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القدس المحتلة/ االستقالل:
بالمحكمة  تس���مى  ما  صادقت 
العليا لالحتالل »اإلس���رائيلي«، 
يوم أمس، على قرار بهدم منزل 

األسير عمر جرادات.
وأفادت وس���ائل اع���الم عبرية، 

التابعة  العلي���ا  المحكمة  ب���أن 
بهدم  ق���رارًا  أصدرا  لالحت���الل 
األس���ير عمر ج���رادات  من���زل 
لمش���اركته بعملي���ة حوم���ش 
»يه���ودا  المس���توطن  وقت���ل 

ديمينتمان«.

محكمة االحتالل تصادق على 
هدم منزل األسير عمر جرادات

دعوة المستوطنين للتطوع بـ »الحرس 
المدني«.. تحريض رسمي لقتل الفلسطينيين

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
واقتحامات واسعة بالضفة

غزة/ دعاء الحطاب: 
في غمرة اش���تعال فتيل العملي���ات الفدائية بأراض���ي النقب المحتل، 
تس���عي حكومة االحتالل االس���رائيلي بش���تى الطرق والوسائل لسفك 

رام الله/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس حملة اعتقاالت واقتحامات واسعة 
ف���ي مدن الضف���ة الغربية. واعتقل جن���ود االحتالل المتمركزي���ن على حاجز 

غزة/ االستقالل:
يواصل األس���ير خليل محمد خليل ع���واودة )40 عاًما( من 
محافظة الخليل بالضفة المحتلة، والقابع في معتقل عوفر، 

إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال� 36 على التوالي رفًضا 
الس���تمرار اعتقاله اإلداري ب���دون أي تهمة. 
وش���رع األسير في إضراب مفتوح عن الطعام 

قيادي بالجهاد: اعتداءات االحتالل في الضفة 
للقضاء على ظاهرة المقاومة المتصاعدة

األسير عواودة يدخل يومه الـ »36« إلضرابه المفتوح عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
 يواصل األسرى اإلداريون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم 
96 عل���ى التوالي، ورفضه���م الذهاب للمحاك���م، أو حتى 

توكي���ل محامين لتمثيلهم. ويخوض األس���رى اإلداريون 
معركة أطلق���وا عليها »قرارنا حرية« الهادفة 
إلنهاء ملف االعتقال اإلداري.  وقال األس���ير 

األسرى اإلداريون يدرسون خوض إضراب عن الطعام

جنين/ االستقالل:
قال أس���امة الحروب القيادي ف���ي حركة الجهاد يوم أم���س :«إن ما يحدث من 

اعتداءات متصاعدة في الضفة  حالة طبيعية من الرفض والتمرد 
الفلسطيني ضد االحتالل، مشددًا على أن المواجهة مفتوحة بين 

استقالة »عيديت سليمان«.. بصقة في 
وجه االئتالف الحاكم في »إسرائيل«

غزة/ معتز شاهين:
أجمع مختصان بالش���أن اإلسرائيلي أن استقالة رئيسة االئتالف 
الحكوم���ي اإلس���رائيلي "عيدي���ت س���يلمان"، س���تدفع باتجاه 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
اندلع���ت مواجهات بين ش���بان وق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، يوم أم���س، قرب الحاجز الش���مالي 
لمدين���ة قلقيلي���ة ف���ي الضف���ة الغربي���ة، فيما 

اعتدت ش���رطة االحتالل، على عدد من الشبان في 
منطقة ب���اب العامود بالق���دس المحتلة. وأفادت 
مص���ادر محلية، بان���دالع مواجهات ق���رب الحاجز 
الش���مالي لمدينة قلقيلية، وقوات االحتالل ُتطلق 

قنابل الص���وت والغاز تج���اه المواطنين. وتتجدد 
المواجهات بش���كل متواصل بين قوات االحتالل 

االنته���اكات  بس���بب  ومواطني���ن، 
بح���ق  المتك���ررة  "اإلس���رائيلية" 

اعتقاالت في باب العامود 

اندالع مواجهات شرق قلقيلية وشرطة 
االحتالل تعتدي على الشبان بالقدس

دعوات للرباط في األقصى وتحذيرات 
من خطورة اقتحام »القرابين«

اليونسكو تعتمد باإلجماع 
قرارين لصالح فلسطين

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ 

كمال الخطيب، من خط���ورة االقتحام المقرر لكبار حاخامات 
اليهود لباحات المسجد األقصى خالل شهر رمضان المبارك، 

باريس/ االستقالل: 
اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة »اليونس���كو« في دورت���ه 214 المنعقدة حاليا 

ال�شيخ عدنان: اعتقال 
االحتالل للقيادي 
ال�شعدي لن يك�شر 

مقاومة �شعبنا يف جنني
غزة/ االستقالل:

أكد القي���ادي في حركة الجهاد 
اإلسالمي المحرر خضر عدنان أن 

االحتالل  اعتق���ال 
ل���أخ القيادي عبد 

القوى الوطنية تطالب بالتحقيق في احتراق 
أمتعة المعتمرين الغزيين في سيناء

هيئة تطالب »أونروا« بعدم استثناء 
أبناء األم الفلسطينية من المساعدة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ح���ذر نائب رئي���س الحركة اإلس���المية ف���ي الداخل 
الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، من خطورة 
االقتحام المقرر لكبار حاخامات اليهود لباحات المسجد 
األقصى خالل شهر رمضان المبارك، تزامنا مع تصاعد 
الدعوات المقدس���ية للحش���د والرباط داخل المسجد، 

بهدف إحباط مخططات االحتالل.
وأش���ار الخطيب، إل���ى أن المس���توطنين المتطرفين 
يعمل���ون على وض���ع الترتيبات الخاص���ة بذبح قربان 
الفصح داخل المس���جد األقصى خ���الل عيد الفصح، 
الذي يتزامن مع ش���هر رمضان المبارك، مش���ددا على 
أن االحتالل يس���عى أيضا إلى البدء في بناء ما يسميه 

"الهيكل الثالث".
وأكد أن االحتالل يحمل رسالة حربية واضحة من خالل 
تهديد قادته بحرب أكثر دموية تس���تهدف الشعب 
الفلسطيني، معربا عن رفضه االقتحامات المتصاعدة 
للمسجد األقصى من مسؤولين ووزراء بحكومة االحتالل. 

وقال الش���يخ كمال الخطيب: إن "شعبنا يعرف تماما 
ما ه���و مطلوب منه، وُيقّدر قيمة ش���رف المرابطة في 
المس���جد األقصى والقدس، ألجل إفشال المخططات 
التهويدية واالس���تيطانية"، معتق���دا أن اقتحامات 
المس���توطنين ومخطط���ات االحتالل ستفش���ل أمام 

المرابطين.
وأوضح أن قرار اس���تمرار االقتحام���ات يمثل تواصال 
النتهاكات االحتالل بحق الش���عب الفلسطيني، دون 
مراعاة لحرمة الش���هر الفضيل، متوقع���ا أن تتصاعد 
الهبات الش���عبية في ش���هر رمضان هذا العام، لمنع 

مخططات االحتالل ومستوطنيه.
وكان خطيب المس���جد األقصى الشيخ عكرمة صبري 
حذر  يوم أمس، مما وصفها "مكيدة كبيرة" تحاك ضد 
المسجد األقصى، تزامنا مع األعياد اليهودية المقرر أن 
تبدأ في 16 من رمضان وتس���تمر حتى 22 من الشهر 

ذاته.
ويواصل عش���رات المس���توطنين ومنه���م حاخامات 
مس���توطنات ومعاه���د تلمودي���ة اقتح���ام األقصى؛ 
تحضيرًا لما يس���مى "عي���د الفصح" المزع���وم، والذي 

يخططون فيه لذبح القرابين داخل باحات األقصى.
 ويحل "عيد الفصح" هذا العام متقاطعًا مع األس���بوع 
الثالث من ش���هر رمضان المبارك، من 16-22 نيسان/ 
أبريل الجاري، وه���و ما يزيد من حالة التوتر واالحتقان 
وس���ط توقعات بتصاعد األحداث؛ كما حدث في العام 

الماضي قبيل اندالع معركة سيف القدس.
بدوره، ق���ال عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية 
لتحري���ر فلس���طين، ماهر مزه���ر: إن "ع���زم منظمات 
المعبد الصهيونية اقتحام المسجد األقصى المبارك، 
بمثابة إعالن حرب، وتفجي���ر لألوضاع برمتها"، مؤكدا 
أن "المقاومة الفلس���طينية بأجنحتها كافة لن تقف 

صامتة".
وأض���اف مزهر، ف���ي تصريح ل���ه، أنه "لطالم���ا كانت 
القدس والمقدسات عنوان أي معركة يخوضها شعبنا 

الفلسطيني ضد االحتالل".
وتاب���ع أن "ما يحدث اآلن في مدينة القدس، هو برميل 
متفج���ر، لن يس���تطيع االحتالل إن أق���دم على خطوة 

استفزاية أن يطفئها".
وأكد مزهر، أن "المقاومة الفلس���طينية لن تسمح أبدا 
باالستفراد بأهلنا في مدينة القدس المحتلة، وسترد 
بالن���ار والب���ارود عل���ى أي محاولة من المس���توطنين 

المجرمين الستباحة المسجد األقصى المبارك".
وع���ّد القيادي ف���ي الجبه���ة الش���عبية أن "تهديد 
الع���دو الصهيوني بالتصعيد خصوص���ا في المدينة 
المقدس���ة، يعكس تخبطًا كبي���رًا، وارتباكًا واضحًا في 
ض���وء العمليات البطولية والنوعي���ة التي هزت كيانه 
في األس���ابيع األخيرة، وأثبتت أن شعبنا الفلسطيني 
وشبابه الثائر حاضر وجاهز، وقادر على استنزافه والرد 

عليه في العمق".
وبّين أن "االحتالل اإلس���رائيلي يلعب بالنار، والتلويح 
باقتحام المس���جد األقص���ى المبارك، س���ينفجر في 
وجهه غضبًا ومقاومًة ليس في القدس وحدها، بل في 
عموم األراضي الفلس���طينية المحتلة من شمالها إلى 

جنوبها".
م���ن جانب���ه، دعا رئي���س أكاديمية األقص���ى للوقف 
والتراث، الش���يخ ناجح بكيرات، إل���ى تكوين حاضنة 
فلسطينية موحدة للتصدي القتحامات المستوطنين 

المرتقبة بين 16 و22 من شهر رمضان.
وشدد بكيرات على وجوب "أن نكون دائما على جهوزية 
تامة لوقف مثل هذه االقتحامات، وأن نعطي القدس 
من وقتنا وجهدنا ما يجعل من المدينة عاصمة أبدية 

للشعب الفلسطيني".
وأكد على أن القدس ال يمكن أن تكون عاصمة ل�"دولة 
يهودية"، مضيفا "نحن ندافع عن عاصمتنا وثوابتنا"، 
وحذر من أن خطر تصعيد المستوطنين بحماية قوات 

االحتالل قد يمتد إلى اإلقليم والعالم.
ونوه إلى أن االحتالل اإلسرائيلي زاد من حدة التصعيد 
مع بداية رمضان في محاولة لخلخلة الوضع في القدس 
وإحداث فراغ في المسجد األقصى من خالل االبعادات 
بحق المرابطين، وصوال إلى تحقيق ما يس���ميه حسم 

السيادة واإلدارة في القدس واألقصى.

وأض���اف أن االحت���الل منذ أكثر من س���بعين عاما لم 
يس���تطع حس���م الموضوع وبالتالي يدفع بالقيادات 
والمتطرفي���ن لتنفيذ االقتحام���ات كي يعطي صبغة 

تلمودية للمدينة ضمن مشروع الدولة اليهودية".
وأش���ار إل���ى أن كل مس���يرات االقتحام الت���ي تنادي 
به���ا الجماع���ات المتطرفة "تأت���ي للرد عل���ى أفواج 
الفلس���طينيين الت���ي تتداف���ع للدفاع ع���ن األقصى 

وبوابات القدس".
وتابع: "إذا بقيت األمور على هذا المنحى من التصعيد، 
فنحن أمام مزيد من الصدامات، مشددا على أن الشعب 
الفلسطيني والعرب والمسلمين ال يمكن أن يصمتوا 
على مخططات تقديم القرابين وسط األقصى. وأردف: 
"ال يمكن أن يتحول المسجد األقصى إلى هيكل ونحن 

أحياء".
وبدورها حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس 
في فلس���طين، من تداعي���ات اس���تمرار االقتحامات 
اليومي���ة للمس���جد األقص���ى المب���ارك واالعتداءات 
المتواصلة على المواطنين المقدسيين واالستفزازات 
التي يتعرضون لها من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي 

ومستوطنيه.
وقال���ت اللجنة في بيان، إن س���لطات االحتالل تتعمد 
خالل ش���هر رمضان المب���ارك تصعيد أعم���ال القمع 
والتنكيل بحق أبناء المدينة المقدسة، خاصة في باب 
العمود وفي محيط المسجد األقصى، مما ينذر بتصاعد 

األوضاع التي ال يمكن ألي أحد التنبؤ بتداعياتها.
وأضافت على لس���ان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير رمزي خوري أن المس���جد األقصى هو 
مكان مقدس للمسلمين، ومع ذلك فان قوات االحتالل 
تمعن ف���ي انتهاك هذا الوض���ع القانوني والتاريخي 

والديني، وتستخدم القوة الختراقه.
وأش���ارت إلى أن هذا ما شهدناه خالل األشهر الثالثة 
األخي���رة من اقتحام���ات لباحات األقص���ى، من قبل ما 
يقارب عش���رة آالف م���ن المتطرفي���ن بحماية جنود 

وشرطة االحتالل.
وناش���دت اللجنة كنائس العالم عام���ة، والمدافعين 
عن حقوق اإلنس���ان وحرية العبادة، بإعالن تضامنهم 
مع حقوق الش���عب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين 
إلنهاء االحتالل، وحماية مقدساتهم واحترام حرمتها 
الدينية، وضمان حق المصلين في الوصول بحرية وأمن 
وسالم الى أماكن عباداتهم سواء في المسجد األقصى 

أو كنيسة القيامة.

دعوات للرباط في األقصى وتحذيرات من خطورة اقتحام »القرابين«

باريس/ االستقالل: 
اعتم���د المجلس التنفيذي التابع لمنظم���ة األمم المتحدة 
للتربي���ة والعل���م والثقافة "اليونس���كو" ف���ي دورته 214 
المنعقدة حاليا في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، 
باإلجماع وهما: فلس���طين المحتلة، والمؤسسات الثقافية 

والتعليمية.
ورحب وزير الخارجي���ة والمغتربين رياض المالكي باعتماد 
القرارين، مش���يرا إل���ى أن اعتمادهما ج���اء نتيجة للجهد 
الدبلوماس���ي، وجهد بعثتنا في اليونسكو، مع األشقاء في 
المملكة األردنية الهاش���مية، والمجموعة العربية، والدول 

الصديقة.
وش���دد المالكي عل���ى أهمية اعتم���اد هذه الق���رارات في 
هذا الوقت بالذات، في ظل ما تقوم به إس���رائيل، س���لطة 
االحتالل غير الش���رعي، من انتهاكات ممنهجة وواس���عة 
النطاق ضد حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في مجاالت 
اليونس���كو، وفي مدينة القدس المحتلة وفي المناس���بات 

اإلس���المية والمس���يحية، والتقييد على الحق في العبادة، 
واقتحامات المس���توطنين المس���تعمرين للحرم القدسي 
الشريف المسجد االقصى، وغيرها من االنتهاكات لمواقع 
التراث العالمي بما فيها في الحرم اإلبراهيمي في الخليل، 

وحصارها لمدينة غزة.
وثم���ن المالكي مواقف الدول التي تق���ف مع اعتماد هذه 
الق���رارات باإلجماع للحفاظ عل���ى اإلرث التاريخي والثقافي 
الفلس���طيني من التزوير والتش���ويه المتعمد اإلسرائيلي، 
لفرض رواية االبارتهايد والتمييز العنصري، وسرقة التاريخ 

والرواية الفلسطينية.
وأش���ار إلى أن قرارات فلسطين تم تطويرها لرصد الجرائم 
التي ترتكبها اس���رائيل، سلطة االحتالل غير الشرعي بحق 
المقدس���ات والتراث والثقافة والتعليم وكافة مناحي عمل 
منظمة اليونسكو، ومجاالت اختصاصها واتفاقيات ومبادئ 

اليونسكو.
وأكد أن القرارين تمحورا حول القضايا الوطنية الفلسطينية 

كالعاصم���ة الق���دس، وقضية إع���ادة إعمار غ���زة، والحرم 
اإلبراهيم���ي في الخليل، إضافة إلى أهمية إرس���ال البعثة 
االستكش���افية إلى مدينة الق���دس المحتلة وأس���وارها، 
معتبرا أن حماية مواقع التراث واإلرث المادي، وغير المادي 
الفلسطيني هي مس���ؤولية دولية للحفاظ عليها كما هي 
اآلن، فلس���طينية خالصة وحفظها من التدمير والتشويه 
والتزوي���ر، بم���ا فيها عدم إطالق مس���ميات عل���ى المواقع 
الفلسطينية اس���تنادا الى روايات زائفة، بما يهدد الواقع 
الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ووضع ومكانة 

األرض الفلسطينية.
وطالب المالكي المجتمع الدولي واليونسكو باتخاذ ما يلزم 
من خطوات لوقف إس���رائيل، الس���لطة القائمة باالحتالل، 
الجراءاتها وممارس���اتها غير الشرعية، ومحاوالت التخريب 
المتعم���د للت���راث الثقاف���ي الفلس���طيني، المس���يحي، 
واإلسالمي، ولضمان تطبيق قرارات اليونسكو، وعدم الكيل 

بمكيالين، واالنتقائية في تطبيق قرارات اليونسكو.

غزة/ االستقالل:
ق���ال القي���ادي بحرك���ة الجهاد االس���المي، 
خض���ر حبيب، إن الش���عب الفلس���طيني لن 
يسمح بتغّول االحتالل في القدس والمسجد 

األقصى وسيبقى له دائمًا بالمرصاد.
وأكد حبيب في تصريح ل���ه، أن القدس هي 
بوصلتن���ا وأي اقتحام أو تدنيس للمس���جد 
األقصى ستكون تداعياته كبيرة وسيشعل 

تصعيد خطير جدًا في المنطقة.
وأضاف حبيب، أن الشعب الفلسطيني اليوم 
موحد في مواجه���ة االحتالل والمقاومة على 

أهبة االستعداد دومًا.

الجهاد: المقاومة على 
أهبة االستعداد للرد 
على جرائم االحتالل

اليونسكو تعتمد باالجماع قرارين لصالح فلسطين



3الخميس 6 رمضان 1443 هــ 7 أبريل 2022 م

وهناك زي����ادة ملحوظة وكبيرة في عدد طلبات التصاريح 
لحم����ل الس����اح الت����ي قدم����ت م����ن قب����ل المواطنين 
اإلسرائيليين إلى وزارتي الداخلية واألمن الداخلي، عقب 
العمليات المس����لحة التي ش����هدتها الباد في األسابيع 

األخيرة، بحسب ما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”. 
ووصف مس����ؤول كبير في وزارة الداخلية اإلس����رائيلية، 
تلك الزيادة االس����تثنائية في أعداد الطلبات بأنها “غير 

مسبوقة وتاريخية".
حتري�ض ر�سمي 

المختص بالشأن السياسي فريد أبو ظهير، يرى أن دعوة 
رئيس����ة قس����م عمليات ش����رطة االحتال المستوطنين 
للتطوع فيما يس����مى "الحرس المدن����ي"، ومطالبة رئيس 
حكوم����ة االحت����ال لهم بحمل الس����اح، تأت����ي في إطار 
التحريض الرسمي على ممارسة القتل والعنف بحق أبناء 

الشعب الفلسطيني. 
وأوضح أب����و ظهير خال حديثه ل�"االس����تقال"، أن هذه 
الدعوات تعبير صري����ح عن العقلي����ة الدموية والتعبئة 
االجرامي����ة التي تق����وم عليه����ا "الكيان اإلس����رائيلي"، 
وتعك����س طبيعة فك����ر اإلرهاب الذي تتعام����ل به كافة 
المؤسس����ات الصهيوني����ة، واعتماده����ا المتواصل على 

سلوك العصابات. 
ونوه الى أن قطعان المس����توطنين يرتكبون جرائم حرب 
بحق الفلس����طينيين في مختلف م����دن الضفة الغربية 
والقدس المحتلة، متمثلة ب�"عمليات تخريب للممتلكات، 
ورش����ق الحج����ارة وهجمات ونش����اطات االس����تيطانية، 
قطع الطرق، واالعتداءات بالض����رب، والقتل، واقتحامات 
األقص����ى وغيرها"، جميعها تجري تح����ت حماية جيش 

االحتال والشرطة اإلسرائيلية. 

وأش����ار إل����ى أن الحكوم����ة اإلس����رائيلية تس����عي لمنح 
المستوطنين الصبغة الرسمية لممارسة الجريمة والقتل 
بش����كل قانوني ومشروع، إضافة إلعفائهم من أي ادانات 
ولوائح قانونية قد ترفع ضده، باعتبارهم يمارسون مهام 

عسكرية أو ُيدافعون عن أنفسهم. 
وتوقع أن تش����هد الفترة القادمة ردود فعل قاس����ية من 
المواطنين الفلس����طينيين على انضمام المس����توطنين 
لما يس����مي ب� الحرس المدني"، ومواجهات واش����تباكات 
ُمس����لحة مع المس����توطنين، قد تؤدي الى اش����تعال في 

الساحة الفلسطينية على مستويات مختلفة. 

حماولة لإر�ساء اليمني 
وبدوره، أكد الكاتب والمحلل السياس����ي نشأت األقطش، 
أن دعوة المس����توطنين للتطوع فيما يس����مى ب� "الحرس 
المدن����ي"، وحم����ل الس����اح، تعكس حقيقة المش����هد 
المرتبك داخل المنظومة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية 
في مواجهة تزايد العمليات البطولية، وتأتي في سياق 
المحاوالت االسرائيلية إلرضاء اليمين المتطرف والضغط 

على الفلسطينيين لخفض مستوي توقعاتهم.
وق����ال األقطش خال حديث����ه ل�"االس����تقال":" أن هذه 
الدع����وات قديمة جدي����دة، فمنذ س����نوات طويلة طالب 

رئيس وزراء حكومة االحتال الس����ابق بنيامين نتنياهو 
بتس����ليح المس����توطنين لمواجهة الفلس����طينيين، في 
محاول����ة لترويج القضية الفلس����طينية على أنها قضية 

حرب أهلية بين السكان، لكنه لم ينجح".
وأض����اف:" أن حكومة االحتال تعمل عل����ى دعم وتأييد 
المس����توطنين المتطرفين بمختلف الطرق والوس����ائل، 
الس����تخدامهم ك����� "رأس الحربة" في مواجهة الش����عب 
االس����تيطانية  مخططاته����ا  وتمري����ر  الفلس����طيني، 
وسياساتها االجرامية والدموية بحقهم، إضافة لخفض 

مستوي التوقعات الفلسطينية".
وأوضح أن االحتال استطاع تحقيق أهدافه، حيث وصل 
عدد المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية )199( 
تضاف لها 220 بؤرة استيطانية، إضافة الى ارتكاب أالف 
المجازر والجرائم الدموية بحق المواطنين الفلس����طينية، 
كما ُيع����د قبول بع����ض الفصائل الفلس����طينية بإقامة 
دولة فلس����طينية على حدود ال� 67، أول هبوط بس����قف 

التوقعات.   
وبين أن ه����ذه الدعوات في ظل االرتفاع غير المس����بوق 
بعدد طلب����ات التصاريح لحمل الس����اح التي قدمت من 
قبل "اإلس����رائيليين" إلى وزارت����ي الداخلية واألمن، عقب 
العمليات المس����لحة التي ش����هدتها الباد في األسابيع 
األخيرة، وبالمقابل مصادرة أسلحة الفلسطينيين من قبل 
السلطة الفلسطينية واس����تمرار التنسيق االمني، ُينذر 
بأن هناك مرحلة سوداوية تنتظر الشعب الفلسطيني.  

وأش����ار الى أن كافة المس����توطنين يحملون الساح، لكن 
المقصود بالترخيص ليس لمجرد حمله، إنما ليكون جزء 
من س����اح الدولة يوج����ه صوب الفلس����طينيين ويحمي 

حامله من المس����اءلة القانونية.

دعوة المستوطنين للتطوع بـ »الحرس المدني«.. تحريض رسمي لقتل الفلسطينيين

غزة/ دعاء احلطاب: 
يف غم��رة ا�س��تعال فتيل العملي��ات الفدائية باأرا�س��ي 
النق��ب املحتل، ت�س��عي حكومة الحتالل ال�س��رائيلي 
ب�س��تى الطرق والو�س��ائل ل�س��فك دم��اء اأبناء ال�س��عب 
الفل�س��طيني والنتق��ام منه��م، مبزي��ٍد من ال�سيا�س��ات 

والج��راءات الدموي��ة، يف حماول��ة لإر�س��اء اليم��ني 
املتط��رف، واثب��ات ذاتها عل��ى الأر�ض الفل�س��طينية. 
وكان اأخره��ا، دع��وة رئي�س��ة ق�س��م عملي��ات �س��رطة 
الحتالل امل�س��توطنني للتط��وع فيما ي�س��مى »احلر�ض 
املدين«، وقبلها مطالب��ة رئي�ض حكومة الحتالل لهم 

بحمل ال�سالح، والتي متثل تعبريا �سريحا عن العقلية 
الدموية والتعبئة الجرامية التي يقوم عليها »الكيان 
الإ�سرائيلي«، والتي تعك�ض طبيعة فكر الإرهاب الذي 
تتعام��ل به كاف��ة املوؤ�س�س��ات ال�س��هيونية، واعتمادها 

املتوا�سل على �سلوك الع�سابات. 

القدس المحتلة/ االستقال:
أفادت مصادر مقدس���ية أن قوات االحتال اعتقلت 33 مواطنًا من منطقة باب العامود 

في القدس المحتلة ومحيطها، خال األربعة أيام األولى من شهر رمضان المبارك.
وق���ال المحامي المقدس���ي ف���راس جبريني: إن قوات االحتال اس���تهدفت الش���بان 

واألطفال الذين كانوا في باب العامود خاصًة.
ولفت إلى أن س���لطات االحتال اس���تحدثت وحدة تحقيق لها في مركز »المسكوبية« 
غرب القدس؛ الس���تجواب معتقلي باب العامود والمناط���ق المحيطة، الذين توقفهم 

خال المواجهات.
وأضاف جبريني أن االحتال تجنب نقل المعتقلين والتحقيق معهم في مركزه بشارع 

صاح الدين خوفًا من تجمهر المقدسيين في المكان.
وأوضح أن معظم المعتقلين من البالغين، وتم تمديد اعتقال الجميع باس���تثناء عدد 

قليل من الشبان الذين ُأفرج عنهم بشروط.
وتكمن شروط اإلفراج في دفع كفالة مالية، وحبس منزلي، وإبعاد عن المسجد األقصى 
والبلدة القديمة وباب العامود والمناطق المحيطة به لش���هٍر، وتنتهي مّدة اإلبعاد بعد 

عيد الفطر.
والثاثاء، اعتقل االحتال نحو 13 شابًا، نقل معظمهم إلى مركز المسكوبية للتحقيق.
 وش���هد اليوم الرابع من رمضان اعتداء قوات االحتال على الفلسطينيين في منطقة 

باب العامود والحقتهم باتجاه الشوارع المحاذية.
وتمركزت قوات االحتال داخل غرف المراقبة المقامة على مدخل باب العامود، في حين 

نشرت قواتها بأعداد كبيرة وفرقها في الشوارع، واعتدت بالضرب على الموجودين.
كما تعمدت قوات االحتال إخاء منطقة باب العامود، باتجاه باب الساهرة.

وتؤكد مؤسس���ات األس���رى أّن مدينة القدس المحتلة ش���هدت العام الماضي 2021 
أعلى نسبة اعتقاالت، ووصلت إلى )2784( حالة اعتقال، منهم )750( قاصرًا/ة، و)120( 

من النساء.

رام الله/ االستقال:
ش���نت قوات االحتال اإلسرائيلي يوم أمس 
حملة اعتقاالت واقتحامات واسعة في مدن 

الضفة الغربية.
واعتقل جن���ود االحت���ال المتمركزين على 
حاج���ز "دوتان" العس���كري جن���وب جنين، 
المحررين ولي���د العجولي وعبد  األس���يرين 
الرحم���ن الصب���اح من بل���دة قفين ش���مال 
بالضرب  عليهم���ا  االعتداء  عق���ب  طولكرم، 

المبرح عند الحاجز.
كما اعتقلت قوات االحتال الش���اب حكيم 
محم���د هدهد )21 عاما( من بلدة جبع جنوب 

جنين، خال تواجده في الداخل المحتل.
واقتحمت ق���وات عس���كرية تابعة لاحتال 
الماضية، مخي���م جني���ن، واعتقلت  الليل���ة 
المطارد واألسير المحرر عبد الرحمن السعدي.

فيما أبلغت عائلة المطارد عمر الجعبري في 
اليامون غرب المخيم، بنيتها اعتقال جميع 

أفراد العائلة بحال لم يقوم بتسليم نفسه.
وفي وقت س���ابق، اعتقلت ق���وات االحتال 
الفت���ى كريم ه���ال )15 عام���ا(، في كمين 
نصبته قرب البيرين جنوب مدينة قلقيلية.

في حي���ن، اقتحمت قرية الزبيدات ش���مال 
مدينة أريحا وأغلقت كافة مداخلها.

وعلى صعيد تمديد اعتقال األسرى، أصدرت 
بتمديد  ق���راًرا  العس���كرية  محكمة س���الم 
اعتقال س���بعة أسرى من جنين، حتى تاريخ 
11 أبريل الجاري، وهم: تامر الخطيب، وخالد 
ياس���ين، ويوس���ف  ياس���ين، ومحمد علي 
ياس���ين، وأحمد جمال أبو الهيج���ا، وأدهم 

ارشيد، ومحمد مجيرمي.
يش���ار إلى أن ق���وات االحتال اإلس���رائيلي 
تنف���ذ اعتق���االت ش���به يومي���ة ف���ي مدن 
الضف���ة الغربي���ة، وتقوم بتفتي���ش منازل 
تخري���ب  عل���ى  وتعم���ل  الفلس���طينيين 

محتوياتها.

غزة/ االستقال:
أك���د القيادي في حركة الجهاد اإلس���امي المحرر 
خضر عدنان أن اعتقال االحتال لألخ القيادي عبد 
الرحمن الس���عدي، لن يكس���ر مقاومة شعبنا في 

جنين ومخيمها البطل.
وق����ال عدنان خ����ال تصريحات ل����ه: "إن األخ 
المجاه����د الس����عدي تفانى ف����ي خدمة ذوي 
الشهداء واألسرى، وقدم الواجب على اإلمكان 
مع رفيق دربه األخ المجاهد مؤمن النش����رتي 

وكل المخلصين".

وأشار القيادي عدنان إلى تصاعد اعتقال االحتال 
لمجاهدين���ا، مم���ن كان���وا مطلوبي���ن أيضًا ألمن 
السلطة وآخرهم األخ عبد الرحمن السعدي، مشيرًا 
إلى أن االحتال يس���تغل لحظ���ات النهار األولى 
في الش���هر الفضيل خوفًا منه من مقاومة شعبنا 

وجماهيره.
ويش���ار إلى أن قوات خاصة "إسرائيلية" بمساندة 
جيش االحتال قامت فجر اليوم باختطاف األسير 
المحرر عبد الرحمن قاس���م السعدي بعد مداهمة 

منزله في مخيم جنين".

االحتالل اعتقل 33 فلسطينيًا من 
باب العامود منذ بداية رمضان

الشيخ عدنان: اعتقال االحتالل للقيادي السعدي لن يكسر مقاومة شعبنا في جنين

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واقتحامات واسعة بالضفة
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دولة فل�سطني  
املجل�س االعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب  رقم 2022/329 يف الق�سية رقم 2021/1758 
المستدعي/ علي ناجي علي شراب باألصالة عن نفسه وباإلضافة الى باقي ورثة والده / ناجي 

علي شراب هوية رقم   800273732  وكيليها المحاميان / حسن حمدان وعاطف أبو العال 
المس���تدعى ضدهما /  1 - جمال مالحي حس���ن نصر )بربخ( سكان خانيونس بالقرب من 
دوار أبو حميد  2 - محمد مالحي حس���ين نصر )بربخ( س���كان خانيونس بالقرب من دوار 
أبو حميد وكالهما موجودين داخل األراضي الفلسطينية المحتلة )داخل الخط األخضر (
نوع الدعوى / حقوق   قيمة الدعوى / ) 1800دينار اردني(   أي الف وثمانمائة دينار اردني 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية رقم 2021/1758
الى المس���تدعى ضدهما المذكورين بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليكما 
دعوى )2021/1758( اس���تنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نسخة 
منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليكما الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي 
ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 
تبليغكما هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة 2022/4/24م لنظر الدعوى 
ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يس���ير في 

دعواه حسب االصول . تحريرا في / 2022/4/6م

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

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )297 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: بسام 
محمد حس���ن المجدالوي من س���كان غزة هوية رق���م 917351355 بصفته 

وكيال عن: صالح الدين صالح محمد نصر الله هوية رقم/ 916168750
بموجب وكالة رقم: 314 / م و خ م/ 2022 صادرة عن الرياض مصدقة من 

وزارة الخارجية تحت رقم 4250 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 662 القسيمة 10 المدينة غزة الدرج
فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة 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 اس���تخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/4/6م

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

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي
بلدية بيت الهيا 

اإعـالن �ضادر عن بلدية بيت لهيا 
ب�ساأن بناء منزل املواطن : حممد زياد حممد اأبو عجينة 

تعلن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية بيت الهيا لعموم المواطنين 
الك���رام بانه قد تق���دم اليها المواطن : محمد زياد محم���د أبو عجينة ويحمل 
الهوية رقم )400248548( بطل���ب الحصول على منح خدمات لمنزله القائم 
والذي يتكون من دور ارضي + دور اول في ارض القسيمة رقم )68( من ارض 
القطعة رقم )1763( على ما مساحته )195( مترا مربعا الواقعة في نفوذ بيت 
الهيا حي المنش���ية بالقرب من مس���جد مصعب بن عمير والتي يحدها من 
الش���رق ارض المرحوم /عبد اللطيف حمودة ومن الغرب / شارع بعرض 4 متر 
ومن الش���مال / ارض الس���يد درويش الرن ومن الجنوب / ارض الس���يد خضر 

حمودة وفقا لمستندات الملكية والخرائط المقدمة للبلدية قبله .
لذا فمن له حق في االعتراض على ذلك او مستندات ملكية المواطن المذكور 
اعاله او الخرائط والمخطط���ات المقدمة منه للبلدية التقدم باعتراضه خالل 
)15( يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن او خالل مرحلة االنشاء وقيامه بالحجز 
على ارض المواطن المذكور اعاله لدى المحكمة المختصة واال لن يلتفت الي 
اعتراض يقدم بعد ذلك وس���تقوم البلدية بدراسة وعرض موضوع المواطن 

المذكور اعاله مرة اخرى حسب االصول المعمول بها في البلدية .

م.عالء حممد �سهيل العطار 
رئي�س بلدية بيت الهيا 
رئي�س اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا 

غزة/ االستقالل:
يواصل األسير خليل محمد خليل عواودة )40 عاًما( من محافظة الخليل 
بالضف���ة المحتلة، والقابع في معتقل عوفر، إضرابه المفتوح عن الطعام 
لليوم ال� 36 على التوالي رفًضا الستمرار اعتقاله اإلداري بدون أي تهمة.

وشرع األسير في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 2022/03/03، رفًضا 
الستمرار اعتقاله اإلداري التعسفي بدون أن توجه له محكمة االحتالل أي 

تهمة، مطالًبا بإلغاء االعتقال اإلداري بحقه واإلفراج عنه.
ويعاني ع���واودة حاليًا من وجع ف���ي الرأس وعدم الق���درة على الحركة 
المتواصلة، باإلضافة إلى أنه مصاب بمرض الغضاريف في الرقبة والظهر 
منذ حوالي 5 س���نوات، وبحاجة إلجراء عملية وعالج طبيعي ، وأيضًا قام 
األسير وقبل سنة ونصف بإجراء عملية إزالة ظفر من عينه اليمنى وحاليًا 
بحاجة إلجراء عملية إزالة ظفر من عينه اليسرى، في الوقت الذي تكتفي 

عيادة السجن بإعطائه مسكنات لألوجاع فقط.
واألس���ير مت���زوج وأب ألربع طف���الت، وكان قد أمضى مس���بقًا 12 عامًا 
في س���جون االحت���الل منها 5 س���نوات إداري، حيث أف���رج عنه بتاريخ 

.2016/06/30

رام الله/ االستقالل:
أفادت دراس���ة أجرتها نقابة األطباء في »إس���رائيل« بأن 
أكثر من 96% م���ن المعتقلين الذين تم إحضارهم إلى 
المستشفيات في العامين األخرين، كانوا مكبلي األيدي 
واألرجل ومقيدين بأّس���رتهم، رغم أنهم لم يكونوا، من 
الناحية الصحية، قادرين على الهروب، أو القيام بأي عمل 

عنيف.
ووفقًا للمعطيات التي أوردتها الدراس���ة فإن بين 1857 
معتقاًل تمت معالجتهم في المستشفيات، كان 1794 

منهم مكبلين أثناء معالجتهم.
وبينت أن 98.5% من الذين أحضرتهم سلطة السجون 
و97% من الذي���ن أحضرتهم ش���رطة االحتالل و%83 

من الذين أحضرهم الجيش اإلس���رائيلي، كانوا مكبلين 
باألصف���اد. واكتش���ف الباحثون أن نس���بة المعتقلين 
القاصرين الذي���ن أحضروا إلى المستش���فيات مكبلين 
باألصف���اد كان أعل���ى من الكبار، وفي غال���ب األحيان تم 
تقييدهم بالسرير بشكل متصالب، حيث كانوا مكبلين 

بالقدم اليمنى واليد اليسرى أو بالعكس.
وإضاف���ة إلى األصف���اد، يحض���ر الجيش اإلس���رائيلي 
معتقلين إلى المستش���فيات للع���الج، وهم معصوبي 

العيون، ويبقيهم بهذا الوضع داخل المستشفى أيضا.
وأجريت الدراس���ة في 12 مستش���فى داخل إسرائيل، 
واس���تندت إل���ى س���جالت الطواق���م الطبي���ة وحراس 

المستشفيات.

وأفادت صحيفة »هآرتس« العبرية األربعاء أن الدراس���ة 
وق���ع عليه���ا 20 طبيًب���ا، معظمه���م يعمل���ون في 11 
مستشفى وأربع جامعات، وتم إجراء الدراسة بالتعاون مع 

دائرة آداب المهنة في نقابة األطباء ونقابة الممرضات.
واستندت الدراسة إلى أن القانون اإلسرائيلي ال يتطرق 
بش���كل واضح إلى مس���ألة التقييد بأصفاد أثناء العالج 

الطبي.
وأكدت الدراسة على أن التكبيل باألصفاد ال تمس كرامة 

اإلنسان فقط، وإنما تصّعب العالج الطبي«.
وش���دد األطباء عل���ى أن األصفاد تلحق أض���رارًا صحية، 
وتعرقل التماثل للش���فاء وهي ال تسمح بالحركة أو حتى 

التقلب في السرير.

جنين/ االستقالل:
قال أس���امة الح���روب القيادي في حرك���ة الجهاد 
ي���وم أمس :"إن ما يحدث من اعت���داءات متصاعدة 
في الضف���ة  حالة طبيعي���ة من الرف���ض والتمرد 
الفلسطيني ضد االحتالل، مشددًا على أن المواجهة 
مفتوح���ة بين العدو والمقاومة الباس���لة، وال يمكن 
كس���ر ه���ذه الحالة أو قمعه���ا س���واء باالعتقال أو 

االغتيال".
وأكد ان مخيم جنين يمثل رمزية للمقاومة بالضفة، 
وس���رايا القدس على رأس هذه الروح المقاتلة، إلى 
جانب الحاضنة الشعبية وقوى المقاومة كافة، في 
التصدي لقوات االحتالل، موضحًا أن االحتالل يعمل 
جاه���دًا بكل قوت���ه وَالياته وإجراءاته العس���كرية 
ل  للقضاء على ظاهرة المقاومة المتصاعدة، حيث حوَّ
جيش���ه لقوات خاصة، تخرج يوميًا القتحام جنين 

ومخيمها وقراها.
بين أن م���دن الضفة وجنين تس���ير ف���ي االتجاه 
المعاكس لالحتالل، ونش���هد موجة من العمليات 
البطولية، يتقدمها الشهداء واألسرى والمخلصين 

من أبن���اء ش���عبنا، معتب���رًا ان االحت���الل يمارس 
سياس���ته، ومن حق ش���عبنا ممارسة سياسته في 
هذا الصراع الممتد بين الحق والباطل، وهو تجسيد 

لطبيعة التدافع والصراع.
وتاب���ع " االحتالل يداه���م بلدة اليام���ون، العتقال 
المط���ارد عمر الجعب���ري والتهدي���د باعتقال أهله 

وذويه، ولكنه فش���ل وسوف يفشل في كسر إرادة 
ش���عبنا، موضح���ًا أن مجاهدي ش���عبنا يتقدمون 
المش���هد، وأصبحوا رموزًا للمقاومة، وهم يرفضون 
أن يكون االعتقال مجانيًا، ويجب على االحتالل دفع 

تكلفة جرائمه.
وطالب الس���لطة بكف يدها عن ه���ؤالء المطاردين 
والمقاومين، الن شعبنا يشكل حاضنة لهم، وخاصة 
في مدينة جنين ، قائاًل : "ظاهرة كتيبة جنين تنمو 
وتتوسع يومًا بعد يوم، وهذه الظاهرة تمثلنا وتمثل 

بارقة أمل بالنسبة لشعبنا، ويجب تعميمها.
وقال: "إن تهديدات االحتالل لم تتوقف، وعمليات 
االغتيال تطال أبناء شعبنا منذ زمن طويل، مؤكدًا أن 

العدو يحاول تفريغ أزمته بهذه التهديدات.
وبين أن قي���ادة المقاومة تتابع وتتواصل بش���كل 
مباش���ر مع الجمهور وه���ذا له تأثي���ر كبير، حيث 
يشعر عوائل الشهداء واألسرى بقادة المقاومة إلى 
جانبه���م، معتبرًا أن تصريح األمين العام القائد أبو 
طارق عقب اقتح���ام مخيم جنين هو ترجمة عملية 

لتلك القيادة التي ال تترك شعبها وحيدًا.

قيادي بالجهاد: اعتداءات االحتالل في الضفة للقضاء على ظاهرة المقاومة المتصاعدة األسير عواودة يدخل يومه الـ »36« 
إلضرابه المفتوح عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
 يواصل األس���رى اإلداري���ون مقاطعة محاكم االحتالل للي���وم 96 على التوالي، 

ورفضهم الذهاب للمحاكم، أو حتى توكيل محامين لتمثيلهم.
ويخوض األس���رى اإلداريون معركة أطلقوا عليها »قرارنا حرية« الهادفة إلنهاء 

ملف االعتقال اإلداري. 
وقال األسير المحرر والناشط في مجال األسرى ثامر سباعنة إن األسرى اإلداريين 
يدرس���ون حاليا االستعداد لخطوة مركزية حاس���مة في ملف االعتقال اإلداري 

وهي اإلضراب عن الطعام.
وأوضح سباعنة أن خطوة مقاطعه المحاكم االحتاللية، جاءت إعالنا واضحا بعدم 

شرعية هذه المحاكم وعدم القبول بالواقع الذي يعيشه األسير اإلداري.
ولفت إلى وجود خطوات إسناد لخطوة المقاطعة تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، 
ومقاطع���ة الدواء لبعض األس���رى المرض���ى، وخطوات أخرى نفذها األس���رى 
اإلداريون. وكان���ت الحركة الوطنية األس���يرة أعلنت نهاية األس���بوع الماضي، 
تعلي���ق اإلضراب الجماعي ع���ن الطعام الذي كان مقررا ف���ي 2022/3/25، بعد 
اتنزاعها اتفاقا يقضي بتلبية إدارة سجون االحتالل لمطالب األسرى، وذلك بعد 

مضي نحو شهر ونصف على انتفاضتهم.

األسرى اإلداريون يدرسون 
خوض إضراب عن الطعام

دراسة إسرائيلية: 96 % من المعتقلين الفلسطينيين يبقون مقيدين باألصفاد بالمشافي

رام الله/ االستقالل:
كش���فت محامية هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين خالل 
زيارتها لس���جن الجلم���ة ، عما تعرض له االس���ير احمد أبو 
الهيج���اء ) 28 عام���ا( من مخيم جنين ،  من اس���اليب قمع 
وحش���ية وظروف زنازين قاس���ية غير صالحة لالستعمال 

االدم���ي ، أثناء توقيفه والتحقيق معه . وتابعت الهيئة أن 
االسير تعرض ألقس���ى أنواع التحقيق والتعذيب تتراوح 
لفترات طويلة  تخللها ضرب وتنكيل، وألفاظ نابية وتهديد 
. وأضافت ان ظروف المركز سيئة للغاية، حيطانها خشنة 
تحتوي على نتوءات صعب االتكاء عليها، وضوء مزعج للنظر، 

وال يوجد بداخلها نوافذ والفراش قذر ذات الرائحة الكريهة. 
وحملت هيئة شؤون االس���رى والمحررين هذه االعتداءات 
والجرائم التي تمارسها سلطات االحتالل" االسرائيلي" بحق 
الشبان الفلسطينيين، ودعت كافة المؤسسات والمنظمات 

الدولية للوقوف امام مسؤولياتها لوقفها.

هيئة األسرى: معاملة وحشية تعرض لها األسير أبو الهيجاء في مركز تحقيق الجلمة
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دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم  2019/3106

نعل���ن للعموم انه معروض للبيع من قب���ل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
ف���ي القضية التنفيذي���ة رقم2019/3106    والمتكون���ة فيما بين طالب 
التنفيذ / ش���ركة الملتزم للتامين واالستثمار  يمثلها السيد /جابر محمد 
حميدة عياش والمنفذ ضده / ش���ركة مدرس���ة عب���اد الرحمن النموذجية 
لبيع الباص من نوع مرس���يدس ركاب طراز 516 س���نة انتاج 2010 يحمل 
رقم) 30066228(  فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد العلني عليه الحضور 
الى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل 
اسمه بعد دفع قيمة التأمين بواقع 10 %  من قيمة التخمين وان الرسوم 
والداللة واالنتقال على نفقة المش���تري علما بان المزاد س���ينعقد الساعة 
التاسعة صباحا من يوم االحد بتاريخ 2022/4/24م   حرر في / 2022/4/6م 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة  

دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم  2020/8012

نعلن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
ف���ي القضية التنفيذية رقم  2020/8012 والمتكونة بين طالب التنفيذ 
/ جم���ال طلب محمود عياد والمنفذ ضده / محمود أنور حس���ن الش���ويخ 
واخ���رون لبيع الحاصل الواقع بغزة بالقرب من مس���مكة ش���ويخ الموجود 
بالنصر شارع جوال غرب الزنط وهو عبارة عن كوفي شوب فعلى من يرغب 
بالدخول بالم���زاد العلني عليه الحضور الى دائ���رة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين 
بواق���ع 10 %  من قيمة التخمين وان الرس���وم والدالل���ة واالنتقال على 
نفقة المش���تري علما بان المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم 

االثنين بتاريخ 2022/5/9م    حرر في / 2022/4/4م  

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة  

دولة فل�سطني 
وزارة االقت�ساد الوطني 
االإدارة العامة لل�سركات 

مراقب ال�سركات 
اعالن للعموم

يعلن مراقب الش���ركات – ان ش���ركة مراد احمد أبو رضوان وشركاؤه 
للتج���ارة العام���ة ذ.م.م ويمثله���ا الس���يد / مراد احمد أب���و رضوان 
والمسجلة لدينا تحت رقم 563480482 بتاريخ 2013/10/3م انه تم 
اعتماد طلب الش���ركة فتح فرعين جديدين لها ليكون . الفرع األول 
في) خانيونس - عبس���ان الجديدة – ش���ارع القدس – بجوار مسجد 
السالم ( والفرع الثاني في )خانيونس – سوق الجملة – بجوار مسجد 
الش���هداء( ويحق للش���ركة ممارس���ة االعمال المنصوص عليها في 

غاياتها في الفروع الجديدة وفقا للقانون .تحريرا في /2022/4/6م 

مراقب ال�سركات 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /  جيهان خالد سمير ابو سته 
 فق����د هويتي وتحم����ل  الرق����م    409679503 
 الرج����اء ممن يجده����ا أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطنة /   دعاء محمود جبريل ابو هاني
 فق����د هويتي وتحم����ل  الرق����م    700128036 
 الرج����اء ممن يجده����ا أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

وأعلن���ت رئيس���ة االئت���الف الحكومي اإلس���رائيلي 
"عيديت س���يلمان"، صباح األربعاء، عن استقالتها من 
منصبها وعدم دعمها لحكوم���ة "نفتالي بينيت"، في 
خطوة وصفت ب�"المفاجئة"، والتي تنطوي على مخاطر 

كبيرة تهدد استمرار عمل الحكومة.
وتعتب���ر "س���يلمان"، النائب عن ح���زب "يمينا" الذي 
يتزعمه رئيس الحكومة "بينيت"، هي عضو الكنيست 
الثاني المنش���ق عن الح���زب، واس���تقالتها أدت إلى 
فق���دان االئت���الف الحكومي األغلبية في الكنيس���ت 

وتراجع مؤيدوه إلى 60 عضو كنيست.
وقال الكاتب والمختص بالش���أن اإلس���رائيلي حسن 
الفي، إن اس���تقالة "عيديت س���يلمان" ستؤثر بشكل 
كبي���ر عل���ى أداء حكومة "نفتالي بيني���ت" ما يفقدها 
القدرة على التش���ريع داخل الكنيس���ت اإلسرائيلي، 

مبين���ًا أنه في حال أي حكومة فقدت قدرتها على س���ن 
القوانين والتش���ريع داخل الكنيست تصبح حكومة شبه 

مشلولة وال يمكن ب�أن تؤدي عملها. 
وأض���اف الفي ف���ي حديثه ل�"االس���تقالل" أن اس���تقالة 
"س���يلمان" س���تؤدي إلى المزيد من االس���تقاالت داخل 
االئتالف الحكومي وخاصة من حزب "يمينا" الصهيوني 
نتيج���ة الضغوط���ات التي أعل���ن عنها اليمي���ن بقيادة 
"بنيامي���ن نتنياه���و" والتي من المؤكد أنه س���يوجهها 
باتجاه بعض الش���خصيات التي بقيت في حزب "يمينا". 
ويتوق���ع أن تتح���ول اس���تقالة "س���يلمان" إل���ى بداية 
الس���تقاالت متتالي���ة االمر الذي س���يؤدي إلى اس���قاط 
حكومة "بينيت" بالكامل واالعالن عن خيارات أخرى منها 
حكوم���ة يمينية بقيادة "نتنياهو" م���رة أخرى او الذهاب 

إلى انتخابات مبكرة.
وأوضح الفي، أن استقالة "سيلمان" وجهت ضربة موجعة 
وش���كلت صدمة قوية ل� "نفتالي بيني���ت" في ظل أنه لم 

يكن لديه معلومات مسبقة عن نيتها لالستقالة.
وشدد المختص، على أن االستقالة تأتي في إطار الحملة 
التحريضية ضد الشعب الفلسطيني بشكل كبير في ظل 
اقتح���ام "نتنياهو" البلدة القديمة ف���ي القدس المحتلة 

على رأس مسيرة ينظمها اليمين المتطرف. 
ويرى الف���ي، أن توقيت اس���تقالة "س���يلمان" إذا ما ربط 
بالدعوة إلى هذه المسيرة، يؤكد أن "نتنياهو" يريد اللعب 
مجددًا في القدس بهدف اسقاط حكومة "بينيت" وجلب 
مزيد من المستقلين من تلك الحكومة ومن حزب "يمينا" 

بالتحديد.

ويتف���ق المحل���ل السياس���ي والمخت���ص ف���ي الش���أن 
اإلس���رائيلي عامر عامر مع س���ابقه بأن استقالة "عيديت 
س���يلمان" س���تؤدي إلى انهيار حكومة "نفتالي بينيت" 
وس���تفتح المجال أمام تش���كيل حكومة أخرى في كيان 
االحتالل نتيجة فقدانها األغلبية في الكنسيت أو التوجه 

النتخابات مبكرة.
وأوضح عامر في حديثه ل� "االستقالل" أن السيناريوهات 
المطروح���ة تتوقف أمام إمكانية حل هذه االزمة من خالل 
تواص���ل "نفتالي بينب���ت" الذي تفرغ لعق���د اجتماعات 
م���ع باقي االئت���الف الحكومي بحزبه ف���ي محاولة إلعادة 

"سيلمان" لالئتالف.
وأش���ار إلى أن االئتالف الحكومي باس���تقالة "س���يلمان" 
ال يس���تطيع ان يستمر في العمل وس���وف يصيبه حالة 

من الش���لل السياس���ي نتيجة فقدان���ه االغلبية في 
التصوي���ت عل���ى تمري���ر المش���اريع وقرارات���ه في 
الكنيس���ت ما س���يؤدي بنهاي���ة االمر إل���ى تفكك 

االئتالف.
وأش���ار إلى أن خيار عودة "نتنياهو" للحكومة مطروح 
بقوة لكن ممكن ان تكون العودة في حكومة تبادلية 
تضمن القاعدة االئتالفية لتشكيل الحكومة مع "بني 
غانتس" الفتًا إلى أن هذا الخيار يبقى رهن مس���اعي 

"بينيت" باقناع "سيلمان" لالئتالف الحكومي .
وحول ردود الفعل اإلس���رائيلي، قال عضو الكنيست 
عن حزب "الليكود" يؤاف كيش للقناة 12 اإلسرائيلية 
إّن عيديت سيلمان "قد تكون األولى في هذا الطريق، 
لكنها ليس���ت الوحيدة، فهن���اك محاوالت مع أعضاء 

كنيست آخرين للسير في طريقها".
ووصف عضو الكنيس���ت عن "إس���رائيل بيتنا" إيلي 
أفيدار انس���حاب س���يلمان ب� "البصقة" في وجه "معسكر 

التغيير"، في إشارة إلى ائتالف بينيت-البيد.
ومن جهته، قال عضو الكنيس���ت أيمن عودة أن القائمة 
العربية المش���تركة لن تساعد في إنقاذ حكومة بينت من 

االنهيار بعد استقالة عيديت سيلمان.
وأش���ار عودة إلى أنه "ال يمكن الوصول إلى حكومة بينيت 
وإنق���اذ حكومته، فهى حكومة س���يئة وهذه الحكومة ال 

يمكننا أن نكون جزءًا منها".
وأصدر نواب كثيرون من المعارضة، أبرزهم رئيس الوزراء 
السابق بنيامين نتنياهو، بيانات "ترحب" بخطوة سيلمان.

وقال نتنياهو: "على جميع النواب المنتمين الى المعسكر 
الوطني العودة إلى حضن اليمين".

تهدد بإسقاط الحكومة 

استقالة »عيديت سليمان«.. بصقة في وجه االئتالف الحاكم في »إسرائيل«
غزة/ معتز �ساهني:

اأجمع خمت�س��ان بال�س��اأن االإ�س��رائيلي اأن ا�س��تقالة رئي�سة 
االئتالف احلكومي االإ�سرائيلي "عيديت �سيلمان"، �ستدفع 
باجتاه ان�سقاقات اخرى داخل االئتالف احلكومي وخا�سة 

من حزب "ميينا" ال�سهيوين، االمر الذي �سيفتح املجال اأمام 
ت�سكيل حكومة جديدة داخل الكيان او التوجه النتخابات 
مبك��رة.  واأو�س��ح املخت�س��ان يف حديثهما مع "اال�س��تقالل" 
اأن ا�س��تقالة "�سيلمان" املفاجئة اأربكت االئتالف احلكومي 

االإ�س��رائيلي م��ا �س��يفقده الق��درة عل��ى الت�س��ريع داخ��ل 
الكني�س��ت نتيج��ة فقدانه��ا االأغلبي��ة يف الت�س��ويت عل��ى 
امل�ساريع والقوانني وهي بذلك ت�سبح حكومة �سبه م�سلولة 

وال ميكن لها اأن توؤدي عملها بال�سكل املطلوب.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال عضو هيئة الدفاع عن المقدس���ات اإلسالمية 
والمسيحية األب مانويل مسلم، يوم أمس، إن »كل 
س���الح ال يزغرد من أجل القدس والمسجد األقصى 
وكنيسة المهد، هو مشبوه، وعلينا هزيمته«. وأكد 

مسلم في تصريح صحفي، أن »القدس ال تستطيع 
أن تغف���ر لمن تركها وطّبعوا وأصلحوا مع أعدائها، 
واعترفوا بإسرائيل قبل أن يتوبوا ويعودوا نادمين 
إلى حضنها«. وأض���اف، »بالتطبيع يوّقع العرب مع 
إسرائيل هزيمة الفتح اإلسالمي وسقوط العهدة 

العمرية، وأن فلس���طين لم تع���د أرض العرب، وأن 
القدس ليست عاصمة العواصم العربية«.

ورأى مسلم أنه »لو تبرعت كل أسرة مسلمة وعربية 
بثمن وجبة إفطار واحدة للقدس، لتغّير وجه تاريخ 

كل فلسطين المحتلة«.

مسلم: كل سالح ال يزغرد من أجل القدس مشبوه
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

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

يف الطلب املدين رقم 805 / 2022 يف الدعوى املدنية رقم 166 / 2022
المس���تدعي/ عمر هاشم عطا الشوا- بصفته الش���خصية وبصفته أحد ورثة المرحومة/ 
مهدية يوسف عبد المطلب الشوا- من غزة ومقيم حاليًا في الواليات المتحدة األمريكية 
بواس���طة وكيله الس���يد/ مروان محمود الش���وا بموجب وكالة خاصة صادرة عن مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية واشنطن مؤرخة في 2016/1/5م ومصدقة حسب األصول. 
وكالؤه المحامون/ حلمي وليد الحايك وتامر فتحي األشرم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر 
أبو ش���قفه ويوسف دياب قدوم ونائل إبراهيم العش���ي. غزة دوار أنصار شارع القدس 

مؤسسة محمد عادل بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 0599329595
المس���تدعى ضدهم/-1 خالد هاش���م عطا الشوا- بصفته الش���خصية وبصفته أحد ورثة 
والدته المرجو لها الرحمة / مهدية يوسف عبد المطلب الشوا- غزة شارع عمر المختار قرب 
محطة ش���عت عمارة الحاج "هاشم عطا الش���وا" مكتب/ خالد الشوا. -2هاشم هاني هاشم 
الش���وا بصفته الش���خصية وبصفته أحد ورثة جدته المرجو لها الرحمة/ مهدية يوسف 
عب���د المطلب الش���وا- من غزة الرم���ال الجنوبي مقابل قصر الحاكم خلف الس���قا لألجهزة 
الكهربائية منزل المرحوم د. هاني الش���وا -3دينا هاني هاش���م الشوا بصفته الشخصية 
وبصفته أحد ورثة جدته المرجو لها الرحمة/ مهدية يوس���ف عبد المطلب الشوا- من غزة 
الرم���ال الجنوبي مقابل قصر الحاكم خلف الس���قا لألجه���زة الكهربائية منزل المرحوم د. 
هاني الش���وا -4هدى هاني هاشم الش���وا بصفته الش���خصية وبصفته أحد ورثة جدته 
المرجو لها الرحمة/ مهدية يوسف عبد المطلب الشوا- من غزة الرمال الجنوبي مقابل قصر 
الحاكم خلف الس���قا لألجهزة الكهربائية منزل المرحوم د. هاني الش���وا -5ليندا باتريك 
فاتنس���ون الش���وا بصفتها الش���خصية من غزة الرمال الجنوبي مقابل قصر الحاكم خلف 
الس���قا لألجهزة الكهربائية منزل المرحوم د. هاني الش���وا -6س���ميرة هاش���م عطا الشوا 
بصفتها الش���خصية وبصفتها أحد ورثة والدتها المرجو لها الرحمة/ مهدية يوسف عبد 
المطلب الش���وا- من غزة ومقيمة حاليًا في المملكة األردنية الهاش���مية. -7 لميس هاشم 
عطا الش���وا بصفتها الش���خصية وبصفتها أحد ورثة والدتها المرجو لها الرحمة/ مهدية 

يوسف عبد المطلب الشوا-من غزة ومقيمة حاليًا في المملكة األردنية الهاشمية
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة غير منقولة - قيمة الدعوى: تزيد عن مليون دينار

في الطلب المدني رقم 805 / 2022 في الدعوى المدنية رقم 166 / 2022
إلى المستدعى ضدهم المدعى عليهم المذكورين أعاله، بما أن المستدعي المذكور 
أع����اله قد أقام عليك����م الدعوى المدنية رق����م 166 / 2022 ونوعها تقس����يم أموال 
مش����تركة غير منقولة وفقاً لما يدعيه في الئحة دعواه، فليكن بعلمكم أنه قد تحدد 
لنظر الدعوى المذكورة جلسة يوم األحد الموافق 2022/5/22م، لذلك يقتضي منكم 
الحضور وأن تودعوا ردكم الجوابي على الئحة طلبه خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 
النش����ر وليكن بعلمكم أنه بتخلفكم عن ذلك وعن الحض����ور فإنه يجوز للمدعي أن 

يسير بحقكم في الدعوى باعتباركم حاضرين. غزة في: 2022/4/5م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / اأ. اأكرم اأبو ال�سبح

  

 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية دير البلح
يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/1335

 المس���تدعي / مصطف���ى امين محم���د نوفل – النصي���رات – هوية رقم 
)801547985( وكيل���ه المحاميان /بهاء الدي���ن الجمل ومحمود البواب – 

النصيرات – الدوار العام – شارع عمارة فرج الله .
المستدعى ضده / بسام سليم محمد الشرفا باألصالة عن نفسه باإلضافة 
لباقي ورثة وتركة مورثته والدته المرحومة / نعمتي إس���ماعيل مصطفى 
الش���رفا "أبو ش���عبان" قبل الزواج – غزة – البلد – بجوار المسجد العمري – 

عمارة أبو رحمة –الصالون األخضر – خارج البالد حاليا .
نوع السند التنفيذي / تنفيذ حكم محكمة في القضية رقم 2016/74 " بداية دير البلح"

قيمة السند التنفيذي /)34.000دينار اردني( أربعة وثالثون الف دينار اردني .
تبليغ في القضية التنفيذية رقم 2021/1335

الى المس����تدعى ضده المذكور أعاله والذي يقيم خارج البالد بما ان المس����تدعي قد 
اقام عليك قضية تنفيذية تحمل الرقم )2021/1335( وموضوع القضية التنفيذية 
تنفي����ذ حكم محكمة بداية دير البلح بتنفيذ عقد االتفاق على بيع المبرز م/1 عدد 5 
والمحرر بتاريخ 2016/5/10م تنفيذا عينيا وذلك بشطب ما مساحته 340م2 عن اسم 
والدة المدعى عليه األول المرحومة بإذن الله / نعمتي إس����ماعيل مصطفى الش����رفا 
)أبو ش����عبان قبل الزواج ( في ارض القس����يمة رقم 17 قطعة رقم 2384  وتسجيلها 
باسم المدعى / مصطفى امين محمد نوفل لدى دائرة تسجيل األراضي بغزة )الطابو( 
حس����ب األصول والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف لذلك يقتضي عليك ان 
تقدم اعتراضك او ترسل وكيل عنكم للرد خالل 14 أيام من تبليغك هذا اإلعالن واال 

سيتم السير في اإلجراءات حسب األصول .تحريرا في / 2022/4/3م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح 
الأ�ستاذ/ اأ�سماء اأبو القم�سان 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
املحكمة ال�سرعية يف غزة  

املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور  
�ضادره عن حمكمة غزة ال�ضرعية 

 الى المدعى عليه /منذر حيدر دياب العمصى من غزة وس���كانها س���ابقا 
ومجهول مح���ل اإلقامة في دولة الماني���ا االن يقتضي حضورك الى هذه 
المحكمة يوم األربعاء الموافق 2022/5/11م الساعة التاسعة صباحا وذلك 
للنظر في القضية أس���اس 2021/1520م وموضوع���ه ا تفريق للضرر من 
الغياب والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعية / أحالم س���عيد يوس���ف 
الش���رفا من غزة وسكانها وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال 
عنك او تبد للمحكمة معذرة مش���روعة سيجري بحقك المقتضى الشرعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/4/6م 

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممود �سامل م�سلح 

  اعالن فقد �ضيك 
أعلن أنا المواطن/ يوسف عمر محمود القطاع   من سكان غزة وأحمل هوية 
رق���م  )  931557045( عن فقد الش���يك رق���م )  20000064(    وقيمته ) 
9000 دوالر امريكي( مس���تحق الدفع بتاريخ 2022/3/1م   والمسحوب على 
بنك فلس���طين   والصادر من حساب السيد/ يوس���ف عمر محمود القطاع    
فأرجو ممن يجده ٔان يسلمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر  والتقدير.

بيروت/ االستقالل:
قالت لجنة المتابعة العليا للجان األهلية في المخيمات والتجمعات الفلس���طينية في 
لبنان، إن مطالبة العديد من الدول المانحة، وال س���يما األوروبية منها، باإلضافة للواليات 
 ""UNHCR المتحدة األمريكية، بدمج وكالة "أونروا" بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين
مشروع مشبوه ومرفوض. وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن هذه المطالبات المشبوهة 
ليس���ت جديدة، فمنذ س���نوات عديدة ال زالت "أونروا" تتعرض لضغوط متتالية إلنهاء 

دورها كشاهد دولي على قضية الالجئين الفلسطينيين.
وأضافت أن كل هذه الطروحات التي تطالب بدمج "أونروا" مع منظمات دولية أخرى ذات 
مهمات واختصاصات مختلفة أو بتحويل خدمات الالجئين الفلسطينيين لدى الوزارات 
الرديف���ة في الدول المضيفة تصب في خانة الس���عي لتصفي���ة الوكالة وإنهاء دورها 
وخدماتها، وفي تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين. وأكدت اللجنة رفضها المطلق 

لهذه المشاريع والطروحات المشبوهة، وأنها ستعمل على مواجهتها وإسقاطها.
وطالب���ت بضرورة صدور موقف رافض وواضح م���ن "أونروا" تجاه هذه الطروحات، ورفض 
الدولة اللبنانية لهذه الطروحات، باعتبار أن لبنان يرأس اللجنة االستشارية "ألونروا" في 

دورتها الحالية، ويستضيف عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين.

بيروت / االستقالل:
أحي���ا الالجئون الفلس���طينيون في لبنان، العدي���د من الفعاليات الوطنية والش���عبية 

والجماهيرية؛ بمناسبة الذكرى السنوية السادسة واألربعين ليوم األرض.
ا حاشًدا في مدينة صيدا جنوب لبنان، بحضور  ونظمت حركة »حماس« مهرجاًنا جماهيرّيً

ستة آالف مشارك، وشخصيات سياسية وفصائلية، وحشد من العلماء واإلعالميين.
ا في مخيم الجليل بمناسبة يوم األرض، وتضامًنا مع المرابطين  ونظمت الحركة يوًما وطنًيّ

في القدس و«األقصى«.
ووزع متطوعو المؤسسات الشبابية، والمكتب النسائي في الحركة »الكعك الفلسطيني«، 

والهدايا التراثية على األهالي والطالب.   
ونظمت مؤسس���ات رياض األطفال في المخيمات والتجمعات الفلس���طينية مسيرات 

لألطفال بمناسبة يوم األرض، بالتنسيق مع باقي المؤسسات.
وشهدت حضورًا واسعًا من األطفال والمشرفات على المؤسسات التربوية.

ونظمت جمعية كشافة ومرشدات اإلسراء مسيرات كشفية منفصلة في كافة المخيمات 
والتجمعات الفلس���طينية في لبنان بمناسبة يوم األرض، شارك فيها مئات الكشفيين 

من مختلف األعمار.

غزة/ االستقالل:
أعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية 
واإلس���المية عن تضامنها الكامل مع 
الذين  الفلس���طينيين  المعتمري���ن 
وأمتعته���م  حقائبه���م  تعرض���ت 
كاملة لالحت���راق في مدينة العريش 
المصرية أثناء شحنها إلى قطاع غزة.

وطالبت لجنة المتابعة، في بيان لها، 
الحكومة المصرية بس���رعة التحقيق 
في مالبسات هذه المأساة، والوقوف 
عل���ى أس���باب الحري���ق، ومحاس���بة 
المعتمرين  وتعوي���ض  المقصرين، 
الفلس���طينيين عّم���ا لح���ق بهم من 

خسائر فادحة.
وناش���دت لجن���ة المتابع���ة الجانب 
التعامل  طريق���ة  بتغيير  المص���ري 
الفلس���طينيين  المس���افرين  م���ع 
خاصة،  والمعتمرين  والحج���اج  عامة 

وتس���هيل عملي���ة تنقله���م عب���ر 
معب���ر رفح، والتراجع ع���ن كل القيود 
التي تعّقد عملية السفر  واإلجراءات 

وتجعلها رحلة متعبة وطويلة وخطيرة 
بسبب إجراءات غير مبررة وصعبة.

وأكدت أنها مستمرة في متابعة هذا 

الح���ادث لتبيان الحقيق���ة وإنصاف 
المعتمرين الفلس���طينيين من أبناء 

قطاع غزة.
رام الله / االستقالل:

نفذت حركة الجهاد اإلس���المي، مبادرة إغاثية لعش���رات العوائل المس���تورة 
والمتعففة في مدينة رام الله، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتأتي هذه المبادرة، ضمن المس���ؤولية االجتماعية التي تس���تهدف العوائل 
المستورة والمتعففة، والوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم في ظل 

الظروف المحيطة بهم.
وأكد القائمون، أن هذه المبادرة هي تعبير إنس���اني ووطني، وتقديم ما يمكن 
تجاه هذه العوائل الكريمة، وتعزيز صمودها على هذه األرض المباركة في وجه 

الظروف االقتصادية واالجتماعية.
من جهتهم، عبرت العوائل المس���تهدفة عن تقديره���م لهذه المبادرة، التي 

اعتبروها وفاًء، وتجسيدًا لمعاني األخوة والمحبة بين أبناء شعبنا الواحد.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، عن رئيس لجنة أهالي األسرى 
المقدسيين أمجد أبو عصب، بشرط اإلبعاد عن المسجد األقصى والبلدة القديمة 

وباب العمود لمدة شهر.
وكان���ت قوات االحتالل، اعتقلت أبو عصب، خ���الل تواجده قرب مركز التوقيف 

المعروف ب�"المسكوبية"، الستقبال أسير محرر.

االحتالل يفرج عن رئيس لجنة القوى الوطنية تطالب بالتحقيق في احتراق أمتعة المعتمرين الغزيين في سيناء
أهالي األسرى في القدس بشروط

الجهاد تنفذ مبادرة إغاثية 
للعوائل المتعففة برام الله

لجنة: دمج أونروا بمفوضية شؤون 
الالجئين مشروع مشبوه ومرفوض

الفلسطينيون في لبنان يحيون يوم 
األرض بفعاليات وطنية وشعبية
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ف����ي اعقاب قرار رئيس����ة االئتالف عض����و الكنيس����ت الصهيوني عن حزب 
»يمينا«، عيديت س����يلمان، االنسحاب من االئتالف الحكومي برئاسة نفتالي 
بيني����ت، يبدو ان حكومة ه����ذا المجرم الصهيوني تعي����ش ايامها األخيرة، 
فلم يعد نفتالي بينت وحكومته يتمتعان باألغلبية، بعد ان قررت س����يلمان 
االنسحاب من االئتالف، بسبب خالفات وصفتها ب� »األيديولوجية« مع شركاء 
بالحكومة من أحزاب اليسار الصهيوني، وبذلك يصبح عدد أعضاء الكنيست 
في االئتالف 60، ما يعني أن االئتالف لن يتمكن من تشريع قوانين، وخاصة 
قوانين أس����اس، كما أنه قد ال ينجح بتمرير ميزاني����ة الدولة، وعلى الرغم من 
عدم وجود أغلبية لالئتالف، فإن والية الحكومة قد تس����تمر حتى آذار/مارس 
2023«. وقد حاول المأزوم نفتالي بينيت االتصال بسيلمان والتواصل معها، 
لكن دون أن يتمكن من ذلك، حيث قرر إلغاء برامجه ومواعيده المقررة مسبقا، 
من أجل المش����اورات بشأن تداعيات قرار س����يلمان على مستقبل االئتالف 
الحكوم����ي، ومن المتوقع أن يجتمع مع وزي����ر الخارجية الصهيوني و«رئيس 
الحكومة البديل«، يائير لبيد, واثار موقف سيلمان حفيظة اليسار الصهيوني 
الذي شن هجوما عنيفا عليها واتهموها باالنتهازية السياسية واالنحطاط, 
وقد رحب ما يس����مى بزعيم المعارضة الصهيونية بنيامين نتنياهو, بإعالن 
س����يلمان، قائال »أهال بك في البيت، في المعس����كر الوطني وأدعو كل من تم 
انتخابه بأصوات المعسكر الوطني لالنضمام إلى عيديت والعودة إلى بيتنا، 
وبات واضحا ان نتنياهو يقف وراء هذا االنس����حاب المفاجئ, وإن س����يلمان 
اتفقت مبدئيا مع مقربي نتنياهو على ضمان مكان لها في قائمة مرش����حي 

الليكود في االنتخابات المقبلة للكنيست. 
حكومة نفتال����ي بينت المأزومة والتي تتحدث عن تعزيزات عس����كرية على 
»الجبهة الجنوبية« لقطاع غزة, وتخش����ى ثورة عارمة في القدس, وتحذر من 
اندالع انتفاضة في الضفة المحتلة, كما تخشى من انجار ألهلنا في األراضي 
المحتلة عام 1948/تقف على صفيح ساخن بأقدام عارية, وهى ال تملك حلول 
سحرية لالزمات التي تالحقها, لذلك شرع المجرم بينت بدعوة البيد وأعضاء 
في الحكومة الصهيونية للتش����اور, فنتنياهو وج����ه اليه ضربة قاصمة في 
وقت صعب وحس����اس تمر به الحكوم����ة الصهيونية التي تنتظرها صواعق 
تفجير, س����تتفجر تحت قدميها, واولها إصرار المس����توطنين على اقتحام 
األقصى وإقامة طقوس����هم الدينية هناك في ظل تواجد كثيف للمسلمين 
داخل األقصى بمناس����بة ش����هر رمضان المعظم, ولي����س هناك الى ضمانة 
على إمكانية الس����يطرة على األوضاع وعدم تدحرجها الى مواجهة شاملة مع 
الفلسطينيين, خاصة في ظل كل هذا الشحن الصهيوني ضد الفلسطينيين 
ومش����اركة المجرم اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو في عملية االقتحام 
إلحراج بينت وتأزيم وضعه داخل الحكومة بحشد اليمين المتطرف ضده اذا 
ما عارض خطوات التصعيد الصهيونية في األقصى, لذلك وافقت الحكومة 
على اقتحامات المستوطنين إلرضاء اليمينيين, لكن جاءتها الضربة من حيث 
ال تحتسب وتوافقت سيلمان مع نتنياهو على توجيه القاضية لنفتالي بينت 
ويائير البيد في هذا الوقت تحديدا, وبالتالي ستدخل حكومة بينت المتطرفة 
في مواجهة مع الفلسطينيين تأخذ اشكاال عدة, وهذا يمثل فرصة لنتنياهو 
لتعرية نفتالي بينت وكشف مدى جبنه وضعفه في مواجهة الفلسطينيين, 

ولجوئه المستمر للوسطاء لجلب الهدوء لما تسمى »بدولة إسرائيل«. 
خيارات بينت محدودة للغاية, فإما ان تستس����لم النس����حاب س����يلمان من 
االئتالف الحكوم����ي الذي يتزعمه نفتالي بينت وتس����قط الحكومة, واما ان 
تغام����ر وتصعد مع الفلس����طينيين في هذا الوقت الحس����اس والذي يعني 
بالنسبة »إلس����رائيل« انها س����تتلقى ضربات مفاجئة وعنيفة من المقاومة 
الفلس����طينية, ولن تس����تطيع ان تتحكم في ميدان المعرك����ة, كما انها لن 
تس����تطيع ان تنهي عدوانها على غزة ان حصل ال سمح الله في الوقت الذي 
تري����د, الن المقاومة باتت تملك مفاتيح الي معركة مع االحتالل, وتملك قرار 
ب����دء ونهاية أي معركة, وهذا مغامرة تقوده����ا حكومة بينت تعني االنتحار 
في حال ما لم تتحقق اهداف العدوان على غزة, بينت كان يس����عى للوصول 
لالستقرار الحكومي حتى يستطيع ان يواجه المقاومة الفلسطينية, وحتى 
ال يتحم����ل هو وحكومته نتيجة اإلخف����اق, وال يفق����د كل األوراق التي بيده 
دفعة واحدة والتي تعزز فرصه في النجاح في أي انتخابات قادمة, لذلك فان 
نفتالي بينت امام خيارين احالهما مر, فإما االنهيار واسقاط الحكومة لصالح 
نتنياهو, واما االنتحار والمغامرة بمعركة غير محسومة النتائج, وهذا المأزق 
الذي عاش����ه من قبل بنيامين نتنياهو, ويعيش����ه اليوم نفتالي بينت, تعزز 
في اعقاب ملحمة س����يف القدس البطولية التي دش����نت لمرحلة جديدة من 
الصراع مع االحتالل الصهيوني, فكل معركة تقودها المقاومة الفلسطينية 
في قطاع غ����زة تحمل في طياتها مفاجأت, وترب����ك االحتالل وتدفعه للجوء 
للوسطاء ألجل وقف المعركة, ويستجيب في النهاية لشروط المقاومة, وان 
كان يتنصل منها فيما بعد, فان من يتحمل نتيجة ذلك هم الوسطاء الذين 
ال يستطيعون لألس����ف الشديد ممارس����ة أي ضغوط على االحتالل للتقيد 

بالشروط التي تم التوافق عليها إلنهاء المعركة.      

حكومة بينت بين االنهيار واالنتحار 

رأي

بعد أن استل أبناء الجهاد اإلسالمي السيوف من أغمادها وسطروا 
أروع معان����ي التضحية والفداء؛ لردع المحت����ل الصهيوني ولجمه 
في فلسطين كل فلس����طين رافعين شعارهم الخالد )الواجب رغم 
اإلم����كان(، تزامنت عمليات الطعن التي تحدثنا عنها مس����بًقا في 
سلس����لة عمليات بطولية، مع عمليات عسكرية تمثلت بإلقاء قنابل 
وإطالق نار مباشر على جنود صهاينة أو قطعان المستوطنين. ومن 
أولى العمليات العسكرية في تلك الفترة وأدت إلى مقتل وإصابة 
عدد من الصهاينة كانت عملية باب المغاربة البطولية التي نفذها 
المجاهدون عبد الناصر الحليس����ي وشقيقه طارق وهما من سلوان 
وإبراهيم عليان من )أبو طور(، تحت مسمى سرايا الجهاد اإلسالمي 

بتاريخ 1986/10/15م في مدينة القدس المحتلة.
وكان الش����هيد المؤس����س د. فتحي الش����قاقي أوضح أن »س����رايا 
الجهاد اإلس����المي ليس����ت تنظيًما، ولكن اس����ًما تم االتفاق عليه 
بين حركة الجهاد اإلس����المي وأخوة أعزاء ف����ي حركة فتح؛ لتكون 
عنواًنا لعملنا العس����كري في محاولة الس����تيعاب أكبر عدد ممكن 

من المجاهدين«.
وأوردت صحيفة حدش����وت العبرية الصادرة بتاريخ 1986/10/16م 

تحت عن����وان »قتيل و69 مصاًب����ا في هج����وم بالقنابل« تفاصيل 
مجري����ات العملي����ة البطولي����ة التي مّثل����ت ضربة ألجه����زة األمن 

الصهيونية.
وأوضح����ت الصحيف����ة »مع نهاية احتفال القس����م لجن����ود كتيبة 
جيفعاتي بحضور عائالتهم في ساحة الجدار الغربي توجه الجنود 
وعائالته����م لموقف الحاف����الت، وخالل انتظاره����م أخاف الجميع 
أصوات انفجارات قوية تبين م����ن التحقيق األولي أنها ناجمة عن 

إلقاء 3 قنابل يدوية على المتواجدين في موقف الحافالت«.
وتضيف حدش���وت: » في الدقائق األولى كان المكان يعج بالصراخ 
ونداءات المصابين، ورشح من التحقيقات مع المعتقلين في المكان 
أنهم شاهدوا شخصين من سلوان بالمكان، ألقوا القنابل وانسحبوا 
مشًيا، ثم ركبوا س���يارة وانس���حبوا من المنطقة، وناموا تلك الليلة 

عند أصحابهم، وصباح اليوم التالي عادوا لبيتهم وتم اعتقالهم«.
وأوضح����ت الصحيفة أن العملي����ة خّلفت قتي����اًل و69 مصاًبا حالة 
أحدهم خطيرة جًدا، غالبيتهم من جنود كتيبة جيفعاتي، مشيرًة 
إلى أنه »بعد اعتقال 3 فلس����طينيين اثنين من س����لوان وآخر من 
)أبو طور( اعترف����وا على تنفيذ العملية قرب الجدار الغربي وبعدها 

انس����حبوا من الم����كان، وأنهم ينتم����ون لتنظي����م ديني متطرف 
)الجهاد اإلس����المي(، وُنّظموا بهذا التنظيم على يد نش����طاء فتح 

في األردن«.
وبعد اعتقال المنفذون الثالثة تعرضوا لتحقيق قاس����ي، ثم نقلوا 
إلى الس����جون ليصدر بحقهم حكًما بالس����جن المؤب����د، وقد تنقلوا 
بين معظم الس����جون الصهيونية، وش����اركوا إخوانهم األسرى في 
مجمل الخطوات االحتجاجية واإلضرابات لتحس����ين شروط الحياة 
داخل األس����ر إلى أن كتب الله لهم الفرج ف����ي صفقة وفاء األحرار، 
وتم إبعادهم حينها إلى قطاع غزة، وما زالوا يعيش����ون فيه، داعين 

المولى عز وجل أن يجمع شملهم بعائالتهم قريًبا.
يش����ار إل����ى أنه بعد حادث����ة اغتيال الش����هداء حم����دي التميمي 
وأبو حس����ن قاس����م ومروان الكيال أحد أبرز قيادات سرايا الجهاد 
اإلسالمي في شباط 1988م، أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي رسمًيا 
في بيان لها أنه ليس لها عالقة بمس����مى س����رايا الجهاد بعد هذا 
التاريخ، وم����ن أهم عمليات الس����رايا في تلك الفت����رة عملية باب 
المغارب����ة 1986/10/15م، ومحاول����ة تفجير مق����ر مكاتب الحكومة 

الصهيونية بسيارة مفخخة.

في أول فجر من ش���هر رمضان المب���ارك، تصدى ثوار »كتيبة جنين« 
لجي���ش الغزاة في منطقة عرابة جني���ن ودارت معركة ارتقى خاللها 
المجاه���دون الثوار صائب عباهرة )30 عاًما( وخليل طوالبة )24 عاًما( 
من محافظة جنين، وس���يف أبو لبدة )25 عاًما( من محافظة طولكرم، 
وأصيب أربعة عناصر من القوات الخاصة الصهيونية، أحدهم بحالة 
خط���رة، واتضح فيما بعد أنه ضابط مقّدم في وحدة اليمام اإلرهابية، 
والمس���ؤول ع���ن إغتيال عدد من الش���هداء )أش���رف نعالوة وصالح 

البرغوثي( في الضفة الغربية.
وقب���ل هذه المواجه���ة بيومين، اقتحمت قوات الع���دو مخيم جنين 
في عملية »كاس���ر األمواج« اإلرهابية، في محاولة الستعادة هيبتها 
والتعويض عن فش���لها في ايقاف العملي���ات البطولية في الداخل 
المحتل عام 1948، حي���ث قتل 11 صهيونيا خالل بضعة أيام. لكن 
كان مجاه���دو مخيم جنين له���م بالمرصاد، فتصدوا ببس���الة لهذا 
االقتحام الضخم، بالجنود واآللي���ات، وأوقعوا جريحا صهيونيا خالل 
اشتباكات عنيفة، حيث استشهد مقاومان، سند أبو عطية )17 عاما( 
ويزيد الس���عدي )27 عاما( وجرح 15 مواطنا، لكنهم أفشلوا االقتحام 
و«كاس���ر األمواج«.  فأعل���ن القائد زياد النخال���ة، األمين العام لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين، االستنفار العام في »سرايا القدس« 
للتصدي لقوات العدو وحماية الش���عب الفلس���طيني في كل مكان. 
وأكدت حركة الجهاد اإلس���المي، بعد اغتيال الش���هداء الثالثة على 
دوار عرابة، »أن تلك الدماء لن تذهب هدرًا. فالمجاهدون س���يحملون 
وصيتهم وأمانة مواصلة طريقهم الجهادي المقاوم، وسيس���تمرون 
في قتال الع���دو والتصدي له والرد على جرائم���ه بكل إصرار وثبات 
مهم���ا بلغت التضحي���ات«، فيما أّكد القيادي بس���ام الس���عدي أن 
»شهداء فجر رمضان األبطال في جنين، قدموا الواجب على اإلمكان... 
أن ذلك النموذج المقاوم سيخرج كالعنقاء من تحت الرماد، وسيكون 

عصيآ على الكسر«.
ل���م تكن معركة مخي���م جنين، قبل 20 عاما، معرك���ة عادية خاضها 
الش���عب الفلس���طيني ومجاهدوه، ضد االحتالل. فكانت أول معركة 
يقدم عليه���ا جيش العدو بطائراته القتالي���ة ودباباته والمئات من 
جنوده، منذ العام 1967، ضد مجموعة من المقاتلين الفلس���طينيين 
ق���ّرروا التصدي لقوات���ه التدميري���ة، والدفاع عن مخّي���م ال تتجاوز 
مس���احته الكيلومتر الواحد، ورفض االنصياع الى جبروته، أي الخروج 
من المخيم والس���ماح ل���ه، طوعيا، بتدمي���ره واعتقال أبن���اءه وقتل 
مجاهدي���ه، وإلغاء وجوده كبؤرة مقاوم���ة موّحدة ضد وجوده، ينطلق 
منها المجاهدون لتنفيذ عمليات استش���هادية في الداخل المحتل 

وإرساء معادلة جديدة في مقاومة العدو.
قبل 20 عاما، كان الش���هيد محمود طوالبة يبث الروح الجهادية بين 
أبناء وأطفال ونس���اء مخيم جنين وجواره، وه���و من قال »إن عمليات 
االغتيال لن تردعنا ولن تردع الجهاد اإلس���المي، وال كتائب ش���هداء 
األقصى، وال القس���ام، وال الش���عب الفلس���طيني كله، بل سنواصل 
نضالنا واقسم باالنتقام لدماء رفاقي«. لقد صنع جيال من المقاومين، 
ينتمون الى مدرس���ة الش���هيد الدكتور فتحي الشقاقي. لقد أصبح 

أطفال البارحة شهداء اليوم، ليس للدفاع عن المخيم وأهله وتاريخه 
فحس���ب، بل لش���ّن الهجمات على ق���وات االحت���الل واالنطالق نحو 
القدس. لقد صّرح القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، الُمحّرر الشيخ 
خضر عدن���ان »بأننا خلف جيل جهادي مؤم���ن بوعده تعالى لعباده 
المؤمنين، وجيل ال يعرف الخ���وف ويتقدم الميادين منتظرًا النصر 
أو الش���هادة.. بعد عقدين على معركة مخي���م جنين الخالدة وارتقاء 
الش���هيد القائد محمود طوالبة وصحبه، يحم���ل الراية ابن عمومته 
المجاه���د خليل طوالبة، الذي كان رضيعًا وقت معركة المخيم 2002 

وُيستشهد اليوم مقباًل غير مدبر.«
وكان األمين العام الس���ابق لحركة الجهاد اإلسالمي، الراحل المجاهد 
د. رمض���ان عبد الله ش���ّلح قد أّك���د على دور ه���ؤالء المجاهدين في 
مخيم جنين في مس���يرة التحرير، قائال: »فق���د صمد محمود طوالبه 
وري���اض بدير وطه الزبي���دي وغيرهم من أبطال الجه���اد والمقاومة 
ودافعوا ببس���الة عن راية الجهاد وفلسطين التي عّمدوها بدمائهم 
التي ستبقى منارة لألجيال تس���تمد منها العزيمة لتواصل معركة 
الجهاد«، و«قد ش���ّكل صمودهم االس���طوري مركز تح���ّول في تاريخ 
القضية الفلس���طينية«، و«إننا وبرغم استش���هاد عشرات المقاتلين 
نق���ول إن ما حدث كان انتصارًا لمخيم جنين ومجاهديه وس���نحصد 
ثمرة هذا النصر بإذن الله في إقبال الشباب الفلسطيني على الجهاد 
واالستش���هاد أواًل وفي دحر االحتالل ثانيًا.« وهذا ما ظهر فعال بعد 
20 عام���ا على المعرك���ة البطولية التي خاضها مخي���م جنين وأهله 

ومقاوموه.
من أهم المرتكزات الفكرية لمدرس���ة الش���هيد فتحي الش���قاقي، 
التي عمل وفقها الش���هيد محمود طوالب���ة، في المخيم وجواره، منذ 
التحاقه بحركة الجهاد اإلس���المي وسرايا القدس، هي وحدة الشعب 
الفلسطيني ووحدة المقاومين في مواجهة العدو. وهي أهم سمات 
معرك���ة مخيم جنين، الذي انتصر بصم���وده ووحدته أمام الهمجية 
الصهيوني���ة. يروي العديد من المدافعين عن المخيم، قبل 20 عاما، 
كيف كان الش���هيد يتنقل من محور ال���ى آخر لدعم المجاهدين من 
كافة التنظيمات المشاركة في المعركة، وكيف وّزع المتفجرات التي 
كان يصنعها مع األس���ير الشيخ علي صفوري وغيره، على المقاتلين 
دون تميي���ز. كم���ا روى أه���ل المخيم كيف كان يج���ول في المخيم 
ويس���تمع إليهم ويس���اعدهم ويلبي احتياجاتهم في أيام الحصار، 

ويحرص على أمنهم وراحتهم.
المرتكز اآلخر هو تقديم الواجب على اإلمكان، الذي يصنع المعجزات، 
في كل ميادين الصراع مع الصهاين���ة. تقديم الواجب، واجب قتال 
الع���دو لتحرير األرض واإلنس���ان، عل���ى اإلمكان، في ظ���ل الهيمنة 
الصهيو- أميركية على المنطقة والعالم، يعني عدم انتظار الظروف 
المالئمة لبدء المعركة، ب���ل العمل من أجل تغييرها وتغيير موازين 
القوى في الميدان، التي ليس���ت لصالح المجاهدين والمقاومين في 
الوقت الحاضر. تقديم الواجب على اإلمكان، يقول الشهيد الشقاقي، 
هو »كلمة الس���ر التي التقتها الحركة«، التي تطلق الثورة، وتعطيها 

معنى يتجاوز الحسابات المادية.

 وق���د انطلق منها الش���هيد محم���ود طوالبة عندما ق���ّرر مع إخوانه 
المجاهدي���ن، التصدي القتح���ام المخّيم وتدميره على رؤوس���هم، 
قبل عقدين م���ن الزمن. كما انطلقت منها كتيبة جنين، من س���جن 
جلبوع وفي منطق���ة جنين، في ظل ظروف صعبة، حيث التنس���يق 
األمني بين أجهزة السلطة واألجهزة الصهيونية لمالحقة المقاومين 
وتدمير بنيتهم التنظيمية، والتزاحم العربي الرس���مي للتطبيع مع 
كيان العدو بالتزامن مع مش���اريع تصفية القضية الفلسطينية، مرة 
أخرى، وهجوم اس���تيطاني هيس���تيري صهيوني على كل األراضي 
الفلسطينية. فكان ال بّد من زعزعة سيطرة العدو في الضفة الغربية، 
بعد معركة س���يف القدس. ف���كان ال بد من تكري���س فكرة تقديم 
الواج���ب على اإلمكان، رغ���م كل الظروف الس���لبية. فأنتجت العمل 
الجه���ادي المتصاعد في جنين ونابل���س وطولكرم والخليل، وعملية 
الهروب من سجن جلبوع. وأربكت قوات العدو المجرم، كما أربكت كل 

من يسعى الى »التهدئة« وعدم القيام بالواجب.
ولد الش���هيد محم���ود طوالبة في مخي���م جنين في الع���ام 1979، 
وأمض���ى حياته القصيرة في وس���ط المخيم. م���ع انطالقة انتفاضة 
األقصى، التحق بصفوف حركة الجهاد اإلس���المي وس���رايا القدس 
بع���د أن تعّرف على الش���هيد محمد بش���ارات )1973-2001( وعمل 
معه وقاتل إلى جانبه، وشاركه في كثير من عمليات إطالق النار على 
الطرق االلتفافية التي كانت تمر منها قوافل المستوطنين والجيش 
الصهيوني. وبعد أن تمّكن من اس���تعمال الس���الح وتصنيع المواد 
المتفجرة، ُعّين قائدًا عس���كريًا لس���رايا القدس في المخّيم ، وعمل 
من خالل موقعه على اإلشراف والتنفيذ المباشر لكثير من العمليات 

االستشهادية التي قامت بها سرايا القدس.
اعتقلته الس���لطة في أواخر العام 2001 مما أثار تظاهرات ش���عبية 
اس���تمرت ثالثة أيام أمام أحد المراكز األمنية قرب جنين حيث كان 
معتق���اًل، ونقل الحقًا إلى س���جن نابلس حيث نجح ف���ي الفرار بعد 
أن اس���تهدف الصهاين���ة المعتقل بهدف القض���اء على من فيه. 
استش���هد خ���الل معركة جنين في ي���وم االثني���ن 2002/4/8، بعد 
محاصرت���ه مع عدد من المجاهدين في أح���د المنازل وقصف المنزل 

من قبل طائرات العدو.
بع���د عدة س���نوات على استش���هاده، تق���ول والدت���ه »فإننا نذكر 
الجميع بطوالت معركة مخيم جنين ومحمود طوالبة وكل الش���هداء 
األحرار المجاهدين لنس���تصرخ الجميع بمواصلة المشوار والمسيرة. 
فش���عبنا لم يي���أس ولم يستس���لم ويصّر على حم���ل الراية. ونحن 
كلنا مس���تعدون للتضحية ولن نفرط بوصايا ومبادئ محمود ورفاقه 
الش���هداء حتى نحقق النصر والحري���ة والتحرير وتحرير المعتقلين 
والمعتقالت وأرضنا وش���عبنا. ونقول لمحمود القائد لن يذهب دمك 

هدرا ألننا عاهدناك ولن نخون القسم«.
هي الكلمات التي أطلقها قبل إيام القائد زياد النخالة، األمين العام 
لحركة الجهاد اإلسالمي، متوجها للمجاهدين وللشعب الفلسطيني 
قائال »فِلنحفظ وصاياهم ونكمل مسيرتهم، وبكل ما نملك من ايمان 

مطلق بان نصر الله قادم ال محالة بإذن الله.«

تفاصيل عملية باب المغاربة التي أدت لمقتل وإصابة العشرات من الصهاينة عام 1986م

جنين بين األمس واليوم والشهيد محمود طوالبة: الثوار ال يموتون

بقلم: أ. ياسر صالح

بقلم: راغدة عسيران
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س 

يف الطلب رقم 2022/431  يف الق�سية رقم 2022/272 
المدعية / نعيمه حسن موسى االغا من خانيونس السطر الغربي وكيلها 

العدلي محمد طلعت حسن االغا بموجب سند الوكالة رقم 2012/2259 
وكيالها المحاميان / ناهض حلمي السقا وصابرين جالل كتوع 

المدعى عليه /جهاد احمد خليل صافي من خانيونس مجهول محل اإلقامة 
نوع الدعوى / حقوق  قيمة الدعوى / 9900 دينار أردني 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية رقم 2022/272
الى المدعى عليه جهاد المذكور أعاله بما ان المدعية قد اقامت عليك القضية رقم 2022/272 
استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكم����ة لذلك يقتضي عليكم الحضور ال����ى هذه المحكمة خالل 
خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم 
هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علما انه تحدد لنظر الدعوى جلس����ة 2022/5/16 وليكن معلوما لديك 
أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعية ان تسير في دعواها حسب األصول .

عن رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
الأ�ستاذ / احمد مهدي 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية 

اعالن خ�صوم جريدة 
ال���ى المدعى علي���ه : إبراهيم محمد إبراهي���م محمد من مصر وموج���ود حاليا خارج البالد 
ومجه���ول محل اإلقام���ة االن يقتضي حضورك ال���ى محكمة غزة الش���رعية يوم االثنين 
الموافق 2022/5/9م الس���اعة العاش���رة صباح���ا للنظر في الدعوى أس���اس 2022/428م 
وموضوعها نفقة زوج���ة والدعوى رقم 2022/427م وموضوعه���ا نفقة بنت المرفوعتين 
علي���ك من قبل زوجتك المدعية هدى صبري مصطفى عطا الله من غزة وس���كانها وان لم 
تحضر في الوقت المعين  او ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي والقانوني 
لذلك صار تبليغك حسب االصول.  وحرر في 4/ رمضان /1443ه���  الموافق /2022/4/5م

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد عديل ال�ساعر   

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن خ�صوم �صادر عن حمكمة ال�صجاعية ال�صرعية
ال���ى المدعى عليه طارق كايد محمود أبو عياد من غزة الزيتون س���ابقا وحاليا 
خارج البالد ومجهول محل اإلقامة فيها االن يقتضي حضورك لهذه المحكمة 
يوم االثنين الموافق 2022/5/9م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في 
القضية أساس 2021/1331م وموضوعها نفقة ولد والمرفوعة عليك من قبل 
المدعية فاطمة الزين مصطفى السكني وان لم تحضر في الوقت المعين أو 
ترسل وكيال عنك أو تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجري بحقك المقتضي 

الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول . وحرر بتاريخ / 2022/4/6م 

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي 
حممد مو�سى كريزم 

بيروت/ االستقالل: 
طالب���ت "الهيئ���ة302" وكال���ة غوث 
الفلسطينيين  الالجئين  وتش���غيل 
"أون���روا" بعدم اس���تثناء أبن���اء األم 
المالية  المس���اعدة  الفلسطينية من 
الت���ي أقرتها مس���بقا مطل���ع إبريل 

الجاري.
وكانت وكالة "األونروا" في لبنان أقرت 
مس���اعدة مالية مطلع إبري���ل الجاري 
تق���در ب� )50 دوالرا( بس���بب األوضاع 
ل���كل طفل  االقتصادي���ة الصعب���ة 
فلسطيني من حديثي الوالدة ولغاية 
18 سنة وال يستفيد من برنامج شبكة 

األمان االجتماعي.
ودعت "الهيئة 302" في بيان األربعاء 
وصل "االس���تقالل" "أونروا" في لبنان 
إلى اإلس���راع في تدارك األمر والعودة 
عن قرارها، وتقديم المس���اعدة على 

التساوي بين الطفلين.
الحوار  الهيئ���ة لجن���ة  كما طالب���ت 
اللبناني الفلسطيني بأن تأخذ دورها 
للضغط عل���ى "األون���روا" لتعِدل عن 

قرارها.
وقالت الهيئة " حين س���ؤال "الهيئة 
302" لألون���روا ف���ي لبن���ان إن كانت 
األم  أبن���اء  ستش���مل  المس���اعدة 

لبناني،  من  المتزوجة  الفلس���طينية 
جاءن���ا الرد ب���أن الطفل ال يس���تحق 
لبنان���ي مولود ألب  المس���اعدة ألنه 
لبنان���ي، وحتمًا هذا س���ينطبق على 
أبناء أي الجئة فلسطينية متزوجة من 
جنسية أخرى على اعتبار أن المعيار 
في تقديم المساعدة أن يكون الجئا 

فلسطينيًا كما تقول "األونروا".
وأضافت "المفارقة، عدا عن أن األزمة 
االقتصادي����ة في لبن����ان قد طحنت 
الجمي����ع، ول����م يعد من ف����رق بين 

اللبناني والفلسطيني وأي مقيم آخر، 
إال أن الطفل المولود ألم فلسطينية، 
عملي����ًا هو مس����جل في س����جالت 
"األون����روا"، ويحصل عل����ى التعليم 
ف����ي م����دارس "األون����روا"، ويتلقى 
"األونروا"  العالج األّولي في عيادات 
في المخي����م، إذًا كيف يحصل على 
كل تل����ك الخدمات وُيس����تثنى من 

المساعدة المالية.. !؟
وتابع���ت " إذا كانت األم���م المتحدة 
تؤمن وتدعو للمس���اواة في الحقوق 

بين الجنس���ين وم���ن أن األب أحيانا 
يتحمل مس���ؤولية العائلة وحينا آخر 
تتحمل األم المسؤولية، وأن الحقوق 
ال ُتجّزأ ويجب ان تكون على التساوي، 
إذا يجب على "األونروا" كأحد وكاالت 
األم���م المتح���دة أن تلت���زم بما نص 
عليه ميث���اق األمم المتحدة، وتقديم 
الالجئ  ابن  للطفل  المالية  المساعدة 
الفلسطيني وابن الالجئة الفلسطينية 
على حد سواء، وإال اعُتبر هذا انتهاكًا 

للحقوق وتمييزًا مرفوضًا".

هيئة تطالب »أونروا« بعدم استثناء أبناء األم الفلسطينية من المساعدة

غزة/ االستقالل: 
أطلقت مؤسس���ة »التع���اون« الحملة الرمضانية »رمض���ان الخير.. إلك 
وللغير«، تحت ش���عار »م���ن صغار المنتجين إلى بي���وت المحتاجين«، 
استجابًة لالحتياجات الملحة التي يواجهها سكان قطاع غزة، والسيما 
بعد العدوان اإلس���رائيلي األخير، واس���تمرار الحصار للعام ال�15 على 

التوالي.
وقالت المؤسسة إن الحملة تهدف إلى تقديم سالل غذائية أسبوعية 

طوال شهر رمضان المبارك لنحو ثالثة آالف عائلة محتاجة في غزة.
وأوضحت أن الس���الل الغذائية تضم احتياجات العائالت من األغذية 
الطازجة التي تشمل الخضار والدواجن والفواكه التي يتم شراؤها من 

صغار المنتجين والمزارعين والتعاونيات النسائية في القطاع.
وأش���ارت إلى أن ذلك يسهم في التمكين االقتصادي ل�300 من صغار 
المنتجين، ويضمن اس���تمرار عملهم في مشاريعهم الزراعية، ويوفر 

مصدر دخل وفرصة عمل لأليدي العاملة بما يدعم االقتصاد المحلي.
وذكرت المؤسس���ة أنها »تنفذ هذه الحملة للعام السابع على التوالي، 
وتمكن���ت تدخالتها خ���الل العام الماض���ي بدع���م 8600 من صغار 

المنتجين.
ولفتت إلى أن حملة هذا العام تأتي »استجابة للمعاناة المستمرة ألهلنا 
في قطاع غزة ومواجهًة ألزمات البطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي«.

وقالت إنها تستقبل التبرعات من خالل موقعها اإللكتروني.

جمعية »التعاون« تطلق 
حملة لدعم عائالت 

متضررة في غزة

رام الله/ االستقالل: 
قدرت بورصة فلس���طين إجمالي قيمة األسهم المتداولة فيها خالل شهر آذار 

)مارس( الماضي بقيمة 35.4 مليون دوالر.
وقالت بيانات صادرة عن البورصة، إن عدد األس���هم المتداولة في شهر آذار بلغ 
13.1 مليونًا في أكثر من 2500 صفقة، بنسبة ارتفاع 43% عن شباط )فبراير(.

وأضافت أن الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار “أبيك” تصدرت، الشركات 
األكثر تداواًل من حيث قيمة األسهم بنسبة %42.

وأشارت إلى أن مجموعة االتصاالت الفلسطينية “بالتل” احتلت المرتبة الثانية 
بنسبة 19%، تالها بنك فلسطين بنسبة %13.

وذكرت أن باديكو القابضة والبنك اإلس���المي الفلسطيني جاءا بالمرتبة الرابعة 
بنسبة 6% لكل منهما.

وأكدت أن القيمة الس���وقية للش���ركات المدرجة البالغ عددها 47، قرابة 4,467 
مليار دوالر في نهاية آذار)مارس(.

أسهم بورصة فلسطين تسجل 
رام / االستقالل:ارتفاعًا بنسبة 43 % في آذار

 أحالت طواقم حماية المس���تهلك ف���ي وزارة االقتصاد 
الوطن���ي، 20 مخالفا للنياب���ة العامة لمكافح���ة الجرائم 
االقتصادية عل���ى خلفية بيع م���واد منتهية الصالحية 
وعدم التزامهم باألسعار وإشهارها على السلع المعروضة 

في محالتهم، خالل ش���هر آذار الماضي. وأوضحت الوزارة 
في بيان صحفي، أن طواقم حماية المستهلك نفذت 431 
جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات 
الشمالية، شملت 3288 محال ومنشأة، وجد من بينها 106 
محالت مخالف���ة، وتم خاللها أخط���ار الطواقم ل�43 محال 

وتسجيل 35 تعهدًا قانونيًا لمخالفين بغرض تصويب 
وضعه���م القانون���ي. وأفاد التقرير الش���هري إلى ضبط 
الطواق���م الرقابية 53 من المنتج���ات أغلبها غير وطنية، 
وبلغت كمية منتجات وسلع المستعمرات اإلسرائيلية 28 

طنا، بقيمة بلغت قرابة 30 ألف شيقل.

»االقتصاد« تحيل 20 مخالفًا للنيابة العامة في آذار الماضي

غزة/ االستقالل: 
حررت مباحث التموين والمعادن الثمينة، خالل ال� 24 ساعة الماضية، 12 محضر 

ضبط لتجار لم يلتزموا بتسعيرة الدجاج الحي الُمَقرة من الجهات المختصة.
وأوضحت مباح���ث التموين أنها أحالت 6 تجار منه���م للنيابة العامة، وأبلغت 

مزارعي الدواجن بضرورة بيع الدجاج فوق 1.5 كجم خالل اليوم في األسواق.
وأوقفت مباحث التموين باالش���تراك م���ع وزارة الصحة، صاحب مخزن لبيع مواد 

غذائية محافظة خان يونس بشكل مؤقت لعدم التزامه بالشروط الصحية.

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس »جمعية البترول والغاز« أحمد الحلو، أمس األربعاء، إن تدخل لجنة العمل الحكومي 
بغزة، ساعد بشكل كبير في انخفاض أسعار المحروقات بشكل عام. وأكد الحلو في تصريحات 
صحفية، أنه لوال تدخل الحكومة بغزة كان المفترض أن تكون األسعار أكثر من ذلك، مبينًا أنه 
كان من المفترض أن يكون س����عر السوالر 7 شواكل، وسعر البنزين 8.5 شيكل، لكن تدخل 
الحكومة حال دون ارتفاع أكثر. وأضاف: »الحكومة بغزة تس����اهم في خفض األسعار من أجل 

دعم الناس، ولو رفعت الحكومة دعمها عن الغاز لوصلت أسطوانة الغاز إلى 75 شيكل«.

مباحث التموين تحرر 12 محضر ضبط 
لتجار خالفوا تسعيرة الدواجن في غزة

جمعية البترول: الحكومة بغزة ساهمت 
بشكل كبير في انخفاض أسعار المحروقات
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أعل���ن أنا المواطن /   أكرم حس���ن عبد الرحمن 
أبو س���ليمان      عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     
901359414    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   حس���ن حس���ين س���امه 
الهم���ص       عن فق���د هويتي وتحمل  الرقم   
905283313    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    اماني ابراهيم عبد القادر 
النصاصره     عن فق���د هويتي وتحمل  الرقم   
413046350     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن���ة /    امال نضال محي الدين 
الف���ي     ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
804398592      الرج���اء مم���ن  يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /    محمود محمد س���عيد 
الدامون���ي     عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم   
403121981     الرج���اء مم���ن  يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   اماني حس���ن عبد السام 
النج���ار      عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
801435348    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /  أن���س رائ���د رزق اب���و 
طعيم���ه  ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم        
406950212الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

 أعل���ن أنا المواط���ن /  براء عاء دي���ب ابو ربيع 
  عن فقد هويتي وتحمل  الرقم        409651486
 الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

عن  بريكه  أعلن أنا المواطن /  زياد  احمد محمد  
 فق����د هويتي وتحمل  الرق����م       414825513 
 الرج����اء ممن يجده����ا أن يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقال/ وكاالت: 
تواصلت العمليات العس���كرية الروسية 
على عدة جبه���ات ف���ي أوكرانيا، أمس 
األربع���اء، بالتزام���ن مع إع���ان الواليات 
مس���اعدة  تقدي���م  عزمه���ا  المتح���دة 

عسكرية إضافية جديدة لكييف.
العس���كرية  المخاب���رات  وذك���رت 
البريطانية، األربع���اء، أن القتال الضاري 
والضربات الجوية الروسية مستمران في 

مدينة ماريوبول األوكرانية المحاصرة.
وقال���ت وزارة الدفاع "الوضع اإلنس���اني 
ف���ي المدين���ة يزداد س���وءا"، حس���بما 
نقلت وكال���ة "رويترز". وأضافت: "معظم 
الس���كان المتبقين البال���غ عددهم 160 
ألفا لي���س لديهم كهرب���اء أو اتصاالت 
أو دواء أو تدفئة أو ماء. القوات الروس���ية 
منعت وصول المس���اعدات اإلنس���انية، 
ومن المرجح أن تضغط على المدافعين 

عن المدينة لاستسام".
في المقاب���ل قالت موس���كو إن قواتها 
"س���تحرر" ماريوبول بع���د أن ثبت عدم 
بالحفاظ عل���ى حياة  اهتم���ام كيي���ف 

عسكرييها في المدينة.
وأعل���ن حاكم لفيف في غ���رب أوكرانيا 
ع���دم ورود أي تقاري���ر ع���ن إصابات من 
جّراء انفجارات دّوت في منطقته مس���اء 

الثاثاء، في حين أس���فر قصف مدفعي 
روس���ي على قريتي���ن ق���رب العاصمة 

كييف عن سقوط 12 قتيا.
وتحدث الحاكم مكس���يم كوسيتسكي 
عب���ر تطبيق تلغ���رام عن س���ماع "دوي 
انفج���ارات ق���رب راديخي���ف"، البل���دة 
الواقع���ة على بع���د نح���و 70 كيلومترا 
شمال ش���رقي لفيف، ودعا "الجميع إلى 

البقاء في الماجئ".
وفي منشور الحق أورد الحاكم أنه "حتى 

الساعة ال معلومات عن سقوط ضحايا"، 
وفقما نقلت "فرانس برس".

وفي منطقة كييف قالت النيابة العامة 
األوكراني���ة في منش���ور عل���ى تطبيق 
تلغرام إن 12 ش���خصا قتلوا في قصف 
مدفعي روسي استهدف قريتي فيليكا 
دمي���ركا وبوغدانيف���كا القريبتي���ن من 

العاصمة.
فيم���ا، أعلن وزي���ر الخارجي���ة األميركي 
أنتوني بلينكن - الثاثاء- أن واش���نطن 

مس���اعدات  ش���حنة  لكييف  س���تقّدم 
دفاعية إضافية بقيمة 100 مليون دوالر 

لمساعدتها .
وقال بلينكن -في تغريدة عبر حس���ابه 
على تويتر- ليل الثاثاء "لقد س���محُت، 
بناء على تفويض من الرئيس جو بايدن 
حصلت عليه ، باإلفراج فورا عن مساعدة 
أمنية تص���ل قيمتها إل���ى 100 مليون 
دوالر لتلبية حاجة أوكرانيا الملّحة لمزيد 

من األنظمة المضاّدة للدروع".

روسيا تصعد عملياتها في أوكرانيا.. ودعم عسكري أميركي لكييف

واشنطن/ االستقال: 
أعلن الجيش األميرك���ي الثاثاء أنه اختبر بنجاح للم���رة الثانية صاروخا فرط 
صوتي، في تجربة تس���عى م���ن خالها الواليات المتحدة إل���ى اللحاق بركب 

الصين وروسيا اللتين سبقتاها في مجال تطوير هذا النوع من الصواريخ.
وقالت وكالة مش���اريع األبحاث الدفاعية المتقدم���ة »داربا« )DARPA( -الذراع 
العلمية للجيش األميركي- في بيان إن الصاروخ أطلق من طائرة وقطع مسافة 
تزيد على 300 ميل بحري )550 كلم( بس���رعة بلغت 5 أضعاف سرعة الصوت 

)6100 كلم/ساعة على األقل(، ووصل إلى ارتفاع يناهز 20 ألف متر.
وتعتب���ر هذه ثاني تجربة يجريها الجيش األميركي على صاروخ »هوك« الذي 
يعم���ل بالدفع الهوائي، أي أنه يس���تخدم األكس���جين الموجود في الغاف 
الجوي لتعزيز عملية احتراق الوقود. وبحسب داربا، فإن التجربة السابقة التي 
أجريت في س���بتمبر/أيلول الماضي تمت على نفس هذا النوع من الصواريخ، 

لكن عملية إطاقه تمت بواسطة قاذفة من نوع مختلف.
ووفقا لشبكة »سي إن إن« )CNN( األميركية فإن التجربة أجريت في منتصف 
مارس/آذار الماضي، لكن واشنطن أبقتها طي الكتمان تجنبا ألي تصعيد بعد 

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي معرض تعليقه على عملية اإلطاق قال أندرو نويدلر مدير برنامج »هوك« 
 Lockheed( إن »هذه التجربة على صاروخ هوك من ش���ركة لوكهي���د مارتن
Martin( للصناعات العس���كرية برهنت عن نجاح طراز ثان من شأنه أن يتيح 

لمقاتلينا اختيار الساح األفضل لفرض سيطرتهم على ساحة المعركة«.
وباإلضافة إلى صواريخ هوك يطور البنتاغون أيضا طائرة شراعية فرط صوتية 
أطل���ق عليها اس���م »آرو« )Arrow(، لكن أول اختبار له���ذه الطائرة أجري في 

أبريل/نيسان 2020 ُمني بالفشل.

للمرة الثانية.. الجيش األميركي يعلن 
اختبارًا ناجحًا لصاروخ فرط صوتي

القدس المحتلة/ االستقال: 
أق���ر قائد س���اح الج���و اإلس���رائيلي الس���ابق، »عميكام 
نوركي���ن« للمرة األول���ى، بتضرر حرية العم���ل في أجواء 
لبن���ان خال العام األخير. جاء ذل���ك في مقابلة خاصة مع 
»نوركين«، تبثها قناة »كان« الرس���مية كاملة مساء اليوم 
الخمي���س، بعد يوم من إنهاء مهام عمله رس���ميا بعد 5 

سنوات قضاها قائدا لساح الجو اإلسرائيلي.
واإلثنين، تس���لم »تومر بار« منص���ب قائد القوات الجوية 
بدال من »نوركين«، خال احتفال رس���مي بالقاعدة الجوية 
»تل ن���وف« )وس���ط(، بحض���ور رئي���س األركان »أفيف 
كوخاف���ي«. وقال »نوركين« ف���ي المقابلة، للمرة األولى إن 
»حرية العم���ل الجوي للطيران اإلس���رائيلي في لبنان قد 

تضررت خال العام الماضي«.
وأض���اف: »حاليا هناك عدد أقل م���ن الطلعات الجوية، ما 

يعني أيضا الحصول على معلومات استخبارية أقل«.
ولم يتطرق »نوركين« إلى س���بب تض���رر عمل المقاتات 

والطائرات اإلسرائيلية بدون طيار في سماء لبنان.
إال أن تقري���را صادرا عن الجيش اإلس���رائيلي أواخر العام 
الماضي، أكد أن وض���ع القوات الجوية في أجواء لبنان قد 

ساء »مع دخول أنظمة دفاع جوي للمنطقة«.
وقالت قناة »كان« معلقة على كام »نوركين« في المقابلة 
»:قبل نحو عام أطلق »حزب الله« صاروخا مضادا للطائرات 

على طائرة مسيرة إسرائيلية وكاد أن يصيبها«.
وأضافت: »في إس���رائيل أدركوا أن زعيم حزب الله حسن 
نص���ر الله قرر هذه المرة اس���تخدام ج���زءا من المفاجآت 
التي يحرص على االحتفاظ بها لوقت الحرب، أيضا خال 
األي���ام العادية، وبش���كل عملي فإن الطائرات المس���يرة 

االسرائيلية واقعة تحت تهديد الصواريخ«.
وخال المقابلة ُس���ئل »نوركين« عن احتمال ش���ن هجوم 
على إيران، وما إذا كان س���اح الجو اإلسرائيلي قادرا على 
تدمير المنش���آت النووية اإليرانية، إال أنه لم يعط إجابة 

قاطعة على هذا السؤال، بحسب المصدر ذاته.

تونس/ االستقال: 
نقلت وكالة األنباء التونسية عن وزارة الشؤون الخارجية قولها 
إن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بش���أن تونس 
تدخ���ل غير مقبول في الش���أن الداخلي، ويتع���ارض تماما مع 
الروابط األخوية التي تجم���ع البلدين. وقالت الوزارة إن »تونس 
ترفض بش���دة كل محاول���ة للتدخل في س���يادتها وخيارات 
ش���عبها أو التشكيك في مس���ارها الديمقراطي الذي ال رجعة 
في���ه«. وكان أردوغان قد انتقد الثاث���اء قرار حل البرلمان الذي 
اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد األسبوع الماضي، واصفا 
ذلك بأنه تشويه للديمقراطية وضربة إلرادة الشعب التونسي.

وفي س���ياق متصل، ق���ال وزي���ر الخارجية التونس���ي عثمان 
الجرن���دي إنه تحدث مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عبر 
الهاتف، كما استدعى السفير التركي للتعبير عن رفض باده 
تعليقات الرئيس التركي رجب أردوغان بشأن حل البرلمان في 
تونس. واشتدت األزمة السياسية في تونس األسبوع الماضي 
عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة على اإلنترنت 

إللغاء مراسيم س���عيد، الذي رد بحل البرلمان، وفرض ما وصفه 
خصومه بحكم الرجل الواحد.

واس���تدعت ش���رطة مكافحة اإلره���اب رئيس البرلمان راش���د 
الغنوشي ومشرعين آخرين الستجوابهم األسبوع الماضي.

وواجهت خطوة س���عيد انتقادات في الداخل والخارج؛ إذ عبرت 
وزارة الخارجي���ة األميركية عن قلقه���ا العميق، في حين دعت 

المعارضة إلى احتجاج األحد المقبل في تونس العاصمة.
وفي س���ياق ذي صلة، قالت الس���فارة األميركية في تونس إن 
الس���فير دونالد بلوم التقى الرئيس التونس���ي قيس سعيد، 
بمناس���بة انتهاء مهامه سفيرا لدى تونس، وحثه على العودة 
السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي بما في ذلك عودة 
البرلمان المنتخب. وأضافت الس���فارة -في تغريدة- أن السفير 
أك���د كذلك الحاجة إلى عملية إصاح تش���مل أصوات األطياف 
السياس���ية والمجتمع المدني المختلفة، كما جدد التأكيد على 
دعم الواليات المتحدة لتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة 

فعالة، ديمقراطية ومتجاوبة.

قائد سالح الجو اإلسرائيلي السابق 
يقر بتضرر حرية العمل بأجواء لبنان

تونس ترفض تصريح أردوغان وواشنطن 
تحث سعيد على إعادة الحكم الدستوري
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غزة/ االستقالل:
حق����ق فريق بيت الهيا إنج����ازا رائعا هذا الموس����م، بعد 
تتويجه بلق����ب بطولة دوري الدرج����ة الثانية الموحد في 

قطاع غزة.
وساعدت عدة عوامل على هذا التتويج أبرزها :-

�أرقام قيا�سية
ودّون "اللهاون����ة" أرق����ام رائعة في المس����ابقة، ما جعله 
صاح����ب الصدارة دون منازع في نهاية الدوري، خاصة أنه 
فاز في 11 مباراة من أصل 15، بينما تعادل في مباراتين، 

وخسر مثلهما.
 كم����ا يملك أقوى خط هجوم، إثر إح����راز العبيه 30 هدفا، 
بالتساوي مع اتحاد دير البلح، بينما لديه أفضل خط دفاع، 

كون شباكه لم تهتز سوى 8 مرات، بالتساوي مع األمل.
ثبات الجهاز الفني

وبدأ عليان رحلت����ه في الصعود مع الفريق من الموس����م 
الماضي، بعدما بدأ في قيادته قبل 3 جوالت على نهايته، 
واستمر معهم وبدأ بالتحضير الجيد لهذا الموسم، والذي 

انتهى بتتويج جهوده بالصعود لدوري الدرجة األولى.
ويعتبر عليان أحد أبناء نادي بيت الهيا، حيث بدأ االنخراط 
في المشوار التدريبي من فرق الناشئين ثم الصعود في 

الجه����از الفن����ي للفريق األول منذ 3 أعوام، حتى اس����تلم 
زمام المدير الفني للفريق األول، ونجح بقيادتهم من أول 

موسم له، بالصعود لدوري األولى.
�سفقات �سنعت �لفارق

وأبرم الن����ادي العديد من الصفق����ات، أبرزهم "الهداف" 

فض����ل أبو ريالة، و"المقاتل" إس����ماعيل أب����و جراد، وأحمد 
حالوة، والحارس أمير الفسيس، ومحمود أبو طبق، ومحمد 

أبو النصر.
حي����ث لعبت الصفق����ات الجديدة دورا مؤثرا في مش����وار 
"اللهاون����ة"، بجانب الظهور الالف����ت للعديد من الالعبين 

اآلخرين، في مقدمتهم أحمد عثمان، وكرم البدي، ومحمد 
الب����د،  ومصعب نش����وان، وإبراهيم أبو ج����راد، وعز الدين 

صيام، وآخرين.
�لدعم �جلماهريي

لعبت جماهير بيت الهي����ا دورا مهما، في تحفيز العبيها 
لتقديم أفضل المستويات، وهو ما ظهر جليا في العديد 
م����ن المباريات، أبرزه����ا مباراة الفريق أم����ا الزيتون، والتي 
زحفت الجماهير بصورة كبيرة، خلف فريقها لملعب رفح 

البلدي جنوب القطاع، رغم ُبعد المسافة .
وش����كلت هذه الجماهير، حالة فريدة ف����ي دوري الثانية، 
حيث أصبح����ت أهم مكون لمباراة بي����ت الهيا، في جميع 

المالعب، لحضورها الكبير والفعال .

 �لدعم �لر�سمي
حظ����ي الفريق بدعم رس����مي، من قي����ادة العمل الوطني 
واإلس����المي، في مدين����ة بيت الهيا، والت����ي حرصت على 
حضور أغل����ب مباريات الفريق، عطفا عل����ى الدعم المادي 

والمعنوي للفريق طيلة الموسم.
وكان النائب في المجلس التش����ريعي، األس����تاذ مشير 
المص����ري، أهم داعم ومحف����ر للفريق ولالعبي����ن، إضافة 

لحرصه التام على حضور مباريات الفريق .

5 عوامــل ساهمــت فــي تتويــج بيــت الهيــا بــدوري الثانيــة

ستوكهولم/ االستقالل:
لفت الالعب الس���ويدي من أصول فلس���طينية ميش���يل 
ترمانين���ي األنظار ف���ي الكويت، بعد تقديمه مس���تويات 
مميزة، رفقة فريقه كاظمة في الدوري ومسابقة كأس أمير 

الكويت .
 ويجيد ترمانيني )23 عاما( اللع���ب في مركز قلب الدفاع، 
وكان ل���ه بصمة واضحة في تألق فريق���ه البرتقالي، آخرها 
قيادته للتغلب على القادس���ية، في مس���ابقة كأس أمير 

الكويت، بتسجيله هدف الفوز الوحيد .
 وب���دأ »ترمانيني« مش���واره مع أندي���ة بالدرجة الثانية 
بالدوري السويدي، قبل أن ينتقل إلى هالل القدس، ثم 
لل���دوري المصري مع فريق »إف س���ي« بالدوري الممتاز، 
فيم���ا جاءت محطته األخيرة قب���ل كاظمة الكويتي، مع 

النصر العماني .
 ويتحضر للحاق بصفوف الفدائي بالتصفيات االس���يوية 
حزي���ران المقبل، وهو ما سيش���كل إضافة قوية للمنتخب 

الوطني .

االستقالل/ وكاالت:
أكد فابريزيو رومانو، خبير س���وق االنتق���االت في أوروبا، أن 
األلمان���ي أنطوني���و روديجر، مدافع تشيلس���ي، لن ينضم 

لبرشلونة، في الصيف المقبل.
وينته���ي عقد روديجر مع البلوز، بنهاية الموس���م الجاري، 
وعل���ى ما يبدو أنه حس���م قراره بالرحيل، وس���ط أنباء تفيد 
باهتمام برش���لونة.وكتب رومانو، عبر حسابه على »تويتر«: 
»لم يقدم برشلونة عرًضا رسمًيا لضم روديجر، ما حدث فقط 

كان مجرد اتصاالت مباشرة مع وكالئه«.
وأضاف: »يعتبر اآلن من الصعب التفكير في ضمه، خاصة 
بع���د الحصول عل���ى توقيع زميل���ه الدنمارك���ي أندرياس 
كريستينس���ن، واالقتراب من تجديد عق���د األوروجوياني 

رونالد أراوخو«.
وختم رومانو بالتأكيد: »ت���م بالفعل االنتهاء من تفاصيل 
العقد الجديد الخاص بأراوخو، بما في ذلك الشرط الجزائي«.

ويتواجد رودريج���ر على رأس قائم���ة المطلوبين في ريال 
مدريد وباريس سان جيرمان، باإلضافة إلى بايرن ميونخ.

العب فلسطيني يلفت 
األنظار في الكويت

برشلونة يدير ظهره 
لالعب تشيلسي

الخليل/ االستقالل:
أنهى شباب الخليل، متصدر دوري المحترفين بالضفة الغربية، تحضيراته للقاء المرتقب 

اليوم الخميس، ضد مضيفه مركز األمعري، في افتتاح الجولة قبل األخيرة.
ويملك شباب الخليل 50 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن جبل المكبر الوصيف، بينما 

يملك مركز األمعري 13 نقطة في المركز العاشر.
ويحتاج ش���باب الخليل للفوز بأي نتيجة لتأمين االحتفاظ باللقب للموس���م الثاني توالًيا، 
والثالث على صعيد دوري المحترفين منذ تطبيقه موسم 2010-2011، والنجمة السابعة 

في تاريخ النادي.
ودعا المدرب سعيد أبو الطاهر، العبيه، للتركيز الشديد وحسم األمور، دون االنتظار للجولة 
األخيرة. ويدخل ش���باب الخليل، لق���اء الخميس، بعد االنتصار العري���ض 4-0 في الجولة 

الماضية على شباب الظاهرية.
واستعاد شباب الخليل في هذا اللقاء، نجومه الذين غابوا عنه في بطولة القدس والكرامة، 
وخاصة الثنائي هالل موسى وأحمد ماهر. ويتوقع أن يواجه شباب الخليل، محاوالت حثيثة 

من جانب األمعري، الذي يقاتل من أجل البقاء وتفادي الهبوط.

غزة/ االستقالل:
الرمضاني���ة  البط���والت  تحظ���ى 
بتنظيم مميز وتناف���س كبير بين 
المناطق وفرق الس���احات الشعبية، 
حيث تتمتع بالمشاهدة والمتابعة 

للمباريات وكأنها بطولة دولية .
ويع���ود ذل���ك لالهتم���ام المتزايد 
به���ذه المباريات، مم���ا جعل مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي تب���رز هذا 
الح���دث، ويت���داول رواده الص���ور 
والفيديوهات، التي بدت للكثيرين 

ملهمة ومؤثرة . 
وتعتبر ه���ذه البطوالت الرمضانية، 
التي ُتعلب في األحياء الش���عبية، 
التي  للنجوم والمواهب  المالذ االول 

ترف���ض أن تلعب في األندية وفي نفس 
الوقت هي مالذ الالعبي���ن الذين يحبون 
أن يعبروا عن أنفس���هم، عطفا على أنها 
تضي���ف نكهة كبي���رة للمتابع الرياضي 

في قط���اع غزة، وه���ي ظاه���رة ايجابية 
ويجب االهتمام بها ودعمها بشكل جيد 
حتى تأتي بالغرض األهم وهو اكتشاف 

مواهب .
وتلعب البطوالت الرمضانية دورًا مهمًا في 

اكتشاف المواهب الشابة ودائمًا ما تكون 
منجم مواه���ب جديدة لالعبي كرة القدم، 
وصناعة ثقافة رياضية من روح الش���باب 
ال���ذي يمر بظروف قاه���رة، في قطاع غزة 

المحاصر منذ أكثر من 16 عامًا .

البطوالت الرمضانية .. ظاهرة إيجابية يجب االهتمام بها شباب الخليل جاهز لالحتفاظ 
بلقب دوري المحترفين
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اعالن فقد �شيك 
أعلن أنا المواطن/ فوزي حسين ابراهيم لبد   من سكان غزة وأحمل هوية 
رقم  ) 400199717( عن فقد الشيك رقم )  20000058(    والمسحوب 
على بنك فلس���طين   على حساب رقم )1505092(  فأرجو ممن يجده ٔان 

يسلمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر  والتقدير.

رام الله/ االستقالل:
يواصل الش���باب الثائر في الضفة الغربية 
مقاومة االحتالل والتصدي لمستوطنيه في 

رام الله وبيت لحم في الضفة الغربية.
ففي رام الله استهدف ش���باٌن يوم أمس، 
حافلة مليئة بالمستوطنين بزجاجة حارقة 
قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" المقامة 

على أراضي المواطنين شرق رام الله.
وكانت الحافلة تقل عشرات المستوطنين 
الذين سيش���اركون في تظاه���رة بالقدس 
المحتل���ة تعبيرًا عن غضبه���م من تصاعد 

أعمال المقاومة الفلسطينية.
وف���ي بيت لح���م تض���ررت ع���دة مركبات 
المس���توطنين جّراء رش���قها بالحجارة بين 
مس���توطنة "بيت���ار عيليت" ومف���رق بلدة 

الخضر جنوب المدينة.
ورصد مركز معلومات فلس���طين "معطى" 
تصاعدا لعمليات المقاومة المس���لحة في 

الربع األول من العام 2022.
وبالنظر إلى معدل العمليات المؤثرة خالل 
3 أش���هر من كل عام من األعوام الخمس���ة 

محل المقارنة، فإن معدل العمليات س���جل 
)47( عملية عام 2018، لينخفض إلى )42( 
خ���الل 2019، و)24( خ���الل 2020، ويرتفع 
)77( خ���الل 2021، ووصل إلى )165( عملية 

في 2022.
وأفاد المرك���ز أن معدل خس���ائر االحتالل 

خالل 3 أشهر من كل عام، بما يشمل القتلى 
والجرح���ى، يظهر أن خس���ائر االحتالل في 
األشهر األولى من عام 2022 تزيد بقليل عن 
خس���ائره خالل العام الماضي كله، وتقترب 
من مجموع خس���ائره خالل األعوام )2018، 

.)2020 ،2019

األراض���ي  ف���ي  الفلس���طينيين 
مص���ادر  وأف���ادت  المحتل���ة. 
محلي���ة أن قوات االحتالل قمعت 
المتواجدين  والُشبان  المواطنين 
في ساحة باب العامود أحد أبواب 

المسجد األقصى المبارك.
وأشارت إلى أن ش���رطة االحتالل 
بالهراوات  الُش���بان  على  انهالت 
والض���رب الُمبرح، مما أس���فر عن 
إصابة ع���دٍد منه���م وعالجتهم 

ميدانًيا الطواقم الطبية.
كم���ا اعتقل���ت ق���وات االحتالل 
باب  خمس���ة ش���بان من منطقة 
العمود عند مدخل البلدة القديمة 
المحتلة  الق���دس  مدين���ة  م���ن 
واقتادتهم إل���ى مراكز التحقيق 
م���ع تج���دد المواجه���ات لليوم 

الخامس على التوالي.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة ب���أن 
وح���دة خاصة من جيش االحتالل 
اعتقل���ت ش���ابين بع���د االعتداء 
ش���رطة  اعتقلت  فيما  عليهم���ا، 

االحتالل ثالثة شبان آخرين.
وأش���ارت المصادر، إلى أّن شرطة 
االحت���الل اس���تنفرت ف���ي حي 
العامود  ب���اب  ق���رب  المص���رارة 

بالقدس.
الشبان  االحتالل  والحقت، شرطة 
في حّي المصرارة وشارع السلطان 

سليمان بالقدس.
رمض���ان  ش���هر  مطل���ع  ومن���ذ 
الفضي���ل، تنفذ ق���وات االحتالل 

المواطنين  اعتداءات يومية على 
العشاء  عقب خروجهم من صالة 
والتراويح في المس���جد األقصى 
المبارك، ف���ي محاولة منها إلفراغ 
مدين���ة الق���دس م���ن طابعه���ا 
على  والتنغي���ص  الفلس���طيني 
المواطني���ن الذين يتوافدون إلى 
الق���دس خالل الش���هر الفضيل 

ألداء الصالة.
منذ  االحت���الل  ق���وات  واعتقلت 
األول م���ن رمضان 36 مقدس���ًيا، 
بعضه���م ما زال ره���ن االعتقال، 
والبعض اآلخر أفرج عنه بش���رط 
اإلبع���اد ع���ن المس���جد األقصى 
عليهم  وفرضت  القديمة  والبلدة 

غرامات مالية.
وف���ي جني���ن أصي���ب ع���دد من 
الفلس���طينيين باالختناق، خالل 
مواجه���ات اندلعت م���ع القوات 

اإلسرائيلية في المخيم.
إن  محلي���ة:  مص���ادر  وقال���ت 
خ���الل  اندلع���ت  المواجه���ات 
اقتح���ام قوة خاص���ة من الجيش 
العتقال  المخي���م  اإلس���رائيلي، 

مطارد.
معززة  خاصة  وح���دات  وداهمت 
بأربعين دورية عس���كرية، ِجنين، 
ث���م توجهت للمخي���م وحاصرت 
وس���ط المخي���م ومح���ط ديوان 
ومنازل عائلة األس���ير المحرر عبد 

الرحمن قاسم السعدي.
خ���الل  فلس���طينيون،  وأطل���ق 

القوات  عل���ى  الن���ار  المداهم���ة 
في  معها  واشتبكوا  اإلسرائيلية 
عدة مح���اور داخ���ل المخيم، كما 
اندلعت مواجه���ات تخللها إلقاء 
عبوات ناس���فة وإلقاء حجارة على 
دوري���ات الجيش الذي أطلق النار 

والقنابل الغازية.
عل���ى األث���ر، اعتقل���ت الق���وات 
عبد  المحرر  األس���ير  اإلسرائيلية 
الرحمن قاس���م الس���عدي،  الذي 
تزعم إس���رائيل أن���ه مطلوبا لها 

منذ فترة.
وف���ي الس���ياق أصيب���ت، عائلة 
مكونة من اربعة اف���راد بجراح ما 
بين طفيفة ومتوسطة، جراء قيام 
دورية لش���رطة االحت���الل بصدم 
مركبته���م على مدخ���ل قرية ام 

الخير جنوب الخليل.
وأف���اد منس���ق لج���ان الحماي���ة 
والصم���ود ف���ي جب���ال جن���وب 
الخليل فؤاد العمور، "إن ش���رطة 
االحت���الل ط���اردت مركب���ة تقل 
وتعم���دت  فلس���طينية  عائل���ة 
صدمها، م���ا أدى إل���ى انحرافها 
بجدار  عن مس���ارها واصطدامها 
عند مدخل قرية أم الخير، ما أدى 
إل���ى إصابة طفلين اق���ل من 10 
بسيارة  اس���عافهما  تم  سنوات، 
تابعة للهالل االحمر الفلسطيني 
الى مستشفى ابو الحسن القاسم 
لتلق���ي العالج ووصفت  في يطا 

إصابتها بالمتوسطة".

واضاف العمور، ب���ان والد ووالدة 
األطفال اصيب���ا بإصابات طفيفة 
تم عالجهما ف���ي المكان، وال زاال 
في المنطقة حيث تقوم ش���رطة 
في  معهما  بالتحقي���ق  االحتالل 

الحادث.
اعتداءات امل�ستوطنني

كم���ا أق���دم مس���توطنون عل���ى 
تجريف مس���احات م���ن األراضي 
الزيتون  أش���جار  مئ���ات  واقتالع 
ببلدة قصرة جنوب ش���رق نابلس 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأف���اد الناش���ط ف���ي مواجه���ة 
االس���تيطان بش���ار قريوتي بأن 
آليات المس���توطنين قامت خالل 
س���اعات الليل بعمليات تجريف 
ف���ي أراض���ي قص���رة لتوس���عة 
مس���توطنة "مجدولي���م" واقتالع 
أكث���ر م���ن 300 ش���جرة زيتون 

معمرة.
وأوضح أن المستوطنين يقومون 
بشق ش���وارع اس���تيطانية على 
عدة ت���الل في قصرة لتس���هيل 

السيطرة على األراضي.
اإلج���راءات  ه���ذه  وتأت���ي 
االحت���الل  مخطط���ات  ضم���ن 
الكت���ل  لرب���ط  والمس���توطنين 
على  والس���يطرة  االس���تيطانية 
المستوطنات،  من  القريبة  التالل 
المس���توطنات  لرب���ط  تمهي���دا 
ببعضها وعزل القرى الفلسطينية 

عن بعضها.

وأش���ار إل���ى أن ق���وات االحتالل 
تواصل إغالق الطرق الزراعية في 
قصرة لمنع وصول المزارعين إلى 
أراضيهم القريبة من مس���توطنة 
"مجدولي���م" ف���ي محاول���ة م���ن 
المس���توطنين للس���يطرة عل���ى 

األراضي الزراعية.
اقتحامات االق�سى

وف���ي س���ياق متص���ل اقتح���م 
غلي���ك  يه���ودا  المتط���رف 
برفق���ة عش���رات المس���توطنين 
المتطرفين، يوم أمس، المس���جد 
األقصى المبارك من باب المغاربة 
بحراس���ة مش���ددة م���ن ش���رطة 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية 
في الق���دس المحتلة ب���أن 163 
طالًب���ا   80 بينه���م  مس���توطًنا 
يهودًيا اقتحموا ساحات األقصى 
خالل الفت���رة الصباحية، ونظموا 

جوالت استفزازية في باحاته.
أدوا  المس���توطنين  أن  وذك���رت 
طقوًس���ا تلمودية ف���ي المنطقة 
الش���رقية من األقصى، فيما قدم 

ش���روحات  "غلي���ك"  المتط���رف 
أثناء  المستوطنين  لمجموعة من 

االقتحام.
ورغم قيود االحتالل، إال أن ساحات 
األقص���ى ومصليات���ه ش���هدت 
الفلسطينيين،  للمصلين  تواجًدا 
وس���ط أجواء إيماني���ة وروحانية 
شهدها المسجد في خامس أيام 

شهر رمضان الفضيل.
"الهي���كل"  جماع���ات  وكان���ت 
إل���ى اقتحام  المتطرف���ة دع���ت 
المس���جد األقص���ى خ���الل "عيد 
الفص���ح" العبري، وذل���ك من 16 

وحتى 21 من الشهر الجاري.
األقص���ى  المس���جد  ويتع���رض 
والس���بت،  الجمعة  ع���دا  يومًي���ا 
وانتهاكات  اقتحامات  لسلس���لة 
من المس���توطنين وعلى فترتين 
صباحي���ة ومس���ائية، ف���ي وقت 
في���ه  االحت���الل  يس���تهدف 
المقدسيين من خالل االعتقاالت 
والغرامات واإلبعاد عن المس���جد 
األقصى، ألجل تركه لقمة سائغة 

أمام األطماع االستيطانية.

الشباب الثائر يستهدف مركبات المستوطنين في رام الله وبيت لحم

رام الله/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل العس���كرية قرار اعتقال إداري بحق األس���ير صدام 
س���اهر البرغوثي من بيت ريما شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لمدة 4 
شهور دون تهمة. وذكر مكتب إعالم األسرى أن قوات االحتالل يرافقها ضباط 
مخابرات اقتحمت من���زل البرغوثي بتاري���خ 2022/3/30، وحطمت محتوياته 

بحجة التفتيش ثم اعتقلته بعد تقييده ونقله إلى مركز توقيف »عوفر«.
وأضاف أن محكمة االحتالل أصدرت يوم أمس، وبعد مرور 7 أيام على اعتقاله 
قرار اعتقال إداري بحقه بتعليمات من المخابرات التي ادعت ان له »ملف سري 

وأنه يشكل خطًرا على أمن االحتالل«.

االحتالل ُيحول األسير صدام 
البرغوثي لالعتقال اإلداري

غزة/ االستقالل:
دعت دائرة الالجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
إلى التوقف عن العبث بقضي���ة الالجئين ومصالحهم وحقوقهم االجتماعية 
والمعيش���ية والسياس���ية، وفي مقدمته���ا حقهم في العي���ش الكريم، في 
البل���دان المضيفة إل���ى أن يتحمل المجتمع الدولي مس���ؤولياته في الضغط 
عل���ى االحتالل إلزالة العوائ���ق والعراقيل التي تضعها أم���ام عودة الالجئين 

الفلسطينيين إلى ديارهم.
وأضافت »الدائرة«: أن الحديث في بعض األوس����اط عن مش����اريع يتم تداولها لحل 
وكالة الغ����وث )األونروا(، وإحالة ملفات الالجئين وخدماته����ا إلى المفوضية العليا 
لالجئين في الوكالة، إنما يش����كل خطرًا سياس����يًا يتهدد واح����دًا من أهم ملفات 
القضية الفلسطينية، ومن شأنه أن يحول اللجوء إلى حالة دائمة. وأكدت أن وظيفة 
األون����روا مؤقتة، بقاؤها رهن لعودة الالجئين إلى ديارهم، وهذا حق ثابت ال يموت، 
أما المفوضية العليا لش����ؤون الالجئين فهي معنية بتوفير أماكن لجوء للفارين من 
بالدهم أو مكان سكنهم ألسباب مختلفة وليست معنية بإعادتهم إلى بالدهم، بل 

هي أحيانًا تعارض إعادتهم إذا ما كان في عودتهم خطر على حياتهم.

»الديمقراطية«: نقل قضية الالجئين 
للمفوضية العليا شطب لحق العودة

نابلس/ االستقالل:
حكم���ت محكمة االحتالل العس���كرية على 
األس���ير كرم عيسى بني شمس���ه من بيتا 
جن���وب نابل���س ش���مال الضف���ة الغربية 
المحتلة، بالس���جن الفعلي لمدة 3 سنوات 
ونص���ف، وغرام���ة مالي���ة بقيم���ة 15 ألف 

شيكل.
وأف���اد مكت���ب إعالم األس���رى ب���أن قوات 
االحتالل كانت اعتقلت بنى شمسه بتاريخ 

2020/6/2، بع���د مداهم���ة من���زل عائلته 
وتحطي���م محتوياته واالعت���داء عليه وعلى 
ع���دد من أف���راد عائلته بالضرب والش���تم، 
والتحقي���ق مع���ه ميدانًيا، قب���ل نقله إلى 

التحقيق في مركز توقيف »بتاح تكفا«.
وأضاف أن مخابرات االحتالل وجهت لألسير 
بني شمس���ه عدة تهم ف���ي الئحة االتهام 
أبرزها »االنتماء لتنظيم محظور، والتخطيط 

لتنفيذ أعمال مقاومة ضد االحتالل«.

وفي سياق متصل، حكمت محكمة االحتالل 
على األسير محمد حاتم فقهاء من طولكرم، 
بالس���جن الفعلي لمدة 12 ش���هًرا، وغرامة 

مالية قدرها 4000 شيكل.
وكانت ق���وات االحت���الل اعتقل���ت فقهاء 
بتاري���خ 2021/10/22 بع���د مداهمة منزل 
عائلت���ه، ونقلت���ه إلى التحقي���ق في مركز 
»الجلمة« الذي اس���تمر معه لمدة أسبوعين 

قبل نقله إلى سجن »الدامون«.

الحكم على أسيرين من الضفة بالسجن الفعلي

اندالع مواجهات ..
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الخرطوم/ االستقالل: 
رم���ت صحفية س���ودانية بحذائها، على القي���ادي بمجموعة الميث���اق الوطني للحرية 
والتغيير، الداعمة للشراكة مع السلطة العسكرية الحاكمة في البالد، معتبرة ذلك بمثابة 

»رسالة من الشعب السوداني«.
وخالل مداخلتها على هامش مؤتمر في وكالة األنباء السودانية )سونا(، قالت الصحفية 
بجريدة »الراكوبة«، صفاء الفحل، إن لديها رس���الة ترغب في إيصالها للسياس���ي، التوم 
هجو، ثم فاجأت الحضور برميها الحذاء صوب السياسي حسبما أظهرت لقطات مصورة 
متداولة. وش���ارك في المؤتمر ممثلون عن قوى إعالن الحرية والتغيير - ميثاق التوافق 
الوطني. وقاد إعالن الحرية والتغيير االنتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق 

عمر البشير في 2019.
والحقا، انش���ق عدد من أعضاء هذا التكتل تحت اس���م تيار أو »ميثاق التوافق الوطني«، 
وكان أحد الموقعين على الميثاق، التوم هجو، نائب رئيس الجبهة الثورية الس���ودانية 

السابق والقيادي بالحزب االتحادي الديمقراطي.
وأنه���ى انقالب الجيش ف���ي 25 تش���رين األول/ أكتوبر 2021، اتفاق���ا بين المدنيين 

والعسكريين على تقاسم السلطة خالل فترة انتقالية لحين إجراء االنتخابات.
وقبل أيام من حدوث االنقالب، نظم التيار تظاهرات أمام القصر الرئاس���ي في الخرطوم 

تطالب بإسقاط حكومة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك.

برلين/ االستقالل: 
اعُتقل رجل في مدينة كارلسروه بجنوب غرب ألمانيا بعد أن قالت 
الشرطة إنه اعترف بخدش أو إتالف حوالي 260 سيارة في غضون 
أيام قليلة. وبلغت قيمة األضرار التي لحقت بالس���يارات أكثر من 
500 ألف يورو )549 ألف دوالر(. وس���لم الرجل البالغ من العمر 28 

عاما نفسه للشرطة، واعترف بالتسبب في الضرر. 
وأوضح بيان الشرطة الثالثاء أن الدافع وراء ارتكاب هذه التصرفات 

هو شعوره بالغيرة من أصحاب السيارات.
 وأشار البيان إلى أن المتهم يعاني من »مشكالت شخصية«.

وقام الرجل بخدش معظم الس���يارات عالية القيمة المتوقفة في 
وسط كارلس���روه - مقر أعلى المحاكم الجنائية والدستورية في 

ألمانيا - بين يومي الجمعة واألحد الماضيين.
وقالت الش���رطة إن المشتبه به لديه بالفعل سوابق جنائية، وتم 

اإلفراج عنه في يوليو 2021.

القاهرة/ االستقالل: 
في واقعة مأساوية أقدمت امرأة على قتل وليدتها التي لم تبلغ 
على والدتها س���وى 40 يومًا فقط في منطقة الوراق في محافظة 
الجيزة المصرية. والس���بب ال يصدقه عق���ل. وفي التفاصيل ورد 
بالغ للمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، بالعثور على جثة 
طفل���ة حديثة الوالدة ببالعة صرف صحي. وبإجراء المناظرة تبين 
أن الطفل���ة تبلغ من العمر 40 يومًا، تعرضت للخنق، وتم التوصل 

لوالدتها، وتبين أنها مرتكب���ة الجريمة. بضبط األم اعترفت أمام 
العقيد مروان مش���رف مفتش مباحث الوراق بقتل الطفلة. خوفًا 

من زوجها المسافر خارج مصر. 
حيث كانت قد أخبرته أنها حامل في ولد، إال أنها قررت قتل الطفلة 
عق���ب والدتها، وتخلصت م���ن جثتها في البالع���ة. وأخطر اللواء 
مدحت فارس مدير اإلدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالتها إلى 

النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

صحفية تقذف »سياسيًا« سودانيًا 
بحذائها خالل مؤتمر صحفي 

) APA images (    مواطنون يعملون داخل م�سنع للأ�سكيمو  يف مدينة خان يون�س

لندن/ االستقالل: 
ضبط���ت الس���لطات البريطانية كمي���ة كبيرة 
من المواد المخدرة، في ش���حنة موز قادمة من 
كولومبيا، وصف���ت بأنها األكبر ف���ي المملكة 

المتحدة منذ عام 2015.
وعث���رت الس���لطات البريطاني���ة عل���ى المواد 
المخدرة التي تبلغ قيمتها السوقية المحتملة 
302 مليون جنيه إسترليني )نحو 396 مليون 
دوالر(، داخل خمس ش���حنات م���ن الموز على 
رصيف ميناء ساوثهامبتون في 17 آذار/مارس.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل 
إن هذه هي "أكبر عملية ضبط للكوكايين في 

المملكة المتحدة منذ 2015".
وأضافت: يجب أن يكون هذا بمثابة تحذير ألي 
ش���خص يحاول تهريب مخدرات غير مشروعة 

إلى البالد بأننا نخرج لضبطها".
وأك���دت قوات ح���رس الح���دود البريطانية إن 
هيدروكلوري���د الكوكايين - المس���تخدم في 

صنع الكوكايين - يزن حوالي 3.7 طنًا.
وأش���ارت إلى أن الحاوي���ة المكونة من 20 لوحا 
من الموز الطازج قد وصلت مؤخرا من كولومبيا، 
وكانت مس���تهدفة لفحصها م���ن قبل قوات 
ح���رس الح���دود والوكالة الوطني���ة لمكافحة 

الجريمة.

وقال بيتر ستيفنز، رئيس التحقيقات اإلقليمية 
في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "كانت 
هذه مصادرة ضخمة للكوكايين بقيمة سوقية 

تصل لنحو 300 مليون جنيه إسترليني".
وأض���اف: "لقد حرمت جماعة الجريمة المنظمة 
التي تقف وراء هذا االس���تيراد من أرباح هائلة 
كان م���ن الممك���ن أن تعيد اس���تخدامها في 

ارتكاب مزيد من الجرائم".
وتابع: "ليس هناك ش���ّك ف���ي أن بعض هذا 
الكوكايي���ن كان س���يقطع ويباع في ش���وارع 
المملكة المتحدة، وهو ما كان سيغذي الجريمة 

والبؤس في مجتمعاتنا".

ضبط أكبر شحنة مواد مخدرة في بريطانيا بقيمة 400 مليون دوالر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
احتشد المئات من المسلمين االثنين للمشاركة في حفل إضاءة 
فانوس عمالق ف���ي البلدة القديمة بالق���دس، ضمن مجموعة 
من الفعاليات واألنش���طة الثقافية التي تنظم بمناسبة شهر 

رمضان.
ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم حاليًا بشهر رمضان.

وكما ف���ي كل عام تمأل فوانيس رمضان التي تعد من أبرز رموز 
هذا الشهر ومعالمه عند المسلمين، الشوارع والبيوت في كثير 

من المدن والبلدان اإلسالمية.

أنقرة/ االستقالل: 
 في حكم قضائي أثار ردود فعل واسعة في تركيا، قضت محكمة تركية بسجن 
الشاب فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة العمالت الرقمية »ثوديكس«، لمدة تصل 

إلى 40562 عامًا بتهمة االحتيال، وذلك وفقًا لما أوردته وسائل إعالم تركية.
وسبق للسلطات التركية أن أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق أوزر، الذي وصفته 
صحف بأنه »أكبر محتال« ف���ي تاريخ تركيا، بعد أن فّر وبحوزته مليارا دوالر من 

أموال المستثمرين.
وأف���ادت وكالة أنباء »دوغ���ان« الخاصة بأن النيابة تحقق بش���أن أوزر بتهمتي 

»االحتيال الخطير وتأسيس منظمة إجرامية«.

حشود كبيرة تشارك في حفل إضاءة 
فانوس رمضان عمالق بالقدس 

 40000 سنة سجنًا.. 
عقوبة أكبر محتال تركي بغداد/ االستقالل: 

ج رجل عراقي، يبلغ من  في واقعة نادرة، ت���زوَّ
العمر 103 س���نوات، في محافظة الديوانية، 
جنوبي البالد، وذلك للمرة الثالثة خالل حياته، 

في حدٍث أثار تفاعاًل واسًعا.
وفي تفاصي���ل الحدث الُمبه���ج، فإن ناحية 
س���ومر، التي تبعد ع���ن العاصمة بغداد نحو 
180 كيلومتًرا، احتضنت قبل أيام حفل زفاف 
"مخيلف فرهود المنص���وري"، بحضور ذويه 

وأقربائه في القرية النائية.
وقال عبد الس���الم وهو نجل، المعمر مخيلف، 
ف���ي تصريح���ات صحفية، إن "وال���دي تزوج 

للم���رة الثالثة خالل مس���يرة حياته، وهو من 
مواليد عام 1919، حيث ُتوّفيت زوجته األولى 
عام 1999، ليت���زّوج امرأة أخرى، وأنجب منها 

كذلك".
وأضاف أنه "في نهاية العام الماضي، ومطلع 
الع���ام الحالي، حصلت مش���كلة م���ع زوجته، 
فذهبت إلى بيت أهلها، ول���م تُعد رغم مرور 
عدة أشهر، فطلب مّنا الوالد إيجاد امرأٍة أخرى 

له، وهو ما حصل بالفعل".
وأشار إلى أن "االختيار وقع على امرأة حسناء، 
من مواليد 1985، وتّمت خطوبتها، وبعد ذلك 
ُأقيمت له حفلة الحناء ثّم الزواج، وقد ش���ارك 

في زّفته أبناؤه الّتس���عة الباق���ون وأحفاده 
وأوالد أحفاده وأحفاد أحفاده".

ولدى الّرجل المس���ن، 10 أبناء؛ سّتة بنين و4 
بنات.

وأثار هذا الزواج تفاعاًل واس���ًعا، وترحيًبا ِمن 
ِقب���ل رّواد مواق���ع التواص���ل االجتماعي به، 
باعتب���اره دلياًل على إقب���ال المعمر مخيلف، 

وحّبه للحياة وتفاؤله.
وتعّد مثل تلك الزيج���ات نادرة في المحيط 
اإلقليم���ي، إذ س���جلت البل���دان العربية عام 
2020، زواج المعم���ر األردن���ي، عارف عطية 

الجداية، وهو بعمر 103 سنوات أيًضا.

زواج نادر.. عريس عراقي عمره أكثر من قرن

لألذيــة فنــون.. يخــدش
 260 سيــارة بسبــب الغيــرة!

رغبــة فــي »طفــل ذكــر«.. أنهــت 
حيــاة طفلتهــا بــدم بــارد


