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غزة/ االستقالل:
اعتبر مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية من أن مخطط 
المستوطنين لذبح القرابين المزعومة في األقصى لعب بالنار،  
وتج����اوز للخطوط الحمراء. و حذر المص����در في تصريح متلفز، 
من أن استفزاز مش����اعر العرب والمسلمين بداية أيام سوداء 
لالحتالل ومستوطنيه. وفي وقت س����ابق، أصدرت مستوطنة 
“مجموعات المعابد المزعوم����ة” دعوات جديدة ، أكدت فيها 
عزمها تنظيم مداهمات جماعية للمس����جد األقصى ، خالل ما 

يسمى بأيام “عيد الفصح” ، ابتداء من ليلة الجمعة 15 أبريل. 
وأوضح����ت الدعوات أن المجموعات س����تقدم “قرابين” داخل 
باحات المسجد األقصى المبارك ، وستستمر المداهمات لمدة 
أس����بوع حتى 22 أبريل / نيس����ان. يأتي ذلك في ظل تصاعد 
االقتحامات للمس����جد األقصى المب����ارك، وإقامة صالة الكتاب 
المقدس والطقوس التلمودية في س����احاته ، عقب االجتماع 
الذي عقدته مجموعة من الحاخامات في ساحة البراق وجولته 

االستفزازية في ساحات المسجد األسبوع الماضي.

مصدر في المقاومة: مخططات ذبح القرابين 
باألقصى بداية أيام سوداء لالحتالل ومستوطنيه 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
شيعت جماهير جنين يوم أمس، جثمان الشهيد 
محم���د زكارن���ة )17 عاًم���ا(، والذي ارتق���ى متأثًرا 
بجروحه التي أصيب بها امس االول على يد قوات 

االحتالل ف���ي جنين. وأفادت مص���ادر محلية، بأن 
الش���هيد زكارنة أصيب أمس االول بجروح خطيرة 
جراء إصابته برصاص االحتالل الذي حاول اعتقال 
والدة وش���قيق الش���هيد رعد فتحي زيدان، منفذ 

عملية "تل أبيب". وذكرت وزارة الصحة، أن الشهيد 
زكارنة أصيب برصاصة متفجرة في الحوض أطلقها 

عليه جنود االحتالل خالل عدوان على 
المدين���ة أدت إلصابت���ه بتهتك في 

تشييع جثماني الشهيدين زكارنة وغنيم بجنين والخضر
استشهاد فتًى متأثًرا بجروحه في جنين وإصابات 
خالل مواجهات مع االحتالل في الضفة والقدس

تحليل: التصعيد اإلسرائيلي في 
الضفة سيدفع إلى انفجار األوضاع

غزة- الضفة المحتلة/ معتز شاهين:
ال يخفى على أحد الممارسات العدائية الميدانية التي تمارسها 
قوات االحتالل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتس���ارع 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال األسير الفلس����طيني، محمود العارضة بطل عملية 
انتزاع الحرية ، يوم أمس، إلى أن أس����باب تنفيذ عملية 

انتزاع الحرية من سجن جلبوع 6 سبتمبر 2021، :" وهو 
أننا "أردن����ا أن نقول لألّمة أن هذا الوحش 
وهم من غبار". وأش����ار العارضة، للقاضية 

محمود العارضة خالل محاكمته: يا أمة 
اإلسالم: »هذا الوحش وهٌم من غبار«

القوى الوطنية بغزة تحذر االحتالل: 
لن نسمح باالستفراد بأبناء شعبنا

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أن دماء الشهداء التي سقطت لن 
تذهب هدًرا، وأن شعبنا الذي يقدم القرابين في هذا الشهر الفضيل، سيبقى 
صامًدا وثابًتا على أرضه متمس���ًكا بحق وجوده التاريخي على أرض فلسطين. 

الجهاد: دماء الشهداء لن تذهب 
هدرًا وسنتمسك بحقنا في المقاومة

محللون: خطاب النخالة رسم سيناريوهات 
المعركة القادمة وبعث رسائل تحذيرية لالحتالل

غزة/ دعاء الحطاب: 
أجمع محللون ومختصون بالش���أن السياس���ي، أن خطاب 
األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 

زي���اد النخالة، يرس���م خارط���ة طريق س���ريعة أمام الكل 
الفلس���طيني للمض���ي قدمًا ف���ي مواجهة 
االحتالل، تقوم على أس���اس أن »فلسطين 

غزة / االستقالل:
ح���ّذرت لجن���ة المتابعة للق���وى الوطنية واإلس���المية بقطاع غزة، االثني���ن، االحتالل 
اإلس���رائيلي من اس���تمرار جرائمه بح���ق أبناء ش���عبنا وخصوًصا ف���ي مخيم جنين، 
مؤّكدة أّنها لن تسمح لالحتالل »باالس���تفراد بأبناء شعبنا ولن تقف مكتوفة األيدي« 

يديعوت: مقاتلو جنين شكلوا غرفة 
عمليات مشتركة على غرار غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، يوم امس، المصلين الفلسطينيين 

إلى اإلقبال الواس���ع على االعتكاف في المسجد األقصى المبارك 
في ليالي العش���ر الثانية من ش���هر رمضان. وقالت حلواني في 

دعوات لالعتكاف الواسع 
بالمسجد األقصى طيلة رمضان

بيت لحم/ االستقالل
طالبت األم���م المتحدة بإجراء تحقيق ش���امل في اإلعدام���ات الميدانية التي 

ينفذها جنود االحتالل اإلس���رائيلي في فلس���طين. وعّبر منسق 
األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط "تور وينسالند" 

األمم المتحدة تطالب بالتحقيق باإلعدامات 
الميدانية اإلسرائيلية في فلسطين

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: إن مخيم الالجئين 
جنين يشكل رمًزا للمقاومة، وفيه تّتحد كل القوى للتصدي 

الهدمي يحذر من تصاعد اعتداءات 
االحتــالل علــى المقدسييــن

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر وزير ش���ؤون القدس فادي الهدمي من خطورة تصاعد اعتداءات ش���رطة االحتالل 

اإلسرائيلي اليومية على أبناء ش���عبنا في منطقة باب العامود واألحياء 
06الفلس���طينية في المدينة المحتلة. وأش���ار الهدمي خالل لقائه سفير  02 02
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة يديعوت أحرون���وت العبرية: إن مخيم 
الالجئين جنين يشكل رمًزا للمقاومة، وفيه تّتحد كل 
القوى للتصدي القتحامات جيش االحتالل اإلسرائيلي.

ودعا الصحف���ي اإلس���رائيلي أليئور ليفي إلى ش���ن 
حملة "عنيفة" ضد المخيم، بعد أن فشلت أجهزة أمن 
الس���لطة مؤخرا في حملتها ل�"تنظي���ف" المخيم من 

السالح، وسط تخوفات من دخول قطاع غزة المعركَة.
 وأض���اف ليفي قائال: "لقد كان���ت مخيمات الالجئين 
في الضفة الغربية دوما ومنذ األزل معاقل للهجمات، 
ومخي���م الالجئين ف���ي جنين الذي وق���ف دوما على 
رأسها، أصبح بالنسبة للفلسطينيين رمزا للمقاومة منذ 

حملة السور الواقي، قبل عشرين سنة بالضبط".
وقال: إن المخيم أصبح "أرضا خارج الس���يطرة بالنسبة 
للس���لطة الفلس���طينية، الت���ي قلم���ا فرض���ت فيه 
حوكمتها"، مش���ددا على أن الفراغ السلطوي، والفقر 
والبطالة أدى بشبان فلسطينيين كثيرين إلى االرتباط 
بالمس���لحين، الذين اس���تغلوا قوته���م في تهريب 
السالح من "إسرائيل" إلى الضفة الغربية، عبر الثغرات 
العديدة في الجدار الفاصل، زاعما أن هذا السالح ُضخ 

ا من جنين". من أم الفحم القريبة جغرافّيً
"وبدأت حماس والجهاد االس���المي تحقق سيطرة في 
المخي���م، وبخاص���ة عندما أدت أزم���ة كورونا بالجيش 
اإلس���رائيلي إلى تقليص أعمال االعتق���ال التي كان 
يقوم بها إال إذا كان الحديث يدور عن قنابل موقوتة"، 

وفق ليفي.  كما حّسنت فصائل المقاومة في مخيمات 
الالجئين قدراتها العسكرية، وفق ليفي؛ ففي المخيم 
تنفذ األذرع العس���كرية دائًما تدريبات للنشطاء في 
مس���ارات مختلفة، ودائما ما تصط���دم قوات الجيش 
التي تدخ���ل المخيم بإطالق النار ف���ي حالة فريدة ال 

تشهدها المخيمات والمناطق األخرى بالضفة.
ولفت الكاتب اإلس����رائيلي إلى "ظاهرة مميزة ونادرة 
أخرى؛ هي ش����راكة المصير بين الفصائل المختلفة، 
بخ����الف الخصومات ف����ي الخارج بي����ن فتح وحماس 
والجهاد االس����المي؛ ففي المخيم يقاتل المسلحون 
كتفا لكتف ض����د قوات الجيش االس����رائيلي، فهم 
يعّدون انتماءه����م للمخيم رمز عزة بالنس����بة لهم، 
يس����بق انتماءهم التنظيمي وفكرهم السياس����ي، 
كما أن كرههم للس����لطة الفلسطينية أمر آخر يوحد 

الجميع".
كما لفت ليفي إلى استنس���اخ المقاتلين في المخيم 
ألس���اليب تطبق في قط���اع غزة؛ "حي���ث توحدوا في 
غرفة عمليات مش���تركة لكل األذرع العسكرية، ما دفع 
الجيش للعمل مرات عديدة في جنين من خالل وحدات 

مستعربين بسبب تعقيدات الدخول الصاخب إليه".
ويعمل المس���لحون في المخيم المكتظ على ش���كل 
وحدات صغيرة، كل واحدة منها تتش���كل من 25-20 
شخصا، وكل وحدة مسؤولة عن منطقة معينة، وتعمل 
فيها، وأحيانا تعزز بواس���طة مناطق أخرى توجد فيها 

مواجهات، وفق أليئور ليفي.

يديعوت: مقاتلو جنين شكلوا غرفة عمليات مشتركة على غرار غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت المرابطة المقدس���ية هنادي الحلوان���ي، يوم امس، 
المصلين الفلسطينيين إلى اإلقبال الواسع على االعتكاف 
في المسجد األقصى المبارك في ليالي العشر الثانية من 
شهر رمضان. وقالت حلواني في تصريح صحفي: "ألول مرة 
منذ احتالل األقصى، يفتح في���ه باب االعتكاف مبكًرا في 
العش���ر الثانية من رمضان بعزم المعتكفين"، داعية إلى 
عدم تفويت نعمة االعتكاف في المسجد، والتي يحلم بها 

ماليين المسلمين عبر العالم.
وبين���ت أن االعتكاف ف���ي األقصى قائم ومس���تمر لليلة 
الرابعة على التوالي، مضيفة أن الليلة الماضية لم تشهد 

محاوالت لطرد المعتكفين بعد التراويح.
وأضاف���ت الحلوان���ي أن االعتكاف في األقصى ش���عيرة 

إسالمية ال تخضع لتحكم المحتل وأوامره.
وُتحاول قوات االحتالل أن تفرض س���يادتها في المسجد 
األقص���ى، وتمنع االعتكاف خوًفا من أي مواجهة قد تندلع 
مع المس���توطنين، الذين يواصلون اقتحام المسجد حتى 

في رمضان.
وأعلنت "جماعات الهيكل" المزعوم عن عقد محاكاة ل�"قربان 
الفصح" في القص���ور األموية المالصقة للس���ور الجنوبي 
للمسجد األقصى مباش���رة، وذلك في الساعة الخامسة من 

مساء اليوم وتمتد لما بعد غروب الشمس.
وترى الجماعات المتطرفة أن إحياء طقس "القربان"، يشكل 
"إحي���اًء معنوًيا للهي���كل بالتعامل مع األقص���ى باعتباره 
قد بات هي���كاًل، حتى وإن كانت أبنيت���ه ومعالمه ما تزال 

إسالمية".

نابلس/ االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ي���وم أمس، 16 
مواطنا خالل مداهمات واسعة بمحافظة نابلس شمالي 
الضفة الغربية المحتل���ة، تخللها مواجهات عنيفة مع 

الشبان.
وأفادت مص���ادر محلية بأن ق���وات االحتالل اقتحمت 
المنطقة الش���رقية بمدينة نابلس عبر ش���ارع القدس 
وجبل الطور، وانتش���رت في ح���ي الضاحية وقرية كفر 

قليل.
وشنت قوات االحتالل حمالت دهم وتفتيش وتخريب 
طالت العديد من المنازل تعود ألسرى محررين واعتقلت 

16 مواطنا، وصادرت مركبات خاصة لبعضهم.
وعرف من بين المعتقلين كل من: زياد عامر، ثائر عامر، 

عزمي منصور، فراس فايز سمارة، نايف علي عامر، فضل 
الكردي، عادل حالوة، رامي القني، لؤي ياسر عامر.

ودارت مواجهات عنيفة بين الش���بان وقوات االحتالل 
في ش���ارع القدس وكفر قليل، وأطل���ق خاللها الجنود 
الرصاص وقنابل الغاز المس���يل للدموع، ما أدى إلصابة 
شاب بالرصاص الحي بالرجل، وإصابة 23 آخرين اختناقا 

بالغاز المسيل للدموع.
كم���ا أصيب ثماني���ة مواطنين باالختناق ج���راء اندالع 
حريق بإحدى البنايات السكنية بفعل قنابل الغاز، وتم 

نقلهم إلى مستشفى رفيديا للعالج.
كما اعتقلت ق���وات االحتالل الش���ابين محمود محمد 
س���عيد حجة ومعن أحمد صالح بعد مداهمة منزليهما 

فجرًا ببلدة برقة شمال غرب نابلس.

اعتقــال 16 مواطنــًا خــالل 
مداهمــات واسعــة بنابلــس

دعوات لالعتكاف الواسع 
بالمسجد األقصى طيلة رمضان

غزة/ االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس���المية »حماس« إن جرائم 
االحت���الل ضّد المدنيين العّزل من أبناء ش���عبنا »لن 

توّفر له أمًنا ولن تحميه من غضب الثائرين«.
وأكدت حركة »حماس« في تصريح له: على أن إطالق 
يد اإلرهاب اإلسرائيلي على المدنيين العّزل من أبناء 
شعبنا، »لن يوّفر له أمًنا مزعوًما على أرضنا، ولن يحميه 
ومس���توطنيه الغزاة من غضبة المقاومة واس���تمرار 

عملياتها البطولية، على امتداد فلسطين المحتلة«.
ونعت »حماس« ش���هداء ش���عبنا الذين ارتقوا أمس 
برصاص الحق���د واإلرهاب اإلس���رائيلي، في الضفة 
الغربية المحتلة: الش���هيدة غادة سباتين والشهيد 
محمد علي غنيم من بيت لحم والشهيدة مها الزعتري 

من الخليل والشهيد محمد زكارنة من جنين.
 ش���عبنا الحّر األب���ي، بأطيافه ومكّوناته 

َّ
وأضافت »إن

كاف���ة، والمش���تبك اآلن في مختلف مح���اور الضفة 
المحتل���ة، ل���ن يقاب���ل ه���ذه الجرائم اإلس���رائيلية 

المتواصلة، إالَّ بمزيد من تصعيد المقاومة الش���املة، 
الكفيل���ة بردع االحت���الل، والذود ع���ن عرضه وأرضه 

وثوابته الوطنية«.
تنا العربية واإلس���المية  وطالبت حرك���ة »حماس« أمَّ
بالوق���وف مع ش���عبنا ودع���م صم���وده ونضاله في 
مواجهة هذا العدو المج���رم، حتى تحقيق تطلعاته 

في تحرير أرضه والعودة إليها.
وبدورها حذرت حركة التحرير الوطني الفلس���طيني 
»فتح«، من التصعيد اإلس���رائيلي الخطير تجاه أبناء 
ش���عبنا، مش���ددة على أنه إذا لم يتوقف ف���وًرا فإنه 
سيقود حتما إلى تدهور شامل لألوضاع نحو االنفجار.

وحّمل���ت حرك���ة »فت���ح« االثنين حكوم���ة االحتالل 
اإلسرائيلي، مسؤولية هذا التصعيد وما تضمنه من 
ارتكاب جرائم حرب ممنهج���ة ومقصودة تجاه أبناء 

شعبنا.
وقال���ت حركة فتح:« دماء الش���هداء األبرار في جنين 
وبي���ت لح���م والخليل وكل م���دن وق���رى ومخيمات 

فلس���طين الصامدة، لن تزيدنا إال صموًدا على األرض 
وإص���راًرا على دحر هذا االحتالل البغيض،« مش���ددة 
عل���ى أن مجرمي الحرب من قادة سياس���يين وضباط 

وجنود إسرائيليين ستجري محاسبتهم.
وذك���رت أن ادعاءات االحتالل بالحرص على التهدئة 
في ش���هر رمضان المبارك قد ثبت زيفه، مشيرة أنها 
كعادتها اإلجرامية عندما تتحدث سلطات االحتالل 
ع���ن تهدئة تكون ُتحضر لعدوان دموي س���افر على 
الشعب الفلس���طيني وتعتدي على المدنيين العزل 

من نساء وأطفال.
ودعت المجتمع الدولي إل���ى الخروج عن صمته وعن 
سياس���ة الكيل بمكيالين، والمبادرة إلى إدانة جرائم 
جيش االحتالل وممارسة الضغط من أجل وقفها فورا.

وأش���ارت إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مس���ؤولية 
االنف���الت اإلس���رائيلي وجرائم الحرب وممارس���ات 
س���لطات االحت���الل الت���ي تس���تغل ه���ذا الصمت 

وتتصرف وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة.

فصائل: جرائم االحتالل بحق المدنيين لن توفر له أمنًا

بيت لحم/ االستقالل
طالبت األم���م المتحدة بإجراء تحقيق ش���امل في اإلعدام���ات الميدانية التي 

ينفذها جنود االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين.
وعّبر منس���ق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط "تور وينسالند" 
االثني���ن عن صدمته وانزعاجه من إعدام جنود االحتالل للمواطنة غادة إبراهيم 
علي س���باتين )35 عامًا(، إثر إطالق النار المباشر عليه أثناء سيرها في الشارع، 
بمنطقة المطينة على المدخل الش���رقي لقرية حوس���ان غرب مدينة بيت لحم 

جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة ظهر أمس األحد استشهاد المواطنة "سباتين" إثر إصابتها 
إصابة مباش���رة برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، فيما واصلت احتجاز طاقم 
صحفي وثق جريمة اإلعدام. وقال "وينسالند" في تغريدة عبر "تويتر":" ُأعبر عن 
صدمتني وانزعاجي من مقتل امرأة فلسطينية غير مسلحة على ما يبدو على يد 
قوات األمن اإلسرائيلية في حوسان ببيت لحم". وأضاف " تشير ظروف الحادثة 

على ما يبدو إلى أّن السيدة لم تكن تشّكل تهديًدا وشيًكا".

األمم المتحدة تطالب بالتحقيق باإلعدامات 
الميدانية اإلسرائيلية في فلسطين
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غزة / االستقالل:
حّذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية 
بقطاع غ���زة، االثني���ن، االحتالل اإلس���رائيلي من 
اس���تمرار جرائمه بحق أبناء شعبنا وخصوًصا في 
مخي���م جنين، مؤّك���دة أّنها لن تس���مح لالحتالل 
"باالس���تفراد بأبناء ش���عبنا ولن تق���ف مكتوفة 

األيدي" وستواجهه على امتداد الوطن المحتل.
ودع���ت لجن���ة المتابع���ة، في تصري���ح صحفي، 
جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى اعتبار يوم 
الجمعة المقبل "جمعة الوفاء لجنين"، والمشاركة 
في أوسع فعاليات دعم وإسناد ألهلنا في الضفة 

الغربية المحتّلة عموًما ولجنين خصوًصا.
وأّك���دت أّن تصعي���د االحتالل األخي���ر وتهديده 
باجتي���اح مخي���م جني���ن، وحص���اره االقتصادي 
عل���ى المدين���ة، والجرائم الت���ي يرتكبها جنوده 
ومستوطنوه من استهداف المدنيين اآلمنين "لن 
تقابل من شعبنا ومقاومته إال بمزيد من االنتفاضة 

الشعبية والمقاومة في الميدان".
واعتبرت أّن لجوء المحتل إلى محاصرة مدن شمال 

الضفة والتهديد باجتياحها "يعكس الهستيريا 
ومدى التخب���ط الذي ينتاب���ه إزاء تعاظم مقاومة 
ش���عبنا في كل أماكن تواجده ، ومحاولة فاش���لة 
إلطف���اء ج���ذوة المقاومة الت���ي تتصدرها مدينة 

جنين ومخيمها".
وش���ّددت على أّن المحاوالت اإلسرائيلية باقتحام 
مدن الضف���ة وخاصة جنين وارت���كاب المزيد من 
الجرائم "تس���تدعي منا جميًعا أن نكون على أهبة 
االس���تعداد للرد على ه���ذا العدو، فكما فش���لت 
أس���اليب االغتياالت واالعتقاالت والحصار وحرب 
التجويع ستفش���ل كل محاوالته باالس���تفراد بأي 

مدينة أو مخيم فلسطيني".
ودع���ت اللجن���ة جماهي���ر ش���عبنا إل���ى تنظيم 
احتجاجات جماهيرية طيلة أيام األسبوع وتوسيع 
نق���اط االش���تباك وإش���عال خط���وط التماس مع 
االحت���الل؛ رفًضا للعدوان وللحصار وكس���ًرا لطوق 
جنين وشراكًة مع الحركة األسيرة في يوم األسير 

الفلسطيني.
وطالبت أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل 

وبخاصة التجار والعائالت والمؤسسات والحراكات 
الشعبية واألطر الطالبية والعمالية بتنظيم قوافل 
كسر للحصار اإلس���رائيلي المفروض على مدينة 
جنين بكل الوسائل وتوس���يع حملة "كلنا جنين" 

لتكون نموذًجا للتكاتف الوطني الفلسطيني
ودعت ق���وى وفصائ���ل المقاومة ف���ي كل مكان 
"للعمل والتنس���يق المش���ترك والتعبئة الشاملة 
اس���تعداًدا لحماية أهلنا ف���ي جنين في مواجهة 
الهجمات اإلرهابي���ة اإلس���رائيلية"، داعية أيًضا 
جماهير ش���عبنا لالحتش���اد الدائم ف���ي باحات 
وس���احات المس���جد األقص���ى وداخ���ل القدس 
المحتلة والتصدي العت���داءات وهجمات اإلرهاب 
االستيطاني اإلسرائيلي على القدس ومقدساتها.

ووّجهت لجنة المتابعة التحّية إلى الشهداء مها 
الزعتري وغادة سباتين، ومحمد علي غنيم، ومحمد 
زكارنة الذي���ن ارتقوا في برص���اص االحتالل في 
األيام األخيرة، متمنية الش���فاء العاجل للجرحى، 
ومهّنئة عائلة الش���هيد رعد خازم بالس���المة بعد 

فشل قوة إسرائيلية خاصة باغتيالهم.

القوى الوطنية بغزة تحذر االحتالل: لن نسمح باالستفراد بأبناء شعبنا

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين أن دماء الشهداء التي سقطت لن تذهب هدًرا، وأن شعبنا 
الذي يقدم القرابين في هذا الش���هر الفضيل، س���يبقى صامًدا وثابًتا على أرضه متمس���ًكا بحق وجوده 

التاريخي على أرض فلسطين.
وقال المتحدث باس���م الجهاد عن الضفة الغربية طارق عزالدين في تصريح له: إن "االحتالل يوغل بدماء 
شعبنا في خليل الرحمن وصواًل إلى بيت لحم، وَاخرها في جنين، ليزداد عدد ضحايا اإلرهاب الصهيوني 

المجرم، ويرتفع عدد الشهداء منذ صباح أمس إلى أربعة شهداء".
وشدد على التمس���ك بحقنا في مقاومة االحتالل، واستمرار جذوة الصراع مشتعلة، مؤكًدا أننا لن نتخلى 
عن واجبنا في الدفاع عن مقدس���اتنا وعن ش���عبنا وقضيتن���ا أمام هذا العدوان الس���افر. ونعت الجهاد 
الش���هيدة غادة سباتين )47 عاًما( التي أعدمها االحتالل في بيت لحم، والشهيد محمد زكارنة )17عاًما(، 
والذي استش���هد متأثًرا بجراح أصيب به���ا أثناء اقتحام االحتالل لمخيم جنين، والش���هيدة مها كاظم 
الزعتري )24 عاًما( من منطقة أبو دعجان بمحافظة الخليل، والش���هيد محمد علي غنيم )21 عاما( من بيت 
لحم, والذين ارتقوا برصاص االحتالل الغادر، لتضاف أس���ماؤهم إلى سجل االحتالل الدامي قتاًل وعدواًنا 
على ش���عبنا. وأكدت أن ش���عبنا ومقاومتنا الباسلة س���تبقى عنوان المرحلة، وسيبقى سالحنا مشرًعا في 
وجه االحتالل، ونمارس واجبنا الديني والوطني في الدفاع عن أرضنا ومقدس���اتنا، ولن ترهب ش���عبنا آلة 

البطش اإلسرائيلية.

الجهاد: دماء الشهداء لن تذهب 
هدرًا وسنتمسك بحقنا في المقاومة

خارطة الطريق
المحلل والكاتب السياس����ي نواف العام����ر، أكد أن األمين 
العام لحركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين، القائد زياد 
النخالة، في حواره مع قناة "المنار" الفضائية، رسم خارطة 
طريق س����ريعة أمام الكل الفلس����طيني للمضي قدمًا في 
مواجهة االحتالل، تقوم على اس����اس أن " فلسطين كلها 

ساحة اشتباك واحدة". 
ويري العامر خالل حديثه ل�"االستقالل" أن خطاب النخالة 
تركز على ثالثة ثوابت وطني����ة، تتمثل ب" وحدة األرض 
وان ميادين االش����تباك ُتكمل بعضها، ووحدة التنسيق 
ل المقاومة مس����ؤولياتها في حماية  بين الفصائل، وتحمُّ

الشعب الفلسطيني". 
وأوضح أن خطاب النخالة جدد شرعية العمل الفلسطيني 
المقاوم، بغض النظر عن االس����لوب والم����كان والطريقة 
واالنتماء الحزبي، وبدد كافة التقسيمات الجغرافية التي 
طالت الجغرافية الفلس����طينية، الناتجة م����ن اتفاقيات 

"أوسلوا" والتي تصب في مصلحة االحتالل.  
وأكد خطاب النخالة على وحدة الش����عب الفلسطيني في 
المقاومة، وأن فلس����طين كلها س����احة قت����ال واحدة في 
مواجهة المش����روع الصهيوني، وأن غزة ليست مفصولة 

عن الضفة. وفق المحلل.
وأضاف:" ما تحدث به النخالة، يمثل محور األساس لحسم 
موضوع المش����روعية التمثيلية للبندقي����ة المقاومة على 
الناخب األول، والممثل الوحيد لخيار الشعب الفلسطيني 
في ظل تراجع المسؤوليات من السلطة وعجزها عن حماية 

الشعب الفلسطيني". 
وبي����ن أن الخطاب ركز على درجة التنس����يق القائمة بين 
الفصائ����ل، وأن الوحدة الوطنية والش����مولية هي عنوان 
المواجه����ة القادمة، ف����ي الوقت ال����ذي كان يراهن فيه 

االحتالل على عدم تحقيقه. 
ونوه الى أن النخالة ربط معطيات الواقع بما تم إنجازه سابقًا 
بمعركة س����يف القدس من توحيد الساحات، فاالحتالل 

بات يدرك جيدا أن الس����احات متماسكة ومترابطة، ففي 
حال حدوث أي حدث بمنطقة، قد يقود إلى معركة واسعة 

وشاملة لكافة الجبهات.
يج�سد الواقع الراهن

وبدوره يرى المحلل والكاتب السياس����ي د. أس����عد جودة، 
أن خط����اب األمين الع����ام لحركة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين القائد زياد النّخالة، خ����الل مقابلة خاصة على 
قن����اة المنار الفضائية في بيروت، ُيجس����د الواقع الراهن 
بالساحة الفلسطينية واإلقليمية، ويوضح االستراتيجيات 
األساس����ية التي تنطلق منه����ا الحركة، أبرزه����ا أن فعل 
المقاومة هو س����يد الموقف وعنوان الشعب الفلسطيني 

في صراعه مع االحتالل.  
وقال جودة خالل حديثه ل�"االستقالل"، إن القائد النخالة 
كان واضًحا وصريًحا في خطابة الذي تركز على أن الصراع 
م����ع العدو مفتوح ومس����تمر، ووتي����رة المواجهة متربطة 

بالظروف والتوقيت، أن اي المس����اس بالمسجد األقصى 
والتصعيد بالضفة الغربية واالستفراد بمدينة جنين، قد 

يقود الى مواجهة شاملة كل الجبهات. 
وأوضح أن الخطاب يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني 
في المقاومة، وأن فلس����طين كلها ساحة قتال واحدة في 
مواجهة المش����روع الصهيوني، وأن غزة ليست مفصولة 
ع����ن الضفة، فقوى المقاومة بغ����زة لن تصمت عما يجري 
بالضف����ة، والتس����هيالت التي ُتعطي لغزة على س����بيل 

"الرشوة"، هي حقوق. 
وبين أن ما تحدث به النخالة، ينس����ف محاوالت االحتالل 
بوص����ف العمليات ب�"الفردية وليس هناك من يدعمها"، 
ويؤكد على أن كتيبة جنين ليس����ت عماًل فرديًا، انما عمل 

له قوامه وامكانياته ويقف خلفه قوى منظمة. 
كما يدلل على أن العمليات البطولية التي تجري باألراضي 
الفلس����طينية المحتلة ليس����ت رد فعل على ممارس����ات 

االحتالل إنما هي فعل أصيل بحياة الشعب الفلسطيني، 
وٌتعبر عن استعداده للتضحية والقدرة على الفعل لديه. 

وفق المحلل. 
وأشار الى أن النخالة أكد على أحقية الشعب الفلسطيني 
بمقاومة االحتالل، وأن الفلس����طيني لديه خيارات واسعة 
في المقاومة ف����ي الضفة الغربية والق����دس وقطاع غزة، 
وأن الش����هداء الذين ارتقوا الى العال قدموا صورًا مشرفة 
عن الش����عب الفلس����طيني، وأثبتوا ان الشعب لن يكل او 
يمل، وس����يفاجئ االحتالل والعالم اجمع انه مبدع ومبتكر 
يس����تطيع تنفيذ عمليات نوعية بأق����ل اإلمكانيات، تهز 

كيان االحتالل.
�سيناريوهات املعركة القادمة

وبدوره، أكد المختص بالش����أن السياسي حسن عبدو، أن 
خطاب النخالة رس����م س����يناريوهات المعركة القادمة مع 
االحتالل خاصة في ظل الع����دوان المتواصل على مدينة 
القدس والمس����جد األقصى المبارك، ومحاوالت االحتالل 
باالس����تفراد بالضفة الغربية وتحديدًا جنين، األمر الذي 

جعل العدو يتعامل بجدية مع الخطاب. 
وقال عبدو خالل حديثه ل�" االستقالل": "بمجرد اإلعالن عن 
مقابلة القائد النخالة أفرد اإلعالم "اإلس����رائيلي" مساحة 
مهمة في الربط بين المي����دان والخطاب، في محاولة منه 

لفهم التوعد االخير بالرد على ما يجري في جنين".  
وأض����اف:" أن االحتالل بات يدرك تمامًا أن مخيم جنين ال 
يختلف عن القدس، وما حصل في س����يف القدس يمكن 
أن يتكرر في جنين، في ظل تزايد الجرائم االس����رائيلية 
من اعتقال ومالحقة واعدام الفلسطينيين بدم بارد، وهو 
ما يعطي مش����روعيًة كبيرة لتح����رك المقاومة للدفاع عن 

شعبها". 
ون����وه إلى أن قرار التصعيد وصد عدوانهم مس����ألة وقت 
تح����دده المقاومة، ومرتبط باس����تمرار س����لوك االحتالل 
العدوان����ي ضد مدينة جنين ومخيمها، كما حي الش����يخ 

جراح والقدس، وأي شبر من فلسطين. 

محللون: خطاب النخالة رسم سيناريوهات المعركة القادمة وبعث رسائل تحذيرية لالحتالل
غزة/ دعاء احلطاب: 

اأجمع حمللون وخمت�س��ون بال�س��اأن ال�سيا�س��ي، اأن خطاب 
فل�س��طني  الإ�س��امي يف  الع��ام حلرك��ة اجله��اد  الأم��ني 
زياد النخالة، ير�س��م خارط��ة طريق �س��ريعة اأمام الكل 

الفل�س��طيني للم�س��ي قدم��ًا يف مواجهة الحت��ال، تقوم 
على اأ�س��ا�س اأن »فل�س��طني كلها �ساحة ا�س��تباك واحدة«.  
واأجمع املحللون اأن حوار النخالة، ُيج�سد الواقع الراهن 
بال�س��احة الفل�س��طينية والإقليمي��ة، واأن فع��ل املقاومة 

هو �س��يد املوقف وعنوان ال�س��عب الفل�سطيني يف �سراعه 
م��ع الحت��ال، كما يحمل ر�س��ائل حتذيري��ة لاحتال، 
من تبعات ونتائج ا�س��تمرار هجمته امل�سعورة واملت�ساعدة 

جتاه اأبناء ال�سعب الفل�سطيني يف اأماكن وجوده كافة(.

عبدو: قرار الت�صعيد و�صد 
العدوان الإ�صرائيلي م�ص�ألة 

وقت حتدده املق�ومة 

ج�دة: خط�ب النخ�لة ي�ؤكد اأن 
مم�ر�ص�ت الحتالل قد تق�د اىل 
م�اجهة �ص�ملة على كل اجلبه�ت 

الع�مر: خط�ب النخ�لة ح�صم 
م��ص�ع امل�صروعية التمثيلية 

للبندقية املق�ومة
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
اعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية

نعل���ن للعموم أنه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية ش���مال غزة األرض 
المقام���ة على القس���يمة رقم 26 م���ن القطعة رقم 755 م���ن أراضي غزة التف���اح والبالغ 
مساحتها 511 متر مربع الواقعة على شارع صالح الدين بالقرب من مفترق زمو، ومقام على 
هذه األرض )مبنى مش���طب مكون من طابق أرضي عبارة عن معرض على الشارع الرئيسي 
بمس���احة 250 متر مربع وس���دة بمس���احة 130 متر مربع ,اربع طوابق متك���ررة كل طابق 
بمساحة 250 متر مربع وروف سكني وخلف المبنى يوجد بركس ونصف مساحة البركس 
سدة. والمحجوزة تنفيذيَا على ذمة القضية التنفيذية رقم 2432 / 2020 والمتكونة بين 
طالب التنفيذ/ المؤسسة المصرفية الفلسطينية ويمثلها/ أسامة كامل حرز الله والمنفذ 
ضدهم/ ش���ركة البحرين للتج���ارة العامة ويمثلها/ حاتم كامل محم���د عابد وحاتم كمل 
محمد عابد وصالح حس���ن محمود عابد وذلك يوم الخميس الموافق 2022/5/12م الساعة 
الثانية عشر ظهرًا في دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال غزة. فعلى من يرغب بالدخول في 
المزايدة عليه الحضور لدائرة تنفيذ محكمة بداية ش���مال غزة في أوقات الدوام الرس���مي 
وتسجيل اس���مه بعد دفع قيمة تأمين دخول المواد بواقع %10 من قيمة تثمين األرض 
والعقار المحجوز 344.930 دينار أردني قيمة التأمين 34.493 دينار أردني مس���تردة مع 
العلم أن رس���وم الداللة واالنتقال على نفقة من ترس���و عليه المزاي���دة على ذمة القضية 

التنفيذية رقم 2432 / 2020 تنفيذ شمال غزة  حرر بتاريخ: 2022/4/11م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
جمال حمدي النمرة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )306 /2022(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: يحيى 
خليل أحمد أبو ظريفة من س���كان عبسان هوية رقم 407838184 بصفته وكيال 
ع���ن: خليل محمد إبراهيم أبو عامر وأيمن خلي���ل محمد أبو عامر وإبراهيم خليل 
محمد أب���و عامر ومحمد خليل محمد أبو عامر وأحمد خلي���ل محمد أبو عامر وأمل 
خلي���ل محمد أب���و عامر ومها خليل محمد أبو عامر وس���مية خليل محمد أبو عامر 

وانتصار خليل محمد أبو عامر وحنان خليل محمد )أبو يوسف( أبو عامر
بموجب وكالة رقم: 1993 / 2022 صادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 250 القسيمة 4 المدينة عبسان

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ:  2022/4/11م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )307 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
يحيى خليل أحمد أبو ظريفة من س���كان عبسان هوية رقم 407838184 
بصفته وكيال عن: عزيزة محمد حسين أبو عامر ومعزوزة محمد حسين أبو 

صالح وأحمد محمد حسين أبو عامر
بموجب وكالة رق���م: 1996 / 2022 صادرة عن عبس���ان + 1965/ 2022 

عبسان + 2022/1919 عبسان
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 250 القسيمة 4 المدينة عبسان
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن 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 ف���ي 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:  2022/4/11م

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

ويتعمد جيش االحتالل مالحقة ذوي 
الشهداء منفذي العمليات الفدائية، 
واالنتق���ام منهم لعدة أهداف أبرزها 
دب الرع���ب والخ���وف لدى الش���باب 
الفلس���طيني م���ن أج���ل ثنيهم عن 
تنفي���ذ عملي���ات فدائية مش���ابهة، 
االمر الذي يراه محللون أن من ش���أنه 
أن يزيد روح االنتقام لدى الشباب في 
الرد على ممارسات االحتالل بحق أبناء 

شعبنا.
�سيا�سة م�سريها الف�سل

السياس���ي  والمحلل  الكات���ب  ويرى 
أس���عد العوي���وي، أن مالحقة قوات 
االحت���الل ل���ذوي الش���هداء منفذي 
العملي���ات، ه���ي ردة فعل وحش���ية 
ت���دل على حال���ة االنح���دار األخالقي 
ل���دى االحت���الل، مؤكدا أن سياس���ة 
االنتق���ام من أهالي وذوي الش���هداء 
والقصاص من عائالتهم هي سياسة 
اس���تخدمها العديد م���ن االحتالالت 
السابقة وال يزال يستخدمها االحتالل 

االسرائيلي حتى يومنا هذا.
وأك���د العوي���وي ف���ي حديث���ه ل���� 
عائ���الت  مالحق���ة  أن  "االس���تقالل" 
منفذي العمليات وهدم منازلهم هي 
سياسية عقاب ظالمة وباطلة وإرهاب 
بحق اإلنسانية ومخالفة لكل القوانين 
الدولية واإلنس���انية وتضرب بعرض 

الحائط حقوق االنسان.
السياس���ة  تل���ك  أن  عل���ى  وش���دد 
س���تنعكس عل���ى االحت���الل بحيث 
الشباب  لدى  س���تؤجج حالة نضالية 
الفلسطيني ما س���يعمم حالة جنين 
الفلس���طينية دون  المناطق  إلى كل 

استثناء بحيث تصبح جنين نموذجًا 
للش���باب المقهور الذي ي���رى يوميًا 
االعدام���ات الميدانية عل���ى الحواجز 

العسكرية "اإلسرائيلية".
االحت���الل  ق���وات  نف���ذت  ومؤخ���رًا 
3 عملي���ات اع���دام مباش���رة بح���ق 
بالس���يدة  تمثل���ت  فلس���طينيين، 
الفلس���طينية غ���ادة س���باتين )47 
عام���ا( إذ أطلق جن���ود االحتالل، النار 
باتجاهها بينم���ا كانت تعبر الطريق 
وس���ط بلدة حوس���ان غرب بيت لحم، 
فيما أعدمت مس���اء االح���د، مواطنة 

الهوي���ة( في محيط  أخرى )مجهولة 
الحرم اإلبراهيمي بالخليل، حيث حجر 
االحتالل على جثمانها، والحقا اعدمت 
الش���اب محمد غنيم )21عامًا( بعد أن 
أطلقت عليه الرصاص واخترق ظهره 
أثن���اء تواجده في محيط منزله الواقع 
قرب جدار الفصل العنصري في بلدة 

الخضر في بيت لحم.
القتل اله�ستريي

وأمام ما س���بق يضيف العويوي، أن 
القتل  إلى عملي���ات  لجوء االحت���الل 
الهس���تيري محاول���ة فاش���لة ل���زرع 

الرع���ب والخ���وف بين أبناء الش���عب 
الفلس���طيني، وهو يحاول أن يرس���ل 
رس���الة مفاده���ا انه ال خط���وط ُحمر 
أمام جيش���ه في عملية قتل االنسان 
الفلس���طيني لمج���رد الش���ك بأن���ه 

"يشكل خطًرا".
وبين أن عمليات اإلعدام، من ش���أنها 
ان تزيد االنس���ان الفلسطيني إصرارًا 
بمواصلة النض���ال في وجه االحتالل، 
خاص���ة وأن حاج���ز الخ���وف لم يعد 
ينت���اب ش���عبنا، ما عك���س حالة من 
العمليات الفدائية التي وقعت مؤخرا 

في الداخل الفلسطيني المحتل. 
العوي���وي، ردة فع���ل  واس���تعرض 
االحتالل الفاشية في قتل مستوطن 
االول في عس���قالن  أم���س  يهودي 
عندما شعر بالخوف اتجاهه معتقدا 
بأنه فلس���طيني، معتبرًا قرار رئيس 
حكومة الكيان إطالق يد جيشه لقتل 
الفلسطينيين، بالفاشل ويرتقي إلى 
الفاشية والنازية بكل تفاصيلها في 
التعامل مع أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأش���ار إل���ى أن ُحط���ام ممارس���ات 
االحت���الل االجرامي���ة س���تجعل من 
العملي���ات الفدائي���ة نموذجًا ُيعمم 

على كل المناطق الفلسطينية
دون اس���تثناء، خاصة وأن الش���عب 
الفلس���طيني يخوض حالة نضالية، 
والوضعية  الدولي���ة  األع���راف  وكل 
تعطيه الحق في نضاله حتى تحرير 

كامل أرضه.
من جه���ة ثانية يتوقع المختص، أن 
أي عملية اقتحام واسعة يقدم عليها 
االحتالل ضد مخيم جنين س���تدفع 
إل���ى انفج���ار األوضاع ما يس���تدعي 
تدخل المقاومة ف���ي غزة، خاصة في 
ظل م���ا صرح فيه القائد زياد النخالة، 
األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، 
أن المقاوم���ة ف���ي غ���زة لن تس���مح 
باس���تفراد االحتالل بمخي���م جنين، 

مهما كلف ذلك من ثمن.
وقال القائد النخالة خالل لقاء موسع 
على قناة المن���ار اللبنانية: "يجب أن 
يفهم اإلس���رائيلي أن يدنا ليس���ت 
مكبلة ع���ن التدخل لدع���م أهلنا في 

الضفة والقدس.

سينعكس سلًبا على "إسرائيل"
تحليل: التصعيد اإلسرائيلي في الضفة سيدفع إلى انفجار األوضاع

غزة- ال�سفة املحتلة/ معتز �ساهني:
ل يخفى على اأحد املمار�سات العدائية امليدانية 
التي متار�سها قوات الحتالل يف ال�سفة الغربية 

والقد�ييس املحتلتييني، وت�سارع وتييرية الحداث يف 
خميييم جنييني م�سقييط راأ�ييس »رعييد حييازم« منفذ 
عملييية ديزنغييوف يف »تييل ابيييب« املحتليية، التي 

على اأثرها فر�ييس الحتالل اإجييراءات عقابية 
على املخيم وحاول اعتقال والد »حازم« واغتيال 

والدته وجنله اأم�س الأول.
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية قم 879 / 2019  يف الطلب رقم 803 / 2022

المس���تدعي )المدعي( محمود عوض يوس���ف بربخ- غزة الش���جاعية سوق البسطات هوية 
رقم/ 901958991 وكيله المحامي/ محمد فيصل عطا الله- غزة جوال رقم 0597880107 

المس����تدعى ضده )المدعى عليه( محمد أشرف محمد القطاع من سكان غزة متفرع غرب شارع 
يافا جامع المحطة مقابل برج القطاع هوية رقم/ 802504438 "مجهول محل اإلقامة حاليًا"

نوع الدعوى: حقوق / مطالبة مالية
قيمة الدعوى: 29120 شيكل تسعة وعشرون ألف ومائة وعشرون شيكل

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 803 / 2022 في القضية رقم 879 / 2019 

إلى المس����تدعى ضده بما أن المس����تدعي المذكور قد أقام القضي����ة المرقومة أعاله 
اس����تنادا إلى ما يدعي����ه في الئحة دعواه المذكورة ونظرًا ألن����ك مجهول محل اإلقامة 
وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي 
محكمة صلح غزة في الطلب رقم 803 / 2022 بالس����ماح لنا بتبليغك عن طريق النشر 
المستبدل وذلك حس����ب األصول لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم 
األحد الموافق 2022/6/5م الس����اعة التاسعة صباحًا، كما يقتضي عليك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت 

عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا. حرر في: 2022/4/11م

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

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع مخطط مرافق عامة لمنطقة المواصي الشمالي  منطقة تنظيم : خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها رقم 
2022/2 المنعق���دة بتاريخ 2022/2/3 عن اي���داع مخطط مرافق عامة لمنطقة 
المواصي الشمالي والمار بالقسائم رقم ) 15-14-13-12-11-10-9-6-5-4-3-2-

19A-1-8-24-23-22-21-20-18-17-16-1( من القطعة رقم )90( والقس���ائم 
رقم ) 1A4-20-19-18-17-16-15-14-13-11-10-9-8-7-6-5-3-2--21-4( من 
القطعة رقم )91( والقسائم رقم )9-8-7-6-4-3-2 10--16-15-14-13-12-11-
5A-18-30-23-22-21-20-19-18-17-18( م���ن القطعة رقم )92( والقس���ائم 

رقم )2C-10A-11A-13A-14A  17A-15( من القطعة رقم )88( 
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن.

وعلي���ه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق ف���ي االراضي واالبنية واالمالك االخرى 
المش���مولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام 
الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجن���ة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية خانيونس . )) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

الغاء وكالة عدلية 
الى السيد / أيمن ضيف الله الشيخ العيد من سكان األردن ، أحيطك علما 
بأن الوكالة العدلية والصادرة عند كاتب عدل رفح وتحمل رقم ۸۱۱/۲۰۲۲ 
أنني قمت بالغائها بموجب األخطار العدلي والذي يحمل رقم 940/2022  
ص���ادر عند كاتب ع���دل رفح ومضمونه يوقف العم���ل بالوكالة المذكورة 
وأنن���ي أرغب بعدم العم���ل بها ، وفي حال قمت باس���تعمال الوكالة ألي 

غرض من األغراض تتحمل كامل المسئولية القانونية مدنية وجزائية 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

اعالم خ�صوم جريدة
ال����ى المدعى عليه / محمود نزار محمد الدن من غ����زة وموجود حاليا في خارج البالد 
ومجه����ول محل اإلقام����ة االن يقتضي حضورك ال����ى محكمة غزة الش����رعية يوم 
الخميس الموافق 2022/5/12م الس����اعة العاشرة صباحا للنظر في الدعوى أساس 
2022/435م وموضوعه����ا نفقة زوجة والقضية أس����اس 2022/436م وموضوعها 
نفق����ة بنت المرفوعتين عليك من قبل زوجتك المدعية نيس����ان خميس س����عيد 
السويركي من غزة وسكانها وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك 
او تبد للمحكمة معذرة مش����روعة يجر بحقك المقتضى الش����رعي والقانوني لذلك 
صار تبليغك حسب األصول وحرر في 9/ رمضان / 1443 ه��� الموافق 2022/4/10م.

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد عديل ال�ساعر 

غزة/ االستقالل:
نّظمت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرحى واإلطار النس���وي لحركة الجهاد اإلسالمي 
اإلثنين وقفًة اس���نادية دعًما لألس���رى في سجون 
االحت���الل، وذل���ك ضم���ن فعالي���ات يوم األس���ير 

الفلسطيني التي توافق 17 من إبريل سنوًيا.
وش���ارك بالوقفة الت���ي نظمتها "مهج���ة القدس" 
أم���ام مقر اللجنة الدولية للصلي���ب األحمر غرب غزة 
ممثلين عن لجنة األسرى للفصائل والقوى الوطنية 

ومؤسسات عاملة في شؤون األسرى.
وقال المتحدث باس���م مؤسسة مهجة القدس تامر 
الزعانين إن أس���رانا في س���جون االحت���الل يمارس 
عليهم أبش���ع الجرائم وخاصًة في س���جن "جلبوع"، 
مش���دًدا على أن ش���عبنا ال يمكن ل���ه أن يتخّلى عن 
أس���رانا ولن يتركه���م وحدهم". وبّي���ن الزعانين أن 
األس���رى يمارس عليهم اإلهمال الطب���ي المتعمد، 
ومنع الزيارات، وكذل���ك تضييق الخناق عليهم كل 
يوم، باإلضافة الس���تمرار سياس���ة االعتقال اإلداري 

بحقهم.
وأكد أن األس���رى "كل يوم يثبت���ون أنهم على قدر 
المسؤولية، متس���ائاًل: إلى متى سيبقى وجع أسرانا 
مس���تمًرا؛ أما آن له أن ينتهي؟ وشدد الزعانين على 
ضرورة أن يكون للمقاومة كلمة، قائاًل " أين الضمير 
العرب���ي وضمير األمة، إلى مت���ى هذا الوجع فليخرج 
الش���ارع بأكمله، إل���ى متى يبقى 17 أس���ير تتجاوز 
أعمارهم 30 عاًما داخل األسر ومعاناتهم مستمرة".

وأضاف أن عالج 4600 أس���ير داخل األسر عالجهم 

هو الحرية وصفق���ة وفاء األح���رار، الطريق معروفة 
والكل يعرف هذا الطري���ق، خطف الجنود هو الحل 

الوحيد إلطالق سراح هؤالء األبطال".
من جهتها، أكدت ممثلة اإلطار النس���وي في حركة 
الجهاد اإلس���المي س���ائدة حلس أن قضية األسرى 
ه���ي األهم ل���دى ش���عبنا، وعل���ى س���ّلم أولوياته؛ 
"ألنهم قدموا دمائهم وأرواحهم في س���بيل تحرير 

فلسطين".
وشددت حلس على أنه لن يكون هناك استقرار وال 
أمن أو أمان لالحتالل إاّل بخروج جميع األسرى، مؤكدة 
أن ش���عبنا وفصائله الحية سيواصلون دعم األسرى 

بكل الوسائل واإلمكانيات المتاحة".
وأضافت "لن نسمح للعدو أن يمارس حقده وإجرامه 

ضد األسرى؛ العدو فشل بكسر إرادتهم، بل هم من 
كسروا هيبة العدو الصهيوني".

وتس���اءلت: "إلى متى يس���تباح العدو دم���اء أحرار 
ش���عبنا؟ أين النخوة العربية وأنت���م تمدوا أيديكم 

للعدو؟
وقالت حّلس "على العالم أن يقفوا أمام مس���ؤولياته 
تجاه ما يحدث في فلسطين من قتل ممنهج يمارسه 
االحتالل اإلس���رائيلي، وعلى المؤسسات الدولية أن 
تعيد مس���ؤولياتها من جديد وترميم صورتها من 

جديد في تعاملها مع األسير الفلسطيني".
وطالب الش���عوب العربية واإلسالمية بإعالء الصوت 
وجعل قضية األسرى على سلم أولوياتهم، ودعمهم 

أمام المحافل الدولية.

وقفــة إسناديــة بغــزة دعمــًا لألســرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال األسير الفلس����طيني، محمود العارضة بطل عملية انتزاع الحرية ، يوم 
أمس، إلى أن أسباب تنفيذ عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع 6 سبتمبر 

2021، :" وهو أننا "أردنا أن نقول لألّمة أن هذا الوحش وه����م م����ن غب����ار".
وأشار العارضة، للقاضية "االسرائيلية"، خالل جلسة المحكمة في الناصرة: 

"لقد تعرضت امامكم للضرب في المحاكمة السابقة ولم تحركوا ساكنا".
وأكد األس����يرالعارضة : أردت بهروبي من الس����جن أن أق����ول لألمة أن هذا 

الوحش وهم من الغبار )يقصد االحتالل اإلسرائيلي(.
وس����محت محكمة االحتالل لألسرى الستة وهم أبطال عملية انتزاع الحرية 
في سجن جلبوع، بالحديث أمام المحكمة في الناصرة خالل جلسة ادعاءات 
العقوبة، وتحدثوا عن األوضاع الصحية الصعبة التي عانوا منها في العزل.

وقال أيهم كممجي، المحكوم بالسجن مؤبدين، خالل جلسة المحاكمة في 
محكمة الناصرة "اإلس����رائيلية"، إن ""هدفي من عملية الهروب من س����جن 

جلبوع كان زيارة قبر والدتي وأنا غير ن�ادم على ذلك".
من جهته، قال محمد العارض����ة: "لقد كنِت عندما هوجمنا وضربنا من قبل 
وحدة النحشون هنا في هذه القاعة في هذه المحكمة، هذه المحكمة هي 
محكمة عس����كرية، أخطأت باعتقادي أن هناك فرقا بين المحاكم المدنية 

في إسرائيل والمحاكم اإلسرائيلية".
وتابع:" لست نادما على نزهة من خمسة أيام، وكنت مستعًدا بدفع حياتي 

مقابلها".
يعق����وب القادري قال: كان هروب����ي أهم عمل في حياتي.مش����يرا إلى أنه 

وحتى اآلن يعاني من أوجاع وإهمال طبي”.
أما األسير يعقوب قادري فقد قال إن هروبه أهم عمل في حياته.

وح����ددت محكمة االحتالل اإلس����رائيلي ي����وم 22 من أي����ار المقبل، موعًدا 
للنطق بالحكم بحق معتقلي "جلبوع" الستة الذين انتزعوا حريتهم وأعيد 

اعتقالهم.
ونوقش ف����ي المحكمة طلبات النيابة العامة بف����رض المزيد من العقوبات 
على المعتقلين الس����تة، وهم: يعقوب ق����ادري )49 عاما( من عرابة، وأيهم 
كممج����ي )35 عاما( من كف����ردان، ومحمود العارضة )46 عام����ا( من عرابة، 
ومناضل انفيعات )26 عاما( من يعبد، ومحمد العارضة )40 عاما( من عرابة 

بمحافظة جنين، وزكريا الزبيدي )45 عاما( من جنين.
وقالت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحرري����ن إن المحكمة اس����تمعت للدفاع 
وللمعتقلين لغرض العقوبة ومداها، وتمحورت خطابات المعتقلين الستة 
ح����ول أن هدفهم نيل الحرية، وعبروا عن فخرهم بما فعلوه وأنهم ليس����وا 

نادمين على ذلك.

22 أيار موعدًا للنطق بالحكم بحق أسرى »جلبوع«

محمود العارضة خالل محاكمته: يا أمة 
اإلسالم: »هذا الوحش وهٌم من غبار«

غزة / االستقالل:
أظه���رت معطيات ص���ادرة عن "مركز فلس���طين 
لدراس���ات األس���رى" يوم أمس، أن أعداد األس���رى 
اإلداريي���ن ف���ي س���جون االحت���الل ارتفعت في 
األس���ابيع األخيرة، ووصلت إلى م���ا يزيد على 535 
ا، منهم أسيرتان وثالثة أطفال وخمسة  أسيًرا إدارّيً
نّواب في البرلمان الفلسطيني، ومرضى بالسرطان.

وأوض���ح مدي���ر المركز رياض األش���قر، ف���ي بيان 
صحف���ي، أنه رغ���م مقاطع���ة األس���رى اإلداريين 
للمحاكم منذ بداية العام، إال أن س���لطات االحتالل 
صّعدت من اللجوء إلى إصدار األوامر اإلدارية بحق 

األسرى الفلسطينيين.
وأش���ار إلى أن س���لطات االحتالل أصدرت ما يزيد 
عل���ى 400 أمر إداري ما بي���ن جديد وتمديد، خالل 
الربع األول من الع���ام الجاري، األمر الذي رفع أعداد 

األسرى اإلداريين إلى 535.
وتوّقع األش���قر ارتف���اع أعداد األس���رى اإلداريين 
أكثر خالل المّدة القادمة، نتيجة تكثيف سلطات 
االحت���الل لعمليات االعتقال بين الفلس���طينيين؛ 
لمواجهة تصاع���د عمليات المقاوم���ة في الضفة 

الغربية والقدس المحتلتين.
وأشار إلى أن عدًدا كبيًرا من األسرى الذين اعتقلوا 

ال يزال���ون يخضع���ون لالس���تجواب والتحقي���ق 
ل عدد منهم أيضا إلى  والتوقيف، وُينتظُر أن يحوَّ

االعتقال اإلداري خالل األيام القادمة.
وأوضح أن من األس���رى اإلداريين الصحفية بشرى 
الطويل من البيرة )وسط الضفة الغربية المحتلة(، 
وش���روق محمد البدن من بيت لح���م )جنوبا(، وهما 
محررت���ان أعاد االحت���الل اعتقالهم���ا، إضافة إلى 
ثالثة أطفال قاصرين أحدهم الطفلة المريضة أمل 
نخلة من رام الله )وسًطا(، والتي جدد لها االعتقال 
اإلداري أرب���ع مرات متتالية رغ���م ظروفها الصحية 

الصعبة وإصابتها بمرض نادر.

535 معتقال إداريًا منهم أسيرتان و3 أطفال في سجون االحتالل
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم 2022/827   

  يف الدعوى املدنية رقم 2021/779
الهيئة الحاكمة القاضي: إيهاب عرفات         والقاضي/ حسام نبهان 

والقاضي/ احمد صالحية        وسكرتارية/ حسن أبو البر 
المس����تدعي: عالء الدين عادل محمد الرفاتي من غزة الرمال الجنوبي بجوار بنك الدم 
ويحمل هوية رقم/906956487. وكالؤه المحامون/ محمد عادل بسيسو وحلمي وليد 
الحايك وتامر فتحي األشرم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر أبو شقفة ويوسف دياب 
قدوم ونائل إبراهيم العش����ي غزة دوار أنصار ش����ارع الق����دس مقابل عمارة األوقاف 

مؤسسة محمد عادل بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 0599329595.
المس���تدعى ضده: خالد حيدر محي الدين عبد الشافي باألصالة عن نفسه 
وباإلنابة عن باقي ورثة وتركة والده/ حيدر محي الدين عبد الشافي من غزة 

الرمال الجنوبي دوار حيدر منزل الدكتور/ حيدر عبد الشافي.
نوع الدعوى: تنفيذ عيني.

قيمة الدعوى: )146214 دينار اردني( مئة وس���تة واربعون الف ومائتين 
وأربعة عشر دينار اردني فقط ال غير.

تاريخ اإليداع: 2021/9/5             جلسة يوم: األربعاء 2022/2/2م
الحضور: حضر أ./ محمد بسيس���و وكي���ل المدعي ولم يحضر المدعى عليه 
األول رغم حضوره في الجلس���ة الس���ابقة لم يحضر باقي المدعى عليهم 

لسبق السير بحقهم حضوريا اعتباريا حسب األصول.
باس���م الشعب العربي الفلس���طيني //الحكم// حكمت المحكمة بتنفيذ العقد الموسوم 
بعنوان )عقد اتف���اق على بيع ارض( والمدون بتاريخ )2021/6/24( والمتكون في ما بين 
المدع���ي عالء الدين عادل محمد الرفاتي والبائع المدعى عليه األول/ عبد الله عالء الدين 
عادل الرفاتي تنفيذا عينيا وذلك بش���طب ما مس���احته )487.38 مت���ر مربع( اربعمائة 
وس���بع وثمانون مترا مربعا من ارض القسيمة رقم )13( من ارض القطعة رقم )728( من 
أراضي مدينة غزة الدرج والمس���ماة )تل الهوا الغربي( وذلك عن أس���ماء المدعى عليهم 
من الثاني عشر وحتى السادس عشر وهم كل من/ عبد الحق وبيان وعبد الكريم وخديجة 
عبد الش���افي ونجيب احمد الش���يخ عبد الشافي وتسجيلها باس���م المدعي/ عالء الدين 
عادل محمد الرفاتي واشعار اإلدارة العامة لتسجيل األراضي والعقارات بسلطة األراضي 
)الطابو( بذلك وتضمين المدعى عليهم الرس���وم والمصاري���ف ومبلغ )100( مئة دينار 

اردني اتعاب محاماة. حكما صدر وافهم علنا بجلسة األربعاء الموافق 2022/2/2.
-لذلك خذ علما يا أيها المس���تدعى ضده – المدعى عليه العاشر المذكور 
أعاله بصدور الحكم المش���ار اليه من المحكمة في الدعوى المذكورة وانه 
ح���ال انقضاء الموع���د القانوني المحدد للطعن س���وف يباش���ر المدعي 

إجراءات تنفيذ الحكم حسب األصول. غزة في: 2022/4/9 

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 703 / 2022 – يف الق�سية املدنية رقم 1619 / 2021

مذكرة تبليغ حكم بالن�سر امل�ستبدل
يف الق�سية احلقوقية رقم 1619 / 2021

المدعي/ كمال ش���عبان فرحات األشقر – غزة شارع النفق مقابل صيدلية 
األس���رة هوية رقم/ 900877028 وكيله المحامي/ أحمد محمد البيطار من 

غزة الرمال الوحدة 2000 جوال رقم 0594166665 
المدعى عليه/ نائل أحمد فؤاد حلمي البورنو – تل الهوى عمارة بيس���ان 1 

شرق حديقة برشلونة )مجهول محل اإلقامة حاليًا(
نوع الدعوى: حقوق مالية 

قيمة الدعوى )26638.21( ستة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وثالثون 
شيكل وواحد وعشرون أغورة + )$4000( أربعة آالف دوالر أمريكي

أما القاضي: محمد ريحان   كاتب الضبط: أحمد عليوة
الحضور: حضر األس���تاذ/ رجب عبد العاطي متمرن لدى وكيل المدعي، لم 

يحضر المدعى عليه لسبق السير بحقه حضوريًا
// الحك���م // باس���م الشعب العربي الفلس���طيني حكمت المحكمة بالزام المدعى 
علي���ه/ نائل أحمد فؤاد حلم���ي البورنو بدفع مبلغ وقدره )26582 ش���يكل و 4000 
دوالر أمريكي( س���تة وعش���رون ألف وخمس���مائة واثنان وثمانون ش���يكل وأربعة 
آالف دوالر أمريكي للمدعي/ كمال ش���عبان فرحات األشقر، وتضمين المدعى عليه 
الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به و300 شيكل أتعاب محاماة. صدر في 
2022/3/10م. نبلغك أيها المدعى علي���ه أنه بتاريخ 2022/3/10م قد صدر بحقك 
الحك���م المذكور أعاله وعليه نبلغك صورة عنه حس���ب األصول حتى يتس���نى لك 
اتخاذ المقتضى قبل أن يصار على تنفيذه حسب األصول. حرر بتاريخ: 2022/4/7م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب رقم 2022/366 يف الق�سية رقم 2022/71

المدعون / 1- راجح عبد الرحمن عبد المطلب فياض من خانيونس القرارة باألصالة 
عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ترك���ه المرحومة والدته. 2- فوزي���ه عبد الكريم عبد 
الكريم فياض المش���هور الحولي من دير البلح بصفتها احد ورثه المرحوم والدها  
3- نهاد عبد الكريم عبد الكريم فياض المش���هور الحولي من دير البلح بصفتها 
اح���د ورثه المرحوم والده���ا  4- فطوم عبد الكريم عبد الكريم فياض المش���هور 
الحول���ي من دير البلح بصفتها احد ورثة المرحوم والدها  5- عايش���ه عبد الكريم 
عبد الكريم فياض المش���هور الحولي من دير البل���ح  بصفتها احد ورثة المرحوم 
والدها 6- انشراح محمد محمود فياض المشهور الحولي من خانيونس القرارة  7- 
عف���اف عبد الكريم عبد الكريم فياض من دير البلح بصفتها احدى ورثه المرحوم 
والدها بواس���طة وكيله العدلي راجح عبد الرحمن فياض بموجب الوكالة المؤرخة 
في 2019/12/19 وکيالها المحاميان // ناهض حلمي السقا وصابرين جالل كتوع
المدع���ى عليهم���ا // 1 - عمر محمد عب���د الكريم فياض باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة لباقي تركه المرحوم والده وبصفته أحد ورثه المرحوم جده مجهول 
محل اإلقامة  2 - ياسر يوسف عبد الكريم فياض باألصالة عن نفسه وباإلضافة 

لباقي ورثه المرحوم والده وجده ألبيه مجهول محل اإلقامة
 نوع الدعوى / الغاء واعاده تسجيل  قيمة الدعوى : و25000 دينار اردني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 2022/71
إلى المدعى عليهما عمر وياسر المذكوران اعاله

بما أن المدعين قد أقاموا عليكما القضية رقم 2022/71 
استنادا إلى ما يدعوه في الئحة دعواهم المرفق لكما نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكما الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبلغكما هذه المذكرة كما يقتضى أن تودعا قلم هذه الحكمة 
ردكما التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه 
تحدد لنظر الدعوى جلسة 2022/5/23 وليكن معلوما لديك أنكما إذا تخلفتما عن 
ذلك يجوز للمدعين أن يسيروا في دعواهم حسب األصول  تحريرا في 2022/4/7

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  احمد نعيم فضل الله القدرة    
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  405867839  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /  قصي موس���ي ابراهيم 
ع���وض الله  ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
800256968  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

غزة / االستقالل:
أدان مرك���ز اإلنس���ان للديمقراطية والحقوق، ي���وم امس، عمليات 
اإلعدام اإلس���رائيلية ض���د المدنيين الفلس���طينيين عبر الحواجز 
واقتحام البلدات والمخيمات، موضًح���ا أن االحتالل قتل منذ مطلع 

العام الجاري 32 فلسطينًيا "بحجج واهية".
وق���ال المركز ف���ي بيان ل���ه: إن "ق���وات االحتالل قتل���ت األحد، 4 
فلسطينيين، بينهم سيدتان وهم "غادة سباتين 35عاًما، والفتاة 
مها كاظم الزعتري 24عاًما، ومحمد علي غنيم 21عاًما، والفتى محمد 

حسين زكارنة 17عاًما".
وأضاف أن ق���وات االحتالل قتلتهم "بص���ورة تنتهك فيهم حق 
الحياة بدم بارد وتظهر سياسة العنف الذي تمارسه ضد المدنيين".

ووفًق���ا لمتابعة المرك���ز فإن جرائم اإلع���دام والقتل الميداني ضد 
الفلسطينيين لمجرد االشتباه بهم ودون أن يشكلوا خطًرا حقيقًيا، 
تنته���ك حقهم في الحي���اة، وتضاف إلى سلس���لة الجرائم التي 

يرتكبها االحتالل على مدار احتالله لألرض.
وأردف المرك���ز، "كما تأت���ي هذه الجريمة بالتزام���ن مع ارتفاع في 
ضحايا عمليات القتل، حيث قتلت قوات االحتالل منذ بداية العام 

الجاري 2022، 32 مواطًنا فلسطينًيا بحجج وذرائع واهية".
واعتبر أن "جرائم القتل والممارسات العنصرية، تأتي ترجمه فعلية 
للقوانين العنصرية التي ش���رعها االحتالل لقتل الفلس���طينيين، 
والتي بدورها تش���كل جريمة وفقا لميثاق روم���ا واتفاقية جنيف 

الرابعة".
وطال���ب المركز، المجتمع الدولي "بالتدخ���ل لوقف جرائم االحتالل 
بحق الفلسطينيين ومحاسبة االحتالل على جرائمه التي يرتكبها، 
والضغط عليه لوقف ممارس���اته العنصرية، والعمل الجاد من أجل 

توفير الحماية للفلسطينيين".

منذ مطلع 2022 .. االحتالل قتل 
32 فلسطينيًا »بحجج واهية« رام الله/ االستقالل:

أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين ي���وم أمس، أن 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي ال زالت تحتجز في سجونها 
)31( اسيرة فلسطينية مغيبات بقرار من إدارة السجون، 
وحكوم���ة االحتالل ع���ن العال���م الخارج���ي، ويتعرضن 
لالنته���اكات اليومية.  وأوضحت الهيئ���ة في بيان لها، 
أن األس���يرة عطاف جرادات )50 عاًما(، من بلدة الس���يلة 
الحارثية قضاء جنين، والمعتقلة منذ تاريخ 2021/12/27 

مازالت موقوفة في معتقل "الدامون".
واألسيرة جردات أم لثالثة أسرى هم :عمر، منتصر، وغيث، 
وتعان���ي من ارتفاع ضغط في الدم، ومن عدم انتظام في 
دق���ات القلب نتيج���ة ما تعرضت له من ظ���روف اعتقال 

صعبة.
ونقلت محامية الهيئة حنان الخطيب عن األسيرة جرادات 
قولها:" إنه تم اعتقالها بعد اعتقال أبنائها الثالثة، وهدم 
منزله���ا، وتعرضت للتحقيق قاٍس ف���ي الجلمة، وظروف 
الزنازي���ن مقرفة وس���يئة للغاية، فهي ضيق���ة، وبدون 
ش���بابيك، رمادية اللون، ذات جدران خش���نة، فيها ضوء 

خافت أصفر اللون، مزعج للنظر، تشبه القبر تماًما".

وأضاف أن" النقل عن طريق البوس���طة رحلة من العذاب 
والمعان���اة حيث تعب���ت كثي���ًرا وأرهقت أثن���اء نقلها 
للمحكم���ة، عدا عن غرف االنتظار بالمحكمة غير المريحة، 

والتي تشبه الزنازين".
وأوضحت أن من أصعب المشاهد التي مرت عليها تواجد 
ابنها ف���ي الزنزانة المقابلة للزنزان���ة التي كانت تتواجد 
فيها، حيث منعتها ما يس���مى "وحدة المحششون" من 
رؤيت���ه والحديث مع���ه، وأغلقت ناف���ذة الزنزانة حتى ال 

تتمكن من رؤيته.
وفي الس���ياق ذاته، ذكرت الهيئة أن األسيرة المقدسية 
ملك س���ليمان من بيت صفافا )22 عاًما( تقبع في سجن 
"الدام���ون"، كانت اعتقل���ت بتاري���خ 2016/2/9 من باب 

العامود.
وبين���ت أن محكم���ة االحتالل في الق���دس وبعد تأجيل 
محاكمته���ا مرات كثي���رة أصدرت بحقها حكًما قاس���ًيا 
وتعس���فًيا بالسجن لمدة )10( سنوات، وذلك بعد توجيه 
تهمة طعن جندي إس���رائيلي في منطق���ة باب العامود 
بالقدس المحتلة، وإصابته بجراح متوسطة، أمضت منها ) 

6( سنوات حتى اآلن في ظروف قاسية.

ورغم ظروف اعتقال س���ليمان وه���ي طفلة صغيرة إال أن 
ذلك لم يمنعها من أن تكون عزيمتها قوية ولم تستلم 
لظلم الس���جان، حيث تقدمت المتحانات الثانوية العامة 
داخل الس���جن ونجحت وحصلت على الشهادة، وتكمل 

تعليمها الجامعي وهي بالمعتقل.
ونقلت المحامية عن األسيرة سليمان قولها: إن "األسيرات 
يعش���ن ظروًفا اعتقالية صعبة للغاية، خصوًصا اللواتي 
تم معاقبتهن مؤخًرا وهن : ش���روق البدن, شروق دويات, 
بش���رى الطويل وفاطمة عليان, حيث تم معاقبتهن بمنع 
زيارة األهل لمدة ش���هر، وأيًضا من���ع كنتينة ومكاتيب 
لمدة ش���هر. وبينت الهيئة أن سلطات االحتالل تستمر 
في انتهاك حقوق األس���يرات الفلس���طينيات في مراكز 

التحقيق والتوقيف، دون مراعاة أعمارهن.
وأما األس���يرة المقدس���ية ف���دوى حم���اده )34 عاًما( من 
بلدة صور باهر والمحكومة بالس���جن لمدة )10( سنوات، 
تتعرض لمعاملة ال إنس���انية من قبل إدارة السجن، حيث 
تخ���رج إلى الزيارة والفورة وهي مقيدة اليدين والقدمين، 
وخ���الل خروجه���ا للزيارة س���قطت أرًضا بس���بب القيود 

وأصيبت بكسر في ساقها.

 31 أسيــرة فــي سجــون االحتــالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي من خطورة تصاعد 
اعتداءات ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي اليومية على أبناء 
شعبنا في منطقة باب العامود واألحياء الفلسطينية في 

المدينة المحتلة.
وأش���ار الهدم���ي خالل لقائه س���فير المملك���ة األردنية 
الهاش���مية لدى فلس���طين محمد أبو وندي، إلى تواصل 
اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى في تحد صارخ 

لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأدان القيود اإلس���رائيلية التي تحول دون تمكن مئات 
آالف المواطني���ن م���ن الوص���ول إلى المس���جد األقصى 

والقدس خالل شهر رمضان المبارك.
وشدد على أن االعتداءات اإلسرائيلية تؤكد وجوب توفير 
الحماية الدولية لش���عبنا الفلسطيني، كخطوة أولى نحو 
إنهاء االحتالل اإلس���رائيلي وإقامة الدولة الفلس���طينية 

المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وثم���ن مواقف العاه���ل األردني الملك عب���د الله الثاني، 
الثابتة والراس���خة في الدفاع عن القدس ومقدس���اتها 
ودعم القضية الفلس���طينية، والت���ي أكدها خالل لقائه 

الرئيس محمود عباس.
وأكد الهدمي الموقف الفلس���طيني- األردني المشترك 
للحفاظ عل���ى الوضع التاريخ���ي والقانون���ي القائم في 
المس���جد األقصى، والحفاظ على المقدس���ات في مدينة 

القدس.

الهدمي يحذر من تصاعد اعتداءات االحتالل على المقدسيين
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اربعة شهداء فلسطينيين على يد المحتل الصهيوني المجرم في اقل من اربعة 
وعشرين س���اعة من بينهم شهيدتان فلسطينيتان اغتالهما االحتالل بدم بارد 
امام عدس���ات الكاميرا, لم نسمع استنكار س���ريع لرئيس السلطة الذي يسارع 
دائما في استنكار عمليات الفلسطينيين الفدائية ضد االحتالل الصهيوني, ولم 
نس���مع استنكار االمارات والبحرين ووزراء خارجية قمة الشر في النقب, لم نسمع 
صوتا لماجد فرج وحس���ين الش���يخ المنهمكان في التعاون االمني مع االحتالل 
الصهيوني, حتى عندما قام جن���ود االحتالل الصهيوني بالتنكيل بأحد عناصر 
االمن الفلسطينيين بشكل مهين وفيه استهزاء واستخفاف كبير, لكن كل ذلك 
»الش���ر« الذي يحيط بنا من كل جانب لم يفت في عضد ش���عبنا, ولم يوهن من 
عزيمة مقاومتنا الفلسطينية الباسلة, ولم يضعف من ارادة الفلسطينيين الذين 
يخرجون لالحتالل في كل وقت ليذيقوه الوان العذاب, ردا على جرائمه البش���عة 
وانتهاكاته لكل القوانين واالعراف الدولية, االحتالل ال زال يصعد ويتحدث عن 
اقتحامات جديدة للمسجد االقصى المبارك, وممارسة طقوسهم التلمودية وفي 
سابقة خطيرة يتحدث المستوطنون الصهاينة عن ادخال للقرابين داخل باحات 
االقصى, وقد هيأ االحتالل لذلك من خالل منع االعتكاف في االقصى بقرار وافق 
عليه رس���ميون عرب وتم تسويقه في قمة الش���ر التي عقدت في النقب, ويبدو 
ان صراعنا مع االحتالل الصهيوني س���يأخذ اش���كاال عدة, وه���و يحتاج الى رص 
الصفوف ومش���اركة الجميع في والداخل الفلسطيني المحتل وفي الشتات في 
الموجة القادمة  للمواجهة مع االحتالل, الذي يحاول ان يكسر المعادالت الجديدة 

التي فرضتها المقاومة الفلسطينية بالدم. 
لقاء األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، القائد زياد النخالة مع 
قناة المنار وضع روش���ته عالج لهذا الواقع الصعب الذي نعيش���ه في ظل تخلي 
الجميع عن القضية الفلس���طينية ومحاوالتهم المس���تميتة إلنه���اء المقاومة 
وانقاذ اسرائيل من مصيرها المحتوم بالزوال, وكأنهم يتحدون قوانين السماء, 
ويحارب���ون الله عز وجل ووع���ده لعباده المؤمنين »فاذا جاء وعد االخرة ليس���وؤوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا« هذا الواقع 
الرسمي العربي عبر عنه القائد النخالة بالقول »الدول العربية التي طبعت عالقات 
أمنية واقتصادية مع االحتالل  حاصرتنا وانفتحت على الكيان وهذا األمر خطير, 
وجميع من اجتمع في النقب هم ليس���وا معن���ا أصاًل، وقمة النقب التطبيعية لن 
تغير شيئًا على أرض الواقع، وهذا دليل على حالة الضعف التي تمر بها المنطقة 
العربية أمام »إس���رائيل«، و أن ربط الدول العربية مصيرها بالتحالف مع االحتالل 
ه���و ضعف فوق الضعف«, انه توصيف واقعي جريء لما وصل اليه حال الحكام 
العرب, وداللته الواضحة انهم يطرحون نفس���هم كاتباع ألمريكا و«اس���رائيل«, 
وانهم تحت الوصاية الصهيو-امريكية, لحماية انفسهم وعروشهم وسلطانهم, 
لكن هذا الواقع العربي لن يحبطنا ألننا نراهن على الشعوب التي ستنبعث يوما 
لمواجهة س���طوة الحكام الطغاة وتنحاز لخيارها االصيل »فلس���طين«, وتنخرط 
في معركة التحرير لألرض والمقدس���ات, فالمقاومة سبيلنا لذلك وقد عبر القائد 
النخالة عن ذلك » بأن ما يجري من عمليات بطولية في األراضي المحتلة ليس���ت 
رد فعل على جرائم االحتالل فقط إنما هو واجب على كل فلس���طيني وممارس���ة 

طبيعية ضد االحتالل.
انتهاكات االحتالل الصهيوني لحرمة المقدس���ات ومنع اعتكاف المصلين في 
االقصى, ومالحقته للمقاومين الفلس���طينيين وتصفيتهم, واغتياله للسيدات 
الفلس���طينيات على الحواجز العسكرية, وتماهيه مع رغبات اليمين الصهيوني 
المتطرف في الس���يطرة على بيوت الفلس���طينيين وتهجيرهم منها عنوة, كل 
ذلك الفعل الش���نيع لالحتالل عبر عنه القائد زياد النخالة بالقول »أن ممارس���ات 
االحتالل في األقص���ى والضفة الغربية ُتصعد من حالة الغليان الفلس���طينية؛ 
ولذلك نحن في مواجهة مباشرة مع االحتالل وفي كل لحظة يجب أن نتوقع حالة 
االشتباك الشامل, فقرار منع االعتكاف في المسجد األقصى هو قرار رسمي عربي 
إلتاحة الفرصة للمستوطنين باقتحام األقصى«، مشدًدا أن تدخل العرب لتهدئة 
الفلس���طينيين، أمر خطير لصالح العدو. وأضاف: »شهر رمضان له أهمية خاصة 
في مس���يرة المقاومة لدى المجاهدين وأبناء الش���عب الفلسطيني، إذ نؤكد أنه 
في حالة تصعيد إسرائيلي يمس في المسجد األقصى وفي اقتحامات للمسجد 
االقصى فإن ذلك يزيد حالة التوتر واالش���تباك. مشيًرا إلى أن الفلسطيني لديه 
خيارات واس���عة في المقاومة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. ولفت إلى 
أن قوى المقاومة جميعها منفتحة على بعضها البعض وبروز تنسيق الجهاد مع 
فصيل ما تفرضه الجغرافيا الفلسطينية«, وقد حذر النخالة االحتالل من االستفراد 
بمخيم جنين وقال: »يجب أن يفهم اإلس���رائيلي أن أيدينا ليس���ت مكتوفة عن 
التدخل لدعم أهلنا في الضفة والقدس، ألن مس���ألة الفصل بين الفلسطينيين 
جغرافًيا ليست في عقل الجهاد اإلسالمي، وستبقى غزة تصنع سالحها بأيديها 
وتصنع المعجزات, وقوى المقاوم���ة تصنع القرار في الميدان مجتمعة وموحدة، 
إذ أن لدى قوى المقاومة واجبات وأمامها استحقاقات ولن نخذل أهلنا في جنين 
والقدس وكل فلسطين« واختتم القائد النخالة بان احداث الشيخ جراح هي التي 
فجرت ملحمة سيف القدس, والمقاومة لن تسمح لالحتالل باالستفراد بالقدس 

ومقدساتها واقصاها مهما كلف ذلك من تضحيات, فهل وصلت الرسالة .

المقاومة تصنع قرارها مجتمعة وموحدة

رأي

حفل���ت األيام القليل���ة الماضية في فلس���طين المحتلة بعش���رات 
المش���اهد التي تنم عن عزة الفلس���طينيين وكرامته���م، وعن ُعلِو 
شأنهم وشهامتهم، وكش���فت عن جرأتهم وشجاعتهم، وثقتهم 
ويقينهم، وإصرارهم وثباتهم، وإقدامهم واندفاعهم، وتضحياتهم 
وعطاءاته���م، وأظهرت للعال���م كله صورتهم الحقيقي���ة، الوضاءة 
المش���رقة، البهية الس���نية، الصافية النقية، التي تبعث على الفخر 
واالعتزاز، والتيه واإلعجاب، وتضع الش���عب الفلس���طيني في مقامه 
الرفي���ع ومنزلته العالية، ومكانته المتقدمة، التي وصل إليها بقيمه 
النبيلة، ومقاومته الشريفة، ومواقفه الرائعة، وثباته الكبير، وصموده 

المنيع، وتحديه المثير، وجرأته الالفتة.
ش���باٌب يافعون ف���ي مقتبل العم���ر، أغنياء غير فقراء، أش���داء غير 
ضعف���اء، حالم���ون آملون، واثق���ون غي���ر محبطين، مؤمن���ون غير 
جاحدي���ن، متفائلون غي���ر محبطين، يقررون االنتق���ام من عدوهم 
والثأر لش���عبهم، ينطلقون م���ن بيوتهم وحده���م وال أحد معهم 
يس���اعدهم أو يدله���م، أو يعينهم ويتعاون معه���م، يمضون بال 
خوٍف أو رهبٍة وكلهم عزٌم وإيماٌن، وثقٌة ويقيٌن، ال يهابون الموت وال 
يخشون الشهادة، يخترقون الحواجز وينقبون الجدران، ويتجاوزون 
اإلجراءات األمنية المش���ددة، ويتنكرون في ثياٍب مختلفٍة وأسماٍل 
غريبٍة عليهم، يحمل بعضهم مسدس���ًا صغيرًا بينما يخطط غيره 

لالستيالء على بندقيٍة آلية يغتنمها من مستوطٍن غاصٍب.
يصولون كاألس���ود، ويقفزون كالنمور، ويتحركون بخفٍة ويتنقلون 
بس���رعٍة، ويصوب���ون بخبرٍة ويصيب���ون بدقٍة، ويح���ددون هدفهم 
بعناي���ٍة، ال يضطرب���ون وال يتعث���رون، وال يتوقف���ون وال يجفلون، 
ينتهون م���ن مهمتهم عند آخ���ر طلقٍة من س���الحهم، أو يقررون 
االنتق���ال إلى مكاٍن آخر، ليفتحوا فيه جبهًة جديدًة، ويخوضوا غمار 
مواجهٍة أخ���رى، وال تراودهم أفكاٌر بالهروب أو النجاة، بل تزاحمهم 

مش���اعر الشهادة وفضائل الشهداء، ويصرون على نيلها، ويثبتون 
حتى ينعموا بها وقوفًا كاألشجار، شامخين كالجبال، مرفوعي الرأس 

بعزٍة وافتخار.
بالمقابل كش���فت األحداث نفس���ها، وفي الفت���رة الزمنية ذاتها، 
عن الص���ورة الحقيقية للمحتلي���ن الصهاينة، وعن الوجه البش���ع 
للمس���توطنين اإلس���رائيليين، وأظهرت بج���الَء جبلتهم المريضة 
وفطرتهم الس���قيمة، وكش���فت بس���فوٍر ع���ن طباعه���م الغريبة 
وس���لوكهم الش���ائن، إذ بدو جميعًا رغ���م أس���لحتهم وعتادهم، 
وإجراءاته���م وتحصيناته���م، وأعداده���م الكبي���رة وتجمعاتهم 
الغفيرة، ووس���ائل التجمي���ل وأدوات الك���ذب والتضليل، خائفين 
وجلين، مذعورين مرعوبين، يحسبون كل صيحٍة عليهم، يتدافعون 
هربًا ويتعثرون اضطرابًا، ويتلفتون يمنًة ويس���رًة وخلف ظهورهم، 
يظن���ون أن الم���وت يالحقهم، وأن الفلس���طيني المق���اوم يصوب 
س���الحه عليهم، فيهربون منه فرادى، كٌل يريد أن ينفذ بجلده وأن 
ينجو بروحه، ال يلوون على أحد، وال يمس���كون بيد صغيٍر أو ضعيٍف، 
أو امرأٍة وعجوٍز كبيٍر، إذ ال يهمهم أحٌد غير أنفس���هم، وال تعنيهم 

حياُة غيرهم.
خلت الش���وارع منهم وقد كان���ت بهم مليئ���ة، ومقاهيها بالمئات 
عام���رة، وبدت المدينة خاليًة من الس���كان، إذ لم يع���د أحٌد منهم 
يتجول في الش���وارع أو يس���ير ف���ي الطرقات، رغ���م أنهم يحملون 
المسدس���ات واألس���لحة الرشاش���ة، ويحميهم الجيش وترافقهم 
الشرطة، وتتابعهم األجهزة األمنية وتزودهم بالمعلومات والصور، 
وترش���دهم إلى المس���الك والمعابر، وتخبرهم عن شخصية المنفذ 
وهويت���ه، وصورته ومالمحه، ورغم ذلك فق���د هربوا جميعًا، وتركوا 
المدينة كلها مس���رحًا للبطل، يصول فيها كما األس���د، ويزأر فيها 

كالهزبر بحثًا عن هدٍف.

تناقل الفلسطينيون والعرب في كل مكان صور العمليات البطولية، 
ومشاهد المواجهة، وشاهدوا أبناءهم في قلب المعركة وكأنهم في 
س���وح المقاومة، عيونهم ثاقبة، وخطواتهم واثقة، وأقدامهم على 
األرض راس���خة، وقاموا بتبادل صور قطعان المستوطنين الهاربة، 
وفلولهم النافرة وكأنها من األس���ود فارًة، وخرج الفلسطينيون في 
الوطن والشتات، في مسيراٍت سيارٍة وراجلٍة، مبتهجين بالعمليات، 
وفخورين باألبطال، وش���امتين بالعدو وس���اخرين منه، ويتوعدونه 

بالمزيد ويعدونه باألسوأ واألصعب.
بينما أصدرت األجهزة األمنية وهيئة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية 
أوامر لمس���توطنيهم، تقضي بعدم تداول الصور ونش���رها، ووقف 
تبادل األخبار، والكف عن إظهار حالة الرعب التي يعيش���ونها، لمنع 
انتقالها إلى غيرهم، أو تأثيرها على س���واهم، وأمرتهم بالس���كون 
وعدم الحركة، والدخ���ول إلى بيوتهم وع���دم مغادرتها، مخافة أن 
يوقعه���م االضطراب في مواجه���اٍت داخلي���ٍة، فيقتلون بعضهم 
ويطلق���ون النار على أنفس���هم، ظاني���ن في كل مش���تبٍه فيه أنه 
الفلس���طيني المقاوم، الذي نجح في كل عمليٍة في أن يفرض على 
المس���توطنين جميعًا في كل بلدٍة، حالَة منع التجوال، وأن يجبرهم 
لس���اعاٍت طويلٍة بالبقاء رهن اإلقامة الجبرية، حتى يصدر لهم أمره 

بانتهاء المعركة.
تؤكد المش���اهد كلها على حقيقٍة واحدٍة وثاب���ٍت متجذٍر، ال يمكن 
إخفاؤه أو طمس���ه، أو إهماله والتجاوز عنه، أال وهو أن الفلسطينيين 
ك األصليون لهذه  هم أه���ل األرض وأصحاب الح���ق، وأنهم الُم���الاَّ
األرض وسكانها التاريخيون، وأن المستوطنين اإلسرائيليين ليسوا 
 

ٌ
إلى غزاًة محتلين، وأغرابًا وافدين، وضعفاًء خائفين، ليس لهم حق
في األرض وال جذوٌر فيها، وال ما يبقيهم عليها أو يثبتهم فيها، إال 

أن يرحلوا عنها ويتركوها، ليعود إليها أهلها ويسكنوها.

اس���تنكر أبو م���ازن والبحرين واإلم���ارات وتركيا العملي���ة التي قام  
به���ا رعد حازم في تل أبيب ، وقتل فيها ثالثة مس���توطنين وجرح 
عش���رة . واعتبر المس���تنكرون األربعة العملي���ة إرهابية ، وقدمت 
الس���فارة التركية والسفارة اإلماراتية في إس���رائيل التعزية ألسر 
القتلى والجرحى من المس���توطنين ، ولم يلم المستنكرون األربعة 
إسرائيل أي لوم على قتلها واعتقالها للفلسطينيين ، واستيالئها 
المتواص���ل على أراضيهم في الضفة ، وهدمها لبيوتهم  بما فيها 
بيوت فلس���طينيي الداخل المحتل الذين من المفترض والقانوني 
أن توفر لهم إسرائيل حماية أكثر ومعاملة  أفضل لكونهم يحملون 

جنسيتها ولو مكرهين مرغمين .
 أبو مازن  الذي انتهى في نظر الش���عب الفلس���طيني مبرر وجوده 
وطنيا ال يعصي إلس���رائيل مشيئة ، وعصيانه مؤداه نهايته ، فآثر 
مصلحت���ه ومصلحة زمرته على مصلحة ش���عبه ومصيره . وال نعتب 
كثي���را على نظامي البحرين واإلمارات ، ونبرئ ش���عبيهما ، ونخص 
شعب البحرين بأكثر التبرئة ، من هذا االنحطاط القومي واإلنساني 
واألخالقي الذي ه���وى النظامان في قعره الس���حيق ، فاالثنان من 
مخلفات السياس���ة البريطانية التي جزأت جزي���رة العرب إلى دول 
قبلية في خدمة امبراطوريته���ا ، ومن مضامين هذه الخدمة تأمين 
إس���رائيل ، ثم تول���ت أميركا الوصاية على ه���ذه الدول ألهداف ال 
تختلف جوهريا عن أهداف السياسة البريطانية في زمن عنفوانها 
العالمي وس���لطانها ، واتخذ األس���طول األميركي الخامس البحرين 

قاعدة له مؤمنا مصالح أميركا وبقاء نظام آل خليفة الحاكم .
 وكان دائما إلسرائيل تواجد سري في البحرين واإلمارات ، وهو اآلن 
بعد التطبيع معهما يتس���ارع في كل جزئية م���ن كيانيهما ممنيا 
لهما بحماية إضافية للحماية األميركية أو منفردة إذا ما انس���حبت 
أميركا من الش���رق األوسط ، وهو انسحاب نس���تبعده، وفي أقصاه 
قد يك���ون جزئيا . فماذا نتوقع من نظامي���ن تلك هي خلفيتهما ، 
وه���ذا هو واقعهما ؟! وأكثر الدول العربية أنظمة مس���تبدة مطلقة 
الصالحيات ال ش���عوب حرة تخت���ار قادتها ديمقراطي���ا ، فتظهر 
األنظمة في صنع األحداث ، وتختفي الشعوب . وتركيا أمرها عجب 

، وأمر أردوغان رئيسها أعجب .
 ال ت���كاد تبصر ل���ه لونا  مح���ددا. إذا تحدث عن حقوق الش���عوب 
الفلس���طيني وهضم  إس���رائيل لهذه الحقوق قلت ال أحد يشبهه 
في الحديث عن هذه الحق���وق ، وإذا تحدث عن القدس قلت صالح 
جديد في الطريق إلينا . وحين زار مصر في 2012 زمن رئاسة مرسي 

اس���تقبله الشبان المصريون في القاهرة واصفين   له ب ” أردوغان 
العرب���ي ” ، وكتبت مقاال أقول فيه إن المنطقة س���تغدو بعد تلك 
الزي���ارة خالف ما هي علي���ه قبلها في اتجاه نحو األحس���ن للعرب 
والمس���لمين . ولم يكن س���وء موقفه في سوريا قد أخذ ما أخذه في 

أبعاد خطيرة تالية على الدولة السورية . 
وكان صعب���ا مس���تحيال التوفيق بين موقفه الس���يء  من  س���وريا 
وموقفه الجيد من  فلسطين . وفي النهاية استبان أنه تركي القلب 
أوال وأخيرا ، وال مش���كلة في هذا ، والمشكلة في ما استبان أنه يؤثر 
أهواء هذا القلب على الحقوق العربية واإلسالمية في فلسطين ، وال 
يقلقه إن التقت هذه األهواء مع أهواء أعداء العرب والمسلمين مثل 
اإلس���رائيليين . وباين موقف إيران تل���ك المواقف األربعة الخاذلة 
لفلس���طين مباينة ضوء النهار ظالَم الليل ، فصرح س���عيد خطيب 
زاده المتحدث باس���م خارجيتها ب���أن ” العنصرية والقمع والمجازر 
والسجن والحرمان المتواصل للشعب الفلسطيني المظلوم ، وكذلك 
اإلرهاب السافر الذي يمارس���ه الكيان الصهيوني العنصري ؛ هي 

األسباب األساسية في كل االضطرابات في فلسطين المحتلة “.
أرأيتم كيف أوجز كل جرائم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني 
ف���ي كلمات معدودات ؟! وهذه قدرة تش���هد عل���ى عظمة العقلية 
اإليرانية ، وصحة فهمها وشموليته لألمور، وبالغة اللسان اإليراني، 
وإس���رائيل في نظر خطيب الذي هو نظ���ر دولته “كيان صهيوني 
عنصري “، وفلسطين محتلة”. وكيان يحتل أرض شعب آخر، ويجرم 
ضده تلك الجرائم هو من يجب أن تس���تنكر جرائمه ، وليس دفاع 
  postulate ضحيته عن نفسها وعن أرضها، وهذه مسلمة بديهية
تجاهله���ا المس���تنكرون األربع���ة ونبذوها خل���ف ظهورهم، ومن 
الضالل وخداع النفس أن تفرح إس���رائيل باستنكارهم ، وتراه فرجا 
وأم���ال، فمعضلتها التي اخترعها صهاينتها بالتضافر مع بريطانيا 
وقوى الغرب التي ناصرتهم ألس���بابها الخاص���ة ؛ ال حل لها إال مع 
الش���عب الفلس���طيني الذي نفى أولئك الصهاينة وجوده كليا في 
كذبة كبرى تصنف في جملة الخرافات الخيالية ، ومواالتها مسارها 
الضال الخادع على الدرب الذي ش���قته تل���ك الكذبة ال يبطل وجود 
ه���ذا الش���عب . وفوزها في تش���ريد ماليين منه خارج فلس���طين، 
واضطه���اد من تبقوا  ف���ي الضفة وغزة وأراض���ي الداخل المحتل ؛ 
ال يؤك���دان أن الصراع بينها وبينه انتهى ، وأن فلس���طين أضحت 

إسرائيل.
 اثنا عش���ر مليون سوري ش���ردتهم المؤامرة العالمية على وطنهم 

ف���ي داخله وخارجه ، وأربعة ماليين ونصف مليون يمني ش���ردهم 
ع���دوان النظام الس���عودي و ” تحالفه العرب���ي” المنافق الملفق ؛ 
فهل ضاع حق أولئك السوريين واليمنيين في العودة إلى بيوتهم 
ووطنهم واالستقرار فيه ؟! بديهي ال ، وهذه البديهية ال تستثني 
الش���عب الفلس���طيني ولو تباين ما ابتلي به عما ابتلي به شقيقاه 

السوري واليمني.
عس���ير أن تس���رق وطنا وتنجو بما س���رقت ، وهذا م���ا يعمى  عنه 
مس���توطنو الكيان اإلس���رائيلي وقياداتهم مضللين بما يملكونه 
من قوة عس���كرية ومناصرة أميركية وغربية وخيانة عربية ، ويحدث 
أن يصح���و بعضه���م فجأة من غاش���ية الضالل عند وق���وع عملية 
فلس���طينية تقتل بعضهم وتجرح بعضهم ، وتجتاحهم عاصفة 
هل���ع هائجة مثلما حدث أثناء وبعد عملي���ة رعد حازم في تل أبيب 
، ويتقاذفون اللوم واالته���ام بالتقصير ، وما من تقصير، فدولتهم 
ثكنة عسكرية من قدميها إلى آخر أطول شعرة في رأسها ، ولكنهم 
ف���ي صحوهم المفاجئ يواصلون تجاهل الحقيقة الكبرى ، وهي أن 
ثمانية ماليين فلس���طيني موجودون في وطنهم فلس���طين ، وأن 
هؤالء الفلسطينيين يعتقدون اعتقادهم بوحدانية الله _ سبحانه 
_ أن فلس���طين وطنهم ، وأن كل يهودي فيها مهاجر استيطاني 
مغتص���ب ، وأنه راحل منها حتما طال زمانه فيها أو قصر . والباطل 
يظل باطال ، والحق يظل حقا ، والحق قوة في ذاته ، والباطل ضعف 

في ذاته ولو امتلك بعض قوة عابرة .
 وجود الفلس���طينيين المتكاثر في وطنهم هو س���الحهم النووي 
، بل هو أقوى من الس���الح النووي الذي يس���تحيل اس���تعماله ضد 
األعداء دون عواقب مرعبة على مس���تخدمه تزيل���ه من الوجود . وال 
تتوقف هزات زلزال األرحام الفلس���طينية المباركة التي ترعب روح 
إس���رائيل ليل نهار ، وفي إحصائية لإلدارة العامة لألحوال المدنية 
ب���وزارة الداخلية في غزة عن مواليد الربع األول من العام الحالي أنها 
س���جلت والدة  13841 طف���ال ، وكان محتمال بق���وة أن يكون العدد 
أكب���ر لوال قصور عش���رات اآلالف من الش���بان ع���ن توفير مؤهالت 
الزواج من وظيفة ومس���كن . والذين يقفون مع إسرائيل يخدعونها 
ويضرونه���ا لمصالحهم أوال ، وال فرج وال أم���ل لها إال في التحرر من 
وهم القضاء على الش���عب الفلس���طيني ، وهذه مشكلتها وحدها 
ومهمتها وحده���ا ، وال نفع لها من وصف مقاومة الفلس���طينيين 
لعدوانها وظلمها باإلرهاب ، وتوهم أن انتقاماتها منهم ستوقف 

هذه المقاومة .

مشاهد عزة فلسطينية ومظاهُر ذٍل إسرائيلية

المطبعون العرب.. يقفون مع »إسرائيل« المعتدية ويخذلون فلسطين

بقلم/ مصطفى يوسف اللداوي

حماد صبح
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دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 1267/ 2021 يف الطلب رقم 812 / 2022

المدعي / جمال طلب محمود عياد من غزة الش���جاعية وكيله المحاميان / 
حسام عياد واحمد ملكه 

المدعى عليه / عصام حس���ان جمعة حس���ان غزة ش���ارع 8 بجوار محطة ) 
اسليم ( الدحدوح سابقا خارج البالد حاليا

 نوع الدعوى / حقوق   قيمة الدعوى / )56.000 دوالر( ستة وخمسون الف دوالر امريكي
مذكرة بالنشر المستبدل

في القضية رقم 1267/ 2021 في الطلب رقم 812 / 2022
إلى المستدعى ضده بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة بداية غزة في 
الدعوى المرقومة أعاله وموضوعها ) حقوق( اس����تنادا الى ما يدعيه في الئحة الدعوى 
وعم����ال بنص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 
2001 وبناء على قرار األستاذ / قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم 812 / 2022 
بالسماح له تبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه 
المحكمة بتاريخ 10 /5 / 2022 م الس����اعة التاس����عة صباحا كما يقتضى عليك إيداع 
جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا 
ما تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضر. تحريرا في : 10 / 4 / 2022 م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

لدى حمكمة دائرة تنفيذ 
حمكمة بداية دير البلح املوقرة

يف الق�سية رقم 2022/1022 تنفيذ
المس���تدعى:  ناصر سليمان س���الم أبو عبيد من سكان دير البلح – مقابل 

مسجد العودة – هوية رقم 952206373  وكيله المحامي / وليد قشالن 
المس���تدعى ضده: ناهض سليمان محمد أبو سليم – دير البلح – البركة – 

خارج البالد حاليا – مجهول محل اإلقامة االن .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 2022/1022 ونوعها تنفيذ عيني
الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المس���تدعى قد اقام عليك بالقضية 
التنفيذي���ة المذك���ورة لذلك يقتضي علي���ك الحضور الى ه���ذه المحكمة خالل 
أسبوعين من تاريخ تبليغك هذه المذكرة واال سوف تقوم دائرة التنفيذ بمباشرة 
اإلجراءات التنفيذية الالزمة قانونا بحقك حسب األصول القانونية. وليكن معلوما 
لديك انك اذا تخلفت عن ذلك فانه يجوز للمس���تدعي ان يسير بإجراءات القضية 

التنفيذية بحقك حسب األصول.  تحريرا في 2022/4/6 م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الدعوى رقم )1530 / 2021( يف الطلب رقم 840 / 2022

المس���تدعي ) المدع���ي (/ كمال الدين احس���ان البيطار من غزة ش���ارع 
الثالتيني هوية / 949024320 وكيله المحامي / احمد الزايغ 

المس���تدعى ضدهم ) المدعى عليه ( / صبري محمد فرج عبيد أخر عنوان 
له غزة شارع الثالثيني مفترق المغربي غمارة عبيد خارج البالد حاليا 

نوع الدعوى /  حق شفعة  قيمة الدعوى ) 400 دوالر امريكي (
مذكرة حضور بالشر المستبدل

في الدعوى رقم 1530 / 2021 في الطلب رقم 2022/840
 الى المس����تدعى ضده بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح 
غ����زة في الدعوى المرفوعة أعاله وموضوعها ) حق ش����فعة ( اس����تنادا إلى ما 
يدعي����ه في الئحة الدعوى وعمال بنص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار األستاذ / قاضي محكمة 
صلح غزة في الطلب رقم 840 / 2022 بالسماح لهم تبليغك عن طريق النشر 
المستبدل لذلك يقتضي عليك أن تحمر لهذه المحكمة بتاريخ 25 /4/ 2022 
م الس����اعة التاس����عة صباحا كما يلتقي عليك إي����داع جوابك التحريري خالل 
خمس����ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا ما تخلف عن 

ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضر تحريرا في: 11/ 4/ 2022

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /    س���ماح منير خلف التتر     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    804335479   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /     غصن حس���ين محمد 
اب���و بكرش    عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
410050686   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    ريم صالح داود الحس���نات     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    700180557   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
رفضت الحكومة الفلسطينية وجهات مختصة بشؤون األسرى، قرارا 
قضائيا إسرائيليا يتيح للمتضررين من عمليات نفذها فلسطينيون، 
طل���ب تعويضات من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن 

السلطة »المقاّصة«.
جاء ذلك، على لس���ان رئيس الوزراء محمد اش���تية، إضافة إلى بيانين 
منفصلين لهيئة شؤون األسرى والمحررين، ونادي األسير الفلسطيني.

وقال اش���تية بمس���تهل جلس���ة مجلس الوزراء إن »ق���رار المحكمة 
اإلسرائيلية اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم اإلرهاب، ألنها تدفع 
)مخصصات( ألسر الشهداء واألسرى، أمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير 

قانوني وغير شرعي«.
وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هو واجبها »تجاه األيتام 

من أبناء الشهداء، واألسرى وعائالتهم«.
وقض���ت المحكمة اإلس���رائيلية، ب���أن دفع األموال من قبل الس���لطة 
الفلسطينية لألسرى وعائالتهم يشكل »تصريحا« لتنفيذ العمليات، 

وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وذكرت المحكمة أنه وفقا ل� »قانون األضرار« اإلسرائيلي، فإن السلطة 
الفلسطينية تعد بمثابة »مشاركة وداعمة للعمليات« التي تستهدف 

المستوطنين.
وقال قضاة المحكمة إن الس���لطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض 

عائالت القتلى في عمليات نفذت في القدس عامي 2001 و2002.
من جهته، وصف رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، قدري أبو 

بكر، القرار بأنه »محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته«.
وطال���ب أبو بكر المنظومة القضائية الدولية والمؤسس���ات القانونية 
والحقوقي���ة ب���� »التح���رك الف���وري لوضع ح���د للتط���رف القضائي 

اإلسرائيلي«.
وقال رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس، إن قرار المحكمة 
اإلسرائيلية »جزء من العدوان المستمر على حقوق األسرى وعائالتهم«.

وتجبي إسرائيل ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، 
ضمن ما يعرف ب� »المقاصة«، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم 

جزء منها.

غزة/ االستقالل:
االجتماعي���ة  التنمي���ة  وزارة  قال���ت 
بغ���زة إن برنامج الش���ؤون االجتماعية 
سيتغير كليا، وس���يتم العمل بشكل 
أوس���ع وأدق مم���ا كان علي���ه البرنامج 
الوطني . وأوضحت المتحدثة باس���م 
وزارة التنمي���ة بغزة عزي���زة الكحلوت 
االثنين في تصريح له، أن الوزارة تعمل 
عل���ى برنامج تحديث بيانات الس���جل 
االجتماعي، الفتة أن هناك برنامج آخر 
سيتم العمل عليه وفق استمارة أعدها 

البنك الدولي متعددة األبعاد.
وبين���ت الكحل���وت أنه وف���ق البرنامج 
الجديد سيكون لكل شريحة من شرائح 
الفقر الموجودة بغزة دراسة متخصصة 
بها، "وسيتم العمل بشكل أوسع وأدق 
مم���ا كان عليه البرنامج الوطني، وجاري 
للعمل  االجتماعيين  الباحثين  تدريب 

عليه".
وقالت " نقدر وضع الناس في ظل تأخر 
صرف ش���يكات التنمي���ة االجتماعية 
المبارك،  وخاصة في ش���هر رمض���ان 
واألسر الفقيرة تعتبر البرنامج الوطني 
راتبًا شهريًا تقضي فيه احتياجاتها".

وأشارت إلى أن ما يقارب )80( ألف أسرة 
تس���تفيد من هذا البرنام���ج، باإلضافة 
إلى )20( ألف أس���رة أخرى على قوائم 
االنتظار، "وهي أسرة مستحقة تنتظر 
االعتماد المالي، وحتى اللحظة ال يوجد 
ما يلوح في األفق لصرف هذا البرنامج".

وأكدت أن وزارة التنمية بغزة تس���عى 
في ش���هر رمضان المب���ارك للوصول 
ألكبر عدد م���ن المواطني���ن الذين لم 

يس���تفيدوا خالل العام 2021، مشيرة 
أن الجهود مس���تمرة مع المؤسس���ات 
العاملة في غزة، "وهناك تبادل للبيانات 
م���ع الجمعي���ات الخيرية الت���ي توزع 

المساعدات".
وفي الس���ياق، ذكرت المتحدثة باسم 
وزارة التنمي���ة أنه اس���تفاد من برنامج 
المس���اعدات "٣٥_٤0" ألف أسرة خالل 
شهر رمضان، مشيرة إلى أن برامجهم 

مس���تمرة وتعمل لخدم���ة المواطنين 
واألس���ر المحتاج���ة، "ونتمنى الوصول 

لجميع المستحقين".
ومن���ذ أواخر ع���ام 2020 توقف برنامج 
م���ن  للمس���تفيدين  المس���اعدات 
مخصصات التنمي���ة االجتماعية، ولم 
تصرف لهم الوزارة برام الله سوى جزء 
من دفعة واحدة بقيمة 700 شيكل في 

مارس/ آذار 2021.

الحكومة الفلسطينية ترفض »التنمية« بغزة: برنامج »الشؤون« سيتغير كليًا
قرارًا إسرائيليًا يتيح طلب 

تعويضات من أموال المقاصة

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، إن قيمة األموال الفلسطينية التي يحتجزها 

االحتالل اإلسرائيلي بلغت نصف مليار دوالر لنهاية آذار )مارس( الماضي.
وأفاد مدير عام الجمارك والمك���وس وضريبة القيمة المضافة في الوزارة لؤي حنش، أن 

إفراج االحتالل عن المبلغ المذكور من شأنه حلحلة األزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
وأضاف حنش، أن قيمة األموال المحتج���زة تعادل رواتب الموظفين العموميين لقرابة 
لثالثة أشهر. وأشار حنش، إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يواصل احتجاز ما بين 7٥0 – 800 

مليون شيكل من أموال ضريبة المعابر المستحقة للسلطة.
وبدأت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي الخصومات على أموال المقاص���ة في عام 2019 

كإجراء عقابي لدفع السلطة الفلسطينية رواتب األسرى وأسر الشهداء.

مالية رام الله: االحتالل يحتجز نصف 
مليار شيكل لنهاية مارس الماضي

واشنطن/ االستقالل:
انخفضت أسعار النفط يوم أمس، بنسبة 2% وسط ترقب إلفراج الدول األعضاء 

في وكالة الطاقة الدولية االفراج عن مخزوناتها االستراتيجية.
وتراجعت أسعار العقود اآلجلة لخام برنت بحلول الساعة 08:01 صباًحا بتوقيت 
غرينت���ش )11:01 صباًحا بتوقيت مكة المكرمة(، بنس���بة 1.76%، لتصل إلى 
100.97 دوالًرا للبرميل. كما هبطت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 

بنسبة 2%، لتصل إلى 96.29 دوالًرا للبرميل.

النفط ينخفض 2 %.. 
وهذا سعر البرميل؟
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية خانيون�س - دائرة التنفيذ 
اإعالن ن�شر بيع باملزاد العلني 

بناء على القرار الص���ادر بتاريخ 2022/4/5م عل���ى صفحات القضية رقم 
2021/7266 والمتكون���ة بين: طالب التنفي���ذ / فتحي محمد علي جمعة 
الش���واف   هوية رقم  909723462  والمنفذ ضده / الجمعية التعاونية 
الزراعية ويمثلها السيد / سامي محمد أبو ظريفة هوية رقم 940131337 
نعل���ن للعموم انه معروض للبيع مركبة من ن���وع )تراكتور زراعي من نوع 
ماسي فيرغسون 240( لون احمر موديل 1994 تقريبا وذلك للبيع بالمزاد 
العلن���ي وعليه نعلن للعموم ان���ه قد تحدد موعد ي���وم األربعاء الموافق 
2022/4/27 للمزايدة لذا على من يرغب بالدخول بالمزايدة مراجعة دائرة 
تنفي���ذ محكمة بداية خانيونس خالل الدوام اليومي قبل موعد البيع على 

ان يدفع المشترك تامينا قدره عشرة بالمائة من قيمة تثمين المركبة .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
مهدي نبيل القدرة 

 دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�شية التنفيذية رقم 2017/11019

إلى المنفذ ضده/ مازن موسى محمد الخزندار
 طبق���ا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في التعهد الش���خصي 
والصادر لصالح طالبة التنفيذ/االء ايمن اس���عد الشوا والبالغ قيمته 4680 
دينار أردن���ي )أربعة آالف وس���تمائة وثمانون دينار أردن���ي فقط ال غير( 
والقاضي بالزامك بدفع قيمة سند التعهد الشخصي لصالح طالبة التنفيذ 

مبلغ وقدره 4680 دينار أردني باإلضافة الي رسوم ومصاريف القضية .
لذلك علي���ك الحضور إلى دائ���رة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم 
تحضر خالل المدة المذكورة فاك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في : 2022/4/11م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ . رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    شعبان محمد امين شعبان 
عب���د الله     ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم     
801965336  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة /   عال بش���ير محمد عبد 
الرحم���ن      ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
926711755     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /    علي اده���م عاطف ابو 
الحمضي���ات     عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   
412479479      الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /    نداء نبي���ل محمود ابو 
عطاي���ا     ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
400602439   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /    وجيه���ه محمود محم 
خليف���ه  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم   
402538706    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   يحيى ابراهيم حس���ين 
ابو دح���روج   عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
400602272   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

الخرطوم/ االستقالل:
الس���ودانيين  آالف  خ���رج 
في الخرطوم وم���دن أخرى، ي���وم أمس، 
للمطالبة بس���قوط الحكم العسكري في 
البالد وعودة الحك���م المدني. ويصادف 
خ���روج الس���ودانيين، يوم ام���س، مرور 
3 س���نوات عل���ى إطاحة نظ���ام الرئيس 
المعزول عمر البشير في الحادي عشر من 

إبريل/نيسان 2019.
لج����ان  لدع����وة  اآلالف  واس����تجاب 
المقاوم����ة، وتجّمع����وا ف����ي عدد من 
الش����وارع الرئيس����ة ف����ي العاصمة 
الخرطوم، ومن بينها ش����ارع الستين، 
شرقي العاصمة، حيث تجمع المئات 
قبل ساعة اإلفطار الرمضاني، ورددوا 
وأغلقوا  المعت����ادة  الث����ورة  هتافات 
والحجارة،  الخرسانية  بالكتل  الشارع 

وأحرقوا إطارات السيارات القديمة.
وتكرر المشهد في ش����ارع الشهيد 
عب����د العظي����م بمدين����ة أم درم����ان 
ومنطقة المؤسسة بمدينة الخرطوم 
بحري، إضافة لمدن خ����ارج الخرطوم 
مث����ل ودمدن����ي وس����ط الس����ودان، 
وني����اال  واألبي����ض  وبورتس����ودان، 

وزالنجي، غرب البالد.

ولق����ي م����ا ال يق����ل عن 94 ش����خصًا 
مصرعه����م من����ذ ب����دء االحتجاجات 
الش����عبية ضد االنقالب العس����كري 
في الخامس والعش����رين من أكتوبر/

الماضي، آخرهم في  تش����رين األول 
السادس من إبريل/ نيسان الماضي 

بمنطقة الجريف شرق.
وم����ع تزايد التس����ريبات ع����ن وجود 

مب����ادرات وطني����ة لحلحل����ة األزم����ة 
والتس����ريبات األخ����رى ع����ن تحالف 
سياس����ي جدي����د لدع����م االنق����الب 
وتش����كيل حكومة جدي����دة من أجل 
المصلح����ة الوطني����ة، ق����ال تجّم����ع 
المهنيين السودانيين، إن "المصلحة 
الوطنية ه����ي التي اتفق����ت عليها 
جماهير الشعب السوداني وتتلخص 

في الشعار الحالي ال تفاوض ال شراكة 
ال شرعية مع االنقالبيين والقتلة".

وأكد التجّمع في بي����ان له أن "الثورة 
ماضية ومش����رقة بأبنائه����ا وبناتها، 
وس����تظل ش����علتها حرًة ال تنطفئ 
بالج����د واالجته����اد والبس����الة التي 
يس����طرها الثوار والثائ����رات في كل 

مدن وقرى وأرياف السودان".

آالف السودانيين يتظاهرون ضد االنقالب في ذكرى سقوط البشير

واشنطن/ االستقالل:
طالب 20 م���ن رجال الدين اليهود األميركيين، المنظم���ات اليهودية األميركية بوقف 
الدعم المالي لمجموعة ليهافا، المرتبطة بعضو الكنيس���ت اليميني المتطرف »إيتمار 

بن غفير«.
واته���م الحاخامات في رس���الة وقعوا عليه���ا، منظمة الصندوق المركزي ل�«إس���رائيل« 

األميركية بأنها غذت العنف بشكل غير مباشر عبر دعمها لبن غفير ومنظمته.
وأش���ار الحاخامات وبينهم رجال دين يهود معروفين على مس���توى الواليات المتحدة 
)أنجيال بوش���دال، وش���ارون كالينباوم، وأميش���اي الفي(، إلى أن المنظمة تسمح بتدفق 

األموال المعفاة من الضرائب إلى المتطرفين اليمينيين اإلسرائيليين.
وقالوا: »انزعجنا عندما علمنا أن أحد المس���تفيدين م���ن التمويل هو الصندوق المركزي 
إلسرائيل، وهو أحد المنظمات األميركية األساسية للتبرعات للجماعات اإلسرائيلية التي 
تنقل األموال إلى منظمة الهافا الكهانية التي س���اعدت مسيرتها العنيفة في القدس 
الش���هر الماضي على التحريض على الحرب، والتي نظم أعضاؤها مس���يرة أخرى مليئة 

بالكراهية عبر القدس خالل هذا األسبوع«.
وطالبت الرس���الة، بح���ذف منظمة الصندوق المركزي ل�«إس���رائيل« م���ن قائمة متلقي 
المنح المقبولين ونش���ر إرشادات واضحة بشأن القيم التي يلتزم بها صندوق الطوائف 

اليهودية الذي يقوم بجمع التبرعات من يهود الواليات المتحدة وتوزيعها.
وأكدت ضرورة »وقف تمويل أي من المنظمات األخرى التي تدعم العنف في إس���رائيل 
أو ف���ي الواليات المتحدة أو في أي مكان آخر«. ونوهت إلى أنه تم توثيق تمويل صندوق 
الطوائ���ف اليهودية لبعض الجماعات المتطرفة األكثر عنًفا في »إس���رائيل«، ومن بين 
هؤالء منظمة »هونينو«، حيث وثقت أخبار القناة العاشرة العبرية أنها حصلت على منح 

رغم أنها تضم إسرائيليين مدانين باإلرهاب.

20  حاخامًا أمريكيًا يطالبون بوقف 
تمويل مجموعة »ليهافا« المتطرفة

موسكو/ االستقالل:
ردا عل���ى احتمال توس���ع حلف ش���مال 
األطلسي قريبا، أعلن الكرملين أن احتمال 
إلى الناتو لن  وفنلندا  الس���ويد  انضمام 
يجلب االس���تقرار إل���ى أوروبا، مش���ددًا 
على أن التحال���ف يظل أداة موجهة نحو 

المواجهة.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيس���كوف للصحافيين ف���ي مؤتمر عبر 
الهات���ف، يوم أمس، عندما س���ئل حول 
إمكانية انضمام هذين إل���ى الناتو، "أن 

ذلك لن يضمن استقرار أوروبا".
أتى هذا التعليق بعد أن أكد مس���ؤولون 

أميركيون أمس، أن روس���يا ارتكبت "خطأ 
استراتيجيا فادحا" جعل فنلندا والسويد 
تتأهبان لالنضمام إلى األطلس���ي بحلول 
الصي���ف، بحس���ب م���ا نقل���ت صحيفة 

"التايمز" البريطانية.
كما أوضحوا أن مسألة انضمام الدولتين 
االس���كندنافيتين كان���ت "محل نقاش 
وجلس���ات متعددة" خالل محادثات بين 
وزراء خارجية ال���دول األعضاء في الحلف 
األس���بوع الماضي حضره���ا ممثلون عن 

البلدين.
وكان مس���ؤول كبير ف���ي وزارة الخارجية 
األميركية أش���ار بدوره األسبوع الماضي 

إلى أن احتمال انضمام فنلندا والس���ويد 
إلى األطلسي كان جزءا من مباحثات وزراء 
خارجي���ة دول التحالف العس���كري في 

بروكسل.
يشار إلى أن فنلندا دولة عضو في االتحاد 
األوروبي، وتتبع رسميا نهج عدم االنحياز 
لكنها مع السويد شريكان مقّربان للناتو.

كما تسعى هلسنكي لحسم قرارها بشأن 
االنضمام إل���ى الحلف قبل نهاية يونيو، 
على خلفية العملية العسكرية الروسية 
ف���ي أوكرانيا، وف���ق ما أّك���دت الجمعة 

الماضي رئيسة الوزراء سانا مارين.
فيم���ا أظهرت اس���تطالعات لل���رأي في 

األسابيع األخيرة ازدياد تأييد الرأي العام 
والطبقة السياس���ية النضمام البالد إلى 

الحلف.
فقد بّين أن نحو 60 بالمئة من الفنلنديين 
يؤيدون االنضمام إلى الحلف، وهي نسبة 
تضاعفت منذ أن بدأت روس���يا عمليتها 
العس���كرية ف���ي أوكرانيا ب����24 فبراير 

الماضي.
س���ّرعت  الفنلندية  الحكوم���ة  وكان���ت 
الش���هر الماضي وتيرة لقاءاتها مع دول 
الحل���ف، وأعرب أعضاء كث���ر في التكتل 
ع���ن تأييدهم النضمام هلس���نكي إلى 

التحالف في المستقبل.

ويعقد األطلس���ي قّمة ف���ي 29 و30 من 
يونيو المقبل في مدريد، وكش���ف وزير 
الخارجي���ة الفنلن���دي بيكا هافيس���تو 
الخميس الماضي، أن أعضاء عديدين في 
الحلف يطرحون إمكان انضمام هلسنكي 

للتحالف.
جدي���ر بالذك���ر أن العملية العس���كرية 
الروسية في أوكرانيا لربما سرعت مسألة 
انضمام الس���ويد وفنلندا إل���ى الحلف، 
السيما أن موسكو تهدد منذ سنوات كال 
من هلس���نكي وس���توكهولم ب� "عواقب 
سياس���ية وعس���كرية وخيمة" في حال 

انضمامها إلى الناتو.

الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا للناتو
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طرابلس/ االستقالل:
انس����حب المنتخب الليبي للمبارزة م����ن بطولة العالم 
المقامة في دولة اإلم����ارات، رغم بلوغه الدور النهائي 
وتحقيق نتائج جي����دة للغاية، وذلك لرفضه مواجهة 

منتخب إسرائيل.
 وقالت وكالة األنباء الليبية إن انس����حاب الفريق جاء 
بس����بب اضطراره إلى مواجهة منتخب إس����رائيل في 
التصفيات النهائية للبطولة، وذلك في خطوة رمزية 

لعدم االعتراف بها.
 ويش����ارك في هذه النس����خة 15 دول����ة عربية هي: 
الس����عودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر 
واليمن والعراق وسوريا ولبنان ومصر الجزائر والمغرب 

وليبيا وتونس إضافة إلى البلد المنظم اإلمارات.
 وتعتب����ر بعثة منتخ����ب مصر هي األكب����ر في الدول 
العربية بواقع 42 فردًا، والجزائر 8 أفراد، والبحرين )3(، 
العراق )7(، السعودية )20(، الكويت )11(، لبنان )10(، 

ليبيا )6(، س����لطنة عمان )12(، تونس )13(، سوريا )2( 
المغرب )1(، اليمن )2(، واإلمارات )35(.

 وتش����هد بطولة العال����م لهذه الفئة الس����نية وجود 

تجمع كبير من العبي المبارزة حول العالم، وهي األقوى 
م����ن حيث الالعبين األبطال الذين لهم س����جل ذهبي 

أوليمبي حافل في هذه الرياضة من دول عديدة.

 وتق����ام البطول����ة لفئت����ي الش����باب تحت 20 س����نة 
والناش����ئين تحت 17 سنة، للفردي والفرق للجنسين 

في األسلحة الثالثة )اإليبيه والفوريه والسابر(.
 ويأتي انسحاب الفريق الليبي بعد أيام من انسحاب 
الع����ب المنتخ����ب األردني للمب����ارزة إي����اس الزمر من 
البطول����ة بعدما أوقعت����ه القرعة ف����ي مواجهة العب 
إس����رائيلي.  وقبل الزمر بأس����بوع واحد فقط انسحب 

العب المنتخب 
 وفي 20 مارس/آذار الماضي انسحب عدد من المدربين 
األردنيين من دورة دولي����ة للمدربين في رياضة الفل 
كانت والكيك بوكسينغ، رفضًا لمشاركة وفد رياضي 

إسرائيلي في الدورة المقامة في البحرين.
 وق����ال الم����درب إبراهيم س����رقمة في منش����ور عبر 
فيسبوك: "أعلن انسحابي من الدورة الدولية للمدربين 
المقامة في البحرين، بس����بب وجود وف����د من الكيان 

الصهيوني معنا في القاعة"، مضيفًا: "ال للتطبيع".

بطولة العالم للمبارزة.. موقف ليبي رجولي دعمًا لفلسطين

غزة/ االستقالل:
حق����ق غ����زة الرياضي ف����وزا معنويا عل����ى خدمات 
الش����اطئ )1-0(, ضمن منافسات المجموعة األولى 
فرع "غزة والشمال" لبطولة الشهيد "أحمد ياسين" 

الرمضانية.
 ورغم فوز غزة الرياضي بهدف نظيف أمام الشاطئ 
أح����رزه ربحي اش����تيوي من ركلة ج����زاء, إال أن فارق 
األهداف رجح كفة الشاطىء للصعود عن المجموعة 
لدور األربعة، كونه تفوق في المباراة السابقة التي 
جمعت الفريقين بنتيجة )4/3(، وكانت مباراة بيتية 

للرياضي.
 على ملعب فلس����طين، وضمن المجموعة الثانية/ 
غزة والش����مال، نجح الصداقة في حسم تأهله لدور 
األربعة رغم تعادله مع الهالل بهدفين لكل منهما، 
ورغم أن الفريقان يملكان )4( نقاط إال أن الصداقة 

تفوق بفارق األهداف.
 تق����دم الصداقة ع����ن طريق عمر بلح في الش����وط 
األول، وخس����ر الهالل خدمات العبه أحمد لبد الذي 
حصل بطاقة حمراء، في الشوط الثاني ورغم النقص 
العددي تمكن الهالل من تسجيل هدفين عبر بالل 
ش����عت ومحمد عبيد، ولكن الصداقة عدل النتيجة 

به����دف صائب أبو حش����يش، ون����ال العب الهالل 
سامي الداعور بطاقة حمراء ليكمل الهالل الدقائق 

األخيرة ب٩ العبين.
وعلى اس����تاد خ����ان يونس، ولحس����اب المجموعة 
األولى/ الوسطى والجنوب، حسم التعادل اإليجابي 
بهدف لمثله، المواجهة التي جمعت بين شباب و 
خدمات خان يونس، تقدم عمر أبو عبيدة لش����باب 

خان يونس في الش����وط األول، بينما أدرك عبد الله 
قف����ة التعادل للخدمات من ركلة جزاء في الش����وط 
الثان����ي.  بهذا التعادل رفع ش����باب خ����ان يونس 
رصي����ده إلى 4 نقاط، بفارق األه����داف عن خدمات 
خان يونس، ليصعدا س����ويا إل����ى دور األربعة عن 
الوسطى والجنوب االتحاد أول المجموعة والخدمات 

أفضل مركز ثاني.

خانيونس/ االستقالل:
عانى اتحاد خانيونس من تراجع في مس���توى الفريق خالل الجوالت 
األخيرة من مرحلة ذهاب دوري الممتازة, قبل أن يصحح أوضاعه في 

الجوالت األولى من مرحلة اإلياب.
 وعق���ب حصوله على 18 نقطة من 11 مب���اراة في الذهاب, انتفض 
"الطواحين" من جديد في اإلياب، محققا 10 نقاط من أصل 12 ممكنة 

حتى اآلن, وذلك بعد انقضاء 4 جوالت.
 ومع توقف المس���ابقة بس���بب ش���هر رمض���ان المب���ارك، يتواجد 
"الطواحين" في الصدارة حاليا برصي���د 28 نقطة, بفارق نقطة أمام 

اتحاد الشجاعية الثاني, الذي لعب مباراة أقل.
 كم���ا أن ش���باب رفح الراب���ع من الممك���ن أن يخطف الص���دارة من 
"الطواحين" هو اآلخر, كونه يملك 24 نقطة ولعب مباراتين أقل حتى 

اآلن.
 ورغم تواجد اتح���اد خانيونس في الصدارة, إال أن الغريب في أرقام 
الفريق هو تس���جيله 16 هدفا, مقابل تلقيه 17 هدفا, ما يدلل على 

اهتزاز شباكه بمعدل أكثر من هدف في المباراة الواحدة.

اتحاد خانيونس.. صحوة 
في اإلياب وصدارة مهددة

3 أنديــة لنصــف نهائي بطولة »الياسين« الرمضانية

روما/ االستقالل:
أفاد تقري���ر صحفي إيطالي، يوم أمس، بأن باريس س���ان 
جيرمان يطمح للتعاقد مع المصري محمد صالح، لتعويض 

الرحيل المحتمل لنجمه الفرنسي كيليان مبابي. 
وينتهي تعاقد مبابي في حديقة األمراء، بنهاية الموسم 
الجاري، ولم يتوصل التفاق حول التجديد حتى اآلن، وسط 
أنباء تفيد بقرب انتقاله لريال مدريد. وبحسب شبكة "توتو 
ميركاتو ويب" اإليطالية، فإن سان جيرمان استقر على ضم 

صالح، ليحل محل مبابي في تشكيلة الفريق الفرنسي.
وينتهي عقد صالح مع ليفربول، بنهاية الموس���م المقبل، 

ورغم محاوالت ناديه لحسم التجديد له خالله هذه الفترة، 
إال أن هناك خالفات حول الراتب.

وأضاف التقري���ر، أن باريس يراقب موقف صالح منذ فترة 
طويلة، استعداًدا لالنقضاض عليه وضمه في الصيف.

وأشار التقرير إلى أن اإلدارة القطرية لسان جيرمان، تسعى 
للجمع بين صالح وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، لتستمر 

حظوظ الفريق قائمة في تحقيق لقب دوري األبطال.
ول���ن يقف ليفربول أمام رحيل محم���د صالح في الصيف 
المقب���ل، إذا لم يتم التوصل معه التفاق بش���أن التجديد، 

وذلك لتجنب رحيله مجاًنا في الصيف التالي.

سان جيرمان يسعى للجمع بين صالح وميسي ونيمار

مدريد / االستقالل:
وج���ه الفرنس���ي كريم بنزيما، نج���م ريال مدريد، رس���الة لجماهير 
الميرنجي، قبل المباراة المرتقبة أمام تشيلسي، بدوري أبطال أوروبا.

ويس���تقبل ريال مدريد نظيره تشيلسي، اليوم الثالثاء، على ملعب 
سانتياجو برنابيو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق الريال في لقاء الذهاب، على ملعب ستامفورد بريدج، بنتيجة 
3-1، حيث س���جل بنزيما هاتريك، بينم���ا أحرز كاي هافيرتز هدف 

تشيلسي.
ونشر بنزيما، صورة له من مران ريال مدريد، عبر ستوري »إنستجرام«، 

وكتب عليها: »أراكم غًدا«، في إشارة إلى جماهير الميرنجي.
ويلتقي المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلس���ي، مع المتأهل 
من مواجهة أتلتيكو مدريد مانشس���تر س���يتي، ف���ي الدور نصف 

النهائي.
ولم يحق���ق ريال مدريد لق���ب دوري أبطال أوروبا، من���ذ عام 2018، 
بينما تشيلسي هو حامل لقب النسخة األخيرة للبطولة على حساب 

مانشستر سيتي.

رسالة قصيرة من 
بنزيما لجماهير 

ريال مدريد
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ب  األوعية الدموية ما أحدث نزيفًا حادًا تطلَّ
تزوي����ده بثماني����ن وح����دة دم إضافة إلى 
الصفائح، ولم تنج����ح كافة الجهود الطبية 

إلنقاذ حياته.
واستش����هد زكارنة في مستش����فى الرازي، 
وقب����ل تش����ييع جثمانه، نقل في مس����يرة 
غاضبة من مستشفى الرازي إلى مستشفى 
الش����هيد خليل س����ليمان الحكومي. وُأعلن 
الحداد الشامل واإلضراب العام في المدينة

كما شيع أهالي بيت لحم يوم امس، جثمان 
الشهيد محمد غنيم )21 عامًا(، الذي ارتقى 
برص����اص االحت����ال امس االول ف����ي بلدة 
الخضر جنوبي بيت لح����م بالضفة الغربية 

المحتلة.
وانطلق موكب التش����ييع من أمام مش����فى 
بيت ج����اال الحكومي، وصوال إلى منزل عائلة 
الش����هيد إللقاء نظرة الوداع األخيرة عليه، 
قبل نقله إلى مس����جد الخض����ر الكبير ألداء 
صاة الجنازة ثم الدفن في مقبرة الشهداء 

بالبلدة.
وردد المش����يعون هتافات غاضبة ومنددة 
بجرائ����م االحت����ال ف����ي ح����ق المواطنين 
الفلسطينيين، ومشيدة بمقاومة ومواجهة 

االحتال.
وارتق����ى الش����هيد غني����م عق����ب إصابته 
برصاص االحتال في كمين قرب منزله في 

بلدة الخضر.
وعم محافظة بيت لحم إضرابًا شمااًل لكافة 
مناح����ي الحياة ح����دادًا على روح الش����هيد 
غنيم والش����هيدة سبايتن، عقب دعوى من 
القوى الوطنية واإلس����امية لإلضراب العام 

وتصعي����د المواجهة مع االحتال في نقاط 
التماس بالمحافظة.

مواجهات وا�صابات
وف����ي الس����ياق ذات����ه أصي����ب عش����رات 
المواطنين يوم ام����س، خال مواجهات مع 
قوات االحتال في بلدة الخضر جنوبي بيت 

لحم بالضفة الغربية المحتلة.
بان����دالع مواجهات  وأفادت مصادر محلية 
عقب تش����ييع جثمان الشهد محمد غنيم، 
أطلقت خالها ق����وات االحتال قنابل الغاز 
والص����وت، ما أس����فر عن إصابة العش����رات 

بحاالت اختناق.
كم����ا أصي����ب مواط����ن بالرص����اص الح����ي 
والعش����رات باالختن����اق بالغ����از المس����يل 
للدم����وع، خ����ال مواجه����ات اندلعت بين 
الش����بان وقوات االحتال في شارع القدس 
بمدين����ة نابلس، فيما ت����م نقل بعض تلك 

اإلصابات إلى مستشفى رفيديا.
وأفادت مص����ادر محلية، بأن ش����اًبا أصيب 
بالرص����اص الح����ي في رجل����ه، بينما أصيب 
23 آخرون باالختناق جراء استنش����اق الغاز 

المسيل للدموع خال المواجهات.
وكانت مواجهات اندلعت، صباح امس بين 
الشبان وقوات االحتال في أكثر من منطقة 
منه����ا ميثلون ف����ي جنين، وف����ي طولكرم 

وغيرها.
كما أصيب ش����اب برصاصة معدنية مغلفة 
بالمط����اط والعش����رات باالختن����اق، مس����اء 
امس، خال مواجهات م����ع قوات االحتال 
اإلس����رائيلي في باب الزاوية وس����ط مدينة 

الخليل.

وذكرت مصادر محلي����ة، أن قوات االحتال 
المتمرك����زة على الحاجز العس����كري المقام 
على مدخل شارع الشهداء، أطلقت الرصاص 
المعدن����ي المغلف بالمط����اط وقنابل الغاز 
صوب الش����بان ما تس����بب بإصابة أحدهم 
بعيار معدن����ي في قدم����ه، إضافة إلصابة 
العش����رات بحاالت اختناق بالغاز المس����يل 

للدموع.
وفي س����ياق متصل أصيب 4 مستوطنين 
بج����روح، ي����وم أم����س، إث����ر رش����ق ش����بان 
بالحجارة ش����مال  فلس����طينيين مركبتهم 

مدينة القدس المحتلة.
وذكرت مص����ادر محلية أّن الش����بان كمنوا 
الش����ارع  عل����ى  المس����توطنين  لمركب����ة 
"نفيه  لمس����توطنة  المؤدي  االس����تيطاني 
يعقوب" المقامة عل����ى أراضي بيت حنينا، 
ورش����قوها بالحجارة مم����ا أدى إلى إصابة 4 
من ركابها ونقلهم إلى مستشفى "هداسا" 

التابع لاحتال بالقدس.
وفي جنين أصيب ش����اب، بعي����ار معدني 
مغل����ف بالمطاط أطلق����ه جن����ود االحتال 
الفص����ل  ج����دار  بمح����اذاة  المتواجدي����ن 
العنصري، المق����ام فوق أراضي بلدة برطعة 

جنوب غرب جنين.  
وذكرت مصادر أمنية، أن شابا يبلغ من العمر 
)38 عاما(، أصي����ب بعي����ار معدني بمحاذاة 
ج����دار الفص����ل، وج����رى نقله ال����ى إحدى 

المستشفيات لتلقي العاج.
اإلثنين، مس����توطنان  كما أصي����ب، فج����ر 
بالرص����اص بمدين����ة نابلس  إس����رائيليان 

شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش االحتال إن مستوطَنين 
أصيبا بجروح طفيفة ومتوسطة بعد إطاق 
النار عليهما وهما ف����ي طريقهما إلى "قبر 

يوسف".
وذكرت أن المس����توطَنين دخا بسيارتهما 
الشخصية إلى مدينة نابلس دون تنسيق.

وعقب ذلك، أعاد ش����بان غاضبون يوم امس 
تحطيم محتويات قبر يوسف للمرة الثانية 

في غضون يومين.
وأفادت مصادر محلية بأن مس����يرة غاضبة 
انطلقت صب����اح االثنين م����ن مخيم باطة 
ش����رقي نابلس وتوجهت إلى قبر يوسف، 
عقب انتهاء الحملة العس����كرية الواس����عة 
لاحتال في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وأوضحت أن األجهزة األمنية المرابطة أمام 
قب����ر يوس����ف بمنطقة باطة البل����د حاولت 
منع الش����بان من االقتراب من القبر وأطلقت 

األعيرة النارية في الهواء لتفريقهم.
وعل����ى أثر ذلك، وجه وزي����ر جيش االحتال 
بين����ي غانتس رس����الة حادة إلى الس����لطة 
الفلس����طينية، وطالبه����ا بتكثي����ف تواجد 
قواتها بالمكان، ومعاقبة الشبان الفاعلين.

المقاومة ضد االحتال  وتصاعدت عمليات 
ومس����توطنيه في عّدة محاور خال األسبوع 
الماضي، وشملت عمليات إطاق نار وطعن 
وإلق����اء عب����وات متفج����رة وحارقة ورش����ق 

بالحجارة.
اعتداءات امل�صتوطنني

اإلثنين،  المستوطنين، مساء  عربد عشرات 
على الطريق الواصل بين طولكرم ونابلس.

وقال مس����ؤول ملف االس����تيطان ش����مال 

الضفة غس����ان دغل����س، إن مس����توطنين 
انتش����روا على الطريق وسط القيام بأعمال 
استفزاز وعربدة وعرقلة مركبات المواطنين.

وأش����ار إلى أنه من����ذ أمس االول، تش����هد 
الطرقات المؤدية لمدينة نابلس انتش����ارا 
للمس����توطنين الذين يقطعون الطرق أمام 

المواطنين ويعتدون عليهم.
إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين، يوم 
أمس ، المس����جد األقصى المبارك، بحماية 

شرطة االحتال اإلسرائيلي.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن المستوطنين 
نف����ذوا ج����والت اس����تفزازية ف����ي باحات 
المس����جد األقصى، وأدوا طقوًس����ا تلمودية 

في المنطقة الشرقية منه.
وكانت جماعات "الهي����كل" المزعوم أعلنت 
عن عقد محاكاة كاملة ل�"قربان الفصح" في 
منطقة القصور األموية الماصقة ألس����وار 
المس����جد األقص����ى المبارك، عص����ر اليوم 

اإلثنين.
وتأتي ه����ذه الدعوة بعد "قم����ة حاخامية" 
ُعقدت في األقصى لمناقشة فرض طقوس 
"الفص����ح" العب����ري فيه، وبع����د دعوات من 
حاخام����ات اليمين المتطرف وتعهدات من 
"قربان  بإدخ����ال  "الهيكل"  قادة جماع����ات 
الفصح" إلى األقصى مس����اء ي����وم الجمعة 

القادم )الرابع عشر من شهر رمضان(.
المب����ارك  األقص����ى  ويتعرض المس����جد 
االستفزازية على  المستوطنين  القتحامات 
فترتين صباحية ومسائية؛ باستثناء يومي 
الجمع����ة والس����بت، في محاول����ة احتالية 

لفرض التقسيم الزماني في المسجد.

الضفة الغربية/ االستقال:
قال الناطق باسم حركة حماس في مدينة القدس المحتلة 
محمد حم���ادة »إن تهديدات االحتال بتجويع الش���عب 
الفلس���طيني خاصة في جنين، لن تردع الفلس���طينيين 
وتثني أبناءهم عن المقاومة«. وأضاف في تصريح صحفي، 
أن تهديدات االحتال دليل على إفاس كل محاوالته في 

كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
وش���د على أن »كل مدينة في فلسطين هي حصن عصّي 
على الدمار، وكل محاوالت االحتال الغبية بفرض الجوع لن 

تجدي نفعًا، وسيخرج له األبطال من كل صوب«.

ونوه إلى أن الش���عب الفلسطيني الذي عانى من كل أنواع 
العذاب بما فيها التجويع والحصار، لن ُيعطي الدنية اليوم 

ولن يرى منه إال كل عزيمة وثبات.
وأكد أن أبناء جنين ليس���وا وحدهم ف���ي الميدان، وأن غزة 
المحاص���رة التي تقدمت رغ���م جراحها لنص���رة القدس 
واألقصى في معركة سيف القدس، وضعت الطوبة األخيرة 

في بوابة قبر الحلم اإلسرائيلي، على جد تعبيره.
كما قال: »إننا نش���هد منذ انتفاض���ة األقصى تراجعًا في 
أيديولوجية جيش االحتال وفكره العسكري، من إنذار ردع 

وحسم، إلى ثاثية دفاع، هجوم واقتصاد.

رام الله/ االستقال:
طالب رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن اللواء 
ق���دري أبو بكر، يوم امس، المنظوم���ة القضائية الدولية 
والمؤسس���ات القانونية والحقوقي���ة، بالتحرك الفوري 
لوضع حد للتطرف القضائي االس���رائيلي، الذي يتجاوز 
كل يوم أخاقي���ات ومبادئ العم���ل القضائي العالمي 
بكل مس���مياته وتش���كياته. وقال أبو بكر في تصريح 
صحفي: إن »قرار ما تسمى المحكمة العليا االسرائيلية، 
بإعط���اء الحق لعائ���ات القتلى اإلس���رائيليين بمطالبة 

الس���لطة بتعويض���ات مالية من خال رف���ع قضايا في 
محاكم االحتال، ما هي إال محاولة بائس���ة لردع الشعب 
الفلس���طيني وقيادته«. وأضاف أنها تمثل أيًضا فرصة 
حقيقية لس���رقة المزيد من أموال ش���عبنا تحت ذرائع 
وحجج واهية ال عاقة لها بالواقع وال المنطق، وذلك كون 

الجاد يسعى لكي يكون الضحية.
وذكر أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار »إسرائيل« 
ب���كل مكوناته���ا، وف���ي مقدمته���ا الجه���از القضائي 
االس���رائيلي، بالتنكي���ل بأبناء الش���عب الفلس���طيني، 

واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة  ظروف���ه  واس���تهداف 
والسياس���ية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع 
جديد يتماش���ى مع أص���وات المتطرفين السياس���يين 
والعسكريين اإلس���رائيليين. وأكد أن كل األحداث على 
الساحة الفلسطينية سببها االحتال، وان جرائم جنوده 
الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، 
البي���وت ويخربوها،  يقتل���ون ويعتقل���ون ويهدم���ون 
وينكلون بالش���يخ والطف���ل وكل من يج���دوه امامهم، 

ستقابل بالمزيد من النضال والتضحيات.

القدس المحتلة/ االستقال:
طالبت الهيئة اإلس���امية المس���يحية لنصرة القدس والمقدسات، المجتمع 
الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف اعمال القتل الوحشية واإلعدامات 

الميدانية التي يرتكبها االحتال اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وقال���ت الهيئة في بيان يوم امس، إن ما يجري على األرض الفلس���طينية من 
تصعيد دموي من جانب سلطات االحتال يشكل جرائم حرب تمارس بصورة 

ممنهجة من أجل إرهاب شعبنا وإرغامه على التخلي عن حقوقه المشروعة.
وأضاف���ت أن إطاق حكوم���ة االحتال يد الجيش والمس���توطنين وإعطائهم 
تصاريح بالقتل يكش���ف من جديد الطبيعة العدواني���ة والدموية لاحتال 

وإصراره على استباحة الدم الفلسطيني.
وأكدت أن هذا التصعيد الدم���وي يتزامن مع تصاعد وتيرة االقتحامات عدًدا 
ونوًعا من جانب الجمعيات االستيطانية للمسجد األقصى خال شهر رمضان.

وش���ددت على أن س���لطات االحتال تحاول توظيف هذه االقتحامات لفرض 
وقائع جديدة واالخال بالوضع التاريخي القائم في المس���جد األقصى، وصواًل 

إلى التقسيم الزماني والمكاني.

رام الله/ االستقال:
أعلن���ت وزارة الصح���ة، يوم أم���س، تس���جيل حالة وفاة 
واح���دة و330 إصابة جديدة بفي���روس كورونا في قطاع 
غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين خال األس���بوع 

الماضي.
ج���اء ذلك في التقرير الوبائي األس���بوعي الذي نش���رته 
الوزارة ويغطي الفترة من 3 إلى 10 أبريل/ نيسان 2022.

وأف���ادت التقرير بتس���جيل حالة وف���اة و112 إصابة في 
الضفة الغربية و98 إصابة في قطاع غزة، و120 في مدينة 

القدس.

وأوض���ح أن عدد الفحوصات خال األس���بوع كانت 4237 
)باستثناء مدينة القدس(.

وأش���ار التقرير إلى تعاف���ي 668 مواطنا توزعت كالتالي: 
162 في الضفة و356 في غزة و150 في القدس.

ون���وه بأن الح���االت التي تعالج في المستش���فيات تبلغ 
14، منها 8 حاالت ترقد ف���ي العناية المكثفة، وحالتين 

أخريين موصولة على أجهزة التنفس االصطناعي.
وبينت الوزارة أن نس���بة األش���خاص مكتمل���ي التطعيم 
في فلس���طين بلغت %51.1، بواق���ع %62.7 في الضفة 

الغربية و%35.3 في قطاع غزة.

حالة وفاة و330 إصابة جديدة 
بـ »كورونا« في الضفة وغزة والقدس

حماس: االحتالل فقد هيبته أمام أهل 
جنين وتهديدهم بالتجويع تخبط

هيئة تطالب بتدخل دولي لوقف 
اإلعدامات الميدانية ضد الفلسطينيين

أبو بكر يطالب المنظومة الدولية بوضع حد لتطرف القضاء اإلسرائيلي

الخليل/ االستقال:
ج����ددت محكمة االحتال اإلس����رائيلي ف����ي "عوفر" قرار 
االعتقال االداري بحق األسير صاح نضال زغير من الخليل 
جنوب الضف����ة الغربية المحتلة، لمدة 4 أش����هر جديدة، 

وذل����ك للم����رة الثانية عل����ى التوالي. وأف����اد مكتب إعام 
األس����رى بأن قوات االحتال كانت اعتقل����ت زغير بتاريخ 
2021/12/14، بع����د اقتحام منزل����ه، وتحطيم محتوياته 
بحج����ة التفتيش، ونقلته الى مرك����ز توقيف "عتصيون". 

وأض����اف أن محكمة االحتال وبعد أس����بوع على اعتقاله 
أصدرت بحقه ق����رار اعتقال إداري لمدة 4 ش����هور، وقبل 
يومين من انتهاء مدته ج����ددت له اإلداري بحجة الملف 

السري ألربعة أشهر إضافية بتعليمات من المخابرات.

تجديد اإلداري لألسير صالح زغير للمرة الثانية

ا�صت�صهاد فتًى ..
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نيودلهي/ االستقالل:
أعلنت الشرطة الهندية، أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة 
الخردة المعدنية نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 
طن والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية أوهموا 

خاللها السكان بأنهم من المسؤولين في قطاع الري.
وتم اإلبالغ عن س����رقة الجسر في والية بيهار، وهي من أفقر 

الواليات الهندية.
وقال ضابط الش����رطة س����وبهاش كومار، إن اللصوص ادعوا 

أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري.
وأوضح كومار، أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسالك ومزقوا 
الهي����كل قبل الهروب م����ع غنيمتهم في عملية اس����تمرت 

يومين.
وكان اللصوص يقطعون الهيكل المش����يد قبل نصف قرن 
فوق قناة مائية، منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب للجمهور 

قبل خمس سنوات.
وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث الغريب، لكن لم ُيقبض 

على أي شخص في القضية حتى اآلن.

سرقة جسر معدني 
بزنة 500 طن في الهند

 تكية "�ضيدي �ضيبان" تعد وجبات اإفطار رم�ضان لتوزيعها على الفقراء واملحتاجني يف حمافظة رام اهلل والبرية

الجزائر/ االستقالل:
ش����هدت مدينة وهران الجزائري����ة، واقعة ظلت 
حدي����ث العام والخ����اص عبر منص����ات التواصل 
االجتماعي في ربوع الجزائر، حين احترقت سيارة 
أحد المصلين أمام مسجد األمير عبد القادر بحي 
البرك����ي، غي����ر أن الفرج جاء س����ريعا، بعدما نجح 
المحس����نون في جمع مبلغ السيارة المحترقة في 
وقت قياس����ي، ومنحه لصاحبها من أجل ش����راء 
سيارة أخرى، حتى يعيل بها عائلته كثيرة العدد.

وبحسب ما أكده ش����هود عيان، فإن الحادث وقع 
في حدود التاس����عة والنصف لي����ال، أثناء صالة 
التراوي����ح، حيث ركن كهل س����يارته التي يعمل 
بها في مجال النقل، من أجل إعالة أس����رته، فكان 
يحضر صالة جماعة بالمسجد العتيق، ثم ينطلق 

في رحلة البحث عن قوته، إال أن القدر شاء عكس 
ذلك، لتندل����ع ش����رارة كهربائية وس����ط محرك 
سيارته من نوع ش����وفرولي 2005، وما هي سوى 
لحظات حتى اش����تعلت مثل كومة قش، ما خلق 
حالة طوارئ بالموقع، السيما وأنه كان يشهد ركن 
عشرات السيارات الخاصة بالمصلين، وقد حاول 
بعض المواطنين إطفاء النيران بواسطة قارورات 
المطاف����ئ اليدوية، إلى أن جاءت س����يارة اإلطفاء 
وتمكنت من التحكم في الوضع، وإزاحة الخطر عن 

باقي المركبات التي كانت بالجوار.
صاحب المركب����ة، بدوره خرج مس����رعا مثل باقي 
الفضوليي����ن م����ن أجل تحري ما وق����ع، ليصطدم 
بمش����هد مركبته التي تحولت إل����ى ركام، وهنا 
بال����ذات انطلقت مب����ادرة طيبة أعل����ن عنها إمام 

مس����جد البركي الشيخ بحري، الذي دعا المصلين 
إل����ى التضامن م����ع الضحي����ة، وهذا م����ا كان، إذ 
تم وض����ع طاولة على بعد خطوات من المس����جد 
وتنظيم تيليطون خيري تضامني.. وما هي سوى 
س����اعات، حتى ت����م بنجاح جمع قيمة الس����يارة، 
وهن����ا تعالت التكبي����رات وس����عد الجميع لهذا 
الخبر المش����جع، ومنح المبلغ لصاح����ب المركبة، 
الذي تعهد بش����راء سيارة أخرى من أجل مواصلة 
عمله اليومي ككلوندستان من أجل إعالة أسرته، 
وهي الم����رة الثانية التي يتم فيها إغاثة مواطن 
بنفس الطريقة، األولى كانت في سوق السيارات 
بمس����تغانم، وهذه هي المرة الثانية التي يصنع 
فيها الجزائريون صورة من صور التآزر والتضامن 

في الشهر الفضيل.

تحترق سيارته أثناء التراويح فيجمع له المصلون ثمنها

الجدة/ االستقالل:
امتأل صحن المطاف بالحرم المكي، يوم أمس، 
بالمعتمرين والزائرين وس����ط أجواء إيمانية، 
وذلك في مش����هد ل����م يتكرر من����ذ أكثر من 

عامين.
وأظه����ر مقطع فيديو مت����داول على "تويتر"، 
امتالء أروقة الصح����ن بالمعتمرين والزائرين 

وكانت حركة الطواف بطيئة بسبب ذلك، فيما 
انشغل ضيوف الرحمن بالدعاء واالبتهال.

جدير بالذكر أن هذه األيام من ش����هر رمضان 
المبارك تشهد قدوم أعداد كبيرة من زوار بيت 
الله الحرام، بهدف أداء مناسك العمرة وحضور 
الصل����وات خاصة صالة المغرب والعش����اء ثم 

التراويح في المسجد الحرام.

 القاهرة/ االستقالل:
في واقعة انتحار مأساوية أنهت طالبة في المرحلة الثانوية حياتها. بسبب توبيخ والدها 
لها المس���تمر على عدم مس���اعدة والدتها في األعمال المنزلية. وتلقت مديرية اإلدارة 
العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الصف. يفيد بوفاة طالبة عقب 

سقوطها من الطابق الخامس من أعلى شرفة شقتها داخل دائرة القسم.
وبعمل التحريات األولية، تبين أن الفتاة طالبة في المرحلة الثانوية، وتبلغ من العمر 16 
عامًا. وأنهت حياتها قفزًا من ش���رفة شقة أس���رتها. عقب مرورها بأزمة نفسية، بسبب 
توبيخ والدها المس���تمر لها لمس���اعدة والدتها في األعمال المنزلية. أخطرت األجهزة 
األمنية النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي 
لتشريح جثة المتوفية لتحديد سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من 

عدمه، كما أمرت النيابة العامة باستدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالهم حول الحادث.

بسبب األعمال المنزلية.. أنهت 
حياتها قفزًا من شرفة شقتها

نيودلهي/ االستقالل:
لقى س���تة أش���خاص حتفهم إثر وقوع انفجار في مصنع 
للكيماويات في منطقة به���اروش بوالية جوجارات بغرب 

الهند أمس االثنين.
ونقل���ت صحيف���ة " هندوس���تان تايمز" عن لين���ا باتيل، 
مسؤولة الشرطة في منطقة بهاروش القول إن انفجارا وقع 

في مصنع في وقت مبكر من اليوم.

وأضافت أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في موقع المصنع.
وأوضحت أن الشركة تعمل في التقطير بالمذيبات، وانفجر 

مفاعل اليوم فجأة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.
وأضافت أن االنفج���ار أدى الندالع حريق في المصنع، وتم 

السيطرة عليه.
وأشارت باتيل إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب اندالع 

الحريق.

انفجار يودي بحياة 6 أشخاص
 في مصنع للكيماويات بالهند

مشهد لم يتكرر منذ عامين.. امتالء 
صحن الطواف بالمعتمرين والزائرين

كانبرا/ االستقالل:
أصيبت شابة أسترالية بعدوى نادرة خطيرة، 
وذلك بعدما خضعت لعملية تجميل في أحد 

المراكز الطبية.
ونصح األطباء برينا ماكنتوش أن تجري عملية 
شد للبطن، بعد خسارتها لقرابة 50 كيلوغراما 

من وزنها بشكل طبيعي.
وأخذ وضع ماكنتوش يسوء بعد مرور ثمانية 
أيام عل���ى الجراحة التي أزالت فيها كمية من 
الجلد المترهل، حيث أصيبت بعدوى تس���بب 

بالتهاب وعفن أسفل بطنها.

ويمك���ن أن يكون اإلنتان حالة مهددة للحياة، 
عندما تتسبب اس���تجابة الجسم للعدوى في 
إتالف أنس���جته. وأكد األطباء المشرفون على 
حال���ة ماكنتوش أنها تعاني م���ن حالة نادرة 
للغاية يش���ار إليها أحيانا باس���م "مرض آكل 

اللحم" أو "التهاب اللفافة الناخر".
ويع���د "الته���اب اللفافة الناخ���ر" مرضا نادرا 
يتمثل بعدوى تصيب الطبقات العميقة من 
الجلد وتحت األنسجة، وينتشر بسرعة كبيرة 

متسببا بموت األنسجة تحت الجلد.
وحس���بما ذك���رت صحيف���ة "ديل���ي مي���ل" 

البريطاني���ة، فإنه لم تكن هناك س���وى حالة 
واحدة أخرى موثقة في العالم اللتهاب اللفافة 

الناخر بعد عملية شد البطن.
ولعالج ماكنتوش قرر األطباء في مستش���فى 
"ألفريد" في ملبورن أن يدفعوها للدخول في 
غيبوبة، وإعطائها األوكس���جين عالي الضغط 

إلبطاء االلتهاب الناخر.
ورغم تحس���ن صحة ماكنتوش حاليا، إال أنها 
ستظل تخضع لفترة للمراقبة الطبية لشهور، 
وخصوصا أنها ستجري عمليات إلزالة األنسجة 

الميتة وااللتهابات الناجمة عن العدوى.

بعد عملية تجميل.. شابة تصاب بعدوى خطيرة نادرة

 نيودلهي/ االستقالل:
فتحت السلطات الهندية تحقيقًا في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي 
لحص���ان في قطار مخصص للركاب. وأظهر الفيديو ال���ذي تداوله رواد مواقع التواصل 
ونشره موقع “إنديا توداي”، حصانًا في قطار مزدحم بالركاب. المتجه إلى إحدى مناطق 

والية البنغال.
وأشار بعض رواد مواقع التواصل ممن شاهدوا الفيديو، إلى أن الحصان كان مشاركًا في 

سباق أقيم بمنطقة بارويبور بذات اليوم الذي تم فيه نشر المقطع.

حصــان داخــل قطــار 
مزدحــم بالركــاب


