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القدس المحتلة/ وكاالت:
أعلنت وسائل إعالم عبرية مساء 
أمس الخمي����س، عن وجود حدث 
أمني قرب مف����رق عوفرا بمدينة 
الغربية  الضف����ة  ف����ي  الل����ه  رام 

المحتلة.
أّن  العبرية،  قن����اة »كان«  وزعمت 

دهس  محاولة  بوق����وع  اش����تباه 
قرب عوف����را المقامة على أراضي 
سلواد شمال شرق رام الله، حيُث 
أسرعت سيارة فلسطينية باتجاه 

جندي من الجيش الصهيوني.
وأشارت، إلى أّنه لم يقع إصابات 

وتم اعتقال سائق المركبة.

إعالم عبري: حدث أمني قرب مستوطنة 
»عوفرا« في رام الله واعتقال المنفذ

الضفة الغريبة- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أم���س  اإلس���رائيلي  االحت���الل  ق���وات  أخط���رت 
الخمي���س، بترحيل أهال���ي خربة حمص���ة الفوقا 
باألغوار الش���مالية، فيما شرع مس���توطنون، ببناء 

بؤرة اس���تيطانية جديدة عل���ى أراضي المواطنين 
ف���ي قري���ة زنوتا جنوب���ي مدين���ة الخلي���ل، في 
الوقت الذي اقتحم فيه عش���رات المس���توطنين 
المس���جد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، 

يتقدمهم المتط���رف "ايهودا غلي���ك". وأخطرت 
سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، الخميس، بترحيل 

باألغوار  الفوقا  أهالي خربة حمص���ة 
الشمالية. وقال مسؤول ملف األغوار 

إصابة مواطن باعتداء للمستوطنين غرب جنين
االحتالل يخطر بترحيل أهالي خربة حمصة 
الفوقا باألغوار ومستوطنون يقتحمون »األقصى« 

قبها لـ »االستقالل«: اتخاذ قرار بتأجيل 
االنتخابات يدعو للعودة إلى مسار المصالحة

الضفة المحتلة – غزة/ قاسم األغا: 
دعا القيادي البارز بحركة »حماس« ووزير األس���رى األسبق 
وصفي قبها، إل���ى ضرورة أن ُيصار لعق���د اجتماع لألمناء 

العامي���ن للقوى والفصائل الفلس���طينية، ح���ال اّتخذت 
الس���لطة الفلس���طينية وحركة »فتح« قراًرا 
بتأجيل االنتخابات التش���ريعية، موضًحا أن 

غزة/ االستقالل: 
دع����ا عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلس����المي في 
فلسطين الش����يخ نافذ عزام، امس الخميس، األمة اإلسالمية 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الخميس، عن وفاة 16مصاًبا 
بفي���روس كورونا، وتس���جيل 1051 إصابة جدي���دة في قطاع غزة 

16 وفاة و1051 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

الشيخ عزام: األمة قادرة على النهوض وشعبنا 
سينتصر إذا استخلصنا دروس معركة بدر

القدس تتحضر للتحدي األكبر بـ28 
رمضان باستمرار االشتباك مع االحتالل 

الضفة الغربية/ إبراهيم أبو صفية: 
ما زالت هبة باب العامود مس���تمرة، في الوقت الذي تدور فيه مواجهات ليلية 
في معظم أنحاء القدس المحتلة، رغم قرار شرطة االحتالل مساء األحد الماضي 

»جماعات الهيكل« تحشد 
القتحام األقصى في 28 رمضان

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كثفت »جماعات الهيكل« المزعوم من حش���دها وتحريضها على اقتحام 
واسع وجماعي للمسجد األقصى المبارك في 28 من شهر رمضان المبارك، 
تزامًنا مع ما يس���مى »توحيد القدس«.واعتب���رت الجماعات المتطرفة في 

القدس المحتلة/ االستقالل:     
ذكرت قناة كان العبرية، امس الخميس، أن مخاوف كبيرة تسود 
أوس���اط الشرطة اإلس���رائيلية في القدس، خش���يًة من تصاعد 

شرطة االحتالل تخشى من 
تصاعد المظاهرات في القدس

السماح باالعتكاف بمساجد غزة بالعشر األواخر بقيود وقائية معروف: نسعى جاهدين أال نذهب إلجراءات ضاغطة على المجتمع

رام الله/االستقالل:
قال الرئيس محمود عباس إن رسالة وصلتنا أمس 
الخميس من »إس���رائيل« مفادها أنه ال نس���تطيع 
إعطاءكم إجابة على االنتخابات في القدس بذريعة 

أنه ليس لدينا حكومة تق���رر«. وأضاف عباس في 
مستهل اجتماع ضم أعضاء في اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير وقيادات في حركة فتح وفصائل 
أخرى، مس���اء الخميس، أنه »قبل أي���ام أبلغونا اننا 

لن نس���مح بإجراء االنتخابات بالقدس«. وأضاف أن 
ألوروبيي���ن ودوال عربية أبلغوا برفض »إس���رائيل« 

إجراء االنتخابات ف���ي القدس. وأكد 
عب���اس على أن االنتخابات لن تتم إال 

عبا�س: »اإ�سرائيل« اأبلغتنا بعدم اإجراء االنتخابات بالقد�س

الأ�صري م�صعب 
الهور يعلق اإ�صرابه 

عن الطعام الذي 
ا�صتمر 16 يومًاً

قوات االحتالل تقتحم قرية 
العراقيب وتستفز سكانها 
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قو�ت �لحتالل خالل �عتقالها �أحد �ل�صبان من باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س  
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وقال قبها في مقابلة مع صحيفة "االس���تقالل" 
من الضف���ة المحتلة، أمس الخمي���س، إن قرار 
تحدي���د مصي���ر االنتخاب���ات يج���ب أالاّ يكون 
د بالقرار الوطني  ���ا، من قبل تنظيم يتف���راّ فردياًّ
والسياس���ي؛ لك���ن إذا ما ت���ماّ التأجيل فيجب 
العودة إلى مس���ار المصالحة الوطنية، عبر البدء 
بتذليل العقبات التي تحول دون التوصل إليها.

وأش���ار إلى م���ا يجري م���ن "تناقض���ات" على 
الساحة الفلس���طينية من قبل تنظيم بعينه، 
"استخفاف" بالمجموع الوطني، غير أن المهم، 
بعيًدا عن ق���رار التأجيل أو إجراء االنتخابات، أن 

ا. ا جامًعا وليس فردياًّ يكون القرار وطنياًّ
���ن أن "قضي���ة جوهري���ة كقضي���ة إجراء  وَبياّ
االنتخاب���ات في مدينة القدس المحتلة وفرض 
ة عليها، ُيناقش على طاولة  السيادة الفلسطينياّ
ين، وليس على طاولة لقاء  اجتماع لألمناء العاماّ
"ع���ادي" يضم بعض الفصائل، في إش���ارة إلى 

اجتماع رام الله، أمس الخميس.
وأض���اف "كان الق���ول )من الس���لطة وفتح( إن 
االنتخاب���ات بوابة للمصالح���ة؛ فجرت الموافقة 
)من حماس( حت���ى نصل إليه���ا عبر صندوق 
لوا وتراجع���وا؛ نتيجة  االقت���راع، بيد أنه���م بداّ
مصالح وخالف���ات تنظيمية، وليس���ت مصالح 

وطنية عليا".
وتابع "يجب عدم التوقف، والتركيز على مرحلة 

إج���راء انتخاب���ات المجلس الوطن���ي لمنظمة 
التحري���ر بصيغة متفق عليه���ا، على أن تبقى 
مقاع���د المجل���س التش���ريعي )132 مقعًدا(، 
من إجمال���ي مقاعد المجل���س الوطني )عددها 
350 مقعًدا( ش���اغرة، إلى حين إجراء انتخابات 

تشريعية فيما بعد".    
د على أهمية إعادة بناء وصياغة منظمة  وش���داّ
التحرير الفلس���طينية، ال س���يما ف���ي المرحلة 
مة تمثل  الراهنة الدقيقة والخطي���رة، "فالمنظاّ

كل الفلسطينيين في الداخل والخارج". 
�شراكة �شاملة

ا ع���ن احتمالية التوجه  د إعالمياًّ وبش���أن ما ترداّ
لتش���كيل حكوم���ة وح���دة وطنية بمش���اركة 
"حماس"، عقب إلغاء االنتخابات التش���ريعية، 
ر قبها عن رفضه لهذا السيناريو، مضيًفا أن  َعباّ
"المطلوب تحقيق الشراكة السياسية والوطنية 

الشاملة".
وأض���اف "نح���ن ال نريد مناص���ب وزارية، وكان 
األول���ى أن تكون االنتخابات ثمرة للصالحة؛ بيد 
أن المطلوب اآلن إجراء االنتخابات في مواعيدها 
ه  رة؛ حتى نعطي المواطن الفلسطيني حقاّ المقراّ

ا بتجديد شرعياته".  ا ووطنياًّ المكفول دستورياّ
وأردف "المسألة ليست تشكيل حكومة وحدة 
وطنية"، متس���ائاًل: "تماّ االتفاق على تش���كيل 
حكومة وفاق وطني عام 2014، ماذا قدمت هذه 

م ولم ُتنصف ولم  الحكومة لشعبنا؟ )...( لم تقداّ
تعدل". 

���ر على أس���فه لم���ا وصلت إلي���ه القضية  وعباّ
الفلس���طينية، بأن أصبحت لدى البعض عبارة 
���ب فيها المصلحة التنظيمية  عن مصالح، ُتغلاّ
���ة عل���ى المصال���ح العلي���ا للش���عب  والحزبياّ

الفلسطيني.
مرونة عالية وتنازالت

ولفت إلى أن حركة "حماس" قدمت "مرونة عالية 
وتنازالت"؛ وصواًل إلى حق الشعب الفلسطيني 

في اختياره ممثليه عبر صناديق االقتراع. 
ه القي���ادي بحماس إلى أن  ف���ي الوقت ذاته، نباّ

ة المحتلة  واقع الحريات العامة، خصوًصا بالضفاّ
ة االنتخابية،  أ" إلنجاح مس���ار العملياّ "غير مهياّ
متس���ائاًل: "أي���ن ه���ي الحريات الت���ي كفلها 
المرسوم الرئاس���ي الصادر في فبراير )شباط( 
الماضي، والمنصوص عليها أساًس���ا بالقانون 

ل عام 2005(". األساسي الفلسطيني )المعداّ
وأوضح أنه "ما يزال أكثر من 100 موقع إلكتروني 
فلسطيني غالبيتها إعالمية محجوبة، واستمرار 
اعتقال الس���لطة للعشرات على خلفية االنتماء 
، وقطع رواتب أس���رى وُأسر شهداء  السياس���ياّ
اب بالمجلس التش���ريعي، وغيرها  وجرحى ونواّ

الكثير من القضايا".  
وُتشير معلومات "شبه مؤكدة" إلى توجه قيادة 
الس���لطة الفلس���طينية إلع���الن قرارها تأجيل 
االنتخابات العامة؛ اس���تجابة ل� "ضغوط عربية 
وأمريكية"، ورفض االحتالل إجراءها في مدينة 

القدس المحتلة. 
ومنتص���ف يناير )كان���ون الثان���ي( الماضي، 
ة محمود  أص���در رئيس الس���لطة الفلس���طينياّ
د فيه مواعيد إجراء  ا، حداّ اس، مرس���وًما رئاسياًّ عباّ

ة، خالل العام الجاري. االنتخابات العاماّ
ة  ومن المفترض أن تعقد االنتخابات التشريعياّ
ار( المقبل، ورئاس���ة  )البرلماني���ة( ب� 22 مايو)أياّ
وز(، والمجلس الوطني  الس���لطة ب� 31 يوليو )تماّ
)برلم���ان منظمة التحرير الفلس���طينية( ب� 31 

أغسطس )آب(، وفق ما جاء بالمرسوم.
ة(  ة األولى )التش���ريعياّ وكانت االنتخابات العاماّ
ع���ام 1996، ورئاس���ة الس���لطة ع���ام 2005، 
والتش���ريعية عام 2006، جرت وفق المادة )6(، 
ضمن ما ُتس���مى اتفاقية "المرحلة االنتقالية"، 
ع���ة ع���ام 1995، بي���ن منظم���ة التحرير  الموقاّ

ة ودولة االحتالل في واشنطن. الفلسطينياّ
ة الفلسطينية،  وأبدت لجنة االنتخابات المركزياّ
عن اس���تعدادها إلنج���از أياّ ترتيبات تضمن 
إجراء االنتخابات في مدينة القدس المحتلة، 
عة والمتفق  موضحًة أن البروتوك���والت الموقاّ
عليها، بالنس���بة للق���دس، "تتلخص بعملية 
اقت���راع في 6 مراك���ز بريد )إس���رائيلية( في 
ش���رقياّ مدين���ة القدس، تتس���ع لنحو 6300 
ب موافقة  ش���خص، وهذا هو األمر الذي يتطلاّ

من االحتالل.
ة" عام 2006،  وُأجريت آخر انتخابات "تش���ريعياّ
أس���فرت نتائجه���ا عن ف���وز حرك���ة "حماس" 
باألغلبي���ة على حرك���ة "فتح"، فيم���ا َجرت آخر 
ض  انتخابات لرئاسة السلطة عام 2005، وتمخاّ

اس. عنها فوز رئيسها الحالي عباّ
ومنذ يونيو )حزيران( 2007، تش���هد الس���احة 
الفلس���طينية، انقس���اًما بين حركت���ي "فتح" 
و"حماس"، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة 

في إنهاء هذه الحالة حتى حينه.

»مع التركيز على مرحلة إجراء انتخابات المجلس الوطني«

قبها لـ »االستقالل«: اتخاذ قرار بتأجيل االنتخابات يدعو للعودة إلى مسار المصالحة
ال�شفة املحتلة – غزة/ قا�شم االأغا: 

ووزي��ر  »حما���س«  بحرك��ة  الب��ارز  القي��ادي  دع��ا 
اأن  �ش��رورة  اإىل  قبه��ا،  و�شف��ي  االأ�شب��ق  االأ�ش��رى 

للق��وى  العام��ن  للأمن��اء  اجتم��اع  لعق��د  ُي�ش��ار 
والف�شائ��ل الفل�شطيني��ة، ح��ال اّتخ��ذت ال�شلط��ة 
بتاأجي��ل  ق��راًرا  »فت��ح«  وحرك��ة  الفل�شطيني��ة 

االنتخاب��ات الت�شريعي��ة، مو�شًح��ا اأن حركت��ه ل��ن 
ترف���س االجتم��اع؛ جله��ة البح��ث يف كل الق�شاي��ا 

وال�شيناريوهات، مب�شوؤولية وطنية عالية.

غزة/ االستقالل: 
دعا عضو المكتب السياس����ي لحركة 
الجه����اد اإلس����المي في فلس����طين 
الش����يخ نافذ عزام، ام����س الخميس، 
األمة اإلسالمية الستخالص الدروس 
والِعبر م����ن معركة بدر، كي تتخلص 
من األغالل الت����ي ُتَكبَلها، وَتنَهض 

بواقعها.
وقال الش����يخ عزام ف����ي تصريح له: 
"إن الدروس التي نس����تخلصها من 
معركة بدر عدي����دة، ونحتاج كعرب 
ومسلمين عمومًا، وكفلسطينيين على 

وجه الخصوص أن نستحضرها في وقتنا 
الحاضر كي ننتصر، ونستعيد أمجادنا".

ولفت إلى أن تعذيب قريش للمس����لمين، 
وإجباره����م عل����ى الهج����رة وت����رك مكة، 
ومص����ادرة ديارهم، وأمواله����م، دفعهم 
لعدم التسليم باألمر الواقع، وحفزهم على 

ة السترداد حقوقهم يومًا ما. إعداد الُعدَّ
وأضاف الش����يخ عزام "لما سنحت الفرصة 
ألن يثب����ت المس����لمون ب����أن س����اعدهم 

حقوقه����م  ردَّ  بإمكانه����م  وأن  اش����تد، 
خاض����وا المعركة"، مطالبًا األم����ة بأن ُتِعدَّ 
ما اس����تطاعت من قوة بمفهومها الشامل 
والكامل، ق����وة العدد والع����دة اقتصاديًا، 
سياسيًا، اجتماعيًا، علميًا وعسكريًا، حتى 

تنهض، وتستعيد حقوقها المنهوبة.
ونوه إلى أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( 
تش����اور مع أصحابه قبيل المعركة، كي ال 
َيدَب أي خ����الف بينه����م، وينطلقوا على 
قلب رجٍل واحد لُيقاتلوا المش����ركين، وفي 

هذا دعوٌة للوحدة، ورص الصفوف، 
وتعزيز مبدأ الشورى في حياة األمة.

أن  عل����ى  ع����زام،  الش����يخ  وش����دد 
المس����لمين حققوا النصر في غزوة 
ب����در بفض����ل توكلهم عل����ى الله، 
وإقبالهم عليه بالدعاء واالستغاثة، 
واإلعداد الجي����د للمعركة، وأخذهم 
����ًا واحدًا  باألس����باب، والقت����ال صفاّ

كأنهم بنياٌن مرصوص.
ن أن المس���لمين في هذه المعركة  وبياّ
ل���م يتج���اوز عددهم 314 مس���لحين 
بعتاد بس���يط، مقابل 1000 مقاتل من 
الكفار بعدة وعتاٍد كامل، مستدركًا: "لكن لجوء 
المس���لمين إلى الله وتضرعهم إليه بالدعاء، 
كان كفي���اًل بإمدادهم بمالئك���ة يقاتلون في 

صفهم، األمر الذي حقق نصرًا مبينًا لهم".
ونوه الش����يخ عزام إلى أن المعركة كانت 
يوم فرقان بين قيم وأخالق اإلسالم، وبين 
منظومة الكفر وقيمه الفاس����دة، بل وبين 
مرحلة ضع����ف المس����لمين، وبين مرحلة 

قوتهم الحقًا.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الخميس، عن وفاة 16مصاًبا بفيروس كورونا، وتس���جيل 
1051 إصابة جديدة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خالل 24 ساعة؛ فيما لم ترد معطيات 

جديدة بشأن القدس.
وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين تلقت "االستقالل" نسخه عنه 
لت 1842 حالة تعاٍف لمصابين بالفي���روس، وأجرت 4957 فحًصا مخبرًيا، خالل الفترة  أنها س���جاّ

المذكورة.
وقالت إنه تم تس���جيل 10 وفيات في الضفة الغربية: " طوباس 2، طولكرم 2، نابلس 3، الخليل 

3"، و6 حاالت وفاة في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 14، طولكرم 43، جنين 55، 
نابلس 89، قلقيلية 10، الخليل 51، سلفيت 9، رام الله والبيرة 41، ضواحي القدس 2، بيت لحم 

10، أريحا واألغوار 4"، قطاع غزة 723.
وذكرت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي: "طوباس 22، طولكرم 29، جنين 67، 
نابلس 125، قلقيلية 18، الخليل 71، س���لفيت 15، رام الله والبيرة 69، ضواحي القدس 6، بيت 

لحم 13، أريحا واألغوار 5"، قطاع غزة 1404.
ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وج���ود 147 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 مريضًا على 
أجهزة التنفس االصطناعي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 

الغربية 370 مريضًا.
وفيما يخ����ص المواطنين الذين تلق����وا الطعومات المضادة لفي����روس كورونا، فقد بلغ 
عدده����م اإلجمالي في الضفة الغربي����ة وقطاع غزة 255.662، بينه����م 179.673 تلقوا 

الجرعتين من اللقاح.

16  وفاة و1051 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

الشيخ عزام: األمة قادرة على النهوض وشعبنا 
سينتصر إذا استخلصنا دروس معركة بدر
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وتمكن ش���باب القدس من اجب���ار االحتالل 
عل���ى التراج���ع وإزال���ة الحواج���ز وخف���ض 
المرابطين والمصلين،  االعتداءات وتفتيش 
إضافة إلى استمرار تجمهر المقدسيين في 
الساحات وعلى درج باب العامود دون قدرته 
ويرجع  اعتصامهم،  على مواجهتهم وفض 
لمق���درة المقدس���يين عل���ى االنتصار في 
هباتهم وإرغام االحتالل االنكفاء عن قبضته 

الحديدية والرضوخ لمطالبهم.
ن�صر جديد 

اإلعالم���ي المقدس���ي المبع���د ع���ن المدينة، 
عن���ان نجيب، قال " إن تراج���ع االحتالل وإزالة 
الحواجز، يعتبر نصرًا جديدًا يضاف إلى سجل 
القدس على مختلف  المقدس���يين وش���باب 
انتماءاتهم، ويضاف أيض���ا إلى نصرهم في 

هبة البوابات اإللكترونية وهبة باب الرحمة". 
وأش���ار نجي���ب، إل���ى أن اس���ترداد الحي���ز 
الفلس���طيني في باب العام���ود؛ كان مطلبا 
للشباب منذ البداية فلذلك ال بد من الحفاظ 
على هذا النصر بالتواجد المستمر المتواصل 
في منطق���ة ب���اب العامود وف���ي كل زاوية 
يسعى االحتالل الس���يطرة عليها، خصوصا 

عدم ترك المنطقة لتفرد االحتالل. 
ولف���ت إل���ى أن النصر يج���ب أن يتوج أيضا 
بالمطالب���ة بإزال���ة ثالث نق���اط تفتيش في 

منطقة باب العامود. 
حتدي يوم 28 رم�صان 

وأوض���ح أن المقدس���يين أمام تح���ٍد جديد 
يفرضه عليهم الواقع الفلس���طيني والواقع 
المقدس���ي والواج���ب، ه���و امت���داد لنصر 
واس���تغالل الحال���ة النفس���ية والمعنوي���ة 
للشباب من أجل تس���جيل نصر آخر يوم 28 
رمضان، حيث يتوعد المس���توطنون اقتحام 
المس���جد األقص���ى بالمئات وإقامة مراس���م 
تلمودية، مش���ددًا على ضرورة استمرار حالة 
المحتلة  الق���دس  واالش���تباك في  الطوارئ 

حتى يتم منع المستوطنين من هذا الفعل. 
 وبي���ن أن االحت���الل عقب هبة ب���اب الرحمة 
تقدم في مربعات أخرى داخل البلدة القديمة 
ومدينة القدس سواء كان  من خالل تكثيف 
عملي���ة التهويد، وملف التعليم، وتس���ريب 
العقارات، وقطع أش���واطا كبيرة في األسرلة، 
لذلك جاءت هذه التراكمات لتحيي الضمير 
المقدس���ي والوجدان الجمعي الذي انتفض 

رفضا لكل سياسات االحتالل. 
وح���ول س���يناريو االحت���الل ف���ي مواجهة 
نصرة المقدس���يين وإرغامه، قال نجيب، إن 
االحت���الل كعادته بعد كل انتصار يس���جله 
المقدسيون، يمتص الروح المعنوية العالية 
س���واء باالعت���داء او االعتق���ال او التنكي���ل 

والتقدم في مربعات أخرى". 
وأوض���ح أن االحت���الل س���يعيد الحس���ابات 
وقراءة الواقع المقدس���ي من جديد بعد هذه 

المواجهات العنيفة والتي كانت تشهد زخما 
وعنفوانا كبيرًا في كل مرة عن سابقتها، الفتا 
الى أن التخوفات لدى االحتالل تكمن اآلن في 
28 رمضان؛  لكونه يحشد مستوطنيه بأعداد 
كبيرة لدخول المسجد األقصى في ما يسمى 
يوم توحيد القدس والتي هي ذكرى احتالل 

القسم الشرقي للمدينة. 
وتوقع أن االحت���الل االس���رائيلي أقدم على 
تهدئ���ة وتيرة المواجهات اس���تعدادا ليوم  
البلدة  للمستوطنين دخول  والسماح  رمضان 

القديمة باألالف ودخول المسجد األقصى. 
وأك���د نجيب على أن المعركة لم تنته ويجب 
تس���جيل انتصار أخر ف���ي 28 رمضان، وإذا 
حصل هذا االنتصار يكون قد ضرب المشروع 

الصهيوني في القدس في مقتل. 
الإرادة ال�صعبية 

بدوره، الكاتب والمحلل السياسي، المختص 

بش���أن الق���دس، محمد هلس���ة، رأى أن هذا 
االنتصار يسجل للفعل العفوي الشعبي في 
مدينة القدس، وأنه من االنتصارات المشرفة 
التي حققتها الحالة الش���عبية في عديد من 
الهبات، وأن استمرار المواجهات هو تثبيت 

لهذه الهبة المستمرة. 
وأكد هلس���ة على أن الشارع المقدسي أثبت 
بأنه يستطيع أن يخلق المستحيل وينهض 
للبن���اء والمواجه���ة ف���ي ظل واق���ع احتالل 
يتمادى، الفتا إلى أن الش���باب في فلسطين 
والقدس أثبتوا أنهم رقم صعب وهم حراس 
البيدر مؤتمنون عليه، وهم القادرون للحفاظ 
عليه من أعتى آلة بطش في الشرق األوسط. 
وبي���ن أن الصمود األس���طوري على مدار 14 
يومًا في رمضان هو سبب رئيسي في انكفاء 

االحتالل وخنوعه لمطالب الشباب. 
وأوضح أن في كل مواجهة تحرك تدار األمور 

عل���ى األرض من خالل الفعل الش���عبي دون 
تدخل أصح���اب األجندات وأصح���اب الربح 
والخسارة، لذلك ينتصر فيها الشباب الثائر؛ 
ألن حسابات الربح والخس���ارة السياسية لم 

تكن في حساباتهم.
وأرج����ع أس����باب س����رعة االنتص����ار وخنوع 
االحتالل، إلى أن امت����داد رقعة المواجهات 
وانتش����ارها ف����ي مختلف مناط����ق القدس 
وبع����ض مناط����ق الضفة الغربي����ة، وكذلك 
التعاض����د عل����ى مس����توى العال����م العربي 
لش����باب  أعطى دفعة  ال����ذي  واإلس����المي، 
القدس لالستمرار، وهذا ما يخشاه االحتالل 
ب����أن تنفجر األم����ور عل����ى مصراعيها دون 
حس����مها خصوصا أنه يمر في أزمة داخلية 
ال يس����تطيع تش����كيل حكومة وتناقضات 

داخلية كثيرة. 
وأض���اف " كذلك ع���دم مقدرة المس���توى 
السياس���ي واألمن���ي عل���ى لج���م الش���ارع 
المقدس���ي، وخصوص���ا في األي���ام األخيرة 
عندما ارتفعت وتي���رة المواجهات، الفتا إلى 
أن االحت���الل راهن على بطش���ه واعتقاالته 
واعتداءاته ولكنه فش���ل ما دفع���ه للتراجع 

والخنوع لمطالب الشباب. 
وبين أن االحتالل راجع حساباته، ومنذ اليوم 
األول بدأ بالتفاوض مع الشبان على أن يبقوا 
في س���احة باب العامود دون ال���درج، ولكن 
رفض الش���باب، دف���ع نتنياهو بنفس���ه بأن 
يطال���ب بالتهدئة وهذه لغة ل���م نعهدها 
من قبل، وهذا يدل على قوة الفعل الشعبي 

الصادق والعفوي. 
وأردف، أن ع���دم وج���ود طرف فلس���طيني 
للتف���اوض مع���ه جع���ل المس���ألة معقدة، 
خصوص���ا أن االحتالل تعود عل���ى أن يكون 
هناك طرف فلسطيني يتفاوض معه ويقوم 
بتهدئة الحدث، ولك���ن في القدس ال يوجد 

طرف فلسطيني يتفاوض معه العدو. 

 جماعات الهيكل« تحشد القتحام األقصى

القدس تتحضر للتحدي األكبر بـ28 رمضان باستمرار االشتباك مع االحتالل 
ال�صفة الغربية/ اإبراهيم اأبو �صفية: 

م��ا زالت هبة ب��اب العامود م�ص��تمرة، يف الوقت الذي 
ت��دور في��ه مواجهات ليلي��ة يف معظم اأنح��اء القد�س 
املحتل��ة، رغم ق��رار �ص��رطة الحتالل م�ص��اء الأحد 
املا�ص��ي باإزال��ة احلواج��ز من عل��ى درج و�ص��احة باب 

العام��ود، ياأت��ي ذل��ك يف اإط��ار احلف��اظ عل��ى حال��ة 
ال�ص��تباك م��ع الحت��الل ال��ذي يتجهز م�ص��توطنوه 
بتاريخ 28 رم�ص��ان اجل��اري لقتحام البلدة القدمية 
وامل�صجد الأق�صى املبارك.  وكانت قوات الحتالل قد 
منعت الفل�ص��طينيني من اجللو���س وتنظيم الفعاليات 

الرم�صانية ال�صنوية يف منطقة »باب العامود«، الباب 
الرئي�صي للبلدة القدمية، ما ت�صبب بن�صوب مواجهات، 
وبلغت ذروتها، يف الأيام الأخرية، خ�صو�ص��ا بعد قيام 
م�صتوطنني اإ�ص��رائيليني باعتداءات على فل�صطينيني 

باأنحاء القد�س املحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كثف���ت "جماع���ات الهي���كل" المزعوم من حش���دها 
وتحريضه���ا على اقتحام واس���ع وجماعي للمس���جد 
األقصى المبارك في 28 من ش���هر رمض���ان المبارك، 

تزامًنا مع ما يسمى "توحيد القدس".
واعتبرت الجماعات المتطرفة في دعواتها على مواقع 
التواصل اقتحام يوم 28 رمضان "يوًما فاصاًل"، داعية 
المس���توطنين الس���تباحة المسجد، وإنش���اد النشيد 

الصهيوني "هتيكفا" بداخله.
ودع���ا الناطق باس���م ما تس���مى "منظم���ات المعبد" 
آس���اف فريد مناصريه الس���تعادة المعنويات، مؤكًدا 
أن المس���جد األقصى سيكون مفتوًحا لالقتحام ما بين 
الس���اعة 7:00 وحتى 11:00 من صباح اإلثنين 5-10-

2021، الموافق 28 رمضان.
وقال: "انش���روا الدع���وات في كل م���كان، في الكنس 

والمدارس الدينية، أخبروا أف���راد عائالتكم، وزمالءكم 
في العمل.. انش���روا وادعوا لالقتحام لنكون باآلالف...

حتى نس���تعيد فيه جبل المعبد من العرب، ونؤكد من 
جديد أن جبل المعبد بأيدينا".

وأضاف: "العرب سكارى بانتصارهم عند باب العامود، 
لكنه���م في الحقيقة ل���م ينتص���روا، نتنياهو تراجع 
أمامه���م، لكننا إن تجمعنا باآلالف في جبل المعبد في 
يوم الق���دس فلن يتمكنوا من االنتص���ار من جديد". 

وفق قوله.
وفي الس���ياق، دعا نش���طاء فلس���طينيون عبر مواقع 
التواصل لصد اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى 

وعدم االستفراد به بيوم 28 رمضان.
واعتب���روا أن ه���ذا األمر يأت���ي اس���تكمااًل لنصر باب 
العام���ود الذي تحقق قبل أيام على يد ش���بان القدس 

الذين أجبروا االحتالل على إزالة حواجزه من المكان.

بدورها، أكدت مؤسسة القدس الدولية أن انتصار هبة 
باب العامود ال يكتمل إال بصد الهجمة الشرس���ة على 
األقصى ف���ي 28 رمضان، عبر اقتحامات واس���عة في 
ذكرى ما يسمى "يوم القدس" حسب التقويم العبري.

وقالت إن ساحة األقصى هي ساحة المعركة المركزية 
على الهوية وهي المس���تهدفة باإلحالل الديني، وإن 
اإلرادة المتوثب���ة التي حضرت في س���اح باب العامود 

قادرة على كسر عدوان ٢٨ رمضان إن حضرت.
ودعت أهالي القدس وجميع الفلس���طينيين القادرين 
على الوصول إلى المس���جد م���ن األراضي المحتلة عام 
1948 والضفة الغربية، إلى الرباط فيه منذ مس���اء يوم 
األحد 27 رمضان وحتى عصر يوم اإلثنين 28 رمضان.

كما دعت المؤسس���ة خطباء المس���جد األقصى وعلماء 
القدس ووجهاءها وعائالتها ومؤسس���اتها إلى حشد 
الجماهي���ر المقدس���ية والفلس���طينية، ليكونوا على 

استعداد تام لصد هجمة المستوطنين على األقصى.
وطالبت علم���اء األم���ة العربية واإلس���المية وأعالمها 
ونخبه���ا وهيئاته���ا وأحزابها إلى إطالق سلس���لة من 
التحركات الفاعلة والمتواصلة، المس���اندة ألهلنا في 
القدس، بما في ذلك الضغ���ط على الحكومات ليكون 
له���ا موقف قوٌي ضد االحت���الل ومخططاته اإلجرامية 

ضد األقصى.
ويتعرض المس���جد األقصى القتحامات إس���رائيلية 
مستمرة من المستوطنين وشرطة االحتالل، ومحاوالت 
لمنع إعماره، فضاًل عن فرض قيود مشددة على رواده، 

وغير ذلك من الممارسات.
ومن���ذ احت���الل مدينة الق���دس عام 1967، تس���يطر 
س���لطات االحتالل عل���ى مفاتيح ب���اب المغاربة، ومن 
خالله تنفذ االقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات 

االحتالل.

»جماعــات الهيكــل« تحشــد القتحــام األقصــى فــي 28 رمضــان
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رام الله/ االستقالل: 
عّلق األس���ير مصعب الهور )33 عاًما( من الخلي���ل، إضرابه عن الطعام 

الذي استمر 16 يوًما.
وقال نادي األس���ير إن الهور عّلق إضرابه بع���د اتفاق يقضي بتحديد 
س���قف اعتقاله اإلدارّي بحيث يتم اإلفراج عنه في تاريخ الرابع من أيار 

القادم.
وبدأ األسير مصعب الهور يوم 2021/4/14 إضرابه المفتوح عن الطعام 
رفض���ا العتقاله اإلداري، علمًا أنه ُاعتقل ف���ي تاريخ  201٩/10/24 على 

حاجز عسكري شرق بيت لحم، وتم تحويله لالعتقال اإلداري.
يشار إلى أن الهور أسير محرر أمضى ما مجموعه 10 سنوات في سجون 
االحت���الل؛ خمس منها في االعتقال اإلداري، وه���و متزوج ولديه طفل 
واحد كان عمره شهر فقط حين اعتقل والده، كما أن األسير حاصل على 

درجة البكالوريوس في إدارة األعمال.

القدس المحتلة/ االستقالل:     
ذكرت قناة كان العبرية، امس الخميس، أن مخاوف كبيرة تسود أوساط الشرطة 

اإلسرائيلية في القدس، خشيًة من تصاعد االحتجاجات خالل األيام القادمة.
وقال مراس���ل القناة، موش���يه ش���تاينمتس، إن األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
تخش���ى من تصاعد المظاهرات، ألنها تتزامن مع يوم القدس العالمي وانتهاء 
ش���هر رمضان وليل���ة القدر، عدا عن مس���يرة األعالم التي تق���وم بها جماعات 
اليمين المتطرف في ش���وارع القدس وما قد يترت���ب عليها من احتكاكات مع 

الفلسطينيين.
أضاف أن الشرطة تدرس إمكانية منع المتطرفين اليهود الدخول إلى المسجد 
األقصى في تلك الفترة لمنع االحتكاكات بين المتطرفين والفلس���طينيين وما 

قد يترتب عليها من تصاعد للمظاهرات.

الضفة الغربية- غزة/ االستقالل: 
دخل أمس الخميس عشرة أس���رى من الضفة الفلسطينية والداخل المحتلين 
وقط���اع غ���زة المحاص���ر، أعواًما جديدة في س���جون االحتالل، بينهم خمس���ة 

محكومون بالمؤبد مدى الحياة.
من الداخل المحتل المحكوم، األسير أحمد علي خليل أحمد )32 عاًما( من الداخل 
المحتل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى 

11عامًا في سجون االحتالل.
ومن جنين، األسير نزيه محمد نجيب زيد )37 عاًما( من بلدة نزلة زيد، المحكوم 
بالسجن المؤبد مدى الحياة، واألس���ير يوسف حسن يوسف خليلية )38 عامًا( 
من بلدة جبع جنوب جنين، المحكوم بالس���جن 20 عاما، واألسير أشرف حسنى 
محمد عالونة )42 عاًما( من بلدة جبع جنوب جنين، المحكوم بالس���جن 20 عاًما، 

وثالثتهم ومعتقلون منذ عام 2003، وأمضوا 18 عاًما في سجون االحتالل.
ومن محافظة الخليل، األس���ير محمد عمر فهمي خرواط ناصر الدين )50 عاًما(، 
واألسير محمود أحمد ش���اكر دودين )40 عاًما( من مدينة دورا، وهما محكومان 
بالس���جن المؤبد مدى الحي���اة ومعتقالن منذ ع���ام 2002، وأمضيا 1٩ عاًما في 
السجون. ومن بيت لحم، األسير حافظ إبراهيم محمد شرايعة )41 عامًا( من بلدة 
زعترة، المحكوم بالس���جن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 

17-عاًما في السجون.
ومن بلدة القرارة ش���رق خان يونس جنوب قطاع غزة، األسير احمد سامي عياش 
العماوي، واألسير سليم يونس سليم ابو ظاهر، واألسير معتز نبيل مصطفىأبو 
عيد )23 عامًا(، وثالثتهم محكومون بالس���جن 5 س���نوات ومعتقلون منذ عام 
2018م خالل مش���اركتهم في فعاليات مسيرات العودة، وأمضوا ثالث سنوات 

في سجون االحتالل.

أريحا/ االستقالل:
ش����اركت فعالي����ات أريح����ا، امس 
وقف����ة تضامنية  ف����ي  الخميس، 
دعت لها هيئة ش����ؤون االس����رى 
والمحررين، ونادي االسير، أمام مقر 
الصلي����ب االحمر الدولي في اريحا، 
اس����نادا لألس����ير عماد س����واركة، 

المضرب عن الطعام منذ 44 يوما.
دعا عبد الحمي����د عاصي في كلمة 
نياب����ة عن محافظ اريح����ا واالغوار، 
المساندة  الفعاليات  إلى استمرار 
لألس����رى ف����ي س����جون االحتالل، 
خاص����ة األس����رى المضربي����ن عن 
الطعام احتجاج����ا على اعتقالهم 

اإلداري.
وتحدث والد االس����ير سواركة، عن 
وضعه الصحي، مشيرا إلى أنه فقد 
من وزنه أكثر م����ن 18 كغم، وبات 
ال يقوى على الس����ير ويتنقل على 

كرسي متحرك.
وأكد رئيس نادي االس����ير، ومدير 
هيئ����ة ش����ؤون االس����رى محم����د 
جاليطة، ورئيس نادي االسير في 
أريحا عيد براهم����ة، في كلماتهم 
لألس����رى  ومس����اندتهم  دعمهم 

وذويهم.

ويواصل األس����يران عماد سواركه 
)37 عاًما( من أريحا، والصحفي عالء 
الريم����اوي )43 عاًما( م����ن رام الله، 
إضرابهم����ا المفتوح ع����ن الطعام 

رفًضا العتقالهما اإلدارّي.
وأّكد نادي األسير أمس الخميس 
األسيرين س����واركة والريماوي  أّن 
يواجهان أوضاًع����ا صحية صعبة، 

االحتالل  تعن����ت  اس����تمرار  م����ع 
المتمثل  لمطلبهما  باالس����تجابة 

بإنهاء اعتقالهما اإلدارّي.
وأوضح نادي األس����ير أن األس����ير 
سواركه ما يزال محتجًزا في زنازين 
سجن »عس����قالن«، وفقد من وزنه 
حتى اليوم 18 كغم، كما أن األسير 
الريماوي المضرب عن الطعام منذ 

)10( أيام ما يزال يقبع في زنازين 
س����جن »عوفر«، في ظروف صعبة، 
وأن األسير الريماوي وقبل اعتقاله 
بفت����رة كان قد ُأصي����ب بفيروس 
»كورونا« وحت����ى يوم اعتقاله كان 
يعاني من آثار اإلصابة األمر الذي 

فاقم من معاناته.
ُيش����ار إلى أن األس����ير س����واركه 
معتق����ل منذ ش����هر تم����وز العام 
الماضي، وهو أس����ير سابق أمضى 
ما مجموعه في س����جون االحتالل 
العشر سنوات ُجّلها رهّن االعتقال 
اإلدارّي، وهو متزوج وأب لخمس����ة 

أطفال.
واألسير الصحفي الريماوي اعتقله 
االحتالل في 21 من نيسان الجاري، 
هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 
 )11( في سجون االحتالل قرابة ال�
عاًم����ا، ُجّلها رهّن االعتقال اإلدارّي، 
وهو متزوج وأب لخمسة من األبناء.

يذكر أن األس����ير مصع����ب الهور 
)33 عاًم����ا( من الخليل عّلق إضرابه 
عن الطعام الذي اس����تمر 16 يوًما، 
بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف 
اعتقال����ه اإلدارّي، واإلفراج عنه في 

الرابع من أيار المقبل.

أريحا: وقفة إسناد لألسير عماد سواركة المضرب عن الطعام 

رام الله/ االستقالل: 
قال����ت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين أمس 
الخميس إن غالبية األسرى القابعين في سجون 
ومعتقالت االحتالل اإلس����رائيلي هم من العمال 
والكادحين الذين ناضلوا وضحوا بسنوات طويلة 

من أعمارهم في سبيل دحر االحتالل.
وأوضحت الهيئة عش����ية عيد العم����ال العالمي 
الذي يوافق األول من أيار من كل عام، أن »أكثرية 
االعتقاالت التي نفذتها قوات االحتالل منذ العام 

1٩67 وحتى يومنا هذا شملت العمال والكادحين 
بنس����ب عالية جًدا، دون مراعاة الظروف األسرية 
واالجتماعية واالقتصادية المدمرة التي تتركها 

عمليات االعتقال بحق هذه الفئة«.
وطال����ب رئي����س الهيئة ق����دري أبو بك����ر جميع 
االتحادات العمالية الدولي����ة والعالمية، التحرك 
الف����وري لممارس����ة كل أش����كال الضغ����ط على 
الحقوقية  والمؤسس����ات  والبرلمانات  الحكومات 
واإلنسانية، للتوجه إلى دولة االحتالل ووضع حد 

لهذه الجريمة المتواصلة، وإنقاذ عمالنا واسرهم 
من الضياع والدمار.

وذكر أن عملي����ات االعتقال متزايدة ومس����تمرة 
له����ذه الفئة، »عمليات االعتقال لم تس����تهدف 
فقط من انخرطوا في النضال ضد االحتالل بشكٍل 
مباشر، بل امتدت وشملت اآلالف من العمال وهم 
في طريقهم لكسب رزقهم بحجة عدم حصولهم 
عل����ى تصاريح الدخ����ول لألراض����ي المحتلة عام 

.»1٩48

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، أمس الخميس، 
أربعة مواطنين على األقل خالل حملة دهم في الضفة 

المحتلة.
ا من قرية  فف���ي جنين، اعتقلت قوات االحتالل ش���اّبً

جلبون شمال شرق جنين.
وذكر مدير نادي األس���ير في جنين منتصر سمور أن 
قوات االحتالل اعتقلت الطالب في جامعة االستقالل 

محمد أحمد عبد الخالق إبراهيم، بعد أن داهمت منزله 
في القرية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل أسيرا محررا من 
مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت أحمد 
عطا تايه )31 عاما(، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت الليلة قبل الماضية 
خالل مواجهات على مدخل بيت لحم الشمالي، الشاب 

نصار أسامة العسعس )1٩ عاما( من مدينة بيت لحم.
وح���دة  اختطف���ت  المحتل���ة،  الق���دس  وف���ي 
»إسرائيلية« خاصة »مستعربون«، الليلة، فتى في 
بلدة الط���ور بالقدس المحتلة، بعد االعتداء عليه 

بالضرب.
وأفادت مصادر محلية أن مستعربين هاجموا الفتى 
محمود عشاير )17 عاما( واعتدوا عليه بالضرب عقب 

مواجهات اندلعت في البلدة، واختطفوه.

رام الله/ االستقالل: 
قال����ت وزارة الخارجية إن قرار إخالء خربة »حمصة 
الفوقا« باألغوار الش����مالية هو اختبار حقيقي لما 

تبقى من مصداقية لمجلس األمن الدولي.
واعتب����رت الوزارة ف����ي بيان وصل »االس����تقالل« 
نسخة عنه امس الخميس، االعتداءات المتكررة 
بحق أهال����ي الخربة من عملي����ات هدم وتهجير، 
هو اختبار حقيق����ي للمجتم����ع الدولي ومجلس 
األمن ف����ي قدرته على الوف����اء بالتزاماته وتحمل 
مس����ؤولياته في وقف هذا التميي����ز العنصري 
والمش����روع االحتاللي االحاللي الذي يسرق أرض 

الفلسطينيين واضطهادهم بالجملة،
وأك����دت أن العائالت الفلس����طينية تعيش في 
خربة حمصة الفوقا باألغوار الش����مالية كابوس����ًا 
يوميًا جراء االجراءات واالعتداءات المستمرة التي 

تقوم بها قوات االحتالل وأذرعها المختلفة.
وذك����رت الخارجية أنه����ا »تتنوع مش����اهد هذا 
الكابوس اليوم����ي بين عمليات ه����دم وتخريب 
لمس����اكن المواطنين ومنش����آتهم أو اقتحامات 
ليلية للخربة ومطالبة المواطنين بإخالء منازلهم 
ومغادرته����ا بذريع����ة اجراء من����اورات وتدريبات 

عسكرية«.

وتابع����ت وزارة الخارجية أن »ه����ذا الواقع المؤلم 
في خربة حمصة ينطبق على مختلف التجمعات 
الفلس����طينية في منطقة األغوار ويندرج ضمن 
سياس����ة االحتالل االحاللية الهادفة الى محاربة 
الوجود الفلس����طيني في تل����ك المنطقة لصالح 

المشروع االستيطاني االستعماري التوسعي«.
وأدان����ت بأش����د العب����ارات الق����رار العس����كري 
االس����رائيلي اله����ادف الى ترحي����ل أهالي خربة 
حمصة الفوقا وابعادهم عن منازلهم لصالح اجراء 
مناورات وتدريبات عسكرية بالذخيرة الحية داخل 

اراضي الخربة.

 10 أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

األسير مصعب الهور 
يعلق إضرابه عن الطعام 

الذي استمر 16 يومًا

هيئة: غالبية األسرى من العمال والكادحين

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة

الخارجية: قرار إخالء خربة »حمصة« اختبار حقيقي لمصداقية مجلس األمن
شرطة االحتالل تخشى من 

تصاعد المظاهرات في القدس
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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 )2021/263(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عماد أحمد محمد أبو عامر من س���كان خانيونس هوية رقم 411756547 

بصفته وكيال عن/ انشراح سليمان احمد أبو مطلق 
بموجب وكالة رقم: 2021/1333 صادرة عن خانيونس 

       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 خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي. التاريخ: 2021/4/29م

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

رام الله/ االستقالل: 
أّك���د ن���ادي األس���ير، أم���س الخمي���س، أّن 
األس���يرين عم���اد س���واركة والصحفي عالء 
الريم���اوي يواجهان أوضاًع���ا صحية صعبة، 
مع اس���تمرار تعن���ت االحتالل باالس���تجابة 
لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما اإلدارّي.

وأوضح نادي األس���ير أن األس���ير سواركة ما 
يزال محتجًزا في زنازين س���جن "عس���قالن"، 
وفقد من وزنه حتى الي���وم 18 كغم، كما أن 
األس���ير الريماوي المضرب ع���ن الطعام منذ 

)10( أي���ام ما ي���زال يقبع في زنازين س���جن 
"عوف���ر"، في ظ���روف صعب���ة، وأن األس���ير 
الريماوي وقبل اعتقاله بفترة كان قد ُأصيب 
بفي���روس "كورونا" وحتى ي���وم اعتقاله كان 
يعاني من آثار اإلصاب���ة األمر الذي فاقم من 

معاناته.
ويواصل األسيران عماد سواركة )37 عاًما( من 
أريحا، والصحفي عالء الريماوي )44 عاًما( من 
رام الله، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفًضا 

العتقالهما اإلدارّي.

ُيش���ار إلى أن األسير س���واركة معتقل منذ 
ش���هر تموز العام الماضي، وهو أسير سابق 
أمضى ما مجموعه في سجون االحتالل العشر 
س���نوات ُجّلها رهّن االعتق���ال اإلدارّي، وهو 

متزوج وأب لخمسة أطفال.
واألس���ير الصحفي الريماوي اعتقله االحتالل 
في 21 من نيس���ان الجاري، هو أس���ير سابق 
أمضى ما مجموعه في سجون االحتالل قرابة 
)11( عاًما، ُجّلها رهّن االعتقال اإلدارّي، وهو  ال�

متزوج وأب لخمسة من األبناء.

رام الله / االستقالل:
العس���كرية  المحكم���ة  م���دّدت 
اإلسرائيلية في معسكر »سالم«، أمس 
الخميس، توقيف 33 أس���يرا لفترات 
متفاوتة، بذرائع اس���تكمال التحقيق 

وعرض الملفات على النيابة.
األس���رى  ش���ؤون  هيئ���ة  وأف���ادت 
والمحررين، في بي���ان، بأن الموقوفين 
هم: عم���رو قادوس، وأحم���د قادوس، 
وأس���امة قع���دان، وق���د ت���م تمديد 
توقيفهم ألربعة أيام، ونصر الدسوقي 

لخمس���ة أيام، وأنس ابو أحمد 6 أيام، 
ورغدان عنوز 8 أيام، ووجدي ش���بلي 8 
أيام، وبالل حويط���ي 4 أيام، ومحمود 
السيد علي ل� 8 أيام، وحسام دويكات 
11 يوما، ومصطفى الضراغمة 8 أيام، 
وطارق عبد الرازق 8 أيام، وفؤاد ابو الرب 
7 أيام، وجعف���ر غانم 8 أيام، ورامز ابو 
عبيد 8 أيام، وعبد الله بش���قار 8 ايام، 
ومحمود أبو ال���رب ورامي طياح، ومنى 
اغبارية ل�7 أيام، ونور الدين شواهنة 8 
أيام، ونصر اشتية 8 أيام، ومالك وفيق 

علي 4 أيام، واحمد مالك 4 أيام.
وكذل���ك م���ددت توقي���ف كل م���ن: 
ابراهيم عرار 8 أيام، ويحيى إبراهيم 8 
أيام، ومحمد الس���عدي 5 أيام، ومحمد 
غس���ان 8 ايام، ووجيه الشلبي 8 ايام، 
ورغدان عنوز 8 ايام، وس���امر حفايضة 

7 أيام.
ولفتت ال���ى أنه تم تمدي���د توقيف 
المعتقلين محمد عبد الس���الم مرعي، 
ومحمد يحيى سالمة، وأسامة الجبالي، 

حتى تاريخ 2021/6/6.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت هيئة البث اإلسرائيلية الرسمية 
أن تقدًم���ا ملموًس���ا ج���رى إح���رازه في 
اإلس���رائيلية  األحزاب  بي���ن  االتصاالت 
لتش���كيل حكومة تكون بديلة لحكومة 

بنيامين نتنياهو الحالية.
وأوضحت هيئة البث اإلس���رائيلي، أمس 
الخمي���س، أن هذا التغيي���ر تحقق في 
أعقاب اللق���اء الذي ج���رى األربعاء، بين 
رئيس ح���زب »يمين���ا« نفتال���ي بينت 
ورئي���س »القائم���ة العربي���ة الموحدة« 

منصور عباس.
كما التقى رئيس كتلة »هناك مستقبل« 

يائي���ر البي���د بالنائبين أحم���د الطيبي 
وأسامة الس���عدي من »القائمة العربية 
للتغيي���ر«. وقال���ت مصادر ف���ي الحزب 
العربي إنهما يمي���الن إلى التوصية بأن 

يحال كتاب التكليف إلى البيد.
وكان مصدر مق���رب من نتنياهو قال إن 
إمكاني���ة نجاحه في تش���كيل الحكومة 

شبه معدومة.
وكل���ف الرئي���س اإلس���رائيلي رؤوفين 
ريفلي���ن في وقت س���ابق من نيس���ان/

أبريل الجاري نتنياهو بتشكيل الحكومة 
الجدي���دة، وذلك بع���د انتخاب���ات غير 
حاسمة كانت الرابعة في غضون عامين.

ولم تس���فر نتائج االنتخابات التي جرت 
ف���ي 23 آذار/مارس عن فائز واضح، وظل 
الطيف السياسي في إسرائيل منقسًما 
بصورة عامة إلى قس���مين، أحدهما موال 

لنتنياهو واآلخر يسعى لإلطاحة به.
وتصدر حزب نتنياه����و »ليكود« نتائج 
االنتخابات بالحصول عل����ى 30 مقعًدا، 
في الكنيس����ت المؤلف من 120 مقعًدا، 
تاله ح����زب يائير البيد، الذي اس����تبعد 
التحالف م����ع ليكود، وحص����ل على 17 
مقعًدا. وفي المرتب����ة الثالثة جاء حزب 
»شاس« الديني المحافظ بالحصول على 

تسعة مقاعد.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أمس الخميس، النقاب عن 
إصابة عدد من الجنود والمجندات "اإلسرائيليين" بمرض السرطان، خالل 

أو بعد خدمتهم العسكرية بالقرب من بطاريات القبة الحديدية.
وقال���ت الصحيف���ة العبري���ة، إن مجموع���ة م���ن الجن���ود والمجن���دات 
"اإلس���رائيليين"، الذي خدموا في الدفاعات الجوي���ة، تحديدا بالقرب من 

بطاريات القبة الحديدية، أعلنوا عن أصابتهم بمرض السرطان.
 وأضاف���ت، أن ه���ؤالء الجنود والمجن���دات، أعلنوا ع���ن إصابتهم بمرض 
الس���رطان، مع اقتراب انتهاء خدمتهم العسكرية، أو بعد عدة شهور من 
تحررهم من الخدمة، مبينة ان ابحاث طبية جديدة كشفت أن أعلى نسبة 
لإلصابة بمرض السرطان داخل الجيش ، هي في أوساط العاملين بمجال 

الدفاعات الجوية.
ونقلت يديعوت، عن الناطق باس���م جيش االحتالل اإلسرائيلي قوله: إن 
هذه المعطيات ليست ش���اذة، وأن اإلصابة بمرض السرطان في صفوف 

جنود الجيش، ليس أمرا غريبا.
وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن التحقيق الكامل بهذه القضية، سوف 
يتم نش���ره اليوم، في الملحق األس���بوعي للصحيفة، الذي ينشر كل يوم 

جمعة باسم "سبعة أيام".

رام الله / االستقالل:
 نقلت إدارة س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، 
األس���ير ربيع أبو نواس )32 عاما(، من زنازين 
سجن "عس���قالن" إلى زنازين "مجدو"، وذلك 

وفقا لما أبلغت به محاميته.
وقال نادي األسير في بيان له، أمس الخميس، 
إن عملية النق���ل المتكررة التي يتعرض لها 
األس���ير أبو ن���واس تأتي في إط���ار التنكيل 
الممنهج بحق���ه، حيث يواصل االحتالل عزله 
انفرادي���ا منذ أكثر من ع���ام، نقل خاللها إلى 
زنازين العزل االنفرادي في س���جون: "ريمون" 
و"أوهليك���دار" و"أيلون الرملة"، و"عس���قالن" 

وأخيرا إلى عزل سجن "مجدو".
ولفت إلى أن األس���ير أبو نواس من األس���رى 
الذين واجهوا عملية القمع الكبيرة في سجن 
الماضي، واعتدى عليه  العام  "عوفر" ش���باط 
السجانون حينها وأصيب بجروح، ونقل الحقا 
إلى العزل االنف���رادي وما زال يقبع فيه حتى 

اللحظة.
يش���ار إلى أنه ومنذ تاريخ عزل���ه لم تتمكن 

عائلته من زيارته، كما تفصله إدارة س���جون 
االحتالل ع���ن العالم الخارج���ي، وتحرمه من 
التواص���ل مع رفاقه األس���رى، في سياس���ة 
العق���اب الت���ي تنتهجه���ا بح���ق األس���رى 

المعزولين.
يذكر أّن األس���ير أبو نواس متزوج وأب لثالث 
طفالت، ومعتقل منذ ش���هر تش���رين األول/ 

أكتوبر عام 2019.

وعندما نق���ل للعزل كان موقوف���ا، وكان من 
المفترض أن يصدر بحقه حكم لعدة أشهر، 
إال أن���ه وبعد ادعاء إدارة الس���جون أنه واجه 
الس���جانين، فإن س���لطات االحتالل تطالب 
اليوم بالحكم عليه بالس���جن لمدة 16 عاما، 
وعقدت له جلس���ة محكمة في21 نيس���ان 

الجاري، وتم تأجيلها حتى أيار المقبل.
الجدير ذكره أن سياس���ة الع���زل االنفرادي، 
تش���كل إحدى أقس���ى وأخطر السياس���ات 
التنكيلي���ة الت���ي تم���ارس بحق األس���رى 
بمس���توياتها المختلفة، حيث يتم احتجاز 
المعتقل لفترات طويلة بش���كل منفرد، في 
زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث 
م���ن جدرانها الرطوب���ة على ال���دوام، وفيها 
حم���ام أرضي قدي���م، تخرج م���ن فتحته في 
أغلب األحيان الجرذان والقوارض، ما يس���بب 
مضاعف���ات صحية ونفس���ية خطي���رة على 
المعتقل، ومنذ مطلع العام الماضي، صعدت 
إدارة س���جون االحت���الل من عملي���ات العزل 

االنفرادي بحق األسرى.

جنين/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد االس���المي والمحرر الشيخ خضر عدنان، أمس، 

إن انتصار األسير المضرب مصعب الهور ضربة جديدة لالعتقال اإلداري.
وأض���اف عدنان في تصريح ل���ه، أن اإلضراب عن الطعام للحرية من س���جون 
االحتالل كان والزال السالح األنجع للحرية بيد أسرانا، مشيًرا إلى، تصاعد عدد 
قرارات االعتقال اإلداري مؤخرًا وخاصًة التجديد منها، ما يؤكد أهمية اإلضراب 

لمواجهة االعتقال اإلداري.
وتابع :"الكل مدعو إلسناد األخوين المضربين عن الطعام عماد السواركة لليوم 

٤٣، واإلعالمي عالء الريماوي لليوم التاسع".
ولفت إلى، أن إضراب األخ األس���ير الس���واركة قاٍس وُيَعد من أقوى اإلضرابات؛ 

المتناعه عن تناول أي شيٍء عدا الماء.
دع���ا عدنان الصليب األحمر والمنظمات اإلنس���انية والحقوقية لوقف تنكيل 

المحتل باألخوين السواركة والريماوي.
وأض���اف :"االحتالل أدخ���ل اإلعالمي عالء الريماوي المض���رب عن الطعام على 
أس���رى غير مضربين في محاولٍة فاشلٍة لكس���ر إضرابه وهذا يستدعي تدخل 
 األس���ير باالمتناع عن الطعام 

َّ
منظم���ة الصليب األحمر الدولي التي ُتؤكد حق

والشراب والدواء".

الشيخ عدنان: انتصار األسير الهور إدارة سجون االحتالل تنقل األسير ربيع أبو نواس إلى عزل سجن »مجدو«
ضربة جديدة لالعتقال اإلداري

الكشف عن إصابة جنود »إسرائيليين« 
بالسرطان بسبب »القبة الحديدية«

نادي األسير: األسيران سواركة والريماوي يواجهان أوضاعًا صحية صعبة

»هيئة األسرى« تمدد توقيف 33 أسيرًا لفترات متفاوتة

اإلعالم العبري: تقدم ملموس في مفاوضات تشكيل حكومة بديلة
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم 2284 / 2016     

  يف الطلب رقم 724 / 2021 
المس���تدعي: محمد من���ذر عبد الرحم���ن محمد الريس – من غزة ش���ارع 
الثالثين���ي عمارة الري���س ويحمل هوية رق���م 966580524 – المحامي/ 

محمد عبد الرازق الخزندار
المستدعى ضدهم: 1 - سفيان بش���ير طالب الريس وبورثته من والدته 
المرحوم���ة/ ربيحه توفيق محمد مراد الريس – من غزة ش���ارع علي طالب 
الصبره الذي كان مدعى عليها الحادية عش���ر سابقا 2 - رفاه زهير بشير 
طالب الريس وبورثتها م���ن والدها ومن جدتها المرحومة/ ربيحه توفيق 
محم���د مراد – الريس من غزة ش���ارع علي طالب الصبره 3 - نهيل بش���ير 
طالب الريس وبورثتها م���ن والدتها المرحومة/ ربيحه توفيق محمد مراد 
الريس – من غزة ش���ارع علي طالب الصبره 4 - نهى بش���ير طالب الريس 
وبورثتها من والدتها المرحوم���ة/ ربيحه توفيق محمد مراد الريس – من 
غزة ش���ارع علي طالب الصبره 5 - فايزة بش���ير طالب الريس وبورثتها من 
والدتها المرحومة/ ربيحه توفيق محمد مراد الريس – من غزة ش���ارع علي 
طالب الصبره 6 - مها بشير طالب الريس وبورثتها من والدتها المرحومة/ 

ربيحه توفيق محمد مراد الريس – من غزة شارع علي طالب الصبره 
مذكرة حضور 

الى المدعى عليهما في القضية المذكورة أعاله وهم الحادية عش���ر حتى 
السادسة عش���ر المذكورين أعاله والمجهولين محل اإلقامة خذوا علما ان 
المدع���ي المذكور يطال���ب في الئحة دعواه في القضي���ة المذكورة أعاله 
لذلك يقتضي عليك���م ان تحضروا الى هذه المحكم���ة لتقديم جوابكم 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم بنسخة من هذه 
المذكرة وليكن معلوما لديكم انه قد تقرر لنظر هذه القضية يوم األربعاء 
الموافق 2021/5/24 الساعة التاسعة صباحا وليكن معلوما لديكم انه اذا 
تخلفتم عن الحضور في الموعد المحدد يحق للمدعي أن يسير في دعواه 

ويجوز اصدار الحكم بحقكم حضوريا 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة األوقاف والشؤون 
الدينية في غزة عن الس���ماح 
في  باالعت���كاف  للمصلي���ن 
العش���ر األواخ���ر من ش���هر 
رمضان المب���ارك بضوابط في 

ظل تفشي فيروس كورونا.
وقالت ال���وزارة في بيان تلقت 
عن���ه  نس���خة  "االس���تقالل" 
أمس الخميس إنه يجب على 
المعتكفي���ن الحص���ول على 
مديرية  من  رس���مية  موافقة 
أوقاف المحافظة المعنية، وأال 
يزيد عدد المعتكفين عن 15 
معتكًف���ا فقط في المعتكف 

الواحد.
ودع���ت األوقاف، إل���ى تناول 
الطعام يكون بش���كل فردي، 
لكل معتك���ف صحن خاص، 
وال  ب���ه،  الخاص���ة  وأدوات���ه 

يستخدمها غيره.
االلت���زام  ال���وزارة،  وطالب���ت 
العشر،  أيام  طيلة  باالعتكاف 
وال يخ���رج م���ن المعتكف إال 
بالتباعد  وااللتزام  العيد،  ليلة 
الجس���دي في النوم والصالة 

والدروس وجميع المناشط.

ل���كل  يك���ون  ألن  ودع���ت، 
معتك���ف س���جادته الخاصة 
ومصحف���ه، ويلت���زم بلب���س 
الكمامة عند مخالطة اآلخرين، 
على  المس���تمرة  والمواظب���ة 

النظافة الشخصية.
ونوهت إلى أن يكون المسجد 
مناس���ًبا لالعت���كاف حس���ب 

معايير إجراءات السالمة.

إصابة  ظه���رت  "إذا  وقال���ت: 
كورونا عن���د أحد المعتكفين 
بالعزل وعدم  الجمي���ع  يلتزم 
المصلين  ببقي���ة  االخت���الط 

مطلًقا".
ودعت المعتكفي���ن، لاللتزام 
الت���ام بحظر التج���ول الليلي، 
وع���دم التح���رك خ���الل فترة 

الحظر.

كم���ا دع���ت لعقد ني���ة رفع 
الوباء، واالجته���اد في الدعاء 
والضراعة لله أن يدفع عنا وعن 

المسلمين الوباء والبالء.
وذك���رت أن تل���ك الضواب���ط 
مش���ددة  للمعتكفين،  ملزمة 
عل���ى أن أي معتكف ُيخالف 
الش���روط الواردة أعاله سيتم 

إغالقه.

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي سالمة 
مع���روف، أم���س الخميس، إنهم يس���عون 
جاهدين أال يذهب���وا إلجراءات ضاغطة على 
المجتمع بشكل كبير، مشيًرا إلى أن البعض 
يرى هذه اإلجراءات غير كافية ولكنها تعالج 

الحالة الوبائية في هذه المرحلة.
وأوض���ح ف���ي تصريح���ات صحفي���ة أمس 

الخميس"، أن هناك تقييمًا للحالة الوبائية 
المقب���ل، ولك���ن كل  منتص���ف األس���بوع 
المؤش���رات الوبائية تش���ير لعدم تخفيف 
اإلجراءات وعنصر الحس���م في تخفيفها هو 

المواطن.
وأض���اف: "نتفه���م أن يك���ون لإلج���راءات 
االحترازي���ة المتخ���ذة آث���ار وتداعيات على 
قطاع���ات متعددة في المجتم���ع لكننا قدر 

المس���تطاع نجته���د أن نوازن م���ا بين عدم 
وصول ه���ذه التداعيات واآلث���ار إلى حالة ال 

يستطيع معها المجتمع تقبلها".
وتابع: "اإلجراءات المتخذة تتناسب مع الحالة 
الوبائية، وهي تقدر بقدرها لكي تحدث أثرًا 
طبيًا واضحًا على منحنى تس���جيل اإلصابات 
دون أن يكون لتداعياتها آثار س���لبية كبيرة 

على المجتمع وقطاعاته المختلفة".

الدوحة/ االستقالل: 
أك���د رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس إس���ماعيل 
هني���ة، أن أي تلك���ؤ في إج���راء االنتخاب���ات يعني تقديم 
مكافأة لالحتالل وتحقيق أهدافه في إدامة االنقس���ام ومنع 

االنتخابات.
وق���ال هنية خالل لقاء وفد قيادي م���ن حركة حماس بوزير 
الخارجية القطري لمناقش���ة التطورات السياسية :" اإلرادة 
الوطنية تقتضي أن نمضي في إج���راء االنتخابات رغًما عن 
االحت���الل وتحديًدا ف���ي مدينة الق���دس باعتبارها معركة 

وطنية يجب االنتصار فيها".
 وأضاف ان الوفد أكد على الموقف الثابت بالمضي في إنجاز 
االنتخابات بمستوياتها التش���ريعية والرئاسية والمجلس 
الوطني، مشيًرا إلى محاوالت االحتالل عرقلة إجراء االنتخابات 

عامة وفي القدس خاصة.
وأوضح هنية أن اإلرادة الوطنية تقتضي أن نمضي في إجراء 
االنتخابات رغًما عن االحت���الل وتحديًدا في مدينة القدس 
باعتباره���ا معرك���ة وطنية يجب االنتصار فيه���ا، مؤكدًا أن 
الق���دس تمثل محور الصراع مع االحتالل وال يمكن التفريط 

بأي من حقوق شعبنا فيها.
وبين أن الصراع في القدس صراع على الهوية وعلى الوجود 
الفلس���طيني في المدينة وش���عبنا يواجه بص���دور عارية 
إلجهاض وإفش���ال عمليات التهويد واالقت���الع ومحاوالت 
إزالة معالم الحضارة اإلس���المية وتهويد المدينة وتقسيم 
المس���جد األقصى المبارك وتدنيس المقدسات اإلسالمية 

والمسيحية.
وأكد هنية أن المشهد الذي رسمه المقدسيون خالل األيام 
األخيرة يؤكد قدرة ش���عبنا على ف���رض إرادته بما في ذلك 
إجراء االنتخابات في مدينة القدس باآللية التي يتفق عليها 

وطنًيا.

غزة / االستقالل:
وقعت س���لطة المياه، وش���ركة توزيع الكهرباء ف���ي غزة، أمس 
الخميس، اتفاقية تخزين فائض الطاقة الشمسية والتي تهدف 
الى االس���تفادة الكلية م���ن الطاقة المنتجة م���ن محطة الطاقة 

الشمسية التي ستنشئها سلطة المياه بقدرة 7،5 ميغا واط.
ووقع����ت هذه االتفاقية بتمويل م����ن الحكومة اإليرلندية من 
خالل وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 8 ماليين يورو، حيث تم 
طرح عطاء محطة الطاقة الشمسية مطلع الشهر الجاري، حيث 
تتيح االتفاقية أن تس����تفيد س����لطة المياه من كامل الطاقة 

المنتجة.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إنه من خالل هذه المحطة 
س���يتم تزويد الطاقة الكهربائية لتغطية اس���تهالك الكهرباء 
لكافة مرافق مش���روع مجاري ش���مال غزة الحالية والمستقبلية، 
والذي يش���مل محطة المعالجة، ومحطة الض���خ المركزية، وآبار 
االسترجاع ومحطة ضخ المياه المستعادة للري الزراعي، ما سيعزز 
اس���تدامة وديمومة تش���غيل هذه المراف���ق، وتقليل التكلفة 

التشغيلية بشكل كبير.
وأوضح أن ذلك سينعكس إيجابا على تسعيرة المياه للمزارعين 
المستفيدين من المياه المستعادة، ما يساهم في ازدهار القطاع 

الزراعي في محافظة غزة وشمالها من خالل ري 15 ألف دونم.

السماح باالعتكاف بمساجد غزة بالعشر األواخر بقيود وقائية

غزة/ االستقالل: 
أعرب ممثلو قوائم انتخابية مستقلة في قطاع غزة أمس الخميس، عن رفضهم  

لفكرة تأجيل أو إلغاء االنتخابات التشريعية المرتقبة في مايو/ أيار المقبل.
ج���اء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته 28 قائمة، أمام مقر المجلس التش���ريعي 

في مدينة غزة.
وقال رئيس قائمة "صوت الناس" إيهاب النّحال، إن تأجيل االنتخابات محاولة 
إلفشال مسار العملية الديمقراطية ومصادرة الحق الدستوري للشعب"، معتبًرا 

ذلك "انتهاكا صارًخا للقانون".
وأكد "النخال" في كلمة له خالل المؤتمر، أنه ال يحق ألي جهة تأجيل االنتخابات، 
مس���تطرًدا: "من يتخذ القرار س���يتحّمل المس���ؤولية القانونية والسياس���ية 

والشعبية عن تبعات تلك الخطوة".
وبّي���ن أن تمكين أهالي القدس من االقتراع يعّد "حقا دس���توريا، تكفله لجنة 

االنتخابات المركزية، وفق القانون".
وأكم���ل: "ما يعني أن إجراء االنتخاب���ات في القدس، ال يتطلب إذنا من االحتالل 

باعتبارها عاصمة وجوهر السيادة الوطنية، التي ال يجوز التخلي عنها".
وتسود تقديرات، أن يصدر رئيس السلطة، قراًرا بتأجيل االنتخابات، بسبب عدم 

رد "إسرائيل" على طلب إجرائها في مدينة القدس.
ومن المفترض أن تجرى االنتخابات الفلس���طينية على 3 مراحل: تشريعية في 
22 مايو/أيار، رئاس���ية في 31 يوليو/تموز، المجلس الوطني في 31 أغسطس/

آب المقبل.

هنية: أي تلكؤ في إجراء 
االنتخابات يعني مكافأة 
االحتالل بتحقيق أهدافه

قوائم مستقلة: نرفض 
تأجيل االنتخابات

 توقيع اتفاقية تخزين فائض 
»كهرباء الطاقة الشمسية« في غزة

معروف: نسعى جاهدين أال نذهب إلجراءات ضاغطة على المجتمع
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ق���ام االحتالل الصهيوني وعلى مدى الس���نوات التي ف���رض فيها أجنداته التهويدي���ة على القدس، 
بمحاوالت حثيثة من أجل تغيير العقل الوطني والجمعي للسكان الفلسطينيين في المدينة المقدسة 

وضواحيها من خالل عدة مسارات.
األهم منها كل ما يتعلق بالجانب الثقافي والتربوي، بحيث أصبحت المدارس التعليمية تتبع للمؤسسات 
الصهيونية المعني���ة، والتي يتم فيها إعادة صقل العقل الفلس���طيني بمفاهيم ومصطلحات ومعاٍن 
مش���وهة تخدم المش���روع الصهيوني، والتي تؤتي أكلها عندما يتم وضع الجمهور المس���تهدف أمام 
خيار مواجهة االحتالل كقوة معادية تهويدية في القدس، أو أن ينس���حب من المعركة بما يتوافق مع 
المفاهيم والمصطلحات التي ُأشبع منها على مدار سنوات دراسته، والتي وجهته إلى الحياد أمام العدو 

الصهيوني، والتي لألسف في بعض الحاالت أن يتحول إلى نصير وداعم لصالحه.
األخطر مما سبق على أهميته، هو استهداف الجمهور الفلسطيني باالنحرافات المتعددة، ومن أوضحها 
بث المواد المخدرة بين الش���باب بش���كل منظم، من أجل صرف الجمهور الفلس���طيني إلى مس���تويات 
أخالقية واجتماعية منحدرة، والتي تتركه ضحية لتلك االنحرافات، مما يشكل الفراغ المناسب لالحتالل، 

والذي يسمح له باستهداف الوجود الفلسطيني.
ه���ذا من جان���ب، لكن من جانب آخ���ر كان هناك دائًما حض���ور لقوى المقاومة المتع���ددة، والتي منها 
الجمعي���ات األهلية الوطنية، كالنوادي والمؤسس���ات االجتماعية والرياضي���ة، وأيًضا فصائل المقاومة 

وعلى رأسها المقاومة اإلسالمية.
هذه القوى كانت تش���كل العامل المقاوم والضاغط على االحتالل ومشاريعه في المدينة، من خالل نشر 
الحقائق والمعاني الوطنية، وصواًل إلى المواد التربوية والتحريضية، والتي يتم بثها في المجمل بشكل 
سري بين المجموعات الشبابية، واألبرز في هذا الجانب هو حلقات العلم والمذاكرة والنقاش داخل أروقة 
وس���احات المس���جد األقصى، والتي تعتبر من أهم األدوار فعالية كونها ترتبط بقداسة المكان الدينية 

والتاريخية والوجدانية.
وسط كل هذا كان هناك االس���تهداف المباشر للشباب المقدسي باالعتقال لدى االحتالل الصهيوني، 
االعتق���ال بحد ذاته هو وقفة مع الذات لمراجعة األه���داف مع اإلمكانيات، لكن ما غفل عنه االحتالل هو 
أن االعتقال بالنس���بة للفصائل الوطنية واإلس���المية يعتبر من أهم اإلمكانيات التي يجب اس���تغاللها 
إلعادة ترتيب األولويات واألفكار لدى جمهور المعتقلين من خالل ثقافة المقاومة والمواجهة المتعددة، 
والتوعي���ة الدينية والوطنية وصواًل إلى التنظيمية واألمنية، وعليه أصبح الش���باب المقدس���ي صاحب 
فكرة ووعي مكنه من اتخاذ القرار المناس���ب في الميدان أم���ام المخاطر اليومية التي يفرضها االحتالل 

الصهيوني على الوجود الفلسطيني وهويته المعبرة عنه.
جزء من اإلشكال هنا هو الشخصيات التي لها عالقة مع سلطة أوسلو ومن بعد دايتون في رام الله، كون 
هذه الش���خصيات تحمل أجندات تعتبر ضمن الميزان الوطني مناصرًة ومتحالفًة مع العدو الصهيوني، 
كون األساس لهذه السلطة قائمًا على مسألة التنسيق األمني المقدس العابر للحدود بالنسبة ألصحابه، 

مما يجعل سياق هذه الشخصيات العملي متوافق ضمنًيا مع المخططات الصهيونية في المدينة.
وم���ن الفعاليات التي تقوم بها تلك الش���خصيات، صرف الجمهور الفلس���طيني ع���ن أهدافه الوطنية 
واالستراتيجية إلى مسارات التجهيل واإللهاء عن القضايا المصيرية، وعليه يعتبر الخطر على الجمهور 
المقدس���ي والش���باب تحديًدا مركًبا من قبل االحتالل الصهيوني وأتباع س���لطة أوس���لو، إال أن الشباب 
المقدسي بوعيه الجمعي المقاوم قادر على أن يغير طبيعة الصراع في الميدان مع دعم غير مشروط من 

قوى المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها اإلسالمية.

جيل مقدسي جديد 

يش����ّكل باب العم����ود في الق����دس، وهو أحد األب����واب التاريخية 
للبلدة القديم����ة، وأهمها، نقطة صراع بي����ن المحتل الصهيوني 
والمقدس����يين، كما أّكد باحثون وصحافيون مقدس����يون، ال سيما 
بعد العام 2011، حيث ش����هدت س����احة ب����اب العمود مواجهات 
عنيفة بين أهل البل����د والغزاة. منها انطلقت المظاهرات المنّددة 
بالع����دوان الصهيوني، وفيه����ا تجّمع المقدس����يون للتعبير عن 
هويته����م وآمالهم بالتحرير. وكانت الميليش����يات اليهودية قد 
حاولت مرارا الس����يطرة عليها. حاول الع����دو وما زال يحاول تغيير 
معال����م البلدة القديم����ة وجوارها، بحجة التطوي����ر والتمدين، كما 
فع����ل في كل أحياء الق����دس، إلزالة طابعها العربي واإلس����المي، 
كما يس����عى الى الس����يطرة األمنية على األماكن العامة والخاصة، 
م����ن خالل تركيب كامي����رات دقيقة بحجة مكافح����ة »اإلرهاب« ال 
 الط����رق بين األحياء 

ّ
س����يما بعد انتفاضة القدس )2015(، وش����ق

والتجمعات الفلس����طينية لتفتيتها. فكّثف أيضا تواجد شرطته 
في البلدة، وخاصة في س����احة باب العمود حيث أقام مركز مراقبة، 
يس����تنفر قواته المس����ّلحة كلما دعت الحاج����ة، أي عندما يتجّمع 
المقدسيون إلحياء مناس����بات وطنية ودينية، أو عندما يجلسون 

على مدرجاته للراحة والسمر. 
اتخذ المقدس����يون من س����احة باب العامود مكانا للحياة. فمنها، 
يدخل المقدس����ي أو الفلسطيني بش����كل عام الى األسواق والى 
المسجد األقصى والى كنيس����ة القيامة. وعلى مدرجاتها، يلتقي 
األصدقاء القادمين من البل����دات أو األحياء المجاورة، أو من المدن 
الفلس����طينية األخرى. وكانت الس����احة، قبل س����يطرة الصهاينة 
عليها، تستقطب الباعة المتجّولين الذين ينعشونها بنداءاتهم 

وألوانهم.  
إال أن ذل����ك ال تتقّبل����ه عقلي����ة عنصري����ة احاللي����ة كالعقلي����ة 
الصهيوني����ة، الت����ي رّك����زت كل جهودها للتخّلص م����ن الوجود 
الفلس����طيني في القدس، أو على األقل، محو الهوية الفلسطينية 
العربية واإلس����المية عن المكان، وجعل المقدس����يين أش����خاصا 
بال هوية يعيش����ون في القدس من أجل العم����ل فقط، كالعمال 
األجانب في المدن الكبرى في العالم. يريد الصهاينة الفصل بين 
االنس����ان المجّرد من هويته وبين المكان الذي يعيش فيه، والذي 
ج����ّرده من تاريخه ومعالم����ه الحضارية، وهذا ما أّكدته الش����رطة 
الصهيونية في باب العمود مؤخرا، عندما استنفرت وهجمت على 
الشباب المتجمعين في الساحة ألنهم رفعوا العلم الفلسطيني.

فكانت الشرطة قد تراجعت أمام إصرار المقدسيين على البقاء في 
الس����احة وأزالت الحواجز الحديدية، أو باألحرى، لم تتدخل عندما 

أزال الش����باب واألطفال ه����ذه الحواجز، س����عيا لتهدئة األوضاع، 
بعدما ش����عرت أن المواجهة لن تك����ون لصالحها. ولكن ما أن رفع 
هؤالء الش����باب العلم الفلس����طيني لالحتفال بالنصر، حتى شّنت 
هجوم����ا وحش����يا عليهم. قد تقب����ل على مضض وجود الش����باب 
والعائالت المقدس����ية في المكان خالل شهر رمضان، وقد تقبل 
مرغمة بعدم س����يطرتها الكاملة على الحّي����ز وعدم تهويده، لكن 
لن يقبل العدو وأجهزته المختلفة )ومنها ميليش����ياته المسلحة( 

بأن يكون هذا الحيّز فلسطينيا، ألنه يريده بال هوية، أو يهوديا.
ويح����ّذر الباح����ث المقدس����ي خالد ع����ودة الله من ترك الش����باب 
المقدس����ي المنتفض وحيدا أمام االحتالل وشرطته، التي حاولت، 
وبعد أن أدركت أن المواجهة ليس����ت لصالحه����ا، التفاوض معه 
لتهدئة األمور، ال سيما بعد تدخل صواريخ المقاومة في المعركة. 
أراد االحت����الل الفصل بي����ن قطاع غزة والق����دس، وتوجيه األنظار 
نحو القط����اع من خالل تهدي����ده للمقاومة ومن����ع الصيادين من 
اإلبح����ار. كما أراد قط����ع الطريق على اندالع انتفاضة واس����عة في 
الضف����ة الغربية، تواصال مع القدس، وعدم الربط بين ما يعيش����ه 
أهل الضفة الغربية، من س����رقة األراضي وتحريك الميليش����يات 
المس����لحة ضد أهلها وتضييق الحّيز الفلسطيني، وأهل القدس. 
يريد االستفراد بالمدينة المقدسة ومواصلة عملية التهويد ومحو 
الهوية الفلس����طينية، دون أي تدّخل. وم����ن أجل ذلك، وافق على 

تهدئة األمور في ساحة باب العمود، بانتظار وقت مناسب أكثر.
اضافة الى أن ثمة اختالفًا بين الهّبات الس����ابقة في القدس )باب 
الرحمة، البوابات االلكترونية( التي كانت تمّس مباش����رة المسجد 
األقص����ى المبارك، والهبة – االنتفاض����ة الحالية التي اندلعت في 
س����احة باب العمود، التي جاءت بعد سنتين من الركود والتهويد 
المتس����ارع في المدينة، ذلك ألن ساحة باب العمود هي المدخل 
الرئيس الى البلدة القديمة، وس����قوطها بيد االحتالل، سياس����يا 
وأمنيا، يعني تطويق ليس المقدسات فحسب، بل البلدة القديمة 
وحاراتها وأس����واقها وأهلها أيضا. فلذلك، يقول المراقبون، يجب 
أن تظل س����احة باب العمود فلسطينية برّوادها وعاداتها، والحّيز 
النطالق المهرجانات والمناس����بات الوطني����ة والدينية. هنا تأتي 
أهمية إزالة وكسر كاميرات المراقبة »اإلسرائيلية« المنصوبة في 

الساحة، رفضا للسيطرة األمنية.
من أجل ذلك، يجب أن تتوسع المواجهات مع االحتالل الى البلدات 
المقدس����ية المجاورة والى الضفة الغربي����ة، المحتلة، التي تعاني 
من السياس����ة اإلجرامية ذاتها، رغم االخت����الف، بنظر الصهاينة، 
بين مدينة الق����دس التي »وّحدوها« وبين الضف����ة الغربية التي 

تديرها ش����كليا السلطة الفلس����طينية. كما يجب عدم ربط الهبة 
– االنتفاضة الحالية بمسألة االنتخابات، بل التركيز على مواجهة 
التهويد واالقتالع، حيث إن الهوية التي يريد االحتالل محوها في 
القدس ال تختصر على عملية انتخابية آنية »تحت االحتالل« وعلى 
موافقته، بل تشمل كافة مناحي الحياة، االقتصادية والتعليمية 

والدينية والديمغرافية، وانتماء القدس الى فلسطين واألمة.
يؤّكد المراقبون على أهمية توس����يع دائ����رة التفاعل مع الهبة – 
االنتفاضة، ومع القدس بشكل عام، في كل فلسطين )وقد تجاوبت 
بعض المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل عام 1948 
معها وربطتها بمس����اعي العدو لتهويد المدن الساحلية(، وخارج 
فلس����طين، في مخيمات اللجوء خاصة )وقد سارع الالجئون لدعم 
أخوانهم المقدسيين منذ اليوم األول، في لبنان وسوريا واألردن(، 
وفي الدول العربية واإلسالمية، ذلك بسبب أهمية مدينة القدس 

في توحيد األمة وشعوبها للتخلص من الهيمنة الخارجية.
ولكن ينّبهون الى ضرورة توس����يع التفاعل، ليس أفقيا فقط، بل 
عموديا أيضا، أي بالدعم المس����تمر للنهوض بالحياة االقتصادية 
في مدينة القدس، وتمكين المقدس����يين من الثبات في وطنهم 
ومدينتهم. يح����اول العدو تجفيف مص����ادر التمويل »النظيفة« 
الداعمة لالقتصاد المقدس����ي، المس����تقل عن الكي����ان وأجهزته، 
إلرغام المقدس����يين عل����ى الموافقة على تمويل »مش����بوه« كونه 
مرتب����ط باألنظمة المطّبعة والمتحالفة مع العدو، أو بالمؤسس����ات 

األجنبية التي تعمل لصالح العدو ومشاريعه.
الى جانب الدعم االقتصادي »النظيف« لتمكين المقدس����يين من 
الثبات، يلعب اإلعالم دورا مهما لمنع العدو من االستفراد بالقدس 
وأهلها، وذلك بالتركيز على الهوية الجامعة للشعب الفلسطيني، 
وعلى عروب����ة القدس وعلى حضارتها االس����المية التي احتضنت 

المعالم المسيحية األصيلة الى جانب المعالم اإلسالمية.
لقد انتصر الش����باب المقدسي على المؤسس����ة الصهيونية في 
س����احة باب العمود، لكن المشاريع التهويدية مستمرة، ولم ينته 
الص����راع، كما أكد عدد م����ن المحللين، الذين ح����ّذروا من الهجوم 
المرتق����ب للميليش����يات اليهودي����ة في يوم 28 رمض����ان. مما ال 
ش����ك فيه أن تراكم االنتصارات، مهما كانت بس����يطة، قد يمنح 
القوة المعنوي����ة لمواصلة المعركة، وقد يرفع س����قف التطلعات 
والتحركات ف����ي مدينة القدس، لكن ذلك يت����م في ظل حاضنة 
فلس����طينية وعربية وإسالمية، وبعد إش����راك الشباب المقدسي 
الفاع����ل والواعي في رس����م اس����تراتيجية فعّالة إلس����قاط خطط 

التهويد المتتالية، بانتظار التحرير.

 بعد س����قوط الصاروخ الذي لم تح����دد حتى اآلن نوعيته 
وهوية مطلقه،  أهي س����وريا أم إي����ران ، قريبا من مفاعل 
ديمونا اإلسرائيلي ، وبعد حديث  وزارة الدفاع األميركية 
، البنتاج����ون ، ع����ن امت����الك إي����ران ثالث����ة آالف صاروخ 
باليس����تي عالي����ة الدقة م����ن المنطقي التس����اؤل  : إالم 
ستنتهي االس����تفزازات والضربات الثأرية بين إسرائيل 
وإيران، والتي منطلقها أساسا إسرائيلي ؟! من المقومات 
األساس����ية التي اعتمدت عليها إسرائيل منذ قيامها أن 
تكون القوة العسكرية األولى في المنطقة . ونجحت في 
تحقيق هذا الهدف أمام الدول العربية ، وما لم تس����تطع 
إنج����ازه بيدها ، مثل انتصارها ف����ي حرب 1967 ، أنجزته 
بي����د أميركا مثلما حدث في غزو العراق واحتالله وتحطيم 
قوته العس����كرية ف����ي 2003 .  ولم تكن ف����ي أغلب زمن 
صراعها العسكري مع العرب ، واألدق أن نقول مع  بعض 
الع����رب ، تواجه أي طرف إس����المي لغي����اب تركيا وإيران 
الش����اه عن هذا الصراع . وملثما هو معلوم ، حدث التحول 
في الموقف اإلس����المي تجاهها بإسقاط الثورة اإليرانية 
حكم الش����اه في 1979 ، وتوجه إيران سياسيا نحو العالم 
العربي ، ومؤازرته����ا للقضية الفلس����طينية . وتوجهت 
تركيا إس����الميا وعربيا بعد مجيء حزب العدالة والتنمية 
فيها إلى الحك����م ، وإن لم يكن توجهها اإلس����المي في 
صراحة وقوة التوجه اإليراني لظروفها الخاصة المعروفة . 
وأقلق تعاظم القوة اإليرانية إسرائيل ، وخلق لها أردوغان 

مشاغبات ومنغصات ، لكن إيران مثلت في عينها ووعيها 
الخطر الحقيقي الذي تجس����د تجس����دا حادا حاسما في 
تس����ليح وتمويل إيران لحزب الله ف����ي لبنان ، وللمقاومة 

الفلسطينية في غزة .
وفي س����ياق خوفه����ا من إي����ران  لم ترَض ع����ن االتفاق 
الن����ووي بين إيران والدول الس����ت الت����ي وقعته معها ، 
وأرضاها ترامب باالنس����حاب منه في 2018 حتى وصلت 
األمور بش����أنه إلى ما هي عليه اليوم ، فإلى أين ستمضي 
؟! إدارة باي����دن تريد اتفاقا جديدا رغ����م أن اتفاق 2015 
خفض مخزون إيران من اليورانيوم بنسبة 98 % ، وفرض 
نظ����ام مراقبة على منش����آتها النووية على مدار الس����اعة 
، ثم هي وبتحريض من إس����رائيل تل����ح في أن يتضمن 
االتفاق الجديد صواريخ إيران الباليس����تية ، وإيران تصر 
محق����ة على العودة إلى اتفاق 2015 ورفع العقوبات التي 
فرضتها عليها إدارة ترامب  دفعة واحدة ال خطوة خطوة 
مثلما تري����د إدارة بايدن ، وترفض ض����م صواريخها في 
االتفاق النووي . إس����رائيل هذه المرة ال تواجه عدوا عربيا 
تكس����ره بيدها أو بيد أميركا . تواجه ع����دوا مختلفا صلبا 
عني����دا مؤمنا بعدال����ة قضيته ، عالما بحقيقة إس����رائيل 
وخطره����ا عليه وعلى المنطقة . وال ري����ب أن إيران تواجه 
في صراعها مع إس����رائيل جبهة أعداء أقوياء هي الغرب 
األميركي واألوروب����ي والم�تآمرون من العرب إال أنها تظل 
عدوا مختلفا عن العدو العربي إلس����رائيل ، ثم هي ، إيران 

، تناصره����ا الصين وروس����يا اللتان تعلم����ان علم اليقين 
شدة عداوة أميركا لهما الذب تتكاثر شواهده في الوقت 

الحالي .
 واختالف العداء اإليراني إلسرائيل عن العداء العربي لها 
يفرض نتائج مختلفة للصراع ليست مريحة لها ، فال هي 
قادرة بذاتها على تحدي إيران إلى ما ال نهاية ، وال أميركا 
راغب����ة أو قادرة في أن تقوم لها في إيران بما قامت به في 
العراق في الوقت الذي تتجه فيه لالبتعاد االستراتيجي 
عن المنطقة ، فتنوي االنس����حاب من أفغانستان ، وربما 
من الع����راق بعدها . حال إس����رائيل مع إي����ران يصورها 
المث����ل العربي الش����عبي :” جاك مين يعرف����ك يا بلوط 
” . وهي مهما ضربت المنش����آت النووي����ة اإليرانية فلن 
توقف النش����اط النووي اإليراني الس����لمي وليس الحربي  
مثلم����ا تزعم وتضلل . وهي لن تصمد في حرب الس����فن 
خاص����ة في المياه القريبة من إي����ران . وإذا قصفت مواقع 
إيرانية بالطائرات أو بالصواريخ الباليس����تية فس����تواجه 
برد إيراني عنيف واس����ع بالصواري����خ ال تطيقه جبهتها 
الداخلي����ة ، وال حل لها س����وى التكيف س����لميا مع القوة 
اإليراني����ة ، والتصرف انطالقا م����ن حقيقة أن زمن كونها 
القوة العس����كرية األولى في المنطق����ة ذهب بال رجعة ، 
ويزدادا ابتعادا ، فهل تس����تطيع ؟! هذا س����ؤال يخصها 
وحدها ، وإجابته الصحيحة تتص����ل بمصيرها الوجودي 

في المنطقة.

باب العمود في القدس: الصراع على الحّيز والهوية

»إسرائيل« سوى التكيف سلميًا مع قوة إيران الرادعة ال حل لـ

بقلم: راغدة عسيران

حماد صبح

ق���ال التابعي يحيى الرازي رحم���ة الله: »عجبُت لذي عقل يقول في دعائه: اللّهم ال ُتش���مت بي 
 عدو. قيل: وكيف ذلك يا يحيى؟ قال: يعصي الله فيشمت به 

َّ
األعداء، ثّم يُش���مت بنفس���ه كل

في الدنيا واآلخرة كل عدو«.
رحم���ك الله أخانا يحيى وكأن���ك تنظر إلينا، إل���ى أحوالنا، وتوجه كالمك االس���تنكاري هذا لنا، 
فلس���طينيين وعربًا ومسلمين، وقد وقع المحظور فعاًل، وش���مت بنا األعداء، شمتوا وأي شماتة، 
ش���متوا وعصينا يا يحيى، وأي خطيئ���ة ارتكبنا عندما تجرأ الكثير عل���ى المعصية األكثر فتًكا 
بالمجتمعات، المعصية القتالة التي تصيب العمود الفقري للمجتمعات البش���رية، فتصل بها 
إلى العطب والش���لل، المعصية الت���ي تمثل الفرحة الكبرى والس���رور الغامر ألعدائنا وخصومنا 

المتربصين، أقزام الزمان وخفافيش الظالم!
إننا نتحدث عن معصية الخصومة والفرقة والش���قاق، فكم من ش���خص يقاطع أمه وأباه وأخته 
وأخ���اه وألتفه األس���باب! كم من زوج يتنمر عل���ى زوجته ويذيقها أصناف الن���كال! كم من جار 
يعيش النزاع والخالف مع جاره بس���بب األطفال يلعبون ويلهون! كم من دماء ُس���فكت بس���بب 
اإلرث والميراث والتوغل على حقوق الناس! كم من أش���الء آدمية تطايرت في شوارعنا وأسواقنا 
ومس���اجدنا العربية بذريعة الم���واالة والمعارضة والعكس! وكم من ب���الد تعيش اآلن االنتقام 
والتجزئة والش���رذمة والتشظي بسبب األفكار المتنافرة؟ وال زلنا يا يحيى بعد كل هذا نقف بين 

يدي الله تبارك وتعالى نقول: »إلهنا وجاهنا وموالنا ال ُتشمت بنا األعداء!«.
في ش���هر رمضان اأُللفة، دعونا نقهر ونهزم المعصية واألعادي الفرحين؛ بالتصالح النفس���ي 

والعائلي والمجتمعي والوطني.

زهرٌة رمضانية

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

�شجن رميون ال�شحراوي

بقلم الأ�شري/ اإ�شالم ح�شن حامد
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رام الله/ االستقالل: 
قال الجه���از المركزي لإلحصاء الفلس���طيني 
إن مليون عامل يوجدون في فلس���طين %14 
منهم تغيب���وا عن عملهم عام 2021 بس���بب 

جائحة "كورونا".
وأوضح اإلحصاء ف���ي بيان حول الواقع العمالي 
في فلسطين عام 2020، لمناسبة اليوم العالمي  
للعم���ال األول من أيار أن هناك نحو 70 ألفًا من 
المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون 
دون عقد عمل.وأش���ار إلى أن عدد العاملين في 
القط���اع غير المنظم بلغ نح���و 410 آالف عامل 
منهم 373 ألف من الذكور مقابل نحو 37 ألف 

من اإلناث.
وحسب اإلحصاء تمثل نسبة العاملين في هذا 
القطاع نح���و 43% من إجمال���ي العاملين من 

فلسطين بمعدل أجر يومي 143 شيقاًل.
وبي���ن أن عدد النس���اء العامالت ف���ي القطاع 
الخاص انخفض من 109 آالف امرأة لعام 2019 

إلى حوالي 98 ألف عام 2020.
وبلغت نس���بة العاملين عمالة غير منظمة في 

فلسطين حوالي 62% من مجمل العاملين 
وأك���د اإلحصاء أن معدل البطالة بين الش���باب 
حوال���ي 39% )24% في الضف���ة و67% في 
قطاع غ���زة(، كما أن الش���باب الخريجين الذين 
لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى هم 

األكثر معاناة من البطالة بين الشباب.

وبلغ معدل البطالة بينهم نحو 54% )36% في 
الضفة و79% في قطاع غزة(.

وأدى ارتفاع البطالة النخف���اض عدد العاملين 
في الس���وق المحل���ي من 877 أل���ف عامل في 
عام 2019 إلى 830 أل���ف عامل في عام 2020، 
كما انخفض عدد العاملين في "إس���رائيل" من 
حوال���ي 133 ألف عامل في عام 2019 إلى 125 

ألف عامل عام 2020.

وبينت النتائ���ج أن هناك 138 ألف عامل كانوا 
غائبين ع���ن عملهم عام 2020، ما يش���كل ما 
نس���بته 14% من اجمالي العاملين بواقع 105 
آالف من الذكور و33 ألف من اإلناث، مقارنة ب�69 
ألف عامل غائب عن عمله في عام 2019. وارتفع 
معدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى 
العاملة في فلس���طين عام 2020 ليصل حوالي 

26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019.

وحس���ب التقرير فقد انخفض العدد الى 334 
ألف عاط���ل عن العمل عام 2020 من 344 ألف 
عام 2019، وذلك بس���بب االنخفاض في نسبة 
المش���اركين في القوى العاملة ع���ام 2020، اذ 
بلغت لعام 2020 حوالي 41% مقارنة بحوالي 

45% عام 2019.
وعلى مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة 
حوال���ي 16% في الضفة عام 2020 مقارنة مع 

حوالي 15% لعام 2019، في حين بلغ المعدل 
حوالي 47% في قطاع غزة عام 2020 مقارنة مع 

45% عام 2019.
كما ارتفع إجمالي نقص االستخدام للعمالة من 
حوالي 33% عام 2019 إلى حوالي %36 )534 
ألف ش���خص( عام 2020، حي���ث يتضمن هذا 
العدد حوال���ي 111 ألف من الباحثين عن عمل 
المحبطين، وحوالي 16 ألف من العمالة الناقصة 

المتصلة بالوقت.
وس���جلت محافظة بيت لحم ف���ي الضفة أعلى 
معدل للبطالة لعام 2020، إذ بلغ حوالي %25، 
تلتها محافظتي جنين وسلفيت بحوالي %20 
لكل منها، بينم���ا كان أدنى معدل للبطالة في 
الضفة الغربية في محافظة القدس فبلغ حوالي 

.%7
أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح 
المع���دل األعلى للبطالة بحوال���ي 53%، تليها 
محافظة رف���ح بحوالي 52%، بينم���ا كان أدنى 
معدل للبطالة في محافظة ش���مال غزة بحوالي 

.%38
ويعمل حوالي 54% من مجموع المستخدمين 
بأجر في فلس���طين في القط���اع الخاص؛ بواقع 
273 أل���ف مس���تخدم بأجر م���ن الضفة، و100 
ألف مستخدم بأجر من قطاع غزة، مقابل حوالي 
29% يعمل���ون في القط���اع الحكومي وحوالي 

17% يعملون في "إسرائيل".

مليون عامل بفلسطين 14 % منهم تغيبوا عن عملهم بسبب كورونا

غزة/ االستقالل: 
قال مدير اإلع���الم والعالق���ات العامة بوزارة 
المالي���ة بغزة بيان بكر، أم���س الخميس، إن 
إخراج الموظفين لزكاة الفطر من مستحقاتهم 
خطوة تأتي في إطار جهود توسيع االستفادة 

من المستحقات.
وأض���اف بك���ر، ف���ي تصريح���ات اذاعية، أن 

الموظفي���ن المس���تفيدين من ال���زكاة هم 
أصحاب الدخل المح���دود لمن تقل رواتبهم 
عن 2000 ش���يكل، وموظفي البطالة الدائمة 

والموظفات األرامل.
وتاب���ع: »يتم ف���رز المس���تفيدين إلكترونيًا 
حس���ب المعايير المحددة والمبلغ المتاح وال 

يوجد تدخل في تحديد من يستفيد«.

وأشار بكر إلى أن التسجيل إلكترونيًا إلخراج 
الموظفي���ن زكاة فطرهم من المس���تحقات 

سينتهي حتى منتصف الليلة.
ونوه إلى أنه قد ش���ارك الع���ام الماضي أكثر 
من 20 ألف موظ���ف وموظفة في إخراج زكاة 
فطرهم من المستحقات، متوقًعا زيادة عدد 

المشاركين للعام الحالي.

مالية غزة توضح بشأن إخراج زكاة الفطر للموظفين من مستحقاتهم

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة المالية بغزة موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أبريل/2021.

وأوضح���ت الوزارة أن موعد ص���رف رواتب المتقاعدين عن ش���هر أبريل/2021 
سيكون يوم االثنين  05/03 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني واإلنتاج.

»المالية« بغزة تعلن موعد صرف 
رواتب المتقاعدين عن شهر أبريل

واشنطن/ االستقالل: 
واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب 
أم���س بع���د ارتف���اع 1% في الجلس���ة 
السابقة، إذ طغت توقعات إيجابية بشأن 
تعافي الطلب على مخاوف بش���أن تأثير 
زيادة اإلصابات بكورون���ا بالهند واليابان 

والبرازيل.
وصعد خام "برنت" بنس���بة 0.3 بالمئة إلى 
67.49 دوالر للبرميل، بحلول الساعة 04:05 
بتوقيت غرينت���ش، في حين بلغ خام "غرب 
تكساس الوسيط" األمريكي مستوى 64.04 
بالمئة  بزيادة نس���بتها 0.3  للبرميل،  دوالر 

أيضا.
وتمس���كت مجموعة "أوب���ك+"، التي تضم 
وحلفاءهم���ا،  وروس���يا  "أوب���ك"  منظم���ة 
بخططه���ا للتخفيف التدريجي للقيود على 

إنتاج النفط م���ن مايو إل���ى يوليو من العام 
الجاري. وجاء ذلك بعد أن رفعت "أوبك" قليال 
توقعاتها لنمو الطلب في 2021 إلى س���تة 
ماليين برميل يوميا. وتتوقع المجموعة أيضا 
بلوغ المخزونات العالمية 2.95 مليار برميل 
في يوليو القادم، وهو ما يقل عن متوس���ط 

.2019-2015
وقال محللون لدى بنك "سيتي": "تشير نظرة 
أكثر قربا إلى وضع مخزونات النفط العالمية 
إلى أن الس���وق قد تكون أق���رب إلى نقطة 
التوازن مما ربم���ا تعتقد أوبك+"، مضيفين 
أن السوق استوعبت معظم مخزونات الخام 
المتراكمة، غير أنه ال يزال يتيعن العمل على 

صعيد مخزونات المنتجات المكررة.
كما يتوقع البنك األمريكي أن ترفع حمالت 
التطعيم في أمريكا الشمالية وأوروبا الطلب 

على النفط إلى قمة غير مسبوقة عند 101.5 
مليون برميل يوميا هذا الصيف، لكنه حذر 
من أن تصاعد وتي���رة اإلصابات بكوفيد-19 
ف���ي الهند والبرازيل ربم���ا يؤثر على الطلب 
المحلي ف���ي حال فرضت من جديد إجراءات 

إغالق أوسع نطاقا.
واتجهت أنظار المستثمرين إلى ارتفاع في 
معدالت تش���غيل المصافي ف���ي الواليات 
المتحدة وتراجع مخزون���ات نواتج التقطير 
األس���بوع الماضي، وهو ما أفادت به بيانات 
أصدرته���ا إدارة معلومات الطاقة األمريكية 

أمس األربعاء.
وزادت مخزونات الخ���ام األمريكية 90 ألف 
برميل األسبوع الماضي، وهو أقل بكثير من 
توقع���ات المحللين التي كانت تش���ير إلى 

زيادة 659 ألف برميل.

واشنطن/ االستقالل: 
ارتفعت أس���عار الذهب، أمس الخميس، مع انخفاض الدوالر بعد 
أن قرر مجلس االحتياطي الفدرالي األمريكي اإلبقاء على أس���عار 
الفائ���دة منخفضة، وذلك رغم تبنيه نظرة أكثر إش���راقا للتعافي 

االقتصادي.
وارتفع الذهب في التعام���الت الفورية 0.2 بالمئة إلى 1784.26 
دوالر لألونصة، بحلول الس���اعة 05:38 بتوقي���ت غرينتش. فيما 
صعدت عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.6 بالمئة إلى 1784.40 

دوالر لألونصة.
وهبط مؤش���ر الدوالر 0.1 بالمئة مقابل عمالت رئيسية أخرى، مما 

يعزز اإلقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العمالت األخرى.
وقال جيفري هالي، المحلل لدى ش���ركة "أواندا" للوس���اطة: " في 
آخ���ر اجتماع للجن���ة االتحادية للس���وق المفتوحة حافظ مجلس 
االحتياطي الفدرالي )البنك المركزي األمريكي( على نبرته المائلة 

للتيسير".
وكان الفدرال���ي األمريكي )البنك المركزي( قد قال األربعاء إنه من 
الس���ابق ألوانه التفكير في التراجع عن دعمه الطارئ في وقت ما 
يزال فيه الكثير من العاملين فاقدين لوظائفهم بسبب الجائحة.

ومم���ا زاد من جاذبية الذهب، خطة الرئي���س األمريكي جو بايدن 
لحزمة ش���املة بقيمة 1.8 تريليون دوالر لألس���ر والتعليم، والتي 

كشف عنها في أول خطاب له بالكونغرس.
ويميل الذهب لالس���تفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق، 

ألنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

الذهب يرتفع بعد قرار 
غزة/ االستقالل: االحتياطي الفدرالي

نف���ى الس���فير القط���ري محم���د العم���ادي، أمس 
الخميس، التقارير العبرية، التي تحدثت عن تجميد 
دولة االحتالل دخول المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وق���ال العمادي في تصريحاٍت صحفي���ة، أن أموال 
المنحة القطرية ستدخل قطاع غزة، األسبوع المقبل، 

وسيتم توزيعها قبل عيد الفطر المبارك.
وكان���ت تقاري���ر إخباري���ة عبرية، تحدث���ت الليلة 

قب���ل الماضية، ع���ن نية حكوم���ة االحتالل تجميد 
دخول أموال المنحة القطري���ة إلى قطاع غزة، بزعم 
التوت���ر األمني وإطالق المقاوم���ة صواريخها اتجاه 

مستوطنات الغالف خالل األيام الماضية.

العمادي يعلن موعد دخول المنحة القطرية لقطاع غزة

أسعار النفط تواصل المكاسب بدعم توقعات طلب إيجابية
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االستقالل/ وكاالت: 
أظهرت بيان���ات رس���مية أن إجمالي 
ع���دد اإلصابات بفي���روس كورونا في 
أنحاء العالم تجاوز 149.6 مليونا حتى 
صباح ام���س الخميس، بينم���ا تجاوز 
عدد جرعات اللقاح التي أعطيت حول 

العالم أكثر من مليار جرعة.
ع���دد  أن  البيان���ات  أظه���رت  كم���ا 
المتعافين وصل إلى قرابة 87 مليونا، 
بينم���ا ارتفع إجمال���ي الوفيات إلى 3 

ماليين و151 ألف حالة.
وتتصدر الواليات المتحدة دول العالم 
م���ن حيث عدد اإلصابات، تليها الهند 
ثم البرازيل وفرنس���ا وتركيا وروس���يا 
والمملكة المتحدة وإيطاليا وإس���بانيا 
وألمانيا واألرجنتين وكولومبيا وبولندا 

وإيران والمكسيك.
سجلت الهند -امس الخميس- ارتفاعا 
قياس���يا في حاالت اإلصابة بفيروس 
كورونا والوفيات الناجمة عنه، ليتجاوز 
إجمالي اإلصابات 18 مليونا، في حين 
رفضت الحكوم���ة تقارير تحدثت عن 

مشكالت في حملة التطعيم.
وكش���فت بيان���ات وزارة الصح���ة عن 
تسجيل قرابة 380 ألف إصابة جديدة 
و3645 وفاة امس الخميس، في أعلى 
عدد وفيات يومية تس���جله البالد منذ 

بدء الجائحة.
وقال خبراء إن األمل في السيطرة على 
الموج���ة الثانية العنيف���ة من جائحة 
كوفي���د19- ف���ي الهن���د، يكمن في 

تطعيم ع���دد س���كانها الضخم. وقد 
فتحت البالد - األربعاء- باب التسجيل 
ل���كل من تجاوز عم���ره 18 عاما لتلقي 

اللقاح بدءا من السبت.
لكن الهن���د -وهي من أكب���ر منتجي 
اللقاحات ف���ي العالم- ال تملك مخزونا 
كافي���ا لتطعي���م نح���و 600 ملي���ون 

مؤهلين لتلقي اللقاح.
وق���ال كثي���رون إنه���م فش���لوا في 
واش���تكوا  اللقاح،  لتلقي  التس���جيل 
على وس���ائل التواصل االجتماعي من 
أنه���م لم يتمكنوا م���ن تحديد موعد 

للتطعي���م، أو عج���زوا عن التس���جيل 
عبر اإلنترنت بس���بب التوقف المتكرر 

للموقع اإللكتروني المخصص لذلك.
لكن الحكومة قالت -في بيان في وقت 
متأخر أم���س األربعاء- إن "اإلحصاءات 
تش���ير إلى أن النظ���ام -على النقيض 
تمام���ا من الحديث ع���ن توقفه أو بطء 

أدائه- يعمل دون أي خلل".
في ه���ذا الصدد، وصلت إلى العاصمة 
دله���ي الخميس طائرتان من روس���يا 
تحمالن 20 جهازا لتوليد األكسجين، 
و75 جه���از تنف���س صناع���ي، و150 

جه���از متابع���ة يوض���ع عل���ى جانب 
األس���ّرة، وأدوية تعادل إجماال 22 طنا 

متريا.
وسترس���ل الواليات المتح���دة للهند 
إم���دادات تزي���د قيمتها عل���ى 100 
مليون دوالر، تش���مل ألف أس���طوانة 
أكس���جين، و15 مليون كمامة "إن 95" 
)N95(، وملي���ون اختبار للتش���خيص 
الس���ريع، حس���بما ذكر البيت األبيض 

في بيان أمس األربعاء.
وفي أوروبا، أصيب أكثر من 50 مليون 
ش���خص بالوباء منذ نهاية عام 2019، 

بحسب إحصاء أجرته وكالة الصحافة 
الفرنسية يوم أول أمس استنادا إلى 
تقاري���ر رس���مية، ومن بي���ن أكثر من 
3.13 ماليين وفاة مسجلة في العالم، 
كان أكث���ر من ملي���ون و600 ألفا في 

أوروبا.
ولوح���ظ تباطؤ في انتش���ار الوباء في 
غالبية ال���دول األوروبية التي تخفف 
بحذر القيود المفروضة الحتواء أحدث 
انتع���اش للوب���اء، إذ ينخف���ض عدد 

اإلصابات اليومية منذ أسبوعين.
فقد أع���ادت هولن���دا فتح ش���رفات 
مقاهيه���ا أول أم���س ورفع���ت حظر 
التجول، وه���و إجراء أث���ار فرضه في 
يناير/كانون الثاني أسوأ أعمال شغب 

في البالد منذ عقود.
األكثر  -البلد  المتح���دة  المملكة  وفي 
تضررا في القارة- يسجل في المتوسط 
2300 إصاب���ة جدي���دة يومي���ا فقط، 
وذلك بفض���ل عمليات اإلغالق وحملة 
التحصين الضخم���ة التي أطلقت في 
أوائ���ل ديس���مبر/كانون األول، والتي 
أتاحت إعط���اء جرعة واحدة على األقل 

ل�%64 من السكان البالغين.
وفي فرنس���ا، الدول���ة األوروبية األكثر 
تض���ررا من حي���ث الع���دد اإلجمالي 
لإلصاب���ات، يبدو أن هن���اك انخفاضا 
خجوال ف���ي عدد اإلصاب���ات الجديدة، 
وع���ادت البالد إلى ما دون المس���توى 
الذي ال ي���زال مرتفعا، وه���و 30 ألف 

إصابة يومية جديدة.

كورونا.. اإلصابات تقترب من 150 مليونًا والهند تكسر رقمًا قياسيًا جديدًا

واشنطن/ االستقالل: 
ق����ال مس����ؤول أمريك����ي كبي����ر ، إن فريق����ًا من 
المبعوثي����ن األمريكيين س����يتوجه إلى منطقة 
الشرق األوس����ط قريبًا إلجراء محادثات مع حلفاء 
رئيس����يين للوالي����ات المتحدة، وس����ط تصاعد 
المخ����اوف ف����ي المنطق����ة من س����عي الرئيس 
األمريكي جو باي����دن لالنضمام م����رة أخرى إلى 

االتفاق النووي اإليراني.
وق����ال المس����ؤول: »سيس����افر وف����د رفيع خالل 

األسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا مهمة 
المتعلقة باألم����ن القومي األمريك����ي والجهود 
المستمرة لتخفيف التوترات في منطقة الشرق 

األوسط«.
وذك����ر مصدر مطلع أن الوفد سيرأس����ه منس����ق 
سياس����ات الش����رق األوس����ط في مجلس األمن 
بالبي����ت األبي����ض بري����ت ماكغورك،  القوم����ي 
الخارجي����ة األمريكية ديريك  ومستش����ار وزارة 

شوليه.

ورغم أن مس����ار الرحلة ما يزال غي����ر واضح، فإن 
هن����اك خططًا مبدئية للوفد لزيارة الس����عودية، 

واإلمارات، ومصر، واألردن.
ويش����عر الكثير م����ن حلفاء الوالي����ات المتحدة 
في المنطق����ة بالقلق من س����عي بايدن للعودة 
إلى االتفاق النووي اإليراني، خش����ية أن يفضي 
اس����تئناف تنفيذ االتفاق إلى السماح لطهران 
بامتالك أس����لحة ذرية ما من شأنه أن يجعلهم 
عرضة للترهيب اإليراني أو التهديد العسكري.

كابول/ االستقالل: 
 لق���ى 3 من أفراد الش���رطة األفغاني���ة مصرعهم، في هجوم بعبوة ناس���فة 

استهدف سيارتهم بوالية بيرفان القريبة من العاصمة كابل.
وفي تصريح للصحفيين، قال عبد الواصي رحيمي المسؤول بمديرية أمن الوالية، 
أن الهجوم المسلح وقع في منطقة تشاريكار. وأشار إلى أن منفذي العملية فجروا 

العبوة الناسفة المزروعة بجانب الطريق، أثناء مرور سيارة للشرطة األفغانية.
وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

أفغانستان.. مقتل 3 من وفد أمريكي إلى 4 دول عربية إلطالعها على مفاوضات »النووي اإليراني«
الشرطة في هجوم بعبوة ناسفة

بيونغيانغ/ االستقالل: 
 كشفت صحيفة بريطانية، أمس الخميس، 
أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، 
أعدم أحد المسؤولين بعد تأخره عن إنهاء 
مشروع إعمار أحد المستشفيات واعتماده 
على مواد أولية ومعدات صينية ذات جودة 

منخفضة.
وذكرت صحيف����ة »ديلي مايل« البريطانية 
أن الزعيم الكوري الشمالي،  كيم جونغ أون، 
وضع بنفس����ه حجر األس����اس لمستشفى   

بيونغ يانغ  خالل عام 2020، وطالب ببنائه 
خالل فترة قصيرة ال تتعدى ستة أشهر.

ووفقا للصحيفة، فقد جاء الموعد النهائي 
لتس����ليم المشروع دون افتتاح كبير، وسط 
أقاويل بأن المبنى كان فارغا وال تتوفر فيه  

المعدات الطبية  األساسية، ونظرا للتأخير 
في تجهيز المستش����فى، اقترح المسؤول 
حال بديال »يتعارض« م����ع تطلعات الزعيم 

كيم جونغ أون.
ونقلت الصحيفة عن وكالة »ديلي إن كيه« 
المعنية بش����ؤون كوريا الشمالية أن كيم 
كان يرغب باستيراد أجهزة طبية من  أوروبا  
ليتم استخدامها في المستشفى الجديد.

وتضمن����ت الخطة البديلة الت����ي اقترحها 
اللجوء لمعدات صينية عوضا  المس����ؤول، 
ع����ن األوروبية، عكس م����ا كان كيم يتطلع 

إليه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ألقي باللوم على 
المس����ؤول، البالغ من العم����ر 50 عاما، فور 

اكتشاف كيم حقيقة ما فعله.

بغداد/ االستقالل: 
 أعلن���ت خلية اإلعالم األمني التابعة لقيادة 
العمليات العراقية المش���تركة، أن القوات 
األمنية تمكنت م���ن إحباط هجوم انتحاري 
بحزام ناس���ف حاول اقتحام مؤسسة أمنية 
في مدينة كركوك )250 كم( ش���مال بغداد 
وقتلت االنتح���اري فيما أصي���ب اثنان من 

أفراد القوات األمنية بجروح.
وقالت الخلية في بيان لها أمس)الخميس( 
إ، انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا حاول اقتحام 
مبن���ى مديرية األمن الوطني وس���ط مدينة 

كركوك أمس.
وأض���اف أن القوة المكلف���ة بحماية المبنى 

أطلق���ت النار على االنتح���اري، مما أدى إلى 
مقتله وانفجار الحزام الناس���ف الذي أسفر 
عن إصاب���ة اثنين م���ن أفراد ق���وات األمن 

بجروح.
يذك���ر أن تنظي���م )داعش( ما زال ينش���ط 
في عدد من المناطق الواقعة ش���مال وغرب 
العاصم���ة العراقية بغ���داد، وخصوصا في 

المناطق الصحراوية والوعرة.
يش���ار إلى أن حيدر العب���ادي رئيس الوزراء 
والقائد الع���ام للقوات العراقية المس���لحة 
األسبق، قد أعلن في التاسع من ديسمبر عام 
2017 عن تحرير جمي���ع األراضي التي كان 

تنظيم داعش يسيطر عليها في البالد.

صحيفة: الزعيم الكوري الشمالي يعدم 
مسؤوال تأخر في تسليم مشروعه

إحباط هجوم انتحاري 
بحزام ناسف شمال بغداد
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القاهرة/االستقالل: 
يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء قرعة 
دور الثماني���ة وال���دور قبل النهائي لبطول���ة دوري أبطال 
أفريقيا، التي تجرى اليوم الجمعة، بمقر االتحاد األفريقي 

لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.
وتحددت الف���رق ال�8 المتأهل���ة ل���أدوار اإلقصائية في 
البطولة األهم واألقوى على مس���توى األندية في أفريقيا، 
والتي كان من بينها 5 أندي���ة عربية، عقب انتهاء مرحلة 

المجموعات في وقت مبكر من الشهر الحالي.
وتأهل س���يمبا التنزاني واألهل���ي المصري عن المجموعة 
األولى، وماميل���ودي صن داونز الجنوب أفريقي وش���باب 
بلوزداد الجزائري عن الثاني���ة، والوداد البيضاوي المغربي 
وكايزر تش���يفز الجن���وب أفريقي عن الثالث���ة، والترجي 

التونسي ومولودية الجزائر عن المجموعة الرابعة.
بينما يواصل 5 أبطال سابقين للبطولة حملتهم نحو اعتالء 
منصة التتويج من جديد، فقد شهدت مرحلة المجموعات 
وداعا مبكرا ل�3 فرق سبق لها حمل كأس البطولة في مفاجأة 
من العيار الثقيل، حيث يتعلق األمر بالزمالك المصري وتي 
بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، اللذين توجا ب�5 ألقاب 
في المسابقة، وكذلك فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي، 

الذي فاز باللقب عام 1973.
و خالل القرعة، ستكون أندية الترجي، بطل المسابقة أعوام 
1994 و2011 و2018 و2019، وص���ن داونز، الفائز باللقب 

عام 2016، والوداد، المتوج بال���كأس عامي 1992 و2017، 
وس���يمبا )الحصان األس���ود للبطولة( في التصنيف األول 

بالقرعة، بعد تصدرها لمجموعاتها.
في المقابل، يتواجد األهلي وشباب بلوزداد وكايزر تشيفز 
والمولودي���ة، الذي حصل عل���ى البطولة ع���ام 1976، في 

التصنيف الثاني بعد احتاللها الوصافة في مجموعاتها.
ويلتقي متصدرو المجموع���ات األربع مع أصحاب الوصافة، 

وال يمك���ن أن يلتقي فريقان لعبا معا في نفس المجموعة 
بدور المجموعات خالل دور الثمانية، ولكن يمكن أن يتواجه 

فريقان من نفس البلد.
وتقام مباري���ات ذهاب دور الثمانية يوم���ي 14 و15 آيار/

مايو المقبل على مالعب فرق التصنيف الثاني، فيما تجرى 
لقاءات اإلياب بعدها بأس���بوع بمالع���ب أندية التصنيف 
األول. ومن المؤكد أن يش���هد دور الثمانية مواجهة نارية 

لأهلي )حام���ل اللقب(، صاحب الرقم القياس���ي في عدد 
م���رات الفوز بالبطول���ة برصيد 9 ألق���اب، بعدما أخفق في 
تصدر المجموعة األول���ى، ليصبح مضطرا لمواجهة أي من 
متصدري المجموعات ال�3 األخرى في نهائي مبكر للبطولة.

وسبق لأهلي أن واجه صن داونز في أكثر من مواجهة كان 
أبرزها في نهائي المس���ابقة عام 2001، التي توج بلقبها 
الفري���ق األحمر، فيم���ا كان آخرها بدور الثمانية لنس���خة 

البطولة الماضية.
كما سبق لأهلي مواجهة الترجي في العديد من المباريات، 
من بينها نهائي نسختي 2012 و2018، كما التقى الفريق 

المصري مع الوداد أيضا بنهائي 2017.
وربما يش���هد دور الثمانية أيضا مواجه���ات عربية أخرى، 
حيث يمكن أن يلتقي المولودية مع الوداد، وشباب بلوزداد 

مع الترجي أو مع الوداد أيضا.
وس���يتحدد خالل القرعة أيضا مس���ار الفرق نح���و المباراة 
النهائي���ة، حيث تجرى أيض���ا قرعة الدور قب���ل النهائي 
للبطول���ة، وتحديد مالعب جولتي الذه���اب والعودة بهذا 

الدور.
ومن المق���رر أن تجرى جولة الذهاب لل���دور قبل النهائي 
يومي 18 و19 حزيران/يونيو القادم، فيما تقام جولة اإلياب 
يوم���ي 25 و26 من الش���هر ذاته، على أن تج���رى المباراة 
النهائية في 17 تموز/يوليو المقبل، ولم يتحدد حتى اآلن 

مكان إقامتها.

القــارة السمــراء تترقــب قرعــة ربــع نهائــي دوري أبطــال أفريقيــا

مدريد/االستقالل: 
تج����ددت إصاب����ة داني كارفاخ����ال، الظهير 
األيمن لريال مدريد، لينتهي بذلك موس����مه 

مع الميرينجي، بحسب تقرير صحفي.
فقد ذكرت صحيف����ة "مون����دو ديبورتيفو" 
الكتالوني����ة ، أن كارفاخ����ال تعرض إلصابة 
أخرى، وسيغيب عن المالعب لمدة 3 أسابيع، 
وهو ما يعني ابتعاده عن الجزء المتبقي من 

الموسم.
وأضافت الصحيفة: "يعان����ي كارفاخال من 
إصاب����ة عضلية، وب����دأ في عملي����ة التعافي 

بصالة األلعاب الرياضية منفرًدا".
وكان الدول����ي اإلس����باني قد تع����رض لهذه 
اإلصابة، خالل مواجهة تشيلس����ي، الثالثاء 
الماضي، ف����ي ذهاب نص����ف نهائي دوري 
أبطال أوروبا، لتواصل لعنة اإلصابات مطاردته 
هذا الموسم، حيث لم يلعب سوى 15 مباراة 

فقط.
وتحاص����ر الغيابات ريال مدري����د، في الرمق 
األخير من الموسم، بينما ينافس الفريق على 

لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

باريس/االستقالل: 
أقر رياض محرز، نجم مانشس���تر سيتي، أن التوفيق 
حالف فريقه في الفوز على باريس سان جيرمان )2-

1( ، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
ص���رح محرز عبر قن���اة RMC »لقد كان���ت مباراة ذات 
وجهين، في الش���وط األول افتقدن���ا خطورتنا، وكان 
باريس أفضل نس���بيا، وبعد ذلك نجحنا في الضغط 
عليهم وحصارهم في وس���ط ملعبه���م، وكنا أقوياء 

للغاية«.
وأضاف الالعب الجزائري »حالفنا الحظ في الهدفين، 
ل���م نقدم أداء جيدا في المجمل، لكن هذا ال يعني أن 
باريس كان أقوى كثيرا، لم يشكلوا خطورة كبيرة في 

الشوط األول باستثناء هدفهم الوحيد«.
وتابع »في الشوط الثاني، تحسن األداء، وكنا األفضل، 
لكن لم نكن في قمة مس���توانا، كنا أقوياء دفاعيا، لذا 

لم ينجح خط هجوم باريس في التواصل مع مبابي«.
وأتم رياض محرز تصريحاته »في مثل هذه المباريات، 
األداء الدفاعي يكون مهما، لم نكن في قمة مستوانا 
لك���ن حققنا الفوز، وتبق���ى كل االحتماالت واردة في 
مباراة العودة، لدينا أفضلية بسيطة، وعلينا أن نؤدي 

بشكل أفضل إيابا لنؤكد تأهلنا للنهائي«.

محــرز: فزنــا علــى باريــس بالحــظانتهاء موسم كارفاخال مع ريال مدريد

غزة/ االستقالل: 
حققت أندية نم���اء و الجالء و األقصى و اتحاد 
خانيونس الفوز على الصداقة و الوفاق و شباب 
الزوايدة و القادس���ية، ضمن منافسات بطولة 
القدس الرمضانية التي شهدت التعادل بين 
اله���الل وخدمات جباليا، والرض���وان والمجمع 

االسالمي.
وضم���ن منافس���ات المجموع���ة الثالثة حقق 
فريق الجالء فوزه الثان���ي على التوالي بعد أن 
تج���اوز فريق الوفاق بنتيج���ة 1/2 في المباراة 
التي أقيمت على ملعب اليرموك ليتربع الجالء 
ص���دارة المجموع���ة برصيد 6 نق���اط، ويبقى 

الوفاق في المركز الثالث بنقطة واحدة.
وس���جل أهداف الجالء أحمد الغزالي هدفين، 

سيد زيارة للوفاق.

ولحساب نفس المجموعة حقق فريق نماء فوزًا 
مفاجئًا على فريق الصداقة بهدفين نظيفين 
في المب���اراة الت���ي أقيمت عل���ى ملعب بيت 
حان���ون ليحل نماء في المركز الثاني برصيد 3 
نقاط، ويتراجع الصداقة للمركز األخير بنقطة 
واحدة، وسجل أهداف نماء بالل عساف وفادي 

عساف.
وف���ي المجموعة الرابعة حاف���ظ فريق المجمع 
اإلسالمي على صدارته برصيد 4 نقاط متساويا 
مع الهالل رغم تعادله اإليجابي أمام الرضوان 
1/1 على ملعب فلسطين، سجل هدف المجمع 

محمود عليان، وهدف الرضوان أحمد عبيد.
وفي المجموعة ذاتها تعادل الهالل مع خدمات 
جباليا بنتيجة 1/1، في المب���اراة التي أقيمت 
على ملعب بيت الهيا ليتقاس���م الصدارة مع 

المجمع اإلسالمي برصيد 4 نقاط.
وس���جل هدف الهالل محمد الملفوح، وسجل 

لخدمات جباليا جميل عسلية.
وفي المجموعة الخامس���ة حقق فريق األقصى 
الفوز على فريق شباب الزوايدة بنتيجة 1/3 في 
المباراة التي أقيمت على ملعب الدرة، وس���جل 
أه���داف األقصى عبدالله اس���ماعيل هدفين، 
وطارق البابلي، فيها سجل هدف الزوايدة بهاء 

أحمد ذاتي.
وفي المجموعة السادسة اكتسح فريق اتحاد 
خانيون���س فريق القادس���ية بنتيجة 0/5 في 

المباراة التي أقيمت على استاد خانيونس.
واحرز خماس���ية االتحاد خالد النبريص، باسل 
أبو بطنين، مصطفى حسب الله، عيد العكاوي، 

رمضان شبير.

4 انتصارات وتعادالن ببطولة »القدس« الرمضانية
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خانيونس/ االستقالل: 
أطلقت قوات االحتالل االس���رائيلي ،أم���س الخميس ، النار صوب 

أراضي المزارعين شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وافاد شهود عيان ان قوات االحتالل المتمركزة قرب موقع "كيسو 
فيم" العسكري فتحت نيران رشاش���اتها تجاه األراضي الزراعية 
ش���رقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، 

دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.
وتطل���ق قوات االحتالل بش���كل يوم���ي نيران رشاش���اتها تجاه 
المزارعين واألراضي الزراعية ومنازل المواطنين ش���رق محافظات 
القطاع، وصوب الصيادين في عرض بحر القطاع، ضمن انتهاكاتها 

اليومية التفاق التهدئة مع المقاومة برعاية مصرية.

في طوباس معتز بش���ارات، إن قوات االحتالل اقتحمت 
الخربة، وسلمت اخطارات مكتوبة لكافة العائالت إلخالء 

مساكنهم.
وأش���ار إلى أنها تذرعت بإجراء تدريبات عس���كرية يوم 

االثنين 2021/5/3.
وتعرضت المساكن في ِحْمَصة الفوقا، إلى أربع عمليات 
هدم، أوس���عها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث 
هدمت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلية التجمع بشكل 

كامل. 
و"ِحْمَص���ة الفوقا" واحدة من بي���ن 38 قرية بدوية، تقع 
جزئي���ا أو كليا داخ���ل ميدان أعلنته "إس���رائيل" موقعا 

للرماية العسكرية.
فيما، ش���رع مس���توطنون أم���س الخميس، ببن���اء بؤرة 
اس���تيطانية جديدة على أراض���ي المواطنين في قرية 

زنوتا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأف���اد ممثل مجلس ق���روي زنوتا عادل الط���ل باقتحام 
مجموعة من المس���توطنين أراض تعود لعائلة جبارين، 

والبدء ببناء بؤرة استيطانية جديدة.
ودعا الطل إلى مس���اندة أصحاب األراضي ودعمهم في 
مواجهة محاوالت المستوطنين للسيطرة على أراضيهم.

كما اقتحم عش���رات المس���توطنين، أمس ، المس���جد 
األقص���ى المبارك، م���ن جهة باب المغارب���ة، يتقدمهم 

المتطرف "ايهودا غليك".
وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية، إن 81 مستوطنا بينهم 
المتطرف "غليك"، و5 عناصر من شرطة االحتالل، نفذوا 
جوالت اس���تفزازية في باحاته، إلى أن غ���ادروه من باب 

السلسلة.
وأفاد ش���هود عيان، ب���أن قوات االحت���الل اعتقلت أحد 

الش���بان فور خروجه من األقصى، دون أن يتسنى معرفة 
هويته.

في السياق ذاته، اصيب، أمس ، المواطن إبراهيم نايف 
حم���دون )66 عاما( من خربة مريح���ة جنوب غرب جنين، 
بجروح ورضوض، جراء االعتداء عليه من قبل مستوطنين.

وق���ال حم���دون،إن ثالثة مس���توطنين من مس���توطنة 
'مابودوت���ان'، اعتدوا عليه بالضرب المب���رح، أثناء قيامه 
برعي ماش���يته قرب منزله في أرض���ه الواقعة بمحاذاة 

المستوطنة المذكورة.
وقالت مص���ادر طبية في مستش���فى الش���هيد خليل 
س���ليمان الحكومي، إن حمدون أدخل الى المستش���فى 
ج���راء تعرضه للض���رب المبرح، م���ا أدى إلصابته بجروح 
ورضوض، إضافة لظهور دماء نزفت من رأس���ه، ووصفت 

حالته بالمستقرة.

إال بمش���اركة أهالي القدس ترش���حا وانتخاب���ا ودعاية كباق���ي المحافظات 
الفلسطينية، رافضا إجراءها في سفارات أو مقرات دولية.

وقال: »إنه في حال موافقة إسرائيل على إجراء االنتخابات في مدينة القدس، 
سنذهب لالنتخابات خالل اسبوع«.

وتابع: » نتحدث دائما عن االنتخابات الماضية لكن اآلن الظروف أسوأ وتغيرت 
ألنهم يقولون القدس ليست لكم«.

وأوض���ح » لذلك دعوناكم لهذا االجتماع لكي نت���داول في األمر واتخاذ القرار 
المناسب وممارس���ة حقنا في االنتخابات التشريعية في القدس كما رام الله 

ترشحا ودعاية وانتخابا«.

الخليل/ االستقالل: 
أك���د النائب ف���ي المجلس التش���ريعي عن حركة 
حماس في مدينة الخليل نايف الرجوب أنه يجب 
عل���ى االحتالل أن ي���درك أن العبث ف���ي القدس 
وحرك���ة المصلي���ن المس���لمين ومص���ادرة بيوت 
المقدسيين في الشيخ جراح هو خط أحمر ال يمكن 
التساهل فيه أو القبول بإجراءاته التعسفية بحق 

المسجد األقصى ومدينة القدس.
وق���ال النائب الرجوب في تصريح صحفي ال يمكن 
للمس���لمين تجاهل األحداث القائمة في القدس 
التي تعتب���ر القضية المركزية للعالم اإلس���المي 
بش���كل عام والمقدسيين بش���كل خاص، الفتا أن 

هذه رسالة القدس الواضحة الموجهة لالحتالل.

وأوضح أن هبة المقدسيين دفاعا عن باب العامود 
ليست الهبة األولى ولن تكون األخيرة التي يعبرون 
فيها ع���ن غضبهم فيكون له���م موقفهم الحازم 

تجاه المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية.
وأشار إلى أن المرابطين في األقصى يدركون منزلة 
ومكانة األقصى لدى المسلمين وبالتالي هم أوعى 
الن���اس بواجباتهم تجاه األقصى ويدركون ضرورة 
الوق���وف في وجه مخططات االحتالل بحق القدس 

وأهلها.
واعتبر الرجوب أن قضي���ة القدس هي قضية كل 
المس���لمين، مطالبا بموقف حازم تج���اه األقصى، 
قائال: "االحتالل إذا وجد أمة إس���المية تقف سندا 
لألقصى فإنه س���يفكر للم���رة األلف في أي اعتداء 

س���يقوم به، لك���ن م���ن الواضح أن المقدس���يين 
وحدهم هم رأس الحربة في مواجهة االحتالل".

وأضاف "من الصعب على الفلس���طينيين وحدهم 
مواجهة مخططات االحتالل بصدورهم العارية".

ُيش���ار إلى أن مدينة القدس تشهد منذ بدء شهر 
رمضان مواجهات يومي���ة مع قوات االحتالل التي 
ُتحاول تفريغ منطقة ب���اب العامود وما حولها من 
المقدسيين، واشتدت المواجهات يومي الخميس 

والجمعة الماضيين بوتيرة عالية.
كما وتتواصل دعوات المستوطنين باقتحام كبير 
للمس���جد األقصى يوم 28 رمض���ان؛ في ذكرى ما 
يس���مى يوم "توحيد الق���دس" وانتقاما مما حدث 

في محيط باب العمود.

النائب الرجوب: العبث مع المقدسيين ومقدساتهم هو خط أحمر

الخليل / االستقالل: 
 نصبت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس الخميس، كاميرات مراقبة جديدة 

بحارة جابر في البلدة القديمة من الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل قامت بتركيب كاميرات مراقبة على 
الش���وارع وفي محيط منازل المواطنين، في منطقة ح���ارة جابر، وثبتتها على 

أبراج نصبت خصيصا لذلك.
وق���ال س���كان المنطق���ة، إن ه���ذه الكامي���رات تعتب���ر خرق���ا 
لخصوصيتهم، وانتهاكا لحرمات منازلهم، وتأتي ضمن سياسة 
االحتالل للضغط عليهم، واجبارهم على تركها، لصالح مشاريعه 

االستيطانية.

االحتالل ينصب كاميرات مراقبة 
جديدة في البلدة القديمة من الخليل

غزة/ االستقالل: 
اس���تنكرت حرك���ة المقاومة اإلس���المية )حماس( 
بأش���د العبارات تبني البرلمان األوروبي قرارًا يدين 
وكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 

)أونروا( على خلفية المناهج المدرسية.
وقال���ت حماس ف���ي بيان لها تلقت "االس���تقالل" 
نس���خة عنه إن ه���ذا الق���رار يأت���ي تحت ضغط 
المس���تمر على  اللوبيات الصهيونية وتحريضها 
رغم  الوطني،  الفلس���طيني ومش���روعه  الش���عب 
أن االحتالل ووج���وده على أرضنا ه���و أبرز مظاهر 
التحري���ض، وجرائمه هي الس���بب األس���اس لكل 

مظاهر العنف في فلسطين وحولها.
كما استنكرت "االزدواجية في المواقف األوروبية، 
حيث لم نش���هد مواقف مشابهة لالتحاد األوروبي 

من مناهج التعليم اإلس���رائيلية، رغ���م أّن مناهج 
التعلي���م واإلعالم اإلس���رائيلي تع���ج بالعنصرية 
والكراهية واالنتقاص من إنس���انية اآلخر وخاصة 
العرب والفلس���طينيين، ومليء بتشويه صورتهم 

ونفي وجود الشعب الفلسطيني".
وأكدت حم���اس أن تعزيز المناهج الفلس���طينية 
للهوية الوطنية ودفاعها عن حق الفلس���طينيين 
ف���ي الحري���ة والكرامة واالس���تقالل، يعد من أهم 
أهداف المؤسس���ات الفلس���طينية تجاه األجيال 

القادمة. 
وقالت إن أونروا وبناًء عل���ى التكليف الممنوح لها 
من األم���م المتحدة ونظ���ام عملها ال���ذي يلزمها 
بالتعاون مع المؤسس���ات القائمة عل���ى التعليم 
في أقاليم عملها، من أه���م واجباتها الحفاظ على 

الوجود الفلس���طيني وهويته إلى حين عودته إلى 
دياره التي هجر منها بالقوة.

وطالبت حماس البرلم���ان األوروبي بمراجعة قراره، 
وعدم االعتماد على الرواية الصهيونية في تحديد 
موقف���ه من الص���راع، بل ومراقبة مناه���ج التعليم 
واإلعالم اإلس���رائيلي، وكش���ف حقيقة العنصرية 
والتطرف التي تروجها هذه المؤسس���ات وبغطاء 

رسمي. 
كم����ا طالبت االتح����اد األوروبي بمزي����د من الدعم 
لألون����روا ومؤسس����اتها، وخاصة ف����ي ظل األزمة 
المالية الصعبة التي تمر بها، ال سيما أنها تقوم 
على رعاية أكثر من ٥ ماليين فلس����طيني، وتلبي 
احتياجاته����م اإلنس����انية في مج����االت الصحة 

والتعليم والغذاء.

حماس تستنكر بشدة تبني البرلمان األوروبي قرارًا يدين »أونروا« االحتالل يطلق النار تجاه أراضي 
المزارعين شرق خانيونس

النقب المحتل/ االستقالل: 
اقتحم����ت قوات االحتالل الصهيوني أمس الخميس، قري����ة العراقيب المهددة باالقتالع 

والتهجير في النقب المحتل.
وأفاد عدد من أهالي القرية التي هدمتها السلطات الصهيونية للمرة 186 على التوالي في 
منطقة النقب، جنوبي البالد، إن االحتالل واصل استفزازاتها بعد اقتحام مساكنهم فجرًا.

بدوره قال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، أحمد خليل أبو مديغم، إن عناصر 
من وحدة ‘يوآف’ الشرطية التابعة لما تسمى »سلطة تطوير النقب« المسؤولة عن تنفيذ 
عملي����ات هدم المنازل ف����ي البلدات العربي����ة بالنقب، ومفتش ما تس����مى »دائرة أراضي 
إسرائيل« اقتحموا القرية واستطلعوا أوضاعها بصورة استفزازية، الساعة الثانية والنصف 

فجر أمس، ما أدى إلى ترهيب األهل«.
ونقل موق����ع »عرب 48« عن أبو مديغ����م مطالبة كافة أهالي العراقي����ب والنقب وقيادات 
المجتمع العربي ب�«التدخل لوقف اس����تفزازات السلطات اإلس����رائيلية المتواصلة، والتي 

جاءت ألول مرة في ساعة كهذه«.
وأكد الناش����ط عزيز صياح الطوري من قرية العراقيب، أن »استفزازات السلطات متواصلة، 
وال تتوقف عند حد، إذ أنها اقتحمت القرية واس����تفزت األهل الس����اعة الثانية والنصف، 

فجر أمس«.
ودعا الطوري كافة الغيورين إلى التحرك إلس����ناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام 

مخططات االقتالع والتهجير.

قوات االحتالل تقتحم قرية 
العراقيب وتستفز سكانها 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت اإلذاعة اإلس���رائيلية العامة، أمس الخميس، إن وزارة الصحة س���جّلت 41 إصابة 

بالطفرة الهندية من فيروس كورونا، بينهم 4 تلقوا اللقاح مسبًقا.
ووفق معطيات »الصحة اإلس���رائيلية«، إن من بين اإلصاب���ات 5 طالب من مدارس من 
أماك���ن مختلف���ة، و24 من الحاالت كانت ألش���خاص عادوا من الخ���ارج، إضافة إلى 17 
ش���خًصا لم يس���افروا للخارج. وذكرت أنه تم تش���خيص 8 إصاب���ات بالطفرة الجنوب 
أفريقية، و9 إصابات بطفرتي نيويورك وكاليفورنيا، وإصابة واحدة بالطفرة البريطانية، 

وأخرى بطفرة سانت بطرسبرغ المتحورة، وذلك خالل األسبوع الماضي.
ينما بلغ عدد اإلصابات ب� »كورونا« العادي في »إس���رائيل« خالل آخر 24 س���اعة، 100 
إصابة جديدة جرى تش���خيصها بعد فحص نحو 38 أل���ف عينة. ويبلغ عدد اإلصابات 

الخطيرة بالفيروس في »إسرائيل« حالًيا 118 إصابة، بحسب بيانات وزارة الصحة.
أما عدد الذين تلقوا لقاح »كورونا« في »إسرائيل« 5,399,050 إسرائيلي الجرعة األولى 

من لقاح فايزر، ووصل عدد من تلقوا الجرعة الثانية 5,081,978 نسمة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت صحيفة معاريف اإلس���رائيلية أن وحدة الس���ايبر الخاصة 
لجيش االحتالل حذرت من هجم���ات الكترونية »إيرانية« في يوم 
القدس العالمي الذي يص���ادف اخر جمعة في رمضان الموافق 7 

مايو المقبل.
وتتوق���ع وحدة الس���ايبر أن الهجم���ات اإللكترونية س���تركز على 
الجان���ب التوعوي من خالل بث رس���ائل ترويجية م���ع تمير مواقع 
وهجم���ات كبي���رة لخلق صدى جماهيري واس���ع في »إس���رائيل« 

والعالم الخارجي.
واستذكرت وحدة السايبر وفًقا لصحيفة معاريف، الهجمات التي 
تعرضت الي���ه آالف المواقع االلكترونية في« اس���رائيل »في يوم 
الق���دس العالمي من العام الماض���ي 2020، موضحة أن الهجمات 
السابقة تسبب بأضرار كبيرة في انظمة المعلومات »اإلسرائيلية«.

»إسرائيل« تسّجل 41 
إصابة بـ »الطفرة الهندية«

االحتالل يتخوف من هجمات إلكترونية 
إيرانية في يوم القدس العالمي

االحتالل يخطر ..

عبا�س : »اإ�سرائيل« ..
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روما/ االستقالل: 
تتوقع الش���رطة في إقليم جنوب تيرول اإليطالي إنه���اء التحقيق في جريمة 

مقتل زوجين التي شغلتها منذ شهور، بعد اكتشاف جثة ثانية.
واعترف ابن الزوجين بقتل والديه في شهر مارس، ولكن حتى تم اكتشاف جثة 

األم في فبراير، ظلت جثة األب مفقودة.
وذكرت وكالة أنباء »أنس���ا« اإليطالية الثالثاء أن الجثة المكتشفة حديثا تبين 

أنها لألب.
وتم العث���ور عليها على ضفاف نه���ر آديجي في ترينتو، وت���م التعرف على 
صاحبها من خالل س���اعة معصمه، إال أنه ال ي���زال يتعين إجراء اختبار الحمض 

النووي.
ووفقا للتقارير، يجري حاليا إجراء تقييم نفس���ي لتحديد الحالة العقلية لالبن 

وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
واختفى الزوجان من شقتهما في أوائل يناير وتم اإلبالغ عن فقدانهما، 
ولفت االبن الذي نفى االتهامات لفترة طويلة، انتباه المحققين في وقت 

مبكر.
وتم القبض عليه في نهاية يناير لالش���تباه في تهمتي القتل العمد مع سبق 

اإلصرار، وتم احتجازه.

جثة األب تدل على
 أن القاتل هو االبن

) APA images (    حلالق حممد �لبوجي من مدينة رفح  �أول حالق دليفري يف قطاع غزة�

القاهرة/ االستقالل: 
تخي���ل رجل يعاني من بعض األمراض النفس���ية، 
بأن زوجته 30 س���نة تخونه م���ع أحد أصدقائه، وأن 
نجله الكبير 8 س���نوات ليس ابن���ه، فقرر التخلص 
منها ودخل إلى المنزل وقام بخنقها حتى غابت عن 
الوعى تماما، وقام بالتوجه للمطبخ وإحضار س���الح 
أبيض )س���كين(، وقام بذبحها، ثم توجه إلى غرفة 
األطفال وقام بذبح ابن���ه الكبير، وفق جريدة )اليوم 

السابع( المصرية. 
وأض���اف” أن���ه بعد مش���اهدة بناته لح���ادث ذبح 

شقيقهما أثناء نومه بجوارهم في السرير، فأطلقوا 
الصراخات داخل الش���قة، فترك المنزل على الفور 

بعد ذبحه خوفا من تجمع الجيران وافتضاح األمر”.
واعترف بالتحقيقات أنه يعاني من مرض الوسواس 
القهري، وأنه لم يشاهد خيانة زوجته له، بينما هو 
وسوس في عقله، وعن قتل نجله أشار إلى أن الطفل 
ش���قي وطباعه تختلف عن طباع���ي فتوقعت بأنه 

ليس ابني.
وعلى الجانب اآلخر، أش���ار جي���ران المتهم، إلى أنه 
ليس من أهالي القرية، ولكن يقيم هناك وأنه دائما 

في حال���ه وليس له عالقات بأحد، ويعمل في تجارة 
األس���مدة بالقرية.  وكش���فت التحريات األولية أن 
المتهم يعاني من مرض نفسي وتخيل قيام زوجته 
بخيانته مع عدد من الرجال، وأن نجله الصغير ليس 
نجله، فقام باالستيالء على سكين وقام بنحرهما من 

الرقبة.
وكش���فت التحريات بأن الزوج له أربعة أوالد آخرين 
م���ن نفس زوجت���ه، وتمك���ن ضب���اط المباحث من 
إلقاء القب���ض عليه، وتم نقل الجثامين لمش���رحة 

مستشفى طلخا العام.

الوسواس القهري يدفع رجال لذبح زوجته وابنه

نيودلهي/ االستقالل: 
أثار مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واس���ع عبر شبكات التواصل االجتماعي 
والمواقع اإللكترونية، مش���اعر الناس عبر العالم. ويظهر الفيديو ابنين يأخذان 
أمهما الخمسينية الميتة بفيروس كورونا، إلى المحرقة على دراجة نارية في ظل 

عدم توفر سيارات إسعاف في والية أندرا براديش الهندية.
وتعبر الص���ورة المفجعة عن الوضع المدمر لكورونا في الهند، خاصة مع نقص 

األكسجين وسيارات اإلسعاف، وكذلك امتالء األسرة في المستشفيات.

هنديان يحمالن أمهما المتوفاة 
بكورونا بدراجة إلى المحرقة

واشنطن/ االستقالل: 
كش���ف علم���اء أمريكي���ون أن لق���اح "فاي���زر 
-بيونتي���ك"، المضاد لفيروس كورونا، يس���بب 
مش���اكل عصبية قد تؤدي إل���ى أمراض فتاكة، 

منها مرض ألزهايمر.
 Microbiology & Infectious" ونقلت مجل����ة 
Diseases" األمريكي����ة الدراس����ة، الت����ي أعدها 
العلماء بش����أن هذا الموضوع، حيث تبين لهم أن 
البروتينات المعدلة وراثيا المستخدمة في لقاح 
"فايزر" قادرة على تغيير الحمض النووي البشري.

كما الحظ الباحث���ون أنه بمجرد حقن اللقاح في 
الجسم لن يبقى جسم اإلنسان كما كان سابقا، 
حيث تب���دأ البروتينات وظيفتها في الجس���م 

وتغير ما ورد في الدراسة أعاله.
وبحسب المجلة فإن اللقاح "فايزر" الذي يحتوي 
عل���ى هذه البروتين���ات أخذ الموافق���ة الكاملة 
والطارئة ف���ي الواليات المتحدة األمريكية دون 
اختبار جدي لسالمة المنتج على اإلنسان خالل 

السنوات المقبلة.
 وتم تس���جيل أس���وأ موجة م���ن الوفيات بين 

الحاصلين على لق���اح "فايزر" في النرويج، حيث 
بلغ عدد الوفيات لكل مليون جرعة معطاة 143 
حالة وف���اة، أما في الواليات المتحدة األمريكية، 
مات 1134 ش���خًصا بعد تلق���ي جرعة من لقاح 
"فايزر"، وفًقا للبيانات المقدمة من نظام اإلبالغ 

.)VAERS( عن اآلثار الضارة للقاح
أش���ارت البيانات إل���ى أن نس���بة الوفيات بين 
متلقي اللقاح األخير أعلى بأكثر من 20 مرة من 
الوفيات المسجلة لدى آخذي لقاح "جونسون آند 

جونسون".

دراسة أمريكية تحذر من لقاح »فايزر« وتصفه بالموت البطيء

لندن/ االستقالل: 
توقفت مباراة فريق "ليس����تر س����يتي" وضيفه "كريس����تال باالس" ضم����ن بطولة الدوري 
اإلنكليزي لكرة القدم، لبعض الوقت، بهدف السماح ألحد الالعبين باإلفطار. وأوقف الحكم 
االنكليزي، غراهام سكوت، اللقاء في الدقيقة 34 من الشوط األول، تزامنا مع أذان المغرب، 
حتى يتسنى لالعب نادي ليستر سيتي، الفرنسي ويسلي فوفانا اإلفطار، حيث قام بشرب 
الماء والعصائر. نشر الالعب فوفانا تغريدة بعد المباراة على حسابه الشخصي في "تويتر"، 
أبدى فيها امتنانه وش����كره لرابطة الدوري اإلنكليزي وفريقه ليستر والجميع على السماح 

له بتناول اإلفطار في منتصف المباراة، مضيفا: "هذا ما يجعل كرة القدم لعبة رائعة".

حكم يوقف مباراة كرة قدم 
للسماح لالعب باإلفطار

سول / االستقالل: 
ألتق���ت توأمت���ان م���ن كوري���ا الجنوبية ألول م���رة بعد 
انفصالهم���ا منذ أول ي���وم الوالدة في عي���د ميالدهما 
الس���ادس والثالثين، حيث لم تكن تعلم كل منهما أي 
فكرة عن وجود توأم متطابق لها بمكان أخر، حيث تبنت 

كل منهما عائلة أمريكية مختلفة منذ والدتهما.
تم فصل التوأم المتطابق مولي سينرت وإميلي بوشنيل 
عند الوالدة في كوريا الجنوبية وتبنتهما عائالت مختلفة، 
ولم تكن لديهما الكثير من المعلومات على اإلطالق عن 
خلفياتهم���ا العائلي���ة ، حتى بدأت كل منهما بش���كل 
منفصل في الكشف عن أسرار ماضيهما من خالل اختبار 

الحمض النووي على اإلنترنت.
غير معروف حتى اآلن س���بب انفصال الطفلتين، ولكن 

تبن���ي كل منهما عائلة في الواليات المتحدة عندما كانا 
بعمر بضعة أش���هر فقط ، حيث ذهبت مولي إلى عائلة 
تعي���ش في فلوريدا ، وذهبت إميلي إلى عائلة في والية 

بنسلفانيا.
وج���زء كبير من س���بب تمكنهم من لم ش���ملهم هو أن 
إيزابي���ل ، ابنة إميلي البالغة من العم���ر 11 عاًما ، أرادت 
معرف���ة المزيد ع���ن تاريخ عائلة والدته���ا، وبعد البحث 
فوجئ���ت كل منهما أن لديها توأم���ًا، وخططا لالحتفال 
بعيد ميالدهما معًا ه���ذا العام والتقتا وجهًا لوجه ألول 

مرة منذ والدتهما.
وقالت الطفلة إيزابيل :"أردت إجراء اختبار الحمض النووي 
ألم���ي ألنها تم تبنيها، كنت أود أن أعرف ما إذا كان لدي 
المزيد م���ن األقارب بجانبها بالطبع"، في تلك األثناء، قرر 

سينرت إجراء اختبار الحمض النووي أيضًا، وحصلت ابنة 
سينرت وبوشنيل على نتائجهما في نفس الوقت تقريبًا 

الشهر الماضي.
ووصفت س���ينرت موقفها في اللحظة التي علمت فيها 
أن لديها أحد أقربائها م���ن الدرجة األولى، قائلة :"نقرت 
في الموق���ع على قريبتي ولم أفهم ذل���ك.. وفوجئت أن 
الموقع يحدد أنت تش���اركين 49.96% حمض نووي مع 
هذا الش���خص. نتوقع أنها ابنتك"، وكان من الواضح أن 
هذا لي���س صحيحًا، ألنني لم أخض أب���دًا تجربة الحمل 
والوالدة، وليس لدي أطفال"، ولكن اكتش���فت أنها ابنة 

أختها التوأم.
وتصف شعورها قائلة :"جبرت تلك النتيجة كسور قلبي، 
على الرغم من أن لدي عائلة تحبني وتعش���قني وكانت 

رائعة للغاية، إال أنه كان هناك دائمًا ش���عور باالنفصال، 
اآلن اكتشفت أن لدي أختًا توأمًا متطابقة، واتضحت كل 

األمور في حياتي، وأصبحت هي كل حياتي أيضًا".
وأجلت الش���قيقتان لقاءهما األول وجهًا لوجه حتى 29 
مارس الماضي، وهو اليوم الذي بلغتا فيه س���ن 36 عامًا، 
حتى تتمكنا من االحتفال بعيد ميالدهما المشترك معًا 
ألول مرة، حيث طارت كل من بوشنيل وابنتها إلى فلوريدا 

لمقابلة سينرت.
وتصف بوشنيل شعورها: "هذه أسعد لحظة في حياتي"، 
أس���تطيع أن أقول ذلك بصراحة. لقد سرقت من آخر 36 
عامًا من الحياة التي كان من الممكن أن أعيشها مع توأم. 
لكن في الوقت نفس���ه، أنا ممتنة للغاية ومتحمسة لما 

ينتظرنا في األيام المقبلة ".

توأمتــان تلتقيــان بعــد 36 عامــًا مــن انفصالهمــا عنــد الــوالدة


