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جنين/ االستقالل: 
أك���د القي���ادي المحرر خضر عدن���ان، أمس الجمع���ة أن  إدارة 
السجون تس���تمر بتعنتها في اضرابات األس���رى عند بداية 

األسير إلضرابه عن الطعام.
وقال عدنان في تصريحات صحفية: »إن المضرب عن الطعام 

يعرف أنه ال خيار له إما الشهادة أو النصر والحرية«.
وأش���ار إلى أن من يرغب باإلضراب عن الطعام عليه أن يدرس 

اإلضرابات السابقة لكي يستفيد من تجارب المضربين.
وش���دد عدنان عل���ى أن اإلضراب���ات عن الطعام س���واء كانت 
فردية أو جماعية يجب أن تكون ناتجة عن قرار وبمشاركة من 
يس���تطيع االس���تمرار به. وأضاف »اإلضرابات عن الطعام هي 
الطريق���ة الوحيدة للحرية في إطار تعنت إدارة الس���جون وردًا 
على ممارس���ات الس���جان«. ولفت إلى أن اإلضرابات أداة لثني 

االحتالل عن فرض االعتقال اإلداري المتواصل على األسرى.

القيادي عدنان: اإلضراب عن الطعام هي الطريقة 
الوحيدة للحرية في ظل تعنت إدارة السجون

أم الفحم- الضفة الغربية/ االستقالل: 
استشهد ش���اب فلس���طيني، وأصيب آخر، صباح 
أمس الجمعة، برصاص االحتالل اإلسرائيلي، في أم 
الفحم داخل أراضي 48، بدعوى دهسهما شرطيين 

صهيونيي���ن، فيم���ا أصيب عش���رات المواطنين، 
بينهم  بالرصاص الحي والمعدني وحاالت اختناق 
ف���ي مواجهات اندلع���ت مع ق���وات االحتالل، في 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية، خالل فعاليات 

مناهضة لالس���تيطان. وفي أم الفحم، استش���هد 
ش���اب فلس���طيني، وأصيب آخر، أم���س الجمعة، 

برصاص شرطة االحتالل اإلسرائيلي، 
داخل أراضي 48، بدعوى دهس���هما 

استشهاد شاب برصاص االحتالل في أم الفحم وعشرات 
اإلصابات في مسيرات رافضة لالستيطان بالضفة 

بلدة »سلوان« تحت مقصلة خطر 
التهجير.. فهل تنذر بمعركة أخرى؟

انهيار جزئي في منطقة باب الحديد 
بالقدس بفعل حفريات االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
س���لمت سلطات االحتالل مس���اء أمس الجمعة، جثمان الشهيد الفتى محمد 
ضام���ر حريز )16 عامًا( عل���ى حاجز نعلين غرب مدينة رام الله وس���ط الضفة 
الغربي���ة المحتلة. وس���لم االحت���الل جثمان الش���هيد إلى الطواق���م الطبية 

االحتالل يسلم جثمان 
الشهيد الفتى محمد حريز

غزة/ دعاء الحطاب: 
يس���اور القلق والترقب أهالي بلدة س���لوان جنوب القدس المحتلة، وأحيائها 

الستة المهدد كثير من منازلها بالهدم من قبل قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي، لكونها مالصقة للمس���جد األقص���ى المبارك، مما 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أف���ادت مصادر مقدس���ية -أمس الجمع���ة- بوجود انهيار جزئ���ي في أرضية 
منطقة ب���اب الحديد بالقدس نتيج���ة حفريات االحت���الل. وأوضحت أن هذا 
االنهيار ظهر مع اس���تمرار عمليات الحفر تحت البل���دة القديمة في القدس 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الجمعة، تسجيل حالة وفاة 
و287 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و245 حالة تعاف خالل ال� 

الصحة: وفاة و287 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة 

اللجنة الشعبية في اللد تحذر من مسيرة 
أعالم استفزازية لمتطرفين يهود األحد

الداخل المحتل/ االستقالل: 
قال���ت اللجنة الش���عبية في مدينة الل���د إن »رئي���س بلدية اللد 
العنصري المتطرف لم يكتف بأعماله غير المسؤولة التي أدت إلى 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسير هشام أبو هواش معركة االضراب المفتوح 
عن الطعام داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي لليوم ال�110 

على التوالي؛ احتجاًجا على اعتقاله اإلداري، وس���ط تدهور 
حالته الصحية بش���كل كبير. ُيش���ار إلى أن 
محكمة االس���تئنافات العسكرية لالحتالل 

األسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام 
لليوم الـ 110 وسط تدهور حالته الصحية

شويكي: محكمة االحتالل تعطي الضوء 
األخضر لهدم 58 منزال في سلوان  

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أغلق مس���توطنون يهود، مس���اء أمس الجمعة، طريق باب السلسلة في البلدة 
القديمة بينما أدى آخرون طقوس���ا تلمودية عن���د باب الحديد، بمدينة القدس 
المحتلة. وذكرت مصادر مقدس���ية، أن عشرات المستوطنين أشعلوا ما يسمى 

مستوطنون يغلقون طريقًا بالبلدة القديمة 
في القدس ويؤدون طقوسًا تلمودية

االحتالل ي�شن 
حملة اعتقاالت 

ومداهمات 
يف ال�شفة 

مجموعة حقوقية توثق انتهاكات جسيمة 
ضد معتقل سياسي بسجون السلطة

رام الله/ االستقالل: 
وّثقت مجموعة »محام���ون من أجل العدالة« انتهاكات جس���يمة 
06لحقوق اإلنسان ضد ناشط خالل تعرضه لالعتقال السياسي على  0602

) APA images (  ملو�جهات بني �ل�شبان وقو�ت �الحتالل يف كفر قدوم قرب مدينة قلقيلية �أم�س�
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قال عضو لجنة حي ياصول ببلدة سلوان في القدس 
المحتلة، خالد ش���ويكي أم���س الجمعة، إن محكمة 
االحتالل ُتعط���ي الضوء األخض���ر لبلدية االحتالل 
بهدم 58 منزالاً في وادي ياصول وتش���ريد أكثر من 

600 مقدسي من منزله.
 وأوضح شويكي في تصريحات إذاعية، أن هذا قرار 
للتهجير القس���ري من منازلنا، وت���م إخطار المنازل 
بالهدم والتنفيذ س���يكون في أي وقت، وهذا قرار 

جائر وغير منصف. 
وأشار إلى أن عزيمة المقدس���يين قوية و »نعيش 
تكاتفا وتعاضدا شعبيا معنا، ومستعدون للتضحية 

بأنفسنا«.

 وأضاف »لجأنا للمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق 
اإلنسان، لكن االحتالل يكذب على العالم بأنه يريد 
»السالم«، فأي س���الم يتحدث عنه في ظل الجرائم 

المتواصلة ومنها التهجير القسري«. 
ويتوقع مراقبون أن »تشهد األيام المقبلة تصعيدًا 
كبيرًا في عمليات الهدم في س���لوان«، معتبرين أن 
»لهذا التطور معاني سياسية ترتبط أساسًا بأوضاع 
الحكوم���ة اليميني���ة المتطرفة والت���ي يتهددها 

التفكك«.
 وبالتال���ي تبح���ث هذه الحكومة ع���ن تصعيد في 
القدس، وليس هناك أفضل من س���لوان ومن هدم 
منازلها، ليكون ذلك عنوانًا للتصعيد المتوقع، بعد 
أن فشلت هذه الحكومة والتي سبقتها في تهجير 

أهالي حي الش���يخ جراح بالق���دس، ومن قبل ذلك 
فش���ل حكومة بنيامين نتنياه���و في إخالء منطقة 

الخان األحمر شرقي القدس«. 
وما زاد من تخّوف األهالي في سلوان، عملية الهدم 
الس���ريعة التي ُنّفذت يوم الثالثاء الماضي، لمنزل 
المواطن محمد فايز زيتون، من أهالي حي بئر أيوب، 
وهو أيضًا من أحياء سلوان المستهدفة، وتوجد فيه 

بؤر استيطانية عدة. 
معاناة صاحب هذا المنزل هي ذات معاناة عشرات 
العائالت المهددة منازلها بالهدم في أي لحظة، إذ 
ح���اول من دون جدوى الحص���ول على ترخيص بناء 
لمنزله، قبل أن ينتهي األمر بهذا المنزل تس���وية 

باألرض، إلى جانب تشريد أفراد عائلته.

شويكي: محكمة االحتالل تعطي الضوء األخضر لهدم 58 منزال في سلوان  

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أغلق مس���توطنون يهود، مس���اء أمس الجمعة، طريق باب السلسلة في البلدة 
القديمة بينما أدى آخرون طقوس���ا تلمودية عن���د باب الحديد، بمدينة القدس 
المحتلة. وذكرت مصادر مقدس���ية، أن عشرات المستوطنين أشعلوا ما يسمى 
»شمع السبت« وأغلقوا طريق باب السلسلة، أحد أبواب المسجد األقصى المبارك، 

أمام المارة الفلسطينيين.
وتزام���ن ذلك مع تأدية آخرين طقوس���ا تلمودية عند ب���اب الحديد، أحد أبواب 

المسجد األقصى.
وقبل ذلك، أدى مس���توطنون رقصات اس���تفزازية بالقرب من القصور األموية 

المطلة على األقصى، وحائط البراق، و”مربط الكرد” شمال باب الحديد.
وفي سياق متصل، يواصل المستوطنون تنفيذ مسيرات استفزازية، في البلدة 
القديمة، بحمايٍة مش���ددة من قوات االحتالل؛ احتفاالاً بما يس���مى عيد األنوار 

العبري »حانوكاه«.
وفرضت قوات االحتالل اإلس���رائيلي الليلة قبل الماضية تش���ديدات وأغلقت 

المحال التجارية في البلدة القديمة؛ من أجل تأمين تحركات المستوطنين.
كان مس���توطنون عزفوا موس���يقى صاخبة في س���احة باب العامود أول أمس 

الخميس، في محاولة الستفزاز المواطنين الفلسطينيين سكان المنطقة.
وأظهرت مقاطع فيديو لحظة قيام فرقة موسيقية تابعة للمستوطنين بعزف 
الموس���يقى عبر آالت موسيقية أحضروها إلى ساحة باب العامود، ضمن برنامج 

احتفاالتهم بما يسمى »عيد األنوار«.
كانت منظمات ما يس���مى »اتحاد منظمات جبل الهيكل« دعت المس���توطنين 
إلى إحياء عيد األنوار والذي بدأ في 29 تش���رين الثاني الماضي، ويستمر حتى 

السادس من كانون األول الحالي.
ويحيي المستوطنون عيدهم عبر سلسلة من البرامج االحتفالية تتضمن تأدية 

طقوس تلمودية وصلوات صامتة في المسجد األقصى والبلدة القديمة.
ا، بدأ مستوطنون يهود بأداء صلوات صامتة خالل اقتحاماتهم للمسجد  ومؤخراً
األقصى، بع���د أن قررت محكمة االحتالل في يونيو الماضي الس���ماح لهم بما 

وصفته ب� »الحق المحدود«، في أداء صلوات في باحات المسجد.

مستوطنون يغلقون طريقًا بالبلدة القديمة 
في القدس ويؤدون طقوسًا تلمودية

خانيونس/ االستقالل: 
نظم أهالي مواصي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مساء 
أمس الجمعة، وقفة للمطالبة بتأهيل الطرقات لفئة ذوي اإلعاقة.

وش����ارك في الوقفة التي دعت لها جمعية المواصي الخيرية ولجنة 
الحي، بمناسبة اليوم العالمي لذوي اإلعاقة، عدد من ذوي االحتياجات 
الخاصة؛ رافعين الفتات كتب عليها: »حرية تنقلنا أمانة في أعناقكم 
ا، نطالبكم بتأهيل ش����وارعنا، بإرادتي س����أتحدى إعاقتي لكن  جميعاً
افتحوا شارعي، من حقي طريق معبدة يا بلدية خان يونس«.. احتشد 
ذوو اإلعاق����ة الحركية وعوائلهم في وقف����ة احتجاجية، انطلقت من 
غربي دوار جامعة األقصى خانيونس باتجاه جمعية أهالي المواصي 
الخيرية؛ للمطالبة بحقهم في ش����وارع مؤهلة لهم للس����ير بسهولة 
وأمان ف����ي منطقتهم التي يس����كنون فيها، وش����ارك معهم  في 
هذه الوقفة االحتجاجي����ة جمع من أهالي المواصي، وجمعية أهالي 

المواصي الخيرية، ولجنة حي المواصي.
وفي كلمة للجنة ح���ي المواصي تحدث فيها نائب رئيس لجنة 
: »نحن جئن���ا هنا لنطالب  »ح���ي المواصي« »محمد ال���زق« قائالاً
بالقان���ون بحقنا وحق ذوي اإلعاق���ة بمراعاة ظروف هؤالء، ونوجه 
مناشدتنا للحكومة الفلسطينية ولوزارة الحكم المحلي ولبلدية 
خانيونس وللمجلس التش���ريعي و لكل مسئول فلسطيني على 
وجه األرض بمد يد العون لمنطق���ة مواصي خانيونس، وتوفير 
مس���تلزمات الحي���اة األساس���ية، وتأهيل الطرق ل���ذوي اإلعاقة 

الحركية ليمارسوا حياتهم اليومية«.

 في يومهم العالمي.. وقفة 
بمواصي خان يونس للمطالبة 
بتأهيل الطرقات لذوي اإلعاقة

رام الله/ االستقالل: 
وّثق���ت مجموعة »محام���ون من أجل العدال���ة« انتهاكات 
جسيمة لحقوق اإلنسان ضد ناشط خالل تعرضه لالعتقال 
السياس���ي على مدار عشرين يومًا بسجون أجهزة السلطة 

األمنية. 
ا  وأفادت المجموعة الحقوقية أنه رغم إصدار المحكمة قراراً
باإلفراج عن »ن.ع«، لم يتم تنفيذ القرار، بل استمرت أجهزة 
الس���لطة في اعتقاله بزنزانة ضيقة وغير نظيفة ال تتوفر 

فيها أدنى متطلبات حقوق اإلنسان. 
وأش���ارت أيضا إلى تعرضه لالعتداءات اللفظية، والشبح، 
والحرمان من النوم، كما حاول المحققون شن حرب نفسية 
عليه من خالل استخدام عبارات معينة توحي بعدم نيتهم 

اإلفراج عنه. 
وأضافت أنه تم منع أهله ومحاميه من زيارته، كما تعرض 
للتحقيق بش���كل ش���به يومي دون وجود أي سند قانوني 
لذلك، ودون احترام المعتقل والتعامل معه وفق اتفاقيات 

ا فيها.  حقوق اإلنسان التي تعد فلسطين طرفاً
وطال���ب »محامون من أجل العدال���ة« بالتحقيق الفوري في 
ظروف المعتقالت السياس���ية، ودعت بش���كل عاجل إلى 
اإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وضمان الحماية 

والسالمة لهم. 
ووجهت نداءاً إلى النائب العام في الضفة الغربية بضرورة 
إنف���اذ القانون ح���ول تطبيق قرارات اإلف���راج الصادرة عن 

القضاء الفلسطيني. 
كانت المجموعة الحقوقية ذاتها حذرت الخميس من مغبة 
استمرار االعتقاالت السياسية غير القانونية التي تنفذها 

أجهزة السلطة األمنية في محافظات الضفة الغربية. 

وأك���دت تصاعد وتيرة حمالت االعتقال منذ بداية ش���هر 
أكتوبر/تشرين أول المنصرم والتي طالت مواطنين ونشطاء 
على خلفيات متعددة بسبب االنتماء السياسي أو ممارسة 

حرية الرأي والتعبير. 
وبّينت أن عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم 
منذ منتصف مايو /أيار الماضي تجاوز حتى اآلن؛ ما يقارب 

مائتي حالة اعتقال. 
وقالت إن هذه األرقام هي األس���وأ منذ س���نوات في سجل 
حقوق اإلنس���ان في مناطق الس���يطرة األمنية للس���لطة 

الفلسطينية. 
وأضافت أنها تعكس مدى تردي أوضاع حقوق اإلنس���ان 

في الضفة الغربية. 

وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى أن أغلب هذه االعتقاالت 
»ج���رت دون إبراز مذك���رة توقيف أو تفتي���ش صادرة من 

جهات االختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة«. 
وتواص���ل أجهزة أمن الس���لطة بالضف���ة الغربية المحتلة 
حملتها األمنية بحق نشطاء وطلبة الجامعات، طالت عددًا 

من المواطنين أغلبهم أسرى محررون. 
ا ف���ي اعتداءاتها على  كما صعدت أجهزة الس���لطة مؤخراً
المواطني���ن وخاص���ة أنص���ار حركتي حم���اس والجهاد 

اإلسالمي. 
وتضمنت االعتداءات منع رفع رايات الفصائل في مواكب 
استقبال األسرى المحررين والمناسبات الوطنية ومالحقة 

النشطاء على خلفية انتمائهم السياسي.  

مجموعة حقوقية توثق انتهاكات جسيمة ضد معتقل سياسي بسجون السلطة
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وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقريٍر نش���رته 
الثالثاء الماضي، إن 20 ألف بناء شرقي مدينة القدس 
ُيصنف بأنه "غير قانوني"، بس���بب ما أس���مته "غياب 
مخططات هيكلية" في معظم األحياء الفلس���طينية 

في المدينة.
وأش���ارت "هآرتس" إلى أّن محكمة االحتالل بالقدس 
رفضت التماًس���ا تقّدم���ت به 58 أس���رة لوقف أوامر 
الهدم الصادرة بحق منازلها في سلوان، بعد الموافقة 
على مخطط هيكلّي لتحويل محيط الحّي إلى ساحات 

عاّمة.
وتتذرع قوات االحتالل للقيام بهذه الممارسات دوما، 
بحجة البناء غير المرخص، أو أن األرض المقامة عليها 
تل���ك المنازل مملوكة ليهود قبل العام 1948. كما أن 
هناك ذريعة ثالثة، وهي المصادرة لدواٍع ما تس���ميه 

المصلحة العامة.
فيما، تواصل س���لطات االحتالل اإلسرائيلي سياسة 
ه���دم المنازل والمنش���آت في مدن الضف���ة الغربية 
عامة ومدينة القدس المحتل���ة على وجه الخصوص، 
بحجة البناء دون ترخيص، في محاولة لترسيخ الوجود 
"اإلس���رائيلي" م���ن خالل الحصول عل���ى أكبر قدر من 
األراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها 

وإحالل المستوطنين بديال عنهم.

اإلغاء الوجود الفل�سطيني 
و أك���د رئيس لجنة الدفاع عن حي س���لوان فخري أبو 
دي���اب، أن أكثر م���ن 100 عائلة مقدس���ية في بلدة 
س���لوان تقف أمام خطر هدم منازلها بالكامل، بحجة 
البناء دون ترخيص، أو بإخالئها وطرد سكانها لصالح 
الجمعيات االستيطانية، معتبرًا ذلك مخالفًا للقانون 
الدول���ي والمواثيق و المعاه���دات الدولية كافة التي 

تنص على حماية االنسان وحقه بالمسكن.
وقال أب���و دياب خ���الل حديث���ه ل�"االس���تقالل":" إن 
المواطنين الفلس���طينيين في بلدة سلوان يعيشون 
أمام تهديد جدي بالتهجير والنزوح بسبب االجراءات 
العس���كرية التعسفية التي تتخذها حكومة االحتالل 
بحقهم، مما خل���ق لديهم تخوفات م���ن عملية نزوح 

جماعي، خاصة عقب انتهاء المسارات القانونية كافة 
وصدور حكم "الموافقة على الهدم" من قبل المحكمة".

وذك���ر أنه خالل الس���نوات الماضية، س���لمت طواقم 
بلدية االحتالل 6817 أمر هدم قضائيًا وإداريًا لمنازل 
في أحياء البلدة، باإلضاف���ة إلى أوامر إخالء ل�53 بناية 

سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.
وأوضح أبو دياب أن "إس���رائيل" تعم���ل على تهويد 
أحياء بل���دة س���لوان ألهميتها الجغرافي���ة، لكونها 
األقرب مس���افة إلى المس���جد األقص���ى، ناهيك عن 

ضخامة هذه األحياء وكثافتها السكانية العالية.
وأش���ار الى وجود مخطط إلزالة ستة أحياء في سلوان 
وه���ي حي بط���ن اله���وى والبس���تان ووادي ياصول 
وعين اللوزة، ووادي حل���وة، ووادي ربابة، إما بالهدم أو 

االستيالء على المنازل. 
وحذر من التداعيات الخطيرة الُمترتبة على اس���تمرار 
سياس���ة هدم المنازل في الق���دس الُمحتلة والضفة 

الغربي���ة، والتي تتمثل في زيادة رقعة االس���تيطان 
والتم���دد ُجغرافيًا وديمغرافي���ًا بالمنطقة، وتحديدًا 
فيما يس���مي ب�" الح���وض المقدس" ال���ذي يبدأ من 
حي الش���يخ جراح شمالي البلدة القديمة وصواًل لبلدة 
سلوان جنوبي المس���جد االقصى، وفي الُمقابل إلغاء 

الوجود الفلسطيني.
خطة تهجري جماعي 

وبدوره، يرى الخبير في شؤون االستيطان في الضفة 
الغربية صالح الخواجا، أن قرار االحتالل اإلس���رائيلي 
بهدم عش���رات المنازل الفلسطينية في بلدة سلوان، 
يأتي ضمن خطة إسرائيلية ُممنهجة لتفريغ القدس 
من الوجود الفلس���طيني، ومحاولة لتضليل وتحريف 
وتغيير مكانة وحضارة الوجود المقدس���ي باالستيالء 

على البيوت وهدمها. 
وأوضح الخواجا ل�"االستقالل"، أن الشعب الفلسطيني 
يتعرض ألوس���ع حملة اس���تيطانية على مر العصور، 

وخط���ة تهجي���ر وترحيل جماع���ي، مبين���ًا أن مدينة 
الق���دس ه���ي االكث���ر اس���تهدافا بمناط���ق الضفة 
الفلس���طينية، س���واء من عملية التهجير التي بدأت 
في حي الش���يخ جراح وحي البستان وصوال لعدٍد من 

االحياء الفلسطينية بالمدينة المقدسة.
واعتبر أن سياس���ة هدم المنازل من أخطر السياسات 
اإلس���رائيلية في السنوات األخيرة خاصة أن معظمها 
جزء من منطقة "A"، وهي ليست المنطقة المستهدفة 
الوحيدة بالقدس، فف���ي حي وادي الحمص 83 عائلة 
تم هدم منازلها بالكامل في أقل من عامين، وبمنطقة 
الش���يخ جراح هن���اك عدد كبير من البي���وت التي تم 
المس���تعمرين والمستوطنين،  االستيالء عليهم من 
في منطقة س���لوان هناك خمس���ة أحي���اء تم زرع بؤر 
اس���تيطانية بداخلها، إضافة الى ع���دة منازل في دار 

صالح ببيت لحم تم إخطارها بالهدم.
وشدد على أن المقاومة واالشتباك مع االحتالل بكافة 
الميادين ُيعد الطريق االس���اس لحماية المقدسيين 
م���ن جرائ���م وانته���اكات االحتالل، فمن ش���أنها أن 
تنت���زع قرارات دولي���ة على كافة المس���تويات للجم 
الع���دو وإجباره على التراجع ع���ن مخططاته، كما جرى 
في معركة "س���يف القدس" عندما اراد االحتالل طرد 
وتهجير اهالي حي الش���يخ ج���راح وفرض وقائع على 
المسجد االقصى، حيث أجبرته على تجميد مشاريعه 

التصفوية خشيًة من زيادة التصعيد والتوتر.
وكان مص���در في المقاومة كش���ف لصحيفة "األخبار 
اللبناني���ة"، االربعاء الماضي، إّن قي���ادة المقاومة في 
قط���اع غزة تتابع ما يجري في مدينة القدس عن كثب 
وتتدارس هذه القضية، وستكون لها قرارات حاسمة 

في حال نّفذ االحتالل مخّططاته.
وح���ذر المصدر ف���ي المقاومة، االحتالل اإلس���رائيلي 
من ارتكاب حماقات في المدينة المقدس���ة، ألن ذلك 

سيمّثل وصفة لتفجير األوضاع.
وأدى اقتح���ام المس���جد األقصى المب���ارك وتهديد 
االحتالل ألهالي حي الش���يخ الجراح إلى اندالع معركة 

"سيف القدس" في شهر رمضان الماضي.

يتمدد بين أحيائها المقدسية

بلدة »سلوان« تحت مقصلة خطر التهجير.. فهل تنذر بمعركة أخرى؟
غزة/ دعاء احلطاب: 

ي�س��اور القل��ق والرتق��ب اأه��ايل بل��دة �س��لوان جن��وب القد���س 
املحتل��ة، واأحيائه��ا ال�س��تة املهدد كثري م��ن منازله��ا بالهدم من 
قب��ل قوات الحتالل الإ�س��رائيلي، لكونها مال�س��قة للم�س��جد 

الأق�س��ى املبارك، مما �س��تحمله له��م الأيام املقبل��ة من عملية 
ه��دم و�س��يك لأكرث من 100 من��زل موزعة عل��ى اأحياء البلدة 
املختلفة، وي�س��رد املئات من اأهلها ويجعل م�سريهم على املحك.  
وت�س��اعدت خم��اوف الأهايل موؤخ��رًا بعد اأن رف�س��ت املحكمة 

املركزية الإ�سرائيلية الأحد املا�سي، التما�سًا قدمته 58 عائلة 
مقد�س��ية من حي وادي يا�س��ول، اأحد اأحياء �س��لوان، �سد هدم 
اأكرث من 100، وقد �س��ادقت ب�س��ورة نهائية عل��ى اأوامر الهدم 

هذه ال�سادرة عن بلدية الحتالل يف القد�س املحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أف����ادت مصادر مقدس����ية -أم����س الجمعة- 
بوجود انهيار جزئي ف����ي أرضية منطقة باب 

الحديد بالقدس نتيجة حفريات االحتالل.
وأوضحت أن هذا االنهيار ظهر مع اس����تمرار 
عملي����ات الحفر تح����ت البل����دة القديمة في 

القدس وأسفل المسجد األقصى.
وباب الحديد هو أحد أبواب األقصى المفتوحة، 
ويقع في الواجهة الغربية للمسجد، وهو أحد 

المداخل المتفرعة عن طريق باب العامود.
وفي الوقت ال����ذي تتواصل في����ه الحفريات 
بالقدس، تواصل سلطات االحتالل منع ترميم 
مصلي����ات ومرافق المس����جد األقصى والطرق 
المؤدي����ة إليه، وتمن����ع أي أعم����ال ترميم إال 

بموافقة بلدية االحتالل في القدس.
وكان الناشط المقدس����ي فخري أبو ذياب قد 
أكد أن االحتالل بدأ بعمل ممرات ومعابر تحت 
األرض وحفريات عش����وائية لس����حب األتربة 

والصخ����ور بهدف انهيار المس����جد األقصى 
ال����ذي يعد س����بب صم����ود الفلس����طينيين 

وثباتهم.
وذكر أن االحتالل ومنذ احتالل القدس يبحث 
عما يربطه بالمدينة عبر مش����روع ما يس����مى 
"أورش����ليم" الذي بدأ فيه منذ سنوات للبحث 
فوق األرض وتحتها بإمكانيات ضخمة إليجاد 

أي أثر لحضارة مزعومة له.
ودعا أبو ذياب األمة إلى تحمل مس����ؤولياتها 
وإسناد أهل القدس وتمكينهم؛ ألنهم حماة 
لألقصى الذي يعد جزءًا من عقيدة المسلمين.

وكان الش����يخ عكرمة صبري خطيب المسجد 
األقصى ورئي����س الهيئة اإلس����المية العليا 
ف����ي مدينة الق����دس أكد أن دائ����رة األوقاف 
اإلس����المية بدأت تفقد س����يطرتها تدريجيا 
على إدارة المس����جد األقصى المبارك، وخاصة 
في المنطقة الش����رقية التي يق����ع فيها باب 

الرحمة.

وحذر الش����يخ صبري من خط����ورة الوضع في 
األقص����ى، محماًل الدول العربية المس����ؤولية؛ 
ألنها تخلت عن القدس واألقصى، وش����جعت 
االحتالل من خالل التطبيع معه على مواصلة 

جرائمه.
وتنف����ذ غالبي����ة الحفري����ات ف����ي الجهتين 
الجنوبي����ة والغربية، باإلضاف����ة إلى المنطقة 
الشرقية، إذ يوجد 26 حفرية، وهذا ما سيكون 
له آثار تدميرية على التاريخ والحضارة واإلرث 

اإلسالمي والمسيحي في المنطقة.
ومنذ مّدة طويلة، تس����عى س����لطات االحتالل 
للسيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد 
األقص����ى، وتحدي����ًدا ب����اب الرحم����ة، وتمنع 
-اليوم-  وتبليط س����احتها، وتحاول  ترميمها 

عبر الحفريات الوصول إليها وتهويدها.
وس����بق أن نفذت س����لطات االحتالل عمليات 
تجريف وحفريات متفرقة في س����احة البراق 

جنوبي غرب المسجد األقصى المبارك.

انهيار جزئي في منطقة باب الحديد بالقدس بفعل حفريات االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
س���لمت س���لطات االحتالل مس���اء أمس الجمع���ة، جثمان 
الش���هيد الفتى محم���د ضامر حريز )16 عام���ًا( على حاجز 

نعلين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وس���لم االحتالل جثم���ان الش���هيد إلى الطواق���م الطبية 
الفلس���طينية التي اتجهت بالجثمان إلى مجمع فلسطين 
الطبي، حيث سيتم نقله إلى مركز الطب العدلي للتشريح.

واستش���هد الفتى حريز متأثًرا بإصابته قرب مدخل قريته 
دير أبو مش���عل بتاري���خ 20- 8- 2020، خ���الل مواجهات 
م���ع االحتالل، ومنع���ت الطواقم الطبية م���ن الوصول إليه 

واحتجزت جثمانه.
وسيشيع جثمان الش���هيد بعد ظهر اليوم السبت انطالقًا 

من مستشفى رام الله باتجاه قرية دير أبو مشعل.

االحتالل يسلم جثمان 
الشهيد الفتى محمد حريز
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 دولة فل�سطني

وزارة الأوقاف وال�سئون الدينية
اإعالن متديد املناق�سة رقم)2021/19(

اخلا�سة:- توريد اأجهزة �سوت ولوازمها للم�ساجد 
تعـلن وزارة األوقاف والشـــئون الدينية عن تمديـــد طـرح المناقصة رقـم 
)19/ 2021 ( وذلـــك بطريق الظـــرف المختوم للموضـــوع المذكور أعاله، 
حسب كراسة الشروط والمواصفات المعدة، والتي يمكن الحصول عليها 
من اإلدارة العامة للشئون المالية – دائرة المشتريات، بمقر الوزارة بمدينة 
غزة، خـالل ســــاعات الدوام الرســـمي ابتداًء من يوم الخميس، الموافـق:- 
2021/12/2م، مع العلم بأن آخر موعد لتسليم المظاريف هو يوم االثنين، 
الموافـق:- 2021/12/6م السـاعة الحادية عشرة ظهرا وستفتح المناقصات 

في نفس اليوم والساعة بحضور أصحاب المناقصات أو مندوبيهم. 

*- مالحظات:-
1- ثمن كراسة المناقصة )100شيكل( غير مستردة.

2- يجب إرفاق كفالة بنكية أو شــــيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى وزارة 
المالية بغزة البنك الوطني اإلسالمي او بنك اإلنتاج او نقدًا بمبلغ )1000شيكل(  
" كتأميــــن دخول " ســــاري المفعول لمــــدة  ) 60 يوما( من آخــــر موعد لتقديم 

المناقصة وال يلتفت إلى المناقصة غير المصحوبة بالتأمين المذكور.
3- يجب أن يكون المورد مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة وتقدم األسعار 

بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
4-الوزارة غير ملزمة بقبول أقل األســـعار وللـــوزارة الحق إلغاء المناقصة أو 

إعادة المناقصة دون إبداء األسباب.
5- أجرة اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

6- لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم )2623116(.

   الإدارة العامة لل�سئون املالية
دائـــرة  امل�سرتيات

  

  

 

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

 املو�سوع / بيع �سيارة باملزاد العلني
بنـــاء على القرار الصـــادر عن قاضي تنفيذ محكمة رفح الشـــرعية بتاريخ 
2021/11/28 والقاضي بالقرار بالنشر ببيع سيارة في المزاد العلني لذلك 
يعلن مأمور تنفيذ محكمة رفح الشرعية الموقع ادناه عن بيع سيارة بالمزاد 
العلني تنفيذا للقرار الصادر عن قاضي تنفيذ محكمة رفح الشرعية وذلك 
بتاريخ 2021/12/28 في القضية التنفيذية رقم 2021/279 والصادر امر 
بحجزهـــا حجزا تنفيذيا بموجب قرار الحجـــز الصادر بتاريخ 2021/9/27م 
تبعا لألمر بإجراء المزايدة لبيع السيارة المحجوزة والمملوكة للمنفذ ضده 

/ اياد محمود محمد جودة .
فلذلك : نعلن لكافة الجمهور انه سوف يتم البيع بالمزاد العلني للسيارة 
المحجوزة وهي خصوصي مزدوج االســـتعمال مـــن نوع فيات 734 والتي 
تحمـــل لونًا فضيًا طراز رقم AIXAXBB881 تاريخ تســـجيل 2006/7/18 
وذلـــك يوم الثالثاء 2021/12/28 الســـاعة الحادية عشـــرة صباحا بقاعة 
الجلســـات بالمحكمـــة وقد حدد الســـعر االفتتاحي بقيمـــة 4000 دوالر 
امريكـــي ولمزيـــد مـــن المعلومات يمكن االتصـــال على دائـــرة التنفيذ 
بالمحكمة خالل ســـاعات الدوام الرسمي وعلى كل من يرغب في المزايدة 
مراجعـــة دائرة التنفيذ لدفع تأمين بقيمة %10 من الســـعر االساســـي 
واالطالع على اوصاف الســـيارة ومن ثم عليه الحضور في وقت المزايدة .  

وتفضلوا بقبول فائق االحترام  وحرر في 2021/11/30م

 ماأمور تنفيذ حمكمة رفح ال�سرعية
   عمار ع�سام النجار

اإعالن تغيري ا�سم �سيدلية
صيدلية مارينا فارم بأســـم وفاء عماد محمد فتيحة )مســـلم( تغير األسم 
ليصبـــح صيدلية رينـــا فارم بأســـم الصيدالنية وعد محمـــود احمد صبح 

وعنوانها غزة شارع الشفاء عمارة الزنط.

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية 

املو�سوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
 �سادر عن حمكمة ال�سيخ ر�سوان

الى المدعى عليه / عصام عبد السالم حسين مصطفى من الناصرة وسكان 
الناصرة حاليا مجهول محـــل االقامة فيها  نعلمك بأنه قد حكم عليك من 
قبـــل المحكمة في الدعوى المرفوعة من قبل المدعية ســـارة باســـم صقر 
الســـعد في القضية اســـاس 591/2021م وموضوعها دعوى اثبات طالق 
وذلك بتثبيت طلقة بائنة بينونة صغرى قبل الدخول وقبل الخلوة وال عدة 
عليها اعتبارا من تاريخ الطـــالق الواقع في ٨/5/2021م ولها ان تتزوج بمن 
تشاء  من المسلمين االكفاء  وال يحق له إرجاعها الى عصمته وعقد نكاحه 
اال بمهر وعقد جديدين بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية من مقام 
محكمة االستئناف الشرعية  حكما تابعا له حكما وجاهيا بحق المدعية قابال 
لالستئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك جرى تبليغك 

حسب االصول وحرر في 2٧/ ربيع آخر / 1443هـ  وفق 2/12/2021 م . 

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
حممد كامل اأبو را�س

الداخل المحتل/ االستقالل: 
الجمعة،  وخطبـــة  صالة  اقيمت 
ظهر أمـــس ، علـــى أرض مقبرة 
القسام في بلد الشيخ المهجرة 
التي أقيمت على أنقاضها مدينة 
»نيشر« بالقرب من حيفا، ونصبت 
احتجاجيـــة  اعتصـــام  خيمـــة 
بمبادرة من لجنة المتابعة العليا 
ولجنة متولي وقف االســـتقالل 

في حيفا.
وجاء ذلـــك احتجاجـــا على قرار 
المحكمـــة العليا اإلســـرائيلية، 
يـــوم اإلثنيـــن الماضـــي، فـــي 
الجلســـة األخيرة بشـــأن قضية 
التدخل  عـــدم  القســـام،  مقبرة 
بسبب قانون التقادم. واقترحت 
االســـتئناف  ســـحب  المحكمة 
المقـــدم من قبل ممثلي األهالي 
وأقارب المتوفين المدفونين في 
المقبرة إللغاء مصادرة وبيع جزء 
مـــن مقبرة القســـام، والتفاوض 
بينهـــم  التفـــاق  والتوصـــل 
وبين الســـلطات الرســـمية في 

»إسرائيل«.
وقال عضو اللجنة الشعبية، طلب 
أبو عيشة، »نأمل أن تكون خيمة 
إليجاد  قوية وضاغطة  االعتصام 
الحكومة  افتعلتها  حل لمشكلة 

اإلســــرائيلية، وتعويض الشركة 
المدعية لملكية جــــزء من مقبرة 
القسام في مكان آخر، وتبقى هذه 
للمسلمين،  وقفية  مقبرة  األرض 

وهذا حق طبيعي لنا«.
وقـــال الشـــيخ فـــؤاد أبـــو » إنه 
»بعد فشـــل المســـار القضائي 
من  المسلوب  الجزء  الســـتعادة 
أرض مقبرة القسام أقمنا، اليوم 
)أمس(، النشـــاط األول في مسار 
النضال الستعادة مقبرة القسام، 

وسنواصل نضالنا حتى تستعاد 
أرض المقبـــرة بالكامـــل، ورفض 
صفقـــة تحويـــل ملكيـــة أرض 
القسام لشركة ›كيرور أحزكوت‹ 
ألن ›ســـلطة أراضي إسرائيل‹ ال 
تملـــك األرض ومنحتهـــا لمن ال 

يستحقها«.
وأكـــدت لجنة المتابعـــة ولجنة 
متولي وقف االستقالل في حيفا 
أن »الخيمـــة تعبيـــر وطني عن 
رفض جعل قضية المقبرة قضية 

عقارية كما قررت المحكمة العليا 
اإلســـرائيلية، وحمايـــة مقبـــرة 
القسام في بلد الشيخ المهجرة 
واجـــب وطني ودينـــي وأخالقي 
لجميع أبناء شـــعبنا، ومقبرة بلد 
الشـــيخ ليســـت، كلها أو أجزاء 
منها، عقارا يوضع تحت تصرف 
شركات إسرائيلية. لنا في هذه 
األرض وطن ومســـتقبل ومثوى 
ومأوى، والدفاع عن المقدســـات 

جزء من هويتنا الجمعية«.

إقامة صالة الجمعة ونصب خيمة اعتصام في مقبرة القسام بحيفا 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األســـير هشـــام أبو هواش معركة االضراب المفتوح عن الطعام داخل 
سجون االحتالل اإلســـرائيلي لليوم الـ110 على التوالي؛ احتجاًجا على اعتقاله 

اإلداري، وسط تدهور حالته الصحية بشكل كبير.
ُيشـــار إلى أن محكمة االستئنافات العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي في »عوفر« 
أرجأت يوم األربعاء الماضي، البت في قضية أبو هواش مجدًدا بعد عقد جلســـة 

استئناف له، وفق نادي األسير.
وذكر بيان سابق لنادي االسير أن »ما قامت به جهات االختصاص كافة، بما فيها 
نيابـــة االحتالل من تجاهل وإهمال مقصـــود لطلب المحكمة المتمثل بإحضار 
تقريـــر طبّي حول الوضع الصحّي للمعتقل )األســـير( أبو هواش، ســـيؤدي إلى 
نتيجة كارثية رغم وضوح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل لها المعتقل أبو 
هواش، عدا عن أّن إرجاء الجلسة السابقة كان مرتبطا أوال بتعذر إحضار المعتقل 
أبو هواش بسبب وضعه الصحّي الخطير، وثانيا لعدم وجود تقرير طبّي محدث 

حول وضعه الصحّي«.
 معتقل مر على 

ّ
وشـــّدد البيان أن ذلك »أمر غاية فـــي الخطورة لكونه ُيّنفذ بحق

إضرابه 109 أيام، وهذا يفســـر حقيقة يومية نواجهها في أروقة هذه المحاكم 
على الكيفية التي تنظر فيها هذه المحاكم لمعنى حياة الفلسطيني«.

واألسير »أبو هواش« معتقل منذ تشرين األول/ أكتوبر 2020، وصدر بحّقه منذ 
اعتقاله ثالثة أوامر اعتقال إداري، وهو أســـير ســـابق أمضى ما مجموعه ثماني 

سنوات في سجون االحتالل، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.

األسير أبو هواش يواصل 
إضرابه عن الطعام لليوم الـ 110 

وسط تدهور حالته الصحية

جنين / االستقالل:
دخل االســـير مراد حســـن ذياب ابو زيتون )3٨ عاما( من قرية زبوبا غرب جنين، 

أمس الجمعة، عامه التاسع عشر في االعتقال.
وذكر مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور ، أن ابو زيتون اعتقل في 12-3-
2003م، أثناء تواجده في قرية بردلة بمحافظة طوباس، وحكم عليه بالسجن 22 

سنة بتهمة مقاومة االحتالل.

أسير من قرية زبوبا غرب جنين 
يدخل عامه الـــ19 في األسر

رام الله/ االستقالل: 
توفي مواطنان بحادث سير مروع، مساء أمس 
الجمعة، قرب قرية شقبا غرب مدينة رام الله 

وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالـــت مصـــادر محليـــة إن مواطنيـــن على 

األقل توفيـــا نتيجة حادث ســـير مروع وقع 
على الطريق الرئيس المحاذي لقرية شـــقبا، 
بين مركبتين فلسطينية وأخرى إسرائيلية، 

وأصيب ثالثة مواطنين بجروح خطيرة.
وهبطـــت فـــي المـــكان طائرات عســـكرية 

وسيارات إسعاف إســـرائيلية والتي شرعت 
بنقـــل المصابين إلى مستشـــفيات الداخل 

المحتل.
وذكرت وسائل إعالم عبرية أن مستوطنًا قتل 

خالل الحادث.

ومصرع مستوطن

وفاتــان بحــادث سيــر مــروع غــرب رام الله
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى نح����و 50 أل����ف مصٍل، ص����الة أمس 
الجمع����ة في رح����اب المس����جد األقصى 
المبارك،رغ����م إج����راءات االحتالل وتقييد 

دخول مئات المواطنين.
األوقاف اإلس����المية في  وأفادت دائ����رة 
القدس، ب����أن المواطنين أدوا الصالة رغم 
اإلجراءات المش����ددة التي فرضتها قوات 
أبواب ومداخل  االحتالل اإلسرائيلي على 
البل����دة القديم����ة في الق����دس المحتلة، 
والت����ي حالت دون وصول المئات من أبناء 

شعبنا إليه.
حواجزه����ا  االحت����الل  ق����وات  ونش����رت 
القديمة  البل����دة  العس����كرية في محيط 
والمس����جد األقص����ى خاص����ة عن����د باب 
العام����ود، واعتقلت الش����اب المقدس����ي 
محم����د نم����ر، واحتج����زت اثني����ن آخرين 
لس����اعات ولم تفرج عنهم إال بعد انتهاء 

صالة الجمعة.
التش����ديدات االحتاللي����ة مع  وتتزام����ن 
"عي����د األن����وار" اليهودي، الذي يس����تمر 
المس����توطنون  أي����ام، حي����ث كث����ف   9
م����ن اقتحاماته����م للمس����جد األقص����ى، 
في  "الش����معدان"  إلضاءة  ومحاوالته����م 
رحاب����ه، وتنظيم مس����يرات اس����تفزازية 
واحتفاالت صاخب����ة في محيطه، تحديدا 

عند باب العامود وساحة البراق.

وقبل أن تؤم الجموع المس����جد األقصى، 
انهارت أرضية بشكٍل جزئي في منطقة 
ب����اب الحديد بالبل����دة القديمة، بس����بب 

حفريات االحتالل.
وأفادت مصادر محلية بأن االنهيار حدث 

في نحو 6 بالطات، خارج باب الحديد.

خطبة اجلمعة
وخ����الل خطب����ة الجمع����ة في المس����جد 
األقص����ى بّش����ر الش����يخ محمد س����رندح 
المقدس واألقصى  بي����ت  المرابطين في 

بالنور يوم القيامة.
وقال سرندح: إن الذين ال يتركون األقصى 

ويوجدون فيه بكل األوقات س����يجزيهم 
الله بما صبروا.

كما أثنى على الطالب ومعلميهم الذين 
يشدون الرحال إلى المسجد.

كما أكد الشيخ سرندح أن األقصى قدرنا 
وعقيدتنا؛ فمن رضي بذلك فله الرضا.

وكانت قوات االحتالل قد انتش����رت على 
الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس، 
وأعاقت وص����ول المصلين من الضفة إلى 
"األقصى". وتمركزت قوات االحتالل قرب 
التل����ة الفرنس����ية؛ حي����ث عرقلت وصول 
الحاف����الت القادمة من الداخ����ل المحتل 

للصالة في األقصى.
وفي سياق متصل، يواصل المستوطنون 
تنفيذ مس����يرات اس����تفزازية، في البلدة 
القديم����ة بالقدس، بحمايٍة مش����ددة من 
قوات االحتالل؛ احتفااًل بما يس����مى عيد 

"األنوار" العبري.
وفرض����ت ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي 
-الليلة قبل الماضية- تشديداٍت، وأغلقت 
المح����ال التجارية في البلدة القديمة؛ من 

أجل تأمين المسيرة.
وقب����ل ذل����ك، أدى مس����توطنون رقصات 
اس����تفزازية بالقرب م����ن القصور األموية 
المطلة على المس����جد األقص����ى، وحائط 
البراق، و"مربط الكرد" شمال باب الحديد.

والمس����يرات  االقتحام����ات  أن  يذك����ر 
تتكّثف منذ أيام، احتفااًل بما يس����مونه 
عيد "األنوار" العب����ري أو ما يطلقون عليه 

"الحانوكاه".
ويرم����ز "الحان����وكاه" إلى إعادة تدش����ين 
"المذبح" في "الهيكل" المزعوم، وتستمر 
االقتحامات المكثفة حتى االثنين القادم.

50 ألفــًا يــؤدون صــالة الجمعــة فــي المسجــد األقصــى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نقلت القن���اة الس���ابعة العبرية عن 
ضباط في جيش االحتالل اعتقادهم 
بأن دخول اثنين من المس���توطنين 
إلى قل���ب رام الله بالضف���ة الغربية 
المحتل���ة، قبل يومين ل���م يكن عن 

طريق الخطأ.
وجاء على لس���ان مصادر عس���كرية 
إس���رائيلية أن ش���كوكًا ت���دور حول 
رواية الدخول الخطأ إلى دوار المنارة 
وس���ط رام الل���ه، حيث أقدم ش���بان 
فلسطينيون على إحراق المركبة بعد 
الوقت  ركابها، في  اكتش���اف هوية 
الذي تمكن فيه األمن الفلس���طيني 
من تهريب المستوطنين من المكان 
وتسليمهما للجيش شمالي رام الله.

األمن  إن  الس���ابعة  القن���اة  وقال���ت 
رواي���ة  ف���ي  اإلس���رائيلي يش���كك 
المس���توطنين حول وصولهم وسط 
رام الل���ه دون أن يش���عروا أنهم في 
منطق���ة فلس���طينية، معتقدين أن 
الطريق  اختصار  حاوال  المستوطنين 
والدخ���ول في مغامرة غير محس���وبة 

كادت تودي بحياتهما.

ف���ي حين اس���تعدت ق���وات معززة 
وق���وات خاصة القتحام  الجيش  من 
رام الل���ه ف���ي تل���ك الليل���ة إلنقاذ 
المس���توطنين، قبل تلقيهم اتصال 
وفيدي���و م���ن األم���ن الفلس���طيني 
بتمكنهم من تخليص المستوطنين 
من المتظاهرين وقاموا بتسليمهما. 

بينم���ا ت���درس النيابة العس���كرية 
اإلسرائيلية تقديم لوائح اتهام بحق 
المستوطنين بتهمة تعريض الحياة 
للخط���ر والدخول لمنطقة عس���كرية 
مغلق���ة. فيما ج���اء على لس���ان أحد 
المس���توطنين قوله "إن الله أرس���ل 

رسله ليخلصوهم" على حد تعبيره.

وق���ال " ال أع���رف إذا كنا ق���د أخطأنا 
أم ال أو أن أحد الفلس���طينيين الذين 
س���ألناهم عن الطريق أرش���دنا عمدًا 
إل���ى رام الله أم ال وق���د دخلنا 4 قرى 
قبلها وهي ق���رى معادية ورأينا علمًا 
فلس���طينيًا وفهمنا حينه���ا أننا في 

ورطة كبيرة".

تقديرات أمنية إسرائيلية: المستوطنان لم يدخال رام الله بالخطأ

القدس المحتلة/ االستقالل: 
للمرة الثانية، قام مس���توطنون أمس الجمعة، بتخريب ومحو جداريات رسمت 

على حائط منزل عائلة الكرد، في حي الشيخ جراح في القدس.
وفوجئ أهالي حي الشيخ جراح برسم شعارات عنصرية والنجمة " السداسية" 

على الجداريات.
وقال األهالي عبر صفحتهم على الفيسبوك:" مجددا.. إن المستوطنين قاموا 
بمحو رس���ومات ترمز للحرية على حائط منزل عائلة الكرد، ويرس���مون فوقها 
ش���عارات عنصرية للصهيونية، لقد قلنا لكم وسنعيدها هذه الرسمات مجرد 
ألوان وس���نعيد رسمها، لكن قوتنا وإرادتنا بالعقل والقلب ال يمكنهم ازالتها 

مهما حاولوا نحن ال ننكسر من تخريب رسمه، ولن نرحل«.
وقام المس���توطنون الثالثاء الماضي بمسح الجداريات وتخريبها، وفي ساعة 

المساء أعاد المقدسيون رسمها.

مستوطنــون يخربــون 
ويمحــون جداريــات 

فلسطينية في الشيخ جراح

خانيونس/ االستقالل: 
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الجمعة، عددًا من قنابل الغاز المسيل 
للدموع تجاه صيادي العصافير شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. 

وأفاد ش���هود عيان م���ن المنطقة بإط���الق جنود االحتالل قناب���ل الغاز تجاه 
الصيادين قرب الس���ياج األمني ش���رقي بلدة خزاعة ش���رقي خان يونس؛ ما 

أجبرهم على االنسحاب من المكان.
وتعتبر مهنة صيد العصافير المهاجرة واحدة من المهّن الموسمية 
لكثير من الش���بان، الذين يجدون من المنطقة القريبة من الس���ياج 
األمني مكانًا مناسًبا للصيد، لقربها من أشجار كثيفة تتواجد فيها 

العصافير.

االحتالل يطلق قنابل غاز تجاه صيادي 
العصافير شرقي خان يونس

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقل���ت ق���وات االحت���الل "اإلس���رائيلي"، أمس 
الجمعة، عددًا من المواطنين، وداهمت منازل  في 

مدينة الخليل وبلدة حلحول.
وذكرت مصادر محلي���ة أن قوات االحتالل داهمت 
عدة أحياء ف���ي مدينة الخليل، واعتقلت: هش���ام 
حمي���دان الش���رباتي )54 عاما(، وه���ارون إبراهيم 
الكركي )40 عاما( وباس���م محمد عبيدو )49 عاما(، 
وه���ارون أب���و زينة، بع���د تفتي���ش منازلهم، كما 

فتشت منزل المواطن نبيل عابدن.
وأضافت المص���ادر أن قوات االحتالل داهمت عدة 
منازل في حلحول ش���مال الخليل، ُعرف منها منزل 
عاط���ف األطرش. واقتحمت ق���وات االحتالل، فجر 
أمس الجمعة، بلدة تقوع شرق بيت لحم، وداهمت 

أحد المنازل وفتشته.
وأفادت مصادر أمنية أن ق���وات االحتالل داهمت 
منزل المواطن حمزة س���الم صباح وس���لمته بالغا 

للتحقيق في مجمع مستوطنة غوش عصيون.

كما، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس 
طفلين في منطقة الهجرة قرب عين الدلبة جنوب 
مدينة الخليل بالضفة المحتلة. وأفاد شهود عيان 
أن قوات كبيرة م���ن جنود االحتالل اقتحموا مخيم 
الفوار واعتقلوا الطفلين ب���الل وجالل البايض من 

المخيم جنوب الخليل الى جهة مجهولة.
ويتعم���د االحت���الل اعتق���ال الفلس���طينيين من 
مختلف األعم���ار إلرهاب المواطني���ن اآلمنين في 

بيوتهم.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في الضفة 
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غزة/ االستقالل: 
قال����ت حركة حماس إن موقفها الثاب����ت والداعم لحقوق 
أصحاب الهمم "ذوي اإلعاقة" المش����روعة باعتبارهم جزءًا 
أصياًل من أبناء ش����عبنا الفلسطيني المرابط، ونؤمن بقّوة 
دورهم في المش����اركة المجتمعية ونضاالتهم الّريادية 

في مسيرة التحّرر الوطني والخالص من االحتالل. 
وحملت الحركة في بيان له����ا،  أمس الجمعة،  في اليوم 
العالم����ي ل����ذوي اإلعاقة، ال����ذي صادف أم����س الجمعة، 
 

ّ
االحتالل المس����ؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمه بحق
أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة األشخاص ذوي اإلعاقة. 
وطالب����ت المنظمات الدولية واإلنس����انية بض����رورة إلزام 
االحت����الل باحت����رام االتفاقي����ات والتوق����ف الفوري عن 
االنتهاكات كافة بحق األش����خاص ذوي اإلعاقة من أبناء 

شعبنا.
 ودعت الس����لطة الفلس����طينية إلى تطبيق كل القوانين 
الت����ي تعطي ذوي اإلعاقة حقوقه����م، وتقديم الخدمات 
المختلف����ة لهم، وتوفير حياة كريم����ة لهم ولعائالتهم، 
واالس����تئناف الفوري وبأثر رجع����ي بدفع مخصصاتهم 
المالي����ة المقطوعة من قبل وزارة التنمية االجتماعية في 

رام الله.
تنا العربية  كما دعت جماهير ش����عبنا الفلس����طيني وأمَّ
واإلس����المية وأح����رار العال����م والمنظم����ات الحقوقي����ة 
واإلنسانية إلى إطالق أوسع حملة دولية مناصرة لقضايا 

ة  األش����خاص ذوي اإلعاقة، والّدفاع ع����ن حقوقهم وخاصَّ
في فلس����طين؛ الذين يعان����ون من الع����دوان والحصار 
والتهجير بفعل االحتالل الصهيوني العنصري، والعمل 
عل����ى تنفيذ خط����ط عاجلة وبرامج مس����تدامة توّفر لهم 
الحي����اة الحّرة الكريمة.  وتقدمت الحركة ألصحاب الهمم 

وكّل األش����خاص ذوي االحتياجات الخاّصة في فلسطين 
وفي عالمنا العربي واإلسالمي وفي العالم أجمع، بخالص 
التمنيات واألمل بمزيد من التمكين لحقوقهم، وتحقيق 

مشاركتهم المجتمعية في كل الميادين. 
وقال����ت الحرك����ة: "يتزامن ه����ذا اليوم مع تزاي����د معاناة 

األشخاص ذوي اإلعاقة من أصحاب الهمم نتيجة إرهاب 
االحتالل ومستوطنيه ضدَّ شعبنا في الداخل والشتات، 
قتاًل وتش����ريدًا وهدمًا للبيوت وس����رقة لألراضي، فخالل 
العام الجاري 2021 قتل االحتالل ثالثة فلسطينيين من 
ة، ورابعًا عند 

َّ
ذوي الهمم في عدوان مايو الماضي على غز
حاجز قلنديا شمال شرق القدس المحتلة".

 وأضاف����ت: "وبه����ذه الجرائم المتصاع����دة رفع االحتالل 
الصهيوني قائمة الش����هداء من أصحاب اإلعاقة إلى50 
فلس����طينيًا في العدوان المذكور، فيما تضاعفت مأساة 
ذوي اإلعاقة وعائالتهم في كل المجاالت، نتيجة الحصار 
ة منذ 15 عامًا، وكذلك 

َّ
الظالم وغير القانوني على قطاع غز

نتيجة تأثيرات جائحة كورونا". 
وتابعت: "نفخر بوج����ود عدٍد من ذوي الهمم العالية في 
ة الفلس����طينية، قبل تعطيلها  قائمتنا لالنتخابات العامَّ
من رئيس س����لطة أوس����لو، وكذلك في عدد من المواقع 
القيادي����ة والحركية، تقديرًا إلمكاناتهم ودورهم الفاعل 

في خدمة وطنهم".
 ووافق أمس الجمعة، الثالث من ش����هر ديس����مبر، اليوم 
ته  العالمي لألش����خاص ذوي اإلعاقة، وهو اليوم الذي أقرَّ
ة لألم����م المتحدة ع����ام 1992م، بهدف  الجمعي����ة العامَّ
دعم األش����خاص ذوي اإلعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي 
بقضاياهم واحترام حقوقهم استنادًا إلى مبادئ حقوق 

اإلنسان.

حماس تدعو إلى إطالق أوسع حملة دولية مناصرة لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة

 
  

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
   حمكمة �سلح دير البلح

  يف الق�سية رقم : 2021/726
 يف الطلب رقم 2021/883

 المس���تدعي / خالد عبد الله جمعة النويري -  النصيرات – البحر – هوية 
رقم )945305753(    وكيله المحامي / حمدي قويدر

المستدعى ضده / احمد رفعت سالم محيسن - غزة – الشجاعية – بجوار 
مسجد الرضوان – ه� )410584924(   مجهول محل االقامة حاليا .

نوع الدعوى / حقوق  قيمة الدعوى / )9000د.أ( تسعة آالف دينار أردني
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 2021/126

الى المس���تدعى ضده المذك���ور أعاله بما ان المس���تدعي قد أقام عليك 
قضي���ة تحمل الرقم 2021/726 لذلك يقتض���ى عليك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضى أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلس���ة يوم 
االثنين الموافق 2022/1/3م للنظر في الدعوى . وليكن معلوما لديك انك 
اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول 

. تحريرا في 2021/12/2م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
    الأ�ستاذ / حممود ح�سني املزين

 دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
قدم���ت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة الصباغ غزة المؤرخة 
في 2021/12/2م تتضمن ان س���عد بن هاشم بن ابراهيم الصباغ قد توفي 
بتاريخ 2020/11/15م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته جميلة 
بنت عطية حمادة المش���هورة الصباغ وفي اوالده المتولدين له منها الذكور 
وهم هاشم ومحمد وماهر وجهاد واالناث وهن سارة ونسرين فقط وال وارث 
للمتوف���ى المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجب���ة او اختيارية حال 
حيات���ه وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورث���ة فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الش���رعية خالل خمس���ة عشر يوما 

من تاريخ النشر وحرر في 27/ربيع اآلخر / 1443ه� الموافق 2021/12/2م .

   قا�سي غزة ال�سرعي
  رائد حممد مطري

      دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية

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

  مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف
املحكمة ال�سرعية البتدائية يف خانيون�س

  رقم الق�سية ا�سا�س 2021/419
الى المس���تأنف عليه / رأفت يوس���ف زكريا اربيع من خانيونس وسكانها 
س���ابقا والمقيم حاليا في الس���ويد ومجهول محل االقامة فيها اآلن هناء – 
نعلمك أن القضية اس���اس 2021/419م وموضوعها تفريق لعدم االنفاق 
والمتكونة بينك وبين / هناء على مصطفى البرقي من خانيونس وسكانها 
– قد عادت من محكمة االس���تئناف الش���رعية بخانيونس مصدقة بموجب 
القرار االستئنافي رقم 4332 المؤرخ في 2021/11/25م لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2021/12/1م

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي
فريد حممد بركة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الجمعة، تس���جيل حالة وفاة و287 إصابة 

جديدة بفيروس "كورونا" و245 حالة تعاف خالل ال� 24 ساعة األخيرة.
وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلس���طين، أن 

حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة نتيجة اإلصابة بالفيروس.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على النحو التال���ي: بيت لحم 58، 
ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 31، جنين 29، الخليل 48، نابلس 14، طوباس 

3، سلفيت 1، طولكرم 3، أريحا واألغوار 3، مسافرون عبر معبر الكرامة 5.
وتابعت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 24، ضواحي 
الق���دس 3، رام الل���ه والبيرة 26، جنين 15، الخلي���ل 51، نابلس 12، طوباس 3، 

سلفيت 1، طولكرم 3، أريحا واألغوار 2.
ولفتت إلى وج���ود 49 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز 
وأقس���ام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 83 مريضا، بينهم 6 مرضى على 
أجهزة التنف���س االصطناعي. وبين���ت الكيلة أن نس���بة التعافي من فيروس 
"كورونا" في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة %0.7 

ونسبة الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.

الصحة: وفاة و287 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة 

الهاي/ االستقالل: 
كش���ف التقرير الرسمي الصادر عن محكمة العدل 
الدولية عن تراجع الس���لطة الفلسطينية عن دعوى 
كان���ت قّدمتها ض���د االعت���راف األمريكي بمدينة 

القدس المحتّلة عاصمة للكيان اإلسرائيلي.
وبحس���ب التقرير الرس���مي للمحكمة فإّن السلطة 
أودعت بتاري���خ 28 س���بتمبر/أيلول 2018 عريضة 

إقام���ة دعوى ض���د الواليات المتح���دة على خلفية 
اعتراف الرئيس األمريك���ي دونالد ترامب بالقدس 
عاصمة ل�"إسرائيل" ونقل السفارة األمريكية إليها 

في ديسمبر 2017.
وبّين أّن الس���لطة بعثت رس���الة بتاريخ 12 أبريل/

نيسان 2021 إلى رئيس قلم محكمة العدل الدولية 
طالبته فيها ب�"تأجيل المرافعة الشفوية" للقضية 

الت���ي كان من المقرر إجراؤها ف���ي 1 حزيران/يونيو 
.2021

وأشار إلى أّن الواليات المتحدة لم تكن تعترض على 
الطلب الفلسطيني لدى محكمة العدل الدولية.

وذك���ر التقرير أّن المحكمة ق���ّررت، مع مراعاة 
آراء الطرفين، تأجيل جلسات االستماع "حتى 

إشعار آخر".

الداخل المحتل/ االستقالل: 
قالت اللجنة الش���عبية في مدين���ة اللد إن "رئيس 
بلدية اللد العنصري المتط���رف لم يكتف بأعماله 
غير المس���ؤولة التي أدت إلى أح���داث هبة الكرامة 
في شهر رمضان الماضي، وها هو والنواة التوراتية 
يدعون المتطرفين اليهود الذين تربوا في دفيئات 
اإلرهاب والكراهية في مستوطنات الضفة المحتلة 
ليقوموا بمسيرة استفزازية لرفع أعالم داخل مدينة 

اللد يوم غٍد األحد ".

أم���س  له���ا،  بي���ان  ف���ي  اللجن���ة  وأضاف���ت 
الجمعة، "باإلضاف���ة إلى تش���كيله لكتيبة من هذه 
المليش���يات اإلرهابية تحت اسم 'شومريم لود' أي 
'ح���راس اللد' بهدف مأسس���ة االعتداء على العرب 
والتضييق على وجودهم، ووفر لهم غرفة عمليات 
في مكاتب البلدية وسمح لهم بنشر كاميرات مراقبة 
في المدينة". وأكدت اللجن���ة أن هذا جاء باإلضافة 
إلى "التحريض المنفلت على العرب ووجودهم في 

المدينة العربية األصيلة".

وحّملت رئيس البلدية وقيادة الشرطة "المسؤولية 
الكاملة ع���ن تبعات هذه االس���تفزازات لمش���اعر 

العرب".
كم���ا حذرت، الجهات الرس���مية "م���ن توجيه هذه 

المسيرة والمشاركين فيها إلى األحياء العربية".
وختمت اللجنة الشعبية بالقول إنه "نتوجه إليكم 
أهلنا ف����ي مدينة الل����د لتبقوا على حذر ش����ديد 
وعلى أهبة االس����تعداد للوقوف بوجه العنصرية 

واإلرهاب اليهودي".

اللجنة الشعبية في اللد تحذر من مسيرة أعالم استفزازية لمتطرفين يهود األحد

وثيقة: السلطة تراجعت عن دعوى ضد االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة لالحتالل
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المسلم اإلسالمي الوطني الش���يخ الشجاع فادي 
أبو ش���خيدم- ونحس���به عند الله تعال���ى فدائيًا 
شهيدًا- لم يحتمل استمرار تجّرع كؤوس الهوان 
من المحت���ل الغاصب؛ بالمزيد من توغله وعدوانه 
مصادرًا لألرض هادمًا للبيوت معتقاًل للمجاهدين، 
دون أن تملك الس���لطة الوطنية الجرأة على ردعه، 
بل تس���اعده وتنس���ق معه للقبض عل���ى هؤالء 
المجاهدين األحرار! فقد ش���ّمر الشيخ البطل عن 
س���اعد الجّد والجهاد واقتح���م على العدو بعض 
مرابضه التي يدنس بها األرض المقدسة، فأردى 
وجرح وس���ّلم روحه ش���هيدًا حيًا عن���د ربه مباركًا 
مرزوقًا! ولعله يكون الش���رارة التي تعيد وتحيي 
اشتعال االنتفاضة الشعبية الوطنية الثالثة التي 
كان بدء اش���تعالها منذ أكتوبر –نشرين أول عام 
2015 على يد الش���هيد البطل مهند الحلبي ومن 
تاله.. حتى عملت السلطة الالوطنية بالتنسيق مع 
العدو على الحد من غلوائها واستمرار اشتعالها؛ 
مما دعانا أخيرًا ألن ننادي بانقالبها على الس���لطة 
ذاته���ا؛ لتحررها م���ن تخاذلها ب���ل تواطئها مع 
المحت���ل الغاصب ورضوخه���ا إلمالءاته الُمهينه 
المذلة لش���عبنا.. وهكذا جاء الفدائي البطل فادي 
أبو ش���خيدم بعمليته البطولية عند باب السلسلة 
بالقدس الش���ريف؛ ليمّثل بإذن الله تعالى شرارة 
إحياء االنتفاضة بل الثورة القوية التي ال تتوقف 
حتى تْس���لم لمعركة الخ���الص – معركة دخول 
القدس عل���ى أيدي عباد الل���ه األقوياء المؤمنين، 

وتحرير البالد من الغاصب الدخيل!
أال فلتكبر الش���رارة لتخلق الشعلة واالشتعال بل 
الب���ركان الذي يزل���زل كيان االحت���الل، ويفعل ما 
لم يفعل���ه مجرد االحتجاج الس���قيم أو التفاوض 
العقيم؛ فيكن���س المحتل ع���ن األرض المحتلة 
ويمح���و آث���ار تدنيس���ه لباحات بي���ت المقدس 

الشريف واألرض التي بارك الله حولها!
أال ويحيا الش���رفاء: أس���ارى وأس���يرات.. شهداء 
وأمهات مضحين وصابرات من أجل الوطن والدين، 
وليخس���أ المتخاذلون الخاذلون، أصحاب كراسيٍّ 

كانوا أو منتفعين..
ه���ذا وإن كان بعض أع���راب الرّدة ق���د تخلوا عنا 
وضربوا بقضيتنا عرض الحائط من أجل أن يكونوا 
تابعين للصهاينة واألمريكان، بل تحالف البعض 
منهم عس���كريا وعق���د دفاعًا مش���تركًا مع العدو 
الصهيوني ضد جاره المس���لم والعربي.. فيكفينا 
هنا وعلى األرض التي ب���ارك الله حولها أننا نحن 
المدافعون عنها المرابطون حتى يأتينا الله تعالى 
بنص���ره المبين! إذ يق���ول رس���ولنا الكريم )عليه 
الصالة والس���الم(: »ال تزال طائف���ة من أمتي على 
الدي���ن ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ال يضرهم من 
خالفهم إال ما أصابهم من ألواء، حتى يأتيهم أمر 
الله. وهم كذلك«، قالوا: يا رس���ول الله وأين هم؟ 
قال: »ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس« )رواه 

أحمد(.
 وال يظّن���ّن الخاذلون والمرجف���ون أّن روح الجهاد 
ق���د فترت عزائمها في النفوس المس���لمة األبية 
التي ال تقبل بالدنّيًة؛ فال نعدّم من ينهض ويثور 
ليأخذ بنواصي العمالء ويطيح بعروش المنبطحين 

اأُلجراء!
وإذا كان بع���ض ُأصالء االس���تعمار ممن تعهدوا 
بقي���ام دولة الكي���ان الصهيوني في فلس���طين 
على حساب ش���عبها ومقابل ذبحه وتشريده، قد 
نبح���وا نبحه���م بتصنيف المجاهدي���ن من أجل 
حرية وطنهم واسترداد حقوقهم واإلعالن عنهم 
كإرهابيين؛ فال يضّر الس���حاب نب���ُح الكالب، وما 
الجديد في موقف وتصريح مس���تعمٍر عدوٍّ قديم 

هو الصانع الحامي للعدّو الجديد؟

الحقبة اإلس����رائيلية الجديدة بعد اتفاقية أوسلو، 
بعنوانه����ا الب����ارز »التطبيع«، استش����رف مالمحها 

المفكر الشهيد فتحي الشقاقي.
في لقاء جمعني بالدكتور فتحي الش����قاقي مطلع 
ثمانينيات القرن العش����رين، وفي ردٍّ نوعي لألخير 
على س����ؤال: هل تعيش الحركة اإلسالمية مرحلة 
االس����تضعاف المكي����ة الت����ي تقتض����ي اإلعداد 
والتربي����ة أو مرحلة التمكين المدنية التي تقتضي 
الجه����اد والثورة؟، أجاب: »لس����نا نعي����ش المرحلة 
المكي����ة، وال المرحل����ة المدنية. نح����ن نعيش في 
الحقب����ة اإلس����رائيلية«. كان ذلك الس����ؤال آنذاك 
ُمعّب����رًا عن أزم����ة الحرك����ة اإلس����المية التقليدية 
بخطابها ومفاهيمها الُمقتبس����ة من ُكتب الُتراث 
القديمة، وحيرتها وعجزها عن اإلجابة عن الس����ؤال 
الفلسطيني إسالميًا. وكانت تلك اإلجابة ُمعّبرة عن 
محاول����ة تجاوز األمة بالتجديد ف����ي خطاب الحركة 
اإلس����المية ومفاهيمه����ا، واإلبداع ف����ي اإلجابة عن 
الس����ؤال الفلس����طيني إس����الميًا، فأثمر ذلك ثورة 
في الفك����ر والواقع، ومن تجليات����ه تجاوز مرحلتي 
االس����تضعاف والتمكي����ن ف����ي مرحل����ة »الحقبة 

اإلسرائيلية«.
الحقبة اإلس����رائيلّية التي ذكرها المفّكر الشهيد 
فتحي الش����قاقي في اللقاء المذكور، أوضحها في 
لق����اءات وكتاب����ات الحقة، وأراد بها حالة اإلفس����اد 
والعلو اإلس����رائيلي في الوطن العربي واإلس����المي، 
كما جاء في مطلع س����ورة اإلسراء: }َوَقَضْيَنا ِإَلى َبِني 
َتْين  ْرِض َمرَّ ِإْسَراِئيل ِفي اْلِكَتاِب َلُتْفِس����ُدَن ِفي اأْلَ
ا َكِبيًرا{، فهو ي����رى أننا نعيش مرحلة   ُعُلًوّ

َّ
َوَلَتْعُل����ن

اإلفس����اد والعل����و الثاني لبني إس����رائيل، الذي بدأ 
بقيام »دولة إسرائيل« بعد النكبة األولى، والعدوان 
الثالثي، والنكبة الثانية المعروفة بالنكسة، لتصل 
»إس����رائيل« بذلك إلى ذروة اإلفس����اد والعلو الذي 
كاد يتوقف ف����ي حرب تش����رين األول/أكتوبر، لوال 
اتفاقية »كامب ديفيد« بافتتاحها مس����ارًا جديدًا 
لإلفساد والعلو اإلس����رائيلي ب� »السالم« والتطبيع، 
ويؤّس����س لمفهوم »إس����رائيل الكب����رى« بالمعنى 
السياس����ي واالقتصادي والثقافي؛ ذلك المس����ار 
ال����ذي كاد يتوّقف أيضًا بعد حرب لبنان األولى في 
العام 1982م، بفعل المقاومة اإلس����المية اللبنانية 
واالنتفاض����ة الفلس����طينية األولى، ل����وال اتفاقية 
»أوس����لو« التي أعطت الكيان الصهيوني تأش����يرة 
مرور فلسطينّية إلى »الحقبة اإلسرائيلية« الجديدة.

الحقبة اإلس����رائيلية الجديدة بعد اتفاقية أوسلو، 
بعنوانه����ا الب����ارز »التطبيع«، استش����رف مالمحها 
المفك����ر الش����هيد فتحي الش����قاقي ف����ور توقيع 
المنظمة على اتفاقية »أوسلو« مع الكيان في العام 
1993م، فكتب في ذلك الحي����ن: »اليوم، وعبر غزة 
أريح����ا، يتدّف����ق اليهود الصهاينة إل����ى العواصم 
العربية واإلس����المية لنظام ش����رق أوسطي جديد 
حيث هم مركزه وسيده، وهذا يعني أْن تبقى األمة 
 خطر التطبي����ع القادم ُمذهل لو 

َّ
تح����ت نعالهم. إن

تخّيلناه. لذا، على الش����عوب الصاب����رة المؤمنة أْن 
تستعد لهذا الغزو الصهيوني الجديد«.

ذي تنبأ به الش����قاقي  خط����ر التطبيع مع الع����دو الَّ
برؤيته المستقبلية كخيال ُمرعب، أصبح بعد أكثر 
م����ن ربع قرن واقعًا أكثر رعبًا من الخيال، فما يحدث 
اليوم تجاوز مرحلة التطبيع إلى التحالف بواس����طة 
»اتفاقي����ات أبراه����ام«، والذي أصبحت »إس����رائيل 
الُكبرى« محوره، واألمن اإلسرائيلي جوهره، والحقبة 
األمني اإلسرائيلي  اإلس����رائيلية عنوانه، واالتفاق 

المغربي نموذجه.
االتفاق األمنّي العسكرّي اإلسرائيلّي المغربّي في 
إطار »اتفاقية أبراهام« للتطبيع الشامل بين الكيان 
الصهيوني والمملك����ة المغربية، هو العنوان األبرز 
لمفهوم »الحقبة اإلس����رائيلية«، وهو ينس����جم مع 
تاريخ النظام الملكي في المغرب بعالقته المميزة 
مع ذل����ك الكي����ان منذ نش����أته، والمس����اهمة في 
 مئات آالف المس����توطنين من يهود 

ّ
تقويته بضخ

المغرب في فلس����طين، والس����ماح لهم باالحتفاظ 
بالجنس����ية المغربية وزيارة المغ����رب، ودور النظام 
الملكي األساسي في الوساطة والتحضير التفاقية 
»كامب ديفيد« التي أخرج����ت أكبر دولة عربية من 
الصراع ضد »إس����رائيل« ومبادرته، ليكون المغرب 
أّول دولة عربّية تدخل من بوابة »أوس����لو« نحو ممّر 
التطبيع الذي ُتّوج بتوقيع »اتفاقية أبراهام« نهاية 
الع����ام 2020م، بغطاء إس����المي م����ن الملك محمد 
الس����ادس بن الحس����ن بصفته »أمي����ر المؤمنين«، 
وبنكهة إس����المية من رئيس الوزراء س����عد الدين 
بن العثماني، بصفته األمين العام لحزب إس����المي 
إخوان����ي، والتي تطورت إلى اتفاق أمني عس����كري 

غير مسبوق.
ذه����اب النظام الملك����ي الحاكم ف����ي المغرب إلى 
التطبيع األمني والعس����كري مع الكيان الصهيوني 
ُمناقضًا إلرادة الش����عب المغربي العربي المس����لم، 

ال ُيمك����ن تفس����يره إال في إطار الحلف العس����كري 
المش����ترك ضد ع����دو ُمش����ترك للكي����ان والنظام. 
هذا العدو المش����ترك ل����م يتركه وزي����ر الخارجية 
اإلس����رائيلي يائير لبيد للتخمين السياس����ي، فقد 
كش����ف النقاب عنه ف����ي تصريحه الش����هير في 
الرب����اط، وإلى جانب����ه وزير الخارجي����ة المغربي بعد 
حفل التوقيع على اتفاقي����ة التطبيع، فقال: »نحن 
نتشارك مع بعض القلق بشأن الجزائر في المنطقة 
التي بات����ت أكثر ُقربًا من إي����ران، وهي التي تقوم 
حاليًا بش����ن حملة ضد قبول إس����رائيل في االتحاد 

األفريقي بصفة مراقب«.
ولم يت����رك األمين الع����ام لحزب »جبه����ة التحرير 
الوطني« الجزائ����ري الحاكم أبو الفضل بعجي ألحد 
التش����كيك في ذلك عندم����ا ق����ال: »الجزائر تقود 
محور المقاوم����ة والممانعة للمخطط اإلس����رائيلي 
في المنطقة المغاربي����ة واألفريقية«، وأكدت ذلك 
سياس����ة الرئي����س الجزائ����ري عبد المجي����د تبون 
المناهضة الختراق »إس����رائيل« للمغ����رب العربي 
وأفريقي����ا عبر البواب����ة المغربية، واته����ام الجزائر 
بالق����رب م����ن إي����ران في إط����ار رفض االس����تعمار 
الصهيوأميركي الجديد وتأييد الحق الفلسطيني 
ال يدع مجااًل للش����ك في أنهما المس����تهدفان من 

االتفاق األمني العسكري بين الكيان والمملكة.
الحقبة اإلس����رائيلية الُمظلمة في عص����ر التطبيع 
المغرب����ي، كنم����وذج للتحالف االس����تراتيجي بين 
األنظم����ة العربي����ة الحاكمة والكي����ان الصهيوني 
الغاصب لفلس����طين والقدس، هو وضع ش����اذ في 
السياسة وعابر في التاريخ، فإْن كانت هذه األنظمة 
ف����ي الحقيقة هي الوج����ه اآلخر الُمش����ابه للكيان 
الصهيوني كإفراٍز لمشروع استعماري غربي واحد 
 هناك حقيقة 

َّ
ضد األمة العربية واإلس����المية، فإن

 الحقبة اإلس����رائيلية في مرحلة العّد 
َّ

أخرى هي أن
العكس����ي واألفول، بإيمان ووعي وثورة أحرار األمة 
ومقاوميها، الذين ُيبّش����رون بحقبة ُمشرقة قادمة 
لتضيء س����ماء األمة بنورها، لتمح����و ظالم الحقبة 
اإلس����رائيلية، متقدم����ة نحو وعد اآلخ����رة وتدمير 
اإلفساد والعلو اإلس����رائيلي، ومعه أنظمة التطبيع 
بنخبها الذليلة الُمهانة... حقبة منطلقها اإلس����الم 
والعروب����ة بمضامينه����ا اإلنس����انية والحضاري����ة 
والثوري����ة، وقبلتها فلس����طين واألقصى والقدس 
بدورها الموحد لألمة، ومحورها المقاومة كوس����يلة 

للتحرير، وطريق للخالص، وعنوان للكرامة.

ما إن اشتعلت الخصومة بين المغرب والجزائر، حتى سارت 
المغرب بخطا متس����ارعة نح����و عقد االتفاقي����ات وتوثيق 
العالق����ات م����ع إس����رائيل، نكاية ف����ي الجزائر واس����تقواء 
بإس����رائيل. المصالحة اإلماراتية الس����ورية بدورها ال تعني 
إال شيئًا واحدًا: أن تلعب اإلمارات دورها الذي تبنته كجسر 
لتواص����ل س����وري إس����رائيلي، وتهيئة المن����اخ لمثل هذا 
التواصل. االتف����اق اإلماراتي األردني على مش����روعي الماء 
والكهرباء والذي تحمل����ت كلفته اإلمارات يصب في نفس 
الساقية أو البئر. يبقى الس����ؤال هل ستؤتي هذه الجهود 

اإلماراتية الحثيثة أكلها؟ 
ربم����ا يكون األمر كذلك في ظل اله����وان والضعف العربي! 
ولي����س العربي فحس����ب بل الفلس����طيني ال����ذي هو حجر 
الزاوي����ة في بنية هذا المش����روع، وفي ظل عدم وجود بديل 
لمحمود عباس والذي يس����ير إلى نهايت����ه الطبيعية بعد 
النهاية السياسية. التي رس����مها لنفسه بنفسه وجّردها 
من كل فضيلة بعد وقوفه ف����ي وجه كل جهود المصالحة 
وإفش����اله لمس����ارها ووضع العقبات في طريقها. ومع ذلك 
فهناك أكثر من سد في وجه هذا المشروع، وأكثر من سور 

لتقفز فوقه.
أولها هو أن يأخذ الش����عب الفلس����طيني على األرض زمام 
المبادرة ويسارع بإش����عال انتفاضة رابعة على األرض، مما 
س����يقلب الموازين دفعة واحدة، ويش����غل إس����رائيل في 

مواجهتها عن كل مشروع آخر.
وثانيها الوعي الش����عبي األردني الذي هبت رياحه حامية 

في وجه هذا المشروع.
واخي����رًا العقبة الكبي����رة حماس والمقاومة ف����ي غزة والتي 
يحاولون االلتفاف حولها بش����به مش����روع مارش����ال ووعود 
الرف����اه، وال����ذي ال أظ����ن أن إس����رائيل جادة ف����ي تحقيقه 
وتستخدمه فقط كجزرة إليقاع حماس والمقاومة في الفخ، 
األمر ال����ذي تعيه حماس جي����دا فهي خبي����رة بالمراوغات 
والوعود اإلسرائيلية الكاذبة عدا عن عقيدتها الدينية التي 
تحفظ قول الله تعالى جيدًا” أم لهم نصيب من الملك فإذًا 

ال يؤتون الناس نقيرا”.
إسرائيل ذاتها واقعة في التناقض فهي تحاول الدفع نحو 
إفش����ال االتفاق النووي اإليراني ال بل تهدد بعمل عسكري 
ضد إيران، وهكذا فهي تحبط مشروعها بإبقاء جو المنطقة 

متوترًا ومش����حونًا وتدفع بإيران لمزيد من الدعم للمقاومة 
الفلسطينية وإبقاء المقاومة اللبنانية على حافة المواجهة 

مع إسرائيل.
إسرائيل طبعًا تدرك أن إنجاح مشاريع المصالحة اإلماراتية 
لن ينجح إال في أجواء اس����ترخاء سياسي يحّيد إيران مقابل 
االتف����اق النووي ورف����ع الحصار االقتصادي ع����ن كال إيران 

ولبنان.
ولكن إس����رائيل المصابة بالرعب المزمن لن تذهب إلى هذا 

الخيار.
ببس����اطة ألن عقيدة إسرائيل السياس����ية تقوم على إبقاء 
اآلخر تحت عصا التهديد وتحت س����قف قوة واطئ س����واء 

سياسي أو اقتصادي.
وهكذا فلن يكتب لهذا المشروع النجاح.

فمن العبث االعتقاد أن إس����رائيل ستنجح في إقامته خلف 
أس����وار كل هذه التحديات، فإس����رائيل ومعه����ا اإلمارات 
والمغرب وكل أعضاء هذا الحلف يجدفون ضد تيار التاريخ.

ال بل ضّد الوعد اإللهي بدخول عباده المسجد األقصى كما 
دخلوه أول مرة ال بالمصالحات وال باالتفاقيات.

الحقبة اإلسرائيلّية والتطبيع المغربي

المصالحات والخصومات العربية كلتاهما تصب في مصلحة »إسرائيل«

فادي أبو شخيدم- 
بقلم/ د. وليد القططيشرارة اإلحياء!

نزار حسين راشد

رفيق احمد علي
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االستقالل/ وكاالت: 
ارتفعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، 
لكن استقرار الدوالر حد من مكاسب 
المع���دن األصفر مع ترقب األس���واق 
بيانات الوظائف األمريكية في وقت 

الحق.
وبحل���ول الس���اعة 7:38)ت.غ(، ارتفع 
الفورية 2.94  التعامالت  الذهب في 
دوالر أو بنس���بة 0.17 بالمئ���ة إل���ى 

1771.74 دوالر لألوقية.
وزاد في العقود األمريكية اآلجلة 9.3 
دوالر أو بنسبة 0.53 بالمئة، إلى 1772 

دوالرا لألوقية.
لكن أس���عار عقود المعدن النفيس 
ما زالت أقل بنحو 20 دوالرا أو بنس���بة 
1.1 بالمئ���ة ع���ن إغالقها األس���بوع 
الماضي، حيث خفت بريق الذهب مع 
تزايد التوقعات بتشديد االحتياطي 
األمريك���ي(  )المرك���زي  االتح���ادي 
للسياس���ة النقدية في وقت أبكر مما 

كان مقدرا سابقا.
وحد من مكاس���ب الذهب اس���تقرار 
الدوالر قرب أعلى مستوى منذ يوليو/

تموز 2020، وس���ط غم���وض فرضه 
متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

والجمعة، ارتفع مؤش���ر الدوالر، الذي 
يقي���س أداء العمل���ة األمريكية أمام 

س���لة من س���ت عم���الت رئيس���ية 
منافس���ة، بنس���بة 0.13 بالمئة إلى 

96.88 نقطة.
ويقل���ل ارتف���اع الدوالر م���ن جاذبية 
الذه���ب، حي���ث يزيد كلف���ة اقتناء 
المعدن األصغر على حاملي العمالت 

األخرى.
المرك���زي األمريكي ضغوطا  ويواجه 
لتسريع س���حب التحفيز النقدي من 
األس���واق ورف���ع أس���عار الفائدة في 

مواجهة التضخم المتسارع.

وارتفع التضخم في الواليات المتحدة 
بنسبة 6.2 بالمئة في أكتوبر/تشرين 
الثاني الماضي، بأسرع وتيرة سنوية 
من���ذ 31 عاما، لكن المركزي األمريكي 

يصر على أن ارتفاع التضخم "عابر".
الفدرالي  وشهدت لهجة االحتياطي 
تغيرا األس���بوع الماض���ي، حين عبر 
رئيسه جيروم باول، في شهادة أمام 
اللجن���ة االقتصادية المش���تركة في 
مجلس الشيوخ األمريكي، عن مخاوف 
بأن التضخم س���يبقى مرتفعا لفترة 

أطول مما كان متوقعا.
ومن المقرر ان تصدر في وقت الحق، 
لنوفمبر/ األمريكية  الوظائف  بيانات 

تش���رين الثاني، التي تعطي مؤشر 
أكثر وضوحا بشأن توجهات المركزي 
األمريك���ي ف���ي اجتماع���ه المقب���ل 
األول  ديس���مبر/كانون  منتص���ف 

الجاري.
ومن شأن تشديد السياسة النقدية 
أن تدعم الدوالر وتقل���ل من جاذبية 

الذهب.

الذهب يرتفع والدوالر مستقر قبل بيانات الوظائف األمريكية

غزة/ االسيتقالل:
بين���ت إحصائية ص���ادرة ع���ن اإلدارة العامة 
لألحوال المدنية بوزارة الداخلية – الشق المدني 
ل خالل نوفمبر الماضي، 4462  أن قطاع غزة سجَّ

مولودًا جديدًا، مقابل تسجيله 289 حالة وفاة.
وذك���رت اإلحصائي���ة أن عدد موالي���د القطاع 
الذك���ور ُيقدر ب� 2313 مولودًا بنس���بة تقدر ب� 
51.8%، ف���ي حين بلغت النس���بة التقديرية 

للمواليد اإلناث 48.1 % بواقع 2149 مولودة.
ونوه���ت إل���ى أن مكات���ب األح���وال المدنية 
بمديرية داخلية غزة قد س���جلت 1687 مولودًا 
ل مكتبا داخلية خانيونس  جديدًا؛ فيما س���جَّ

827 مولودًا.
كما س���جلت مكات���ب داخلية الش���مال خالل 
الش���هر ذاته 730 مولودًا، ومكات���ب األحوال 
المدنية بداخلية الوسطى617 مولودًا، في حين 
س���جلت األحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 

601 مولودًا جديدًا.
وبخصوص إحصائية الوفيات، أفادت األحوال 
المدنية أن مكاتبها ف���ي محافظات قطاع غزة 
س���جلت 289 حالة وفاة خالل نوفمبر الماضي، 
حي���ث ُقدرت وفيات الذكور ب���� 150 حالة وفاة 
بنس���بة تقدر ب� 51.9 %، مقابل 139حالة وفاة 

من اإلناث بنسبة تقدر ب� 48 %.

أنقرة/ االستقالل: 
قفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مس���توى له في 3 

سنوات، وذلك وفقا لبيانات معهد اإلحصاء التركي.
وحس���ب »رويت���رز«، أظهرت بيان���ات، أم���س الجمعة، أن 
التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى %21.31 

على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويعد ذلك هو أعلى مستوى وصل إليه التضخم في تركيا 
في 3 س���نوات، مما فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد 
التراجع غير المس���بوق لليرة إلى أدنى مس���توياتها على 

اإلطالق.
ووفقا لمعهد اإلحصاء التركي، فإن أس���عار المستهلكين 
ارتفعت 3.51% على أس���اس شهري، مقارنة مع توقعات 

سابقة أش���ارت إلى قراءة عند 3% وتوقعات قراءة سنوية 
عند %20.7.

كما ارتفع مؤشر أس���عار المنتجين ب� 9.99% على أساس 
شهري في نوفمبر، مسجال زيادة سنوية 54.62 %.

وتعرضت الليرة للضغط بش���كل كبير ه���ذا العام، حيث 
انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس/ آب فقط 
انخفضت من مس���توى 8.5 ليرة لل���دوالر إلى أكثر من 13 

ليرة للدوالر.
ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع أس���عار 
الفائدة للس���يطرة على معدالت التضخ���م، وألقى باللوم 
على قوى خارجية في س���قوط الليرة، وقال إن خفض سعر 

الفائدة سيستمر.

واشنطن/ االستقالل: 
توق���ع صندوق النقد الدولي أن عام 2022 س���يكون أكثر صعوبة، محذرا من أن 

بعض الدول قد تواجه انهيارا اقتصاديا.
وحس����ب »رويترز«، كتبت مدي����رة صندوق النقد الدولي كريس����تالينا 
جورجيفا في مدونة ش����اركت فيها جيال بازار باش����ي أغلو، مديرة إدارة 
االستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد، إن نحو 60 
في المئة من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون 
أو معرضة لهذا الخطر بش����دة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في 

عام 2015.
وحذرت جورجيفا وبازار باشي أوغلو من أن »التحديات تتصاعد بالنسبة للعديد 

من هذه البلدان«.
وقالتا: »قد نش���هد انهيارا اقتصاديا في بعض البل���دان ما لم يتفق الدائنون 
بمجموعة العش���رين على تس���ريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمتها أثناء 

التفاوض على إعادة الهيكلة«.
وأوضحا أن »التجارب األخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا، أظهرت أنه يجب تحسين 
اإلطار المش���ترك لمعالج���ة الديون فيما بع���د مبادرة تعليق خدم���ة الديون« 

معترفتين بأن اإلطار المشترك لم يحقق بعد وعوده.
كم���ا أكدا أن »عام 2022 س���يكون أكثر صعوبة بينما يلوح في األفق تش���ديد 

السياسات النقدية عالميا«.
يذك���ر أن مجموعة العش���رين للدول صاحب���ة االقتصادات الكب���رى كانت قد 
أطلقت مبادرة تعليق خدمة الديون في 2020 والتي تهدف إلى تجميد مؤقت 
لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون 
ثقيلة قبل انتش���ار جائحة كورونا. ومع ذلك، سينتهي س���ريان هذه المبادرة 

بحلول نهاية العام.

صندوق النقد: عام 2022 سيكون أكثر صعوبة 
وبعض الدول قد تواجه انهيارًا اقتصاديًا

التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى 
له في 3 سنوات ويتجاوز نسبة 21 %

4462 مولودًا جديدًا في غزة خالل 
الشهر الماضي مقابل 289 وفاة

طهران/ االستقالل: 
أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران علي رضا بيمان باك، أن 
سوريا وإيران بصدد تأسيس بنك مشترك، في خطوة تهدف لتسهيل 

التجارة بين البلدين.
وأشار المس���ؤول اإليراني إلى أنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع سوريا خالل 
زيارة وزير الصناعة اإليراني الى دمش���ق، وش���دد على أن س���وريا وإيران 

تتجهان نحو تنمية التجارة بينهما.
وأضاف، أن هذه الزيارة واللقاءات مع كبار المس���ؤولين في سوريا، حازت 
إنجازات ومكاسب عديدة من شأنها أن تمهد لتطوير التجارة بين البلدين.

وفي العام 2019، بحث محافظ البنك المركزي اإليراني مع نظيره السوري 
مسألة إنشاء مصرف مشترك وتسهيل نشاط رجال األعمال.

حينها اتفق الجانبان على تأسيس لجنة مصرفية مشتركة تضم ممثلين 
عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وس���وريا 

لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

سوريا وإيران تطلقان 
بنكًا مشتركًا

االستقالل/ وكاالت: 
عززت أس���عار النفط الخام مكاسبها وقفزت بأكثر من 3 
بالمئة، أم���س الجمعة، بعدما ترك تحالف »أوبك+« الباب 
موارب���ا أمام تعديل االنتاج قبل نهاية ديس���مبر الجاري، 

تبعا لتطورات متحور »أوميكرون«.
وبحلول الس���اعة 9.40 )ت.غ(، ارتفع���ت عقود خام برنت 
القياسي، تسليم فبراير/شباط، 2.15 دوالر أو بنسبة 3.09 
المئة، إلى 71.82 دوالر للبرميل. وصعدت عقود خام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي، تسليم يناير/كانون الثاني، 

دوالرين أو بنسبة 3.01 بالمئة، إلى 68.5 دوالر للبرميل.
والخميس، أغلقت أس���عار الخام مرتفعة بأكثر من واحد 
بالمئ���ة، لكنها ما زالت أقل بنح���و 2.2 بالمئة من إغالقها 
األس���بوع الماضي، حين هبطت إلى أدى مستوياتها في 

عام تقريبا بضغط مخاوف »أوميكرون«.
وفاجأ وزراء الطاقة ف���ي تحالف »اوبك+« ، الذي يضم 23 
دولة منتجة للخ���ام من »أوبك« بقيادة الس���عودية ومن 
خارجها بقيادة روس���يا مواصلة زيادة اإلنتاج بمقدار 400 
ألف برميل خ���الل يناير/كانون الثان���ي، خالفا لتوقعات 

بتجميدها.
لكن ال���وزراء قالوا، في بيان بع���د اجتماع عقد، الخميس، 
عبر االتصال المرئ���ي، ان التحالف قد يعيد النظر بزيادة 
اإلنتاج قبل االجتماع المقبل المقرر في 4 يناير، على ضوء 
التطورات بشأن المتحور »أوميكرون« وتأثيراته المحتملة 

على األسواق.

وق���ال وزراء التحالف في البيان إنهم س���يبقون في حالة 
انعقاد دائم لمراقبة األس���واق تبعا لتط���ورات المتحور 

الجديد.
والقى ق���رار »اوبك+« اإلبق���اء على زي���ادة االنتاج ترحيبا 
من اإلدارة االمريكية، التي ضغطت بش���دة ضغطت على 

حلفائها من المنتجين .

النفط يوسع مكاسبه بعد مفاجأة »أوبك+«
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فيينا/ االستقالل: 
أفادت مصادر مطلع���ة بأن الجولة الس���ابعة لمفاوضات 
فيينا انتهت أمس الجمعة باجتماع رسمي وسط االتفاق 
على اس���تئنافها األس���بوع المقبل، وذلك بعد التش���اور 
بشأن مس���ودتي مقترحين قدمتهما طهران. وبالرغم من 
تصريحات س���ابقة غير متفائلة م���ن الطرفين، تحدثت 

الخارجية اإليرانية عن إمكانية التوصل التفاق جيد.
ومن المقرر أن تعود الوفود الغربية إلى عواصمها للتشاور 
بش���أن مس���ّودتي مقترحين قدمتهما طهران بشأن رفع 
العقوبات عنه���ا والملف النووي، وتنتظ���ر ردا من الدول 

الغربية عليهما.
ونقل موقع أكسيوس )AXIOS( عن دبلوماسيين غربيين 
قوله���م إنهم أبلغوا وفد إيران أن المس���ودة التي قدمها 

للمفاوضات "غير جدية".
وفي السياق ذاته، قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز "نحن 
مستعدون للبقاء في فيينا إلجراء المزيد من المحادثات".

وفي الي���وم الرابع م���ن المحادث���ات غير المباش���رة بين 
الواليات المتحدة وإيران بشأن إعادة البلدين إلى االلتزام 
الكام���ل باالتفاق النووي الموقع عام 2015، أبدى الجانبان 
تش���اؤما بش���أن إحياء االتفاق الذي انسحب منه الرئيس 

األميركي السابق دونالد ترامب في 2018.

وق���ال كبي���ر المفاوضي���ن اإليرانيي���ن عل���ي باقري في 
تصريح���ات صحفية "هن���اك العبون خارجي���ون يبذلون 
جهودا لتعطيل المحادثات"، وأضاف "لدينا مقترح ثالث 

سيقدم فور قبول القوى الدولية للمقترحين األولين".
وش���دد باقري عل���ى أن المقترح���ات اإليراني���ة ال يمكن 

رفضها، كونها تعتمد على بنود اتفاق 2015.

وردا على تصريحات إسرائيلية طالبت بوقف المفاوضات 
فورا، قال باقري إنها لن تجرؤ على الحلم بمهاجمة إيران، 

ألن تلك ستكون نهايتها، حسب وصفه.
وكان باق���ري قد حّث أطراف االتفاق النووي على دراس���ة 

مقترحات بالده، واالستعداد لمفاوضات جادة بشأنها.
أما وزير الخارجي���ة األميركي أنتون���ي بلينكن فقال أول 

أمس -خالل اجتماع في ستوكهولم- إن واشنطن لن تقبل 
باألمر الواقع ال���ذي تريد إيران فرضه فيما يخص االتفاق 

النووي.
واعتبر بلينكن أن المؤشرات األخيرة ال تبعث على التفاؤل، 
لكن الوقت ليس متأخرا على إيران بشأن تعديل سلوكها 

وبذل الجهود لمواصلة المحادثات.
حس���ين أمير عبد اللهيان: وفد إي���ران حضر المفاوضات 

بحسن نية وجدية )األوروبية(
ب���دوره، قال وزي���ر الخارجي���ة اإليراني حس���ين أمير عبد 
اللهيان، خالل اتصال هاتفي تلقاه من مسؤول السياسة 
الخارجي���ة األوروبي���ة جوزيب بوريل، إن "هن���اك إمكانية 
للتوص���ل إل���ى اتفاق جي���د"، ودعا "بع���ض األطراف إلى 
تغيير س���لوكها من التهديد إلى التعاون"، واصفا عملية 

التفاوض بأنها "جيدة لكنها بطيئة".
وأض���اف عبد اللهيان أن هدف مش���اركة ب���الده هو رفع 
العقوبات التي تتعارض مع االتفاق النووي، وأن وفد بالده 

حضر المفاوضات بحسن نية وجدية، وفق تعبيره.
وفي االتصال نفس���ه، قال الوزي���ر اإليراني إن على الدول 
الغربية تقديم مقترحات عملية وواقعية لرفع العقوبات، 
وإن ب���الده ملتزم���ة بالتعاون التقني م���ع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

مفاوضات فيينا تتوقف إلجراء مشاورات وإيران تتحدث عن إمكانية التوصل التفاق جيد

بيروت/ االستقالل: 
أعل���ن وزير اإلعالم اللبناني، جورج قرداحي، أمس الجمعة، 
ف���ي مؤتم���ر صحاف���ي بمق���ر وزارة اإلعالم ف���ي بيروت، 
استقالته من الحكومة، وقال إّنه "وضع المصلحة الوطنية 
فوق المصلحة الش���خصية". ووقع جورج قرداحي، كتاب 
استقالته، وستسلم نسختان منه إلى قصر بعبدا والسرايا 
الحكومي عق���ب إعالن االس���تقالة. كان قرداحي أكد من 
قبل األنباء التي أفادت بنيته تقديم اس���تقالته الجمعة 
من الحكومة، ونقلت عدد من وس���ائل اإلع���الم اللبنانية 
تلك التصريحات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنس���ية عن 

قرداحي قوله "سأستقيل بعد ظهر اليوم )أمس(".
وق���ال قرداح���ي في تصري���ح صحافي مس���اء أول أمس 
الخميس، إن قراره هذا "جاء بالتش���اور مع الحلفاء"، وذلك 
بعد لقائ���ه بميقاتي األربع���اء الماضي. ووفق���ًا لتقارير 
صحافي���ة، جرى اتصال بين قرداح���ي والرئيس اللبناني 

ميشال عون، قبل اتخاذ وزير اإلعالم قراره باالستقالة.

وعلى صعي���د متصل، يبح���ث "تيار الم���ردة"، الذي كان 
قرداحي يمثله بالحكومة، عن اسم بديل ليخلفه.

وكان���ت تقاري���ر صحفية قد كش���فت، في وقت س���ابق، 
أن ميقات���ي نقل إل���ى قرداحي والقوى السياس���ية رغبة 
فرنسية باس���تقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد ماكرون في 

حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.
واندلعت األزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد 
نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل 
تولي���ه مهام منصبه وزيرا لإلعالم ف���ي لبنان، اعتبر فيها 
أن جماع���ة أنصار الل���ه اليمنية "تدافع عن نفس���ها في 
وجه اعت���داء خارجي على اليمن منذ س���نوات"، وما فاقم 
األزم���ة أكثر، هو رفض قرداحي االعت���ذار. وأعلنت بعدها 
السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير 
اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البالد، ولحقت بها 
في هذا الق���رار الكويت واإلم���ارات والبحرين، كما أعلنت 

المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

جنيف/ االستقالل: 
أفادت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عدم 
تلقيها معلومات عن أي حالة وفاة حتى اآلن بسبب 

متحور فيروس كورونا "أوميكرون".
ج����اء ذلك ف����ي مع����رض رد كريس����تيان ليندماير 
المتحدث باس����م المنظمة على سؤال للصحفيين ، 

بمؤتمر صحفي عقده بمدينة جنيف السويسرية.
وأوض����ح ليندماي����ر أن المنظمة تواصل دراس����تها 
لمعرفة ما إذا كان المتحور الجديد معديا ويس����بب 

مرضا خطيرا.
وأش����ار إلى الحاج����ة إل����ى الوقت لمعرف����ة فعالية 

اللقاحات الحالية ضد المتحور الجديد.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن احتمال انتش����ار 
"أوميكرون" عل����ى الصعيد العالم����ي "مرتفع"، رغم 
وج����ود كثير من الغموض بش����أن ه����ذه المتحورة، 
لناحي����ة مدى قوة العدوى وش����دة األع����راض التي 

تسببها وفاعلية اللقاحات الموجودة.
رصدت الواليات المتحدة وأس����تراليا حاالت إصابة 
محلي����ة ب�"أوميكرون"، الخمي����س والجمعة، ما يزيد 
المخاوف حيال هذه المتحورة الجديدة من فيروس 
كورونا، التي باتت تطغى على سواها من المتحورات 
في أفريقيا الجنوبية، وقد تصبح األكثر انتشارًا في 

أوروبا أيضًا، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
في الوالي����ات المتحدة، س����جلت والي����ة نيويورك 
خمس إصابات مؤكدة ب�"أوميكرون"، الخميس، بينما 
ُس����جلت إصابة في مينيس����وتا وُأخ����رى في هواي، 
م����ا يرفع إلى تس����عة إجمالي ع����دد اإلصابات بهذه 

المتحورة في البالد.
من جهتها، أعلنت أس����تراليا، الجمعة، أنها رصدت 
أول إصابة ب��"أوميكرون" لدى طالب لم يس����افر إلى 
الخارج ما يش����ير إلى أن المتحورة بدأت تنتشر في 

األراضي األسترالية.

وزير اإلعالم اللبناني جورج 
قرداحي يعلن استقالته رسميًا

الصحة العالمية: لم نرصد
 أي وفاة بمتحور أوميكرون

عمان/ االستقالل: 
ش����ارك مئات األردنيين، أمس الجمعة، في مس����يرة احتجاجية 
وس����ط العاصمة عمان، ضد "إعالن النوايا" الذي وقعته المملكة 
مع "إس����رائيل" واإلم����ارات، لمقايضة الكهرباء بالم����اء، للجمعة 

الثانية على التوالي.
وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بالعاصمة عمان، 
وصوال إلى س����احة النخيل )تبعد عن المس����جد نح����و كيلومتر(، 
بدع����وة من قوى ش����عبية وحزبي����ة ونقابية، وس����ط وجود أمني 

كثيف.
وندد المش����اركون باتفاقيات التطبيع مع "إس����رائيل"، وس����ط 
هتافات تدعو إلى إس����قاطها، منها: "رهنونا للكيان )إسرائيل(.. 
بك����رة )غدًا( يحتلوا عم����ان"، و"كلمة حق وصريح����ة.. وادي عربة 

)اتفاقية السالم مع إسرائيل( فضيحة".
ورفعوا الفتات ُكتب عليها: "تس����قط اتفاقي����ة الغاز مع العدو" 

)ج����رى توقيعها عام 2016(، و"الش����عب األردني م����ع المقاومة"، 
و"غاز العدو احتالل".

وعلى هامش الفعالية، قال المش����ارك سعد العالوين: "نرفض من حيث 
المبدأ اتفاقية وادي عربة )1994( التي مس����ت الس����يادة األردنية، وما 

تالها من اتفاقيات ناتجة عنها".
وتابع: "االتفاقيات ترهن الطاقة والمياه بيد العد الصهيوني، وهو أكبر 

خطر سيواجه الشعب والدولة األردنية".
ومن المقرر أن يعق����د البرلمان األردني، اإلثنين المقبل، جلس����ة خاصة 
لمناقش����ة االتفاق، بناء على مذكرة سابقة رفعها عدد من أعضاء مجلس 

النواب لرئيسه عبد الكريم الدغمي.
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع األردن واإلمارات وإسرائيل 
"إعالن نوايا" للدخ����ول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مش����روع 

مشترك للطاقة والمياه.
وين����ص "إعالن النوايا" عل����ى أن يعمل األردن على 
تولي����د الكهرباء م����ن الطاقة الشمس����ية لمصلحة 
»إس����رائيل«، بينما تعمل )تل أبي����ب( على تحلية 
المي����اه لمصلحة األردن الذي يعان����ي من الجفاف 

ويحصل بالفعل على مياه من »إسرائيل«.
وقوب����ل اإلع����الن األردني بغضب ش����عبي واس����ع، 

ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد االتفاقية.
لك����ن وزارة المياه األردنية قال����ت إن اإلعالن يعني 
الدخ����ول في عملية دراس����ات جدوى خ����الل العام 
المقبل، ومن الممك����ن أن يحصل األردن من خالله 
عل����ى 200 مليون مت����ر مكعب من المياه س����نويا، 
مضيفة أنه "ال يمث����ل اتفاقا فنيا أو قانونيا"، و"لن 
ُينفذ من دون الحصول على هذه الكمية من المياه".

ومنتصف أكتوبر/ تشرين األول الماضي، وقع األردن 
اتفاقية مع إس����رائيل لش����راء 50 مليون متر مكعب مياه من )تل أبيب(، 
تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السالم الموقعة 

بين البلدين في 1994.
وُيصنف األردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي 

للمياه.

مسيرة بالعاصمة األردنية رفضًا لـ »مقايضة الكهرباء بالماء« مع »إسرائيل«
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غزة/االستقالل: 
تترقب الجماهير الغزية انطالق فعاليات منافسات بطولة 
الدوري المحلي العام لكرة القدم بدرجاته المختلفة ، بحيث 
ينطلق الموس���م الرياضي الجديد اليوم الس���بت بإقامة 6 

مباريات في افتتاح البطولة.
وينطلق األس���بوع األول من دوري الدرجة الممتازة واألولى 

والثالثة، بحيث تقام مبارتان لحساب كل درجة.
على صعيد الدرج���ة الممتازة، يلتقي ش���باب رفح حاصد 
اللقب في الموس���م المنصرم مع بطل دوري الدرجة األولى 
والعائد بين الكبار أهلي غزة على ملعب رفح البلدي جنوب 

القطاع.
الزعيم الرفحي يعاني من عقدة البدايات في آخر 4 مواسم، 
حيث خس���ر من الصداقة وغزة الرياضي، في آخر نسختين 
1/2، فيما فشل قبلهما بالفوز مكتفيا بالتعادل 1/1 عندما 

واجه الصداقة وخدمات الشاطئ.
ولحساب التاريخ، فإن شباب رفح في آخر 10 مواسم، حقق 
الفوز 3 مرات فقط في مبارياته االفتتاحية، فيما تعادل 4 

مرات، وخسر 3 مرات، مرتْين منها في آخر نسختين.
وتجمع المب���اراة الثانية هالل غ���زة والصداقة على ملعب 

فلسطين بغزة.
الصداقة المتوج بلقب الش���هيد أبو عمار قبل أيام ، يدخل 
اللقاء و عينه على النق���اط الثالث كاملة ،  لكنها لن تكون 

سهلة خاصة أمام العنيد هالل غزة .
و ف���ي دوري الدرجة األولى ، يلتقى خدمات البريج مع نادي 
المجمع اإلسالمي على ملعب الش���هيد محمد الدرة وسط 

القطاع.
و عل���ى ملعب بي���ت حانون ش���مال القط���اع، يلتقى نماء 

الرياضي مع نادي الجالء .
وف���ي دوري الدرجة الثالث���ة والتي تفتت���ح لقاءاته اليوم 
السبت، الشوكة يلتقي العائد من التجميد نادي الشافعي 
على ملعب اس���تاد خانيونس وأما اللقاء الثاني يجمع بين 

شباب الزيتون وحطين على ملعب بيت الهيا.
يذك���ر أن موعد المباريات يبدأ عند الس���اعة الثانية عصرا 

حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة.

في انطالق الموسم الجديد

»الزعيم« يسعى إلنهاء عقدة البدايات أمام األهلي.. والصداقة يصطدم بالهالل 

مدريد/ االستقالل:
يحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد 
في س���ان سيباستيان في الجولة ال�16 من 
الدوري اإلس���باني، في زيارة يقوم بها وهو 
محلق في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن أقرب 
مالحقيه، أتلتيكو مدريد، الذي خاض مباراة 
أق���ل مثل الفريق الباس���كي ال���ذي يزاحم 

الروخيبالنكوس على الوصافة.
ويعزز انتصار الجولة الماضية على إشبيلية 
وكذلك الفوز على أتلتيك بيلباو، بهدف من 
توقيع الفرنس���ي كريم بنزيما في المباراة 
المؤجلة من الجولة ال�9، من الروح المعنوية 
لرجال المدرب كارلو أنش���يلوتي لمواجهة 
ريال سوسيداد، صاحب المركز الثالث في 
ترتيب الليجا بنفس رصيد األتلتي لكن مع 
فارق األهداف لصالح رجال المدرب دييجو 

سيميوني.
وفي هذا اللقاء الذي س���يقام مس���اء اليوم 
السبت، سيسعى الفريق الباسكي للحفاظ 

على س���جله نظيفا من الهزائم على أرضه، 
بعد جولتين عجز خاللهما عن تحقيق الفوز، 
حيث تعادل أمام فالنسيا ثم خسر على يد 
إس���بانيول، في ثاني هزيمة يتجرعها منذ 

بداية الموسم.
أما صاحب المركز الثان���ي، أتلتيكو مدريد 
فسيس���تضيف ريال ماي���وركا في نفس 
اليوم على ملعب واندا متروبوليتانو الذي لم 
يشهد هزيمة األتلتي منذ بداية الموسم، 
وسيخوض اللقاء منتش���يا عقب االنتصار 
في الجول���ة الماضية على ق���ادش )1-4(، 
وهو الفوز األكبر لرجال سيميوني في هذه 

النسخة من الليجا.
من جانبه، سيستقبل برشلونة، الذي احتفل 
ألول مرة بانتصاري���ن متتالين في الدوري 
اإلسباني بعد الفوز في الجولة الماضية على 
فياريال )3-1(، منافسه القادم ريال بيتيس 
اليوم السبت أيضا قبل أيام قليلة من زيارة 
بايرن ميونخ المصيرية في آخر جوالت دور 

المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وبرغم موقفه الصعب ف���ي دوري األبطال، 
يبدو أن البرس���ا تحت قيادة مدربه الجديد 
والعبه السابق تشافي هيرنانديز، بدأ يعود 
للمس���ار الصحيح ف���ي الليجا، عل���ى الرغم 
من أن���ه ما زال بعيدا ع���ن مكانه الطبيعي 
بالترتيب، حيث يحتل المركز السابع بفارق 
13 نقطة عن المتصدر، ولو أنه خاض مباراة 

أقل.
وبمباراة أقل أيضا، يحتل إش���بيلية المركز 
الراب���ع برصيد 28 نقط���ة، أي بفارق نقطة 
واحدة ع���ن أتلتيك���و وريال سوس���يداد، 

وسيستضيف فياريال مساء اليوم .
و ف���ي لقاء األح���د ، راي���و فايكانو يواجهة 
ق���ادش،  يلتق���ي  وإلتش���ي  إس���بانيول، 
وليفانتي أمام أوساس���ونا، وس���يلتا فيجو 

يصطدم بفالنسيا.
و ي���وم االثنين لقاء وحي���د يجمع خيتافي 

بفريق أتلتيك بلباو.

ريال مدريد يحل ضيفًا ثقيال على سوسيداد.. وبرشلونة يستدرج بيتيس

الدوحة/ االستقالل: 
حس���م المنتخ���ب القطري تأهل���ه الى ال���دور الربع 
النهائي، من بطولة كأس العرب بفوزه على المنتخب 
العمان���ي )2-1( ضمن منافس���ات الجولة الثانية من 
المجموعة األولى، لبطولة كأس العرب والمقامة حاليا 

في قطر وبمشاركة 16 منتخبا عربيا.
ورف���ع المنتخ���ب القطري رصيده ال���ى )6( نقاط في 
صدارة المجموعة األولى، بينما تجمد رصيد عمان عند 
نقطة واح���دة، والعراق بنقطتين مقابل نقطة واحدة 

أيضا للبحرين.
التهديد األول كان للعنابي، وتحديدا في الدقيقة )7( 
بعد ركنية من أكرم عفيف الى رأس عبد الكريم حسن 
والذي كان في الموقف المناسب الفتتاح التسجيل، 

لكن تعامله لم يكن بالشكل المناسب.
وتألق حارس عمان إبراهيم المخيني أمام تس���ديدة 
أكرم عفيف القوية في الدقيقة )27(، والتي شكلت 
خطورة على مرمى عم���ان، لتضيع فرصة أخرى لقطر 

في المباراة.
واس���تثمر العنابي أفضليته في المب���اراة، بافتتاح 
التس���جيل في الدقيقة )32( من ركلة جزاء عن طريق 

أكرم عفيف الذي تسبب في ركلة جزاء بعدما تعرض 
للعرقلة من أحمد الخميس���ي، لم يتردد فيها الحكم 
في احتساب ركلة جزاء للعنابي، رغم االحتجاج الكبير 

من العبي عمان على هذا القرار.

وف���ي الش���وط الثاني تحس���ن أداء عمان م���ع بداية 
الش���وط، وأهدى الهاجري ك���رة جميلة لعبد الله فواز 
في الدقيقة )54( أمام مرمى قطر، لكنه سددها خارج 

الملعب بطريقة غريبة.

وسط تراجع قطر، خطف المنتخب العماني التعادل 
في الدقيق���ة )73( بع���د تمريرة جميل���ة من صالح 
اليحيائ���ي الى عبد الله فواز وال���ذي بدوره أهدى كرة 
جميلة لخالد الهاجري، الذي اس���تغل الفرصة وأودع 
رأسية في مرمى قطر معلنا عن هدف التعادل لعمان.

وش���هدت الدقائق األخيرة إثارة كبيرة، حيث خطف 
المنتخب القطري اله���دف الثاني في الدقيقة )97( 
بعد تدخل تقنية الفيديو مطالبا الحكم باحتس���اب 
هدف صحيح لقط���ر، بعد أن اصطدمت الكرة بمدافع 
عمان وتجاوزت خ���ط مرمى األحمر العماني، ليخطف 

منتخب قطر ثالث نقاط ثمينة في الوقت القاتل.
و في اللقاء الثاني ، حس���م التعادل السلبي مواجهة 

البحرين والعراق.
وبه���ذا التع���ادل اقتنص منتخب البحري���ن بقيادة 
مديره الفني البرتغالي هيليوا سوزا، النقطة األول له 
بالبطولة بعد أن خس���ر الجولة األولى بهدف نظيف 

أمام قطر.
فيما أصبح رصيد منتخب العراق، بقيادة مديره الفني 
زيليكو بيتروفيتش، نقطتين، بعد التعادل الثاني له 

في البطولة، حيث تعادل بالجولة األولى مع عمان.

ُكأس العرب.. منتخب قطر يتأهل للدور الثاني بفوز قاتل أمام عمان
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شرطيين صهيونيين.
وبحس���ب موقع واي نت العب���ري؛ فإن 
الشاب الفلسطيني »قتل« )استشهد( 
عل���ى الف���ور، ووصف���ت حالة الش���اب 

المصاب بالمتوسطة.
ووفق مصادر فلسطينية؛ فإن الشهيد 
هو فتحي محمد جبارين، واستش���هد 
متأث���ًرا بجروحه الحرج���ة بعد نقله إلى 

مستشفى »هعميق« في العفولة.
وقال ش���اهد عي���ان لموق���ع صحيفة 
المركبة  العبرية: إن س���ائق  هآرت���س 

تعرض لطلق ناري مباشر في الرأس.
وزعم ناطق باس���م ش���رطة االحتالل أن 
المركبة التي كان على متنها الشاّبان، 
بجروح  وأصابتهما  ش���رطيين  دهست 

طفيفة إلى متوسطة.
وادع���ى الناطق أنه عثر على مس���دس 

داخل مركبة الشابين.
ووفًقا لزعم الموقع العبري؛ فإن الحدث 
وق���ع خالل دوري���ات مكثفة للش���رطة 
اإلسرائيلية منذ أول أمس في مدينة أم 
الفحم على خلفي���ة جريمة القتل التي 
وقعت صب���اح الخميس، وتبعها إحراق 

من���ازل وإطالق ن���ار من عائلة الش���اب 
القتيل.

هذا، و أصيب 227 مواطنا فلس���طينيا، 
أم���س، خ���الل مواجه���ات اندلعت مع 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي في بلدتي 

بيتا وبيت دجن بمدينة نابلس.
األحم���ر  اله���الل  جمعي���ة  وأف���ادت 
الفلسطيني، أن طواقمها سجلت إصابة 
مواطن بالرص���اص المعدني نقل على 

إثرها إلى مستشفى رفيديا.
وأضاف���ت أنه���ا س���جلت 28 إصاب���ة 
بالرصاص المعدن���ي المغلف بالمطاط 
نق���ل منه���م 4 إلى المش���فى، وكانت 

إصابة أحد المواطنين في العين.
كم���ا أعلنت ع���ن اصاب���ة 147 آخرين 
اختناق���ا بالغاز المس���يل للدموع، و11 

بحروق وقنابل الغاز. 
كم���ا أصيب الصحافي ش���ادي جرارعة 
بج���روح بالرص���اص المطاط���ي خ���الل 
المواجه���ات مع االحت���الل في منطقة 

جبل صبيح.
 وكان���ت آلي���ات االحتالل ق���د جرفت 
صباحًا الط���رق المؤدية إلى جبل صبيح 

لعرقل���ة وص���ول المتظاهرين وطواقم 
اإلس���عاف إلى الجبل، وتسببت بتدمير 
شبكة مياه وكهرباء بالقرب من المتنزه.

ومنذ أش���هر، تدور مواجه���ات عنيفة 
بين الفلس���طينيين وقوات إسرائيلية، 
في بل���دة بيتا، للمطالب���ة بإعادة أراٍض 
تق���ع على قمة جبل صبي���ح في البلدة، 
أن اس���تولى عليها  بع���د  ألصحابه���ا 

الجيش.
وأقدم الجيش اإلسرائيلي بحفر الطرق 
المؤدي���ة إلى »جب���ل صبي���ح«، إلعاقة 
وصول سيارات اإلسعاف إلى اإلصابات، 
وفي مواجه���ات ش���هدتها بلدة بيت 
دج���ن، أش���ار أحم���د جبريل مس���ؤول 
اإلس���عاف والطوارئ في الهالل األحمر 
الفلس���طيني إلى تس���جيل 3 إصابات 
بالرصاص المطاطي، و18 حالة اختناق 

عولجت ميدانيا.
وتش���هد المنطقة الش���رقية من بلدة 
بيت َدجن أس���بوعيا، فعاليات شعبية 
رافضة لقرار مصادرة مس���احة واسعة 
م���ن األراض���ي الفلس���طينية، لغايات 

استيطانية.

وف���ي الس���ياق ذات���ه، أصي���ب أربعة 
المغلف  المعدني  بالرصاص  مواطنين 
بينهم  باالختناق  والعشرات  بالمطاط، 
أطفال، أم���س الجمعة، خالل مواجهات 
اندلعت مع قوات االحتالل اإلسرائيلي 
ف���ي قرية كف���ر قدوم ش���رق قلقيلية، 
األس���بوعية  المس���يرة  انطالق  عق���ب 
المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح 

شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما.
وأفاد شهود عيان، بأن جيش االحتالل 
أطل���ق الرص���اص المعدن���ي وقناب���ل 
الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى 

لوقوع إصابات بينهم.
ووف���ق مص���ادر محلية، فق���د اندلعت 
مواجهات عنيفة مع عشرات من جنود 
االحتالل الذين تمترس���وا خلف سواتر 
ترابي���ة، فيم���ا تص���دى لهم الش���بان 
بالحجارة وإعادة قنابل الغاز باتجاههم، 
ما أدى لهروبه���م ومنعهم من التقدم 

نحو قرية كفر قدوم.
خالل  مسيرات،  الفلسطينيون،  وينظم 
أيام الجمعة، في ع���دة مواقع بالضفة، 
احتجاج���ا على اس���تمرار االس���تيطان 

اإلسرائيلي.
فيم���ا، اندلعت مس���اء أم���س الجمعة، 
مواجه���ات بي���ن المواطني���ن وجيش 
االحتالل اإلسرائيلي، على حاجز قلنديا 

العسكري شمال القدس المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية، ب���أن االحتالل 
أغلق الحاجز ف���ي كال االتجاهين، ومنع 
المواطني���ن والمركبات من المرور عبره، 

ما تسبب بأزمة مرورية خانقة .
عش���رات  اقتح���م  ذل���ك،   وإل���ى 
محمية  الجمعة،  أمس  المس���توطنين، 

واد القف شمال الخليل.
وأفاد ش���هود عيان، بأن المستوطنين 
نظم���وا مس���يرة م���ن منطقة حس���كا 
في بلدة حلح���ول وصوال إل���ى محمية 
واد الق���ف، بحماي���ة جي���ش االحتالل 

اإلسرائيلي.
كما خط مس���توطنون، أم���س الجمعة، 
شعارات عنصرية، وأقدموا على تخريب 
»جداري���ات الصمود« المرس���ومة قرب 
من���زل عائلة الكرد المه���دد بالتهجير 
القس���ري في حي الش���يخ ج���راح في 

القدس المحتلة، وذلك للمرة الثانية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة االسرائيلّية، أمس الجمعة، أن العدد الذي تم التحقق منه للمتحور قد 
ارتفع من ثالثة إلى س���بعة. وهم أشخاص لم يتم تطعيمهم وعادوا من جنوب إفريقيا، 

حيث يبدو أنهم أصيبوا هناك بالطفرة الجديدة.
وبحس���ب ما نشرت وزارة الصحة االسرائيلية، أن هناك اشتباًها كبيًرا في 27 حالة أخرى 
م���ن المتعرضين للمتحور، ولم يتم تلقي النتائج الخاصة بهم بعد. ومن بين الحاالت ال� 
27، ع���اد ثمانية منهم من الخارج أو اقتربوا بعائد م���ن الخارج، و 19 منهم لم يتواجدوا 

في الخارج مؤخًرا، مما يثير مخاوف من تفشي المرض على نطاق واسع في »إسرائيل«.

االستقالل/: وكاالت: 
كشفت وكالة رويترز لألنباء، نقال عن أربعة أشخاص 
مطلعين، أمس الجمعة، أن هواتف تس���عة موظفين 
على األقل، ف���ي وزارة الخارجي���ة األميركية، تعرضوا 
للقرصن���ة على يد مهاجم مجهول، اس���تخدم برامج 

تجسس معقدة طورتها مجموعة »إسرائيلية«. 
وقالت مصادر رويترز  إن جميع الهواتف هي من نوع 

آيفون، التي تنتجها شركة آبل األميركية. 
وذكر مص���دران أن عمليات االختراق التي حدثت في 
األشهر العديدة الماضية طالت مسؤولين أميركيين 
يعمل���ون في أوغن���دا. وتمثل هذه الهجمات أوس���ع 
عملي���ات اختراق معروفة لمس���ؤولين أميركيين من 
خ���الل التقنيات الت���ي طورتها ش���ركة »أن أس أو« 

اإلسرائيلية. 
»أن أس أو« هي ش���ركة أمن تكنولوجية إس���رائيلية 
تأسس���ت عام 2010 ومقرها هرتس���ليا، شمالي )تل 
أبيب(. ول���م تتمكن رويترز من تحدي���د الجهة التي 

شنت تلك الهجمات .
 وقال���ت مجموعة »أن أس أو« في بيان، الخميس، إنها 
ليس لديها أي مؤش���ر على استخدام أدواتها لكنها 
ألغ���ت الحس���ابات ذات الصلة، وس���تحقق بناء على 

تحقيق رويترز.
وقال متحدث باسم المجموعة »إذا أظهر تحقيقنا أن 
هذه اإلجراءات قد حدثت بالفعل باستخدام أدواتنا، 
فسيتم إنهاء هذا العميل نهائًيا وستتخذ اإلجراءات 
القانونية«، مضيفا أن مجموعته ستتعاون أيضا مع أي 
سلطة حكومية ذات صلة وتقدم المعلومات الكاملة«.

 وأض���اف أنه من���ذ فترة طويل���ة، تبي���ع المجموعة 
منتجاتها فقط لعمالء إنفاذ القانون واالس���تخبارات 
الحكوميين، مما يس���اعدهم على مراقبة التهديدات 
األمنية، وال تشارك بشكل مباشر في عمليات المراقبة. 
ولم يعلق مس���ؤولون في سفارة أوغندا في واشنطن، 
بينما رفض متحدث باسم شركة آبل التعليق. ورفض 
متحدث باس���م وزارة الخارجي���ة األميركية التعليق 
على االختراقات، مش���يرا بدال من ذل���ك إلى قرار وزارة 

التجارة األخير بوضع الشركة اإلسرائيلية على قائمة 
كيانات خاصة، مما يجعل من الصعب على الشركات 

األميركية التعامل معها. 
وتم���ت إضافة مجموع���ة »أن أس أو« وش���ركة أخرى 
لبرامج التجس���س إلى قائمة الكيان���ات الخاصة بناء 
على تطويرها وتزويده���ا الحكومات األجنبية ببرامج 
اس���تخدمت هذه األداة الس���تهداف المس���ؤولين 
الحكوميي���ن والصحفيين ورجال األعمال والنش���طاء 

واألكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار.  
وبرنام���ج »أن أس أو« ق���ادر ليس فق���ط على التقاط 
الرس���ائل والصور المش���فرة وغيرها من المعلومات 
الحساسة من الهواتف المصابة، ولكن أيضا تحويلها 
إلى أجهزة مراقبة معنية بالشخص. ولم يذكر تنبيه 
آبل للمس���تخدمين المتأثرين اس���م منش���ئ برامج 

التجسس المستخدمة في هذا االختراق، 
وفق رويترز. وقال اثنان من مصادر رويترز، إن الضحايا 
الذي���ن أخطرتهم ش���ركة آبل من بينه���م مواطنون 
أميركيون، ويمكن التعرف عليهم بسهولة على أنهم 
موظفون ف���ي حكومة الواليات المتحدة، ألنهم ربطوا 
 state.gov����عناوين البري���د اإللكتروني المنتهية ب

بمعرفات آبل الخاصة بهم.
 وقال الباحثون الذين حققوا في حملة التجسس، إنه 
منذ فبراير على األقل، س���مح هذا الخلل في البرنامج 
لبعض عم���الء المجموعة اإلس���رائيلية بالتحكم في 
أجه���زة آيفون ببس���اطة ع���ن طريق إرس���ال طلبات 
iMessage غي���ر مرئية للهات���ف المخترق ولكنها 

ملوثة لجهاز. 
وال يرى الضحايا، وال يحتاجون إلى التفاعل مع الرسالة 
حت���ى ينج���ح االختراق. ويمك���ن بعد ذل���ك تثبيت 
إصدارات من برنام���ج »أن أس أو«  للمراقبة المعروف 

باسم  »بيغاسوس«. 
جاء إعالن آبل بأنها س���تبلغ الضحايا في نفس اليوم 
 »NSO Group« الذي رفعت فيه دعوى قضائية ضد
األسبوع الماضي، متهمة إياها بمساعدة العديد من 

العمالء في اختراق برنامج آبل للهاتف المحمول .

اختراق هواتف تسعة من موظفي الخارجية األمريكية باستخدام »تطبيق إسرائيلي« 

رام الله / االستقالل:
 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التنكيل الوحشي 
والقمعي الذي ارتكبته قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس الجمعة، ضد المواطنين الفلسطينيين الذين 
يدافعون عن أرضه���م ومنازلهم وممتلكاتهم في 
وجه االستيطان وعصابات المستوطنين اإلرهابية 

في كل من بيتا وبيت دجن جنوب نابلس.
وأضافت »الخارجية« في بيان صدر عنها، أن »القمع 
اإلسرائيلي الوحش���ي أدى إلى إصابة العشرات من 
المواطنين بالرص���اص الح���ي والمعدني المغلف 

بالمط���اط وباالختناق نتيجة قنابل الغاز، إلى جانب 
إق���دام قوات االحتالل على تخريب ش���بكات المياه 
والكهرب���اء في منطق���ة جبل صبيح«، مش���يرًة إلى 
أن ذلك كله يأتي لخدمة للمش���روع االس���تيطاني 
التوّسعي في منطقة جنوب نابلس ولحماية إرهاب 

المستوطنين وعناصرهم التخريبية.
كم���ا أدان���ت »الخارجي���ة« تخصي���ص الحكوم���ة 
اإلس���رائيلية 500 أل���ف ش���يقل لدع���م وتعزي���ز 
االس���تيطان في الخليل، واقتح���ام جيش االحتالل 
ومستوطنيه بلدة سبسطية وآثارها التاريخية في 

محافظة نابلس، ومحمية وادي القف شمال الخليل، 
وكذلك عمليات التجريف والهدم في مسافر يطا.

وحّملت »الخارجية« الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم 
خاصة على ف���رص تطبيق حل الدولتي���ن، مؤكدًة 
أن���ه آن األوان ل���إدارة األميركي���ة أن تتخذ ما يلزم 
م���ن الخطوات العملية وترجم���ة أقوالها الى أفعال 
كفيلة بحماية حل الدولتي���ن وإجبار دولة االحتالل 
على احترام إرادة السالم الدولية ووقف استيطانها 
وقمعها للمواطنين الفلسطينيين قبل فوات األوان.

»الخارجية« تدين قمع االحتالل الوحشي لالعتصامات والمسيرات السلمية »إسرائيل« تعلن ارتفاع عدد 
اإلصابات بالمتحور الجديد إلى سبعة

ا�شت�شهاد �شاب ..
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نيودلهي/ االستقالل: 
أصب���ح ماعز في مدينة كانبور الهندية نجم وس���ائل التواصل االجتماعي بعد 

هروبه بملفات من مكتب حكومي، وفقًا ل�شبكة »إن دي تي في«.
ُتظهر اللقطات التي يتم تداولها على نطاق واسع عبر اإلنترنت موظفًا بمكتب 

في تشوبيبور يطارد الحيوان الذي هرب تاركًا بعض األوراق في فمه.
وفقًا لصحيفة »تايمز أوف انديا«، تمكن الماعز من دخول غرفة فارغة في مكتب 
بكانبور، وخرج بعد بضع دقائق مع بعض الوثائق في فمه. سادت الفوضى عندما 

الحظ عدد قليل من الموظفين الجالسين خارج المكتب الماعز.
شوهد أحد الموظفين يركض خلف الحيوان، بينما صاح آخر: »أعطونا األوراق«.

ووقع الحادث األربع���اء الماضي، وتمكن الموظفون في النهاية من اس���تعادة 
المستندات، ولكن ليس قبل أن يمضغ الماعز بعضها.

وقال مانوالل ياداف، مس���ؤول في المكت���ب الحكومي، إن الماعز هرب مع أوراق 
عادية، وليس وثائق رسمية.

وأضاف أن الحيوان تمكن من الهرب بالملفات، ألن الموظفين كانوا يجلس���ون 
خارج المكتب.

وأكد ي���اداف لصحيفة »تايم���ز أوف إنديا«: »تم توجي���ه الموظفين للجلوس 
والعمل داخل المكتب«.

ماعز يسرق ملفات حكومية 
من مكتب في الهند

احلطاب تي�سري نافع )55 عامًا( من بلدة نعلني غرب رام اهلل يجهز كميات كبرية من احلطب لعر�سها بال�سوق

برلين/ االستقالل: 
اكٌتش���ف كوكب خارج المجموعة الشمس���ية تبلغ 
كتلته نصف كتل���ة األرض ويصل طول اليوم فيه 
إلى أقل من ثماني س���اعات، وفًقا لما أظهرته نتائج 

علمية نشرت أول أمس الخميس.
والجسم السماوي، والذي يطلق عليه اسم جي جيه 
367 بي، عب���ارة عن كوكب صخري منخفض الكتلة 
نصف قطره يس���اوي 72 % من نصف قطر كوكب 

األرض وكتلته 55 % من كتلة األرض.
 ويقول الباحثون إن���ه يعتبر "أحد الكواكب األخف 
وزن���ا من بي���ن ما يق���رب م���ن 5 آالف كوكب خارج 

المجموعة الشمسية معروفين حتى اليوم".

وتوصل إلى هذا االكتشاف فريق دولي من العلماء 
بقيادة معهد أبحاث الكواكب التابع لمركز الفضاء 

األلماني )دي إل أر(.
 وقال الباحث زيالرد س���يزماديا إن "كثافته العالية 

تشير إلى أن نواة حديدية تهيمن على الكوكب".
ويس���تغرق الكوك���ب، الذي يبعد ع���ن األرض أقل 
بقليل من 31 س���نة ضوئية، حوالي ثماني ساعات 
للدوران حول نجمه األم، وهو قزم أحمر يسمى "جي 

جيه 367 " وهو نصف حجم الشمس تقريبا.
وقالت كريستين الم من مركز الفضاء األلماني، التي 
قادت الفريق الدولي بالشراكة مع سيزماديا، "يبدو 

أن هناك أوجه تشابه بين الكوكب وعطارد".

و"ه���ذا ما يضعه بين الكواكب األقل من األرض في 
الحجم ويدفع باألبحاث خطوة لألمام نحو البحث عن 

'أرض ثانية'."
وقال سيزماديا إن الكوكب، مع ذلك، ال يمكن اعتباره 
"أرضا ثانية" بس���بب المس���تويات العالية جدا من 
اإلش���عاع التي يتعرض لها والتي هي "أقوى أكثر 

من 500 مرة مما تتعرض له األرض".
"يمكن أن تص���ل درجة حرارة س���طح الكوكب إلى 
1500 درجة مئوية - وهي درجة حرارة تذوب فيها 

جميع الصخور والمعادن". وفقا له.
 ونش���رت النتائج في مجل���ة "س���اينس جورنال" 

العلمية أول أمس الخميس.

اكتشاف كوكب يومه 8 ساعات فقط وحرارته 1500 درجة

دودوما/ االستقالل: 
توصلت دراس���ة، أخيرًا، إلى أن آثار أقدام غامض���ة كان ُيعتقد في البداية أنها 
من صنع دببة قديمة، تعود في الواقع إلى البشر األوائل منذ 3.7 ماليين سنة.

واعتق���د العلماء أن آثار األقدام األحفورية في تنزانيا، تركها دب يمش���ي على 
رجليه الخلفيتين، لكن دراسة ُنشرت في مجلة ناتشر، أوضحت أن اآلثار تركتها 

األنواع البشرية، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت مؤلفة الدراس���ة إليسون ماكنوت، المس���اعدة بجامعة أوهايو: إن اآلثار 

الغريبة لألقدام تبدو أكثر شبهًا باإلنسان. 

القاهرة/ االستقالل: 
 ش���هدت جامعة أس���يوط في مصر، واقع���ة غريبة من نوعه���ا، بعدما اعتدت 
طالبة على أستاذ جامعي ب� “س���الح أبيض”، خالل إلقائه محاضرة داخل قاعة 
المحاضرات. وفوجئ االستاذ الجامعي بكلية آداب، أثناء إلقائه محاضرة لطالب 
الفرقة الثالثة بقسم الفلسفة، بمحاولة اعتداء إحدى الطالبات عليه بسالح أبيض 
“كتر”. وقام الدكتور، بدفع الطالبة للخلف، لتسقط على األرض في محاولة منه 

للدفاع عن نفسه، بعدما حاولت االعتداء عليه، وفًقا لموقع مصر تايمز.
وألقت قوات األمن القبض على الطالبة، بينما قالت جامعة أسيوط إن التحقيقات 
األولية أش���ارت إلى عدم وجود س���ابقة تعامل مباش���ر بين األس���تاذ الجامعي 

والطالبة، وسيتم إحالة المتهمة إلى الفحص الطبي النفسي.

مصر.. طالبة تهاجم أستاذًا 
جامعيًا بسالح أبيض بالقاعة

سيدني/ االستقالل: 
قررت عروس أس���ترالية تخصيص طاولة منفصلة 
في حفل زفافه���ا لجميع الضي���وف الذين رفضوا 

الحصول على لقاح كورونا.
وظه���رت العروس من س���يدني، المعروفة باس���م 
هاي���دي فقط، في البرنامج اإلذاع���ي كايل وجاكي، 
وأخبرت مذيع���ي البرنامج أن عقد قرانها من المقرر 
أن يتم في م���ارس )آذار( 2022 وأن عددًا قلياًل من 

أقاربها لم يحصلوا على اللقاح.
وقالت هاي���دي أفكر في تخصي���ص طاولة خاصة 
لرافض���ي التطعيم، حتى يش���عر جميع الضيوف 

اآلخرين بالراحة أكثر.
واتفقت المذيعتان كايلي س���انديالندس وجاكي 
هيندرسون على أن وجود طاولة مخصصة للضيوف 
غي���ر المطعمين لن يحدث فرًقا كبيًرا، حيث ما يزال 
من المحتمل أن يختلط أفراد األس���رة مع الضيوف 

اآلخرين طوال اليوم وحتى المساء.
كما اقترحت المذيعتان أنه س���يكون من المعقول 
أن يطلب من الضيوف غير المطعمين إجراء اختبار 

لفيروس كورونا قبل حضور حفل الزفاف.
وأش���ارت المذيعتان أيًضا إلى أن هايدي يجب أن 
تتحقق من ه���ذا األمر مع مكان إقامة حفل الزفاف، 

حي���ث من المحتمل أن يطل���ب منهم التأكد من أن 
جميع الضي���وف قد تم تطعيمه���م بالكامل قبل 

الزفاف.
وتنص قوانين وقيود كورونا الحالية في أس���تراليا 
عل���ى أن الذين ل���م يتلق���وا التطعي���م أو لم يتم 
تطعيمه���م بالكامل يمكنهم فق���ط حضور حفل 
زف���اف صغير ، ويتم تعريف حفل الزفاف الصغير 
على أنها حفل زفاف يحضره ما يصل إلى 11 ضيًفا، 
بما في ذلك األش���خاص الذين يتزوجون والشخص 
الذي يزوجهم وشاهدين وشخص لتسجيل الخدمة 
وخمسة ضيوف، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

حل لغز آثار أقدام عمرها عروس تخصص طاولة منفصلة لرافضي تطعيم كورونا 
3.7 ماليين سنة في تنزانيا

مدريد/ االستقالل: 
اس���تيقظ السكان المحليون في بلدة فيرول، شمال غرب إسبانيا 

على حادثة نادرة وغريبة من نوعها بشكل مفاجئ.
وحس���ب صحيفة »الديلي س���تار« البريطانية، فوجئ الس���كان 
بتس���اقط حوال���ي 200 عصفور مث���ل المطر من الس���ماء خارج 

مستشفى خوان كاردونا دون إصابة بشري بأذى.
وأوضحت الصحيفة أنه ما زالت التحقيقات جارية لكشف سبب 
النفوق الجماعي الغامض مضيفًة أنه عادة ما يكون مرتبطًا بمواد 

كيميائية في المنطقة أو صعق كهربائي على خطوط الكهرباء.
وكش���ف مابي رودريجيز، رئي���س جمعية الس���كان المحليين، 

تفاصي���ل ما حدث لوس���ائل إع���الم محلية، قائ���اًل: »لقد خرجت 
العصافير من األش���جار في منطقة الطوارئ بالمستش���فى، ثم 
حلقت عل���ى بعد أمتار قليلة وهبطت على الرصيف، وننتظر اآلن 

معرفة ما حدث«. 
وأخذت وكالة البيئة اإلقليمية اثنين من مئات الطيور النافقة من 

قبل لتحليلها ، كما يشارك مجلس مدينة فيرول في التحقيق.
وفي وقت س���ابق من العام وق���ع حدث مماثل ف���ي بلدة قريبة، 
تسمي تاراجونا عندما س���قطت مئات الطيور من السماء بسبب 
المواد الكيميائية الس���امة التي أطلقها مصنع للبتروكيماويات 

في المنطقة. 

القاهرة/ االستقالل: 
أقامت زوجة مصرية شابة تبلغ من العمر 22 عامًا، صاحبة محل 
مالب���س حريمي، دع���وى قضائية أمام محكمة األس���رة بمصر 
الجديدة، تطلب فيها خلع زوجها بس���بب رفضه ارتداء مالبس 
مطابقة لمالبس���ها في المناسبات العائلية، قائلة "كان نفسي 

يبقى مودرن".
وقالت الزوجة في دعواها، إنها تزوجت منذ سنة فقط من شاب 
عمره )30 س���نة(، موظف ببنك ش���هير، مش���يرة إلى أنها منذ 
زواجهما وأنها تحاول تغيير شخصية زوجها حتى يصبح شابا 
"مودرن"، لكنه ال يراها وال يريد تغيير نفسه، بل يجعلها تخجل 

من طريقته في اختيار مالبسه".
وأضافت الزوجة: " أنها جلس���ت مع زوجها تناقشه في اختيار 

مالبس مشابهة لمالبسها يوم زفاف أقرب صديق لهم، ضحك 
ولم يأخذ حديثها في االعتب���ار حتى جاء يوم الفرح وانتظرته 
بالمنزل حتى يرتدي المالبس التي قمت بإحضارها حتى يظهر 
أم���ام الحاضرين بص���ورة الئقة، لم يأت ولم ي���رد على هاتفه، 
وكانت المفاجأة حضوره الفرح بطقم غريب ومقتنع بأنه أحسن 

طقم بالفرح رغم كالم الناس عليه".
وتابع���ت الزوجة، أنها لم تتحمل وجودها في تلك المناس���بة 
لس���ماعها كلمات غير الئق���ة على زوجها، ذهب���ت إلى والدها 
تش���كي له عما فعله زوجها ف���رد عليها قائ���ال: "الراجل مش 
بهدومه وال شكله المهم أنه مش مخليكي عايزه حاجه.. المهم 
انت���ي من جواكي حاب���ة تكوني معه وال ال فكان���ت إجابتي ال، 

نصحني بعدها بالطالق".

يتساقطون من السماء.. نفوق 200 
عصفور أمام مستشفى في إسبانيا

تطلب الخلع .. طريقة لبس زوجها ال تعجبها


