواجه���ات الدائرة بمحيط باب العام���ود.  وبين أن 
الغضب الذي يشتعل بصدره لن ينطفئ حتى يندحر 
آخر جندي ومستوطن اسرائيلي من أرضه ، مشددا على 

أنه سيبقى شامخا صامدا يتصدى لكل مخطط يهدد 
مدينته المقدسة ، ويهدد وجوده فيها. 

وأش���ار إل���ى محاوالته من���ذ الليلة األولى الش���تعال 
المواجه���ات بالتواج���د بباب العامود حتى س���اعات 
متأخرة من الليل، ليكون بقلبه وروحه وجسده حاضرًا 

كما بقية أبناء مدينته. 
مقاومة �سعبية 

المقدسي منتصر الجالد رأى أن المواجهات التي تدور 
بمحيط ب���اب العامود بالق���دس المحتلة، هي مقاومة 
ش���عبية مقدس���ية يحاول خاللها الش���باب التصدي 
لوس���ائل وأس���اليب القمع والتنكيل التي يمارس���ها 
االحتالل االسرائيلي بحقهم، ومخططات المجموعات 
االستيطانية لالعتداء عليهم. وقال الجالد ل�"االستقالل 
" إن���ه : " على الرغم من األحداث الت���ي تدور عند باب 
العام���ود ومحاوالت القم���ع والتنكيل والط���رد ،إال أنه 
يحرص على المجيء كل ليلة للصالة بالمسجد األقصى 
" ، مش���ددا على أن محاوالت االحتالل والمس���توطنين 

بالسيطرة على المسجد ستفشل ال محالة.
وأض���اف أن : " االحت���الل االس���رائيلي يح���اول ن���زع 
هويتهم المقدس���ية وتزييف كل دليل يش���ير على 
أنهم أصحاب األرض والمدينة المقدس���ة " ، الفتا إلى 
أنهم كمقدسيين وفلسطينيين سيقفون لمحاوالت 

االحتالل والقتحامات المستوطنين بالمرصاد.

»انتفاضة رمضان«.. رسائل تحٍد من »ثوار القدس« لالحتالل!
غزة/ �سماح املبحوح: 

من باب العامود –اأحد اأبواب القد�س- املزين باإنارة رم�سانية 
تن�سج��م م��ع عم��ران البل��دة القدمي��ة، يق��ف اآالف ال�سب��اب 
املقد�سي ب�سدورهم العارية وجها لوجه اأمام جنود االحتالل 

اال�سرائيلي وتر�سانتهم الع�سكرية، وينطقون مبا تعجز عنه 
اللغة بكل مفرداتها، متحدين غطر�سته وقمعه وتنكيله بهم، 
غري اآبهني باملالحقة واالعتداء و االبعاد ، وحتى ال�سحور يف 
الزنازين، ليقولوا اأن القد�س لي�ست لكم ولن تكون طال الزمن 

اأم ق�س��ر. و م��ن كل جن��ب ومن كل م��كان خرج��وا ليقولوا اأن 
هذه االأر�س لنا، لنا مب�ساجدها، وكنائ�سها، وحواريها واأزقتها 
البعي��دة، عب��اأوا قلوبه��م بقه��ر الرج��ال، و�س��وت ا�ستغاث��ة 

مقد�سّية ظّل �سداه يرتدد اإىل االآن بني اجلدران .

القاهرة / االستقالل:
 أدان البرلمان العربي االعتداءات المس���تمرة 
الت���ي يقوم بها المس���توطنون تحت حماية 
قوات االحتالل، ضد المواطنين الفلسطينيين 
واقتحام منازلهم وطردهم منها واالس���تيالء 
على أراضيهم، في كاف���ة المناطق المحتلة، 

خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وحم���ل البرلم���ان العربي في بي���ان له، أمس 
األحد، الس���لطة القائمة باالحتالل "إسرائيل" 
المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير 
واس���تمرار االقتحامات الت���ي تقوم بها هذه 
العصابات المتطرفة للمسجد األقصى والبلدة 
القديمة، فضال عن هتافاتهم العنصرية ضد 

الفلسطينيين والعرب.

وأكد أن هذه الممارسات العنصرية الخطيرة 
تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة قوانين وقرارات 
الش���رعية الدولي���ة وميثاق األم���م المتحدة 
والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان واتفاقيات 
جنيف، وخاصة الرابعة منها الخاصة بحماية 

المدنيين.
هيئاته���ا  ب���كل  المتح���دة  ودعا األم���م 
ومؤسس���اتها، وكافة البرلمانات في العالم، 
وف���ي مقدمتها االتح���اد البرلمان���ي الدولي 
والبرلمان���ات اإلقليمية،  والبرلم���ان األوروبي 
إلى التح���رك العاجل وتحمل مس���ئولياتها 
بضرورة الضغط على القوة القائمة باالحتالل 
)إس���رائيل( للوقف الفوري لهذه الممارسات 
الدولية للشعب  العنصرية، وتوفير الحماية 

الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية 
المحتل���ة، وفقًا لقرار الجمعي���ة العامة لألمم 
المتحدة ع���ام 2018، واتفاقيات جنيف ذات 

الصلة.
وأك���د البرلم���ان العرب���ي، الح���ق الطبيعي 
والقانوني والدستوري للشعب الفلسطيني، 
خاصة س���كان مدينة الق���دس المحتلة، في 
المشاركة في االنتخابات الفلسطينية العامة 
المقرر إجراؤها في ش���هر أي���ار/ مايو 2021 
بكافة مراحلها، مشددًا على أن هذا الحق هو 
شأن داخلي فلسطيني، والشعب الفلسطيني 
وح���ده هو م���ن يق���رره دون أي���ة عراقيل أو 
عقبات من جانب الس���لطة القائمة باالحتالل 

)إسرائيل(.

البرلمان العربي يدين استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على شعبنا في القدس

 القدس المحتلة/ االستقالل: 
أوعز رئيس هيئة أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيف كوخافي 
باستمرار جهوزية قوات جيشه لسيناريوهات مختلفة مقابل قطاع 
غزة، "إلى جانب االستعداد للتصعيد"، وفقا لبيان صادر عن الناطق 

العسكري لالحتالل. 
جاء ذلك خالل مداوالت لتقييم الوضع العس���كري، أجراها كوخافي 
ف���ي مقر فرق���ة غزة العس���كرية، وبمش���اركة ضباط كب���ار، بينهم 
نائب رئيس أركان جيش االحتالل، ورئيس ش���عبة االس���تخبارات 
العسكرية، رئيس الش���عبة اإلستراتيجية، قائد المنطقة الوسطى 
)الضفة الغربية(، منسق أعمال "الحكومة" في األراضي الفلسطينية 

المحتلة، ومندوب عن الشاباك وضباط آخرين. 
والتقى كوخافي، امس، مع رؤس���اء السلطات المحلية في ما يسمى 

"غالف غزة"، واستعرض أمامهم صورة الوضع األمني مقابل غزة. 
ونقلت وس���ائل إعالم عبرية عن كوخافي قوله إن مصدر التصعيد، 
بإط���الق مقذوفات من قطاع غزة باتجاه "غالف غزة" هو األحداث في 
القدس، وأنه إذا هدأت األجواء هناك فإنها ستهدأ في القطاع أيضا. 
وقال إنه ال توجد مصلحة اآلن في غزة لتصعيد الوضع، وأن "الجيش 

اإلسرائيلي مستعد وجاهز لمواجهة أي سيناريو". 
وأضاف كوخافي "نتعامل ف���ي األيام األخيرة مع أحداث عنف على 
عدة جبه���ات ونعمل من أجل إعادة االس���تقرار والهدوء لس���كان 
الجنوب )غالف غزة(، وفي موازاة ذلك، نستعد بشكل كامل الحتمال 
التصعي���د أو اتس���اع المعركة ونحن منش���غلون باالس���تعدادات 

المطلوبة لذلك". 
وقرر كوخافي إلغاء زيارته إلى الواليات المتحدة، التي كان من المقرر 
أن يتوجه إليها امس، وذلك إثر "تقييمات الوضع األمني ولمصلحة 
استمرار االستعداد لتطورات محتملة"، حسب بيان للناطق العسكري 

لالحتالل.

كوخافي: نستعد بشكل 
كامل الحتمال التصعيد 

أو اتساع المعركة
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تأب���ى القدس اال ان تحافظ على مامحها العربية واالس���امية االصيلة رغم كل محاوالت تش���ويه ومحو 
معالمها, ترسم القدس صورتها الجميلة والمتجددة في شهر رمضان, حيث يتوافد المقدسيون فرادى 
وجماعات الى المس���جد االقصى يحملون مصاحفهم وسجادة الصاة وحبات التمر, وتعلو اصوات الباعة 
ف���ي ازقة البلدة القديمة فتعرض الكعك المقدس���ي والخبز وزجاجات التمر الهن���دي والخروب والعرق 
س���وس, والحمص والفول والفافل لوجبة الس���حور, وتتزين البلدة القديمة باألضواء والزينة الرمضانية 
والفوانيس, وتتجمع حلقات ش���بابية في س���احة البراق لتنشد للقدس وفلسطين, ويطوف المتطوعون 
في باحات االقصى وفي الشوارع والحارات المحيطة به لتوزيع الحلوى والماء والتمر على المارة قبل دقائق 
قليلة من رفع اذان المغرب, وتش���عر بان القدس بتاريخها وحضارتها واس���اميتها تحتضنك وترسلك 
ف���ي رحلة ممتدة عبر عبق التاريخ لتقف على امجادها وقادتها العظام الذين فتحوها وتكحلت عيونهم 
برؤيتها بدءا بالفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه, مرورا بالخليفة األموي عبد الملك بن مروان الذي بنى 
قبة الصخرة المشرفة, وصوال الى الناصر صاح الدين االيوبي قاهر الصليبيين, واليوم تقف القدس في 
انتظار قائدها الجديد الذي س���يحررها من براثن الصهاينة المحتلين, وتقف وهي تناش���د امة االسام 
والعرب اجمعين ان افيضوا علينا من نصرتكم وفدائكم للقدس واالقصى الشريف, وطهروا القدس من 

اعداء الدين, واعداء االمة, واعداء البشرية جمعاء, اليهود الغاصبين.    
انقضت ليلة ثانية من المواجهة بين المقدس���يين وجنود االحتال الصهيوني وقطعان مس���توطنيه, 
ليلة صاخبة مليئة باألحداث والقصص المشرفة التي تدل على عظمة هذا الشعب الذي اخذ على عاتقه 
مهم���ة الدف���اع عن القدس واالقصى, مواجهات ف���ي القدس في اماكن عدة داخ���ل المدينة, ورباط في 
س���احات المس���جد االقصى, واهلنا في ال 48م يتوافدون على االقصى لحمايته والدفاع عنه بصدورهم 
العارية, ومواجهات في الضفة في مناطق عديدة, وصواريخ تنطلق من غزة تحبس قطعان المستوطنين 
تح���ت االرض في الماجئ, وتمنعهم م���ن مواصلة اعمالهم, وتحرمهم من الوص���ول للمدارس واماكن 
العمل, فالقدس »خط احمر« وال يمكن للفلس���طيني ان يجبن او يتراجع قيد انملة وهو يدافع عن اقصاه, 
وينتف���ض من اج���ل القدس, ان كل ربوع الوطن اس���تجابت لنداء اهل القدس وقالت لهم انتم لس���تم 
وحدك���م, ونحن على يقين ان االمة العربية واالس���امية لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن المس���جد 
االقصى وس���تلتحق عاجا او اجال بهبة القدس الرمضانية رغم كل هذا الخذالن الرس���مي العربي, انه 
الواج���ب الديني واالخاقي واالنس���اني تجاه اهلنا في القدس, فهذه امة واحدة وهى كالجس���د الواحد 
تدافع عن نفس���ها وتحمي ذاتها وتتخلص من اعدائها ويظهر معدنها االصيل في الملمات, واالحتال 
مخطئ ان ظن ان االمة س���تتخلى عن واجبها تجاه االقصى, وستنسى مسجدها المبارك,  فالقدس مركز 
الص���راع الكوني, لن ينعم االحتال باألمن واالمان والس���كينة والطمأنينة طالما بقيت القدس مغتصبة 

يحتلها الصهاينة االشرار.  
القدس تجدد مامحها في رمضان وش���عبها يبايعها على الدم والش���هادة, وتكث���ر الماحم البطولية 
في ش���هر رمضان المعظم, كيف ال وهو رمضان النصر والفتوحات, رمضان الخير والعطاء, رمضان العز 
والفخار, وكأن البطولة تبايع القدس في رمضان المبارك, وكأنها ترس���م مامح النصر القادم من حطين 
وتخط حدود الوطن من حدود الدم الثائر والذي يعبق في كل مكان, هناك في االقصى ش���يخ يبكي وهو 
يقرأ س���ورة االس���راء, وسيدة ترفع اكفها الى الس���ماء لتلهج بالدعاء ان يخلص الله عز وجل االقصى من 
ايدي اليهود الغاصبين, وطفل تعلق بصره بقبة الصخرة المشرفة وهى تعكس صورة الشمس في كبد 
الس���ماء وترسم شعاعها الممتد كالظال وهى تخيم على القدس لتحميها من عيون المحتلين, معركة 
القدس س���تبقى قائمة ومشتعلة طالما بقيت القدس رهينة في ايدي اللصوص والغرباء, رمضان شهر 
االنتص���ار ترتفع فيه الجوانب الروحية لدى الناس, وتكثر قصص البذل والعطاء وتتعدد وتتنوع, لذلك 
فإن االحتال يخشى ايام رمضان ويعمل لها الف الف حساب, فينشر عناصره االمنية والشرطية ووحدات 
الجيش بكثافة, الن لشهر رمضان ماحم بطولية ال زالت حاضرة في اذهان المحتلين, من عمليات فدائية 
واستش���هادية وانتصارات عديدة في رمضان, واالحتال يعدد االيام والدقائق والثواني لشهر رمضان, 
لذلك يلجأ إلعاقة حركة الفلس���طينيين ومنع وصولهم لألقصى, لكنه دائما ما يصطدم بإرادة فوالذية ال 

تلين,  وقوة ال تنكسر, وهو يدرك ان نهايته ستبدأ من هناك من القدس.. فصبر جميل.     

القدس تجدد مالمحها في رمضان 

رأي

تفجير مفاعل »نطنز« اإليراني وما تم تسريبه إلى اإلعام األميركي 
ق له اإلعام   »إس����رائيل« تق����ف وراء العملية، األمر الذي س����وَّ

َّ
بأن

العبري، كما يبدو، بإيعاز من المؤسس����ة السياس����ية والعس����كرية 
اإلسرائيلية، مّثا خطوطًا حمراء ترسمها »إسرائيل« للمتفاوضين 
في فيينا حول ش����روط العودة األميركية وإحي����اء االتفاق النووي 

اإليراني »1+5«.
اخت����اف وجهات النظر األميركية تحت قيادة جو بايدن مع رئيس 
الوزراء اإلس����رائيلي بنيامين نتنياهو بالنس����بة إل����ى الموقف من 
االتف����اق النووي، ليس معناه انفكاك الحل����ف الصهيو أميركي أو 
تراج����ع إدارة بايدن عن حماية »إس����رائيل«، ولكن نتنياهو يحاول 
الضغ����ط على حليفه األميركي من أجل وضع ملّف الحّد من تعاظم 
قدرات محور المقاومة وازدياد نفوذه العس����كري في اإلقليم كأحد 
العناوين الرئيس����ية في التفاوض الجديد بي����ن المجتمع الدولي 
وإيران، وكمطل����ب حيوّي للحفاظ على األمن القومي اإلس����رائيلي، 
وعدم اكتفاء األميركيين بمعالجة الملف النووي اإليراني فحسب.

تع����ود جذور المطال����ب اإلس����رائيلية الجديدة إلى فش����ل الرهان 
اإلس����رائيلي االس����تراتيجي عل����ى أن األزمة الس����ورية ستش����كل 
المس����تنقع الذي س����ُيغرق مح����ور المقاوم����ة بكلّيته ف����ي دوامة 
الص����راع الامنتهي، إذ اعتمد المخّطط اإلس����رائيلي على أّن حلفاء 
»إسرائيل« الدوليين، وخصوصًا األميركيين، وأدواتها في اإلقليم، 
س����واء الجماعات اإلرهابية أو دول التطبي����ع الخليجي، قادرون على 
تحقيق المصالح اإلس����رائيلية في استدامة دوامة الدم في سوريا، 
مع الس����عي لتصديره إلى بقي����ة دول اإلقليم، بعي����دًا من كيانها 

ومصالحها.
ش����ّكل انتهاء الصراع في س����وريا صدمة اس����تراتيجية ألصحاب 
 محور مقاومة ُولد من 

َّ
القرار اإلس����رائيلي، إذ تفاجأت »إسرائيل« بأن

أتون األزمة الس����ورية أكثر قوًة عسكريًا، وأكثر انتشارًا من الناحية 
الجغرافي����ة، واألهم أكثر ترابطًا بين جبه����ات المحور على امتداد 

اإلقليم، وبات يحيط »دولة« االحتال بدوائر نار ثاثية األبعاد، كما 
 األخطر من وجهة 

َّ
ُتطلق عليها مراكز األبحاث اإلس����رائيلية، لك����ن

نظرن����ا أّن محور المقاومة بات أكثر ثقة بقدرته على تحقيق النصر 
على »إسرائيل« في أّي مواجهة قادمة، وخصوصًا في ضوء تجربته 
في إفشال مؤامرة تفتيت س����وريا وهزيمة المخّطط الداعشي في 
اإلقلي����م، األمر الذي وضع »إس����رائيل« أمام ض����رورة مواجهة محور 
المقاومة على كل المس����ارات، ولكن بالتأكي����د ليس بمفردها، بل 

كمحور صهيو عربي أميركي.
س����عى نتنياهو من خال المس����ار السياس����ّي واالقتص����ادّي إلى 
استثمار وجود الرئيس األميركي األسبق دونالد ترامب في تدعيم 

الحلف الصهيو عربي أميركي على 3 مستويات:
األول، انسحاب الواليات المّتحدة األميركّية من االتفاق النووي مع 
إيران، وممارس����ة سياس����ة الضغوط القصوى، من خال العقوبات 

االقتصادية على محور المقاومة بكّليته.
ثاني����ًا، إيجاد حالة من المواجهة العس����كرية العلنية بين الواليات 
ذي برز باغتيال الش����هيد الفريق  المتحدة األميركية وإيران، األمر الَّ
قاسم س����ليماني، وبالتالي تعطيل االنسحاب األميركي العسكري 
من الشرق األوسط، األمر الذي يعّزز القوة اإلسرائيلية في المنطقة.

ثالثًا، مارس ترامب ضغطًا إلخراج العاقات العربية اإلسرائيلية من 
الس����ّر والخفاء إلى العلن والوضوح، تحت مسمى اتفاق »أبراهام«، 

في إعان صريح عن الحلف الصهيو عربي أميركي في المنطقة.
 مس����ار المواجهة 

َّ
س����ة العسكرية اإلس����رائيلية أن أدركت المؤسَّ

العس����كرية المفتوح����ة مع مح����ور المقاومة لن يخ����دم مصالحها، 
 احتمال الهزيمة اإلسرائيلية فيه وارد، ولكن في الوقت 

َّ
واألهم أن

سة العسكرية اإلسرائيلية من أن تحّد من تعاظم  ذاته ال بّد للمؤسَّ
قوة محور المقاومة. لذلك، اس����تخدمت اس����تراتيجّية »المعركة ما 
بين الحربين« ذات الوتيرة المنخفضة في المواجهة، والتي يمكن 
أن تحقق بع����ض االنتصارات اإلس����رائيلية التكتيكية، ولكنها ال 

تستطيع إزالة تهديدات محور المقاومة االستراتيجية.
حدث����ت تغيرات في البيئة االس����تراتيجية داخل المحور الصهيو 
عرب����ي أميرك����ي، تمّثلت في ازدياد عدم االس����تقرار اإلس����رائيلي 
الحكوم����ي، وفوز بايدن في االنتخابات األميركية من جهة، وصمود 
محور المقاومة، وخصوصًا إيران، أمام الضغوط األميركية القصوى، 
م����ن جهة أخرى، األمر الذي تطّلب من »إس����رائيل« إعادة النظر في 
اس����تراتيجية مواجهتها م����ع محور المقاومة م����رة أخرى في ضوء 

التغيرات الجديدة.
تحاول »إس����رائيل« رف����ع وتيرة اس����تراتيجّية »المعرك����ة ما بين 
الحربي����ن«، من خ����ال االعتماد عل����ى العمليات األمنية الس����رية، 
كم����ا حدث ف����ي تفجير مفاع����ل »نطنز«، ولكن مع انتهاج س����لوك 
إعام����ي مغاي����ر، يعتمد على إعان المس����ؤولية اإلس����رائيلية عن 
تلك العمليات بطريقة غير مباش����رة، بخ����اف المعتاد في عمليات 

»المعركة ما بين الحربين«.
بذل����ك، تهدف »إس����رائيل« إلى توريط الرئي����س األميركي بايدن 
الملت����زم التزامًا صهيونيًا بحماية أمن »إس����رائيل«، وبالتالي منعه 
من ممارس����ة أّي ضغوط على »إسرائيل« للقبول بأّي اتفاق أميركّي 
م����ع إيران ال يعالج الخطر العس����كرّي لمح����ور المقاومة، إلى جانب 

الخطر النووي اإليرانّي.
تبقى المعضلة األساسّية أمام قرار »إسرائيل« رفع وتيرة العملّيات 
األمنّية اإلس����رائيلية بش����كلها الجديد، اصطدامه بقرار حاسم من 
مح����ور المقاومة بعدم الس����ماح بذلك، ول����و أدى األمر إلى مواجهة 
مفتوح����ة. تلك هي الرس����الة الت����ي، كما أعتقد، حمله����ا الّصاروخ 
المجه����ول النوعية اّل����ذي انطلق، بحس����ب الرواية اإلس����رائيلية، 
من الجوالن الس����وري، وس����قط قرب الموقع األكثر حساس����ّية في 
»دول����ة« االحتال، أي مفاع����ل »ديمونا«، قاطعًا أكث����ر من 200 كم 
فوق فلس����طين المحتلة، من دون تمّك����ن منظومات الدفاع الجوي 

اإلسرائيلي المتعّددة من إسقاطه.

ُكنت ش���اهدًا على ح���واٍر باللغ���ة العبرية تخلل���ه جدل بين 
)شاويش المردوان( كما كّنا ُنسّمي ُممثل أحد أقسام السجن 
أمام السجانين، وبين ضابط األمن الُمسّمى بالعبرية )كستين 
هبيتح���ون(. والم���كان هو س���جن النقب الصح���راوي جنوب 
فلس���طين، الُمسّمى إس���رائيليًا )كتيس���عوت( وفلسطينيًا 
)أنصار 3(، والزمان بعد توقيع اتفاقية أوسلو بأيام، والموضوع 
هو اس���م الكيان السياسي الذي سينش���أ بموجب االتفاقية، 
فق���د أص���رَّ ممثل القس���م المس���جون بأّنه دول���ة وبالعبرية 
)مدين���اه(، بينما أص���رَّ ضابط األمن الس���ّجان بأنه حكم ذاتي 
وبالعبرية )اتونوميا(. ولما رأى الس���ّجان إصرار الس���جين على 
رأيه، قال له: بإمكانك أْن تسميها دولة أو إمبراطورية لو شئت، 
ولكن هذا لن ُيغّير من المضمون ش���يئًا، والمضمون هو حكم 

ذاتي )اتونوميا(. 
بهذه المنهجية الخطأ التي اتبعها )ش���اويش المردوان( في 
تسمية الحكم الذاتي دولة تعاملنا كفلسطينيين مع الكثير 
م���ن المصطلح���ات والمفاهيم التي أفرزتها اتفاقية أوس���لو 
فغيرنا أس���ماء المصطلحات وبدلنا دالالت المفاهيم، لنوهم 
 تغيير ُمس���مّيات المصطلحات ُيغّير مضامينها، 

َّ
أنفسنا بأن

 تبدي���ل دالالت المفاهيم ُيب���ّدل حقيقتها، فالرئيس هو 
َّ

وأن
رئيس دولة فلسطين وليس السلطة الفلسطينية، والوزير هو 
وزير دولة وليس ُمديرًا لملف في سلطة الحكم الذاتي، وهكذا 
جميع المناصب المدنية والرتب العسكرية، التي ُمنحت بكرٍم 
طائي لكل مستحق وغير مس���تحق حتى فاقت بعددها دواًل 
تفوقنا عددًا أضعافًا ُمضاعف���ة، وهذا التغيير والتبديل طال 
المصطلحات والمفاهيم السياس���ية فش���ّوهها تضخيمًا أو 

تصغيرًا، ومنها مفهوم السيادة. 
برز مفهوم السيادة مؤخرًا بعد إقرار االنتخابات الفلسطينية 
العام���ة، واس���ُتخدم مرتبطًا بإج���راء االنتخابات ف���ي مدينة 

الق���دس، فاعتب���ره بعض الساس���ة الفلس���طينيين مظهرًا 
للسيادة الوطنية الفلسطينية على القدس، وذهب بعضهم 
إل���ى اعتبار االنتخابات في القدس بمثابة معركة س���يادة مع 
 عدم إج���راء االنتخابات في القدس يس���اوي 

َّ
االحت���ال، وأن

 
َّ

التنازل عن السيادة الوطنية الفلسطينية على المدينة، وكأن
السيادة الفلس���طينية موجودة فيها وعدم إجراء االنتخابات 
فيها سيؤدي إلى فقدانها، والتفريط في السيادة هو تفريط 
في القدس نفس���ها، وهك���ذا تمت عملية تش���ويه مفهوم 
الس���يادة وتضخيم دور االنتخابات في عاقتها بالس���يادة، 
وف���ي الحقيقة رغ���م أهمية إج���راء االنتخابات ف���ي القدس 
الُمحتلة للس���لطة الفلسطينية كأحد مظاهر ممارسة السلطة 
المنقوص���ة تح���ت االحتال، وأله���ل القدس كأح���د مظاهر 
ممارس���ة حقوق المواطنة السياسية وواجباتها في دولة غير 

 هذا ال زال بعيدًا عن مفهوم السيادة. 
َّ

موجودة، إاّل أن
السيادة كمفهوم سياسي يرتبط بممارسة الدولة لسلطتها 
الوطنية على إقليمها الجغرافي أرضًا وشعبًا، وامتاك الدولة 
لسلطة الهيمنة فوق إقليمها ومواطنيها، والسيادة أعلى من 
السلطة، وممارسة السلطة هو أحد مظاهر السيادة، وتنقسم 
السيادة حسب قواميس المصطلحات السياسية إلى داخلية 
وخارجية؛ فالسيادة الداخلية هي الحق الذي تتمتع به الدولة 
في قيادة وتوجيه الجسم السياس���ي الوطني، وفي ممارسة 
الس���لطة بهدف تحقيق المصلح���ة العام���ة للمواطنين، أما 
الس���يادة الخارجية أو الدولية فهي الح���ق الخاص بدولة من 
الدول في ممارس���ة استقالها، أي أنها ال تخضع في قراراتها 
وممارستها لس���لطة أية جهة خارجية وال تتعرض من حيث 
المبدأ لضغط أي من الدول األخرى. وألهمية عنصر الس���يادة 
للدولة فقد جعلها بعض فقهاء السياسة عنصرًا رابعًا للدولة 
بعد األرض والش���عب والس���لطة. وبهذا المفهوم السياسي 

للس���يادة يتضح عاقته الحقيقية بإجراء االنتخابات العامة 
في مدينة القدس. 

إج���راء االنتخابات التش���ريعية وغيرها ف���ي مدينة القدس 
مرتبط بإرادة أقوى من السلطة الفلسطينية، وسلطة أعلى من 
السلطة الفلس���طينية، هي إرادة وسلطة دولة االحتال، وإذا 
تمت عمليًا فإنها تتم تحت االحتال، فهي نوع من ممارس���ة 
بع���ض الحقوق السياس���ية وبع���ض أعمال الس���لطة تحت 
االحتال، فهي بذلك بعيدة عن مفهوم الس���يادة بمضمونها 
السياس���ي الحقيق���ي، وإن رأى البعض فيها س���يادة، فهي 
سيادة وهمية كبقية المصطلحات والمفاهيم التي خدع بها 
بعض الفلسطينيين أنفسهم ليوهموا أنفسهم أنهم أنجزوا 

بلسانهم مالم يستطيعوا إنجازه بعملهم. 
والس���يادة الحقيقية في القدس وكل فلسطين هي السيادة 
التي يتم انتزاعها بالمقاومة الش���عبية بكافة أشكالها، وهو 
ما فعله شباب القدس في األيام األخيرة من مقاومة االحتال 
والتصدي لمستوطنيه في القدس دفاعًا عن المسجد األقصى 
وطلب���ًا للحرية، وتأكيدًا على أن معركة الس���يادة في القدس 
تُمر عب���ر المقاومة ولي���س االنتخابات. فإذا كانت الس���يادة 
اإلس���رائيلية مفروض���ة على القدس بقوة الس���اح الغاش���م 
 السيادة الوطنية 

َّ
والواقع الظالم والقوانين غير الشرعية، فإن

الفلسطينية مفروضة في القدس بقوة ساح الحق والمقاومة 
الش���عبية والقوانين الثورية الش���رعية. وحتى لو لم يستطع 
الش���عب الفلس���طيني فرض س���يادته الوطني���ة بالمفهوم 
السياس���ي الكامل على  أرضه من خال الثورة والمقاومة في 
المدى المنظ���ور، ولكنه بامتاكه إرادته الوطنية الحرة برفض 
االحتال والث���ورة عليه ومقاومته يكون ق���د غرس في أرضه 
المباركة بذور السيادة الحقيقية التي ستنبت أشجار التحرير 

والعودة واالستقال. 

صاروخ »ديمونا«... الجذور والدالالت

القدس ومعركة السيادة بين االنتخابات والمقاومة

 بقلم/ حسن الفي

بقلم د. وليد القططي

عندما تهرول الدموع من العين تكون ألس����باب حزينة أو س����عيدة، وأن����ا أرى أن البكاء عادًة تهذب وتعيد 
ترتيب اإلنسان في داخلنا، لذلك فإن النساء شريكات الرجال على كوكب األرض أكثر إنسانية وود وعاطفة 

وشفقة من الرجل؛ ألنهّن يحسن البكاء عند الحاجة.
وهنا يأتي السؤال الحساس هل يبكي األسير الفلسطيني في سجون االحتال؟ وبحًثا عن إجابة توجهت 
في يوم من أيام األسر إلى أحد اإلخوة قدامى األسرى )أبو آدم( ودون مقدمات قلت له: أريد أن أسألك سؤااًل. 
قال مبتسًما كعادته: تفضل. فقلت متى آخر مرة بكيت فيها؟ قال: أنا لم أبك منذ 30 عاًما، قلت مستنكًرا: 
ه����ل تمزح؟ قال بإصرار: صدقني أنا من����ذ 30 عاًما لم أبك؛ ألن دموعي تحولت يقيًن����ا بأن ما عند الله خيًرا 
وأبقى.. قال ش����يًئا قريًبا من هذا وبثقة عالية وراح يسترس����ل في الشرح، وال يزال صدى كامه يتردد في 

مسامعي، فهل هذا يعني أن األسرى الفلسطينيين ال يعرفون البكاء؟ الجواب: نعم وال.
نعم ال يبكي األس���ير الفلس���طيني جزًعا وخوًفا وندًما وقلًقا وحرماًنا ويأًس���ا وغرًبة ونسياًنا وتجاهًا وخذالًنا إنسًيا، ال 
يفعل ذلك، ولكنه يفعل ش���يًئا آخر حين يتسلل منه بوقار رجولي مهيب ندى العين الدامية وهو يناجي ربه شكًرا 

عند توديع حبيب ورفيق معاناة إلى الحرية أو يناجي خالقه مغفرة للراحلين إلى دار البقاء من األهل واألقرباء.
في رمضان الخشوع احذروا البكاء على الدنيا، وابكوا ما استطعتم في ليالي المغفرة من خشية الله تعالى.

زهرٌة رمضانية
بكاء

بقلم الأ�شري املجاهد: �شامح �شمري ال�شوبكي
�شجن رميون ال�شحراوي



االثنين 14 رمضان 1442 هــ 26 ابريل 2021 م

رام الله/ االستقالل: 
قال الجهاز المركزي لإلحصاء في بيان صحفي 
أمس األحد، إن أس���عار تكاليف البناء للمباني 
الس���كنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعًا 
نسبته 0.66% خالل شهر آذار 2021 مقارنة 
بشهر ش���باط 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي 
ألس���عار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 
109.29 مقارن���ة ب���� 108.57 خالل الش���هر 

السابق )سنة األساس 2013=100(.
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت 
أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعًا 
نس���بته 1.34%، وأس���عار مجموعة الخامات 
والمواد األولية ارتفاعًا نس���بته 0.38%، بينما 
سجلت أس���عار مجموعة اس���تئجار المعدات 
انخفاضًا طفيفًا مقداره 0.08% خالل ش���هر 

آذار 2021 مقارنة بالشهر السابق.
إلى ذلك سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني 
غير الس���كنية ف���ي الضفة الغربي���ة ارتفاعًا 
نسبته 0.64% خالل شهر آذار 2021 مقارنة 
بشهر ش���باط 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي 
ألس���عار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 
إلى 108.89 مقارنة  ب� 108.20 خالل الش���هر 

السابق )سنة األساس 2013=100(.
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت 
أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعًا 
نس���بته 1.34%، وأس���عار مجموعة الخامات 
والمواد األولية ارتفاعًا نس���بته 0.37%، بينما 
سجلت أس���عار مجموعة اس���تئجار المعدات 
انخفاضًا طفيفًا مقداره 0.08% خالل ش���هر 

آذار 2021 مقارنة بالشهر السابق.
وأش���ار البيان إل���ى أن أس���عار تكاليف البناء 
لمباني العظ���م في الضفة الغربية س���جلت 
ارتفاعًا نس���بته 0.72% خالل الش���هر ذاته 
مقارنة بش���هر ش���باط 2021، إذ ارتفع الرقم 
القياسي ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم 
إلى 108.61 مقارنة ب� 107.83 خالل الش���هر 

السابق )سنة األساس 2013=100(.
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت 

أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعًا 
نس���بته 1.27%، وأس���عار مجموعة الخامات 
والمواد األولية ارتفاعًا نس���بته 0.53%، بينما 
سجلت أس���عار مجموعة اس���تئجار المعدات 
انخفاضًا طفيفًا مقداره 0.08% خالل ش���هر 

آذار 2021 مقارنة بالشهر السابق.
وحس���ب البي���ان  س���جلت أس���عار تكاليف 
إنش���اء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة 
الغربية ارتفاعًا طفيفًا نس���بته 0.01% خالل 

ش���هر آذار 2021 مقارنة بشهر شباط 2021، 
إذ ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف 
الطرق إل���ى 107.55 مقارنة ب� 107.53 خالل 
الشهر الس���ابق )شهر األس���اس كانون أول 

.)100=2008
وس���جلت أس���عار مجموعة تكاليف تشغيل 
مع���دات وصيان���ة ارتفاعًا نس���بته %0.21، 
وأس���عار مجموع���ة الخامات والم���واد األولية 
ارتفاعًا نس���بته 0.10%، بينما سجلت أسعار 

مجموع���ة تكالي���ف وأجور العم���ال انخفاضًا 
مقداره 0.23%، وأس���عار مجموعة اس���تئجار 
المعدات انخفاضًا مقداره 0.17% خالل شهر 

آذار 2021 مقارنة بالشهر السابق.
كما س���جل المؤش���ر العام ألس���عار تكاليف 
إنش���اء ش���بكات المياه في الضف���ة الغربية 
ارتفاعًا نسبته 0.41% خالل شهر آذار 2021 
مقارنة بشهر ش���باط 2021، إذ ارتفع المؤشر 
الع���ام ألس���عار تكالي���ف إنش���اء ش���بكات 
المي���اه إلى 118.11 مقارن���ة ب� 117.63 خالل 
الش���هر السابق )شهر األس���اس كانون ثاني 

.)100=2010
وعلى مس���توى خزانات المياه، س���جل الرقم 
القياس���ي ارتفاعًا نس���بته 1.24%، إذ ارتفع 
الرقم القياسي إلى 110.39 مقارنة ب� 109.04 
خالل الشهر السابق )ش���هر األساس كانون 
ثاني 2010=100(، أما على مس���توى شبكات 
المياه، فس���جل الرقم القياسي ارتفاعًا طفيفًا 
نس���بته 0.07%، إذ ارتف���ع الرقم القياس���ي 
خ���الل   121.53 ب����  مقارن���ة   121.61 إل���ى 
الش���هر السابق )شهر األس���اس كانون ثاني 

.)100=2010
إل���ى ذلك س���جلت أس���عار تكاليف إنش���اء 
ش���بكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعًا 
 2021 آذار  ش���هر  خ���الل   %0.12 نس���بته 
مقارنة بش���هر ش���باط 2021، إذ ارتفع الرقم 
القياسي إلى 109.23 مقارنة ب� 109.10 خالل 
الش���هر السابق )شهر األس���اس كانون ثاني 

.)100=2010

اإلحصاء يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة الشهر الماضي

رام الله/ االستقالل: 
ارتفعت نس����بة التداول في بورصة فلسطين 
األس����بوع الماض����ي لحوال����ي 60% عن نظيره 
الس����ابق، نتيجة النش����اط الكبير على أسهم 
وفلسطين  )بالتل(،  الفلس����طينية  االتصاالت 

للتنمية واالستثمار )باديكو(.
وبلغت قيم����ة التداول في بورصة فلس����طين 
األسبوع الفائت،  4.8 ماليين دوالر، ارتفاعا من 

3 ماليين دوالر.
وق����درت قيمة تعام����الت بالتل ف����ي بورصة 
فلس����طين 1.17 مليون دوالر، في حين وصل 

تداول باديكو ل� 1.2 مليون دوالر.
وف����ي المرتب����ة الثالثة جاءت ش����ركة التأمين 

الوطني����ة بتعامالت قدرت بقيم����ة 814 ألف 
دوالر.

وفي خالل ذات األسبوع، تم تداول 2.78 مليون 
س����هم توزعوا على 588 عق����د، مقابل 1.341 
مليون سهم في األسبوع السابق له موزعة على 

479 عقد.
وحس����ب البيان����ات التي نش����رت عل����ى موقع 
البورصة ، بلغت القيمة الس����وقية للش����ركات 
المدرج����ة 3.52 ملي����ارات دوالر، ارتفاع����ا من 

3.492 مليارات دوالر، وزيادة 28 مليون دوالر.
وتس����يطر بالتل على القيمة العليا للشركات 
المدرجة في بورصة فلسطين، بحوالي 705.4 
ماليي����ن دوالر، يليها بنك فلس����طين بحوالي 

319.44 مليون دوالر.
ويبل����غ عدد الش����ركات المدرجة  46 ش����ركة، 
وتشمل قطاعات المصارف والخدمات المالية، 

والتأمين، واالستثمار والخدمات والصناعة.
وم����ن الجدير بالذكر أن الش����ركات الس����ابقة 
فقدت 311 مليون دوالر نتيجة اآلثار السلبية 
الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا على مجمل 

األوضاع الحياتية في فلسطين.
وعلق����ت بورصة فلس����طين بس����بب الجائحة 

أعمالها لمدة شهر كامل خالل العام الماضي.
وتدنت القيمة الس����وقية للشركات في العام 
الماضي لحوالي 3.44 مليارات دوالر، في وقت 

وصلت ل� 3.75 مليارات دوالر في 2019.

ارتفاع تداوالت بورصة فلسطين بنسبة 60 %

غزة/ االستقالل: 
ق���ررت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة اإلعالم "المكتب االعالمي 
الحكومي" في غزة أمس األحد إعفاء جميع اإلذاعات المحلية من رسوم الترخيص 

.)SNG( للعام 2020، وتخفيض بنسبة %50 ألجهزة البث الفضائي
وأوضحت الوزارة في بيان وصل "االس���تقالل" أن هذا القرار يأتي انس���جاًما مع 
حزمة التسهيالت الصادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، التي جاءت لتعزيز 

صمود المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة في ظل انتشار جائحة "كورونا".
وأضافت أنه يأتي أيًضا تقديًرا للدور الذي تقوم به االذاعات المحلية وش���ركات 
البث الفضائي من جهد كبير لنش���ر الوعي ورفع مس���توى االهتمام والمتابعة 
لدى الجمهور الفلسطيني، للتخفيف من حدة االصابات، وزيادة مستوى االلتزام 

باإلجراءات واالحتياطات الوقائية التي ُتصدرها الجهات المختصة.

إعفاء اإلذاعات المحلية 
بغزة من رسوم الترخيص

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   محمود بش���ير اس���ماعيل 
عاش���ور ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
404160889   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   سعيد احمد سعيد قشطه 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  926767450    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اس���امة إعليان عطا ابو جامع  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  901290841    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل: 
أظهرت بيانات مالية، أمس األحد، أن إجمالي 
ما جبت���ه الحكومة الفلس���طينية خالل أول 
ش���هرين م���ن 2021، يقدر ب����2.416 مليار 

شيكل.
أوضحت البيانات أن المبلغ الس���ابق يش���مل 
الضرائب المحلية، وأم���وال المقاصة، وكانت 
الضرائب المفروضة على الس���لع المستوردة 
ف���ي المرتبة األول���ى، كاألعلى إي���رادًا بقيمة 

إجمالية قدرت ب�7.64.2 مليون شيكل.
كم���ا ح���ازت ضريب���ة البل���و المفروضة على 
المحروقات، على المرتبة الثانية، بقيمة مالية 

قدرت 416.2 مليون شيكل.

فيم���ا ش���كلت ضريب���ة القيم���ة المضافة 
"المقاص���ة"، ثالث قيمة مم���ا جبته الحكومة 
خالل أول شهرين من 2021، لتسجل 319.2 

مليون شيكل.
ف���ي المرتب���ة الرابعة، كان���ت ضريبة الدخل 

بقيمة مالية بلغت 235.9 مليون شيكل.
وخامس���ًا، كانت إي���رادات وزارة المالية التي 
تجب���ى كضريبة قيم���ة مضافة عن الس���لع 

المحلية، بقيمة مالية 223.1 مليون شيكل.
ويخض���ع نظ���ام الضرائ���ب ف���ي األراض���ي 
الفلس���طينية التفاقي���ة أوس���لو، وتحديدًا 
اتف���اق باري���س االقتصادي، ال���ذي وقع في 
ع���ام 1994 ،وينظم العالقة االقتصادية بين 

الفلس���طينيين و"إس���رائيل"، وبموجب���ه تم 
تنظيم اتحاد جمرك���ي بين الجانبين على أن 
يتم بمقتضاه، دمج االقتصاد الفلس���طيني 
بنظيره اإلس���رائيلي، وبإمكان الفلسطينيين 
بمقتضاه جب���ي الضرائب من المواطنين في 
أراضي الس���لطة، فيما تجبي "إس���رائيل" ما 
يقارب ال���� 75% من الضرائ���ب التي أوكلت 
إلسرائيل مهام جبايتها عن السلطة، على أن 

تحول شهريًا.
وأم���وال المقاصة هي مبال���غ ضريبية تصل 
لحوالي 700 مليون ش���يكل شهريًا تجبيها 
إس���رائيل نيابة عن الس���لطة الفلسطينية، 

وتأخذ عمولة على ذلك بنسبة %3. 

2.416  مليار شيكل إجمالي ما جبته 
الحكومة في أول شهرين من 2021
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أعلن أنا المواطن /   اس���عد علي حسن ابوشاب  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  919611913    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   رضا حمد س���ليمان حسين   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  801568049  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   فلة منصور محمد س���ليم   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  405187048    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   ساري سلمان نصر الدباري 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  407678903 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

بغداد/ االستقالل: 
قال مدي���ر الدفاع المدني العراقي إن مستش���فى ابن الخطيب 
ببغداد قدي���م، وليس به منظوم���ة إلطفاء الحرائ���ق، وبه فقط 

وسائل إطفاء بسيطة ال تفي بالغرض.
وأعلن العراق فجر ام���س االحد الحداد الوطني 3 أيام على أرواح 
قتلى سقطوا في حريق ضخم شب ليال في مستشفى مخصص 
لعالج مرض���ى فيروس كورونا ببغداد، وم���ن جانبها قررت وزارة 
الصحة توقي���ف عدد من المس���ؤولين الصحيي���ن، والتحقيق 
معهم، وعلى رأسهم مدير مستشفى ابن الخطيب الذي وقعت 
في���ه الفاجع���ة، وأودت بحياة 82 ش���خصا وج���رح 110 آخرين، 

بحسب حصيلة جديدة.
وكان���ت وزارة الداخلي���ة العراقي���ة، أعلنت األح���د، أن الحصيلة 
النهائية لضحايا حريق مستش���فى "اب���ن لخطيب" المخصص 
لمرضى "كوفيد19-" جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد هي 

82 قتيال و110 مصابين.
ومن جانبها، قالت الحكومة إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
عق���د اجتماع���ا طارئًا مع ع���دد من ال���وزراء والقي���ادات األمنية 
والمس���ؤولين، وأمر في أعقابه "بإعالن الحداد على أرواح شهداء 
الح���ادث" معتب���را ما حدث أن���ه جريمة "تمس باألم���ن القومي 

العراقي" وليس بالخطأ.
ولم تصدر عن أي جهة رسمية أي حصيلة لضحايا الحريق، لكن 
مص���ادر طبية قالت لوكالة الصحافة الفرنس���ية إن الحريق نتج 
عن انفجار سببه عدم االلتزام بشروط السالمة المتعلقة بتخزين 

أسطوانات األوكسجين، والمخصصة لعالج مرضى كورونا.
وقال مدي���ر الدفاع المدن���ي كاظم بوه���ان إن الحريق وقع في 
الطاب���ق األوس���ط المخصص إلنع���اش المرض���ى، وأضاف أن 

المستشفى يضم 120 مريضا وتم إنقاذ نحو 90 منهم.
أكد المس���ؤول نفس���ه أنه تمت الس���يطرة على الحريق وإخالء 
المستش���فى -الواقع بمنطقة جس���ر ديالي بالعاصمة- من كل 
الموجودين به. وأضاف بوهان أن المستش���فى قديم وليس به 

منظومة إلطفاء الحرائق، وبه فقط وس���ائل إطفاء بسيطة ال تفي 
بالغرض.

وقد بث ناش���طون على مواقع التواصل ص���ورا تظهر اللحظات 
األولى لوقوع الحريق داخل مستش���فى ب���ن الخطيب في وقت 
متأخر من مساء السبت. وتظهر الصور وقوع انفجار داخل إحدى 
ردهات المرضى أعقبه اندالع النيران داخل الردهة وانتش���ارها 
بشكل سريع داخل أروقة المستشفى وسط محاوالت من أهالي 

المرضى اإلسراع بإنقاذ ذويهم والهرب بعيدا.
وكان ش���هود عيان قد تحدثوا عن وقوع انفجار في أحد أنابيب 
الغاز في المستشفى، وقال آخرون إن إحدى قنينات الغاز التي 
يتم االس���تعانة بها لمس���اعدة المرض���ى المصابين بفيروس 
كورون���ا انفجرت، وتس���ببت بان���دالع النيران الت���ي التهمت 

أسطوانات الغاز في المستشفى المكونة من 3 طوابق.
وف���ي بيان الحكومة قال الكاظمي "مثل هذا الحادث دليل على 
وج���ود تقصير، لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحّفظ على 
مدير المستش���فى ومدير األمن والصيانة وكل المعنيين، إلى 
حين التوّصل إل���ى المقصرين ومحاس���بتهم" وطالب بإصدار 
نتائ���ج التحقيق ف���ي حادثة المستش���فى خالل 24 س���اعة، 

ومحاسبة جميع المقصرين.
قالت وزارة الصحة في بيان إن رئيس الوزراء أوقف كال من مدير 
عام دائرة صحة بغداد الرصافة، ومدير مستشفى ابن الخطيب 
والمعاون اإلداري والفني، ومدير قس���م الهندس���ة والصيانة، 
و)أمر( بإجراء تحقيق عاجل معهم إلعالن نتائجه أمام الجمهور.

ومن جانب آخر طالبت مفوضية حقوق اإلنس���ان )هيئة مرتبطة 
بالبرلمان( في بيان الكاظمي بإقالة وزير الصحة حسن التميمي 

ووكالئه وإحالتهم للتحقيق.
وحت����ى األربع����اء الماضي، فاق ع����دد المصابي����ن بالفيروس 
الملي����ون، وقال����ت وزارة الصح����ة إن المرض قض����ى على 15 
ألفا و217 ش����خصا، وبلغ عدد الذي����ن حصلوا على لقاح مضاد 

للفيروس 650 ألفا فقط.

العراق.. ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا حريق مستشفى بغداد وتوقيف مسؤولين صحيين

كابول/ االستقالل: 
أعلن����ت وزارة الدفاع األفغانية، أمس األحد، مقتل 
55 من عناصر حركة "طالبان" المتشددة بحمالت 
ف����ي عدة واليات، وذلك في ظ����ل تعثر مفاوضات 
السالم بين الحكومة والحركة، إلنهاء أعمال عنف 

تعانيها أفغانستان منذ عقود.
ففي والية لغمان ش����رقي أفغانستان، أفاد بيان 
للجي����ش، ب����أن "الطيران الحربي اس����تهدف، أول 
أم����س، إرهابيين ف����ي منطقتي راهي����ن وجامبا 
بمحافظة لغمان، ما أسفر عن مقتل 20 من حركة 
طالب����ان وتدمير كمية كبيرة من أس����لحة وذخائر 

العدو".
وف����ي والية وردك وس����ط الب����الد، قال����ت الدفاع 
األفغانية، في بيان "نفذت القوات الخاصة بدعم 
من القوات الجوية، اول أمس، عمليات استهدفت 

مجموعة م����ن متمردي طالبان ف����ي منطقة جالرز 
والية وردك، ونتيجة لذل����ك قتل 28 من مقاتلي 
طالبان وضبط عدد من األسلحة وتدمير الذخائر".

وفي والية غزني ش����رقي أفغانس����تان، ذكر بيان 
للجيش "نفذ سالح الجو، الليلة قبل الماضية، غارة 
جوية على تجمع لطالبان في مديرية مقور بوالية 
غزن����ي ونتيجة لذلك، ُقتل 7 م����ن مقاتلي طالبان 

وأصيب خمسة آخرون".
في س����ياق متصل، ُقتل اثنان من عناصر الشرطة 
األفغانية و4 من طالبان خالل هجوم للحركة على 
نقطة أمني����ة بوالية بكتيا جنوب ش����رقي البالد، 
وذلك بحسب مصدر أمني صرح لوكالة سبوتنيك.

وأوض����ح المص����در األمن����ي "ُقتل م����ا ال يقل عن 
ش����رطيين اثنين وأربعة مس����لحين م����ن طالبان 
وأصيب ثالث����ة من عناصر الش����رطة أثناء هجوم 

لطالبان على نقطة تفتيش للش����رطة في منطقة 
غارديز بوالية بكتيا الليلة قبل الماضية".

واتهمت "طالبان" ق����وات الحكومة بقتل مدنيين 
في والية وردك، إذ قال����ت الحركة في بيان "أطلق 
جنود من العدو في منطقة أوتاري التابعة لمديرية 
س����يد آباد بوالي����ة وردك، الليلة قب����ل الماضية، 
قذائ����ف هاون على منازل المدنيين خالل ش����هر 
رمضان، ونتيجة لهذه الفظائع استش����هد قروي 
وأحد أبنائه وأصيبت زوجته وثالث بنات وولدان".

وتعاني أفغانس����تان من أعمال عنف ومواجهات 
دامي����ة متكررة بين ق����وات الحكوم����ة األفغانية 
وحرك����ة "طالب����ان"؛ رغ����م انخ����راط الطرفين في 
محادثات س����الم من أجل التوص����ل التفاق دائم 
لوقف إطالق النار، وبحث المس����تقبل السياس����ي 

للبالد.

االستقالل/ وكاالت: 
بينت أحدث اإلحصاءات العالمية المعلن���ة حول جائحة »كورونا«، حتى منتصف 
ي���وم امس األحد، أن عدد الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس بلغ 3 ماليين وأكثر من 
114 أل���ف وفاة، فيما بلغت حصيلة اإلصابات االجمالية 147 مليونا وما يقارب من 

124 ألف إصابة، تعافى منهم 125 مليونا واكثر من 150 ألف مريض.
وتواصل جائحة كورونا تفش���يها ف���ي 219 دولة وإقليما ومنطق���ة حول العالم، 
وسجلت دول العالم أول أمس السبت 830 ألفا و288 إصابة جديدة، وأوقعت خالل 

ال�24 ساعة األخيرة 13,486 حالة وفاة.
وبين����ت اإلحصاءات، أن الدول الخمس التي س����جلت الس����بت أعلى حصيلة 
وفيات خالل يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل )2,986 وفاة(، 
والهن����د )2،761 وفاة(، واميركا )742 وفاة(، وبولن����دا )513 وفاة(، وكولومبيا 

)440 وفاة(.
وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي س���جلت أول أمس أعلى حصيلة إصابات 
جديدة، عالميا، خالل يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي تعاني من س���رعة 
انتش���ار الفيروس بين المواطنين، وتس���جل حصيلة اصابات يومية مرتفعة جدآ 
بلغت في آخر 24 س���اعة )349,313 إصابة(، والبرازيل )70,105 إصابات(، واميركا 

)53,280 إصابة(، وتركيا )40,596 إصابة(، وفرنسا )32,633 إصابة(.
وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياس���ًا بأعلى حصيل���ة وفيات وعدد إصابات 
إجمالي���ة. وأوضحت اإلحصاءات أن الدول الخمس الت���ي تعتبر حتى اليوم األكثر 
تأثرا جراء الجائحة ف���ي العالم من حيث الحصيلة اإلجمالية ألعداد الوفيات، هي: 
أمي���ركا )585,880 وف���اة(، والبرازيل )389,609 وفيات(، والمكس���يك )214,853 

وفاة(، والهند )192,311 وفاة(، وبريطانيا )127,417 وفاة(.
وبين���ت اإلحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اآلن األكثر تأثرا عالميًا من 
حيث الحصيلة اإلجمالية ألع���داد اإلصابات: أميركا )32,789,653 إصابة(، والهند 
))16,960,172 إصاب���ة، والبرازي���ل )14,308,215 إصابة(، وفرنس���ا )5,473,579 

»كورونا« عالميا: أكثر من 3 ماليين و114 
ألف وفاة و147 مليونًا و124 ألف إصابة

القاهرة/ االستقالل: 
تقدم وزير اإلعالم المصري أسامة هيكل، أمس 

األحد، باستقالته فجأة من منصبه.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس 
الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، بأن وزير 
الدولة لإلعالم، أسامة هيكل، تقدم باستقالته 
م����ن منصبه، لرئيس مجلس ال����وزراء، الدكتور 
مصطفى مدبولي، نظرا لظروف خاصة، بحسب 
منشور ش����اركته الصفحة الرس����مية لمجلس 

الوزراء المصري على "فيسبوك".
وكان تقري����ر للجن����ة الخط����ة والموازن����ة في 
البرلمان المصري انتقد مؤخرا مصروفات وزارة 
اإلعالم المصرية، كاش����فا عن أخطاء في بعض 

الهيئات الحكومية.

وبحس����ب موقع "مصراوي"، فق����د أعدت لجنة 
الخطة والموازنة ف����ي مجلس النواب المصري 
تقريرها عن الحساب الختامي للموازنة العامة 

للسنة المالية 2019/ 2020.
وقد أظهر التقرير وجود مصروف فعلي لوزارة 
الدولة لإلعالم لبند وس����ائل نقل وانتقال في 
الباب السادس ش����راء األصول غير المالية، بلغ 
نحو 8.5 مليون جنيه منها نحو 5 ماليين جنيه 
قيمة 4 سيارات خصصت للوزير أسامة هيكل.

ولف����ت التقرير كذلك إلى ع����دم االلتزام بالحد 
األقصى لألجور في بعض الجهات والوظائف، 
رغ����م إص����دار المجلس ع����دة توصي����ات في 
الحس����اب الختامي لعام 2018/2017، وكذلك 
في الحس����اب الختام����ي للع����ام 2019/2018 

بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات 
وهيئ����ة الرقاب����ة اإلدارية والتفتي����ش المالي 
تتولى حص����ر جميع المبال����غ الزائدة عن الحد 

األقصى للدخول.
في المقابل، عبر أعضاء مجلس النواب المصري 
عن غضبهم واس����تيائهم من أداء وسياسات 
وزي����ر اإلعالم، أس����امة هي����كل، وكذلك رفضه 
المث����ول أمام المجلس واعت����ذاره عن الحضور 
لمناقش����ة االس����تجواب الذي تقدم به، وكيل 
لجنة الثقافة واإلع����الم واآلثار بمجلس النواب 
عن تنس����يقية ش����باب األحزاب والسياسيين، 
النائب ن����ادر مصطف����ى، لمحاس����بته على ما 
ارتكبه من أخطاء سياسية جسيمة ومخالفات 

مالية وإدارية تستوجب المساءلة.

مقتل 55 من »طالبان« بعمليات للجيش األفغاني في عدة واليات

وزير اإلعالم المصري يقدم استقالته
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الضفة الغربية/االستقالل: 
أعلن الجزائري نور الدين ولد علي، استقالته من تدريب 

المنتخب الوطني الفلسطيني األول لكرة القدم.
وكت���ب ول���د عل���ي، على صفحت���ه بموق���ع التواصل 
االجتماعي “فيس���بوك” باللغة الفرنسية “نعلمكم 
وبأن���ه مع الفيديرالية الفلس���طينية لك���رة القدم قد 
وضعنا حدا للتعاون الذي بدأ منذ ٦ س���نوات ٣ منها 
على رأس التشكيلة، أود أن أشكر الرئيس و كل الطاقم 
الذين تقاس���مت معهم أوقاتًا ال تنسى، وأتمنى كل 

التوفيق للمنتخب وللمدرب الجديد”.
وجاء إعالن ولد علي اس���تقالته بعد ثالثة أسابيع على 
خس���ارة المنتخب الوطني أمام نظيره الس���عودي )5-

0( ف���ي التصفيات اآلس���يوية المزدوجة المؤهلة إلى 
نهائيات كأس العال���م 2022 بقطر ونهائيات كأس 

أمم آسيا 202٣ بالصين.
وكان ولد علي، تول���ى منصب المدير الفني للمنتخب 
الوطن���ي في الع���ام 2018، بعد إقال���ة المدير الفني 

البوليفي خوليو سيزار.
وكان ولد علي حضر إلى فلس���طين ف���ي العام 2009، 
حي���ث عمل ضمن األجهزة الفني���ة للمنتخب الوطني 

تحت قيادة الجزائري موس���ى البزاز وم���ن ثم بقيادة 
الكابت���ن جمال محم���ود ومن بعده م���ع الكابتن أحمد 

الحسن ومن بعده مع الكابتن عبد الناصر بركات.
وكان اتحاد كرة القدم استبق قرار استقالة نور الدين 
ولد علي، بتعيين التونس���ي مكرم دبدوب، مديرًا فنيًا 

للمنتخب، قبل أسبوع، دون اإلعالن رسميًا عن قراره كما 
جرت العادة منذ الع���ام 2008، حيث أن جميع المدراء 
الفنيين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الوطني 
لم يتم اإلعالن رس���ميًا عن تعيينهم وال عن إقالتهم 

ودون إجراء مراسم التعاقد بينه وبينهم.

و اعتمد االتحاد الفلس���طيني لكرة القدم، التش���كيل 
النهائ���ي للجه���از الفني ال���ذي س���يقود المنتخب 
الفلس���طيني األول، في مباراتي س���نغافورة واليمن 
المتبقيتين، في إطار التصفيات اآلسيوية المزدوجة 

كأس العالم 2022، وكأس آسيا 202٣.
واس���تقر الحال في اتحاد الكرة على تعيين التونسي 
مكرم دبدوب مديًرا فنًيا ، ويعاونه محمد الش���وربجي 
مدرب نادي ثقافي طولكرم، وفهد العتال عضو الجهاز 
السابق، وإياد فلنة مدرًبا لحراس المرمى قادما من نادي 

هالل القدس.
وترتك���ز مهم���ة الجهاز الفن���ي الحالي عل���ى قيادة 
المنتخب ف���ي المباراتين المهمتي���ن األخيرتين في 
مجموعته التي ستستكمل مبارياتها في السعودية 
خالل الفترة من ٣1 آيار/ مايو وحتى 15 حزيران/ يونيو 

المقبل.
وابتعد الفدائي عن سباق المنافسة على التأهل لكأس 
العالم، لكنه ما زال يأمل اس���تكمال مشواره اآلسيوي، 
بهدف التأهل لنهائي كأس آسيا للمرة الثالثة توالًيا 
بعد التأهل السابق في النس���ختين الماضيتين في 

أستراليا 2015، واإلمارات 2019.

ِولد علي ُيعلن استقالته من تدريب “الفدائي” و اعتماد جهاز فني جديد

غزة/االستقالل:
حققت أندية خدمات الشاطئ و بيت حانون األهلي و غزة 
الرياضي و التفاح و شباب الزوايدة و اتحاد خانيونس الفوز 
على أندية بيت الهيا و فلس���طين والشجاعية و الزيتون 
و خدم���ات دير البلح و جماعي رفح في افتتاح منافس���ات 
بطولة " القدس " الرمضانية التي ينظمها المجلس األعلى 

للشباب والرياضة بإشراف اتحاد الكرة.
وضم���ن منافس���ات المجموعة األولى خط���ف فريق غزة 
الرياض���ي فوزًا مثيرا على اتحاد الش���جاعية بنتيجة ٣/2 
في المباراة أقيمت على ملعب فلس���طين ، سجل أهداف 
"العميد" محمد الحداد هدفين، ربحي اش���تيوى، وسجل 

للمنطار عالء عطية هدفين.
ولحساب نفس المجموعة تفوق فريق بيت حانون األهلي 
على فريق فلس���طين بهدف نظيف سجله مراد الحبيبي 

في المباراة التي أقيمت على ملعب بيت حانون.
وفي المجموعة الثانية حقق فريق خدمات الش���اطئ فوزًا 

مس���تحقا على فريق بيت الهيا بنتيجة 1/٣ في المباراة 
التي أقيمت على ملعب بيت الهيا.

وسجل أهداف البحرية سليمان العبيد، بالل النجار، أحمد 
بكر، وس���جل لبيت الهي���ا محمد البدي. وف���ي المجموعة 
نفس���ها تجاوز فريق التفاح منافس���ه الزيتون بهدفين 
نظيفي���ن في المباراة التي أقيم���ت على ملعب اليرموك، 

حيث سجل للتفاح إياد النبريص ويوسف لولو.
وضمن منافس���ات المجموعة الخامس���ة فاز فريق شباب 
الزوايدة عل���ى فريق خدمات دير البل���ح بنتيجة 1/٣ في 
المب���اراة التي أقيم���ت على ملعب الدرة، س���جل أهداف 
الزوايدة هاش���م أبو بريك، أحمد مناع، أسامة أبو قشالن، 

فيما سجل هدف خدمات الدير محمد بارود.
وفي المجموعة السادسة اكتسح فريق اتحاد خانيونس 
فريق جماعي رفح بس���باعية نظيفة تناوب على تسجيل 
األهداف خالد النبريص " سوبرهاتريك " ، براء أبو الخير و 

عز أبو جاموس و أحمد كالب.

6 انتصارات في افتتاح 
بطولة القدس الرمضانية

غزة/االستقالل:
أعلن عبد الس���الم هنية األمين العام المس���اعد 
للمجلس األعلى للش���باب والرياضة, تقديم مبلغ 
٦5 ألف ش���يكل ألندية الدرجة الثالثة في قطاع 

غزة, قبل إنطالق بطولة الدوري الخاص بهم.
وقال هنية إنه س���يتم منح كل ن���اٍد مبلغ ٣000 
شيكل, باإلضافة لبدلة رياضية لكل العب, وطقم 
المالب���س الخاص في البطول���ة, متمنيًا التوفيق 

لجميع األندية.
وأكد هني���ة أن المبلغ س���يتم توزيعه في أقرب 
وقت, ُمشيرًا إلى أنه سيبقى داعمًا لألندية وواقفًا 

بجانبها في ظل األوضاع الصعبة التي تعيشها.

هنية ُيعلن عن تقديم 
منحة مالية جديدة 
ألندية الدرجة الثالثة

مدريد/االستقالل:
عبر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرش���لونة، عن سعادته بالفوز بنتيجة 

)2-1( خالل مواجهة فياريال، في إطار منافسات الجولة ٣2 من الليجا.
وقال كومان، خالل تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" اإلسبانية: "إنها خطوة كبيرة 
نحو اللقب، وكانت مباراة صعبة، وتعاملنا بشكل جيد بعدما سجلوا هدف التقدم، 

وصنعنا الفرص، وعانينا في الجزء األخير من المباراة، لكننا دافعنا بشكل جيد".
وأضاف: "في بعض األحيان علي���ك أن تعاني، ويمكن أن تواجه خصًما جيًدا، مما 
يجعل األمور صعبة بالنس���بة لك، لكننا لم نشعر بالتوتر بعدما استقبلنا الهدف، 

وفي النهاية حققنا انتصارا في ملعب ُمعقد".
وتاب���ع: "كان لدينا الكثير من العمق في الهجوم، ألننا حين ُنحلل الخصم نرى أنه 
يلع���ب بدفاع متقدم، وأعتقد أن رد فعلنا كان مهما، وربما افتقرنا إلى الحيوية في 

آخر 20 دقيقة، وعلى الرغم من األخطاء كنا بخير".
وعن جريزمان، علق: "لطالما كنت س���عيًدا به، فهو ُيحس���ن كفاءته، و كان مفتاحا 
للعودة في المباراة و سجل هدفين، وهذا ساعدنا و أعطانا الثقة، ونحن بحاجة إلى 

العبين مثله".
وواص���ل: "كانت بداية المباراة صعبة علينا، وفياريال يملك العبين جيدين للغاية، 

وكان خصًما صعًبا جًدا".
وأت���م: "تحقيق الثنائية؟ حين تكون خلف المتصدر، يجب لعب مباراة تلو األخرى، 

وسيلعب أتلتيكو مدريد ثم سنرى، علينا أن نلعب كل مباراة بهدف الفوز".

كومان: الفوز على فياريال خطوة كبيرة نحو الليجا

روما/االستقالل:
انتزع إنتر ميالن فوًزا صعًبا من أمام ضيفه هيالس فيرونا، بهدف دون 
مقابل، في المب���اراة التي جمعتهما بملعب جوزيب���ي مياتزا، في إطار 

منافسات الجولة ٣٣ من الدوري اإليطالي.
وسجل ماتيو دارميان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 7٦.

وواصل إنتر بفوزه على فيرونا، تصدره لجدول الترتيب برصيد 79 نقطة 
بفارق 1٣ نقطة عن أقرب مالحقيه ميالن )٦٦(، فيما تجمد رصيد فيرونا 

عند 41 نقطة بالمركز العاشر.
هذا و عاد يوفنتوس للتعثر من جديد بتعادله خارج أرضه مع فيورنتينا 

.)1-1(
تقدم فيورنتينا بهدف من ركلة جزاء أحرزه دوش���ان فالهوفيتش في 
الدقيق���ة 29، فيما نجح ألفارو موراتا في معادلة النتيجة للضيوف في 

الدقيقة 4٦.
و به���ذه النتيجة، قفز يوفنتوس للوصاف���ة مؤقًتا بوصوله للنقطة ٦٦، 

فيما استقر فيورنتينا في المركز ال�14 برصيد ٣4 نقطة.

إنتر ميالن ُيسقط فيرونا ويقطع 
خطوة جديدة نحو لقب الدوري 



االثنين 14 رمضان 1442 هــ 26 ابريل 2021 م

دولة فل�سطني  
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية خانيون�س 
دائرة التنفيذ 

إش���عار بإيقاع حج���ز تنفيذي صادر ع���ن دائرة تنفي���ذ محكمة بداية 
خانيونس في القضية رقم 2019/6390

الى المنفذ ضده / موسى محمد عثمان الفرا  هوية رقم 938561560 العنوان 
/ خانيونس / الكتيبة – بجوار ديوان عائلة الفرا الغربي – خارج البالد حاليا 

أبلغك انه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب شيك بنكي مستحق االداء وذلك 
بمبلغ 20,000 ش���يقل اس���رائيلي بموجب القضية التنفيذي���ة المذكورة لصالح 
طال���ب التنفيذ / امجد عبد الله محمد الفرا هوية ) 957474075 ( وعليه تم ايقاع 
الحجز التنفيذي على قطعة االرض رقم )1( من القس���يمة رقم )103(  من ارضي 
صوفا شارع درب المصري رفح بناء على قرار قاضي التنفيذ بالحجز الصادر بتاريخ 
13/1/2021 لذا عليكم الحضور لدائرة التنفيذ والوفاء بقيمة القضية التنفيذية 

باالضافة الى الرسوم والمصاريف .
لذل���ك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ خالل ش���هر من تاريخه لتنفيذ 
التزامك بدفع مبلغ المديونية حس���ب االص���ول واذا لم تحضر في المدة 
المحددة فانك تعد ممتنع عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر دائرة التنفيذ 

اجراءات التنفيذ بحقك والبيع بالمزاد العلني حسب االصول . 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
مهدي نبيل القدرة

وعند االنتهاء منها تجمهروا عند باب العامود، مرددين 
الهتافات والش���عارات الوطني���ة. وأدت المواجهات مع 
االحتالل اإلس���رائيلي خالل األيام الماضية، إلى اعتقال 
نحو 100 مقدس���ي، وإصاب���ة 750 آخري���ن باعتداءات 
االحت���الل. وكان االحتالل قرر نق���ل وحدتين من قوات 
»حرس الح���دود«، من  الضف���ة إلى البل���دات المحيطة 
بالقدس، تحس���بًا لتصاعد المواجه���ات المتواصلة منذ 
بداية شهر رمضان المبارك.ومنذ األول من شهر رمضان، 
وضعت قوات االحتالل اإلسرائيلي حواجز وسواتر ترابية 
ومنعت المقدس���يين من التجمهر عند ب���اب العامود، 

وأعاقت دخول المصلين إلى المسجد األقصى.
ودع���ت منظمات صهيوني���ة متطرف���ة، الخميس، إلى 
االعت���داء على المقدس���يين بأدوات ح���ادة بحماية من 
شرطة االحتالل، وهو ما تصدى له المقدسيون، وأسفرت 
المواجه���ات بي���ن الفلس���طينيين من جهة وش���رطة 
االحت���الل والمس���توطنين م���ن جهة أخرى ع���ن إصابة 

المئات واعتقال العشرات.
وم���ن جهته���ا، أك���دت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين أن المقدس���يون حققوا انجاز ف���ي مواجهة 
االحتالل الغاصب بعد أن أجبرته انتفاضتهم على إزالة 

الحواجز في باب العامود. 
وقالت الحركة في بيان لها امس االحد » إن هذا التراجع 
الصهيوني ما كان ليتم ل���وال إرادة الصمود والمواجهة 
وإص���رار الش���باب المقدس���ي عل���ى تحدي الق���رارات 
العس���كرية والتصدي لها، مشددة على أن المقدسيين 

اثبتوا مجددًا أن إرادة الحق أقوى من جبروت الباطل . 
 وأضاف���ت الحرك���ة أن هذا النموذج ق���ادر على تحقيق 
االنتصارات وإن أمامنا جميع���ًا واجبات لحماية األقصى 
وفي مقدمها التصدي لالقتحامات في المسجد األقصى 
ومواجهة تسريب االمالك وإسقاط قرارات الهدم والضم 

في الشيخ جراح وغيره من أحياء القدس.
وفي س���ياق متصل، اندلعت، مساء أمس، مواجهات مع 
جيش االحتالل اإلس���رائيلي في حي بيت حنينا، وقرب 

حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
وقمعت ش���رطة االحتالل مسيرة س���لمية انطلقت في 
حي بيت حنينا ش���مال القدس المحتلة، رفضا إلجراءات 
االحتالل بحق المدينة المقدس���ة. في س���ياق متصل، 
اندلعت مواجهات مع االحتالل اإلس���رائيلي قرب حاجز 

قلنديا العس���كري، أطلق خاللها جن���ود االحتالل قنابل 
الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين.

وفي وقت س���ابق من يوم امس، اعتقلت شرطة االحتالل 
اإلس���رائيلي، ش���ابين من البل���دة القديمة ف���ي مدينة 

القدس المحتلة، بعد االعتداء عليهما بالضرب المبرح.
وأفاد ش���هود عيان بأن قوات االحتالل اعتدت بالضرب 
المبرح على الشاب نضال عصفور خالل اعتقاله من سوق 

القطانين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأش���اروا إلى أن أكثر من 12 جنديا اس���رائيليا اعتقلوا 
الشاب علي جابر من حارة السعدية في البلدة القديمة.

وبين الش���هود أنه رغم معاناة الش���اب عل���ي جابر من 
ضيق بالتنفس وعدم قدرته على الوقوف، رفض الجنود 
اسعافه قبل اعتقاله، وحملوه معتقالاً من حارة السعدية 

حتى مركز شرطة صالح الدين بالقدس المحتلة.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ، مواطنين من 

القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت محمد 
إياد س���عيدة م���ن منزله في حي وادي الج���وز، ومنصور 
إبراهيم منص���ور من منطقة الثوري خ���الل تواجده في 

محطة للمحروقات بالشيخ جراح في القدس.
كم���ا اعتدى مس���ؤول األمن ف���ي مس���توطنة »اليعازر« 
المقام���ة عنوة على أراضي المواطني���ن في بلدة الخضر 
جنوب بيت لحم، مس���اء األحد، بالضرب على ش���اب من 
البلدة.وأفاد الناش���ط أحمد صالح، بأن مسؤول األمن في 
المس���توطنة اعتدى بالضرب على الش���اب محمد أحمد 
ش���حادة صالح )28 عاما( أثناء حراثته ألرض في منطقة 
»منطورة«، عندما طلب منه المغادرة فرفض األخير، حيث 
قام بضربه على رأس���ه بعقب البندقية فس���قط مغشيا 
عليه. وأش���ار صالح إل���ى أن وتيرة االعت���داءات من قبل 
ق���وات االحتالل والمس���توطنين تصاعدت ف���ي الفترة 

األخيرة بحق المزارعين في بلدة الخضر.
في الوقت الذي اصيب، فجر األحد، ثالثة شبان برصاص 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي، خالل مواجهات شهدتها 

قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، بأن قوات االحت���الل اقتحمت 
القري���ة في اعق���اب انطالق مس���يرة تضامني���ة نصرة 
لألقص���ى، م���ا أدى إلى ان���دالع مواجه���ات أطلق جنود 
االحت���الل خاللها الرص���اص الحي والمطاط���ي وقنابل 

الغ���از باتج���اه أهالي البلدة والش���بان المش���اركين في 
المس���يرة، ما أدى إلى إصابة ثالثة منهم بالرصاص، إلى 
جانب العش���رات بحاالت اختناق. كما أغلق مستوطنون 
بمساندة من جيش االحتالل اإلس���رائيلي، مساء األحد، 

مدخل قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله.
وق���ال رئيس مجلس ق���روي أم صفا م���روان الصباح إن 
مس���توطنين بمس���اندة جيش االحتالل أغلقوا المدخل 
الش���رقي للقرية بالقالع والحجارة أمام المواطنين، فيما 
منعت قوات االحتالل المواطنين من المرور عبر المدخل.

وفي الوقت الذي تظاهر العش���رات من الش���بان، مساء 
األحد، على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينتي غزة 
وخان يونس جنوب قطاع غزة، نصرة للقدس والمس���جد 
األقصى. وأفاد مراسلنا بأن العشرات من الشبان توجهوا 
إلى المنطق���ة الحدودية قرب موقع »ناحل عوز«، ش���رق 
مدينة غزة، وأطلقوا مفرقع���ات نارية، في خطوة غاضبة 
أمام عنجهي���ة االحتالل ومس���توطنيه، الذين يعتدون 

على المقدسيين والمسجد األقصى.
وأكد ش���هود، عيان بأن العش���رات من الشبان توجهوا 
إل���ى المنطق���ة الحدودية ف���ي بلدة خزاعة ش���رق خان 
يون���س وتظاه���روا على مقرب���ة من الس���ياج الحدودي 
الفاص���ل، تعبيرًا ع���ن االحتجاج على االعت���داءات التي 
يقوم بها جن���ود االحتالل والمس���توطنين المتطرفين 
بحق المقدس���يين، وضد تدنيس المستوطنين لباحات 
المس���جد األقصى. وأكد أن قوات االحت���الل المتمركزة 
في اآلليات والمواقع العسكرية خلف الشريط الحدودي 
ش���رق بلدة خزاعة أطلق���ت قنابل إنارة إلرهاب الش���بان 

المحتجين على جرائم االحتالل بحق القدس واألقصى.
كان المئ���ات م���ن المواطنين تظاهروا في وقت س���ابق 
من يوم امس في اعتصامات جماهيرية حاش���دة، دعت 
لها قوى وطنية واس���المية وحركات شبابية، في كل من 
مفترق »الترنس«  بمحافظات شمال غزة، وساحة القلعة 

بمحافظة خان يونس، ومفترق النجمة بمحافظة رفح.
كما ش���ارك العش���رات من أهالي ش���فا عم���رو، وطمرة، 
وكاب���ول، وعبلين، في وقفة تضام���ن والتحام مع أهالي 
مدينَت���ي الق���دس المحتّل���ة، ويافا، الذي���ن يتصدون 
لمخطط���ات االقتالع والتهجي���ر اإلس���رائيلّية، والذين 
يتعرض���ون لالعت���داء من قبل جنود وش���رطة االحتالل، 

وبخاّصة خالل األيام األخيرة.

الص���الة عليه ف���ي إح���دى الس���احات العامة في 
المدينة وتش���ييعه. وُلّف جثمان الشهيد أبو جزر 
بالعل���م الفلس���طيني، وحمله الش���بان، وجابوا به 
شوارع مدينة رفح وهم يرددون الهتافات المطالبة 

بالثأر لدماء الشهيد.
 وتعرض الطفل أبو جزر بتاريخ 29 نيس���ان/أبريل 
2018، إلطالق ن���ار من جنود االحتالل المتمركزين 
بالقرب من الس���ياج الفاصل ش���رق محافظة رفح 
أثن���اء اقترابه من الس���ياج الفاصل، ما أس���فر عن 
استشهاده، في حين أبلغ ذوي الطفل أبو جزر بخبر 

استشهاده واحتجاز جثمانه.
وأبلغت س���لطات االحتالل محامي مركز "الميزان" 
الحقوق���ي، من خ���الل النياب���ة العامة بأن���ه تقرر 
تس���ليم الجثمان بناءاً على االلتم���اس المقدم من 
المركز بتاريخ 2 تش���رين األول/أكتوبر 2020، لدى 

المحكمة العليا اإلسرائيلية بالنيابة عن ذويه.
 وتلقى المركز -صباح األربعاء الموافق 21 نيسان/

أبريل الج���اري- طلبًا م���ن النيابة العام���ة بضرورة 
حض���ور والدة الطف���ل أبو جزر وش���قيقتيه لحاجز 
بي���ت حانون "إي���رز" بغ���رض إج���راء فحص )دي 
إن اي���ه(؛ تمهيدًا لتس���ليم الجثم���ان، قبل موعد 
الجلس���ة المحدد بتاريخ 28 نيسان/أبريل الجاري، 
وهو التاريخ الممن���وح كفرصة أخيرة من المحكمة 

للنيابة للرد على االلتماس المقدم من المركز.
وذكر مرك���ز "المي���زان" لحقوق اإلنس���ان، أنه بدأ 
متابعاته فور وقوع الحادثة -بصفته وكيالاً قانونيًا- 
بالتواصل مع االرتباط والنيابة العامة اإلسرائيلية، 
والمستش���ار القضائي لحكوم���ة االحتالل لعامين 
تقريبًا، دون جدوى، وعنده���ا لجأ المركز للمحكمة 
العليا اإلس���رائيلية للمطالبة باس���ترداد الجثمان 
المحتجز وتسليمه إلى ذويه لدفنه في قطاع غزة.

وندد "الميزان"، في بيان، باالنتهاكات اإلسرائيلية 
المتواصل���ة ال س���يما سياس���ة احتج���از جثامين 
الفلس���طينيين، مؤك���دا في الوق���ت ذاته أن هذه 

السياس���ة تنتهك الحقوق األساس���ّية للمتوّفى 
ا وغير أخالقي. وعائلته، وتعّد عمالاً الإنسانّياً

وقال: "بالرغم من إقرار المحكمة العليا اإلسرائيلية، 
ب���أن هذه السياس���ة غي���ر قانوني���ة، إال أن قوات 
االحتالل ما تزال -وفقًا لتوثيق المركز- تحتجز منذ 
تاريخ 30 آذار/مارس 2018، حتى اآلن جثامين 22 
مواطنًا، منهم 5 أطفال نجح المركز في اس���ترداد 

جثامين 3 منهم".
وطال���ب المركز المجتم���ع الدول���ي بالضغط على 
س���لطات االحتالل لإلف���راج عن جمي���ع الجثامين 
المحتجزة، وتمكين ذويهم من إلقاء النظرة األخيرة 
عليهم، ودفنه���م بطريقة الئقة حس���ب تعاليم 

الشريعة اإلسالمية.
وفي أيلول/سبتمبر 2019، أصدرت المحكمة العليا 
اإلسرائيلية قرارا يجيز ل�"القائد العسكري" احتجاز 
جثامين الش���هداء الفلسطينيين، ودفنهم مؤقتا 

ألغراض استعمالهم أوراَق تفاوض مستقبلية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���رع عشرات المستوطنين المتطرفين، امس األحد، باقتحام باحات المسجد األقصى 

المبارك تحت حراسة مشددة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي. 
وذك���رت دائرة األوقاف اإلس���المية، أّن 74 مس���توطنًا اقتحموا باح���ات األقصى وأدوا 

طقوسا تلمودية، فيما أغلقت قوات االحتالل باب المغاربة. 
وتش���هد بوابات المس���جد األقصى والمناطق المحيطة به، مواجه���ات متواصلة بين 
المقدس���يين وجنود االحتالل، الذين يمارسون التضييق على المصلين، عند دخولهم 

وخروجهم من المسجد األقصى، منذ بداية شهر رمضان المبارك. 
ويقتح���م المس���توطنون س���احات "األقصى"، بش���كل متكرر، على فترتي���ن صباحية 

ومسائية، وسط أعمال استفزازية، وبحماية مشددة من شرطة االحتالل.
في الوقت ذاته، أصدرت مخابرات االحتالل، أمس األحد، قرارا بابعاد عضو اقليم حركة فتح 
في القدس عاهد الرش���ق عن المسجد االقصى لمدة ستة اشهر. وكانت سلطات االحتالل 
سلمت الرشق قبلها قرارا يقضي بإبعاده عن األقصى لمدة أسبوع، بحجة ممارسة السيادة 

الفلسطينية داخل المسجد االقصى في الجمعة األولى من شهر رمضان.

غزة/ االستقالل: 
قال رئي���س المكتب اإلعالمي الحكومي 
بغزة س���المة معروف، إنه سيتم نهاية 
األس���بوع الجاري تقييم كافة اإلجراءات 
المتخ���ذة للحد من انتش���ار كورونا في 

ا للمرحلة المقبلة.  قطاع غزة، استعداداً
وأشار في تصريح صحفي األحد، إلى أن 
السيناريوهات المحتملة عقب التقييم 
إما أن يتم تجديد اإلج���راءات المعمول 

بها حاليا أو مزيد من التشديد.
 وأف���اد بأنه م���ن الصع���ب الحديث عن 
أي تخفي���ف لإلج���راءات هذا األس���بوع 
ف���ي ضوء العدد الكبي���ر لإلصابات التي 
ا إلى أن السيناريو  تس���جل يوميا، منوهاً
األقرب هو تمديد اإلج���راءات المعمول 

بها. 
القليلة  األي���ام  "نش���هد خ���الل  وتابع: 
الماضية، حالة من االستقرار على معدل 

ع���اٍل من اإلصاب���ات اليومي���ة من خالل 
ا إلى  العينات التي يتم س���حبها"، مشيراً
إيجابية 30-40%  الفحوصات تثبت  أن 

من إجمالي العينات اليومية.
 وأك���د على أن���ه يجب قراءة ه���ذا األمر 
بتمعن، إذ يس���تدعي اإلبق���اء على حالة 
الحيط���ة والحذر، داعي���ا المواطنين إلى 
االلت���زام بإج���راءات الوقاية والس���المة 

االحترازية.

معروف يوضح السيناريو األقرب لإلجراءات الوقائية بغزة

خانيونس/ االستقالل: 
أفرجت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي مساء أمس األحد عن األس���يرة سمر صالح أبو 
ا(، من س���كان بلدة القرارة شمالي محافظة خانيونس، جنوبي قطاع غزة؛  ظاهر )38 عاماً
بع���د عامين ونصف من االعتقال. وأفاد مراس���لنا، أن ذوي المح���ررة أبو ظاهر كانوا في 

استقبالها عند حاجز بيت حانون/ايزر، شمالي القطاع.
واعتقلت أب���و ظاهر بتاريخ 2018/12/6، أثناء س���فرها "مرافق مريض" مع ش���قيقها 
لمستشفى المقاصد للعالج. ويقبع في سجون االحتالل اإلسرائيلي عشرات األسيرات 

الفلسطينيات، في ظروف اعتقاليه صعبة.

غزة/ االستقالل: 
أفرجت السلطات المصرية مس���اء أمس األحد عن 5 صيادين فلسطينيين من قطاع غزة 

كانت قد اعتقلتهم خالل سعيهم للحصول على لقمة العيد ببحر القطاع.
والصيادون المفرج عنهم هم محمد البردويل ومحمود الس���عيدني ونادر شلوف ومحمد 

صبح ومحمود شبانة.
وكان السلطات المصرية قد اعتقلت هؤالء الصيادين بحوادث مختلفة من بحر القطاع.

مصر تفرج عن 5
 صيادين من قطاع غزة

74 مستوطنًا يقتحمون 
»األقصى« وسط حراسة مشددة

االحتالل يفرج عن 
أسيرة من خانيونس

انتفا�سة رم�سان ..

ت�سييع الطفل ..
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لندن/ االستقالل: 
توفي رجل غرقًا بعد قفزة في نهر التيمز إلنقاذ امرأة سقطت من 

جسر لندن.
وقالت شرطة مدينة لندن إن رجلين قفزا في النهر قرب منتصف 
ليلة الجمعة / السبت بعد أن الحظا سقوط المرأة من أعلى الجسر.

وأنقذ خفر الس���واحل والوحدة البحرية التابعة لشرطة العاصمة 
الم���رأة وأحد الرجلين، لكن لم يتمكنا من تحديد مكان اآلخر برغم 

البحث المكثف.
وأش���ارت الش���رطة إلى أنه تم العثور على جثة ُيعتقد أنها جثة 

الرجل المفقود.
وذكر متحدث باسم ش���رطة مدينة لندن: »تم استدعاؤنا الساعة 
1212 من صباح السبت، بشأن بالغ عن امرأة في نهر التيمز بالقرب 
من جسر لندن، وشاهد رجالن المرأة وهي تسقط من الجسر، وقفزا 

في النهر لمحاولة إنقاذها«.
وأوضح المتحدث: »تمكن خفر السواحل والوحدات البحرية التابعة 

لشرطة العاصمة من إنقاذ امرأة وأحد الرجلين«.
وقالت الشرطة إنه تم إبالغ أقارب الرجل المتوفى.

فقد حياته في سبيل 
إنقاذ امرأة من الغرق

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

واشنطن/ االستقالل: 
حذرت دراس���ة أمريكية من إمكاني���ة انتقال عدوى 
كوفيد-1٩ من البش���ر إلى الكالب الذين يعيش���ون 

معهم في نفس المنزل.
عث���ر فريق م���ن الباحثين ف���ي جامعة واش���نطن، 
بالواليات المتحدة، على أجس���ام مض���ادة لفيروس 
كورونا المس���تجد في العينات المأخوذة من الكالب 
والحيوانات األليفة المنزلية األخرى في جميع أنحاء 

البالد، وفقًا لصحيفة "سياتل تايمز" األمريكية.
ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته الجمعة، عن وزارة 
الزراعة األمريكي���ة، قولها في بيان أصدرته الجمعة: 
"رغ���م عدم وجود مخاطر كبيرة عل���ى الصحة العامة، 
فإنن���ا ننصح أصحاب الحيوان���ات األليفة المصابين 
بفيروس كورونا باتخ���اذ تدابير لحماية حيواناتهم 

األليفة من الفيروس".

وأش���ارت الصحيف���ة إلى أن الكالب كان���ت جزءا من 
دراس���ة، بدأت الع���ام الماضي، مع بداي���ة الجائحة، 
بقيادة باحثين في جامعة واشنطن حول كوفيد-1٩ 

والحيوانات األليفة.
وأظهرت الدراس���ة وجود أجس���ام مضادة لفيروس 
كورونا المس���تجد في 2٣ عينة من الكالب التي تم 
اختبارها في مختبر تش���خيص أمراض الحيوان في 
جامعة واش���نطن، كما تم تأكيد نتائج العينات من 

قبل وزارة الزراعة األمريكية.
ونقلت الصحيفة عن الباحث الرئيسي في الدراسة، 
الدكتور بيتر رابينوفيتز، قوله إن هذه النتائج تشير 
إلى أن البشر المصابين بكوفيد-1٩ قادرون على نقل 
الفي���روس إلى الحيوانات الت���ي تعيش معهم في 

نفس المنزل.
وأض���اف: "رغم أنه لي���س لدينا دليل عل���ى أن هذا 

يش���كل خطرًا على البش���ر اآلخرين، فإننا نوصي بأن 
يتخذ األش���خاص المصابون بكوفي���د-1٩ إجراءات 

وقائية لتقليل خطر إصابة حيواناتهم األليفة".
وتقت���رح وزارة الصحة بوالية واش���نطن أن يتجنب 
األش���خاص الذين يت���م عزلهم في المنزل بس���بب 
إصابته���م بعدوى كوفي���د-1٩ االتصال المباش���ر 
بالحيوانات المنزلية، وفي حال لم يكن هناك شخص 
آخ���ر يمكنه رعاي���ة الحيوان، فيج���ب عليهم ارتداء 
الكمامة وغس���ل أيديهم قبل وبعد التعامل مع هذا 
الحيوان، فضاًل عن ضرورة االتصال بالطبيب البيطري 

بشكل فوري إذا ظهرت أي أعراض على الحيوان.
وأش���ار الباحثون إلى أنهم س���يواصلون الدراس���ة 
بينم���ا يتم تطعيم المزيد من البش���ر لمعرفة ما إذا 
كان انتقال الفيروس بين اإلنس���ان والكالب قد تأثر 

باللقاح أم ال.

صدمة.. اكتشاف أجسام مضادة لكورونا في 20 كلبًا بأمريكا

لندن/ االستقالل: 
ولد حي���وان يجمع بين صفات الغزال والفأر الم���الوي الرائع في حديقة حيوان 

ببريطانيا.
وأش���ار موقع "ديلي ميل" البريطاني الذي نشر الخبر، إلى أن "المخلوق الصغير 
يشبه تكوين الفأر، إال أن له أرجال طويلة ووجها أقرب للغزال، ويقف على ارتفاع 

20 سم فقط من كتفه".
وأضاف���ت أن "الخبراء يتوقعون أن حجم الحيوان لن يزداد كثيرا مع بلوغه، 
وأنه حتى عندما يكتمل نموه فإن وزنه لن يتجاوز 1.5 كغم" وفق روس���يا 

اليوم.
وأوض���ح خبراء الثدييات أن "جنس الحيوان غير واضح ولم يتم تس���ميته بعد، 
كما أنه ليس سوى النسخة الثانية التي تولد في حديقة الحيوان، حيث ولدت 

األولى في العقد الماضي".

والدة حيوان غريب 
يجمع بين الغزال والفأر

واشنطن/ االستقالل: 
كشفت دراسة حديثة أن فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من ٣ 

ماليين شخص حول العالم، ظهر قبل آالف السنين.
الدراس���ة التي أعده���ا باحثون في جامع���ة أريزونا األمريكية، ونش���رها موقع 
"livescience"، أكدت أن فيروس كورونا ربما اجتاح شرق آسيا قبل 25 ألف عام.
توصل الباحثون إلى أن الفيروس قد أصاب أسالف األشخاص الذين يعيشون 

في شرق آسيا منذ عشرات اآلالف من السنين.
وساقت الدراسة دالئل من أهمها أن لدى األشخاص المنحدرين من أصل شرق 

آسيوي جينات معينة معروفة بالتفاعل مع فيروسات كورونا.
واعتبر كبير مؤلفي الدراس���ة ديفيد إينارد، األس���تاذ المساعد في علم البيئة 
والتطور في جامعة أريزونا، أن ذلك يشير إلى أن هذه المجموعة من الطفرات قد 
ساعدت أسالف هذه المجموعة على أن تصبح أكثر مقاومة للفيروس القديم عن 

طريق تغيير كمية البروتينات التي صنعتها الخاليا.
وبحس���ب الدراسة، فإن فيروس���ات كورونا عندما تنفذ إلى الخاليا البشرية تتكاثر، ما 
يعني أن نجاح الفيروس يعتمد على تفاعالته مع مئات البروتينات البشرية المختلفة.

ومن أجل ذلك، قام الباحثون بدراس���ة مجموعة من 420 بروتيًنا بش���رًيا معروًفا 
بتفاعلها مع فيروسات كورونا، ليجدوا ٣٣2 منها تتفاعل مع  الفيروس المسبب 
للوباء، حيث تساعد معظم هذه البروتينات الفيروس على التكاثر داخل الخاليا، 

لكن بعضها يساعد الخلية على محاربة الفيروس.
الجينات التي ترمز لتلك البروتينات تتطور بشكل مستمر وعشوائي، ولكن إذا 
أعطت الطفرة الجين ميزة- مثل قدرة أفضل على محاربة الفيروس - فس���تكون 

لديه فرصة أفضل في االنتقال إلى الجيل التالي، بحسب الدراسة األمريكية.

دراسة جديدة تثبت أن فيروس 
كورونا موجود منذ 25 ألف عام القاهرة/ االستقالل: 

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية عن 
تعرض الطف���ل صالح تام���ر )14 عاما(، لحفلة 
تعذي���ب مروعة ط���وال 120 دقيق���ة انتهت 
بمقتل���ه داخل مج���زر دواجن ف���ي قرية ميت 

سهيل بالشرقية.
هذا وجرى تعذيب وقتل الطفل اليتيم لمجرد 
أنه طالب أصحاب المج���زر بأجره اليومي فقط، 
وقدره 50 جنيها مصريا، بحسب موقع "الوطن" 

المصري.
وأشارت تحريات المباحث إلى أن "حفلة تعذيب 
المجن���ي عليه بدأت عندما طل���ب من أصحاب 
المجزر إعطاءه أجره في اليوم الس���ابق المتأخر، 

وأخبره���م أنه ال يس���تطيع أن يكم���ل العمل 
معهم بس���بب مضايقات أحدهم له والضغط 
عليه طوال ساعات اليوم للعمل المتصل دون 

راحة".
وكان���ت المباح���ث المصرية ق���د أوضحت من 
خ���الل تحرياته���ا أن الطف���ل كان يعمل في 
مجزر الدواجن منذ 7 أش���هر، وأنه كان يتحمل 
مضايقات أحد األش���خاص ف���ي العمل ووصل 
ب���ه األمر إلى اتخ���اذ قرار بت���رك العمل وطلب 
منه���م أن يعطوا له أجرة ي���وم لم يأخذه حتى 
يغادر المكان، لكن المتهمين شرعوا في ضربه 
وتعذيب���ه بالنار حتى س���اءت حالته الصحية 

فنقلوه إلى صيدلية قريبة من مسرح الجريمة.

وف���ي التفاصيل، أخبرهم الطبي���ب أن الطفل 
ف���ي غيبوبة ويج���ب أن ينقل بس���رعة كبيرة 
للمستش���فى إلنق���اذه، وبع���د وصول���ه إل���ى 
مستش���فى السعدين المركزي في منيا القمح 

اكتشف األطباء وفاته.
وبحسب "الوطن"، أظهرت مناظرة جثمان الطفل 
التي أجرتها النيابة العام���ة بوجود آثار حروق 
وكدمات متفرقة موزعة على جثته، وأنها كانت 
ظاهرة بشكل واضح ما يوضح حفلة التعذيب 
التي تع���رض لها "يتي���م األب"، وهذا الدليل 
يكذب مزاعم أصحاب المجزر بأنهم عثروا على 
جثمانه ملقى أمام المج���زر وبه تلك اإلصابات 

المثبتة في التقارير الطبية.

أوتاوا/ االستقالل: 
قرر المجل���س التأديبي لألطباء البيطريين 
في مونتريال الكندية تعليق عمل طبيبة 
ثالثة أس���ابيع وتغريمها 5500 دوالر، بعد 
أن أزالت 1٩ س���نا من فم كلب دون موافقة 

مالكه.
وذكرت وس���ائل إع���الم أن صاحب الكلب 

تق���دم بش���كوى، وق���ال إنه أحض���ر كلبه 
جواكيم إلى الطبيبة ميريل غوفين للعناية 
بأسنانه في عام 2018، لكنه شعر بالضيق 
عندم���ا علم أن الطبيبة أزالت عدة أس���نان 

للكلب دون أن يوافق على األمر.
واش���تكى مالك الكلب م���ن أن الطبية لم 
توصه بإجراء أشعة إكس لجواكيم، والتي 

كان���ت ضرورية م���ن أجل الحص���ول على 
معرفة كاملة بالحقائ���ق قبل عمليات نزع 

األسنان.
عالوه على ذلك، قال صاحب الكلب إن »عقار 
غوفين لتخفيف األالم الذي اس���تخدمته 
الطبيبة لم يكن مطابق���ا للمعايير، وهو ما 

ثبت بعد استشارة طبيب بيطري آخر«.

مطالبته بأجره.. »حفلة« تعذيب مروعة تقتل طفال يتيمًا في مصر

تغريم طبيبة بكندا 5500 دوالر بعدما نزعت 19 سنًا من فم كلب!


