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الداخل المحتل/ االستقالل: 
أصيب جنديان إس���رائيليان بج���راح مختلفة 
مساء أمس الثالثاء إثر تعرضهما للدهس في 
مدينة النقب بالداخل المحتل وفقًا لوس���ائل 

إعالم االحتالل.
وأش���ارت وس���ائل إع���الم االحت���الل أن حالة 

المصابين متوسطة وتم نقلهما للمستشفى 
لتلق���ي العالج ال���الزم دون أن تذك���ر خلفية 

الحادثة.
وأظهر فيديو نش���ر عل���ى مواق���ع التواصل 
االجتماع���ي الجنود وهم عل���ى األرض نتيجة 

عملية الدهس.

إصابة جنديين »إسرائيليين« 
بعملية دهس في النقب

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم الـ96 على التوالي

نادي األسير: وصول فيروس »كورونا« للمرضى في »الرملة« كارثة
رام الله/ االستقالل: 

قال نادي األس���ير الفلس���طينّي إّن 17 أس���يًرا من 
المرضى في سجن "عيادة الرملة"، أصيبوا بفيروس 

)كورونا( وجميعهم يقبعون في نفس القسم، وهم 
من األس���رى المرضى الذين يعانون أوضاعًا صحية 
مزمنة. ومن ضمن األس���رى المرضى الذين يقبعون 

في س���جن "عيادة الرملة" األس���ير ناصر ابو حميد 
المريض بالسرطان، ومنصور موقده، 
وخالد الش���اويش، وناه���ض األقرع، 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسرى اإلداريون في سجون االحتالل مقاطعة المحاكم 
اإلدارية لليوم 96 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال 

اقتحام قادة االحتالل للقدس 
واألقصى.. هل يدفع نحو المواجهة؟  

غزة/ سماح المبحوح: 
توقع مختصون بالش���أن االس���رائيلي أن تقود االقتحام���ات المتواصلة التي 

ينفذها قادة االحتالل اإلسرائيلي وزعماء المستوطنين لباحات 
ومحيط المس���جد األقصى، وعلى رأسهم رئيس وزراء االحتالل 

باب العامود.. أيقونة 
مقاومة ترعب االحتالل 

غزة/ االستقالل: 
دعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، إلى المشاركة في جمعة "إسناد 

جنين ومقاومتها الباس���لة"، يوم الجمعة المقبل. وقال القيادي 
في الجهاد اإلس���المي محمد الحرازين في تصريح صحفي أمس 

الجهاد اإلسالمي تدعو لجمعة 
إسناد جنين ومقاومتها

“جماعات الهيكل” يستعدون 
القتحامات واسعة لألقصى

غزة- القدس المحتلة/ معتز شاهين:
س���احة ومدرجات باب العامود لم تع���د مكانًا أثريًا تاريخًا فقط 
ب���ل أصبحت رمزًا وطني���ًا وأيقونة للمقاومة الش���عبية في وجه 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء أمس الثالثاء، أن حكومته، 

ستواصل البناء االس���تيطاني في الضفة الغربية. ونقلت إذاعة 
جي���ش االحتالل، ع���ن بينيت قوله ف���ي مؤتمر، ُعق���د في مقر 

بينيت: »إسرائيل« ستواصل 
االستيطان في الضفة

االحتالل يشرع بإقامة بؤرة استيطانية 
جديدة في األغوار الشمالية

األغوار/ االستقالل: 
ش���رع مس���توطنون يهود، أمس الثالثاء، في إقامة بؤرة اس���تيطانية جديدة 

باألغوار الشمالية الفلس���طينية بالضفة الغربية المحتلة. وقال 
الناش���ط الحقوقي ع���ارف دراغمة، في تصريح���ات صحفية، إن 

»زراعة غزة«: نتوقع انتهاء 
أزمة الدجاج بعد 10 رمضان

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتدت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء أمس 
الثالث���اء، على المواطنين في محي���ط باب العمود 
بالق���دس المحتلة، في الوقت ال���ذي أعلن رئيس 

وزراء االحت���الل اإلس���رائيلي الس���ابق، “بنيامين 
نتنياهو”، نيته المش���اركة ف���ي مظاهرة بمدينة 
القدس الي���وم األربعاء، وإلى ذل���ك أخطرت قوات 
االحت���الل بهدم ووقف البناء في منازل ومنش���آت 

بالق���دس والضف���ة الغربي���ة المحتل���ة.  واعتدت 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء أمس الثالثاء، 

على المواطنين واعتقلت ش���اًبا في 
محيط باب العمود بالقدس المحتلة. 

إخطارت بهدم منازل ومنشآت في الضفة والقدس 

االحتالل يعتدي على المواطنين في باب العمود ونتنياهو 
يشارك في مسيرة للمستوطنين في محيط األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت »جماعات الهيكل« المزعوم عن اجتماع قادتها الذين عقدوا 
العديد من المحاضرات والنقاشات مساء السبت واألحد، وذلك تحضيًرا 
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الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس الثالثاء 
حملة اعتق���االت ومداهمات في م���دن الضفة 

والقدس.
وفي القدس المحتل���ة، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي، مس���اء أمس الثالثاء، رئيس لجنة 

أهالي المعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب.
وأفادت مصادر مقدس���ية بأن االحتالل اعتقل 
أبو عصب خ���الل تواجده ق���رب مركز التوقيف 

المعروف ب� "المسكوبية"، في القدس المحتلة.
وف���ي وق���ت الحق، م���ددت س���لطات االحتالل 

توقيف أبو عصب حتى اليوم األربعاء.
كما، اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
الثالثاء، شابا من مدينة الخليل، وفتشت منازل 

بالمحافظة.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، بأن ق���وات االحتالل 
اعتقلت من مدينة الخليل الش���اب أنس سليم 
الحرباوي )17عاما(، كما فتشت عدة منازل وعاثت 
بمحتوياتها خرابا، في بلدة بيت عوا جنوب غرب 
الخليل، عرف من أصحابها المواطن أمير إبراهيم 
عبد الله مس���المة، كما حطمت زجاج مركبة على 

مدخل الخليل الشمالي "جسر حلحول".
وعل���ى صعيد آخ���ر، نصب���ت ق���وات االحتالل 
حواجزه���ا العس���كرية عل���ى مداخ���ل الخليل 
الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، 
وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت 
في بطاقات راكبيها الش���خصية، ما تسبب في 

إعاقة مرورهم.

االحت���الل  ق���وات  اعتقل���ت  الس���ياق،  وف���ي 
اإلس���رائيلي، فجر أمس الثالث���اء، فتى من بلدة 

بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأف���ادت مص���ادر محلية"، بأن ق���وات االحتالل 
اعتقلت الفتى كريم عام���ر طقاطقة )16 عاما(، 

بعد دهم منزل والده وتفتيشه. 
وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
مساء أمس الثالثاء، فلس���طينييِن جنوب غرب 

جنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية خاصة 
اعتقلت األس���ير المحرر وليد عجولي، وصديقه 
الش���اب عبد صباح، أثن���اء مرورهم���ا من حاجز 

"دوتان" جنوب غرب جنين.
وتعتبر حواجز االحتالل اإلس���رائيلي المنتشرة 

في مختل���ف أرج���اء الضفة الغربي���ة، مصيدة 
العتقاالت الشبان وتحويلهم للتحقيق.

وإلى ذلك، اعتقلت الش���رطة اإلسرائيلية، مساء 
أمس الثالثاء، 10 عمال فلسطينيين من سكان 
الضف���ة الغربية، داخ���ل موقع بناء ف���ي رعنانا 

بالداخل المحتل.
وبحسب بيان للشرطة اإلسرائيلية، فإن العمال 
لم يملك���وا أي تصاريح عمل، وأنه كش���ف عن 
مكانهم واعتقلوا بعد ش���جار وقع بينهم وبين 
صاحب ورش���ة البناء بسبب عدم دفعه أي أموال 

لهم.
وأش���ارت إلى أنه س���يتم عرضه���م اليوم على 
المحكم���ة لتمديد اعتقاله���م بتهمة الدخول 

للمدن اإلسرائيلية بدون تصريح.

فيما، أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء 
أمس الثالث���اء، عن محافظ القدس عدنان غيث، 
بعد أن أخضعت���ه للتحقيق في مركز التوقيف 

المعروف ب� "المسكوبية"، بالقدس المحتلة.
وس���لمت مخابرات االحتالل المحافظ غيث قرارا 
يقضي بتمديد القرار الس���ابق الذي يمنعه من 

دخول الضفة الغربية.
كما أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء 
امس عن األسير المقدسي المحرر شادي الشرفا 
)45 عاًم���ا( بع���د اعتقاله فور خروج���ه من بوابة 

سجن رامون الصحراوي.
وكانت مخابرات االحتالل اعتقلت األسير الشرفا 
ونقلته إلى مركز التحقيق في "المسكوبية" غرب 

القدس المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة عبرية عن تس���ارع عملية تهويد مدينة 
الق���دس المحتلة، حيث يت���م بناء مس���توطنات جديدة 
مخصصة لليهود، وفي المقابل قرارات إخالء وهدم لبيوت 

المقدسيين ومنع البناء.
ونوهت صحيفة "هآرتس" في تقرير بعنوان "خلف األضواء 
وفي كل حي.. تهويد ش���رق القدس ين���ال الزخم"، إلى أن 
"األيام التي يهز فيها البناء االستيطاني في شرق القدس 
منظومة العالقات بين "تل أبيب" واإلدارة األمريكية، مرت، 
فتغيير القدس يتواصل، أحياء يهودية تبنى في المدينة، 

وأخرى يخطط لبنائها.
وأضافت: "كما تواصل جمعيات المس���توطنين جهودها 
لتهويد س���لوان والشيخ جراح وجبل المكبر ورأس العامود، 
وفي هذه األحياء يواصل العرب مواجهة سياسة تخطيط 

غير محتملة".
وذكرت الصحيفة أن "هذه السيناريوهات تشكل القدس 
بدرجة كبيرة مثلما تشكل "إسرائيل" كلها، وبدرجة ال تقل 
عن القمة الفاخرة التي عقدت األسبوع الماضي في النقب 
بمش���اركة ش���خصيات رفيعة من 4 دول عربية"، موضحا 
أنه "مثلما في كل يوم في الس���نوات العشر األخيرة، فقد 
استيقظ المقدس���يون على واقع فيه يحوم خطر الهدم أو 
الطرد فوق رؤوس���هم، يهدد حياتهم ويدفع المدينة إلى 

العنف".
وأكدت أن "إقامة األحياء اليهودية االس���تيطانية وجهود 

تهوي���د األحي���اء العربية، تحول كل مس���تقبل تس���وية 
سياس���ية إلى أمر غير ممكن"، موضحة أن "مش���روع البناء 
في "عطروت" يشمل 9 آالف وحدة سكنية، سيحتل مكان 
المطار المهمل في شمال القدس، وهنا يدور الحديث عن 
الحي اليهودي األكبر الذي سيبنى خلف الخط األخضر في 

القدس منذ التسعينيات".
ونبهت إلى أن إقامة هذا الحي اليهودي االستيطاني، في 
قلب الفضاء الفلس���طيني، بين كفر عق���ب وقلنديا وبيت 

حنينا، "سيحرم الفلس���طينيين من إعادة تشغيل المطار 
تحت علم فلس���طين، وسيحول كل مهمة تقسيم القدس 
إلى أمر غير ممكن"، مشيرة إلى أن "الخطة عالقة اآلن، ليس 
بسبب الضغوط األمريكية وإنما لعمل "مسح األثر البيئي" 

قبل المصادقة".
وأوضح���ت أن "حي "بيت صفافا" ال���ذي يعاني من نقص 
كبي���ر في األراضي للبناء والتوس���ع وتخفي���ف االكتظاظ، 
تخطط بلدية القدس التي يديرها االحتالل إلى إقامة حي 

استيطاني فيه باسم "جفعات هشكيد" مخصص اليهود، 
وهذا الحي يغلق "بيت صفافا" من الش���مال، ومن الجنوب 
تغلقه في المستقبل مستوطنة "جفعات همتوس"، التي 
ستصعب جدا تقس���يم القدس، والتي بدأت فعليا فيها 
المرحلة األولى للحي التي تشمل بناء 1275 وحدة سكنية".

ولفتت إلى أن "تل أبيب" تخطط الستبدال بعض الكرفانات 
والبيوت المؤقتة الخاصة بالمستوطنين وبمهاجرين جدد 
إلى بيوت دائم���ة"، منوهة إلى المعرك���ة الجارية في حي 
الش���يخ جراح حول إخالء أو طرد مقدس���يين من بيوتهم، 
حيث "يسلط س���يف اإلخالء على نحو 15 عائلة، وقد سبق 

إخالء عائلة".
ونبهت "هآرتس" إلى أنه "يوجد اآلن نحو 30 عائلة تتكون 
من 200 ش���خص، معرضة للطرد من بيوتها في السنوات 

القريبة القادمة".
وبينت الصحيفة أن هناك "ثالث مناطق مختلفة ومتجاورة، 
تشكل بؤرة الخالف في قرية سلوان هي: "وادي يتسول"، 
وهناك تعمل الس���لطات اإلسرائيلية على هدم 100 منزل 
للعائالت الفلس���طينية؛ والثانية هي بيوت حي البستان 
المس���تهدفة من قبل بلدية االحتالل وهناك تعيش نحو 
100 عائلة، وذلك بزعم إقامة متنزه أثري – س���ياحي باسم 
"حديقة الملك"، كجزء من الحديقة الوطنية "مدينة داود"، 
الذي تدي���ره جمعية "العاد" اليميني���ة؛ وأما الحي الثالث 
المه���دد بالخطر فهو "بطن اله���وى" الذي يوجد في مركز 

سلوان، وفيه تعيش عشرات العائالت".

صحيفة عبرية: عملية تهويد القدس المحتلة تتسارع خلف األضواء

االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في مدن الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء أمس الثالثاء، أن حكومته، 

ستواصل البناء االستيطاني في الضفة الغربية.
ونقلت إذاعة جيش االحتالل، عن بينيت قوله في مؤتمر، ُعقد في مقر عسكري، 
في الضفة الغربية، إنه "س���نواصل البناء في يهودا والسامرة )الضفة الغربية(، 
ولن يكون هناك تجميد )لالستيطان( هنا .. األمور ستحدث بالترتيب"، بحسب 

تعبيره.
من جهة أخرى، زعم بينيت أن أجهزة األمن أحبطت أكثر من 15 "هجومًا كبيًرا" 

في الضفة الغربية وبقية أنحاء البالد.
وأضاف أنه تم اعتقال 207 من المشتبه بهم خالل األيام األخيرة.

وكان بينيت قد أعلن قبل أيام عن دفع أعداد كبيرة من الجيش اإلسرائيلي إلى 
الضفة الغربية، بعد 3 هجمات في "إسرائيل" أدت إلى مقتل 11 شخصًا.

بينيت: »إسرائيل« ستواصل 
االستيطان في الضفة االغوار/ االستقالل: 

ش���رع مس���توطنون يه���ود، أم���س الثالث���اء، في 
إقامة بؤرة اس���تيطانية جديدة باألغوار الش���مالية 
الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. وقال الناشط 
الحقوقي عارف دراغمة، ف���ي تصريحات صحفية، 

إن "المس���توطنين وضعوا عالم���ات للطرق، وحفروا 
بعض الحفر، ما يشير إلى أن هذه األعمال نواة لبؤرة 

استيطانية جديدة باألغوار الشمالية". 
وأق���ام المس���توطنون من���ذ س���نوات، س���ت بؤر 
اس���تيطانية في األغوار الشمالية، ما أدى إلى إغالق 

آالف الدونم���ات م���ن المراعي أمام مربي الماش���ية 
الفلس���طينيين. وتنظر "تل أبيب" إلى األغوار على 
أنها محمية أمني���ة واقتصادية، وتقول إنها "تريد 
أن تحتف���ظ بالوج���ود األمني فيها ضم���ن أي حل 

مستقبلي محتمل مع الفلسطينيين".

غزة/ االستقالل: 
زار 16 من أهالي أس���رى قطاع غزة، أمس الثالثاء، 
أبنائهم في السجون اإلسرائيلية؛ للمرة الثانية 
منذ منع الزيارات قبل نحو عامين بذريعة تفشي 

فيروس كورونا. 
وأفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر، في تصريح 
مقتضب له���ا، بأنها س���ّهلت زي���ارة 16 من ذوي 
أس���رى القطاع؛ ل�11 من أبنائهم في س���جن نفحة 

اإلسرائيلي؛ عبر حاجز بيت حانون/ إيرز. 
وهذه الزيارة الثانية ألهالي أس���رى غزة منذ تعليق 
س���لطات االحتالل برنامج الزي���ارات في مارس/ آذار 

2020 بذريعة تفشي جائحة كورونا.

االحتالل يشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في األغوار الشمالية

16  من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم بسجن نفحة
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وُيش���كل باب العامود اليوم الذي بات ساحة التجمع األبرز 
للمقدس���يين حال���ة ازعاج لش���رطة االحت���ال، األمر الذي 
دفعها بها مؤخرًا التخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية 

واالعتداءات واالعتقاالت ضد المقدسيين المتجمعين.
ومع بداية ش���هر رمضان المبارك حولت ش���رطة االحتال 
وفرق���ة الخيالة التابعة لها وعناصر وحدة المس���تعربين 
ساحة باب العامود إلى ساحة مواجهة، تبدأ عقب انتهاء 
صاة التراويح وتنتهي باعتقال العش���رات من الش���بان، 
بعد االعت���داء عليهم والتنكيل بهم في مش���هد وصفه 

المقدسيون بالمرعب والمخيف.
وضمن س���عيها لفرض قبضتها األمنية على منطقة باب 
العام���ود، نصبت ش���رطة االحتال، قبي���ل منتصف ليلة 
االثنين الماضي، س���ياًجا حديدًيا جديًدا في منطقة باب 
العامود، بحيث يحرم الش���بان بش���كل كامل من إمكانية 
الجل���وس عل���ى المقاع���د الحجرية بالس���احة، في خطوة 

تستهدف تفريغ الساحة من الشبان بشكل كامل.
وأث���ار نصب ش���رطة االحتال اإلس���رائيلي قب���ل يومين 
سياًجا حديدًيا على أطراف باب العامود بالقدس المحتلة، 
تخوفات المقدس���يين م���ن نوايا إس���رائيلية مبيتة، من 
إغاق هذا المكان االس���تراتيجي، وإعادة مشهد ما حدث 

خال شهر رمضان من العام الماضي.

حرف الأنظار
وقال الناش���ط المقدس���ي ماه���ر الصوص، إن الش���بان 
المقدس���يين اعتادوا على التواجد خال شهر رمضان في 
س���احات باب العامود بعد انتهاء ص���اة التراويح لكونه 
متنفس���ًا للعائات المقدس���ية التي ترى فيها مس���احة 
للتأكيد على الهوية الفلسطينية للمكان، األمر الذي ترى 
فيه ش���رطة االحتال ازعاجا لها فتبادر باستفزاز الشبان 
من خال وضع الحواجز العس���كرية، في خطوة إلش���عال 

المواجهة والتنغيص على المواطنين" . 
وَأضاف الصوص ل�"االس���تقال" أن أكثر ما يزعج ش���رطة 
االحتال في باب العامود هي حناجر المقدس���يين التي 

تنشد األناشيد الوطنية والدينية، منها "جنة جنة تسلم 
يا وطنا" ما يدفع ش���رطة االحتال إلى إطاق قنابل الغاز 
والقم���ع واالعتداء عليهم بالهراوات س���واء كانوا كبارًا أم 

صغارًا".
وأك���د أن االحت���ال يريد أن ينقل المعركة من المس���جد 
األقصى إل���ى باب العامود حتى يحاف���ظ على اقتحاماته 
لألقصى خال فت���رة األعياد اليهودي���ة وأن تتم بهدوء 
وبعيدًا عن وس���ائل االعام، داعيا المقدس���يين إلى عدم 
غض الط���رف عن المس���جد األقص���ى وع���ن اقتحامات 

المستوطنين المتوقعة في منتصف الشهر الحالي.

�ساحة مواجهة 
من جهت���ه أوضح عضو لجنة الدفاع ع���ن أراضي القدس 
صالح الش���ويكي، أن ش���رطة االحتال عمدت إلى تحويل 
س���احة باب العامود التي يتجمع بها المقدس���يون بعد 
ص���اة التراويح إلى مربع أمني خال من الش���بان، من أجل 
تجهيزها الحتف���االت اليه���ود بأعيادهم خ���ال األيام 

القادمة.

وأضاف الش���ويكي ل�"االس���تقال" أن االحتال يخش���ى 
من تجمع الش���بان والعائات المقدس���ية والجلوس على 
المدرجات في س���احة باب العامود، األم���ر الذي يرى فيه 
االحتال تهديدًا على اقتحامات المس���توطنين المنوي 

تنفيذها خال األعياد اليهودية.
وأكد الش����ويكي، أن الوس����ائل االس����تفزازية التي يبتكرها 
االحت����ال مع حلول ش����هر رمضان كل عام كفيلة بإش����عال 
المواجهات على مدار الش����هر، مش����يرًا إلى أن االحتال حول 
مدينة القدس من مدينة سام الى معسكر لجيش االحتال. 
وق���ال" إن التوت���ر في القدس نتيجة إج���راءات االحتال 
االس���تفزازية تزداد وتيرتها شيئا فشيئا، و األيام القادم 
س���تكون األصعب على المقدس���يين خاصة وأن شرطة 
االحت���ال ستس���مح للمس���توطنين باقتحام المس���جد 

األقصى وستعمل على حمايتهم.
الت�سعيد ال�سيناريو الأقرب

بدوره، قال المختص بالش���أن اإلس���رائيلي عاهد فروانة، 
أن االحت���ال ال يروق له تنظيم الفعاليات الفلس���طينية 

في باب العامود ألنها تجسد الوجود الفلسطيني وُترسل 
رس���الة للعالم أجمع بأن هذه المنطقة هي فلس���طينية 
خالصة. وأضاف فروانة ل�"االس���تقال" أن االحتال يحاول 
م���ن خال ما تس���مى ببلدية القدس العم���ل على تفريغ 
س���احة ب���اب العامود من خ���ال بعض اإلج���راءات الذي 

يرفضها أبناء شعبنا وأصروا على مواجهتها".
وأشار إلى أن شرطة االحتال تحاول ترهيب المقدسيين 
من التواجد بس���احة ب���اب العامود من خال اس���تعمال 
األس���اليب القمعية كافة إلرهابه���م، االمر الذي يواجهه 
الش���بان بمزيد من الصمود والمقاومة أمام هذه السياسة 
القمعية، مؤكدًا أن الجود الفلسطيني أساسي في وجه أي 

محاوالت تهويد أو ابعاد ألبناء شعبنا.
ومن جهة أخرى، يرى المختص في الشأن االسرائيلي، أن 
االحتال يدرك جيدا بأن باب العامود وحي "الشيخ جراح" 
بالقدس المحتلة كانت ش���رارة االنفجار في هبة القدس 
في أيار/مايو العام الماضي، لذلك هو ينظر بخطورة لهذه 
المنطقة ويحاول أن يفرض سياسة االمر الواقع عليها من 

خال تعزيز ما تسمى بقوات الشرطة والجيش.
وأعلنت شرطة االحتال عن نشر 3 آالف شرطي في محيط 
المس���جد األقصى وأزقة البلدة القديم���ة مع التركيز على 
نشر قوات علنية وس���رية في منطقة باب العامود والتي 
تحول���ت وفق مزاعم الش���رطة إلى "حلبة للقي���ام بأعمال 

شغب وإخال بالنظام العام".
وأوض���ح فراون���ة، أن االحتال يحاول أن يف���رض معادلة 
تقس���يم المس���جد األقصى مكانيًا من خال اقتحام وزير 
خارجي���ة االحت���ال "يائير لبي���د" لباب العام���ود والبلدة 
القديمة، وكذلك الس���ماح لرئيس الوزراء السابق بنيامين 
نتنياهو باقتحام األقصى، مؤكدا أن صمود أبناء ش���عبنا 
الفلس���طيني ومواجهته المباش���رة العتداءات االحتال 
واقتحامات���ه ه���ي التي ستفش���ل مخطط���ات االحتال 
كافة التي يعمل بكل بوس���عه من أجل تقسيم المسجد 

األقصى زمانيا ومكانيا.

عنوان لالنفجار القادم 

باب العامود.. أيقونة مقاومة ترعب االحتالل 
غزة- القد�س املحتلة/ معتز �ساهني:

�ساحة ومدرجات باب العامود مل تعد مكانًا اأثريًا 
تاريخ��ًا فق��ط بل اأ�س��بحت رمزًا وطني��ًا واأيقونة 
للمقاومة ال�سعبية يف وجه الحتالل خ�سو�سا يف 
�سهر رم�سان املبارك، حيث يحاول ال�سيطرة عليه 

واإفراغه حل�سم معركته وتغيري هويته، بتحويله 
ل�س��احة من ال�س��تهداف الذي ل يتوق��ف، لكونه 
يع��د املدخل الرئي�س لبلدة القد�س القدمية التي 
حت��وي اأهم الأماكن املقد�س��ة.   وباب العامود هو 
املدخل ال�سمايل الرئي�س للبلدة القدمية، ويعترب 

اأح��د اأ�س��هر واأجمل اأب��واب القد���س، واأبرز مناذج 
العمارة من ناحية الزخارف والرتفاع، بالإ�سافة 
لكونه يقع ف��وق الباب الروماين القدمي للمدينة 
املبني منذ عهد اإمرباطور روما »هدريان« يف القرن 

الثاين امليالدي.

غزة/ االستقال: 
دعت حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين، إلى المشاركة في جمعة "إسناد 

جنين ومقاومتها الباسلة"، يوم الجمعة المقبل.
وقال القيادي في الجهاد اإلس���امي محمد الحرازين في تصريح صحفي أمس 
الثاثاء، إن الحركة س���تنظم سلس���لة م���ن التظاهرات الحاش���دة عقب صاة 
الجمعة القادمة أمام عدد من المساجد الرئيسية في محافظات قطاع غزة كافة.

وتأتي هذه التظاهرات التي س���تعم القطاع، في ذك���رى معركة جنين التي 
شكلت محطة فارقة في تاريخ الصراع.

وأكد الحرازين على واجب إس���ناد المقاومة الت���ي تقدم التضحيات دفاعًا عن 
فلس���طين وأرضها، مضيفًا أن تاحم الش���عب الفلس���طيني والتفافه حول 

المقاومة هما الضمان لتعرية العدو وإثبات فشل أهدافه العدوانية.
وشدد على أن المقاومة حق مشروع لشعبنا، وأنها كذلك نهج ثابت طالما بقي 

االحتال جاثمًا على أرضنا ويمارس إرهابه بحق شعبنا ومقدساتنا.
ودعا الحرازين إلى أوسع مشاركة في فعاليات جمعة إسناد جنين ومقاومتها 
الباسلة، ورفع صور الشهداء اعتزازًا بهم وإصرارًا على المضي في ذات الطريق 

الذي سلكوه.

الجهاد اإلسالمي تدعو لجمعة 
القدس المحتلة/ االستقال: إسناد جنين ومقاومتها

كش���فت "جماعات الهيكل" المزعوم عن اجتماع قادتها 
الذين عقدوا العديد من المحاضرات والنقاش���ات مساء 
الس���بت واألحد، وذلك تحضيًرا لما يسمى "عيد الفصح" 
العبري. ولفتت إلى مرافقة العشرات من طاب المعاهد 
والجامعات العبري���ة للحاخامات في ه���ذه االقتحامات 
للمسجد األقصى، تحضيًرا القتحامات واسعة وصفت ب� 

"العظيمة المباركة".
وقالت: "إن هناك تغيي���ًرا جذرًيا في مواقف الحاخامية 
العلي���ا ووزارة األدي���ان و الحاخمي���ن الكبيري���ن ف���ي 
"إس���رائيل" بخصوص بناء الهيكل وأنه جاءت الموافقة 

ببناء الهيكل بش���رًيا ولن ينتظر نزول���ه كما كان القرار 
سابًقا".

وأوضحت جماعات الهيكل المزعوم أن هناك اجماعًا على 
هذا التغيير وب���أن الوقت قد حان وأن الظروف الداخلية 
والدولية مناس���بة، فيم���ا أكد حاخامات “الس���نهدرين 
الجدي���د” أن وق���ت أداء “قرب���ان الفصح” ف���ي داخل 

األقصى قد حان ولم يعد يحول دونه شيء.
وقالت إن من أبرز الحضور في تلك االجتماعات مجموعة 
مؤسسي “السنهدرين الجديد”، التي تعمل على إعادة 
إحياء س���لطة الحاخامات القيادي���ة للمجتمع اليهودي 
بإحي���اء “مجلس القضاة” المس���مى “الس���نهدرين” 

بحسب الوصف التوراتي.
ووفق التقويم العبري يحل “عيد الفصح” هذا العام في 
الفترة الواقعة بين 15-21 من شهر رمضان ) 16-22 من 

شهر نيسان الجاري(.
وشارك أول أمس، عشرات المستوطنين وكبار حاخامات 
المس���توطنات والمعاهد الدينية، من اقتحام المسجد 

األقصى المبارك.
وكان اقتح���ام أول أم���س أق���رب إل���ى قم���ة حاخامية 
لمتطرف���ي الصهيوني���ة الدينية ف���ي األقصى، حيث 
شارك فيه حاخامات وهيئات يتبعها عشرات اآلالف من 

المستوطنين على امتداد فلسطين التاريخية.

“جماعات الهيكل” يستعدون القتحامات واسعة لألقصى

غزة/ االستقال: 
أطلقت زوارق االحتال اإلس���رائيلي، أمس الثاثاء، 
نيران رشاش���اتها تجاه مراكب الصيادين في بحر 

شمال قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن زوارق االحتال المتمركزة 
في عرض البحر، فتحت نيران رشاش���اتها الثقيلة 
تج���اه مراك���ب الصيادي���ن العامل���ة ف���ي بحري 
الس���ودانية وبيت الهيا، وأجب���رت الصيادين على 

مغادرة البحر.
يش���ار إلى أن زوارق االحتال تتعمد يوميا إطاق 
النار ص���وب الصيادين وماحقتهم في بحر قطاع 

غزة.

زوارق االحتالل تستهدف الصيادين شمال القطاع
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة بداية غزة ب�سفتها ال�ستئنافية املوقرة

 يف ال�ستئناف رقم 2022/169 يف الطلب رقم 2022/102
المس���تدعي  : حس���ن علي حسن ياس���ين وآخرون غزة الش���اطئ جامعة 
القدس )۸۰۱4۰۰۲6۸( وكيله المحامي / ناجي بكر ابو عصر غزة الشجاعية 

عمارة الخضراء جوال )0595508508(. 
المستدعى ضدهما/ : 1 - ماهر محمد اسماعيل ياسين من سكان غزة الشاطئ قرب 
جامعة القدس المفتوحة )مجهول محل االقامة( 2 - ماجد محمد اس���ماعيل ياسين 

من سكان غزة الكرامة خلف صالة الحلو مسجد عيسى )مجهول محل االقامة ( 
القرار المس���تأنف : هو القرار الصادر من ل���دن محكمة الصلح غزة بتاريخ 
2022/1/20 في القضي���ة الحقوقية رق���م 2018/1780 والقاضي بوقف 
السر الدعوى الراهنة لحين الفصل في الدعوى رقم 2018/1074 عيسى 

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
في االستئناف رقم 2022/169 في الطلب رقم 2022/102

إلى المستدعى ضدهما بما أن المستدعي المذكور قد أقام االستئناف و الطلب المرقومين 
اعاله إلى ما يدعيه في الئحة استئنافه والطلب المذكور اعاله ونظرا ألنكما مجهوال محل 
االقامة وحس���ب اختصاص محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية الموقرة في نظر هذا 
االستئناف والطلب وعمال بالمادة ۲۰ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
۲ لس���نة ۲۰۰۱ وبناء على قرار السيد قاضي محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية في 
الطلب رقم )2022/102( بالسماح لنا بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب 
األص���ول . لذلك يقتضي عليكم���ا أن تحضرا لهذه المحكمة ي���وم األحد )2022/4/24م( 
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكما إيداع جوابكما التحريري خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ النش���ر وليك���ن معلوما لديكما إنكما إذا تخلفتما عن ذلك فس���ينظر في 

االستئناف والطلب باعتباركما حاضرين.  حرر بتاريخ 2022/4/4م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
الأ�ستاذ : عمار عطية قنديل

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم: 144 /2020 يف الطلب رقم: 783 / 2022

المس���تدعي / ش���ركة بيرد فايف ويمثلها الس���يد: رامي شحادة حسن 
س���حلول - سکان خانيونس - هوية رقم / 903688356 وكيله المحامي : 

احمد محمود الحلبي، جوال رقم /0598777442
 المستدعى ضده / وليد خضر سليم البلبيسي . مجهول  محل اإلقامة حاليا" .

 نوع الدعوى / حقوق مالية
 قيمة الدعوى /26934 شيكال" ستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثالثون شيكل .

) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل( لدى محكمة صلح غزة الموقرة
في القضية رقم: 144 /2020 في الطلب رقم: 783 / 2022

إلى المس���تدعي ضده /المذكور بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم ل���دى محكمة صلح غزة 
بالقضي���ة المرقومة أعاله اس���تنادا إلى م���ا يدعيه في الئحة دعواه ونظ���را ألنك مجهول محل 
اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطل���ب وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة 
صلح غزة في الطلب رقم 2022/783 بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل.  لذلك 
يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة بتاريخ 17-05-2022 الس���اعة التاس���عة صباحا كما 
يقتضي عليكم إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما 

لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب واعتبارك حاضرا .

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
 الأ�ستاذ / اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

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

يف الطلب رقم 2022/408  يف الق�سية رقم 2020/697 
المدعية / زينب خليل سليمان أبو ظريفة والمشهورة )أبو خليل ( سكان 

عبسان الكبيرة )700106362( وكيلها المحامي / ركان صبحي حمدان 
المدع���ى عليه / أنور س���ليمان خليل أبو ظريفة المش���هورة )أبو خليل ( 
باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم /سليمان 
خليل سليمان أبو ظريفة   المشهورة )أبو خليل( سكان عبسان الكبيرة – 

حارة أبو ظريفة –سابقا- المقيمة حاليا خارج البالد 
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك  مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الدعوى  رقم 2020/697
الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى 
)وضع يد باالشتراك( استنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نسخة 
منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي 
ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 
تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة األربعاء 2022/4/25 لنظر 
الدع���وى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يسير في دعواه حسب األصول .تحريرا في / 2022/4م. 

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
احمد جالل مهدي 

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األس���ير الفلس���طينّي إّن 17 أس���يًرا من 
المرضى في سجن "عيادة الرملة"، أصيبوا بفيروس 
)كورونا( وجميعهم يقبعون في نفس القسم، وهم 
من األس���رى المرضى الذين يعانون أوضاًعا صحية 

مزمنة.
وم���ن ضمن األس���رى المرضى الذي���ن يقبعون في 
سجن "عيادة الرملة" األسير ناصر ابو حميد المريض 
الش���اويش،  بالس���رطان، ومنصور موق���ده، وخالد 
وناه���ض األقرع، ومعتصم رداد، حيث تحتجز إدارة 

س���جون االحتالل غالبيتهم منذ سنوات اعتقالهم 
إبان انتفاضة األقصى. 

ووص���ف ن���ادي األس���ير األم���ر بالكارثة ف���ي ظل 
المعطيات المتوفرة حول األوض���اع الصحية لهم، 
حيث ش���ّكل ذلك أكبر المخاوف لدين���ا منذ بداية 

انتشار الوباء عام 2020.
وحّمل نادي األس���ير إدارة س���جون االحتالل كامل 
المسؤولية عن مصير وحياة األسرى المرضى، الذين 
يواجه���ون أوضاًعا صحية بالغ���ة الخطورة، وطالب 
كافة جهات االختصاص بالتحرك العاجل لمعرفة 

ظروفهم الصحية بعد اإلصابة، ولطمأنة عائالتهم.
ُيش���ار إلى أّن إدارة س���جون االحت���الل ومنذ بداية 
انتش���ار الوباء عمل���ت على تحويل الوب���اء إلى أداة 
تنكيل عبر سلب األسرى حقوقهم بذريعة انتشار 
الوب���اء، وفرضت عليهم ع���زال مضاعفًا، وماطلت في 
توفير اإلجراءات الالزمة لحمايتهم، علًما أن المئات 
من األس���رى تعرض���وا لإلصابة بفي���روس )كورونا( 
منذ بداية انتش���ار الوباء، وتصاعد ذلك خالل العام 
الجارّي، وكان من ضمنهم أس���رى مرضى وكبار في 

الّسن.

رام الله/ االستقالل: 
قال التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين إن 34 
مواطًنا استشهدوا في مختلف محافظات الوطن، 

في الربع األول من العام الجاري.
وأوض����ح أمي����ن عام تجمع أس����ر الش����هداء محمد 
صبيح����ات في تقري����ر أمس الثالث����اء، أن من بين 

الش����هداء خمس����ة أطفال، أعمارهم تِقل عن )18 
عاًما(.

وأش����ار إلى أن أكثر األش����هر دموية هو شهر آذار 
الماضي، حيث ارتقى نصف عدد الشهداء، ما يؤكد 
أن إرهاب االحتالل آخٌذ بالتصاعد ضد أبناء شعبنا.

وبين أن من بين الشهداء 30 شهيًدا من محافظات 

الضف����ة والق����دس، و4 م����ن أراضي ع����ام 1948، 
وأصغرهم الطفل محمد ص����الح )14عاًما( من بلدة 
الخضر جنوب بيت لحم، وأكبرهم عمر عبد المجيد 
أس����عد )80 عاًم����ا( من قرية جلجيليا ف����ي رام الله 
والبيرة، وس����ليمان الهذالين )80 عاًما( من قرية ُأم 

الخير في محافظة الخليل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، أمس الثالثاء، أن 56 أمر 

اعتقال إداريًا صدر بحق فلسطينيين من شرق القدس والداخل المحتل.
وبحسب الهيئة، فإنه حتى اآلن تم على األقل إصدار 6 أوامر اعتقال إداري بحق 
فلسطينيين من الداخل، وأنه سيتم تحويل 6 آخرين من المعتقلين لالعتقال 

اإلداري.
وأش���ارت إلى أن الشرطة اإلس���رائيلية اعتقلت مؤخًرا 50 فلسطينًيا من 
الداخل بش���بهة تأييد تنظيم "داعش"، ويجري التحقيق معهم من قبل 

“الشاباك”.
ولفتت إلى أنه تم أمس تقديم الئحة اتهام س���ريعة ضد الش���اب عبد الكريم 
الش���ولي من القدس بزعم التحريض عبر ش���بكات التواصل ونشره منشورات 

مؤيدة للعمليات األخيرة.

رام الله/ االستقالل: 
عزلت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، األسيرة بشرى الطويل من 
سكان مدينة البيرة لعدة أيام وحرمتها من الكانتينا والزيارات. 

ونقل مكتب إعالم األسرى عن عائلة األسيرة الصحفية تأكيدها، 
أن نجلتهم تعرضت لهذه اإلجراءات التعس���فية، بسبب تعبير 
األس���يرات الفلس���طينيات عن فرحتهن بعملي���ة "بني براك" 
البطولي���ة والتي قتل فيها 5 مس���توطنين في نهاية الش���هر 

الماضي.
 وذكرت مصادر محلية، أن س���لطات االحتالل هددت أس���يرات 
أخريات باتخاذ إجراءات مماثلة بحقهن على خلفية تعبيرهن عن 

فرحهن بالعمليات البطولية. 
وفي 21 مارس الماضي، اعتقلت قوات االحتالل، األسيرة المحررة 
الصحفية بش���رى الطويل على حاجز زعترة العس���كري جنوبي 

مدينة نابلس. 
وبش���رى اعتقلت أكثر من مرة لدى سلطات االحتالل وهي نجلة 

القيادي في حركة حماس األسير الشيخ جمال الطويل.

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسرى اإلداريون في سجون 
االحتالل مقاطع���ة المحاكم اإلدارية 
للي���وم 96 عل���ى التوال���ي، للمطالبة 
بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري تحت 

شعار "قرارنا حرية".
ويقب���ع المعتقل���ون اإلداري���ون في 
س���جون )مجدو، عوفر، النقب، ريمون، 
والدامون(، فيما يقبع أكبر عدد منهم 

في سجني "النقب، وعوفر".
وكان اإلداري���ون أعلن���وا مطلع كانون 
المقاطعة  الماض���ي،  الثاني/يناي���ر 
الش���املة والنهائي���ة ل���كل إجراءات 
القضاء المتعلق���ة باالعتقال اإلداري 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
وتواصل س���لطات االحت���الل إصدار 
المزيد م���ن أوامر االعتق���ال اإلدارّي، 
حيث بل���غ عدد األوام���ر الصادرة منذ 
بداية العام الجارّي حّتى نهاية شباط 

)203(. وفق نادي األسير
وتتذرع س���لطات االحت���الل وإدارات 
الس���جون بأن المعتقلي���ن اإلداريين 
لهم ملفات س���رية ال يمكن الكشف 
عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالًبا ما يتع���رض المعتقل اإلداري 
لتجديد مدة االعتق���ال أكثر من مرة 
لمدة ثالثة أش���هر أو س���تة أشهر أو 
ثماني���ة، وقد تصل أحياًنا إلى س���نة 

كاملة، ووصلت في بعض الحاالت إلى 
سبع سنوات.

ويبل���غ ع���دد األس���رى في س���جون 
االحتالل نحو 4500 أسير، بينهم 34 

أسيرة، وقرابة 180 طفاًل.

االحتالل يعزل األسيرة »الطويل« األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ96 على التوالي
ويحرمها من »الكانتينا« والزيارات

56  أمر اعتقال إداريًا في األسبوعين 
األخيرين لفلسطينيين من القدس والداخل

نادي األسير: وصول فيروس »كورونا« للمرضى في »الرملة« كارثة

 34 شهيدًا فلسطينيًا في الربع األول من 2022
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   دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

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

تبليغات �شرعية
 إلى المدعى عليه: عدي عصام ارشيد الرحاحلة من المملكة االردنية الهاشمية 
وسكانها بمدينة اربد ومجهول محل االقامة فيها اآلن يقتضي حضورك إلى 
محكمة خانيونس الش���رعية يوم األحد 2022/5/8 الس���اعة التاسعة صباحا 
وذلك لنظ���ر الدعوى أس���اس 2021/1561 وموضوعه���ا " تفريق للضرر من 
الش���قاق والنزاع " والمقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد 
الش���رعي المدعية: مي عماد محمد المجايدة من خانيونس وسكانها ، وإن لم 
تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول  وحرر في 2022/4/5م

  رئي�س حمكمة خانيون�س ال�سرعية
ف�سيلة القا�سي ال�سيخ اأحمد حممود عا�سور

�إعالن
جمهورنا الكريم: نعلمكم بأنه تقدم إلى بلدية رفح المواطن / احمد محمد 
محمد قش���طة هوية رق���م )413322132( بطلب ترخي���ص مولد كهرباء 
تجاري في العناوين التاليه : رفح – حي الجنينة – مستش���فى ابو يوسف 

النجار  مقابل محطة بترو رفح للبترول.
وعلي���ه من له أي اعتراض على المولد المذك���ور أعاله مراجعة بلدية رفح - 
مركز خدمات الجمهور وتقديم االعتراض عليه لمدة خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشره حسب األصول والنظام المعمول به .

�إعالن �شادر عن جمعية مركز �لعلم و�لثقافة
يعل����ن مجلس ادارة جمعية مرك����ز العلم والثقافة عن عق����د االجتماع العادي 
للجمعية العمومية للعام )2022(  وذلك يوم الخميس الموافق 2022/04/14  
الس����اعة 16:00   مس����اء في مقر الجمعية الكائن بالنصيرات – شارع الفرقان 

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي:
1 - اغالق باب االنتساب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2022(  وذلك بتاريخ2022/04/09  .
2 - فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة يومين من تاريخ 

2022/04/10  الي تاريخ 2022/04/11  .
3 - فتح باب االنس���حاب واالعتراض لعضوية مجلس االدارة والجمعية العمومية 

وذلك لمدة يومين من تاريخ 2022/04/12  إلى تاريخ 2022/04/13.

مع االحرتام والتقدير ,,,,
جمل�س اإدارة اجلمعية

�إعالن �شادر عن جمعية مركز �لعلم و�لثقافة
ال�ستدراج عرو�س اأ�سعار لتدقيق ح�سابات اجلمعية لعام 2022 م

تعلن جمعية مركز العلم والثقافة عن رغبتها في استدراج عروض أسعار 
بالظرف المختوم لتدقيق حسابات الجمعية لعام 2022 م وإصدار تقرير 

تدقيق الحسابات للجمعية .
*على ش���ركات التدقيق الت���ي تنطبق عليها  ش���روط  ومعايير تدقيق 
الحس���ابات  المتع���ارف عليه���ا التوجه إل���ى مقر الجمعي���ة الكائن في 
النصيرات -  ش���ارع الفرقان - ش���مال مديرية التربية والتعليم  للحصول 
على نس���خ العطاء حتى موعد أقصاه يوم السبت الموافق: 2022/04/09م 
وذلك خالل س���اعات الدوام الرس���مي من التاس���عة صباحا حتى الثانية 
مساء . علما بأن موعد فتح المظاريف يوم السبت الموافق: 2022/04/09م 

الساعة الحادية عشرة ظهرًا في مقر الجمعية . 
• للمراجعة واالستفسار االتصال على الرقم :   2551224

و ين���وي زعيم المعارضة اإلس���رائيلية ورئيس حكومة االحتالل 
الس���ابق بنيامين نتنياهو، المش���اركة في مس���يرة لليمينيين 

المتطرفين في القدس اليوم األربعاء.
وسبق وزير الخارجية اإلس���رائيلي يائير لبيد نتنياهو بالخطوة، 
حي���ث اقتح���م منطقة باب العام���ود في الق���دس المحتلة قبل 
يومين، بحجة تفقد جنود في تلك المنطقة، مش���يرا حينها إلى 

أن الظرف غاية في الصعوبة، وفق تعبيره.
واقتحم المس���توطن المتطرف، عضو الكنيس���ت اإلس���رائيلي 
إيتمار بن غفير المس���جد األقصى، الخميس، وتهديده وأتباعه 

بمزيد من االقتحامات خالل األيام واألسابيع المقبلة.
وأعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، األحد الماضي، نشره بطارياته 
الدفاعية وبات مس���تعدا ألي تصعيد على مختلف الجبهات، بما 

في ذلك شن عملية »حارس األسوار 2« ضد قطاع غزة.
وقال المتحدث باس���م االحتالل ران كوخاف لصحيفة يديعوت 
أحرونوت “نراقب غزة ولبنان وس���وريا وحتى سيناء، ومستعدون 

ألي تصعيد محتمل، لقد نشرنا بطاريات دفاعنا الجوي”.
وتتحس���ب »إس���رائيل« الحتمال تصاعد األوض���اع األمنية في 
األراضي الفلس���طينية خاص���ة مدينة القدس جراء اس���تعداد 
جماعات كبيرة من المس���توطنين المتطرفين القتحام المسجد 
األقصى خالل شهر رمضان الذي تتزامن فيه هذا العام مناسبات 

إسالمية مع أعياد يهودية.
وتعي���د اقتحام���ات قادة االحت���الل والمس���توطنين إلى أذهان 
الفلسطينيين االقتحام االستفزازي لألقصى الذي قام به رئيس 
وزراء االحتالل الراحل، أرييل شارون، حين كان وزيرًا لألمن في 28 
س���بتمبر/أيلول 2000، ما أدى إلى اندالع االنتفاضة الفلسطينية 

الثانية، التي استمرت حتى عام 2005.
ت�سعيد كبري 

المختص بالشأن اإلس���رائيلي أمين أبو وردة رأى أن اقتحام قادة 

االحت���الل اإلس���رائيلي وكبار المس���توطنين ونواب الكنيس���ت 
لباحات المس���جد األقصى، ه���ي خطوات إضافي���ة من خطوات 
االس���تفزاز التي يمارس���ها اليمين المتطرف اإلس���رائيلي ضد 
الفلسطينيين، مش���يرًا إلى أن تلك االقتحامات متواصلة وزادت 

وتيرتها في األيام األولى من شهر رمضان المبارك.
وأوضح أبو وردة ل� »االستقالل« أن االقتحامات االستفزازية لقادة 
وأعضاء الكنيس���ت اإلسرائيلي، ستجر المنطقة لمزيد من التوتر 
واالضطراب���ات ف���ي ظل معرفته���م أن تل���ك االقتحامات تمس 

مشاعر المسلمين الدينية.

وبي���ن أن انته���اكات االحتالل اإلس���رائيلي عل���ى األرض، منها 
مص���ادرة األراضي وه���دم المن���ازل، واالغتي���االت واالعتقاالت 
وتحوي���ل المئات منهم لالعتق���ال اإلداري، إل���ى جانب اقتحام 
المسجد األقصى، ستكون نتائجها صعبة على الصعيد الداخلي 

والمستوى اإلقليمي والعالمي.
وش���دد على أن تواصل تلك اإلجراءات والممارسات كافة، تمهد 
ألرضية خصبة لتصعيد المنطقة، الذي س���يتدحرج ليطال قطاع 

غزة، لعدم صمت قوى المقاومة عن تلك األفعال.
ولفت إلى أن قادة االحتالل اإلسرائيلي وزعماء المستوطنين على 

يقين كبير أن مش���اعر الفلس���طينيين تكون جياشة في شهر 
رمض���ان، مضيفا« فهم يدركون أهمية المقدس���ات اإلس���المية 
لديه���م كالحرم القدس���ي والح���رم اإلبراهيم���ي بالخليل، لكن 

يتعمدون لممارسات استفزازية لتحقيق مكاسب سياسية.«
وأكد أن الصوت االنتخابي في المجتمع اإلسرائيلي يميل لليمين 
المتط���رف، لذل���ك فإن التناف���س الحزبي يدفع ق���ادة االحتالل 
الرتكاب ممارس���ات وإجراءات عملية مستفزة على األرض؛ إلرضاء 
اليمين المتطرف، االمر الذي سيؤدي الى تفجير األوضاع برمتها.

الباب مفتوح 
بدوره، أكد المحلل بالش���أن اإلس���رائيلي صالح لطفي أن تواصل 
المتطرف���ة وتصاع���د  المس���توطنين والجماع���ات  اعت���داءات 
الصدامات والمواجهات مع قوات االحتالل، وارتقاء ش���هداء في 
باب العامود والقدس واألقصى، فان ذلك سيجعل الباب مفتوحا 

أمام حدوث تصعيد في المنطقة.  
وأض���اف لطف���ي ل���� »االس���تقالل«: » أن تنفيذ ق���ادة االحتالل 
اإلس���رائيلي اقتحام���ات للمس���جد األقص���ى، تأتي ف���ي إطار 
المناكفات السياس���ية بين قادة األحزاب المتنافسة، فيريد كل 

منهم نصيب األسد أي نيل الحظ األكبر«.
وأش���ار إلى أن لبيد ونتنياهو يريدان رفع رأسيهما بين األوساط 

اليهودية، خاصة اليمين المتشدد العلماني واآلخر المحافظ.
ولف���ت إلى أن نتنياه���و يريد » تلميع« صورته بعد أن ش���وهها 
بجملة القضايا األخالقية والفس���اد وجلسات المحاكم، منبها إلى 
أن نتنياهو يتمتع بشخصية مغرورة تسعى للعودة إلى الساحة 
السياسية، من خالل لفت األنظار له، بعد أن خفت نجمه باإلعالم.

وأض���اف » أم���ا » لبيد » فه���و اآلخر يس���عى » لدغدغة« عواطف 
الطائف���ة المتدينين »الحراديم«، فهو يريد اس���تمرار العالقات 
معهم، التي توطدت بعد سلس���لة لقاءات كشفت عنها وسائل 

إعالم عبرية.

  على رأسهم نتنياهو ولبيد وأعضاء كنيست 

اقتحام قادة االحتالل للقدس واألقصى.. هل يدفع نحو المواجهة؟  

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زع���م رئيس أركان جيش االحت���الل، أفيف كوخافي، أن 
"األجهزة األمني���ة"، أحبطت عدة محاوالت فلس���طينية 

لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وقال  كوخافي في حف���ل تولي تومر بار، منصب رئيس 
القوات الجوية بدالاً من عمي���كان نوركين، الذي انتهت 

فت���رة خدمت���ه، إن "الجيش س���يواصل محارب���ة موجة 
العمليات الخطيرة التي تجتاح دولة إس���رائيل"، بحسب 

تعبيره.
وزعم كوخافي أنه "ج���رى منع ما ال يقل عن 10 هجمات 
فلسطينية في األسبوعين الماضيين بفضل المعلومات 
االس���تخباراتية والعمليات العسكرية التابعة للجيش"، 

وفق وصفه.
ا في  وخ���الل األس���بوعين الماضيين قتل 11 إس���رائيلّياً
ث���الث عمليات فدائي���ة في م���دن بئر الس���بع )جنوبًا( 

( وبني براك )وسط(. والخضيرة )شماالاً
وذك���رت وس���ائل إعالم عبري���ة، أن هذه أش���رس موجة 
عمليات فلسطينية منذ االنتفاضة الفلسطينية الثانية.

االحتالل يزعم إحباط 10 عمليات فلسطينية خالل األسبوعين الماضيين

غزة/ �سماح املبحوح: 
توق��ع خمت�س��ون بال�س��اأن اال�س��رائيلي اأن تق��ود االقتحام��ات 
املتوا�س��لة الت��ي ينفذها ق��ادة االحت��ال االإ�س��رائيلي وزعماء 
امل�س��توطنني لباحات وحميط امل�س��جد االأق�س��ى, وعلى راأ�س��هم 

ب�س��كل  نتنياه��و  بنيام��ني  ال�س��ابق  االحت��ال  وزراء  رئي���س 
ا�س��تفزازي, و�سط ت�ساعد كبري يف حدة ال�س��دامات يف القد�س, 
اإىل اإ�سعال االأرا�سي الفل�سطينية, يف املناطق كافة مبا فيها قطاع 
غزة. واأكد املخت�سون اأن نية نتنياهو, امل�ساركة يف م�سرية لليمني 

املتط��رف بالقد�س املحتلة, ومن قبله وزي��ر خارجية االحتال 
يائري لبيد الذي اقتحم البلدة القدمية يف القد�س, يهدف الإثارة 
م�ساعر الفل�سطينيني خ�سو�سا يف �سهر رم�سان, كما ياأتي يف اإطار 

املناكفات ال�سيا�سية بني قادة االأحزاب االإ�سرائيلية.  
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دولة فل�سطني   
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )289 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
وجيه عبد ربه س���ليمان أبو لحيه من س���كان غزة هوية رقم 412329880 

بصفته وكيال عن: مهند وجيه عبد ربه أبو لحيه
بموجب وكالة رقم: 2022 / 6179 صادرة عن كاتب عدل محكمة بداية رام 

الله والمصدق من خارجية غزة بالرقم 1410 / 2022
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 90 القسيمة 16 المدينة خانيونس
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/4/5م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )291 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: فايز يوسف 
أحمد األس����طل من س����كان خانيونس هوية رق����م 801305244 بصفته وكيال عن: 
محمد إس����ماعيل علي سالم ومؤمن خالد زكي الكحلوت ومروان سميح هاشم كحيل 
ومحمد خالد إبراهيم أبو ندى ومحمد يحيى جبريل الكحلوت وحنان عمر محمود طه 

ومحمد نوفل سالم الضاش وأحمد عبد الرحمن جبر البسيوني
بموجب وكالة رقم: 1571 / 2022 صادرة عن غزة 

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 89 القسيمة 3 المدينة خانيونس

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ ه���ذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون 

أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/4/5م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )292 /2022(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: فايز 
يوسف أحمد األس���طل من س���كان خانيونس هوية رقم 801305244 بصفته 
وكيال عن: س���عيد مصطفى أحمد بهجة ومأمون عوض خليل أبو النور ومصطفى 

محمد مصطفى خله وهيثم محمود عبد الخالق خله وأحمد محمد أحمد خليل
بموجب وكالة رقم: 1385 / 2022 صادرة عن غزة 

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 89 القسيمة 3 المدينة خانيونس

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:  2022/4/5م

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

غزة/ االستقالل: 
أكد رئيس اللجنة الش���عبية لمواجه���ة الحصار النائب 
جمال الخضري أن تحذيرات وكالة "أونروا" من عجز كبير 
متوقع، س���يكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة على 
ماليين الالجئين الفلس���طينيين خاص���ة في قطاع غزة 
الذين يعيش���ون حصاًرا مطبًقا ووضًعا معيشًيا صعًبا، 
وكذلك ممن يعيشون في الدول العربية نتيجة األوضاع 

السائدة وعدم االستقرار في المنطقة.
وق���ال الخضري ف���ي تصريح وصل "االس���تقالل" أمس 
الثالثاء: إن "تصريح���ات أونروا بأن بعض الدول المانحة 
أبلغته���ا عدم اس���تطاعتها الوف���اء بالتزاماتها أو عدم 
تمكنها تس���ديد هذه االلتزامات في موعدها سيشكل 
حالة إنس���انية كارثي���ة تط���ال القطاع���ات الغذائية 
والتعليمي���ة والصحية، وهذا أمر خطي���ر يجب تداركه 

ف���وًرا". وأش���ار إلى أن هن���اك مليون���ًا و200 ألف الجئ 
في قطاع غزة وحدهم يعتمدون بش���كل أس���اٍس على 

المساعدات الغذائية الُمقدمة لهم من "أونروا".
ودع���ا الخضري الجمعي���ة العامة لألم���م المتحدة التي 
أعطت التفويض لعمل "أونروا" في الشرق األوسط، لبذل 
الجهد على الصعد كافة لتدارك هذه األزمة الوش���يكة، 
ولعدم الوصول لحدوثها، لما يحمله ذلك من خطر شديد 

على حياة الالجئين.
وش���دد على ضرورة تسديد المانحين االلتزامات المالية 

باعتبار ذلك التزامًا أخالقيًا وإنسانياًا وقانونيًا.
وأوض���ح أن المؤسس���ة الدولي���ة أمام معضل���ة كبيرة، 
متسائاًل "كيف سيس���تمر عملها في تلبية احتياجات 

الالجئين في ظل هذه الظروف الصعبة؟".
وطالب المجتم���ع الدولي بأن يكون له دور وموقف حازم 

وحاسم لدعم "أونروا" لتخطي هذه الظروف الصعبة، ألنه 
سيكون لها انعكاسات خطيرة واضطراب في المنطقة 
في حال عدم قيام "أونروا" في أداء دورها ومهامها وعدم 

وصول المستلزمات األساسية.
وأضاف أن انعكاس���ات الحرب ف���ي أوكرانيا على الدول 
األوروبية )حسب ما قالته اونروا ( وتأثيرها العالمي، من 
حيث وجود الجئين جدد، وكذلك مش���كلة توفر الس���لع 
األساس���ية الغذائية وغيرها مع اضطراب األس���عار له 

تداعيات أيًضا على انتظام تقديم الخدمات األساسية.
وتابع" االزمة س���تفاقم من تكاليف ش���راء المستلزمات 
الغذائية واالغاثية، ما س���يزيد العج���ز المالي الموجود 
أصاًل بس���بب عدم وفاء المانحين بااللتزام���ات المالية، 
وكذلك حاجة "أونروا" لزيادة المبالغ المالية لس���د العجز 

وتنفيذ الموازنة السنوية."

الرباط/ االستقالل: 
يعتزم المغرب استقطاب ما يقرب 200 ألف مستوطن "إسرائيلي" قبل نهاية 

العام الحالي، وفًقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
وقال المكتب الوطني المغربي للسياحة عقب مشاركته في معرض سوق السياحة 
الدولي ب� "تل أبيب"، إنه يس���عى إلى تنفيذ هذا الهدف من خالل رفع عدد الرحالت 
الجوية المباش���رة بين "إسرائيل" ومراكش إلى 8 رحالت في األسبوع، على أن يرتفع 
العدد مع السنوات القليلة المقبلة. وكان وفد المكتب الوطني للسياحة، الذي شارك 
في المعرض المذكور، كان قد عقد لقاءات مع شركة "أركيا" التي ُتعتبر ثالث شركة 
إس���رائيلية متخصصة في النقل الجوي بعد ش���ركتي "العال" و"يسرائير"، بهدف 

مناقشة إمكانية إطالق خطوط جوية جديدة بين "إسرائيل" والمغرب.

غزة/ االستقالل: 
أدان المرك���ز الفلس���طيني لحق���وق اإلنس���ان، قم���ع ق���وات االحت���الل 
المواطنين الفلسطينيين، ومحاولتها فرض إجراءات أمر واقع جديدة تقيد 

حركة وتجمع الفلسطينيين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.
وقال المركز، في بيان وصل "االستقالل": هذا اإلجراء بدأ بوضوح من بداية 
ش���هر رمضان، عبر نصب األسالك الش���ائكة وإقامة مركز متنقل جديد 

إلحكام السيطرة على المنطقة.
وحذر م���ن التداعي���ات الخطيرة لهذا العن���ف اإلس���رائيلي المتصاعد، 
والذي تحاول خالل���ه تلك القوات فرض أمر واق���ع جديد يمس بالحقوق 

الفلسطينية.
وذّكر أن اعتداءات مماثلة ضمن سياق آخر من االنتهاكات اإلسرائيلية في 
رمضان العام الماضي، تطورت إلى مواجهة وعدوان واس���ع على غزة أسفر 

عن آالف الشهداء والجرحى.
وطالب المركز األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء 
بالتزامها بموجب المادة األولى المش���تركة في اتفاقيات جنيف بضمان 

احترام االتفاقية في جميع الظروف.
ورأى أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع "إسرائيل" 
على اقت���راف المزيد من االنته���اكات للقانون الدولي لحقوق اإلنس���ان 

والقانون اإلنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس المحتلة.
يذكر أن لمنطقة باب العمود أهميًة استراتيجية كبيرة؛ لكونها المدخل 
األساس للبلدة القديمة، وواجهة المدينة المحتلة، واعتاد المواطنون على 

االحتشاد عند مدرجاته وساحاته إلحياء المناسبات الوطنية والدينية.
ومن���ذ بداية رمض���ان تعمل ق���وات االحتالل على اس���تهداف المظاهر 

الفلسطينية في المكان، وتقمع بعنف وإرهاب المصلين وتعتقلهم.

غزة/ االستقالل: 
قال مدير مركز األسرى للدراسات، رأفت حمدونة، إن 
"سلطات االحتالل ترتكب عشرات االنتهاكات بحق 
المعتقلين األطفال، كالتعذيب النفسي والجسدي، 
واستغالل بنيات أجس���ادهم الضعيفة، والتركيز 
على التعذيب والتهديد والتنكيل، والترويع أحيانًا 

بالكالب".
وأضاف حمدونة بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، 
أمس الثالثاء، أن "س���لطات الس���جون اإلسرائيلية 
تتعمد استخدام وسائل غير مشروعة مع األطفال، 
كالخ���داع، والوع���ود الكاذبة، والمعاملة القاس���ية، 
والمحاكم الردعية العس���كرية، والقوانين الجائرة، 
والعق���اب بالغرام���ات المالية، والع���زل االنفرادي، 

واستخدام القوة، واالحتجاز في أماكن ال تليق بهم 
وبأعمارهم، والتفتيشات االستفزازية".

وأش���ار إل���ى أن "المعتقلين األطف���ال يعانون من 
فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية، وعدم 
وجود مرش���دين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب 
من أس���رى جنائيين يهود في كثي���ر من األحوال، 
والتخويف والتنكيل بهم أثناء االعتقال، بأساليب 
ممنهجة تهدف إلى تدمير الطفولة الفلسطينية، 
وتلحق به���ا الكثير من اآلثار الصحية والنفس���ية 

والجسدية واالجتماعية".
ودع���ا حمدون���ة "المنظم���ات الحقوقي���ة الخاصة 
بالطفل، إلى متابعة أوض���اع المعتقلين القاصرين 
في المعتقالت االس���رائيلية، وسماع شهاداتهم، 

ومحاس���بة دولة االحتالل عل���ى جرائمها بحقهم، 
والمعاهدات  والمواثي���ق  باالتفاقي���ات  وإلزامه���ا 

والقرارات الدولية لحمايتهم".
وأظه���رت معطي���ات فلس���طينية رس���مية، أمس 
الثالثاء، استش���هاد 78 طفاًل فلسطينيا، برصاص 

االحتالل اإلسرائيلي، خالل العام الماضي.
وأش����ار الجهاز المركزي لإلحصاء في فلس����طين 
بمناس����بة يوم الطفل الفلس����طيني، الذي وافق 
أم����س الثالثاء، 5 نيس����ان/أبريل، إلى "وجود 160 
طفال أسيرا في سجون االحتالل، يعيشون ظروفا 
تخالف قواعد القانون الدول����ي واتفاقية حقوق 
الطفل، وف����ي حالة حرمان من طفولتهم، بما فيه 

مواصلة دراستهم".

المغرب يعتزم استقطاب نحو حمدونة: االحتالل اإلسرائيلي يستخدم وسائل غير مشروعة بحق األسرى األطفال
200 ألف مستوطن »إسرائيلي«

الخضري: تحذيرات »أونروا« من عجز بموازنتها سيكون له تداعيات خطيرة مركز حقوقي يحذر من فرض االحتالل 
وقائع جديدة في باب العامود

رام الله/ االستقالل: 
أك���د تقرير فلس���طيني تصاعد المقاوم���ة النوعية ضد 
االحتالل اإلس���رائيلي في الربع األول م���ن العام الجاري، 
مقارنة بمعدل العمليات في أول ثالثة أشهر في األعوام 

السابقة، عدا عام 2021.
ورصد تقرير مرك���ز معلومات فلس���طين "معطى" أمس 
الثالثاء تصاعدا مضطردا لعمليات المقاومة المس���لحة، 

مقابل عمليات الطعن والدهس.
ولف���ت التقرير إلى أن عمليات إط���الق النار تجاه أهداف 

االحت���الل تصاعدت من )51( عملية خالل عام 2018، إلى 
)132( عملية خالل أش���هر يناي���ر وفبراير ومارس 2022. 
وشهد عام 2018 تنفيذ المقاومة ل� )186( عملية مؤثرة، 
في الوقت الذي شهد فيه عام 2019 )166( عملية مؤثرة، 

في حين بلغت في عام 2020 )97( عملية.
وَصع���ّدت المقاومة من عملياتها ع���ام 2021، وقد بلغت 
)308( عمليات بالنظر لهب���ة القدس، ووصلت إلى )165( 
عملية في الش���هور الثالثة األولى من ه���ذا العام، وفق 

التقرير.

وبالنظر إلى معدل العمليات المؤثرة خالل )3( شهور من 
كل عام من األعوام الخمس���ة محل المقارنة، أشار التقرير 
إلى أن معدل العمليات س���جل )47( عملي���ة عام 2018، 
ليص���ل إلى )42( خ���الل 2019، و)24( خالل 2020، و)77( 
خالل 2021، بينم���ا وصل إل���ى )165( عملية في 2022، 

حتى اآلن.
وبحسب مركز "معطى"، تس���اوى عدد قتلى االحتالل من 
هذه العمليات خالل الشهور الثالثة من العام الجاري، مع 

مجموع القتلى خالل األعوام 2019، و2020، و2021.

تقرير: تصاعد المقاومة النوعية بالضفة خالل الربع األول من 2022
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أعلنت قوات االحتالل الصهيوني حالة االس���تنفار بالقدس المحتلة اليوم االربعاء  
بس���بب نية قطعان المستوطنين الصهاينة، المشاركة في مسيرة حاشدة صباح 
اليوم, وكانت ش���رطة االحتالل قررت الس���ماح للمس���توطنين باقتحام المسجد 
األقصى خالل ش���هر رمضان في خطوة اس���تفزازية تدل عل���ى نوايا االحتالل في 
التصعيد والمواجهة مع الفلسطينيين وارتكاب المزيد من الجرائم بحقهم, وذلك  

ألجل تحقيق رغبات اليمين الصهيوني المتطرف.
قناة كان العبرية قالت » إن ش���رطة االحتالل قررت خالل مناقش���ات مع ما يسمى 
مجلس األمن القومي »اإلسرائيلي«، في هذه المرحلة السماح للمستوطنين اليهود 

باقتحام المسجد األقصى كالمعتاد خالل شهر رمضان.
وأش���ارت القناة إلى أن األسبوع المقبل ستجري مناقش���ة أخرى بقيادة ما يسمى 

برئيس الوزراء وسيتم فيها اتخاذ القرار بشكله النهائي.
 وكان وزي���ر الخارجي���ة الصهيوني يائير لبيد اقتحم االح���د الماضي منطقة باب 
العامود في القدس المحتلة ، بحجة تفقد جنود االحتالل في تلك المنطقة ، واشار 
المج���رم البيد  الى أن الظرف غاي���ة في الصعوبة، ما يعني انه يمهد لمواجهة مع 
الفلسطينيين والمقدس���يين تاخذ اشكاال عديدة و قد تؤدي الى تصعيد مع غزة 

وانتفاضة في الضفة ومواجهات دامية مع اهلنا في ال48م. 
وهنا يجب ان نس���تذكر  األوضاع األمنية ف���ي الضفة والقدس والتي تفجرت في 
رمضان العام الماضي نتيجة سياس���ة االحتالل التعسفية في القدس والمسجد 
االقصى المبارك وادت الى شن االحتالل لعدوان شرس على قطاع غزة لكن المقاومة 
الفلسطينية س���طرت ملحمة بطولية اطلقت عليها اسم معركة »سيف القدس«, 
واستطاعت من خاللها افشال اهداف العدوان الصهيوني على قطاع غزة, وفرض 
معادالت جديدة على االحتالل ال يمكن تجاوزها, وأسس���ت ألي مواجهة عسكرية 
مع االحتالل بأنها لن تكون نزهة وال يمكن لالحتالل ان يتحكم في بداية او نهاية 

المعركة.
 وعلى غرار ما فعلة المجرم المقبور ارئيل ش���ارون عندما اقتحم المس���جد االقصى 
عام 2000م وادى ذلك الى تفجر انتفاضة االقصى في وجه االحتالل الصهيوني, 
قرر رئيس الوزراء الصهيوني االس���بق المجرم المتطرف بنيامين نتنياهو اقتحام 
االقص���ى صباح اليوم االربعاء, والغرض من عملي���ة االقتحام هذه التقرب لليمين 
الصهيوني المتطرف, وارس���اء قواع���د جديدة لالحتالل داخل باحات المس���جد 
االقصى الغرض منها توجيه رس���الة للفلس���طينيين بان عليه���م الموافقة على 
تقس���يم االقصى زمانيا ومكانيا كما يحدث في الحرم االبراهيمي بالخليل, واثبات 
ان الدو ل العربية والعالم االسالمي لم يعد يلتفت لالقصى والى مخططات االحتالل 
باقامة الهيكل المزعوم على أنقاضة , وتجاوز ش���روط ومع���ادالت المقاومة التي 
فرضتها على االحتالل بالقوة في اعقاب ملحمة س���يف القدس البطولية , ويبدو 
ان نتنياهو يس���ير على خطا شارون, وهو يهدف الى توريط حكومةنفتالي بينت 
في مواجهة عس���كرية مع الفلس���طينيين,ويعتبر ان خطوته هذه ورقة انتخابية 
يقوم بتسويقها لدى اليمين الصهيوني المتطرف الذي بات يتحكم في سياسة 
»اس���رائيل« ويوجهها , وبات يطرح نفس���ه كبيضة القبان ف���ي انجاح اي حكومة 

قادمة او افشالها .
امام هذا الواقع الذي يخطط له االحتالل الصهيوني بخبث ش���ديد كان لزاما على 
فصائل المقاومة الفلسطينية ان تتدارس هذه الوقائع وترد على اجراءات االحتالل 

الصهيوني االستفزازية.
 حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، دعت للمش���اركة في جمعة إسناد جنين 
ومقاومتها الباسلة، وذلك يوم الجمعة المقبل . حيث ستنظم الحركة سلسلة من 
التظاهرات الحاشدة عقب صالة الجمعة القادمة أمام عدد من المساجد الرئيسية 

في محافظات قطاع غزة كافة.
وذلك بمناس���بة  ذكرى معركة جنين التي ش���كلت محطة فارقة في تاريخ الصراع 
مع االحتالل الصهيوني , وبهذه المناس���بة حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية  
االحت���الل الصهيوني من تنفيذ مخططاته في القدس واالقصى فذلك س���يؤدي 
حتم���ا  ال���ى نتائج وخيم���ة وردود قوي���ة  م���ن المقاومة على خط���وات االحتالل 
التصعيدي���ة, وبالتأكيد س���يكون االمر منوط بالفصائل الفلس���طينية المقاومة 
وتقديراتها عل���ى االرض, ومتى تب���دأ المعركة وبالكيفية التي تراها مناس���بة,  

فالشعب الفلسطيني يثق بمقاومته وبتقديراتها الجيدة لألمور. 
األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين القائد زياد النخالة: قال  »إن 
الهمة المباركة تسكن كل الضفة الغربية الباسلة من شمالها إلى جنوبها، ويبدع 
المجاهدون ويسجلون أروع نماذج التضحية وأروع نماذج البطولة » وهذا معناه ان 

الضفة ستكون الشعلة المباركة في اي معركة قادمة«.
ان هذا يحتم علينا كفلس����طينيين ش����عب ومقاومة وفصائ����ل ان نتالحم ونتحد 
ونتجاوز خالفاتنا الن االحتالل الصهيوني يشعل الثقاب ليوقد نيران المعركة وهم 
كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله, بالمجاهدين والصالحين وعباده المؤمنين, وبما 
اننا في ايام ش����هر رمضان الكريم ش����هر الفتوحات واالنتصارات فاننا على يقين 
بنصر الله لعباده المؤمنين, حتى وان تخلى عنا العالم كله فان الله ناصرنا ومعيننا .

االحتالل يشعل الثقاب 
ليوقد نيران المعركة 

رأي
»ل����و كنت زعيم����ًا عربيًا لن أوق����ع أي اتفاقية معنا، وهذا أم����ر طبيعي؛ فهي 

بالدهم«. ديفيد بن غوريون، النقب، 1939.
إح����دى مفارق����ات اجتماع محاولة تطبي����ع الرواية الصهيوني����ة قرب ضريح 
ديفيد بن غوريون في النقب الفلس����طيني أّن مؤس����س الكيان الصهيوني، 
ب����ن غوريون، في أكث����ر من حديث ل����ه، كان يعترف بدوره ُمس����تِعمرًا بحق 
الش����عب الفلس����طيني التاريخي في فلس����طين، فيما بدا مس����ؤولون عرب 
متذللين لقيادات إسرائيل، ومتلهفين لتبني رواية إلغاء التاريخ والسردية 

الفلسطينيين.
كان أول رئي����س وزراء إلس����رائيل يعت����رف أيض����ًا بأّن أّي فع����ل عنفي من 
الفلس����طينيين إّنما يعكس حركة وفلسفة ترفضان سرقة بالدهم. لكنه لم 
يكن يتحّدث عن هؤالء المس����ؤولين، وإنما عن القادة، أمثال ضياء حمارش����ة 
وباس����ل األعرج وزكريا الزبي����دي ومحم����ود العارضة، وأجيال مس����تمّرة من 

المناضلين الفلسطينيين والعرب، ألنها )فلسطين( بالدهم.
ما حدث، في ما سميت »قّمة« وصلت إلى القاع في سقوطها األخالقي خطيٌر 
وخطيٌر جدًا، فزعم����اء دولة االحتالل ماضون في جهودهم في محاولة إحالل 
الرواية الصهيونية بدياًل عن تاريخ فلس����طين وأرضها وش����عبها. واختيار 
كيبوتس س����ديه بوكر، المبني على األرض الفلس����طينية في النقب، بالقرب 
م����ن ضريح بن غوريون، النعقاد االجتم����اع، أريَد منه اعترافًا عربيًا بأّن األرض 
ليست للفلسطينيين. لذا؛ كان َتَبُسم المسؤولين العرب، خصوصًا في صورة 
التعاضد باألذرع مع اإلس����رائيليين، يتوّس����طهم وزير الخارجية األميركي، 
توني بلينكن، بمثابة سجوٍد لكيان عنصري كولونيالي، وكأّن النكبة لم تكن.

جاء الرّد قويًا، ومباش����رًا، في عملية فاجأت إس����رائيل، قادها الش����اب ضياء 
حمارش����ة، وهي اس����تمرار لعمليات مستمّرة منذ أش����هر وامتداد لهّبة أيار 
2021، وتبعه����ا فورًا تصّدي الش����باب لجيش االحتالل ف����ي جنين، وظهور 
قادة ش����هداء جدد، والمقاومة مستمّرة، فهذه انتفاضة ممتّدة على موجات 
»عنفي����ة وال عنفي����ة«، بكل أش����كالها؛ فأصحاب األرض، وم����ن يؤمن بعدالة 
القضية الفلسطينية، ال يمكن تطويعهم لحساباٍت أميركيٍة أو صهيونيٍة أو 
إقليمية، أو لمسؤولي دوٍل ال يميزون بين األمن القومي )والوطني( لشعوبهم 
وتّرهات المس����رحيات األميركية – اإلسرائيلية، وتنفيذ خطة إقامة »الشرق 

األوسط الجديد«، على حساب الشعوب واألوطان.
ج����اءت »قمة النقب«، لترس����ي لبنة جديدة في مش����روع إنش����اء حلف أمني 

سياس����ي إقليمي، ليس لمواجهة إيران فحس����ب، وتثبيت فك����رة أّن إيران، 
وليست إسرائيل، هي الخطر االستراتيجي على العالم العربي، وإّنما يهدف 
كذلك إلى تأس����يس نواة نظ����ام إقليمي جديد، يكون عم����اده »االتفاقيات 
اإلبراهيمية« فتصبح اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل مرفقة بالتسليم »بالحق 
الصهيوني في فلس����طين« فاتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة لم 
تكن كافية لتصفية القضية الفلسطينية، فصار المطلوب اآلن إنكارًا رسميًا 
عربيًا لحقوق الشعب الفلسطيني، التاريخية والوطنية والقانونية على أرض 

فلسطين التاريخية.
م����ا حدث في النقب م����ن ذّل وهوان للنظام العربي الرس����مي المهترئ كان 
رس����الة إلى الش����عوب واألنظمة العربية، بأن ال مكان لبيان����ات عربية تدين 
االحتالل اإلس����رائيلي و/ أو تؤيد الش����عب الفلس����طيني، فواشنطن دخلت، 
وأدخلت المنطقة مرحلة جديدة، لدمج إس����رائيل ف����ي المنطقة وتتويجها 
زعيمة له����ا، فيما يتحّجج بلينكن بأّن الخالفات بين الطرفين، الفلس����طيني 
واإلس����رائيلي »واس����عة وعميقة وتحتاج فت����رة لتضييق اله����وة بينهما« 
أي ال معنى الس����تئناف »عملية س����الم« ولو صورية، وإّنما هي مرحلة إرساء 
أس����س جديدة للعالقات العربية - اإلس����رائيلية والعربي����ة - العربية إلزالة 
»النزاع العربي - اإلس����رائيلي« من »أجندة العالم«، في توطئٍة إللغاء القضية 

الفلسطينية.
ل����ذا، لم يكن مس����تغربًا أاّل يبع����ث األردن وزير خارجيته إل����ى النقب، ففي 
 الصهيوني في فلس����طين، وكّل اتفاقيات التطبيع 

ّ
مش����اركته قبول للح����ق

مع إس����رائيل مبنيٌة على اعتقاد )وهم( أن أميركا س����تدفع عملية مفاوضات 
للتوصل إلى تسويٍة نهائيٍة على أساس قيام دولٍة فلسطينيٍة بجانب الدولة 
الصهيونية على أرض فلسطين، شرط أن يقبل الفلسطينيون الحّل الذي قد 
تنتهي إليه المحادثات، لكن بداية عهد الرئيس األميركي الس����ابق، دونالد 
ترامب، فتحت بابًا جديدًا قفز عن كّل المراحل التي كانت اإلدارات األميركية 

تستعملها في تخدير األنظمة العربية.
رأى ترام����ب أّن الع����رب مهزومون، وال بديل لهم عن االستس����الم، واس����تمّر 
المنطق نفس����ه م����ع إدارة الرئي����س بايدن الت����ي وجدت ف����ي االتفاقيات 
»اإلبراهيمية« التي دّش����نتها اإلمارات مدخاًل للضغط على الفلس����طينيين 
بش����روٍط جديدٍة قديمة لضمان »التهدئة«؛ أي ضبط الش����عب الفلسطيني 
لمنع انتفاضة ش����عبية ش����املة، فيما ُترتب أميركا وضع����ًا إقليميًا جديدًا، 

ُيخِرج القضية الفلسطينية من معادلة العالقات السياسية واالستراتيجية، 
ويقتلعها م����ن وجدان الش����عب العربي ووعي����ه الجمعي. وج����اءت الحرب 
ف����ي أوكرانيا لتعطي إس����رائيل، آنيًا، الفرصة لالستش����راس ضد الش����عب 

الفلسطيني لقمعه وقمع طموحاته.
وجدت األردن والسلطة الفلسطينية نفسيهما، خالل اجتماع النقب وبعده، 
وحدهما، بمواجهة خطر تداعيات أس����س العالق����ات الجديدة في المنطقة، 
فعلى الرغم من »وادي عربة« و«أوس����لو«، ال يمك����ن لعّمان الدخول في تطبيٍع 
يلغي الرواية التاريخية الفلس����طينية، فإنهاء االحتالل اإلس����رائيلي الضفة 
الغربي����ة والقدس ضروريٌّ لألمن القومي األردن����ي، وال يمكن للملك عبد الله 
الثاني قبول القدس عاصمة موحدة إلس����رائيل، ففي هذا تقويٌض لشرعية 
الهاش����ميين، خصوصًا أّن الش����عب األردن����ي، من ش����رق أردنيين والجئين 
فلس����طينيين، لن يقب����ل بفرض حّل ينهي حق عودة الفلس����طينيين، وفي 
ظ����ّل مخاوف متزاي����دة من خطر وطن بدي����ل تفرضه إس����رائيل في األردن، 
ومخ����اوف األردنيين من ش����بح الوطن البديل حقيقية، عل����ى األقل إذا جرت 
عمليات تهجير للفلس����طينيين إل����ى األردن، أكان الغرض إقامة وطن بديل 
للفلسطينيين أو لم يكن. ولن تستطيع الدولة األردنية تحّمل تبعات غضب 
أردني، من شرق األردنيين والالجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا مواطنين 

أردنيين، فموقف األردن أكثر حساسية.
م����ا تطرحه واش����نطن يهّدد النظ����ام والكيان األردنيين، لذل����ك كان تحّرك 
الملك س����ريعًا للوصول إلى تفاهم مشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية، 
محمود عباس، للتش����ديد على المطالبة ب�«ح����ّل الدولتين« ليس مجّرد خوف 
من تداعيات الدولة الواحدة بدياًل اس����تراتيجيًا للشعب الفلسطيني، بل ألّن 
الخطر اآلني يكمن في تصعيد االستيطان وعمليات التهويد، وانفجاٍر يبدو 
وش����يكًا مع كّل فعل فلس����طيني مقاوم. وكان حديث الملك عبد الله الثاني 
عن »التهدئة الش����املة« رسالًة إلى واشنطن بأن هذه التهدئة التي هي في 
الفهم األميرك����ي تعني منع انتفاضة فلس����طينية »ال يمكن تحقيقها من 
دون فتح أفق سياسي يقبله الفلسطينيون«. ولذا توالت زيارات المسؤولين 
اإلس����رائيليين إلى األردن لطمأنته بأّن أفقًا سياس����يًا ما زال هناك، خصوصًا 
أّن الثقة األردنية ش����به معدومة بأركان الحكومة اإلسرائيلية. لكّن االرتكان 
ال����ى طمأنة واهية لن يفتح آفاقًا مغلقة، فم����ا دامت موازين القوة في صالح 

الدولة الُمسَتعِمرة فال بديل للفعل المقاوم، وهذا ما فهمه ضياء حمارشة.

في الخامس من نيس����ان عام 1995، وفي مؤتمر الطفل الفلس����طيني األول 
أعلن الرئيس الراحل ياس����ر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، 
وأعلن الخامس من نيس����ان يوًما للطفل الفلس����طيني؛ علما بأن المصادقة 
الرس����مية لدولة فلس����طين على اتفاقية حقوق الطف����ل الدولية كانت في 
2 نيس����ان 2014م. ونس����عى في هذا اليوم إلى تسليط الضوء على غيض 
من فيض من معاناة األطفال الفلس����طينيين جراء االعتقال واالستهداف 

اإلسرائيلي المتصاعد.
ُيقدر ع����دد من اعتقلتهم دولة االحتالل اإلس����رائيلي منذ العام 1967 بما 
يزيد عن )50.000( طفل فلسطيني، ذكورًا وإناثًا، دون مراعاة لصغر سنهم 
وب����راءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجس����مانية، ودون توفير الحد األدنى 
من احتياجاتهم األساس����ية واإلنسانية. كما لم تحترم القواعد النموذجية 
الدني����ا في معاملة األطفال الفلس����طينيين المحتجزين في مراكز االعتقال 
والتوقيف، بهدف تش����ويه واقعه����م وتدمير مس����تقبلهم والتأثير على 

توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية وخلق جيل مهزوز ومهزوم.
وواصلت دولة االحتالل اس����تهدافهم واعتقاالته����ا لهم دون توقف، كما 
لم تخُل السجون اإلس����رائيلية يومًا من تمثيلهم، حيث جعلت من اعتقال 
األطفال الفلس����طينيين المالذ األول وألطول فترة ممكنة، بخالف ما تنص 
عليه االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنس����ان وتحديدًا اتفاقية حقوق الطفل. 
وقد ُس����جل اعتقال نحو )1300( طفل/ة فلس����طيني/ة خالل العام المنصرم 
2021، وهذا يش����كل زيادة تصل إلى قرابة %140 عما ُس����جل خالل العام 
الذي س����بقه 2020، فيما اعتقلت سلطات االحتالل ما يزيد عن )200( طفل 
منذ مطل����ع العام الجاري، ومازالت تحتجز في س����جونها ومعتقالتها قرابة 

)160( طفاًل .
ويعم����د االحت����الل إلى اعتق����ال األطفال م����ن منازلهم لي����اًل، وأحيانًا يتم 
اعتقالهم وهم يلعبون في الش����وارع أو وهم ف����ي طريقهم إلى المدارس، 
ويزج بهم في الس����جون والمعتقالت، وُيحتجزهم في ظروف سيئة للغاية 
وضمن ش����روط حياتية قاس����ية، وُيعامله����م معاملة ال إنس����انية وأحيانًا 
ُيعامله����م بقس����وة وعن����ف، وُيحرمهم من أبس����ط حقوقهم األساس����ية، 
كالحق في التعليم والعالج والغذاء المناس����ب وزيارات األهل دون عراقيل 

والمحاكمة العادلة وغيرها. كما ويعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب 
الجسدي والنفسي، فُتنتزع االعترافات منهم بالقوة وتحت وطأة التعذيب 
والتهديد، ويعرضون على المحاكم العس����كرية اإلس����رائيلية التي تفتقر 
لمعايي����ر المحاكمة العادلة والت����ي عادة ما تلجأ إلى إص����دار أحكام عالية 
وقاس����ية دون النظ����ر لما تعرض ل����ه األطفال من تعذي����ب وكيفية انتزاع 
االعترافات منهم، أو ظ����روف التوقيع على اإلفادات التي تكون غالبًا باللغة 
العبرية التي ال يجيدها األطفال، هذا باإلضافة إلى فرض الغرامات المالية، 
حي����ث نكاد ُنجزم هنا بأن جميع األحكام الت����ي صدرت بحق األطفال تكون 
مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة مما يش����كل عبئًا اقتصاديًا على األهل 
الذي����ن يضط����رون لدفعها حرصًا عل����ى أبنائهم الُقصر وتجنبًا الس����تمرار 

بقائهم في السجن.
وخالل الس���نوات األخيرة تمادت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي في إمعانها 
وجرائمها بحق األطفال الفلس���طينيين، حيث ناقش الكنيس���ت اإلسرائيلي 
)البرلمان( وأقر العديد من القوانين التي تس���تهدف األطفال الفلسطينيين، 
وبما يس���هل إج���راءات اعتقالهم ومعاقبتهم واالنتق���ام منهم ومحاكمتهم 
وتغليظ األحكام الصادرة بحقهم مثل: قانون محاكمة األطفال دون س���ن 14 
عامًا، قانون تشديد عقوبة الحد األدنى على راشقي الحجارة في القدس، قانون 
رفع األحكام بحق األطفال راشقي الحجارة. هذا باإلضافة إلى التوسع في اللجوء 
إلى فرض »الحبس المنزلي« والتي باتت تش���كل ظاهرة آخذة باالتساع وخاصة 
ف���ي القدس، األمر الذي حّول مئات البيوت الفلس���طينية هناك إلى س���جون، 
وجّعل من المقدسيين س���ّجانين على أبنائهم الُقّصر، تنفيذًا لشروط اإلفراج 
الت���ي فرضتها عليهم المحاكم اإلس���رائيلية، األمر الذي يؤدي إلى الكثير من 

المشكالت االجتماعية والنفسية لدى األطفال وذويهم.
لم يتغير الحال، أو تتبدل ظروف االحتجاز، منذ انتش����ار فايروس » كورونا« 
في المنطقة في آذار/مارس من العام 2020. كما ولم يطرأ أي تحس����ن على 
طبيعة ومستوى المعاملة اإلسرائيلية مع األطفال الفلسطينيين. فالجائحة 
لم تش����فع لألطفال الفلس����طينيين م����ن بطش االحتالل، ول����م تدفع إدارة 
السجون إلى التوقف عن مالحقتهم واعتقالهم أو تغيير قواعد معاملتها 
لهم وظروف احتجازهم. كما لم تتخذ اإلجراءات الالزمة لحمايتهم أو توفير 

سبل الوقاية من خطر اإلصابة بالفايروس، في تحدي فاضح وصارخ ألبسط 
قواعد القانون الدولي. هذا باإلضافة إلى أنها اتخذت من »الجائحة« ذريعة 
للتضيي����ق عليهم، فمنعت بداية زيارات األهال����ي، دون توفير البدائل بما 
يضمن التواصل فيما بين األطفال وذويهم، ومن ثم س����محت باستئنافها 
مع وضع العراقيل، مع إبقاء توقفها بش����كل كامل بالنس����بة ألس����رى قطاع 
غزة، قبل أن ُيس����مح باس����تئنافها قبل أيام، مما أثّر س����لبًا على المعتقلين 
م����ن األطفال، وكذلك على األطفال من أبناء األس����رى. وفي مرات كثيرة عمد 
االحتالل إلى هدم منازل عائالت األس����رى؛ فيش����رد أطفالها، ويصبحون بال 

مأوى.
لق����د دفع األطفال الفلس����طينيين ثمن����ًا باهظًا، على مدار س����ني االحتالل 
اإلس����رائيلي، ومن يقرأ ش����هادات األطف����ال الذين مّروا بتجرب����ة االعتقال 
ُيصاب بالذهول والصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز 
االحتجاز، ليس����ت سوى مسلخ للطفولة الفلس����طينية وافتراس لكل ما هو 
جمي����ل ورائع فيه����ا، وأن كافة س����جون االحتالل ومعتقالت����ه، هي أماكن 
الس����تهداف براءتهم وتدمير مس����تقبلهم، وأن حقوق اإلنس����ان وحقوق 
الطف����ل الدولية ليس لها م����كان على أجندة االحت����الل حينما يتعلق األمر 
بمعاملة األطفال الفلس����طينيين، فيما تفاقمت معاناتهم أكثر مع انتشار 
فايروس »كورون����ا«، وتضاعفت مع تصاعد االنتهاكات بحقهم واس����تمرار 

االستهتار اإلسرائيلي بحياتهم وأوضاعهم الصحية.
ان كافة الوقائع والش����هادات تؤكد على أن دولة االحتالل اإلسرائيلي بكل 
مكوناتها تشارك في استهداف األطفال الفلسطينيين، في إطار سياسة 
إس����رائيلية ثابتة وممنهجة تهدف إلى تشويه واقع الطفولة الفلسطينية 
وتدمير مس����تقبلها. األمر الذي يس����توجب من الجميع، وعلى وجه السرعة، 
ت����دارك خطورة م����ا تقترفه دولة االحت����الل بحق األطفال الفلس����طينيين، 
وتوحي����د الجه����ود وتكثيف العمل واالس����تمرار ف����ي المطالبة ليس فقط 
بتحس����ين ظروف احتجاز األطفال المعتقلين، وإنما اإلفراج عن المعتقلين 
منه����م ووقف مالحقتهم، واحتضان كل من م����رّوا وتأثروا بتجربة االعتقال 
وإع����ادة تأهيلهم، واألهم توفير الحماية الدولية لألطفال الفلس����طينيين 

وضمان العيش بحرية وكرامة كسائر أطفال العالم.

ضياء حمارشة في مواجهة تطبيع بن غوريون

في يوم الطفل الفلسطيني.. براءة األطفال في قبضة االحتالل

كتب لميس أندوني

بقلم: عبد الناصر عوني فروانة
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 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2022/3723

إلى المنفذ ضدهم / 1. جيهان عقيل صالح مطر. 2. وافي عبد سالمة عطا الله. 
3. سلمي فؤاد اسماعيل الدجاني. طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية 
غزة في القضية رق���م 2019/137 تنفيذ عيني والصادر بتاريخ 2021/11/24 
لصال���ح المدعي )طالب التنفيذ( /هاني عبد الله س���المة عط���ا الله والقاضي 
بتنفيذ عق���ود االتفاق على بيع والمحررة بتاري���خ 1980/8/15 + 1985/1/22 
 2005/8/17  +  2006/1/26  +  2005/8/16  +  2002/9/5  +  1989/8/14  +
4+/2011/4 تنفي���ذًا عينيًا لذل���ك عليك تنفيذ الحكم الص���ادر في القضية 
رق���م 2019/137 بداية غزة لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون 
أس���بوعين وإذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ 

اومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 2022/4/5

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

 دولة فل�سطني
   ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة التنفيذ مبحكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية

اإعالن اإخطار تنفيذ حكم
إلى المنفذ ضده / س���مير جمال أحمد صيام من الجية وسكان غزة الشيخ رضوان سابقا 
ومجه���ول محل اإلقامة في الخ���ارج أبلغك أنه وطبقا لاللت���زام المترتب عليك بموجب 
االح���كام الص���ادرة عن محكمة الش���يخ رضوان الش���رعية بتاري���خ 2022/2/8 وبتاريخ 
2022/3/6 لصالح طالبة التنفيذ/ هالة محمد حمادة س���مور من نعليا وسكان غزة والذي 
يلزم���ك بتنفيذ قرار المحكمة المذكور بدفع نفقة بنت للصغيرة )ش���ام( قدرها ثالثون 
دينارًا أردنيًا جارية شهريا أو ما يعادلها بالنقد المتداول اعتبارا من تاريخ 2021/12/8 
باإلضاف���ة الى قيمة حكم تابع مهر معجل ) قيمة عف���ش بيت( قدره ثالثة االف دينار 
أردني او ما يعادلها بالنقد المتداول وذلك على ذمة القضية التنفيذية رقم 2019/437 
ونكلف���ك بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمه الش���يخ 
رضوان الش���رعية االبتدائية وذلك خالل أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن وإن لم تحضر 

أو توكل من ينيب عنك فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون.

ماأمور التنفيذ
هاين عودة ح�سي�س

  دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن اإخطار تنفيذ حكم
إل���ى المنف���ذ ض���ده / محمد خليل طه س���مور من نعليا وس���كان غزة س���ابقا 
معل���وم محل اإلقامة في الخارج أو مجهول أبلغك أن���ه وطبقا لاللتزام المترتب 
علي���ك بموجب الحك���م الصادر عن محكمه الش���يخ رضوان الش���رعية بتاريخ 
2022/3/6لصالح طالب التنفيذ/ ش���مس محمد خليل سمور من نعليا وسكان 
غزة النصر وال���ذي يلزمك بتنفيذ قرار المحكمة المذكور بدفع نفقة بنت بالغة 
قدرها اربعون دينارًا أردنيًا شهريا اعتبارا من تاريخ 2022/1/20م او ما يعادلها 

بالنقد المتداول وذلك على ذمة القضية التنفيذية رقم 2022/136
وتكفك بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة الشيخ 
رضوان الشرعية االبتدائية وذلك خالل أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن وإن لم تحضر 
أو توكل من ينيب عنك فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون.

ماأمور التنفيذ
هاين عودة ح�سي�س

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن اإخطار تنفيذ حكم
إلى المنفذ ضده/ محمد خليل طه س���مور من نعليا وسكان غزة سابقا معلوم محل 
اإلقام���ة في الخارج أو مجه���ول أبلغك أنه وطبقا لاللت���زام المترتب عليك بموجب 
الحكم الصادر عن محكمة الش���يخ رضوان الش���رعية بتاري���خ 2022/3/6م لصالح 
طالب التنفيذ/ شهد محمد خليل سمور من نعليا وسكان غزة النصر والذي يلزمك 
بتنفيذ قرار المحكمة المذكور بدف���ع نفقة بنت بالغة قدرها اربعون دينارًا اردنيًا 
ش���هريا اعتبارا من تاريخ 2022/1/20 او ما يعادلها بالنق���د المتداول وذلك على 
ذم���ة القضية التنفيذية رقم 2022/135  ونكلفك بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك 
بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمه الش���يخ رضوان الش���رعية االبتدائية وذلك 
خالل أس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالن وإن لم تحضر أو توكل من ينيب عنك فإن 

دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون.

ماأمور التنفيذ
هاين عودة ح�سي�س

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة  يف الق�صية التنفيذية رقم 3432 / 2022

إل���ى المنفذ ض���ده/ نايف عبد الرحم���ن مبروك أبو خوص���ة طبقًا للحكم 
الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في س���ند االتف���اق الصادر بتاريخ 
2019/4/21م لصالح طالب التنفي���ذ/ جميل عطوة عبد الرازق أبو خوصة 
والبالغ قيمته 3400 ش���يكل )ثالثة آالف وأربعمائة شيكل فقط ال غير( 
والقاضي بالزامك بدفع قيمة الس���ند لصالح طال���ب التنفيذ مبلغ وقدره 
3400 ش���يكل باإلضافة إلى رس���وم ومصاريف القضي���ة. لذلك عليك 
الحضور إلى دائ���رة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم تحضر خالل 
الم���دة المذكورة فإنك ُتع���د ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في: 2022/4/3م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن اإخطار تنفيذ حكم
إلى المنفذ ضده/ ايمن رمضان مطر بلبل من غزة وس���كانها سابقا معلوم محل 
اإلقام���ة في الخارج أو مجهول أبلغك أنه وطبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب 
الحكم الصادر عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية بتاريخ 2022/1/23م لصالح 
طالبة التنفيذ/ س���حر جمال كامل بلبل من غزة وسكانها والذي يلزمك بتنفيذ 
قرار المحكمة المذكور بدفع نفقة زوجة قدرها ستون دينارًا أردنيا شهريا أو ما 
يعادله���ا بالنقد المتداول وذلك اعتبارا من تاريخ 2021/12/15 وذلك على ذمة 
القضية التنفيذية رق���م 2022/137.  وتكلفك بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك 
بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة الشيخ رضوان الشرعية االبتدائية وذلك 
خالل أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن وإن لم تحضر أو توكل من ينيب عنك فإن 

دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون .

ماأمور التنفيذ
هاين عودة ح�سي�س

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة الزراعة في غزة الثالثاء، إنها تتوّقع 
انتهاء أزمة غالء األس���عار في الدجاج الالحم 
ف���ي قطاع غزة مع نهاية العش���ر األوائل من 
شهر رمضان المبارك، وذلك بعد وصول قرابة 

1.5 مليون دجاجة.
وأكد وكيل الوزارة أيمن اليازوري خالل مؤتمر 
صحفي مش���ترك مع وزارة االقتصاد أنه جرى 
تحّس���ن ادخاالت الدجاج الالحم إلى غزة في 
النصف الثاني من شهر فبراير ومطلع شهر 
مارس الماضي، مشيًرا إلى أنه جرى اتخاذ عدة 

إجراءات لتدارك هذه األزمة.
وقال إنه تم اس���تحداث آلي���ة ادخال البيض 
المصري المخصب، حيث دخل غزة في مارس 
الماضي ما يزيد عن 924,000 بيضة، وال يزال 

اإلدخال مستمر من الجانب المصري.
وأوضح اليازوري أنه تم فتح باب االس���تيراد 
من كل المعابر إلدخال المبردات والمجمدات 
من اللح���وم البيضاء )الدج���اج والحبش( من 
الضف���ة ومصر ودولة االحت���الل، حيث بلغت 
االدخاالت ما يزيد عن 1400 طن من المبردات 

والمجمدات البيضاء.
وذك���ر أن وزارة الزراعة قامت بعقد سلس���لة 
لقاءات مع أصحاب الم���زارع الداجنة )الدجاج 
والحبش( لتحديد س���قف سعري، ودفعهم 
لتوفي���ر الكمي���ة الالزمة، وتم تثبيت س���عر 
الدجاج 14 شيكال للكيلو والحبش 12 شيكال 

للكيلو وصواًل للمواطن.
وبّين الي���ازوري أنه تم إدخال 9500 حبش���ة 
إضافية للسوق بوزن حوالي 120 طنًا من لحوم 
الحبش لس���د العجز في لحوم الدجاج، وذلك 

على مدار الخمسة أيام األولى من رمضان.
وأك���د أن الحكوم���ة في غ���زة اتخ���ذت قرارًا 
بتصفير رس���وم اإلدخال على اللحوم البيضاء 
الواردة للقطاع سواء المبردة أو المجمدة طوال 
شهر رمضان وذلك لدعوة التجار إلى مضاعفة 

إدخالهم من هذه السلعة.
ولفت الي���ازوري إلى أن أزمة الدجاج في قطاع 
غزة ش���أنه مثل الضفة المحتلة وبعض دول 
اإلقلي���م؛ "نح���ن ال ننتج البي���ض المخصب 
للدج���اج الالحم وذل���ك ألن مزاِرع���ُه تتطلب 
مناطق معزولة ومتباعدة عن السكان وتتطلب 

درجة عالية من التعقيم والعزل.
ا  وق���ال اليازوري إن الوزارة تس���تورد ش���هرّيً
حوال���ي 3 ملي���ون بيضة من دول���ة االحتالل 
وال���دول األوروبية وش���مال أمري���كا لتغطية 

احتياجات القطاع من الدجاج الالحم.
خلية اأزمة

وأوض���ح وكي���ل وزارة االقتصاد عب���د الفتاح 
الزريعي أنه تم تشكيل خلية إدارة أزمة األمن 
الغذائي؛ إلس���ناد جهود ال���وزارة في ضمان 
توفر الس���لع واستقرار األس���عار في السوق 

المحلي.
ودعا الزريعي المواطنين بضرورة إبالغ مباحث 

التموي���ن عن كل محطة بي���ع للدواجن تبيع 
بأعلى من السعر المعتمد من وزارة االقتصاد 
الوطني. وح���ّذر كل أصحاب الم���زارع الذين 
يملك���ون دواجن ذات وزن تس���ويقي )كيلو 
ونصف فما ف���وق( ويحجبونها عن الس���وق 
من وقوعهم تحت طائل���ة االحتكار التجاري 

والمساءلة القانونية.
وح���ّث الجمعي���ات والجه���ات الت���ي تقيم 
اإلفطارات أو توزع وجبات اإلفطار في رمضان 
أن تعتم���د اللح���وم الحمراء كبدي���ل، وذلك 
للتخفيف من اس���تهالك اللح���وم البيضاء، 
وذلك حرص���ًا على زيادة إتاحتها للجمهور أو 

تأخير أنشطتها لما بعد منتصف رمضان .
ودعا الزريعي تجار اللح���وم البيضاء المبردة 
والمجمدة إلى مضاعفة ادخاالتهم من المعابر 
المتاحة، واس���تثمار الفرص���ة الممنوحة من 
الحكومة بتصفير الرسوم على هذه االدخاالت 
لتوفي���ر كمي���ات اضافية في هذا الش���هر 

الكريم.
وأشار إلى أن الوزارة وبشكل دوري ومن خالل 
التنس���يق مع وزارة االقتصاد تقوم بمراجعة 
األس���عار في قطاع الدواجن وصواًل إلى حالة 

من االستقرار في السعر والوفرة.
وش���دد الزريعي على أن تحديد األسعار هي 
من صالحية وزارة االقتص���اد، وُترحب الوزارة 
بتعاون أي جهة لفرض س���عر متوازن يمثل 

حماية لكل من المستهلك والمنتج.

»زراعة غزة«: نتوقع انتهاء أزمة الدجاج بعد 10 رمضان

رام الله/ االستقالل:
أحالت طواق���م وزارة االقتصاد الوطن���ي في رام الله، مخالفي���ن للنيابة العامة 
لمكافحة الجرائم االقتصادية لعدم االلتزام بالسقف السعري المحدد لكيلوغرام 

الدجاج المحدد ب� 17.5 شيقل، في محافظتي الخليل وطولكرم.
وبين���ت الوزارة ف���ي بيانها الثالثاء، أخطار طواقمه���ا 64 مخالفًا خالل جوالتها 
الميدانية الصباحية والمس���ائية في مختلف المحافظات، لتصويب أوضاعهم 

القانونية وفق قانون حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن الطواقم عالجت عشرات الشكاوى التي وردت من قبل المواطنين 
عبر الرقم المباش���ر 129، وهواتف مديريات الوزارة وصفحة الوزارة الفيسبوك 
معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار األسعار، والسقف السعري المحدد 

للسلع األساسية.

»اقتصاد رام الله« تحيل مخالفين 
للنيابة العامة لرفعهما سعر الدجاج

رام الله/ االستقالل:
أعلنت س���لطة النقد، الثالثاء، أنه ال تعديل على نس���ب الخصومات على دفعة 

الراتب لشهر آذار/ 2022.
وبخص���وص الجزء المحول من المس���تحقات، أكدت س���لطة النق���د- في بيان 
مقتضب حول الخصم من دفعات الموظفين العموميين- أنه لن يتم إجراء أية 

خصومات عليه.

سلطة النقد: ال تعديل على نسب 
الخصومات على دفعة راتب آذار
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دولة فل�سطني   
لدى حمكمة �سلح دير البلح

يف الق�سية احلقوقية رقم 2020/336
يف الطلب رقم 2022/292

المستدعي /سليمان عبد الرحمن خليل الفليت – دير البلح – هوية رقم )952132611(
المس���تدعي ضده / خالد احمد س���المة عبيد – دير البلح – شارع صالح الدين –خلف 

وزارة الزراعة – بجوار منزل المختار / خليل أبو سمرة – مجهول محل اإلقامة حاليا .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2020/336   محكمة صلح دير البلح
في الطلب رقم 2022/292

الى المس���تدعى عليه المذكور أعاله بما ان المستدعي قد تقدم بالقضية 
الحقوقي���ة رق���م 2020/336 وق���د تحدد لنظره���ا يوم الثالث���اء الموافق 
2022/5/10 لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة كما يقتضي عليك ان تودع قلم 
هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك 
هذه المذكرة علما سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك حسب األصول .

وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يس���ير في 
القضية حسب األصول . تحريرا في / 2022/4/5م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
حممود املزين 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية البتدائية

املو�صوع / تبليغ قرار ا�صتئنايف �صادر
 عن حمكمة ال�صجاعية ال�صرعية

الى المدعى عليه / تيس���ير فوزي محمد الحداد من غزة وس���كان غزة سابقا 
وحاليا في مقيم في دولة االمارات العربية ومجهول محل االقامة فيها لقد 
عادت القضية اساس 2021/846 المتكونة بينك وبين المستأنف عليها/ 
قمر صبحي حس���ان االنقر" من غزة وسكانها ووكيلتها المحامية دعاء زويد 
من مقام محكمة االس���تئناف الش���رعية في غزه مصدقة الحكم االبتدائي 
بموجب أس���اس اس���تئنافي 9068 س���جل ۲4 المؤرخ ف���ي 2022/3/31م 
وموضوعه���ا تفريق للضرر م���ن الغياب حكما قابال للطع���ن أمام المحكمة 

العليا الشرعية ، لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/4/4م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد طاهر �سحادة

      دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2021/9572

إلى المنفذ ضده/أحمد سالمة مصباح سكر
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشيكين مستحقي  
الدفع والمس���حوبة على بنك الق���دس واللذين يحمالن األرق���ام التالية 
)30000085-30000081( الص���ادرة لصالح طال���ب التنفيذ/أحمد طلب 
عبد أبو ركن والبالغ قيمتهما 5400 دوالر )خمس���ة أالف وأربعمائة دوالر 
امريكي ( والقاضي بالزامك بدفع قيمة الش���يكات لصالح طالب التنفيذ 
باإلضافة إلى رس���وم ومصاريف القضية وبناء علي���ه قرر قاضي التنفيذ 
بتاريخ  2022/3/16 ايقاع الحجز التنفيذي على حسابك لدى بنك األردن 

وسيتم صرف المبالغ المحجوزة لصالح طالب التنفيذ.
لذل���ك عليك الحضور إلى دائ���رة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذك���ورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 2022/4/5م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

االستقالل/ وكاالت:
يعتزم االتحاد األوروبي فرض عقوبات على روس���يا تطال 
النفط والفح���م على خلفية حربها في أوكرانيا، حس���بما 
أعلن مس���ؤول الثالث���اء، وإن كانت بعض ال���دول ال تزال 

تخشى تداعيات اقتصادية محتملة من جراء ذلك.
وينظر االتحاد األوروبي والواليات المتحدة حاليا في مزيد 
من العقوبات ضد روسيا، في أعقاب تقارير تتهم القوات 
الروسية بجرائم حرب إثر العثور على عشرات الجثث في 

مناطق كانت قواتها تسيطر عليها قرب كييف.
ويتعرض األوروبيون لضغوط من أجل اس���تهداف قطاع 
الطاقة الحيوي لموس���كو وقطع عائداته���ا الضخمة من 
مبيع���ات الغاز والنفط والفحم التي تس���اهم في تمويل 

نفقاتها العسكرية.
وقال المفوض األوروبي للشؤون االقتصادية والمالية في 
االتحاد األوروبي فالديس دومبروفس���كيس لدى وصوله 
لمحادثات م���ع وزراء أوروبيين في لوكمس���بورغ “ال أريد 
استباق األمور لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن 

فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط”.

وأضاف “المباحثات بهذا الش���أن مس���تمرة. وبالنس���بة 
للمفوضية األوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة”.

تقوم المفوضية األوروبية في بروكس���ل بصياغة قرارات 
العقوبات لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل ال�27.

وحتى اآلن امتنع���ت دول تعتمد بدرجة كبيرة على 
روس���يا في إم���دادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمس���ا 
وإيطاليا، عن توس���يع نطاق العقوبات لتشمل الغاز 
أو النف���ط. وقاوم���ت نداءات بذلك م���ن بولندا ودول 

البلطيق إضافة إلى الواليات المتحدة.
وقالت ألمانيا اإلثني���ن إن الغاز ال يزال غير مطروح لغاية 
اآلن، نظرا ألهميته بالنسبة لالقتصاد األوروبي في الوقت 
الحاضر، بينما أشارت النمسا الثالثاء إلى أن واردات الفحم 

يمكن أن تكون خيارا.
وقال وزير المال النمس���اوي ماغنوس برونر “س���نناقش 

اليوم )أمس(” إمدادات الفحم.
أضاف “يجب أن نكون دائما حذرين في مسألة العقوبات 

وأن نفكر بهدوء في تأثيرها علينا”.
وق���د يتبن���ى وزراء الخارجية األوروبي���ون الحزمة األخيرة 
من العقوب���ات، إما على هامش اجتماعات حلف ش���مال 
األطلس���ي أو مجموع���ة الس���بع التي تنعق���د األربعاء أو 
الخمي���س، أو في االجتماعات االعتيادية مطلع األس���بوع 

القادم.
ومن���ذ بدء الغ���زو الروس���ي ألوكرانيا ، فرض���ت الواليات 
المتحدة ودول غربية حليفة عقوبات منسقة على موسكو.

وقالت واشنطن اإلثنين إن عقوبات جديدة سُتفرض على 
روسيا “هذا األسبوع”.

االتحاد األوروبي يدرس فرض عقوبات على روسيا تطال الفحم والنفط

االستقالل/ وكاالت:
أع���رب المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنس���ان، الثالثاء، عن 
قلقه إزاء تقارير عن طرد الجئي���ن غير أوروبيين من مراكز إيواء 
في فرنس���ا وألمانيا إلحالل الجئي���ن أوكرانيين مكانهم، واصًفا 

الخطوة ب� »العنصرية وغير اإلنسانية«.
وقال المرصد األورومتوس���طي في بيان صحافي، إّنه اطلع على 
تقارير تفيد أّن إقليم »إيس���ون« ومنطقة »بانتين« بفرنسا قررا 
ط���رد الجئين غير أوروبيين م���ن مراكز اإليواء إلفس���اح المجال 

لالجئين األوكرانيين.
وذكرت التقارير أّن 50 الجًئا من غينيا ومالي وأفغانستان ُأبلغوا 
بطرده���م قريًبا من مراكز اإليواء الت���ي يقيمون فيها في إقليم 

»إيسون« ليحل محلهم الجئون أوكرانيون.
وق���ال الش���بان المبلغ���ون بالط���رد، وبعضهم من القص���ر، إّن 
طرده���م م���ن أماكن اإلي���واء س���يهدد س���المتهم وصحتهم 
العقلي���ة، وس���يحرمهم من األنش���طة التعليمية الت���ي كانوا 
يحضرونها، وسينتهي بهم المطاف في الشارع بال مأوى، وفق 

»األورومتوسطي«.
ولف���ت المرصد إلى أّن الحادثة تأتي بع���د وقت قصير من طرد 
60 أفغانًيا من مأواهم في فندق »إيبيس« في »بانتين« بفرنسا 

إلحالل الجئين أوكرانيين.
وأش���ار إلى أّن نفس السياس���ة تكررت في ألماني���ا، إذ تم نقل 

العديد من طالبي اللجوء، بما في ذلك عائالت بأكملها، من مراكز 
اإليواء إلح���الل الجئين أوكرانيين مكانهم، دون الس���ماح لهم 
باالعت���راض على القرار، فيما اش���تكى العديد من طالبي اللجوء 
من أصل غير أوروبي بش���كل أساس من أّن السكن البديل الذي 
حصل���وا عليه أصغ���ر حجًما ويقع بعيًدا عن م���دارس أطفالهم، 
فيما قالت إحدى األس���ر إنه تم تشتيتها وتقسيم أفرادها إلى 

قسمين في مسكنين.
وأّك���د األورومتوس���طي أّن الالجئين األوكرانيين يس���تحقون 
الحماية التي يوفرها ميثاق االتحاد األوروبي والقانون اإلنساني 
الدولي، بما في ذلك الس���كن والمأوى، ولكن ذلك ال ينبغي بأي 
حال من األحوال أن يكون على حساب الفئات الضعيفة األخرى، 
وال س���يما طالبي اللجوء والش���باب الذين هم في أمس الحاجة 

إلى المأوى.
وقال رئي���س المرص���د األورومتوس���طي »رامي عب���ده« إنه »ال 
ش���يء يبرر معاملة بعض الالجئين أو طالب���ي اللجوء على أنهم 

يستحقون المأوى أكثر من غيرهم«.
وذك���ر أن »جعل بع���ض الفئ���ات الضعيفة بال م���أوى أو إعادة 
توطينهم قسًرا إلفساح المجال أمام الالجئين األوكرانيين يعبر 
عن سياس���ة تمييزية تنتهك ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق 
األساسية، وال سيما الحق في السكن المالئم، وكذلك المادة 31 

من الميثاق االجتماعي األوروبي«.

االستقالل/ وكاالت:
حّذرت كيم ي���و جونغ، ش���قيقة زعيم كوريا الش���مالية 
كي���م جونغ أون وإحدى كبار مستش���اريه، اإلثنين، كوريا 
الجنوبي���ة من اس���تخدام الس���الح الن���ووي للقضاء على 
جيشها، في حال ش���ّن ضربة عسكرية استباقية على أي 

هدف في الشمال.
وش���ددت، في حال وقوع »هجوم مرّوع«، على أن »القوات 
الكورية الجنوبية ستواجه مصيرًا بائسًا، ليس أقّله الدمار 

والخراب الكاملين«.
وأوضحت كيم أّن »المهّمة األساس���ية للق���وات النووية 
الكورية الش���مالية ه���ي الردع، لكن في ح���ال اندلع نزاع 
مس���ّلح، فسيتم اس���تخدام هذه األس���لحة للقضاء على 

القوات المسّلحة للعدو بضربة«.
ه���ذا التحذير من ش���قيقة زعيم كوريا الش���مالية الذي 
نقلته عن كيم وس���ائل اإلعالم الرس���مية، يأتي رّدًا على 
تصريح���ات أدلى بها وزير الدفاع الكوري الجنوبي س���وه 
ووك، الجمعة الماضي، إذ قال إّن »سيؤول لديها صواريخ 
ق���ادرة على إصاب���ة أّي هدف في كوريا الش���مالية بدّقة 

وسرعة«.
ونقلت وكالة األنباء الرس���مية الكورية عن كيم قولها إّنه 
كان »خطًأ كبيرًا جدًا من قبل هذا المجنون«، أن يتطرق إلى 

إمكانية توجيه ضربة اس���تباقية إلى قوة نووية، مشيرًة 
إل���ى أّنه »أدى إلى تفاقم س���وء العالقات بين الكوريتين، 

وإلى توتر عسكري في شبه الجزيرة الكورية«.
ونقلت وكالة األنباء الكورية الش���مالية الرسمية عن كيم 
تحذيرها: »إذا اختارت كوريا الجنوبية مواجهة عس���كرية 
معنا، فإّن قّوتنا النووية القتالية س���تضطر حتمًا إلى أداء 

مهمتها«.
وتصاع���د التوتر في ش���به الجزيرة الكورية بش���كل حاد 
في األس���ابيع األخيرة، بعد أن اختبرت كوريا الش���مالية 
صاروخي���ن باليس���تيين في �26 ش���باط/فبراير  و4 آذار/

مارس، اشتمال على نظام جديد للصواريخ البالستية عابرة 
للقارات تق���وم بيونغ يانغ بتطوي���ره، وأيضًا مع إجرائها 
اختبارًا كام���اًل األس���بوع الماضي للصواريخ البالس���تية 

العابرة للقارات.
وتصاع���دت التوترات بين البلدين بش���كل أكبر مع تولي 
الرئي���س الك���وري الجنوب���ي المنتخب يون س���وك يول 

منصبه الشهر المقبل.
وس���بق أن قال يون إّن »الضربات االس���تباقية قد تكون 
الطريق���ة الوحيدة لمواجه���ة صواريخ كوريا الش���مالية 
الجديدة التي تفوق س���رعتها س���رعة الص���وت إذا بدت 

جاهزة لشن هجوم«.

قلق حقوقي من طرد فرنسا الجئين 
غير أوروبيين إليواء أوكرانيين

بيونغ يانغ تهدد باستخدام السالح 
النووي للقضاء على جيش كوريا الجنوبية
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لندن/ االستقالل: 
أكد مدرب تشليس����ي توماس توخيل أن على فريقه 
أال يستهين بفريق ريال مدريد عندما يلتقيان مساء 
الي����وم األربعاء ف����ي ملعب "س����تامفورد بريدج"، في 

ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
 وكان تشيلس����ي قد أقصى ري����ال مدريد من نصف 
نهائي الموس����م الماضي، قبل أن يتوج بلوز باللقب 

على حساب مانشستر سيتي.
وت����رك المدرب زي����ن الدين زيدان الفري����ق الملكي، 

ليستلم اإليطالي كارلو أنشيلوتي المهمة بدال منه.
 ورغم تصدره جدول ترتيب الدوري اإلسباني، وتأهله 
إلى ربع النهائ����ي األوروبي، ال يبدو ريال مدريد فريقا 
قادرا عل����ى الصعود لمنصات التتوي����ج، لكن مدرب 
تشيلس����ي بّين أن الفريق اإلسباني "يملك ما يلزمه 

للمنافسة".
  وق���ال توخيل في مؤتمر صحف���ي أمس الثالثاء 
"لقد فازوا باللقب 3 مرات على التوالي، رغم صعوبة 
البطولة. لق���د وضعوا ثقتهم في الفريق نفس���ه 
لفترة طويلة، لكن من الطبيعي أن يحدث التغيير. 
م���ن حيث سلس���لة االنتص���ارات، والوص���ول إلى 

النهائي، ربما هذا ما حدث".
 وأض����اف "لكن يجب أن نحذر جي����ًدا من الفرق التي 
تتمتع بهذا النوع من الجودة والخبرة، ما قد يسفر عنه 
مواجهة خاصة. بالنسبة لنا، إنها أيًضا مناسبة خاصة 

لهذا نشعر بالحماس الشديد".

 ورف����ض توخيل التركيز على نجم ريال مدريد كريم 
بنزيما، وقال "من المؤكد أنه العب وش����خصية بارزة. 
لكن في هذه اللحظة، ليس من العدل )التركيز عليه( 
بالنسبة لالعبين أمثال لوكا مودريتش، توني كروس، 
كاسيميرو، وجميع الالعبين الذين قادوا الفريق بنجاح 

كبير على مر السنين".
 وتحدث توخيل عن قرار مدافعه الدنماركي أندرياس 
كريستينس����ن بمغادرة الفريق مع انتهاء عقده هذا 

الموسم، وسط تقارير تفيد باتفاقه مع برشلونة.
وق����ال "ال يمكنك أن تأخذ هذه األش����ياء على محمل 
ش����خصي. إذا قرر مواصلة مس����يرته ف����ي مكان آخر، 

فسوف نتفهم ذلك حتى لو لم نوافق".
 وأشاد توخيل بالعب وسطه ماتيو كوفاسيتش الذي 
س����بق له اللعب في ريال مدريد، فعلق "أعتقد أنه ما 
يزال يكمل رحلته، إنه يش����به الطف����ل المعجزة في 

بعض التمارين".
وأردف "اليوم كان لديه جلس����ة تدريبية رائعة وهو 
ش����خصية مميزة. رجل جميل، ومتواضع ومهتم جًدا 
بالرياضة. إنه س����عيد جًدا بالتدري����ب وما يمكن أن 

يقدمه للفريق".
واختت����م "حتى في ري����ال مدريد كنت عل����ى دراية 
بموهبته وش����عرت أن هناك خط����وة تالية مقبلة. أنا 
س����عيد جًدا ألنه العب في فريقي ويلعب كثيًرا هذا 
الموسم. إنه حاسم بالنسبة لنا داخل الملعب وخارجه 

بالطريقة التي يتصرف بها".

توخيل: لن نستهين بريال مدريد.. والتركيز على بنزيما ليس عدال

القاهرة/ االستقالل: 
أس���فرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 
لكرة القدم التي سحبت أمس الثالثاء في مقر 
"ال���كاف" بالعاصمة المصري���ة القاهرة عن 3 

صدامات عربية خالصة.
ويصطدم األهلي المصري "حامل اللقب" بالرجاء 
المغربي في إع���ادة لمباراة الس���وبر اإلفريقي 
بالنس���خة األخيرة، فيما يلعب وفاق س���طيف 
الجزائ���ري أم���ام الترجي التونس���ي، ويلتقي 
شباب بلوزداد الجزائري مع الوداد المغربي، أما 
المواجهة الرابعة فتجمع بترو أتلتيكو األنجولي 

مع صن داونز الجنوب إفريقي.
وبتقابل في الدور نص���ف النهائي الفائز من 
مباراة األهلي والرجاء مع المتأهل من لقاء وفاق 
سطيف والترجي، ويلعب الصاعد من مواجهة 
ش���باب بلوزداد والوداد مع الفائز من لقاء بترو 

أتلتيكو وصن داونز.

الكونفدرالية
كما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة 
الكونفيدرالية اإلفريقية عن مواجهات مثيرة، 
وحملت القرع���ة صداًما مصرًي���ا مغربًيا؛ حيث 
يلتقي المصري البورس���عيدي بنهضة بركان، 

فيم���ا يلعب بيراميدز المص���ري أمام مازيمبي 
الكونجولي.

وشهدت القرعة أيًضا مباراة ليبية خالصة بين 
االتح���اد وأهلي طرابلس، فيما يواجه س���يمبا 
التنزان���ي نظي���ره أورالندو بايرت���س الجنوب 

إفريقي.
وفي نصف نهائي البطول���ة يلعب الفائز من 
مباراة االتح���اد وأهلي طرابلس م���ع الفائز من 
مواجهة س���يمبا وأورالندو، ويتقابل الفائز من 
مباراة بيراميدز ومازيمبي مع الفائز من مواجهة 

المصري ونهضة بركان.

مواجهات عربية »نارية« في ربع نهائي أبطال أفريقيا

مدريد/ االستقالل:
ذك���رت تقارير صحفي���ة أن إدارة ري���ال مدريد 
اإلس���باني ق���ررت الرهان عل���ى نج���م الفريق، 
البلجيك���ي إيدين هازارد، لغاية نهاية عقده في 

صيف 2024.
وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي 
في صيف 2019 في صفق���ة بلغت 100 مليون 
ي���ورو، لكنه لم يظهر بالصورة المتوقعة في ظل 

عديد اإلصابات التي الحقته.
ووفًقا لبرنامج »كواترو« اإلسباني، فإن ريال مدريد 
ال ينوي بي���ع ه���ازارد، خاصة أن تل���ك العملية 

تبدو معقدة في ظ���ل إصابات الالعب البلجيكي، 
باإلضافة إلى راتبه الكبير.

وأش���ار البرنامج اإلس���باني إلى أن ري���ال مدريد 
سيتفاوض مع هازارد في الصيف المقبل بشأن 

إعارته لمدة موسم واحد فقط.
وأوضح أن ريال مدريد يش���ترط أن ينتقل هازارد 
إلى ناٍد يش���ارك مع���ه بانتظام ف���ي المباريات، 
ويوافق على دفع راتبه الذي يبلغ 15 مليون يورو.

وق���ال »كوات���رو«، إن ري���ال مدري���د يراهن على 
استعادة هازارد لمستواه في الموسم المقبل، ثم 

يعود إلى »سانتياغو برنابيو« الستكمال عقده.

روما/ االستقالل: 
أفادت تقارير صحفية أن فريق آيه سي 
ميالن اإليطال���ي بات عل���ى أعتاب ضم 
مدافع ليل، الهولندي سفين بوتمان، في 

فترة االنتقاالت الصيفية القادمة.
وقال خبير انتقاالت الالعبين والمدربين 
ف���ي أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حس���ابه 
على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: 
»ميالن قريب جدا من إتمام صفقة سفين 

بوتمان كأول توقيع للموسم المقبل«.
وأضاف رومانو »العمل جار بين الناديين، 

ووص���ال إلى مفاوض���ات متقدمة كما هو 
مخطط لها منذ شهور«.

واختتم »يس���عى مي���الن للتوصل إلى 
اتفاق كام���ل مع ليل قريًبا، بينما بوتمان 
مس���تعد لقبول اقتراح الروسونيري على 

الفور«.
يذكر أن ميالن يواجه منافسة قوية على 
الصفقة من نيوكاسل يونايتد، وزعمت 
تقارير أن الن���ادي اإلنجليزي قدم عرًضا 
لبوتمان في الميركاتو الشتوي المنصرم 

يبلغ 50 مليون يورو.

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

ميالن يقترب من ضم مدافع هولندي

لندن/ االستقالل: 
كش���ف فابريزيو رومانو، خبير س���وق االنتقاالت ف���ي أوروبا، عن حقيقة 
مفاوضات برشلونة مع محمد صالح، نجم ليفربول، من أجل التعاقد معه 
ف���ي الصيف المقبل. وينتهي عقد صالح مع ليفربول بنهاية الموس���م 
المقب���ل، وس���ط أنباء تفيد برغبة برش���لونة في التعاق���د معه الصيف 
المقبل، حال فشلهم في ضم النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا 

دورتموند.
وكتب رومانو، عبر حس���ابه على "فيسبوك": "برشلونة لم يكن خياًرا أبًدا 
لدى صالح، فهو ال يخطط للرحيل إلى الدوري اإلسباني مهما كان األمر".

وأشارت تقارير إنجليزية خالل الس���اعات الماضية، إلى أن صالح تراجع 
عن مطالبه المالية التي وضعها من أجل تجديد عقده مع ليفربول، وبات 

منفتًحا على البقاء في آنفيلد، بما يناسب إمكانات النادي.

محمد صالح يحسم موقفه 
من االنتقال لبرشلونة
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أعلن أنا المواطن / أدهم سهيل أحمد أبو شعيره 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )401284518( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / شرين هشام شاكر ابو كويك   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )931517007( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / نور ع���ادل حامد نجم   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )804741247( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / محمد رجاء محمد البردويل   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803343631( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / سلمان سالم سلمان سلطان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )963273040( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / روحي نافذ كامل النجار عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )405873209( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / س���ناء عبد الله عبيد النجار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )413318361( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / س���هاد حماده خليل اللحام 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )900966573( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / يوس���ف عبد الخالق محمد 
خي���ر الدين ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )407868272(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أسامة محمد عطيه الخطيب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )955879051( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / محمد علي غلبان الحام عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )801427311( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات االحتالل اعتدت 
عل���ى المواطنين بالضرب والدف���ع، قبل أن تالحق 
الشبان حتى منطقة وادي الجوز، وتطلق الرصاص 
المعدن���ي المغلف بالمطاط تجاهه���م. وأضافت 
أن قوات االحتالل اعتقلت ش���اًبا، من شارع نابلس 
في محيط باب العمود. وأفادت مصادر إعالمية أن 
قوات االحتالل اإلسرائيلي انتشرت بشكل مكثف 
ف���ي منطقة ب���اب العامود بالق���دس برفقة وحدة 

الكالب البوليسية لالعتداء على المقدسيين.
وأفاد ش���هود عيان، أن مواجهات عنيفة اندلعت 
في س���احة ب���اب العام���ود، أطلقت فيه���ا قوات 

االحتالل قنابل الغاز على الشبان.
هذا، وأعل���ن رئي���س وزراء االحتالل اإلس���رائيلي 
الس���ابق، “بنيامي���ن نتنياهو”، نيته المش���اركة 
في مظاهرة بمدينة القدس مس���اء اليوم االربعاء؛ 

احتجاجًا على الوضع األمني والعمليات األخيرة.
وبّينت مص���ادر عبرية، أن ق���وات االحتالل أعلنت 
اس���تنفار عناصرها في مدينة الق���دس المحتلة 
اليوم األربعاء، على خلفية نّية مشاركة “نتنياهو” 
في مس���يرة للمستوطنين عند الس���اعة السابعة 

مساًء.
وكتب "نتنياهو" عبر حس���ابه ف���ي "تويتر" قائال: 
"غدًا ) اليوم( الساعة 19:00 سأشارك في مظاهرة 
لليمين عند مفرق سينما سيتي في القدس، أراكم 

هناك".
يش���ار إل���ى أن ق���وات وش���رطة االحت���الل رفعت 
درج���ة التأهب في الق���دس المحتلة، إثر األحداث 

المتصاعدة ف���ي منطقة باب العام���ود منذ بداية 
ش���هر رمضان، وأقامت غرفة قيادة ضخمة بالقرب 

منه تحت حماية جنود جيش االحتالل.
وكان وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد اقتحم 
منطق���ة باب العامود في الق���دس المحتلة، بحجة 
تفقد جن���ود في تلك المنطق���ة ، مما ادى الندالع 
مواجه���ات عنيف���ة م���ع الفلس���طينيين وإصابة 
العشرات واعتقال آخرين، فيما ال يزال التوتر سيد 

الموقف في القدس.
وفي الس���ياق، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس 
الثالثاء، المس���جد األقصى المب���ارك، تحت حماية 

شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن عش���رات المستوطنين 
اقتحموا األقصى المب���ارك من جهة باب المغاربة، 
ونفذوا جوالت اس���تفزازية، وأدوا طقوًسا تلمودية 
في باحاته، فيما منع جنود االحتالل المواطنين من 

االقتراب من المنطقة الشرقية من المسجد.
ويتعرض المس���جد األقصى المب���ارك القتحامات 
المس���توطنين عل���ى فترتين صباحية ومس���ائية 
باس���تثناء الجمعة والس���بت، في محاولة احتاللية 

لفرض التقسيم الزماني في األقصى.
وإلى ذلك،  أخطرت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، 
أم���س الثالث���اء، بهدم من���زل ومنش���آت في بلدة 

العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.
وأفاد الناش���ط المقدس���ي محمد أبو الحمص بأن 
س���لطات االحتالل أخط���رت بهدم منزل األس���ير 
المقدس���ي ف���ادي علي���ان، و"معرش���ة" للعائلة، 

واس���طبالت للخيل في المنطقة، مش���يرا إلى أنها 
قامت بتسليم اإلخطارات وتصوير المنشآت.

كم���ا أخطرت ق���وات االحتالل االس���رائيلي، أمس 
الثالث���اء، بوق���ف العمل في من���زل بقرية فصايل 

شمال مدينة أريحا.
وقال رئي���س محلي فصايل ابراهي���م عبيات ، إن 
ق���وات االحتالل أخط���رت بوقف أعم���ال البناء في 
منزل قيد اإلنشاء في فصايل الفوقا، يعود ملكيته 

للمواطن سند نواورة.
بالتزم���ن م���ع ذل���ك، اقتحم���ت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، أم���س الثالثاء، بلدة جيوس ش���رق 
قلقيلية، وس���لمت إخطاًرا بوقف البناء في أراضي 

زراعية.
وذكرت مصادر محلية، أن سلطات االحتالل سّلمت 
إخطاًرا بوقف البن���اء في أراضي زراعية خلف جدار 
الفص���ل العنصري، تع���ودان للمواطنين أحمد أبو 

العدل، وحسين صالح.
فيما، اس���تولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس 
الثالث���اء، على رافعة لمواطن من بل���دة عرابة أثناء 

عملها في منطقة العوجا باألغوار الجنوبية.  
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن سلطات 
االحت���الل داهمت منطقة العوجا، واس���تولت على 
رافعة للمواطن س���ليم موس���ى، أثن���اء عمله في 

العوجا؛ بحجة أن المنطقة ممنوع العمل فيها.  
وتستولي قوات االحتالل على مركبات المواطنين 
وآلياته���م ومعداتهم ف���ي األغ���وار، وال ترجعها 

ألصحابها إال بعد أن يدفعوا ضرائب عالية.  

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت سلطات االحتالل، مساء أمس الثالثاء، عن إجراءات جديدة تتعّلق بأداء 

الصالة في المسجد األقصى يوم الجمعة في شهر رمضان.
وبّين منّسق أعمال حكومة االحتالل أّن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 
و50 عاًما سيس���مح لهم بالدخول بناء على امتالكهم »التصاريح الالزمة«، أما 

من أعمارهم تفوق 50 عاًما فليسوا بحاجة إلى تصريح.
وذكر أّن النس���اء من جميع األعمار يستطعن الدخول إلى القدس دون الحاجة 
إلى تصري���ح، إلى جانب األطف���ال دون عمر 12 عاًما. وق���ال إّن بإمكان أهالي 
الضفة الغربي���ة القيام بزيارات عائلية لألهل من درجة القرابة األولى، مضيًفا 

»سنواصل إطالعكم على أي تغيير يطرأ خالل هذا الشهر«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت وسائل إعالم عبرية إن وزير الحرب في جيش االحتالل اإلسرائيلي بيني 
غانتس تحدث الليلة الماضية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. 
ونقل إعالم االحتالل عن مكتب »غانتس« إنه هنأ عباس بقدوم شهر رمضان، 
وأكد على أن »إس���رائيل تأخذ على محمل الجد العمليات التي أودت بحياة 11 

مستوطنا مؤخرا، وستواصل العمل بحزم لمنع إلحاق األذى بالمستوطنين«.
 وأع���رب غانتس عن تقديره للتنديد الذي أصدره عباس ضد عملية بني براك 

)تل أبيب(.  ب�
ونفذ الفلس���طيني ضياء حمارش���ة )27 عًاما(، من س���كان يعبد قضاء جنين، 
هجوم���ا بس���الح رش���اش بمنطقة بني ب���راك، مم���ا أدى إلى مقتل خمس���ة 

مستوطنين. وندد حينها رئيس السلطة محمود عباس بالعملية البطولية.

 االحتالل يعلن إجراءات جديدة 
لصالة الجمعة في رمضان

غانتس يشكر عباس 
إلدانته عملية »بني براك«

رام الله/ االستقالل: 
 أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن، أمس الثالثاء، بأش���د 
العبارات االقتحام االس���تعماري الذي مارسه رئيس وزراء دولة 

االحتالل المتطرف نفتالي بينيت للضفة الغربية المحتلة.
كما أدانت الوزارة في بيان لها، تصريحات بينيت التي أكد فيها 
عل���ى مواصلة البناء في مس���توطنات الضفة الغربية المحتلة، 

متفاخًرا أنه لن يكون هناك تجميد للبناء االستيطاني.
واعتب���رت ال���وزارة، أن تصريح���ات بينيت اس���تمرار للعدوان 
اإلس���رائيلي الرسمي على الشعب الفلس���طيني وأرض وطنه، 
واعتراف صريح بأن الحكومة اإلس���رائيلية الحالية هي حكومة 
اس���تيطان  ومس���توطنين، كما تثبت تصريحات���ه من جديد 
غياب ش���ريك السالم اإلس���رائيلي، وتعكس تورط المستوى 
السياس���ي في دولة االحتالل بالتصعيد الحاصل على س���احة 
الصراع س���واء ما يتعل���ق بتصعيد عمليات أس���رلة وتهويد 

القدس ومناطقها وأحيائه���ا المختلفة كما يحصل يومًيا في 
باب العمود، أو عمليات توسيع االستيطان وتعميقه في عموم 
المناطق المصنفة )ج(، وحرب االحتالل المفتوحة على الوجود 

الفلسطيني أينما كان. كما جاء في نص بيانها.
وحمل���ت وزارة الخارجية، الحكومة اإلس���رائيلية المس���ؤولية 
الكاملة والمباش���رة عن االس���تيطان بأش���كاله كافة ونتائجه 
وتداعياته الكارثية على فرص تحقيق الس���الم وتطبيق مبدأ 

حل الدولتين.
وأك���دت أن ق���ادة اإلحتالل يس���تظلون بازدواجي���ة المعايير 
الدولية لالنقضاض على الش���عب الفلس���طيني وأرض وطنه 
وحقوقه العادلة والمش���روعة. لس���خرية القدر ال يضيع حكام 
»ت���ل أبيب« أية فرص���ة للتباكي عل���ى المآس���ي الدولية في 
حين يتناس���ون الجرائم واالنتهاكات والمجازر التي ارتكبوها 

واسالفهم بحق شعبنا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قدم المحامي الفلس����طيني الفرنس����ي صالح الحموري 
المعتقل في »إس����رائيل« دعوى قضائية، أمس الثالثاء، 
في فرنس����ا ضد ش����ركة األمن الس����يبراني اإلسرائيلية 
»NSO«؛ الختراق هاتفه المحمول »بصورة غير قانونية« 

بواسطة برنامج التجسس »بيغاسوس« الذي طورته.
وفرضت محكمة عسكرية إس����رائيلية مطلع آذار/ مارس 
المنصرم، الس����جن اإلداري ل� 4 أشهر على الناشط صالح 

الحموري، الذي اعتبرته »تهديدا لألمن«.
و »الحم����وري« واح����د من 6 نش����طاء فلس����طينيين تم 
اس����تهداف هواتفه����م المحمول����ة بواس����طة برنام����ج 

»بيغاسوس« المثير للجدل.
وأكدت منظمات حقوقية فلسطينية العام الماضي أنها 
أج����رت اختبارات على أجهزة أعضاء في س����ت منظمات 
فلس����طينية غير حكومية كانت »إسرائيل« قد أدرجتها 
على قائمة »الجماعات االرهابية »بما فيها منظمة الدفاع 
عن األس����رى »الضمير« التي يعمل فيها صالح الحموري، 
وخلصت إلى استهداف ستة منهم ببرنامج بيغاسوس.

وقدم االتح����اد الدولي لحقوق اإلنس����ان، ورابطة حقوق 
اإلنس����ان، و »الحموري«، أمس، شكوى إلى المدعي العام 
في باريس ض����د »NSO« بتهمة اختراق هاتف المدافع 

عن حقوق اإلنسان »الحموري«.

ناشط فلسطيني يقاضي الخارجية تدين اقتحام بينيت للضفة الغربية
شركة »إسرائيلية« الختراق هاتفه

االحتالل يعتدي ..
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االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة علمية أن الذكاء االصطناعي يمكن أن يصبح أداة فعالة في تش���خيص 
كسور العظام. وذكرت الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية »راديولوجي« المتخصصة 
في مجال األش���عة الطبية أن االخفاق في تحديد أماكن كس���ور أو شروخ العظام أصبح 
مشكلة طبية شائعة قد يترتب عليها تداعيات خطيرة بالنسبة للمرضى، السيما في ظل 
نقص الوقت بسبب الضغوط على مراكز الحوادث واالستقبال في المستشفيات، فضاًل 

عن عدم توافر الخبرات الفنية الكافية.
وعقد فريق الدراسة في قسم العظام واألمراض الروماتيزمية في مركز بوتنار البحثي في 
أوكس���فورد بانجلترا دراسة بين نتائج تشخيص كسور العظام التي توصل إليها أطباء 
األشعة والتي خلصت إليها تقنية التشخيص بواسطة الذكاء االصطناعي، وتوصلوا إلى 
عدم وجود اختالفات إحصائية ملموس���ة بين األطباء وتقنية الذكاء االصطناعي، ووجدوا 
أن نسبة حساسية المنظومة الحوسبية في تشخيص الكسور تتراوح ما بين 91 و%92.

ونقل الموقع اإللكتروني »ميديكال إكسبريس« المتخصص في مجال الطب عن الباحثة 
راش���يل كايو رئيسة فريق الدراس���ة قولها: »وجدنا أن الذكاء االصطناعي يعمل بدرجة 
عالي���ة من الدقة مقارنة باألداء االكلينيكي لألطباء«، مش���يرة إلى أن هذه التقنية يمكن 
أن تساعد في الحد من حاالت التشخيص الخاطئ في ظل العمل تحت الضغط بالنسبة 

لألطباء، ويمكن أن تنطوي على فائدة تعليمية بالنسبة لصغار األطباء.

الذكاء االصطناعي يساعد 
في تحديد كسور العظام

) APA images (   مواطنون  يت�سوقون داخل  �سوق للأ�سر الفقرية  يف مدينة خان يون�س

االستقالل/ وكاالت:
عند محاولتنا إلنقاص الوزن، يمثل إغراء تناول 
الش���وكوالتة تحدي���ًا كبيرًا بالنس���بة لنا، ألن 
تناول هذا النوع من الحلوى قد يؤثر سلبًا على 
مساعينا في إنقاص الوزن ويؤخر تحقيق هذا 

الهدف.
ولتجنب الوقوع في هذه المشكلة، أوردت صحيفة 
تايمز أوف إنديا، الطرق التالية لتناول الشوكوالتة 

دون التعرض لخطر زيادة الوزن:

اختيار النوع املنا�سب
أثن���اء اتب���اع نظ���ام غذائ���ي، يمك���ن أن يمي���ل 
الكثيرون إلى تناول الش���وكوالتة المحملة بالسكر 
مث���ل ش���وكوالتة الحليب والش���وكوالتة البيضاء 
والش���وكوالتة القائمة على الزبدة، والتي تحتوي 
على المزيد من المواد الحافظة والس���كر والحليب، 
وهو ما يكفي إلفساد خطط فقدان الوزن. وبالتالي، 
فمن األفض���ل التمس���ك بالش���وكوالتة الداكنة 
الطبيعية الخالية من الس���كر، ذات الطعم الترابي، 

والتي يمكن أن تس���اعد في تحفيز النوم، وتقلل 
من مخاط���ر اإلصابة بأمراض القلب بس���بب وجود 
مضادات األكس���دة. الش���وكوالتة الداكنة والمرة 
منخفضة الس���عرات الحرارية ويمكن أن تس���اعد 

بشكل فعال في إدارة الوزن.
ال�سوكوالتة املنزلية

يعتب����ر تحضير الش����وكوالتة في المن����زل أمرًا جيدًا 
بالنسبة لألشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن. فقط 
أضف المكسرات والفواكه الجافة والبذور للشوكوالتة 

الداكن����ة المذابة أو الكاكاو لصنع ش����وكوالتة منزلية 
بسيطة بدون مواد حافظة وزبدة وسكر.

جتنب ال�سوكوالتة ال�سكرية والزبدة
تحتوي معظم أنواع الشوكوالتة التي يتم شراؤها 
من المتجر على الس���كر والزب���دة والمكونات التي 
تضيف مذاق���ًا رائعًا لها، ولكنها ضارة للجس���م. 
وبحس���ب خبراء التغذية، كلما كانت الشوكوالتة 
أكثر مرارًا كلما كانت صحية أكثر. من األفضل دائًما 
التحقق من قائمة المكونات قبل اتخاذ قرار الشراء 

وكذلك التحقق مما إذا كانت الشوكوالتة تحتوي 
على مواد مضافة أو مستحلبات.

تناول كمية منا�سبة
إن مراقبة الرغبة الش���ديدة ه���ي الطريقة األكثر 
فاعلية لالنغماس في الشوكوالتة دون زيادة الوزن. 
وفًقا للخبراء، من األفضل تجنب تناول الشوكوالتة 
عند الش���عور بالجوع، فهذا يؤدي إلى اإلفراط في 
تناولها وإفس���اد خطة النظام الغذائي، وبالتالي، 

ُينصح بتناول كميات قليلة من الشوكوالتة.

4 طــرق رائعــة لتنــاول الشوكوالتــة دون التعــرض لزيــادة الــوزن


