الجهاد اإلسالمي تعلن عدم مشاركتها
في اجتماع مناقشة ملف االنتخابات
جنين /االستقالل:
أكد خضر عدنان ،القيادي في حركة الجهادي اإلس���المي ،أنه
ال نية لدى حركته ،للمش���اركة ف���ي االجتماع الذي دعت إليه
الس���لطة الوطنية الفلسطينية؛ لمناقشة موضوع االنتخابات
الفلسطينية.
ومن المقرر أن تعقد الس���لطة الفلس���طينية في مدينة رام
الله في الضفة الغربية ،يوم ٍغد الخميس ،اجتماعًا لمناقش���ة
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موضوع االنتخابات التش���ريعية المزمع عقدها في  22مايو/
أيار المقبل.
وقال رئيس الوزراء الفلس���طيني محمد اش���تية خالل كلمته
في افتتاح جلس���ة الحكومة ،اإلثنين ،ف���ي رام الله« :القيادة
الفلسطينية برئاسة الس���يد الرئيس (محمود عباس) سوف
تجتمع مس���اء الخميس من اجل مناقشة موضوع االنتخابات
والتطورات المتعلقة بذلك».

12

االحتالل يواصل عدوانه على القدس ويصيب «الصحة» 17 :وفاة و1414
ويعتقــل عــددًا مــن المواطنيــن فــي الضفة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
القدس المحتلة -الضفة الغربية /االستقالل:
واصلت قوات االحتالل والمستوطنين انتهاكاتهم
بحق ابناء شعبنا ومقدساتهم وممتلكاتهم ،حيث
اس���تمر العدوان عل���ى مدينة الق���دس المحتلة،

فيم���ا أصي���ب واعتقل ع���دد م���ن المواطنين في
انحاء مختلفة من الضف���ة الغربية وقطاع غزة ،في
وق���ت واصل في���ه المس���توطنون هجماتهم ضد
المواطنين وجرفوا مس���احات م���ن األراضي لصالح

إقامة وتوس���عة بؤر اس���تيطانية .فف���ي القدس
المحتل���ة ،اعتقلت ق���وات االحتالل ش���ابين أثناء
اقتحامها بل���دة الطور ،فيما
اندلعت 11
مواجهات في باب العامود ،وتعرض

رام الله  /االستقالل:
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة ،يوم أمس ،تس���جيل  17وف���اة و 1414إصابة
تعاف خالل ال�  24س���اعة
جديدة بفيروس "كورونا" و 2686حالة
ٍ
في 02
الماضية .وأكدت الكيلة ف���ي التقرير اليومي للحالة الوبائية

التهديدات «اإلسرائيلية» لغزة ..محاوالت فصائل المقاومة تدعو لتشكيل قيادة موحدة إلدارة انتفاضة شعبية
لصرف األنظار عما يجري بالقدس والضفة
03

غزة/سماح المبحوح:
ازدادت حدة التهديدات االسرائيلية ،بتنفيذ ضربة عسكرية ضد غزة في حال
اس���تمرار إطالق الصواريخ من قبل المقاومة تجاه مستوطنات
الغ���الف وعودة فعاليات اإلرباك الش���عبي ،ال س���يما مع توتر 03

غزة /االستقالل:
دع���ت فصائل المقاومة الفلس���طينية يوم أمس،
إلى تشكيل قيادة موحدة إلدارة انتفاضة شعبية

دعما
عارم���ة في كل م���كان على أرض فلس���طينً ،
وإس���نادا أله���ل القدس .وق���ال القي���ادي بحركة
ً
الجهاد اإلس���المي أحمد المدلل ف���ي كلمة ممثلة

عن الفصائ���ل خالل مؤتمر صحف���ي عقد بمدينة
غزة ،إنه «ال خيار أمام الفلسطينيين
إال المواجه���ة وإدامة االش���تباك مع

عصام يوسف :دعم القدس
والمقدسيين واجب عربي وإسالمي
لندن /االستقالل:
دع���ا رئيس الهيئة الش���عبية العالمية لدعم غ���زة عصام يوس���ف األمتين العربية
واإلسالمية لتقديم الدعم ل�»إخوانهم المقدسيين» بكل ما استطاعوا،
ف� «فلس���طين رافعة لمن ينصرها ،وخافضة ل���كل متخاذل ومفرط»04 .

«رايتس ووتش»« :إسرائيل» ترتكب
جريمتي الفصل العنصري واالضطهاد
القدس المحتلة  /االستقالل:
قالت منظم����ة «هيومن رايتس ووتش» إن س����لطات االحتالل
اإلس����رائيلي ترتك����ب جريمتين ضد اإلنس����انية تتمثالن في

05

رباح :يجب تصعيد االشتباك ضد
االحتالل وفرض االنتخابات في القدس
غزة  /قاسم االغا:
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلس���طين رمزي رباح ،إل���ى تصعيد حالة االش���تباك ضد

االحتالل اإلس���رائيلي عل���ى امتداد األرض الفلس���طينية
المحتل���ة ،وفرض اإلرادة الفلس���طينية عبر
ّ
إج���راء االنتخابات العامة في مدينة القدس 02

دعوات شبابية ألداء صالة العشاء
11
والتراويح اليوم في حي الشيخ جراح

جانب من وقفة �لدعم و�لإ�سناد لأهل �لقد�س بغزة �أم�س ( ) APA images

دعوة لتبني
ا�سرتاتيجية
حلل اإ�سكالية
اإغالق احل�سابات
البنكية لالأ�سرى
غزة /االستقالل:
أوصت ورش���ة عمل ف���ي غزة يوم
أم���س ،بض���رورة التش���بيك مع
المؤسسات الحقوقية ومؤسسات
المجتم���ع المدني
والمؤسسات التي 04

الشيخ عزام ينعى الشيخ حافظ
سالمة قائد معركة السويس
غزة /االستقالل:
َن َعى الش���يخ نافذ عزام ،عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في
فلس���طين ،إلى الشعب المصري وإلى األمة العربية واإلسالمية،
الشيخ الداعية حافظ س���المة ،الذي قاد المقاومة الشعبية في 02

أبو حسنةّ :نعول على الدور األمريكي بحضور
08
المؤتمر الدولي وحث الدول على دعم األونروا
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رباح :يجب تصعيد االشتباك ضد االحتالل وفرض االنتخابات في القدس
غزة  /ق��سم االغ�:
دع��� ع�س��و املكت��ب ال�سي��س��ي للجبه��ة الدميقراطي��ة
لتحري��ر فل�سط��ن رم��زي رب���ح ،اإىل ت�سعي��د ح�ل��ة
اال�ستب�ك�سداالحتاللاالإ�سرائيليعلىامتداداالأر�ض
الفل�سطينية املحتلّة ،وفر�ض االإرادة الفل�سطينية عرب
وكان البيان الختامي الصادر عن اجتماع
العامي���ن للق���وى والفصائ���ل
األمن���اء
ّ
الفلس���طينية برئاس���ة رئيس السلطة
محم���ود عباس ،ب����  3س���بتمبر (أيلول)
الماض���ي ،بي���ن رام الل���ه وبي���روتّ ،
أقر
"التواف���ق على تش���كيل لجن���ة وطنية
موح���دة لقي���ادة المقاوم���ة الش���عبية
ّ
الشاملة ،على أن ّ
توفر اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير لها جميع االحتياجات
الالزمة الستمرارها".
وعن ذلك ،أشار عضو المكتب السياسي
للجبه���ة الديمقراطية إل���ى أن اجتماع
األمناء العامين ّ
َ
أساسيتين،
نقطت ْين
أقر
ِ
ّ
"األولى تشكيل قيادة موحدة للمقاومة
الش���عبية ،والثانية صوغ استراتيجية
وطنية وبرنامج جدي���د بديل عن اتفاق
أوس���لو ،ومس���يرة المفاوضات البائسة،
ّ
تصب
التي أوصلتنا لطريق مسدود ،ولم
ّإال في مصلحة االحتالل".
واس���تدرك "لكن حركتي فتح وحماس،
قفزتا ع���ن هاتي���ن النقطتي���ن ،خالل
الثنائية التي انعقدت في
تفاهماتهما ّ
مقر القنصلية الفلسطينية بإسطنبول،
يوم  23سبتمبر (أيلول) الماضي".
وأض���اف "التفاهم���ات الثنائي���ة بين
النقطت ْين
هات ْي���ن
َ
الحركتين أرج���أت َ

اإج��راء االنتخ�ب�ت الع�م��ة يف مدينة القد�ض املحتلّة.
وق���ل رب���ح يف مق�بلة م��ع �سحيفة «اال�ستق��الل» اأم�ض
الثالث���ء ،اإن عل��ى الفل�سطينين جمي ًع��� البحث �سو ّية
حول كيف ّية خطّ ة وطن ّية ق�ئمة على ت�سعيد املواجهة
�سد االحت��الل ،الذي ال يعطّ ل م�س�ر االنتخ�ب�ت فقط،

العامة
إلى ما بع���د إجراء االنتخاب���ات
ّ
ّ
الفلس���طينية ،ونح���ن بالفصائ���ل لم
ّ
نكن نرغب حينه���ا بوضع العصي في
الدوالي���ب ،وأن نعرقل التوافق بش���أن
ّ
مدخال
أمال في أن ُتش���كل
اً
االنتخابات ،اً
إلنهاء االنقسام".

نرف�ض الت�أجيل

وبش���أن التقديرات بتأجيل الس���لطة
الفلس���طينية لالنتخابات التشريعية،
ق���ال رب���اح إن الجبه���ة الديمقراطية
ّ
ضد التأجي���لّ ،
وس���تعبر
وعبرت عنه،
عن موقفها هذا ف���ي اجتماع القيادة
غد الخميس،
الفلسطينية المقرر يوم ٍ
تلقينا (أم���س الثالثاء) دعوة
بع���د أن ّ
للمشاركة فيه".
وأوض���ح أن "الفيتو اإلس���رائيلي" لمنع
إج���راء االنتخابات في مدين���ة القدس
بخطة وطنية
المحتلة ،ينبغي مواجهته ّ
تتحمل
مش���تركة بفرض االنتخاب���ات،
ّ
كافة.
مسؤوليتها األطراف الفلسطينية ّ
وف���ي هذا الص���دد ،أضاف "ه���ذا األمر
يحت���اج لخ���وض اش���تباك سياس���ي
وميدان���ي لفرض اإلرادة الفلس���طينية
ّاً
مؤخرا في باب
على االحتالل ،كم���ا جرى
العام���ود ،أحد أبواب المس���جد األقصى
المبارك".

وأش���ار إلى أن "هذا االش���تباك ،سيكون
مدخال لدع���وة المجتمع الدولي للتدخل،
اً
م���ن أج���ل إج���راء االنتخاب���ات بمدينة
القدس ،وإجب���ار االحتالل على االنصياع
الصلة،
لقرارات الش���رعية الدولية ذات ّ
تع���د القدس ج���زء ال يتجزأ من
والت���ي
ّ
األرض الفلس���طينية المحتلة منذ عام
."1967
وتشير معلومات "شبه مؤكدة" أن قيادة
السلطة الفلس���طينية وخالل اجتماعها
برئاس���ة الرئي���س محمود عب���اس يوم
غد الخمي���س ،س���تعلن قرارها تأجيل
ٍ

ا ّإن��� يرتك��ب االنته���ك�ت وعملي���ت اله��دم ،والتهجري،
والرتحيل ،والتطهري العرقي للمواطنن الفل�سطينين،
كم� يجري ح�ل ًّي��� مبدينة القد���ض واأحي�ئه� ،والتغ ّول
فل�سطين��ي ،يف خمتل��ف م��دن ال�سفّ��ة
عل��ى كل م��� ه��و
ّ
الفل�سطينيةاملحتلّة.

االنتخاب���ات العام���ة؛ اس���تجابة ل�
"ضغوط عربي���ة وأمريكية" ،ورفض
االحتالل إجراءها في مدينة القدس
المحتلة.
في الس���ياق ،ق���ال عض���و اللجنة
المركزي���ة لحرك���ة "فتح" حس���ين
الش���يخ ،إن حكومة االحتالل أبلغت
ب���أن موقفها من إج���راء االنتخابات
ّاً
س���لبيا"،
بمدين���ة الق���دس "ما زال
الفتا إلى أن "ما يش���اع على لس���ان
اً
بعض الجه���ات ،بموافقة الحكومة
اإلس���رائيلية على إجراء االنتخابات
الصحة".
عار عن ّ
بما في ذلك القدس ٍ
العامة األولى
وكان���ت االنتخاب���ات
ّ
ّ
(التش���ريعية) عام  ،1996ورئاس���ة
الس���لطة عام  ،2005والتش���ريعية عام
 ،2006جرت وفق الم���ادة ( ،)6ضمن ما
ُتس���مى اتفاقية "المرحل���ة االنتقالية"،
الموقعة عام  ،1995بين منظمة التحرير
ّ
ّ
الفلس���طينية ودول���ة االحت���الل ف���ي
واشنطن.
ّ
المركزي���ة
وأب���دت لجن���ة االنتخاب���ات
الفلس���طينية ،عن اس���تعدادها إلنجاز
ّ
أي ترتيب���ات تضمن إج���راء االنتخابات
موضحة أن
المحتلة،
القدس
مدينة
في
اً
الموقعة والمتفق عليها،
البروتوكوالت
ّ

بالنس���بة للق���دس" ،تتلخ���ص بعملية
اقتراع في  6مراكز بريد (إسرائيلية) في
ّ
شرقي مدينة القدس ،تتسع لنحو 6300
يتطلب
ال���ذي
األمر
هو
وهذا
ش���خص،
ّ
موافقة من االحتالل.
ومنتصف يناير (كانون الثاني) الماضي،
ّ
الفلس���طينية
أص���در رئيس الس���لطة
ّاً
محمود ّ
حدد فيه
عباس،
مرسوما رئاسياّ ،
اً
العامة ،خالل
االنتخاب���ات
إجراء
مواعيد
ّ
العام الجاري.
ّ
التش���ريعية
وس���تعقد االنتخاب���ات
ُ
ّ
مايو(أي���ار) المقبل،
(البرلمانية) ب���� 22
(تموز)،
ورئاس���ة الس���لطة ب�  31يوليو ّ
والمجل���س الوطن���ي (برلم���ان منظمة
التحرير الفلس���طينية) ب�  31أغسطس
(آب) ،وفق ما جاء بالمرسوم.
ّ
"تش���ريعية" عام
ُوأجريت آخر انتخابات
 ،2006أس���فرت نتائجها عن فوز حركة
"حم���اس" باألغلبية على حرك���ة "فتح"،
فيما َجرت آخر انتخابات لرئاسة السلطة
وتمخض عنها فوز رئيسها
عام ،2005
ّ
الحالي ّ
عب���اس .ومنذ يوني���و (حزيران)
 ،2007تش���هد الس���احة الفلسطينية،
انقس���اما بين حركتي "فتح" و"حماس"،
اً
إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة في
إنهاء هذه الحالة حتى حينه.

الشيخ عزام ينعى الشيخ حافظ سالمة قائد معركة السويس «الصحة» 17 :وفاة و1414
إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

غزة /االستقالل:
َن َعى الش���يخ نافذ عزام ،عضو المكتب السياس���ي
لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،إلى الشعب
المص���ري وإلى األمة العربية واإلس���المية ،الش���يخ
الداعية حافظ س���المة ،الذي قاد المقاومة الشعبية
في الس���ويس ضد العدوان اإلس���رائيلي في حرب
العاشر من رمضان عام .1973
وقال الشيخ عزام في برقية تعزية بالفقيد سالمة:
بكل فخ���ر وبكل اعت���زاز ننعى للش���عب المصري
ولألمة العربية واإلس���المية واحدا م���ن أبطال هذه
األمة ورموزها األحرار ،الش���يخ حافظ س���المة ،اإلمام
والخطيب والداعية والقائد".
وأضاف متحدثا عن مناقب الفقيد :إن صورته وهو

يقود المقاومة الش���عبية الباس���لة في الس���ويس
ضد العدوان اإلس���رائيلي الغاشم فى حرب رمضان
المب���ارك ،تعيد إل���ى األذهان الص���ورة الحقيقية
للعالم ورجل الدين ،الذي يلتحم بالناس ويكون فى
طليعتهم دفاعا عن األوطان والحرمات والمقدسات".
وتاب���ع :األهم ان الش���يخ حافظ س���المة حقق هذا
اإلنج���از الكبير وأوقف تقدم المعتدين وألحق بهم
هزيمة منكرة وانزوى بعد الحرب بعيدا عن األضواء،
ولم يبحث عن مقابل ولم يس���ع الس���تثمار اس���مه
واالنتصار الذي كان من أهم ُص ّناعه".
وأكد الش���يخ عزام أن األمة تحتاج إلى أمثال الشيخ
حافظ سالمة ،في هذه المرحلة الصعبة التي يطفو
فيها الغثاء على وجه األشياء.

الميزان :إغالق االحتالل بحر غزة هو عقاب جماعي
غزة /االستقالل:
قال مركز «الميزان» لحقوق اإلنس���ان يوم أمس،
إن قرار قوات االحتالل اإلسرائيلي بفرض اإلغالق
الكام���ل لبحر قطاع غزة ،يندرج ضمن سياس���ة
العقاب الجماعي المفروضة على السكان».

وأض���اف المركز »:أن ه���ذه العقوبات الجماعية
ترقى لمستوى جرائم حرب».
كما أوضح أن االنتهاكات االحتالل المستمرة منذ
عام  ،2007تسببت بتردي األوضاع االقتصادية
ألكثر من  5آالف صياد وعامل في مهن مرتبطة

بالصيد ،ليصبحوا من الفئات األشد فقرا بغزة.
وكان االحت���الل اعلن االثنين ،عن إغالق بحر غزة
وحتى إشعار آخر ،بسبب ادعاءات
بش���كل كامل ّ
االحتالل باس���تمرار إطالق الصواريخ من قطاع
غزة.

رام الله  /االستقالل:
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة ،يوم أمس ،تس���جيل  17وف���اة و 1414إصابة
تعاف خالل ال�  24ساعة الماضية.
جديدة بفيروس "كورونا" و 2686حالة
ٍ
وأك���دت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلس���طين ،أن الوفيات
سجلت على النحو التالي :نابلس ( ،)3قلقيلية ( ،)1بيت لحم ( ،)1قطاع غزة (.)12
وقالت إن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي :طولكرم ( ،)48جنين (،)71
نابل���س ( ،)106طوباس ( ،)12الخليل ( ،)62س���لفيت ( ،)5رام الله والبيرة (،)48
قلقيلي���ة ( ،)8أريحا واألغوار ( ،)4بيت لحم ( ،)10ضواحي القدس ( ،)2قطاع غزة
( ،)1038مؤكدة إجراء  5696فحصا.
وأضاف���ت الكيلة أن ح���االت التعافي الجديدة توزعت حس���ب التالي :طولكرم
( ،)154جنين ( ،)64نابلس ( ،)440طوباس ( ،)25الخليل ( ،)45سلفيت ( ،)22رام
الل���ه والبيرة ( ،)152قلقيلية ( ،)24أريحا واألغوار ( ،)16بيت لحم ( ،)21قطاع غزة
( .)1723ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت
 ،%91.7فيما بلغت نسبة اإلصابات النش���طة  ،%7.2ونسبة الوفيات %1.1
من مجمل اإلصابات.
وأك���دت وزيرة الصحة وجود  140مريضا في غرف العناية المكثفة ،بينهم 41
مريضا على أجهزة التنفس االصطناعي ،فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا"
في مستشفيات الضفة  397مريضا.
وفيم���ا يخص المواطنين الذين تلقوا الطعوم���ات المضادة للفيروس ،فقد بلغ
عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقط���اع غزة  ،251.628بينهم 165.426
تلقوا الجرعتين من اللقاح.
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مسؤولون يقللون من جديتها

التهديدات «اإلسرائيلية» لغزة ..محاوالت لصرف األنظار عما يجري بالقدس والضفة
فعالي��ات االإرب��اك ال�سعب��ي ،ال �سيما مع توت��ر االأو�ساع
غزة�/سماح املبحوح:
ازدادت ح��دة التهدي��دات اال�سرائيلية ،بتنفيذ �سربة يف القد���ض املحتل��ة و فر���ض االحت��الل اإغالق�� ًا بحري ًا
ع�سكرية �س��د غزة يف حال ا�ستم��رار اإطالق ال�سواريخ كام�� ًال عل��ى القطاع ،فه��ل تغامر ا�سرائي��ل يف �سن حرب
م��ن قب��ل املقاوم��ة جت��اه م�ستوطن��ات الغ��الف وع��ودة على غزة؟ وكانت احلكومة االإ�سرائيلية اأقرت موؤخر ًا
وأكد ضباط كبار بقي����ادة المنطقة الجنوبية
بجيش االحتالل "اإلسرائيلي" ،يوم أمس ،ان
الهدوء النسبي على الحدود مع قطاع غزة لم
ينته ،مع احتمالي����ة تجدد التصعيد نهاية
األسبوع الجاري.
وأش����اروا إلى أنه مع نهاي����ة الجولة األخيرة
التي كانت بس����بب األحداث بالقدس ،أطلق
من قط����اع غزة حوال����ي  50صاروخا وقذيفة
تج����اه مس����توطنات الغ����الف ،مؤكدين أن
الجي����ش اإلس����رائيلي مس����تمر ف����ي حالة
التأه����ب ،ويحافظ على حال����ة اليقظة على
حدود غزة.
وكانت فصائ����ل المقاومة ف����ي غزة ،حذرت
سلطات االحتالل من اس����تمرار اعتداءاتها
على س����كان مدينة القدس ،التي ش����هدت
منذ عدة أيام ،اشتباكات أسفرت عن إصابات
العش����رات من الفلسطينيين على يد شرطة
عددا م����ن الصواريخ
االحتالل ،كم����ا أطلقت ً
والقذائ����ف تج����اه مس����توطنات الغ����الف،
تضامنا مع ما يتعرض له الفلسطينيون في
القدس.
وأك���دت المقاومة الش���عبية عل���ى أن عودة
فعاليات اإلرباك الش���عبي من خالل الشباب
على الحدود الشرقية مع االحتالل االسرائيلي،
يأت���ي في إطار المقاومة الش���عبية ،وهي رد
فعل طبيعي لما يقوم به االحتالل من جرائم
بح���ق المدينة المقدس���ة ،وتهديده بتنفيذ
عملية عسكرية واسعة ضد غزة.
ومؤخ����را  ،قمعت ق����وات االحت����الل المئات
من الش����بان ممن تجمعوا ق����رب بلدة خزاعة
الحدودية ش����رق خان يون����س ،وكذلك قرب
موق����ع "ملكة" ش����رق مدينة غزة وأش����علوا
إطارات مطاطي����ة ورددوا ش����عارات مناوئة

لالحتالل ،وذلك مساندة لثوار القدس.
كما أطلق����ت الن����ار وقنابل الغاز المس����يل
للدموع تجاههم في محاولة لتفريقهم ،غير
أن الشبان اس����تمروا في التظاهر ،ما تسبب
في إصابة عدد منهم بالرصاص واالختناق،
وجرى اعتقال شابين ،فيما تمكن آخرون من
العودة للقطاع.

رد فعل طبيعي

القي����ادي بحرك����ة الجهاد االس����المي أحمد
المدل����ل رأى أن أهم دور تق����وم به المقاومة
ف����ي قطاع غزة هو الدفاع عن مدينة القدس
وأهلها ،لذلك س����تكون على أتم الجهوزية
للرد عل����ى أي ع����دوان اس����رائيلي  ،معتبرا

أن االحت����الل ال يحتاج لمبررات لالس����تمرار
بعدوانه ضد الشعب الفلسطيني  ،فعدوانه
مستمر لم يتوقف لحظة.
وأك����د القي����ادي المدل����ل ف����ي حديث����ه ل�
"االس����تقالل" ،أنه على الرغ����م من فقر قطاع
غزة وحصاره المس����تمر إال أنه أوصل رسالة
لالحت����الل بأنه ال يمك����ن أن يتخلى عن أبناء
ش����عبه ،وس����يكون حاضرًا للدف����اع عنه بأي
وقت يتع����رض لالنته����اكات واالعتداءات
الصهيونية.
وأوض����ح أن غض����ب الش����باب عل����ى الحدود
الشرقية مع االحتالل االسرائيلي يتماهى مع
ثورة المقدس����يين ضد اجراءاته العنصرية،

بتوجي��ه �سرب��ة ع�سكري��ة لغ��زة اإذا ا�ستم��ر اإط��الق
ال�سواري��خ الفل�سطيني��ة منه��ا ،وذل��ك خ��الل اجتم��اع
عاج��ل للفري��ق االأمني امل�سغ��ر ،دعا له رئي���ض الوزراء
االإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو.

وليثبت����وا ب����أن معركته����م الحقيقية هي
معرك����ة الق����دس ،معتبرًا أن ع����ودة االرباك
الليلي ،يأتي تحت إطار المقاومة الش����عبية
على الح����دود مع االحتالل ،ورد فعل طبيعي
تجاه ممارسات االحتالل بالقدس.

كافة اخليارات متاحة

بدوره ،استبعد طالل أبو ظريفة عضو اللجنة
المركزي����ة للجبهة الديمقراطي����ة ،أن ينفذ
االحت����الل االس����رائيلي تهدي����ده بتوجيه
ضربة عس����كرية للقطاع ،قائ����ال  " :ال أتوقع
ل����دى االحت����الل جهوزية لتنفي����ذ تصعيد
واس����ع على القطاع ،في إطار وحدة المقاومة
الفلسطينية وقدرتها على الردع ".

ورأى أب����و ظريفة في حديثه ل�"االس����تقالل"
أن األوضاع الداخلية لالحتالل االس����رائيلي
الهش����ة وحالة الصراع السياس����ي القائم ال
تأهله للقيام بتصعيد واس����ع ،إنما محاوالت
لصرف األنظار عم����ا يجري بالقدس والضفة
بعد االنجاز الذي حققه الشباب الثائر .
ولف����ت إل����ى أن م����ا ق����ام ب����ه " الكبينيت"
االس����رائيلي بإحالة صالحياته لوزير الدفاع
ورئي����س الحكومة الحالي التخ����اذ القرارات،
إلدراك����ه الت����ام أن عملية التقيي����م لجميع
التصعي����دات والحروب الس����ابقة لم يحقق
خاللها أي انجازات .
ونب����ه أنه على الرغ����م من اس����تبعاده قيام
االحت����الل بحماق����ة ضد القط����اع ،إال أنه أكد
عل����ى أن الفصائل الفلس����طينية تس����تعد
لكافة االحتماالت والسيناريوهات التي من
الممكن أن يضعها فيها االحتالل بأي وقت.
وفيما يتعلق بعودة فعاليات االرباك الليلي،
أكد أن الش����عب الفلس����طيني ال يحتاج ألي
قرار الس����تخدام أي األدوات الشعبية لوقف
اجراءات االحتالل االس����رائيلي ضده ،مشيرا
إلى أن كافة الخيارات الش����عبية والمسلحة
متاحة أمام الشعب الفلسطيني.
وش����دد أبو ظريفة ،على ع����دم وجود موقف
وطن����ي لتفعيل أدوات المقاومة الش����عبية
عل����ى الحدود مع االحتالل االس����رائيلي ،إنما
هي مبادرات من الشباب الفلسطيني للدفاع
عن نفسه دون وجود قرار.
وقال إن " ما تولد من ردود فعل لدى الشباب
بغزة على الحدود م����ع االحتالل خالل األيام
القليلة الماضية ،هو أمر طبيعي لما يرتكبه
االحتالل االسرائيلي بالقدس وبغزة وبالمدن
الفلسطينية ".

دعما ألهل القدس
ً

فصائل المقاومة تدعو لتشكيل قيادة موحدة إلدارة انتفاضة شعبية
غزة /االستقالل:
دع���ت فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية ي���وم أمس ،إلى
تش���كيل قيادة موحدة إلدارة انتفاضة شعبية عارمة في
وإسنادا ألهل القدس.
دعما
ً
كل مكان على أرض فلسطينً ،
وق���ال القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي أحم���د المدلل
في كلمة ممثلة عن الفصائ���ل خالل مؤتمر صحفي عقد
بمدينة غزة ،إنه «ال خيار أمام الفلسطينيين إال المواجهة
وإدامة االشتباك مع العدو الصهيوني».
وأضاف« :انتصار أهلنا ف���ي القدس واقتالعهم للحواجز
جميعا،
اإلس���رائيلية على مدارج باب العم���ود انتصار لنا
ً
أبدا عن
انتص���ار ل���إرادة الفلس���طينية التي لن تعج���ز ً
مواصلة النض���ال والجهاد والمقاومة حتى تحرير القدس
واألقصى».
جميعا،
وأك���د المدلل أن معرك���ة القدس هي معركتن���ا
ً
مضيفا« :إنها معركة العرب والمسلمين ألنها معركة على
ً
العقيدة والتاريخ والهوية والوجود».
جس���دت ثورة المقدسيين وحقيقة
وقال« :هذه المعركة ّ

الص���راع مع الع���دو الصهيوني الذي يح���اول أن يفرض
روايته المزيفة حول القدس واألقصى وفلسطين».
وش���دد المدلل على ضرورة اعتماد نهج المقاومة الشاملة
وإش���عال األرض تح���ت أق���دام اإلس���رائيليين ووق���ف

ً
مطالبا السلطة الفلسطينية
التنسيق األمني مع االحتالل،
بااللتزام بدعم صمود المقدسيين بميزانية مالية تغطي
حاجاتهم المعيشية كاملة».
ودعا األمة العربية واإلس���المية إلى تحمل مس���ؤولياتها

قائال «من المعيب أن يقفوا متفرجين
تجاه المقدس���ات،
ً
ملكا للفلس���طينيين
ليس���ت
فالقدس
على ما يح���دث؛
ً
وحدهم وإنما هي ملك للعرب والمسلمين».
وأضاف« :عليكم توجيه البوصل���ة صوب القدس ونصرة
أهلها ،وتحش���يد الطاقات وتقديم الدعم بكافة أشكاله
ألهلنا بالقدس وه���م يدافعون عن قدس األمة وأقصاها،
ووق���ف قطار التطبي���ع العربي المذل ال���ذي يمنح العدو
الصهيوني الضوء األخضر لممارسة جرائمه ضدهم».
وطالب المدلل المجتمع الدولي لوقف ما أس���ماه «سياسة
الكي���ل بمكيالي���ن وغ���ض الط���رف ع���ن جرائ���م العدو
محم ًال ّإياه
الصهيون���ي بحق أهلنا في مدينة الق���دس»ّ ،
المس���ؤولية كاملة بصمت���ه على جرائ���م االحتالل بحق
القدس واألقصى.
ودعا لتدخل ينقذ التراث اإلنس���اني والحضاري اإلسالمي
والمس���يحي بالقدس من تغول وإفس���اد اإلس���رائيليين
الذين يعمل���ون جاهدين عل���ى تزييف معال���م التاريخ
اإلنساني في مدينة القدس والعبث به.

األربعاء  16رمضان  1442هــ  28ابريل  2021م

دعوة لتبني استراتيجية لحل إشكالية إغالق الحسابات البنكية لألسرى
غزة /االستقالل:
أوصت ورش����ة عمل في غزة يوم أمس ،بضرورة التشبيك
مع المؤسس����ات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني
والمؤسسات التي تعنى باألسرى للخروج بحلول وبدائل
لحل إشكالية صرف رواتب األسرى.
لمؤسسة الضمير لحقوق االنسان
و قال المدير التنفيذي
ّ
عالء الس����كافي إن بع����ض البنوك قد أغلقت حس����ابات
األس����رى خش����ية القرار العس����كري المعدل رقم 1827
واعتبار الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة لألسرى
ً
محظورا.
عمال
تشكل ً
وأكد السكافي خالل ورشة عمل بعنوان " :إغالق الحسابات
البنكي����ة لألس����رى ..مس����ؤوليات وتحدي����ات" ،عل����ى إن
استخدام سلطات االحتالل الجهاز القضائي والتشريعي
من خالل األوامر العسكرية كأداة لبسط الهيمنة والقمع
بلغة قانونية تبدو شرعية ولكن في الحقيقة هي مخالفة
ألبس����ط قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان ويخالف
صالحيات ومس����ؤوليات دولة االحت����الل بموجب القانون
اإلنساني.

ب���دوره ،ق���ال عض���و لجنة األس���رى للق���وى الوطنية
واإلس���المية عوض السلطان إن االحتالل هو المسؤول
األول للحال���ة التي وصل إليها األس���رى ،وهذه الحالة
نتاج لبنود ترامب التي أمر فيها أن يتم وقف األموال

عصام يوسف :دعم القدس
والمقدسيين واجب عربي وإسالمي
لندن /االستقالل:
دعا رئيس الهيئة الش���عبية العالمية لدعم غزة عصام يوسف
األمتي���ن العربي���ة واإلس���المية لتقدي���م الدع���م ل�»إخوانهم
المقدس���يين» ب���كل ما اس���تطاعوا ،ف� «فلس���طين رافعة لمن
ينصرها ،وخافضة لكل متخاذل ومفرط».
ودعا يوس���ف ف���ي بيان صحف���ي ،إلى «الوقوف م���ع انتفاضة
ووفاء للقبل���ة األولى،
المقدس���يين دعم���ًا
ومناصرة وإحس���انًا ً
ً
لتحويل الهبة إلى حدث عالمي ُيظهر للعالم تمسك المسلمين
بمقدس���اتهم ،وقدرته���م على الحف���اظ عليه���ا ،وعلى مكانة
فلسطين حتى تحريرها».
وق���ال إن صمود المقدس���يين بس���احات الق���دس واألقصى،
وإجبارهم االحتالل على إزالة الحواجز المنتشرة في باب العامود
انتصارًا للشعب الفلسطيني ولألمتين العربية واإلسالمية.
وأكد يوس���ف أن «المقدس���يين أثبتوا م���ن جديد أنهم حصن
المقدس���ات واألقص���ى ،والخط الدفاعي األول عن المقدس���ات
والهوية الفلسطينية والعربية واإلسالمية ،بعد وقوفهم بصالبة

وتصديهم للمستوطنين وجنود االحتالل المدججين بالسالح».
وبين أن القدس هي س���احة المواجهة دائما في الصراع طويل
األمد مع المحتل ،إذ إن المدينة بمقدس���اتها وهويتها العربية
واإلسالمية ،تعتبر خط التماس في الصراع الحضاري والوجودي
مع االحتالل.
وأش���ار إلى أن للمقدس���ات في العالم اإلس���المي مكانتها في
عقي���دة ووجدان كل مس���لم« ،فكما للبيت الح���رام رب يحميه،
فلألقصى رب بارك فيه».
وقال يوس���ف« :حماة األقص���ى المبارك مرابط���ون ليوم الدين
ال يضره���م من خذلهم ،وهذه الحقيق���ة تعد من ثوابت الدين
اإلس���المي ،لذا ال يمكن لمسلم شريف أن يقبل بخذالن القدس
واألقصى ،فيناله الخزي والعار في الدنيا واآلخرة».
ودع���ا لتخصيص يوم  28رمض���ان يوم رباط وثب���ات وتثبيت
مؤك���دا أن أقل ما يمكن فعله
للمقدس���يين ولألقصى المبارك،
ً
هو المساهمة بإفطار وسحور صائم في هذا اليوم ،وأيام العشر
األواخر من رمضان كافة.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2019 / 986
يف الطلب رقم 2021 / 423

المس���تدعي  :منير عبد الجواد س���ليم صالح من س���كان غزة النفق حي
المنار هوية رق���م  925730509وكالؤه المحامون  /محمد صيام ومهند
صيام وحنين العرابيدالمس���تدعي ضدها شركة يوسف أحمد اسماعيل
الكحلوت غزة  -ش���ارع الجالء – عمارة البلدي���ة – الطابق الثالث ويمثلها
السيد  /يوسف الكحلوت (مجهول محل االقامة – خارج البالد حاليا)
نوع الدعوى  :استحقاق ملكية قيمة الدعوى  15000( :الف دوالر امريكي)
مذكرة تبليغ بموعد جلسة بالنشر المستبدل
الى المستدعي ضده المذكور أعاله بما أن المستدعى المذكور قد تقدم لدى
محكمة بداية غزة في القضية المرقومة أعاله استنادا الى ما يدعيه في الئحة
دع���واه ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة البداية
بغ���زة في نظر هذا الطلب وعم���ال بالمادة  20من قانون أص���ول المحاكمات
المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001وبناء على قرار السيد قاضي محكمة
البداية بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتض���ي تبليغك���م لحضور جلس���ة القضي���ة رق���م ()2019/986
وموضوعها اس���تحقاق ملكية والمعين لها جلسة بتاريخ  2021/5/16لذلك
يقتضي عليكم الحضور بصفتك أو لوكيلك أو من ينوب عنك في الجلس���ة
المنظورة أمام محكمة بداية غزة حسب األصول  .حرر في 2021-4-26

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
الأ�ستاذ  :عمار قنديل

التي تصل لألسرى وذويهم.
وأضاف أن البنوك ليس لديه����ا القدرة على إيقاف هذا
العمل المجحف بحق األس����رى ،ومن المفترض أن تكون
هنالك لجنة وطنية تناقش هذه المواضيع وتضعها على

الطاولة لحلها.
من جهته ،اعتبر رئيس لجنة هيئة شؤون األسرى حسن
قنيط����ة  ،أن قضية رواتب األس����رى هي م����ن بقايا خطة
ترامب لتجريم نضال األسرى وجعلها حالة إنسانية.
وأضاف أن السلطة شكلت لجنة سباعية تتضمن بعض
الفصائ����ل لطرح بدائ����ل لقضية الرواتب منها مس����ألة
الش����يكات والبطاق����ات الذكية والبري����د ،ولكن كل هذه
البدائل ال ترقى لقضية األس����رى وتمس وجودهم وحتى
اللحظة ال يوجد بدائل تخدم قناعاتنا وترقى لمس����توى
نضال األسرى.
وأوص����ى المجتمع����ون ب����أن تص����رف رواتب األس����رى
ومس����تحقاتهم داخل مقرات هيئة شؤون األسرى أو أن
تص����رف عن طريق مكاتب البريد في غزة بالتنس����يق مع
مكاتب البريد في الضفة الغربية أو أن يتم اإلس����راع في
تش����كيل مصرف وطني مستقل يتم صرف الرواتب من
خالله وأن يتم تبني استراتيجية وطنية من قبل السلطة
والفصائل لحل اش����كاليات األس����رى وخاصة الحسابات
البنكية والرواتب.

«علماء فلسطين» ينظمون
مسيرًا علمائيًا نصرة للقدس
غزة  /االستقالل:
نظمت رابطة علماء فلسطين يوم أمس ،مسيرا علمائيا
نصرة للقدس والمس����جد األقصى ،بمشاركة حشد من
العلماء والمخاتير والوجهاء ورجال اإلصالح.
وانطلق المس����ير من أمام مركز رش����اد الش����وا الثقافي
وتوجه إلى مسجد العباس غرب مدينة غزة.
وألقى رئيس الرابطة نس����يم ياس����ين كلمة قال فيها:
إنه «بات من الواضح من إج����راءات االحتالل األخيرة أنه
يخطط لفرض س����يطرته التامة على المسجد األقصى
المبارك ،وتغيير الوض����ع التاريخي والديني والقانوني
في المس����جد ،مستغلين حالة األمة العربية واإلسالمية
والظروف المحلية واإلقليمية وانتش����ار وباء كورونا في
العالم».
وأكد على وقوف علماء فلسطين ووجهائها ومخاتيرها
مع المرابطين في المس����جد األقص����ى ،ودعاهم لتعزيز
صمودهم في وجه هذا المحتل البغيض ،والوقوف أمام

ال�سلطةالق�سائية
املجل�س الأعلى للق�ساء
تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة

اإعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية
نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال غزة
في القضية التنفيذية رقم  2020/4441والمتكونة فيما بين
طالب التنفيذ  /عوني حامد عون أبو عون
والمنفذ ضده  /هاني خالد محمود زين الدين
قطعة أرض مس���يجة والمقام عليها بركس مس���احتها 260م والتي تقع
ضمن مشروع افراز أرض خلف من أرض القسيمتين رقم  8+7من القطعة
رق���م  1809من اراض���ي جباليا والواقع���ة بجوار محطة الع���ودة للبترول
"المعروفة أبو ناصر" حيث يحدها من الجهة الش���رقية ش���ارع تل الزعتر
ومن الجهة الغربية أرض أبو حسام عبد العزيز ومن الجهة الجنوبية شارع
 2متر ومن الجهة الشمالية محطة العودة للبترول.
والمحج���وزة على ذم���ة القضي���ة التنفيذية المذك���ورة أعاله وذلك ي���وم األحد
 2021/5/30الساعة الثانية عشر ظهرا في دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال غزة .
فعلى من يرغ���ب بالدخول ف���ي المزايدة الحضور لدائ���رة التنفيذ
وتسجيل اسمه بعد دفع تأمين دخول المزاد  10%من قيمة تثمين
األرض المحج���وزة والبركس  136000دين���ار أردني وقيمة التأمين
 13600دينار أردني مس���تردة مع العلم بأن رسوم الداللة واالنتقال
على من ترسو عليه المزايدة .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
جمال النمرة

مخططاته اليومية بحق المسجد األقصى.
وطالب علماء األمة العربية واإلسالمية وأحرار العالم في
كل مكان والحقوقيين بمضاعفة الجهود لنصرة قضية
األمة المركزية قضية فلس����طين ،وعلى رأسها المسجد
األقصى.
وأش����ار إلى أن ه����ذا العدو يزيد كل يوم من غطرس����ته
واقتحاماته وتدنيس����ه للقدس واألقصى ،ومن اعتقاله
للصغار والكبار والشيوخ والنساء ،وال يراعي بحق الشعب
الفلسطيني أي قيم أخالقية وال إنسانية وال دينية.
كما طال����ب األنظمة العربي����ة بوقف التطبي����ع مع هذا
المحتل ف����ورًا ،وإعالنها ث����ورة في وج����ه من يغتصب
ويعتدي على قبلة المسلمين األولى.
وشدد في نهاية كلمته على ضرورة مواجهة مخططات
جماع����ات الهيكل الصهيونية التي تس����تعد القتحام
المسجد األقصى بعشرات اآلالف يوم  28رمضان تحت
ما يسمى بيوم القدس العبري.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/20
يف الطلب رقم 2021/202

المس����تدعي :هاشم محمد ذيب منصور – من س����كان جباليا البلد شارع القدس بجوار
سوبر ماركت صالح .وكيله المحامي /محمود روحي حمودة -هوية رقم (.)801958430
المس���تدعى ضده1- :نعيم محمد ذيب منصور – من س���كان جباليا البلد
ش���ارع القدس بجوار س���وبر ماركت صالح 2-راغب غالب علي عجور – من
سكان /غزة ميدان فلسطين منطقة ال عجور.
((مذكرة حضور بالنشر المستبدل))
في القضية رقم  2021/20في الطلب رقم 2021/202
الى المس���تدعى ضدهم بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة
بداية ش���مال غزة بالقضية المدنية المرقومة أعاله اس���تنادا الى ما يدعيه
ونظرا ألنكم مجهولي محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية شمال
وعمال بالمادة  20من قانون أصول
غزة بصفتها الحقوقية في نظر القضية
ً
المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة  2001وبناء على قرار الس���يد
قاضي محكمة البداية في الطلب رقم  2021/202بالس���ماح لي بتبليغكم
عن طريق النش���ر المس���تبدل .لذل���ك يقتضي عليك���م أن تحضروا لهذه
المحكمة يوم (االثنين) بتاريخ2021/5/24 :م الس���اعة التاسعة صباحا كما
يقتضي عليكما إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
النشر وليكن معلوما لديك أنكما اذا تخلفتما عن ذلك سينظر في القضية
والطلب باعتباركم حاضرين حرر في 2021/4/27م

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة

األربعاء  16رمضان  1442هــ  28ابريل  2021م

«رايتس ووتش»« :إسرائيل» ترتكب جريمتي الفصل العنصري واالضطهاد
القدس المحتلة  /االستقالل:
قال����ت منظم����ة "هيوم����ن رايت����س ووتش"
إن س����لطات االحت����الل اإلس����رائيلي ترتكب
جريمتي����ن ض����د اإلنس����انية تتمث����الن في
الفصل العنصري واالضطهاد ،مشيرة إلى أن
التنسيق األمني ُيسهل ذلك.
وأضاف����ت المنظمة ،في تقرير نش����رته يوم
أمس ،أن هذه النتائج تس����تند إلى سياسة
الحكوم����ة اإلس����رائيلية الش����املة لإلبق����اء
على هيمن����ة اإلس����رائيليين اليه����ود على
الفلسطينيين ،واالنتهاكات الجسيمة التي
ُترتكب ضد الفلس����طينيين الذين يعيشون
في األراضي المحتلة ،بما فيها القدس".
���اوزوا الح����د:
وج����اء التقري����ر بعن����وان "تج� َ
الس����لطات اإلس����رائيلية وجريمت����ا الفصل
العنصري واالضطهاد ،في معاملة إسرائيل
للفلسطينيين".
وقال المدي����ر التنفي����ذي للمنظمة كينيث
روث " :أن الس����لطات اإلس����رائيلية ترتك����ب
اليوم جريمتين ضد اإلنس����انية المتمثلتين
في الفص����ل العنصري واالضطهاد" ،مضيفًا
أن النتائ����ج الت����ي ّ
تبين الفص����ل العنصري
واالضطهاد ال ت ّ
غير الوضع القانوني لألراضي
ُ
المحتل����ة ،المكون����ة م����ن الضف����ة الغربية،
بما فيها الق����دس ،وغزة ،كم����ا ال تغير واقع
االحتالل.
ووج����دت "هيوم����ن رايت����س" أن" عناص����ر
الجريمتين تجتمع في األراضي الفلسطينية

المحتل����ة ،كج����زء م����ن سياس����ة حكومي����ة
إس����رائيلية واحدة ،تتمثل ف����ي اإلبقاء على
هيمنة اإلس����رائيليين على الفلس����طينيين
في األراضي المحتلة ،وتقترن بقمع ممنهج
وأعم����ال الإنس����انية ض����د الفلس����طينيين
القاطنين هناك".
وبينت أن سلطات االحتالل سعت إلى زيادة
األراضي المتاحة للبلدات اليهودية ،وتركيز

الحكم على أسير من
الخليل بالسجن  12شهرًا
الخليل /االستقالل:
حكما على األس����ير معن
أصدرت محكمة االحتالل اإلس����رائيلي العس����كرية في "عوفر" ً
عرفات عطاونة من بيت كاحل ش����مالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة ،بالسجن
الفعلي لمدة  12ش� ً
���هرا ،وغرامة مالية بقيمة  10آالف شيكل .وأفاد مكتب إعالم األسرى
بأن قوات االحتالل اعتقلت عطاونة بتاريخ  2020/6/4بعد مداهمة منزل عائلته في بيت
كاحل ،وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش ،ونقلته إلى التحقيق في مركز "عتصيون".
وأوضح أن محكمة "عوفر" العس���كرية أجلت محاكمته  10م���رات قبل أن تصدر بحقه
اليوم (أمس) حكما بالسجن لمدة ً 12
شهرا أمضى منها  10أشهر ونصف حتى اآلن.
ً

دولة فل�سطني
ال�سلطةالق�سائية
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية – دائرة التنفيذ

�إعالن �إخطار تنفيذ حكم ق�صائي �صادر عن
حمكمة غزة �ل�صرعية – د�ئرة �لتنفيذ
ال���ى المنفذ ضده :حازم مروان حمدي الصوراني من غزة وس���كانها س���ابقا واالن
مجه���ول محل اإلقامة خارج القطاع نبلغك انه وطبق���ا لاللتزام القانوني المترتب
عليك بموجب الحكم الصادر ضدك عن محكمة غزة الشرعية لصالح طالبة التنفيذ:
نهى مروان محمود الش���وا من غزة وس���كانها والذي يلزمك بتنفيذ قرار المحكمة
وفق الس���ند التنفيذي بدفع مبلغ قيمة حكم تابع مهر معجل (عفش بيت) وقدره
( )5000خمس���ة آالف دينار أردني اعتبارا من 2021/2/28م في القضية الشرعية
أساس 2021 / 15م الصادر بتاريخ 2021/2/28م وحكم مهر مؤجل وقدره ()5000
خمس���ة االف دينار اردني في القضية الش���رعية 2021 / 17م وباإلضافة للرسوم
والمصروفات القانونية وقدرها ( )465اربعمائة وخمس���ة وس���تون شيقال تدفع
لم���رة واحدة فقط وذلك على ذمة القضية التنفيذية رقم ( )2021 / 172ونكلفك
بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة غزة الشرعية
خالل مدة أس���بوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن وان لم تحضر فان دائرة التنفيذ
ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في2021/4/27 :م

ماأمور تنفيذ حمكمة غزة ال�سرعية
امني الدحدوح

معظم الفلس����طينيين في مراكز س����كانية
وت ّبن����ت سياس����ات للتخفيف مما
مكتظ����ةَ ،
علنا بأن����ه "تهديد" ديموغرافي من
وصفته ً
الفلسطينيين.
وتابع التقري����ر "في األراض����ي المحتلة ،فإن
ش����دة القمع ترقى إلى القمع الممنهج ،وهو
شرط ليتحقق الفصل العنصري ،يشمل هذا
القمع فرض حكم عس����كري ش����ديد القسوة

على الفلس����طينيين ،مع منح اإلسرائيليين
اليهود الذين يعيشون بشكل منفصل في
نف����س المنطقة حقوقه����م الكاملة بموجب
القان����ون المدني اإلس����رائيلي ،الذي يحترم
الحقوق".
وذكر أن س����لطات االحتالل ارتكبت مجموعة
م����ن االنتهاكات ض����د الفلس����طينيين في
جسيما
خرقا
األراضي المحتلة ،بما تش����كل ً
ً

وأعماال الإنس����انية هي
للحقوق األساس����ية
ً
لتحقق الفصل العنصري.
شرط
ُّ
وطالب����ت المنظمة الس����لطات اإلس����رائيلية
بإنه����اء جمي����ع أش����كال القم����ع والتميي����ز
التي تمن����ح امتي����ازا لليهود على حس����اب
ً
الفلس����طينيين ،بما في ذل����ك حرية التنقل،
وتخصيص األراضي والموارد ،والحصول على
المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات ،ومنح
تصاريح البناء.
ودع����ت مكتب االدعاء في المحكمة الجنائية
الدولي����ة للتحقيق م����ع الضالعين بش����كل
الجريمتي����ن ضد اإلنس����انية
موث����وق ف����ي
َ
المتمثلتي����ن ف����ي الفص����ل العنص����ري
واالضطهاد ومقاضاتهم.
وطالبت الدول بتشكيل لجنة تحقيق تابعة
لألمم المتحدة للتحقيق في التمييز والقمع
الممنهجي����ن في فلس����طين و"إس����رائيل"،
واس����تحداث منص����ب مبعوث عالم����ي تابع
لجريمتي االضطهاد والفصل
لألمم المتحدة
َ
العنص����ري ،م����ع تفويض لحش����د اإلجراءات
الدولية إلنهاء هاتين الجريمتين في جميع
أنحاء العالم.
كما دعت منظمة التحرير الفلس����طينية إلى
تبني اس����تراتيجية مناص����رة تتمحور حول
اإلعم����ال الفوري لحق����وق اإلنس����ان الكاملة
للفلس����طينيين ،بدال من استراتيجية تؤخر
إعمال حقوق اإلنسان لصالح تحقيق نتيجة
سياسية معينة.

اعتقال إداري لستة أشهر بحق القاصر محمد منصور
رام الله /االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين،
ي���وم أم���س ،ب���أن محكم���ة االحت���الل
العس���كرية ف���ي عوف���ر أص���درت قرارا
باالعتق���ال اإلداري بحق األس���ير القاصر
محمد غسان منصور ( 18عاما) من جنين
لمدة  6أشهر.
ولفت���ت الهيئة في بيان لها ،إلى أن مدة
االعتق���ال اإلداري الص���ادر بحق منصور
تبدأ من تاريخ  2021-4-22وحتى -10-8
.2021
وأك���دت أن حكوم���ة إس���رائيل تنتهج

سياس���ة العن���ف والتنكي���ل باألطفال
الفلسطينيين وكذلك التمييز العنصري
ضده���م؛ فه���ي تتعامل م���ع األطفال
اإلس���رائيليين من خالل نظ���ام قضائي
خاص باألحداث ،وتتوف���ر فيه ضمانات
المحاكم���ة العادل���ة وف���ي ذات الوقت،
تعتبر الطفل اإلسرائيلي هو كل شخص
لم يتجاوز سن  18عامًا ،في حين تتعامل
مع الطفل الفلس���طيني بأنه كل شخص
لم يتجاوز سن  16عامًا.
وخالف���ًا اللتزاماته���ا بتوفي���ر ضمانات
قضائي���ة مناس���بة العتق���ال األطف���ال

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حمكمة �سلح رفح
يف الق�سية احلقوقية رقم 2020/190

المدعي  /عبد الباسط محمد صالح طه مقيم حاليا بالجزائر
وكيلهم المحامي  /عبد الرحمن دويك
المدعى عليه  - 1 /عبد الفتاح محمد صالح ابو طه مجهول محل االقامة
هوي����ة رقم ( - 2 )901661165هش����ام محمد صالح عيس����ى ابو طه
مجهول محل االقامة هوية رقم ()953825437
نوع الدعوى  :حقوق مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2020/190
ال���ى المدعى عليه المذك���ور بعاليه بما أن المدعي ق���د اقام عليك دعوى
حقوق اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لكم نس���خة منها
وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضى عليك���م الحضور الى
هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة
كما يقتضى ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة
عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة
 2021/5/10لنظر القضي���ة وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك
يجوز للمدعى ان يسير في دعواه حسب األصول  .تحريرا في 2021/4/26

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
اكرم حممد ابو طعيمة

ومحاكمته���م بموج���ب اتفاقية حقوق
الطف���ل والقان���ون الدول���ي اإلنس���اني،
طبق���ت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي
أوامر عس���كرية عنصرية عل���ى األطفال
الفلسطينيين األسرى ،وتعاملت معهم
من خالل محاكم عس���كرية ،تفتقر للحد
األدنى من معايي���ر المحاكمات العادلة،
خصوص���ًا األم���ر العس���كري  ،132الذي
يسمح لسلطات االحتالل باعتقال أطفال
في سن  12عاما ،وكذلك زجهم بالسجون
بال تهم واضحة بذريعة الملف السري أو
ما يعرف "باالعتقال اإلداري".

دولة فل�سطني
حمكمة �سلح دير البلح
يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/211

المدع���ى  :اس���امة ابراهيم حس���ين ابو خال���د – الزواي���دة – هوية رقم
( )973157365ووكيله العدلي بموجب وكالة صادرة عن دولة فلس���طين
بالقاهرة سجل ( )6صفحة ( )2011-1841السيد  /طلعت سالم الناعوق –
دير البلح  .وكيله المحامي  /محمد ابراهيم بشير
المدعى عليه  :حسن ابراهيم حسن ابو خالد باالصالة عن نفسه وباالضافة
لباق���ي ورثة والده المرحوم  /ابراهيم حس���ن ابو خالد – الزوايدة – منطقة
الخوالدة .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 2021/211
ال���ى المدعى علي���ه المذكور بعالي���ة بما ان المدعى قد تق���دم بالقضية
الحقوقي���ة رق���م  2021/211لذل���ك يقتض���ى عليك الحض���ور الى هذه
المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك ه���ذه المذكرة كما
يقتضى عليك ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة
عش���ر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد جلس���ة يوم
االربع���اء 2019/5/12م للنظ���ر في القضية وليكن معلوم���ا لديك انك اذا
تخلفت عن ذلك يجوز للمدعى ان يسير في القضية حسب األصول

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
حممود املزين

األربعاء  16رمضان  1442هــ  28ابريل  2021م

وقفــة فــي الدنمــارك تضامنـًا مــع القــدس اتفاقيات بـ  18مليون  $لدعم
قطاعات القدس والضفة وغزة

كوبنهاغن /االستقالل:
ش���ارك العش���رات م���ن أبناء
الجالية الفلسطينية والعربية
واإلسالمية ،في وقفة تضامن
وس���ط العاصم���ة الدنماركية
دعما ألبناء الشعب
كوبنهاغنً ،
الفلس���طيني ف���ي الق���دس
المحتل���ة ،الذي���ن يتص���دون
لجن���ود االحتالل اإلس���رائيلي
والمستوطنين.
ورفع المش���اركون في الوقفة
التي دعت إليه���ا الجمعيات
والمؤسس���ات والفعالي���ات
الفلس���طينية في كوبنهاغن
عل���م فلس���طين ،والالفت���ات
والش���عارات التي تؤكد عروبة
القدس ودعم صمود نسائها
وأطفالها ورجالها وشيوخها.
وأكد سفير دولة فلسطين لدى
الدنمارك مانويل حساس���يان
أنه "ال انتخابات بدون القدس"،
ً
مطالبا الدنمارك بالوقوف بحزم
لدع���م تنفي���ذ ق���رارات األمم
المتحدة ،وإجبار االحتالل على
وقف اعتداءاته بحق المدينة

المقدسة وأهلها.
ودعا الجاليات إلى االس���تمرار
ف���ي الفعالي���ات الداعم���ة
والمساندة للقدس ،والتمسك
ب�"منظم���ة التحري���ر كممثل
ش���رعي ووحي���د للش���عب

بلدية رفح تنظم وقفة
تضامنية مع أهل القدس
رفح /االستقالل:
نظم���ت بلدية رفح جنوب قطاع غزة يوم أم���س ،وقفة تضامنية نصرة للقدس
والمسجد األقصى ،أمام مبنى البلدية.
وقال رئيس البلدية أحمد الصوفي إن الوقفة بمثابة رس���الة دعم ومساندة من
وتأكيدا على أنها الخط
كاف���ة طواقم البلدية ومؤازرة ألهالي الق���دس وثوارها،
ً
األحمر للكل الفلسطيني.
وأض���اف "ث���وار الق���دس بس���واعدهم وصدورهم نجح���وا في لج���م قطعان
حدا لعمليات العربدة التي ينفذها المستوطنون بحماية
المستوطنين ،ووضعوا ً
جنود االحتالل".
ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته القانونية واألخالقية لحماية
المقدسات اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة ،وإيقاف التغول االستيطاني
المخالف لقرارات األمم المتحدة.

الفلسطيني".
م���ن ناحيته���مّ ،
حي���ا ممثلو
الجمعيات الفلس���طينية في
كوبنهاغ���ن ،أبن���اء الش���عب
الفلس���طيني ف���ي حراكه���م
الوطني المستمر والمتجدد في

الدفاع عن حقوقنا المش���روعة
والثابتة والعادل���ة في تقرير
المصي���ر والع���ودة والتح���رر
واالستقالل ،مؤكدين التضامن
المطلق م���ع مدين���ة القدس
وسائر األراضي المحتلة.

الخضري :فرض اإلغالق البحري يفاقم المعاناة ويشدد الحصار
غزة /االستقالل:
أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب
جمال الخضري أن فرض االحتالل اإلسرائيلي الطوق
ومنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة
ُيفاقم المعاناة اإلنسانية ويشدد الحصار.
وشدد الخضري ،في تصريح له يوم أمس ،أن االحتالل
يمارس العقوبة الجماعية ضد المدنيين المحميين
بحكم القانون الدولي.
وقال" :هذا اإلجراء اإلسرائيلي الخطير بحق الصيادين
هو امتداد لمئ���ات اإلجراءات التي يتخذها االحتالل
بحق س���كان القطاع منذ فرض الحصار على غزة منذ
١٤عاما ويستمر حتى اآلن".
ً
وش���دد الخضري عل���ى أن اإلغالق البح���ري والحصار
بشكل عام يمس جوهر الحالة اإلنسانية المتفاقمة
أصال ف���ي غ���زة ،ويق���وض إمكانيه حص���ول آالف
ً
األس���ر الفلس���طينية على قوت يومها جراء توقف

المخالف لكل األعراف
مهنة الصيد بس���بب اإلغالق ُ
والمواثيق.
ونبه إلى أن "اإلغالق ،وهو جزء من الحصار ،خرق فاضح
للقانون الدولي اإلنساني ،وهذا ُيلزم المجتمع الدولي
بالتحرك للضغط عل���ى االحتالل للتراجع الفوري عن
ق���راره إغالق بحر غزة ،وعودة مهنة الصيد لطبيعتها
دون قيود".
وأكد الخضري ض���رورة إلزام االحتالل التقيد بتنفيذ
االتفاقيات الدولية ،وإنهاء فرض الحصار الذي خلف
آثارًا كارثية على جميع مناح���ي الحياة االقتصادية
والصحية والبيئية واإلنسانية.
وأضاف "يزيد الوض���ع صعوبة خاصة ونحن نعيش
جائح���ة كورونا ،وم���ا نتج عنه���ا من آثار ش���ديدة
على اإلنس���ان ف���ي كل أرجاء العال���م ،فكيف عندما
يجتمع على شعبنا الفلس���طيني الحصار والعدوان
واإلغالق والطوق البح���ري في ظل تراجع كبير للحالة

دولة فل�ضطني
املجل�س الأعلى للق�ضاء
دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح

�إخطار لتنفيذ حكم بطريق �لن�سر �مل�ستبدل
�سادر عن د�ئرة تنفيذ بد�ية دير �لبلح
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2020 / 3439

الى المنفذ ضدهم  -1:مروان حسن عوض اسماعيل  -2سالمة حسن عوض اسماعيل
عنوانهم النصيرات – مخيم  – 2مسجد الشقاقي – مجهول محل االقامة
نبلغك���م أنه طبقا لاللت���زام المترتب عليكم بموجب عق���د اتفاق المؤرخ
بتاري���خ  2017/9/4وال���ذي تم االتفاق فيه على تس���ليم طالب التنفيذ /
محمود غنيم شعبان الغول شقة مساحتها  130مترًا مقابل مبلغ 30000
دوالر أمريكي مع إلزام المنفذ ضده برسوم والمصاريف .
لذا عليكم الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين واذا لم تحضر
خالل الم���دة المذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر
دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري بحقكم .

ماأمور تنفيذ بداية دير البلح
جميل اللحام

رام الله  /االستقالل:
وقع البنك اإلس���المي للتنمية يوم أمس ،ث���الث اتفاقيات مع كل من المجلس
الفلسطيني لإلسكان ،ووزارة التربية والتعليم والمجلس االقتصادي الفلسطيني
للتنمية واالعمار "بكدار".
وجرى توقي���ع االتفاقيات برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اش���تية ،وبدعم
م���ن الصناديق العربية ،بحضور مستش���ار رئيس ال���وزراء للصناديق العربية
واإلسالمية ناصر قطامي ،ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني ،ومدير مؤسسة
"بكدار" محمد أبو عوض ،واالستشاري الهندسي للبنك اإلسالمي هاني أبو دياب،
ورئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني لإلسكان سميح العبد.
وتبلغ قيمة االتفاقيات  ١8ملي���ون دوالر ،االتفاقية األولى والتي وقعها رئيس
مجلس إدارة المجلس الفلس���طيني لإلسكان سميح العبد قيمتها  ١٠ماليين
دوالر ،وهي مخصصة لمش���اريع إس���كان في مدينة الق���دس وهي مقدمة من
الصندوق الكويتي.
في حي���ن االتفاقية الثانية بقيم���ة  ٦.8مليون دوالر ،مخصص���ة لدعم البنية
التحتية في قط���اع التعليم بالضفة الغربية وقطاع غ���زة ،وقعها وزير التربية
والتعليم مروان عورتاني.
وسينفذ المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار "بكدار" جزءًا من هذا
المشروع.
فيما ستكون االتفاقية الثالثة لقطاع الصحة ،وهي بقيمة مليون دوالر ،لترميم
بعض األقسام في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
وقال اشتية "بالنسبة لنا توقيت هذا الدعم مهم ألننا بحاجة لتعزيز صمود أهلنا
في مدينة القدس ،وأيضا نعالج القضايا المتعلقة بقطاع الصحة في قطاع غزة".

االقتصادي���ة وارتفاع عال لمع���دالت الفقر والبطالة
التي تزداد بشكل مس���تمر لتصل إلى قرابة ،٪٦٠
وهي من أعلى المعدالت عالميا.
وأش���ار الخضري إلى أن اس���تمرار اإلغ���الق البحري
والحص���ار المفروض عل���ى غزة أمر مرف���وض وآثاره
كارثية ،وما يس���عى له االحتالل هو مأسسة الحصار
دائما" ،فهو يتحكم فعليًا في حركة المعابر
وجعله ً
وما يدخل غزة من بضائع ومستلزمات ،ويمنع معظم
الم���واد الخام الالزم���ة للصناعة بحجة االس���تخدام
المزدوج ،ويفرض قيودًا مشددة على التصدير".
وشدد على أن رفع الحصار عن غزة هو البوابة الرئيسية
إلنهاء المعاناة ،وتحسن األحوال االقتصادية ،وإنهاء
آثار الحصار وما نتج عن العدوان ،الفتًا إلى أنه مطلوب
توجيه الدعم العربي اإلسالمي الدولي العاجل إلنقاذ
الحالة اإلنسانية بالتوازي مع العمل على رفع الحصار
ً
كليا وفتح البحر دون قيود.

دولة فل�ضطني
�ضلطة الأرا�ضي
مكتب رئي�س �ضلطة الأرا�ضي

�إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال
تعلن بلدية بني س���هيال لإلخ���وة المواطنين المتصرفي���ن والمجاورين
ألرض القس���يمة ( )9من القطعة رقم ( )220أراضي بني سهيال – السطر
الشمالي  ،والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية ( )22794مترًا مربعًا بأنه قد
تقدم لها المواطن  /موسى سليمان عبد المطلب أبو جامع من سكان بني
س���هيال  ،وسند الملكية باس���م /عبد المطلب سمحان سليمان ابو جامع،
م���ن أرض القس���يمة المذكورة بغرض الحصول عل���ى إذن بناء دور ارضي
مقترح 3 +طوابق مع خدمات على مساحة المقسم المخصص له ()130
مترًا مربعًا لكل طابق  ،وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قسم
التخطيط و التنظيم بالبلدية .
ف���كل م���ن لديه اعتراض عل���ى الملكية أو الطل���ب  ،عليه أن يقدم
اعتراضه لدى قسم التخطيط والتنظيم بالبلدية خالل (خمسة عشر يوما)
من تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عـالء ر�ضــوان حمدان ر�ضوان
الق�ضم القانوين رئي�س البلدية

�ملو�سوع� /إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة
لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��سي و�لعقار�ت رقم ()2021/253

يعل���ن للعموم انه تق���دم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد:
منهل سالم محمد العواوده من سكان غزة هوية رقم  410210660بصفته
وكيال عن /هيثم ولينا وهبه الله وانجي وخليل /أوالد زياد سليمان عريف
بموجب وكالة رقم 2021/1959 :صادرة عن خانيونس
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة في
القطعة  2307القسيمة  23المدينة أبو مدين  +القطعة  2310القسيمة
 112المدينة أبو مدين
فمن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التق����دم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة أو
وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة
بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي .التاريخ2021/4/25 :م

م�ضجل اأرا�ضي غزة
اأ .ع�ضام عبد الفتاح احلمارنة

األربعاء  16رمضان  1442هــ  28ابريل  2021م

رأي
القدس ستبقى عاصمة المؤمنين األحرار

معركة القدس ال زالت قائمة ولن تنتهي اال بالتحرير واالستقالل ,حتى وان قام االحتالل بالتراجع عن خطواته
التصعيدية وازال الحواجز العسكرية في منطقة باب العامود ,وسمح للمقدسيين للتجمع في ساحة البراق,
فهذه جولة س����بقتها جوالت مش����ابهه حقق فيها المقدس����يون انتصارات ايضا ,فمعركة البوابات انتهت
بإزالة البواب����ات من باحات االقصى التي قام االحتالل بفرضها عنوة ,ومعرك����ة الكاميرات انتهت ايضا بإزالة
الكاميرات من داخل باحات المس����جد االقصى المبارك ,كما انتهت معركة باب الرحمة بفتح المصلى والصالة
فيه وهو المصلى المغلق من االحتالل الصهيوني لمدة تزيد عن سبعة عشر عاما ,وهذه الجولة من المواجهة
بين أهلنا المقدس����يين واالحتالل الصهيوني سيتراجع امامها االحتالل عن تنفيذ مخططاته العدوانية في
داخل باحات المسجد االقصى وفي محيطه بعد ان ايقن ان المقدسيين سيواجهون كل خطواته التهويدية,
وهذا الموقف الصلب من اهلنا المقدس����يين بث الخوف والرعب في قلوب المطبعين العرب المتحالفين مع
االحتالل الصهيوني في مخططاته التهويدية وعل����ى رأس هؤالء االمارات العربية المتحدة التي تماهت مع
الكيان الصهيوني الى حد بعيد ,وشاركت بشكل فعلي في تمرير مخططاته التهويدية ,ودعمت كل خطواته
الهادفة لطرد المقدسيين من المسجد االقصى المبارك ,فهي ال تتعامل حتى وفق القرارات الدولية الجائرة,
انما تتعامل وفق ما تس����مى بصفقة القرن التي تلحق المنطقة العربية والش����رق اوسطية برمتها باالحتالل
الصهيوني ,فاإلمارات تس����تدعي اسرائيل لحمايتها من وهم العدو االول بالنسبة لها وهو «ايران» وهى في
سبيل ذلك مستعدة ان تقدم كل شيء وأي شيء «إلسرائيل» .
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،ورئيس الدائرة السياسية للحركة الدكتور محمد
الهندي قال ،إن «جولة باب العامود انتهت بفعل إصرار وثبات المرابطين والمرابطات بإزالة الحواجز ،كما انتهت
جوالت البوابات والكاميرات بتحقيق إنجازات مشابهة لكن «المعركة في القدس وعلى القدس مفتوحة ومستمرة
ومتصاعدة ,وهذا يدل على ان القدس س���تبقى العنوان الرئيس���ي ألي معركة قادمة مع االحتالل الصهيوني,
والصراع حولها يتعاظم وهو يحتاج الى ارادة حقيقية وايمان راسخ بحتمية النصر والتمكين ,فالقدس ستبقى
عاصمة المؤمنين واالحرار كما قال الدكتور الهندي ,وكل مس���لم على وجه االرض يجب ان يدرك ان اقل الواجب
يحتم عليه الدفاع عن القدس والمس���جد االقصى ,فهي اخ���ذت مكانتها الدينية والحضارية والتاريخية عندما
ذكرها الله في القرآن الكريم ,واوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ,واعطاها مكانتها الكبيرة امير المؤمنين
عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما جاءها من مكة مشيا على االقدام ليتسلم مفاتيحها ,وافتداها صالح الدين
االيوبي بالدفاع عنها حتى خلصها من الحكم الصليبي لها ,واالحتالل الصهيوني يستهدف وجود المقدسيين
نفس���ه ،ويستهدف كل ما هو عربي وإسالمي في القدس وفي مقدمة ذلك المسجد األقصى وقبة الصخرة» كما
يقول الدكتور محمد الهندي ألنه يريد ان ينتزع القدس من جذورها الضاربة عميقا في االرض ,ويريد ان يزيف
التاريخ ويغير نواميس الكون التي تؤكد انتماء هذه االرض المباركة ألهلها االصليين ,وهم الفلسطينيين الذين
عشقوا ترابها واستماتوا في الدفاع عنها ,نيابة عن االمة جمعاء وقدموا عظيم التضحيات.
ان الل����ه عز وجل اصطفى أهل القدس ليكون����وا طليعة األمة في هذه المعرك����ة المفتوحة كما قال الدكتور
الهندي ،مضيفا :أما من اختار أن يخوض معهم هذه المعركة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين فيجب
أن يخوضها دون حس����ابات ال حزبية وال مصلحية ،فال حس����ابات مع القدس الحاضرة دوما في قلوب الماليين
والمفجرة للثورات على م����دار الوقت» ,وهذا هو االصل في التعامل مع عدو كالعدو الصهيوني ,وارض محتلة
باركها الله عز وجل كأرض فلسطين ,لذلك نحن على يقين ان هذه االمة االسالمية ستنبعث من جديد للدفاع
عن ارضها ومقدس����اتها ,وهذا اليقين بشرنا به الله عز وجل «فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي
بأس ش����ديد فجاس����وا خالل الديار وكان وعدا مفعوال» وهو ما يعني ان الوعد مفع����ول ال محالة مهما تكالب
المتكالبون وطبع المطبعون وتحالف المتحالفون مع االعداء ,والتأكيد الثاني جاء في نفس السورة «وإن عدتم
عدنا» فنحن ال يساورنا شك في حتمية النصر على «اسرائيل» وهذا النصر سيتحقق عندما تكتمل فينا كأمة
الش����روط التي تحقق النصر ,والى ان يتحقق وعد الله عز وجل علينا نحن الفلس����طينيين ان نجاهد ونقاوم
االحتالل وندافع عن قدس����نا واقصانا ومسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم دون ان نركن الى حسابات دنيوية
تدفعنا للركون واالستسالم .

ٌ
زهرة رمضانية

صداقة
بقلم الأ�شري املجاهد� :شامح �شمري ال�شوبكي
�شجن رميون ال�شحراوي
وحيدا وبفضلك يس����تطيع المرء أن
خاط����ب رحالة الحياة الصداقة فقالوا« :لوالك لكان المرء ً
ً
مفتخرا« :أصدقاء الصفاء
يضاعف نفس����ه ،وأن يحيا في نفوس اآلخرين» .وهناك من أضاف
خير مكاس����ب الدنيا ،وهم زينة في الرخاء ،وعدة في البالء ومعونة على األعداء» .وهي كذلك
ف����ي حقيقة األمر ،حتى وحوش البر وحوت البحر ال تس����توي حياتها بغير زاد الصديق الذي
يعين على مكافحة قارضات العيش.
فالصداقة ش����علة اللهب التي تنير ظلمة الطري����ق ،وهي دثار الخائفين غدر المجرمين ،هي
غيمة مكتنزة بالمحبة والنصيحة واإلرش����اد الجميل ،غيمة تهطل على أصحابها بركة ووفاء.
لذلك قيل :الصديق الصالح خير من نفسك ،لماذا؟ ألن النفس أمارة بالسوء والصديق الصالح
ال يأمر إال بالخير.
وفي بالدنا العربية واإلس����المية عامة وفي فلسطين التي وقعت في قبضة الغرباء المارقين
ً
ال يجب أن نبني أس����وارا وهمية فيما بيننا فوق األسوار والجدران االحتاللية .كم نحن بحاجة
في هذه األيام إلى صداقة عابرة للجغرافي����ا ،عابرة للبلديات ،عابرة للمصالح المنفعية ،عابرة
للحزبية العمياء ،فالصداقة التي تقابل اإلخوة واجبة في دين الله تبارك وتعالى ،لذلك علينا
االجتهاد في تشييد جسور الصداقة في أرجاء الوطن الذي يشكو ويالت االحتالل.
في رمضان الوحدة ،لنجعل الصداقة على الخير والمعروف واإلخالص والتناصح والتناصر.

الفارس الصامت
ترجل يوم األحد (الثالث عشر من شهر رمضان المبارك-الخامس والعشرون من
ابريل لعام 2021م) عن صهوة جوداه ذلك الفارس الصامت (احمد عبد الرحمن
أبو حصيرة) عن عمر يناهز التاسعة والستين من العمر –ولد في العام 1952م،
في غزة -بعد رحلة مضنية من الصراع والكفاح والجهاد المتواصل مع أعداء الله
الصهاينة ،في خارج المعتق���الت الصهيونية ،وبداخلها .حيث انخرط وهو ما
زال في السادسة عش���ر من عمره –في العام  1970-في تنظيم قوات التحرير
الشعبية ،وقام بأعمال عس���كرية ضد العدو الصهيوني ،أدت إلى اعتقاله في
السجون الصهيونية في شهر نوفمبر عام 1971م ،وحكم عليه بالسجن ثمان
سنوات ،قضاها بين إخوانه من شباب تنظيم قوات التحرير ،الذي مثل االتجاه
الفكري نحو اإلس���الم البوصلة الفكرية للتنظيم .وشكل ذلك الثقافة والتربية
والمنهج ألبناء التنظيم داخل الس���جون الصهيونية ،مما شكل الشرارة األولى
التي انطلقت منها فكرة الحركة اإلس���المية األس���يرة ،التي ش���كلت فيما بعد
نواة التيار اإلس���المي الثوري ،وبهذا تش���كلت الركيزة الفكرية والنظرية لبناء
تنظيم إس���المي وطني مقاتل في فلسطين ،يحمل اإلسالم فكرا ومنهج حياة،
ويتمسك بالمقاومة ،خيارا وواجبا دينيا ووطنيا في أن واحد ،باعتبار أن الجهاد
المس���لح هو الرافعة األهم ألي حركة إس���المية فلس���طينية ،تريد أن تنهض
لتش���كل إضافة جديدة في الواقع الفلسطيني ..وهو األساس الذي اجمع عليه
األخوة المحررون من رحم الحركة اإلس���المية األسيرة ،القاضي بوجوب االنطالق
بالمباش���رة بإنش���اء النواة لهذا التنظيم وعدم االنتظار ..وبحكم الجذر الوطني
والتكوين الثوري للحركة اإلس���المية األسيرة داخل السجون ،كان من الطبيعي
أن تحس���م خيارها ،وتنحاز لالتجاه الذي يضم العمل الجهادي ،بما يحمل من
روى ثورية تمثلت في تبني فكرة تأس���يس حركة إس���المية مجاهدة تمارس
العمل المسلح ضد الصهاينة.
وهذا ما ش���كل معلما مركزيًا في شخصية المجاهد (أحمد أبو حصيرة) وشكل
له ذلك هما وطنيا وإس���الميا له في داخل الس���جون .فقام األخ (احمد) بمجرد
خروجه من الس���جن بالتوجة لمنزل األخ (مهنا) واخذ من إخوة المرحوم (محمد)
بعض الوس���ائل القتالية ,وبعد ان تم االتفاق م���ع االخ الدكتور (فتحي) على
االندماج سويا تحت قيادته من اجل بناء حركة الجهاد االسالمي في فلسطين..
وه���ذا ما حدى باألخ (احم���د ابو حصيرة) باالتصال في ش���هر مارس من العام
1982م بسجن السبع ،حيث ابلغ األخ (احمد مهنا) بذلك ،من اجل ان يبلغ باقي
اإلخوة بداخل السجون ،بالمباشرة عمليا بإنشاء تنظيم إسالمي مجاهد ،بقيادة
األخ (فتحي الش���قاقي) كما تم في نهاية ع���ام 1982م -اتصال بعض االخوة
منهم األخ (حس���ين النخال���ة) وأخوة أخرين -بزيارة بعض االخوة في الس���جن
منهم االخ (عبد المنعم العالن ،واألخ زياد النخالة) في س���جن المجدل ،وادخال
لهم على سبيل المثال (مجلة الطليعة اإلسالمية) .ولذا فان عملية الفصل بين
مرحلتين للحركة ،واحده سياس���ية واخرى عسكرية ،لم تسجل بتاتا في تاريخ
الحركة ،حيث تزامن العمل الفكري والسياس���ي مع العمل االمني والعسكري..
أي أن���ه لم يكن هن���اك فصل زمني ف���ي الحركة بين ممارس���ة البناء الفكري
والسياس���ي والجماهيري ،وممارس���ة العمل األمني والعسكري ،التي كان لألخ
(أحمد أبو حصيرة) واخوانه بصمات بارزة عليها.
وم���ن هنا ف���ان حركة الجهاد االس���المي تعتبر الحركة الوحي���دة في التجربة
اإلسالمية ،التي بدأت منذ اللحظة األولي لتأسيسها واقعا بالعمل على تنظيم

خاليا مسلحة تابعة لها ،في ظل أعلى درجات السرية ،بواسطة االخوة المحررين
الذين انتموا لها من داخل سجون العدو ،مما ساعد في التسارع في بناء العمل
العس���كري ،حيث إن الكثي���ر من أعضاء الحركة ،كانوا من الس���جناء المحررين
المعتقلين س���ابقا على قضايا وطنية ومنتمين لتنظيمات فلسطينية وطنيةمقاتله -كتنظيم قوات التحرير الشعبية -حيث تم احتواء وتنظيم ذوي الخبرة
واألسبقية في العمل العسكري من هؤالء المناضلين كاالخ (أحمد أبو حصيرة)
واخوانه الس���ابقين .وتجس���يدا لقناعة الدكتور (فتحي الش���قاقي) وإخوانه
المحرري���ن ،ت���م البدء في عملي���ة التحضير للقيام بالعمل العس���كري بجميع
أش���كاله .ول���ذا كان االخ (احمد ابو حصيرة) احد الثالث���ة الذين تم تكليفهم
بانشاء اول مجلس عسكري ،لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،كنواة أولى
للعمل العس���كري ..وبهذا تم ارتباطة مباشرة مع الدكتور (فتحي) منذ اللحظة
االولى التي تعرف بها عليه ،وبدأت العالقة المباشرة بينهما بشكل متواصل..
تمخض عن ذلك تكليف االخ (احمد) من قبل الدكتور (فتحي) نفس���ه بالتفرغ
بشكل خاص للقيام بالمباشرة العملية بتشكيل المجموعة العسكرية األولى،
لحركة الجهاد االسالمي ،وذلك للقيام بعمليات عسكرية.
وفعال تم انشاء اول مجموعة عسكرية للتنظيم عام 1982م ،تحت اسم (تنظيم
الجهاد اإلس���المي) الذي واف���ق عليه الدكتور (فتحي) كاس���م معبر عن العمل
العس���كري فقط -آنذاك -ليس له عالقة بالعمل التي���اري -وقد انخرط معه في
هذه المجموعة العس���كرية األخ (محمد الحس���ني) –الذي كان شريكه في محل
سمكرة سيارات -وقد س���جل التاريخ الجهادي للحركة ،لألخ المجاهد (احمد أبو
حصيرة ،واألخ المجاهد محمد الحس���ني) تش���كيل أول خلية جهادية عسكرية
رس���مية لحركة الجهاد اإلسالمي في فلس���طين .حيث تم منذ بدايات المرحلة
األولى لتأس���يس الحركة ،بناء هذه الخلية العس���كرية المسلحة بأعلى درجات
الحذر والس���رية وهذا ما كان يؤكده عمليا نش���اط الدكت���ور (فتحي) الذي كان
في كثير م���ن االحيان ،يذهب الى محل االخ (أحمد اب���و حصيرة) فيغيب عنده
بعض الوقت ..ويحضر منه احيانا كرتونة مغلقة –بها قنابل ومواد قتاليه -حيث
أن العالقة كانت بالمجال العس���كري .كما أن الدكتور (فتحي) قد كان بنفس���ه
يمارس النشاط العس���كري مع االخوه ،حيث قام الدكتور (فتحي) في منتصف
عام  1983في مسجد عنان على شاطئ بحر غزة ،بجمع االخ (احمد ابو حصيرة) مع
االخ (عبد الله السبع) الذي سلمه (قنابل ،ومسدس ،وتي ان تي ،وصواعق) التي
كانت بداية العمل العسكري ،وبداية االرتباط بين االخوين مباشرة عبر الدكتور
(فتحي) بنفس���ه .وقد تمكن���ت المجموعة العس���كرية االول���ى لحركة الجهاد
االسالمي في فلسطين القيام بست عمليات عسكرية ،ضد العدو في القطاع.
–أولى هذه العمليات العس���كرية كانت قبل ش���هر اكتوبر عام 1983م ،عندما
كلف الدكتور (فتحي) االخ (احمد اب���و حصيرة) القيام بإلقاء قنبلة يدوية ضد
قوات العدو -على مبنى االدارة المدنية وس���ط مدينة غ���زة (مبنى ابو خضرة)-
وطل���ب منه ع���دم التبني ،أو االعالن عنها بش���كل علن���ي ..وكان معه في هذه
العملية االخ (محمد الحسني) الذي كان يشكل هو معه هذه المجموعة االولى.
والعملي���ة الثانية لهذه المجموعة ،كانت بإلقاء قنبلة يدوية على س���جن غزةالمرك���زي ،في العام 1983م ،من قبل االخ (محمد الحس���ني) وكان االخ (احمد)
يقوم بقيادة السيارة.
-والعملية الثالثة لهذه المجموعة ،كانت بالقيام بوضع عبوة ناسفة امام مبنى

بقلم /د .خضر عباس
بنك لؤمي االسرائيلي في غزة ،ولم تنفجر العبوة.
والعملية الرابعة لهذه المجموعة ،بإلقاء قنبلة يدوية قرب منتزه البلدية في غزة،بجوار محل حلويات الغزالي ،وقام -والعملية الثالثة لهذه المجموعة ،كانت بإلقاء
قنبلة يدوية قرب منتزه البلدية ف���ي غزة ،بجوار محل حلويات الغزالي ،وقام االخ
(أحمد) بإلقائها ،وكان االخ (محمد) يقوم بقيادة السيارة.
والعملية الخامس���ة لهذه المجموع���ة ،كانت بإلقاء قنبلتي���ن يدويتين علىمبنى المجلس التش���ريعي بغزة ،التي كانت المق���ر الرئيس لقيادة الجيش
الصهيوني ،وقد انفجرت واحدة منها ،ولم تنفجر القنبلة األخرى.
والعملية السادسة لهذه المجموعة ،كانت بالقيام في 1986/2/18م ،بتنفيذهجوما بالقنابل اليدوية على تجمع للجنود الصهاينة
أثناء تغيير (تبديل) الدورية التي كانت ترابط في الساحة –في نفس المكان
الذي استشهد فيه مواطن فلسطيني قبل يوم واحد على يد الجنود الصهاينة
واعتب���رت الجماهي���ر أن هذه العملي���ة البطولي���ة الجريئة ج���اءت ردًا علىاستشهاد الشاب العكلوك في ساحة فلسطين .ونتيجة لخطا ما ،تم اكتشاف
هذه المجموعة ،مما ادى الي اعتقاالت واسعة ألبناء الحركة من جراء ذلك .وقد
انتج بالفعل التمدد الحركي (التنظيمي) في المجال االمني والعس���كري ،قيام
قوات العدو الصهيوني بش���ن حملة اعتقاالت واسعة في اوساط التنظيم ،أثر
اكتش���اف المجموعة األولي ،التي شكلت نواة العمل العسكري ،والتي امتدت
لتشمل تس���عة عش���ر مجاهدا من أبناء الحركة ،باإلضافة للشقاقي الذي أبى
إال أن يس���اهم بشكل مباش���ر بعملية الدعم والتمويل لهذه المجموعات رغم
نصيحة بع���ض اإلخوة له باالبتع���اد» ..واعترف أفراد الضرب���ة علي العمليات
تحت مسميات عدة -إال أن األخ (احمد ابو حصيرة) الذي يعلم االسم الحقيقيللجهاز ،اعترف وألول مرة علي االس���م الذي توافق عليه مع الدكتور ،بأن يكون
للجهاز العس���كري باس���م تنظيم (الجهاد اإلسالمي) وس���جل ذلك االسم في
الئحة االتهام ..وحكم على الش���قاقي اربع س���نوات باعتب���اره مموال للتنظيم
بالس���الح الذي استخدم في العمليات ،وكذلك القيام بالتحريض على العنف،
وحكم على الباقي بأحكام تراوحت بين أربع سنوات والمؤبد.
وكان م���ن الالف���ت للنظر أن أغل���ب أعض���اء المجموعة كانوا م���ن المعتقلين
السابقين الذين تبنوا اإلس���الم داخل السجون الصهيونية ،والذين كانوا قبل
ذلك منتمين لتنظيمات فلس���طينية وطنية س���ابقة ،كتنظيم قوات التحرير
الش���عبية ،وحركة فتح ،والجبهة الشعبية وغيرهما .الذين هم من ذوي الخبرة
العسكرية واألسبقية .والذين اس���تطاعوا التفاهم الكامل ،والفهم المتكامل،
بينهم وبين االخ (الش���قاقي) وتخلوا طواعية عن القيادة له ،لكونهم رأوا فيه
قائدا مناسبا لهم ،يستطيع توحيد طاقاتهم ،ويستثمر فيهم كل قدراتهم.
وفي الشهر العاشر من العام 2011م تم تحريره من المعتقل في صفقة تبادل
األسرى بين حماس والكيان الصهيوني التي تسمى صفقة وفاء األحرار ..حيث
ت���زوج من امرأة أخرى من اجل ان يرزقة المول���ى بالبنين ،وفعال وهبه الله بنتًا
(نور) وولد (عبد الرحمن) ..ولكن س���رعان ما وافته المنية بسبب فيروس كورونا
ليلقى وجه ربه –إن ش���اء الله -راضيا مرضي���ا عنه بعد هذه الرحلة التي ضربت
جذورها في أعماق الزمن ..نس���ال الله له القبول –بإذن���ه تعالى -في الدرجات
العال برفقة حبيبة رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم الش���فيع والمشفع لكل
احبابه واتباعه المخلصين كأمثال اخونا الحبيب (احمد ابو حصيرة-أبو العبد).

«تومر» و «ديمونا» بعيون ّ
إيرانية :فترة «ضبط النفس» انتهت!
بقلم :محمد خواجوئي

كان لألحداث األمنية التي ش���هدتها «إس���رائيل» األسبوع الماضي،
ب���دءًا من تفجير مصنع «تومر» إلنت���اج الصواريخ بالقرب من تل أبيب،
وصوال إلى س���قوط صاروخ بالقرب من منش���أة «ديمونا» النووية في
ً
صحراء النقب ،صدى واس���ع في إيران ،حيث حظيت باهتمام األوساط
السياس���ية واإلعالمية .وإذ بدا ذلك واضح���ًا من التصريحات الصادرة
عن المس���ؤولين اإليرانيين ،فقد ّركزت وس���ائل اإلعالم ،من جهتها،
عل���ى ّاتضاح وهن ال���ردع «اإلس���رائيلي» ،وال س���يما منظومة الدفاع
حد حديث البعض عن ظهور قواعد اش���تباك جديدة،
الصاروخي ،إلى ّ
وهو ما ذهبت إليه صحيفة «إيران» الحكومية ،في تقرير بعنوان «عجز
وخوف تحت ّ
القبة الحديدية» ،معتبرة أن «س���قوط الصاروخ السوري
محصنة وعرضة للمخاطر».
غير
«إسرائيل»
أن
أظهر
ديمونا
بالقرب من
ّ
ووقعت التفجيرات في «إسرائيل» بعد أسبوع واحد من الهجوم الذي
طال منش���أة «نطنز» في إيران ،حيث ُو ّجهت أصاب���ع االتهام إلى تل
أبيب بالوقوف وراءه ،شأنه ش���أن عمليات التخريب المماثلة السابقة
تكهنات كثيرة في شأن دور إيران في العمليات
هناك .وعليه ،أثيرت ّ
األخيرة الت���ي طالت «إس���رائيل» ،والتي ّقدر العديد م���ن المراقبين
كرد انتقامي من ِق َبل الجمهورية اإلس���المية .بيد أن ّأيًا
أنها ج���اءت ّ
َّ ّ
من المس���ؤولين اإليرانيين لم يتبن أي مس���ؤولية عن األحداث التي
ش���هدها «ديمون���ا» أو «تومر» ،لكن بعضهم ّلمح إل���ى أن التفجيرات
كردة فعل على الممارسات «اإلسرائيلية».
األخيرة جاءت ّ

وبعد س���اعة من س���قوط الصاروخ بالقرب من «ديمون���ا» ،قال العميد
محمد رضا نقدي ،مس���اعد «الحرس الثوري» لش���ؤون التنس���يق ،إن
ّ
يرت���د عليه» .وبالتزامن ،قال
َ«من يمارس الش���ر ال يجب أن ّ
يتوقع ّأال ّ
محمد رضا فالح زادة ،النائب الجديد ل�»قوة القدس» التابعة ل�»الحرس
الثوري» ،والذي ُع ّين بعد وفاة العميد محمد حس���ين حجازي« :ليعلم
الكي���ان الصهيوني الغاص���ب أن مجموعات المقاوم���ة موجودة في
كل بقعة من الكرة األرضية بج���وار ّ
مقاركم ،وتدفعكم في ّكل لحظة
ّ
العامة للقوات
إل���ى هاوية الزوال» .وأمسّ ،
حذر رئي���س هيئة األركان ّ
المس���لحة اإليرانية ،اللواء محمد باقري ،من أن «الصهاينة إذا اعتقدوا
ّ
ّ
أن بإمكانهم ممارسة االستفزازات في أي مكان من دون ّرد ،فإن جبهة
سترد عليهم بقوة»ّ .أما عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان ،علي
المقاومة ّ
رضا س���ليمي ،فقد اعتبر ،في تغريدة على موق���ع «تويتر» ،أن «كذبة
ّ
القبة الحديدية برزت من خالل صاروخ واحد وحس���ب .إن «إس���رائيل»
تقوم بتخويف اآلخرين منها بواسطة الكذب والخداع ،واآلن بدأ فصل
جديد! إن كيان بيت العنكبوت هو أوهن مما كنا ّ
نتخيل».
ّ ّ
على المس���توى اإلعالمي ،رأت وكالة «تس���نيم» ،القريبة من «الحرس
الث���وري» ،أن االنفج���ار الذي ط���ال مصنع إنتاج الصواريخ ،وس���قوط
صاروخ بالقرب من ديمونا« ،ينطويان على رس���ائل ّ
جلية لقادة الكيان
الصهيون���ي األش���رار» .وقالت« :إن مواصلة ّ
تكلف
أن
يمك���ن
الش���ر
ّ
هذا الكي���ان أثمانًا ذات أبعاد أكبر وأخطر» .وذهبت بعض األوس���اط

اإلعالمي���ة أبعد من ذلك ،معتبرة بصراح���ة أن التفجيرات األخيرة في
«إس���رائيل» تحمل «رس���الة المقاومة» ،وأن عهد ضبط النفس مقابل
الضربات األمنية «اإلس���رائيلية» ،قد انتهى ،ب���ل إن المقاومة جاهزة
لضرب «إس���رائيل» في عمقها األمني .ووصف موقع «مش���رق نيوز»،
انفج���ار «تومر» ،وأيضًا حادث «ديمونا» ،بأنه «هجوم عس���كري رادع»،
ّ
«س���يؤدي إلى أن يعي���د الصهاينة النظ���ر في أي حماق���ة محتملة
ض���د المقاومة» .وأض���اف الموقع إن
مس���تقبلية قد يقدمون عليها ّ
«المقاومة اس���تطاعت ف���رض المعادلة التي س���عى الصهاينة إلى
تحقيقه���ا على مدى الس���نين ،أال وهي معادلة الرع���ب» .وإذ رأى أن
«السلطات الصهيونية كانت ّ
تتخيل دائمًا أنها الوحيدة القادرة على
فرض معادلة الرعب على المقاومة في المنطقة» ،فقد رأى أن «أحداث
األي���ام األخيرة برهنت على أن المقاومة اس���تطاعت ،في أحدث إنجاز
لها ،فرض هذه المعادلة على الصهاينة ذاتهم».
المؤسس���ة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون اإليرانية ،بدوره،
وأشار موقع ّ
إلى أن «االنفجارين األخيرين داخل الكيان الصهيوني أظهرا أن جميع
اإلحداثيات الحساس���ة لهذا الكيان هي ّ
بتصرف محور المقاومة ،وأن
ّ
ّ
زمن ضبط النفس قد ّولى» .وتابع الموقع أنه «في حال تكرر اإلجراءات
العدوانية لهذا الكيان ،فإن الصواريخ التي س���تطلق ،لن تسقط قرب
الحساس���ة لهذا الكيان ،بل ستستهدف هذه النقاط بالذات،
النقاط ّ
وحينها ستنحو األوضاع منحى مختلفًا».
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زراعة غزة تنجز تدريب تجار على استخدام أذونات االستيراد والتصدير
غزة /االستقالل:
أعلنت وزارة الزراعة في غزة ،أنها أنجزت تدريب  265تاجرًا
على آلية اس����تخدام النظام المحوسب ألذونات االستيراد
والتصدي����ر الحدي����ث الذي أطلقت����ه الوزارة في الش����هر
الماضي.
واستعرض مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات لدى الوزارة
إياد أبو منديل ،خالل لقاء ضم مس����ؤول ال����وزارة إبراهيم
القدرة وعدد من المدراء ،ابرز ما حققه البرنامج المحوس����ب
خالل ش����هر م����ن إطالقه ،مبينًا أنه س����هل عل����ى التجار
والموردين الحصول على أذونات االستيراد والتصدير عن
بعد من خالل الموقع االلكتروني.
واش����ار ال����ى أن الطواقم الفني����ة في دائ����رة تكنولوجيا
المعلومات ،قامت بإنش����اء حس����ابات وإعطاء الصالحيات
الالزمة للتج����ار والموردين والتدريب على آلية تش����غيل
النظام الجديد وكان هناك استجابة كبيرة من قبل التجار.
ولفت اب����و منديل الى أن البرنامج المحوس����ب وفر الوقت
والجه����د على التجار والمس����توردين ف����ي الحصول على
أذونات االس����تيراد والتصدير ،وخفف من مراجعة التجار

لمق����ر الوزارة إلنجاز وإتمام معامالتهم في أي وقت ومكان
داخل قطاع غزة أو خارجه ودفع الرسوم بشكل الكتروني.
الى ذلك اش����ارت ال����وزارة الى أن جه����ود الطواقم الفنية
العاملة لديه����ا ركزت منذ مطلع العام على جودة مدخالت

اإلنتاج ،بش����قيه النباتي والحيواني وذل����ك بهدف زيادة
إنتاجي����ة القط����اع الزراعي ،كم����ا ضاعفت ه����ذا العام من
خططها لعملي����ات الضبط والرقابة لكافة مدخالت االنتاج
على المعابر ومراكز البيع واألس����واق ،من أجل زيادة اإلنتاج

في نفس وحدة المساحة وتحسين جودة اإلنتاج الزراعي.
وأوضحت أن من أهم ركائز جودة مدخالت اإلنتاج الزراعي،
الت����ي تركز عليه����ا الوزارة ف����ي المتابعة ه����ي األعالف،
والمبي����دات ،واألس����مدة ،والتقاوي ،والبي����ض المخصب،
والبذور بحيث يتم جلبها إلى السوق المحلية بجودة عالية
مطابقة للمواصفات الفلسطينية.
ونوهت "زراعة غزة" الى أنها ش����رعت مؤخرًا بحملة توعوية
استهدفت مربي اإلنتاج الحيواني وخاصة مربي الدواجن،
لش����رح وتوضيح اإلجراءات التي تقوم به����ا الوزارة لضبط
جودة مدخالت اإلنتاج وخاصة االعالف والبيض المخصب.
وأوضحت أن دائرة االنتاج الحيوان����ي بالتعاون مع االدارة
العامة للخدم����ات البيطرية نفذت بش����كل دوري جوالت
رقابية مكثفة على مصانع ومس����تودعات موردي األعالف
ف����ي مختلف مناطق قطاع غزة ،حي����ث تم أخذ العديد من
العينات وفحصه����ا في المختبرات المختص����ة في وزارة
الزراع����ة ،وذل����ك للتأكد من ج����ودة هذه االع����الف ومدى
مطابقتها للمواصف����ات ،وبالتالي النهوض بقطاع اإلنتاج
الحيواني وخاصة الدواجن.

غزة /االستقالل:
قال المستشار اإلعالمي باسم «أونروا» ،عدنان أبو حسنة ،إن
الوكالة ّ
تعول على دور الواليات المتحدة في حضور المؤتمر
الدولي الذي س���يعقد بعد ش���هور قليل���ة ،وعلى دورها في
إرسال رسائل إيجابية لبقية الدول األعضاء لدعم أونروا.
وأض���اف أبو حس���نة في تصريح ل���ه ،عندما تض���ع اإلدارة
األمريكي���ة ثقته���ا وتقوم بدع���م اونروا وتجدي���د العالقة
التش���اركية مع أونروا هذه رس���الة للجميع أن يتقدم باتجاه
دعمها».

وبين أن الواليات المتحدة األمريكية ،قدمت  150مليون دوالر
مطلع الشهر الجاري ،موضحا أن هذا الدعم ال يحل أزمة أونروا
المالية ال سيما أن هناك عجزا ال يزال ب 150مليون دوالر.
وبي���ن أن الدعم األمريكي مه���م ويذهب للبرنام���ج العام
وللصحة والتعليم وبرنامج الطوارئ أيضا في س���ورية وغزة
والضفة ولمواجهة آثار كورونا ،آمال أن يكون هناك مساعدات
أمريكية إضافية خالل العام القادم.
وأكد أبو حس���نة أن المس���اعدات األمريكية مهمة ،ولوالها
لكانت أونروا تواجه عجزا في توفير رواتب موظفيها.

غزة /االستقالل:
التقى م .ناجي س����رحان ،وكيل وزارة األشغال العامة
واإلس����كان ،بغزة ،لين هاس����تنجس ،نائب المنس����ق
الخاص لألمم المتحدة ،منسق الشؤون اإلنسانية في
األراضي الفلسطينية المحتلة.
وناقش اللقاء جملة من القضايا أبرزها مشاريع ترميم
بي����وت الفقراء ،وتدعيم ش����اطئ بحر غ����زة ،ومواضيع
تتعلق ببرنامج السيس����تم (  )GRMوالمشاكل التي
تتعلق بإعاق����ة إدخال بعض مواد البن����اء عبر برنامج

السيستم .كما استعرض اللقاء جهود وزارة األشغال
العامة واإلس����كان في برنامج االعمار وبرامج العمل مع
وكالة األونروا وبرنام����ج  ،UNDPفيما يتعلق باإلعمار،
وحث المانحين لإليفاء بتعهداتهم الستكمال عملية
اإلعمار.
وأعرب وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان ،بغزة ،عن
تقديره لجهود الهيئات األممية في مش����اريع االعمار
والتعاون والتنس����يق الدائم بين ال����وزارة والهيئات
األممية العاملة في القطاع.

ّ
أبو حسنة :نعول على الدور األمريكي بحضور سرحان يناقش مشاريع ترميم بيوت
المؤتمر الدولي وحث الدول على دعم األونروا الفقراء ومشاكل إعاقة إدخال مواد البناء

تراجع االستيراد يخفض عجز فلسطين التجاري في  2020المتقاعدون العسكريون قسرًا :تم تعليق
اإلضراب لكننا مستمرون باعتصامنا

رام الله /االستقالل:
أظهر مس����ح اقتص����ادي ،تراجع عج����ز المي����زان التجاري
الفلس����طيني (الفرق بين الصادرات والواردات) ،مع الخارج
خ����الل العام الماض����ي ،مقارنة م����ع  ،2019مدفوعا بتراجع
االستيراد.
وبحس����ب بيانات رس����مية ،بلغ إجمالي قيمة عجز الميزان
التجاري الفلس����طيني في  ،2020نح����و  3.927مليار دوالر
أمريكي ،نزوال من عجز بمقدار  4.7مليارات دوالر في .2019
وتراجعت فات����ورة الواردات خالل الع����ام الماضي ،متأثرة

بالقبعات االقتصادية واالجتماعية لتفشي جائحة كورونا،
إذ دفع����ت إلى تراج����ع الطلب المحلي على االس����تهالك،
وبالتالي هبوط االستيراد.
كما تزامن هبوط فاتورة الواردات ،مع انهيار أسعار النفط
والوقود خالل العام الماضي ،إذ تراجع س����عر برميل النفط
في أبريل /نيس����ان  ،2020ألدنى مستوى منذ  22عاما عند
متوسط  15دوالرا للبرميل.
وخ����الل الع����ام الماضي ،بل����غ إجمال����ي قيمة ال����واردات
الفلس����طينية الس����لعية من الخارج  5.02ملي����ارات دوالر

مقارنة مع  5.77مليارات دوالر في العام السابق له.
في المقابل ،نم����ا إجمالي قيمة الصادرات الفلس����طينية
(الص����ادرات الوطنية وإع����ادة التصدير) إل����ى  1.09مليار
دوالر خ����الل العام الماضي ،مقارنة م����ع  1.068مليار دوالر
في .2019
وس����جل ش����هر أبري����ل ( 2020أوج إغالق����ات الحكوم����ة
الفلس����طينية لألسواق المحلية بس����بب فيروس كورونا)،
أدن����ى قيمة واردات فلس����طينية من الخ����ارج بقيمة 309
ماليين دوالر ،وأدنى قيمة صادرات بنحو  54.8مليون دوالر.

الدوالر في أدنى مستوى أمام الشيكل منذ نحو شهرين
رام الله /االستقالل:
تراجع س���عر صرف ال���دوالر األمريكي ،مقابل الش���يكل
اإلس���رائيلي إلى أدنى مس���توى منذ قرابة ش���هرين في
بداية تعامالت يوم أمس الثالثاء .وبلغ سعر صرف الدوالر

نزوال من  3.25و 3.28المسجلة
األمريكي 3.23 ،ش���يكال ً ،
في تداوالت االس���ابيع القليلة الماضية .واخر مرة س���جل
فيها الدوالر س���عر  3.23أمام الشيكل ،كانت في تاريخ
 17ش���باط/فبراير الماضي .وجاءت أسعار صرف العمالت

الرئيس���ة المتداولة في الس���وق الفلس���طينية ،مقابل
الشيكل اإلسرائيلي ليوم أمس على النحو التالي :الدوالر
األمريكي 3.23 :ش���يكال ،اليورو األوروبي 3.90 :ش���يكال،
الدينار األردني 4.56 :شيكال.

غزة /االستقالل:
قال المنس���ق العام للحملة الش���عبية إللغاء التقاعد القسري ،إنه تم االجتماع
واتخ���اذ قرار بتعليق اإلضراب المفتوح عن الطع���ام ،تلبية لنداء القدس وهبة
القدس.
وأض���اف في تصريح له ،حت���ى اللحظة هناك تطمينات ف���ي موضوع التقاعد
القسري وحلول سيتم اإلعالن عنها خالل األيام القليلة المقبلة".
وشدد المنسق على أن تعليق اإلضراب يأتي بسبب أحداث القدس،
وال عالقة له بإنجاز حصل في هذا الملف ،مش���يرًا إلى أننا "س���نوقف
اإلض���راب ونعلق���ه ولكن موظف���ي تفريغات  2005مس���تمرون في
إضرابهم عن الطعام".
وقال :المتقاعدون العسكريون مستمرون في اعتصامهم ،حتى حل مشكلتهم،
وباقي الملفات.
أس���وة بزمالء سابقين الذين تم
أدنى-
كحد
بمعاملتهم
المعتصمون
ويطالب
ً
براتب كامل ،وفق آخر رتبة عسكرية لهم.
إحالتهم للتقاعد ٍ

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /محمد علي سليم شلط عن
فق���د هويتي وتحمل الرق���م () 902336437
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أن���ا المواطنة  /الهام عثمان محمد نبهان
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()927279919
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /يونس عماد يونس ش���ملخ
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()403674229
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /مي فوزى محمد الصرفندي
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()700220213
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /صبحيه ش���اويش مصطفى
اب���و معمر ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل الرقم
( ) 958595225فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطن  /كريم قصي محمد الهبيل
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()422666958
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر
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مسؤول سوداني يحمل إثيوبيا ما قد يحدث في السودان بسبب سد النهضة
الخرطوم /االستقالل:
حم����ل رئيس اللجن����ة الفنية الس����ودانية
لمفاوضات سد النهضة ،مصطفى حسين
الزبي����ر ،إثيوبيا مس����ؤولية األض����رار التي
س����يتعرض لها الس����ودان في حال أصرت
على مباشرة عملية الملء الثاني لخزان سد
النهضة في يوليو /تموز المقبل.
وق����ال الزبير ،ف����ي تصريح ل����ه "يجب على
إثيوبيا أن تتحمل تبعات األضرار التي تقع
على السودان في حال قامت بعملية الملء
الثاني لس����د النهضة خالل يوليو المقبل"،
الفت����ا إلى أن إثيوبيا تس����ببت ف����ي يوليو
الماضي بأضرار للس����ودان منها خروج عدد
من محط����ات المياه من الخدمة وتأثر إنتاج
الكهرباء ،حينما قامت بعملية الملء األول
لخزان السد.
وتابع المسؤول" :اللجان الفنية المتفاوضة
للدول الث����الث حول س����د النهضة (مصر،
والسودان ،وإثيوبيا) ،متفقة بشأن تخزين
إثيوبيا  13.5مليار متر مكعب للملء الثاني
لكن يجب أن يكون ذلك ضمن اتفاق شامل
وقانوني بين حكومات الدول الثالث".
ولفت الزبير إلى أن "االتفاق المبدئي للجان
الفنية بين ال����دول الثالث أن تمضي عليه
إثيوبي����ا دون التوصل التفاق في تفاصيل

حول تب����ادل المعلومات المتعلقة بكيفية
تشغيل السد اإلثيوبي".
وحول إعالن الس����ودان اللجوء إلى القضاء
الدولي في ح����ال أصرت إثيوبيا على الملء
الثاني بش����كل أحادي من التوصل التفاق
رسمي ،قال إن "الحكومة السودانية تقوم

بجمع األدل����ة والمعلومات المتعلقة بحجم
األض����رار لتقديمه����ا إلى محكم����ة العدل
الدولية أو إلى محكمة كوميس����ا (الس����وق
المشتركة لش����رق وجنوب أفريقيا) أو خيار
آخر في حال تمسك إثيوبيا بموقفها".
وتاب����ع" :الس����ودان يعد الم����واد القانونية

الالزمة بش����كل أح����ادي بدون التنس����يق
مع القاه����رة" ،الفتا إلى أن "الس����ودان هو
المتض����رر إذا لم تقم إثيوبيا بالتنس����يق
وتب����ادل المعلوم����ات معه ح����ول مواعيد
تخزين المياه وتفريغ بحيرة س����د النهضة
وطريقة تشغيل السد".

مصر ..اصطدام قطار «السويس» مع سيارة نقل ومصرع وإصابة شخصين
القاهرة /االستقالل:
أكدت وسائل إعالم مصرية ،يوم أمس ،اصطدام قطار
"السويس – اإلس���ماعيلية" مع سيارة نقل ،ما أدى إلى
مصرع شخص وإصابة آخر.
وقال مص���در أمني ،إن س���يارة النقل قامت بالس���ير
بمزلقان قرية عامر خالل س���ير القطار ،إال أن الس���ائق
أخطأ في تقدير الوقت والمسافة بينه وبين القطار مما
تسبب في حدوث تصادم.
وأس���فر الحادث عن مصرع الس���ائق س���عيد السيد
س���لمان ،بينما أصيب مس���اعده عربى محمود حس���ن
غنيم  ٥٤سنة من الشرقية بارتجاج في المخ ،وكدمات
متفرق���ة بالجس���م وحالته خطيرة" ،فيم���ا أصيب أحد
ركاب القطار بكدمات في الساق.
وكان وزير النق���ل المصري ،كامل الوزير ،أرجع االثنين،

معاناة منظومة السكك الحديدية في البالد إلى فترات
طويلة من اإلهمال ،ما ترتب عليه تعطل نحو  50%من
الجرارات وتس���بب في توقف نقل البضائع ،إلى جانب
وجود عناصر متطرفة.
وقال الوزير ،في كلمته خالل الجلس���ة العامة للبرلمان،
إنه كان هن���اك  3آالف عربة ،مر على  50%منها أكثر
من أربعين سنة.
وفي إش���ارة إلى تكرار الحوادث مؤخرا ،قال وزير النقل
المصري إن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد
سببه وجود عناصر متطرفة ال تريد لمصر األمن واألمان
والسالم.
وأص���در كامل الوزير ،األس���بوع الماضي ،ق���رارا بإقالة
أشرف رسالن رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية
حادث قطار طوخ.

ويعد حادث قطار "الس���ويس – اإلس���ماعيلية" الرابع
خ���الل أقل من ش���هر في مص���ر ،إذ أودى حادث قطار
طوخ ،الذي وقع في  18أبريل /نيسان بحياة  23شخصا
وخلف  139جريحا بحسب وزارة الصحة.
ووق���ع حادث خروج عربتي قطار عن مس���ارهما في 15
أبريل /نيس���ان الجاري ،قرب مدينة منيا قمح ش���مال
القاهرة ما أسفر عن إصابة  15شخصا.
كما ش���هدت محافظة سوهاج (جنوب) في  26مارس/
آذار الماض���ي ،تص���ادم قطاري ركاب ،مما أس���فر عن
سقوط  20قتيال و 199مصابا ،وفق إحصائية رسمية.
وف���ي مايو /أيار  ،2018قال الجه���از المركزي للتعبئة
واإلحص���اء في مص���ر ،إن الس���بب الرئي���س لحوادث
تصادم القطارات هو العنصر البشري ،إذ بلغت نسبته
 ،78.9%تليه عيوب في المركبات وحالة الطرق.

وأض����اف الزبي����ر "لدينا س����دود ومحطات
للطاقة الكهربائية يمكن تتأثر سلبا أثناء
تش����غيل الس����د بدون التنس����يق واتفاق
ملزم".
وف����ي اإلطار ذاته ،كش����ف رئي����س اللجنة
الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة
أن القائ����م بأعم����ال الس����فارة األمريكي����ة
بالخرطوم براين ش����وكان أكد لمس����ؤولين
س����ودانيين التقاهم قبل أيام ،أن موضوع
س����د النهضة والتواصل مع الدول الثالث
المعنية بالموضوع م����ن أجل التوصل إلى
ح����ل ،تأتي ضمن مهام المبعوث األمريكي
الجديد لمنطقة الق����رن األفريقي ،جيفري
فيلتمان".
وب����دأت إثيوبي����ا بناء س����د النهض����ة عام
 2011م����ن دون اتف����اق مس����بق مع مصر
والس����ودان ،وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها
من بناء الس����د هو توليد الكهرباء ألغراض
التنمية ،يخش����ى السودان من تأثير السد
على انتظام تدف����ق المياه إلى أراضيه ،بما
يؤثر على الس����دود الس����ودانية وقدرتها
عل����ى توليد الكهرباء ،بينما تخش����ى مصر
من تأثير الس����د على حصته����ا من المياه،
والبالغ����ة  55.5ملي����ار متر مكعب س����نويا
تحصل على أغلبها من النيل األزرق.

صاروخ صيني أسرع من
الصوت يصيب سفينة
بكين /االستقالل:
تداول نش���طاء على مواقع التواصل االجتماعي مقطع���ا مصورا للحظة إصابة
صاروخ صيني أسرع من الصوت لهدفه.
وهذه هي المرة األولى التي يتم فيها عرض إصابة صاروخ أس���رع من الصوت
لهدف على السطح.
وبحس���ب ما نقل موقع  ،dambievفإن لقطات اس���تخدام الصاروخ هي جزء
م���ن فيديو ترويجي مخصص للذكرى ال�  72لتأس���يس بحرية جيش التحرير
الشعبي الصيني.
ويظهر في الفيديو إطالق صاروخ وسقوطه على جانب السفينة المستهدفة.
ويع���رف هذا الص���اروخ ب�" ،"YJ-18Aالمضاد للس���فن ،ويبلغ م���داه  500كم،
ويعتبر السالح الرئيسي للمدمرات الصينية.

موسكو :خطر الحرب يتزايد إلغاء كامل الحظر عن طهران شرط أساسي
لعودة واشنطن إلى االتفاق النووي
بسبب تصرفات الناتو في أوروبا
موسكو /االستقالل:
أعلن وزير الدفاع الروس���ي سيرغي ش���ويغو ،أن الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي في
نزاعا
أوروبا يس���اهمان في زيادة الخطر العسكري ،كما أن المش���اعر القومية في أوكرانيا تثير ً
مس���لحا في دونباس .وقال ش���ويغو في اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول األعضاء في منظمة
ً
معاه���دة األمن الجماعي في دوش���انبيه (عاصمة طاجيكس���تان)" :إن اإلجراءات التي تتخذها
الواليات المتحدة وحلف ش���مال األطلسي في المنطقة األوروبية من زيادة االستعداد القتالي
للقوات وتعزي���ز الوجود األمامي تزيد التهديد العس���كري .ويجري تحدي���ث البنية التحتية
العسكرية ،وتزيد كثافة التدريب العملياتي والقتالي".
"ردا على تهديد األنشطة العسكرية للناتو ،اتخذنا اإلجراءات المناسبة .كما تعلمون،
وأضافً :
تم إجراء فحص مفاجئ للجاهزية القتالية لقوات المناطق العسكرية الغربية والجنوبية".
وأش���ار ش���ويغو إلى أن روس���يا تراقب عن كثب تحرك ونقل الناتو للقوات في أوروبا كجزء من
تدريبات "ديفيندر يوروب".

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطنة  /نجالء عمر عبد القادر صقر
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()400174769
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

فيينا /االستقالل:
طالب رؤساء الوفود اإليرانية والروسية
والصيني���ة إل���ى اجتم���اع اللجن���ة
المش���تركة لالتفاق النووي في فيينا،
طالب���وا بإلغاء كام���ل الحظر األميركي
المف���روض على إيران باعتباره ش���رطا
أساس���يا لع���ودة األخي���رة إل���ى هذا
االتفاق.
جاء ذلك خالل االجتماع الثالثي الذي
عقد عل���ى اعتاب اس���تئناف اجتماع
اللجنة المشتركة لالتفاق النووي ،يوم
أمس ،بمش���اركة رؤس���اء وفود الدول

الثالث وباس���تضافة البعثة اإليرانية
الدائمة في فيينا.
واس���تعرض ممثل���و إيران وروس���يا
والصين خ���الل اجتماعهم يوم أمس،
آخر مستجدات المفاوضات المتعلقة
بعودة أمي���ركا المتوقعة إلى االتفاق
النووي ورفع الحظر عن إيران؛ مطالبين
بإلغاء كامل الحظر األحادي األميركي
ومرة واحدة؛ باعتباره ش���رطا أساس���يا
لعودة األخيرة إلى هذا االتفاق.
ونوه االجتماع الثالث���ي أيضا بإجماع
الوفود اإليرانية والصينية والروسية،

أعل���ن أن���ا المواطن  /حمدي عزالدين القس���ام
حم���دي ش���راب عن فق���د هويت���ي وتحمل
الرق���م ( )926741687فالرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

وض���رورة اس���تمرار المش���اورات
والتنس���يق المس���تديم والج���اد
والمنتظ���م بي���ن الدول الث���الث فيما
يخص هذه المفاوضات.
علم���ا أن المش���اركين خ���الل الجولة
األخي���رة م���ن اجتماع���ات اللجن���ة
المش���تركة لالتفاق الن���ووي (في 20
أبري���ل) اتفق���وا على تش���كيل فريق
خب���راء ثالث (إلى جان���ب فريقي إلغاء
الحظ���ر والن���ووي) ُيعن���ى بمتابع���ة
اإلجراءات العملية لرفع الحظر ومن ثم
عودة أميركا إلى االتفاق النووي.

أعل���ن أنا المواطن  /محم���د عمر محمد مطر عن
فقد هويت���ي وتحمل الرق���م ()400895769
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر
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كأس العرب ..فرصة المنتخب الفلسطيني إلعادة تقديم نفسه من جديد
القدس المحتلة /االستقالل:
تمثل بطول���ة كأس العرب التي تس���تضيفها العاصمة
القطري���ة الدوحة ،خالل الفترة من  1وحتى  18ديس���مبر/
كانون أول المقبل ،فرصة كبيرة أمام المنتخب الفلسطيني
إلعادة تقديم نفس���ه من جديد ،بعد تراجع مس���تواه في
اآلونة األخيرة.
ويعانى المنتخب الفلس���طيني ،في التصفيات اآلسيوية
المزدوجة الحالية ،حيث يحتل المركز األخير في مجموعته
ب� 4نق���اط ،جمعها من فوز على أوزبكس���تان وتعادل امام
الس���عودية ،مقابل  4هزائم امام أوزبكستان ،والسعودية،
واليمن ،وسنغافورة.
ويتبقى للمنتخ���ب مباراتان أمام س���نغافورة واليمن في
ختام لقاءات المجموعة ،س���تقامان ف���ي المملكة العربية
الس���عودية بنظام التجمع خالل الفترة م���ن  31مايو /آيار
وحتى  15يونيو /حزيران.

كاأ�س العامل

ً
عملي���ا فقد المنتخب الفلس���طيني حظوظه باس���تكمال
مشواره اآلسيوي الخاص بالتأهل إلى نهائيات كاس العالم
قطر  ،2022وبالتالي س���يقاتل في المباراتين المتبقيتين
أمام سنغافورة واليمن من أجل استكمال المشوار اآلسيوي
المؤهل لنهائيات الصين .2023
الفدائي ال يمر بأفضل أحواله ،والدليل خس���ارته القاسية
ً
مؤخرا ،في التصفيات بخماسية نظيفة،
أمام الس���عودية

المشكلة الحقيقية التي واجهتهم في المنتخب تمثلت
وأحيانا سوء الطالع الذي
في عدم االستفادة من قدراتهم،
ً
كان يصادف المنتخب قبل أي تجمع ،كما حصل في لقاء
السعودية األخير.
فقد أصي���ب وادي وهو في أفضل حاالت���ه الفنية ،كما لم
يتمك���ن الدباغ من مغ���ادرة الكويت بس���بب البروتوكول
إرباكا للجهاز
الصحي الخ���اص بكوفيد  ،19وهو ما س���بب ً
الفن���ي الس���ابق ،فتأث���ر األداء الهجومي وغاب���ت الحلول
جميعا فس���يكونون من
الهجومية ،لكن في حال تواجدوا
ً
نقاط القوة في كأس العرب المقبلة.

نقاط ال�ضعف

وترتب على تلك الخس���ارة اعتذار المدير الفني الجزائري
نور الدين ولد علي عن إكمال المش���وار ،وإس���ناد المهمة
للتونس���ي مكرم دبدوب الذي كان يشغل منصب المدرب
العام في الجهاز الفني السابق.

نقاط القوة

أما لو اس���تعرضنا نقاط القوة والضعف بالنسبة للمنتخب
الفلسطيني ،قبل انطالق بطولة كأس العرب ،نجد أن قوته

في الوقت الراهن تكمن في خطه الهجومي ،في ظل وجود
مهاجمين على أعلى مس���توى يتقدمه���م محمود وادي،
مهاجم براميدز المصري ،وأحد هدافيه.
وكذلك عدي الدباغ مهاجم العربي الكويتي ،وتامر صيام
مهاجم ش���باب الخليل الحالي ،وحسنية أغادير المغربي،
وشهاب القنبر هداف دوري المحترفين.
هؤالء النج���وم يمثلون نق���اط قوة كبي���رة للفدائي ،لكن

هنالك مشكلة حقيقية ،تواجه المنتخب الفلسطيني في
الفترة األخيرة ،تتمثل في وجود مشاكل في خطي الدفاع،
ومركز حراسة المرمى .في الدفاع ،ما زال الفدائي يعاني منذ
اعتزال الالعب الدولي والقائد عبد اللطيف البهداري ،فحتى
اآلن ل���م يجد الجهاز الفني البديل ،وازدادت األمور صعوبة
مع إصابة زميله في نفس الخط محمد صالح مدافع المصري
البورسعيدي ،العائد ً
مؤخرا من اإلصابة.
في مركز حراس���ة المرمى ،هنالك خل���ل واضح ،المنتخب
افتقد في اآلونة األخيرة لحارس���ه األساس���ي رامي حمادة،
وتمت االس���تعانة بالحارس توفيق عل���ي لتعويضه ،لكن
مس���توى األخير تراجع بش���كل واضح ،لذلك البد من إعادة
النظر في هذا المركز.

هدف برشلونة المجاني يغري يوفنتوس ناجلسمان يخلف فليك في تدريب بايرن ميونخ
روما/االستقالل:
أغ���رت صفق���ة مجانية ضمن أهداف برش���لونة ،مس���ؤولي
يوفنت���وس ،الطامحي���ن لتعزيز هجوم الس���يدة العجوز في
الموسم المقبل ،بأقل التكاليف.
وكش���ف تقري���ر صحفي إيطال���ي ،عن اهتم���ام يوفنتوس
بالتعاقد م���ع الهولندي ممفيس ديب���اي ،مهاجم أوليمبيك
ليون ،في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويعد ديباي من أهداف برش���لونة ،ال���ذي تواصل مع الالعب
قبل نحو أسبوعين ،عن طريق ماتيو أليماني المدير الرياضي
للبارسا ،وفقا لتقارير إسبانية سابقة.
وينتهي تعاقد ديباي مع ليون بختام الموسم الجاري.
وبحس���ب موقع «كالتشيو ميركاتو» اإليطالي ،فإن يوفنتوس
يستهدف ضم ديباي في ظل تدني مستوى مهاجميه هذا
الموسم ،والتألق الالفت للمهاجم الهولندي.
وانض���م ديب���اي إلى ليون ف���ي  ،2017قادما من مانشس���تر
يونايتد ،ومنذ ذلك الحين ،ش���ارك المهاج���م الهولندي مع
النادي الفرنسي في  175مباراة ،فسجل  74هدفا.
واختت���م التقري���ر بالتأكيد عل���ى أن ديباي يتص���در قائمة
المطلوبين في يوفنتوس الموسم المقبل ،إال أن تأهل الفريق
لدوري أبطال أوروبا ،سيعزز فرص ضمه.

ميونخ/االستقالل:
ً
رسميا ،تعاقده مع جوليان ناجلسمان،
أعلن نادي بايرن ميونخ
بدء ا من الموسم المقبل.
المدير الفني لاليبزيجً ،
عاما)،
ويأتي تعاق���د بايرن مع المدرب األلماني الش���اب (ً 33
لخالف���ة هانز فليك ،ال���ذي أعلن رغبته ف���ي الرحيل بنهاية
الموسم الجاري.
ً
رس���ميا ،يكش���ف في���ه أن عقد
بيانا
وأص���در بايرن ميونخ ً
ناجلس���مان في أليانز آرينا مدته  5سنوات ،حيث يبدأ في 1
يوليو /تموز  ،2021وسينتهي في  30يونيو /حزيران .2026
وقال هربرت هاينر ،رئيس بايرن ،عقب اإلعالن عن التعاقد مع
جديدا من المدربين ،فعلى
جيال
ناجلسمان" :ناجلسمان يمثل ً
ً
الرغم من صغر سنه ،إال أنه يتمتع بمسيرة رائعة".
وأضاف" :نحن مقتنعون بأننا مع جوليان ناجلس���مان سنبني
على النجاحات العظيمة التي تحققت في الس���نوات القليلة
الماضية".
وتابع" :أود أن أش���كر هانز فليك نيابة عن بايرن ميونخ ،فقد
تولى قيادة فريقنا في مرحل���ة صعبة في عام  ،2019ثم فاز
ً
دائما
بستة ألقاب ،ونأمل أن يتبعها السابع قريبا ،سيكون له ً
مكان في كتب تاريخ باي���رن ميونخ ،ونتمنى له كل التوفيق
في مستقبله".

عقــدة فرنسيــة تالحــق مانشستــر سيتــي مــع جوارديــوال
باريس/االستقالل:
يظهر مانشس����تر س����يتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ألول مرة
تحت قيادة مدربه اإلس����باني بيب جوارديوال ،وذلك عند مواجهة باريس
سان جيرمان في عقر داره ،مساء اليوم األربعاء ،في جولة الذهاب.
المان سيتي هو الفريق الوحيد الذي نجح في التأهل للمربع الذهبي بعد
ذهابا ً
ً
وإيابا بدور ال� ،8وذلك على حس����اب بوروسيا دورتموند ()2-4
فوزه
في مجموع المباراتين.
ووصل المان س����يتي آخر مرة لنصف النهائي ع����ام  ،2016خالل حقبة
المدرب التش����يلي مانوي����ل بيليجريني ،لكن����ه ودع البطولة حينها بعد
خسارته على يد ريال مدريد.
ً
وحاول الفريق السماوي ً
وتكرارا الوصول إلى الدور ذاته تحت قيادة
مرارا
جوارديوال في آخر  4مواس����م ،لكنه لم يس����تطع تحقيق ذلك س����وى في
الموسم الحالي.
يع����د جوارديوال أحد المدربين القالئل الذين س����بق له����م الفوز بلقب دوري
األبطال أكثر من مرة ،وذلك بتتويج����ه باللقب مرتين عامي  2009و 2011مع
برشلونة.

ومنذ لقبه األخير مع البارس����ا ،لم يس����تطع المدرب اإلس����باني تجاوز نصف
النهائي ،سواء مع البارسا أو أي فريق آخر.
وعلى مدار  10أعوام ،لم يتمكن جوارديوال من الوصول إلى المباراة النهائية،
بعيدا عن اللقب منذ التتويج به من قلب ملعب ويمبلي على حس����اب
ليصبح
ً
مانشستر يونايتد.

ووصل المدرب اإلس����باني إلى نصف النهائ����ي  4مرات فقط في العقد
األخير ،منها  3مناسبات مع بايرن ميونخ ومرة واحدة مع برشلونة ،لكنه لم
جميعا.
ينجح في تجاوزها
ً
ومن����ذ بدء رحلته داخل ملعب االتحاد ،لم يذق جوارديوال حالوة الوصول
لنص����ف النهائي س����وى هذا الموس����م ،وذلك بعدما تعرض الس����يتي
لإلقصاء من دور ال� 8في آخر  3سنوات ،فيما سبقها بالخروج من دور ال�16
بموسم .2017-2016
ُ
ويمني جوارديوال نفس����ه هذا العام بكسر نحس����ه عبر اإلطاحة بالفريق
الباريس����ي من المربع الذهبي ،للوصول للمرة الثالث����ة إلى نهائي دوري
األبطال ،حيث إنه كلما وصل إليه ُتوج فريقه باللقب.
لكن هن����اك مخاوف أخرى ترافق هذا الطموح ،وهو خش����ية مش����جعي
السيتي التعرض لإلقصاء من البطولة للمرة الثالثة على يد فريق فرنسي
في عهد جوارديوال.
وفي الموس����م األول لجوارديوال مع المان سيتي ،تعرض الفريق لإلقصاء من
دور ال� 16على يد موناكو ،قبل أن يودع البطولة الموس����م الماضي من دور ال�8
على يد ليون.
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دعوات شبابية ألداء صالة العشاء والتراويح اليوم في حي الشيخ جراح غزة :قرار بتمديد اإلجراءات أسبوعًا
وحجر المصابين غير الملتزمين

القدس المحتلة  /االستقالل:
أطلق نش���طاء مقدس���يون يوم أمس ،دعوات
ش���بابية لنصرة أهالي حي الش���يخ جراح في
مدينة القدس المحتلة المهددين بالتهجير
القس���ري بعد ثالث���ة أيام على ي���د االحتالل
االسرائيلي.
وطالبت الدعوات التي انتشرت على صفحات
التواص���ل االجتماعي بضرورة المش���اركة في
صالة العشاء والتراويح اليوم األربعاء في حي
الشيخ جراح.
وكان نشطاء فلسطينيون وأهالي حي الشيخ
جراح أطلقوا حملة الكترونية تحيي التضامن
مع أهالي الحي مع اقتراب موعد قرار ترحيلهم

في الثاني من الشهر المقبل.
وانطلقت الحملة االثني���ن بخمس لغات على
األقل ويش���ارك فيها فلس���طينيون من كل
أنحاء العالم.
وناش���د األهالي عبر الدعوات اإلعالم والشباب
المقدس���ي بالتواجد على األرض في الش���يخ
جراح للدفاع عن الحي ولجم ظلم المستعمرين،
كما طالبوا اإلعالم بتكثيف التغطية.
حي الشيخ ّ
ويواجه أهالي ّ
جراح ،الواقع شمال
البلدة القديمة بالق���دس المحتلة ،منذ العام
ّ
إس���رائيليًا لتهجيرهم وبناء
 1972مخطط���ًا
مس���توطنة على أنق���اض بيوته���م ،بزعم أن
األرض التي ُبنيت عليه���ا منازلهم من طرف

ّ
الس���ابق
الحكوم���ة األردنية كانت مؤجرة في ّ
لعائالت يهودية.
وكث���ف االحتالل مؤخرا م���ن إجراءاته لتنفيذ
خاصة
المخط���ط وفرضه واقعا عل���ى األهالي،
ً
بع���د ص���دور ق���رارات متتالية م���ن محاكم
ّ
االستيطانية التي
االحتالل لصالح الجمعيات
تقود هذا المخطط.
ومن���ذ احت���الل المدين���ة ع���ام  ،1967هدم
االحتالل قرابة  2000من���زل في القدس ،كما
اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه
المقدس���يين ،بهدف إحكام الس���يطرة على
القدس وتهويده���ا وتضيي���ق الخناق على
سكانها األصليين.

غزة /االستقالل:
قررت وزارة الداخلية في غزة يوم أمس ،تمديد سريان اإلجراءات الوقائية ضمن
تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا القائمة حاليًا لمدة أسبوع .كما ستقوم
المباحث العامة بالش���رطة بحج���ر المصابين غير الملتزمي���ن بالحجر المنزلي،
وس���يتم حجرهم في مرك���ز تأهيل وإصالح خ���ان يونس ،واتخ���اذ اإلجراءات
القانوني���ة بحقهم .ودعا بيان الوزارة المواطنين لإلبالغ عن أية مخالفين للحجر
المنزلي ،عبر االتصال ب� .109
كما سيتم إعادة تفعيل الحجر الصحي اإللزامي عبر المعابر للقادمين من الدول
الموبوءة كالهند وبنغالدش ،وفق بروتوكول الحجر الصحي المقر من قبل وزارة
الصحة .ودعت ال���وزارة المواطنين إلى مزيد من االلت���زام باإلجراءات المعمول
بها حرصًا على س���المتهم ،سيما في ظل انتشار طفرات جديدة من الفيروس
وخاصة الطفرة الهندية المنتشرة في عدد من الدول.

االحتالل يوا�سل ..
ش���بان للضرب المبرح .واس���تهدف ش���بان قوات
االحتالل بالزجاج���ات الحارقة والمفرقعات النارية
في قرية العيسوية بالقدس.
واندلع���ت مواجهات مع ق���وات االحتالل في حي
جبل الزيت���ون ش���رق مدينة الق���دس ،واعتقلت
خاللها قوات من المستعربين ثالثة شبان.
وعرف م���ن معتقلي القدس باس���م س���بيتاني،
وحمادة عبدو أب���و الهوى ،وعالء الصياد ( 19عاما)،
ومحمد نصار ،ومحمد أبو ارميلة.
و ش���هدت مدين���ة الخلي���ل مواجه���ات عنيفة،
لليوم الثالث تواليا ،حي���ث اقتحم جنود االحتالل
باب الزاوي���ة ،وعرقلوا حرك���ة المواطنين ،وأطلقوا
الرص���اص المعدن���ي المغلف بالمط���اط وقنابل
الصوت والغاز الس���ام ،أصيب خاللها العش���رات
باالختناق جراء استنش���اقهم للغ���از ،وقد عولجوا
ميدانيا .وفي بيت لح���م ،اعتقلت قوات االحتالل
شابين واعتدت على آخر بالضرب ،خالل مواجهات
اندلع���ت بي���ن المواطنين وق���وات االحتالل عند
المدخل الشمالي للمدينة.
واقتحمت قوات االحتالل قرية حوس���ان غرب بيت
لحم ،واعتقلت محمد داود شوش���ة ( 20عاما) ،بعد
دهم منزل والده وتفتيشه.
وف���ي رام الله ،اختطف���ت قوة من المس���تعربين
ش���ابين أثن���اء المواجه���ات الت���ي اندلعت على
المدخل الشمالي لمدينة البيرة ،وهما جهاد محمد
وعنان صافي.
فيم���ا أصيب مس���توطنان بعد رش���ق مركبتهما
بالحجارة بالقرب من بلدة نعلين غرب رام الله وسط
الضفة الغربية المحتلة.
وأش���ارت وسائل إعالم عبرية الى أن المستوطنين

أصيب���ا بع���د رش���ق مجموع���ة م���ن الش���بان
الفلسطينيين س���يارات المستوطنين على شارع
 446االس���تيطاني ق���رب مس���توطنة مودعي���ن
المقامة على أراضي المواطنين في رام الله.
وأوضح���ت أن المس���توطنين المصابي���ن ف���ي
العش���رينيات م���ن العم���ر ونق���ل أحدهم���ا الى
المستشفى لتلقي العالج.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة ب���أن ق���وات االحتالل
استنفرت على طول الطريق االستيطاني القريب
من قرية نعلين وش���رعت بأعم���ال تفتيش وبحث
عن ملقي الحجارة.
وس���بق ذل���ك بس���اعات اقتح���ام مجموع���ة من
المس���توطنين واد نعلي���ن قرب منطقة الجس���ر
وحاولوا االعتداء على أحد المواطنين.
وقامت أجهزة أمن السلطة بتوقيفهم وإعادتهم
سالمين الى قوات االحتالل.
ونعلين بلدة فلسطينية تقع الى الغرب من مدينة
رام الل���ه عل���ى الح���د الفاصل بي���ن الضفة ومدن
الداخل الفلسطيني المحتل.
وتعي���ش مئات العائالت ف���ي نعلين اليوم حالة
من الفقر وفقدان القدرة على تأمين لقمة عيشها،
بس���بب مصادرة أرضها وإغالق القرية ومنع مئات
العمال من التوجه للعمل داخل األراضي المحتلة.
وفي نابلس ،أطلق جنود االحتالل قنابل الغاز خالل
مواجهات اندلعت في قرية اللبن الشرقية جنوب
نابلس لليوم الثالث على التوالي.
وفي طوب���اس ،اقتحمت قوة م���ن جيش االحتالل
اإلسرائيلي المدينة ،وانتش���رت على أسطح عدد
من المباني ،منها مجمع س���ميح الرشيد التجاري،
واعتقلت الشاب مصطفى أبو سياج.

ملك األردن :ال نقبل مساومة
على القدس والمقدسات
عمان /االستقالل:
أكد العاه���ل األردني الملك عبد الل���ه الثاني ،دعمه لصمود المقدس���يين وحفاظهم
على الهوية العربية واإلس���المية للمدينة المقدسة ،مشددا على االستمرار بنهج اآلباء
واألجداد من الملوك الهاش���ميين الذين ضحوا في سبيل الحفاظ على المقدسات في
القدس .وش���دد الملك ،خالل لقائه ممثلين عن مجلس���ي أوقاف وكنائس القدس في
قصر الحسينية يوم أمس ،بحضور األمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ،على
االس���تمرار في تحمل المسؤولية التاريخية والدينية في حماية المقدسات اإلسالمية
والمس���يحية في القدس والدفاع عنها ،من منطلق الوصاية الهاشمية عليها ،مضيفا
«ال نقبل أي مساومة على القدس والمقدسات».

اإعالن للعموم
أنا السيد  /اكمل صالح خليل أبو مايله  -من سكان رفح وأحمل هوية رقم
( )913475968أعل���ن للعموم بأنني قد قمت بعزل وكيلي العدلي  /نبيل
أكم���ل صالح أبو مايله بموجب التوكي���ل العدلي رقم  2507/2017كاتب
عدل رفح وذلك بموجب األخطار العدلي رقم  960/2021عدل رفح بتاريخ:
 7/4/2021وهذا اعالن وتحذير مني للعموم .

كما طردت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي ،عائالت
فلس���طينية في خربة ابزيق شمال طوباس؛ بحجة
التدريبات العسكرية.
وقال مس���ؤول ملف األغوار في محافظة طوباس،
معت���ز بش���ارات ،إن االحتالل داه���م الخربة وطرد
ثالث عائالت تس���كن المنطقة؛ بحجة التدريبات
العسكرية.
وكانت قوات االحتالل أخطرت األس���بوع الماضي
بطرد ث���الث عائالت من خيامها لم���دة أربعة أيام
مس���اء حتى التاسعة من صباح اليوم
من الثامنة
ً
التالي.
وفي قلقيلي���ة ،اندلعت مواجهات ق���رب الحاجز
الش���مالي لمدينة قلقيلية ،وأطل���ق خاللها جنود
االحتالل وابال من قنابل الغاز والصوت.
واعتقل���ت ق���وات االحتالل األس���ير المحرر جعفر
يوسف غانم بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة
قلقيلية.
وفي الس���ياق ذاته أخطرت طواقم بلدية االحتالل
اإلسرائيلي ،يوم أمس ،بهدم منشآت سكنية في
بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.
وأوضحت مصادر محلية ،أن طواقم بلدية االحتالل
بتعزي���زات عس���كرية اقتحمت بلدة العيس���وية،
وأخطرت به���دم بنايات ومنازل س���كنية .وقامت
طواقم البلدية بتصوير المنش���آت وطرقات البلدة،
خالل عملية االقتحام.
وتتعرض العيسوية بشكل شبه يومي القتحامات
قوات االحتالل التي تتعمد اعتقال ش���بان البلدة
وفتيتها وتقتحم البيوت وتفتش���ها في محاولة
منها إلره���اب المواطنين وثنيه���م عن التصدي
القتحاماتها وممارساتها.

وتعان���ي العيس���وية م���ن حملة عق���اب جماعي
تمارس���ها س���لطات االحت���الل بح���ق س���كانها،
مستخدمة كل وس���ائل التنكيل والقمع بحقهم،
بما فيها فرض الضرائب وتحرير مخالفات.
وتقع العيسوية في الجهة الشمالية الشرقية من
المس���جد األقصى ،وفيها دفع السكان وال يزالون
ثم���ن االحتالل ،فمن أص���ل  12500دونم (الدونم
يس���اوي ألف متر) هي مس���احة القري���ة قبل عام
 ،1967تراجع���ت مس���احتها لصالح االس���تيطان
ولم يبق منها سوى نحو  2400دونم ،وفق تقارير
إعالمية فلسطينية.
وتمنع س���لطات االحتالل أهالي البل���دة من البناء،
وتهدم منازلهم وتوزع بش���كل أسبوعي إخطارات
هدم بدع���وى البناء دون ترخي���ص ،وفي المقابل
ترفض المصادقة عل���ى الخريطة الهيكلية ،التي
تمكن األهالي من البناء والتوس���ع ليتناس���ب مع
الزيادة الط
وف���ي الس���ياق ذات���ه أصي���ب خمس���ة عم���ال
فلس���طينيين جراء تعرضهم إلطالق نار  ،بالقرب
من مدينة الطيبة بالداخل الفلس���طيني المحتل،
بع���د خروج بعضهم من المعب���ر المتاخم لمدينة
طولكرم ،شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأف���اد موقع "عرب  "48بأن مجهولين يس���تقلون
مركب���ة أطلقوا الن���ار صوب مجموعة م���ن العمال
العمال كانوا
تجمعوا قرب مفرق الطيبة .وأوضح أن ُ
في طريقهم للعمل في الداخل المحتل.
ووصف���ت المصادر الطبية جراح العمال المصابين
بين المتوسطة والخطيرة.
إل���ى ذل���ك اقتحم عش���رات المس���توطنين ،يوم
أمس ،باحات المسجد األقصى المبارك ،وسط أداء

دولة فل�سطني
ال�سلطةالق�سائية
املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية

املو�ضوع  /مذكرة تبليغ حكم غيابي
�ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان ال�ضرعية
إل����ى المدع����ى عليه  /محمد ف����رج محمد بدوى من يافا وس����كان
معسكر الشاطئ ارض بكر ومجهول محل اإلقامة االن  -لقد حكم
عليك م����ن قبل هذه المحكمة لزوجت����ك المدعية  /أالء خالد عبد
الكريم غبن من هربيا وسكان الشاطئ هوية رقم 803705797/
في القضية أس����اس  152/2021وموضوعه����ا دعوى نفقة زوجة
وقدرها خمسون دينار أردنيا شهريا بتاريخ 18/4/2021م حكما
غيابيا بحق المدعي قابال لالس����تئناف غيابيا بحق المدعى عليه
قابال لالعتراض واالس����تئناف لذلك جرى تبليغك حسب االصول
وحرر في في  15رمضان 1442ه وفق 27/4/2021م

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

طقوس تلمودية استفزازية تحت حماية مشددة
من قوات االحتالل "اإلسرائيلي".
وأفادت دائرة األوقاف اإلس���المية في القدس ،أن
قوات االحتالل أغلقت ب���اب المغاربة بعد اقتحام
مستوطنا باحات األقصى ،في الفترة الصباحية
75
ً
من االقتحامات اليومية.
ولفتت إل���ى أن مجموع���ات المس���توطنين أدت
طقوسا تلمودية استفزازية في ساحات المسجد،
فيم���ا قام مجموعة من المس���توطنين باس���تفزاز
مشاعر المسلمين بشرب الماء أمامهم من مشارب
المسجد األقصى.
وتتواصل دع���وات المس���توطنين باقتحام كبير
للمس���جد األقصى يوم  28رمض���ان؛ في ذكرى ما
يس���مى يوم "توحيد القدس" وانتقاما مما حدث
في محيط باب العمود.
وانتش���رت ف���ي األي���ام الماضية ص���ور ودعوات
ومنش���ورات عل���ى مواق���ع التواص���ل االجتماعي
ومجموعات التراسل المختلفة ،حيث تم تعميمها
بين أوس���اط المس���توطنين داعين القتحام كبير
لألقصى.
وتتنافس ما تس���مى بجماع���ات الهيكل المزعوم
في الحش���د القتحامات جماعية ضخمة للمسجد
األقص���ى عبر مواقعه���ا اإللكتروني���ة والمنصات
االجتماعية.
من جانبها دعت الهيئة اإلس���المية العليا وهيئة
العلماء والدعاة بالقدس ،لشد الرحال إلى المسجد
األقص���ى المبارك وتكثيف الرب���اط فيه مع حلول
ش���هر رمض���ان ،والحف���اظ عل���ى حرمت���ه وآدابه
ونظافته ،ومراعاة استخدام وسائل الوقاية الالزمة
للحد من انتشار وباء كورونا.

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء
حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب رقم ()2021 /266
يف الق�سية رقم 61/2021

المستدعي  /غادة محمود علي كحيل وكيلها المحامي  /محمود عيد شبير
المستدعى ضده صالح نبيل علي شحادة خانيونس  -السطر الغربي (مجهول محل اإلقامة )
نوع الدعوى  /حقوق
قيمة الدعوى  32000دوالر أمريكي أي اثنان وثالثون الف دوالر امريكي
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية 61/2021 :
إلي المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المس���تدعي قد أقام عليك
دعوی( )61/2021اس���تنادا إل���ى ما يدعي في الئحة د ع���واه المرفق لك
نس���خة منها وم���ن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذل���ك يقتضي عليك
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه
المذك���رة كما يقتضي أن تودع لكم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة
عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة يوم االثنين
بتاريخ  24/05/2021لنظ���ر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك
يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول تحريرا في 2021-04-25

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

األربعاء  16رمضان  1442هــ  28ابريل  2021م

انتقامًا من ضرتها ..قتلت حفيد
زوجها ورمته في مياه الصرف الصحي
دمشق /االستقالل:
أخبر مكتب البحث الجنائي التابع لناحية ببيال ،في ريف دمشق ،بتعرض طفل
للغرق ووفات���ه في نهر الصرف الصحي .وبالمش���اهدات األولية لجثة الطفل،
ش���وهد وجود بعض الكدمات على رأس وظهر الطفل ما أكد وجود يد آثمة في
الحادثة سيما وأن منزل ذوي الطفل قريب من مجرى نهر الصرف الصحي.
ومن خالل البحث ،وجمع المعلومات ،دارت الشبهات حول المدعوة “حسنا  .ف”،
والتي يوجد بينها وبين ضرتها خالفات عائلية.
وبالتحقيق معها اعترفت أنها أقدمت على استدراج الطفل من أمام منزله أثناء
اللعب إلى منزلها المجاور وقامت بضربه عدة ضربات على رأس���ه وظهره بحجر
وخنقه بواسطة قطعة قماشية ،بوضعها على أنفه وفمه حتى فارق الحياة ،ومن
ثم اخفائه ضمن غطاء وحمله والتوجه به إلى مجرى نهر الصرف الصحي القريب
من منزلها ورميه فيه بدم بارد.
وأكدت المدعوة ،أنها أقدمت على ذلك بدافع الحقد والكره والضغينة لضرتها
فقامت باس���تدراج حفيد ضرتها الذي يكون أيضًا حفيد زوج القاتلة وارتكبت
جريمتها ،بقتل طفل يبلغ من العمر س���نتين ونص���ف بدم بارد وبدون أي رادع
أخالقي .ويذكر أن التحقيقات مازالت مس���تمرة معها وس���يتم تقديمها إلى
أصوال .
القضاء المختص
ً
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أم تقتل طفلها
بالعصا لسبب ال يعقل
االستقالل /وكاالت:
أقدمت سيدة تبلغ من العمر  36عامًا ،بقتل طفلها البالغ من العمر  5سنوات بعد
تناوله وجبه عائلية .مدعية أنها كانت تخشى على صحته بعد تناول ذلك الكم
من الطعام .و قامت الس���يدة بضرب طفلها بعصاة خشبية كسرت يده وقدميه
وأنهت حياته في النهاية بضربة خاطئة وقعت على رأسه.
وحكمت المحكمة على األم بالس���جن 6سنوات عقب وفاة طفلها متأثرا بجراحه،
ومنعتها من رؤية بقية أطفالها مدى الحياة.

زوج يهشم رأس زوجته بعد أن طلب منها توديع أطفالها
القاهرة /االستقالل:
ق���ام رجل مص���ري بقتل زوجته ع���ن طريق
تهش���يم رأس���ها بقطعة م���ن الحديد بعد
استدراجها إلى منزل مهجور في أرض زراعية
ف���ي منطقة برج العرب باإلس���كندرية وذلك
بسبب الخالفات العائلية.
وبعد اإلفط���ار قام بتنفي���ذ جريمته موهمًا
الزوج���ة برغبت���ه بمعاينة من���زل يرغب في
قائال ألوالده “سلموا على أمكم” .طالبًا
شرائه،
ً
من زوجته مصافحة أوالدها لتبدي استغرابها

ويقول لها“ :مفيش حاجة مضمونة”.
وتابع الزوج روايته ،حيث قال :إنه كان يراقب
زوجته ط���وال الطريق بحزن ،لكنه لم يتراجع،
واصفًا حالته“ :كنت بتقطع وأنا بموتها”.
وعندما نزل في موقف برج العرب اصطحبها
في توك توك إلى طريق ترابي ثم اصطحبها
مشيا إلى منزل مهجور .وغافلها وهشم رأسها
بقطع���ة حديد ثم اس���تولى عل���ى بطاقتها
وأغراضها وفر هاربا.
وبع���د ذلك تم اإلبالغ عن وجود جثة لقس���م

طائرة بمطار القاهرة تقلع براكبة واحدة
القاهرة /االستقالل:
شهد مطار القاهرة الدولي واقعة غريبة ،حيث
أقلعت الطائرة السودانية براكبة واحدة مصابة
بفيروس كورون����ا وتم إلغاء س����فر باقي ركاب
الرحلة وكذلك طاقم الضيافة ،وذلك بعد تأخير
 5ساعات بالمطار بسبب رفض قائد الرحلة سفر
الراكبة حرصا على سالمة باقي الركاب.
وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن أطباء
الحجر الصحي فوجئوا براكبة سودانية تدعى
"رانيا .م .ف"  42عاما ،تحمل تحليل بي سي آر
إيجابي ،وذلك فور وصول الطائرة الس���ودانية

القادم���ة من الخرط���وم رحلة رق���م  102أثناء
إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة ،وعلى الفور
ت���م منع دخولها إلى البالد وقررت الس���لطات
إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها.
وتابعت المصادر" :تم إنهاء إجراءات س����فرها
على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم
رحلة رقم  ،103إال أن قائد الرحلة رفض صعودها
إلى الطائرة حرصا علي سالمة الركاب.
وقامت س���لطات المطار بالتح���دث معه أكثر
من مرة إلقناعه عن ق���راره ،وصعود الراكبة مع
باقي الركاب ،وتخصيص مقعد معين لها في

نهاية الطائرة ،ويت���م صعودها ب�"بدلة" عزل
طبي إال أن قائد الرحلة رفض تماما.
وأضاف���ت المص���ادر بع���د  5س���اعات م���ن
المحادثات ،تقرر صع���ود الراكبة وحدها إلى
الطائرة ومعها  4م���ن أفراد الطاقم ،وتم إلغاء
س���فر باقي الركاب والبالغ عدده���م  29راكبا
م���ن بينه���م  7مصريين و 22س���ودانيا ،كما
تقرر إلغاء سفر  8من أفراد طاقم الطائرة وتم
نقلهم جميعا إلى فندقين قريبين من المطار
وذلك لحين وصول رحلة ثانية للس���فر عليها
إلى الخرطوم.

قتل وحرق ..أم أمريكية تقتل طفليها
التوأم وتعيش مع جثتيهما أليام
نيويورك /االستقالل:
عاما ،بقتل
قامت ُأم أمريكية تبلغ من العمر ً 23
طفليها التوأم بأبش����ع الط����رق ،واألغرب ّأنها
عدة أيام دون أي تأثر.
عاشت مع جثتيهما ّ
وبحس���ب المصدر وجهت الشرطة األمريكية،
اتهامات المرأة تدعى «دانيس���جا كيلباتريك»،
بقتل طفله���ا “داليس” ،وطفلته���ا “داكوتا
بنتل���ي” داخل منزلهم���ا في كوين���ز بوالية
نيويورك.
أن األم المجرمة،
وكشفت الش���رطة األمريكية ّ

والتي تدعى «دانيس���جا كيلباتريك» .حاولت
تس���ميم طفليها ،من خ���الل زجاجات اإلرضاع
(الببرون���ة) ،كم���ا أحرق���ت جس���ديهما بالماء
الساخن ،في الحمام.
م���ن جهته مكتب المدعي الع���امّ .أكد ّأنه تم
العثور على الرضيع ،ملقى في سريره ،ومطعون
بسكين بارزة من رقبته ،كما عثرت الشرطة على
الفت���اة داخل كيس قمامة بالس���تيكي ،تحت
ح���وض المطبخ .وبقي���ت األم بجانب جثتهما،
لمدة تصل إلى  4أيام.

ش���رطة برج العرب ،وأنه���ا موجودة في أرض
زراعية مستأجرة من قبل أحد األشخاص.
وج���اءت نتيجة التحري���ات والتحقيقات عن
تحديد شخصية المجني عليها ،وتبين أنها
ربة منزل ،مقيمة بالبحي���رة ،وأن وراء ارتكاب
الواقعة زوجه���ا ومقيم بالبحيرة له معلومات
جنائية.
وتم إلقاء القبض على الزوج المجرم واعترافه
بجريمت���ه ،كما ت���م أخذه لتمثي���ل جريمته
بتفاصيلها.

تمســاح يقتحــم
ملعــب غولــف
االستقالل /وكاالت:
اقتحم تمس���اح ملع���ب الغولف خالل بطول���ة "زيوريخ كالس���يك" للعبة التي
تستضيفها مدينة نيو أولينز في والية لويزيانا األمريكية بالفترة بين  22و25
أبريل الجاري.
وتفاجأ الحاضرون أمس األول بخروج التمس���اح من نهر المسيسيبي الذي تقام
البطولة على ضفافه ،ليتدخل المنظمون بس���رعة عب���ر  4عربات غولف رافقت
"الضيف غير المتوقع" بهدوء وحذر في جولة قصيرة على أرضية الملعب حتى
اقتنع بنهاية الزيارة وعاد إلى المياه مرة ثانية.

إصابة امرأة بانهيار شرفة
منزل في مدينة صور اللبنانية
بيروت /االستقالل:
أصيبت مواطنة لبنانية ،في انهيار ش���رفة في
أح���د المباني ق���رب حي النبي إس���ماعيل في
مدينة صور.
ونتج عن الحادث أيضا ،تضرر عدد من السيارات
المركونة عند المبنى المكون من  8طوابق.
وأش���ارت أن ش���رفة منزل في الطبقة السابعة
س���قطت على ش���رفتي الطبقتين السادسة

والخامسة في المبنى ،وتسببت بجرح امرأة.
وأشارت إلى أن «فرق الدفاع المدني عملت على
انتش���ال المرأة من تحت األنقاض ونقلها إلى
المستشفى للمعالجة».
جدير بالذك���ر ،أن هذا الحادث الثاني من نوعه
في مدينة صور ،حيث سبق وأن انهارت شرفة
من���زل في أح���د المباني في منطق���ة الحوش
شرقي المدينة.

