
رام الله / االستقالل:
أعلن����ت وزيرة الصحة مي الكيل����ة، يوم امس، عن تس����جيل 31 وفاة و2025 
إصابة بفيروس كورونا المس����تجد في غزة والضفة والقدس خالل ال�24 ساعة 
الماضية. وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين وصل 

االستقالل نسخة منه: إن وزارتها سّجلت 2306 حالة تعاٍف من 
الفيروس، مشيرة إلى أنه تم فحص 6655 عينة خالل الساعات 
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غزة/ االستقالل:
ق���ررت وزارة الداخلية في غزة، يوم أم���س، فرض اإلغالق الليلي 
الش���امل يوميًا من أذان المغرب وحت���ى أذان الفجر، اعتبارًا من 
يوم الخميس 22 أبريل، ولمدة أس���بوع. ويش���مل القرار الوزاري 
منع الحركة كليًا للمش���اة والمركبات، وإغ���الق جميع القطاعات 
والمح���ال التجارية، والمنش���آت بما فيها المس���اجد. كما قررت 
الوزارة اس���تمرار من���ع حركة المركبات يومي الجمعة والس���بت 

بش���كل كامل، وستكثف الش���رطة إجراءاتها الميدانية لضبط 
المخالفين. وأعلنت وزارة الداخلية اإلبقاء على س���ائر اإلجراءات 
المعل���ن عنه���ا س���ابقًا، وهي: اس���تمرار حظ���ر التجمعات في 
األماك���ن العامة بما فيها األفراح وبيوت العزاء، وإغالق الصاالت، 
والمنتزهات، واألس���واق الشعبية األسبوعية. ودعت المواطنين 
لمزيد م���ن االلتزام واتخ���اذ جميع إجراءات الوقاية والس���المة، 

وتقدير خطورة المرحلة الراهنة في ظل استمرار تفشي الوباء.

الداخلية تفرض اإلغالق الليلي الشامل 
يوميًا من أذان المغرب وحتى الفجر

نابلس/ االستقالل:
أجب���رت قوات االحت���الل االس���رائيلي، يوم أمس، 
ا من جبل المكب���ر على هدم منزله  مواطًنا مقدس���ًيّ
ا، بدعوى ع���دم الترخيص، كما أخطرت بوقف  ذاتًيّ

بناء وهدم 13 منزال ف���ي بلدة قبالن جنوب نابلس 
بالضف���ة الغربية، ف���ي الوقت ال���ذي واصلت فيه 
قطع���ان المس���توطنين اقتحاماته���م للمس���جد 
األقصى المبارك، وسط حراسة مشددة. وأوضحت 

مصادر محلي���ة، أن قوات االحتالل أجبرت المواطن 
المقدسي أمجد مس���لم جعابيص، من سكان جبل 

المكبر بحي بشير/الشارع األمريكي، 
على هدم منزله قيد اإلنشاء، بدعوى 

عشرات المستوطنين يدنسون »األقصى«
االحتــالل يجبــر مقدسيــًا علــى هــدم منزلــه
ويخطر بوقف البناء وهدم 13 منزال في نابلس

مشتهى: شطب »أونروا« مادتي التربية اإلسالمية 
واالجتماعية استهداف ممنهج لقضيتنا

غزة/ سماح المبحوح:
أكد رئيس االتحاد اإلس���المي للنقاب���ات المهنية اإلطار النقابي 
لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين د. محمد ُمشتهى، على 

قوات القمع تقتحم سجن »عوفر« 
وتجري تدريبات استفزازية

الضفة الغربية/االستقالل:
اقتحمت وحدات القمع في س���جون االحتالل يوم أمس، أقس���ام 
حركة حماس في سجن »عوفر« وأجرت تدريبات استفزازية. وأفاد 

مهجة القدس والجبهة الشعبية تنظمان وقفة دعم لألسرى بخانيونس

دعــوات أمريكيــة لتقليــص
 المساعدات العسكرية لـ »إسرائيل«

خانيونس/ االستقالل:
نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرح���ى والجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 

يوم أمس، وقفة دعٍم وإس���ناٍد لألسرى في سجون 
االحت���الل ف���ي مدين���ة خانيونس جنوب���ي قطاع 
غزة. و قال الناطق باس���م مؤسس���ة مهجة القدس 

للش���هداء واألسرى والجرحى، محمد الشقاقي: »أن 
األس���رى مركزية ومقدس���ة  قضية 
 ،» وثابتٌة في قلب كل فلسطيني حرٍّ

حبيب لـ »االستقالل«: إلغاء السودان قانون مقاطعة 
»إسرائيل« رضوخ على حساب مصالح الشعب السوداني

فصائل المقاومة: لن نقف مكتوفي 
األيدي إزاء جرائم االحتالل باألقصى

غزة/ قاسم األغا: 
اس���تهجن القي���ادي بحرك���ة الجه���اد اإلس���المي في 
فلس���طين خضر حبيب، موافقة مجلسّي السيادة والوزراء 

الس���ودانَيين مؤخ���ًرا على إلغ���اء قان���ون مقاطعة دولة 
االحتالل اإلس���رائيلي، مؤك���ًدا أنها ال تعّبر 
عن القناعات والمواقف المبدئّية للش���عب 

غزة/ االستقالل:
قالت فصائل المقاومة في غ���زة، إنها لن تقف مكتوفة األيدي 
إزاء جرائم االحتالل اإلس���رائيلي المستمرة بحق مدينة القدس 

31 وفاة و2025 إصابة جديدة 
بكورونا في غزة والضفة والقدس

القدس المحتلة / االستقالل:
بدأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أعمال بناء عشرات الوحدات 
االستيطانية في تجمع "غوش عتصيون" جنوبي محافظة بيت 

بدء بناء 96 وحدة استيطانية 
جديــدة قــرب بيــت لحــم

م�شروع قانون 
ل�شرعنة البوؤر 
اال�شتيطانية 

الع�شوائية بال�شفة

)أونروا(: رغم الدعم األمريكي نعاني 
عجزًا ماليًا بحوالي 150 مليون دوالر
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باحث مقدسي: اإلمارات تحاول 
شراء عقارات بالقدس المحتلة
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رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم 
امس، عن تس����جيل 31 وفاة و2025 
إصابة بفيروس كورونا المستجد في 
غ����زة والضفة والقدس خ����الل ال�24 

ساعة الماضية.
وقال����ت الكيلة ف����ي التقرير اليومي 
للحالة الوبائية في فلس����طين وصل 
االستقالل نس����خة منه: إن وزارتها 
س����ّجلت 2306 حال����ة تع����اٍف من 
الفيروس، مشيرة إلى أنه تم فحص 
6655 عينة خالل الساعات الماضية.

وبّينت أن حاالت الوفاة توزعت على 
النح����و التالي: 10 وفيات في الضفة 
الغربي����ة موزع����ة بي����ن: قلقيلية 2، 
نابلس 2، الخلي����ل 2، جنين 4، فيما 
تم تسجيل 21 حالة وفاة في قطاع 

غزة.
وأش����ارت إلى أن اإلصابات الجديدة 
س����جلت على النحو التالي: قلقيلية 
28، طوباس 22، سلفيت 13، نابلس 
117، جنين 74، طولكرم 55، الخليل 
61، رام الله والبيرة 61، بيت لحم 17، 
ضواحي القدس 3، أريحا واألغوار 3، 
قطاع غزة 1556، مدينة القدس 15.

وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة 

توزعت حس����ب التالي: قلقيلية 70، 
طوباس 30، سلفيت 3، نابلس 212، 
جنين 235، طولكرم 36، الخليل 75، 
رام الل����ه والبي����رة 69، بيت لحم 28، 
ضواحي الق����دس 19، أريحا واألغوار 
4"، قطاع غزة 1500، مدينة القدس 

.25
ولفتت إلى وج����ود 165 مريضًا في 

غ����رف العناي����ة المكثف����ة، بينهم 
التنفس  46 مريض����ًا على أجه����زة 
االصطناعي، فيم����ا ٌيعالج في مراكز 
وأقس����ام كورونا في المستشفيات 

في الضفة الغربية 484 مريضًا.
وفيم����ا يخ����ص المواطني����ن الذين 
لفيروس  المضادة  الطعومات  تلقوا 
كورونا، أوضحت أن عددهم اإلجمالي 

في الضفة الغربي����ة وقطاع غزة بلغ 
تلق����وا   25466 بينه����م   ،166849

الجرعتين من اللقاح.
وذك����رت أن نس����بة التعاف����ي م����ن 
فيروس كورونا في فلس����طين بلغت 
89.4%، فيما بلغت نسبة اإلصابات 
النش����طة 9.5%، ونس����بة الوفيات 

1.1% من مجمل اإلصابات.

31 وفاة و2025 إصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة والقدس

القدس المحتلة / االستقالل:
بدأت سلطات االحتالل اإلس����رائيلي أعمال بناء عشرات الوحدات االستيطانية في 

تجمع "غوش عتصيون" جنوبي محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر عبرية،  أن األعمال بدأت لبناء حي اس����تيطاني جديد في مستوطنة 

"ايفي" شرقي التجمع الذي يضم 96 وحدة استيطانية.
وأشارت إلى أن الحي الجديد ُيعد األول في المستوطنة منذ العام 1999.

فيم���ا امت���دح رئيس تجمع "غ���وش عتصي���ون" أعمال البن���اء في الحي 
االس���تيطاني، قائالاً إن "الوقائع على األرض هي التي تعزز السيطرة على 

أرض اآلباء" وفق تعبيره.

غزة/ االستقالل:
افادت مصادر أمنية في قطاع غزة يوم أمس، بس���قوط طائرة اس���تطالع تابعة 
لالحتالل االس���رائيلي من نوع كواد كابتر بجوار مس���جد طارق بن زياد في حي 
الش���جاعية، ش���رق مدينة غزة. وأوضحت المصادر ان الطائرة »االسرائيلية« تم 
االستيالء عليها من قبل المقاومة وهي اآلن بحوزتها. جدير ذكره أن أجواء قطاع 
غزة ش���هدت في اآلونة االخيرة تحليقًا مكثفًا لطائرات االحتالل االستطالعية 

بمختلف انواعها.

بدء بناء 96 وحدة استيطانية 
جديدة قرب بيت لحم

المقاومة تسيطر على طائرة مسيرة 
لالحتالل شرق الشجاعية شرق مدينة غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����ف الباح����ث المخت����ص في ش����ؤون 
القدس مازن الجعبري عن وجود محاوالت 
إماراتية لش����راء عقارات ومباٍن في القدس 

المحتلة من خالل وسطاء فلسطينيين.
وبّي����ن الجعبري أنه قبل عدة أش����هر زعم 
أنهم  أشخاص محس����وبون على اإلمارات 
البل����دة القديمة  يريدون مس����اعدة تجار 
الذين تضرروا بفع����ل إغالقات كورونا عبر 

شراء محالهم التجارية. 
وتابع الجعبري ف����ي تصريح له، أن بعض 
لج����ان العمل في البل����دة القديمة تابعت 

محاولة اإلماراتيين شراء محال تجارية في 
البلدة القديمة في القدس، وأفشلتها من 
خالل الحديث مع أصحابها وتحذيرهم من 

اإلقدام على خطوة كهذه.
وأكد الجعبري أن السلوك اإلماراتي يشير 
إل����ى تحالفها م����ع “إس����رائيل”، وليس 
غريبا ما تقوم به من محاوالت ش����راء وبيع 

العقارات للمستوطنين.
وقال الباحث في شؤون القدس الجعبري: 
إن عملية التسريب األخيرة في بلدة سلوان 
بالقدس المحتلة تشبه إلى حد بعيد عملية 
التسريب التي جرت في عام 2014؛ إذ إن 

القاسم المشترك بين عمليتي التسريب 
هو العدد الكبير للعقارات المسربة. 

وأضاف الجعبري أن ما جرى هو عملية بيع 
وقد  للمستوطنين،  فلسطينية  ممتلكات 
ت����م التعرف على األش����خاص المتورطين 
ف����ي القضية، وبعضهم مع����روف بعمله 
وكانوا  االحت����الل،  لمصلح����ة  كسمس����ار 

يعملون مع شرطة االحتالل اإلسرائيلي. 
وأوضح الجعبري، أن عمليات بيع وتسريب 
الممتلكات للمس����توطنين تشبه عمليات 
اإلج����رام المنظ����م؛ ألنها تت����م من خالل 
حلقات عدّو وعبر شركات وهمية، تنشئها 

الجمعيات االس����تيطانية بأسماء أجنبية، 
وتس����جلها خ����ارج فلس����طين المحتل����ة، 
لتسهيل  المس����توطنون  ويس����تخدمها 

عمليات البيع. 
وأشار الجعبري إلى أنه يتم إحضار محامين 
أجانب أو عرب كممثلين عن هذه الشركات 
ف����ي عملي����ات البي����ع، خاصة ف����ي البلدة 
القديمة، التي تنش����ط فيها الجمعيتان 
االس����تيطانيتان عطيرت كوهنيم وألعاد، 
واللتان تلجآن لطرق متنوعة من أجل تمرير 

صفقات بيع العقارات.
وبحس����ب الباحث الجعبري؛ فإن استخدام 

الش����ركات الوهمية في عمليات تسريب 
العقارات يهدف إلى مساعدة السماسرة 
المتورطين في قضايا التسريب في إقناع 
البائ����ع الفلس����طيني وخداع����ه، لكن هذا 
األسلوب معروف، ويمكن الحذر منه وعدم 

التساوق معه. 
وكش����ف الجعبري أن المس����ربين الثالثة 
الذين تورطوا في عملية التسريب األخيرة 
بأّن  بس����لوان معروفون لدى المقدسيين 
التس����ريب والتعامل  ف����ي  ����ا  لهم ماضياً
مع االحت����الل، وبعضهم خدم في س����لك 

الشرطة.

باحث مقدسي: اإلمارات تحاول شراء عقارات بالقدس المحتلة

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية 
لمناهضة التهويد، من خط���ورة األوضاع في 
المس���جد األقصى المب���ارك ومدينة القدس 
المحتل���ة، بفع���ل االنتهاكات اإلس���رائيلية 

المتصاعدة.  
وأك���د الهدمي، في تصريح ل���ه، أن اعتداءات 
االحتالل اإلس���رائيلي ومس���توطنيه األخيرة، 
تندرج تح���ت معركة الس���يادة على القدس 
المحتل���ة عامة والمس���جد األقص���ى المبارك 
: "ما يج���رى ميدانيًا يؤكد وجود  خاصة، قائالاً
تهدي���د من االحت���الل اإلس���رائيلي ومحاولة 
واقعية لفرض سيادته على المسجد األقصى 

المبارك".  

وأضاف المس���ؤول المقدس���ي: "المالحظ أن 
ما يجرى في المس���جد األقص���ى المبارك من 
انتهاكات واعتداءات إسرائيلية، يزداد عن كل 
عام وكل شهر عن سابقه، وسلطات االحتالل 

تعمل على فرض السيادة وشرعنتها".  
وش���دد الهدمي عل���ى أن مس���اعي االحتالل 
في فرض س���يادته ال يقبلها المقدس���يون، 
ويقاومونها، معتبرًا "هذا االستعراض حصل 
عليه االحتالل بفع���ل االعتراف األمريكي بأن 

القدس عاصمة لكيانه".  
وش���دد عل���ى أن كل هذه اإلج���راءات مخالفة 
للقانون الدولي، واالعتراف األمريكي لن يعطي 
االحتالل ش���رعية له في فلسطين أو القدس 

المحتلة.

وربط الهدمي ما يج���رى ميدانيًا في األوضاع 
السياسية وعالقتها باالنتخابات الفلسطينية 
: "نتوقع من االحتالل أن يخرب  القادم���ة، قائالاً
ه���ذه االنتخاب���ات أو يتدخ���ل بنتائجها إن 
حدثت ليوصل رس���الة سياسية إلى األطراف 
الفلسطينية"، مش���ددًا أن ممارسات االحتالل 
تؤدي إلى توتير الرأي العام الفلس���طيني في 

القدس المحتلة. 
 وأكد المختص في شؤون القدس أهمية عدم 
تأجيل االنتخابات الفلس���طينية، قائال: "لسنا 
مع تأجيل االنتخابات، وأهل القدس بش���كل 
عام يرفضون هذا التوج���ه، واالنتخابات هي 
ممارس���ة س���يادية، وتعبير عن انتماء وطني 

وهوية فلسطينية".  

غزة/ االستقالل:
أطلقت الزوارق الحربية االسرائيلية، يوم امس، نيران رشاشتها تجاه مركب صيد 

في عرض بحر شمال قطاع غزة
وأف���ادت مص���ادر محلية، بأن ال���زوارق الحربية  في ع���رض بحر منطقة 
الس���ودانية شمال غزة  فتحت النار واطلقت عددًا من قنابل االنارة تجاه 
مركب صيد بزعم تجاوز المس���افة المحددة لمنطقة الصيد في ش���مال 
القط���اع، ما اجبر المركب على االنس���حاب دون أن يبلغ عن وقوع إصابات 

او أضرار
وتقوم الزوارق الحربية اإلسرائيلية  باستهداف الصيادين بشكل يومي وعلى 
مدار الساعة وهو ما بات سياسة عسكرية إسرائيلية ممنهجة تستهدف قطاع 
الصي���د الذي يعتاش منه أكثر من ثالث���ة آالف صياد يعيلون أكثر من ثالثين 

ألف فرد.

زوارق االحتالل تالحق مركب صيد 
في عرض البحر شمال القطاع

الهدمي: االحتالل يصعد انتهاكاته في األقصى ونرفض تأجيل االنتخابات
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غزة/ قاسم األغا: 
اس���تهجن القي���ادي بحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين خضر حبيب، 
موافق���ة مجلس���ّي الس���يادة والوزراء 
إلغاء قانون  الس���ودانَيين مؤخًرا على 
مقاطع���ة دولة االحتالل اإلس���رائيلي، 
مؤك���ًدا أنه���ا ال تعّب���ر ع���ن القناعات 
والمواقف المبدئّية للشعب السوادني، 

باالنتصار للقضّية الفلسطينّية. 
وق���ال القيادي حبيب ف���ي مقابلة مع 
صحيفة "االس���تقالل" أم���س الثالثاء، 
إن هذه الخطوة الس���ودانّية تعّبر عن 
حالت���ّي االنهزام الت���ي تنتاب النظام 
العس���كري الحاك���م ف���ي الس���ودان، 
ورضوخ هذا النظ���ام لإلرادة األمريكّية 
مصالح  حس���اب  على  والصهيونّي���ة، 
الش���عب الس���ودانّي، وعلى حس���اب 
العربّي  لمحيط���ه  الس���ودان  انتم���اء 

واإلسالمي. 
وأضاف "كما تعكس هذه الخطوة من 
النظام الس���وادني نكوصا من األنظمة 
العربية ع���ن التزاماتها تجاه القضية 
القضّي���ة  بصفته���ا  الفلس���طينّية، 

المركزّية لألمة العربّية واإلسالمية".
ونّب���ه إل���ى أن انزالق نظام الس���ودان 
"الحض���ن  نح���و  عربّي���ة  وأنظم���ة 
االحت���الل  ئ  "س���يجرِّ اإلس���رائيلي"؛ 
وُقطعان مس���توطنيه الرتكاب المزيد 
والتغول  واالنته���اكات  الجرائ���م  من 
والتوّح���ش بش���كل أكب���ر ف���ي الدم 

الفلسطيني". 
د على أن محاوالت كّي وعي شعوب  وَشدَّ
األّمة للقبول بالكيان اإلس���رائيلي، عبر 
تجمي���ل صورته لدمجه ف���ي المحيط 

العربي واإلسالمي ستبوء بالفشل.
وتابع "ه���ذا الكيان المس���خ والغريب 

عن المنطقة حتًم���ا إلى زوال؛ ألن هذا 
وأيًضا س���يزول كل  الش���عوب،  خيار 
من يهرول من األنظم���ة العربية نحو 

التطبيع معه". 
وكان مجلس���ا "الس���يادة" و"ال���وزراء" 

اإلثنين  ���ا  نهائّيً بالس���ودان، ص���ّدق 
الماض���ي، خ���الل اجتم���اع مش���ترك، 
بالموافقة على تش���ريع يلغي القانون 
القائ���م من���ذ الع���ام 1958 بمقاطعة 

"إسرائيل".
القان���ون الُملغ���ى كان يحظر "على أي 
ش���خص أن يعقد بالذات أو الوساطة 
)التفوي���ض( اتفاًق���ا م���ن أي نوع مع 
هيئ���ات، أو أش���خاص، مقيمي���ن في 
)إس���رائيل(، أو مع هيئات أو أشخاص 
ا، أو  يعلم أنهم مجنس���ون إس���رائيلّيً

أنهم يعملون لصالحها".
وف���ي وق���ت الح���ق، أش���ادت اإلدارة 
األمريكّية بقرار الس���ودان إلغاء قانون 
مقاطع���ة دولة االحتالل اإلس���رائيلي، 

واصفًة إّياه ب� "الخطوة التاريخّية".
وقالت وزارة الخارجية في بيان تعليًقا 
على الخطوة السودانّية أمس الثالثاء، 

إن "قرار السودان إلغاء قانون مقاطعة 
)إسرائيل( ستوفر فرًصا كبيرة لشعوب 

المنطقة". على حّد تعبيرها. 
وفي 23 أكتوبر )تشرين األول( 2020، 
الس���ودان تطبي���ع عالقته مع  أعل���ن 
األمريكية  اإلدارة  برعاية  "إس���رائيل"، 

السابقة، بزعامة "دونالد ترمب".
وش���هد عام 2020، تطبي���ع أربع دول 
عربية مع دولة االحتالل، هي: اإلمارات، 
والبحرين، والس���ودان، والمغرب؛ إاّل أن 
ُش���عوب وقوى سياسية عّدة في هذه 
البلدان أعلنت رفضها القاطع للتطبيع.

ويعّد المس���توى الرسمي والفصائلي 
والشعبي الفلسطيني، فضاًل عن ُقوى 
ومنّظم���ات وش���خصيات عربية انزالق 
أنظمة عربية نحو التطبيع مع االحتالل 
وطعنة  الفلسطينية،  للقضية  "خيانة 

غادرة لحقوق الفلسطينيين".

حبيب لـ »االستقالل«: إلغاء السودان قانون مقاطعة »إسرائيل« رضوخ على حساب مصالح الشعب السوداني

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيف���ة "هآرت���س" العبرية ي���وم أمس، أن 
العش���رات من المس���توطنين اليهود نظم���وا الليلة 
الماضية مس���يرات وس���ط القدس المحتلة، بحًثا عن 

مواطنين فلسطينيين لالعتداء عليهم.
وقالت الصحيفة: إن المستوطنين اليهود رددوا خالل 

المسيرات شعارات "الموت للعرب".
وحس���ب بعض الش���هادات من أش���خاص كانوا في 
المنطقة، فإن المستوطنين اليهود سألوا الناس في 
الش���ارع أس���ئلة مختلفة لفهم ما إذا كانوا يتحدثون 

العبري���ة أو العربية، ثم هاجموا من اش���تبهوا في أنه 
فلسطيني.

ونقلت الصحيفة: إن أح���د اليهود تفاخر بأنه كاد أن 
ا من سكان المدينة. يقتل مواطًنا فلسطينّيً

ورغم تقديم الفلس���طينيين بالغات للشرطة عن تلك 
الحوادث، إال أنها تتغاضى عن توقيفهم أو التحقيق 

معهم.
وكان���ت منظم���ة "الس���الم اآلن"، اتهم���ت القي���ادة 
العسكرية والسياس���ية اإلسرائيلية، بتوفير الحماية 

ل� "جماعة إرهابية" يهودية، تهاجم الفلسطينيين.

يافا/ االستقالل:
واصلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اعتداءاتها على 
المتظاهري����ن من أهالي يافا بالداخل الفلس����طيني 
المحتل، الذين واصلوا احتجاجهم على نّية ش����ركة 
»عميدار« الحكومّية إخالء أحد المباني الفلس����طينية 
المأهولة في حّي العجمي وبيعه إلى حاخام يهودي.

ف����ي  فلس����طينًيا  االحت����الل  ش����رطة  واعتقل����ت 
العش����رينيات من عمره، بحجة العث����ور على ألعاب 

نارية في منزله.
وأوضحت مصادر محلية أن شرطة االحتالل اعتدت 

على المتظاهرين م����ن أهالي يافا في حي الجملية، 
رغم أن أنصار الحاخام وعناصر شرطة االحتالل كانوا 

اعتدوا على المحتجين من أهالي يافا.
وأحالت محكم����ة صلح االحتالل في »ت����ل أبيب« 3 
ش����بان من يافا للحبس المنزلي ليومين، على خلفية 

االحتجاجات.
والحاخ����ام المعن����ي ه����و رئيس كنيس »ش����يرات 
موشيه« في حّي العجمي إلياهو مالي، والكنيس في 
األصل منزل فلس����طيني ُهّجر أهله عن المدينة عام 

1948، واستولت عليه شركة »عميدار« الحكومية.

صحيفة عبرية: المستوطنون 
يتصّيدون الفلسطينيين بالقدس

شرطة االحتالل تجدد اعتداءها
 على المتظاهرين في يافا

غزة/ االستقالل:
قالت فصائ���ل المقاومة في غ���زة، إنها لن 
تقف مكتوفة األي���دي إزاء جرائم االحتالل 
مدين���ة  بح���ق  المس���تمرة  اإلس���رائيلي 
اقتحامات  المحتلة جراء اس���تمراء  القدس 
المس���توطنين المستمرة للمسجد األقصى 

المبارك واعتداءاتهم على المصلين.
المجاهدين،  القي���ادي في حرك���ة  وأوضح 
مؤمن عزيز خ���الل مؤتمر صحفي للفصائل 
بمقر حركة األح���رار بمدينة غزة يوم أمس، 
أن "شعبنا يتابع ببالغ األهمية ما يجري في 
المدينة المقدس���ة والمس���جد األقصى من 
اقتحامات متكررة للمس���توطنين واالعتداء 

على المصلين ومنع األذان فيه".
وأكد عزيز أن "المقاوم���ة لن تقف مكتوفة 

األيدي إزاء هذه اإلجراءات"، محّذًرا االحتالل 
من "اختبار صبرنا اتجاه األقصى والقدس".

وبّي���ن أن اإلجراءات اإلس���رائيلية باألقصى 
تعتب���ر محاولة بائس���ة للتهوي���د وتغيير 
الواقع الفلس���طيني في المدينة المقدسة، 
"وهذا يستوجب إجراء االنتخابات بمراحلها 
الث���الث م���ع تأكيدنا الش���ديد على ضرورة 

إجرائها في القدس".
وأضاف عزي���ز "لتكن الدعاي���ة االنتخابية 
الق���دس س���احة م���ن  والتصوي���ت ف���ي 
س���احات المواجهة واالشتباك مع االحتالل 

الصهيوني".
وتوّجه بالتحية لجماهير شعبنا المنتفض 
في الق���دس وعلى بوابات األقص���ى، داعًيا 
لتصعي���د ه���ذه الهب���ة الجماهيرية حتى 

تصل إل���ى انتفاضة عارم���ة تجتاح الضفة 
والقدس والداخل المحتل وتزلزل االحتالل.

و أكد عزيز أن قضية األس���رى تمثل عنواًنا 
التح���دي والصمود  م���ن عناوي���ن  مهًم���ا 
والثبات على الحق الفلس���طيني في أرضنا 

ومقدساتنا.
وش���دد على أن أس���رانا هم قضية مركزية 
ووطنية خالصة، "ولن يهدأ لنا بال إال بانتزاع 
الحقوق جميًعا وعلى رأس���ها حق األس���رى 

بالتحرير ".
ودعا الس���تغالل ش���هر رمضان في تعزيز 
التكافل االجتماعي بين أبناء شعبنا وأمتنا، 
وتكثيف حمالت دعم وإس���ناد شعبنا في 
مواجه���ة الكيان، ومقاومت���ه حتى التحرير 

الشامل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدم����ت عضو الكنيس����ت ع����ن اليمين 
اإلس����رائيلي »ايريت س����تروك« مشروع 
قانون جديد لشرعنة البؤر االستيطانية 

المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة.
اليوم«  »إس����رائيل  وذك����رت صحيف����ة 
العبري����ة، أن مش����روع القان����ون ُق����ّدم 

عليه  الس����ابقة، وص����ودق  للكنيس����ت 
بالق����راءة التمهيدية، لكن تم س����حبه 
من ج����دول األعمال مع حل الكنيس����ت 

والذهاب نحو انتخابات جديدة.
وقال مس����ؤول مس����توطنات ش����مالي 
الضف����ة الغربية »يوس����ي داغ����ان« إن 
الكنيست يحتوي اليوم على أغلبية من 

أحزاب اليمين، وبالتال����ي ُيتوقع تمرير 
القانون.

ويس����عى مش����روع القانون إلى شرعنة 
أكثر م����ن 100 بؤرة اس����تيطانية خالل 
العامي����ن القادمي����ن وتحويله����ا إل����ى 
»إسرائيلًيا«  بها  معترف  مس����توطنات 

ومدها بالخدمات.

فصائل المقاومة: لن نقف مكتوفي األيدي إزاء جرائم االحتالل باألقصى

مشروع قانون لشرعنة البؤر االستيطانية العشوائية بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت لجن���ة المتابعة العلي���ا للجماهير العربي���ة في الداخل 
الفلس���طيني المحتل، إن االعتداءات اإلس���رائيلية في القدس 
وياف���ا والعراقيب "حرب ش���املة" على الفلس���طيني في جميع 

أماكن تواجده.
وذك���رت اللجنة في بي���ان لها، أن "اعت���داءات جيش االحتالل 
وس���وائب العصابات الفاش���ية على القدس المحتلة والمسجد 
األقصى المب���ارك، منذ الليلة األولى لش���هر رمض���ان المبارك 
دون توقف، ليس���ت مفصولة عن عدوان األجهزة البوليس���ية 
والسوائب ذاتها على أهالي يافا أصحاب المكان، وال عن جريمة 
ه���دم قرية العراقيب للمّرة ال�186 يوم االثنين، بل تندرج كلها 
ضمن الحرب الش���املة التي تش���نها "إس���رائيل" على الشعب 

الفلسطيني في جميع أماكن تواجده".
وشددت على أن الجرائم اإلسرائيلية توحي بمؤشرات مستقبل 
أخطر يشمل العدوان الشامل والواسع على الشعب الفلسطيني 

برمته.
وأك���دت أن ذلك يتطلب ذروة في مس���توى المس���ؤولية، لرفع 
الجاهزية الوطنية وتعزيز المناعة السياس���ية، كي ال نس���مح 
باالس���تفراد بأي منطقة وأي مدينة في جميع المناطق، مشددة 
على ضرورة االس���تعداد للكفاح وصد الن���ار العنصرية في كل 

مكان تشتعل فيه.

»المتابعة«: اعتداءات االحتالل 
في القدس ويافا والعراقيب 

حرب شاملة ضد شعبنا
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   دولة فل�سطني   
 املجل�س االعلى للق�ساء

 حمكمة �سلح خانيون�س 
يف الطلب رقم 2021/91   يف الق�سية رقم 2020/415 

يف الطلب رقم 2021/427
المس����تدعون / 1 - انور كامل س����ليمان ابو خشان  2 -  عامر كامل سليمان ابو 
خش����ان وكيله العدلي عمار كامل س����لمان ابو خش����ان بموجب وكاالت صادرة 
عن كاتب عدل الواليات المتحدة االمريكية  3 - عمار كامل سلمان ابو خشان 
وكيلهم العدلي المحامي / فهد اب���و مغصيب بموجب وكالة صادرة عن 

المفوضية الفلسطينية صادرة رقم 168 بتاريخ 2020/1/25 
المس���تدعى ضده / عبد الرحيم سلمان س���الم ابو خشان القرارة شارع 2 

مقابل نادي القرارة مجهول مكان االقامة 
نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة   قيمة الدعوى / 50 الف دينار اردني 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل    في القضية الحقوقية : 2020/415

الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المس���تدعى قد اقام عليك 
دع���وى )2020/415( والطل���ب رقم 2021/91 اس���تنادا الى ما يدعي في 
الئح���ة دع���واه وطلبه المرفق لك نس���خة منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم 
المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة 
عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علم���ا انه قد تحدد لها جلس���ة 2021/5/9 لنظر الدعوى ويكون 
معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعى ان يس���ير في 

دعواه حسب األصول . تحريرا في 2021/4/19

   رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
�سديق عبد الرزاق الرقب 

دولة فل�سطني 
 مذكرة ح�سور 

  لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
  يف الق�سية رقم 2020/651
 يف الطلب رقم 2021/835

المستدعيات /  1 - نبيلة بدوي براوي خضر ) المشهورة الكيالي ( من سكان غزة  2 -  يسرى 
بدوي براوي خضر من سكان غزة     وكيلهم المحامي / محمد عبد الفتاح بكر

المستدعى ضدهم / 1 -  عالء نبيل بدوي خضر من سكان غزة التفاح ) موجود حاليا خارج 
البالد (  2 -  بهاء نبيل بدوي خضر من سكان غزة التفاح ) موجود حاليا خارج البالد ( 

نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة   قيمة الدعوى / تزيد عن مائة الف دينار اردني 
                           ) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل ( 

 في القضية رقم 2020/651      في الطلب رقم 2021/835
الى المس���تدعى ضده���م / المذكورين بما ان المس���تدعيات المذكورة قد 
تقدموا لدى محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة اعاله وموضوعها تقس���يم 
اموال مشتركة استنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم ونظر ألنكم خارج 
البالد محل االقامة وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب 
وعمال بالمادة 20 من قانون اص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 
لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 

2021/835 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل 
لذلك يقتضى عليكم ان تحضروا لهذه المحكمة يوم االربعاء بتاريخ 2021/5/26 
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليكم ايداع جوابكم التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك سينظر 

في القضية واعتبارك حاضرا . صدر في 2021/4/20

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

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة ب�سفتها املدنية
يف الق�سية رقم 1107 / 2017   يف الطلب رقم 614 / 2021

المستدعي/ أحمد محمد عايش عميرة باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة 
والده المرحوم/ محمد عايش عميرة – غزة الثالثيني بجوار مس����جد السالم هوية رقم/ 

410116024 وكيله المحاميان/ نسرين كشكو ومحمد صافي الدحدوح- غزة الرمال 
المس���تدعى ضدهم/ 1 - محمد هاشم إبراهيم القيش���اوي- غزة تل الهوا دوار الخور 
بيت الراعي 2 - محمد إبراهيم هاشم القيشاوي- غزة تل الهوا دوار الخور بيت الراعي 
3 - محمود إبراهيم هاش���م القيشاوي- غزة تل الهوا دوار الخور بيت الراعي 4 - أحمد 
إبراهيم هاش���م القيش���اوي- غزة تل الهوا دوار الخور بيت الراعي 5 -  عبير إبراهيم 
هاش���م القيش���اوي- غزة تل الهوا دوار الخور بيت الراعي 6 - حنان إبراهيم هاش���م 
القيش���اوي- غزة تل الهوا دوار الخور بيت الراعي 7 - رفقة إبراهيم هاشم القيشاوي- 
غزة تل الهوا دوار الخور بيت الراعي 8 - أنصاف إبراهيم هاش���م القيش���اوي- غزة تل 
الهوا دوار الخور بيت الراعي 9 - س���لوى إبراهيم هاشم القيشاوي- غزة تل الهوا دوار 

الخور بيت الراعي )خارج البالد(
نوع الدعوى: اعتراض الغير )اعتراض على الحكم الصادر في القضية رقم 768 / 2015 بداية غزة(

قيمة الدعوى: )30.000 دينار أردني( ثالثون ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 614 / 2021 في القضية رقم 1107 / 2017 
إلى المس����تدعى ضده المذكور بعاليه، بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
اعت����راض الغير لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس����ة 
عش����ر يومًا م����ن تاريخ تبلغك ه����ذه المذكرة، كما يقتضي أن ت����ودع قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغك هذه المذكرة، 
علمًا أنه قد تم تحديد جلس����ة ي����وم األربعاء الموافق 2021/5/25م التاس����عة 
صباحًا للنظر في الدعوى، وليك����ن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعي أن يسير في القضية حسب األصول. حرر في: 2021/4/20م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة/ اأ. عمار قنديل

الضفة الغربية/االستقالل:
اقتحم���ت وح���دات القم���ع في س���جون 
االحتالل يوم أمس، أقس���ام حركة حماس 
ف���ي س���جن "عوف���ر" وأج���رت تدريبات 

استفزازية.
وأف���اد مكتب إعالم األس���رى، بأن وحدات 
القم���ع التابع���ة إلدارة س���جون االحتالل 
اقتحمت أقسام حماس في سجن "عوفر"، 
وأجرت تدريبات داخلها بشكل استفزازي.

وقال إعالم األس���رى: إن حال���ة من التوتر 
الش���ديد تسود س���جن "عوفر" واألحداث 
ا على اقتحام وحدات  قابلة للتصعي���د رًدّ

القمع.
بدورها أكدت الحركة األسيرة أن ما حدث 
في س���جن "عوفر" انته���اك واضح لحرمة 
شهر رمضان الفضيل، واعتداء صارخ على 

األسرى، وفق مكتب إعالم األسرى.
ويتعرض األس���رى ف���ي س���جن "عوفر" 
لعمليات قمع مس���تمرة ومتواصلة، وقرر 
األسرى سابقا الذهاب لخطوات احتجاجية 

قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام، 
بعد فش���ل الحوار مع إدارة الس���جن التي 

رفضت وقف سياسة القمع والتنكيل.
وتواصل إدارة الّسجن تهديدها األسرى 
بتصعي���د عملي���ات القم���ع والتفتيش 

بحّقهم، كما هّددت بنقل وقمع الهيئات 
التنظيمي���ة، وذلك رغم جلس���ات الحوار 
المتكّررة التي عقدت على مدار األس���ابيع 

الماضية.
ووصفت مراكز مختصة باألسرى األوضاع 

في سجن "عوفر" أنها على صفيح ساخن، 
ومهددة باالنفجار ف���ي أي لحظة نتيجة 
إص���رار االحت���الل على عدم االس���تجابة 

لمطالب االسرى العادلة.
وأوضحت أن عدة لقاءات عقدت مع اإلدارة 

في الفترة الماضية، لكن سلطات االحتالل 
كانت دوما تماطل وتسوف في االستجابة 
لمطالب األس���رى التي قدموها مس���بقًا، 
وأبرزها وقف عملي���ات التفتيش والقمع 

الممنهجة بحّقهم.
ويزيد عدد األس���رى في "عوفر" على 900 
أسير، يعيش���ون ظروفا معيشية صعبة 
وقاسية، وهناك اكتظاظ واضح في أقسام 
الس���جن، ويتعرضون للتنكيل ومصادرة 
التفتيش  حقوقهم، وتكثي���ف عمليات 
والقمع بحقهم، ورفض توفير االحتياجات 
األساسية لهم، مما ضاعف من معاناتهم.

ودفعت الظروف القاس���ية األس���رى منذ 
بداية العام الجاري إلى تنفيذ عدة خطوات 

احتجاجية منها إرجاع وجبات الطعام.
وتتعم���د إدارة س���جن "عوفر" اس���تفزاز 
األس���رى لتبري���ر القم���ع والتنكيل بهم، 
واقتح���ام األقس���ام واالعت���داء عليه���م 
بالضرب، ورش الغاز، ونقل عدد منهم إلى 

العزل االنفرادي.

قوات القمع تقتحم سجن »عوفر« وتجري تدريبات استفزازية

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين 
يوم أمس، بأن الوضع الصحي لألسير نور 
البيطاوي آخذ باالستقرار والتحسن، ويقبع 

حالًيا داخل ما يسمى مستشفى »الرملة«.
وأوضحت الهيئة في بي����ان لها، أن قوات 
االحتالل كانت اعتقلت البيطاوي من منزله 
في مخيم جنين، بعد إطالق الرصاص الحي 
باتجاهه وإصابته إصابة مباشرة في البطن، 
وجرى نقله بعدها إلى مش����فى »العفولة« 

اإلس����رائيلي، وهن����اك ُأجريت ل����ه عملية 
جراحية واستأصلت أجزاء من أمعائه.

وأضافت أنه نتيج����ة إلصابته وضع أطباء 
االحتالل كيس براز خارجي له، وكيسا آخر 

لتصريف الدم الفاسد.
وأش����ارت إلى أن م����كان العملي����ة ال يزال 
مفتوًح����ا، ويت����م وضع ضمادات بش����كل 
يومي لحين التئام الجرح، كما يتم تزويده 

بمسكنات اآلالم ومميع للدم.
واش����ارت الهيئة إلى أن األسير البيطاوي 

مكث لفترة داخل قسم العناية المكثفة 
بمش����فى »العفول����ة« نتيج����ة لصعوب����ة 
حالت����ه في ذلك الوقت، ومؤخ����ًرا تم نقله 
إلى مش����فى »الرملة«، وفي الوقت الحالي 
يستطيع المشي على قدميه دون الحاجة 
لكرسي متحرك، ووضعه يتحسن بشكل 

تدريجي.
واألس����ير البيط����اوي معتقل من����ذ تاريخ 
2021/2/8، وم����ا زال موقوًف����ا حت����ى اآلن، 

ولدية جلسة محاكمة اليوم األربعاء.

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألس���رى والجرحى، يوم أمس، أن سلطات االحتالل االسرائيلي 
أف�رج�ت عن األس���ير المجاهد نعيم محمود سعادة العصا )44 عاًما( من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم 

بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أربعة عشر عاًما.
وأوضح���ت مهجة القدس أن قوات االحتالل الصهيوني اعتقلته بتاريخ 2007/04/21م؛ وأصدرت المحكمة 
الصهيونية بحقه حكًما بالسجن )14( عاًما، بتهمة االنتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي 
والقيام بنش���اطات عس���كرية ضد قوات االحتالل. جدير بالذكر أن األس���ير المحرر نعيم العصا ولد بتاريخ 

1977/01/08م وهو متزوج وأب الثنين من األبناء. وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.
وتقدمت مهجة القدس بالتهنئة القلبية الحارة من األس���ير المحرر نعي���م العصا ومن عائلته المجاهدة، 

بمناسبة تحرره، متمنيًة اإلفراج العاجل عن جميع أسرانا وأس��يراتنا من س��جون االحتالل الصهيوني

هيئــة: الوضــع الصحــي لألسيــر
 نــور البيطــاوي آخــذ باالستقــرار

األسير نعيم العصا 
يتنسم عبير الحرية



األربعاء 9 رمضان 1442 هــ 21 ابريل 2021 م

دولة فل�سطني 
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/242(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: عبد 
الكريم نواف عبد الله مصلح من سكان غزة هوية رقم 803399294 بصفته 

وكيال عن/ حنان محمد إسماعيل حموده ومحمد إبراهيم فهيم حسنين
بموجب وكالة رقم: 2480 / 2020 صادرة عن القاهرة

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 727 القسيمة 67 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/4/20م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/241(
يعلن للعم���وم انه تقدم لإلدارة العام���ة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: محمد عبد 
الرحمن عبد الرازق القرا من س���كان خانيونس هوية رق���م 943565739 بصفته وكيال 
عن/ منى محمود عبد الرازق القرا ونجاح عبد الرحمن عبد الرازق الشامي "القرا قبل الزواج" 
بموجب وكالة رقم: 17 / 2021 صادرة عن الرياض + 2186 / 2020 القاهرة

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 220 القسيمة 4 المدينة بني سهيال

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إش���كاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 2021/4/20م

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

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
  اإخطار لتنفيذ حكم بطريق الن�ضر امل�ضتبدل 

�ضادر عن دائرة تنفيذ بداية دير البلح
    في القضية التنفيذية رقم 2020/2936

الى المنفذ ضده : أيمن فتحي يوسف النملة  وعنوانه : النصيرات بجوار 
مسجد صالح شحاته ) مجهول محل االقامة ( 

نبلغك انه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب الكمبيالة المستحقة الوفاء بتاريخ 
2020/10/1 المنفذة على ذمة القضية التنفيذية رقم 2020/2936 والبالغ قيمتها 
)2950( شيكال أي الفان وتس���عمائة وخمسون شيكال اسرائيليًا باإلضافة للرسوم 
والمصاريف لصالح طالب التنفيذ رمضان احمد رمضان ابو عرمانة , عليك دفع قيمة 

الكمبيالة باالضافة الى رسوم ومصاريف القضية .
او الحضور الى دائرة تنفيذ بداية دير البلح في غضون اس���بوعين إلبداء ما 
لدي���ك واذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ 

ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري بحقك .

 ماأمور تنفيذ بداية دير البلح
  جميل اللحام 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  صالح عمر حماد شيخ العيد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )900926965( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / أركان أديب عاش���ور غريب  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )401782354( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  اسماء زكريا محمد ابو ربيع 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )800507709( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
نظمت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة 
يوم أمس، وقفة تضامنية مع األسرى الفلسطينيين في 
سجون االحتالل اإلس���رائيلي، للمطالبة بتحريك ملفهم 

في الميادين كافة.
وش���ارك في الوقف���ة التي نظم���ت عل���ى دوار المنارة 
عشرات المواطنين، وقيادات في حركة حماس والجبهة 
الش���عبية، ومرش���حون من قائم���ة "الق���دس موعدنا" 

لالنتخابات التشريعية.
وأكد المش���اركون في الوقفة على أن قضية األسرى هي 
أولوي���ة فلس���طينية وواحدة من المقدس���ات والثوابت 

لقضيتنا، والمساس بها من المحرمات.

ورفض المش���اركون تهديدات االحتالل بقضايا األسرى 
مث���ل الروات���ب ومالحق���ة واعتقاالت مرش���حين قوائم 
انتخابي���ة في الضف���ة والقدس، مؤكدي���ن على ضرورة 

رفض تهديدات االحتالل، واالنصياع لإلرادة الوطنية.
وقال وزير األسرى السابق وصفي قبها إن قضية األسرى 

هي الجرح النازف في خاصرة الشعب الفلسطيني.
وأكد قبها أن أسرانا ليسوا أرقامًا فهم أفنوا أعمارهم في 
س���جون االحتالل، من أجل قضية الشعب الفلسطيني، 

والمسرى وكرامة شعبنا وعزة وطننا.
واس���تذكر قبه���ا ما أطل���ق عليهم جن���راالت الصبر من 
األس���رى القدامى، وفي مقدمتهم نائل البرغوثي، الذي 
دخ���ل عامه ال41 في س���جون االحت���الل، وكريم وماهر 

يونس الذين أمضوا 39 عاما في سجون االحتالل، وشيخ 
األسرى اللواء فؤاد الشوبكي.

ولفت إلى قضية أعضاء المجلس التش���ريعي المغّيبين 
قصرا في س���جون االحت���الل والمرش���حين لالنتخابات 
التشريعية إلى جانب قادة ش���عبنا الفلسطيني وأمناء 

فصائل وفي مقدمتهم الرفيق أحمد سعدات.
وق���ال قبها " لن يهدأ لنا بال أو يق���ّر لنا قرار حتى ينال 
أسرانا حريتهم، ويعودوا إلى بيوتهم أعزة مكّرمين وقد 

تنسموا هواء الحرية".
وانتهت الوقفة بمس���يرة ش���ارك فيها العشرات جابت 
شوارع رام الله، وس���ط هتافات داعمة لألسرى ومطالبة 

بتحريرهم.

خانيونس/ االستقالل:
الق���دس  نظم���ت مؤسس���ة مهج���ة 
للشهداء واألس���رى والجرحى والجبهة 
الش���عبية لتحرير فلسطين يوم أمس، 
وقفة دعٍم وإسناٍد لألسرى في سجون 
االحتالل في مدينة خانيونس جنوبي 

قطاع غزة.
و قال الناطق باس���م مؤسس���ة مهجة 
القدس للش���هداء واألسرى والجرحى، 
محمد الش���قاقي:" أن قضية األس���رى 
مركزي���ة ومقدس���ة وثابت���ٌة في قلب 
"، مش���ددًا على أن  كل فلس���طيني حرٍّ
المقاوم���ة ه���ي ال���درع الحامي وخط 
خر  الدف���اع األول ع���ن األس���رى وال تدَّ

جهًدا في سبيل حريتهم.
وطالَب المؤسسات الدولية والحقوقية 
بتحم���ل مس���ؤولياتها والضغط على 
االحتالل لتحسين الظروف المعيشية 
الفلسطينيين داخل السجون  لألسرى 
كم���ا كفلتها كل األع���راف والمواثيق 

والقوانين الدولية.
ودع���ا الش���قاقي إل���ى تبن���ي اإلعالم 
األس���رى  لقضي���ة  والمق���اوم  الح���ر 
وإب���راز معاناته���م وفضح ممارس���ات 
وانتهاكات االحتالل بحقهم، وجعلها 

قضية رأي عام عالمي.
المركزية  اللجن���ة  بدوره ق���ال عض���و 
للجبهة الشعبية، شفيق البريم:" نعبر 
عن فخرنا واعتزازن���ا بالحركة الوطنية 
األسيرة التي كانت في خندق النضال 
تتق���دم الصف���وف وتواج���ه المحتل 

البغيض".
وأض���اف البري���م قائاًل:" أن األس���رى 
بحاجة إل���ى جهد وطنيٍّ مس���تمٍر من 
خ���الل تبن���ي اس���تراتيجية وطني���ة 

تض���م ال���كل الفلس���طيني بعيًدا عن 
"الفعاليات الموسمية النخبوية".

كم���ا طال���ب بوض���ع قضية األس���رى 
على س���لم األولي���ات الوطني���ة حتى 
يت���م اإلف���راج عنه���م دون ش���رٍط أو 
تمييٍز، داعًيا إل���ى مواصلة الفعاليات 
والنشاطات الجماهيرية الداعمة لهم.

يش���ار انه ال يزال االحتالل االسرائيلي 
ُيصع���د م���ن حملت���ه الشرس���ة تجاه 
األس���رى، حيث س���حب أكثر من 170 

صنفًا من م���واد الكانتينا معظمها من 
المعقمات والمنظفات في ظل انتشار 
وب���اء كورونا، إضافًة إلى التفتيش���ات 
الزيارات  الليلية ومن���ع  واالقتحام���ات 
والعزل االنفرادي وأجهزة التش���ويش 

واالستهتار الطبي المتعمد.
جدي���ر ذك���ره ان���ه يقبع في س���جون 
االحتالل الصهيوني قرابة 4500 أسير 
فلس���طيني بينهم 140 طف���اًل، و37 

أسيًرة، و440 معتقاًل إدارًيا.

مهجة القدس والجبهة الشعبية تنظمان وقفة دعم لألسرى بخانيونس

وقفة في رام الله دعمًا لألسرى وتأكيدًا على أولوية قضيتهم

القدس المحتلة/ االستقالل:
حكمت محكمة االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة يوم أمس، على فتى 

مقدسي بالسجن الفعلي مدة 18 شهًرا.
وبحس���ب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قاض���ي محكمة االحتالل حكم على 

الفتى محمد هيموني من بلدة سلوان بالسجن مدة ١٨ شهًرا.
واعتقل���ت قوات االحت���الل هيموني قبل ٧ أش���هر، ويقبع حالًيا في س���جن 

"الدامون".
وفي سياق متصل، استدعت شرطة االحتالل المصور المقدسي إسالم فواقة 

للتحقيق معه يوم أمس في سجن "عوفر".

الحكم على فتى مقدسي 
بالسجن 18 شهرًا

واشنطن/ االستقالل:
طالب السناتور االميركي بيرني ساندرز، اإلدارة األمريكية، بإعادة 
دراس����ة وتنظيم تقديم المس����اعدات العس����كرية التي تقدمها 

الواليات المتحدة األمريكية إلى اسرائيل.
وقال عضو مجلس الش����يوخ األميركي س����اندرز في كلمة له أمام 
المؤتمر الوطني "جي ستريت"، "أعتقد بقوة أنه يجب علينا أيًضا 
أن نكون مس����تعدين لممارس����ة ضغوط حقيقي����ة، بما في ذلك 
تقييد المس����اعدات االميركية، رًدا على تحركات أي من الجانبين 

تقوض فرص السالم".
وأضاف: "الش����عب األميركي ال يريد أن يرى أن األموال تستخدم 
لدعم السياس����ات التي تنتهك حقوق اإلنسان وتعامل الشعب 

الفلسطيني كبشر من الدرجة الثانية".
ومن جهتها، دعت السناتور االميركية إليزابيث وارن، في خطابها 
المسجل مس����بًقا في المؤتمر االفتراضي، إلى تقييد المساعدات 

العسكرية إلسرائيل.
وقال����ت وارن: "إذا كن����ا جادين في وقف التوس����ع االس����تيطاني 
ومس����اعدة األطراف على إيجاد حل الدولتين، فس����يكون من غير 

المسؤول أال نأخذ في الحسبان جميع األدوات المتاحة لنا".
وأضافت "أحدها هو منع اس����تخدام المس����اعدات العسكرية في 
األراض����ي المحتل����ة من خالل االس����تمرار في تقديم مس����اعدات 

عسكرية غير مقيدة، فإننا ال ندفع إسرائيل لتعديل مسارها".

دعوات أمريكية لتقليص
 المساعدات العسكرية لـ »إسرائيل«
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أعل���ن أنا المواطن / محم���د محمد عبد اللطيف 
ابو ش���ماله عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)804026334  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / انس محمد كمال عمر الغزالي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )402898639( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  بالل مصطفي حس���ن ابو 
مع���روف عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
)960243863  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  رفال محمد حسن الشريحي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803330679( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / يوسف فهيم احمد خلف الله  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803881218( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سهيلة عبد الله محمد مهدي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )960576478( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية   

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

اإعالن وراثة 
تقدم���ت لهذه المحكمة مضبط���ة موقعة من مختار عائلة أب���و عريبان في 
2021/4/20م تتضمن ان/ فرحان س���لمي أبو عريبان من بئر الس���بع وسكان 
النصيرات توفى بتاريخ 2004/7/7م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
زوجته مس���عودة عبد الله سالم أبو خوصة والمشهورة أبو عريبان وفي أوالده 
منها وهم/ عبد الله وزكي وتوفيق وناصر واحمد وسعاد ومن أوالده من زوجته 
المتوف���اة حال حيات���ه ضية محمد جبر أبو عريبان وه���م/ فريح وعبد الكريم 
وفاطم���ة وثريا وامنة وزينب  فم���ن له حق االعتراض عل���ى هذه المضبطة 

مراجعة محكمة الوسطى الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 
وحرر في: الثامن من رمضان لسنة 1442ه الموافق 2021/4/20م

قا�سي الو�سطى ال�سرعي 

وقال مشتهى في حديثه ل�"االستقالل"، 
إن : "م���ا قامت به اونروا بش���طب المواد 
التعليمية من منص���ات التعلم الذاتي، 
خطوة ممنهجة ومنظمة، تخدم مصالح 

االحتالل وأمريكا".
وأك���د على أن ه���ذه الخط���وة مرفوضة 
فلس���طينيا بش���كل قطعي، وستواجه 
بحراك مض���اد في مناطق عم���ل أونروا 
الخمس "، داعي���ا إدارة " أونروا" للتراجع 

عن قرارها بشطب المواد .
وأشار إلى أن االتحاد سيعمل على توعية 
الجماهير بخطورة ما قامت به " أونروا" من 
خالل اصدار البيان���ات وعقد ورش عمل 
ولقاءات وجاهية وأخرى الكترونية، كما 
سيعمل على التنسيق بينه وبين اتحاد 

المعلمين ب�" أون���روا" لرفع توصياتهم 
ومطالبهم االحتجاجية إلدارتها. 

وكان رئيس قطاع المعلمين في وكالة 
الغوث وتش���غيل الالجئي���ن "األونروا" 
في قطاع غ���زة، محمود حمدان، أكد في 
تصريح له، أن الوكالة أبلغتهم بشطب، 
اإلس���المية  التربية  مادتي  واس���تثناء 
والعلوم االجتماعية عن منصات التعليم 
العمرية  المراح���ل  ل���كل  اإللكترون���ي 
التابعة لألونروا ، معتبرا أن هذا التطور 
الذي قامت به إدارة الوكالة خطير جدا .

وكان المجلس المرك���زي األعلى ألولياء 
األمور في مدارس األون���روا بغزة، طالب 
بإعادة المواد التي قامت األونروا بإزالتها 
عن المنص���ة التعليمية المس���تخدمة 

ف���ي التعليم ع���ن بعد، متس���ائاًل هل 
يعق���ل  أن يبق���ى طالبنا ب���دون تعليم 
واآلداب  واألخ���الق  الديني���ة  القي���م 
والسلوك الحس���ن والتسامح ويتم إزالة 

م���ادة التربية اإلس���المية م���ن المنصة 
التعليمية، أليست هذه الخطوة تحديًا 
سافرًا لمش���اعر المس���لمين وللعقيدة 
اإلسالمية، ولماذا وزارة التربية والتعليم 
تدرس طالبها هذه المواد على المنصة 

التعليمية الخاصة بهم.
مباحث مهمة

من جهتها دعت وزارة التربية والتعليم 
في القطاع، إدارة وكالة الغوث وتشغيل 
الالجئي���ن الفلس���طينيين "أونروا"، إلى 
التراج���ع ع���ن قرارها باس���تثناء بعض 

المباحث الدراسية للطالب.
وأعرب���ت ال���وزارة ف���ي بي���ان له���ا، عن 
اس���تغرابها م���ن إق���دام الوكالة على 
اس���تثناء بع���ض المناه���ج المهم���ة 

مث���ل: التربية اإلس���المية، والدراس���ات 
االجتماعي���ة، بعد الع���ودة للتعليم عن 

بعد.
وبين���ت ال���وزارة، أن القرار تس���بب في 
وقف عمل معلمي العقود أصحاب هذه 
التخصصات، األمر الذي لن يمكن طالب 
بعض الم���دارس التي يعمل بها معلمو 
العقود من مواصلة دراس���تهم عن بعد 
في ه���ذه المباحث الدراس���ية المهمة، 
والتي هي جزء أساس���ي م���ن المناهج 

الدراسية الفلسطينية.
وأك���دت الوزارة على ض���رورة إعطاء هذه 
المباحث الدراس���ية األهمية الالزمة في 
التعليم ع���ن بعد مثل باق���ي المباحث 

الدراسية.

مشتهى: شطب »أونروا« مادتي التربية اإلسالمية واالجتماعيات استهداف ممنهج لقضيتنا
غزة/ �سماح املبحوح:

اأكد رئي�س الحتاد الإ�سالم��ي للنقابات املهنية الإطار 
النقابي حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني د. حممد 

ُم�سته��ى، على خط��ورة ما قام��ت ب��ه اإدارة وكالة غوث 
وت�سغي��ل الالجئ��ني » اأون��روا« ب�سطب مادت��ي الرتبية 
الإ�سالمي��ة والعل��وم الجتماعي��ة من من�س��ات التعلم 

الذات��ي، معت��را اخلط��وة موؤ�س��رًا لطم���س الق�سي��ة 
الفل�سطيني��ة واملع��امل الديني��ة، كما مت���س بالأخالق 

والرتبية احلميدة لالآلف من الطلبة.

غزة/ االستقالل:
أرجع مفوض عام وزارة التنمي���ة االجتماعية في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون، يوم أمس، 
تأخر عملية صرف مستحقات الشؤون االجتماعية إلى عدم إيفاء البنك الدولي واالتحاد األوروبي 
بالتزاماتهما. وقال المدهون في تصريح له، "لم يِف البنك الدولي واالتحاد األوروبي بالتزاماتهم 

المالية لدى برنامج مستحقات الشؤون االجتماعية حتى اآلن؛ ما أدى إلى تأخر عملية الصرف".
وأوضح أن الوزارة بصدد توزيع آالف الطرود الغذائية في ش���هر رمضان المبارك، مضيًفا "نحضر 

إلى توزيع قسائم شرائية على 23 ألف أسرة في قطاع غزة".

غزة/ االستقالل:
دع���ت وزارة الصحة بغ���زة، يوم أمس، 
المواطنين الذين تزي���د أعمارهم عن 
40 عاًما- المسجلين وغير المسجلين، 
إل���ى التوجه للمراك���ز الصحية لتلقي 
اللقاح ضد فيروس كورونا المس���تجد 

مباشرة.
وأهابت الوزارة في بيان لها، بالمواطنين 
التوجه للمراكز خالل أيام األسبوع من 
الس���بت إلى الخميس ومن الس���اعة 

الثامنة صباحًا وحتى الساعة 12ظهرًا. 
وذك���رت أن مراكز التطعي���م، المعلن 
عنها س���ابقًا وهي محافظة الش���مال 
عي���ادة هالة الش���وا التابع���ة للوزارة، 
وعيادة الفاخورة التابعة للوكالة، وفي 
محافظة غزة عيادة صبح���ة الحرازين 
وعيادة مس���قط الرحمة بالش���جاعية 
وعيادة الدرج وعيادة الشاطئ التابعة 
للوزارة وعيادة الش���اطئ وكالة وعيادة 

الشيخ رضوان وكالة.

عيادة  الوس���طى،  المحافظ���ة  وف���ي 
المغازي وعي���ادة البريج وكالة، وعيادة 
دير البلح التابعة للوزارة، وفي محافظة 
خان يونس عي���ادة مس���قط القرارة، 
وعيادة المعسكر وكالة، وفي محافظة 
رفح عي���ادة رفح الوكال���ة، وعيادة تل 

السلطان التابعة للوزارة.
وأك���دت ال���وزارة س���المة اللقاح���ات 
المتوفرة ونجاعتها في إعطاء المناعة 

الالزمة للوقاية من المرض.

الصحة بغزة تدعو من تزيد أعمارهم عن 40 لتلقي اللقاح التنمية توضح سبب تأخر صرف شيكات 
الشؤون وتكشف عن مشروعها الرمضاني

غزة/ االستقالل:
الجبه���ة الش���عبّية لتحري���ر  أدان���ت 
فلس���طين، يوم أمس، بأش���د العبارات 
موافق���ة مجل���س الس���يادة وال���وزراء 
الس���وداني، على إلغ���اء قانون مقاطعة 
"إس���رائيل" بش���كٍل نهائي، مؤكدًة أن 
هذا القرار "ُيش���ّكل سقطة جديدة في 

وحل الخيانة".

وأك���دت الجبهة ف���ي بيان له���ا، على 
أّن ه���ذه "القواني���ن ال ُتمثل الش���عب 
السوداني وال تُعّبر عن قناعاته ومواقفه 
المبدئّية من الصراع العربي الصهيوني 
الفلس���طينّية،  القضية  وفي جوه���ره 
والتي َقدّم من أجلها العشرات من أبناء 

السودان حياتهم ثمًنا لها".
وش���ددت الجبه���ة، على "أّن اس���تمرار 

النظام الس���وداني الحالي في التقارب 
مع العدو الصهيوني س���ُيعّزز من حجم 
التدخ���الت الصهيونّي���ة في الش���أن 
الداخلي السوداني، كما أّن هذه العالقات 
ستكون بمثابة تشريع لجرائم االحتالل 
الصهيوني ضد الش���عب الفلسطيني، 
كما ستفتح الباب لالحتالل للعبث أكثر 
ف���ي الوضع الداخلي العربي، وتس���ريع 

وتيرة التطبيع وبتواطٍؤ رسمي".
وعبّرت الجبهة الشعبّية عن ثقتها بأّن 
هذا السلوك من بعض المتنفذين في 
السلطة الس���ودانّية "لن يجر جماهير 
الشعب العربي السوداني إلى التطبيع 
مع الكيان الصهيوني وأنه س���يرفض 
هذا القانون المش���ؤوم، والذي لن ينجح 
في إعادة صياغة ال���رأي العام الجمعي 

والذي يعتبر أّن القضية الفلس���طينية 
تمّثل القضية المركزّية لألمة العربّية".

وأضافت "ذلك كل���ه بحاجة إلى تحرك 
الش���عب الس���وداني وكاف���ة قطاعاته 
ونقابات���ه واتحادات���ه للنزول للش���ارع 
لرفض هذه الخطوة، إلعادة السودان إلى 
سابق عهده رأس حربة لمواجهة العدو 

الصهيوني".

الشعبية: القرار السوداني بإلغاء قانون مقاطعة االحتالل سقطة جديدة في وحل الخيانة
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تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس بعدم اجراء 
االنتخابات التش���ريعية بدون ش���رقي القدس, تعني ان االنتخابات لن يت���م اجراؤها, وذلك ألن 
االحتالل يصر على موقفه بعدم اج���راء االنتخابات في القدس بذريعه ان القدس عاصمة موحدة 
للكيان الصهيوني وليس���ت محال للتفاوض والخالف مع السلطة, وبذريعة ان االنتخابات ستأتي 
»بإرهابيين« كما صرح بذلك ما يس���مى  برئيس الشعبة االستراتيجية بالجيش الصهيوني، طال 
كالمان الذي قال »بالتأكيد قلقون بش���أن إمكانية تعزيز )حركة( حماس في يهودا والسامرة هذا 
طريق خطي���ر للغاية وإنه بمثابة مخاطرة« لذلك منعت س���لطات االحت���الل تنظيم أي تجمعات 
انتخابي���ة في القدس, وقامت بفضها بالقوة واعتقال القائمين عليها, لترس���ل رس���الة واضحة 
للس���لطة الفلسطينية ان ال انتخابات في القدس, وهذا معناه ان تلجأ السلطة لتأجيل االنتخابات 
بعد ان تس���تنفذ جهودها مع المجتمع الدولي في محاولة للضغط على »اسرائيل« للسماح بإجراء 

االنتخابات في شرقي القدس.
  لكن الس���ؤال الذي يطرح نفس���ه بشدة اآلن ماذا لو أصرت »اس���رائيل« على موقفها بعدم اجراء 
االنتخابات في القدس؟ هل هذا معناه ان االنتخابات لن تجري ابدا طالما انها لن تجري في القدس, 
فاألرجح أن تبقى »اس���رائيل« مصره على موقفها حسب فهمنا لسياستها العنجهية المستبدة, 
وأن الس���بب الوحيد الذي يمكن ان يدفع »اس���رائيل« للموافقة على اجراء االنتخابات في القدس 
وفق االتفاق الموقع مع السلطة بالسماح لنحو ستة االف مقدسي باالنتخاب في القدس عبر البريد 
كاجراء ش���كلي فقط, هو فتح ملف الجنود الصهاينة لدى المقاوم���ة في قطاع غزة وابرام صفقة 
تبادل مع حركة حماس التي تحتفظ بالجنود الصهاينة لديها, وسحب السلطة الفلسطينية لملف 
مالحقة قادة االحتالل في محكمة الجنايات الدولية, لذلك ال زالت »اسرائيل« تناور ولم تقدم اجابة 

صريحة وواضحة حتى االن إلجراء االنتخابات في القدس او عدم اجرائها. 
ويبقى الس���ؤال حاضرا ما هو الحل في القدس؟, الحل يكمن في العودة الى اساليب الضغط التي 
تجبر »اس���رائيل« على التنازل امام الفلسطينيين, كالسماح بانتفاضة عارمة في الضفة والقدس 
المحتلتين وهذا حق اصيل لشعبنا في ظل االستيطان والتوسع والقتل والتهجير الممارس ضد 
اهلنا في الضفة المحتلة والقدس ليل نهار, وهو االمر الذي تحدثت عنه حركة الجهاد االس���المي 
في فلس���طين منذ طرح موضوع االنتخابات, وقالت انن���ا ال زلنا في مرحلة تحرر وطني, وال يجب ان 
تنظم انتخابات تحت حراب االحتالل, ألن االحتالل الصهيوني سيبقى دائما حجر عثرة في وجه أي 
تحرك فلسطيني ديمقراطي, ولن يسمحوا للفلسطينيين بأن يمارسوا شؤونهم الحياتية بحرية, 
ألن االحتالل موجود اصال من اجل التنغيص على الفلس���طينيين وحرمانهم من ابسط حقوقهم 
فه���و احتالل عنصري وقهري وض���ار لمحيطه, وناكر لحقوق من حول���ه, واليوم يتضح االمر جليا 
امام الجميع بأن االحتالل س���يقف حجر عثرة في وجه الفلس���طينيين لعدم الس���ماح لهم بإجراء 

االنتخابات التشريعية .  
هناك من دعا الى فرض االنتخابات بالقوة على سلطات االحتالل الصهيوني للقبول بإجرائها في 
القدس, لكن السلطة قالت ليس لدينا اوراق قوة نستطيع ان نضغط بها على االحتالل, ونحن نؤكد 
ان ورقة القوة الحقيقية التي في يد السلطة والفصائل الفلسطينية هم اهلنا في القدس والضفة 
المحتلتين, فهم القوة الحقيقية التي يمكن الرهان عليها, والش���ارع الفلس���طيني مهيأ تماما 
لالنتفاض في وجه االحتالل الصهيوني وتفجير براكين الغضب التي بداخله في وجهه, ونحن هنا 
ال نتبارى فيمن كان موقفه اس���لم واكثر واقعية في موضوع االنتخابات, فلكل فصيل فلسطيني 
الحق في تنفيذ رؤيته وفق سياساته الخاصة, فكلنا كفصائل سواء تلك المشاركة في االنتخابات 
او غير المشاركة لنا عدو واحد مشترك هو »اسرائيل« التي تحتل ارضنا وتدنس مقدساتنا وتسطو 
على حقوقنا وتقتل وتعتقل ابناء شعبنا, ونحن لسنا حركات جامدة تتمترس عند مواقفها, لكنها 
حركات فلسطينية واقعية تبحث عن مصلحة الشعب وتحافظ على ارثنا النضالي, لذلك فإن تعنت 
االحتالل ورفضه اجراء االنتخابات في قلب الدائرة االنتخابية االهم »القدس« يجب ان يكون حافزا 
لنا لفرض سيادتنا على القدس وهذا ليس مستحيال, فقط انظروا الى انتفاضة االقصى المباركة, 
وانظروا الى معركة البوابات التي فجرها المقدسيون ضد االحتالل, ستجدوا االجابة واضحة تماما, 

فما اخذ بالقوة ال يسترد اال بالقوة, انه المنطق الذي يحتكم اليه العالم كله. 

القدس في قلب الدائرة االنتخابية

رأي

الجرس يرن وصوت ينادي أن اس���تلموا األكل، أقدام المجند تبتعد، 
صوت الباب يفتح، أقدام أخرى تقترب، األواني تعانق األرض، أقدام 
تبتعد ويغلق الباب، أرهقتني حالة تتبع األصوات وتحليلها ورسم 

صورة لكل منها عليَّ آخذ قسًطا من الراحة لمواجهة المجهول.
صوت األذان قادًما من بعيد أيقظ إحساس���ي من جديد، البد أنه آٍت 
م���ن بلدة بيت أمر فهي النقطة األقرب، وقول الله أكبر الله أكبر إلى 
القلب أقرب. نعم ربي أنت األكبر واألكبر واألكبر، من كان إلهه األكبر 
فمما يخاف؟! ال ماء عندي، ضربت على الحائط بيدّي، مسحت وجهي 
ِه﴾ ]البقرة:  ���وا َفَثمَّ َوْجُه اللَّ تيمًم���ا، يممت وجهي لوجهه ﴿َفَأْيَنَما ُتَولُّ
115[، عقدت ني���ة صالة الظهر كون الدالئل تش���ير إليها، صليت 
جالسة، دعوت ما ش���اء الله لي أن أدعو، أسررت إليه همي، وشكوت 
إليه بثي وحزني، جثوت على أعتاب���ه وألقيت حمولتي التي أثقلت 
كاهلي على بابه. للعبادة في الش���دة مذاق خاص، استشعرت قربه 
الحبيب مني وتوجه كلي إليه، استشعرت معيته، استشعرت يديه 

تهدهد قلبي، نعم ربي أنت األكبر أنت األقرب.
 ما بين تس���ليم الطعام وصوت المجند ال���ذي ينادي على أحدهم 
أن يجه���ز لتوزيعه ربما كان يربو على الس���اعتين، المجندة فتحت 
باب زنزانتي ودفعت بالصحن إلّي، صحن أرز ليس من معناه س���وى 
اس���مه، ربما األصح أن تطلق عليه عجينة األرز، وقطعة لحم صغيره 
ربما لو رميتها لكل���ب جائع لعافها، ما ظنك بطعام بقي يتدفأ على 
نار البرد القارص؟ أزحته بعيًدا وتدثرت بالغطاء علي أشبع من رائحة 
أمي، طلبت ماًء للشرب، السجانة لم تستجب وأنا لم ألح في الطلب.

هدأت األصوات وكأنها في قيلولة، اس���ترخى س���معي واسترخى 
جسدي، غفوت واستس���لمت لحضن أمي متمثاًل بدثارها، أمي! البد 
أنها كعادتها تخفي دمعها وحزنها رغم تحطم قلبها، أعرفها البد 
أنه���ا قامت وصنعت الطع���ام وهدأت من روع إخوتي وش���دت من 
عزيمتهم، أنظر إليها وهي تقول لهم أنا ال أخاف على عطاف فهي 
قوية وس���تخرج قوية، أعلم أنها تواس���ي قلبها قبل أن تواسيهم، 

أعلم أنها ما أن ينفضوا من حولها ستطلق العنان لدموعها.
صور كثيرة تزاحم بعضها، ال أنسى اليوم الذي اجتاحت فيه دبابات 
االحتالل بيت لحم ومحيطها، كان ذلك بداية نيس���ان عام 2002م، 
ه االحتالل  هذا الش���هر الذي تزهر فيه الحياة وتجدد نفس���ها، حولَّ
إلى شهر دماء ودمار، كنت ومجلس إدارة مركز نقاء الدوحة الجراحي 
قد قررنا إعالن حالة الطوارئ، في ظل التهديدات باجتياح المدينة، 
وكان قد س���بقها اجتياح لمدينة رام الله وحصار مقر الرئيس ياسر 
عرف���ات، المقاومون تجمعوا في س���احة باب الدير لتكون كنيس���ة 
المه���د النقطة األقرب لالحتماء بها ظًنا منهم أن العدو الصهيوني 
ل���ن ينتهك قدس���يتها، كخلية نحل وعلى مدار األربع والعش���رين 
س���اعة كنا نعمل في المركز، المحطات المحلية تصدرت شاش���ات 
التلفاز، ترصد كل شاردة وواردة، فالكل من جهته انقلب إلى مراسل 
ميدان���ي ينقل م���ا حوله من أحداث، نوافذ المركز تطل على ش���ارع 

القدس الخليل، يقابله مدخل مخيم الدهيش���ة الرئيس���ي، الهدوء 
يخيم على المكان والكل يترقب، فجأة بدأنا نسمع أصوات اهتزازات 
قادم���ة من جهة قرية الخض���ر، فتحت النافذة أس���تطلع الخبر، إنه 
صوت جرافة! ماذا تفعل في الس���اعة الثانية م���ن الفجر؟! لم يطل 
الرد، خمس وأربعون دبابة )قمت بعدها( استهلتها جرافة عسكرية 
عملت على تجريف الشارع، وكأنها تقول للفلسطيني هذه األموال 
التي تبرعت بها الدول المانحة للبنى التحتية نبعثرها أمام عينيك، 
لن نعطيك فرصة لتكس���ب ش���يًئا م���ن عملية الس���الم المزعومة، 
الدبابات كما س���يدها ش���ارون )رئيس وزراء الدولة المزعومة( كانت 
تدوس كل ش���يء أمامها، داس���ت الس���يارات وحولتها حطاًما، ولم 
تتورع ع���ن دوس عدد م���ن المواطنين الذين رم���ت بهم أقدارهم 
أمامها، األوام���ر بإطالق النار في كل اتجاه كان مطلًقا، أحدهم انتبه 
إلى وجودي عند النافذة صوب رشاشه المنصوب على الدبابة نحوي، 
اس���تغرق المش���هد أقل من طرفة عين ما بين ابتعادي عن النافذة 
وزخة الرصاص التي حولت المكتب إلى دمار، رحم الله أبا إبراهيم _

الدكتور فتحي الشقاقي_ كان دائًما يردد مما نخاف وحارس الموت 
األجل، نعم لقد كان حارسي من الموت هو األجل، فمن يَر الدمار، لن 

يظن أن من كان فيه قد نجا.
مجموع���ة كبيرة من الجنود نزلوا عند مدخل المخيم، اقتحموا البيت 
المقابل لنا، أخلوا الطابق الثاني من س���اكنيه »البيت بيت أبونا وأجو 
الغربا يطحونا«. حولوه إلى ثكنة عس���كرية، نصبوا رشاشاتهم على 
نوافذه في جميع االتجاهات، المحطات المحلية التي تمترس حولها 
الناس تبث تحركات العدو وتحدد مساراته، مشهد الجرافات وأرتال 
الدبابات يتكرر في مداخل المدينة األخرى، من جهة بيت جاال، بيت 
ساحور، مدخل قبة راحيل، ترى هل تحتاج مدينة كبيت لحم وحفنة 
م���ن المقاومين إلى هذه األعداد الهائلة م���ن الدبابات وما تقله من 
جنود؟ إنها »بالفرا« اإلعالم. لق���د أوهم االحتالل الصهيوني العالم 
بأنه يقاتل دولة مجاورة له بدعوى اجتثاث جذور اإلرهاب فيها بعد 
أن هيئوا األس���باب الرتكاب جرائمهم، فلم يكن اقتحام المس���جد 
األقصى من قبل ش���ارون وزبانيته إال مدخاًل من مداخله الشيطانية 
_بعد أن استفز مش���اعر الناس_ إلعالن حرب غير متكافئة، سالحه 
العتاد العس���كري بكل أش���كاله، وعتادنا حم���ل أرواحنا على أكفنا؛ 

لتشكل قنابل موقوتة تكسر جبروت هذا المحتل المغتر بقوته.
أرادوا ف���رض س���طوتهم، اقتحموا المنازل وس���اقوا ش���بابها كما 
يس���وق الراعي القطيع، مش���هد خبرته بأم عيني من نافذة المركز، 
أعداد كبيرة من ش���باب المخيم وش���يبها مربوط���ي األيدي بخيوط 
بالستيكية معصبي األعين بخرق مخططة، صفوف طويلة يتقدمها 
جنود الظلم والظالم واألسرى يسيرون بخطوات متعثرة وسط بنادق 
تضربهم بكعوبها تستعجلهم المسير، وسط الخوف والرجاء انسل 

أحد الشباب هارًبا في أحد أزقة المخيم.
 لم يس���لم بيتنا من الفس���اد ال���ذي بثوه في المدينة، ولم يس���لم 

إخوتي من االعتقال، بعد مضي يومين في معسكر عتصيون أطلق 
سراحهم، حاملين معهم رسالة شفوية تحمل في طياتها تهديًدا 
باعتقالي وأنني مهما هربت، فس���وف يلق���ون القبض علي إلغالق 
ملف���ات كثيرة مفتوح���ة، لم أختبئ كما يدعون، ولم أعتبر نفس���ي 
مطاردة، تابعت عملي في المركز وفي استقبال المرضى مع الطاقم 

الطبي.
عادت األصوات س���يدة المكان، وعادت أذن���اي لمهمتهما، البد أنه 
صوت شاحنة عس���كرية تتوقف، ثم صوت الجرس، تتكرر الصورة، 
ب���اب يفتح، باب يغلق، أقدام تقت���رب محدثة ضجة، أصوات أغالل، 
فهمت من حديث أحدهم أنهم قادمون من محكمة بيت ايل، عدت 
لالس���ترخاء وعادت الص���ور تتزاحم مرة أخرى، ص���ورة والدتي التي 
كانت تجهز كميات من الطعام ترسله لجميع من في المركز، طعام 
بهاراته التس���بيح واالس���تغفار ونكهة دعائها المميز »نور وسرور 
على قلوبكم«. لم تمنعها خطورة الطريق من إرس���ال أبنائها لحمل 
اإلم���دادات وإيصالها للمركز، المقاومة ج���زء من تركيبتها فهي أم 
الش���هيد وأخت الش���هيد وهي تربت على قصص المقاومة الحية 

التي رأتها في أخوالها وزوجها.
ها هم قد أطبقوا الحصار على كنيس���ة المهد ومن فيها، لم يراعوا 
حرمته���ا، قنصوا كل م���ن رصدته كاميرا التجس���س المحمولة في 
بال���ون أبيض محلق في فضائها، فرضوا حظر التجوال على المدينة 
وما حولها لفترة اس���تمرت أربعين يوًما، رائحة الموت فاحت في كل 
مكان، لم يس���لم اآلمنون في بيوتهم من ضاللة سالحهم، فها هي 
امرأة عجوز وولدها قد استشهدا بزخات رصاصهم الملعون في يوم 

القيامة وهم في عقر دارهم.
الليل أرخى س���دوله، هذا م���ا أعلمتني به ناف���ذة الزنزانة، تيممت، 
ووجهت وجه���ي للصالة، في ظل أب���واب ودروب االحتالل المغلقة 
فتح لي ربي بابه، وأطلق لساني وقلبي في رحابه. ربي إني قد وجهت 
وجهي إليك أس���ألك الثبات، ربن���ا افرغ علينا صب���ًرا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أنت الرفيق حين ينفض 
عنا الخالن، وأنت المؤنس حين نستوحش الطريق، اللهم إنك أكبر 
من أن تقاس أو ت���دركك عقول الناس، ولك���ن بكرمك قلت وقولك 
الحق لم تس���عني أرضي وال س���مائي، ولكن وس���عني قلب عبدي 
المؤم���ن، اللهم ال أعلم إن كنت مؤمنة كما يج���ب، ولكن أعلم أنني 
أحبك واستشعر معيتك، وأطمئن بها، فارض عني وارضني، اللهم 
اربط على قلب أمي كما ربطت على قلب أم موسى، اللهم إني أسألك 
أن تحف���ظ إخواننا المجاهدين، كن له���م رفيًقا ومعيًنا، كن معهم 
وال تكن عليهم، أس���دل عليهم ستار رحمتك وخذ أبصار أعدائهم 
عنهم، ربي خرجوا ال يبتغون سواك فال تردهم خائبين، اللهم صل 
على حبيبك وأكرمنا صحبته يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى الله 

بقلب سليم، يا الله! يا الله! يا الله.

ومن أبرز أساليب التعذيب أثناء فترة االعتقال:
الّزجُّ بالمعتقلي���ن في زنازين وغرف ال تصل���ح للحياة اآلدمية، 
وتفتقر إلى الحد األدنى من ش���روط الحي���اة الصحية.. وتعّمد 
اإلهمال الطبي للمرضى منهم. والحرمان من التعليم، ومن زيارة 
األهل والمحامي. والعزل والحبس االنفرادي، والضغط النفسي. 
وحشر عدد كبير من األس���رى في غرف صغيرة، وحرمانهم من 
األغطيه الكافية والمالبس والفرش���ات للنوم. والسب والشتم، 
بأق���ذع األلفاظ والش���تائم لألطفال واألس���يرات، أثناء التنقل 
والخروج للفورة. واإلذالل واإلهانة: حيث ُيجبر الطفل على س���ب 
ال���ذات اإللهية، أو على األقارب كاآلباء واألمهات، أو البصق على 
الس���جناء اآلخرين. والحرمان من الطعام المناس���ب. والبقاء في 
زنازي���ن معتمة طوال اليوم، دون وجود وس���ائل إناره مما يؤثر 
عل���ى النظ���ر. والحرمان م���ن النظافة وتغيي���ر المالبس. وعدم 

السماح باستخدام المراحيض، إاّل بعد ساعات طويلة.
ويق���ول الدكتور رأف���ت حمدونة )الباحث في قضية األس���رى، 
والمدي���ر الع���ام بهيئ���ة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن  لدى 
  Palestinian National Authority  (، ف���ي تصري���ح صحفي 
صادر عنه )21-10-2018( إن إدارة الس���جون تقوم بعش���رات 
االنته���اكات الت���ي ال تع���د وال تحص���ى به���دف التضيي���ق 

على األس���يرات كسياس���ة االس���تهتار الطبي، والتفتيشات 
واالقتحامات، وعدم الس���ماح بإدخ���ال احتياجاتهن من الخارج 
م���ع األهالي، والمعاملة الس���يئة من قبل إدارة الس���جون خالل 

االعتقال والتحقيق وفي السجون وأثناء النقل في البوسطة.
 

ّ
وأض���اف د. حمدون���ة أن »هناك إجراءات عقابية مش���ددة بحق
األس���يرات لم تنقط���ع، كالغرامات ومن���ع الزي���ارات، باإلضافة 
للتفتيشات المستمرة واألحكام الردعية، والتحقيقات بوسائل 
وأساليب وحشية، وفي بعض األحيان عزل األسيرات بالقرب من 
الجنائيات اليهوديات اللواتي ال يكففن عن أعمال االس���تفزاز 
المس���تمر، باإلضاف���ة لالكتظاظ لقّل���ة مواد التنظي���ف، ومنع 
األس���يرات من تقديم امتح���ان الثانوية العام���ة )التوجيهي( 
والجامعة وعدم إدخال الكتب، وحرمان األهل من إدخال المالبس 
واالحتياجات، والش���كوى المستمرة من عدم وجود مياه ساخنة، 
فق���ط مياه فاترة وبأوقات محددة، وترفض اإلدارة اس���تقبال أي 
طلب أو رس���الة باللغة العربية بطلباتهن المرس���لة إلى مصلحة 
الس���جون، وهناك تقليص كبير في كمية الطعام والخضار، كما 
وإدارة سجن »الشارون« ما زالت ترفض االستجابة لطلبهن بإزالة 
الكاميرات من ساحة السجن، وهن ما زلن يرفضن الخروج للفورة 

حتى االستجابة لطلبهن المشروع بنزع الكاميرات.

وزاد حمدون���ة إن »إدارة مصلحة الس���جون قامت بتدريب عدد 
من الوحدات الخاصة كوحدة »اليمار واليماز والمتس���ادا ودرور 
والناحش���ون وكيتر وغيرها« إلجراء التفتيش���ات واالقتحامات 
الليلية المفاجئة، وتعزز سياس���ة عدم االستقرار واإلرهاق بحق 
األس���رى وذويهم، وذلك عبر نقل األس���رى المفاجئ من سجن 
إلى سجن، والنقل الجماعي لألسرى واألسيرات بهدف االرباك«.

وأض���اف أن تلك الوحدات تدخل األقس���ام ُمقّنعة وُمس���ّلحة 
وتمارس اإلرهاب من صراخ وتقييد وضرب األس���رى ومصادرة 
الممتلكات الخاصة، وأحيانًا تدخل األقسام بالسالح الحي، وقد 
تقوم بإطالق النار على المعتقلين في بعض الظروف كما حدث 

مع الشهيد محمد األشقر في معتقل النقب.
من الواضح أن االحتالل اإلسرائيلي ينتهج سياسة االعتقاالت 
الممنهجة واليومية بهدف السيطرة على الشعب الفلسطيني، 
وكأداة للقم���ع واإلذالل والترهيب والعق���اب الجماعي، خاصة 
أنها تطال كافة ش���رائح وفئات المجتمع الفلس���طيني، بحيث 
قد ُس���ّجل منذ العام 1967 أكثر من مليون حالة اعتقال. ورغم 
كل ذلك لم يس���تطع االحتالل تحقيق هدفه في إخماد صوت 

الحق الفلسطيني.  
                                                                         يتبع 

قبــس مــن نــار عتصيــون.. 

األسيرات الفلسطينّيات »أنسنة« 
القضّيــة والُبعــد المقــاوم 

بقلم المجاهدة: عطاف عليان ) 5/3(

بقلم : هيثم محمد أبو الغزالن ) 3/ 5( 

جاَء في المقولة الغاضبة: »كل الشقاء يأتي من ياء الملكّية، ياء الجشع والطمع«. هذه المقولة 
عل���ى ما فيها من صواب تحمل نصف الحقيقة وليس كلها، والش���ك عن���دي أن لياء الملكية 
ف���ي اللغة العربية ولغ���ة الحياة كذلك مدلولها المهم عند أه���ل االختصاص، وأكاد أجزم أن 
هذه الياء تحدد نمط عيش���نا، فإما أن نس���قط سقوطا حًرا في ش���قائها فنعيش عندها في 
الوحِل والطيِن األرضي! أو نعيش العلوَّ والصعود وهذا هو النصف اآلخر المشرق لهذا الحرف!

وبالع����ودِة للمقولة، فعندما تس����تفحل ياء الملكية في ش����خٍص ما، ال يتوقف ع����ن القول »مالي.. 
سيارتي.. عمارتي.. أرضي.. عمالي.. شركتي.. أمالكي.. حياتي وأنا حر فيها«، وهذا يؤدي إلى هوس 

الحيازة والسيطرة، فيظن اإلنسان نفسه المعطي والمانع، الموصل القاطع والعياذ بالله.
ما نريده من ياء الملكية في زماننا أن تكون »مرادفًة«، تكوِن الوجه اآلخر للبذل والعطاء والمس����اعد 
والتضامن )لل����زكاة والصدقة(، لألمانِة وإحقاق الحقوق والكرم. وه����ذا المفهوم يتجلى فينا عندما 
نعل����م جيًدا أن المعطي والرازق والواهب هو الله، وأن العباد عباده والملك ملكه. بهذا الفهم تكون 

ياء الملكية طريًقا إلى السمو والروحية والسماوية.
في رمضان العطاء، اجعلوا ياء الملكية طريًقا إلى الجنة.

زهرٌة رمضانية
ياء وياء

بقلم الأ�شري املجاهد: �شامح �شمري ال�شوبكي
�شجن رميون ال�شحراوي
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رام الله/ االستقالل:
 ق����ال الجهاز المرك����زي لإلحصاء الفلس����طيني، إن الرقم 
القياس����ي العام ألسعار الجملة س����جل انخفاضًا مقداره 
0.64% خالل الربع األول 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020، 
وبلغ هذا الرقم القياس����ي العام ألسعار الجملة 124.73 
خالل الربع األول 2021 مقارنة ب�125.53 خالل الربع الرابع 

2020 )سنة األساس 2007 = 100(.
وس����جل الرقم القياسي ألس����عار الجملة للسلع المحلية 
انخفاضًا مقداره 1.52%، وبلغ الرقم القياس����ي ألس����عار 
الجملة للس����لع المحلية 127.30 خ����الل الربع األول 2021 
مقارنة ب�129.26 خالل الربع الرابع 2020 )س����نة األساس 

.)100 = 2007
وسجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة 
ارتفاعًا نس����بته 0.27%، وبلغ الرقم القياس����ي ألس����عار 
الجملة للسلع المستوردة 121.08 خالل الربع األول 2021 
مقارنة ب�120.75 خالل الربع الرابع 2020 )س����نة األساس 

.)100 = 2007
وحول حركة أس����عار الجملة ضمن األنش����طة الرئيسية، 
سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد األسماك انخفاضًا 
مق����داره 10.11% خالل الرب����ع األول 2021 مقارنة بالربع 

الرابع 2020. كما س����جلت أس����عار منتج����ات الصناعات 
التحويلي����ة انخفاضًا مق����داره 0.79%، نتيجة النخفاض 
أس����عار الس����لع ضمن بعض األنشطة كنش����اط منتجات 
طحن الحبوب واألعالف بمقدار 4.59%، ونش����اط الزجاج 

ومنتجاته بمقدار 3.35%، ونش����اط المنسوجات بمقدار 
3.18%، ونشاط المالبس الجاهزة بمقدار 3.01%، ونشاط 
منتج����ات األلبان بمقدار 2.93%، ونش����اط المش����روبات 

بمقدار %2.88.

وسجلت اسعار نش����اط منتجات الجلود انخفاضًا بمقدار 
2.47%، ونش����اط األثاث بمقدار 2.01%، ونشاط اللحوم 
ومنتجاتها بمقدار 1.94%، رغم ارتفاع أس����عار الس����لع 
ضمن بعض األنش����طة كنشاط الزيوت والدهون النباتية 
والحيوانية بنس����بة 6.78%، ونش����اط ال����ورق ومنتجات 
الورق بنسبة 2.77%، ونشاط منتجات المعادن المشكلة 

األخرى بنسبة %1.92.
وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة انخفاضًا مقداره 
0.29%، وذل����ك نتيجة النخفاض أس����عار الس����لع ضمن 
نشاط زراعة المحاصيل بمقدار 2.82%، متأثرًة بانخفاض 

أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار %6.04.
كما س����جلت أس����عار الحبوب والبق����ول المجففة بمقدار 
5.08%، رغ����م ارتفاع أس����عار الفواكه الطازجة بنس����بة 
5.61%، في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية 
الحيوان ارتفاعًا نس����بته 5.04%، متأثرًة بارتفاع أس����عار 
الحيوان����ات الحية بنس����بة 6.60%، وأس����عار المنتجات 

الحيوانية بنسبة %1.90.
وسجلت أسعار الس����لع ضمن نشاط التعدين واستغالل 
المحاجر انخفاضًا مقداره 0.15% خالل الربع األول 2021 

مقارنة بالربع الرابع 2020.

اإلحصاء: انخفاض الرقم القياسي ألسعار الجملة في الربع األول من 2021

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المتحدث باس���م وكال���ة غوث 
عدنان  )أونروا(،  الالجئين  وتش���غيل 
اب���و حس���نة، إن الهدف من إنش���اء 
الذاتي  للتعليم  االلكترونية  المنصة 
هو تمكين الطالب للوصول الى مواد 

التعليم.
وأشار في تصريح له يوم أمس، إلى أن 
هذه المنصة تشمل حوالي 540 ألف 
طالب فلس���طيني في كل من سوريا 
ولبنان واألردن والضفة الغربية وقطاع 
غزة والقدس الش���رقية، موزعين على 

710 من المدارس التابعة ل� )أونروا(.
 وأض���اف: أن المنصة لن تكون بديال 
كامال عن عملي���ة التعليم الوجاهي، 
مشيرًا إلى أهميتها في وقت األزمات 
وح���االت الطوارئ ف���ي توجيه عملية 
التعلي���م تح���ت إش���راف دقيق من 
كافة المدرسين في مختلف المناطق 
التابعة ل� )أونروا( في الشرق االوسط.

وأشار أبو حسنة إلى وجود إشكاليات 
تتعلق بقدرات الطالب بوجود أجهزة 
التعليم  الكترونية تس���هل متابعة 
الذات���ي، مؤكدًا على وجود مش���روع 
لتوفي���ر أدوات الكتروني���ة وكل م���ا 
يتعلق بعملية الوصول، وهذا موجود 

ضمن خط���ط )أون���روا( القادمة، كما 
سيتم طرحه في المؤتمر الدولي الذي 
س���يعقد خالل ش���هور حول تطوير 

خدمات )أونروا( ومنها التعليمية.
وحول األزمة المالية التي تعاني منها 
)أون���روا(، أك���د أبو حس���نة، أن الوكالة 
تعان���ي من عج���ز مال���ي بحوالي 150 
مليون دوالر، رغم المساعدات األمريكية 

التي بلغت 150 مليون دوالر.

وأع���رب أبو حس���نة عن أمل���ه بعودة 
الدعم األمريكي واس���تعادة الشراكة 
والثقة التي أولتها اإلدراة األمريكية ل� 
)أونروا( والتطوير اإلداري واالصالحات 
التي جرت فيها، مؤكدًا حرص )أونروا( 
أن تكون الواليات المتحدة األمريكية 
حاض���رة ف���ي المؤتمر الدول���ي الذي 

سيعقد في غضون أشهر قليلة.
وش���دد أبو حس���نة على ضرورة وجود 

آليات وتبرعات يمكن التنبؤ بها، مشيرًا 
إلى خطورة الوضع بأن معظم ميزانيات 

)أونروا( تأتي من التبرعات الطوعية.
وأض���اف: أن هن���اك اتفاقية جديدة 
وقعت مع منظمة التعاون اإلس���المي 
حول إنش���اء وقف ل� )أون���روا(، إضافة 
إل���ى وجود تحركات متعددة تتم في 
آن واح���د وبجهد كبي���ر في مختلف 

االتجاهات.

)أونروا(: رغم الدعم األمريكي نعاني عجزًا ماليًا بحوالي 150 مليون دوالر

غزة/ االستقالل:
قدرت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة، األضرار الناتجة عن موجة الحر، التي ضربت 
)900.000( شيقل. وقالت الوزارة، "إن المرتفع الجوي الحالي سبب  قطاع غزة مؤخرا، ب�

أضرارا لمعظم مزارع الدواجن )الالحم، البياض، الحبش( في قطاع غزة".
وكشف رئيس نقابة مربي الدواجن واالنتاج الحيواني في قطاع غزة، مروان الحلو 
حجم األضرار الناتجة عند مربي الدواجن خالل موجة الحر التي شهدها القطاع 
خالل ه���ذه األيام. وأعلن الحلو أن حجم األضرار بلغ نحو ثالثة ماليين ش���يقل، 
بشكل أولي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما تسبب بأضرار لمعظم 

مزارع الدواجن )الالحم، البياض، الحبش( في قطاع غزة.

الزراعة بغزة : 900 ألف شيكل خسائر 
مربي الدواجن بسبب موجة الحر

القدس المحتلة/االستقالل:
تراجع س���عر ص���رف الدوالر االمريكي مقابل الش���يكل اإلس���رائيلي إلى ادنى 

مستوى له منذ نحو شهرين في بداية تعامالت الثالثاء.
وبلغ سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل، يوم أمس3.25 شيكل، وهو ادنى سعر 

مسجل منذ تاريخ السابع عشر من فبراير الماضي.
وجاءت اس���عار صرف العمالت مقابل الشيكل على النحو التالي: الدينار: 4.59 

شيكل، اليورو: 3.92 شيكل.

الدوالر يتراجع مقابل الشيكل 
ألدنى مستوى منذ شهرين

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة الفلس���طينية م���ي الكيلة يوم أمس، 
رصد 27.5 مليون دوالر لش���راء 4 ماليين ونصف جرعة من 
لقاحات فايزر وسبوتنيك. وتوقعت الكيلة في تصريح لها، 
وصول اللقاحات إلى فلس���طين قريبًا، موضحة أن االرتفاع 
ف���ي عدد وفي���ات كورونا يعكس تده���ور الوضع الوبائي 
ولي���س عدد اإلصاب���ات، وذلك ناتج عن اس���تمرار اضراب 
األطباء والممرضين وقلة عدد المسحات التي يتم إجراؤها.

وأضافت أن الوزارة قلقة جديًا من الوضع الوبائي في قطاع 

غ���زة، مع العزوف الواضح عن تلقي لقاحات فيروس كورونا 
مقارنة مع الضفة الغربية.

وأشارت الكيلة، إلى أن نس���بة تلقي اللقاحات في الضفة 
تبلغ 7.1%، وفي غزة 2.2%، رغم تواجد اللقاح الروسي في 

القطاع وليس فقط استرازنيكا.
وأش���ارت إل���ى أن هناك اجتماعًا س���يعقد عب���ر الزوم مع 
الش���ركات المزودة للقاحات من أج���ل االتفاق على مواعيد 
التس���ليم، معربة عن أملها بان تص���ل اللقاحات بأقصى 

سرعة ممكنة للوصول إلى المناعة المجتمعية.

غزة/ االستقالل:
قال المتحدث باس����م وزارة االقتصاد الوطني، بغزة، 
عبد الفتاح موس����ى، إن هناك قرارًا في الوزارة بمنع 
استيراد األلعاب النارية أو المفرقعات أو االتجار بها.

وأضاف في تصريح له، بأن ه����ذا القرار إداري صدر 
عام 2017، ومبني على قرارات صدرت في س����نوات 

سابقة.
وشدد أبو موسى على أن اإلدارة العامة للمعابر تمنع 
دخول المفرقع����ات وتصادرها على المعابر، »كما أن 

قوانين اإلدارة العام����ة للصناعة تمنع تصنيع هذه 
المواد لخطورتها، وكل من يخالف يعرض نفس����ه 

للمسائلة القانونية«.
وق����ال: إن ال����وزارة بالتع����اون م����ع كاف����ة جه����ات 
االختصاص تتابع عبر جوالتها التفتيشية األسواق 
والمصانع، وتسجل محاضر ضبط للمخالفين لقرارات 
الوزارة بمن����ع االتجار بالمفرقعات أو صناعتها. وأكد 
بأن »مؤخرا تم إيقاف مصنعين في غزة كانت تصنع 

هذه المواد الخطيرة«.

فلسطين ترصد 27.5 مليون
 دوالر لشراء لقاحات كورونا

»االقتصاد« بغزة: قرار بمنع استيراد 
األلعاب النارية أو المفرقعات أو االتجار بها
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طهران/ االستقالل:
التأكيد  أم����س،  جددت إيران، يوم 
على رب����ط العودة اللتزاماتها ضمن 
االتفاق الن����ووي الموقع عام 2015 
عليها،  األمريكية  العقوب����ات  برفع 
في وقت تتواصل فيه جولة جديدة 
من المفاوض����ات لبحث فرص عودة 

الواليات المتحدة إلى االتفاق.
الحكومة  باس����م  المتح����دث  وقال 
اإليرانية، علي ربيع����ي، في مؤتمر 
صحف����ي: »نح����ن غير مس����تعدين 
لتقدي����م أي امتياز خ����ارج االتفاق 
النووي، وبعد رفع العقوبات بشكل 
كام����ل س����وف نتأك����د م����ن ذلك، 
وبعده����ا نعود اللتزاماتنا بش����كل 

كامل«.
وأض����اف: »من الجان����ب الفني، من 
الممكن رفع جميع العقوبات وإحياء 
االتف����اق النووي بش����كل كامل في 
فترة قصيرة من الزمن، ونحن لسنا 

في عجلة من أمرنا«.
وتاب����ع ربيع����ي: »نأم����ل أن تحقق 
تجري  الت����ي  البناءة  المفاوض����ات 

في فيينا ونش����ارك فيها النتيجة 
المرجوة لجميع األطراف«.

يذك����ر أن خط����ة العمل الش����املة 
المش����تركة )االتفاق النووي(، التي 
أبرمته����ا الدول الس����ت ف����ي عام 
2015 )بريطاني����ا وألمانيا والصين 
وروسيا والواليات المتحدة وفرنسا( 
وإيران، هدفت إل����ى رفع العقوبات 

مقابل الحد من برنامج إيران النووي 
كضامن لعدم حصول طهران على 

أسلحة نووية.
المتحدة  الواليات  انس����حاب  وبعد 
من االتف����اق بعام واح����د بالضبط، 
أعلنت إي����ران في ع����ام 2019، عن 
خفض تدريجي اللتزاماتها بموجب 
االتفاقي����ة، والتخل����ي ع����ن القيود 

المفروض����ة على األبح����اث النووية 
ومس����توى  المركزي  الطرد  وأجهزة 

تخصيب اليورانيوم.
وفي نهاية عام 2020، تبنت إيران 
قان����ون »إج����راء اس����تراتيجي لرفع 
العقوبات«، والذي يتضمن تكثيف 
األنش����طة النووية من أجل تحقيق 

رفع العقوبات عن البالد.

إيران تؤكد أنها لن تقدم تنازالت خارج االتفاق النووي

عمان/ االستقالل:
أص���درت محكمة أردنية، يوم أمس، قرارا بإلزام وزارة الدفاع اإلس���رائيلية، بدفع تعويض مالي 

لمواطن أردني.
وبحس���ب موقع »عمون«، فإن محكمة »بداية الس���لط«، أصدرت قرارا لصالح المواطن عبد الجواد 

الصالحي، في الدعوى التي رفعها ضد وزارة الدفاع، والسفارة اإلسرائيلية في عمان.
ونص قرار المحكمة على تغريم وزارة الدفاع االس���رائيلية، مبلغ ق���دره 294 ألفا و540 دينارا، 

لصالح المواطن األردني.
وقررت المحكمة أيضا تحميل وزارة الدفاع االسرائيلية رسوم الدعوى ومصاريفها، وبدل أتعاب 
المحاماة، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية التي بدأت في 2013 حتى الس���داد 

الكامل.
ونقل الموقع عن حسام أبو رمان محامي الصالحي قوله إن: »جيش االحتالل اإلسرائيلي« أشعل 
الني���ران في منطق���ة حدودية مع األردن ألهداف عس���كرية، إال أن الني���ران امتدت إلى داخل 

األراضي األردنية والتهمت وحدة زراعية يملكها الصالحي.
وأوض���ح أن النيران ألحقت أضرارا مادية بالوح���دة الزراعية وجعلتها كأن لم تكن موجودة على 
اإلط���الق. وبين أبو رم���ان أن الوحدة الزراعية الت���ي طالتها النيران تبلغ مس���احتها 50 دونما، 

وعمرها يزيد عن 20 عاما.

الرياض/ االستقالل:
أعلن���ت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أم���س، تنفيذ هجوم على مطار أبها 
الدولي جنوب غربي الس���عودية، استهدف موقعا عسكريا؛ وذلك باستخدام 

طائرة مسيرة.
وقال المتحدث باس���م القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد 
يحيى س���ريع، عبر "تويتر"، "سالح الجو الُمسير نفذ عملية هجومية على مطار 
أبها الدولي بطائرة ُمس���يرة نوع، قاصف 2 كي؛ اس���تهدفت موقعًا عسكريًا 

مهما، وكانت اإلصابة دقيقة".
وأضاف، "االستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان )في إشارة إلى عمليات 

التحالف العربي الذي تقوده السعودية(، والحصار المتواصل على بلدنا".
 من جه���ة ثانية، نقلت وس���ائل إعالم س���عودية، عن ق���وات التحالف، أنها 
اعترضت ودمرت طائرة ُمسيرة مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، 

باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية.
وتقود الس���عودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفًا عس���كريًا م���ن دول عربية 
وإس���المية، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها الستعادة 
العاصمة صنعاء ومناطق واس���عة في اليمن، س���يطرت عليها جماعة "أنصار 

الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماع���ة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ 
بالس���تية، وقوارب مفخخة؛ تس���تهدف قوات س���عودية ويمنية في اليمن، 

وداخل أراضي المملكة.

»أنصار الله« تعلن مهاجمة هدف 
عسكري بمطار أبها السعودي

أديس أبابا/ االستقالل:
دعت إثيوبيا، أعضاء مجلس األمن الدولي، 
إل���ى حث مصر والس���ودان عل���ى العودة 
إل���ى المفاوض���ات الثالثية بش���أن الملء 
األول والتش���غيل السنوي لسد النهضة، 
واحت���رام العملية الت���ي يقودها االتحاد 

األفريقي.
ووج���ه وزي���ر الخارجية اإلثيوب���ي، ديميكي 
ميكونين، رس���الة إلى رئي���س مجلس األمن 
الدول���ي، مؤك���دا أن "العملية الت���ي يقودها 
االتحاد األفريق���ي حظيت بالدعم الكامل من 
مجل���س األم���ن الدولي، على أس���اس مبادئ 
التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل 

اإلفريقية".
وتابع ميكونين: "م���ع ذلك، ال تتفاوض مصر 
والسودان بحس���ن نية، وليس���ا مستعدين 

لتقديم التنازالت الالزمة للوصول إلى نتيجة 
مربحة للجميع".

وذكرت الرسالة، التي نشرتها وزارة الخارجية 
اإلثيوبي���ة، أن "البلدي���ن )مصر والس���ودان( 
اختارا إفش���ال المفاوضات وتدويل القضية 
لممارس���ة ضغط ال داعي له عل���ى إثيوبيا"، 
مش���يرة إل���ى مب���ادرة إثيوبيا بش���أن تبادل 
البيان���ات قبل ب���دء الملء الثاني للس���د في 
موس���م األمطار المقبل، وهو ما رفضته دولتا 

المصب.
وج���اء ف���ي الرس���الة أن "إص���رار البلدي���ن 
بالحف���اظ على الوض���ع الراهن غي���ر العادل 
ومنع اس���تخدام إثيوبيا للمياه عند منبع سد 
النهضة تحت ذريعة إبرام اتفاق شامل ملزم، 

أمر غير مقبول".
وفشلت جولة المفاوضات التي عقدت مؤخرا 

الكونغولية، كينشاس���ا، حول  العاصمة  في 
"س���د النهضة" في التوص���ل إلى اتفاق بين 
مص���ر والس���ودان وإثيوبيا، بش���أن آلية ملء 

وتشغيل السد.
وبدأت إثيوبيا في تش���ييد سد النهضة على 
الني���ل األزرق عام 2011. وتخش���ى مصر من 
إضرار السد بحصتها من المياه؛ كما يخشى 
السودان من تأثير السد السلبي على السدود 

السودانية على النيل األزرق.
وفي آذار/ مارس 2015، وقعت الدول الثالث 
"اتفاق مب���ادئ" يضع المفاوضات كآلية لحل 
أي خالفات حول السد؛ لكن المفاوضات، التي 
امتدت طوال السنوات السابقة، لم تسفر عن 
التوصل إلى اتفاق. وأرجعت مصر والسودان 
الس���بب في ع���دم التوصل إلى اتف���اق، إلى 

"التعنت" من الجانب األثيوبي.

إثيوبيا توجه رسالة إلى مجلس األمن بشأن 
مصر والسودان والملء الثاني لـ »سد النهضة«

محكمة أردنية تصدر حكمًا بإلزام 
الجيش اإلسرائيلي بدفع تعويض لمزارع

كابول/ االستقالل:
قتل 9 رجال ش���رطة أفغان، يوم أم���س، بهجوم لحركة 

"طالبان" شمال شرقي البالد.
وقال مصادر محلية، إن المواجهات مستمرة بين طالبان 
والق���وات الحكومي���ة، بالتزام���ن مع مفاوضات الس���الم 

المتعثرة.
وق���ال مصدر بمكت���ب حاكم والية بدخش���ان إن طالبان 
هاجمت نقط���ة أمنية تضم 11 ش���رطيا، قتل منهم 9 

وجرح اثنان، ودمرت المنشأة وأشعلت فيها النيران.
فيما أعلنت وزارة الدفاع مقتل 24 من عناصر طالبان في 
عملي���ات أمنية بمنطقة خاكريز بوالي���ة قندهار، وتمت 

مصادرة عتاد وأسلحة خاصة بالحركة.
يذكر أنه في نهاية شباط/فبراير من العام الماضي، وفي 
حفل أقيم ف���ي قطر، وقعت الوالي���ات المتحدة وحركة 
طالبان على اتفاق الس���الم األول من���ذ أكثر من 18 عاًما 
من الحرب. وينص اتفاق الس���الم على انسحاب القوات 

األجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار 
بين األفغان بعد صفقة تبادل لألسرى.

ولك���ن ال تزال أعم���ال العنف متواصلة ف���ي هذه البالد 
التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع طالبان االتفاق مع 

الواليات المتحدة.
وإلى اآلن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم االتفاق 
عليها ضمن أجندة المفاوضات، التي تم التوصل إليها 

في وقت سابق.

إنجامينا/ االستقالل:
أعلنت وزارة الدفاع في تش���اد، ي���وم أمس، مقتل الرئيس 
إدري���س ديب���ي متأث���رًا بإصابت���ه خ���الل مع���ارك على 
الجبهة ضد المتمردين في شمال البالد خالل عطلة نهاية 

األس���بوع، وذلك غداة إع���الن إعادة انتخاب���ه في منصب 
رئيس البالد، بحس���ب ما ذكر التلفزيون الرس���مي للدولة.

وقال الناطق باس���م الجيش في البالد، عزم برماندوا أغونا، 
إن »رئيس الجمهورية إدريس ديبي ايتنو لفظ أنفاس���ه 

األخي���رة مدافعًا عن وحدة وس���المة األراضي في س���احة 
المعركة«.

وأضاف: »نعلن ببالغ األس���ى للشعب التش���ادي نبأ وفاة 
ماريشال تشاد الثالثاء في 20 نيسان/أبريل 2021«.

إسالم أباد/ االستقالل:
قال وزير الداخلية الباكس���تاني إن الحكومة ستسعى لتصويت في البرلمان، 
يوم أمس، على طرد السفير الفرنسي بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا.

وط���رد الس���فير واحد من أربع���ة مطالب رئيس���ية لحركة )لبيك باكس���تان( 
المتش���ددة التي تقوم باحتجاجات منذ أكثر من أس���بوع بس���بب نشر رسوم 

تصور النبي محمد.
واالثنين أطلق س���راح 11 عنصرا من الش���رطة الباكس���تانية قام متظاهرون 
ينتم���ون إلى "حركة لبي���ك باكس���تان" المحظورة باحتجازه���م على هامش 
المظاهرات المناهضة لفرنس���ا في الهور طالبت بطرد الس���فير الفرنسي من 

البالد.
من جانبها دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة باكستان "مؤقتا" بسبب ما اعتبرته 

"تهديدات جدية".
وتحاول الحكومة على ما يبدو عبر طرح مش���روع قرار طرد الس���فير الفرنسي، 

استرضاء الحزب المتشدد ودفعه إلنهاء احتجاجاته.

أفغانستان.. مقتل 9 رجال شرطة بهجوم لطالبان و24 قتيال من الحركة

مقتل الرئيس التشادي متأثرًا بإصابته خالل معارك

مشروع قرار في باكستان لطرد سفير فرنسا 
بسبب إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد
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غزة/االستقالل:
ش���كل قرار اتحاد كرة القدم بتفعيل الالئحة التي تنص 
على منع انتقاالت الالعبين م���ن الدرجات األعلى للدرجات 
األدن���ى ردود فع���ل غاضبة م���ن قبل الالعبي���ن المتضرر 

الرئيسي من القرار، باإلضافة لبعض األندية.
وعب���ر العديد م���ن الالعبين عن س���خطهم وغضبهم من 
قرار االتحاد, الذي جاء تلبي���ة لمصالح بعض األندية على 
حس���ابهم, مما ُيهدد مسيرة عدد كبير منهم, مع تضاؤل 
ف���رص انتقال ع���دد منهم ألندية أخ���رى، وتخلي األندية 
التي يلعبون بها عنهم دون تحمل مسئولية من قبل راعي 

اللعبة اتحاد كرة القدم.
وتم وضع البند الس���ابق في الالئحة منذ "3" س���نوات, 
حيث يس���تهدف العبي دوري المحترفين بهدف عدم 
انخفاض مس���توى الالعبين والذي سيعود بالضرر على 
المنتخ���ب الوطن���ي, وكان االتحاد في غزة يس���تثني 
األندي���ة هنا من ذل���ك, لكنه فجأة وبدون س���ابق إنذار 
ق���رر تفعيل القرار مما وض���ع األندية في أزمة, وحملها 
المسؤولية بحجة عدم قراءتها للوائح والقوانين, وأكد 

أنه ملتزم بما تنص عليه اللوائح.

قرار تفعيل الالئحة السابقة سيضع االتحاد أمام انتقادات 
أو في مواجهات جديدة مع األندية مس���تقباًل, حيث أعلن 
أنه متمسك بتطبيق اللوائح كاملة, لكنه هل سيستطيع 

تطبيق العقوبات المالي���ة الباهظة كما هي رغم مصادقة 
الجمعية العمومية عليها، أم س���يكون اس���تثناء لبعض 

اللوائح دون أخرى؟

وتت���راوح العقوب���ات المالية بحق األندية م���ا بين 500 إلى 
2000 دينار, وهي مبالغ باهظة مقارنة بالوضع في قطاع غزة, 
ويعمل االتحاد على تخفيضها لتخفيف األعباء عن األندية.

عواقب كبرية
وس���يكون لتفعيل هذا البند عواقب كبيرة, حيث ستكون 
أندي���ة دوري الدرجة الثالثة ف���ي ورطة كبيرة, في ظل منع 
أنديتها من التعاقد مع العبين من الدرجات األعلى الممتازة 
واألولى والثاني���ة, علمًا أن معظمها غير ُمقيد لالعبين في 
الموسم الحالي, وتعتمد على استعارة العبين من الدرجات 

األعلى.
�سرر كبري �سيلحق بالالعبني ..

القرار ال���ذي تم تفعيله س���يلحق ضررًا كبيرًا بعش���رات 
الالعبين, بعد تخلي أنديتهم عنهم أو مس���اومتهم على 
البقاء دون حصولهم على حقوقه���م كاملة, في ظل عدم 
حصولهم على فرصة مناسبة باالنتقال لدرجة أعلى أو في 
نفس الدرجة, مع تساؤل عدد كبير منهم،  ما الفائدة التي 
ستعود على الرياضة في هذا القرار؟ ولماذا أصاًل وضع هذا 
البند في الالئحة؟ وهل االتحاد يتواجد لخدمة األندية دون 

الالعبين، أم هو األب لجميع المنظومة؟

ردود فعــل غاضبــة علــى قــرار اتحــاد كــرة القــدم بغــزة

غزة/االستقالل:
تعاق���د نادي خدمات رفح المنافس في 
دوري الدرجة الممت���ازة لكرة القدم، مع 
العب جدي���د اس���تعدادًا لمرحلة إياب 

الدوري.
وضم النادي في الساعات األخيرة العب 
شباب رفح الس���ابق "محمد أبو عرمانة"، 
ضمن خطة تدعيم فري���ق الكرة، الذي 
يعاني من نقص حاد في بعض المراكز.

وتع���د صفق���ة "أب���و عرمان���ة" الثانية 

لخدمات رف���ح، بعد اس���تعادة الالعب 
"محمد الجرمي" قادم���ًا من بيت حانون 

الرياضي.
هذا و أبرم نادي خدم���ات النصيرات 3 
صفقات جديدة لتدعيم صفوفه خالل 
فترة اإلنتق���االت الش���توية, لمواصلة 
المنافس���ة على خطف بطاقة الصعود 

لدوري الدرجة الممتازة.
وضم النادي المهاجم مصطفى الهسي 
من ج���اره خدمات المغ���ازي في صفقة 

انتقال حر, ينتقل فيها الالعب للنادي 
األصفر بش���كل دائم, فيم���ا تم جلب 
صانع األلع���اب صالح بركة حتى نهاية 

الموسم الحالي.
كم����ا وتعاق����د الن����ادي م����ع الالعب 
لتدعيم  الدب����اس  أحمد  المخض����رم 
الجبه����ة اليمن����ى, علم����ًا أن الالعب 
متوقف عن اللعب منذ عامين, وسبق 
له اللع����ب ألندية إتح����اد خانيونس 

والشاطئ والتفاح.

خدمات رفح يبرم صفقته الثانية و خدمات النصيرات يبرم »3« صفقات جديدة

القاهرة/االستقالل:
توج فريق الزمالك بلقب ال���دوري المصري للمحترفين لكرة اليد، 
بع���د تغلبه على منافس���ه التقلي���دي األهلي بنتيج���ة 17-18، 
في اللق���اء الفاصل لتحديد بطل الدوري بصالة الدكتور حس���ن 

مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وحاف���ظ الزمالك على اللق���ب لموس���م 2020 – 2021 بعدما تم 
تأجيل مصير لقب الدوري موسم 2019 – 2020، لحين الحصول 
على قرار من مركز التسوية باللجنة األولمبية باستكمال الموسم 

الماضي بالقوائم الجديدة، أو منح اللقب اعتباريًا للزمالك.
ولجأ الفريقان للمباراة الفاصلة بعد تس���اويهما في ترتيب دوري 
المحترفي���ن برصي���د 43 نقطة، وحق���ق الزمالك بقي���ادة مدربه 
حسين زكي لقب الدوري، بينما احتل األهلي بقيادة مدربه طارق 
محروس الوصافة. المباراة اتس���مت بالندي���ة بين الفريقين منذ 
البداية وتفوق الزمالك في الدقائق األولى، بعدما وصل إلى فارق 
4 أهداف بين الفريقين، ولك���ن األهلي نجح في إدراك التعادل 

سريعًا بعد تألق واضح من محمود نعمان.
وظل الشوط األول سجااًل بين الفريقين وتبادال للتهديف مع تألق 
للحارسين محمد علي نجم الزمالك، وعبد الرحمن طه نجم األهلي، 
وخرج الشوط األول بنتيجة 11-10 للزمالك. واستمرت الندية بين 
الفريقين في الشوط الثاني بشكل واضح ولكن خبرة العبي الفريق 
األبيض حس���مت بعض لحظات المباراة وخاصة مع تألق الحارس 

محمد علي وتألق يحيى الدرع بصورة الفتة في الشوط الثاني.
وظلت النتيجة معلقة حتى الدقيقة األخيرة بعدما تقدم الزمالك 
بنتيجة 18-17 وتبادل الزمالك التمريرات الستهالك الوقت ونجح 
العب���وه في الحصول على ضربات حرة وخ���رج اللقاء بفوز الزمالك 
وتتويجه باللقب. وقدم محمود عبد الرازق "شيكاباال"، قائد فريق 

الزمالك لكرة القدم التهنئة لفريق اليد بعد فوزه باللقب.
ونش���ر محمود شيكاباال عدة تهاٍن عبر صفحته على "إنستجرام" 
لحسين زكي المدير الفني لفريق اليد وأحمد األحمر ويحيى الدرع 

ومحمد علي نجوم الفريق.

الزمالك يقهر األهلي ويحصد لقب المحترفين 
لكرة اليد و شيكاباال يحتفي باألبطال

مدريد/االستقالل:
كش����فت رابطة الدوري اإلس����باني لكرة القدم )ال ليجا(، عن أن 
بطولة دوري السوبر األوروبي التي أعلن 12 فريقا أوروبيا إطالقها 
- بينها ريال مدريد وبرش����لونة وأتلتيكو مدريد - ستكون لها 
تبعات سلبية وخسائر في العائدات.  وأعلن االتحاد اإلسباني، 
رفضه في أكثر من مناس����بة هذه البطولة، حيث أكد أن دوري 

الس����وبر س����ينتج عنه تراجع عائدات الليجا وأنديتها بنسبة 
43%، أي نحو مليار و720 مليون يورو. ويبلغ حجم األثر المادي 
عل����ى قيمة األندية التي تغيب عن ه����ذه البطولة مليار و815 
مليون يورو، بانخفاض قدره 66.1%، كما ستتراجع إسهامات 
األندية في المجلس األعلى للرياضة واالتحاد اإلس����باني لكرة 

القدم 52 مليون يورو أي أقل بواقع %61.2.

الليجا تتوقع خسائر 1.7 مليار
 يورو بسبب دوري السوبر

مدريد/االستقالل:
ح���دد مهاجم ريال مدريد، الفرنس���ي كريم بنزيما، ش���رطا وحيدا لضمان 
استمرار منافسة الميرنجي على التتويج بلقب الليجا في الموسم الجاري.

ويحتل ريال مدريد وصاف���ة الليجا حاليا برصيد 67 نقطة، خلف أتلتيكو 
مدري���د المتصدر )70 نقط���ة(، وربما يفقد األبي���ض ترتيبه في حال فوز 
برشلونة )65 نقطة( على خيتافي في الجولة 31 من الليجا يوم الخميس .

وأوضح بنزيما في تصريحات لموقع ريال مدريد أن العامل الوحيد لضمان 
استمرار المنافسة على اللقب هو "خوض كل مباراة وكأنها نهائي".

وتاب���ع: "علينا أن نفكر في الفوز بكل لقاء وحص���د الثالث نقاط. نعلم أن 
المباريات المتبقية قليلة لكنها صعبة، نحن نلعب على لقب الليجا".

وأضاف: "بالنسبة لنا، نعلم أن كل فريق يلعب بأفضل شكل أمام ريال مدريد. 
يتراجعون للخلف وينتظرونن���ا ويلعبون على المرتدات، علينا أن ندخل كل 

مباراة لتقديم كرة القدم خاصتنا والتفكير في الفوز بالنقاط الثالث".

بنزيما: شرط وحيد يبقي الريال 
منافســًا علــى لقــب الليجــا
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عدم الترخيص. وكانت سلطات االحتالل قد 
أمهلت المواطن جعابيص خمسة أيام لهدم 
منزله ذاتيا وإال سيتم تغريمه ماليا عن طريق 

بلدية االحتالل.
وتأتي عمليات الهدم بدعوى عدم الترخيص 
الت���ي تس���تخدمها بلدي���ة االحت���الل لمنع 
والتضييق  للفلسطينيين،  الطبيعي  التمدد 
عليهم، ومصادرة أراضيهم لتهويد المدينة 

المقدسة، والسيطرة الكاملة على األرض.
ومن���ذ احت���الل المدين���ة ع���ام 1967، هدم 
االحتالل أكثر م���ن 2000 منزل في القدس، 
كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة 
تجاه المقدس���يين؛ بهدف إحكام السيطرة 
عل���ى القدس وتهويده���ا، وتضييق الخناق 

عل���ى س���كانها األصليين؛ وذل���ك من خالل 
سلس���لة من القرارات واإلجراءات التعسفية، 
والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين 

اليومية.
وم���ن بين ه���ذه اإلج���راءات هدم س���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلي المنازل والمنشآت بعد 
وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام 

إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.
وفي الوقت الذي تهدم به س���لطات االحتالل 
المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص 
بناء آالف الوحدات السكنية في المستوطنات 

اإلسرائيلية المقامة على أراضي القدس.
وفي ذات الس���ياق أخطرت سلطات االحتالل 
"اإلسرائيلي"، يوم أمس، بوقف بناء وهدم 13 

منزال في بلدة قبالن جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، 
غس���ان دغلس، إن ق���وات االحتالل اقتحمت 
البلدة، وسلمت إخطارات تقضي بوقف البناء 
والهدم ل�13 منزال تقع في الجهة الش���مالية 
من البل���دة؛ وذلك بدعوى البن���اء في مناطق 

مصنفة )ج(، وبدون ترخيص.
وأض���اف أن بعض ه���ذه المنازل مس���كون، 
والبع���ض اآلخر في التجهي���زات اآلخيرة من 

أجل السكن.
كما اس���تولت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" 
ي���وم أمس، على كرفانين في قرية سوس���يا 

شرق يطا جنوب الخليل.
وأك���د رئيس مجل���س قروي سوس���يا جهاد 

النواجعة في تصريح���ات صحفية، أن قوات 
االحت���الل اس���تولت عل���ى الكرفاني���ن في 
منطقة واد الرخيم ف���ي القرية، وأن أحدهما 
مس���كن، واآلخر يس���تخدم مخزن���ا لألعالف 
وهما للمواطن أحمد نصر دعاجنة، بدعوى أن 

المنطقة مسماة )ج(.
كما استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، على 
جرار زراعي في قرية بردلة باألغوار الشمالية.

وأفاد مس���ؤول مل���ف األغوار ف���ي محافظة 
طوباس معتز بش���ارات، ب���أن االحتالل داهم 
القرية واس���تولى على ج���رار زراعي للمواطن 

عزات أحمد خنيفس.
الصهاينة  المس���توطنون  واص���ل  إلى ذلك 
اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك، وسط 

حراسة مشددة من قوات االحتالل.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
المحتل���ة ب���أن 261 مس���توطًنا بينهم 205 
طالب يهود اقتحموا األقصى، ونظموا جوالت 
استفزازية في باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية 

في المنطقة الشرقية منه.
وأوضحت أن ثالثة عناصر من شرطة االحتالل 
اقتحم���وا أيًض���ا المس���جد، ونظم���وا جولة 

استكشافية في باحاته.
وتواص���ل ش���رطة االحتالل ف���رض قيودها 
على دخول المصلي���ن الوافدين من القدس 
للمس���جد،  ع���ام 1948  المحتلة  واألراض���ي 
وتحتج���ز هوياتهم الش���خصية عند بواباته 

الخارجية. 

غزة/ االستقالل:
رح����ب اتح����اد المقاولي����ن الفلس����طينيين ف����ي 
محافظ����ات غ����زة يوم أم����س، باتص����االت بعض 
المانحي����ن التي أبدت اس����تعدادها لخصم قيمة 
الضريب����ة المضافة من المنح المقدمة للس����لطة 
الفلس����طينية من المشاريع المستقبلية ودفعها 

مباشرة للمقاولين.
ب����دوره أكد رئي����س االتحاد أس����امة كحيل، على 
أهمية هذه الخطوة، الفت����ًا أن الخطوات النقابية 

التصعيدية الحالية وفي مقدمتها مقاطعة شراء 
العطاءات تهدف الس����ترداد الحقوق المترصدة 
لدى وزارة المالية على مدار 14 عامًا وتزيد قيمتها 
ع����ن 80 مليون دوالر وتمث����ل رأس المال النقدي 
لشركات المقاوالت وفرصتها األخيرة للحفاظ على 

وجودها وما تبقى من عمالها ومقدراتها.
واجتم����ع كحيل م����ع مدراء وممثلي المؤسس����ات 
المانحة وشبكة المنظمات األهلية في غزة لعرض 
أسباب الخطوات النقابية واالحتجاجية الستعادة 

االرج����اع الضريبي س����واء عبر ضغ����ط المانحين 
على الس����لطة الفلس����طينية لدفعه����ا على غرار 
ما يحدث م����ع المقاولين في الضف����ة الغربية، أو 
قيام المانحين بدفعها مباش����رة في إطار االتفاق 
المبرم بينها وبين السلطة الذي ينص على  إعفاء 

المشاريع الدولية من ضريبة القيمة المضافة.
ون����وه كحيل عل����ى أن هذه المس����تحقات تمثل 
حق����وق ش����ركات المق����اوالت وعماله����ا وكاف����ة 

شركائها االقتصاديين والتجاريين.

األغوار الشمالية / االستقالل:
أتت النيران على مئ���ات الدونمات الرعوية 
في األراضي التابعة لقرية بردلة في األغوار 
الش���مالية بسبب إش���عال النيران وارتفاع 

درجات الحرارة ما ألحق خسائر فادحة.
وقال رئي���س مجلس ق���روي بردلة زايد 
صوافطة : إن الحرائ���ق التي تركزت في 
خرب���ة جباريس التابع���ة للبلدة أتت منذ 
أم���س األول على مئ���ات الدونمات فيما 
يكاف���ح الدف���اع المدن���ي الفلس���طيني 

للس���يطرة عل���ى الني���ران. وأض���اف أن 
"األراضي تتنوع بين أراض رعوية وأراضي 
لمواطنين بها أش���جار حرجية وأش���جار 
زيتون"، واصفا الوضع ب"سيئ للغاية من 

حيث حجم الخسائر".
وعزا الحرائق في الغالب إلى ارتفاع درجات 
الحرارة في األيام األخيرة، مطالبا المواطنين 
بتجنب إشعال الحرائق والحذر في التعامل 
م���ع الني���ران في الجب���ال س���يما في هذه 

األوقات.

بدوره، ح���ذر الباحث الحقوق���ي في األغوار 
عارف دراغمة من كارثة في خربة جباريس 
الني���ران الخارجة عن الس���يطرة،  نتيج���ة 
معتبرا أن آالف الدونم���ات مهددة بعد أن 
أتت النيران على قس���م كبي���ر منها بينها 

أشجار زيتون.
وأش���اد بجهود الدفاع المدني الذي يعمل 
إلخماد النيران، معتب���را أن االحتالل ال يأبه 
لتلك األضرار ألنها تمس باألس���اس حياة 

الفلسطينيين من سكان المنطقة.

غزة/ االستقالل:
 نظم���ت الجبه���ة الديمقراطية لتحرير فلس���طين 
بالمحافظة الوس���طى، يوم أم���س، وقفة جماهيرية 
حاش���دة أمام مقر مديرية التنمية االجتماعية بدير 
البلح وس���ط قطاع غزة، للمطالبة بصرف مخصصات 

الشؤون االجتماعية.
ورفع المش���اركون يافطات كتب عليها »مخصصات 
الشؤون ليست مكرمة من أحد«، و»الصرف الشهري 
للمخصصات مطلب ش���عبي«، فيما صدحت أصوات 
المش���اركين بالمطالب���ة بالتعجي���ل ف���ي ص���رف 
مخصص���ات الش���ؤون االجتماعي���ة وزي���ادة ع���دد 

المستفيدين.
ودع���ا عض���و لجن���ة ف���رع المغ���ازي ف���ي الجبهة 
الديمقراطية تامر التلباني، الحكومة الفلس���طينية 
ووزارة التنمية االجتماعية لوقف سياس���ة المماطلة 
في التعاطي مع مس���تحقات الش���ؤون االجتماعية 
التي يس���تفيد منها عش���رات اآلالف من المرضى 
والفقراء واألش���خاص ذوي اإلعاق���ة، بالتعجيل في 

صرف المستحقات لمستحقيها.

وق���ال التلباني وهو نائب رئيس اللجنة الش���عبية 
لالجئي���ن بمخيم المغ���ازي »نقف الي���وم أمام مقر 
مديري���ة التنمي���ة االجتماعية لنض���م صوتنا عاليًا 
لجانب جموع الفقراء الذي���ن تتفاقم معاناتهم مع 
بدء ش���هر رمضان المبارك وتفش���ي جائحة كورونا 
للضغ���ط على الحكومة للتخفيف عن كاهل األس���ر 
الفقيرة والمحتاجة بصرف المس���تحقات ألصحابها 
والحف���اظ على دوري���ة الصرف للمس���تحقين دون 

تأخير«.
وج���دد التلبان���ي دعوته ل���وزارة التنمي���ة لاللتزام 
الش���هري بدفع مخصصات األس���ر الفقيرة والعمل 
عل���ى زيادته���ا، لتمكينها م���ن العي���ش بكرامة، 
وتوزي���ع المس���اعدات على مس���تحقيها بعيدًا عن 
كل االعتبارات السياس���ية. مؤكدًا رفضه لسياس���ة 
المماطل���ة التي تتبعه���ا الحكومة ف���ي ظل تردي 
األوضاع في قطاع غزة وارتفاع نس���ب الفقر والبطالة 

والتي تزايدت مع تفشي »كورونا«.
وحذر رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلس���طين 
في قطاع غزة س���امي العمصي، من أن تأخير صرف 

مخصصات "الشؤون االجتماعية" يفاقم معاناة آالف 
األسر العمالية المستفيدة من هذه المخصصات.

وق���ال العمصي في تصريح صحفي، إن "تصريحات 
ممث���ل االتح���اد األوروب���ي في فلس���طين س���فين 
بورغسدورف التي استغرب فيها من تأخر السلطة 
في دفع مخصصات األس���ر الفقي���رة في قطاع غزة، 
على الرغ���م من توفر األموال الالزمة لذلك، ومطالبته 
الرئي���س محمود عب���اس بضرورة تجني���ب الفقراء 
التجاذبات السياسية يدلل توظيف معاناة الفقراء 

انتخابيا".
وأوض���ح أن موقف االتحاد األوروبي ينفي وجود أزمة 
مالية مما يعني أنه ال يوجد أي مبرر الستمرار تأخير 
الصرف، "إال إذا كانت هناك نوايا سياسية ألصحاب 

القرار في رام الله من وراء هذا التأخير المتعمد".
وطالب نقيب العمال السلطة بعدم استخدام الملف 
وتوظي���ف تأخيره ضم���ن العملي���ة االنتخابية، ألن 
"معاناة الفقراء في غزة وخاصة عائالت آالف العمال 
المتعطلين عن العمل وينتظرونها بفارغ الصبر وال 

يحتملون هذا التأجيل".

خسائر فادحة بحرائق بردلة في األغوار الشمالية

غزة/االستقالل:
أك���دت وزارة األوقاف بغزة على أن أداء صالتي العش���اء والتراويح في البيوت 
اعتباًرا يوم غٍد الخميس ولمدة أسبوع. ودعا بيان للوزارة المواطنين إلى أدائها 

تلك الصلوات جماعًة مع األهل واألسرة.
ويأت���ي قرار الوزارة بناًء على ق���رار خلية األزمة ولجنة الط���وارئ العليا بفرض 
اإلغ���الق الليلي الش���امل م���ن أذان المغرب وحت���ى أذان الفج���ر بما في ذلك 

المساجد، في إطار مواجهة ازدياد حاالت اإلصابة والوفيات بفيروس كورنا.

أوقاف غزة: صالتا
 العشاء والتراويح منزليًا 

كحيل يرحب بتحويل الضريبة المضافة في 
المشاريع المستقبلية إلى المقاولين مباشرة

رام الله/ االستقالل:
أغلق���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، مدخلي قرية ام صفا ش���مال 

غرب مدينة رام الله.
وقال رئيس المجلس القروي مروان صباح إن قوات االحتالل أغلقت مدخلي 
القرية الرئيسيين الشرقي والغربي، دون وجود مبررات، ومنعت المواطنين 
من الدخ����ول أو الخروج منهما، ما أجبر المواطنين على س����لوك طرق طويلة 

ووعرة.
وأضاف أن أحد المداخل يخدم نحو 20 ألف مواطن يوميا، ويؤدي الى العديد 

من القرى المجاورة.

االحتالل يغلق 
مدخلي قرية أم صفا

غزة: وقفة جماهيرية للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون االجتماعية

القدس المحتلة/ االستقالل:
بدأت الصناع���ات الجوية اإلس���رائيلية بتصنيع 
جي���ل جديد م���ن أنظمة الدفاع الج���وي من طراز 

"براك E.R" لمدى حتى 150 كم.
وذكرت قن���اة "كان11" العبرية، أن الصاروخ معد 
لمواجه���ة تهدي���دات بالصواريخ الباليس���تية، 

وباإلمكان وضع منصته على سفن حربية.
وقال مدير عام الصناع���ات الجوية "بوعاز ليفي" 
إن الحدي���ث يدور ع���ن منظومة دف���اع جوي تم 

استخدامها سابقًا للمدى المتوسط.
وتعد المنظوم���ة الحالية تطويرًا لمنظومة "براك" 

للدفاع الجوي والبري.
ووصلت مبيعات هذا الن���وع من الصواريخ إلى 7 

مليارات دوالر، وفق الصحيفة اإلسرائيلية.

الصناعات الجوية 
اإلسرائيلية تبدأ بتصنيع 
جيل جديد من الصواريخ

االحتالل يجرب ..
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القاهرة/ االستقالل:
ما يزال الحزن مخيمًا على الش���ارع المصري بعد حادث انقالب قطار طوخ بالقليوبية في 

مصر. وتتوالى القصص يوميًا حول ما يتم اكتشافه عن الركاب.
ولعل ما يس���ترعي االنتباه هو عثور أحد األهالي الذي���ن تطوعوا إلنقاذ المصابين، على 

كيس بداخله كفن أبيض وبه عطر في مقتنيات أحد ضحايا القطار المجهولين.
وفي التفاصيل وفقًا لموقع صدى البلد، تفاجأ المتطوع مصطفى، صاحب ورشة نجارة وأحد 
ش���هود العيان على الحادث، بكيس أسود مغلق وبداخله كفن كان يحمله أحد الضحايا. 
كأنه يعلم مصيره خالل سفره بعربة القطار التي قدر لها أن تنقلب في نهار رمضان. في 
الس���اعة الثانية ظهرا توجه ” مصطفى” إلى مكان حادث انقالب قطار طوخ تاركا عمله 
بورشة النجارة بكفر حصة، لمساعدة الركاب وإخراجهم من جحيم القطار المنقلب. طوال 
5 س���اعات بقي مصطفى في مكان الحادث يس���اعد قوات الحماية المدنية في انتشال 

المصابين من أسفل القطار المنقلب بعد إنشاء فتحات بالعربات إلخراج كافة الضحايا.
ولم ينكر مصطفى فضل الجميع س���واء من األهالي أو الجهات المعنية بالحادث ليكون 
كافة الحاضرين حلقة وصل بين كافة المتواجدين بالحادث في مشهد انساني ال ينسى.

بع���د رؤية ” مصطفى”، الواقعة المؤلمة دعا الله أن يحس���ن ختام���ه وان يرحم ضحايا 
القطار، الذين توفوا في شهر رمضان المبارك، محتسبا إياهم شهداء عند ربهم في أيام 

تحمل اليمن والبركات.

أقرب إلى الخيال.. ضحية من ركاب 
قطار طوخ يحمل كفنه معه

من اأزقة خميم الأمعري جنوب مدينة رام اهلل

طوكيو/ االستقالل:
أنقذ قط ياباني أحد األش���خاص مما جعله من أشهر القطط إثر 

تعيينه رئيسا لمركز شرطة في محافظة توياما اليابانية.
وفي التفاصيل، س���قط أحد األش���خاص في حفرة تصريف في 
الحي فجلس القط كوكو على الحافة وبدأ يحدق في الماء. إلى أن 

انتبه إليه المارة ورأوا الرجل.
فما كان من الس���لطات إال أن كافأت القط، وحصل كوكو على بدلة 

الشرطة وقبعة.
وتمكن أيضًا من التعامل مع المس���تندات ووضع ختم شخصي 

على األوراق، وفي اليوم التالي، أقالت السلطات كوكو.

تكساس/ االستقالل:
تناق���ل رواد مواقع التواص���ل االجتماعي. مقطع فيديو لس���يارة كان 
بداخلها رجالن، ولم يكن أي منهما يقودها، فانحرفت عن الطريق العام 
ف���ي ضاحية قريبة من مدينة Houston بوالية تكس���اس األميركية، 
واصطدمت بجذع شجرة. ثم اش���تعلت فيها النيران، وتفحم من كان 

فيها احتراقا. وال تزال الش���رطة تحقق في ما إذا كان برنامج المس���اعد 
اآللي لس���ائق الس���يارة قيد التش���غيل. باعتبار أن إرشادات تشغيل 
»تس���ال« الرسمية، تنص على أن وظيفته فيها تخفف من عبء العمل 
على الس���ائق. ولكن يجب أن يكون ذلك جنبا إلى جنب مع سائق يقظ 

تماًما، يداه على عجلة القيادة ومستعد لتولي المهمة وقت الحاجة. 

قط يعين كرئيس للشرطة ويضع 
األختام بسبب عمله البطولي!

فيديو لسيارة بدون سائق تصطدم 
بشجرة وتقتل رجلين في أمريكا


