إعالم االحتالل يزعم :اندالع حريقين
في «غالف غزة» بفعل بالونات حارقة
غزة /االستقالل:
اندلع حريقان مساء السبت ،داخل نطاق تجمع
مستوطنات «أشكول» بغالف قطاع غزة.
وذك����ر موق����ع « »0404العب����ري ،أن هنال����ك
ش����بهات في أن تكون بالونات حارقة أطلقت
من القط����اع هي التي تس����ببت ف����ي اندالع
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25

2083

الحرائق هناك.
ويشهد قطاع غزة حالة من الهدوء الحذر بعد
أيام من العدوان «اإلسرائيلي» عليه بالتزامن
مع انتفاضة باب العمود في المسجد األقصى
المب����ارك ،التي ّ
عم صداها مناطق متفرقة من
الضفة والقطاع.

12

 8وفيات و 664إصابة جديدة
بكورونا في الضفة وغزة إصابات واعتقاالت في قمع االحتالل مسيرات وفعاليات بالقدس والضفة
اليوم حاسم في قضية التهجير بالشيخ جراح

رام الله /االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة ،الس���بت ،تسجيل  8حاالت
وفاة و 664إصابة جديدة بفيروس كورونا الوبائي في الضفة

02

تقرير :االحتالل يواصل سياسة التهويد
والتمييز العنصري الممنهج في القدس
رام الله /االستقالل:
ق���ال المكت���ب الوطن���ي للدف���اع ع���ن األرض ومقاومة
االستيطان بأن سلطات االحتالل تواصل سياسة التهويد

محافظات /االستقالل:
تصعد
«اإلس���رائيلي»
االحتالل
ما زالت قوات
ّ
م���ن عدوانها ف���ي مدينة الق���دس المحتلة،
ومناطق الضفة الغربية ،ما أس���فر عن إصابة

واعتقال عدد من المواطنين.
فقد اعتقلت قوات االحتالل ،مس���اء الس���بت،
 4ش���بان مقدس���يين بع���د االعت���داء وقمع
المش���اركين في مس���يرة ضد االس���تيطان

وتهجير السكان في حي الشيخ جراح بالقدس
المحتلة .وأفادت ش���هود عي���ان بأن األهالي
تجمعوا في مس���يرة جماهيرية
حاشدة بحي الش���يخ جراح ضد 11

05

«مجلس المنظمات» يأسف للتفرد
بقرار تأجيل االنتخابات العامة
غزة /االستقالل:
أكد مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية السبت،
أنه يتابع باهتمام بالغ تطورات المش���هد الداخلي بشأن

04

بدران :األوضاع بعد إلغاء
االنتخابات ليست كما كانت قبلها
الدوحة /االستقالل:
ق���ال عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس حس���ام
ب���دران إن األمور ما بع���د إلغاء االنتخاب���ات ال يمكن أن

03

جنود الحتالل مينعون اأهايل بلدة نعلني والقرى املجاورة من اإغالق الطرق التي �ضقها امل�ضتوطنون يف اأرا�ضيهم فجر الأم�س (وفا)

االحتالل يصعد في باب العمود :اعتقاالت
وفرض غرامات مالية تالحق المقدسيين
غزة /سماح المبحوح:
بعد تسجيل الشباب المقدسي انتصارًا جديدًا ضد
االحتالل «اإلس���رائيلي» بإزالة الس���واتر الحديدية

بمنطقة باب العامود ،يحاول األخير جاهدا اإلمعان
بممارس���ة القم���ع والتنكي���ل واإلبعاد
واالعتق���ال وف���رض غرام���ات مالي���ة 03

العمال الفلسطينيون ..واقع مرير وسط
معدالت قياسية من الفقر والبطالة
غزة /االستقالل:
يعان���ي العمال الفلس���طينيون ف���ي قطاع غزة
والضفة الغربية من واقع مري���ر تزامنا مع اليوم

العالمي للعمال الذي صادف أمس السبت.
ويحتفل عم���ال العالم في األول من
أيار كل ع���ام بعيد العمال العالمي02 ،

ً
ّ
ا»
«إسرائيلي
تقرير 1080 :اعتداء
القدس :شرطة االحتالل تعتدي القدوة يدعو لتحديد موعد جديد
على مسيحيين بـ «سبت النور»
لالنتخابات قبل نهاية العام
في القدس خالل إبريل

القدس المحتلة /االستقالل:
أكد تجم���ع «أوروبي���ون ألجل القدس» أن س���لطات
صعدت خالل إبريل المنصرم،
االحتالل «اإلسرائيلي» ّ

02

القدس المحتلة /االستقالل:
اعتدت ش���رطة االحتالل «اإلس���رائيلي» ،الس���بت ،على
عشرات المسيحيين ،بينهم رهبان ،ممن كانوا يحاولون

04

غزة /االستقالل:
دعا رئيس الملتقى الوطن���ي الديمقراطي ،وقائمة
«الحري���ة» االنتخابية ناص���ر القدوة ،الس���بت ،إلى

04
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في اليوم العالمي للعمال...

العمال الفلسطينيون ..واقع مرير وسط معدالت قياسية من الفقر والبطالة
غزة /االستقالل:
يعاني العمال الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية
من واقع مرير تزامنا مع اليوم العالمي للعمال الذي صادف
أمس السبت.
ويحتفل عمال العالم في األول من أيار كل عام بعيد العمال
العالمي ،بحيث تقام احتفاالت س���نوية في الدول تكريما
لهم ،وهو يوم عطلة رسمي في غالبية الدول.
بينما تحل المناسبة في األراضي الفلسطينية مع استمرار
الحصار «اإلسرائيلي» المفروض على قطاع غزة الذي يسكنه
زهاء  2مليون نسمة منذ أكثر من  15عامًا يصاحبه أوضاعا
اقتصادية واجتماعية صعبة وانتشار مرض فيروس كورونا
«كوفيد.»19-
وقال رئيس اتحاد نقابات عمال فلس���طين في غزة سامي
العمصي ،إن عمال القطاع في عيدهم «يشيعون أحزانهم
وينكسون رايات الفرح بسبب معدالت قياسية يعانوها من
الفقر والبطالة».
وذكر العمصي في بيان بالمناس���بة تلقت «االس���تقالل»
نسخة عنه ،أن نس���بة البطالة في صفوف العمال في غزة
بلغت قرابة  75في المائة ،مش���يرا إلى أن عدد المتعطلين
عن العمل زاد عن ربع مليون عامل.
وتكبد عمال غزة خسائر قياسية وانخفاضا كبيرا ألجورهم
على إثر أزمة مرض فيروس كورونا بحس���ب العمصي الذي
دع���ا إل���ى تعويضات حكومي���ة عاجلة له���م ودعم دولي
للتخفيف من معدالت البطالة.
وسجل قطاع غزة أول إصابات بمرض فيروس كورونا الجديد
في  22مارس  2020لعائدين من الخارج عبر معبر رفح البري
ما أث���ار مخاوف كبيرة بين الس���كان ،الفتقار القطاع أدنى
المقومات لمواجهة المرض بفعل الحصار اإلسرائيلي.
ويقول رئيس اللجنة الش���عبية الفلس���طينية لمواجهة
الحص���ار على غزة جمال الخضري ،إن األوضاع المعيش���ية
واالقتصادية في غزة «تزداد صعوبة وتتفاقم مع استمرار
الحصار وتداعيات أزمة كورونا».
وينتقد الخضري في بيان بالمناسبة «غياب الحلول العملية
الواقعي���ة والتجاه���ل من قب���ل المجتمع الدول���ي للحالة

اإلنسانية الكارثية» التي يعيشها  2مليون فلسطيني في
قطاع غزة.
ويدعو الخض���ري االتح���اد العالمي للعم���ال ودول عربية
وإسالمية إلى المساهمة في إغاثة عمال فلسطين بشكل
عام وقطاع غزة المحاصر بشكل خاص.
وتفرض سلطات االحتالل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ
منتصف عام  ،2007وإلى جانب الحصار ش���نت إسرائيل
ثالثة حروب على غزة ع���ام  ،2008و 2012و ،2014أوقعت
اآلالف القتل���ى والجرحى ،باإلضافة إلى اآلالف من المرضى
النفسيين نتيجة الضغوط النفسية التي تعرضوا لها.
وأدت السنوات المتتالية للحصار اإلسرائيلي إلى أن تصبح
نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة من بين األعلى في
العالم ،كما سبق أن أعلن البنك الدولي في تقارير متعددة.
ويقول مس���ئول اإلعالم في غرفة وتجارة صناعة غزة ماهر
الطباع ،إن القطاع الس���احلي يعاني م���ن ارتفاع «جنوني»

في معدالت البطالة جراء االنقسام الفلسطيني وتداعياته
بفرض الحصار اإلسرائيلي.
ويب���رز الطباع ف���ي بيان ل���ه ،أن «القطاع الخ���اص في غزة
أصب���ح غير قادر على توفير أي فرص عمل جديدة بس���بب
تش���ديد الحصار وانخفاض اإلنتاجية في كافة األنش���طة
االقتصادية».
وينبه إلى أن أزمة كورونا عمق���ت األزمات االقتصادية في
غزة بفع���ل توقف العجلة اإلنتاجية في بعض األنش���طة
االقتصادي���ة وانخفاضها بنس���ب متفاوت���ة في مختلف
األنشطة.
وبحس���ب الطباع ،فإن أكث���ر من  45ألف عام���ل من عمال
المياومة في كافة القطاعات االقتصادية تعطلوا عن العمل
خالل أزمة كورونا ،باإلضافة لتكبد أصحاب المنشآت خسائر
مادية فادحة.
وف���ي يوم العم���ال العالمي تتصاعد دع���وات نقابية إلى

إيج���اد حلول جذري���ة لقضية العم���ال والبطالة المرتفعة
بعد  15عاما من االنقس���ام والحصار اإلسرائيلي والحروب
المتتالية ،باإلضافة إلى وضع خطط إلعادة تأهيل العمالة
الفلسطينية.
وكش���ف الجهاز المركزي لإلحصاء في تقرير بالمناس���بة،
ارتفاع معدل البطالة في فلس���طين عام  2020إلى  26في
المائة مقارنة مع حوالي  25في المائة في العام الذي سبقه.
ورصد التقرير أن معدل البطالة بين الشباب في فلسطين
يصل إلى  39في المائة ،وس���ط فجوة واسعة بين الضفة
الغربية وقطاع غزة.
إذ تظهر األرقام أن  24من الش����باب ف����ي الضفة يعانون
البطالة مقابل  67في المائة في قطاع غزة.
وفي الس����ياق صرح وزير العمل الفلس����طيني نصري أبو
جي����ش للصحفيين ف����ي رام الله ،إن الطبق����ة العاملة في
األراضي الفلس����طينية «عانت» ج����راء أزمة مرض فيروس
كورونا.
وأبرز أب����و جيش ،الواق����ع الصعب للعمال في فلس����طين
بفعل تداعيات استمرار االحتالل اإلسرائيلي «الذي يعيق
التطور الفلسطيني وتوفير فرص العمل».
وأشار إلى أن «إس����رائيل» «تمارس اإلس����اءة بحق العمال
الفلسطينيين لديها س����واء على المعابر وعدم االعتراف
بحقوقهم عبر تقديم العالج».
من جهته قال األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين
شاهر سعد ،إن أزمة كورونا تسببت بإنهاء عمل  155ألف
عامل فلس����طيني بالقطاع الخاص في الضفة الغربية منذ
ظهور المرض في مارس .2020
وكشف سعد في بيان صحفي ،أن العمال الفلسطينيين
س����واء داخل «إس����رائيل» أو األراضي الفلسطينية تكبدوا
خسائر جراء األزمة التي ال تزال تضرب سوق العمل بلغت
أكثر من  1.5مليار شيقل «إسرائيلي» (الدوالر=.)3.40
ودعا س����عد رجال األعمال الفلس����طينيين في الخارج إلى
االس����تثمار في األراضي الفلس����طينية من أجل تشغيل
العم����ال وتخفيف حدة البطالة واس����تيعاب العمال الذي
يعملون في الداخل المحتل.

ًّ
«إسرائيليا» في القدس خالل إبريل
 8وفيات و 664إصابة جديدة تقرير 1080 :اعتداء
بكورونا في الضفة وغزة

رام الله /االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة ،السبت ،تسجيل  8حاالت وفاة و 664إصابة جديدة
بفيروس كورونا الوبائي في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل ال� 24ساعة الماضية.
وذكرت الكيلة ،في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطينّ ،أنه تم تسجيل
 4وفيات في الضفة الغربية « :نابلس  ،1رام الله والبيرة  ،1قلقيلية  ،1جنين ،»1
وتم تسجيل  4وفيات في قطاع غزة.
بأن اإلصابات الجديدة س���جلت على النح���و التالي« :ضواحي القدس ،4
وأضافت ّ
الخليل  ،13طوباس  ،7نابلس  ،74طولكرم  ،21رام الله والبيرة  ،23قلقيلية  ،6أريحا
واألغوار  ،1جنين  ،18سلفيت  ،2بيت لحم  ،»2قطاع غزة .493
ّ
وبينت ّأن نس���بة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت  ،%92.9فيما
بلغت نسبة اإلصابات النشطة  ،%6.1ونسبة الوفيات  %1.1من مجمل اإلصابات.
بأن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي« :ضواحي القدس ،1
وأفادت ّ
الخليل  ،62طوباس  ،20نابل���س  ،152طولكرم  ،18رام الله والبيرة  ،0قلقيلية ،0
أريحا واألغوار  ،9جنين  ،77سلفيت  ،21بيت لحم  ،»22قطاع غزة .1560
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود  146مريضًا في غرف العناية المكثفة ،بينهم 43
مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي ،فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في
المستشفيات في الضفة الغربية  374مريضًا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلق���وا الطعومات المضادة لفيروس كورونا ،فقد
بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة  257,764بينهم 184,205
تلقوا الجرعتين من اللقاح.

القدس المحتلة /االستقالل:
أكد تجمع «أوروبيون ألجل القدس» أن سلطات
صع���دت خالل إبريل
االحتالل «اإلس���رائيلي» ّ
المنص���رم ،اعتداءاته���ا في مدين���ة القدس
المحتلة على وقع محاولتها فرض وقائع جديدة
في منطقة باب العامود المؤدية للبلدة القديمة
والمسجد األقصى.
وأظه���ر التقري���ر الش���هري لالنته���اكات
«اإلس���رائيلية» في الق���دس الذي يعده تجمع
«أوروبي���ون ألج���ل الق���دس» ،اقت���راف قوات
االحتالل ( )1080انتهاكا موزعة على ( )14نمطا
من انتهاكات حقوق اإلنسان .وجاء في مقدمة
هذه االنتهاكات ،االعتقاالت بنسبة ()%23.1
يليها اإلصاب���ات ( )%18.2واالعتداء بالضرب
( ،)%16.7واالقتحامات والمداهمات بنس���بة
(.% )15.6
وتش���ير ه���ذه المعطي���ات إل���ى تضاع���ف
االنته���اكات هذه الش���هر عن س���ابقه ،حيث
بلغت االنتهاكات ( )498انتهاكًا .وجاءت زيادة
االنتهاكات في س���ياق محاولة االحتالل فرض
وقائع جديدة في منطق���ة باب العامود ،والتي

ش���هدت مواجهات يومية طوال ليالي ش���هر
رمضان.
ورصد التقرير ( )71ح���ادث إطالق نار واعتداء
مباشر من قوات الجيش اإلسرائيلي في أحياء
القدس المحتلة ،من أبرز تداعياتها استشهاد
المواطن أسامة محمد صدقي منصور ( 42عامًا)،
وإصابة زوجته سمية عزت عبد النبي الكسواني
( 36عامًا) بجروح ،بعدما أطلقت الرصاص تجاه
سيارتهما إثر إيقافها على حاجز عسكري بين
بلدتي بدو والجيب ،شمالي شرق مدينة القدس
المحتلة.
مواطنا آخر
كما أصابت قوات االحت���الل ()197
ً
منهم  4صحفيين و 3مسعفين ،في استخدام
مف���رط للق���وة دون أي مبرر ،إل���ى جانب إصابة
العش���رات بحاالت اختناق جراء الغاز المسيل
للدموع ،وس���جلت العديد من الحاالت تعرض
فيه���ا مواطنون للضرب والعنف الش���ديد من
قوات االحتالل.
ووثق التقري���ر تنفيذ ق���وات االحتالل ()168
عملية اقتحام لبل���دات وأحياء القدس ،تخللها
مواطنا منهم  150خالل أحداث
اعتقال ()249
ً

باب العامود ،ومن المعتقلي���ن ( )22طفال ،و4
نساء ،ووثق عدة اس���تدعاءات وفرض الحبس
المنزلي على ( )35مواطنًا على األقل.
اعت���داء تنوعت بين هدم
ورصد التقرير ()13
ً
وإخطارات في الق���دس المحتلة ،ترتب عليها
هدم ( )3من���ازل منها  2ذاتيا ،و( )8منش���آت
تجارية ،وش���ق طريق اس���تيطاني ،كما أخطر
االحتالل بهدم العديد من المنازل.
وأكد أن س���لطات االحتالل اإلسرائيلي تسعى
لفرض تغيير ديموغرافي في مدينة القدس،
وتوظف من أجل ذلك جميع أذرعها الحكومية
والسياس���ية واألمنية ،ومن جهة أخرى ،تطلق
يد المس���توطنين وجمعياتهم االستيطانية
للس���يطرة على أكبر عدد ممكن من الممتلكات
في المدينة.
وطالب التجم���ع البرلمان األوروب���ي والمجتمع
الدول���ي بالتدخ���ل العاج���ل لضم���ان حماية
المقدس���يين من االعتداءات «اإلس���رائيلية»،
مؤكدًا أن مدينة القدس محتلة بموجب الحقوق
التاريخية وقرارات األمم المتحدة ،وأي إجراءات
وممارسات بقوة البطش لن تغير هذا الحق.
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بعد انتصارهم بمعركة «السواتر الحديدة»

االحتالل يصعد في باب العمود :اعتقاالت وفرض غرامات مالية تالحق المقدسيين
غزة� /شماح املبحوح:
بع��د ت�شجي��ل ال�شب��اب املقد�ش��ي انت�ش��ار ًا
جديد ًا �شد الحتالل «الإ�شرائيلي» باإزالة
ال�شواتر احلديدية مبنطقة باب العامود،
يح��اول الأخ��ر جاهدا الإمع��ان مبمار�شة
القم��ع والتنكي��ل والإبع��اد والعتق��ال
الش���بان على
عملي���ات القمع تل���ك ،زادت من إصرار ّ
موقفه���م ،فتصاع���دت المواجهات لتش���مل إلقاء
ّ
النارية تجاه الجنود وتحصيناتهم
الحجارة واأللعاب
ّ
العس���كرية ،بالمقابل أطلق االحتالل الغاز المس���يل
للدم���وع وقناب���ل الصوت تجاه النس���اء والش���بان ما
أس���فر عن إصابة العش���رات منهم على م���دار ليالي
المواجهات.
تمكن
يوم���ا م���ن المواجهات الغاضب���ةّ ،
و بع���د ً 12
الشبان المقدسيون في الخامس والعشرين من أبريل
المنص���رم ،من إزال���ة جميع الحواج���ز التي وضعتها
ش���رطة االحتالل ف���ي محيط ب���اب العام���ود ،والتي
تس���ببت باندالع مواجهات يومية ،منذ بداية ش���هر
رمضان المبارك.
إال أن س���لطات االحتالل أعادت مس���اء الجمعة ،وضع
س���واتر حديدية متحركة في س���احة ب���اب العمود
الخارجية ،بالقدس القديمة.
وأفاد شهود عيان ،بأن قوات االحتالل استغلت عدم
وج���ود المواطنين في منطقة ومحيط باب العامود مع
موعد اإلفط���ار ،وأعادت وضع الحواج���ز للمرة الثانية،
بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

اعتداء وح�شي

الناشط المقدسي صالح الزغاري اكد تعرضه العتداء
وحش���ي من جنود االحتالل اإلسرائيلي أثناء تواجده
في تغطية وتوثيق المواجهات بمنطقة باب العامود.
وق���ال الزغ���اري لالس���تقالل « :خالل تواج���دي بباب
العام���ود لتصوي���ر المواجهات بين الش���باب وجنود

وفر���ض غرام��ات مالي��ة ل��كل م��ن يحاول
التواجد باملنطقة واجللو�ض على مدرجات
الباب.
وم��رت املواجه��ات يف ب��اب العم��ود بع��دة
ّ
مراح��ل نح��و الت�شاع��د الذي ن��راه اليوم،
ففي بدايتها اتخذت �ش��ك ًال عفو ّي ًا ُمعتمِد ًا

عل��ى جم��رد التواج��د يف امل��كان ،لك��ن
تكت��ف بحرمانهم من
�ش��رط الحتالل مل
ِ
امل��د ّرج ،ب��ل اأرادت اأي�ش�� ًا حتوي��ل املنطق��ة
اإىل جم��رد «طري��ق للمرور» ُتن��ع فيه ُّ
كل
اأ�شكال التجمع ،فعزّزت قواتها يف املنطقة،
واأطلقت اأ�شلحتها باجتاه ال�شبان.
وطنه ومقدساته حتى آخر رمق.

الأخطر منذ �شنوات

وثقت اعتداء مس���توطن على طفل ،حينها
االحتاللّ ،
شاهدني المستوطن فألقى قنبلة باتجاهي» ،مشيرًا
إلى ان لطف الله وعنايته ّ
نجاه من إلحاق الضرر به.
وأضاف« :يح���اول االحتالل منع اي صحفي وناش���ط
من توثيق اي ح���دث يفضح ممارس���اته العنصرية
والهمجية بتجاه المواطنين».
وأش���ار إل���ى أن االحتالل بعد تحقيق المقدس���يين

انتصارهم بإزالة السواتر الحديدية ،يحاول استخدام
كافة أس���اليب القمع والتنكي���ل ،دون التفريق بين
طفل وشاب وامرأة وطاعن بالسن.
ولفت إلى اس���تمراره بنقل األحداث الدائرة بالمدينة
المقدس���ة على الرغم من جبروت ووس���ائل االحتالل
القمعية ضده وضد كل مقدس���ي حر ،مشددا على أن
لكل مقدسي رسالة يحملها في قلبه وهي الدفاع عن

الحوار هو الطريق األسلم واألصوب للوحدة

صهيب المس���المة الصحفي الفلسطيني والمختص
بالشأن «اإلس���رائيلي» أكد أن ما تتعرض له المدينة
المقدس���ة خاصة باب العمود ه���و األخطر على مدار
السنوات القليلة الماضية.
وأوض���ح المس���المة في حدي���ث ل�»االس���تقالل» أن
االحتالل اإلس���رائيلي يمارس كافة أس���اليب القمع
والتنكي���ل بحق الش���باب المقدس���ي المتواجد في
منطقة باب العم���ود ،مبينًا أن االحتالل ال يفرق خالل
قمعه للمقدسيين بين مسلم ومسيحي وبين مواطن
وصحفي.
وأش���ار إلى أنه على الرغم من انتصار الش���باب بإزالة
الس���واتر الحديدي���ة إال أنه يحاول فرض س���يطرته
بمنطقة باب العمود ،وتنفيذ مخططاته االستيطانية
والتهويدية فيها.
وشدد على فرض االحتالل «اإلسرائيلي» غرامات تقدر
ب�  ٥آالف شيكل واالعتقال واالبعاد لفترات مختلفة،
لكل شاب يش���ارك بالمواجهات أو حتى يجلس على
مدرجات باب العمود.
ولف���ت إل���ى إن االحت���الل ح���اول اس���تغالل جائحة
«كورونا» ،بمنع المقدس���يين م���ن التواجد باألقصى
بحجة اإلج���راءات الوقائية؛ لتغيي���ر معالم المدينة
على المستوى االقتصادي والسياسي والديمغرافي
والديني ،وذلك بالس���ماح للمس���توطنين بممارس���ة
طقوسهم التوراتية تحت حماية شرطية مشددة.

«قرار عباس جريمة بحق شعبنا وقضيته»

بدران :األوضاع بعد إلغاء االنتخابات ليست كما كانت قبلها «الحرية والكرامة» تطالب االتحاد
األوروبي بوقف الدعم المالي للسلطة

الدوحة /االستقالل:
قال عض����و المكت����ب السياس����ي لحركة
حماس حسام بدران إن األمور ما بعد إلغاء
االنتخاب����ات ال يمك����ن أن تكون كما كانت
قبلها.
وأوض����ح ب����دران خ����الل لق����اء عب����ر قناة
«األقصى» مساء الس����بت أن حركته بدأت
التواصل مع األحزاب والقوائم االنتخابية،
من أجل الوصول إلى خارطة الطريق قابلة
للتطبيق لمنع سلب الشعب الفلسطيني
حقه باالنتخابات.
وأضاف بدران ،أن حماس تحترم مكونات
ش����عبنا ،وتريد إجراء حوارات حقيقية مع
الجميع ،للوصول إلى استراتيجية للتعامل
مع المرحلة القادمة.
وش����دد على أن هناك إجماع����ا وطنيا على
ض����رورة إج����راء االنتخابات ،مبين����ا أنه حق
ال يحق ألحد أن يس����لبه ،وال نريد للش����عب
الفلسطيني أن يعاني أكثر مما يعاني اآلن.

وأكد بدران أن ما حصل من تراجع عن المسار
ً
تقريبا ،تم
معا منذ عام
الوطني الذي بدأناه ً
بقرار حزبي خالص من فتح وعباس.
وأشار إلى أن لدى حماس خياراتها إذا كان
أحد يريد تعطيل المسار الوطني.
ودعا من أغلق باب االقتراع في وجه الشعب
ملموسا
���يئا
ً
الفلس����طيني إلى أن يقدم ش� ً

للشعب الفلسطيني لتعود له الثقة.
ونبه عض����و المكتب السياس����ي لحماس
إلى أن����ه ال يمكن أن نكتف����ي بإصالحات
���ل من ه����ذه الحالة،
جزئية ،فش����عبنا م� ّ
ويريد مش����اركة فعالة وحقيقية من الكل
الفلسطيني.
وأك����د أن الح����وار ه����و الطريق األس����لم
واألصوب للوحدة الفلس����طينية ،وال يتم
عبر ش����عارات عام����ة ودون تحديد أجندة
ومواعيد.
وأشار إلى أن حماس قدمت تنازالت كبيرة
أزعج����ت البع����ض ،من أج����ل الوصول إلى
مرحلة االنتخابات.
وطالب ب����دران بأال تك����ون أي خطوة قادمة
«ترقيعي����ة أو تجميلي����ة» لما م����ا حدث من
تعطيل االنتخابات.
أحد إلى
ونب����ه إلى أن حماس ال تذه����ب مع ٍ
معارك صفرية ،وهي األحرص على مصلحة
الشعب الفلسطيني.

الخليل /االستقالل:
طالب���ت قائم���ة الحري���ة والكرام���ة ي���وم
الس���بت ،االتحاد األوروبي إل���ى وقف الدعم
المالي عن الس���لطة الفلس���طينية ،إثر قرار
الرئيس محمود عب���اس بتأجيل االنتخابات
التشريعية.
وأرسلت القائمة رس���الة إلى ممثلي االتحاد
األوروب���ي قالت فيها «إن ق���رار عباس بإلغاء
االنتخابات غير شرعي وغير دستوري ،ويمثل
اغتص���اب للس���لطة وجريمة بحق الش���عب
الفلسطيني وقضيته».
وأوضح���ت أن إلغ���اء االنتخابات ج���اء بحجة
رفض االحتالل تطبيق بروتوكول عام ،1995
والذي يس���مح ل  5700مقدسي بالتصويت
من خ���الل مراكز بريد االحت���الل ،من أصل ما
يتج���اوز  150ألف ناخب ،بحس���ب ما ذكرت

القائمة.
وأضافت أن البروتوكول ال يلزم السلطة بطلب
موافقة من دول���ة االحتالل إلجراء االنتخابات
مش���يرة إل���ى أن االتفاق مهين
في القدس،
ً
للمقدس���يين ،ويك���رس مفهوم الس���يادة
اإلس���رائيلية عل���ى عاصمة دولة فلس���طين
المحتلة.
وأعرب���ت القائمة ع���ن نيته���ا بالتوجه إلى
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان« ،للمطالبة
بوق���ف الدعم المالي للس���لطة ،وبفتح ملف
التحقيق لألموال المهدورة لدافعي الضرائب
األوروبيين من خالل ملفات الفساد المرفقة».
وأكدت على استمرار خطواتها الرافضة لقرار
إلغاء االنتخابات ،إذا لم تحدد الس���لطة خالل
الش���هر الجاري س���قفًا زمني���ا واضحًا إلجراء
االنتخابات التشريعية.
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دعا إلى تحديد موعد جديد قريب إلجرائها

«مجلس المنظمات» يأسف للتفرد بقرار تأجيل االنتخابات العامة
غزة /االستقالل:
أكد مجلس منظمات حقوق اإلنس���ان الفلس���طينية
الس���بت ،أنه يتابع باهتمام بالغ تطورات المش���هد
الداخلي بش���أن االنتخابات العامة  2021وما آل إليه
مصيرها ،الس���يما ص���دور قرار تأجي���ل االنتخابات
التش���ريعية بع���د رف���ض االحتالل «اإلس���رائيلي»
إجرائها في مدينة القدس.
وذك���ر «مجل���س المنظمات» ف���ي بيان له���ا تلقت
ّ
«االس���تقالل» نس���خة عن���ه أم���س ،بأهمي���ة عقد
االنتخاب���ات وتجديد الش���رعية للنظام السياس���ي
الفلسطيني.
ّ
وعبر عن أس���فه لحال���ة التفرد في الق���رار الوطني،
وخاص���ة المتعلق بإج���راء االنتخاب���ات ،واتخاذ منع
االحتالل اإلس���رائيلي إلج���راء االنتخابات في مدينة
القدس ذريعة لتأجيل االنتخابات دون سقف محدد
أو الغائه���ا ،وبخاصة ف���ي ظل عدم إج���راء أي حوار

حقيقي يضم كافة مكونات المجتمع الفلس���طيني،
بما فيها القوائم االنتخابية المترش���حة لالنتخابات
التشريعية والمجتمع المدني.
إضافة إلى اقتصار الحوار مع مجموعة من القوى التي
ال تعبر عن جميع مكونات المجتمع الفلسطيني ،في
وق���ت عبرت فيه مكونات أخرى ،بم���ا فيها منظمات
مجتم���ع مدني وعديد من القوى عن رفضها لتأجيل
االنتخابات.
ودعا «مجلس المنظمات» إلى ضرورة إجراء االنتخابات
العام���ة وتحديد موع���د جديد قري���ب إلجرائها ،بما
يساهم في تجديد شرعية المؤسسات التي تآكلت
كامال ُحرم
جيال
ويمكن
منذ االنقس���ام السياس���ي،
ّ
ً
ً
من حقه في المش���اركة السياس���ية ،وإعادة االعتبار
إلى المؤسسة التش���ريعية التي ساهم غيابها في
ترهل النظام السياس���ي وتغول السلطة التنفيذية
مدخال حقيقيًا
عل���ى كافة مفاصل الحياة ،وجعله���ا
ً

القدس :شرطة االحتالل تعتدي على
مسيحيين بـ «سبت النور»
القدس المحتلة /االستقالل:
اعتدت ش����رطة االحتالل «اإلس����رائيلي» ،الس����بت ،على
عشرات المسيحيين ،بينهم رهبان ،ممن كانوا يحاولون
الوصول إلى كنيس����ة القيامة لالحتفال ب� «سبت النور»
للطوائف التي تس����ير وفق التقويم الش����رقي ،بحسب
شهود عيان.
وقال الشهود :إن أفرادا من الشرطة اإلسرائيلية «اعتدوا
على مس����يحيين ،بينهم رهبان في األزقة المؤدية إلى
كنيسة القيامة داخل البلدة القديمة من مدينة القدس».
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على ش����بكات التواصل
تصدي الش����رطة للمحتفلين واالعتداء عليهم ومحاولة
منعهم من المضي في طريقهم.
وذكر الشهود ،أن الشرطة نشرت سواتر حديدية لتقييد

الوصول إلى الكنيس����ة التي ال تتس����ع ل����كل المحتفلين،
لكنها اعتدت بالضرب على من حاولوا الوصول.
وأضافوا أن «بعض رجال الدين المسيحيين والرهبان وعدد
قليل من المحتفلين تمكنوا من الوصول إلى الكنيسة».
وخالفا للقيود التي فرضت على احتفاالت العام الماضي،
واقتصار «سبت النور» ،على طقوس محدودة ،نتيجة جائحة
كورونا ،لم توضع قيود على أعداد المحتفلين هذا العام.
وعادة ما يسير المشاركون في احتفاالت «سبت النور» في
ش����وارع البلدة القديمة ،وهم يحملون الصلبان وصوال إلى
«كنيسة القيامة» ،كما تنظم عروض كشفية بالمدينة.
و»سبت النور» أو «السبت المقدس» هو آخر يوم في أسبوع
اآلالم عند المس����يحيين ،ويستعد فيه المسيحيون لعيد
الفصح ،وهو نفسه «عيد القيامة» الذي يوافق األحد.

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2700/2019
يف الطلب رقم 844/2021

المس���تدعية  /ش���ركة الدمياطي ويمثلها الس���يد  /عب���د الهادي نعيم
الدمياطي حبيب من سكان غزة  .وكيلها المحامي  /إياد عبد الصيفي
المس���تدعى ضده  :حمدي س���ليم حمدي أبو عرب من سكان غزة الزيتون
شارع النديم ( خارج البالد ) .
نوع الدعوى  /حقوق .
قيمة الدعوى  9851/شيكل ( تسعة أالف وثمانمائة وواحد وخمسون شيكل ) .
( مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل )
في القضية رقم  2700/2019في الطلب رقم 844/2021
إلى المس���تدعى ضده /المذكور بما أن المس���تدعية المذك���ورة قد تقدمت لدى
محكمة صلح غزة المرقوم أعاله اس���تنادا إلى ما تدعيه ف���ي الئحة دعواها ونظرا
ألن���ك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غ���زة في نظر هذا
الطل���ب وعمال بالمادة  20من قان���ون أصول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم
 20لس���نة  2001وبناءا على قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم
 844/2021بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي عليك
أن تحضري لهذه المحكمة يوم األحد بتاريخ  23/05/2021الساعة التاسعة صباحا
كم���ا يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ
النش���ر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب
واعتبارك حاضرة  .صدر في 2021/ 04 / 29

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
الأ�ستاذ  /اكرم ابو ال�سبح

إلنهاء االنقسام واس���تعادة الوحدة الوطنية بكافة
تجلياتها الوطنية والمؤسس���اتية ،بما يمكن النظام
السياس���ي من مواجهة التحدي���ات التي يفرضها
استمرار االستعمار اإلسرائيلي وسياساته الهادفة
إل���ى تنفيذ صفق���ة القرن وضم المزي���د من األرض
الفلسطينية.
وعب���ر ع���ن خيبة أمله م���ن صمت المجتم���ع الدولي
حيال تنكر دولة االحتالل اإلس���رائيلي لحق القدس
وأهلها من المش���اركة في االنتخابات أس���وة ببقية
المحافظات.
كم���ا أك���د أن االنتخابات ه���ي واحدة من وس���ائل
ممارسة الحق الدس���توري في المشاركة السياسية،
والطريق���ة الديمقراطية الرئيس���ية لتجديد النظام
السياسي الفلسطيني وشرعيته ،بما ُيمكن الشعب
الفلس���طيني في األرض الفلس���طينية المحتلة من
اختيار رئيسه وممثليه في المجلس التشريعي.

وذلك بعد تآكل الش���رعية الش���عبية والدستورية
لمؤسس���تي الرئاس���ة والمجلس التش���ريعي منذ
انتهاء واليتها بعد انتخابات عام  2005و.2006
واس���تهجن «مجل���س المنظمات» مواق���ف االتحاد
األوروبي والدول المتعاقدة عل���ى اتفاقيات جنيف
واألم���م المتحدة من منع «إس���رائيل» القوة القائمة
باالحتالل ،من إج���راء االنتخابات في مدينة القدس،
وعدم قيامها بمس���ؤوليتها بموجب القانون الدولي،
بما ف���ي ذلك القان���ون الدولي اإلنس���اني والقانون
الدول���ي لحقوق اإلنس���ان ،بالضغط عل���ى االحتالل
اإلس���رائيلي لمنعها م���ن عرقلة إج���راء االنتخابات
العامة الفلسطينية بما في ذلك في مدنية القدس.
وشدد على أن هذا الموقف يعكس تحلل تلك الدول
من مس���ؤوليتها بموجب القانون الدولي ،والتماهي
مع سياس���ات االحتالل بفرض سياس���ات أمر واقع
خالفًا للقانون.

ثالثة أسرى بينهم شقيقان يدخلون
أعوامًا جديدة في سجون االحتالل
رام الله /االستقالل:
دخل ثالثة أس���رى بينهم شقيقان ،الس���بت ،أعواما
جديدة في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وقال نادي األس���ير ،إن األس���يرين أكرم ورأفت عثمان
حامد ( 42عاما) من بلدة س���لواد ش���رق رام الله ،دخال
عاميهما ال� 18في سجون االحتالل منذ اعتقالهما عام
.2004
وواجه األس���يران حامد تحقيقا قاسيا ،استمر نحو 60
يوما ،وحكم عليهما االحتالل بالسجن مدى الحياة ،فقد
والدهما خالل االعتقال ،كما استشهد ابن شقيقهم،
ويقبعا حاليا في سجن «ريمون».

كما دخل األسير وائل الجاغوب من نابلس ،عامه ال�21
على التوالي في س���جون االحتالل ،وذلك منذ اعتقاله
عام .2001
ولد الجاغوب في  23أيار /مايو  ،1976وتعرض لالعتقال
عدة مرات ،األولى عام  ،1992وحكم بالسجن  6سنوات،
قاس
ثم أعيد اعتقاله ع���ام  ،2001وتعرض لتحقيق ٍ
وطويل ،وحكم عليه االحتالل بالسجن مدى الحياة.
يعتبر من األسرى الفاعلين في سجون االحتالل ،وخالل
سنوات أسره تمكن من إنتاج عدة كتب ومجموعة من
المقاالت المتخصصة ،وما يزال يواجه العزل االنفرادي
منذ  10أشهر ،ويقبع في زنازين سجن «ريمون».

القدوة يدعو لتحديد موعد جديد لالنتخابات قبل نهاية العام
غزة /االستقالل:
دعا رئي����س الملتقى الوطن����ي الديمقراطي،
وقائمة «الحري����ة» االنتخابية ناص����ر القدوة،
الس����بت ،إلى تحديد موعد جديد لالنتخابات
بعد قرار التأجيل الذي صدر الجمعة ،وتحديد
إجرائها قبل نهاية العام الجاري.
وطرح الق����دوة خالل مؤتمر صحف����ي له بغزة
التي يزورها منذ أس����ابيع ،مقترحات لتغيير
الوضع الحالي ،وتشمل إنهاء االنقسام وطرح
رؤية إلنج����از ذلك ،وإعادة بناء منظمة التحرير
والمجلس الوطني بما يش����مل مجلس مركزي
جدي����د ولجن����ة تنفيذية جدي����دة ،والتوافق
عل����ى ذلك بطريقة تضمن الع����ودة مرة أخرى
لالنتخابات.
وتضمن����ت المقترح����ات ،تش����كيل حكومة
جديدة تواجه كل التحديات الحالية ،على أن
تكون بمش����اركة فصائلية وكفاءات ويكون
برنامجها السياس����ي يس����مح له����ا بالتعاون
ً
داعيا إلى تش����كيل إطار
مع المجتمع الدولي،
مؤقت ووس����يط يتولى المسؤولية واإلشراف
على ما يتم االتفاق عليه بشأن جميع القضايا
الحوارية وتنفيذها في غضون  7أشهر.
وح����ول تأجي����ل االنتخاب����ات ،ش����دد رئيس

الملتق����ى الوطني الديمقراط����ي ،على ضرورة
عدم رهن القرار الفلسطيني بانتظار الموقف
«اإلسرائيلي» من إجراء االنتخابات في القدس،
مؤكدا على أن المدينة المقدسة عاصمة لدولة
ً
فلسطين وأنه ال يوجد مشروع سياسي بدون
أن تكون في القلب منه ،وأنه ال انتخابات بدون
القدس وهو ما يتفق عليه الكل الفلسطيني.
وقال الق����دوة «كان من الواج����ب عدم تأجيل

االنتخاب����ات ،وره����ن إجرائه����ا بالموافق����ة
ً
داعي����ا إل����ى ض����رورة إج����راء
اإلس����رائيلية»،
االنتخابات في كل المناطق بما فيها القدس
وبدون إذن من «إسرائيل».
وأكد عل����ى أن االنتخابات هي حق للش����عب
الفلس����طيني وال يجوز التالعب بقرار إجرائها
مشددا على ضرورة إحداث
من أي جهة كانت،
ً
تغيير س����واء عبر العملية الديمقراطية أو من
خالل الحوار الوطني الشامل.
وقال «نريد التغيير الواسع والعميق من خالل
االنتخابات ،باعتبارها أداة للتغير الديمقراطي
المتواف����ق علي����ه» ،مش� ً
���يرا إل����ى أن ال����كل
الفلسطيني يريد الحفاظ على السلم األهلي
واإلطار الدس����توري للحكم وعلى المؤسسات
الوطنية.
ودع����ا رئي����س قائم����ة الحرية ،إل����ى معالجة
المش����اكل الكبيرة بحكمة من خالل التغيير
الديمقراطي والحوار والتوافق بشأنها إلنهاء
الوضع القائم.
وطالب رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي،
بتش����كيل لجنة قانونية وطني����ة عامة تراجع
بع����ض القواني����ن األساس����ية مث����ل قانون
االنتخابات ،وشكل الحكم والرئاسة وغيرها.

األحد  20رمضان  1442هــ  2مايو  2021م

تقرير :االحتالل يواصل سياسة التهويد والتمييز العنصري الممنهج في القدس
رام اهلل /اال�ستقالل:
ق��ال املكتب الوطن��ي للدفاع ع��ن االأر���ض ومقاومة
اال�ستيط��ان باأن �سلطات االحت��الل توا�سل �سيا�سة
التهوي��د والتميي��ز العن�س��ري ب�س��كل منهج��ي يف
مدينة القد�ض ،وهو ما يوؤكد ما و�سلت اإليه منظمة

«“هيومن رايت�ض ووت�ض» يف تقريرها االأخري والذي
تو�سلت فيه اىل اأن دولة «اإ�سرائيل» تقوم مبمار�سة
جرائ��م �س��د الفل�سطيني��ني ت�ستوج��ب امل�ساءل��ة
واملحا�سبة.
واأ�س��ار املكت��ب يف تقري��ره اال�سبوعي ال��ذي ير�سد

فيه جممل االنته��اكات اال�سرائيلية ،اىل ان بلدية
االحتالل يف القد�ض املحتلة �سرعت االأ�سبوع املا�سي
وبالتع��اون مع ما ي�سمى وزارة �سوؤون القد�ض واالإرث
اليه��ودي و�سلطة تطوير القد���ض باإقامة ما ي�سمي
«متنزه وادي اجلوز» عند مدخل وادي قدرون.
اليهودية وتيرة اس���تفزازاتها ضد الفلسطينيين،
مؤكدة أنها س���تنظم من���اورات في أرج���اء مدينة
القدس المحتلة.

ويمتد المش���روع على مساحة  25دونما ويتضمن
زوايا جلس���ات ،ومنش���آت ألعاب ،ومس���ارات مشاه
ودراج���ات هوائية ،ومناطق مظللة .وتش���رف على
المش���روع ش���ركة «موري» التابعة لبلدية االحتال.
وخصصت فترة عامين الس���تكمال المشروع الذي
يرتبط بمس���ارات الدراج���ات الهوائية في المدينة
والمؤسس���ات العامة والمدارس المقرر اقامتها في
المنطقة في المستقبل.
وفي هذا االط���ار قال رئيس بلدية القدس المحتلة
«موش���يه ليون« :أبارك اقامة هذا المش���روع الكبير
الذي يش���كل جزءا من المخطط االستراتيجي الذي
نعد له في «القدس الش���رقية» وج���زءا من تطوير
البناء في القدس».

اقتحام االق�سى

مركز �سياحي اأ�سفل الرباق

وفي س���ياق مش���اريع تزوي���ر التاريخ ف���ي خدمة
مخططات التهويد ،يعمل االحتال بشكل متسارع
على إنش���اء مركز س���ياحي تهويدي أسفل حائط
البراق الجدار الغربي للمس���جد األقص���ى المبارك،
حيث اس���تغلت س���لطات االحتال فترة «كورونا»
وانخفاض حركة السياحة في المدينة لإلسراع في
إقامة هذا المركز السياحي التهويدي ،حيث واصل
االحتال حفرياته أسفل حائط البراق إلقامة قاعات
ومراك���ز يهودية دينية وس���ياحية ضخمة لخدمة
اإلسرائيليين والمس���توطنين المتطرفين ،وإلقامة
طقوسهم وصلواتهم التلمودية.
ومن���ذ بداي���ة الع���ام  ،2021كثفت س���لطة اآلثار
اإلسرائيلية العمل في بناء وتطوير المكان وإنشاء
المركز الس���ياحي ،وفق تكنولوجي���ا متطورة ،حتى
يتم افتتاحه ً
قريبا .وس���يتم رب���ط المركز بالقاعات
التي أقامها االحتال تحت س���احة البراق ،ومن ثم
ربطها باألنفاق الموج���ودة في المنطقة .ويتضمن
المركز السياحي عدة قاعات وغرف صغيرة لعرض

أفام ومقاطع فيديو ومس���رحيات تمثيلية تشرح
أيضا قاعة
رواي���ات تلمودية .كما يتضم���ن المركز ً
صغيرة ُيعرض بداخلها مابس ومقتنيات وأدوات
كت���ب عليها «كهنة المعب���د» ،وتحتوي ايضا على
صور للهيكل المزعوم .ويشرف مرشدون يهود على
المركز السياحي من خال تقديم معلومات تاريخية
عن الهيكل المزعوم ،وما تسمى «المحرقة» ،وإقامة
دول���ة االحت���ال؛ لتعريف الزوار والس���ياح اليهود
واألجانب بتاريخ اليهود وحضارتهم المزورة.

ت�ساعد اعتداءات امل�ستوطنني

وف���ي ظل دع���م حكوم���ة االحتال الت���ي يقودها
صع���د المس���توطنون م���ن
بنيامي���ن نتنياه���وّ ،

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية
ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

املو�ضوع  /مذكرة تبليغ ح�ضور
�ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية
الى المدعى عليه  /وليد خالد عبد الرحمن اللوح من غزة وس���كانها سابقا
ومجه���ول محل االقام���ة االن خارج الب���اد يقتضى حض���ورك الى هذه
المحكمة يوم الثاثاء الموافق 2021/6/8م الساعة التاسعة صباحا وذلك
للنظر في القضية اساس 2021/470م وموضوعها نفقة بنت والمرفوعة
عليك من قبل المدعية  /امل زيدان عبد العزيز حجازي من غزة وس���كانها
وان لم تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكي���ا عنك او تبد للمحكمة
معذرة مشروعة س���يجر بحقك المقتضى الش���رعي لذلك جرى تبليغك
حسب األصول وحرر في 2021/4/29م .

قا�سي غزة ال�سرعي

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن  /حنين هليل محم���ود زنون عن
فقد هويتي وتحم���ل الرقم  ٨٠١٥٦٢٩٥٠الرجاء
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر

اعتداءاته���م عل���ى المقدس���يين ،وعرض���ت قناة
التلفزة اإلسرائيلية الرسمية (كان) ،مشاهد مصورة
يظهر فيها مس���توطنون وهم يرجمون السيارات
الفلس���طينية بالحج���ارة .ويظه���ر في المش���اهد
المصورة أيضًا أن المس���توطنين ق���د أقاموا حواجز
عل���ى أحد الط���رق المؤدية إلى الق���دس ،ويقومون
بتوقيف الس���يارات المارة ،ويعتدون على راكبيها
في حال تبين أنهم فلسطينيون .ويتضح أن جميع
المس���توطنين المش���اركين في االعت���داءات على
السيارات الفلسطينية ،هم من أتباع التيار الديني
الحريدي.
صعدت منظمة «الهاف���ا» اإلرهابية
وب���ذات الوقت ّ

وف���ي القدس كذل���ك ،كثفت «جماع���ات الهيكل»
المزعوم من حشدها وتحريضها على اقتحام واسع
وجماعي للمس���جد األقص���ى المبارك ف���ي الثامن
تزامنا مع ما
والعشرين من ش���هر رمضان المبارك،
ً
يسمى «توحيد القدس».
واعتبرت الجماع���ات المتطرفة ف���ي دعواتها على
مواقع التواص���ل االقتحام بالي���وم الفاصل ودعت
المستوطنين الس���تباحة المسجد ،وإنشاد النشيد
الصهيوني «هتيكفا» بداخله.
ودعا الناطق باس���م ما تس���مى «منظمات المعبد»
مؤكدا
آساف فريد مناصريه الستعادة المعنويات،
ً
مفتوح���ا لاقتحام
أن المس���جد األقصى س���يكون
ً
صباح الثامن والعش���رين من رمضان واالنتشار في
كل مكان ،في الكنس والمدارس الدينية استعدادا
لاقتحام باآلالف حتى يس���تعيد فيه جبل المعبد
من العرب.

ن�ساطات ا�ستيطانية متفرقة

وفي نشاطات سلطات االحتال االستيطانية ،شرع
مس���توطنون ببناء ب���ؤرة اس���تيطانية جديدة على
أراض���ي المواطنين في قرية زنوت���ا جنوبي مدينة
الخلي���ل بالضفة الغربية المحتل���ة .وقاموا باقتحام
أراض تع���ود لعائل���ة جباري���ن ،والبدء ببن���اء بؤرة
اس���تيطانية جديدة .كما شرعت سلطات االحتال
والمس���توطنون ببناء  164وحدة اس���تيطانية في
مس���توطنة «داني���ال» المقامة عل���ى أراضي غرب
بي���ت لحم .وتمت المصادقة على إنش���اء  60وحدة
استيطانية في مس���توطنة «ابي هناحل» الجاثمة
على أراضي المواطنين ،شرق بيت لحم.

سلهب يحذر :إعادة الحواجز لباب العامود سيفجر األوضاع من جديد
القدس المحتلة /االستقال:
قال الش���يخ عبد العظيم س���لهب رئيس مجلس
األوقاف اإلس���امية في القدس ،السبت ،إن إعادة
االحتال للحواجز الحديدية في ساحة باب العامود
محاولة الستفزاز الشباب المقدسي وجرهم لموجة
جديدة ،وإنها خطوة لتفجير األوضاع من جديد.
وحذر الشيخ س���لهب في حديث إلذاعة «القدس»
المحلية بغ���زة االحتال من أن المس���جد األقصى

المبارك منطقة حساس���ة ،وأنه يتحمل المسؤولية
الكاملة عن اندالع أي مواجهات.
واتهم الش���يخ س���لهب االحتال بمحاولة إشعال
مش���يدا بصمود
الفتن���ة في المدينة المقدس���ة،
ً
س���كان المدينة وهم يدافع���ون عن حقوقها بكل
الوسائل المتاحة.
وقال «إذا اس���تخدم االحتال العنف ضد س���كان
ً
مش���يرا إلى أن
القدس ،فس���يكون لهم رد فعل»،

هبات الشباب ستستمر للتصدي لمحاوالت اقتاع
الشعب الفلسطيني من المدينة المقدسة.
وأض���اف «االحت���ال ال يملك أي ح���ق في القدس
مهما استعمل من وس���ائل إرهاب ،وسن قوانين
ظالمة تحرم المقدسيين من حقوقهم».
وتابع «محاوالت االحتال إلخراج المقدس���يين من
المدينة ستتكسر أمام صخرة صمود المقدسيين
وإرادة الشباب المقدسي».

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطن  /همس���ات محمد محمود صالحة
عن فقد هويتي وتحمل الرقم  402048029الرجاء
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أن���ا المواطن  /عبد الس���ام احمد محمد زقوت
ع���ن فقد هويتي وتحمل الرقم  953860939الرجاء
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن  /رامي حمد مغن���م المصري عن
فق���د هويتي وتحم���ل الرق���م  800385882الرجاء
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن  /حماد عايش حم���اد الصوفي
عن فقد هويتي وتحمل الرقم  909117038الرجاء
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر

األحد  20رمضان  1442هــ  2مايو  2021م

لجنة 62 :انتهاكًا بحق الصحفيين خالل الشهر المنصرم مركز :ارتفاع قائمة عمداء
األسرى إلى  65أسيراً

غزة /االستقالل:
رصدت لجنة دعم الصحفيين ،خالل التقرير الشهري
لحالة الحريات الصحفية في ش���هر نيس���ان/ابريل
انته���اكا ضد الحريات اإلعالمية
 ،2021نحو ( ) 62
ً
ً
اسرائيليا ،و( )5من
انتهاكا
والصحفيين منها ( )49
ً
االنتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية ،عدا
عن تسجيل أكثر من (  ) 8حاالت من االنتهاكات من
قبل ش���ركات مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك في
إطار محاربة المحتوى الفلس���طيني وطمس الرواية
الفلسطينية.
وتمثل���ت االعت���داءات اإلس���رائيلية ف���ي األراضي
الفلس���طينية المحتلة ،خالل نيس���ان /ابريل،2021
في اس���تهداف واعتداء قوات االحتالل على ( )16
ً
صحفي���ا ،حيث كانت ذروة االعت���داءات واإلصابات،
خالل تغطيتهم المس���يرات واالحتجاجات والهبة
الجماهيرية في مدينة القدس المحتلة.
وف���ي جانب االعتق���االت ،اعتقلت ق���وات االحتالل
اإلسرائيلي عدد ( )6من الصحفيين وهم :الصحفي
عالء الريماوي (ما زال معتقال ،الصحفي محمد عتيق
(م���ا زال معتقال) ،الصحف���ي قتيبة قاس���م (ما زال
معتقال) ،الكاتب مفيد جلغوم (ما زال معتقال) ،وخالد
مطير (أفرج عن���ه) ،صابرين دياب (أفرج عنها) ،فيما
استدعت قوات االحتالل عدد( )3من الصحفيين هما
منى القواسمي ،ومعاذ حامد والذي تم التحقيق معه
من قبل الموس���اد اإلسرائيلي في مدريد ،والصحفي
مصعب سعيد.
أحكاما،
إلى ذلك أصدرت محاكم االحتالل العسكرية
ً
وجددت قرار االعتقال اإلداري ،ومددت اعتقال أكثر
من ( )5حاالت.
وبشأن حمالت المداهمة والتفتيش ،سجل التقرير
( )3حاالت مداهمة لمن���ازل الصحفيين والتفتيش

والعبث بمحتويات المنزل ل���ك من منزل الصحفي
خال���د مطير ،وصابرين دياب ،وع���الء الريماوي ،فيما
صادر االحتالل عدد( )4من المقتنيات الش���خصية
والمعدات الصحفية س���واء خالل عمليات تفتيش
من���ازل الصحفيي���ن أو خالل منعهم عن ممارس���ة
عملهم المهني.
وبش���أن منع االحت���الل الصحفيين م���ن التغطية
وتأدي���ة مهامهم رغم المخاطر التي يتعرضون لها
من قبل االحتالل من جانب وانتش���ار وباء «كورونا»،
سجل التقرير( ) 8حاالت ،تم خاللها منع الصحفيين
عدة مرات م���ن تغطيات الهب���ات الجماهيرية في
القدس المحتلة ،ومنع إقامة مؤتمر لالنتخابات ومنع
الصحفيي���ن من الوصول ال���ى المؤتمر في القدس
المحتلة.

كما س���جل التقرير( )4ح���االت مضايقات وتعذيب
داخل سجون االحتالل بحق الصحفي عالء الريماوي
وال���ذي ت���م نقله لس���جن عوف���ر وزجه ف���ي العزل
االنفرادي ،وخضوعه للتحقيقات القاس���ية وس���ط
معاملة مشينة ومهينة له وحرمانه من النوم مما أدى
إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستش���فى،
ً
مفتوحا عن الطعام.
اضرابا
خاصة أنه يخوض
ً
وتفرض مواقع ومنصات التواصل االجتماعي قيودا
ظالمة على المحتوى الفلسطيني ،بضغوط واضحة
من االحتالل اإلسرائيلي لمحاربة الرواية الفلسطينية،
حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خالل تقرير
شهر إبريل/نيس���ان 2021اكثر من ( ) 8حاالت منع
للصحفيين من النشر واغالق حساب ،ووضيع قيود
للنشر بحجة مخالفة التعليمات.

غزة /االستقالل:
أفاد مركز فلسطين لدراسات األسرى ،السبت ،بأن قائمة عمداء األسرى ،وهم
عاما بش����كل متواصل في معتقالت االحتالل ،زادت
من أمضوا ما يزيد عن 20
اليوم مرة أخرى لتصل إلى ً( )65أس� ً
���يرا ،بدخول األس����ير وائل الجاغوب عامه
ال� 21على التوالي.
عاما) ،من قرية بيتا
وبين مدير المركز رياض األشقر ،أن األسير الجاغوب (ً 45
جن����وب نابلس ،اعتقل بتاريخ  ،2001/5/1واتهمه االحتالل بالمس����ؤولية عن
تشكيل الجناح العس����كري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،والذي بدوره
مسئوال عن العديد من العمليات العسكرية ضد االحتالل ،وأصدرت بحقه
كان
ً
عاما متنقال بين السجون.
حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة ،امضى منها ً 20
ً
وأش����ار األشقر إلى أن األسير الجاغوب يعد أحد قيادات الحركة األسيرة ،وهو
مسؤول فرع الجبهة الشعبية في سجون االحتالل ،ويتعرض بشكل مستمر
للمضايقات والعزل والحرمان من الزيارة.
وذكر أن االحتالل حرمه من الزيارة أربع سنوات كاملة بداية اعتقاله ،كما نقل
أكثر من مرة إلى العزل ،وأعيد إلى التحقيق في مركز «بيتح تكفا» والجلمة عدة
مرات خالل فترة اعتقاله ،وما زال يخضع للعزل االنفرادي منذ  10أشهر بشكل
متواصل في عزل سجن «مجدو» ومحروم من الزيارة.
وم����ن بين عمداء األس����رى 13 ،أس� ً
���يرا مضى على اعتقالهم م����ا يزيد عن 30
عام����ا ،أقدمهم كريم وماهر يونس منذ عام  ،1983و 33أس� ً
���يرا تجاوزت فترة
ً
عاما) ،وفق المركز.
اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (ً 25
ً
وأش����ار إلى أن من بين عمداء األس����رى )25( ،أس����يرا تم اعتقالهم قبل اتفاق
أوس����لو ،وهم من يطلق عليهم (األسرى القدامى) وهم من تبقى من األسرى
الذي����ن اعتقلوا خالل س����نوات االنتفاضة األولى  1987وم����ا قبلها ،وكان من
جميعا ،ضمن الدفع����ة الرابعة من صفقة إحياء
المفترض إطالق س����راحهم
ً
المفاوضات بين الس����لطة واالحتالل آواخر ع����ام  2013إال أن االحتالل رفض
اإلفراج عنهم.

اتهمت الحكومة بـ "التعنت ومخالفة االتفاق"

نقابة األطباء :إغالق أقسام الطوارئ في المشافي الحكومية بدءًا من الثالثاء
رام الله /االستقالل:
أعلنت نقابة األطباء السبت ،عن «إجراءات غير مسبوقة»
قدمت
تجاه الحكومة برئاسة محمد اشتيةّ ،
مؤكدة ّأنها ّ
كل ما هو ممكن ومطلوب الحتواء األزمة دون أن تجد أي
ّ
تحرك مقابل منها.
وقال���ت النقابة ف���ي بيان صحفي وصل «االس���تقالل»
نس���خة عنهّ ،إنه ابتداء من يوم الثالثاء القادم ستغلق
كافة أقس���ام الطوارئ في المستش���فيات الحكومية
بشكل كامل.
وذكرت أن ذلك س���يتم حال لم تتخذ الحكومة قرارات
بالتراجع عن الخصومات وتنفيذ االتفاقية مع النقابة.
وع���زت النقابة قرارها إلى «تعن���ت الحكومة وخروجها
عن االلتزام األخالق���ي والوطني تجاه أهم فئة صمدت
وكافح���ت جائحة كورون���ا بعدم تنفي���ذ اتفاقية هي
وقعتها على الم���أ قبل عام وتعنتها بتنفيذ مبادرات

الحل».
وأش���ارت إل���ى أن «المرض���ى س���يتوجهون ً
غالب���ا
لمستش���فيات غير حكومية وبالتالي س���يكون العبء
ثقيال بعض الشيء».
على األطباء ً
وزادت النقابة« :إنس���انيتنا أكبر م���ن تنصل الحكومة
وسنواصل مس���اعدة أهلنا وأبناء ش���عبنا وإن تغيرت
أماكن الخدمة».
وكانت قد دعت في بيان سابق جميع المواطنين ابتداء
م���ن  2021 / 5 / 4إلى التوجه للمستش���فيات الخاصة
لتلقي العالج ،وتغطية الحكومة لتكاليف عالجهم.
وأكدت النقابة «اس���تمرار متابعة الح���االت الموجودة
ّ
داخ���ل األقس���ام حتى الش���فاء الت���ام وخروجهم من
المستشفيات عن طريق المناوبين».
س���يتوقف العمل بالكامل ف���ي الرعاية
وأعلن���ت ّأنه
ّ
الصحية األولية ومبان���ي وزارة الصحة مع عدم التوجه

للعمل ،ويشمل ذلك جميع األطباء بما فيهم المدراء.
وشددت على ّأنه «ستكون متابعة شاملة اللتزام جميع
ّ
أعضاء النقابة العاملي���ن بالصحة بهذه القرارات ودون
اس���تثناءات ألحد بما فيه���م الوزيرة ووكي���ل الوزارة
ّ
س���يتم
والمدراء العامي���ن والمدراء ،وكل من ال يلتزم
اتخاذ اإلج���راء القانوني بحقه وبش���كل فوري من قبل
مجلس النقابة مع تجميد أو شطب عضويته».
ولفتت نقابة األطب���اء إلى ّأن هذه اإلجراءات جاءت بعد
مرور أكثر من ش���هر على الفعاليات االحتجاجية التي
الموقعة
«تنكر الحكوم���ة لالتفاقية
ّ
قامت بها عق���ب ّ
وعدم تنفيذها بشكل مريب ومستفز».
وذك���رت ّأنها ّاتفقت على كل التفاصيل بداية ش���هر
مارس المنصرم مع وزير المالية ش���كري بشارة ،ولكنه
وأخل باالتفاق.
عاد ّ
وأضافت «رغ���م كل ذلك قدم األطب���اء الرعاية الطارئة

والخدم���ات الضرورية للمرضى طوال ه���ذه الفترة من
منطلق تحمل المس���ؤولية وانتظار تراجع الحكومة عن
موقفها الغريب».
واس���تدركت« :لكن وبظل اس���تمرار الحكومة لتجاهل
ه���ذه الفعاليات وتخليها عن أبس���ط مس���ؤولياتها
بحوار األطباء ومناقشة موضوعهم فإننا نعلن أسفين
أننا مضطرون التخاذ إجراءات غير مس���بوقة تجاه هذه
الحكومة الالمبالي���ة والتي تعيش ف���ي عالم األوهام
والعصافير».
وش���ددت النقابة« :لقد طفح الكيل ولم يبقى أمامنا إال
ّ
الخيارات الصعبة والتي لم نرغب يوما بالوصول إليها،
ولكن يش���هد الله أننا قدمنا كل ما هو ممكن ومطلوب
الحت���واء األزم���ة دون أي تح���رك من الحكوم���ة والتي
تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما جرى ويجري بهذا
الخصوص».

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطن  /وائل محمد عيد العصار عن فقد
هويت���ي وتحمل الرق���م  901643437الرجاء ممن
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل
الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطن  /محمد باس���م محمد البرعاوي عن
فق���د هويتي وتحمل الرقم 405970666الرجاء ممن
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل
الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /تامر محمد عبد الله ابو زهري عن
فق���د هويتي وتحمل الرق���م  402172522الرجاء
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطن  /ديانا محمد عيد العصار عن فقد
هويت���ي وتحمل الرق���م  402543854الرجاء ممن
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل
الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /حس���ام مدحت س���الم زياره عن
فق���د هويتي وتحمل الرقم 801431560الرجاء ممن
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل
الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /محمود س���مير عبد الله ابو سمره
عن فقد هويتي وتحمل الرقم  404279762الرجاء
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر

األحد  20رمضان  1442هــ  2مايو  2021م

رأي
لعبة االنتخابات طريقنا لحل االزمات
م����رة اخرى نؤكد اننا نرفض اجراء انتخابات فلس����طينية تحت حراب االحت����ال ووصايته ومحكومة
باتفاقية اوس����لو المشؤومة ,لعبة االنتخابات بدأت على مس����رح االحداث منذ حوارات القاهرة االولى
والثانية ,وكانت من البداية محكوم عليها بالفشل ألنها ابقت اوراق في يد السلطة بإمكانية التراجع
عن اجراء االنتخابات اهمها ش����عار ال انتخابات بدون القدس ,وهو شعار حق اريد به باطل ,فالسلطة
كان����ت تعلم يقينا ان االحتال لن يس����مح بانتخابات في القدس وابقت هذا الش����عار بيدها كورقة
تراجع عن قراره����ا ,ورفضت كل المواقف الصادرة عن  36قائمة انتخابية ترفض تأجيل االنتخابات
بما فيها مرش����ح قائمة حركة فتح جبريل الرجوب الذي ق����ال ان االنتخابات في موعدها ولن تؤجل,
لك����ن الرئيس عباس في خطاب التأجيل القى بقنبلته دون ان يلتفت حوله ,وقرر تأجيل االنتخابات
بع����د الفترة التقييمية لنتائجها ,واظهار نتائج االس����تطاع في غير صالحه ,ونصائح قدمت له من
االسرائيليين واالوروبيين ودول عربية بان فرصه في النجاح في االنتخابات التشريعية شبه معدومة
مع االنش����قاقات المؤثرة في حركة فتح ,وتقييم حسين الشيخ وماجد فرج للعملية االنتخابية التي
صيت في صالح منافس����ي عباس ,وممارس����ة كل الضغوط الممكنة لمنع الرجوب المنافس المباشر
لهما من الوصول للسلطة واستخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة والتحالف مع الشيطان
لتحقيق ذاك الهدف.
خطاب الرئيس محمود عباس حمل محاور عدة نتوقف عند بعضها ألهميتها ,ألنه قد يكون لها انعكاس����ات
سلبية على الوضع الداخلي الفلسطيني ,خاصة في شكل العاقة بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح من جهة
والفصائل الفلسطينية من جهة اخرى ومنها ما يلي
اوال :رئيس السلطة محمود عباس تحدث عن المقاومة السلمية التي لم يسمح بها في الضفة ويتباهى بها في
القدس ,وانكر على الفصائل الفلسطينية مقاومتهم المسلحة واعتبر ان االنجازات تتحقق بالمقاومة السلمية
فقط وان ما دون ذلك هو عبث ويضر بالقضية الفلسطينية ,وهذا يمثل نقطة خاف كبيرة بينه وبين المقاومة.
ثانيا :رئيس الس����لطة الفلس����طينية لم يؤجل االنتخابات الفلس����طينية لكنه قام بالغائه����ا واعتبر ان اجراء
االنتخاب����ات مرتبط بموافقة االحتال الصهيوني عليها بحجة «ال انتخابات ب����دون القدس» وكان من الممكن
تصديقه لو اعلن بعد ارجاء االنتخابات الش����روع بتحقيق المصالحة الفلسطينية واتخاذ اجراءات فعلية إلنهاء
االنقسام فورا.
ثالثا :رئيس السلطة تحدث عن قرار الغاء االنتخابات وان جهات عديدة شاركت في هذا القرار بجانب «اسرائيل»
ذكر منها امريكا ودول اوروبية ودول عربية ,وهو ما يعني ان القر ار الرسمي الفلسطيني ليس قرارا مستقا وانه
مرتبط بجهات خارجية وهى التي تحدد مسلكيات السلطة وهذا ارتهان مرفوض فلسطينيا.
رئيس السلطة الفلسطينية حدد طريقه منذ البداية ويرسم سياساته الداخلية والخارجية وفق رؤيته الخاصة
الت����ي يؤمن بها وال يؤمن بغيرها ,وخوفا من تزايد الهوة بين الس����لطة والفصائل ,واتس����اع حدة الخاف دعا
االمي����ن العام لحركة الجهاد االس����امي القائد زياد النخالة كافة القوى الفلس����طينية الجتماع عاجل للتوافق
عل����ى برنامج وطني لمجابهة االحتال ,حتى نتجاوز لعب����ة االنتخابات الهزلية ونركز جهدنا ووقتنا في مقاومة
االحتال الصهيوني بكل اشكال المقاومة ,والحقيقة ان فصائل المقاومة الفلسطينية تقف اليوم على مفترق
طرق ,ووصلت الى قناعة ان مسار السلطة مناقض تماما لمساراتها ,وانها مطالبة اليوم اكثر من أي وقت مضى
بتحديد خياراتها بش����كل واضح وانتهاج نهج المقاومة الذي ه����و اقصر الطرق لتحقيق اهدافها واالجابة عن
تساؤالت الشارع الفلسطيني الذي يقف مشدوها امام المشهد السياسي الغير مبرر على الساحة الفلسطينية.
القيادي في حركة المقاومة االسامية حماس مشير المصري دعا ايضا الى اجتماع عاجل للفصائل الفلسطينية
لتدارس تداعيات ارجاء االنتخابات التشريعية ,وما نشدد عليه ان أي اجتماعات ستعقد يجب ان يكون هدفها
االساس����ي تعزيز المقاومة في وجه االحتال الصهيوني ,ومس����اندة اهلنا وش����عبنا الفلسطيني في كل مكان
وتحديدا في القدس المحتلة ,واعادة التركيز على ان االحتال الصهيوني المجرم هو العدو الرئيسي ومعركتنا
م����ع االحتال فق����ط ,وال يجب ان تنحرف بوصلتنا في أي اتجاهات اخ����رى ,الن االحتال هو الذي يقف وراء كل
احزاننا ومآس����ينا ,وهو الذي يجب ان يدفع الثمن على كل هذا الطغيان والجبروت الذي يمارس����ه بحق ش����عبنا
الفلسطيني.

ٌ
زهرة رمضانية

الزمن والحب
بقلم الأ�سري املجاهد� :سامح �سمري ال�سوبكي
�سجن رميون ال�سحراوي
جيدا أصحاب القضايا أينم����ا كانوا في هذا العالم ،وهن����ا أعزائي :خلف جدران
ثنائي����ة يعرفه����ا ً
االعتقال الخرس����اء يوجد قوم منكم من أبنائكم يلمس����ون الزمن بأيديه����م ،يغازلهم ويغازلوه،
يش����اغبهم ويش����اغبوهٌ ،
قوم جمعت بينهم وبين زمنهم عاقة الصدي����ق اللدود والرفيق الخصم
جدا لمن ينتظر ،سريع
بطيء
«الزمن
قال:
الذي
الحياة
حيكم
مقولة
عليهم
واألخ العدو عندما نزلت
ً
جدا لمن يحتفل ،ولكنه األبدية والخلود لمن يحب».
جدا لمن يتألم ،قصير ً
جدا لمن يخشى ،طويل ً
ً
جدا عندما يحمل خبر فقد
جدا لمن ينتظر لقاء الخان بعد غياب ،وهو سريع ً
نعم ،الزمن هنا بطيء ً
جدا لمن يتألم عنف الصدام بين الس����جان
األحب����ة الذين رحلوا دون وداع أخير ،والزمن هنا طويل ً
وأدواته القمعية وبين األجس����اد النحيلة التي تنتج نفسها في كل مواجهة متجددة ،والزمن هنا
جدا لمن يحتفل لحظة االنتصارات الصغي����رة والمكثفة في آن عند تبادل اآلراء بين ألوان
قصي����ر ً
الطي����ف الفلس����طيني با قلق وال وجل ،بل ب����كل يقين بأن تصادم األف����كار المختلفة هو صاعق
التجديد في حالة األمة التي تنش����د خلع الثياب البالية .وهنا يتحول الزمن إلى صوت أذان يتردد
تقتض با رياء بالراكعين الساجدين والواثقين وهم يهتفون« :اللهم خذ
صداه في الزنازين التي ّ
من أعمارنا حتى ترضى» .عندئذ تعيش فلسطين األسيرة أبدية الحب ألبنائها وبناتها المشردين
في القارات الخمس ،وهي على يقين بأن وعد الله حق مهما طال الزمن أو كثر.
في شهر رمضان الزمن الجميل ،نهدي فلسطين المحبة األبدية.

المقدسيون ما بين هبة باب العامود وصندوق االنتخابات
بقلم :محمد العبد الله
عل���ى مدى األش���هر األخي���رةَ ،ص َّع���د المس���تعمر المحتل
إجراءات���ه الميدانية القمعية داخ���ل مدينة القدس :حمات
االعتق���االت المتتالي���ة ،ه���دم البيوت ،الس���طو والمصادرة
لألراضي والبنايات الس���كنية بعقود شراء من خال سماسرة
خون���ة لصالح ش���ركات وهمي���ة ،لتأخذ الهجمة الفاش���ية
أبع���ادًا جديدة منذ بداية ش���هر رمضان ال���ذي يمارس فيه
المقدسيون طقوسًا اجتماعية وروحية مساء كل يوم ،تكون
ساحة باب العامود ومدرجاته الحيز المكاني لها  .وقد أصبح
الباب بهندس���ته العمرانية الجميلة والساحرة أجمل بوابات
البلدة القديمة في القدس المحتلة ،باإلضافة لكونه المدخل
الرئيسي للوصول للمسجد األقصى وكنيسة القيامة وحائط
البراق ،فضا عن كونه الممر الرئيسي لسوق باب خان الزيت،
وتتفرع منه الطرق إلى أسواق العطارين واللحامين والصاغة
.وقد برزت في تلك األشهر عدة مظاهر لهذا التصعيد منها:
 انفات الميليش���يات اليهودي���ة الصهيونية لتنظيماتالمستعمرين «الهافا « و»تدفيع الثمن» و « شبيبة التال» في
هجمات مس���تمرة ضد الع���رب وممتلكاتهم .وقد ظهر ذلك
في التجمعات والمظاهرات التي تجوب منطقة باب العامود
وداخل البلدة القديمة المنادية بش���عارات « الموت للعرب»
تحت أعين وحماية قوات الش���رطة واألم���ن ،وتنفيذًا ألفكار
وتوجيهات الفاش���يين الصهاينة وبمشاركة أبرز قادتهم «
إيتمار بن غفير و بتسإليل سموتيريتش».
 في ال�ثالث عش���ر من نيس���ان /أبريل قامت قوات االحتالبوض���ع حواجز معدنية لمنع الفلس���طينيين من التواجد في
محيط باب العامود ومن الوصول للساحة والمدرجات ،مع نشر
أعداد كبيرة من القوات األمنية المدججة بالس���اح ،وحولته
إلى نقطة مرور فق���ط .وقد حاولت تلك القوات قمع محاوالت
الشباب الرافضة لإلغاق بالقوة التي جابهها المحتجون بكل
اقتح���ام عناصر أمنية
م���ا ملكت أياديه���م .وترافق ذلك مع
لمئذنتين في المسجد األقصى وقطع أساك ٍ ّ
مكبرات صوت
المصلين
األذان بزعم «التش���ويش الذي ُيحدثه صوت إمام
ّ
على احتف���االت المس���تعمرين الغزاة ب�»عيد اس���تقالهم
« – يوم نكبتنا  -حس���ب التقوي���م العبري ،كما ذكرت بعض
وسائل إعام العدو.

معركة جديدة يف حرب طويلة الأمد

لم تك���ن هبة باب العامود التي مازلن���ا نعيش يومياتها،
نبتًا في صحراء قاحلة .المدينة – العاصمة األبدية لش���عبنا،
رس���مت ط���وال مراح���ل االس���تعمار البريطان���ي واالحتال
االس���تعماري اليه���ودي  /الصهيوني ،مس���ارًا كفاحيًا في
مواجه���ة كل أنواع الغزو .وفي العق���ود األخيرة ،خاض أهل
المدين���ة معارك متعددة ف���ي مواجهة خطط المس���تعمر
المحتل وقواته األمنية الرس���مية ،وميليش���يات المنظمات
ش���كا»  .وكأمثلة وليس���ت
الدينية  /الصهيونية « المدنية
ً
للحصر ،جاءت « هبة النفق « أيلول  /س���بتمبر  ،1996معركة
الكاميرات في تشرين األول  /أكتوبر  ،2015معركة البوابات
االلكترونية حول المسجد األقصى تموز /يوليو  ،2017وهبة
باب الرحمة ش���باط  /فبراير ،2019لتضي���ف لتاريخ الكفاح
الشعبي الفلسطيني صفحات مجيدة في مسيرته النضالية
الممتدة على مدى قرن ونيف.
فضاء واس���عًا ومفتوحًا
وقد َش َ
���ك َلت س���احة باب العامود ً
ومركزيًا للتجمعات الش���عبية الرافض���ة لاحتال وإجراءاته،
وإذا كان معروفًا بالتاريخ والتراث والتاريخ الش���فوي األسماء
التالية لباب العامود « باب دمشق ،وباب نابلس ،وباب النصر،
وباب القديس اسطفان» ،فإن تسمية جديدة « باب الشهداء
«بدأت تتقدم على س���واها من األس���ماء عند ذك���ر المكان،
بسبب ارتقاء عدد من الشهداء الذين اغتالتهم قوات الغزاة
المستعمرين في محيط الباب.

انت�سار الدم على ال�سالح ؛

ف���ي الهبة  /المعرك���ة الجديدة الممتدة عل���ى مدى أكثر
من أسبوعين تتأكد المامح  /المؤشرات التي طبعت الحراك
الش���بابي ،السياس���ي واالجتماعي في العقدي���ن األخيرين.
ومع كل اش���تباك  /محطة كفاحية جدي���دة ،تتفجر القدرات
الثوري���ة الكامن���ة لدى أجيال فلس���طينية جدي���دة تتقدم
وتحد يفاجئ « ذوي القربى» والمستعمرين
الصفوف بإصرار ٍ

وحلفائهم.
س���اهمت الصور والفيديوهات التي كانت تنتشر بسرعة
الب���رق على وس���ائل التواص���ل االجتماعي وتنقل «مباش���ر/
عاجل» ،ال���رد الثوري على اإلج���راءات الحكومية وعلى عربدة
واس���تفزاز واعتداءات التنظيمات الفاش���ية التي يمارسها
الش���باب ُالمنتفض ،ه���ذا الرد أكد على ش���مولية األهداف
المستهدفة ؛اشتباك مع ميليش���يات المستعمرين وقوات
القمع البوليسية ؛تخريب بعض المراكز الحكومية وسيارات
الشرطة؛ تحطيم كاميرات المراقبة ،وحرق بعض البيوت التي
باعها الخونة من ضعاف النفوس .وعلى الرغم من ارتفاع عدد
اإلصابات والمعتقلين من الش���باب ،فإن صمودهم وثباتهم
في الميدان ،كان الحاس���م في دفع حكومة الغزاة المحتلين
ألخذ قرار رفع الحواجز المعدنية ،باإلضافة إلى عوامل داعمة
لذلك الصمود والثبات  ،كان أبرزها :
 المشاركة الميدانية بالنار التي قدمتها الكتائب المسلحةمن قطاع غزة بعدة رش���قات م���ن الصواريخ وقذائف الهاون
التي اس���تهدفت المستعمرات المحيطة بالقطاع في رسالة
أولي���ة تعني أن اس���تمرار القمع الوحش���ي للمنتفضين في
القدس سيوس���ع من دائرة االستهداف للمستعمرات وهذا
يتطلب إدخال صواريخ ذات مدى أبعد وقدرات تدميرية أشد.
 الدعم /الحش���د الش���عبي الذي وصل للمدينة من الوطنالمحت���ل ع���ام  ، 1948والتجمع���ات  /الوقف���ات التضامنية
التي ش���هدتها بعض مدن الضفة المحتل���ة ،التي تحولت
الش���تباكات مع الحواجز العسكرية لقوات العدو في مداخل
وشوارع مدن وبلدات عديدة.
 اإلرباك الواضح في البنية السياسية والحزبية داخل كيانالع���دو في طريقة التعامل مع الهبة الش���عبية والرش���قات
الصاروخي���ة من القطاع .وهذا ما ظه���ر في ردود الفعل على
س���حب الحواجز المعدنية وفي عدم الرد الواس���ع والعنيف
على القصف الصاروخي من غ���زة ،في تصريحات « أفيغدور
ليبرمان « و « ايتمار بن غفير».

�سقوط منطق «ما كان ينبغي ال�ستباك»

ج���اءت المش���اركة الميداني���ة م���ن غ���زة وباق���ي المدن
والمناطق في فلس���طين المحتلة ،لتدفع بأصحاب الش���عار
البائ���س والكارثي « يا وحدن���ا « للصم���ت والتراجع بعد أن
عمل���وا خال عدة عق���ود على تقديمه بمهرجان���ات «اللطم»
وخطاب���ات «التحلل من االنتماء الوطن���ي والقومي» ،كمنهج
عمل لتبرير التنازالت واالستس���ام .وقد حاول البعض داخل
مدين���ة الق���دس في األيام األول���ى للتحرك وم���ن على منبر
المس���جد تحذير المصلين من «المندس���ين الذين يعيقون
وجودن���ا في المس���جد األقصى « .كما أن بع���ض كبار التجار
ذهب للتحذير م���ن « المغامرين الذين س���يوقفون الحركة
التجاري���ة ويلحقون الضرر بحركة األس���واق» .بل تحدث أحد
المشايخ في درس ديني داخل في المسجد األقصى ،تعليقًا
ّ
فلس���طيني ُيلقي القهوة ف���ي وجه أحد
على صورة ش���اب
قائا ّإن ذلك «ليس
،
د
العامو
باب
المس���تعمرين في محيط
ً
من أخاق اإلس���ام» ! .لكن ،التحدي والصمود والبطولة التي
أكدها ش���باب االنتفاضة في الهبة الجدي���دة جعلت ُدعاة «
ما كان هناك ضرورة لهذا الرد العنيف « يبلعون ألس���نتهم
ويصمتوا ،بل أن البعض منهم بدأ بتأييد ما قام به الش���باب
بعد أن حقق���وا نصرًا واضحًا .وكما ُيق���ال « االنتصار له ألف
أب فيم���ا الهزيمة يتيمة ال أب له���ا « .لهذا ،حضر على وجه
الس���رعة من اعتاد في مناسبات سابقة على «تصدر المشهد
والشاشات»! .كان جيل التحدي واالشتباك المباشر مع العدو
يعرف بالخبرة والتجربة وسرديات التاريخ أن هذه « الرموز» ال
تع���رف الميادين ّإال بعد تحريرها ،ولهذا قوبل حضور تلك «
الشخصيات « باستهجان وتعليقات ساخرة وأحيانًا بقذفها
بعب���وات الماء الفارغة .وك���م كان التناقض واضحًا وفاقعًا ما
بين ُص ّناع االنتصار ُوحماة الباب وكل بوابات وأحياء المدينة
كم���ا في معرك���ة ثبات أهالي حي الش���يخ ج���راح للبقاء في
بيوتهم ،وأدعياء الحرص على المدينة وأهلها  .فما شاهدناه
في قس���مات وجوه الشباب والش���ابات التي نزفت دمًا وهي
تواجه الغزاة المس���تعمرين بتنوع تس���مياتهم ومابسهم
«عس���كرية /أمنية أو مدنية» ،وقبضات أيديهم التي قذفت

حجرًا أو أنبوبة متفجرة على قوات االحتال ،يش���ير إلى ُحماة
الباب وس���احته ومدرجاته .أما أدعي���اء الحرص على المدينة
وأهله���ا  ،أولئ���ك الذين ال يتذك���رون الق���دس إال ل�» قطف
ثم���ار انتص���ار لم يصنع���وه» أو ل� « قي���ادات» تتعرف على
المقدسيين والمقدسيات كأرقام في سجات الناخبين /ات،
فلن يجد شباب وش���ابات الهبة صعوبة في التعرف إليهم.
لهذا ،فإن أهل القدس اعتادوا التعبير عن مواقفهم واإلدالء
بأصواتهم في انتخابات ميدانية تظهر نتائجها المباش���رة
في انتزاع االنتصار وليس في اس���تجداء الحق من س���ارقيه
 .لقد وضع أه���ل القدس أصواتهم -اله���ادرة -التي وصلت
لشعبهم وأمتهم وللعالم  ،ممهورة بدمائهم قبل أسمائهم
ف���ي صندوق االقت���راع  /االنتخ���اب الجماعي ال���ذي حددوه
هذه المرة «س���احة ومدرجات باب العامود  -باب الش���هداء»،
وليس في مراكز /مكاتب البري���د داخل مدينتهم الخاضعة
بناء على
لحكومة االحتال كما حصل في انتخابات 2006عام ً
«اتفاقية المرحلة االنتقالي���ة» الموقعة بين منظمة التحرير
وحكومة العدو في واشنطن عام .1995

لتتوحد كل اجلهود للمواجهة القادمة

مع مرور عدة أيام على الموجة الجديدة من هبة أهل القدس،
ف���إن كل التطورات عل���ى األرض تؤك���د أن المعركة الحالية
ستستمر طالما بقي االحتال ،وأن تحقيق أي انتصار  -جزئي
 /موضع���ي  ،وربما يكون آنيًا أو لفترة زمنية محددة كما تدل
معارك س���ابقة في القدس ألن العدو يتراجع أحيانًا ليمتص
موجات الغضب الش���عبي ث���م ينقض مج���ددًا  -هو عملية
تراكمية تتطلب تطوير الفعل الكفاحي في كل مدن وبلدات
فلسطين المحتلة من خال االشتباك مع الحواجز العسكرية
لجي���ش االحت���ال ،ألن الوقف���ات والتح���ركات بالميادي���ن
والس���احات – رغ���م أهميتها  -لم تعد ق���ادرة على تخفيف
الضغط القمعي الوحش���ي عن أهل الق���دس .إن يوم الثامن
والعش���رين من رمضان ،س���يكون س���احة مواجهة حقيقية
مع ميليش���يات التنظيمات اليهودية الصهيونية الفاشية
المدعومة بالقوى األمنية والعس���كرية لحكومة االحتال ،ألن
تلك التنظيمات تخطط الجتياح المسجد األقصى كرد ثأري
على ما حصل في مواجهات ب���اب العامود التي أدت لرضوخ
قادة العدو لسحب العوارض المعدنية وعودة أصحاب األرض
لممارسة طقوس���هم االجتماعية والروحية في الساحة وعلى
المدرج���ات .لهذا ،ف���إن رفع درجة التأهب واالس���تعداد في
مدينة الق���دس وفي باقي المدن والبل���دات وفي المخيمات
داخل فلسطين المحتلة ،وفي الكتائب والسرايا داخل قطاع
غزة  ،للمش���اركة في حماية القدس ،ش���عبًا ومقدسات هي
برنامج العم���ل المطلوب والمترافق م���ع الخطوات النضالية
الميدانية التي تؤكد جميعها على وحدة الشعب ووحدانية
الهدف.

خامتة

من أجل أال يتحول التفاعل والتش���ارك لطقس موسمي مع
أه���ل المدينة ُوحماتها في كل المع���ارك التي يخوضونها
لمواجهة خطط تهويد البلدة القديمة  ،فإن تش���كيل لجان
حماية ش���عبية في المدين���ة الواقعة – لمصلحة ش���عبها
المق���اوم – خ���ارج هيمنة س���لطة الحك���م اإلداري الذاتي
المحدود ،تش���ارك فيه���ا الفصائ���ل والقوى السياس���ية
الملتزمة بالمقاومة وبإدامة االش���تباك م���ع العدو ،كمقدمة
ضروري���ة وموضوعي���ة للتحضي���ر لعصيان مدني ش���امل
والنتفاضة ش���عبية عارم���ة ،مدعومة بلج���ان وطنية داخل
فلسطين وخارجها توفر إس���نادًا سياسيًا ومعنويًا  ،وتوفر
دعمًا ماليًا يس���اعد أهل القدس للبقاء والثبات في بيوتهم
وعلى أرضهم ،لقطع الطريق على سماسرة « المال الخليجي
المتصهين – المال القذر» من ش���راء النفوس المريضة قبل
المبان���ي واألراضي .له���ذا ،فإن العمل على بن���اء هذه األطر
الشعبية الوطنية أصبح مهمة كفاحية  ،خاصة ،وأن «ملهاة
االنتخابات» ق���د انتهت على يد من ق���رر مواعيدها ! .هذه
الملهاة التي قال عنها وفيه���ا األمين العام لحركة الجهاد
اإلس���امي في فلس���طين « زي���اد النخالة « الق���ول الفصل
(مس���رحية مضللة وال تعتبر انجازًا وطنيًا ،وعلى قوى شعبنا
واجب الوحدة وواجب مقاومة هذا االحتال).
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اإلحصاء 344 :ألف عاطل عن العمل في فلسطين الحايك يطالب ببرامج حكومية
داعمة لعمال قطاع غزة

رام الله /االستقالل:
كش����ف الجهاز المركزي لإلحصاء ،ارتفاع
معدل البطالة بين األفراد المشاركين في
الق����وى العاملة في فلس����طين عام 2020
ليصل الى حوالي  %26مقارنة مع حوالي
 %25في ع����ام  ،2019في حين انخفض
الع����دد الى  334ألف عاطل عن العمل عام
 2020م����ن  344أل����ف ع����ام  ،2019وذلك
بس����بب االنخفاض في نسبة المشاركين
في القوى العاملة.
وأوضح الجهاز في بيان له بمناسبة اليوم
العالم����ي للعمال الذي ص����ادف أمس ،أن
معدل البطال����ة بين الش����باب بلغ حوالي
 %24( %39في الضفة و %67في قطاع
غزة) ،كم����ا أن الش����باب الخريجين الذين
لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى
هم األكثر معاناة من البطالة بين الشباب،
وبل����غ مع����دل البطالة بينه����م نحو %54
( %36ف����ي الضفة و %79في قطاع غزة).
مما ادى الى انخف����اض عدد العاملين في
السوق المحلي من  877ألف عامل في عام
 2019ال����ى  830ألف عامل في عام ،2020
كما انخفض عدد العاملين في اس����رائيل
والمستعمرات من حوالي  133ألف عامل
في ع����ام  2019الى  125أل����ف عامل عام

.2020
وأشار إلى أن عدد العاملين في فلسطين
بلغ نح����و  955ألف عامل ،بواقع  604آالف
ف����ي الضف����ة ،و 226ألف في قط����اع غزة،
و 125ألف في اس����رائيل والمستعمرات،
منه����م حوالي  690ألف مس����تخدم بأجر
في فلسطين ( 385ألف مستخدم يعمل
ف����ي الضفة و 187ألف مس����تخدم يعمل
ف����ي قط����اع غ����زة و 100ألف مس����تخدم
يعمل في إس����رائيل و 18ألف يعمل في
المستعمرات).

وكان القطاع الخاص األكثر تضررا نتيجة
جائح����ة كورونا ،إذ انخفض عدد العاملين
في����ه بمق����دار  38ألف عامل بي����ن عامي
 2019و ،2020خاصة العاملين في نشاط
التج����ارة والمطاعم والفن����ادق ،وانخفض
عدد العاملين في����ه حوالي  27ألف عامل
خالل نف����س الفترة ،يلي����ه العاملون في
نشاط الخدمات والفروع األخرى ،وانخفض
العدد بحوال����ي  6آالف عامل ،أما العاملون
في نشاط الزراعة والحراجة والصيد فكانوا
األقل تضررا.

حذر من القيود «اإلسرائيلية» المتزايدة على المدينة

غزة /االستقالل:
قال رئيس جمعية رجال االعمال الفلسطينيين بقطاع غزة علي الحايك السبت ،إن اليوم العالمي
للعمال يمر هذا العام وشريحة العمال تعيش ظروفًا هي األصعب منذ مارس من العام الماضي.
وعزا الحايك في بيان وصل «االستقالل» نسخة عنه أمس ،إلى اآلثار الكارثية التي خلفتها جائحة
كورونا على قطاعات االقتصاد ،والتي أدت لتضرر  165ألف عامل في القطاع ،ناهيك عن تواصل
االنقسام والحصار اإلسرائيلي للعام ال�.15
ّ
وبي���ن أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد العمال الفعليي���ن ،ونظرائهم الذين يعانون من البطالة
مبينا أن عدد العم���ال الذين على رأس أعمالهم يصلون ل�  226ألف عامل في قطاع غزة،
والفقرً ،
مقارنة مع وجود  203ألف شخص ،وحوالي  195ألف خريج عاطلين عن العمل.
وأكد الحايك أنهم يعانون من ظروف معيشية واقتصادية هي األقسى منذ أعوام.
واضحا وغير مب���رر مع عدم حصولهم
تهميش���ا
وأوض���ح أن الفئات العاطلة عن العمل تعيش
ً
ً
إهماال من الجهات الحكومية
مؤكدا أنهم يعانون
على أدنى حقوقهم المعيشية واالنس���انية،
ً
ً
والرسمية.
وأش���ار الحايك إلى أن القطاع الخاص وعماله الذين يش���كلون ما نس���بته  %56من الذين على
رأس أعماله���م ،كانوا الضحية األولى لفيروس كورونا ،وال���ذي أدى كورونا إلغالق مئات المصانع
والمنشآت االقتصادية ،دون أن يحصلوا على أي تعويضات عن خسائره وأضراره حتى األن.
وأكد أهمية دعم فئات العمال وأصحاب المصانع والمنش���آت والش���ركات المتعثرة لما تشكله
أولوي���ة قصوى في الوق���ت الحالي بتقديم برامج حكومية ودولية ق���ادرة على إنهاء معاناتهم،
وتعويضهم عن خسائرهم ً
يوميا.
ودعا الحايك لضرورة دعم االقتصاد الفلس���طيني واستكمال اعادة إعمار المنشآت االقتصادية
والمصانع المدمرة ،وتعويضها عن خسائرها جراء االنقسام والحصار وجائحة كورونا ،بما يساهم
بدف���ع عجلة اإلنتاج والتنمي���ة ،وتهيئة الظروف للوصول القتصاد فلس���طيني قوي وقادر على
الصمود.

في اليوم العالمي للعمال

عيسى يطالب بوضع خطة اقتصادية التجمع اإلسالمي لعمال فلسطين يدعو
شاملة للنهوض باقتصاد المقدسيين إلنشاء غرفة مشتركة لألطر العمالية
القدس المحتلة /االستقالل:
قال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة
الق����دس والمقدس����ات حنا عيس����ى إن «الوضع الذي
أصبح عليه االقتصاد الفلسطيني في القدس المحتلة
من تدهور يس����تدعي وضع خطة اقتصادية ش����املة
للمدينة ،ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام «إس����رائيل»
بتحمل مسؤولياتها تجاهها كونها مدينة محتلة».
وطالب عيس����ى في تصريحات صحفية أمس ،برصد
اس����تثمارات من قب����ل القطاعي����ن الع����ام والخاص
الفلس����طينيين ودعم من الجهات المانحة ،للتصدي
للتحديات االجتماعية واالقتصادية الرئيس����ية في
شرقي القدس.
ودعا لتحس����ين الحماية والتنمي����ة ،وتحفيز التقدم
وحماية حقوق اإلنس����ان ،ودع����م التالحم االقتصادي
واالجتماعي والسياسي للفلسطينيين المقدسيين،
ودع����م جوهر اقتصادهم ال����ذي يتمثل في المدينة

القديمة.
وأوضح عيسى أن «العوامل التي أدت لتدهور االوضاع
االقتصادية في القدس ،هو عزوف القطاع الخاص عن
االس����تثمار بالمدينة عدا عن مبادرات وجهود فردية
ً
مقدرة».
وحذر من حالة عزلة وقيود متزايدة تفرضها سلطات
االحتالل على االقتصاد المقدس����ي ،مش� ً
���يرا إلى أنه
أصبح بنصف حجم التأثير االقتصادي الذي كان قبل
اتفاقيات أوسلو عام  ،1993نتيجة البيئة االقتصادية
المحبطة ومعدالت الفق����ر المرتفعة ،وتراجع قطاعي
الصناعة والخدمات.
ولفت عيس����ى إل����ى أن اقتصاد ش����رقي القدس كان
يشكل ما نسبته  %15من االقتصاد الفلسطيني قبل
مبينا أن هذه النس����بة تقلصت
التوقي����ع االتفاقياتً ،
لتبلغ وفق����ًا للتقدي����رات إلى حوال����ى  %7فقط في
السنوات األخيرة.

غزة /االستقالل:
دعا التجمع اإلس���المي لعمال فلس���طين ،في االتحاد
اإلس���المي في النقابات المهنية ،بضرورة إنشاء غرفة
مش���تركة لكل األط���ر العمالية ،لخدمة جميع ش���رائح
العمال والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم.
وج���اء ذلك في بيان وصل «االس���تقالل» نس���خة عنه
بمناسبة اليوم العالمي للعمال والذي يصادف األول من
مايو أيار من كل عام.
وقال التجم���ع في بيان���ه« :في ظل هذه والمناس���بة،
نطلع بكل فخر واعتزاز لشعبنا المرابط والمصابر،
فإننا ّ ّ
يسطرون أجمل
الذين
البواس���ل،
عمالنا
بالذكر
ونخص
ّ
معان���ي الصبر والصمود والتحدي في س���بيل العيش
متحدين كل أشكال المؤامرة التي تهدف إلى
بكرامة،
ّ
كسر إرادتهم والنيل من صمودهم»
وطالب البيان وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الوقوف
أمام مسؤولياتها اتجاه شعبنا وبما ينص عليه قرار 302

في األمم المتحدة لخدمة وإغاثة وتش���غيل الالجئين
الفلسطينيين تحت شعار (خدمة – اغاثة – تشغيل).
ودعا البيان األمم المتحدة للضغط على الكيان الغاصب
بفتح المجال أمام الصيادين للقيام بأعمالهم في البحر
بما يخص أعمال الصيد.
وكما دعا البيان وزارة الشؤون االجتماعية لإلسراع بدفع
مخصصات الش���ؤون االجتماعية قبل حلول عيد الفطر
الس���عيد ،على أن يكون توزيع تل���ك المخصصات مرة
كل شهر وليس كل أربعة شهور والعمل على تفعيل
قان���ون الضمان االجتماعي بما يخ���دم مصلحة العامل
واألسر الفقيرة .
ووجه التجمع الش���كر لألخوة أصح���اب رؤوس األموال
الذين تج���اوزوا عن ديونهم المس���تحقة عن البعض،
وأولئك الذين ساهموا في التخفيف عن كواهل األسر
المس���تورة والمتعففة ال س���يما خالل ش���هر رمضان
المبارك.

بعد خسائر  :2020الشركات النفطية تعود لالنتعاش
االستقالل /وكاالت:
بعد خس���ائر هائلة تكبدته���ا في ،2020
بدأت مجمعات النفط الكبرى مسار الصعود
بفضل تحس���ن أس���عار الذهب األس���ود
وتخفيف بعض ال���دول القيود المفروضة
لمكافحة وباء كوفيد ،19-ما سمح بتحسن
النشاط االقتصادي.
واستفادت أسعار النفط من هذا االنتعاش

إذ بلغ متوس���ط سعر برميل برنت نفط بحر
الشمال في الربع األول من العام  61.1دوالرا
مقابل  50.1دوالرا في الفترة نفس���ها من
العام السابق و 44.2دوالرا في الربع األخير
من .2020
وهذا ما سمح للمجموعات النفطية الكبرى
بتحقي���ق أرب���اح كبيرة ،م���ن األميركيتين
«إكس���ون موبيل» ،التي بلغت أرباحها 2.7

مليار دوالر بين كان���ون الثاني/يناير وآذار/
مارس ،إلى «ش���يفرون» ( 1.38مليار دوالر)
واإليطالية «إيني» ( 856مليون يورو) ،حسب
نتائج أدائها التي نش���رت خالل األس���بوع
الجاري.
واألم���ر نفس���ه ينطب���ق عل���ى المجموعة
األوروبي���ة النفطية العمالق���ة األخرى مثل
«بريتيش بتروليوم» ( 4.7مليارات دوالر) أو

شل ( 5.7مليارات دوالر) وتوتال ( 3.3مليار
دوالر).
ونجم ه���ذا التحس���ن عن ارتفاع اس���عار
النفط وكذلك خفض التكاليف في بعض
األحيان عبر عمليات تسريح جماعي للعمال
وانخفاض حاد في االستثمارات.
وق���ال الخبير في قطاع النف���ط في مكتب
«س���ي اف ار آ» ،ستيوارت غليكمان ،إن كل

هذه الش���ركات «تتنفس الصع���داء على
األرجح في مواجهة انعكاس مسار األسعار
في الس���وق الت���ي ال س���يطرة فعليةلهم
عليها».
وكان���ت أكبر خمس مجموع���ات خاصة في
العالم (بريتش بتروليوم وشيفرون وإكسون
موبيل وشل وتوتال) تكبدت خسائر صافية
بلغت  77مليار دوالر العام الماضي.
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«كورونا» يفتك بالهند ..أرقام قياسية مخيفة عن عدد اإلصابات السودان :بارجة روسية
ترسو في ميناء بورتسودان

االستقالل /وكاالت:
يواصل فايروس كورونا الوبائي التفش����ي بشكل
محقق����ا أرقام����ًا مخيفة وغير
مخيف ف����ي الهند
ً
مس����بوقة في العالم ،حيث أعلن����ت وزارة الصحة
الهندية الس����بت تس����جيل أكثر م����ن  400ألف
إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل ال� 24س����اعة
الماضية.
وقالت الوزارة إنه ّ
تم إحصاء  401ألف و 993إصابة
ّ
جديدة؛ مما يرفع الع����دد اإلجمالي لهذه الحاالت
في الهند إلى أكثر من  19.1مليونا.
كما بلغ عدد الوفيات  3523خالل الس����اعات ال�24
الماضي����ة؛ ليرتفع بذلك الع����دد اإلجمالي للذين
أودى كوفي����د -19بحياتهم إل����ى  211ألفا و853
شخصا.
ً
وهذه المرة األولى منذ تفش����ي في����روس كورونا
التي يكس����ر فيها بلد حاجز ال����� 400ألف إصابة
جديدة ً
يوميا؛ مما يش����ير إلى حجم المأساة التي
تعيشها الهند البالغ عدد سكانها نحو  1.3مليار
نسمة.
وأم����ام هول المأس����اة لجأت الس����لطات الهندية
لالس����تعانة بالجي����ش ،إذ فتحت مستش����فيات
عس����كرية أبوابها في محاولة للسيطرة على أكبر

أزمة إنسانية تشهدها البالد.
وش����هدت الهند تزايد ما بات يس����مى ب�»طوابير
األكس����جين» ،حيث يقف مئات الناس لس����اعات
طويلة من أجل الحصول على اسطوانة أكسجين،
قد تنقذهم أو تنقذ أحد أقربائهم من الفيروس.
في غضون ذل����ك ال تزال غرف العناي����ة المركزة
بالمستش����فيات غير قادرة على استقبال المزيد

م����ن المرضى ،كم����ا ال يوج����د أطب����اء متاحون أو
مستعدون لعالج مرضى كورونا في الوقت الحالي.
فإن نتائج اختبار «بي س����ي أر»
إضافة إل����ى ذلك ّ
التي م����ن المفت����رض أن تكون متاح����ة بعد 24
ساعة ال يستطيع األش����خاص الحصول عليها ّإال
يقدم األطباء أي
بع����د مرور  4-3أيام ،وبدونه����ا ال ّ
مساعدة لعالج المرضى.

االستقالل /وكاالت:
رس����ت بارجة حربية روس����ية ،الس����بت ،في ميناء بورتس����ودان شرقي
السودان ،وفق إعالم محلي.
يأتي ذل����ك بعد يومين من نفي موس����كو تجميد اتف����اق مع الخرطوم
يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية روسية في البحر األحمر ،شرقي السودان.
ونقلت صحيفة السوداني (خاصة) عن مصادر قولها إن «البارجة البحرية
الروسية  PM-138رست بالميناء الشمالي ببورتسودان صباح السبت».
وأش����ارت إل����ى أن البارجة تأخرت ع����ن موعد دخولها  48س����اعة «لعدم
اكتمال إجراءاتها» ورست اليوم في زيارة تستغرق  48ساعة.
وكان مس����ؤول س����وداني رفيع المس����توى ،قال األربعاء ،إن بالده قررت
تجميد اتفاق عسكري مع موسكو يتضمن إنشاء قاعدة عسكرية روسية
على البحر األحمر شرقي البالد ،وهو ما نفته السفارة الروسية الخميس.
وص����ادق الرئيس الروس����ي فالديمير بوتين ،في  16نوفمبر /تش����رين
الثاني  ،2020على إنش����اء قاعدة بحرية روسية في السودان ،قادرة على
استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية ،وفق روسيا اليوم.
وفي  9ديس����مبر /كانون األول  ،2020نشرت الجريدة الرسمية الروسية
نص اتفاقية بين موس����كو والخرطوم حول إقامة قاعدة تموين وصيانة
للبحرية الروس����ية على البحر األحمر ،بهدف «تعزيز الس����الم واألمن في
المنطقة» ،حسب مقدمة االتفاقية.

الرئيس العراقي يطالب بتعزيز نقابي تونسي :اقتصاد البالد شارف على االنهيار
الدعم الدولي لمحاربة «داعش»

االستقالل /وكاالت:
طالب الرئيس العراقي برهم صالح ،الس���بت ،بتعزيز الدعم الدولي لمحاربة من
وصفهم «فلول» تنظيم داعش اإلرهابي في المنطقة.
وتأتي هذه المطالبة بعد ساعات قليلة من سلسلة هجمات عنيفة ضد القوات
العراقية في عدة مناطق بالبالد ،خلفت عش���رات القتلى والجرحى منذ مس���اء
الجمعة ،وسط ترجيحات بوقوف «داعش» خلفها.
وفي تغري���دة له عبر موقع تويت���ر ،قال صالح« :اليوم اختلط���ت دماء الجيش
(العراقي) والبيش���مركة (قوات إقليم كردس���تان) والحشد الشعبي (الفصائل
الش���يعية المس���لحة) في بغداد وكرك���وك وديالى لصد مح���اوالت اإلرهاب
استهداف أمننا».
وأضاف صال���ح« :واجبنا ّ
رص الصفوف لدعم الدول���ة وأجهزتها األمنية وعدم
االستخفاف بخطر داعش ،وتعزيز الدعم الدولي إلنهاء فلوله في كل المنطقة».
وم���ن المتوقع أال تلقى مطالبة الرئيس العراق���ي دعمًا وتأييدًا من قبل أحزاب
وفصائل مقربة من إيران تدفع باتجاه إخراج القوات األجنبية من البالد.
وينتش���ر في العراق نح���و  3000جندي من ق���وات التحال���ف الدولي بقيادة
واشنطن ،بينهم  2500جندي أمريكي ،لمحاربة «داعش».
ف���ي األثناء ،أعلن���ت وزارة الداخلية العراقي���ة في بيان ،إلق���اء القبض على 7
متهمين باإلرهاب في محافظة ديالى (شرق).
كما أفادت االس���تخبارات العس���كرية التابعة لوزارة لدفاع ف���ي بيان ،بتمكن
قواته���ا من إلق���اء القبض على مس���ؤول «األوكار» (مخاب���ئ) وتجهيزاتها في
تنظيم «داعش» بصحراء جزيرة األنبار (غرب) ،دون تفاصيل أخرى.
وأعلن العراق عام  2017تحقيق النصر على «داعش» باستعادة كامل أراضيه،
التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البالد اجتاحها التنظيم صيف .2014
إال أن التنظيم اإلرهابي ال يزال يحتفظ بخاليا نائمة في مناطق واسعة بالعراق
ويشن هجمات في فترات متباينة.

االستقالل /وكاالت:
قال أمين عام «االتحاد التونس���ي للش���غل» نور الدين
الطبوبي ،إن اقتصاد بالده «ش���ارف على االنهيار وبات
مهددا باإلفالس».
جاء ذل���ك في كلمة بمناس���بة يوم العم���ال العالمي،
المواف���ق ل� 1مايو/أيار من كل ع���ام ،بثها االتحاد على
موقعه الرسمي.
ويعد «االتحاد التونسي للشغل» أقدم منظمة نقابية
في تونس ،حيث تأس���س عام  ،1946ويضم أكثر من
 500ألف عضو بعموم البالد.
وأف���اد الطبوب���ي« :االقتصاد التونس���ي ش���ارف على
االنهيار وبات مهددا جدي���ا باإلفالس ،حيث أصبحت
مختلف مؤشراته تنذر بأسوأ العواقب».

وأض���اف أن «االنهي���ار ال يع���ود فقط إل���ى تداعيات
جائح���ة كورونا بل إلى هشاش���ة متأصلة في النموذج
االقتصادي التونسي».
وأردف« :الوض���ع االجتماع���ي يعاني فقرا مستش���ر
وسحقا للفئات المهمشة وتحطيما للفئات المتوسطة
وقدرة ش���رائية أنهكها ارتفاع األسعار في ظل غياب
تام للمراقبة والعقاب».
واس���تطرد« :ما وصلت إليه تونس من عطالة وفوضى
وأزمة ،يع���ود إلى غياب الحوار واحت���دام الصراع بين
مختل���ف مؤسس���ات الدولة مما أفقده���ا المصداقية
وثقة المواطنين».
وجدد الدعوة إلى «ح���وار وطني جامع يقطع مع هوس
التفرد بالحكم والتغول في السلطة».

واس���تدرك« :الواجب يدعونا اليوم ،رئاس���ة وحكومة
وأحزابا وجمعي���ات ومواطنين إل���ى تغليب المصلحة
العليا للبالد ونبذ التجاذبات».
ويس���ود تونس خالف���ات بين الرئيس قيس س���عيد
ورئيس الحكومة هش���ام المشيشي ،منذ إعالن األخير
في  16يناير/كان���ون الثاني الماضي ،تعديال حكوميا
صادق عليه البرلمان الحقا.
لك���ن حتى اليوم ،لم يوجه س���عيد دعوة إل���ى الوزراء
الج���دد ألداء اليمي���ن الدس���تورية أمام���ه ،معتبرا أن
التعديل شابته «خروقات» ،وهو ما يرفضه المشيشي.
كما تعاني تونس م���ن أزمتين اقتصادية واجتماعية
فاقمتهم���ا جائح���ة كورون���ا ،حيث ش���هد االقتصاد،
انكماشا بنسبة  8.8بالمئة ،العام الماضي.

بهدف إثارة الفوضى في البالد

الحرس الثوري :اعتقال عناصر من «زمرة هبوط طهران» ّ
تمولهم السعودية
االستقالل /وكاالت:
اعتقل جهاز االستخبارات التابع للحرس الثوري
اإليراني ،السبت ،عناصر من زمرة «هبوط ايران»
المعادية للجمهورية اإلسالمية.
ووفقا لوكال���ة «فارس» لألنب���اء ،اعترف عناصر
الزم���رة بمح���اوالت خداع المواطني���ن من خالل

الظهور بالزي العس���كري الرس���مي في تطبيق
«االنس���تغرام» واالدع���اء بأنهم منش���قون عن
الق���وات المس���لحة اإليرانية إلث���ارة الفوضى
واالضطرابات في البالد.
وبحس���ب الوكالة ،تس���عى هذه الزمرة منذ عام
 2018لتوحيد التيارات المعادية إليران بتمويل

من الحكومات الغربية والسعودية.
وتهدف زمرة «هبوط إي���ران» لفبركة وتضخيم
األخب���ار الداخلية م���ن أجل أن يواكبه���ا الرأي
العام عن طريق اإليحاء بضعف الدولة في إدارة
الحكومة من النواحي االقتصادية والعس���كرية
والسياسية.

بدء االنسحاب الرسمي لقوات الواليات المتحدة والناتو من أفغانستان
االستقالل /وكاالت:
بعد قرابة  20عاما من االحت���الل ،بدأت الواليات المتحدة
وحلف ش���مال األطلسي (ناتو) رسميا سحب آخر قواتهما
من أفغانس���تان الس���بت ،تاركين البالد أمام مس���تقبل
غامض وسط تصاعد هجمات طالبان.
وسوف يغادر ما يقرب من  10آالف جندي من قوات الناتو
من مهمة التدريب التي يطلق عليها «الدعم الحازم» ،بما
في ذلك ألفان و 500جندي من الواليات المتحدة وحوالي

أل���ف ومئة من ألمانيا ،من أفغانس���تان بحلول  11أيلول/
سبتمبر المقبل.
وأول أيار ،هو تاريخ البدء الرس���مي لس���حب القوات ،لكن
المعدات العس���كرية بدأت بالفعل في مغادرة البالد منذ
أسابيع.
ونشرت عدة دول من الناتو قوات إضافية أو تضعها على
أهبة االستعداد لتأمين االنسحاب.
وهناك مخاوف من قي���ام حركة طالبان بمهاجمة القوات

أثناء االنس���حاب .وقال مس���ؤول في الناتو إن أي هجوم
سيقابل برد قوي.
سوف يكون انسحاب القوات الدولية أيضا بمثابة اختبار
لقوات األمن األفغانية ،التي س���يتعين عليها الدفاع عن
األراضي التي تس���يطر عليها حالي���ا ودعم الحكومة دون
إسناد دولي مباشر.
وفي األس���ابيع األخيرة ،أعرب الجن���راالت األمريكيون عن
مخاوفهم من أن يؤدي االنس���حاب إل���ى انهيار الحكومة

األفغانية أو نشوب حرب أهلية جديدة.
وم���ع ذلك ،فإن الرئيس األمريك���ي جو بايدن مصمم على
المضي قدما في عملية س���حب الق���وات ،حيث أعلن في
منتصف نيس���ان الماضي أن انسحاب القوات األمريكية
المتبقي���ة البالغ عدده���ا ألفين و 500جندي س���يكتمل
بحلول الذكرى العشرين لهجمات  11آيلول المقبل.
كما أعلن حلفاء واش���نطن في الناتو أنهم سوف يسيرون
على خطى الواليات المتحدة في الخروج من أفغانستان.
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شباب جباليا يضم السويركي واتحاد بيت حانون يواصل إبرام صفقاته
غزة /االستقالل:
أعلن نادي ش���باب جباليا ،ضم صانع ألعاب التفاح،
حربي السويركي ،خالل فترة االنتقاالت الحالية ،في
صفقة انتقال حر.
واتفق الس���ويركي م���ع إدارة التفاح عل���ى مغادرة
النادي ،بعدما لعب معه خالل مرحلة الذهاب ،وقدم
معهم مس���توى جيد ،فهو العب خط وس���ط مميز
وإضافة قوية ألي فريق.
وق���ال ولي���د ش���اهين رئي���س ش���باب جباليا في
تصريحات صحافية «السويركي العب مهم ومفيد
للغاية بالنس���بة لنا ،ونتطلع للمنافس���ة على لقب
ال���دوري ،فنحتاج إلى خيارات كثي���رة أمام المدرب
أحمد عبد الهادي».
وتابع «أعتقد أن الس���ويركي س���يزيد من الخيارات
الهجومي���ة للفري���ق باعتباره العب وس���ط مهاجم
وصاحب خبرات في الدوري الممتاز».
ويواصل نادي ش���باب جبالي���ا ،تدريباته المنتظمة
على أرضية ملعب بيت الهيا الرياضي شمال قطاع
غزة.
وفض���ل الجهاز الفن���ي للفري���ق ،االعتم���اد على
التدريب���ات ،وعدم االش���تراك ف���ي بطولة القدس
الرمضانية التنشيطية.
وأنهى ش���باب جباليا ،مرحلة الذه���اب من الدوري
الممتاز ،في المركز الثال���ث برصيد  20نقطة ،على

ريال مدريد ُيمدد عرض راموس

بعد  4نقاط من شباب رفح المتصدر.
وبدورة ،تمك���ن نادي بيت حانون الرياضي من إبرام
صفقات جديدة في االنتقاالت الشتوية ،استعدادا
لمرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة.
وأك���د بيت حانون الرياضي ضم محمد بش���ير مدة
نصف موس���م معارا من خدمات رفح ،ومحمد معمر
مدة موسمين ونصف من شباب رفح.

يش���كل الثنائي إضافة جيدة
ويأمل «الحوانين» أن
ّ
للفري���ق ،تمهيدا لتحقيق نتائ���ج قوية في مرحلة
إياب دوري الممتازة.
يش���ار إلى أن بيت حانون الرياض���ي ضم في وقت
سابق كال من غس���ان أبو عودة ،وبالل العبيد ،وعالء
مهن���ا ،علما أن���ه أنهى مرحلة الذه���اب في المركز
السادس برصيد  16نقطة.

االستقالل /وكاالت:
م����ا زال ري����ال مدريد ،يحافظ على عرضه ،من أجل تجديد عقد س����يرجيو
راموس ،قائد الفريق الملكي.
وينتهي عقد رام����وس مع ريال مدريد في الصيف المقبل ،ويس����تطيع
مجانا اآلن مع أي فريق.
الالعب التوقيع
ً
ووفقا لصحيفة «ماركا» اإلس����بانية ،فإن ري����ال مدريد مدد عرضه الخاص
ً
بتجديد عقد راموس ،لكن دون تغيير صيغته.
وأش����ارت إلى أن العرض يحم����ل تاريخ انتهاء صالحية ف����ي مارس/آذار
الماضي ،لكن تم تمديده بسبب قيمة راموس وما يمثله للنادي الملكي.
وأوضحت أن راموس ال يزال يتمسك بالتجديد لمدة عامين ،بينما يعرض
عقدا لعام واحد فقط.
ريال مدريد ً
الصحيفة اإلسبانية أن خفض الراتب في العقد الجديد ليس ً
أمرا
وذكرت
ً
رئيسيا بالنسبة لراموس.

تناقض بيريز يحبط آمال كريستيانو رونالدو
مدريد /االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي إس���باني ،عن تطور
جديد بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،نجم يوفنتوس.
وينتهي عق���د رونالدو م���ع يوفنتوس في
صيف  ،2022وتزع���م العديد من األنباء أنه
سيرحل في الصيف المقبل.
ووفقا لصحيفة «ماركا» اإلسبانية ،فإن رونالدو
ً
ويوفنتوس يمران بأكثر فترة حساسة ،حيث
إن النتائج السيئة والوضع االقتصادي سلبي
والعالقات داخل غرف المالبس متوترة.
وأش���ارت إلى أن كل ذلك دف���ع رونالدو إلى
إع���ادة التفكير ف���ي مصي���ره ،والبحث عن

الرحيل بنهاية الموسم.
وأوضحت أن رونالدو لم يتمن س���وى العودة
إلى ريال مدريد ،وتحدث عن ذلك مع العديد
ممن كانوا رفاقه ،وابتعد عنهم لفترة طويلة.
وذك���رت أن رونال���دو أراد العودة والش���عور
بالحب واالحترام كم���ا كان في ريال مدريد،
وهو فريق افتقده أكثر من أي مكان آخر.
وأوضح���ت الصحيفة أنه رغم أن عالقة بيريز
ً
ش���خصيا على المستوى
جدا
ورونالدو جيدة ً
الش���خصي ،وكذلك قادة ريال مدريد ،إال أن
بيريز على المس���توى العملي يرفض عودة
الالعب للفريق.
وقالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد ظهر

في الساعات الماضية كبديل محتمل ،حيث
ناد يتمتع بالمال وعالقة خورخي مينديز
إنه ٍ
مع قادة النادي اإلنجليزي مثالية.
وأضافت أن مانشس���تر يونايت���د لم يغلق
الباب مثل ريال مدري���د ،لكن ال يبدو أنه من
السهل حسم الصفقة.
وتابعت أن باريس سان جيرمان وجهة أخرى
محتمل���ة ،من أجل مواصلة اللعب مع النخبة،
والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.
وكش���فت أن النج���م البرتغالي ق���د يختار
أيضا في بط���والت الدوري
وجهت���ه المقبلة ً
أوال لالستمرار
األقل تنافس���ية ،لكنه يتطلع ً
في قمة كرة القدم.

تصرف والد ميسي يحسم مستقبل نجله ليفاندوفسكي يعود لحسابات ريال مدريد
االستقالل /وكاالت:
كش����ف تقري����ر صحفي ،ع����ن تطور جديد بش����أن
مستقبل األرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم برشلونة.
وينتهي عقد ميس����ي مع برش����لونة ف����ي الصيف
المقبل ،ولم يعلن الالعب عن موقفه من االس����تمرار
حتى اآلن.
جدا من
قريب
ميسي
فإن
«ليكيب»،
صحيفة
وحسب
ً
التجديد والبقاء مع برشلونة لفترة جديدة.
وأش����ارت إل����ى أن خ����وان البورتا رئيس برش����لونة،
وخورخي ميسي والد البرغوث ،تحدثا بالفعل ،ووضعا
أسس المفاوضات المستقبلية حول بقاء ليونيل.
وأوضحت الصحيفة أن ميسي ينتظر اآلن ،الحصول
على العرض الرسمي من برشلونة للتجديد.
وقالت إن ميسي شعر بس����عادة بالغة بحصد لقب
كأس مل����ك إس����بانيا ،باإلضافة إل����ى إيمانه بالجيل
الجديد في برشلونة مثل بيدري وفرينكي دي يونج
وأنسو فاتي ورونالد أراوخو وفرانسيسكو ترينكاو.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن ميس����ي يعرف نوايا البورتا،
الذي يري����د تقوية الفريق وإدخال بعض األس����ماء
المهمة مثل نيمار نجم باريس سان جيرمان.

االستقالل /وكاالت:
يبدو أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في طريقه
إلنهاء مشواره مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي ،لخوض
تجربة جديدة خارج ألمانيا.
وحافظ الدولي البولندي على مستواه المميز هذا الموسم ،إذ
هدف���ا خالل  37مباراة ،لكنه
نجح حتى اآلن في تس���جيل ً 43
يفكر في الرحيل قبل عامين على انتهاء تعاقده مع بطل أوروبا
والبوندسليجا.
وذكرت ش���بكة «سكاي س���بورت ألمانيا» أن البايرن قد يقبل
عرضا بقيمة  52مليون
عاما حال تلقيه ً
بمغادرة صاحب ال�ً 32
إسترليني هذا الصيف ،وذلك إلنعاش خزائنه بأموال تعوضه
عن الخسائر التي تكبدها منذ جائحة كورونا.
وأشارت إلى احتمالية انتقال أفضل العب في العالم إلى ريال
مدريد ،رغم امتالك األخير المهاجم الفرنس���ي كريم بنزيما،
هدفا خالل  40مباراة هذا الموسم.
الذي سجل ً 28
أيضا بالتعاقد مع
يأتي ذلك في ظل ارتباط الن���ادي الملكي ً
إيرلينج هاالند ،مهاجم بوروسيا دورتموند ،مقابل حوالي 154
مليون إسترليني.
وفي ظل صعوبة توفير النادي اإلس���باني هذا المبلغ الضخم
لضم هاالند ،فإن ليفاندوفسكي يبقى ً
مطروحا بالنسبة
خيارا
ً
له في الميركاتو الصيفي.
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وتوفير شبكة أمان للعمال
التجمع اإلعالمي :أكثر من 40
جمعية تطالب الحكومة بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين انتهاكًا بحق الصحفيين خالل إبريل
نابلس /االستقالل:
طالبت جمعية التنمية الزراعية «اإلغاثة الزراعية»
الحكوم����ة بتفعي����ل صنادي����ق التعويض����ات
للمزارعين المتضررين من االنتهاكات والظواهر
الطبيعية ،والعمل على توفير شبكة أمان وحماية
للطبقة العاملة التي تتعرض الى االنتهاكات.
ودعت اإلغاث����ة الزراعية في بيان لها بمناس����بة
يوم العمال العالم����ي ،المجتمع الدولي للضغط
على االحت����الل لوقف االنته����اكات ضد العمال
والقطاع الزراعي ،وفك الحصار الخانق على قطاع
غزة ،وتوفير مص����در رزق ليعتاش منه العاملون
وأسرهم.
وأكدت على أهمية تشكيل الجمعيات التعاونية
لردع اس����تغالل التجار وأرب����اب العمل وأصحاب
رأس الم����ال ،باإلضاف����ة لتبني برام����ج تحويالت
نقدية لحماية عمال المياومة في القطاع الزراعي
وانتشال أس����رهم من الفقر والجوع جراء تدهور
األوضاع االقتصادية واالجتماعية.
وأكدت أن انخ����راط العمال في نقابات عمالية أو

تأس����يس نقابات عمالية يحفظ لهم حقوقهم
ويحميهم م����ن االس����تغالل والتميي����ز ،ودعت
اإلعالميي����ن والحقوقيي����ن إلى تفعي����ل دورهم
ليش����كلوا ورق����ة ضغط على االحت����الل من خالل
كسب التعاطف العالمي مع العامل الفلسطيني
المحروم من أرضه وحقوقه.
وح����ذرت اإلغاث����ة الزراعية م����ن أن البطالة قنبلة
موقوتة تهدد االس����تقرار في فلس����طين ،حيث
ارتفع معدل البطالة بين األفراد المش����اركين في
القوى العاملة في فلس����طين ف����ي العام 2020
ليصل الى حوالي  26%مقارنة مع حوالي 25%
في عام  ،2019في حين انخفض العدد الى 334
ألف عاطل عن العم����ل في العام  2020من 344
ألف في العام  2019وذلك بسبب االنخفاض في
نسبة المش����اركين في القوى العاملة في العام
 ،2020اذ بلغت لعام  2020حوالي  41%مقارنة
بحوالي  45%لعام .2019
وعلى مس����توى المنطقة ،فقد بلغ معدل البطالة
حوالي  16%في الضفة الغربية في العام 2020

مقارنة مع حوالي  15%لعام  ،2019في حين بلغ
المع����دل حوالي  47%في قطاع غ����زة في العام
 2020مقارنة مع  45%في العام .2019
وبين����ت ان أزمة فيروس كورون����ا عمقت األزمات
االقتصادية نتيج����ة توقف العجلة االقتصادية
واإلنتاجي����ة في بع����ض األنش����طة وانخفاضها
بنس����ب متفاوتة في مختلف القطاعات وتسبب
ذلك ف����ي ارتفاع معدالت البطال����ة والفقر ،حيث
تعط����ل عن العمل خالل فت����رة جائحة كورونا ما
يزي����د عن  45الف عامل من عم����ال المياومة في
كاف����ة القطاعات ،ه����ذا باإلضافة إلى الخس����ائر
المادية الفادحة التي س����وف يتكبدها أصحاب
المنش����آت االقتصادية وأنها اث����رت على القوى
العامل����ة ف����ي القط����اع وأن أكثر م����ن  15%من
أصحاب االعمال استغنوا عن  75%من عمالهم،
وأكثر م����ن  80%من أصحاب الصاالت والمطاعم
والمقاهي اس����تغنوا عن العمال بش����كل كامل،
وتراجعت الحركة على المنطقة الصناعية بواقع
 40%عن الحركة المعتادة.

غزة /االستقالل
انتهاكا من قوات االحتالل
40
من
أكثر
الفلسطيني
اإلعالمي
رصد التجمع
ً
«اإلس���رائيلي» ،لحرية الصحافة والصحفيين الفلس���طينيين في األرض
الفلسطينية المحتلة وخارجها ،خالل شهر إبريل (نيسان) الماضي.
وأوض���ح التجمع اإلعالمي في تقريره للحريات عن ش���هر إبريل المنصرم،
تلقت «االس���تقالل» نس���خة عن���ه أم���س ،أن انتهاكات االحت���الل تجاه
الصحفيين تنوعت ما بين إصابة واعتقال وأمر باالعتقال اإلداري واحتجاز
واس���تدعاء وتعذيب نفس���ي واعتداء بالضرب واإلهانة واقتحام البيوت
والعب���ث بالممتل���كات ،إضافة لمحارب���ة المحتوى الفلس���طيني وتقييد
حسابات عشرات الصحفيين عبر مواقع التواصل االجتماعي ،ضمن حملة
منظمة للتغطي���ة على جرائمه وانتهاكاته التي يقترفها ضد الش���عب
ّ
الفلسطيني ،وتقديم رواية مغايرة لما يجرى على األرض من وقائع.
وبحس���ب التقري���ر ،فقد تم تس���جيل ( )6إصاب���ات باألعي���رة المطاطية
والقنابل اإلس���فنجية ،و( )2حالة اعتداء بالض���رب واإلهانة ،وأكثر من ()1
حالة اختناق بقنابل الغاز المس���يلة للدم���وع ،و( )5حالة اعتقال ،و( )1أمر
باالعتقال اإلداري ،و( )1حالة نقل للعزل االنفرادي ،مداهمة واقتحام منزل
( )2حالة ،وحجز مركبة ( )1حالة ،وتعذيب نفس���ي ( )9حالة ،واس���تجواب
وتهديد ( )1حالة.

وحدة من المستعربين تخطف «والال» :خيبة أمل ومعركة خاسرة للوفد «اإلسرائيلي» إلى واشنطن
شابًا من مدخل بلدة عزون
قلقيلية /االستقالل:
اختطفت وحدة من المستعربين التابعة لجيش االحتالل ،اليوم السبت ،شابًا
من بلدة عزون شرق قلقيلية وانسحبت من المكان.
وأفاد ش���هود عيان بأن الشاب الذي لم تعرف هويته كان بالقرب من مدخل
عزون وبشكل مفاجئ انقضت عليه وحدة المستعربين واقتادوه نحو المركبة
التي كانت بحوزتهم.
وفي السياق ذاته ،نصب جيش االحتالل بالتزامن مع قيام وحدة المستعربين
باختطاف الش���اب ،حاجزًا عسكريًا على مدخل عزون الغربي المعروف بمدخل
عزبة الطبيب وقام���ت بالتدقيق في الهويات الخاصة واعاقة حركة المرور في
كال االتجاهين.

القدس المحتلة /االستقالل:
كش���ف موقع «والال» العبري ،الس���بت ،عن النتائج
األولي���ة للمحادثات الت���ي يجريها الوف���د األمني
«اإلس���رائيلي» في واش���نطن حول مش���روع إيران
النووي ومحاوالت «إسرائيل» إضافة شروط لالتفاق
المتبلور مع طهران.
وأعربت المصادر عن خيبة أملها من إمكانية التأثير
على قرار اإلدارة األمريكية واعتبرتها معركة خاسرة
ف���ي ظل إص���رار إدارة بايدن المض���ي قدما للعودة
لالتفاق القديم الذي ت���م التوقيع عليه عام 2015
ورفع العقوبات التي فرضته���ا إدارة دونالد ترامب
السابقة قبل شهر يونيو القادم.
ونقل الموقع عن رئيس القسم االستراتيجي وإيران
في هيئة األركان العامة الجنرال تال كليمان وبعض

قادة األجهزة األمنية الذين شاركوا في المحادثات
مع مسئولي إدارة بايدن قولهم إن اإلدارة األمريكية
تسعى إلغالق الملف اإليراني في أقرب وقت ممكن
للتف���رغ إل���ى التحدي���ات األخيرة الت���ي تواجهها
كالعالقات مع روسيا والصين وأزمة كورونا.
عدا عن ذلك فإن اإلدارة األمريكية مصرة على إنهاء
المل���ف اإليراني قبي���ل االنتخاب���ات اإليرانية لكي
يتمكن النظ���ام من تقديم االتف���اق كإنجاز وذلك
خشية صعود شخصيات متطرفة.
فيما اشارت المصادر األمنية إلى أن مسئولي اإلدارة
األمريكي���ة قد اس���تمعوا للتوصيات اإلس���رائيلية
لكنه���م رفضوا اطالعه���م على تفاصي���ل االتفاق
المتبلور ،منوهة إلى أن إيران ترفض العودة لالتفاق
القديم في حال عدم إضاف���ة تغييرات أو االكتفاء

اإ�صابات واعتقاالت..
ض���د تهجير  7عائالت مقدس���ية ،وتس���ليم
منازلها للمستوطنين مطلع الشهر المقبل.
وقمعت قوات االحتالل المش���اركين بش���كل
عني���ف ،واعتقلت  4منهم ع���رف من بينهم
الش���ابان عمر أبو اسنينة ،وأنس جبارين ،فيما
اعتدت على آخرين بالضرب ومنعت المسيرة
من إكمال طريقها.
ورفع المش���اركون في المسيرة الفتات تطالب
العال���م بالتدخل لوق���ف عملي���ات الترحيل
القس���ري الذي يتعرض له سكان حي الشيخ
جراح.
وتعيش العائالت المهددة بالتهجير في حي
الشيخ جراح في منطقة «كرم الجاعوني» ،وهم
جميعا الجئون من هجروا من أرضيهم وقراهم
عام  ،1948ويعيشون في القدس.
وتم اختيار  28عائلة بنيت لها وحدات سكنية
في منطقة كرم الجاعوني ،وتم التعاقد معهم
حينها من خالل الحكوم���ة األردنية على دفع
إيجارات لمدة  3أعوام وتصبح المنازل بعدها
ملكا لهم ،وانتهت عق���ود اإليجار عام ،1959
وبات المواطنون يتصرفون تصرف المالك في
العقارات.

لك���ن بع���د احت���الل المدينة المقدس���ة عام
1967؛ فوجئ الس���كان بلجنتين يهوديتين
تتوجه���ان لدائ���رة األراض���ي ع���ام 1972
وتس���جالن ملكيتهما لهذه األرض التي تبلغ
مساحتها نحو  18دونما.
لم ُتخب���ر هذه اللج���ان المواطنين بما أقدمت
عليه ،وبدأت تطالبهم بإخالء عقاراتهم بادعاء
أنه ال حق لهم ف���ي ملكيتها ،وهكذا تفرعت
عشرات القضايا في المحاكم اإلسرائيلية.
وف���ي الس���ياق ،اعتقل���ت ق���وات االحت���الل
اإلسرائيلي ،مساء أمس ،شابين من المحتفلين
بسبت النور في مدينة القدس المحتلة ،وذلك
لدى محاولتهما الوصول إلى كنيس���ة القيامة
من أجل الصالة ،فقام جنود االحتالل باالعتداء
عليهما واعتقالهما.
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل اعتقلت
بشكل وحشي أحد الش���بان ،فيما كبلت اآلخر
واقتاتهما إلى مركز توقيف القشلة في البلدة
القديمة.
ومنذ الصباح الباكر نش���رت ق���وات االحتالل
العدي���د م���ن الحواج���ز الش���رطية م���ن أجل
التنغي���ص على أبناء ش���عبنا المس���يحيين

المحتفلين بسبت النور ،وقامت بالتدقيق في
هوية المارة بحجة تطبي���ق اإلجراءات الطبية
التي تحد من انتشار فيروس كورونا.
واش���تكى التج���ار المتواجدين ف���ي محيط
كنيس���ة القيامة من ضعف البيع والس���ياحة
بس���بب االج���راءات اإلس���رائيلية المتعمدة،
مشيرين إلى أن االحتالل أغلق محيط الكنيسة
العام الماضي بس���بب جائح���ة كورونا وخالل
الع���ام الجاري ق���ام بإعاقة وص���ول المصلين
والمحتفلين إلى محيط الكنيسة ما تسبب في
ضعف الحركة التجارية بشكل الفت.
إلى ذلك ،أصيب ش���ابان برص���اص االحتالل
اإلس���رائيلي ،والعش���رات باالختن���اق بالغاز
المس���يل للدموع ،خالل قمع االحتالل مسيرة
كفر قدوم شرق قلقيلية ،السبت ،التي خرجت
مناهضة لالس���تيطان ومطالبة بفتح الش���ارع
الرئيسي المغلق منذ  18عاما.
وأف���ادت مص���ادر محلية ،بأن ش���ابين أصيبا
باألعيرة االس���فنجية في منطقة الظهر ،فيما
أصيب العش���رات باالختن���اق بينهم أطفال،
خ���الل قمع ق���وات االحتالل المش���اركين في
المسيرة.

برفع العقوبات.
على ضوء ذلك فإن تقديرات األجهزة تشير إلى أن
المعرك���ة مع اإلدارة األمريكية حول إيران خاس���رة،
وقد بدأت لالستعداد للمعركة القادمة التي تتمثل
بتش���ديد الرقابة على المش���روع الن���ووي اإليراني
من خالل تكثيف جمع المعلومات االس���تخباراتية
بالتع���اون مع دول الط���وق الثالث وع���دم االعتماد
عل���ى المعلومات التي تحصل عليه���ا من الواليات
المتحدة والدول األوروبية.
يش���ار إلى أن الوفد «اإلس���رائيلي» إلى واش���نطن
يتكون من رئيس جهاز الموس���اد يوس���ي كوهين
ورئيس ركن االس���تخبارات تامي���ر هايمن ورئيس
مجلس األمن القومي مئير بن ش���بات باإلضافة إلى
مجموعة كبيرة من قادة األجهزة األمنية.

الرئاسة تدين إجراءات
االحتالل القمعية ضد
المقدسيين بسبت النور
رام الله /االستقالل:
أدانت الرئاس���ة الفلس���طينية ،إج���راءات االحت���الل القمعية ضد
المواطنين المقدسيين خالل احتفاالت سبت النور في قلب مدينة
القدس المحتلة.
وقالت الرئاس���ة في بيان لها نشرته وكالة «وفا» :إن «هذا األمر أعاق
وصول آالف المؤمنين ألداء شعائرهم الدينية في سالم وأمان».
وأكدت أن الحواجز واس���تفزاز المصلين وتحويل كنيس���ة القيامة
ومحيطها إلى ثكنة عس���كرية ،لن يرهب ش���عبنا في الحفاظ على
هويته الفلس���طينية المقدس���ية االصيلة والتمس���ك بممارس���ة
ش���عائره الدينية واحتفاالته التقليدية التاريخية وممارسة الحرية
الدينية التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.
وأضافت الرئاسة «س���تبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين،
وسيبقى أهلها بمسيحيه ومس���لميه ،وبكنائسه ومساجده عنوان
الحق والصمود الفلس���طيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من
ترابها الطاهر».
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«كورونا» جعل األردنيين
يدخنون أكثر!

عمال فل�صطينيون يوا�صلون اأعمالهم يف مهنهم احلرفية تزامن ًامع يوم العمال ()apaimages

االستقالل /وكاالت:
تس���بب وباء كوفيد وم���ا تبعه من حظر تجول وإغالقات في ارتفاع نس���بة
اس���تهالك الدخان بين األردنيين الذين يعتبرون أصال من أبرز المدخنين
في العالم.
بينما ينتظر الزبائن في محل بيع النراجيل ومستلزماتها الذي يعمل فيه
في وسط العاصمة عمان ،يقول الشاب منير شناعة ( 24عاما) وهو ممسك
بسيجارته« ،ظهور هذا الوباء قبل نحو عام وما خلفه من منغصات في حياتنا
من حظر جزئي وشامل سبب لي ضغطا نفسيا جعلني أدخن أكثر فأكثر».
ويضيف ش���ناعة الذي بدأ التدخين وهو في س���ن ال« 17قبل الوباء ،كنت
أدخن علبة إلى علبتين في اليوم ،اليوم صارت اربع إلى خمس علب ،الضغط
النفسي زاد والتدخين زاد هو اآلخر».
ووفق���ا آلخر اس���تطالع لل���رأي أجراه مركز الدراس���ات االس���تراتيجية في
الجامعة األردنية العام الماضي وش���مل  2400شخص ،أكد  %52ممن تم
استجوابهم أن حظر التجول س���اهم في زيادة نسبة تدخينهم للسجائر
والنرجيلة.

تدفيع غرامات على هدر الطعام في الصين البرتغال تدشن أطول جسر مشاة معلق في العالم
االستقالل /وكاالت:
دخل قانون صيني يهدف إلى منع هدر الطعام
حي���ز التنفيذ الجمعة بعد تمريره يوم الخميس
الماض���ي .وهذا يعني أن الطلب���ات الزائدة التي
يتم تقديمها م���ن خالل خدمات إعداد األطعمة
يمكن أن تؤدي إلى ف���رض غرامة تصل إلى 10
آالف يوان ( 1545دوالرًا) .ويجري حاليًا الس���ماح
أيضًا لخدمات تقديم الطعام بفرض رسوم على

العمالء إذا تركوا وراءهم كميات كبيرة من بقايا
الطعام.
وذكرت ش���بكة تلفزيون الصين الدولية «س���ي
جي ت���ي إن» أن القانون الجديد ج���اء كرد فعل
عل���ى الكميات المتزايدة م���ن الطعام التي يتم
التخلص منها في الصي���ن .وفي قطاع خدمات
المطاعم وح���ده بالبالد ،يجري ه���در حوالي 10
مليارات كجم من الطعام سنويًا.

االستقالل /وكاالت:
على علو  175مترًا فوق نهر بايفا ،دش���نت البرتغال أطول جسر مشاة
معلق في العالم في شمال البالد ،ويبلغ طول الجسر المعلق  516مترًا.
ّ
وكانت هذه المنطقة على ضفاف نهر بايفا تضم أصال مسارا ممتدا
على ثمانية كيلومترات ،من ّ
العبارات الخشبية التي تصل حتى عمق
الوادي.
ويبلغ طول الجس���ر  516مترًا ،ويتخطى بذلك الرقم القياسي السابق
ع���ام  ،2017ال���ذي يعود إل���ى ّعبارة ش���ارل كوونن في جب���ال األلب

السويسرية.
وقبل التدشين الرسمي اليوم األحد واالفتتاح أمام السياح في اليوم
التالي ،تمكن السكان المحليون من التنقل على الجسر المسمى «516
أروكا» ،في إشارة إلى طوله القياسي.
ّ
مش���بكة
المعلق ف���ي منطقة أروكا من  127منصة
ويتألف الجس���ر
ّ
متصلة ببعضها البعض ،باإلضافة إلى دعائم معدنية يبلغ طول كل
ّ
منها  1,20متر ،وترتبط بأسالك فوالذية مع الركائز المقامة على شكل
حرف «في» الالتيني من جانبي الجسر.

