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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن مستش���فى بينلسون، مس���اء األربعاء عن 
مصرع أح���د المس���توطنين المصابين بعملية 

إطالق النار على حاجز زعترة قبل ثالثة أيام.
 وبحس���ب موق���ع 0404 العب���ري، فق���د أعلن 
مستش���فى بينلس���ون أن المصاب الذي كان 
بحالة مي���ؤوس منها، خالل عملية زعترة توفي 

مساء اليوم )أمس( متأثرا بإصابته.
والحقا، ذكرت المواقع العبرية أن المس���توطن 

»يه���ودا جاوتا« ق���د قتل متأث���را بإصابته في 
عملية »زعترة«.

يش���ار إلى أن 3 مستوطنين أصيبوا في عملية 
إط���الق النار قب���ل أي���ام بج���روح مختلفة في 

مستوطنة »تفواح« قرب حاجز زعترة.
وتواصل قوات االحتالل حملتها العدوانية في 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في 
سياق محاوالتها إلقاء القبض على منفذ عملية 

إطالق النار.

مقتل أحد المستوطنين المصابين بعملية »زعترة«

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 21 حالة وفاة 
و815 إصاب���ة جديدة بفي���روس كورونا في كل من الضفة 

الصحة: 21 وفاة و815 إصابة 
بـ »كورونا« بالضفة وغزة

غزة/ االستقالل:
أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
أحمد بحر، أن مدينة القدس المحتل���ة، »خط أحمر«، داعيا 

بحر: القدس خط أحمر ومشاركة المقدسيين 
باالنتخابات حق يفرض باالشتباك

تهديدات المقاومة بغزة.. رسالة ردع 
لالحتالل وقوة إسناد للمقدسيين

غزة / محمد أبو هويدي:
أجمع محلالن ومختصان، أن رس���الة المقاومة بغزة، 
وخاصة تصري���ح القائد القس���امي محمد الضيف 
يأتي في سياق الردع واإلس���ناد ألهنا في القدس 

وخاص���ة أهلن���ا ف���ي حي الش���يخ ج���راح المهدد 
بالتهجير، مؤكدي���ن على أن تلك التصريحات كان 

له���ا األثر الكبير عل���ى كيان االحتالل 
الذي بدأ يعيد حساباته في القدس.

الدوحة/ االستقالل:
أكد رئي���س المكتب السياس���ي لحرك���ة »حماس« 
إس���ماعيل هنية أن معركة الق���دس مفتوحة، وأن 

هنية: معركة القدس مفتوحة 
ومخططات االحتالل لن تمر

النخالة لقادة العدو: سنقاتلكم حتى تسقط 
أوهامكم وشعبنا باٍق في أرضه وسيحميها

دمشق/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 
القائد زياد النخالة أن ش���عبنا س���يبقى في هذه األرض، 

غزة/دعاء الحطاب: 
عبر مكبرات صوت نصبت على باب محله في س���وق 
النصيرات الشعبي وس���ط قطاع غزة، ينادي البائع 
فارس س���الم )23 عاما( لترويج بضاعته مس���تفيدًا 

مم���ا وصفها ب�«الحركة الش���رائية النش���طة« التي 
تشهدها األسواق منذ اإلعالن عن سلسلة إجراءات 

لتخفيف القي���ود التي كانت فرضتها 
»خلي���ة إدارة أزمة كورون���ا« لمواجهة 

تجار غزة يرقبون بأمل انتعاش 
األسواق عشية عيد الفطر

القدس المحتلة/ االستقالل:
وّجهت حملة لنصرة القدس والمسجد األقصى، بتخصيص 
خطبة الجمع���ة القادمة، بش���أن التحذير م���ن اعتداءات 

دعوة لتخصيص خطبة الجمعة القادمة 
لمساندة القدس والمسجد األقصى

ت�ساعد �عتد�ء�ت قو�ت �لحتالل »�لإ�سر�ئيلي« على �أهايل حي �ل�سيخ جر�ح مبدينة �لقد�س �ملحتلة م�ساء �أم�س

فرض حصار مشدد وعقوبات جماعية على »عقربا«
العدوان يت�ضاعد.. �ضهيد بر�ضا�س االحتالل بنابل�س واإ�ضابات واعتقاالت يف القد�س وال�ضفة

محافظات/ االستقالل:
صّعدت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« أمس م���ن عدوانها في مناطق 
متفرق���ة من الضف���ة الغربي���ة والق���دس المحتلتين، ما أس���فر عن 
استش���هاد طفل وإصابة واعتقال آخرين. فقد أعدمت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي مساء األربعاء، فتى خالل مواجهات اندلعت في قرية أودال 

جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

الشهيد/ سعيد يوسف محمد عودة 1٦عامًا

الشيخ عزام: القدس درة العرب والمسلمين وشعبنا لن يبخل بدمائه لتحريرها



الخميس 24 رمضان 1442 هــ 6 مايو 2021 م

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 21 حالة وفاة و815 إصابة جديدة 

بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان لها أنه تم تس���جيل 15 حالة وفاة في 
الضفة الغربية: »طولكرم 4، الخليل 3، نابلس 4، جنين 1، بيت لحم 2، قلقيلية 

1«، وتم تسجيل 6 وفيات في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: »طولكرم 29، الخليل 
35، نابلس 51، جنين 26، طوباس 3، بيت لحم 10، قلقيلية 4، ضواحي القدس 

3، سلفيت 3، رام الله والبيرة 38، أريحا واألغوار 1«، قطاع غزة 612.
ولفت���ت وزيرة الصحة إلى وجود 136 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 

40 مريضًا على أجهزة التنفس االصطناعي.
فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 332 

مريضًا.
وأعلنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت %93.8، 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النش���طة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل 

اإلصابات.
وأضافت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: »طولكرم 23، الخليل 
87، نابل���س 317، جنين 115، طوباس 16، بيت لح���م 6، قلقيلية 11، ضواحي 

القدس 2، سلفيت 7، رام الله والبيرة 48، أريحا واألغوار 17«، قطاع غزة 1330.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد 
بلغ عددهم اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 261,322، بينهم 192,201 

تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الصحة: 21 وفاة و815 إصابة 
بـ »كورونا« بالضفة وغزة نابلس/ االستقالل:

اقدم مستوطنون، الليلة قبل الماضية، على اقامة 
بؤرة اس���تيطانية على قمة جبي���ل صبيح التابع 

ألراضي بلدات بيتا ويتما وقبالن جنوب نابلس.
وصرح مس���ؤول ملف االستيطان شمال الضفة، 
غس���ان دغلس، بأن المستوطنين استغلوا حالة 
الحصار المفروضة على األهالي في ريف نابلس 

الجنوبي وبن���وا عددا من المن���ازل ونصبوا بيوتا 
استيطانية متنقلة.

وبين دغل���س أن محاوالت االس���تيالء على جبل 
صبيح مستمرة، حيث أفش���لها المواطنون على 

مدار السنوات السابقة.
يش���ار الى أنه وفي وقت س���ابق من مساء امس 
الثالث���اء، أح���رق مس���توطنون أراض���ي زراعية 

وهاجموا منازل في قري���ة بورين جنوب نابلس، 
فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين على 

طريق رام الله- نابلس.
وكانت اللجنة المنظمة ل�«الكنيست« االسرائيلي 
قد صادقت، الثالثاء، على دفع س���ريع لمش���روع 
قان���ون يتي���ح تس���وية الب���ؤر االس���تيطانية 

العشوائية.

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جنوب نابلس

القدس المحتلة/ االستقالل:
طالب���ت وزارة الخارجية والمغتربي���ن، بتحرك دولي 
عاجل لوقف إقرار قانون شرعنة البؤر االستيطانية.

وقالت ال���وزارة في بيان صادر عنه���ا األربعاء، إنها 
تنظر بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على 
هذا القانون االستعماري العنصري التوسعي، الذي 
يهدد أية فرصة لتحقيق »السالم« وفقا للمرجعيات 

الدولية.
واعتب���رت الوزارة، ه���ذه الخطوة امعانا اس���رائيليا 
رسميا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف 
واالتفاقيات الموقعة، وتمردا فاضحا على الشرعية 
الدولي���ة وقراراتها، بما فيها ق���رارات مجلس االمن 

خاصة القرار 2334.

وصادقت اللجنة المنظمة للكنيست »اإلسرائيلي«، 
على دفع س���ريع لمش���روع قانون يتيح »تس���وية 
المس���توطنات الصغي���رة« )الب���ؤر االس���تيطانية 

العشوائية(.
وصّوت لصالح التش���ريع، 16 عضو كنيس���ت فيما 

عارضه 13.
وينص القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية 
ذات الصل���ة بتزوي���د جمي���ع البؤر االس���تيطانية 
العش���وائية بخدمات البنى التحتي���ة، والكهرباء، 

والطرقات، والمياه واالتصاالت والمواصالت.
وُيلزم القانون حكومة االحتالل بمنح مكانة قانونية 
والعمل على شرعنة البؤر االستيطانية بموجب قرار 
صادر عن المجل���س الوزاري اإلس���رائيلي المصغر 

للشؤون األمنية والسياس���ية )كابينيت( في العام 
2017، وحت���ى ش���رعنتها يتعين على ال���وزارات 
الحكومية تقديم الخدمات األساسية للمستوطنين 

بالبؤر االستيطانية.
وبحس���ب معطيات حركة »السالم اآلن«، فإن هناك 
124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية تم 
الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن 
الماضي، دون موافقة حكوم���ة االحتالل، بالمقابل، 
هن���اك 132 مس���توطنة كبيرة بالضف���ة، أقيمت 

بموافقتها.
وأشارت إلى وجود 661 ألف مستوطن بالضفة، بما 
فيها القدس المحتلة التي تضم 13 مس���توطنة، 

يقيم فيها 220 ألف مستوطن.

»الخارجية« تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إقرار قانون شرعنة البؤر االستيطانية

غزة/ االستقالل:
المجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب  أك���د 
التش���ريعي الفلس���طيني أحم���د بحر، أن 
مدينة القدس المحتلة، »خط أحمر«، داعيا 
الفلس���طينيين بكافة األراض���ي المحتلة، 
لنصرًة حي »الش���يخ ج���راح« والعمل على 
تعزي���ز مقومات صموده���م وثباتهم ضد 

محاوالت التهجير والتهويد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته رئاسة 
المجل���س التش���ريعي، األربع���اء، في مقر 
المجلس بغزة بمش���اركة نواب من كتلتي 
»فتح« و«حماس«، إس���نادا للمقدسيين في 
حي »الش���يخ جراح«، ورفضًا لق���رار رئيس 

السلطة محمود عباس تعطيل االنتخابات.
وقال: »إن مشاركة المقدسيين في العملية 
االنتخابية ه���و حق وطني ُيف���َرُض بحالة 
االش���تباك وصناعة المعركة م���ع المحتل 
وليس اس���تجداًء بالموافق���ة الصهيونية 

والذي يشكل خطيئة وطنية كبرى«.
وأضاف: »نس���جل اعتزاز وفخ���ر المجلس 
التشريعي بثورة الشباب الثائر في القدس 
وانتصارهم على سطوة المحتل بإرادتهم 
الصلبة، وحالة اإلس���ناد الش���عبي من غزة 
والضفة واألراضي المحتلة عام 48 في وحدة 
موقف وطني، مما يدل على مركزية القدس 
ف���ي الصراع، وفي رس���الة تح���ٍد لالحتالل 

وجرائمه ضد األرض واإلنسان«.
وبّين أن ق���رار عباس تعطي���ل االنتخابات 

العامة »ش���ّكل ضرب���ة للجه���ود الوطنية 
وانقالب���ًا على الخي���ار الديمقراطي واإلرادة 
الش���عبية وهو م���ا َيفِرُض عل���ى المجلس 
التش���ريعي االس���تمرار في تحمل األمانة 
باعتباره المؤسس���ة البرلماني���ة المنتخبة 
م���ن قبل الش���عب، والتي ُتبقى ش���رعيَته 
الدس���تورية مس���تمرة إل���ى حي���ن إجراء 
المجلس  م  وَتسلَّ التش���ريعية  االنتخابات 
الجديد مهامه حس���ب القانون األساس���ي 

الفلسطيني«.
 القوى 

َّ
وطالب الفصائل الفلس���طينية وكل

الفاعل���ة إل���ى حماي���ة النظام السياس���ي 
الفلس���طيني من حالة التغول والتفرد في 
القرار السياسي بعيدًا عن المجموع الوطني 
والعمل على تشكيل جبهة وطنية جامعة 
لحماية شعبنا وحقوقه ومصالحه، والعمل 
عل���ى تحرير القرار الوطن���ي من أي هيمنة 

»إسرائيلية« أو رهنه باألجندات الخارجية.
والجمعة، أصدر رئيس السلطة مرسوما أّجل 
بموجبه إجراء االنتخابات العامة، والتي تمت 
الدعوة إليها بموجب مرسوم سابق، دون أن 

يحدد موعدا آخر لعقدها.
وكان م���ن المق���رر أن تج���رى االنتخاب���ات 
الفلس���طينية على 3 مراحل خ���الل العام 
الج���اري: تش���ريعية )برلماني���ة( ف���ي 22 
أيار/مايو، ورئاس���ية ف���ي 31 تموز/يوليو، 
وانتخاب���ات المجلس الوطن���ي في 31 آب/

أغسطس.

بحر: القدس خط أحمر ومشاركة المقدسيين 
باالنتخابات حق يفرض باالشتباك

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد االسالمي 
الشيخ نافذ عزام، إن الشعب الفلسطيني بدأ نضاله ضد 
العصابات المتسللة لفلسطين واالستعمار البريطاني 
منذ عام 1920، وما زل مستمر بالمسيرة إلى يومنا هذا، 
مؤكًدا أن الش���عب الفلس���طيني لن يبخل بدمائه على 
أرضه ومقدس���اته في تقديم التضحي���ات والمقاومة 

لتحريرهما.
وأض���اف عزام أن الفلس���طينيين يقومون بدورهم في 
الدفاع بش���جاعة واستبس���ال عن مقدساتهم ولكن ال 
يمكن التحرير واس���تعادة الح���ق بجهدهم لوحدهم، 
مشيًرا إلى أنه يكون بجهود االمة كلها بكافة تياراتها 
واموالها، وأن الفلس���طينيين يقوم���ون بدورهم حتى 

تبقى جذوة الصراع مشتعلة.
وأوضح الش���يخ عزام خالل لقاء سياس���ي نظمه اإلطار 
النس���وي لحركة الجهاد اإلس���المي إقليم رفح بعنوان 
»القدس قبلتنا وقبلة الث���وار« بالتزامن مع يوم القدس 
العالمي، أن فلس���طين هي الس���احة والقضية األهم، 
ويفترض أن يتجمع جهد العرب كله نحو فلس���طين، 
فالق���دس ه���ي درة الع���رب والمس���لمين وفي قلب 

تاريخهم.
وبين الشيخ عزام أننا ال نحتاج إلى جهد لنعرض التاريخ 
فه���و موضح بين آيات الق���ران والس���نة النبوية التي 
تحدثت عن القدس وفلس���طين ومسجدها، مضيًفا أن 
األمر متعل���ق بمدى تجاوب األمة العربية واالس���المية 
للنه���وض واالس���تعداد للتقدم خطوة لم���ا يجري في 

المقدسات والدفاع عنها.
وأكد الش���يخ عزام أن قطاع غ���زة لن يبخل على القدس 

رغم ما يعيشه من آلم وضنك الحياة فهو يقف مدافعا 
بشراسة وش���جاعة لنصرة القدس واهله، مشدًدا على 
ضرورة ترتي���ب اوضاعنا الداخلي���ة والجبهة الداخلية 
وااللتفاف جميعا لما يجري في القدس والش���يخ جراح 
من تهويد ومصادرة المنازل، رغ���م التخاذل والتطبيع 

العربي مع أمريكا والكيان الصهيون.
ونوه الش���يخ عزام أن يوم القدس العالمي يذكر العالم 
أجمع ان هناك مظلومية في فلسطين والقدس ولكنها 
ال تموت وال يمكن تحويلها الى اورش���ليم الن هذا وعد 

الله ويتحقق رغم انفهم.
وأكد الشيخ عزام ان الحق سيعود وتنهض االمة وتعيد 
روحها، لكن يحتاج الى وقت وشجاعة وتضامن وتماسك 

من الجميع لفشل كل المستعمرات ودحر االحتالل.

الشيخ عزام: القدس درة العرب والمسلمين 
وشعبنا لن يبخل بدمائه لتحريرها
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ووّج���ه القائد الضيف مس���اء الثالثاء، تحذي���ًرا أخيًرا إلى 
االحتالل اإلس���رائيلي والمس���توطنين في ظ���ل العدوان 

المتواصل على أهالي حي الشيخ جراح.
ونقل الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن الضيف 
تأكي���ده بأّن قي���ادة المقاومة وكتائب القس���ام ترقب ما 

يجري عن كثب.
وأض���اف أبو عبي���دة »يوجه قائ���د األركان تحذيًرا واضًحا 
وأخيًرا لالحتالل ومغتصبي���ه بأنه إن لم يتوقف العدوان 
على أهلنا في حي الش���يخ جراح في الحال فإننا لن نقف 

مكتوفي األيدي وسيدفع العدو الثمن غالًيا«.
وتواجه عش���رات العائالت في حي الشيخ جراح بالقدس 
المحتّلة خط���ر التهجير والطرد م���ن بيوتهم وأمالكهم، 
وس���ط اعت���داءات واس���تفزازات من قبل المس���توطنين 

اليهود.

ورقة ردع لالحتالل
الكاتب والمحلل السياس���ي محس���ن أبو رمضان قال: »إن 
تصريحات المقاومة بغزة وخاصة ما صرح به قائد القسام 
محم���د الضي���ف جاء رفًضا لم���ا يحدث ف���ي القدس من 
سياس���ة تطهير عرقي وإخالء المنازل في الش���يخ جراح، 
ومحاولة تغيير معال���م المدينة كما حدث مؤخًرا في باب 
العامود وغيرها من الممارس���ات العنصرية التي تمثلت 
بس���حب الهويات وفرض الضرائ���ب وغيرها من القضايا 
الت���ي تنتهك بها دولة الكيان القانون الدولي وصواًل إلى 

تهويد القدس وطمس هويتها اإلسالمية والعربية«.
وأوضح أبو رمضان ل� »االستقالل«، أن ردود األفعال من قبل 
المقاومة تجاه ما يحدث في القدس، هي ردود مش���روعة 

ألن القدس لها مكانة خاصة ومتميزة لدى ش���عبنا، وهذا 
ما تجس���د في هبة 2017 البوابات االلكترونية، وهبة باب 

العامود مؤخًرا وغيرها من المحطات النضالية.
وبين المحلل السياس���ي، أن موقف المقاومة بغزة يبقى 
شكال من أش���كال الدعم واإلس���ناد وعند لحظة ما يمكن 
أن تتدخ���ل المقاومة عس���كرًيا ولكن مع اتاحة مس���احة 
للتدخل الشعبي والجماهيري وجعلها حالة من االشتباك 

المستمر مع االحتالل.

مواجهة قريبة
بدوره، أكد المحلل والمختص في الش���أن »اإلس���رائيلي« 
باس���م أبو عطاي���ا، أن تصريح���ات قائد القس���ام محمد 
الضيف وكلمة المقاومة بغزة كان لها أثر كبير على كيان 
االحتالل ليس فقط على المستوى العسكري، وإنما حتى 
على المس���توى السياس���ي، خاصة وأنها )التهديدات( 
ج���اءت في وقت غاية بالصعوبة لرئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع فشله في تشكيل حكومة 

جديدة.
وقال أبو عطايا ل� »االستقالل«: »إن الضغوط التي تمارس 
على نتنياهو وبش���كل كبير جدًا من قبل المس���توطنين 
في مس���توطنات غالف غزة والمطالبة بعملية عس���كرية 
ضد غزة عقب تدخل المقاوم���ة بغزة، إثر ما جرى في باب 
العامود واالعتداءات الت���ي يقوم بها المتطرفون اليهود 
تزيد الضغط على نتنياهو من أجل توفير الدعم لهم في 

القدس«.
وأوض���ح، أن كل ه���ذه الضغوطات جعلت م���ن التوقيت 
له���ذا التهديد وهذا التصريح مه���م ومهم جدًا للغاية، 
خاصة أن المستوى العسكري كان اليريد تلك المواجهة 
م���ع المقاومة بغزة وأن يأتي ه���ذا التهديد من قبل قادة 
المقاومة بغزة فهذا يعني أن االحتالل تعامل معه بمزيد 

من الجدية.
وأض���اف أبو عطاي���ا، أن المقاومة في قط���اع غزة اتخذت 
قرارها بإعالن المواجهة العس���كرية أو الذهاب للمواجهة 
وإع���الن الحرب، ولذل���ك أصبح الضغط كبي���ر على كيان 
االحت���الل، إما أن توق���ف اعتداءاتها على المقدس���يين 
وممتلكاتهم في حي الش���يخ جراح وإما أن تقبل التحدي 

وتذهب إلى المواجهة.
وبّين، أن المس���توطنين في غالف قطاع غزة ومنذ صدور 
تل���ك التهدي���دات من قب���ل المقاومة وه���م يهاجمون 

نتنياهو بسبب التخلي عن حمايتهم.
ولف����ت أبو عطايا، إلى أن واج����ب المقاومة أن تحمي أهلنا في 
الق����دس وأرضين����ا المحتلة في الضفة والداخ����ل وليس مّنة 
منها، وأن على االحتالل أن يتحمل مسؤولية في يجري هناك.

تهديدات المقاومة بغزة.. رسالة ردع لالحتالل وقوة إسناد للمقدسيين
غزة / حممد اأبو هويدي:

اأجم��ع حمل��الن وخمت�س��ان، اأن ر�سالة املقاوم��ة بغزة، 
وخا�سة ت�سريح القائ��د الق�سامي حممد ال�سيف ياأتي 
يف �سياق الردع والإ�سناد لأهنا يف القد�س وخا�سة اأهلنا 

يف ح��ي ال�سي��خ ج��راح امله��دد بالتهج��ر، موؤكدين على 
اأن تل��ك الت�سريح��ات كان له��ا الأثر الكب��ر على كيان 

الحتالل الذي بداأ يعيد ح�ساباته يف القد�س.
و�سدد املحل��الن يف حديثيهما ل� »ال�ستق��الل«، اأن ردود 

الأفع��ال م��ن قب��ل املقاوم��ة ه��ي ردود م�سروع��ة لأن 
القد���س له��ا مكانة خا�س��ة ومتمي��زة، واأن مواقفها من 
ت�سكل اإ�سن��ادًا معنويًا للمقد�سي��ن ملوا�سلة ال�سمود يف 
وجه خمططات وم�ساريع الحتالل العدوانية بحقهم.

دمشق/ االستقالل:
أكد األمي���ن العام لحركة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين القائد زياد النخالة أن شعبنا 
س���يبقى في هذه األرض، وس���يدافع عنها، 

ويحميها بكل ما يملك.
وف���ي كلمة له في المنب���ر الموحد الذي جمع 
عددًا من القادة والعلماء للحديث عن فلسطين 
وإنقاذ القدس بمناسبة يوم القدس العالمي، 
خاطب النخالة اإلسرائيليين قائال: »أقول لكم 
إنكم س���ترجلون عاجاًل أم آجاًل؛ فهذه أرضنا 
وأرض آبائن���ا وأجدادن���ا وس���نقاتلكم حتى 

تسقط أوهامكم وأحالمكم وأعالمكم«.
وأشاد القائد النخالة بالمقدسيين وبسالتهم 
في الدفاع عن المدينة المقدسة ومسجدها، 
»الي���وم أصبحت القدس بأهله���ا ومرابطيها 

أكثر قوة والتفافًا حول المقاومة«.
وتوّج���ه بالتحي���ة إلى أبناء وش���باب القدس 
قائ���اًل: »ش���عبنا الفلس���طيني المراب���ط في 
القدس يصنع بأبنائه رجاال ونس���اء نموذجًا 
حيًا ل���كل الذي���ن يقاتلون من أج���ل الحرية 
ويجعل���ون من أجس���ادهم متاريس ليمنعوا 

تدنيس األقصى«.
وق���ال: »غ���زة الجغرافية الصغيرة ُيحس���ب 
له���ا ألف حس���اب ف���ي مواجهة المش���روع 
الصهيوني، والي���وم أصبحت القدس بأهلها 
ومرابطيها أكثر قوة والتفافًا حول المقاومة«.

 الع���دو ال���ذي يحتل 
َّ

وأض���اف النخال���ة »إن
القدس يعمل ليل نهار على تجريد الشعب 

الفلس���طيني من وج���وده بعملي���ات الهدم 
واالستيالء على بيوت السكان«.

وتابع »ه���ذا العدو الصهيون���ي الذي يحتل 
الق���دس ويعلن صباح مس���اء أنه���ا عاصمة 
كيانه ورمز وجوده وسيطرته على فلسطين، 
ويعم���ل ليل نه���ار عل���ى تجريد الش���عب 
الفلس���طيني من وج���وده بعملي���ات الهدم 
المستمرة واالس���تيالء بالقوة المسلحة على 
بيوت الس���كان األصليين، ليجل���ب من باعوا 
أنفس���هم وضمائره���م من بع���ض األنظمة 
العربية ليضفوا شرعية على وجوده بعمليات 
التطبي���ع الت���ي أصبح���ت تش���كل تهديدًا 
حقيقًا على الشعب الفلسطيني ووجوده في 

القدس«.
وتاب���ع القائ���د النخال���ة »بالرغم م���ن كل ما 
يبذله العدو بمس���اندة من الواليات المتحدة 
األمريكي فإن الش���عب الفلسطيني ما يزال 
يقاوم على مدى أكثر م���ن قرن، ويثبت يومًا 
بعد يوم قدرته على الصمود ويؤكد يومًا بعد 
ي���وم ثباته على أرضه وتط���ور مقاومته التي 

تتنامى وتكبر بفعل تضحيات شعبنا«.

أشاد بصمود المقدسيين ورباطهم
النخالة لقادة العدو: سنقاتلكم حتى تسقط 
أوهامكم وشعبنا باق في أرضه وسيحميها

الدوحة/ االستقالل:
أكد رئي����س المكتب السياس����ي لحركة »حماس« إس����ماعيل هنية أن 
معركة الق����دس مفتوحة، وأن المدينة تتع����رض لتهديدات حقيقية 
وجدية ال س����يما أن المس����توطنين يهددون باقتحام المسجد األقصى 

في 28 رمضان.
وف����ي كلمة له في المنب����ر الموحد الذي جمع عددًا م����ن القادة والعلماء 
للحديث عن فلسطين وإنقاذ القدس بمناسبة يوم القدس العالمي قال 
هنية:« أخذنا قرارانا بكل قوة وإصرار بأن ش����عبنا لن يسمح للصهاينة 
بالعربدة في القدس أو أن يقتحم����وا األقصى في 28 من رمضان فكلنا 

فداء للقدس وللمسجد المبارك«.
واعتبر هنية أن اعتداءات االحتالل بحق األقصى تعدي سافر على األمة 
اإلسالمية، داعيًا شعوب أمتنا وحكوماتها الى أن تقف موقفًا قويًا صلبًا 

من أجل الدفاع عن األقصى ودعم صمود ورباط أهل القدس.
وقال هنية:« على األمة أال تخذل القدس والمقدسيين ونحن سنمضي 

في طريق المقاومة والعودة والتحرير«.
ودعا رئيس المكتب السياسي جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج 
ال����ى أن يهبوا ليقولوا ال للمحتلين وال للغزاة وال للمس����اس بالمس����جد 
األقصى وعاصمة القل����وب المؤمنة وبوصلة ومح����ور الصراع على أرض 

فلسطين.
وعب����ر هنية عن ثقته ب����أن مخطط����ات االحتالل لن تمر وأن الش����عب 
الفلس����طيني لدي����ه م����ن القدرة عل����ى مواجهته����ا بدعم م����ن عمقه 

االستراتيجي في األمة اإلسالمية.

هنية: معركة القدس 
مفتوحة ومخططات 

االحتالل لن تمر
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      دولة فل�سطني
  املجل�س االعلى للق�ساء 

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

بناء على قرار السيد قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2021/4/27 والقاضي بتكليف 
مأمور التنفيذ بإعداد قائمة شروط البيع على ذمة القضية التنفيذية المذكورة اعاله 

والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / نعيم محمد محمد حسن
 والمنفذ ضدهما /  جبرا حكمت رشاد العسلي وناهز عزات احمد زيد 

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 

شيكات عدد )4( 
وتم فتح القضية التنفيذية بتاريخ 2019/12/16 لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
ش���مال غزة وتبلغ المنفذ ضده جبر العس���لي بإخطار التنفيذ بالقضية التنفيذية 
بتاري���خ 2019/12/22 وتبلغ المنفذ ضده / ناهز زيد بتاريخ 2019/12/26 حس���ب 
االصول  وتم ايقاع الحجز التنفيذي بتاريخ 2020/12/27  على العمارة الس���كنية 
مكونة م���ن ثالثة طوابق غير االراض���ي المقامة على ارض القس���يمة رقم 17 من 

القطعة رقم 1782 من اراضي جباليا خلف المدارس .
وت���م وضع يد مأمور التنفيذ على العمارة الس���كنية المحجوزة بتاريخ 2021/4/29 
المكون���ة من ثالث���ة طوابق غير االراضي المقامة على ارض القس���يمة رقم 17 من 

القطعة رقم 1782 من اراضي جباليا خلف المدارس .
وتم تثمين العمارة الس���كنية المحجوزة تنفيذيا بتاريخ 2021/4/26 بمبلغ وقدره 
) 120,000$( مائة وعش���رون الف دوالر امريكي (  وبناء على ما س���بق يتم تعيين 
جلس���ة لالعتراضات بإذن الله ي���وم االحد المواف���ق 2021/6/6 فعلى من لديه أي 
اعتراض التقدم به لدائرة تنفيذ محكمة بداية شمال غزة امام مأمور التنفيذ حتى 
موعد اقصاه 2021/6/3 وعلى ان يتم تحديد جلسة بيع بالمزاد العلني يوم الثالثاء 
الموافق 2021/7/6 لدى محكمة بداية شمال غزة .  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
جمال حمدي النمرة

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2020/359
يف الطلب رقم 2021/830

المس���تدعى : جهاد رشاد السعدي من سكان غزة السرايا مسجد بلبل هوية 
رقم )922726047(  وكيله المحامي محمد عطا المصري

المستدعى ضده / بشير رشاد سعيد السعدي - اخر عنوان غزة الصبرة شمال 
مسجد بلبل قرب منزل الزايغ و« زين الدين » حاليا                       » مجهول 

اإلقامة حاليا خارج البالد »
نوع الدعوى : حقوق مالية وتنفيذ التزام

قيمة الدعوى : $14500 أربعة عشر وخمسمائة الف دوالر امريكي
                               مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المستدعى ضده : بما أن المس���تدعي المذكور اعاله تقدم لدى محكمة 
بداية غزة القضية المرقومة أع���اله وموضوعها ) حقوق مالية وتنفيذ التزام 
( اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظ���را ألنك مجهول محل اإلقامة 
وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الدعوى وعمال بالمادة 20 
من قان���ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناءا 
عل���ى قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غ���زة والصادر بجلس���ة 2021/4/18 
بالفضي���ة في رقم 2020/359 في الطلب 2021/830 بالس���ماح لنا بتبليغك 

عن طريق النشر المستبدل
لذل���ك يقتض���ي علي���ك أن تحضر له���ذه المحكمة ي���وم االح���د الموافق 
)2021/5/23( التاس���عة صباحا كما يقتضى علي���ك إيداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك إنك إذا تخلفت 

عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضر . حرر بتاريخ 2021/4/29م

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

 دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

    حمكمة �سلح غزة 
 مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل 
 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 

 يف الدعوى املدنية رقم 2019/2566
  يف الطلب 2021/125

 يف الطلب رقم 2021/777
المستدعيان :- -1 محمد ابراهيم محمد ابو عاصي  غزة الرمال – شارع خالد بن الوليد

-2 محمود ابراهيم محمد ابو عاصي  غزة الرمال – شارع خالد بن الوليد
   وكالئهما المحاميان / فادي ومحمد كريم عويضة 

المستدعى ضدهم :
ابراهي���م على محمد ابو عاصي  غزة الرمال – ش���ارع خالد بن الوليد – مقابل بوظة 
كاظ���م باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة الى باقي ورثة وترك���ة والدته المرحومة / 

انشراح خالد اسماعيل ابو عاصي 
ايه���اب جمال خالد ابو عاصي  غزة الرمال – ش���ارع خالد بن الوليد – مقابل بوظة 
كاظ���م باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة الى باقي ورثة وترك���ة والدته المرحومة / 

جمال خالد اسماعيل ابو عاصي 
ماه���ر خميس خالد ابو عاصي  غزة الرمال – ش���ارع خالد بن الوليد – مقابل بوظة 
كاظم باألصالة عن نفسه وباإلضافة الى باقي ورثة وتركة والده المرحوم /خميس 

خالد اسماعيل ابو عاصي .
ش���كيب العبد على العطاوي  غزة الرمال – ش���ارع خالد ب���ن الوليد – مقابل بوظة 
كاظم باألصالة عن نفسه وباإلضافة الى باقي ورثة وتركة مورثته المرحومة / نورة 

خالد اسماعيل ابو عاصي .
موض���وع الطل���ب / ادخ���ال المس���تدعى ضدهم كمدع���ى عليهم ف���ي الدعوى 

2019/2566 صلح غزة 
                      في الدعوى المدنية رقم 2019/2566

                      في الطلب االدخال رقم 2021/125
                         في الطلب رقم 2021/777

الى المس���تدعى ضدهم ليكن معلوما لديكم ان المس���تدعين قد اقاموا ضدكم 
الطلب 2021/125 يطالبون بإدخالكم في الدعوى 2019/2566 صلح غزة كمدعى 
عليك���م اس���تنادا الى م���ا يدعونه في الئح���ة طلبهم المرفق نس���خة منها ومن 
مرفقاتها به���ذه المذكرة لذلك يقتضى عليكم ان تحض���روا الى هذه المحكمة 
لل���رد على الطلب المس���تدعيين ي���وم الخمي���س 2021/5/27 الس���اعة الثامنة 
والنصف صباحا كما عليكم ان تودعوا ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة والئحة الطلب ومرفقاته وان ترس���ل نسخة الى 

المستدعين حسب عنوانهم .
وليكن معلوما لديكم انك اذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمس���تدعين ان يسروا 

في طلبهم ويصير اصدار الحكم بحقكم حضوريا .

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

 

 

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن / محم���د تحس���ين محمد 
الشرقاوي     عن فقد هويتي وتحمل  الرقم 

)  803613173( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 
ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  اس���امه رج���ب احمد حمدان 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم )900998691( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في تقرير 
أصدرته األربعاء، إنها وثق���ت ثالث حاالت مرضية 
تقبع في س���جون االحت���الل، إحداها حالة األس���ير 
نضال أبو عاه���ور )45 عاما( م���ن مدينة بيت لحم، 
والقابع داخل ما يس���مى »مستشفى الرملة«، حيث 
يعاني األس���ير من فش���ل كلوي ويغسل الكلى 4 
مرات أس���بوعيا. وكان أبو عاهور يعاني في السابق 
من مرض السرطان، وتم استئصال إحدى الكليتين 
لألسير نتيجة لهذا المرض، وال يزال بحاجة لمتابعة 

طبية لحالته. 
ويشتكي األس���ير مقداد الحيح )25 عاما( من بلدة 
صوري���ف بمحافظة الخليل، ويقب���ع حاليا بمعتقل 
»إيشل« من مضاعفات جديدة، فهو يعاني من وجود 

فطريات داخل معدته ُتس���بب له مشاكل خصوصا 
بعد األكل، وقد طال���ب إدارة المعتقل أكثر من مرة 
بتقديم العالج الالزم له وتشخيص حالته لكن دون 
جدوى، علما أن األس���ير الحيح كان قد أصيب أثناء 
اعتقاله بع���دة رصاصات أثرت على حالته الصحية، 
وبعد اإلصابة مكث بمستشفى »هداسا عين كارم« 
40 يوما بغيبوبة، أدت إل���ى تعفن بالمعدة وما زال 

يعاني من مشاكل بها حتى اللحظة.
ويعاني األسير موسى صوفان )47 عاما( من مدينة 
طولكرم والمحكوم بالسجن المؤبد و15 عاما، والقابع 
بمعتق���ل »ش���طة«، من وج���ود ديس���كات بالرقبة 
والعم���ود الفقري، وم���ن ورم بالرئ���ة، باإلضافة إلى 
معاناته من جرثومة البحر األبيض المتوس���ط ومن 
مشاكل بقدمه، وإدارة سجون االحتالل تماطل بإجراء 

المعاينة والتصوير الطبي الالزم له منذ سنوات.
وأك���دت الهيئة في تقريرها أن س���لطات االحتالل 
تتب���ع سياس���ة ممنهج���ة بالتنصل م���ن األعراف 
والمواثيق الدولية، والتي تنص على ضمان سالمة 
األس���رى وتقديم العالج ال���الزم لهم، فهي تتعمد 
اس���تهدافهم بتجاهل أمراضهم وع���دم التعامل 
معها بش���كل ج���دي، وتتقاعس ع���ن معالجتهم، 
وتس���تبدل ذلك بإعطائهم حبوبا مسكنة ومهدئة 

لأللم فقط.
إلى ذل���ك، أفادت الهيئة في بيان آخر لها أمس، أن 
س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي أصدرت )100( أمر 
اعتق���ال إداري )جديد وتجديد( لم���دد تتراوح بين 
)ش���هرين إلى ستة أش���هر( قابلة للتجديد، وذلك 

خالل شهر نيسان الماضي

القدس المحتلة/ االستقالل:
وّجه���ت حملة لنصرة القدس والمس���جد األقص���ى، بتخصيص خطبة 
الجمعة القادمة، بشأن التحذير من اعتداءات »إسرائيلية« على القدس 
والمس���جد األقصى، وكذلك كيفية مواجهة المخططات اإلس���رائيلية 

بالقدس.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها حملة )القدس لنا/ يوم الدفاع عن القدس 

والمسجد األقصى(، األربعاء، لعلماء األمة والمشايخ وخطباء الجمعة.
وجاء في الرسالة »االحتالل اإلسرائيلي والمنظمات الصهيونية تستعد 
يوم اإلثني���ن 28 رمضان الجاري )الموافق 10 أيار/ مايو 2021(، القتحام 
المس���جد األقصى المب���ارك، وتنفيذ المزيد من االعت���داءات في مدينة 

القدس المحتلة«. 
ودعت الحمل���ة إلى تخصيص خطب���ة صالة الجمعة ي���وم 25 رمضان، 
)الموافق 7 أيار/ مايو 2021(، إلبراز أهمية القدس والمسجد األقصى من 

النواحي الدينية والحضارية والسياسية.
كم���ا دعت الخطباء، إل���ى إيضاح المخطط الصهيون���ي لتهويد مدينة 
القدس وتغيير طابعها الحضاري والسياس���ي، ومخططاتهم للسيطرة 

على المسجد األقصى والتحكم بإدارته، والتدخل في شؤونه.
وشددت الرسالة على أهمية حّث الحكومات واألحزاب وشرائح المجتمع 
ووس���ائل اإلعالم على دعم  قضية القدس والتذكير بالدفاع عنها بكل 

الوسائل. 
وطالبت بدعم أهلنا في القدس في صمودهم ومس���اندة تضحياتهم، 

وتوفير كافة متطلبات الصمود المادي والمعنوي لهم.
وتش���هد مدينة القدس عامة والمسجد األقصى خاصة منذ بداية شهر 
رمضان الجاري مناوش���ات بين ش���بان فلس���طينيين م���ن جهة وقوات 
االحتالل اإلس���رائيلي والمس���توطنين من جهة أخرى، بسبب محاوالت 
األخيرة منع التجمعات والفعاليات الرمضانية الس���نوية وسط المدينة، 

يقابلها توفير الحماية للمستوطنين لتدنيس األقصى.
كما تأتي تلك المواجهات، لمنع منظمات استيطانية تهويدية لتنظيم 
اقتحام كبير للمسجد األقصى، يوم 28 من رمضان، في ذكرى ما يسّمى 

عند اليهود ب� »يوم القدس«، وصد االقتحام وكسره.
وتواصل منظمات ما تس���مى ب� »منظمات المعبد« اليهودّية، حمالتها 
بصورة مكثفة لحش���د المس���توطنين من مختلف األطياف السياسية 
للمش���اركة في االقتح���ام، الذي قالت »إنها تهدف م���ن خالله إلى طرد 
المس���لمين من األقصى ألداء الصلوات التلمودية فيه، وصوال إلى هدم 

األقصى وبناء الهيكل على أنقاضه«.

دعوة لتخصيص خطبة الجمعة القادمة 
لمساندة القدس والمسجد األقصى

إصدار أوامر اعتقال إداري بحق 100 أسير بإبريل
ثالثة أسرى يعانون أوضاعًا صحية صعبة داخل سجون االحتالل

غزة/ االستقالل:
أك���د أمير المس���حال رئيس اتحاد موظف���ي األونروا 
في قطاع غ���زة، األربعاء، أنه ت���م التوصل التفاق مع 
إدارة المنظم���ة األممي���ة من أجل إع���ادة الموظفين 

المفصولين من أعمالهم.
وأوضح المسحال في تصريح صحفي له، أنه تم عقد 
اجتماع اليوم )أمس( مع ممثلين عن إدارة األونروا، وتم 

. ا مفصوالاً التوصل لالتفاق معها بإعادة 27 موظفاً

ا بنود  وأش���ار إلى أنه سيعلن في بيان تفصيلي الحقاً
ا إلى أن عودتهم ألعمالهم متوقعة  االتفاق، مش���يراً
خالل أس���بوعين مع إمكانية ع���ودة جزء منهم قبيل 

عيد الفطر.

المسحال: اتفاق مع »أونروا« إلعادة 27 موظفًا مفصوال
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أعل���ن أنا المواطن / رنا ابراهي���م لطفي ابو طاقيه  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )804035368( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / ايمن عمر موس���ي البهتيني  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )906649736( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / ايمن عمر موس���ي البهتيني  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )906649736( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  فاطمة حافظ محمد ش���عت   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )800886855( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / فادي هش���ام حم���اده الجبور  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )404553976( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س 

يف الدعوى رقم 2020/607
يف الطلب 484 / 2021

المس���تدعي / ش���ركة الميراج للتجارة الدولية ذ.م ويمثلها السيد / معتز رياض 
داود   من غزة . وكالؤها المحامون / محمد عادل بسيسو واخرين 

المستدعي ضده : نعيم مسعود فالح المصري – خانيونس – جور اللوت – وخارج 
البالد حاليا. 

نوع الدعوى / حقوق )مطالبة مالية(
قيمة الدعوى / ستة واربعون الف وسبعمائة وسبعة شيكل 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الدعوى رقم )2020/607(

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعى قد اقام عليك دعوى 
 )حقوق مالية( اس���تنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة منها 
ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم 
هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة بتاري���خ 2021/5/23 لنظر الدعوى ويكون 
معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعى أن يسير في دعواه حسب 

األصول. تحريرا في: 2021/5/5

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

        دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية 

  اعالن وراثة �سادر عن حمكمة الو�سطى ال�سرعية 
قدم���ت لهذه المحكمة مضبط���ة موقعة من مختار بل���دة زرنوقة مؤرخة 
في 2021/5/4م تتضمن ان تايه س���المة محمود الطالع توفى الى رحمه 
الله تعال���ى بتاريخ 2021/4/18م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
زوجته نجوى حسني سالم ابو طيور والمشهورة الطالع وفي ابناء شقيقه 
ابراهيم المتوفى حال حياته وهم خالد ومحمد وفي ابناء ش���قيقه محمد 
المتوف���ى حال حياته وهم زكي وفهمي ونائل وعبد الحليم وفريد ورقية 
اعتدال ونعمة ونهاد فقط وال وارث له س���وى م���ن ذكر وليس له وصية 
واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الوس���طى الشرعية خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشر . وحرر في : 2021/5/4م .

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

دولة فل�سطني
بلـــــــــدية غـــــزة

 �إعالن للعمـــوم �صـــادر عن بلـــــدية غـــزة
 تعلن بلدية غزة للعموم بأن المواطن / جمال محمد محمد جرادة من

غزة- الزيتون ويحمل هوية رقم )900318072( قد تقدم بطلب الموافقة
على منحه تطبيق نظام غرامات البناء على األرض الواقعة في القسيمة رقم

)49( من القطعة )613( بالمبنى رقم )41( شارع رقم )2207( والمملوكة
 له، وبسبب عدم استكمال تسلسل سندات الملكية فقد قررت لجنة التنظيم

المحلية لبلدية غزة بجلستها رقم )18/ 2021( الصادر بتاريخ 2021/5/4
السماح للمستدعي بتقديم طلب لتطبيق النظام »غرامات األبنية حسب

س���ندات الملكية المتوفرة والمقدمة للبلدية . وعلى ذوي الحقوق، والمشمولين 
في الملكية لهذه القس���ائم، وكل من ل���ه مصلحة أو صفة أو حق االعتراض على 
األرض المذك���ورة التقدم باعتراضه وفق القان���ون إلى الدائرة المختصة » دائرة 
التنظيم ببلدية غزة خالل مدة أقصاها )15( خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 
اإلع���الن في الصحف هذا ولن يلتفت إلى أي اعتراض برد لبلدية غزة بعد انتهاء 

المدة القانونية المذكورة  .

  بـلــــــــدية غـــــــــــزة

  

وغالبًا ما تنش���ط حركة األس���واق مع اقت���راب عيد الفطر 
وتلقي الموظفين رواتبهم. 

ويأمل التجار وأصحاب المحال التجارية، بموسم جيد رغم 
تفشي جائحة كورونا، بسبب الرواتب الكاملة التي تلقاها 
موظفو الس���لطة في غزة بعد نحو أربع سنوات من أنصاف 

الرواتب، وكذلك تحسن نسبة صرف رواتب موظفي غزة.
حركة جتارية ن�سطة 

وبعالمات سعادة وتفاؤل بدت واضحة على مالمحه، يقول 
البائع »س���الم« خ���الل حديثة ل�«االس���تقالل«: »بالرغم من 
الوضع االقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنين بغزة 
وعدم توفر الس���يولة وأزمة كورونا، إال أن الحركة التجارية 

بدت جيدة ونشطة خالل األيام القليلة الماضية«. 
وأوضح أن قرار تخفيف إجراءات كورونا ورفع حظر التجوال 
الليلي لع���ب دورًا مهمًا جدًا في انتعاش األس���واق قبيل 
عيد الفطر المرتقب نهاية األسبوع المقبل، حيث ارتفعت 
نس���بة حركة الش���راء إلى %50 مقارنة بالع���ام الماضي، 
مضيفًا:« في موسم األعياد تكون الحركة التجارية في قمة 

نشاطها خالل ساعات الليل«. 
ونّوه س���الم إلى أنه وغيره من الباع���ة والتجار في القطاع، 
ينتظرون موس���م العيد من العام آلخر«على أحر من الجمر« 
لتعويض الكساد الذي يصيبهم في معظم أشهر السنة، 
»فالحركة على ش���راء المالب���س واألحذية تتضاعف خالل 

موسم األعياد«. 
ويأمل أن تتحسن المبيعات داخل األسواق أكثر مع موعد 
صرف رواتب موظفي س���لطة رام الل���ه، باعتبارها المحرك 

األساسي لألسواق المحلية. 
انتعا�س ملحوظ 

وعل���ى مقربة من س���ابقه، يقف البائع أبو عب���د الله حماد 

)28عام���ا( أمام محله التجاري المك���ّدس بمالبس األطفال 
المس���توردة، يراق���ب حرك���ة المش���ترين، مح���اواًل لفت 

انتباههم إلى ما لديه من بضائع.
ويقول حماد خالل حديثه ل�«االس���تقالل«:« موس���م العيد 
هذا العام سيكون أفضل بكثير من العام الماضي، بفعل 
عودة رواتب السلطة لنسبة %100«، مضيفًا:« عندما كانت 
رواتب الس���لطة %50 كانت األس���واق »مّيتة«، فالموظف 
كان يكتفي بش���راء الضروريات والمس���تلزمات، أما اليوم 
فأصبح بإمكانه تلبية رغبات أبنائه وكسوتهم على العيد«. 
ويتابع:« حركة البيع والش���راء ش���هدت انتعاشا ملحوظا 

األيام الماضية، خاصة بعد قرار رفع الحظر الليلي، فأصبح 
لدينا فرصة لفتح محالنا لس���اعات أطول وبالتالي ارتفعت 

نسبة المبيعات«. 
وأش���ار الى أن الحظر الليلي كان له تداعيات س���لبية على 
نس���بة المبيعات خالل الفترة الماضية، وه���و ما أّثر على 

مدخوالت التجار كافة.
ويأمل حماد أن تنش���ط حركة المبيعات بصورة أكبر خالل 
األي���ام القليل���ة التي تس���بق عيد الفطر، كي يس���تطيع 
تحقيق أرباح تعوضه عن الخس���ائر التي يتكبدها طوال 
العام نتيجة كس���اد النش���اط االقتص���ادي، أو على األقل 

تغطية رأس المال الذي دفعه لتجهيز محله عشية موسم 
العيد. 

انعكا�سات اإيجابية 
من جهت���ه، أكد المختص في الش���أن االقتصادي معين 
رجب، أن سلس���لة اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية 
لتخفي���ف القيود التي كانت مفروضة لمواجهة انتش���ار 
الفيروس بغزة، س���تنعكس إيجابًا على الحركة التجارية 
في األس���واق، كما س���تترك فسحة واس���عة لدى الباعة 
لالس���تفادة م���ن األي���ام المتبقي���ة من رمض���ان لعرض 

بضائعهم وبيعها. 
وقال رجب خ���الل حديثه ل�«االس���تقالل«:« حركة ش���راء 
مس���تلزمات العيد باتت واضحة منذ بدء األيام العش���رة 
األواخر من رمضان، متوقع���ا زيادتها خالل األيام القليلة 
القادم���ة؛ ألن فئة كبيرة م���ن المواطنين الزال���وا بانتظار 
صرف الرواتب، كما أن البعض منهم يتعمد تأخير ش���راء 
احتياجاتهم حتى ليل���ة العيد أو نحو ذلك للحصول على 

سعر أفضل«.
وبّي���ن أن الع���ادات الش���رائية ل���دى المواطني���ن خالل 
الس���نوات الماضية، ل���م تتغير رغم الوض���ع االقتصادي 
المأس���اوي بغزة، فعادة مع دخول العيد تتزاحم األسواق 
ويزيد اإلقبال على شراء الس���لع التي تستدعيها الحاجة 
ك�«المالبس، واألحذية، والحلويات، والمكس���رات، وألعاب 
االطفال، والكعك، وغيرها«، لك���ن اإلقبال مرهون بالدخل 

المادي واإلمكانيات المتاحة. 
ون���ّوه رجب إلى وج���ود فئات عدة بالمجتم���ع الغزي ذات 
قدرات مادية محدودة تقتصر على شراء ضروريات الحياة 
اليومية، حيث بلغت نس���بة الفقر بالقط���اع %85، فيما 

بلغت نسبة البطالة 67%.

أبدوا ارتياحًا من قرار رفع الحظر الليلي
تجار غزة يرقبون بأمل انتعاش األسواق عشية عيد الفطر

غزة/دعاء احلطاب: 
عــر مكــرات �ســوت ن�سبت علــى باب حملــه يف �ســوق الن�سريات 
ال�سعبــي و�سط قطاع غزة، ينادي البائــع فار�س �سامل )23 عاما( 
لرتويــج ب�ساعتــه م�ستفيــدًا ممــا و�سفهــا بـ«احلركــة ال�سرائيــة 

الن�سطــة« التــي ت�سهدهــا الأ�ســواق منــذ الإعــالن عــن �سل�سلــة 
اإجراءات لتخفيف القيــود التي كانت فر�ستها »خلية اإدارة اأزمة 
كورونا« ملواجهة انت�سار الفريو�س. وقررت وزارة الداخلية يف غزة، 
م�ساء الثالثاء املا�سي، رفع حظر التجوال الليلي ب�سكل كامل، مبا 

ي�سمل حركة امل�ساة، وفتح املحال التجارية واملن�ساآت كافة، كما مت 
ال�سماح بحركة املركبات يوميًا حتى ال�ساعة 12 لياًل فقط طوال 
اأيــام الأ�سبــوع، مبا فيها يومــي اجلمعة وال�سبــت، ومت  اإعادة فتح 

امل�ساجد يف جميع ال�سلوات مبا فيها الع�ساء والقيام.
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أعلن أنا المواطن / خليل س���عيد ابراهيم السمنه  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )800592438( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   عبد الرحمن محمد س���امة اصليح  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )400278594( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  ابرار فايز خالد الش���امي عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )410580740( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / ماجد محمد حس���ب الله  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )400093977( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  خليل اسماعيل شحادة طبش عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )935785345( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  منى ب���در محمد النمس عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )801596263( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /  محمود س���امي ابراهيم العريني  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )803474287( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

  اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم 
املدن مبحافظات غزة  بامل�سادقة على املخطط 

التف�سيلي لل�سارع رقم )21(
                              منطقة تنظيم : المغراقة 

                       قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعل���ن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غ���زة للعموم انها 
قد قررت بجلس���تها رقم  2020/15 المنعق���دة بتاريخ 2020/10/14التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم )21(  بعرض )10( متر دون 
ارتداد والمحصور بين شارع رقم  )24(  والشارع رقم )12 ( والمار بالقسائم رقم 
-54-28-29-40-41-42-62-63-64-65-66-108-107-106-105-104  -103(
80-79-78-77-75-74-73-72- 71-70-69-68-67-51( من القطعة رقم  )670( 
الس���ابق ايداعه لاعتراض بموجب االعان الص���ادر عن اللجنة المركزية والذي 

نشر في جريدة ) فلسطين ( بتاريخ 2019/10/3
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين 
يوميتين محليتين ايهما أقرب . وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم 

المدن .

 اللجنة املركزية  للأبنية وتنظيم املدن  مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )273/2021(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
نسرين خليل ياسين االمير من سكان غزة هوية رقم 907456552  بصفته 

وكيا عن: ياسر خليل ياسين ابو شعبان
بموجب وكالة رقم: 44/2021 الصادرة عن اليونان / اثينا 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة في 
القطعة 727 القسيمة 385 المدينة غزة الدرج 

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خال مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوم���ا من تاريخ هذا 
اإلعان وبخاف 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: 2021/5/5م 

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

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية 
وتنظيم املدن مبحافظات غزة  بايداع خمطط 

تف�سيلي لل�سارع الهيكلي  رقم )7(
 منطقة تنظيم : المغراقة 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م  2021/4 المنعقدة بتاريخ 2021/2/3عن ايداع للمخطط التفصيلي 
لمس���ار الش���ارع الهيكلي رقم )7(  بع���رض )16( متر وارت���داد )3( متر 

والمحصور بين شارع رقم )2 ( والشارع رقم )12( والمار بالقسائم رقم 
)14-10-9-19-18-17-16-8-7-6-5-4-3-2-1( من القطعة رقم )669(.

لاعتراض خال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعان .
وعليه فانه يجوز لجميع أصح���اب الحقوق في األراضي واألبنية واألماك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع االطاع على خارطة المشروع مجانا خال 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة 
المحلي���ة للبناء والتنظي���م ببلدية المغراقة   . ))وس���وف لن يلتفت ألي 

اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية  للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

رام الله/ االستقال:
يواصل األسيران عماد سواركة )37 عاما( من أريحا، 
والصحف���ي عاء الريم���اوي )43 عاما( م���ن رام الله، 
إضرابهم���ا المفتوح عن الطع���ام رفضا العتقالهما 

اإلداري.
وأكد نادي األس���ير في بيان له، األربعاء، أن األس���ير 
س���واركة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 
ال�49 على التوالي رفضا العتقاله اإلداري، حيث يقبع 
في سجن »عيادة الرملة«، بعد أن نقل إليه مؤخرا من 

زنازين سجن »عسقان«.
وقال إن األس���ير سواركة يواجه وضعا صحيا صعبا، 
يقاب���ل ذلك اس���تمرار تعن���ت االحت���ال، ورفضه 
االستجابة لمطلبه، وحتى اليوم ال توجد حلول جدية 

لقضيته.
وأضاف ان األس���ير الصحفي عاء الريماوي يواصل 
إضراب���ه لليوم ال�15، حيث يقبع في زنازين س���جن 

»عوفر«، وسط تدهور مستمر على وضعه الصحي.

ووفق���ا آلخر زيارة له، أكد المحامي أّنه يعاني أوجاعا 
حادة في أنحاء جسده، ونوبات فقدان للوعي المتكرر، 
كونه كان يعاني قبل اعتقاله من مضاعفات إصابته 

بفيروس »كورونا«.
وتهدف سلطات االحتال عبر المماطلة باالستجابة 
لمطالب األسرى المضربين، إلى إنهاكهم وإيصالهم 
لمرحلة صحية صعبة، تس���بب لهم مشاكل صحية 
خطي���رة، تؤثر عل���ى مصيرهم الحق���ا، إضافة إلى 
جمل���ة األهداف التي تحاول من خالها ثنيهم عن 

مواجهة سياساتها.
وتواصل محاكم االحتال العس���كرية سياس���اتها 
اإلداري،  االعتق���ال  سياس���ة  لترس���يخ  الداعم���ة 
وتمارس دورا إضافيا، الستكمال عملية االنتقام من 
المضربين، عبر قراراتها التي تشكل الذراع األساسي 

لتنفيذ قرارات مخابرات االحتال »الشاباك«.
وطالب نادي األسير المؤسسات الحقوقية الدولية 
بالعمل جدي���ا للضغط على االحتال، وضمان وقف 

عمليات االعتق���ال اإلداري، التي تواصل س���لطات 
االحتال تنفذها على نطاق واسع.

ولفت نادي األسير، إلى أن غالبية األسرى المعتقلين 
إداريا في س���جون االحتال، هم أس���رى س���ابقون، 
اس���تهدفهم االحتال على مدار س���نوات طويلة، 
منهم من أمضى أكثر من 15 عاما بش���كل متفرق، 
كما أن األس���يرين س���واركة والريماوي هما أسيران 
س���ابقان، واجها عمليات االعتقال اإلداري المتكرر 

على مدار السنوات الماضية.
يشار إلى أن األسير عماد سواركة معتقل منذ تموز 
الع���ام الماضي، وه���و متزوج وأب لخمس���ة أطفال، 
أمضى في س���جون االحتال س���ابقا قرابة العش���ر 
سنوات، واألس���ير الريماوي معتقل منذ 21 نيسان 
الماضي، حيث اعتقله االحت���ال على خلفية عمله 
الصحفي، وحّوله لاعتقال اإلدارّي، وهو متزوج وأب 
لخمس���ة أطفال، وهو كذلك أس���ير سابق أمضى ما 

مجموعه في سجون االحتال 11 عاما.

رفضًا العتقالهما اإلداري
األسيران سواركة والريماوي يواصالن إضرابهما عن الطعام

رام الله/ االستقال:
طال���ب رئيس ال���وزراء محمد اش���تية األربع���اء، األمم المتح���دة بالضغط على 

»إسرائيل« للسماح بإجراء االنتخابات بالقدس المحتلة.
وقال اش���تية خال لقائه منسقة الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، نائب المنس���ق الخاص لألمم المتحدة لعملية الس���ام في الش���رق 
األوس���ط، لين هاس���تينغز أن عدم إجراء االنتخابات بالقدس يعني االنزالق لما 

جاء في صفقة القرن.
وأضاف: »في الوقت التي تسمح وتضمن »إسرائيل« إجراء االنتخابات بالقدس 
سيصدر الرئيس المرس���وم بموعدها، ونريد ضغطا دولًيا جاًدا على »إسرائيل« 

للسماح لنا بعقدها«.
وأش���ار رئيس الوزراء الى أهمية متابعة تقرير منظمة حقوق اإلنس���ان الدولية 
الذي وثق سياس���ات الفصل العنصري واالضطهاد »اإلسرائيلية«، وقيام األمم 
المتحدة والمنظمات الدولية بواجبها في وضع حد للسياس���ات »اإلسرائيلية« 

ودفع ثمن جرائمها.
ودع���ا رئيس الوزراء المس���ؤولة األممية إل���ى موائمة خطط مؤسس���ات األمم 
المتح���دة مع الخطط الوطنية، مطلعا إياها على وثائ���ق التنمية الوطنية التي 
أنجزتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع مختلف الشركاء، وتتمثل في خطة تنمية 
فلسطين والتنمية بالعناقيد والخطط القطاعية وهي عبارة عن 41 وثيقة ترسم 

السياسات العامة للحكومة الفلسطينية.
كما بحث رئيس الوزراء ملف اللقاحات مع المسؤولة األممية وأطلعها على آليات 
توزيعه وفق األولويات، علما أن دفعة بمئة ألف طعم ستصل خال اسبوعين من 
آلية »كوفاكس«، وسيبدأ خال الشهر القادم وصول الكميات التي تم شراؤها 
من أموال الخزينة العامة ليتم تطعيم غالبية المواطنين والوصول إلى المناعة 

المجتمعية بحلول شهري آب وأيلول.

اشتية عدم السماح بإجراء االنتخابات 
بالقدس انزالق لصفقة القرن

القدس المحتلة/ االستقال:
أعل����ن رئي����س حكومة االحت����ال »اإلس����رائيلي« 
بنيامين نتنياهو الليلة قبل الماضية عن فش����له 
في تشكيل حكومة جديدة، وأعاد كتاب التكليف 
لرئيس الكيان رؤوفي����ن ريفلين مع انتهاء مهلة 

تشكيلها.
ودعا ريفلين كًا من زعيم حزب »هناك مستقبل« 
يائير لبيد، وزعيم ح����زب »يمينا« نفتالي بينيت، 

للقائه اليوم من أجل التش����اور حول منح أحدهما 
كتاب التكليف لتشكيل الحكومة.

وكان����ت مصادر حزبية أكدت الثاث����اء أن ريفلين 
ين����وي منح »لبيد« كت����اب التكليف كونه صاحب 
أكبر عدد من الترشيحات من بين أعضاء الكنيست.

وسيستوضح ريفلين من االثنين جهود تشكيل 
حكومة يمين-وسط-يس����ار قد يتزعمها أحدهما 
وف����رص تش����كيلها، باإلضاف����ة لقدرتهم����ا على 

الحصول على ما يكفي من أعضاء الكنيست سعيًا 
لنيل الحكومة الثقة.

وتأتي هذه التطورات بعد فش����ل جهود نتنياهو 
في استمالة بينيت لصالحه، إذ أعلن أول أمس عن 
موافقته على تسلم األخير رئاسة الحكومة لفترة 
عام على أن يعود نتنياهو بعدها لرئاسة الحكومة، 
إال أن هذه الجهود لم تجد آذانًا صاغية لدى بينيت 

الذي ينتظر العرض األفضل من لبيد.

نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة جديدة
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منذ س���اعات فجر امس حتى وقت الظهيرة واالحتالل يحاصر منزال في بلدة عقربا وقامت بتفجير منشأة 
زراعية وفتحت نيران رشاشاتها تجاه المنزل المحاصر, ونادت عبر مكبرات الصوت بتسليم من اسمتهم 
»بالمطلوبين« منفذي عملية زعترة البطولية انفس���هم للجيش, وقامت بطلب تعزيزات عسكرية واغلقت 
البل���دة وبلدات اخرى قريبة ومنعت الصحفيين من االقت���راب من المنزل المحاصر, ويبدو ان الجيش كان 
يحاصر نفس���ه فالمنزل الذي حاصروه كان فارغا من الس���كان ولم يكن يتحصن به احد, وانتهى الحصار 
بانس���حاب الجيش الصهيوني من المنطقة واعادة انتش���اره في داخل البلدة ومحيطها بحثا عن منفذ 
العملية البطولية على حاجز زعترة, وهو ما ادى لخيبة امل كبيرة لدى االس���رائيليين الذين جن جنونهم 
من قدرة منفذ العملية من تنفيذها واالنسحاب من المكان المحصن بشدة والوصول الى منطقة امنة دون 
ان يعثروا له على اثر, لذلك لجأ االحتالل الى سلطة التنسيق االمني التي سخرت كل امكانياتها من اجل 
الوصول الى منفذ العملية وتسليمه لالحتالل, وقامت اجهزة امن السلطة باقتحام منزل في بلدة ترمسعيا 
والتحقيق مع س���كانه وهى تش���تبه ان منفذ العملية احد افراد هذه االسرة وان السيارة التي نفذت بها 
عملي���ة زعترة تتبع لهم, وفي نفس الليلة عاودت قوات االحتالل الصهيوني اقتحام المنزل وتفتيش���ه 

والعبث بمحتوياته واعتقال احد افراد المنزل واقتياده الى جهة مجهولة.
ما يمكن ان يقال في مثل هذه االحوال »ان لم تستح فافعل ما شئت« وبعض عناصر امن السلطة الذين 
تربوا على يد دايتون, فقدوا أي احس���اس بالوطنية, ولم يعودوا ينتمون لشعبهم ووطنهم, فقد يفعلوا 
كل ش���يء واي شيء النهم لألسف ربطوا مصيرهم باالحتالل, وهؤالء مهمتهم تتلخص فقط في توفير 
االمن لالحتالل, ومنع أي عمليات للمقاومة, وافش���ال أي حراك سلمي شعبي في وجه االحتالل لمواجهة 
سياساته واطماعه ومؤامراته العدوانية, احدى سيدات المنزل الذي اقتحمه االحتالل في ترمسعيا قالت 
»كنت اعلم ان الجيش سيقتحم منزلنا وذلك بعد ان داهم امن السلطة منزلنا وبدأ التحقيق معنا« وهذا 
جاء بفضل التنس���يق االمني الذي يضمن لهؤالء المرتزقة االس���تقرار في وظائفهم المشبوهة وتنامي 
مصالحهم التجارية واس���تثماراتهم الخاصة مع االحتالل, وضمان تفعيل بطاقة ال »VIB« التي تسمح 
لهم بالتنقل بحرية بين المناطق داخليا وخارجيا, وهؤالء من تجار االوطان الذين يبيعون كل ش���يء وأي 
شيء من اجل مصالحهم الخاصة وعلى عينك يا مواطن , فامن السلطة واالحتالل في حالة استنفار قصوى 
بحثا عن منفذ عملية زعترة البطولية, لكنهم حتى االن ينتقلون من فشل الى فشل, وستتعزز المقاومة 
في الضفة, فأهلنا محتقنون مما يحدث فيها من اعتداءات للمستوطنين عليهم وما يحدث في القدس 

والشيخ جراح والمسجد االقصى وردهم على جرائم االحتالل سيتعاظم ويكبر شيئا فشيئا. 
عين الضفة وعين القدس ترنو الى غزة وتس���تغيث بالمقاومة, وغزة ال تتوانى لحظة عن القيام بواجبها 
تجاه شعبها الفلسطيني فاليد قابضة على الزناد وحالة االستعداد والجهوزية حاضرة, ورسالة قائد هيئة 
اركان كتائب القسام محمد ضيف زلزلت االحتالل, وجعلته يعيد قراءة الرسالة مرات ومرات ويستحضر 
المش���اهد التي يمكن ان تزلزل اركانه بعد ان أكد قائد هيئة أركان كتائب القس���ام محمد الضيف »أبو 
خالد«، أن قيادة المقاومة والقس���ام ترقب ما يجري في حي الش���يخ جراح في القدس المحتلة عن كثب, 
ووجه تحذيرًا واضحًا وأخيرًا لالحتالل ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الش���يخ 
جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي األيدي وسيدفع العدو الثمن غاليًا«, وهذه الرسالة من القائد محمد 
ضيف جاءت استجابة لنداءات اهل القدس الذين هتفوا له وطالبوه بالتصدي لالحتالل والرد على خطواته 
التصعيدية في القدس وحي الش���يخ جراح والمس���جد االقصى المبارك, واعتقد ان الرسالة اذا جاءت من 
محمد ضيف مباش���رة فهى تعني الكثير, وهى ليست مجرد رس���الة لقياس ردات الفعل, لكنها رسالة 
ملغمة تنذر بتفجر االوضاع في وجه االحتالل, ودائما يتغابى االحتالل الصهيوني ويتناسى بشكل بليد 
ان ش���عبنا ومقاومته ال يمكن ان يتساهلوا في حقهم في القدس والمسجد االقصى المبارك, وان قاعدة 

القدس خط حمر, والمسجد االقصى خط احمر ليست مجرد شعار لكنها فعل على االرض. 
ي���درك االحت���الل انه يقف عل���ى منعطف خطير ق���د يؤدي الى اش���عال مواجهة ش���ديدة بينه وبين 
الفلسطينيين, وال اعتقد ان التقديرات االمنية والعسكرية الصهيونية تنصح بالمواجهة االن, لذلك على 
االحتالل ان يتراجع عن خطواته التهويدية في القدس والضفة, وعليه ان يدرك ان عملية زعترة لن تكون 
االخيرة وانها تفتح الطريق لمزيد من العمليات التي تخترق حصونه وتكبده المزيد من الخس���ائر, فهل 

يملك االحتالل الجهوزية الكاملة لمواجهة كل االحتماالت؟!.    

عين الضفة والقدس ترنو لغزة

رأي

جاء قرار تأجيل االنتخابات منس���جمًا مع التقارير الس���رية التي 
أكدت على فش���ل القائمة التي يقودها الرئيس محمود عباس، 
وال س���يما بعد صعود نجم القوائم المنش���قة ع���ن حركة فتح، 
وصعود نجم قوائم المس���تقلين، ومتانة قائمة القدس موعدنا، 
كل ذلك أربك المشهد االنتخابي، ولكن الخطر األشد على قائمة 
السيد عباس تمثل بامرأة فلسطينية من غزة، امرأة لما تزل تمثل 
النموذج المش���رف لكل نساء فلسطين، وقد أصبحن قادرات على 

حسم نتائج االنتخابات. فما حكاية هذه المرأة؟
أثناء العدوان على غزة س���نة 2014، وفي ذروة القصف والتدمير 
الذي طاف بكأس الموت على ش���وارع المدن والمخيمات، اتصل 
بي أحدهم، وق���ال: تعال إلينا، لتتحدث م���ع زوجتي قلياًل، إنها 
قلق���ة على ابنها الوحيد، فهو يقاتل عل���ى خط المواجهة األول، 
إنها األم الت���ي ال تعرف النوم، وال تت���ذوق طعامًا، وال تكف عن 

التضرع إلى لله بأن يحفظ لها ابنها.
وس���ط دوي القذائ���ف والصواريخ، توجهت إلى بيتهم مس���اًء، 
وجلس���ت مع الرجل وزوجته، وتحدثنا طوياًل ع���ن العدوان، وعن 
واجبن���ا تجاه الوط���ن، وعن مصيرنا ال���ذي ال يمكن الف���رار منه، 
فمواجهة العدو قدرنا، والصبر راحتن���ا، والتوكل على الله مالذنا 
من القلق، وتحدثنا عن ابني الش���هيد حازم، وكيف كان يهاجم 
الموت في كل الساحات؟ وكيف تلقيت خبر ارتقائه شهيدًا أكثر 

م���ن مرة، وأتفاجأ بعد ذلك ببقائه عل���ى قيد الحياة، وكأن الموت 
يف���ر من أمامه، حتى جاء أجله المحتوم، قبل انتهاء العدوان على 
غ���زة بأيام، إنه الموت الذي س���يالقينا، حتى ول���و كنا في بيوت 

مشيدة، وبعيدًا عن خط المواجهة.
وضرب���ت للمرأة مثاًل بمحم���د بن عقيل أخي، وكي���ف كانت أمه 
تحاول أن تمنعه من القدوم إلى بيتي أثناء انتفاضة األقصى، ألن 
بيتي على خط المواجهة األول مع جيش العدو والمس���توطنين، 
ويتعرض إلطالق النار على م���دار الوقت، كانت  أم محمد خائفة 
على ابنها من اإلصابة بجراح، ولم تكن تعلم أنه سيصاب  بإصابة 
قاتلة، وس���ط شارع الجالء في مدينة غزة سنة 2003، في المكان 
األبعد عن المواجهة المباشرة، فقد قصفت الطائرات اإلسرائيلية 

إحدى السيارات، فجاءته الشظية من حيث ال يحتسب.
استأنست األم بحديثي، واس���ندت رأسها على صدر الرجاء، بأن 
الله لطيف رحيم، وانس���ابت مع مش���اعرها الوطني���ة والدينية، 
وقالت لي وس���ط الدموع: اس���مع يا أبا حازم: لقد جاءني ابني قبل 
أيام، جاء متخفيًا عن أعين العمالء، اغتس���ل م���ن غبار المعركة، 
وتناول القليل من الطع���ام، وقبل أن يغادرنا إلى خط المواجهة، 

ضممته إلى صدري، وقبلته، وقلت له:
اس���مع يا ولدي، أنت وحيدي، وتعلم كم أحبك، وتعلم أن حياتي 
م���ن دونك جحيم، ومع ذلك، فأن���ا أوصيك يا ولدي أن تصمد في 

المعرك���ة، وأال تخذل إخوانك في المواجه���ة، وإياك أن ترتجف 
أو ترتع���ب عند مالق���اة األعداء، وقاتل عدوك ب���كل ما لديك من 

عنفوان وشراسة.
وإي���اك يا ولدي أن تع���ود إلينا مهزومًا، عد يا وحيدي ش���هيدًا، 
محمواًل على األعناق، وال تعد إلي مهزومًا منكس الرأس. س���أفخر 
بك ش���هيدًا يا ولدي، ولكنني سأموت بالحس���رات كل العمر لو 

هزمتم في هذه المعركة، فتوكل على الله، وهو حسبك.
لق���د هزتني كلمات األم م���ن األعماق، لقد تفاج���أت أنا وزوجها 
بحديثها، ونح���ن اللذين حس���بنا بأنها خائ���رة ضعيفة، وجئنا 
لتشجيعها، فإذا بها أكثر منا قوة وصالبة وشجاعة وانتماء. وشاء 
ربك أن يخوض ابنها أشرس معارك المواجهة، ويعود إليها بعد 

أسابيع سالمًا منتصرًا.
هذه هي المرأة الفلس���طينية، وهذا ه���و نصر غزة الذي صنعته 
النس���وة الالئي تعبأ صدرهن باالنتماء الص���ادق واإليمان، فاألم 

مدرسة الرجولة والبطولة.
حكاية هذه المرأة وأمثاله���ا أرعبت محمود عباس، وجعلته يقرر 
تأجيل االنتخابات، فنس���اء غزة مثلهن مثل نساء الضفة الغربية 
والقدس، نس���اء ال ترفع سباباتها إال لتشهد أن ال إله إال الله، وأن 
محمدًا رس���ول الله، وأن أرض فلسطين للعرب الفلسطينيين، وال 

مكان فيها لألعداء والجبناء.

بعد انتصار الثورة االس���المية في ايران مباشرة وفى عام ١٩٧٩ 
كانت القدس حاضرة في عقل ووجدان االمام الخميني رحمه الله 
حيث كانت القضية الفلس���طينية ُتشغل باله وجعلها  قضيته 
المركزي���ة وفى قلبها القدس  ، وفى الجمعة األخيرة  من رمضان 
ف���ي ذلك الع���ام  كانت القدس  مع االم���ام الخميني على ميعاد  
حينه���ا اطلق على تلك الجمعة من ش���هر رمضان المبارك  »يوم 
القدس العالمي »  في يوم جمعة وهى األخيرة أو » اليتيمة« كما 
كان يس���ّميها  آباؤنا وأجدادنا ، فيها تتح���رك نفحات روحانية 
مبارك���ة ومميزة  وتتعالى  القيم االيمانية والعقيدية وهو يعلم 
أن القدس من صلب عقيدة األمة االس���المية وإنها آية في كتاب 
الله  ومحط رحلة إس���راء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة 
المكرمة وعلى أرضها صّلى رس���ول الله إمامًا باألنبياء والمرسلين 
جميع���ا كما أنها معراجة الى الس���موات العال ليرى من آيات ربه 
الكبرى، هي أرض المحش���ر والمنشر  وقد اختار الله لها اسمًا من 

أسمائه الحسنى » القدوس« .
دع���وة االمام الخميني رحم���ه الله ليوم الق���دس العالمي جاءت  
تذكي���رًا  بمكانة مدينة القدس واألقصى في تاريخ وحياة األمة ، 
حاول من خاللها اس���تنهاض وتحشيد طاقات األمة وقوتها من 
جديد  لتوجه  بوصلتها  الى القدس المغتصبة والمستباحة من 
االحتالل الصهيوني رمز اإلجرام والرذيلة والشر العالمي لتتقدم 
من اجل  تحريرها حتى تعود القدس إلى حاضنة األمة من جديد. 
  ف���ي يوم الق���دس العالم���ي ينطلق أحرار األمة ف���ي كل مكان 

يحمل���وا  قضية الق���دس ويحركوها  في قلوب الش���عوب التي 
تزداد حس���رتها عل���ى تاريخها المنس���ي على  اس���وار القدس 
وتن���دب عجزها ال���ذى يمنعها من النه���وض لتخليص القدس 
واألقصى من براثن االحتالل الصهيوني فيما على أرض فلسطين 
تتجدد  معركة الشعب الفلس���طيني المستمرة في وجه  العدو 
الصهيون���ي وتتن���وع اش���كالها بالمواجه���ات والمظاه���رات 
والمس���يرات واالعتصامات والخطابات التي تلهب روح الش���باب 
الفلس���طيني وأيضًا بالمقاومة المس���لحة ضد الجنود الصهاينة 

وقطعان المستوطنين.
ل���م يكن اطالق ي���وم القدس العالمي ش���عارًا فق���ط  في حياة 
االمام الخميني  ولكن���ه كان نابعًا عن عقيدة الزمها فعل ال يزال 
حاضرا في مواجهة الكيان الصهيون���ي المجرم وأمريكا الراعية 

له والداعمة والمشاركة له في جرائمه ضد فلسطين  والقدس.
هذا الفع���ل الخميني وكذلك القيادة االيراني���ة من  بعده التي 
ال تزال داعمة للش���عب الفلسطيني ومقاومته بكل ما يحتاجونه 
من اش���كال الدعم وعلى رأس���ه الدعم العس���كري والمادي فيما 
تخلى األش���قاء واألصدقاء والحلفاء عن الفلسطينيين  بل وصل 
األمر ببع���ض االنظمة العربية للهرولة باتجاه الكيان الصهيوني 
من اج���ل التطبيع معه وعق���د اتفاقيات ونس���ج عالقات بكافة 
أش���كالها واالعتراف بوجوده واحتالله، انها نفس االنظمة التي 
تحاول جاهدة كي وعى ش���عوبها باإلرهاب تارة واالعالم الموجة 
تارة اخرى لكى تقبل هذه الش���عوب بالكيان الصهيوني كدولة 

طبيعية في قلب العالم العربي واإلس���المي  بل وصل االمر بهذه 
االنظمة الى عقد  تحالفات عسكرية مع العدو الصهيوني لضرب 
ش���عوب امتنا الحرة وما يحدث للش���عب الفلسطيني والشعب 
اليمنى من دمار وقتل وتهجير وتضييع للحقوق خير شاهد على 

تحالفات هذه االنظمة مع امريكا وربيبتها إسرائيل.
فيما تبقى صرخة االم���ام الخميني رحمه الله صادحة في اآلفاق 
لتقول ألهل القدس هنيئا لكم هذا الش���رف تقاتلون نيابة عن 
العرب والمس���لمين، لس���تم وحدكم  إنها معركتنا جميعا ، إنها 
معركة األمة التي تبح���ث عن عزتها الغائبة وكرامتها المهدورة  
ألن القدس كاشفة العورات وطالما ان القدس مغتصبة ستبقى 

عواصمنا مستباحة ألمريكا واسرائيل .
يأت���ي يوم القدس العالمي هذا العام والعالم كله يش���هد على 
تصعيد  العدو الصهيون���ي عدوانه  ضد اهل القدس واالقصى 
وحى الش���يخ جراح حيث يعم���ل االحت���الل الصهيوني جاهدًا 
لتفري���غ القدس م���ن أهلها ليثّب���ت روايته الزائفة »اورش���ليم 
العاصمة االبدية والموحدة إلس���رائيل »، فيما يواجه ابناء شعبنا 
العدو المدجج بكل انواع االس���لحة بصدوره���م العارية وبإرادة ال 
تنكسر ليؤكدوا ان القدس لهم ولن يفرطوا بذرة تراب من أرضها 

وفداها االرواح وفلذات االكباد . 
في يوم الق���دس العالمي نؤكد ان مقاومتنا حاضرة مع اهلنا في 
القدس ول���ن نتركهم وحدهم قلوبنا معه���م وصرخاتنا معهم 

وصواريخنا حاضرة وقد وصلت رسالتنا الى العدو الصهيوني .

امرأة فلسطينية أجبرت الرئيس على تأجيل االنتخابات

القدس حاضرة في يوم القدس العالمي

بقلم: د. فايز أبو شمالة

بقلم: أحمد المدلل

تس���عى المقاومة عادة لترس���يخ معادالت جديدة مع العدو، 
وكذل���ك يفعل الع���دو، وإن درة تاج المع���ادالت التي برأيي 
لو وصلت إليها المقاومة فإنها س���تقلب الموازين وس���تعزز 
حاضنة المقاومة بش���كل تلقائي وفي كل أماكن االش���تباك 
وبش���كل هائل، وه���ي عدم منح العدو هام���ش لقتل أو جرح 
الفلس���طيني، وإن أي معادلة يتم اإلق���دام على انفاذها بكل 
تأكيد س���يكون لها تكلفة س���واء على المس���توى البشري أو 
المادي أو حت���ى المعنوي، وإن أي معادل���ة من أجل نجاحها 
بحاج���ة إلى صبر وكذلك إلى إصرار، لذلك من المهم أن يصل 
لعق���ل وذهن العدو الصهيوني أن عق���ل المقاومة يعتبر أن 
استش���هاد ش���خص أو استشهاد 100 ش���خص هو يحمل 
نف���س المعنى في وعيها وادراكها، فكل ش���هيد له أم وأب 
ِلَك َكَتْبَنا َعَلٰى َبِني ِإْس���َراِئيَل  وعائل���ة، قال تعالى: »ِمْن َأْجِل َذٰ
َما  ْرِض َفَكَأنَّ ُه َمن َقَتَل َنْفًس���ا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَس���اٍد ِف���ي اأْلَ َأنَّ
اَس َجِميًعا«،  َما َأْحَيا النَّ اَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَه���ا َفَكَأنَّ َقَتَل النَّ

لذلك مطلوب أن تكون ردود ورس���ائل المقاومة للعدو بحجم 
هذا العنفوان الجماهيري الث���وري وهي كذلك، وإن االنطباع 
الذي يسود بعض األذهان »أنه في حال قتل العدو عدد كبير 
من الفلس���طينيين أو صادر عدد كبير م���ن األراضي، أو هدم 
عدد كبير من المنازل، أو اس���تباح المقدس���ات بعدد كبير من 
المس���توطنين، فإن فرصة التصعيد معه أو الحرب ستزيد«، 
ه���ذه اللغة مطلوب التصدي لها فه���ي لغة خطرة، ومطلوب 
أن تكون كل قطرة دم غالية وهي كذلك، كل ش���هيد يرتقي 
يكون غالي وهو كذلك، كل ش���بر من األرض يكون غالي وهو 
كذلك، كل من���زل يكون غالي وهو كذل���ك، كل تدنيس ألي 

مقدس يكون مرفوض وهو كذلك.
م���ن المهم أن يع���رف العدو االس���رائيلي أن كل جريح وكل 
شهيد سيقابله رد، ألن كل شهيد بالنسبة لوالده كأنه الناس 
جميعا، وبالنس���بة ألمه كأنه الناس جميعا،  لذلك مطلوب أن 
تكون رس���ائل المقاومة للعدو واضحة وقوية بأن كل شهيد 

يس���قط س���يدفع الع���دو ثمن���ه، فالمقاومة عندم���ا تصيب 
مس���توطن صهيون���ي بالهلع ف���إن العدو  يضرب عش���رات 
الصواريخ على غزة ردا على هلع هذا المستوطن، لذلك مطلوب 
أن تكون رس���ائل المقاومة بهذا الش���كل بغض النظر ما إذا 
المقاومة س���ترد مباشرة أو بعد س���اعات أو حتى بعد أسبوع، 
لكن يجب أن تكون الرس���ائل دوما قوية حتى ال يعتقد العدو 
بأن لديه هام���ش للقتل او الجرح او اله���دم أو االقتحام، مما 
يش���جعه على التمادي، وكذلك من المهم أال يتس���رب هكذا 
ة والحاضنة للمقاومة، ألن هكذا  اعتقاد ل���دى الجماهير الُمحبَّ
اعتقاد مؤذي على المس���توى الجمعي ومؤذي على المستوى 
النفس���ي، فالعدو ال يزال يقظ ويلتقط الرسائل ويحللها على 
المس���توى االجتماعي والنفس���ي، والعدو يّطلع ويقرأ كل ما 
يصدر من بيانات وتصريحات وس���لوك ميدان���ي ثم يحّلله، 
حتى قلق الناس يقوم بتحليله، لذلك برأيي مطلوب أن تكون 

رسائل المقاومة مضبوطة بفهم عميق.

بقلم: د. حممد م�شتهىدرة تاج المعادالت

من غريب ما سمعت أن طالًبا دخل قاعة االمتحان لالختبار في مادة التربية اإلسالمية، وكان االمتحان يتركز 
حول مكانة النظام والترتيب والنظافة في اإلس����الم، وفي يوم خروج النتائج اس����تلم الطالب ورقة اختباره، 
ف����إذا به يحصل على العالمة الكاملة والتامة وإلى جانبها كلمات اإلش����ادة من مدرس التربية اإلس����المية، 
ف����رح الطال����ب كثيًرا وحق له الفرح على اجتهاده، ولكن مع بالغ األس����ف قام هذا الطالب بعد اس����تعراض 
النتيج����ة عل����ى زمالئه بافتخار وتباهي بتجمي����ع ورقة االمتحان في يده كما الك����رة الصغيرة وألقاها على 
أرضية الصف المدرس����ي، وراح يركلها بقدمه بكل حماقة غير آب����ه بالنظافة العامة والنظام والترتيب! وال 
تس����تغربوا س����لوك هذا الطالب الذي جمع بين الذكاء وسوء األداء، ألنه باختصار يمثل شريحة ال بأس بها 

من األمة العربية واإلسالمية. 
ه����ذه الفئ����ة الموجودة في كل مكان، تقول جمي����اًل وتفعل قبيًحا، تعلم أن النظافة الفكرية والس����لوكية 
والبيئية من اإليمان ثم تلقي النفايات في كل مكان، تعلم أن العلم نور ثم تهزأ من المعلمين والمتعلمين، 
تعلم أن طلب الُمنى والعال والنهوض يحتاج إلى جهد وبذل وعطاء وإخالص وهمة ومع ذلك تنام نوم الدب 
وتمأل األرض ش����خيًرا؟! كانت العرب تقول قديًما: »احذروا ممن وافقت أقواله أفعاله«، وقد أصابوا؛ ألن مثل 

هذه الشخصية التي جمعت حسن القول وروعة الفعل تمثل الثروة الحقيقية وركيزة البالد.
في شهر رمضان االنسجام، احرصوا أن توافق أقوالكم أفعالكم.

زهرٌة رمضانية

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

�شجن رميون ال�شحراوي
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االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أسعار النفط األربعاء، لليوم الثالث، وسط توقعات بارتفاع الطلب مع 

إعادة فتح االقتصادات الغربية.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت تس����وية تموز 92 سنتا، بنسبة %1.3، 
إلى 69.80 دوالرا للبرميل. كما ارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكس����اس 
الوس����يط األمريكي تس����ليم حزيران 85 سنتا، بنس����بة 1.3%، إلى 66.54 
دوالرا للبرميل. وسجل الخامان في وقت سابق اليوم أعلى مستوى لهما منذ 

منتصف آذار.
ويراهن المس����تثمرون على أن تخفيف قيود اإلغالق في الواليات المتحدة 
ومناطق في أوروبا، على خلفية توس����يع حم����الت التطعيم، يمكن أن يعزز 

تعافي الطلب على الوقود خالل أشهر الصيف.
وعوض تحس����ن التوقعات المخاوف من ارتفاع إمدادات النفط القادمة من 
دول تحال����ف »أوبك بلس« وتراجع الطلب في الهند، ثالث أكبر مس����تهلك 
للنفط في العالم، والتي تكافح للس����يطرة على موجة قاسية من االرتفاعات 

في إصابات كورونا.
كم����ا تلقت أس����عار الخام دعم����ا من بيان����ات أظهرت انخفاض����ا كبيرا في 

المخزونات األمريكية.
وأفاد معهد البترول األمريكي الليلة الماضية, بأن مخزونات الخام األمريكية 
تراجعت بمقدار 7.7 مليون برميل في األسبوع المنتهي في 30 نيسان. وهو 

أعلى بكثير من توقعات المحللين.
وينتظر المتعاملون بيانات إدارة معلوم����ات الطاقة األمريكية غدا لتحديد 

التوجه في الفترة التالية.

غزة/ االستقالل:
التنمي���ة  وزارة  باس���م  المتحدث���ة  قال���ت 
االجتماعية بغ���زة، عزيزة الكحلوت، إن موعد 
صرف الدفعة األولى من مخصصات الشؤون 

االجتماعية لهذا العام تأخر كثيرًا.
وذك���رت الكحل���وت األربع���اء إلذاعة صوت 
األقصى أنه كان م���ن المفترض صرف هذه 

الدفعة نهاية مارس الماضي.
ويذكر أن الدفعة األخيرة صرفت لمستحقيها 
في شهر ديسمبر من العام الماضي، في ظل 

عدم وضوح انتظام هذه الدفعات.
ال  اللحظ���ة  »حت���ى  الكحل���وت  وأضاف���ت 
زلن���ا بانتظار ص���رف مخصصات الش���ؤون 
االجتماعية قبل حلول عيد الفطر كما أعلنت 
الوزارة في رام الله على لس���ان وكيلها داوود 

الديك«.
ولفت���ت أنه ت���م إعادة 360 أس���رة محجوبة 
 

ّ
للدفعة المرتقب صرفها، مشيرة أنه لم يتبق
إال القليل من المحجوبين »وتقريبا ُحل ملف 

المحجوبين بنسبة %70«.

وأش���ارت إلى أن صرف مخصصات الشؤون 
سيتم على ثالث دفعات خالل العام، األولى 
قبي���ل حلول العي���د والثانية في س���بتمبر 

والثالثة نهاية العام.

وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم التنمية 
بأن المس���تفيدين من برنامج المس���اعدات 
الرمضانية وبالتعاون مع المؤسسات المحلية 

والدولية قرابة 52 ألف أسرة فقيرة.

التنمية بغزة: بانتظار صرف الدفعة األولى لمخصصات الشؤون قبل العيد

االستقالل/ وكاالت:
واص���ل االقتصاد اإلندونيس���ي انكماش���ه للربع الرابع عل���ى التوالي، بعد 

انكماشه خالل الربع األول من العام الحالي.
وأعلن مكتب اإلحصاء المركزي اإلندونيسي األربعاء إن اقتصاد إندونيسيا 
س���جل خالل الربع األول انكماشا بمعدل 7ر0 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
وقال سوهاريانتو رئيس مكتب اإلحصاء في مؤتمر صحفي »نرى مؤشرات 
على التعافي االقتص���ادي... نأمل في أن يصبح التعافي االقتصادي خالل 

2021 حقيقة«.
وسجل اقتصاد إندونيس���يا وهو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا خالل 
العام الماضي أول انكماش س���نوي منذ أكثر م���ن عقدين عندما انكمش 
بنس���بة 1ر2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام الس���ابق، بس���بب 

تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
يأت���ي ذل���ك في الوقت الذي تس���تهدف في���ه إندونيس���يا تحقيق نمو 
اقتص���ادي خالل العام الحالي ككل بمعدل يتراوح بين 5ر4% و5ر5% من 
إجمالي الناتج المحلي، من خالل األداء الجيد لإلنفاق االستهالكي واإلنفاق 

االستثماري.

استمرار انكماش االقتصاد 
اإلندونيسي للربع الرابع على التوالي

النفط يقترب من 70 دوالرا مدعومًا 
رام الله/ االستقالل:بالتفاؤل بدعم بيانات أمريكية

س���جل الرقم القياس���ي لكميات اإلنت���اج الصناعي 
ارتفاعًا نسبته 3.90% خالل شهر آذار 2021 مقارنة  
بشهر شباط 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات 
اإلنتاج الصناعي إلى 102.93 خالل شهر آذار 2021 
مقارنة ب� 99.07 خالل ش���هر ش���باط 2021 )س���نة 

األساس 2019 = 100(.
حركة كميات اإلنتاج الصناعي على مستوى األنشطة 

االقتصادية الرئيسية
وسجلت أنشطة التعدين واستغالل المحاجر ارتفاعًا 
نس���بته 24.99% والتي تش���كل أهميتها النسبية 

2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
كما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي 

وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا نسبته %18.11 
والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي 
أنش���طة الصناع���ة. وس���جلت أنش���طة الصناعات 
التحويلية ارتفاعًا نس���بته 4.09% خالل ش���هر آذار 
2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها 

النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد األنش���طة الفرعي���ة والتي لها تأثير 
نس���بي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت 
بعض أنش���طة الصناعات التحويلي���ة ارتفاعًا خالل 
ش���هر آذار 2021 مقارنة بشهر شباط 2021 أهمها 
صناعة منتج���ات المعادن الالفلزية األخرى »الباطون، 
الحجر والرخام، واإلسفلت«، وصناعة المالبس، وصناعة 
المنس���وجات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة 

المشروبات، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.
من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات اإلنتاج 
الصناع���ي انخفاض���ًا في بعض أنش���طة الصناعات 
التحويلية منها صناعة منتجات المعادن المش���كلة 
ع���دا الماكن���ات والمع���دات »األلمني���وم«، وصناعة 
األث���اث، وصناعة المنتجات الصيدالنية األساس���ية 
ومس���تحضراتها، وصناعة الكيماوي���ات والمنتجات 
الكيميائية، ونش���اط الطباعة واستنس���اخ وس���ائط 

األعالم المسجلة.
في حين س���جلت أنش���طة إمدادات الكهرباء والغاز 
والبخ���ار وتكييف الهواء انخفاضًا مق���داره %6.78 
والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي 

أنشطة الصناعة.

»اإلحصاء«: ارتفاع الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي الفلسطيني خالل آذار

االستقالل/ وكاالت:
قالت مؤسسة »أي أتش إس« ماركت لألبحاث العالمية، 
إن مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو، 
س���جل نموا خالل أبريل/نيس���ان الماض���ي عند أعلى 

مستوى منذ يوليو/تموز 2020.
وحس���ب تقرير المؤسس���ة الصادر، األربعاء، ارتفعت 
قراءة المؤشر - يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي 
- إلى 53.8 نقطة في الشهر الماضي، من 53.2 نقطة 

في مارس/آذار السابق.
وبذلك يكون المؤشر س���جل نموا لشهرين متتاليين 

ف���ي المنطقة التي تض���م 19 دولة؛ إذ تم تس���جيل 
مكاسب بالقطاعين الصناعي والخدمي على حد سواء.

وأظهر التقرير أن قطاع الخدمات عاد إلى النمو بعد 7 
أشهر من التراجع المستمر، على الرغم من أن المكاسب 

كانت هامشية بشكل عام.
ودون أن يقدم أرقام، أشار التقرير إلى أن ألمانيا قادت 
الطريق مرة أخرى من حيث النمو اإلجمالي، وتوس���عت 
بوتيرة ملحوظة مدعومة باقتصاد تصنيعي قوي األداء، 

وفق التقرير.
فيما نما مؤش���ر إس���بانيا إلى أقوى مس���توياته منذ 

أكثر من عامين؛ حيث ش���هد مقدمو الخدمات ارتدادا 
في النش���اط قبل إعادة فتح األعمال المخطط لها بما 

يتماشى مع توقعات تخفيف قيود كورونا.
وس���جلت فرنس���ا وإيطاليا نموا متواضعا في إجمالي 
ناتج القطاع الخاص خالل أبريل، مع تحقيق مكاس���ب 
في فرنسا أفضل ما شهدته األشهر الثمانية الماضية.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز 
رئيس���ة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون 
واإلنتاج وحجم تس���ليم الُموردي���ن، وبيئة التوظيف 

والعمل.

القطاع الخاص في منطقة اليورو ينمو بأسرع معدل منذ يوليو 2020

االستقالل/ وكاالت:
في محاولة لبسط هيمنتها مبكرا على سوق العمالت الرقمية 
المشفرة، المعتمدة من الحكومات حول العالم، أطلقت الصين 
عملة »ش���يا« الرقمية وهي أول عملة مشفرة، ضمن خططها 

إليجاد بدائل تقلل سيطرة الدوالر على المدفوعات العالمية.
وفق البيانات الرسمية، تستهدف الصين أن تصبح عمالتها 
الرقمية على قائمة تبادل واسعة النطاق، واعتمادها سريعا 
في القطاع���ات المالية والش���ركات والتجاري���ة والحكومية، 

لتصبح منافسة ألشهر نظيراتها »بيتكوين«.
واألصول المشفرة، مرتبطة باإلنترنت المشفر )كإرسال إيميل 
مشفر(، وهي عملية تحويل المعلومات المقروءة إلى شفرة غير 

قابلة لالختراق، وال يمكن تتبع عمليات الشراء والتحويالت.
وتستخدم هذه العمليات أيضا، في المدفوعات بين طرفين 
بعيدا عن مراقبة طرف ثالث )البنك أو البنك الوسيط أو البنك 

المركزي(.
ورغم أن العمالت الرقمية تعتبر المس���تقبل، إال أنها تحدث 
مش���اكل للحكومات التي تتحكم في المعروض النقدي، وال 

تحبذ استبدال النقود ببديل تكنولوجي.
االثنين الماضي، أطلقت شركة »شيا« الناشئة التي تتخذ من 
الصين مقرا لها، عملتها الرقمية التي تسعى من خاللها إلى 
إعادة اختراع النقود الرقمية، لتصبح أول عملة خاصة مشفرة 

تدعى« شيا« )Chia( حاصلة على موافقات حكومية.

وكان���ت منصة »ش���يا« بدأت عملها بش���كل تجريبي في 19 
مارس/ آذار الماضي.

وج���اء توج���ه الصين إل���ى إط���الق العمالت المش���فرة، بعد 
االرتفاعات القياس���ية لعملة بيتكوين الت���ي تتجاوز حاليا 
مس���تويات 56 ألف دوالر للوحدة، قياسا على أقل من 7 آالف 

دوالر قبل سنتين.
يأتي هذا إلى جانب قيام الس���لطات الصينية بطرح عملتها 
»اليوان« الرقمي، بشكل غير رسمي في فبراير/ شباط الماضي، 
لتصب���ح أول االقتص���ادات الكبرى التى تط���رح عملة رقمية 

حكومية.
وبحسب البيانات الصادرة، خضع مشروع »شيا« للتطوير أكثر 

من 3 سنوات، جمع خالله الكيان المسؤول عن التطوير نحو 3 
ماليين دوالر في جولة التمويل األولى لعام 2018، ومنذ ذلك 

الحين جمع في جولتين إضافيتين 28 مليون دوالر.
ويجد المستثمرون في العمالت االفتراضية أداة استثمارات 
مجدية، بعد تراجع أسعار الذهب والدوالر، اللذين شكال على 
مدى الشهور التسعة الماضية، مالذا آمنا للمتعاملين بفعل 

فيروس كورونا.
وظه���رت فكرة »العمالت االفتراضية«، ومنها »بيتكوين« في 
الياب���ان نهاية 2008، ولم تحص���ل على تغطية قيمتها من 
الذه���ب أو العمالت األجنبية، وليس���ت لها عالقة بالمصارف 

المركزية.

»شيا«.. عملة رقمية صينية تقتحم األسواق العالمية
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية 

املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور 
�ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان

الى المدعى عليه / محمد عليان حماد دردس من غزة وس���كان المخابرات 
س���ابقا – ومجهول محل االقام���ة في بلجي���كا االن - يقتضي حضورك 
الى هذه المحكمة يوم األربعاء الواقع في 2021/6/9 الس���اعة التاس���عة 
صباحا وذلك بخصوص القضية أساس 2021/385 م وموضوعها دعوى 
نفقة أوالد والقضية أس���اس 2021/383م وموضوعها دعوى نفقة زوجة 
المرفوعة عليك من قبل المدعية / نور محمود عبد الفتاح جاد  الله وان لم 
تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال عنك سيجري بحقك المقتضي 
الش���رعي غيابيا لذك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 23 رمضان / 

1442ه� وفق 2021/5/5م .

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

 دولة فل�سطني
  املجل�س العلى للق�ساء 

  يف الطلب احلقوقي رقم 2021/238
  يف الق�سية رقم 2019/369حمكمة بداية �سمال غزة 

المستدعى : سليم محمد سليمان الفرا من خانيونس بني سهيال وكيله 
المحامي ادم عبد ربه ابو جامع

المس���تدعى ضده : س���ليمان محمد س���ليمان الفرا من خانيونس بني 
سهيال ومجهول محل االقامة 

                           مذكرة حضور بطريق النشر المستبدل
                  في القضية رقم 2019/369 محكمة بداية شمال غزة 

                           في الطلب الحقوقي رقم 2021/238
الى المس���تدعى ضده س���ليمان المذكور اعاله خد علما ان المس���تدعى 
س���ليم المذكور قد تقدم بالطلب رق���م / 2020 في مواجهتك المحفوظ 
لك نس���خة عنه لنظره والذي تحدد له جلس���ة يوم االربعاء 2020/5/27 
لدى قل���م المحكمة ل���ذا يقتضى علي���ك الحضور الى ه���ذه المحكمة 
وتقديم جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك 
بهذه المذكرة وليك���ن معلوما لديك انه في حال تخلفت عن ذلك يجوز 
للمستدعى ان يسيرا في الطلب حسب األصول . حرر بتاريخ 2021/5/5م 

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة

دولة فل�سطني 
لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2019/151
يف الطلب رقم 2021/232

المدعى ) المستدعى ( : فارس سامي رزق صبح – ويسكن في بيت الهيا العطاطرة – هوية 
رقم )292282291( وكيله المحامي : رباح يوسف ابو درابي

المدعى عليه ) المستدعى ضده ( : مصطفي ابراهيم حسين الهالول – مقيم خارج البالد – 
واخر محل اقامة له كان في جباليا بالقرب من مسجد النعمان شارع احمد فكري

                              ))مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
الى المدعى عليه ) المستدعى ضده ( المذكور اعاله والمقيم خارج البالد 

حاليا والموضح عنوانه اخر محل اقامة له اعاله .
بم���ا ان المدعى المذكور اعاله قد اقام قضية ل���دى هذه المحكمة مطالبا 
بما جاء في الئحة دعواه مع إلزامك بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 
وذلك اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة منها 

في ملف القضية والمعين لها جلسة يوم االثنين الموافق 2021/5/17
لذلك يقتضى عليك ان تقدم جوابك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما 
من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في 
القضية والطلب باعتبارك حاضرا .  حرر في 2021/5/5م )) مع االحترام ((

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 
ال�ستاد / حممد مطر

االستقالل/ وكاالت:
أكد رئيس الجمهورية حس���ن روحاني أن الش���عب 
اإليران���ي يش���اهد الي���وم ف���ي فيينا ثم���ار صبره 
ومقاومته، مضيفًا إنني وم���ن موقع رئيس الحكومة 
أعلن أن الحظر قد فش���ل، وفيم���ا لو اتحدنا وتالحمنا 

فإن الحظر س���يرفع قريبا.
وخالل جلس���ة مجلس الوزراء االربعاء ، اعتبر روحاني 
أنه ليس أم���ام امريكا وأطراف الح���وار في فيينا إال 
الع���ودة الى القان���ون وااللتزام بتعهداتها بش���كل 
كامل، مشيرا الى أن العالم أجمع متفق على ال سبيل 
إال بالتطبيق الكامل لالتفاق النووي وااللتزام ببنوده، 

وهذا ما يعد نصرا كبيرا للشعب اإليراني.
وأضاف روحاني أن دول غرب آسيا أعلنت أنها ليست 
لديها مش���كلة مع االتفاق النووي والبد من تطبيقه، 
وبالتالي ف���أن المؤامرات الصهيونية ضد الش���عب 

اإليراني ودول المنطقة قد فشلت.
وتابع قائ���ال : إن األطراف األخرى في االتفاق النووي 
تعلم جيدا أن إيران لن تقبل بأقل من تنفيذ االتفاق 
بش���كل كامل واعادة حقوق الش���عب اإليراني التي 

أقرها االتفاق.
وح���ول ي���وم القدس العالم���ي الذي يص���ادف غدا 
الجمع���ة اعتبر روحاني أن هذا الي���وم هو من مفاخر 
إنج���ازات الجمهورية اإلس���المية حي���ث أعلن األمام 
الخمين���ي الراحل وبعد اش���هر من انتص���ار الثورة 
االسالمية ، أعلن آخر جمعة من شهر رمضان المبارك 
كل ع���ام يوم���ا عالميا للق���دس، ومنذ ذل���ك الوقت 
ص���ار هذا اليوم يوما عالميا لدعم القدس والش���عب 

الفلسطيني حيث يخرج المسلمون في إيران ومعظم 
دول العالم في مس���يرا وتجمعات تن���دد باالحتالل 

الصهيوني وتساند كفاح الشعب الفلسطيني .
واشار روحاني إلى أن الصهاينة تصوروا ان احتاللهم 
لفلسطين سيدوم لكن الشعب الفلسطيني سيعود 
عاجال ام آجال الى أرضه وس���تعود القدس والمسجد 

االقصى الى المسلمين.
وتابع روحان���ي قائال : إن الثورة االس���المية أحدثت 
زل���زاال ف���ي المنطق���ة، ومن���ذ ذل���ك الوق���ت مارس 

الصهاينة أنواع العداء والتآمر ضد الشعب اإليراني 
والجمهوري���ة اإلس���المية، ومن بينه���ا مؤامراتهم 
لتأخير توقيع االتفاق النووي وانزعاجهم من توقيع 
امريكا على االتفاق ، وبالتالي استغلوا مجيء دونالد 
ترامب وحرض���وه على الخروج من االتفاق النووي ، اال 
ان المؤام���رات الصهيونية فش���لت بالنهاية وباتت 
دول المنطق���ة والعال���م أجمع يؤك���دون أنه البد من 
عودة أمريكا إل���ى االتفاق النووي وتنفيذه بش���كل 

كامل.

»يوم القدس العالمي« من مفاخر إنجازات الجمهورية
روحاني: إيران لن تقبل بأقل من تنفيذ االتفاق النووي بشكل كامل

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / ابراهيم م���ازن ابراهيم طه  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم )407790674  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  ماه���ر منار ماه���ر االغا عن فقد 
هويتي وتحمل  الرق���م )407952183( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  طارق وصفي حس���ان الغفير عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م )900539743( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

االستقالل/ وكاالت:
قالت مصادر لبنانية، األربعاء، إنه جرى إرجاء الجلس���ة السادس���ة لمفاوضات ترس���يم 
الحدود البحرية مع »إس���رائيل« إلى أجل غير محدد، بس���بب شروط مسبقة لتل أبيب، 

األمر الذي ترفضه بيروت.
وذكرت قناة »الجديد« اللبنانية )خاصة(، أن إرجاء الجلسة التي كانت مقررة األربعاء في 
رأس الناقورة )جنوب(، جرى بعد رفض الوفد اللبناني المفاوض برئاس���ة العميد الركن 

بسام ياسين التوجه إليها.
وأوضحت أن س���بب الرفض هو »الشروط اإلسرائيلية المسبقة لناحية حصر التفاوض 

على مساحة ال� 860 كيلو مترا مربعا«.
وكان تم االتفاق على عقد الجلس���ة السادس���ة خالل الجلس���ة الخامسة من مفاوضات 
ترس���يم الحدود البحرية التي عق���دت الثالثاء بين الوفدين »اإلس���رائيلي« واللبناني 

برعاية األمم المتحدة وبوساطة أمريكية عقب توقف دام نحو 5 أشهر.
وعقب انتهاء الجولة الخامس���ة قال الرئيس اللبناني ميش���ال عون، في بيان، إنه طلب 
من وفده المفاوض في مسألة ترسيم الحدود مع »إسرائيل«، عدم استكمال التفاوض 

بشروط مسبقة.
ووف���ق البيان، اطلع عون على »وقائع االجتماع ومش���اركة الوف���د األمريكي الذي طلب 
أن يك���ون التفاوض محصورا فقط بين الخط »اإلس���رائيلي« والخط اللبناني المودعين 
لدى األمم المتحدة، وذلك خالفًا للطرح اللبناني ولمبدأ التفاوض دون شروط مسبقة«.

وف���ي أكتوبر/ تش���رين األول 2020، انطلقت المفاوضات غير المباش���رة برعاية األمم 
المتحدة، وبوس���اطة أمريكية، إثر نزاع على منطقة في البحر المتوس���ط غنية بالنفط 

والغاز.
وتبلغ مس���احة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب 
لبنان و«إسرائيل« لدى األمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة 

المتنازع عليها هي 2290 كلم.
وكان الوفد اللبناني قدم خالل إحدى جلس���ات المحادثات التي انعقدت سابقا خريطة 

جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه »إسرائيل«.

إرجاء مفاوضات ترسيم الحدود 
البحرية بين لبنان و »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
ح����ذرت المفوضي����ة الس����امية لألمم المتحدة لش����ؤون 
الالجئين من تزاي����د وفيات الالجئي����ن والمهاجرين في 
وسط البحر المتوس����ط مع زيادة بنسبة %170 في عدد 
الوافدي����ن عن طريق البح����ر إلى إيطاليا ف����ي عام 2021 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
ويأتي هذا في أعقاب عمليات اإلنقاذ األخيرة للمهاجرين 

إلى إيطاليا من قبل سفن خيرية وسط البحر المتوسط.

وينح����در غالبية المهاجرين من مالي ومنطقة الس����احل 
األفريقي وإريتريا وشمال أفريقيا.

ونق����ل موقع أخب����ار األمم المتحدة عن المتحدثة باس����م 
المفوضية ف����ي إيطاليا كارلوتا س����امي الق����ول: »يوجد 
5.5 ماليين م����ن الالجئين والمش����ردين داخليا في دول 
الساحل، لذا فإن ما نراه هنا، في إيطاليا، هو مجرد غيض 

من فيض«.
وأوضحت أن عدد الوافدين ع����ن طريق البحر إلى إيطاليا 

في عام 2021 ارتفع إلى 10400 ش����خص، ما يمثل زيادة 
بنسبة %170 مقارنة بعام 2020.

وأشادت المفوضية بإيطاليا إلبقاء موانئها مفتوحة أثناء 
الجائحة، لكنها ناش����دت الدول األوروبية األخرى تكثيف 
جهودها لتعزيز حماية األش����خاص الذين يسافرون على 

طول هذا الطريق وتوفير بدائل آمنة.
وقالت المتحدثة: »هناك حاجة ماس����ة إلى التضامن من 
أعض����اء االتحاد األوروبي اآلخرين. المفوضية قلقة للغاية 

بشأن عدد القتلى. حتى اآلن في عام 2021، من المعروف 
أن م����ا ال يقل ع����ن 500 ش����خص فقدوا حياته����م أثناء 

محاولتهم عبور وسط البحر المتوسط«.
وأضافت: »ف����ي عام 2020، توفي 150 ف����ي هذه الفترة 
من العام. إذن، لدينا زيادة بنس����بة %200. بالطبع، تؤكد 
الخس����ائر المأس����اوية في األرواح مرة أخ����رى الحاجة إلى 
إعادة إنشاء نظام تنسقه الدول لعمليات البحث واإلنقاذ 

في وسط البحر المتوسط«.

ارتفاع في نسبة المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بحرا بـ 170 % منذ بداية العام
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غزة/االستقالل:
واصل فريق اتحاد خانيونس تربعه 
السادس���ة  المجموعة  ص���دارة  على 
برصي���د 9 نق���اط بعد ف���وزه الثالث 
على حس���اب االستقالل بنتيجة 2/4 
في المباراة التي أقيمت على اس���تاد 
خانيون���س ضم���ن مباري���ات بطولة 
الق���دس الرمضانية الت���ي ينظمها 

اتحاد الكرة بإشراف اتحاد الكرة.
سجل أهداف االتحاد خالد النبريص 
هدفي���ن و ع���الء النبري���ص هدف و 

أحمد العكاوي هدف ، وسجل هدفي 
االس���تقالل محمد الهم���ص وأحمد 

العصار.
وعلى ملع���ب الدرة تع���ادل فريقي 
شباب الزوايدة واتحاد دير البلح 1/1 
في المب���اراة التي أقيمت على ملعب 
المجموعة  منافس���ات  الدرة ضم���ن 

الخامسة.
افتتح التس���جيل خالد السيد لفريق 
ش���باب الزوايدة ، وس���جل التعادل 

التحاد دير البلح  جهاد الرنتيسي.

في بطولة »القدس« الرمضانية...
اتحاد خانيونس يهزم االستقالل.. وتعادل إيجابي بين شباب الزوايدة واتحاد دير البلح

غزة / االستقالل
وقع مس���اعد األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
والرياضة عبد الس���الم هنية، اتفاقية رعاية بطولة 
كأس المرحوم جمال البحيصي لكرة السلة وبطولة 
كأس المرحوم يوس���ف دهمان لكرة اليد، بحضور  
جمال أبو يوس���ف رئيس اتحاد كرة اليد وخليل أبو 
شمالة نائب رئيس اتحاد كرة السلة وأعضاء مجالس 
إدارة اتحادي اللعبتين ، بمقر المجلس األعلى بغزة.

كم���ا جرى تقدي���م المنحة المالي���ة ألندية الدرجة 
الممت���ازة لك���رة الس���لة والي���د، بحض���ور مندوبي 
األندية ضمن المرحل���ة األولى للدعم المالي بقيمة 
)300.000( شيكل، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر 

السعيد.
وأوضح هني���ة أن المنحة المالية ستش���مل أندية 
الدرجة الثالثة لكرة القدم وس���يتم تسليم المبالغ 
المالي���ة لألندية يوم األحد المقب���ل بمقر المجلس 

األعلى، يذكر أن أندي���ة كرة الطائرة وتنس الطاولة 
وجمعية قدامى الرياضيين استلموا المنحة المالية 

يوم أمس.
وأضاف هنية أن المجل���س األعلى يواصل تقديم 
الدعم لألندية ولكافة األلعاب ويساهم في مساندة 
األندي���ة في ظل الظ���روف االقتصادي���ة الصعبة، 
وتخفيف األعب���اء المالية على األندية التي ازدادت 

صعوبة مع وباء »كورونا«.

»هنية« يوقع اتفاقية لرعاية كأس كرة السلة واليد ألندية محافظات غزة

باريس/ االستقالل:
يبدو أن نيمار دا سيلفا في طريقه للخروج من باريس سان جيرمان، بعدما تعرض 
الفريق لإلقصاء من مس���ابقة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي، خالل 

اللقاء الذي جمعهما، على ملعب االتحاد.
ويرغب نيمار دا سيلفا في العودة إلى فريقه السابق برشلونة، ومع تبقي موسم 
واحد على نهاية عقده، فإن رئيس باريس س���ان جيرمان سيفعل كل ما بوسعه 

لالحتفاظ بالنجم البرازيلي.
وبحسب صحيفة “س���بورت” اإلسبانية، فإن الصحافة الفرنسية هاجمت نيمار 
بوصف���ه “أناني، وال ُيحتمل”، وأيضًا انتقدت أداءه في ظل غياب كيليان مبابي، 
وكتبت “في كل مرة يس���تحوذ فيها على الكرة، هل من الضروري أن يلمس���ها 

ست مرات؟”.
وأضافت، أن المكانة الرياضية لنيمار تأثرت مرة أخرى في باريس س���ان جيرمان 

بعد اإلقصاء أمام مانشستر سيتي، وقد يكون أقرب للرحيل إلى برشلونة.
وأوضح���ت: “حان الوقت اآلن لترك الغم���وض والدخول في عالم الحقائق، ناصر 
الخليفي الذي سئم االنتظار سيسأل نيمار عما يريد أن يفعله بمسيرته ويجب 
أن يكون الجواب واضحًا، هل ُيريد البقاء في باريس أو العودة واللعب مع ميسي”.

وأشارت، إلى أن نيمار ُمقتنع بالعودة إلى الكامب نو من أجل لم الّشمل مع ليونيل 
ميسي، لكن ال يزال لديه عام آخر من العقد مع سان جيرمان، لذلك يجب التفاوض 
على كل شيء ومن الواضح أن خوان البورتا، الذي يريد إقناع البولجا بالبقاء، يحتاج 

أواًل إلى لفتة من نيمار التخاذ الخطوة والجلوس إلى جانب مسؤولي باريس.
ووصل نيمار إلى أوروبا عام 2013 وفاز بدوري األبطال عام 2015 ومنذ ذلك الحين، 
لم تس���ر األمور على نحو أفضل بالنس���بة له في باريس سان جيرمان حيث كان 

يبحث عن تحٍد جديد.

اإلقصاء األوروبي يفتح جروحًا 
جديدة بين نيمار وباريس

لندن/ االستقالل:
علق رياض محرز، على تأهل فريقه مانشستر 
س���يتي، لنهائي دوري األبط���ال، بالفوز على 
باريس سان جيرمان، ذهاًبا وإياًبا )4-1(، كان 
نصيب محرز منها ثالثية )هدف في الذهاب، 

وهدفين في اإلياب(.
وقال النجم الجزائ���ري، في تصريحات عقب 
المباراة لشبكة »بي تي سبورت«: »كانت مباراة 
جيدة للغاية. لم نبدأ بصورة جيدة في الشوط 
األول، لكن سجلنا الهدف وتمتعنا براحة أكبر، 

ولعبنا بصورة جيدة في الشوط الثاني«.
وتاب���ع »كان بإمكاننا تس���جيل المزيد، العبو 
باريس فقدوا أعصابهم وبدأوا في ركلنا، وبعد 
طرد دي ماريا، أصبحت المباراة أكثر راحة. لم 
نستهدف اللعب على المرتدات، ولكن كانوا 
يحتاج���ون للقدوم إلينا، ونح���ن جيدون في 

المرتدات، وهكذا سجلنا الهدفين«.
وعن هدف���ه األول، أوضح »بالطب���ع التمريرة 
الطولية إلديرس���ون كان مخطًطا لها، نعرف 
قدرت���ه على وض���ع الكرة عن���د المرمى اآلخر، 
نعمل على ذلك طوال الوقت، و نجحت الخطة«.

وش���دد »يجب التحلي بالصالب���ة الدفاعية، 
وهكذا فعلنا، لم تهتز ش���باكنا كثيًرا، وهذا 

سبب وصولنا إلى النهائي«.
وأتم »لدينا مباراة يوم الس���بت نحتاج للفوز 
به���ا من أجل حس���م لق���ب البريميرليج، ثم 

سنركز على نهائي دوري األبطال«.

حمرز يكتب التاريخ ويعادل رقم ماين
ق���اد النجم الجزائ���ري رياض مح���رز، فريقه 
مانشستر س���يتي، للفوز على ضيفه باريس 

سان جيرمان )0-2(،

وافتتح محرز التس���جيل في الدقيقة )11(، 
بتس���ديدة أرضية قوية م���ن داخل منطقة 
الجزاء، سكنت ش���باك كيلور نافاس حارس 
باري���س س���ان جيرم���ان، ثم س���جل النجم 

الجزائري الهدف الثاني في الدقيقة )63(.
ليتأهل الس���يتي إلى نهائي دوري األبطال 
للمرة األولى في تاريخه، في انتظار المتأهل 

من ريال مدريد وتشيلسي.
وبحسب أرقام »أوبتا«، أصبح محرز ثاني العب 
يس���جل ذهاًبا وإياًبا في نصف نهائي دوري 
األبطال لفريق إنجليزي، بعد السنغالي ساديو 
ماني رفقة ليفربول في موسم )2017- 2018(.

كما س���جل رياض محرز هدفه العاش���ر في 
دوري أبط���ال أوروبا، أكثر من أي العب جزائري 
آخر طوال تاريخ المس���ابقة، حس���بما أفادت 

»سكواكا«.

محرز: نجحت الخطة.. وهذا سبب بلوغ النهائي

االستقالل/ وكاالت:
يزور فياري����ال مدينة لندن، المحطة قب����ل األخيرة التي 
تسبق جدانس����ك، حيث نهائي الدوري األوروبي، والتي 
اقترب منها أكثر مانشستر يونايتد بعد تحقيقه نتيجة 

يستحيل تقريبا تعويضها بالنسبة لروما.
وس����يكون أون����اي إيمري عل����ى موعد مع فرص����ة لكتابة 
التاريخ، فقد سبق له التتويج مع إشبيلية باليوروبا ليج، 3 
مرات تمنحه خبرة كافية يتسلح بها لقيادة )الغواصات 
الصف����راء( في مباراة آرس����نال التي يخوضه����ا فياريال 
)جانرز( بقيادة ميكيل أرتيتا. بأفضلية نسبية مقارنة بال�

وفاز الفريق اإلس����باني الوحيد في المرب����ع الذهبي 1-2 
بملع����ب المادريج����ال خالل مواجه����ة كان أفضل فيها، 
لكن����ه لم يتمكن من زيادة غلته من األهداف مثلما فعل 
مانشستر يونايتد، حين أمطر ش����باك روما 6-2 بملعب 

أولد ترافورد.

وهذه ه����ي المحاولة 
لفياريال،  الخامس����ة 
يع����رف  ل����م  ال����ذي 
الهزيم����ة  م����ذاق 
في  مس����يرته  طوال 
هذه النس����خة، لبلوغ 
نهائي أوروبي وكتابة 

التاريخ.
محاوالت����ه  وب����اءت 
بالفش����ل  الس����ابقة 
س����واء ف����ي موس����م 
عل����ى   2004/2003

يد فالنس����يا في دوري أوروبا، أو بعدها بعامين في دوري 
األبطال أمام آرسنال.

وعاود فياريال الكرة في موسم 2011/2010، لكنه تعرض 

الدوري  م����ن  لإلقصاء 
ليتأه����ل  األوروب����ي 
بورتو، واصطدم بفريق 
بعدها  آخ����ر  إنجليزي 
في  ليفربول  هو  بعام 

يورروبا ليج.
وتبدو مواجهة نصف 
شبه  األخرى  النهائي 
محسومة حيث يحتاج 
في  معجزة  إل����ى  روما 
الملعب األوليمبي بعد 
الس����قوط أم����ام رجال 
أولي جونار سولشاير في مانشستر 6-2 خالل مباراة تألق 
فيه����ا برونو فرنانديز واألوروجوائي إدينس����ون كافاني 

والقائد بول بوجبا.

ول����م يبلغ أبناء العاصمة اإليطالية أي نهائي أوروبي منذ 
كأس االتح����اد األوروب����ي )الدوري األوروب����ي حاليا(، الذي 
خسره في 1991. وكان قد سقط قبلها في نهائي 1984.

ويع����د اليونايت����د، وصي����ف ال����دوري اإلنجلي����زي، هو 
األق����وى بين الفرق األربعة واألقرب للف����وز باللقب، نظرا 
للخب����رة والتاريخ الحافل بالبط����والت ومنها ثالثة ألقاب 
و1999/1998   1968/1967 مواس����م  األبط����ال  دوري 
و2008/2007، ووصيف البطل في نسختي 2009/2008 

و2011/2010.
ويمني المانيو نفسه برفع كأس يوروبا ليج الذي فاز بها 

في موسم 2017/2016.
وستقام مباراتا اإلياب بين آرسنال وفياريال مساء اليوم 
الخمي����س بملعب اإلمارات في العاصمة لندن، وبين روما 
ومانشس����تر يونايتد بالملع����ب األوليمبي في العاصمة 

اإليطالية.

فياريال يسعى إلعادة أمجاده أمام آرسنال.. وروما بحاجة لمعجزة أمام يونايتد
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رام الله/ االستقالل:
أكد األمي���ن العام لالتحاد الع���ام للكّتاب واألدباء 
الفلس���طينيين م���راد الس���وداني عل���ى عروب���ة 
القدس وفروس���ية أهله���ا في القلب المتوس���ط 
وعلى ضفافها الدائرة، كالش���يخ جراح وأبو ديس 

وشعفاط وتاللها العامرة.
ودعا الس���وداني إلى نصرة ودعم القدس وشعبنا 
العظيم المرابط في انتفاضته الباسلة، بكل أشكال 
الدعم واإلسناد، وتوس���يع رقعة التأييد ألصحاب 
الحق أم���ام مخرز النقيض االحتاللي، »الذي يحاول 
بكل الوس���ائل تهجير الفلسطينيين من القدس، 
وإحالل المستوطنين مكانهم لتغيير الديمغرافيا 

في المدينة وبس���ط قوة الزي���ف وتحريف الواقع 
وتهوي���د مدينة الل���ه، وله���ؤالء الصهاينة طغاة 
العصر قوة النار والسوط، ولكن ألهلنا في القدس 

قوة الحق والوجود«.
وطال���ب المجتم���ع الدولي وأح���رار العالم بضرورة 
التدخ���ل للج���م الجيش والش���رطة وأجه���زة أمن 
االحت���الل الغاش���م، وإخراج���ه من الش���يخ جراح 
والق���دس كلها، بعد الجرائ���م التي ارتكبوها بحق 

المواطنين الفلسطينيين.
كما دع���ا »فئة المطبعي���ن المنحدرين لجرف هاٍو 
بعيًدا ع���ن الكرام���ة والوفاء أن يكف���وا مبتغاهم 
الوضيع، ألن تقبيل سكين المجرم ال تشعل شموع 

البراءة، بل تميت الضمائر الغارقة في غفلتها«.
وأك���د الس���وداني أن انتفاضة الق���دس وصمود 
س���كانها وأهله���ا وه���م أصح���اب الح���ق فيها 
س���تبقى في طريقها الرشيد والمتقن نحو الحرية 
والخالص من االحتالل وإحباط المشروع السرطاني 
االس���تيطاني الخبي���ث، مطالبا النخ���ب الثقافية 
والدولية واألح���رار في كل م���كان بفضح الجرائم 
الدولية والوقوف إلى جانب فلس���طين وقضيتها 
العادل���ة، وأن يعي���د الكتاب الفلس���طينيون في 
الوطن والش���تات لم ش���ملهم الثقافي موحدين 
خل���ف ثاب���ت الثقافة وثاب���ت فلس���طين األكيد 

والعودة الكاملة والتحرير الناجز.

السوداني: القدس رأس السهم في منازلة الحق الكبرى

رام الله/ االستقالل:
استنكرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إصرار محاكم االحتالل اإلسرائيلي 
على مواصلة جريمتها بحق األس���ير محم���د الحلبي من قطاع غزة، حيث أجلت 

محاكمته للمرة 160 على التوالي.
وبين���ت الهيئة، في بيان لها، مس���اء األربعاء، أن األس���ير الحلبي عرض صباح 
اليوم على محكمة بئر الس���بع، وبعد مرافعة وجلسة طويلة استمرت لساعات، 
ق���ررت تأجيل المحاكمة للم���رة 160 على التوالي، لتاري���خ 23 يوليو/حزيران 

المقبل.
يذك���ر أن الحلبي اعتق���ل بتاريخ 15 حزيران 2016، وتع���رض لتحقيٍق قاٍس 

ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة 52 يوما.

»هيئة األسرى« تستنكر تأجيل 
محاكمة األسير الحلبي للمرة الـ160

رام الله/ االستقالل:
اس����تنكرت هيئة شؤون األس����رى والمحررين، 
إص����رار محاك����م االحت����الل اإلس����رائيلي على 
مواصلة جريمتها بحق األس����ير محمد الحلبي 
من قطاع غزة، حيث أجلت محاكمته للمرة 160 

على التوالي.
وبين����ت الهيئة، في بيان لها، مس����اء األربعاء، 
أن األس����ير الحلبي ع����رض صب����اح اليوم على 
محكمة بئر السبع، وبعد مرافعة وجلسة طويلة 
اس����تمرت لس����اعات، قررت تأجيل المحاكمة 

للم����رة 160 عل����ى التوالي، لتاري����خ 23 يوليو/
حزيران المقبل.

يذك����ر أن الحلب����ي اعتقل بتاري����خ 15 حزيران 
2016، وتع����رض لتحقي����ٍق ق����اٍس ولتعذيب 

جسدي ونفسي، استمر لمدة 52 يوما.

»هيئة األسرى« تستنكر تأجيل محاكمة األسير الحلبي للمرة الـ160

نابلس/ االستقالل:
جرفت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، األربعاء، 
أراض���ي جنوب قري���ة مادما جن���وب محافظة 

نابلس.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان في ش���مال 
الضفة الغربية غس���ان دغلس إن جرافة تابعة 

لالحتالل جرفت في منطقة »المعدات« جنوب 
مادم���ا على أراضي خاصة لمواطنين من القرية 

لتوسيع مستوطنة »يتسهار«.

االحتالل يجرف أراضي في قرية مادما جنوب نابلس

وأف����ادت وزارة الصح����ة في بيان مقتضب باستش����هاد 
الفتى س����عيد يوس����ف محمد عودة )16عاًم����ا( من بلدة 
ح����وارة جن����وب نابلس برص����اص قوات االحت����الل التي 

اقتحمت قرية أودال.
فيما أش����ار مراس����لنا إلى أن قوات االحتالل أطلقت واباًل 
من الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع خالل االقتحام 
ما تس����بب بان����دالع مواجهات أصيب خالله����ا مواطنان، 

أحدهما بعيار ناري حي بظهره، واآلخر مطاطي.
وفي إطار العدوان المتواصل على المقدس����يين في حي 
الش����يخ جراح بالق����دس المحتلة، أصي����ب 10 مواطنين 
واعتقل آخران، مساء األربعاء، خالل اعتداء قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي على المواطنين المقدسيين المعتصمين 

في الحي المقدسي.
وأفاد ش����هود عيان، بأن قوات االحت����الل اقتحمت منزل 
عائلة الك����رد المهدد باإلخ����الء، واعتدت على الس����كان 
المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مس����يل للدموع 
داخله، فيما ذكرت جمعية الهالل األحمر الفلس����طيني 
أن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات جراء اعتداء االحتالل 
عل����ى الموطني����ن في الح����ي، 6 منها باالختن����اق بالغاز 
المس����يل للدموع، و3 بأعيرة معدني����ة مغلفة بالمطاط، 

وإصابة جراء الضرب.
وأضاف ش����هود العيان أن جنود االحتالل رشوا عددا من 
المعتصمي����ن بالمياه العادمة، فيما ردد المس����توطنون 
الهتاف����ات العنصرية الداعية إل����ى االعتداء على العرب 

وتفريغ حي الشيخ جراح من سكانه.
إلى ذلك، واصلت قوات االحتالل »اإلسرائيلي« عمليتها 
العس����كرية الواس����عة في بل����دة عقربا جن����وب نابلس، 
واعتقلت مس����اء أمس مواطنين، وأغلقت المس����جد في 

وجوه المصلين.
وذك����رت مصادر محلية أن ق����وات االحتالل التي تحاصر 
عقرب����ا اعتقل����ت المواطنين نض����ال عبد ال����رؤوف بني 
فاضل، وعم����ر إبراهيم غازي من منزليهما في البلدة بعد 

تفتيشهما والعبث في محتوياتهما.

�قتحام �مل�سجد و�إغالقه
في غضون ذل����ك، منعت قوات االحت����الل المصلين من 
الدخول لمس����جد عقربا في س����اعات الفجر، كما أغلقته، 

وأطفأت األنوار.
وتمرك����ز جنود االحت����الل بالقرب من المس����جد، ومنعوا 
المواطنين من االقتراب منه، ورّوعوا المواطنين واألطفال.

والثالث����اء أقدمت قوات االحتالل على اقتحام المس����جد 
الكبي����ر ف����ي البلدة بع����د محاصرته وقت ص����الة الظهر، 
ومنع����ت اإلمام م����ن الدخ����ول إليه، واعتقل����ت عددا من 
المصلين، وعمد جنودها إلى اقتحام المسجد بأحذيتهم 
وإجراء عملية تفتيش داخله، مش����يرة إل����ى أنهم كانوا 
أيض����ًا قد حاص����روا أحد مس����اجد البلدة فج����رًا، وحققوا 

ميدانيًا مع المصلين.
وش����هدت أطراف البلدة والمناطق النائية منها والبراري 

انتش����ارًا مكثفا لقوات االحتالل التي تواصل التفتيش 
عن منفذ عملية زعترة في األماكن كافة بما فيها خزانات 

المياه على أسطح بعض المنازل والمنشآت.
وفي وقت س����ابق أمس حاصرت ق����وات االحتالل، غرفة 
زراعية في المنطقة الشرقية الشمالية لبلدة عقربا جنوب 

نابلس، وأطلقت عليها قذائف صاروخية.

ح�سار ومد�همات
ومن����ذ فجر الثالث����اء، دفعت قوات االحت����الل بتعزيزات 
كبي����رة م����ن جنودها إل����ى البل����دة، وش����ّنت حملة دهم 
وتفتيش واس����عة، بزعم البحث عن منفذي عملية زعترة، 
في الوقت الذي واصلت فيه فرض حصارها المشدد على 
البلدة بع����د إغالق جميع مداخلها ومن����ع المواطنين من 

الخروج من منازلهم.
وأش����ارت إلى أن قوات االحتالل دهمت عددًا من المنازل 
وفتش����تها، وحطمت أبواب محال تجارية واستولت على 

تسجيالت كاميرات المراقبة فيها.
وذكرت أن جنود االحتالل فرضوا طوقًا أمنيًا في حي بني 
جابر، واستولوا على منزل فيه، وحولوه إلى ثكنة عسكرية 

ومركز للتحقيق الميداني.
وأوضح����ت أنهم احتج����زوا قاطني المن����زل بمن فيهم 
األطفال ف����ي غرفة واحدة، ومنعوهم م����ن الخروج منها، 
في الوقت الذي حولوا فيه س����طح المنزل إلى نقطة رصد 

ومراقبة، وباقي غرفه إلى مركز للتحقيق.

وأكدت أن قوات االحتالل، اعتقلت 8 مواطنين من البلدة، 
عرف منهم الش����قيقان رداد وقاس����م ف����وزي بني منية، 
وفادي أديب أحمد زياد، وعماد فتح الله، ومحمد فتح الله.

ووفقا لنادي األس����ير؛ فقد نفذت قوات االحتالل عمليات 
دهم واقتحام واسعة أسفرت عن اعتقال نحو 20 مواطنا، 

وأغلقت العديد من الطرق بالحواجز والسواتر الترابية.

تنكيل جماعي
بدوره، قال رئيس بلدية عقربا غالب ميادمة: إن عش����رات 
اآلليات العسكرية وناقالت الجند تتمركز في البلدة بعد 
أن أعلنتها »منطقة عس����كرية مغلقة«، ومنعت الدخول 

إليها والخروج منها.
وأش����ار إلى أن جيش االحتالل يغلق البل����دة، البالغ عدد 
س����كانها قرابة 13 ألف نسمة ويعزلها تمامًا، مشيرًا إلى 
أن موظفي البلدي����ة والمعلمين لم يتمكنوا من الوصول 

إلى أماكن عملهم.
وتواصل قوات االحتالل عمليات تمش����يط واس����عة في 
القرى الممتدة بين نابلس ورام الله، حيث نشرت الحواجز 
العس����كرية، وكثفت دورياتها واقتحامها المنازل؛ بحثا 

عن منفذ عملية زعترة.
ومن����ذ األحد تح����اول قوات االحتالل الوص����ول إلى منفذ 
عملية إطالق النار التي نف����ذت بالقرب من حاجز زعترة، 
وأدت إلى إصابة ثالثة مس����توطنين وصفت جراح اثنين 

منهم بالخطرة.

طولكرم/ االستقالل:
اس���تولت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء 
األربعاء، على تس���جيالت كاميرات مراقبة من 
محط���ة للمحروق���ات على مدخل بل���دة قفين 

شمال طولكرم.
وأفاد ش���هود عيان، بأن قوة عس���كرية كبيرة 

اقتحمت محطة محروقات الناصر واس���تولت 
على تس���جيالت الكاميرات منها، كما داهمت 
مصنع ألمنيوم مج���اور للمحطة تعود ملكيته 
للمواطن ي���زن طعمة وأجرت عمليات تفتيش 

داخله، دون أن يبلغ عن اعتقاالت.
العدوانية  االحت���الل حملتها  وتواصل قوات 

ف���ي مناط���ق متفرقة م���ن الضف���ة الغربية 
المحتلة، في س���ياق محاوالتها إلقاء القبض 
عل���ى منف���ذ عملية إط���الق الن���ار بالقرب من 
حاج���ز زعترة بنابلس، والت���ي أدت إلى إصابة 
ثالثة مستوطنين وصفت جراح اثنين منهم 

بالخطرة.

االحتالل يستولي على تسجيالت كاميرات مراقبة شمال طولكرم

��لعدو�ن يت�ساعد..

القدس المحتلة/ االستقالل:
ح���ذر االتحاد األوروبي من تداعيات إجراءات س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 

المتمثلة بسرقة وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وق���ال المتحدث الرس���مي باس���م االتحاد األوروب���ي في بروكس���ل، في بيان 
صحفي، األربعاء، بش���أن التوسع االس���تيطاني والوضع في القدس الشرقية، 
إن »السلطات اإلسرائيلية أعلنت مؤخرا عزمها بناء 540 وحدة سكنية جديدة 
في هار حوما إي. تنفيذ ه���ذه المخططات، وكذلك خطط جفعات هاماتوس، 
من شأنه أن يفصل القدس الشرقية عن بيت لحم ويقوض بشدة المفاوضات 

المستقبلية نحو حل الدولتين«.
وج���دد االتح���اد األوروبي موقف���ه من أن جميع المس���توطنات ف���ي األراضي 
الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي 
تغيي���رات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك في القدس، بخالف تلك 

المتفق عليها بين الطرفين.
كما جدد االتحاد األوروبي دعوته للحكومة اإلسرائيلية لوقف بناء المستوطنات 

وإلغاء القرارات األخيرة على وجه السرعة.
وأضاف أن »زيادة عمليات اإلخالء والهدم في جميع أنحاء األرض الفلسطينية 
المحتلة، ال س���يما الوض���ع المتطور في الش���يخ جراح وس���لوان، في القدس 

الشرقية، واحتمال هدم المباني في قرية الولجة، أمر مثير للقلق«.
وق���ال إن »هذه اإلج���راءات األحادية الجان���ب غير قانونية بموج���ب القانون 
اإلنس���اني الدولي، وتؤجج التوترات على األرض، وعلى السلطات اإلسرائيلية 

وقف هذه األنشطة«.

االتحاد األوروبي يحذر من تداعيات 
إجراءات سلطات االحتالل في القدس
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االستقالل/ وكاالت:
أثار مزارع بلجيكي من هواة دراس���ة التاريخ ضجة بعد أن أعاد رسم حدود بالده مع فرنسا 
دون قصد، واكتشف المزارع وهو يسير في الغابة أن الحجر الذي يوثق خطوط الحدود بين 

البلدين قد تحرك بعيدًا عن مكانه ب�2.3 متر.
وتبين من التحقيق في األمر بعد ذلك أن المزارع البلجيكي، الذي كان منزعجًا على ما يبدو 
من وجود الحجر في مسار جراره، نقله داخل األراضي الفرنسية. وبداًل من إثارة ضجة دولية، 

قوبل الحادث بابتسامات على جانبي الحدود. بحسب صحيفة »الشرق األوسط«.
وق���ال ديفيد الفو، عمدة قرية إيركولين البلجيكية لقناة تلفزيونية فرنس���ية: »لقد جعل 
بلجيكا أكبر وفرنسا أصغر، إنها ليست فكرة جيدة«. وأشار إلى أن هذا مثل هذه التصرفات 

سببت صداعًا بين مالك األراضي.
وتخطط السلطات البلجيكية المحلية لالتصال بالمزارع لتطلب منه إعادة الحجر إلى موقعه 
األصلي. وإذا لم يحدث ذلك، فقد ينتهي األمر بقضية في وزارة الخارجية البلجيكية، التي 

سيتعين عليها استدعاء لجنة الحدود الفرنسية البلجيكية، الخاملة منذ عام 1930. 
وأشار الفو إلى أن المزارع قد يواجه اتهامات جنائية إذا لم يمتثل.

وتم إنشاء الحدود بين فرنسا وبلجيكا، والتي تمتد لمسافة 620 كيلومترًا في عام 1820، 
وتم تحديدها بحدود حجرية ظلت في مكانها منذ ذلك الحين.

مزارع يعيد رسم حدود 
بلجيكا مع فرنسا

)apaimages(     ن�سوة فل�سطينيات خالل اإعدادهن  "الكعك واملعمول" ا�ستعدادًا ال�ستقبال عيد الفطر ال�سعيد

االستقالل/ وكاالت:
س���مح االتحاد األوروب���ي، للمرة األولى بط���رح نوع من 
الحش���رات في األس���واق لالس���تهالك الغذائي، في 
خطوة قال إنها تدعم ”االنتقال إلى نظام غذائي أكثر 

استدامة“.
وكانت الهيئة األوروبية لس���المة األغذية خلصت، في 
منتصف كانون الثاني/ يناير، إلى إمكانية استهالك 
حش���رات ُتعرف باس���م ”خنافس الدقيق“ دون خطر 

على صحة اإلنس���ان ”سواء على ش���كل حشرة كاملة 
مجففة أو مسحوق“.

وإث���ر ه���ذه الموافقة، أعلن���ت المفوضي���ة األوروبية، 
وهي الس���لطة التنفيذية ف���ي االتح���اد، الثالثاء، أن 
الدول األعضاء ال�27 وافقت على اقتراحها ”الس���ماح 
باس���تخدام خنافس الدقيق المجفف���ة كنوع غذائي 

جديد“.
ولفت���ت المفوضي���ة إل���ى أن هذه الخناف���س يمكن 

اس���تخدامها ”كحشرة مجففة كاملة على شكل وجبة 
خفيفة، أو كمكّون لن���وع من المنتجات الغذائية على 
شكل مس���حوق في منتجات غنية بالبروتينات أو في 

البسكويت أو الباستا“.
ويمك���ن للمنتج���ات المصنعة من الحش���رات )وهي 
غنية بالبروتينات، والمعادن، والفيتامينات، واأللياف، 
واألحماض الدهنية الصحية، من نوع أوميغا 6 وأوميغا 
3(، أن تس���اعد في الوقاية من النقص في المغذيات، 

وفق شركات عاملة في القطاع.
وتص���ف منظمة األغذية والزراعة ف���ي األمم المتحدة 
)فاو( هذه الحشرات بأنها ”مصدر غذائي سليم ومغّذ 

جًدا“.
وتش���ير التقدي���رات إل���ى أن ماليي���ن األش���خاص 
يس���تهلكون ف���ي غذائه���م حوال���ي 1000 نوع من 
الحش���رات في: أفريقيا، وآس���يا، وأمري���كا الالتينية. 
وسيصبح اإلذن األوروبي رسمًيا خالل األسابيع المقبلة.

االتحاد األوروبي يسمح بأكل حشرات »خنافس الدقيق«


