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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت قناة ريش���ت كان العبرية، أم���س الثالثاء، أن األجهزة 
األمنية اإلس���رائيلية أحبط���ت في األيام واألس���ابيع القليلة 

الماضية أكثر من 20 هجومًا داخل مدن الخط األخضر.
وبحس���ب مزاعم القناة، فإنه تم إحباط ه���ذه العمليات قبل 
وقوعه���ا، من خالل االعتقاالت الوقائية التي ينفذها الجيش 
اإلس���رائيلي في مناطق الضفة الغربية، وبعد تعزيز الحراسة 

األمنية على طول خط التماس بين الضفة ومناطق 48.
وأش���ارت إلى أن الجيش اإلسرائيلي يس���تعد لشن عمليات 
انطالق���ًا من الضفة الغربية خاصة م���ع حلول “عيد الفصح” 

اليهودي، نهاية األسبوع الجاري.
فيم���ا ذك���ر موق���ع واي ن���ت العب���ري، أن هن���اك معلومات 
استخباراتية وإنذارات ساخنة حول هجمات متوقع تنفيذها 

خالل فترة العيد اليهودي.

قناة عبرية: إحباط أكثر من 
20 هجومًا داخل »إسرائيل«

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسير خليل عواودة )40 عامًا( من بلدة إذنا 
غرب الخليل، إضرابه ع���ن الطعام لليوم ال� 41 على 

التوالي، رفًضا العتقاله اإلداري في سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي. ونقل األسير عواودة قبل عدة أيام من 
زنازين العزل االنفرادي في "عوفر" إلى عيادة سجن 

"الرملة" بعد تدهور حالت���ه الصحية، حيث يعاني 
من آالم في الرأس والمفاصل، وصداع 
وهزال وإنهاك شديد، وفقد من وزنه 

األسيران عواودة ومصباح يواصالن معركة األمعاء الخاوية

نادي األسير: اليوم جلسة المحكمة الخاصة بقضية األسير أحمد مناصرة

الخطيب: ذبح »القرابين« سيقود 
للتصعيد ويصب الزيت على النار

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، د. يوسف 

الحس����اينة، أمس الثالثاء، أن إدانة العملية الفدائية البطولية 
في "تل أبيب" من قبل "الرس����ميين" الفلس����طينيين، وبعض 

الحساينة: إدانة المطبعين والسلطة 
للعملية الفدائية شكل طعنة لنضال شعبنا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال بيني غانتس وزير الحرب "اإلس���رائيلي"، أمس الثالثاء، إنه لن يتم التوقف 
عن البناء في المس���توطنات بالضفة والقدس المحتلتين. جاءت أقوال غانتس 

غانتــس: سنواصــل 
االستيطان بالقدس والضفة

مستوطنون يقتحمون »األقصى« وسط 
دعوات لحشد أوسع في »عيد الفصح«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
سلمت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، خطيب 
المس���جد األقصى المبارك، الش���يخ عكرمة صبري، قراًرا يقضي 

االحتالل يسلم الشيخ صبري قرارًا 
بمنع التواصل مع شخصيات بالداخل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عش���رات المستوطنين اليهود، أمس الثالثاء، باحات المسجد األقصى 

المبارك، تحت حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي، وسط دعوات 
القتحام���ات أكبر في عيد »الفصح« اليه���ودي. وذكرت مصادر 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أعدم���ت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي، فجر أمس 
الثالثاء، عامال فلس���طينيًا داخل موق���ع للبناء في 
مدينة عس���قالن، بزعم طعنه لش���رطي إسرائيلي، 

كما أصابت عش���رات الش���بان بالرص���اص وحاالت 
اختن���اق خ���الل مواجه���ات اندلعت ف���ي مناطق 
متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت 
مواجهات مس���لحة بين مقاومين وقوات االحتالل 

خ���الل اقتحامه���ا مدين���ة ومخي���م جني���ن فجر 
أمس.  واستشهد عامل فلسطيني، أمس الثالثاء، 

برصاص شرطة االحتالل اإلسرائيلي، 
بزعم تنفيذه عملية طعن، في مدينة 

االحتالل يعدم عامال من الخليل بزعم طعنه جنديًا 
في عسقالن ويصيب العشرات في مواجهات بالضفة 

فصائل المقاومة تحذر االحتالل 
من ذبح القرابين في األقصى

غزة/ االستقالل: 
توجهت فصائل المقاومة الفلس���طينية، أمس الثالثاء، بالتحية ألبناء ش���عبنا 

الفلس���طيني في مناطق وجوده كافة، وخاصة في جنين البطولة 
والثورة التي مازالت تواجه بطش االحتالل، ونثمن الوحدة الوطنية 

النائب عودة يتلقى تهديدات مباشرة 
بالقتل عقب تصريحاته ضد جيش االحتالل

الداخل المحتل/ االستقالل: 
قال النائب بالقائمة العربية المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي 
أيمن عودة: »إنه تم تهديده بالقتل على خلفية تصريحات التي 

صحيفة عبرية: خشية من تنفيذ أفراد 
من األجهزة األمنية لعمليات فدائية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���رت صحيفة »إس���رائيل اليوم« العبرية أن عودة هاش���تاغ 
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غزة/ االستقالل: 
المقاوم����ة  فصائ����ل  توجه����ت 
الثالث����اء،  أم����س  الفلس����طينية، 
بالتحية ألبناء شعبنا الفلسطيني 
في مناط����ق تواجده كافة، وخاصة 
ف����ي جنين البطول����ة والثورة التي 
مازال����ت تواجه بط����ش االحتالل، 
ونثم����ن الوح����دة الوطني����ة التي 
يس����طرها المقاوم����ون على أرض 

الميدان.
ونع����ت الفصائل ف����ي بيان عقب 
غ����زة،  ف����ي  ال����دوري  اجتماعه����ا 
الشهداء االبطال الذي ارتقوا خالل 
األيام الماضية في معركة شعبنا 

المتواصلة ضد االحتالل.
 وأك����دت الفصائل، أن هذه الدماء 
لن تذهب ه����درًا، وجرائم االعدام 
ب����دم بارد الت����ي يرتكبه����ا جنود 
ونس����ائنا  ش����بابنا  بحق  االحتالل 
س����تواجه بتصعيد المواجهة مع 

المحتل في كل الميادين. 
العملي����ة  الفصائ����ل،  وبارك����ت 
البطولي����ة التي نفذها الش����هيد 
البطل رع����د حازم في ت����ل الربيع 
هشاش����ة  فضحت  التي  المحتلة 
الكيان وزيف قوته األمنية، ونحيي 
وال����د الش����هيد رعد ال����ذي أصبح 
أيقونة في تحدي جيش االحتالل 

وكيانهم المزعوم.

االحت����الل  الفصائ����ل،  وح����ذرت 
والمغتصبي����ن الصهاين����ة م����ن 
االق����دام عل����ى تنفي����ذ اقتح����ام 
المسجد األقصى وتدنيسه والذبح 
فيه فيما يس����مى بعي����د الفصح، 
ونؤك����د أن قيادة الع����دو تتحمل 
المس����ؤولية كاملة ع����ن تداعيات 
هذه الخطوة التهويدية الخطيرة.

وعب����رت الفصائ����ل ع����ن رفضها 
والمواق����ف  اإلدان����ات  وبش����دة 
المن����ددة بالعمليات البطولية في 
أراضينا المحتلة التي صدرت من 
طرف الس����لطة وبع����ض األنظمة 

العربية واإلسالمية ونؤكد أن هذه 
المواقف ال تعبر ع����ن إرادة ووعي 

األمة وشعوبها الحرة.
بالتحية  الفصائ���ل،  كما توجهت 
ألسرانا األبطال وأسيراتنا الماجدات 
في سجون االحتالل، ونؤكد أننا لن 
نتركهم وحدهم يخوضون معركة 
اإلرادة والتح���دي ف���ى مواجه���ة 
الهجمة الشرسة التي تشنها ادارة 
مصلحة الس���جون ضدهم، والعدو 
المس���ؤولية  يتحمل  الصهيوني 

كاملة عن حياتهم.
وح����ذرت الفصائل م����ن التعاطي 

مع بعض التصريحات المشبوهة 
والمفبركة التي تستهدف قيادة 
المقاوم����ة التي ت����م الترويج لها 
في اآلون����ة االخيرة، ونؤكد أن هذه 
التصريح����ات تتماهى مع مصالح 

االحتالل وتخدم أهدافه الخبيثة.
عل����ى  الفصائ����ل  وش����ددت 
أن المعرك����ة مع االحتالل مفتوحة 
وشاملة في كل ساحات فلسطين 
ولن تستطيع آلة البطش واإلجرام 
الصهيونية أن تثني عزيمَة شعِبنا 
بالمضي على نهج المقاومة كخيار
S وحيد لشعبنا للتحرير والعودة. 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
ق���ال النائ���ب بالقائم���ة العربية المش���تركة في 
الكنيست اإلسرائيلي أيمن عودة: "إنه تم تهديده 
بالقتل على خلفية تصريح���ات التي دعا فيها إلى 

عدم االلتحاق بجيش االحتالل اإلسرائيلي".
وكان عودة دعا في تصريح ل���ه االحد الماضي أمام 
ب���اب العامود بالمس���جد األقصى المبارك الش���بان 
إل���ى "االمتناع عن الخدمة ف���ي صفوف أجهزة أمن 

االحتالل".

وطالب عودة أيًضا شبان الداخل الذين التحقوا بها 
بإلقاء أسلحتهم ومغادرة صفوف هذه األجهزة.

وأث���ارت تصريحات ع���ودة موجة م���ن ردود الفعل 
والتحريض من جانب سياسيين ومسؤولين أمنيين 

إسرائيليين.
وطالب���ت ش���رطة االحتالل المستش���ارة القضائية 
للحكومة بمراجعة التصريحات التي أدلى بها عودة 
م���ن خالل مقطع فيديو عند باح���ة باب العامود في 

القدس.

وأضاف عودة في تصري���ح صحفي الثالثاء "هناك 
تهدي���دات وصلتني مباش���رة بالقتل، أنا بش���كل 

شخصي تصلني عشرات رسائل التهديد بالقتل".
وتاب���ع "وصلتن���ي التهدي���دات بلغ���ة مباش���رة: 

"سنقتلك".
وذك���ر أنه يجمع رس���ائل التهدي���دات لتقديمها 
لضابط األمن في الكنيست، مستدرًكا "لكن مثلما أن 
هذه الرسائل لم ترهب من سبقونا فإنها ال ترهبنا 

بطبيعة الحال".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا مراقب الدولة في "إسرائيل" "متنياهو أنجلمان" اإلسرائيليين 
في تصريح���ات وصفت بغير المس���بوقة، إل���ى تقديم دعاوى 
قضائية ضد فلس���طينيين نف���ذوا عمليات فدائي���ة، كما دعا 
حكوم���ة االحتالل إلى خصم مبالغ الدعاوى من عائدات الضرائب 

الفلسطينية.
وذكرت صحيف���ة "يديعوت احرونوت"، أن المراقب المنش���غل 
في هذه األيام بإع���داد تقرير عن عدوان أيار 2021 توجه بكتب 
إلى وزارة القضاء والمستش���ارة القضائية للحكومة بالعمل بهذا 
الخص���وص حيث تعتبر تصريحاته غير مس���بوقة وش���اذة عن 

صالحياته.
وقال المراقب "يعيش مواطنو إس���رائيل ف���ي هذه األيام موجة 
إرهابية حصدت أرواح 14 ش���خصًا وأصيب فيها العشرات حتى 

أن اليوم)أمس( شهد تنفيذ عملية أخرى".
وأضاف قائاًل: " يتبين من خالل التقرير الذي قمنا بنشره قبل عدة 
أش���هر أن هنالك وسيلة واحدة وفعالة لم تستخدمها إسرائيل 
بعد ضد اإلرهاب وهي تقديم دعاوى مدنية ضد المخربين سواًء 
كانوا من سكان إس���رائيل أو المناطق الفلس���طينية وباإلمكان 
كسب تلك الدعاوى باقتطاع المبالغ المطلوبة من أموال السلطة 

الفلسطينية".
وتحدث المراقب عن أن التأمين الوطني اإلسرائيلي دفع في العام 
2019 مبلغ 540 مليون شيقل كمخصصات لمتضرري العمليات 
الفلس���طينية وأن عامي 2018-2019 لم تشهد تقديم دعاوى 
قضائية ضد منفذي العمليات، الفتًا إلى أنه سينشر قريبًا تقريرًا 
حول اآلثار الت���ي تركها عدوان أيار 2021 على الجبهة الداخلية 

اإلسرائيلية.

»مراقب الدولة« اإلسرائيلي يدعو فصائل المقاومة تحذر االحتالل من ذبح القرابين في األقصى
لرفع قضايا على منفذي العمليات

غزة/ االستقالل: 
حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الش����عبية 
لتحري����ر فلس����طين، ماه����ر مزه����ر االحتالل 
اإلس����رائيلي، من أية محاولة استفزاز لمشاعر 

أبناء شعبنا.
واعتب����ر ف����ي تصري����ح صحفي، ب����أن تهديد 
الجماع����ات اليمينية الصهيوني����ة المتطرفة 
بذبح القرابين في باحات المسجد األقصى في 
15 من نيسان/أبريل الحالي، هو »بمثابة إعالن 
حرب، س����يكون رد ش����عبنا ومقاومته سريعًا 

وقاصمًا«.
وتوجه، بتحية إجالل وإكبار إلى أرواح الشهداء 
الذين ارتقوا خالل األي����ام الماضية، مؤكدًا أن 
دمائهم الطاهرة لم ولن تذهب هدرًا، وستبقى 
بوصلة توجهنا إل����ى طريق التحرير واالنتصار 

على هذا »العدو الصهيوني«.

وأش����اد مزهر ب����� »الصمود األس����طوري الذي 
ُتجس����ده مدينة جني����ن القس����ام ومخيمها، 
وبمقاومته����ا النوعية بتش����كيالتها المُوحدة 
التي تتصدى بكل بس����الة وعنفوان للهجمة 
الصهيونية الواس����عة على المخيم، ُمس����جاًل 
فخ����ره واعتزازه بالعملي����ات النوعية البطولية 
الت����ي نفذها ش����باب جنين الثائ����ر في قلب 
مس����تعمرات الكيان الصهيوني في األسابيع 
األخي����رة، والتي كان آخره����ا عملية ديزنغوف 
النوعية التي نفذها المقاوم ابن مخيم جنين 

رعد فتحي خازم«.
وأضاف أن »هذه العملية جس����دت من جديد 
معادل����ة ردع ض����د ه����ذا الع����دو الصهيوني، 
وضرب����ت نظرية أمنه الصهيون����ي، وأكدت أن 
هذا العدو المجرم بجيش����ه المدجج بكل أنواع 
العسكرية  والنخب  والتش����كيالت  األس����لحة 

واالستخباراتية من ورق وهش وضعيف«.
وأكد مزهر أن »مس����اندة جماهير ش����عبنا في 
عموم الضفة والداخل المحتل وغزة والشتات 
لمخيم جنين، ونزولها للشوارع، وجهت رسائل 
قوية بأن ش����عبنا مع مدينة جنين وأهلها ولن 
يترك����وا العدو الصهيوني يس����تفرد بها، بما 
ُيجس����د من جديد وحدة الس����احات ومكونات 
ش����عبنا التي تجس����دت في أبهى صورها في 

معركة سيف القدس قبل حوالي عام«.
وختم تصريحاته مؤكدًا على »جهوزية شعبنا 
واالنتفاض����ة إلى خ����وض معرك����ة الدفاع عن 
المقدسات وخصوصًا المسجد األقصى، وأيضًا 
مواجهة أية جرائم صهيونية بحق مخيماتنا 
ومدنن����ا وقرانا في الضف����ة وخاصة في مدينة 
جنين القسام، داعيًا شعبنا وشبابه الثائر إلى 
االنتفاض الش����امل مع االحت����الل على امتداد 

رام الله/ االستقالل: 
ق����ال عضو القيادة السياس����ية لحركة المقاومة اإلس����المية )حماس( 
هشام قاس����م، إن الحملة المس����عورة التي يش����نها جيش االحتالل 
اإلسرائيلي ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية، والسيما مدينة جنين، 
تأتي كمحاوالت فاشلة لوقف تمدد المقاومة وهجماتها الفدائية، في 

ضوء ما باتت تشكله جنين ومخيمها من أيقونة للمقاومة.
وأوضح قاس����م الثالثاء ف����ي تصريح وصل »االس����تقالل«، أن االحتالل 
يس����عى لتحقيق صورة ردع وهمية أمام رأيه العام الداخلي الغاضب 
عليه، بس����بب فش����له المتالحق في تأمي����ن جبهت����ه الداخلية، التي 
اس����تطاعت المقاومة اختراقه����ا، والضرب فيها على ط����ول جغرافيا 

فلسطين المحتلة.
واعتبر أن الهجمات الفدائية التي تش����هدها فلس����طين المحتلة في 
األسابيع األخيرة رًدا طبيعيا على جرائم االحتالل، التي زادت في اآلونة 
األخيرة، السيما في شهر رمضان، مما يمثل استفزازا للمشاعر الدينية 
لشعبنا الفلس����طيني، من خالل التحضيرات الجارية القتحام المسجد 
األقصى، وأداء الطقوس الخاصة بالمستوطنين، في مسعى واضح من 

قبل حكومة االحتالل للتواطؤ معهم.
وأوض����ح أن ما تش����هده األراضي الفلس����طينية المحتلة من هجمات 
فدائي����ة متالحقة، ورب����اط متواصل من قبل المقدس����يين في رحاب 
المس����جد األقصى، واستعداد واضح من قبل المقاومة في غزة، ورفض 
أهلنا في فلسطينيي48 لكل إجراءات التهويد، فضال عن حالة اإلسناد 
التي يوفرها فلس����طينيو الخارج ألهلنا في الداخل المحتل، إنما يمثل 
صورة حقيقية النخراط كل أبناء شعبنا في هذه المواجهة المستمرة 

ضد االحتالل.
وأض����اف » كل ذل����ك يعد نموذجا م����ن العمل الوطني الفلس����طيني 
المتكامل، الذي يعلن فش����ل مخططات االحت����الل في إيجاد حالة من 
التقس����يمات الوهمية بين مكونات ش����عبنا الفلس����طيني في شتى 

مناحي تواجده الجغرافية، داخل فلسطين وفي أراضي الشتات«.

»حماس«: حملة االحتالل بالضفة 
محاولة فاشلة لوقف تمدد المقاومة

الجبهة الشعبية: تهديد الجماعات المتطرفة بذبح القرابين باألقصى »إعالن حرب«

النائب عودة يتلقى تهديدات مباشرة بالقتل عقب تصريحاته ضد جيش االحتالل
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عش����رات المس����توطنين اليهود، 
أم����س الثالثاء، باحات المس����جد األقصى 
المب����ارك، تحت حماية ش����رطة االحتالل 
اإلسرائيلي، وسط دعوات القتحامات أكبر 

في عيد "الفصح" اليهودي.
وذكرت مصادر مقدسية أن المستوطنين 
"األقصى" بمجموعات، من جهة  اقتحموا 
"باب المغاربة" )أحد أبواب الجدار الغربي 

للمسجد، وهو األقرب إلى حائط البراق(.
وأشارت إلى أن المقتحمين نفذوا جوالت 
اس����تفزازية، وأّدوا طقوًس����ا تلمودية في 
المس����جد، حتى  الش����رقية من  المنطقة 
خرج����وا منه عبر "ب����اب السلس����لة" )يقع 
في الرواق الغربي للمس����جد(، فيما تولت 
ش����رطة االحتالل تأمين االقتحام وحماية 

المقتحمين.
نف����ذوا  المس����توطنين  عش����رات  وكان 
مس����اء أول أمس االثنين، مح����اكاة كاملة 
لما يس����مى "قربان الفص����ح" في منطقة 
المالصق����ة ألس����وار  األموي����ة  القص����ور 
بعد  المب����ارك، وذلك  األقصى  المس����جد 
دعوات من حاخامات اليمين اإلسرائيلي، 
وتعهدات من ق����ادة "جماعات الهيكل" 
بإدخال "قربان الفصح" إلى األقصى مساء 

الجمعة القادم الموافق 14 رمضان.

المزعوم  "الهي����كل"  جماع����ات  وتواصل 
حش����د مناصريه����ا القتح����ام المس����جد 
األقصى ف����ي "عيد الفصح"، وتدنيس����ه 
بإقامة الطق����وس فيه، والت����ي يتخللها 
إدخال ما يس����مونه "فطير العيد"، وقراءة 
مش����تركة لمقاط����ع من "س����فر الخروج"، 
ودخول طبقة "الكهن����ة" بلباس "التوبة" 

األبيض، وذبح "قربان" العيد في باحاته.
ويح����ل "عيد الفصح" العب����ري هذا العام 
متقاطعًا مع األس����بوع الثالث من ش����هر 
رمضان المبارك، ما بين 16-22 من ش����هر 

نيسان/أبريل الجاري.
وردا على تلك الدع����وات، أطلقت دعوات 
فلس����طينية تحت عنوان "ف����ي األقصى 

اعتكافي"؛ لإلقبال الواسع على االعتكاف 
والرباط في المسجد األقصى المبارك، في 

ليالي العشر الثانية من شهر رمضان.
ويش����ارك في هذه الحملة فلسطينيون 
م����ن القدس المحتل����ة وضواحيها ومدن 
الداخل الفلس����طيني المحت����ل، والضفة 
المحتل����ة مم����ن يس����تطيعون الوصول 

للق����دس والصالة في المس����جد األقصى، 
رغم قيود وتش����ديدات ق����وات االحتالل 

التي تضّيق على دخولهم.
جدير بالذكر أن حمل����ة “الفجر العظيم” 
انطلق����ت مطلع ع����ام 2020، بالتزامن مع 
االنتهاكات واالعتداءات المتواصلة التي 
يمارسها االحتالل في المدينة المقدسة 
بش����كٍل عام، والمس����جد األقصى بشكٍل 
خاص، وللتأكيد على إس����الميته وضرورة 

شّد الرحال إليه. 
وتش����هد مدينة الق����دس المحتلة خالل 
األعياد اليهودية تضييقات وتشديدات 
على الفلس����طينيين من شرطة االحتالل، 
يتخلله����ا ع����ادًة إغالق لش����وارع المدينة 
وبلداته����ا ومداخله����ا، ونص����ب للحواجز 
العس����كرية، باإلضافة لعمليات تفتيش 
وتضيي����ق عل����ى المقدس����يين وحرك����ة 
تنقلهم، به����دف تأمين الحماية الكاملة 
للمستوطنين ألداء شعائرهم التلمودية.

االنته����اكات  وتي����رة  وتصاع����دت 
والدع����وات  اإلس����رائيلية  واالقتحام����ات 
المتطرف����ة القتح����ام المس����جد األقصى 
األعي����اد  بأع����داد كبي����رة خ����الل فت����رة 
اليهودي����ة، باإلضاف����ة لمالحقة واعتقال 
الفلس����طينيين وإبعادهم عن المس����جد 

لفترات متفاوتة.

مستوطنون يقتحمون »األقصى« وسط دعوات لحشد أوسع في »عيد الفصح«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
الجب���ل"  إل���ى  الع���ودة  "حرك���ة  نش���رت 
االس���تيطانية المتطرفة إعالنًا بمكافأة مالية 
لمن يتمكن م���ن إدخال “قربان الفصح” إلى 
المسجد األقصى يوم الجمعة القادم الموافق 
14 رمضان، رغم التهديدات المس���تمرة من 
المقاومة والفصائل بإش���عال الوضع حال تم 

ذبح القرابين فيه.
ووع���دت الحركة المتطرفة، م���ن يتمكن من 
ذل���ك بمكاف���أة مالي���ة تصل لعش���رة آالف 
شيكل، ومنح من يتمكن من إدخال "السخل" 
دون التمك���ن من ذبحه بمكاف���أة تعويضية 
قدرها 800 ش���يكل، أما من يحاول ويفش���ل 

في إدخاله يمنح مكافأة تبلغ 400 شيكل.
وف���ي الس���ياق ذات���ه فقد نف���ذت جماعات 
الهيكل المتطرفة مح���اكاة لتقديم القربان 
مالصقة للس���ور الجنوبي للمس���جد األقصى 
المب���ارك، ف���ي الوق���ت ال���ذي ب���ات معظم 
حاخاماتها ونش���طائها مقتنعين بأن الوقت 
قد حان لتقدي���م القربان داخل األقصى بعد 
المس���يرة الطويلة من المحاولة عبر المحكمة 

منذ 2010.
وقالت جماعات الهي���كل في تصريحات لها 
إن “الوقت ق���د حان لتغيي���ر قواعد اللعب، 
وال حماس وال األردن يق���ررون ما يحصل في 
األقص���ى، فنحن من س���نقرر مصي���ر قربان 

الفصح”. وتابعت: “س���نأتي ي���وم الجمعة 
القادم، في عش���ية الفصح، إلى جبل المعبد 
من كل أنحاء الب���الد لنقدم قربان الفصح في 
موعده، ونجدد العبادة اليهودية بعد 2000 

عام من اندثارها”.
المزعوم  “الهي����كل”  جماع����ات  وتس����تمر 
بحشد مناصريها من المستوطنين القتحام 
المسجد األقصى في عيد “الفصح” العبري، 
وتدنيس����ه بإقام����ة الطقوس في����ه، والتي 
يتخللها إدخ����ال فطير العيد، قراءة جماعية 
لمقاطع من “س����فر الخ����روج”، دخول طبقة 
“الكهنة” بلب����اس “التوبة” األبيض، وذبح 

“قربان” العيد في باحاته.

»حركة العودة إلى الجبل« االستيطانية ترصد 
مكافأة لمن ُيدخل قربان الفصح لألقصى

غزة/ االستقالل: 
نعت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، ابنها الفتى الشهيد محمد حسين زكارنة 
)17 عاًما( الذي ارتقى يوم صباح االثنين الماضي خالل التصدي لقوات االحتالل التي 

اقتحمت مدينة جنين مساء األحد الماضي.
وأكدت الحركة في بيان وصل "االس���تقالل" نس���خة عنه: على أن ه���ذه الدماء الزكية 
تسيل دفاعًا عن فلسطين ومقدساتها، في معركة من أقدس المعارك التي يواصلها 
ش���عبنا ومقاومتنا حتى كن���س االحتالل الصهيوني وطرده ع���ن أرضنا، وزوال إرهابه 
الغاش���م. وتوجهت بالتحية ألبناء ش���عبنا الذين يقفون س���دًا منيعًا في وجه إرهاب 
العدو الصهيوني، ويفش���لون مخططاته القتحام مخيم ومدين���ة جنين، وكافة مدن 

الضفة المحتلة.
مت الحركة خالص العزاء والمواس���اة لعائلة الش���هيد محمد زكارنة المحتس���بة،  وقدَّ
مضيفة "نس���أل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتقبله في الفردوس األعلى مع 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

الجهاد اإلسالمي تنعى 
ابنها الشهيد محمد زكارنة

غزة/ االستقالل: 
دان مركز حماية لحقوق اإلنسان تجدد 
اليهودية  الجماع���ات  اقتحام  دعوات 
المتطرف���ة لباحات المس���جد األقصى 
خالل ش���هر رمضان المبارك، بدعم من 
اإلس���رائيلي، محذرا  االحتالل  سلطات 

من تكرار أحداث مايو الماضي.
الثالثاء  أم���س  مرك���ز حماية   وأكد 
ف���ي بي���ان ل���ه ، على أن مث���ل هذه 
المقدسة  األماكن  القتحام  الدعوات 
وخصوصًا المسجد األقصى ستعمل 
المواطنين  مش���اعر  اس���تفزاز  على 
ف���ي  والمس���لمين  الفلس���طينيين 
العالم وتعمل على إثارة االضطرابات 
داخ���ل األراضي المحتل���ة، "وهذا ما 
ينذر بتفجير األوضاع وتكرار أحداث 

مايو الماضي".
 وأشار المركز على أن الدعوات القتحام 
المس���جد األقصى من قب���ل الجماعات 
االس���تيطانية المتطرفة تحظى بدعم 
السياس���ية واألمنية لدى  القيادة  من 

االحتالل.
 وأكد أن سلوك االحتالل ومستوطنيه 
ف���ي األراض���ي المحتلة عموم���ًا وفي 
مدينة القدس والمسجد األقصى على 
وجه الخصوص يشكل مخالفة لقواعد 
اإلنس���اني الس���يما  الدولي  القان���ون 

اتفاقية جنيف الرابعة.
 وطالب المجتمع الدولي بإدانة سلوك 
الذي يتم بحماية جنود  المستوطنين 
االحت���الل وبغطاء من أعلى مس���توى 
سياس���ي لدى االحتالل، داعيا للتحرك 

العاجل والضغط على سلطات االحتالل 
إلجبارها على منع هذه االقتحامات.

 كم���ا طال���ب مركز حماي���ة المنظمات 
والدولي���ة  المحلي���ة  والمؤسس���ات 
واإلقليمية الحقوقية منها واإلنسانية، 
بالعمل من أجل رص���د وتوثيق جرائم 

االحتالل ومستوطنيه ومالحقتهم
 وتواص���ل الجماع���ات االس���تيطانية 
المتطرفة التحش���يد القتحام المسجد 
األقص���ى ليلي���ة الخام���س عش���ر من 
رمضان والت���ي توافق "مناس���بة عيد 
الفصح اليهودي"، حيث دعت جماعات 
المعب���د المتطرفة القتحام المس���جد 
الفصح"  المبارك خ���الل "عيد  األقصى 
العبري، والذي يواف���ق 15-20 رمضان 

الجاري.

»حماية« يحذر من تفجر األوضاع بالقدس وتكرار أحداث مايو الماضي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
سلمت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ 
عكرمة صبري، قراًرا يقضي بمنعه من التواصل مع شخصيات من الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال صبري في تصريحات صحفية: إن محاميه س���لمه قرارا عسكريا صادرا عن ما يسمى قائد 
المنطقة الوس���طى لالحتالل، يقضي بمنعه من التواصل مع ثماني شخصيات، وعلى رأسهم 

الشيخان رائد صالح وكمال الخطيب، من الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني.
وبّي���ن صب���ري أن الهدف من هذا الق���رار »تقليص نش���اطه، وعدم التواصل م���ا بين الداخل 
الفلس���طيني والقدس«، ووصفه ب���� »القرار الظالم وغير المبرر وغير الحض���اري«، مؤكدا أنه »ال 

يوجد دولة في العالم تتبع هذه السياسة إال االحتالل«.
وأش���ار صبري إلى أن طرق التواصل في هذه األيام متعددة، والقرار العس���كري ال يحول دون 

التواصل.
ويتعرض الشيخ صبري لمضايقات مستمرة من قوات االحتالل، تتمثل في إبعاده عن المسجد 

األقصى ومنعه من دخوله باستمرار، باإلضافة إلى حرمانه من السفر في أحيان كثيرة.

االحتالل يسلم الشيخ صبري قرارًا 
بمنع التواصل مع شخصيات بالداخل
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جمعية �إغاثة �أطفال غزة بالتعاون مع جمعية طالئع فل�سطني 

عطاء رقم )2022-05(
�إعالن طرح عطاء مل�سروع ك�سوة عيد لعام 2022م – 1443هـ.

تعلن جمعية إغاثة أطفال غزة بالتعاون مع جمعية طالئع فلسطين عن طرح 
عطاء بالظرف المختوم لمشروع كسوة عيد لعام 2022م – 1443هـ.

فعلى من يرغب بالمشاركة في هذا العطاء واستالم نسخة من وثائق العطاء 
التوجه إلى مقر الجمعية الكائن خان يونس- شـــارع جالل- شمال برج الفرا 
– غرب مدرســـة فرحانة ابتداء من يوم  األربعاء 2022/04/13م من الســـاعة 
09:00 صباحًا وحتـــى 12:00 ظهرًا إلى موعد أقصاه يـــوم الثالثاء الموافق 

2022/04/19م  وذلك حسب الشروط التالية: 
1- يجب على المقاول المتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسميًا في دائرة الضريبة.

2- يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة لقيمة الضريبة المضافة.
3- يجب أن تكون األسعار سارية المفعول مدة ال تقل عن 60 يومًا من تاريخ العطاء.

4- تأمين ابتدائي لدخول العطاء بقيمة 05% من ثمن العطاء وهو عبارة عن 
شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية ويكون ساري المفعول لمدة 60 يومًا من 

تاريخ فتح العطاءات.
5- يحق للجمعيـــة تأجيل العطاء أو تمديده أو إعادتـــه أو إلغاءه دون إبداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.
6- العطاء قابل للزيادة والنقصان.

7- رسوم اإلعالن على من يرسوا عليه العطاء.
مكان مقر الجمعية: خان يونس- شمال برج الفرا - غرب مدرسة فرحانة.

للتواصل على الرقم التالي:0597916025

اسم العطاء

تقديم خدمة تخزين وتوزيع وتعبئة 
بترول لصالح وزارة المالية

تعبئة وصيانة اسطوانات حريق لمجمع 
ناصر الطبي لصالح وزارة الصحة

استئجار حافالت لنقل موظفي دولة فلسطين 
القطاع العام )المحافظات الجنوبية(

مالحظاترقم  العطاء

2022/46

2022/47

2022/48

م

1

2

3

دولة فل�سطني
�لإد�رة �لعامة للو�زم �لعامة

جلنة �لعطاء�ت �ملركزية
تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاءات حكومية 
مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الراغبين المشـــاركة في هذا العطـــاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة 
العامة للـــوازم العامة ـ المبنى الجديد غرب محطـــة فارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرســـمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 

العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي غير مسترد يورد الى خزينة وزارة المالية.
 آخر موعد لقبول العروض بالظـــرف المختوم في صندوق العطاءات في 
غـزة حسب الجدول التالي وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين 

في نفس الزمان والمكان. 

لجنة العطاءات المركزية

مالحظة:ـ
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. يجـــب إرفاق كفالة بنكية أو شـــيك بنكي من البنـــك الوطني أو بنك 
اإلنتاج أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.
4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية
6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

فتـــح المظاريف 
الموافق  الثالثاء 
 2 0 2 2 /0 4 /2 6

الساعة 10:30

فتح المظاريف الثالثاء 
 2022/04/19 الموافق 

الساعة 10:30

دولة فل�سطني 
�ملجل�س �لأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة �ملوقرة
يف �لطلب رقم 2022/753  متفرع عن �لق�سية رقم 2021/1780 

نوع الدعوى / ) حقوق مطالبة بقيمة مديونية (
قيمـــة الدعوى /   )20996 شـــيقال ( عشـــرون الفًا وتســـعمائة وســـتة 

وتسعون شيقال جديدًا 
المستدعى / صيدلية العائالت – مقرها غزة النصر بجوار الخدمة العامة 
للعيون – ويمثلها مديرها الفني الســـيد الدكتور / أســـامة صالح الدين 
اسماعيل الهندي – هوية رقم 903085157    وكيالها المحاميان / حماد 

ياسين الدحدوح ويوسف ياسين الدحدوح  .
المســــتدعى ضده / عز عبد العزيز احمد أبو شنب – من غزة مخيم  الشاطئ – 
غرب جامعة القدس المفتوحة منزل أبو شنب – وحاليا مجهول محل اإلقامة .

مذكرة تبليغ حكم  بالنشر المستبدل
الى المســـتدعى ضـــده المذكور أعـــاله بما ان المســـتدعى المذكـــور أعاله قد 
اســـتحصل على حكم يقتضي بالـــزام المدعى عليه / عز عبـــد العزيز احمد أبو 
شنب بدفع مبلغ وقدره )20996( عشرون الفًا وتسعمائة وستة وتسعون شيقال 
للمدعيـــة / صيدلية العائالت ويمثلها الســـيد الدكتور / أســـامة صالح 
الدين إســـماعيل الهندي والـــزام المدعى عليه بالرســـوم والمصاريف 
ومبلغ )400( اربعمائة شـــيقل اتعاب محاماة وذلـــك لدى محكمة صلح 
غـــزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعهـــا مطالبة بقيمة مديونية ونظرا 
ألنك مجهول محل اإلقامة وحســـب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر 
هـــذا الطلب الراهن وعمال بنص المـــادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنيـــة والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 وبناء على قرار الســـيد قاضي 
محكمة الصلح في الطلب رقم 2022/753 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق 
النشر المستبدل بالحكم المذكور أعاله  تحريرا بغزة بتاريخ 2022/4/2م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
حّذر نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل 
الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، أمس 
الثالثاء، من خطوة إقدام المستوطنين على ذبح 
"قرابين الفصح" في المســـجد األقصى المبارك، 

يوم الجمعة المقبل.
وقـــال الخطيـــب فـــي تصريح صحفـــي وصل 
"االســـتقالل": إن ذبح القرابين في األقصى غاية 
في الخطورة وتعٍد سافر على مشاعر المسلمين 

ويمثل نقلة نوعية في صلف حكومة االحتالل.
وشدد على أن خطوة ذبح القرابين، ليست خطة أو 
نية مخفية للمستوطنين، وإنما جزء من مشاريع 

ج في تنفيذها. ومخططات يتم التدرُّ
وأضاف الخطيب أن قـــرارات منع التواصل معه 
والتي تصدرها ســـلطات االحتالل اإلسرائيلية 
بحق قيادات فلسطينية تعكس تخبط االحتالل.

وأشـــار إلى أن أبرز مالمح التخبط هو اســـتمرار 
التحشـــيد القتحامات المسجد األقصى المبارك 

خالل ما يســـمى "عيـــد الفصـــح"؛ باإلضافة إلى 
مخطط "ذبح القرابين" فـــي باحاته، والذي قالت 
شرطة االحتالل إنها لن تمنع المستوطنين من 

فعله.
المؤسســـة  أن  "واضـــح  الخطيـــب،  وأردف 
اإلســـرائيلية لـــم تتعلم الـــدرس، وأن كل هذا 
التحريـــض واالســـتهداف للمســـجد األقصى 

سيقود للتصعيد وصب الزيت على النار".
وأكد أن الشـــعب الفلســـطيني لـــن يرضى بأن 
ُتنتهك ثالث حرمات في ظل هذه المخططات، 
وهي حرمـــة المســـجد األقصى وحرمة شـــهر 

رمضان وحرمة يوم الجمعة.
وشـــدد على أن "أي تصعيد بحـــق األقصى في 
األيـــام المقبلـــة ال تتحمل مســـؤوليته حكومة 
نفتالي بنيت فحســـب، بل داعموها من العرب 
والقائمـــة الموحدة بزعامـــة منصور عباس التي 

لوالها ما كانت هذه الحكومة".
وأعلنـــت جماعـــات "الهيكل" المزعـــوم نيتها 
إدخـــال "قربـــان الفصح" إلى األقصى ونشـــرت 
إعالًنا بمكافأة مالية لمن يتمكن من إدخاله إلى 

المسجد يوم الجمعة القادم 14 رمضان.
ونشـــرت هذه الجماعات على مختلف منصاتها 
إعالًنا يدعو المســـتوطنين إلى المبادرة الفردية 
لتقديم "قربان الفصح" في المســـجد األقصى، 

واعدة من يتمكن من ذلك بمكافأة مالية.

الخطيب: ذبح »القرابين« سيقود للتصعيد ويصب الزيت على النار

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، د. يوسف 
الحســــاينة، أمس الثالثاء، أن إدانة العملية الفدائية البطولية في "تل أبيب" 
من قبل "الرســــميين" الفلسطينيين، وبعض العرب المطّبعين، ومن سار في 
فلكهم من أنظمة اإلقليم، تشــــّكل طعنة لنضال الشعب الفلسطيني واألمة 
العربية، كما تمسٌّ بشــــكل كبير بنظامنا األخالقي وموروثنا الثقافي وقيمنا 

الحضارية".
وقال الحســـاينة، إنه "لن يطول الوقت كثيرًا حتى يستفيق أولئك المخدوعون 
والمنبهـــرون بهـــذا الكيـــان، وبائعو الوهم لشـــعوبهم، على حقيقـــة )بيت.. 

العنكبوت( وهو يتهاوى أمام ضربات المقاومين والمجاهدين".
وكانـــت العديد من الدول المطبعة في مقدمتها تركيا واالمارات، باإلضافة إلى 
الســـلطة في الضفة الغربية المحتلة، قد ادانوا في بيانات منفصلة، العمليات 
الفدائيـــة التي نفذها فلســـطينيون ضد قوات االحتالل ومســـتوطنيه، خالل 
األســـابيع الماضية، وسط رفض فلسطيني واسع لتلك البيانات التي اعتبروها 

أنها تدعم االحتالل في التغول بالدم الفلسطيني وسلب حقوقه.

الحساينة: إدانة المطبعين والسلطة 
للعملية الفدائية شكل طعنة لنضال شعبنا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال بيني غانتس وزير الحرب "اإلســـرائيلي"، أمس الثالثاء، إنه لن يتم التوقف 

عن البناء في المستوطنات بالضفة والقدس المحتلتين.
جـــاءت أقوال غانتس خـــالل إيجاز صحفي لباحثيـــن وصحفيين أجانب نظمه 

معهد واشنطن لسياسات الشرق األوسط.
وزعم غانتس أن قواته مســـتعدة للتعامل مع أي تصعيد حتى لو كان من غزة 
أو لبنان، مشيدًا بإدانة السلطة الفلســـطينية للعمليات األخيرة، ومطالًبا إياها 
بالعمل ضد مســـؤوليها وخاصة في جنين والذين اتهمهم بـ "التحريض على 

اإلرهاب".

غانتس: سنواصل 
االستيطان بالقدس والضفة الضفة الغربية-القدس المحتلة/ االستقالل: 

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء، حملة 
اعتقاالت واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، إلى 
جانب اندالع مواجهات خـــالل اقتحامات ومداهمات، 
طالت اقتحام منزل بجنين واعتقال شقيقين للضغط 

على أخيهم بتسليم نفسه.
وأطلـــق مقاومـــون النار تجـــاه قـــوات االحتالل خالل 
انســـحابها من حرش الســـعادة بمدينة جنين، بعد 
اعتقال الشقيقين حمادة وإبراهيم السعدي، للضغط 
على أخيهم نور لتسليم نفسه، وهدد جيش االحتالل 

بتصفيته إذا لم يسلم نفسه.
كما اعتقلت قـــوات االحتالل من بلـــدة اليامون غرب 
جنين الشـــبان عبد الـــرزاق فريحـــات، وزهو فريحات 
ونجله مجدي، فيما اعتقلت من بلدة طمون في طوباس 

الشاب فخري سليمان بشارات.
وفـــي بيت لحـــم، اعتقلت قـــوات االحتـــالل منتصر 
إسماعيل موســـى، ومحمد إبراهيم صبيح، ونصر الله 

إبراهيـــم صبيح، من بلدة الخضر، إلـــى جانب اعتقال 
فخري ســـليمان بشـــارات من طمون قـــرب طوباس، 
وجعفر جبريل أبو صالـــح وصالح جبريل أبو صالح من 

صوريف شمال الخليل.
وفي بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، أصيب عشرات 
الشـــبان بحاالت اختنـــاق خالل مواجهـــات مع قوات 
االحتالل، عقب اقتحـــام قوة راجلة من جنود االحتالل 

المنطقة الغربية في البلدة.
ومن الخليل اعتقلت قوات االحتالل المواطنين جعفر 
جبريل أبو صالح، وصالح جبريل أبو صالح عقب اقتحام 

منزلهما في بلدة صوريف شمالي الخليل.
وفي بلدة بيـــت كاحل غربًا، اعتقلت قـــوات االحتالل 
المحامـــي محمد أحمد زهـــور عقب مداهمـــة منزله 

والعبث بمحتوياته.
واعتقلت قوات االحتالل المواطن عباس عودة الحروب 

من قرية دير سامت جنوبي الخليل.
ومن نابلس، اعتقلـــت قوات االحتالل أربعة مواطنين، 

وهم: جاســـر خطاطبة من قرية بيت فوريك، واألسير 
المحرر أيمن ربحي حنيني، وأيســـر سرحان أبو كنعان 
من قرية بيت دجن، ونـــور دويكات من منطقة بالطة 

البلد.
كما اســـتولت على مصاغ ذهبي من منـــزل المواطن 
جاسر الزلموط ومبلغ مالي يزيد عن 25 ألف شيقل من 

منزل المواطن إياد نافع حنني.
واقتحمت قوات االحتالل منطقة بالطة البلد شـــرقي 
مدينة نابلس، واعتقلت الشاب نور مروح دويكات بعد 

مداهمة منزله.
من طوباس، اعتقلت قـــوات االحتالل المواطن فخري 

سليمان بشارات )55 عاما( من بلدة طمون جنوًبا.
ومن ســـلفيت، اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر 

فراس آدم يوسف من بلدة الزاوية غرًبا.
ومن طولكـــرم، اعتقلت القوات ذاتها المواطنين ليث 
سعيد أحمد أبو العز )20 عاما(، واألسير المحرر إبراهيم 

أحمد أسعد أبو العز )62 عاما(، من بلدة زيتا شمااًل.

حملة اعتقاالت بمداهمات واسعة في الضفة
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة 
ب�سفتها ال�ستئنافية بغزة املوفرة

يف ال�ستئناف رقم 2021/781 يف الطلب رقم 2022/135
المستدعية : شركة جمال الدين سليم ابو عيطة ويمثلها السيد / جمال الدين 
س���ليم ابو عيطة - من سكان جباليا - شارع صالح الدين - شعشاعة هوية رقم 

)936243641( وكيله المحاميان : علي مصطفى وعماد ابو عيطة ، جباليا 
المس���تدعى ض���ده : معتصم محمد جم���ال الحرازين - من س���كان غزة - 

الشجاعية - هوية رقم )801250960(        )مجهول محل االقامة(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في االستئناف رقم 2021/781 في الطلب رقم 2022/135
إلى المستدعى ضده بما أن المستدعية المذكورة قد تقدمت لدى محكمة بداية غزة 
بصفتها االستئنافية باالس���تئناف المرقوم أعاله استنادا إلى ما يدعيه ونظرا ألنك 
مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية في 
انظ���ر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لسنة 2001 وبناء  على قرار السيد قاضي محكمة البداية بصفتها االستئناف 

في الطلب رقم 2022/135 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل . 
لذل����ك يقتضي عليكما أن تحضرا له����ذه المحكمة يوم )األربعاء ( بتاريخ 27 / 
04 /2021 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك إيداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عش����ر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت 
عن ذلك سينظر في االستئناف والطلب باعتبارك حاضرا. حرر في 2022/4/12

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

دولة فل�سطني
   املجل�س العلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
قائمة �شروط البيع

بناء على قرار الس���يد قاض���ي التنفيذ وبعد االطالع عل���ى ملف القضية 
التنفيذية 2021/14599 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / س���هيل 
نعمان منص���ور زويد والمنفذ ضده / س���امي عبد الق���ادر صالح حبوش 
والقضي���ة المقام���ة لتنفي���ذ حكم محكمة اس���تئناف بداي���ة غزة رقم 
2020/636 بدفع مبلغ 14000 دوالر امريكي ال غير  بتاريخ 2021/11/10 

تم اخطار المنفذ ضده بإخطار تنفيذ الحكم حسب االصول .
بتاريخ 2021/12/5م تم ايقاع الحجز التنفيذي على حصة المنفذ ضده والبالغة 
خمس مس���احة االرض االجمالية والبالغة مس���احتها )358م2( حيث نصيب 
حصة المنفذ ضده تكون )71.6م2( من االرض الواقعة في القس���ائم رقم )2( 
اراضي القس���ائم )12+13( قطعة رق���م )629( من اراضي غزة محلة الزيتون 2 
ويحدها من الش���رق عمارة جودت زويد والغرب عائل���ة الزهارنة ابو غازي ومن 
الجنوب مضخة مجاري للبلدية والش���مال شارع )10م2(  بتاريخ 2022/1/3 تم 
وضع يد مأمور التنفيذ على حصة المنفذ ضده من االرض المحجوزة  تم تثمن 
سعر المتر المربع الواحد ب65 دينارًا اردنيًا لذلك يكون الثمن االجمالي لألرض 
=71,6م2*65دينارًا اردنيًا =4654 دينارًا اردنيًا . وس���يتم نظر أي اعتراضات 
في الجلسة المحددة لذلك يوم الخميس الموافق 2022/5/12 فعلى من لديه 
أي اعتراض على البيع ان يتقدم له لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرس���مي 

حتى موعد اقصاه يوم االثنين الموافق 2022/5/9م .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �شادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

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

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس����تها رقم 
2022/2 المنعقدة بتاري����خ 2022/2/3 عن ايداع مخطط مرافق عامة لمنطقة 
المواص����ي الجنوبي والمار بالقس����ائم رق����م ) 13-12-11-10-9-6-5-4-3-2-

19A-1-8-24-23-22-21-20-18-17-16-15-14-1( م����ن القطع����ة رقم )90( 
21--20-19-18-17-16-15-14-13-11-10-9-8-7-6-5-3-2  ( رقم  والقسائم 
1A4--4( من القطعة رقم )91( والقسائم رقم )9-8-7-6-4-3-2 10--12-11-
5A-18-30-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-18( 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.
وعليه فانه يجوز لجميع اصح���اب الحقوق في االراضي واالبنية واالمالك االخرى 
المشمولة 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

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس����ير، إن اليوم األربعاء، س����يكون موعد 
جلس����ة المحكمة الخاّصة بقضية األسير المقدسي 
أحمد مناص����رة، وذلك بالتزامن مع انطالق حملة دعم 

وإسناد له للمطالبة باإلفراج الفورّي عنه.
واس����تعرض نادي األس����ير الس����يرة الذاتية لألسير 

مناصرة، على النحو التالي:
ول����د بتاري����خ 22 كان����ون الثاني/ يناي����ر 2002، في 
القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عش����رة 
أف����رد، له ش����قيقان وهو أكب����ر الذكور ف����ي عائلته، 

باإلضافة إلى خمس شقيقات.
قبل اعتقاله عام 2015 كان طالًبا في مدرس����ة الجيل 
الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من 

العمر في حينه 13 عاًما.
 قصة أحمد لم تبدأ من����ذ لحظة االعتقال فقط، فهو 
كالمئات من أطفال الق����دس الذين يواجهون عنف 
االحتالل اليومّي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة 
ومتك����ررة، حيث تش����هد الق����دس أعلى نس����بة في 

عمليات االعتقال بين صفوف األطفال والقاصرين.
فف����ي ع����ام 2015، وم����ع بداي����ة "الهبة الش����عبية" 

 األطفال تحديًدا 
ّ

تصاع����دت عمليات االعتقال بح����ق
ف����ي القدس، ورافق ذلك عملي����ات تنكيل وتعذيب 
ا من مئ����ات األطفال في  ممنهج����ة، وكان أحم����د جزًء

القدس الذين يواجهون المصير ذاته.
بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين األول 2015، تعرض أحمد 

وابن عمه حس����ن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد 
إطالق الن����ار عليه، لعملية تنكيل وحش����ية من قبل 
المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد 
قاس����ية ل����ه كان ملق����ى عل����ى األرض ويصرخ وهو 
ومصاب، ويحاول جنود االحتالل تثبيته على األرض 

والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.
وش����ّكل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد 
اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسدّي ونفسّي 
حّتى خالل تلقيه العالج في المستش����فى، ونتيجة 
ذلك أصيب بكس����ر في الجمجم����ة، وأعراض صحية 

خطيرة.
الًحقا أص����درت محكمة االحتالل بعد عدة جلس����ات 
 أحمد لم����دة 12 عاًما 

ّ
ُحكًما بالّس����جن الفعل����ي بحق

وتعوي����ض بقيمة 180 ألف ش����يقل، جرى تخفيض 
الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

قبل نقله إلى الس����جون احتجزته س����لطات االحتالل 
لمدة عامين في مؤسسة خاّصة باألحداث في ظروف 
صعبة وقاسية، والحًقا نقل إلى سجن "مجدو" بعد أن 

تجاوز عمر ال� 14 عاًما.
الي����وم أحمد يواج����ه ظروًفا صحية ونفس����ية صعبة 
وخطيرة في العزل االنفرادي في س����جن "ايش����ل بئر 
الس����بع"، وس����تكون جلس����ة المحكمة اليوم محاولة 
جديدة إلنق����اذه، حتى يع����ود إلى أحض����ان عائلته 

ويتلقى الرعاية والعالج المناسبين.

نادي األسير: اليوم جلسة المحكمة الخاصة بقضية األسير أحمد مناصرة

 رام الله/ االستقالل: 
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلسرائيلي تحت شعار 
"قرارن���ا حرية"، لليوم ال����103 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياس���ة االعتقال 
اإلداري. وكان األس���رى اإلداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا 
جماعيا يتمثل بإعالن المقاطعة الش���املة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة 

باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتق���ال اإلداري ه���و اعتقال دون تهم���ة أو محاكمة، ودون الس���ماح للمعتقل أو 
لمحامي���ه بمعاين���ة المواد الخاصة باألدل���ة، في خرق واضح وصري���ح لبنود القانون 
الدولي اإلنس���اني، لتكون "إس���رائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 
هذه السياسة. وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات السجون بأن المعتقلين اإلداريين 
لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته 

وال التهمة الموجهة إليه.
وغالب���ا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة االعتق���ال أكثر من مرة لمدة ثالثة 
أش���هر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض 

الحاالت إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجّمال.
يذكر أن عدد األسرى في سجون االحتالل بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، 

وقرابة 180 طفال.

103 يومًا على مقاطعة المعتقلين 
اإلداريين لمحاكم االحتالل القدس المحتلة/ االستقالل: 

ذكرت صحيفة "إس���رائيل اليوم" العبرية أن 
عودة هاشتاغ #التنسيق األمني خيانة لمواقع 
التواص���ل االجتماع���ي في فلس���طين يمثل 
الحرج الذي تقف به الس���لطة الفلس���طينية 
وأجهزتها األمنية، وذلك على خلفية األحداث 
المتدحرجة في مخيم جنين خالل األس���ابيع 

الماضية.
وأضاف���ت الصحيف���ة العبري���ة، أن الش���ارع 
الفلس���طيني يشعر بأن الس���لطة وأجهزتها 
األمنية ال يعملون على حماية الفلس���طينيين 
أمام االقتحام���ات المتكررة لجن���ود االحتالل 

لجنين ومحيطها.
وقال مسؤول فلسطيني برام الله للصحيفة إن 
شعور الشارع الفلسطيني بأن السلطة تتخلى 
عن شعبها ينعكس أيضًا على التصعيد في 

الميدان وليس في مواقع التواصل االجتماعي 
فقط. وأفاد المس���ؤول الفلسطيني للصحيفة 
العبرية أن معارضي التنسيق األمني يزدادون، 
ولي���س فقط م���ن مناصري حركت���ي الجهاد 
وحماس، ولكن هناك ش���رائح أخرى بالش���ارع 
الفلس���طيني باتت تتحدث ع���ن مدى جدوى 
التنس���يق األمني. وأش���ار إلى أن االنتقادات 
الفلس���طينية  األمنية  لألجه���زة  الموجه���ة 
ازدادت على خلفية استش���هاد الشاب أحمد 
السعدي برصاص جيش االحتالل يوم السبت 
الماضي، حيث كان الس���عدي مطلوبًا لألجهزة 

األمنية الفلسطينية.
وبحس���ب الصحيف���ة العبرية فإن المش���كلة 
القادمة التي ستواجه رئيس السلطة محمود 
عباس هي الدعوات الموجهة لألجهزة األمنية 

لتنفيذ عمليات فدائية.

وأضافت أن هناك خش���ية من توجه عدد من 
أفراد األجه���زة األمنية للمقاوم���ة، الفتة إلى 
تصريح���ات والد منف���ذ عملي���ة "ديزنغوف" 
وهو مسؤول سابق باألمن الوطني التي تؤكد 
بأنه م���ا زال هناك عناصر باألجه���زة األمنية 
الفلسطينية مس���تعدين للمشاركة بالنضال 

الفلسطيني.
وأنهت "إس���رائيل اليوم" قولها بأن األجهزة 
األمني���ة الفلس���طينية من جان���ب يلتزمون 
بتعليم���ات الرئيس الفلس���طيني، ولكن من 
جانب آخر فإنهم يستمعون ألصوات الشارع 
الفلس���طيني التي تدعوهم للمقاومة، ولذلك 
ف���إن الخطوات التي تنفذها "إس���رائيل" ضد 
المقاوم���ة الفلس���طينية تضع الس���لطة في 
معضلة بي���ن الحفاظ على التنس���يق األمني 

مقابل رغبة الشعب.

صحيفة عبرية: خشية من تنفيذ أفراد من األجهزة األمنية لعمليات فدائية
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دولة فل�سطني 
لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة 

يف الق�سية رقم 2021/196 
يف الطلب رقم 2022/229 

المستدعية/ انتصار علي محمود خليل وتحمل هوية رقم )951660158( 
من سكان غزة التوام وكيله المحامي / محمود ماهر أبو القمبز 

المس���تدعى ضدهما / 1 - رامي عزمي عارف العلمي غ���زة تل الهوا مقابل مطعم 
الروتس القديم حاليا س���يدار  2 - محمد عزمي عارف العلمي باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة الى باقي ورثة والدته المرحومة امال هاش���م عطا الش���وا من سكان غزة 

تل الهوا مقابل مطعم الروتس القديم حاليا سيدار. مسافر حاليا خارج البالد.
نوع الدعوى / تنفيذ عيني  قيمة الدعوى )45000( خمسة واربعون ألف دينار اردني 

مذكرة بتبليغ الحكم بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2021/196 في الطلب رقم 2022/229

ال����ى المس����تدعى ضدهم المذكورين أعاله الس����يدان / رامي عزم����ي عارف العلمي 
والس����يد محمد عزمي ع����ارف العلمي باألصالة عن نفس����ه وباإلضافة الى باقي ورثة 
والدته المرحومة امال هاشم عطا الشوا بما انه قد صدر حكم بحقك حضوريا اعتباريا 
في القضية المدنية رقم 2021/196 موضوعها تنفيذ عيني والذي يقتضي بتنفيذ 
عق����د االتفاق على بيع محرر بتاري����خ 2021/1/7 والمرفق ضمن طي المبرز )م/2 عدد  
8( تنفيذا عينيا وذلك بش����طب ما مساحة )572 مترًا مربعًا( متر من ارض القسيمة 
رقم )34( من القطعة رقم )578( مقس����م رقم )84( من أراضي بيت حانون المسماة 
)الهاش����مية الغربية ( عن اس����م موروثة المدعي عليه المرحومة / امال هاش����م عطا 
الشوا وتسجيلها باس����م المدعية انتصار علي محمود خليل واشعار دائرة تسجيل 
األراضي بغزة الطابو والزام المدعي عليهم بالرس����وم والمصاريف 40 دينارًا اتعاب 
محام����اة والصادر بتاري����خ 2022/2/23 ونظ����را ألنك خارج البالد ف����ي الوقت الراهن 
ويتعذر تبليغك بالحكم الصادر بحقك وحسب اختصاص محكمة بداية شمال غزة 
في تبليغك بالحكم الصادر بحقك وحس����ب اختصاص محكمة بداية شمال غزة في 
تبليغ����ك بالحكم وعمال بنص المادة 20 على قرار س����عادة قاض����ي محكمة البداية 
في الطلب المدني رقم 2022/229 بالس����ماح لنا بتبليغك بالحكم الصادر ضدك عن 

طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول . حرر في 2022/4/12م 

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة
يف ال�ستئناف املدين رقم 2021/103

يف الطلب رقم 2022/256
المس���تدعي : س���هيل نعمان منصور زويد من س���كان غزة ش���ارع اليرموك 
بالقرب مس���جد اليرموك هوية رقم )960850386( وكيل���ه المحامي / تامر 
خضر محمد عكيلة – من غزة عسقولة بجوار مخبز الدهشان – 0599496962

المستدعى ضده / راغب جهاد راغب الشرفا من سكان غزة طموس بجوار 
فضائية االقصى هوية رقم ) 900158924(   ) خارج البالد(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المستدعى ضده المذكور اعاله بما ان المستدعي المذكور قد أقام لدى 
محكمة االستئناف بغزة الطلب المرقوم اعاله وموضوعه )استئناف قرار من 
محكمة البداية ( واس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة اس���تئنافه ونظرا ألنك 
مجهول محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة االس���تئناف في نظر هذا 
الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة االستئناف في الطلب 

رقم 2022/256 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى عليك���م ان تحضر لهذه المحكمة ي���وم الموافق االربعاء بتاريخ 
2022/6/8 الساعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن ذلك سينظر في االستئناف والطلب باعتبارك حاضرا .حرر في 2022/4/12

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة
ال�ستاذة / هناء ما�سي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب رقم 343 / 2022  يف الق�سية رقم 8 / 2022

المس����تدعون/ 1 - أحمد عبد المالك سليمان أبو قبالن- يحمل هوية رقم 800268179 
2 - رائد عبد المالك س����ليمان أبو قبالن- يحمل هوية رقم 901311399 3 - محمد عبد 
المالك سليمان أبو قبالن- يحمل هوية رقم 801018227 وكيلهم العدلي/ باسم عبد 
المالك س����ليمان أبو قبالن- من عبس����ان الكبيرة حارة فركوح هوية رقم 936561893. 

المحامي الوكيل/ خليل أبو ظريفة- من سكان عبسان الكبيرة جوال 0599772427 
المس���تدعى ضدهما/ 1 - محمود ش���حاده محمد أبو دقة- س���كان عبس���ان الكبيرة 
الفخاري قرب مس���جد الفالح سابقًا ومجهول اإلقامة حاليًا 2 - جمال شحاده محمد أبو 
دقة- سكان عبسان الكبيرة الفخاري قرب مسجد الفالح سابقًا ومجهول اإلقامة حاليًا

نوع الدعوى: اثبات صحة ونفاذ عقد اتفاق على بيع قطعة أرض
قيمة الدعوى: 151700 دينار أردني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 8 / 2022
إلى المس���تدعى ضدهما المذكورين أعاله بما أن المس���تدعين قد أقاموا عليكما 
دعوى رقم 2022/8 اس���تنادًا إلى ما يدعوه في الئحة الدعوى المرفق لكما نسخة 
منه���ا ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليكما الحضور إلى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكما هذه المذكرة كما يقتضي 
أن تودعا قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ 
تبليغكم���ا هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلس���ة يوم االثنين 2022/5/9م 
لنظ���ر الدع���وى ، ويكون ومعلوم���ًا لديكما أنكم���ا إذا تخلفتما ع���ن ذلك يجوز 

للمستدعين أن يسيروا في دعواهم حسب األصول. تحريرًا في: 2022/4/11م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 
�سادي �سويدان

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / اسماعيل احمد سالم الجالد  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 400719282  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / محمود هش���ام محمد 
السويس���ي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
803806892    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / نهى صالح رش���يد محمد 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 803264811    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتق���ل جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي أكثر م���ن 1100 
فلس���طيني في أنحاء الضفة الغربية، من���ذ مطلع العام 
الحالي، بينهم قرابة 300 فلسطيني اعتقلوا خالل الشهر 
األخير، حسبما ذكر موقع "والال" اإللكتروني أمس، الثالثاء. 
وحسب المعطيات التي نشرها "والال"، فإن قوات االحتالل 
اعتقلت 2200 فلسطيني تقريبا خالل العام الماضي كله.

وتركزت معظم االعتقاالت في األسابيع األخيرة في شمال 
الضفة الغربية. وبحس���ب مصادر أمنية إس���رائيلية فإن 
ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين ناجم عن زيادة عدد 
القوات التي يحش���دها االحتالل في الضفة، حيث تعمل 

هناك حاليا 24 كتيبة عسكرية في مناطق الضفة.
ودارت اش���تباكات مس���لحة مؤخرا بين الفلس���طينيين 
وق���وات االحت���الل في العدي���د من مناط���ق الضفة، في 
أعق���اب مداهمة القوات للبلدات الفلس���طينيين ووحدة 

المستعربين "دوفدوفان" في مخيم بالطة في نابلس.
ونقل "والال" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "رام الله 
تتح���ول إلى عنيفة أيضا في اللي���ل مقارنة برام الله في 
النهار". وادعى أن���ه "في الماضي كنا نفضل عدم تنفيذ 
اعتقاالت في ش���هر رمض���ان، لكن في أعقاب سلس���لة 
العملي���ات ل���م يكن هناك مناص س���وى ش���ن عمليات 
عس���كرية هجومية بحجم كبير ضد من يخطط لعمليات، 
أو يفكر بتنفيذ عملية أو مس���اعدة منف���ذ عملية. وبّكرنا 

الج���دول الزمني لالعتقاالت ولذل���ك المعطيات مرتفعة 
جدا".

وزاد جه���از األم���ن العام اإلس���رائيلي )الش���اباك( عدد 
المحققي���ن، وارتبط بالوح���دة 8200 في االس���تخبارات 
العسكرية، التي وّس���عت عمليات التنصت وخاصة في 

شمال الضفة، وبفرق الكوماندوز العسكرية.
وتابع المسؤول األمني أنه "فيما التركيز على شمال الضفة 
خاصة وفي الضفة كلها عامة، فإنه يتم التدقيق في أي 
تفاصيل بش���كل عميق. أي محادثة هاتفية، أي منشور 
في الشبكة، قول كهذا أو ذاك. لن نتحمل عملية مسلحة 
أخرى. وهدف االعتقاالت ليس فقط كش���ف ناش���طين 
أو متعاونين معه���م واعتقالهم، وإنما نريد قطع اإليحاء 

)بتنفيذ عملية(، تقليد عمليات وإظهار ثمن الخسارة".
وأضاف أن وحدات خاصة في جيش االحتالل تعمل على 
كشف أسلحة، واعتبر أنه "ال يمكن تجاهل حجم األسلحة 
الموج���ود في الضفة الغربية والس���هولة التي ال تحتمل 
بإط���الق النار باتجاه مواطنين )أي مس���توطنين( وجنود. 
ولذلك فإن إح���دى غايات عملية ’كاس���ر األمواج’ )حملة 
االعتقاالت والمداهم���ات للمدن والقرى الفلس���طينية( 
هي العثور على أس���لحة. وخالل ه���ذه العمليات اعتقلنا 

ناشطين نائمين في السرير إلى جانب بندقية".
وبحس���ب المس���ؤول األمني نفس���ه، فإن "الهدف ليس 
اعتقال من بحوزته س���الحا فقط، وإنم���ا أي أحد بإمكانه 

الحصول على س���الح، تاجر سالح أو وسيط في بيع سالح. 
ونستعين بوحدات كوماندو ووحدة ’مارعول’ المتخصصة 
بمعرفة المنطقة، م���ن أجل العثور على مخابئ حول بيت 
أو أي مكان. وضبطنا حتى اآلن عش���رات األس���لحة وهذه 

البداية وحسب".
وبحس���ب تقرير نش���رته صحيفة "هآرتس"، أمس، فإن 
جهاز األمن اإلسرائيلي يعتقد أن التضييق االقتصادي 
سيؤدي إلى حضور أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى 
جنين ومخيمها م���ن أجل العمل ضد مس���لحين، وذلك 
بس���بب ضغوط تمارس���ها جهات في المدينة أو أن عدم 
السيطرة على هذه المنطقة سيدفع السلطة الفلسطينية 

إلى العمل فيها.
ووفقا لمعطيات منظمة "بتسيلم" الحقوقية اإلسرائيلية، 
فإن 45 شهيدا فلسطينيا سقطوا في منطقة جنين منذ 
العدوان على غزة عام 2014 وحتى شباط/فبراير الماضي. 
ومنذ آذار/مارس الفائت سقط 8 شهداء في هذه المنطقة 

خالل عمليات عسكرية لجيش االحتالل.
وأشارت الصحيفة إلى أن التغيرات في جنين ومنطقتها 
لم تحدث م���رة واحدة، وإنما خالل س���نوات، وخاصة في 
أعقاب قرارات "إس���رائيل" وإثر إغالق���ات فيروس كورونا 
"وعدم مباالة السلطة الفلسطينية بالرياح التي هبت في 
المدينة إثر ذلك. والتبعات الش���ديدة لهذا التغيير هي 

التوتر األمني وموجة العمليات الحالية".

االحتالل اعتقل 1100 فلسطيني منذ بداية العام و300 منذ شهر

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسير خليل عواودة )40 عاًما( من بلدة إذنا غرب الخليل، 
إضراب���ه عن الطعام لليوم ال���� 41 على التوال���ي، رفًضا العتقاله 

اإلداري في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
ونقل األس���ير عواودة قبل عدة أيام م���ن زنازين العزل االنفرادي 
في "عوفر" إلى عيادة س���جن "الرملة" بعد تدهور حالته الصحية، 
حيث يعاني من آالم في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك 

شديد، وفقد من وزنه أكثر من 16 كغم.
وترفض سلطات االحتالل االستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله اإلداري 
التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل 

ملحوظ.
وكان���ت قوات االحت���الل اعتقلت عواودة بتاري���خ 2021/12/27، 
وحولت���ه لالعتقال اإلداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل 

سابقا في معتقالت االحتالل عدة مرات.
وفي الس���ياق، يخوض األسير خليل موس���ى مصباح من مخيم 
جنين، إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفًضا لعزله 

المتواصل منذ 39 يوًما، في زنازين معتقل "عسقالن".
وكان األس���ير مصباح تعرض قبل نحو شهر إلى اعتداء وحشي 
من قبل الس���جانين في عزل "عسقالن" بعد أن جرى نقله إليه من 
"مج���دو"، وواجه خالل الفترة القليلة الماضية عمليات نقل وعزل 

مستمرة.
واألسير مصباح محكوم بالسجن لمدة 20 عاًما، ومعتقل منذ عام 
2003، وهو من بين المعتقلين المرضى الذين يواجهون سياسة 
اإلهمال الطبي "القتل البطيء"، حيث يعاني من مش���اكل صحية 

مزمنة في المعدة واألمعاء واألوعية الدموية.

األسيران عواودة ومصباح 
يواصالن معركة األمعاء الخاوية

غزة/ االستقالل: 
تمكن 35 فلس���طينيا، من أهالي أس���رى قطاع غزة، 
أم���س الثالثاء، من زيارة أبنائهم في س���جن رامون 

الصحراوي في النقب.
وأوضحت المتحدثة باس���م اللجنة الدولية الصليب 
األحمر، س���هير زقوت، أن "اللجنة سَهلت توجه 35 
شخصا من أهالي القطاع، لزيارة 22 أسيرا في سجن 

رامون".

وكانت سلطات االحتالل أوقفت زيارات أهالي أسرى 
غزة مطلع آذار/مارس 2020، بذريعة تفشي جائحة 

كورونا.
وهذه الزيارة الثالثة ألهالي أس���رى غزة منذ تعليق 

سلطات االحتالل برنامج الزيارات في آذار 2020.
وتواصل سلطات االحتالل منع أهالي أسرى حركتي 

الجهاد و حماس بغزة من زيارة أبنائهم.
وتتزامن زيارة أهالي األسرى ألبنائهم في السجون 

مع اعتصام دائم يقيمه األهالي في الضفة الغربية 
والق���دس المحتلتي���ن وقط���اع غزة، أم���ام مقرات 
الصلي���ب األحمر للتضامن م���ع أبنائهم، وللمطالبة 

باإلفراج عنهم.
ويقب���ع في س���جون االحت���الل نحو خمس���ة آالف 
فلس���طيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 300 من 
غزة، فيما استشهد نحو 227 أسيرًا نتيجة سياسة 

اإلهمال الطبي داخل السجون.

أهالي أسرى غزة يزورون 22 من أبنائهم بمعتقل »رامون«
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في الوقت الذي يمضي فيه االحتالل الصهيوني بما اطلق عليه عملية »كاس���ر 
األمواج« التي يهدف من خاللها اس���تهداف المقاومين الفلسطينيين وانهاء 
وجودهم في الضفة, تتصدر جنين المشهد وتشهر سيفها في وجه االحتالل, 
ويعجز الجيش الصهيوني عن تحقيق أهدافه في جنين والضفة المحتلة, وهو 
ما دفع ما يسمى بوزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، لتحذير حركتي حماس 
و»الجهاد اإلس���المي« من محاولة تصعيد األوضاع في الضفة الغربية، تزامنًا مع 
نشر الجيش بطاريات القبة الحديدية تحسبًا لمواجهة على عدة جبهات تشمل، 
إضافة إلى غزة، لبنان وسورية وحتى سيناء المصرية. وقال غانتس، لهيئة البث 
اإلسرائيلي، إن »حماس والجهاد تعرفان جيدًا ماذا سيحدث في قطاع غزة إذا ما 
قامتا بتصعيد األوضاع في الضف���ة الغربية«، مضيفًا أن »الدوائر األمنية تدرك 
الثغرات في الس���ياج األمني وخط التماس وتبذل جهودًا كبيرة بشأنها«, ويبدو 
ان غانتس لم يتعلم من ملحمة س���يف القدس, وهو يدق المس���مار األخير في 
نعش���ه اذا ما اقدم على أي مغامرة في قطاع غزة, ألنه ب���ات يدرك ان أي عدوان 
على غزة لن ينتهي بانتصار, فزمن انتصارات »إسرائيل« ولى, والمقاومة ليست 
مجرد رد فع���ل على جرائم االحتالل انما عبر عنها األمي���ن العام لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلسطين القائد زياد النخالة بالقول » أن ما يجري من عمليات في 
األراضي الفلسطينية ليس رد فعل على ممارسات االحتالل، وإنما هو واجب على 
كل فلسطيني« فالمقاومة باتت ثقافة شعب, هذا الشعب العظيم يدرك تماما 
ان خالص���ه م���ن االحتالل ال يمر اال عبر فوهة البندقي���ة, وهو يتطلب تضحيات 
جسام, اما المستوطن الصهيوني فهو غير مستعد للتضحية ألنه لص وسارق 
ومغتصب لألرض والمقدسات, وهو يدرك تماما انه ليس له حق في هذه األرض, 
لذلك ستبقى الجبهة الداخلية الصهيونية هزيلة وضعيفة ورخوة امام أي عمل 

عسكري للمقاومة.. فما بالكم بتعدد الجبهات.
علين���ا ان ندرك ان دوافع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في الخروج بمثل 
ه���ذه التصريحات تهدف فقط لرفع معنويات الجبه���ة الداخلية الصهيونية 
المنهارة والغاضبة من أداء حكومتها التي يتراسها نفتالي بينت, وتهدف الى 
رف���ع معنويات الجنود الصهاينة الذين اربكته���م عمليات المقاومة في النقب 
والخضي���رة وبني براك وديزنغ���وف في قلب تل ابيب المحصنة, فالمؤسس���ة 
العسكرية الصهيونية كلها متهمة امام اإلسرائيليين وهناك تبادل لالتهامات 
فيما بينهم بس���بب اخت���راق المقاومين لنظرية االم���ن الصهيونية, لذلك فان 
غانت���س الذي يقول انه مس���تعد للمواجهة في عدة جبه���ات يأخذ خطوة الى 
ال���وراء ويقول  أنه »ال ُيعتقد أن حركة حماس ضالعة في العمليات األخيرة التي 
وقعت في مدن إس���رائيلية«، لكنه اعتبر أنها »تبذل جهدًا لتنفيذ أنشطة ضد 
إس���رائيل«، مشيرًا إلى أنه سيس���تمر في لقاءاته مع ملك األردن عبد الله الثاني 
والرئيس الفلس���طيني محمود عباس، الفتًا إلى أن هذه اللقاءات تعقد من خالل 
ترجيح للرأي، وأنه ال يعتزم االنشغال »بسياسة ضيقة األفق«, اذًا غانتس يبحث 
عن حلفاء ووس���طاء إلنقاذه من ضربات المقاومة الفلس���طينية اذا ما اشتعلت 
المواجهة, وش���دد غانتس على أن »إسرائيل« تبقي أعينها على قطاع غزة، في 
أعقاب ما اسماها بموجة االعتداءات التي شهدتها »إسرائيل« أخيرا, والتي ُقتل 
خاللها نحو خمسة صهيونية, فرغم تعزيز وجود قوات االحتالل الصهيوني على 
حدود القطاع , ونش���ر المزيد من منظومة القبة »الحديدية«, اال ان هذا كله يأتي 
في اطار ارسال رسائل تحذيرية للمقاومة في غزة, ويأتي لطمأنه المستوطنين 

في منطقة الغالف الحدودي الذين يعيشون الرعب في كل لحظة.  
ال���رد عل���ى تهديدات غانت���س وعنجهيت���ه جاء على لس���ان ق���ادة المقاومة 
الفلسطينية فأمين عام حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين القائد زياد النخالة 
قال »يجب أن يفهم اإلسرائيلي أن يدنا ليست مكتوفة عن التدخل لدعم أهلنا 
ف���ي الضفة والقدس، إمكانات المقاومة مح���دودة، لكنها تصنع تأثيرات كبيرة 
على كيان االحتالل«. بينما أكد مصدر مسؤول في فصائل المقاومة الفلسطينية 
للجزيرة، أن مخطط المستوطنين لذبح القرابين المزعومة داخل باحات األقصى، 
عم���ٌل يتجاوز كل الخطوط الحمراء، وُيعتبر لعبا بالنار. وحذر المصدر المس���ؤول 
من أن هذا االستفزاز لمشاعر العرب والمسلمين سيكون بداية أيام سوداء على 
االحتالل ومستوطنيه، وحذرت فصائل المقاومة من خطوات من المزمع ان يقدم 
عليها مس���توطنون من »جماعات الهيكل« الت���ي دعت إلى نصب خيمتين في 
س���احة القصور األموية )جنوب ساحة البراق( استعدادا لنثر رماد القرابين التي 
ستذبح وينثر رمادها في صحن قبة الصخرة بالمسجد األقصى. وقالت »جماعات 
الهي���كل« إنها وضعت خططا وفق زعمها لتنفي���ذ الهدف الفريد المنتظر منذ 
عقود وسنوات طويلة الكتمال الطقوس والمراسم باالحتفال »بالفصح اليهودي«، 
موضحًة أنه سيتم جلب الخراف للذبح والحرق خالل أيام العيد الذي يبلغ ذروته 
مس���اء الجمعة المقبل، اما رس���الة المقاومة الى غانتس وحكومته فهى واضحة 
تمام���ا, وعليه ان يقرأها جيدا الن ثمنها باهظ, وس���واء توح���دت الجبهات ام 
ل���م تتوحد في الدفاع عن القدس, فان الحقيق���ة الواضحة ان فصائل المقاومة 
الفلسطينية لن تس���مح لالحتالل بإقامة الطقوس التلمودية في األقصى, واذا 
س���محت »إس���رائيل« بذلك فعليها ان تتحمل نتائج حماقتها الن المقاومة لن 

تصمت .

معركة الصمود في مواجهة االحتالل

رأي

كتيبة جنين ومعها قوى المقاومة هي الفئة القليلة، 
والعدو الصهيوني هو الفئة الكثيرة، اآلن كما باألمس 
يش���ن العدو هجوم���ه الظالم على جني���ن، يحاصرها 
بكل ما أوتي من قوة ويحش���د حولها جيشه ومدرعاته 
ويفرض عقوبات على س���كانها ويمنع الدخول إليها 
والخ���روج منها، وف���ي النهاية يقرر بن���اء جدار طوق 
م���ن حولها ظنا منه أنه سيكس���ر مقاومتها ورفضها 
لالحت���الل، لكن جنين عودتنا وبال���درس العملي أنها 
ال تنحني وال تنكس���ر أبدًا، بل هي من يكس���ر جبروت 
���ة لتكبره، ألن فيه���ا مقاتلين  االحتالل وه���ي الُمذلَّ
أش���داء برتبة جنراالت، فجني���ن أصبحت هي المانحة 
للرت���ب العس���كرية بع���د أن تحولت لمركز اش���تباك 
دائم، والمعلوم أن الرتب العس���كرية الحقيقية ُتمنح 
في مراكز االش���تباك مع العدو، وكما كانت وس���تبقى 
القدس كاش���فة للعورات فإن جنين ستبقى كاشفة 

لمعادن الثوار.
لق���د عودنا إس���المنا وقرآننا بأن النصر لم يكن س���ره 
يكم���ن بالع���دد وال باإلمكاني���ات، ومع���ارك التاريخ 

اإلس���المي ُجلها تشهد على ذلك، إنما يكمن باإليمان 
بالل���ه وبالح���ق وق���وة العزيم���ة واالرادة، حيث يقول 
الل���ه تعال���ى: }َكم من فئ���ة قليلة غلَبت فئ���ة كثيرة 
ِب���إْذن الل���ه{، إذًا النصر والهزيمة بيد الل���ه، والله وعد 
المؤمني���ن بنصره فقال ع���ز وج���ل: }وكان حقا علينا 
نصر المؤمني���ن{، فمواجهة العدو نصر، وعدم القبول 
به نصر، والُجرح نصر واالستش���هاد نصر، ودحر العدو 
نصر وعدم تحقيق أهدافه نصر، والحفاظ على النفس 
عزيزة نصر، والثبات نصر، وتحريض الناس على القتال 
نصر، وف���ي النهاية الله عز وجل وع���د المقاتلين في 
س���بيله والذين يخشونه وال يخش���ون الناس والذين 
يتمنون لقاءه، بأنه لن ينقصهم من األجر شيئ ثم ال 
ُيظلم���ون فتيال، كما قال الله تعالى: }ألم تر إلى الذين 
قيل له���م كفوا أيديكم وأقيموا الص���الة وآتوا الزكاة 
فلم���ا كتب عليه���م القتال إذا فريق منهم يخش���ون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية  وقالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لوال أخرتنا إلى أجل قريب  قل متاع الدنيا 
قليل واآلخرة خير لمن اتقى وال تظلمون فتيال{، ونحن 

من أكثر الناس الذين ُكت���ب عليهم القتال بحكم أن 
االحتالل موجود على أرضنا، وعند حدوث المواجهة مع 
العدو فإن للمقاتل إحدى الحس���نيين، إما النصر وإما 
الش���هادة، ومع ذلك فالفلس���طيني يقاتل دفاعا عن 
أرضه وهذا أمر طبيع���ي أن يدافع فيه المرء عن بالده 
عندما يت���م احتاللها، حتى الكافر يدافع عن أرضه إذا 
ما تعرضت لغزو، لكن الله أعطى للمس���لم كرامًة بأنه 
يدافع ع���ن أرضه وفي نفس الوق���ت يؤجر على ذلك، 

وهذا من فضل الله على المسلمين وعظمة اإلسالم.
الناظر له���ذا العالم يرى بأنه يتغي���ر والعدو لم يعد 
العدو ذاته، ف���كل جبهاته المفتوح���ة تتقدم عليه، 
وكما قال البطل األس���ير محمود العارضة واصفًا العدو 
بأفضل وصف يليق به: هذا الوحش وهٌم من غبار، ومع 
كل ضربة مجاهد لهذا الوحش فإن إنتفاشته الزائفة 
تنكش���ف أكث���ر، وف���ي النهاية س���يعرف الالهثون 
والعابدون لهذا الوحش بأنهم كانوا يعبدون وحش���ا 
عبارة عن وهٌم من غبار، لن ينفعهم إذا جد الجد وليس 

باستطاعته حماية ممالكهم.

المقاوم���ة الش���عبية أو م���ا ُيطل���ق عليه���ا: حرب 
العصاب���ات، أو حرب الفدائيي���ن، أو حرب األنصار، 
أو حرب الغ���وار، تلجأ إليها الدول���ة الواقعة تحت 
االحتالل أو االس���تعمار، بغرض ط���رده من أرضها 
واسترداد كرامتها وسيادتها الوطنية. والمقاومة 
نش���اط عس���كري طويل األمد، يج���ري خفية بين 
الس���كان المدنيين، ش���ّرعتها القوانين واألنظمة 
الدولي���ة، وهي نقي���ض لإلرهاب ال���ذي ينتهك 
حق���وق األنس���ان، ويقّوض األمن واالس���تقرار في 
المجتمعات البش���رية. و ينظر إلى رجال المقاومة 
عادة م���ن وجهتي نظ���ر مختلفتي���ن. ففي حين 
يصفهم المؤي���دون ِب )مقاتلي الحّرية( يصفهم 
المحتلون أو المستعمرون ِب )اإلرهابيين(. وشتان 

بيت الوصفين من حيث طبيعتهما وأهدافهما.
لق���د أثبتت أح���داث التاري���خ، أن األوط���ان التي 
ُتنتهك سيادتها، وتستباح أراضيها من ِقبل دولة 
اجنبية، ال يمكن لها أن تتحرر وتستعيد كرامتها، 
إاّل بنشوء مقاومة وطنية جريئة وفاعلة، يمارسها 
الش���عب على أرضه ضد المحتل أو المس���تعمر. 
وهناك الكثير من األمثل���ة للمقاومة التي وقعت 
ف���ي العالم، ض���د المحتلي���ن أو المس���تعمرين، 
واس���تطاعت بتصميمه���ا وش���جاعتها، أن تحرر 
أوطانها وتحقق اس���تقاللها وسيادتها. من هذه 
الدول على س���بيل المثال: ايرلندا، أمريكا، فرنسا، 
فيتن���ام، كوريا، الصين، بولن���دا، بلغاريا، رومانيا، 
اليونان،  النروي���ج،  يوغس���الفيا، إيطاليا، بلجيكا، 

وغيرها.
لّخ���ص ماوتس���ي تون���ج– األب الروح���ي لح���رب 
العصابات والمقاومة الش���عبية – اس���تراتيجيته 
ف���ي هذه الح���رب بالعبارات التالي���ة : ” على رجل 
العصابات أن يكون صلبا كالفوالذ، قاطعا كالسيف، 
بّطاش���ا كالنمر، مراوغا  كالثعل���ب، هاربا  كاألرنب، 
متحدثا  لبقا، يس���تطيع أن يتح���دث عن قضيته  
بلباقة، ُتكس���به األنصار والمؤيدين “. كما لخصها 
جيفارا بقوله : ” العصابات كالسمك تسبح في بحر 
صداقة الشعب “، بمعنى أن يساعدها الشعب في 
التخفي، وتأمينها بما يلزمها بسرية عند االحتياج.

وع���ودة إلى تاريخن���ا العربي المعاص���ر، كي نربط 
األح���داث ببعضه���ا، أذّك���ر أنه بعد فش���ل الدول 
العربي���ة في حروبه���ا الماضي���ة، بتحرير األراضي 
الفلس���طينية المحتلة من يد العدو اإلس���رائيلي، 

لجأ الفلسطينيون إلى المقاومة الشعبية. فشكلوا 
في أواخر الس���تينيات الماضي���ة، منظمة التحرير 
الفلس���طينية ) فت���ح ( بقيادة ياس���ر عرفات، إلى 
جان���ب العديد م���ن المنظم���ات الفدائية األخرى، 
ولكن دون اتفاق عل���ى قيادة موحدة تنّظم عملها 
النضالي، وتتبنى اس���تراتيجية ح���رب العصابات 
ضد العدو المحتل. وهذا المشروع القتالي هو الذي 
تبناه الش���هيد وصفي التل – رحم���ه الله – وكان 
ينوي طرح���ه في اجتم���اع وزراء الدفاع العرب في 
القاهرة أواخر ع���ام 1971. ولكن يد الغّدر اغتالته 

واغتالت مشروعه التحريري في مهده.
ف���ي وقت الحق م���ن النضال الفلس���طيني قامت 
انتفاضتان ف���ي الضفة الغربية، األولى ) انتفاضة 
الحجارة ( عام 1987، وكان س���بب اشتعالها  قيام 
س���ائق ش���احنة إس���رائيلي، بدهس مجموعة من 
العمال الفلس���طينيين على حاجز ايريز. وفي عام 
1991 شارك الفلسطينيون كجزء من الوفد األردني 
في مؤتمر مدريد للس���الم، تاله���ا توقيع اتفاقية 

أوسلوا عام 1993، حيث توقفت االنتفاضة.
وف���ي ع���ام 2000 انفج���رت االنتفاض���ة الثانية 
)انتفاضة األقصى ( عقب اقتحام زعيم المعارضة 
اإلس���رائيلية ش���ارون ساحات المس���جد األقصى، 
وأْعَل���ن ” ب���أن الحرم القدس���ي س���يبقى منطقة 
إس���رائيلية “، فوقع���ت مواجه���ات عنيف���ة بين 
المصلين وقوات االحتالل، امتدت إلى بقية المدن 
الفلس���طينية، كما قامت المقاومة الفلس���طينية 
بهجمات داخل المدن اإلس���رائيلية أوقعت الُرعب 
في نفوس اإلس���رائيليين، ولم تتوقف االنتفاضة 

إاّل في بداية عام 2005.
اس���تمرت المفاوض���ات العبثي���ة بي���ن الطرفين 
الفلسطيني واإلسرائيلي برعاية أمريكية، على أمل 
التوصل إلى س���الم عادل وشامل، ولكن لم يتحقق 
شيئ من هذا، وكل ما تحقق هو اعتراف فلسطين 
بدولة إسرائيل، واعتراف إس���رائيل بكون منظمة 
التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني، 
م���ع رفع علمه���ا بألوانه األربعة، وفرش الس���جادة 
الحمراء لتحية الرئيس في الزيارات البروتوكولية.

توف���ي الرئيس عرفات في أواخر عام 2004 وتولي 
رئاس���ة منظم���ة التحري���ر محمود عباس، فس���ار 
على  طريق سلفه، واس���تمر بالمفاوضات العبثية 
مع إس���رائيل، ال ب���ل حرص على توثي���ق التعاون 

األمني المعلن مع إسرائيل، وقمع شباب المقاومة، 
ومنعهم من القيام بأية عملية ضد اإلس���رائيليين 

والقاء القبض عليه ومحاكمته.
والي���وم بعد كل ما جرى خ���الل ما يزيد على نصف 
قرن، وبعد أن تمادى األعراب في غّيهم، يتسابقون 
على االرتماء في أحضان إسرائيل، ووصول القضية 
الفلس���طينية إلى طريق مس���دود، ل���م يعد أمام 
الفلسطينيين من حل س���وى اللجوء إلى خيارهم 
االستراتيجي الوحيد، أال وهو االعتماد على النفس 
وإش���عال انتفاضة ثالثة، ترهب المحتلين الذين 
يدنسون ساحات المسجد األقصى، مسرى ومعراج 

الرسول الكريم عليه الصالة والسالم.
لقد كانت العمليات الفدائية التي نفذها الشباب 
الفلسطينيون األبطال – رحمهم الله – خالل الفترة 
األخيرة ف���ي عمليات : الده���س والطعن بمدينة 
بئر الس���بع، وعملية الخضيرة في شمال فلسطين 
المحتلة، وعملية بني ب���راك قرب تل أبيب، وأخيرا 
عملية ديزنغ���وف في تل أبيب، ب���وادر انتفاضة 

ثالثة قادمة امتثاال لقوله تعالى :
)فليقاتل في س���بيل الله الذين يش���رون الحياة 
الدنيا باآلخرة ومن يقاتل في س���بيل الله فيقتل 
أو يغلب فس���وف نؤتيه أجرا عظيم���ا(. فلُيْقدم 
الش���باب الفلس���طينيين عل���ى أعم���ال المقاومة 
والجهاد في س���بيل الله والوط���ن، حتى وإن كان 
الثمن عش���رة شهداء فلس���طينيين، مقابل قتيل 

إسرائيلي واحد، فأنتم الرابحون.
من المؤس���ف والمحزن.. أن تتس���ابق بعض دول 
العرب���ان وف���ي أوله���ا )المجاهد الكبي���ر( رئيس 
السلطة الفلس���طينية محمود عباس في استنكار 
تلك العمليات االستشهادية ووصفها باإلرهابية، 
متناس���ين جميع���ا أنه���ا تمث���ل )المقاومة ضد 
المحت���ل(، التي ش���ّرعتها التعليمات الس���ماوية 
والقوانين العالمية. علما بأننا في هذا الس���ياق لم 
نسمع من هؤالء المستنِكرين، استنكارا القتحامات 
س���احات المس���جد األقصى، أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الش���ريفين، من قبل قطعان اليهود في 

شهر رمضان.
ختاما أقول : رحم الله الش���هداء األبرار وأسكنهم 

جنات الفردوس األعلى، ولنتذكر قوله تعالى:
) وال تحس���بن الله غافال عما يعم���ل الظالمون إنما 

يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار(.

هــذا الوحــش وهــٌم مــن غبــار

المقاومة الشعبية واالنتفاضة الفلسطينية الثالثة

محمد مشتهى

موسى العدوان
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية 
مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف

الى المدعى عليه : محمد س���مير محمد أبو طواحينه من دير البلح وس���كان 
النصيرات س���ابقا والمس���افر خارج قطاع غزة ومجه���ول محل اإلقامة خارج 
قطاع غزة لقد عادت القضية أساس 2021/825م وموضوعها )تفريق لعدم 
االتفاق( المتكونة بينك وبين زوجتك المدعية : صفاء نصر – محمد حمدان 
المش���هورة أبو طواحينه من وادي حنين وس���كان غ���زة وكيلتها المحامية 
الشرعية : س���وزان الغرابلي من مقام محكمة االستئناف الشرعية في خان 
يون���س "منقوضة" القرار االبتدائي بموجب القرار االس���تئنافي رقم 4516 
ع���دد 116 المؤرخ في 2022/3/7م حكما قاب���ا للطعن امام المحكمة العليا 
الش���رعية وقد جددت الدعوى تحت أس���اس جديد بدون رقم 2022/350م 
وقد حدد لها موعد للنظر فيها يوم االثنين الموافق 2022/5/16م الساعة 9 

صباحا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/4/12م

قا�سي الو�سطى  ال�سرعية 
حممود خليل احلليمي  

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 1238 / 2022
إلى المنفذ ضدهما/ 1 - عاء فايق حسن الحلو 2 - باسل عاء فايق الحلو
طبقاً للحك���م الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في االس���تئناف المدني 
رق���م 464 / 2021 والصادر بتاريخ 2021/12/15م والقاضي برد الدعوى رقم 
1705 / 2019 صلح غزة مع تضمينكما الرسوم والمصاريف القضائية و500 
شيكل أتعاب محاماة، لذلك عليكما دفع المبلغ وقدره 693 شيكا )ستمائة 
وثاثة وتس���عون شكيا فقط ال غير( الرس���وم والمصاريف وأتعاب محاماة 
لصالح طالبي التنفيذ/ هاش���م محمد زهير هاشم حاوة وحافظ محمد زهير 
هاش���م حاوة. لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين 
وإذا ل���م تحضر خال المدة المذكورة فإنك ُتعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري.  حرر في: 2022/4/12م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�سوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
�سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية

الى المدعى عليه /  محمد فاروق عبد العزيز محمد من مصر وسكانها ومجهول 
مح���ل اإلقامة فيها اآلن نعلمك بأنه قد حك���م عليك من قبل هذه المحكمة 
للمدعية/ فلك احس���ان خليل النونو من غزة وسكانها بنفقة كفاية للصغير 
عمر المتولد من مطلقتك فلك المذكورة ، وذلك بموجب اعام الحكم الصادر 
عن هذه المحكمة في القضية أس���اس رقم 2022/178م وموضوعها نفقة 
ولد بتاريخ 2022/3/30م مسجل في سجل )104( عدد )۳6۲( حكما، وجاهيا 
بحق المدعية قابا لاس���تئناف، غيابيا بحقك قابا لاعتراض واالستئناف 

لذا صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 2022/4/11م .

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد عديل ال�ساعر

دولة فل�سطني
       ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن خ�سوم �سادر عن حمكمة الو�سطى ال�سرعية
الى المدعى عليه : محمد زهير عبد العزيز النباهين من الس����بع وسكان البريج سابقا 
ومجهول محل االقام����ة اآلن خارج قطاع غزة يقتضى حض����ورك لهذه المحكمة يوم 
الثاثاء الموافق 2022/5/17م الس����اعة التاس����عة صباحا وذل����ك للنظر في القضية 
اس����اس 2022/143م والتي موضوعها تفريق لعدم االنفاق المرفوعة عليك من قبل 
زوجتك المدعية تمارا عبد الكريم عمر ابو جال من السبع وسكان البريج وان لم تحضر 
في الوقت المعين او ترس����ل وكيا عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجِربحقك 

المقتضى الشرعي لذا صار تبليغك حسب االصول وحرر في 2022/124م .

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

       دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن خ�سوم �سادر عن حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
إلى المدعى عليه ) عبد الله محمد كامل الحواش( من غزة - سكان الصفطاوي - قرب 
مس����جد عباد الرحمن س����ابقا - ومجهول محل االقامة في دولة تركيا حاليا يقتضى 
حضورك لهذه المحكمة يوم – الثاثاء الموافق )2022/5/17( الس����اعة التاس����عة 
صباح����ا وذلك للنظر ف����ي القضية اس����اس 2021/268م وموضوعها ) اثبات طاق( 
و المرفوع����ة عليك من قبل المدعية ) عبير عيس����ى نعيم ش����نن وان لم تحضر في 
الوقت المعين أو ترسل وكيا عنك أو تبدي للمحكمة معذرة مشروعة سيجِر بحقك 

المقتضي الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2022/4/12م .

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
قدمت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة من مختار عائل���ة البلعاوي المؤرخة 
ف���ي 2022/4/12م تتضمن ان مدحت بن رمضان ب���ن محمد الجمالي توفي 
لرحمة الله تعالى بتاريخ 2008/4/10م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في 
زوجته امال بنت محمد بن محمود البلعاوي المش���هورة الجمالي وفي أوالده 
المتولدين له منها الذكور وهم محمد واحمد ومحمود واالناث وهن رانيه ورنا 
وايمان وايه وعبله ودينا وديانا فقط   وال وارث للمتوفي المذكور س���وى من 
ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية 

خال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 2022/4/12م 

قا�سي غزة ال�سرعي 

غزة/ االستقال:
وقعت الجامعة اإلس����امية وشركة 
جوال في غ����زة، اتفاقية دعم تطوير 
الش����بكات والخ����وادم المركزية في 
المش����روع  يتضمن  حيث  الجامعة، 
توفي����ر أجه����زة س����يرفر متط����ورة 
وأجه����زة إلكتروني����ة مختلفة، لزوم 
تطوير الخوادم المركزية والشبكات، 
إلى توس����يع  المش����روع  ويه����دف 
خدمة اإلنترنت للطلبة وتطوير آلية 
لهم وتس����هيل  المقدمة  الخدمات 
دور موظف����ي الجامعة في التعاطي 
معها، واالرتقاء بمس����توى خدماتي 
أفض����ل ينعكس عل����ى األداء العام 
بما يتناسب مع حجم الجامعة التي 

تعتبر من كبرى جامعات الوطن.
وتم توقيع االتفاقية في مقر الجامعة 
اإلس����امية في مدينة غ����زة بحضور 
رئيس الجامعة اإلس����امية، األستاذ 
الدكتور، ناص����ر فرحات، ومدير إدارة 
إقلي����م غزة في ش����ركة ج����وال، عمر 
ش����مالي، ومدير إدارة إقليم غزة في 
ش����ركة االتص����االت الفلس����طينية، 
محم����د أبو نحل����ة، وعدد م����ن مدراء 
الفلس����طينية،  االتصاالت  مجموعة 
إضافة إلى ع����دد من كبار الموظفين 

والعاملين في الجامعة.

اإلسامية،  الجامعة  رئيس  وأش����اد 
األس����تاذ الدكت����ور، ناص����ر فرحات، 
بالدع����م الذي قدمته ش����ركة جوال، 
وأثنى على دورها البارز ومساهماتها 
الفاعل����ة ف����ي دع����م المؤسس����ات 
التعليمية والوطنية، مش����يًرا إلى أن 
الجامع����ة تتطلع دائًما إلى ش����راكة 
الوطنية،  المؤسس����ات  مع  حقيقية 
وأبرزها شركة جوال التي تعتبر من 
أكثر الداعمين للمشاريع في الجامعة 
بما يؤس����س لتطوير الخدمات التي 

تقدمها للطلبة والعاملين فيها.

ب����دوره، أثنى مدي����ر إدارة إقليم غزة 
في ش����ركة جوال، عمر شمالي، على 
دور الجامع����ة اإلس����امية في قطاع 
غزة، ومكانتها العلمية واألكاديمية، 
والدور الريادي الناجح الذي تس����عى 
لتطويره باستمرار رغم كل المعيقات 
والظروف المعيش����ية الصعبة التي 

يمر بها شعبنا الفلسطيني.
ولفت إلى أن المشروع الذي دعمته 
ش���ركة جوال ف���ي الجامعة يعزز 
م���ن ف���رص التطوير المس���تمرة 
التي تسعى لها الجامعة، ويخدم 

الطلبة الحاليي���ن واألجيال األخرى 
في المس���تقبل، مش���ددًا على أن 
ش���ركة جوال حريصة كل الحرص 
عل���ى اس���تمرار عمل مؤسس���ات 
التعلي���م العال���ي، وتقديم الدعم 
المطلوب لها والذي يس���اهم في 
تطوي���ر الخدمات الت���ي تقدمها 
للطلبة والك���وادر والعاملين فيها، 
لدفع عجل���ة التنمية والتي يعتبر 
التعلي���م من أه���م ركائزها وخلق 
فرص عمل جديدة في سوق العمل 

الفلسطيني.

واشنطن/االستقال:
أعل���ن البنك الدولي، الليلة قبل الماضي���ة، عن منحة بقيمة 23.5 

مليون دوالر لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني.
وق���ال البنك، في بيان صدر عنه،  إنه قرر تقديم منحة بقيمة 15 
ملي���ون دوالر لدعم المرحلة الثانية م���ن البرنامج متعدد المراحل 
لمش���روع تعزيز اس���تدامة األداء والبنية التحتي���ة والموثوقية، 
بهدف تحس���ين األداء التش���غيلي والمالي لمؤسس���ات قطاع 

الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة في الضفة الغربية وغزة«.
وأض���اف: سيس���اهم الش���ركاء المانح���ون، أعض���اء الصندوق 
االستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية 
التحتية ال���ذي يديره البنك الدولي، بمنح���ة إضافية قدرها 8.5 

مليون دوالر.
وتهدف المرحلة الثانية من المش���روع إلى زيادة إمدادات الطاقة 
الشمسية إلى خمس مستش���فيات عامة كبيرة إضافية، ودراسة 
استخدام الطاقة الشمسية من خال برنامج تجريبي على مستوى 

المجتمع المحلي لزيادة إمدادات الطاقة لمخيمات الاجئين.
ووفقا لبيان البنك الدولي: إن من األنش���طة الرئيس���ية للمشروع 
أيضا توريد عدادات ذكية إلى ش���ركات توزيع الكهرباء، تس���اعد 
على تحس���ين القياس وإصدار الفواتير لكبار المستهلكين في 
المجاالت الصناعية والتجارية، ومن ثم في تحس���ين األداء المالي 

للقطاع.
وقال البنك إن »هذه األنشطة تساعد في تخفيض تكلفة الكهرباء 

وتخفيف األعباء المالية على السلطة الوطنية الفلسطينية«.
وتبني ه���ذه المرحلة على األنش���طة الرئيس���ية للمرحلة األولى 
ز على تحسين البنية التحتية للكهرباء بتطوير  للبرنامج، وسُتركِّ
الخطوط القائمة وبناء خطوط جديدة الستيعاب مزيد من إمدادات 

الطاقة الشمسية.

البنك الدولي يقدم 23.5 مليون 
دوالر لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني

الجامعة اإلسالمية و »جوال« يوقعان اتفاقية دعم 
مشروع تطوير الشبكات والخوادم المركزية في الجامعة
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أعلن أنا المواطن /    محمود مروان محمود الحلو  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    801158726   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /  مصطفى عدلي مصطفى 
كس���اب    ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
400815924    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   فارس صالح صبحي رجب   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  400233607     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  محمد يوس���ف شحادة بلور       
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  926471434     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /     علي فضل البراوي عاشور    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    802926014   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / ش���وقي ناجي حس���ني 
اب���و صاف���ي  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  
الرق���م804773059   الرجاء مم���ن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواط���ن / أحم���د محم���د ابراهيم 
ابو ص���الح  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
901611137 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطنة / بس���مه حس���ن ابراهيم 
الس���طري  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
800822546 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سهام محمد عبدالله زيدان  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 972320154  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / موس���ى فواز موس���ى عبد 
الج���واد ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم 
800279135   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية 

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

املو�ضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
�ضادر عن حمكمة غزة ال�ضرعية

الى المدعى عليه / منير عمر حسين كان من تركيا وسكانها ومجهول محل 
اإلقامة فيها االن نعلم���ك بانه قد حكم عليك من قبل المحكمة للمدعية / 
خديجة محمد خميس الكيالني من غزة وسكانها بثبوت وقوع طلقة واحدة 
رجعية بعد الدخول اوقعتها بتاريخ 2019/10/2م وبعدم الرجعة وان هذه 
الطلقة انقلبت الى بائنة بينونة صغرى بتاريخ 2020/1/2 وانها بانت منك 
بينونة صغرى ال تحل لك اال بعقد ومهر جديدين حكما موقوف النفاذ على 
تصديق محكمة االستئناف الش���رعية وذلك بموجب اعالم الحكم الصادر 
عن هذه المحكمة في القضية أساس رقم 2021/2065م وموضوعها اثبات 
طالق  بتاريخ 2022/4/7ممسجل في سجل )104( عدد )390( حكما وجاهيا 
بحق المدعية قابال لالس���تئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف 

لذا صار تبليغك حسب األصول .وحرر في 2022/4/11م . 

قا�سي غزة ال�سرعي 

موسكو/ االستقالل:
أّك���د الرئي���س الروس���ي فالديمي���ر بوتي���ن أّن العملية 
العس���كرية الروس���ية في أوكرانيا »س���تحقق مهماتها 
وأهدافها من دون أي ش���ك«، مش���ددًا على أّنه »من غير 

الممكن عزل روسيا في العالم الحديث«.
وقال بوتين، الثالثاء: »يقول كثيرون إّن الواليات المتحدة 

مستعدة للقتال حتى نهاية أوكرانيا وهذا ما يحدث«.
وأضاف أّن »وضع العالم اليوم أصعب مما كان عليه خالل 
الحرب الباردة، ولن تس���تطيع دولة واحدة أن تهيمن على 
العالم«، مش���يرًا إلى أّن »أولئك الذين يفرضون العقوبات 
عليهم التفكير على نحو أفضل واتخاذ قرارات متوازنة«.

وتابع أّن »األمور متشابكة، وإذا اراد الشركاء تفاقم الوضع 
عبر العقوبات على روس���يا فإّن س���وء وضعهم سيتفاقم 

أيضًا«.
ولفت الرئيس الروس���ي إلى أّن »النازية الجديدة نمت في 
كييف، واالش���تباك مع موسكو كان ال مفر منه، والمسألة 
كانت مس���ألة وقت«، مشددًا على أّن »الهدف من العملية 
الخاصة هو مساعدة الناس في دونباس، وروسيا اضطرت 

للقيام بذلك«.
وأوضح بوتين أّن الضباط الروس »يقّدمون المساعدة إلى 
جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، ويتصرفون بشجاعة 

وكفاءة، ويستخدمون بشكل فعال أحدث األسلحة«.

طهران/ االستقالل:
أكد المرشد اإليراني السيد علي خامنئي، الثالثاء، أّن 

محادثات إحياء االتفاق النووي »تسير على ما يرام«.
وقال السيد خامنئي خالل استقباله رؤساء السلطات 
الث���الث وجمعًا مع كبار المس���ؤولين ف���ي البالد، في 
طهران، إّن »مس���تقبل إيران يج���ب أال يكون مرتبطًا 

بنجاح المفاوضات النووية أو انهيارها«.
وأشار إلى أّن أميركا »نكثت بالعهد في االتفاق النووي، 
وقد وصلت إلى طريق مسدود في المحادثات«، معتبرًا 
أّن الوفد اإليراني المفاوض قاوم حتى اآلن أمام تسلط 

الطرف اآلخر وسيستمر في ذلك.

وأّكد المتحدث باس���م وزارة الخارجية اإليرانية سعيد 
خطي���ب زاده، يوم أمس، أّن هن���اك أكثر من موضوع 
عالق ف���ي محادثات فيينا، مش���ددًا عل���ى أّن فرصة 
الوص���ول إلى اتف���اق نووي في فيينا »ل���ن تبقى إلى 

األبد«.
وقال خطيب زاده، خالل المؤتمر الصحافي األسبوعي، 
إّن أه���ّم المواضي���ع العالق���ة هي: »إلغاء سياس���ات 
الضغ���ط األقصى على إيران إلتاح���ة المجال لحصول 
الش���عب اإليراني على مصالحه االقتصادية«، مشيرًا 
إل���ى أّن هذا الموضوع »ينتظر اتخاذ قرار من الواليات 

المتحدة«.

خامنئي: محادثات فيينا تسير على 
ما يرام ونقاوم تسلط الطرف اآلخر

بوتين: أهداف العملية العسكرية 
في أوكرانيا ستتحقق من دون شك

نيويورك/ االستقالل:
جرح 13 ش���خصًا على األقل بإطالق نار الثالثاء، في المترو في حي بروكلين بنيويورك 

حيث عثر أيضا على عبوات ناسفة، وفق الدفاع المدني والشرطة األمريكية.
وأوضح متحدث باس���م الدفاع المدني لوكالة فرانس برس أنه تم العثور على “عبوات 
ناس���فة ل���م تنفجر”، لكن بحس���ب تغريدة للش���رطة “ال توجد عبوات ناس���فة قابلة 
للتش���غيل في الوقت الحالي”. ونش���رت تعزيزات أمنية كبيرة في ش���ارع 36 والجادة 
الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث. وأكدت ناطقة باس���م ش���رطة نيويورك لوكالة 
فرانس برس في وقت س���ابق أنه “عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصاال عاجال من 
ش���خص أصيب بالرصاص في قطار األنفاق” في بروكلين. وبحس���ب المتحدث باسم 

الدفاع المدني، أطلقت “عدة أعيرة نارية” وأصيب “13 شخصا”.
وفي الربع األول من عام 2022 )من 1 كانون الثاني/يناير إلى مطلع نيسان/أبريل( ارتفع 
عدد عمليات إطالق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 

2021، وفقا ألرقام شرطة نيويورك الصادرة األسبوع الماضي.

إصابات بإطالق نار داخل 
محطة قطارات في نيويورك

سول/ االستقالل:
قال مس���ؤول أمريكي الثالثاء، إن مجموعة "يو إس 
إس أبراه���ام لينكولن" الضاربة تعم���ل في المياه 
قبالة ش���به الجزيرة الكورية، بعد أن أفادت وسائل 
إعالم كورية جنوبية بأن الس���فن تم نش���رها وسط 
توترات بشأن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.

وذك���ر المس���ؤول أن المجموعة موج���ودة في بحر 
اليابان؛ إلجراء تدريبات مع القوات اليابانية لطمأنة 

الحلفاء والشركاء في المنطقة.
وتأتي هذه الخط���وة في الوقت الذي يش���عر فيه 
المس���ؤولون األمريكيون بقلق متزايد من أن كوريا 

الش���مالية قد تجري تجربة نووية تحت األرض في 
األي���ام المقبلة. وهذه ه���ي المرة األول���ى منذ عام 
2017 التي تنتش���ر فيها مجموعة أمريكية ضاربة 

في المياه بين كوريا الجنوبية واليابان.
وف���ي ذل���ك الع���ام، انتش���رت حامل���ة الطائرات 
األمريكية رونالد ريغان وثي���ودور روزفلت ونيميتز 
ومجموعاته���م الضارب���ة متع���ددة الس���فن ف���ي 
اس���تعراض للقوة رًدا على تجارب األسلحة النووية 

والصاروخية في كوريا الشمالية.
ونقل���ت وكالة أنباء يونه���اب الكورية الجنوبية عن 
مص���ادر مطلعة لم تس���مها أن حاملة الطائرات "يو 

إس إس أبراهام لنكولن" ستعمل في المنطقة لمدة 
ثالثة إلى خمسة أيام.

وردا عل���ى تقاري���ر إعالمي���ة كورية جنوبي���ة، قال 
متحدث باسم القوات األمريكية في كوريا إنهم لن 

يعلقوا على التدريبات المخطط لها أو الجارية.
وسعى مستش���ارو رئيس كوريا الجنوبية المنتخب 
إلى إعادة نش���ر األصول االس���تراتيجية األمريكية، 
مث���ل حام���الت الطائ���رات والقاذف���ات النووي���ة 
والغواص���ات، في ش���به الجزي���رة الكوري���ة خالل 
المحادث���ات التي أجريت خالل زيارة إلى واش���نطن 

األسبوع الماضي.

وسط توترات مع »الشمالية«
حاملة طائرات أمريكية تصل شبه الجزيرة الكورية

صنعاء/ االستقالل:
قال قائد حرك���ة "أنصار الله" عبد المل���ك الحوثي، إّن 
"دول تحال���ف الع���دوان وصلت إلى نقطة مس���دودة 
وفش���ل واضح"، مش���يرًا إل���ى أّن "الع���دوان األميركي 
الس���عودي فش���ل في تحقي���ق أهدافه الرئيس���ية 

وتعرض لهزائم يدركها العالم بأكمله".  
وأضاف الحوثي في محاضرته الرمضانية العاشرة، 

مساء اإلثنين، أّن "الشعب اليمني حقق انتصارات 
كبرى، وح���ّول التحديات التي فرضها العدوان إلى 
ف���رص للنهضة في كل المجاالت". وأش���ار إلى أّن 
"العدوان الس���عودي على اليم���ن تكّبد الكثير من 
الهزائم المتتالية، وفش���ل ف���ي تحقيق أهدافه 
الرئيس���ية التي ش���ّن الح���رب وم���ارس الجرائم 

والحصار لتحقيقها".

وإذ أكد أّن "الشعب اليمني حقق الكثير من االنتصارات 
في مواجهة حرب وحصار التحالف السعودي"، أوضح 
أن: "دول الع���دوان تكبدت الكثير من الخس���ائر، وبات 
هذا العدوان بما فيه من حصار، وإجرام، ومعاناة، حافزًا 
ل التحدي  مهمًا لش���عبنا في أن يبني واقعه، وأن يحوِّ
إلى فرصة، وأن يجعل من ذلك عاماًل لنهضته في كل 

المجاالت، ولكن ذلك بكله يحتاج إلى صبر".

»أنصار الله«: التحالف تعرض لهزائم كبيرة ووصل إلى »نقطة مسدودة«
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غزة/ االستقالل: 
اختتمت في قطاع غزة أم����س الثالثاء مباريات دور 
المجموعات لمنافسات بطولة الشيخ الشهيد أحمد 
ياس����ين الرمضانية لكرة القدم، الت����ي تقام برعاية 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، ومساهمة المركز 
الثقافي المالي����زي، وبتنظيم وإش����راف اتحاد كرة 

القدم.
ومع اختت���ام مباريات الدور األول، تحددت معالم 
دور األربع���ة في الفرعي���ن، حيث يلتقي في فرع 
"غزة والش���مال" خدمات الش���اطئ مع الصداقة، 
وش���باب جباليا مع المجمع اإلسالمي، أما في فرع 
"الوس���طى والجنوب" فيتقابل شباب خانيونس 
مع ش���باب الزوايدة، وخدم���ات البريج مع خدمات 

خانيونس.
وكان أهلي النصيرات قدم اعتذاره عن خوض مباراته 
أمام شباب الزوايدة، لتقرر اللجنة المنظمة خسارته 
إدارًيا )٣/صفر(، وبذلك يصبح رصيد الزوايدة ٦ نقاط، 
متصدًرا المجموعة الثالثة لفرع "الوسطى والجنوب".

وعلى ملعب بيت حانون شمال القطاع، ولحساب 
المجموعة الثالث����ة لفرع "غزة والش����مال"، تفوق 
بي����ت حانون األهلي عل����ى نماء بأربع����ة أهداف 
مقابل ثالثة، ليصعد شباب جباليا عن المجموعة 

متصدًرا برصيد ٧ نقاط.
وس����جل لبيت حانون األهلي أحمد عجور، ويوسف 
مصلح، ووج����دي عودة، ومحمد الريخاوي، بينما أحرز 

لنماء غسان أبو عودة، وأحمد الغزالي "هدفين".

أم����ا على ملع����ب بيت الهيا ش����مال القط����اع أيًضا، 
ولحس����اب المجموع����ة الرابعة لذات الفرع، س����يطر 
التعادل اإليجابي بين بيت حانون الرياضي واتحاد 
الش����جاعية بهدف ل����كل منهما، ليتأه����ل المجمع 
اإلس����المي عن المجموعة كونه يملك ٤ نقاط، بينما 
الشجاعية نقطتين من تعادلين، وبيت حانون نقطة 

وحيدة من تعادل وخسارة.
وش����هد اللقاء أجواء مشحونة، وأش����هر حكم اللقاء 
٤ بطاق����ات حمراء مناصفة بي����ن الفريقين لمحمود 
عطية، وعبد الكريم نصير م����ن بيت حانون، وأحمد 
عابد، وأحمد حرارة من الش����جاعية، عدا عن البطاقات 

الصفراء.
وش����هد إس����تاد خانيونس جنوب القط����اع، تفوق 
اتحاد خانيونس على نظيره األقصى بهدف نظيف 
أحرزه عز الدين أبو جاموس، في اختتام منافس����ات 

المجموعة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب".
ورغم فوز االتحاد، إال أن خدمات البريج كان صعد عن 

المجموعة بعد تصدره برصيد ٦ نقاط.

 الدور الثاني 

»شباب جباليا« والمجمع والزوايدة يكملون عقد المتأهلين من بطولة الياسين الرمضانية 

القاهرة/ االستقالل: 
أعلن مجلس إدارة االتحاد المصري لكرة القدم تعيين إيهاب 
جالل مدي���ًرا فنًيا لمنتخ���ب مصر خلف���ا للبرتغالي كارلوس 

كيروش بعد اجتماع مطول أمس الثالثاء.
وعلم���ت مصادر صحفي���ة، أن إيهاب جالل طل���ب بقاء محمد 
ش���وقي )المدرب( وعصام الحضري )مدرب ح���راس المرمى(، 
ضمن جه���ازه المعاون، على أن ينضم اثن���ان آخران لجهازه 

الفني بجانب محلل أداء.
وكان كيروش قد فشل في قيادة منتخب مصر إلى نهائيات 
كأس العالم 2022 في قطر بعد خسارته من السنغال بركالت 

الترجيح.
يش���ار إلى أن إيه���اب جالل قاد العديد م���ن الفرق المصرية 
في الس���نوات األخيرة وعلى رأس���ها الزمالك ومصر المقاصة 
واإلس���ماعيلي، وحالًيا ه���و حاضر على رأس القي���ادة الفنية 

لبيراميدز قبل االتفاق معه على تدريب الفراعنة.
ويقّدم إيهاب جالل موس���ًما جيًدا م���ع بيراميدز، حيث يحتل 
حالًيا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بجانب 
أنه ق���اد الفريق للتأهل إلى ربع نهائ���ي بطولة الكونفدرالية 

األفريقية.

غزة/ االستقالل: 
أعلن محمد حلس مدير وحدة الرياضة بالمجلس األعلى للشباب 
والرياضة، عن فرض إجراءات لمعاقبة األندية التي انس���حبت 
من بطولة الشهيد أحمد ياسين الرمضانية لكرة القدم، والتي 

يرعاها المجلس األعلى وينظمها اتحاد كرة القدم.
وأوض���ح محمد حلس أن المجل���س األعلى نظ���م البطولة بعد 
مخاطب���ة األندية من خالل اتحاد الكرة والحصول على الموافقة 
للمش���اركة، لتحفيز جاهزية األندية والحفاظ على تجمع الفرق 

التي تخوض منافس���ات الدوري خالل فترة التوقف في شهر 
رمضان المبارك، وإضفاء أجواء التنافس الشريف والمحبة بين 

الالعبين خالل الشهر الفضيل.
وعبر حلس عن انزعاج المجلس األعلى من تصرف بعض األندية 
وإعالن انس���حابها أثناء البطولة، وأضاف أن العقوبات ستطال 
األندية التي انس���حبت بعد انطالق البطولة حيث ستحرم من 
المكافأة التي ستمنح لألندية المش���اركة، باإلضافة لحرمانها 
من المشاركة في الفعاليات الرياضية للمجلس لمدة عام كامل.

فرض عقوبات على األندية التي 
انسحبت من البطولة الرمضانية

إيهاب جالل مديرًا فنيًا 
للمنتخب المصري خلفًا لكيروش

باريس/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "ليكيب" الفرنس���ية قائمة أبرز المرشحين لحصد 
جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" 
س���نوًيا ألفضل العب في العالم، وذلك مع اقتراب الموسم الحالي من 

نهايته.
وذكرت الصحيفة أن مهاجم ريال مدريد اإلسباني، الدولي الفرنسي 
كري���م بنزيما يتصدر س���باق التتويج بجائزة الك���رة الذهبية للعام 

الحالي، بفضل األداء الرائع الذي يقدمه خالل األشهر األخيرة.
ويتربع بنزيما على صدارة هدافي الدوري اإلسباني برصيد 2٤ هدًفا، 
كما أنه األكثر صناعة لألهداف في "الليجا" بواقع 11 تمريرة حاسمة.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن تألق بنزيما في "الليجا"، وانفجاره 
في دوري أبطال أوروبا هذا الموس���م، يجعله المرشح الرئيسي لحصد 

الكرة الذهبية األولى في مسيرته.
وم���ا يجعل بنزيما يملك فرصة كبيرة للفوز ب���� "البالون دور" هو أن معايير 
ا من نسخة هذا العام، حيث سيتم تقييم الالعبين  الجائزة س���تتغير بدًء
بناء على الموسم الكروي وليس العام الميالدي، مما يعني أن بطولة كأس 

العالم 2022 التي س���تقام نهاي���ة العام الحالي في قط���ر لن تدخل في 
التقييم هذا العام.

وأض���اف التقرير أنه رغم تصدر بنزيما للس���باق حتى ه���ذه اللحظة، لكن 
هناك منافسين يطاردونه بقوة، على رأسهم هداف بايرن ميونيخ، الدولي 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري 
األلماني، ودوري أبطال أوروبا. كما اس���تعرضت "ليكيب" أسماء أخرى 
قد تزاحم بنزيما، وليفاندوفس���كي على الجائزة مثل س���اديو ماني، 
الذي يقدم موس���ًما مميًزا مع ليفرب���ول اإلنجليزي، وتمكن من قيادة 
منتخب بالده السنغال للتتويج بلقب أمم إفريقيا، والتأهل لمونديال 
قطر، وصانع األلعاب البلجيكي كيفن دي بروين، الذي يبصم على أحد 
أفضل مواس���مه منذ انضمامه لمانشستر سيتي اإلنجليزي، إضافة 
إلى مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، الذي 

ينفرد بصدارة هدافي الدوري الفرنسي.
والغريب في هذه الترش���يحات، أن صحيفة "ليكيب" لم تذكر اسم 
النجم المصري محمد صالح ضمن المرشحين، رغم أنه يتصدر قائمة 

هدافي الدوري اإلنجليزي، ويقدم أداًء جيًدا في دوري أبطال أوروبا.
تجدر اإلش���ارة إلى أن النجم األرجنتيني ليونيل ميس���ي، الذي تراجع 
مس���تواه بش���كل كبير هذا الموس���م بعد انضمامه لباريس سان جيرمان 
الفرنس���ي قادًما من برش���لونة اإلس���باني، توج بالكرة الذهبية في العام 

الماضي للمرة السابعة بمسيرته في رقم قياسي.

صحيفة »ليكيب« الفرنسية تكشف عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
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دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية - دائرة التنفيذ 

�إعالن �إخطار تنفيذ حكم ق�صائي �صادر عن 
حمكمة غزة �ل�صرعية .. د�ئرة �لتنفيذ 

الى المنفذ ضده : سليمان السيد مطير عاصى من سكان غزة سابقا ومجهول محل 
االقام���ة خارج القطاع نبلغك انه وطبقا لاللت���زام القانوني المترتب عليك بموجب 
الحكم الصادر ضدك من محكمة غزة الش���رعية لصال���ح طالبة التنفيذ : صابرين 
محمد حسن الشافعي من غزة وسكانها والذي يلزمك بتنفيذ قرار المحكمة وفق 
الس���ند التنفيذي لقيمة حكم نفقة زوجة وقدرها ثمانون دينارا اردنيا ش���هريا 
من تاريخ ٨/٢/٢٠٢٢م في القضية الش���رعية اس���اس ٢٤٣/٢٠٢٢  الصادر بتاريخ 
٢٧/٣/٢٠٢٢م باالضافة للرس���وم والمصروفات القانوني���ة وقدرها )٢٨٥ ( مائتان 
وخمس���ة وثمانون شيقال و )٥( خمس���ة دنانير اردنية  اجرة اتعاب محاماة تدفع 
لمرة واحدة فق���ط وذلك على ذمة القضية التنفيذية رقم ) ٢٣٤/٢٠٢٢( ونكلفك 
بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة غزة الشرعية 
خالل مدة اس���بوعين من تاريخ نشر هذا االعالن وان لم تحضر فان دائرة التنفيذ 

ستباشر اجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في ١١/٤/٢٠٢٢م .

ماأمور تنفيذ حمكمة غزة ال�سرعية

دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س االأعلى للق�ساء
حمكمة بداية �سمال غزة - دائرة التنفيذ

�إخطار تنفيد
المخطر إليه / باسل روبين عبد العزيز خضورة "مجهول محل االقامة " نخطرك 
بأن عليك دفع قيمة شيك يحمل رقم 30000008 وقدره 47000 شيكل على 
ذمة القضية التنفيذية رقم 3768/2020 تنفيذ بداية ش���مال غزة باإلضافة 
للرس���وم والمصاريف. لصالح طالب التنفيذ سعيد محمد ديب صافي وذلك 
خالل 7 ايام من نشر هذا اإلعالن وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك 

حسب األصول لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوع.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
اأ. جمال النمره

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س االأعلى للق�ساء
حمكمة بداية �سمال غزة - دائرة التنفيذ

�إخطار تنفيذ
المخط���ر إليه / وائل عبد الفتاح حس���ن صافي " مجه���ول محل اإلقامة " 
نخط���رك بأن عليك دف���ع قيمة كمبياالت وقدره���ا 1500 دوالر على ذمة 
القضي���ة التنفيذية رقم 4421/2021 تنفيذ بداية ش���مال غزة باالضافة 

للرسوم والمصاريف. لصالح طالب التنفيذ / عيد محمد حسن ابو الليالي
وذلك خالل 7 ايام من نشر هذا اإلعالن وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقك حسب األصول لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوع

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
اأ. جمال النمره

 القاهرة / االستقالل: 
طالب األمين العام التحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى المجتمع الدولي بالتدخل 

الفوري إليقاف التصعيد الخطير لالحتالل اإلسرائيلي بالضفة الغربية.
وقال بنعيس���ى في بيان له، أم���س الثالثاء، إن االحتالل اإلس���رائيلي ضاعف من تصعيده ضد 
الفلس���طينيين مع بداية ش���هر رمضان المبارك، ول���م يحرك المجتمع الدولي س���اكنا وواصل 
تصعيده في بيت لحم والخليل وجنين، ما أس���فر عن استش���هاد أربعة فلس���طينيين، بينهم 

سيدتان.
وأضاف، أن االحتالل اإلس���رائيلي  سائر في مخططاته الستيطان األراضي الفلسطينية ومحاولة 

تهويدها وممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني إلبادته.
وح���ذر األمين العام، من أن يكيل المجتم���ع الدولي بمكيالين ليقف مكتوف األيدي أمام جرائم 
القتل اليومية والممارسات اإلسرائيلية الالإنسانية التي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي 

اإلنساني.
وجّدد تأكيد األمانة العامة التحاد المحامين العرب على موقفها الدائم الداعم للش���عب 
الفلسطيني، وتسخير كافة إمكاناتها لنصرة قضيته العادلة وتحرير آخر شبر من أرضه 

المحتلة.

عسقالن بالداخل الفلسطيني
وقالت قناة "ريشت كان" العبرية، إن 
العام���ل "في األربعينيات من العمر" 
من س���كان مدين���ة الخلي���ل، طعن 
ضابًطا في الشرطة اإلسرائيلية يبلغ 
من العم���ر )37 عاًما(، وأصابه بجروح 
طفيفة في يده، نقل على إثرها إلى 

مستشفى برزيالي في عسقالن.
وادع���ت القناة، أن "ضابط الش���رطة 
اإلس���رائيلية طلب م���ن العامل إبراز 
هويت���ه وتصريح عمله الذي يملكه، 
إال أنه ب���ادر بطعن الش���رطي الذي 

أطلق النار تجاه العامل فوًرا".
ولفت���ت إلى أن الضاب���ط كان ضمن 
دورية للش���رطة اإلس���رائيلية تقوم 
بالبح���ث عن عم���ال فلس���طينيين 
يعمل���ون بدون تصاري���ح في مواقع 
بن���اء بالمنطق���ة الت���ي وق���ع فيها 

الحدث.
وأشارت إلى أن العامل استشهد في 

المكان على الفور.
وف���ي وقت الح���ق، أعلن���ت مصادر 
طبية هوية الش���هيد ال���ذي ارتقى 
في مدينة عسقالن المحتلة هو عبد 
الله تيسير موس���ى سرور )٤٠ عامًا( 

من الخليل".
مواجهات  اندلع���ت  وف���ي جني���ن 
مس���لحة بين أف���راد كتيب���ة جنين 
الجهاد اإلس���المي  التابع���ة لحركة 
أثناء اقتحام قوات االحتالل للمدينة 
به���دف تنفي���ذ عملي���ات اعتقال. 

واش���تبكت وحدات م���ن المقاومين 
مع دوريات االحتالل في مناطق في 
السعادة”  الش���رقي و”حرش  الحي 

في ساعات الصباح األولى.
وفي الس���ياق، أصيب، مس���اء أمس 
الثالثاء، ش���اب بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط وآخرون باالختناق، 
خالل مواجهات اندلعت بين الشبان 
اإلس���رائيلي وسط  االحتالل  وقوات 

مدينة الخليل.
وقالت مص���ادر محلية إن مواجهات 
اندلعت مع قوات االحتالل المتمركزة 
عند الحاجز العس���كري المقام على 
مدخل ش���ارع الشهداء وسط مدينة 
الخليل، حي���ث أطلق جنود االحتالل 
الذين اعتلوا أسطح المحال التجارية، 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
وقنابل الغاز السام المسيل للدموع 
والصوت ص���وب المواطنين، ما أدى 
إلى إصابة ش���اب برصاصة مطاطية 

نقل على إثرها إلى المستشفى.
وفي مدينة الخليل، أصيب عدد من 
أمس  مس���اء  باالختناق،  المواطنين 
الثالثاء، خالل قمع ق���وات االحتالل 
لتظاهرة س���لمية في  اإلس���رائيلي 
بلدة بيت أمر ش���مال الخليل، اسناًدا 

لمدينة جنين ومخيمها.
وانطلقت التظاهرة، التي شاركت 
بها فصائ���ل العمل الوطني عقب 
صالة التراويح من أمام المس���جد 
الكبي���ر ف���ي البلدة، وص���وال إلى 

مدخل البلدة.
وفي بيت لحم، اندلعت، مساء أمس 
الثالثاء، مواجهات مع قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي في بلدة الخضر جنوب 
بيت لحم، لليوم الثالث على التوالي.

أن  محلي���ة  مص���ادر  وأف���ادت 
المواجه���ات ترك���زت ف���ي منطقة 
"التل" بالبلدة القديمة، أطلق خاللها 
المعدني  الرص���اص  جنود االحتالل 
الغاز  وقناب���ل  بالمط���اط  المغل���ف 
والصوت تج���اه المواطنين، دون أن 

يبلغ عن اصابات .
وف���ي مدينة رام الله وس���ط الضفة 
المحتل���ة، اقتحمت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي، مساء أمس الثالثاء، بلدة 

سنجل شمال شرق المدينة.
وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات 
اندلعت عقب اقتحام قوات االحتالل 
للبلدة، أطل���ق جنود االحتالل خاللها 
قنابل الغاز الس���ام المسيل للدموع 
صوب المواطني���ن، دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات.
وف���ي وقت س���ابق من ي���وم امس، 
أصيب، طالب���ان بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، وعش���رات بحاالت 
اختناق، خالل اقتحام قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي لحرم جامعة فلسطين 
التقني���ة – خض���وري غ���رب مدينة 

طولكرم.
وذكر شهود عيان، أن قوة عسكرية 
كبي���رة من الق���وات الراجلة داهمت 

الغربي���ة  م���ن جهته���ا  الجامع���ة 
المحاذي���ة لج���دار الضم والتوس���ع 
العنصري، وس���ط إطالق قنابل الغاز 
النارية  واألعي���رة  للدموع  المس���يل 
والمطاطية باتجاه الطلبة، ما أس���فر 
عن إصابتين بالمط���اط، و16 إصابة 
باالختن���اق بالغاز المس���يل للدموع، 
حس���ب ما أف���اد به اله���الل األحمر 

الفلسطيني.
وإثر ذلك، قامت إدارة الجامعة بإخالء 
الجامع���ة م���ن الطلب���ة، حفاظا على 

سالمتهم.
الثالثاء،  السياق، أصيب، أمس  وفي 
ثالث���ة مواطني���ن برض���وض، جراء 
االعتداء عليهم بالضرب، والعشرات 
االحتالل  اختناق، خالل قمع  بحاالت 
اإلس���رائيلي لألهالي الذين تصدوا 
لجرافاته ف���ي قرية راس كركر غرب 

رام الله.
وقال رئيس مجلس قروي راس كركر 
م���روان نوفل، إن جراف���ات االحتالل 
برفق���ة مس���توطنين اقتحموا جبل 
الريسان المهدد باالستيالء، وشرعوا 
المكان، في  ف���ي  بعمليات تجريف 
حين تصدي س���كان القرية لهم، ما 
أدى إلصابة ثالثة مواطنين برضوض 
بالضرب،  عليه���م  االعت���داء  ج���راء 
بقنابل  اختناق  بحاالت  والعش���رات 

الغاز.
وأك���د أن جرافات االحت���الل جرفت 
300 متر من أراضي المواطنين منذ 

االس���تيالء عل���ى الجبل قب���ل ثالثة 
أع���وام لغاية اآلن، بهدف إقامة بؤرة 

استيطانية جديدة.
أصي���ب  طولك���رم،  وف���ي 
أم���س  فج���ر  عش���رات المواطنين، 
اختناق خ���الل  بح���االت  الثالث���اء، 
مواجه���ات مع ق���وات االحتالل، في 

بلدة عنبتا شرق طولكرم.
وذكر ش���هود عيان، أن المواجهات 
وقعت على الش���ارع الرئيسي لبلدة 
عنبتا بين الش���بان وقوة عس���كرية 
كبيرة من جي���ش االحتالل اقتحمت 

البلدة، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة.
االحت���الل  ق���وات  نصب���ت  كم���ا 
اإلس���رائيلي حاجزا عس���كريا عل���ى 

مدخل بلدة بلعا شرق طولكرم.
الماضية،  الليل���ة قبل  فيما، أصيب، 
عامل من مدينة قلقيلية، بكسر في 
قدمه ج���راء اعتداء ق���وات االحتالل 

عليه.
وأفادت مص���ادر محلية ، بأن العامل 
محم���د األق���رع )29 عام���ا(، تعرض 
للكس���ر في قدمه بعد االعتداء عليه 
من قبل جنود االحتالل خالل تواجده 
بقرية عزون عتم���ة جنوب قلقيلية، 

وجرى نقله إلى مستش���فى درويش 
نزال الحكوم���ي لتلقي العالج، حيث 

وصفت إصابته بالمتوسطة.
وإل���ى ذلك، هدمت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، أمس الثالث���اء، خيمة 
واستولت  "بركسا"،  سكنية وفككت 
على معداته في منطقة عين سامية 

بقرية كفر مالك شرق رام الله.
وقال���ت مص���ادر محلي���ة، إن قوات 
وهدمت  المنطقة،  داهمت  االحتالل 
خيم���ة س���كنية وفككت "بركس���ا" 
زراعيا يعودان للمواطن فاروق الحاج، 

واستولت على معداته.
فيم���ا، اقتح���م مس���توطنون، أمس 
الثالث���اء، الموق���ع األثري ف���ي بلدة 

سبسطية شمال غرب نابلس.
بلدية سبسطية محمد  وقال رئيس 
ع���ازم، إن عش���رات المس���توطنين 
اقتحم���وا الموق���ع األث���ري بحماية 

جيش االحتالل اإلسرائيلي.
المس���توطنين  أن  وأض���اف 
اس���تفزازية  أعم���اال  يمارس���ون 
وعرب���دة ويس���تهدفون المواطنين 
وممتلكاتهم بشكل شبه يومي في 

المنطقة والقرى المحيطة بها.

رام الله/ االستقالل: 
قال المس���ؤول الفلس���طيني نبيل ش���عث، : »إن 
رئيس الس���لطة محمود عباس طلب منه أن يقدم 
استقالته رئيس���ا لمؤسسة ياس���ر عرفات، ومن 

منصبه كمستشار له«.
وأضاف ش���عت في تصريحات متلف���زة »: »طلب 
عباس عبر عضو اللجنتي���ن المركزية لحركة فتح 
والتنفيذي���ة لمنظم���ة التحري���ر الفلس���طينية، 
حس���ين الشيخ أن ٌأقدم اس���تقالتي من مناصبي 

دون أن أعرف األسباب«.
وتابع » أبلغني األخ حس���ين الش���يخ بهذا القرار 
األس���بوع الماض���ي، وم���ن حينها وأن���ا أحاول أن 
أتواصل مع الرئيس، لكن )مش قادر أشوفه( يبدو 

أن هناك تحريض ضدي«.
ويعتقد ش���عث أن الس���بب الحقيقي وراء إقالته 
يعود لمدير عام مؤسسة ياسر عرفات، إذ أضاف 

»هن���اك احتكاكات بيني وبين مدير المؤسس���ة، 
وأعتقد أنه هو السبب وراء إقالتي، والسبب عنده 

وليس عندي، والله أعلم«.
وتابع ش���عث، »يب���دو أن هناك م���ن تضايق من 
وجودي في المؤسس���ة، متبرع���ًا ومتفرغًا، وأداوم 
طيلة أيام األسبوع وكل ساعات العمل، دون راتب 
أو مكافأة أو سيارة أو أي امتياز، يبدو هذا ما ضايق 

أحدهم في المؤسسة وأراد التخلص مني«.
وبخصوص ما يدور من حديث في الكواليس حول 
وضع ش���عث الصحي الذي »لم يعد الئقًا للعمل«، 
علق شعث قائال: »أنا عمري 83 عامًا، صحيح أنني 
لس���ت صغيرًا بالعمر، لكنني كن���ت أداوم يوميًا 

لخدمة المؤسسة«.
وتابع ش���عث، »عندما تم تعييني في المؤسسة 
في ش���هر أغسطس/ آب الماضي، أي قبل ثمانية 
أش���هر، لم يطرأ اآلن أي تغيير جذري على وضعي 

الصحي أو عمري«.
وفي ش���هر مارس/ آذار من العام الماضي، أصدر 
رئي���س الس���لطة  محمود عب���اس، ق���رارًا بإقالة 
القيادي الفتحاوي ناصر القدوة من رئاسة مجلس 
إدارة مؤسس���ة ياس���ر عرف���ات وعضوية مجلس 
أمنائها، بعدم���ا تم إصدار قرار بفصل القدوة من 
عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، إثر تشكيل 
القدوة الملتقى الوطني الديمقراطي، والترش���ح 
الحقًا بقائمة تحالفية بينه وبين األسير القيادي 
بحرك���ة فتح مروان البرغوث���ي لخوض االنتخابات 
التش���ريعية، التي ألغاها الرئي���س عباس العام 

الماضي.
وبعد ذلك، انتخب أعضاء مجلس أمناء مؤسس���ة 
ياس���ر عرفات نبيل شعث رئيًس���ا لمجلس إدارة 
المؤسس���ة، في اجتماع طارئ عقده مجلس أمناء 

المؤسسة في 15 أغسطس من العام الماضي.

شعث: أجبربت على تقديم االستقالة 
من رئاسة مجلس إدارة »مؤسسة عرفات«

»المحامين العرب« يطالب بتدخل دولي 
فوري إليقاف تصعيد االحتالل في الضفة

االحتالل يعدم ..
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االستقالل/ وكاالت:
أجرى علماء األحياء من جامعة ش���يفيلد البريطانية دراس���ة شملت أكثر 
من 4500 نوع من الجواثم، وهي أكبر عائلة من الطيور المغردة )الس���نونو، 
العقعق، قبرة الغيط، العندليب، الش���حرور، القرقفي���ات، تناجر الجنة...(، 

منتشرة في العالم كله.
وفح���ص العلماء ري���ش العصافير البالغ���ة )ذكور وإن���اث( المتحدرة من 
مجموع���ات معروضة في متحف التاريخ الطبيع���ي في ترينغ بإنكلترا، إذ 
ُصّورت كل ريش���ة على خلفية س���وداء ومن ثالث زوايا مختلفة، والُتقطت 

الصور مرة مع مرشح األشعة فوق البنفسجية ومرة من دونه.
وبفض���ل منهجية التعل���م العميق )أح���د مجاالت ال���ذكاء االصطناعي(، 
اس���تخرجوا من جلسات التصوير هذه 1500 بكسل لكل ريش. وعلى هذا 
األساس، تمّكنوا من قياس »معّدل« التلوين لكّل نوع ثم مقارنته بالموقع 

الجغرافي للطائر من خالل نظام النقاط.
وأثبتت النتائج أّن ألوان العصافير تكون أكثر إشراقًا كلما كانت هذه الطيور 
قريبة من خط االس���تواء، فيما تصبح باهتة كّلما كان العصفور بعيدا من 
هذا الخط، مشيرًة إلى أّن األمر يمثل نوعًا من »القاعدة الجغرافية الحيوية« 

ُتطّبق عالميًا على الجنسين مع تسجيل اختالفات طفيفة بينهما.

دراسة: الطيور القريبة من خط 
االستواء ألوانها أكثر إشراقًا

) APA images (     جتهيز  �لوجبات �ل�شرقية د�خل �أحد مطاعم  مدينة غزة

االستقالل/ وكاالت:
اكتش����ف علماء وجود صلة وراثية غريبة جدًا بين 
اإلنس����ان وش����قائق النعمان البحرية، حيث ربط 
الباحثون بين هذا الكائن البحري وإحدى الحواس 

التي يتمتع بها البشر.
وربط العلماء بشكل غريب بين جين مرتبط بتطور 
السمع عند البش����ر بالتطور الحسي لدى شقائق 
النعم����ان البحرية أيضا، وهو راب����ط غريب جدا لم 

يتوقعه الكثير من العلماء.
 "elife" وبحس����ب المق����ال المنش����ور في مجل����ة
العلمية، يمكن العثور عل����ى الجين، الذي ُيطلق 
عليه اس����م "pou-iv" أو "pow-four"، في مخالب 
 Nematostella( البحري����ة  النعم����ان  ش����قائق 
vectensis(، حيث يلعب ه����ذا الجين دورا مهما 

في حاسة اللمس لدى الحيوان.
وأش����ار العلماء إل����ى أن الفرع ال����ذي تنتمي إليه 
ش����قائق النعمان البحرية ه����و "Cnidaria"، هو 
الف����رع األقرب إل����ى "Bilateria"، وهي الحيوانات 

ذات التماثل الثنائي مثل البش����ر، والتي تختلف 
عن سلفها المشترك األخير الذي عاش منذ حوالي 
748 إلى 604 مليون س����نة. ويشير اكتشاف دور 
الجين لدى ش����قائق النعم����ان البحرية النجمية 
إلى أنه كان موجودا في س����لفها المش����ترك ومن 
المحتمل أنه لعب دورا في التطور الحسي حينها 

أيضا.
وتسمى المس����تقبالت الحسية للجهاز السمعي 
لدى البشر والفقاريات األخرى "الخاليا الشعرية"، 
وتحتوي هذه الخاليا على حزم من عضيات تشبه 
التي تستشعر  "الستريوسيليا"  األصابع تسمى 
التي  الميكانيكية. وه����ي االهتزازات  المنبهات 
نس����معها كأص����وات، ويعتب����ر "pou-iv" ل����دى 
الثديي����ات ضرورًيا لنمو خاليا الش����عرية، ويعلم 
العلم����اء ه����ذا ألن الفئران التي انت����زع منها هذا 

الجين ولدت بال هذه الخاليا.
 "sciencealert" وبحسب المقال المنشور في مجلة
لدى شقائق النعمان البحرية خاليا شعرية حسية 

ميكانيكي����ة مماثل����ة على مخالبها، وتس����تخدم 
الستش����عار الحركة. ومع ذلك، لم ُيعرف س����وى 
القليل عن جين "pou-iv" الموجود لدى ش����قائق 
النعمان وم����ا هو ال����دور الذي لعبه ف����ي التطور 

الحسي.
وأراد فريق من الباحثين بقيادة عالم األحياء إيثان 
أوزمنت، من جامعة أركنس����اس معرفة ما يفعله 
الجي����ن، وق����ام الباحثون بتحرير الجي����ن ومراقبة 

المتغيرات.
وقام الباحث����ون بحقن خليط يحتوي على بروتين 
"Cas9" ف����ي بي����ض ش����قائق النعم����ان البحري 
المخصب لقطع الجين "pou-iv" ، ودرسوا األجنة 

النامية، وكذلك شقائق النعمان.
واس����تنتج العلماء أن ش����قائق النعمان الجديدة 
ولدت بال حاسة اللمس أي أن الخاليا الشعرية لم 
تستجب ألي مصدر حسي )فقدت حاسة اللمس( 
وكانت شقائق النعمان غير قادرة على استشعار 

المحفزات الميكانيكية عبر الخاليا.

علماء: صلة وراثية »غريبة« بين البشر وشقائق النعمان

االستقالل/ وكاالت:
خبيئة تضم مجموعة من اللوحات واألعمال الفنية األخرى، عثر عليها في حظيرة 

مهجورة، ليتبين في النهاية أنها كنز حقيقي، تبلغ قيمته ماليين الدوالرات.
هذا ما حدث مع جاريد ويبل، الذي يعمل فني ميكانيكا سيارات في مدينة ووتر 
بيري بوالية كونيكتيكت األمريكية، حيث تلقى إخطارًا من قبل أحد المقاولين، 
الس���تعادة قطع يغطيها التراب عام 2017، من حاوية قمامة تحتوي على مواد 

من حظيرة في ووترتاون، حسب »سكاي نيوز«.
وذكرت مجموعة هيرست كونيكتيكت اإلعالمية، أن ويبل اكتشف الحقًا أن 
تلك اللوحات واألعمال بريشة فرانسيس هاينز، وهو رسام تعبيري تجريدي 
توفي عام 2016، عن عمر ناهز س����تة وتسعين عامًا، وأبقى أعماله مخزنة في 

الحظيرة.
وقال المنسق الفني لمجموعة هيرست كونيكتيكت اإلعالمية، بيتر هاستينغز: 
إن اللوحات »المغلفة«، يمكن بيعها مقابل اثنين وعش���رين ألف دوالر للواحدة. 
واتصل جاريد ويبل بأس���رة الفنان الراحل، التي قال إنها سمحت له باالحتفاظ 

بتلك األعمال الفنية وبيعها. وقال ويبل: »لقد انتشلتها من حاوية القمامة«.

ميكانيكي يعثر على 
كنز فني في القمامة

القاهرة/ االستقالل:
كشفت ماجدة جاللة، وكيل وزارة التضامن بمحافظة اإلسكندرية 
في مصر، سر الصور المتداولة على منصات التواصل االجتماعي 

التي ُتظهر توزيع عظام ذبائح على المواطنين في مصر.
وأوضحت ماجدة، خالل مداخلة هاتفية اإلثنين مع قناة »إم بي 
س����ي مصر«، أنه تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الجمعية 

الخيرية التي قامت بهذا التصرف.
وقال����ت، أثناء حواره����ا مع اإلعالم����ي عمرو أديب ف����ي برنامج 
»الحكاية«، إن رئيس مجل����س إدارة الجمعية أكد أنه تم الذبح 
وتوزيع اللحوم على المواطنين، مضيفًة: »الناس همَّ اللي طلبوا 

العظام لعمل الشوربة )الحساء(«.
وأشارت إلى أن شخصًا ما انتهز الفرصة والتقط الصور وأعطى 

إيحاء بأنه يتم توزيع عظام على المواطنين فقط.
هت بأنه تم توزيع 28 طن لحوم على المواطنين في الفترة  ونوَّ
الماضية، متابعة: »اإلس����كندرية غرقانة لحمة والمس����اعدات 

كثيرة جدًا«.
وذكرت أن المسؤولين يواصلون العمل لياًل ونهارًا بسبب كثرة 

توزيع اللحوم وكراتين الغذاء التي تصل إلى المستحقين.

االستقالل/ وكاالت:
الجواب مبدئيا -وبش���كل عام- نعم، فوفًقا لدراس���ة 
نش���رت في 2017 ف���ي مجلة "س���ل" )Cell( ونقلها 
موقع "بي بي س���ي" )BBC(، وج���د باحثون أميركيون 
أن البنكرياس يمكن أن يحفز على تجديد نفسه من 

خالل نوع من الصيام.
وقالت الدراس���ة إن النظام الغذائي يعيد تنش���يط 
الجس���م. وقال الخبراء إن النتائ���ج "يحتمل أن تكون 
مثي���رة للغاية" ألنها يمكن أن تصب���ح عالجا جديدا 
للسكري. مع ذلك ينصح الناس بعدم تجربة ذلك من 

دون استشارة طبية.

وفي التجارب، تم وضع الفئران على شكل معدل من 
"النظام الغذائي المحاكي للصيام". وتبين أن النظام 
الغذائي يجدد نوعا خاصا من الخاليا في البنكرياس 

.)Beta( "يسمى خاليا "بيتا
تنشيط خاليا بيتا المفرزة لإلنسولين:

هذه ه���ي الخاليا التي تكتش���ف الس���كر في الدم 
وتطلق هرمون األنسولين إذا ارتفع بشكل كبير.

وق���ال الدكت���ور فالت���ر لونغ���و، من جامع���ة جنوب 
كاليفورنيا، إنهم استنتجوا أنه من خالل دفع الفئران 
إلى حالة حادة ثم إعادتها للوضع المعتاد -عن طريق 
تجويعها ثم إطعامها مرة أخرى- يتم تحفيز الخاليا 

في البنكرياس، في نوع من إعادة البرمجة التي تعيد 
بناء جزء العضو الذي لم يعد يعمل.

وأضاف لونغو "من الناحي���ة الطبية من المحتمل أن 
تكون هذه النتائج مهم���ة للغاية ألننا أظهرنا -على 
األقل في نماذج الفئران- أنه يمكنك استخدام النظام 

الغذائي لعكس أعراض مرض السكري".
ما يمكن أن نختم به ح���ول الصيام والبنكرياس: هو 
أن الصي���ام عموما مفيد للبنكرياس للش���خص غير 

المريض.
إذا كنت مصابا بالس���كري، استش���ر طبيبك أوال قبل 

الصيام. وقد يالئمك وقد ال يالئمك.

هــل الصيــام مفيــد للبنكريــاس؟

القدس المحتلة/ االستقالل:
أرس���لت الس���فارة الصينية في "إسرائيل" 
اإلثنين، هدايا لوزراء الحكومة اإلس���رائيلية 
ومس���اعديهم على ش���كل كؤوس حرارية، 

تبين الحقا أنها مزودة بجهاز تنصت.

وذك���رت صحيف���ة "يديع���وت أحرونوت" 
أن الكؤوس أرس���لت أواًل إل���ى وزارة العلوم 
والتكنولوجيا حيث أثبتت الفحوصات حمل 
الك���ؤوس ألجهزة تجس���س على أغطيتها 
وجرى إشراك "الش���اباك" في التحقيق في 

الحادث الذي وصف بغير المسبوق.
ودع���ا الش���اباك جمي���ع مكات���ب ال���وزراء 
لعدم اس���تقبال أي هدايا قب���ل إخضاعها 
للفحوص���ات والتحقيق في قضية "كؤوس 

التجسس".

»كؤوس تجسس« هدية من السفارة الصينية لوزراء »إسرائيليين« 

توزيع عظام ذبائح على 
المواطنين في مصر


