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غزة/ االستقالل: 
أفادت وزارة الصحة في غ���زة ،أمس األحد، 
بانخف���اض المنحنى الوبائ���ي في القطاع، 
مح���ذرة في الوقت ذاته م���ن خطورة األيام 

القليلة المقبلة.
وقال د. رامي العبادلة مدير وحدة مكافحة 
الع���دوى والس���المة بالوزارة ف���ي تصريح 
صحفي : »انخفض المنحنى الوبائي ولكن 

ليس هو المطلوب«. 

وأض���اف العبادلة : »م���ا زال لدينا حاالت ما 
بي���ن خطيرة وحرجة أكثر م���ن 215 حالة«، 
الفتا إلى أن متوس���ط ح���االت الوفيات من 

8-10 يوميًا.
وتابع : »نحن مقبل���ون على أيام صعبة في 
ظ���ل االكتظاظ الكبير من قب���ل المواطنين 
في العشر األواخر من رمضان، وفترة العيد 
والزيارات االجتماعية، وهو ما ينعكس على 

المنحنى بشكل سلبي«.

الصحة بغزة: مقبلون على أيام صعبة

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة، مس���اء أمس األحد، استش���هاد المواطن���ة التي أصيبت 
برصاص االحتالل اإلس���رائيلي، عند مفترق غ���وش عتصيون جنوب بيت لحم 
صباح أمس االحد، فيما أصيب ثالثة مس���توطنين اثن���ان منهم بحالة حرجة 
في عملية إطالق نار نفذها مس���لحون قرب حاجز زعترة، جنوب مدينة نابلس، 

ش���مال الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب، عدد من المواطنين 
بالرصاص الحي، والعشرات بحاالت اختناق خالل مواجهات مع 

إصابات خالل مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس

��ست�سهاد مو�طنة بر�سا�ص �الحتالل جنوبي بيت حلم.. �إ�سابة 3 م�ستوطنني باإطالق نار على حاجز زعرتة منهم  2 بحالة حرجة

الفصائل تبارك عملية »زعترة« وتعتبرها 
ردًا طبيعيًا على عدوان االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصح���ة، أمس األحد، عن تس���جيل 15 
وف���اة و512 إصابة بكورون���ا، و1117 حالة تعاٍف من 

الفي���روس بعد فح���ص 3233 في الضف���ة الغربية 
المحتل���ة وقطاع غزة، خالل 24 س���اعة. 
وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي الذي 

 15 وفاة و512 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

دعوات للزحف نحو األقصى بـ28 رمضان 
لحمايته من اقتحام المستوطنين

غزة/ االستقالل: 
باركت الفصائل الفلس���طينية عملية حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة 
الغربية المحتلة، مؤكدة أن العملية دليٌل ساطع على أن المقاومة قادرة على استعادة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
انطلقت في مدينة القدس المحتلة دعوات شبابية للزحف نحو المسجد األقصى 
المبارك في 28 من ش���هر رمض���ان المبارك، لحمايته م���ن مخططات االحتالل 

عائالت مقدسية أمام اللحظات 
األخيرة لنكبة ثانية تنتظرهم

االستقالل/ سماح المبحوح: 
ال شيء تبدل هذه األيام أمام منزل السبعيني نبيل الكرد الملقب 
بأبو سامح بحي الشيخ جراح المطل على المسجد األقصى سوى 

محكمة االحتالل تؤجل البت في إخالء 4 عائالت بالشيخ جراح حتى الخميس

جنين/ االستقالل: 
وصف القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الشيخ خضر 
عدنان، ام���س األحد، اعتداء مجموعة مس���لحة على منزل 

المواط���ن نزار بنات في بلدة دورا بالخليل، بأنه فلتان أمني 
منظ���م وموجه. وق���ال عدنان ف���ي تصريح 
صحف���ي:" إره���اب ذوي بنات أم���ر معيب 

عدنان: االعتداء على منزل عائلة بنات في دورا فلتان أمني منظم

التكية اإلبراهيمية بالخليل.. بوابة 
للخير وإطعام الفقراء في رمضان 

وقفة احتجاجية لموظفي عقود وزارة 
العمل للمطالبة بعودة رواتبهم 

غزة/ االستقالل: 
نظ���م موظفو عق���ود وزارة العمل عام 2005 في قط���اع غزة، أمس 
األحد، وقفة احتجاجية بمشاركة أطفالهم ونسائهم، للمطالبة بحل 

الخليل/ خاص:
ليس غريبًا عن مدينة خليل الرحمن، والتي يقترن اس���مها 
باس���م نبي الله إبراهيم عليه الس���الم وهو خي���ر من أكرم 

اعتقاالت ومداهمات لجيش االحتالل في الضفة والقدس نتنياهو يتعهد بضرب منفذي عملية نابلس بقوة 

نقل م�سابي �مل�ستوطنني على حاجز زعرتة جنوب مدينة نابل�س �أم�س 
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غزة/ االستقالل: 
باركت الفصائل الفلسطينية عملية حاجز زعترة جنوبي مدينة 
نابلس ش���مال الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن العملية دليٌل 
ساطع على أن المقاومة قادرة على استعادة حيويتها في الضفة.
وأكدت الفصائل في بيانات منفصلة تابعتها "االستقالل" 
تمس���ك أبناء الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة وتجذره 
في نفوس���هم وقلوبهم كخيار اس���تراتيجي للجم عدوان 

االحتالل.
بدورها، أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين أن هذه 
العملية هي رسالة باس���م الشعب الفلسطيني كله أن القدس 
خط أحمر وأن المساس بالمقدسات سيفجر غضًبا ال ينتهي في 

وجه االحتالل.
وش���ددت في بيان وصل "االستقالل" نس���خة عنه على أن هذه 
العملية هي دليٌل س���اطع على أن المقاومة قادرة على استعادة 

حيويتها في الضفة.

رد طبيعي 
ومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" العملية 
رًدا طبيعًيا على عدوان االحتالل على القدس والمسجد األقصى:

وأشادت حماس في بيان وصل "االستقالل" نسخة عنه بالعملية 
الت���ي نفذه���ا مجاهدون أبطال م���ن أبناء ش���عبنا ضد قطعان 
المس���توطنين وفي قلب حاجز زعترة العس���كري الذي تتمركز 

عليه قوات ما يسمى النخبة في جيش االحتالل.
وش���ددت على أن رسالتها واضحة لجيش االحتالل وقادة العدو 

أن البندقية السمراء التي يحملها األبطال من أبناء شعبنا جاهزة 
للدفاع عن القدس واألقصى.

وتوجهت حم���اس بالتحية لمنفذي العملي���ة البطولية، فهي 
تحمل روح العزة والمقاومة في ش���هر الجهاد، مؤكدة أن شعبنا 
البطل ما زالت يده على الزناد، وهي التي تحمي حقوقه في أرضه 

ومقدساته.
ودعت جماهير ش���عبنا في الضفة والداخل وأهلنا في القدس 
المحتلة بتصعيد المقاومة بوج���ه مخططات جماعات الهيكل 

الت���ي تنوي اقتح���ام األقصى في ال� ٢٨ م���ن رمضان، ولتنفجر 
براكين الغضب بوجهه.

الطريق الأجنع
كما أك���دت كتائب الناصر صالح الدي���ن أن عملية نابلس هي 
الطريق األنجع والوسيلة األجدى والخيار المجمع عليه من الكل 
الفلسطيني، مشيرة إلى أن عمليات المقاومة لن تتوقف وواهم 

من يعتقد أن شعبنا يقبل الضيم وال يرد الصاع صاعين.
ودع���ت الكتائ���ب فصائ���ل المقاوم���ة إلى العمل العس���كري 

ف���ي الضفة الغربي���ة وأراضي ال� 4٨ تحقيًقا لمطالب الش���عب 
الفلسطيني إلنهاء االحتالل الكامل عن تراب فلسطين.

خيار �شعبنا هو املقاومة
بينما قالت حركة “فتح االنتفاضة" إن العملية تأتي في إطار الرد 
الطبيعي على جرائم االحتالل اإلسرائيلي ولتثبت أن خيار شعبنا 

هو المقاومة بشتى أنواعها.
فيما أكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري 
للجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين أن عملية زعترة البطولية 

تؤكد أنه ال مكان لالحتالل على أرضنا وال خيار له سوى الرحيل.
وأش���ارت ف���ي بيان وصل "االس���تقالل" نس���خة عن���ه أن هذه 
العملية ه���ي رد طبيعي ومتوقع من أبطال ش���عبنا والمقاومة، 
في ظل اس���تمرار الجرائم اإلسرائيلية وتصاعدها بحق الشعب 

الفلسطيني األعزل.
كما أش���ادت لجان المقاومة بعملية زعترة التي "جاءت رًدا عاجاًل 
على االعتداءات اإلس���رائيلية في القدس المحتلة وتأكيًدا على 

قدرة شعبنا على مواجهة االحتالل وإفشال مخططاته".
وأعلنت وسائل إعالم عبرية مس���اء االحد عن إصابة ثالثة جنود 

على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس.
وقالت القناة ال13 العبرية إن 3 جنود أصيبوا جراء إطالق نار من 

سيارة مسرعة على الحاجز.
وأوضحت أن ٢ من بين الجنود المصابين في حالة حرجة.

وأفادت بأن منفذي الهجوم انس���حبوا من الم���كان، وأن جيش 
االحتالل يجري عملية بحث واسعة عنهم.

 القدس خط أحمر والمساس بالمقدسات سيفجر غضًبا ال ينتهي

الفصائل تبارك عملية »زعترة« وتعتبرها ردًا طبيعيًا على عدوان االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
انطلقت في مدينة القدس المحتلة دعوات شبابية للزحف 
نحو المس���جد األقصى المبارك في ٢٨ من ش���هر رمضان 
المب���ارك، لحمايته م���ن مخططات االحتالل اإلس���رائيلي 

واقتحامات المستوطنين المتطرفين.
وأكد شبان القدس في دعواتهم، أنهم سيفدون المسجد 
األقصى بأرواحهم، ويتصدون لهذا االقتحام بكل تضحية.

ودع���وا جميع "اآلباء واألبناء للخ���روج من كل حدب وصوب، 
لحماية المسجد األقصى من المستوطنين"، مطالبين علماء 
األمة ودعاتها وقادته���ا وإعالمييها وأحزابها بهبٍة نصرة 

لألقصى.
ودعت الهيئة اإلس���المية العليا وهيئة العلم���اء والدعاة 
بالقدس، لش���د الرح���ال إلى المس���جد األقصى وتكثيف 
الرباط فيه خالل شهر رمضان، والحفاظ على حرمته وآدابه 
ونظافته، ومراعاة استخدام وسائل الوقاية الالزمة للحد من 

انتشار وباء "كورونا".
وتناقل���ت مواقع التواصل االجتماعي ف���ي األيام الماضية 
صوًرا ودعوات ومنشورات، عممت في أوساط المستوطنين 

داعين القتحام كبير لألقصى.
وكثفت "جماعات الهيكل" من حش���دها وتحريضها على 
اقتحام واسع وجماعي للمسجد في ٢٨ رمضان، تزامًنا مع ما 

يسمى "توحيد القدس".
واعتب���رت الجماع���ات المتطرفة في دعواته���ا على مواقع 
التواصل، اقتحام ي���وم ٢٨ رمضان "يوًم���ا فاصاًل"، داعية 
المس���توطنين الس���تباحة المس���جد، وإنش���اد النش���يد 

الصهيوني "هتيكفا" بداخله.
ووّج���ه كل م���ن حاخ���ام مس���توطنة “كري���ات أربع” في 
الخليل دوف ليؤور، وحاخام مدرس���ة صف���د الدينية إيال 
يعقوبوفيتش، دعوة ألتباعهما بضرورة اقتحام المس���جد 
األقصى ي���وم ٢٨ رمضان، وطالبوهم باصطحاب عائالتهم 

خالل هذا االقتحام.
ويتمت���ع هذان الحاخامان بتأثير كبي���ر لدى أتباعهما في 
صفد ومس���توطنة "كريات أربع"، ولذلك تأمل ما تس���مى 
"جماعات المعبد" أن تشارك أعداد كبيرة منهم في محاولة 

اقتحام المسجد في ذلك اليوم.
وكان الناطق باسم ما تسمى "منظمات المعبد" آساف فريد 

دعا مناصريه ل�"اس���تعادة المعنويات"، مؤكًدا أن المسجد 
األقصى س���يكون مفتوًحا لالقتحام ما بين الس���اعة 7:00 
وحتى 11:00 م���ن صباح اإلثنين 10-5-٢0٢1، الموافق ٢٨ 

رمضان.
وقال: "انشروا الدعوات في كل مكان، في الكنس والمدارس 
الديني���ة، أخبروا أف���راد عائالتكم، وزمالءك���م في العمل.. 
انشروا وادعوا لالقتحام لنكون باآلالف.. حتى نستعيد فيه 
جب���ل المعبد من العرب، ونؤكد م���ن جديد أن جبل المعبد 

بأيدينا"، على حد زعمهم.
ويتعرض المسجد األقصى القتحامات إسرائيلية مستمرة 
من المس���توطنين وش���رطة االحتالل عبر ب���اب المغاربة، 
باإلضافة إلى مح���اوالت لمنع إعماره، فضاًل عن فرض قيود 

مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.
وفي الس���ياق ذاته، اقتحم 103 مستوطنين امس األحد، 

باحات المسجد األقصى.
وأفادت األوقاف االس���المية ب���أن االقتحامات انطلقت من 
باب المغاربة، بحماية شرطة االحتالل على شكل مجموعات 

متفرقة.

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين، أحمد 
المدل����ل، امس االحد، أن المقاومة في غزة »لن تكون بمنأى عما 
يحدث في مدينة القدس جراء انتهاكات االحتالل المتواصلة 
بحق المواطنين الفلسطينيين، وفي حي الشيخ جراح« ، قائاًل: 
إن »المقاوم����ة دائًما تؤكد أنها على أت����م الجهوزية للرد على 
جرائم االحتالل ورس����التها في بداي����ة األحداث كانت واضحة 

تماما«.

وأض����اف القيادي المدلل في حدي����ث متلفز، أن ما يحصل من 
انتهاكات إس����رائيلية في المدينة المقدسة، »جريمة تضاف 

الى جرائم االحتالل ضد أهالي القدس«.
وأش����ار إلى أنه من الواض����ح أن محكمة االحت����الل ال تمت الى 
القانون اإلنس����اني بش����يء، وتابع: »هي  نفسها التي تغطي 

جريمة االحتالل الجديدة بحق اهلنا في حي الشيخ جراح«.
وأوض����ح المدل����ل، أن المطل����وب فلس����طينًيا أن تعلن الرفض 
للجريمة التي ترتكب بحق اهلنا في الش����يخ جراح بانتفاضة 

ش����عبية في الضفة الغربية والقدس وتفعيل المقاومة بكافة 
اشكالها. وش����ّدد القيادي، على أن جرائم االحتالل بحق اهالي 
الش����يخ جراح »لن تتوقف عندهم بل هي حلقة في سلس����لة 
جرائم مس����تمرة تهدف لتفري����غ القدس كامل����ة من أهلها 

وتحويلها الى عاصمة »إسرائيل« »اورشليم«.
ودعا المدلل، الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية والمجتمع 
الدولي بأن يتحملوا مسؤولياتهم في مواجهة جرائم االحتالل 

ضد ابناء شعبنا في القدس وضواحيها.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصحة، أمس األحد، عن تس���جيل 15 وفاة و51٢ 
إصابة بكورونا، و1117 حال���ة تعاٍف من الفيروس بعد فحص 
3٢33 في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خالل ٢4 ساعة.

وقالت ال���وزارة في تقريرها الوبائي الذي وصل "االس���تقالل"، 
إنها سّجلت 6 وفيات في الضفة الغربية: "نابلس 4، طولكرم 1، 

جنين 1"، و9 وفيات في قطاع غزة.
وأوضح���ت أن اإلصابات الجديدة س���جلت عل���ى النحو التالي: 
"قلقيلي���ة 11، نابل���س 79، طولكرم ٢3، جني���ن 45، ضواحي 
القدس 4، طوباس ٨، سلفيت 10، الخليل 31، بيت لحم 1٢، رام 

الله والبيرة 53، أريحا واألغوار 3"، قطاع غزة ٢33.
وأضافت الكيل���ة أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس���ب 
التال���ي: "قلقيلية 30، نابل���س 71، ،طولك���رم ٢٨، جنين 70، 
ضواحي القدس 15، طوباس ٢0، سلفيت 16، الخليل 67، بيت 
لحم 17، رام الله والبيرة 115، أريحا واألغوار 13"، قطاع غزة 655.

ولفتت وزي���رة الصحة إلى وجود 14٢ مريضًا في غرف العناية 
المكثفة، بينهم 39 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي، 
فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في 

الضفة الغربية 35٨ مريضًا.
وفيم���ا يخص المواطني���ن الذين تلقوا الطعوم���ات المضادة 
لفي���روس كورونا، بل���غ عددهم اإلجمالي ف���ي الضفة الغربية 
وقطاع غ���زة ٢57,٨51 بينه���م 1٨4,966 تلقوا الجرعتين من 
اللقاح. وبّينت أن نس���بة التعافي من الفيروس في فلسطين 
بلغت 93.1%، فيما بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة ٨.%5، 

ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.

 15 وفاة و512 إصابة 
جديدة بكورونا في 

الضفة وغزة

دعوات للزحف نحو األقصى بـ28 رمضان لحمايته من اقتحام المستوطنين

القيادي المدلل: المقاومة لن تكون بمنأى عما يحدث بالقدس
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وقال الكرد " نخشى أن تحل بنا نكبة ثانية 
تزيد من وق���ع المعاناة والعذاب علينا مرة 

أخرى بعد رحلة التهجير األولى" .
ظامل وتع�سفي

وأض���اف "  قرار إخالئنا م���ن منازلنا ظالم 
وتعس���في. ه���ذه أرضن���ا منذ عش���رات 
الس���نين، ووفًق���ا التفاقية ما بي���ن أونروا 
والحكومة األردني���ة، ال نعترف بوجود أي 

ملكية للمستوطنين فيها".
وتابع :" نحن وجيراننا من العائالت األخرى 
في هذه المنطقة الجئون، فعائالتنا لجأت 
من يافا )شمال( وهناك عائالت لجأت من 

حيفا". 
أوض���ح أنه���م من���ذ 50 عاًم���ا، يطالبون 
محكمة االحت���الل بإثب���ات ملكية األرض 
للمس���توطنين، لكن دون جدوى"، مضيفا: 
"هذه سياس���ة عنصرية قائمة على تزوير 
األوراق الثبوتية الخاصة بالفلس���طينيين 
إلثب���ات أي أحقي���ة للعائ���الت اليهودية 

بوجودهم في المدينة المقدسة".

قرار ل�سالح امل�ستوطنني 
و تاب���ع بص���وت حزي���ن :" رفض���ت أمس 
األوراق  االس���رائيلية  العلي���ا  المحكم���ة 
الثبوتية التي قدمناه���ا بأحقية ملكيتنا 
لمنازلن���ا، وحددت ي���وم الخميس المقبل 

جلسة أخرى للنطق بالقرار النهائي".
ولفت بع���د اطالقه تنهيدة ب���أن محاميًا 
مع  واتفق  تكال���ب عليه���م  فلس���طينيًا 
محامين إسرائيليين بالقيام بتزوير بعض 
األوراق التي بموجبه���ا يتم منح منازلهم 

للمستوطنين.
وتوق���ع أن يك���ون ق���رار المحكم���ة يوم 
الخمي���س القادم لصالح المس���توطنين، 
الذي لم يبد استغربا لذلك لكون االحتالل 
يفعل أي شيء إلرضاء المستوطنين على 
حساب الحقوق الفلسطينية التي ال تقبل 

القسمة على اثنين .
أرب���ٌع من العائالت المقيمة في هذا الحي،  
هم الجالد سكافي، والجاعوني، والقاسم" 
والتي تضم 50 ف���ردًا، بينهم 10 أطفال، 
مهددون باإلخ���الء من منازلهم الخميس، 

فيما سلم االحتالل 3 عائالت أخرى  تضم 
25 فردًا بينهم 8 أطفال، موعد إخالء حتى 

مطلع أغسطس/آب 2021. 
وباإلضاف���ة لمن ح���دد موع���د ترحيلهم 
بشكل نهائي، فإن أكثر من 500 مقدسي 
يقطنون ف���ي 28 منزاًل بالح���ي مهددون 
بالترحيل في أي لحظة على أيدي جمعيات 
استيطانية، بعد س���نوات من التواطؤ مع 
محاكم االحتالل، التي أصدرت مؤخرًا قرارًا 
المذكورة. ويواجه  الس���بع  العائالت  بحق 
أهال���ي حّي الش���يخ جّراح، الواقع ش���مال 

البلدة القديم���ة بالق���دس المحتلة، منذ 
العام 1972 مخططًا إسرائيلّيًا لتهجيرهم 
أنق���اض بيوتهم  وبناء مس���توطنة على 

وبناء فنادق و مزارات سياحية.
و في العامي���ن 2008 و2009 تم إخالء 3 
عائالت فلس���طينية من منازلها في حي 
الشيخ جراح ، فيما تلقت 7 عائالت أخرى 
إن���ذارات بإخ���الء منازلها خالل األش���هر 

القليلة المقبلة.
اإ�سرار على ال�سمود 

تصر تلك العائالت المقدس���ية على عدم 

ترك منازلها للمس���توطنين مهما كلفها 
من ثمن، وأنها ستدافع عن أرض أجدادها 
وآبائه���ا، التي عاش���وا فيها من���ذ العام 

1956، آلخر لحظة، رغم كل التهديدات.
وف���ي اآلون���ة األخي���رة رفض���ت محكمة 
االحت���الل المركزي���ة االس���تئنافات التي 
تقدم بها طاقم الدفاع عن عائالت الشيخ 

جراح.
العائالت المقدس���ية م���ن جانبها نظمت 
تظاهرات أس���بوعية في الح���ي؛ احتجاجًا 
على سياسة اإلخالء واالستيطان، بمساندة 

عدد كبير من أهالي المدينة المحتلة. 
كم���ا انطلقت حملة إلكتروني���ة دعا إليها 
ليل  االجتماعي،  التواصل  نش���طاء مواقع 
اإلثنين 15 مارس/آذار 2021، واس���تمرت 
عدة أيام، تحت عنوان "أنقذوا حي الش���يخ 

جراح".
ويذكر أن المحكمة اإلسرائيلية العليا في 
القدس المحتلة أم���س األحد، أجلت البت 
في اس���تئناف 4 عائالت مقدس���ية ضد 
إخالئها من منازلها في حي الش���يخ جراح 
في القدس المحتل���ة حتى يوم الخميس 
المقبل، ف���ي الوقت الذي بدأ فيه اعتصام 
مفتوح ف���ي المن���ازل األربع���ة المهددة 

باإلخالء في الحي المقدسي.
وبدأ نش���طاء من مختلف أرج���اء القدس 
المحتل���ة واألراضي المحتل���ة عام 1948، 
التجمع منذ مس���اء السبت، في حي الشيخ 
جراح للبقاء ف���ي المنازل األربعة المهددة 

باإلخالء  لصالح المستوطنين.

 حي الشيخ جراح مهدد بالزوال.. 

عائالت مقدسية أمام اللحظات األخيرة لنكبة ثانية تنتظرهم
اال�ستقالل/ �سماح املبحوح: 

ال �سيء تبدل هذه االأيام اأمام منزل ال�سبعيني نبيل الكرد امللقب 
باأب��و �سامح بحي ال�سيخ جراح املطل عل��ى امل�سجد االأق�سى �سوى 
مكوثه ل�ساعات طويلة وحالة القلق واخلوف مل تفارقه ، وا�سعًا 

كفيه على خ��ده، وبجواره ع�سرات املقد�سي��ني واالأجانب الذين 
جاءوا للت�سامن مع��ه و مع ثالث عائالت اأخرى مهددة بالتهجري 
واال�ستي��الء عل��ى منازله��ا وت�سريده��م بالعراء م��ن قبل جي�ش 
االحت��الل مل�سلح��ة امل�ستوطن��ني. فف��ي من��زل ق��دمي مبني منذ 

ع�سرات ال�سنني، يعي�ش ثماني��ة اأفراد من عائلة الكرد، حلظات 
ع�سيبة، خ�سية من م�سادرة االحتالل ذكرياتهم واأحالمهم باأي 
ا من منازلهم  حلظة، مع اقرتاب موعد اإخالئهم وتهجريهم ق�سريًّ

يف ال�ساد�ش من اأيار/ مايو املقبل، مل�سلحة امل�ستوطنني.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أجلت المحكمة اإلس���رائيلية العليا في القدس المحتلة 
أمس األحد، البت في اس���تئناف 4 عائالت مقدسية ضد 
إخالئه���ا من منازلها في حي الش���يخ جراح في القدس 
المحتل���ة حتى يوم الخميس المقب���ل. وأجلت المحكمة 
العليا اإلس���رائيلية، األحد، البت في استئناف قرار إخالء 
عائالت )اس���كافي، والكرد، والجاعوني، والقاس���م(، من 
منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لصالح 

مستوطنين يدعون ملكيتهم لألرض.
وانته���ت امس االح���د، المهلة الت���ي حّددتها محكمة 
االحتالل إلخ���الء العائالت األربعة م���ن منازلها في حي 
الشيخ جراح لصالح المس���توطنين الذين يدعون أنهم 
يمتلكون األرض. وكان صدر في أيلول/ س���بتمبر 2020 

ق���رار بإخالء العائالت األربعة م���ن الحي، وتبعه قرار آخر 
في الشهر الذي يليه يقضي بإخالء ثالث عائالت أخرى، 
وهي »حماد، الدجاني، وداوودي«. وقدمت العائالت طلب 
اس���تئناف للمحكمة العليا اإلس���رائيلية، والتي رفضت 
طلب االستئناف، وأصدرت قراًرا في شباط/ فبراير 2021 
بإخ���الء المجموعة األولى من عائ���الت الحي من منازلهم 
بتاريخ 2021/5/2، والمجموعة الثانية بتاريخ 2021/8/1.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدس���ي يقطنون في 28 
منزاًل بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات 
م���ن التواطؤ مع محاكم االحت���الل، والتي أصدرت مؤخًرا 
قراًرا بحق العائالت الس���بعة المذكورة، رغم أن س���كان 

الحي المالكين الفعلين والقانونين لألرض.
وتقول جماعات اس���تيطانية إنها »امتلكت األرض التي 

أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، ما قبل العام 1948«، 
وهو ادعاء يدحضه السكان.

ومس���اء السبت، بدأ العديد من النش���طاء وأبناء الشعب 
الفلس���طيني من القدس واألراضي المحتلة عام 1948، 
التجم���ع في الش���يخ جراح للبق���اء في المن���ازل األربعة 

المهددة باإلخالء لصالح المستوطنين.
وشارك العش���رات من المتضامنين في وقفة تضامنية 
مع أهالي الش���يخ جراح، ورددوا هتافات النصرة للقدس 
واألقصى، ورفعوا ش���عارات »س���وف نبقى هنا«، »نحن 
جذور األرض« و«الشيخ جراح بنادي ثورة يا شعب بالدي«.

وقمع���ت قوات االحتالل المتضامني���ن واعتدت عليهم 
بالض���رب والس���حل والدفع، وص���ادرت منه���م األعالم 

الفلسطينية.

غزة/ االستقالل: 
طالب���ت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية بغزة المجتمع 
الدولي بالتحرك الف���وري وتوفير الحماية العاجلة ألبناء 
شعبنا الفلسطيني في حي الشيخ جراح بمدينة القدس 
المحتلة الذين يتعرضون لعمليات تهجير عنصرية من 

منازلهم من قبل قوات االحتالل الصهيونية.
وحذرت األوق���اف من تداعي���ات وخطورة الممارس���ات 
الصهيونية االحتاللية في القدس وخاصة حي الش���يخ 
ج���راح، والتي تهدف إلى تفريغ المدينة المقدس���ة من 
س���كانها األصليين وأصحاب الحق الشرعيين، لمنحها 

لقطعان المستوطنين الغاصبين.
ودعت ال���وزارة أهالي القدس وأبناء ش���عبنا في الضفة 
المحتلة وأراضي 48 إلى ش���د الرح���ال والتوجه إلى حي 
الش���يخ جراح، وتش���كيل دروع بش���رية لحماية المنازل 

المهددة بالتهجير.

محكمة االحتالل تؤجل البت في اخالء 4 عائالت بالشيخ جراح حتى الخميس

األوقاف تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة ألهالي الشيخ جراح

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس األحد، عدة ش���بان، وقمعت مواطنين خالل 

عمليات اقتحام للبلدة القديمة في القدس وأحياء الخليل. 
فف���ي القدس المحتلة، اعتقلت مخابرات االحتالل، االحد، أربعة ش���بان من حي بش���ير 

بجبل المكبر، لدى تواجدهم قرب باب العامود بالقدس المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية، ب���أن مخابرات االحت���الل اعتقلت محمد نبيل بش���ير، ومحمد 
إبراهيم بشير، وفادي نضال بشير، ومحيي بشير في منطقة باب العامود، بحجة ضرب 
مس���توطن. كما اعتقل جنود االحتالل الش���اب خالد عليان من بل���دة جبل المكبر بعد 
االعت���داء عليه في منطقة باب العامود بالقدس.  وقمع���ت قوات االحتالل التجمعات 
الفلس���طينية في باب العامود، ما أدى الى إصابة خمسة مواطنين.  واستهدف شبان 

ليال منزل نائب رئيس بلدية االحتالل بالقدس بما ال يقل عن 10 زجاجات حارقة. 
كما هاجم جنود االحتالل الشبان المعتصمين داخل حي الشيخ جراح في القدس قبل 

يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددها لطرد العائالت من بيوتها. 
وفي قلقيلية، أصيب عدة مواطنين باالختناق في بلدة كفر قدوم ش���رقي قلقيلية بعد 

تعمد جنود االحتالل إلقاء قنابل غاز داخل المنازل. 
وأفادت مصادر محلية باعتقال ش���اب بعد االعتداء عليه قرب المسجد اإلبراهيمي في 
الخليل.  وتش���هد مناطق متفرقة بالضفة الغربي���ة والقدس المحتلة يوميا اقتحامات 
ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب س���اكنيها خاصة 

من النساء واألطفال.

اعتقاالت ومداهمات لجيش 
االحتالل في الضفة والقدس 
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رام الله/ االستقالل: 
قال ن���ادي األس���ير، إن س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي، تواصل اعتقال 16 صحفيا في 

سجونها، في ظروف اعتقالية قاسية.
وأضاف نادي األس���ير في بي���ان صحفي، 
العالمي لحرية الصحافة،  اليوم  لمناس���بة 
ال���ذي يصادف الثالث من أيار/ مايو من كل 
عام، أّن سلطات االحتالل تنتهج جملة من 
السياس���ات لتقييد حّرّية ال���رأي والتعبير، 
واعتقال الصحفيين والنشطاء في محاولة 
مس���تمرة، لتقويض دوره���م المجتمعّي، 
والثقافّي، والسياسّي، ومنعهم من الكشف 
 الفلسطينيين، 

ّ
عن الجرائم المستمرة بحق

وذل���ك م���ن خ���الل المالحقة المس���تمرة، 
المتكرر، والتهديد، واالعتداءات  واالعتقال 

المتكررة في ميدان العمل.
وُتش���كل سياس���ة االعتق���ال اإلدارّي أبرز 
السياس���ات الممنهجة التي تس���تهدف 
الصحفيي���ن، حيث تواص���ل اعتقال أربعة 
صحفيين إداريا، كان آخرهم الصحفي عالء 
الريماوي )43 عاًما( من رام الله المضرب عن 
الطعام منذ لحظة اعتقاله في 21 نيس���ان/ 

أبريل المنصرم.
وإلى جانب األسير الريماوي، تعتقل قوات 
االحتالل الصحفيين نضال أبو عكر، وأسامة 

ا. شاهين، وبشرى الطويل إدارّيً
وبّين نادي األس���ير أن األسير أبو عكر )52 
عاًما( من بيت لحم، يواجه االعتقال اإلدارّي 
منذ س���نوات، وتجاوزت س���نوات اعتقاله 

)17( عاًم���ا، ُجّلها رهّن  المتك���ررة قرابة ال����
االعتق���ال اإلدارّي، وخالل هذه الس���نوات 
واجه المالحقة والتهديد المس���تمر، وكان 
آخر اعتقال له في شهر تموز 2020، وحّوله 
االحت���الل مجدًدا إل���ى االعتق���ال اإلدارّي، 
وأصدر بحّقه أمري اعتقاٍل إدارّيين مدة كٍل 
منهما 6 أشهر، علًما أن نجل األسير أبو عكر 

معتقل إدارّيا، وهو األسير محمد أبو عكر.
األس���يرة الصحفي���ة بش���رى الطويل )28 

عاًما( من رام الله، معتقلة إداريا منذ ش���هر 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وتقبع اليوم 
في س���جن "الدامون" إل���ى جانب رفيقاتها 

األسيرات.
ويواجه األسير الصحفي أسامة شاهين )39 
عاًما( من الخليل، عملي���ات اعتقاٍل متكررة 
ُجّلها كانت رهّن االعتقال اإلدارّي، ووصلت 
مجموع سنوات اعتقاله 10 سنوات ونصف 
الس���نة، منها خمس س���نوات اداريا، وأعاد 

االحتالل اعتقاله في شهر أيلول/ سبتمبر 
إل���ى االعتق���ال اإلدارّي  الماض���ي، وحّوله 
مجدًدا، وأصدر بحّقه أمري اعتقال إداريين 
مدة كل منهما أربعة أشهر، علًما أنه متزوج 
وهو أب لثالثة أطفال أكبرهم عشر سنوات، 

وأصغرهم ثالث سنوات.
ولف���ت ن���ادي األس���ير إل���ى أن م���ن أبرز 
بأحكام عالية في  المحكومين  الصحفيين 
س���جون االحتالل، األس���ير محمود عيسى 

المحكوم بالّسجن ثالثة مؤبدات و)46( عاًما؛ 
واألسير باسم خندقجي المحكوم بالّسجن 
لثالثة مؤبدات، واألس���ير أحم���د الصيفي 
المحكوم بالّس���جن لمدة )17( عاما، واألسير 
من���ذر مفلح المحكوم بالّس���جن لمدة )30( 
عاًما، واألسير هيثم جابر المحكوم بالّسجن 

لمدة )28( عاًما.
علًم���ا أّن كل من األس���رى محمود عيس���ى، 
وباسم خندقجي، ومنذر مفلح، وهيثم جابر، 
تمّكنوا خالل س���نوات أس���رهم من إنتاج 

مجموعة من الكتب والروايات الهامة.
وم����ن الجدير بالذك����ر أن االحتالل صّعد من 
عمليات اعتق����ال الصحفيين منذ أواخر عام 
2015، بالتزامن مع اندالع الهبة الش����عبية، 
إضاف����ة إلى اعتقال المئ����ات من المواطنين 
تحت بند ما ُيسمى "بالتحريض" على مواقع 
التواصل االجتماعّي، وطالت هذه االعتقاالت 
صحفيي����ن، وطلبة، وأكاديميين، ونش����طاء، 
كما تعرضت ش����ركات بث وإذاعات ومقرات 
لفضائيات خالل األع����وام القليلة الماضية، 
إلى اإلغالق من قبل االحتالل بأوامر عسكرية، 

رافق ذلك عمليات تخريب، واستيالء.
وجدد نادي األس���ير مطالبته للمؤسس���ات 
الحقوقي���ة الدولية، بالتدخ���ل جديا لوضع 
 

ّ
حد النتهاكات االحت���الل المتواصلة بحق
االعتقال  عملي���ات  ومنه���ا  الصحفيي���ن، 
الممنهجة، خاّصة سياسة االعتقال اإلدارّي، 
وضمان حّقه���م في ممارس���ة حّرية الرأي 

والتعبير.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة: االحتالل يواصل اعتقال 16 صحفيًا

جنين/ االستقالل: 
وص���ف القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي الش���يخ خضر عدن���ان، امس 
األحد، اعت���داء مجموعة مس���لحة على من���زل المواطن نزار بنات ف���ي بلدة دورا 

بالخليل، بأنه فلتان أمني منظم وموجه.
وق���ال عدنان في تصريح صحفي:" إره���اب ذوي بنات أمر معيب وينذر بنهاية 

الجمعة المشمشية لحرية التعبير والعمل السياسي بالضفة المحتلة".
وأوضح أن ترهيب وإيذاء كل من يخالف الس���لطة ُيمارس منذ س���نوات طويلة 
وُيقّيد ضد مجهول، مبينًا أن صمت النخب وبعض القوى والعش���ائر يدلل على 

حجم القبضة األمنية ألذرع السلطة.
وتس���اءل الشيخ عدنان: هل س���مع النائب العام الذي استدعى بنات بالهجوم 

على منزله في دورا؟".
وأشار إلى أن هذا االعتداء هو رسالة بالرصاص لكل من يخرج عن صمته معارضًا 

للسلطة ومتحدثًا عن الفساد.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، 
عن آلية دفع رواتب هذا الش���هر في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
مؤكدا أن الرواتب في غزة كما كانت عليه الشهر السابق من خالل 

بعض الصرافين المعتمدين.
وأوضح أبو بكر في تصريحات صحفية، أن بالنسبة للضفة الغربية 
"تلقينا وعودًا من س���لطة النقد والبريد أن يتم الصرف الش���هر 
الحال���ي من خالل الص���راف اآللي وليس الكش���وف التي نرفض 
الصرف م���ن خاللها مرة أخرى". وبّين أن اللجوء إلى البريد لصرف 
رواتب األس���رى جاء بسبب الحظر اإلس���رائيلي على البنوك التي 
تتعامل مع حسابات األس���رى، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل 

إلعادة الوضع على ما كان عليه في السابق.

وتابع: "تعداد األسرى المحررين يبلغ حوالي 7500 أسير، واألسرى 
داخل المعتقالت هم 4200 أسير يتقاضون شهريا بين 48 – 50 

مليون شيكل، باستثناء الشهداء والجرحى".
وحول توزيع األس���رى المحررين على مؤسسات الدولة ودمجهم 
كموظفين عاديين، قال إنه يجري العمل على هذا األساس، وقبل 
أيام وقع الرئيس على حوالي 3500 أسير محرر للتقاعد وهم فوق 

50 عاما، باإلضافة إلى المحررين الذين لديهم "عجز طبي".
وأكد أنه تم دمج 300 أس���ير محرر في األجهزة األمنية، الفتا إلى 
أن الش���هر القادم قد يتم صرف راتب لهم بسبب عدم التمكن 
م���ن صرفه هذا الش���هر، وأضاف: "ت���م وعد المحرري���ن أن يتم 
استيعابهم جميعا والمتقاعدين بداية شهر مايو الجاري، ولكنها 

ستأخذ بعض الوقت ربما لنهاية الشهر".

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، أمس األحد، السلطة 
وأجهزته���ا األمني���ة لَتحُمّل مس���ؤولياتها في وق���ف »حمالت 
التهديد والتحريض الممنهجة على المعارضين والناش���طين؛ 
خاصة من عناصر من أجهزة األمن«، مش���ددة على أن حرية الرأي 

والتعبير يجب أن تكون مكفولة وفقًا للقانون.
وأدانت الجبهة، في بيان، االعتداء على منزل الناش���ط والمرش���ح 
على قائمة »الحرية والكرامة« لالنتخابات التش���ريعية الُمعطلة 
نزار بنات بمدينة الخليل أمس. ووصفت الجبهة حادثة االعتداء 
ب�«البلطجة والجريمة التي تس���توجب مالحقة المتورطين فيها، 

ومن أعطى القرار وحرض على ارتكابها«.
وطالبت الجبهة جميع القوى والمؤسس���ات والقوائم االنتخابية 

بإدانة هذا االعتداء، ورفض كل أشكال التحريض والتهديد بحق 
الناشطين والمرش���حين في القوائم االنتخابية ورفع الغطاء عن 
مرتكبيه. كما طالبت الس���لطة وأجهزتها األمنية بفرض سيادة 
القانون عل���ى كل من يمارس ه���ذه البلطجة، وض���رورة االلتزام 
بالمراس���يم االنتخابي���ة األخيرة الت���ي أكدت عل���ى حرية الرأي 
والتعبير. وكان الناش���ط بن���ات قال إن ملثمي���ن برفقة األجهزة 
األمني���ة، اقتحموا منزله، مس���اء أمس في بل���دة دورا. وأضاف أن 
الملثمين أطلقوا النار صوب منزل���ه، وحطموا أبوابه، وألقوا قنابل 

صوت داخله، ما تسبب بحالة ذعر لدى زوجته وأطفاله.
وأش���ار إلى أن الملثمين واألجهزة األمني���ة لم يراعوا أن لديه في 
المنزل رضيعة ال يتجاوز عمرها 40 يوًما، كما أن زوجته لم تتعاف 

بعد من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

جنيف/ االستقالل: 
قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان 
إّن االحتالل اإلس���رائيلي هدم 31 منزاًل و27 
منشأة فلس���طينية منذ بداية العام الحالي، 
ف���ي حين ص���ادق عل���ى بن���اء 4982 وحدة 

استيطانية جديدة خالل نفس المدة.
وأظه���رت معطيات وثقها المرصد تس���ارع 
وتيرة سياس���ة الهدم اإلس���رائيلية لمنازل 
ومنشآت فلسطينية، وإخالء أحياء فلسطينية 
مقاب���ل بن���اء آالف الوحدات االس���تيطانية 
في القدس الش���رقية خالل األشهر األربعة 
الماضية، ف���ي تكريس لسياس���ة التمييز 
العنص���ري، الرامي���ة إللغاء الوج���ود العربي 

الفلسطيني في المدينة.
وبين المرص���د في بيان، صحفي أمس األحد 

أّن فريقه وثق خالل األش���هر األربعة األولى 
من العام الجاري )86( انتهاًكا متعلقا بالهدم 
والتدمي���ر، وتكريس الوجود االس���تيطاني، 
نفذتها الق���وات اإلس���رائيلية في القدس 
الش���رقية، أوس���عها كان خالل شهر مارس 

بواقع 31 انتهاكًا.
وأش���ار إلى أن "القوات اإلسرائيلية" هدمت 
خ���الل ه���ذه األش���هر 31 من���زاًل –نصفها 
خالل مارس- منه���ا 16 هدمت ذاتيًا بأيدي 
أصحابها لتجنب دفع غرامات وتكاليف هدم 

باهظة.
ووفق المعطيات التي بنيت على رصد ميداني 
لالنتهاكات؛ اس���تولت السلطات اإلسرائيلية 
على ثالثة منازل وأصدرت س���تة قرارات إخالء 
لمنازل أخرى، فيما ص���در قرار إخالء بحق حي 

كامل وهو حي وادي الربابة في القدس.
وتس���ببت عمليات الهدم وق���رارات اإلخالء 
القس���ري، ف���ي عملي���ات إج���الء وتهجير 
قس���ري لعش���رات العائالت الفلس���طينية 
وضمن أفرادها نس���اء وأطفال، لوحقوا حتى 
داخل الخيام الت���ي أقاموها لإليواء المؤقت 
ق���رب منازله���م المدم���رة. وأش���ار المرصد 
األورومتوس���طي إلى أنه وحت���ى إعداد هذه 
البيانات فإّن 28 عائلة فلسطينية تضم نحو 
500 نسمة من حي الشيخ جراح في القدس 
مهددة بالتهجير القس���ري، في ضوء صدور 
قرارات من المحاكم اإلس���رائيلية تش���رعن 
االستيالء على منازلهم، وهو ما يندر بواحدة 
من أوس���ع عمليات التهجي���ر الجماعي في 

اآلونة األخيرة.

عدنان: االعتداء على منزل عائلة االحتالل يهدم 31 منزال و27 منشأة فلسطينية منذ بداية 2021
بنات في دورا فلتان أمني منظم

أبو بكر يكشف آلية صرف رواتب 
األسرى ومستجدات دمجهم

الشعبية تدعو السلطة لوقف 
تهديد معارضيها وترهيبهم
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واشنطن/ االستقالل: 
نظم العش���رات م���ن أبن���اء الجالية 
هيئات  عن  وممثلون  الفلس���طينية 
ومنظمات دولية وحقوقية الس���بت، 
وقفة في مدينة بوسطن األميركية، 
احتجاج���ا على انته���اكات االحتالل 

اإلسرائيلي مع مدينة القدس.
 100 نح���و  الوقف���ة  ف���ي  وش���ارك 
ش���خص م���ن منظم���ات مختلف���ة 
تنش���ط ف���ي الوالي���ات المتح���دة، 
واتحادات طالبية وطلبة من جامعتي 
بوس���طن ويوم���اس، وممثلي���ن عن 
منظمة "يهود من أجل الس���الم في 
في  وأنصار فلس���طين  فلس���طين"، 

الواليات المتحدة.
وقالت ممثلة االتحاد الوطني للشباب 
األمريكيتي���ن  ف���ي  الفلس���طيني 
الفعالية  وكندا فات���ن ش���لباية، إن 
نظمت دعم���ا ألهالي مدينة القدس 
خاصة بعد األحداث التي ش���هدها 
ومنطقة  األقص���ى  المس���جد  مؤخرا 
ب���اب العام���ود، ورفض���ا القتحامات 
المس���توطنين المتك���ررة لألماك���ن 
المقدسة لدى الفلسطينيين، ودعما 

لمقاطعة إس���رائيل وضد مخططات 
التهجير العنصري.

طالب���وا  المحتجي���ن  أن  وأوضح���ت 
بالعم���ل ل���دى س���لطات االحت���الل 
لوق���ف تهجير عائ���الت م���ن ح���ي 
الق���دس  بمدين���ة  ج���راح  الش���يخ 
المحتلة لصالح مس���توطنين يدعون 
ملكيتهم لألرض، وبوقف المش���اريع 
االستيطانية التي تتسع على حساب 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت ش���لباية أن له���ذه الوقفات 
دورا في لفت أنظار الشارع األميركي 
للقضية الفلسطينية ومستجداتها، 
ال س���يما أن ه���ذه الفعاليات تنظم 
أص���ول  م���ن  أش���خاص  بحض���ور 
الجالية  وأبناء  كاألمريكيين  مختلفة 
الفلسطينية المولودين في الواليات 
المثقفين  جان���ب  إل���ى  المتح���دة، 

الداعمي���ن للقضي���ة الفلس���طينية 
وأنصارها في الواليات المتحدة.

وأضاف���ت "هذه الوقف���ات يمكن أن 
تؤث���ر ف���ي السياس���ة األميركية، ال 
المناصرة  أنه وبعد وقف���ات  س���يما 
يتم إصدار بي���ان وتوقيعه من قبل 
إلى أصحاب  وإرس���اله  المش���اركين 
القرار في الحكومة األميركية وأعضاء 

في الكونغرس ومجلس الشيوخ".

  وقفة احتجاجية على انتهاكات االحتالل بالقدس في بوسطن األمريكية 

لندن/ االستقالل: 
حذر الكات����ب الصحف����ي البريطاني ديفيد 
هيرس����ت من أن الوضع في القدس المحتلة 
قد أصبح على شفا االنفجار، بسبب ممارسات 
سلطات االحتالل اإلس����رائيلي القمعية في 
المدينة المقدس����ة وباقي األراضي المحتلة 

عام 1948.
وق����ال هيرس����ت إن الفلس����طينيين الذين 
تخلى عنهم المجتمع الدولي، وأهمل اإلعالم 
قضيتهم وتعرضوا للخيانة من قبل العديد 
من الدول العربية، ويعيشون في ظل قيادة 
تتجاهل قضاياه����م وال تلبي احتياجاتهم، 
قد أصبح مصيره����م اآلن في أيديهم، وفي 
الش����وارع التي خرجوا إليه����ا كما هو دأبهم 

دائما.
وأش����ار إلى أن هناك حرك����ة احتجاج وطنية 
فلس����طينية تتش����كل، على غرار االنتفاضة 

األولى، لكنها هذه المرة ال تحدث في الضفة 
الغربي����ة أو قطاع غزة، بل ف����ي داخل حدود 

القدس واألراضي التي احتلتها عام 1948.
وانتقد هيرس����ت في مقال له بموقع "ميدل 
إيست آي" )Middle East Eye( البريطاني 
الذي يعمل رئيس����ا لتحري����ره، إعالن جاريد 
كوش����نر، صهر الرئيس األميركي الس����ابق 
دونال����د ترامب ومبعوثه للش����رق األوس����ط، 
نهاية الصراع العربي اإلس����رائيلي في مقال 
 The( ل����ه بصحيفة وول س����تريت جورن����ال
Wall Street Journal( قبل نحو شهر من 

اآلن.
وأشار إلى أن كوشنر كان مخطئا عندما أعلن 
أن "الزلزال السياس����ي" ال����ذي أطلقته موجة 
التطبي����ع العربي األخيرة مع "إس����رائيل" لم 
ينته بعد، وأن العالم "يشهد آخر فصول ما 

ُيعرف بالصراع العربي اإلسرائيلي".

والحقيقة، والكالم لهيرست، هي أن مشروع 
إقامة دول����ة "إس����رائيل" اليهودية لم يكن 
يوما ف����ي خطر كم����ا هو الح����ال اآلن عندما 
اعتق����د أصحابه أنهم على أعتاب النصر، ألن 
الزلزال الهادر الحقيق����ي ليس الزلزال الذي 
يش����ير إلى نهاية الصراع كما زعم كوش����نر، 
وال يعتمل في الضف����ة الغربية أو في قطاع 
غزة، بل يهز أركان "إس����رائيل" في القدس 
واألراضي المحتلة عام 1948، حيث ال يوجد 
جدار أو حاجز تفتيش يحمي إس����رائيل من 

عواقبه.
وأش����ار إلى أن قرار منع الفلس����طينيين من 
الجل����وس في باح����ات األقصى وأم����ام باب 
العام����ود في القدس القديمة، حيث اعتادوا 
الجلوس بعد الصالة في المس����جد األقصى، 
كان الش����رارة التي أطلقت المواجهات بين 
الفلس����طينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي 

التي شهدتها القدس مؤخرا.
قال هيرس����ت إنه رغم التهديدات الخطيرة 
والعدي����دة التي تواجه المقدس����يين وعرب 
"إسرائيل"، الذين يتعرضون لحملة تطهير 
عرقي منظمة ويجب����رون على هدم منازلهم 
أو يطردون منها، ف����إن محاولة إغالق باحات 
األقصى كانت القش����ة الت����ي قصمت ظهر 

البعير.
أعم����ال  م����ن  للعدي����د  المق����ال  وتط����رق 
القم����ع اإلس����رائيلي بحق عرب "إس����رائيل" 
الراه����ن،  الوق����ت  ف����ي  والمقدس����يين 
واالحتجاجات المنددة بممارس����ات االحتالل 
في تل����ك المناطق، ومن ضمنها المواجهات 
بين الفلس����طينيين واإلسرائيليين في يافا 
ومدينة أم الفحم وعدة مدن عربية أخرى في 
المثلث الش����مالي والجلي����ل، حيث يتظاهر 
عشرات اآلالف من الفلس����طينيين للجمعة 

الثامنة عل����ى التوالي احتجاجا على تقاعس 
الش����رطة عن التدخل لوقف عنف عصابات 
المستوطنين ضدهم. كما أشار إلى مساعي 
السلطات اإلس����رائيلية لتهجير أهالي حي 
الش����يخ جراح في مدينة الق����دس وتحويل 
ملكية الحي لجمعيات استيطانية. وبحسب 
المقال، ف����إن المتظاهرين الفلس����طينيين 
ش����باب ال يعرفون الخ����وف وال يأتمرون بأمر 
أنفس����هم مواطنين  زعي����م، وال يعتب����رون 
إس����رائيليين، بل فلس����طينيون اس����تولت 

"إسرائيل" على أراضيهم وحقوقهم.
وتوقع هيرست أن تشهد القدس انتفاضة 
أخرى، وقال إن "هن����اك وقودا في الجو، ولن 
يمر وقت طويل قبل أن تحدث شرارة أخرى، 
القدس على ش����فا االنفجار"، وأضاف "هناك 
محور جديد يتش����كل، وجي����ل جديد يعيد 

اكتشاف الحاجة للنزول إلى الشوارع".

موقع بريطاني: القدس على شفا االنفجار.. ومؤشرات انتفاضة أخرى تلوح في األفق

دبلن/ االستقالل: 
دعت إيرلندا وبرلمانها، "إسرائيل" كقوة احتالل، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية 

الدولية، بما يتفق مع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة السكان المدنيين.
جاء ذلك في رس���الة رد مشتركة أرس���لها رئيس مجلس النواب اإليرلندي شون 
اوفوجي���ل، ووزير خارجية بالده س���يمون كوفيني، إلى رئي���س المجلس الوطني 
الفلس���طيني س���ليم الزعنون، ال���ذي أطلعهما ف���ي وقت س���ابق على تطورات 
األوضاع ف���ي القدس، خاص���ة ما يتعرض له المقدس���يون في محيط المس���جد 
األقص���ى المبارك، وفي أحي���اء البلدة القديمة، وما تقوم به إس���رائيل من عملية 

تطهير عرقي في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى.
وأكدت الرس���الة موقف إيرلندا تجاه القدس والقائم على أسس القانون الدولي، 
وأن المس���توطنات غير قانوني���ة بموجب القانون الدولي، بم���ا في ذلك عمليات 
اإلخالء واالس���تيالء على الممتلكات في القدس الش���رقية ومناطق أخرى، معتبرة 
هذه األنش���طة هي المحرك الرئيسي للصراع المستمر، وعقبة في طريق السالم، 
ودعت السلطات اإلس���رائيلية لوقف هذا النش���اط، ووقف التوسع االستيطاني 
المس���تمر. وأشارت الرسالة الى أن إيرلندا سلطت الضوء في مجلس األمن الدولي 
قب���ل أيام على الزي���ادة األخيرة في عدد العائالت الفلس���طينية المعرضة لخطر 
اإلخالء في الش���يخ جراح وس���لوان، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في 
األماكن المقدس���ة، ال سيما في الحرم القدس���ي، ووقف الهجمات ضد المدنيين 

في األرض الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت أن القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي التي يتعين تسويتها في 

اتفاق سالم، وعبرت ايرلندا عن قلقها من التطورات األخيرة في القدس.

النواب اإليرلندي: عمليات اإلخالء 
واالستيالء في القدس غير قانونية 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق����ال كات����ب إس����رائيلي إن "حركة فت����ح قررت 
استخدام الذريعة اإلسرائيلية لتفادي الهزيمة 
ف����ي االنتخابات، رغم أن األم����ر مرتبط بالتنافس 

الشديد داخل قيادتها".
وأضاف آفي يسس����خاروف ف����ي مقال بصحيفة 
معاريف، أن "إسرائيل نظرت لتأجيل االنتخابات 
باعتباره����ا خط����وة س����محت لرئيس الس����لطة 
الفلسطينية محمود عباس بالنزول عن الشجرة، 
ورغم أن إسرائيل امتنعت حتى اآلن عن التعليق 
عل����ى االنتخاب����ات، فإن أب����ا مازن اس����تغلها في 

الحملة اإلعالمية التي سبقت إلغاء االنتخابات".
وش����دد على أن "قرار تأجيل االنتخابات كش����ف 
ع����ن االنقس����ام العمي����ق ف����ي فتح، حت����ى إن 
الفلس����طينيين لم يع����ودوا يعتبرون الس����لطة 
الفلس����طينية موجودة بالفع����ل، ألنها غابت عن 
أحداث القدس وب����اب العامود، كما أن التصعيد 
حول الق����دس أبرز عدم أهمية فت����ح وأبي مازن، 
بينما تم تصوير حماس الساعية إلثارة مواجهة 

مع "إسرائيل"، على أنها خلقت توازًنا في الرعب 
في وجهها".

وأش����ار يسسخاروف محرر الش����ؤون العربية في 
اإلذاعة اإلس����رائيلية، إلى أن "فتح اعتقدت أنها 
تنقذ نفس����ها باس����تخدام الذريعة اإلسرائيلية 
لتجن����ب هزيمتها في االنتخاب����ات، رغم أن أكبر 
الخاسرين في أحداث األس����بوع الماضي هم بال 
ش����ك فتح برئاسة أبي مازن، التي سبق أن جربت 
ه����ذه الخدعة في انتخاب����ات 2006، في حين أن 
فتح لم تنتظر إعالنا إس����رائيليا رس����ميا برفض 

إجراء االنتخابات في القدس".
وأكد أنه "إذا أراد أبو م����ازن إجراء االنتخابات في 
القدس، فقد كان بإمكانه فعل ذلك بالتصويت 
في صناديق االقتراع في القرى المحيطة بالقدس 
مثل الرام والعيزري����ة وأبو ديس وغيرها، لكن أبا 
مازن اس����تمع إلى ما قاله له العدي����د من رجاله، 
وكذل����ك مجموعة م����ن المعلقي����ن والصحفيين 
الذين يراقبون الس����احة الفلس����طينية عن كثب 

بأن حماس ستفوز في االنتخابات بسهولة".

وأشار إلى أنه "مما ال شك فيه أن إلغاء االنتخابات 
س����يجعل فتح تدفع ثمنا فادحا في السياس����ة 
الفلس����طينية، وفي الوقت ذاته فإن المش����كلة 
األخ����رى أن إجراء االنتخابات س����يؤدي أيضا إلى 
هزيمته����ا الس����احقة، وهناك ش����كوك في أن 
تنهض منها الحركة، ألن رئيسها ابن ال�86 عاًما 
يصر على التمسك بكرس����يه ألكثر من 16 عاًما، 
وتحصين نفس����ه في المقاطعة برام الله، وشدد 
الخالف مع خصومه السياس����يين، واس����تمر في 

هوسه من دحالن".
وأضاف أنه "عندما فهم عباس عمق االنقس���ام 
في فتح، في مواجهة وحدة مثيرة لإلعجاب في 
حماس، أدرك أن فتح تواجه خسارة مدوية، رغم 
أن���ه ال أحد يعل���م تأثير إلغ���اء االنتخابات على 
الوضع على األرض في الضف���ة الغربية، مع أنه 
من الصعب التكهن بما س���تؤول إليه األمور، أو 
كيف سترد حماس على ذلك، من خالل تصعيد 
واس���ع النطاق تجاه إس���رائيل في مواجهة ما 

يفعله أبو مازن".

صحيفة عبرية: فتح ستدفع ثمنًا باهظًا بسبب تأجيل االنتخابات

غزة/ االستقالل:
أدان���ت حرك���ة المقاومة اإلس���المية "حماس" اعت���داء أجهزة األمن 
الصهيونية على المصلين المس���يحيين السبت عند "باب الجديد" 
وداخل أزقة البلدة القديمة قرب كنيس���ة القيامة في مدينة القدس 
المحتل���ة، وذلك خالل محاولتهم الوصول إلى الكنيس���ة إلحياء عيد 

"سبت النور".
وقال���ت حماس في بيان صحفي وصل "االس���تقالل" أمس األحد: إن 
هذا االعت���داء على المصلي���ن بالتزامن مع العدوان المس���تمر على 
المس���جد األقصى والمصلين فيه، يؤكد الطبيع���ة العنصرية لهذا 

الكيان، ويكذب ادعاءاته باالنفتاح والحرية واحترام اآلخرين.
وأك���دت أن ش���عبنا لن يقف متفرج���ًا على هذا العدوان المس���تمر 
عل���ى القدس والمقدس���ات وانته���اك الحرمات، وس���يبذل الغالي 
والرخيص للدفاع عن مقدس���اته، مطالب���ة المجتمع الدولي بالتخلي 
عن حالة الس���لبية تجاه جرائم االحتالل المس���تمرة، واتخاذ ما يلزم 
من اإلجراءات للجم عدوانه ومعاقبته على انتهاكاته للقانون الدولي 

بصفته قوة احتالل.

حماس تدين اعتداء االحتالل على المصلين 
المسيحيين بالبلدة القديمة بالقدس
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أعل���ن أنا المواطن /   ب���راء ابراهيم عبد الجليل 
رض���وان  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم   
410661029الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /   صالح إس���حاق رمضان 
الدح���دوح عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
401860358  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطنة /   تسنيم  عبد الغني  محمد  غراب 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  803853423  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /   صب���اح عبد الحميد احمد 
الصيف���ى ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
901610256  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   حازم حمد مغنم المصري 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  801592866  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /   س���عاد محمد حس���ين 
ابوخض���ر  ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
803881051 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

الخليل/ خاص:
ليس غريبًا عن مدينة خليل الرحمن، والتي 
يقترن اس���مها باس���م نبي الل���ه إبراهيم 
عليه الس���ام وهو خير من أكرم الضيف، 
أن تتصف بالك���رم وإطعام الفقراء وعابري 
الس���بيل، وتوالت العص���ور واألزمنة على 
هذه الخصلة الحس���نة منذ عهد س���يدنا 
إبراهيم عليه السام ،  حتى سيدنا عيسى 
إبن مريم عليهما الس���ام  ، وصواًل بعهد 
النبي محمد صلى الله عليه وس���لم ، وفيه 
كان الصحاب���ة الكرام يصنع���ون الطعام 
بأنفس���هم ويوزعونه على بي���وت الفقراء 
كما أرخه التاريخ ، ووصواًل بإهتمام الدولة 
العثمانية والتي إزده���ر فيها الكرم على 
أيديهم بتوزيع الطعام على بيوت الفقراء 

والمساكين.
حي���ث يوج���د داخ���ل المدينة ع���دد من 
التكيات التي تس���اهم في اطعام الفقراء 
على مدار الع���ام، إال أنها تكتس���ب زخما 
خاصا في ش���هر رمضان المبارك، فيزداد 
عدد مرتاديها ويتضاعفون أيضا، ومن ابرز 

تلك التكيات التكية اإلبراهيمية. 
اإلبراهيمي���ة هي اس���م لمكان  التكي���ة 
يتم طهي الطع���ام وتوزيعه على الفقراء 
والمس���اكين وعاب���ري الس���بيل  ، يذك���ر 
أن التكي���ة القت إهتمامًا كبي���رًا في زمن 

ص���اح الدين األيوبي ، والتي كان الجيش 
اإلس���امي بدوره  يتول���ى أمورها ، ويقوم 
بتوزيعها على الجنود ، وعلى باقي سكان 
المدينة ، وتتبع التكي���ة اإلبراهيمية في 
ه���ذا الوقت إلى وزارة األوقاف اإلس���امية 
والتي إس���تلمت زمام أموره���ا منذ تاريخ 

الدولة األيوبية الت���ي حكمت الباد مابين 
الفترة 1174 و 1250 ،

وتكتس���ب التكي���ة ش���هرة محلية يعود 
اسمها نسبًة للمسجد اإلبراهيمي الماصق 
لمكان الطهي ، في الس���احة المطلة على 
المسجد اإلبراهيمي والذي يحمل إسم نبي 

الله أبراهيم الخليل عليه السام ،
وأوضح خطي���ب المس���جد اإلبراهيمي أن 
المبنى القديم للتكية االبراهمية ياصق 
المس���جد اإلبراهيمي ،  وفي ع���ام 1983 
نقلت التكي���ة إلى المبنى المج���اور الذي 
يوجد حاليًا على بعد بضع أمتار عن المسجد 

اإلبراهيمي ، لمنع األزمة في أوقات الصاة 
خصوصًا في ش���هر رمضان المبارك ، وفي 
عام 2017 أعادت وكالة التعاون والتنسيق 
التركية ، تأهيل المبنى وقامت بتوس���عة 
جدرانه���ا على نفقته���ا ، حيث خصصت 
قاعات لتوزيع الطعام ومطبخًا كبيرًا يتسع 

لعشرات " القدور " بجميع مستلزماتها .
وذك���ر ح���ازم مجاهد" مدي���ر التكية : بأن 
العش���رات بل المئات ترتاد المكان يوميًا 
خصوصًا في أوقات اإلفطار وأوقات السحور 
في شهر رمضان المبارك ، الفتا الى وجود 
العديد م���ن المواطنين خصوصًا من يأتوا 
من محافظ���ات أخرى من الوطن يعتكفون 
أي���ام ش���هر رمض���ان الفضي���ل والتكية 
تتكفل بكامل وجبات إفطارهم وسحورهم 

واإلهتمام بهم .
وأثن���ى مجاهد عل���ى الخيرين م���ن أبناء 
المدين���ة وخارجها ممن يتبرعون بش���كل 
س���خي للتكي���ة والتي تنف���ق الكثير من 
األموال لكي تلب���ي احتياجات ومتطلبات 
رواد التكية ، موضح���ًا أن هناك من يتبرع 
بشكل يومي طيلة ش���هر رمضان الكريم 
ومنهم من يتبرع بشكل سنوي من الغرفة 
التجارية ورجال األعمال وبعض الدول التي 
ترس���ل للتكية تبرعات على ش���كل طرود 

غذائية .

التكية اإلبراهيمية بالخليل.. بوابة للخير وإطعام الفقراء في رمضان 

غزة/ االستقال: 
نظ���م موظف���و عق���ود وزارة العمل عام 
2005 في قطاع غ���زة، أمس األحد، وقفة 
احتجاجية بمشاركة أطفالهم ونسائهم، 
المستمرة منذ  للمطالبة بحل قضيتهم 

14 عاًما.
وطالب المشاركون في الوقفة أمام منزل 
رئيس السلطة محمود عباس غرب مدينة 
غزة، بإعادة رواتبهم المقطوعة وإرجاعهم 
إلى عملهم، والمطالبة بتثبيتهم أس���وًة 

بزمائهم في المحافظات الشمالية.
ورفع المش���اركون في الوقفة ش���عارات 
تؤكد على التزامهم بالشرعية، وإعادتهم 
للعمل باعتبارهم أنهم ضحايا االنقسام، 
وإع���ادة ص���رف رواتبه���م لتأمين حياة 

أطفالهم.
وق���ال من���ار ش���لولة المتحدث باس���م 
الموظفين خال مؤتمر صحفي، إنه منذ 
ع���ام 2007 لم يتم صرف أي رواتب لهم 
من قبل الحكومة الفلس���طينية، مشيًرا 
إلى أنهم طوال سنوات االنقسام التزموا 

بقرارات الحكومة الشرعية.
وأش���ار ش���لولة إلى أنه من���ذ تعيينهم 
عام 2005 مرت 3 حكومات فلس���طينية 
متعاقبة حتى ص���در في عام 2007 قرار 

بتثبيت عقوده���م، إال أنه جرت في تلك 
الفترة أحداث االنقس���ام ولم يتم تنفيذ 
القرار بغ���زة، وتم االكتفاء بتثبيت عقود 

الموظفين بالضفة فقط.
وأش���ار إلى أّنهم تواصل���وا بعد أحداث 
االنقسام مع وزير العمل سمير العبد الله، 
ووكيل الوزارة ناصر القطامي، وأّكدا على 
االلت���زام بقرارات الش���رعية وااللتزام بما 
يتلزم به الموظف���ون العموميون، لحين 
تس���وية ملفه���م أس���وًة بزمائهم في 

المحافظات الشمالية.
وأّكد عل���ى أّنه تم قطع رواتبهم بالكامل 
منذ حينه وحتى يومنا هذا، ُمردفًا: "نحن 
لدين���ا أمل في أّن يتم ح���ّل ملفنا ضمن 

ملفات قطاع غّزة".
وتاب���ع: "بعد تش���كيل حكوم���ة الوفاق 
الوطن���ي في الع���ام 2014 أص���در وزير 
العم���ل مأمون أبو ش���ها قرارًا وأرس���له 
لمجل���س ال���وزراء لمعالجة مل���ف عقود 
وزارة العمل 2005 وتثبيتهم فورًا أسوًة 

بزمائهم في الضفة، لكّنه لم يتم تنفيذ 
القرار".

ودعا المتحدث، رئيس الس���لطة محمود 
عب���اس إلى النظ���ر لقضيته���م وإعادة 
صرف رواتبه���م، أس���وًة بزمائهم في 

الضفة الغربية.
كما طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، 
بإعادة األم���ل في صدور أبن���اء موظفي 
عق���ود وزارة العم���ل، بتثبيتهم وصرف 

رواتبهم".

رام الله/ االستقال: 
طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، أوروبا باستمرار مساعيها 
بالضغط على "إس���رائيل" للس���ماح بعقد االنتخابات في 

القدس وضمان مشاركة أهلها انتخابا وترشحا.
وقال اش���تية خال لقائ���ه ممثل االتح���اد األوروبي لدى 
فلسطين س���فن كون بورغسدوف، األحد بمكتبه بمدينة 
رام الله، إنه "تم تأجيل االنتخابات وليس إلغاؤها". وثمن 
اش���تية موقف االتحاد االوروبي الداعم لعقد االنتخابات 
وانجازه���ا في كاف���ة األراض���ي الفلس���طينية بما فيها 
"القدس الش���رقية"، ولتعزيز قيم العدالة والسام وإرساء 
الديمقراطية، ودعم حق الش���عب الفلسطيني بالحصول 

على دولته المستقلة.
وبحث مع بورغس���دورف الجهود المبذولة إلنش���اء محطة 
تحلية المي���اه في قطاع غ���زة بقيمة 600 ملي���ون دوالر، 
يس���اهم االتحاد األوروبي منها بقيم���ة 150 مليون يورو، 
إضافة إلى مش���روع توصيل الغاز لمحطة توليد الكهرباء 
ف���ي القطاع، وهو مش���روع أوروبي قط���ري لتخفيف أزمة 

الكهرباء في القطاع.

اشتية يطالب أوروبا 
باستمرار مساعيها للسماح 

بعقد االنتخابات بالقدس

وقفة احتجاجية لموظفي عقود وزارة العمل للمطالبة بعودة رواتبهم 
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ال حاج����ة إلى أن يراجع أحد من الفلس����طينيين الذين ج����اءت هّبة القدس 
لتفاجئهم، وتنس����يهم، ولو أليام معدودات، ما كان����وا يعتبرونه األولوية 
والضرورة القص����وى إلنجازه. ال حاجة ألن يطالب أح����د من هؤالء بأن يراجع 
األس����باب التي وضعته وما كان عليه في واد، فيما شباب القدس، أو ما كان 
ما ُيع����ّد له العدو في القدس في واٍد آخر، مما فّجر هّبة ش����باب القدس. ال 
حاجة إلى ذلك؛ ليس بس����بب عدم أهميته، ولكن ألن األهم أن نقف موقفا 
صحيحا م����ن هّبة القدس التي بين أيدينا، وق����د أنجزت أكثر من نصر في 
بضعة أيام من المواجهات مع المس����توطنين وقوات االحتالل. ونسأل: هل 
يكفي أن نقف مع هّبة القدس، وندعو إلى دعمها ورفدها بالتأييد، وإشعار 
شبابها أنهم ليسوا وحدهم، وأننا معهم؟ وكيف؟ بمعنى ما هو المطلوب 
منا فوق ذلك؟ الجواب ببس����اطة وهنا مس����ؤولية الفلسطينيين، أوال وقبل 
كل شيء، هو أن تكون هذه الهّبة فاتحة النتفاضة شعبية شاملة، تنتشر 
ف����ي مدن الضفة الغربي����ة وقراها ومخيماتها، ألن ما عّب����رت عنه انتفاضة 
القدس يعّبر عن الوضع الفلسطيني تحت االحتالل واستفحال االستيطان، 
وتفاقم ما ينتظر القدس والمسجد األقصى على الخصوص، من انتهاكات 

ومخاطر وتحديات. 
فالقدس مقبلة على معركة االس����تيالء على حي الش����يخ جراح في القدس 
خالل األسبوع األول من شهر أيار/ مايو القادم، والمسجد األقصى، باإلضافة 
إلى االنته����اكات والمعارك اليومية مع جماعات الهي����كل المدعومين من 
الحكومة الصهيونية وقواتها المسلحة، يستعد لمعركة كبرى في الثامن 
والعش����رين من رمضان إذا لم يرتدع عما يعّد له من اقتحام المستوطنين. 
هذا والضفة الغربية في مواجهة يومية مع توسيع االستيطان واعتداءات 
االحت����الل من اعتق����االت واقتحامات، األم����ر الذي يعن����ي أن جميع القوى 
الفلسطينية، فصائل وأفرادا، أو قل الشعب كله، الشباب والشابات كلهم، 
في مواجهة مس����تمرة ومتصاعدة مع العدو الماض����ي بثبات في إجراءاته 
داخل القدس. مثال ما حاول تثبيته في باب العامود، واس����تدعى إلى الهّبة 
»المفاج����أة«، وما كان من المفترض أن تكون مفاجئة، بل كان من المفترض 

أن ُنعّد لها تحضيرا وتعبئة.
فالعدو من جهته جعل أولويته أن ُيحقق اس����تيطانا وس����يطرة أكبر على 
القدس، كما على المسجد األقصى والخليل ومناطق أخرى. وهو فاعٌل ذلك 
غفلنا عن����ه أو لم نغفل. مما يعن����ي، موضوعيا، أننا في معركة مباش����رة ال 
مجال لالنش����غال بغيرها، أو لتأجيل المواجهة فيها. وهذا بالطبع ما فعلته 
تلك الثلة من شباب وش����ابات القدس البواسل في هّبة باب العامود، الذي 
كان ُيراد تغيير واقعه تحت االحتالل، مما يزيد الس����يطرة عليه، ويضعف 
الوص����ول الفلس����طيني فيه وإليه. فالمس����ألة لم تكن تحتمل أن ُيش����غل 
بغيرها أو أن ُتؤجل إلى ما بعد االنتخابات مثال. من هنا، فإن ما تس����تدعيه 
الهّب����ة الحالية ليس الدعم والتأييد، على أهميتهما، وإنما الجواب بإضراب 
عام وتظاهرات واس����عة في كل مدن الضف����ة وقراها ومخيماتها، كما فعل 
أبطال قطاع غزة الذين ارتفعوا بدورهم إلى مس����توى المش����اركة أو إطالق 

شراراتها األولى، وعدم االكتفاء بالدعم والتأييد.
 إن الرد المطلوب أصال لما يجري من تهويد واستيطان واحتالل في القدس 
والضف����ة أن تتحقق وحدة وطنية )جبهة انتفاضي����ة(، كما حدث في هّبة 
القدس حيث اتحدت كل القوى الحّية فيها مع ش����بابها وشاباتها، وراء ما 
دار من معارك مواجهة في باب العامود. هل يس����تطيع أحد أن يفّس����ر لنا 
لماذا لم تتحرك رام الله ونابلس والخليل وجنين لتعلنها انتفاضة شعبية 
في مواجهة االحتالل واالستيطان؛ ليس لدعم هّبة باب العامود، وإنما لفتح 
الملف كله، ملف االحتالل واالستيطان والمواجهة الشعبية الشاملة؟ هذا 

وما مثل االنتفاضة الثانية ببعيد، عندما اقتحم شارون المسجد األقصى.
الج����واب؛ ألن القرار السياس����ي لم يرتفع بعد إلى خ����وض المواجهة، وإنما 
يعتبر نفس����ه، مهما أحس����نا الظن، في مرحلة اإلعداد واالنش����غال بقضايا 
أخرى، حتى تنضج ش����روط االنتفاضة والعصي����ان المدني. ولكن هّبة باب 
العامود تؤكد أن الش����روط أكثر من ناضجة، عدا ش����رطي القرار والوعي في 
سياس����ات عدد من القيادات عموما، ولكن مع وضع مس����ؤولية خاصة على 
قيادة الس����لطة وفتح في رام الله، حيث أس����قطت من حس����ابها، كما يبدو 

وكما أظهرته هّبة باب العامود، أن موضوع االنتفاضة الشعبية طويلة األمد 
والعصيان المدني، لم يتحوال إلى اس����تراتيجية وتكتيك ُيشكالن الجواب 
الوحيد ضد ما يجري من اس����تيطان وتهوي����د واحتالل للضفة، وانتهاكات 
للقدس والمس����جد األقصى. فيا لألسف والعار، ما زالت مناهضة االنتفاضة 

على رأس مهمات التنسيق األمني. 
إن هبة القدس أثبتت حقيقة باهرة، وهي أن الوضع الفلس����طيني الشعبي 
ليس في القدس وحدها، وإنما على مس����توى الضفة، ناهيك عن قطاع غزة 
وعن كل المواقع الفلس����طينية، في وضع ثوري لالنتفاض والمواجهة، فما 
ينبغي ألحد أن يرى ما ج����رى في باب العامود ظاهرة مقتصرة على ثلة من 
الش����باب، وإنما هو ظاهرة عامة كامنة ومتحف����زة بالتأكيد. ولكن ما العمل 
م����ع وعي ف����ي رؤوس بعض الكبار ما زال يعيش في عقلية أوس����لو )عقلية 
الهزيم����ة(، أو في عقلية ما زلنا في مرحلة اإلعداد والتحضير وتأمين الدعم 
والصم����ود؟ إن هّبة الق����دس في باب العامود أثبت����ت حقيقة باهرة أخرى، 
وهي أن العدو أس����َرَع إلى التراجع وابت����الع هزيمة جزئية في باب العامود. 
وهو ما يفّسره، أوال وقبل كل شيء، خوفه من انتشار االنتفاضة إلى الضفة 
وتح����رك قطاع غزة، األمر ال����ذي يؤكد أن ميزان الق����وى العالمي واإلقليمي 
وحتى بعض العربي المهرول، ال يحتمل استقبال مواجهة انتفاضة شاملة 
تصادم االحتالل واالس����تيطان، وتذهب بالصدام إلى أقصاه: إما االستمرار 

العنيد من جهتنا، وإما االنسحاب وتفكيك المستوطنات بال قيد أو ش����رط.
أما م����ن يتصور أن هذا االحتم����ال األخير غير ممكن فه����و واهم؛ ألنه في 
متناول اليد حين يجعل الشعب الفلس����طيني الثمن الذي يدفعه الكيان 
الصهيوني وأمريكا والغرب، مقابل اس����تمرار االحتالل أغلى بكثير عليهم 
من االنسحاب وتفكيك المس����توطنات. ولهذا الحظوا كيف راحت أصوات 
مناصري الكيان الصهيوني تتعالى م����ن كل جانب داعية للتهدئة وعدم 
التصعي����د، وذلك ليس خوفا على الفلس����طينيين، وإنما على كل المعادلة 
السياسية التي يريدونها لما أس����موه »الشرق األوسط الجديد«. باختصار 

شديد، يمكننا أن نمتلك زمام المبادرة.

ُأسدل الستار على مرس���وم الذهاب لالنتخابات التشريعية بإعالن التأجيل إلى 
أجل غير مسمى، وال ش���ك بأن هناك تبعات وتداعيات كبيرة وكثيرة ستترتب 
عل���ى هذا التأجيل ولكنها ال تقل أهمي���ة وفعالية عن الذهاب النتخابات تحت 
حراب االحتالل، ولس���ت بصدد إجراء قراءة لتلك التبع���ات أو حيثيات التأجيل 
وأس���بابه وقد تناولتها كثي���را من الكتاب���ات والقراءات. وبما أن المش���هد قد 
بات خارج مس���ار الذهاب لالنتخابات فكان البد م���ن التقاط القراءات والدعوات 
والمب���ادرات الت���ي تركز خطابها خ���ارج االنتخابات ورفض المش���اركة فيها أو 
االقت���راب منه���ا وفي المركز من ه���ذا الموقف تقف حركة الجهاد اإلس���المي 
الفصيل الوحيد الذي اصدر بيانًا رس���ميًا في التاس���ع م���ن فبراير عقب لقاءات 
القاهرة مباشرة قرر بموجبه عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو.

وجاء في بيان الحركة المشار إليه التالي: » إننا في حركة الجهاد اإلسالمي نرى 
أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياس���ي 
يعزز صمود الش���عب ويحم���ي مقاومته وإعادة بناء وتطوي���ر منظمة التحرير 
الفلسطينية....«. وكانت حينها االنتخابات قد هجمت على المشهد وأمسكت 
بتالبيبه، ولم تكن سيناريوهات التأجيل قد الحت حتى وصلنا للحظة الحاسمة 

بإعالن التأجيل مع ما ترتب عليه وما سيترتب عليه الحقا.
عقب إعالن تأجيل االنتخابات تقدمت حركة الجهاد اإلس���المي فورا للمشهد 
ولم تن���زوي ولم تتلقف اإلخف���اق الحاصل وتبني عليه خطاب���ًا تتصيد فيها 
فراس���ة فكرها وصوابية موقفها، فقدمت دعوة جديدة تضاف لقائمة طويلة 
من المبادرات التي قدمتها الحركة على مدار سنوات االنقسام العجاف - على 
الرغم بأنها لم تكن طرفا في االنقس���ام ولم تكن ش���ريكا في السلطة ورفضت 
المش���اركة في االنتخابات في كل المرات- تقدمت هذه المرة وعلى وقع إعالن 
تأجي���ل االنتخابات عقب انتهاء االجتماع الذي ُعقد في رام الله، وعلى لس���ان 
أمينها العام المجاهد زياد النخالة بدعوة وطنية شاملة في الثالثين من ابريل 
من أجل التوافق على برنام���ج وطني لمجابهة االحتالل قال فيه :« إن ما يجري 
يؤك���د على أن الجهاد والمقاومة ضد الع���دو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة 
الت���ي على الجميع أن يتعاطى معها بجدي���ة وأال يقفز عنها.. معربا عن رفضه 
الش���ديد لمحاولة التعايش مع االحتالل عبر االنتخابات، مشيرًا إلى أن الوقائع 

السابقة، منذ توقيع اتفاق أوسلو اللعين، أثبتت أن هذه مجرد أوهام كاذبة«.
ول����م يكتف بالتوصي����ف فقدم ش����هادة للتاريخ مذك����رًا الفرقاء الذين 
يراهن����ون عل����ى س����راب االنتخاب����ات بالواقع الذي يعيش����ه الش����عب 
الفلسطيني ومعاناته، ومالحقات االحتالل لشعبنا وهدم للبيوت، وتمدد 
االس����تيطان في القدس وعموم الضفة الغربية، وما يجري من اقتحامات 
للمسجد األقصى والعدوان على أحياء القدس وتغول المستوطنين على 
ممتلكات ش����عبنا وحقوقه، مؤكدًا أننا ما زلنا نعيش تحت االحتالل الذي 

يجب أن نقاومه ال أن نستجديه أو نتعايش معه بدعاوى باطلة.
وق���دم في دعوت���ه خارطة طريق من بن���د واحد فقط، ملخصه أننا ش���عب تحت 
االحتالل وعلينا أن نتوافق على برنامٍج وطني يتناس���ب م���ع هذا الفهم، وأن أي 
خي���ار آخر هو إضاعة لمزي���د من الوقت ومزيد من الجه���د. فهل هناك توصيف 
لواقع المش���هد الفلسطيني غير ذلك؟، وهل تختلف قراءة أي فصيل فلسطيني 
ع���ن هذا التوصيف؟، وقد جرب البع���ض منا كل الخيارات طوال أكثر من ربع قرن 
من التيه في نفق التس���وية المزعومة، ثم خي���ار االنتخابات الذي بموجبه دخلنا 
طوال عقد ونصف من االنقس���ام بعد انتخابات تمت بموجب اتفاق أوسلو، بدليل 
أن واحدا من أس���باب إخفاق تجربة تلك االنتخابات في العام 2006 هي ش���روط 
الرباعي���ة الدولية في االعت���راف باالحتالل. ألم يرد في البي���ان الختامي الجتماع 
رام الله المشار إليه أعاله عبارة تش���كيل حكومة وحدة وطنية تقبل باالتفاقيات 
الدولية..! والس���ؤال مرة أخرى لماذا يأخذنا البعض لمعارك جانبية داخلية ترتبط 

كلها بإرادة االحتالل على حساب مواجهته واالشتباك معه ومشاغلته؟.
لم تكن دعوة األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي زياد النخالة عقب تأجيل 
االنتخاب���ات أول الدعوات أو أول المبادرات الت���ي تقدمها حركة الجهاد، ففي 
الخام���س من أكتوب���ر العام 2018 وفي أول خطاب سياس���ي له عقب انتخابه 
أمين���ًا عامًا لحركة الجهاد اإلس���المي ط���رح النخالة في خطابه مب���ادرة إلنهاء 
االنقس���ام الفلس���طيني الداخلي بين حركتي حماس وفتح وصفها في حينه 
»بجس���ر العب���ور للمصالحة« وجاءت من خم���س نقاط، أوال: اعتب���ار المصالحة 
أولوية وطنية في صراعنا مع الع���دو وهي مفتاٌح لتجاوز الخالفات والصراعات 
داخل المجتمع الفلس���طيني. ثانيا: اس���ترداد المصالحة الوطنية لصالح الكل 
الفلسطيني، فجميع الشعب الفلس���طيني ضحية لهذا الخالف. ثالثا: الدعوة 
ف���ورًا إلى لقاء اللجن���ة التحضيرية التي التقت في بي���روت بتاريخ )10 كانون 
الثان���ي 2017( ومثلت الكل الفلس���طيني إلى لقاء في القاهرة والش���روع في 
معالجة كل الخالفات والتباين���ات بيننا وأن نبني على القرارات التي اتخذتها 
ف���ي حينه. رابعا: التأكيد من قبل ق���وى المقاومة بأن التهدئة لن تلزمنا بعدم 
الدفاع عن ش���عبنا ولن نذهب بها إلى اتفاقيات سياسية مع العدو. خامسا: أن 
يلتزم الجميع بتطوير س���بل المقاومة بكافة أشكالها وبحسب ما هو ممكن في 
الضفة والقدس من أجل مواجهة ما ُيس���مونه صفقة القرن والتي هي اإلخراج 

الحديث لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية وإنهاء حقوقنا إلى األبد.
بعد عامين على مبادرة »جس���ر العبور للمصالحة« جرت خاللها مياه كثيرة 
في المش���هد الفلس���طيني، عاد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي 
في الثالث من س���بتمبر 2020 وخالل كلمته في مؤتم���ر األمناء العامين 
للفصائل الفلس���طينية، الذي تم بالتزامن في العاصمة اللبنانية بيروت، 
ومقر المقاطعة برام الله. وجدد طرح مبادرة النقاط العش���ر التي سبق وان 

اقترحه���ا األمين العام الراحل الدكتور رمضان ش���لح رحمه الله في العام 
2016، كمخرج من األزمة التي تعصف بالمشهد الفلسطيني الداخلي.

وس����أتوقف عند بعض مما جاء في كلم����ة النخالة واللغة الصادقة والخطاب 
المسئول والجريء عندما قال :« ينظر إلينا الشعب الفلسطيني اليوم بكثير 
من األمل، وأيًضا بكثير من اإلحباط، وعلينا أن نختار نحن ما الذي س����نهديه 
للش����عب الفلس����طيني«. وتابع: »إذا أردنا األمل، أن ننتق����ل من موقفنا الذي 
نراوح فيه منذ االعتراف بالعدو الصهيوني، ومنحه الحق بأرضنا ومقدساتنا، 
حتى هذه اللحظة التي يجردنا من كل ما تبقى لنا في فلسطين، متمثال في 
تهويد القدس والضفة الغربية، واإلعالن عن إنهاء مش����روع الس����الم الوهم 
الذي تمثل باتفاقيات أوسلو«. وأضاف: »هذه هي الحقيقة الوحيدة الماثلة 
أمامنا اآلن، أال تس����تحق منا موقًفا موحًدا تجاه التحديات القائمة؟! فلم يعد 
لدينا ترف االختالف، ولم يعد لدينا شيء، وأصبحت الحقيقة بارزة لنا وجًها 
لوجه، فأمامنا المش����روع الصهيوني يتمدد في المنطقة ويحقق إنجازات لم 
تكن في أحالم مؤسسيه، ونحن كنا جسًرا لهذا التمدد، فهل نتوقف، ونعيد 

حساباتنا؟«. فلماذا ال نعيد حساباتنا؟!!  
اآلن عدنا لما قبل مرس���وم االنتخابات، وبات المشهد الفلسطيني مرتبكًا تلوح 
فيه معالم العودة للتراش���ق واالنقسام واالستدارة لمعركة ال منتصر فيها إال 
االحتالل، ف���ي المقابل نرى خطابًا وطنيًا مقاومًا ُيعي���د الدعوة مرة تلو األخرى 
للخروج من عنق الزجاجة. وُيقدم المبادرة ويتوس���ط بين الفرقاء بخارطة طريق 
تخاطب ال���كّل الوطني الفلس���طيني، وتطرح حلوال في الصم���ود والمصالحة 
والمقاومة لمواجه���ة التحديات والتمهيد لالنتصار. وُيش���خص الواقع الذي 

يتآكل فيه المشروع الوطني الفلسطيني لصالح المشروع الصهيوني.
إن االس���تمرار في الره���ان على التس���وية والبقاء في مربع أوس���لو، واختصار 
القضية الفلس���طينية من قضية تحرير مركزية إل���ى معركة انتخابات تنتظر 
موافقة االحت���الل على إجرائها، س���يبقينا في مربع التي���ه األول، وإن المخرج 
من���ه أننا أمام دع���وة تدعونا جميعا للقاء وطني ش���امل جام���ع نتدارس فيه 
واقعن���ا وُنَقيم خطواتن���ا ونراجع تجاربنا، ونعود إلعادة بناء المش���روع الوطني 
الفلس���طيني على أساس موقعنا في المشهد كش���عب تحت االحتالل، وبدال 
من االنزالق للصراع الداخلي على حس���اب االشتباك مع العدو لنتفق ونتوافق 
على برنامج وطني يتناس���ب مع هذا الفهم، ال س���يما وأن كل الخيارات األخرى 

هي إضاعة للوقت وللجهد. 
لق���د أفلحت حرك���ة الجهاد اإلس���المي ونجحت منذ انطالقته���ا في التوفيق 
والجمع بين الوطني واإلس���المي ووضعت مقاومة االحتالل على رأس أولوياتها 
وأهدافها في فكرها وخطابها، وال زالت تس���عى من أجل التوفيق وبناء الوحدة 

الوطنية الحقيقية على قاعدة مقاومة االحتالل. 

من هبة باب العامود إلى االنتفاضة

دعوة اللتقاط دعوة األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي

منير شفيق

ثابت العمور

ال زالت تداعيات قرار رئيس الس����لطة الفلس����طينية محمود عباس بتأجي����ل اجراء االنتخابات 
التشريعية تلقي بظاللها على الساحة الفلسطينية وتتباين المواقف بين من يؤيد قرار التأجيل 
بسبب عدم مشاركة اهلنا في القدس في هذه االنتخابات, وبين من يعارض قرار التأجيل على 
اس����اس ان االنتخابات يجب ان تفرض فرضا على االحتالل في القدس وال تستجدى منه, وبين 
الموقفين يقف الشعب الفلسطيني في انتظار ما يمكن ان تشهده المرحلة القادمة من احداث, 
وهل نحن بصدد ايجاد حلول ولو مرحلية كتشكيل »حكومة وطنية« إلدارة االوضاع لحين سماح 
االحتالل بإجراء االنتخابات في القدس كما قال الرئيس عباس, ام امام مشهد استمرار االنقسام 
وتراجع خطوات المصالحة الفلس����طينية وتباين اكبر في المواقف السياسية وعدم القدرة على 
التغلب على العقبات وتحس����ين اوضاع الناس الحياتية والمعيش����ية في ظل تزايد خطر ازمة 
كورونا, واس����تمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو خمسة عشر عاما, ام هناك مخرج 
يمكن ان ينقذنا من هذه الحالة الصعبة التي يعيش����ها شعبنا الفلسطيني اآلن, ويعيدنا الى 

رشدنا ويقوي شوكتنا ويعزز ارادتنا في مقاومة االحتالل واحباط مخططاته. 
فمن باب الش����عور بالمس����ؤولية والواجب تجاه المجموع الوطني وتجاه الش����عب الفلسطيني 
وبتدخل س����ريع وعاجل قبل انفالت االمور ال س����مح الل����ه, تدخل االمين الع����ام لحركة الجهاد 
االسالمي القائد زياد النخالة ليدعو الى اجتماع عاجل للقوى الوطنية واالسالمية من اجل التوافق 
على برنامج وطني يحكم طبيعة العمل في المرحلة المستقبلية القادمة في ظل هذه التحديات 
الكبيرة التي يواجهها شعبنا الفلسطيني بفعل ممارسات االحتالل وتهديداته المستمرة ضد 
ش����عبنا وأخرها ما أوردته صحيفة معاريف العبرية التي توقعت خالل تقرير نشرته الليلة قبل 
الماضية، عودة التصعيد في قطاع غزة في أقرب فرصة، وانه بات قاب قوسين أو أدنى«. متذرعة 
بما اس����مته المشاكل االستراتيجية ل�«إسرائيل« وانها فهمت عمليا عمق المشكلة في القدس 
»فقط بعد 40 صاروخا من قطاع غزة، وهو ما يعني اننا امام خطر حقيقي بتهديد االحتالل بشن 
عدوان جديد على قطاع غزة, وهذا يتطلب وحدة الموقف الفلس����طيني, ووحدة الميدان, ووحدة 
الق����رار, وتعزيز حالة المواجهة والصمود في الجبهة الداخلية, فكان ال بد من خطوات س����ريعة 

وعاجلة لمواجهة هذه التحديات. 
ان الخاس����ر الوحيد من كل ما يحدث وتشهده الساحة الفلس����طينية الىن من تراشق اعالمي 
وتبادل اتهامات وتسريبات صوتية هو الشعب الفلسطيني الذي يؤمن بمقاومته ايمانا مطلقا, 
ويتالحم معها بقوة, ويحميها من بطش االحتالل, وهو ينتظر دائما انهاء االنقس����ام والشروع 
بخطوات عملية لرفع العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة, ووقف مسلسل التناوش 
والتنابذ الذي ال ينتهي, وكل هذا يتطلب ان يتحلى الجميع المس����ؤولية وان يتم الجلوس على 
طاولة الحوار والبحث عن حلول لالزمات المتجددة بين الفصائل الفلس����طينية والسلطة, اليوم 
االمور متاحة للحوار والنقاش والوصول لحلول لمشاكلنا, لكننا ال نضمن غدا كيف تسير االمور, 
فاالحتالل يجثم فوق صدورنا ويس����عى دائما لالنقضاض علين����ا, ودائما لغة الوحدة والتالحم 
والقوة تأتي من خالل الكلمة الثورية والفعل المقاوم,  ففشل االنتخابات ليس نهاية المطاف 
ولن تكون القشة التي قسمت ظهر البعير, ألن هناك اولويات في الفعل المقاوم, واولى اولويات 
شعبنا هي المقاومة بكافة أشكالها, ودعم انتفاضة القدس الرمضانية, وتعزيز صمود اهلنا في 

القدس والوقوف معهم جنبا الى جنب ألنهم اليوم هم  احوج ما يكون الينا. 
المعركة محتدمة في القدس ويوم 28 رمضان الذي يسعى المستوطنون الصهاينة فيه لدخول 
االقصى بأعداد غفيرة وممارسة طقوسهم الدينية فيه والتأسيس للتقسيم الزماني والمكاني 
يتطلب حالة استعداد خاصة من الشعب الفلسطيني ومقاومته, كما ان سلطات االحتالل تقوم 
بإخالء منازل في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم لألرض. والليلة الماضية 
هاجمت قوات االحتالل الصهيوني الش����بان المعتصمين داخل حي الشيخ جراح في القدس، 
واعتدت عليهم بالضرب قبل أن تجبرهم على مغادرة المكان, وهو يعني بالنسبة للمقدسيين 
انتفاضة عارمة في وجه االحتالل, ونصرة من شعبنا وامتنا, فهل نحن مستعدون لما هو آت, اذا 
كنا مستعدين فيجب ان تجتمع الفصائل وتناقش وسائل التصدي لالحتالل واحباط مخططاته 
واهدافه في القدس والش����يخ جراح, فهذا هو االهم, والواجب علينا ان نستعد لمعركة القدس 

القادمة ألنها تؤسس للتحرير .   

القدس: معركة محتدمة لها متطلبات 

رأي

هكذا ه����ي األوقات الثمينة تمر مر الس����حاب، وتنقل����ب تقلب األمواج في البحار، عش����رون يوًما 
انس����حبت من أعمارنا ال تش����به األيام، هي أيام الموسم الس����نوي الرباني الذي يجمع أهل السماء 

المسبحين مع أهل األرض المستغفرين الراجين بصيامهم الرحمة والمغفرة.
ونحن إذ نضع القدم في العش����ر األواخر من رمضان، العمل الدؤوب على كل المخلصين السالكين 
إل����ى الل����ه، الدعوة إل����ى النفير العام وإع����الن حالة الط����وارئ القصوى واس����تنهاض كافة القوى 
واإلمكاني����ات في الجبهة الداخلية من أجل الظفر بالهدف األس����مى والحصول على الجائزة التي 

ال تضاهيها جوائز. 
إنها جائزة الرضوان والعتق التي أكرم الله تقدس����ت أس����ماؤه بها عباده في العش����ر األواخر من 
شهركم المبارك، نس����أل الله تعالى الِعتَق والِعتق، عتق أنفسنا وأهلينا والمسلمين والمسلمات 

من النار، ولفلسطين جميلة البلدان التي نعشق العتق من جور وظلم االحتالل.
في العشر األواخر من رمضاننا، نقسم على الله أن يعتق رقابنا من شرور الدنيا ونيران اآلخرة.

زهرٌة رمضانية

 وعتق
ٌ

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

�شجن رميون ال�شحراوي
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رام الله/ االستقالل: 
أظهر مسح اقتصادي، أن القروض 
البنوك  م���ن  المقدمة  المصرفي���ة 
للقطاع  العامل���ة ف���ي فلس���طين 
الزراع���ي المحلي تراجعت بنس���بة 
38% على أساس فصلي خالل الربع 

األخير 2020.
واستند المسح، على بيانات تعود 
لس���لطة النقد الفلسطينية، بينت 
المصرفية  الق���روض  إجمال���ي  أن 
المقدم���ة للقط���اع الزراع���ي حتى 
نهاي���ة العام الماض���ي، بلغت 56 

مليون دوالر.
كانت قيمة القروض الزراعية بلغت 
حتى نهاية الربع الثالث 2020، نحو 
90.5 مليون دوالر، بينما بلغت على 
أساس س���نوي 92.6 مليون دوالر، 

مقارنة مع الربع األخير من 2019.
ويب���دو أن جائحة كورون���ا وتراجع 
الطلب المحلي على االستهالك، أثرا 
س���لبا على توجه أصحاب المشاريع 
الزراعية لطلب قروض مصرفية من 

القطاع المصرفي المحلي.
ووفق مس���ح فإن قيم���ة القروض 
الزراعية حتى نهاي���ة الربع األخير 
2020، تعتب���ر األدن���ى من���ذ الربع 

الثالث من عام 2016، التي سجلت 
حينها 43 مليون دوالر أمريكي.

ويرى القطاع المصرفي في القطاع 
المخاطر  الزراعي، مس���تفيدا عالي 
لعدم وجود بيئة عم���ل زراعي آمن 
وتعويضات على قدر الخسائر من 
جانب المؤسسات الرسمية العاملة 

في فلسطين.
كذلك، ترتب���ط المخاطر المصرفية 
للمناطق  إس���رائيل  بتصنيف���ات 

الغربية  الضفة  في  الفلس���طينية 
)A - B - C(، ووقوع غالبية األراضي 

.C الزراعية في المناطق المصنفة
وتش���كل قيمة الق���روض الزراعية 
المصرفي  اإلق���راض  إجمال���ي  من 
حتى نهاي���ة الربع األخير من العام 
الماض���ي، نح���و 0.55%، إذ بل���غ 
إجمالي قيمة اإلق���راض المصرفي 

10.075 مليار دوالر.
ويعم���ل ف���ي القط���اع المصرفي 

الفلس���طيني 13 مصرف���ا محلي���ا 
ووافدا بواق���ع 7 بنوك محلية منها 
ثالثة بنوك إس���المية وأربعة بنوك 
تجاري���ة، و6 بنوك واف���دة منها 5 

بنوك أردنية وبنك مصري واحد.
ول���م يس���بق للق���روض الموجهة 
للقطاع الزراعي في فلس���طين، أن 
بلغ���ت قيمتها ف���وق 100 مليون 
دوالر في تاري���خ القطاع المصرفي 

في البالد بحسب المسح.

56  مليون دوالر قيمة القروض المصرفية الموجهة للزراعة العام الماضي

أبو ظبي/ االستقالل: 
أعلنت مجموعة بورصة دبي للذهب والس���لع، حصولها على موافقة من س���لطة 
األوراق المالي���ة في "إس���رائيل" )حكومية(، تتيح لش���ركات األخيرة المؤهلة، 

التداول على منصة "دبي للسلع".
وقالت المجموعة في بيان، أمس األحد، إن الموافقة تس���مح بانضمام الشركات 
اإلس���رائيلية المؤهلة إلى قاعدة أعضاء البورصة، وتمكنها من االس���تفادة من 

خدمات ومنصات التداول التي توفرها.
وتابع البيان: "س���تتيح هذه الخطوة لبورصة دبي فرصة تقديم خدماتها والتي 
تش���مل العقود اآلجل���ة وعقود الخي���ارات، وعقود المعادن الثمين���ة، والطاقة، 

وقطاعات العمالت واألسهم، في إسرائيل".
ومنتصف س���بتمبر/ أيلول 2020، وقعت اإلمارات والبحرين اتفاقية تطبيع مع 
"إسرائيل"، في احتفال جرى بالبيت األبيض بمشاركة الرئيس األمريكي السابق 

دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.
ومنذ ذلك الحين، توسعت اإلمارات في توقيع االتفاقيات الثنائية مع إسرائيل 

في كافة المجاالت، أبرزها كان على صعيد االستثمار والبنوك والسياحة.
وتعليق���ا على األمر، ق���ال ليس ميل، الرئيس التنفي���ذي لبورصة دبي للذهب 
والس���لع: "تمثل هذه الخطوة حافزا لمجتمع األعمال في إس���رائيل للقدوم إلى 
دبي واالستثمار فيها، وفرصة لقاعدة أعضائنا الجدد من إسرائيل للتحوط ضد 
المخاطر". وسجلت بورصة دبي للذهب والسلع أحجام تداول بلغت 12.73 مليون 

عقد بقيمة 143.71 مليون دوالر خالل العام الماضي.
وبورصة دبي للذهب والس���لع، التي تأسست عام 2005، هي بورصة إلكترونية 
بالكامل لتداول العمالت والمشتقات، تقدم عقودًا آجلة وعقود خيارات تغطي 

قطاعات المعادن الثمينة والطاقة والعمالت.

بورصة دبي للسلع تسمح للشركات 
اإلسرائيلية بالتداول على منصتها

رام الله/ االستقالل: 
قال وزير االقتصاد الوطني، خالد العس����يلي ، أمس 
االحد، إن فلس����طين تلقت دعوة خاصة من الصين، 
للمشاركة في معرض بغاية األهمية، وهو المعرض 
الوطني الصيني لالس����تيراد. وقال العس����يلي في 
حدي����ث إلذاعة صوت فلس����طين، إن ه����ذه الدعوة 
الخاصة، مهمة جًدا للمنتجين الفلسطينيين، مشيًرا 
إلى أن الوزارة ستس����اعدهم في ع����رض المنتجات 

الوطنية للتسويق في أسواق الصين. 
 وكان الوزير العسيلي، قد وقع الخميس الماضي، مع 
نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، محضر 
اجتماع الدورة الثانية للجنة الفلسطينية الصينية 

المشتركة للتعاون االقتصادي والتجاري والفني.
جاء ذلك ف����ي اختتام المباحثات المش����تركة التي 
عقدت تقنية »فيديو كونفرانس« تم خاللها بحث 
إمكانية تطوير وتحسين االقتصاد الفلسطيني في 
مجاالت التجارة واالستثمار والمدن الصناعة والصحة 

والطاقة وغيرها من القضايا الفنية المشتركة.
وأكد الوزير أن االصرار على عقد اللجنة المش����تركة 
بالرغم من التحديات التي تواجه العالم بأسره جراء 

الجائحة الصحية، دليل على عمق العالقة التاريخية 
والمميزة وتأكي����د على الرغبة المس����تمرة بتطوير 

التعاون الثنائي.
وأش����ار الوزير الى أن أعمال اللجن����ة تأتي كجزء من 
الدعم المستمر لدولة فلسطين في ظل التحديات 
الت����ي نواجهه����ا والمعيقات المفروض����ة من قبل 
االحت����الل اإلس����رائيلي كمص����ادرة األرض والموارد 
وأثرها على اقتصادنا الفلسطيني. وأعرب الجانبان 
عن ارتياحهما للجو الودي والتفاهم المتبادل خالل 
جلسات هذه الدورة للجنة المشتركة، كما اتفقا على 
عقد اجتماع����ات الدورة الثالثة للجنة في مدينة رام 

الله .
واتفق الجانبان خالل المباحثات التي جرت بمشاركة 
أعض����اء الوفد الصين����ي والفلس����طيني المفاوض 
وبحضور السفير الفلسطيني لدى جمهورية الصين 
فريز مهداوي، وس����فير الصين لدى دولة فلسطين 
ق����وه وي عل����ى مجموعة م����ن القضايا المش����تركة 
والمتمثل����ة بالقطاع الصحي، ومجال التجارة، ومجال 
المساعدات التنموية، ومجال التعاون في االستثمار 

والبنية التحتية.

رام الله/ االستقالل: 
صعدت تداوالت بورصة فلس���طين في تعامالت األسبوع 
الماضي بنسبة 30% مقارنة مع األسبوع السابق له، بفضل 
نشاط على سهمي الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

"أيبك" واالتصاالت الفلسطينية )بالتل(.
جاء ذلك، بحسب مسح استنادا على البيانات الصادرة عن 
بورصة فلسطين، أظهرت أن قيمة تداوالت األسبوع الفائت 
بلغت 6.29 ماليين دوالر، صعودا من 4.8 ماليين دوالر في 

األسبوع السابق له.
وبلغت تداوالت بالتل في تعامالت األسبوع الماضي 1.98 
مليون دوالر، بينما بلغت تداوالت "أيبك" 2.8 مليون دوالر، 
تبعتهما ثالثا البنك اإلسالمي الفلسطيني بتداوالت بلغت 

370 ألف دوالر.
وخالل األس���بوع الماضي جرى تداول 2.278 مليون سهم 
موزعة عل���ى 549 صفقة أو عقد، مقارنة م���ع 2.78 مليون 

سهم في األسبوع السابق له موزعة على 588 صفقة.
وحتى نهاية األس���بوع الماضي، بلغت القيمة الس���وقية 
للشركات المدرجة ببورصة فلسطين 3.517 مليارات دوالر، 

نزوال من 3.52 مليارات دوالر في األسبوع السابق له.
وتعتبر ش���ركة االتصاالت الفلس���طينية، األكبر من حيث 

القيمة السوقية بين الشركات المدرجة ببورصة فلسطين 
بقيمة 705.4 ماليين دوالر، وثانيا بنك فلس���طين بقيمة 

319.44 مليون دوالر.
وبورصة فلسطين مؤلفة من 46 شركة مدرجة موزعة على 
خمسة قطاعات رئيس���ة، هي: البنوك والخدمات المالية، 

والتأمين، واالستثمار والخدمات والصناعة.
والعام الماضي، فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة 
في بورصة فلسطين، 311 مليون دوالر أو ما نسبته %8.27 
بس���بب التبعات الس���لبية لجائح���ة كورونا على الس���وق 

المحلية.
وش���كل ع���ام 2020 تحديا من نوع جديد على الش���ركات 
المدرج���ة، مرتبط بالضغوطات الصحية التي تس���بب بها 
فيروس كورونا على األس���واق المحلي���ة، وتعليق تداوالت 

البورصة لقرابة الشهر.
ووفق مسح استنادا إلى بيانات بورصة فلسطين في 2020، 
بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة )46 شركة( 3.44 

مليارات دوالر، نزوال من 3.75 مليارات دوالر في 2019.
ووفق حسابات، فإن القيمة الس���وقية للشركات المدرجة 
ببورصة فلس���طين صعدت خ���الل العام الج���اري وحتى 

تداوالت الخميس الماضي، بمقدار 80 مليون دوالر.

تداوالت بورصة فلسطين تصعد
 30 % خالل األسبوع الماضي

وزارة االقتصاد: عرض للمنتجات 
الفلسطينية في أسواق الصين قريبًا 

الكويت/ االستقالل: 
أظهرت بيانات رسمية، أمس األحد، ارتفاع 
األرقام القياس����ية ألس����عار المس����تهلك 
)التضخم( في الكويت، بنس����بة 3.2 بالمئة 
في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، 
وسط استمرار تداعيات فيروس كورونا على 

االقتصاد المحلي.
وأفادت بيان����ات اإلدارة المركزية لإلحصاء 
الكويتي����ة )حكومية(، أن الرقم القياس����ي 
العام ألسعار المستهلك بلغ 119.2 نقطة 
في مارس الماضي، مقارنة مع 115.5 نقطة 

بالشهر المماثل من 2020.
أس����عار  ارتفع����ت  البيان����ات،  وبحس����ب 
11 مجموع����ة أبرزه����ا مجموع����ة "األغذية 
والمش����روبات" بنسبة 10.76 بالمئة، يليها 
الترفيه بنس����بة 7.66 بالمئة، ثم "الكس����اء 

وملبوسات القدم" 6.72 بالمئة.
ف����ي المقابل، س����جلت مجموع����ة التعليم 
التراجع الس����نوي الوحيد بنس����بة 15.46 

بالمئة.
وعلى أساس ش����هري، زاد التضخم بنسبة 
0.25 بالمئة في مارس، من مستوى 118.9 

نقطة في فبراير/شباط 2021.
ويعك����س مع����دل التضخم )الرق����م الذي 
يقي����س تكلف����ة الحصول عل����ى الخدمات 
للمستهلكين( تحركات  الرئيسية  والسلع 
األسعار ويرصد معدالت الغالء في األسواق 

المختلفة.
وتعي����ش الكويت إح����دى أس����وأ أزماتها 
االقتصادي����ة، بس����بب تأثي����رات فيروس 
كورون����ا، وانخفاض أس����عار النفط المصدر 
الرئي����س ألكثر من 90 بالمئة من اإليرادات 

الحكومية.

التضخم السنوي بالكويت يرتفع 3.2 بالمئة في مارس

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة أمس األحد عن موعد صرف رواتب الموظفين 

عن شهر أبريل/ نيسان 2021.
وأفادت الوزارة في بيان مقتضب وصل "االستقالل"، بأن صرف الراتب 
سيكون بنسبة 55% وبحد أدنى 1500 شيكل، يوم الثالثاء 4 مايو/ 

أيار.
وأوضحت أن الصرف سيكون عبر بنكي الوطني واإلنتاج وفروع بنك البريد حسب 

إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة كورونا.

المالية بغزة تعلن موعد 
صرف رواتب الموظفين
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الخرطوم/ االستقالل: 
الس���ودانية  الخارجية  وزي���رة  قالت 
مري���م الص���ادق، إن تعن���ت إثيوبيا 
ورفضه���ا لمطالب الخرط���وم ومصر 
بش���أن ع���دم ملء وتش���غيل س���د 
النهض���ة إال باتف���اق »يجعلها في 
خانة المعتدي الذي يستنفد الوقت 

إلنزال الضرر باآلخرين«.
ج���اء ذلك ف���ي بيان أصدرت���ه وزارة 
الخارجي���ة الس���ودانية، أمس األحد، 
عق���ب لق���اء الوزي���رة م���ع الرئيس 
في  موس���فيني  ي���وري  األوغن���دي 
الس���بت، حي���ث أطلعته  عنتيب���ي، 
على آخر المس���تجدات فيما يتعلق 
بي���ن  النهض���ة  بمفاوض���ات س���د 

السودان ومصر وإثيوبيا.
وس���ردت وزيرة الخارجية السودانية 
التفاوض،  مراحل  األوغندي  للرئيس 
منذ اتفاق إع���الن المبادئ والموقف 
إلى  للوصول  اإليجاب���ي  الس���وداني 
اتفاق يفتح الطري���ق أمام المصالح 

المشتركة للدول الثالث.
العالقات  الوزي���رة متان���ة  وأك���دت 
الثنائي���ة المتمي���زة بين الس���ودان 

المجاالت،  مختل���ف  ف���ي  وأوغن���دا 
مشيدة ب� »نهج موسفيني في دعم 

جهود السالم«.
وثم���ن الرئيس األوغن���دي دور 
الس���ودان في إفريقيا ومبادراته 
أوغندا  دع���م  مؤكدا  الس���لمية، 
لتحقي���ق  المفض���ي  للح���وار 
مكاسب لكل األطراف بشأن سد 

النهضة اإلثيوبي.
وأش���ار إل���ى أن »المدخ���ل الصحيح 
لمعالجة نقاط الخالف بش���أن س���د 
النهض���ة ه���و االتفاق عل���ى الرؤية 

االستراتيجية إلدارة مياه النيل«.
واعتب���ر أن م���لء وتش���غيل الس���د 
يتطلب النظر باعتب���ار إلى الجوانب 
البيئي���ة، متفهما موقف الس���ودان 

الداعي إلى مفاوضات منتجة تفضي 
إلى نتائج ترضي كل األطراف.

برئيس  باالتصال  ووعد موس���فيني 
الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد »في أقرب 
للتباحث معه، بهدف تقريب  وقت« 
النظر بما يمكن لمفاوضات  وجهات 
جدي���ة أن تح���دث تقدما ف���ي هذا 

الملف المهم.

السودان: تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة »يضعها في خانة المعتدي«

كابل/ االستقالل: 
لقى خمس���ة جنود وثمانية مس���لحين مصرعهم عندم���ا اندلع قتال في 
مقاطعة بدخشان ش���مالي أفغانستان ليلة الس���بت، حسبما أكد مصدر 

محلي أمس األحد.
وف���ي حديث���ه لوكالة أنباء )ش���ينخوا(، قال عب���د الرازق من فيل���ق بامير رقم 
217 التاب���ع للجيش الوطني األفغاني، إن االش���تباكات اندلعت عندما اقتحم 
مس���لحون نقط���ة تفتيش تابعة للجي���ش األفغاني في المناط���ق المحيطة 

بمنطقة واردوج المضطربة في منتصف الليل.
وأضاف أن عشرة جنود وثمانية مسلحين أصيبوا في القتال.

وما تزال أعمال العنف مستمرة في أفغانستان التي مزقتها الحرب في الوقت 
الذي تعمل فيه القوات األمريكية وقوات الناتو على مغادرة البالد.

ومن المقرر س���حب نحو 3500 جندي أمريكي و7000 جندي من الناتو قبل 11 
س���بتمبر، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى العشرين الستهداف برجي التجارة 

العالمية في نيويورك.

طرابلس/ االستقالل: 
بحث المبعوث األممي إلى ليبيا يان كوبيش مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر توحيد 

مؤسسات الدولة، خصوصا المؤسسة العسكرية.
وتوجه كوبيش إلى بنغازي )شرقي ليبيا( للقاء حفتر مع موسى الكوني، نائب رئيس 

المجلس الرئاسي الليبي.
في تغريدة على تويتر، قال الكوني إن اللقاء اس���تكمال لمساعي توحيد مؤسسات 
الدولة، والمؤسسة العسكرية على وجه التحديد، خصوصا بعد أحداث تشاد األخيرة.

وتوجه المبعوث األممي إلى بنغازي بعد لقاءات عقدها في طرابلس مع مس���ؤولين 
ليبيين بينهم رئيس المجلس الرئاس���ي محمد المنف���ي، ورئيس المجلس األعلى 

للدولة خالد المشري.
وتأتي ه���ذه المحادثات بعد تطورات عّدها حفتر -المنّصب من قبل مجلس النواب 
الحالي قائدا عاما للجيش برتبة مش���ير- تهديدا للعملية السياسية ولوقف إطالق 

النار الساري منذ أكتوبر/تشرين األول الماضي.
وشملت تلك التطورات تحركات عسكرية لقوات حفتر، وإفشال زيارة كان سيؤديها 
رئي���س حكومة الوحدة الوطني���ة عبد الحميد الدبيبة إلى مدينتي بنغازي وس���رت 

اللتين تسيطر عليهما تلك القوات.
حّذر رئيس المجلس األعلى للدولة في ليبيا خالد المشري السبت من أن عدم خضوع 

حفتر ألي سلطة يهدد إمكانية إجراء االنتخابات المقررة أواخر العام الحالي.
وقبل ذلك، ح���ذر الدبيبة الخميس الماضي من محاوالت البعض في ليبيا إش���عال 
الحرب مجددا، مؤكدا أن حكومته لم تستطع دخول سرت )450 كيلومترا إلى الشرق 

من طرابلس( بسبب المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف قوات حفتر.

ليبيا.. المبعوث األممي يبحث مع 
حفتر توحيد المؤسسة العسكرية

بيونغ يانغ/ االستقالل: 
اتهمت بيونغ يانغ واشنطن بأّنها تستخدم 
الدبلوماس����ية "الفتة زائف����ة" تخفي وراءها 
رفضه����ا  مؤك����دة  "العدواني����ة"،  نواياه����ا 

التفاوض مع الواليات المتحدة.
وقال����ت وزارة الخارجي����ة الكورية الش����مالية 
في بي����ان أوردته وكالة األنباء الرس����مية، إن 
الدبلوماس����ية تمثل بالنس����بة إلى الواليات 
المتحدة "الفتة كاذبة" تهدف إلى "التغطية 

على أعمالها العدوانية".
وح����ذرت الخارجية، من أن الرئيس األمريكي 
ج����و بايدن ارتك����ب "خطأ فادح����ا" باعتماده 

موقفًا "عفا عليه الزمن" تجاه بيونغ يانغ.
وفي بيان ثان نشرته الوكالة نفسها، اتهمت 
الخارجية، الرئي����س األمريكي بإهانة الزعيم 
الكوري الش����مالي كيم جون����غ-أون، مضيفة 
"لق����د حذرنا الوالي����ات المّتح����دة بما يكفي 

لتفهم أنها ستتأّذى إذا ما استفزتنا".
وكان بايدن قال ف����ي خطاب في الكونغرس 
ي����وم األربع����اء الماض����ي، إّنه سيس����تخدم 
"الدبلوماس����ية بالتوازي مع الردع الش����ديد" 

الحتواء طموحات بيونغ يانغ النووية.
ويأتي موق����ف بيونغ يانغ بع����د يومين من 
إعالن البيت األبيض، إّن بايدن يؤّيد انتهاج 
مقارب����ة دبلوماس����ية "واقعي����ة" إزاء كوري����ا 

الشمالية.
والمفاوض����ات بي����ن واش����نطن وبيونغ يانغ 
متوقف����ة من����ذ فش����لت القّم����ة الثانية بين 
ترامب  الس����ابق دونالد  األمريك����ي  الرئيس 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في 
هانوي في فبراير 2019. ومنذ توّليه منصبه 
قبل 100 يوم، لم يكش����ف بايدن الكثير عن 
الطريقة التي س����تتعامل بها إدارته مع هذا 

الملف.

والجمع����ة قالت المتحدثة باس����م الرئاس����ة 
األمريكية، جي����ن بس����اكي، للصحافيين إّن 
"هدفن����ا يظّل إخالء ش����به الجزي����رة الكورية 

بالكامل من األسلحة النووية".
واكتفت بساكي باإلش����ارة إلى أن السياسة 
األمريكي����ة إزاء كوريا الش����مالية س����تنتهج 
"مقارب����ة دقيق����ة وعملي����ة ومنفتح����ة على 
الدبلوماس����ية" بالتش����اور الوثيق مع كل من 
كوريا الجنوبية واليابان، رافضة اإلفصاح عما 

إذا كانت اإلدارة َتعّد مبادرات بهذا الشأن.
لكن المتحدثة باسم البيت األبيض حرصت 
على اإلش����ارة إلى أن مقاربة إدارة بايدن لهذا 
الملف س����تختلف عن تلك التي انتهجتها 

إدارتا ترامب وأوباما.
وكان الرئي����س الكوري الجنوب����ي مون جاي-

إن دعا قبل عش����رة أيام نظيره األمريكي إلى 
استئناف المفاوضات مع بيونغ يانغ.

بيونغ يانغ تنتقد دبلوماسية بايدن »المعادية« لها مقتل 5 جنود و8 مسلحين في 
اشتباكات شمالي أفغانستان

نيودلهي/ االستقالل: 
أعلنت السلطات الصحية في الهند، األحد، ارتفاع 
حصيلة إصابات كورونا إلى 19.5 مليونا، وذلك بعد 
تس����جيل أكثر من 392 ألف إصابة في الس����اعات 

ال�24 األخيرة.
وقال����ت وزارة الصحة، في بيان، إنها س����جلت 392 
ألف����ا و 488 إصابة جديدة بكورون����ا، األحد، لترتفع 

الحصيلة إلى 19.5 مليونا.
وأضاف����ت أنها س����جلت أيضا في الس����اعات ال�24 
الماضية 3 آالف و 689 حالة وفاة، وإجمالي الوفيات 

215 ألفا و 542.
يأت����ي ذلك ف����ي وقت فرضت فيه والية هندس����ة 
أخرى العزل الع����ام، فيما تعج����ز منظومة الرعاية 
الصحي����ة المثقل����ة باألعب����اء عن اس����تيعاب عدد 

اإلصابات الهائل.
وتجاوز الوضع الطاقة االستيعابية للمستشفيات 

والمش����ارح ومح����ارق الجثث، حيث س����جلت الهند 
أكثر من 300 ألف إصابة يومية على مدى أكثر من 
عش����رة أيام متتالية. واضطرت أسر كثيرة للسعي 

بنفسها للحصول على األدوية واألوكسجين.
وفرضت قرابة عشر واليات وأقاليم فدرالية هندية 
شكال من أش����كال القيود، لكن الحكومة الفدرالية 
ال تزال عازفة عن فرض العزل العام على مس����توى 

البالد.
وأصبحت والية أوديش����ا بشرق الهند أحدث والية 
تفرض العزل العام لمدة أس����بوعين، لتنضم بذلك 
إلى واليات دلهي ومهاراشترا وكارناتاكا والبنغال 
الغربية. وفرضت واليات أخرى حظر التجول الليلي 

أو العزل العام خالل عطلة نهاية األسبوع.
وكان رئي����س الوزراء الهن����دي، ناريندرا مودي، قد 
قال الش����هر الماضي إنه ينبغ����ي بذل كل الجهود 

لتفادي فرض العزل العام على مستوى البالد

أنقرة/ االستقالل: 
أعلن وزي����ر الدفاع التركي، خلوص����ي أكار، أمس األحد، 
تحيي����د 44 مس����لحا من ح����زب العمال الكردس����تاني، 
المصن����ف في تركي����ا »منظمة إرهابي����ة«؛ وذلك خالل 

عملية للجيش بمنطقة »متينا«، شمالي العراق.
قال وزي����ر الدفاع الترك����ي، خالل زيارته إل����ى القاعدة 
العسكرية التركية شمالي العراق، برفقة رئيس هيئة 
األركان، وقائد الق����وات البرية، »تتواصل عمليتا مخلب 
الب����رق، والصاعقة بنجاح؛ وتمكنا من تحييد 44 إرهابيا 

حتى اآلن«.
وأش����ار أكار إلى أن عمليات الجيش التركي ستس����تمر 
في المنطقة، حتى القضاء عل����ى آخر »إرهابي«؛ مؤكدا 
تصمي����م أنقرة عل����ى إنهاء، ما وصفه ب����� »اإلرهاب في 

المنطقة«.
وأضاف وزير الدف����اع التركي، قائال، ف����ي هذا الصدد، 
»ليس لدينا مش����كلة مع أشقائنا األكراد؛ وهدفنا إنهاء 

اإلرهاب والقضاء على آخر إرهابي«.
وشدد أكار على أن القوات المسلحة التركية، »ستواصل 
كفاحه����ا« داخل وخارج البالد؛ الس����يما ف����ي أذربيجان 

وليبيا وأفغانستان وكوسوفو والسودان.
وأوضح بالقول، »س����نقوم بحماية حقوقن����ا ومصالحنا، 
من جهة، وس����نقف إلى جانب أصدقائنا وأشقائنا في 

قضاياهم العادلة، من جهة أخرى«.
وأطلق����ت تركيا في 23 نيس����ان/ أبريل الماضي، عملية 
برية موس����عة ضد حزب العمال الكردس����تاني شمالي 

العراق، تركزت على منطقة »متينا«.
وأعلن وزي����ر الداخلية التركي، س����ابقا، أن بالده بصدد 
إنش����اء قاعدة عس����كرية في »متينا«، التي تعد منطقة 

مهمة لعناصر المنظمة في منطقة جبال قنديل.
وبل����غ ع����دد القتلى من الجن����ود األتراك، ف����ي العملية 
المتواصلة ش����مالي العراق، 7 أفراد؛ بحس����ب ما أعلنته 

وزارة الدفاع التركية.

الهند.. حصيلة إصابات كورونا تالمس 
20 مليونًا وقفزة قياسية بعدد الوفيات

وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 44 مسلحًا 
من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
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غزة/ االستقالل: 
تواصلت منافسات بطولة القدس الرمضانية, التي 
ينظمها المجلس األعلى للشباب والرياضة, بإشراف 
إتحاد كرة القدم, وبرعاية المركز الثقافي الماليزي.

وصعد فريق غزة الرياضي لدور الثمانية من البطولة 
)٧( نقاط بعد تعادله  متصدرًا المجموعة األولـــى بـ
مع فريق بيت حانون األهلي بهدف لمثله في اللقاء 

الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي.
وتقـــدم صاحـــب األرض عن طريق رشـــيد النمس 

وتعادل للرياضي محمد الحداد.
وعلى ملعب اليرموك ُمني اتحاد الشجاعية بخسارته 
الثانية أمام فلسطين رغم تقدمه في الشوط األول 
عن طريق محمود ســـلمي، ولكن فلسطين نجح في 
التعديل في الشـــوط الثاني عـــن طريق محمد أبو 

زعيتر وأضاف نفس الالعب هدف الفوز.

وتأهل فريق خدمات الشـــاطئ للـــدور ربع النهائي 
رغم تعادله الســـلبي أمام التفـــاح في المباراة التي 
جمعت الطرفين على ملعب فلسطين، بعد تصدره 

مجموعته الثانية برصيد "٧" نقاط.
وتفوق الزيتون على فريق بيت الهيا بأربعة أهداف 
مقابل هدفين، ســـجل للزيتون عاهـــد أبو مراحيل 

)هدفين( وأضاف محمد الظاظا الهدف الثالث وعزز 
محمد الغزاوي تقدم فريقه بالهدف الرابع من ركلة 
جزاء، فيما ســـجل هدفي بيـــت الهيا محمد البدي 

ويحيى النجمي.
واحتكم خدمـــات النصيـــرات وإتحاد ديـــر البلح 
للتعادل اإليجابي بهدف لمثلـــه, في اللقاء الذي 
جمعهما ملعب الدرة, ضمـــن مباريات المجموعة 

الخامسة.
وتقدم إتحـــاد دير البلح عبر الالعب أحمد بشـــير, 
وتمكـــن تامر مكـــرم من تعديـــل النتيجة لفريق 

النصيرات.
وبـــذات النتيجة انتهـــى لقاء شـــباب خانيونس 
واالســـتقالل ضمن مباريات المجموعة السادســـة, 
ورغم تقدم شباب خان يونس بهدف شرف محسن 

إال أن طارق جبر تمكن من التعديل لالستقالل.

تأهل الشاطئ وغزة الرياضي للدور الثاني من بطولة القدس الرمضانية

غزة/ االستقالل:
دخـــل ابن قطاع غـــزة الرباع محمد حمادة بطل فلســـطين 
في وزن 96 كغم في معســـكر مغلق بمدينة شيرشـــيك 
األوزبكية، استعداًدا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين 
لرفع األثقـــال المؤهلـــة ألولمبياد طوكيـــو 2021 ،المقرر 

إقامتها نهاية الشهر الجاري في طشقند.
وأكد المدير الفني حســـام حمادة على أهمية المعســـكر 
القادم الذي سيستمر ثالثة أسابيع مع أبطال ورباعين من 

أوزبكستان ومن خارجها.
وأوضح أن بطولة العالـــم القادمة مهمة للغاية، وأن الرباع 
محمـــد حمادة لديـــه الرغبة الحقيقية فـــي تحقيق أرقام 

جديـــدة، لذلك فهـــو يتدرب بشـــكل جيـــد وبمعنويات 
عالية مـــن أجل مواصلـــة نجاحاته، وتأكيـــد أحقيته في 
التأهل المباشـــر ألولمبياد طوكيو، خاصة أنه شارك كافة 
المراحل والبطوالت المصنفة لدى اللجنة األولمبية الدولية 

واالتحادين الدولي واآلسيوي لرفع األثقال.
في ذات الســـياق، أشـــاد المدرب حمادة بأجواء معســـكر 
طشقند، واإلمكانيات المتوفرة للرباع للتحضير الجيد، وفي 
هذا الصدد وجه الشـــكر لرئيس اللجنة األولمبية الفريق 
جبريل الرجوب، ولرئيس وأعضاء االتحاد الفلسطيني لرفع 
األثقال لدعمهم الكبير، وكان له األثر الطيب على استعداد 

وتحضيرات الرباع حمادة.

بطل فلسطين الرباع »حمادة« 
ُيشارك في كأس العالم

لندن/االستقالل: 
كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن تخطيط مانشستر 
يونايتد لمرحلة ما بعـــد بول بوجبا، حال رحيله عن أولد 

ترافورد بنهاية الموسم الجاري. 
وينتهي عقد بوجبا مع مانشســـتر يونايتد في صيف 
2022، ولـــم يوافـــق الالعـــب صاحب الــــ28 عاًما على 

التجديد حتى اآلن.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بوجبا يشترط 
الحصول على 500 ألف جنيه إســـترليني أسبوعًيا من 
أجل التجديد، في الوقت الذي حدد فيه اليونايتد 400 

ألف فقط.
وبحســـب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن مانشســـتر 
يونايتد حدد 3 أسماء كخيارات محتملة لتدعيم وسط 

الفريق حال رحيل بوجبا. 
وأضافت الصحيفة، أن األســـماء الـ3 هي ديكالن رايس 
من )وســـت هام(، ويلفريد نديدي من )ليستر سيتي( 

وساؤول نيجيز من )أتلتيكو مدريد(.
 ويرغـــب اليونايتد في معرفة موقف بوجبا في أســـرع 
وقـــت ممكن، وذلك من أجل عرضـــه للبيع هذا الصيف 
حال عدم موافقته علـــى التجديد، لتجنب رحيله مجاًنا 

في الصيف التالي.

3 بدائل محتملة 
لبوجبا في 

مانشستر يونايتد

روما/ االستقالل: 
توج إنتـــر ميالن بلقب الـــدوري اإليطالي عن الموســـم الجاري 
"2020-2021"، للمرة الـ 19 في تاريخه وألول مرة منذ عام 2010.
وفاز النيراتزوري بلقب الدوري قبل نهاية الموسم بأربع جوالت، 
حيث حصد 82 نقطة حتى اآلن بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب 

مالحقيه أتاالنتا )69 نقطة(.
وكســـر اإلنتر هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري، الذي توج به 

في السنوات التسع األخيرة.
وحســـم اإلنتر اللقب رســـمًيا بعد تعادل أتاالنتا مع ساســـولو 

بنتيجة )1-1( في الجولة 34 من البطولة.
وبفوز إنتر بلقب الـــدوري ووصوله للقب رقم 19 له عبر تاريخه، 
فك النيراتزوري شراكته مع غريمه ميالن الذي فاز بلقب الدوري 

18 مرة، لينفرد اإلنتر بوصافة أكثر األندية فوًزا بالكالتشيو خلف 
يوفنتوس صاحب الـ 36 لقًبا.

هذا و صعد أتاالنتا إلى وصافة دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم "سيري 
آ" بعدما تعادل مع مضيفه ساسولو، بهدف لمثله.

تقدم الضيوف مبكرا عبر روين جوســـينس فـــي الدقيقة )32(، لكن دومينيكو 
بيراردي عدل النتيجة ألصحاب األرض من ضربة جزاء في الدقيقة )52(، وسجل 

مانويل لوكاتيلي هدفًا ثانيًا لساسولو لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وعلى هذا النحو، ارتقى أتاالنتا إلى الوصافة بإجمالي 69 نقطة، بفارق األهداف 

فقط عن ميالن الثالث، فيما تجمد رصيد ساســـولو عند 53 نقطة 
بالمركز الثامن. وفـــي نفس الجولة، أدرك كالياري التعادل بهدف 
لمثله أمام مضيفه نابولي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، 
علـــى ملعب دييجو أرمانـــدو مارادونا.  جاء هـــدف أصحاب األرض 
بواســـطة فيكتـــور أوســـيمين )13(، لكن ناهيتـــان نانديز أدرك 

التعادل للضيوف في الدقيقة األخيرة من عمر اللقاء.
وعلى هذا النحو، ارتفع رصيد نابولي إلى 6٧ نقطة بالمركز الثالث، 

فيما بلغ رصيد كالياري 32 نقطة بالمركز السادس عشر.
فيما إنتهت مباراة بولونيا وضيفه فيورنتينا بالتعادل )3-3( على 

ملعب ريناتو دال آرا.
وجاءت ثالثيـــة أصحاب األرض بواســـطة رودريجو باالســـيو )31 
و٧1 و84(. في المقابل وقع على أهداف الضيوف كال من دوشـــان 
فالهوفيتش في الدقيقة )21( و مـــن ضربة جزاء في الدقيقة )٧4( 

وجياكومو بونافنتورا في الدقيقة )64(.
وعلى هـــذا النحو، ارتفع رصيد بولونيا إلى 39 نقطـــة بالمركز الـ12، وزادت غلة 

فيورنتينا إلى 35 نقطة بالترتيب الـ14.

إنتر ميالن يكسر هيمنة يوفنتوس ويتوج بطال »للكالتشيو«
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 160/2021

نعلن للعم���وم انه معروض للبيع من قبل دائ���رة تنفيذ محكمة 
بداية غزة ف���ي القضية التنفيذية رق���م 160/2021 والمتكونة 
فيم���ا بين طال���ب التنفيذ ب���ال عب���د الرحمن محمد اب���و داير 
والمنفذ ضده/ منير عبد الجواد س���ليم صالح باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة لصفته ممثا عن شركة /منير عبد الجواد سليم صالح 
واوالده موجودات ومحتويات معرض الش���نب لألدوات المنزلية 
الكائن بش���ارع الجاء بجوار محطة تم���راز للبترول وهي عبارة عن 
"1300كرس���ي باس���تيك مس���تورد" فعلى من يرغب بالدخول 
بالم���زاد عليه الحضور إل���ى دائرة تنفيذ محكم���ة بداية غزة في 
أوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال على 
نفقة المشتري علما بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا 

من يوم االثنين بتاريخ 17/5/2021م . حرر في: 29/4/2021م

مامور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �سلوحة 

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

يف الدعوى رقم: 196/2021  يف الطلب رقم: 471/2021
المستدعي/  ناجح حماد علي شعت باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة المرحومة والداته/ رقية خليل س���الم ش���عت -  خانيونس - البلد - 
ش���ارع ش���عت - هوية رقم )958775660(.  وكاؤه المحامون / زياد عطا 

النجار و محمد حمدي األغا وصبرا نسيم الفرا - خانيونس.
المس���تدعى ضده / خليل يوس���ف خليل ش���عت باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضاف���ة لباقي ورث���ة المرحوم والده خانيونس -خلف ش���ركة جوال - 

شارع شعت - بالقرب من ديوان شعت . مجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى /  وضع يد باالشتراك  قيمة الدعوى تزيد على مائة ألف دينار اردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الدعوى رقم )196/2021(

إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوی ) 
196/2021( استنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن 
مرفقاته���ا لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي علي���ك الحضور إلى هذه المحكمة 
خال خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع 
قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خال خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة االثنين 31/5/2021م  لنظر الدعوى 
ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يس���ير في 

دعواه حسب األصول. تحريرا في 28/4/2021م 

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

االحتال في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأعلنت 
وزارة الصح���ة أم���س األحد، عن استش���هاد 
مواطنة متأث���رة بإصابتها برصاص االحتال 
اإلس���رائيلي جنوبي مدينة بيت لحم جنوب 

الضفة الغربية المحتلة.
وأصيبت المواطنة رحاب محمد خلف الحروب 
من قري���ة وادي فوكي���ن )60 عاما(، برصاص 
االحتال اإلسرائيلي صباح امس، عند مرورها 

قرب مفترق "عتصيون".
وفي الس���ياق، أصيب ثاثة مستوطنين في 
عملي���ة فدائية بإطاق نار نفذها مس���لحون 
قرب حاج���ز زعت���رة، جنوب مدين���ة نابلس، 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد اإلعام العبري أن إط���اق النار نفذ من 

سيارة مس���رعة، وأن اثنين من المصابين في 
حالة حرجة.

وقالت وس���ائل اإلعام العبري���ة: إن منفذي 
الهج���وم انس���حبوا من الم���كان، وإن جيش 

االحتال يجري عملية بحث واسعة عنهم.
وقال الناطق باس���م جيش االحتال: إن عددا 
من اإلصابات سجلت بعد إطاق نار من داخل 
س���يارة وصلت إلى مفرق "تف���وح"، وذكر أن 
قوة عس���كرية أطلقت النار نحو السيارة التي 

انسحبت من المكان.
وأض���اف أن الق���وات "اإلس���رائيلية" تاحق 

السيارة وتقيم حواجز في المنطقة.
وانتش���رت قوات االحتال بكثافة على شارع 
حوارة الرئيس جن���وب نابلس عقب العملية، 

وعلى عدد من الحواجز األخرى شمال رام الله 
وهي )عطارة، وعين يبرود، وعين سينيا(.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتال شددت 
م���ن اجراءاتها على مختل���ف مداخل مدينة 
نابلس، وتق���وم بعمليات تفتي���ش دقيقة، 
وتعيق حركة المواطني���ن، خاصة الخارجين 

من المدينة.
وأش���ار الش���هود إل���ى أن ق���وات االحتال 
انتشرت بشكل واس���ع، ونصبت عدة حواجز 
على مختلف الط���رق الواصلة بين محافظات 

رام الله ونابلس وقلقيلية وطولكرم وجنين.
وفي الس���ياق ذاته، أصيب، مس���اء أمس ، 3 
مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بحاالت 
اختناق خال مواجهات م���ع قوات االحتال 

االسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلي���ة ، بأن ثاثة مواطنين 
أصيب���وا بالرصاص الحي ف���ي األطراف خال 
مواجهات مع ق���وات االحتال التي اقتحمت 

البلدة.
وقالت المص���ادر، إن قوات االحتال اقتحمت 
بيتا، وس���ط إطاق كثيف للرص���اص والغاز 
المس���يل للدم���وع، كما داهمت ع���دة محال 
تجارية ومنازل واستولت على أجهزة تسجيل 

الكاميرات منها.
وفي تطوٍر الحٍق، انفجرت مس���اء أمس عبوة 
ناس���فة على الطريق االس���تيطاني المحاذي 

لبلدة المغير شمال مدينة رام الله.
وأف���اد موق���ع "واال" العبري أن عبوة ناس���فة 

انفجرت على الطريق االستيطاني قرب بلدة 
المغير شمال شرق رام الله.

وحس���ب المعلومات األولية فإن العبوة كانت 
مثبتة في مركبة على جانب الطريق.

وانتش���رت ق���وات االحت���ال برفق���ة وحدة 
هندسة متفجرات "اإلسرائيلية" في المنطقة 

وأجرت عمليات مسح.
وتأت���ي هذه العمليات في وقت صعدت فيه 
قوات االحت���ال من جرائمه���ا وانتهاكاتها 
بحق المواطنين في الضفة والقدس، وخاصة 

في المسجد األقصى المبارك وباب العامود.
كما تتزام���ن مع محاوالت االحت���ال تهجير 
أهالي حي الشيخ جراح وطردهم من منازلهم 

لتسليمها للمستوطنين

القدس المحتلة/ االستقال: 
تعهد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلس���رائيلي، بالعمل بس���رعة على اعتقال منفذي 
عملي���ة حاجز زعترة قرب نابلس والتي أدت إلصابة 3 مس���توطنين بجروح ما بين الحرجة 
إلى المتوس���طة. وقال نتنياهو في تغريدة له بالعربية عبر حسابه في تويتر "قوات األمن 
تطارد اإلرهابيين وإنني متأكد بأنها س���تلقي القبض عليهم في أسرع وقت". بحسب ما 

قال. وأضاف "لن نسمح لإلرهاب برفع رأسه وسنضرب أعداءنا بقوة". وفق وصفه.
من جهته ق���ال وزير جيش االحتال بيني غانتس إن قواته تعمل من اعتقال منفذي 
العملي���ة، مش���يًرا إلى أنه اطل���ع على تقرير أمني ح���ول ما جرى وأم���ر بتعزيز القوات 

اإلسرائيلية بتلك المنطقة.

غزة/ االستقال: 
أجرت بلدية غزة ، أعمال صيانة لتقاطع شارع الوحدة مع عبد القادر الحسيني، وتقاطع 
ش���ارع فلسطين مع ش���ارع عمرو بن العاص. وأفادت البلدية أنه تم صيانة المنطقتين 
المذكورتين لمعالجة الحفر الذي تم في وقت س���ابق لتمديد خطوط للصرف الصحي. 
ؤاوضحت، ٔانها استخدمت نحو 22 طنًا من مادة االسفلت الساخن لصيانة المنطقتين 
وتس���هيل الحركة المرورية عليهما. وكانت بلدية غزة قد ٔاجرت ٔاعمال صيانة لشوارع 
ومف���ارق حيوية في المدينة خال العام 2020 والعام الجاري بمس���احة تقدر نحو 45 

ألف متر مربع وبقيمة ٕاجمالية بلغت نحو مليون دوالر.

غزة/ االستقال: 
أبل���غ االحتال اإلس���رائيلي اإلدارة العامة للمعابر والحدود أنه س���ُيغلق معبر 
كرم أبو س���الم في عيد الفطر السعيد، واألعياد اإلسرائيلية خال شهر "مايو" 

الجاري.
وذكرت اللجنة في بيان لها أمس األحد، أن إغاقات معبر كرم أبو سالم التجاري 
جنوب شرق قطاع غزة ستكون على النحو التالي: الخميس 2021/05/13 بسبب 
عيد الفطر، الجمعة 2021/05/14 اإلجازة األس���بوعية، الس���بت 2021/05/15 
اإلجازة األسبوعية، األحد 2021/05/16 أعياد إسرائيلية، االثنين 2021/05/17 

أعياد إسرائيلية.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيعاد فتح المعبر يوم الثاثاء الموافق 2021/05/18، 
وأنها س���تقوم يوم األربعاء 2021/05/12 بعمل التنس���يقات المطلوبة ليوم 

الثاثاء.
ووجه����ت نداًء لجميع ش����ركات القطاع الخاص بأخ����ذ التدابير الازمة قبل 
االغ����اق لتفادي أي ضرر يقع عل����ى نقل البضائع من وإل����ى قطاع غزة في 

أيام اإلغاق.
ويعتب���ر كرم أبو س���الم المعبر التجاري الوحيد للقطاع م���ع االحتال، ويعمل 
خمسة أيام أسبوعًيا ألصناف معينة من البضائع، ويتعرض إلغاقات متكررة، 

في أوقات التوترات األمنية واألعياد.

االحتالل يقرر إغالق معبر كرم 
أبو سالم 5 أيام الشهر الجاري

نتنياهو يتعهد بضرب 
منفذي عملية نابلس بقوة 

بلدية غزة تجري أعمال 
صيانة لشارعين في المدينة

المحافظة الوسطى/ االستقال:  
نظم���ت كتلة الوحدة العمالي���ة، اإلطار العمالي 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين، أمس 
األحد، مس���يرة عمالية حاشدة، في يوم العمال 
العالمي، بمخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.

ورفع المش���اركون الفتات كتب عليها، "تطوير 
قان���ون الضم���ان االجتماع���ي وتطبيقه مطلب 
وطني"، "من حق العمال بحياة كريمة، ومن حق 
العاطلين عن العمل بفرص عمل"، "االنقسام زاد 

من الفقر والجوع".
ودعا مسؤول كتلة الوحدة العمالية بالمحافظة 
الوس���طى أيمن إصليح، إل���ى الدفاع عن مصالح 
العم���ال وحقوقهم بما يضمن لهم وألس���رهم 

حي���اة كريمة. مؤكدًا ضرورة س���ن قوانين توفر 
الحماية االجتماعية للعمال.

وطال���ب إصليح بإج���راء تعديات عل���ى قانون 
العمل الفلس���طيني بما يحقق المواءمة الكاملة 
م���ع معايي���ر العمل الائ���ق وقواني���ن العمل 
الدولي���ة. داعي���ًا لتطبيق الح���د األدنى لألجور 
وربطه بغاء المعيش���ة، وإيجاد محاكم عمالية 
الفوري  والب���دء  العم���ال،  متخصص���ة بقضايا 
لفتح حوار مجتمعي ح���ول الضمان االجتماعي 
وتعدياته بما يضمن تطبيقه ليش���كل مظلة 

حماية اجتماعية للعمال.
وش���دد إصليح على ض���رورة تفعيل دور اللجان 
الثاثية )عم���ال، أصحاب العمل والحكومة( في 

ظل جائح���ة كورونا لمعالجة ما ترتب عليها من 
مخاطر على عمالن���ا، والعمل على إيقاف العمل 
بكافة المواد التي يمكن اس���تغالها لتس���ريح 
العمال في ظل جائحة كورونا وخاصة المادة ٤١ 

من قانون العمل الفلسطيني.
وختم إصلي���ح كلمت���ه بالتأكيد عل���ى ضرورة 
االستمرار في المس���ار الديمقراطي حتى انجاز 
االنتخاب���ات بمراحله���ا الث���اث، ألن ه���ذا هو 
الطريق الذي يؤكد للش���عب حقه في استعادة 
ح���ق انتخاب م���ن يمثلونه، وه���و الطريق نحو 
إع���ادة بناء الوح���دة الوطنية، وإع���ادة تكريس 
النظام الديمقراطي، كأس���اٍس لحياة الش���عب 

الفلسطيني.

غزة/ االستقال: 
قال مركز فلس���طين لدراسات األس���رى إنه رصد )420( 
حالة اعتقال خال ش���هر أبري���ل المنصرم نصفهم من 

المقدسيين وبينهم 65 طفًا و10 نساء.
وأوضح المركز في تقرير شهري وصل »االستقال« أمس 
األحد أن س���لطات االحتال واجهت تصدي المقدسيين 
بتنفيذ  المس���توطنين واقتحام���ات األقصى  لهجمات 
حم���ات اعتقال مس���عورة به���دف ردع المقدس���يين 

وتخويفهم.

وبلغت حاالت االعتقال في القدس ما يزيد عن 200 حالة 
اعتقال تركزت غالبيتها في منطقة باب العامود ومحيط 

البلدة القديمة وحي الشيخ جراح.
ومن قط���اع غزة رصد المركز 9 ح���االت اعتقال جميعها 
لش���بان تجاوزوا الس���لك الفاصل على الحدود الشرقية 
للقطاع وغالبيتهم تم إطاق س���راحهم وإعادتهم إلى 

القطاع بعد التحقيق معهم لساعات.
وذك���ر أن االحتال اعتقل 6 صحفيين بينما اس���تدعت 

االحتال آخرين.

ولفت إلى رصد اعتقال 10 حاالت اعتقال لنساء وفتيات 
بينهن األس���يرة المحررة منى قعدان م���ن جنين وهى 
أس���يرة محررة أعيد اعتقالها وتم تمديد توقيفها عدة 
مرات. وأفاد المركز بأنه رصد )65( حالة اعتقال لقاصرين 
ما دون الثامنة عش���ر من أعمارهم، غالبيتهم من مدينة 

القدس.
وأش���ار إلى أن عددا من األس���رى خاضوا خال نيس���ان 
الماض���ي إضرابًا مفتوح���ًا عن الطعام عل���ق عدد منهم 

اإلضراب بعد تحقيق مطالبهم.

مسيرة وسط النصيرات تطالب بتطبيق الحد األدنى لألجور

مركز: اعتقال 420 مواطنًا نصفهم من مدينة القدس الشهر الماضي

ا�ست�سهاد مواطنة ..
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بيروت/ االستقالل: 
أعلنت قوى األمن الداخلي اللبناني في موقعها الرسمي، اعتقال سوري أقدم 

على تعنيف ابنه »بسبب انزعاجه من كثرة بكاء الطفل«.
وضرب المتهم )25 عاما( ابنه )3 سنوات( بعنف شديد، مما أدى إلى تعرضه 
إلصابات شديدة في فكه ووجهه وظهره، وذلك في بلدة غزة البقاعية جنوب 

شرق بيروت.
وفي التفاصيل، ورد اتصال هاتفي من إحدى المستشفيات إلى مخفر جب 
جنين في وح����دة الدرك اإلقليمي، حول تعرض طفل قاصر من الجنس����ية 

السورية للتعنيف في بلدة غزة البقاعية، وفق »سكاي نيوز عربية«.
وعل����ى الفور وبعد المتابعة، توصل عناصر المخفر إلى تحديد هوية الفاعل 

وهو والد الطفل، وتمكنوا من توقيفه بالتنسيق مع مخابرات الجيش.
وقالت قوى األمن في بيان، إنه »بالتحقيق معه، اعترف انه أقدم على ضرب 
ابنه البالغ من العمر 3 سنوات بخرطوم مياه بسبب انزعاجه من كثرة بكائه«.

وبعد عرض الطفل على طبيب ش����رعي، أش����ار األخير في تقريره إلى وجود 
كسر في الفك السفلي، وعالمات ناتجة عن الضرب بأجسام صلبة على الوجه 

والظهر.
وال يزال التحقيق مستمرًا بإشراف القضاء المختص.

انزعج من بكاء طفله البالغ 
3 سنوات فكسر فكه

) APA images (   مو�شم ح�شاد القمح �شرق مدينة خانيون�س

واشنطن/ االستقالل: 
قتل أمريك���ي يبلغ من العمر 70 عام���ا على يد 60 
ألف نحلة "شديدة العدوانية" أثناء جز العشب في 
تكس���اس، تم إدخال الزوجة إلى المستشفى بعد 

محاولتها إنقاذه.
وقال���ت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن توماس 

هيكس كان يقص العشب عندما هاجمه النحل.
ودخ���ل توم���اس في س���كتة قلبية بع���د تعرضه 
للسعات النحل القاس���ية، وتعرضت زوجته زوني، 
لعدة لسعات، وتم إخراجها من المنزل بعد أن وضع 

رجال اإلطفاء عليها معداتهم لحمايتها من لسعات 
النحل األخرى، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وقع الهجوم ف���ي منزل بالقرب م���ن بحيرة هوبارد 
كريك في مقاطعة س���تيفنز، بتكساس، حيث تم 

إرسال إدارة إطفاء بريكنريدج إلى مكان الحادث.
وكان توماس يقص حديقته في فترة ما بعد الظهر، 
وربما كانت الضوضاء هي التي تسببت في الهياج 

الرهيب للنحل القاتل.
وقالت زوجته "زوني" ، إنها ذهبت لشراء البقالة قبل 

تعرض زوجها لهجوم النحل.

وأضاف���ت: "قل���ت له عزيزي من فضل���ك ال تعد إلى 
المنطقة الخلفي���ة، ألن النحل عاد إلى هناك، وقال" 

لن أفعل، أعدك".
وعندما عادت زوني إلى المنزل اكتش���فت بس���رعة 
أن زوجها كان يقفز ويصرخ مغطى بالنحل، وقالت: 
"أعن���ي أنك لم تس���تطع حتى رؤية ظهره ورأس���ه 

بالكامل كان مغطى بالنحل القاتل".
اتصلت الزوجة بالطوارئ، كما أجرت اإلنعاش القلبي 
الرئ���وي لزوجها قبل أن يأتى موظفو الطوارئ، ليتم 

الحقا تأكيد وفاة توماس.

مقتــل أمريكــي علــى يــد 60 ألــف نحلــة

القاهرة/ االستقالل: 
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل االجتماعي عددا من الصور لزواج شاب من 

4 فتيات في ليلة واحدة بمحافظة اإلسكندرية المصرية.
غير أن حقيقة األمر أن الشاب أراد فقط لفت االنتباه ال أكثر، وأن حفل الزفاف غير 

حقيقي، وفقا لسكاي نيوز عربية.
وأوضح الشاب أنه اس���تلهم الفكرة من المسلسل المصري "الحاج متولي"، من 

بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

مصري يتزوج من 4 
فتيات في ليلة واحدة

بروكسل/ االستقالل:
فى لفتة لطيفة للتخفيف من وطأة األخبار السلبية 
حول فيروس كورونا، عملت شركة بلجيكية لصنع 
الش���يكوالتة على فكرة جديدة إلنتاج لقاحات من 

الشيكوالتة.
وتعمل الش���ركة الت���ي وضعت الع���ام الماضي 
كمامات بيضاء على حل���وى في هيئة أرانب، على 
صن���ع قوالب كبيرة من الش���وكوالتة في ش���كل 
لقاحات لمواكب���ة االتجاه المتعل���ق بوباء فيروس 

كورونا.
مع تكثيف بلجيكا لحملتها للتطعيم ضد مرض 
كوفيد-19، تقوم شركة )كاكاوتري( المتخصصة 

ف���ي صناعة الحل���وى بالتروي���ج للفوائد الصحية 
الطبيعي���ة للش���يكوالتة "كلقاح" وفق���ا لرؤيتها 

الخاصة.
وقالت مؤسس���ة الش���ركة جينيفي���ف تريبانت: 
"إنه رمز لألمل ولهذا الس���بب ق���ررت صناعة لقاح 

)الشيكوالتة(".
وأضافت تريبانت: "للقاح الش���يكوالتة عدد ضخم 
من اآلثار اإليجابية ، فهو مضاد لالكتئاب، ويحوي 
عنصر المغنيس���يوم. كما أن لها مزايا كثيرة، كما 

هو معروف".
وتقع شركة  كاكاوتري في قرية لونزيه التي تقع 

على بعد نحو 45 كيلومترا جنوبي بروكسل.

االستقالل/ وكاالت: 
اكتشف علماء فلك مؤخرا، كوكبا يعتقدون أنه األكثر سخونة 

في الكون، ويتمتع بمواصفات فريدة.
ويبعد الكوك���ب 1431b-TOI عن األرض 490 س���نة ضوئية، 
ويبلغ حجمه ضعف حجم المش���تري، كما أن���ه يتمتع بحرارة 
تفوق تلك الخاصة بالنجوم الحمراء القزمة الموجودة في مجرة 

درب التبانة.
وتعليقا على االكتش���اف، قال عال���م الفيزياء الفلكية بجامعة 
جنوب كوينزالند األس���ترالية، بريت أديسون: "الكوكب يشبه 
جهنم، حيث تبل���غ درجة حرارته نه���ارا 2700 مئوية، وتصل 
ليال إلى 2300. ال يمكن ألي حياة أن تعيش في غالفه الجوي"، 

حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتعتب���ر درجة حرارة الكوكب أعل���ى من تلك الخاصة بانصهار 
المعادن والت���ي هي في حدود 200 درج���ة، بينما تبلغ 1770 

درجة بالنسبة للبالتين، و1670 للتيتانيوم.
ومن األش���ياء التي تمّيز الكوكب أيضا اتج���اه دورانه، وهو ما 
يوضحه أديسون بالقول: "إذا نظرت إلى النظام الشمسي، فإن 
جميع الكواكب تدور في نفس االتجاه الذي تدور فيه الشمس، 
وس���تكون كلها على نفس المستوى، بينما مدار هذا الكوكب 
الجديد مائل لدرجة أنه يسير في الواقع في االتجاه المعاكس 

لدوران نجمه المضيف".
وتم رصد الكوكب 1431b-TOI بواسطة القمر الصناعي لمسح 
الكواك���ب الخارجية العابرة التابع ل�"ناس���ا"، كما رصد أيضا من 
قبل تلسكوب مجموعة شبكة المراقبة النجمية في جزر الكناري.

حرارته تذيب المعادن.. اكتشاف 
الكوكب األسخن في الكون

لقاح الشيكوالتة .. أحدث طرق مواكبة 
لحمالت التطعيم ضد كورونا في بلجيكا

لندن/ االستقالل: 
في واقع���ة غريبة، تناول أطفال حلوى يعتقد 
أنها تحتوي على الحشيش في بريطانيا، مما 

أدى إلى تعرضهم ألضرار صحية.
وقال���ت الش���رطة إن 4 أطف���ال نقل���وا إل���ى 
المستشفى، بعد تعرضهم ل�"رد فعل عنيف" 

من جراء تناول الحلويات الضارة.
وتم اس���تدعاء الضباط إلى مح���ل تجاري في 
باوند لين بمدينة إبس���وم جنوب���ي بريطانيا، 

مساء السبت، ليجدوا 3 أطفال يتقيأون بشكل 
ال يمكن السيطرة عليه، ثم يفقدون الوعي.

وذكرت ش���بكة "س���كاي نيوز" البريطانية أنه 
تم نق���ل فتاة )12 عام���ا( وصب���ي )12 عاما( 
وآخر يكبره بعام إلى المستش���فى في سيارة 

إسعاف.
ما ذكرت الشبكة أنه تم نقل صبي ثالث يبلغ 
من العم���ر 12 عاما، يعتقد أيض���ا أنه تناول 
الحلويات، إلى المستش���فى م���ن قبل عائلته 

كإجراء احترازي.
وظل األطفال األربعة في المستش���فى طوال 

الليل للمراقبة.
ويعتقد أن الحلويات ربم���ا تكون قد أعطيت 
لألطفال ف���ي ملعب ترفيه���ي قريب، وقالت 
الشرطة إنها ال تملك "وصفا واضحا للحلويات 

المعنية"
لكنه���ا قالت إنها تلقت تقريرا مماثال مس���اء 
الجمع���ة، يتضم���ن "حلقات جيل���ي خضراء 

بنكهة التفاح. لحسن الحظ كان الشخص في 
تلك الحادثة أقل تضررا".

وقالت ش���اهدة عيان لشبكة "س���كاي نيوز": 
"كان يوما عاديا وفجأة ظهرت سيارات إسعاف 
ورجال شرطة في الشارع. خرجت ورأيت صبيا 
صغيرا ملقى على األرض وتحيط به الش���رطة 

والمسعفون".
وأض���اف رج���ل يعيش ف���ي الج���وار: "رأيت 
س���يارتين للش���رطة وكان الطري���ق بأكمل���ه 

مس���دودا. كان األمر مرهقا حقا. لم أكن أعرف 
ما الذي يجري".

وق���ال المحقق الرقيب لي ماركس، إن الضباط 
"يحاولون فهم ماهية هذه الحلويات، ومن أين 
أتت وماذا تحتوي. هذه األنواع من المنتجات 

غير قانونية".
وتابع المحقق: "يمكن أن تبدو منتجات تجارية 
عادية، لكن ال ينبغ���ي اعتبار ذلك عالمة على 

أنها آمنة أو قانونية".

تناولوا حلوى بالحشيش.. نقل 4 أطفال إلى المستشفى بسبب أعراض مفاجئة


