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الضفة المحتلة/ االستقالل:
أطلق مقاومون، مس���اء امس االثنين، النار صوب مستوطنتي 
»أفني جيفنس« ش���رق طولكرم، و«إف���رات« جنوب بيت لحم 
بالضفة الغربي���ة المحتلة. وقالت مص���ادر عبرية، إن »مركبة 
توقفت عند مدخل مستوطنة »أفني جيفنس«  قرب طولكرم، 
وأطلق���ت النار تجاه برج لالحتالل وانس���حبت م���ن المكان«. 

وأضافت المصادر ذاتها، أن االحتالل طلب من المستوطنين 
التزام منازلهم، عقب الحادث. وفي سياق متصل استهدف 
مقاومون، مس���اء اإلثنين، مس���توطنة »إف���رات« المقامة على 
أراض���ي المواطنين جنوب بيت لح���م. وأفادت مصادر محلية 
بأن مقاومين بمركبة مس���رعة أطلقوا النار صوب مس���توطنة 

»إفرات«، وانسحبوا من المكان على الفور وبسالم.

إطالق النار صوب مستوطنات 
إسرائيليــة بالضفــة

اإلبعاد.. سياسة إسرائيلية لتفريغ 
األقصى وكسر شوكة المقدسيين

القدس المحتلة/ معتز شاهين:
جملة من قرارات االبعاد عن المس���جد األقصى اتخذتها سلطات االحتالل ضد 
الشخصيات االعتبارية المؤثرة والش���بان المقدسين ُقبيل األعياد اليهودية، 

الفصائل تحذر من مخططات 
االحتالل وتدعو للتوحد في الميدان

غزة/ االستقالل:
ح���ذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين، من خطورة ما تحضر له دولة العدوان 
اإلسرائيلي، خالل األيام القادمة من خطط تصعيدية ضد أهلنا في الضفة الفلسطينية 
)وفي القلب منها القدس المحتلة( وقطاع غزة، وضد أهلنا في ال� 48. وقالت الجبهة في 

المدلل: اقتحام »البيد« لباب العامود سيدفع 
لمزيد من العمليات الفدائية النوعية

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل، أن اقتحام 
وزير خارجية االحتالل »اإلسرائيلي« لمنطقة باب العامود بالقدس 

القدس المحتلة-الضفة الغربية/ االستقالل:
ش���هدت منطقة باب العامود في القدس المحتلة 
مس���اء االثنين، حال���ة من التوتر، في ظل انتش���ار 
مكث���ف لوح���دات االحتالل في محي���ط المنطقة، 

تزامن م���ع اداء صالة التراويح بالمس���جد األقصى 
المبارك، فيما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص 
واالختناق خ���الل مواجهات مع قوات االحتالل في 
مناط���ق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأطلقت 

قوات االحتالل اإلس���رائيلي، قناب���ل الصوت تجاه 
الش���بان في محيط منطقة باب العامود في مدينة 

الق���دس. وقالت مص���ادر محلية: إن 
بكثافة  انتش���رت  االحت���الل  قوات 

توتر في باب العامود وإصابات بالرصاص 
واالختناق خالل مواجهات مع االحتالل في الضفة

القوى الوطنية تعلن عن باكورة الحملة 
الشعبية لدعم األسرى في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل:
يواصل األس����رى اإلداريون في سجون االحتالل مقاطعة 
محاكم اإلدارية لليوم ال�95 على التوالي، للمطالبة بإنهاء 

سياسة االعتقال اإلداري تحت شعار قرارنا حرية. ويقبع 
المعتقلون اإلداريون في س����جون )مجدو، 
النق����ب، ريمون، والدام����ون(، فيما  عوفر، 

95 يومًا على مقاطعة األسرى اإلداريين لمحاكم االحتالل

غزة/ االستقالل:
أعلنت لجنة األس���رى للقوى الوطنية واإلس���المية يوم أمس، أن 
اليوم الثالثاء، س���يتم اإلعالن عن باكورة الحملة الشعبية لدعم 
األس���رى في سجون االحتالل »اإلسرائيلي«. وقالت اللجنة، خالل 

وقفة إس���نادية لألسرى في س���جون االحتالل »اإلس���رائيلي«: 
»إن أس���رانا في س���جون االحت���الل ما زالوا يواجه���ون االحتالل 

الصهيون���ي«. وأوضحت اللجن���ة، أن االحتالل 
الصهيوني ينتهك كاف���ة القوانين واألعراف 

القيادي عز الدين: تهديدات 
االحتالل لن تكسر إرادة مقاومتنا

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم العش���رات من كب���ار حاخامات المس���توطنات والمعاهد 
الدينية، المسجد األقصى المبارك، وعقدوا العديد من المحاضرات 

حاخامات يهود ُيحضرون
 القتحام األقصى بـ »عيد الفصح«

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أكد القيادي طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي عن 

الضفة الغربية، يوم أمس، أن االحتالل يحاول فرض سياس���ته 
بالقوة، واستعادة هيبته وإرسال طمأنة إلى جمهوره الصهيوني 

رام الله/ االستقالل:
أصدرت محاكم االحتالل اإلس���رائيلية أحكامًا بالسجن الفعلي لمدة 28 
شهًرا بحق األس���يرين مؤمن موفق أبو كامله من عنبتا بطولكرم، ومحمد 

االحتالل يحكم على 3 أسرى من الضفة 
ويمدد اعتقال آخرين من الداخل المحتل

االحتالل ي�سّرع 
بناء جدار فا�سل 

�سرق اأم الفحم حتى 
مدينة القد�س

الناصرة / االستقالل:
أقر رئيس أركان جيش االحتالل 
أفيف كوخافي، اإلسراع في بناء 
ج���دار فصل عنصري جديد في 
منطقة س���الم ش���رق أم الفحم 
بالداخ���ل المحت���ل حتى حدود 
مدينة القدس. وحسب اإلذاعة 
العبري���ة؛ فإن الجدار س���يكون 

ا، ومشابها  إسمنتّيً
ف���ي  للمش���يد  0504 06
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غزة/ االستقالل:
 األسير ماهر األخرس المضرب عن 

َّ
أفادت مؤسسة مهجة القدس يوم أمس، أن

الطعام لليوم 81 على التوالي؛ يرفض إجراء تخطيط للقلب، بعد تدهور وضعه 
الصحي.

وقالت المهجة في تصريٍح مقتضب: األسير ماهر األخرس المضرب عن الطعام 
لليوم 81 على التوالي؛ يرفض إجراء تخطيط للقلب أو أي فحوصات طبية بعد أن 

طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي.

مهجة القدس: األسير األخرس 
يرفض إجراء تخطيط للقلب 
بعد تدهور وضعه الصحي

جنين/ االستقالل:
علقت »أم إسالم« زوجة األسير ماهر األخرس المضرب 
عن الطعام لليوم الـ81 على التوالي في سجون االحتالل 
االسرائيلي على فض األجهزة األمنية اعتصامين في 

مقري الصليب األحمر في جنين والبيرة.
وقالت »أم إســـالم«: »ما لنا نراكم كاألســـود تفضون 
المعتصميـــن وعنـــد اعتقـــال زوجـــي أو اعتقـــال 
أي فلســـطيني تدخلـــون جحوركـــم وال تخرجـــون 

بوجودهم؟!«.
وأضافت: »بعد ايصال زوجي رســـالته للعالم وكشف 
الغطاء عن إجرام االحتالل بحق شـــعبنا الفلسطيني، 

تأتون إلعطائهم المبررات على افعالهم«.
وأشارت إلى أنه طوال إضراب زوجها ماهر عن الطعام 

لم نســـمع ألجهزة األمن صوًتا واحًدا يساند أو يدعم 
زوجهــــا بمعركة اإلضــــراب عن الطعــــام، قائلة: »األن 
تقمعون من ينصره ويسانده ،فعاًل إّنكم غير قادرين 

على جرح مشاعر العدو«.
وأضافت: »ال نريد منكم خيرًا وال شرًا وأال لعنة الله على 

الظالمين«.
وكانت األجهزة أمنية الفلســــطينية  قد فضت مساء 
الثالثاء، اعتصامين تضامنيين مع األسير في سجون 
االحتالل اإلســــرائيلي ماهر األخرس في مقري اللجنة 

الدولية للصليب األحمر في مدينتي البيرة وجنين.
وأفادت مصادر محلية بأن أجهزة األمن اقتحمت مقري 
الصليب األحمر، وطردت جميع المتضامنين مع األسير 

األخرس، وصادرت كافة ممتلكاتهم.

»أسٌد علّي وفي الحروب نعامة«!
زوجة ماهر األخرس تعلق على فض 

األمن اعتصامات الصليب األحمر رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، األربعاء عن تسجيل 4 
حاالت وفاة و532 إصابة جديـــدة بفيروس كورونا بعد 
فحص  4097عينة و602 حالة تعاف خالل ال24 ساعة 

الماضية بالقدس والضفة وغزة.
وأوضحـــت الكيلة في التقرير اليومـــي للحالة الوبائية 
لفيروس كورونا في فلســـطين أمس أنه تم تســـجيل 
حالتي وفاة فـــي الضفة الغربية )مواطـــن 57 عامًا من 
الخليل، ومواطن 72 عامـــًا من العبيدية بمحافظة بيت 
لحم(، إضافة إلى حالتي وفاة لمواطنتين في صور باهر 

والصوانة في مدينة القدس.
وأضافت أن اإلصابات الجديدة توزعت حســـب التالي: 
محافظة الخليـــل )60(، محافظة نابلس )48(، محافظة 
بيت لحم )32(، محافظة قلقيلية )25(، محافظة رام الله 
والبيـــرة )33(، جنين )55(، أريحا واألغوار )8(، ســـلفيت 

)15(، طوبـــاس )18(، طولكرم )43(، قطـــاع غزة )110(، 
ضواحي القدس )11(، مدينة القدس )74(.

ولفتت وزيـــرة الصحة إلى وجـــود 40 مريضًا في غرف 
العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس 

االصطناعي.
وفيمـــا يخص حـــاالت التعافي، فقد سجلت-بحســـب 
الكيلـــة- 368 حالة فـــي المحافظات الشـــمالية )103 
الخليل، 22 جنين، 41 طولكرم، 6 قلقيلية، 1 ســـلفيت، 
71 نابلـــس، رام اللـــه والبيـــرة 29، أريحـــا واألغوار 93، 
طوبـــاس 2 ( إضافة إلى 95 حالة فـــي قطاع غزة، و139 

في مدينة القدس.
وبينت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في 
فلســـطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة اإلصابات 
النشـــطة 11.6%، ونســـبة الوفيات 0.8% من مجمل 

اإلصابات.

الكيلة: 4 وفيات و532 إصابة 
جديدة بـ »كورونا«

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس نادي االسير، قدري فارس، أن صحة 
األسير ماهر األخرس كل دقيقة تمر عليه هي 
أصعب من سابقاتها ما يجعله أقرب إلى لحظة 

استشهاده.
وقال فارس في تصريح له: إن كثير من األطباء 

أفادوا أن أي أسير مضرب قد يتعرض النتكاسة 
قد تؤدي الستشهاده.

وأضــــاف أن محاكــــم االحتــــالل أداة تعمــــل 
بتوصيات الشــــاباك، مشــــيرا إلى أن ســــلطات 
االحتــــالل باإلضافة إلى محاكمــــه تتعنت في 

قضايا األسرى. 

وأوضح فــــارس، أن الحملة المســــاندة إلضراب 
األســــير ماهر ال تقل أهمية عن إضراب األسير 

نفسه األمر الذي يساعد في انتصاره.
وشدد على أنه يجب تسليط الضوء على إضراب 
األســــير األخرس وعدم حرف مسار قضيته في 

قضايا جانبية.

نادي األسير: األسير األخرس قد يتعرض النتكاسة تؤدي استشهاده

الخليل/ االستقالل:
نظمت لجنـــة الدفاع عن الخليل، يوم أمس، وقفة إســـناد لألســـير ماهر 

األخرس المضرب عن الطعام منذ 81 يوما .
ورفع المشـــاركون في الوقفة التي جرت على دوار ابن رشـــد وسط مدينة 
الخليل، العلم الفلســـطيني، وصور األسير األخرس، والفتات تدعو إلطالق 

سراحه، وأخرى تندد باالعتقال اإلداري التعسفي.
وأكد مدير هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة 
أن األسير األخرس هو ســـيد الموقف والكلمة، مشيرا إلى وقوف الشعب 

الفلسطيني بكافة قطاعاته إلى جانبه ومطالبه المحقة .
وأضاف: إن رسالتنا إلى االحتالل أن األسرى ليسوا وحدهم، وأن شعبنا بكل 

مستوياته إلى جانبهم.
وقال الناطق باسم القوى الوطنية بدران جابر إن هدف الوقفة لفت انتباه 
العالـــم أن هناك من يموت في ســـجون االحتـــالل دون تهمة، وأن هناك 
من يحكم باإلعدام على أســـرانا دون سبب، وهناك من يطبقه على شعب 

بأكمله.
وأضـــاف »ال لالعتقال اإلداري المخالف لحقوق اإلنســـان«، داعيا المجتمع 

الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني واألسير ماهر األخرس.

وقفة إسنادية لألسير 
»األخرس« في الخليل

جنين/ االستقالل:
ناشدت فصائل العمل الوطني واإلسالمي 
في جنين، مســــاء األربعاء، كافة الضمائر 
اإلنسانية الى التحرك الفعلي والجاد من 
أجل نصرة األسير ماهر األخرس المضرب 

عن الطعام لليوم الــ«80« على التوالي .
ودعت الفصائل الوطنية كافة أبناء شعبنا 
في كل أماكن تواجده الى التحرك الفعلي 
والجاد من أجل مســــاندة األسير االخرس 
وبما يليق بحجــــم تضحياته، وبما يكون 
كفيال لوقف الضغط الممارس عليه في 

ظل تراجع وضعه الصحي ألقصى درجه 
ورفض االحتالل االســــرائيلي االستجابة 

لمطلبه العادل بالحرية.
جاء ذلك خــــالل اجتماعها الطارىء الذي 
عقدتــــه في مقر حركة فتــــح في جنين، 
علــــى ضوء اســــتمرار حكومــــة االحتالل 
االســــرائيلي بالتنكــــر لحــــق الشــــعب 
الفلســــطيني واســــتمرار االستيالء على 
الضم  ومحاولة  واالســــتيطان  االراضــــي 
الفاشــــلة، والعديــــد مــــن االنتهــــاكات 
المتواصلة يوميا بحق أبناء شعبنا األعزل، 

ومنها اســــتمرار اعتقــــال االخرس دون 
تهمة أو مصوغ قانوني رغم تردي وضعه 

الصحي.
وأكــــد المجتمعون تنفيــــذ مجموعة من 
الفعاليــــات التضامنيــــة المســــاندة مع 

االخرس ورفاقه األسرى.
كما تقدموا بأحر التهاني لرفاق الجبهة 
بأمين  ممثليــــن  الفلســــطينية  العربية 
السر عبد الكريم طحاينة، وكادر الجبهة، 
بذكرى انطالقتهم الـــــــ«72« و«27« عاما 

على التجديد.

جنين: فصائل العمل الوطني تدعو للتحرك نصرة لألسير األخرس

جنين/ االستقالل:
أبلغت ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء األربعاء، عائلة األسير نظمي أبو بكر 
بإغـــالق غرفة في منزله في بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شـــمال الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفاد مدير نادي األســـير في جنين منتصر سمور في بيان بأن جيش االحتالل 
أبلغ مؤسســـة »هموكيد« بقراره، التي بدروها أبلغت عائلة أبو بكر بقرار شـــمع 

وإغالق غرفة النوم الخاصة بنظمي بعد يوم 2020/10/17.
وتتهم سلطات االحتالل األسير نظمي أبو بكر، بقتل جندي إسرائيلي في بلدة 

يعبد في 12 أيار المنصرم، عبر إلقاء حجر على رأسه من على سطح منزله.

االحتالل يقرر إغالق غرفة 
بمنزل األسير أبو بكر بجنين

غزة/ االستقالل:
أطلقت زوارق بحرية االحتالل اإلســــرائيلي، مســــاء األربعاء، نيران أســــلحتها 
الرشاشة صوب مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت الهيا شمال قطاع 

غزة.
وأفاد مراسلنا نقاًل عن شهود عيان، بأن جنود االحتالل المتمركزين على متن 
زوارقهم الحربية التي تجوب عرض البحر، أطلقوا النار على مراكب الصيادين 
قبالة شاطئ بحر منطقتي السودانية والواحة غرب البلدة، ما اضطرهم للتراجع 

نحو الشاطئ خوفًا على حياتهم.
وتتعمد زوارق بحرية االحتالل يوميًا مهاجمة الصيادين والتنغيص عليهم، 

وتالحقهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

بحرية االحتالل تستهدف 
مراكب الصيادين شمال غزة
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واس���تدعت س���لطات االحت���ال بكيرات، وس���لمته قرارا 
بإبعاده عن المس���جد األقصى مدته 6 أشهر، ويعتبر هذا 
القرار هو رقم 27 في االبعاد عن األقصى منذ عام 2001م 

فيما اعتقله االحتال 81 مرة منذ عام 1981م.
لتاأمني "الأعياد اليهودية"

وق���ال نائب مدي���ر عام أوق���اف القدس ناج���ح بكيرات، 
إن االحتال أصدر عش���رات قرارات االبعاد عن المس���جد 
األقصى لشبان مقدس���يين في محاولة لخلق فراغ اداري 
وتفريغ للمس���جد األقصى من الشبان المقدسيين الذين 

يتصدون القتحامات المستوطنين.
وأض���اف بكيرات في حديثه ل� "االس���تقال" أن االحتال 
اتخ���ذ قرارًا بإبعاده عن المس���جد األقصى بحجة أنه مؤثر 
عل���ى المجتمع المقدس���ي في اش���عال المظاهرات ضد 
اليهود ويح���رض باالعت���داء على المس���توطنين الذين 

يقتحمون األقصى ويعرقل عمل شرطة االحتال. 
وأوض����ح أنه في الوقت الذي يدعي فيه االحتال انه يريد 
تهدئة األوضاع، يس����خن األجواء في القدس بعش����رات 
ق����رارات اإلبع����ادات ومئ����ات االعتق����االت ف����ي صفوف 
المقدسيين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق 
التحضير ألجواء األعياد اليهودية ولربما لحدث اخطر من 

ذلك.
وأش���ار بكيرات، إلى أن االحتال يش���ن حربًا نفسية على 
أبناء ش���عبنا من خال بث صور متلفزة على قنواته يظهر 
م���ن خالها المس���جد األقصى فارغًا من الفلس���طينيين، 
مؤكدا أنه نتيجة اإلجراءات "اإلسرائيلية" التعسفية التي 
تمنع تنقل الفلس���طينيين بي���ن المحافظات يقل أعداد 
المصليين والمرابطين في المس���جد االقصى، داعيًا أبناء 
شعبنا الى ش���د الرحال الى المسجد األقصى طيلة شهر 

رمضان المبارك، رغم تلك اإلجراءات.  
ولف���ت إل���ى أن العملية التي أطلق عليها االحتال اس���م 
)كس���ر األمواج( يح���اول من خالها أن يكس���ر إرادة أبناء 
شعبنا التي كانت تزحف إلى المسجد األقصى من الدخل 

المحتل والضفة الغربية خال شهر رمضان. 
وأض���اف نائ���ب مدير ع���ام دائ���رة األوقاف اإلس���امية 
باألقصى، أن االحتال يريد أن يثبت أن المدينة المقدسة 
هي مدينة يهودية من خال تعزي���ز اقتحام وزير االمن 
الداخل���ي بالكي���ان "عومي���ر بارليف" وعضو الكنيس���ت 
اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير" للمس���جد األقصى، 
مشددًا على أنه فش���ل في ذلك امام الصمود المقدسي، 
ولم يس���تِطع خال س���بعين عام���ًا تنفي���ذه مخططاته 
التهويدية في المدينة المقدسة لهويتها الفلسطينية 

االسامية.
وأكد على أن اس���تهداف االحتال للشخصيات الدينية 
والوطنية بالقدس يستوجب تفعيل حاضنة فلسطينية 
موح���دة تتخ���ذ قرارًا ف���ي مقاومة االحتال ال مس���اومته 
وكذلك حاضنة عربية وإس���امية تنظر إلى أن إس���امية 
القضية وهويتها مرتبطة بواقع المس���جد األقصى كأية 

في كتاب الله. 
وقال بكي���رات: "آن االوان للعالم العربي واإلس���امي بأن 
يحاكم االحتال على جرائمه بحق المقدس���ين والمسجد 
األقصى وأنه ح���ان الوقت للجمهور العربي واإلس���امي 
بأن ينش���ط ليجعل من القدس البوصل���ة التي يمكن ان 
يحميها من خال توفير كل الطاقات نحو انهاء االحتال 

وجعل القدس عاصمة دولة فلسطين.

خطوة ا�ستباقية
بدوره قال المختص بش���ؤون القدس راس���م عبيدات، إن 
س���لطات االحتال تنتهج سياس���ة االبعاد عن المسجد 
األقصى ضد الش���بان والنش���طاء المقدسيين في خطوة 
تهدف إلى تس���هيل اس���تباحة الجماع���ات التلمودية 
والتوراتية للمس���جد األقصى وتندرج في إطار السياسية 
الت���ي تنتهجه���ا حكومة االحت���ال في تغي���ر الوقائع 

التاريخية والدينية والقانونية لألقصى.

وأضاف عبيدات في حديثه ل� "االستقال" أن هناك حالة 
من التصدي م���ن قبل أهالي مدينة الق���دس في الدفاع 
عن المس���جد األقصى يرى فيها االحتال أنها ستعرقل 
اقتح���ام المس���توطنين لألقص���ى خ���ال فت���رة األعياد 
اليهودي���ة فهو بذل���ك يتخذ خطوة اس���تباقية تمهيدا 

القتحامات واسعة.
وِأشار إلى أن االحتال يخطط لعملية تصعيد في مدينة 
القدس وفي المسجد األقصى رغم كل ما يقدمه من خداع 
وتضليل بأنه معني بالتهدئة وعدم تصعيد األوضاع في 
مدينة القدس، وكان ذلك واضحًا بالكم الكبير من قرارات 
االبعاد عن المس���جد األقصى التي اتخذها بحق الش���بان 

المقدسيين.
وتاب���ع المختص، " اقتحام وزي���ر خارجية االحتال "يائير 
البيد" س���احة باب العامود بش���كل اس���تفزازي والسماح 
لعضو الكنيس���ت المتطرف "ايتمار بن غفير" والجماعات 
التلموديه والتوراتية باقتحام األقصى في ش���هر رمضان 
هذا يؤش���ر إلى أن حكومة االحتال تريد ان تفرض وقائع 

جديدة في األقصى".
وشدد على أنه يجب اتخاذ خطوة ميدانية باتجاه تحشيد 
المجموع المقدس���ي وفلسطيني الداخل المحتل والضفة 
الغربية م���ن اجل الدفاع عن المس���جد األقصى من خال 
تشكيل لجنة دائمة بالتنسيق بينهما لتوحيد النشاطات 
والفعاليات والجهود التي تعرقل أي خطوة "إس���رائيلية" 

تستهدف المدينة القدس.
وأردف عبيدات، "قضية المس���جد األقصى هي ليس���ت 
قضية تخ���ص أهالي مدينة الق���دس وحدهم وانما هي 
عربية إس���امية وبالتال���ي يجب تفعي���ل كل الفعاليات 
العربية واإلسامية وكل من يناصر أبناء شعبنا وقضيتنا 
باتجاه فضح وتعرية سياسيات االحتال واتخاذ خطوات 
عملية للج���م حكومة االحتال من االق���دام على خطوات 
من ش���أنها ان تفجر األوضاع وان تعمل على فرض وقائع 

جديدة للمسجد األقصى".

قبيل األعياد اليهودية 

االبعاد.. سياسة إسرائيلية لتفريغ األقصى وكسر شوكة المقدسيين
القد�س املحتلة/ معتز �ساهني:

جمل��ة من ق��رارات البع��اد ع��ن امل�سج��د الأق�س��ى اتخذتها 
املوؤث��رة  �سلط��ات الحت��ال �س��د ال�سخ�سي��ات العتباري��ة 
وال�سب��ان املقد�سيني ُقبي��ل الأعياد اليهودي��ة، يف خطوة يرى 

فيه��ا خمت�س��ون مقد�سي��ون ب��� )الق�س��ة الت��ي �ستق�س��م ظه��ر 
البع��ر(. وي��رى املخت�س��ون، اأن الحت��ال يخط��ط لعملي��ة 
ت�سعي��د كبرة يف مدين��ة القد�س املحتلة، وميهد لها من خال 
ُجمل��ة ق��رارات البع��اد الت��ي اتخذه��ا موؤخرا بح��ق ال�سبان 

املقد�سيني. و�سّلمت خماب��رات الحتال الأحد املا�سي، نائب 
مدي��ر عام دائرة الأوق��اف الإ�سامية بالقد�س املحتلة ناجح 
بك��رات، اإىل جان��ب الع�سرات من ال�سب��ان املقد�سيني ع�سرات 
القرارات التي تق�سي باإبعادهم عن امل�سجد الأق�سى املبارك.

غزة/ االستقال:
حّذرت الجبه���ة الديمقراطية لتحرير فلس���طين، 
من خطورة ما تحضر له دولة العدوان اإلسرائيلي، 
خ���ال األي���ام القادمة من خط���ط تصعيدية ضد 
أهلنا في الضفة الفلس���طينية )وفي القلب منها 
القدس المحتلة( وقطاع غزة، وضد أهلنا في ال� 48.

وقال���ت الجبهة في بيان له���ا: إن قادة العدو باتوا 
يتحدثون عن اجتياح جديد للضفة الفلسطينية، 
ش���بيه باجتياح الع���ام 2002، وال���ذي أطلق عليه 

مجرمو الحرب اإلسرائيليون "الجدار الواقي".
وأضافت الجبهة: إن إسرائيل تخطئ خطأ جسيمًا 
إن ه���ي اعتق���دت أن بإمكانه���ا تك���رار تجاربها 
الدموية بحق ش���عبنا مجان���ًا، وعليها أن تدرك أن 
أي���ة خطوة خاطئة قد تقدم عليه���ا، كالعودة إلى 
االجتي���اح الش���امل للضفة، س���يكلفها كثيرًا، أيًا 
كان���ت التضحيات التي س���يقدمها ش���عبنا في 
الدفاع عن مدنه ومخيماته وبلداته وقراه وكرامته 

الوطني���ة. دعت الجبه���ة إلى تجاوز كل أش���كال 
الخافات السياس���ية والفكرية لصالح التوحد في 
الميدان، دفاعًا عن ش���عبنا وأرضنا، وبحيث يدرك 
الع���دو اإلس���رائيلي أنه حان الوق���ت للتوقف عن 
التن���زه مجانًا في أنح���اء الضفة والقدس، وش���ّن 

حمات االعتقال الجماعي ألبناء شعبنا.
وبدوره قال عض���و اللجنة المركزية العامة للجبهة 
الش���عبية لتحرير فلس���طين، هاني الثوابتة، يوم 
أمس، إّن "جرائم االحت���ال بحق أهلنا في الضفة 
والق���دس وكل األرض الفلس���طينّية، تحتاج إلى 
ردع، في ظل إدارة االحت���ال ظهره لكل المجتمع 

الدولي وقوانينه".
ولف���ت الثوابتة في تصريٍح له، إلى أنه "ليس أمام 
الشعب الفلسطيني س���وى المقاومة، التي لّقنت 
العدو درًسا مؤلًما في معركة سيف القدس، عندما 
ظن أن باستطاعته االستفراد بأبناء شعبنا في حي 

الشيخ جراح".

وأشار إلى أن "بيان الفصائل المشترك الذي صدر 
أمس االول، يؤّكد أّننا لن نسمح لهذا االحتال بأن 

يستفرد بأي مدينٍة فلسطينّية".
وأضاف أن "االس���تراتيجّية اليوم هي الدفاع عن 
كل أبناء ش���عبنا الفلس���طيني في كل المناطق، 
ونحن ننطلق م���ن القناعة التي تقول إن االحتال 
ا وخي���ار المقاومة هو  يج���ب أن يدفع الثمن يومًيّ
األنجح في رفع كلفة هذا االحتال، وتدفيعه ثمن 

جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني".
وش���ّدد الثوابتة عل���ى أن "هذا البرنام���ج الوطني 
الجامع؛ يتحقق عندما ترفع القيادة الفلس���طينية 
المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينّية الحظر 

عن الشروع في إجراء الحوار الوطني الشامل".
م���ن جهته���ا قال���ت جبه���ة النضال الش���عبي 
الفلس���طيني أن ما يقوم به االحتال من عمليات 
عرب���دة ف���ي الق���دس يكش���ف ع���ن العنصرية 
والفاش���ية الجدي���دة لاحتال الت���ي تتزامن مع 

حملة اس���تيطانية مكثفة في العاصمة المحتلة 
الق���دس، ومحاوالت فصل المدين���ة عن محيطها 

الفلسطيني.
وح���ذر أبو غ���وش م���ن مخطط���ات عدوانية يتم 
التحضير لها من قبل حكومة االحتال وتنفيذها 
عب���ر أذرعها العدواني���ة من غاة المس���توطنين 
خال ش���هر رمضان بالمزيد م���ن االعتداءات على 
المصلي���ن في المس���جد األقصى وتح���ت رعاية 
ش���رطة االحتال وجيش���ه، واالقتحامات من قبل 
أعضاء الكنيس���ت في خطوات استفزازية لتفجير 
األوض���اع في المنطقة. ودعا أب���و غوش كافة أبناء 
ش���عبنا بالتواجد المس���تمر في المسجد األقصى 
المبارك، مؤكدا أن إرادة ش���عبنا وصموده وتحديه 
اإلسرائيلية،  الحكومة  ستفش���ل كافة مخططات 
والتي تدعم بقوة من قبل اإلدارة األميركية بالمال 

والساح والغطاء والحماية.
وتاب���ع أبو غوش، آن األوان لوقف���ة جدية عبر دعم 

وتعزيز صم���ود المواطنين في الق���دس، وتوفير 
كافة أش���كال الدعم لتبق���ى العاصمة صامدة في 

مواجهة إجراءات االحتال.
وف���ي الس���ياق ذاته دع���ا أبو غوش كاف���ة القوى 
والمؤسس���ات الوطني���ة لتوحي���د جهودها ونبذ 
كافة الخاف���ات لتفويت الفرص���ة على االحتال 
والمتربصي���ن إلجه���اض الجهود للحف���اظ على 
عروبة الق���دس وفلس���طينيتها كعاصمة للدولة 

الفلسطينية.
الفلس���طينية في  المقاومة  وتوع���دت فصائ���ل 
قطاع غزة، األح���د، بالرد على "أي فعل إجرامي" من 

االحتال اإلسرائيلي، ب�"مقاومة أقوى وأشد".
ودعت الفصائ���ل في بيان، إل���ى "مواصلة العمل 
بالوس���ائل واألش���كال كافة لتعزيز المقاومة ضد 
االحتال، وتوس���يع رقعتها"، الفتة إلى أنه "ال أمن 
وال أمان وال اس���تقرار لاحتال حتى ينال ش���عبنا 

حريته".

تحتاج إلى ردع بالمقاومة

الفصائل تحذر من مخططات االحتالل وتدعو للتوحد في الميدان
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع
بلديـة �لزو�يدة

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة ال�ساد�سة
م�ساريع كثيفه العمالة لتح�سني اخلدمات اال�سا�سية يف بلديات قطاع غزة

ا�سم امل�سروع الفرعي: توريد مواد لزوم �سيانة �سبكات ال�سرف ال�سحي
MDPIIIW6  -1623131- 10a :رقم العقد

تاريخ اصدار الدعوة: 2022/04/05.
1. حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية على منحة 
إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد  من  المانحين )البنك الدولي- KFW-AFD (سيتم 
تنفيذها  م���ن خالل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلي���ة- في إطار برنامج تطوير 
البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشاريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات 
في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات الضفة الغربية 
وقطاع غزة  لمواجهة االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مشاريع 
كثيفة العمالة لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.

2. وقد حصلت بلدية الزوايدة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد مواد لزوم صيانة شبكات الصرف 
الصحي وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت 

العقد رقم MDPIIIW6  -1623131- 10a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعو بلدية الزوايدة الموردين التقدم الس���تدراج عروض أسعار )تسوق محلي( 
مش���روع توريد مواد لزوم صيانة شبكات الصرف الصحي، مدة المشروع 30 يومًا، 

وحسب اآلليات المعتمدة لدى صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.
4. الم���وردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلوم���ات الالزمة من بلدية 
الزوايدة، الدائرة الفنية / قسم المشاريع، السيد/ م. محمد تيسير مسلم، هاتف: 
082550140 فاكس: 082551138، وذلك ابتداًء من الس���اعة التاسعة صباحًا 

وحتى الواحدة ظهرًا من تاريخ 2022/04/05 وحتى تاريخ 2022/04/16.
5. ع���روض األس���عار يجب أن تق���دم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2022/04/16 الساعة الحادية عشر صباحاوهو موعد فتح المظاريف. 
6. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

7. العنوان المشار اليه أعاله: الزوايدة – شارع خالد بن الوليد – مبنى البلدية 
– مقابل محطة زينة )األغا( للوقود 

بلدية الزوايدة 
بتمويل من:

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم 771 / 2022  يف الق�سية رقم 24 / 2020
أمام األستاذ/ عبد الحكيم رضوان- قاضي البداية وسكرتارية: سماح الشوربجي

المدع���ي/ عبد الله محمد ديب نصار- من غزة الرمال ش���ارع هواري أبو مدين ه�/ 
908500630 وكيله المحامي/ محمد عبد السالم داود غزة آخر الجالء الصفطاوي

المدعى عليهم/ -1يحيى محمد ديب نصار- من غزة معسكر الشاطئ قرب مسجد شهداء 
الشاطئ -2زكريا محمد ديب نصار- من غزة معسكر الشاطئ قرب مسجد شهداء الشاطئ 
-3صبحي محمد ديب نصار- من غزة معسكر الشاطئ قرب مسجد شهداء الشاطئ -4ناصر 
عزات عبد الله نصار باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة عن ترك���ة والدته المرحومة/ خديجة 
محمد ديب نصار - من غزة معس���كر الش���اطئ قرب مسجد ش���هداء الشاطئ -5اعتدال 
محمد ديب نصار- من غزة معس���كر الشاطئ قرب مسجد شهداء الشاطئ -6أسماء محمد 
ديب نصار- من غزة معس���كر الشاطئ قرب مسجد شهداء الشاطئ -7انتصار محمد ديب 
نصار- من غزة معس���كر الشاطئ قرب مسجد شهداء الشاطئ -8خديجة عبد الغني محمد 
أبو حزيمة )نصار( - من غزة معس���كر الشاطئ قرب مسجد شهداء الشاطئ -9نوال محمد 
قدورة الش���يخ )نصار( - من غزة معسكر الشاطئ قرب مسجد شهداء الشاطئ -10حسيب 
عبد الغني حس���يب االفرنجي باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة عن ترك���ة وورثة المرحوم/ 

شفيق حسيب االفرنجي- - من غزة معسكر الشاطئ قرب مسجد شهداء الشاطئ
قيمة الدعوى: 35000 خمسة وثالثون ألف دينار أردني نوع الدعوى: تنفيذ عيني 

جلسة اليوم 2022/3/7م تاريخ اإليداع 2020/1/6م 
الحضور: أ. اس���راء الخالدي منابة عن وكيل المدع���ي ولم يحضر المدعي 

عليهما لسبق السير في الدعوى بحقهم حضوريًا
الحكم /// باس���م الش���عب العربي الفلس���طيني //   حكمت المحكمة بتنفيذ 
عقد االتف���اق على البي���ع المحرري���ن بتاري���خ 1986/4/25م والثاني بتاريخ 
2006/11/25م وذلك بشطب ما مس���احته 459 م2 من أراضي القسيمة رقم 
254 من القطعة رقم 725 من أراضي غزة محلة الدرج عن اسم مورث المدعى 
عليه العاش���ر وتسجيلها باسم المدعي/ عبد الله محمد ديب نصار وتضمين 
المدعي ما أداه من رسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واشعار دائرة تسجيل 

األراضي بغزة بذلك. حكماً صدر وأفهم علنًا بتاريخ 2022/3/7م

قا�سي حمكمة بداية غزة/ اأ. عبد احلكيم ر�سوان 
وصل التبليغ حكم صادر عن محكمة بداية غزة في القضية المدنية رقم 24 / 2020

طالب التبليغ: عبد الله محمد ديب نصار وكيله المحامي/ محمد عبد السالم داود
المطلوب تبليغه: المدعى عليهم التاسع والعاشر مجهولي محل اإلقامة 
ن���وع األوراق المطلوب تبليغه���ا: صورة مصدقة عن الحك���م الصادر عن 

محكمة بداية غزة في القضية رقم 24 / 2020

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. عمار قنديل

دولة فل�سطني 
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم  2021/144
يف الطلب رقم 2022/190

المستدعى / محمد عزمي عارف العلمي ويحمل هوية رقم )801063322( تل الهوا 
– مقابل مطعم سيدار. وكيله المحاميان / رامي سمير الهليس وجهاد أبو شرخ 

المستدعى ضدها / رامي عزمي عارق العلمي باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
الى باقي ورثة والدته المرحومة امال هاش���م عطا الشوا من سكان غزة تل 
الهوا مقابل مطعم الروتس القديم حاليا سيدار – مسافر خارج البالد حاليا 

نوع الدعوى / تنفيذ عيني   قيمة الدعوى )60000( ستون الف دينار اردني.
مذكرة بتبليغ الحكم بالنشر المستبدل

في القضية المدنية رقم 2021/144  في الطلب المدني   2022/190
الى المستدعى ضده المذكور أعاله السيد / رامي عزمي عارف العلمي باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة الى باقي ورثة والدته المرحومة امال هاش���م عطا الش���وا بما انه قد صدر حكم 
بحقك حضوريا اعتباري���ا في القضية المدنية رق���م 2021/144 موضوعها تنفيذ عيني 
والذي يقضي بتنفي���ذ عقد االتفاق على بيع محرر بتاري���خ 2019/7/27م والمرفق ضمن 
طي المبرز )م/2 عدد 4( تنفيذا عينيا وذلك بش���طب ما مس���احة )3746 متر مربع( متر من 
ارض القس���يمة رقم 93 من القطعة رقم 582 من أراضي بيت حانون المس���ماة المنشية 
عن اس���م مورثة المدعى عليه المرحومة/ امال هاشم عطا الشوا وتسجيلها باسم المدعي 
محمد عزمي عارف العلمي واشعار دائرة تسجيل األراضي بغزة الطابو والزام المدعي عليه 
الرس���وم والمصاريف و 20 دينار اتعاب محام���اة والصادر بتاريخ 2022/3/20 ونظرا ألنك 
خارج البالد في الوقت الراهن ويتعذر تبليغك بالحكم الصادر بحقك وحس���ب اختصاص 
محكمة بداية ش���مال غ���زة في تبليغك بالحكم وعمال بنص المادة 20 على قرار س���عادة 
قاضي محكمة البداية في الطلب المدني رقم 2022/190 بالس���ماح لنا بتبليغك بالحكم 

الصادر ضدك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول .حرر في / 2022/3/31م

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة 
االأ�ستاذ / حممد مطر 

�إعالن 
جمهورن���ا الكريم: نعلمكم بأنه تقدم إلى بلدية رفح المواطن / على كمال 
ع���ادل حرز الله هوي���ة رقم )804766392( بطل���ب ترخيص مولد كهرباء 
تج���اري في العناوين التاليه : رف���ح – الجهة االداري مقابل محطة بهلول 

للوقود بالقرب من بوابة صالح الدين
وعلي���ه من له أي اعتراض على المول���د المذكور أعاله مراجعة بلدية رفح - 
مركز خدمات الجمهور وتقديم االعتراض عليه لمدة خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشره حسب األصول والنظام المعمول به .

غزة/ االستقالل:
أكد القي����ادي في حركة الجهاد اإلس����المي أحمد 
المدل����ل، أن اقتح����ام وزي����ر خارجي����ة االحت����الل 
بالقدس  العام����ود  ب����اب  "اإلس����رائيلي" لمنطقة 
المحتلة، تغطية على فشل وعجز حكومته، وفشل 
المنظوم����ة األمني����ة الصهيونية، ف����ي مواجهة 
ضربات المقاومة المتصاعدة في الضفة والداخل 

والقدس المحتلة.
وأوضح المدلل في تصريح ل���ه، أن االحتالل يحاول 
استفزاز مشاعر الفلسطينيين للفت النظر عن حالة 

الهشاشة التي تعيشها الحكومة المتطرفة.
وشدد المدلل في تصريح له، على أن مواصلة جرائم 
اقتحام باحات األقصى، والمقدس���ات الفلسطينية 
من قادة االحتالل ومستوطنيه المتطرفين، سيدفع 
إلى مزيٍد من العمليات الفدائية النوعية في العمق 

االستراتيجي الصهيوني.

وقال: "التهديد بزيادة وتصاعد اقتحامات األقصى 
والمقدسات اإلس���المية، وخاصة في شهر رمضان 
المبارك، سيدفع بالمزيد من العمليات الفدائية في 
جميع األراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما سيزيد 
من حالة االحتقان والمواجهة الطبيعية، وستؤجج 

نيران االشتباك من جديد".

والمتواصل���ة  المتك���ررة  "االقتحام���ات  وأض���اف: 
للمقدس���ات الفلس���طينية، التي يمارس���ها قادة 
االحتالل ومس���توطنيه، هو يلع���ب بحياة المجتمع 
الصهيوني، ولن يستطيع فرض معادالت اشتباك 
جديدة عل���ى المقاومة، التي تؤكد س���يف معركة 
سيف القدس قبل عام ال يزال ُمشهرًا بوجه االحتالل، 
ومن دافع عن األقصى من آالف المستوطنين، قادر 

على أن يعيد الكّرة مرة أخرى".
وأش���ار إلى أن الخي���ارات مفتوحة أم���ام المقاومة 
للدف���اع عن األقص���ى والمقدس���ات، ألن المقاومة 
وظفت صواريخه���ا للدفاع عن المس���جد المبارك، 
والقدس، لكنه أكد أن المقدسيين قادرون على دفع 
ومواجهة هذه االقتحامات التي يمارسها االحتالل، 
داعيًا األهالي في القدس والضفة والداخل المحتل 
للخ���روج في مظاهرات، وأن يكون���وا حاضرين دومًا 

للدفاع عن األقصى والمقدسات.

المدلل: اقتحام »البيد« لباب العامود سيدفع لمزيد من العمليات الفدائية النوعية

الضفة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس،ستة 
ش���بان فلس���طينيين عل���ى الحواجز العس���كرية 

المنتشرة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وفي طولكرم، اعتقل جيش االحتالل عاصم حفظي 
أبو لب���دة )22 عاما( عل���ى حاجز عناب العس���كري، 
وهو ش���قيق الش���هيد س���يف أبو لبدة، فيما قام 

باحتجاز  والدته أثناء عودتها من المشفى العربي 
التخصصي، بعد إجراء عملية قسطرة، وذلك قبل أن 

يفرج عنها الحقا.
وطالت اعتقاالت االحتالل على حاجز عناب، س���ائق 
السيارة محمد أبو زنط )22 عاما( من مدينة طولكرم.

وف���ي س���ياق متص���ل، اعتق���ل جن���ود االحتالل 
اإلس���رائيلي الشاب جاسر دويكات أثناء مروره على 

حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، إلى جانب اعتقال 
ثالثة آخرين، وهم: ليث خشانة وإسالم الرزة وسعد 

خلفة. 
وتش���هد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة يومي���ا اقتحامات قوات االحتالل، يتخللها 
دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب 

ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

االحتالل يعتقل 6 شبان فلسطينيين على حواجزه بالضفة

رام الله/ االستقالل:
أص���درت محاكم االحتالل اإلس���رائيلية أحكاًما بالس���جن الفعلي لمدة 28 ش���هًرا بحق 

األسيرين مؤمن موفق أبو كامله من عنبتا بطولكرم، ومحمد زاهي أبو ظاهر من رام الله.
وأوضح مكتب إعالم األس���رى أن محكمة االحتالل أضافت بحق األس���ير أبو ظاهر بجانب 
الحكم بالسجن 28 شهًرا، غرامة مالية 8 آالف شيكل، بينما أضافت على حكم األسير أبو 

كامله غرامة مالية بقيمة 3 آالف شيكل.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت أبو ظاهر، وأبو كامله قبل حوالي عام بعد مداهمة منزليهما 
ونقلتهما إلى التحقيق في "عوفر" و"الجلمة"، ومددت اعتقالهما عدة مرات قبل أن تصدر 

بحقهما أحكام بالسجن الفعلي.
وفي س���ياق متصل، حكمت محكمة "عوفر" العس���كرية على األسير عبد المجيد محمد 
عطا من بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، بالسجن الفعلي لمدة 50 شهًرا، وغرامة مالية 

قدرها 7 آالف شيكل.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت الش���اب عطا بتاريخ 2020/1/6 عقب اقتحام منزل عائلته 
وحطم���ت محتوياته، بحجة التفتيش، قبل نقله إلى التحقيق في مركز "المس���كوبية"، 

والذي استمر معه لشهر ونصف.
وأضاف إعالم األسرى أن مخابرات االحتالل وجهت لألسير عطا تهمة "التخطيط لتنفيذ 
أعمال مقاومة واإلضرار بأمن االحتالل، وتش���كيل خطًرا على جنوده والتواصل مع جهات 

معادية".
وفي السياق ذاته مددت محكمة االحتالل اإلسرائيلي اعتقال الطالب الجامعي الناشط 
س���عيد محمد جبارين من أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل لمدة ستة أيام والذي 

كان قد اعتقل يوم األحد بعد اقتحام منزله.
كما مددت المحكمة اعتقال الش���قيقين يزن وباس���ل عباهرة من مدينة عرابة البطوف 

بالداخل ، وذلك بعد اعتقالهما في باب العامود بمدينة القدس المحتلة مساء األحد.
وجاء تمديد اعتقال عباهرة على ذمة التحقيق لغاية يوم غٍد األربعاء.

واعُتقل الش���قيقان إلى جانب 10 آخرين على األق���ل خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
عند باب العامود.

االحتالل يحكم على 3 أسرى من الضفة 
ويمدد اعتقال آخرين من الداخل المحتل
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة البداية

 ب�سفتها ال�ستئنافية بغزة املوقرة
يف ال�ستئناف رقم 2020/518 يف الطلب رقم 7 /2022

المستأنفان: 1 -  زياد مسعود مصطفى عياد من سكان غزة - الشجاعية - شارع الطواحين 
هوية رقم )923310668( 2 -  هاني عمر ابراهيم حمادة من سكان غزة - المركز الفرنسي - 
مقابل صيدلية نادر وكالؤهم المحامون / رفيق واحمد نهاد الشيخ ديب ورنا يوسف الحداد
المس���تأنف ضدهم : 1 -  ايمن محمد رمضان عنبر من سكان غزة - شارع 
اليرموك - امام س���وبر ماركت الغفري بالق���رب من منزل ايمن الصفدي 2 
-  كمال محمد محمد العجلة من س���كان غزة - الش���جاعية - مقابل مقبرة 

الشجاعية - محل العجلة للكرميكا - )والمجهولين محل اإلقامة(
)) مذكرة تبليغ بموعد جلسة بالنشر المستبدل ((

إلى المستأنف ضدهم المذكورين أعاله، بما أن المستأنفان المذكورين قد تقدموا 
لدى محكمة االس���تئناف بغزة في الطلب المرقومة أعاله اس���تنادا إلى ما يدعيان 
في الئحة االس���تئناف والطلب المقدم والمودع لدى رئيس قسم محكمة البداية 
بصفتها االستئنافية بغزة ونظرا ألنكم مجهولين محل اإلقامة وحسب اختصاص 
محكمة البداية بصفتها االس���تئنافية بغزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 
م���ن قانون أصول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على 
قرار الس���يد قاضي محكمة البداية بصفتها االس���تئنافية بغزة في الطلب رقم 7 
/2022 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل . لذلك يقتضي تبلغكم 
بالطلب المقدم لدى محكمة البداية بصفتها االس���تئنافية بغزة والذي يحمل رقم 
)2020/518( والمعين لنظره جلس���ة بتاري���خ 2022/4/17 لذلك يقتضى عليكم 
ايداع ردكم خالل اس���بوعين من تاريخه وتضمين المس���تأنف ضدهما بالرسوم 

والمصاريف القانونية . )) مع االحترام (( حرر في 2022/4/3م 

رئي�س قلم حمكمة البداية ب�سفتها ال�ستئنافية بغزة
الأ�ستاذ : عمار قنديل

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
حمكمة بداية دير البلح 

يف الق�سية احلقوقية رقم: 2022/11 
يف الطلب رقم:2022/217 

المستدعي: محمود صائب مصطفى الفرا من القرارة هوية )802523795(. 
وكيله المحاميان/ معاذ محمود بركة و)محمد اقبال( اكرم الطالع.

المس���تدعى ضدها/ منيرة مصطفى حس���ن الفرا – الق���رارة بالقرب من 
شركة المطاحن الفلسطينية.

نوع الدعوى: حقوق )تنفيذ عيني(  قيمة الدعوى: )ست وعشرون الف دينار اردني( 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في الطلب رقم 2022/217  في القضية الحقوقية رقم 2022/11  
الى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما ان المستدعي قد اقام عليكم قضية 
المدنية تحمل الرق���م 2022/11 لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع 
قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علما انه قد تم تحديد جلس���ة يوم االح���د الموافق 2022/5/8 للنظر في 
الدعوى. وليكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير 

في دعواه حسب األصول. تحريرا في: 2022/4/4 

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
الأ�ستاذ/ حممد عاطف غزال

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
قائمة �شروط البيع

بناًء على قرار السيد قاضي التنفيذ وبعد االطالع على ملف القضية التنفيذية رقم 11413/ 
2021 والمتكون���ة فيما بين طالبي التنفيذ/ س���امية صالح محمد س���كيك وآخرين والمنفذ 
ضدهم/ محمود صالح محمد س���كيك وآخرين القضية مقامة لتنفيذ حكم محكمة صلح غزة 
تحت رقم 700 / 2016 حيث حكمت المحكمة بتقس���يم العقار موضوع الدعوى الراهنة بين 
المدعية/ س���امية صالح محمد س���كيك والمدعى عليهم محمود صالح محمد سكيك وناصر 
صالح محمد س���كيك وسلوى كامل صالح سكيك وس���ناء صالح محمد سكيك وصباح صالح 
محمد سكيك وس���حر صالح م حمد سكيك وريم صالح محمد سكيك  ومنصور صالح محمد 
سكيك وفقًا لما جاء في تقرير الخبير/ محمد علي الفرعاوي طي المبرز م/1 وذلك ببيع العقار 
بالمزاد العلني وعلى أن يتم عرض العقار على الش���ركاء قبل البيع حس���ب األصول المتبعة 
وتضمين المدعى عليهم بالرس���وم والمصاريف القانونية ومبل���غ 40 دينار أتعاب محاماة. 
بتاري���خ 2021/9/14م تم اخطار المنفذ ضدهم حس���ب األص���ول. بتاريخ 2021/10/11م تم 
إيقاع الحجز التنفيذي على العقار الكائن بغزة منطقة تل الهوا ش���ارع جامعة الدول العربية 
وبج���وار برج األماني بالجه���ة الجنوبية منه ويحده ايضًا الخطاط/ هش���ام س���كيك. بتاريخ 
2021/10/11م تم وضع يد مأمور التنفيذ على العقار المحجوز. تم تثمين س���عر األرض هو 
800 دين���ار أردني أي ثم���ن األرض 168.50×800 دينار أردني= 134800 دينار أردني. ثمن 
البن���اء القديم ثمن المتر المرب���ع الواحد في الطابق األرضي 110 دين���ار أردني وثمن المتر 
المربع الواحد للطابق األول والثاني بدون تشطيب هو 60 دينار أردني. مساحة الطابق األرض 
160 متر× 110 دينار = 17600 دينار أردني. مس���احة الطابق األول والثاني 174 متر × 60 
دين���ار ×2= 20880 دينار أردني، حيث أن مجموع قيمة العقار في األرض والبناء= 134800 
+ 17600 + 20880 = 173280  س���يتم نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم 
األحد بتاريخ 2022/5/8م فعلى من لديه أي اعتراض على البيع أن يتقدم لدائرة التنفيذ في 
مواعيد الدوام الرسمي حتى موعد أقصاه يوم األربعاء 2022/4/27م حرر بتاريخ: 2022/4/4م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة / اأ. رامي �سلوحة

اإغالق من�شاأة
أعلن أنا الس���يد/ فهد هاشم شهاب عن اغالق فندق )شهاب بالس( حيث 
أن الفندق مغلق بس���بب األضرار الكبيرة التي لحقت به في حرب 2008 + 

2014 وعدم التعويض الكامل وعدم وجود إمكانيات التجهيز للفندق 

غزة/ االستقالل:
أعلنت لجنة األس���رى للقوى الوطنية واإلس���المية يوم أمس، أن 
اليوم الثالثاء، س���يتم اإلعالن عن باكورة الحملة الشعبية لدعم 

األسرى في سجون االحتالل "اإلسرائيلي".
وقالت اللجنة، خالل وقفة إسنادية لألسرى في سجون االحتالل 
"اإلسرائيلي": "إن أس���رانا في سجون االحتالل ما زالوا يواجهون 
االحتالل الصهيوني". وأوضحت اللجنة، أن االحتالل الصهيوني 
ينتهك كاف���ة القوانين واألع���راف الدولية من خ���الل جرائمه 
بحق األس���رى، الفتًة إلى أن األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 

محاكم االحتالل الصهيوني منذ 94 يوما.
وطالبت اللجنة، المؤسس���ات الدولية المعنية بحقوق األس���رى 

بتحمل مسؤولياتها بحق األسرى.
كما عاه���دت اللجنة، أس���رانا بمواصلة دعمه���م حتى تحقيق 
مطالبه���م ونحمل الع���دو الصهيوني المس���ؤولية الكاملة عن 

حياتهم.
ونّظم���ت لجنة األس���رى للق���وى الوطنية واإلس���المية في غزة، 
يوم امس، وقفة إسنادية دعًما لألس���رى اإلداريين المقاطعين 

للمحاكم اإلسرائيلية منذ 95 يوًما.
وأعلن���ت اللجنة عن انطالق فعاليات إحياء "يوم األس���ير" اليوم 

الثالثاء الس���اعة 12 ظه���ًرا من أمام منزل آخر ش���هداء الحركة 
الوطنية األسيرة الشهيد األسير سامي العمور بدير البلح.

واحتش���د ممثلون عن الفصائل والمؤسس���ات العاملة بحقوق 
األسرى وأسرى محررين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر 

بغزة، وسط هتافات داعمة لألسرى.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية في كلمة ممثلة 
عن لجنة األسرى للفصائل: "نلتقي اليوم وأسرانا اإلداريين في 
س���جون االحتالل ما زالوا يشقون طريق المواجهة مع هذا العدو 
الغاش���م ويرفضون االمتثال للمحاكم اإلس���رائيلية لليوم 94 
على التوالي". وتساءل السلطان: إلى متى سيبقى أسرانا داخل 

السجون واالحتالل يرتكب بحقهم أفظع الجرائم واالنتهاكات؟ 
إلى متى س���يبقى أس���رانا اإلداريون يقاطع���ون محاكم العدو 
والجميع يق���ف صامًتا حت���ى بالدفاع عن المواثي���ق واألعراف 

الدولية التي تكفل حماية األسرى داخل السجون؟
وأضاف: "أسرانا اإلداريون يقاطعون المحاكم اإلسرائيلية منذ ما 
يزيد عن 3 أشهر؛ ليؤكدوا أنهم قادرون على توحيد كل الجهود 

نحو المقاطعة".
وأضاف: "نعاهد األسرى أننا سنبقى داعمين مساندين لألسرى 
وبرنامجهم الذي سيبدأ خالل األيام القليلة القادمة، وحتما إننا 

منتصرون".
من جهته، أعلن منس���ق لجنة األسرى للفصائل والقوى الوطنية 
زك���ي دبابش أنه س���يتم اإلع���الن الي���وم الثالثاء ع���ن باكورة 
فعاليات يوم األس���ير الفلس���طيني من أمام منزل آخر شهداء 
الحركة الوطنية األسيرة الشهيد األسير سامي العمور بمنطقة 

الوسطى بدير البلح.
ودعا دبابش أبناء ش���عبنا وكل المؤسسات العاملة واإلعالميين 
في فلسطين للمشاركة "بهذه االنطالقة المباركة والتي تتزامن 
مع الضفة والقدس والخارج الفلسطيني، حيث ستبدأ الفعاليات 

اليوم بتوقيت واحد الساعة 12 ظهًرا".

خالل وقفة إسنادية 

القوى الوطنية تعلن عن باكورة الحملة الشعبية لدعم األسرى في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل:
يواصل األس����رى اإلداريون في سجون االحتالل مقاطعة 
محاكم اإلدارية لليوم ال�95 على التوالي، للمطالبة بإنهاء 

سياسة االعتقال اإلداري تحت شعار قرارنا حرية.
ويقب����ع المعتقلون اإلداريون في س����جون )مجدو، عوفر، 
النق����ب، ريمون، والدامون(، فيم����ا يقبع أكبر عدد منهم 

في سجني "النقب، وعوفر".
وكان اإلداريون أعلنوا مطلع يناي����ر الماضي، المقاطعة 

الش����املة والنهائية ل����كل إجراءات القض����اء المتعلقة 
باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، اس����تئناف، عليا(.

وتواصل س����لطات االحتالل إص����دار المزيد م����ن أوامر 
االعتق����ال اإلدارّي، فق����د بلغ عدد األوام����ر الصادرة منذ 
بداية العام الجارّي حّتى نهاية شباط )203(، وفق نادي 

األسير.
ويبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل نحو 4500 أسير، 

بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفاًل.

الداخل المحتل/ االستقالل:
وصل ع����دد الفلس����طينيين الذي����ن اعتقلتهم قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي في العديد م����ن مناطق الداخل 
الفلسطيني المحتل عقب العمليات الفدائية األخيرة 

إلى 44 معتقاًل.
ع����ارة  وادي  مناط����ق  االعتق����االت  وش����ملت 

والناصرة وسخنين والطيبة والنقب.
وجاءت حملة االعتقاالت في أعقاب العمليات الفدائية 

األخي����رة في بئر الس����بع والخضيرة وبني ب����راك، التي 
نفذها شبان من النقب وأم الفحم وجنين.

واعتقلت ش����رطة االحتالل اإلس����رائيلي وجهاز األمن 
العام »الشاباك« يوم أمس، شاًبا من مدينة قلنسوة.

وقالت مص����ادر محلية إن عناصر من ش����رطة االحتالل 
و«الش����اباك« اقتحموا منزل ش����اب ف����ي الثالثينيات 
من عم����ره يوم أمس، واعتقلوه بزع����م »التحريض على 

اإلرهاب ».

95 يومًا على مقاطعة األسرى 
اإلداريين لمحاكم االحتالل

44  معتقال من الداخل عقب 
العمليات الفدائية األخيرة
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
اعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 10158 / 2019

ُنعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذي���ة 10158 / 2019 والمتكون���ة فيما بين طالب التنفي���ذ/ يلينا فكتوريا 
فالديمير أبو خوصة والمنفذ ضدهم/ عمار أحمد جبر أبو خوصة وآخرون لبيع الشقة 
رقم 38 البالغ مس���احتها 151 م2 الواقعة في برج اللوتس الركن الجنوبي الشرقي 
المقامة على أرض القسيمة رقم 346 من القطعة رقم 727 أراضي غزة الدرج حيث 
أن الش���قة تتكون من 3 غرف نوم + 3 حمامات وصالون عدد 2 ويوجد مطبخ فيها 
حيث تقع الشقة بالطابق التاسع من البرج حيث يحد الشقة من الجهة الشرقية أبو 
كامل الناصر ومن الجنوب عمارة طومان ومن الجهة الش���مالية شقة محمد الغفري 

ومن جهة الغرب شقة أبو سته.
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في 
أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اس����مه بعد دفع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة 
التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري علمًا بأن المزاد سينعقد 

الساعة التاسعة صباحًا من يوم االحد بتاريخ 2022/5/8م حرر في: 2022/4/3م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم: 2021/577 يف الطلب رقم : 2022/325

المس���تدعي )المدعي( / مجمع أبو داير التجاري ويمثله الس���يد / محمد 
عبد الرحمن محمد أبوداير - هوية )900273251( وكيله المحامي / أحمد 

مصباح الضابوس -غزة – مفترق ضبيط - عمارة الفاروق
المستدعى ضده )المدعى عليه(/ إسماعيل حسين عبد ربه المبحوح

 ن���وع الدع���وى / حقوق   قيمة الدعوى / )10345 ش���يكل( عش���رة آالف 
وثالثمائة وخمسة وأربعون شيكل فقط ال غير.

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في القضية رقم : 2021/577  في الطلب رقم :2022/325

إلى المس���تدعى ضده )المدعى عليه ( المذكور بما أن المستدعي )المدعي( قد 
تقدم لدى محكمة صلح شمال غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )حقوق( 
استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحسب 
اختصاص محكمة صلح ش���مال غزة في نظر هذا الطلب الدعوى وعمال بالمادة 
20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 لس���نة 2001 وبناء 
على قرار الس���يد قاضي محكمة صلح ش���مال غزة في الطل���ب رقم 2022/325 
والقاضي بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المس���تبدل بالئحة الدعوى 
ومرفقاتها المودعة لدى قلم المحكمة وتبليغك بموعد الجلس���ة المعينة لنظر 
الدعوى.  لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم )األحد( بتاريخ 24 
/ 04 / 2022 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن 

ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرا.  حرر بتاريخ 2022/4/4

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
الأ�ستاذ / هاين الهندي

دولة فل�سطني
جمل�س الق�ساء الأعلى

لدى حمكمة �سلح خانيون�س
يف الطلب رقم: 414/2020 يف الق�سية رقم : 149/2011

المستدعي / سمير مسلم محمد عصفور باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة وتركة والدته المرحومة / عارفة سليمان عرفات عرفات - عبسان الجديدة 

الشارع العام. وكيله المحامي / طارق أبو صقر هوية )931513800(
المس���تدعي ضدهما /  -۱ عريف احمد س���ليمان عرفات باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم احمد س���ليمان عرفات - سكان عبسان الجديدة ويقيم 
خارج البالد. 2 - هيالنة أحمد سليمان عرفات - سكان عبسان الجديدة ويقيم خارج البالد

نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك قيمة الدعوى: تزيد عن مائة جنيه
مذكرة حضور بالنشر المستبدلفي القضية رقم )149/2011(

إلى المدعي عليه  / 1 -  عريف احمد س����ليمان عرفات باألصالة عن نفس����ه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم احمد س����ليمان عرفات - س����كان عبس����ان الجديدة 
ويقي����م خ����ارج البالد. 2 - هيالنة أحمد س����ليمان عرفات - س����كان عبس����ان الجديدة 
ويقيم خارج البالد ومجهولة محل اإلقامة حاليا بما أن المدعي / س����مير مس����لم محمد 
عصفور باألصالة عن نفس����ه وباإلضافة لباقي ورث����ة وتركة والدته. المرحومة /  عارفة 
س����ليمان عرفات عرفات - عبسان الجديدة الشارع العام قد أقام عليك دعوى وضع يد 
باالشتراك." وقيمة الدعوى تزيد عن مائة جنيه وذلك استنادا إلى ما يدعيه في الئحة 
دعواه والمحفوظة لك نسخة منها في ملف القضية لذلك يقتضي عليك الحضور إلى 
هذه المحكمة بجلسة يوم الثالثاء الموافق 26/4/2022م  الساعة التاسعة صباحا للرد 
على دعواه كما ويقتضي عليك أن تقدم جوابك التحريري بشأن اإلدعاء المذكور وذلك 
خالل 15 يوم من تاريخ هذا النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك فإنه 

سينظر في القضية حال غيابك تحريرا في : 4/4/2022م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
ال�ستاذ / احمد جالل مهدي

الناصرة / االستقالل:
أق���ر رئي���س أركان جي���ش االحتالل 
أفيف كوخافي، اإلسراع في بناء جدار 
فصل عنصري جديد في منطقة سالم 
شرق أم الفحم بالداخل المحتل حتى 

حدود مدينة القدس.
وحس���ب اإلذاعة العبرية؛ فإن الجدار 
ا، ومشابها للمشيد  سيكون إس���منتّيً

في الضفة الغربية.
ويع���د جدار الفصل ال���ذي بدأ بقرية 
س���الم ش���مال الضفة الغربي���ة أول 
مقطع بني في المرحلة األولى من هذا 

المشروع التهويدي.
ويص���ل الج���دار إل���ى مدين���ة حتى 
كفر قاس���م جنوب قلقيلية، وش���مل 
هذا المقطع مدين���ة أم الفحم داخل 
فلس���طين المحتلة، كم���ا وصل إلى 

مستعمرة الكانا شرقي كفر قاسم.
وأقيم الجدار أيض���ًا بين قريتي باقة 
الشرقية وباقة الغربية، وبلغ طول هذا 

المقطع حوالي 128كلم.
وس���يؤدي الجدار إلى إلح���اق الضرر 
بعدد من س���كان مناطق فلس���طين 
المحتل���ة ع���ام 1948 الواقع���ة غرب 
ما يس���مى "الخط األخضر" الوهمي، 
المتاخمة للس���ور العنصري، في قرى 

المثلث ومدينة أم الفحم وغيرها.
ويبلغ طول ج���دار الفصل العنصري 
حوالي 770 كم، ويعزل ما مس���احته 
733 كم2 م���ن األراضي، حيث تعزل 
وتستولي سلطات االحتالل من خالل 
الجدار الش���رقي على منطقة األغوار، 
الغذائية،  والتي تعد سلة فلسطين 
والمص���در الرئيس للغذاء للش���عب 

الفلسطيني.
وح���رم الج���دار الفلس���طينيين من 
اس���تغالل أكث���ر من ثلث مس���احة 

الضفة الغربية، كما عزل عشرات اآلبار 
اإلرتوازية واألراضي الزراعية.

ورغم تضييق االحت���الل على أهالي 
مدين���ة أم الفح���م إال أنه���ا خّرجت 
العدي���د من االستش���هاديين الذي 
نفذوا عملي���ات فدائية ض���د قوات 

االحتالل.
وكان آخر تلك العمليات التي نفذها 
الشهيدان أيمن وخالد اغبارية وقتل 
فيها مستوطنان في عملية إطالق نار 
الخضيرة، ش���مال فلسطين  بمدينة 

المحتلة. وتش���هد أنحاء فلس���طين 
تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل 
إط���الق الرصاص ورش���ًقا بالزجاجات 
ا على جرائمهم  الحارق���ة والحجارة؛ رّدً
المتواصلة وعمليات التهويد والهدم 

والمالحقة للفلسطينيين.
وتتواصل التوقعات بتصاعد عمليات 
المقاومة الفلس���طينية، وسط زيادة 
في  اإلس���رائيلي  االحتالل  اعتداءات 
الضف���ة الغربية والق���دس المحتلة، 

خاصة في شهر رمضان.

االحتالل يسّرع بناء جدار فاصل شرق أم الفحم حتى مدينة القدس

جاكارتا/ االستقالل:
اختت���م وف���د رابطة "برلماني���ون ألجل القدس" مش���اركته في ال���دورة ال�144 
لالتح���اد البرلماني الدولي، بي���ن 17 و24 مارس التي عقدت في مقاطعة "بالي" 
األندونيسية، وترّكزت الزيارة في مناقشة ملف انضمام الرابطة كعضو مشارك 
ف���ي البرلمان الدولي م���ع رئيس البرلمان الدولي والوفود البرلمانية المش���اركة 
األخرى. وترأس الوفد المشارك في أعمال الدورة الشيخ حميد بن عبد الله األحمر، 
ونائبه فضلي زون، ومديرها العام محمد مكرم بلعاوي، ورئيس قس���م العالقات 
عبد الله البلتاج���ي، وحمل الوفد معه عدة ملفات رئيس���ية منها متابعة طلب 
العضوية المراقبة باالتحاد، وحشد الدعم له، والتعريف بالرابطة، والتعرف على 

الوفود المشاركة.
وقال���ت الرابطة في بيان لها إّن فعالياتها ش���ملت االلتق���اء بوفود وأعضاء من 
البلدان المش���اركة، بالتواصل مع عش���رة بلدان من أعض���اء الهيئة التنفيذية، 
والقيام بحشد الدعم لطلب الرابطة، والضغط على األمين العام للبرلمان الدولي 
من خالل أندونيسيا والجزائر، ومطالبة رئيس المجموعة الجيو-سياسية العربية، 

والمجموعة االسالمية بدعم عضوية الرابطة.
كم���ا ضّمت الفعاليات المصاحبة لقاء رئيس االتح���اد البرلماني الدولي وأمينه 
العام، واألمين العام لالتحاد البرلماني العربي، واللقاء بالس���فير الفلس���طيني 

والسفيرين المصري واليمني.
وأش���ارت الرابطة، إلى أّنها تسعى لتحقيق وجود دولي لممارسة عملها بكفاءة 
من خالل االنضمام للمؤسسات البرلمانية الدولية، الفتة إلى حصولها مؤخًرا على 
عضوية "مراقب" في اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون االس���المي، 
واالتح���اد البرلماني األفريق���ي، والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفس���اد، 

واالتحاد البرلماني العربي.

»برلمانيون ألجل القدس« 
تختتم جولتها في إندونيسيا

رام الله/ االستقالل:
اعتبر رئيس الوزراء محمد اش���تية، ي���وم أمس، أن 
تبرير "إس���رائيل" لعمليات القتل التي تمارس���ها 
ضد أبناء ش���عبنا بأنهم قنابل موقوتة "يحمل نذر 

تصعيد خطير".
وقال اش���تية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة 
االس���بوعية: إن ما ش���هدته األراضي الفلسطينية 
في األيام الماضية من تصعيد االحتالل العتداءاته 
ضد شعبنا بالقتل والتنكيل واالعتقال وإطالق أيدي 
المستوطنين الرتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر 

كبيرة على األمن واالستقرار في المنطقة.
وأكد أن هذه الجرائم تس���تدعي تدخال من األسرة 
الدولية لوقف تلك االعتداءات ووضع حد لمواصلة 
المتطرفين، انتهاك حرمة المسجد األقصى، خاصة 
في ضوء التحضي���رات الجارية القتحام المس���جد 

المبارك خالل شهر رمضان الفضيل.
وأضاف اشتية أن "إسرائيل تعتبر كل فلسطيني 
يتواجد عل���ى أرضه ويدافع ع���ن ممتلكاته بمثابة 
قنبلة موقوت���ة توجب قتله وهو أم���ر في منتهى 
الخطورة، في ضوء الس���ماح للمس���توطنين بحمل 

السالح وقتل الفلسطينيين لمجرد االشتباه بهم".
وحم���ل رئي���س ال���وزراء، "إس���رائيل" كام���ل 
المس���ؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن 

هذا التصعيد.
في س���ياق آخر، طالب اش���تية، دول العالم وخاصة 
تلك التي تقدم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئي���ن" أونروا" إلى الوف���اء بتعهداتها لضمان 
اس���تمرار عمل الوكالة التي تق���دم الخدمات ألبناء 
ش���عبنا في فلس���طين وفي جميع الدول المضيفة 

في اإلقليم.

اشتية: تبرير »إسرائيل« لجرائمها يحمل »نذر تصعيد خطير«

نيويورك/ االستقالل:
ش���ارك المئات من أبناء الجاليات الفلس���طينية والعربية واإلسالمية ونشطاء 
السالم في الواليات المتحدة، في مسيرة جابت حي "منهاتن" بمدينة نيويورك، 
ضمن فعاليات إحياء يوم األرض، للتذكير بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، 
ولالحتج���اج على المنظمات العاملة التي تمول دول���ة االحتالل وجرائمها بحق 

شعبنا.
وجابت المس���يرة ش���وارع الحي الذي يعتبر عصب االقتص���اد األميركي، وأكد 
المشاركون معارضتهم لإلعفاء الضريبي للمنظمات التي تمول المستوطنات 
االس���رائيلية غير القانونية المقامة على أراضي الفلسطينيين والتي تتخذ من 

اميركا مقرًا لها.
وألقي���ت عدة كلمات أكدت وحدة الفلس���طينيين في الدف���اع عن أرضهم ضد 
االستعمار واالحتالل والفصل العنصري، وهتف المشاركون الذين حملوا العلم 

الفلسطيني وارتدوا الكوفية، بالحرية لفلسطين وشعبها.

مسيرة في نيويورك 
إحياء ليوم األرض
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تداولت وس���ائل اعالم عبرية خبرا مفاده ان ما يس���مى برئيس هيئة أركان االحتالل أفيف كوخافي، أمر الجيش 
الصهيوني باالستعداد لعملية »حارس األسوار 2«، استعداًدا ألي طارئ قد يحصل مع قطاع غزة. وبحسب القناة 
العبرية، فإن مسؤولين صهاينة أصدروا أوامر بنشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية على حدود قطاع غزة، وقال 
كوخافي إن »الجيش اإلس���رائيلي« في حالة تأهب قصوى« لمدة ش���هر أو أكثر، وكشفت مصادر إعالمية عبرية، 
عن مخاوف ما تسمى المؤسسة األمنية الصهيونية من المواجهات قرب باب العامود بالقدس المحتلة. وذكرت 
إذاعة جيش االحتالل، أن المؤسسة األمنية لديها تخوفات كبيرة من المواجهات التي اندلعت أمس بالقرب من 
باب العامود بالقدس. ونقلت عن مصدر أمني قوله: إذا تصاعدت األوضاع في القدس فإن غزة ستدخل في ساحة 
التوترات أيًضا، لذلك فقد تم وضع القبة الحديدية في الجنوب بحالة التأهب القصوى، وكان قد ُأصيب باألمس 19 
مواطًنا بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات االحتالل الصهيوني عليهم في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة, 
وال تخفي »إسرائيل« تقديراتها ان األوضاع في القدس ستتفاقم وتتصاعد بعد السماح للمستوطنين باقتحام 
المس���جد األقصى المبارك الذي يرابط في داخله االف الفلس���طينيين ويقيمون فيه صالة التراويح, واي اقتحام 
لقطعان المستوطنين احتفاال بما يسمى بأعياد »الحانوكاه« وممارسة طقوسهم التلمودية داخل باحات األقصى, 
من شأنه ان يؤدي الى مواجهة عسكرية شاملة مع غزة وانتفاضة في القدس والضفة لن يغيب عنها فلسطينيو 

ال48 حسب تقديرات االحتالل الذي يتساوق مع رغبات المستوطنين المتطرفين في التصعيد والقتل.
استعدادات االحتالل الصهيوني تعززت مع تصريحات األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي القائد زياد النخالة، 
ودعوته لسرايا القدس بإعالن النفير العام، وقد نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، 
مساء أمس األحد، مسيًرا عسكري في لواء الوسطى بمناسبة الذكرة السنوية ال� 20 لمعركة جنين، وانتصار لنداء 
الدم في الضفة الباسلة. وخالل المسير أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، خالد البطش، أن 
المقاومة لن تسمح باجتياح مخيم جنين، غزة لن تبقى مكتوفة األيدي«. مشدًدا على أن اقتحام المخيم يعني 
معركة جديدة مع االحتالل. وش����دد على أن استفزاز المقدسيين واقتحام المسجد األقصى يعني أن المقاومة 
حاضرة في كل وحداتها. وقد اعتبرت حركة الجهاد اإلس����المي اقتحام ما يس����مى بوزير خارجية االحتالل يائير 
البيد لمنطقة باب العامود في القدس المحتلة، خطوة اس����تفزازية لمش����اعر الفلسطينيين خاصة والمسلمين 
عامة، وأن هذا االقتحام يعد بمثابة تشجيع لقطعان المستوطنين على فعل ذلك، ما ينذر بتصعيد خطير، كما 
حّذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من خطورة ما تحضر له دولة العدوان اإلسرائيلي، خالل األيام القادمة من 
خطط تصعيدية ضد أهلنا في الضفة الفلسطينية )وفي القلب منها القدس المحتلة( وقطاع غزة، وضد أهلنا 
في ال� 48. وقالت إن إس����رائيل تخطئ خطأ جس����يمًا إن هي اعتقدت أن بإمكانها تكرار تجاربها الدموية بحق 
شعبنا مجانًا، وعليها أن تدرك أن أية خطوة خاطئة قد تقدم عليها، كالعودة إلى االجتياح الشامل للضفة، او شن 
عدوان جديد على قطاع غزة س����يكلفها كثيرًا، أيًا كانت التضحيات التي سيقدمها شعبنا في الدفاع عن مدنه 

ومخيماته وبلداته وقراه وكرامته الوطنية.
وامام هذا التصعيد والتصريحات واالس����تعدادات لمعركة جديدة ذكرت مص����ادر إعالمية أنه جرت اتصاالت 
بين مسؤولين مصريين وفصائل المقاومة الفلسطينية اول أمس، وسط خشية وتحذيرات نقلها االحتالل، من 
إطالق صواريخ من قطاع غزة، في الفترة المقبلة, وانه كانت هناك مباحثات متواصلة وجهود لتهدئة األوضاع 
التي يقودها الوس����يط المصري بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة واالحتالل الصهيوني الذي رفع درجة 
تأّهبه، بعد تهديدات األمين العام لحركة الجهاد اإلس����المي، القائد زياد النخالة، ورفع درجة االس����تنفار لدى 
»س����رايا القدس«، الجناح العسكري للحركة. وكشفت مصادر عبرية أّن اتصاالت جرت، أخيرًا، بين رئيس مجلس 
األم����ن القومي، ايال حالوتا، مع المس����ؤولين في جهاز المخابرات المصرية، لتهدئ����ة األوضاع في القطاع، وقد 
عّززت قوات االحتالل من حضورها قرب حدود قطاع غزة، ونش����رت وحدات عس����كرية كبيرة على حدود القطاع 
خوفا من تصاعد االحداث، كما نش����رت عّدة منظومات من القّبة الحديدية في المناطق القريبة، فيما هّدد وزير 
الحرب الصهيوني المجرم، بيني غانتس، انه في حال حصل أّي تصعيد، على س����كان غزة، بمن فيهم حماس 
والجهاد اإلس����المي، اختيار شكل ونوع رمضان الذي يريدون« وهذا معناه المباشر والصريح ان إسرائيل تتوعد 
س����كان القطاع المدنيين باس����تهدافهم, وهى ال تدخل المعركة في مواجهة المقاومين انما تقصف البيوت 
والمنش����آت والبنى التحتية وتس����تهدف قتل المدنيين األبرياء, وال تخفي »إسرائيل« نواياها تجاه قطاع غزة, 
ألنها تلقى تأييد أمريكيا ودوليا وكذلك تلقى تأييدا رسميا عربيا واسالميا على قتل الفلسطينيين بال هواده 
النهم يدافعون عن ارضهم ومقدس����اتهم وامتهم وبالد العرب اجمعين, ويبدو اننا نعيش زمن الردة العربية 
والتشرذم والضعف, انه الزمن المسكون بالهزيمة والبؤس والقهر, وامام هذا الواقع المر والصعب الذي نعيش 
نتس����اءل, هل تصاعد االحداث س����يؤدي لمواجهة؟!, اإلجابة لدى المقاوم في المي����دان والذي يقدر المواقف 

ويحسم القرار افضل منا جميعا. 

تصاعد األحداث هل ينذر بمواجهة

رأي

الغب���اء جند من جنود الله يس���لطه على م���ن يريد ليذيقه 
العذاب الش���ديد، وه���ذا ما تفعله س���لطات االحتالل التي 
تعيش حالة غير مس���بوقة، وغير متوقعة، وفي أماكن كانت 

خارج حسابات األمن الصهيوني. 
اقتح���ام المتطرف الصهيون���ي بن جفير اليوم للمس���جد 
األقصى بحماية من قوات االحتالل والش���رطة، إن دلت فهي 
تعطي داللة عل���ى العجز الذي يعانيه المجتمع الصهيوني 
بكل مكوناته، وهي محالة لترضية اليمين الصهيوني عقب 
العملي���ات البطولية في تل ابيب والخضيرة والس���بع والتي 
اربك���ت الكيان وجعلته يعيش ف���ي حالة حيص بيص ، وال 

يدري ماذا يفعل. 
االحت���الل ال يع���رف كيف يتصرف وما هو الس���بيل لوقف 

حالة التصعيد التي يقوم بها في فلسطين المحتلة ، الليلة 
الماضية سمح لقواته باقتحام مخيم جنين وقوبل بتصدي 
من ش���باب وأبطال جنين الذين اش���تبكوا معه ، وأستشهد 
بطلي���ن من ابطال المقاومة، ثم يس���مح للمتطرف بن جفير  
باقتح���ام االقصى ظانا أن مثل هذه األعمال اإلرهابية يمكن 
ان ت���ردع الفلس���طينيين عن القيام بالدفاع عن أنفس���هم 
والتص���دي إلرهابه ، فيخ���رج لهم بطل م���ن الخليل لينفذ 
عملي���ة طعن جديدة ، وليؤكد مرة تلو المرة على أن المقاومة 
لن يس���كتها إره���اب المحتل ب���ل يزيدها اش���تعاال وقوة 
واس���تمرارية حتى االنفجار في وجه المحتل بشكل جمعي 
كبير.  االحتالل يظن أن جيش���ه يمك���ن ان يحميه ويوفر له 
األم���ن فيدفع بالكتائ���ب اإلرهابية من جن���وده إلى الضفة 

ويعمل على تش���كيل كتائب إضافي���ة، ثم يدعوا إلى حمل 
الس���الح لكل مس���توطنيه ويزودهم بها، وهو يظن أن ذلك 
سيش���كل له الحماية ولكن قد يؤدي ذل���ك إلى فرصة أكبر 
لزي���ادة القتلة في صفوفه، وهو يؤكد أن الكيان الصهيوني 
بكل ما فيه هو جندي يحمل الس���الح، ويقاتل، وبذلك يكون 

االشتباك معه وقتله واجب.
 ما يجري ليس مرحلة طارئة او موجه من المقاومة ستنتهي 
قريبا، ولكن يبدو أن توقعات االحتالل س���تكون فاشلة كما 

هي فاشلة اليوم. 
ما يجري يؤكد مرة أخرى أن المقاومة مس���تمرة، ولن تتوقف 
حتى تعود األرض، ويعود أهله���ا بعد كنس المحتل عنها 

وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب.

قبل أي���ام، وفي أثناء ن���دوة عقدت في عاصم���ٍة عربية، عّلق 
س���فيران أميركيان س���ابقان في إس���رائيل على مس���تقبل 
القضية الفلس���طينية، بأّنه يجب أن يدرك الفلسطينيون أّن 
العالم يتغير، وأن العالم مشغول عنهم بأوكرانيا وإيران، وأّن 
العرب يتحّدثون عن هذا مع اإلسرائيليين وليس عنهم، وأّنه 
قب���ل ثالثين عامًا حصلوا على اتفاق أوس���لو ألنه كان لديهم 
انتفاض���ة، واآلن ال ش���يء لديهم، وبالتال���ي أقصى ما يمكن 
تحقيق���ه حاليًا تحس���ين ظروف المعيش���ة، وربما توس���عة 
مناطق »أ« في األراضي تحت س���يطرة الس���لطة الفلسطينية 
قلياًل، من مناطق »ج«. رّد الحضور الفلسطيني من سياسيين 
وأكاديميي���ن بأّن هذا وهم، وأن الفلس���طينيين قادرون على 

العودة إلى المشهد.
حتى كتابة هذه األس���طر )صباح األربعاء 30 مارس/ آذار( ُقتل 
11 إسرائيليًا في عمليات إطالق نار وطعن في داخل األراضي 
المحتلة عام 1948، في أس���بوع. ب���دأت بعملية طعن في بئر 
السبع، جنوبّي فلس���طين، )22 مارس/ آذار(، ثم عملية إطالق 
نار في مدينة الخضيرة، بين يافا وحيفا شمال فلسطين )27 
م���ارس/ آذار(، ثم إطالق نار في الوس���ط قرب ت���ل أبيب )29 
م���ارس/ آذار(. وقام بالعمليات األولى والثانية فلس���طينيون 
م���ن داخل األرض المحتلة عام 1948، والثالثة فلس���طيني أو 
أكث���ر من الضف���ة الغربية المحتلة ع���ام 1967. ويجدر فهم 
هذه العمليات في سياقات ثالثة: عملية »الفراغ«، و«اإلفراغ«، 

و«األمننة«.
تاريخي���ًا، كان وج���ود ف���راغ سياس���ي وتجاه���ل القضي���ة 
الفلسطينية س���ببًا أساسيًا النتفاضات فلس���طينية، وذلك 
على عكس ما قد يتوقع، أو يتمّنى، بعض السياسيين الذين 
يعتقدون بإمكانية تنحية القضية الفلسطينية جانبًا. بدأت 
الثورة الفلس���طينية المعاص���رة عام 1965، ونش���أت حركة 
فتح والفصائل الفلس���طينية يوم تجاهل العالم فلس���طين، 
وانشغل العرب في حرب اليمن بين مصر والسعودية. وجاءت 

انتفاضة 1987 بعد شعور الفلسطينيين بعزلة قيادتهم في 
تونس وتجاهل قضيته���م، فقبل تلك االنتفاضة بأيام بدت 
قضية فلس���طين ثانوية في القّمة العربي���ة في عّمان. وفي 
2015، تجاه���ل الرئيس األميركي، ب���اراك أوباما، وأغلب قادة 
العالم والعرب قضية فلس���طين في الجمعي���ة العامة لألمم 
المتح���دة، ولم يذكروه���ا، على الرغم من أن إس���رائيل كانت 
قد أفش���لت للتو المفاوضات بش���هادة وزير الخارجية آنذاك، 
جون كيري، فحدثت هّبة من الش���باب الفلسطيني استمّرت 
حتى ربي���ع 2016. أم���ا اآلن، فجرعة التجاه���ل مضاعفة، حد 
اإلهانة، فهناك لقاء عربي إس���رائيلي غير مس���بوق عقد في 
جنوب فلسطين، ضم وزراء خارجية إسرائيل ومصر واإلمارات 
والمغ���رب والبحرين بحض���ور وزير الخارجي���ة األميركي )28 
مارس/ آذار(، وقبل هذا لقاء ثالثي جمع رئيس وزراء االحتالل، 
نفتالي بينت، والرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي، وولي 
عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في شرم الشيخ )22 مارس/ آذار(، 

ولقاءات أخرى.
ثاني���ًا، هن���اك ضغ���ط عالم���ي عل���ى الفلس���طينيين، رغم 
التزامهم رس���ميًا المقاومة الس���لمية، إلف���راغ قضيتهم من 
معناه���ا ومحتواه���ا، رغم مخّطط���ات إفراغ أرضه���م منهم، 
ولنزع ش���رعية نضالهم بأيديهم، وإنهاء روايتهم الوطنية. 
فمث���اًل، توقفت المس���اعدات المالي���ة العربي���ة واألميركية 
للفلسطينيين، وتحديدًا للس���لطة الفلسطينية، بشكل شبه 
تام )ربما باس���تثناء الجزائر ومس���اعدات أخرى صغيرة جدًا(، 
بالتزامن مع خطة الرئي���س األميركي دونالد ترامب )الصفقة 
النهائية( التي رفضتها القيادة الفلسطينية، ولم تستأنف 
المس���اعدات. وأخيرًا، يمنع األوروبيون منذ أكثر من 15 شهرًا 
تقديم مس���اعدات للسلطة الفلس���طينية، ويضعون شروطًا 
قبل دفعه���ا، أهمها تغيير مناهج التدري���س الحالية، ألنها 
ترفض االحتالل وتؤكد ش���رعية المقاومة، وإلغاء »االحتضان« 
الفلسطيني لألسرى، س���واء احترامهم والمطالبة بإطالقهم، 

أو من حي���ث دفع مخصصات إلعال���ة عائالتهم هم وعائالت 
الشهداء، أو بسبب مساعدتهم، وال سيما بعد تحريرهم.

هذا اإلفراغ للرواية يرافقه إفراغ���ان: ديموغرافي ومادي، عبر 
النمو غير المس���بوق في نشاط المس���توطنين واالستيطان. 
مثااًل، في عملية الطعن في بئر السبع، ال يمكن تجاهل عمليات 
جرف البيوت وإزالة القرى ألهالي النقب العرب، وال يمكن عدم 
الرب���ط بين منفذ العملية أحمد أبو القيعان ومعلم المدرس���ة 
يعقوب أب���و القيعان، الذي قتل بدماء ب���اردة عام 2020، في 
أثناء تهجير أهالي قرية أم الحيران، الفلسطينيين في النقب 
إلس���كان مس���توطنين يهود مكانهم، أو عدم الربط مع قرية 

العراقيب البدوية التي هدمت نحو مائتي مّرة. 
بالمث���ل، يش���عر أهال���ي أم الفحم الت���ي جاء منه���ا منفذو 
العملي���ة الثاني���ة بالتميي���ز ضده���م، كل ي���وم، وخصوصًا 
بع���د قانون القومية اليه���ودي الذي ُأقّر ع���ام 2018، وأخيرًا 
نزول المس���توطنين لالعت���داء على الفلس���طينيين، وزيادة 
ع���دد المس���توطنين ليصبح نح���و %25 من س���كان الضفة 
الغربية )أكثر من 700 ألف مس���توطن(، كلها سياقاٌت يراها 

الفلسطينيون، وال يريد العالم أن يراها.
السياق الثالث، هو األمننة للقضية الفلسطينية، فالمسؤولون 
اإلس���رائيليون يريدون م���ن الفلس���طينيين والعرب نقاش 
قضية فلس���طين فقط من زاوية الحفاظ عل���ى األمن، وحتى 
المس���ؤولون الذين يقابلون القيادة الفلس���طينية يرفضون 
نقاش أي حل سياس���ي، ويريدون نق���اش األمن فقط. وعلى 
األق���ل، كما جاء في اإلعالم، إن اللقاءات العربية اإلس���رائيلية 
التي ُعقدت أخي���رًا بحثت ضمان أاّل يحدث تصعيد أمني في 

أثناء شهر رمضان.
م���ا ال يريد العال���م إدراكه، أّن تجاهل القضية الفلس���طينية 
ال يؤّدي إل���ى نهايتها، وأّن���ه ال حل أمني���ًا أو اقتصاديًا لها. 
واستمرار الضغط على الفلس���طينيين، وتجاهل قضيتهم، 
ينذران بشهر رمضان شبيه بأشهر أخرى من حيث التصعيد.

االحتالل يصب الزيت على النار 

عمليات ما قبل رمضان في فلسطين

مصطفى الصواف

أحمد جميل عزم   

عبر تاريخ االحت����الالت كلها، دائما كان االحتالل أكثر عتادًا وأكثر 
تطورًا وأكث����ر تجنيدًا للعمالء، وأكثر س����عيًا الخت����راق مقاوميه، 
واألكث����ر اهتمامًا بعقد تفاهمات مع م����ن يقاومه أماًل في تحييد 
جزء م����ن أو كل من يقاوم����ه، لكن الفارق دائما ل����م يكن يومًا في 
اإلمكاني����ات المادي����ة، بل ف����ي إرادة القتال الت����ي أعطانا التاريخ 
عبرًا كثيرة فيه����ا، حتى كل جيوش األرض اآلن تس����عى وتهتم 
في تطوي����ر وتعزيز إرادة القت����ال عند جنودها أكث����ر من تعزيز 
االمكاني����ات، فما فائ����دة البندقية في يد جن����دي مهزوم؟!، لذلك 
المقاوم����ة وعبر التاريخ كانت تتمتع ب����إرادة قتال أكبر بكثير مما 
تكون لدى المحتل، ودائما تكون الخس����ائر المادية والبشرية أكبر 
عن����د المقاومة منه����ا عند االحتالل، لكن االحتالل ورغم خس����ائره 

األقل إال أنه ال يس����تطيع الصمود أم����ام إرادة المقاومة كون أنه ال 
يمتلك إرادة الصمود الت����ي تمتلكها المقاومة، فالجندي المحتل 
حت����ى لو كان يمتل����ك الطائرة والدبابة فهو جب����اٌن مهزوٌم مهزوز 
ف����ي داخله، والمق����اِوم الذي ال يمتلك ش����يئًا إال القليل لكن لديه 
قناعاٌت تجعله يذهب من أجلها إلى الموت بش����جاعٍة وإقدام ثم 

لن يتخّلى عنها.
لذلك الش����جاعة ف����ي الموقف مطلوب����ة بغض النظر ع����ن القوة 
العسكرية، فالش����خص الذي يذهب إلى ساحة القتال وهو مدرك 
أنه ربما ُيقتل، فإن ذهابه يعتبر موقفًا سياس����يًا يرفض التراجع 
عن����ه، وإن امتلك أحدهم الّس����الح المتطور لك����ن ليس لديه إرادة 
القتال فإنه حتمًا س����يذهب في النهاية لالستس����الم، فحسابات 

الخوف وعدم الخوف وحسابات اإلمكانيات في تحرير االوطان هي 
حس����ابات تبقى ضعيفة لها عالقة بالفوبيا السياسية عند اتخاذ 
المواقف وهي ال تلي����ق بحركات التحرر وال بالش����عوب المناِضلة 

المقاِومة.
لذلك مطل����وب أاّل يكون لدى حركات التحرر والش����عوب المقاِومة 
فوبيا العدو، وعدم اعتبار أن العدو قادر على كل ش����يء ويفعل كل 
ش����يء متى شاء وأينما ش����اء، كل عدو وكل احتالل على مر التاريخ 
بإمكان����ه أن يحتفظ بمرحل����ة عمرية محددة م����ن إرهاب الخصم، 
لكن����ه ال يمكنه أن يحتفظ بتلك المرحل����ة إلى ما ال نهاية، والعدو 
الصهيوني ليس اس����تثناًء من التاريخ وهو ليس أوُل احتالل ولن 
يكون آخر احتالل، فالمقاِوم الفلس����طيني أثبت ميدانيا أنه مقاِوم 

عنيد وش����ديد وهو قادٌر على قلب الموازين، والُجبن هو إحاطة كل 
قول أو فعل يقوله أو يقوم به العدو بهالة من القداس����ة واعتباره 
مات واألقدار المحتومة، وصحيٌح أنه في بعض المحطات  من المسلَّ
مطلوب من المقاوم أن يك����ون مرنًا وربما يتخذ خطوة للخلف لكن 
مطل����وب أن تكون تلك الخطوة من أج����ل ان يتقدم خطوات أخرى 
لألم����ام، وفي المقابل مطلوب من المق����اوم في كثير من المواقف 

أن يكون صلبًا وشديدًا.
وفي حالتنا الفلس����طينية؛ إن ديمومة االشتباك مع العدو مطلوبة، 
سواء كان االش����تباك سياسيًا أو بالرصاص أو بالسكين، المهم أن 
يحافظ المقاوم على استمرارية االشتباك مع العدو، وفي النهاية 
األرض والقدس تستحق منا الدفاع عنها بل واالستشهاد دونها.

بقلم/ د. محمد مشتهىديمومــة االشتبــاك
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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�سوع / مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف
الى المس���تأنف عليه / محسن كمال حافظ عبد الجيد من مصر ومجهول محل 
اإلقامة حاليا –لقد عادت القضية أساس 2021/817م وموضوعها دعوى تفريق 
لع���دم االنفاق المتكون���ة بينك وبين زوجتك المدعي���ة / االء خالد محمد الحنر 
وقد عادت القضية مصدقة الحكم المس���تأنف من مقام محكمة االس���تئناف 
الشرعية بموجب القرار االستئنافي أساس )9039( المؤرخ بتاريخ 2022/3/16م 

حكما قابال للطعن امام المحكمة العليا الشرعية وحرر في 2022/3/31م  .

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
ا�سرف خليل اأبو �سعر 

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2020/6304

إلى المنفذ ضده / منذر محمد محمود صقر.
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة بصفتها االس���تئنافية في االستئناف 
الحقوقي رقم 2018/584 + 2018/576 والصادر لصالح طالب التنفيذ/سالم كمال حامد 
النبيه والقاضي بقبول االس���تئناف ش���كال وفي الموضوع بتعديل الحكم المس���تأنف 
ليصبح الزام المستأنف ضده. "المدعى عليه"/منذر محمد محمود صقر بدفع مبلغ وقدره 
2568.09 شيكل )الفان وخمسمائة وثمانية وستون شيكل وتسعة أغورات للمستأنف 
"المدعي"/ س���الم كمال حام���د النبيه وتضمين كل طرف ما اداه من رس���وم ومصاريف 
قانوني���ة واتعاب محاماة وبناء عليه قرر قاض���ي التنفيذ بتاريخ 2022/4/3 ايقاع الحجز 
التنفيذي على حساباتك لدى البنك العربي في حدود مبلغ المديونية المتبقي وسيتم 
صرف المبالغ المحجوزة لصالح طالب التنفي���ذ. لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ 
في غضون أسبوعين وإذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فاتك تعد ممتنعا عن التنفيذ 

ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 2022/4/4

ماأمور- تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

       دولة فل�سطني 
حمكمة بداية دير البلح املوقرة 

يف الق�سية احلقوقية رقم 2016/9
يف الطب احلقوقي رقم 2022/218

المستدعيان/ 1 - صالح الدين خليل عبد الله سلوت - من سكان دير البلح
2 -  ابراهيم خليل عبد الله س����لوت - من س����كان دير البلح  وكيلتهما 
العدلي����ة / وفاء خليل عبد الله مصبح ) س����لوت( بموج����ب وكالة عامة 
صادرة من سفارة فلسطين بالكويت - دير البلح - الشارع العام - بجوار 

البريد - هوية رقم 41194۹۱۹۱  وكيله المحامي / مطيع ابو معيلق
 المستدعى ضده /   1 - أمال خليل عبد الله سلوت - دير البلح - شارع أبو 
عريف - خلف محكمة صلح دير البلح -۲ دعاء خليل عبد الله س���لوت - دير 
البلح - شارع أبو عريف - خلف محكمة صلح دير البلح نوع الدعوى / حقوق

مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل
في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم2016/9م حقوق

حكمت المحكمة بإثبات صحة عقد االتفاق على بيع بشرط اإلعالة المنعقد فيما بين 
المدعي����ان بصفتهم الواردة في الئحة الدعوى وبي����ن مورثهم المرحوم / خليل عبد 
الله سلوت والمؤرخ 12/30/-1996 والوارد ط المبرز م/1 ، مع تضمين المدعى عليهم 

بالرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار أتعاب محاماة .  حرر بتاريخ:2022/4/4م

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
حممد عاطف غزال 

      دولة فل�سطني
       ال�سلطة الق�سائية 

   املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 دائرة التنفيذ

 مبحكمة دير البلح ال�سرعية البتدائية
اإخطار تنفيذ حكم �سادر عن حمكمة دير البلح ال�سرعية

 إلى المنفذ ضده/ مازن ابراهيم زكي الطويل - س���كان النصيرات سابقة 
وحالي���ا مجهول محل  اإلقامة اآلن في مصر لق���د تم تنفيذ الحكم عليك 
ل���دي دائرة تنفيذ محكم���ة دير البلح ف���ي القضية التنفيذية أس���اس 
2022/146م وموضوعها عفش بيت والمتكونة بينك وبين طالبة التنفيذ 
/ سحر سمير محمد اسماعيل - سكان النصيرات ، وإن لم تحضر أو تقدم

للمحكمة  معذرة مش���روعة أو ترسل وكيال عنك خالل اسبوعين من تاريخ النشر 
ستتخذ بحقك االجراءات القانونية حسب القانون وحرر في 2022/4/4م

  ماأمور تنفيذ
 اأ / عدنان ح�سن اأبو مغ�سيب

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة  يف الق�سية التنفيذية رقم 1053/2017

 إل����ى المنفذ ضده/هناء حس����ن محمود صبح. طبقا للحك����م الصادر ضدك من 
محكم����ة بداية غزة في الكمبيالة المس����تحقة الدفع والص����ادرة لصالح طالب 
التنفيذ/محم����د عبد ال����رؤوف محمود صبح والبالغ قيم����ة المبلغ محل التنفيذ 
مبلغ وقدره 5120 ش����يكل )خمسة أالف ومائة وعشرون شيكل(  باإلضافة الي 
رسوم ومصاريف القضية . لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون 
أس����بوعين وإذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ 

ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 4/4/2022م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )286 /2022(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
مروان محمود عطا الش���وا من سكان غزة هوية رقم 906956255 بصفته 

وكيال عن: عمر هاشم عطا الشوا
بموج���ب وكالة رق���م: 2019 / 529 صادرة عن المفوضية الفلس���طينية 

العامة كندا والمصدق من خارجية غزة بالرقم 15120
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 582 القسيمة 1 المدينة بيت حانون
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/4/4م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. عرابي حمدي اأبو �سعبان 

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في رام الله موعد ونس���بة صرف رواتب الس���لطة في فلسطين لهذا 
الش���هر 3 / 2022 لصالح الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تأتي في بداية 

شهر رمضان.
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية أن رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة لشهر 

مارس 2022 ستكون في البنوك اليوم الثالثاء.
وأوضحت المالية أن التأخر في صرف رواتب الموظفين عن ش���هر مارس المنصرم ناجم 
عن تأخر في وصول أموال المقاصة، وفق ما نقلته وكالة األنباء الفلس���طينية الرس���مية 
"وفا". ويأتي ذلك بعد إطالق ش���كاوى من الموظفين التابعين للسلطة جراء تأخر صرف 
رواتبهم خصوصا مع دخول ش���هر رمضان المبارك يومه الثالث، األمر الذي ألقى بظالله 
على أوضاعهم االقتصادية. وحول نس���بة الصرف، أوضحت مصادر مطلعة أن الس���لطة 
س���تصرف رواتب الموظفين بنس���بة 80% إضاف���ة ل�15% من المتأخ���رات بحد أدنى 
2000 ش���يكل، وفق ما هو متوقع. وقالت المصادر: إنه سيتم صرف 16 بالمئة من رصيد 

المستحقات المتراكمة عن األشهر )2-1-12-11(.
 ولفتت وزارة المالية إلى أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها 

عندما تسمح اإلمكانيات المالية بذلك.
 وعن شهر فبراير/ شباط صرفت السلطة رواتب الموظفين في غزة والضفة بنسبة %80 
في ظل أزمة مالية تعانيها تقول إنها بس���بب اقتطاع "إسرائيل" أموال الضرائب، وعدم 

تقديم االتحاد األوروبي لميزانيته الخاصة بفلسطين.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أعلن عبر تصريح صحفي قبل 
أيام إن الحكومة تدرس صرف ما يعادل راتبًا كاماًل عن ش���هر مارس المنصرم بمناسبة 

حلول شهر رمضان المبارك بداية شهر أبريل/ نيسان.
ويقدر عدد الموظفين التابعين للس���لطة في الضفة وغ���زة نحو )136( ألف موظف، من 
المثبتين، ويرتفع الرقم إلى )210( ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات االجتماعية، 

ومخصصات األسرى والمحررين، وذوي الشهداء.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف مكتب اإلع���الم واالتص���ال باالتح���اد األوروبي 
في األراضي الفلس���طينية، يوم امس، ع���ن أن الموازنة 
األوروبية المالية المخصصة للفلس���طينيين ستعتمد 

خالل أيام.
وقال مدير المكتب ش���ادي عثمان، ف���ي تصريح له: إن 
"النقاش بش���أن إقرار الموازنة الخاصة بفلس���طين في 
مراحله األخيرة". وأضاف أن "نقاًش���ا ي���دور حالًيا داخل 
بع���ض البنوك ومن المفترض أن يت���م الموضوع )إقرار 
الموازنة( خالل األيام المقبلة". وأوضح المسؤول أن هذه 
الميزانية عادة ما تقر ل�4 س���نوات مقبلة، الفًتا إلى عدم 

وجود معلومات دقيقة حول قيمتها حتى اللحظة.
وبالنس���بة لزيارة مفوض سياس���ة الجوار ف���ي االتحاد 
األوروب���ي أوليفر فاريلي إلى رام الله أواخر ش���هر مارس 
المنص���رم، أفاد عثمان بأن "المش���اورات الت���ي أجراها 

فاريلي م���ع المس���ؤولين الفلس���طينيين كانت جيدة 
وننتظر نتائجها".

وحول ما يتداول عن وجود خالفات داخل االتحاد بش���أن 
اعتم���اد الميزانية، ذكر عثم���ان أن "هناك وجهات نظر 

مختلفة"، دون توضيحها.
واس���تدرك، "لكن األمور تسير إلى اعتماد هذه الموازنة 

قريبا جًدا".
وكان وزي���ر الخارجية الفلس���طيني رياض المالكي ذكر 
ف���ي تصريحات منتصف مارس الماضي، أن خالًفا كبيًرا 
داخل االتحاد بش���أن ميزانية فلسطين، بين دول تقبل 
شرًطا وضعه مفوض سياس���ة الجوار بتعديل المنهاج 
الفلس���طيني إلقراره���ا، وبين دول أخ���رى ترفض هذه 

المشروطية.
ولم تتضح المعلومات بش���أن قيم���ة الميزانية المقرر 
اعتمادها قريًبا، لك���ن الموازنات األوروبي���ة التي أقرها 

االتحاد األوروبي للس���لطة كانت تبلغ ما بين 300- 310 
مليون يورو س���نوًيا )369- 381 مليون دوالر(، بحس���ب 
تصريح س���ابق أفاد به مكت���ب المفوضية األوروبية في 

القدس.
وتذهب نحو 150 ملي���ون يورو من المبلغ لدعم ميزانية 
السلطة والش���ؤون االجتماعية، بينما 100 مليون دوالر 
يقّدمه���ا االتحاد لدعم "أونروا"، ف���ي حين يذهب باقي 

.NGO الدعم لمؤسسات المجتمع المدني
وتوقف هذا الدعم جزئًيا عن الس���لطة خالل عام 2021؛ 

ألسباب خاصة باالتحاد.
ويؤثر تعطيل إقرار الميزاني���ة على الوضع االقتصادي 
الفلس���طيني ويعود بالض���رر على فئات ع���دة، أبرزها 
مس���تفيدو الش���ؤون االجتماعي���ة الذين ل���م تصرف 
مخصصاتهم منذ أواخر عام 2020، ومؤسسات المجتمع 

المدني، ورواتب موظفي السلطة.

المالية: صرف رواتب الموظفين اليوم 
بنسبة 80 % وبحد أدنى 2000 شيقل

وسط ترقب »أسر الشؤون«
االتحاد األوروبي: إقرار موازنة فلسطين خالل أيام

غزة / االستقالل:
ب���دأت وزارة التنمية االجتماعية، يوم أمس، بتوزيع 
المساعدات على األسر الفقيرة والمتعففة المضافة 

على البرنامج الوطني للحماية االجتماعية.
وقالت الوزارة في بيان لها، أنها ستستمر في عملية 

التوزيع خالل ش���هر رمضان المبارك، للوصول ألكبر 
عدد ممكن من هذه األس���ر، مع الحرص في التوزيع 

على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
وذكرت أنه���ا تبذل جهوًدا كبيرة م���ن أجل توفير 

المساعدات لهذه األسر خالل شهر رمضان.

وبين���ت أن جهوده���ا لم تتوقف مع المؤسس���ات 
الدولية والمحلية الش���ريكة معها في مجال اإلغاثة 
لتوفير المس���اعدات لألس���ر المتعفف���ة والفقيرة 
المضافة على البرنامج الوطني للحماية االجتماعية 

والتي لم تتلق مخصصاتها منذ عام.

التنمية بغزة تبدأ توزيع مساعدات آلالف األسر من منتفعي »الشؤون«



الثالثاء 4 رمضان 1443 هــ 5 أبريل 2022 م

 

دولة فل�سطني   
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2021/537  يف الطلب رقم 2021/1998

المستدعي / عاهد سعدي سالم المصري من سكان بيت الهيا هوية رقم 
)901298174 ( وكيله المحاميان / عز الدين ياسين وصهيب ابو درابي

 المستدعى ضده: وس���ام عبد الكريم مسعود سعد من سكان غزة سوق 
فراس بجوار الغرفة التجارية )خارج البالد ( 

نوع الدعوى / مطالبة مالية   قيمة الدعوى / 16000 $ ) ستة عشر الف دوالر امريكي (
) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (

في القضية رقم 2021/537   في الطلب رقم 2021/1998
إلى المس���تدعى ضده /المذكور بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة بداية 
غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها مطالبة مالية اس���تنادا إلى ما يدعونه في الئحة 
دعواه ونظرا ألنك خارج البالد محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر 
ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 20 
لسنة 2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم 2021/1998 
بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .  لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه 
المحكمة يوم األربعاء بتاريخ 2022/4/20 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك 
إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 

أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية واعتبارك حاضر .  صدر في 2021/4/4

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

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح غزة  املوقرة
يف الق�سية رقم 2021/2849  يف الطلب رقم 2022/697

المس���تدعي : أحمد صبري سالمة ابو سويرح من سكان غزة تل الهوا برج 
العودة 9  وكيله المحامي / عز الدين ياسين وصهيب ابو درابي

 المس���تدعى ضده : عاصم عبد العزيز محمد ابو ش���ريعة من سكان غزة 
الصبرة بجوار المجمع اإلسالمي ) خارج البالد ( 

نوع الدعوى / إبطال وإلغاء شيك   قيمة الدعوى / 6000 شيكل ) ستة أالف شيكل (
) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (

في القضية رقم 2021/2849  في الطلب رقم 2022/697
إلى المس���تدعى ضده /المذكور بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها إبطال وإلغاء ش���يك استنادا إلى ما 
يدعونه في الئحة دعواه ونظرا ألنك خارج البالد محل اإلقامة وحس���ب اختصاص 
محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 20 لسنة 2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة صلح 
غزة في الطلب رقم 2022/697بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 
.  لذل���ك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم الثالثاء بتاريخ 2022/5/24 
الس���اعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر 

في القضية واعتبارك حاضر .  صدر في 2022/3/29م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية

مذكرة ح�شور حللف اليمني ال�شرعية
الى المدعى عليه:- عاطف س���يد عبد الجليل عبد الله من مصر وس���كانها ومجهول 
مح���ل اإلقامة فيها اآلن يقتضي حضورك إلى ه���ذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 
20/04/2022م الس���اعة الثامنة صباحا لحلف اليمين الش���رعية المطلوبة منك في 
الدع���وى أس���اس 1656/2021م وموضوعها اثبات طلقة رجعي���ة انقلبت إلى بائنة 
بينون���ة صغرى والمرفوع���ة ضدك من قبل المدعية مري���م عبدالرحيم محمد النجار 
من خانيونس وس���كانها واالتي نصها:- والله العظي���م المنتقم الجبار أنه ال صحة 
لم���ا ادعته المدعية مريم عبد الرحيم محمد النج���ار من أنني طلقتها واحدة رجعية 
بتاريخ 06/10/2020م وذلك في تمام الس���اعة )11:50( صباحا وذلك في بيت أهلها 
الكائ���ن في جمهورية مصر العربية منطقة الجيزة ش���ارع أبو بكر الصديق وال صحة 
لما ادعته من أنني كنت قاصدا إيقاع الطالق وانني كنت بحالة معتبرة شرعا وقانونا 
وال مدهوش���ا وال مكرها وأنني لم أطلقها أي ن���وع من أنواع الطالق ال طالقا منجزا وال 
معلقا على ش���رط وال تزال الزوجية الصحيحة الش���رعية قائمة بيني وبين المدعية 
مريم المذكورة حتى اآلن حلف ش���رعا وان لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك 
المقتضي الش���رعي والقانوني حسب األصول حيث تعتبر ناکال عن اليمين أي مقر 

بدعوى المدعية مريم لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 15/03/2022م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
عبادة �سالح الدين الرقب

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / بشرى ابراهيم حميد المصري  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )٩٢٠٤٣٢٣٣٣( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / عمار عمر خضر حلس  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )800024754( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

بيروت/ االستقالل:
اللبنانية  الحكوم���ة  رئي���س  نائب  أعلن 
سعادة الش���امي الحكومة اللبنانية، يوم 
أمس، عن إف���الس الدولة ومصرف لبنان 

المركزي في دولة لبنان.
وقال الش���امي في حديثه لقناة الجديد: 
الدولة  الخس���ائر على  "س���يجري توزيع 
لبنان والمص���ارف والمودعين،  ومصرف 
وال توجد نس���بة مئوية محددة، لألسف 
الدولة مفلس���ة وكذلك مص���رف لبنان، 
ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت 
بس���بب سياس���ات لعقود، ولو لم نفعل 

شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".
وأضاف الشامي "هناك حقيقة ال يمكن 
تجاهلها وال يمك���ن أن نعيش في حالة 
إن���كار وال يمك���ن أن ن فتح الس���حوبات 
)المصرفية( لكل الناس وأنا أتمنى ذلك 

لو كنا في حالة طبيعية".
وحول م���ا يتعلق بمفاوض���ات صندوق 
النق���د الدول���ي ق���ال "نحن ف���ي خضم 
المفاوض���ات مع صن���دوق النقد الدولي 
و على اتصال يومي م���ع صندوق النقد، 

وألول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد 
أحرزنا تقدما كبي���را بمفاوضات صندوق 
النقد الدولي". وأش���ار الش���امي إلى أنه 
يأمل أن يصلوا إلى اتفاق في هذه الجولة 
أو جولة أخرى، منوًها إلى أن المفاوضات 
ترك���ز على مواضيع هام���ة بالدولة، على 
رأس���ها إصالح القطاع المصرفي وإعادة 

هيكلته، والسياس���ة المالي���ة المتوازنة 
لخدم���ة الدي���ن العام، وإص���الح القطاع 
العام والكهرباء، وتوحيد س���عر الصرف، 

والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.
وذك���ر الش���امي أن المصرف ب���دأ فعلًيا 
بعملي���ة ج���رد لكمي���ات الذه���ب التي 
بحوزته، وتقوم ش���ركة ك���ي بي إم جي 

تقوم بتدقيق مصرف لبنان.
والجدي���ر ذك���ره أن االقتص���اد اللبناني 
يتكبد العديد من الخس���ائر الجس���يمة، 
خاص���ة بعد أزمة جائحة كورونا ، وانفجار 
مرف���أ بي���روت، م���ا أدى إل���ى انخفاض 
االقتص���اد بنس���بة %9.5 ع���ام 2021، 

مقارنة بالعام الذي يسبقه.

نائب رئيس الحكومة اللبنانية يعلن إفالس الدولة والمصرف المركزي

طهران/ االستقالل:
كش���فت إيران، اإلثني���ن، عن عقبتين م���ا زالتا عالقتين 
ف���ي مفاوضات االتف���اق النووي الجارية ف���ي العاصمة 
النمس���اوية فيينا، مؤكدة أنها لن تتراجع عن "خطوطها 

الحمراء".
وقال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية  سعيد خطيب 
زادة: "هن���اك قضيتان ما زالتا عالقتين في المفاوضات، 
لكن ل���ن نخوض ف���ي التفاصيل، وأكتف���ي بالقول إننا 
متمسكون بخطوطنا الحمراء المتمثلة بمصالح الشعب، 
واالنتفاع االقتص���ادي بمزايا االتفاق الن���ووي الذي تم 

إبرامه سابقا، وهذه القضية الرئيسية المتبقية".

وأش���ار إلى أن بالده "تتابع السياسة الخارجية المتوازنة 
في المنطقة والعالم"، مش���ددا على أن "طهران لن تربط 

ملفات المنطقة باالتفاق النووي".
وأضاف خطي���ب زادة: "انتفاع إي���ران باالتفاق النووي، 
كم���ا ورد في نص االتفاق والق���رار األممي، هي مهمتنا 
الرئيس���ية، وواشنطن تحاول تقويض ذلك في المرحلة 

األخيرة من المفاوضات".
وأردف، "نح���ن في مرحلة اتخاذ القرار األمريكي بش���أن 
اس���تمرارها )أمريكا( على نهج الرئيس الس���ابق دونالد 
ترامب أو لعب دور شبه مس���ؤول، ونرى أنها تسير على 

نفس طريق االدارة األمريكية السابقة".

ف����ي  "االتف����اق  أن  اإليران����ي  المتح����دث  واعتب����ر 
المتناول، لكنن����ا نؤك����د أننا لن نتراج����ع عن خطوطنا 
الحمراء"، الفتا إلى أن "الش����عب اإليراني شعب صبور، 

لكننا لن نصبر لألبد".
واستطرد خطيب زادة: "الواليات المتحدة قامت بخطوات 
متناقض���ة، ومنع أح���د الفنانين اإليرانيي���ن من دخول 
أراضيه���ا واحدة م���ن آالف الخطوات ضدنا، واش���نطن 

أثبتت أنها تنظر لكل شيء بعين السياسة".
وتابع، "نحن في نقطة توقف في المفاوضات، أمريكا لم 
تتخذ قرارها السياس���ي، وعليها أن تفعل ذلك فورا إن 

أرادت التوصل الى نتيجة".

إيران: عقبتان بمفاوضات االتفاق النووي

موسكو/ االستقالل:
أفادت وسائل إعالم روسية، يوم أمس، بأن نحو 600 ألف شخص 

نزحوا إلى روسيا من منطقة دونباس ومدن وقرى أوكرانية.
وأوضح االعالم الروس���ي، أنه »حتى صباح 4 أبريل، وصل حوالي 
598 ألف شخص إلى روسيا، بينهم 118 ألف طفل، ما يقرب من 
500 ألف منهم عبروا الحدود من دونباس في منطقة روستوف، 
والباقون من الجانب األوكراني عبر نقاط التفتيش الحدودية في 

مناطق بيلغورود، وكورسك وبريانسك وجمهورية القرم«.
ولفتت الس���لطات إلى أن من بين أولئك الذين وصلوا إلى روسيا، 
هناك ما يقرب من 174 ألف مواطن روس���ي )يحملون الجنسية 
الروس���ية(، و340 ألفا من جمهوريتي دونيتس���ك ولوغانس���ك 
الش���عبيتين، وأكثر من 83 ألف ش���خص من مواطني أوكرانيا 

ودول أخرى.
وهناك ما يقرب من 28 ألف ش���خص ت���م إجالؤهم وموجودون 

حاليا في مراكز إيواء مؤقتة في 38 منطقة بروسيا.
وم���ن مدين���ة ماريوبول )ف���ي دونباس( تم خالل ال�24 س���اعة 
الماضية إجالء 526 ش���خصا، من بينهم 90 طفال، إلى بيزيمينو 
في دونيتس���ك. ومنذ 5 مارس، تم إجالء 11958 ش���خصا إلى 

بيزيمينو.

روسيا تستقبل آالف األشخاص 
النازحين من أوكرانيا

بيرن / االستقالل:
اجتاح فيروس كورونا ش����ركة الطي����ران السويس����رية المنخفضة التكلفة 
"إيزي جيت"، مما تس����بب في إلغاء مئات الرح����الت وإحداث إرباك في عدد 

من المطارات.
وج���رى إلغاء أكثر من 200 رحلة ل�"إيزي جيت" في عطلة نهاية األس���بوع، مما 
ت���رك الكثير من المس���افرين عالقين في المطارات. ووص���ل األمر إلى حدوث 

"فوضى سفر" في بعض المطارات البريطانية.
وع���زت "إيزي جيت" إلغ���اء الرحالت إلى النقص الكبير في موظفيها، بس���بب 

إصابة عدد منهم بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19".
وقالت إن 222 رحلة على األقل ألغيت منذ الجمعة، مش���يرة إلى أنها ستواجه 

نقص الموظفين بإعداد "قائمة الموظفين االحتياطيين".
وذكر متحدث باسم الش���ركة أن فيروس كورونا تفشى بين موظفيها بشكل 
يفوق الوضع الطبيعي. ولم يذكر المتحدث عدد المصابين، لكن يبدو أنه كبير 

لدرجة إلغاء نحو 222 رحلة جوية.

إلغاء مئات الرحالت.. كورونا 
يكشر عن أنيابه مجددًا
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غزة / االستقالل:
فازت فرق خدمات الش����اطئ »البحرية«، والمجمع 
اإلس����المي، وش����باب الزوايدة على غزة الرياضي 
»العمي����د«، وبيت حانون الرياضي، وش����باب رفح 
»الزعيم« توالًيا مس����اء االثنين، لحساب مباريات 
دور المجموعات من بطولة الشهيد الشيخ أحمد 
ياسين الرمضانية لكرة القدم، والتي تقام برعاية 
المجلس األعلى للش����باب والرياضة، ومس����اهمة 
المركز الثقافي الماليزي، وتنظيم وإشراف اتحاد 

القدم.
وفاز خدمات الش����اطئ على غزة الرياضي برباعية 
مقابل ثالثة أهداف في ملعب فلسطين بمدينة 

غزة في المجموعة األولى لفرع »غزة والشمال«.
وس����جل للشاطئ محمد ماضي، وسليمان العبيد، 
وب����الل النج����ار، ومحمد أبو عيس����ى، بينم����ا أحرز 
للرياضي توفيق البيك، وربحي اشتيوي »هدفان« 

من ركلتي جزاء.

وحكم اللقاء: حس����ن صالح للس����احة، وس����اعده 
محمود الص����واف، وأحمد زملط للخطوط، والدولي 

خالد الشيخ خليل رابًعا.   
بدوره، تفوق المجمع اإلس����المي على بيت حانون 

الرياضي بخماس����ية لهدفين ضم����ن المجموعة 
الرابعة لفرع »غزة والش����مال« بملعب بيت حانون 

شمال القطاع.
وأح����رز للمجمع محم����ود بارود، وس����امح عويضة، 

وأس����امة عويضة، ومحمد الدل����و »هدفان«، فيما 
سجل لبيت حانون ناجي بكر، ومحمود العارضة.

وق����اد اللقاء تحكيمًيا: هاني مس����مح للس����احة، 
وس����اعده مروان خطاب، وأمجد العطار للخطوط، 

وعبد السالم أبو سليسل رابًعا.
وعلى إس����تاد خانيونس جن����وب القطاع، وضمن 
مباري����ات المجموع����ة الثالث����ة لفرع »الوس����طى 
والجنوب«، تلقى شباب رفح الخسارة أمام شباب 
الزوايدة به����دف نظيف، ق����دم الفريقان عرًضا 
جيًدا، حيث حرصا على تجربة العديد من الالعبين 

الصاعدين والبدالء.
ونجح ش����باب الزوايدة بخطف ه����دف الفوز عبر 
العبه محمد عماد حسونة في شباك حارس شباب 

رفح محمد قشطة في الدقيقة ٧٢. 
وحكم المباراة: يوس����ف بركات للساحة، وساعده 
محمد النجار، و مؤمن ماضي للخطوط، ومحمود أبو 

مصطفى رابًعا.

انتصارات »للبحرية« والمجمع والزوايدة في البطولة »الرمضانية«

باريس/ االستقالل:
كسر ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي صياًما 

طوياًل عن التهديف مع فريقه دام ما يقرب من شهرين.
وسجل ميس���ي الهدف الرابع لفريقه في شباك لوريان بمباراة 
انتهت بفوز العمالق الباريسي بخماسية لهدف في الجولة 30 
من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ورفع ليو رصيده إلى 3 أهداف 

في "الليج وان" بعدما سبق له أن هز شباك نانت، وليل.
وكان ميسي سجل 5 أهداف للفريق الباريسي في دوري أبطال 

أوروبا قبل الخروج من دور ال� 16 أمام ريال مدريد اإلسباني.
وكان آخ���ر هدف للنجم األرجنتين���ي بقميص باريس قبل 56 
يوًم���ا ف���ي الفوز على ليل بخماس���ية مقابل ه���دف أيًضا في 

السادس من فبراير الماضي.
وانضم ليو ميس���ي إلى س���ان جيرمان مطلع الموس���م الجاري 
في صفقة انتقال حر قادًما من برش���لونة اإلسباني، ووقع قائد 
منتخب األرجنتين على عقد مدته موسمين حتى صيف ٢0٢3 

مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

عواصم/ االستقالل:
وجه ناديا برشلونة ومانشستر يونايتد رسالة دعم إلى لويس 

فان جال، المدير الفني لمنتخب هولندا.
وكان فان جال كش���ف عن معاناته من إصابة خطيرة بسرطان 

البروستاتا، وأنه خضع ل�٢5 جلسة عالج إشعاعي.
وكتب الحس���اب الرسمي لبرش���لونة، على »تويتر«: »كل الدعم 
والتضامن مع لويس فان جال الذي أعلن معاناته من س���رطان 
البروستاتا. نتمنى لك الشفاء العاجل والكامل.. لتتمتع بالكثير 

من القوة يا لويس!«.
كما كتب حساب مانشس���تر يونايتد على »تويتر«: »الجميع في 
مانشس���تر يونايتد يقفون خلف مدربنا السابق لويس فان خال 
في معركته ضد السرطان.. نرسل لك القوة والشجاعة يا لويس«. 
وقال المدرب الهولندي إنه كان يذهب لجلسات العالج، عبر أحد 
األبواب الخلفية للمستشفى، حتى ال يعرف أحد بمرضه.   وأضاف: 
»إمكانية أن تموت بسبب سرطان البروستاتا ليست كبيرة.. عادًة، 

إن المرء يموت بسبب األمراض الكامنة وراء السرطان«.

ميسي يكسر صيامًا 
طويال عن التهديف 

مع باريس

برشلونة ومانشستر 
يونايتد يدعمان 

فان جال

 القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد االتحاد الفلس���طيني لكرة الق���دم، ظهور الحكم 
الدولي براء أبو عيش���ة في مباري���ات دور المجموعات 

لبطولة دوري أبطال آسيا.
 وذكر االتح����اد الفلس����طيني،أن نظيره اآلس����يوي 
أخبره باعتماد أبو عيش����ة ضمن طاقم الحكام الذين 
س����يديرون العديد من اللقاء ف����ي دور المجموعات 

بأبطال آسيا.
وم���ن المقرر أن تنطلق مباري���ات دور المجموعات في 
دوري أبطال آس���يا، األس���بوع القادم إذ يطمح الحكم 
الفلسطيني لتقديم مستويات مميزة لتعزيز تواجد 

التحكيم الفلسطيني آسيويا.

حكم فلسطيني 
يظهر في دوري 

أبطال آسيا
روما/ االستقالل:

أعلن نادي يوفنتوس، يوم أم���س، طبيعة اإلصابة التي تعرض لها 
مانويل لوكاتيلي، العب وسط الفريق، ومدة غيابه عن المالعب.

وكانت لوكاتيلي تعرض إلصابة غادر عل���ى إثرها مباراة يوفنتوس 
وإنتر ميالن، األحد، التي انتهت بخسارة السيدة العجوز بهدف دون 

رد.
وقال يوفنتوس، في بيان طبي: »خضع لوكاتيلي لفحوصات طبية في 
عيادة النادي يوم أمس، وتبين معاناته من التواء في الرباط الجانبي 

للركبة، وسيبقى خارج المالعب لمدة أربعة أسابيع تقريًبا«.
وهذا يعن���ي أن من المحتمل ع���ودة لوكاتيلي إل���ى المباريات في 
الج���والت الثالث األخيرة من ال���دوري اإليطالي، باإلضافة إلى نهائي 
كأس إيطاليا، إذا تأهل يوفنتوس. يذكر أن الخسارة أبقت يوفنتوس 
ف���ي المركز الرابع ب����59 نقطة، بينما حافظ إنت���ر ميالن على المركز 

الثالث رافًعا رصيده إلى 63 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

المصائب تتوالى على 
يوفنتوس بعد 

السقوط أمام إنتر
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أعلن أنا المواطن / محمد احمد هاش���م كشكو   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800062457( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / رمضان نصر رمضان احالسه  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803224906( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سعدية عبد الله سالم حمادة   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )905397584  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حمدان زياد حمدان االخرس   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803871649  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ميس���ره محمد العبد ش���رير  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802959825( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / منى عبدالعظيم محمد الشوا 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )901272716( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / شريف سلمي حمدان البيوك 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801041252( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / عصام موس���ى س���المه 
ابو موس���ى عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )803125046(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

وحاولت  المنطق���ة،  محي���ط  في 
استفزاز الشبان الموجودين على 
المدرجات ف���ي المكان. وأضافت 
أن قوات االحتالل أطلقت قنابلها 
ف���ي محاولة  الغ���از والصوتي���ة 
لتفري���ق التجمع عند منطقة باب 
العام���ود، دون أن يبلغ عن وجود 
إصاب���ات. فيما اعتقل ش���اب من 
الم���كان، وتم تحويل���ه إلى مكان 

غير معلوم.
"ب���اب  منطق���ة  وتش���هد 
العام���ود" توترات بين الش���بان 
االحتالل،  وشرطة  الفلسطينيين 
التي تالحق الشبان وإطالق قنابل 
والقنابل  للدموع  الُمس���يل  الغاز 
الصوتي���ة والرص���اص المعدني 

المغلف بالمطاط.
مواجهات بال�ضفة

وفي الضفة الغربية أصيب شاب 
برص���اص قوات االحتالل، مس���اء 
بلدة  اقتحامه���ا  اإلثنين، خ���الل 

فقوعة شرقي مدينة جنين. 
وأف���اد مص���ادر محلي���ة، بإصابة 
ش���اب بالرص���اص الحي أس���فل 
بس���يارة  نقل���ه  وت���م  الظه���ر، 
سينا  بن  اإلسعاف لمستش���فى 

في المدينة لتلقي العالج.
المواطنين  كما أصيب عدد م���ن 

باالختناق، واعتق���ل أربعة فتية، 
خ���الل مواجه���ات اندلع���ت مع 
قوات االحت���الل، يوم أمس غربي 
بيت لحم جن���وب الضفة الغربية 

المحتلة.
أن  محلي���ة،  مص���ادر  وذك���رت 
وس���ط  اندلع���ت  مواجه���ات 
الش���بان  بي���ن  قري���ة حوس���ان 
الفلس���طينيين وقوات االحتالل، 
الرص���اص  اس���تخدمت  الت���ي 
بالمط���اط  المغل���ف  المعدن���ي 
وقناب���ل الغاز والص���وت، ما أدى 
إل���ى إصابة عدد م���ن المواطنين 
باالختناق، تم تقديم العالج لهم 

ميدانيا.
وأضاف���ت المص���ادر، أن ق���وات 
االحت���الل اعتقلت ثالث���ة فتية، 
هم: ناصر حمام���رة، ومحمد نادر 
محمد  الرحم���ن  وعبد  س���باتين، 

حمامرة.
يش���ار إلى أن االحتالل اس���تولى 
عل���ى أكث���ر م���ن 70 بالمائة من 
أراضي قرية "حوسان" البالغة 13 
ألف دونم، لبناء مستوطنة "بيتار 
أهالي  يعي���ش  عيلي���ت"، حيث 
يقارب  ما  البالغ عدده���م  القرية 
س���بعة آالف و500 نس���مة، على 

مساحة ثالثة آالف دونم فقط.

الخضر جن���وب بيت  بل���دة  وفي 
لحم أصيب عدد م���ن المواطنين 
اإلثنين، خالل  باالختناق، مس���اء 
مواجه���ات م���ع ق���وات االحتالل 

اإلسرائيلي.
بأن  محلي���ة،  مص���ادر  وأف���ادت 
ترك���زت في منطقة  المواجهات 
أصيب  القديم���ة،  بالبل���دة  التل 
خالله���ا ع���دد م���ن المواطني���ن 
باالختناق بالغاز المسيل للدموع، 

جرى عالجهم ميدانيا.
ورصد تقرير فلس���طيني تصاعد 
لالحت���الل  المقاوم���ة  عملي���ات 
الغربية  الضفة  اإلس���رائيلي في 
والق���دس والداخ���ل المحتل في 
شهر مارس الماضي بشكل كبير 

ومؤثر.
وفي الداخل الفلسطيني المحتل 
ع���ام 1948 أصيب ثالث���ة عمال 
فلسطينيين، يوم أمس، برصاص 
اإلس���رائيلي،  االحت���الل  ق���وات 
الوصول ألماكن  خالل محاولتهم 
عمله���م ف���ي الداخ���ل . وقالت 
مصادر محلية، إن قوات االحتالل 
أطلقت الن���ار صوب 3 عمال قرب 
بل���دة نعلي���ن غربي مدين���ة رام 
الله، وس���ط الضفة الغربية؛ قبل 
اعتقاله���م ونقلهم عب���ر مركبة 

إسعاف إسرائيلية.
وقررت ق���وات االحت���الل، مؤخًرا، 
تش���ديد قيوده���ا عل���ى العمال 
الفلسطينيين الذين يدخلون عبر 
"فتح���ات" في الجدار الفاصل من 
مختلف مناط���ق الضفة الغربية، 

للعمل في الداخل المحتل.
منح  االحتالل  س���لطات  وترفض 
تصاري���ح  الفلس���طينيين  آالف 
المحتلة بذريعة  األراضي  لدخول 
"المن���ع األمني"، لذل���ك يتخذون 
طرق���ًا عديدة للوص���ول؛ بحثًا عن 

العمل.
اعتداءات امل�ضتوطنني

هاج���م  ذات���ه  الس���ياق  وف���ي 
مس���توطنون، يوم امس، مركبات 
المواطني���ن بالحج���ارة قرب بلدة 

برقة شمال غرب نابلس.
االستيطان  ملف  مس���ؤول  وقال 
الضفة، غس���ان دغلس،  ش���مال 
إن مجموع���ة من المس���توطنين 
المواطني���ن  مركب���ات  هاجم���وا 
مدخل  م���ن  بالق���رب  بالحج���ارة 
مستوطنة "حومش" المخالة، على 
طريق جنين نابل���س، األمر الذي 
أدى إلى الحاق أضرار مادية فيها.

كما حرق مستوطنون يوم امس، 
وس���رقوا معدات  للبناء  أخش���ابًا 

خفيف���ة للمواطني���ن ف���ي قرية 
بيري���ن جنوبي الخلي���ل بالضفة 

الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين 
فري���د برق���ان، بأن مس���توطنون 
قاموا بحرق أخشاب للبناء وعطب 

خزانات الماء.
كما سرق المس���توطنون معدات 
مرش���د  للمواطن  تع���ود  خفيفة 
العطيات، ف���ي قرية بيرين للمرة 

الثالثة على التوالي.
وأش���ار إلى اس���تمرار انتهاكات 
االحت���الل ومس���توطنيه في حق 
أهالي القري���ة، بهدف التضييق 
عليه���م وإجبارهم عل���ى الرحيل 

لصالح التوسع االستيطاني.
اقتحامات االق�ضى

عش���رات  اقتح���م  ذل���ك  إل���ى 
يوم  المتطرفين،  المس���توطنين 
أمس، المس���جد األقصى المبارك 
من باب المغاربة بحراسة مشددة 
من ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي، 
ف���ي ثالث أي���ام ش���هر رمضان 

المبارك.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية 
ف���ي الق���دس المحتلة ب���أن 73 
س���احات  اقتحم���وا  مس���توطًنا 
األقصى خ���الل الفترة الصباحية، 
ونظم���وا جوالت اس���تفزازية في 
اقتحام  إل���ى  باإلضافة  باحات���ه، 

عنصرين من مخابرات االحتالل.
أدوا  المس���توطنين  أن  وذك���رت 
تلمودية  طقوًسا  االقتحام،  خالل 
م���ن  الش���رقية  المنطق���ة  ف���ي 

األقصى، ما أثار استفزاز الحراس 
والمصلين.

ورغم قيود االحتالل، إال أن ساحات 
األقص���ى ومصليات���ه ش���هدت 
الفلسطينيين،  للمصلين  تواجًدا 
وس���ط أجواء إيماني���ة وروحانية 
شهدها المس���جد في ثاني أيام 

الشهر الفضيل.
األقص���ى  المس���جد  ويتع���رض 
والس���بت،  الجمعة  ع���دا  يومًي���ا 
وانتهاكات  اقتحامات  لسلس���لة 
من المس���توطنين وعلى فترتين 
صباحي���ة ومس���ائية، ف���ي وقت 
في���ه  االحت���الل  يس���تهدف 
المقدسيين من خالل االعتقاالت 
والغرامات واإلبعاد عن المس���جد 
األقصى، ألجل تركه لقمة سائغة 

أمام األطماع االستيطانية.
ُيش����ار إلى أن عمليات االقتحام 
إلى  اليومية لألقص����ى، تهدف 
تكري����س واق����ع جدي����د داخل 
"الزماني"  بالتقس����يم  المسجد، 
من خ����الل االقتحام اليومي على 
ومس����ائية،  صباحية  فترتي����ن 
باس����تهداف  و"المكان����ي" 
المنطقة الش����رقية من المصلى 
باب  مصل����ى  وحتى  المروان����ي 
الرحم����ة، وف����ق مس����ؤولين في 

"أوقاف القدس".
ومنذ احت���الل مدينة القدس عام 
1967، تسيطر سلطات االحتالل 
على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن 
خالله تنّف���ذ االقتحامات اليومية 

للمستوطنين وقوات االحتالل.

توتر يف باب ..

 الخليل/ االستقالل:
 نظم����ت فصائل العمل الوطني، وهيئة ش����ؤون 
األس����رى والمحررين، ونادي االسير الفلسطيني، 
ولجان أهالي األس����رى، يوم أمس، وقفة اس����ناد 
لألسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ34 
يوما على التوالي، وذلك على دوار ابن رشد وسط 
الخلي����ل. ورفع المش����اركون في الوقف����ة، االعالم 
الفلس����طينية والفتات تنادي بالحرية لألس����رى، 
وأخرى تؤكد أن االض����راب حق قانون، وأن الدفاع 
عن الحياة ودعم ومس����اندة األس����رى والدفاع عن 

حقوقهم واجب انساني.
واعربت دالل عواودة، زوجة األسير خليل عواودة، 
عن قلقه����ا على حال����ة زوجها، واش����ارت الى أن 
المحامي ابلغ العائلة بعد زيارته أمس، انه يعاني 
من هزل شديد في جسمه، وصداع شديد، مبينة 

ان اضرابه جاء رفضا لالعتقال االداري.
واش����ار مدير هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين 
ابراهيم نجاجرة، إل����ى أن الوقفة جاءت للتضامن 
م����ع االس����ير الع����واودة وم����ع االس����رى المرضى 
والمس����نين، مبين����ا ان االضراب اخ����ذ يؤثر على 

االس����ير عواودة من الناحي����ة الصحية، وفقد من 
وزن����ه أكثر من 8 كيلو غ����رام، ويعاني من دوخة، 
وع����دم القدرة على التركي����ز، وآالم في المفاصل، 

باإلضافة الى الغثيان.
بدوره، قال مدير نادي األس����ير أمج����د النجار، إن 
األسير العواودة اعتقل اداريا تسع مرات، وعانى 
من االعتقال االداري على مدار السنوات الماضية، 
مبينا ان األس����رى االداريي����ن يقاطعون المحاكم 
االس����رائيلية لليوم 94 على التوالي، وبعد شهر 
رمضان يتجه األس����رى الى االضراب المفتوح عن 
الطع����ام ضد االعتق����ال االداري، وس����وف يكون 
شهر رمضان ش����هر التعبئة الوطنية، مشيرا الى 
ان هنال����ك أكثر من 500 معتق����ل اداري، ثلثهم 
م����ن محافظة الخليل التي تش����كل أكبر نس����بة 

معتقلين.
من جانبه، اوضح األسير المحرر هشام أبو هواش، 
أن األس����رى المضربين عن الطع����ام اقوياء، ولكن 
االحت����الل يضغط عليه����م نفس����يا، ويوصلهم 
اخب����ار كاذبة ع����ن األهل واالصدق����اء ليزيدوا من 
معاناته����م، مطالب����ا بمزي����د من وقف����ات الدعم 

لألسرى، وبمشاركة اوسع على كافة المستويات.
ويواص����ل المعتقل خليل ع����واودة )40 عاًما( من 
بلدة إذنا غرب الخلي����ل إضرابه عن الطعام لليوم 
ال����� 34 على التوالي، رفض����ا العتقاله اإلداري في 

سجون االحتالل.
ويعان����ي المعتقل ع����واودة م����ن آالم في الرأس 
والمفاص����ل، ودوار وه����زال، وع����دم انتظ����ام في 
نبض����ات القل����ب ومج����رى التنف����س، إضافة إلى 
صعوبة في الحركة والحدي����ث المتواصل، وفقد 

من وزنه اكثر من 16 كغم.
وما زالت إدارة سجن "عوفر" تعزل األسير عواودة 
ف����ي زنازين العزل االنفرادي، رافضة االس����تجابة 
لطلب����ه بإنه����اء اعتقال����ه اإلداري التعس����في، أو 
التعاطي مع����ه، في ظل تراج����ع وضعه الصحي 

بشكل ملحوظ.
يذك����ر أن المعتقل ع����واودة أب ألرب����ع طفالت، 
وكان����ت ق����وات االحتالل ق����د اعتقلت����ه بتاريخ 
2021/12/27، وحولته لالعتقال اإلداري بدون أن 
توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقاالت س����ابقة في 

سجون االحتالل.

الخليل: وقفة إسناد لألسير خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 34 يومًا

رام الله/ االستقالل:
أف����اد نادي األس����ير بأّن تدهورا جدي����دا طرأ على الوض����ع الصحي للمعتقل 
اإلدارّي المريض بالس����رطان عبد الباس����ط معطان )48 عاًم����ا( من بلدة برقة 

بمحافظة رام الله والبيرة.
وأوضح نادي األس����ير، في بيان صحفي، مس����اء اإلثني����ن، أّن إدارة المعتقل 
تماطل بش����كٍل متعمد ف����ي توفير العالج الالزم له، األم����ر الذي أدى لتفاقم 
وضع����ه الصحّي مؤخرا بش����كل ملحوظ، الفتا إل����ى أن التخوفات على حياته 
كبيرة، خاّصة أنه بدأ ُيعاني مؤخرا من مشاكل في التنفس وأوجاع في جميع 

أنحاء جسده.
ُيش����ار إلى أّن معطان معتقل منذ 25 تش����رين األول/ أكتوبر 2021، وخضع 
لعدة عمليات جراحية قبل اعتقاله، جرى خاللها استئصال جزء من القولون، 
وتبين الحقا أن الخاليا السرطانية لم تنته، وهناك احتمالية النتشار المرض.

وحّمل نادي األس����ير، مجددا، س����لطات االحتالل كامل المسؤولية عن مصير 
وحياة المعتقل معطان، وكافة المعتقلين المرضى.

نادي األسير: تدهور 
جديد على الوضع الصحي 

للمعتقل معطان
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بغداد/ االستقالل:
لعل من أكثر المش���اهد الرمضانية لفتا لألنظار في العراق وإقليم كردس���تان 
خاصة، هو اصطفاف طوابير الصائمين أمام محالت بيع عصير الزبيب أو شربت 

الزبيب باللهجة العامية العراقية.
حيث يتربع هذا المش���روب على قمة هرم المائدة الرمضانية في بالد الرافدين، 
والت���ي ال تكتمل بدون حضوره، فبعد س���اعات طويلة م���ن الصوم عن الطعام 

والشراب، فإن شربت الزبيب يكاد يكون أكثر اقباال عليه حتى من الماء.
وما يزيد من ش���عبية »ش���ربت الزبيب« في رمضان، هو أن���ه يصنع من الزبيب 
المجفف من العنب المنتج في إقليم كردس���تان العراق، والذي يمتاز بجودته 
وطزاجته وبمذاقه الش���هي. ولعل الالفت أن أكثر محالت بيع شراب الزبيب هي 
في غالبها دكاكين صغيرة تقع في األس���واق الشعبية، كما هي الحال في بازار 
مدينة السليمانية الرئيسي، بش���ارع مولوي حيث يتزاحم عشرات الناس أمام 
أبوابها الصغيرة قبل ساعات من موعد آذان المغرب، ينتظرون دورهم لشراء هذا 

الشراب الذي يعد من أبرز الرموز الرمضانية في العراق.
تق���ول فاطمة خان، وهي ربة منزل عراقية،:” هذا هو مش���روبنا التقليدي الذي 
ال غنى عنه، ورغم أن بعض الش���باب والصغار في الس���ن، يحاولون التنويع في 
المشروبات الرمضانية والتوجه نحو عصائر أخرى بديلة عنه، لكن شربت الزبيب 

يبقى بال منافس في سفر العوائل العراقية خالل الشهر الفضيل”.

»شربت الزبيب« .. مشروب 
العراقيين الرمضاني األول

) APA images (   مواطنون  يعدون  وجبات الإفطار املجانية للأ�سر املحتاجة يف مدينة اخلليل

الكويت/ االستقالل:
أش���اد ناش���طون كويتيون، يوم أم���س،� بالالعب محمد 
الفضلي )19 عاما(، الذي انسحب من بطولة العالم للمبارزة 
المقام���ة في إمارة دب���ي باإلمارات، وذل���ك رفًضا لمنازلة 
العب إس���رائيلي. وعلق رئيس رابطة شباب ألجل القدس 
العالمية، طارق الشايع، على انس���حاب الالعب الفضلي، 

قائاًل: "تتكرر المواجهات ويتكرر الثبات على المواقف".
وأضاف الش���ايع، أن "أبناء الكوي���ت باألمس واليوم وغدًا 
يقدمون الصورة الحقيقية للش���عوب الحرة؛ التي ال تقبل 
التن���ازل عن مبادئه���ا". وتابع، أن "البط���ل الفضلي ومن 
سبقه، ليسوا نكرة في األلعاب التي يمثلونها بل حصدوا 

البطوالت والجوائز وهم حريصون عليها".
وزاد أن ه���ذه الجوائز "تتقزم حينما يكون طريق الوصول 
إليها ه���و التنازل ع���ن المب���ادئ واالعت���راف بالمحتل 

الصهيوني".
وأشار الشايع إلى أن "المقاومة ال تعني فقط رفع السالح، 
بل تتعدد وس���ائلها وأش���كالها وطرائقها"، موضحًا أن 

"الالعبين بشتى تخصصاتهم يقدمون دعمهم من خالل 
انسحابهم من مواجهة العبي الكيان الصهيوني".

وأكد على أن انسحاب الالعبين من مواجهة اإلسرائيليين 
"ليس لضعف أو خوف؛ بل إثبات بالدليل والبرهان بأن من 

أمامك ليس إال عدم، ال وجود له".
كما أثن���ى رواد مواقع التواص���ل االجتماعي، على خطوة 
الالع���ب الفضل���ي، واعتبروها "مكّمل���ة لمواقف الكويت 
المناص���رة للقضية الفلس���طينية ورف���ض التطبيع مع 
االحت���الل اإلس���رائيلي". وق���ال اإلعالمي عي���د الفضلي: 
"فلسطين في ضمير ولدنا محمد الفضلي، العب المبارزة 
الكويتي، داعمًا للقضية الفلس���طيني ويرفض مواجهة 

العب الكيان الصهيوني في دبي".
وأبدى الكات���ب الصحفي محمد بوش���هري إعجابه بقرار 

الفضلي قائاًل، "هذا عشمنا بكل الرياضيين الكويتيين".
وعّد بوش���هري اللع���ب "أمام العبي الكي���ان الصهيوني 
في أي مناس���بة رياضية هو اعت���راف بهم وفي كيانهم 

المصطنع وسياساتهم الخبيثة والفاسدة حول العالم".

فيما أشار الباحث والناشط في شؤون الخليج السياسية، 
فه���د الغفيلي، إلى أن الالع���ب الكويتي محمد الفضلي 
"وجه صفعة لإلمارات ومشروعها التطبيعي بعد انسحابه 
من البطولة". وكتب الناش���ط الفلسطيني عالء األحمد، أن 
"البطل الكويتي محمد الفضلي يصفع التطبيع الرياضي 
م���ن جديد بي���د رفعت انتص���ارا للحق وأهل���ه ومناصرة 

للشعب الفلسطيني ومقدسات األمة".
يش���ار إلى أن الالعب الفضلي، كان قد انسحب في أيلول/ 
سبتمبر 2019، من بطولة دولية في العاصمة الهولندية 

وتش���هد المش���اركات الرياضية الكويتية في البطوالت 
الدولية، انس���حابات أمام الالعبين اإلس���رائيليين، "دعما 
للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة، ورفضا 
للتطبيع"، بحس���ب مراقبي���ن ومغردين. ووف���ق القانون 
الكويت���ي؛ تعد "إس���رائيل دولة معادي���ة، ويحظر على 
األش���خاص الطبيعيي���ن واالعتباريين عق���د اتفاقات أو 
صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها، أو منتمين 

إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".

احتفاء كويتي بانسحاب الالعب الفضلي من »مبارزة إسرائيلي« في دبي

بكين/ االستقالل:
 أثار مقطع فيديو دهش���ة عارمة على منصات التواصل االجتماعي ألس���ماك 

تخضع لفحص "بي سي آر" في الصين.
وأظهر المقطع المتداول طبيبًا يرتدي زيًا كاماًل من معدات الوقاية الش���خصية 
في إحدى أسواق شنغهاي، ويأخذ مسحة من سمكة حية، في واحدة من أغرب 

المشاهد منذ تفشي الوباء عام 2020.
ويقول العام���ل الطبي، خالل المقطع، للبائع: "م���ن فضلك ال تتركها"، ويجيب 
البائ���ع: "ال تقلق، لن تعضك". وتفاعل كثيرون مع المقطع المصور، مبدين ردود 
أفعال متباينة، إذ قال أحد مستخدمي وسائل التواصل: "هذه سمكة صحية، من 

الجيد أن تجد بعض اللحظات المرحة".
وشهدت ش���نغهاي زيادة في عدد حاالت اإلصابات خالل األسابيع األخيرة، بما 

في ذلك تطورات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ومتحوراته المتتالية.
وذكرت لجنة الصحة لبلدية شنغهاي أنه تم تسجيل 4144 حالة بدون أعراض 

و358 حالة إصابة بأعراض فيروس كورونا الخميس الماضي.

أسماك تخضع لفحص 
»بي سي آر« في الصين

االستقالل/ وكاالت:
أوصى أخصائ����ي تغذية، بتناول وجبة طعام ثالثة 
في ش����هر رمضان، ما بين وجبتي اإلفطار والسحور، 

للحفاظ على نظام غذائي سليم.
وق����ال رئيس قس����م التغذي����ة في كلي����ة العلوم 
الصحية في جامعة تراقيا التركية، آيدن إرجان، إن 
عادات األكل الطبيعية قد تغيرت مع شهر رمضان، 
وعدد الوجبات انخفض إلى وجبتين، هما الس����حور 

واإلفطار. 
وأوضح أرجان أنه بحسب كمية ونوع األطعمة التي 
يتم تناولها خالل السحور ووجبة اإلفطار، يمكن أن 
ترتفع نسبة الدهون في الدم، ويزيد الكوليسترول، 
ويمكن مالحظة عدم انتظام نسبة السكر في الدم، 
مضيفا: "عادة م����ا تكون وجباتنا الخفيفة مصاحبة 
لوجباتنا الرئيس����ة، مع السيطرة على الجوع والشبع 
في التمثيل الغذائي. بينما يتأثر نظامنا الغذائي 

فجأة مع الصيام". 
 وتابع بأن ذلك قد يتسبب في تغيرات سلبية في 
وزن الجس����م، اعتمادا على كمية الطاقة المتناولة 
من الش����خص ونوعية الطعام، خالل شهر رمضان 

أو بعده. 
وأش����ار إلى أنه رغم انخفاض تناول الطعام بشكل 

طفي����ف خ����الل ش����هر رمض����ان، إال أن التنوع في 
العناصر الغذائية قد زاد.

وأكد أنه من الخطأ تناول الطعام بسرعة على وجبة 
اإلفطار بس����بب التأثر بالجوع الشديد، مشددا على 

أهمية وجبات السحور واإلفطار للصائم. 
وأضاف أن هناك خطأ ش����ائعا، وهو تناول األطعمة 
الدهنية والحلويات التي ال تكون كثيرا على موائد 
الطع����ام في األوق����ات العادية، حي����ث تأخذ هذه 
األطعمة مكانها على موائدنا، كما لو كانت مكافأة 

للجوع. 
وخطأ شائع آخر، وهو أنه بسبب تأثير الجوع الشديد، 
يأكل العديد من الناس الطعام بس����رعة وبكميات 
كبيرة، مضيفا أن الش����بع ونس����بة السكر في الدم 
يرتبطان ببعضهما البعض، ومع زيادة نسبة السكر 
بالدم فإننا نشعر بالشبع تدريجيا، ولذلك، فإننا كلما 
تمكنا من ضبط وقت تناول الطعام بش����كل أفضل 
في اإلفطار، فسنمنع من اإلفراط في تناول الغذاء. 

ونص����ح األخصائ����ي واألكاديمي الترك����ي بضرورة 
تن����اول وجبة ثالثة بين اإلفطار والس����حور، لموازنة 

الجوع على المدى الطويل. 
وأوضح أنه من أجل صيام صحي، فإنه يجب تناول 
الطعام المت����وازن دون تخطي عدد وجبات الطعام، 

وقال: "م����ن أجل الحفاظ على نظام غذائي س����ليم 
ومت����وازن، فإننا يج����ب أن نعمل على مب����دأ اتباع 
نظام غذائي مكون من ثالث وجبات يش����به النظام 

الغذائي العادي". 
وبالنظر إلى الس����حور واإلفطار ف����ي رمضان، فإننا 
يجب أن نفكر بأن الغ����ذاء هو اإلفطار، وعليه يجب 
أن نتناول العش����اء بإعداد وجبة خفيفة ستستمر 
في عملية التمثيل الغذائي لدينا قبل الذهاب إلى 

الفراش. 
وقال: "نحن بحاجة إلى تناول طعام يمكن أن يوازن 
بين الجوع على المدى الطويل، ويمكننا القيام بذلك 

من خالل الوجبات الخفيفة". 
ويعد تن����اول الطعام بين اإلفطار والس����حور مهم 
للحف����اظ على توازن الجس����م، ونص����ح األخصائي 
التركي بأطعمة مثل الفاكه����ة والحليب والزبادي، 
والتي لن تسبب تعبا للمعدة، ومع قطعة من الخبز، 
فإنه سيحافظ بذلك الجسم على توازنه، ويمكن أن 
نشرب الكفير أو أكل بعض المكسرات، حيث يمكن 

إعداد وجبة ثالثة بمثل هذه األطعمة. 
وقال: "إننا بحاجة إلى شرب ما ال يقل عن لترين من 
الماء يوميا، ويجب القيام بذلك بش����كل متوازن ما 

بين فترتي اإلفطار والسحور". 

أخصائي: عليك بوجبة ثالثة بين اإلفطار والسحور في رمضان

االستقالل/ وكاالت:
بعد الرئيسيات والنحل والطيور، اتسعت دائرة الحيوانات البارعة في الرياضيات 
لتضم أس���ماك المياه العذبة، إذ بّينت دراسة ُنش���رت أخيرا أن لهذه األسماك 

قدرات رقمية معقدة تصل إلى حد الحساب. 
ومن الثابت علميا أن كل الفقاريات، وحتى بعض الالفقاريات، تتمتع بالقدرة 
عل����ى إدراك الكميات، وهو أمر حي����وي لها عند البحث ع����ن الغذاء أو تجنب 
الحيوانات المفترس����ة أو التنقل ضمن مجموعات أو اختيار الشريك بهدف 

التكاثر.
لكن علماء السلوك يتساءلون عن الطريقة التي يحدث بها هذا التمييز العددي: 

هل هو تقدير بسيط يعتمد على الحجم أم قدرة أدق على العد؟
وكشفت الدراس���ات في ه���ذا اإلط���ار أن بعض الق���رود والببغ���اوات والحمام 
والعناكب والنحل قادرة على معالج���ة المعلومات الرقمية المعزولة وصواًل إلى 

حد حل عمليات بسيطة.
وذكرت تجرب���ة أجريت في معهد علم الحيوان بجامعة بون )ألمانيا( ونش���رت 
تفاصيلها في مجلة »ساينتيفيك ريبورتس«، أن بعض األسماك أيضًا تتمتع 
بموهبة الحس���اب هذه، ومنها البلطي المخطط المعروف ب�«الحمار الوحش���ي 

مبونا« والراي اللساع.
وخضعت 8 أسماك من كال النوعين لمئات االختبارات في خزانات كبيرة صممت 
خصيصًا لمراقبة أدائها، ودربت في هذه الخزانات على التعرف على اللون األزرق 

كرمز للجمع واللون األصفر كرمز للطرح ، بمعامل واحد.

يحل عمليات حسابية.. اكتشاف 
مذهل بشأن »سمك البلطي«


