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الخليل/ االستقالل:
أوضحت لجنة إعمار الخليل، أن المس���توطنين يستغلون األعياد »اليهودية« 
لتهوي���د الحرم اإلبراهيم���ي، واالعتداء على المواطنين. وأش���ارت اللجنة في 
بيان صدر عنها، األربعاء، إلى أن المس���توطنين يكثف���ون في اآلونة األخيرة 
من اعتداءاتهم واقتحاماتهم للحرم اإلبراهيمي الش���ريف، مستغلين بذلك 
مختلف المناس���بات واألعياد اليهودية. ولفتت إلى أن مئات المس���توطنين 
يحتش���دون بالمئات في مسيرات تنطلق من مستوطنة »كريات أربع« باتجاه 

الحرم اإلبراهيمي إلقامة الطقوس التلمودية بحماية شرطة وجيش االحتالل.
وق���ال مدير عام لجن���ة إعمار الخليل عم���اد حمدان، إن المناس���بات الدينية 
التوراتي���ة ه���ي بمثابة حجة يتم اس���تغاللها من قبل المس���توطنين ألجل 
تنفي���ذ األطماع الصهيونية ف���ي الحرم اإلبراهيمي وتهوي���ده، مؤكدا أن ما 
يجري خالل هذه المناس���بات من احتف���االت صاخبة يتخللها الرقص والغناء 
والموس���يقى داخل أقسام الحرم وفي س���احاته  وحدائقه، إنما هو تدنيس 

للمسجد اإلبراهيمي.

لجنة: المستوطنون يستغلون األعياد 
»اليهودية« لتهويد الحرم اإلبراهيمي

القدس المحتلة/ االستقالل:
»اإلس���رائيلي«  االحت���الل  س���لطات  واصلت 
وأجهزتها العس���كرية والمستوطنين، أمس 
األربع���اء، انتهاكاته���م بح���ق أبناء ش���عبنا 

ومقدس���اتهم وممتلكاته���م ف���ي مناط���ق 
متفرقة من مدينة القدس المحتلة.

فقد اقتحم مس���توطنون مس���اء أمس، رباط 
الك���رد الواقع إلى اليس���ار من ب���اب الحديد 

للداخل إلى المسجد األقصى المبارك.
وأفاد مراس���لنا بأن االقتحام ق���اده المتطرف 

يهودا غليك، مش���يًرا إلى أنهم 
اس���تمعوا لشرح تهويدي بشأن 

إصابات واعتقاالت في صفوف المقدسيين
انتهاكات االحتالل تتصاعد في القدس: المتطرف »غليك« 

يقتحم رباط الكرد وعشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«

بحر: تأجيل االنتخابات لعب 
بالنار وعبث في المصير الوطني

غزة/ االستقالل:
حذر رئيس المجلس التش���ريعي باإلناب���ة أحمد بحر، من 
المخاط���ر والتداعي���ات الخطي���رة المترتبة عل���ى أي قرار 

14 وفاة و1084 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيل���ة، األربعاء، عن وفاة 14 مصاًبا بفيروس 

كورونا، وتسجيل 1084 إصابة جديدة بالفيروس في قطاع 
غزة والضفة الغربية المحتلة خالل 24 س���اعة؛ فيما لم ترد 

»حماس«: لسنا جزءًا من 
تأجيل أو إلغاء االنتخابات

غزة/ االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس���المية »حماس« مساء األربعاء، 
إنها تتابع التطورات كافة حول االنتخابات الفلس���طينية 

»تكيات الخير«.. ترسم البسمة 
على شفاه األسر المستورة بغزة

االستقالل/ دعاء الحطاب:
ما أن تتوقف عقارب الس���اعة نحو الواحدة ظهرًا من نهار رمضان، حتى 
يتس���ابق عش���رات الش���باب المتطوعين إلعداد مئات وجب���ات الطعام 

ثالثة أسرى في سجون االحتالل 
يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
يواصل ثالثة أس���رى فلسطينيين في س���جون االحتالل 
»اإلس���رائيلي« وهم: عماد س���واركة )37 عاًم���ا( من أريحا، 

غزة / محمد أبو هويدي:
ما زالت مختلف المعطيات السياس���ية 
على الس���احة الفلس���طينية تشير إلى 

عدم صوابية قرار اللجوء إلى االنتخابات 
التش���ريعية تح���ت ح���راب االحت���الل 
األولوي���ة تقض���ي  »اإلس���رائيلي«، وأن 

بالتوح���د والتوافق الوطن���ي على خيار 
المقاومة، وه���و ما أكد عليه 
ف���ي  سياس���يان  محل���الن 

رام الله/ االستقالل:
اس���تقبل الرئيس محمود عباس األربعاء، بمقر الرئاس���ة 
بمدينة رام الله بالضف���ة الغربية المحتلة، ممثل االتحاد 

»االتحاد األوروبي«: اتصاالت مكثفة 
إلجراء االنتخابات شرقي القدس

فصائل المقاومة تعلن رفض 
فكرة تأجيل االنتخابات

غزة/ االستقالل:
أعلنت فصائل المقاومة الفلس���طينية مساء األربعاء، 
ع���ن رفضها لفكرة تأجي���ل االنتخابات ب���أي حال من 

تحليل: االنتخابات قرار خاطئ.. والتمترس 
في خندق المقاومة هو الخيار األصوب

استطالع لـ »أطلس«: 68 % يرون أن 
السلطة أصبحت عبئًا على القضية

غزة/ االستقالل:
قال مركز أطلس للدراسات والبحوث إن قائمة »القدس موعدنا« 
التابع���ة لحركة حم���اس س���تحصل على أعل���ى األصوات في 

توافد امل�سلني للم�سجد الأق�سى قبيل �ساعات الإفطار م�ساء الأم�س        )وفا(
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رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، األربعاء، عن وفاة 14 مصاًبا 
بفيروس كورونا، وتسجيل 1084 إصابة جديدة بالفيروس 
ف����ي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خالل 24 س����اعة؛ 

فيما لم ترد معطيات جديدة بشأن القدس.
وأوضحت الكيلة في التقري����ر اليومي للحالة الوبائية في 
فلسطين تلقت "االستقالل" نسخة عنه أمس، أنها سّجلت 
2043 حالة تع����اٍف لمصابين بالفي����روس، وأجرت 5008 

فحًصا مخبرًيا، خالل الفترة المذكورة.
وذك����رت أن الوفيات توزع����ت بين 5 وفي����ات في الضفة 
الغربية: الخليل 1، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 1، طولكرم 

1، و9 في قطاع غزة.
وأش����ارت إلى أن اإلصاب����ات الجديدة س����جلت على النحو 
التالي: قلقيلية 17، طولك����رم 39، جنين 52، طوباس 18، 
نابلس 81، الخليل 26، سلفيت 7، ضواحي القدس 3، بيت 
لح����م 14، رام الله والبيرة 31، أريح����ا واألغوار 1، قطاع غزة 

.795
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: 
قلقيلية 23، طولكرم 109، جنين 111، طوباس 25، نابلس 
258، الخليل 77، سلفيت 11، ضواحي القدس 1، بيت لحم 

16، رام الله والبيرة 74، أريحا واألغوار 3، قطاع غزة 1335.
ولفت����ت إلى وجود 145 مريضًا في غرف العناية المكثفة، 
بينهم 40 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي، فيما 
ٌيعالج في مراكز وأقس����ام كورونا في المستش����فيات في 

الضفة الغربية  389 مريضًا.
وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 
بلغت 92.1%، فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة %6.8، 

ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل اإلصابات.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة 
لفيروس كورون����ا، أفادت بأن عددهم اإلجمالي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بل����غ 253937، بينهم 172916 تلقوا 

الجرعتين من اللقاح.

145 »مصابًا في غرف العناية المكثفة«
14 وفاة و1084 إصابة جديدة بـ »كورونا« في الضفة وغزة

غزة/ االستقالل:
حذر رئيس المجلس التش���ريعي باإلناب���ة أحمد بحر، من 
المخاط���ر والتداعي���ات الخطي���رة المترتبة عل���ى أي قرار 
بخصوص تأجيل االنتخابات التشريعية المقررة في الثاني 

والعشرين من شهر مايو المقبل.
وأك���د بحر في بي���ان صحفي أمس أن تأجي���ل االنتخابات 
يعّد لعبًا بالنار، وعبث���ًا بالمصير الوطني، مؤكدًا أن تأجيل 
االنتخاب���ات يش���كل قفزة إل���ى المجه���ول ومغامرة غير 

محسوبة العواقب.
ونّوه إلى أن المجلس التش���ريعي من أشد الداعمين إلجراء 
االنتخاب���ات ف���ي موعده���ا، وف���رض اإلرادة الوطنية على 

االحتالل إلجرائها في مدينة القدس.
ودع���ا بحر ال���كل الوطني الفلس���طيني للتكاث���ف الجاد 
والتص���دي الح���ازم ألي محاولة لحرف البوصل���ة وتأجيل 
االنتخابات وحماية حق ش���عبنا في تكريس إرادته الحرة 

في اختيار ممثليه الحقيقيين عبر صندوق االقتراع.

رام الله/ االستقالل:
تصدى مواطنون، فجر األربعاء، لمجموعة من المستوطنين 
بحماية جيش االحتالل »اإلسرائيلي«، ومنعوهم من تجريف 

أراض في قرية نعلين غرب رام الله.
وأفاد الناش���ط في مجال مقاومة الجدار واالس���تيطان مراد 
عميرة، بأن مجموعة من المس���توطنين وتحت حراسة جنود 
االحتالل ترافقهم جرافة، تسللوا فجرا الى المنطقة الواقعة 
ش���مال القرية، بهدف مواصلة أعمال تجريف لشق طريق 

اس���تيطانية كانوا قد ش���رعوا بها قبل يومي���ن في أراضي 
قريتي دير قديس ونعلين، بطول 2 كم، حيث تصدى لهم 

المواطنون ومنعوهم من القيام بذلك، قبل أن ينسحبوا.
وأشار عميرة لوكالة االنباء الرس���مية، إلى أن المستوطنين 
يس���عون م���ن وراء التجريف إل���ى إقامة بؤرة اس���تيطانية 
على أراضي المواطنين التي تبل���غ آالف الدونمات، علما أن 
مستوطنين قد نصبوا قبل نحو سنتين خياما وبيوتا متنقلة 
في المنطقة، ويقتحمونها بحماية قوات االحتالل كل فترة.

مواطنون يمنعون مستوطنين من تجريف أراٍض في نعلين

بحر: تأجيل االنتخابات لعب بالنار وعبث في المصير الوطني

غزة/ االستقالل:
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء األربعاء أن المنحنى 
الوبائي يشهد ارتفاعا منذ العاشر من الشهر الجاري نظرًا 

الرتفاع الحاالت الحرجة والخطيرة.
وأوض���ح مدير وحدة الس���المة ومكافحة الع���دوى د.رامي 
العبادلة خالل اإليجاز الصحفي لمركز المعلومات واإلعالم 
الحكومي أن هذا يتضح في أعداد المترددين على أقس���ام 

الفرز التنفسي في المستشفيات.
وقال: »المنحنى يس���ير في مس���توى مرتفع حيث استقر 

في مس���توى عالي بعد االرتفاع التصاعدي وقد يكون هذا 
مقدمة للهبوط في المنحنى أو تصاعد إضافي«.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الح���االت التي تحتاج إلى رعاية 
طبية 347 حالة، والحاالت الخطيرة والحرجة 265 إصابة.

وح���ول وصول الطفرة الهندية إلى قط���اع غزة، قال »ال أحد 
يس���تطيع النفي أو التأكيد من دخول الطفرة الهندية إلى 

قطاع غزة من عدمه«.
وذك���ر أن الصحة أرس���لت 200 عينة ال���ى منظمة الصحة 
العالمية في القدس وننتظر النتائج التي تحتاج إلى عشرة 

أيام إلصدارها.
وبّين أن كافة االحتماالت واردة من وجود طفرات جديدة من 

الفيروس في قطاع غزة.
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم خالل 
المؤتم���ر »في ض���وء تقييم وزارة الصح���ة للحالة الوبائية 
لفيروس كورونا، تقّرر تمدي���د اإلجراءات الوقائية القائمة 
حاليًا لمدة أس���بوع آخر، ويستمر ذلك حتى الثالثاء القادم، 

حيث سنكون أمام تقييم جديد للحالة الوبائية.
ودعا المواطنين الكرام إلى االلتزام بكافة اإلجراءات تقديرًا 

لخطورة الظرف الحالي في ظل وجود طفرات جديدة.
وذكر أنه »تنفيذًا لق���رار احتجاز المصابين غير الملتزمين 
بالحجر المنزلي، تم منذ مس���اء أمس وحتى اليوم إحالة 9 
مصابين غي���ر ملتزمين بالحجر المنزلي إل���ى مركز إصالح 

وتأهيل خانيونس«.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، 
وبالتع���اون مع وزارة الصحة بدأت بإج���راءات ترّقب وصول 
القادمين من ال���دول الموبوءة بالطف���رة الهندية كالهند 

وبنغالدش، وإحالتهم للحجر اإللزامي.

تحدثت عن حقيقة وصول »الطفرة الهندية« للقطاع
الصحة بغزة: ارتفاع عدد الحاالت الحرجة والخطيرة المصابة بـ »كورونا«

غزة/ االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس���المية »حماس« مس���اء 
األربعاء، إنها تتابع التطورات كافة حول االنتخابات 
الفلس���طينية العامة، والدعوات إلى لقاءات وطنية 
لمناقشة االنتخابات في القدس، في ظل حديث عن 
إلغاء أو تأجيل االنتخابات إال بموافقة »إس���رائيلية« 

على إجرائها في القدس وفق اتفاق أوسلو.
وأكدت حماس في بيان اطلعت عليه »االس���تقالل« 
أمس، أن االنتخابات حق أصيل للشعب الفلسطيني، 
وقد تأخر هذا االستحقاق طوياًل، ويجب المحافظة 
عليه باعتباره حقًا دستوريًا سياسيًا لألجيال، تختار 
فيه قيادتها وممثليها، وال يجوز التالعب بهذا الحق 

الوطني األصيل وال بأي شكل من األشكال.
وشددت على أن االنتخابات بمراحلها الثالث مدخل 
مهم إلنهاء االنقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، 
وق���د تم التواف���ق وطنيًا وباإلجماع عل���ى هذا األمر 

وصواًل إلى وحدة حقيقية لشعبنا العظيم.
وأش���ارت حماس إل���ى أن االنتخاب���ات في القدس 
خط أحمر، وال يمكن ألي فلس���طيني أن يقبل إجراء 

االنتخابات بدون الق���دس، عاصمتنا األبدية، مهد 
األنبي���اء، بوابة الس���ماء، منتهى اإلس���راء، ومنطلق 
المع���راج، والس���ؤال ال���ذي نطرحه: كي���ف نجري 
االنتخاب���ات في القدس ونفرضه���ا على االحتالل، 

وليس حول مبدأ االنتخابات في القدس.
وأوضحت أنه »يجب أن يك���ون يوم االنتخابات في 
القدس يومًا وطني���ًا بكل معنى الكلمة، يواجه فيه 
ش���عبنا في القدس س���لطات االحتالل، ويشتبك 
معها ليفرض إرادته ويرغمها على الخضوع لشعبنا، 
فالحقوق تنتزع وال ُتستجدى أو توهب من االحتالل، 
وهذا خيار ش���عبنا الدائم، وهو كذلك خيار شعبنا 
العظي���م في الق���دس الذي فرض عل���ى االحتالل 
مؤخرًا وقائع كبيرة ال تقل أهمية وخطورة عن فرض 
االنتخاب���ات، وما فرضه ش���عبنا في ب���اب العامود، 
ومن قبله ف���ي معركة البواب���ات اإللكترونية، وباب 
الرحمة يمثل رافعة وطنية وسلوكًا يجب اتباعه في 

انتخابات القدس«.
ورفضت حماس فكرة تأجيل االنتخابات، أو إلغائها، 
مؤكدة أن الح���ل هو االجتماع وطني���ًا لبحث آليات 

فرض االنتخابات في القدس دون إذن أو تنس���يق 
مع االحتالل، وهذا ينسجم مع كل القرارات الوطنية 
الس���ابقة بالتحلل من أوس���لو، وتجاوز هذا االتفاق 
الكارث���ة، وليس الدعوة إلى إج���راء االنتخابات وفق 
بروتوكالته، وه���ي بروتوكوالت تمس أصاًل بحقوق 

شعبنا وسيادته على أرضه وعلى عاصمته األبدية.
وأك���دت حماس أنها ليس���ت جزءًا م���ن التأجيل أو 
اإللغ���اء، ولن تمنح له الغطاء، وتقع مس���ؤولية قرار 
اإللغاء أو التأجيل على عاتق من يأخذه مس���تجيبًا 
لفيتو االحتالل الذي يه���دف إلى اإلبقاء على حالة 
االنقس���ام والتفرد بش���عبنا، كما أن التأجيل يأتي 
استجابة لضغوطات أطراف أخرى ال يهمها مصلحة 

شعبنا.
وقالت: »ال نعفي االحتالل من المس���ؤولية عن قرار 
التأجي���ل، فهو المس���ؤول األول واألخير عن حرمان 
ش���عبنا من حقوق���ه، كما نحمل األط���راف الدولية 
- التي تتش���دق بالحري���ة والديمقراطية ثم تقف 
ضدها - المسؤولية عن س�������لوك االحتالل المجرم 

بحق شعبنا وممارسته السياسية الحرة«.

دعت لبحث آليات فرضها بالقدس
»حماس«: لسنا جزءًا من تأجيل أو إلغاء االنتخابات

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الداخلية بغزة، مس���اء األربعاء، عن فتح تحقيق في شكوى االعتداء على الصحفية 

رواء مرشد خالل قيامها بعملها وسط قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم: »تلقت وزارة الداخلية رسالة من الهيئة المستقلة لحقوق 

اإلنسان، حول شكوى مقدمة من المواطنة )رواء مرشد(«.
وأش���ار إلى أن الش���كوى »تفيد بتعرضها العتداء أثناء تواجدها ف���ي أرض زراعية بالمنطقة 
الحدودية ش���رق »جحر الديك« وسط قطاع غزة برفقة شاب وفتاة آخرين«. وعليه، أكّد البزم أن 

الوزارة قررت »فتح تحقيق في الشكوى المقدمة«.
من ناحيتها، قالت الهيئة المس���تقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«، في وقت سابق أمس، 
أنه���ا خاطبت كاًل من وزارة الداخلي���ة واألمن الوطني والنيابة العامة ف���ي قطاع غزة، للمطالبة 
بالتحقي���ق في حادثة االعت���داء التي تعرضت لها الصحافية رواء أحمد مرش���د )26 عامًا(، من 
مدينة غزة، مؤكدة أنه انتهاك للحق في الحريات الش���خصية التي كفلتها القوانين الوطنية 

والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.
وأوضحت الهيئة في مخاطبتها وحسب إفادة مرشد، بتعرضها لالعتداء اللفظي والجسدي من قبل 
عناصر الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام، أثناء تواجدها في أرض زراعية في منطقة حجر 
الديك برفقة صديقة لها تعمل مصورة صحافية، وصحفي آخر يعمل مصورًا، وبصحبتهم طفلة، 
بغرض تصويرها ضمن جلسة تصوير مناظر طبيعية في المنطقة المذكورة، بعد موافقة مالكها. 
وأكدت الهيئة رفضها القاطع لما تعرضت له مرش���د من الضرب والمعاملة القاسية والالإنسانية 
والحاّطة بالكرامة ومنعها من ممارسة أنشطة التصوير التي تقوم بها، مشددة على ضرورة حماية 
الصحافيين وحرياتهم الشخصية، وتمكينهم من أداء أنشطتهم دون قيود، انسجامًا مع القانون 

األساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات العالقة بحرية العمل الصحافي.

الداخلية بغزة تفتح تحقيقًا في شكوى 
االعتداء على الصحفية رواء مرشد
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وعلمت صحيفة األخبار اللبنانية، من مصادر في »حماس«، 
أن قيادات في »فتح« حاولت طوال األس���بوع إقناع األولى 
بتأجي���ل االنتخابات بذريعة منع االحتالل لها في القدس 
المحتّلة، فيما طلبت »حماس« االتفاق على آليات إلجرائها 
هناك وتحّدي رفض االحتالل، وهو ما رفضته »فتح« بحجة 
أنه سيؤّثر في عالقتها مع العدو الذي قد يعود إلى فرض 
عقوبات عليها ويمنع تحويل األموال إلى الس���لطة، األمر 

الذي سيدخلها في أزمة جديدة.
وكش���ف مص���در فتح���اوي، للصحيف���ة أن األوروبيي���ن 
اقترحوا، خالل مباحثات جرت الثالثاء، على السلطة، إجراء 
االنتخابات في مباٍن تابعة لألمم المتحدة في القدس، وهو 
ما وعدت الس���لطة بدراس���ته وطرحه على اجتماع »اللجنة 
التنفيذي���ة لمنّظم���ة التحرير« الي���وم )الخميس(، والذي 
س���تحضره جميع الفصائل، دون الجهاد اإلس���المي التي 
أعلنت مقاطعته، كونها ليست طرفا في االنتخابات التي 
ترى أنها ليست البوابة الحقيقية لوحدتنا، وتحرير أرضنا 
)..( من يريد أن يتحد عليه ان يتحد كما اتحد المقدسيون 
ويصر ويقاوم كما قاوموا في س���احات المس���جد األقصى 
وباب العامود«. وفق ما أكده القيادي في الحركة الش���يخ 

خضر عدنان.

االولوية للتوافق الوطني
وقال الكاتب والمحلل السياس���ي طالل عوكل: »إن تأجيل 
االنتخاب���ات وعدم إجراءها بحجة أن دولة االحتالل ترفض 
إجراءها بالقدس المحتلة يصب في مصلحة »إس���رائيل«، 
ألن الكل الفلس���طيني يعتبر القدس ج���زءًا ال يتجزأ من 
العملية االنتخابية، بالرغم أن االنتخابات ليس���ت المدخل 
الس���ليم والصحيح إلنهاء االنقسام والحالة الفلسطينية 

الراهنة«.
وتس���اءل عوكل، »لم���اذا ننتظر الموافقة »اإلس���رائيلية« 
س���واء بموضوع االنتخابات بالقدس أو غيرها من القضايا 
األخ���رى؟، فهذا ف���ي النهاي���ة احتالل ليس له س���لطة 
علينا والمصلحة الفلس���طينة هي التي تتقدم إذا كانت 
المصلح���ة تقتضي إج���راء انتخابات فس���نجد الطريقة 
الممكنة إلشراك أهلنا في القدس دون موافقة االحتالل، 

لكن المشكلة ليس���ت موافقة االحتالل اجراء االنتخابات 
بالقدس، وإنما المش���كلة تكمن في تخوفات حركة فتح 

من الخسارة بسبب تشتتها وانشقاقاتها.
ورّج���ح عوكل أن وضع حركة فت���ح الراهن، هو ما قد يعزز 
الذه���اب لتأجي���ل االنتخاب���ات، خوفًا من تك���رار نتائج 
انتخاب���ات 2006، وهذه ذريعة الرئي���س محمود عباس 

التي يبطنها.
وأك���د أن المدخل الس���ليم والصحيح للخ���روج من الحالة 
الفلس���طينية الراهنة، لم يك���ن عبر االنتخاب���ات، وإنما 
م���ن خالل التوافق الوطني، واإلنهاء الحقيقي لالنقس���ام 

الفلسطيني.
ولفت ع���وكل، إلى أن تأجيل المصالح���ة وترتيب منظمة 
التحري���ر الفلس���طينية وكل القضايا األخ���رى وتقديم 
االنتخابات التشريعية، كان قرارًا خاطئًا بامتياز، فالمدخل 
الطبيعي هو التوافق الوطني واستعادة الوحدة الداخلية، 
وعندها تأتي االنتخابات كواحدة من النتائج التي ترتبت 

من وراء المصالحة وليس العكس.
واعتبر أن »تأجيل االنتخابات سيؤس���س لمرحلة غامضة 
في المش���هد الفلس���طيني، ما يعني تعميق االنقسام 
وإثارة الفوضى وعدم الثقة ولذلك كان األجدر واألصواب 

أن نبدأ بالمصالحة وترتيب بيتنا الفلسطيني أواًل«.

ت�صويب البو�صلة 
ب���دوره رأى الكاتب والمحلل السياس���ي حس���ن عبدو، أن 
االنتخابات ليس���ت هي الحل السحري لما يعانيه شعبنا 
الفلس���طيني من ج���راء االحتالل والطري���ق األفضل هو 
الذهاب نحو التوافق الوطني وإنهاء االنقس���ام واالتفاق 
على اس���تراتيجات وطنية لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي 

للحفاظ على األرض والمقدسات.
وقال عب���دو ل� »االس���تقالل«: »إن هذا ه���و الطريق الذي 
يجب أن يتبعه الشعب الفلسطيني، وطالما اتخذ رئيس 
السلطة قرارًا بإجراء االنتخابات وأصدر لها مرسومًا رئاسيًا، 

فإن ذلك بات حقًا مكفواًل لشعبنا يجب االلتزام به.

وأض���اف أن »ق���رار تأجي���ل االنتخاب���ات يدف���ع الحال���ة 
الفلس���طينية إلى مزيد من االنهيار«، الفتًا إلى أن رئيس 
السلطة ال يملك الصفة القانونية وال الدستورية للتأجيل.

وحذر عبدو من تبعات قرار التأجيل، »سيكون له ارتدادات 
س���لبية، وسيأخذنا نحو المجهول، بنفس القدر الذي كان 

فيه قرار إجراء االنتخابات خطوة نحو المجهول«.
وبين المحلل السياسي، أن ما يقوم به رئيس السلطة هو 
استخفاف بشعبنا الفلس���طيني وقضاياه، وهو جريمة ال 
يمكن القبول بها لذلك نأمل أن يكون هناك إدراك لحجم 
المخاطر التي تواجه شعبنا، والدفع باتجاه وحدة حقيقية 
واتخاذ ق���رار بالمواجهة مع االحتالل كما حدث مؤخرا في 
انتفاضة رمضان في باب العمود ومدينة القدس المحتلة.

وش���دد عبدو، على ض���رورة أن يمتد النموذح المقدس���ي 
على امتداد الجغرافية الفلس���طينية في الضفة والقدس 
والداخ���ل المحتل، حت���ى يرضخ االحت���الل كما رضخ في 
ب���اب العامود بالق���دس، منوهًا إل���ى أن الموقف الموحد 
في المدينة المقدس���ة أثبت أن االحت���الل غير قادر على 
إغالق ساحة في المدينة، وهذا يعني أنهم ال يستطعون 
فرض السيادة »اإلسرائيلية« على القدس وعلى من أرادو 

العيش بعزمة وكرامة ومواجهة االحتالل.
ولف���ت المحلل السياس���ي، إل���ى أن المقدس���يين عملوا 
عل���ى تصويب البوصلة ف���ي االتجاه الصحي���ح، للوصول 
إلى الخالص من االحتالل بش���كل فعل���ي وذلك من خالل 

المواجهة الحقيقية معه.
وكان األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة قد 
حذر في مقابلة تلفزيونية معه قبل أس���ابيع، من المآالت 
التي قد تؤول إليها الساحة الفلسطينية في أعقاب إجراء 
االنتخابات، وقال: نحن ذاهب���ون للمجهول وال أحد يعلم 
ماذا سيحدث في اليوم التالي لالنتخابات«، مضيًفا »طالما 
العدو في المشهد يسيطر على كل شيء يجب أن ال تكون 

اآلمال كبيرة والتوقعات مرتفعة«.
واعتب���ر النخال���ة، أن االنتخابات تس���ويق للوهم، مضيًفا 
»هناك انقس���ام هائل في المجتمع الفلس���طيني، وخلق 
أوهام، والمجلس التشريعي شكل سياسي ال قيمة له وال 

اعتراف به، و االنتخابات مسرحية كبيرة«.

في ظل الحديث عن إمكانية إرجائها
تحليل: االنتخابات قرار خاطئ.. والتمترس في خندق المقاومة هو الخيار األصوب

غزة / حممد اأبو هويدي:
م��ا زال��ت خمتل��ف املعطي��ات ال�صيا�صي��ة عل��ى 
ال�صاح��ة الفل�صطينية ت�ص��ر اإىل عدم �صوابية 
قرار اللج��وء اإىل االنتخابات الت�صريعية حتت 
حراب االحت��ال »االإ�صرائيل��ي«، واأن االأولوية 
تق�ص��ي بالتوح��د والتوافق الوطن��ي على خيار 

املقاوم��ة، وهو ما اأكد عليه حملان �صيا�صيان يف 
حديثيهم��ا ل�«اال�صتق��ال« تعقيبًا عل��ى االأنباء 
التي ت�ص��ر اإىل احتمالي��ة اإرج��اء االنتخابات 

الت�صريعية املرتقبة بعد اأقل من �صهر.
الراج��ح خل��ف  ال�صب��ب  اأن  واعت��ر املحل��ان، 
تاأجيل االنتخابات، لي�س عدم ال�صماح باإجرائها 

يف القد���س، واإمنا تخوف حرك��ة فتح من تكرار 
نتائج 2006 وع��دم فوزها باالنتخابات ب�صبب 
وانق�صام��ات  ت�صت��ت  م��ن  احلرك��ة  تعاني��ه  م��ا 
داخلي��ة، م�صددي��ن عل��ى اأن »التاأجي��ل �صيكون 
بداية ملرحلة غام�صة وتعميق االنق�صام واإثارة 

الفو�صى.

رام الله/ االستقالل:
اس���تقبل الرئيس محمود عباس األربعاء، بمقر الرئاس���ة 
بمدينة رام الله بالضف���ة الغربية المحتلة، ممثل االتحاد 

األوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.
وأطلع عباس بورغس���دورف على آخر مستجدات األوضاع 
في األراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة 
الفلسطينية إلجراء االنتخابات في األراضي الفلسطينية 
كافة، بما فيها مدينة القدس ترشيحا، ودعاية، وانتخابا، 

حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص.
وأكد أهمي���ة مواصلة االتح���اد األوروب���ي بالضغط على 
الحكومة اإلس���رائيلية إلجراء االنتخابات الفلسطينية في 
مدينة القدس المحتلة، حس���ب االتفاقيات الموقعة بين 

الجانبين برعاية دولية.
وقّدم عباس الش���كر لالتحاد األوروب���ي على ما يقدمه من 

مساعدات ودعم سياسي واقتصادي وفي كل المجاالت.
ب���دوره، أك���د ممثل االتح���اد األوروبي دع���م أوروبا إلجراء 
االنتخابات الفلس���طينية، وأن االتح���اد يواصل اتصاالته 
المكثف���ة مع الجانب اإلس���رائيلي إلجرائها في ش���رقي 

القدس، كما حدث في االنتخابات السابقة.
وحض���ر اللقاء نائ���ب رئيس الوزراء زياد أب���و عمرو، ووزير 
الخارجية رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة 
اللواء ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي لسيادته مجدي 
الخالدي، فيما حضر من الجانب األوروبي، ماريا فيالس���كو 

نائبة الممثل، والمستشار شادي عثمان.

غزة/ االستقالل:
أعلنت فصائل المقاومة الفلس����طينية مساء األربعاء، 
عن رفضه����ا لفكرة تأجي����ل االنتخابات ب����أي حال من 

األحوال.
وقالت الفصائل في بيان مش����ترك وصل »االستقالل« 
نس����خة عنه أمس، إن »رفضها جاء رغم تحفظها على 

البدء بالمجلس التشريعي«.
وأضاف����ت »نرى ض����رورة احت����رام المواعي����د المحددة 
لالنتخاب����ات والتوافقات الوطنية وصواًل إلى تش����كيل 
المجل����س الوطني، مع التأكيد الت����ام على إجرائها في 

القدس، لتكن ساحة من ساحات االشتباك مع االحتالل 
واستثمار هبة القدس، وانتزاع حقنا في القدس وأنها 
هي العاصمة األبدية لفلسطين، وإسقاط صفقة القرن 

مع التحذير من العواقب السلبية للتأجيل«.
والثالث����اء، نقل����ت صحيف����ة »الق����دس« المحلية، عن 
مصادر مطلعة أن الس����لطة الفلسطينية قررت تأجيل 

االنتخابات »بعد ضغوط شديدة أمريكية وعربية«.
وأوضح����ت المصادر أن هذه الضغ����وط »تأتي العتقاد 
هؤالء أن نتائج االنتخابات لن تكون لصالح حركة فتح 

في مواجهة حركة حماس«.

أكدت ضرورة إجرائها بالقدس
فصائل المقاومة تعلن رفض 

فكرة تأجيل االنتخابات

»االتحاد األوروبي«: اتصاالت مكثفة 
إلجراء االنتخابات شرقي القدس
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل����ن وزارة الصح����ة – دائ����رة المش����تريات عن طرح عطاء تبعًا للش����روط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
من أصحاب االختصاص المس����جلين رس����ميًا مراجع����ة وزارة الصحة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. أخ����ر موع����د لقبول الع����روض بالظ����رف المختوم ي����وم األربع����اء الموافق 
2021/05/05 الس����اعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان 

والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك االنتاج أو بنك البريد 
أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات 

الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/سند خصم 
م���ن المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة )بخصوص الش���ركات التي لديها 
مش���تغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عليها دفع ضريبة القيمة المضافة 

بنسبة 2.5% وضريبة دخل بنسبة %1(.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 
الموقع االلكتروني لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فل�سطني
الإدارة العامة لل�ازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
تعلن وزارة المالية / لجنة العط��اءات المرك��زية عن طرح عطاءات حكومية 
مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الراغبين المش���اركة في هذا العطاء مراجع���ة وزارة المالية / اإلدارة 
العامة لل���وازم العامة � المبنى الجديد غرب محط���ة فارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرس���مي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 

العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي غير مسترد يورد الى خزينة وزارة المالية.
 آخر موعد لقب���ول العروض  بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في 
غ�زة يوم االثنين الموافق 2021/05/10 في تمام الس���اعة الحادية عشر 
صباحًا وتفتح المظاريف بحض���ور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان 

والمكان. 

جلنة العطاءات املركزية
مالحظة:�

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج أو بنك 

البريد صالحة لمدة ثالثة شهور.
3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.
.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم:0598967679

م
اسم العطاء

توفير قطع غيار لجهاز تفتيت الحصى 
في مجمع الشفاء الطبي

ساعة فتح رقم العطاء
المظاريف

 11:00
صباحًا 2021/35 1

  دولـــــة فل�ســطني
 وزارة احلــكم املحلي

    بــلدية البــريج
 اإعالن وظيفة رئي�س ق�سم اعالم وعالقات عامة ودولية 

الهدف من الوظيفة :
التواصل والتش���بيك مع الجهات المحلية والدولية ودعم صورة البلدية واهدافها ومش���اركة االنش���طة 

والفعاليات والخدمات التي تقدمها في وسائل االعالم المختلفة 
المهام والمسؤوليات :

 تنسيق جميع االنشطة المتعلقة باالتصال واالعالم بما في ذلك االنتاج والتحرير والكتابة 
 المس���اهمة في التشبيك والتنسيق الفعال مع مؤسس���ات المجتمع المدني بغرض التنسيق للبلدية 

ونشاطاتها واهدافها .
 ادارة شبكات التواصل االجتماعي والموقع االلكتروني الخاص بالبلدية .

اعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم الخطط االعالمية والتوثيقية لعمل البلدية االعالمي بشكل عام والمتعلقة 
بالمشاريع بشكل خاص 

 اج���راء زيارات ميدانية للمش���اريع التي يجرى تنفيذها من قبل البلدية بما يتضمن تغطيتها بش���كل 
كامل وفق المراحل .

 متابع���ة جميع االمور االدارية واللوجس���تية الت���ي تحتاج للتدخل االعالمي مث���ل االعالن عن الحمالت 
والعروض والخدمات .

 اعداد ملخص اعالمي دوري مكتوب ومرئي عن انجازات وانشطة البلدية وتوزيعه على الجهات المهتمة 
باالضافة إلعداد مطوية االنش���طة والملحق التعريفي للبلدية او أي منش���ورات اعالمية اخرى ) االشراف 

على التنفيذ والنشر والتوزيع ( 
 تمثيل البلدية اعالميا والمش���اركة في فعاليات المجتمع المدني وتعزيز مش���اركة البلدية في الجانب 

المحلي والذي ينسجم مع خدماتها .
 المس���اهمة في تخطيط وتنظيم االح���داث الفعاليات التي تنظمها البلدي���ة لتعكس على نحو فعال 

االنشطة والخدمات التي تقدمها البلدية .
 تنظيم العالقة االتصالية بين موظفين البلدية والجمهور الخارجي المستفيد من خدماتها .

 التنسيق والتواصل مع أي اطراف خارجية ذات عالقة لتنفيذ خطة البلدية .
 العمل ضمن الفريق والمش���اركة في تحمل المس���ؤوليات والمهام المنوط���ة بجميع جوانب العمل في 

البلدية والمحافظة على روح الجماعة والفريق الواحد .
 جمع وارشفة اعمال البلدية بشكل مستمر وانشاء قاعدة بيانات اعالمية مكتوبة ومصورة .

 المساندة في مهام اخرى تطلب للتعاون مع االقسام والدوائر االخرى .
المهارات والصفات المطلوبة :

 درجة بكالوريوس في االعالم والعالقات العامة ويفضل من يحمل مؤهل اكاديمي اعلى .
 خبرة في العمل االعالمي ال تقل عن ثالثة سنوات من مؤسسات إعالمية او حكومية او خاصة .

 اجادة اللغة االنجليزية فراءة ومحادثة اجادة تامة مع القدرة على التواصل بطالقة .
 يفض���ل من لديه القدرة على كتاب���ة التقارير االعالمية والتعبير الش���فهي بالعربية واالنجليزية وفق 

المنهجيات االعالمية .
 القدرة على التعامل مع برامج معالجة الفيديو والصوت

) Adobe premiere(  After – Adobe audition  Adobe – 
القدرة على التعامل مع برامج التصميم 

)Photoshop – lllustrator – in Design (
القدرة على التغطية االعالمية الكاملة للمش���اريع والفعاليات المختلفة م���ن حيث التصوير والمونتاج 

والنشر بأنواعه 
القدرة على التنسيق وادارة الفعاليات والمهرجانات واألحداث االعالمية المختلفة التي تقوم بها البلدية 

القدرة على االتصال والتواصل مع الوسائل االعالمية لنشر أخبار وفعاليات البلدية .
القدرة على تصميم المنشورات والمطبوعات االعالمية .

االلمام الكامل باس���تخدام الحاس���وب بكافة تطبيقاته باستخدام برامج الوس���ائط المتعددة والمواقع 
التفاعلية واالعالم االلكتروني .

القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل .
على كل من يجد في نفس���ه الكفاءة لش���غل هذه الوظيفة أن يقوم بتعبئة طلب الوظيفة لدى الشؤون 
االدارية ببلدية البريج مشفوعا بالمستندات الثبوتية وذلك اعتبارا من 2021/4/1م وحتى 2021/4/15م .

 رئي�س بلدية الربيج 
م .اأمين عبد العزيز الدويك 

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية واألمن الوطني في 
قطاع غزة للمس���افرين األربعاء، بأنه بحسب ما وصلها من الجانب المصري 
ف���إن معبر رفح البري س���يكون مغلقًا من اليوم الخمي���س وحتى اإلثنين 

المقبل )3 مايو(.
وأوضحت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة »صفا« عنه أن قرار الس���لطات 
المصرية بإغالق المعبر جاء لوجود إجازة رس���مية، على أن يستأنف العمل 

صباح الثالثاء.
ومنذ أشهر قليلة أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع قطاع 

غزة بشكل دائم بعد إغالق دام أشهر طويلة عقب تفشي جائحة كورونا.

الداخلية بغزة: إغالق معبر 
رفح من اليوم حتى اإلثنين

رفًضا العتقالهم »اإلداري«
ثالثة أسرى في سجون االحتالل يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
يواصل ثالثة أس���رى فلس���طينيين في س���جون 
االحتالل »اإلسرائيلي« وهم: عماد سواركة )37 عاًما( 
من أريحا، ومصع���ب الهور )33 عاًم���ا( من الخليل، 
والصحف���ي عالء الريم���اوي )43 عاًما( م���ن رام الله، 
إضرابه���م المفتوح عن الطع���ام رفًضا العتقالهم 

اإلداري.
ووفق بيان لنادي األسير الفلسطيني، األربعاء، فإن 
س���واركة دخل يومه ال� 42 على التوالي في إضرابه 
المفتوح عن الطعام، وس���ط ظ���روف صحية صعبة 

يواجهها في زنازين سجن »عسقالن«.
وينق���ل »نادي األس���ير« عن محامي س���واركة، أنه 
مستمر في إضرابه عن الطعام حّتى تحقيق مطلبه، 

المتمثل بإنهاء اعتقاله اإلداري.
وأوضح، أن األس���ير سواركة خرج للزيارة على كرسي 

متحرك، حيث فقَد من وزنه حتى اآلن 18 كغم.
وأّكد نادي األسير أن ال حلول جّدية حتى اليوم بشأن 
قضيته، حيث تواصل س���لطات االحتالل تعنتها 

ورفضها االستجابة لمطلبه.
وأضاف أّن سلطات االحتالل تهدف من خالل عملية 
المماطلة باالستجابة لمطلبه، إيصاله لمرحلة صحية 
صعبة تؤثر على مصيره الحًقا، عدا أن جملة األهداف 
التي تحاول من خاللها ثني األسرى عن الشروع في 

معارك لمواجهة سياسة االعتقال اإلدارّي.
ولفت نادي األس���ير إل���ى أنه وإضافة إلى األس���ير 
س���واركة فإّن األس���يرين مصعب اله���ور ، يواصل 
إضراب���ه عن الطعام لليوم ال���� 16، على التوالي في 
زنازين سجن »النقب«، وكذلك األسير الصحفي عالء 
الريماوي، يواصل إضرابه لليوم الثامن على التوالي 

في زنازين سجن »عوفر«.
ُيش���ار إلى أن األس���رى الثالثة هم أسرى سابقون 
أمضوا س���نوات في س���جون االحت���الل ُجّلها رهّن 

االعتقال اإلدارّي.
وبّين نادي األس���ير أن محاكم االحتالل العسكرية 
تواص���ل سياس���اتها الداعمة لترس���يخ سياس���ة 
االعتقال اإلدارّي، وُتمارس دورًا مركزّيا الس���تكمال 
عملي���ة االنتقام من المضربين، عب���ر قراراتها التي 
ُتش���ّكل ال���ذراع األس���اس لتنفيذ ق���رارات جهاز 

»الشاباك«؛ مخابرات االحتالل.
ودعا نادي األسير إلى ضرورة دعم ومساندة األسرى 
المضربين في معركتهم الرافضة لسياسة االعتقال 
اإلدارّي، التي تصاعدت مؤخًرا، واستهدفت العديد 
من النشطاء، والصحفيين، ومن لهم دور اجتماعّي 

ومعرفّي وسياسّي في الساحة الفلسطينية.
وجدد مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية وعلى 
رأسها األمم المتحدة، بالضغط جدّيا على االحتالل، 

لوقف سياس���ة االعتقال اإلدارّي، ووضع حد لجملة 
 

ّ
االنتهاكات التي يواص���ل االحتالل تنّفذيها بحق

األسرى.
وتنه���ج س���لطات االحت���الل سياس���ة االعتق���ال 
اإلدارّي تاريخًي���ا، وتس���تخدمها على نطاق واس���ع 
 الفلس���طينيين، تحت ذريعة وج���ود »ملف 

ّ
بح���ق

س���ّري« وبدعم من المحاكم العس���كرية الصورية، 
حيث تس���تهدف عبرها الفاعلين من أبناء الشعب 
الفلس���طيني، سياس���ًيا، واجتماعًي���ا، وثقافًيا، في 

محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينًيا.
واألسير س���واركة من أريحا، وأعاد االحتالل اعتقاله 
في ش���هر تموز/ يوليو الع���ام الماضي، وهو متزوج 
وأب لخمس���ة أطفال، أمضى في س���جون االحتالل 

سابًقا قرابة السنوات العشر.
أما الهور فهو من الخلي���ل، وأعاد االحتالل اعتقاله 
في شهر تشرين أول/أكتوبر عام 2019، إدارّيا، وهو 
متزوج وأب لطفل، وأس���ير سابق أمضى ما مجموعه 

عشر سنوات في سجون االحتالل.
واألسير الريماوي من رام الله، أعاد االحتالل اعتقاله 
في 21 نيس���ان/ إبري���ل الجاري، وحّول���ه لالعتقال 
اإلدارّي، وهو متزوج وأب لخمس���ة م���ن األبناء، وهو 
كذلك أس���ير س���ابق أمضى ما مجموعه في سجون 

االحتالل قرابة 11 عاًما.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعادت مخابرات االحتالل اإلس���رائيلي ظهر األربعاء، 
اعتقال األس���ير المقدس���ي إبراهيم درباس من أمام 

سجن النقب أثناء اإلفراج عنه.
وأفاد ش���هود عيان بأن سيارة شرطة االحتالل كانت 
تنتظ���ر أمام س���جن النق���ب، ولحظة خروج األس���ير 

إبراهي���م اعتقلته عناصر المخاب���رات، واقتادته إلى 
مركز المسكوبية.

وأضاف���وا أن األس���ير إبراهي���م درب���اس م���ن قرية 
العيس���وية بالقدس المحتلة أنهى مدة محكوميته 

البالغة 30 شهرا.
يذكر أن األسير درباس ليس األسير المقدسي الوحيد 

الذي يتعرض لالعتقال لحظة اإلفراج عنه من سجون 
االحتالل، بل تتبع س���لطات االحتالل هذا اإلجراء منذ 

سنوات عديدة لتنغيص فرحة األسير وعائلته.
في الس���ياق، اعتقلت قوات االحتالل أمس الش���اب 
رأفت نجيب من منزله في شارع الواد بالبلدة القديمة 

بالقدس المحتلة.

االحتالل يعيد اعتقال أسيًرا مقدسًيا أثناء اإلفراج عنه
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أعلن أنا المواطن /   محمود ماهر عبد الرؤوف الفرا  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )403111453  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / س���امر عطا عبدالرحمن شقفه   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم )900653031   ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / س���عيد يحيي احمد الشحري    عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )409492253( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن / دعاء محمد ديب ابو س���ته    عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )800814600( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

�إعالن �صادر عن جمعية  �أ�صدقاء وخريجي 
�جلامعات �جلز�ئرية يف فل�صطني

يعل���ن مجلس إدارة جمعي���ة أصدقاء وخريج���ي الجامع���ات الجزائرية في 
فلسطين عن عقد االجتماع العادي للجمعية العمومية للعام )2020 ( و ذلك 
ي���وم االثنين الموافق  2021/5/10 الس���اعة 12:00ظهرا في مقر الجمعية /

جمعية المعاقين –النصيرات – قرب عيادة الوكالة وذلك لمناقش���ة التقرير 
المالي واالداري لعام 2020م 

وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي : 
- استمرار فتح باب االنتساب و تسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام 

)2021( و ذلك حتى تاريخ 2021/5/4 م .
- فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة و ذلك لمدة ) يومين( من تاريخ 

2021/5/5 حتى تاريخ 2021/5/6 م .
- فتح باب االنسحاب واالعتراض لعضوية مجلس االدارة والجمعية العمومية 

وذلك لمدة ) يومين ( من تاريخ 2021/5/8 م الى تاريخ 2021/5/9 م .
مع فائق االحترام والتقدير

جمل�س �إد�رة �جلمعية

نابلس/ االستقالل:
اقتحم مستوطنون يهود، األربعاء، المنطقة األثرية في بلدة »سبسطية« شمال غرب نابلس شمال 

الضفة الغربية المحتلة، بحماية جنود االحتالل.
وقال رئيس مجلس سبس���طية محم���د عازم، في تصريحات صحفية، إن مس���توطنين اقتحموا 
الموقع األثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات االحتالل«. وأضاف أن قوات االحتالل 

انتشرت منذ ساعات الصباح، في أرجاء الموقع واعتلت أسطح منازل المواطنين المحيطة به.
وأشار إلى قيام قوات االحتالل بإغالق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين الفلسطينيين.

ونّوه عازم، إلى أن المستوطنين ينظمون منذ قرابة أربعة شهور اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع 
األثري، بحراس���ة من جيش االحتالل، وعادة ما يقتحم االحتالل بلدة سبسطية التاريخية، لتأمين 
اقتحامات الجماعات االستيطانية التي تقتحم المنطقة األثرية في البلدة لتأدية طقوس وشعائر 
تلمودية فيها. وتقع »سبس���طية« على بعد 12 كيلومتًرا إلى الش���مال الغربي من مدينة نابلس، 
ويوجد فيها جامع النبي يحيى، كما ُتعتبر ذات تاريخ عريق وحضارة زاهرة امتدت ألكثر من 3000 

عام، وأطلق عليها المؤرخون لقب عاصمة الرومان في فلسطين.
 وتعتبر البلدة أكبر موقع أثري في فلسطين، ولها مكانة دينية خاصة؛ إذ يشّدد مختصون بعلم 
اآلث���ار على أنه بالرغم من ادعاء االحتالل تواجد جذوره في هذه القرية منذ ثالثة آالف عام، إال أن 
الكنعانيين كانوا قبل هذا التاري���خ وأقاموا فيها حضارتهم قبل أربعة آالف عام، لتتعاقب بعد 
ذل���ك الحضارات المختلفة، آخرها الرومان والعثمانيين، الذين ال زالت آثارهم ش���اهدة على هذا 

التاريخ حتى اليوم.
وتؤكد مؤسسات فلسطينية معنية بمناهضة االستيطان، على أن مسلسل التهويد اإلسرائيلي يطال بلدة »سبسطية« 

بعد مدينتي القدس والخليل، »ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر كي ال يتم تشويه تاريخ المكان وحجارته«. 

مستوطنون يقتحمون المنطقة 
األثرية في بلدة »سبسطية« 

ويتس���ابق المواطنون في شهر رمضان المبارك، 
على فعل األعمال الخيرية والمبادرات التطوعية، 
طمعًا في نيل األجر والثواب في ش���هر الخير، إذ 
بدأ العديد من المبادرات الفردية والجماعية على 
تقدي���م أوجه الخير كل على طريقته، غير مبالين 

للتعب أو المجهود و التكلفة. 
ويعاني قطاع غزة من س���وء األوضاع االقتصادية 
والمعيش���ية جراء الحصار اإلسرائيلي المفروض 
عليه للعام 14 عل���ى التوالي، والحروب المتتالية 
على مدار سنوات سابقة، باإلضافة الى العقوبات 
الت���ي فرضه���ا رئيس الس���لطة الفلس���طينية 
محمود عباس على الموظفي���ن في القطاع، فيما 
أنهك���ت جائحة "كورونا" م���ا تبقى من االقتصاد 
الفلس���طيني، إذ بلغت نس���بة الفقر في القطاع 
%85 فيم���ا ارتفع���ت مع���دالت البطال���ة الى ما 
نس���بة%65، فيما زاد ع���دد العاطلين عن العمل 

إلى ما يقرب من 350 ألفًا.
" تكية �خلري" 

المتحدث باس���م التكية ولي���د الجزار من التجمع 
اإلسالمي لعمال فلس���طين، يقول خالل حديثه 
ل�"االس���تقالل":" أن مش���روع التكية بدأ منذ عام 
2019 م���ن داخل مطب���خ صغير قمنا بإنش���ائه 
وبمعدات بس���يطة، حت���ى كبر المش���روع وبات 

يغطي محافظات قطاع غزة كافة". 
وأوض���ح أن الوض���ع االقتصادي الصع���ب الذي 
تعيش���ه معظم األس���ر ف���ي القط���اع المحاصر 
تحدي���دًا فئة العمال خاصة مع اش���تداد الحصار 
واس���تمرار أزمة الرواتب، دفعه���م للتفكير في 
إنشاء "تكية الخير"، مش���يرًا الى أنه تم تشكيل 
فريق عم���ل متكامل للبحث والتحري عن األس���ر 

الفقيرة بمختلف محافظات القطاع. 
وأش���ار الى أن أفراد فريق "تكية الخير" من أبناء 

حرك���ة الجهاد اإلس���المي، ويتطوع���ون في هذا 
المجال دون عائد مادي، واستشعارًا بمسؤوليتهم 
المجتمعي���ة اتجاه العائالت المع���وزة، الفتًا إلى 
أن ع���دد العاملين بالتكية يصل ل� 50 ش���خصًا 
ف���ي المحافظة الواح���دة، كال منهم يقوم بمهام 

محدده، إضافة إلى أعضاء اللجنة األساسية. 
ويق���وم فري���ق "تكي���ة الخير" بطه���ي الوجبات 
وتجهيزها، في تنوع مدروس منها: "الفاصولياء، 
البازالء، البامية، الكفتة، واألرز مع الدجاج أو اللحوم 
وغيرها"، وذلك وف���ق اإلمكانيات المتوفرة، وفق 

الجزار.
وذكر أن عدد األسر المستفيدة من وجبات تكية 
الخير تصل إلى نح���و -5000 6000 عائلة يوميًا 
على مس���توى قطاع غزة، منذ بداية شهر رمضان 
المبارك حتى اللحظة، وقد تزداد عن ذلك حس���ب 

حجم التبرعات، وفق الجزار. 
ون���ّوه إل���ى أن عم���ل التكية يقوم على أس���اس 
عدم إحراج األس���ر المس���تورة، وذل���ك من خالل 
إعطائه���م فكرة أن القائمي���ن عليها يأكلون من 
نفس الطعام، وأن الوجبات المقدمة تس���تهدف 
الجميع، كذلك عدم تصوير أو توثق االش���خاص 
الذين تس���تهدفهم التكية إلش���عارهم بالثقة 

وعدم احراجهم. 
وتعتم���د "تكية الخير" على مناش���دات تطلقها 
عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل لجمع 
التبرعات الالزمة لتمويل أنش���طتها، وفتح الباب 

لمن أراد أن يساهم في دعم التكية. 
ويوض���ح أنهم يتلقون دعم���ا وتمويال كبيرا جدا 
من أهل الخير من داخل غ���زة وخارجها، فمعظم 
المتبرعون ُيتابعون أنش���طتنا ويشاهدون عملنا 

الذي نقوم به ويثقون بن���ا، ما يدفعهم لتقديم 
الدعم لنا بشكل مستمر.

مبادرة فردية 
"قلة ما في اليد، وضع���ف االمكانيات" لم تمنعا 
الش���اب عمر مش���مش صاحب مطعم "الجماهير 
للمأكوالت الشعبية" من مد يد العون والمساعدة 
لألس���ر الفقيرة في مخيم النصيرات وسط قطاع 

غزة، خالل أيام شهر رمضان المبارك. 
وقبل س���اعات قليلة من موعد اإلفطار والس���حور، 
يبدأ " مشمش" وثالثة من عماله، بتعبئة الوجبات 
المكونه من " فول، حمص، فالفل محشو بالبصل"، 
في أواني حافظة للح���رارة وتوصيلها إلى بيوت 
الفقراء في مناطق متفرقة من المخيم بواس���طة 

دراجة نارية، وفق قوله. 
وأوضح مش���مش خالل حديثه ل�"االستقالل"، أن 
المس���اهمة في التخفيف ع���ن الفقراء ظروفهم 
المعيش���ية الصعبة، ومعاناتهم ج���راء تدهور 
الوضع االقتصادي بفعل الحصار "اإلس���رائيلي" 
وجائح���ة كورون���ا، كان الهدف األساس���ي الذي 
دفعه إلط���الق مب���ادرة " صحن الس���عادة" رغم 

بساطتها. 
وبّي���ن أن "المب���ادرة تترك أثرا طيبًا على األس���ر 
المتعففة، خاصة المهمش���ين منهم، وتش���كل 
مالًذا له���م خالل الش���هر الفضي���ل"، مضيفًا:" 
نش���اهد معاناة العائ���الت الت���ي نغيثها عند 
توصي���ل الوجب���ات اليها ، فن���رى بيوًتا ال يوجد 

داخلها حتى كسرة خبز".
وأكد أن هناك عشرات األسر الغزية باتت تعتمد 
على المساعدات االغاثية، بعد عجزهم عن توفير 
أدني مستلزماتهم اليومية نتيجة الحالة المادية 
الصعبة، خاصة بع���د إجراءات وقيود كورونا، ألن 

"الكثيرين من معيليها فقدوا فرص عملهم".

»تكيات الخير«.. ترسم البسمة على شفاه األسر المستورة بغزة
�ال�صتقالل/ دعاء �حلطاب:

ما �أن تتوقف عقارب �ل�صاعة نحو �لو�حدة ظهرً� 
من نه��ار رم�صان، حت��ى يت�صابق ع�ص��ر�ت �ل�صباب 
�ملتطوع��ني الإعد�د مئات وجب��ات �لطعام �ل�صهية 
يومي��ًا، و�ص��ط �أج��و�ء مليئ��ة بالف��رح و�ل�صعادة، 

متهي��دً� لتوزيعه��ا عل��ى �الأ�ص��ر �لغزي��ة �مل�صت��ورة 
و�لبيوت �لتي �أنهكها �لفقر و�حلاجة. 

وم��ع بد�ية �صهر رم�صان �ملب��ارك حتديدً�، وباقي 
�أي��ام �لع��ام، يك��ون مطب��خ » تكي��ة �خل��ري« �أ�صب��ه 
بخلي��ة �لنح��ل، �جلمي��ع يعمل��ون ح�ص��ب �ملهم��ة 

�ملوكل��ة �إليه��م؛ ل�صم��ان جتهيز كمي��ات كبرية من 
�لوجبات �ل�صعبية �ملختلف��ة، لالأ�صر �ملحتاجة يف 
حماول��ة لتخفي��ف معاناته��م، يف �ص��وء �الأو�صاع 
�القت�صادية و�ملعي�صية �ل�صعبة �لتي تع�صف بهم 

منذ �صنو�ت. 
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/260(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
منال محمد علي أبو عيادة من سكان غزة هوية رقم 802269316 بصفته 
وكيال عن/ رباح س���ميح رباح هشام و محمود صبحي شعبان عرفه و محمد 
زكري���ا محمد القطاع و محم���ود يعقوب عوض زيدي���ة و خالد محمد رزق 
الس���ويركي ومحمد رجب عبد السالم الحس���نات و محمود هاني محمود 

السوسي 
بموجب وكالة رقم: 2020/4049 صادرة عن كاتب عدل غزة 
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 

القطعة 89 القسيمة 3 المدينة خان يونس 
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم 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 إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على 

سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/4/28م    

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

اإعالن فقد �ضيك
أعل���ن انا  محمد عبد الناصر فاروق الترك من س���كان غزة وأحمل هوية رقم 
)401990155( عن فقد الش���يك والذي يحمل الرق���م التالي )30000130( 
والمس���حوب باسم السيد / فايق محمد فايق ابو شعبان لدى البنك الوطني 
االس���المي فرع الرمال والبالغ قيمته ) 2500 ش���يكل ( فٔارجو ممن يجده ٔان 

يسلمه ألقرب مركز شرطة . وله جزيل الشكر  والتقدير .

 تنويه
نش���ر بصحيفة االس���تقالل اعالن مذكرة حضور بالنش���ر المستبدل يوم 
الجمعة صفحة )4( باسم / فرج سليمان منصور ابو دقة والصحيح هو فرج 

سلمان منصور ابو دقة لذا اقتضى التنويه .

 تنويه
نش���ر بصحيفة االس���تقالل اعالن مذكرة حضور بالنش���ر المستبدل يوم 
الجمعة صفحة )4( باس���م / محمد العبد منصور محمد ابو دقة والصحيح 
هو محمد العبد منصور البريم واالسم : زهرية العبد منصور محمد ابو دقة 

والصحيح هو زهرية العبد منصور البريم   لذا اقتضى التنويه .

اإعالن �ضادر عن بلدية بني �ضهيال
         تعلن بلدية بني سهيال لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين 
ألرض القس���يمة)13( م���ن القطعة  رق���م )223( أراضي بني س���هيال  – 
ارميضة الشمالية ، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية )35504( متر مربع 
بأنه قد تقدم لها المواطن /    علي س���المة س���ليمان بركة  من سكان بني 
س���هيال ، وسند الملكية  باس���م/   عبد المطلب سمحان سليمان ابو جامع       
، من أرض القس���يمة المذكورة بغرض الحص���ول على إذن بناء دور ارضي 
مقترح+ 2 طوابق  مع خدمات   على مساحة المقسم المخصص له )169( 
متر مربع لكل طابق ، وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قس���م 

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�ســوان      حمدان ر�سوان
الق�سم القانوين      رئي�س البلدية

غزة/ االستقالل:
نظمت رابطة علماء فلسطين بالتعاون مع العشرات 
من المؤسسات العلمائية والشرعية من أنحاء العالم، 
وعلى رأس���هم االتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ 
مؤتمًرا لنصرة »هبة باب العامود« في مدينة القدس 
المحتل���ة، األربعاء، عبر تطبيق زووم، وس���ط حضور 

جمع كبير من الشخصيات العلمائية البارزة.
وتح���دث عدد م���ن العلم���اء البارزين ف���ي كلمات 
منفصلة لهم أكدوا فيها وقوف علماء األمة العربية 
واإلس���المية مع المرابطين في المس���جد األقصى، 
وثمنوا جهادهم وعزائمه���م ورباطهم للدفاع عن 
قبلة المسلمين األولى، مشددين على أن »انتصارهم 
هذا بشرى بين يدي االنتصار الكبير على الصهاينة 
وهو يبعث في األم���ة روح األمل بأنها قادرة على أن 

تحقق النصر حين تملك إرادتها«.
وقال رئيس رابطة علماء فلسطين نسيم ياسين إن 
فكرة المؤتمر الدولي »جاءت من باب توحيد العلماء 

في مواجهة المخططات الخبيثة لهذا العدو«.
وأضاف »سنواصل كافة جهودنا المحلية والدولية 
لنصرة المس���جد األقصى المبارك، وسنتواصل مع 
كافة العلماء لتحريك الش���عوب واألحرار لمضاعفة 
جهوده���م نص���رة للمس���جد األقص���ى وإفش���ال 
مخططات االحتالل والتصدي لالقتحامات المتكررة 

من المستوطنين«.
ودع���ا خطب���اء المس���لمين والدع���اة لتخصي���ص 

خطبت���ي الجمعتي���ن المقبلتين لحش���د األمة في 
مواجهة »الهجمة الصهيونية« وإسناد المرابطين 
المقدسيين وتوعية المسلمين بمخططات االحتالل 
باقتحام المس���جد األقصى يوم 28 رمضان بشكل 

كبير من جماعات »الهيكل« المزعوم.
وأكد أن رابطة علماء فلسطين على تواصل دائم مع 
المرابطين في باحات المسجد األقصى وشيوخه من 
أجل تعزيز ثباتهم وإس���نادهم إلفشال ما يسمى 

بيوم القدس العبري.

وش���دد ياس���ين عل���ى أن ه���ذه ليس���ت مهم���ة 
المقدس���يين وحدهم بل مهمة كل األمة بمختلف 

مواقعها.
وتستعد رابطة علماء فلسطين خالل األيام المقبلة 
لتنظيم مؤتمر صحفي لإلعالن عن انطالق أس���بوع 
الدفاع عن المسجد األقصى وإفشال ما يسمى بيوم 
القدس العبري الذي ينوي االحتالل تنفيذه يوم 28 
رمضان الجاري باقتحامه وتدنيسه للمسجد األقصى 

بأعداد كبيرة من المستوطنين.

قريبًا.. انطالق أسبوع الدفاع عن »األقصى«
غزة: مؤتمر علمائي دولي لنصرة »هبة باب العامود« بالقدس

رام الله/ االستقالل:
أعلنت نقابة األطباء الفلس����طينيين في الضفة الغربية المحتلة، األربعاء، أنه سيتم 
إخالء المستشفيات يوم الثالثاء القادم على أن تقوم وزارة الصحة بتحويل المرضى 

للقطاع الخاص، وذلك بسبب تجاهل الحكومة الفلسطينية لمطالب النقابة.
وأك����د رئيس اللجنة الفرعية لنقابة األطباء في محافظة الخليل وائل ابو س����نينة، أن 
الحكوم����ة لم ترد على مطالب النقابة، وهي من تق����وم بالتصعيد ضد النقابة وليس 
العكس. وأضاف خالل لقاء صحفي، أن »الحكومة بدأت بخصم أيام عمل من الموظفين 
الذين التزموا بالفعاليات واإلضراب وهذا خطير ويمس كينونة النقابة، واآلن المطالب 

الرئيسية لنا هي إرجاع الخصومات ووقفها، وإدراج العالوة على قسيمة الراتب«.
وأوضح أبو سنينة أن »ملف إضراب األطباء حسب ما تم ابالغنا أنه لدى مجلس الوزراء 

وليس لوزارة الصحة«.

وقال: »جلس���نا مع لجنة حوار لحل المش���كلة م���ع مجلس ال���وزراء، وكان فيها 5 وزراء 
يترأسهم وزير العمل قبل 15 شهر، وبعدها لم نجلس معهم، ووقعنا اتفاقية مع 
رئيس الوزراء ووزارة الصحة، وبعدها منذ ش���هر 9 العام الماضي الى شهر 2 العام 

الحالي ونحن نراسل مجلس الوزراء ولم يتم الرد علينا«.
وأشار إلى أنه »وبعد التصعيد واإلضراب جلسوا معنا واتفقنا على أن يتم تعديل 
ع���الوة العمل ف���ي 2021/3/15 وفي حينها تم تجميد الفعاليات، ولكن لألس���ف 
ل���م نصل إلى حل، ولم ت���رد الحكومة على مطالبنا، وكان���ت ترفض الرد أيضا على 

الوساطات.
ولفت أبو س���نينة الى أن القطاع الخاص كان ق���د اقترح أن يخوض اإلضراب معنا، 
ولكن حتى ال نوقف الخدمة عن المواطن لم يدخل معنا االضراب، محذرا من التوجه 

إلى تصعيد اإلجراءات االحتجاجية في حال استمرت الحكومة بتعنتها.
ونّوه إلى أن هناك مش���اكل عديدة في قس���م التحويالت في وزارة الصحة وعدم 

تحويل المرضى يرجع لتلك المشاكل وليس بسبب اإلضراب.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين األربعاء، بأن ما تسمى 
»المحكم���ة العليا اإلس���رائيلية« رفضت الثالثاء في جلس���تها، 
التماس الهيئة المقدم عبر طاقمه���ا القانوني للطعن في قرار 
االعتقال اإلداري الصادر بحق األس���ير جمعة الجوجو من سكان 

مخيم عايدة بمدينة بيت لحم.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها أمس، أن سلطات االحتالل كانت 
قد اعتقلت الشاب الجوجو بتاريخ 2020/11/19، وأصدرت بحقه 

أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.
ولفتت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، رفضت محكمة االحتالل 
ما يقارب 13 التماس���ا تقدمت بها هيئة شؤون األسرى، للطعن 

بقرارات االعتقال اإلداري الصادرة بحق عدد من المعتقلين.
وأضافت، أن االحتالل اس���تطاع تحويل محاكمه العسكرية ألداة 
سياس���ية تكمل مسلس���ل القمع والتنكيل ال���ذي يتعرض له 
األسير الفلسطيني خالل عمليات االعتقال والتحقيق والمحاكم 

الصورية.
يذكر أن الش���اب الجوجو يعود أصله من حي التفاح بقطاع غزة، 
اعتقل عدة مرات، حيث اعتق���ل أول مرة خالل عام 2003 وُحكم 
عليه بالسجن ل�11 عاما، وبعد االفراج عنه أجبرته سلطات االحتالل 
على مغادرة قطاع غزة وإبعاده للضفة الغربية، وخالل عام 2015 
أعاد االحتالل اعتقاله مرة أخرى وتحرر بعد عامين، وأعيد اعتقاله 
نهاية العام الماضي، وتم تحويله لالعتقال اإلداري مباشرة دون 

توجيه تهمة ضده.

محكمة االحتالل ترفض التماس 
األسير الجوجو ضد االعتقال اإلداري

احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم
نقابة األطباء بالضفة: سنخلي المستشفيات الثالثاء المقبل رام الله/ االستقالل:

أعلنت لجنة االنتخابات المركزية، األربعاء، أن آخر موعد لتقديم طلب انس���حاب القائمة 
المترشحة لعضوية المجلس التش���ريعي، اليوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحا 
حتى الساعة الثانية بعد الظهر، مع احتفاظها بحقها في استرداد مبلغي التأمين، ولن 

يتم استالم أي طلبات انسحاب تقدم بعد هذا الموعد.
وأوضح���ت اللجنة، ف���ي بيان لها أمس، أن طلب االنس���حاب للقائم���ة يقدم في مكتب 
االنتخابات المركزي في مدينة البيرة، أو مكتب غزة اإلقليمي في مدينة غزة، وأن المخول 

بتقديم طلب انسحاب القائمة هو مفوض ومنسق القائمة فقط.
وأش���ارت إلى أن نشر الكشف النهائي بأس���ماء القوائم ومرشحيها سيتم غدا الجمعة 
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امام تداعيات السلطة واصرارها على حرف البوصلة عن القدس وما تشهده من انتفاضة في وجه االحتالل 
الصهيوني ودعوتها لالجتماع بالفصائل الفلس���طينية اليوم الخميس في رام الله لمناقش���ة موضوع 
االنتخابات التشريعية قالت حركة الجهاد االسالمي في فلسطين انها لن تشارك في هذا االجتماع, الذي 
يأت���ي في وقت نحن احوج فيه الى وحدتنا وتناس���ق مواقفنا والتنبه لمخططات االحتالل العدوانية في 
القدس والمسجد االقصى المبارك, والجهاد يرى ان مثل هذه االجتماع لن يأتي من ورائه طائل, والمشكلة 
االساس���ية لدي السلطة والفصائل في تحديد اولويات العمل, وتعتبر انتفاضة القدس الرمضانية هي 
اولى اولويات الفلس���طينيين, وهى التي اربكت االحتالل ووضعت نتنياهو الس���اعي لتشكيل حكومة 
جديدة في دائرة االتهام من اليمين واليس���ار وهو يعيش اليوم اضعف فتراته, ولكي يحرف البوصلة 
ويشتت الجهد الفلسطيني, خرجت وسائل االعالم العبرية لتقول ان االنتخابات شأن داخلي فلسطيني, 
وان »اس���رائيل« ابلغت ثالثة عشر سفيرا من سفراء الدول االوروبية انها ال تمانع اجراء االنتخابات شرقي 
القدس, فهذا ش���أن فلس���طيني داخلي ال دخل »إلس���رائيل« فيه, وهى كانت تهدف من وراء مثل هذه 
التصريحات االعالمية, حرف البوصلة واعادة الفلسطينيين الى ملهاة االنتخابات مجددا, ووأد االنتفاضة 
الرمضانية في مهدها, لذلك جاء موقف الجهاد االس���المي بعدم المش���اركة في اجتماع رئيس السلطة 
المزمع اليوم الخميس باإلضافة ألسباب اخري نذكر بعضها في النقاط التالية: أوال: حركة الجهاد االسالمي 
ابدت منذ البداية موقفها الواضح بأنها لن تش���ارك في االنتخابات التش���ريعية ألنها محكومة بسقف 
اوس���لو, وتجرى تحت حراب االحتالل, واننا ال زلنا في مرحلة تحرر وطني وان االولوية االن للعمل المقاوم, 

لمواجهة صفقة القرن, ومخطط الضم, ومؤامرات التهويد والتقسيم  في القدس واالقصى.
ثانيا: االجتماع يأتي في ِسياق الهروب من استحقاق االنتخابات, وبالتالي هو سيوسع الهوة واالختالف 
في المواقف بين الفصائل الفلسطينية, وسيؤدي الى اجتهادات عديدة من شأنها ان تضعف انتفاضة 
ش���عبنا في وجه االحتالل الصهيوني والتي بدأت تس���بب له مش���كالت كثيرة على المستوى الداخلي 

والخارجي وتفشل مخططاته. 
ثالثا: حركة الجهاد االسالمي ترى ان السيادة على القدس ال تتحقق بإجراء انتخابات تشريعية فيها, انما 
تتحقق بتعاظم الفعل المقاوم, واحباط مخططات االحتالل, وان االس���اس هو تعزيز صمود المقدسيين 
ودعمه���م فعليا ومعنويا والتضامن معهم في معركتهم المتجددة م���ع االحتالل وجعل القدس دائما 

بؤرة المواجهة ضده. 
رابعا: ان الس���لطة الفلس���طينية لديها اجندة خاصة تعمل وفقها على قاعدة اتفاقية اوسلو المشؤومة, 
ووفق مس���ار التس���وية المرس���وم لها, وهى دائما تدور في هذا الفلك, وتري���د ان تأخذ الفصائل نحو 
وجهته���ا, وهذا هو الدور الحقيقي المطلوب منها على المس���توى الدول���ي, لذلك ال تريد حركة الجهاد 

دخول هذه الدائرة المشبوهة.  
خامس���ا: حركة الجهاد االسالمي ال تضع أي وصاية على موقف الفصائل الفلسطينية من المشاركة في 
االنتخابات من عدمها, الن هذا ش���أن يخص كل فصيل, لكنها تريد ان تكش���ف مأالت هذه االنتخابات 
بوضوح امام الش���عب الفلس���طيني حت���ى تكون االمور واضح���ة تماما امام الجميع, ف���كل هذا النضال 
والتضحيات التي قدمها ش���عبنا على مدار س���نوات طوال لن يكون نتيجته انتخابات يصفها البعض 
بانها انجاز وطني, لكن االنجاز الحقيقي هو اس���تمرار االشتباك مع االحتالل الصهيوني وانتزاع الحقوق 
بالقوة وتحقيق انتصارات, لذلك ترى حركة الجهاد ان مس���ار االنتخابات ليس في س���لم اولوياتها في 
هذه المرحلة وان المقاومة بأش���كالها المختلفة هي االساس.  مواقف الجهاد االسالمي دائما نابعة من 
رؤية تقدمية مس���تقبلية, فهي تنظر الى المدى االبعد وتقرأه جيدا, وتحاول دائما ان تصحح المس���ار 
وتعيد توجيه البوصلة نحو وجهتها الصحيحة,  والحقيقة ان االنتخابات التش���ريعية خلقت مسارًا من 
المناكفات الداخلية بين من يؤيد اجراؤها ومن ال يؤيد ذلك, وبين من يسعى إلنجاحها ومن يعيق ذلك, 
وبين من لديه رغبة في الوصول الى الس���لطة ويستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة إلنجاح 
ذلك, في نفس الوقت الذي يس���طر فيه ش���عبنا الفلسطيني في القدس ملحمة بطولية تتطلب ان يتم 
تعزيزها ودعمها بكل قوة حتى يدرك االحتالل الصهيوني ان القدس واهلنا المقدسيين ليسوا وحدهم.  

"الجهاد".. لماذا لم يشارك في اجتماع االنتخابات؟! 

رأي

في عام 1998م كنت في س���جن نفحة )األقس���ام الجديدة، 
قس���م 6، غرفة 59(، وكنت ممنوًعا من الزي���ارة على خلفية 
أمنية، وفي هذه الفترة حصل بعض اإلخوة في حماس على 
رخص���ة من وزارة األوقاف لتخريج أس���رى في دورة متقدمة 
س اإلخوة هذه الدورة،  ر الله أن ُأدرِّ في أحكام التجوي���د، وقدَّ
وتقدمن���ا بعد االنتهاء منها لالمتح���ان أمام لجنة مختصة، 
ر الله أن يتفوق أحد طالبي  وفعاًل نجحنا وبشكل متميز، وقدَّ
عليَّ والحمد لله، وأعطت اللجنة لنا ش���هادات مؤقتة لحين 
صدور ش���هادة رس���مية من األوقاف، وم���ن لطائف القدر 
أن ُس���مح لي في هذه الفترة بالزيارة )زي���ارة األهل(، وكما 
الكثير من اإلخوة أخرجت هذه الشهادة المؤقتة في كيس 
الحلوى الذي أعددته للزيارة وتس���ليمه ألطفالي بعد طول 

غياب.
يوم الزيارة تفاجأت وأنا على شبك الزيارة بأن كيس الحلوى 
الذي أعددته ألهلي تم مصادرت���ه من طرف اإلدارة، وبداًل 
من الفرحة والس���عادة في الزي���ارة أصبح الغضب العنوان، 
وخاصة أن أطفالي )أقل من خمس سنوات( يريدون حلوى 
كما أقرانهم في الزيارة؛ ألن كل أسير أخرج ألطفاله الحلوى 
إال أنا ألن اإلدارة صادرت كيس الحلوى، وشاب الزيارة غصة، 
حاولت جاهًدا طمأن���ة األهل وأطفالي أنه بمجرد خروجهم 
من الزيارة س���يجدون كيس الحلوى على الباب، والحمد لله 
انتهت الزيارة وافترقنا، وعدت إلى الغرفة، واألس���وأ أنني 
س���معت من الفوج الذي دخل للزي���ارة بعدنا أن األهل لم 

يأخذوا كيس الحلوى.
ف���ي عدد الظهيرة ما كان مني إال أن انفجرت في وجه ضابط 
الع���دد قائاًل: ق���ل للكلب ضابط االس���تخبارات يرجع كيس 
الحلوى الذي س���رقه؛ لش���عوري بأنه ال مبرر لمصادرة كيس 
الحل���وى وال���ذي أخرجته ألطفال���ي. أنهى الضاب���ط العدد، 
وأغل���ق الغرفة ثم القس���م، واس���تدعى ق���وة إلخراجي من 
الغرف���ة للزنازين. في الزنازين تم عق���د محكمة لي، وحينما 

حضرته���ا بينت وجهت نظري والس���بب لما قلت. وتفاجأت 
أن ضابط االس���تخبارات الدرزي وس���يء السمعة يقول: أنت 
قم���ت بالتهريب ف���ي كيس الحل���وى ولهذا ت���م مصادرة 
بت؟ أظهر ضابط االستخبارات شهادة  الكيس. قلت: ماذا هرَّ
التجويد المؤقتة وهي مزينة بخيط حرير كما هو واضح في 
الصورة وقال: هذا! قلت: ما هذا؟! ش���هادة التجويد. كل فوج 
الزيارة أخرج مثلها، وهي ليس���ت مخبأة بل مزينة ومكتوب 
عليها اس���مي. فهل هذا تهريب؟ ق���ال: نعم، وهذا ممنوع. 
وحكم القاضي عليَّ وهو ضابط األمن في الس���جن ب�21 يوًما 

تسينوك )أسوأ أنواع العقاب(.
تذك���رت وأنا ف���ي الزنزانة أنه���م يتعاملون معي بش���كل 
مختلف عن بقية األس���رى؛ ألن كرتي أحمر)3( بسبب محاولة 
اله���رب من الس���جن التي قمت بها. بقيت ه���ذه األيام في 
التسينوك وهي من أسوأ أيام السجن. هذا غيض من فيض 
للتضييقات على األسرى في سجون االحتالل. فرج الله كرب 

جميع األسرى.

)1( الزيارة:
يسمح لألس���رى المحكومين بالزيارة كل أس���بوعين ولمدة 
45 دقيق���ة، وقد ُيمنع األهالي م���ن الزيارة أو يمنع بعضهم 
م���ن الزيارة، وهذا من منغصات الزي���ارة. وكانت الزيارة على 
م أو ُتقبل الزوار خ���الل فتحات  ش���بك وتس���تطيع أن ُتس���لِّ
الش���بك وتتحدث مع الجميع حتى ل���و أردت أن تتحدث مع 
أهل أس���ير آخر )أما هذه األيام فالزيارة على فاصل زجاجي، 
وال يمكنك الحديث مع األهل بش���كل مباش���ر بل عن طريق 
هل على االحتالل عملية التنصت،  سماعة الهاتف، وهذا سَّ
عب���ت علينا الزيارة، فال� 45 دقيقة أصبحت تقس���م بين  وصَّ
الزائرين لك وأحياًنا ال تس���تطيع تقس���يمها على الجميع، 
وكثيًرا ما تس���بب هذه الطريقة المش���اكل العائلية(. وغالًبا 
يسمح لألطفال بالدخول آلبائهم في ربع الساعة األخيرة من 

الزيارة، والزيارة شكل من أشكال الحرية لألسير فمن خاللها 
يرى األحبة ويس���مع منهم كل ما يريد م���ن أخبار، ويطمئن 
على بيته وكيف تسير الحياة، وقد تحمل هذه الزيارة أخبار 
وفاة أو أخبار زواج أو نجاح أو ميالد وهكذا، وبالتالي قد تعود 
حزيًنا لس���ماعك خبر وفاة أحد أفراد العائلة أو أحد األقارب، 
ويقوم األسرى بواجب العزاء لك أو سعيًدا لخبر نجاح أو زواج 
أحد أفراد أس���رتك، وكذلك يبارك لك األسرى فيما أسعدك، 
ويس���مح بإدخال الصور. نعم العدد محدود ولكن مع الوقت 
يصبح لدي���ك ألبوم صور والتي تش���كل جزء م���ن الذاكرة، 
وكثيًرا ما يجلس األس���ير بمفرده لينظ���ر ويمعن النظر في 

هذه الصور عله يعيش لحظات معها تشعره بالسعادة.

)2( الت�سينوك )الزنزانة(:
غرفة صغيرة جًدا، ويوجد بها فرش���ة على األرض ومبللة من 
الرطوبة وبطانية، ويوجد دلو للتبول في زاوية الزنزانة. طبًعا 
كل ش���يء ممنوع في التس���ينوك ما عدا القرآن والمصلية، 
ويحاول األسير تمضية الوقت بقراءة القرآن والصالة والذكر، 
ويسمح فقط الخروج مرة لقضاء الحاجة )للدورة( في النهار؛ 
ولهذا حاولت التخفيف من الطعام حتى أتحكم في قضية 
اإلخ���راج، وفي النهار طبًعا؛ ألنه ممنوع الخروج في الليل، مع 

العلم أن الطعام رديء في الكم والنوع.

)3( الكارت الأحمر:
ر بأنه خطي���ر، ولهذا يتم  يعط���ى الكارت األحمر لم���ن يقدَّ
معاملته بش���كل مختلف عن األسرى سواء في السكن فهو 
يجب أن ال يبقى في نفس الغرفة ألكثر من 6 ش���هور، وغالًبا 
م���ا ُيمنع من الزيارة، وفي أي تنقل ل���ه تصفد يداه وقدماه، 
والتفتيش يفتش تفتيًشا دقيًقا، وعدم السماح له بالخروج 
لمرافق العمل وحتى التعليم يمنع من التعليم في الجامعة 
العبرية وقتما كان مس���موًحا بذلك، ووقت البوسطة في أي 

تنقل يحاول رجال النحشون االحتكاك به وقد يضربونه

جاء في أحد مشاهد الفيلم األمريكي التاريخي )اإلسكندر( كالمًا 
للفيلسوف أرسطو ُمخاطبًا اإلمبراطور اإلسكندر األكبر، يقول فيه: 
»نحُن اليونانيي���ن أمٌة ُمختارة، ثقافتنا ه���ي األفضل، حضارتنا 
هي األفض���ل، ورجالنا هم األفضل، كل اآلخرين برابرة، من واجبنا 
األخالق���ي أن نهزمهم ونس���تعبدهم، وندمره���م إذا لزم األمر«. 
مضم���ون هذه الفقرة ُيلّخص عقيدة التفّوق العنصرية، ويختزل 
فكرة االس���تعالء االستكبارية، وهي العقيدة والفكرة التي كانت 
وال زال���ت تحكم الغ���رب األوروبي بالش���رق اآلس���يوي والجنوب 
األفريق���ي منذ غ���زوات اليونان ف���ي القرن الثالث قب���ل الميالد 
بقيادة اإلس���كندر المقدوني المعروف باإلسكندر األكبر، ُمسّلحًا 
بعقيدت���ه الوثنية وفلس���فته العنصرية، ومنذ غ���زوات الرومان 
شرقًا وجنوبًا حاملين عقيدتهم الوثنية فالمسيحية وفلسفتهم 
االستعالئية، مرورًا بالغزو الصليبي في القرون الوسطى الُمدجج 
بالحقد الديني والجش���ع االقتصادي، واالس���تعمار األوروبي في 
العصور الحديثة بصبغته الش���ريرة المتعددة األلوان وطبيعته 
العنصرية االستعالئية، وصواًل إلى االستعمار األمريكي الجديد 

الُمعاصر الُمرتدي قناع العولمة.
العولمة ش���كل جديد لالس���تعمار بمضمون قدي���م يجمع بين 
عنصرية اليونان واستعالء الرومان، ويدمج بين حقد الصليبيين 
وجش���ع األوروبيين، وهو االس���تعمار الذي ح���ّرك جيوش الغزو 
األوروبية بقيادة اإلس���كندر األكب���ر )اليونان���ي(، وهرقل األكبر 
)الرومان���ي(، ونابلي���ون بوناب���رت )الفرنس���ي(، وإدمون���د ألنبي 
)اإلنجلي���زي(، وج���ورج بوش االب���ن )األمريك���ي(. ال اختالف بين 
الغزوات القديمة الغابرة، وبين الغزوات الحديثة الُمعاصرة، سوى 
في إضاف���ة النكهة الدينية لعقيدة التف���ّوق الوثنية الُملّخصة 
بفكرة )ش���عب الله الُمختار(، بعد اقتباس���ها من التوراة الُمزّيفة 
ودمجها في الديانة المسيحية على يد الكنيسة البروتستانتية، 
فأنتجت أس���وأ ما في الحضارة الغربية ُمجسّدة في الصهيونية 
بش���قيها المس���يحي واليهودي، فكان���ت نتيجة ه���ذا الزواج 
الشيطاني دولة )إس���رائيل(، لتكون مركزًا للمشروع االستعماري 
الغربي ف���ي قلب العروبة واإلس���الم. وال اختالف بي���ن الغزوات 
القديمة والحديثة س���وى في إضافة النكه���ة الحضارية بطعم 
األخالق، فتحّولت الغزوات لعملي���ة حضارية أخالقية يتم فيها 

)ترقية( الش���عوب )الُمتخّلفة(، وتعمير األراضي )البور(، وال َضْير 
إْن ُقِتل ُوهّجر واسُتعِبد الماليين في سبيل هذا الهدف )النبيل(. 
أليس هذا ما فعله المس���توطنون األوروبيون المس���يحيون في 
البالد التي أس���موها )أمريكا(؟!، أليس هذا ما فعله المستوطنون 

األوروبيون اليهود في فلسطين التي أسموها )إسرائيل(؟!.
بهذه الروح الشريرة والنفس الجشعة تحّركت الواليات المتحدة 
األمريكية كزعيم���ة للعالم الغربي ووارث���ة حضارته، بطبيعتها 
الفردية النفعية، ونزعتها االس���تعمارية االستعالئية، وروحها 
الحربي���ة الدموي���ة، وعقدته���ا العنصرية في التف���ّوق العرقي 
والثقاف���ي، واعتقاده���ا بأفضلي���ة حض���ارة اآلنجلو ساكس���ون 
البروتستانتية، وسيطرة فكرة التفويض اإللهي إلنقاذ البشرية 
عليها، وامتالكها لحق التضحية باآلخر إلنقاذ البش���رية... بهذه 
ال���روح ألقى هاري ترومان القنبلتي���ن الذريتين على اليابان، وغزا 
جون كني���دي فيتنام، وض���رب دونالد ريغان ليبي���ًا، وغزا جورج 
بوش االبن أفغانس���تان والع���راق، ودّمر دونالد ترامب س���وريا. 
وبهذه الروح بدأ جو بايدن رئاس���ته ألمري���كا محاواًل إضفاء ُبعدًا 
أخالقي���ًا عليها عندم���ا أعلن العودة لالنخراط ف���ي قضايا العالم 
بممارس���ة القيادة األخالقي���ة للعالم«. التي وضحه���ا في مقاله 
)لم���اذا على الواليات المتحدة أن تق���ود العالم؟( يتضمن رؤيته 
لبس���ط الهيمنة األمريكية على العالم مرة أخرى، والس���عي لدور 
أكبر ألمريكا في إطار العولمة السياسية واالقتصادية والثقافية، 
وبذل���ك تكون العولمة مفهومًا مرادف���ًا لألمركة، ولكنها األمركة 

بطعم البرجر.
األمركة بطع���م البرجر، تعني تعميم النم���وذج األمريكي لألكل 
كرم���ز ومدخل لتعميم النموذج األمريكي في كل مجاالت الحياة، 
فالبرجر أو )الهامبورغر( هو وجبة الطعام الرئيسية التي تقدمها 
سلس���لة مطاعم )ماكدونال���دز(، البالغ عدده���ا حوالي )34( ألف 
مطع���م موزعين على )120( دولة، وه���و نموذج واضح للعولمة أو 
األمرك���ة، من خالل تعميم النم���وذج األمريكي في األكل: طريقة 
عمله، وأس���لوب تقديمه، وطقوس أكله، كوجب���ة طعام: فردية، 
وسريعة، ومتش���ابهة، وُمكررة، وكأنها ُتشير إلى النزعة الفردية 
النفعية، والثقافة السريعة السطحية، والطريقة المتشابهة في 
إع���ادة إنتاج المعرف���ة دون خلقها، ونظام العم���ل الُمكرر الُممل 

الُمج���ّرد من ُبعده اإلنس���اني. وكوجبة طعام خالية من اللمس���ة 
اإلنس���انية وتفاوت الذوق البش���ري، وعابرة للق���ارات والقوميات 
والثقاف���ات، كما ُيراد لكل مفردات النم���وذج األمريكي أن تكون 
كذلك. وفرض النم���وذج األمريكي عّبر عنه الدكتور محمد عمارة، 
 العولمة هو االجتياح الغرب���ي بزعامة أمريكية لصب 

َّ
بقول���ه:« إن

العالم في قالب الحضارة المهيمنة ولمصلحة أهلها«. تمامًا كما 
عّبر عن ذلك س���ابقًا الرئيس األمريكي روزفلت بعد انتهاء الحرب 
 قدرنا هو 

َّ
العالمية الثانية مس���تعليًا بنش���وة النصر، بقوله: »إن

أمركة العالم«.
إذا كان قدر أمريكا هو أمركة العالم، فهذا ليس قدرنا كأمة عربية 
وإسالمية، فالسير مع القطيع في قافلة األمركة ليس قدرًا جبريًا 
وال قض���اًء قهريًا، فإْن ُفرض على األمم ذات القابلية لالس���تعمار 
واالستحمار، والشعوب ذات االس���تعداد لالستعباد واالستبداد، 
فال ُيمكن أْن ُيف���رض على األمم الُحّرة والش���عوب األبّية، وأمتنا 
بما حباها الله برس���الة حضارية، وما لديها م���ن إمكانات ذاتية، 
تس���تطيع أن تختار قدره���ا بإرادتها الُح���ّرة وعزيمتها الصلبة، 
فتخت���ار القوة والقدرة والتطور والتقدم، متجاوزة ما ُفرض عليها 
م���ن ضعٍف وعج���ٍز وتخّلٍف وتأُخٍر. وهي تس���تطيع أن تخرج من 
التبعية لتصنع فجر اس���تقاللها، وتغادر الماضي لترسم مالمح 
مستقبلها، وتتحرر من ضيق التقليد إلى سعة التجديد، وتتمرد 

على قيود االّتباع لتتنفس هواء اإلبداع.
وأخيرًا تستطيع األمة أْن تس���تحضر مفهوم التدافع الحضاري 
اإلس���المي، بداًل من مفهوم الصراع الحضاري الغربي، فتستبدل 
التناف���س الحض���اري بالتفاعل الحض���اري، وتنافر الش���عوب 
بتع���ارف الش���عوب، وإلغاء إنج���ازات الحضارات غي���ر الغربية 
بالبناء على تراكم إنجازات الحضارة البش���رية. وهي تستطيع أن 
تستدعي مفهوم العالمية اإلس���المي بداًل من مفهوم العولمة 
األمريكي، فتستبدل تناقض الثقافات بتالقح الثقافات، وفرض 
النموذج األمريكي على العالم بااللتقاء على القواسم اإلنسانية 
المش���تركة، وتعميم مزاع���م التفّوق العنصري���ة بتعميم قيم 
اإلخّوة اإلنسانية. وعندما تصل األمة إلى هذه المرحلة ستعيش 
العالمية اإلس���المية بطع���م العزة والحرية بع���د أْن تتمرد على 

األمركة بطعم الِذلة والعبودية.

الزيارة في السجن بين السعادة واأللم

بايدن والعولمة.. أمركة بطعم البرجر

بقلم : ياسر صالح 

بقلم: د. وليد القططي 

األمه���ات والجدات، الزوجات واألخوات، ملئن األرض عوياًل، وس���كبن دم���وع العين دًما في وداع قافلة 
أحبائه���ن الذين يقتلون يومًيا في الطرقات، المقاهي، الس���يارات، المح���ال التجارية، وأمام المنازل.. 

والفاعل مجهول!!
من س���نوات طويلة مضت، تخرج علينا إحصائيات مفزعة تش���ق الضمير شًقا لتتحدث عن العشرات 
من ش���بابنا في الداخل الفلس���طيني المحتل الذين لقوا حتفهم قتاًل، وبأبش���ع الطرق وأمام عدسات 

التصوير المنتشرة في كل مكان في األراضي المحتلة عام 1948م، والفاعل مجهول!!
اإلع���الم، واإلعالم العبري تحديًدا يتناول هذه الظاهرة الكارثية على هامش الهامش، وكأن الش���باب 
الفلس���طيني الذي يتس���اقط في الجليل األعلى والجليل األس���فل، في عكا وحيف���ا وأم الفحم وباقة 
الغربية، في قلنس���وة والطيبة والطيرة، في جلجولية وكفر قاس���م والّلد والرملة، وفي تجمعات النقب. 

كل هؤالء بالنسبة لهم مجرد أشياء زائدة ال حاجة لها، المهم أن الفاعل مجهول!!
والحقيقة يا سادة أن الفاعل ليس مجهواًل، إنها آلة القتل البشعة التي تتنقل من بلدة إلى بلدة بصورة 
دورية منظمة، إنها آلة الجريمة المتوحش���ة والمهندسة بعناية والمسكوت عنها، بل والمدعومة من 
االحتالل وفقط االحتالل الذي ال يس���عده ش���يء قدر س���عادته بالخالص من أجم���ل وأثمن ما تملك 
فلسطين )الشباب(، شباب فلسطين عماد الحاضر وبشارة المستقبل، وألهلنا في الداخل الفلسطيني 
نق���ول: همكم همنا، وجعكم وجعنا، مصابكم مصابنا، ودمكم دمنا. في رمضان ش���هر الوقفة الحازمة 
مع النفس، نحمل المعاول الجتثاث جذور وأسس وقواعد الجريمة المنظمة في الداخل الفلسطيني.

زهرٌة رمضانية
الفاعل مجهول

بقلم الأ�سري املجاهد: �سامح �سمري ال�سوبكي
�سجن رميون ال�سحراوي



   

الخميس 17 رمضان 1442 هــ 29 ابريل 2021 م

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية خانيون�س 
يف الطلب رقم 272 / 2021 

 يف الق�سية رقم 128 / 2020 
المس���تدعي: عمران س���ليمان احمد االس���طل – خانيونس الكتيب���ة هوية رقم 

938572518 – وكيله المحامي/ محمد احمد االسطل – خانيونس البلد 
المستدعى ضدهم: 1-منار محمد سليمان االسطل – مجهول محل اإلقامة 2-منير 
محمد سليمان االسطل – مجهول محل اإلقامة 3-حسن محمد سليمان االسطل – 
مجهول محل اإلقامة 4-خالد سليمان محمد االسطل باالصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ سليمان محمد االسطل – مجهول محل اإلقامة 
5-ايمان محمد س���ليمان االس���طل – مجهول محل اإلقامة 6-امل محمد سليمان 
االس���طل – مجهول محل اإلقامة 7-داليا محمد سليمان االسطل – مجهول محل 

اإلقامة 8-غادة محمد سليمان االسطل – مجهول محل اإلقامة 
نوع الدعوى: تنفيذ عيني           قيمة الدعوى: تزيد عن الحد األقصى 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية رقم 128 / 2020 

الى المستدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليكم دعوى 
)تنفيذ عيني( استنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لكم نسخة منها ومن 
مرفقاته���ا لدى قلم المحكمة لذلك يقتض���ي عليكم الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عشر 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 يوم االحد الموافق 2021/5/23م لنظر 
الدع���وى ويكون معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يسير في دعواه حسب األصول تحريرا في: 2021/4/21م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية املدنية رقم 2012/480 

يف الطلب رقم 2021/703 ن�سر م�ستبدل
المس���تدعون: 1-محمد احمد عيادة الحاج سالم – أصالة عن نفسه وإضافة 
الى باقي ورثة وتركة والدة المرحوم/ أحمد عيادة احمد الحاج س���الم من غزة 
الشجاعية- بالقرب من مسجد اإلصالح 2-صقر عيادة أحمد الحاج سالم – من 
غزة الشجاعية – بالقرب من مسجد اإلصالح 3-أبو بكر عيادة أحمد الحاج سالم 
– من غزة الشجاعية – بالقرب من مسجد اإلصالح 4- الوليد عيادة أحمد الحاج 
سالم – من غزة الشجاعية – بالقرب من مسجد اإلصالح 5-معين عيادة أحمد 
الحاج س���الم – من غزة الشجاعية – بالقرب من مسجد اإلصالح. باألصالة عن 
نفس���هم وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والدهم المرحوم/ عيادة أحمد الحاج 

سالم. وكيلهم/ محمد أحمد األي – المحامي من غزة 
المس���تدعى ضده/ خالد يونس يوسف الحاج س���الم داود – غزة الشجاعية 

التركمان شارع المنصورة سوبر ماركت العائالت 
مذكرة حضور 

ال���ى المدعى عليه المذكور أع���اله خذ علما بأن المدعي���ن المذكورين أعاله 
وبواسطة وكيلهم المحامي/ محمد أحمد األي قد تقدموا بالقضية الحقوقية 
رقم 2012/480 بداية غزة و المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم 
ه���ذه المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى ه���ذه المحكمة للرد على 
الئحة دعواهم خالل خمس���ة عش���ر يوما وليكن معلوما لديك انه قد تعين 
لنظر الدعوى جلسة يوم األربعاء الموافق 2021/6/2 وليكن معلوما لديك أنك 
اذا تخلفت عن الحضور يحق للمدعين أن يسيروا في دعواهم و يجوز إصدار 

الحكم بحقك حضوريا.

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل

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

  يف الق�سية املدنية رقم : 2014/559
  يف الطلب احلقوقي رقم : 2021/273

المس���تدعي : عطا الله حلمي عطاالله ترزي باالصالة عن نفسه وبوكالته عن 
شقيقته / للي حلمي ترزي بموجب وكالة عامة رقم )2015/5320( وشقيقته 
/ س���ميحة حلمي عزام بموجب وكالة رقم )2014/5324( وشقيقته / نهى 
حلمي عواد بموجب وكالة رقم )2014/2154( وش���قيقته / الين حلمي القرا 

بموجب وكالة رقم ) 2014/5938( ويحمل هوية رقم )980336127(
المستدعى ضدها : هبه عبد الله حلمي ترزي ) فرح بعد الزواج ( باالصالة عن 
نفسها وباالضافة الى باقي ورثة وتركة اخيها المرحوم / نائل عبد الله حلمي 

ترزي من سكان غزة الرمال ) مجهولة محل االقامة ( امريكا 
نوع الدعوى / إزالة شيوع 

قيمة الدعوى / غير محددة القيمة 
                          مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

                         في القضية المدنية رقم 2014/559
الى المس���تدعى ضدها المذكورة اعاله , بما ان المس���تدعي قد اقام عليك 
قضي���ة تحمل الرق���م 2014/559 لذلك يقتضى علي���ك الحضور الى هذه 
المحكمة كما يقتض���ى ان تودعي قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد 

جلسة يوم االربعاء الموافق 2021/5/26 للنظر في الدعوى .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في 

دعواه حسب األصول .
تحريرا في 2021/4/27م

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

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة الزراعة في غزة، األربعاء، إن خسائر قطاع الصيد 
البحري نتيجة إغالق جيش االحتالل »اإلس���رائيلي« البحر 

تصل ل� 1.5 مليون دوالر شهرًيا بواقع 125 ألف يومًيا.
وأوضح مدير دائ���رة الخدمات ف���ي اإلدارة العامة للثروة 
الس���مكية بالوزارة جهاد صالح في تصريحات صحفية، 
إن هذا الرقم هو ثمن اإلنتاج الس���مكي من شواطئ قطاع 
غزة، والذي وصل إلى نحو »صفر« نتيجة »البلطجة والعربدة 

اإلسرائيلية«.
وأش���ار إلى أن هذه الخس���ارة تصل لثالث���ة أضعاف في 
هذا التوقيت تزامًنا مع دخول موس���م الصيد الرئيس���ي 
خالل العام، والذي يعتمد عليه في غزة لصيد األس���ماك 
المهاجرة والسطحية في فصل الربيع، وخاصة »السردين« 

و«اإلسكمبال«.
وتواصل س���لطات االحتالل إغالق البحر أمام صيادي غزة 
للي���وم الثالث على التوالي، بذريع���ة إطالق قذائف تجاه 

المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
ولفت صالح إلى أن هناك خس���ائر غير مباش���رة تضاف 
لخس���ائر الصيادين الغزيي���ن نتيجة توق���ف  األعمال 
والمتاجر وأسواق السمك التي تعتمد على قطاع الصيد  

البحري.
وأك���د أن كل ي���وم يغلقه االحتالل يضاعف من مأس���اة 
الصيادين الغزيين الذين يعتمدون على صيد األسماك 

في توفير قوت يومهم بشكل يومي.
وحّذر من تعطيل قطاع مهم يس���هم في األمن الغذائي 

بغزة ويمنح فرصة العمل ألالف الفلس���طينيين في ظل 
حالة الركود والبطالة نتيجة الحصار وجائحة كورونا. 

وذك���ر أن دائ���رة الث���روة الس���مكية تلق���ت العديد من 
المناشدات من الصيادين لمساعدتهم بعد أن تقطعت 
بهم س���بل المعيش���ة، مش���يًرا إلى أن إجراءات االحتالل 
الظالمة بإغالق البح���ر عقاب جماعي أثقل قطاعا ضعيفا 

دون مبرر أو ذنب للصياد.
وأضاف »أحد الصيادين يعيل أسرة من 16 فردا أقسم أنه 

لم يجد ما يقدمه ألسرته على مائدة اإلفطار«.
وذكر أن الزوارق الحربية الحقت حتى مراكب »المجداف« 

التي كانت تصطاد بجانب الشاطئ.
وأصيب الصياد غي���ث أبو عون برصاصة مطاطية الثالثاء 
أثناء مزاولته مهنة الصيد على متن حسكة صغيرة قبالة 
شاطئ بحر بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت 

به نقابة الصيادين بغزة. 
وطالب مدير دائرة الخدمات ب�«الثروة السمكية« بالضغط 
على س���لطات االحتالل إلعادة فتح البحر أمام الصيادين، 
محذرًا من إطال���ة فترة اإلغالق وانعكاس���ها على أوضاع 
الصيادين واألمن الغذائي، خاصة أن األسماك تكثر على 

موائد الصائمين خالل الشهر الفضيل.

نتيجة إغالق االحتالل البحر
غزة: 1.5 مليون دوالر خسائر قطاع الصيد البحري شهريًا

رام الله/ االستقالل:
 قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني األربعاء، إن الرقم القياسي 
العام ألس���عار المنتج سّجل ارتفاعًا نس���بته 0.26% خالل شهر آذار 
2021 مقارنة مع ش���هر ش���باط 2021، حيث بلغ الرقم القياسي العام 
94.95 خالل شهر آذار 2021 مقارنة ب 94.71 خالل شهر شباط 2021 

)سنة األساس 2019 = 100(.
الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة

وس���جل الرقم القياس���ي ألسعار المنتج للس���لع المصدرة من اإلنتاج 
المحلي ارتفاعًا نس���بته 0.32%، حيث بلغ الرقم القياس���ي ألس���عار 

المنتج للس���لع المصدرة من اإلنتاج المحلي 100.20 خالل شهر آذار 
2021 مقارنة ب� 99.88 خالل شهر شباط 2021 )سنة األساس 2019 

.)100 =
الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا

وسجل الرقم القياسي ألس���عار المنتج للسلع المستهلكة محليًا من 
اإلنت���اج المحلي ارتفاعًا نس���بته 0.25%، حيث بلغ الرقم القياس���ي 
ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا 94.39 خالل شهر آذار 2021 
مقارنة ب 94.15 خالل شهر شباط 2021 )سنة األساس 2019 = 100(.

حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية

وس���جلت أس���عار إمدادات المياه وأنش���طة الصرف الصح���ي وإدارة 
النفايات ومعالجتها ارتفاعًا نسبته 3.50%، والتي تشكل أهميتها 

النسبية 1.50% من سلة المنتج.
وس���جلت أس���عار إمدادات الكهرباء والغاز والبخ���ار وتكييف الهواء 
ارتفاعًا نس���بته 2.43%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من 

سلة المنتج.
كما س���جلت أسعار الس���لع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعًا 
نسبته 0.19%، والتي تش���كل أهميتها النسبية 58.92% من سلة 
المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أس���عار صناعة منتجات مطاحن الحبوب 

بنس���بة 3.15%، وأس���عار صناعة الحديد والصلب األساسية بنسبة 
1.46%، وأس���عار صناعة منتجات المعادن المش���كلة عدا الماكنات 
والمعدات بنسبة 1.38%، وأسعار صناعة األعالف الحيوانية المحضرة 
بنسبة 1.14%، وأس���عار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.83%، على 
الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 1.19%، وأسعار 

صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار %0.62.
وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغالل المحاجر استقرارًا 
خالل شهر آذار 2021، حيث استقر الرقم القياسي على 97.79 والتي 

تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

اإلحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خالل شهر آذار

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت وزارة الكهرباء العراقي���ة، األربعاء، أن وزيرها ماجد حنتوش، س���يجري 
األسبوع المقبل مفاوضات في إيران، لزيادة كميات الغاز اإليراني المستورد من 

20 إلى 70 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.
والغاز الذي ترغب بغداد في زيادة كميات وارداته، يستخدم لتشغيل محطات 
الكهرباء، في مس���عى الحتواء أزمة نقص إمدادات الطاقة الكهربائية، مع قرب 

حلول فصل الصيف الحار في البالد.
وقالت الوزارة في بيان، إن “حنتوش، س���يتوجه األس���بوع المقب���ل إلى إيران، 
للتباحث مع المسؤولين هناك بشأن التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال 

الكهرباء”.
وتزود إيران العراق، بمقدار 20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا، “وهذه 
الكمية ال تلبي حاجة العراق لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعتمد عليه، 

والتي تصل الحاجة الفعلية لها خالل الصيف إلى 70 مليونا”، وفق البيان.
كما سيبحث وزير الكهرباء ملف الديون المستحقة إليران على العراق، “البالغة 

قرابة 4 مليارات دوالر”، بحسب البيان.
وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما االحتياج الفعلي 

يتجاوز 30 ألف ميجاوات خالل وقت الذروة، وفقا مسؤولين في القطاع.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأس���ها الس���عودية، الس���تيراد 
الكهرباء منها عبر ربط شبكتها بمنظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران 

وحدها خالل السنوات الماضية عبر استيراد طاقة بقدرة 1200 ميجاوات.
ويعان���ي العراق أزمة نق���ص كهرباء مزمنة منذ عقود، ج���راء الحصار والحروب 
المتتالية؛ ويحتج الس���كان منذ سنوات طويلة على االنقطاع المتكرر للكهرباء 

وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

العراق يتحضر لمفاوضات مع 
إيران لزيادة استيراد الغاز
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء 
لدى حمكمة بداية رفح 

يف الق�سية احلقوقية رقم 26 / 2020  
 يف الطلب رقم 167 / 2021 

المستدعي: محمد حس���ن احمد معبد ويحمل هوية رقم 919851303 – من 
سكان رفح تل السلطان الشارع األول مفترق السقا – وكياله المحاميان/ محمد 

عبد العاطي ومحمد فرحات .
المستدعى ضده: اياد صالح حسن معبد باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة والده المرحوم/ صالح حس���ن احمد معبد – من س���كان رفح تل السلطان 

الشارع األول مقابل السقا »مجهول اإلقامة حاليا« 
الموضوع: تبليغ المستدعى ضده بالقضية الحقوقية. المرقومة أعاله عن طريق 

النشر المستبدل 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

الى المس���تدعى ضده/ اياد صالح حس���ن معبد – من سكان رفح تل السلطان 
الشارع األول مفترق السقا سابقا »مجهول محل اإلقامة حاليا« بما ان المستدعي 
قد اقام عليك القضية الحقوقية وتحمل الرقم 26 / 2020 وموضوعها تعديل 
قيود وابطال عقد بيع لذلك يقتضي عليكم الحضور الى هذه المحكمة خالل 
خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة كما يقتضى ان تودعوا 
قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر ي���وم من تاريخ هذه 
المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة 2021/5/31 الساعة التاسعة صباحا لنظر 
القضية وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي السير 

بالقضية بحقك حسب األصول ، تحريرا في: 2021/4/25م

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح 
الأ�ستاذ: اكرم اأبو طعيمة

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

يف الق�سية احلقوقية رقم : 2021/168
يف الطلب احلقوقي رقم : 2021/270

المستدعي / مجدي عبد القادر ابراهيم شاهين – من سكان دير البلح البلد – هوية 
رقم )  949839104( وكيله المحاميان / بشير بشير ومي القريناوي

المستدعى ضدهما / 
1 – بشير عبد القادر ابراهيم شاهين – دير البلح – البلد – الحدبة –

 منزل ال شاهين .
2 – حمادة عبد القادر ابراهيم شاهين – دير البلح – البلد – الحدبة – 

منزل ال شاهين . )مجهولين محل االقامة(
نوع الدعوى / تقسيم أموال مشتركة 

قيمة الدعوى / )100000 د.أ( مائة ألف دينار أردني .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2021/168 في الطلب الحقوقي رقم 2021/270
ال���ى المس���تدعى ضدهما المذكورين أعاله بما أن المس���تدعي ق���د أقام عليكما 
قضية حقوقية تحمل الرقم 2021/168 وموضوعها تقسيم أموال مشتركة لذلك 
يقتضي عليكما الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضى أن تودعا قلم هذه المحكمة ردكما التحريري 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما أنه قد تم تحديد 

جلسة يوم االثنين الموافق 2021/5/24 م  للنظر في الدعوى .

وليك���ن معلوما لديكما أنكما اذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن 
يسير في دعواه حسب األصول .تحريرا في 2021/4/28 م .

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

دولة فل�سطني
  املجل�س العلى للق�ساء 

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم 2016/1303

  يف الطلب 2021/820
المس���تدعي : بشير حجازي هاشم المشهراوي – من سكان شارع الوحدة مقابل محطة ابو 

عاصي هوية رقم )917896136( وكيله المحامي : محمد عطا المصري 
المستدعى ضده : يوسف ناصر يوسف محمد عبد الواحد – اخر عنوان للسكن غزة الرمال 

شارع الشهداء بجوار تاكسيات العاصمة حاليا ) مجهول محل االقامة ( 
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك، قيمة الدعوى / تزيد عن عشر االف دينار 

                         )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
الى المستدعى ضده : بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح غزة 
القضية المرقومة اعاله وموضوعها وضع يد باالشتراك استنادا الى ما يدعيه في 
الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحس����ب اختصاص محكمة صلح 
غزة في نظر هذا الدعوى وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2لس����نة 2001 وبناءا على قرار الس����يد قاضي محكمة صلح غزة 
والصادر بجلس����ة 2021/2/21 بالقضية رقم 2016/1303 في الطلب2021/820 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 
لذل����ك يقتضى علي����ك ان تحضر له����ذه المحكمة ي����وم ) االربع����اء ( الموافق 
)2021/6/2( التاس����عة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا، حرر بتاريخ 2021/4/28م

                                  )) مع االحترام ((

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

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس حكوم���ة الوحدة الوطنية الليبي���ة، عبد الحميد 
الدبيبة، إن الحكومة ستزور مدينة بنغازي في الشرق الليبي 

قريبا للوقوف على احتياجات أهالي المدينة.
وأضاف الدبيبة، في أثناء كلمة له في االجتماع الثالث للعام 
الجاري لمجلس الوزراء في طرابل���س، أن الحكومة لن تترك 
بعض العقبات البس���يطة، حسب وصفه، تحول دون خدمة 

الليبيين كافة.
في المقابل رحب أحمد المسماري، الناطق باسم قوات اللواء 
الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بعقد حكومة الوحدة الوطنية 
اجتماعات في بنغازي، مشترطا تكفل وحداته بضمان ٔامنها 

وسالمتها.
وقال إن قواته ال يربطها أي رابط بحكومة الوحدة الوطنية “سواء 

أكان رابطا سياديا أم خدميا أم حتى على مستوى التواصل”.
وأعلن المس���ماري -في بيان- رفضه نق���ل أي عناصر أمنية 

من مدن ٔاخرى تس���يطر عليها من وصفها “بالمليشيات”، 
مشيرا إلى اس���تعداد قواته التام “الستقبال الوفود رفيعة 

المستوى، وضمان أمنها وسالمتها على أعلى مستوى”.
وكان  رئي���س الوزراء الليبي قد أّجل زيارة إلى ش���رق البالد 
كان���ت مقررة االثنين، وقال محمد حمودة المتحدث باس���م 

رئيس الوزراء إن الزيارة ُأّجلت، دون أن يذكر تفاصيل.
ويس���لط التأجي���ل الض���وء على اس���تمرار االنقس���ام بين 
المعس���كرين اللذين يتمركز أحدهم���ا بالعاصمة طرابلس 
)غرب���ي البالد(، في حي���ن يوجد اآلخر في بنغازي )ش���رقي 

البالد(.
وش���هدت األزمة الليبي���ة انفراجة في األي���ام األخيرة؛ بعد 
تمك���ن الفرقاء من المصادقة على س���لطة انتقالية موحدة 
ي���رأس حكومتها عبد الحمي���د الدبيبة، ويرأس مجلس���ها 
الرئاس���ي محمد المنفي، وتس���لمت مهامها في 16 مارس/

آذار الماضي.

قّوات حفتر ُترّحب بالخطوة وُتقّدم ُشروطها
ا زيارة مدينة بنغازي الليبية الدبيبة ُيعلن رسمّيً

االستقالل/ وكاالت:
بلغت أع����داد اإلصاب����ات بفي����روس كورونا المس����تجد 
)كوفي����د19-( في العالم، األربع����اء، أكثر من 149 مليونا 
و366 ألفا، في حين س����ّجلت الهند زيادة قياس����ية في 
أعداد الوفيات، مما يجعلها تتجاوز حاجز 200 ألف وفاة 

بالفيروس التاجي.
 )worldometers( ميت����ر«  »ورل����د  موق����ع  وبحس����ب 
المتخصص برصد كل اإلحصاءات المتعلقة بالوباء، فإن 
أعداد اإلصابات بلغت عند الس����اعة 10:30 بتوقيت مكة 
المكرمة )7:30 بتوقيت غرينتش( 149 مليونا و366 ألفا 

و425 إصابة.
وتوثق األرقام وفاة 3 ماليين و149 ألفا و673 شخصا، في 

حين ُسّجل تعافي 127 مليونا و47 ألفا و644 شخصا.
وال تزال الوالي����ات المتحدة الدولة األكث����ر تضررا بواقع 
32 مليونا و927 ألف����ا و91 إصابة، في حين بلغت أعداد 

الوفيات أكثر من 587 ألف وفاة.
الوالي����ات المتحدة ه����ي الدولة األكثر تض����ررا بفيروس 
كورونا المس����تجد بواقع 32 مليونا و927 ألفا و91 إصابة 

)الفرنسية(

و�سع متدهور
أما في الهند، فالوضع يبدو متدهورا ويتجه نحو األسوأ، 
فقد تجاوز ع����دد الوفيات حاجز 200 أل����ف بعدما أودى 

الوباء بحياة أكثر من 3 آالف في الس����اعات ال�24 األخيرة، 
في عدد يسجل للمرة األولى بحسب أرقام رسمية.

وأعلن����ت وزارة الصح����ة الهندية وف����اة 201 ألف و187 

ش����خصا في المجم����وع بس����بب الوب����اء، وإن كان خبراء 
يعتقدون أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير.

وس����ّجلت الهن����د 18 مليون إصابة، بينه����ا 360 ألفا في 
الس����اعات ال�24 الماضي����ة، وخالل أبريل/نيس����ان وحده 

سجلت 6 ماليين إصابة.
وأدى االرتفاع الكبير في ع����دد اإلصابات والوفيات الذي 
ُيعزى خصوصا إلى نس����خة متحورة م����ن الفيروس وإلى 
التجمعات السياس����ية والدينية الواس����عة، إلى ازدحام 
هائل في المستش����فيات التي تعاني من نقص شديد 

في األسرة واألدوية واألكسجين.
واألزم����ة خطي����رة خصوصا ف����ي نيودله����ي، حيث 
تحدث وفيات على أبواب المستشفيات المزدحمة. 
وأعطت الهند حت����ى اآلن 150 مليون لقاح، واعتبارا 
من الس����بت، سيتم توس����يع البرنامج ليشمل جميع 
البالغين، أي أنه س����يتمكن 600 مليون شخص إضافي 

من االستفادة منه.
ومع ذلك، تش����ير العديد من الوالي����ات إلى أن مخزونها 
م����ن اللقاحات غير كاف، بينما يدعو الخبراء الحكومة إلى 
إعطاء األولوية للفئات الضعيفة والمناطق األكثر تضررا.

»كورونا عالميًا«:  أكثر من 149 مليون إصابة والوفيات في الهند تتجاوز 200 ألف

االستقالل/ وكاالت:
أحصت س����لطة االنتخابات الجزائري����ة أكثر من 23 ألف 
مرش����ح لالنتخاب����ات النيابي����ة المقررة ف����ي 12 يونيو/ 
حزي����ران المقبل، موزعين مناصفة بي����ن األحزاب وقوائم 

المستقلين.
جاء ذلك على لسان رئيس السلطة المستقلة لالنتخابات 
محمد ش����رفي، في مؤتمر صحفي عق����ب انتهاء اآلجال 

القانونية للترشح منتصف ليل الثالثاء/ األربعاء.
ووفق ش����رفي، فإن »مجم����وع قوائم الترش����ح بلغ 2292 
قائم����ة، منه����ا 1179 قائم����ة حزبي����ة، و1113 قائم����ة 
للمس����تقلين، فيم����ا بلغ الع����دد اإلجمالي للمرش����حين 

المتنافسين 23 ألفا و54«.
ويتنافس هؤالء المرشحون على 407 مقاعد في المجلس 

الشعبي الوطني )الغرفة األولى للبرلمان(.

وف����ي الجزائر تحس����ب الوالية )58 والي����ة( بمثابة دائرة 
انتخابي����ة واح����دة، وتمنح عدد مقاع����د متوافقة مع عدد 
الس����كان حيث يخصص مقعد واحد لكل حصة من 120 

ألف نسمة.
ومطل����ع م����ارس/ آذار الماضي، أصدر الرئي����س الجزائري 
عبد المجيد تبون، مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني 

والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وستش����هد هذه االنتخابات قواعد انتخابية جديدة بعد 
تعديل قانون االنتخاب؛ حيث ُيمنع كل من سبق ومارس 

عهدتين برلمانيتين من الترشح.
وأعلن أكثر من 50 حزبا المشاركة في االنتخابات النيابية 
باس����تثناء أحزاب »جبهة القوى االشتراكية«، و«العمال« 
)يس����ار(، و«التجم����ع من أج����ل الثقاف����ة والديمقراطية« 

)علماني(، بدعوى أن الظروف غير مهيأة إلجرائها.

الجزائر: أكثر من 23 ألف مرشح 
يتنافسون على 407 مقاعد نيابية
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االستقالل/ وكاالت:
يأم���ل فريق مانشس���تر يونايت���د في التأه���ل لنهائي 
بطول���ة الدوري األوروب���ي لكرة القدم، عندما يس���تضيف 
روما اإليطالي مس���اء اليوم الخميس، في ذهاب الدور قبل 
النهائي، فيما يلتقي أرسنال مع مضيفه فياريال اإلسباني 
في ذات اليوم في المباراة الثانية، حيث س���يحاول الفريق 
اإلنجليزي الصعود للنهائي لكي ينهي موس���مه السيئ 

بشكل إيجابي.
وقبل انطالق مباريات اليوم ، كان فريقا مانشستر يونايتد 
وأرس���نال في دائرة الض���وء - بعيدا ع���ن الملعب - وذلك 
لمحاوالتهما االنضمام لعش���ر فرق أوروبية أخرى إلنش���اء 

بطولة دوري السوبر األوروبي الخاصة بهم.
وانه���ار المش���روع بعد ما يقرب من 48 س���اعة من اإلعالن 
الرسمي، ويجب على األندية المش���اركة اآلن التركيز على 

تحقيق أفضل نهاية ممكنة للموسم.
ومرة أخرى، قاد أولي جونار سولس���كاير فريقه مانشس���تر 
يونايتد للدور قب���ل النهائي بالدوري األوروبي، بعد أن فقد 
فرص���ة اللعب في المباراة النهائية الموس���م الماضي بعد 
الخسارة أمام إشبيلية اإلسباني )2 / 4( في مجموع مباراتي 

الذهاب واإلياب للدور قبل النهائي.
وقال سولسكاير: »سندخل المباراة ونحن نأمل في الوصول 
للنهائ���ي. إذا كان بإمكاننا إنهاء الموس���م ونحن متوجين 

بكأس، سيكون هذا رائعا«.
ولكن ما يعيق تقدم مانشس���تر يونايتد للمباراة النهائية 

التي ستقام في مدينة دانسك البولندية يوم 26 أيار/ مايو 
هو فريق روما.

فإذا كان فريق مانشستر قويا في المسابقة، فإن روما أيضا 
أثبت أن بإمكانه إنجاز المهمة.

وذكر سولسكاير قبل المواجهة التي تجمعهما على ملعب 
أول���د ترافورد: »تب���دو مباراة أوروبية مالئم���ة ألن روما نادي 
لدي���ه الكثير من التاريخ. حققنا نتائ���ج جيدة أمام األندية 

اإليطالية«.
وقال إدين دجيكو، مهاجم روما، إنه يعرف قوة مانشس���تر 
يونايتد وأنهم بالتأكيد المرشحون األوفر حظا لنيل اللقب، 
وأض���اف أن وصول روما للدور قب���ل النهائي يعطي زمالءه 

الالعبين الحق لكي يؤمنوا أن بمقدورهم عبور هذا الدور.
مشاركة أرسنال في الدوري األوروبي هي أبرز حدث للفريق 
في هذا الموسم الس���يئ حتى اآلن. وانتهت حملتهم في 

كأس االتحاد اإلنجليزي قب���ل األوان من الدور الثالث عقب 
الخسارة أمام ساوثهامبتون، بينما يقبع الفريق في المركز 

العاشر في جدول الدوري اإلنجليزي الممتاز.
ويبتعد أرس���نال بفارق 9 نقاط عن وست هام، الذي يحتل 
آخر المراكز المؤهلة للدوري األوروبي، ومن المرجح أال يشارك 
أرسنال في بطولة قارية الموس���م المقبل إال إذا توج بلقب 

هذه البطولة.
وقال بوكايو س���اكا مهاجم أرسنال: »أعتقد أننا فريق رائع. 
يجب أال نقع ف���ي األخطاء الس���اذجة. لدينا فرصة عظيمة 

للوصول للمباراة النهائية«.
وفي محاولتهم إلنقاذ الموسم، يسافر أرسنال إلى إسبانيا 
حيث س���يواجه مدربه الس���ابق أوناي إيم���ري، الذي يقود 

منافسه فياريال.
ووفقا لما قاله للموقع الرسمي لالتحاد األوروبي، فإن إيمري 
ي���رى أن وقته انتهى مع أرس���نال في ظ���روف غير مرغوب 
فيها، ولكنه أضاف: »عش���نا لحظات رائعة سويا على أرض 

الملعب«.
وأوضح إيمري: »يجب أن أترك مشاعري تجاه أرسنال جانبا. 

أريد أن أفوز لنفسي ولفياريال«.
ويأمل إيمري، الذي فاز بالدوري األوروبي 3 مرات مع إشبيلية، 
أن يصبح أول مدرب يرفع الكأس 4 مرات حيث أنه يتقاسم 

الرقم الحالي مع األسطورة اإليطالي جيوفاني تراباتوني.
وقال: »سنتعامل مع المباراة بتواضع وفخر ومسؤولية. هذه 

فرصة لوضع فياريال على قمة كرة القدم األوروبية«.

مانشستر يونايتد وأرسنال يأمالن في إنقاذ الموسم بالدوري األوروبي

مدريد/ االستقالل:
كش���ف  تقرير صحفي إس���باني ، عن آخر المس���تجدات المتعلقة 
بمس���تقبل النجم النرويج���ي إيرلين���ج هاالند، مهاجم بوروس���يا 

دورتموند، في الصيف المقبل. 
وم���ن المع���روف أن هاالند )20 عاًما(، يعد هدًف���ا مهًما للعديد من 
األندي���ة األوروبي���ة الكبرى في الصيف، ومن بينها برش���لونة الذي 
يسعى لتدعيم هجومه برأس حربة صريح، بنفس قدرات وإمكانيات 

المهاجم النرويجي الشاب.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن دورتموند يرغب 
في االحتفاظ بهاالند لموس���م واحد على األقل، ولكن للقيام بذلك، 

سيتعين عليهم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 
وأضاف التقري���ر، أنه إذا لم يتحقق ذلك، ف���إن دورتموند لن يقبل 
بأقل م���ن 150 مليون يورو لبيع هاالند، على الرغم من وجود ش���رط 
ف���ي عقد الالعب يمنحه حق الرحيل في صيف 2022 مقابل نصف 

هذا المبلغ فقط.
ويحت���ل دورتموند حالًيا المركز الخامس في ترتيب البوندس���ليجا، 
بفارق نقطة واحدة فقط ع���ن أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز 

الرابع، مع وجود 3 مباريات متبقية على نهاية الموسم.

دوري األبطال يتحكم في مصير 
هاالند مع دورتموند

مدريد/ االستقالل:
وجه البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، رس���الة تحذير إلى 
فريقه الس���ابق تشيلس���ي، قبل موقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا. 
وخطف تشيلس���ي تعاداًل مهًما أمام مضيفه ري���ال، بهدف لمثله، على 

ملعب ألفريدو دي ستيفانو ، في لقاء الذهاب. 
وقال كورتوا في تصريحات نقلها موقع »ديفينس���ا سينترال« اإلسباني، 
عقب المباراة: »إنقاذ كرة فيرنر كان تصدًيا رائًعا، فقد كنت أتمنى الخروج 
بشباك نظيفة، لكن تشيلسي جعلنا نعاني، حيث لعب بشراسة وكثافة 

هجومية«.
وأضاف: »كنا نريد أن نبدأ مثلما بدأ تشيلس���ي، خلق الفرص للمهاجمين 
والضغ���ط على دفاعاتهم من األم���ام، لكنهم )تشيلس���ي( بذلوا كل ما 

بوسعهم منذ البداية«.
وتاب���ع: »توقي���ت هدف تشيلس���ي كان صعًبا، لكننا لم نتأثر وس���جلنا 

التعادل سريًعا«.
وختم كورتوا تصريحاته برس���الة تحذير لتشيلسي، وقال: »مباراة اإلياب 
س���تكون مثل النهائي، وال أتوق���ع أن تنتهي بدون أه���داف، فلو اعتبر 

تشيلسي المباراة سهلة سيكونوا مخطئين ألننا سنلحق الضرر بهم«.

كورتوا: تشيلسي جعلنا نعاني.. 
وسنلحق بهم الضرر في اإلياب

غزة/ االستقالل:
فازت أندي���ة غزة الرياضي وخدمات الش���اطئ 
وش���باب خانيونس على فلس���طين والزيتون 
وجماعي رف���ح توالي���ا ، فيما التعادل حس���م 
مواجهة بيت الهي���ا والتفاح ومواجهة خدمات 
النصي���رات وخدم���ات دي���ر البل���ح ومواجهة 
بيت حان���ون األهلي واتحاد الش���جاعية ضمن 
منافس���ات بطولة »القدس« الرمضانية ، التي 
ينظمه���ا المجلس األعلى للش���باب والرياضة ، 

بإشراف االتحاد الفلسطيني لكرة القدم .
على ملعب فلسطين تفوق نادي غزة الرياضي 
بأربعة أهداف مقابل ثالثة على نادي فلسطين، 
ضم���ن المجموعة األولى للبطول���ة، ورغم تقدم 
فلس���طين بهدف عامر عاش���ور إال أن الرياضي 
تمكن من الس���يطرة على المباراة وإحراز أربعة 

أه���داف عن طريق عبيدة المدهون ثالثة منها 
وهدف لتوفيق البيك، وعاد فلسطين بهدفين 
عن طري���ق محمود الكحلوت ومال���ك حمدونة، 
وه���ذا الفوز الثاني للرياضي ف���ي البطولة بعد 
تفوقه في مباراة االفتتاح على اتحاد الشجاعية 

.)2/ 3(
وعل���ى ملع���ب اليرم���وك وضمن منافس���ات 
المجموع���ة الثانية، نجح خدمات الش���اطئ في 
إح���راز فوزه الثاني بالبطول���ة عندما تفوق على 
الزيتون بهدفين مقابل هدف، سجل للشاطئ 
س���ليمان العبيد وأسامة أبو قرشين، بينما أحرز 

للزيتون هدفه الوحيد عاهد أبو مراحيل.
وعلى ملعب بيت حانون وفي المجموعة األولى 
للبطولة  احتك���م بيت حان���ون األهلي واتحاد 
الشجاعية للتعادل اإليجابي بهدف لكل منهما 

سجل للش���جاعية محمود سلمي ولبيت حانون 
هيثم أبو عمشة.

وعلى ملعب بيت الهيا ضمن المجموعة الثانية 
انتهى لقاء بين الهيا والتفاح بدون أهداف.

وضمن المجموعة الخامس���ة ألندية المحافظة 
الوس���طى، كان التع���ادل س���يد الموقف بين 
خدمات دير البل���ح وخدمات النصيرات بهدف 
ل���كل منهما، تقدم لدي���ر البلح رض���ا أبو لبدة، 

وتعادل للنصيرات حسام العصار.
وعل���ى اس���تاد خان يون���س وف���ي المجموعة 
السادسة تمكن ش���باب خان يونس من الفوز  
على جماعي رفح بأربعة أه���داف نظيفة، أحرز 
األهداف الح���ارس هيثم فتيحة من ركلة جزاء 
ومحمد الدرباش���ي ه���دف وهيثم أب���و عودة 

هدفين .

3 انتصارات ومثلها تعادالت في بطولة »القدس« الرمضانية
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غزة/ االستقالل:
ق���ال مركز أطل���س للدراس���ات والبح���وث إن قائم���ة »القدس 
موعدن���ا« التابعة لحركة حماس س���تحصل على أعلى األصوات 
في االنتخابات التش���ريعية، تليها قائمة »العاصفة« فتح التي 
يرأس���ها محمود العالول، فيما تحصل قائمة المستقبل التابعة 

للتيار اإلصالحي على المركز الثالث باالنتخابات.
وقال مدير المركز عبد الرحمن شهاب خالل مؤتمر صحفي عقده 
بمدينة غزة إن مركز أطلس أجرى اس���تطالًعا للرأي في الفترة ما 

بين 19 و22 من شهر أبريل/ نيسان.
وأش���ار ش���هاب إلى أن الفترة الس���ابقة لالس���تطالع شهدت 
اس���تكمال التحضيرات للعملية االنتخابية من تقديم الطعون 
والش���كاوى للجنة االنتخابات، باإلضافة إلى الحديث عن تأجيل 

االنتخابات وإمكانية إجرائها في القدس.
وبّين أنه تم إجراء االس���تطالع من خالل المقابلة الشخصية مع 
عينة عش���وائية بلغ عددها 1056 ش���خًصا من قطاع غزة ذكور، 
وإن���اث بهامش خط���أ م���ن 2-%3، وفيما يلي أب���رز نتائج هذا 

االستطالع:
عّب���رت الغالبي���ة العظمى م���ن الجمهور %86.6، ع���ن رغبتها 
بالمش���اركة في التصويت في االنتخابات التش���ريعية المقرر 
عقدها في 2021/05/22، في حين ال يرغب ما نس���بته 12.3% 

التصويت في االنتخابات التشريعية القادمة.
وأوضح أنه عند س���ؤال الجمهور عن القائمة التي س���يصوتون 
لها من القوائم ال�36 الت���ي قدمت أوراقها إلى لجنة االنتخابات 
اس���تعداًدا لخوض االنتخابات التش���ريعية، أجاب %32.4 من 
المستطلعين أنهم سيصوتون لقائمة »القدس موعدنا« حركة 

حماس.

وذك���ر أن %17.2 أجابوا أنهم س���يصوتون لقائمة »العاصفة« 
فتح برئاس���ة محمود العالول، و%13.9 قالوا بأنهم سيصوتون 
لقائمة »المس���تقبل« تيار دحالن، في حين قال ما نسبته 8.6% 

إنهم سيصوتون لقائمة »الحرية« القدوة والبرغوثي.
ولفت إل���ى ما نس���بته %4.1 أجابوا أنهم س���يصوتون لقائمة 
»نبض الشعب« الجبهة الش���عبية، وما نسبته %3 قالوا بأنهم 
س���يصوتون لقائمة »المبادرة الوطني���ة«، كما قال %1.8 بأنهم 
س���يصوتون لقائمة »مًعا قادرون« سالم فياض، فيما لم تحصل 

باقي القوائم على نسبة الحسم.
وعند س���ؤال الجمه���ور عن القائمة الت���ي يتوقعون أن تحصل 
على أعلى المقاعد في االنتخابات التش���ريعية القادمة، توقعت 
النس���بة األكبر %36.4 أن تحصل قائمة »القدس موعدنا« على 
أعلى المقاعد، في المقابل توقعت ما نسبته %23.9 أن تحصل 
قائمة »العاصفة« فتح برئاسة محمود العالول على أعلى المقاعد 
في االنتخابات التش���ريعية القادمة، في حين توقع ما نس���بته 
%16.5 أن تحصل قائمة »المس���تقبل« تي���ار دحالن على أعلى 

المقاعد.
 كما توقع ما نس���بته %10.3 أن تحصل قائمة »الحرية« القدوة 
والبرغوث���ي على أعل���ى المقاعد، وتوقعت ما نس���بته %3.2 أن 
تحصل قائم���ة »نبض الش���عب« الجبهة الش���عبية على أعلى 
المقاعد، وبذات النس���بة توقع الجمه���ور أن تحصل قائمة »مًعا 
قادرون« سالم فياض على أعلى المقاعد، وتوقع ما نسبته 2.5% 

أن تحصل قائمة »المبادرة الوطنية« على أعلى المقاعد.
وذك���ر ش���هاب أن غالبية الجمه���ور يفضل إعط���اء أصواتهم 
للقوائم ذات الطابع الحزبي بالدرجة األولى بما نس���بته 39.6%، 
ثم للقوائم الُمش���كلة من ش���خصيات مس���تقلة وكفاءات بما 

نس���بته %21.3، وبالدرج���ة الثالثة يفضل���ون إعطاء أصواتهم 
للحراكات الشعبية والمطلبية بما نسبته 4.8%.

كما يفضل ما نس���بته %33.8 من الجمهور أن تركز القوائم في 
برامجها االنتخابية على الجوانب الخدماتية، في حين يفضل ما 
نس���بته %25.6 أن تركز على الجوانب السياس���ية، في المقابل 
فإن ما نس���بته %40.6 يفضلون أن ترك���ز القوائم في برامجها 

على الجوانب السياسية والخدماتية مًعا.
ولفت شهاب إلى أن ما نس���بته %49.3 قالوا إنه سيتم تأجيل 
االنتخابات التشريعية القادمة، فيما يرى ما نسبته %36.7 أنه 
لن يتم تأجيل االنتخابات التشريعية، وعند سؤال الجمهور أنه 
في حال لم تسمح »إسرائيل« بإجراء االنتخابات في القدس؛ أيد 
%35.2 تأجيل االنتخابات، في حين عارض تأجيلها ما نس���بته 

.46.4%
وبحس���ب مركز أطلس فإن غالبية الجمهور %61.4 تعتقد بأن 
االنتخابات التش���ريعية في قطاع غزة س���تكون ح���رة ونزيهة 
ف���ي حال تم إجراؤه���ا، في حين يعتقد ما نس���بته %35.8 بأن 
االنتخابات التشريعية في الضفة الغربية ستكون حرة ونزيهة.

ورأى المركز أن الغالبية الكبرى من الجمهور %53.7 ترى أنه إذا 
منعت »إس���رائيل« التصويت في »القدس الشرقية«، فإنه يجب 
إتاح���ة التصويت في أّي مركز انتخابي ف���ي القدس أو الضفة، 
في حين ترى ما نس���بته %37.5 أنه يجب عدم إجراء االنتخابات 

العامة في حال رفضت »إسرائيل« إجراءها في القدس.
رئا�سة احلكومة

وعند س���ؤال الجمهور عن الحزب الذي ترشحه لرئاسة الحكومة 
الفلس���طينية المقبلة، أوضح ش���هاب أن النسبة األكبر 33.4% 
ترش���ح حركة حماس، في حين رشح ما نس���بته %26.5 حركة 

فتح لترأس الحكومة الفلسطينية المقبلة، كما رشح %9.7 تيار 
دحالن لترأس الحكومة.

وعن س���ؤال الجمهور عن مرشحهم ليكون الرئيس المقبل، قال 
إن النس���بة األكبر %27.7 ترشح إسماعيل هنية، في حين قالت 
نس���بة %22.4 إنها تريد مروان البرغوثي، تليها نسبة 15.7% 
لمحمد دحالن، في المقابل فإن ما نسبته %11.3 ترشح محمود 
عباس، ورش���ح ما نس���بته %7.3 خالد مش���عل ليكون الرئيس 

المقبل للسلطة الفلسطينية.
وتظهر النتائج أنه لو جرت انتخابات رئاس���ية وترش���ح محمود 
عباس عن حركة فتح وإس���ماعيل هني���ة عن حركة حماس، فإن 
الرئيس عباس سيحصل على %21.3 من أصوات الناخبين، في 

حين سيحصل هنية على %38.4 من األصوات.
وفيما لو كان التنافس بين إس���ماعيل هني���ة ومروان البرغوثي 
والرئي���س عباس، فس���يحصل هنية على %34.2 وس���يحصل 
م���روان على %29.6، فيما س���يحصل عباس عل���ى %16.5 من 

أصوات الناخبين.
أم���ا لو انحس���ر التنافس بين م���روان البرغوثي ع���ن حركة فتح 
وإس���ماعيل هنية عن حركة حماس، فس���يحصل البرغوثي على 

%42.8، وسيحصل هنية على %43.3 من أصوات الناخبين.
وبحس���ب مركز أطلس فإن أغلبية فاق���ت الثلثين %68 ترى أن 
الس���لطة الوطنية أصبحت عبًئا على القضية الفلس���طينية، في 
المقاب���ل اعتبر %30 فقط أن الس���لطة الوطنية تمث���ل إنجاًزا 

للقضية الفلسطينية.
وق���ال ما نس���بته %78 من الجمه���ور إنهم يش���عرون باألمن 
والس���المة الش���خصية في قطاع غزة، إضافة إلى تقييم إيجابي 

ألداء األجهزة األمنية يقارب الثلثين 65%.

»القدس موعدنا« أواًل.. تليها »العاصفة«
استطالع لـ »أطلس«: 68 % يرون أن السلطة أصبحت عبئًا على القضية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد باس���م محم���د البرعاوي عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )405970506( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

بيروت/ االستقالل:
التق���ى عضو قي���ادة الس���احة اللبنانية لحركة 
الجهاد االسالمي، الحاج أبو سامر موسى، رئيس 
علم���اء ص���ور ومنطقتها، العالمة الش���يخ علي 
ياس���ين العاملي، في مكتبه بالمدرسة الدينية 
ف���ي مدينة ص���ور. بحض���ور عدد م���ن العلماء 

االفاضل ورئيس مكتبه السيد محمد مونس.
 وب���ارك موس���ى باس���م الحركة في الس���احة 
اللبناني���ة للعالمة علي ياس���ين والوفد المرافق 
معه بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لألمة 

وحدة الموقف وصالح الحال.
وخ���الل اللق���اء تن���اول المجتمع���ون انتفاضة 
رمضان المباركة، وش���ددوا على ض���رورة تبني 
الوسائل  المقدس���يين ودعمهم بكافة  موقف 
والس���بل مؤكدي���ن عل���ى اهمية ه���ذه الهبة 

المباركة واستمرارها.
كما دع���ا المجتمع���ون أبناء االمتي���ن العربية 

المجاهدي���ن  واس���ناد  لم���ؤازرة  واالس���المية 
المرابطين على بوابات االقصى وفى ساحاته من 
خالل الوقفات والمس���يرات الداعمة لهم وعدم 
الخضوع لمزاج االنظم���ة المطبعة والتي تخلت 
عن مس���رى رس���ول الله من خ���الل االتفاقيات 

المذلة.
وتن���اول اللقاء الظ���روف المعيش���ية الصعبة 
التي يعيش���ها الالجئون الفلس���طينيون، جراء 
انعكاس األزمة االقتصادية والسياس���ية التي 
يغرق بها لبنان، نتيجة الحصار، وبس���بب تراجع 
خدمات األون���روا في ظل جائح���ة كورونا التي 
عطل���ت مناحي الحي���اة، ودعوا لض���رورة توفير 
الدعم الالزم لتعزيز صمود المخيمات وإفش���ال 
المخططات التي تستهدف إسقاط حق العودة.

في س���ياق آخر، اس���تقبل ممثل »حركة الجهاد 
اإلس���المي« في لبنان، إحس���ان عطايا، وفدًا من 
»مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب«، وذلك 

بحضور مس���ؤول العالق���ات اللبنانية في حركة 
الجهاد اإلسالمي في لبنان، محفوظ منور.

وحي���ا المجتمع���ون الوقفة البطولية للش���باب 
المقدس���ي دفاعًا عن المسجد األقصى المبارك 
ف���ي وجه الغطرس���ة الصهيوني���ة واعتداءات 
المس���توطنين بتحري���ض ودع���م وحماية من 
شرطة الكيان الصهيوني ومؤسسته األمنية. 
الوقف����ات  المجتمع����ون عل����ى  أثن����ى  كم����ا 
الفلسطينية التي عبرت عن تمسك كل أبناء 
الش����عب الفلس����طيني في الداخ����ل والخارج 
بحقوقهم كاملة، وعلى رأسها المقدسات في 

القدس.
وتناول اللقاء أوضاع األس����رى الفلسطينيين 
ف����ي الس����جون الصهيوني����ة، وأدانوا س����بل 
التعذي����ب الت����ي يمارس����ها االحت����الل بحق 
األس����رى، وصمت المجتمع الدول����ي والعربي 

والمؤسسات الدولية.

استقبلت مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب

بيروت: الجهاد االسالمي تلتقي رئيس علماء صور ومنطقتها

بشأن تهويد القدس القديمة.
وكان عش���رات المستوطنين اقتحموا صباح أمس، باحات المسجد األقصى المبارك، من 

جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة االحتالل.
وأف���ادت األوقاف اإلس���المية، بأن هؤالء المس���توطنين نفذوا جوالت اس���تفزازية في 

باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.
فم���ا اعتدت قوات االحتالل، فجر أم���س، بالضرب، على فريق جمعي���ة األمل للخدمات 

الصحية وشبان في باب العمود بالقدس المحتلة.
وذكر عبد المجيد طه رئيس جمعية األمل أن قوات االحتالل اعتدت عليه وفريقه خالل 

تواجدهم في باب العمود دون سبب.
وأضاف أن القوات اعتقلت المس���عف لؤي جعافرة بع���د االعتداء عليه بالضرب المبرح 
وطرحه أرًضا والدوس عليه، قبل اقتياده إلى مركز شرطة صالح الدين بالقدس المحتلة.

ولفت إلى أن جندًيا إس���رائيلًيا وجه لكمة لوجه المس���عف محم���د محمود، ما أدى إلى 
إصابة عينه بنزيف ونقل للمستشفى للعالج.

 كم���ا أصيب مواطن من ذوي اإلعاقة بجروح وكدمات في وجهه وأنحاء جس���ده، نتيجة 
اعتداء مس���توطنين عليه بالضرب المبرح، مس���اء األربعاء، في منطقة وادي حلوه ببلدة 

سلوان في القدس المحتلة.
وأف���ادت مص���ادر محلية، ب���أن المواطن فادي محيس���ن تعرض لضرب مب���رح على يد 
مس���توطنين في المنطق���ة المذكورة، حيث أظه���ر مقطع فيديو تم بث���ه على مواقع 
التواصل االجتماعي لحادثة االعتداء الوحشي على محيسن، وإصابته بكدمات وجروح.

تعزيزات بالقد�س
إلى ذلك، دفعت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي بالمزيد من الق���وات إلى مدينة القدس 
المحتلة، والسيما محيط وداخل البلدة القديمة؛ استعداًدا ليوم الجمعة، في ظل خشية 

من وقوع مواجهات عنيفة.
وقالت صحيفة »إس���رائيل الي���وم« العبرية، إن هناك مخاوف م���ن حث المصلين على 

التظاهر يوم الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني زعمه أن »إس���رائيل تسعى لتهدئة األوضاع، وتنوي 

احتواء المواجهات المتوقعة«.
وقررت ش���رطة االحتالل نش���ر المئات من العناصر في محيط المسجد األقصى وحارات 
وأزق���ة البلدة القديمة، إذ تش���ير التقديرات إلى وصول أكثر من 80 ألف فلس���طيني 

لألقصى الجمعة.

كما ُتكث���ف »جماعات الهيكل« المزعوم دعواتها لتنظيم اقتحامات جماعية واس���عة 
للمسجد األقصى، ومسيرات يهودية استفزازية في مدينة القدس، بيوم 28 من شهر 
رمضان المبارك، بذكرى ما يس���مى ب� »يوم توحيد القدس«، الذي يوافق ذكرى احتالل 
الجزء الش���رقي من القدس، وسط تحذيرات مقدس���ية من تصعيد وتفجر األوضاع في 

المدينة.
وبعد 13 يوًما من المواجهات مع قوات االحتالل، أزال ش���بان مقدس���يون مس���اء األحد 
الماض���ي، كافة الحواجز الحديدية من محيط مدرجات ب���اب العامود بالقدس المحتلة، 

والتي أشعلت حراًكا شعبًيا واسًعا منذ بداية رمضان.

انتهاكات االحتالل..

رام الله/ االستقالل:
نظمت عش����رون قائمة انتخابية مرش����حة النتخابات المجلس التشريعي 
مس����اء األربعاء، وقفة رافضة لتأجيل االنتخابات على ميدان المنارة وسط 

مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وشارك في الوقفة مرشحو القوائم االنتخابية ونشطاء حراكات وحقوقيون.

وعبروا عن رفضهم تأجيل االنتخابات التش����ريعية المزمع إجراؤها في 22 
مايو/أي����ار المقبل، بعد تلويح قيادات في الس����لطة وحركة فتح بتأجيلها 

لرفض االحتالل إجرائها في مدينة القدس.
ورفع المشاركون الفتات كتب عليها »االنتخابات حق ينتزع وال يستجدى 
.. الق����دس عاصمة وليس����ت ذريعة .. ال لتأجيل االنتخاب����ات .. بدك إياها 

مملكة .. ال بديل عن االنتخابات«.
واعتبر مش����اركون وحقوقيون أن االنتخابات اس����تحقاق دس����توري لكل 
الش����عب، وال أحد يملك حق تأجيله سواء كان رئيس أو شخصية، بحسب 

القانون.
كما اعتبر مش����اركون أن هذا االستحقاق الديمقراطي ليس حكرا على أحد، 
وإنما حق لكل الش����عب أن يختار من يمثله وأن يختار من خالل انتخابات 

حرة نزيهة.

20 قائمة انتخابية تنظم وقفة احتجاجية 
برام الله رفضا لتأجيل االنتخابات
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االستقالل/ وكاالت:
عاد قط مفقود في والية كولورادو األمريكية، إلى صاحبه في تكساس بعد أربع 

سنوات.
ووفقًا لوكالة »س���بوتنيك« لألنباء، هرب القط »سيد« أثناء انتقال مالكه شريف 

يلتون إلى والية تكساس األمريكية.
من جانبه، قام يلت���ون بالبحث عن الحيوان األليف لمدة عام ونصف العام لكن 

دون جدوى.
وفي أبريل 2021، قام موظفو ملجأ الحيوانات اإلقليمي في مقاطعة تيلر بوالية 
كولورادو بوضع فخ لإلمس���اك بقطة أخرى هاربة، ولك���ن تم القبض على القط 

»سيد«.
وبعد إج���راء الفحوصات الطبية تبين أن القط كان مزودا بش���ريحة إلكترونية، 
وبفض���ل المعلوم���ات المخزنة على الش���ريحة، تم التعرف إل���ى هوية المالك 

الحقيقي وإعادة القط إليه.
وكتب موظفو الملجأ في منشور على »فيسبوك«: »سيد ومالكه في غاية السعادة 

ألنهما معا مرة أخرى«.

قط يعود إلى صاحبه 
بعد 4 سنوات من الفراق

)apaimages(        بدء مو�سم قطف ثمار البطيخ يف جنوب قطاع غزة

االستقالل/ وكاالت:
يستعد الطفل النابغة مايك ويمر )12 عامًا(، وهو من سالزبوري 
في والية كارولينا الش����مالية، للتخرج من المدرس����ة الثانوية 

والكلية في األسبوع نفسه، وذلك خالل شهر مايو المقبل.
ووف����ق ش����بكة »س����ي إن إن« اإلخباري����ة األمريكية، اس����تغل 
الطفل، فترة التوقف عن الذهاب إلى المدرس����ة خالل جائحة 
كورونا، لتلقي بضع فصول دراس����ية إضافية مكنته من ضرب 

عصفورين بحجر واحد.

وأكمل ويمر 4 س����نوات دراس����ية في عام واحد، س����نتان في 
المدرس����ة الثانوية ومثلهما في الجامعة، وسيتخرج من كلية 
»روان كاب����اروس المجتمعي����ة« ف����ي 21 مايو، ومن المدرس����ة 

الثانوية في »أكاديمية كونكورد« في 28 مايو.
وأش����ار المصدر إل����ى أن الطالب »النابغ����ة« كان يتلقى فصوال 
دراس����ية مزدوج����ة، وأدرك أنه بالوتيرة التي يس����ير بها، كان 
يحت����اج فقط إلى عدد قليل م����ن الفصول للحصول على درجة 

الزمالة الجامعية بعد تخرجه من المدرسة الثانوية.

ويهتم ويمر بالروبوتات، ويقول عن نفسه إنه »رجل الرياضيات 
والعل����وم«، إذ لطالما كان لديه مي����ل للتكنولوجيا، وامتلك أول 

جهاز »آيباد« وكان عمره 18 شهرا، وتساءل عن كيفية عمله.
وتعلم ويمر البرمجة وصناعة الروبوتات بشكل ذاتي من خالل 
التجربة والخطأ ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت، كما أنشأ شركته 
الخاصة »ريفليكت ش����ويال« التي تجمع بين منصات وسائل 
التواصل االجتماعي وأجهزة إنترنت األشياء، وفق »سكاي نيوز 

عربية«.

وقال ويمر إن »هدفي الريادي هو بناء تكنولوجيا تمّكن الناس 
من عيش حياة أفضل«، من خالل تبس����يط كيفية عمل تقنية 

المنزل الذكي، من أجل مساعدة اآلخرين.
وأعرب والدا ويمر عن فخرهما به، وقالت والدته ميليس����ا ويمر 
ل�«سي إن إن«: »إذا أغلق أحد األبواب على نفسه، فسيجد طريقة 
أخرى لمعرفة كيفي����ة تحقيق أهدافه«، في إش����ارة إلى فترة 
التوقف التي عاش����تها المؤسسات التعليمية في البالد خالل 

جائحة كورونا.

الطفل النابغة يتخرج من الجامعة في سن الـ12


