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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة ناشطين على األقل 
في حي الش���يخ جّراح، واعتدت بعنف على المعتصمين في 
مدينة القدس المحتلة، مس���اء ام���س، الخميس، في محاولة 
لتفري���ق المتظاهرين بالقوة، وذلك وس���ط دعوات منظمات 
اليمين اإلس���رائيلي المتطرف القتحام الحي واس���تفزازات 
عضو الكنيس���ت الكاهاني، إيتمار بن غفير، الذي دعا أنصاره 

لالحتشاد في المكان. وفي وقت سابق، اعتدى المستوطنون 
الذين احتش���دوا في حي الش���يخ جّراح، عل���ى المعتصمين 
نصرة لألهال���ي ورفضا لمخططات التهجي���ر واالقتالع، أثناء 
وجبة اإلفطار الرمضاني الذي نظمه الناشطون في الحي، كما 
اعتدوا عل���ى المعتصمين بغاز الفلفل قبي���ل موعد اإلفطار، 
وسط االس���تفزازات التي مارس���ها الطاقم البرلماني لعضو 

الكنيست الكاهاني، إيتمار بن غفير.

مستوطنون يعتدون على 
المعتصمين في الشيخ جراح 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
ح���ددت محكم���ة االحت���الل اإلس���رائيلي، امس 
الخميس، موعدا جديًدا لعقد جلسة، للبت بقضية 
إخ���الء من���ازل العوائل في حي الش���يخ جراح في 

مدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي ش���يعت 
جماهي���ر غفيرة جثمان الفتى الش���هيد س���عيد 
يوس���ف عودة في قرية أودال جنوب نابلس شمال 
الضفة الغربية المحتلة. وتعقد المحكمة "العليا" 

لالحتالل في العاش���ر من الش���هر الجاري جلس���ة 
جدي���دة للبت بقضي���ة إخالء من���ازل العوائل في 

حي الش���يخ جراح في مدينة القدس 
أنه  المحكمة،  وأوضح���ت  المحتل���ة. 

تشييع جثمان الشهيد الفتى سعيد عودة بنابلس.. 
محكمة االحتالل تحدد موعدًا جديدًا إلخالء منازل الشيخ 
جراح وأهالي الحي يرفضون التنازل عن حقوقهم  

أبو حمزة: معركتنا مفتوحة مع العدو 
ونتابع بدقة دعوات اقتحام األقصى

الصحة: 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

غزة/ االستقالل: 
أكد أبو حمزة الناطق باس���م س���رايا القدس الجناح العس���كري لحركة الجهاد 

اإلسالمي، أن المقاومة ليست بمنأى عما يحصل في أي بقعة من 
أرض فلس���طين وأنها ما زالت تتابع لحظة بلحظة ما يحصل في 

 رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة م����ي الكيلة، أمس الخميس، 
تس����جيل 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس 

»كورون����ا« و1931 حالة تعاٍف خالل ال� 24 س����اعة 
الماضية. وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة 
الوبائي����ة للفي����روس في فلس����طين، أن الوفيات 

الجديدة س����جلت على النحو التالي: الخليل 1، رام 
الله والبي����رة 1، طولك����رم 1، نابلس 
3، قط����اع غزة 3. قال����ت إن اإلصابات 

»اقتحام األقصى في 28 رمضان« هل 
يشعل المواجهة في القدس مجددًا؟

غزة/ خالد اشتيوي:
تواص���ل »جماعات الهيكل« المزعوم التكثيف من حش���دها وتحريضها على 
اقتحام واس���ع وجماعي للمس���جد األقصى المبارك في 28 من ش���هر رمضان 
المبارك، تزامًنا مع ما يس���مى »توحيد القدس«. واعتبرت الجماعات المتطرفة 

الجهاد : إن لم يتراجع االحتالل عن 
قراراته فعليه أن ينتظر ردًا ال يتوقعه

غزة/ االستقالل: 
نع���ت حركة الجهاد اإلس���المي فجر أمس الخميس، الش���هيد الفتى 
سعيد يوسف محمد عودة الذي استشهد أثناء المواجهات مع جيش 

ارتفاع عدد األسرى المضربين عن 
الطعام في سجون االحتالل إلى 3 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس���يران عماد س���واركة )37 عاًما( من أريحا، والصحفي 
عالء الريماوي )43 عاًما( من رام الله، إضرابهما المفتوح عن الطعام 

تقرير عبري: عملية زعترة نفذت 
على خلفية أحداث القدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���ف تقرير عبري مس���اء أمس الخميس، تفاصي���ل جديدة عن 
عملي���ة زعترة البطولي���ة، التي حدثت األحد الماض���ي وأّدت لقتل 

القدرة: نتائج الفحوصات التي أرسلت للخارج لم تصلنا بعد

الرباط/ االستقالل: 
ق���ال وزير الخارجية المغرب���ي، ناصر بوريط���ة، إن "جميع أدوات 
التعاون مع "إسرائيل" متوفرة، وتوجد اإلرادة السياسية، وآمل أن 

المغرب: جميع أدوات التعاون 
مع »إسرائيل« متوفرة

حماس: القدس خط أحمر 
واالحتالل يلعب بالنار!

عضو في الكونغرس األميركي 
يغرد: »احفظوا الشيخ جراح«

واشنطن/ االستقالل: 
قال���ت عض���و الكونغرس األميركي م���اري نيوم���ان، إن للعائالت 
05الفلس���طينية الحق في العيش في حي الش���يخ جراح، وذلك ردا  0605

ت�سييع جثمان �ل�سهيد �سعيد عودة يف مدينة نابل�س �أم�س   
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 رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة م����ي الكيلة، أمس الخميس، 
تس����جيل 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس 
"كورون����ا" و1931 حالة تعاٍف خالل ال� 24 س����اعة 

الماضية.
وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية 
للفيروس في فلس����طين، أن الوفي����ات الجديدة 
سجلت على النحو التالي: الخليل 1، رام الله والبيرة 

1، طولكرم 1، نابلس 3، قطاع غزة 3.
قال����ت إن اإلصابات الجديدة س����جلت على النحو 
التالي: قلقيلية 7، طولكرم 22، طوباس 10، نابلس 

50، جني����ن 27، الخليل 44، بيت لحم 16، رام الله 
والبيرة 32، س����لفيت 2، ضواحي القدس 2، قطاع 

غزة 439، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3637 فحصا.
وأضاف����ت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت في 
المحافظات حس����ب التالي: قلقيلية 25، طولكرم 
56، طوب����اس 16، نابلس 179، جنين 69، الخليل 
68، بيت لحم 25، رام الله والبيرة 29، س����لفيت 4، 
ضواحي الق����دس 4، أريحا واألغ����وار 3، قطاع غزة 

.1453
وذك����رت الكيلة أن نس����بة التعاف����ي من فيروس 
"كورونا" في فلسطين بلغت 94.2%، فيما بلغت 

نس����بة اإلصابات النشطة 4.8%، ونسبة الوفيات 
1.0% من مجمل اإلصابات.

لفتت إلى وج����ود 133 مصابا في غ����رف العناية 
المكثف����ة، بينه����م 39 موصول����ون عل����ى أجهزة 
التنف����س االصطناع����ي، فيما يعالج ف����ي مراكز 
وأقسام "كورونا" في مستش����فيات الضفة 326 

مصابا.
أوضحت أن إجمالي ع����دد المواطنين المطعمين  
ضد في����روس كورونا، فقد بل����غ عددهم اإلجمالي 
في الضفة وغزة 263,475، بينهم 193,127 تلقوا 

الجرعتين من اللقاح.

غزة/ االستقالل: 
أك���د أبو حمزة الناطق باس���م س���رايا الق���دس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، أن المقاومة ليست 
بمنأى عما يحص���ل في أي بقعة من أرض فلس���طين 
وأنها ما زالت تتابع لحظة بلحظة ما يحصل في القدس 
واس���تمرار االعتداءات عل���ى المرابطين، وأن ش���عبنا 

ومقاومته لن يسمحوا باستمرار العدوان.
وأضاف أبو حمزة خالل كلمة له مس���اء امس الخميس ، 
بمناس���بة يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة 
األخيرة من شهر رمضان المبارك: إن معركتنا مفتوحة 
مع العدو، ولن نهادن ولن نساوم على ذرة تراب واحدة 
من فلس���طين، وكلنا إيمان جازم بوعد الله لنا بالتحرير 

والدخول فاتحين للقدس األبية.
ودعا الناطق أبو حمزة كل الشرفاء واألحرار في فلسطين 
وخارجها للتأهب واالستعداد لمعركة التحرير والفتح 

المبين والتي نراها أقرب من أي وقت مضى.
وأوض���ح أن المقاوم���ة تتابع بدقة دع���وات الصهاينة 
القتحام المس���جد األقصى في الثامن والعش���رين من 
رمضان فض���اًل عن عمليات التصفية ب���دم بارد ألحرار 
وحرائر فلس���طين على الحواجز وفي الساحات، بذرائع 
واهية، محماًل العدو المسئولية الكاملة عن كل قطرة دم 

تسفك في فلسطين من شمالها إلى جنوبها.
وذّك���ر أبو حمزة الجيش والمس���توطنين قائاًل:" إن كل 
عمل إجرامي يضاف إلى الحس���اب الذي س���تدفعون 
ثمنه غاليًا إن ش���اء الله، وس���تثبت األيام عبر فوهات 

بنادقنا وراجمات صواريخنا صدق ما نقول".
وأضاف الناطق باس���م الس���رايا: إن هبة الش���رفاء في 
القدس األبي���ة وعملية إطالق النار عل���ى حاجز زعترة، 
تعكس مدى ارتباط شعبنا بالمقدسات وروح المقاومة 
وأن القدس لن تضي���ع مهما طال الزمن ومهما حاولت 
قوى االس���تكبار، مش���ددًا على أن إرادة شعبنا أكبر من 
كل المحاوالت الش���يطانية لتهويد المدينة المقدسة 

وطمس الحقائق.
وقال أب���و حمزة:" تم���ر علينا الذكرى األبي���ة على وقع 
انتفاضة رمضان المبارك وأص���وات التكبير ونداء حي 

على الجهاد على عتبات باب العامود وساحات األقصى 
والشيخ جراح في أرض الشهادة وصناع اإلرادة، وليس 
عنا وعنكم ببعيد مش���اهد البطول���ة والكرامة ورفض 
الظل���م، وكيف داس���ت أقدام المقدس���يين بكل جرأة 

واقتدار، رؤوس الصهاينة وأقزام شرطة العدو".
وتابع في كلمته:" تلك الش���رارة التي سرعان ما امتدت 
إلى قطاع غزة وساحات الوجود الفلسطيني في الداخل 
والش���تات، وكيف تحولت الش���رارة لجحي���م ونار على 
رؤوس الصهاينة في المواقع العسكرية في غالف غزة 
بدءًا من صوفا ومرورًا بكوس���وفيم وأوفكيم وناحل عوز 

وانتهاءًا بإيرز ونتيف هعتسراه".
وشدد أبو حمزة على أنه لو تمادى العدو المتدت شرارة 
انتفاض���ة رمضان إلى المس���توطنات وما بعد الغالف 

والعدو يعلم بصماتنا جيدًا.
وحيا الناطق باسم الس���رايا أهلنا في القدس والضفة 
الغربية معاهدًا إياهم وعد الشرفاء الصادقين أن نكون 

صمام األمان لهم في كل وقت وحين.
ودعا أب���و حمزة أهلنا في الق���دس والضفة إلى التمرد 
على الصهاين���ة، وتجديد عملي���ات الدهس والطعن 
عل���ى الحواجز وإطالق النار بال تردد في كل الس���احات 
التي يتواجد فيها الجنود وقطعان المستوطنين رفضًا 
للظلم واالستكبار وعمليات التهويد الظالمة ومصادرة 

األراضي وهدم البيوت بغير وجه حق.
كما دعا أبو حمزة شعوب وأحرار العالم إلى رفض التطبيع 
بالمطلق والذي أعطى المحتل الذرائع لكل الجرائم في 
فلسطين، وأن يتوجهوا بسالحهم وأموالهم وأفكارهم 
وطاقاتهم إلى ميدان النزال الحقيقي للقضاء على بؤرة 

الشر في المنطقة.
وفي خت���ام كلمته وجه أبو حمزة التحية الجهادية من 
أرض الرب���اط والمقاومة، إلى ش���عبنا األبي والالجئين 
األحرار في لبنان وسوريا واألردن وكل أماكن وجودهم.

وتابع:" نشد على أيديهم ونشيد بثباتهم وحضورهم 
الالف����ت عند أي هبة في فلس����طين األبية وما ذلك إال 
مؤش����ر واض����ح على حضورك����م وثباتك����م على الحق 

بمشيئة الله".

أبو حمزة: معركتنا مفتوحة مع العدو ونتابع بدقة دعوات اقتحام األقصى

الصحة: 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

غزة / االستقالل:
هاجم���ت زوارق بحرية االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الخميس، مراك���ب الصيادين قبالة 
بحر مدينة غزة. وأف���ادت مصادر محلية ، بأن زوارق بحرية االحتالل أطلقت النار وفتحت 
خراطيم المياه على مراكب الصيادين وهي على بعد ثالثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة 
السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر أحدها على األقل دون وقوع إصابات 
ف���ي صفوف الصيادي���ن، الذين أجبروا على المغادرة إلى ش���اطئ البحر. وتتعمد بحرية 
االحت���الل التنغيص على حياة الصيادين في بحر قطاع غزة بش���كل يومي وتهاجمهم 

بالرصاص وبخراطيم المياه وتقوم باعتقالهم، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

زوارق االحتالل تهاجم مراكب 
الصيادين قبالة بحر غزة

جنين/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الشيخ خضر عدنان، إن عوائل حي 
الش���يخ جراح في القدس المحتلة، المهددة بالتهجير من قبل قوات االحتالل 

اإلسرائيلي والمستوطنين، تستصرخكم »بيتي بيتي، قدسي قدسي«.
وقال الشيخ عدنان خالل كلمة له في الوقفة التضامنية مع أهالي حي الشيخ 
جراح، إن عوائل الكرد، والش���نطي، وقاسم، وحنون، والغاوي وغماد وإسكافي، 

وغيرها تهدد من وحش االستيطان واالحتالل.
ونقل رسالة تضامن عن الصحفية المقدسية منى الكرد والتي تمتلك وأهلها 
بيًتا في حي الش���يخ جراح مفادها: »بيوتنا بيوتكم، وإذا ال س���مح الله تعالى 
حي الش���يخ جراح تم اخالؤه، فستخلى القدس كل القدس بأكملها وإذا راحت 

القدس علينا السالم«.
وفي السياق، قال، إن كلمة قائد كتائب القسام محمد الضيف، تمثلنا جميًعا، 
وهو ينتصر للقدس والمس���جد األقصى، وحي الشيخ جراح، كما أنه يمثل كل 

فلسطيني ومواطن حر، ومن يمسك على زناد الحقيقة والحق.

القيادي عدنان: عوائل الشيخ جراح 
الضفة الغربية/ االستقالل: تستصرخكم »بيتي بيتي قدسي قدسي«

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس الخميس، عدًدا 
م���ن المواطنين خ���الل عمليات دهم واقتح���ام لمناطق 

متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
ففي رام الله اعتقلت قوات االحتالل في س���اعات الفجر 
األولى منتصر شلبي منفذ عملية زعترة البطولية بعد أن 

حاصرت بناية في بلدة سواد شرق مدينة رام الله.
ويش���ار إلى أّن وس���ائل إعالم تابعة لالحتالل زعمت بأن 
شلبي هو منفذ عملية "زعترة" البطولية التي وقعت عصر 

يوم األحد الماضي وأدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.
ومنذ األحد الماضي شنت قوات االحتالل حملة عسكرية 
وشددت الحصار على عدة قرى جنوب نابلس للوصول إلى 
المنفذ، قبل أن تعلن الليلة قبل الماضية عن وصولها إليه 

أثناء تواجده في أحد المنازل ببلدة سلواد.
وف���ي رام الله أيًضا اعتقلت قوات االحتالل زياد حامد من 

بلدة سلواد بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل الشاب أحمد ناصر 
عس���اكرة )22 عاًما(، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته، 

في قرية العساكرة شرق المدينة.
وفي مدينة القدس المحتلة شنت قوات االحتالل حملة 
اعتقاالت طالت العديد من المواطنين عرف منهم: أنس 
عبيد ومحمد أبو خضير ومحمد العباسي وجمال أبو خضير 
وسيف حمودة ويزن محيسن وسوار قاسم وخليل عودة 

وعبد الهادي عودة. 
وتشن قوات االحتالل اإلسرائيلي يوميا حمالت اعتقاالت 
ف���ي الضفة الغربي���ة، يرافقها عملي���ات دهم وتخريب 

وإرهاب السكان اآلمنين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قررت ش���رطة االحتالل االس���رائيلي، إغالق 
باب العامود وطريق الواد وعدد من الش���وارع 

ف���ي البلدة القديمة بالق���دس المحتلة، يوم 
األح���د المقب���ل، بذريع���ة تأمين مس���يرات 

المستوطنين.

وزعمت ش���رطة االحتالل إنها س���تخصص 
باب العامود وطريق الواد لليهود للس���ير في 

»مسيرة األعالم« السنوية.

االحتالل يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

االحتالل يغلق باب العامود وعدة أحياء في القدس األحد
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ونقل���ت االذاع���ة العبري���ة العام���ة، عن ش���رطة االحتالل 
االسرائيلي، إنها س���تخصص منطقة باب العامود وطريق 
باب الواد لليهود للسير في “مسيرة األعالم” االسرائيلية 

السنوية التي ينظمها المستوطنون المتطرفون.
ودعا الناطق باسم ما تسمى "منظمات المعبد" آساف فريد 
مناصريه الستعادة المعنويات، مؤكًدا أن المسجد األقصى 
س���يكون مفتوًحا لالقتح���ام ما بين الس���اعة 7:00 وحتى 
11:00 من صباح اإلثنين 10-5-2021، الموافق 28 رمضان.

وقال: "انشروا الدعوات في كل مكان، في الكنس والمدارس 
الدينية، أخبروا أفراد عائالتكم، وزمالءكم في العمل.. انشروا 
وادعوا لالقتح���ام لنكون باآلالف...حتى نس���تعيد فيه جبل 
المعبد من العرب، ونؤكد من جديد أن جبل المعبد بأيدينا".

وأض���اف: "العرب س���كارى بانتصارهم عند ب���اب العامود، 
لكنه���م في الحقيقة لم ينتصروا، نتنياهو تراجع أمامهم، 
لكنن���ا إن تجمعنا باآلالف في جبل المعبد في يوم القدس 

فلن يتمكنوا من االنتصار من جديد". وفق قوله
في حين دعا نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل لصد 
اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى وعدم االستفراد به 

بيوم 28 رمضان.
واعتب���روا أن هذا األمر يأتي اس���تكمااًل لنصر باب العامود 
الذي تحقق قبل أيام على يد ش���بان القدس الذين أجبروا 

االحتالل على إزالة حواجزه من المكان.
انق�صا�ض على الأق�صى

وأكد خطيب المس���جد األقصى الشيخ عكرمة صبري، على 
أن سلطات االحتالل اإلس���رائيلي والجماعات الصهيونية 
المتطرفة تحاول دائمًا اس���تغالل مناس���باتهم المزعومة 
الجل االنقضاض على المس���جد األقصى المبارك، ولبسط 

السيطرة "اإلسرائيلية" عليه.
واعتب���ر صبري ف���ي حديثه ل���� "االس���تقالل"، أن دعوات 

الجماع���ات الصهيوني���ة القتحام األقصى هي مس���اس 
بالمقدس���ات اإلسالمية، واس���تفزاز لمش���اعر المسلمين 

والمصلين بالمسجد األقصى في شهر رمضان المبارك.
وحمل صبري الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية التوتر الجاري 
في مدينة القدس واألقصى، والنتائج التي قد تترتب على 
اقتحام المس���توطنين لألقصى في الثامن والعشرين من 

رمضان، فهي التي تدعم المستوطنين وتحميهم.
ولفت إل���ى أن االحت���الل يحاول ف���رض واق���ع جديد عبر 
اقتحاماته المتواصلة وجعلها ش���يء عادي وروتيني، في 
محاول���ة إلثبات وجودهم باألقصى واالدع���اء بأن لهم حق 

فيه.
وش���دد صبري على أن الق���دس واألقصى ه���ي أمانة في 
أعناق جميع العرب والمس���لمين، وأن الله سيحاس���ب كل 
من يقصر بحق األقصى، داعيًا جميع األنظمة والش���عوب 

العربية واإلس���المية لتوجيه بوصلتها نحو مدينة القدس 
ونصرتها.

وثمن خطي���ب األقصى الدور الذي يقوم به المقدس���يين 
والمرابطي���ن في المس���جد اوالذين هبوا لنص���رة وحماية 
األقصى، داعيًا لهم بالصمود والثبات في وجه هذا المحتل 
دفاعًا عن أقصانا وحقوقنا حتى نيلها، وعدم إعطاء الفرصة 
لس���لطات االحتالل بتمرير مخططاتها وبس���ط سيطرتها 
على القدس، وإلى تكثيف التواجد في المس���جد األقصى 

في أيام العشر األواخر من رمضان.
يوم لال�صتنفار

وفي ذات الس���ياق ق���ال األمين العام للهيئة االس���المية 
المس���يحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، أن ما 
يجري ف���ي مدينة القدس والمس���جد األقصى من دعوات 
القتحام���ه يتطلب خطة اس���تراتيجية وبرنامج سياس���ي 

موحد متفق علي���ه إلدارة الصراع مع هذا المحتل، داعيًا أن 
يكون 28 من رمضان هو يوم اس���تنفار في كافة األراضي 
الفلسطينية والعربية لوقف هذا التغول "اإلسرائيلي" على 

مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية.
وأوضح عيسى في حديثه ل� "االستقالل"، إن االحتالل يعمل 
ليل نهار على س���رقة تاريخها العربي وحضارتها اإلسالمية، 
وتزوي���ر حقائقه���ا ومعالمها لتصبح الق���دس كما يتمنون 

ويحلمون، حاضنة لكنسهم وحدائقهم التلمودية.
وأش���ار إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يس���يطر اليوم على ما 
نسبته %87 من مساحة مدينة القدس المحتلة، ما يشير 
إلى م���دى خطورة ما يجري ويمارس ف���ي المدينة من قبل 
االحتالل، وهذا يتطلب وقفة جادة من الكل الفلس���طيني 
للدفاع عن مدينة القدس ومقدس���اتها والعمل على وقف 
هذا التغول اإلسرائيلي، وإحباط كافة المخططات الهادفة 

لتهويد القدس.
وأضاف عيسى أنه من الطبيعي أن نشهد هبات جماهيرية 
وانتفاضات في القدس واألراضي الفلسطينية وهذا جبل 
عليه الش���عب الفلسطيني أينما وجد بأن يخرج مدافعًا عن 
حقه وأرضه ومقدساته، لكن المطلوب اآلن هو العمل وفق 
خطة مدروسة منظمة تشارك بها كافة األطياف من شعبنا 
ومن األحزاب الوطنية واإلسالمية والتوحد في مواجهة هذا 

االحتالل ومخططاته االستيطانية.
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.
وتتصاعد وتيرة االقتحامات خالل فترة األعياد والمناسبات 
اليهودية، والتي تش���هد مزيًدا م���ن االنتهاكات والقيود 

اإلسرائيلية على دخول الفلسطينيين لألقصى.

»اقتحام األقصى في 28 رمضان« هل يشعل المواجهة في القدس مجددًا؟

غزة/ خالد ا�صتيوي:
توا�ص��ل »جماع��ات الهي��كل« املزعوم التكثيف من ح�ص��دها 
وحتري�ص��ها على اقتحام وا�ص��ع وجماعي للم�صجد الأق�صى 
املب��ارك يف 28 م��ن �ص��هر رم�ص��ان املب��ارك، تزامًن��ا م��ع م��ا 

ي�ص��مى »توحيد القد�ض«. واعتربت اجلماعات املتطرفة يف 
دعواتها على مواقع التوا�ص��ل الجتماعي اقتحام الق�صى 
يوم 28 رم�صان »يوًما فا�صاًل«، داعية امل�صتوطنني ل�صتباحة 
امل�صجد، واإن�صاد الن�صيد ال�صهيوين »هتيكفا« بداخله. وكانت 

�صرطة الحتالل ال�صهيوين قد قررت �صباح اأم�ض اخلمي�ض، 
اإغالق باب العامود وطريق باب الواد وعدد من ال�ص��وارع يف 
البلدة القدمي��ة مبدينة القد�ض املحتلة يوم الأحد املقبل، 

بذريعة تاأمني م�صريات امل�صتوطنني املتطرفني اليهود.

غزة/ االستقالل: 
ننع���ت حركة الجه���اد اإلس���المي فجر أمس 
الخميس، الش���هيد الفتى س���عيد يوس���ف 
محمد عودة الذي استشهد أثناء المواجهات 
مع جي���ش االحتالل في بل���دة أودال بمحافظة 
نابل���س، مؤكدة أن هذه الدم���اء الطاهرة التي 
خضب���ت أرض نابل���س لن تضيع ه���درًا وأن 
عملي���ات الثأر لكل قطرة دم س���تطال رؤوس 

الغاصبي���ن الذين لن يفلتوا من العقاب مهما 
ط���ال األم���د.

وقالت الحرك���ة في بيان وصل "االس���تقالل" 
نسخة عنه، "إن اس���تمرار االحتالل في صلفه 
وعدوان���ه بحق أهلن���ا في حي الش���يخ جراح 
بالقدس المحتلة هو ح���رب تهويد ممنهجة 
س���يتصدى لها كل أبناء الشعب الفلسطيني 
بكل قوة وإصرار ولن يستس���لم الشعب أمام 

أش���كال القمع واإلرهاب الممارس بحق أهلنا 
في القدس والشيخ جراح، وإن لم تتوقف هذه 
الحرب ويتراجع االحتالل عن قراراته فإن عليه 

أن ينتظر ردًا ال يتوقعه".
ودعت أبناء ش���عبنا إلى الوح���دة والثبات في 
الدفاع عن حقوقهم وأرضهم ومقدس���اتهم، 
فه���ذا الع���دو ل���ن يردع���ه س���وى المقاومة 

واالشتباك الدائم والمفتوح معه.".

رام الله / االستقالل:
 أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة التي 
ارتكبتها قوات االحتالل اإلس���رائيلي في س���اعة 
متأخ���رة من أول امس األربعاء بحق الفتى س���عيد 
عودة )16 عام���ا( في بلدة أودال جنوب نابلس، دون 
أي مبرر او س���بب يذكر، والتي أدت ايضا الى اصابة 

فتى آخر كان برفقته.
واس���تنكرت الوزارة في بي���ان لها، أمس الخميس، 
االعت���داءات الهمجي���ة التي يرتكبه���ا االحتالل 
وش���رطته وأجهزت���ه المختلفة يومي���ا بحق أهلنا 
الصامدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، 
والت���ي أدت االربعاء الى اصابة عدد من المواطنين 
بج���روح متفاوتة، تم توثيقها على مس���مع العالم 
وبصره، م���ا يعبر عن مدى تفش���ي ثقافة وعقلية 

لدى  والتنكيل  والقت���ل  والعنصري���ة  الكراهي���ة 
االحتالل ومراكز صنع القرار فيه.

واعتب���رت الخارجية أن مواصل���ة االحتالل جرائمه 
ضد شعبنا اس���تخفاف بالقانون الدولي والقانون 
االنساني الدولي، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق 

االنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحركة.
ورحب���ت بمواقف ال���دول التي عب���رت عن رفضها 
االس���تيطانية  االحت���الل  إلج���راءات  وإدانته���ا 
والقمعي���ة بح���ق ابن���اء ش���عبنا، خاصة األس���ر 
الفلسطينية في حي الشيخ جراح، مؤكدة ان صيغ 
التحذي���ر من تداعيات تلك اإلجراءات ونتائجها او 
إب���داء القلق من آثارها او االكتف���اء ببعض بيانات 
االدانة والش���جب ال ترتقي لمس���توى االنتهاكات 
والجرائم االسرائيلية المتواصلة ضد ابناء شعبنا، 

وال تنسجم مع المس���ؤوليات االخالقية والقانونية 
الواجب���ة االتباع من قبل المجتم���ع الدولي والدول 
التي تدع���ي الحرص على مبادئ حقوق االنس���ان 

وتحقيق السالم على مبدأ حل الدولتين.
وطالب���ت بف���رض عقوب���ات جدية عل���ى االحتالل 
واتخاذ االجراءات والخطوات التي يفرضها القانون 
الدول���ي الكفيلة بإجبار إس���رائيل كق���وة احتالل 
على وقف جرائمه���ا وانتهاكاتها، وفي مقدمتها 
جرائم االستيطان، والتمييز العنصري، والتهجير 

القسري واالضطهاد.
ودعت الوزارة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها 
في هذا االطار، واإلس���راع في تحقيقاتها في تلك 
الجرائم وصوال لمحاس���بة ومحاكمة مجرمي الحرب 

االسرائيليين.

بروكسل/ االستقالل: 
ح���ذر االتحاد األوروبي من تداعيات إجراءات س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 

المتمثلة بسرقة وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وقال المتحدث الرس����مي باس����م االتح����اد األوروبي في بروكس����ل، في بيان 
صحفي، بش����أن التوس����ع االس����تيطاني والوضع في القدس، إن "السلطات 
اإلسرائيلية أعلنت مؤخًرا عزمها بناء 540 وحدة سكنية جديدة في هار حوما 
إي. تنفيذ هذه المخططات، وكذلك خطط جفعات هاماتوس، من ش����أنه أن 
يفصل القدس عن بيت لحم ويقوض بش����دة المفاوضات المس����تقبلية نحو 

حل الدولتين".
وجدد االتحاد موقفه من أن جميع المس���توطنات في األراضي الفلس���طينية 
المحتلة غير ش���رعية بموجب القانون الدول���ي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات 
عل���ى حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ف���ي القدس، بخالف تلك المتفق 

عليها بين الطرفين.
كما جدد دعوته للحكومة اإلسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء القرارات 

األخيرة على وجه السرعة.
أضاف أن "زيادة عمليات اإلخالء والهدم في جميع أنحاء األرض الفلس���طينية 
المحتلة، ال س���يما الوضع المتطور في الش���يخ جراح وس���لوان، واحتمال هدم 

المباني في قرية الولجة، أمر مثير للقلق".
وق���ال إن "هذه اإلج���راءات األحادية الجان���ب غير قانونية بموج���ب القانون 
اإلنس���اني الدولي، وتؤجج التوترات على األرض، وعلى السلطات اإلسرائيلية 

وقف هذه األنشطة".

االتحاد األوروبي يحذر من تداعيات 
إجراءات االحتالل المتمثلة 

بتهجير الفلسطينيين بالقدس

الجهاد : إن لم يتراجع االحتالل عن قراراته فعليه أن ينتظر ردًا ال يتوقعه

الخارجية تدين جريمة إعدام الفتى عودة وتطالب الجنائية بالتحقيق في جرائم االحتالل
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية
ُقدم���ت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائل���ة أبو عريبان مؤرخة في 
2021/5/6م تتضم���ن أن/ فرحان س���لمي إبراهيم أبو عريب���ان توفي إلى رحمة 
الله تعالى بتاري���خ 2004/7/7م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته/ 
مسعودة عبد الله سالم أبو خوصة والمشهورة أبو عريبان وفي أوالده منها وهم: 
عبد الله وزكي وتوفيق وناصر وأحمد وس���عاد وف���ي أوالده من زوجته المتوفاة 
ح���ال حياته/ ضية محم���د جبر أبو عريبان وهم: فريح وعب���د الكريم وثريا وآمنة 
وزين���ب وفي أوالد ابنته المتوفاه حال حياته/ فاطمة المتولد من لها من زوجها 
بركة محمود جبر أبو عريبان وهم س���لمى وسالي وفيروز فقط.  وال وارث له سوى 
م���ن ذكر وليس له وصي���ة واجبة أو اختيارية أو أوالد كب���ار توفوا حال حياتهم 
وتركوا ورثة، فمن له حق االعتراض على هذا المضبطة مراجعة محكمة الوسطى 

الشرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وحرر في 2021/5/6م 

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

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

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

مذكرة ح�شور ملحاولة اال�شالح
إلى المدعى عليه محمد حس���ن مسلم ابو س���ويرح من لبنان وحاليا 
مجهول محل االقامة اآلن في خارج البالد يقتضي حضورك الى هذه 
المحكمة يوم الثالثاء الموافق 2021/6/8م الساعة التاسعة صباحا 
وذل���ك لبذل الجهد في االصالح بينك وبي���ن زوجتك المدعية نداء 
جمال محم���د محجز في القضية اس���اس 2020/693م وموضوعها 
تفريق للضرر من الشقاق والنزاع حيث ثبت لدينا بنكولك عن حلف 
اليمي���ن إضرارك بزوجتك قوال وفعال وعليه إن لم تحضر في الوقت 
المعين فإن المحكمة س���وف تقوم بتطليق عليك زوجتك المدعية 
ن���داء المذكورة طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى وس���تجرى بحقك 

المقتضى الشرعي وحرر في 2021/4/26م .

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

  دولـة فل�ســطني
وزارة احلكــــم املحلــي

  اإعـالن �شادر عن اللجنة املركزية 
للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة 

   بشأن / إيداع ترخيص محطة غاز فئة )ج( 
تعلن اللجنة المركزية للتنظيم وبن����اء المدن بمحافظات غزة للجمهور الكريم 

بأنها قد قررت بجلستها رقم 2021/8 المنعقدة بتاريخ 2021/3/17 .
إيداع ترخيص محطة غاز فئة )ج( على ارض القس���يمة رقم )37( من القطعة 

رقم )741( من اراضي غزة المقدمة للجنة باسم / حاتم حكمت ابو حية 
وعليه يحق لجميع ذوي الش���أن في االراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة 
بالمنطق���ة بصفته���م م���ن اصح���اب االم���الك او بأي صف���ة أخ���رى ان يتقدموا 
باعتراضاتهم على المشروع وذلك خالل مدة )30 يوم ( من تاريخ نشر هذا االعالن .

تقدم االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها في بلدية غزة وللسيد 
/ سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة الحكم المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي .

)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس���يران عماد س���واركة )37 عاًما( من 
أريح���ا، والصحفي عالء الريم���اوي )43 عاًما( من 
رام الل���ه، إضرابهما المفتوح ع���ن الطعام رفًضا 
العتقالهم���ا اإلداري، فيم���ا اعلن امس األس���ير 
الغضنفر أبو عطوان )28 عاما( من الخليل، إضرابه 
المفتوح عن الطعام رفضا العتقاله اإلدارّي، حيث 

يقبع في سجن "ريمون". 
وأكد نادي األس���ير في بيان، أن األسير سواركة 
يواصل إضرابه المفتوح لليوم ال�51 على التوالي 
رفًضا العتقاله اإلداري، ويقبع في س���جن "عيادة 
الرملة"، بعد أن نقل إليه مؤخًرا من زنازين سجن 

"عسقالن".
وقال إن األس���ير س���واركة يواجه وضًعا صحًيا 
صعًبا، يقابل ذلك اس���تمرار تعن���ت االحتالل، 
ورفضه االستجابة لمطلبه، وحتى اليوم ال توجد 

حلول جدية لقضيته.

وأضاف أن األس���ير الصحفي الريماوي يواصل 
إضراب���ه لليوم ال����17، ويقبع في زنازين س���جن 
"عوف���ر"، وس���ط تدهور مس���تمر عل���ى وضعه 

الصحي.
ووفًقا آلخر زي���ارة له، أكد المحام���ي أّنه يعاني 
أوجاًع���ا حادة في أنحاء جس���ده، ونوبات فقدان 
للوعي المتكرر، كونه كان يعاني قبل اعتقاله من 

مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا".
وطال���ب نادي األس���ير المؤسس���ات الحقوقية 
الدولي���ة بالعمل جدًيا للضغ���ط على االحتالل، 
وضم���ان وقف عمليات االعتق���ال اإلداري، التي 
تواصل س���لطات االحتالل تنفذه���ا على نطاق 

واسع.
ولفت إلى أن غالبية األس���رى المعتقلين إدارًيا 
في س���جون االحت���الل، هم أس���رى س���ابقون، 
استهدفهم االحتالل على مدار سنوات طويلة، 
منهم من أمضى أكثر من 15 عاًما بشكل متفرق.

وأش���ار إلى أن األسيرين سواركة والريماوي هما 
أسيران سابقان، واجها عمليات االعتقال اإلداري 

المتكرر على مدار السنوات الماضية.
كما أعلن األس���ير الغضنفر أبو عطوان )28 عاما( 
من الخليل، إضرابه المفت���وح عن الطعام رفضا 

العتقاله اإلدارّي، حيث يقبع في سجن "ريمون".
وقال نادي األس���ير إّن األسير أبو عطوان معتقل 
منذ شهر أكتوبر/ تشرين األول 2020، وهو أسير 
س���ابق تعرض لالعتقال عدة م���رات وذلك منذ 
عام 2013، وخالل ع���ام 2019، خاض إضرابا عن 

الطعام رفضا العتقاله اإلدارّي.
ولفت نادي األسير إلى أّن عدد األسرى المضربين 
مع انضمام األسير أبو عطوان لإلضراب يرتفع إلى 
ثالثة أسرى، حيث يواصل األسير عماد سواركة 
إضراب���ه لليوم ال����51، رفضا العتقال���ه اإلدارّي، 
وكذلك األس���ير الصحفي عالء الريماوي يواصل 

إضرابه لليوم 17 على التوالي.

رام الله/ االستقالل:
أمس  الصحفيين  نقاب���ة  نظم���ت 
الخميس وقفة تضامنية مع األسير 
المضرب عن الطعام الصحفي عالء 
الريماوي أمام سجن "عوفر" قرب رام 
الله وسط الضفة الغربية بالتزامن 

مع عرضه على المحكمة.
وش���ارك ف���ي الوقف���ة ع���دد من 
الصحفيي���ن الذي���ن رفع���وا صور 
الريم���اوي، مطالبي���ن باإلفراج عنه، 
ليس���ت  الصحاف���ة  أن  مؤكدي���ن 

جريمة.
وق���ال رئيس نادي األس���ير قدورة 
ف���ارس إن محكم���ة "عوف���ر" هي 
أس���وأ مطابخ الجريمة التابع لدولة 
االحتالل، وه���ي تمثل أح���د أذرع 
القه���ر ال���ذي س���يقف الصحفي 

الفدائي عالء الريماوي أمامها".
وأضاف فارس أن المحكمة هي أداة 
الش���اباك اإلسرائيلي  يستخدمها 
والمؤسس���ات األمنية، في محاولة 
محمومة مستمرة متواصلة من أجل 

كبح جماح الشعب الفلسطيني.
يس���تهدف  االحت���الل  أن  وأك���د 
الصحفي إذا ما كان صوته يعكس 
الحقيقة، وكاميرته تعكس حقيقة 

الجريمة البش���عة الت���ي تقترفها 
مؤسسات االحتالل.

وقال إن: "الريماوي اتخذ القرار وهو 
يعلم أنه اعتقال جائر"، داعيا كافة 
المؤسس���ات الصحفية واإلعالمية 
في الوطن العربي والعالم أجمع إلى 
إع���الء الصوت، والخ���روج عن دائرة 
النصوص النمطية التقليدية، حين 
للقتل  فلسطين  يتعرض صحفيو 

واإلعاقة واإلصابة والمالحقة.
وش���دد فارس على أن الموقف لم 

يع���د كافيا وال منس���جما مع عمق 
وحج���م الجريم���ة الت���ي تقترفها 

سلطات االحتالل.
ودع���ا إلى اتخ���اذ ق���رار بمقاطعة 
القضاء اإلسرائيلي بكل مستوياته 

العسكرية والمدنية.
وأك���د أنه يج���ب أال نكون ش���ركاء 
بتكوين انطباعات لدى العالم بأننا 
نمثل أم���ام محكمة وأن هناك عدال 
نتوخاه، وإنم���ا صممت لتكون أداة 

قمع وقهر للشعب الفلسطيني.

ب���دوره، اعتبر نقي���ب الصحفيين 
ناصر أبو بك���ر أن محكمة الريماوي 
هي محكمة إجرامية، في جلستها 

الثالثة خالل 15 يوما.
ون���دد أبو بك���ر باس���تمرار اعتقال 
االحتالل ل� 16 صحفيا، بينهم أربعة 

صحفيين معتقلين إداريا.
ويخوض الصحفي ع���الء الريماوي 
الطع���ام منذ  إضراب���ا مفتوحا عن 
17 يوما، حيث ش���رع باإلضراب منذ 

لحظة اعتقاله.

وقفة أمام سجن »عوفر« تضامنًا مع األسير المضرب عالء الريماوي

غزة/ االستقالل: 
دخل أمس الخميس ، أس���يران من الضفة الفلسطينية المحتلة أعواًما جديدة 

داخل سجون االحتالل، بينهما أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.
دخل األسير نور محمد شكري جابر )47 عاًما( من مدينة الخليل المعتقل منذ عام 

2003 ومحكوم بالسجن المؤبد 17 مرة، عامة التاسع عشر في سجون االحتالل.
ويعد األس���ير نور هو أبرز المسؤولين عن التجهيز لتنفيذ عملية "زقاق الموت" 
الش���هيرة في وادي النصارى بالخليل والتي نفذاها سرايا القدس وأسفرت عن 

مقتل 12 صهيونيًا وإصابة 16 منهم.
ويعاني األس���ير من مش���اكل صحية ناتجة عن إصابات من جنود االحتالل في 

قدميه، باإلضافة إلى آالم مستمرة في معدته.
كما دخل األس���ير تميم نعمان تميم س���الم )36 عاًما( م���ن قرية برزارية قضاء 
نابلس المحكوم بالس���جن 22 عاًما ومعتقل منذ عام 2004، عامه الثامن عش���ر 
داخل الس���جون، وهو أحد قادة حركة الجهاد اإلسالمي في السجون. وفق إذاعة 

"األسرى".

أسيران يدخالن أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

ارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل إلى 3 

رام الله/ االستقالل: 
قال المحامي خالد زبارقة ان محكمة االحتالل العس���كرية خفضت االعتقال اإلداري بحق 
األسير الصحفي عالء الريماوي  من رام الله لمدة شهر ونصف مع عدم التمديد، وينتهي 

االعتقال اإلداري بتاريخ 2021/6/5 بعد تخفيض المدة . 
وأضاف المحامي زبارقة: »بما أن جلس���ة المحاكمة كانت غيابية، سيتم عرض األمر على 
األسير الصحفي عالء الريماوي يوم األحد القادم، ليقرر مصير إضرابه عن الطعام بناء على 

الضمانات المقدمة، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن اإلضراب عن الطعام«. 
وأش���ار المحامي زبارقة إلى أن اعتقال الصحفي عالء الريماوي قبل قرابة األسبوعين كان 
على خلفي���ة عمله الصحفي في قناة الجزيرة.  يش���ار أن الصحفي الريماوي اعتقل في 

السابق اكثر من 12 عاما في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

قلنسوة/ االستقالل: 
قّررت محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس المحتلة أمس الخميس اإلفراج عن الشاب 

محمد مؤيد العقبة من قلنسوة، بشرط اإلبعاد عن مدينة القدس المحتّلة، لمدة شهر.
جاء ذلك بعد أن اعتقلت شرطة االحتالل العقبة يوم اإلثنين الماضي و5 أشخاص آخرين 

من الداخل، على خلفية تضامنهم مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس.

محكمة االحتالل تخفض االعتقال 
اإلداري لألسير الصحفي الريماوي

إبعاد شاب من قلنسوة 
عن القدس لمدة شهر
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 دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

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

 تبليغات �شرعية 
إلى المدعى عليه / وس���يم منير فضل عماد من جولس وس���كان دير البلح سابقا والمقيم 
حاليا في دولة بلجيكا ومجهول محل االقامة فيها االن لقد حكم عليك بتاريخ 2021/4/22م 
في الدعوى اس���اس 2021/136 وموضوعها نفقة بنت والمقامة عليك من قبل المدعية / 
صفاء موسى عبد الرحمن شقفة من عاقر وسكان رفح بنفقة كفاية البنتك ريتاج المتولدة 
لك من المدعية وقدرها )35( خمسة وثالثون دينارا اردنيا شهريا للصغيرة او ما يعادلها 
بالنقد المتداول لس���ائر حوائجها الضرورية الش���هرية بما في ذلك الكس���وة والمسكن 
اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع في 2021/1/25م وضمنتك الرسوم والمصروفات القانونية 
وعش���رة دنانير اردنية اجرة اتعاب محامي المدعية حكم���ا غيابيا بحقك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/5/5م .

 قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية 
ال�سيخ / ماهر جميل اللحام 

دولة فل�سطني
بلـــــــــدية غـــــزة

 �إعالن للعمـــوم �شـــادر عن بلـــــدية غـــزة
 تعل���ن بلدية غ���زة للعموم بأن المواطن / جمال محم���د محمد جرادة من غزة- 
الزيت���ون ويحمل هوية رق���م )900318072( قد تقدم بطل���ب الموافقة على 
منحه تطبيق نظام غرامات البناء على األرض الواقعة في القس���يمة رقم )49( 
من القطعة )613( بالمبنى رقم )41( شارع رقم )2207( والمملوكة  له، وبسبب 
عدم اس���تكمال تسلسل س���ندات الملكية فقد قررت لجنة التنظيم المحلية 
لبلدية غزة بجلس���تها رق���م )18/ 2021( الصادر بتاريخ 2021/5/4 الس���ماح 
للمس���تدعي بتقديم طلب لتطبيق النظام »غرامات األبنية حس���ب س���ندات 
الملكي���ة المتوفرة والمقدمة للبلدية . وعلى ذوي الحقوق، والمش���مولين في 
الملكية لهذه القس���ائم، وكل من له مصلحة أو صف���ة أو حق االعتراض على 
األرض المذكورة التقدم باعتراضه وفق القانون إلى الدائرة المختصة » دائرة 
التنظيم ببلدية غزة خالل مدة أقصاها )15( خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر 
ه���ذا اإلعالن في الصحف هذا ولن يلتفت إلى أي اعتراض برد لبلدية غزة بعد 

انتهاء المدة القانونية المذكورة  .

  بـلــــــــدية غـــــــــــزة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��شي و�لعقار�ت رقم )2021/275(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: محمود موسى صبحي العقاد من س���كان خانيونس هوية رقم 
800189656 بصفته وكيال عن/ ياس���ر وميسره  ويسرى وسوسن وهناء 
أبن���اء محمد صبحي العقاد ووليد ورمض���ان وخديجة أبناء صبحي خضر 

العقاد وناهض وشادية ونادية أبناء يوسف أبو شهلة 
بموجب وكالة رقم: 2020/2113 صادرة عن خانيونس 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 104 القسيمة 15 المدينة خان يونس 

 فمن ل���ه أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح المعاملة. 
وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وف���اة الموكل أو أحد الموكلين 
يتحم���ل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/5/6م 

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

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���ف تقرير عبري مساء أمس الخميس، تفاصيل جديدة 
عن عملية زعترة البطولية، التي حدثت األحد الماضي وأّدت 

لقتل مستوطن وإصابة آخرين.
 وافادت القن���اة 12 العبري���ة، بأن منف���ذ العملية منتصر 
ش���لبي )47 عاًما(، من سكان ترمسعيا، والذي اعتقل الليلة 
قبل الماضية نفذ عمليته على إثر األحداث التي شهدتها 
مدينة القدس ، مشيرًة إلى أّن التحقيقات األولية تؤكد أنه 
نفذ الهجوم بمفرده، وأنه قد يكون أحد التابعين لحماس، 
رغم أن بيان الش���اباك بعد اعتقاله أك���د أنه ال ينتمي ألي 

تنظيم.
وتابع���ت القناة ف���ي تقريرها "يظهر م���ن التحقيقات أنه 
اش���ترى البندقية من ماله وكّلفته عدة آالف من الش���واكل 
خاص���ًة وأنه يعتبر ثرًيا نس���بًيا، وأنه نف���ذ العملية متأثًرا 
بش���كل كبي���ر باألخب���ار الت���ي كان يتابعها عبر وس���ائل 
التواص���ل االجتماعي حول أحداث القدس، ولم يكن هناك 
أي دافع ش���خصي أو مش���كلة يواجهه���ا بحياته دفعته 

لتنفيذ العملية".
ولفتت إلى أّن شلبي يحمل الجنسية األميركية أب لسبعة 
أبناء، وقد أصي���ب بجروح طفيفة لحظ���ة تنفيذه العملية، 
حي���ث وصل للمكان بس���يارته وأطل���ق 10 رصاصات تجاه 

المستوطنين المتوقفين عند حاجز زعترة، في غضون بضع 
ثوان،.

وأضاف���ت "التحقيقات أظهرت أن جنديي���ن تواجدا في 
المكان أطلقا نحو ش���لبي 7 طلقات، وكان أحدهما ال يبعد 
عن���ه أكثر من عش���رة أمتار، ما تس���بب بإصابت���ه بجروح 

طفيفة"، مش���يرًة إلى أّنه تمكن من التنقل من مكان إلى 
آخر بمساعدة أهله وأصدقائه حتى وصل إلى سلواد التي 

اعتقل فيها.
وذك���ر التقري���ر أن ش���لبي ُنقل إل���ى الرعاي���ة الطبية في 
مستشفى ش���عاري تس���يديك في القدس  بعد اعتقاله، 

وبعد تقديم العالج بدأت عملية اس���تجوابه من قبل ضباط 
الشاباك.

ووفًقا للتقرير، فإن الش���اباك أنش���أ فريق استخبارات عمل 
من غرفة قيادة أقيمت عند مفترق زعترة، بمش���اركة جهاز 
المخابرات والجي���ش وعناصر أخرى من الميدان، إلى جانب 
اس���تغالل الكاميرات في مكان الحادث وعمليات التنصت 

واستخدام التكنولوجيا المناسبة ما أدى للتعرف عليه.
ويش���ير التقرير إلى أن���ه بعد التعرف علي���ه، ومعرفة أنه 
نف���ذ الهجوم دون مس���اعدة من منظمة معين���ة، تم البدء 
في البحث عن أش���خاص مقربين منه س���واء من عائلته أو 
أصدقائه لتحديد مكانه، ونفذت عمليات اعتقال ساعدت 

بشكل كبير في الوصول إليه.
وحول مكان المركبة المستخدمة في العملية، ادعى التقرير 
أن جهاز الش���اباك كان يعلم بمكانها وكان يريد االنتظار 
والوصول إلى طرف خي���ط يوصله للمنفذ، وفضل االنتظار 
لمعرف���ة فيم���ا إذا كان أح���د أقاربه س���يأتي الصطحابها 

وبالتالي تحديد مكانه، لكن إحراقها عرقل الخطة.
وادعى التقرير أن الشاباك علم بأن شلبي في منزل في قرية 

سلواد، وأحاط بالمكان، واعتقله.
ووفًق���ا للقناة يترك���ز التحقيق مع منتصر ش���لبي لمعرفة 

آخرين قدموا له المساعدة العتقالهم.

تقرير عبري: عملية زعترة نفذت على خلفية أحداث القدس

القاهرة/ االستقالل: 
أكد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تهجير السكان من 

حي الشيخ جراح في القدس الشرقية يمثل جريمة مكتملة األركان.
وطال���ب أبو الغيط في بيان له، أمس الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل لمنع 
هذا اإلجراء الذي ينتهك أبس���ط حقوق اإلنس���ان الفلسطيني، ويرسخ نظاما 

للفصل العنصري في األراضي المحتلة.
وأش���ار إلى أن التهجير الذي يس���تهدف 28 منزال يقطن���ه نحو 500 مواطن 
مقدس���ي، يجري في إطار مخطط مس���تمر لتهويد القدس الش���رقية، خاصة 

األحياء القريبة من البلدة القديمة، لتفريغها من الوجود الفلسطيني.
وقال إن تصاعد سياس���ات التهويد واالس���تيطان والتهجي���ر قد تؤدي إلى 
إش���عال الموقف في األراضي المحتل���ة، خاصة في القدس، على نحو ال يمكن 
تصوره أو التنبؤ بمآالته. وش���دد أبو الغيط على مسؤولية المجتمع الدولي في 
ممارسة الضغوط على إس���رائيل لمنع التهجير القسري لسكان الشيخ جراح، 

قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد.

الجامعة العربية: التهجير القسري لسكان 
رام الله/ االستقالل: الشيخ جراح جريمة مكتملة األركان

قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال-فلس���طين-إن 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي أطلقت الذخيرة الحية صوب 
الطفل س���عيد يوس���ف محمد عودة )16 عاما( من قرية 
"أودال" جن���وب نابلس الليلة قب���ل  الماضية، رغم أنه لم 
يكن يشارك في المواجهات التي كانت تدور على مدخل 

القرية.
وأك���دت الحرك���ة العالمية، ف���ي بيان لها، أنه حس���ب 
توثيقها للحادث، فإن جنود االحتالل انتشروا بين أشجار 
الزيت���ون القريبة من مدخ���ل القرية، وأطلق���وا نيرانهم 
ص���وب الطفل عودة ل���دى اقترابه م���ن المدخل، دون أن 

يشكل تهديدا، ومنعوا مركبة إسعاف من االقتراب منه 
لحوالي 15 دقيقة، ليعلن عن استشهاده الحقا.

وأش���ارت إلى أن قوات االحتالل أطلقت النار على ش���اب 
آخر حاول االقتراب من الطفل عودة لمس���اعدته، ما أدى 

إلصابته بعيار حي في ظهره.
والطف���ل ع���ودة هو ثاني طف���ل تقتله ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي منذ بداية الع���ام الجاري، ففي الس���ادس 
والعش���رين من شهر كانون الثاني الماضي، قتلت قوات 
االحتالل بالذخيرة الحية الطفل عطا الله محمد حرب ريان 
)17 عام���ا( على مفترق قرية حارس بمحافظة س���لفيت، 

بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وق���ال مدي���ر برنامج المس���اءلة ف���ي الحرك���ة العالمية 
للدف���اع عن األطفال عايد أبو قطي���ش إن قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي تس���تخدم القوة المميتة بش���كل متعمد 
ضد األطفال الفلس���طينيين، حتى عندما ال يشكلون أي 
تهديد، مس���تغلة سياسة عدم المس���اءلة واإلفالت من 

العقاب التي تتمتع بها.
وقتلت ق���وات االحتالل الع���ام الماضي تس���عة أطفال 
فلس���طينيين في الضف���ة الغربية المحتل���ة، بما فيها 
القدس الش���رقية، وقطاع غزة، س���تة منهم استشهدوا 
بالرصاص الحي، بحسب ما وثقته الحركة العالمية للدفاع 

عن األطفال.

واشنطن/ االستقالل: 
قالت عضو الكونغ���رس األميركي ماري نيومان، إن 
للعائالت الفلس���طينية الحق في العيش في حي 
الش���يخ جراح، وذلك ردا على اس���تهداف سلطات 

االحتالل اإلسرائيلية، لهذه العائالت.
ودع���ت نيوم���ان عض���و الكونغ���رس ع���ن الحزب 
الديمقراط���ي في تصريحات له���ا، وزارة الخارجية 

األميركي���ة إلى إدانة ه���ذه االنته���اكات للقانون 
الدول���ي، مش���يرة إل���ى أنه يت���م إبع���اد العائالت 
الفلس���طينية عن منازلها في »القدس الش���رقية« 

قسرًا.
ونش���رت نيومان على موقعها على »تويتر« فيديو 
عن عمليات االستيالء على منازل الفلسطينيين من 

المستوطنين، بعنوان: »احفظوا الشيخ جراح«.

وكان���ت نيوم���ان ق���د انتق���دت ف���ي تصريحات 
س���ابقة لها حكومة االحتالل في خطتها لتطعيم 
اإلسرائيليين ضد فيروس »كورونا« التي تستثني 
ماليي���ن الفلس���طينيين من تلقي اللق���اح، وقالت 
حينه���ا: »إن إس���رائيل ملزم���ة أخالقيا وإنس���انيا 
بضمان وص���ول اللقاح إلى الفلس���طينيين الذين 

يعيشون تحت االحتالل.

»الحركة العالمية«: االحتالل أطلق النار صوب الطفل »عودة« رغم أنه لم يشكل تهديدًا

عضو في الكونغرس األميركي يغرد: »احفظوا الشيخ جراح«
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دولة فل�سطني  
 مذكرة ح�سور 

   لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
   يف الق�سية احلقوقية رقم )2019/1088 ( 

  يف الطلب رقم ) 777 / 2021(
 المس���تدعيان 1 - عل���ي فايز عل���ي العمارين – غزة الزيت���ون – منطقة 
العمارين  2 -  احمد فايز علي العمارين – غزة الزيتون – منطقة العمارين 
وكيلهما المحامي / احمد فايز البسوس – غزة الرمال – برج الظافر -9 الطابق الثالث

المس���تدعى ضدها : الش���ركة الوطنية للمصاعد والمع���دات المتطورة 
ويمثلها السيد / اياد يوسف المقوسي – مجهول محل االقامة حاليا 

نوع الدعوى : حقوق عمالية 
قيمة الدعوى : )169.969 شيكال للمدعي االول ( و) 83,107 شيكال للمدعي الثاني ( 

  مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 
  في القضية الحقوقية رقم ) 2019/1088(     في الطلب رقم )777/ 2021( 

الى المستدعى ضدها المذكورة اعاله بما ان المستدعى تقدم لدى محكمة 
بداية غزة بالقضية المرقومة اعاله وموضوعها ) حقوق عمالية( اس���تنادا 
الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحس���ب 
اختص���اص محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة )20( من 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على 
قرار السيد قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم )2021/777( بالسماح 

لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) الثالثاء ( 2021/6/15 
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 
ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا . غزة في : 2021/5/5م 

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

دولة فل�سطني
  املجل�س االعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
 قائمة �ضروط بيع يف الق�ضية التنفيذية 2019/10237م

بناء على قرار الس���يد قاض���ي التنفيذ الصادر بتاري���خ 2021/4/27 والقاضي 
بتكليف مأمور التنفيذ بإعداد قائمة شروط البيع على ذمة القضية التنفيذية 
المذكورة اعاله والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / نعيم محمد محمد حسين

 والمنفذ ضدهما /  جبرا حكمت رشاد العسلي وناهز عزات احمد زيد 
وموض���وع القضية التنفيذية هو تنفيذ االلتزام الوارد في الس���ند التنفيذي وهو عبارة عن 
تحصيل مبلغ وقدره ) $56,000( ستة وخمسون الف دوالر امريكي قيمة شيكات عدد )4( 
وت����م فتح القضية التنفيذية بتاري����خ 2019/12/16 لدى دائ����رة تنفيذ محكمة بداية 
شمال غزة وتبلغ المنفذ ضده جبرا العسلي بإخطار التنفيذ بالقضية التنفيذية بتاريخ 

2019/12/22 وتبلغ المنفذ ضده / ناهز زيد بتاريخ 2019/12/26 حسب االصول 
وتم ايقاع الحجز التنفيذي بتاريخ 2020/12/27  على العمارة الس���كنية 
مكونة من ثالثة طوابق غير االرضي المقامة على ارض القس���يمة رقم 17 

من القطعة رقم 1782 من اراضي جباليا خلف المدارس .
وت���م وضع يد مأم���ور التنفيذ على العمارة الس���كنية المحج���وزة بتاريخ 
2021/4/29 المكون���ة من ثالث���ة طوابق غير االرض���ي المقامة على ارض 
القسيمة رقم 17 من القطعة رقم 1782 من اراضي جباليا خلف المدارس .

وتم تثمين العمارة السكنية المحجوزة تنفيذيا بتاريخ 2021/4/26 بمبلغ 
وقدره ) $120,000( مائة وعشرون الف دوالر امريكي ( 

وبناء على ما سبق يتم تعيين جلسة لالعتراضات بإذن الله يوم االحد الموافق 2021/6/6 
فعلى من لديه أي اعتراض التقدم به لدائرة تنفيذ محكمة بداية ش���مال غزة امام مأمور 
التنفيذ حتى موعد اقصاه 2021/6/3 وعلى ان يتم تحديد جلسة بيع بالمزاد العلني يوم 
الثالثاء الموافق 2021/7/6 لدى محكمة بداية شمال غزة . وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
جمال حمدي النمرة 

اإعالن مفقودات 
أعلن انا / خالد ابراهيم عودة من س���كان غزة وأحمل هوية رقم 
) 926714197( ع���ن فقد اوراق الترخي���ص " رخصة صيدلية 

المدينة الكبرى ".

اإعالن  تغيري ا�ضم �ضيدلية 
تعل���ن صيدلية المدينة الكبرى من الش���يخ زايد الى مش���روع 
بيت الهيا ,  عن تغيير اس���م الصيدلية ليصبح االسم الجديد  

"صيدلية الخالدين ".

غزة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، 
أمس الخميس، أن هناك تراجعًا في أعداد اإلصابات، مش���يرًا 
إلى أن هذا التراجع ينعكس على الحاالت التي تحتاج لرعاية 

سريرية.
وقال القدرة في تصريحات صحفية: "كان لدينا في الس���ابق 
إشغال في أس���رة األقس���ام Covid 19 وخاصًة في الحاالت 
الخطي���رة والحرجة؛ حيث وصلت نس���بة اإلش���غال فيها إلى 
67%، اليوم نتحدث عن 41%، وهذا مؤشر إيجابي"، مضيفًا 
"كما أن هن���اك تراجعًا في أعداد اإلصابات المس���جلة يوميًا، 
حيث وصلنا إلى 47% من اإلصابات التي ُس���جلت في الفترة 

السابقة، فيما اليوم نتحدث تقريبًا عن ما نسبته %30-26".
وأوضح أن هذه المؤش���رات التي يتم رصدها من جانب وزارة 
الصح���ة، هي التي يتم وضعها أمام خلي���ة األزمة الحكومية 
بغزة، لدارس���ة الواقع الوبائي وعلى ضوء تلك المؤشرات، يتم 

اتخاذ اإلجراءات التي تتناسب مع الحالة الوبائية في حينه.
نوه الق���درة إلى أن قطاع غزة يش���هد انخفاضًا في المنحنى 
الوبائي، لكن هذا االنخفاض مازال حذرًا، مبينًا أننا نحتاج إلى 
مزيد من الوقت، ومزيد من االلتزام بإجراءات الس���المة العامة 

والوقاية من جانب المواطنين.

ولفت إلى أن التخفيف الذي طرأ على اإلجراءات المعلنة مؤخرًا، 
جاء على ضوء المؤشرات التي وضعتها وزارة الصحة أمام خلية 

األزمة الحكومية بغزة.
وش���دد القدرة عل���ى ضرورة ع���دم التراخي في ه���ذه الفترة 
الحساس���ة، قائاًل :"يتوجب علينا جميع���ًا أن نكون على أعلى 

درجات المس���ؤولية، وااللتزام التام بإجراءات السالمة العامة 
والوقاية".

وتابع "على كافة المواطني���ن تجنب أي ازدحام، وعدم التوجه 
إلى األس���واق إال للضرورة حتى نصل لعيد آمن، دون أن ُنفجع 

بعزيز".

كما ش���دد القدرة على ع���دم المصافحة في العي���د إطالقًا أو 
المعانق���ة أو التقبيل، وخاصًة لكبار الس���ن، ضعيفي المناعة 
وذوي األم���راض المزمنة، حتى ال ننقل الع���دوى إليهم دون 

قصد، وال نكون سببًا في إلحاق األذى بهم.
ومض���ى يقول: "ال نري���د أن ُتحول هذه الفرص���ة التي ُمنحت 
ألهلنا من خالل إجراءات التخفيف إلى انتكاسة جديدة أو إلى 
موجة جديدة - ال قّدر الله-، خاصًة مع التحوالت التي تشهدها 
المنطقة المحيطة بقطاع غزة، السيما وأننا نتحدث عن الساللة 

الهندية المعروفة بالسرعة الشديدة في االنتشار".
وأشار القدرة إلى أنهم ما زلوا ينتظرون نتائج الفحوصات التي 
أرسلت عبر منظمة الصحة العالمية للتحقق من وجود الساللة 

الهندية في غزة.
وأوض���ح أنه حت���ى اللحظة م���ا تم اكتش���افه ه���ي الطفرة 
البريطانية، والفيروس األساس���ي Covid 19، مش���يرًا إلى أن 
الطفرة البريطانية سريعة االنتشار، وهي التي كانت سببًا في 

انتشار الوباء في الفترة األخيرة.
وعن وجه االختالف بين الطف���رة الهندية وغيرها، بين قائاًل: 
"هي أكثر ش���دة في االنتش���ار من غيرها، ولكن فيما يتعلق 
بالفت���ك أو التس���بب بالوفاة فه���ي ال تختلف ع���ن الطفرة 

البريطانية أو الطفرات األخرى".

المنحنى الوبائي في غزة يشهد تراجًعا..

القدرة: نتائج الفحوصات التي أرسلت للخارج لم تصلنا بعد

الرباط/ االستقالل: 
قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن "جميع أدوات التعاون 
مع "إس����رائيل" متوفرة، وتوجد اإلرادة السياسية، وآمل أن نتبادل 

قريبا جدا، الزيارات رفيعة المستوى".
وفي مقابلة مع قناة "لجنة الش����ؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية 
"إيباك"، عشية أول مشاركة رسمية مغربية في مؤتمر ل�"إيباك"ضمن 
فعالية "ميد اتالنتيك س����برينغ بروغرام"، ش����دد بوريطة على "أننا 
مخلصون في التزاماتنا، ألننا اتخذنا القرار )التطبيع مع إس����رائيل( 
عن قناعة، وسوف نذهب إلى أقصى حد ممكن في تطوير التعاون 

الثنائي".
وأض����اف: "اتفاقي����ة ثالثية األطراف بي����ن المغرب و"إس����رائيل" 
والواليات المتحدة، هي وثيقة ملزم����ة قانونيا، وتتضمن اعتراف 
أمريكا بالس����يادة المغربية على الصحراء، والتزام المغرب بتطوير 
العالقات مع "إسرائيل"، والتزام "إس����رائيل" بالتعاون مع المملكة 

المغربية".
وأكد بوريطة "أننا بحاجة إلى تنس����يق العم����ل كحلفاء، لمواجهة 
التهديدات اإليرانية، المرتبطة باألنش����طة النووية، وإيران تعمل 

على زعزعة استقرار شمال إفريقيا وغرب إفريقيا".
يذكر أنه في 10 ديس����مبر الماضي، أعلنت "إس����رائيل" والمغرب 

استئناف العالقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.
وفي 22 من الش����هر ذاته، وقع رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين 
العثماني، "إعالنا مش����تركا" حول العالقات بين بالده وإس����رائيل 
والواليات المتحدة، خالل أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي 

للعاصمة الرباط.
وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق، خالل عام 2020، على تطبيع 

عالقاتها مع "إسرائيل"، بعد اإلمارات والبحرين والسودان.

المغرب: جميع أدوات التعاون 
مع »إسرائيل« متوفرة غزة/ االستقالل: 

وّجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس 
الخميس، دعوة إلى الس���لطة الفلسطينية طالبتها 
بوقف التنس���يق األمني مع االحتالل اإلس���رائيلي، 

ومغادرة سياسة "الرهانات الفاشلة".
ودعت الجبهة، في بيان وصل "االستقالل"، إلى بناء 
استراتيجية تلبي سياسة المواجهة التي رسمتها 
قرارات المجلس الوطني الفلس���طيني، والمجالس 
المركزية، واللجنة التنفيذية، واالجتماع القيادي في 
2020/5/19، ومخرجات اجتماع األمناء العامين بين 
رام الله وبيروت ف���ي 2020/9/3، وقلب صفحة قرار 

2020/11/17 بالعودة إلى مس���تنقع أوسلو بشقيه 
األمني والتفاوضي.

ووصفت ما يجري في حي الش���يخ ج���راح بالقدس 
المحتّل���ة والق���رار التمهي���دي ف���ي الكنيس���ت 
اإلسرائيلي لما يسمى "تشريع" البؤر االستيطانية 
في أنحاء الضفة الفلس���طينية، بأّنه "مجزرة تلحق 
الضرر الكبير بالمصالح الوطنية لش���عبنا"، وتأكيد 
عل���ى أّن "صفق���ة ترامب" القائمة على ضم أوس���ع 
المناطق الفلس���طينية إلى دول���ة االحتالل ما تزال 
المشروع الذي تعمل سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
على تطبيقه، في ظل تعامي أميركي واضح، وتواطؤ 

دولي ملحوظ.
وأضاف���ت "األخطر من ه���ذا أّن س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي تواصل تعنتها ف���ي تطبيق صفقة 
ترام���ب، ف���ي الوق���ت ال���ذي تدعي فيه الس���لطة 
الفلس���طينية أّن الصفقة قد س���قطت ورحلت مع 
رحيل ترامب، وفي الوقت الذي تتبع فيه الس���لطة 
الفلس���طينية، من جهة أخرى، سياس���ة مذلة في 
توسل الضغط الدولي بدياًل للجوء إلى عناصر القوة 
الفلسطينية وهي كثيرة، في المجابهة الميدانية 
لمجازر االس���تعمار االس���تيطاني وخطوات الضم 

الزاحف يومًيا".

»الديمقراطية« تدعو السلطة لوقف التنسيق األمني مع االحتالل 
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عندما نّفذ منتصر ش���لبى عمليته البطولية والجريئة حّدد معالم مستقبل أيامه 
القادمة ، إّما أن يكتَب الله له النجاَة ويس���تمُر فى عمله المقاوم وإّما االعتقال وإّما 
الشهادة ، وقّدر اللُه له أن ُيعتقل ، واالحتالل الصهيونى واهٌم  حين يعتقُد   أّن 
االعتقاَل يمكن أن يكسر روَح المقاتل بل إنه يزداد إصرارًا على مواصلة االشتباك 
كما هم أس���رانا داخل سجون االحتالل يخوضون معاركهم مع الجاّلد الصهيونّى 
على طريقتهم ، وكثير ممن تحرروا واصلوا العمل المقاوم ولم يركنوا بأنفس���هم 
على قارعة الطريق ... فاالعتقال ليس نهاية الحياة ، قّدم منتصر نموذجا للمقاوم 
الفلس���طينى أنه إذا تقّدم وأخلص النّية هّيأ الله له كل أسباب التوفيق والنجاح 
فى مهمته القتالية ، عندما يخترق الحواجز العسكرية وينّفذ عمليته في منطقة 
معّقدة أمنيا وُيطلق الرصاص على المجرمين الصهاينة من مسافة صفر - كما أقر 
بذلك ضباط االحتالل - ثم يعود سالمًا غانمًا ، ألم ينتصر شلبى - واسمه منتصر 
يدل عليه - على امكانيات الجيش الصهيونى المدّجج الذي أوهمونا دائما أنه من 

اقوى جيوش العالم وأكثرها تقّدمًا فى قدراته وإمكاناته ؟ ...
 لقد تأكد للجميع أن الفلس���طينى يس���تطيع أن يصنع المعج���زات وأن معركة 
الفلسطينيين مس���تمرة مهما كانت امكاناتهم متواضعة  وتضحياتهم كبيرة  
، أّم���ا النصر ِهَبة من الل���ه وال دخل للخلق فيه ، وال يتن���زل النصر على القاعدين 
الكس���الى لكنه يتنزل على منتصر المجاهد العابد الصائم القائم صاحب الهّمة 
العالية وأمثاله الذين لم يعجزهم ضعف اإلمكان ، فطوبى لمنتصر ونس���أل الله 
له الثبات . لقد تقّدم في لحظة ُمهّمٍة و أسرع من أجل القدس التي كانت تناديه 
ومن أجل االقصى الذي يس���تصرخه   ومن اجل حرائرنا وأطفالنا في حي الش���يخ 
جراح الذين يس���تبيح المجرم الصهيونى حرماتهم وُيرعبهم على مدار الس���اعة 
وهو يتوعدهم بالطرد فى كل لحظة لقد تقّدم منتصر شلبى   من أجل فلسطين 
التى تخلى عنها العرب والمس���لمون واعترفوا وطّبعوا مع الغاصب المحتل ،  نّفَذ 
منتصر عمليته الجريئة والمعجزة من مسافة صفر وِمن حوله الحواجز العسكرية 
والس���ياجات األمنية ليقهر  االحت���الل فى منظومته األمنية والعس���كرية التى 
يتفاخر فيه���ا ، وهو الذى حّدد معالم معركته جيدًا ، وج���اءت عمليته على َقَدٍر  
لتشفي صدور أهل القدس والشيخ جراح وكل فلسطينى مقهور ، ايضا استطاع 
منتصر ان يس���تنهض قوة الضفة من جديد ليؤك���د  حيوية المقاومة فيها وأّن 
ِضّف���ة العّياش وطوالبه وأبى جندل لم تتراجع ول���م ترفع الراية البيضاء كما ظّن 
البعض وها هى تنتفض من جديد ويرتقى الش���هيد س���عيد عودة شاهدًا على 
مرحلٍة ثوريٍة وانتفاضٍة تخرج من تحت الُركام وُترِبُك حس���ابات االحتالل ُتعيد لنا 
كّرة انتفاضة الحجارة عام ١٩٨٧ وانتفاضة األقصى عام ٢٠٠٠  لُتش���عل االرض 
تحت اقدام الصهاينة جنودًا ومستوطنين ، وقد حانت الفرصة اآلن أمام القيادة 
الفلس���طينية من أجل إس���تدامة انتفاض���ة القدس والضفة بأن يتم تش���كيل 

القيادة الوطنّية الموحدة إلدارة انتفاضة شعبنا دون تردد .

منتصر يستنهض 
الضفة من جديد

رائحة الدم زكمت أنفي لمجرد اس����تعادة مشهد الشاب محمد سعيد، نافورة 
حمراء في فخذه، أتى به أصدقاؤه، س����يل من الدماء ال ينقطع غس����ل نفس����ه 
وأصدقاءه به، العملية اس����تغرقت أكثر من س����اعتين. عظام الفخذ كانت قد 
تهش����مت، نجا بإذن الله، اثنان من أصدقائه _الذي����ن أنقذوه_ أعلن عن خبر 
استش����هادهم بعد أقل من يومين من إنقاذه، الصور كثيرة ، وهذا القرد قام 
بالجريمة ويريدنا كما قال أحمد مطر: يش����تمني ويدعي أن سكوتي معلن عن 
ضعف����ه.. يلطمني ويدعي أن فمي قام بلطم كفه .. يطعنني ويدعي أن دمي 
لوث حد س����يفه.  أفقت من شرودي على صوت طرق الطاولة بيده:.. آه، ما بدك 
تحكي.. عن ماذا أحكي؟ أنت إنس����ان ذكي عرفت أني وال اشي.. أنت عرموميت 
)ماكرة( شو يعني مش فاهمة، ما أنت كنت تحكي عربي منيح. أنت تجمعين 
النساء وتزورين بيوت المطاردين، وتشاركين في جنازات المخربين، وتزورين 
أهالي األس����رى طيب! أنت عارفة هذا ممنوع، هذه جريمة يعاقب عليها، أنت 
بتش����جعيهم. - ممنوع من مين؟! - من دولة إس����رائيل، ونعاقب عليها. - أنت 
ا من  ممك����ن أن تعاقبني، لكن ال تس����تطيع أن تمنعني؛ ألن هذا يش����كل جزًء
قناعات����ي الدينية التي حثنا عليها ديننا. لم يكن اللقاء بالطويل وال بالقصير 
لكنه انتهى بالتوعد والتهديد بأنه راح يجيب رأس����ي في األرض وكما )قيل 
ذكرني فوِك حمار أهلي( فقد ذكرني تهديده بألم رأس����ي، طلب من المجندة 
إعادتي للقس����م بعد إعادة وضع القيد في يدي. خطت قدماي على صوت أبو 
دجانة: ال ي�����ا أخ�ي.. ف�ال ت�قل.. ها قد خبا صوت النض����ال.. ف�ص�راع�ن�ا.. ك�ر.. 

وفر.. والوغى دوما سجال
 النف����س اإلنس����انية غريبة، ففي ظ����ل كل هذا األلم تهديك فس����حة للغناء 
واللحن، كأنها تعيد الت����وازن فيها، أعلم أن الصراع لم ينته وأنه من الممكن 
أن تكون هناك جوالت أخرى من التحقيق، وأس����اليب أخرى يتم استخدامها، 
جعبتهم ال تنفد من األس����اليب القذرة، م����ا يهمني أن ال ينقطع حبل الوصل 
بيني وبينك ربي. من نفس الطريق عدنا، الش����مس أرسلت أشعتها الواهنة؛ 
لتخفف من حدة البرودة في الخارج. المجندة تس����تحثني، كي أمشي بسرعة، 
وتدفعني لذلك وأنا أعاند كي أتمتع باستنشاق الهواء النقي الذي لم يتلوث 
رغم اختناقه بهذه األس����الك الشائكة. وصلنا القسم، المجند فتح البوابة بعد 
أن دقت الجرس، على يمين الدرجات كانت مس����احة صغيرة محاطة بالشبك، 
قد وضعوا األطفال بها، انش����رح صدري برؤيتهم، كيف حالكم خالتو؟ شدوا 
حيلكم، أنت����م أبطال. أجابوا ما تخافيش يما، دفعتني الس����جانة إلى الداخل 
وه����ي تصرخ ممنوع الحكي، لم أعرها اهتماًما، طالبت الدخول للحمام، حاولت 
منعي، لكني ولجت الممر فاضطرت للحاق بي وس����ط سيل من الشتائم، وكما 
السابق بدأت بالطرق على الباب والحث على استعجالي للخروج، قلت لها شكًرا 
على الموس����يقى الجميلة، ممكن أعلى شوي، جوابها كان سياًل من الشتائم، 

قلت أغنية جميلة صوتك حلو.

اس���تطعت خداع بطني إلفراغ حمولته، أريد ورًقا، ال يوجد ورق، إًذا سأبقى هنا، 
قذيفة ش���تائم من العيار الثقيل، صرخت على المجند كي يجلب ورق الحمام 
الخاص بها، خرجت مبتسمة قلت لها: اآلن أستطيع القول إنه بيت راحة، وعلى 
المغسلة المسحوب لونها توضأت، عدت لمقصورتي، فرغت غضبها في الباب، 
مس���كين أيها الباب ظلمت بين أيديهم، كيف ال تثأر لنفس���ك؟!  المقصورة 
تنتفض برًدا، قدماي تش���اركانها مشاعرها، كلتاهما عاريتان، كم انقضى من 
النه���ار؟ ال أدري، البد أن وقت الظهيرة قد خرج، توجهت للصالة بعد أن خمنت 
موقع غروب الش���مس أثناء رحلتي القصيرة، حاولت أن أضبط بوصلة قلبي نحو 
ربي، لكن تش���تت فكري، التحقيق وبرودة جسدي أفش���ال الوصل مع الحبيب، 
كم هي المش���تتات التي تحرمنا برد الوصل في الصيف ودفئه في الش���تاء! 
أنهيت صالتي، تدثرت بدثار أمي لعلي أس���تعيد بعًضا من دفء قلبي، فلربما 
أس���تطيع أن أكمل وردي من التسابيح واالس���تغفار، اليوم الخميس من األيام 
األولى للس���نة الجديدة 2003م، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ 
بك من ش���رها وشر ما فيها، شيطاني يوس���وس لي وأي خير فيها وأنت رهن 
االعتق���ال؟! ربي علمتن���ي أن الخير أحياًنا كثيرة يكون محمواًل في رحم الش���ر 
كما اللؤلؤة في رحم المحارة، لم أجد في حياتي ما يفوق الصراع مع الوس���واس 
الخناس عندما تتناغم النفس األمارة بالس���وء مع وسواسه. نشر الليل أجنحته 
وأعلن صوت األذان س���يطرته على القلوب المحتاجة إليه، الله أكبر أنا هنا. الله 
أكبر ال إله إال أنا. الله أكبر والعزة لي ومن على درب عزتي مش���ى، س���كن قلبي 
وهدأت األصوات المتصارعة في رأس���ي، وقفت بين يديه، شكوت بثي وحزني 
إلي���ه، وإلى أمي وأحبابي دعوت إليه، قلبي بحب���ه طار إليه، فال مفر منه إال إليه، 
أحضرت الس���جانة وجبة العش���اء بعد أن فات قطار الصباح والمساء، إال أنه لم 

يكن لي رغبة فيها تمنيت لو كنت قد نويت الصيام.
ليل����ة الجمعة خفت����ت األصوات العبري����ة، وعلت األصوات العربية، الش����باب 
يتحدثون م����ع بعضهم البع����ض، يتعارفون، يصرخون، محم����د مين عندك 
الي����وم؟ اعتقلوا فالن وف����الن و…، الله يقويهم وأنا حض����ر عندي فالن وفالن 
وفالن و…، أبو الش����باب س����معنا صوتك، يصدح صوت حزي����ن يزيده المكان 
حزًنا: »ملعون بيه الس����جن واللي حدد بوابه. محروم شم الهوا ومفارق حبابه«. 
وب����دأت األغاني تتنقل من س����جين آلخر دون أن يخرج نطاقها عن الس����جن 
وكأننا محبوس����ون بكلماتنا، هذا يغني س����جان أبوك يا س����جن، وذاك يغني 
غريب الليل عن سجني، واألغرب أنه النسر يقع في سجن الغراب، لم أَر نفسي 
إال وبدأت أترنم:  قد تملك َس����وطًا يكويني .. وتحز القلب بسكين.. قد تجعل 
غلك في عنقي.. وتحاول قطع ش����راييني.. وتصادُر شعرًا أكتبه.. بشمالي إن 
عّز يميني.. وُتجّوع طفلي من بعدي .. واهًا للطفل المس����كين.. لكن لن أخضع 

في يوم..  للظلم بضعف أو ليِن
يتس����لل الضابط المناوب لعرين األش����بال، يخرجهم منه، يمد لهم حباًل من 

الوصل الكاذب، يمازحهم ويروي لهم النكات السمجة، يسألهم أي الفريقين 
يحبون يحرضهم على الفريق اآلخر، يستجوبهم دون اإليحاء لهم بأنهم في 
موقع استجواب، فهو العدو اللطيف الظريف الذي يقدم لهم ألواح الشوكال، 
يتحدث محمد عما أخرجه لس����احة المعمعان وقراره وصاحبه في صنع قنابل 
المولوت����وف وإلقائها على العدو، يتحدث عن أمه التي ذهبت ضحية قذائف 
مدفعياتهم الهوجاء، دمرت بيتهم وحرمته حضنها الدافئ، قطعت شريان 
حياتهم. هذا الطفل خرج لينتقم لطفولته التي داستها شريعة الغاب التي 
ال وزن لإلنس����انية وال للعدال����ة عندها، واه على قلب الصغير ش����اخ قبل أوانه 
يتح����دث بصوت رزي����ن وكأنه خبر الحياة، هل سيس����تطيع النجاة من حبائل 
الش����يطان التي يمارسها زبانية المعسكر إلسقاط ش����بابنا في وحل العمالة 
ووحل الرذيلة، كم من األش����خاص اعترف عن بداية سقوطه التي كان مقرها 

ومستقرها هذا المعسكر اللعين؟
غاب ي����وم الجمعة جاًرا أذيال الس����بت الثقيل على قلب األس����رى، ش����قائق 
النعمان تفتحت م����ع فجر األحد، بوابة العبور فتحت، ش����احنات تأتي لتفرغ 
صيدها، وأخرى تفرغ معدة المعس����كر لتنقلها إل����ى محطات عبور أخرى، كل 
أس����ير يحمل في صدره همومه وأس����راره، يصارع نفسه وعدوه لتبقى أسراره 
ف����ي صدره، منهم من ينج����ح ومنهم من يحمل آالم االعت����راف طيلة حياته، 
تعذيب ضميره ال ينفك عنه، ومنهم من يس����قط في وحلهم حتى ال يعرف 
أب����اه وال أمه، واأليام تتوالى، محكمة مددت التوقيف، وحذاء اش����تمت قدمي 
رائحته بعد عشرة أيام من األسر عله يعالج برًدا نخر فيه، طعام تعافه النفس 
يتكرر تقديمه لألسرى منهم من يس����كت به جوعه، ومنهم من يعرض عنه 
رغم صرخات أمعائه، معاناة قضاء الحاجة لم تنته، فكل يوم ملحمة تس����طر 
من أجل الحصول على هذا الحق البس����يط، يقترب عداد األيام من الشهر مع 
اندهاش المحامين من اس����تمرار بقائي في هذا المعسكر اللعين، فما خبروه 
م����ن عدم بقاء المعتقالت ألكث����ر من يومين أو ثالثة، العروس التي س����ألني 
عنها المحقق تبين أنها تشير إلى س����يارة مفخخة، مصطلح يتم تداوله في 
ظل العمليات االستش����هادية، ضحكت على نفس����ي الجاهلة، الوالدة كانت 
خاض����ت صراًعا مع الجنود الذين كانوا قد أتوا العتقالي حيث دفعت إحداهن 
أوقعتها عن الدرج، وكانوا قد أحضروا رجاًل ملثًما ليؤكد لهم أنني المقصودة 
باالعتقال بعد أن امتنع إخوتي من اإلفصاح عن اس����مي حيث أيقنوا أنني لم 
أعرف عن نفسي، كانوا قد حملوني على حمالة الموتى، أخذوا يهرولون جرًيا، 
وضعوني على أرضية الس����يارة العس����كرية هرًبا من غضب والدتي وصراخها 
وهجومها عليهم.  لم يكن هناك مناص من إخراج ورقة اإلضراب عن الطعام 
فهي الورقة الرابحة دوًما عندما يتحدد وقتها المناس����ب، ثالثة أيام من هذه 
الوصفة كان����ت كافية إلغالق ملف االعتقال في هذا المعس����كر؛ ليبدأ فصل 

جديد من فصول الصراع في مكان آخر.

خاضت المحررة التي أبعدتها س����لطات االحتالل إلى قطاع غزة »هناء شلبي« 
أط����ول اضراب عن الطع����ام في تاريخ األس����يرات واس����تمر 44 يومًا، وذلك 
على خطى اإلضراب الش����هير الذي خاضه الش����يخ المجاهد »خضر عدنان«. 
واعتقلت هناء في أيلول/سبتمبر 2009 وأودعت رهن االعتقال اإلداري لمدة 
25 شهًرا قبل اإلفراج عنها في صفقة تبادل األسرى بين حماس و«إسرائيل« 
في تش����رين األول/أكتوبر 2011، وهي من بين خمس����ة فلسطينيين أعادت 
ق����وات االحتالل اعتقالها وإبعادها إلى قطاع غ����زة.. كما أنها اعتقلت إدارًيا 
لمدة س����تة أشهر في 23 ش����باط/فبراير 2012 ولم ُتوّجه لها اتهامات. من 
الواضح أن اس����تمرار س����لطات االحتالل في عمليات اعتقال الفلسطينيات 
واس����تمرار استخدام سياس����ة التعذيب بخّقهن، وبعضها بشكل منهجي، 
يشير إلى المحاوالت »اإلسرائيلية« لكسر إرادة الفلسطينيين، ومنع استمرار 

المقاومة بكافة أشكالها ضد االحتالل الجاثم على األرض الفلسطينية.

تاأثريات االعتقال وما بعده االعتقال
ُتش����كل فترة اعتقال األسيرة مرحلة نضالية وكفاحية في حياتها ُتكسبها 
المزيد من القوة باتجاه الثب����ات على مواقفها وتعطيها دفعات من اإليمان 
بقضيتها التي قّدمت في س����بيلها س����ني عمرها ويمكن أن نعطي أسماء 
كأمثلة عن األس����يرات اللواتي ضّحين وواصلن مس����يرتهن الكفاحية »منى 
قع����دان، وفاطمة الزق، ومريم أبو دقة، والنائب خالدة الجرار، وأحالم التميمي 
وغيره����ن كثيرات«... وكم����ا هو متوقع م����ن العدو فإنه يس����عى دائًما إلى 
تحطيم الروح المعنوية لألس����يرة، وبطبيعة الحال فإن األسيرة هي إنسانة 
تتأّثر باعتقالها س����واء أثناء االعتقال أو بعده، وذلك بسبب ظروف االحتجاز 
والمعاملة غير اإلنس����انية التي تتعرض لها، وه����ذه التأثيرات أيًضا تمتد 
ببعضها لتشمل أسرتها. كما أن اعتقال الزوج له تأثيرات على الزوجة، ولكن 
هناك تأثيرات تلحق باألس����يرة أثناء االعتقال وبعده، وأخرى بأس����رتها وما 
يترتب على ذلك من ضغوط نفس����ية واجتماعية، ألن األسرة في مجتمعاتنا 
هي الّلبَنة األساس����ية التي تتش����ّكل منها مجتمعاتنا وهي المسؤولة عن 

التنش����ئة االجتماعية والضب����ط االجتماعي، ُيضاف إل����ى دورها في التربية 
والتنش����ئة االجتماعي����ة دور المحّرض والمضحي في س����بيل تحرير الوطن، 
وذلك بس����بب الظروف االقتصادية والسياس����ية واالجتماعية التي تمر بها 

األسرة الفلسطينية بخاصة.
وأظه����رت نتائج دراس����ة )اآلثار االجتماعية والنفس����ية لتجرب����ة االعتقال 
على أس����ر األسيرات الفلس����طينيات المحررات في محافظات شمال الضفة 
الغربي����ة( أن هنالك أثاًرا اجتماعية يخلفها االعتقال على أس����ر األس����يرات 
الفلس����طينيات المح����ررات، أهمه����ا أن األزواج يجدون صعوب����ة في تقّبل 
فكرة اعتقال زوجاتهم، وأن خبرة األس����ر تزيد من مكانة األس����يرة بين أفراد 
المجتمع، وأن تقّبل المجتمع اعتقال المرأة مقرون بأسباب وظروف اعتقالها، 
وأنهم يش����عرون باأللم نتيجة وجود أسيرة من أفراد عائلتهم، باإلضافة إلى 
أن أفراد العينة ال يرون أن خبرة االعتقال التي تعرضت لها الفتاة جراء األسر 
تؤدي إلى تدّني س����معة العائلة اجتماعًيا، وأن هناك أثاًرا نفس����ية لألس����ر 
على أسر األسيرات الفلسطينيات المحررات، من أبرزها أن أفراد العينة يرون 
بأن أس����ر األسيرات يعانون من ضغوط نفسية واضطرابات في النوم، وعدم 

الشعور باألمن النفسي. 
ويمكن تقسيم اآلثار النفسية التي تتركها هذه األساليب إلى قسمين من 
حيث اس����تمراريتها وظهورها، أما القس����م األول فيتمثل في اآلثار قصيرة 
الم����دى التي تحدث لألس����يرة أثناء الوجود في الس����جن أو بعد الخروج منه، 
ويرافق����ه أعراض متفاوت����ه في حدتها كاإلجهاد النفس����ي الح����اد والقلق 
والتوتر، وقد تس����تمر ألس����ابيع، ويتمثل القس����م الثاني ف����ي اآلثار طويلة 
المدى، حيث تظهر على األسيرة المحررة نتيجة تعرضها للصدمة النفسية. 
وهي أكثر ش����يوًعا لدى ضحايا التعذيب، وتتمثل بالخوف الشديد والرعب 
والشعور بالعجز أثناء الحديث، إضافة إلى تكرار األحداث المؤلمة على شكل 
أفكار وهواجس وأحاس����يس، وصعوب����ة التركيز والحذر الش����ديد والجمود 
العاطفي والشعور باالنفصال واالستغراب، والنظرة المتشائمة للمستقبل، 

وقد تس����تمر لفت����رات طويلة تؤثر عل����ى الحياة اليومية لألس����يرة المحررة، 
وتخص أداءها وقراراتها وشخصيتها ونظرتها لنفسها ومجتمعها.

أما طبيعة اآلثار االجتماعية والنفس����ية الناجمة عن وس����ائل التعذيب على 
حالة األس����يرة، فتلع����ب دوًرا هاًما في التأثير عليها م����ن خالل تفاعلها مع 
محيطها االجتماع����ي وفي مختلف مناحي حياتها، بيد أن فترة األس����ر وما 
رافقها من ممارس����ات تنعكس حس����ب آراء الخبراء في سلوكها وتفاعالتها 
االجتماعية. إذ أن معاناة األس����يرة وتأّثرها باالعتق����ال ال تنتهي مع نهاية 
االعتقال، حيث تبدأ رحلة جديدة من المش����اعر تنعكس على سلوكها لتؤثر 
بدورها على أسرتها والمجتمع المحيط بها، ومن جانب آخر، تواجه صعوبات 

في التكيف واستيعاب التغير الحاصل في المجتمع خالل فترة أسرها.
ومن أبرز تلك اآلث����ار االجتماعية، العزلة وعدم الرغبة في االختالط باآلخرين، 
واللجوء الستخدام العنف الجس����دي واللفظي تجاه المقربين لها، تقليًدا أو 
ممارس����ة لما عانته خالل فترة اعتقالها وكذلك الشعور باالغتراب عن األهل 
والزوج واألطفال واألصدقاء، إضافة إلى فقدان الدور االجتماعي في األس����رة 
مما ينت����ج عنه صراعات داخلية تفضي إلى ظه����ور الفجوة االجتماعية في 

حياتها، وفقدان الشعور باألمان في العالم المحيط. 
كما أظهرت نتائج دراسة أبو دقة والس����راج )2010( بعنوان اآلثار النفسية 
والجس����دية بعيدة المدى للتعذيب لدى األسيرات الفلسطينيات المحررات 
أن بعض األس����يرات أصبحن يعش����ن في عزلة عن االندم����اج الحقيقي في 
المجتمع ويعانين من حالة اغتراب داخل أس����رهن والمجتمع المحيط بهن، 
وأن التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرضن له األسيرات ترك آثاًرا بعيدة 
المدى نتيجة التعذيب وتوابعه، وأن هنالك عالقة ارتباطية قوية، وواضحة 
بين التعرض للتعذيب الجس����دي والنفس����ي والتعرض للصدمة النفسية 
وأمراض نفس����ية مثل الخ����وف والقل����ق واالكتئاب والوس����واس والعداوة 

والحساسية واضطرابات ما بعد الصدمة. 
                                                                                                       بتبع 

قبس من نار عتصيون.. 

األسيرات الفلسطـينـّيات »أنـسـنة« القـضـّية والُبعد المقاوم 

بقلم: عطاف عليان 

هيثم ابو الغزالن 

اإلنس����ان مخلوق يحب االجتماع ويس����عى إليه، وال ينعزل ع����ن الناس إال وحش كره 
نفس����ه وع����ادى محيطه، والع����ادة التي جرت على بن����ي آدم من قدي����م وبعيًدا عن 
بعد الفلس����فات المتطرفة أن يألف اإلنس����ان أخاه اإلنس����ان. وهنا تجدر اإلشارة أن 
اإلسالم دين اإلنس����انية في أصله وفرعه، دين جماعة واجتماع، والنصوص القرآنية 
والتوجيهات النبوية المطهرة التي تخاطب المجموعة والتجمعات البش����رية ال تقع 
في إط����ار الحصر، وما المعان����ي العظيمة الرفيعة التي يتضمنها ويحملها ش����هر 
رمضان المبارك وربما يغفل عنها كثيًرا من الخلق إال خير دليل بأن رمضان النور جاء 

ليربي فينا أكمل وأسمى معاني إيجابيات االجتماع على البر والمعروف.
وتظهر هذه المعاني في حرص غالبية الناس )غير المعتاد( على صالة الفرائض في 
جماع����ة والتداعي وبهمة إلى صالة التراويح وإحياء ليالي العش����ر األواخر في جموع 
غفيرة، وبحًثا عن جائزة ليلة القدر يتكاثر كذلك اجتماع العباد في مساجد الرحمن، 
كما ويتكثف تالقي الناس في رمضان ضمن اإلطار العائلي على الفطور والس����حور، 
ونفيرهم نهاًرا إلى األسواق واألماكن العامة وما يرافقها من مظاهر البهجة والسرور.

كل هذه الحركة تظهر الوحدة الجمعية الفريدة في اإلسالم الذي يرفض الفردانية 
ويح����ارب االنطوائية والعزلة بالحش����د على الفضائل في وجه البؤر الش����ائعة على 

الرذائل.
رمضان شهر الطاعة يدعونا للمحافظة على فضيلة االجتماع الرائدة طوال العام

زهرٌة رمضانية

اجتماع
بقلم االأ�شري املجاهد: �شامح �شمري ال�شوبكي

�شجن رميون ال�شحراوي

اأحمد املدلل

 )احللقة االخرية(
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غزة/ االستقالل: 
قالت نقابة الصيادين بغزة، إن البنوك 
تواصل تجميد حساباتها المصرفية 
بقرار من وزارة العمل برام الله ألسباب 
غير واضح���ة، بينما تعتب���ر األخيرة 

النقابة "غير شرعية".
وق���ال نقيب الصيادين ن���زار عياش 
في حديث ل���ه إن بنك القاهرة عمان 
جمّد عام 2016 حس���اًبا للنقابة فيه 
180 ألف شيكل، بتوجيهات من رام 
الله، بحجة عدم إرس���ال أوراق النقابة 

الثبوتية.
وأش���ار عياش إلى أن النقابة حاولت 
التواص���ل م���ع وزارة العم���ل لح���ل 
المشكلة، "إاّل أنها تجاهلت طلبنا دون 

أسباب مقنعة".
وتابع:" واصلنا عملنا من خالل حساب 
آخ���ر كان لدينا في البنك اإلس���المي 
الفلس���طيني، وكنا ن���زوده بتقاريرنا 
وبالعق���ود الموقع���ة بينن���ا وبي���ن 

المؤسسات الدولية".
لكن "اإلس���المي الفلس���طيني"، وفق 
نقيب الصيادين، قام هو اآلخر مطلع 
ع���ام 2020 بتجمي���د حس���ابنا لديه 
بنفس الذريع���ة، وبالتالي أصبحنا ال 

نمتلك أي حسابات.

وبحسب النقيب؛ فإن األوراق الثبوتية 
التي تطلبها الوزارة من النقابة إلعادة 
فتح الحس���ابات، ه���ي تقارير مالية 
وإداري���ة وبيان���ات ألعض���اء الهيئة 

اإلدارية للنقابة.
وأك���د عي���اش أن النقابة أرس���لت 
األوراق المطلوب���ة منه���ا إلى وزارة 
العم���ل من���ذ 14 ش���هًرا إلع���ادة 
فت���ح الحس���ابات، إال أنها "تتعمد 
التسويف وتس���تخدم ذرائع غير 

واضحة كأزمة كورونا وغيرها".
واعتبر أن "تجميد حساباتنا في البنوك 
التي  الحزبية،  المناكفات  يأتي ضمن 
لسنا جزء ًامنها، األمر الذي يساهم في 

تفاقم معاناة الصيادين".
وأشار عياش إلى أن تجميد الحسابات 
البنكية للنقاب���ة التي يخدم فيها 4 
آالف صياد تس���بب بتعطيل العديد 
من المشاريع مع المؤسسات الشريكة، 

والتي تخدم شريحة الصيادين.

الدولي���ة  المؤسس���ات  أن  وأوض���ح 
الداعم���ة، كبرنام���ج األم���م المتحدة 
)UNDP( وغيره���ا باتت غي���ر قادرة 
على تحويل أموال للنقابة بسبب عدم 

وجود حسابات بنكية.
وأنش���أت نقابة الصيادين عام 1996 
بق���رار من الس���لطة الفلس���طينية، 
وحصل���ت عل���ى ترخيص م���ن وزارة 
العمل عام 2002، وتجري انتخاباتها 

دوريا كل 3 سنوات.

نقابة الصيادين تشكو استمرار تجميد حساباتها المصرفية

رام الله / االستقالل:
أحالت وزارة االقتصاد الوطني، 8 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة 
الجرائم االقتصادية، لعدم االلتزام بالسقف السعري المحدد من 
قبل الوزارة، وأخطرت 77 مخالف���ًا، لتصويب أوضاعهم القانونية 

وفق قانون حماية المستهلك، خالل شهر رمضان.
وأوضحت االقتصاد في بيان صحفي أمس الخميس، أن طواقمها 
ضبط���ت بالتع���اون مع ش���ركائها ف���ي المؤسس���ات الحكومية 

المختصة، ما يزيد عن 17 طن سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.
وأش���ارت إلى أن طواقم حماية المستهلك س���حبت 18 عينة من 
سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبريًا والتأكد من مدى صحتها 
وسالمتها حال تم اس���تهالكها، وذلك خالل جوالتها الميدانية 
على السوق، وتمكنت خالل 451 جولة من زيارة 6515 محال تجاريا، 
وجدت من بينه���ا 155 مخالفة، وتم اتخاذ اإلج���راءات القانونية 

بحقها.
وتعاملت الطواقم مع 46 ش���كوى وردت م���ن قبل المواطنين عبر 
الرقم المباش���ر 129، وهواتف مديريات الوزارة، معظمها تتعلق 
بعدم التزام التجار بإشهار األسعار، ومواد منتهية الصالحية، وتم 

معالجة هذه الشكاوى.
يذكر أن طواقم الرقابة والتفتيش ضبطت خالل الش���هر الماضي 
مايزيد عن 36 طنًا من المواد والسلع المخالفة لألنظمة والقوانين 
المعمول بها، في حين بلغت كمية المواد التي تم اإلبالغ عنها من 
قب���ل التجار 103 أطنان، وقد تم إتالف أكثر من 98 طنًا من المواد 

المضبوطة والمبلغ عنها.

»االقتصاد« تحيل 8 تجار للنيابة 
العامة لمكافحة الجرائم االقتصادية

رام الله / االستقالل:
استعرض محافظ س���لطة النقد فراس ملحم، خالل لقائه 
بالممث���ل الخاص لبرنامج األمم المتح���دة اإلنمائي إيفون 
هيل���ي، والوفد المرافق لها، آخر تطورات القطاع المصرفي 
الفلس���طيني، والجهود المبذولة للمحافظة على استقراره 
وتطوره، ال سيما في ظل األزمة االقتصادية الراهنة الناجمة 

عن تفشي فيروس »كورونا«.
وأطل���ع ملحم هيلي عل���ى اإلجراءات التي قامت بها س���لطة 
النق���د للتخفيف من تداعي���ات أزمة »كورون���ا« على الفئات 
المتض���ررة، وتوفير موارد لدعم ش���بكة األم���ان االجتماعي 
للش���رائح المتضررة من هذا الوب���اء، وكان أبرزها مؤخرا إعادة 
هيكلة صندوق »استدامة« الخاص بتوفير التمويل للمشاريع 
المتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحويله لصندوق 
دائم يغطي شرائح أوسع من مختلف القطاعات االقتصادية.

وأش���ار إلى أنه تم تخصي���ص 10 ماليي���ن دوالر لبرنامج 
تمويل المشاريع متناهية الصغر، ما يعني استفادة 1000 

مشروع ومن دون تكلفة.
وناقش الجانبان الجهود المشتركة المتعلقة في التحضير 
إلطالق منصة إلكترونية لتقديم الدعم الفني للمنش���آت 
والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف 
إلى مساعدتها في إدارة مشاريعها بالطرق السليمة التي 

تضمن نجاحها، وتسهل وصولها إلى مصادر التمويل. 
من جانبها، أكدت هيلي استعداد برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي لتقديم المس����اعدة في كل م����ا يخدم تطوير 
قط����اع المش����اريع المتوس����طة والصغي����رة ومتناهية 
الصغر، مش����يرة إلى ضرورة تعزيز التعاون المش����ترك 
بين الجانبي����ن في ما يتعلق بتطوير وتنمية القطاعين 

المصرفي واالقتصادي.

رام الله / االستقالل:
وقعت وزارة التنمية االجتماعية، مع معهد األبحاث 
التطبيقية– القدس )أريج(، امس الخميس، مذكرة 
تفاهم لتعزيز وتفعيل الدور االنتاجي واالقتصادي 
لألس����ر واألفراد الفقيرة والمهمش����ة والمؤسسات 
المجتمعية العامة واالهلية التي تقدم الدعم لهذه 

الشرائح.
وقال وزير التنمي����ة االجتماعية أحمد مجدالني، إن 
وزارة التنمية وضمن رؤية التنمية المستدامة تعمل 
من خالل العالقة مع الش����ركاء الستخدام المصادر 
المتاحة لديهم بشكل منتج، واقتصادي، ومستدام 
من أج����ل تعظي����م الفائدة التي يحصل����ون عليها 
وبشكل مس����تدام للوصول إلى مجتمع فلسطيني 
منتج ويحق����ق جزءا م����ن االكتفاء الذات����ي واألمن 

الغذائي، ومتمكن اقتصاديا.
وأضاف، الجزء األساسي من استراتيجية عمل الوزارة 
يقوم على الشراكة مع المؤسسات المحلية لمواجهة 
التحديات في القطاع االجتماعي، إضافة إلى عملية 
التمكين االقتصادي التي تعطيها الوزارة االولوية 

سواء على مستوى االفراد أو المؤسسات.
م����ن جانبه، أكد مدير عام معهد أريج جاد اس����حاق، 
أهمية بناء أواصر الش����راكة والعمل المش����ترك من 
أجل تحقيق األهداف المش����تركة التي تهدف إلى 
تحقيقها وبشكل شراكة مس����تدامة والعمل على 
توظيفها لصالح المواطن والمؤسسات الفلسطينية 
واإلمكان����ات  الخب����رات  كاف����ة  م����ن  واالس����تفادة 
الفلس����طينية لدف����ع عجل����ة التط����ور االجتماعي 

واالقتصادي.

محافظ سلطة النقد يطلع ممثلة برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي على آخر تطورات القطاع المصرفي

»التنمية« و »أريج« يوقعان مذكرة تفاهم 
لتعزيز الدور اإلنتاجي لألسر الفقيرة

لندن/ االستقالل: 
تعه���د وزراء خارجية مجموعة الس���بع 
لالقتص���ادات الكب���رى ف���ي العال���م، 
األربعاء، بالعمل م���ع القطاع الصناعي 
لتوس���يع نطاق إنتاج لقاحات للوقاية 
من كوفي���د-19 تكون أس���عارها في 

المتناول.
غي���ر أن وزراء الخارجية ل���م يصلوا إلى 
حد الدعوة إلى إعفاء من حقوق الملكية 

الفكرية لشركات األدوية.
وقالوا في بيان مشترك بعد اجتماع في 
لندن "نلتزم بالعمل مع القطاع الصناعي 
لتسهيل توسيع نطاق تصنيع لقاحات 
بأس���عار ف���ي المتن���اول للوقاية من 
ووسائل  العالجات  وكذلك  كوفيد-19 

التشخيص ومكوناتها".
العمل سيش���مل  أن  ال���وزراء  وأضاف 

"تعزيز شراكات بين الشركات وتشجيع 
التراخي���ص الطوعي���ة واتفاقات نقل 
التكنولوجيا وفق���ا لبنود متفق عليها 

بين األطراف".
يأتي هذا ف���ي وقت أعلنت فيه اإلدارة 
األميركية تأييدها رفعا عالميا لبراءات 
اللقاحات المض���ادة لكورونا،  اخت���راع 
موضحة أنها تش���ارك في المفاوضات 
حول ش���روط ذلك في منظمة التجارة 

العالمية.
قالت ممثلة التجارة األميركية كاثرين 
تاي في بيان إن حقوق الملكية الفكرية 
للشركات مهمة، إال أن واشنطن "تدعم 
التن���ازل عن تل���ك الحماي���ة للقاحات 
كوفيد-19". وأضافت "هذه أزمة صحية 
عالمية، والظروف االستثنائية لجائحة 
كوفيد-19 تس���تدعي اتخ���اذ تدابير 

استثنائية".
وتابعت المس���ؤولة أن بالدها تشارك 
"بنش���اط" في المفاوضات الجارية في 
منظمة التجارة العالمية حول رفع تلك 

البراءات.
يش���ار إلى أن الهند وجن���وب إفريقيا، 
عل���ى وج���ه التحديد، تطالب���ان بالرفع 
المؤقت لبراءات االختراع عن اللقاحات 
م���ن أجل التمكن من تس���ريع اإلنتاج، 
لكّن بعض البلدان بما في ذلك فرنسا 
تع���ارض األمر، إذ تطال���ب األخيرة بدال 
عن ذلك بتقديم هب���ات لصالح الدول 

الفقيرة.
وتعارض شركات األدوية القوية بشكل 
عام تعليق براءات االختراع الخاصة بها، 
بحجة أن ذلك سيحول دون إجراء أبحاث 

مكلفة.

مجموعة السبع تتخذ قرارًا مهمًا يمس أسعار لقاحات كورونا

بيروت/ االستقالل: 
طالب الرئيس اللبناني ميش���ال عون، من وزير الخارجية الفرنس���ي جان إيف لودريان مساعدة 
باريس والدول األوروبية في اس���تعادة األموال المهربة الى الخارج، مؤكدا أن ذلك يس���اعد على 

تحقيق اإلصالحات.
قالت رئاس���ة الجمهورية اللبناني���ة إن »الرئيس عون أكد خالل اس���تقباله لودريان أن تحقيق 
اإلصالحات التي يش���كل التدقيق المالي البند األول من المبادرة الفرنسية المعلنة في األول من 

سبتمبر الماضي، هو أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي«.
كما عرض عون خالل اللقاء المراحل التي قطعتها عملية تش���كيل الحكومة، شارحا المسؤوليات 
الدستورية الملقاة على عاتقه بموجب الدستور المؤتمن عليه وعلى مسؤوليته في المحافظة على 

التوازن السياسي والطائفي خالل تشكيل الحكومة.
وش���دد الرئيس عون على كلفة الوقت الضائع إلنجاز عملية التش���كيل، مطالبا بمساعدة فرنسا 
والدول األوروبية في اس���تعادة األموال المهربة الى الخارج، مؤكدا أن »ذلك يساعد على تحقيق 
اإلصالحات ومالحقة من أس���اء استعمال األموال العامة أو األموال األوروبية المقدمة إلى لبنان أو 

هدر األموال بالفساد أو بتبييضها«.

الرئيس اللبناني يطلب مساعدة 
أوروبا في استعادة األموال المهربة
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االستقالل/  وكاالت: 
بينت أحدث اإلحص����اءات العالمية المعلنة 
حول جائح����ة "كورونا"، حت����ى صباح أمس 
الخمي����س، أن عدد الوفيات ج����راء االصابة 
بل����غ 3 ماليي����ن ونح����و 257  بالفي����روس 
ألف وف����اة، فيما بلغت حصيل����ة اإلصابات 
االجمالية 155 مليون����ا وما يقارب من 864 
ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 

87 ألف مريض.
وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 
دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت 
دول العال����م األربعاء 843 ألف و613 إصابة 
جديدة، وأوقعت الجائحة خالل ال�24 ساعة 

األخيرة 14,598 حالة وفاة.
وس����جلت الهند 3980 حالة وفاة بفيروس 
كورونا خ����الل الس����اعات ال�����24 الماضية، 
لترتف����ع الحصيل����ة اإلجمالي����ة إل����ى 230 
ألف����ا و168، وأف����ادت وزارة الصحة بأنه تم 
تس����جيل 412262 إصاب����ة خ����الل الفترة 
نفسها، لتتخطى الحصيلة اإلجمالية حاجز 

ال�21 مليون إصابة.
فيما ش����هدت الهند مؤخ����ًرا زيادات كبيرة 

في ع����دد اإلصابات والوفي����ات بالفيروس، 
فقد حذر كبي����ر المستش����ارين العلميين 
بالحكوم����ة كيه فيج����اي راجاف����ان من أن 
حدوث موجة تفش����ي ثالثة للفيروس تعد 
أم����ًرا محتوًما، واعترف ألول مرة أن س����اللة، 

مزدوجة التحور، تم اكتش����افها في الهند 
يمكن أن تكون سبب ارتفاع حاالت اإلصابة 

بالفيروس.
وأض����اف: الموج����ة الثالث����ة م����ن تفش����ي 
الفيروس أمر ال مفر منه، في ظل المستويات 

المرتفعة من الفيروس المنتشر، وليس من 
الواضح النطاق الزمني الذي س����يحدث فيه 

ذلك. علينا أن نستعد لموجة جديدة.
قالت منظم����ة الصحة العالمي����ة أمس أن 
الهند سجلت ٪46 من االصابات العالمية 

الجديدة االس����بوع المنصرم الى جانب ربع 
الكارثي في الهند  الوفيات. ورغم الوض����ع 
إال أن امي����ركا ما تزال تتص����در دول العالم 
قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات 

اجمالية.
وأوضح����ت اإلحصاءات أن ال����دول الخمس 
التي تعتبر حتى صب����اح امس األكثر تأثرا 
جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة 
اإلجمالي����ة ألع����داد الوفيات، ه����ي: أميركا 
 414,645( والبرازي����ل  وف����اة(،   593,148(
وفاة(، والهند )230,168 وفاة(، والمكسيك 
)218,007 وفي����ات(، وبريطانيا )127,570 

وفاة(.
وبين����ت اإلحص����اءات أن ال����دول الخمس 
التي تعتبر حتى اآلن األكثر تأثرا عالميًا 
من حي����ث الحصيل����ة اإلجمالي����ة ألعداد 
اإلصابات: أمي����ركا )33,321,244 إصابة(، 
والهند الت����ي تخطت الي����وم عتبة ال�21 
إصابات(،   21,077,410( بواق����ع  مليون����ا 
وفرنسا  إصابة(،   14,936,464( والبرازيل 
)5,706,378 إصابة(، وتركيا )4,955,594 

إصابة(.

الفيروس يواصل فتكه بالهند.. 

»كورونا« عالميًا: نحو 3 ماليين و257 ألف وفاة و155 مليونًا و864 ألف إصابة

برازيليا / االستقالل: 
ألمح الرئيس البرازيلي جايير بولس���ونارو إلى أن فيروس 
كورونا )كوفيد19-( صنعته الصين داخل »مختبر«، لشّن 

»حرب كيميائية وبكتريولوجية«.
وقال بولس���ونارو -الذي ينتمي للتيار اليميني المتطرف- 
خالل حفل رس���مي في برازيليا »إنه فيروس جديد، ال أحد 
يع���رف ما إذا كان ق���د صِنع في مختب���ر، أم أنه ظهر ألن 

إنسانا ابتلع حيوانا ما كان ينبغي ابتالعه«.
وأض���اف أن »الجي���ش يع���رف م���ا الح���رب الكيميائية 
والبكتريولوجية. ألس���نا في حرب جديدة؟ وما هي الدولة 

التي شهدت زيادة في إجمالي ناتجها المحلي؟«.

ولم ُيس���ّم بولس���ونارو الصين مباش���رة، لكّن هذه الدولة 
اآلس���يوية التي انطلقت منها الجائحة، هي البلد الوحيد 
العضو في مجموعة الدول العش���رين التي شهدت نموا 

في 2020 بلغ 2.3%.
وكان أح���د أبناء بولس���ونارو، النائب إدواردو بولس���ونارو، 
تحدث في وقت س���ابق عن نظرية المؤامرة هذه، واّتهم 
ف���ي م���ارس/آذار 2020 الصي���ن ب���� »إخف���اء« معلومات 
حول الفي���روس، حتى إنه ذهب إلى ح���د مقارنة األمر ب� 
»الدكتاتورية السوفياتية« التي أخفت في البداية حجم 
كارثة تش���يرنوبل النووية عام 1986، وهو ما أثار رد فعل 

قويا للغاية من جانب السلطات الصينية.

طهران/ االستقالل: 
أكد قائ���د الحرس الثوري اإليراني حس���ين س���المي، أن 
"موازين القوى في اليمن تس���ير لصالح اليمنيين، مشيرا 
إل���ى أن الس���عودية تتعرض بش���كل مس���تمر لضربات 

اليمنيين.
قال سالمي، في تصريحات مع التلفزيون الرسمي اإليراني، 
إن "اإلمارات قلقة من الحوثيين، وإذا اش���تعلت عملياتهم 
ض���د اإلمارات س���يحدث فيها ما يحدث في الس���عودية"، 

وذلك حسب وكالة األنباء اإليرانية "إرنا".
وأض���اف أن "أمري���كا ال يمكنه���ا إنقاذ الس���عودية ومنع 
هزيمتها أمام المجاهدين اليمنيين وهي مضطرة لمغادرة 

المنطقة تدريجيا"، مؤكدا أن "أمريكا غير قادرة على التدخل 
بصورة مباشرة او غير مباشرة كما في السابق وأصبحت اآلن 

على هامش تطورات المنطقة".
وتقود السعودية، منذ ال� 26 من مارس/ آذار 2015، تحالفًا 
عسكريًا من دول عربية وإس���المية، دعمًا للحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا، في سعيها الستعادة العاصمة صنعاء 
ومناطق واس���عة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار 

الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون 
طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات 

سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

الحرس الثوري اإليراني يحذر 
اإلمارات من نفس مصير السعودية

رئيس البرازيل يلمح إلى أن الصين »صنعت« 
فيروس كورونا لشن حرب كيميائية

دمشق/ االستقالل: 
استهدفت غارات نس���بتها دمشق إلسرائيل، فجر 
أمس الخمي���س، محافظة القنيطرة جنوب س���وريا 
من دون أن تؤدي لوقوع إصابات، بحس���ب ما أفادت 

وسائل إعالم رسمية.
وتأتي الضربات بعد 24 س���اعة على هجوم مماثل 

في محافظة الالذقية، مما خّلف ش���هيدا مدنيا و6 
جرحى.

وأش���ارت وكالة األنباء الرسمية )س���انا( أن مروحية 
"للعدو اإلس���رائيلي اعتدت بصاروخ بعد منتصف 
اللي���ل على إحدى المناطق في بلدة جباتا الخش���ب 

بريف القنيطرة".

أوضح���ت الوكال���ة أن الع���دوان لم يس���فر عن أية 
خسائر.

واستشهد مدني على األقّل فجر األربعاء جراء غارات 
إس���رائيلية على أهداف عدة في محافظة الالذقية 
الس���احلية ومحيطها، وقد أعلنت دمش���ق تصّدي 

دفاعاتها الجوية لها، وفق ما أفاد اإلعالم الرسمي.

الخرطوم/ االستقالل: 
أكد وزير الري الس���وداني ياس���ر عباس، 
أن أزم���ة س���د النهضة تحت���اج إلى إرادة 
سياس���ية للوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى 
أن السد يش���كل تهديدا لنصف سكان 

بالده.
قال عب���اس، في تصريحات لقناة »الغد« ، 
إن إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس 

اتفاقا، الفت���ا إل���ى أن المجتم���ع الدولي 
واإلثيوبيي���ن يعرفون تأثير هذا الس���د، 
وعندما نفذت إثيوبيا الملء األول انخفض 

منسوب المياه.
وأض���اف عباس أن أي غي���اب للمعلومات 
يعوق تشغيل س���د الروصيرص، موضحا 
أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول الس���د 

حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.

وأكد حرص الس���ودان على التفاوض مع 
كل األط���راف للوصول إل���ى حلول يتفق 
عليها الجميع بعيدا عن سياسة التفاوض 
من أجل التفاوض فقط، معتبرا أن الدعوة 
للعودة إلى مفاوضات سد النهضة بنفس 
المنهج السابق شراء للزمن، كما لفت إلى 
أن الس���ودان مصر على التفاوض باعتباره 

الوسيلة الوحيدة إلنهاء هذه اإلشكالية.

غارات إسرائيلية استهدفت محافظة القنيطرة جنوب سوريا

الخرطوم تؤكد ضرورة التفاوض حول سد النهضة لكن ليس بـ »المنهج السابق«

باريس/ االستقالل: 
أك���د وزير الدولة الفرنس���ي للش���ؤون األوروبية كليمان ب���ون، أن »المناورات« 
البريطانية قبالة جزيرة جيرس���ي، التي تثير التوتر بين باريس ولندن بش���أن 
حقوق الصيد ما بعد بريكس���ت »لن ترهبنا«. وقال بون: »أجريت محادثات مع 
ديفيد فروس���ت، الوزير البريطاني المكل���ف بالعالقات مع االتحاد األوروبي. ال 
نرغب في أن يستمر التوتر بل التطبيق السريع والكامل لالتفاق )بريكست(«.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمر بإرسال سفينتين حربيتين 
تابعتين للبحرية الملكية لحماية ميناء جزيرة جيرسي خشية من إغالق تفرضه 
عليه س���فن الصيد الفرنس���ية، في تصعيد للنزاع حول صيد األسماك في بحر 
المانش بعد »بريكس���ت«. وكانت حكومة جيرس���ي )التي تتمتع بإدارة ذاتية( 
قد امتعضت من التصريحات التي أدلى بها يوم الثالثاء وزير الش���ؤون البحرية 
الفرنسي، أنيك جيراردان، الذي حذر من أن إمدادات الكهرباء للجزيرة قد تنقطع 

ردا على عدم قدرة األسطول الفرنسي على الوصول إلى مياهها.
وتتطل���ب قواع���د الصيد الجديدة، الت���ي أدخلتها حكومة جيرس���ي بموجب 
اتفاقي���ة التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي )TCA(، أن 

تثبت القوارب الفرنسية أن لديها تاريخا في الصيد في مياه جيرسي.

فرنسا: المناورات البريطانية 
قبالة جزيرة جيرسي »لن ترهبنا«
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غزة/االستقالل:
حقق فريق خدم���ات النصيرات ف���وزًا إداريًا 0/3 على 
فريق األقصى ال���ذي غاب عن  المب���اراة التي أقيمت 
على ملعب الدرة ضمن منافسات المجموعة الخامسة 
من بطولة الق���دس الرمضانية التي ينظمها المجلس 

األعلى للشباب والرياضة بإشراف اتحاد الكرة.
ويتصدر خدمات النصيرات ترتيب المجموعة مناصفة 
مع اتحاد دير البلح برصيد 5 نقاط، حيث تتبقى مباراة 

لكل فريق لتحديد المتأهل للدور الثاني.

و س���يواجه خدمات النصيرات برصي���د 5 نقاط فريق 
شباب الزوايدة برصيد 4 نقاط ، فيما يواجه اتحاد الدير 

برصيد 5 نقاط جاره خدمات الدير برصيد 4 نقاط .
وف���ي المجموع���ة السادس���ة تع���ادل فريقا ش���باب 
خانيونس والقادسية 2/2 في المباراة التي أقيمت على 

استاد خانيونس.
سجل أهداف النشامى محمد الدرباشي وسليمان أبو 
عبيدة، وسجل للقادس���ية إبراهيم العرجة وأحمد أبو 

جزر.

في بطولة » القدس » الرمضانية

فوز إداري لخدمات النصيرات والتعادل اإليجابي 
يحسم مباراة شباب خانيونس والقادسية

برلين /االستقالل:
يتطلع بايرن ميونخ لحس����م اللقب التاس����ع على التوالي 
في الدوري األلماني، بالفوز على بروس����يا مونشنجالدباخ 
غدا السبت، بينما يشتعل صراع المربع الذهبي بمواجهة 
بروس����يا دورتمون����د وضيفه اليبزيج المتنافس����ين على 

التأهل لدوري األبطال.
وس����يحصد بايرن ميونخ، الذي يمل����ك 71 نقطة، اللقب 
للم����رة 31 في الدوري األلماني والمرة 30 منذ تأس����يس 
الدرجة األولى عام 1963 اذا حقق نتيجة مماثلة لاليبزيج 

أو فاز باللقاء.
وهذا هو اللق����ب الوحيد المتاح هذا الموس����م للعمالق 
األلماني، الذي خسر بشكل مفاجئ أمام ماينز في الجولة 
الس����ابقة، عقب الظفر ب�6 ألقاب في موسم 2020-2019 
مع الم����درب هانز فليك ال����ذي يغادر منصب����ه بنهاية 

الموسم الجاري.
وقال العب الوسط المهاجم توماس مولر، الذي قد يحقق 
اللقب للمرة العاشرة وهو رقم قياسي: "نريد حسم اللقب 

في أسرع وقت ممكن وهذا هدفنا".

وأضاف توماس مولر: "نش����عر بالتفاؤل ولم نخض مباراة 
خالل أس����بوعين، لذا اس����تعددنا لهم وكان لدينا الوقت 

للتعافي ذهنيا وبدنيا".
ويحتاج اليبزيج، صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة، 

إل����ى نقطة لضمان مكان����ه في دوري األبطال بالموس����م 
المقبل، لكن أمام منافسه دورتموند خامس الترتيب وله 

55 نقطة مهمة أصعب.
وتورط دورتموند، ال����ذي يواجه اليبزيج أيضا في نهائي 

كأس ألمانيا األس����بوع المقبل، في ص����راع مع آينتراخت 
فرانكفورت صاحب المركز الرابع )56 نقطة( وفولفسبورج 
ثالث الترتي����ب )57( لحج����ز بطاقتين للتأه����ل لدوري 

األبطال.
وتتأهل أول 4 فرق بش����كل مباش����ر إلى دور المجموعات 
بالمس����ابقة القاري����ة المربح����ة، وضمن باي����رن مقعده 
وس����يتأهل اليبزي����ج إال إذا خس����ر كل المباريات الثالث 

المتبقية.
وربما يتس����بب الفش����ل في الوصول لدوري األبطال في 
إلحاق الضرر بدورتموند، وعلى األرجح سيبيع أبرز العبيه 

جيدون سانشو وإرلينج هاالند إلى صفوة أندية القارة.
لكن دورتموند استعاد توازنه في األسابيع األخيرة وفاز 
في آخ����ر 4 مباريات بالدوري، ليقلص الف����ارق مع المربع 
الذهب����ي إلى 4 نق����اط ويحيي آماله في المش����اركة في 

البطولة األوروبية الكبرى بالموسم المقبل.
وسيفتقد دورتموند جهود المدافع اإلسباني ماتيو موري، 
بعد إصابة قوية بالركبة في ال����دور قبل النهائي لكأس 

ألمانيا األسبوع الماضي.

بايرن جاهز للتتويج.. وصراع المربع الذهبي يشتعل

باريس/ االستقالل: 
في مقالة بصحيفة »لو باريزيان« الفرنس���ية تحت عنوان »محمد 
صالح حل���م باريس س���ان جيرمان« تحدثت ع���ن اهتمام نادي 
العاصمة الفرنسية بضم الالعب المصري كخطة بديلة في حال 

رحيل كيليان مبابي.
ويس���عى باريس س���ان جيرمان لتجديد عقد نجمه مبابي الذي 
س���ينتهي في عام 2022، لكن المفاوضات ما زالت معقدة بين 
الطرفي���ن، وذلك في ظ���ل رغبة الالعب بخ���وض تجربة جديدة، 

وتحديدا ريال مدريد اإلسباني.
وذكرت الصحيفة أن بي س���ي ج���ي يفكر بعقد صفقة تاريخية 
باس���تقطاب األرجنتين���ي ليوني���ل ميس���ي قائد برش���لونة أو 
كريس���تيانو رونالدو نجم يوفنتوس لتعويض رحيل مبابي في 
الصيف القادم. لكن يبدو أن ميسي في طريقه لتجديد عقده مع 
ناديه الكتالوني، بينما انتشرت أنباء مؤخرا عن نية رونالدو بالبقاء 

موسما آخر مع نادي »السيدة العجوز«.
وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان وضع محمد صالح كخيار 
مثالي الس���تقطابه، وفي 29 يونيو، يكم���ل المصري عامه الرابع 
م���ع ليفربول، وبقي على عقده س���نتان إال أن الطالق بين الالعب 
و«الريدز« يلوح ف���ي األفق، بعد أن ألمح صالح إلى رغبته بالرحيل 
في أكثر من مناسبة. يذكر أن قيمة صالح التسويقية تبلغ نحو 

80 مليون يورو على األقل.

محمد صالح بديال عن مبابي 
في خطة باريس سان جيرمان

لندن/ االستقالل: 
لم يمر تصرف البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، عقب 
الخسارة أمام تشيلس���ي 2-0، في إياب نصف نهائي دوري 

األبطال، مرور الكرام داخل النادي الملكي.
وأث���ار هازارد مش���اعر االس���تياء بعد ظهوره عق���ب صافرة 
نهاية المواجه���ة وه���و يضحك ويمازح ك���ورت زوما، مدافع 

تشيلسي.
وكشف برنامج "الش���يرنغويتو" اإلسباني الشهير، أن رصيد 
هازارد قد نفد بس���بب غيابه المتكرر عن المشاركة لإلصابة، 

لذلك قرر النادي عرضه للبيع في الصيف المقبل.
أثارت اللقطة س���خط عدد كبير من جمهور ريال مدريد على 
مواق���ع التواصل اإلجتماعي، واتهمت الالعب بالتهاون، وقلة 
احت���رام ناديه الحال���ي ولزمالئه الذي بذل���وا جهدا كبيرا في 

الميدان. 
وانضم هازارد البالغ 30 عاما لصفوف ريال مدريد في صيف 
2019، قادما من تشيلسي في صفقة بلغت 100 مليون يورو، 
لكنه لم ينجح في ترك أي بصمة مع النادي اإلسباني، بسبب 
غيابه لفترات طويلة عن الفريق إثر سلسلة من اإلصابات التي 

عانى منها.

ريال مدريد 
يفتح الباب أمام 

رحيل هازارد
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سيتم عقد جلس���ة يوم العاشر من أيار/ مايو 2021، 
للبت ف���ي قضية إخالل منازل أرب���ع عائالت في حي 
الش���يخ جراح. وكان من المق���رر أن تصدر المحكمة 
العليا أم���س الخميس، قراره���ا النهائي بخصوص 
إج���الء 4 عائالت فلس���طينية من حي الش���يخ جراح 
ف���ي القدس المحتل���ة، لصالح مس���توطنين يدعون 
ملكيتهم ل���أرض، بعد تأجيل قرارها األحد الماضي 

إلى  يوم امس.
ورفض أهال����ي الحي طلب المحكم����ة التفاوض 
والتوص����ل أي تس����وية تتضمن ن����زع حقها في 
ملكية البيوت واعترافا بحق المستوطنين فيها، 
مؤكدين مواصلتهم الدفاع عن حقهم والتمسك 

بمنازلهم .
قدم محامو العائالت الفلسطينية المهددة باإلجالء 
من حي الش���يخ ج���راح ف���ي الق���دس المحتلة -مع 
انتهاء المهلة الممنوحة من المحكمة اإلس���رائيلية 
العليا- ردهم بعدم التوصل إلى اتفاق مع الش���ركة 
االس���تيطانية التي تدعي ملكيتها لأرض المقامة 

عليها المنازل.
قال س���امي ارش���يد محام���ي العائ���الت المهددة 
باإلخالء في الش���يخ جراح، ف���ي مؤتمر صحفي عقده 
أم���ام المنازل المهددة في الح���ي، إن قرار المحكمة 
بعقد جلسة في العاش���ر من الشهر الحالي الساعة 
11 صباح���ا أي ي���وم االثني���ن المقبل لس���ماع طلب 
االس���تئناف المقدم من عائالت الش���يخ جراح، أمام 
هيئ���ة مكونة من ث���الث قضاة ونح���ن بانتظار هذه 
الجلسة لسماع طلب االس���تئناف باسم اربع عائالت 

وهي إسكافي والكرد وقاسم والجاعوني.
وأضاف: يوجد طلب اس���تئناف آخر م���ن 3 عائالت 
أخ���رى مح���دد موعد إخالئه���م في األول م���ن تموز 
المقبل، ونحن ننتظر قرار بشأن السماح باالستئناف 
في ه���ذه المنازل من عدمه، ويوجد أيضا قضايا ضد 
5 عائ���الت أخ���رى إلخالئها من بيوته���ا تنظر فيها 
المحاكم اإلسرائيلية إضافة الستيالء المستوطنين 
في الس���نوات العش���ر األخي���رة على ث���الث منازل 

والسكن فيها وطرد سكانها العرب.
وتنتظ���ر العائالت األربعة، وه���ي "الجاعوني، الكرد، 
القاسم، وإسكافي" بفارغ الصبر قرار محكمة االحتالل 

النهائي بخصوص قضيتهم.
بحس���ب التفاصيل المتوّفرة، فإن الرفض القاِطع من 
ِقب���ل األهالي، جاء أساًس���ا ألّن االتف���اق الذي عرضه 
مس���توطنون، ينّص على اعت���راف األهالي بملكية 
المس���توطنين لأرض، واعتبار األهالي "مستأجرين 

محمّيين".
ش���هدت الليل���ة قب���ل الماضي���ة مواجه���ات بين 
فلس���طينيين وقوات االحت���الل اإلس���رائيلي التي 
اس���تخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، مما 
أس���فر عن إصابة أكثر من 20 فلسطينيا واعتقال 5 

شبان.
كان ص���در في أيلول/ س���بتمبر 2020 ق���رار بإخالء 
العائالت األربعة من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر 
الذي يليه يقضي بإخالء ث���الث عائالت أخرى، وهي 

"حماد، الدجاني، وداوودي".
وقدم���ت العائالت طلب اس���تئناف للمحكمة العليا 

اإلسرائيلية، والتي رفضت طلب االستئناف، وأصدرت 
قراًرا في شباط/ فبراير 2021 بإخالء المجموعة األولى 
من عائالت الح���ي من منازلهم بتاري���خ 2021/5/2، 

والمجموعة الثانية بتاريخ 2021/8/1.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدس���ي يقطنون في 
28 من���زاًل بالح���ي على أيدي جمعيات اس���تيطانية 
بعد س���نوات من التواطؤ مع محاكم االحتالل، والتي 
أصدرت مؤخًرا قراًرا بحق العائالت السبعة المذكورة، 
رغم أن س���كان الحي المالكي���ن الفعلين والقانونين 

لأرض.
والى ذلك ، ش���يعت جماهي���ر غفيرة أمس الخميس 
جثمان الفتى الشهيد سعيد يوسف عودة في قرية 

أودال جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وخرج موكب التش���ييع من أمام معهد الطب العدلي 
بجامعة النجاح، وأجريت للش���هيد مراسم عسكرية، 
ثم نقل إلى منزل عائلته في أودال إللقاء نظرة الوداع 

عليه.
وحمل المش���يعون جثمان الش���هيد على االكتاف، 
وجابوا به ش���وارع القري���ة رافعين األع���الم الرايات، 
مرددين هتافات تطالب فصائل المقاومة برد موجع 

على استشهاد عودة.
وأدى المش���يعون ص���الة الجنازة على الش���هيد في 
س���احة مدرس���ة أودال، ومن ثم توجهوا به إلى مقبرة 

القرية لمواراته الثرى.
واستش���هد عودة )16 عاما( بعد أن استهدفه جنود 
االحتالل بالرصاص الحي أثناء تواجده مساء االربعاء 

عند مدخل قريته.

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اعالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 لالبنية و تنظيم املدن مبحافظات غزة 

المصادقة النهائية لتوسعة نفوذ بلدية بيت الهيا 
منطقة تنظيم – بيت الهيا 

منطقة تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م 
تعل���ن اللجنة المركزي���ة لالبنية وتنظيم المدن بمحافظ���ات غزة انها قد 
قررت بجلس���تها رقم 2021/10 المنعقدة بتاريخ 2021/3/31 التصديق 
النهائي على توس���عة نفوذ بلدية بيت الهيا الذي أعدته اللجنة المحلية 

للبناء و التنظيم في بلدية بيت الهيا والذي يشمل القطع والقسائم 

 

وذلك وقفا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936.
وعلي���ه ووفقا لنص المادة 17( م���ن ذات القانون فانه يجوز لجميع أصحاب 
الحقوق في األراضي و األبنية و األمالك األخرى المش���مولة بهذا المش���روع 
او باي مش���روع اخر س���واء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك او باية صفة 
أخرى االطالع مجانا على المشروع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء و 
التنظيم بمقرها في بلدية بيت الهيا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعتراضات عليه خالل مدة خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

في الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب 
))وسوف لن يلتفت الي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لالبنية و تنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

رقم القطعة

1776

1747

1746

1745

15

50

40-39-25-18-17-16-11-5-2-1

-30-29-2-27-26-25-24-23-20-18-19-12-11-10-9 ---8 7-6-5-4
-55-50-49-48-47-46-44-43-42-41 40--39-36-35-34-33-32-31
-73-72-71--58 70-69-68 67--66-65-64-63-62-61-60-59-57-56
-91-90-89-88-87-86-85-84-83-82-81-80-79-78-77-76-75-74
 106-105-104-103-102-101-100-99-98--97 96-95-94-93-92
-118-117-116-115 114- 113- 112--111-110-109-108 – 107 –
-131-130-129-128-127-126-125-124-123-122-121-120-119
-145-144-143-142-141-139-138-137-136-135-134-133-132
-173-172-171-170-163-161-160-159-158-154-151-147-146

157-186-184-182-181-180-179-178-177-176-175-174

رقم القسيمة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقل����ت ق����وات االحت����الل اإلس����رائيلي، أمس 
الخميس، حارًس����ا من حراس المس����جد األقصى 
المب����ارك، في حين مددت إبعاد نائب مدير دائرة 

األوقاف اإلسالمية في القدس.
وأف����ادت مصادر مقدس����ية أن ق����وات االحتالل 
اإلس����رائيلي اعتقلت حارس المس����جد األقصى 
المبارك بدر الرجبي من منطقة باب السلسلة في 
القدس القديمة، ونقلته إلى أحد مراكز التحقيق 

في المدينة.
وفي سياق متصل، مددت سلطات االحتالل إبعاد 

نائب مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في األقصى 
والقدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، من دخول 

المسجد األقصى والبلدة القديمة 6 أشهر.
يذكر أن الدكتور بكيرات أسير محرر اعتقل مرات 
عديدة ل����دى قوات االحتالل اإلس����رائيلي، وأبعد 
عن المسجد األقصى والبلدة القديمة عدة مرات، 

ويواجه مضايقات مستمرة من قوات االحتالل.
ويأت����ي اعتقال الش����يخ بكيرات ضم����ن هجمة 
األخي����رة  اآلون����ة  ف����ي  إس����رائيلية تصاع����دت 
المبارك  المس����جد األقصى  باستهداف موظفي 
وخاص����ة التابعين لدائ����رة األوقاف اإلس����المية 

والحراس.
ويس����تهدف االحتالل موظفي وحراس األقصى 
باالعتقال واإلبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن 

دورهم في حماية المسجد وتأمينه.
ويأت����ي ه����ذا االس����تهداف لح����راس األقص����ى 
وموظفي����ه باالعتقال واإلبعاد، وس����ط تحش����يد 
للمس����توطنين المتطرفين القتحام األقصى في 

ال�28 من رمضان.
واإلبع����اد  االعتق����االت  المقدس����يون  ويواج����ه 
والغرامات؛ بهدف إبعادهم عن المسجد األقصى، 

وتركه لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية.

االحتالل يعتقل أحد حراس األقصى ويمدد إبعاد الشيخ ناجح بكيرات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالبت األم���م المتحدة، امس الخميس، االحتالل اإلس���رائيلي ب�«التزام أقصى درجات 

ضبط النفس« في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس المحتلة. 
جاء ذلك في بيان أصدره المنس���ق األممي الخاص لعملية الس���الم في الشرق األوسط 
تور وينسالند، بش���أن »تصاعد التوترات والعنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في 
ذلك شرق القدس«. ومنذ أيام، يسود التوتر حي »الشيخ جراح« وسط القدس المحتلة، 
عقب تهديد قوات االحتالل اإلس���رائيلية عددا من العائالت المقدسية بإخالء منازلها 

لصالح جمعيات استيطانية. 
واألحد، أّجلت محكمة االحتالل العليا، إصدار قرارها بهذا الش���أن، وأمهلت الطرفين 4 
أيام )حتى أمس الخميس(، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.

 ودع���ا البي���ان »الطرفين الفلس���طيني واإلس���رائيلي إلى الوقوف بح���زم ضد العنف 
والتحريض«. 

وق���ال وينس���الند: »أدعو الق���ادة السياس���يين والدينيين والمجتم���ع األهلي من كال 
الطرفين إلى الوقوف بحزم ضد العنف والتحريض وإذا لم يتم التعامل مع الوضع فقد 

يخرج عن السيطرة«، وفق البيان. 
وأضاف: »أش���عر بقلق عميق إزاء تصاعد التوت���رات وأعمال العنف في الضفة الغربية 
المحتلة، بما في ذلك شرق القدس، منذ بداية شهر رمضان المبارك«. وطالب المسؤول 

األممي »قوات أمن االحتالل بضرورة أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس«.
 وش���دد على أهمية »محاس���بة مرتكبي أعمال العنف من جميع األطراف وتقديمهم 
بس���رعة إلى العدالة«.  وأكد أن »التطورات األخيرة المتعلقة بطرد عائالت فلس���طينية 

في الشيخ جراح وأحياء أخرى في شرق القدس المحتلة مقلقة للغاية«. 
وحث »إسرائيل« على وقف عمليات الهدم واإلخالء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب 

القانون اإلنساني الدولي«.

األمم المتحدة تطالب »إسرائيل« 
بضبط النفس في حي »الشيخ جراح«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن عضو الكنيس���ت المتطرف عن حزب »الصهيوني���ة الدينية« ايتمار بن 

جبير امس الخميس عن نقل مكتبه الى حي الشيخ جراح.
وب���رر »بن جبير« قراره بأن الش���رطة اإلس���رائيلية ال تقوم بم���ا يكفي لحماية 
المستوطنين المتواجدين داخل الحي. في حين يأتي ذلك عشية انتظار قرار 
المحكمة اإلسرائيلية الخاص بمصير عشرات الفلسطينيين من الحي والذين 

تطالب منظمات استيطانية بترحيلهم عن منازلهم ومنحها للمستوطنين.

جدة/ االستقالل: 
توفي 8 فلسطينيين، جراء حريق شب في مقر إقامتهم بمدينة جدة بالمملكة 

العربية السعودية، بينهم سيدة و5 من بناتها.
ونش���رت السفارة أسماء المتوفين وهم: بدور أحمد البورنو، وبناتها: نغم نادر 
عيوش، وتالين نادر عيوش، وبسنت نادر عيوش، وكانت نادر عيوش، وهتان 

نادر عيوش.
كما توفيت السيدة رئيسة عبد الله الحليمي وابنتها غادة إسالم دحالن.

وفاة 8 فلسطينيين بينهم سيدة 
و5 من بناتها بحريق في جدة

المتطرف »بن جبير« يعلن 
نقل مكتبه لحي الشيخ جراح

غزة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس���م حرك���ة حماس حازم 
قاس���م، امس الخمي���س، أن القدس تمثل 
درة التاج، مش���يرا إلى أنه ال حل وال س���الم 
في المنطقة طالما بقيت المدينة المقدسة 
محتلة، وإنها ستكون خطًا أحمر ومن يلعب 

به يلعب بالنار.
وق���ال قاس���م خ���الل فعالية احي���اء يوم 

القدس العالمي، إن فلسطين هي القضية 
المركزية لأم���ة، وإن األمة تعتبر االحتالل 
العدو المرك���زي لها، مؤكًدا أن فلس���طين 
كانت وستبقى تتربع على عرش اهتمامات 

األمة.
وأضاف: "مسار دمج الكيان بالمنطقة خائن 
فاش���ل لم يكتب له النج���اح ومن يطبع مع 

االحتالل لن يكتب له النجاح".

وش���دد على أنه في يوم الق���دس العالمي 
يج���ب أن تنح���ى كل الخالف���ات جانبًا ألن 
المشروع الصهيوني يستهدف األمة بكل 

مكوناتها.
ووجه التحية من حماس وكتائب القس���ام 
ألهالي الق���دس المنتفضين الذين أثبتوا 
قدرته���م على ف���رض ارادته���م من خالل 

حقهم في المقاومة.

حماس: القدس خط أحمر واالحتالل يلعب بالنار!

حمكمة االحتالل ..
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بلغراد/ االستقالل: 
تعتزم صربيا دفع بعض المال لتش���جيع مواطنيها على تلقي لقاح 

كورونا في محاولة للتغلب على حالة الشك السائدة بينهم.
وأعلن الرئيس الصربي ألكس���ندر فوسيتش في بلجراد، األربعاء، أن 
كل شخص تلقى التطعيم بالفعل، أو يتلقى جرعة بحلول 31 مايو/

أيار، س���يحصل على إعانة بقيمة ثالث���ة آالف دينار )30 دوالرًا( لمرة 
واحدة.

ويصل متوسط دخل الفرد في صربيا شهريًا إلى 624.
وقال فوس���يتش إن فرض قيود تمييزية على األش���خاص الذين ال 

يريدون الحصول على اللقاح غير واردة.
وأوضح الرئيس لقناة »بينك« التلفزيونية الخاصة التابعة للحكومة 

أن رفض التطعيم يعتبر تصرفًا »غير مسؤول وأناني«.
وتلقى حوالي 30% من س���كان صربيا جرع���ة واحدة على األقل من 

لقاح كورونا.
وتس���تخدم صربيا، التي تقع جنوبي أوروبا منذ ديسمبر/كانون األول 
لقاح���ات من روس���يا والصين، والت���ي لم يتم إجازته���ا في االتحاد 

األوروبي.

30  دوالرًا لكل مواطن يتلقى 
لقاح كورونا بهذا البلد

) APA images (   جتهيز حلوى "حلقوم" داخل اأحد امل�سانع يف خميم الربيج و�سط قطاع غزة

فيينا/ االستقالل: 
قامت ش���ركة تيك إنوفيشن النمس���اوية بإنتاج حذاء 
يح���ذر المكفوفين وضعاف البصر م���ن العوائق التي 
تقابلهم خالل رحالتهم اليومية، بفضل المستشعرات 

فوق الصوتية.
وتم طرح الحذاء المعروف باسم "innomake"إنوميك 
مؤخًرا في األسواق باعتباره جهاًزا طبًيا معتمًدا، ويهدف 
إلى جعل التنقل الش���خصي لألش���خاص المكفوفين 

وضعاف البصر أكثر أماًنا.
ق���رر الفريق الذي عم���ل على تطوير الح���ذاء أن هناك 
نوعي���ن م���ن المعلوم���ات المتقدمة مهمت���ان للغاية 
لقابلية االستخدام وهما: طبيعة العقبة التي يواجهها 
ومس���ارها االتجاهي، خاصًة إذا كانت متجهة ألسفل، 

مثل الثقوب أو درج.
 يق���ول رافر )أح���د أعضاء الفري���ق(: "ال يتعل���ق األمر 
بالتحذير من أنني أواجه عقبة فحسب، بل يتعلق أيًضا 

بالمعلوم���ات حول نوع العائق ال���ذي أواجه ألنه يحدث 
فرًقا كبيًرا سواء كان جداًرا أو سيارة أو سلًما".

في عام 2006، تعاونت الش���ركة المنتج���ة للحذاء مع 
جامع���ة "غراتس" النمس���اوية للتكنولوجيا، ومنذ ذلك 
الحي���ن، يعم���ل معهد رس���ومات الكمبيوت���ر والرؤية 

بالجامعة على إضافة كاميرا إلى أول نسخة من المنتج.
 كما يوضح عالم الكمبيوتر فريدريك فراوندورفر: "لقد 
طورنا خوارزميات التعلم العمي���ق الحديثة المصممة 
على غرار الشبكات العصبية التي يمكنها القيام بأمرين 
رئيس���يين بعد اكتش���اف محتوى الصورة وتفسيره، 
تستخدم الكاميرا صور من منظور القدم لتحديد منطقة 
خالية من العوائق وبالتالي آمنة للمشي عليها، لتساعد 

المستخدمين على التعرف عليها".
ويتابع فراوندورفر: "يمكن بالفعل تشغيل الخوارزميات 
المدرب���ة باس���تخدام التعلم اآللي عل���ى نظام محمول 
مصمم خصيًص���ا، بفضل أحدث المعالج���ات الخاصة 

القوية، أصبح االس���تخدام المحمول لخوارزميات الذكاء 
االصطناعي المعقدة ممكًنا اآلن أيًضا".

تعمل تيك إنوفيش���ن اآلن على دمج النظام في نموذج 
أولي؛ بحيث تكون الكاميرا باإلضافة إلى المعالج مدمجة 

بقوة وراحة في الحذاء.
 ق���ام فريدري���ش فراوندورف���ر وفريق���ه ف���ي جامعة 
"غرات���س" بدورهم بالتحول بالفعل إلى المرحلة التالية 
باعتبارها اس���تمراًرا منطقًيا للمش���روع، حيث يريدون 
دمج المعلوم���ات التي تم جمعها أثن���اء ارتداء الحذاء 
إلى نوع من خرائط تنقل التجّول االفتراضي لألشخاص 

المعاقين بصرًيا.
ويردف فراوندورفر: "كما هو الحال حالًيا، يستفيد مرتدو 
الح���ذاء فقط في كل حالة م���ن البيانات التي يجمعها 
الحذاء أثناء سيره. س���يكون أكثر استدامة إذا كان من 
الممكن أيًض���ا توفير هذه البيانات ألش���خاص آخرين 

كمساعدات مالحة".

حذاء جديد يجعل حركة المكفوفين أكثر أمانًا

نيودلهي/ االستقالل: 
رفضت فتاة هندية الزواج من عريسها في يوم العرس بعد 
فش���له في اجتياز اختبار أجرته له في الرياضيات، لتغادر 

العروس قاعة الزفاف.
تعود أحداث القصة الى يوم األربعاء في 5 مايو، خالل حفل 
زواج في والية أوتار براديش الهندية، عندما قررت العروس 

إجراء اختبار صغير لزوج المستقبل.
وقررت العروس اختبار العريس بجدول الضرب 2، إال 

 أن زوج المستقبل فشل في االختبار، لتقرر العروس رفض 
الزواج ومغادرة الحفل.

وقالت العروس إنها ال تس���تطيع الزواج بشخص ال يعرف 
أساس���يات الرياضيات، بينما عجز األصدقاء وأفراد العائلة 

عن إقناع العروس بالعدول عن رأيها.
وأعربت ابن���ة عم العروس عن دهش���تها عندما عرفت أن 
 Dhaka العريس غير متعلم، بحس���ب ما نقل���ت صحيفة

.Tribune

تونس/ االستقالل: 
أثار مقطع مصور لرقص طاقم طبي تونسي، داخل غرفة عمليات، 

على إيقاع أغنية محلية، ردود فعل غاضبة في تونس.
وقال نشطاء إن المقطع جرى تصويره خالل عملية والدة قيصرية، 

في مستشفى حكومية بمدينة باجة شمال غرب البالد.
ويظهر في الفيديو الذي نش���رته إحدى الممرضات على تطبيق 
“تيك توك” وتم تداوله على نطاق واس���ع من���ذ الثالثاء، فريقًا 
طبيًا نس���ائيًا يرقص على أنغام الموسيقى خالل إجرائه عملية 

جراحية ألحد المرضى الذي ظهرت بطنها مفتوحة، وسط تنديد 
واسع بهذه المش���اهد التي وصفها نش���طاء منصات التواصل 

ب�”الصادمة وتكشف حالة االستهتار بصحة الناس”.
من جهتها، اعتبرت الس���لطات أن هذا الفعل هو تخّل عن مبادئ 
المهن���ة وعدم احترام لحرمة المريض وذويه، كما يش���كل خطرًا 
عل���ى حياة المريض. وقال مدير الصحة في باجة، إلياس عمار، إن 
الوزارة فتحت تحقيقا حول الفيديو متعّهدا بتحديد المسؤوليات 

ومعاقبة كل من خرق القانون.

بامكو/ االستقالل:
أنجبت امرأة من مالي 9 أطفال، وهو عدد أكبر بمولودين مما رصده األطباء داخل 
رحمها المزدحم، لتنضم إلى مجموعة نادرة من النس���اء اللواتي وضعن تسعة 
توائ���م مرة واحدة. وفجر حمل حليمة سيس���يه )25 عاما(، حالة من الذهول في 
الدول���ة الواقعة بغرب إفريقيا، وجذب انتباه زعمائه���ا، وعندما قال األطباء في 
مارس الماضي إن سيس���يه بحاج���ة إلى رعاية متخصصة، نقلتها الس���لطات 
المالية جوا إلى المغرب، حيث وضعت مواليدها. وقالت وزيرة الصحة في مالي، 

فانتا سيبي، في بيان: "المواليد الجدد )خمس إناث وأربعة ذكور( واألم بخير".
وكان م���ن المتوق���ع أن تلد سيس���يه 7 أطفال، وفقا للفح���ص بالموجات فوق 
الصوتية الذي أجري في المغرب ومالي، والذي لم يرصد اثنين آخرين من األجنة. 

ووضعت سيسيه كل مواليدها خالل عملية قيصرية.
وانجاب 9 مواليد أمر في غاية الندرة، إذ تعني المضاعفات الطبية لوضع أكثر من 

مولود بهذا الشكل أن بعض األجنة ال تكمل فترة الحمل.

عشرينية تضع 9 
مواليد مرة واحدة

حدث في دولة عربية.. فريق طبي يرقص 
داخل غرفة العمليات وغضب شعبي واسع

فاشل بالحساب.. عروس تغادر مراسم 
الزواج بسبب اختبار جدول الضرب

االستقالل/ وكاالت: 
هاجمت قطعة دجاج نيئة، كانت موجودة على طبق الحفظ قبل الطبخ، فتاة وكأنها 
تري���د العودة إلى الحياة. ويظهر فيديو قصير كيف تتحول وجبة غداء عادية إلى 
ش���يء متوحش. ما ظه���ر في الفيديو أن قطعة دجاج تق���ف وتتحرك وتنزلق من 

الطبق، وتسقط على األرض، وفتاة وراء الكواليس تصرخ خائفة بصوت عال.
وقد بدأ مستخدمو اإلنترنت في مناقشة كيف يمكن أن يحدث ذلك.

اإلجاب���ة األكثر منطقية واألكثر ترجيًحا هي أن س���بب "الهروب" من الطبق هو 
تقلصات العضالت المتبقية الناتجة عن الملح أو صلصة الصويا.

دجاجة »مقطعة« تهاجم فتاة
االستقالل/ وكاالت:

كش���ف الخبي���ر المتخصص ف���ي الدراس���ات الفلكية 
والجيوفيزيائي���ة، الدكت���ور خال���د الزعاق، ع���ن عالمات 

استخدمها العرب في السابق لتحديد المواقيت.
وبحس���ب موقع "عاجل، قال المتخصص في الدراس���ات 
الفلكية والجيوفيزيائي���ة، الدكتور خالد الزعاق، الثالثاء، 
إن الش���مس والقمر والنج���وم هي م���ن العالمات التي 

استخدمها العرب في تحديد المواقيت.

وأض���اف الزعاق أن الش���مس كانت تس���تخدم لتحديد 
بداية اليوم والقمر لبداية الشهر والنجم لبداية الموسم، 
واستشهد بقول الشاعر العربي: "ِإذا طلعت شمس النهار 
فسلمي فآية تسليمي عليك طلوعها، بعشر تحيات ِإذا 

الشمس َأشرقت، وعشر ِإذا ِاصفرت وحان رجوعه".
وش���رح الزعاق أن القمر يدور ح���ول األرض عكس عقارب 
الس���اعة بدورة تس���تغرق 27 يوما ونصف الي���وم، وإذا 
أت���م هذه الدورة فذلك يعن���ي أن األرض قد تحركت عن 

مكانها، ألن األرض تدور أيضا حول الش���مس فيستغرق 
القمر للحاق بها يومين فيكون المجموع 29 يوما ونصف.

وأكد أن القمر يدور حول الك���رة األرضية بمدار بيضاوي 
فأحيانا يكون قريبا من األرض فيكون طول الش���هر 29 
يوما وأحيانا يكون بعيدا عن األرض ويكون طول الشهر 
30 يوما، مش���يرا إلى أن القمر يدور حول نفس���ه بنفس 
المدة التي ي���دور بها حول األرض لذلك ال نرى من القمر 

إال وجها واحدا.

خبير يكشف 3 عالمات استخدمها العرب لتحديد الوقت


