االحتالل يعتدي على المصلين
قرب باب األسباط بالمسجد األقصى
القدس المحتلة /االستقالل:
اعت����دت قوات االحتالل االس����رائيلي مس����اء
أم����س ،على ع����دد م����ن المصلين ق����رب باب
األسباط بمدينة القدس المحتلة.
وأف����اد ش����هود عيان ،ب����أن ق����وات االحتالل
احتج����زت عددا م����ن المصلي����ن ونكلت بهم
اثناء دخولهم ألداء الصالة من باب االس����باط
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للمس����جد االقصى ما تس����بب بمواجهات مع
االحتالل.
و تق����وم ق����وات االحت����الل من����ذ ع����دة ايام
بالتضيي����ق عل����ى المصلي����ن في المس����جد
االقص����ى ،و تعتدي عليه����م و تمنعهم من
الدخ����ول الداء الصالة في المس����جد االقصى،
خصوصا في اوقات صالة العشاء و التراويح.
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 11وفاة و 565إصابة جديدة
بكورونا في الضفة وغزة إصابات بالرصاص واالختناق واعتقاالت خالل
المستوطنون يدنسون األقصى

رام الله  /االستقالل:
أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة ،يوم أمس ،عن تس���جيل  11وفاة و 565إصابة
تعاف من الفي���روس في قطاع غزة والضفة
بكورون���ا و 779حالة
ٍ
الغربي���ة المحتلة ،بعد فح���ص  2963عينة خالل ال� 24س���اعة

02

االحتالل يعلن عن  6مخططات
استيطانية خالل الشهر الماضي
رام الله /االستقالل:
كش���ف مركز أبح���اث فلس���طيني متخصص بقضاي���ا األرض
واالس���تيطان ،ع���ن ط���رح االحت���الل اإلس���رائيلي  6مخططات

مواجهات مع االحتالل في الضفة والقدس
الضفة الغربية -القدس المحتلة /االستقالل:
واصل جنود االحتالل اإلس���رائيلي والمستوطنون،
انتهاكاته���م بح���ق أبناء ش���عبنا ومقدس���اتهم
وممتلكاته���م ف���ي الضف���ة الغربي���ة والق���دس

المحتلتي���ن ،حيث أصي���ب عدد م���ن المواطنين
بالرصاص الحي واالختن���اق بالغاز ،واعتقل اخرون
خالل مواجهات اندلعت يوم أمس ،في الوقت الذي
واصل فيه المس���توطنون اقتحاماتهم للمس���جد

األقصى وأضرموا النار في أراض زراعية شاس���عة
بالضف���ة .وأصيب عدد م���ن المواطنين بالرصاص
المعدني المغلف بالمطاط ،واالختناق
بالغاز ،خالل اقتح���ام قوات االحتالل
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04

الهدمي لـ «االستقالل» :ما يجري بـ «الشيخ
ّجراح» وأحياء القدس نكبة فلسطينية جديدة
القدس المحتلة – غزة /قاسم األغا:
َّأكد رئيس الهيئة المقدس���ية لمقاومة التهوي���د ناصر الهدمي أن ما يجري ب�
«حي الش���يخ ّ
ج���راح» في مدينة القدس المحتل���ة ،نكبة جديدة
ّ
تتهدد الس���كان األصليين للحي ،ضمن اس���تهداف صهيوني
ّ

02

قناة عبرية :منفذ عملية زعترة نفذها
 03لوحده وانسحب دون أن يوقفه أحد

م�صتوطنون خالل �قتحامهم باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س

القيادي المدلل :عملية زعترة جاءت في وقتها محلالن« :عملية زعترة» إصرار شعبي
ردًا على جرائم االحتالل في القدس والشيخ جراح على مجابهة االحتالل وإحباط مخططاته
غزة /االستقالل:
أك����د أحمد المدل����ل القي����ادي في حرك����ة الجهاد
االسالمي يوم أمس ،ان عملية زعترة البطولية جاءت

ردًا طبيعيًا على جرائم االحتالل «االس����رائيلي» ضد
أهلن����ا ف����ي مدينة الق����دس وفى حي
الش����يخ جراح الذي يقوم بطردهم من

04

غزة /دعاء حطاب:
ف���ي غم���رة انش���غال س���لطات االحت���الل االس���رائيلي
ف���ي تصعيد جرائمه���ا والتنكي���ل بحق ابناء الش���عب

الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس المحتلة ،لتنغيص
حياته���م وإجباره���م على ت���رك منازلهم
وتنفي���ذ عمليات تهجير قس���ري لعائالت

03

نقل األسير المضرب عماد سواركة جمعيات حقوقية تقدم التماسًا بتجميد نقابة الموظفين بغزة :وعود
من سجن عسقالن إلى مشفى الرملة تسجيل أرض في أم هارون بالشيخ جراح بصرف دفعة مالية قبل العيد
رام الله  /االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين يوم أم���س ،أن إدارة
س���جون االحتالل عمدت إلى نقل األس���ير المضرب عن الطعام

05

القدس المحتلة /االستقالل:
قدمت جمعية أهالي الش���يخ جراح وجمعي���ة مخططون من أجل حقوق
التخطيط « بمكوم «وجمعية « عير عميم» التماسا إلى محكمة االحتالل

02

غزة /االستقالل:
أفاد الناطق باسم نقابة الموظفين في غزة خليل الزيان ،أن النقابة
تلقت وعودًا إيجابي���ة من األمانة العامة لمجلس ال���وزراء ووزارة
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الهدمي لـ «االستقالل» :ما يجري بـ «الشيخ ّ
جراح» وأحياء القدس نكبة فلسطينية جديدة
للحي� ،سمن ا�ستهداف �سهيوين ممنهج لت�سفية الوجود
القد�س املحتلة – غزة /قا�سم الأغا:
ّ
أاكَّ��د رئي���س الهيئ��ة املقد�سي��ة ملقاوم��ة التهوي��د نا�سر الفل�سطين��ي يف املدين��ة واأحيائه��ا ،وعم��وم الأر���س
ج��راح» يف مدينة الفل�سطينية املحتلة .وقال الهدمي من القد�س املحتلّة،
الهدم��ي اأن م��ا يجري ب��� «حي ال�سيخ ّ
تتهدد ال�سكان الأ�سليني يف مقابل��ة م��ع �سحيف��ة «ال�ستق��ال» اأم���س الإثن��ني،
القد�س املحتلة ،نكبة جديدة ّ
"حي الش����يخ ّ
وأضاف ّ
جراح وأحياء المدينة
المقدس����ة ،جزء من معركة الق����دس ،التي
ّ
تسابق إسرائيل الزمن لتهويدها ،وتفريغها
بش����كل كامل من س����كانها الفلسطينيين
األصليي����ن؛ لتغيي����ر الواق����ع الديمغرافي
ًّ
سعيا في حس����م قضية القدس،
للمدينة،
وإخراجها من دائرة الصراع".
وأش����ار إلى م����ا يجري م����ن م����داوالت لدى
محاكم االحتالل بشأن العائالت المقدسية
ّ
بالحي ،ما هو
المهددة بالتهجير من منازلها
ّإال "مسرحية"؛ لشرعنة عملية االستيالء على
تلك المنازل ،وإضفاء صبغة قانونية عليها.
وأوض����ح أن قضية "الش����يخ ج� ّ
���راح" وغيره
المقدس����ة ،وما تتعرض
م����ن أحياء المدينة
ّ
إليه من تهويد وتهجير ممنهج لس����كانها
الفلس����طينيين ،تتعام����ل معه س����لطات
ومحاكم االحتالل أنه قضية سياسية ،لذلك
ستمضي في مخططاتها تلك ،بالتوازي مع
فش����لها في إظهار ّأية وثائق ،تثبت ملكية
المنازل في هذه األحياء لغير الفلسطينيين.
قصرت
وأش����ار إل����ى أن "الحكوم����ة األردنية ّ

في تس����جيل ملكية منازل ّ
حي الشيخ جراح
للفلس����طينيين في عام  ،1956وهذه ثغرة
يدركها االحت����الل ،ما دفع����ه لطلب وثائق
إثب����ات ملكية من أهالي المن����ازل المهددة
باالستيالء" ،كما قال الهدمي.
واستدرك" :لكن في الوقت ذاته لم تستطع
سلطات االحتالل إثبات ملكية تلك المنازل
لغير الفلس����طينيين ،س����واء من جهتها ،أو
من جهة المتطرفين اليهود الذين يزعمون
ملكيته����ا ،فالمواطن����ون الفلس����طينيون
يسكنون المكان منذ ما قبل االحتالل".
ّ
ونب����ة إل����ى أن الس����ماح لالحت����الل بتمرير
ّ
جراح" ،ستكون نقطة
جريمته بحي الش����يخ ّ
لمخططاته
البداية لتنفيذ وتشريع االحتالل
ّ
ّ
بالحي ،وفي أحياء مدينة القدس
التهويدية
كافة".
المحتلة ّ
���دد عل����ى أن النكبة
وف����ي ه����ذا الصددَ ،ش� ّ
الجدي����دة الت����ي تته����دد المقدس����يين
الفلسطينيين بالش����يخ ّ
جراح "تفرض على
الحكومة األردنية ،والس����لطة الفلسطينية،
ّ
التحرك بش����كل جدي إلفش����ال مخططات
ّ

حد
االحت����الل وقطعان مس����توطنيه ووضع ّ
لجرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة".
ّ
األردني����ة دور كبير ،إذ
وق����ال "على الحكومة
إنها مطالبة بإظهار الوثائق التي تؤكد عدم
ملكية اليهود ألراضي ّ
���تنادا إلى
الحي ،اس�
ً
االتف����اق الموقع بينها وبي����ن وكالة األونروا،
ومنح الفلسطينيين بموجبه ّ
ملكية منازلهم
بالشيخ ّ
جراح".

يتعر���س ل��ه اأهلنا بال�سيخ ج��راح واأحي��اء املدينة
«م��ا ّ
ق�سري ،من الحتال ل�سالح قطعان
املقد�سة ،من تهجري
ّ
م�ستوطنيه ،جرمية ونكبة فل�سطينية جديدة ،بكل ما
حتمل الكلمة من معنى».

ّ
الفلسطينية ودورها في
أما بالنسبة للسلطة
هذه القضية ،فق����د ّاتهمها رئيس الهيئة
المقدسية لمقاومة التهويد ب�� "التقاعس"،
ً
مخاطبا مس����ؤوليها بالقول :أين أنتم يا من
ألغيت����م االنتخابات الفلس����طينية بذريعة
القدس مما يجري بالشيخ ّ
جراح ،وما تتعرض
المقدس����ة من اس����تهداف
ل����ه المدين����ة
ّ
ألهلها ،وهجم����ة اس����تيطانية وتهويدية
غي����ر مس����بوقة؟ ولفت إل����ى أن "الس����لطة
الفلس����طينية لديها ما تقدمة للوقوف إلى
المحتلة؛ لكن لألس����ف
جانب أهلنا بالقدس
ّ
للتعدي على الشعب الفلسطيني،
هو فقط
ّ
وليس لخدمته ومساندته ومؤازرته ،وتعزيز
صموده على أرضه".
وتتهدد نكبة جديدة نحو ( )500مقدس����ي
يقطن� ّ���ون  28من����زال بحي الش����يخ ج� ّ
���راح،
ً
على أي����دي جمعي����ات اس����تيطانية تزعم
ملكيتها لألرض التي أقيمت عليها المنازل
الفلسطينية ،ما قبل العام  ،"1948وهو ّادعاء
يدحضه المقدسيون.
أجلت األحد
وكانت محكمة االحت����الل العليا ّ

 11وفاة و 565إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
رام الله  /االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة ،يوم أمس ،عن تسجيل 11
تعاف من الفيروس
وفاة و 565إصابة بكورونا و 779حالة ٍ
في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ،بعد فحص 2963
عينة خالل ال� 24ساعة الماضية.
وأوضح���ت الكيلة ،في التقرير اليومي للحالة الوبائية في
فلسطين أن وزارتها ّ
سجلت  5وفيات في الضفة الغربية،
توزع���ت على "طولكرم  ،1ونابل���س  ،1ورام الله والبيرة ،1
وبيت لحم  ،1وقلقيلية  ،"1كما سجلت  6وفيات في قطاع
غزة.

ولفتت الوزيرة إل���ى أن اإلصابات الجديدة س���جلت على
النحو :طولك���رم  ،25ونابلس  ،81وجنين  ،38وطوباس ،6
وقلقيلي���ة  ،7وضواحي الق���دس  ،2ورام الله والبيرة ،19
وس���لفيت  ،3والخليل  ،9وبيت لحم  ،3وأريحا واألغوار ،1
وقطاع غزة .371
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:
طولكرم  ،23نابلس  ،202جنين  ،23طوباس  ،10قلقيلية
 ،26ضواحي القدس  ،4س���لفيت  ،7الخليل  ،10بيت لحم
 ،13أريحا واألغوار  3وقطاع غزة .458
ولفت���ت وزي���رة الصحة إلى وج���ود  133مريضًا في غرف

العناية المكثفة ،بينهم  39مريضًا على أجهزة التنفس
االصطناع���ي ،فيما ٌيعالج في مراكز وأقس���ام كورونا في
المستشفيات في الضفة الغربية  338مريضًا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة
لفيروس كورونا ،بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية
وقطاع غ���زة  ،258,065بينهم  186,040تلقوا الجرعتين
من اللقاح.
وأكدت الوزيرة أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين
بلغ���ت  ،%93.1فيما بلغت نس���بة اإلصابات النش���طة
 ،%5.8ونسبة الوفيات  %1.1من مجمل اإلصابات.

جمعيات حقوقية تقدم التماسًا بتجميد تسجيل أرض في أم هارون بالشيخ جراح
القدس المحتلة /االستقالل:
قدمت جمعية أهالي الشيخ جراح وجمعية مخططون من
أج���ل حقوق التخطيط « بمك���وم «وجمعية « عير عميم»
التماساإلى محكمة االحتالل العليا ،مطالبين إياهابتجميد
عملية تسجيل قسيمة أرض في ام هارون ،الموجودة في
الطرف الغربي من حي الش���يخ ج���راح بالقدس المحتلة،
وذلك على أسم يهود يدعون ملكيتهم للقسيمة.
وبينت الجمعيات أن اإلج���راء القانوني تم من دون إعالم
الس���اكنين الفلس���طينيين القاطنين ف���ي المكان منذ
عش���رات الس���نوات ،ومن دون منحه���م إمكانية حماية
حقوقهم في العقارات.
وأك���دت الجمعيات أنه يج���ب تجميد اإلج���راء المعيب
المتمثل في تس���جيل األرض في الش���يخ جراح ،من أجل
منع سلب األرض الهادف لتهويد الحي.
ولفتت إلى أن تسجيل قسيمة أرض في الحي تمت باسم
يهود يدعون ملكيتهم لها ،في الظالم وبطريقة خاطفة،

وم���ن دون إحاطة المس���تأجرين الفلس���طينيين الذين
يعيشون في المكان ،كما يستوجب القانون.
وبين الملتمسون في التماسهم المقدم عدد من العيوب
التي تعت���ري عملية توزي���ع األراضي ف���ي كتلة األرض
الموجودة في ام هارون ،والتي تشمل قسائم كثيرة.
وتتضمن العيوب عدم نش���ر إجراءات تس���وية األراضي
للمش���اركة العامة ،عدم قيام مسؤول التسوية في الحي
بزيارة المنطقة ،وانعدام وجود توضيحات ،وعدم المبادرة
إلى إجراء محادثات مع الس���كان حول عملية التس���وية،
وح���ول حقهم في تقديم مذك���رات المطالبة ،إلى جانب
التسجيل الس���ريع والمفرط لعملية التسوية ،مقارنة بما
حدث في باقي القسائم ،بشكل يثير الشبهات حول النية
في سلب األرض بصورة سريعة.
وكانت تمت إجراءات تس���وية األراضي في الشيخ جراح
على خلفية دعاوي االخالء التي بدأت في السنوات األخيرة
ضد س���كان هذا الجزء من الح���ي ،نيابة عن الوصي العام

وجهات خاصة ومستوطنين.
وطالبت الجمعيات الملتمسة بأن تصدر المحكمة العليا
أمرها بتجميد استكمال عملية تسوية ملكية األرض في
القس���م المعني بحي الشيخ جراح ،إلى حين االستيضاح
بشأن العيوب التي تعتري عملية نشر اجراءات التسوية،
إلى جانب مس���ح جميع التس���جيالت المعيبة المتعلقة
بالقسيمة ،نتيجة لعملية التسوية غير السليمة.
وأوضحت الجمعيات أنه قدم طلب اضافي إلجراء مداوالت
عاجلة ،على التوازي مع التماس جمعيتي س���كان الشيخ
جراح و»عير عميم « ،وقدم االلتماس من قبل المحامي عدي
لوستيغمان ،ويتمحور االلتماس الثاني حول الحاجة إلى
قي���ام الوصي العام بتحدي���د توجيهات منظمة من أجل
إدارة الكثير من العقارات في الحي خصوصا ،وفي شرقي
القدس عامة.
وأشارت إلى أن الوصي العام قد كان هو اآلخر شريكا في
عملية السلب المذكورة.

الماض����ي ،إص����دار قرارها بش����أن العائالت
المقدس����ية المهددة باإلخالء م����ن منازلها
ّ
بالحي لصالح جمعيات استيطانية ،وأمهلت

الطرفين حتى الخميس المقبل ،للتوصل إلى
اتفاق بينهما ،قبل أن تصدر قرارها النهائي.
ومنذ عام  1956تعيش عش����رات العائالت
الفلس����طينية بح����ي الش����يخ ج����راح ،الذي
وصلته ّإبان النكبة الفلسطينية سنة ،1948
وأقام����ت هنالك وفق ّاتف����اق بين الحكومة
األردنية ،التي أدارت ش����ؤون الضفة الغربية
المحتلتين قبل النكسة عام
وشرقي القدس
ّ
 ،1967وبين وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلس����طينيين (أونروا) ،مقاب����ل تنازل تلك
العائ����الت ع����ن "بطاق����ات مؤون����ة" الوكالة
األممية.
وفي  21أبريل (نيس����ان) الماض����ي ،أعلنت
���لمت الس����لطة
الحكوم����ة األردنية أنها س� ّ
الفلس����طينية وثائق تاريخي����ة ،قالت إنها
عبارة عن مراس����الت وعقود إيج����ار وحدات
س����كنية تعود ألهال����ي حي الش����يخ جراح
بمدينة القدس المحتلة.

أهالي عقربا يحرقون المركبة
التي استخدمت بعملية زعترة
نابلس /االستقالل:
أحرق مواطنون ببلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ،يوم أمس ،مركبة
يرجح أنها استخدمت في تنفيذ عملية إطالق النار على حاجز زعترة جنوب نابلس ،والتي
أسفرت عن إصابة ثالثة مستوطنين.
وأفاد ش���هود عيان بأن المواطنين عثروا يوم أمس ،على مركبة عليها آثار إطالق نار من
نفس طراز "هيونداي سنتافيه" متوقفة بأحد الطرق الفرعية بالبلدة.
ووصلت قوة من األجهزة األمنية وقامت بمعاينة المركبة ،وفي وقت الحق قام المواطنون
بإحراق المركبة ،لمنع االحتالل من الحصول على أية معلومات قد تقود إلى منفذ العملية.
وعلى الفور اقتحمت قوة كبيرة من جيش االحتالل بلدة عقربا بشكل مفاجئ ،ووصلت إلى
موقع المركبة ،لكنها فشلت في إخماد النيران التي أتت على المركبة بالكامل.
ووقعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل التي أطلقت قنابل الغاز والصوت،
واعتقلت أحد الشبان ،كما اعتدت على عدد من الصحفيين واحتجزتهم.

حالة وفاة جديدة بكورونا
في صفوف جاليتنا بتركيا
رام الله  /االستقالل:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين ،يوم أمس ،إنه تم تس���جيل حالة وفاة جديدة بفيروس
«كورونا» في صفوف جاليتنا بتركيا .وأوضحت في بيان لها ،أنه بهذا يرتفع عدد الوفيات
بالفي���روس في صف���وف جالياتنا حول العالم إلى  403حاالت وفاة ،في حين اس���تقرت
اإلصابات عند  13326إصابة ،منذ بدء الجائحة .وفي هذا الس���ياق ،ذكرت س���فارة دولة
فلس���طين لدى الجمهورية التركية ،أنه تم تس���جيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في
صفوف الجالية للمواطن سامي الرجوب ( 52عاما) ،ليرتفع عدد حاالت الوفاة في صفوف
الجالية بتركيا إلى  ،20فيما سجلت  11إصابة سابقة.
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أربكت حسابات العدو وفاقت توقعاته

محلالن« :عملية زعترة» إصرار شعبي على مجابهة االحتالل وإحباط مخططاته
لتنغي�س حياتهم واإجبارهم على ترك منازلهم
غزة /دعاء حطاب:
يف غمرة ان�شغال �شلطات االحتالل اال�شرائيلي وتنفيذ عمليات تهجري ق�شري لعائالت واأحياء
يف ت�شعيد جرائمها والتنكيل بحق ابناء ال�شعب كامل��ة وت�شري��ع عجل��ة اال�شتيط��ان لتفري��غ
الفل�شطيني بال�شفة الغربية والقد�س املحتلة ،املنطق��ة ،جاء الرد الفل�شطيني مزلزال بتنفيذ

عملي��ات بطولي��ة ترب��ك ح�شابات��ه ،وتبع��ث
ر�شائل املوت للجنود االإ�شرائيليني وامل�شتوطنني
باأن ا�شتباحتهم للمقد�شات واملدن الفل�شطينية
لن متر ب�شمت.

فبينم���ا كان حاج���ز زعترة يع���ج بحركة
المركبات مساء األحد الماضي ،نجح مسلح
فلسطيني يستقل س���يارة ،بإطالق النار
على عدد من المس���توطنين والجنود على
الحاجز ،فأصاب ثالثة مس���توطنين بجراح
متفاوت���ة ،قبل أن ينس���حب م���ن الموقع
بسالم.
وأغلقت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي
المنطقة بالكامل ،وباشرت عملية تمشيط
واس���عة بحثًا عن منف���ذ العملية ،بعد أن
أعلنت نابلس منطقة عسكرية مغلقة.
ويعتب���ر حاجز زعترة المقام جنوب مدينة
نابلس ش���مال الضفة الغربي���ة المحتلة،
نقطة ربط بين ش���مال الضفة ووس���طها،
ويق���ع ضمن مربع أمني ش���ديد لقربه من
تجمع للمستوطنات.

رد طبيعي

وبدوره ،يري المحلل والكاتب السياس���ي
هاني المصري ،أن عملية إطالق النار على
حاجز زعترة العسكري ،والتى أسفرت عن
اصابة  3مستوطنين إسرائيليين بجروح،
اثنان منه���م بحالة خطيرة ،تأتي في إطار
الرد الفلس���طيني الطبيع���ي على جرائم
االحت���الل االس���رائيلي المس���تمرة بحق
المواطنين بالضفة الغربية ،وجزءًا من الرد
على جرائم التهجير في حي الشيخ جراح
بمدينة القدس.
ويق���ول المص���ري خ���الل حديث���ة
ل�"االس���تقالل" ":أن م���ا جرى عل���ى حاجز
زعترة ضد جنود االحتالل على يد س���ائق
فلس���طيني ،ه���و بمثابة رغب���ة خالدة في
ص���دور عش���رات الفلس���طينيين الذين
ينتظ���رون أدن���ى فرصة لالنتق���ام ألبناء
ش���عبهم وأراضيهم ومقدس���اتهم التي

تنته���ك كل لحظ���ة ،ودليل عل���ى اصرار
ش���عبنا عل���ى مجابهة االحت���الل واحباط
مخططاته االستيطانية والتصفوية بكافة
الوسائل المتاحة لديهم".
وأض���اف " :أن العملي���ة تأتي في س���ياق
العم���ل الف���ردي والرغب���ة باالنتق���ام،
ونجاحه���ا م���ن ش���أنه أن يش���جع بعض
الش���باب على تقليدها أو تنفيذ عمليات
فدائية مش���ابهة ،خاص���ة في ضوء وجود
االحتالل واالس���تعمار والتهجير القسري
للمقدسيين ،و تقطيع األوصال  ،واالعتداء
على المس���جد االقص���ى ،والتنكر للحقوق

الفلس���طينية" ،منوه���ًا ال���ى أن النضال
الفلس���طيني منذ عقود بحال���ة "مد وجزر"
يه���دأ أحيان���ا و يندل���ع من جدي���د ،لذا ال
نستبعد اش���تعال العمليات الفدائية من
جديد.
وأوض���ح أن غي���اب األط���ر الفلس���طينية
المنظمة عن ساحة المقاومة ،ينشئ فراغًا
يمكن أن يمأله مجموعات و عناصر شبابية
بش���كل عملي���ات فردية ،لكنه���ا ال تأخذ
الطابع االستمراري والتواصلي لفترة زمنية
طويل���ة ،مش���ددًا على ض���رورة أن يعتمد
الش���عب الفلسطيني على اس���تراتيجية

قناة عبرية :منفذ عملية زعترة نفذها
لوحده وانسحب دون أن يوقفه أحد
القدس المحتلة /االستقالل:
قالت القناة ال�  13العبرية يوم أمس ":انه تم تقديم
تحقيق لرئيس اركان جيش االحتالل افيف كوخافي
عن عملية حاجز "زعترة "جنوب مدينة نابلس،و التي
أس����فرت عن إصابة ثالثة مس����توطنين إسرائيليين
وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.
وأوضح����ت القن����اة العبرية  ":أن التحقيق أش����ار بأن
منف����ذ العملية نفذها لوحده ،وقاد الس����يارة لوحده،
وأطلق  10رصاصات تجاه المس����توطنين ،وانسحب
من الم����كان " .كما لفتت أن جن����ود االحتالل أطلقوا
محاولة منهم إليقافه
 10رصاصات تجاه المنفذ في
ٍ
ولكنهم فشلوا.
وف����ي الس����ياق ذات����ه زار رئي����س األركان بالجيش
اإلس����رائيلي ،أفي����ف كوخافي ،يوم أم����س ،منطقة
عملية "زعترة"
وذكر موقع "معاريف" ،أن كوخافي أجرى بعد الزيارة
تقييم����ا للوضع قام فيه قائد فرق����ة الضفة الغربية
ً

العميد يانيف األلوف بمعاينة انتش����ار القوات على
ضوء األحداث األخيرة.
وق����ال كوخافي من مكان العملي����ة" :تعمل العديد
من القوات بمس����اعدة مس����ؤولي المخابرات وجهاز
األمن العام "الش����اباك" للعثور على منفذي الهجوم،
وستواصل القيام بذلك حتى تنتهي المهمة".
وبي����ن أن جي����ش االحتالل يزيد من قواته ويوس����ع
نشاطاته العملياتية في األسابيع األخيرة في الضفة
الغربية في إطار استعداده للتصعيد.
يش����ار إلى أن الجيش اإلس����رائيلي ق����رر يوم أمس،
نش����ر لواء ناحل في المفترقات الرئيسية في الضفة
الغربي����ة ،منه����ا مفرق غ����وش عتصي����ون ،وهناك
تعزي����زات عند التقاطع����ات ونق����اط االحتكاك في
الضفة.
وأش����ار المراس����ل إلى أن تعزيزات جيش االحتالل
تأت����ي في إط����ار احتم����االت وقوع عملي����ات جديدة
مستلهمة من عملية زعترة التي وقعت أمس األول.

ورؤي���ة واضحة لتطوير مقاومته تس���تمر
لتنتهي بثورة في مواجهة االحتالل.

حالة مقاومة �شعبية

بدوره أكد المختص في الشأن االسرائيلي
عامر خليل ،أن عملية زعترة البطولية التي
اس���تهدفت قطعان المس���توطنين وفي
قل���ب حاجز زعت���رة العس���كري المحصن
ببرج مراقب���ة ،والذي تتمرك���ز عليه قوات
ما يس���مى "النخبة في جي���ش االحتالل"،
رد فعل طبيعي على ممارس���ات االحتالل
االس���رائيلي ومخططاته الت���ي ال تتوقف
في مصادرة االراضي واقامة المستوطنات

ونصب الحواج���ز العس���كرية و التنكيل
بالمواطنين بالضفة.
واعتبر خليل خالل حديثه ل�"االستقالل"،
أن عملي���ة زعت���رة حالة مقاومة ش���عبية
تعك���س الغليان والغضب الفلس���طيني
في ظل تغول جيش االحتالل االسرائيلي
على باب العامود والشيخ الجراح و عمليات
التهجي���ر و التطهير العرق���ي لعدد من
العائالت الفلسطينية بالقدس المحتلة.
وأوض����ح أن الجرأة غير العادي����ة التى نفذ
فيه����ا الش����اب الفلس����طيني العملية من
نقطة الصفر ،وفي ظل حركة س����ير نشطة
للمس����توطنين وتواجد جي����ش االحتالل،
والترجل من المكان ،تؤكد على وعي العقل
الفلس����طيني وتغلبه على كاف����ة اجراءات
االحت����الل لحماي����ة مس����توطنيه وجنوده
الذي����ن لم تنج����ح تحصيناته����م في صد
مقاوم فلسطيني وحيد مسلح بمسدس.
وبي���ن أن الظ���روف الت���ى يعيش���ها
الفلسطينيون بالضفة والقدس المحتلة
مواتيه لتولي���د انفجار ش���عبي و تنفيذ
المزي���د م���ن العملي���ات الفردي���ة وربما
المنظم���ة بالمرحلة القادم���ة ،خاصة في
ظل اس���تمرار المخططات االس���تيطانية
بش���كل علنى ومصادرة مساحات واسعة
من االراضي الفلسطينية تحت بند الضم،
إضافة الى عملي���ات التنكيل التى يقوم
به���ا جيش االحت���الل ومقتل الش���هيدة
فهيمة الحروب البالغة من العمر  60عاما.
ون���وه ال���ى أن االوس���اط العس���كرية
االسرائيلية حذرت من أن االنتفاضة باتت
قريبة ،وهو م���ا أكده رئيس وزراء االحتالل
الس���ابق اهود اولمرت في مقال نش���رته
صحيفة معاريف.

المدهون :األسرى المضربون عن
الطعام بحاجة إلى الدعم واإلسناد
غزة /االستقالل:
أكد وكيل وزارة األس���رى والمحررين بغزة بهاء
المدهون ،أن األسرى المضربين عن الطعام في
حاجة ماس���ة إلى الدعم واإلسناد في مواجهة
سياس���ة االعتقال اإلداري التي أضحت وسيلة
عقاب جماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .
جاء ذلك خالل فعالية تضامنية نظمتها وزارة
األس���رى والمحرري���ن تحت عن���وان «جائعون
للحرية» على شاطئ بحر غزة يوم أمس ،تضامنًا
مع األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام.
وأوضح المدهون أن األسير عماد السواركة من
مدينة أريحا الذي دخ���ل إضرابه المفتوح عن
الطعام لليوم « »47على التوالي رفضا لسياسة
االعتق���ال االداري بحقه ،يواج���ه اليوم ظروف
صحية صعبة للغاي���ة حيث يقبع في زنازين
س���جن عس���قالن وجرى نقله إلى عيادة سجن
الرملة بعد تدهور حالته الصحية.

واألسير الصحفي عالء الريماوي والمضرب عن
الطعام لليوم « »14على التوالي رفضا لسياسة
االعتقال االداري ،حيث جرى اعتقاله لتغييب
الكلمة والصوت الحر المدافع عن األسرى.
كم����ا حيا المده����ون جم����وع الصحفيين في
الي����وم العالم����ي لحرية الصحاف����ة ،وأكد أن
االحتالل اإلس����رائيلي ،يمارس أبشع أساليب
العنجهي����ة واالعت����داء بح����ق الصحفيي����ن
واإلعالميين المعتقلين في سجون االحتالل
والذي بلغ عددهم  16أسيرا صحافيا معتقال،
وتالح����ق الصحفيي����ن والمدوني����ن بهدف
تحييده����م أو تغييبهم قس����را ع����ن القيام
بمهامهم المهنية .
وتخلل���ت الفعالية رس���م جداري���ة على رمل
ش���اطئ بحر غزة تحت شعار ( جائعون للحرية
– ال لالعتقال اإلداري) وبحضور أهالي األسرى
والمؤسسات العاملة في مجال األسرى.
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االحتالل يعلن عن  6مخططات استيطانية خالل الشهر الماضي
رام الله /االستقالل:
كشف مركز أبحاث فلسطيني متخصص
بقضاي���ا األرض واالس���تيطان ،عن طرح
االحت���الل اإلس���رائيلي  6مخطط���ات
استيطانية جديدة ،خالل شهر نيسان/
أبري���ل الماض���ي ،لتوس���عة ع���دد م���ن
المس���توطنات على مساحة ( 853دونمًا)
من أراض���ي المواطنين الفلس���طينيين
المصادرة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية
الدراس���ات العربية في القدس في بيان:
"إن المخططات االس���تيطانية الجديدة
التي أعلن عنها س���تقام على أراض في
محافظات طولكرم والخليل وبيت لحم".
وبين المركز أن هذه المخططات تهدف
إل���ى تغيير صف���ة اس���تخدام األراضي
أراض زراعي���ة إل���ى مناط���ق للبناء
م���ن ٍ
االستيطاني وتسمين المستوطنات.
وأش���ار المرك���ز إل���ى أن المخط���ط رقم
( )1/2/110لتوسعة مستوطنة "عيناف"
المقام���ة على أراض���ي محافظة طولكرم،
حيث سيس���تولي المخط���ط على (289
دونمًا) من أراضي المواطنين الواقعة في
الحوض رقم ( )1في قرية رامين ،لغرض

إقامة مناطق س���كنية اس���تيطانية من
فئ���ة "أ" و "ب" ومؤسس���ات عامة وطرق،
وذلك في الجهة الش���مالية الش���رقية
للمس���توطنة المقام���ة ش���رق طولكرم
(شمال الضفة).

أم���ا المخطط رق���م ( ،)1/3/414فيهدف
لتوسعة مس���توطنة "متس���اد– أسفر"
المقامة عل���ى أراضي محافظ���ة الخليل
الش���رقية (جنوب الضفة) ،وتبلغ مساحة
المخطط ( 274دونمًا) ،وسيستولي على

 20تدنيسًا لألقصى في أبريل
وانتهاكات في اإلبراهيمي
رام الله  /االستقالل:
قالت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية ،ي���وم أمس ،إن االحتالل
والمستوطنين دنسوا المس���جد االقصى خالل نيسان الماضي
بأكثر من  20تدنيسا.
وأوضحت الوزارة ،في تقرير لها ،أن المس���جد االقصى ،والقدس
شهداأحداثامتسارعة وهجمات من قوات االحتالل على المصلين
والموجودين بباب العامود ،وكثفت عصابات المس���توطنين من
اقتحاماتها للمسجد األقصى واستفزازها للمصلين وللمواطنين،
وبلغ األمر قيام ما تسمى مؤسسة "تراث جبل الهيكل" ،بتوجيه
رسالة إلى وزير االحتالل طالبته خاللها بالسماح لليهود بإدخال
صناديق وأكياس الطعام والش���راب إلى األقصى ،والسماح لهم
بتناولها داخل ساحاته في نهار رمضان.
كما مارس االحتالل ش���تى أن���واع العقوبات والسياس���ات ،على

المصلي���ن خاصة صالة الجمع���ة؛ فاعتقل وأبع���د العديد ومنع
المئات م���ن الدخول للص���الة ،واحتجز الحاف���الت ،وأحاط البلدة
القدية والمس���جد االقصى بسلسلة من الحواجز وعشرات الجند،
كما هو بالحرم اإلبراهيمي الذي يعاني ويالت التهويد والطمس
والتدنيس .وفي الخليل ،أخطر االحتالل بوقف الترميم في المقبرة
اإلسالمية شرق يطا ،وداهمت قوات االحتالل تجمع الديرات شرق
يطا ،وأخطرت بوقف العمل والصيانة في المقبرة ،مهددا أنه بحال
االستمرار بالعمل بالترميم سيتم تنفيذ أمر إزالة للمقبرة.
وفي المسجد االبراهيمي ،منع االحتالل رفع األذان خالل نيسان
الماضي  44وقتا ،وأقدم مس���توطنون على إجراء عمليات مس���ح
هندسي ألحياء محيطة في الحرم اإلبراهيمي الشريف في البلدة
القديمة ،وأقدمت سلطات االحتالل على رفع أعالم االحتالل على
جدران الحرم اإلبراهيمي بذريعة األعياد.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم  2019 / 78يف الطلب رقم 2021 / 155

المستدعي :محمد احمد محمد الزعانين واخرين – من بيت حانون الطريق
العام هوية رقم  – 926713231وكيله المحامي /فتحي نصار
المستدعى ضده :حسن عبد الرحمن محمد الزعانين "ومجهول محل اإلقامة حاليا"
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 2021 / 155
في القضية رقم 2019 / 78
الى المستدعى ضده بما ان المس����تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة البداية بغزة
في القضية المرقومة أعاله استنادا الى ما يدعيه في الئحة الدعوى وعمال بنص المادة
 20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001وبناء على قرار
األس����تاذ قاضي محكمة بداية ش����مال غزة في الطلب رقم  2021 / 155بالس����ماح له
بتبليغك عن طريق النش����ر المستبدل لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة
بتاريخ 2021/5/26م الس����اعة التاس����عة صباح����ا كما يقتضى عليك إي����داع جوابك
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت
عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضر تحريرا في2021/4/28 :م

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة
حممد مطر

أراضي المواطنين في الحوض رقم ()20
من أراضي بلدة سعير ،والحوض رقم ()8
م���ن أراضي بلدة الش���يوخ ،ويهدف إلى
شرعنة  120وحدة استيطانية مقامة منذ
وقت س���ابق ،كما يهدف إلى شق طريق

جديد ليربط مستوطنة " متساد– أسفر"
مع مستوطنة " متساد– شمعون".
كم���ا أعلن���ت س���لطات االحت���الل إيداع
المخط���ط رق���م ( )5/8/426لتوس���عة
مس���تعمرة "بيتار علي���ت" المقامة على
أراضي محافظ���ة بيت لح���م المصادرة،
وبلغت مس���احة المخط���ط ( 147دونمًا)،
وسيس���تولي على أراضي المواطنين في
بلدات نحالي���ن وواد فوكين وحوس���ان،
إضافة إلى طرح مخطط آخر يستولي على
(دونم) من أراضي المواطنين لتوس���عة
المستوطنة ذاتها.
كما ٌأعلن عن المخط���ط رقم ()66/5/410
لتوسعة مستوطنة "إفرات" المقامة على
أراضي محافظة بي���ت لحم أيضًا ،وبلغت
مساحة المخطط ( 128دونمًا) ويستولي
على أراض���ي المواطنين في الحوض رقم
( )2من أراضي بلدة الخضر .باإلضافة إلى
ذلك ،طرحت س���لطات االحتالل المخطط
رق���م ( )5/514لتوس���عة مس���توطنة
"ش���معة" المقامة عل���ى أراضي مواطني
بلدة الظاهرية المصادرة ،جنوبي الخليل،
وبلغ���ت مس���احة المخط���ط ( 14دونمًا)
إلقامة  20وحدة استيطانية جديدة.

القيادي المدلل :عملية زعترة جاءت في وقتها
ردًا على جرائم االحتالل في القدس والشيخ جراح
غزة /االستقالل:
أك����د أحمد المدل����ل القي����ادي في حرك����ة الجهاد
االسالمي يوم أمس ،ان عملية زعترة البطولية جاءت
ردًا طبيعيًا على جرائم االحتالل «االس����رائيلي» ضد
أهلنا في مدينة القدس وفى حي الشيخ جراح الذي
يقوم بطردهم من دياره����م متجاوزا كافة الخطوط
الحم����راء  ،معتبرًا ان العدو الصهيوني اعتقد واهمًا
ان الشعب الفلس����طيني ومقاومته ستظل صامتة
على جرائمه .
وبي����ن المدل����ل في تصريح ل����ه ،أن عملي����ة زعترة
البطولية جاءت في وقتها وحققت هدفها ،وأكدت
حض����ور ابطال الضفة ومقاومتها  ،واش����فت صدور
الفلس����طينيين  ،موضحًا ان العملية دعمت العمل

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي
مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي

املو�ضوع /اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة
لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم ()2021/269

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد:
رحاب محمد انيس شبير من سكان غزة هوية رقم  953824828بصفته
وكيال عن /فؤاد محمد أنيس شبير
بموجب وكالة رقم 2010/3825 :صادرة عن أمريكا – اريزونا
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة في
القطعة  1743القسيمة  32المدينة بيت الهيا
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 إجراءات فتح المعاملة .وفي حال تبين إشكاليات في
الوكال���ة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن
استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي .التاريخ2021/5/3 :م

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

المقاوم النتفاضة شعبنا في القدس.
وتاب����ع المدلل « :مثل ه����ذه العمليات تجعل العدو
الصهيوني يحسب حسابات كثيرة ألنه ال يفهم اال
لغة القوة  ،وما ُيرعب العدو الصهيوني هو ان تكون
هذه العملية فاتحة سلس����لة من العمليات ردًا على
جرائمه ضد اهلنا في مدينة القدس والشيخ جراح .
وقال المدلل أن عملية زعترة أكدت للعدو الصهيوني
ان المقاومة حاضرة ولن تستطيع الحواجز العسكرية
واالمنية والتنسيق األمني ان يحمى المستوطنين
والجنود الصهاينة من ضربات المقاومة التي اكدت
حضوره����ا وحيويتها  ،وان ارض فلس����طين مقبرة
الغ����زاة الصهاينة  ،هذا م����ا كان متوقعًا من ضفة
العياش وطوالبه وأبى جندل» .

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2020 / 13434
نعلن للعموم أنه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
في القضية التنفيذية رق���م  2020 / 13434والمتكونة فيما بين طالب
التنفيذ /شركة عفانة القابضة والمنفذ ضده /سعيد محمد عبد الله نجم
موجودات محل "مول غزة للحوم" والكائن بمدينة غزة معس���كر الشاطئ
بالق���رب من محطة الغول في س���وق الش���اطئ والممل���وك للمنفذ ضده
والموجودات كالتالي (ثالجة فريزر عدد  7-نتافة دجاج عدد .)1
فعلى من يرغب الدخول بالمزاد علي���ه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمة
التأمي���ن بواقع  10%من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال
على نفقة المشتري علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من
يوم األربعاء بتاريخ 2020/5/19م .حرر في 2021/5/3م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

الثالثاء  22رمضان  1442هــ  4مايو  2021م

نتنياهو يوافق
نقل األسير المضرب عماد سواركة من سجن عسقالن إلى لمشفى الرملة
على تناوب رئاسة
الحكومة مع بينيت

رام الله  /االستقالل:
أف���ادت هيئة ش���ؤون األس���رى
والمحرري���ن يوم أم���س ،أن إدارة
س���جون االحتالل عمدت إلى نقل
األسير المضرب عن الطعام عماد
سواركة من س���جن عسقالن إلى
"عيادة سجن الرملة".
وأوضح���ت الهيئ���ة أن األس���ير
س���واركة ( 37عام���ًا) م���ن أريحا،
يخوض معركت���ه احتجاجًا على
اعتقال���ه اإلداري من���ذ  48يومًا،
وكان ق���د أعل���ن إضراب���ه بع���د
تمدي���د اعتقال���ه إداري���ًا ألربعة
أش���هر ليكون ه���ذا التمديد هو
متتال بنفس مدة
الثالث بشكل
ٍ
التجديد.
وأضاف���ت الهيئ���ة أن األس���ير
س���واركة يواج���ه حالي���ًا أوضاعًا
صحية س���يئة ،حيث يعاني من
إرهاق وهزال عام بالجس���م ،وآالم
بالبطن والرأس والمعدة ،وفقد من
وزنه أكثر من  18كغم.

يش���ار إلى أن األس���ير سواركة
معتق���ل منذ ش���هر تم���وز من
العام الماضي ،وهو أسير سابق
أمضى  10سنوات داخل سجون
االحت���الل ،وه���و مت���زوج وأب
لخمسة أبناء.

أم���ا عن األس���ير الصحف���ي عالء
الريماوي ( 43عامًا) من مدينة رام
الله ،فهو يواص���ل إضرابه لليوم
 14على التوال���ي رفضًا العتقاله
اإلداري ،ويقب���ع األس���ير ريماوي
حالي���ًا داخ���ل زنازي���ن "معتقل

"عوفر" بظروف قاسية.
علمًا بأن الصحفي ريماوي معتقل
منذ تاريخ  21نيس���ان من العام
الجاري ،وهو أس���ير سابق قضى
 11عامًا داخل معتقالت االحتالل
وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

القدس المحتلة /االستقالل:
أعل���ن رئي���س وزراء االحتالل بنيامي���ن نتنياهو ،ي���وم أمس ،عن
موافقت���ه على تولي زعيم ح���زب "يمينا" نفتالي بينيت رئاس���ة
الحكومة القادمة وذلك بالتناوب معه.
وجاء في تسجيل مصور بثه نتنياهو على صفحته على "فيسبوك"
أنه يوافق على تولي "بينيت" رئاسة الحكومة للسنة األولى وبعدها
يتسلم هو هذا المنصب ،إذ يسعى نتنياهو لعرقلة مساعي "كتلة
التغيير" لكسب "بينيت" لجانبها.
وأضاف نتنياهو أن سيناريو تولي حكومة وسط-يسار يعني المس
باألمن اإلسرائيلي والعودة ألخطاء الماضي مثل اتفاقية أوسلو.
ودع���ا نتنياه���و "بينيت" إلى اإلس���راع بالموافقة عل���ى االنضمام
لحكومة يمينية سعيًا للحفاظ على انجازات اليمين خالل السنوات
األخيرة.
ف���ي حين يأتي عرض نتنياهو قبل يوم واح���د من انتهاء المهلة
الممنوحة له لتش���كيل حكومة جديدة وفي ظل فشله في تحقيق
النصاب المطلوب لهكذا حكومة بين أعضاء الكنيست.

منتدى اإلعالميين يطالب بمحاسبة قادة  3أسرى يواجهون أوضاعًا مأساوية في سجون االحتالل
االحتالل على جرائمهم بحق الصحفيين
غزة /االستقالل:
طال����ب منت����دى اإلعالميين الفلس����طينيين االتح����اد الدولي للصحفيي����ن واتحاد
الصحفيي����ن العرب بالعمل الجاد على محاس����بة قادة االحتالل على جرائمهم بحق
الصحفيين الفلسطينيين.
بيان له ،يوم أمس ،بمناس����بة اليوم العالمي لحرية الصحافة،
كما دعا المنتدى في ٍ
الس����لطة الفلس����طينية باتخاذ ما يلزم م����ن تدابير وإج����راءات لحماية الصحفيين
ومحاس����بة االحت����الل في المحكم����ة الجنائية الدولية الس����يما عل����ى جريمة قتل
الشهيدين مرتجى وأبو حسين.
وأك����د المنتدى على ض����رورة تعزيز الحريات اإلعالمية في األراضي الفلس����طينية،
واتخاذ خطوات جادة في س����بيل ذلك .كما ش����دد على ضرورة إعادة االعتبار لنقابة
الصحفيين من خالل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية
املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية االبتدائية

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية
تقدم���ت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة من مختار عائلة ابو ش���رار مؤرخة في
2021/5/3م تتضم���ن ان محمد صالح مصلح الور قد توفى الى رحمة الله تعالى
بتاري���خ 2012/6/9م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته االولى فاطمة
خليل مصطفي الور وفي اوالده منها وهم صالح وحرب وسالم وحيدر وديبة وفي
زوجته الثانية عايش���ة سالمة سالم الور وفي اوالده منها وهم نبيل وجابر وخالد
وكمال وادهم وجميلة وامينة وانعام وس���ميرة وجماالت ثم بتاريخ 2013/9/1م
توف���ى صالح المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته هنية عبيد
حجاج والمش���هورة الور وف���ي اوالده منها وهم حاتم ومب���ارك ومحمد وفاطمة
وريم ثم بتاريخ 2021/7/22م توفيت فاطمة المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي
واالنتقالي في اوالد ابنها المتوفى قبلها صالح المذكور المتولدين له من زوجته
هنية عبيد حجاج والمش���هورة الور وهم حاتم ومبارك ومحمد وفاطمة وريم ثم
بتاريخ 2020/10/7م توفيت عايشة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي
في اوالده���ا المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها محمد المذكور وهم نبيل
وجابر وخال���د وكمال وادهم وجميلة وامينة وانعام وس���ميرة وجماالت فقط وال
وارث له سوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال
حيات���ه وتركوا ورثه فمن له حق االعت���راض على هذه المضبطة مراجعة محكمة
الوسطى الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 2021/5/3 :م

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
ح�سام ابراهيم احلليمي

رام الله /االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين ،إن
األس���رى خاصة المرضى منهم يعيش���ون
أوضاعًا صحية صعبة جدًا واستثنائية ،نتاجًا
لما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد من
قب���ل إدارة المعتقالت اإلس���رائيلية ،فهي
تنته���ج بحقهم أس���اليب عنجهي���ة وغير
إنس���انية ،فهي تتعم���د تجاهل أوضاعهم
الصحية القاسية ،وعدم تقديم العالج الالزم
لهم كل حس���ب مرض���ه وبالتال���ي تركهم
يكابدون األوجاع.
وكش���فت الهيئة في تقرير لها يوم أمس،
ع���ن عدد من الحاالت المرضي���ة القابعة في
عدة س���جون إس���رائيلية ،من بينه���ا حالة
األس���ير عم���اد كمي���ل ( 55عامًا) م���ن بلدة
قباطية جنوب جنين ،والذي يعاني من عدة
مش���اكل صحية مزمنة ،فهو يش���تكي من

أوجاع في المعدة والتهابات في المس���الك
البولية يصاحبها حرقة ونزيف ،ورغم أوجاعه
ومعانات���ه تكتف���ي إدارة المعتقل بإعطائه
المس���كنات ،دون تقديم ع���الج حقيقي له
وتشخيص حالته بالشكل الصحيح ،ويعاني
أيضًا من آالم حادة في العظام ال سيما رجله
اليمنى ،فهو ال يس���تطيع الوقوف والمشي
لمسافات طويلة.
كما يشتكي األس���ير كميل من مشاكل في
الجيوب األنفية ومن نزول قيح من أنفه ،ومن
فقدان حاس���ة الش���م وضيق التنفس وفي
كثير م���ن األحيان يعاني م���ن عدم وضوح
الرؤي���ة ،ومؤخرًا ت���م نقله إلى مستش���فى
"العفولة" ،وقام أطباء االحتالل بالمستشفى
بوصف بخاخ وأدوية عالجي���ة له ،لكن إدارة
معتقل "جلبوع" رفضت تزويده باألدوية.
في حين يعاني األسير ابراهيم غنيمات (42

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي
مكتب رئي�س �سلطة االأرا�سي

عامًا) من بل���دة صوريف بالخليل من ضعف
بعضلة القلب وبحاجة ماسة لتركيب منظم
لنبضات القلب ،لك���ن إدارة "ريمون" تماطل
بتحويل���ه إلج���راء العملية ،علمًا ب���أن حالته
الصحية تستدعي إجراء العملية بأسرع وقت
ممكن ،فهو يش���تكي من آالم حادة في قلبه
وال يستطيع بذل أي مجهود.
أما األسير منذر اغبارية ( 55عامًا) من مدينة
طولكرم ،فه���و يعاني من انس���داد بمجرى
الدمع ومن وج���ود مياه بيضاء ف���ي عينيه،
وهو بحاجة ماسة لتحويله إلجراء عملية في
عينيه لك���ن إدارة معتقل "جلب���وع" تماطل
بتحويل���ه ،ومؤخ���رًا تراجع الوض���ع الصحي
لألس���ير اغبارية وبدأ يش���تكي من حموضة
في المعدة ويتقيأ بش���كل يومي ،وفقد من
وزنه ما يقارب  10كغم ،وهو بانتظار تحويله
إلجراء منظار لمعدته.

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي
مكتب رئي�س �سلطة االأرا�سي

املو�شوع /اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة
لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم ()2021/267

املو�شوع /اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة
لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم ()2021/268

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد :محمود
موس���ى صبحي العقاد من سكان خانيونس هوية رقم  800189656بصفته
وكيال عن /ناه���ض وزينب وفاطمة وعمر ومحمد وفيروز أبناء ش���عبان خضر
العقاد ومحمد وشعبان واحمد وحياة وعمر وإبراهيم وسمر ورحاب أبناء حسن
شعبان العقاد ونجاح غنيم خضر العقاد ونضال حسن شعبان العقاد
بموجب وكالة رقم 2020/5103 :صادرة عن خانيونس
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة في
القطعة  104القسيمة  11المدينة خان يونس
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام
الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي .التاريخ2021/5/3 :م

يعلن للعم���وم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد :فاطمة
حسن محمد حسنين من س���كان غزة هوية رقم  917860363بصفته وكيال عن/
فهيم إبراهيم فهيم أبو جبة ورائدة إبراهيم فهيم بلبل (أبو جبة) ووردة إبراهيم
فهيم حسنين وياسمين إبراهيم فهيم حسنين وإسالم إبراهيم فهيم أبو جبة
بموج���ب وكال���ة رق���م 2021/1062 :ص���ادرة عن غ���زة  +رق���م الوكالة
 2020/1917عن بروكسل
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة في
القطعة  727القسيمة  67المدينة غزة الدرج
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام
الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي .التاريخ2021/5/3 :م

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

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

الثالثاء  22رمضان  1442هــ  4مايو  2021م

مخاوف «إسرائيلية» من أن تفتح عملية زعترة شهية المقاومة بالضفة والقدس االحتالل يغلق بلدة عقربا
ّ
جنوبي شرق نابلس

القدس المحتلة /االستقالل:
كش���فت مص���ادر عبري���ة يوم
أمس ،عن مخ���اوف قادة جيش
االحت���الل "اإلس���رائيلي" ،م���ن
تصاع���د العملي���ات البطولي���ة
في الضفة المحتل���ة والقدس،
بعد عملية زعت���رة التي وقعت
أم���س األول ،وأدت إلصاب���ة 3
مس���توطنين بج���روح م���ا بين
الحرجة إل���ى المتوس���طة ،وأن
تفتح شهية المقاومة.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"
العبري���ة":إن هن���اك مخ���اوف
حقيقية ل���دى الجهات األمنية
"اإلس���رائيلية" ،م���ن أن تمث���ل
عملي���ة زعترة بداي���ة موجة من
العمليات البطولية الفلسطينية
في الضفة الغربية والقدس.
وبحس���ب الصحيفة ،ف���إن هذا
ً
حاليا بشكل
هو التحدي الماثل
كبي���ر أم���ام األجه���زة األمنية
والعس���كرية اإلسرائيلية ،خالل
خاصة
األيام واألسابيع المقبلة،
ً
وأن ش���هر رمض���ان يمثل كل
عام نقطة حساس���ة بالنس���بة
لتل���ك الجهات ،عل���ى الرغم من
أنه مر خالل العامين الماضيين
بهدوء ،إال أن هذا العام يبدو أنه
ً
تفجرا بس���بب عدة عوامل
أكثر
منه���ا ما يجري م���ن أحداث في
الق���دس ،وتأجي���ل االنتخابات
الفلسطينية ،وانعكاسات أزمة
ً
ً
واجتماعيا على
اقتصاديا
كورونا
الفلسطينيين.
ووفقا للصحيفة ،فإن األس���بوع
ً
المقبل مع إحياء الفلسطينيين
لليلة الق���در ،ومن ثم احتفالهم
بعيد الفطر ،وذكرى النكبة ،فإن
جيش االحت���الل اإلس���رائيلي
يستعد إلمكانية تطور األحداث،
ولذلك سيزيد من انتشار قواته

نابلس /االستقالل:
اغلقت قوات االحتالل االس���رائيلي ،يوم أمس ،بلدة عقربا في
مدينة نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة .
وافاد شهود عيان ،أن قوات كبيرة من جيش االحتالل اغلقت
البلدة ومنعت الدخول أو الخروج منها.
وأعلن جيش االحتالل االسرائيلي ،مساء االحد ،مدينة نابلس
منطقة عس���كرية مغلقة عقب عملية اطالق النار على حاجز
زعترة والتي اس���فرت ع���ن اصابة ثالثة مس���توطنين بجراح
خطيرة.

بالضفة وكذلك مساعدة الشرطة
في القدس.
وح���ول عملي���ة زعترة ،تش���ير
التقديرات األمنية اإلسرائيلية،
إلى أن خلية تقف خلف تنفيذ
العملية على حاجز زعترة ،وليس
فلس���طينيًا واحدًا عمل بشكل
مش���يرة إلى أنه يصعب
منفرد،
ً
على شخص واحد قيادة مركبة
والبحث عن األه���داف المتاحة
لضربه���ا ،وتنفيذ إط���الق النار
بهذه الدقة ،وفي جميع الحاالت
التي نفذت فيها عمليات مماثلة
ف���ي الماضي كان هن���اك على
األقل ش���خصان يش���اركان في
مثل هذه الهجمات ،وفي الكثير
من األحيان عدة أشخاص.
وتق���ول الصحيف���ة" :إن كث���رة
المش���اركين يجعل من السهل
على جهاز الشاباك التحقيق في
الهجوم والوص���ول للمنفذين»،
مشيرة إلى أن الجهد ً
حاليا يركز
ً
على الوصول إليهم بأسرع وقت
منعا لتنفيذه���م عملية أخرى
ً

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية  2021/22يف الطلب رقم 2021/810

المدعي :يوس���ف س���المة محمد ابو العطا – غزة  /الشجاعية – هوية رقم
 915546790وكيله المحامي  /طارق زياد جرادة
المدعى عليه  :عماد هاشم مصطفي البورنو باألصالة عن نفسه وباإلضافة
ال���ى باقي ورث���ة والده المرحوم  /هاش���م مصطفي البورنو س���كان غزة –
الزيتون – بالقرب من مسجد الشمعة
نوع الدعوة  /تنفيذ عيني
قيمة الدعوى  95000 /دينار اردني ( خمسة وتسعون الف دينار اردني )
( مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل )
في القضية  2021/22في الطلب رقم 2021/810
بما ان المدعي وبصفته الواردة في الئحة الدعوى  ,قد اقام عليك دعوى تنفيذ
عين���ي لدى محكم���ة بداية غزة يطالبك بتنفيذ عقد االتف���اق على بيع موضوع
الدعوى تنفيذا عينيا وذلك بش���طب المس���احة المسجلة باسمك والواقعة في
المقسمين رقم  79/2 , 21/2الواقعين في القسيمتين رقمي  2 ,21من القطعة
رقم  653والقس���يمة رقم  79من القطعة رق���م  652ضمن اراضي ابو الهروش
وتسجيلها بإسم المدعى استنادا لما جاء في الئحة دعواه .
لذا يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ
تبليغ���ك ه���ذه المذكرة كما يقتضى علي���ك ان تودع بقلم ه���ذه المحكمة ردك
التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر هذه المذكرة علما بأنه قد تحدد
يوم االربعاء بتاريخ  2021/5/19موعدا لنظر هذه القضية  .صدر في 2021/5/3

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

باعتب���ار أنهم يصبح���ون أكثر
خطورة ف���ي ظل أنه ل���م يتبق
لهم أي شيء ليخسروه في ظل
مالحقتهم".
ومع ذل���ك فإن جهاز الش���اباك
يحاول ً
حاليا الفهم بشكل أسرع
فيما إذا كانت هذه الخلية محلية
فعال
بدون انتماء تنظيم���ي ،أو ً
تتبع لتنظيم فلس���طيني ومن
يقف خلفها.
وتخشى إس���رائيل من محاوالت
مماثلة من خاليا أو أفراد آخرين
ينف���ذون عملي���ات مقاوم���ة
مستوحاة من عملية زعترة ،كما
ذكرت الصحيفة.
وتوقعت ما تس���مى بالمنظومة
األمنية "اإلس���رائيلية" ،ان يتم
تك���رار عملية اط���الق النار التي
وقع���ت عند حاجز زعت���رة  ،وأن
تؤدي مثل ه���ذه العمليات الى
التصعي���د وتس���خين جبه���ة
الضفة الغربية.
وكت���ب المحل���ل العس���كري
بصحيف���ة "هآرت���س" العبرية،

عام���وس هرائيل ،ي���وم أمس،
أن عملية زعت���رة تأتي في وقت
حس���اس بالضف���ة ،وف���ي ظل
توقع���ات بان���دالع تصعيد في
أواخر رمضان.
وأض���اف المحلل ،أن األس���ابيع
القادمة ستكون متوترة ،بسبب
اقت���راب عدة مناس���بات دينية
ووطنية فلسطينية ،وأن الجيش
اإلسرائيلي يتوقع وقوع المزيد
من العمليات بالضفة الغربية.
وقال هرائي���ل ،إن خلفية هذه
العملي���ات األمني���ة ،ه���ي قرار
أبو م���ازن بتأجي���ل االنتخابات،
واألح���داث والتظاهرات الجارية
ف���ي مدينة الق���دس منذ بداية
شهر رمضان.
وأش���ار المحلل العس���كري ،الى
أن الجيش اإلسرائيلي ،قرر رفع
حال���ة التأهب ،وتعزي���ز قوات
الجيش بفرق���ة الضفة الغربية،
وذلك تحس���با لوق���وع عمليات
أمنية جدي���دة ،على غرار عملية
زعترة.

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء
مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة

المس���تدعية  /فاتن عمر سعيد البواب ( السعدي قبل الزواج ) – غزة – الرمال
الجنوبي – وتحمل هوية رقم ( )915880199وكيلها االس���تاذ  :حسام سمير
المدهون – المحامي – غزة – تل الهوا – مقابل مسجد عمار بن ياسر
المس���تدعى ضدها  /نوال عمر سعيد حمادة ( السعدي قبل الزواج ) – من
غزة – مدرسة يافا – شارع المشاهرة – االمارات العربية المتحدة
في الطلب ( )2021 /728في القضية رقم ( )2018/1120صلح غزة
الى المس����تدعية ضدها المذكورة اعاله بما ان المستدعية ( المدعية) المذكورة اعاله
قد أقامت عليك القضية المذكورة اعاله لدى هذه المحكمة استنادا الى ما تدعيه في
الئحة دعواها والتي س����بق لها بإيداع لك نسخة منها في ملف المحكمة في القضية
المذك����ورة اعاله ونظرا ألنك مجهول محل االقامة في قطاع غزة  ,وحس����ب اختصاص
محكمة صلح غ����زة الموقرة بنظر الدعوى المذكورة اعاله  ,وبناء على القرار الصادر على
صفحات الطلب ( )2021/728المتفرع عن القضية المذكورة اعاله وعمال بالمادة( 1/20
)من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001م وبناء على قرار
السيد قاضي محكمة صلح غزة بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى عليك ان تحضرًا لهذه المحكمة يوم االحد الموافق 2021/5/30م
الس����اعة الثامن����ة والنصف صباحا كم����ا يقتضى علي����ك ان تتقدمي بجوابك
التحريري خالل خمسة عش����ر يوما من تاريخ النشر المستبدل  .وليكن معلوما
لديك انك اذا تخلفت عن الحضور في موعد الجلسة المذكورة اعاله فانه سيتم
محاكمتك باعتبارك حاضرة .تاريخ 2021/4/27م

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

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س
يف الطلب رقم  2021/493يف الق�سية رقم 2017/341

المس���تدعون  -1 /زينة محمد موسى قديح ( ابو زر بعد الزواج ) من سكان
خزاع���ة حارة ابو رجيله هوية رقم (  -2 )948760327ايمن خليل حس���ين
ابو رجيله من سكان خزاعة بصفته الشخصية وبوكالته عن كال من ( حسام
خليل ابو رجيله – محمد خليل ابو رجيله – نظمية خليل ابو رجيله – كريمة
خليل ابو رجيله – حمدية خليل اب���و رجيله وذلك بوكالة عدلية خاصة رقم
 2019/8677عدل خانيونس ) وكيلهم المحامي  /جهاد االغا
ايمن خليل حس���ين ابو رجيله من س���كان خزاعة بوكالته ع���ن كال من ورثة
المرحومة  /رسمية محمد قديح ( النجار قبل الزواج )  :لطفي حمدان ابراهيم
قدي���ح – محمد لطفي حمدان قديح – فاطمة لطف���ي حمدان قديح – رفيدة
لطفي حمان قديح – اسماء لطفي حمدان قديح – شروق لطفي حمدان قديح
– ريه���ام لطفي حمدان قديح – هادية لطف���ي حمدان قديح – زينب لطفي
حم���دان قديح – منار لطفي حمدان قدي���ح ) وورثة المرحومة  /مهلية لطفي
حمدان قديح وهم ( محي الدين نبيل س���ليمان قديح – رامي نبيل سليمان
قديح ) وذلك بوكالة عدلية خاصة رقم ( 2021/1928عدل خانيونس)
المس���تدعى ضدهم  -1 /فاطمة س���ليمان حس���ن قديح ( ابو زر قبل الزواج) سكان
خزاعة – حارة ابو رجيله – زوجة المرحوم برهم قديح  -2خالد خليل محمود قديح من
سكان خزاعة – االقامة االردن  -3رامي خليل محمود قديح من سكان خزاعة – االقامة
االردن  -4رائد خليل محمود قديح من س���كان خزاعة – االقامة االردن  -5نفوذ خليل
محمود عطية قديح من س���كان خزاعة – االقامة االردن  -6عبد العزيز سليمان خليل
قديح من س���كان خزاعة – االقامة الس���عودية  -7وائل رمضان محمد عطية قديح
من س���كان خزاعة – االقام���ة ليبيا  -8رياض رمضان محمد عطية قديح من س���كان
خزاعة – االقامة ليبيا  -9ماهر رمضان محمد عطية قديح من س���كان خزاعة – االقامة
ليبيا  -10هالة رمضان محمد عطية قديح من سكان خزاعة – االقامة ليبيا  -11خولة
رمضان محمد عطية قديح من سكان خزاعة – االقامة ليبيا  -12فاتن رمضان محمد
عطية قديح من س���كان خزاعة – االقامة ليبيا  -13احمد عبد العزيز رزق ابو طعيمة
من سكان عبس���ان الجديدة حارة ابو طعيمة – االقامة السويد  -14منى عبد العزيز
رزق ابو طعيمة من س���كان عبس���ان الجديدة حارة ابو طعيمة – االقامة قبرص -15
هبة عبد العزيز رزق ابو طعيمة من سكان عبسان الجديدة حارة ابو طعيمة – االقامة
االردن  -16ري���م عب���د العزيز رزق ابو طعيمة من س���كان عبس���ان الجديدة حارة ابو
طعيمة – االقامة االردن  -17انتصار س���ليمان محمد ابو طعيمة من س���كان عبسان
الجديدة – زوجة ايمن موسى ابو طعيمة – االقامة اراضي  -18 48برهم حامد حمد
ابو رجيله من س���كان خزاعة – االقام���ة االردن  -19انتصار احمد ابراهيم قديح من
سكان خزاعة – االقامة االردن وجميعهم مجهولين محل االقامة
نوع الدعوى  /تقسيم اموال مشتركة
قيمة الدعوى  150000 /دينار اردني ( مائة وخمسين الف دينار اردني )
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية 2017/341 :
الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى
( )2017/341اس���تنادا ال���ى ما يدع���ى في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة
منه���ا ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذل���ك يقتضى عليك الحضور الى
هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما
يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما
م���ن تاريخ تبليغك ه���ذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة يوم االحد
2021/5/23م لنظ���ر الدعوى ويكون معلوم���ا لديك انك اذا تخلفت عن ذلك
يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب األصول تحريرا في 2021/5/3م

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

الثالثاء  22رمضان  1442هــ  4مايو  2021م

رأي
عملية زعترة  ..والقدس كلمة السر
من����ذ بدء انتفاض����ة القدس الرمضانية حذرت اوس����اط امني����ة صهيونية من تدهور االوض����اع في االراضي
الفلس����طينية المحتلة واش����تعال المواجهة مع االحتالل ,صحيفة معاريف العبري����ة نوهت إلى أن «التحدي
اإلضاف����ي أم����ام قوات الجيش واألمن ،هو إحب����اط عمليات أخرى قبل أن تحصل ك����ي ال يتاح تصعيد إضافي
عل����ى األرض ,موضحة أن «إعالن تأجيل االنتخابات ،ومواعيد ذكرى أخرى في رمضان والتوتر في القدس وفي
حي الش����يخ ج����راح؛ اعتبرت حتى قبل العملية القاس����ية أمس ،بمثابة عوامل كفيلة ب����أن تؤدي إلى تصعيد
عل����ى األرض» ،فمن الواضح ان «اس����رائيل» تدرك انها امام منعطف خطير من المواجهة مع الفلس����طينيين
لن تس����تطيع هى وال اجهزة امن الس����لطة التي تنس����ق مع االحتالل الصهيوني كبح جماحها ,والتقديرات
االسرائيلية تشير ان الفلسطينيين لم يبق لهم من خيار سوى خيار المواجهة ,ويبدو انها ستكون مواجهة
مسلحة على غرار عملية زعترة البطولية التي جاءت لتشفي صدور قوم مؤمنين ,وتدل على ان المقاومة حاضرة
وال يمكن ان تغيب ,وان االنتشار الكثيف قوات االحتالل والتحصينات العسكرية والتنسيق االمني ال يمكن
ان يضمن «إلسرائيل» االستقرار واالمن ,الن المقاومة اثبتت مرارا وتكرارا انها قادرة على اختراق نظرية االمن
الصهيونية وتوجيه ضربات موجعة «لإلسرائيليين» مهما اتخذوا من احتياطات فاإلرادة الحقيقية ال تنكسر
امام حواجز او عقبات او تحصينات.
عملي����ة زعترة البطولية باركته����ا كل الفصائل الفلس����طينية واعتبرتها ردا طبيعيا على سياس����ية االحتالل
واجراءاته القمعية بحق شعبنا الفلسطيني ,فقد باركت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،العملية الفدائية
البطولية عند حاجز زعترة جنوب نابلس .وأكدت أن «عملية القدس رس����الة باس����م الش����عب الفلسطيني يجب
اس����تيعابها جيدا ،مش����ددة على أن القدس خط أحمر وأن المساس بالمقدس����ات سيفجر غضبًا ال ينتهي في
وجه االحتالل الصهيوني وهي دليل س����اطع على أن المقاومة قادرة على اس����تعادة حيويتها في الضفة» ,لقد
خاب ظن المراهنين والمطبعين والمنسقين والمتحالفين مع االحتالل الصهيوني الذين ارادوا توفير االمان له,
واعتقدوا ان المقاومة في الضفة انتهت الى غير رجعة ,وأنها استطاعوا القبض على اذرع المقاومة هناك بيد من
حديد ,وان سياسة المالحقة واالعتقاالت والتصفية الجسدية والتنسيق االمني آتت اكلها وباتت الضفة ساحة
مفتوحة لالحتالل الصهيوني وقطاع مستوطنية يعربدون فيها كيفما يشاؤون دون وازع او رادع ,لكن الرد جاء
س����ريعا على يد منفذي عملية زعترة البطولية بان المقاومة ال تموت ولن تموت ,وانه طالما بقى االحتالل جاثما
فوق صدور الفلسطينيين فان مقاومة شعبنا لن تتوقف ,انتفاضة سلمية في القدس ,ومقاومة حاضرة بالسالح
والعمليات البطولية في الضفة المحتلة ,وصواريخ تساند المقدسيين من غزة انها مقاومة متكاملة وهادفة.
حركة الجهاد االس����المي في فلس����طين اكدت ان على أن القدس خط أحمر وأن المساس بالمقدسات سيفجر
غضبًا ال ينتهي في وجه االحتالل ,والقدس تتعرض اليوم لهجمات شرسة من االحتالل الصهيوني تهجير
اهلنا في حي الشيخ جراح واعادة نصب الحواجز العسكرية في ساحة باب العامود ,ومنع الشبان الفلسطينيين
من الوصول لألقصى والرباط فيه ,كل ذلك يدل على ان االيام القادمة ستشهد مزيدا من التصعيد ومزيدا من
العمليات الفدائية ,لذلك لجأ االحتالل الى نش����ر عناصر اضافية من قواته في القدس والضفة ,واقام المزيد
من الحواجز العس����كرية ,وش����دد من قبضته االمنية على الفلس����طينيين ,وزاد من وتيرة التنسيق االمني مع
عناصر السلطة ,وكل ذلك لن يمنع الفلسطينيين من تنفيذ عمليات فدائية وايقاع خسائر كبيرة في صفوف
االحتالل ,الن الفلس����طيني الذي يحمل سكينا او رشاش����ا او حجرا ويرفعه في وجه االحتالل يدرك ان مصيره
الحتمي هو الموت الن االحتالل يستهدف دائما خيار القتل للفلسطيني وهو الذي يرفع شعار العربي الجيد
هو العربي الميت ,وكلنا ش����اهدة السيدة الفلسطينية المس����نة رحاب زعول التي تتجاوز الستين عاما كيف
كانت تواجه عش����رات الجن����ود وهم يصوبون بنادقهم نحوها وال تنص����اع ألوامرهم بالتوقف ,ألنها ال تحمل
شيئا يخيفهم سوى شجاعتها.
لكنهم قتلوها بدم بارد ,قتلوها النهم يعش����قون القت����ل واراقة الدماء وازهاق االرواح ,قتلوها ألنها مواطنة
عربية فلس����طينية شجاعة ايها المطبعون المتحالفون مع االحتالل ,قتلوها ألنها ترفض االنصياع ألوامرهم
النهم غرباء عن هذه االرض التي تنتمي ألصحابها االصليين ,وهى س����يدة االرض ام البدايات ام النهايات,
كان يمكنه����م اصابتها في قدمها مثال إلعاقة حركتها التي ارعبتهم ,لكنهم مصاصو الدماء الذين يلعقون
دم����اء العرب ويقتاتون من اش����الئهم المتناثرة ,قتلوا رحاب لتحلق روحها في رحاب الوطن وترس����م خارطة
النصر المبين .

ٌ
زهرة رمضانية

القدر
بقلم الأ�شري املجاهد� :شامح �شمري ال�شوبكي
�شجن رميون ال�شحراوي
في القصص واألس����اطير والروايات تجد المستحيل يتحول إلى حقائق كما يفعل مارد الفانوس وسجادة
سندباد والخاتم السحري وطاقية اإلخفاء وإكسير الحياة الذي يحارب الموت ،وغير ذلك من خرافات القوى
الخارقة التي تحقق األماني العظيمة!
وعلى ما يبدو أن اإلنس����ان يولد على هذه األرض ثم يرحل إلى بطنها وهو ُي ِّمني النفس امتالك مثل هذه
القوى ،وربما يحياها في أحالم يقظته! والهدف تغيير مسار الدنيا أو ً
سعيا المتالك «كنز» مغارة علي بابا؟!
في ديننا أيها الكرام في فلس����طين المحتلة وفي مش����ارق األرض ومغاربها ال مكان للخرافات واألساطير،
ولكن هناك مكان لليلة القدر ،وكلمة القدر تعني فيما تعنيه المجد والش����رف والرفعة والسمو ،وألنه الله
يقينا نحن بني اإلس����الم بش����هر رمضان ،ثم أكرمنا
ج����ل وعال ،وألن����ه الكريم المعطي الوهاب فقد أكرمنا ً
بالعش����ر األواخر منه ،ثم أكرمنا بليلة القدر في الوتر من العش����ر األواخر التي تتجاوز في خيرها وفضلها
كما أخبر القرآن المجيد ألف ش����هر من العط����اء والبذل واالجتهاد والجهاد والمقاوم����ة ،وأرى والله تعالى
أعلم أنه لن يفوز بالقدر في ليلة القدر من َق ِبل الدونية والدنية في دينه ومقدس����اته ألرضه وعرضه وكان
ً ً
وجبانا.
خوانا ً
غدارا خوارا ً
إذا أردت الظفر بليلة القدر بحول الله ،فأعرف قدر دينك وقدر نبيك المختار ،وقدر بيت المقدس في القرآن.

عندما تكون الدراما مقاومة
بقلم د .وليد القططي
جمهورية زفتى ،اس���م مسلس���ل درامي مص���ري ُعرض عام
1998م ،ي���روي قصة حقيقية ألحد مراك���ز محافظة الغربية،
حدث���ت أثناء ث���ورة 1919م ،أعلنت البلدة فيها اس���تقاللها
باس���م (جمهوري���ة زفتى)؛ مما اس���تدعى س���لطة االحتالل
االنجليزي أن ُترس���ل قوة عس���كرية كبيرة لقمع الثورة ،قصة
زفت���ى كان من الممكن ْأن تندثر في زحم���ة األحداث ،لوال ْأن
خلدتها الدراما ّ
فأرخت لقصة المعان���اة والمقاومة في البلدة
صغر لقصة مصر كلها ،التي ُيعاني ش���عبها من
كنم���وذج ُم ّ
ُثالثي الظلم :االحتالل اإلنجليزي ،والملكية الحاكمة ،والنظام
اإلقطاعي ،فعانى الش���عب من البطش العسكري ،واالستبداد
السياسي ،واالستغالل االقتصادي .والجانب اآلخر من الصورة
محام ش���اب
التي رس���متها الدراما هو المقاومة التي قادها ٍ
من المثقفي���ن الثوريينّ ،وح َد أهل البلدة تح���ت لواء الثورة
بكاف���ة فئاته���م وش���خصياتهم ،فانضم إليه إمام مس���جد
البلدة ،وضابط قسم الش���رطة ،ومطرب القرية ،وحتى رئيس
عصابة المطاري���د… وأعلنوا جميعًا قي���ام (جمهورية زفتى)
لم���دة قصيرة من الزمن انتهت بإرس���ال جيش االحتالل قوة
عس���كرية قضت على الثورة .والمسلسل ّقدم نماذج إنسانية
متناقضة جمعت بي���ن الثوار المخلصين واالنتهازيين ،وبين
الوطنيي���ن الصادقي���ن والمذبذبين ،وبين الش���هداء األخيار
والخونة األشرار.
دراما المقاومة في مسلسل (جمهورية زفتى) أكد على صورة
المعاناة والمظلومية من جهة ،وعلى صورة المقاومة والبطولة
م���ن جهة أخرى ،وهي نفس القيم التي أكد عليها مسلس���ل
(التغريبة الفلس���طينية) الس���وري الذي ُص ّنف كأفضل عمل
درامي عالج القضية الفلس���طينية تاريخيًا واجتماعيًاّ ،
فصور
الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني قبل النكبة وبعدها،
كما ّ
صور البطولة التي واجه بها الشعب الفلسطيني االحتالل
اإلنجليزي والمش���روع الصهيوني ،والمسلسل ُ
قدم الرواية
ي
ّ
الفلس���طينية للصراع بطريقة واقعية ُتظه���ر معاناة النكبة
ّ
والتش���رد واللج���وء ،ولم يغفل عن تس���جيل بع���ض عناصر
الضعف في المجتمع الفلس���طيني قبل النكب���ة ،كالتفاوت
وقدم
الطبق���ي ،والتنازع العائلي ،وقتل النس���اء بالش���بهةّ .
نماذج إنسانية واقعية منها :الفالح البسيط ،والعامل الكادح،
المس���تغل،
والمثق���ف الثائر ،والتاجر االنتهازي ،واإلقطاعي
ِ
والعميل الخائ���ن… وتأكيدًا لقيمة المقاومة والبطولة انتهى

المسلسل بطريقة رمزية مفتوحة تدل على استمرار الشعب
جيال بع���د جيل ،ويظهر ذلك في
الفلس���طيني في المقاومة ً
المشهد األخير للمسلسل عندما ُيخرج (رشدي) بندقية والده
الشهيد من مخبئها ليواصل طريق المقاومة.
وعندم���ا تكون الدراما مقاومة ُتقدم الدراما الفلس���طينية من
والمقاومة صورًا جميلة من مقاومة
غزة ُالمحاصرة والصام���دة
ِ
االحتالل االسرائيلي ،كان آخرها في عملين دراميين :أحدهما
ّ
يصور معاناة مدينة القدس وأهلها من االحتالل واالستيطان
والتهويد والتهجير والتضييق والضرائب والمخدرات… وهو
مسلسل (بوابة السماء) بجزأيه األول والثاني ،الذي يجمع بين
المعان���اة والصمود والمقاومة ،من خالل إظهار مدى تمس���ك
المقدس���يين بأرضهم وبيوتهم ،وقوة دفاعهم عن المسجد
األقصىُ ،ويقدم العديد من نم���اذج المظلومية والبطولة في
حاالت الش���هداء واألسرى والجرحى والمرأة الصامدة المرابطة
والرج���ل الفدائي المق���اوم ،والعمل الدرامي اآلخر مسلس���ل
(مي���الد الفجر) ُالمس���توحى من أح���داث حقيقية وقعت في
ثمانينيات وتس���عينيات القرن العش���رينّ ،
وأرخت للمرحلة
األولى من ميالد حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين كأحد
أهم حركات المقاومة الفلس���طينية ،برؤيته���ا النوعية التي
تجمع بين اإلسالم وفلس���طين والمقاومة وهي المرحلة التي
س���بقت وهيأت لالنتفاضة األول���ى ورافقتها حتى العمليات
االستش���هادية الكبيرة منتصف التس���عينيات ،والمسلسل
يؤك���د على فك���رة المقاومة بطريق���ة درامي���ة ُتظهر جرائم
االحت���الل وبطوالت المقاومة ،كما ُتظهر تماس���ك الش���عب
الفلس���طيني ّ
وتوحده خلف المقاوم���ةُ ،وت ّبين قيم المجتمع
المساندة للمقاومة ،وروح التعاون والتكافل التي
الفلسطيني
ِ
تسكن األسر الفلسطينية خاصة في أوقات األزمات.
تحدي
هذه نماذج من دراما
المقاومة تس���تطيع هي وغيرها ّ
تي���ار درام���ا التطبيعّ .
الموج���ه من بعض األنظم���ة الحاكمة،
ُفت ِبط���ل الرواية اإلس���رائيلية الصهيونية للص���راع بالرواية
الفلسطينية العربية ،وتواجه شرعنة العالقات مع الصهاينة
بتجري���م العالقات معه���م ،وتؤكد على تعريف (إس���رائيل)
كعدو لألمة مقابل إعادة تعريف العدو بعيدًا عن (إس���رائيل)
م���ن دراما التطبيع .والتي تس���تطيع مواجه���ة تيار التفاهة
في الدراما ،فتواجه الس���طحية بالعمق ،واإلس���فاف بالسمو،
والجهل بالوع���ي ،والتبعية باألصالة ،والخض���وع بالممانعة،

واالنحالل بااللتزام ،واإلفس���اد باألخالق ،واالس���تبداد بالثورة،
واالحتالل بالمقاومة… وعندما تكون الدراما مقاومة تستطيع
مواجهة تيار التحريم الصحراوي الجامد الذي جعل من الدراما
موضوعًا لتفريغ ُعقده الفكرية ،وحاجته لالش���تباك الدائم مع
غيره ،ورغبته في الهجوم المستمر على اآلخر الذي ال يشبهه،
فاعتبرها رجس من عمل األش���رار ،ودن���س ال يقوم به إال أهل
فس���د للناس دون أن
الن���ار ،فتركها لهم بفنه���م الرديء ُالم ِ
يستفيد من الدراما كأحد أهم أبواب الدعوة والثورة.
وعندم���ا تكون الدرام���ا مقاومة يكون الف���ن راقيًا تلتقي فيه
جمي���ال والمضمون حقًا،
قيم الجمال والحق ،فيكون الش���كل
ً
ُ
ُ
فيتجس���د الجمال والحق في قصيدة ش���اعر ،أو نثر أديب ،أو
ّ
مغن ،أو دراما ممثل…
ريش���ة رسام ،أو لحن موسيقار ،أو صوت ٍ
وحين يكون الفن مقاومًا يمتلك صوابية الفكر ،وصدق األدب،
ُ
وس���مو الفن ،وخاصة إذا كان الحديث عن فن الدراما ،وخاصة
درام���ا المقاومة؛ التي تجعل من الدراما س���الحًا يقاوم الظلم
بكافة أش���كاله ال سيما االحتالل واالس���تبداد ،وليست مجرد
تصوي���ر المقاومة بالتمثيل فتزرع ف���ي العقل وعيًا ،وتغرس
في القل���ب إيمانًا ،وتفجر في النفس ثورة ،وتجعل الش���عب
أكثر ثقة بنفس���ه وقدرات���ه ،وأكث���ر إدراكًا لواقعه وحاضره،
وأشد تمسكًا بقضيته وحقوقه ،وأقوى إصرارًا المتالك إرادته
ومستقبله.
وأخي���رًا عندما تكون الدراما مقاومة تنتش���ر ثقافة المقاومة،
ثقاف���ة النصر ُالمض���ادة لثقافة الهزيمة الناتج���ة عن دراما
التطبي���ع ،والفرق بينهما كالفرق بي���ن الحياة والموت ،الحياة
الكامنة في إرادة النصر وحياة العزة والكرامة ،والموت الكامن
في فقدان إرادة النصر والرضى بحياة الذلة والمهانة .والنصر
والهزيمة كثقافة يفصلهما االستس���الم أو عدم االستسالم
إلرادة الع���دو ،مهما كانت نتيجة المعركة العس���كرية نصرًا
أو هزيمة ،فالنصر ُيالزم الش���عب والمقاوم���ة طالما لم يلقوا
السالح وواصلوا طريق الكفاح ،والهزيمة ال تأتي بعد الهزيمة
العس���كرية للجي���ش أو المقاوم���ة فقط ،ولكنه���ا تأتي بعد
الهزيمة النفس���ية وفقدان إرادة النصر ،أو بعد إنكار الهزيمة
كابرة للنفس ُومعاندة للواقع ،الذي ُي ّكرس ديمومة الهزيمة
ُم ً
وهنا تكون الهزيمة ُمضاعفة ،ولكي ال نصل إلى تلك المرحلة
م���ن الهزيمة نحن بحاجة إلى ثقاف���ة المقاومة وفن المقاومة
ودراما المقاومة.

ال وقــت للتأجيــل!
كما كان متوقعًاّ ،قرر رئيس الس����لطة الفلسطينية محمود عباس،
تأجيل االنتخابات التشريعية الفلس����طينية التي كان من المزمع
إجراؤها في الثاني والعش����رين من مايو الج����اريّ ،
متذرعًا بموقف
كيان االحتالل «اإلس����رائيلي» الرافض إجراء االنتخابات في مدينة
القدس المحتلة ،بزعم عدم وجود حكومة «إسرائيلية» تقرر!.
وبغض النظر عن موقفن����ا من قضية إجراء االنتخابات عمومًا تحت
حراب االحتالل ،وبغض النظر أيضًا ع����ن مبررات التأجيل ،التي لم
تنطل على معظم شرائح ش����عبنا ،والتي حاول «عباس» تسويقها
في خطابه بمقر المقاطعة برام الله بحضور ممثلي فصائل منظمة
التحرير ،وغياب ممثلي حركتي «حماس» ،والجهاد اإلس����المي رغم
اختالف مبررات الغياب لألخيرتين!ً ،إال أن الثابت في هذه المرحلة
ه����و أننا مقبلون على «ارتدادات عكس����ية» في المش����هد الداخلي
الفلس����طيني قد تعيدنا إلى ما قبل الخامس عشر من يناير ،2021
وهو اليوم الذي أصدر فيه «عباس» مرس����وما رئاسيا يقضي بإجراء
االنتخابات الفلس����طينية على ثالث مراحل ،أولها التشريعية في
 /21مايو ،تليها الرئاسية في  31يوليو ،والمجلس الوطني في 31
أغسطس ،وجميعها من العام الجاري.
تلك االرتدادات المتوقع����ة والتي بدت أولى مالمحها في االعتداء
اآلث����م على منزل المرش����ح نزار بنات من قب����ل األجهزة األمنية في
الخليل ،قد تعيد تفجير المش����هد الفلسطيني الداخلي ،وتذهب
بنا بعيدًا إلى حيث عودة التراشقات اإلعالمية ،والمالحقات األمنية،
والس����جاالت التي ال طائل منها ،س����وى مزيد من ب����ث حالة اليأس
واإلحباط في أوس����اط جماهير ش����عبنا ،ومزيد من الوقت المفتوح

بقلم /توفيق السيد سليم
واعتقاال وقمعًا ألبناء ش����عبنا،
���ال
ً
لالحتالل؛ ليمارس س����اديته قت� ً
���تيالء ونهبًا ومصادرة لما تبقى من أراضي امبراطورية الدولة
واس� ً
المقدسة التي ُتنتقص من
الموعودة
على حدود ال� ،67وعاصمتها ّ
أطرافها وت ّ
هود على مدار الساعة!.
ُ
مجاال
وعليه ،فإن المتابع للمش����هد الفلس����طيني ،يدرك بما ال يدع ً
للش����ك ،أنن����ا ما وصلن����ا إلى ما وصلن����ا إليه من خ����راب ودمار طال
والمعمد بدماء قوافل الشهداء،
مش����روعنا الوطني ونضالنا الممتد ّ
إال بجري����رة ارتهانن����ا لما يس����مى عملية التس����وية واالنخراط في
قوال واحدًا باتفاقية «أوس����لو» ،ما جعلنا ندور
إفرازاته����ا المحكومة ً
في ذات الدائرة المفرغة التي تبعدنا ش����يئًا فشيئًا عن فلسطين،
عبر ُألهيات ال تنتهي ،آخرها ألهية االنتخابات التي باتت تش����كل
صاعقًا للتفجير الداخلي ،ما لم يتم تدارك األمر بحكمة ومسؤولية
وطنية عالية ،فيما االحت����الل ،العدو التاريخي والحضاري والقومي
واإلنساني لألمة ،قد بات شريكًا وحليفًا للبعض المغرر به ،يتسلل
بدهاء إلى نسيج المنطقة ليعيث فيها الفساد.
الهمة
ما سبق يجب أال يدعونا لليأس أو القنوط ،وإنما إلى مزيد من ّ
والدافعية للبح����ث عن مخرج يليق بتضحيات ش����عبنا ،وتطلعات
أمتنا ،وأح����رار العالم الذين يرقبوننا ونح����ن نتمترس في الخندق
األمامي لمواجهة مشروع الهيمنة واالستعمار الغربي ورأس حربته
في المنطقة الكيان الصهيوني ،وعليه ،فإننا مطالبون اليوم أكثر
من أي وقت مضى ،وقبل كل شيء بالعمل على التالي:
أوال :إع����ادة الص����راع م����ع الع����دو الصهيوني إلى س����يرته األولى،
ً
والتعام����ل معه كأنه قادم إلى بالدنا ّ
للتو واللحظة ،وذلك من خالل

الفعال معه ،إلرباكه وإش����غاله ،وتشتيت
تفعيل نقاط االش����تباك ّ
مخططاته العدوانية والتوس����عية تجاه شعبنا والمنطقة ،وهذا ال
يت����م إال من خالل توافق كل القوى الحية في مجتمعنا على برنامج
وطني ثوري ،وخطة نضالية لمواجهة االحتالل ،وإش����عال النار في
أرجاء كيانه على غرار عملية حاجز زعترة باألمس ،والمواجهات في
باحات األقصى وأزقة وحواري القدس مؤخرًا.
ثانيا :استش����عار الحقيقة الثابت����ة التي تقول إننا ف����ي مرحلة تحرر
وطني ،ولس����نا في مرحلة بناء مؤسسات دولة ،والعمل بمقتضاها! ،فال
معنى ألي صراع على سلطة أو حكومة محكومة بسقف االحتالل ،مهما
نزوال عند رغباته ونزواته السلطوية.
حاول البعض إيهامنا بغير ذلك ً
ثالثًا :العمل على بناء مرجعية وطنية على أس����س س����ليمة ،يصبح
معها القرار السياس����ي عند منظم����ة التحرير (بعد إعادة إصالحها
وإعادتها إلى س����يرتها األولى من عمر الص����راع) وانتخاب مجلس
وطني جديد ،قادر على تصويب البوصلة من جديد ،لتحشيد األمة
وأحرار العالم باتجاه فلسطين.
رابع����ًا :تجاوز األزمة الناجم����ة عن تأجيل أو إلغ����اء االنتخابات ،من
خالل إعادة التعامل معها (االنتخابات) ،باعتبار أنها ليست الخيار
األص����وب لتحقيق وحدة وطنية لطي مخلفات س����نوات عجاف من
عمر االنقس����ام ،وأنها كانت وال زالت تمثل صاع����ق التفجير الذي
يهدد استقرار الحالة الداخلية.
خامسًا :اإلسراع في اتخاذ خطوات عملية تقود إلى الخروج من هذا
المأزق الذي وصلنا إليه ،فلس����نا في ترف من الوقت ،واألمر بحاجة
فقط إلى قرار!.
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مليار و 182مليون دوالر قيمة قروض قطاع اإلسكان في فلسطين وزارة التنمية :صرف شيكات
الشؤون االجتماعية قبل عيد الفطر

رام الله /االستقالل:
س���جلت القروض التي تستهدف قطاع
اإلس���كان في فلس���طين نموًا هو األعلى
خالل الربع األخير من العام الماضي ،لتبلغ
 1.182مليار دوالر.
وصع���دت الق���روض إلى الرقم الس���ابق،
بعدما سجلت  1.142مليار دوالر في الربع
الثالث من ذات العام.
وتقدر نسبة العقارات الموجهة لإلسكان،
من صافي القروض البنكية المقدمة محليًا
 ،%11.7بقيم���ة مالي���ة إجمالية 10.07
مليار دوالر.
وال تش���مل األرقام الس���ابقة عمليات بيع
العقارات بصورة مباش���رة بين المقاولين
والمش���ترين ،والت���ي تج���ري م���ن خالل
الشيكات.
وش���هدت عمليات البيع ف���ي العقارات
السكنية ارتفاعًا بين طرفي البيع والشراء
عب���ر تقديم دفعة أول���ى ،وتكملة المبلغ
المتبق���ي من خالل ش���يكات على فترات
محددة بين الجانبين.
وتصل قيمة الفائدة على القرض العقاري

الخاص باإلسكان ما بين  ،%5.5-4ويحدد
ذلك مجموعة من المتغيرات ذات العالقة
بالقيم���ة المالية للق���روض ،وطول فترة
السداد ،واجمالي التقسيط ،وأمور أخرى.
وعلى س���بيل الذكر ،تق���در قيمة الفائدة
على قرض بقيمة  100ألف دوالر  ،بنسبة
 ،%4وقيم���ة  46ألف دوالر ،ومدة س���داد
 20عامًا ،بما يعني س���داد 146ألف دوالر

نقابة الموظفين بغزة :وعود
بصرف دفعة مالية قبل العيد
غزة /االستقالل:
أفاد الناطق باسم نقابة الموظفين في غزة خليل الزيان ،أن النقابة تلقت وعودًا
إيجابية من األمان���ة العامة لمجلس ال���وزراء ووزارة المالية بصرف دفعة مالية
للموظفين قبيل عيد الفطر.
وعبر الزيان وفي تصريح له ،عن أمله بأن تنفذ هذه الوعود للتخفيف من ظروف
الموظفين وتعزيز صمودهم.
طال���ب الزي���ان ،الموظفي���ن الذي���ن تقدموا باالس���تقالة لخ���وض االنتخابات
الفلسطينية بالعودة ألعمالهم بعد القرار القهري بإلغاء االنتخابات.
وشدد على ضرورة إصدار قرار حكومي بإعادة من تقدموا باالستقالة إلى أعمالهم
مباشرة.

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
لالأبنية و تنظيم املدن مبحافظات غزة

بايداع مجددا للمخطط التفصيلي لمنطقة أبو صفية و أبو حالوب
منطقة تنظيم-بيت حانون
قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936
تعل���ن اللجن���ة المركزية لألبنية و تنظي���م المدن بمحافظات غ���زة أنها قد
قررت بجلس���تها رقم  2021/6المنعقدة بتاريخ  2021/2/24إيداع المخطط
التفصيلي للمنطقة الش���رقية ( ( cمن توس���عة النف���وذ الذي أعدته اللجنة
المحلية للبناء والتنظيم في بلدية غزة والذي يشمل القطع والقسائم التالية:

وذلك وفقا لنص المادة ()16من قانون تنظيم المدن رقم ()28لسنة 1936
وعليه ووفقا لنص المادة ( )17من ذات القانون فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في
األراضي واألبنية واألمالك األخرى المش����مولة بهذا المش����روع أو بأي مشروع أخر سواء
بصفتهم م����ن أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع مجانا على المش����روع
المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها في بلدية غزة خالل ساعات
الدوام لرس����مي وتقديم االعتراضات عليه خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر
هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين محليتين ايهم اقرب
((وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ))

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

كإجمالي للقرض.
ويبلغ عدد المصارف العاملة في األراضي
الفلسطينية  13بنكًا محليًا ووافدًا 7 ،منها
محلية و 3إس���المية ،و 6مصارف وافدة 5
منها إسالمية ،وواحد مصري.
وبلغت قيمة القروض في فلسطين العام
الماضي قرابة  10مليارات دوالر أمريكي.
واظهر مس���ح اقتص���ادي نش���ر مؤخرًا،

أن الق���روض الموجهة للقط���اع العقاري
الس���كني في فلسطين ،س���جل في الربع
األخير  ،2020أعلى مستوى تاريخي.
واس���تند المس���ح على بيانات مصرفية،
أش���ارت إلى وجود تذبذب ف���ي القروض
العقارية الموجهة لقطاع الس���كن خالل
الع���ام الماضي ،قبل أن تتعافى بش���كل
ملحوظ في الربع األخير من .2020

غزة /االستقالل:
قالت وزارة التنمية االجتماعية يوم أمس ،إن صرف ش���يكات الشؤون
االجتماعية سيتم قبل عيد الفطر المبارك.
وأض���اف لؤي المده���ون المفوض العام ل���وزارة التنمية االجتماعية،
في تصريح له ،أن الوزارة تبذل جهودا كبير لصرف ش���يكات الشؤون
االجتماعية قبل عيد الفطر ،لكن حتى اللحظة لم يحدد تاريخ الصرف
بالضبط.
وأش���ار المدهون ،الى ان صرف شيكات الش���ؤون االجتماعية للدورة
الحالية والمقبلة س���يكون من خزينة الس���لطة الفلس���طينية لتعذر
الحصول على منحة االتحاد األوروبي.
وبين ان االتحاد األوروبي لم يساهم في هذه الدفعة أو الدفعة المقبلة
وذلك لنهاية ش���هر سبتمبر  /أيلول المقبل ،مش���يرا الى ان االتحاد
األوروبي ابلغ وزارة التنمية االجتماعية بذلك رسميا.
وأوض���ح المدهون ان أس���ماء جديدة س���تضاف الى دورة ش���يكات
الشؤون االجتماعية الحالية ،إضافة الى أسماء كانت قد حجبت سابقا،
ستستفيد من هذه الدفعة.
وفيما يخص االسماء المحجوبة أكد المدهون ،على ّأنه لن يكون الحجب
هذه المرة بالطريقة القديمة ،وسيكون فقط للحاالت المستقرة خارج
البالد.

ديــر البلــح األعلــى بطالــة فــي فلسطيــن
دير البلح /االستقالل:
كش���فت بيان���ات تقرير حدي���ث صدر مؤخ���رًا ،أن
محافظة دير البلح في قطاع غزة سجلت أعلى نسبة
بطالة في فلسطين خالل العام الماضي .2020
وبلغت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية ككل
خالل العام الماضي %25.9بإجمالي  336ألف فرد
عاط���ل عن العمل في كل من الضفة الغربية وقطاع
غزة والقدس.
وحس���ب تقري���ر الجه���از المرك���زي لإلحص���اء
الفلسطيني ،بلغت نسبة البطالة في صفوف القوى
العاملة ،في محافظة دير البلح .%52.7

وجاءت محافظة رفح في المركز الثاني على س���لم
أعلى محافظات فلس���طين بطالة الع���ام الماضي،
بنس���بة بلغت  ،%51.6خلفها مباشرة محافظة غزة
بنسبة  %46.3بطالة.
والعام الماضي ،بلغت نس���بة البطالة في قطاع غزة
 ،%46.6وفي الضفة الغربية .%15.7
وم���ا زال التفاوت عالي���ًا في نس���ب البطالة ما بين
قطاع غ���زة والضف���ة الغربية ،تعود أس���بابها إلى
الحصار المف���روض على القطاع من���ذ أكثر من 15
عامًا ،والحروب التي وقعت عليها خالل  10س���نوات
الماضية.

وعلى مس���توى الضفة الغربية ،سجلت أعلى نسبة
بطالة في محافظة بيت لحم بواقع  ،%25.2خلفها
مباشرة جنين وسلفيت .%20.1
ثم جاءت محافظة الخليل في المرتبة الرابعة ضمن
أعل���ى محافظ���ات الضفة من حيث نس���بة البطالة
المس���جلة في  2020ب����� %18.6ونابلس %16.8
وأريحا واألغوار  ،%14.6وطولكرم  %13.8وطوباس
واألغوار الشمالية بنسبة .%12.4
وسجلت أقل نسبة بطالة في الضفة العام الماضي،
في محافظة القدس %6.5،ومحافظة رام الله والبيرة
.%9.8

افتتاح موسم حصاد «االقتصاد» :حظر تسويق
القمح في غزة للعام  2021السلطات اإلسرائيلية في
السوق الفلسطيني

غزة /االستقالل:
افتتحت وزارة الزراعة في قطاع غزة يوم أمس ،موسم حصاد القمح للعام  2021وذلك في
أحد المزارع في منطقة جحر الديك .وكان ذلك بحضور الدكتور إبراهيم القدرة وكيل وزارة
الزراعة في مدينة غزة وعدد من المزارعين حيث تخلل الفعالية بدء حصد جزء من المزرعة
التي يبلغ مس���احتها مائة دونم ،وتنوع الحصيد بين اس���تخدام الحراث اآللي والحصد
بالمنجل وهو ما يعد تراثا فلسطينيا يتمسك به الفلسطينيون أثناء حصد القمح.
وأشاد الوكيل القدرة بصمود المزارعين في قطاع غزة ،خاصة مزارعي المناطق الحدودية،
مشددا على اهمية تواصل وتضافر كل الجهود من اجل التخفيف عن كاهل المزارعين،
كما استعرض للحضور اهم االنجازات والمشاريع التي تقدمها الوزارة في ظل ظروف تعد
االعقد واالصعب التي يمر بها قطاع غزة ومن بين هذه المش���اريع مشاريع اعادة تأهيل
االراضي الزراعية والتي تم تجريفها عدة مرات من االحتالل االسرائيلي ومشاريع تشغيل
االبار بالطاقة البديلة ومشاريع تأهيل الدفيئات وعدة مشاريع أخرى

رام الله /االستقالل:
السل َطات اإلسرائيلية إلى
قررت وزارة االقتصاد الوطني ،منع ادخال وتس���ويق َ
السوق الفلسطيني ،لرسوبها في الفحص المخبري.
وبينت اإلدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة ،أن قرار المنع جاء بعد ثبوت
تلوث بكتيري عالوة على ارتفاع نس���ب المواد الحافظة في الس���لطات ،متجاوزًا
بذلك الحد المسموح بها وفق التعليمات الفنية اإللزامية  .وتقوم طواقم حماية
المستهلك بسحب المنتج من السوق ومنع إدخال أي كميات جديدة إلى السوق
الفلسطيني ،وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /نبال سعيد عبد لله ابو حمام
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()404035602
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /مراد جبر محمد التعبان عن
فقد هويت���ي وتحمل الرق���م ()800016305
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /ام كلثوم احمد موسى النزلي
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()927398057
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /محمد بسام محمد ابو شربي
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()802965087
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

الثالثاء  22رمضان  1442هــ  4مايو  2021م

ً
عالميا 3 :مليون و 217ألف وفاة وأكثر من  153مليون إصابة بكورونا فرنسا تتحضر لالنسحاب
من الملف اللبناني

عواصم /االستقالل:
أظهرت أح���دث اإلحصاءات العالمية
المعلن���ة م���ن خالل منظم���ة الصحة
العالمي���ة ،ح���ول انتش���ار جائح���ة
«كورون���ا» ف���ي العال���م ،حت���ى يوم
أمس ،أن ع���دد الوفيات جراء اإلصابة
بالفي���روس بل���غ  3ماليي���ن ونح���و
 217أل���ف وفاة ،فيم���ا بلغت حصيلة
اإلصابات اإلجمالي���ة  153مليونا وما
يقارب م���ن  505آالف إصابة ،تعافى
منهم  131مليونا واكثر من  538ألف
مريض.
وأش���ارت اإلحصاءات إل���ى أن جائحة
«كورونا» تواصل تفش���يها في 220
دول���ة وإقليما ومنطقة ح���ول العالم،
وس���جلت دول العالم  680ألف و296
إصاب���ة جدي���دة ،خالل ال� 24س���اعة
األخيرة وأوقعت الجائحة  9,969حالة
وفاة.
وبينت ،أن الدول الخمس التي سجلت
أعل���ى حصيلة وفيات خالل يوم واحد
في العالم ،كانت على التوالي :الهند
( 3,422وف���اة) ،والبرازي���ل (1,210
وفيات) ،وكولومبيا ( 485وفاة) ،وإيران
( 394وفاة) ،وروسيا ( 342وفاة).

وأوضح���ت البيانات أن الدول الخمس
التي س���جلت ،أعلى حصيلة إصابات
جدي���دة ،عالمي���ا ،خالل ي���وم واحد،
كانت على التوالي ،الهند (370,059
إصاب���ة) ،وأمري���كا ( 30,701إصابة)،
والبرازي���ل ( 28,935إصاب���ة) ،وم���ن
دول الشرق األوسط :تركيا (25,980
إصابة) ،وإيران ( 18,698إصابة).
وما تزال أمري���كا تتصدر دول العالم
قياس���ًا بأعلى حصيل���ة وفيات وعدد

مصرع  50شخصًا بينهم
مصريون قبالة سواحل ليبيا
طرابلس /االستقالل:
قال أحمد مخلوف ،رئيس قس���م الهج���رة بالهالل األحمر
الليب���ي ،إنه تم انتش���ال جثث ما يقارب  50ش���خصا لقوا
مصرعهم إثر غرق مركب هجرة غير ش���رعية قبالة سواحل
مدينة الزاوية الليبية.
وأض���اف مخل���وف ف���ي تصريح���ات صحفية ،أن���ه يوجد
مصري���ون بين الجثث التي جرى انتش���الها ،ولكن لم يتم
تحديد عددهم ،إضافة إلى جنسيات إفريقية أخرى.
وأشار إلى أنه من بين المتوفين  3عائالت كاملة كانت في
طريقها ألوروب���ا عن طريق الهجرة غير الش���رعية ،موضحا
أن طواقم اإلنق���اذ لم تنته بعد من انتش���ال باقي ضحايا
ومصابي الحادث.
وكان���ت وكالة الهجرة التابعة لألم���م المتحدة قد صرحت،
بأن مركبا يحمل مهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم
إلى أوروبا انقلب في البحر األبيض المتوسط قبالة سواحل
ليبيا.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أن���ا المواطنة  /صباح عب���د الحميد احمد
صاف���ي ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل الرقم
( )901610246فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إصابات إجمالية.
وأش���ارت إلى أن الدول الخمس التي
تعتبر حتى صباح يوم أمس االثنين،
األكثر تأث���را جراء الجائحة في العالم
من حيث الحصيل���ة اإلجمالية ألعداد
الوفي���ات ،ه���ي :أمري���كا (591,062
وف���اة) ،والبرازي���ل ( 407,775وفاة)،
والهن���د الت���ي تقدمت الي���وم على
حس���اب المكس���يك (218,959
وفاة) ،والمكس���يك ( 217,233وفاة)،

وبريطانيا ( 127,538وفاة).
وبين���ت اإلحص���اءات ،أن ال���دول
الخمس التي تعتبر حتى اآلن األكثر
تأث���را عالمي���ا م���ن حي���ث الحصيلة
اإلجمالي���ة ألع���داد اإلصاب���ات ،هي:
أمري���كا ( 33,180,441إصاب���ة)،
والهن���د ( 19,925,604إصاب���ات)،
والبرازي���ل ( 14,754,910إصاب���ات)،
وفرنسا ( 5,652,247إصابة) ،وتركيا
( 4,875,388إصابات).

باريس /االستقالل:
كش���فت مصادر سياسية مطلعة ،يوم أمس ،أن زيارة الوفد الرسمي الفرنسي
المرتقبة إلى لبنان قد تكون لها نتائج سلبية على الوضع اللبناني بشكل عام.
وذكرت صحيفة "الش���رق األوس���ط" ،نقال عن مصادر سياس���ية ،أن "الخطوة
الفرنسية المتمثلة بحصر لقاءات وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان
في زيارته لبيروت بكل من رئيس الجمهورية ميش���ال عون ورئيس المجلس
النياب���ي نبي���ه بري ،قوبل���ت باس���تغراب وأحدثت صدمة س���لبية بغياب أي
تفس���ير فرنسي لتبرير استثناء أبرز المكونات السياسية من لقاءات لودريان
في بيروت ،خصوص���ا أنها تتعارض مع االندفاع الفرنس���ي الضاغط لتذليل
العقبات التي تؤخر تش���كيل الحكومة ،إضافة إل���ى أن هذه الخطوة تنم عن
إصرار فرنسي على المساواة بين من يسهل تشكيلها وبين من يرفع شروطه
التي ال تزال تعيق والدتها".
ولفتت المصادر السياس����ية إل����ى أن "باريس ،في حال ل����م يبادر لودريان
إلى إعادة النظر في قراره باتجاه توس����يع رقعة المشاورات لتأمين الشروط
لتس����ريع والدة الحكومة ،قررت أن تضع المعرقلين والمسهلين لتشكيلها
في س����لة واحدة ،مع أنها ب����ادرت إلى خرق معيار المس����اواة الذي حددته
بشمول عون بلقاءات وزير الخارجية ،رغم أنه في عداد المشمولين بتعطيل
تأليفها باإلنابة عن وريثه السياس����ي رئي����س "التيار الوطني الحر" النائب
جبران باسيل ،الذي يرفع من سقوف شروطه بالتناغم مع الفريق السياسي
المحسوب على الرئاسة األولى لدفع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري
إلى االعتذار".
كم���ا تخوفت المصادر من أن "تكون باريس تتحضر لالنس���حاب تدريجيًا من
الملف اللبناني".

«أنصار الله» تعلن عن «هجوم كاسح» حقق إصابات دقيقة في السعودية
صنعاء /االستقالل:
أعلن����ت جماعة "أنص����ار الل����ه" اليمنية ،يوم
أم����س ،تنفيذ هجوم كاس����ح عل����ى المملكة
العربية الس����عودية ،بأربع طائرات مس����يرة
وصاروخين.
وق����ال المتحدث باس����م القوات المس����لحة
اليمني����ة التابعة ل����� "أنصار الل����ه" ،العميد
يحيى س����ريع" ،نف����ذت الق����وة الصاروخية
وسالح الجو المسير عملية هجومية مشتركة
بأرب����ع طائرات مس����يرة نوع قاص����ف كي ،2
وصاروخين بالستيين نوع بدر".
وأضاف يحيى س����ريع" ،العملية استهدفت
مواقع عس����كرية ف����ي مطار نج����ران ،وقاعدة
الملك خالد الجوية بخميس مش����يط ،وكانت
اإلصابات دقيقة".
وكان التحالف العربي أعل����ن يوم أمس ،عن

اعتراض الطائ����رات التي أطلقته����ا "أنصار
الل����ه" ،حيث أك����د تدمير  3طائرت مس����يرة
مفخخ����ة وصاروخين باليس����تيين في أجواء
السعودية.
وقال التحالف في بيان نش����رته وكالة األنباء
الس����عودية "واس" ،إن الدفاع����ات الجوي����ة
السعودية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار
مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.
وبعدها بس����اعتين ،أعلن التحالف اعتراض
وتدمي����ر طائرتي����ن دون طي����ار مفخختين
أطلقت����اباتج����اهنج����ران.
كم����ا أك����د التحال����ف أن الدفاع����ات الجوية
الس����عودية اعترض����ت ودم����رت صاروخين
باليستيين أطلقا باتجاه نجران.
وكثف����ت "أنص����ار الل����ه" ،مؤخ����را ،هجماتها
الجوية على الس����عودية ،آخره����ا يوم أمس،

إذ أعلنت الجماعة اس����تهداف قاعدة الملك
خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي
الس����عودية ،بطائرة ُمس����يرة نوع "قاصف2
كي" وقالت إنها حققت إصابة دقيقة.
وتقود الس���عودية ،منذ ال� 26من مارس/
آذار  ،2015تحالف���ا عس���كريا م���ن دول
عربية وإس���المية ،دعما للحكومة اليمنية
المعترف بها دوليا ،في سعيها الستعادة
العاصم���ة صنع���اء ومناطق واس���عة في
اليمن ،سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"
أواخر .2014
في المقاب����ل ،تنف����ذ جماعة "أنص����ار الله"،
هجم����ات بطائ����رات دون طي����ار ،وصواري����خ
بالستية ،وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات
سعودية ويمنية داخل اليمن ،وداخل أراضي
المملكة.

الخارجية اإليرانية :ال ندخل لعبة استنزاف في المفاوضات النووية
طهران /االستقالل:
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد
خطي���ب زاده ،أن إي���ران ال تتس���رع وال تدخل لعبة
استنزاف في المفاوضات النووية الجارية في فيينا.
وق���ال زاده ف���ي تصريح ل���ه نقلته وكال���ة فارس

اإليراني���ة ردًا على قول الرئيس األمريكي جو بايدن
في لقائه برئيس الموس���اد اإلسرائيلي ،إن «هناك
طويال أمام واش���نطن للع���ودة إلى االتفاق
طريق���ًا
ً
الن���ووي»« :ال يمكنني إبداء ال���رأي حول تصريحات
منقولة ومدى صحتها».

وأضاف «م���ا يمكنني التصريح به هو أن سياس���ة
إيران الحاس���مة ه���ي عودة أمري���كا الكاملة لجميع
التزاماتها في إطار الق���رار األممي  2231بكل دقة،
وكلمة بكلمة ،لذلك فإننا مثلما صرح المرش���د علي
خامنئي ال نتسرع وال ندخل لعبة استنزاف

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطن  /أنور حمتو قاس���م االغا عن
فقد هويتي وتحمل الرق���م ( )925415648
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطنة  /رنين رضوان رجب االغا عن
فقد هويت���ي وتحمل الرق���م ()803866870
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /زينات محمد حمدان المصري
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()901616193
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /رح���اب عبد الرحمن محمد
عس���لية ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل الرقم
( )916210172فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطنة  /رنا ماجد عباس هديب عن
فقد هويت���ي وتحمل الرق���م ()403260102
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطن  /عطوة محمد عطوة المصري
عن فقد هويتي وتحمل الرقم ()939321154
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر
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الهالل والجالء يتأهالن للدور الثاني من بطولة «القدس» الرمضانية

االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بغزة يكشف عن
موعد استكمال مرحلة اإلياب و انطالق الدرجة الثالثة

غزة/االستقالل:
كشف االتحاد الفلس���طيني لكرة القدم ,عن الموعد الرسمي النطالق مرحلة إياب دوري
الدرجات الممتازة واألولى والثانية.
وأكد اتحاد القدم ,أن الدور الثاني سينطلق في الثالث والعشرين من مايو الجاري ,مطالبا
األندية باالستعداد لإلياب .وتخوض األندية في قطاع غزة ,تدريبات شبه يومية ,تمهيدا
النطالق مرحلة اإلي���اب في مختلف الدرجات .و أعلن االتح���اد  ,عن موعد قرعة وانطالق
منافسات دوري الدرجة الثالثة في قطاع غزة هذا الموسم.
وأكد اتحاد القدم ,أن قرعة دوري الثالثة فرعي «غزة والش���مال» و»الوس���طى والجنوب»,
س���تجري في التاسع عشر من الش���هر الجاري .أما بخصوص البطولة ,فذكر اتحاد القدم
أنها ستنطلق في الثالثين منه ,مطالبا جميع األندية باالستعداد والتجهيز للمسابقة.

غزة/االستقالل:
تأهل فريقا الهالل والجالء إلى الدور الثاني من
بطولة القدس الرمضانية التي ينظمها المجلس
األعلى للشباب والرياضة بإشراف اتحاد الكرة.
وتأهل فريق الج���الء كأول المجموع���ة الثالثة
برصيد  7نقاط بعد تعادله السلبي أمام الصداقة
في المباراة التي أقيمت على ملعب فلسطين.
وفي نفس المجموعة حقق فريق نماء فوزًا كبيرًا
على فريق الوفاق بنتيجة  1/6في المباراة التي
أقيم���ت على ملعب بيت الهيا ،ليحل المحاربون
في المركز الثاني برصيد  6نقاط.
وسجل أهداف نماء بالل عساف هدفين ،مروان
علوان هدفين و هش���ام عبد ربه و محمد سليم،
فيما س���جل هدف الوفاق الوحيد مصطفى أبو
عميرة هدفًا ذاتيًا .وفي المجموعة الرابعة خطف
فريق الهالل ص���دارة المجموعة الرابعة برصيد
 7نق���اط بعد فوزه الصعب عل���ى فريق المجمع
اإلس���المي بهدف نظيف س���جله بالل شعت
ف���ي الوقت القاتل في المباراة التي أقيمت على
ملعب بيت حانون.
وفي نف���س المجموعة تع���ادل فريقا خدمات
جباليا والرض���وان  2/2في المباراة التي أقيمت
على ملعب اليرموك.

وسجل لألول سالم رضوان ومحمد نصار ،وسجل
للثاني محمود سحويل هدفين.
وضمن منافسات المجموعة الخامسة فاز فريق
خدم���ات دير البلح على فري���ق األقصى بهدف
نظيف س���جله محمد ب���ارود في المب���اراة التي
أقيمت على ملعب الدرة.
وفي المجموعة السادسة تعادل فريقا جماعي
رفح واالس���تقالل  2/2في المباراة التي أقيمت

على استاد خانيونس.
وس���جل للجماعي أحمد األخرس وعالء أبو غيث،
وسجل للقادسية أدهم المغازي و أحمد ابو عرام
وتستكمل غدا األربعاء منافسات المجموعتين
الخامس���ة والسادس���ة ،حي���ث يلتق���ى اتحاد
دير البلح وش���باب الزوايدة عل���ى ملعب الدرة،
واالس���تقالل واتح���اد خانيونس على اس���تاد
خانيونس.

« »3عوامــل ترجــح كفــة تشيلســي أمــام ريــال مدريــد
االستقالل  /وكاالت:
ثقيال على تشيلس���ي ،مساء
ضيفا
يحل ريال مدريد،
ً
ً
غد األربعاء  ،على ملعب س���تامفورد بريدج ،في إياب
ٍ
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
و كانت مباراة الذهاب ،التي أقيمت على ملعب ألفريدو
دي ستيفانو ،انتهت بالتعادل اإليجابي (.)1-1
وتس���تعرض صحيفة "االس���تقالل" ،بعض العوامل
التي ترجح كفة تشيلس���ي ،أمام الري���ال ،والتي قد
تلع���ب ً
دورا في من���ح البلوز بطاقة التأه���ل للمباراة
النهائية.

الهدف ،منح البلوز أفضلية كبيرة قبل مواجهة اإلياب،
خاصة وأن تشيلس���ي أمامه فرص���ة للتأهل للمباراة
النهائية حال خرجت المباراة بالتعادل السلبي.

اإ�سابات الريال

�سجل توخيل

ويمتلك األلماني توماس توخيل ،مدرب تشيلس���ي،
س���جال ممت���ازا ف���ي المباريات الت���ي يخوضها ضد
ً
ً
الفرنسي زين الدين زيدان ،مدرب ريال مدريد.
والتقى توخيل بزيدان في  5مناسبات سابقة؛ حيث
قاد توخيل أندية بوروس���يا دورتموند ،وباريس سان
جيرمان ،وتشيلس���ي ،بينما قاد زي���دان ريال مدريد

ً
انتصارا
فقط ،وخالل المباريات الخمس ،حقق توخيل
وحيدا ،بينما ساد التعادل بينهما في  4مباريات ،ولم
ً
يتمكن زيدان من تحقيق أي فوز على توخيل.

واستطاع تشيلس���ي أن يضع نفسه في موقف جيد
قبل مواجهة اإلياب ،بعدما تمكن من تسجيل هدف
خارج قواعده بميدان الريال ،خالل مباراة الذهاب.

ُيعان���ي ريال مدريد من غياب عدد كبير من الالعبين
بس���بب اإلصاب���ات التي تس���ببت ف���ي غيابهم عن
المباريات الماضي���ة ،حيث عانى الري���ال منذ بداية
الموسم من تلقي العبيه ل�  58إصابة.
وفي الس���اعات األخيرة ،تلقى زي���دان ضربة جديدة
بإصابة رافاييل فاران ،مدافع الفريق بإصابة عضلية
سيغيب على إثرها عن مواجهة تشيلسي ،باإلضافة
وتحديدا في خط الدفاع في ظل غياب
إلصابات أخرى
ً
سيرجيو راموس ،ولوكاس فاسكيز.
ومع الغيابات الكثيرة بخط دفاع الميرينجي ،يبدو أن
تشيلس���ي هو المرجح لتحقيق الفوز وخطف بطاقة
التأهل للمباراة النهائية ،خاصة وأن البلوز س���يدخل
اللقاء بخط دفاع كامل مقارنة بالريال.

عبقرية جوارديوال تصطدم بسحر نيمار ومبابي
االستقالل /وكاالت:
تتطلع اربعة ف����رق كبرى لبلوغ نهائي
دوري أبط����ال أوروب����ا ،ول����دى كل منها
تطلعات مش����روعة وآمال قائمة ،نظرا
لتق����ارب النتائ����ج وعدم الحس����م في
مباراتي الذه����اب ،اللتين أقيمتا على
ملعب حديقة األمراء ( ،)2-1في ألفريدو
دي ستيفانو (.)1-1
ويجدد مانشستر سيتي وباريس سان
جيرمان لقاءهما ،مس����اء اليوم الثالثاء،
في ملعب االتحاد هذه المرة.
وينتظر السيتي لألسبوع المقبل ،من
أجل حسم لقب الدوري اإلنجليزي ،لكن
أبناء المدرب بي����ب جوارديوال يدركون
جيدا ،أن الهدف األكبر هو التشامبيونز
ليج "البطول����ة األجمل" على حد وصف
اإلس����باني لها قبل أيام ،والذي يحاول

بلوغ ثالث نهائي له.
وحافظ مانشس����تر سيتي على نظافة
ش����باكه ،طوال  700دقيقة في أوروبا،
كما أنه الفريق األقل استقباال لألهداف
ف����ي البريميرليج ،هذا الموس����م ،لذا ال
ينبغي أن يختلف تشكيله في مباراة
اإلياب ،عن ذلك الذي خاض به موقعة
حديقة األمراء.
ولم يلع����ب جوارديوال بمهاجم صريح،
وهي الطريقة التي أثارت االنتقادات،
في أول  45دقيقة من المباراة ،قبل أن
يقر الجميع بعبقرية المدرب اإلسباني،
حين تقدم السيتي في الشوط الثاني.
كما أن جوارديوال لديه إمكانية زيادة
س����رعة اللعب ،من أجل شن الهجمات
المضادة ،واالس����تفادة من اندفاع البي
إس جي المتوقع ،سعيا وراء التسجيل

ومعادلة النتيجة.
في المقابل ،يس����تعد فريق العاصمة
الفرنسية للمباراة وهو كامل الصفوف
تقريب����ا ،باس����تثناء إدريس����ا ج����اي،
الموقوف بعد طرده في مباراة الذهاب،
بينما تحيط الشكوك بكيليان مبابي،
إثر ش����كوك حول قدرت����ه على اللعب،
بسبب متاعب محدودة في الكاحل.
ويأمل الباريسيون في تكرار سحرهم
أم����ام برش����لونة وبايرن ميون����خ ،كي
يتجاوزوا عقبة السيتي في مسيرتهم
نحو النهائي ،وربما رفع (ذات األذنين)
بقيادة نيمار ومبابي ،وهو حلم جمهور
الفري����ق ،الذي يتمن����ى أن يكون ذلك
األمر ،في ح����ال حدوثه ،دافعا لتجديد
الفرنس����ي الش����اب عقده مع البي إس
جي.
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غزة :اإلطار النسوي للجهاد ينظم لقاء سياسيًا بمناسبة ذكرى يوم القدس العالمي اشتية يدعو «اليونسيف» لمتابعة
جرائم االحتالل بحق األطفال

غزة /االستقالل:
نظم اإلطار النس���وي لحركة الجهاد
االس���المي ف���ي محافظة غ���زة لقاء
ً
سياسيا بمناسبة ذكرى يوم القدس
العالمي ،في مس���جد القزمري شرق
المحافظة ،بحض���ور أعضاء المكتب
السياس���ي للحركة وال���كادر اإلداري
لإلطار ولفيف من نساء المنطقة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة
خالد البطش ،إن يوم القدس العالمي
ج���اء تزامنًا مع آخر جمعة في ش���هر
رمض���ان المبارك م���ن كل عام حتى
تحرير القدس.
وأضاف البطش« :شعبنا الفلسطيني
يرفع شعار العودة لدياره في الوقت
الذي يجتمع فيه العالم الغربي ومعه
بعض المطبعين وه���و ما يعني أنه
ال مق���ام للصهاينة عل���ى أرضنا رغم
كل موازي���ن الق���وى الت���ي تعطيه
البق���اء ،والتي س���تتغير حتمًا بفعل
ديناميكيات االمة التي نراهن عليها
ونبني آمالن���ا عليها باعتبار الحاضنة
لنا كفلسطينيين.
وأكد على أن القدس ال تقبل التقسيم
مش���ددا على أن الوحدة
على اثنين،
ً

هي طريق االنتصار والمقاومة.
وحذر البطش م���ن الوقوع في أخطاء
الماض���ي حتى ال نجد أنفس���نا أمام
«أوسلو آخر».
بدروه���ا ،أك���دت مس���ؤولة لجن���ة
التثقيف الحركي ف���ي اإلقليم على
أهمي���ة عق���د اللق���اءات الثقافي���ة
والسياس���ية التي تتن���اول موضوع

االحتالل يعتدي على مراكب
الصيادين قبالة بحر غزة
غزة /االستقالل:
هاجم���ت زوارق بحرية االحتالل اإلس���رائيلي ،يوم أم���س ،مراكب الصيادين
بالرصاص ،وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر مدينة غزة.
وتعرض���ت زوارق بحرية االحت���الل ،لمراكب الصيادين وه���ي على بعد ثالثة
أميال قبالة بحر منطقة الس���ودانية (شمال غرب غزة) ،وأطلقت الرصاص على
المراك���ب ،وفتحت عليها خراطي���م المياه ،وأجبرتها على مغ���ادرة المكان؛ ما
تسبب بإلحاق أضرار في مركب صيد على األقل.
وتس���تهدف ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي صي���ادي غزة ،بش���كل متكرر رغم
ّ
وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة
التزامهم الصيد ضمن المساحة المحددة لهم.
بين منظمة التحرير الفلس���طينية واالحتالل اإلسرائيلي في  13أيلول /سبتمبر
 ،1993على السماح للصيادين باإلبحار مسافة  20ميال ًّ
بحريا على طول شواطئ
ً
قطاع غزة ،إال أن االحتالل ّقلص المسافة إلى  6أميال بحرية فقط.

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم ()18011
منطقة تنظيم المواصي الجنوبي  -خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها
قد قررت بجلس���تها رقم  1/2021المنعقدة بتاريخ  6/1/2021التصديق
النهائي على المخطط التفصيلي لمس���ار الشارع رقم ( )18011بعرض
( )10متر بدون ارتداد والمحصور بين الش���ارع رقم ( )18050والشارع رقم
( )18080والمار بالقس���ائم رقم ( )19_1من القطعة رقم ( )91والقسيمة
رقم ( )2من القطعة رقم (.)92
الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية
والذي نشر في جريدتي (فلسطين واالستقالل) بتاريخ .9/6/2020
كم���ا قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور
خمسة عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي
صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب.
وذلك وفقا لنص المادة ( )18من قانون تنظيم المدن.

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

القدس والحديث عنه باس���تفاضة،
الس���يما ألهمية مكانته���ا العظيمة
في المسلمين.
واضاف���ت أنن���ا كنس���اء فلس���طين
كم���ا الرج���ال س���نواجه الغطرس���ة
الصهيوني���ة بكل م���ا أوتينا من قوة
وق���د برهن���ا وأثبتنا ه���ذا من خالل
المجاه���دات واالستش���هاديات

اللوات���ي قدم���ن أرواحه���ن من أجل
القدس وفلسطين.
ووجه���ت تحي���ة إج���الل وإكب���ار
للمرابطي���ن ف���ي الق���دس الذي���ن
يتح���دون بعزة وش���موخ تعس���ف
المحتلين ووقوفهم ف���ي وجه دولة
اإلره���اب ويحملون راي���ة الدفاع عن
القدس نيابة عن االمة.

رام الله /االستقالل:
دع���ا رئيس ال���وزراء محمد اش���تية« ،اليونس���يف» ومختلف
هيئات األمم المتحدة إل���ى متابعة ما جاء في تقرير «هيومان
وثق ارتكاب إس���رائيل جرائم
رايت���س ووتش» األخير ،ال���ذي ّ
ضد اإلنسانية في األراضي الفلس���طينية كالفصل العنصري
واالضطهاد.
وقال رئيس الوزراء ،خالل لقائه المدير اإلقليمي لليونيس���ف
للش���رق األوسط وش���مال أفريقيا تيد ش���يبان ،يوم أمس ،في
مكتبه برام الله« ،إن جرائم االحتالل بحق األطفال الفلسطينيين
تستوجب جهدا أكبر من المنظمات الدولية لمنع إسرائيل من
مواصلة انتهاكاتها والبقاء فوق القانون الدولي واإلنس���اني»،
مؤكدا ضرورة تشكيل جبهة دولية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي الفلسطينية.
وأش���ار اش���تية إلى أن الحكومة تعمل عل���ى تنفيذ خططها
للتنمية بالعناقيد ،وتم تطبيق نموذج عنقود قلقيلية الزراعي
وقد حقق نجاحا ،ويتم اآلن العمل على تنفيذ باقي النماذج في
المحافظ���ات المختلفة بهدف خلق تنمي���ة متوازنة بين كافة
المناطق الفلسطينية.
من جانبه ،أشاد المسؤول األممي بالجهود المبذولة فلسطينيا
من أجل حماية وتعزيز الطفولة ،كإطالق الخطة االستراتيجية
لمناهض���ة العنف ض���د األطفال ،وقانون تحديد س���ن الزواج،
وفتح الحوار حول قانون حماية األسرة.

اإ�سابات بالر�سا�ص .
االحت���الل اإلس���رائيلي والمس���توطنون بلدة جال���ود جنوب
نابلس ،حيث أحرقوا مساحات واسعة من أراضي المواطنين.
وق���ال رئيس مجلس ق���روي جالود عبد الله ح���ج محمد ،في
تصري���ح صحف���ي :إن مجموعة من المس���توطنين اقتحمت
أط���راف المنطقة الش���رقية للبلدة ،وحاول���ت اختطاف أحد
األطف���ال ،وحطموا زج���اج مركبة المواطن محم���د كمال عباد،
فيما تصدى األهالي لهم ،م���ا أدى إلى اندالع مواجهات في
المنطق���ة .وأضاف أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة وس���ط
إط���الق وابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ،وقنابل
الغاز ،ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص ،ورضوض جراء
االعتداء عليهم بأعقاب البنادق.
وأكد ح���ج محمد أن جن���ود االحتالل اعتلوا أس���طح المنازل،
ومنع���وا المواطنين من الوص���ول إلى األراض���ي التي أضرم
المستوطنون النار فيها.
ب���دروه ،ق���ال مس���ؤول مل���ف االس���تيطان ش���مال الضفة
الغربية غس���ان دغلس ،إن مجموعة مس���توطنين من البؤرة
االس���تيطانية «احيا» أضرموا النار بمساحات زراعية شاسعة
في المنطقة الشرقية من جالود ،واستعان األهالي بمساعدة
الدف���اع المدني إلطف���اء الحريق .وحذر دغل���س من تصاعد
الهجمات ضد المواطنين وممتلكاتهم ،وانتش���ارهم بكثافة
على الطرقات في محيط محافظة نابلس.
كما هاجم مس���توطنون «إس���رائيليون» ،من���ازل المواطنين
ومزارعهم ،واقتلعوا عددا من األش���جار في بلدة قصرة جنوب
نابلس بالضفة المحتلة .وأكد مسؤول لجنة المقاومة الشعبية
في قصرة عبد العظيم وادي ،أن مجموعة من المس���توطنين
هاجمت أطراف القري���ة الجنوبية ،وحطمت نوافذ منازل عدد
من المواطنين عرف من بينهم فريد علي حسن ،وعبد المجيد
توفيق حسن ،كذلك معدات لمزارع.
وأوضح وادي ،أن المستوطنين اقتلعوا عددا من األشجار في
المنطقة ،مضيفا أن األهالي تص���دوا لهم ما أدى إلى اندالع
مواجهات في المنطقة.
وقال مس���ؤول لجنة المقاومة الش���عبية ،إن «المستوطنين
هاجم���وا مزرعت���ه أيضا وحطم���وا الكامي���رات المثبتة فيها
واقتلعوا ع���ددا من األش���جار ،واس���تهدفوا مزرعتين تعود
ملكيتهما للمواطنين عبد الحكيم وادي ،وعدلي محمد رزق».
وتتعرض بلدة قصرة باستمرار القتحامات متواصلة من قوات
االحتالل وقطعان المستوطنين المسلحين والذين يعتدون
بأسلحتهم على المواطنين اآلمنين في أعمالهم ومزارعهم.
وبالتزامن م���ع هجوم المس���توطنين وإضرامهم النيران في
حقول المواطنين ،ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ،حملة
اعتقاالت في مناطق متفرقة بالضف���ة الغربية ،وتركزت في
قرية جالود .ودهمت قوات االحتالل عشرات البلدات بحثا عن

منفذي عملية إطالق النار الفدائية قرب حاجز زعترة.
وأفادت مصادر محلية ،أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة جالود
جن���وب نابلس ،واعتقلت نحو  ١١مواطنا ،منهم نس���يم فرح
فرحان عباد ،والش���قيقان سمير ومحمد سامي عباد ،واألشقاء
ركان ومحمود وإبراهيم شاهر يونس فهيدات ،ومحمد كمال
عباد ،ووليد عبد الكريم حمود ،ويوسف ناجح محمود ،ومحمد
أحمد مطير.
كما دهمت ق���وات االحتالل بل���دات بيتا وأوصري���ن وعقربا
وقص���رة ،واعتقلت أحد جرح���ى بلدة بيتا من داخل س���يارة
إس���عاف على حاجز ح���وارة ،فيم���ا أغلقت جمي���ع الحواجز
والمداخ���ل المحيط���ة بنابلس ،ومنعت مئ���ات المركبات من
التنقل لس���اعات طويلة .ونجا المواطن زي���اد حمد الله عواد
وعائلته بعد أن أطلق المس���توطنون النار على مركبتهم على
حاجز زعترة  ،وأدى إلى أضرار مادية بالمركبة فقط.
وص���ادر جنود االحتالل تس���جيالت كامي���رات المراقبة ألحد
المنازل بالقرب من الش���ارع الرئيس���ي الذي يربط بين حاجز
زعترة العس���كري واألغوار الفلس���طينية ،ف���ي بلدة اوصرين
جنوب ش���رق نابل���س .واقتحم جيش االحتالل مقر ش���ركة
التوأم غرب عقربا وانتشر عش���رات الجنود في محيط البلدة،
كما أغلقت مداخل بلدة مجدل بني فاضل المجاورة.
واعتقل���ت ق���وات االحتالل األس���ير المح���رر المهندس عبد
الحفيظ ش���حادة بع���د توقيفه على حاجز عس���كري جنوب
مدينة نابلس.
وفي قلقيلية ،أصيب مواطن بجروح في الرأس عقب االعتداء
عليه من قبل المستوطنين في بلدة فرعتا شرقي قلقيلية.
وذكر شهود عيان ،أن مستوطني مستوطنة «حفات جلعاد»،
هاجموا المواطن محمد محمود سلمان أثناء رعيه األغنام في
أرض���ه ،ما أدى إلى إصابته بجروح ف���ي الرأس نقل على أثرها
ال���ى المستش���فى لتقلي العالج .كما اصيب مس���توطن في
مواجهات على مدخل بلدة عزون شرقي قلقيلية.
وفي بيت لحم ،اعتقلت قوات االحتالل الش���ابين مهند جمال
نواورة ( 25عام���ا) ،وإبراهيم ناصر الوردي���ان ( 22عاما) ،بعد
دهم منزل���ي ذويهما في المدينة ،وتفتيش���هما والتخريب
ف���ي محتوياتهما .وفي بلدة بروقين غربي س���لفيت هاجمت
مجموع���ات من المس���توطنين تق���در ب�  40مس���توطنا من
أعماال تخريبية.
مستوطنة «بروخين» البلدة ،ونفذوا ً
وأشارت المصادر أن المستوطنين ألقوا الحجارة على مركبات
المواطنين ،وهتفوا بشعارات عنصرية ضد الفلسطينين.
وفي الق���دس المحتلة ،اقتحمت قوات االحت���الل بلدة حزما،
واعتقلت الش���بان عبد الله حس���ين الخطي���ب ومحمد حمزة
مبارك وأيمن خضر عقاب ونديم عبد الحميد الخطيب.
س���لم الشاب
وتحت التهديد واالقتحام المتواصل لمنزلهم ّ

المقدسي محمد أمين نفسه لقوات االحتالل في القدس.
وفي حي الشيخ اعتقلت قوات االحتالل عددا من المواطنين
عرف منهم الشاب سامر أبو عيشة والطفل محمد الصباح (13
عام���ا) بعد مهاجمة فعالية داعم���ة ألهالي الحي المهددين
بالتهجير ،شارك فيها عشرات الشبان ،كما أصيب مستوطن
رشقا بالحجارة تزامنا مع اعتداء قوات االحتالل على الفعالية.
ً
وش���ارك في المس���يرة ،نش���طاء م���ن الفعاليات الش���عبية
والرسمية في القدس ،وعشرات المقدسيين الذين عبروا عن
رفضهم لقرارات االحتالل ،مرددين شعارات ضد االستيطان
وطرد السكان.
ودعا المش���اركون إلى تصعيد المقاومة الش���عبية في الحي
الذي يتعرض إلى أبش���ع سياس���ات التطهي���ر العرقي في
الق���دس ،والعمل عل���ى تكثيف التضامن م���ع أهالي الحي.
ومنح���ت محكمة االحتالل في وقت س���ابق عائ���الت «الكرد،
والقاس���م ،والجاعوني ،واس���كافي» ،التي يبلغ عددها س���بع
أس���ر وتضم  30فردا منهم  10أطفال مهلة لإلخالء وعائالت
«ال���داوودي ،الدجاني ،وحم���اد» حتى مطلع آب /أغس���طس،
وعدده���ا  7أس���ر وتضم  25فردا بينه���م  8أطفال .إلى ذلك
اقتحم عش���رات المس���توطنين بينهم طلبة معاهد دينية
متطرفة يوم أمس ،المس���جد األقصى المبارك ،من جهة باب
المغاربة ،بحماية مشددة من قوات االحتالل.
وأفادت األوقاف اإلسالمية في القدس ،في بيان صحفي ،أن
 79مستوطنا بينهم  20طالبا من المعاهد الدينية المتطرفة،
أدوا طقوس���ا تلمودية ونفذوا جوالت اس���تفزازية في باحات
األقصى ،إلى أن غادروه من باب السلسلة.
وتأت���ي هذه االقتح���ام وعمليات التدنيس المس���تمرة رغم
دخول العشر األواخر من رمضان.
وذكرت المرابطة المقدسية هنادي حلواني أن عمير اوحاناة
وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي أصب���ح أيقونة عند جماعات
الهيكل المزعوم ،بعد أن س���مح له���م باقتحام األقصى في
العش���ر األواخر من رمضان ووعدهم باقتح���ام كبير جدًا في
 28رمضان.
وتتواصل دع���وات المس���توطنين باقتحام كبير للمس���جد
األقص���ى يوم  28رمضان؛ في ذكرى ما يس���مى يوم «توحيد
القدس» وانتقاما مما حدث في محيط باب العمود.
وتناقلت في األيام الماضية صور ودعوات ومنش���ورات على
مواقع التواصل االجتماعي ومجموعات التراس���ل المختلفة،
حيث عممت بين أوس���اط المستوطنين داعين القتحام كبير
لألقصى.
وتتنافس ما تس���مى بجماعات الهيكل المزعوم في الحشد
القتحام���ات جماعية ضخمة للمس���جد األقصى عبر مواقعها
اإللكترونية والمنصات االجتماعية.

الثالثاء  22رمضان  1442هــ  4مايو  2021م

«زهقت منها» ..تلقي برضيعتها
من الطابق الخامس لكثرة بكائها

مواطن يبيع اخل�ضراوات يف مدينة غزة

()APA images

القاهرة /االستقالل:
بررت الس���يدة الس���ودانية التي ألقت طفلتها م���ن الطابق الخامس.
جريمتها خالل التحقيقات .بمرورها بأزمات نفس���ية والتي لم ينفع
معها العالج مع االطباء النفس���ين مما تتسبب في اختالق مشاكل مع
ً
إضافيا عليها بس���بب سوء تصرفاته فانتهى
حمال
زوجها الذي كان
ً
األمر بينهما باإلنفصال.
و س���اءت الحالة النفس���ية للمتهمة بعد االنفصال الذي قارب الشهرين
بع���د أن قرر األب القيام برعاية األبناء الكبار  .على أن ترعى هي رضيعتها
الصغيرة ،فألق���ت برضيعتها من الطابق الخامس بمدينة الس���ادس من
أكتوبر .مبررة فعلتها ” زهقت منها ومن أبيها”.
وبينت المتهمة أن السبب وراء فعلتها هو بكاء الطفلة المستمر وخالفات
مع طليقها ،الذي أقر بأن طليقته كانت تخضع للعالج النفسي.
وأمرت النيابة باإلستعالم عن التاريخ المرضي للمتهمة ،كما أمرت بتجديد
حبس���ها  15يوما على ذم���ة التحقيقات حتي ورود التقري���ر الطبي حول
مرضها.

«الفتاة الكارثة» تحصد نصف مليون تجربة فريدة ..أغرب طلب لعريس في زفافه
دوالر من صورتها االستثنائية

االستقالل /وكاالت:
لم تكن زوي روث تتخيل أن صورتها التي عرفت باس���م «الفتاة الكارثة» ،س���تكون س���ببا ف���ي حصولها على آالف
الدوالرات .وتمكنت «الفتاة الكارثة» ،زوي روث ،من بيع صورتها الشهيرة التي تعود لعام  ،2005والتي ظهرت فيها
تبتسم أمام منزل يحترق ،مقابل  473آالف دوالر ،في مزاد بالعمالت المشفرة .وتعود قصة الصورة لعام  ،2005عندما
نجت زوي ،الطفلة البالغة من العمر  4س���نوات آنذاك ،من حريق اندل���ع في الحي الذي تقيم فيه ،ولحق بها والدها
ديفيد روث حامال معه كاميرا ،حيث التقط بعض الصور للحادث ،أشهرها ما عرف الحقا باسم «الفتاة الكارثة».

الرياض /االستقالل:
روى الفرنسي كريستوف هازبروك تجربة ال� 21عامًا
التي قضاها في المملكة من خالل عمله في مجال
الضيافة والفندقة ،وأبرز موقف واجهه خالل عمله.
وأوضح خ���الل حديثه لبرنامج “تجربة فريدة” على
قناة  sbcأنه يعمل في سلسلة فنادق كمبينسكي
العالمي���ة وتم نقله إلى فرع الري���اض عام 2000م
ليصبح مديرًا لقسم األطعمة والمشروبات ،قبل أن

يصبح مديرًا لفرع الخبر.
وأك���د أن أب���رز موق���ف واجه���ه عندما حج���ز أحد
األش���خاص قاعة الفندق إلقامة حفل زفاف ،وطلب
بش���دة أن يذبح ناقة داخل الفندق لتقديم اللحم
طازجًا للضيوف  ،قبل أن يتم إقناعه بقيامهم بذلك
في مكان خارجي وإحضار اللحم مباشرة.
وأش���ار إلى أن قطاع الضيافة في المملكة سيكون
مزدهرًا بسبب تميز الس���عوديين في المجال من

خالل ممارس���تهم ذلك مع ضيوفهم في منازلهم،
وباعتبارهم شعبًا مضيافًا إضافة إلى ما شاهده بعد
تلبيته الدعوات الت���ي قدمت له من قبل أصدقائه
في منازلهم .وبين أنه يس���تمتع كثيرًا بعمله في
المملكة وهو ما يجعله يكون يوميًا متحفزًا للوصول
إلى الفندق ،إضافة إل���ى حرصه على الوقوف على
جميع التفاصيل بنفسه ،وتواصله مع النزالء للتأكد
من شعورهم بالراحة.

