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رام الله/ االستقالل:
 أعلنت الحكومة الفلسطينية 
ف����ي رام الله ي����وم أمس، عن 
موعد عطلة عيد الفطر 2021 
المحافظ����ات  مختل����ف  ف����ي 

الفلسطينية.

وقال����ت الحكوم����ة ف����ي بيان 
أن موع����د عطل����ة عيد  له����ا، 
الفط����ر2021، س����يكون م����ن 
ي����وم الثالث����اء )2021/5/11( 
حت����ى مس����اء ي����وم الس����بت 

.)2021/5/15(

الحكومة الفلسطينية تحدد 
موعد عطلة عيد الفطر 2021

»أنقذوا الشيخ جراح«.. حملة 
إلكترونية لنصرة أصحاب الحق

غزة/سماح المبحوح:
تتواصل حملة التضامن الشعبية واإللكترونية مع أهالي حي الشيخ جراح في 

مدينة القدس المحتلة، المهددين باإلخالء و التهجير القس���ري 
من منازلهم وإحالل مستوطنين مكانهم. و انطلقت الحملة التي 

بيروت/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، 
القائد زياد النخالة، يوم أمس، إن الش���عب الفلس���طيني 
أثبت على الدوام تمس���كه بالثوابت الوطنية غير القابلة 

للمس���اومة والتجزئ���ة والتفري���ط، ف���ي رس���الٍة واضحة 
للمهرولين من ملوك وأمراء التطبيع مع الكيان الصهيوني 

الغاصب. وأوضح القائد النخالة خالل لقاء 
الفلس���طينية في  الفصائل  بقادة  جمعه 

القائد النخالة: نهج المقاومة وخيار المواجهة 
القادران على إفشال المخططات التآمرية لالحتالل

»المقاومة« تدعو لشد الرحال 
إلى األقصى يوم 28 رمضان

النــواب األردنــي يطالــب بطــرد السفيــر 
اإلسرائيلي ردًا على اعتداءات »الشيخ جراح«

غزة / االستقالل:
دعت فصائل المقاومة، يوم أمس، جماهير شعبنا لشد الرحال للمسجد األقصى 

والص���الة واالعت���كاف والرباط فيه خاصة ي���وم 28 رمضان.وقال 
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان خالل مؤتمر صحفي 

مخططات إسرائيلية إلقامة 
392 وحدة استيطانية بالضفة

الضفة الغربية - القدس المحتلة/االستقالل:
تواصل ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، لليوم 
الثالث على التوالي تنفيذ حمالت عس���كرية 
واس���عة في بلدة عقربا جنوب شرقي نابلس 

بالضف���ة الغربي���ة المحتل���ة وبع���ض القرى 
المجاورة وتمارس اإلرهاب بحق الس���كان بما 
فيهم النس���اء واألطفال، في مسعى للوصول 
إل���ى منفذ عملية إطالق النار على حاجز زعترة 

االح���د الماض���ي. وأفادت مص���ادر محلية أن 
ق���وات االحتالل دفعت بتعزيزات عس���كرية 

البلدة، وفرضت  إلى وسط  كبيرة 
منع التجول في ح���ي بني جابر، 

المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم

االحتالل يواصل حصاره المطبق على قرى 
نابلس ويغلق مداخل الشيخ جراح بالقدس

غزة / االستقالل:
أعلن���ت وزارة الداخلية واألمن الوطن���ي في قطاع غزة يوم أم���س، عن إجراءات 
تخفيفي���ة في ظل تراجع الحالة الوبائية لفي���روس كورونا. وقالت في بيان لها 
،"درَس���ت خلية إدارة األزمة التقارير الواردة من وزارة الصحة، والتي أش���ارت إلى 

تخفيف مؤقت إلجراءات مواجهة 
فيروس كورونا في قطاع غزة

13 وفاة و718 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا بالضفة وغزة

أسرى مجدو يفشلون قرار االحتالل 
بمنعهم من الصالة في الساحة

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، تسجيل 13 وفاة و718 إصابة جديدة 
بفي���روس كورونا و1502 حال���ة تعاف خالل ال�24 س���اعة الماضية في الضفة 
الغربي���ة المحتلة وقطاع غزة. وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي حول 

»الوطني« يطالب 
الربملان الأوروبي 

بالرتاجع عن 
قراره ب�شاأن 
متويل اأونروا

رام الله/ االستقالل:
طالب المجل���س الوطني البرلمان 
األوروب���ي بالتراج���ع ع���ن ق���راره 
بش���أن ربط الدعم المالي المقدم 
مواد  بتعدي���ل  »أون���روا«  لوكالة 

تعليمية في كتبها 
ُيّدعى  06المدرس���ية، 

جنود �الحتالل خالل �قتحامهم بلدة عقربا جنوب نابل�س �أم�س
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رام الله / االستقالل:
أعلنت وزي���رة الصحة مي الكيلة يوم 
أمس، تس���جيل 13 وفاة و718 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا و1502 حالة 
تعاٍف خالل ال�24 ساعة الماضية في 

الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي 
اليوم���ي ح���ول في���روس كورونا في 
فلس���طين، أنه تم تسجيل 6 وفيات 
ف���ي الضفة الغربي���ة: " جنين 1، رام 
الل���ه والبيرة 1، ضواح���ي القدس 1، 
طولكرم 1، نابلس 2"، وتم تسجيل 7 
وفيات في قطاع غزة. وأشارت إلى أن 
اإلصابات الجديدة سجلت على النحو 
التالي: "جنين 44، طولكرم 24، نابلس 
66، الخليل 50، سلفيت 9، قلقيلية 8، 
رام الله والبيرة 48، ضواحي القدس 3، 
بيت لحم 5، طوباس 2، أريحا واألغوار 

1"، قطاع غزة 458.
وأضاف���ت، أن نس���بة التعاف���ي من 
فيروس كورونا في فلس���طين بلغت 
93.4%، فيما بلغت نس���بة اإلصابات 
النش���طة 5.5%، ونس���بة الوفي���ات 

1.1% من مجمل اإلصابات.
وتوزع���ت ح���االت التعاف���ي الجديدة 
حس���ب التال���ي: "جني���ن 51، طولكرم 
16، نابلس 241، الخليل 24، س���لفيت 
19، قلقيلي���ة 18، رام الله والبيرة 115، 
ضواح���ي الق���دس 0، بيت لح���م 11، 

طوباس 11، أريحا واألغوار 2"، قطاع غزة 
994. ولفتت وزي���رة الصحة إلى وجود 
129 مريًضا في غرف العناية المكثفة، 
بينهم 41 مريضًا على أجهزة التنفس 
االصطناع���ي، فيما ُيعالج ف���ي مراكز 
وأقس���ام كورونا في المستشفيات في 

الضفة الغربية 330 مريًضا.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا 
الطعومات المضادة لفيروس كورونا، 
فقد بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة 259,507، بينهم 
190,051، تلقوا الجرعتين من اللقاح.

غزة / االستقالل:
أعلن���ت وزارة الداخلية واألمن الوطني ف���ي قطاع غزة يوم أمس، عن 

إجراءات تخفيفية في ظل تراجع الحالة الوبائية لفيروس كورونا.
وقالت في بيان لها ،"درَس���ت خلي���ة إدارة األزمة التقارير الواردة من 
وزارة الصحة، والتي أش���ارت إلى تراجع في الحالة الوبائية لفيروس 

كورونا".
وأضاف���ت "تم تقدير الموق���ف بأن هناك مس���احة للتخفيف من 
اإلجراءات المفروضة بما يتماشى مع متطلبات المجتمع خالل األيام 
المتبقية من شهر رمضان ومناس���ك عيد الفطر، مع التشديد على 
اتباع إجراءات السالمة وارتداء الكمامة؛ حتى ال تتحول هذه الفرصة 

والتخفيف إلى انتكاسة وموجة جديدة من الوباء".
وأوضح���ت أنه في ضوء ذلك تقرر رفع حظر التجوال الليلي بش���كل 

كامل، بما يشمل حركة المشاة والمحال التجارية والمنشآت كافة.
كما تقرر السماح بحركة المركبات يوميًا حتى الساعة 12 لياًل فقط 
طوال أيام األس���بوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت. وقررت أيضا 

إعادة فتح المساجد في جميع الصلوات بما فيها العشاء والقيام.
وأكدت اس���تمرار ق���رار منع التجمعات في األماك���ن كافة بما فيها 
األفراح وبيوت العزاء في الش���وارع، واستمرار إغالق صاالت األفراح، 
منوهة إلى أن جميع اإلجراءات الجديدة تستمر لمدة 10 أيام، وُتقّيم 

مجدًدا ثالث أيام عيد الفطر.

تخفيف مؤقت إلجراءات مواجهة 
فيروس كورونا في قطاع غزة

13 وفاة و718 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
تراجعت إدارة سجن مجدو عن قرار منع إقامة الصالة في 
ا في شهر رمضان المبارك بعد  ا وجماعّيً الس����احة فردّيً

احتجاج من األسرى في السجن.
وأوض����ح مكتب إع����الم االس����رى أن إدارة س����جن مجدو 
أبلغت األس����رى االحد الماضي، بق����رار منع إقامة الصالة 
ا؛ للتنغيص عليهم في هذا  ا وجماعّيً في الس����احة فردّيً
الشهر الكريم، األمر الذي رفضه األسرى، واحتجوا عليه 

بإغالق األقسام، حتى تراجعت اإلدارة عن قرارها.
وأشار إعالم األسرى إلى أن األسرى يرجحون أن تكون تلك 
خطوة هي بمنزلة جّس نبض األس����رى لفرض القرار على 

كل الس����جون، األمر الذي أفش����له األسرى في تصّديهم 
لمحاولة قضم السجان لحقهم الطبيعي في العبادة.

وأكد أن سلطات االحتالل وإدارة سجونها تتعمد خالل 
ش����هر رمضان التضييق على األسرى والتنكيد عليهم 
عبر عدة إجراءات تعس����فية منه����ا حرمانهم من صالة 
ا في س����احة الس����جن، وتنفيذ عمليات  التراويح جماعّيً
اقتحام وتفتيش مس����تمرة، بدعوى التفتيش األمني، 
كما تعزل بعض األس����رى في الزنازي����ن االنفرادية، وال 
تقدم طعاما جيدا لهم؛ فكميات الطعام قليلة وسيئة، 
وتمارس بحقهم أيضا سياس����ة التنقالت بين األقسام 

والسجون.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس مجلس األوقاف اإلس���المية ف���ي القدس عبد 
العظيم س���لهب، يوم أمس، إن االحتالل يحاول جر الوضع 
الميداني ف���ي القدس لصراع ديني لكي تتحول المنطقة 

كلها لجحيم.
وأكد س���لهب في تصريح له، أن الوضع في القدس خطير، 
واس���تمرار االعتداء على المقدس���ات اإلس���المية ال يمكن 
السكوت عنه، وخاصًة أن المستوطنين ُيهيئون أنفسهم 

القتحام كبير يوم 28 من شهر رمضان.
وأضاف: »في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين لألقصى، 
م���ن واجبنا كفلس���طينيين أن نقف في وج���ه اعتداءات 

المستوطنين وما يخططون له من اقتحام لباحات المسجد 
األقصى«.

وأشار س���لهب إلى أنه في كل مناسبة يثبت أهل القدس 
المرابط���ون أنهم أهٌل له���ذه البالد والمدينة المقدس���ة 
والمس���جد األقصى، فه���م يدافعون ع���ن األقصى مهما 

كلفهم من تضحيات.
وذك���ر، أن االحتالل ُيراهن على أن الزمن في صالحِه، و«لكن 
نحن نقول إن الزمن في صالحنا، وس���ندافع عن المس���جد 

األقصى مهما كان الثمن«.
وطالب���ت، األمتين العربية واإلس���المية باالنتفاض للدفاع 

ودعم صمود المقدسيين في المسجد االقصى.

أسرى مجدو يفشلون قرار االحتالل 
بمنعهم من الصالة في الساحة

سلهب: الوضع بالقدس خطير واالحتالل 
يحاول جر الوضع الميداني لصراع ديني

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادقت ما تس���مى ب� »اللجنة المنظمة للكنيست«، 
ي���وم أمس، على دفع س���ريع لمش���روع قانون يتيح 
»تسوية المستوطنات الصغيرة« )البؤر االستيطانية 

العشوائية(.
 وص���ّوت لصالح التش���ريع 16 عضو كنيس���ت فيما 
عارض���ه 13. وين���ص القان���ون على إل���زام مختلف 
ال���وزارات الحكومي���ة ذات الصل���ة بتزوي���د جميع 
الب���ؤر االس���تيطانية العش���وائية بخدم���ات البنى 
التحتية، والكهرب���اء، والطرقات، والمياه واالتصاالت 

والمواصالت.
كما يل���زم القان���ون الحكومة بمنح مكان���ة قانونية 
والعمل على شرعنة البؤر االستيطانية بموجب قرار 

ص���ادر عن المجلس ال���وزاري اإلس���رائيلي المصغر 
للش���ؤون األمنية والسياس���ية )كابينيت( في العام 
2017، وحت���ى ش���رعنتها يتعي���ن على ال���وزارات 
الحكومية تقديم الخدمات األساسية للمستوطنين 

بالبؤر االستيطانية.
وبحس���ب معطيات حركة »س���الم اآلن«، فإن هناك 
124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية تم 
الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن 

الماضي، دون موافقة الحكومة.
بالمقابل فإن هناك 132 مس���توطنة كبيرة بالضفة 
الغربي���ة، أقيم���ت بموافقة الحكومة اإلس���رائيلية. 
وتش���ير »س���الم اآلن« إلى وجود 661 ألف مستوطن 
بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة التي تضم 

13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن.
كما صادقت اللجنة المنظمة على دفع س����ريع لمشروع 
قانون يتيح االلتفاف على قرارات المحكمة اإلسرائيلية 
العليا. ويقّيد القانون س����لطة المحكم����ة العليا في ما 
يخص االعتراض على قوانين الكنيست أو إعالنها غير 

دستورية في ظل تناقضها مع قوانين أساس.
وصّوت لصالح مشروع القانون 17 عضو كنيست، من 
ضمنهم ممثلو حزبي »يمينا« و«تيكفا حداش���ا« في 
اللجنة، فيما عارضه 15 عضو كنيس���ت. وقال عضو 
الكنيست عن »تيكفا حداشا«، الوزير السابق، زئيف 
إلكين، إن حزبه يدعم فك���رة القانون، لكنه يعارض 
النص المطروح، وفتح الباب أمام تعديالت مستقبلية 

قبل إقراره نهائيا.

لجنة بالكنيست »اإلسرائيلي« تصادق على 
قانون لشرعنة البؤر االستيطانية العشوائية

أم الفحم/ االستقالل:
 شارك العشرات من أهالي مدينة أم الفحم بأراضي عام 48، يوم أمس، في وقفة 

تضامنّية مع حّي الشيخ جراح المهّدد باإلخالء في القدس المحتّلة.
وش����هدت الوقفة التي دعت إليها اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، 
بحس����ب »عرب 48«، مشاركَة أهاٍل من منطقة وادي عارة كذلك، باإلضافة 

إلى ناشطين.
وحّمل مش���اركون ف���ي الوقفة االحتجاجّية، س���لطات االحتالل اإلس���رائيلّية، 

المسؤولّية عّما يحصل من تهجيٍر في القدس.
ورفع بعض المش���اركين الفتات، ُكتَبت عليها شعارات منّددة بمساعي اإلخالء 

اإلسرائيلّية، وبالسياسات التمييزّية ضّد العرب في المدينتين.
ومن بين الشعارات التي ُكِتبت على الالفتات: »من أم الفحم هنا الشيخ جّراح - 
ضّد التهجير القسرّي«، و«تحّية فحماوّية للشيخ جراح«، و«الشيخ جراح لن تكون 

إال فلسطينّية«، وغيرها.

وقفة تضامنية في أم الفحم 
مع حّي الشيخ جراح بالقدس
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 وتواج����ه أربع من العائ����ات المقيمة في ه����ذا الحي،  
هم الكرد ، و س����كافي، و الجاعوني ، والقاس����م " والتي 
تض����م 50 فردًا، بينهم 10 أطفال، مهددون باإلخاء من 
منازلهم يوم غٍد الخميس، فيما سلم االحتال 3 عائات 
أخ����رى  تضم 25 فردًا بينهم 8 أطفال، موعد إخاء حتى 

مطلع أغسطس/آب 2021. 
وباإلضافة لمن حدد موعد ترحيلهم بشكل نهائي، فإن 
أكث����ر من 500 مقدس����ي يقطنون ف����ي 28 منزاًل بالحي 
مه����ددون بالترحيل في أي لحظ����ة على أيدي جمعيات 
اس����تيطانية، بع����د س����نوات م����ن التواطؤ م����ع محاكم 
االحتال، التي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق العائات السبع 

المذكورة.
يش����ار إلى أن المحكمة اإلس����رائيلية العليا في القدس 
المحتل����ة أجل����ت األحد الب����ت في اس����تئناف العائات 

المهددة، حتى يوم غٍد الخميس.
و ف����ي العامي����ن 2008 و2009 ت����م إخ����اء 3 عائ����ات 
فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح ، فيما تلقت 
7 عائ����ات أخرى إنذارات بإخاء منازلها خال األش����هر 

القليلة المقبلة.
ت�ضامن كبري

حملة التضامن اإللكترونية والشعبية القت ترحابًا كبيرًا 
لدى المقدس����ي صال����ح دياب الذي عبر ع����ن فرحته من 
األعداد الهائلة من المتضامنين الذين يرابطون كل ليلة 
أم����ام منازل الحي حتى س����اعات متأخرة من الليل؛ لصد 

اعتداءات قوات االحتال والمستوطنين.

 وأوضح دياب ل�"االس����تقال" أن المتضامنين أثبتوا أن 
القدس غالية وطننا فلس����طين غاٍل، وأنهم مس����تمرون 

معهم بالتظاهر وبالتفاعل بالحملة اإللكترونية.
 وبين أن العش����رات من ش����باب باب العام����ود بالقدس 
المحتلة واألحياء المقدس����ية األخرى وم����ن أراضي 48 
يتواج����دون بالحي م����ن بعد صاة العش����اء حتى قبيل 
الفجر، يتصدون بصدورهم العارية لاعتداءات العنيفة 
التي توجه ضدهم، إضافة لتفاعلهم أثناء وجودهم مع 

الحملة اإللكترونية.
وأشار إلى تلقيه يوميا عشرات الرسائل من  متضامنين 
ال����دول، يدعم����ون صموده����م  ع����رب م����ن مختل����ف 
ويس����اندونهم بكلمات " تثلج صدوره����م " ، الفتا إلى 
أن أهالي الحي أقوياء بالل����ه ، وبإيمانهم الكبير بأنهم 

أصحاب حق  وأن االحتال لزوال قريب. 

حملة عاملية
منى الكرد منس����قة الحمل����ة وإحدى أصح����اب المنازل 

المه����ددة بالمص����ادرة أك����دت عل����ى أن الحملة حققت 
انتش����ارا واس����عا في مختل����ف دول العال����م، إذ وصلت 
لتريند عب����ر موقع تويتر ف����ي عدد من ال����دول العربية 
وحققت وصول على مواقع التواصل االجتماعي األخرى، 
مش����يرا إلى وجود أكثر من  ألف تغريدة ما بين اللغتين 

اإلنجليزية والعربية. 
وقالت الكرد ل�"االس����تقال": إن" هن����اك تضامنًا عالميًا 
واسعًا ش����عبيًا وآخر من المؤسس����ات كمؤسسة العفو 
الدولي����ة واألورومتوس����طي وغيرهم، إضاف����ة لوقفات 
وتظاهرات داعمة ومس����اندة ألهال����ي الحي من الجالية 

الفلسطينية بمختلف الدول". 
وأضاف����ت: "الحمل����ة انطلق����ت من بعض س����كان الحي 
بعفوية، ث����م نجحت في لفت أنظ����ار العالم إلى معاناة 
عائات مقدسية تس����كن الحي منذ عقود وصامدة في 
بيوتهم"، معربة عن أملها في أن تش����كل الحملة ضغطا 

سياسيا وتحقق األهداف المرجوة.
ولفتت إلى أنها وسكان الحي شعروا في البداية بأنهم 
وحدهم يواجهون بطش االحتال االسرائيلي وأساليبه 
العنيف����ة بالقمع والتنكي����ل، إذ إنه اس����تخدم الخيول 
العس����كرية ومركب����ات المياه العادم����ة، إضافة للضرب 
واالعتداء عليهم بأعقاب البنادق واألس����لحة ، لكن رغم 

ذلك استمر التضامن الشعبي. 
ونبه����ت إل����ى تنظيمهم بالتنس����يق م����ع متضامنين 
من مختلف أحي����اء القدس فعالي����ات تضامنية أخرى، 

كاإلفطارات الجماعية ووقفات دعم واسناد. 

تفاعل عالمي واسع

»أنقذوا الشيخ جراح«.. حملة إلكترونية لنصرة أصحاب الحق
غزة/�ضماح املبحوح:

تتوا�ض��ل حمل��ة الت�ضام��ن ال�ضعبي��ة والإلكرتوني��ة م��ع 
اأه��ايل ح��ي ال�ضي��خ ج��راح يف مدين��ة القد���س املحتل��ة، 
املهددي��ن بالإخ��اء و التهج��ري الق�ض��ري م��ن منازله��م 

واإحال م�ضتوطنني مكانه��م. و انطلقت احلملة التي دعا 
اإليه��ا ن�ضطاء مواق��ع التوا�ضل الجتماع��ي، يوم الثنني 
املا�ضي، حتت و�ضم )#اأنقذوا حي ال�ضيخ جراح(، وباللغة 
 .)#Save Sheikh Jarrah ( الإجنليزية حتت و�ض��م

وبالتزامن م��ع حملة الت�ضامن ال�ضعب��ي، يتظاهر ن�ضطاء 
من خمتلف اأرجاء القد�س املحتلة والأرا�ضي املحتلة عام 
1948، منذ اأيام، يف حي ال�ضيخ جراح؛  للبقاء يف املنازل 

املهددة بالإخاء  ل�ضالح امل�ضتوطنني. 

بيروت/ االستقال:
ق����ال األمين الع����ام لحركة الجهاد 
القائد  فلس����طين،  اإلس����امي في 
إن  أم����س،  ي����وم  النخال����ة،  زي����اد 
الش����عب الفلس����طيني أثبت على 
الدوام تمس����كه بالثوابت الوطنية 
غي����ر القابلة للمس����اومة والتجزئة 
واضحة  رس����الٍة  ف����ي  والتفري����ط، 
للمهرولي����ن م����ن مل����وك وأم����راء 
الكي����ان الصهيوني  التطبيع م����ع 

الغاصب.
وأوض����ح القائد النخال����ة خال لقاء 
جمعه بقادة الفصائل الفلسطينية 
في الخارج، أن نهج المقاومة وخيار 
المواجه����ة لاحت����ال، القادر على 
التآمرية، من  إفش����ال مخططات����ه 
خ����ال إدام����ة االش����تباك معه في 

معركة الحقوق.
وأش����ار إل����ى أن ه����ذه المرحلة من 
النضال الفلس����طيني مرحلة تحرر 
وطني، تتطل����ب تحديد األولويات 

الوطني����ة، لدعم انتفاضة ش����عبنا 
المقاومة  واس����تمرار  المتج����ددة، 
والمواجه����ة حت����ى إنج����از هدف 

التحرير والعودة.
ودعا القائد النخالة لوحدة الموقف 

الفلس����طيني وتعزي����زه لمواجهة 
بالقضي����ة  المحدق����ة  األخط����ار 
الفلس����طينية، من خال استعادة 
الفلس����طيني،  الوطني  المش����روع 
وإع����ادة بناء منظم����ة التحرير على 

أساس برنامج سياسي مقاوم.
كم����ا دعا، القوى الحّي����ة في العالم 
واإلسامية  العربية  أمتنا  وشعوب 
بالدع����وة إلى النه����وض والتحرك 

نصرًة للقدس وفلسطين.

خالل لقائه بقادة الفصائل

القائد النخالة: نهج المقاومة وخيار المواجهة 
 رام الله/ االستقال:القادران على إفشال المخططات التآمرية لالحتالل

ق���ال أمي���ن ع���ام الهيئ���ة االس���امية المس���يحية لنص���رة الق���دس 
والمقدس���ات  حنا عيسى إن سياسة سلطات االحتال في هدم البيوت 
ته���دف لتقلي���ص الوجود الفلس���طيني وتفريغ األرض من س���كانها 

األصليين.
وق���ال عيس���ى، في بي���ان صحف���ي، "في إطار سياس���ة ه���دم المنازل 
واصلت سلطات اإلس���رائيلية المتعاقبة بطواقمها سياسة هدم بيوت 
الفلس���طينيين، وبوتيرة أعل���ى، مما كان عليه في الس���نوات الماضية، 
متذرعة بأس���باب أمنية حينًا، وبع���دم الترخيص وفقًا لقوانين التنظيم 

والبناء اإلسرائيلية أحيانا أخرى".
وأشار إلى أن هدم البيوت أو إغاقها لذرائع أمنية، يندرج ضمن العقوبات 
الجماعية المحظورة بموجب الم���ادة )33( من اتفاقية "جنيف" الرابعة، 
الت���ي تنص على أنه "ال يجوز معاقبة أي ش���خص محمي عن مخالفة لم 

يقترفها هو شخصيًا، كما تحظر العقوبات الجماعية".
وأضاف عيس���ى قائا: "س���لطات االحتال مس���تمرة في هدم البيوت 
الفلس���طينية في الضفة الغربية، بما فيها ش���رقي الق���دس، متذرعة 

بالشق اآلخر من ادعاءاتها، وهو عدم الترخيص.
 وتابع: يش���كل هدم البي���وت انتهاكا للحق في الس���كن المائم، الذي 
كفلته المواثيق واألعراف الدولية من جهة، في الوقت الذي تتس���اهل 
س���لطات االحتال إزاء مخالفات المس���توطنين في بناء وحدات سكنية 
جديدة من جهة ثانية، مؤكدا أن س���لطات االحت���ال لم تتخذ خطوات 
حقيقية إلجاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها 
بالقوة، بل على العكس تقوم بتشجيعهم على االستياء على المزيد من 

ممتلكات الفلسطينيين.

حنا عيسى: هدم المنازل تقليل 
للوجود الفلسطيني وتفريغ لألرض
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دولة فل�سطني   
   املجل�س االعلى للق�ساء 

 مذكرة ح�سور
لدى املحكمة العليا بغزة املوقرة ب�سفتها حمكمة نق�س

يف الطعن املدين رقم 185/ 2016
يف الطلب رقم 2021/296 ) ن�سر م�ستبدل (

المس���تدعي ) الطاع���ن ( محمود عبد ال���رازق ابراهيم ابو مصطفى من س���كان / خانيونس 
المعسكر هوية رقم )932330517(  وكياله المحاميان / زياد عطا النجار ومحمد حمدي االغا
المستدعى ضدهما ) المطعون ضدهما ( 1- محمد عبد الرازق ابراهيم ابو 
مصطفى من س���كان / خانيونس المعس���كر – حارة ابو مصطفى 2-  عبد 
الله عبد الرازق ابراهيم ابو مصطفى من س���كان / خانيونس المعسكر – 

حارة ابو مصطفى      ) مجهولي محل االقامة حاليا ( 
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل

الى المستدعى ضدهما المذكورين اعاله بما أن المستدعي تقدم بالطعن رقم 
) 2016/185( والطل���ب المتفرغ عنه رقم ) 2021/296( ل���دى المحكمة العليا 

بصفتها محكمة نقض المودع نسخة عنه ومن ملحقاته لدى قلم المحكمة .
لذلك يقتضى عليكما الحضور الى هذه المحكمة للرد على الئحة الطعن 
كما يقتضى عليكما ان تودع���ا لدى قلم المحكمة ردكما التحريري خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكما بهذه المذكرة وان ترسال نسخة 
عنها الى المس���تدعي حس���ب عنوانه علما بأنه قد تحدد موعد جلس���ة 
للطعن يوم االثنين الموافق 2021/6/21 للنظر في الطعن المذكور اعاله .

وليكن معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمس���تدعى الس���ير في 
دعواه حسب األصول .  وذلك تحقيقا للعدالة والقانون  تحريرا في 2021/5/3م

رئي�س قلم املحكمة العليا بغزة 
ب�سام الع�سي 

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

مذكرة ح�سور 
يف الدعوى رقم 2019/309      يف الطلب رقم 2021/923 

المستدعي/ جمال شعبان علي كرت بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة 
والده وبصفته ان والده أحد ورثة والدته/ زهرة محمود شملخ وأحد ورثة أخيه 
صالح علي كرت ويحمل هوية رقم/ 922520143 - غزة الزيتون قرب مس���جد 

صالح الدين -  وكيله المحاميان/ شعبان وعبد الله الغالييني 
المستدعى ضدهما/ -1 فوزي كامل علي كرت باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن ورثة والدهم 
المرحوم/ كامل علي خلف كرت وهم/ علي ورفيق ومحمد فتحي ورباح وظريفة وفتحية كامل 
علي كرت. بواسطة وكيله/ رافي ختام الملح – غزة الرمال مقابل الطابو مباشرة. -2 داليا جهاد 
الحل���و )كرت بعد الزواج( بصفتها الش���خصية وباإلضافة لورثة زوجها المرحوم س���الم علي 
خلف كرت و باإلضافة لباقي ورثة زهرة محمود شملخ وباقي ورثة أخيه صالح. وعنوانها - غزة 

الزيتون بجوار مدرسة الحرية منطقة صالح الدين بجوار المختار دلول.
ن����وع الدعوى: اثبات قس����مة رضائي����ة للمبرز م ع2/1 طبقا للق����رار الصادر في 

القضية رقم )2012/660( بداية غزة.
قيمة الدعوى: تزيد عن )100,000دينار اردني( مائة الف دينار اردني 

الى المس���تدعى ضدهما/ بما ان المس���تدعي تقدم بالدعوى رقم )309 / 2019( والتي 
قيمتها تزيد عن )100,000دينار اردني( مائة الف دينار اردني المودعة نس���خة منها 
وم���ن ملحقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة للرد 
على دعواه والمحدد لها جلس���ة يوم 2021/6/16 كما يقتضي عليك ان تودع لقلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة وان 
ترس���ل نسخة عنها الى المستدعي حسب عنوانه وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب األصول  غزة في: 2021/4/27م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل 

 ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
   حمكمة بداية دير البلح

  يف الق�سية املدنية رقم 2016/85
  يف الطلب احلقوقي رقم : 2021/263

المس����تدعية : نائل����ة عب����د الرحم����ن عبد بش����ير – هوي����ة رقم 
)919861682( المقيمة في االم����ارات العربية المتحدة / وكيلها 
الخاص / نائل عبد الفتاح ايوب بش����ير هوية رقم )801099425( 
من س����كان رفح – تل الس����لطان – كندا – مفت����رق غريز بموجب 
الوكال����ة الخاصة رقم /2016 الصادر ع����ن القنصلية العامة لدولة 

فلسطين – دبي االمارات العربية المتحدة 
 وكيله المحامي / حمادة مخيمر – رفح – بجوار البنك االسالمي الفلسطيني .
المس���تدعى ضده / موس���ى جبر موس���ى النباهين وآخرون – من سكان 

مدينة الزهراء – بجوار ابراج الزهراء والمقيم حاليا خارج البالد .
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل     في القضية المدنية رقم 2016/85
الى المس���تدعى ضده المذك���ورة اعاله , بما أن المس���تدعية قد اقامت 
عليك القضية المدنية التي تحم���ل الرقم 2016/85 لدى محكمة بداية 
دير البلح تطالبك فيها انت واخرين بفس���خ عقد االتفاق على بيع قطعة 
ارض القائ���م بين المدعية ومورث المدعى عليهم والمطالبة باس���ترداد 
الثم���ن والتعويض لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة كما 
يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر 
يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلس���ة يوم 
الثالثاء الموافق 2021/6/15 للنظر في الدعوى وليكن معلوما لديك انك 
اذا تخلفت عن الحضور يجوز للمس���تدعي ان يس���ير في دعواه حس���ب 

األصول . تحريرا في : 2021/5/4

   رئي�س قلم بداية دير البلح
اال�ستاذ / حممد عاطف غزال 

غزة / االستقالل:
دعت فصائل المقاومة، يوم أمس، جماهير ش���عبنا لش���د 
الرحال للمس���جد األقصى والصالة واالعتكاف والرباط فيه 

خاصة يوم 28 رمضان.
وقال القي���ادي في حركة حماس إس���ماعيل رضوان خالل 
مؤتمر صحفي عقدته الفصائ���ل بمقر حركة األحرار غربي 
مدينة غزة: "ليكن هذا اليوم لمواجهة قطعان المستوطنين 
الذي���ن يتوعدون باقتحام األقصى؛ ويوًما إلش���عال الثورة 

واالنتفاضة على رؤوس المغتصبين الصهاينة".
ودع���ا رض���وان أبناء ش���عبنا بالضفة والق���دس واألراضي 
المحتلة عام 1948 ل�"إس���ناد أهلن���ا المهددين بالترحيل 
العنصري القصري في حي الش���يخ جراح"، محّذًرا االحتالل 

من مغبة اإلقدام على جريمة ترحيلهم.
وأضاف "على االحتالل أن يتحمل كافة التداعيات المترتبة 

عن ارتكابه أي جريمة بحق شعبنا وقدسنا وأقصانا".
وفي سياق متصل، أوضح رضوان أن "يوم القدس العالمي"، 
ال���ذي يوافق الجمع���ة األخيرة من رمض���ان، يأتي لتذكير 
أجي���ال المس���لمين بالق���دس وواجبهم تج���اه تحريرها، 
وللتأكيد على هوية القدس وفلسطين وأنها أولى القبلتين 

وثاني المسجدين.

وأضاف "ارتبطت القدس وفلس���طين بعقي���دة األمة، ولن 
يفلح االحتالل بكي وعي األمة من خالل استمرار ما يسمى 
بالتطبي���ع م���ع األنظمة العربي���ة، التي ال تعب���ر عن نبض 

شعوبها المحبة لفلسطين والرافضة للتطبيع مع العدو".
وذك���ر أن "يوم الق���دس العالمي يأتي في ظل اس���تمرار 

اعتداءات االحتالل الهمجية اإلجرامية والتهجير العنصري 
القسري ألبناء شعبنا في حي الشيخ جراح، والذي يدلل على 

هذه العقلية الصهيونية العنصرية".
وأضاف "يأتي في ظل تفريغ المدينة المقدسة من أهلها، 
ومع تصاعد تهدي���دات قطعان المس���توطنين باقتحام 

األقصى في 28 من رمضان، وفي ظل هبة القدس".
وش���دد رض���وان على أن "الق���دس كانت وس���تظل عربية 
إس���المية، وهي القضي���ة المركزي���ة ومحور الص���راع مع 
االحت���الل، وه���ي العاصم���ة األبدية لفلس���طين وال مقام 

لالحتالل على أرضنا".
وأضاف "معركتنا مع االحتالل بالقدس على الهوية وصفقة 
القرن وضم األراضي واالحتالل، والتطبيع بإذن الله إلى زوال 

والنصر ألمتنا".
ودعا رضوان العلماء والقادة واألحزاب السياسية والمفكرين 
والمثقفين لحش���د جماهي���ر األمة لدعم أهلن���ا بالقدس 

وتعزيز صمودهم.
وأكد تمسك شعبنا بالثوابت الوطنية لتحرير فلسطين من 
بحرها إلى نهرها، وتمس���كه بخيار المقاومة، وعلى رأسها 
المقاومة المسلحة، "وهي الطريق األنجح لتحرير فلسطين".

وش���دد رضوان على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وترتيب 
البيت الفلسطيني الداخلي، واحترام إرادة شعبنا في إجراء 
االنتخابات، االلتزام بالمواعي���د المحددة وصوال النتخابات 

المجلس الوطني لمنظمة التحرير.
وحّث جماهير األمة عل���ى رفض التطبيع مع االحتالل؛ ألنه 

يمثل طعنًة غادرًة لشعبنا وخيانًة للقضية واألمة.

حّذرت االحتالل من ترحيل أهالي الشيخ جراح
»المقاومــة« تدعــو لشــد الرحــال إلــى األقصــى يــوم 28 رمضــان

عمان/ االستقالل:
أدانت لجنة فلسطين النيابية في مجلس 
الن���واب األردني، االعتداءات اإلس���رائيلية 
على أهالي حي الش���يخ جراح في القدس 

المحتلة.
واس���تنكرت اللجنة خ���الل اجتماعها، يوم 
أمس، "الممارسات العنصرية الصهيونية 
تجاه المسيحيين خالل ممارسة شعائرهم 
الدينية ومنعهم م���ن الوصول إلى أماكن 
العبادة، خاصة في مدينة القدس المحتلة".

وق���ال النائب محم���د الظه���راوي، رئيس 

اللجنة، خالل االجتماع، إن "لجنة فلسطين 
تتاب���ع بقلق جميع التط���ورات التي تجري 

على أراضي بيت المقدس".
وأكد أن اللجنة "تستمد قوتها من مواقف 
جالل���ة الملك عبد الله الثان���ي التي لطالما 
كان���ت ثابتة ومناصرة للق���دس والقضية 

الفلسطينية".
ولفت إلى أن "اللجنة ستواصل الضغط على 
جميع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية 
في سبيل وقف عمليات التهجير القسري 
التي يمارسها الكيان الصهيوني على أبناء 

حي الشيخ جراح".
وأش���ار إل���ى أن "اللجنة س���يكون موقفها 
ثابتًا فيما يتعلق بطرد السفير اإلسرائيلي 
واستدعاء السفير األردني من تل أبيب في 

أي بيان يصدر بهذا الشأن".
وأك���د رئي���س اللجنة، أن "أعض���اء مجلس 
النواب جميعهم يمثلون لجنة فلسطين، 
لما للقضية الفلس���طينية من شأن ومكانة 

في نفوس جميع األردنيين".
ويواجه أهالي الش���يخ ج���راح في القدس 
خطر طردهم م���ن منازلهم في الحي، بعد 

قرار محكمة إسرائيلية بإجالء عائالت. 
ويته���دد الق���رار اإلس���رائيلي 12 عائلة، 
بشكل فوري، وهم عائالت تعيش في حي 
ك���رم الجاعوني منذ عام 1956، باتفاق بين 
الحكوم���ة األردنية، ممثلة بوزارة اإلنش���اء 
والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين، 
واتفق الطرفان على توفير المس���كن ل�28 
عائلة الجئة في حي الش���يخ جراح، مقابل 
تخلي العائالت عن بطاقة اإلغاثة، وكان من 
ش���روط العقد دفع أجرة رمزية، على أن يتم 

تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات.

سّلم األردن عشرات الوثائق وعقود اإليجار 
إل���ى الس���لطة الفلس���طينية، التي تثبت 
ملكية أهالي حي الشيخ جراح في القدس 
الش���رقية المحتلة منذ الع���ام 1967، بعد 
عملي���ة بحث دقيقة ومطولة في س���جالت 
الدوائر الرس���مية األردني���ة للوثائق، التي 
تبّين قيام وزارة اإلنشاء والتعمير األردنية 
س���ابقًا بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية 
ل����28 عائلة م���ن أهالي الش���يخ جراح في 
القدس الش���رقية، كانت قد هجرت بسبب 

حرب 1948.

النواب األردني يطالب بطرد السفير اإلسرائيلي ردًا على اعتداءات »الشيخ جراح«
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية 
قدمت لمحكمة ش���رق خانيونس الش���رعية مضبط���ة موقعة من 
مخت���ار عائلة ابو دراز مؤرخة ف���ي 2021/3/31م تتضمن ان خليل 
محمود احمد ابو قبالن من عبس���ان الكبيرة وسكان االردن قد توفى 
الى رحمته تعال���ى بتاريخ 2003/11/30م وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقال���ي في زوجته فاطمة محمود ابراهيم ابو قبالن وفي اوالده 
منه���ا وهم كمال وزهير وجمال وعم���اد وغازي واحالم وغادة وعبير 
ونس���رين فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس له 
وصي���ة واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياتهما وتركوا 
ورث���ة , فمن له حق االعت���راض مراجعة محكمة ش���رق خانيونس 
الشرعية خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وحرر 

في يوم 17 شعبان لسنة 1442 وفق 2021/3/31م .

   قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 
اأحمد حممود عا�سور 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )2021/272(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: عبد الكريم 
صبري عوض خضر من س���كان جباليا هوي���ة رقم 804548626 بصفته وكيال عن/ 

حمزة وصالح وغالي أبناء شعبان إبراهيم خضر وصبحي خميس محمد خضر 
بموجب وكالة رقم: 2016/87 صادرة عن جباليا 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 1805 القسيمة 16 المدينة جباليا 

 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 المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/5/4م

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

دولة فل�سطني  
املجل�س العلى للق�ساء 

حمكمة بداية خانيون�س 
يف الطلب رقم: 207/2021

يف الق�سية رقم : 342/2016
المدعي: غسان عبدالله يوسف األغا خانيونس وكيله المحامون / جهاد 

ووسام وبشار األغا واحمد
المدع���ى علي���ه /  1_  مه���دي عصام مه���دي األغا . خ���ارج البالد حاليا 
خانيونس ش���ارع األغا سابقا 2_ س���امية مهدي نعمان األغا خارج البالد 

حاليا خانيونس شارع االغا سابقا
نوع الدعوی : تثبيت قسمة رضائية  قيمة الدعوي 12000:  دينار اردنی

مذکرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية 342/2016
إلى المس���تدعى ضدهم���ا المذكورين أعاله بما إن المس���تدعي قد أقام 
عليكم دعوى تثبيت قس���مة رضائية ( استنادا إلى ما يدعيه في الئحة 
دعواها المرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك 
يقتضي عليكم الحضور الي هذه المحكمة، خالل خمس���ة عشر يوما من 
تاري���خ تبليغك هذه المذكرة كم���ا يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة 
ردكم التحرير خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما انه قد تحدد لها جلس���ة االثنين 26/5/2021  لنظر الدعوى ويكون 
معلوما لديك انك تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي إن يسير في دعواه 

حسب األصول .

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

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل االس���رائيلي، يوم 
أمس، حملة دهم واعتقاالت واس���عة في 
مناطق متفرق���ة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة، تركزت ف���ي بلدتي عقربا جنوب 
ش���رق نابلس وترمس���عيا ش���رق رام الله، 
وأطلق ملثمون النار على حاجز عسكري في 

جنين، وسط اعتداءات للمستوطنين.
فف���ي جنين، أطلق مس���لحون الن���ار على 
حاجز الجلمة قرب جنين، فيما شرع الجنود 

بحملة تمشيط في المنطقة.
وتش���هد منطقة الجلمة ومناطق مختلفة 
في جنين اش���تباكات مس���لحة مع قوات 
االحتالل وتصدي مقاومي���ن القتحاماتها 

التي تشنها يومًيا.
وفي نابل���س، اقتحمت أكثر م���ن ٢٠ آلية 
عسكرية إسرائيلية حارة بني جابر في بلدة 
عقربا جنوب ش���رق نابلس، بينهم مش���اة 

ومركبات مدنية وكالب بوليسية.
وواصل���ت ق���وات االحت���الل أعم���ال بحث 
وتمش���يط قرب المكان ال���ذي ُأحرقت فيه 
المركبة التي يش���تبه بأنها اس���تخدمت 
بعملي���ة حاجز زعت���رة، وت���م اعتقال أحد 
المواطنين ف���ي المكان إضافة إلى اعتقال 
مصلين تواجدوا في مس���جد بالبلدة، فيما 

تم مصادرة المركبة التي أحرقت أمس.
واعتقلت قوات االحت���الل ثالثة مواطنين 
بينهم الش���قيقان رداد وقاسم فوزي بني 
مني���ه، وفادي أديب أحمد زي���اد، وما زالت 
تف���رض حصارا على البلدة، وتش���ل حركة 
المواطني���ن، وتمنعه���م م���ن الدخول أو 

الخروج، عقب إغالق جميع مداخلها.
وتواصل قوات االحت���الل عزل قرية يانون 
التابعة ألراضي عقربا منذ يومين بش���كل 

كامل، وال يوجد لها مدخل آخر.
وفي رام الله، اقتحمت قوات االحتالل بلدة 

ترمس���عيا شمال ش���رقي رام الله وشرعت 
المواطن  واعتقلت  بحملة تفتيش واسعة 

أحمد منتصر السهل من سكان البلدة.
كما اعتقلت قوات االحتالل الش���اب فادي 
زيب���ار، بعد دهم وتفتي���ش منزله في رام 

الله.
وف���ي الخلي���ل، اعتقلت ق���وات االحتالل 
المواط���ن هم���ام عم���ر الزبانية م���ن بلدة 
ترقوميا شمال غرب الخليل، عقب تفتيش 

منزله.
الجامعي  الطالب  واعتقلت قوات االحتالل 
راش���د موس���ى عادل الصليبي )24 عاما(، 
بع���د تفتيش منزل ذويه في بلدة بيت أمر 

شماال، والعبث بمحتوياته.
كم���ا اعتدت على المواطن أيس���ر األطرش 
بالض���رب، وحطم���ت زج���اج مركبت���ه في 
المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، فيما 
اندلع���ت مواجهات بين ق���وات االحتالل 

وشبان في منطقة ش���ارع السالم بمدينة 
الخليل.

وف���ي قلقيلي���ة، اعتقلت ق���وات االحتالل 
الشاب عبد الرحمن منصور من قلقيلية.

وف���ي الق���دس المحتل���ة، اعتق���ل جيش 
االحتالل عددا م���ن المواطنين في مناطق 
متفرق���ة بالمدينة، ع���رف منهم جمال أبو 
خضي���ر، وأحمد فراح، ونص���ر الله محمود، 
وبدر أبو عصب، أيوب أبو عصب، وأحمد أبو 

عصب، وعبد الله أبو عصب.
ونقال عن مصادر محلي���ة، اقتحمت قوات 
االحت���الل منزل عائلة أب���و عصب، العتقال 
نجله���ا أي���وب، وخ���الل ذل���ك هاجم���ت 
بدر  الوالد  واعتقلت  بالضرب،  المتواجدين 
ونجلي���ه أيوب وعبد الله، وأحد أقاربه أحمد 
أبو عص���ب، وأصيبوا أف���راد العائلة بجروح 
ورضوض مختلفة في كافة أنحاء جسدهم، 

خاصة في منطقة الوجه والرأس.

ونقال عن مصادر محلي���ة، اقتحمت قوات 
االحت���الل منزل عائلة أب���و عصب، العتقال 
نجله���ا أي���وب، وخ���الل ذل���ك هاجم���ت 
بدر  الوالد  واعتقلت  بالضرب،  المتواجدين 
أبو عص���ب ونجليه أيوب وعب���د الله، وأحد 
أقاربه أحمد كايد أبو عصب، وأصيبوا أفراد 
العائلة بجروح ورضوض مختلفة في كافة 
أنحاء جس���دهم، خاصة في منطقة الوجه 

والرأس.
وكانت ق���د اندلعت مواجه���ات مع قوات 
االحت���الل ف���ي ح���ي الش���يخ ج���راح في 
القدس، وقمع ق���وات االحتالل المواطنين 
الفلسطينيين والمتضامنين بكل وحشية.

وتش���هد مناطق متفرقة بالضفة الغربية 
والقدس المحتل���ة يوميا اقتحامات ليلية، 
يتخللها دهم وتفتي���ش منازل وتخريب 
محتوياتها، وإرهاب س���اكنيها خاصة من 

النساء واألطفال.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
أودع���ت س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي ثالثة 
مخططات لبناء 392 وحدة استيطانية على مساحة 

432,1 دونًما في الضفة الغربية المحتلة.
وذك���رت دائرة الخرائ���ط في جمعية الدراس���ات 
العربية أن ما تسمى "اللجنة الفرعية لالستيطان" 
أعلنت عن إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 
410/5/66 لمستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي 
قري���ة الخضر في محافظة بيت لحم على مس���احة 
128,5 دونم���ات إلقامة 193 وحدة اس���تيطانية، 

ومباٍن عامة.
وأوضحت أن اللجنة أعلنت أيًضا عن إيداع المخطط 
الهيكل���ي التفصيلي رقم 110/2/1 لمس���توطنة 
"عين���اف" المقامة عل���ى أراضي قري���ة رامين في 

محافظ���ة طولكرم على مس���احة 290 دونًما إلقامة 
179 وحدة استيطانية، ومباٍن ومؤسسات عامة.

ولفتت إلى أنها أعلنت عن إيداع المخطط الهيكلي 
التفصيل���ي رقم 514/5 لمس���توطنة "ش���ميعة" 
المقامة عل���ى أراضي قرية الظاهرية قضاء الخليل 

على مساحة 13,6 دونم إلقامة 20 وحدة.
وقال���ت إن ما تس���مى "اللجن���ة الفرعي���ة للطرق" 
أعلنت عن بدء س���ريان مفعول المخطط التنظيمي 
التفصيل���ي رقم ي���ش/841 إلقام���ة طريق يصل 
مس���توطنة "رحلي���م" المقامة عل���ى أراضي قرية 

الساوية جنوب نابلس على مساحة 5 دونمات.
وكان تقري���ر س���ابق للمكت���ب الوطن���ي للدف���اع 
ع���ن األرض ومقاومة االس���تيطان أكد اس���تمرار 
زحف مش���اريع االس���تيطان والضم ف���ي األراضي 

الفلس���طينية المحتل���ة، وس���ط انش���غال العالم 
بملفات دولية ساخنة.

وأوضح أن شق الطرق االستيطانية الجديدة يسير 
بوتي���رة أعلى من البناء في المس���توطنات، خاصة 
وأن هذه الطرق تس���تولي عل���ى مزيد من األراضي 
الفلسطينية، في سياق مخطط الضم، بهدف ربط 
التجمعات االستيطانية، بالتزامن مع التصعيد في 

البناء االستيطاني.
وأكد التقرير أن حكومة االحتالل تستغل الموقف 
الضباب���ي لإلدارة األمريكي���ة الجديدة، الذي يصل 
أحياًن���ا إل���ى مس���توى التواطؤ وانش���غال العالم 
بملفات دولية ساخنة، وتواصل بثبات مخططاتها 
االس���تيطانية م���ن خ���الل الس���طو عل���ى األرض 

الفلسطينية.

الرياض/ االستقالل:
وجه أمين عام منظمة التعاون اإلس���المي يوسف 
العثيمين رس���الة خطية الى األمي���ن العام لألمم 
المتح���دة أنطوني���و غوتيريش، أك���د خاللها على 

موقف المنظمة الداعم للقضية الفلسطينية.
وأع���رب العثيمين عن انش���غال المنظم���ة بخصوص 
م���ا يجري في الق���دس من انتهاكات إس���رائيلية ضد 
الش���عب الفلس���طيني. ودع���ا المنظم���ة األممية إلى 

ممارسة الضغط على »إسرائيل«، قوة االحتالل، إليقاف 
هذه االنتهاكات، والس���ماح للمقدس���يين بالمشاركة 
في االنتخابات الفلس���طينية ترشيًحا ودعاية وانتخاًبا، 

استناًدا إلى القرارات الدولية واالتفاقيات الموقعة.

مخططات إسرائيلية إلقامة 392 وحدة استيطانية بالضفة

»التعاون اإلسالمي« تخاطب األمم المتحدة بخصوص التطورات بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية االسرائيلية حكًما بالسجن الفعلي لمدة 
14 ش����هًرا بحق األسير المحرر قس����ام أحمد الخطيب )31 عاًما( من سكان 
قرية أبو ش����خيدم قضاء مدين����ة رام الله، إضافة إلى غرام����ة مالية بقيمة 

5000 شيقل.
وأوضح مكتب إعالم األس���رى، أن قوات االحتالل كانت أعادت اعتقال الخطيب 
بتاريخ 2020/12/14 بعد مداهمة منزله في قرية أبو شخيدم، ولم يمض على 
إطالق سراحه من آخر اعتقال س���وى 6 شهور فقط، ونقلته إلى التحقيق في 

مركز "المسكوبية" والذي استمر معه لقرابة الشهر.
وأش����ار إلى أن محكم����ة "عوفر" العس����كرية أجلت محاكمة األس����ير 
"الخطيب" ع����دة مرات قبل أن تصدر بحقه حكمًا بالس����جن لمدة 14 
ش����هرًا، علمًا بأنه تحرر في مايو من العام الماضي من اعتقال استمر 

14 شهرًا أيضًا.
وبين أن الخطيب أس���ير سابق كان قد أمضى 4 س���نوات ونصف في سجون 
االحتالل وهو ش���قيق األسير المس���عف فاروق الخطيب المعتقل منذ يناير 

من العام 2019.

االحتالل يصدر حكمًا بسجن 
األسير الخطيب 14 شهرًا
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دولة فل�سطني  
  املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية �سمال غزة 
  يف الق�سية املدنية رقم 2019/174

   يف الطلب 2021/197م
المدعون /  1 - يوس���ف محمد يوس���ف القانوع  2-  فوزي محمد يوس���ف 
القانوع  3 -  دولت محمد يوسف القانوع   4 - شهيرة محمد يوسف القانوع 
5 - اميرة محمد يوس���ف القانوع    6 - س���لهيت محمد يوسف القانوع  7 - 

سميرة محمد يوسف القانوع     جميعهم سكان / جباليا البلد .
  وكيلهم المحامي / محمود احمد القانوع 

المدعى عليه / محمد عزات يوس���ف حس���ن القانوع    عنوانه / جباليا البلد 
– قرب دوار الحلبي شارع الجرجير – خارج البالد ومجهول محل االقامة .

  ) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ( 
  في القضية رقم )2019/174(        في الطلب رقم ) 2021/197 (

 التفاصيل بما ان المدعون قد اقاموا عليك دعوى اس���تنادا الى ما يدعونه في 
الئحة دعواهم لذلك يقتضى عليكم ان تحضروا الى هذه المحكمة في جلسة 
يوم الثالث���اء الموافق 2021/5/18 للرد على دعواه���م كما يقتضى عليك ان 
تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 15 يومًا من تاريخ تبليغك هذه 

المذكرة وان ترسل الئحة جوابية الى المدعين حسب عنوانهم .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعين ان يسيروا في دعواهم .

  رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 
حممد مطر 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة بداية خانيون�س 
   يف الطلب رقم 2021/297   يف الق�سية رقم 2019/467

المستدعي / سميح احمد ابراهيم ابو عودة – خانيونس  عبسان الكبيرة 
– هوية رقم )952315968(  وكيله المحامي / نمر ابو يونس

المستدعى ضده / محمد ابراهيم محمود ابو نصر – باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباق���ي ورث���ة وتركة والده المرحوم / ابراهيم محمود ابو نصر – س���كان عبس���ان 

الكبيرة وهو – خارج البالد
نوع الدعوى / اثبات صحة سند اقرار بالتنازل ونفاذه وعدم معارضة 

قيمة الدعوى / 20000 دينار اردني / عشرون الف دينار اردني 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل

   في الطلب رقم 2021/297     في القضية رقم 2019/467
الى المس����تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المس����تدعى ق����د اقام عليك دعوى 
)2019/467( اس����تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل 
خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما انه قد تحدد لها جلس����ة 2021/5/20 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك 
اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس����تدعى ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا 

في 2021/5/4م    وتفضلوا بقبول فائق االحترام مع موافاتنا بما تم.

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

رام الله/ االستقالل:
طالب المجلس الوطني البرلمان األوروبي 
بالتراجع عن قراره بشأن ربط الدعم المالي 
المق����دم لوكال����ة "أون����روا" بتعديل مواد 
تعليمي����ة في كتبها المدرس����ية، ُيّدعى 
أنها ت����روج "للكراهي����ة والتحريض على 

العنف".
وأشاد المجلس، في رسالة بعثها رئيسه 
س����ليم الزعنون لرئيس البرلمان األوروبي 
ديفيد ماريا ساسولي، بالدعم السياسي 
والمالي المتواصل لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلس����طينيين ال����ذي يقدمه 

االتحاد األوروبي.
وقال:" ننظر إلى ه����ذا القرار وما تضمنه 
م����ن اتهامات، بعين األس����ف والخطورة، 
خاصة ف����ي هذه الظ����روف التي تتطلب 
توفير إمكان����ات مالية أكبر ألونروا لتلبية 
احتياجاته����ا المتزايدة في ظل تفش����ي 
جائح����ة كورونا، لذلك نحثك����م مرة أخرى 

على إلغاء القرار".
وأكد أن المواد التعليمية التي تدرس����ها 
مدارس "أونروا" تعزز مبادئ األمم المتحدة 

وقيمها، وال صحة لالتهامات سالفة الذكر 
التي تهدف لتش����ويه، وإيذاء الشريحة 
األش����د ضعفًا، أال وهي طلب����ة الالجئين 

الفلسطينيين.
وأوض����ح أن المناه����ج الفلس����طينية في 

مدارس دولة فلس����طين، والتي تدرسها 
م����دارس وكالة الغوث تتضم����ن الرواية 
الفلس����طينية للتاريخ الوطن����ي، وقضايا 
الهوي����ة والكرام����ة والرواي����ة الوطني����ة، 
للعلم  "عن����وان  الفلس����طيني  فالالج����ئ 

والمعرفة على مدار أكثر من سبعة عقود 
من نكبته".

وأشارت الرسالة إلى أن لجنة القضاء على 
التميي����ز العنصري في األم����م المتحدة 
أك����دت أن المناهج الفلس����طينية التي 

تدرسها "أونروا" تخلو من تلك االتهامات، 
بل إن تقارير أممية أكدت انس����جامها مع 
معايير اليونس����كو للسالم والتسامح في 

التعليم.
ولفتت إلى أن البنك الدولي اعتبر أن تعليم 
"أونروا" هو نظام تربوي عالمي فّعال، وفي 
مقابل ذلك، أثبتت تقارير أخرى أن مناهج 
االحتالل اإلسرائيلي تحرض على العنف 

والكراهية والعنصرية.
وق����ال الزعن����ون إن البرلم����ان األوروب����ي 
كان دائًم����ا ش����ريًكا رئيس����ًيا للش����عب 
الفلس����طيني، وقد التزم االتحاد األوروبي 
بدعم ميزانية "أون����روا" األمر الذي مّكنها 
من تقديم خدماتها التعليمية والصحية 
واإلغاثية لالجئين الفلس����طينيين الذين 

يزيد عددهم على 5.7 مليون الجئ.
وأعرب عن أمله بمواصلة البرلمان األوروبي 
دعم "أونروا" التي تش����ّكل حجر األساس 
في االستقرار اإلقليمي، فماليين الالجئين 
الفلسطينيين ما يزالون ينتظرون تحقيق 
حلمهم بالعودة إلى ديارهم التي ُهّجروا 

منها قسًرا منذ العام 1948.

»الوطني« يطالب البرلمان األوروبي بالتراجع عن قراره بشأن تمويل أونروا

 واشنطن/ االستقالل:
 طالبت نقابة المحامين التقدميين األميركيين في مرافعة 
قدمتها يوم أمس، إلى الرئيس االميركي جو بايدن بدعم 

الحقوق الفلسطينية والتراجع عن سياسات سلفه ترمب.
وطالب���ت بإعادة س���فارة الواليات المتحدة إل���ى تل أبيب 
تطبيق���ًا لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وإبالغ 

المجتمع الدولي بنية إدارة بايدن احترام القانون الدولي.
ودعت إلى إصدار بيان سياس���ي واض���ح يؤكد على أن 
جميع المس���توطنات ف���ي الضفة الغربي���ة والقدس 
الش���رقية غير قانونية بما يتماشى مع الرأي القانوني 
ل���وزارة الخارجية األميركية لعام 1978 وقرارات مجلس 

األمن ومنها القرار 2334.

وأشارت المرافعة إلى ضرورة وس���م المنتجات الواردة من 
مس���توطنات الضف���ة الغربية وغزة حت���ى تظهر بوضوح 
للعيان على أنها أنتجت في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت بإعادة تقديم المس���اعدات لل���وكاالت، وتحديدًا 
لوكال���ة األم���م المتح���دة إلغاث���ة وتش���غيل الالجئي���ن 
الفلسطينيين )األونروا(، والتي توفر االحتياجات األساسية 

الحيوية للفلسطينيين.
ودعت إلى وضع حد فوري لإلغالق الذي تفرضه إس���رائيل 
عل���ى قط���اع غ���زة من���ذ 15 عاًما وال���ذي يمثل سياس���ة 
غي���ر قانونية للعق���اب الجماع���ي دمرت حياة الس���كان 
الفلس���طينيين، وضرورة ربط ذلك بالمساعدات األميركية 

المقدمة إلسرائيل.

رام الله/ االستقالل:
نددت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية باقتحام المسجد 
الكبير في بلدة عقربا بعد محاصرته في وقت صالة الظهر 

ومنع اإلمام من الدخول إليه.
وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب بأن ما تم في المسجد الكبير 
في عقربا ه���و تدنيس واضح لمكان عب���ادة مقدس من قبل 
قوات االحتالل اإلسرائيلي التي حاصرت المسجد واقتحمته 

وأجرت تفتيشًا في داخله، واعتقلت عددًا من المصلين.
فيما كان جنود ق���وات االحتالل يلس���بون أحذيتهم في 
تصرف يتناقض وأبس���ط القيم الدينية واإلنس���انية في 
التعامل مع المس���اجد وأماكن العبادة كما تم إقرارها في 

المواثيق والقوانين الدولية.

وأكد أبو الرب بأن هذا التصرف المدان بأشد عبارات اإلدانة 
والتنديد يحتاج إلى وقفة من قبل المؤسس���ات الحقوقية 
والقانون���ي والثقافية إليقاف تكراره ف���ي أماكن العبادة 

والمساجد على وجه الخصوص.
وطالب المجتمع الدول���ي بالوقوف أم���ام التزاماته بوضع 
حد له���ذا االحتالل البغي���ض الذي يعمل بش���كل دائم 
على النيل من أبناء ش���عبنا بش���قيه المسيحي والمسلم 
من خالل انتهاك مقدساتهم وأماكن عبادتهم ومنعهم 
من ممارسة ش���عائرهم الدينية وما إجراءاته القبيحة في 
المسجد األقصى خالل شهر رمضان تجاه المسلمين، وكذا 
ضد المسيحيين خالل احتفالهم في عيد الفصح إال دليل 

على ضربه عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، يوم أمس، عن آلية توزيع مبالغ 

زكاة الفطر التي تم خصمها من مستحقات الموظفين.
وأوضحت المالية في بيان لها، أن اآللية جاءت بالتعاون مع هيئة 
الزكاة تخفيفًا عن الموظفين في ظل الظروف الصعبة وتحقيقا 

لمبدأ التكافل االجتماعي.
وبينت أن الفئة التي ستس����تفيد من تلك األموال، الموظفون 
الذين يتقاضون راتب 1500 ش����يكل فأقل، ولديهم عدد من 
األبناء دون سن 18 عامًا وكذلك الموظفات المطلقات واألرامل 

المعيالت ألبنائهم، وموظفو مقطوعة األوقاف.
وأشارت إلى إنها أطلقت هذه الخدمة خالل السنوات الماضية، 
تخفيف���ًا عن كاهل الموظفين في ظل الظ���روف الصعبة التي 
يعانون منها، موضحة ان تفعيل رابط فحص المستفيدين من 

هذه الخدمة سيتم خالل األيام المقبلة.

مالية غزة تعلن عن آلية 
توزيع مبالغ زكاة الفطر 

الخاصة بالموظفين

نقابة المحامين األميركيين تطالب 
بايدن بدعم الحقوق الفلسطينية

األوقاف تندد بتدنيس االحتالل 
المسجد الكبير في عقربا



األربعاء 23 رمضان 1442 هــ 5 مايو 2021 م

الهت���اف مثلما يعرفه المعجم اللغ���وي هو: “الصوت العالي 
يرفع تمجيدا أو اس���تنكارا”، وهو مثلما نلحظ، تعريف دقيق، 
فاإلنس���ان يرفع صوته إذا مجد شخصا أو شيئا ، وإذا استنكر 

عمل شخص أو شيئا ما .
 والغالب في الهتافات أن تكون جماعية حاش���دة غضبا على 
معتد محتل، أو على حكومة وطنية، أو للمطالبة بحقوق مهنية 
مهضومة ، وس���واها م���ن موجبات الهتافات . وألن الش���عب 
الفلس���طيني نكب باحتالل اس���تيطاني إحاللي ال ش���بيه له 
في عدوانيته وتنكره المطلق لحقوق هذا الش���عب ؛ تعاقبت 
الهتافات الفلس���طينية ثورة وغضبا عل���ى هذا االحتالل في 
الضف���ة وغ���زة وفي الداخل الفلس���طيني من���ذ أن جثم على 
صدر فلسطين . وأطلق الثائرون الفلسطينيون في انتفاضة 
الق���دس الحالي���ة ، ومناصروه���م من إخوانهم ف���ي الداخل 
الفلس���طيني هتافات غضب وتحٍد وثق���ة في النصر القريب 
تسر قلب الصديق وتغيظ قلب العدو، وتفصح إفصاحا مبينا 
عن صالبة الش���عب الفلس���طيني وصرام���ة إيمانه بحقه في 
وطن���ه األبدي ، وبأن المس���توطنين المهاجرين الغزاة غمامة 

عابرة في سماء هذا الوطن الطاهرة الحرة .
والهت����اف قد يصاغ مس����بقا، وق����د يرتجل في ف����ورة الحراك 
الجماع����ي وتس����توجب الحال����ة الثاني����ة وجود ش����خص بين 
الجماهير قادر عل����ى االرتجال لتردد وراءه م����ا  يرتجله أو وراء 
من يكلف برفع����ه إذا كان المرتجل  ضعيف الصوت . ونظرت 
ف����ي بع����ض الهتافات الت����ي هدرت به����ا حناج����ر الثائرين 
الفلسطينيين في انتفاضة القدس ذاتها، وفي أم الفحم في 
المثلث الفلسطيني ، وفي شفا عمرو في أسفل الجليل . ننظر 
ب����دءا في هتاف ثائري أم الفح����م التي يكنيها أهلها محقين 
محبين أم النور، وليتهم يتخذون هذه الكنية  اسما رسميا لها.

 الهتاف هو: “من أم الفحم تحية لقدس���نا األبية ، س���امع يا 
صهيوني س���امع ؟! جاي تسكير الش���وارع . دوار الزمن دوار ، 
وبعد اللي���ل ييجي نهار . من تحت ال���ردم بنقوم ، بنولد من 
تحت الدمار . جنة ! جنة ! جنة ! تس���لم يا وطنا ! من أم الفحم 

تحية ألهل القدس األبية”.
يتك���ئ الهت���اف فنيا عل���ى الس���جع ، وهو م���ن خصائص 
الهتافات لمنحها وقعا صوتيا يهز األسماع ويهيج العواطف 
ويحمس���ها . وينوع صائ���غ الهتاف بين أصوات س���جعه أو 
فواصل���ه تبعا لتن���وع المعاني الت���ي أحب التعبي���ر عنها . 
ويس���تهل ببيان وحدة الشعب الفلس���طيني: “من أم الفحم 
تحية لقدس���نا األبية” ، ف “القدس ” “قدسنا”، قدس كل 
الفلس���طينيين. وثقة صائغ الهتاف ال حد لها في ش���عبه ، 
وحتمية انتصاره على مس���تلب وطنه : ” سامع يا صهيوني 
سامع ؟! جاي تس���كير الشوارع”، وينتفع في مضمون هتافه 
من الحقيق���ة المطلقة التي هي اس���تحالة ديمومة حال من 
األح���وال ، وأن الثابت في الوجود الكوني ه���و التغيير الذي 
يجس���ده التعبير القرآن���ي المحكم الموج���ز : ” وتلك األيام 
نداوله���ا بين الن���اس ” ، فيؤكد : ” دوار الزم���ن دوار ، وبعد 
الليل ييجي نهار”، وال يلقيه س���وء الحال فلس���طينيا وعربيا 
في هاوي���ة القنوط ، فيهتف واثقا : ” من تحت الردم بنقوم 
، بنول���د من تح���ت الدمار . ” ، والوالدة رمز ب���دء حياة جديدة 

موارة متوهجة .
وقلب صائغ الهتاف مطمئن إلى تحقق وعد الله _جل قدره _ 
بالجنة ثوابا للش���هداء ، فيردد : ” جنة ! جنة ! جنة ! ” مكررا 
لفظها ثالث مرات توكيدا لهذه الثقة المشعرة بقوة إيمانه ، 

وإيمان الجماهير التي تردد ما صاغه هاتفة .
ويدعو لوطنه الفلس���طيني بالس���المة ، فيخاطب���ه محبا وفيا 

منتمي���ا : ” تس���لم يا وطن���ا ! ” ، وفي حذق فن���ي يختم بما 
اس���تهل به : ” م���ن أم الفحم تحية ألهل الق���دس األبية ” 
،ولم يضف إلى الختام س���وى كلم���ة : ” أهل ” ، وهي إضافة 
معنوي���ة موفقة بين بها من هم أهل الق���دس الحقيقيون . 
إنهم الفلسطينيون ، ومن يؤازرهم صادقا من عرب ومسلمين 
. والهتاف الثاني من ش���فا عم���رو ، وصورته التعبيرية : ” يا 

قدس ال تهتزي ! كلك عروبة وعزة . ” .
يطال���ب القدس بالصمود ، ويعلل طلب���ه بأنها كاملة العروبة 
والع���زة ، وفي كم���ال عروبتها نف���ي ألي هوية أخ���رى لها ، 
وف���ي  كمال عزتها ح���ض على رف���ض أي إذالل يريد الغرباء 
المغتصب���ون فرضه على روحها الح���رة . والهتاف الثالث من 
القدس ذاتها ، وصورته التعبيرية : ” بال س���لمية بال بطيخ ، 
بدنا حجار وصواريخ ، يا أقصى إحنا جينا ، والشرطة ما تثنينا 
. “صائغ الهتاف يرفض س���اخرا األسلوب السلمي  مع العدو 
الذي ال يس���تعمل مع الفلس���طيني إال الق���وة والنار ، ويحث 
على قتال���ه بالحج���ارة والصواريخ ، ويبش���ر األقصى بمجيء 
الفلس���طينيين للذود عن وجوده وقدسيته : ” يا أقصى إحنا 

جينا . “
وفي ضمي���ر الجماعة “إحنا” ثقة بالنفس راس���خة ، وينفي 
الخ���وف م���ن الش���رطة اإلس���رائيلية المتوحش���ة العنيفة 
األس���اليب: “ والش���رطة ما تثنين���ا . ” ، وفع���ال عجزت تلك 
الش���رطة عن ثنيه���م عما أرادوه من صالة ف���ي األقصى ومن 
جلوس في ساحة دمشق، وأقر الجيش اإلسرائيلي والشاباك 
بذلك العجز. شعب هذه هتافاته ، وهذه روحه الباسلة النارية 
، وهذه ثقته بعدالة حقه في وطنه س���يكون _ إن ش���اء الله 
تعالى _ انتص���اره قريبا على ع���دوه : “وكان حقًا علينا نصر 

المؤمنين”، صدق الله العظيم .

تأتي انتفاض����ة رمضان في مدينة القدس في س����ياق 
مجابهة المقدسيين للمخططات التهويدية اإلسرائيلية 
الس����اعية إلى تغيير الوض����ع الراهن في ب����اب العمود، 
أح����د األبواب الرئيس����ية للبل����دة القديمة ف����ي القدس، 
والت����ي اندلعت ش����رارتها إثر المس����يرة االس����تيطانية 
الت����ي دعت إليها منظمة »الهاف����ا« التهويدية الدينية، 
 منع الفلس����طينيين من التواج����د عند باب العمود 

َّ
إذ إن

����ذي يعتبر األكث����ر حيوية واأله����م اقتصاديًا للحركة  الَّ
التجاري����ة ألهل البل����دة القديمة، هو عب����ارة عن تهيئة 
األجواء لطرد للمقدس����يين من تل����ك المنطقة من جهة، 
األمر الذي يتساوق مع المس����اعي الصهيونية الحثيثة 
لتهويد القدس، وخصوصًا أحي����اء البلدة القديمة. ومن 
جهة أخرى، هو مس����عى لفتح ممر واسع لوصول قطعان 
المس����توطنين بسهولة إلى المس����جد األقصى المبارك 

أثناء محاوالتهم المتكررة القتحام باحاته.
يحمل ش����هر رمض����ان هذا العام في طياته مش����هدين 
متعاكس����ين داخل مدين����ة القدس، يمث����الن إرادتين 
متناقضتين تسعيان لرسم مستقبل المدينة المقدسة:

المشهد األول هو تحضير االستيطان الصهيوني ألكبر 
عملية اقتح����ام لباحات المس����جد األقص����ى، بدعوة من 
جماعات المعب����د التهويدية ي����وم 28 رمضان، بذريعة 
»ي����وم الق����دس العبري« أو ذك����رى »اس����تكمال احتالل 
الق����دس«، تعبيرًا عن إرادة صهيوني����ة تهويدية عارمة 
تس����عى إلى طمس هوي����ة القدس اإلس����المية العربية 
لحس����اب خلق »أورش����ليم« التلمودية الصهيونية. وفي 
الس����ياق ذاته، تحويل البلدة القديمة، بأحيائها العربية 
المس����يحية واإلس����المية، إلى مدينة »داوود« التلمودية 
االستيطانية اليهودية، كمقدمة لبناء الهيكل المزعوم 

على أنقاض المسجد األقصى.
المش����هد اآلخر هو إحياء الفلسطينيين والمسلمين في 
أرج����اء العالم، ومعهم كل األح����رار، يوم القدس العالمي 
في الجمعة األخيرة من ش����هر رمضان؛ ذلك اليوم الذي 
أطلق نداءه األول اإلمام الخميني )رحمة الله( في السابع 
من آب/أغس����طس 1979، بعد انتصار الثورة اإلس����المية 

في إيران مباش����رة، تأكيدًا لموق����ع القدس الجوهري في 
قلوب كّل المس����لمين في أرجاء المعمورة، وفي عقولهم 

وأفعالهم.
تش����هد مدينة القدس في حقيقة األم����ر صراعًا يوميًا، 
وعلى مس����تويات مختلفة، بين إرادة الباطل الصهيونية 
التي تس����عى إلى تهوي����د المدينة المقدس����ة وطمس 
هويتها الحضارية الفلس����طينية والعربية واإلس����المية 
من����ذ احت����الل المدينة ف����ي الع����ام 1967، وإرادة الحق 
الفلس����طيني العرب����ي اإلس����المي المتجذر ف����ي تاريخ 
القدس، والذي تش����هد ل����ه حجارة المدينة المقدس����ة 

وأبنيتها العتيقة.
وما بين ي����وم القدس العالمي والق����دس العبري، يبقى 
الس����ؤال المط����روح: كي����ف نحافظ على هوي����ة القدس 
العربية اإلسالمية؟ وكيف ندعم صمود المقدسيين في 
مجابهتهم االحتالل واالستيطان والتهويد في المدينة 
المقدسة؟ وكيف ينتصر يوم القدس العالمي على يوم 
الق����دس العبري؟ إننا نرى أن هناك عنوانين رئيس����يين 

لإلجابة:
األول: استراتيجية مواجهة فلسطينية

يحت����اج أهلن����ا في القدس ف����ي حربهم عل����ى المخطط 
التهوي����دي االس����تيطاني إل����ى اس����تراتيجية مواجهة 
مقدس����ية تراك����م محط����ات االنتصار المقدس����ية على 
التهويد واالس����تيطان، األمر الذي ظهر جليًا في معركة 
البوابات الحديدية والكاميرات على باب األس����باط، مرورًا 
بفت����ح مصلى الرحمة، وصواًل إلى إزال����ة الحواجز عن باب 
العمود، إذ إن وجود استراتيجية تراكم تلك االنتصارات 
يعد ش����رطًا أساس����يًا في تحقيق االنتص����ار في الحرب، 
وضامن����ًا لعدم ضي����اع محصل����ة االنتص����ارات في تلك 
المعارك المقدس����ية هباء، م����ن دون أن تؤثر في نتيجة 
الحرب النهائية على التهويد واالس����تيطان الصهيوني 

في القدس.
رغم أن الحالة الفلسطينية مأزومة، في ظل االنقسام الذي 
زاد، في اعتقادنا، بعد اإلعالن عن االنتخابات، ليصل إلى 
 المقدسيين قادرون 

َّ
انقسام داخل التنظيم الواحد، فإن

على قيادة الكل الفلس����طيني ف����ي الحرب ضد االحتالل 
وتهويد المدينة المقدسة. لذلك، على الكل الفلسطيني 
أن يجعل القدس عنوانًا للمعركة مع االحتالل اإلسرائيلي 
على كل جبهات تواجده، وأن ال يتأخر في تقديم الدعم 
والمساندة للمقدس����يين الصامدين في خط المواجهة 
األول، وخصوص����ًا أن الق����دس والمقدس����يين هم األقل 
تأثرًا بلوثة االنقس����ام الفلسطيني ومس����بباته، وبالتالي 
تمتلك القدس القدرة على تش����كيل عنوان وحدة للكل 
الفلس����طيني، فالقدس يعش����قها الوطني، ويتعّبد بها 
اإلس����المي، ويصلي فيها المسيحي، وتهفو إليها قلوب 
األحرار، ومن أجلها ت����راق الدماء بال تردد، األمر الذي كان 
واضحًا في دخول الضفة وغزة والّشتات الفلسطيني على 
خط المواجهة مع االحتالل منذ بدايات انتفاضة رمضان 

في باب العمود.
ثانيًا: استراتيجية مساندة عربية وإسالمية وعالمية

ال يجوز للعرب والمس����لمين وكل أح����رار العالم التخلي 
عن الفلس����طينيين ف����ي حربهم ضد تهوي����د القدس 
 

َّ
ب����كل ما تحمله من رمزية ديني����ة وعقائدية، ناهيك بأن
هذه الح����رب التي يخوضها الفلس����طيني ضد االحتالل 
الصهيون����ي، والتي تمنع����ه من االس����تقرار، تصّب في 
خدم����ة األم����ن القوم����ي للمحي����ط العربي واإلس����المي، 
وتحّد من توس����ع النفوذ الصهيون����ي وتمّدده إلى باقي 
اإلقليم العربي واإلس����المي، واألهم أنه����ا تفضح الوجه 
االستعماري للمشروع الصهيوني األميركي أمام شعوب 

العالم.
من هن����ا، تبرز أهمية يوم الق����دس العالمي كدعوة لكل 
الجماهير اإلس����المية والعربي����ة ولكل أح����رار العالم، ال 
للتضامن ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
فحس����ب، بل أيض����ًا لتش����كيل مح����ور مقاوم����ة تكون 
القدس عاصمت����ه وغايته األس����مى، وتتوحد من خالله 
كل مجه����ودات األمة ومقدراتها في مجابهة المش����روع 
الصهيو - أميركي الساعي إلى فرض يوم القدس العبري 
على واقع المدينة المقدسة وتاريخها الحضاري العربي 

واإلسالمي.

هتافات الثائرين الفلسطينيين في وجه المعتدين اإلسرائيليين

بين يوم القدس العالمي ويوم القدس العبري

حماد صبح

حسن الفي

ما يحدث في بلدة عقربا من عمليات اقتحام ودهم لمنازل الفلسطينيين, وتفتيش وتحطيم لالثاث 
المنزلي, واعتداء على االهالي, واعتقاالت للشبان الفلسطينيين في البلدة, ينذر بانفجار واسع في 
وجه االحتالل, وما يحدث في بلدة ترمسعيا ايضا يفوق الوصف فاالحتالل الذي جن جنونه ألنه لم 
يستطع التوصل الى منفذي عملية زعترة البطولية, يرتكب جرائم حقيقية في البلدتين, باالعتداء 
عل���ى المواطنين واعتقالهم واحتجازهم في اماكن مجهولة, وهو يزعم ان أهالي بلدة عقربا قاموا 
بإحراق السيارة التي استخدمها منفذو عملية زعترة البطولية إلخفاء أي معلومات تدل على منفذي 
العملية, فأراد أن يفرض عليهم عقابا جماعيا واس���تخدم كل اشكال القمع ضد المدنيين العزل, 
وقام بمنع الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا من التحرك وفرض عليهم حظر التجوال ومنعهم من 
الصالة في المس���اجد ورفع اذان الفجر, ودفعت قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية إضافية للبلدة، 
وفرض���ت إغالًقا كاماًل عليها، كما أفادت مصادر محلية أن ق���وة كبيرة من آليات االحتالل ترافقها 
جرافة عسكرية اقتحمت حي بني جابر في عقربا، وسط تحليق لطائرات االستطالع. وداهمت عددا 
من المنازل القريبة من موقع المركبة التي أحرقها األهالي أمس لالشتباه بأنها استخدمت بتنفيذ 
عملي���ة حاجز زعترة. ونف���ذت قوات االحتالل عمليات تفتيش وتخريب في المنازل، واس���تجوبت 

أصحابها، واعتقلت صاحب أحد تلك المنازل. 
كما اقتحمت قوات االحتالل مسجد بني جابر واحتجزت المصلين داخله واستجوبتهم, دون أدنى 
مراعاة لحرمة هذا الشهر الفضيل واحتقان الشارع الفلسطيني من ممارسات االحتالل في المسجد 
االقصى والحرم االبراهيمي الش���ريف, وقامت قوات االحتالل بس���حب المركبة المحترقة بواسطة 
الجرافة ومصادرتها لمعرفة صاحبها, الناطق باس���م جيش االحتالل الصهيوني قال:« إن جيشه 
اعتقل عددًا من األش���خاص ُيش���تبه بأّنهم على عالقة بعملية زعترة جنوب نابلس«. وأضاف:« أّن 
جيش االحتالل بالتعاون مع اجهزته االمنية اعتقل عدًدا من المشتبه بهم في إطار مالحقة منفذي 
عملية إطالق النار في زعترة«. كما اش���ار أن مالحقة منفذي العملية الزالت مستمرة, وهو ما يعني 
ان االحتالل سيواصل سياس���اته القمعية والعدوانية في البلدتين وسيمارس ضغوطًا أكبر على 
السكان, وسيفرض عليهم المزيد من العقوبات ويبقى يحاصر البلدتين, والغريب ان هذا يحدث 
في ظل حالة صمت مريبة من الس���لطة الفلسطينية التي تنس���ق امنيا مع االحتالل الصهيوني, 
وه���ذا الصمت ليس له ما يبرره والغريب والعجيب ان الس���لطة تتعرض لصفعات دائمة على يد 
االحت���الل الصهيوني, لكنه���ا عاجزة عن رد تلك الصفعات رغ���م اوراق القوة التي بيدها واهمها 
انتفاضة القدس, كما يجب ان تقف السلطة امام اجراءات االحتالل التعسفية بحق اهلنا في عقربا 

وترمسعيا, وان تفضح ممارساته امام المجتمع الدولي.
ك���رة الله���ب تتدحرج وتكب���ر, واالحت���الل الصهيوني يصر على اش���عال فتي���ل المواجهة مع 
الفلس���طينيين, وهو يخطط ليوم 28 رمضان الذي يس���عى فيه قطعان المس���توطنين القتحام 
المسجد االقصى بأعداد غفيرة وممارس���ة طقوسهم الدينية داخله وفرض واقع جديد, والغريب 
والعجيب ان اصحاب الوصاية على االقصى سواء الوصي االردني او الوصي المغربي او حتى الوصي 
الس���عودي الطامح لفرض وصايته على االقصى رغما عن انف االردن لم يحرك احدهم ساكنا, ولم 
يحذر من خطوات االحتالل االس���تفزازية, وكأن االقصى ال يعنيهم بشيء, وكأن وصايتهم عليه 
الهدف منها فقط اهداءه الس���جاد واالثاث ودفع رواتب بعض س���دنته وحراسه وائمته, ويحكم 
»أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم اآلخر وجاهد في سبيل الله ال 
يستوون عند الله والله ال يهدي القوم الظالمين « ان الوصاية على المسجد االقصى ليست منصبا 
ش���رفيا فقط, انما لها اثمان باهظ���ة الن االقصى تحت االحتالل, ويج���ب تخليصه منه باي ثمن 
كان, والخالص لن يكون على يد االوصياء, انما بيد شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية واالسالمية, 
باألمس كانت القدس واليوم ترمس���عيا وعقربا, وغدا الخلي���ل ونابلس وجنين ورام الله وكل مدن 
وقرى وبلدات الضفة, ومن قبلهم غزة العزة بمقاومتها الباس���لة, انها انتفاضة القدس الرمضانية 
التي يجب ان تزلزل االرض من تحت اقدام االحتالل, فهى الورقة الرابحة التي يمكن الرهان عليها 

لتحقيق مكاسب لنا في القدس, فما اخذ بالقوة ال يسترد اال بالقوة.    

عقربا وترمسعيا في دائرة 
االستهداف الصهيوني

رأي

هي علة العبادة التي تأخذ اإلنس����ان إلى جمالية االنقياد والتسليم لله ربِّ العالمين، أجل التقوى 
يا صديقي تحمل في جوهرها معاني الوجود؛ ألن الذي ال يتقي بإرادة طوعية أو بمجاهدة مفاتن 
الدنيا وإغراءاتها لن يتعرف يوًما على فقه الحياة الحقيقية ذات المعنى والمغزى، بل س����يحيى 

آسًفا البهيمية ويمشي ميًتا وإن كان بين األحياء!
التق����وى تعني امتالك المنه����ج والنهج الذي يوصل إل����ى األهداف العالي����ة والنبيلة، وبقدر ما 
تصاح����ب دروبك التعرجات واالنح����دارات الحادة والمرتفعات الصارخة تأتي التقوى لتش����عرك 

بمعية الله تبارك تعالى على وجه اليقين وليس المجاز.
فالتقوى هي االس����تراحة الخضراء النضرة البهية التي ننقي فيها ومن خاللها أنفس����نا من أقذاء وأقذار 
المعاص����ي واآلثام مهم����ا بلغت، فتذكروا ونحن في العش����ر األواخر من رمضان الصف����اء أن علة الصيام 

إدراك التقوى التي هي الوفاء واإلخالص والصدق والعفو والشرف والتوجه والرضا واإلحسان واإليمان.
في شهر رمضان السمو، التقوى محبة.

زهرٌة رمضانية

التقوى
بقلم الأ�شري املجاهد: �شامح �شمري ال�شوبكي

�شجن رميون ال�شحراوي
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أعل���ن أنا المواطن / أحمد ماه���ر نمر الزبدة عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )404619990( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / نها حس���ن جمعه ابو جزر 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )931684427( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / ايمن عطية محمد غبن عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )٩٠١٦٣٥١٦٩( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /  كفاح عبدالله محمد احمد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )٩٠٤٤٩٠١٣٣( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /  دعاء ف���ؤاد احمد ابو طير 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )406089482( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ريم خميس كامل جاد الحق 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )931710198( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
للمطاعم  الفلسطينية  الهيئة  قالت 
والفنادق والخدمات السياحية بغزة 
يوم أمس، إنها نّفذت سلس����لة من 
المش����اريع اإلغاثّية الخاصة بتقديم 
المساعدات لعّمال القطاع السياحي 

بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال����ت الهيئ����ة في بي����ان صحفي 
نش����رته عبر صفحتها على الفيس 
ب����وك، بأّنه����ا نّف����ذت سلس����لة من 
المش����اريع اإلغاثية لعم����ال القطاع 
الس����ياحي في ظ����ل حال����ة اإلغالق 
والتعّط����ل الكامل بس����بب اغالقات 
جائح����ة كورونا، وبمس����اهمة كريمة 
عبر ع����دد من المؤسس����ات المحلية 

والحكومية والدولية.
وبينت الهيئة بأنها حصلت عبر وزارة 
التنمية االجتماعية على عدد ال بأس 
به من القس����ائم الشرائية على مدار 
عدة أش����هر، باإلضافة إلى مساعدات 
نقدية متنوع����ة تراوحت بين قيمة 

7٠٠ شيكل و ١2٠٠ شيكل.
وفصلت الهيئة ح���ول الدعم المقدم 
من اإلغاثة االس���المية، موضحًة بأنها 
تسلمت منها عددًا مقدرًا من القسائم 
الش���رائية بمعدل ثالث قسائم لكل 
عامل تتنوع ف���ي القيمة ما بين 2٤٠ 

إلى 28٠ ش���يكل لكل قسيمة، وذلك 
وفقا لعدد أفراد األسرة.

الفلس����طينية  الهيئ����ة  وش����ددت 
للمطاع����م عل����ى أنه����ا تس����عى مع 
مختل����ف االط����راف الحكومية وغير 
الحكومية لضمان أكب����ر قدر ممكن 
واالس����ناد ألصح����اب  الدع����م  م����ن 
وعمالهم في  الس����ياحية  المنشآت 
ظل حالة االنهيار التي يعيشونها، 
مطالبة بضرورة االس����راع في صرف 
المالية  والمس����اعدات  التعويضات 

الالزمة للمنشآت السياحية وعمالها، 
في ظل استمرار حالة االغالق.

الهيئ����ة ممثل����ة برئيس  وقدم����ت 
وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بخالص 
ش����كرهم وتقديرهم، للمؤسس����ات 
الش����ريكة ممثل����ة ب����وزارة التنمية 
االغاث����ة  ومؤسس����ة  االجتماعي����ة، 
التع����اون،  ومؤسس����ة  االس����المية، 
ومؤسسة فارس العرب، والتي قدمت 
كل م����ا يمك����ن تقديم����ه لموظفي 
القط����اع الس����ياحي المتعطلين عن 

العمل، في ظل شهر رمضان الكريم.
وطالبت الهيئة مختلف المؤسسات 
الدولي����ة والعربية والمحلية لتقديم 
مش����اريع تش����غيلية للعمال وذلك 
القطاع  منش����آت  لتعزي����ز صم����ود 
السياحي بوصفه أحد أهم القطاعات 
االقتصادي����ة الحيوي����ة ف����ي قطاع 
غزة، القادر على اس����تيعاب العمالة 
والمس����اهمة الحقيقية في معالجة 
البطال����ة المتفش����ية ف����ي المجتمع 

الغزي.

الهيئة الفلسطينية للمطاعم تنفذ مشاريع إغاثية لعمال القطاع السياحي

رام الله/ االستقالل:
أظهرت بيانات مصرفية فلسطين، تراجع القروض الموجهة لشراء السيارات في 

السوق المحلية، بنسبة 8.٥% على أساس فصلي.
يأتي التراجع مع تأثيرات اقتصادية ومالية تسبب بها تفشي جائحة كورونا في 
السوق المحلية خالل العام الماضي، وأثرت على اإلقراض المصرفي الموجه لألفراد 

والشركات بشكل خاص، إلى جانب التبعات الناجمة عن أزمة المقاصة حينها.
 وبحسب بيانات تعود لس���لطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة اإلقراض 
المصرفي الموجه لقطاع الس���يارات حتى نهاية العام الماضي ٤٠٤.7 ماليين 

دوالر، نزوال من ٤٤2.٥ مليون دوالر في الربع الثالث لنفس العام.
بينما على أساس س���نوي، تظهر البيانات نموا في اإلقراض المصرفي الموجه 
لشراء السيارات بنسبة ٩.٤%، صعودا من ٣٦٩.7 مليون دوالر حتى الربع األخير 

من العام 2٠١٩.
وتشكل نسبة القروض الموجهة لشراء السيارات، من إجمالي اإلقراض المصرفي 

الفلسطيني نحو ٤% من إجمالي اإلقراض البالغ ١٠ مليارات دوالر أمريكي.
وأظهر مسح مطلع العام الجاري، أن نسبة تسجيل السيارات المستوردة والوكالة 

"الصفر كيلو"، تراجعت بنسبة 2٤.٣% في 2٠2٠ مقارنة بعام 2٠١٩.
وأظهرت البيانات، أن الس���يارات المس���جلة ألول مرة في س���جالت وزارة النقل 
والمواصالت في عام 2٠2٠، بلغت حوالي 2٠.١٣٦ ألف سيارة مقارنة مع ٣٣٥.27 

ألف سيارة سجلت في 2٠١٩.
وفي فلسطين بش���كل عام، يوجد حوالي 27٩ ألف مركبة تسير على الطرقات، 

حسب أرقام وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية.
ويعود س���بب تراجع المبيعات ونسبة التس���جيل، إلى التداعيات االقتصادية 
الناجمة عن جائح���ة كورونا وأزمة رواتب الموظفين التي حصلت بس���بب أزمة 

المقاصة العام الماضي.

تراجع القروض الموجهة لشراء 
السيارات بنسبة 8.5 %

غزة/ االستقالل:
كشفت نتائج »مؤشر س���لطة النقد الفلسطينية 
لدورة األعمال« لشهر نيس���ان 2٠2١، عن صعود 
قياس���ي في المؤشر الكلي مس���جاًل -7.٤ نقطة 

مقارنة مع -2٤.١ نقطة لشهر آذار الماضي.
وفي الضفة الغربية، استأنف المؤشر صعوده في 
ضوء السيطرة الجزئية على انتشار الوباء وتخفيف 
اإلج���راءات االحتوائية، األمر الذي س���مح بهامش 
أكبر لألنشطة االقتصادية، والذي انعكس في أداء 

أفضل للمؤشر.
وصعد المؤش���ر م���ن »-22.٩« نقطة إل���ى »-2.٥« 
نقطة، مس���جاًل أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 

 .2٠2٠
ويشير المستطلعة آراؤهم من أصحاب المنشآت 
ف���ي الضف���ة الغربية إل���ى التحس���ن الجلي في 
مس���تويات اإلنتاج، وبشكل أكبر في المبيعات، ما 

أدى لتراجع مستويات المخزون. 
وتمخض عن تحس���ن األداء حالة من التفاؤل إزاء 
التوقعات المستقبلية حول اإلنتاج بشكل خاص، 
وبدرجة أقل تجاه مستويات التوظيف المتوقعة 

في األشهر الثالثة القادمة.  
أما مؤش���ر قط���اع غزة، فقد واص���ل صعوده خالل 

أبريل، محققًا أحد أفضل مس���توياته منذ مباشرة 
سلطة النقد إصدار هذا المؤشر، وذلك بعد ارتفاعه 

من -27.٠ نقطة إلى -١2.٦ نقطة. 
ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بشكل أساسي بالقفزة 
النوعية التي حققها مؤشر التجارة )من -28.٠ إلى 
-١2.٠ نقط���ة(، وبدرجة أقل مؤش���ر الصناعة )من 

-٣.2 إلى -2.٦ نقطة(. 
وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة 
آراؤهم في قطاع غزة إلى تحّسن كل من مستويات 
اإلنتاج، وبشكل أقل المبيعات خالل شهر نيسان، 

مما أسفر عن تراكم مستويات المخزون. 
وق���د انعك���س ه���ذا األداء في توقع���ات أفضل 
لألش���هر الثالثة القادمة، تجاه كل من مستويات 

التوظيف واإلنتاج.
و »مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموّسع لدورة 
األعمال« هو مؤش���ر شهري ُيعنى برصد تذبذبات 
النش���اط االقتص���ادي الفلس���طيني م���ن حيث 

مستويات اإلنتاج والمبيعات والتوظيف. 
وينت���ج المؤش���ر الكلي م���ن مجموع المؤش���رات 
القطاعية؛ وتبلغ القيمة القصوى للمؤش���ر الكلي 
موجب ١٠٠ نقط���ة، فيما تبلغ القيم���ة الدنيا له 

سالب ١٠٠ نقطة.

رام الله/ االستقالل:
صع���د إجمالي ت���داوالت بورصة فلس���طين خالل 
أبريل/ نيسان الماضي بنس���بة ٣7% على أساس 
شهري، وسط تحسن االس���تثمار في سوق المال 

محليا ودوليا.
وأظهر مسح اقتصادي، استنادا على بيانات لبورصة 
فلسطين، أن إجمالي تداوالت البورصة خالل أبريل 
الماضي، بلغ ١٦.٩8 مليون دوالر، صعودا من ٤.١2 

مليون دوالر في مارس/ آذار الماضي.
وبلغ عدد األسهم المتداولة خالل الشهر الماضي 
بحس���ب بيانات بورصة فلس���طين، 8.١٦ ماليين 
س���هم موزعة على 22٥٣ صفق���ة مقارنة مع ٥.١٥ 
ماليين سهم موزعة على ١78٥ صفقة في مارس/

آذار الماضي.
وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة حتى 
نهاية الش���هر الماضي إلى ٣.٥١7 مليارات دوالر 
أمريكي صعودا م���ن ٣.٤٥١ مليارات دوالر أمريكي 

في مارس الماضي.
وتصدرت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

"أيب���ك" قيمة األس���هم المتداولة خالل الش���هر 
الماضي، إل���ى ٤.٩ ماليي���ن دوالر أمريكي، تلتها 
في المرتبة الثانية االتصاالت الفلسطينية ب� ٤.١ 

ماليين دوالر.
وبورص���ة فلس���طين مؤلفة من ٤٦ ش���ركة مدرجة 
موزعة على خمس���ة قطاعات رئيسة، هي: البنوك 
والخدمات المالية، والتأمين، واالستثمار والخدمات 

والصناعة.
والعام الماضي، فقدت القيمة السوقية للشركات 
المدرجة في بورصة فلسطين، ٣١١ مليون دوالر أو 
ما نسبته 8.27% بسبب التبعات السلبية لجائحة 

كورونا على السوق المحلية.
وش���كل ع���ام 2٠2٠ تحدي���ا من ن���وع جديد على 
الش���ركات المدرجة، مرتبط بالضغوطات الصحية 
التي تس���بب بها في���روس كورونا على األس���واق 

المحلية، وتعليق تداوالت البورصة لقرابة الشهر.
وبلغت القيمة الس���وقية للش���ركات المدرجة )٤٦ 
شركة( ٣.٤٤ مليارات دوالر، نزوال من ٣.7٥ مليارات 

دوالر في 2٠١٩.

قفزة في غزة.. أنشطة األعمال في 
فلسطين تتحسن خالل أبريل

تداوالت بورصة فلسطين
 تقفز 37 % خالل أبريل 2021
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أعلن أنا المواطن / محمود فوزي محمد الكحلوت 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803848001( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد وحيد حسين ابو حسان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802895300( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عائد عيسى مصلح ابو وردة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )804817211( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / يحيى موس���ى ش���فيق 
الدريمل���ي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )400824094(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  شادي على حسن القطشان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )903180149( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /رن���ا مصطفى عبد اللطيف 
يوس���ف عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )  802895300(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / نسيم نعيم يوسف الشناوي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400025979( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / تم���ام محمد العجرمي عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )910863109( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / زكريا صالح س���الم فياض  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803168913( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

عواصم/ االستقالل:
أفادت أح����دث اإلحصاءات العالمية 
المعلنة حول جائح����ة كورونا حتى 
يوم أم����س، أن ع����دد الوفيات جراء 
اإلصاب����ة بالفيروس بل����غ 3 ماليين 
ونح����و 228 ألف وف����اة، فيما بلغت 
 154 اإلجمالية  اإلصاب����ات  حصيلة 
مليون����ًا وم����ا يقارب م����ن 213 ألف 
إصابة، تعافى منه����م 132 مليونًا 

وأكثر من 373 ألف مريض.
وتواص����ل جائحة كورونا تفش����يها 
في 220 دولة وإقليًما ومنطقة حول 
العال����م، وس����جلت دول العالم 669 
أل����ف و933 إصابة جديدة، وأوقعت 
الجائحة خالل ال�24 س����اعة األخيرة 

10,505 حاالت وفاة.
ال����دول  أن  اإلحص����اءات،  وبين����ت 
أعلى حصيلة  التي سجلت  الخمس 
وفيات خالل ي����وم واحد في العالم، 
كانت على التوال����ي: الهند )3,438 
وف����اة(، والبرازي����ل )1,054 وف����اة(، 
وكولومبيا  وفاة(،   540( واألرجنتين 

)464 وفاة(، واميركا )445 وفاة(.
ال����دول  أن  البيان����ات  وأوضح����ت 
أعلى حصيلة  التي سجلت  الخمس 
خالل  عالمي����ًا،  جدي����دة،  إصاب����ات 
ي����وم واحد، كان����ت عل����ى التوالي، 

الهن����د )355,828 إصابة(، وأميركا 
والبرازي����ل  إصاب����ة(،   39,938(
)36,524 إصابة(، ومن دول الش����رق 
األوس����ط: تركي����ا )24,733 إصابة(، 

وإيران )20,732 إصابة(.
الماضيين حتى  ومنذ األس����بوعين 
اآلن والهند تسجل حصيلة اصابات 
يومية قياسية تتجاوز عتبه ال�300 

ألف إصابة جديدة.
وما تزال أميركا تتصدر دول العالم 

قياس����ًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد 
اصابات إجمالية.

ال����دول  أن  اإلحص����اءات  وذك����رت 
الخمس التي تعتبر حتى منتصف 
يوم أمس، األكثر تأثًرا جراء الجائحة 
ف����ي العالم م����ن حي����ث الحصيلة 
هي:  الوفي����ات،  ألع����داد  اإلجمالية 
أميركا )591,514 وف����اة(، والبرازيل 
)408,829 وفاة(، والهند )222,408 
 217,345( والمكس����يك  وفي����ات(، 

وفاة(، وبريطانيا )127,539 وفاة(.
وأش����ارت إل����ى أن ال����دول الخمس 
التي تعتبر حت����ى اآلن األكثر تأثرا 
عالميًا من حيث الحصيلة اإلجمالية 
ألع����داد اإلصاب����ات، ه����ي: أمي����ركا 
والهن����د  إصاب����ة(،   33,230,992(
)20,282,833 إصاب����ة(، والبرازي����ل 
وفرنس����ا  إصاب����ة(،   14,791,434(
وتركي����ا  إصاب����ات(،   5,656,007(

)4,900,121 إصابة(.

كورونا عالميًا: نحو 3 ماليين و228 ألف وفاة و154 مليونًا و213 ألف إصابة

 مكسيكو سيتي/ االستقالل:
قتل ما ال يقل عن 15 شخصا، وأصيب 70 آخرون، في مكسيكو سيتي، نتيجة انهيار جسر 
لحظة مرور قطار أنفاق، وفقا لوكالة إدارة المخاطر الش����املة والحماية المدنية في المدينة. 
ووقع الحادث، بالقرب من محطة اوليفوس على خط )مترو 12( جنوب العاصمة المكسيكية. 
وأظهرت شاشات التلفزة المحلية العشرات من رجال اإلطفاء واإلنقاذ وهم يكافحون طوال 

الليل إلخراج ركاب القطار، وسط األنقاض والكابالت وقطع المعادن الملتوية.

بيروت/ االستقالل:
انطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم 
الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها، يوم أمس، بعد توقف دام خمسة أشهر، في 

مقر قوات اليونيفيل في رأس الناقورة جنوبي لبنان. 
وشدد الرئيس اللبناني ميش���ال عون خالل اجتماعه، مع أعضاء الوفد الى المفاوضات 
غير المباشرة لترس���يم الحدود البحرية الجنوبية، على أهمية تصحيح الحدود البحرية 
وفقًا للقواني���ن واألنظمة الدولية وعلى حق لبنان في اس���تثمار ثرواته الطبيعية في 
المنطق���ة االقتصادية الخالصة.  وبعد توقيع رئي���س حكومة تصريف األعمال ووزير 
األشغال العامة والنقل في حكومة تصريف األعمال اللبنانية، مرسوم تعديل المرسوم 
رقم 6433 المتعلق بترس���يم الحدود البحرية جنوبًا، أصبحت المنطقة المتنازع عليها 

بين لبنان وإسرائيل 2290 كيلومترًا مربعًا عوضًا عن 860 كيلومترًا مربعًا.

انطالق جولة خامسة من المفاوضات 
غير المباشرة بين لبنان  و»إسرائيل«

عشرات القتلى والجرحى جراء 
انهيار جسر في المكسيك

مسقط/ االستقالل:
كش���ف عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية، 
عبد الملك العجري، يوم أمس، عن فشل زيارة المبعوثين األممي 
واألمريكي لليمن، إلى س���لطنة عمان ضم���ن التحركات الدولية 

إليقاف الحرب في اليمن واستئناف المفاوضات السياسية.
وقال العجري، وهو عضو المكتب السياس���ي في جماعة "أنصار 
الل���ه"، عبر "تويتر": "يتردد في اإلع���الم أن المبعوثين األمريكي 
واألمم���ي عادا من مس���قط بخف���ي حنين، واألص���ح أنهما جاءا 
بخفي حنين". وتأتي تصريحات القيادي في "أنصار الله"، عقب 
س���اعات من تغريدة لرئيس وفد الجماعة المفاوض محمد عبد 
الس���الم، ألمح فيها إل���ى رفض عرض يتضم���ن إيقاف هجوم 
"أنصار الله" في محافظة م���أرب، بالقول: "يتحدثون عن معركة 
جزئية )في إش���ارة إلى معركة مأرب( ويتركون اليمن المحاصر 
)يقصد القيود المفروضة على المنافذ التي تديرها أنصار الله(".

واعتبر أن ذل���ك "اختزال للصراع ال يعالج مش���كلة بل يفاقمها، 

وال يفيد في تحقيق س���الم بل يطيل أم���د الحرب". وتحفظ عبد 
الس���الم، على أنباء عن نقاش���ات إلصدار ق���رار جديد من مجلس 
األمن الدولي يفرض وقف الحرب في اليمن وبدء المفاوضات بين 
األطراف السياسية، كبديل للقرار 2216 الذي تشترط الحكومة 

المعترف بها دوليًا أن يكون الحل السياسي متسقا معه.
وقال: "أي نشاط مستجد لمجلس األمن فلن يكون قابال للتحقق 
إال ما يلب���ي مصلحة اليمن أوال، وش���عبنا اليمن���ي ليس معنيا 

بمراعاة من ال يراعي حقه في األمن والسلم والسيادة".
وتش����هد العاصمة الُعمانية مسقط التي يقيم فيها رئيس 
وف����د "أنصار الله" المف����اوض، حراكا دولي����ا وإقليميا إليقاف 
الحرب ف����ي اليم����ن، حيث كث����ف المبعوث األمم����ي مارتن 
غريفي����ث، ونظيره األمريكي تيم ليندركين����غ، زيارتهما لها 
وعقدا خاللها لق����اءات عدة بالمس����ؤولين العمانيين، الذين 
يج����رون وس����اطات بين أط����راف الصراع في اليم����ن من أجل 

التوصل إلى وقف إلطالق النار في البالد.

اديس أبابا/ االستقالل:
أكدت إثيوبيا، يوم أمس، تمس���كها بالوساطة األفريقية 
في مفاوضات س���د النهضة، معربة عن رفضها ربط أزمة 

الحدود مع السودان بملف السد.
وقال المتحدث باس����م الخارجية اإلثيوبية دينا مفتي، 
في مؤتمر صحف����ي، "مازالت التصريحات الس����ودانية 
العدائية مس����تمرة ولم يكتف السودان باالعتداء على 
أراض إثيوبية بل انتقل إلى اإلدعاء بتبعية إقليم س����د 
النهضة"، مش����يرا إلى أن "تصريحات الس����ودان بشأن 
تبعية إقليم بني ش����نقول أمر مؤس����ف ونرفضه تماما 
وسنصدر بيانا مفصال حوله"، وذلك حسب إذاعة "فانا" 

اإلثيوبية.
وشدد مفتي خالل المؤتمر قائال: "مازلنا وسنظل نتمسك 
بقي���ادة االتحاد األفريقي ولن نقبل بتحركات الس���ودان 

لربط مسألة الحدود بسد النهضة".

وقبل أيام، اعتبرت وزارة الخارجية الس���ودانية، أن تنصل 
إثيوبيا من االتفاقيات السابقة يعني المساس بسيادتها 
على إقليم بني شنقول المبني عليه سد النهضة، والذي 

انتقل إليها بموجب بعض من هذه االتفاقيات.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والس���ودان 
من جهة أخرى، مع إعالن أدي���س أبابا موعد الملء الثاني 
للس���د، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خط���را محدقا على 
سالمة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على 

حصتها من مياه النيل.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، 
أن الس���ودان يعطي عملية الملء الثاني لس���د النهضة 
الذي تعت���زم إثيوبيا تنفيذه أقصى درج���ات االهتمام، 
باعتباره قضية "أمن قومي"، مشددة على ضرورة الوصول 
إلى اتفاق بين مصر والس���ودان وإثيوبي���ا قبل بدء الملء 

الثاني للسد.

إثيوبيا ترد ألول مرة على تلويح السودان 
بفتح ملف السيادة على »بني شنقول«

قيادي في »أنصار الله« يعلن فشل زيارة 
المبعوثين األممي واألمريكي إلى مسقط
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غزة/االستقالل:
في س����هرة رمضانية أمتعت 
التي  الرياضي����ة  الجماهي����ر 
واكبت البطولة حتى نهايتها، 
الش����عبية  الجبهة  اختتمت 
بمخيم النصيرات وسط قطاع 
غزة، بطولة "نبض الش����عب" 
الرمضانية لكرة القدم، حيث 
توج فريق الش����هيد وس����ام 
عبدالكري����م بلق����ب البطولة، 
بعد فوزه على فريق الشهيد 
نادر العفوري بثالثة أهداف 
نظيفة، سجلهما أحمد الكرنز 
هدفي����ن و محمد س����مير أبو 

حرب هدف.
وش����ارك بالبطولة س����تة عشر 

فريق����ًا رياضيًا م����ن مختل����ف الطيف 
الفلس����طيني  ليص����ل للنهائي كل من 
فريق الش����هيد نادر العف����وري وفريق 
الش����هيد وس����ام عبد الكري����م  ليحقق 

االخير  الفوز و التتويج باللقب .
وب����دوره صرح عض����و اللجن����ة المركزية 
الفرعي����ة ف����ي الجبهة هان����ي مزهر، أن 
تنظيم هذه البطولة الكروية الرمضانية 
جاء لتفعي����ل الجان����ب الرياضي داخل 

المخيم  حيث نس����عى م����ن خاللها إلى 
دع����م الرياضة ونش����رها بين الش����باب 
وتعزي����ز قدراتهم من خاللها لما تحمله 

الرياضة من رسائل وقيم عديدة. 
امت����داد  البطول����ة   ه����ذه  أن  وتاب����ع  
لسلس����لة من األنش����طة الرياضية وهي 
مرحلة تأسيس����ية إلقامة نادي "ش����باب 
النصي����رات" وجهودنا مس����تمرة دائما 

لتحقيق هذا االنجاز .
وفي خت����ام البطولة، ت����م تكريم فريق 

الش����هيد وس����ام عب����د الكري����م " عمر 
المختار " بالمركز االول وتسليم الكأس  
والميدالي����ات لالعبي����ن باإلضاف����ة لزي 

رياضي لكل العب. 
 وتم تكريم فريق الشهيد نادر العفوري 
ب����درع المرك����ز الثاني ، و قام����ت اللجنة 
الرياضي����ة لفتح االنتفاض����ة و فريقها 
فريق الشهيد عمر المختار بإهداء كأس 
البطولة للطفل " علي " ابن الشهيد وسام 

عبد الكريم .

غزة/االستقالل:
تأه���ل فريق خدمات جباليا للمب���اراة النهائية من بطولة كأس الراحل جمال أبو حش���يش لكرة 
الطائ���رة, بعد تغلبه على فريق نادي نماء بثالثة أش���واط مقابل ش���وط واحد, ف���ي اللقاء الذي 

جمعهما على صالة نادي الصداقة غرب مدينة غزة.
وجاءت نتائج األشواط على النحو التالي: في الشوط األول نجح خدمات جباليا في فرض سيطرته 
على اللقاء و تفوق بنتيجة ) 25-18(، و في الشوط الثاني واصل الخدمات فرض عضالته و بنفس 
نتيجة الش���وط األول تفوق بالش���وط الثاني )25-18(، أما في الشوط الثالث و الحاسم قلب نماء 

الطاولة وانتصر بهذا الشوط بنتيجة )23-25(.
 لكن خبرة العبي خدمات جباليا حسمت الشوط الرابع لصالحهما بالفوز بنتيجة )25-21(، ليتمكن 
خدمات جباليا بالوصول للنهائي ومواجهة الصداقة الذي خطف بطاقة الصعود من أنياب شباب 

جباليا بثالثة أشواط لشوطين، وذلك بصالة النادي األهلي بمدينة غزة. 
وقدم الفريقان مباراة قوية لم تحس���م إال بش���وط فاصل تمكن الصداق���ة من الفوز به بصعوبة 

بنتيجة 18_16.
وأعلن نائب رئيس إتحاد كرة الطائرة عبد السالم هنية, إقامة اللقاء النهائي على صالة الشهيد 

سعد صايل بمدينة غزة, رابع أيام عيد الفطر السعيد, بين الصداقة وخدمات جباليا.

فريق الشهيد وسام عبد الكريم يحصد 
لقب بطولة »نبض الشعب« الرمضانية

تحديد طرفي نهائي كأس الطائرة بغزة

االستقالل/وكاالت:
يضع زي���ن الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، نصب 
عينيه التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الرابعة في 

مسيرته كمدرب للميرنجي.
وتع���ادل ريال مدري���د على ملعبه ألفريدو دي س���تيفانو، 
أمام تشيلس���ي، بهدف لمثله، في ذهاب نصف النهائي، 
ليتأجل الحس���م لموقعة مس���اء اليوم األربعاء ، في ملعب 

ستامفورد بريدج.
وبال شك، س���يدخل ريال مدريد، المباراة وعينه على الفوز 
والتأه���ل، ال س���يما وأن دوري األبط���ال البطولة المفضلة 
للميرنجي وجماهيره، والفش���ل س���يحمل عواقب وخيمة 

سواء على زيدان أو الالعبين.
و من خالل التقرير التالي عبر صحيفة " االستقالل " ، نرصد 

لكم تاريخ زيدان مع الريمونتادا في دوري األبطال.
لم يعش المدرب الفرنس���ي، الكثير من سيناريوهات 
الريمونتادا مع ريال مدريد، إذ كان الملكي تحت قيادته 
يس���ير بخطوات ثابتة في األدوار اإلقصائية. لكن في 
موس���مه األول )2015-2016(، واج���ه زي���زو صعوبات 
عديدة، فبع���د أن تخطى روما بثم���ن النهائي، تلقى 
هزيمة بثنائية نظيفة ضد فولفسبورج في ذهاب ربع 

النهائي.
وحق���ق الميرنجي، الريمونتادا في لق���اء اإلياب، باالنتصار 
بثالثية نظيفة بإمضاء نجم الفريق الس���ابق كريس���تيانو 

رونال���دو. واصطدم الملك���ي في نص���ف النهائي بعدها 
بمانشس���تر س���يتي، وانتهت مباراة الذه���اب بالتعادل 
الس���لبي في ملعب االتحاد، قبل أن ينتصر الميرنجي في 
اإلياب بهدف وحيد س���جله فيرناندو ريجس العب سيتي 

بالخطأ في مرماه، ليعبر الفريق للنهائي ويتوج باللقب.
ولم يش���هد زيدان، مواقف مماثلة في المراحل اإلقصائية 

حتى نهاية واليته األولى في صيف 2018، أما في واليته 
الثانية وبالتحديد الموس���م الماضي )2019-2020(، فشل 

في تجاوز ثمن النهائي.
واصطدم ريال مدريد بمانشستر سيتي، وخسر في معقله 
"س���انتياجو برنابيو" بنتيجة )1-2(، وفي لقاء اإلياب فشل 
الملك���ي في تحقي���ق الريمونتادا وخس���ر بنفس نتيجة 

الذهاب، في مباراة ش���هدت أخطاء كارثية لرافائيل فاران، 
ليودع الملكي، البطولة ألول مرة تحت قيادة زيزو. 

حا�شر ُمب�شر
دائًما م���ا ُيبرهن زي���دان أنه رجل المواق���ف الصعبة في 
ري���ال مدريد، حيث نجح في أغل���ب الرهانات التي خاضها 
مع الملكي في الس���نوات األخيرة، وهذا الموسم رغم لعنة 
اإلصاب���ات التي ضربت الفريق، نجح في أن يكون على ُبعد 
خطوة من نهائي التشامبيونزليج ويستمر في القتال على 

الليجا.
وهذا الموس���م على وجه التحديد، كان الميرنجي في مأزق 
حقيقي بدوري األبطال، إذ خس���ر مباراته االفتتاحية بدور 
المجموعات ضد ش���اختار دونيتس���ك بنتيجة )2-3(، ثم 

تعادل بهدفين لمثلهما أمام بوروسيا مونشنجالدباخ.
ورغم االس���تفاقة بانتصارين على إنتر ميالن، عاد الملكي 
ليخسر ُمجدًدا ضد شاختار، ليضع نفسه في موقف صعب، 
إذ كان على أعت���اب اإلقصاء من دور المجموعات بفضيحة 

مدوية.
وعكس كل التوقعات، حقق الملكي، الريمونتادا باالنتصار 
في الجولة الختامية على مونش���نجالدباخ بهدفي بنزيما 

وحسم عبوره في الصدارة برصيد 10 نقاط.
وتأمل جماهير الملكي، أن ُيحقق الفريق، الريمونتادا ضد 
تشيلسي ويعبر للنهائي، بأمل حصد اللقب الرابع عشر في 

تاريخه.

ريمونتــادا زيــدان تهــدد أحــالم تشيلســي بــدوري األبطــال

روما/االستقالل: 
أعلن نادي روما اإليطالي، تعاقده رس���مًيا 
مع البرتغال���ي جوزيه موريني���و، ليتولى 
المهمة الفنية لفريق الذئاب خلًفا لباولو 

فونسيكا.
وكان روما قد أعلن في وقت سابق، رحيل 
فونس���يكا ع���ن القيادة الفني���ة للفريق 

عقب نهاية الموسم الجاري، بعد النتائج 
الس���يئة التي قدمها الفريق تحت إمرته 

طوال الموسم.
وقال روما عبر الحس���اب الرسمي للنادي 
بموق���ع التواص���ل االجتماع���ي "تويتر": 
"يسعد النادي أن يعلن عن توصله التفاق 
مع جوزيه موريني���و ليكون المدير الفني 

الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل 
."2022-2021

ويحتل روما المركز السابع بجدول ترتيب 
المسابقة برصيد 55 نقطة، كما أنه تلقى 
أمام مانشستر يونايتد  هزيمة تاريخية 
بنتيج���ة )6-2( في ذه���اب الدور نصف 

النهائي من الدوري األوروبي.

رسميــًا.. مورينيــو مديــرًا فنيــًا لرومــا
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية
قدم���ت له���ذه المحكمة مضبط���ة موقعة م���ن مختار أهالي أب���و عريبان 
مؤرخ���ة ف���ي 23/3/2021 تتضم���ن أن عالي���ة هويمل بنت عب���د الله أبو 
عياده والمش���هورة عالية عبد المطلب عبد الله أبو عيادة والمش���هورة ابو 
عريبان من الس���بع وس���كان  النصيرات قد توفيت إل���ى رحمة الله تعالى 
بتاري���خ 19/11/1994، و انحصر ارثها الش���رعي و االنتقالي في : أوالدها  
المتولدين من زوجها المتوفي قبلها س���امة بن س���ليمان بن مس���لم ابو 
عريبان وهم س���ليمان ومحمد ومحمود ومسلم وعائشة ومريم وسارة فقط 
، وثم توفي س���ليمان سامة س���ليمان ابو عريبان بتاريخ 20/10/2017 . 
وانحص���ر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته عابدة عبد الله عاش���ور ابو 
عطيوي والمشهورة ابو عريبان وفي أوالدها المتولدين له منها وهم محمد 
وفاطمة وآمن���ة وعواطف وزينب ونجاة وف���ي أوالده المتولدين له زوجته 
م���ن المتوفاة قبله فرحه محمد جبر ابو عريبان وهم على واحمد ويوس���ف 
ومعين وأمين وأيمن ومها وس���ارة وعطاف وانعام و فريال وجازية وهناء 
ونه���ی وفي اوالد ابن���ة المتوفي قبله وهو زي���اد المتولدبن له من زوجته 
فاطم���ة حمدان محمد او عريبان وهم محمد وطارق وخلود وميادة وجيهان 
فقط و ال وراث للمتوفاة المذكورة له سوى من ذكر، وليس له وصية واجبة 
أو اختيارية، وال أوالد كبار توفوا حال حياتها و تركوا ورئة س���وى من ذلك 
نكر ، فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الوسطى 
الشرعية خال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر . وحرر في : 4/5/2021م 

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

دولة فل�سطني 
  املجل�س العلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
  قائمة �شروط بيع يف الق�شية التنفيذية 2019/10237م

بناء على قرار الس���يد قاض���ي التنفيذ الصادر بتاري���خ 2021/4/27 والقاضي 
بتكليف مأمور التنفيذ بإعداد قائمة شروط البيع على ذمة القضية التنفيذية 

المذكورة اعاه والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / نعيم محمد محمد حسن
 والمنفذ ضدهما /  جبرا حكمت رشاد العسلى وناهز عزات احمد زايد 

وموض����وع القضية التنفيذية هو تنفيذ االلتزام الوارد في الس����ند التنفيذي وهو 
عبارة عن تحصيل مبلغ وقدره ) $56,000( ستة وخمسون الف دوالر امريكي قيمة 
ش����يكات عدد )4(  وتم فتح القضية التنفيذية بتاري����خ 2019/12/16 لدى دائرة 
تنفيذ محكمة بداية ش����مال غزة وتبلغ المنفذ ضده جبر العس����لي بإخطار التنفيذ 
بالقضي����ة التنفيذية بتاريخ 2019/12/22 وتبل����غ المنفذ ضده / ناهز زايد بتاريخ 
2019/12/26 حس����ب االصول  وتم ايقاع الحجز التنفي����ذي بتاريخ 2020/12/27  
على العمارة الس����كنية مكون����ة من ثاثة طوابق غير االراض����ي المقامة على ارض 

القسيمة رقم 17 من القطعة رقم 1782 من اراضي جباليا خلف المدارس .
وت���م وضع ي���د مأمور التنفي���ذ على العمارة الس���كنية المحج���وزة بتاريخ 
2021/4/29 المكون���ة من ثاثة طواب���ق غير االراض���ي المقامة على ارض 
القسيمة رقم 17 من القطعة رقم 1782 من اراضي جباليا خلف المدارس .

وتم تثمين العمارة الس���كنية المحجوزة تنفيذي���ا بتاريخ 2021/4/26 
بمبلغ وقدره ) $120,000( مائة وعشرون الف دوالر امريكي ( 

وبناء على ما سبق يتم تعيين جلس���ة لاعتراضات بإذن الله يوم االحد الموافق 2021/6/6 
فعل���ى من لديه أي اعت���راض التقدم به لدائرة تنفيذ محكمة بداية ش���مال غزة امام مأمور 
التنفي���ذ حتى موعد اقصاه 2021/6/3 وعلى ان يتم تحديد جلس���ة بيع بالمزاد العلني يوم 
الثاثاء الموافق 2021/7/6 لدى محكمة بداية شمال غزة .    وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
جمال حمدي النمرة 

القدس المحتلة/ االستقال:
توقع���ت صحيفة "هآرتس اإلس���رائيلية" يوم أم���س، أن مواجهات جديدة قد 

تندلع خال األيام القادمة في مدينة القدس المحتلة ألسباب متعددة.
وأوضحت الصحيفة أن سلس���لة من األحداث متوقع أن تش���هدها في مدينة 
الق���دس المحتلة قد تدفع الندالع مواجهات جديدة بين المقدس���يين وقوات 

االحتال.
ويأتي توقع هآرتس بعد أيام من الهدوء النس���بي عق���ب إزالة الحواجز ونقاط 

التفتيش في ساحة باب العامود.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن هناك سلس���لة من االحداث منها العشر األواخر من 
رمضان التي تعتبر من أهم الليالي للمس���لمين والت���ي ال تتكرر اال مرة واحدة 
كل عام، اضافة إلى ذلك احتفاالت المس���توطنين بما ُيسمى "توحيد القدس" 

واقتحام األقصى.
وبين���ت أن تلك األح���داث القادمة ال���ى جانب األحداث في حي الش���يخ جراح 
واالستياء على منازل فلسطينيين، فإنها جميعها أحداث قد تؤدي إلى تأجيج 

المواجهات مجدًدا.
وأكدت الصحيفة ان ش���رطة االحتال رفعت حالة التأهب في القدس وأبلغت 
نش���طاء "جبل الهيكل" بأنه س���يتم إغاق المس���جد األقصى أمام اقتحامات 

المستوطنين هذه األيام، باستثناء ما يسمى "يوم توحيد القدس".
ويصادف ما ُيسمى ب� "بيوم توحيد القدس" يوم االثنين المقبل حيث يشارك 
اآلالف م���ن اليهود المتدينين ف���ي تلك االحتفاالت ومرورهم بش���وارع البلدة 
القديمة واقتحامهم لألقصى قد يزيد من حدة التوتر، ال س���يما وأن ذلك اليوم 
يزامن مع إحياء الفلسطينيين لليلة القدر، وقرار تأجيل االنتخابات، وهو ما يزيد 

من احتماالت اندالع مواجهات.

ومنعت خروج المواطنين من منازلهم.
وقال����ت المصادر: إن قوات االحت����ال ومعها ضباط 
م����ن جهاز الش����اباك حولوا أحد المن����ازل في الحي 
إلى ثكنة عس����كرية ومرك����ز للتحقيق الميداني مع 
المواطني����ن، بعد احتجاز س����كان المنزل في غرفة 
واح����دة. وتنفذ ق����وات االحتال عملي����ات دهم من 
منزل آلخر، ويت����م خالها تفتيش المنازل وتخريب 
محتوياتها، واالعتداء بالضرب على بعض سكانها.

ودارت مواجهات بين المواطنين وقوات االحتال 
الت���ي أطلقت الرص���اص المعدن���ي وقنابل الغاز 

السام.
وكانت قوات االحتال اقتحمت البلدة في الثانية 
فجرا، وداهمت عدة منازل، واس���تجوبت سكانها، 
كما صادرت المركبة التي يشتبه أنها استخدمت 
في عملية زعترة، والتي أحرقها أهالي عقربا أمس 

األول قبل وصول االحتال إليها.
وأغلقت قوات االحتال مداخل وُطرق "عورتا وعقربا 
ومجدل وبيتا وأوصرين"، ومنعت خروج المواطنين 

أو دخولهم.
ويواصل االحت���ال إغاق جميع الط���رق المؤدية 
إلى عقرب���ا والبلدات المجاورة، ومنه���ا بيتا وأودال 

وأوصرين وعورتا ومجدل بني فاضل.
وانطلقت مس���اء أمس دعوات شبابية في بلدة 
عقربا جن���وب نابلس لتصعي���د المواجهة مع 
ق���وات االحتال التي تهاج���م البلدة بحثًا عن 
منف���ذ عملية اطاق الن���ار البطولية على حاجز 

زعترة يوم األحد الماضي.
وأك���د غالب ميادم���ة رئيس بلدة عقرب���ا أن قوات 
االحتال تواصل منذ أكثر من 24 س���اعة حصارها 
المطبق على البلدة وبعض القرى المجاورة وتمارس 
اإلرهاب بحق الس���كان بما فيهم النساء واألطفال. 
وذك���ر ميادم���ة أن االحتال يطب���ق الحصار على 
البل���دة من كل الجهات بما فيه���ا الطرق الزراعية 
المطلة عل���ى األغوار وعزلت خربة يانون عن العالم 
، مش���يرًا إلى أن وجود حالة إرهاب وخنق للسكان 
وال سميا األطفال والنساء. وتابع:" عشرات المنازل 
تم اقتحامها وعاث الجنود فيها خرابا هذا عدا عن 
المح���ال التجارية التي خلع���ت أبوابها وصودرت 

منها أجهزة التسجيل الموصولة بالكاميرات".
وفي بيت لحم استولت قوات االحتال اإلسرائيلي، 
يوم أمس، على دونم من أراضي بلدة تقوع ش���رق 

المدينة.
وأف���اد مدي���ر مكت���ب هيئ���ة مقاوم���ة الج���دار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات 
االحتال استولت على دونم )الف متر( في منطقة 
البقعة حوض )1(، قرب معس���كر لجيش االحتال 
لبل���دة تقوع، بهدف  الش���مالي  المدخ���ل  عل���ى 

توسيعه.
كما هدمت قوات االحتال اإلسرائيلي، يوم أمس، 
بركس���ا لتصليح المركبات ومغسلة، في المنطقة 
الواقع���ة بين بلدت���ي الخضر ومدين���ة بيت جاال، 
جنوب غرب بيت لحم. وأفاد الناش���ط احمد صاح، 

بأن تلك القوات هدمت البركس والمغسلة اللتين 
تع���ودان ألبناء المرحوم حس���ين محمد أبو غليون 

عيسى، بحجة عدم الترخيص.
وف���ي نابلس هاجم عش���رات المس���توطنين من 
مس���توطنة "يايش ك���ودش" يوم أم���س، مزارع 

المواطنين في بلدة قصرة جنوبا .
وقال غس���ان دغلس مسؤول ملف االستيطان في 
ش���مال الضفة الغربية أن المس���توطنين اضرموا 
النيران ف���ي أش���جار الزيتون تع���ود للمواطنين 
حس���ين محم���ود حس���ين حس���ن، وعبدالعظيم 
احمد وادي، كما قاموا بتكس���ير عشرات األشجار، 
وتكس���ير كاميرات المراقبة، ومزارع الدجاج تعود 
للمواطن عبد الحكيم وادي والمواطن عبدالعظيم 

وادي.
واضاف دغلس أن المس���توطنين احرقوا س���يارة 
المواطن نضال عدلي حس���ن إضافة إلى تكسير 5 
سيارات له وتكس���ير نوافذ منازل المواطنين علي 

فريد حسن وجفالي ابو ريدة.
كما هاجم مس���توطنون بالحجارة، مركبة المواطن 
محمد ناجح نجار قرب قري���ة بورين جنوب مدينة 

نابلس ما أدى إلى إلحاق أضرار بها.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة 
غس���ان دغلس، إن مس���توطنين هاجم���وا مركبة 
المواطن نجار، الذي كان برفقة عائلته، ما تس���بب 
لها بحال���ة من الهلع، مؤكدا أنهم قاموا أيضا بنثر 

المسامير في الطريق. 

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المس���توطنين 
في ظل انتش���ارهم على الطرقات، واستهدافهم 
المواطني���ن وممتلكاته���م، داعيا ألخ���ذ درجات 

الحيطة والحذر.
وفي الس���ياق أصيبت يوم أم���س، المواطنة نجاح 
عويس من قرية اللبن الش���رقية جن���وب نابلس، 
بجروح بعد أن رشق مستوطنون بالحجارة مركبات 
المواطنين قرب مستوطنة "ش���يلو" المقامة على 

أراضي ترمسعيا شمال رام الله.
وأفاد نايف عويس، بأن أكثر من عشرة مستوطنين 
تعرض���وا لمركبته ورش���قوها بواب���ل كثيف من 
الحجارة أدى إلى تحطي���م معظم زجاجها وإصابة 
زوجته نجاح بحجر في رقبتها، حيث تم اسعافها 

في مركز ترمسعيا الصحي.
وفي الخليل اعتدى مس���توطنون، على المواطنين 
بالضرب وبرش���هم بغاز الفلفل اثن���اء محاولتهم 
منعه���م نصب كرفان اس���تيطاني في اراضيهم 

الزراعية شرق الخليل.
وق���ال صاحب األرض عارف جب���ر، إن مجموعة من 
المستوطنين اقتحمت أرضه التي تبلغ مساحتها 
25 دونما في منطقة البقعة، المحاذية لمستوطنة 
"كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق 
مدينة الخلي���ل، وحاولوا نصب كرف���ان فيها، في 
محاولة منهم لاس���تياء عليها، وعند محاولتهم 
التصدي للمس���توطنين اعت���دوا عليهم بالضرب 
تحت حماية جنود االحتال ورشوهم بغاز الفلفل. 

وأشار إلى أنها ليس���ت المرة األولى التي يهاجم 
المس���توطنون بها أرضه، فقد قاموا خال الشهر 
المنصرم بوض���ع عامات فيها وتجريف جزء كبير 
منه���ا، باإلضاف���ة لمحاولته���م بناء غرف���ة فيها، 
مناش���دا الجهات المختصة بمس���اندته وحماية 

أرضه من أطماع المستوطنين.
وفي الق���دس المحتل���ة اعتدت ق���وات االحتال 
اإلس���رائيلي يوم أمس، على أفراد عائلة أبو عصب 

عقب اقتحام منزلها في بلدة العيسوية.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتال 
اقتحمت من���زل عائلة أبو عصب في العيس���وية، 
العتق���ال نجله���ا أيوب، وخ���ال ذل���ك هاجمت 
المتواجدي���ن بالض���رب، واعتقلت أي���وب، ووالده 
بدر، وش���قيقه عب���د الله، وأحد أقارب���ه أحمد كايد 
أبو عصب. وأوض���ح أن أفراد العائلة أصيبوا بجروح 
ورضوض مختلفة في كافة أنحاء جسدهم، خاصة 

في منطقة الوجه والرأس.
كما أغلقت قوات االحتال اإلسرائيلي، مساء أمس، 
مداخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ومنعت 

الدخول إليه أو الخروج منه.
وأفاد ش���هود عي���ان، بأن قوات االحت���ال أغلقت 
مداخ���ل الح���ي بالحواج���ز الحديدي���ة ومنع���ت 
المقدسيين من الوصول إليه للتضامن مع أصحاب 
المن���ازل المهددة باإلخاء لصالح المس���توطنين، 
فيما سهلت دخول مستوطنين إلى الحي للتواجد 

في البيوت التي جرى تهويدها.

»هآرتس« تتوقع اندالع مواجهات 
عنيفة في القدس خالل أيام

عزة/ االستقال:
أكد رئي���س نقابة الموظفين العموميين ع���ارف أبو جراد، أنهم 
تقدموا بطلب للبنوك الفلس���طينية، وسلطة النقد بعدم خصم 
األقس���اط والقروض وتأجيلها على موظفي السلطة الوطنية في 
قطاع غزة، وذلك مراعاة لهم وألسرهم خال شهر رمضان المبارك.

وقال أبو جراد في تصريح له: إن البنوك الفلسطينية في قطاع غزة 
ال تراعي الظروف الصعبة التي يعيشها موظفو السلطة، مشيرًا 
إل���ى عدم وجود أي تطمينات من ه���ذه البنوك بتأجيل القروض 

واألقساط المستحقة على الموظفين لهذا الشهر.
وأض���اف:" هن���اك حوال���ي 27 ألف موظ���ف يتبعون للس���طة 
الفلس���طينية في قطاع غزة، بعد العدول عن قرار التقاعد المبكر 
وعودتهم، ويعانون أوضاعًا معيش���ية صعبة، خصوصًا انهم ال 
يتلقون االمتيازات التي يحصل عليها أخوتهم بالضفة الغربية".

وتمن���ى أبو جراد أن يت���م حل ملف تفريغ���ات 2005 خال هذا 
الش���هر، وأن تكون الوع���ودات التي حصلوا عليه���ا من القيادة 

الفلسطينية في رام الله، قد ُنفذت على أرض الواقع.

غزة/ االستقال:
أفرجت قوات االحتال االس���رائيلي، يوم أمس، عن 
األس���ير المجاهد عز الدين إبراهيم حسان احميد 
)46 عاًم���ا( من مدينة بيت لح���م بالضفة المحتلة، 
وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثمانية 

عشر عاًما.
وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرحى، أن قوات االحت���ال الصهيوني اعتقلت 

االس���ير احميد بتاري���خ 2003/05/04م؛ وأصدرت 
المحكمة الصهيوني حكًما عليه بالس���جن الفعلي 
)18( عاًما؛ بتهمة االنتماء لحركة الجهاد اإلسامي 
في فلسطين، والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات 

االحتال.
يذكر أن األسير المجاهد عز الدين احميد من مواليد 
1975/01/07م، وهو مت���زوج؛ ولديه ابن واحد »عبد 

الرحمن«، وأفرج عنه من سجن رامون الصهيوني.

أبو جراد: تقدمنا بطلب للبنوك بتأجيل 
خصم األقساط على موظفي السلطة بغزة

قوات االحتالل تفرج عن األسير عز 
الدين احميد بعد 18 عامًا من األسر

الحتالل يوا�سل ..
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واشنطن/ االستقالل:
تمكن طاقم من هيئة األس���ماك والحياة البرية األميركية من اصطياد س���مكة 
حفشية يبلغ وزنها 108.8 كيلوغرامات وقد يصل عمرها إلى ما يزيد على 100 

عام، في نهر ديترويت األسبوع الماضي.
قالت الهيئة في منشور على »فيسبوك« إن »وحش النهر الحقيقي« يزيد طوله 

على مترين.
وأضافت الهيئة أنه »بناء على محيطها وحجمها، يفترض أنها أنثى وأنها كانت 
تجوب مياهنا منذ أكثر من 100 عام. وتم إطالق س���راحها بسرعة مرة أخرى في 

النهر« بعد وزنها وقياسها.
ويبلغ العمر النموذجي لذكور هذه الساللة من األسماك 55 عاما، ولإلناث من 70 

إلى 100 عام، وفقا إلدارة الموارد الطبيعية في ميشيغان.
يش���ار إلى أن السمك الحفش���ي في البحيرة مدرج باعتباره من األنواع المهددة 

باالنقراض في ميشيغان.
ويمكن للصيادين االحتفاظ بسمكة واحدة فقط في السنة، ولكن فقط إذا كانت 
الس���مكة بحجم معين ويتم صيدها في عدد قليل من المسطحات المائية في 
الوالية. كما يتوجب إطالق س���راح كل سمك الحفش الذي يتم صيده في نهر 

ديترويت.

اصطياد سمكة يزيد عمرها 
على 100 عام في أميركا

) APA images (  الفنانة الفل�سطينية فرح العجلة تر�سم لوحة على ورق يف منزلها  مبدينة غزة

القاهرة/ االستقالل:
أقدم ش����اب مصري في العقد الرابع من عمره على 
جريمة بشعة في نهار رمضان، حيث أمسك رأس 
والده المريض وضربها باألرض، ثم أمسك سكيًنا 
م����ن المطبخ وذبحه، داخل ش����قتهم الس����كنية 

بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة المصرية.
وكش����فت تحريات وتحقيق����ات أن المتهم طلب 
م����ن والده الزواج، إال أن األخير رفض بس����بب عدم 
قدرة المتهم على اإلنفاق لكونه بدون عمل، فقرر 

الشاب التخلص من والده، وفر هارًبا.
وضبطت قوة من مباحث الجيزة، المتهم، واعترف 
بتفاصي����ل جريمته المروعة، وأرش����د عن س����الح 
الجريمة، وتم التحفظ عليه، وُأخطرت النيابة التي 

باشرت التحقيق.
وذكرت تحريات األجهزة األمنية أن بداية الواقعة، 
كانت بورود بالغ من شاب يعمل »فراًنا«، يفيد بأنه 
عقب عودته من العمل، اكتش����ف جثة والده، 61 

سنة، مقتول داخل الشقة.
وعل����ى الفور انتقلت قوة م����ن المباحث إلى مكان 
الواقعة، وتبي����ن أن المجني علي����ه مصاب بجرح 
ذبحي في الرقبة نتيج����ة التعدي عليه بآلة حادة 
)سكين(، وتبين أيًضا من المناظرة أن الجثة فيها 
تهشم بالجمجمة من الخلف، نتيجة ارتطامها في 

األرض.
وجاء في محضر الشرطة، إنه بمناقشة الُمبلغ، أكد 
لضباط المباحث أن والده مريض بتليف الكبد وال 

يخرج من المنزل، وأنه يق����وم برعايته ألن والدته 
تعم����ل، ولديه أخ آخر »عاطل«، وتبين اختفاؤه من 

مسرح الجريمة.
وتبي����ن من خالل الفحص والتح����ري اختفاء االبن 
الثان����ي للضحية، وبفحص الكاميرات ومناقش����ة 
الش����هود، تبين أنه كان يخرج من المنزل مسرعا 
في وقت معاصر للجريمة ومالبس����ه غير منظمة 
وبها آثار دماء، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي 
القبض على المتهم المش����تبه فيه، وبمواجهته 
اعترف بارتكاب الواقع����ة، وُأخطرت النيابة التي 
باشرت التحقيقات، وقررت عرض الجثة على الطب 
الشرعي لتش����ريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت 

تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

يذبح والده ويهشم رأسه في نهار رمضان

االستقالل/ وكاالت:
انتشر مقطع فيديو رائع لقطة يبدو وكأنها تريد تحسين عضالت بطنها عن طريق أداء 

تمارين شد البطن، وذلك مع دخول فصل الصيف. 
وفي اللقطات المنش���ورة عبر موقع تويتر يمكن رؤية قطة بيضاء منفوشة مستلقية 
على رصيف الشارع على ظهرها وترفع رأسها لألمام والخلف في حركة تحاكي تمارين 

البطن.
وُنش����ر المقطع المضحك على حس����اب "عالم الحيوانات بموقع تويتر مع تعليق: 
"جاري العمل على هذا الجسد "فورمة" الصيف"، مصحوًبا برموز تعبيرية لوجهين 

ضاحكين.

بكين/ االستقالل:
تس����بب إعصار في دوران طائرة أثناء وقوفها في مطار نانتونغ ش����ينغ 

دونغ الدولي في مقاطعة جيانغسو الصينية.
ودارت الطائ����رة التابع����ة لخطوط  Donghai الجوية الصينية بس����بب 

الرياح العاتية.
ومن جانبهم أكد ممثلو ش����ركة الخطوط الجوية ع����دم وقوع ضحايا أو 

أضرار مادية.
وضربت عاصفة رعدية مدينة نانتونغ، وتس����اقط َبَرد بقطر يتراوح بين 
سنتيمتر واحد وثالثة سنتيمترات، وبلغت سرعة الرياح 45.4 متًرا في 

الثانية.

إعصار يتالعب بطائرة 
مدنية على المدرج

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراس���ة علمي���ة إلى احت���واء بعض 
منتجات العس���ل في الواليات المتحدة على 
إش���عاعات نووي���ة ناتجة عن تج���ارب نووية 

أجريت في منتصف القرن الماضي.
وبحس���ب موق���ع إذاع���ة "مونت كارل���و"، فإن 
الدراس���ة األمريكي���ة الجدي���دة اكتش���فت 
أن العس���ل في الوالي���ات المتح���دة ممتلئ 
بتساقطات نووية باقية نتيجة تفجير القوى 

النووية في العال���م أكثر من 500 قنبلة ذرية 
في الغ���الف الجوي. وخلصت الدراس���ة التي 
أجراها باحثون بجامعة "ويليام آند ماري" في 
والية فيرجينيا أن هذه االنفجارات التي كانت 
تهدف إلظهار القوة أمام الدول المنافس���ة، 

كانت سببا في تلوث العسل.
وفي الدراس���ة، جمع العلماء عينات عسل من 
أكثر من 100 خلية وعينات من التربة من 110 
مواقع شرقي الواليات المتحدة، ليكتشفوا أن 

هناك مستويات مرتفعة من عنصر السيزيوم 
في عّينات التربة والعسل.

وعلى الرغم من تلوث العس���ل باإلش���عاعات 
النووية إال أن العلم���اء يقولون إن معظم هذا 

العسل آمن لالستهالك اآلدمي.
وكانت أبحاث س���ابقة، اكتشفت عقب كارثة 
تشيرنوبيل النووية، أن هناك معدالت عالية 
من الس���يزيوم في العس���ل األوروبي وحبوب 

اللقاح.

قطة تمارس تمارين شد البطن!دراسة: بعض منتجات العسل في أمريكا تحتوي إشعاعات نووية

لندن/ االستقالل:
طرح���ت مزادات “س���وذبيز” البريطانية في مزادها 
اإللكتروني الذي يقام حالي���ا ويختتم يوم 13 مايو 
الج���اري. مجموعة من الرس���ومات والخرائط والكتب 

التي ترتبط بمنطقة الشرق األوسط.
وذكرت صحيفة “الش���رق األوس���ط”، أن الخبير في 
الدار، “ريتش���ارد فاتوريني”. يستعرض رسمتين، 

واحدة للحرم المكي، والثانية في المدينة المنورة.
 وأوضحت: “في رس���م مكة تظهر الكعبة المشرفة 
والمس���جد الحرام، وفي الرس���م اآلخر م���ن المدينة 
المنورة يظهر الفناء المفتوح للحرم المدني وجانب 
من الروضة الش���ريفة وبئر ماء. وفي كل لوحة توجد 

المآذن والجدران الخارجي���ة والقباب المتناثرة على 
السطح”.

 وتابع���ت: “خ���ارج الحرم تظهر تفاصي���ل للمنازل 
المحيطة بمكة وأس���طحها الممت���دة. وفي حوافي 
كلتا اللوحتين يوجد حجاج يرتدون عمامات ومالبس 

بيضاء”.
وتتميز اللوحتان بالمنظور البانورامي، وبحس���ب ما 
ذكره الخبير، فمن المعتاد رؤية تصوير لمكة المكرمة 
بهذا المنظور. ولكن من النادر العثور على رس���مات 

للمدينة المنورة بالنمط نفسه.
 أما الس���عر المقدر للوحتين فيتراوح ما بين 5 آالف 

و10 آالف جنيه إسترليني )6926-13852( دوالرًا.

مزاد عالمي يعرض رسمًا بانوراميًا نادرًا للكعبة

واشنطن/ االستقالل:
قام الشاب األميركي دايفيد أورين بتقييم األلم الذي 
تخلفه لدغات الثعابين غير السامة، حيث عرض نفسه 

للدغات ثعابين.
ويقوم الشاب بتقييم األلم الذي تخلفه كل لدغة على 

مقياس من 1 إلى 10.
وظه���ر أورين في أحد الفيديوهات بينما التف ثعبان 
أسود حول يد الشاب ولدغه عدة مرات. وحتى الثعبان 

بدا مس���تغربًا من تصرف الش���اب، حي���ث توقف عن 
الحركة للحظات بعدما أمسكه الشاب بيده.

وال يتوقف أوري عند تعريض جسمه للدغات الثعابين 
غير الس���امة، بل يعمد أيضًا لتركها تلدغ وجهه. وقد 
ظهر في أح���د الفيديوهات بينم���ا يلدغه ثعبان في 
داخل فمه. وباإلضافة للدغ���ات الثعابين، اختبر أوري 
عضات الس���حليات. وقد بدت آث���ار كل هذه اللدغات 

والعضات واضحة على يديه.

شاب يعرض نفسه للدغات 
ثعابين لسبب غريب


