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بيت لحم/ االستقالل:
قالت الجمعية الفلكية الفلس���طينية إن الحسابات الفلكية 
التي قامت بها تش���ير إلى أن هالل شهر شوال للعام 1442 
هجرية س���يولد يوم الثالث���اء المواف���ق 11 مايو/آيار 2021 
الس���اعة 10 مس���اًء بالتوقيت المحلي لفلس���طين، ولكنه لن 
يش���اهد في ه���ذا اليوم م���ن أي منطقة في العال���م العربي 
واإلسالمي، وستكون رؤيته مس���تحيلة، وبالتالي يكون يوم 

الخميس الموافق 13 مايو/ آيار هو غرة ش���هر ش���وال وأول 
أيام عيد الفطر السعيد. وأوضحت الجمعية الفلكية في بيان 
لها، ان استحالة رؤية الهالل ستكون بسبب حدوث االقتران 
المرك���زي ووالدة الهالل خالل س���اعات اللي���ل، وهو ما يعني 
ان رؤية الهالل س���تكون مس���تحيلة من كافة الدول العربية 
واإلس���المية وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأس���تراليا، كما ستكون 

رؤية الهالل غير ممكنة من األمريكيتين.

 فلكيًا رمضان 30 يوم وعيد 
الفطر يوم الخميس 13 أيار

عطايا يدعو القيادات الفلسطينية إلى وضع 
برنامج جدي لتطوير »انتفاضة القدس«

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم أمس، عن تس���جيل 17 وفاة و1080 إصابة 

بكورونا، و2058 حالة تعاٍف من الفيروس، بعد فحص 4572 عينة 
في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خالل ال�24 ساعة األخيرة. 

17 وفاة و1080 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

بيروت/ االستقالل:
أكد ممثل "حركة الجهاد اإلسالمي" في لبنان إحسان عطايا، على 
أن "ما يحصل في مدينة القدس من مواجهات ميدانية أبطالها 

المدلل لـ »االستقالل«: نحذر االحتالل من مغّبة 
استمرار عدوانه وتشديد حصاره على غزة

غزة/ قاسم األغا: 
ح���ّذر القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
أحمد المدّلل، االحتالل اإلس���رائيلي من مغّبة اس���تمرار 

عدوانه وتش���ديد حص���اره على قط���اع غزة، مؤك���ًدا أنه 
سيفش���ل في تحقي���ق أهدافه بكس���ر 
إرادة ش���عبنا ومقاومته الباس���لة.   وقال 

غزة/ قاسم األغا: 
ح���ّذر القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
أحمد المدّلل، االحتالل اإلس���رائيلي من مغّبة اس���تمرار 

عدوانه وتش���ديد حص���اره على قط���اع غزة، مؤك���ًدا أنه 
سيفش���ل ف���ي تحقي���ق أهدافه بكس���ر 
إرادة ش���عبنا ومقاومت���ه الباس���لة.   وقال 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة اإلسالمية 

العليا في القدس، أن االحتالل يتعامل مع المقدسيين بسياسة 
األرض المحروقة والتطهي���ر العرقي من خالل إصراره على إخالء 

لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية تدعو 
لتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية

عكرمة صبري: إخالء الشيخ جراح 
تطهير عرقي وسياسة أرض محروقة

هيئة: إصرار االحتالل على إخالء الشيخ 
جراح هو حرب على الوجود المقدسي

ثالثة أسرى يواصلون 
معركة اإلضراب عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
دخل األس���ير عماد س���واركه )37 عاًما( من أريحا، يومه ال�41 
على التوالي ف���ي إضرابه المفتوح عن الطعام رفًضا العتقاله 

االحتــالل يغلــق بحــر 
غــزة حتــى إشعــار آخــر

غزة/ االستقالل:
أغلقت السلطات اإلسرائيلية، يوم أمس، بحر غزة في وجه الصيادين 
ا على إطالق الصواريخ«. وقال منسق اتحاد لجان  الفلسطينيين، »رّدً

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
واصل االحتالل اإلس���رائيلي والمس���توطنون، يوم 
أمس، االنتهاكات بحق أبناء ش���عبنا وممتلكاتهم 
ف���ي الضفة الغربي���ة والق���دس المحتلتين، حيث 

اس���تمر ف���ي اقتح���ام األقص���ى، واالعت���داء على 
العش���رات  واصاب���ة  واعتقاله���م،  المقدس���يين، 
باإلضافة إلى تجريف اراضي المواطنين لتوس���يع 
رقعة االس���تيطان. فف���ي القدس ج���ددت قوات 

كبيرة من جيش االحتالل االس���رائيلي، يوم أمس، 
اقتحامه���ا لس���احة وادراج باب العام���ود بالقدس 

المحتل���ة، واعتدت عل���ى المواطنين 
الجالس���ين  اآلمني���ن  المقدس���يين 

االحتالل يواصل انتهاكاته: اقتحام لألقصى وإصابات 
واعتقاالت في القدس والضفة واعتداءات للمستوطنين

غزة/ االستقالل:
أكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياس���ي ومسؤول 
الدائرة السياس���ية في حركة الجهاد االس���المي، يوم أمس، أن 

د. الهندي: جولة باب العامود في القدس 
ستنتهي بثبات المرابطين والمرابطات

يجدد اقتحامه لمنطقة باب العامود 

02 0406

االحتالل يوا�صل انتهاكاته يف مدينة القد�س املحتلة   
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بيروت/ االستقالل:
أكد ممثل "حركة الجهاد اإلس���المي" في لبنان 
إحس���ان عطايا، على أن "ما يحص���ل في مدينة 
القدس من مواجهات ميداني���ة أبطالها أهالي 
القدس المنتفض���ون، والمرابط���ون على ثغور 
المسجد األقصى، هو عملية رفض ميداني لواقع 
االحت���الل واعتداءاته المتكررة على المس���جد 

األقصى وبيت المقدس".
واعتبر عطايا في تصريح له، أن المواجهات التي 
اندلع���ت مؤخرًا في القدس وما زالت مس���تمرة، 
ما هي إال "إرهاص���ات انتفاضة رمضانية عارمة 
بوج���ه االحتالل الذي زاد ف���ي اآلونة األخيرة من 
وتيرة اعتداءاته على المقدسيين، عبر ممارسته 

سياسة القتل واالعتقاالت وهدم البيوت".
وأش���ار عطايا إل���ى "ض���رورة أن تس���تمر هذه 
االنتفاضة الرمضانية المباركة بوجه االحتالل في 
القدس، وأن يصّعد المقدسيون من مقاومتهم 
في األيام القادمة، لتتوس���ع وتمتد إلى الضفة 
الغربية ومناطق ال�48، وتصبح انتفاضة ش���املة 
ضد االحتالل وظلمه الذي يمارسه بحق الشعب 
الفلسطيني المتمسك بأرضه في كل بقعة من 

فلسطين المحتلة".

وحّم���ل عطايا الع���دو الصهيوني المس���ؤولية 
الكامل���ة لم���ا يقوم به م���ن اعت���داءات، معتبرًا 
أن انتفاض���ة المقدس���يين المبارك���ة هي "رد 
فع���ل طبيعي عل���ى جرائم االحت���الل وقطعان 

مستوطنيه".
ورأى عطايا، أن إسناد المقاومة في غزة ألشقائهم 
المقدسيين بالصواريخ هي "رسالة واضحة بأن 
الشعب الفلسطيني موحد، وال يمكن تجزئته، أو 
االستفراد به، ال في القدس، وال في أي مكان آخر 

من فلسطين المحتلة".
وأض���اف: "الش���عب الفلس���طيني واح���د في 
مواجهة االحتالل، والمطلوب اليوم من قياداته 
السياس���ية أن تبادر وتس���ارع إلى وضع برنامج 
جدي من أجل تطوير هذه االنتفاضة، لتش���مل 
كل األراض���ي الفلس���طينية المحتلة، وتتحول 
بالفعل إلى بركان ثائر بوجه االحتالل، نستطيع 
من خالله تحرير األرض ولو بش���كل جزئي، كما 
حصل في غزة وجنوب لبنان حيث خرج المحتل 

مدحورًا بفعل المقاومة وعملياتها البطولية".
ولف���ت عطايا إل���ى أن "تطبيع بع���ض األنظمة 
العربية مع الكيان الصهيوني يساهم إلى حٍد 
م���ا في إضعاف الموقف الفلس���طيني، ويقوي 
موقف العدو الصهيوني ويسانده في اعتداءاته 
المتكررة على أبناء الش���عب الفلس���طيني، وأن 
أحد أهداف هذا التطبيع هو استهداف الوعي 
والثقافة والمفاهيم الس���ائدة بي���ن أبناء أمتنا 
بشكل عام، وبين شعوب الدول المطبعة بشكل 

خاص".
ودعا عطايا شعوب األمة العربية واإلسالمية إلى 
أن "يخرجوا ويرفعوا الصوت عاليًا نصرًة للقدس، 

ودعمًا للمقدسيين المنتفضين".

عطايا يدعو القيادات الفلسطينية إلى وضع برنامج جدي لتطوير »انتفاضة القدس«

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم أمس، عن تس���جيل 17 وفاة و1080 إصابة 
بكورون���ا، و2058 حالة تعاٍف من الفيروس، بعد فحص 4572 عينة في الضفة 

الغربية المحتلة وقطاع غزة، خالل ال�24 ساعة األخيرة.
وأوضحت الكيلة، في تقرير يومي للحالة الوبائية، أنه تم تسجيل 8 وفيات في الضفة 

الغربية »الخليل 6، طولكرم 2«، في حين تم تسجيل 9 حاالت وفاة في قطاع غزة.
ولفتت إلى وج���ود 137 مريًضا في غرف العناي���ة المكثفة، بينهم 41 مريًضا 
عل���ى أجهزة التنفس االصطناع���ي، فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في 

المستشفيات في الضفة الغربية 397 مريًضا.
وأش���ارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: »طولكرم 55، 
قلقيلي���ة 21، جنين 89، نابل���س 135، طوباس 16، الخلي���ل 85، ضواحي 
القدس 7، رام الله والبيرة 62، بيت لحم 13، س���لفيت 3، أريحا واألغوار 3«، 

قطاع غزة 591.
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »طولكرم 124، قلقيلية 
19، جني���ن 54، نابلس 287، طوباس 24، الخليل 10، ضواحي القدس 75، رام الله 

والبيرة 28، بيت لحم 28، سلفيت 5، أريحا واألغوار 4«، قطاع غزة 1350.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، أشارت 
وزيرة الصح���ة أن عددهم اإلجمالي في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة 249.746، 

بينهم 157.701 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

17 وفاة و1080 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

أنقرة / االستقالل:
دعت وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، الحكومة "اإلسرائيلية" إلى اتخاذ 
تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين العنصريين.

وقالت في بيان صحفي حول األعمال االستفزازية للمستوطنين العنصريين في 
شرق القدس المحتلة، إن األعمال االستفزازية التي نفذتها مجموعات عنصرية 
تعيش في مستوطنات غير شرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة، أمام باب 

العامود في القدس القديمة، خطيرة ومقلقة.
وأضافت "نشعر بقلق إزاء إصابة أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين خالل 

االشتباكات واعتقال بعضهم من القوات اإلسرائيلية".

الدوحة / االستقالل:
ثمن االتحاد العالمي لعلماء المس����لمين صمود 
المقدسيين تجاه ما يتعرضون له من مخططات 
تهجير واقتالع وقتل وتشريد، وفي مواجهتهم 
عملي����ات القمع اليومي����ة التي عج����ز العالم عن 

إيقافها طوال هذه السنوات.
وأك����د رئيس االتحاد الش����يخ علي الق����ره داغي 
في بيان، على موقف االتح����اد الثابت تجاه هذه 

القضية التي يعدها قضية المسلمين األولى.
ودع����ا داغي األم����ة اإلس����المية جمع����اء بجميع 
مكوناته����ا، وقادته����ا ومفكريه����ا وإعالمييها، 

والعال����م الح����ر الذي يحت����رم حقوق الش����عوب 
والقواني����ن الدولي����ة بحكومات����ه الدس����تورية، 
ومؤسس����اته الحقوقية واإلنسانية، إلى أن يقف 
صف����ًا واحدًا ضد مخططات االحت����الل ومخالفاته 
القوانين األممي����ة والدولية، "فتللك مس����ؤولية 

إنسانية وحقوقية وأخالقية وإسالمية".
المس����لمين  لعلم����اء  العالم����ي  االتح����اد  وأدان 
االعت����داءات المتواصل����ة الت����ي ترتكبه����ا دولة 
االحت����الل وأجهزتها المختلفة ض����د المواطنين 
المقدس����يين والمصلين في المس����جد األقصى 

المبارك.

وقال ف����ي بيانه "إن هذه االعت����داءات تصاعدت 
وتيرته����ا من����ذ بداية ش����هر رمض����ان المبارك، 
ونعتبرها إرهاب دولة منظمًا يهدف الستكمال 
حلقات تهويد القدس وضرب الوجود الفلسطيني 
فيه����ا، كجزء م����ن مخططات االحت����الل الهادفة 
لتكريس ضمها وإحكام السيطرة عليها، وتغيير 
معالمها وهويتها، والس����يطرة على مقدساتها 

وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك".
وختم داغي البيان بقوله "لذلك يجب على الجميع 
أن يكون لهم دورهم العملي في خدمة القضية 

األولى كل في موقعه.

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يثمن صمود المقدسيين تركيا تطالب االحتالل بوقف 
اعتداءات المستوطنين

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب، "إنه بعد انتصار الشباب 
المقدس���ي وإزالتهم للحواجز في باب العامود، فإننا ماضون في خيار المقاومة 

السترداد حقوقنا المسلوبة وعودة فلسطين إلى حضن الشعب الفلسطيني". 
وق���ال حبي���ب: "إذا تمادى العدو س���يجد المقاوم���ة أمامه لتدافع عن ش���عبنا 

الفلسطيني وحقوقه المشروعة". 
وفيما يتعلق في االنتخابات الفلسطينية، قال حبيب: " إذا احتاجت االنتخابات 
إلى اذن صهيوني بكل تأكيد تأجيلها لن يكون لصالح الش���عب الفلسطيني"، 

مشيرًا إلى أنها ستكون انتصارا لالحتالل االسرائيلي. 
وش���دد على ض���رورة اتح���اد الفلس���طينيين وإجرائهم لالنتخاب���ات رغمًا عن 
أنف االحتالل، مؤكدًا على أن المقدس���يين قادرون عل���ى إنجاز ذلك بالرغم من 

المضايقات التي يتعرضون لها. 
وتابع "التأجيل سيكون له تداعيات غير طيبة على مجمل الساحة الفلسطينية"، 
مشيرًا إلى أنهم في الجهاد اإلسالمي يؤكدون على أن االنتخابات لوحدها ليس 

هي المدخل للخروج من االزمة الفلسطينية. 
وقال" ما دام تم قطع ش���وط طويل في موضوع االنتخابات فتأجيلها ليس في 

صالح الشعب الفلسطيني".

رام الله/ االستقالل:
أك���د مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى أن االحتالل 
يس���تخدم سياس���ة االعتقاالت المكثف���ة في القدس 
كعقاب جماعي الس���تنزاف المقدس���يين وردعهم عن 
الدفاع ع���ن المدينة المقدس���ة، والتصدي لالقتحامات 

المتصاعدة للمسجد األقصى.
وقال المركز أن س���لطات االحتالل صع���دت منذ بداية 
الع���ام الجاري من االعتقاالت بحق المقدس���يين، والتي 
تأتى ضمن االس���تهداف المباشر للوجود الفلسطيني 
والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدس���ة، حيث 
رص���د )633( حالة اعتقال منذ بداية العام 2021 ، طالت 
كافة فئات المجتمع المقدس���ي م���ع التركيز على فئة 

األطفال .  
وقال الباحث رياض األشقر مدير المركز: إن االعتقاالت 
المس���تمرة في القدس سياس���ة ممنهجة ومقصودة 
الستنزاف المقدسيين وخلق واقع معيشي واقتصادي 
وأمني قاٍس، يس���تهدف كل مناحي حياتهم، بحيث 
تصبح مه���ددة وغير مس���تقرة، لدفعه���م الى ترك 
منازله���م ومقدس���اتهم طواعية لالحت���الل والهرب 
إليجاد حياة آمنة وكريمة بعيدًا عن منغصات االحتالل 

واستهدافه المستمر لهم.
وأوضح  "األش���قر"   بأن نس���بة االعتق���االت من القدس 
تش���كل ما يزيد عن 40% من مجمل حاالت االعتقاالت 
التي تجرى في كل أنحاء األراضي كل شهر، وال تستثنى 
النس���اء، والمرضى، وكبار الس���ن، واألس���رى المحررين، 
والن���واب، والقيادات اإلس���المية والوطنية ، وهذا يؤكد 

استهداف المدينة المقدسة بشكل مدروس.
وأوض���ح أن غالبية االعتقاالت التي تج���ري في القدس 
تتركز في بلدتي العيسوية و القدس القديمة وسلوان 

ومن المسجد األقصى والطرقات المؤدية إليه.
وبين ان االحتالل يستهدف الرموز الدينية في القدس 
إلرهابهم ومنعهم من تحريض المواطنين على التصدي 
القتحامات المستوطنين وعمليات التهويد المستمرة، 
حي���ث اعتقل االحتالل الش���يخ عكرمة صب���ري رئيس 
الهيئ���ة اإلس���المية العليا وخطيب المس���جد االقصى 

العديد من المرات، واستدعائه للتحقيق أكثر من مرة .
وبين األش���قر ان من بين حاالت االعتقال التي جرت في 
القدس منذ بداي���ة العام الج���اري، )182( حالة اعتقال 
لقاصري���ن ال تزيد أعماره���م عن 18 عام���ًا ، جميعهم 
تعرضوا للتنكي���ل والضرب لحظة االعتق���ال، وفرضت 

عليه���م غرام���ات مالية مقاب���ل اطالق س���راحهم بعد 
احتجازهم لساعات او أيام .

بينما وصلت حاالت االعتقال بين النساء المقدسيات الى 
)33( حالة غالبيتهم اعتقلن في محيط المسجد االقصى 
المب���ارك بحج���ة الرب���اط بداخله او التص���دي لهجمات 

المستوطنين الذين يدنسون األماكن المقدسة .
واشار االشقر  الى ان االحتالل ال يكتفي بأوامر االعتقال 
للمقدس���يين إنما يس���تهدفهم بعد اطالق سراحهم 
بقرارات الحبس المنزلّي، وكذلك فرض عقوبة اإلبعاد عن 

االقصى وعن المنازل، والغرامات المالية الباهظة. 
وقد رصد تقري���ر المركز اصدار االحتالل )71( قرار إبعاد 
عن األقصى والقدس القديمة منذ بداية العام الحالي ، 
كذلك أصدرت م���ا يزيد عن )65( قرار حبس منزلي بحق 

مقدسيين غالبيتهم من األطفال.
وطالب مركز فلس���طين بضرورة تعزيز مقومات الصمود 
لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات االحتالل 
ومحاوالت���ه إلف���راغ المدينة من اهله���ا، و توفير الدعم 
القانوني المكثف ألس���رى القدس وخاصة فئة األطفال 
والنس���اء، وتوثيق انتهاكات االحتالل المس���تمرة بحق 

المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.

حبيب: إذا تمادى االحتالل سيجد مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري
المقاومة أمامه لتدافع عن شعبنا
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وش���ّدد على أن انتهاكات االحتالل وسياسة 
الحصار الت���ي ينتهجه���ا كالقصف وإغالق 
البح���ر أمام الصيادين الفلس���طينيين وقطع 
أرزاقهم؛ "س���يدفع المقاومة لق���ول كلمتها، 

بالدفاع عن أبناء شعبها". 
وف���ي ه���ذا الصدد، ق���ال القي���ادي بالجهاد 
اإلس���المي، إن حركته وكل حركات المقاومة 
الفلس���طينية، "ال يمك���ن أن تق���ف مكتوفة 
األيدي أمام االعت���داءات المتصاعدة وفصول 
تش���ديد الحصار، ولنا في ح���ركات المقاومة 
الحق الكامل للدفاع عن شعبنا الفلسطيني". 
ودعا "الراع���ي المصري، وغي���ره من األطراف 
التي رعت إجراءات كس���ر حصار غزة مع العدو 
الصهيون���ي إلى ممارس���ة ضغوطها إلرغامه 

على تنفيذ تلك اإلجراءات". 
وفجر اإلثنين، فرض االحتالل إغالًقا كاماًل لبحر 
قطاع غزة حّتى إش���عار آخر، أمام الصيادين؛ 
بذريعة استمرار إطالق الصواريخ من القطاع، 

صوب مستوطنات ما ُيسمى "غالف غزة".
ويعتاد االحتالل بشكل شبه دوري على إغالق 
البحر أو تقليص مساحة الصيد، تزامًنا مع أي 

توتر ميداني مع قطاع غزة.
  وخ���الل األي���ام األخيرة التي ش���هدت ذروة 
المواجهات بين الش���ّبان المقدسيين وقوات 
االحت���الل بالقدس المحتل���ة؛ كّثفت طائرات 
ومدفعية االحتالل من قصف مواقع للمقاومة، 

وأراٍض زراعية بالقطاع.

انت�سار املقد�سيني 
وَعدَّ انتص���ار انتفاضة المقدس���يين الذين 
خاضوا مواجه���ة مع قوات االحتالل على مدار 
األيام الماضية، وأجبروه على اّتخاذ قرار بإزالة 
الحواجز الحديدية م���ن منطقة باب العامود، 
أح���د أبواب المس���جد األقصى المب���ارك؛ أنه 
"نتيج���ة طبيعّي���ة ل���إرادة الفوالذي���ة التي 
يمتلكها ش���عبنا الفلس���طيني ف���ي مدينة 

القدس المحتلة".  

وتاب���ع أن ه���ذا االنتصار محّط���ة مهّمة في 
خضّم معركة ش���عبنا المستمرة مع االحتالل 
خصوًصا تجاه المس���جد األقص���ى والمدينة 
المقّدس���ة، وتأكيد على أن ش���عبنا ال سّيما 

بالقدس هو صاحب الس���يادة على أرضه. 
وأض���اف "لق���د أثب���ت ش���عبنا المقدس���ي 

الفلس���طيني به���ذا االنتصار م���ن جديد أن 
 أقوى من جبروت الباطل، وأنه قادر 

ّ
إرادة الحق

على تحقي���ق االنتصارات، وفرض إرادته على 
االحتالل وإسقاط قراراته ومخّططاته".

ومس���اء األح���د، أجب���ر المقدس���يون ق���وات 
االحتالل، االنسحاب من ساحة "باب العامود"، 
أحد أبواب المس���جد األقصى، بع���د إغالقها 
أمام الفلسطينيين، وتركيب حواجز حديدية 
لعرقل���ة وصولهم للمكان، منذ بداية ش���هر 

رمضان المبارك.
وش���هدت مدينة القدس المحتلة، خصوًصا 
منذ بداية ش���هر رمضان، تغواًل شرًس���ا وغير 
مسبوق من قبل قوات االحتالل والمستوطنين 
الصهاين���ة، يتخّللها اعت���داءات ومواجهات 

ميدانية في شوارع المدينة وعند أبوابها.
وتمّث���ل ه���ذا التغّول عل���ى المقدس���يين، 
والقم���ع  بالمالحق���ة واالعتق���ال واالعت���داء 
بالق���وة، إذ من���ذ الخمي���س الماض���ي بلغت 

األحداث ذروتها في مدينة القدس المحتّلة، 
حيث ش���هدت أحياء وأزّقة البل���دة القديمة 
م���ن المدينة، خصوًص���ا في "ب���اب العامود" 
مواجه���ات عنيف���ة بين الفلس���طينيين من 
جهة، وش���رطة االحتالل والمس���توطنين من 

جهة أخرى.
وأصيب خ���الل المواجهات المس���تمرة التي 
اس���تخدمت فيها ش���رطة االحتالل الرصاص 
المطاط���ي، وقناب���ل الغاز والص���وت، والمياه 
ا، باإلضاف���ة  العادم���ة، نح���و )450( مقدس���ّيً
اآلخري���ن، فيم���ا تضّررت  العتقال عش���رات 
ممتل���كات مقدس���ية ف���ي أحي���اء العاصمة 

المحتّلة؛ نتيجة إرهاب المستوطنين.
وعل���ى إثر ذلك، وصفت فصائل فلس���طينية 
ما يج���ري بالق���دس المحتل���ة ب�المواجهات 
البطولي���ة، داعيًة إل���ى تصعيدها وتحويلها 
إلى انتفاضة ش���عبية عارمة؛ إس���ناًدا ودعًما 

للمرابطين فيها.

المدلل لـ »االستقالل«: نحذر االحتالل من مغّبة استمرار عدوانه وتشديد حصاره على غزة
غزة/ قا�سم الأغا: 

ح��ّذر القي��ادي بحركة اجله��اد الإ�سالم��ي يف فل�سطني اأحمد 
املدّل��ل، الحت��الل الإ�سرائيل��ي م��ن مغّب��ة ا�ستم��رار عدوانه 
وت�سديد ح�ساره على قطاع غزة، م�ؤكًدا اأنه �سيف�سل يف حتقيق 

اأهدافه بك�سر اإرادة �سعبنا ومقاومته البا�سلة.   وقال القيادي 
املدل��ل يف مقابل��ة م��ع �سحيف��ة »ال�ستق��الل« اأم���س الإثنني، 
اإن الع��دوان ال�سهي���ين �س��د اأبن��اء �سعبنا عم�ًم��ا، وبالقطاع 
ا مل يت�قف اأبًدا؛ بغية ك�سر اإرادة ال�سعب ومقاومته،  خ�س��سً

لكن��ه حتًما لن ينجح يف ذل��ك«. واأ�ساف »الحتالل يحاول اأن 
ُيره��ب قطاع غزة، عرب ت�سعيده امليدايّن املتكّرر، واإجراءاته 
العدوانية الرامي��ة اإىل تكري�س حالة احل�سار التي يفر�سها 

على �سعبنا الفل�سطيني يف القطاع منذ �سن�ات«. 

غزة/ االستقالل:
أك���دت لجنة المتابع���ة للقوى الوطنية واالس���المية يوم 
أم���س، على ض���رورة إطالق القي���ادة الوطني���ة الموحدة 
للمقاومة الش���عبية ، والتي سبق أن تم االعالن عنها بعد 

اجتماع االمناء العامين سابقا وحان الوقت لترى النور.
وشددت لجنة المتابعة الوطنية في بيان لها، على ضرورة 
تجس���يد الوحدة في الميدان واالبتع���اد عن أي خالفات، 
وتحييد أي اختالفات، معتبرًة ان الوقت حان اآلن للمعركة 
مع االحتالل وضد سياس���اته، وهي حالة االجماع الوطني 

الدائم .
وطالبت لجنة المتابعة الوطنية "باستمرار الهبة الشعبية 
في القدس والضفة الفلس���طينية وقطاع غزه على طريق 

االنتفاضة الش���املة ، داعيًة جماهير شعبنا في كل مكان 
إل���ى تنظيم فعاليات المس���اندة والتأيي���د لهذه الهبة 

العظيمة.
ودعت وسائل االعالم المحلية والعربية ونشطاء التواصل 
االجتماع���ي لتنظيم حم���الت الدعم اإلعالمي وتوس���يع 
دائرة البث الموحد والمش���ترك لمخاطبة األمتين العربية 
واإلس���المية والعال���م كل���ه للتضامن مع هب���ة القدس 

المباركة.
وج���ددت مطالبتها  لدعم صمود أهلن���ا في القدس في 
مواجهة مخططات التش���ريد والتهويد وه���دم المنازل 
والحفاظ على الوجود الفلس���طيني في القدس بإس���ناد 

المؤسسات المقدسية وحمايتها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أك���د الش���يخ عكرمة صب���ري، خطيب المس���جد 
األقص���ى ورئيس الهيئة اإلس���المية العليا في 
الق���دس، أن االحتالل يتعامل مع المقدس���يين 
بسياسة األرض المحروقة والتطهير العرقي من 
خالل إصراره على إخالء حي الش���يخ جراح مطلع 

مايو القادم.
وأوض���ح صب���ري أن أهال���ي حي الش���يخ جراح 
متمس���كون بحقهم، وهناك من الوثائق ما تعزز 

مواقفهم.
وقال خطيب األقصى: »ال يوجد حق للمستوطنين، 
وال يحق لسلطات االحتالل اإلسرائيلي ومحاكمها 

أن تخلي بيوت حي الشيخ جراح«.
وأش���ار صب���ري إل���ى أن االحتالل ال يس���ير على 
قوانين عادلة، بل يتجن���ب الخوض في موضوع 
ملكية األرض؛ ألن المستوطنين غير قادرين على 

إثبات ملكيتهم لها.
وأكد أن تالعب االحت���الل قانونيا يهدف لوضع 
يده على مس���احات واسعة من القدس؛ لتهويد 
المدينة تماًما، وتغيير الواقع الديمغرافي فيها.

وعّد صبري أن ما سيترتب على اإلخالء هو قضية 
إنس���انية اجتماعي���ة، مطالبا المجتم���ع الدولي 
ومؤسس���ات حقوق اإلنس���ان بض���رورة التدخل 

لوقف ممارسات االحتالل الظالمة.

لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية تدعو 
لتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية

عكرمة صبري: إخالء الشيخ جراح 
تطهير عرقي وسياسة أرض محروقة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أك���د رئي���س الهيئ���ة المقدس���ية لمناهضة 
التهجير ناص���ر الهدمي، أن إص���رار االحتالل 
على تفريغ حي الش���يخ ج���راح يندرج في إطار 
سياس���ته المعلنة ف���ي الحرب عل���ى الوجود 
المقدس���ي في مدينة الق���دس رغم وجود كل 
االثباتات والوثائق التي زودتها األردن ألهالي 

الشيخ جراح. 
وقال الهدمي إن المّطلعين على قضية الشيخ 
ج���راح يؤكدون أنها قضية سياس���ية بامتياز 
وليس له���ا عالقة بموضوع الملكية، فاالحتالل 
والمستوطنون لم يستطيعوا إثبات ملكيتهم 
لألرض واس���تعانوا بأوراق مزورة للسيطرة على 

الحي. 
وش���دد الهدمي على أن المقدسيين يرفضون 
سياسة التهجير وال يملكون سوى أجسادهم 
االحت���الل،  مخطط���ات  لمواجه���ة  العاري���ة 
فهم يفضل���ون الم���وت على ت���رك منازلهم 

للمستوطنين. 

وقال: "القيادة الفلس���طينية عليها مسؤولية 
الحف���اظ على اس���تمرار ال���روح الثورية داخل 
الش���ارع المقدس���ي، بل وس���حب ه���ذه الروح 
وامتداده���ا للضف���ة الغربي���ة حت���ى يع���ي 
االحتالل أن ممارس���اته اإلجرامية بحق الشعب 
الفلس���طيني س���تواجه بالهب���ات الش���عبية 

والتكاتف والوحدة". 
واعتب���ر الهدم���ي أن التكات���ف والوحدة أهم 
س���الح المقدس���يين، مبين���ا أن التكات���ف ال 
يكون لمواجهة مخططات االحتالل فحس���ب، 
ب���ل من أجل تعزي���ز وجود المقدس���يين على 
األرض والحف���اظ عليه���ا ألن االحتالل يالحق 
الفلسطينيين في تفاصيل حياتهم إلجبارهم 

على ترك المدينة المقدسة. 
االهتم���ام  يتج���اوز  "االحت���الل  وأض���اف: 
باالنتخاب���ات ألن تطلعات���ه تتج���اوز موضوع 
االنتخابات فهو يهدف للسيادة الفعلية على 
المقدسي على  الوجود  القدس، ويس���تهدف 
األرض من خالل سلب المقدسيين حقهم في 

العبادة والحركة والتنقل". 
واستنكر الهدمي صمت المؤسسات الحقوقية 
"المؤسس���ات  مردف���ا:  الدول���ي،  والمجتم���ع 
الحقوقي���ة والمجتم���ع الدولي تظه���ر عندما 
تكون القضية داخلي���ة، وحينما يكون المجرم 
هو االحتالل يتم التغاضي عن كل ممارس���اته 
وتعمى تلك المؤسسات وال تقوم بوظيفتها". 

وتابع: "كما أن المجتمع الدولي موجود لتجميل 
صورة االحتالل والدفاع عن���ه، لذلك فال يمكن 

التعويل عليهم". 
وتواج���ه 28 عائلة فلس���طينية في "الش���يخ 
جراح"، خطر اإلخالء القس���ري من منازلها الذي 
يبدأ حسب مخطط االحتالل في الثاني من مايو 

المقبل. 
 وتعتبر عمليات اإلخالء القسري الحالية ثاني 
تهجير قسري لتلك العائالت، بعد تهجيرهم 
م���ن منازلهم ف���ي البل���دات والم���دن والقرى 
المستمر  النكبة، واإلنكار  الفلس���طينية خالل 

لحقهم.

هيئة: إصرار االحتالل على إخالء الشيخ جراح هو حرب على الوجود المقدسي

غزة/ االستقالل:
أكد المتحدث باس����م حركة حماس عبد اللطيف القانوع، يوم 
أمس، ان حركته لم تتلقى أي رس����ائل تهديد من أي طرف أو 

جهة معينة بشأن إطالق الصواريخ من القطاع.
وق����ال  القانوع ف����ي تصريح ل����ه: " إن التهدي����دات من قبل 
االحتالل االس����رائيلي لن تخيف ش����عبنا ومقاومته الباسلة"، 
مؤك����دًا ان الهدف من ه����ذه التهديدات ه����و الضغط على 

شعبنا الفلسطيني والنيل من ارادته و صموده .
وأوضح ان المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي أمام أي تصعيد 
من االحتالل ضد ش����عبنا ومقدراته، وس����ترد على التصعيد 

بتصعيد.
وكان موق����ع والال العبري، أعلن يوم أمس، نقاًل عن مصادر "أن 
إس����رائيل بعثت برس����الة تهديد إلى حماس مفادها أنه إذا 
"استمر إطالق الصواريخ فس����ترد بهجوم واسع النطاق على 

قطاع غزة".

حماس: لم نتلقى رسائل تهديد 
من أي جهة والمقاومة جاهزة للرد
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى املحكمة البداية بغزة املوقرة
مذكرة ح�سور 

يف الق�سية رقم 287 / 2021       يف الطلب رقم 887 / 2021
المستدعون: 1 - رامز جمعة عطية الشرفا – سكان غزة التفاح بالقرب من مدرسة 
يافا 2 - رامي جمعة عطية الش���رفا – س���كان غزة التفاح بالقرب من مدرسة يافا 
3 - محمود جمعة عطية الش���رفا – سكان غزة التفاح بالقرب من مدرسة يافا 4 - 
احمد جمعة عطية الشرفا – سكان غزة التفاح بالقرب من مدرسة يافا – وكيلهم 

المحامي/ محمود روحي احمد حمودة هوية رقم 801958430 
المس���تدعى ضدهما: 1 - كفى محمد عثمان اللبابيدي – س���كان غزة شارع عمر المختار 
)خارج البالد( 2 - رضا محمد عثمان اللبابيدي – سكان غزة شارع عمر المختار )خارج البالد(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  
الى المس���تدعى ضدهم���ا المذكورين أعاله بما ان المس���تدعيين قد تقدموا 
بالقضية رقم 287 / 2021 استنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم المرفقة 
لكم نس���خة منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذل���ك يقتضي عليكما 
الحضور لهذه المحكمة للرد على الدعوى كما يقتضى ان تودعا لدى قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغكما بهذه 
المذكرة كما يقتضى عليكما ان ترس���ال نسخة عنها الى المستدعين حسب 
عنوانهم علما بانه قد تحدد لهم جلسة يوم الثالثاء بتاريخ 2021/5/25م لنظر 
دعواهم وليكن معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمس���تدعين 

ان يسيروا في دعواهم حسب األصول  حرر في: 2021/4/26م

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة 
الأ�ستاذ: عمار قنديل

جمعية ا�سدقاء الطفل الفل�سطيني اخلريية 
   حمافظة رفح

اإعالن عن اجتماع جمعية عمومية عادى
تعل���ن جمعية أصدقاء الطفل الفلس���طيني الخيرية ع���ن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعية العمومية ع���ن العام )2021م( وذل���ك يوم الخميس 
الموافق 2021/5/6م الس���اعة الحادية عش���ر صباحا ف���ي مقر الجمعية 
الكائن في محافظة رفح – تل السلطان – مقابل مدرسة القادسية – فوق 

مكتبة اسيل وذلك لمناقشة جدول االعمال التالي : 
1- قراءة التقرير المالي واالداري عن عام 2020م والمصادقة عليهما .

2- انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية  .
3- اعتماد مدقق حسابات خارجي قانوني .

وذلك بعد اس���تكمال االج���راءات التالية في اوقات الدوام الرس���مي من 
الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 2:00 مساء 

1- استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
عن عام )2021م( وذلك حتى تاريخ 2021/4/26م .

2- فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة ثالث ايام من 
تاريخ 2021/4/27م حتى تاريخ 2021/4/29م  .

3- فتح باب االعتراض والطعون لعضوية مجلس االدارة والجمعية وذلك 
لمدة يومان من تاريخ 2021/5/2 وحتى تاريخ 2021/5/3م.

4- الرد على االعتراض والطعون يوم 2021/5/4م .
5- فتح باب االنسحاب لمدة يوم واحد بتاريخ 2021/5/5م  .

 ومع فائق الحرتام والتقدير 
 رئي�س جمل�س الدارة 
د. عواطف هليل

دولة فل�سطني
 مذكرة ح�سور 

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

  يف الطلب رقم ) 777 / 2021(
 المس���تدعيان 1 -  عل���ي فايز عل���ي العمارين – غ���زة الزيتون – منطقة 
العمارين  2-  احمد فايز علي العمارين – غزة الزيتون – منطقة العمارين 
وكيلهما المحامي / احمد فايز البسوس – غزة الرمال – برج الظافر -9 الطابق الثالث
المس���تدعى ضدها : الش���ركة الوطنية للمصاعد والمع���دات المتطورة 

ويمثلها السيد / اياد يوسف المقوسي – مجهول محل االقامة حاليا 
نوع الدعوى : حقوق عمالية 

قيمة الدعوى : )169.969 شيكل للمدعى االول ( و) 83.107 شيكل للمدعى الثاني ( 
 مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 

في القضية الحقوقية رقم ) 2019/1088(    في الطلب رقم )777/ 2021( 
الى المستدعى ضدها المذكورة اعاله بما ان المستدعي تقدم لدى محكمة بداية 
غزة بالقضية المرقومة اعاله وموضوعها ) حقوق عمالية ( اس���تنادا الى ما يدعيه 
في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحسب اختصاص محكمة بداية 
غزة ف���ي نظر هذا الطلب وعمال بالمادة )20( من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاض���ي محكمة بداية غزة 

في الطلب رقم ) 2021/777( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى علي���ك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) الثالثاء ( 2021/5/4 
الساعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخليت عن 
ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا . غزة في : 2021/4/26م 

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

غزة/ االستقالل:
 أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى والجرحى يوم أمس؛ أن 
محكمة االحتالل الصهيوني مددت اعتقال األسيرة المجاهدة منى قعدان )50 
عاًما( من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ليوم الخميس القادم 

2021/04/29م بحجة استكمال التحقيق معها.
وأفادت األس���يرة منى قعدان عبر رسالة وصلت مهجة القدس نسخًة عنها أن 
التحقيق معها بدأ يوم األربعاء 2021/04/14م واس���تمر حتى يوم أمس ويدور 
حول نش���اطات وتنظيم، مشيرًة إلى أنه مبني على ادعاءات كاذبة ال أساس لها 

من الصحة، ومن جهتها ال يوجد أي شيء مما يدعونه بحقها.
وأضافت في الرس���الة أن معنوياتها عالية بالرغ���م من التنغيص عليها، وهي 
مازالت محتجزة في مركز تحقيق الجلمة، وال يوجد أي ش���يء عندها ال من قريب 

وال من بعيد ولكن المحققين يلوحون بتحويلها لالعتقال اإلداري.
وأوضحت مهجة القدس أن قوات االحتالل الصهيوني اعتقلت االسيرة قعدان 
من منزلها بتاريخ 2021/04/1م؛ وهي شقيقة القيادي بحركة الجهاد االسالمي 
األسير المحرر طارق قعدان؛ ولها عدة اعتقاالت سابقة في سجون االحتالل على 
خلفية انتمائها ونش���اطاتها في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي حيث أمضت 
في األسر نحو سبعة أعوام؛ وتعد من أبرز قيادات العمل النسائي لحركة الجهاد 

اإلسالمي في الضفة المحتلة.

رام الله/ االستقالل:
حّمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" س���لطات االحتالل المسؤولية 

الكاملة عن صحة وسالمة األسير المصاب بالثالسيميا أحمد خصيب.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت الخصيب 25 عامًا بتاريخ 2021/3/30 من منزله في بلدة 
عارورة شمال رام الله وهو اليوم المقرر أيضًا ألخذه جرعة الدم، ولكن سلطات االحتالل رغم 
تأخر جرعته لمدة 49 يومًا على التوالي لم تقم بإعطائه أي جرعة دم. واكتفت بإرساله إلى 
مستشفى "تشعاري تسيدك" حيث مورس بحقه اإلهمال الطبي وادعى األطباء أن وصول 
نسبة الدم إلى 8.2 هو أمر غير خطير، وهذا يخالف البروتوكول العالجي لمرضى التالسيميا 
الذي يقتضي أال يقل مس����توى الهيموغلوبين في الدم عن 10 وحدات وأن يأخذ المريض 
وحدة دم كل 3 أس����ابيع. وأكد على خطورة الوضع الصحي لألس����ير، مطالبًا بتوفير العالج 

الفوري له وإطالق سراحه، ويحذر من أي مضاعفات خطيرة قد تطرأ على حالته.

رام الله/ االستقالل:
دخل األس���ير عماد س���واركه )37 
عاًما( م���ن أريحا، يوم���ه ال�41 على 
التوال���ي في إضراب���ه المفتوح عن 
الطعام رفًض���ا العتقال���ه اإلدارّي، 
وس���ط ظ���روف صحي���ة صعب���ة 
يواجهها حيث يقب���ع في زنازين 

سجن "عسقالن".
وأّكد نادي األسير أّن الوضع الصحي 
لألسير س���واركه يزداد صعوبة مع 
مرور الوقت، واستمرار االحتالل في 
لمطلبه،  االستجابة  ورفضه  تعنته 
لمرحلة  وإيصاله  إنهاك���ه  بهدف 
صحية صعبة، ُتس���بب له مشاكل 
صحية خطيرة، وتؤثر على مصيره 
الحًقا، إضافة إل���ى جملة األهداف 
التي تحاول من خاللها ثني األسرى 

عن مواجهة سياساتها.
ولفت إلى أن محاميه حاول زيارته، 
إال أن إدارة سجون االحتالل عرقلت 
الزيارة لذرائع واهية، وذلك في إطار 

سياس���اتها الّتنكيلية الممنهجة 
 األسرى المضربين.

ّ
بحق

وإلى جانب األس���ير عماد سواركه، 
الهور  مصعب  األس���يران  يواصل 
)33 عاًما( م���ن الخليل، والصحافي 
عالء الريم���اوي )43 عاًم���ا( من رام 

الله، إضرابهما المفتوح عن الطعام 
رفًضا العتقالهما اإلداري.

وأوضح نادي األسير إلى أن األسير 
اله���ور يواصل إضراب���ه منذ )15( 
يوًم���ا ويقبع ف���ي زنازين س���جن 
"النقب"، واألس���ير الريم���اوي منذ 

)7( أيام، ويقبع في س���جن "عوفر"، 
حيث أصدرت سلطات االحتالل أمر 
 الصحافي عالء 

ّ
اعتق���ال إدارّي بحق

الريماوي لمدة ثالثة شهور، بعد 6 
أيام على اعتقاله على خلفية عمله 

الصحفي.

بيت لحم/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى والجرحى بإفراج سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي عن األسير محمد طلب موسى الشواورة )36 عاًما( من بلدة 
الشواورة بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أنهى مدة 

محكوميته البالغة 11 شهًرا.
وأوضحت أن قوات االحتالل اعتقلت الشواورة بتاريخ 2020/05/21، ووجهت له 
تهمة االنتماء والعضوية والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي.

وهنأت المؤسس���ة المحرر الشواورة وعائلته، بمناس���بة تحرره، متمنيًة اإلفراج 
العاجل عن جميع األس���رى واألسيرات من س���جون االحتالل. والشواورة متزوج 
ولديه ثالثة أبناء، واعتقل س���ابًقا في س���جون االحتالل عدة مرات على خلفية 
انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف الجهاد، وأفرج عنه من سجن "عوفر".

ثالثة أسرى يواصلون معركة اإلضراب عن الطعام

اإلفراج عن أسير من بيت 
لحم بعد اعتقاله 11 شهًرا

مركز حقوقي يحمل االحتالل 
المسؤولية عن صحة األسير خصيب

مهجة القدس«: محكمة االحتالل 
تمدد اعتقال األسيرة منى قعدان

خان يونس/ االستقالل:
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، النار تجاه األراضي الزراعية، شرقي 

بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ دون إصابات.
وأف���ادت مصادر محلية، بإطالق قوات االحتالل الن���ار تجاه رعاة أغنام ومزارعين 

شرقي البلدة، ما أجبرهم على االنسحاب.
وأش���ار إلى أن قوات االحتالل أطلقت في وقت سابق النار وقنابل الغاز المدمع، 

تجاه شبان تمكنوا من اجتياز السياج األمني، والعودة إلى داخل حدود القطاع.
وشهدت الحدود الش���رقية لخزاعة أمس األول، تظاهرة لعشرات الشبان نصرة 
للقدس، تخللها هتافات وإشعال إطارات مطاطية؛ فيما أطلقت قوات االحتالل 
النار وقنابل الغاز وقنابل مضيئة في أجواء المنطقة؛ ما تسبب في حاالت اختناق 

تم عالجها ميدانًيا.

قوات االحتالل تطلق 
النار شرقي خانيونس
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 دولة فل�سطني    
املجل�س االعلى للق�ساء 

 حمكمة �سلح رفح
لدى حمكمة �سلح رفح 

يف الق�سية احلقوقية رقم 2020/126
امام االستاذ : عبد الرحمن نصر التتر قاضي الصلح

سكرتارية : محمد فوزي ابو عمرة 
المدعى : ابراهيم احمد عليان بارود من رفح – هوية )900798562( 

 وكيله المحاميان / محمد ابو شكيان وانور ابو نصر 
المدعى عليهما 1 - امين رمضان عيسى حسين من سكان رفح – مجهول 

محل االقامة   2 -  محمد زكي رمضان حسين 
نوع الدعوى : حقوق    قيمة الدعوى : ) 1500 شيكل ( الف وخمسمائة شيكل 
جلسة يوم : الخميس 2021/1/21م     الحضور : حضر االستاذ انور ابو نصر وكيل المدعى 

حضر المدعى عليه الثاني بالذات 
لم يحضر المدعى عليه االول لسبق السير بحقه حضوريا 

الحكم      باسم الله العدل   ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني
حكمت المحكمة بإلزامك كمدعى عليه االول / امين رمضان عيس���ى حسين 
بدفع مبلغ وقدره )1500 شيكل ( الف وخمسمائة شيكل للمدعى / ابراهيم 
احمد عليان ب���ارود وإلزام المدعى عليه االول بالرس���وم والمصاريف و )100 

شيكل ( مائة شيكل أتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني (

قا�سي ال�سلح 
  اأ. عبد الرحمن ن�سر الترت

 و�سل تبليغ 
الى المدعى عليه / امين رمضان عيسى حسين خارج البالد ) مجهول محل االقامة( 
طبق���ا للحكم الصادر ضدك من محكمة صلح رفح ف���ي القضية رقم 2020/126 

لصالح المدعى / ابراهيم احمد عليان بارود نبلغك الحكم المشار اليه .

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
اال�ستاذ / اكرم ابو طعيمة 

دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2020/1472  

يف الطلب رقم 2021/789 
المستدعية )المدعية(: عبير شعبان عيسى شرير المشهورة )كالب(- غزة- حي 
ال���درج- برج النونو – هوية رقم )976577643(    وكيلتها المحامية/ غادة عابد 

المستدعى ضدها )المدعى عليها(: شركة السوسي لإلسكان المساهمة 
الخصوصية المحدودة ويمثلها الس���يد/ نبيل محمود س���الم السوس���ي 

سكان غزة – شارع الصناعة "مجهول محل اإلقامة )خارج البالد حاليا("
نوع الدعوى:)إثبات ملكية(.

قيمة الدعوى: )$6000( ستة آالف دوالر امريكي فقط ال غير 
)مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل( 

في الطلب رقم 2021/789  في القضية رقم 2020/1472 
الى المس���تدعى ضدها المذكورة بما ان المس���تدعية المذكورة قد تقدم 
لدى محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )إثبات ملكية( 
استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها ونظرا ألنك مجهولة محل اإلقامة 
)خارج البالد( وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة ف���ي نظر هذا الطلب 
وعمال بالمادة 20 م���ن قانون أصول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم 
2 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب 
رقم 2021/789 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل بالئحة 
الدعوى ومرفقاتها المودعة لدى قلم المحكمة وتبليغكم بموعد الجلس���ة 
المعينة لنظر الدعوى. لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم 
)الثالثاء( بتاريخ 2021/5/25 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليكم 
إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن 
معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك س���ينظر ف���ي القضية والطلب 

باعتباركم حاضرين . حرر بتاريخ/ 2021/4/26

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
االأ�ستاذ: اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح 

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة 
يف الدعوى احلقوقية رقم 162 / 2020    

   يف الطلب رقم 194 / 2021 
المس���تدعية: جامعة االزهر يمثلها الدكتور/ احمد اسعد التيان بصفته 
رئي���س الجامعة ويحمل هوي���ة رق���م 921201539 – وكيلها المحامي 
الدكتور/ محمد س���ليمان ش���بير – غزة الرمال الجن���دي المجهول مجمع 

الحويطي الطابق الرابع 
المس���تدعى ضدهما: -1دعاء إس���حاق محمد الزعانين )أبو عمش���ة بعد 
الزواج( من س���كان بيت حانون الش���ارع العام بجوار محطة بنزين اسحق 
الش���اويش الزعانين "مجهول محل اإلقامة حاليا" -2اشرف عبد المجيد 
محمد أبو عمش���ة – بيت حانون حي الزيتون منزل الحاج/ عبد المجيد أبو 

عمشة "مجهول اإلقامة حاليا" 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في القضية رقم 162 / 2020       في الطلب رقم 194 / 2021 
الى المس���تدعى ضدها بما ان المس���تدعية المذك���ورة قد تقدمت لدى 
محكمة بداية ش���مال غزة بالقضية المدنية المرقومة أعاله استنادا الى 
ما تدعيه ونظرا ألنكما مجهوالن محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة 
بداية ش���مال غزة بصفتها الحقوقية في نظر القضية وعمال بالمادة 20 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء 
على قرار الس���يد قاضي محكم���ة البداية في الطلب رق���م 194 / 2021 
بالس���ماح ل���ي بتبليغكما عن طريق النش���ر المس���تبدل لذلك يقتضى 
عليكم���ا ان تحضرا لهذه المحكمة يوم الجلس���ة المعين���ة يوم األربعاء 
بتاري���خ 2021/5/19م الس���اعة التاس���عة صباحا كم���ا يقتضى عليكما 
إيداع جوابكما التحريري خالل خمس���ة عشر يوم من تاريخ النشر وليكن 
معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن ذلك س���ينظر في القضية والطلب 

باعتباركما حاضرين  حرر في: 2021/4/25م

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 

غزة/ االستقالل:
نّظمت لجنة األس���رى للقوى الوطنية واإلس���المية وهيئة شؤون 
األس���رى والمحرري���ن، وقفة تضامنية مع األس���ير الصحفي عالء 
الريماوي للمطالبة باإلفراج عنه. واحتش���د ممثلون عن الفصائل 
وأس���رى محررين وهيئة األسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحم���ر غ���رب مدينة غزة، حاملي���ن الفتات تدعو إلطالق س���راح 

ا. الصحفي الريماوي، وجميع األسرى المعتقلين إدارّيً
وقال منسق لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية زكي دبابش، 
إن ش���عبنا لن يعفي مؤسس���ات المجتمع الدولي واإلنساني من 

مسؤولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني في سجون االحتالل.
ودع���ا دبابش المنظم���ات الدولي���ة والصليب األحم���ر للضغط 
على االحت���الل وإلزامه باحت���رام حقوق اإلنس���ان والوقوف أمام 
مس���ؤولياتهم وواجباتهم وإنقاذ أسرانا من بين انياب االحتالل 

الذي ال يحترم طفاًل أو رجاًل او امرأة.
واعتقلت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي فجر األربعاء الصحفي 
عالء الريماوي من منزله وس���ط رام الله بشكل تعّسفي جراء عمله 

الصحفي، وقد تم نقله قبل يومين من مركز توقيف
وأكد دبابش أن وسائل وأس���اليب إدارة السجون اإلسرائيلية لن 
تكسر إرادة الصحفي الريماوي واخوانه ورفاقه األسرى المضربين 
عن الطعام "عماد السواركة ومصعب الهور وسائد ابو عبيد ومهند 

العزة" وكل االسرى اإلداريين.

ا  ويوجد في سجون االحتالل اإلسرائيلي 440 اسير معتقاًل إدارّيً
من بينهم قاصران و3 أسيرات، معتقلين دون توجيه أي محاكمة 
لهم. وبّين دبابش أن���ه باعتقال الصحفي الريماوي فإن االحتالل 
يكشف عن وجهه القبيح وعن خوفه من الضحية صاحبة الرواية 

الحقيقة، "وإن هذا االحتالل ال يملك حتى شرف العداء".

وأكد أن هذه االنتهاكات اإلسرائيلية تستدعي تدخاًل عاجاًل من 
المجتم���ع الدولي الذي يتغنى بحقوق اإلنس���ان، وإلزام االحتالل 

باإلفراج عن األسير الريماوي وجميع األسرى اإلداريين.
ودعا دبابش لهبة إلكترونية صحفية وإعالمية للتواصل مع العالم 
الخارجي حول االعتقال الصحفيين وفضح السياسات العدوانية 

والروايات الصهيونية الكاذبة. وطالب بالش���روع فوًرا بتش���كيل 
تجمع فلس���طيني عربي دولي ضاغط م���ن أجل وقف نزيف الدم 

الفلسطيني في السجون اإلسرائيلية.
ودعا الكل الفلسطيني لالرتقاء بالعمل اإلسنادي لألسرى خاصة 
في ظل انتش���ار وباء كورونا، وازدياد ح���دة التغول الصهيوني، 
ا المقاومة للتمترس خلف مطالبها العادلة بتحرير األس���رى  حاّثً
واألس���يرات. من جهته، أوضح األس���ير المحرر حسن قنيطة في 
كلمة ممثلة عن هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين بالمحافظات 
الجنوبية أن ما تعرض له األسير الصحفي عالء الريماوي هو اعتداء 

على الرواية والحقيقة الفلسطينية.
وبّين قنيطة أن فرض االعتق���ال اإلداري على الصحفي الريماوي 
وعلى غيره من الصحفيين الموجودين في سجون االحتالل؛ يؤكد 
على استمرار االحتالل باالعتداء على رواية شعبنا وحقوقه العادلة.

وطالب مؤسس���ات السلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني 
لرفع الصوت عالًيا، وتس���ليط األضواء عل���ى انتهاكات االحتالل 
وجرائم���ه، مؤكًدا أن هذه المعركة ه���ي معركة تثبيت الحقيقة 

لفضح ممارسات االحتالل".
وأضاف "س���يكون لنا خط���وات عديدة لفضح هذه الممارس���ات 
االسرائيلية، فنحن أمام إعالم االسرائيلي موجه من أجهزة األمن 
ا خالًصا  اإلس���رائيلية؛ لذا مطلوب منا أن يكون اعالمنا اعالًما وطنّيً

يرتقي لمستوى التحدي".

وقفــة بغــزة دعمـًا لألسيــر الصحفــي الريمــاوي

غزة/ االستقالل:
عبرت لجنة دعم الصحفيين، يوم أمس، عن اس���تنكارها  
الش���ديد بعد إصدار قرار االعتقال اإلداري لمدة 3 أشهر 
بحق الصحفي األسير عالء الريماوي، حيث اعتقلته قوات 
االحتالل  يوم األربعاء الماضي، بعد مداهمة منزله في رام 

الله بالضفة المحتلة .
وس���جلت لجنة دعم الصحفيي���ن 16 حالة إص���دار قرار 
اعتق���ال إداري وتجديد وتثبيت حك���م بحق الصحفيين 
األس���رى المعتقلين في س���جن االحتالل منذ  بداية عام 
2021. وبين���ت اللجن���ة في تصريح صحفي، أن األس���ير 
الريم���اوي بدأ باإلضراب المفتوح عن الطعام  ضد اعتقاله 
التعس���في، حي���ث يواص���ل اضرابه لليوم الس���ابع على 

التوالي، األمر ال���ذي أدى الى تردي وضعه الصحي ونقله 
الى المستشفى لمتابعة حالته. ويعمل  الريماوي مراسال 
لقناة الجزيرة مباش���ر ومديرا لموقع )جي ميديا( اإلعالمي، 

كما أنه باحث في الشأن السياسي والشأن اإلسرائيلي.
كم���ا اس���تنكرت اللجن���ة، ق���رار  تجديد محكم���ة عوفر 
االحتاللية االعتقال اإلداري للمرة الثالثة لألسير الصحفي 
أسامة حسين شاهين من الخليل لمدة شهرين مع اصدار 
ق���رار جوهري بحق���ه، وذلك بعد رف���ض المحكمة العليا 

استئنافه.
وإزاء هذه الممارس���ات، فإن لجنة دعم الصحفيين تنظر 
بخطورة ش���ديدة إلى تكرار  سياس���ة تمدي���د االعتقال 
بح���ق الصحفيي���ن، وتعده  انته���اكًا جس���يمًا لمبادئ 

حقوق اإلنس���ان، ويشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي 
اإلنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين.

وبين���ت اللجنة، أنه وبعد االف���راج  عن الصحفي مصعب 
س���عيد خالل الشهر الحالي ، والذي كان معتقال إداريًا، ال 
يزال في س���جون االحتالل 5  من الصحفيين  معتقلين 
إداريًا  دون تهمة، وهم  نضال أبو عكر معتقل إداريا لمدة 
ستة أشهر وتم تجديد اعتقاله مرتين،  وأسامة شاهين  
معتقل إداريًا لمدة 4 أش���هر وت���م تجديد اعتقاله للمرة 
الثالثة، والشاعر محمود  كريم عياد والمعتقل إداريًا لمدة 
ستة أشهر وتم تجديد اعتقاله مرتين، والصحافية بشرى 
الطويل  وتجديد اعتقالها اإلداري مرتين  لمدة 4 أشهر، 

والصحفي عالء الريماوي معتقل إداريًا لمدة 3 أشهر.

لجنة دعم الصحفيين تستنكر قرار االعتقال اإلداري  بحق الصحفي الريماوي

رام الله/ االستقالل:
اقامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، بتجديد االعتقال اإلداري بحق 

األسير محمد أبو عيشة )59 عاما( من الخليل، لمدة ستة أشهر جديدة.
وقال نادي االس���ير: إن قوات االحتالل تواصل اعتقال األسير أبو عيشة إداريا، 

في ظل خطورة وضعه الصحي، وتدهوره بشكل مستمر.
واض���اف النادي:" ان أبو عيش���ة اصيب بفيروس كورونا في س���جن "النقب"، 
ويعاني من وقتها لآلن من مضاعفات صحية، الفتًا إلى أنه مريض بالس���كري، 
والضغط، ومش���اكل في األعصاب، والكلى، ومؤخرا بدأ يعاني من أزمة صدرية، 

وآالم في المفاصل والعضالت".

تجديد االعتقال اإلداري بحق االسير أبو 
عيشة في ظل خطورة وضعه الصحي
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  دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية االبتدائية 

 مذكرة تبليغ حكم غيابي
ال���ى المدعى عليه / محمد راتب محمد دياب من غزة وس���كان الزيتون س���ابقا 
وحالي���ا في جمهورية مصر العربية مجه���ول محل االقامة االن لقد حكم عليك 
من قبل هذه المحكمة في القضية اساس 2021/119م وموضوعها زيادة نفقة 
اوالد الش���خصية فق���د حكمت على المدعى عليه محم���د المذكور بزيادة نفقة 
اوالد للصغار امير وراتب المذكورين المتولدين له من المدعية نجالء المذكورة 
وقدرها خمسة عش���ر دينارًا اردنيًا شهريا للصغار امير وراتب المذكورين او ما 
يعادل ذلك بالنقد المتداول زيادة على النفقة المفروضة بتاريخ 2015/12/16م 
في القضية اساس 2014/1216م وقدرها خمسة وثالثون دينارًا اردنيًا شهريا 
لتصبح النفقة المفروضة للصغار امير وراتب المذكورين خمسون دينارا اردنيا 
شهريا لكل واحد منهم او ما يعادل ذلك بالنقد المتداول والمرفوعة عليك من 
قبل زوجتك المدعية / نجالء محمد عبد القادر دياب حكما وجاهيا بحق المدعية 
قابال لالس���تئناف غيابيا بحق المدعى عليه قابال لالعتراض واالستئناف لذلك 

صار تبليغك حسب األصول . وحرر بتاريخ 2021/4/26م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
�إخطار لتنفيذ حكم �صادر عن

 د�ئرة تنفيذ حمكمة بد�ية غزة 
في القضية التنفيذية رقم 4232 / 2020  

الى المنفذ ضده/ س���عود حمدي احمد حالوة )مس���افر خارج البالد( طبقا 
للحك���م الصادر ضدك م���ن محكمة بداية غزة في القضي���ة المدنية رقم 
1262 / 2018 وموضوعه���ا تنفي���ذ عق���د اتف���اق على بي���ع المؤرخ في 
2014/3/30 المحرر بين المدعي/ حس���ن سعدي إبراهيم عوض والمدعى 
عليه الثامن/ حسن صالح محمد الحايك المستند الى تسلسل عقود باقي 
المدعى عليهم تنفيذا عينيا وذلك بش���طب ما مساحته 130 مترًا مربعًا 
في ارض القس���يمة رقم 14 من القطعة رقم 578 من أراضي بيت حانون 
المسماة الهاشمية الغربية عن اس���م المدعى عليه األول/ سعود حمدي 
احمد حالوة وتسجيلها باسم المدعي/ حسن سعدي إبراهيم عوض لذلك 
علي���ك الحضور ال���ى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم تحضر 
خ���الل المدة المذك���ورة فإنك تع���د ممتنعًا عن التنفيذ وس���يتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية  حرر في: 2021/4/26م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

  دولة فل�سطني 
  املجل�س االعلى للق�ساء 

 حمكمة بداية خانيون�س 
 يف الطلب رقم 2021/278       يف الق�سية رقم 2021/64

المس���تدعى / محمد احمد س���عيد البطة من خانيونس – البلد هوية رقم 
)900915620(    وكيله المحامي / اسماعيل جبريل العويطي 

المس����تدعى ضدهم /  1- محمد س����عيد احمد البطة  م����ن خانيونس البلد – مقابل 
مدرسة حيفا  2- محمود سعيد احمد البطة من خانيونس البلد – مقابل مدرسة حيفا
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الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى ) 
2021/64( استنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة 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 علما انه قد تحدد لها جلسة 2021/5/24 للنظر الدعوى ويكون 
معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعى ان يسير في دعواه 

حسب األصول . تحريرا في 2021/4/26م

   رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
�سادي �سويدان

غزة/ االستقالل:
أغلقت السلطات اإلسرائيلية، يوم أمس، بحر غزة في وجه 

ا على إطالق الصواريخ". الصيادين الفلسطينيين، "رّدً
وقال منس���ق اتحاد لجان الصيادين زكري���ا بكر: "أبلغنا من 
الجه���ات المختصة، بقرار س���لطات االحت���الل إغالق البحر 
بالكامل في وجه الصيادين الفلسطينيين حتى إشعار آخر".

وأض����اف في تصريح له "هذا قرار ظالم وجائر يحرم 4 آلف 
صي����اد من قوت يومهم، ويزيد من األعباء عليهم، في ظل 

جائحة كورونا والتضييق من بحرية االحتالل".
وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، إن قرار االحتالل 
إغالق بحر قطاع غ����زة، يعمق األزمة المعيش����ية ل� 4860 

صيادًا وعاماًل بمهن مرتبطة بالصيد.
وقال المركز إن س����لطات االحتالل اإلسرائيلي، اغلقت بحر 
قط����اع غزة كليًا، ومنع����ت الصيادين م����ن اإلبحار والصيد 
فيه نهائيًا، وذلك ضمن سياسة العقوبات الجماعية ضد 
المدنيين الفلسطينيين في القطاع، والتي تستهدف في 
جانٍب منها التضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة 
أعماله����م والوصول بحرية إلى المناطق التي تتوافر فيها 

األسماك. 
وش����دد المركز على أن هذا القرار يندرج في إطار سياسة 
الحصار الش����امل والعقاب الجماعي غير اإلنس����اني وغير 
القانون����ي الذي تفرضه قوات االحتالل اإلس����رائيلي على 
قطاع غزة، وس����ينعكس س����لبًا على الظروف المعيش����ية 
ل� 4.160 صيادًا، و700 ش����خص م����ن العاملين في مهن 

مرتبطة بصي����د األس����ماك، ويعيل هؤالء نح����و 27.700 
شخص من أفراد ُأسرهم.  

وقال: "يعاني هؤالء الصيادين أصاًل، وقبل قرار إغالق البحر 
األخير، من عدم قدرتهم على ممارس����ة عملهم بحرية في 
المنطقة المس����موح لهم باإلبحار فيها نتيجة اعتداءات 
قوات االحتالل اإلسرائيلي المتكررة، وحظر توريد المعدات 
والتجهيزات الالزم����ة للصيادين.  وجراء ذلك أصبح مئات 
الصيادين عاجزين عن توفير االحتياجات األساسية ألفراد 

ُأسرهم، كالطعام والدواء والمالبس والتعليم.".
وتابع المركز "كذلك، من ش����أن القرار اإلس����رائيلي الجديد 
تعميق األزمات اإلنس����انية والمعيش����ية في قطاع غزة، ال 
س����يما رفع نس����بة البطالة وانتش����ار الفقر وانعدام األمن 
الغذائ����ي.  ويعاني س����كان القط����اع ارتفاع����ًا خطيرًا في 
معدالت البطالة، حيث بلغت 45%، وبواقع 217.100 عامل 
عاطلين عن العمل، وترتفع في أوساط الشباب لتصل إلى 
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وش����دد على أن أكثر من نصف س����كان القطاع يعاني من 
الفق����ر، حيث تش����ير بيان����ات الجهاز المرك����زي لإلحصاء 
الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 
53%، ويصنف أكثر من 62.2% من س����كان القطاع غير 
آمنين غذائيًا وفق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية.   
وأكد عل����ى أن القرار اإلس����رائيلي بإغالق بح����ر قطاع غزة 
يمس الحق����وق االقتصادي����ة واالجتماعي����ة للصيادين 
الفلس����طينيين، ويمثل انتهاكًا للحق ف����ي العمل وفقًا 
للمادة السادس����ة من العه����د الدولي الخ����اص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  كما تمثل االعتداءات 
اإلسرائيلية ضد الصيادين انتهاكًا سافرًا لقواعد القانون 

اإلنساني الدولي.  
وطالب المركز س����لطات االحتالل المحتلة التراجع الفوري 
عن ق����رار إغالق البح����ر، وتمكين الصيادين من ممارس����ة 
أعمالهم بحري����ة، خصوصًا وأنهم ال يمثل����ون خطرًا على 

السلطات المحتلة.
ودعا المركز إلى الوقف الفوري لسياسة مالحقة الصيادين، 

والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة.
كما دع����ا المجتم����ع الدول����ي الضغ����ط على الس����لطات 
اإلسرائيلية المحتلة إلنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى 
تدهور األوضاع المعيشية للصيادين وعائالتهم، ووقف 
االنتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين 

في قطاع غزة. 

االحتــالل يغلــق بحــر غــزة حتــى إشعــار آخــر

إربد/ االستقالل:
نظ���م أردنيون وقف���ات احتجاجية في ع���دد من محافظات 
المملكة، نصرًة لفلسطين والقدس، في ظل المواجهات مع 

قوات االحتالل اإلسرائيلي بالقدس المحتلة.
وجرت تلك الوقفات بدعوة من جماعة »اإلخوان المسلمين«، 
في محافظات العاصم���ة عمان، ومع���ان والطفيلة والعقبة 

)جنوب(، والمفرق وإربد، وغيرها من المدن األخرى.
وقال المش���اركون في الوقفة التي أقيم���ت بمخيم إربد: إن 
وقفتهم »تضامنية مع أهلهم في فلسطين، المدافعين عن 
المسجد األقصى وال يملكون السالح بأيديهم وليس معهم 
إال الله«. بدوره، انتقد القيادي بالجماعة إبراهيم المنسي في 
كلمته موقف حكومة األردن مم���ا يجري هناك، الفًتا إلى أن 
وزي���ر الخارجية أيمن الصفدي علق عل���ى ما يجري بتغريدة 

»خجولة«.
ودعا المنسي إلى »قطع العالقات مع إسرائيل وإغالق سفارة 

االحتالل بالعاصمة عمان«.
وكان األردن، ح���ذر في بيان لمتحدث وزارة الخارجية، ضيف 
الل���ه الفايز، م���ن تبعات ما تق���وم به ش���رطة االحتالل من 
انتهاكات بحق المقدس���يين عند باب العامود وفي مناطق 
متفرق���ة من القدس المحتلة، داعًي���ا إلى تحرك دولي فاعل 
لحمايتهم. وبلغت المواجهات بين الش���بان المقدس���يين 
وق���وات االحتالل في القدس ذروته���ا الخميس، في أعقاب 

اعتداءات نفذها مستوطنون متطرفون بالمدينة.
ومنذ الخميس، أصيب ما ال يقل عن 130 فلس���طينًيا خالل 
المواجهات بالمدينة، فيما اعتقلت شرطة االحتالل ما يزيد 

عن 100 آخرين.
وكان ش���بان مقدس���يون أزالوا مس���اء األحد، كافة الحواجز 
الحديدي���ة من محيط ب���اب العامود بالقدس، بعد أن س���اد 
التوتر والمواجهات في محيطه لمدة 13 يوًما، بسبب نصبها 

من قوات االحتالل في المكان.

الكويت/ االستقالل:
أكدت فعاليات ومؤسس����ات ف����ي الكويت تضامنها مع 
هبة المقدس����يين للدفاع عن القدس والمسجد األقصى 

المبارك.
وقال بي����ان وقعت عليه 14 جهة كويتي����ة؛ إن إجراءات 
االحت����الل تأت����ي في س����ياق مخطط لمن����ع التجمعات 
الفلسطينية في القدس، وتعزيز الهيمنة اإلسرائيلية 
عليها، وس����عًيا لتمري����ر التعديات والممارس����ات التي 
تطلقها »منظمات المعبد«، التي تحرض المس����توطنين 
المتطرفين على اقتحام المسجد األقصى في 28 رمضان.

وحّي����ت الفعالي����ات الكويتي����ة ومن ضمنه����ا جمعية 
المحامين، وجمعية المعلمين وجمعية الثقافة، وجمعية 

أعضاء هيئة التدري����س بجامعة الكويت، ورابطة أعضاء 
هيئ����ة التدريس ف����ي الكلي����ات التطبيقية، الش����باب 

المقدسي المرابط.
وأك����د البيان، ال����ذي وقعته كذلك الحركة الدس����تورية 
اإلس����المية، والهيئة التنفيذية التح����اد طلبة الكويت، 
ورابطة دعاة الكويت، أن »القدس عبر المراحل المختلفة 
كانت وستظل عربية إسالمية، وواجبنا هو استدامة هذه 

الحقيقة«.
وحث على اس����تنهاض الهمم في الشعوب والجماهير 
ومؤسس����ات المجتم����ع المدن����ي للوقوف إل����ى جانب 
المرابطي����ن وتقديم يد العون ف����ي دعمهم بكل ما هو 

متاح، كل في مجاله وتخصصه وموقعه.

فعاليات ومؤسسات كويتية وقفات في األردن تضامنًا مع القدس
تتضــامن مــع القــدس
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االنتفاضة الرمضانية التي تش����هدها القدس المحتلة, وانتفاضة الش����بان في وج����ه االحتالل الصهيوني 
واالنجازات التي تتحقق واخرها رضوخ االحتالل وازالته للحواجز العسكرية في باب العامود وتمكين الشباب 
من الوصول الى س����احة باب العامود التي اغلقت امامهم بقرار جائر من سلطات االحتالل,  كل هذا يدفع الى 
تحدي����د االولويات التي يمكن التركيز عليها في هذه االنتفاض����ة الرمضانية وفق المصلحة العامة, ويمكن 

تلخيصها في التالي. 
أوال: التركيز على ابقاء االنتفاضة الرمضانية المشتعلة في القدس بغرض ارباك االحتالل الصهيوني ومنعه 
من تنفيذ مخططاته في المدينة المقدس����ة وداخل المس����جد االقصى المبارك, حتى تصل الرس����الة واضحة 

لالحتالل ان أي حماقات يرتكبها في القدس واالقصى لها اثمان باهظة سيدفعها االحتالل عاجال او اجال. 
ثانيا: توس����يع دائرة التظاهر في الضفة الغربية وقطاع غزة س����ندا ألهلنا في القدس حتى ال يشعروا بأنهم 
يواجهون االحتالل وحدهم دون نصير يقف معهم ويعزز من صمودهم في وجه االحتالل, واهلنا في الضفة 

مطالبون بتأجيج انتفاضتهم الجماهيرية في وجه االحتالل ألنها الضمانة االنجع الستمرارها في القدس . 
ثالثا: تجاهل موضوع االنتخابات التشريعية في القدس والتركيز على الخطاب الثوري الذي يضمن استمرار 
حالة االشتباك مع االحتالل الصهيوني في داخل المدينة وخارجها, وتوحيد جهود المقدسيين في المواجهة 
كخيار استراتيجي إلحباط مخططات االحتالل, ومنع أي وصاية لالحتالل في القدس والمسجد االقصى المبارك.  
رابعا: المقاومة الفلس����طينية في قطاع غزة هي العامل الرئيس����ي واالساس����ي في تطمين المقدسيين بان 
المقاوم����ة تقف في ظهره����م وتحميهم من بطش االحتالل وقمعه, لذلك يجب التس����ريع في تفعيل لجنة 
قي����ادة وطنية موحدة  لمراقبة كل ما يحدث في القدس وجمع الكل الفلس����طيني ويوكل لها اتخاذ القرارات 

المساندة ألهلنا المقدسيين. 
خامس����ا: على اهلنا الفلس����طينيين في االراضي المحتلة عام 48 ش����د الرحال الى المسجد االقصى المبارك, 
فالحضور الفلس����طيني المكثف في االقصى يخي����ف االحتالل, ويبث الطمأنينة في نفوس المقدس����يين, 
ويقوض من مس����اعي االحتالل لفرض واقع جديد في االقصى ويمنع المس����توطنين من ممارس����ة طقوسهم 

داخل باحاته. 
سادس����ا: فضح تلك الدول العربية واالس����المية المطبعة مع االحتالل الصهيوني والمشاركة معه في مخطط 
التهويد والتقس����يم الزماني والمكاني في المسجد االقصى, وكشف الجهات التي تشارك في شراء عقارات 
المقدس����يين وتهديها لجمعيات صهيونية بالمجان للمساعدة على افراغ القدس من سكانها المقدسيين 

وتهويدها بالكامل. 
سابعا: يجب ان تمتد االنتفاضة الرمضانية الى الدول العربية واالسالمية لفضح ممارسات االحتالل ضد اهلنا 
المقدسيين  امام العالم, فاألمة العربية مطالبة بتحرك جماهيري ضاغط على حكوماتهم المتخاذلة, وضاغط 

على االحتالل الصهيوني كي يوقف مخططاته واطماعه في القدس والمسجد االقصى المبارك.   
ثامنا: تركيز وسائل االعالم الفلسطينية المرئية والمسموعة والمقروءة على االنتفاضة الرمضانية, وتصدير 
مش����اهد القمع الصهيوني للمقدسيين لوسائل االعالم المختلفة, واستعادة فلسطين لمكانتها في وسائل 
االعالم العربية واالسالمية والحرة من خالل حملة اعالمية منظمة لها اهدافها لضمان عودة فلسطين للصدارة. 
منذ بدء االنتفاضة الرمضانية اعلن االحتالل الصهيوني س����قوط نحو اربعين صاروخا فلسطينيا في منطقة 
الغ����الف الحدودي وهدد بالتصعيد وتش����ديد الضربات ف����ي غزة, ثم قام باغالق البحر ف����ي وجه الصيادين 
الفلس����طينيين في قطاع غزة, ومن المتوقع ان يقوم بإغالق المعابر بش����كل كامل لمنع ادخال المس����تلزمات 
والسلع الغذائية للقطاع, وهو يظن انه بذلك سيوقف هبة القدس ويمنع تضامن غزة مع اهلنا المقدسيين, وال 
يعلم ان القدس خط احمر ليس مجرد شعار ودونها الروح والدماء, القدس ال تغيب عن اذهان الفلسطينيين 
باتفاقيات مشؤومة تحرم شعبنا من حقه في قدسه واقصاه, وال تغيب بالتطبيع العربي الخليجي والتحالف 
الرسمي مع الكيان الصهيوني, وال تغيب بنقل السفارات من تل ابيب اليها ألنها عند الفلسطينيين عنوان 

لذواتهم.
 

أولويات القدس في المرحلة الراهنة 

رأي

    ال اح���د يج���ادل في أهمية وموق���ع القدس في الوع���ي والوجدان 
الفلسطيني بل والعربي واإلسالمي عموما، وارتباط أي شرعية حقيقية 
بدرة وتاج المدن الفلس���طينية األمر الذي يفرض وجوب االهتمام بها 
والس���عي الدائم والحثيث وبكافة الطرق والوسائل من اجل تحريرها 
من دنس االحتالل واالغتص���اب الصهيوني، لتعود وتبقى كما يأمل 
الفلسطينيون ومن خلفهم كل المسلمين عاصمة حرة وأبية للشعب 
الفلس���طيني ودولته المستقلة ذات الس���يادة الكاملة، لذا فإن ربط 
إجراء االنتخابات الفلسطينية والمضي قدمًا في هذا االستحقاق الذي 
توافق عليه الكل الفلس���طيني كبداية طريق للخروج من المأزق الذي 
تعيشه السياسة الفلس���طينية, بل والوضع الفلسطيني برمته على 
كافة الصعد واالتجاهات، هو نوع من التأكيد على أهمية القدس في 
الوجدان الفلسطيني، بل وأهميتها في كل خطواتنا وتحركاتنا، وهذا 
أمر جيد ومقبول ويش���كر كل من يس���عى بهذا االتجاه، ولكن أليس 
باألولى بنا إظهار أهمية القدس لدينا في خطوات وممارس���ات أخرى 

بجانب إجراء االنتخابات وربما قبل ذلك ومن ذلك :-
- دعم ومس���اندة المقدس���يين للصمود على األرض المقدسة والبقاء 
فيه���ا ومواجهة اإلجراءات الصهيونية الهادف���ة إلي تفريغ القدس 
من أهلها وس���كانها الفلس���طينيين، وعندما تتوفر النية  الحقيقية 
لذلك لدى أصحاب القرار والس���لطة فإنهم  لن يعدموا الوسيلة التي 

تمكنهم من ذلك.
- فضح ممارسات وإجراءات االحتالل ضد القدس أرضًا و شعبَا وتاريخا 
ًوحض���ارة إعالميَا ودولي���َا  وفي كافة المحافل والمؤسس���ات الدولية 
ذات الصلة، والعم���ل على تكوين جبهة عريضة م���ن الدول العربية 

واإلسالمية لهذا الغرض.
- معاقب���ة الذين يخدمون مخططات االحت���الل الصهيوني وإجراءاته 
القمعية بحق القدس األرض والمقدس���ات والشعب، وفي مقدمتهم 
الذين يس���اهمون في تس���ريب األرض والعقارات المقدسية لصالح 

الصهاينة وجمعياتهم االستيطانية.
- ربط التس���هيالت الت���ي تقدمها الس���لطة الفلس���طينية للكيان 
الصهيون���ي في الضف���ة الغربية وفي مقدمتها التنس���يق األمني ) 
رغم أنها مرفوضة وتمثل نقطة س���وداء في تاريخ وس���جل الس���لطة 
( بطلبات و اس���تحقاقات تس���اهم في دعم وصمود أهل القدس من 

الفلسطينيين.
- وأهم من ذلك كله وقبله دعم ثورة المقدس���يين وهباتهم المباركة 
ض���د االحتالل الصهيون���ي وإجراءاته خاصة فيما يتعلق بالمس���جد 
األقص���ى المب���ارك والهادفة إلي تقس���يمه زمانيَا ومكاني���َا، بكافة 
أش���كال الدعم المادي والمعنوي السري منه والعلني، وعدم االكتفاء 

بالتصريح���ات اإلعالمية والخط���ب الرنانة وكفى الله المؤمنين ش���ر 
القتال، تلك الخطب والتصريحات التي ال تعدو أكثر من اس���تهالك 
إعالم���ي ال يق���دم وال يؤخ���ر وال يؤث���ر ف���ي الواقع المر عل���ى األرض 

المقدسية.
 إن رب���ط  إج���راء االنتخاب���ات الفلس���طينية بإجرائها ف���ي القدس 
وبالطريقة التي تتحدث بها الس���لطة الفلس���طينية عبر تصريحات 
المس���ئولين فيه���ا، يظه���ر وكأن االحتالل الصهيون���ي هو صاحب 
القرار الحقيقي للمضي قدمَا في تنفيذ هذا االستحقاق المنبثق عن 
التوافق الفلسطيني عبر القمم واالجتماعات المختلفة بين القيادات 
الفلس���طينية, و آخرها ما كان في القاه���رة في فبراير ومارس 2021، 
وكأن لس���ان الحال  يق���ول للقيادات الفلس���طينية المختلفة أن كل 
م���ا تقررونه وتتفقون عليه ال قيمة له عل���ى ارض الواقع ما لم يحظى 

بالموافقة الصهيونية .
 إن الحديث عن ضرورة إجراء االنتخابات في القدس أسوة بباقي المدن 
والمناطق الفلس���طينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هو أمر محمود 
وصحيح ويعكس أهمية القدس في الوعي والوجدان الفلس���طيني، 
ولكن ب���دل الحديث عن ربط تنفيذ االس���تحقاق االنتخابي في كافة 
األرض الفلس���طينية بالس���ماح الصهيون���ي إلج���راء االنتخابات في 
الق���دس، يجب علينا البحث الجاد والحقيقي عن الخطوات واإلجراءات 
التي تمكننا م���ن إجراء االنتخابات وتج���اوز الرفض الصهيوني، ولن 
نع���دم ذلك خاصة إذا علمنا وكما يقول طارق فهمي المتخصص في 
الشؤون الفلسطينية وأستاذ عالقات دولية في جامعات مصرية, في 
مقال له منش���ور في صحيفة االندبدنت البريطانية 2021/4/20  انه 
حس���ب » ترتيبات اللجنة االنتخابية فإن أقل من س���بعة أالف ناخب 
في الق���دس هم الذين بحاجة إلى موافقة إس���رائيلية مس���بقة, أما 
بقية الناخبين المقدس���يين  المؤهلين لالقتراع وعددهم  نحو مائة 
وخمس���ين ألفا, فمن المفترض أن يصوت���وا في ضواحي القدس, وال 

يحتاج  هذا األمر إلى موافقة إسرائيلية ».
 إن تصريحات السلطة الفلس���طينية الحاكمة عن ربط تنفيذ وإجراء 
االنتخاب���ات بإجرائها في القدس أمر يثير االس���تغراب خاصة ونحن 
نرى سكوتها المطبق عن تهويد وأسرلة المدينة المقدسة على مدار 
سنوات وجود السلطة، وغياب أي فعل حقيقي مضاد عدا التصريحات 
النارية و اإلعالمية التي تس���تخدم لالس���تهالك اإلعالمي ولذر الرماد 
في العيون، فماذا فعلت الس���لطة أمام إجراءات االحتالل الصهيوني 
والتي تمنع وجود أي مظهر للسيادة الفلسطينية في القدس بدءَا من 
إغالق بيت الش���رق وصواَل إلى اعتقال محافظ القدس ووزير القدس، 
تلك اإلجراءات التي يؤكد من خاللها االحتالل الصهيوني أنه صاحب 

الس���يادة الفعلية على القدس، كما يثير االس���تغراب هذا الضجيج 
عن ربط إجراءات االنتخابات الفلس���طينية بإجرائها في القدس حتى 
وقبل أن يعلن االحتالل الصهيوني عن موقفه، لذا يبدو هذا الضجيج 
وكأن���ه تلكك للهروب من االس���تحقاق االنتخابي، ودفع االحتالل إلي 
رفض الموافقة على الس���ماح بإجراء االنتخابات ف���ي القدس، والذي 
نح���ن متأكدون من���ه أن االحتالل لن يقدم على ذل���ك إال إذا تيقن أن 
نتائ���ج االنتخابات  لن تكون في مصلحته، والكل يعلم أنه قد س���مح 
بذلك أكثر من مرة 1996، 2006 ، لعلمه أن النتائج كانت في مصلحة 

الفريق الذي يقبل التعاون والعمل معه .
    إن الحديث من قبل الس���لطة الفلس���طينية عن الرب���ط بين إجراء 
االنتخاب���ات ف���ي الق���دس والمضي قدمَا ف���ي تنفيذ االس���تحقاق 
االنتخابي الفلس���طيني كامالَ ، هو هروب من تنفيذ هذا االستحقاق 
االنتخابي، ومحاولة للتغطية والتعمية عن األس���باب الحقيقية لرغبة 
وموقف الس���لطة في رام الله  بعدم تنفيذ هذا االستحقاق االنتخابي 
وإج���راء االنتخابات في المناطق الفلس���طينية، تلك األس���باب التي 
تتمثل ف���ي الخالفات داخ���ل حركة فتح والتي أدت إلي تش���رذمها 
للعديد من القوائم والمرش���حين، األمر الذي س���يقود - وحس���ب كل 
المؤش���رات والدراسات واس���تطالعات الرأي – إلي خسارة التيار الذي 
يترأس���ه الرئيس أبو مازن وفريقه الحاكم، وربم���ا فوز كبير لحماس، 
لذل���ك يبذل ه���ذا الفريق كل جه���ده لتأجيل االنتخاب���ات تمهيدَا 
إللغائها بالتواصل مع األوروبيين واألمريكان وتخويفهم من إمكانية 
فوز حماس، خاصة إذا علمنا أن إجراء االنتخابات الحالية لم يكن رغبة 
فلس���طينية حقيقية من الس���لطة الحاكمة - مع أهمي���ة االنتخابات 
وكونه���ا مصلحة فلس���طينية للخروج من مأزق التفكك واالنقس���ام 
الفلس���طيني – وإنما كانت رغب���ة ومطلبًا أوروبي���ًا وأمريكيًا لتجديد 
شرعية السلطة الحاكمة، واالستمرار في تقديم  الدعم والمساعدات 
للس���لطة, وربما يكون هذا الجهد قد أثمر شيئَا لصالح رؤية الرئيس 
أبو مازن، خاصة بعد التصريح األمريكي بأن أمريكا ال تمانع في تأجيل 

االنتخابات إذا ارتأى الفلسطينيون  ذلك.
 إن االنتص���ار الحقيقي والمطلوب للق���دس ال ولن يكون بربط تنفيذ 
االس���تحقاق االنتخابي وإجراء االنتخابات الفلس���طينية المقررة في 
2021/5/22 بإجرائه���ا ف���ي الق���دس – مع أهمية ذل���ك – و موافقة 
االحتالل على ذلك ، وإنما يكون هذا االنتصار بتطبيق وتنفيذ سلسلة 
من الخطوات واإلجراءات التي س���بق اإلشارة إليها والتي تدعم صمود 
المقدسيين وثباتهم على أرضهم، كما تدعم ثورتهم وهباتهم ضد 
االحتالل الصهيون���ي وإجراءاته الظالمة بحق القدس أرضَا وش���عبَا 

ومقدسات .

ما زال المقدس���يون يثبتون للعالم بأس���ره يوم���ًا بعد آخر، أنهم 
األقدر على الدفاع عن مدينته���م وهويتهم وكرامتهم، وأنهم 
متش���بثون بأرضهم، قائمون بأمر الله، ال يضرهم من خذلهم، أو 

خالفهم، أو تآمر عليهم من متخاذلين أو مطّبعين!
ففي معركة باب العامود المس���تعرة منذ بداية رمضان المبارك، 
سّطر المقدس���يون، دروس���ًا في قيم الوحدة والتضحية والفداء 
واالنتماء، م���ا جعل االحتالل يعيد حس���اباته، ويرجع خطوة إلى 
ال���وراء، ُمذعن���ًا أمام صمود وبس���الة المقدس���يين؛ ليقرر صاغرًا 
رف���ع الحواجز العس���كرية من باحات الباب المقدس���ي الذي بات 
بمثابة »الحاضن���ة« االجتماعية للمقدس���يين.. فيها يجتمعون 

ويتسامرون، وأيضا يقارعون االحتالل ويقاومون.. وينتصرون! 
ويعّد باب العامود الش���ريان الرئيس المؤدي إلى أس���واق البلدة 
القديم���ة التي تقع في صلب وجوهر مخططات االحتالل لخنقها 
وإغالق متاجرها، ليس���هل عليه الس���يطرة عليها؛ ليضيفها إلى 
قوائم العقارات المقدس���ية الت���ي تم تهويده���ا او تلك التي 
بات���ت عل���ى قائم���ة »التهويد« عقب االس���تيالء عليه���ا  وطرد 
أصحابه���ا منها، ليحول بذلك دون اس���تمرار التدفق االجتماعي 
للفلس���طينيين القادمين من الداخ���ل المحتل أو الضفة أو حتى 
المدينة المقدس���ة لتلك األس���واق التي تكافح من أجل الصمود 

والبقاء شوكة في حلق االحتالل.
ومما س���بق، فمن المؤكد أننا أمام معركة تتعدى مسألة السواتر 
والحواج���ز الش���رطية الحديدي���ة، ف���ي الباب المقدس���ي، الذي 

يس���تخدمه المستوطنون اليهود للوصول إلى حائط البراق ألداء 
صلواته���م التلمودية هناك، األمر الذي يش���كل تهديدًا وخطرًا 
أمنيًا عليه���م، ما يعني أننا أمام معركة له���ا دالالتها ورمزيتها 
السياس���ية والجغرافي���ة والديني���ة والوجودي���ة.. معركة على 
التاريخ والهوية التي ال تقبل القس���مة أو المفاصلة.. معركة على 
الوعي المتجّذر في وجدان المقدس���يين خاصة، والفلسطينيين 
والمسلمين عامة، أن هذه األرض ال يمكن أن تكون إاّل فلسطينية 

عربية إسالمية، كما جاء من وحي السماء!.
وعليه، ونحن نش���هد انتصارات إخواننا المقدسيين في معركة 
الثبات والصمود، أمام جب���روت االحتالل وصلفه، بدءًا من معركة 
البواب���ات اإللكترونية في يوليو 2017، مرورًا بمعركة باب الرحمة 
ف���ي 2019، وليس انته���اًء اليوم في معركة ب���اب العامود، ال بد 
من تس���جيل بعض النقاط التي يجب أن تظل حاضرة في سياق 

معاركنا المفتوحة مع هذا الكيان الغاصب.
أواًل: أن ش���عبنا إذا ما أتيحت له الفرص���ة للمواجهة مع االحتالل 
بعي���دًا عن تعقيدات السياس���يين وارتهاناتهم وحس���اباتهم 
الضيقة، فإنه حتمًا قادٌر عل���ى صنع اإلنجازات وتحقيق ما يظنه 
البعض أنه من المس���تحيالت، حيث ب���ات يمتلك تجارب غنية، 
في كيفية التعامل مع مخطط���ات االحتالل، وآليات الوقوف في 

وجهها وإفشالها.
ثانيًا: يثبت ش���عبنا ال س���ّيما في اللحظات الفارقة، والتحديات 
الفاصلة، التي تمس جوهر قضيته، أنه دومًا متقّدم على قيادته، 

وأنه صاحب المبادرة، وعنده فصل الخطاب، وأنه األقدر على إدارة 
المعركة، والذود عن حياض الوطن في وجه المعتدين، ومن سار 

في فلكهم من المطّبعين. 
ثالثًا:  يجب أال ننش���غل بمش���اهد النش���وة باالنتصار في وجه 
»سياس���ة الحواجز« في باب العامود )على أهميتها في س���ياق 
معركة الوعي(، عن جذر القضية، فنحن وإن س���ّجلنا انتصارًا هنا 
أو انتصارًا هناك، فنحن ما زلنا أمام معركة مفتوحة مع االحتالل، 
يجب أن نس���تخدم فيها كل م���ا نمتلك م���ن أدوات وإمكانات، 
وعليه؛ يجب أن تظل كل الس���احات ُمشرعًة ومشروعة لالشتباك 
والمشاغلة معه، حتى ال ينعم بالهدوء واالستقرار للحظة واحدة، 
ولنتذك���ر جميع���ًا أن ما حققه عدونا خالل س���نوات االنقس���ام 
البغي���ض، من نهب لألراض���ي في الضفة والقدس، واس���تفراد 
بأهالين���ا في الداخل المحتل، وحص���ار وتجويع وحروب في غزة، 
واخت���راق للعواص���م العربية واإلس���المية تحت راي���ة »التطبيع 
والتطويع«، ما كان إال يوم أن انشغلنا عنه بأنفسنا، لنتصارع على 

سلطة مزعومة، وسيادة منقوصة!
رابع���ًا: يجب اغتنام انتفاض���ة أهلنا في الق���دس، والعمل على 
تعزيزها وإسنادها من خالل برامج نضالية متكاملة تمتد لتشمل 
أماكن تواجد الفلسطينيين كافة، في الوطن المحتل، ومخيمات 
اللجوء والش���تات، حتى نس���تطيع إعادة االعتبار لقضيتنا التي 
باتت في أدراج النس���يان بفعل االنقس���ام، بعد أن كانت قضية 

مركزية دونها دماء المسلمين وأرواحهم!.

تأجيل االنتخابات ليس انتصارا للقدس 

»باب العامود«.. معركة على الهوية والوجود

   بقلم: تيسير الغوطي 

 بقلم/ توفيق السيد سليم

من ش����هرين كنت ومجموعة من اإلخوة األس����رى نجلس في ساحة س����جن هداريم، نتحدث 
ونقفز من موضوع إلى آخر، وكان من بيننا األس����ير كريم يونس عميد األسرى الفلسطينيين 
الذي قارب عامه األربعين في س����جون االحتالل بش����كل متواصل، وإذا بأحد الجالسين يسأل 
األخ كري����م: لم����اذا ال يوجد لك كنية أو لقب؟ فق����ال كريم: لم أفهم م����ا تقصده؟ فقال األخ 
الس����ائل: اعتدنا في الحركة األس����يرة إطالق األسماء على أنفس����نا يعني أبو أحمد، أبو ياسر، 
أب����و إبراهيم، أبو مهند وهكذا. وأنت يا أخ كريم ال نعرف أب����و ماذا أنت، ونحن نناديك كريم 
وأنت في العقد الس����ابع من العمر، أجاب كريم: وقد بدت عليه مالمح الجدية أنا اسمي كريم 
ولماذا عليَّ أن أكون أبو فالن أو عالن؟! ثم أضاف مازًحا: أمي تش����اجرت مع كل الحارة من أجل 
تسميتي كريم، فهل بعد ذلك آتي وأغيره؟ أنا مرتاح ومسروًرا جًدا عندما تنادونني بإسمي.

( وتلك 
ّ

عندها قلت س����بحان الله! أين كريم يونس أس����طورة المناضل وعم����الق الصبر )بحق
الش����خصيات الخداعة في هذا العالم الذين يزينون أنفس����هم باأللق����اب المبهرجة والرنانة 
والمس����ميات الوازنة والملونة الجادة والهزيلة، المنافقة والحقيقية، والويل كل الويل لنا إذا 
كان صاحب منصب هنا أو هناك فعندما حدث وال حرج. وما أجمل ما جاء في الحكمة: »األلقاب 

ليست سوى وسام للحمقى، الرجال العظام ليسوا بحاجة لغير أسمائهم«.
في رمضان الحقيقة والوضوح دعونا نتمسك بمن نكون.

زهرٌة رمضانية
ألقاب

بقلم الأ�شري املجاهد: �شامح �شمري ال�شوبكي
�شجن رميون ال�شحراوي
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   دولة فل�سطني 
  ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية 
  املو�شوع : تبليغات �شرعية 

ال���ى المدع���ى عليه : س���ليمان نعيم س���ليمان البيوك م���ن خانيونس 
وس���كانها – ميراج – حي النصر س���ابقا والمقيم حاليا في دولة اليونان 
ومجه���ول مح���ل االقام���ة فيه���ا االن – يقتضى حضورك ال���ى محكمة 
خانيونس الشرعية يوم االثنين الواقع في 2021/5/31م الساعة الثامنة 
صباح���ا وذلك للنظر في القضية اس���اس 2021/413م وموضوعها نفقة 
بيت والمقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي 
المدعية : ش���يرين س���الم محمد البيوك من خانيونس وسكانها وان لم 
تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك يجرى بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/4/26م 

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

       دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

 املو�شوع : تبليغات �شرعية 
الى المدع���ى عليه : س���ليمان نعيم س���ليمان البيوك م���ن خانيونس 
وس���كانها – ميراج – حي النصر س���ابقا والمقيم حاليا في دولة اليونان 
ومجه���ول محل االقام���ة فيه���ا االن – يقتضى حض���ورك الى محكمة 
خانيونس الشرعية يوم االثنين الواقع في 2021/5/31م الساعة الثامنة 
صباحا وذلك للنظر في القضية اس���اس 2021/411م وموضوعها نفقة 
زوجة والمقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي 
المدعية : ش���يرين س���الم محمد البيوك من خانيونس وسكانها وان لم 
تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكيال عن���ك يجر بحقك المقتضى 

الشرعي لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/4/26م 

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة دير البلح ال�سرعية 

اإعالن خ�شوم جريدة �شادرة عن حمكمة دير البلح ال�شرعية 
ال���ى المدعى علي���ه / محمد س���ليمان س���الم التعب���ان هوية رقم 
410315436 من الزوايدة س���ابقا والمقيم حالي���ا في دولة االمارات 
ومجه���ول محل االقامة فيه���ا االن يقتضى حض���ورك الى محكمة 
دير البلح الش���رعية يوم االحد الموافق 2021/5/30م الساعة الثامنة 
صباحا وذلك للنظر في الدعوى اساس 2021/174 وموضوعها باقي 
مه���ر معجل المرفوعة ضدك من قبل زوجت���ك المدعية فاطمة فايز 
يوس���ف مصدر م���ن الزوايدة وس���كانها وان لم تحض���ر في الوقت 
المعين او ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا 

لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في 2021/4/25م .

   قا�سي دير البلح ال�سرعي
حممود �سامل م�سلح 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد عطوة نمر ابو عرار عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )407020601( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اس���امه اعليان عطا ابو جامع 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )901290841( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /محمد جبر نايف ابو ش���هله 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )401181037( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطنة / اس���راء خلي���ل ابراهيم 
حس���ونه زعرب عن فقد هويتي وتحمل  الرقم 
)802841320( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أظه���ر مس���ح اقتص���ادي، مؤخ���رًا، أن 
المساعدات المالية العربية الموجه لدعم 
موازنة فلسطين 2021، بلغ "صفر دوالر" 

في أول شهرين من العام الجاري.
واستند المس���ح على بيانات الميزانية 
الفلس���طينية الصادرة عن وزارة المالية 
خالل أول ش���هرين من الع���ام الجاري، 
في وقت تتوقع الحكوم���ة تراجع المنح 
والمس���اعدات العربي���ة والدولية خالل 

العام الجاري.
وعلى أس���اس س���نوي، أظهرت بيانات 
وزارة المالي���ة الفلس���طينية، أن الدعم 
المال���ي العربي الموجه لدع���م الموازنة 
العامة، بل���غ 52.4 مليون ش���يكل )15 
ملي���ون دوالر(، قدمتها المملكة العربية 

السعودية.
الماضية،  القليل���ة  الس���نوات  وخ���الل 
كان الدعم العرب���ي ينحصر على بلدان، 
الس���عودية ف���ي المق���ام األول، وقطر 
والجزائر، بينما كانت مصر وسلطنة عمان 
والكويت تقدم دعما متواضعا للميزانية 

العامة.
وف���ي 2020، تراج���ع إجمال���ي المن���ح 
والمس���اعدات المالية العربية للميزانية 
العامة الفلسطينية بنسبة 84.9 بالمائة 
مقارنة مع 2019، وس���ط تراجع حاد في 

الدعم السعودي.
وبلغ مجمل الدع���م المالي العربي خالل 
2020 بل���غ 132.4 مليون ش���يكل )40 
ملي���ون دوالر(؛ مقارنة مع 876.3 مليون 
ش���يكل )265.5 مليون دوالر( في العام 

السابق له 2019.
وفي يوليو/ تموز 2020، قال وزير المالية 
الفلسطيني شكري بشارة، خالل مؤتمر 
صحفي، أن "دوال ش���قيقة علقت المنح 
والمس���اعدات الموجهة لدعم الموازنة" 

دون تقديم مبررات لذلك.
وتعد الدول النفطية، هي الممول العربي 
األوحد تقريبا للميزانية الفلسطينية؛ إذ 

واجهت ف���ي 2020 تراجعات حادة في 
أس���عار الخام - مص���در الدخل الرئيس 
لها - ألدنى مستوى منذ 21 عاما عند 15 

دوالرا لبرميل برنت.
وخ���الل الع���ام الماضي، تراج���ع الدعم 
السعودي للميزانية الفلسطينية بنسبة 
81.4 بالمئة إلى 107.4 ماليين شيكل 
)32.5 ملي���ون دوالر(، ن���زوال من 576.7 
مليون شيكل )174.7 مليون دوالر( في 

.2019
بينما ت���وزع باقي الدع���م العربي خالل 
2020، بي���ن قطر بقيم���ة 21.5 مليون 
ش���يكل )6.51 ماليين دوالر(، وسلطنة 

عمان ب� 3.5 ماليين شيكل )1.06 مليون 
دوالر(. في 2019، قدم���ت الجزائر دعما 
بقيمة  الفلس���طينية  العامة  للميزانية 
94 مليون ش���يكل )28.5 مليون دوالر(، 
وقط���ر 170.2 مليون ش���يكل )51.57 
مليون دوالر(، وسلطنة عمان 35.4 مليون 

شيكل )10.7 ماليين دوالر(.
بالمجم���ل، تراجع الدع���م المالي العربي 
واألجنبي للميزانية العامة الفلسطينية 
ف���ي 2020 بنس���بة 31.3 بالمائ���ة إلى 
369.7 ملي���ون دوالر، من 538.3 مليون 
دوالر في 2019، ومن متوسط مليار دوالر 

سنويا قبل 2015.
االستقالل/ وكاالت:

كش���فت وكالة رويترز، يوم أمس، النقاب عن أح���د أهم مذكرات التفاهم التي 
وقعت بين "إسرائيل" ودولة االمارات العربية منذ اتفاق التطبيع بين البلدين.

ووفقًا لرويترز؛ أعلنت ش���ركة "ديليك دريلينغ" اإلسرائيلية، أنها وقعت مذكرة 
تفاه���م غير ملزمة لبيع حصتها ف���ي حقل تمار للغاز الطبيعي بش���رق البحر 
المتوسط، إلى شركة "مبادلة" للبترول في أبوظبي مقابل 1.1 مليار دوالر، الفتًة 

إلى أنها ستحاول إتمام الصفقة بنهاية أيار.
وأوضحت أن "حقل غاز تمار يعّد أحد مصادر الطاقة األساس���ية في "إسرائيل"، 

وتمتلك "ديليك" حصة 22% في هذا الحقل الذي تديره شركة "شيفرون".

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية في مستهل جلسة مجلس 
الوزراء يوم أمس، أنه س���يتم إطالق مشروع  إنشاء مدينة "سما قرنطل" في 

منطقة أريحا بمساحة 6600 دونم.
واوضح أن "سما قرنطل" تتسع في المرحلة األولى لنحو 15-20 ألف نسمة، 
فيما ستكون المدينة وفق أحدث العلوم العصرية في االستدامة بحفاظها 
عل���ى البيئة وتوفير الطاقة، واس���تغالل الموارد المتج���ددة وتجميع مياه 
األمطار وإعادة اس���تخدام المياه العادمة، واالهتمام بالمساحات الخضراء 

والتنوع الحيوي.
وأكد أنه سيتم العمل على تحقيق تنمية حقيقة مستدامة وشاملة وبيئة، 
لتق���دم نموذجا حضريا يليق بتضحيات األجي���ال المتعاقبة للوصول إلى 
دول���ة عصرية نفخر به���ا، ولتكون هذه المدينة واح���دة من أهم معالهما 

المستقبلية.

اشتية: سيتم إطالق مشروع 
مدينة »سما قرنطل« في 
أريحا بمساحة 6600 دونم

اإلمارات تشتري حصة في حقل 
»تمار« اإلسرائيلي بـ 1.1 مليار دوالر

رام الله/ االستقالل:
أظهرت بيانات "س����لطة النقد الفلس����طينية" 
ارتفاع قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خالل 
آذار بنس����بة 21 بالمائة لتصل إلى قرابة 988 

مليون دوالر مقارنة بالشهر السابق.
وأوضحت البيانات، ان الشيكات تم تداوال عبر 
490 الف ورقة بارتف����اع مقداره 37 بالمئة عن 

ذات الشهر.
 وف����ي ذات الس����ياق، بلغت قيمة الش����يكات 
المرتجعة من المقدم����ة للتقاص حوالي 135 

ملي����ون دوالر بارتفاع مق����داره 67 بالمائة عن 
الشهر الس����ابق فيما تم تداول الشيكات عبر 
حوالي 84 ال����ف ورقة بزيادة بلغت 65 بالمائة 

على أساس شهري.
بدوره ق����ال الخبير االقتصادي ثابت أبو الروس 
إن أسباب ارتفاع الش����يكات المرتجعة تعود 
إلى تداعي����ات جائحة كورون����ا إضافة إلى بدء 
التي تعمل  المقاصة االلكترونية  اس����تخدام 

على خصم الشيكات فور استحقاقه.
وأض����اف انه ال ت����زال هن����اك مخ����اوف على 

االقتصاد الفلس����طيني نظرا الستمرار جائحة 
كورونا وتباط����ؤ النمو االقتصادي وتأثيره على 

التدفقات المالية.
ورأى أن حجم الش����يكات المرتجعة يش����هد 
ارتفاعا مستمرا داعيا سلطة النقد إلى تشديد 

إجراءات منح الشيكات.
وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص 
خالل 2020 قرابة 10.4 مليار دوالر تم تداولها 
عبر 5.4 ملي����ون دوالر رجع منه����ا حوالي 1.6 

مليار دوالر.

135 مليون دوالر قيمة الشيكات المرتجعة خالل آذار

حتى فبراير 2021.. الدعم المالي العربي »صفر دوالر« لموازنة فلسطين
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2003 / 2017       يف الطلب 852 / 2021

المدعي: شركة الحداد اخوان للتجارة العامة والمقاوالت ويمثلها السيد/ 
س���ميح عمر زكي الحداد – من س���كان غزة الرمال الجنوبي ش���ارع صناعة 
الوكال���ة ويحمل هوية رق���م 934888744 – وكالؤه المحاميان/ منذر جبر 

جندية ومحمود جبر جندية الرمال الجنوبي شارع صناعة الوكالة 
المدعى عليه: عالء الدين جمعة محمود حجازي – من س���كان غزة س���ابقا 

)مقيم خارج البالد حاليا – الجزائر(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم 2003 / 2017 )حقوق مطالبة مالية(
إلى المدعى عليه عالء الدين جمعة محمود حجازي خذ بأن المدعي شركة 
الحداد اخوان للتجارة العامة والمقاوالت ويمثلها السيد/ سميح عمر زكي 
الحداد، قد أق���ام عليك القضية رقم 2003 / 2017 أمام محكمة صلح غزة 
والتي يطالبك فيها بدفع مبلغ وقدره 6,737 ستة آالف وسبعمائة وسبعة 
وثالثون شيكال لذلك عليك إيداع جوابك التحريري خالل مدة أقصاها 15 
يومًا من تاريخ النش���ر في الجريدة لدى قلم هذه المحكمة وحضور جلسة 
المحكمة المعين���ة بتاريخ يوم الثالثاء المواف���ق 2021/5/18م ومراجعة 
المحكمة الستالم النس���خة الخاصة بكم وإال فإنه بالعكس سيتم السير 

في الدعوى حسب األصول. حرر بتاريخ 2021/4/24م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
اأكرم اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/258(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
س���فيان محمد عودة االغا من سكان خانيونس هوية رقم 907817407 

بصفته وكيال عن/ المعتز بالله حلمي احمد االغا
بموجب وكالة رقم: 2016069632 / 2016 صادرة عن البحرين 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 71 القسيمة 6 المدينة خانيونس 

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح المعاملة. 
وفي حال تبين إش���كاليات في الوكال���ة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين 
يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/4/26م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواط���ن /  ماجد يوس���ف ابراهيم 
المقوس���ي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
)921170262  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / حيدر عماد حيدر الصواف 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803246024( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / فراس علي حسن القرعة عن 
فقد هويتي وتحمل  الرق���م )950162024  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / دالل محيسن خليل البراوي 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802130633   
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

الخرطوم/ االستقالل:
الس���وداني  ال���وزراء  رئيس  اعتم���د 
عب���د الله حمدوك ، ي���وم أمس، خطة 
دبلوماس���ية جديدة، تقض���ي بزيارة 
ع���دد من دول أفريقيا لش���رح موقف 
الخرطوم من سد النهضة الذي تبنيه 

أديس أبابا على النيل.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس 
إن الس���ودان يتمسك بموقفه القائم 
المائ���ي، ومقاضاة  أمن���ه  من حماية 
المنفذة  والشركة  اإلثيوبية  الحكومة 

ألعمال سد النهضة.
وأض���اف عب���اس أن رئيس ال���وزراء 
الس���وداني عبد الله حم���دوك ترأس 
اجتماعا للجنة العليا المكلفة بمتابعة 
مل���ف س���د النهض���ة، واعتمد خطة 
زيارات  تش���مل  دبلوماس���ية  تحرك 
لعدد من الدول األفريقية، ابتداء يوم 
غٍد األربعاء، لشرح موقف السودان من 
سد النهضة والوصول التفاق قانوني 

ملزم يراعي مصالح الدول الثالث.
وأش���ار عباس إل���ى أن االجتماع وّجه 
بض���رورة تكثي���ف العم���ل اإلعالمي 
لتوحيد الجبهة الداخلية في السودان 
حول موق���ف موحد نحو األمن المائي 

السوداني، ودعم الموقف التفاوضي 
الوطن���ي، إل���ى جان���ب التواصل مع 
منظمات المجتم���ع المدني واألحزاب 
السياس���ية وكل القوى الس���ودانية 

التي يهمها األمن المائي للبالد.
ف���ي المقابل، قال وزي���ر المياه والري 
إنه أصبح  بقلي  اإلثيوبي سيليش���ي 
من الواضح أن هناك مؤامرة إلفش���ال 

جه���ود ب���الده، وتقوي���ض الوج���ود 
اإلثيوبي، بحسب تعبيره.

وأكد بقلي -في تغريدات على تويتر- 
أن الس���د ح���ق إلثيوبيا ف���ي التطور 
بحرية، وأن على جميع اإلثيوبيين أن 

يتحدوا معا لتحقيقه وإكماله.
وأش���ار إلى أن التحديات الرئيس���ية 
التي تواجه إثيوبيا هي إكمال س���د 

النهضة، وكيفية الخروج من الفقر.
وتصر إثيوبيا على تش���غيل الس���د 
نهضة  وتحقي���ق  الكهرباء  لتولي���د 
تنموي���ة في البالد، بينم���ا ترى دولتا 
مصر والس���ودان أن الس���د يش���كل 
خطرا على أمنهم���ا المائي، وتطالبان 
جمي���ع  حق���وق  تضم���ن  بتس���وية 

األطراف.

تحــّرك سودانــي جديــد بشــأن ســد النهضــة

لندن/ االستقالل:
أدى قرار المملكة المتحدة إبقاء اإلمارات على »القائمة الحمراء« للس���فر، ألجل 
غير مس���مى، إل���ى إذكاء الغضب واالرتباك، وزيادة حالة عدم اليقين بس���بب 

البيانات األخيرة الصادرة عن الحكومة البريطانية.
وأش���ار وزير النقل البريطاني جرانت ش���ابس، إلى أن اإلم���ارات قد تبقى على 
القائم���ة الحمراء للمملكة المتحدة بس���بب وضعها كمركز عب���ور دولي، رغم 
اتجاه���ات العدوى المتراجعة وكونها صاحبة ثاني أس���رع حملة تطعيم في 

العالم، بحسب شبكة »سي إن بي سي«.
وقال ش���ابس في مؤتمر: »نحن ال نقيد اإلمارات بسبب مستوى فيروس كورونا 

لديها، القضية هي قضية العبور«.
وأثارت التعليقات انتق����ادات حادة من رئيس طيران اإلمارات تيم كالرك 
الذي قال: »إن تركنا على القائمة الحمراء ألس����باب تتعلق بالعبور ال معنى 
ل����ه ألن الركاب يمكنهم الم����رور عبر محاور أخرى. إنه����ا تعرض عملياتنا 
ف����ي المملكة المتحدة للخطر إنه ألمر مؤس����ف حقا إذا أبقونا على القائمة 

الحمراء«.
واض���اف أن تكون على القائمة الحمراء للمملك���ة المتحدة له ثمن باهظ، وله 
عواقب حقيقية على 120 ألف بريطاني يعيشون في الدولة الخليجية وأفراد 

أسرهم.
ويتطلب األمر من أي ش���خص يدخل المملكة المتح���دة قادما من إحدى دول 
القائم���ة الحمراء الحج���ر الصحي في فن���دق معتمد م���ن الحكومة وتغطية 
تكاليف الس���كن والطعام لم���دة 10 أيام، بتكلفة 1750 جنيها إس���ترلينيا 

)2428 دوالًرا( للشخص الواحد.

قرار بريطاني بشأن اإلمارات 
يثير موجة من الغضب واإلحباط

طهران/ االستقالل:
قال قائد حرس الثورة االس���المية اللواء حس���ين س���المي يوم أمس، "ان كل 

الظروف النهيار الكيان الصهيوني باتت مهيأة".
جاء ذلك تعقيبًا على االحداث في التي وقعت في القدس المحتلة مؤخرًا.

وأضاف اللواء س���المي: "إذا اس���تمر الصهانية بارتكاب أعمالهم 
الشريرة سيقتربون من االنهيار أكثر فأكثر"، الفتًا بقوله :"األعمال 
الش���ريرة التي يرتكبها الصهاينة س���ترتد عليه���م"، مؤكدًا أن 
األحداث التي وقعت داخل األراضي المحتلة قد تتكرر وتتوس���ع 

الحقًا.
ولفت س���المي قائاًل: "ش���اهدتم في األيام الماضية كي���ف أن أعمال "الكيان 

الصهيوني" الشريرة لم تبق من دون رد".
جدي���ر ذك���ره أن مدينة القدس ش���هدت مؤخ���رًا مواجهات بي���ن االحتالل 
ومس���توطنيه والشباب الفلس���طيني المنتفض، فيما ردت المقاومة في غزة 

بإطالق رشقات من الصواريخ تجاه "غالف غزة".

قائد حرس الثورة: كل الظروف النهيار 
»الكيان الصهيوني« باتت مهيأة

بيروت/ االستقالل:
طلب الرئيس اللبناني ميش���ال عون في مستهل 
االجتماع األمني الذي عقد يوم أمس في قصر بعبدا 
الجمهوري ل�"بحث مالبسات القرار السعودي"، من 
األجهزة األمنية "التش���ّدد ف���ي مكافحة عمليات 
التهريب وم���ن يقف وراءها"، مؤكدًا أن "التهريب 
بكافة أنواعه من مخدرات إلى محروقات وغيرها من 

المواد يضّر بلبنان ويكّلفه غاليًا".
العربي���ة  المملك���ة  م���ن  المجتمع���ون  وتمن���ى 
الس���عودية إعادة النظ���ر في قراره���ا منع دخول 

إرس���اليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو 
عب���ور أراضيها، الذي دخل حّيز النفاذ األحد، وذلك 
بعدما أعلنت الجمارك الس���عودية ي���وم الجمعة 
إحباط تهريب 5.3 ماليين حبة كبتاغون مخّبأة في 

فاكهة رمان واردة من لبنان.
كما طلب االجتماع من القوى العس���كرية واألمنية 
والجم���ارك واإلدارات المعني���ة التش���دد وع���دم 
التهاون إطالقًا في اإلجراءات اآليلة لمنع التهريب 
على أنواعه، م���ن الحدود اللبناني���ة وإلى أي جهة 
كانت، ال س���يما منها الش���حنات المرسلة إلى دول 

الخليج، والتأكد من خلوها من أية بضائع ممنوعة، 
والطل���ب إلى المصدرين اللبنانيين االلتزام بقواعد 
التج���ارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة 

المصدرة.
وحاز القرار الس���عودي تأيي���د البحرين والكويت 
واإلمارات، في وقٍت يس���عى فيه لبنان لجذب دعم 
عرب���ي وخليجي وأوروبي ينه���ض بالبالد المنهارة 
اقتصاديًا ومعيش���يًا، ما يش���كل ضربة قوية من 
ش���أنها أن تزيد الوضع سوءًا، في حال لم يجِر حّل 

المسألة بوقٍت سريٍع.

لبنان يطلب التشدد في مكافحة التهريب 
ويتمنى على السعودية إعادة النظر بالحظر
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غزة/االستقالل:
اله����الل والجالء  أندي����ة  ف����ازت 
واتح����اد  اإلس����المي  والمجم����ع 
دي����ر البل����ح واالس����تقالل عل����ى 
الرضوان ونم����اء وخدمات جباليا 
تواليا,  والقادس����ية  واألقص����ى 
ضمن منافسات بطولة "القدس" 
ينظمه����ا  الت����ي  الرمضاني����ة, 
للش����باب  األعل����ى  المجل����س 
االتح����اد  بإش����راف  والرياض����ة, 

الفلسطيني لكرة القدم.
وتفوق الهالل على الرضوان )3-

0(, س����جلهم محمد حس����ان من 
ركلة جزاء, وبالل شعت, وسامي 
الداعور, بينما انتصر الجالء على 

نماء )2-0(, أحرزهما هادي نبهان, 
ومعتز الحوراني.

كما اكتسح المجمع اإلسالمي نظيره خدمات 
جبالي����ا )3-0(, دونهم محم����ود البحيصي, 

وأسامة عويضة, ويوسف شلدان, فيما حقق 
اتحاد دير البلح فوزا ش����اقا على األقصى )2-

1(, حيث سجل لألول سمير البيوك, وأحمد 
ناجي, وأحرز لألقصى9 مؤمن مناع.

وتفوق االس����تقالل على القادس����ية )0-1(, 
س����جله محم����د الهمص, في حي����ن تعادل 
الصداقة مع الوفاق )2-2(, حيث أحرز لألول 

حازم شكشك, وللثاني محمود الشنباري.

الضفة الغربية/ االستقالل:
بات المدرب مكرم دبدوب المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الفلسطيني, مطالبا في أسرع 

وقت بتجهيز الفريق لخوض منافسات كأس العرب القادمة بقطر.
وتقام البطولة خالل الفترة من 1-18 ديسمبر المقبل, ويشارك فيها 23 منتخبا عربيا من ضمنهم 

المنتخب الوطني, وتقام على 6 من مالعب مونديال قطر 2022.
وكان دبدوب قد تولى المهمة قبل أيام قليلة, لهذا فهو مطالب بتجهيز المنتخب بأفضل طريقة 
لخوض المسابقة, ال سيما بعد النتائج المتواضعة التي حققها »الوطني« مع المدرب السابق نور 

الدين ولد علي في التصفيات المزدوجة.
ولعل الغريب في األمر أن عناصر المنتخب الوطني ال يتجمعون إال مرات قليلة جدا في الس���نة, 

لكن هذه المرة األمور مختلفة, وبالتالي يجب التحضير بشكل جيد للبطولة.

أول اختبار جاد لمدرب »الوطني« الجديد

ضمن بطولة »القدس« الرمضانية
انتصارات للهالل والجالء والمجمع واتحاد الدير واالستقالل

مدريد/االستقالل:
س���قط أتلتيكو مدريد، مجدًدا بخسارته أمام أتلتيك بيلباو 
)1-2(، ليصبح مهدًدا بفقدان صدارته لجدول ترتيب الليجا، 
لصالح برشلونة إذا ما فاز بمباراته المؤجلة أمام غرناطة، في 
الجولة ال�32 من الليجا التي ش���هدت انتصارًا ثمينًا للبرسا 
خارج قواعده )1-2( أمام فياريال، وتعثر جديد لريال مدريد 

بالتعادل أمام ريال بيتيس بدون أهداف.
ف�شل ذريع

حص���د أتلتيكو مدريد نقطة وحيدة م���ن آخر 3 مواجهات 
خاضها خارج أرضه، بعد الس���قوط في س���ان ماميس أمام 
أتلتيك بيلباو، ما قد يمنح برشلونة الصدارة حال فوزه يوم 

الخميس المقبل على غرناطة.
كان فريق المدرب دييجو س���يميوني قد خسر قبلها أمام 
إشبيلية )1-0( في سانش���يز بيثخوان، وتعادل أمام ريال 

بيتيس بهدف لمثله على ملعب بينيتو فيامارين.

8 انت�شارات
باستثناء سقوطه في الكالسيكو أمام الغريم ريال مدريد، 
حقق برش���لونة بانتصاره على فياريال )2-1( في معقله ال 
سيراميكا انتصاره الثامن في آخر 9 جوالت بالليجا، ليطمح 
لتحقيق انتص���ار جديد يوم الخميس ف���ي مباراة مؤجلة 
ضد غرناطة لينفرد بص���دارة جدول الليجا بفارق نقطة عن 

أتلتيكو وب�3 نقاط عن الريال.
وتعادل ريال مدريد أمام بيتيس )0-0( ليظل دون تسجيل 
هدف أو انتصار للمباراة الثاني���ة توالًيا في آخر 3 جوالت، 

حيث أنه باس���تثناء انتصاره بثالثي���ة نظيفة على قادش 
األربع���اء الماض���ي، فقد تع���ادل قبلها س���لبًيا أيضا أمام 

خيتافي.
اأف�شل فريق 

استحق إشبيلية لقب أفضل فريق في الليجا خالل الجوالت 
الخمس األخيرة، بفوزه بالمباريات الخمسة، بانتصاره األحد 

عل���ى غرناطة )2-1(، ليحقق ما فش���ل فيه كل من أتلتيكو 
وريال مدريد وبرشلونة.

ويواصل إشبيلية التطلع للتتويج بلقب الليجا، وليس ضمان 
فقط التأهل للتش���امبيونز ليج، حي���ث يحل في الترتيب 
الرابع ب�70 نقطة، بفارق نقطة خلف الريال، وبرش���لونة و3 

نقاط خلف أتلتيكو مدريد.

ونجح خوس���يه لويس جايا أخيًرا في تسجيل هدف مع 
فالنس���يا بعد 79 مب���اراة من الصيام، ليق���وده للتعادل 
أم���ام ديبورتيفو أالفيس )1-1( حي���ث كان "الخفافيش" 

متأخرين بهدف.
ولم يس���جل جايا أي هدف منذ 20 أكتوبر/تش���رين أول 
2018، وجاء هدفه وقتها أيًضا ليحقق التعادل )1-1( في 

الدقائق األخيرة أمام ليجانيس.
يوا�شل التاألق

ق���اد إينيس أون���ال فريق���ه خيتافي للف���وز )2-0( على 
أويسكا بتس���جيله "ثنائية" االنتصار، ليواصل مسيرته 
التهديفية، حيث ج���اءت أهدافه األربعة بآخر 4  جوالت 
بالليجا. لكن على الجانب اآلخر، تكش���ف تلك اإلحصائية 
عن صيام أونال الطويل هذا الموسم عن األهداف، حيث 

لم يهز الشباك قبلها في البطولة.
كما قاد أونال فريقه المدريدي لتحقيق أول فوز بعد مرور 

7 جوالت ليحافظ على حظوظه في البقاء باألضواء.

�شل�شلة تعادالت 
ولم ينجح ريال بيتيس ف���ي الخروج فائزا خالل الجوالت 
الخمس األخيرة، محققا 5 تع���ادالت متتالية، أبعدته عن 

الوصول للمركز الخامس في جدول الليجا.
وبتعادله األخير أمام ريال مدريد وقبلها أمام أتلتيك بيلباو، 
فالنس���يا، أتلتيكو مدريد وإلتش���ي، أصبح رصيد بيتيس 
50 نقطة ليحل سادًس���ا، نفس رصيد سوسييداد صاحب 

المركز الخامس.

فشل ذريع ألتلتيكو والريال.. والقمة تنادي برشلونة

االستقالل/وكاالت:
تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران، هذا األسبوع، وذلك من 

خالل مباريات ذهاب نصف النهائي.
ويواجه ريال مدريد نظيره تشيلس���ي، بينما يصطدم باريس 

سان جيرمان بمانشستر سيتي.
وتمثل المواجهت���ان، فرصة كبيرة لفك العقدة التاريخية في 
مواجهات تلك الف���رق، خاصة أن هناك أندية لم تعرف طعم 

االنتصار أمام األخرى من قبل.
وس���تجمع المباراة األولى بين ريال مدريد وتشيلس���ي، اليوم 
الثالثاء على ملعب ألفريدو دي س���تيفانو، ولم يعرف الملكي 
طعم االنتصار عل���ى البلوز من قبل، في 3 مواجهات س���ابقة 

جمعت بينهما.

وجاءت المواجهة األولى ف���ي نهائي كأس الكؤوس األوروبية 
موس���م )1970-1971(، وحينها انتهى اللقاء بالتعادل، ليتم 

اللجوء لمباراة إعادة حسمها تشيلسي بنتيجة )1-2(.
وتواج���ه الفريقان من جديد في الس���وبر األوروبي عام 1998، 

وحسم البلوز تلك المواجهة بهدف دون رد.
وتبدو أن تميمة حظ تشيلس���ي أم���ام ريال مدريد تتمثل في 
مواجهته عل���ى أرض محايدة، حيث تغلب علي���ه في المباراة 
األول���ى باليونان، وتفوق عليه في الس���وبر في موناكو، ويأمل 

الملكي في إنهاء عقدة البلوز، عندما يستقبله للمرة األولى.
وفي المباراة األخرى، يس���تقبل باريس س���ان جيرمان نظيره 

مانشستر سيتي، على ملعب حديقة األمراء، غدا األربعاء .
وتقابل الفريقان 3 مرات من قبل، وجاءت المرة األولى في مرحلة 

المجموعات ب���كأس االتحاد األوروبي موس���م )2009-2008(، 
وتعادال سلبًيا على ملعب االتحاد.

وتجدد الموعد بينهما في موسم )2015- 2016( لكن في دوري 
أبطال أوروب���ا، وتحديًدا في ربع النهائي، وتعادال حينها ذهاًبا 
على ملعب حديقة األمراء )2-2(، وحسم سيتي لقاء اإلياب على 

أرضه بهدف، ليتأهل إلى نصف النهائي.
وبالتالي يس���تهدف الفريق الباريسي، تحقيق انتصاره األول 

على نظيره اإلنجليزي. 
يذكر أن لقاء العودة بين باريس وس���يتي سيقام يوم 4 مايو/

آيار المقبل على ملعب االتحاد، بينما يستقبل تشيلسي نظيره 
ري���ال مدريد، على ملعب س���تامفورد بري���دج بعدها بيوم في 

اإلياب.

فك العقدة هدف ريال مدريد وباريس في نصف نهائي األبطال
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غزة/االستقالل:
استنكر القطاع الزراعي في شبكة المنظمات األهلية بشدة قرار سلطات 

االحتالل اإلسرائيلي بإغالق بحر قطاع غزة بالكامل أمام الصيادين.
واعتبر القطاع في بيان له، هذا القرار اعتداًء على الصيادين وانتهاكا 
فاضحا للمواثيق والمعاهدات الدولية والتي دأبت س����لطات االحتالل 
اإلس����رائيلي على خرقها واستعمال مثل هذه القرارات لحرمانهم من 

الوصول إلى مصادر رزقهم.
وأك���د أن هذا االعتداء اإلس���رائيلي سيس���اهم ف���ي تعميق األزمة 
اإلنس���انية المتدهورة أص���ال في قطاع غزة وبخاص���ة بقطاع الصيد 
الذي يعاني من االعتداءات المتواصلة من قبل االحتالل وبالذات في 

مواسم الصيد. 
وطال����ب القط����اع الزراعي المجتم����ع الدولي والمؤسس����ات الحقوقية 
واإلنس����انية بالتدخل الفوري والعاجل إللغاء هذا القرار اإلس����رائيلي 
الجائر وفتح البحر بالكامل أمام الصيادين. إضافة إلى وقف كافة أنواع 
االنته����اكات واالعتداءات على الصيادين وحمايتهم والس����ماح لهم 

بإدخال معدات الصيد ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن���ة / زينات ابراهيم عبدالعليم 
ش���بالق ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  ٩٠٢٢٥٤٤٢٤(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

هناك. وافادت مصادر محلية بأن وحدات القمع التابعة 
لش���رطة االحتالل جددت اعتداءاتها على المقدسيين 
المتواجدي���ن في المكان، وذلك لليوم الرابع عش���ر على 
للتوال���ي، رغم ازالته���ا للحواجز الحديدي���ة التي كانت 

تغلق من خاللها ساحة وادراج باب العامود.
وأوضحت المصادر أن عمليات االقتحام الليلة تأتي لمنع 
وافس���اد االحتفاالت الدينية واألهازيج الرمضانية التي 
ينظمها المقدس���يون وزوار المسجد األقصى سنويا في 

ساحة باب العامود.
وفي السياق اقتحم 72 مس���توطنا يهوديا، يوم أمس، 
باحات المس���جد األقصى، تحت حماية أمنية من شرطة 
االحت���الل اإلس���رائيلي. وأف���ادت األوقاف اإلس���المية 
بالقدس المحتل���ة، في بيان لها، أن س���لطات االحتالل 
أغلق���ت ب���اب المغاربة بعد الس���ماح ل� 72 مس���توطنا 

باقتحام باحات المسجد األقصى.
وأضافت أن االقتحامات تمت بحماية ش���رطة االحتالل، 
وتجول المس���توطنون في باحات المس���جد باس���تفزاز 
متعّمد. وأوضحت أن ش���رطة االحت���الل المتمركزة على 
البوابات احتجزت هويات المصلين الوافدين للمس���جد، 

وفتشت حقائب النساء.
وتشهد مدينة القدس عامة، والمسجد األقصى خاصة، 
منذ بداية ش���هر رمضان الجاري، مناوش���ات بين شبان 
فلسطينيين وش���رطة االحتالل بسبب محاوالت األخيرة 
منع التجمعات والفعاليات الرمضانية الس���نوية وسط 
المدينة. كما صعدت قوات الحتالل من اعتداءاتها على 
المصلي���ن بالتزامن مع خروجهم من المس���جد األقصى 
عقب أدائه���م ص���الة التراويح، حيث أصيب عش���رات 

الفلسطينيين، كما اعتقل آخرون.
المس���جد األقص���ى القتحامات إس���رائيلية  ويتعرض 
مستمرة من المس���توطنين وشرطة االحتالل، ومحاوالت 
لمنع إعماره، فضاًل عن فرض قيود مش���ددة على رواده، 

وغير ذلك من االنتهاكات.
وجدد المس���توطنون دعواتهم باقتحام كبير للمس���جد 
األقص���ى ي���وم 28 رمضان؛ ف���ي ذكرى ما يس���مى يوم 
»توحي���د الق���دس« وانتقاًما مما حدث ف���ي محيط باب 
العم���ود. وتناقلت ف���ي األيام الماضية ص���ور ودعوات 
ومنش���ورات على مواقع التواصل االجتماعي ومجموعات 
التراس���ل المختلفة، حي���ث تم تعميمها بين أوس���اط 

المستوطنين داعين القتحام كبير لألقصى.
وتتناف���س ما تس���مى بجماعات الهي���كل المزعوم في 
الحشد القتحامات جماعية ضخمة للمسجد األقصى عبر 

مواقعها اإللكترونية والمنصات االجتماعية.
ودعا نشطاء مقدسيون الستمرار الهبة الشعبية وصواًل 
لمن���ع االحت���الل والمس���توطنين من اقتحام المس���جد 

األقصى ووقف عمليات الهدم والتهويد واالستيالء على 
المنازل في أحياء القدس وخاصة الشيخ جراح.

ُيش���ار إل���ى أن مدينة القدس تش���هد منذ بدء ش���هر 
رمضان، مواجهات يومية مع قوات االحتالل التي حاولت 

تفريغ منطقة باب العامود وما حولها من المقدسيين.
وفي الس���ياق ذاته اعتقلت ق���وات االحتالل يوم أمس، 
ع���ددا من الش���بان بينهم فتاتان، ف���ي مناطق متفرقة 
بالقدس المحتل���ة والضفة الغربية، واندلعت على إثرها 

مواجهات مع قوات االحتالل ومستوطنيه.
فف���ي القدس، اختطفت قوات خاص���ة لجيش االحتالل 
»مس���تعربون«، 4 ش���بان خالل مواجهات في بلدة بيت 
حنينا شمال بالقدس المحتلة، رفضا العتداءات االحتالل 
المتواصلة على المقدسيين في باب العامود، وعرف من 

بين المختطفين، مصطفى الهيموني، وعمر عطا الل���ه.
وكان���ت قوات االحتالل قد هاجمت مس���يرة بيت حنينا، 
الت���ي خرجت رفضا إلج���راءات االحتالل بح���ق المدينة 
المقدس���ة، تحولت فيما بعد إلى مواجه���ات في البلدة 

أطلق خاللها قنابل الصوت والغاز صوب المتظاهرين.
واعتقلت قوات االحتالل فتاتين من منطقة باب العامود 
بعد االعت���داء بالضرب عليهما بطريقة وحش���ية، فيما 
اعتدت بالضرب على فتيات أخريات في محيط المسجد 
األقصى. كما اعتقلت قوات االحتالل ش���ابين قرب باب 
الخليل بالقدس بدعوى مهاجمة الجنود، واعتقلت شابًا 
آخر في ش���ارع السلطان سليمان بالقدس، واعتدت على 

عدد من الشبان بالقرب من باب األسباط.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ثالثة مقدسين 
بعد االعتداء عليهم قرب باب حطة أحد ابواب المس���جد 

االقصى المبارك.
وافاد ش���هود عيان بأن قوات االحتالل اعتقلت الش���بان 
الثالث���ة، وه���م: احمد الحزينة، ووس���ام الس���د، واحمد 
الرجبي، وذل���ك بالتزامن مع االعتداء على القاطنين قرب 
ب���اب حطة قبيل موع���د اإلفطار، حيث ت���م اغالقه، ومنع 
وصول الصائمين القادمين لإلفطار في المسجد االقصى 
من الدخول عبره. كما اعتقلت قوات االحت�الل، المقدسي 
محمد إقبال سمرين من بلدة بيت حنينا، وهو في طريقه 

للمسجد األقصى.
وافاد ش���هود عيان بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطن 
س���مرين بعد ايق���اف الس���يارة التي كان يس���تقلها 

واقتادته الى معتقل المسكوبية.
 وفي الخليل اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم 
أمس، مواطنين بعد أن اعتدى عليهما أحد المستوطنين 
بالضرب قرب ما تسمى مس���توطنة »كريات أربع«، شرق 
المدين���ة. وذكرت مص���ادر محلية، ان ق���وات االحتالل 
اعتقلت الش���ابين رسمي طارق جابر )25 عاما(، وصفوان 

باسل جابر )20 عاما(، بعد أن هاجمهما المستوطن اثناء 
تواجدهما قرب منزليهما في حارة جابر شرق المدينة.

ونصب���ت ق���وات االحتالل ع���دة حواجز عس���كرية على 
مداخل مدينة الخلي���ل الش���مالية والجنوبية، ومداخل 
بلدات الس���موع ويطا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات 
المواطنين، وفتش���تها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما 

تسبب في إعاقة تنقلهم.
وف���ي نابلس، هاجم مس���توطنون مركب���ات المواطنين 
الفلسطينيين بالحجارة على الطريق الواصل بين جنين 

ونابلس، شمال الضفة الغربية.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة غسان 
دغل���س، إن مس���توطنين أغلقوا الطري���ق الواصل بين 
جنين ونابلس، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما 
أدى إلى تضرر بعضه���ا. وأضاف دغلس أن أهالي قرية 
برقة شمال نابلس، تصدوا لهجوم المستوطنين ما أدى 

الندالع مواجهات مع قوات االحتالل.
وأشار إلى أن االحتالل أطلق الرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط، وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين.
كما اعتقلت قوات اس���رائيلية خاصة »مستعربون«، يوم 

أمس، أسيرا محررا من مخيم جنين.
 وذكر مدير نادي األس���ير في جنين منتصر سمور  في 
تصريح له، أن المستعربين اعتقلوا األسير المحرر محمد 

طارق السعدي من مكان عمله في مدينة جنين.
وفي الس���ياق ذاته ش���رعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
ي���وم أمس، بتجريف أراضي المواطنين في بلدة بروقين 

غرب سلفيت، بهدف توسعة مستوطنة »بروخين«.
وق���ال رئيس بلدية بروقين مروان عب���د الرحمن، إن أربع 
جرافات تابعة لالحتالل شرعت بأعمال توسعة وتجريف 
في المنطقة الش���مالية من البلدة لصالح المس���توطنة 
المذكورة. يذكر أن مس���توطنة »بروخي���ن« أقيمت على 
أراض���ي بلدتي كفر الديك وبروقين عام 1999، ويواصل 

االحتالل أعمال التوسعة فيها بشكل مستمر.
وف���ي رام الله جرف���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم 
أمس، أراضي عدد من المواطنين في قريتي دير قديس 

ونعلين غرب مدينة رام الله.
وأف���ادت مصادر محلية ف���ي دير قدي���س، إن جرافات 
االحتالل ش���رعت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين، 
معظمها مزروعة بأش���جار الزيتون، تمهيدا إلقامة بؤرة 

استيطانية جديدة.
وأوضح���ت أن المس���توطنين قام���وا كذل���ك بعمليات 

تجريف وشق طريق استيطاني في أراضي القريتين.
وأقام االحتالل عدة مس���توطنات على أراضي المواطنين 
ف���ي تلك المنطق���ة منها »نيلي« و«نعل���ة«، ومن الجهة 

المقابلة مستوطنة »موديعين«. 

القطاع الزراعي بشبكة المنظمات 
يستنكر إغالق االحتالل بحر قطاع غزة

االحتالل يوا�صل ..

أن جول���ة باب العامود في مدين���ة القدس المحتلة س���تنتهي باصرار وثبات 
المرابطين والمرابطات, كما انتهت جولة البوابات والكاميرات بتحقيق إنجازات 

مشابهة.
وشّدد الهندي، في تغريدة له على "تويتر"، على أن المعركة في القدس وعلى 

القدس مفتوحة مستمرة ومتصاعدة، وأنه ال حسابات مع القدس.
وأوضح أن العدو الصهيوني يستهدف وجود المقدسيين نفسه, ويستهدف 
كل ما هو عربي وإس���المي في القدس وفي مقدمة ذلك المسجد األقصى وقبة 

الصخرة.
وقال الهندي: إن "أهل الق���دس اصطفاهم الله ليكونوا طليعة األمة في هذه 
المعركة المفتوحة ونحس���بهم أه���ال لذلك, أما من اخت���ار أن يخوض معهم 
هذه المعركة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين يترتب أن يخوضها دون 
حسابات ال حزبية وال مصلحية, فال حسابات مع القدس الحاضرة دوما في قلوب 
الماليين والمفجرة دوما للثورات واالنتفاضات على مدار الوقت. وذكر الهندي، 

ان القدس ستبقى عاصمة المؤمنين األحرار رغم الصفقات المشبوهة.

د. الهندي ..

 رام الله/ االستقالل:
كشفت هيئة "شؤون األس���رى والمحررين"، النقاب 
عن أن االحتالل "اإلس���رائيلي" عّذب ثالثة قاصرين 
فلس���طينيين، واس���تخدم معهم أس���اليب وطرق 

تنكيل "قاسية وبشعة".
ونش���رت الهيئة في تقرير، يوم أمس، ش���هادات 
جدي���دة لثالث���ة فتي���ة تعرض���وا للتعذيب خالل 

اعتقالهم.
ونقلت عن األس���ير مالك أبو هش���هش )16 عامًا(، 
من مخيم "الفّوار" لالجئين الفلس���طينيين بالخليل 
)جنوب الضفة الغربية المحتلة(، أن جيش االحتالل 
هاجمه واثنين م���ن أصدقائه وطرحهم أرضًا، "ومن 

ثم انهالوا عليهم بالضرب بطريقة وحشية".
وتابع���ت الهيئ���ة: "بعدها قّيد االحت���الل أيديهم 
وعص���ب أعينه���م، ونقله���م إلى معس���كر قريب 
للجيش، لم يس���لموا من الضرب واإلهانة والش���تم 

بأقذر المسبات".
وأضاف���ت: "تعم���د جن���ود االحت���الل الدعس على 
رؤوس���هم، وركلهم في بطونهم، وفيما بعد زّجهم 
الجن���ود داخ���ل الجي���ب العس���كري لينقلهم إلى 
معتقل مجّدو )ش���مال(، وط���وال وجودهم بالجيب 
ل���م يتوقف جن���ود االحتالل لحظًة ع���ن صفعهم 

وضربهم بأرجلهم وأيديهم والسخرية منهم".
كما نقلت الهيئة ش���هادة القاص���ر لؤي جبور )16 
عامًا(، من بلدة "س���الم" قضاء مدينة نابلس )شمال 
الضف���ة(، والذي أف���اد بتوقيفه داخل بل���دة "كفر 
قاس���م" )شمال فلسطين المحتلة عام 1948( لعدم 

حيازته تصريح دخول.
وأضاف���ت: "هاجمه جنود االحت���الل، وانهالوا عليه 
بالض���رب المب���ّرح بأيديه���م وأرجله���م وبأعقاب 
بنادقهم، ومن شدة الضرب ُأصيب الفتى برضوض 

وكدمات بفمه وجبينه".
وأش���ارت إلى أّن جيش االحت���الل، اقتاده إلى مركز 
تحقي���ق "بت���اح تكفا" الس���تجوابه، وبق���ي داخل 
الزنازين  21 يومًا، ُحقق معه خاللها يوميًا ولساعات 
طويلة، وبعدها نقل إلى قس���م األسرى األشبال في 

"مجدو".
ونقلت هيئة ش���ؤون األسرى شهادة للقاصر محمد 
الق���اق )17 عام���ًا(، من بل���دة "كفل ح���ارس" قضاء 

سلفيت )شمال(.
وقال���ت: "اقتحم���ت ق���وات االحتالل م���كان عمله، 
وأطلقوا النار في الجو، وهددوا العاملين في المخبز، 
ومن ث���م ضربه أحد الجن���ود وصفعه ع���دة مرات، 
قب���ل اقتياده للخارج بع���د تعصيب عينيه وتقييد 

يديه، وزجه الجنود بالجيب العس���كري ونقلوه إلى 
مس���توطنة )ياكير(، حيث احتجز بأحد المعسكرات 

في المستوطنة لساعات طويلة".
وأضافت: "في مركز التحقيق في الجلمة )ش���مال(، 
خضع لالس���تجواب هناك عدة م���رات، وفي كل مرة 
كان يحقق معه كان يش���بح )جل���وس لمدة طويلة 
ف���ي وضعية مرهقة( على كرس���ّي مقي���د اليدين 

والقدمين".
وتابع���ت: "عالوة عل���ى ذلك نقل لما تس���ّمى غرف 
العصافي���ر )العمالء( بمعتقل "مج���دو" لثالثة أيام 
في محاولة النتزاع االعترافات منه، وبقي في زنازين 

الجلمة 20 يومًا، وبعدها ُنقل إلى معتقل )مجدو(".
وأوضح���ت الهيئ���ة أن االحت���الل "يتبع أس���اليب 
وطرقا تنكيلية قاس���ية وبش���عة بحق المعتقلين 

الفلسطينيين ال سيما األطفال منهم".
وذكرت أن التعذيب الجس���دي والنفسي والتنكيل 
بالمعتقلي���ن يتم خ���الل عملية اعتقاله���م، وأثناء 

استجوابهم أيضًا في أقبية التحقيق.
 4400 نح���و  اإلس���رائيلية  الس���لطات  وتعتق���ل 
فلس���طيني في س���جونها، منهم 39 سيدة، ونحو 
ا  155 طفال، في حين يق���ارب عدد المعتقلين إدارّيً

350، حسب مؤسسات معنية بشؤون األسرى.

»شؤون األسرى«: االحتالل يعذب 3 قاصرين فلسطينيين بوحشية

 جنين/ االستقالل:
دخل األس���ير اياد نظير عرس���ان من مخيم جنين يوم أم���س، عامه ال�20 على 
التوالي في س���جون االحتالل وهو محكوم بالس���جن لمدة 24 عاما. وذكر ذوو 
األسير عرسان ، أنه تعرض لتحقيق قاس، واستخدم االحتالل معه كل أشكال 

التنكيل والتعذيب، وحرمتهم لفترات طويلة من الزيارة كعقاب تعسفي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حاول���ت مجموعة من المس���توطنين »اإلس���رائيليين«، يوم أم���س، اختطاف طفل 
فلس���طيني في قرية العيساوية بالقدس المحتلة، واقتياده إلى جهة غير معلومة. 
وأفاد ش���هود عيان، بأن مستوطنين يس���تقلون سيارة حاولوا اختطاف الطفل ليث 
عليان بالقرب من مس���توطنة التلة الفرنسية المقامة على أراضي قرية العيساوية. 
وتش���هد التلة الفرنس���ية في القدس، مواجهات يومية بي���ن المواطنين من جهة 
والمس���توطنين بحماية قوات االحتالل اإلس���رائيلي من جهة أخرى. دفاًعا عن التلة 

من السيطرة عليها وإحالل مكانها مستوطنة »إسرائيلية«.

األسير إياد عرسان من مخيم 
جنين يدخل عامه الـ20 في األسر

مستوطنون يفشلون في 
اختطاف طفل بقرية العيساوية
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لندن/ االستقالل:
سيتم افتتاح أول مسبح عائم في العالم بقاع زجاجي وإطالالت من ارتفاع 115 قدمًا فوق 

شوارع لندن الشهر المقبل.
ويقع المسبح بين كتلتين من الشقق الفاخرة في Nine Elms وسيحتوي المسبح الذي 
يبلغ طوله 82 قدمًا على 400 طن من المياه، مع أفضل إطاللة على السفارة األمريكية التي 

تبلغ تكلفتها مليار دوالر باإلضافة إلى مجلس النواب ولندن آي.
وسيش���هد حفل افتتاح المس���بح ذو القاع الزجاجي في 19 مايو )أيار( بثًا مباشرًا 
للمضيف التلفزيوني رومان كيمب، والذي سيشهد عرًضا لفريق السباحة المتزامن 

.Aquabatix
وتم شحن المسبح من على بعد 5000 ميل من كولورادو، وهو متصل بالمبنى باستخدام 

تكنولوجيا تسمح له بالتحرك مع استقرار المبنى وكذلك التكيف مع تأثير الرياح.
وقال رئيس التطوير في ش���ركة Ballymore Sean Mulryan المسؤولة عن المشروع 
»لق���د كانت فكرة مميزة حقًا، لم نكن نعرف ما إذا كان ذلك ممكًنا في ذلك الوقت، وقبل 
خمس سنوات لم يكن ليكون كذلك، وفقط بسبب التقدم في التكنولوجيا يمكننا إنجاز 

المشروع«.
وتم اإلعالن عن مفهوم المس���بح ألول مرة في عام 2019، مع تأجيل افتتاحه بسبب أزمة 

فيروس كورونا، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

أول حوض سباحة عائم 
مع قاع زجاجي في العالم

) APA images (   ميناء مدينة غزة

كانبرا/ االستقالل:
أقدم األس���ترالي هنري شيبردسون البالغ من العمر 38 عامًا على 
االنتحار مع ابنته كوبي البالغة من العمر تسعة أشهر، بعدما ربط 

عربتها بجسمه وقفز عن ارتفاع 35 مترًا.
وبحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فقد اتصل الموجودون 

بالق���رب م���ن »Whispering Wall« باإلس���عاف بعدم���ا حاولوا 
جاهدين منع الّرجل من ارتكاب هذه الجريمة المرّوعة.

وفور وصول ضباط الّش���رطة واإلسعاف، كان الوالد قد توفي في 
حين أعلنت وفاة الرضيعة بعد نحو 15 دقيقة من محاوالت رجال 

اإلسعاف إلنقاذها.

القاهرة/ االستقالل:
لقي ش���خص مصرع���ه وأصيب 18 آخرون بانق���الب حافلة على طريق 

الشالتين برنيس بمحافظة البحر األحمر المصرية.
وكانت ش���رطة نجدة البحر األحمر قد تلقت إخطارا بانقالب حافلة تابع 
للش���ركة القابضة لمياه الش���رب والصرف الصحي خالل توجهها إلى 

مدينة الشالتين، حيث انقلبت بطريق برنيس الشالتين وأسفر الحادث 
عن مصرع عبد الحميد محمد علي 50 سنة. وكشفت التحقيقات األولية 

أن سبب الحادث اصطدام الحافلة بجمل كان يعبر الطريق. 
وأش���ارت وس���ائل إعالم مصرية إلى أن اإلصابات تنوع���ت بين كبيرة 

ومتوسطة وكسور وكدمات.

ربط عربة طفلته بجسمه
 وقفز من ارتفاع 35 مترًا

جمل يتسبب بمصرع 
شخص وإصابة 18 آخرين


