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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعادت س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي، مس����اء أمس 
الجمعة، وضع سواتر حديدية متحركة في ساحة باب 

العامود الخارجية، بالقدس القديمة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل استغلت عدم 
وج����ود المواطنين في منطقة ومحيط باب العامود مع 

موعد اإلفطار، وأعادت وضع الحواجز للمرة الثانية.
يذك����ر أن ش����بانًا مقدس����يين تمكنوا ف����ي الخامس 
والعش����رين من هذا الش����هر، من إزالة جميع الحواجز 
الت����ي وضعتها ش����رطة االحت����الل ف����ي محيط باب 
العامود، والتي تسببت باندالع مواجهات يومية، منذ 

بداية شهر رمضان المبارك.

االحتالل يعيد وضع سواتر حديدية 
في باب العامود بالقدس المحتلة

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والعش���رات 
بحاالت اختناق، أمس الجمعة، خالل مواجهات مع 
الجيش اإلسرائيلي وسط وجنوبي الضفة الغربية 

المحتلة، في الوقت الذي أصيب شاب بجراح بزعم 
تنفي���ذه عملية طعن ق���رب مس���توطنة "أفرات" 
المقام���ة على أراض���ي المواطنين بي���ن بيت لحم 
والخلي���ل. وفي محافظة قلقيلية )ش���ماال( أصيب 

مواطنان برصاص االحتالل، والعش���رات باالختناق 
بالغاز المس���يل للدموع، أمس، خالل قمع مس���يرة 

كفر ق���دوم األس���بوعية المناهضة 
للجدار واالستيطان، والمطالبة بفتح 

إصابة شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ببيت لحم

ع�ضرات االإ�ضابات بالر�ضا�ص واالختناق خالل مواجهات مع االحتالل يف ال�ضفة 

مسيرة في المسجد األقصى 
عقب صالة الجمعة دعمًا للمقاومة

18 وفاة و861 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت قناة "كان" اإلس���رائيلية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 

بعث برقية تعزية إلى الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين بقتلى 
حادث���ة جبل الجرمق بصف���د. وقال عباس ف���ي برقيته: "نتقدم 

عبــاس يعــزي نظيــره
 »اإلسرائيلي« بقتلى حادث الجرمق

القدس المحتلة/ االستقالل: 
شهدت باحات المس���جد األقصى المبارك، أمس الجمعة، مسيرة حاشدة عقب 
صالة الجمعة دعمًا للمقاومة. ورفع المتظاهرون خالل المسيرة الحاشدة األعالم 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم الجمعة، عن تس���جيل 18 وفاة و861 
إصابة بكورونا و1100 حالة تعاٍف من الفيروس في الضفة وغزة بعد فحص 
4293 خالل 24 س���اعة. وأوضحت الوزيرة، خ���الل تقرير وبائي يومي وصل 

غزة: مظاهرات نصرة للقدس 
ورفضًا لتأجيل االنتخابات

غزة/ االستقالل: 
نظمت حركة حماس أمس الجمعة، تظاهرات حاشدة نصرة للقدس والمسجد 

األقص���ى، و رفًضا لقرار رئيس الس���لطة محم���ود عباس تأجيل 
االنتخابات الفلس���طينية التي كان من المق���رر أن تبدأ في 22 

60 ألفًا يؤدون الجمعة الثالثة من 
رمضان في األقصى رغم قيود االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األس���ير إن األس���يرين عماد س���واركه )37 عاًما( 
من أريحا، والصحفي عالء الريم���اوي )43 عاًما( من رام الله، 

يواصالن إضرابهما المفتوح عن الطعام رفًضا العتقالهما 
اإلدارّي. وأّكد نادي األس���ير، أّن األس���يرين 
سواركه والريماوي يواجهان أوضاًعا صحية 

األسيران سواركه والصحفي الريماوي 
يواصــالن إضرابهمــا عــن الطعــام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى 60 ألف فلس���طيني ص���الة الجمعة الثالثة من ش���هر رمضان في 
المس���جد األقصى بمدين���ة القدس المحتلة رغم القي���ود التي فرضها 

تحليل: دعوة القائد »النخالة« استشعار بخطورة 
المرحلة وخطوة »واقعية« لتصويب مسار القضية

غزة/ قاسم األغا:
اّتف���ق سياس���يون ومراقبون فلس���طينيون، على أهمية 
الدعوة التي أطلقها األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي 

ف���ي فلس���طين القائد زي���اد النّخالة، بض���رورة عقد لقاء 
وطنّي عاجل، والتواف���ق على برنامج موّحد 
لمجابهة االحتالل اإلسرائيلي.  ورأى هؤالء 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا منس���ق األمم المتحدة الخاص لعملية الس���الم في الش���رق األوس���ط، تور 

وينسالند، القيادة الفلسطينية لتحديد موعد جديد لالنتخابات 
التش���ريعية. وقال وينس���الند في بيان: »لقد أحطت علما بقرار 

األمم المتحدة تدعو لتحديد موعد 
جديد لالنتخابات الفلسطينية

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين 
بينهم أسرى محررون بالضفة
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
شهدت باحات المسجد األقصى المبارك، 
أمس الجمعة، مسيرة حاشدة عقب صالة 

الجمعة دعمًا للمقاومة.
ورفع المتظاهرون خالل المسيرة الحاشدة 
األعالم الفلسطينية، ورددوا هتافات الفداء 
للمسجد األقصى. وسبق أن شهدت باحات 
المسجد األقصى المبارك -مساء الخميس- 
مسيرة حاش���دة عقب صالة التراويح رفع 

خاللها المتظاهرون أعالم فلسطين وسط 
للمقاومة.وأدى  والتأيي���د  الدعم  هتافات 
أكثر م���ن 60 ألًفا صالة الجمع���ة الثالثة 
من ش���هر رمضان المبارك في المس���جد 
األقصى، رغم إجراءات االحتالل المش���ددة 
التي ش���هدتها الحواجز والمعابر المقامة 

على مدينة القدس.
ومنع االحتالل اآلالف من حملة هوية 
الضفة الغربية من الوصول للمس����جد 

األقصى.
وأفادت مص���ادر محلية أن آالف المصلين 
من الرجال والنس���اء اضط���روا ألداء صالة 
الجمعة على الحواجز والمعابر. وانتش���رت 
قوات االحتالل بكثافة في شوارع القدس 
وقرب بوابات المس���جد األقصى، ونصبت 
البلدة  الحواج���ز الحديدية على مداخ���ل 
القديم���ة، ودققت في هوايات الش���بان 

والرجال.

مسيرة في المسجد األقصى عقب صالة الجمعة دعمًا للمقاومة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم الجمعة، عن 
تس���جيل 18 وفاة و861 إصاب���ة بكورونا و1100 
حالة تعاٍف من الفي���روس في الضفة وغزة بعد 

فحص 4293 خالل 24 ساعة.
وأوضحت الوزيرة، خالل تقرير وبائي يومي وصل 
»االس���تقالل«، أن وزارتها س���ّجلت 7 وفيات في 
الضفة الغربية: »نابلس 1، سلفيت 3، الخليل 1، 

بيت لحم 2«، و11 حالة وفاة في قطاع غزة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت 
على النحو التالي: »طولكرم 36، ضواحي القدس 

9، نابلس 98، طوباس 17، جنين 59، سلفيت 4، 
الخلي���ل 26، قلقيلية 5، رام الله والبيرة 29، بيت 

لحم 6، أريحا واألغوار 0«، قطاع غزة 572.
وأضاف���ت الكيل���ة أن حاالت التعاف���ي الجديدة 
توزعت حس���ب التالي: »طولك���رم 10، ضواحي 
القدس 3، نابل���س 225، طوباس 19، جنين 81، 
س���لفيت 18، الخليل 49، قلقيلي���ة 26، رام الله 
والبيرة 34، بي���ت لحم 13، أريح���ا واألغوار 10«، 

قطاع غزة 612.
ولفتت وزي���رة الصحة إلى وجود 142 مريضًا في 
غرف العناية المكثف���ة، بينهم 40 مريضًا على 

أجهزة التنف���س االصطناعي، فيم���ا ٌيعالج في 
مراكز وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في 

الضفة الغربية 361 مريضًا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات 
المض���ادة لفيروس كورونا؛ بلغ عددهم اإلجمالي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 257,650، بينهم 

183,999 تلقوا الجرعتين من اللقاح.
وذكرت أن نس���بة التعافي من في���روس كورونا 
في فلس���طين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة 
اإلصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات %1.1 

من مجمل اإلصابات.

وتعافي 1100 مصاب

18 وفاة و861 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
القدس المحتلة/ االستقالل:

أفادت قناة "كان" اإلس���رائيلية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
بعث برقية تعزية إلى الرئيس اإلس���رائيلي رؤوفين ريفلين بقتلى حادثة جبل 

الجرمق بصفد.
وقال عباس في برقيته: "نتقدم لفخامتكم بالتعازي والمواساة، بضحايا حادث 
التدافع أثناء االحتفال الديني، والذي أدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين 
من أبناء ش���عبكم، داعين الله بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالشفاء للمصابين، 

ولذوي الضحايا بالصبر وحسن العزاء".
وكان إعالم االحتالل اإلس���رائيلي، قد أفاد في وقت سابقمن يوم  امس الجمعة، 
بأن 45 إس���رائيليًا لقوا مصرعهم في حادثة تدافع خالل حفل ديني أقيم قرب 

جبل الجرمق بمدينة  صفد شمال أراضينا المحتلة. 

عباس يعزي نظيره »اإلسرائيلي« 
بقتلى حادث الجرمق

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، أمس الجمعة، ستة مواطنين منهم أسرى 

محررون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
ففي بيت لحم، اقتحمت قوة خاصة لالحتالل صباح أمس جبل الموالح ببيت لحم، 

وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وخّربت في محتوياتها.
وقال مصادر محلية إن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة أسرى محررين وهم: محمد 

وليد الهريمي، وجهاد عوض التعمري، وعيسى عواد المالحي.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل االس���رائيلي ش���ابين قرب حاجز 

قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأفاد ش���هود عيان بأن ق���وات االحتالل أوقفت س���يارة الش���ابين، وأنزلتهما 

وقيدتهما واعتقلتهما.
وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل فجر امس أسيرا محررا من مخيم جنين على 

حاجز عسكري.
وأفاد مدير نادي األسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور إن قوات االحتالل 
اعتقلت األس���ير المحرر محمد العامر الزلفي من مخي���م جنين أثناء مروره على 

حاجز عسكري قرب بلدة عرابة جنوب جنين.
وتش���هد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتل���ة يوميا اقتحامات 
ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب س���اكنيها 

خاصة من النساء واألطفال.

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين 
بينهم أسرى محررون بالضفة

سلفيت/ االستقالل: 
أغلق مجموعة من المستوطنين بحراسة قوات 
االحتالل، أمس الجمعة، منطقة خلة حسان في 
بلدة بديا غرب س���لفيت، ومنعوا المزارعين من 

دخول أراضيهم.
وأف���ادت مصادر محلية أن مس���توطنين طردوا 
المزارعين في بلدة بديا أثناء محاولتهم الوصول 
إلى أراضيه���م في خربة حس���ان الواقعة على 

أطراف القرية، وأرغموهم على مغادرة المكان.
ولفت���ت المصادر أن أعمال العرب���دة التي قام 
بها المستوطنون في خلة حسان حدثت تحت 

حراسة قوات االحتالل وتأمينها.
ُيشار إلى أن خلة حسان )4 آالف دونم( مهددة 
باالس���تيالء عليها من المس���توطنين بهدف 
التوسع االستيطاني وإنشاء مستوطنة جديدة 
تربط بين خمس مس���توطنات وعدد من الكتل 
والبؤر االس���تيطانية بين محافظتي س���لفيت 

وقلقيلية، وتعود بدايات محاوالت االس���تيالء 
عليها إلى عام 1983.

وم���ا تزال هن���اك عدد م���ن القضاي���ا تتعلق 
ب����200 دونم من أص���ل 1100 ف���ي المحاكم، 
حاولت ش���ركات وسماسرة تزويرها وتسريبها 
لمصلحة االستيطان، في حين نجحت المساعي 
القانونية باس���ترداد أكثر م���ن 900 دونم عبر 
س���نوات طويلة من المواجه���ة القانونية في 

محاكم االحتالل.
وسبق أن شرع مستوطنون في أعمال تجريف 
وتخريب في أراض���ي المزارعين في منطقتي 
»خلة عليان« و«خلة حس���ان« ببل���دة بديا تحت 
حماي���ة قوات االحتالل، وطالت أش���جار زيتون 
وتين وعنب، وأزالوا سالس���ل حجرية، وهدموا 
غرفا زراعية، كما ألحقوا أضرارا كبيرة بالمنطقة.

ويوجد في سلفيت 18 تجمعا فلسطينيا مقابل 
24 مستوطنة ما بين سكنية وصناعية، وتبلغ 

نس���بة األراضي المخصصة للبناء الفلسطيني 
في المحافظة حوالي 6% فقط من المس���احة 

اإلجمالية، مقابل 9% لمصلحة المستوطنين.
ويعمل االحتالل على توس���عة المستوطنات 
وربطها بش���بكة مياه وكهرباء وصرف صحي، 
ا يسيطر على مساحة  ليشكل تكتاًل استيطانّيً

تصل إلى 70% من أراضي سلفيت.
وتع���ّد »أريئي���ل« من أكبر المس���توطنات في 
الضفة الغربي���ة، والتهمت آالف الدونمات من 
أراض���ي المواطنين كما أن االحتالل يس���عى 
لضمها )سرقتها( للسيادة اإلسرائيلية ضمن 
مخطط يش���مل األغوار وعدد من المستوطنات 

المقامة على أراضي الضفة والقدس.
وتعدُّ س���لفيت المحافظة الثانية بعد القدس 
من حيث االس���تهداف االس���تيطاني؛ بهدف 
فصل شمال الضفة عن جنوبها، والهيمنة على 

المياه الجوفية في المحافظة.

مستوطنون يغلقون خلة حسان ويمنعون مزارعين من دخول أراضيهم

رام الله / االستقالل: 
قال مستش���ار وزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إنه تم تسجيل 

وفاة، و4 إصابات بفيروس كورونا المتحورة بصفوف جالياتنا في الهند.
وأض���اف الديك أنه تم تس���جيل إصابة في الهند ألحد الطلب���ة، إضافة إلى 4 
إصابات في صفوف كادر السفارة، 3 منهم أصيبوا هم وعائالتهم، توفي واحد 

منهم وهو فائق حمزة فيما تماثلت عائالتهم للشفاء.
وأشار إلى أنه وبتعليمات الوزير رياض المالكي تم المباشرة في تعقيم السفارة، 
ويقوم س���فير دولة فلس���طين لدى الهند بمتابعة أوضاعهم الصحية وأوضاع 
الجالية، ويقدم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين من أفراد الجالية والطلبة، وذلك 

بالتعاون مع مؤسسات الدولة المضيفة واألطر والمؤسسات الفلسطينية.
وأكد أن أوضاع الجالية الفلس���طينية والطلبة الصحية والمعيش���ية في الهند 
بخير ومس���تقرة، وفريق العم���ل المختص في الوزارة يتابع على مدار الس���اعة 
من خالل س���فارة دولة فلس���طين لدى الهند تطورات الحالة الوبائية واألوضاع 

الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية في الهند.

الخارجية: وفاة و4 إصابات بفيروس كورونا 
المتحورة بصفوف جاليتنا في الهند

غزة/ االستقالل: 
اتهم���ت حرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية 
السلطة  رئيس  الجمعة،  أمس  )حماس(، 
اإلجم���اع  ب�"معان���دة  عب���اس  محم���ود 

الشعبي".
وق���ال المتحدث باس���م الحرك���ة حازم 
قاس���م، في تصريح وصل "االس���تقالل، 

إن  "اإلجم���اع الوطن���ي الكام���ل والرفض 
الجماهيري العارم لقرار رئيس الس���لطة 
محم���ود عب���اس بتعطي���ل االنتخابات، 
يكشف إصرار عباس على معاندة اإلجماع 
الشعبي واستهتاره بالرغبة الجماهيرية 

بممارسة حقها في االنتخابات".
وأض���اف أن "هذا الس���لوك م���ن رئيس 

الس���لطة وقيادة فتح يؤكد عزلتهم عن 
التوجهات الوطنية الحقيقية".

وأعلن الرئيس، بعد منتصف الليلة قبل 
انتخابات  إج���راء  تأجيل  ع���ن  الماضية، 
المجلس التشريعي حتى يوافق الكيان 
اإلسرائيلي على إجرائها بمدينة القدس 

المحتلة.

حماس تتهم عباس بـ »معاندة اإلجماع الشعبي«
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وكان األمي���ن العام لحركة الجهاد اإلس���امي، دعا الُقوى 
والفصائ���ل الوطنية لاجتم���اع الفورّي؛ لجه���ة التوافق 
على برنام���ج وطني يجاب���ه االحتال ويتص���ّدى إلرهابه 
وانتهاكاته، تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ومقّدساته 

وحقوقه. 
جاء ذلك غداة اجتماع ضم قيادة الس���لطة الفلس���طينية 
وحرك���ة "فتح" وبعض فصائل منظم���ة التحرير برام الله 
الخمي���س، واتخاذها ق���راًرا بتأجيل االنتخاب���ات العاّمة؛ 
بذريع���ة رفض حكوم���ة االحتال الس���ماح بإجرائها في 

مدينة القدس المحّتلة. 
وقال القائد زياد النخالة في تصريح، وصل "االس���تقال" 
الجمع���ة، "ندع���و لاجتم���اع ف���وًرا ب���دل التصريح���ات 
واالحتجاج���ات )بع���د التأجيل(، عل���ى أن يتصّدر جدول 
أعمال���ه بند واحد فقط، هو أّننا ش���عب تح���ت االحتال"، 
ا على برنامٍج موّحد يتناس���ب  مؤكًدا وجوب التوافق وطنّيً

مع هذا الفهم".
وفيما أشار إلى أن "أّي خيار آخر مضيعة لمزيد من الوقت 
والجهد"، أضاف أن "ما يجري يؤكد بأن الجهاد والمقاومة 
ضد الع���دو الصهيوني هما الحقيق���ة الثابتة، التي على 

الجميع أن يتعاطى معها بجدّية وأاّل يقفز عنها".
وتابع "الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت االحتال، 
بالرغم من مظاهر الس���لطة الوهمية التي نراها متجسدة 
في األجهزة األمنية والشرطية، التي تعمل ليل نهار على 
التع���اون األمني مع العدو، متوّهمة أن التنس���يق األمني 

ربما يقنع العدو بمنحنا دولة".
ولف���ت إلى أن الوقائ���ع منذ توقيع اتفاق أوس���لو اللعين 
)س���نة 1993(؛ أثبتت استحالة التعايش مع االحتال عبر 
االنتخاب���ات، وما علينا "إاّل أن نقاومه، ال أن نس���تجديه أو 

نتعايش معه بدعاوى باطلة".

م�س�ؤولية وطنية
الكاتب والمحلل السياسي د. أسعد جودة، رأى أن الدعوة 
الت���ي أطلقه���ا األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���امي 
بضرورة عقد لق���اء وطنّي وااللتفاف ح���ول برنامج موّحد، 

تأت���ي انطاًقا من موقع الش���عور بالمس���ؤولية الوطنية، 
خصوًصا في ضوء الواقع الفلس���طيني، الذي يمّر بأزمات 

وتحديات "خطيرة".
وأوضح جودة في مقابلة مع صحيفة "االس���تقال" أن على 
ال���كل الوطني الفلس���طيني، في أعقاب الق���رار المتعلق 
بتأجيل االنتخابات، التقاط دعوة القائد النخالة، والبدء في 
حوار وطني شامل، لتصويب مسار القضية الفلسطينية، 
والخروج بموقف موحد في مواجهة االحتال وسياس���اته 

العدوانية تجاه شعبنا وحقوقه.
وأش���ار إلى أن أّية لقاءات وطنية مقبلة يجب أن "تتمحور 
حول نقطة واحدة، هي أّننا ش���عب تحت االحتال، ومازال 
يعي���ش مرحلة التح���ّرر الوطني، وأن الحق���وق ُتنتزع وال 

ُتستجدى".
وأض����اف "األرض والحق����وق والكرام����ة واألهداف 
الوطنّية، ال يمكن أن ُتسترد وتتحقق إاّل بالمقاومة 
بأش����كالها كاّف����ة، والمش����اغلة ومراكم����ة العمل 
النضال����ي، في مقاب����ل التخلص م����ن أوهام فرض 

سلطة أو تجديد شرعياتها تحت االحتال".
الأمناء العاّم�ن

أم���ا القيادي بحرك���ة "حماس" ووزير األس���رى األس���بق 
من الضف���ة المحتلة وصفي قبها، دعا ف���ي ضوء المأزق 
الفلس���طيني الراهن إلى أن ُيصار لعق���د اجتماع لألمناء 
العامين للقوى والفصائل الفلس���طينية، من أجل البحث 

في كل القضايا والتحديات، بمسؤولية وطنية عالية.
وقال قبها في مقابلة مع صحيفة "االس���تقال"، المرحلة 
الراهنة تتطّلب عقد لقاء فلسطيني شامل، واالتفاق على 
برنامج وطني جامع، يحافظ على الثوابت، ويذلل العقبات 

التي تحول دون إتمام مصالحة وشراكة وطنية شاملة.
وتابع أن القضايا الوطنية الجوهرية، والمرحلة السياسية 
الدقيق���ة والخطيرة، تس���تدعي مناقش���تها على طاولة 
اجتم���اع لألمناء العاّمين، وليس عل���ى طاولة لقاء "عادي" 
يضم بع���ض الفصائل، في إش���ارة إلى اجتم���اع قيادة 

السلطة بالضفة المحتلة، الخميس الماضي.
وفي هذا الصدد، ش���ّدد على أهمية إع���ادة بناء وتطوير 

منظمة التحرير الفلسطينية، والتركيز على عقد انتخابات 
لمجلس���ها الوطني وفق صيغ متفق عليه���ا، "فالمنّظمة 

المظّلة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج".
خط�ة متقدمة

بدوره، انس���جم الكات���ب والمحلل السياس���ي مصباح أبو 
كرش مع س���ابقيه، حول أهمية عقد اجتماع وطني، يضم 
القوى والفصائل الوطنية كاّفة، اس���تناًدا للبند الذي جاء 
في دعوة األمين العام لحركة الجهاد اإلسامي القائد زياد 

النّخالة، وهو "أّننا شعب تحت االحتال".
وقال أبو ك���رش في مقابلة مع صحيفة "االس���تقال"، إن 
دعوة القائ���د النخالة والتركيز على بن���د وحيد فقط، في 
ج���دول أعمال أي لقاء وطني س���يعقد الحًق���ا بأنه يمّثل 
"الخط���وة المتقدمة باّتج���اه الحل الواقع���ي والمنطقي، 

للخروج من المأزق الراهن، وتصويب مسار القضية". 
وذك���ر الكات���ب والمحل���ل السياس���ي أن دع���وة الجهاد 
اإلسامي بمثابة "خطوة وطنية"؛ للوصول إلى نقاط التقاء 

تنعكس إيجاًبا على مفاصل الحالة الفلسطينية. 
وأش���ار إلى أن "ال جدوى من أطروح���ات البعض، بمحاولة 
���ا أن "معترك  إيجاد حل���ول تحت مظّل���ة االحتال"، مبيّنً
االنتخابات يأتي بتلك األطروحات، التي تشكل عقبة أمام 

الفلسطينيين نحو طريق التحّرر من االحتال".
وتضّمن بيان إعان رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس مس����اء الخميس الماضي، ع����ن تأجيل االنتخابات 
التشريعية، "استمرار االجتماعات على المستويات كلها 
ولقاءات األمناء العامين؛ لمعالجة كل القضايا الس����اخنة 

والعاجلة وذات األهمية للحفاظ على المشروع الوطني".
���د الرئيس عباس خال تاوة البي���ان "مواصلة العمل  وأكَّ
على تعزيز الوحدة، وإنهاء االنقسام، وتحقيق المصالحة، 
ومواصلة المقاومة الشعبية السلمية، والدعوة إلى العمل 
على تش���كيل حكوم���ة وحدة وطني���ة تلت���زم بالقرارات 
الدولي���ة". كما ش���مل "الدع���وة لتعزيز منّظم���ة التحرير 
ومؤسس���اتها، وتعزيز العاقات الدولية، ودعوة المجلس 

المركزي للمنّظمة لانعقاد في أقرب وقت ممكن".

عقد اجتماع فوري للتوافق على برنامج وطني 

تحليل: دعوة القائد »النخالة« استشعار بخطورة المرحلة وخطوة »واقعية« لتصويب مسار القضية
غزة/ قا�سم الأغا:

اّتف��ق �سيا�سي���ن ومراقب���ن فل�سطيني���ن، عل��ى اأهمية 
الدع���ة الت��ي اأطلقه��ا الأم��ن الع��ام حلرك��ة اجله��اد 
الإ�سالم��ي يف فل�سط��ن القائد زي��اد النّخال��ة، ب�سرورة 

عق��د لقاء وطنّي عاج��ل، والت�افق عل��ى برنامج م�ّحد 
يف  ه���ؤلء  وراأى  الإ�سرائيل��ي.   الحت��الل  ملجابه��ة 
اأحادي��ث منف�سل��ة مع �سحيف��ة »ال�ستق��الل« اجُلُمعة، 
اأن دع���ة القائد النّخال��ة، تاأتي ا�ست�سع��اًرا من حركته 

بخط�رة املرحل��ة وعظم التحدّيات التي تهّدد الق�سية 
الفل�سطيني��ة، ما ي�ستدعي من الكل ال�طني الفل�سطيني 
التقاط الدع�ة، وال�سروع يف ح�ار وطنّي �سامل، ينطلق 

من اإعطاء الأول�ية ملقاومة الحتالل بال��سائل كاّفة.

بيروت/ االستقال: 
دعا األمين العام لحركة الجهاد اإلس����امي في فلسطين 
القائد زياد النخالة، كل القوى الفلسطينية الجتماع عاجل 

للتوافق على برنامج وطني لمجابهة االحتال.
وفي تصريح له عق����ب انتهاء االجتماع الذي عقد في رام 
الله مساء الخميس برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، 
ق����ال القائد النخال����ة "إن ما يجري يؤكد عل����ى أن الجهاد 
والمقاوم����ة ضد العدو الصهيوني هم����ا الحقيقة الثابتة 
الت����ي على الجمي����ع أن يتعاطى معها بجدي����ة وأال يقفز 

عنها".
وش����دد القائد النخالة على أن الشعب الفلسطيني ما زال 
يعيش تحت االحتال، بالرغم من مظاهر السلطة الوهمية 

التي نراها متجسدة في األجهزة األمنية والشرطية.
وأوضح القائد النخالة أن تل����ك األجهزة تعمل ليل نهار 
على التعاون األمني مع العدو متوهمة أن التنسيق األمني 

ربما يقنع العدو بمنحنا دولة.
وأعرب القائد النخالة عن رفضه الشديد لمحاولة التعايش 

مع االحتال عبر االنتخابات، مشيرًا إلى أن الوقائع السابقة، 
منذ توقيع اتفاق أوس����لو اللعين، أثبت����ت أن هذه مجرد 

أوهام كاذبة.
واس����تعرض القائد النخالة في تصريحه واقع الش����عب 
الفلسطيني ومعاناته من حصار لغزة، وماحقاٍت لشعبنا 
واعتقاالٍت وهدٍم للبيوت، وتمدد االستيطان في القدس 
وعموم الضفة الغربية، وما يجري من اقتحامات للمسجد 
األقصى وعدوان على أحياء القدس وتغول المستوطنين 
على ممتلكات ش����عبنا وحقوقه، مؤكدًا أن كل ذلك يثبت 
أنن����ا ما زلنا نعيش تحت االحتال الذي يجب أن نقاومه ال 

أن نستجديه أو نتعايش معه بدعاوى باطلة.
ودع����ا القائد النخالة كل قوى ش����عبنا لاجتماع فورًا بدل 
التصريحات واالحتجاج����ات، مطالبًا بأن يكون على جدول 
أعمال هذا االجتماع بند واحد فقط، هو أننا ش����عب تحت 
االحتال وعلينا أن نتوافق على برنامٍج وطني يتناسب مع 
ه����ذا الفهم، وأن أي خيار آخر هو إضاعة لمزيد من الوقت 

ومزيد من الجهد. 

القدس المحتلة/ االستقال: 
دعا منس���ق األمم المتح���دة الخاص لعملية الس���ام في 
الش���رق األوس���ط، تور وينس���اند، القيادة الفلس���طينية 

لتحديد موعد جديد لانتخابات التشريعية.
وقال وينس���اند في بيان: »لقد أحط���ت علما بقرار القيادة 
الفلس���طينية بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي 

كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو«.
وأضاف: »أتفهم تماما خيبة أمل العديد من الفلسطينيين 
الذي���ن أعربوا بوضوح عن رغبتهم في ممارس���ة حقوقهم 

الديمقراطية بعد قرابة 16 عاما دون انتخابات«.
وتابع: »اعترافا بالدعم الدولي الواسع، أشجع الفلسطينيين 
على مواصلة الس���ير عل���ى الطريق الديمقراط���ي. ال يزال 
إجراء انتخابات ش���فافة وش���املة في جميع أنحاء األراضي 
الفلس���طينية، بما ف���ي ذلك القدس الش���رقية على النحو 
المنصوص علي���ه في االتفاقات الس���ابقة، أم���را ضروريا 
لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وفتح 

الطريق أمام إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية«.

وتابع »هذا األمر، س���يمهد الطري���ق نحو مفاوضات هادفة 
إلنهاء االحتال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات 

األمم المتحدة والقانون الدولي واالتفاقيات السابقة«.
وقال: »األم���م المتحدة تؤكد دعمها لتعزيز المؤسس���ات 

الوطنية الفلسطينية«.
واعتب���ر أن »تحدي���د موع���د جديد وفي الوقت المناس���ب 
لانتخاب���ات س���يكون خط���وة مهمة في طمأنة الش���عب 
الفلس���طيني بأن أصواتهم سُتسمع«، محذرا من أن »فترة 

عدم اليقين الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش«.
ودعا المنس���ق األممي »جميع األط���راف إلى التزام الهدوء 
وضب���ط النف���س واالمتناع ع���ن العنف واتخ���اذ خطوات 
للحد من التوترات، وتهيئة الظروف الس���تئناف العملية 

االنتخابية«.
وكان الرئي���س الفلس���طيني محمود عب���اس، قد أعلن عن 
تأجي���ل االنتخاب���ات التش���ريعية الفلس���طينية، متهما 
الس���لطات اإلس���رائيلية بالحيلول���ة دون تنظي���م عملية 

االقتراع في القدس المحتلة.

النخالة يدعو القوى الجتماع عاجل والتوافق 
على برنامج وطني لمجابهة االحتالل

األمم المتحدة تدعو لتحديد موعد 
جديد لالنتخابات الفلسطينية
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاءات حكومية 

مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.
فعلـــى الراغبين المشـــاركة في هذا العطاء مراجعـــة وزارة المالية / اإلدارة 
العامة للوازم العامةـ  المبنى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل أوقات 
الدوام الرســـمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء. 

مقابل دفع مبلغ مالي غير مسترد يورد الى خزينة وزارة المالية.
 آخر موعد لقبول العروض  بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في غـزة 
يوم االثنين الموافق 2021/05/10 في تمام الســـاعة الحادية عشر صباحًا 

وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

لجنة العطاءات المركزية

مالحظة:ـ
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج 
أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.
4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية
6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم:0598967679

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى 60 ألف فلســـطيني صالة الجمعة الثالثة من شهر 
رمضان في المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة رغم 

القيود التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت مصادر مقدســـية بأن 60 ألـــف مصٍل أدوا صالة 

الجمعة في المسجد األقصى.
ومنعـــت قوات االحتالل الفلســـطينيين ســـكان الضفة 
الغربيـــة من الوصول الى المســـجد األقصى ألداء الصالة 

باستثناء عدة آالف منهم نجح الكثير منهم من الوصول 
عبر طرق التفافية.

كمـــا منعت جميع ســـكان قطـــاع غزة مـــن الوصول إلى 
المسجد ألداء الصالة.

وانتشرت قوات من شـــرطة االحتالل في شوارع القدس 
منذ ساعات الصباح، بالتزامن مع بدء توافد الفلسطينيين 

من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل.
وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس علقت في شهر 

رمضان العام الماضي قدوم المصلين إلى المسجد بسبب 
انتشار فيروس كورونا.

وقد طلبت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس من الوافدين 
إلى المسجد االلتزام بالتعليمات الصحية بما فيها ارتداء 

كمامات والتزام التباعد وجلب سجاجيد الصالة.
وانتشـــرت فرق النظام والكشـــافة وحراس وحارســـات 
وسدنة المسجد األقصى في المسجد لتقديم المساعدة 

للمصلين.

60 ألفًا يؤدون الجمعة الثالثة من رمضان في األقصى رغم قيود االحتالل

رام الله / االستقالل:
 أعربـــت وزارة الخارجيـــة والمغتربيـــن وباســـم دولة 
فلســـطين عن شـــكرها وتقديرها للمملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، ولنظيرتها 
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية لمصادقتها 
على 14 اتفاقية مع أهالي حي الشـــيخ جراح إلســـناد 

حقهم في منازلهم.
وتأتـــي هذه الخطـــوة، وفق بيـــان للخارجيـــة، أمس 
الجمعة، تتويجا لجهود فلســـطينية أردنية ســـابقة، 
تـــم من خاللها الحصول على جميـــع األوراق والوثائق 

الثبوتية المتوفرة لدى األشـــقاء في األردن، بما فيها 
شهادة تبين أن وزارة اإلنشاء والتعمير عقدت اتفاقية 
مع وكالة األمـــم المتحدة لغوث وتشـــغيل الالجئين 
الفلســـطينيين االونروا إلنشـــاء 28 وحدة سكنية في 
حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع األهالي 
إلقامة مســـاكن لهم فـــي الحي، وكذلك اســـتجابت 
الجهات األردنية المختصة لجميع الطلبات ذات الصلة 
التي تقدم بها أهلنا في حي الشـــيخ جراح، بما يدعم 

موقفهم وحقوقهم.
وأكـــدت الـــوزارة أن هـــذه المصادقة هي اســـتمرار 

للتنسيق الفلسطيني األردني المشترك لدعم صمود 
المقدســـيين عامة، وأهالي حي الشـــيخ جراح خاصة، 
وإســـنادهم لتثبيتهم في القـــدس في وجه عمليات 
التهجير واقتالعهم من منازلهم بالقوة التي تمارسها 
ســـلطات االحتالل، صادقت وزارة الخارجية وشـــؤون 
المغتربين األردنية الشـــقيقة على 14 اتفاقية كانت 
قد عقدت بين وزارة االنشـــاء والتعمير األردنية سابقا 
وأهالي حي الشيخ جراح، في تأكيد جديد على الجهود 
األردنيـــة األخويـــة الصادقة المبذولة إلســـناد ودعم 

قضية أهلنا في حي الشيخ جراح.

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األســـير إن األسيرين عماد ســـواركه )37 عاًما( من أريحا، 
والصحفـــي عالء الريماوي )43 عاًما( من رام الله، يواصالن إضرابهما 

المفتوح عن الطعام رفًضا العتقالهما اإلدارّي.
وأّكد نادي األسير، أّن األسيرين سواركه والريماوي يواجهان أوضاًعا 
صحية صعبة، مع اســـتمرار تعنت االحتالل باالستجابة لمطلبهما 

المتمثل بإنهاء اعتقالهما اإلدارّي.
وأوضح أن األسير سواركه المضرب عن الطعام منذ )45( يوًما ما يزال 
محتجًزا في زنازين سجن "عسقالن" حيث فقَد من وزنه حتى اليوم 
18 كغم، كما أن األســـير الريماوي المضـــرب عن الطعام منذ )11( 
يوما ما يزال يقبع في زنازين سجن "عوفر"، في ظروف صعبة، حيث 
إن األســـير الريماوي وقبل اعتقاله بفتـــرة كان قد ُأصيب بفيروس 
"كورونـــا" وحتى يوم اعتقاله كان يعاني من آثار اإلصابة األمر الذي 

فاقم من معاناته.
ولفت نادي األســـير إلى أنه وحتى اليـــوم ال توجد حلول جّدية في 
قضية األســـير سواركه، وفي قضية األســـير الريماوي تم يوم أول 
أمس تأجيل جلسة المحكمة )جلسة التثبيت( حتى تاريخ السادس 

من أيار القادم.
ُيشار إلى أن األسير سواركه معتقل منذ شهر تموز العام الماضي، 
وهو أسير ســـابق أمضى ما مجموعه في ســـجون االحتالل العشر 
سنوات ُجّلها رهّن االعتقال اإلدارّي، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

واألســـير الصحفي الريماوي اعتقله االحتالل في 21 من نيســـان 
الجاري، هو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون االحتالل قرابة 
)11( عاًما، ُجّلها رهّن االعتقال اإلدارّي، وهو متزوج وأب لخمســـة  الـ

من األبناء.
يذكر أن األســـير مصعب الهور )33 عاًمـــا( من الخليل عّلق إضرابه 
عن الطعام الذي استمر 16 يوًما، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف 

اعتقاله اإلدارّي، واإلفراج عنه في الرابع من أيار القادم.

األسيران سواركه والصحفي 
الريماوي يواصالن 

إضرابهما عن الطعام

الخليل/ االستقالل: 
أدى نحو 10 آالف فلســـطيني، صالة الجمعة الثالثة من 
شهر رمضان، في المسجد اإلبراهيمي، في مدينة الخليل، 
جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وســـط إجـــراءات أمنية 
لالحتـــالل. وقال مدير المســـجد، حفظي أبو ســـنينة، إن 
سلطات االحتالل اإلسرائيلية شددت من إجراءاتها على 
بوابات المســـجد، ودققت في بطاقات الهوية الشخصية 

الخاصة بعدد المصلين، وفتشـــت عددا من الشبان قبل 
السماح لهم بدخول المسجد. وندد أبو سنينة، بإجراءات 
االحتالل، وقال "المسجد وقف إســـالمي خالص، وإدارته 
وكل ما يعنيه شـــأن خاص بوزارة األوقاف اإلسالمية، غير 

أن االحتالل يضرب كل األعراف بعرض الحائط".
وأشار إلى أنه تم فتح كافة مرافق المسجد أمام المصلين.

ويفتح المسجد أبوابه بشـــكل كامل أمام المسلمين 10 

أيام فقط في العام؛ وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، 
وليلـــة الـ 27 من رمضان، وعيـــدي الفطر واألضحى، وليلة 
اإلســـراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية، 

بحسب أبو سنينة.
ومنذ العام 1994 قســـمت إســـرائيل المسجد بواقع 63 
بالمائة لليهـــود، و37 بالمائة للمســـلمين، عقب مذبحة 

ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا.

عمان/ االستقالل: 
صادقـــت وزارة الخارجيـــة األردنية علـــى 14 اتفاقية 
مع أهالي حي الشـــيخ جراح فـــي القدس المحتلة جرى 
توقيعها مع وزارة اإلنشاء والتعمير األردنية سابقا، لدعم 

تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.
وقالت الوزارة في بيان إنها سلمت نظيرتها الفلسطينية 
وأهالي الحي ومحاميهم شهادة تبين أن "وزارة اإلنشاء 
والتعمير عقدت اتفاقية مع وكالة األمم المتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئين الفلســـطينيين )أونروا(، إلنشاء 28 

وحدة سكنية في حي الشيخ جراح". 
وذكـــرت أن وزارة اإلنشـــاء والتعميـــر األردنية عقدت 
اتفاقيـــات فردية مع األهالي إلقامة مســـاكن لهم في 
الحي، مضيفة أنها تعهدت بموجب االتفاقيات أن يتم 
تفويض وتســـجيل ملكية الوحدات السكنية بأسماء 
أهالـــي الحي، ولكـــن نتيجة لحـــرب 1967 فإن عملية 

التفويض وتسجيل الملكية لم تتم.

ووفق المتحدث باســـم الخارجيـــة األردنية "ضيف الله 
الفايز"، فإن "تسليم الوثائق جرى امس، في إطار حرص 
المملكة على تقديم كل إسناد ألهالي الحي، بما يحفظ 

حقوقهم". 
وقال "الفايز" إن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي 
بيوتهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد 

األشقاء الفلسطينيين".
وأكـــد إدانة المملكـــة ورفضهـــا محاوالت إســـرائيل 
الالشـــرعية والالإنســـانية إلخراج الفلســـطينيين من 

منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم.
واألسبوع الماضي، ســـلم األردن للسلطة الفلسطينية 
وثائق ومراسالت تاريخية وعقود إيجار، لوحدات سكنية 

تخص أهالي حي الشيخ جراح.
يأتي هذا في ظل محاوالت االحتالل طرد ســـكان الحي 
من منازلهم، والسماح للمستوطنين باالستيالء عليها، 
إذ تخشى عشـــرات العائالت الفلسطينية بحي الشيخ 

جراح من طرد وشيك لها من منازلها التي تعيش فيها 
منذ عام 1956 لصالح مستوطنين.

وأمهلـــت قـــوات االحتـــالل، بعض أســـر الحـــي حتى 
األحد المقبـــل، إلخالئها من بيوتهـــا لصالح جمعيات 

استيطانية متطرفة.
وقالـــت مؤسســـات حقوقية إن قـــرارات إخـــالء منازل 
الفلســـطينيين بالحـــي، تأتي ضمن مخطـــط لتهويد 
القدس، باإلضافة إلى هـــدم البيوت ومصادرة األراضي 
وغيرها. يذكر أن قضية حي الشـــيخ جـــراح بدأت منذ 
عـــام 1972 عندما حاولت جمعيات اســـتيطانية ادعاء 
ملكيتها للحي، وقد تم إخالء العائالت الثالث األولى من 

الحي في عامي 2009-2008.
وحال نفذت سلطات االحتالل اإلخالءات الجديدة فإنها 
تكون قد طـــردت 15 عائلة من أصـــل 28 في حي كرم 
الجاعونـــي، وهو ما تعمل تلـــك العائالت وأهالي الحي 

على مواجهته عبر حمالت متتالية.

10 آالف أدوا صالة الجمعة في المسجد اإلبراهيمي بالخليل

األردن يصادق على 14 اتفاقية مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس

»الخارجية«: إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي حي الشيخ جراح
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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 )2021/262(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: ماجد 
محمد محمود عوض الله من س���كان غزة هوي���ة رقم 931005441 بصفته 

وكيال عن/ سناء محمد محمود شامية هوية رقم 931005474 
بموجب وكالة رقم: 2021041804 / 2021 صادرة عن جده
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 978 القسيمة 578 المدينة جباليا
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد 
الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون 

أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/4/29م

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

غزة/ االستقالل: 
أمس  نظم����ت حرك����ة حم����اس 
الجمعة، تظاهرات حاشدة نصرة 
للق����دس والمس����جد األقص����ى، 
و رفًض����ا لقرار رئيس الس����لطة 
محمود عباس تأجيل االنتخابات 
الفلسطينية التي كان من المقرر 

أن تبدأ في 22 مايو المقبل.
وانطلقت عش����رات التظاهرات من 
غالبية محافظ����ات ومناطق القطاع 
وجابت ش����وارعها الرئيسية رفًضا 
للق����رار ونصرة للقدس والمس����جد 

األقصى.
الهتاف���ات  المش���اركون  ردد 
المبارك  األقصى  للمسجد  الداعمة 
والمساندة لش���بان القدس الذين 
يواجهون منذ بداية شهر رمضان 
بتفري���غ  االحت���الل  مخطط���ات 

وتهديد ساحة باب العامود. 
في مس����يرة حاش����دة بش����مالي 
القط����اع، ق����ال مش����ير المصري 
القي����ادي في حماس خالل كلمة 
ل����ه في المس����يرة ، إن الش����عب 
فصاًل  اليوم  يواجه  الفلسطيني 
المفتوحة  معركت����ه  من فصول 

القدس، مشيًرا  مع االحتالل في 
إلى أن هذه المعركة تستهدف 
وجود وهوي����ة القدس، ومحاولة 
وتدني����س  أهله����ا  تهجي����ر 
المقدس����ات وتهويد إس����المية 

وإلغاء عروبة المدينة المقدسة.
بانتص����ار  المص����ري  أش����اد 
ث����اروا في  الذين  المقدس����يين 
وج����ه االحت����الل ونجح����وا بإزالة 

الحواج����ز كم����ا أزال����وا م����ن قبل 
معتبًرا  االلكتروني����ة،  البواب����ات 
هذا االنتص����ار جزءًا من المعركة 
إلزال����ة االحتالل عن كامل األرض 

الفلسطينية.
وأكد عل����ى أن القدس هي مركز 
وقنبلة  التفجير  وصاعق  الصراع 
الثورات، وكانت وس����تبقى دوًما 
قبلة ل����كل المناضلين والثائرين 

ا من ث����ورة البراق ومروًرا بكل  بدًء
تؤكد  التي  المتج����ددة  الثورات 

بأن البوصلة هي القدس.
وخان  رف����ح  محافظت����ي  فف����ي 
يون����س؛ ش����ارك المئ����ات ف����ي 
وقفات،  داعمة للمسجد األقصى 
لتعطي����ل  رافض����ة  المب����ارك 
االنتخابات أمام المس����اجد، وفي 

الميادين العامة.

غزة: مظاهرات نصرة للقدس ورفضًا لتأجيل االنتخابات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وصف االتحاد األوروبي أمس الجمعة، قرار تأجيل 

االنتخابات الفلسطينية ب�"المخيب لآلمال".
وأكد االتحاد في بيان أن دول االتحاد تؤمن "إيماًنا 
راسًخا بأن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية 
القوية والش����املة والخاضعة للمس����اءلة والعاملة 
والقائم����ة على احت����رام س����يادة القانون وحقوق 
اإلنس����ان ضرورية للشعب الفلسطيني والشرعية 
الديمقراطي����ة، وف����ي نهاي����ة المط����اف، لح����ل 

الدولتين".
وحث األط����راف الفلس����طينية عل����ى اس����تئناف 
الجه����ود للبناء عل����ى المحادث����ات الناجحة بين 

الفصائل، مطالًبا بتحديد موعد جديد لالنتخابات 
دون تأخير.

وكرر االتحاد األوروبي دعوته إلسرائيل ل�"تسهيل 
إج����راء ه����ذه االنتخابات في جمي����ع أنحاء األرض 

الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية".
إل����ى التحل����ي باله����دوء  ودع����ا كافة األط����راف 
وضبط النفس بهذا الوقت الحس����اس، مشيرا إلى 
أن دول االتحاد ستواصل العمل مع جميع الفرقاء 
لتسهيل مراقبة أي عملية انتخابية في األراضي 

الفلسطينية.
وأول أمس الخميس، أعلن رئيس السلطة محمود 
عباس تأجي����ل االنتخاب����ات التش����ريعية، لحين 

ضمان مشاركة أهل القدس المحتلة.
وق����ال إنه "ال تنازل عن القدس، وال تنازل عن حقه 
بالضغط  الدولي  المجتم����ع  الديمقراطي"، مطالًبا 

على "إسرائيل" لوقف ممارساتها العدوانية.
وتن����ص "اتفاقية المرحلة االنتقالية" بين منظمة 
)1995( على  واش����نطن  و"إسرائيل" في  التحرير 
إج����راء االنتخاب����ات بالقدس المحتل����ة من خالل 
االقتراع ف����ي مكاتب بريد تتبع س����لطة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقوب����ل التأجيل بغض����ب واس����ع ف����ي الش����ارع 
الفلس����طيني، ودع����وات للتراجع عن����ه وااللتزام 

بتفاهمات االنتخابات.

غزة/ االستقالل: 
قال���ت حرك���ة حم���اس، إن مواجه���ة مخطط 
االحتالل في حي الش���يخ ج���راح مهمة وطنية 
يجب على الجميع المش���اركة فيها، وتستدعي 

موقفا رسميا وشعبيا رافضا لها في الميادين.
وأك���دت الحركة في بيان لها: "م���ن المؤكد أن 
شعبنا سيذهب للخيارات كافة من أجل الدفاع 

عن المدينة المقدسة".
وأضاف���ت: "إنن���ا اليوم أمام عقلي���ة العصابات 
الصهيونية ذاتها التي الحقت وقتلت ش���عبنا 
وطردته م���ن أرضه، وهي تعي���د اآلن ذكريات 
والصباغ  واالسكافي  الجاعوني  لعائالت  النكبة 

وغيره���م من العائالت التي ج���اءت من مدينة 
ياف���ا بع���د أن ش���ردتها النكب���ة لتعيش في 

القدس".
وتابعت: "إن مشهد الظلم وقسوته الواقع على 
عائالت الشيخ جراح وتش���ريدهم من أرضهم 
ووطنهم لمرتين، وتش���ريد األطفال والنس���اء 
وكبار السن يس���توجب الوقوف مليا أمام هذه 
الغطرسة الصهيونية، وتفعيل خيار المقاومة 
بأش���كالها كاف���ة لل���رد على جرائ���م االحتالل 

وعصابات المستوطنين".
العربي���ة  ال���دول  جامع���ة  الحرك���ة  ودع���ت 
والمؤسس���ات األممية للوقوف في وجه فاشية 

حكومة االحتالل وم���ا تقوم به من عمليات طرد 
وتهجير للمقدسيين من مدينتهم، واالستيالء 
على منازلهم بقوة الس���الح أمام س���مع العالم 
وبص���ره الذي ما زال يش���اهد بصم���ت جرائم 
عنصرية فظيعة ومخالفة لكل القوانين الدولية 
التي تحمي الشعوب المقهورة تحت االحتالل.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون 
ف���ي 28 من���زاًل بالح���ي على أي���دي جمعيات 
استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم 
االحتالل، والتي أصدرت مؤخًرا قراًرا بحق س���بع 
عائالت لتهجيره���ا، وأمهلت أربعة منها حتى 

بداية مايو المقبل.

غزة/ االستقالل:
دخل أم���س الجمعة ، أربعة أس���رى م���ن قطاع غزة 
والضفة الفلس���طينية المحتل���ة أعواًما جديدة في 
س���جون االحتالل. ومن محافظة نابلس دخل األسير 
رائد عبد الغني س���ليمان كنعان )44 عاًما( من قرية 

زيتا ، المحكوم بالس���جن 19 عاًما ومعتقل منذ عام 
2003، عاما جديدا في سجون االحتالل .

واألس���ير خالد خليل موسى السيالوي )32 عاًما( من 
مخيم جباليا شمال قطاع غزة، المحكوم بالسجن 20 
عاًما وش���هر واحد، ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى 

10 أعوام في سجون االحتالل.
واألسير نبيل محسن محمد أبو يابس )30 عاًما( من 
بيت لحم المحكوم بالس���جن عشرة أعوام ومعتقل 
منذ عام 2013، وأمضى 8 أعوام في الس���جون. نقال 

عن »إذاعة األسرى«.

رام الله/ االستقالل:
قال����ت وزارة الخارجي����ة والمغتربي����ن أم����س الجمعة، إن ثالث ش����هيدات 
فلس����طينيات ارتقين في حريق مستش����فى ابن الخطي����ب في العاصمة 

العراقية بغداد، الذي وقع قبل أيام.
وأفادت س����فارة فلسطين لدى العراق في بيان باستشهاد 3 فلسطينيات 
وهن: هاجر محمد يوس����ف الش����عبان وابنتها ريام عبد الرحمن يوس����ف، 
وش����قيقتها باس����مة محمد يوس����ف الش����عبان، في الحريق الذي نش����ب 

بالمشفى المذكور.
وتقدم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بأحر التعازي والمواساة 
إلى أس����ر الش����هداء، س����ائاًل المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته 

ويسكنهن فسيح جناته.

 الخارجية: 3 شهيدات فلسطينيات 
بحريق مشفى ابن الخطيب ببغداد

االتحاد األوروبي: إرجاء االنتخابات الفلسطينية »مخيب لآلمال«

حماس: التصدي لمخطط االحتالل في الشيخ جراح مهمة وطنية

4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون االحتالل

جنين/ االستقالل: 
حولت س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي، أم���س الجمعة، الفتى محمد غس���ان أحمد 

منصور )17 عاما(، من جنين إلى االعتقال اإلداري لمدة ستة شهور.
وأفاد ذوو األس���ير منصور في تصريحات صحفية«، بأن سلطات االحتالل نقلت نجلها 
إلى معتقل مجدو. وفي س���ياق متصل، حكمت س���لطات االحتالل في محكمة س���الم 
العس���كرية، على األسير أشرف ناصر مفيد طحاينة بالسجن الفعلي 8 أشهر ونصف، 
وغرامة مالية 3000 شيقل.  وقال مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور أن األسير 
طحاينة من س���كان حي خروبة في مدينة جنين معتقل منذ ش���هر 10 العام الماضي، 

وهو أسير محرر أمضى 5 سنوات ونصف في سجون االحتالل.

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الداخلية واالمن الوطني بغزة، أمس الجمعة، إحصائية حركة الس���فر عبر 
معبر رفح البري خالل األسبوع الماضي )25 - 28 أبريل 2021(.  وأوضحت الداخلية، في 
بيان مقتضب لها، أن إجمالي عدد المس���افرين المغادرين من غزة بلغ 1066 مس���افًرا، 
فيما وصل إجمالي العائدين للقطاع 1016 شخًصا.  وأشارت إلى أن إجمالي المرجعين 
136 ش���خصًا. وأفادت الداخلية، بان العمل بمعبر رفح ُيستأنف صباح الثالثاء المقبل؛ 

لوجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري يومي األحد واالثنين.

االحتالل يحول أسيرًا من جنين إلى االعتقال 
اإلداري ويفرض غرامة مالية على آخر

داخلية غزة تعلن حصيلة أعداد 
المسافرين خالل األسبوع الماضي
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غزة/ االستقالل: 
عّبرت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين ف���ي الش���رق األدنى )أون���روا(، أمس 
الجمع���ة، عن خيبة أمله���ا من اللغة الت���ي اعتمدها 
البرلمان األوروبي في قراره الخاص بإبراء الذمة بش���أن 
تنفي���ذ ميزانية االتحاد األوروبي لع���ام 2019، والتي 
تلم���ح إلى أن الوكالة "ُتدّرس وتنش���ر خطاب كراهية 

وتشجع العنف داخل مدارسها".
وقال���ت "أونروا" في بيان وصل "االس���تقالل"، إنها: "ال 
تتسامح مطلقًا مع الكراهية أو التحريض على العنف 
أو التمييز، وترفض رفضًا قاطعًا هذه التأكيدات التي 
ال أساس لها وتؤكد أن موادها التعليمية تدعم وتعزز 
مب���ادئ األمم المتحدة وقيمه���ا المتمثلة في الحياد 
وحقوق اإلنسان والمساواة وعدم التمييز على أساس 

العرق والجنس واللغة والديانة".
وذكرت أنها تس���تخدم المناهج الدراس���ية للبلدان 
المضيف���ة في جميع أقاليم عمله���ا، وتقوم بمراجعة 
محتوى المواد التعليمية باس���تفاضة للتأكد من أنها 

تتماشى مع قيم األمم المتحدة ومبادئها.
وأضافت "وفي الحاالت النادرة التي يتبين فيها وجود 
ما يتناقض مع هذه المبادئ والقيم، يتم تطبيق نظام 

قوي وفعال لمعالجتها".
وأش���ارت إلى أن "اإليحاء بأن الكراهية منتش���رة على 
نطاق واس���ع داخل الوكالة ومدارس���ها لي���س ادعاًء 
زائفًا ومضلاًل فحس���ب، بل إنه أيضًا يعطي الشرعية 
للهجمات الس���اعية إلى ترويج األخب���ار المثيرة وذات 

الدوافع السياس���ية التي تس���عى عمدًا إلى تش���ويه 
س���معة األونروا وإيذاء الش���ريحة األش���د ضعفًا في 

المجتمع، أال وهي أطفال الالجئين الفلسطينيين".
ورأت أن "دع���وة البرلم���ان األوروبي إل���ى إقامة منصة 
مفتوحة المصدر لنشر جميع موادنا التعليمية ليست 
في محله���ا؛ فقد أطلقت أونروا مؤخ���رًا منصة مركزية 
للتعلم الرقمي تستضيف موادنا التعليمية الخاصة 
بالمعلمين والطلب���ة، توفر للمعلمين واإلداريين نظامًا 
آمنًا وخاضع���ًا لمراقبة مركزية يتضمن عملية مراجعة 
صارم���ة لجميع المحتويات من خالل عدس���ة المبادئ 

اإلنسانية". ولفتت إلى أن "هذا النهج يكفل االتساق 
والمواءمة على نط���اق الوكالة مع األهداف التعليمية 

وقيم األمم المتحدة".
وش���ددت على أنها "تنتهج سياس���ة عدم التسامح 
مطلق���ًا مع أي انحراف عن مب���ادئ األمم المتحدة، ومع 
ذلك، تدرك أن���ه ال يمكن أن تنعدم المخاطر كليًا عند 
العمل في ظروف إنسانية معقدة وفي بيئة مسيسة 

للغاية".
وقالت الوكال���ة إنها: "ال تدخر جهدًا للحد من المخاطر 
وضم���ان أن تظل انتهاكات قي���م األمم المتحدة عند 

الح���د األدنى المطل���ق". وأوضحت أنه���ا قّدمت إبالًغا 
ألعضاء البرلمان بهذا التطور المهم على النحو الواجب، 

وأطلعتهم على المستجدات المتعلقة به.
وأضافت "ويؤسفنا شديد األسف أن تلقى استثمارات 
األونروا التجاهل من جانب العديد من أعضاء البرلمان 
األوروب���ي في قراره الخاص بإبراء الذمة بش���أن تنفيذ 

ميزانية االتحاد األوروبي لعام 2019".
وأش���ارت إلى أن االتح���اد األوروبي عمل في ش���راكة 
م���ع أون���روا على م���دى 50 عام���ًا في دع���م الالجئين 
الفلسطينيين، وكان البرلمان األوروبي دائمًا طرفًا فاعاًل 
رئيسيًا في هذه الشراكة، وأس���هم استثمار االتحاد 
األوروبي ف���ي أونروا في تمكين أكث���ر من 2.5 مليون 
الجئ فلس���طيني من التخرج من مدارس���ها، وتطوير 
إمكاناتهم الكاملة، والمس���اهمة في ازدهار الش���رق 

األوسط واستقراره.
ولفتت إل���ى أن أطراًفا خارجية عدي���دة صادقت على 
ج���ودة التعليم الذي تقدم���ه أون���روا ومضمونه، بما 
في ذلك البرنامج المميز بش���أن حقوق اإلنس���ان وحل 
النزاع���ات والتس���امح، كم���ا أن عددًا من طلب���ة أونروا 
الس���ابقين التحقوا بمؤسسات رائدة عالميًا أو انضموا 
إل���ى مجموعات البحث العلمي في بعض مراكز البحث 

األكثر تميزًا في العالم.
وتابعت "وال شك أن هذه اإلنجازات بعيدة كل البعد عن 
االدعاءات التي تصور أونروا على أنها أداة للكراهية، بل 
هي، على العكس من ذل���ك، بمثابة الترياق في هذه 

المنطقة الشديدة االضطراب".

»أونــروا« تــرد علــى انتقــاد البرلمــان األوروبــي مناهجهــا

غزة/ االستقالل: 
أكد رئيس اللجنة الش����عبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري 
أن جائحة كورونا والحصار واإلغالق اإلس����رائيلي والظروف المعيشية 

الصعبة والوضع االقتصادي المنهار، تجتمع على عمال قطاع غزة. 
وأكد الخضري في تصريح صحفي، بمناس����بة يوم العمال العالمي في 
األول من مايو، أن األوضاع المعيشية واالقتصادية في قطاع غزة تزداد 

صعوبة وتتفاقم مع استمرار الحصار. 
وقال إن أكثر من 300 ألف عامل في غزة ُمعطل عن العمل، تزيد عليهم 
األوضاع صعوبة بالنظر للحصار وإجراءات مواجهة وباء كورونا، وخاصة 

في شهر رمضان ومتطلباته. 
وبين الخضري أن غياب الحل����ول العملية الواقعية والتجاهل من قبل 
المجتم����ع الدولي للحالة االنس����انية الكارثية التي يعيش����ها مليونا 

فلسطيني في قطاع غزة. 
ودعا إل����ى إغاثة عربية وإس����المية ودولية فاعلة وجدي����ة للعمال في 
فلسطين بش����كل عام وقطاع غزة بش����كل خاص، عبر نقابات العمال. 
وناش����د الخضري االتحاد العالمي للعمال أن يكون له دور وإسهامات 
في إغاثة عمال فلسطين بشكل عام وقطاع غزة المحاصر بشكل خاص. 
وق����ال الخضري " العمال مهرة وأثبتوا قوته����م وجدارتهم في أوقات 
ومراحل مختلفة، في البناء والتطوير، وكان لهم - وما زال - دور بارز في 
ه����ذا المجال، لكن الظروف الصعبة وإغالق المصانع وعدم وجود فرص 

عمل هو ما جعلهم بهذا الحال". 
وأشار إلى أن العمال ينتظرون الفرصة المناسبة للعودة للعمل والبناء، 

وتأدية دورهم بكل أمانة وحرفية. 
وش����دد الخضري عل����ى أن المدخل والبوابة األساس����ية إلنهاء الحصار 
المتواصل للعام الرابع عشر على التوالي هو رفعه بشكل نهائي وفتح 
المعابر والس����ماح بحرية االس����تيراد والتصدير، باعتبار ذلك الضامن 

لعودة العمال والبناء وتحسن الوضع االقتصادي.
 وقال الخضري " في اليوم العالمي للعمال.. نحيي عمال العالم وعمال 
فلس����طين على صمودهم وصبرهم الذي يحتاج منا اإلس����ناد بالفعل 

والقول".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
لق���ي 44 إس���رائيلًيا مصرعهم فجر 
الجمعة وأصيب أكثر من 150 آخرين 
ف���ي حادث���ة تدافع خ���الل مهرجان 
على جبل الجرم���ق قرب مدينة صفد 

المحتلة.
أن  العبري���ة   "12" القن���اة  وذك���رت 
الحادث���ة وقعت خ���الل تواجد 100 
ألف إس���رائيلي غالبيتهم من طائفة 
اليه���ود المتدينين "الحريديم" على 

جبل الجرمق إلحياء عيد الشعلة.
وأشارت إلى أنه وقع تدافع كبير على 
خلفية االزدح���ام الهائل في المكان 
ما تسبب بكل هذا العدد من القتلى 

والجرحى.
في حي���ن نفذت طائرات عس���كرية 
إس���رائيلية عمليات إخالء للمصابين 
إلى عدد من المستش���فيات، بينما ال 
زالت التحقيقات جارية في تفاصيل 
الح���ادث وإمكانية وج���ود إهمال من 

جانب الشرطة والمنظمين.
وبينت القن���اة أنه ج���رى نقل جثث 

القتل���ى إل���ى معهد الط���ب العدلي 
في أب���و كبي���ر للتع���رف عليهم، إذ 
لوحظ عدم حم���ل غالبيتهم للهوية 

الشخصية.
بدوره وصل رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياه���و إلى مكان الحادث 
صباح ام���س، وج���رى مهاجمته من 

باتجاه���ه  وألقي���ت  المتواجدي���ن 
زجاجات فارغة.

وأش���ارت إلى أن بعض الحضور شتم 
نتنياهو والش���رطة، متهمين إياهم 
بالتسبب في الحادث عبر اإلهمال في 

إجراءات الحماية.
كما وجهت أصابع االتهام للش���رطة 

اإلس���رائيلية بعدم نشر أعداد كافية 
لعناصرها لتنظيم الفعالية، متهمين 
إياها بالعنصرية كونه يدور الحديث 

عن احتفال لليهود "الحريديم".
فيما ينحدر غالبية القتلى والمصابين 
من مدينة "بني ب���راك" ذات الغالبية 

المتدينة ومناطق غربي القدس.

بسبب الحصار وتردي األوضاع االقتصادية مصرع عشرات اإلسرائيليين وإصابة المئات بتدافع على جبل الجرمق
الخضري: أكثر من 300 ألف 
عامل بال عمل في قطاع غزة

غزة/ االستقالل: 
دعا تجم���ع المؤسس���ات الحقوقية »حري���ة« إلى ضرورة 
الضغط على الس���لطة الفلس���طينية وحكومة االحتالل 
اإلسرائيلي من أجل االلتزام بإجراء االنتخابات الفلسطينية 

في مواعيدها المعلنة، ووفًقا للدستور الفلسطيني.
جاء ذلك في رس���الة بعث بها إلى كل م���ن األمين العام 
لألمم المتح���دة ورئيس مجلس األمن ومبعوث الس���الم 
للش���رق األوس���ط ودول االتحاد األورب���ي ومجلس حقوق 
االنس���ان واألمين العام لجامع���ة الدول العربية واألمين 

العام لمنظمة التعاون اإلسالمي.

وق���ال التجم���ع: »لق���د تلقينا بخيبة أمل ق���راره بتأجيل 
االنتخابات الفلس���طينية وفًقا للمرسوم الرئاسي الصادر 

في شهر يناير الماضي 2021«.
وأوضح أنه رغ���م ضرورة إلزام س���لطات االحتالل بضرورة 
السماح للفلسطينيين في القدس من ممارسة حقهم في 
المشاركة السياس���ية وتمكينهم من الترشح واالنتخاب 

والدعاية االنتخابية«.
واستدرك: »إال أن ذلك ال يبرر لعباس حرمان الفلسطينيين 
من هذا الحق، »السيما وأن لجنة االنتخابات سبق وأعلنت 
أن لديها خطة موضوعة إلجراء االنتخابات في القدس حال 

رفض االحتالل إجراءها«. وقال تجمع »حرية« »إن استمرار 
الواقع الحالي الفلسطيني؛ يعني استمرار تفّرد الرئيس 
الحالي بالس���لطة، واس���تبداده بصالحيات الس���لطتْين 
التشريعية والقضائّية والتغول عليهما، وهو ما قد يؤدي 

إلى انهيار النظام السياسي الفلسطيني وتفكيكه«.
ون���وه إلى أن عدم إجراء انتخابات رئاس���ية أو تش���ريعية 
يجعل منصب الرئيس شاغًرا قانوًنا، و«بذلك يجب أال يقبل 
أن يستمر الرئيس الفلس���طيني منتهي الوالية كممثل 
للفلس���طينيين ألنه ال يتمتع بصفة شرعية تعطيه الحق 

في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه«.

تجمع حقوقي يدعو للضغط على السلطة واالحتالل إلجراء االنتخابات بمواعيدها
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لم يكن الطريق طويًل، لكن في ظل البرد، ومعانقة القيد، ووهن الجس���د. كان ش���اًقا. عبرت السجانة 
ب���ي مبنى جدي���ًدا هو أيًضا من البيوت المؤقتة لكنه مرتب، يلفح���ك دفء المكان منذ اللحظة األولى 
لولوجك فيه، مكتب مليء باألوراق والملفات يجلس خلفه رجل بملبس مدنية، يبدو هادًئا، في مرحلة 
الكهولة، ملمحه ش���رقية، أهتم كثيًرا باالنطباع األولي لما أراه، البد أنه المحقق، طلبت الس���جانة مني 
الجلوس على بنك خشبي، الرجل يقلب أوراًقا ويفتح ملًفا تلو الملف يدخن السيجارة تلو السيجارًة، لم 
يلتفت نحونا وكأنه ال يعنيه أمرنا، مر قليل من الوقت دخل رجل آخر يلبس اللباس المدني طلب ملًفا، 
أراد البحث في الملفات التي على الطاولة، قال الرجل الجالس: هذه كلها لها أشار بوجهه إلّي، قام إلى 
خزانة بجانبه تناول ملًفا دون أن ينظر إليه وأعطاه إياه، تمثيلية مكش���وفة تستهدف حرق أعصابي، 
قلت لنفس���ي، انتبهت لعرجة في رجله، إذا أللعب معه نفس اللعبة، ركزت نظري على رجليه، ارتبك، 
بدأ الهدوء يفارقه، وبدأ التوتر يظهر في حركة يديه وارتجاف سيجارته، لقد نلت منه، حدثت نفسي. 

طلب من المجندة أن تفك قيد يدي، جلست على الكرسي الملصق للمكتب.
عطاف كيف حالك؟ الحمد لله على أحسن حال. أحسن حال؟ نعم على أحسن حال. عطاف أنت ملفك صار كبيًرا. 
لم أجب. ش���ايفة هذه الملفات كلها اعترافات عليك. هذا دليل على أنه ليس عندي شيء؛ ألنه لو وجد اعتراف 
حقيقي لكفاكم كل هذه الملفات. »برافو« شاطرة كثير. الموضوع ال يحتاج إلى شطارة. طيب خلينا نشوف، أنت 
تنتمين للجهاد اإلس���لمي. واو معلومة خطيرة _علقت_ لكنها ليس���ت جديدة، أمضيت بالسجن عشر سنوات 
تح���ت هذه المعلومة. ولكنك ما زلت جهاد؟ الجهاد لي���س معطًفا أخلعه، هي فكرة اختلطت في دمائي مثلما 
اختلط حب العجل في قلوبكم كما وصفكم الله تعالى ﴿َوُأْشِرُبوا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل﴾ ]البقرة: 93[. إًذا أنت  ما زلت 
تش���تغلين في حركة الجهاد؟ حب الجهاد ال يعني أنني ما زلت أشتغل في حركة الجهاد، هي فكرة أؤمن بها، 
أؤمن بالصراع بين الحق والباطل.  يعني قصدك الصراع مع اليهود. يعني أنت عارف أنه وجودكم هنا باطل. 

عط���اف أنت ما زلت تمارس���ين العمل في حركة الجه���اد _فتح ملًفا آخر_، وق���ال: )ع.خ( جاء يطلب منك 
مس���اعدة في ملف القدس. طيب، والنتيجة. أنت أخبرته ال دخ���ل لك في ذلك. إًذا ما التهمة هنا؟! لماذا 
يتوجه إليك لوال علمه بنشاطك في الحركة. عندنا مثل عربي يقول: »صيت الجمل قتله«، أنا قضيت في 
األس���ر عشر س���نوات، ال دخل لي بالناس الذين تظن أن لي مكانة تجعلهم يتوجهون إلي. لكن المدعو 
)خ.ب( قال إنك كنت نش���يطة في الجامعة، وقمت بإعطائه مجلة للجهاد، وأنك كنت مرشحة للنتخابات 
عن الحركة. لم يحصل ذلك. ها هي صورتك وأنت تلقين خطاًبا في الجامعة أثناء المناظرة. خطاب طلبي 
ليس له دخل بالفصائلية. المدعو )ن( اعترف أنه طلب منك عروًسا. ضحكت، وماذا في ذلك؟ رجل ال أعرفه 
كان في الجامعة، سلم عليَّ وطلب مني أن انتقي له عروًسا، قلت له: ال أعرفك، وال أستطيع مساعدتك في 
ذلك. أنت بتتخوثي؟ والله هذا ما حصل. أصبح يغلق ملًفا ويفتح آخر ويس���أل، فجأة قال: أنت وال اش���ي.. 
أصًل إحنا حققنا معك هون ألنك وال اشي، الملفات الصعبة يتم التحقيق فيها في المسكوبية. قلت في 

نفسي _بدأ دور التحقير مرة بيرفع ومرة بيوطي البد أن القنبلة قادمة_.
صدقت أنا وال اشي عندي، ها أنت قد وصلت للنتيجة نفسها. أنا قلت أنك إنت وال اشي، ولم أقل ما عندك اشي. 
خبصنا نبلش )مقصودة(. أنت رئيس���ة مركز الدوحة الجراحي. )آه بنزل في قيمتي حتى أتفاخر، فيلم محروق( 
قلت في نفسي. نعم أنا رئيسة المركز. أنت متهمة بمعالجة المخربين المطلوبين في المركز. هذا مركز جراحي 
يقدم خدمة علجية لمن يحتاجها، وأنا لست محققة ألحقق في هويات من يطلب العلج حتى لو كان يهودًيا. 
- أنت كنت تخفين مطلوبين في المركز.- هذا غير صحيح، المركز مفتوح للجميع ممن يحتاجون علًجا ليس إال. 
- المركز قام بعلج مطلوبين مصابين. - نعم عالجنا مصابين؛ لكن ال يهمني إن كانوا مطلوبين أو غير ذلك، هذه 
رسالة إنسانية ال دخل بهوية المريض.  لم أستطع كبح جماح فكري الذي شرد لتلك المرحلة العصيبة، قفزت 
صورة مروان ابن الستة عشر عاًما، قنصوه، ارتمى على األرض يتلوى، شاهده المدير اإلداري للمركز، غامر بنفسه 
حمله للمركز، الجراح المناوب ش���خص حالته، الرصاصة كانت قد دخلت من جنبه ولعبت لعبتها في أحش���ائه 
واستقرت في جسده، أدخله إلى العمليات بعد االتصال بأهله والحصول على موافقتهم، كانت أحشاؤه ممزقة، 

اضطر لقطع أجزاء كبيرة منها، لوال عناية الله لكان في عداد األموات.      يتبع

قبس من نار عتصيون.. 

الذي يتحكم بمصيرنا نحن الفلسطينيين، هو االحتلل، والذي 
يقرر بش���أننا، ويغلق معابرن���ا، ويفتح قبورن���ا، ويغلق بوابات 
س���جوننا هو االحتلل، والذي يصادر مواردنا، ويستغل طاقتنا، 
ويهدر كفاءاتنا، ويحجر علينا دون اس���تخدام حقول غازنا، هو 
االحتلل، والذي يتحكم بالزائر إلى بلدنا، والداخل والخارج إلى 

أرضنا هو االحتلل.
فتعال���وا أيه���ا الفلس���طينيون نقات���ل االحت���لل كالبني���ان 
المرص���وص، تعالوا لنواجه عدونا األوحد معًا، وال نقف مكتوفي 
األي���دي عاجزين، فمقاتلة االحتلل هدف يجب أن تلتقي عليه 
كل القوى الفلس���طينية، وال عذر أو مبرر ألي تنظيم أو شخص 
أو عائل���ة أو مؤسس���ة تقول: ما لن���ا طاقة، وال نري���د أن نخترق 
االتفاقيات، وال ق���درة لنا على مقاتلة االحت���لل وحدنا، اذهبوا 
أنتم وربكم وقاتلوا االحت���لل، فاقتلوه أو ليقتلكم، فإنا ها هنا 

منسقون.
االحتلل عدو الجميع، ويأكل لقمة الخبز من فم الجميع، ويس���د 
مناف���ذ التطور والتحضر في وجه الجميع، وليت األمر وقف عند 
هذا الحد من الحصار واالحتقار واالس���تخفاف بنا واالستهتار 
بقرارن���ا وتوافقن���ا، بل تج���اوز االحتلل ذل���ك، وراح يحضر لنا 
مستقبًل على هواه، وراح يعد لنا أيامنا وفق مصالحه وأطماعه، 

وراح يصادر أرضنا، ويحبس مياهنا، ويخنق أنفاس���نا، ويحاصر 
مس���تقبلنا، وهذا ما يجب أن نقف إزاءه صفًا واحدًا، من اليسار 
إلى اليمين، دون االلتفات إل���ى الجهة التي لها القرار، فيكفي 
أن نلتقي على مقاتلة االحتلل، لنسلم القيادة لمن تصدر هذا 

المشهد، وأعلن بصوت جهوري، نعم لمقاتلة االحتلل.
وال عيب أن نتعلم من حيوانات الغابة، حين تحاصرها الوحوش، 
وتري���د أن تفت���رس أحدها، تصطف الحيوان���ات معًا كالبنيان 
المرصوص، وتشحذ قرونها، وتبدي االستعداد للمواجهة، ولم 
يح���دث أن خرج ثور كبير، وقال لبقي���ة الثيران، اعطوا الوحوش 
أضعفنا، أو س���لموا للوحوش أصغرنا، كي ننج���و بحياتنا، على 
العك���س، تقف الثيران القوية لتدافع ع���ن الضعيف، وأحيانًا 
يقع الثور الش���جاع فريس���ة بين أنياب الوح���وش، وهو يدافع 
عن القطيع، وال عيب أن يتعلم اإلنس���ان م���ن الحيوان، فتعالوا 
نتعلم من الثيران أن ال مهادنة بين لحمنا الفلسطيني وأنياب 
االحتلل، وال مصالحة بيننا وبينهم، وال مساومة على مراعينا مع 
الطامعين بش���حمنا، تعالوا نتفق أن ال مفاوضات بين الوحوش 
الكاس���رة والثيران الحاس���رة عن القوة دون االصطفاف، ودون 

التكاتف خلف قرار مقاتلة االحتلل.
ومن الع���ار أن يظهر بيننا من يرفض مقاتل���ة االحتلل، أو من 

يدع���ي مس���المة االحتلل، أو م���ن يطالب باللج���وء إلى مملكة 
الثعال���ب ك���ي تخلص لحمنا م���ن بين أني���اب المحتلين، ومن 
العار أن يس���لم بعضنا بعدم الق���درة على مقاتلتهم، والصراخ 
ف���ي وجوهه���م بصوت الح���ق، فالثي���ران في الغاب���ة تصرخ، 
وتس���تغيث ببعضها حين يهاجمها الوح���ش، ولم يحدث أن 
س���لم ثور رقبته للوحوش طائعًا خانعًا خاضعًا مس���المًا، يظل 
الثور يقاتل ويصارع حتى الرمق األخير، وفي مرات كثيرة، تصل 
إلي���ه النجدة، ويفزع له القطيع، فينجو ألنه لم يستس���لم، ولم 
يس���اوم، بل صارع، واستغاث، وصرخ، وتمرد، وواجه عدوه ببأس 

دون يأس، ولم يقدم رقبته فريسة لآلكلين.
ملحوظ���ة: ما أس���عد االحت���لل اإلس���رائيلي بس���لطتنا نحن 

الفلسطينيين!
في الصباح، ننظف أسنانه بالمسواك، ونطهر ثوبه من خطايانا، 
ونقدم له فنجان القهوة على طبق من المعلومات األمنية، وعند 
الظهيرة نمسد شعر االحتلل بأنامل الطاعة، ونقف بين يديه 
خانعين، وفي المس���اء، نرش العطر تحت إبطه، ونمس���ح على 
جبينه بهمس���ات األمن والس���لمة، وال نتركه يش���كو الوحدة، 
س���لطتنا تتسلل إلى فراش���ه، أو نتذلل إليه كي يأتي بسلحه 

لينام في فراشها!

وبعد س���اعات عدة يستقر المقام في س���جن »الرملة« ليتم بعدها 
توزيع األسرى واألسيرات إلى المحاكم المختلفة »عوفر«.. وإذا كانت 
المحاكم في »بئر الس���بع« أو »سالم« واحتاجت األسيرة الذهاب إلى 
المرحاض، فيمكن الموافقة بعد مماطلت، ويس���محون لها الذهاب 
إلى مرحاض مكش���وف وبل باب، مما يجعله���ا ترفض ذلك، لتبقى 
بعدها تعاني س���اعات عدة قبل وصولها إل���ى زنزانة في المحكمة، 
وتكون عفنة وفيها المياه النجس���ة، فتجد األسيرة نفسها مضطرة 
ألن ترتاح بعد ساعات طوال في رحلة العذاب المستمرة، وعلى أمل 
الدخ���ول إلى المحكم���ة ورؤية أهلها قلي���ًل، وإن كان ذلك عن ُبعد. 
وبع���ض األس���يرات ُحرمن من رؤية ذويهم س���نوات ط���وال بحجة 
الرفض األمني.. مما يسبب لهن معاناة ال يمكن وصفها، واألصعب 
عندما تفقد األس���يرة أحد والديها، فيصب���ح الجرح األليم أكثر ألًما. 
وقد فقدت والدتي وأنا في التحقيق وال يمكن وصف األلم ذاك حين 
علمت بموتها«. وتضيف قعدان: من أصعب ما تواجهه األسيرة أن 
تع���ود من محاكمتها ويكون لزاًما عليها أن تعود إلى المحاكمة في 
اليوم التالي، فتعيش المعاناة ذاتها وتتمنى لو أنها ُتحكم بالمؤبد 
لكي ترتاح من عذابات التنّقل من وإلى المحكمة. أما الطامة الكبرى 
إذا كانت المحاكمة لألسيرة يوم األحد، فعندئذ يتم نقلها من يوم 

الخميس، وال تعود إلى زنزانتها إال يوم اإلثنين.
ا فلس���طينية ل� 86 ابًنا وابنة من  وتعتقل س���لطات االحتلل 22 أّمً
بين أس���يرات يقبعن في معتقل »الدامون«، وتحرم إدارة معتقلت 
االحتلل بعض األسيرات األّمهات من زيارة أبنائهّن، ومن الزيارات 
المفتوح���ة، ومن تمكينهّن من احتض���ان أبنائهن، إضافة إلى منع 
التواص���ل الهاتفي معه���م، وتمنعهّن من لقاء أبنائهّن األس���رى. 
ومن بين األس���يرات أّمهاٌت ألطفال رّضع اعتقلهن االحتلل وحكم 
عليهّن باالعتقال لسنوات طويلة، كاألسيرة نسرين حسن من حيفا، 
المحكومة لست س���نوات، والتي يقبع زوجها وأطفالها السبعة في 
قطاع غزة، وتحرمها سلطات االحتلل من زيارتهم، إلى جانب حرمان 
إخوتها - القابعين في حيفا-من زيارتها أيًضا، منذ اعتقالها بتاريخ 
18 تش���رين أول/أكتوبر 2015. وأصغر أطفال األس���يرة حسن كان 
حين اعتقال والدته بعمر ثمانية أش���هر، وأكبرهم فتاة كانت بعمر 
)11 عاًم���ا(، ما تزال ترعى أش���قاءها إلى جانب والدها. أما األس���يرة  
فدوى حمادة من القدس، فهي معتقلة منذ العام 2017، ومحكومة 
ل� )10( س���نوات، وهي أم لخمس���ة أطفال، أصغره���م كان يبلغ من 
العمر أربعة أش���هر عند اعتقالها، واألسيرة الموقوفة لمى خاطر من 
الخليل، األّم لخمس���ة اطفال، والتي لم يبلغ أصغرهم العامين عند 
اعتقالها، واألس���يرة الموقوفة بلسم شرايعة من الرملة، األم لثلثة، 
أصغرهم بعمر س���نة ونصف. وتعتقل س���لطات االحتلل األسيرة 
أمين���ة محمود � عودة، من القدس، منذ الع���ام 2017، وتحرمها من 
لقاء ابنها الوحيد محمد أحمد هلس���ة المعتقل في »ريمون«، والذي 
كان يبلغ من العمر )17 عاًما( عند اعتقاله عام 2016 والمحكوم عليه 

)18( عاًما. باالعتقال ل�
كم���ا يس���تهدف االحتلل عائلت وأّمهات الش���هداء كاس���تمرار 
 عائلة األسير والّشهيد، كاعتقال 

ّ
لسياسة العقوبات الجماعية بحق

س���وزان أبو غنام، من القدس، وهي والدة الّش���هيد محمد أبو غنام، 
باّدع���اء التحريض، واعتق���ال وفاء مه���داوي، من طولك���رم، والدة 
الّش���هيد أشرف نعالوة.  ووصفت األس���يرة المحررة الطفلة »سلوى 
جم���ال طقاقط���ة« )13 عامًا(، من بي���ت لحم فت���رة اعتقالها لثلثة 
ش���هور في سجن االحتلل بأنها »أيام صعبة للغاية«. وروت الطفلة 
المحررة »طقاطقه« أنها تعرضت لحظة اعتقالها للضرب والس���حل 
على األرض والش���تم من قبل جنود االحت���لل، وذلك بعد اعتقالها 
قرب دوار مجمع مس���توطنات »غوش عتصي���ون« جنوب بيت لحم، 
واتهامه���ا بمحاولة تنفي���ذ عملية طعن. وأضاف���ت »طقاطقه« بأن 
القصة بدأت معها بتاريخ )2016/3/23(، وكانت تدرس في الصف 
السابع األساسي بإحدى مدارس بلدتها بيت فجار جنوب بيت لحم، 
عندما تم اعتقالها بعد أن كانت تقف قرب دوار مجمع مستوطنات 
غوش عتصيون، حيث هاجمها جندي من جيش االحتلل، وطرحها 
أرًضا، وضربها مع جنود آخرين، قبل نقلها إلى التحقيق في معسكر 
»عتصيون« وسط استمرار شتمها وضربها وإهانتها. وعن األوضاع 
في الس���جون، تقول الطفل���ة المحررة طقاقطة: »إن الس���جن مليء 
بالحش���رات، وكانت الحياة التي تعيشها األسيرات صعبة جدا، من 
انتهاكات لحقوقهن اإلنسانية، إضافة إلى شوقهن ألهلن، وانتظار 

لحظة اإلفراج عنهن«. 
كما تعاني األس���يرات من اإلهمال الطبي، وهو حال األسيرة المحررة 
رانيا جبارين التي أصيبت بمرض الس���رطان خلل اعتقالها، وقضت 
ثلث س���نوات ونصف الس���نة قبل أن يفرج عنها ع���ام 2009 بعد 
تدهور وضعها الصحي. وتقول األس���يرة المحرر منى قعدان حول 
األس���يرات المصابات: »عند وصول أسيرة جريحة، تحتاج إلى رعاية 
طبي���ة خاصة تمنعها س���لطات االحتلل عنها، فتقوم األس���يرات 
بالمهم���ة قدر المس���تطاع وبم���ا امتلكن م���ن أدوات متوفرة وهي 
قليلة بطبيعة الحال. فاألس���يرة »ياسمينة الزرو« عندما أحضرت إلى 
الزنزانة كان���ت مصابة في األمعاء والفخذ، ول���م يقدموا لها العلج 
اللزم، بل وضعوا له���ا كيس البراز إلى جانبها، رغم أنها بحاجة إلى 
التغيير لجرحها في اليوم ثلث مرات. فوجدت األسيرات أنفسهن 
أمام خي���ارات االحتجاج، وإرجاع وجبات الطع���ام، وعدم الخروج إلى 
الف���ورة، ووصل األمر أحياًنا إلى اإلضراب ع���ن الطعام من أجل علج 

أسيرة، أو من أجل إخراجها إلى المستشفى«. 
وتتحدث األس���يرة المح���ررة )س.أ( عن تجربتها ف���ي التحقيق في 
مركز تحقيق المس���كوبية االحتللي، وأشارت إلى ظروف اعتقالها 
فقالت: »اعُتقلت من منزلي ف���ي قرية أبو ديس بعد اقتحامه فجرًا، 
وتعرض���ت خلل جلس���ات التحقي���ق الطويلة للش���تم والتخويف 
بالشبح والصراخ والتهديد بالقتل، وترويعي باعتقال أفراد أسرتي، 

وحرماني من النوم، كم���ا ُمنعت من مقابلة المحامي لمدة 18 يومًا«. 
وتابعت: »أثناء تخويفي بالشبح الليلي، أي أكون جالسة على كرسي 
الش���بح ومغمضة العينين، كان المحقق »رينو« يضرب على الطاولة 
أو يص���رخ بأعلى صوته طوال الليل. وف���ي الصباح كانوا يعيدونني 
الى الزنزانة وأمضي فيها ثلث س���اعات أعود بعدها الى التحقيق 
الذي يستمر طوال الليل«. وخلل زيارة المحامية »منى نّداف« سجن 
»الدامون« لمقابلة الصبي���ة مرح بكير )16 عامًا(، من مدينة القدس، 
والتي ال تزال معتقلة في سجون االحتلل، اّطلعت منها على ظروف 
األس���ر فقالت: »اعُتقلت بعد أن أصابني جندي االحتلل بالرصاص 
الح���ي. حوالى 10 رصاصات اخترقت يدي اليس���رى من األعلى إلى 
األس���فل. ورغم أنني لم أكن أحمل ش���يئًا بيدي، لكن عندما أمرني 
الجندي برفع يدي نّفذت أمره، فدفعني ورماني أرضًا، وبعدما وصلت 
ش���رطة االحتلل إلى الموقع، قام شرطي بركلي، مما أدى إلى ارتطام 

رأسي باألرض«.
وتابعت: »بقيت على هذه الحال إلى أن ُنقلت بس���يارة إسعاف إلى 
مستشفى هداسا عين كارم، من دون مراعاة ألدنى الشروط الطبية، 
وخ���لل تلك الفترة بدأ المحقق في اس���تجوابي من دون أن يكترث 
لجس���دي الذي ينزف دمًا، وس���ألني ما إذا كنت ق���د طعنت جنديًا 
فأنكرت، ثم أدخلوني إلى غرفة العمليات من دون أن يكش���فوا لي 
ش���يئًا عن حقيقة وضعي الصحي. وبعد العملي���ة ُنقلت إلى غرفة، 
حيث أبقوني لوحدي، مقّيدة بالس���رير، ومن حولي س���ّجانون ذكور 
يراقبونني، وكانوا يش���تمونني ويشتمون والدتي على الدوام، وفي 
إحدى المرات قال لي أحدهم »موتي«، وآخر التقط صورة »س���يلفي« 
معي«. وأكدت مرح أنها لم تكن تنوي القيام بأي عملية، األمر الذي 
يوّثقه فيديو تم تسجيله أثناء وقوع الحادثة. وعلى الرغم من ذلك، 
أصدرت محكمة االحتلل في كانون الثاني/يناير 2017 في حق مرح 

حكمًا بالسجن الفعلي لمدة ثماني سنوات ونصف السنة.
وتؤكد منّس����قة وحدة التوثيق والدراسات في »مؤسسة الضمير 
لرعاية األسير وحقوق اإلنسان«، احترام غزاونة، أن قوات االحتلل ال 
تزال تواصل انتهاك حقوق األسيرات والمعتقلت الفلسطينيات 
في السجون اإلسرائيلية، بما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب 
التي حّظرت المعاملة غير اإلنس����انية وهدر الكرامة. كما تحرمهّن 
من حقوقهن األساس����ية، بم����ا فيها الخدم����ات الصحية، الطعام 
والماء. كما يتعرضن للتفتي����ش العاري كإجراء عقابي، وُيحتجزن 
ف����ي ظروف غير صحية، إضافة إلى تعرضهّن للعتداء الجس����دي 
ا على ترّدى ظروف اعتقالهن الس����يئة في سجن  والنفس����ي. ورّدً
»نيفي تريس����تا« أضربت األسيرات الفلس����طينيات بتاريخ )26-

6-2001(، ع����ن الطعام لم����دة ثمانية أيام متواصل����ة، كما أضربن 
مع األس����رى في العام 2004، في س����جن »هداريم«، و«عسقلن«، 

و«جلبوع«، و«أوهلي كيدار«، و«نفحة«، و«إيشل«.
                                                                                                             يتبع 

تعالوا نقاتل االحتالل كالبنيان المرصوص

دور المرأة الفلسطينية في المقاومة )ما قبل االعتقال، وأثناءه، وما بعده، ونماذج(

د. فايز أبو شمالة

هيثم ابو الغزالن 

كثيرة هي اآلراء واألفكار الصحيحة بل والرائعة التي نرفضها بشدة؛ ألنها ببساطة قيلت وُقدمت 
لنا بطريقة خاطئة أو متبجحة وغليظة، بمعنى آخر تم إسقاطها علينا إسقاًطا دون مراعاة الظرف 
والمكان والحالة النفس���ية التي نكون فيها وعليها! فكيف إذا كان���ت هذه اآلراء واألفكار التي 
توجه إلينا غير صحيحة وال هي س���ليمة ومغلوطة وتنافي الوقائع والحقائق ثم يأتي من يحاول 
فرضه���ا وإلزامن���ا بها إلزاًما، وهذا يكون في العائلة، في الش���ارع، في المؤسس���ات والتجمعات 
والمجتمع ككل. هنا تكون الطامة الكبرى؛ ألن هذا السلوك بالضبط هو مفتاح الشرور بين الناس 
ومبدأ الخ���لف بينهم ألنه عندما يأتي الحديث والكلم والخط���اب حامًل معه مفردات التأنيب 
واالتهام والتش���كيك ثم الهمز واللمز وصواًل إلى الطعن، هنا بالتحديد يضيق الصدر وتتسارع 

النبضات ويفور دم القلب طلًبا للنتقام.
لذل���ك فإن الكلمة لها مكانة رفيعة وخطيرة في دي���ن الله تبارك وتعالى، وقد جاءت توجيهات 
اإلس���لم العظيم قرآًنا مبارًكا وسنة عطرة؛ للتش���ديد على الكلمة، لماذا نقولها؟ وكيف نقولها؟ 
ومت���ى نصمت؟ وما أعذب ما قاله الفاروق عمر ب���ن الخطاب_رضى الله عنه_ حين قال: »والله لوال 
أن أجلس مع إخوة لي ينتقون أطايب القول كما تنتقى أطايب الثمر، ألحببت أن ألحق بالله اآلن«.

في شهر رمضان شهر اللين والرفق، دعونا ننتقي فاكهة الكلم ومحاسنه جيًدا.

زهرٌة رمضانية

فاكهة الكالم
بقلم الأ�شري املجاهد: �شامح �شمري ال�شوبكي

�شجن رميون ال�شحراوي

بقلم املجاهدة: عطاف عليان 
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االستقالل/ وكاالت :
أعل����ن البنك الدولي، أمس الجمعة، إن مجلس 
مديري����ه وافق عل����ى إس����تراتيجية جديدة 
لمس����اعدة االقتصاد الفلس����طيني على مدى 

السنوات األربع المقبلة.
وقال البن����ك، في بي����ان، إن االس����تراتيجية 
الجديدة "س����تواصل دعم مرونة سبل كسب 
ال����رزق وتقديم الخدمات، وس����تولي اهتمامًا 
أكبر باالس����تثمارات التحويلية لبناء اقتصاد 
فلسطيني مترابط ترابطًا قويًا، وتحقيق عوائد 

اقتصادية طويلة األجل".
وقال البنك الدولي إن اإلستراتيجية الجديدة 
لمجموعت����ه، الت����ي تض����م أيضا مؤسس����ة 
التموي����ل الدولية "آي إف س����ي" ومؤسس����ة 
ضمان الق����روض "ميغا"، "ترك����ز على رفاهة 
الشعب الفلسطيني، السيما الفئات الفقيرة 

والمهمشة، والنساء والشباب".
وأضاف: سيواصل البرنامج العمل على تقوية 
قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات 
األزمات، وتقديم إعان����ات لإلغاثة والتعافي، 
بما في ذلك من خالل البرامج الطارئة للحماية 

االجتماعية وأنشطة المال مقابل العمل. 
وتاب���ع: ته���دف االس���تجابة االجتماعية إلى 
تعزيز مرونة القوى العاملة وقدراتها من أجل 
تحس���ين فرص العمل عن طري���ق النهوض 
بجودة خدم���ات التعليم والرعاي���ة الصحية، 
كما س���تزيد مساندتها لمؤسس���ات األعمال 
الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من 
أجل الحفاظ على الوظائف واستمرارية العمل.

وجاء في البيان، إن اإلس����تراتيجية الجديدة 
"تس����اعد عل����ى مس����اندة الجهود م����ن أجل 
"فلس����طين مترابطة جيدا" حتى تصبح أكثر 
اندماجا في األس����واق اإلقليمي����ة والعالمية، 
وتنمي����ة التبادل التجاري اإلقليمي، الس����يما 

تجارة الطاقة".
ز الترابط الرقم����ي نمو القطاع  وتابع: س����ُيحفِّ
الخاص، السيما شركات التكنولوجيا الناشئة 

وقط����اع خدم����ات تكنولوجي����ا المعلوم����ات، 
وتسعى إستراتيجية البنك الدولي أيضا إلى 
تقوية االس����تدامة المالية للهيئات المحلية 
وقدرتها عل����ى تقديم الخدم����ات، وتضييق 
الفجوة بين الجنس����ين، وتعزي����ز القدرة على 
مواجهة آثار تغّير المناخ، وتعميق مش����اركة 

المواطنين.
وقال المدير والممث����ل المقيم للبنك الدولي 

في فلسطين، كانثان شانكار "بسبب استمرار 
الوضع الهش الذي تفاق����م من جراء جائحة 
كورونا، يجب على الفور تدعيم قدرة االقتصاد 

الفلسطيني على التكيف مع الصدمات".
وأضاف "ستعمل إستراتيجية البنك الدولي 
الجديدة على حماية األرواح وس����بل كس����ب 
الرزق، وس����تضع أجندة توفي����ر الوظائف في 

صدارة أهدافها".

ولفت البن����ك الدولي إل����ى أن جائحة كورونا 
"خلفت أزمًة لم يس����بقها مثيل في اقتصاٍد 
متعثر بالفعل، مع فق����دان الوظائف وتراجع 

مستويات الدخل".
ل إجمالي الناتج  وفقا للبنك الدولي، فقد سجَّ
المحلي الفلسطيني انكماشًا نسبته %11.5 
في 2020، "وهو من أش����د ح����االت االنكماش 

على اإلطالق".
واعتب����ر أن "التعافي المحتم����ل يعتمد على 
توزي����ع اللقاحات الواقية م����ن الفيروس على 

نطاق واسع".
وق����ال البن����ك الدول����ي إن مع����دل الفقر في 
األراضي الفلس����طينية آخذ في االزدياد منذ 
عام 2016، وصوال إلى نحو 30% حاليا، حيث 

يعاني 1.4 مليون شخص من الفقر.
على صعيد الموازنة العامة، قال البنك الدولي 
"إن العج����ز يبلغ أكث����ر من ملي����ار دوالر بعد 
احتساب المعونات الدولية"، "وهو األعلى منذ 

عدة سنوات".
ى تناقص اإلي����رادات الحكومية  وأض����اف: أدَّ
إلى تراج����ع االس����تثمارات، وخفض النفقات 
مو الخدمات مصاعب  العاجلة، وق����د واجه ُمقدِّ

في تقديم الخدمات األساسية والضرورية.
واعتبر ش����انكار "إن االقتصاد الفلس����طيني 
لن يتمكن من إطالق كام����ل إمكانياته بدون 
التوص����ل إلى اتف����اق للوض����ع النهائي )مع 
إس����رائيل(، والبد م����ن تدعيم المؤسس����ات 
لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز 

النمو األطول أجاًل".

البنك الدولي يقر خطة عمل جديدة ألربع سنوات في فلسطين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش����فت مصادر مّطلعة أّن شروطًا أمريكية 
ينقله����ا وفد أمريك����ي س����يصل المنطقة، 
وس����يطالب رئيس الس����لطة محمود عباس 
بالتوقف عن تقديم مخصصات مالية لألسرى 
وأسر الشهداء، كشرط لتقديم المساعدات 
المالية للسلطة الفلس����طينية بما في ذلك 
األجهزة األمنية ووكالة الغوث، واس����تئناف 
دعم القطاع الخاص ومؤسسات فلسطينية 
في القدس، وإعادة فتح القنصلية األمريكية 
في شرق القدس ومكتب منظمة التحرير في 

واشنطن، والتأكيد على “حل الدولتين.
ووف����ق المصادر ف����إّن الوف����د األمريكي من 

المتوق����ع أن يض����م ه����ادي عمرو مس����ؤول 
ملف فلسطين و”إس����رائيل” في الخارجية 
األمريكية، وباربارا ليف الس����فيرة األمريكية 
الس����ابقة في دولة اإلم����ارات العربية، وهي 
دبلوماسية مخضرمة، ومن المرجح أن تكون 
عض����ًوا في مجلس األم����ن القومي األمريكي 
إل����ى جانب بيرد مارك����ورك الذي تم تعيينه 
االس����بوع الماضي منس����قا للبي����ت االبيض 

لشؤون الشرق االوسط.
الخط����وات  ه����ذه  أّن  واش����نطن  وتعتق����د 
التي س����تتخذها س����تؤدي الى اس����تئناف 
المفاوض����ات بي����ن الجانبين الفلس����طيني 

واإلسرائيلي على أساس “حل الدولتين”.

وسيتناول الوفد األمريكي في محادثاته مع 
اإلس����رائيليين ضرورة عدم وض����ع العراقيل 
أمام تطوير االقتصاد الفلسطيني وتسهيل 
التج����اري  والتصدي����ر  االس����تيراد  حرك����ة 
واس����تئناف المفاوضات الس����لمية، وكذلك 
العم����ل على تحس����ين أوض����اع المواطنين 
الفلس����طينيين في األراض����ي المحتلة، ألن 
إدارة الرئيس بايدن تركز حالًيا على مس����ألة 

حقوق اإلنسان واحترامها.
يش����ار إل����ى أن الواليات المتح����دة كانت قد 
أعرب����ت عن قلقها من “أعم����ال العنف” في 
الق����دس، ودعت “إس����رائيل” إل����ى حماية 

المقدسيين.

غزة/ االستقالل: 
طالب���ت نقابة الموظفين بغ���زة ، وزارة المالية بض���رورة بذل الجهود من أج���ل تقديم دفعة مالية 
للموظفين قبل عيد الفطر. واجتمع رئيس نقابة الموظفين بغزة كمال موسى وأعضاء مجلس النقابة، 
بوكيل وزارة المالية عوني الباشا للتأكيد على حق الموظف بالراتب الكامل ودفعة قبل العيد ال تقل 

عن خمسمائة شيكل.
وأوضح الباش���ا وكيل ال���وزارة، الصعوبات المالية التي تم���ر بها وزارته من قلة وضع���ف اإليرادات وزيادة 

االحتياجات لتسديد فاتورة رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
وأش���ار الباش���ا إلى الجهود التي بذلت من قبل الوزارة لتتمكن من تأمين فاتورة راتب ش���هر أبريل بنفس 

النسبة السابقة 55% وال يستطيع حتى اآلن التأكيد على دفعة العيد وقيمتها.
م���ن جهته، طالب نقيب الموظفين وزارة المالية أن تب���ذل جهدها من أجل تنفيذ دفعة العيد للموظفين 
بس���بب الظروف االقتصادية التي يمر بها الموظف، واألعباء االقتصادية المترتبة على شهر رمضان وعيد 
الفطر السعيد، إضافة إلى نسبة الراتب السابقة. كما أكد موسى، أن النقابة ستبقى تضغط وتطالب من أجل 

تحسين دفعة الراتب للوصول إلى الراتب الكامل في األشهر القادمة.

نقابة الموظفين بغزة تطالب 
بدفعة مالية قبل عيد الفطر

مصادر: وقف صرف مخصصات األسرى 
والشهداء شروط أمريكية جديدة لدعم السلطة

الدوحة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة المالية القطرية انكماش 
الناتج المحلي اإلجمالي للبالد بنس���بة 
3.7% خ���الل العام الماض���ي، مقارنة 
ب�2019، وسط ضغوط شديدة فرضتها 
جائحة كورونا على االقتصادين المحلي 

والعالمي.
وقال���ت وزارة المالية القطرية في بيان، 
الخميس، إن تفشي جائحة كورونا كان 
س���ببًا رئيسًا في تس���جيل االنكماش، 
"وانخف���اض الطلب عل���ى النفط خالل 

."2020
وتوقعت تعاف���ي االقتص���اد من آثار 
الجائحة ف���ي 2021، وتحقيق إجمالي 

النات���ج المحل���ي نموًا بنس���بة %2.2، 
نتيجة لبرنامج التطعيم الوطني وزيادة 

الطلب على النفط وارتفاع أسعاره.
وبحس���ب البيان، س���جلت قطر فائضًا 
بمق���دار 200 مليون ري���ال )55 مليون 
دوالر( خ���الل الرب���ع األول م���ن 2021، 
بإجمال���ي إي���رادات 45.2 ملي���ار ريال 
ومصروف���ات  دوالر(،  ملي���ار   12.41(
إجمالية 45 مليار ري���ال )12.35 مليار 

دوالر(.
وقالت الوزارة: إن "متوسط سعر برميل 
النفط في الربع األول الماضي بلغ 61.3 
دوالرًا"، م���ن متوس���ط 49.9 دوالرًا في 

الربع األخير 2020.

وتوزع���ت إي���رادات الرب���ع األول بي���ن 
39.7 ملي���ار ريال )10.9 مليارات دوالر( 
مداخيل نفطية، مقابل 5.5 مليار ريال 
)1.51 مليار دوالر( إيرادات غير نفطية.

وزادت: "بل���غ إجمال���ي اإلنف���اق عل���ى 
المش���اريع الرئيس���ة خالل الربع األول 
2021 ما مق���داره 15 مليار ريال )4.12 
ملي���ارات دوالر( أو ما يع���ادل %20.8 
من إجمالي الموازن���ة المخصصة لعام 

.2021
وظل إجمالي الدين العام ثابتًا خالل الربع 
األول 2021، بذات المس����توى والتوزيع 
في نهاية 2020، عند 381.9 مليار ريال 

)105 مليارات دوالر(، وفق البيان.

انكماش االقتصاد القطري بنسبة 3.7 % في 2020
االستقالل/ وكاالت: 

تراجعت أس���عار النفط أمس الجمعة بعد أن المست الخميس أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، 
إذ طغت المخاوف من إج���راءات اإلغالق في الهند والبرازيل على التوقعات اإليجابية بزيادة الطلب 
على النفط. وهبط خام "برنت" بنس���بة 0.5 بالمئة إلى 68.25 دوالر للبرميل، بحلول الس���اعة 06:30 
بتوقيت غرينتش، فيما بلغ خام "غرب تكساس الوسيط" األمريكي 64.59 دوالر للبرميل، بانخفاض 
نس���بته 0.7 بالمئة. وقال محللو شركة "إنرغي أس���بكتس" في مذكرة: "ما يزال تعافي الطلب بعد 
كوفيد-19 متفاوتا، واالرتفاع في حاالت اإلصابة بالهند بمثابة تذكير في الوقت المناس���ب بأن أي 
ارتفاع إلى 70 دوالرا سابق ألوانه". وقالوا إنه من المرجح بلوغ مثل هذا المستوى في الربع الثالث من 

هذا العام، عندما يشهد الطلب تحسنا جوهريا ويتم خفض المخزونات.
ويمر ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم )الهند( بأزمة صحية عميقة، مع اكتظاظ المستشفيات 
والمشارح بضحايا الفيروس التاجي، إذ تجاوز مجموع عدد اإلصابات بكوفيد-19 حاجز ال� 18 مليون 

إصابة، قبل أمس الخميس.
و"برنت" في طريقه لالرتفاع بنحو ثمانية بالمئة في أبريل 2021، فيما قد يشهد خام "غرب تكساس 

الوسيط" زيادة بنحو عشرة بالمئة هذا الشهر.

أسعار النفط تنزل عن قمة 6 أسابيع
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االستقالل/ وكاالت: 
س���جلت الهند رقما قياس���يا جديدا في معدل اإلصابات 
اليوم���ي بفي���روس كورونا، ف���ي حين وصل���ت إلى مطار 
نيودلهي طالئع المساعدات الطبية األميركية التي تزيد 

قيمتها عن مئة مليون دوالر.
وأعلنت وزارة الصحة الهندية امس تسجيل أكثر من 386 
أل���ف إصابة وأكثر من 3500 وفاة خالل يوم واحد، في بلد 

يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.
وأحصت الس���لطات أكثر من 6 ماليين إصابة في ش���هر 
أبريل/نيسان الجاري وحده، ليتجاوز إجمالي عدد اإلصابات 

في الهند عتبة 18 مليونا.
وارتفع عدد الوفيات منذ ب���دء الجائحة إلى أكثر من 208 
آالف، في حين ارتفع عدد ما ُيعرف بالحاالت النشطة إلى 
أكثر من 3 ماليين حالة من أصل 18 مليون إصابة مسجلة 

حتى اآلن.
وق���د قفزت الهن���د بذلك إلى المرتب���ة الثانية في قائمة 
الدول األكثر تضررا بفيروس كورونا بعد الواليات المتحدة 
بسبب انتش���ار ما بات يعرف بالساللة الهندية المتحورة 
م���ن الفيروس، إلى جانب عدم االمتث���ال للقواعد والقيود 
الصحي���ة المرتبطة بالوب���اء، كما ذك���رت منظمة الصحة 

العالمية الخميس.
وبينما تستمر الهند في تس���جيل األرقام القياسية في 
اإلصابات، وصلت الشحنات األولى من المساعدات الطبية 

األميركية الجمعة إلى الهند التي تش���هد ارتفاعا هائال 
في عدد اإلصابات والوفيات بكوفيد19-.

وحطت طائرة الش���حن العس���كرية "س���وبر غاالكس���ي" 
)Super Galaxy( بأكثر من 400 أس���طوانة أكس���جين، 
إلى جانب معدات المستش���فيات األخ���رى ونحو مليون 
من معدات الفحص الس���ريع لفي���روس كورونا في مطار 
نيودلهي الدولي، في وقت تواجه فيه العاصمة الهندية 

أزمة صحية غير مسبوقة.

وأطلقت دول عدة وعدت بتقديم مس���اعدة عملية دولية 
واسعة.

وفي السياق ذاته، قال مس���ؤول تنفيذي كبير في قطاع 
الصناعة لرويترز إنه من المتوقع أن تنحسر أزمة إمدادات 
األكسجين الطبي الحادة في الهند بحلول منتصف مايو/

أيار المقبل م���ع ارتفاع اإلنتاج %25، واس���تعداد البنية 
التحتية للنقل لمواجهة زيادة الطلب الناجمة عن االرتفاع 

الكبير في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.

وعانت عش���رات المستش���فيات في مدن مثل نيودلهي 
ومومباي من نقص في الغاز هذا الش���هر، مما دفع أقارب 
المرضى إلى البحث عن أسطوانات األكسجين وأحيانا دون 

جدوى.
م���ن جهة أخ���رى، قال���ت بريطاني���ا امس الجمع���ة إنها 
ستس���تضيف قم���ة ف���ي 2022 لجمع األم���وال ألبحاث 
اللقاحات وتطويرها لدعم تحالف دولي يس���عى لتسريع 

إنتاج لقاحات لألمراض في المستقبل.
وتستغل بريطانيا رئاس���تها لمجموعة الدول السبع من 
أجل تس���ليط الضوء على ضرورة االس���تعداد لألوبئة في 
المس���تقبل في ضوء العواق���ب المدم���رة ألزمة فيروس 

كورونا.
وقالت بريطاني���ا إن القمة مع تحالف ابت���كارات التأهب 
لألوبئة العام المقبل س���تدعم ه���دف التحالف المتمثل 
ف���ي تقليص وقت تطوير لقاح���ات جديدة إلى 100 يوم 

في األوبئة المستقبلية.
وتج���اوزت ح���االت اإلصابة بفي���روس كورونا المس���جلة 
عالمي���ا 150 مليونا و337 ألفا و583 إصابة في العالم منذ 
اكتش���اف الفيروس بالصين في ديس���مبر/كانون األول 
2019، بما في ذلك 6 ماليين إصابة س���جلت خالل أسبوع 
واح���د، في عدد عززه تفاقم انتش���ار الفيروس في الهند 
حي���ث أصيب 2.5 مليون ش���خص بالفي���روس في األيام 

السبعة الماضية.

كورونا.. الهند تسجل أرقامًا قياسية جديدة وتستقبل أولى شحنات المساعدات الطبية األمريكية 

واشنطن/ االستقالل: 
دعا س���فير مصر لدى الوالي���ات المتحدة 
معت���ز زهران إدارة الرئي���س األميركي جو 
بايدن إلى التدخل للمساعدة والتوسط في 
حل س���لمي ألزمة س���د النهضة اإلثيوبي، 
محذرا من االضطرابات بالمنطقة و"التطرف 
واإلرهاب" في حالة فشل التوصل لتسوية 

بين أطراف النزاع الثالثة.
وقال زهران في مقالة له على موقع "فورين 
بوليسي" )Foreign Policy( األميركي إن 
إثيوبيا إذا أقدمت على ملء السد من جانب 
واحد مرة ثانية ستكون قد تجاوزت "الخط 
األحمر" ال���ذي حدده الرئيس المصري عبد 
الفت���اح السيس���ي، مضيفا أن واش���نطن 
وحدها هي التي تستطيع حل أزمة السد، 
وح���ث إدارة باي���دن -التي ت���درس حاليا 
أفضل سياس���ة إلدارة ه���ذا الوضع- على 
التحرك اآلن ألن مس���تقبل النيل، شريان 
الحياة لماليين المصريين والس���ودانيين، 

على المحك.
ع���دد زه���ران بالتفاصيل الخس���ائر التي 
يمك���ن أن تتكبدها بالده ج���راء انخفاض 
المي���اه المتاحة لمصر بس���بب ملء س���د 
النهضة من جانب واحد، مش���ددا على أن 
الوض���ع كما هو عليه الي���وم يمكن تجنبه 

تماما.
وأش���ار إلى أنه بعد عام واحد من محادثات 
واش���نطن، ما زالت المفاوض���ات الثالثية 
تتعثر تحت رعاي���ة االتحاد األفريقي، وأن 
التصريحات اإلثيوبية كشفت اآلن "السبب 
الفعلي" لتخليها عن تلك المحادثات وهي 
أنه���ا ترفض أي اتفاق ملزم قانونا بش���أن 
قواعد ملء وتشغيل السد الجديد، مؤكدا 
أن ه���ذا يتعارض م���ع اتفاقية عام 2015 

بشأن إعالن المبادئ بين الدول الثالث.
وأعرب السفير زهران عن تفاؤله بأن عصرا 
جديدا من االستقرار واالزدهار االقتصادي 
المش���ترك يلوح ف���ي األفق ف���ي أفريقيا 

والش���رق األوسط بس���بب القيادة الثابتة 
للوالي���ات المتحدة، مش���يرا إلى اتفاقيات 
التطبي���ع األخي���رة التي توس���طت فيها 
واش���نطن بين إس���رائيل وعدد من الدول 
العربية، قائال إنه���ا تذّكر بمعاهدة مصر 
"الرائدة" مع إسرائيل، التي توسطت فيها 
الواليات المتحدة أيض���ا قبل أكثر من 40 

عاما.
وقال إنه من خالل الدبلوماسية المبدئية، 
يمكن إلدارة بايدن إعادة ضبط المفاوضات 
المتعث���رة وتحقي���ق ح���ل ع���ادل لجميع 
األط���راف، وف���ي نهاية المط���اف حماية 
مصالحه���ا اإلس���تراتيجية م���ع 3 حلفاء 
إقليميين مهمين، وإن واش���نطن تمتلك 
النفوذ الالزم لتش���جيع إثيوبيا بنجاح على 
االنخراط بحس���ن نية في مفاوضات س���د 
النهضة واالمتناع عن اإلجراءات األحادية 
والس���عي لتحقي���ق المصال���ح الذاتي���ة 

الضيقة.

السفير المصري بواشنطن يدعو أميركا 
للتدخل السريع وإنقاذ مفاوضات سد النهضة 

فيينا/ االستقالل: 
شهدت فيينا لقاءات بين الوفد اإليراني ووفود الدول األوروبية المشاركة في مفاوضات فيينا 
بش���أن االتفاق النووي، كما تواصل مجموعات العمل مناقش���اتها بشأن القضايا التفصيلية، 

وسط أنباء عن حصول تقدم بطيء.
وعقد كبير المفاوضين اإليرانيين عباس َعراقجي اجتماعات مع ممثل االتحاد األوروبي ورؤساء 
وفود الدول األوروبية في فيينا، كما عقد لقاء آخر مع وزير الخارجية النمساوي، تم التطرق خالله 

لمسار المفاوضات وفقا لوزارة الخارجية النمساوية.
في هذه األثناء، تواصل مجموعات العمل الثالث المنبثقة من مفاوضات أطراف االتفاق النووي 

في فيينا مناقشاتها بشأن القضايا التفصيلية.
وأكد مصدر مقرب من االجتماعات حصول تقدم بطيء، مشيرا إلى أن تعقيدات الملف ال تسمح 

بتحقيق تقدم سريع.
وتأتي هذه االجتماعات بعد إعالن الوفد األميركي عدم استعداد واشنطن لرفع العقوبات غير 

المرتبطة بالملف النووي اإليراني.
وفي وقت س���ابق، قال المتحدث باسم الخارجية األميركية نيد برايس إن مفاوضات فيينا غير 
المباش���رة مع إيران قطعت ش���وطا كبيرا، موضحا أن تقييم واش���نطن يشير إلى أن اإليرانيين 

أصبح لديهم فهم أفضل لما يتعين عليهم فعله الستئناف امتثالهم لالتفاق النووي.
ب���دوره، قال مدير وكالة االس���تخبارات الدفاعية األميركية س���كوت بيريور إن »إيران تش���كل 
التحدي الرئيسي لمصالح بالده في الشرق األوسط«، وذلك خالل جلسة استماٍع لَلجنة القوات 

المسلحة في مجلس الشيوخ األميركي.

االتفاق النووي.. الوفد اإليراني يلتقي الوفود 
األوروبية في فيينا وتفاؤل بتقدم بطيء

طرابلس/ االستقالل: 
ح���ذر رئيس حكومة الوح���دة الوطنية 
الليبية عبد الحميد الدبيبة من محاوالت 
إلشعال الحرب مجددا في البالد، مؤكدا 
أن حكومته لم تس���تطع دخول مدينة 

سرت بسبب ما أسماه بالمرتزقة.
ففي كلمة ألقاها الخميس خالل لقائه 
برفق���ة وزراء بأعضاء في مجلس النواب 
وأعيان منطقة ضاحية تاجوراء ش���رقي 
الدبيبة ممن  العاصمة طرابلس، ح���ذر 
س���ماهم تجار حروب، قائال إن "هناك 
أناسا ثرواتها من هذه الحرب اللعينة".

وأضاف "نس���تطيع أن نقول إن الحرب 
انتهت، ولكن هناك من يسعى إلشعال 

فتيلها مرة ثانية"، دون أن يذكر جهة 
محددة، داعيا الليبيين إلى أن ال يدفعوا 

بأبنائهم إلى الحرب مرة أخرى.
وكشف أن مرتزقة حاولوا منع وفده من 
الهب���وط في مطار مدينة س���رت )450 
كيلومترا ش���رق طرابلس( التي تخضع 
لق���وات اللواء المتقاع���د خليفة حفتر، 
وينتش���ر فيها روس من شركة "فاغنر" 
)Wagner( األمني���ة يقاتلون مع تلك 

القوات.
وبشأن ما جرى في س���رت، قال رئيس 
حكومة الوح���دة الوطني���ة الليبية "لم 
نس���تطع الدخول إلى مطار سرت، وهو 
ليب���ي وعلى أرض ليبية، بس���بب وجود 

المرتزقة ف���ي المطار"، مش���يرا إلى أن 
المتمركزة هن���اك طلبت من  الق���وات 
المدينة  إلى  الدخ���ول  الحكومي  الوفد 

برا، لكن الحكومة رفضت ذلك.
"قلن���ا لهم س���نأتي  الدبيب���ة  وق���ال 
بالطائ���رة، وهذا مطار ليب���ي، وال يمكن 
ألي ش���خص أن يمنعنا من النزول في 
مطارات الليبيين"، مش���ددا على ضرورة 
خروج المرتزقة من ليبيا، وعلى تحقيق 

المصالحة الوطنية.
وكانت قوات حفتر منعت مؤخرا طائرة 
تحمل وفدا من حكومة الوحدة الوطنية 
من الن���زول في مطار بنغازي )ش���رقي 
ليبيا( بذريعة عدم وج���ود اتفاق حول 

الترتيبات األمنية، وكان الوفد س���يعد 
للزي���ارة التي كان م���ن المقرر أن يقوم 

بها الدبيبة االثنين الماضي.
وفي طبرق، التي تقع بدورها بش���رقي 
الرئاس���ي  المجلس  ليبيا، بحث رئيس 
الليب���ي محم���د المنف���ي الخميس مع 
أعضاء مجلس أعي���ان وحكماء المدينة 

سبل إنجاح المصالحة الوطنية.
وكان المجل���س الرئاس���ي الليبي أعلن 
مطلع الشهر الجاري تأسيس مفوضية 
وطني���ة عليا للمصالح���ة الوطنية لحل 

الخالفات الداخلية.
وف���ي نيوي���ورك، عقد مجل���س األمن 
الدولي الخميس جلس���ة غير رس���مية 

خصص���ت لبح���ث س���حب المرتزق���ة 
األجان���ب من ليبيا، وه���و المطلب الذي 
تلح علي���ه حكوم���ة الوح���دة الوطنية 

الليبية.
وفي وقت س���ابق من الش���هر الجاري، 
وبالتوازي مع دعوات أميركية وأوروبية، 
الوطنية  الوح���دة  رئيس حكومة  طلب 
في ليبي���ا الدعم م���ن المجتمع الدولي 

إلخراج المرتزقة من ليبيا.
من جهته، ق���ال رئيس البعثة األممية 
ف���ي ليبيا يان كوبي���ش قبل يومين إن 
س���حب المرتزق���ة والق���وات األجنبية 
يجب أن يبدأ دون تأخير كإجراء حاسم 

الستقرار البالد وأمن المنطقة

ليبيا.. الدبيبة يحذر من إشعال الحرب مجددًا ويستهجن منع حكومته من دخول سرت
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القاهرة/ االستقالل:
أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن 

صدامات نارية بين الفرق المتأهلة لربع النهائي.
وش���هدت القرعة، صدامين بين ف���رق عربية، حيث يواجه 
بلوزداد الجزائري، الترجي التونس���ي، فيما يلعب مولودية 
الجزائر ضد الوداد المغربي، كما سيخوض األهلي مواجهة 

خاصة ضد صن داونز الجنوب أفريقي.
وأجريت مراس���م القرعة، بمقر االتحاد األفريقي لكرة القدم 
"كاف" بالعاصم���ة المصري���ة القاهرة بنظ���ام "أون الين" 

بحضور النجم اإليفواري األسبق عبد الله تراوري.
وجاءت قرعة ربع النهائي على النحو التالي:

األهل���ي المصري مع صن داونز الجنوب أفريقي، ومولودية 
الجزائر ضد الوداد المغربي، ش���باب بل���وزداد الجزائري مع 
الترجي التونس���ي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي يواجه 

سيمبا التنزاني.
ويلع���ب الفائز من لقاء ال���وداد والمولودية مع الصاعد من 
مواجهة كايزر تش���يفز وسيمبا، كما يلتقي الفائز من لقاء 
األهل���ي وصن داونز م���ع الصاعد من لقاء ش���باب بلوزداد 

والترجي.
وتقام منافسات ربع النهائي لدوري األبطال بنظام الذهاب 

واإلي���اب، وتقام جولة الذهاب أحد يوم���ي 14 أو 15 مايو/
أي���ار المقبل، كما تجرى جولة اإلي���اب أحد يومي 21 أو 22 

من الشهر ذاته.
وتقام منافسات ذهاب نصف النهائي أحد يومي 18 و19 
يونيو/حزيران المقبل، وتقام جولة اإلياب أحد يومي 25 أو 

26 من نفس الش���هر، بينما يق���ام النهائي يوم 17 يوليو 
المقبل.

ويحم���ل لقب دوري األبطال األهلي المصري األكثر تتويجًا 
بالبطولة القارية برصيد 9 ألقاب سابقة.

وفي نفس السياق، أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة كأس 

الكونفيدرالي���ة األفريقية عن مواجهات مثيرة في مرحلة 
ربع النهائي.

فقد أفرزت القرعة مواجهة صعبة للرجاء البيضاوي المغربي 
أمام أورالندو بيراتيس الجنوب أفريقي، فيما أس���فرت عن 
مواجهة عربية بين الصفاقسي التونسي وشبيبة القبائل 
الجزائري، وبيراميدز يواجه إنيمبا النيجيري، بينما القطن 

الكاميروني مع جاراف السنغالي.
ويلعب الفائز من لقاء الصفاقس���ي وش���بيبة القبائل مع 
الصاعد من مواجهة القطن وجاراف، كما يلتقي الفائز من 
مب���اراة بيراميدز المصري وإنيمبا النيجيري مع الصاعد من 

لقاء أورالندو والرجاء.
وق���رر االتحاد األفريقي لكرة القدم "ال���كاف"، إقامة مباراة 
الذهاب أيام 14، و15، و16 مايو/أيار، والعودة أحد أيام 21 

و22 و23 مايو/أيار.
بينم���ا يقام ذهاب نصف النهائي أحد أي���ام 18 أو 19 أو 
20 يونيو/حزيران، والعودة 25، أو 26، أو 27 يونيو/حزيران، 

والنهائي يوم 10 يوليو/تموز المقبل.
ويحمل لقب الكونفيدرالية نهض���ة بركان المغربي الذي 
ودع البطولة م���ن دور المجموعات في مفاج���أة من العيار 

الثقيل.

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. صدامات عربية ومهمة صعبة لألهلي في جنوب أفريقيا

مدريد/ االستقالل: 
أّك���د زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جاهزية 
فريقه لخوض مواجهة أوساس���ونا، اليوم السبت، 

بالجولة ال�34 من الليجا.
وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي "نحن في قتال 
على البطولة. نقترب من نهاية الموسم، لكننا نركز 

فقط على مباراة الغد".
وأض���اف "لم أتأث���ر بنتيجة برش���لونة االخيرة. ما 
يحدث حولن���ا ال نتحكم فيه. فق���ط نتحكم فيما 

يمكننا القيام به. غًدا سنضع أفضل فريق للفوز".
وجرى اس���تدعاء مارسيلو، للمشاركة في انتخابات 
برلمان إقليم مدريد، ما أثار الش���كوك حول لحاقه 
بمواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وعل���ق زيدان "مارس���يلو س���يلتزم بواجباته، لكنه 
س���يكون معنا يوم األربعاء ضد تشيلس���ي، وعن 
راموس أوضح "هو يتدرب معنا بالفعل، وهذه أخبار 

جيدة، وهو مستعد لكي يكون معنا".

وأردف "الليجا دائًما ُمعقدة للغاية، وتستمر هكذا 
حتى النهاية، لس���ت سعيًدا بهزائم المنافسين، 
بل أركز على فريقي، الش���يء المهم بالنس���بة لنا 
هو حصد أكبر عدد من النقاط". واستكمل "الحالة 
البدنية س���تكون جيدة. نع���رف أننا على المحك، 
لكننا مهتمون بعمل األشياء بشكل جيد، ويمكننا 

التحسن، مع العلم أننا جيدون دفاعًيا".
ونوه "اليوم لن يتمكن جميع الالعبين من اللعب، 
لكن ال يمكن التفكير في مباراة تشيلسي قبل لقاء 

الغد، سنضع أفضل فريق ممكن".
وزاد "لقد فعلنا ما كان مناس���ًبا في جميع األوقات، 
ليس من الس���هل إدارة فريق مث���ل ريال مدريد، 
والجميع يتحدثون، لكنه عام نادر من كل النواحي، 
يج���ب أال ننظر إلى اإلصابات، وبالنس���بة لي نحن 

نلعب ونتدرب".
واسترسل "كل األندية لديها إصابات، لكننا عانينا 
أكثر منهم بقليل، ومع الصعوبات التي واجهتنا، 
أنا سعيد جًدا بالشخصية التي أظهرها الالعبون".

زيدان: لم أصنع معجزة ولدينا أخبار جيدة

لندن/ االستقالل: 
عندما كان ليفربول، يشق طريقه نحو لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز 
الموسم الماضي، تعهد رحيم س���ترلينج العب مانشستر سيتي، 
بأنه س���يكون هناك "رد فعل هائ���ل" من جانب فريق المدرب بيب 

جوارديوال، وتحقق األمر على الفور.
وس���يتأكد استعادة المان سيتي للقب قبل 4 مباريات على نهاية 
الموس���م، إذا فاز خارج ملعبه على كريس���تال باالس اليوم السبت، 
ويصطدم مانشس���تر يونايتد صاحب المركز الثاني أمام ليفربول 
الس���ادس غًدا األحد. وس���يكون هذا هو لقبه الخامس في الدوري 
الممتاز في 10 مواسم، والثالث في 5 سنوات، منذ قدوم جوارديوال، 

بأساليبه المميزة في كرة القدم إلى استاد االتحاد.
وحتى بمقاييس جوارديوال نفسه فإن التتويج سيختتم أسبوعا مميزا 

للمدرب اإلس���باني الذي أحرز لقبه الرابع عل���ى التوالي في كأس رابطة 
األندية اإلنجليزي���ة األحد الماضي، ثم قدم أداء ممتازا في الش���وط الثاني ليهزم 

باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمس األربعاء.
وبفضل هذا األداء في باريس، أصبح السيتي على مشارف التأهل لنهائي دوري 

األبطال ألول مرة في تاريخه، وبات جوارديوال قريًبا من اللقب األوروبي.
وفي حين، تنتظر الس���يتي مواجه���ة كبيرة في اإلياب األس���بوع المقبل، فإن 
تركيز جوارديوال اآلن سيكون على حسم "اللقب األكثر أهمية" مثلما وصفه بعد 

التتويج بالكأس في بداية األسبوع الحالي.

وإذا انتصر في استاد سلهيرست بارك اليوم السبت، سيحقق السيتي فوزه 25 
هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 80 نقطة مقابل 67 نقطة لجاره يونايتد.

وال يمكن لس���يتي، الوصول إلى عدد النقاط التي حققها عندما فاز بأول لقبين 
في الدوري تحت قيادة جوارديوال )100 و98( ومهما حدث فإنها س���تكون أقل 

حصيلة نقاط لبطل منذ تتويج ليستر سيتي برصيد 81 نقطة في 2016.
لكن بعيًدا عن اإلحصاءات، ربما يكون لقب هذا الموسم هو األجمل للمان سيتي 
م���ن جوانب عديدة، بع���د مباريات أقيمت داخل س���تادات خالية من الجماهير 

وخالل فترة العزل الشامل القاتمة في الشتاء.

وكان المان س���يتي بعيًدا عن ليفربول الموس���م الماضي وتخلى 
عن لقبه بفارق 18 نقطة، وب���دا أن ميزان القوى انتقل إلى منطقة 
مرسيسايد. والفوز على باالس، سيبعد سيتي بفارق 26 نقطة عن 
ليفربول الذي أصبح تركيزه الوحيد اآلن على محاولة إنهاء الموسم 

في المربع الذهبي.
ويدرك أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، أن سباق 
اللقب انتهى عمليا منذ أسابيع، لكن المدرب النرويجي لن يستمتع 
كثيرا بفكرة أن تهدي الهزيمة أم���ام الغريم التقليدي، ليفربول، 

اللقب إلى سيتي.
لكن مع انش���غال يونايتد بقبل نهائي الدوري األوروبي أمام روما، 
س���يدخل ليفرب���ول، المباراة بحاف���ز كبير مع إدراك���ه أن الهزيمة 

ستطيح بآماله في المشاركة في دوري األبطال الموسم المقبل.
ويحتل ليفربول، المركز الس���ادس بفارق 4 نقاط خلف تشيلسي 
صاح���ب المركز الرابع، ال���ذي وضعه االنتصار خارج ملعبه على وس���ت هام في 

الجولة الماضية، في موقف قوي إلنهاء الموسم في المربع الذهبي.
ويس���تطيع تشيلس���ي قطع خطوة كبيرة أخرى نحو ضمان المركز الرابع عندما 

يستضيف فولهام المتجه نحو الهبوط اليوم السبت.
وتتالش���ى آمال وست هام في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، رغم أن الفوز على 
مضيفه بيرنلي، يوم اإلثنين، س���يبقي على الفريق اللندني في المنافس���ة مع 

وصول الموسم لمراحله األخيرة.

روما/ االستقالل: 
أكد تقرير صحفي إيطالي، أن كريستيانو رونالدو نجم وهداف 

يوفنتوس، يريد الرحيل عن اليوفي بنهاية الموسم الجاري.
وذكرت صحيف����ة »الجازيتا ديللو س����بورت«، أن رونالدو كلف 
وكيل����ه خورخي مينديز، بمهمة إيجاد ناٍد جديد له بالموس����م 
المقبل، حيث وصلت العالقة بينه وبين يوفنتوس إلى مرحلتها 

األخيرة.
وأضافت أن ريال مدريد استبعد فكرة إعادة رونالدو، موضحة أن 
مانشستر يونايتد يظل خياًرا أمام الدون، لكنه سيكون بحاجة 
إلى خفض راتب����ه البالغ 31 مليون يورو س����نوًيا، إذا كان يريد 

مغادرة اليوفي.
ولفتت الصحيفة، إلى أن موق����ف رونالدو من البقاء تغير بعد 

الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.
وختمت بأن األم����ر بين رونالدو ويوفنتوس يش����به االنفصال 

لكنهما مازاال يعيشان معًا.

موقف رونالدو يتغير بشأن 
مستقبله مع يوفنتوس

مانشستر سيتي يتطلع لمالمسة لقب البريميرليج أمام باالس
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الشارع الرئيسي المغلق منذ 18 عاما.
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل اعتدت 
على المشاركين بالمسيرة، وأطلقوا الرصاص 
المعدن���ي وقناب���ل الغاز اتجاهه���م، ما أدى 
االس���فنجي في  بالرصاص  إلصابة مواطنين 

"القدم والفخذ"، والعشرات باالختناق.
وفي محافظة نابلس أصيب، أربعة مواطنين 
برص���اص االحت���الل، والعش���رات باالختناق 
بالغاز المس���يل للدموع، عقب قمع مس���يرة 
مناهضة لالس���تيطان في بيت دجن ش���رق 

نابلس.
وأف���ادت مصادر محلية، ب���أن قوات االحتالل 
المس���يرة  ف���ي  المش���اركين  اس���تهدفت 
األس���بوعية المناهضة لالستيطان في بيت 
دج���ن، بالرصاص الح���ي والمعدني المغلف 

بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأك���دت إصابة ش���اب بالرص���اص الحي في 

الق���دم، إضاف���ة إلى ث���الث اصاب���ات آخري 
بالرصاص المعدن���ي المغلف بالمطاط، فيما 
أصيب العش���رات بحاالت اختناق جراء الغاز 

المسيل للدموع.
وفي محافظ���ة الخليل قمعت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، أمس، وقفة تضامنية مع أهالي 
منطق���ة عين البيض���ا المهددة باالس���تيالء 

عليها، جنوب شرق يطا جنوب الخليل.
وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر 
يطا وجبال جن���وب الخليل فؤاد العمور ، بأن 
العش���رات من المواطنين واألهالي أدوا صالة 
الجمع���ة على أراضي عين البيضا، تضامنا مع 
أصحاب األراضي المهددة باالس���تيالء عليها 
من قبل االحتالل لصالح بناء مزارع للمواش���ي 

واألبقار لمستوطنتي "ماعون و"كرمئيل".
وانطلقت عق���ب الصالة، مس���يرة تضامنية 
رفع خاللها المش���اركون العلم الفلسطيني، 

مرددين العبارات الداعية إلى إنهاء االحتالل 
ووقف سياس���ته االستيطانية، وقاموا بزراعة 

أشجار زيتون في تلك المنطقة.
وشارك في الفعالية األس����بوعية، التي دعا 
إليها أهالي المنطقة ونشطاء فلسطينيون، 
ع����دد م����ن المتضامنين األجانب ونش����طاء 
سالم دوليين، إلى جانب عشرات المواطنين 
وأصح����اب األراض����ي المهددة باالس����تيالء 

عليها.
وقام جن���ود االحت���الل بمداهم���ة المنطقة 
واعت���دوا عل���ى المش���اركين في المس���يرة 

بالضرب والشتم قي محاولة لتفريقهم.
وفي السياق، تصدى أهالي حي الشيخ جراح 
في القدس المحتل���ة، العتداءات واقتحامات 
للحي  اإلسرائيليين  المستوطنين  مجموعات 

ومنازله، تحت حماية قوات االحتالل.
وبحسب شهود فإّن عشرات المستوطنين قد 

اقتحموا حي الش���يخ جراح وعدد من المنازل 
بينها من���زل عائلة الك���رد بحماية من قوات 

االحتالل.
وأشعل المستوطنون النيران وتراقصوا على 
أصوات الموس���يقى الصاخب���ة في محاوالت 

استفزاز أهالي الحي.
وبّين���ت أن تجمع المس���توطنين في منطقة 
الشيخ جراح بحراسة االحتالل، قوبل بدعوات 

شبابية للتواجد بالحي.
ويش���ار إلى أّن االحتالل اإلس���رائيلي يهدد 
س���بع عائالت مقدس���ية في الح���ي باإلخالء 
من منازلهم لتس���ليمها للمستوطنين مطلع 

الشهر المقبل.
ويته���دد خط���ر التهجي���ر 500 مقدس���ي 
يقطن���ون في 28 من���زالاً بالحي عل���ى أيدي 
جمعي���ات اس���تيطانية بع���د س���نوات من 
التواطؤ مع محاك���م االحتالل، والتي أصدرت 

ا بحق سبع عائالت لتهجيرها، رغم  ا قراراً مؤخراً
أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين 

لألرض.
فيم���ا، اصي���ب ش���اب فلس���طيني، أم���س، 
بجراح خطرة؛ برصاص ق���وات االحتالل قرب 
مس���توطنة "أف���رات" المقام���ة عل���ى أراض 

المواطنين بين بيت لحم والخليل.
وأفادت وسائل إعالم عبرية أن قوات االحتالل 
أطلقت الرصاص صوب فلسطيني في منطقة 
النشاش قرب تجمع "غوش غتصيون" جنوبي 
بيت لحم بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكرت أن الش���اب أصيب برصاص االحتالل 
في ال���رأس والص���در، وحالته حرج���ة، ونقل 

للمستشفى.
ويتع���رض المواطن���ون العت���داءات ق���وات 
االحتالل المتمركزة على مفرق المس���توطنة 

باستمرار.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصحة ب���رام الله أنها تس���لمت 20 
ألف جرعة من لقاح س���بوتنيك الروسي، مقدمة من 

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.
وش���كرت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة الرئيس 
الشيش���اني رمضان قدي���روف وحكومة وش���عب 
الجمهورية الشيش���انية، على تبرعهم الس���خي ب 

٢٠ ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي.

غزة/ االستقالل: 
أعلن����ت وزارة الداخلية واألم����ن الوطني في غزة، 
مس����اء أم����س الجمع����ة، انته����اء التحقيق في 
الش����كوى المقدمة م����ن الصحفية رواء مرش����د 
باالعت����داء عليها أثناء تواجده����ا بمنطقة "جحر 

الديك" الحدودية وسط قطاع غزة.
وأفاد المتحدث باس����م ال����وزارة إي����اد البزم، في 
تصري����ح وص����ل "االس����تقالل"، بس����ماع إف����ادة 
المش����تكية وإفادات ش����اب وفتاة آخرْين كانوا 
بصحبته����ا، باإلضافة إلف����ادة عنصرين من قوة 
"حم����اة الثغور" التابعة للمقاوم����ة، واللذين كانا 

مناوبْين وقت الحدث.

وأوضح أن نتائج التحقيق خلصت إلى أن "تواجد 
المواطن����ة "مرش����د" وم����ن معها ف����ي المنطقة 
المذك����ورة بغرض التصوير الش����خصي، لم يكن 
في مهمة عمل رس����مية، كما لم تقم بالتنسيق 
واإلش����عار لدخ����ول المنطق����ة كونه����ا منطقة 
حدودي����ة، خاصة م����ع تزامن وجوده����ا في ظل 
تصعيد عسكري إسرائيلي يوم األحد الماضي".

وذكر البزم أن "المواطنة مرشد لم تبرز أي بطاقة 
تثبت عملها الصحفي أو أنها في مهمة رسمية 
عندما طل����ب منها عناصر "حم����اة الثغور" ذلك، 
فيما أبرزت بطاقة الهوية الشخصية فيما بعد".

وأش����ار إلى أن "جداالاً وقع بين المواطنة "مرشد" 

وأح����د عناص����ر "حماة الثغ����ور" خال����ف بموجبه 
التعليمات ف����ي التعامل م����ع المواطنين، وقام 
بض����رب المواطنة "مرش����د" بغصن ش����جرة، ثم 
قام زميله باس����تدراك األمر وسمح لهم بمغادرة 

المكان".
وبناءاً على ما سبق، قال البزم إنه تقرر إيقاع عقوبة 
الحبس على عنص����ر "حماة الثغور"، الذي اعتدى 
على المواطنة "رواء مرشد"، تقديم االعتذار لها.

ودعا المتح����دث باس����م وزارة الداخلية في غزة، 
إج����راءات  اتباع  لض����رورة  الصحفيي����ن  جمي����ع 
التنس����يق المتعارف عليها قبل دخول المناطق 

الحدودية، مع اصطحاب البطاقات التعريفية.

داخلية غزة تنشر نتائج التحقيق بقضية الصحفية رواء مرشد

االستقالل/ وكاالت: 
دعت عدد من الدول االوروبية، مس���اء امس الجمعة، الس���لطة الفلس���طينية 

لتحديد موعد جديد إلجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية. 
وطالبت كل من فرنسا وألمانيا وإس���بانيا السلطة الفلسطينية بتحديد موعد 

جديد لالنتخابات التشريعية في اقرب وقت .
كما دعت تلك الدول »إس���رائيل« لتس���هيل اجراء االنتخاب���ات في األراضي 

الفلسطينية بما فيها القدس .
وكان رئيس الس���لطة محمود عباس، مساء الخميس ، خالل اجتماع للفصائل 

في مدينة رام الله قد اعلن تأجيل االنتخابات الفلسطينية . 

دول أوروبية تدعو السلطة لتحديد 
موعد جديد إلجراء االنتخابات

غزة / االستقالل:
استنكرت دائرة ش����ؤون الالجئين بمنظمة 
التحري����ر الفلس����طينية اعتم����اد البرلماني 
األوروبي قرارًا يدين وكال����ة األمم المتحدة 
الفلسطينيين  الالجئين  إلغاثة وتش����غيل 
)األونروا( لتعليمها م����ا وصفته بالكراهية 
والعنف في الكتب المدرسية الفلسطينية.

التنفيذي����ة لمنظمة  اللجن����ة  وقال عض����و 
التحرير، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد 
أبو هول����ي إن تبني البرلم����ان األوروبي قرارا 
يدين االون����روا بتعليمها الكراهية والعنف 
حسب وصفه، أمر مؤسف ومستهجن خاصة 
وأنه ال يس����تند الى حقائ����ق ودالئل تؤكد 
ادعاء ذل����ك، ونعتبره رضوخ����ًا للضغوطات 
اليمينية  واألحزاب  االسرائيلية  واالدعاءات 

المسيحية في أوروبا التي توالي إسرائيل.
وأش����ار إلى أن المناهج الفلس����طينية التي 
ت����درس في م����دارس الدولة الفلس����طينية 
والتي تدرس����ها االونروا تخلو من التحريض 
الرواية  والكراهي����ة، ويتضمن  العنف  على 
الفلس����طينية للتاريخ الوطني الفلسطيني، 
والقضاي����ا ذات العالقة بالهوي����ة والكرامة 
والرواية الوطنية، بطريقة متوافقة ومتسقة 
مع قي����م األم����م المتحدة ومعايي����ر حقوق 
اإلنس����ان، ويش����مل ذل����ك الم����ادة 29 من 
اتفاقية حقوق الطفل، والمؤكدة على وجوب 
أن يك����ون التعليم موجه����ا لتنمية الهوية 
الثقافية للطفل ولغت����ه وقيمه، عالوة على 

القيم الوطنية للبلد التي يقيم فيها.  
وتابع: ننظر بخط����ورة كبيرة الى ما تضمنه 

قرار البرلمان األوروبي من ربط مس����اعداتها 
المالية مش����روطة بإزالة الم����واد التعليمية 
للكراهي����ة والتحريض على  ت����روج  الت����ي 
العنف، معربا عن خش����يته ان يكون القرار 
األوربي بداية لسياس����ة جديدة تنتهجها 
تجاه االونروا س����يكون له تداعيات خطيرة 
على عملية حش����د التمويل لألونروا، خاصة 
أن االتح����اد االوروب����ي يعد م����ن ثاني كبار 
المانحين التقليديين لميزانية األونروا، كما 
سيكون له تأثير مباشر على نتائج المؤتمر 
الدولي للمانحين الذي س����يعقد برئاس����ة 

االردن والسويد قبل نهاية العام الجاري.  
وأوض����ح أن لجن����ة القض����اء عل����ى التمييز 
العنص����ري في األم����م المتح����دة أكدت أن 
المناهج الفلسطينية التي تدرسها األونروا 

تخلو من التحريض على العنف والكراهية 
العنصري����ة ، الفتا إلى أن األون����روا ملتزمة 
بتعليم منه����اج ال����دول المضيفة دون أي 
تعدي����الت او تغيي����رات وف����ق االتفاقات 

الموقعة مع األونروا .  
ولفت الى ان البرلم����ان األوربي اذا كان يرى 
ب����أن القضاي����ا المرتبطة بتنمي����ة وتعزيز 
الوطنية  والقي����م  الفلس����طينية  الهوي����ة 
تحري����ض عل����ى الكراهي����ة فه����ذا يحمل 
مؤشرات خطيرة لن نقبلها كفلسطينيين، 
ت����م  الفلس����طينية  المناه����ج  أن  مؤك����دًا 
تحليلها من منظور حقوق اإلنسان من قبل 
مؤسسات حقوقية مستقلة واممية، والتي 
أوضحت بأنها جاءت منسجمة مع المعايير 
الدولية وتلبي معايير اليونيس����كو للسالم 

والتس����امح ف����ي التعليم ف����ي مقابل ذلك 
اثبتت دراس����ات دولية أن مناهج االحتالل 
مليئة بالتحريض عل����ى العنف والكراهية 

والعنصرية.
وأض����اف: أن االون����روا ش����كل عملها حجر 
األساس في االس����تقرار اإلقليمي والدولي 
وتلعب دورا رئيسيا في دعم التعليم وال بد 
من دعمها على كافة المستويات السياسية 
والمالي����ة وإيج����اد حل لالزم����ة المالية غير 
المسبوقة التي تتعرض لها وليس ادانتها 
واش����تراط تمويلها التي س����ينعكس على 
تعليم ما يزيد ع����ن 532 الف طالب وطالبة 
الفلس����طينيين  الالجئي����ن  م����ن مجتم����ع 
وحصدوا طالبها جوائز دولية في مسابقات 

علمية وثقافية وأممية.

أبو هولي يطالب البرلمان األوروبي بالتراجع عن قراره بإدانة »أونروا« 

غزة/ االستقالل: 
أك���دت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين، معارضتها لقرار 
تأجيل انتخابات المجلس التش���ريعي، معتبرة القرار "انتكاس���ة 
للجه���ود، التي بذلت على امت���داد عام منذ االجتم���اع مع األمناء 
العامين، من أجل طي صفحة االنقس���ام واستعادة وحدة النظام 

السياسي الفلسطيني وتجديد بنيته وشرعية مؤسساته".
وقال عض���و اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير الفلس���طينية، 
وعضو المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
تيس���ير خالد إن االجتماع الذي عقد مساء الخميس لم يكن اإلطار 
المناسب التخاذ قرار على هذه الدرجة من األهمية والخطورة، على 

حد وصفه.
وأضاف خالد:" كان من األنسب العودة الى اإلطار القيادي الوطني 
األوس���ع والمتعارف عليه، وذلك للبحث في الوسائل التي تكفل 

االستمرار في إنجاز االستحقاق الديموقراطي الدستوري، الذي تم 
التوافق الوطني الواسع حوله في االجتماعات مع األمناء العامين، 
وتبلور في المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس – أبو مازن 

في 15 من كانون الثاني/يناير الماضي".
واعتب���ر عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية 
قرار تأجيل االنتخابات صدمة حقيقية للرأي العام الفلس���طيني، 
الذي راهن أن تكون االنتخابات مدخالاُ إلنهاء االنقس���ام، وإنهاء " 
للثنائية المدمرة التي تحكمت بالمش���هد السياسي الفلسطيني 
وولدت نظامين سياس���يين هزيلين تنخرهم���ا مظاهر الضعف 
والفساد والمحسوبية والفئوية، واحد في الضفة الغربية والثاني 

في قطاع غزة" على حد قوله.
مد عليها  وأك���د خالد أن على معارضة الجبهة للمب���ررات التي اعتاُ
في قرار التأجي���ل، وأضاف بأن "الجبه���ة الديمقراطية من موقع 

معارضته���ا التفاقيات أوس���لو أكدت رفضها إلج���راء االنتخابات 
في الق���دس وفقا لذلك البروتوكول، الذي يحصر حق المش���اركة 
ف���ي االنتخابات في بضعة االف يدلون بأصواتهم في مراكز بريد 
اس���رائيلية يحظر على لجنة االنتخاب���ات المركزية وعلى القوائم 

االنتخابية وممثليها مجرد التواجد فيها."
ودعا عضو المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطية إلى "التمرد 
على أوسلو وعلى البروتوكول الملحق بشأن االنتخابات في القدس 
وبدء الدعاية االنتخابية في مدين���ة القدس ومواصلة ذلك مهما 
كان���ت التضحيات وفي الوقت نفس���ه إعداد صنادي���ق االقتراع 
لتوزيعه���ا على م���دارس ومس���اجد وكنائس الق���دس وتحويل 
االنتخابات في القدس إلى معركة سياسية يجري من خاللها كسر 
المعادلة السياس���ية التي تحاول سلطات االحتالل فرضها بالقوة 

على المدينة"، واالستلهام من تجربة المقدسيين في هباتهم.

الصحة تعلن استالم 20 ألف الجبهة الديمقراطية تعلن رفضها لقرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي
جرعة من لقاح سبوتنيك من 

الرئيس الشيشاني

ع�صرات الإ�صابات ..
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القاهرة/ االستقالل: 
قام رجل مص���ري وزوجته بالقضاء على حياة طفلة صغي���رة خوفًا من أن تقوم 

بكشف سّرهم.
حيث قام أحمد 35 عامًا وزوجته زمزم 25 عامًا باالعتراف بقتل طفلة جارتهم كّيًا 
وحرقًا بعد تعذيبها. وبمساعدة شخص ثالث يدعى عيد 28 عامًا، للتستر على 

عملهم بتجارة المخدرات.
وكانت الطفلة “ملك” قد شاهدتهما وهما يقومان بتخزين المخدرات وبيعها، 

فحبساها لتهديدها.
لك���ن الفتاة ماتت بعد االعتداء عليه���ا وتعذيبها بالزيت المغلي، حيث فارقت 

الحياة داخل منزل المتهمين بمنطقة القطامية.
فألقياها في الشارع لكن مباحث القاهرة تمكنت من ضبط المتهمين وإحالتهم 

للنيابة التي تولت التحقيق.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين انهالوا على الطفلة ضربًا وصعقًا وحرقًا حتى 

أغشي عليها فكتموا نفسها حتى لفظت أنفاسها األخيرة.
وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهمين، أعدت النيابة العامة قرار اإلحالة وجرت 
إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بقتل الطفل عمدا مع س���بق 

اإلصرار والترصد.

رجل مصري وزوجته ينهيا حياة 
طفلة جارتهم حرقًا بالزيت المغلّي

اأطفال يلهون عقب الإفطار يف �ضهر رم�ضان يف مدينة غزة

واشنطن/ االستقالل: 
أفادت صحيف���ة بريطانية، األربع���اء، عن انفصال 
زوجي���ن أمريكيين بع���د نجاح الزوج���ة في فقدان 
وزنها، ما أفقد الزوج اهتمامه، بعد أن كان يش���رف 

على عملية إنقاص الوزن.
وذك����رت صحيفة "دايل����ي مي����ل" البريطانية أن 
الزوجين يعيش����ان في والية أوريغون األمريكية، 
وتبل����غ الزوج����ة 34 عام����ا، وقد عانت م����ن أمراض 
مس����تعصية منذ ع����ام 2014 أجبرتها على تلقي 

أدوية ساهمت في زيادة وزنها.

وتعرضت الزوجة كيلي ويلس����ون إلى االكتئاب 
ومارس����ت حياة بعي����دة عن الرياض����ة والحركة 
بس����بب وضعها الصح����ي، كما اعت����ادت على 
الوجبات الس����ريعة ما جعلها تكسب نحو 122 

كيلوغراما.
وأصبح زوجها المش���رف الخاص عليها حيث حاول 
تش���جيعها وقام بتنظيم حمي���ات خاصة لجعلها 
تفقد الكثير من وزنها، كما ساعدها طبيا من خالل 

رعايتها بسبب وضعها الصحي الصعب.
وفي أبريل/ مارس 2019، خضعت ويلسون لعملية 

جراحي���ة لتقليل حج���م معدتها. وبع���د العملية 
تمكنت من التخلص من 58 كيلوغراما، وهذا التحول 
أدى إلى تخليها عن مساعدة زوجها مايك، وانهارت 

عالقتهما في أوائل عام 2021.
وحصل���ت المرأة األمريكية على الطالق بعد 14 عاما 
م���ن الزواج، وتعي���ش اليوم بمفرده���ا، حيث قالت 
للصحيفة: "س���محت لي العملية بالس���يطرة على 
حيات���ي مرة أخ���رى. وعلى الرغم م���ن أن األمر ليس 
سهاًل دائًما، فقد بدأت اآلن في التعرف على نفسي 

أكثر من أي وقت مضى".

سيدة أمريكية تتخلى عن زوجها بعد أن فقدت 58 كيلو غرامًا

لشبونة/ االستقالل: 
افتتح���ت البرتغال، أطول جس���ر معلق للمش���اة في العالم، بالق���رب من أروكا، 
ش���مال البالد. ويبلغ طول الجسر 516 مترًا، ويقع بين الجبال المتناثرة بالصخور 

والمغطاة بالخضرة المورقة والزهور الصفراء داخل حديقة أروكا الجيولوجية.
وهي الحديقة المعترف بها من قبل اليونسكو، ويتدلى الجسر 175 متًرا فوق 

نهر بايفا سريع التدفق.
وبلغت تكلفة بناء الجسر حوالي 2.3 مليون يورو، واستغرق بناؤه حوالي عامين.

البرتغال تفتتح أطول 
جسر مشاة في العالم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صدم س���كان أحد المباني عند انتظارهم المصعد أسفل 
البن���اء بخروج حصان كبي���ر من بابه في مش���هد تداولته 

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بشكل واسع.
س���جلت كاميرات المراقبة في إحدى األبراج السكنية في 
)تل أبيب( ، خروج حصان كبير من المصعد وس���ط ذهول 

السكان، األمر الذي استدعى تدخل رجال الشرطة.
صحيف���ة  ش���اركتها  الت���ي  المش���اهد  وأظه���رت 

"timesofisrael"، قي���ام رج���ل بإدخال حص���ان كبير إلى 
مصعد البرج السكني، وإخراجه بعد لحظات.

وقال مالك الحصان لمحققي الش���رطة، الذين تدخلوا بعد 
الحادثة، "جئت لزيارة صديق. لم أظن أنه س���تكون هناك 

مشكلة في إدخال الحصان إلى المبنى".
وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتقال الرجلين بعد أن شاهد 
أحد س���كان المبنى ش���ريط كاميرات األمن وقام باالتصال 

بالشرطة.

لندن/ االستقالل: 
لقى شاب بريطاني مصرعه في خليج بالقرب من منتجع سان 
أنطونيو الش���هير. في حادثة غريبة من نوعها، وهي مغامرة 

إلشباع شغفه بالتصوير، فذهب ولم يعد منها حيًا.
وبحس���ب “ديلي ميل” البريطانية، فقد كان كيفن سميث 
يمارس هوايته في التصوي���ر الفوتوغرافي تحت الماء، مع 
صديقه في “بوننتا جاليرا”. ولكنه اختفى تمامًا تحت الماء.

فبالرغم من اس���تغاثة صديقه بقوات المس���اعدة والشرطة 

إلخراجه من الماء. لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، كما أّن عائلته 
ال تمتلك ما يكفي من المال الستخراج جثته من المياه، مما 
دفعهم إلطالق حملة لجمع التبرعات للمس���اعدة في إعادة 

جسده للمملكة المتحدة.
وكش���ف صديقه أّن كيفن كان يتأهب اللتقاط صور تحت 
المياه، ولكن المياه القوّية جرفته إلى كهف ممتلئ باألماكن 
الصخري���ة واألحجار، ومن المحتمل أنه اصطدم بأيا منها مما 

تسببت في فقدان الوعي، وبالتالي وفاته.

حصان يستقل مصعد برج 
سكني شاهق خالل زيارة عائلية

مغامرة كلفته حياته.. وفاة شاب 
بريطاني بسبب صورة تحت الماء

بيروت/ االستقالل: 
نفقت أطنان من األسماك في األيام الماضية في بحيرة 

القرعون شرق لبنان.
وأفاد تقرير أولي بأن وباء فيروسيا قضى على األسماك 
من نوع الكارب دون س���واها ف���ي البحيرة، غير أن خبيرا 

أفاد بأن نفوق األسماك قد يكون ناجمًا عن التلوث.
ويمكن رؤية مئات األس���ماك من كل األحجام مكدسة 
الخميس على مس���افة تفوق 5 كيلومترات على ضفة 

البحيرة، فيما تنتشر رائحة نتنة في الجو.
ويزيل رجال األس���ماك النافق���ة بالمجارف ويحملونها 
في عربات، فيم���ا يجرف جرار كميات منها يفرغها في 

شاحنة.
وق���ال نصرالل���ه الحاج م���ن المصلح���ة الوطنية لنهر 
الليطاني: "نحن هنا لليوم الثالث نحاول رفع األس���ماك 

النافقة عن ش���طوط بحيرة القرع���ون"، مضيفا "أزلنا ما 
قيمته 40 طنا تقريبا". ووصف صياد الس���مك محمود 
عفيف فارس، الوضع ب���� "كارثة"، مضيفا "إنها أول مرة 
في حياتنا نرى مش���هدًا كه���ذا". والقرعون أكبر بحيرة 
اصطناعي���ة في لبن���ان، وبها أكبر س���دود البالد، وتبلغ 

سعتها نحو 220 مليون متر مكعب من المياه.
إال أنه���ا تعاني منذ عق���ود مع أجزاء واس���عة من نهر 
الليطاني، من مس���تويات تلوث خطيرة، أبرز أس���بابها 
مياه الص���رف الصحي، والنفاي���ات الصناعية، والمواد 

الكيميائية التي تستخدم في الزراعة.
وحذرت المصلح���ة الوطنية لنه���ر الليطاني وجمعية 
حماي���ة الطبيعة الجمعة من "مرض وبائي وفيروس���ي 

خطير قابل لالنتقال".
وأوضحت الهيئتان في تقرير أولي أن الوباء يستهدف 

نوعًا معينًا من أس���ماك القرعون، هو سمك الكارب، في 
حين أن األنواع األخرى "بصحة جيدة".

غير أن كمال س���ليم خبير المياه الذي يأخذ عينات من 
مياه البحيرة منذ 15 عامًا، أفاد بأن التلوث قد يكون سبب 

نفوق األسماك.
وقال: "ال يمكن أن نحسم األمر دون تحليل".

ولفت بيان مش���ترك للمصلحة والجمعية إلى أن الوباء 
يفاقم أزمة األس���ماك ف���ي الليطاني بس���بب التلوث 
الكيميائي والبيولوجي الناتج عن األنش���طة البش���رية 

الصناعية، والزراعية والسكانية.
ودع���ت المصلحة الوطنية لنه���ر الليطاني اإلثنين إلى 
إجراءات لتنفيذ قرار وزارة الزراعة في 2018 لمنع الصيد 
في بحي���رة القرع���ون "لعدم صالحية األس���ماك فيها 

لالستهالك البشري" بسبب التلوث.

نفوق أطنان من األسماك في بحيرة القرعون اللبنانية

الرياض/ االستقالل: 
أعجب مس����تخدمو وس����ائل التواصل االجتماعي بصورة تظهر وزيرًا ماليزيًا 
وهو يس����اعد في إزالة آثار األمطار داخل المس����جد الحرام بمكة المكرمة، بعد 

انتشارها بسرعة البرق خالل اليومين السابقين.
وأع����رب رواد مواقع التواص����ل االجتماعي، الذين أعادوا نش����ر التغريدة، عن 
إعجابهم واحترامهم للوزير، الذي وصف هذه المش����اركة البسيطة ب�"النعمة 

الكبيرة".
ونشر الوزير على حسابه الخاص على موقع تويتر الصورة، مشيرًا إلى أنه أراد 

مشاركة العمال في إزالة آثار األمطار في المسجد الحرام.
وقال الوزير "نجحت اليوم بمس����اعدة الموظفين في المسجد الحرام ولو بقدر 

بسيط، في عملية إزالة المياه بعد أن هطلت األمطار بغزارة".

وزير ماليزي يساعد في 
تنظيف الحرم المكي


