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القدس المحتلة/ االستقالل:
حولت س���لطات االحتالل االسرائيلي، 
مساء امس، ش���ابا مقدسيا لالعتقال 
اإلداري ومددت اعتقال شابين آخرين.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن سلطات 
المقدس���ي  الش���اب  حولت  االحتالل 

اإلداري  لالعتقال  عبي���د  أكرم غاصب 
لمدة ش���هر ونصف، ومددت اعتقال 
الش���ابين أمير ح���ازم الصياد ومحمد 
العباس���ي من بل���دة س���لوان جنوب 
الي���وم  حت���ى  األقص���ى  المس���جد 

الخميس.

االحتالل يحول أسيرًا مقدسيًا
 لالعتقال اإلداري ويمدد اعتقال آخرين

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
واص���ل االحت���الل اإلس���رائيلي والمس���توطنون، 
ي���وم أم���س، انتهاكاته���م بح���ق أبناء ش���عبنا 
وممتلكات���ه، حيث ارتقى ثالثة ش���هداء وأصيب 

آخ���رون بالرصاص خ���الل مواجه���ات اندلعت في 
مناط���ق متفرقة من الضفة الغربي���ة، فيما اقتحم 
مس���توطنون المس���جد األقصى المبارك. وأعلنت 
مصادر طبية عن استش���هاد الش���اب عمر محمد 

علي���ان )20 عاما( بعد إصابت���ه برصاصة )حي( في 
الص���در أطلقها عليه جنود االحتالل خالل العدوان 

على بلدة سلواد شمال شرق رام الله 
والبيرة. وأفاد ش���هود عيان أن قوات 

مستوطنون يقتحمون األقصى 

ثالثة �ضهداء بر�ضا�ص الحتالل وع�ضرات الإ�ضابات خالل مواجهات متفرقة يف ال�ضفة

محكمة االحتالل تسقط صفة »ملف اإلرهاب« عن قضية األسير مناصرة

المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ42

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفاد مكتب إعالم األس���رى أن محكمة االحتالل أس���قطت 
صف���ة »مل���ف اإلرهاب« )حس���ب وص���ف المحكمة( عن 

قضية األس���ير أحمد مناصرة؛ ما يفت���ح الباب أمام النظر 
في قضية اإلفراج المبكر عنه. وأوضح محامي 
األس���ير مناصرة أن محكم���ة االحتالل حّولت 

ردود أفعال دولية ضد التصعيد 
اإلسرائيلي في الضفة والقدس

عواصم/ االستقالل:
قوبل التصعيد اإلس���رائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بردود أفعال 

دولية بينها إدانات ودعوات لوقف التصعيد بش���كل فوري. وأدانت وزارة 
ضة على  الخارجية وش���ؤون المغتربين األردنية دعوات المتطرفين الُمحرِّ

 اقتحامات واعتقاالت االحتالل بالضفة.. 
دليل عجز وفشل في مواجهة المقاومة 

الجهاد اإلسالمي تنعى الشهيد عساف 
وتؤكد أن االحتالل بات يتخبط بحثًا عن األمن

غزة- الضفة المحتلة/ معتز شاهين:
أك����د محلل����ون ومختصون بالش����أن الفلس����طيني، أن 
تصعيد االحتالل االس����رائيلي من وتي����رة االعتقاالت 

واالقتحامات وعمليات اإلعدام الميداني، يأتي في إطار 
عجز جيش����ه عن تنفيذ عملية عسكرية 
واس����عة س����واء كان في مخيم جنين أو 

الفصائل تعلن التعبئة الشعبية العامة 
في كل المناطق لحماية األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئي���س أكاديمية األقص���ى للوقف والتراث الش���يخ ناجح 
بكيرات إن مخططات المستوطنين بحق المسجد األقصى، تقربنا 

بكيرات: مخططات المستوطنين باألقصى 
تقربنا من صدام فعلي وحرب دينية

غزة/ االستقالل:
دع���ت الفصائل الوطنية واإلس���المية في غ���زة إلى إعالن التعبئ���ة العامة في 

كل أماكن تواجد ش���عبنا، مطالبًة جماهير شعبنا ألعلى درجات 
الجهوزي���ة والخروج بمئات اآلالف دفاعا عن ش���عبنا والمس���جد 

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي في حرك���ة الجهاد اإلس���المي، رئيس الدائرة 

السياس���ية الدكتور محم���د الهندي، يوم أم���س، إن الحرب مع 
االحت���الل "اإلس���رائيلي" طويلة ومفتوح���ة وله���ا أبعادها في 

د. الهندي: الحرب مع االحتالل طويلة ومفتوحة 
وعلى السلطة أال تدين العمليات الفدائية

رسائل لمسؤولين أمميين حول 
تصاعد اعتداءات االحتالل على شعبنا

نيويورك/ االستقالل:
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور، ثالث رسائل 

متطابق����ة إلى كل من األمين العام لألم����م المتحدة، ورئيس مجلس 
األمن لهذا الشهر )المملكة المتحدة(، ورئيس الجمعية العامة لألمم 

وزير االقتصاد: مخزون السلع األساسية 
يكفي ما بين شهرين وثالثة أشهر

رام الله/ االستقالل: 
أكد وزير االقتصاد خالد العسيلي، أمس األربعاء، أن مخزون السلع األساسية في 

فلسطين يكفي مدة بين ش���هرين وثالثة أشهر، نافيا »بشدة« 
04تقرير مؤسس���ة دولية أفاد بأن مخ���زون الطحين قد ينفد خالل  0806

) APA images (  ت�شييع جثمان ال�شهيد حممد ع�شاف  يف قرية كفر القف �شرق قلقيلية
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غزة/ االستقالل:
دعت الفصائل الوطنية واإلس���المية 
في غزة إل���ى إعالن التعبئ���ة العامة 
في كل أماكن تواجد ش���عبنا، مطالبًة 
جماهي���ر ش���عبنا ألعل���ى درج���ات 
اآلالف  بمئ���ات  والخروج  الجهوزي���ة 

دفاعا عن شعبنا والمسجد األقصى..
وطالبت الفصائل في ختام اجتماعها 
بمكتب قائد حرك���ة حماس في غزة 
الس���نوار، جماهير ش���عبنا  يحي���ى 
المحتل  والداخل  والضف���ة  بالقدس 
للزحف الكبير وأداء صالة الجمعة في 

المسجد األقصى حماية له.
ولفتت إلى أن الفصائ���ل كافة وغرفة 
العمليات المشتركة ستكون في حالة 
انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ 
م���ا يلزم من ق���رارات لحماية ش���عبنا 

وأرضنا ومقدساتنا أمام االحتالل.
كم���ا دع���ت جماهي���ر ش���عبنا إلى 
للخروج  الجهوزي���ة  درج���ات  أعل���ى 
بمئ���ات اآلالف في كل م���كان دفاعًا 
األبدية  وعاصمته���ا  فلس���طين  عن 
ومسجدها المبارك، كما ندعو جماهير 
الش���عبي من أجل  للتحرك  ش���عبنا 

دعم أهلنا في جنين وكس���ر الحصار 
المفروض عليها.

وطالبت الفصائل، جماهير شعبنا في 
القدس والضفة والداخل المحتل إلى 
الزحف الكبير ألداء صالة الجمعة 14 
رمضان في المس���جد المبارك والرباط 
فيه حماية له م���ن دنس الصهاينة 

المجرمين.
ودع���ت الفصائ���ل، المقاوم���ة ف���ي 

كل مكان إل���ى مزيد من االس���تنفار 
الق���دس  ع���ن  والجهوزي���ة دفاع���ًا 

والمسجد المبارك.
وطالبت في خت���ام االجتماع جماهير 
األمتين العربية واإلسالمية وعلماءها 
وأحرار العال���م وجميع األحزاب الحرة، 
إلى أوسع تحرك شعبي ضد االحتالل 
وسياساته، بما في ذلك التظاهر أمام 
س���فارات العدو وحلفائ���ه، فالقدس 

والمسجد األقصى ملك لألمة كلها.
كما طالبت الفصائل األنظمة العربية 
واإلس���المية المطبعة م���ع العدو إلى 
مراجع���ة حس���اباتها، والتوقف أمام 
عن  والك���ف  وتاريخه���ا،  ضميره���ا 
سياس���ة التحالف مع العدو وتوفير 
الغطاء له، ولن تحق���ق هذه األنظمة 
من تحالفها مع العدو س���وى الحسرة 

والندم والضياع.

دعت المقاومة لمزيٍد من االستنفار والجهوزية

الفصائل تعلن التعبئة الشعبية العامة في كل المناطق لحماية األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
هددت ما يس����مى جماعات الهي����كل الصهيونية 
المتطرفة، ي����وم أمس، باقتحام المس����جد األقصى 
المبارك يوم الجمعة المقبل، رغم التهديدات التي 

أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت جماعات الهيكل المتطرفة في بيان لها وفق 
وسائل اإلعالم "اإلسرائيلية": "رغم تهديد حم�اس، 
سنأتي للمس����جد األقصى ونضحي به مع عدد أكبر 

من اليهود".
وهددت فصائل المقاومة الفلس����طينية في قطاع 

غزة، يوم امس، من اقتحام المسجد األقصى.
وتعت����زم جماع����ات الهي����كل المتطرف����ة، اقتحام 
المس����جد األقصى المب����ارك يوم الجمع����ة المقبل 
2022/4/15، بذبح القرابين ونشر الدماء على جدران 
وباحات المس����جد في تحٍد كبير لمشاعر المسلمين 

في كل أنحاء العالم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح 
بكيرات إن مخططات المستوطنين بحق المسجد األقصى، 

تقربنا للصدام الفعلي مع االحتالل اإلسرائيلي.
وأضاف بكيرات في تصريح: "عقيدة المس���لمين ثابتة وال 
يمكن القبول بهدم األقصى وبناء الهيكل المزعوم وتنفيذ 
المس���توطنين لمخططاتهم يعني حدوث معركة، وحربا 

دينية في المنطقة".
 وذكر أن الجماعات االستيطانية ترى أن المسافة اقتربت 
بشكل كبير جدا من بناء "الهيكل المزعوم"، بعد تمكنهم 

من الصالة في األقصى وإقامة طقوس تلمودية.
 وأوض���ح بكيرات أن االحتالل يعمل في مس���ارات خطيرة، 
من بينها محاولة ترويض المقدسيين والشعوب العربية 

واإلسالمية للقبول بما يجري في القدس.
 وأش���ار إلى أن الهدف م���ن التلويح "بذب���ح القرابين" هو 
القبول بها مس���تقباًل، خاص���ة وأن االحت���الل يعد العدة 
بتدريب مس���توطنين وبأعداد كبيرة على طقوس خطيرة 

"لبناء الهيكل".
 وأض���اف أن الفكر اليميني المتط���رف تمكن من اختراق 

أدوات االحتالل السياسية واألمنية.

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي داود ش���هاب، ي���وم أمس، أن 
االعتداء على المسجد األقصى لن يمر، وليس لالحتالل عند الفلسطينيين 

إال القتال.
وش���دد ش���هاب، في تصريح له، حول تحضيرات المستوطنين القتحام 
المسجد األقصى، على أن اس���تعداد جماعات صهيونية؛ لذبح القرابين، 
ونشر الدماء على جدران وباحات المسجد تحٍد كبير لمشاعر المسلمين في 

كل أنحاء العالم، فهو اعتداء على العقيدة لن نسمح به بأي حال.
وبين شهاب، أن العدو الصهيوني يحاول أن يشعل حربًا دينية، وصراعا 
دينيًا، من خالل هذه االعتداءات، لذلك نحن ندعو كل من يستطيع للرباط 

في المسجد األقصى.
وقال:" ش���عبنا على ثقة إذا أقدم العدو على أي عدوان بحق المصلين، فإن 
ذلك س���يفجر مواجهة كبيرة مع العدو الصهيوني، ونحن لن نسمح أبدًا 
بالمساس بالمس���جد األقصى المبارك، أو أن يفرض سيطرته الدينية، أو 
مخطط التقس���يم الزماني والمكاني، الذي أفش���له أبناء شعبنا في العام 

".  2017
وأض���اف:" الي���وم يعود مخطط التقس���يم الزماني والمكاني، ولألس���ف 
الش���ديد بأيدي وتساوق عربي، من تحالف الدول العربية التي طبعت مع 
الصهاينة." وتابع:" نحن نقول، وليسمع كل العالم، االعتداء على األقصى 
لن يمر، ولن نس���لم مفاتيح األقصى لهذا الع���دو، وهذا االحتالل ليس له 

عندنا إال القتال".

القيادي شهاب: االعتداء 
على األقصى لن يمر ولن 

نسلم مفاتيحه لهذا العدو

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن سلطات االحتالل 
لم تراِع ُحرمة شهر رمضان المبارك أو خصوصيته، وصّعدت 

من عمليات االعتقال في كل أنحاء األراضي الفلسطينية.
ورصد المركز )174( حالة اعتقال لمواطنين فلس���طينيين 

خالل 12 يومًا منذ بداية رمضان.
الباح���ث "رياض األش���قر" -مدير المركز- أوض���ح أن قوات 
االحت���الل كثفت خالل هذا الش���هر الفضيل من عمليات 
االقتحام لمدن الضف���ة الغربية وقراها وبلداتها والقدس 
المحتل���ة ومداهمة المن���ازل وتفتيش���ها واالعتداء على 
المواطنين، واعتقلت العش���رات منهم أطف���ال قاصرون، 
وأس���رى مح���ررون، وجرح���ى، واس���تهدفت مدينة جنين 

خصوًصا.

وأشار "األشقر" إلى أن من المعتقلين خالل رمضان 19 طفاًل 
قاصرًا أصغرهم الطفل معتز رش���يد ع���وض )12 عامًا( من 
قرية بدرس ش���مال غرب رام الل���ه اعتقل خالل عودته من 

المدرسة إلى المنزل.
في حين اعتقلت قوات االحتالل الطفل المريض ش���مس 
الدي���ن أمين عازم )14 عام���ًا( من قرية  قري���وت بنابلس، 

وقّيدته، وألقته على األرض علما أنه مريض بالسرطان.
 واعتقلت قوات االحتالل عددا من الش���بان بعد إطالق النار 
عليهم وإصابتهم بجراح بعضهم وصفت جراحه بالخطيرة، 
ومنهم الشاّبان أسيد حمايل ونسيم شومان من قرية خربة 
أبو فالح حيث يرس���فان في العناية المركزة بمستشفيات 
االحت���الل بوضع صحي خطير، والش���اب ن���ور الدين صابر 
الجرب���وع اعتقل من جنين بعد إط���الق النار عليه وإصابته 

ب�10 رصاصات في بطنه وصدره، ويرس���ف بقسم العناية 
المكثفة بمستشفى "رمبام" بمدينة حيفا.

وبّين األشقر أن قوات االحتالل اعتقلت خالل رمضان عددا 
من القيادات الوطنية واإلسالمية منهم القيادي في حركة 
حماس الش���يخ حس���ين أبو كويك من بل���دة بيتونيا غرب 
رام الله، والقيادي الش���يخ إس���ماعيل النطاح من بلدة إذنا 
غرب الخليل، والقيادي المقعد عدنان حمارش���ة من جنين، 

وحولته إلى االعتقال اإلداري.
واعتقلت القيادي في الجهاد اإلسالمي إبراهيم أبو العز من 
بلدة زيتا شمال طولكرم، والقيادي في فتح أحمد الغول بعد 

مداهمة منزله في سلوان بالقدس.
واعتقلت محافظ القدس عدنان غيث، وبعد التحقيق معه 
س���لمته قرارًا بتمديد إبعاده عن أراض���ي الضفة الغربية، 

واعتقلت كذلك رئيس لجنة أهالي األس���رى المقدسيين 
أمجد أبوعصب، وأفرجت عنه شرط اإلبعاد شهًرا عن البلدة 

القديمة وباب العامود والمسجد األقصى المبارك.
وكشف األشقر أن ما نسبته 40% من حاالت االعتقال التي 
نفذت خالل رمضان كانت من نصيب أهل القدس، وتركزت 
االعتقاالت في منطقة باب العامود، وس���لوان والس���اهرة، 

وشارع نابلس، والمناطق المحاذية لها.
وأفاد االشقر أن قوات االحتالل اعتقلت من قطاع غزة خالل 
رمضان 6 صيادين في حادثتين منفصلتين خالل ممارسة 
عملهم في صيد األس���ماك مقابل شواطئ بحر مدينة رفح 
جنوب قطاع غزة، أحدهم وهو "هيثم شلوف" أصيب بعيار 
مطاطي حين اعتقاله، وأف���رج االحتالل عن الصيادين عبر 
حاجز بيت حانون/إيرز بعد التحقيق معهم لساعات طويلة.

174 حالــة اعتقــال لفلسطينييــن منــذ بدايــة رمضــان
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جماعات الهيكل: سنقتحم المسجد األقصى 
وسنضحي به مع عدد أكبر من اليهود
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وش���كل تصاعد المقاومة الفلسطينية المسلحة في مدن 
الضف���ة الغربية المحتل���ة، خصوصًا في جنين وش���مال 
الضفة، معضلة كبيرة أمام ق���وات االحتالل حيال تنفيذ 
عملية عسكرية واسعة، وكبحت من جماح آلته العسكرية 

في االستفراد بأهلنا في الضفة.
تهديدات المقاومة في قط���اع غزة بانها لن تترك جنين 
وحدها وس���تكون لها كلم���ة حيال ذلك، دف���ع االحتالل 
إلعادة دراس���ة خططه م���ن جديد، االمر ال���ذي دفعه إلى 
تصعيد وتيرة االعتقاالت الليلية لمطلوبين بشكل خفي 
وبأعداد قليلة خوفا من اندالع اشتباكات وتطور المشهد 
ألبعاد أخرى.  وحّذر األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي 
زياد النخالة االحتالل اإلس���رائيلي من االس���تفراد بمخيم 
: "المقاومة في غزة لن تسمح لجيش االحتالل  جنين قائالاً
باالستفراد في جنين مهما كّلف ذلك من ثمن، وستبقى 

غزة تصنع سالحها بأيديها وتصنع المعجزات. 
وأض���اف: "إّن ق���وى المقاومة تصنع القرار ف���ي الميدان 
مجتمع���ة وموّح���دة، إذ إن ل���دى قوى المقاوم���ة واجبات 
وأمامها استحقاقات ولن نخذل أهلنا في جنين والقدس 

وكّل فلسطين".

م�أزق حقيقي 
الكات���ب والمحلل السياس���ي خليل القص���اص، يرى أن 
تصعيد االحتالل من وتي���رة االعتقاالت واقتحام المنازل 
وعمليات اإلع���دام الميداني يأتي في إطار عجز جيش���ه 
عن تنفيذ عملية واس���عة لمخيم جنين أو شمال الضفة، 
وظهور بوادر النتفاضة ش���املة في الضفة الغربية خاصة 
بع���د التصريحات االخي���رة لألمين الع���ام لحركة الجهاد 
اإلس���المي زياد النخالة، الذي أكد من خاللها أن المقاومة 
في غزة لن تسمح باالس���تفراد بمخيم جنين، مهما كلف 

ذلك من ثمن.
وأوضح القصاص، ل�"االستقالل" أن االحتالل يحاول اليوم 
أن يكثف من اعتقاالته واقتحاماته بدال من تنفيذ عملية 

واس���عة في ش���مال الضفة على غرار مع حدث في عملية 
"الس���ور الواقي" ع���ام 2002، خوفا من ان���دالع مواجهات 

شاملة وتصاعد األوضاع وخروجها عن السيطرة.
وأشار إلى أن دولة االحتالل تعيش حالة من "الهيستريا" 
األمني���ة وأصبحت في مأزق حقيقي، فهي غير قادرة على 
إغالق الضفة بالكامل خوفًا م���ن التصعيد، وال هي قادرة 
على تنفيذ "التسهيالت" التي تحدثت عنها في رمضان 
خوفًا من تس���لل ش���بان للداخل المحتل لتنفيذ عمليات 

جديدة.
وشدد القصاص، على أن االحتالل أصبح يعلم جيدًا ثمن 
التكلفة الباهظة التي س���يدفعها حي���ال اقتحام مخيم 
جنين وتنفيذ عملية واسعة على غرار )السور الواقي( عام 
2002 في ظل وجود مقاومة شرسة من مختلف الفصائل 

الفلس���طينية، قلبت موازين المعادل���ة بإطالق الرصاص 
الحي بشكل مباشر على قوات الجيش ما شكل ذلك نقلة 

في العمل المقاوم بالضفة الغربية. 
ولفت إل���ى أن نموذج جني���ن في التص���دي القتحامات 
االحتالل يتكرر اآلن ف���ي باقي مدن الضفة الغربية وهذا 
يؤك���د بان االحتالل اليوم أصب���ح دخوله لبعض المناطق 
ليس س���هال وله عواقب وخيمة، خاصة وأن األمر أدى إلى 

إصابة عدد من جنوده نتيجة تصدي المقاومة لهم. 
وأكد المختص، أن تصدي المقاومة لالقتحامات تكشف 
أكاذي���ب وزير الح���رب، بيني غانتس، حي���ن تحدث عن 
مناط���ق هادئة، بدليل أن قوات جيش���ه يواجهون بالنار 
في كل مدن الضفة، مش���يرًا إل���ى أن "غانتس" من خالل 
تصريحات���ه يح���اول أن يعطي للجيش والمس���توطنين 

درجة من األمان في ظل األعياد اليهودية المستمرة خالل 
األسبوعين المقبلين. 

ا�سرتاتيجية جديدة 
ومن جهته، ي���رى الكاتب والمحلل السياس���ي مصطفى 
الص���واف، أن تصعي���د االحت���الل لوتي���رة االعتق���االت 
وده���م المنازل محاولة فاش���لة إلرهاب الفلس���طينيين؛ 
نتيجة الفش���ل والتخبط الذي تعاني���ه أجهزته األمنية 
والعس���كرية، لذل���ك يلج���أ من خ���الل عملي���ات اإلعدام 
الميدانية واالعتقاالت لكبح جماح الفلس���طينيين أو الحد 

من تفكيره في مقاومة االحتالل.
وأشار الصواف ل� "االستقالل" إلى أن المقاومة الفلسطينية 
في الضف���ة الغربية المحتلة أصبح لديها اس���تراتيجية 
جديدة في مواجهة االحتالل في ظل امتالكها للس���الح، 
مما جعل ذلك االحتالل يحس���ب ألف حساب قبل تنفيذ 

اقتحام لجنين وغيرها من المناطق. 
وأوضح أن الشباب الثائر في مناطق الضفة المحتلة يرون 
أن االستكانة لم تعد هي الوسيلة للمواجهة، لذلك باتوا 
اليوم بدالاً من حمل س���كيٍن أو حجر يبحثون عن وس���يلة 
للحصول على بندقي���ة يواجهون بها االحتالل، وهذا بات 
واضح���ًا من خالل تكرار عمليات إط���الق النار في عدد من 

المناطق بالضفة.
وش���دد الصواف، عل���ى أن معادل���ة فرض الق���وى التي 
تفرضه���ا المقاومة في غزة والضفة تربك خطط االحتالل 
فه���و غير قادر على إغالق الضفة بالكامل لكون أن الفعل 
المق���اوم س���يمنعه، وهو كذل���ك غير قادر عل���ى تنفيذ 
"التس���هيالت" التي تحدث عنها في رمض���ان خوفًا من 

تمكن دخول الشباب للداخل المحتل وتنفيذ العمليات.
وأضاف، أن "كل خطط االحتالل سترتد عليه سلبًا في حال 
أقدم على تنفيذها وس���تؤدي إل���ى تصاعد المقاومة في 
ظ���ل أنه يعتقد أن القوة يمك���ن ن تهدئ األوضاع، ولكن 

لكل فعل سيكون ردة فعل".

 اقتحامات واعتقاالت االحتالل بالضفة.. دليل عجز وفشل في مواجهة المقاومة 
غزة- ال�سفة املحتلة/ معتز �س�هني:

اأن  الفل�س��طيني،  ب�ل�س���أن  وخمت�س��ون  حملل��ون  اأك��د 
ت�س��عيد االحتالل اال�س��رائيلي من وت��رة االعتق�الت 
واالقتح�م���ت وعملي�ت االإعدام امليداين، ي�أتي يف اإط�ر 
عجز جي�س��ه عن تنفيذ عملية ع�س��كرية وا�سعة �سواء 

ك�ن يف خمي��م جنني اأو �س��م�ل ال�س��فة، خوف��� من ظهور 
بوادر النتف��س��ة �س���ملة يف ال�س��فة الغربي��ة، وخروج 
االأو�س�ع عن ال�سيطرة، االأمر الذي �سيوؤدي اىل مواجهة 
�س�ملة مع االحتالل.   و�سدد املراقبون على اأن االحتالل 
ب���ت يعلم جيدًا ثم��ن التكلفة الب�هظة التي �س��يدفعه� 

حي�ل تنفيذ عملية وا�س��عة على غرار )ال�سور الواقي( 
ع���م 2002، يف ظ��ل وجود مق�ومة �سر�س��ة من خمتلف 
الف�س�ئل، قلبت موازين املع�دلة ب�إطالق الر�س��ص احلي 
ب�س��كل مب��س��ر على قوات اجلي�ص، م� �سكل ذلك نقلة يف 

العمل املق�ِوم ب�ل�سفة. 

غزة/ االستقالل:
نعى القيادي طارق عز الدين المتحدث الرس���مي باسم 
حركة الجهاد اإلس���المي عن الضفة الغربية، يوم أمس، 
إلى جماهير شعبنا، الشهيد البطل محمد حسن عساف 
الذي ارتقى على أرض نابلس بالضفة المحتلة جبل النار 
برص���اص قوات االحتالل التي تعيث قتالاً وبطش���ًا في 

مدن الضفة.
وأك���د عز الدي���ن، في تصري���ح صحف���ي، تعقيبًا على 
الع���دوان الصهيوني المتصاع���د، أن االحتالل يتخبط 
في اجراءاته وحملته ضد ش���عبنا، في محاولة يائس���ة 
للس���يطرة على ما يجري وما يتعرض له من اش���تباكات 
ومواجهات، وهذا التخبط وهذه اإلجراءات التصعيدية 

لن تجلب له األمن.
واعتب���ر عز الدين، أن اس���تهداف أبناء ش���عبنا بالقتل 
والتصفي���ة واالعتق���ال وإط���الق يد جي���ش االحتالل، 
تصعيد خطير، وهذا ما نراه من حجم الش���هداء األبرياء 
ال���ذي ارتقوا مؤخرًا وَاخرهم الش���هيد محمد عس���اف 

يستلزم الوقوف أمامه والتصدي له.
وقال عز الدين:" في ظل عجز االحتالل عن منع العمليات 
الفدائية واالشتباكات والمواجهات، يحاول االنتقام من 

أبناء شعبنا نساء وفتيان إلشباع رغبته باالنتقام."
ورأى الناط���ق باس���م الجه���اد، أن ه���ذه الممارس���ات 
الصهيونية، س���تؤدي إلى تصاعد العمل المقاوم، على 
امتداد الضفة، وهو ما نش���هده م���ن مواجهات بطولية 

تتصدي لالحتالل الذي أصبح يحسب ألف حساب لكل 
عملية اقتحام.

وأكد، أن المواجهة بين أبناء شعبنا واالحتالل، والجهاد 
اإلس���المي في مقدم���ة المواجه���ة، ولذل���ك االحتالل 
يستهدف كل فلسطيني وال يفرق بين مكونات شعبنا 

ومقاومته.
وش���دد على أن المواجهة مع االحتالل بالضفة تتس���ع 
وتمتد، وما رأيناه في بلدات الضفة المحتلة في اليامون 
ويعبد وف���ي قباطية وبيت أمر ونابل���س، يتطلب وقفة 
جدية إلسنادها وتطويرها من جميع مكونات شعبنا من 
أجل الصمود أمام تغول االحتالل والمس���توطنين الذي 

يستهدفون أرضنا ومقدساتنا.
واعتبر عز الدي���ن، أن أبناء نابلس جبل النار لهم بصمة 
في التص���دي لمحاوالت المس���توطنين اقتح���ام "قبر 
يوس���ف" تحت ذرائع دينية واهي���ة، وبغطاء واضح من 

قوات االحتالل.
وبي���ن عز الدين أن المس���توطنين يحاولون تحويل قبر 
يوس���ف لرمز ديني لتبري���ر اقتحامه، وه���ذا االقتحام 
بذريع���ة دينية لن تم���ر على أبناء ش���عبنا الذي أصبح 

يتصدى لهذه المحاوالت الخبيثة.
ووجه عز الدين، رس���الة لالحتالل، أن محاولة االستفراد 
بمنطق���ة دون منطقة ستفش���ل على يد صم���ود أبناء 
شعبنا ووحدته، والمواجهات الحاصلة في معظم المدن 

الفلسطيني رد طبيعي على ذلك.

ودعا، أبناء شعبنا لاللتفات والوقوف مع أهلنا في جنين 
ونابلس وعدم الس���ماح لالحتالل باس���تهداف منطقة 
دون أخ���رى وإثبات أن محافظات الضف���ة وحدة واحدة 

عصية على الكسر.
وأكد أن االحتالل يعرف جيدًا قدس���ية ش���هر رمضان 
وقدسية األقصى، وقد أعلن مسبقًا أن وتيرة االقتحامات 
سوف تزداد، مستهينًا بأبناء ش���عبنا وأمتنا واستفزاز 
مش���اعر الفلس���طينيين والمس���لمين يأتي بغطاء من 
المطبعي���ن الع���رب الذي���ن يتحملون المس���ؤولية مع 
االحت���الل ع���ن هذا التصعي���د، فقد تخل���وا عن حقوق 
الش���عب الفلس���طيني ومنحوا االحتالل ض���وء أخضر 

بتدنيس المقدسات.
وش���دد على أن ش���عبنا الفلس���طيني يمارس حقه في 
مقاوم���ة االحت���الل، وهي الحال���ة الطبيعي���ة لمعادلة 
الصراع المتواصلة، طالما أن االحتالل موجود على ارضنا، 

ستبقى المقاومة موجودة.
محاول���ة وتهديد االحتالل باس���تهداف قادة المقاومة 
وقادة حركة الجهاد ومنهم الشيخ بسام السعدي، يأتي 
في سياق محاولة ردع أبناء ش���عبنا والمقاومة ورموزها 
وعدم تصدر المش���هد، بوجودهم الرم���زي والتاريخي, 
واالحت���الل يح���اول طمأن���ة جمه���وره الصهيوني أنه 
يس���تهدف رموز وقادة المقاومة، بع���د الضربات التي 
تلقاها في عمق كيانه، وهذا سوف يفشل على يد أبناء 

شعبنا الثائر.

الجهاد اإلسالمي تنعى الشهيد عساف وتؤكد أن االحتالل بات يتخبط بحثًا عن األمن

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مكتب تنس���يق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية 
ا في  "أوتش���ا" إن سلطات االحتالل اإلس���رائيلي هدمت أو صادرت 21 مبنىاً فلسطينياً
المنطقة )ج( والقدس المحتلة، خالل األسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص 
البناء. وأوضح المكتب في تقرير يرصد انتهاكات االحتالل خالل الفترة 22 آذار/مارس-

ا،  4 نيسان/أبريل 2022، أن عمليات الهدم لحقت األضرار بسبل عيش نحو 115 شخصاً
. من بينهم 44 طفالاً

وذكر أن التقارير أش���ارت إلى استهداف معظم هذه المباني )13( في حادث واحد في 
مدينة طولكرم ومبنيين في تجمع راس التين الرعوي برام الله، حيث أعلنت الس���لطات 

اإلسرائيلية عن أراضيه باعتبارها "منطقة إطالق نار" لغايات التدريب العسكري.
وأفادت التقارير بأن المباني الس���تة األخرى كانت تق���ع في محافظات القدس وأريحا 
والخلي���ل وبيت لح���م. وبين التقري���ر األممي بأن الق���وات اإلس���رائيلية أصابت 441 
، بجروح في مختلف أنح���اء الضفة الغربية، وهو عدد  ا، من بينهم 84 طفالاً فلس���طينياً
يزيد بمقدار الضعف عن فترة التقرير السابق". وأضاف أنه منذ بداية شهر رمضان في 
2 نيس���ان، كثفت القوات اإلسرائيلية وجودها في البلدة القديمة بالقدس ومحيطها، 

وبما فيها باب العامود، حيث يتجمع الفلسطينيون بعد اإلفطار.
وتابع "أصاب المس���توطنون خمسة فلس���طينيين بجروح، وألحقوا األضرار بممتلكات 
الفلس���طينيين ف���ي 35 حادثا، وهو ما يمث���ل زيادة قدره���ا %75 بالمقارنة مع فترة 
التقرير السابق". وبحس���ب التقرير، فإن قوات االحتالل أطلقت النيران التحذيرية في 
27 مناس���بة على األقل قرب الس���ياج الحدودي اإلس���رائيلي وقبالة الساحل مع قطاع 
غ���زة، بحجة فرض القيود عل���ى الوصول، وبينما لم يصب أحد بج���روح، أجبر المزارعون 

والصيادون على مغادرة مناطق عملهم.

تقرير أممي: االحتالل هدم 21 
مبنًى فلسطينيًا خالل أسبوعين
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دولة فل�سطني   
املجل�س االعلى للق�ساء

مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة

المدعية / س���عاد عودة فريح أبو مدين – من غزة الرم���ال – عمارة أبو رمضان – الدور 
الس���ادس – شقة رقم 7 – نهاية ش���ارع الشهداء – بالقرب من ميناء غزة - - وكيلها 

الدكتور – سالم حماد الدحدوح- المحامي – من غزة – تل الهوا – مقابل اإلسعاف .
المدع���ى عليهم / 1 - نضال عودة فريح أبو مدين – معس���كر البريج – بلوك 12 – قرب 
مدرس���ة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين . 2 - س���عدية عودة فريح أبو مدين )العواودة 
قب���ل الزواج (  البريج بلوك 12 – بالقرب من مدرس���ة فتح���ي البلعاوي الثانوية للبنين . 
3 - ندى عودة فريح أبو مدين )أبو مساعد قبل الزواج( – البريج – بلوك 12 -– بالقرب من 
مدرس���ة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين . 4 - انتصار عودة فريح أبو مدين )أبو مس���اعد 
قبل الزواج( – البريج – بلوك 12 -– بالقرب من مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين .
نوع الدعوى / إزالة شيوع  قيمة الدعوى / تزيد عن مائة االف دينار أردني 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الئحة الدعوى في القضية الحقوقية رقم )2022/68م(

الى المدعى عليهم المذكورين أعاله بما ان المدعية المذكورة أعاله قد اقامت عليكم 
القضية المذكورة أعاله لدى هذه المحكمة اس���تنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها 
والمحفوظ لكم نسخة منها لدى قلم المحكمة في القضية المذكورة أعاله ونظرا ألنك 
مجهولون محل اإلقامة في قطاع غزة وحس���ب اختص���اص محكمة صلح غزة الموقرة 
بنظ���ر القضية وبن���اء على القرار الص���ادر على صفحات الطلب رق���م )2022/838م( 
المتفرع عن الدعوى المذكورة أعاله وعمال بالمادة )1/20( من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم )2( لس���نة 2001م وبناء على قرار السيد قاضي محكمة بداية 

خانيونس بالسماح لنا بتبليغكم بالئحة الدعوى عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليكم ان تحضروا لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق 2022/5/9م الساعة 
الثامنة والنصف صباحا كما يقتضي عليكم ان تتقدموا بجوابكم التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ النش���ر. وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن الحضور في موعد 
الجلسة المذكورة أعاله فانه سيتم محاكتكم باعتباركم حاضرون. التاريخ / 2022/4/12م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
االأ�ستاذ / اأكرم اأبو ال�سبح 

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

يف الطلب رقم2022/231 يف الدعوى رقم 2021/1165
المس���تدعون / 1 -  على نايف على صالح صادق من س���كان خانيونس والمقيم 
بليبي���ا باالصال���ة عن نفس���ه وباالضافة لباق���ي ورثة المرحوم ناي���ف على صالح 
خانيونس شارع جالل منطقة صادق . 2 - رياض عزات شعبان من خانيونس حارة 
الش���عوت باالصالة عن نفس���ه وباالضافة لباقي ورثة زوجته . 3 - حسام صالح ابو 
دالل باالصالة عن نفس���ه وباالضافة لباقي ورثة والدته ليلى علي صالح صادق من 
خانيونس البلد بالقرب من مركز شرطة امن الشرطة من الناحية الشمالية والمقيم 

حاليا في ليبيا . وكيالهم المحاميان / عبد الله خليل الفرا وحسين ابو لطيفة 
المس���تدعى ضده���م / 1 -  احمد جهاد علي صالح ص���ادق وباالضافة لباقي ورثة 
وال���ده وهم علي وصهيب ودانية وتقوى من س���كان خانيون���س البلد بالقرب من 
مركز ش���رطة امن الش���رطة من الناحية الشمالية او شارع جالل صيدلية االسراء . 2 
- مجدي علي صالح صادق من خانيونس البلد بالقرب من مركز شرطة أمن الشرطة 
من الناحية الش���مالية والمقيم حاليا في اوروبا. 3 -  مالكية علي صالح صادق  من 
س���كان غزة ش���ارع الوحدة بجوار الوحدة 2000 عمارة عليوة الطابق الرابع زوجة عبد 
المجيد االسطل . 4 -  نعمة علي صالح صادق من خانيونس البلد بالقرب من مركز 
شرطة امن الشرطة من الناحية الشمالية والمقيمة في االمارات العربية المتحدة .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المس���تدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما ان المس���تدعين اقاموا عليكم 
الدعوى رقم 2021/1165 اس���تنادا الى ما يدعونه ف���ي الئحة دعواهم المرفق 
لكم نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة . لذلك يقتضي حضوركم 
الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة 
كما يقتضي ان تودعوا قلم المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما 
من تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة علما بانه تجدد لها جلس���ة الثالثاء الموافق 
2022/5/10 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم انكم ان تخلفتم عن ذلك يجوز 

للمستدعين السير في دعواهم حسب االصول . حرر في 2022/4/13م

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

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )319 /2022(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد:  
زياد محمد سعيد حسن العفيفي من س���كان غزة هوية رقم 915952550 
بصفته وكيال عن: س���ليم عبد سليم عزام وإسماعيل عبد سليم عزام وفريح 
عبد س���ليم عزام وساهر عبد س���ليم عزام ومزيونة عبد سليم عزام ومها عبد 
سليم )العفيفي ( عزام وس���هى عبد سليم ارحيم )عزام قبل الزواج( وفرحة 
عبد س���ليم العفيفي ومبروكة عبد الكريم سليم المصري )عزام قبل الزواج( 
وزهدية حموده يوس���ف الس���الخي ورياض محمد س���عيد حسن العفيفي 
وعبد الفتاح محمد س���عيد حس���ن العفيفي ومحمد محمد س���عيد حس���ن 
العفيفي وأحمد محمد س���عيد حس���ن العفيفي وآمال محمد سعيد حسن 
الحداد )العفيفي قبل الزواج( وهيفاء محمد س���عيد حس���ن عزام )العفيفي 

قبل الزواج( ومنال محمد سعيد حسن عبد الواحد )العفيفي قبل الزواج(
بموجب وكالة رقم: 2106 /13879 صادرة عن غزة + 2016 / 13900 غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 634 القسيمة 19 المدينة غزة الزيتون

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوم���ا من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال 
تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل 
المسؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  2022/4/13م

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

عواصم/ االستقالل:
قوبل التصعيد اإلس���رائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس 
المحتل���ة، بردود أفع���ال دولية بينه���ا إدانات ودع���وات لوقف 

التصعيد بشكل فوري.
وأدان���ت وزارة الخارجي���ة وش���ؤون المغتربي���ن األردنية دعوات 
ضة على تكثيف اقتحامات المس���جد األقصى  المتطرفين الُمحرِّ
الُمبارك، محذرة من السماح لهم بالقيام بممارسات تنتهك حرمة 
المسجد األقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأّكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول ضرورة 
احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، 
ووقف جميع اإلجراءات التي ُتعيق إمكانية وصول المصلين إلى 
المس���جد األقصى الُمبارك، خصوصا خالل شهر رمضان المبارك، 
ُمؤكدا أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم االس���تفزازية تعد 

انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.
وأّك���د أن جميع اإلجراءات اإلس���رائيلية الرامي���ة إلى تقييد حق 
المس���يحيين في الوصول الحّر وغير الُمقيد إلى كنيسة القيامة 

لممارسة شعائرهم الدينية مرفوضٌة ومدانة.
وش���دد أبو الفول على ضرورة وقف كافة اإلجراءات االس���تفزازية 
واألحادية التي من ش���أنها أن ت���ؤدي إلى تأجيج الصراع وتغذي 

ثقافة الكراهية والعنف.
كما أدان���ت وزارة الخارجية المصرية، مس���اء أمس، ما تش���هده 
األراض���ي الفلس���طينية خالل األي���ام األخيرة م���ن وتيرة عنف 
متصاعدة وتوس���يع لنطاق عمليات ق���وات االحتالل في عدد من 
المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام ُمفرط للقوة 
ضد الفلس���طينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى واعتقال 

العشرات.
واكد المتحدث الرسمي باس���م الخارجية المصرية السفير أحمد 
حافظ، رفضه أي تحريض، بما في ذلك دعوات تكثيف اقتحامات 
المسجد األقصى المبارك خالل شهر رمضان، مؤكًدا ضرورة احتواء 

هذه التطورات المتسارعة والخطيرة.
وحذرت منظمة التعاون اإلسالمي، من التهديدات التي أطلقتها 
مجموعات المس���توطنين المتطرفين بذبح قرابين داخل باحات 

المسجد األقصى المبارك.
وأدان���ت المنظم���ة في بي���ان لها، ي���وم أمس، إقدام عش���رات 
المس���توطنين على اقتح���ام األقصى المب���ارك وتأدية طقوس 

تلمودي���ة فيه، بدعم وحماي���ة من قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
معتبرة أن هذا التصعيد الخطير يش���كل تحديا س���افرا لمشاعر 
األمة اإلس���المية جمع���اء، وانتهاكا صارخا للق���رارات والمواثيق 
الدولية ذات الصلة.وحّمل األمين العام للمنظمة حسين إبراهيم 
طه، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات المحتملة الستمرار 
عمليات القتل ألبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، واالنتهاكات 
المتواصلة لحرمة المقدس���ات التي من شأنها أن تغّذي الصراع 

الديني والتطرف وعدم االستقرار في المنطقة.
ودعا طه المجتمع الدولي، خاصة مجلس األمن الدولي، إلى التحرك 
من أجل وضع ح���د لهذه االنتهاكات المتكررة، وإلزام إس���رائيل 
باحترام حرمة االماكن المقدس���ة وحقوق الش���عب الفلسطيني 

السياسية والدينية.
من جهتها أدانت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدوان 
اإلس���رائيلي الخطير على أبناء الش���عب الفلسطيني في القدس 
والمحافظات الفلس���طينية، خاصة ما تتعرض له جنين منذ أيام 

باستهداف إسرائيلي مركز ومشدد.
وأضافت األمانة العامة في بيان صدر عنها، يوم امس، أن حمالت 

التنكيل والمالحقة ضد الفلس���طينيين واالستفزازات المستمرة 
لمشاعر المس���لمين في ش���هر رمضان المبارك، وما تتعرض له 

جنين من عدوان واستهداف، يعد أمرا بالغ الخطورة.
وح���ذرت من خطورة ه���ذا الوضع، محملة الحكومة اإلس���رائيلية 
المسؤولية الكاملة والمباش���رة عن نتائج وتداعيات هذه الحرب 
المفتوحة على األراضي الفلس���طينية المحتلة بما فيها القدس، 
مؤكدة أنه آن األوان للمجتمع الدولي للتوقف عن إعطاء غطاء لهذا 
االحت���الل غير القانوني، وإعفاء س���لطات االحتالل من التزاماتها 

وتحذيرها من عواقب عدم امتثالها له.
وق���ال البيان، إن س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي ضاعفت من 
االقتحامات الواس���عة للمس���جد األقصى في ش���هر رمضان من 
المستوطنين وكبار الشخصيات الرسمية اإلسرائيلية، وفي خطوة 
تصعيدية خطيرة تستعد جماعات من المستوطنين المتطرفين 
في إطار اس���تهداف المسجد األقصى المبارك  لتقديم القرابين 
والذبائح في إطار االحتفال اليهودي بعيد الفصح ونش���ر دمائها 
عند قبة الصخرة يوم الجمعة المقبل، كما قامت بتوس���يع نطاق 
تنفيذ عمليات اإلعدام الميداني التي تضاعفت في هذا العدوان 

وطالت النس���اء واألطف���ال وكذلك االقتحام���ات واالعتقاالت غير 
المس���بوقة وتدمير بيوت المواطنين والتنكيل بهم، في هجوم 
ش���امل لجيش االحتالل مس���تخدما القوة المفرطة دون قيود أو 
حدود كما أعلن رئيس الوزراء االس���رائيلي بنيت وتش���ارك فيه 
مختلف أذرع المؤسس���ة األمنية والعس���كرية اإلس���رائيلية إلى 
جانب قطعان المستوطنين المستعمرين وجماعاتهم اإلرهابية 
المتطرفة التي تتابع تنفيذ مخططاتها التهويديه في القدس 
والمس���جد األقصى المبارك وإفش���ال كافة الجهود والمحاوالت 

الرامية لتهدئة األوضاع في رمضان.
وطالبت األمانة العامة، جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية 
باتخاذ إجراءات عاجلة ومس���ؤولة للضغط على حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي للوقف الفوري لهذا العدوان على الشعب الفلسطيني 
وممتلكاته ومقدس���اته اإلسالمية والمس���يحية وتوفير الحماية 
الدولية للش���عب الفلس���طيني طبقا لقرارات الش���رعية الدولية 
ذات الصل���ة بما فيها تل���ك القرارات الضامنة لحقوق الش���عب 
الفلس���طيني خاصة حقه في تقرير المصي���ر والحرية والعودة 
وإقامة دولته المس���تقلة وعاصمتها الق���دس، والتأكيد على أن 
انهاء االحتالل اإلس���رائيلي هو الس���بيل الوحيد إلحالل السالم 

وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
وب���دوره طال���ب األمين العام التح���اد المحامين الع���رب النقيب 
المكاوي بنعيس���ى المجتم���ع الدولي بالتدخ���ل الفوري إليقاف 

التصعيد الخطير لالحتالل اإلسرائيلي بالضفة الغربية.
وقال بنعيسى في بيان له، إن االحتالل ضاعف من تصعيده ضد 
الفلسطينيين مع بداية شهر رمضان المبارك، ولم يحرك المجتمع 
الدولي ساكًنا وواصل تصعيده في بيت لحم والخليل وجنين، ما 

أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم سيدتان.
وأض���اف أن االحتالل  س���ائر في مخططاته الس���تيطان األراضي 
الفلس���طينية ومحاولة تهويدها وممارسة العدوان على الشعب 
الفلسطيني إلبادته. وحذر من أن يكيل المجتمع الدولي بمكيالين 
ليق���ف مكتوف األيدي أمام جرائم القتل اليومية والممارس���ات 
اإلس���رائيلية الالإنس���انية التي تتنافى مع أبسط قواعد القانون 

الدولي اإلنساني.
وجّدد تأكيد األمانة العامة التحاد المحامين العرب على موقفها 
الدائم الداعم للش���عب الفلسطيني، وتس���خير كافة إمكاناتها 

لنصرة قضيته العادلة وتحرير آخر شبر من أرضه المحتلة.

ردود أفعال دولية ضد التصعيد اإلسرائيلي في الضفة والقدس



         

الخميس 13 رمضان 1443 هــ 14 أبريل 2022 م

دولة فل�سطني  
لدى حمكمة بداية خانيون�س

المدعية منال محمد إبراهيم المصري - بواس���طة وكيلها العدلي زوجها/ 
سعيد محمد سعيد المصري بموجب وكالة عدلية تحمل رقم 929715431 
كاتب عدل خانيونس المؤرخة في: 2018/7/19م - من خانيونس - القرارة 
بالق���رب من جامع الهداية - ويحمل هوية رقم )۹۲۹۷۱۵4۳۱(، وكيلها د. 

سالم حماد الدحدوح - المحامي - من غزة - تل الهوا - مقابل االسعاف. 
المدعى عليهما / 1 -  نصر الله محمد إبراهيم المصري - خانيونس - جورة 
اللوت - بجوار مس���جد الغانم )المقيم حاليا في األردن(.  2 - س���هام زايد 

رضوان المصري - من خانيونس - جورة اللوت بجوار مسجد الغانم. 
نوع الدعوى / إبطال وإلغاء بيوع وما ترتب عليها من آثار وقيود تمت بدائرة الطابو. 
قيمة الدعوى / تزيد عن مائة آالف دينار أردني.    مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الئحة الدعوى المعدلة في القضية الحقوقية رقم )2019/140م(
إل���ى المدعى عليهما المذكوري���ن أعاه بما أن المدعية المذكورة أع���اه، قد أقامت عليكما 
القضية المذكورة أعاه لدى هذه المحكمة، اس���تنادا منها إلى ما تدعيه في الئحة دعواها، 
والمحفوظ لكما نس���خة منها لدى قلم المحكمة ف���ي القضية المذكورة أعاه، ونظرا ألنكما 
مجهوالن محل اإلقامة في قطاع غزة، وحس���ب اختصاص محكمة بداية خانيونس الموقرة 
بنظ���ر القضية وبناء على القرار الصادر على صفحات الطل���ب رقم )۳6۰/ ۲۰۲۲م( المتفرع 
ع���ن الدعوى المذكورة أع���اه، وعما بالمادة )1/20( من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم )۲( لس���نة ۲۰۰۱م، وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة بداية خانيونس 
بالسماح لنا بتبليغكما بائحة الدعوى المعدلة عن طريق النشر المستبدل.  لذلك يقتضي 
عليكم���ا أن تحضرا له���ذه المحكمة يوم األحد المواف���ق: 2022/5/22م، الس���اعة الثامنة 
والنصف صباحا، كما يقتضي عليكما أن تقدما بجوابكما التحريري خال خمسة عشر يوما 
من تاريخ النش���ر. وليكن معلوما لديكما أنكما إذا تخلفتما عن الحضور في موعد الجلس���ة 

المذكورة أعاه فإنه سيتم محاكمتكما باعتبار كما حاضرين.  التاريخ: 13/ 4/ ۲۰۲۲م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
الأ�ستاذ / �سادي �سويدان

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 280 / 2022

يف الطلب رقم 2022/817 ن�سر م�ستبدل"
المستدعي: عبد الحليم عمر عبد الحليم الديراوي - الشجاعية - شارع بغداد.
 المس���تدعى ضده : خليل عبد السميع حسن االفرنجي - شارع الصناعة - 

بجوار شركة ترست ) خارج الباد( 
نوع الدعوى : حقوق عمالية  قيمة الدعوى : ۷۷5۰ شيكا

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 2022/680
إل���ى المدعى عليه المذك���ور المجهول محل اإلقامة حاليا "خ���ارج الباد" بما أن 
المدع���ي قد أق���ام عليك الدع���وى رق���م )2022/680( لدى محكم���ة صلح غزة 
الموقرة يطالبك فيها بحقوقه العمالية اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه 
المحفوظة لك نس���خة عنها لدى قل���م محكمة صلح غزة الموق���رة، ونظرا ألنك 
مجه���ول اإلقامة "خارج الباد" وحس���ب اختصاص محكمة صل���ح غزة في نظر 
هذه القضية وعما بن���ص المادة )۲۰( من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم ۲ لسنة ۲۰۰۱ وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في 
الطلب رقم )2022/817( بالسماح للمدعي بتبليغك عن طريق النشر المستبدل، 
يقتضي عليك أن تحضر إلى ه���ذه المحكمة للرد على دعوى المدعي والمعين 
لها جلسة يوم الخميس 2022/5/12م كما يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خال خمس���ة عشر يوما من تبلغ بهذا اإلعان وأن ترسل نسخة 
للمدعي على عنوانه، وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك، سينظر في 

القضية باعتبار حاضر حسب األصول. تحريرا في: 2022/4/12

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

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
قائمة �شروط بيع

بن���اء على قرار الس���يد قاض���ي التنفيذ وبعد االطاع عل���ى ملف القضية 
التنفيذية رقم 2017/4869 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / ش���ركة 
الفرا اخوان للهندسة والمقاوالت والمنفذ ضدهم / شركة فيرت للمقاوالت 

واخرين القضية مقامة لتنفيذ شيك بقيمة )90000( يورو   
بتاريخ 2017/5/23 تم اخطار المنفذ ضدهم حسب االصول.

بتاري����خ 2017/9/25م تم إيقاع الحجر التنفيذي على ارض القطعة رقم )679(  
قس����يمة رق����م )14,11 ( الكائنة بغ����زة الزيتون حيث يوجد عل����ى األرض بناء 
مك����ون من طابقين واألرض عبارة عن جزأين األول بمس����احة 300 متر ويحدها 
من الش����مال ش����ارع ترابي بعرض 8 متر تقريبا ومن الجن����وب الجزء االخر من 
القطعة ومن الش����رق ممر بعرض 4 متر تقريبا ومن الغرب ارض ش����ملخ والجزء 
الثاني تبلغ مس����احته 300 متر تقريبا وحدود هذه المساحة من الشمال الجزء 
االخر من القطعة ومدخل بعرض 4 امتار تقريبا ومن الجنوب ارض ش����ملخ ومن 
الش����رق ارض قدوم ومن الغرب ارض ش����ملخ . بتاريخ 2022/2/20 تم وضع يد 
مأم����ور التنفيذ على األرض المحجوزة وما عليها من بناء  تم تثمين الجزء األول 
مبل����غ 160 دينارًا أردنيًا والجزء الثان����ي بمبلغ 280 دينارًا وفي حال ان تم جمع 
المساحتين فان المتر الواحد يقدر بمبلغ 220 دينارًا. سيتم نظر أي اعتراضات 
في الجلس����ة المحددة لذلك يوم االربعاء الموافق 5/11/  2022فعلى من لديه 
أي اعتراض على البيع ان يتقدم به لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرس����مي 

حتى موعد اقصاه يوم االحد الموافق 2022/5/8م. حرر في 2022/4/10

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

رام الله/ االستقال:
يواص���ل المعتقل خليل ع���واودة )40 عامًا( من بلدة إذنا غ���رب الخليل، إضرابه عن 
الطع���ام لليوم ال�42 على التوال���ي، رفضًا العتقاله اإلداري ف���ي معتقات االحتال 

اإلسرائيلي.
ونقل األس���ير عواودة قبل أي���ام من زنازين العزل االنفرادي ف���ي "عوفر" إلى عيادة 
معتق���ل "الرمل���ة" بعد تده���ور حالته الصحية، حي���ث يعاني م���ن آالم في الرأس 

والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وفقد من وزنه أكثر من 16 كغم.
وترفض س���لطات االحتال االس���تجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله اإلداري التعسفي، أو 

التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
وكانت قوات االحتال قد اعتقلته بتاري���خ 2021/12/27، وحولته لاعتقال اإلداري 

بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقات االحتال عدة مرات.
وفي الس���ياق، يخوض المعتقل خليل موس���ى مصباح من مخيم جنين، إضرابه عن 
الطعام لليوم التاس���ع على التوالي، رفًضا لعزله المتواصل منذ 39 يوًما، في زنازين 
معتقل "عسقان". وكان المعتقل مصباح تعرض قبل نحو شهر إلى اعتداء وحشي 
من قبل الس���جانين في عزل "عسقان" بعد أن جرى نقله إليه من "مجدو"، وكان قد 

واجه خال الفترة القليلة الماضية عمليات نقل وعزل مستمرة.
والمعتقل مصباح محكوم بالس���جن لمدة 20 عاًما، ومعتقل منذ عام 2003، وهو من 
بين المعتقلين المرضى الذين يواجهون سياس���ة اإلهمال الطبي "القتل البطيء"، 

حيث يعاني من مشاكل صحية مزمنة في المعدة واألمعاء واألوعية الدموية.

القدس المحتلة/ االستقال:
أفاد مكتب إعام األسرى أن محكمة 
االحت���ال أس���قطت صف���ة "مل���ف 
المحكمة(  )حس���ب وصف  اإلرهاب" 
عن قضية األس���ير أحمد مناصرة؛ ما 
يفت���ح الباب أمام النظ���ر في قضية 

اإلفراج المبكر عنه.
مناصرة  األس���ير  محام���ي  وأوض���ح 
أن محكم���ة االحت���ال حّول���ت طلب 
م���ن محامي  المق���دم  االس���تئناف 

األسير للجنة خاصة للنقاش فيه.
وكانت محكمة بئر الس���بع المركزية 
عقدت ظهر أمس جلس���ة استئناف 
خاص���ة بطل���ب اإلفراج الف���وري عن 

األسير مناصرة )19 عاًما(.
وخال الشهر الماضي أطلقت حملة 
للمطالبة باإلفراج الفوري عن األسير، 
ش���هدت زخًما كبيًرا في الس���اعات 
الماضي���ة، مع ق���رب موعد جلس���ة 

االستئناف.
قبل اعتقاله عام 2015 كان طالًبا في 

مدرس���ة الجيل الجديد في القدس، 
في الص���ف الثام���ن، وكان يبلغ من 

العمر في حينه 13 عاًما.
وكانت محكمة االحتال أصدرت بعد 
عدة جلس���ات ُحكًما بالّسجن الفعلي 

 أحمد لم���دة 12 عاًما وتعويض 
ّ

بحق
بقيم���ة 180 أل���ف ش���يقل، ج���رى 
تخفيض الحكم لمدة تس���ع سنوات 

ونصف عام 2017.
وقب���ل نقله إلى الس���جون احتجزته 

س���لطات االحتال لم���دة عامين في 
مؤسسة خاّصة باألحداث في ظروف 
صعب���ة وقاس���ية، والحًق���ا نقل إلى 
سجن “مجدو” بعد أن تجاوز عمر ال� 

14 عاًما.

محكمة االحتالل تسقط صفة »ملف اإلرهاب« عن قضية األسير مناصرة المعتقل عواودة يواصل 
إضرابه عن الطعام لليوم الـ42

غزة/ االستقال:
أفادت هيئات معنية بش���ؤون األسرى، يوم أمس، 
أن س���لطات االحتال اإلس���رائيلي اعتقلت 539 
فلس���طينًيا وفلسطينية خال ش���هر مارس/ آذار 

المنصرم، من بينهم 62 طفًا، و19 من النساء.
ج���اء ذلك ضم���ن التقرير الش���هري المش���ترك 
الصادر عن مؤسس���ات األس���رى وحقوق اإلنسان: 
)هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، نادي األسير 
الفلس���طيني، مؤسس���ة الضمير لرعاية األس���ير 
وحق���وق اإلنس���ان، ومركز معلوم���ات وادي حلوة- 
الق���دس(. وأوض���ح التقري���ر أّن ع���دد األس���رى 
والمعتقلين الفلس���طينيين في سجون االحتال 

بلغ نحو )4450( أس���يًرا، وذلك حّتى نهاية شهر 
م���ارس، م���ن بينه���م 32 أس���يرة، و160 قاصًرا، 
ونحو 530 معتقًا إدارًيا. فيما كانت أعلى نس���بة 
اعتق���االت خ���ال آذار؛ في الق���دس، بلغت )163( 
حالة، من بينها )43( طفًا وقاصًرا، وبلغ عدد أوامر 
االعتقال اإلداري الّصادرة خال الّشهر؛ )195( أمًرا، 

بينها )107( أوامر جديدة، و)88( أمر تمديد.
وأش���ار التقرير إلى أن شهر مارس شهد تصاعًدا 
ملحوًظا في أعدد األسرى المرضى، ومنها تسجيل 

إصابات بالسرطان واألورام.
وكانت أبرز ه���ذه الحاالت المعتقل عبد الباس���ط 
معطان المصاب بالس���رطان، والذي يعاني مؤخًرا 

من أوج���اع بمختل���ف أنحاء جس���ده، ومش���اكل 
بالتنف���س، وهن���اك احتمالي���ة النتش���ار الخايا 

السرطانية في أجزاء أخرى من جسده.
كما أن األس���ير ناصر أبو حمي���د والذي يعتبر من 
الحاالت المرضي���ة المزمنة تبين أن���ه يعاني من 
انتشار للورم السرطاني مجددًا في الرئة اليسرى، 
ع���دا ع���ن أّن موقع ال���ورم يحاصر ش���رايين الدم 

الرئيسية ومنطقة القلب.
إضافة لذلك أجرى األس���ير إي���اد نظير عمر عملية 
اس���تئصال ورم من دماغه، لكن وضعه الصحي لم 
ا ليتبين أنه يعاني من ورم  يتحسن بل ازداد سوًء

آخر غير الذي تم استئصاله.

وذك���ر التقري���ر أن األس���رى الثاث���ة وكمنوذج 
لم���ا يتعرض ل���ه المرضى في س���جون االحتال، 
يواجهون اليوم سياس���ة اإلهم���ال الطبّي )القتل 
البطيء( عبر جملة من األدوات الممنهجة، وأبرزها 
المماطلة في تش���خيص وتوفير العاج الازم، عدا 
ع���ن عملية الّتنكي���ل التي يتعرض���ون لها خال 

نقلهم بواسطة ما ُتسمى بعربة "البوسطة".
وأفاد أن س���لطات االحتال اإلس���رائيلي أصدرت 
خ���ال مارس، )195( أم���ر اعتق���اٍل إدارّي، بينهم 
)107( أوامر جديدة، لُتش���ّكل هذه النسبة األعلى 
منذ ش���هر أيار عام 2021 الذي شهد تصاعًدا في 

المواجهة مع االحتال.

ولفتت مؤسسات األس���رى إلى أّن غالبية من جرى 
تحويلهم لاعتقال اإلدارّي، هم أس���رى س���ابقون 
أمضوا س���نوات في س���جون االحتال، ومنهم من 
أفرج عنه لفترة وجيزة ليعاد اعتقاله مجدًدا، حيث 
بلغ ع���دد المعتقلين اإلداريين خ���ال مارس نحو 
530 معتقًا إدارًيا، بينهم ٍأس���يرتان وهما شروق 

البدن، والصحفية بشرى الطويل.
يذك���ر أّنه ومنذ مطلع العام الجارّي أصدر االحتال 
ما يق���ارب 400 أمر اعتق���ال إدارّي، وذلك في ظل 
اس���تمرار المعتقلي���ن اإلداريي���ن مقاطعته���م 
لمحاكم االحتال منذ مطلع العام الجارّي، في إطار 

برنامج نضالي لمواجهة جريمة االعتقال اإلدارّي.

مؤسسات األسرى: االحتالل اعتقل 539 فلسطينيًا خالل مارس
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دولة فل�سطني    
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2021/3092

نعلن للعم���وم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفي���ذ محكمة بداية غزة في 
القضي���ة التنفيذية 2021/3092 المتكونة بين طالب���ة التنفيذ/بهاء ابراهيم 
يوس���ف الزيناتي والمنفذ ضده/ش���ركة حازم احمد اللمداني شركاه ويمثلها 
الس���يد/ حازم احمد اللمداني لبيع البضاعة مالبس وأحذية" الموجودة بمحالت 
المستدعى ضده األول/حازم احمد اللمدانی والكائنة بغزة الرمال الجنوبي شارع 

الشهداء بالقرب من مول األندلسية محالت "تو نايس" والموجودات كالتالي
.4جك���ت منه���م )۱۲ ش���مواي( و )24 جل���د( و)4نايل���ون( ۳6- حذاء )6 بس���طار( 
و)۳۰كاج���ول(. فعلي من يرغ���ب بالدخول بالمزاد عليه الحض���ور إلى دائرة تنفيذ 
محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري 

علما بان المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم االحد بتاريخ  /2022/5م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ . رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�ضية التنفيذية رقم 2021/16636

إلى المنفذ ضده/نعمان حنفي نعمان الزايغ
 طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في س���ند االقرار والتعهد 
المستحق الدفع والصادر لصالح طالب التنفيذ/صالح يوسف ابراهيم طوطح 
والبالغ قيمته 23240 ش���يكال )ثالثة وعشرون ألف ومائتي واربعون شيكال 
فقط ال غير( والقاضي بالزامك بدفع قيمة الس���ند لصالح طالب التنفيذ مبلغ 

وقدره 23240 شيكل باإلضافة إلي رسوم ومصاريف القضية . 
لذلك علي���ك الحضور إلى دائ���رة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم 
تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في : 2022/4/13

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثه �ضادر عن حمكمة �ضمال غزة ال�ضرعية
 قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة أبو القمصان مؤرخة في 
2022/4/13م تتضمن أن غالية محمد صالح خلة المش���هورة المرنخ من يافا وسكان 
بيت الهيا س���ابقا هوية رقم )921171521( توفيت بتاريخ 2013/2/18م ، وانحصر 
إرثها الش���رعي واالنتقالي في زوجها / خضر السيد محمود المرنخ وفي اوالدها منه 
وهم محمود وس���يد وبالل وعباس ومحمد وعمر وف���ادي وامنه ومرفت و فاطمه ولينا 
وف���دا ومجد وخديجة فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة س���وى م���ن ذكر وليس لها 
وصي���ة واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتهم وتركوا ورثه فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة شمال غزة الشرعية خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ النشر، وحرر بتاريخ 12 رمضان 1443ه وفق 2022/4/13م.

قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
ال�سيخ / رائد حممد مطري

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   اس���الم سعدي فارس ابو، 
ش���عير      عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
90551065     الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    محمود عيسى محمد ماضي     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   801996703      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    يحي���ي احمد عبد القادر 
صاف���ي     ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
802746198    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

نيويورك/ االستقالل:
بعث المندوب الدائم لدولة فلس����طين 
لدى األمم المتحدة رياض منصور، ثالث 
رس����ائل متطابقة إلى كل م����ن األمين 
العام لألمم المتح����دة، ورئيس مجلس 
األمن لهذا الش����هر )المملكة المتحدة(، 
ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
بش����أن زعزعة االس����تقرار في فلسطين 
المحتلة بش����كل خطير ج����راء مواصلة 
"إس����رائيل" اعتداءاته����ا العنيفة على 

الشعب الفلسطيني.
وأش����ار منصور إلى أنه في غضون أربع 
وعشرين س����اعة فقط، استشهد أربعة 
فلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، 
برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، إلى 
جانب اعتقال عش����رات الفلسطينيين، 
منوًه����ا إل����ى استش����هاد الفتى محمد 
قاس����م )16 عاًما( في جني����ن، وحذر من 
ازدياد خط����ورة الوضع في مدينة جنين 

بشكل خاص.
كما أشار إلى استش����هاد السيدة غادة 
السباتين، وهي أرملة وأم لستة أطفال، 
والتي أطلق����ت عليها ق����وات االحتالل 
الرصاص من مس����افة قريب����ة، وتركتها 
تنزف حتى الموت عند حاجز عس����كري 

في بلدة حوسان قرب بيت لحم.
وفي نفس اليوم، استش����هدت الشابة 

مه����ا الزعت����ري )24 عاًم����ا( عن����د حاجز 
عس����كري في الخليل، والش����اب محمد 
غني����م )19 عاما( في بل����دة الخضر قرب 

بيت لحم.
ونّوه منصور إل����ى تصاعد عمليات قتل 
الفلسطينيين منذ إعالن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي األس����بوع الماضي عن منح 
جيش االحتالل الحرية الكاملة بال حدود، 
مما يعطي الضوء األخضر بشكل فعال 
لالس����تخدام المتعمد والمف����رط للقوة 

المميتة ضد المدنيين العزل.
وتط����رق إل����ى اعتقال ق����وات االحتالل 

الفلسطينيين واحتجازهم،  المئات من 
حيث تس����تمر أعدادهم باالرتفاع جراء 
مواصلتها االعتقال التعس����في وسجن 
اآلالف م����ن المدنيي����ن، بم����ن فيه����م 

األطفال.
وأشار إلى مواصلة االحتالل استهداف 
المس����ؤولين الفلس����طينيين من خالل 
حمل����ة االعتقاالت التعس����فية، بما في 
ذلك عدنان غيث، محافظ القدس، الذي 

تعرض لمضايقات واعتقاالت متكررة.
وناشد المجتمع الدولي، وال سيما مجلس 
األمن، إيالء اهتم����ام عاجل لمحنة آالف 

المدنيين الفلسطينيين المعتقلين في 
السجون اإلسرائيلية بمن فيهم األطفال 
والنس����اء والمرض����ى بأم����راض خطيرة، 
ومطالبة "إس����رائيل" باحترام التزاماتها 
اإلنس����اني  الدولي  القان����ون  بموج����ب 

وحقوق االنسان الخاصة بهم.
ودع����ا مجلس األمن إل����ى التصرف على 
الفور بما يتماشى مع الميثاق وقراراته 
ذات الصل����ة، لحماي����ة أرواح المدنيين 
األبري����اء ورفع ه����ذا الظل����م الواقع على 
الشعب الفلس����طيني منذ ما يقرب من 

75 عاًما.

الداخل المحتل/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي فلسطينيين اثنين من قرية جت المثلث 
في الداخل الفلس���طيني المحتل بزعم إلقاء الحجارة على دورية تابعة لشرطة 
االحت���الل. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه حملة االعتقاالت في الداخل والتي 
تصاع���دت مؤخًرا عقب عمليتي الخضيرة وبئر الس���بع، ووصل عدد المعتقلين 

فيها ل�48 حسب إحصائيات غير رسمية.
وقدمت نيابة االحتالل إلى المحكمة المركزية في بئر الس���بع، تصريح مدٍع ضد 

شاب )18 عاما( من مدينة رهط.
ومن المزم���ع أن تقدم النيابة إلى المحكمة  الي���وم الخميس الئحة اتهام ضد 
الشاب. وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب من منزله للتحقيق من جهاز األمن 

العام "الشاباك".
ومن بين المعتقلين الذين شملتهم حملة االعتقاالت المتواصلة 36 من منطقة 

وادي عارة ومن الناصرة، وسخنين والطيبة والنقب.
ونس���بت ش���رطة االحتالل إلى المعتقلين عدة ش���بهات، بينها "االنتماء إلى 
منظم���ات غير قانونية والتآمر للقيام بعملية إرهابية واالنضمام إلى تنظيمات 

معادية".
من جانبها، أك���دت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير 
العربية في الداخل الفلسطيني رفضها حملة االعتقاالت األخيرة وحملة األوامر 
اإلداري���ة التي تم إصداره���ا، عقب اتخاذ حكومة االحت���الل جملة عقوبات ضد 

فلسطينيي الداخل.
وقال���ت اللجنة في بيان صحفي إن "حملة االعتق���االت واألوامر اإلدارية بتهم ال 

أساس لها وال رصيد على أرض الواقع، إنما هي وسيلة لتكميم األفواه".
واعتبرت أن "الحملة تدلل على أن المؤسسة اإلسرائيلية فقدت البوصلة ولم تعد 

تعرف كيف تتعامل مع األحداث التي صنعتها بنفسها".

»المتابعة«: االحتالل فقد رسائل لمسؤولين أممين حول تصاعد اعتداءات االحتالل على شعبنا
بوصلة التعامل مع األحداث

غزة/ االستقالل:
أوص����ى عدد من الباحثي����ن والمختصين في اآلثار 
والتاري����خ بض����رورة العمل على تش����كيل ائتالف 
وطني شامل وموحد يضم كافة الجهات الرسمية 
واألهلي����ة المختصة ف����ي مجال الت����راث الوطني 
الفلس����طيني للتباح����ث ووضع الخط����ط واآلليات 
لحماي����ة التراث الفلس����طيني خاصة ف����ي ظل ما 
يتعرض له من حمالت السرقة والنهب والقرصنة 

والتهويد التي يقوم بها االحتالل.
جاء ذلك خالل ورش����ة عمل عقدتها الهيئة العامة 
للشباب والثقافة بغزة، حضرها رئيس الهيئة أحمد 

محيس����ن، والمدير العام للعمل األهل����ي واآلداب 
س����امي أبو وطفة، والمدير العام للفن����ون والتراث 
عاطف عسقول، ومدير المخطوطات واآلثار في وزارة 
األوقاف عبد اللطيف أبو هاش����م، ومدير عام اآلثار 
في وزارة السياحة جمال أبو ريدة، إضافة إلى لفيف 

من الباحثين والمختصين في اآلثار والتاريخ.
وفي كلمة له أكد محيسن، ضرورة تضافر الجهود 
الوطني����ة لحماية الت����راث الوطني الفلس����طيني 
باعتباره وثيقة وطنية إلثبات الرواية الفلسطينية 
ح����ول حقوق الش����عب الفلس����طيني ف����ي أرضه 
ومقدساته، مستعرًضا أبرز المشاريع التي تستعد 

الهيئة لتنفيذه����ا خالل الفت����رة القادمة أهمها 
مشروع أيام التراث الفلس����طيني، ومشروع البازار 

الثقافي.
وطالب المش����اركون بضرورة العم����ل على حماية 
الح����رف والصناع����ات التقليدية م����ن االندثار من 
خالل دعم أصحابها بمبادرات ومش����اريع ثقافية، 
وتخصيص موازنات مالية كافية لتمويل المشاريع 
الت����ي من ش����أنها الحفاظ عل����ى الت����راث المادي 
والمعن����وي الفلس����طيني، وتنفيذ برام����ج توعية 
لشرائح المجتمع الفلس����طيني كافة حول أهمية 

التراث الوطني وُسبل المحافظة عليه.

توصيات بتشكيل ائتالف وطني لحماية التراث الفلسطيني

غزة/ االستقالل:
 "إقدام جيش االحتالل 

َّ
قالت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( يوم امس، إن

على اقتحام مدينة نابلس وترويعه اآلمنين، واغتياله الش���هيد محمد حس���ن 
عساف )34عامًا( المحامي في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، ُيعّد تصعيدًا 

وعدوانًا جديدًا ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة.
وأك���دت حماس في بيان لها، عل���ى أن هذا يمّثل دلياًل واضحًا على س���ادّيته 
مت  ���ه غير آبٍه ب���كّل القوانين والّش���رائع الدولية، مس���تغاًل الصَّ وإجرام���ه، وأنَّ
والتقاعس الدوليين في إدانته وتجريمه. ودعت جموع أبناء الشعب الفلسطيني 

إلى استمرار احتضانهم وإظهار كّل معاني التكافل والتضامن معهم.

حماس: المقاومة هي الّرد األمثل على 
جرائم االحتالل بنابلس وعموم الضفة
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يق����ول المولى عز وجل في كتابه العزيز وهو اص����دق القائلين » واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا 
قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من اآلخر قال ألقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين« معركتنا مع 
االحتالل الصهيوني باتت تأخذ منحى اخر, عنوانها الكبير التحدي, وتفاصيلها انها حرب عقائدية بين 
تمام الحق وتمام الباطل, حيث يرى االحتالل ان الفرصة باتت سانحة لفرض امر واقع جديد في المسجد 
األقصى, فقام أوال بتشريع الصلوات الصامتة داخل األقصى, ثم تزايدت عمليات االقتحام الصهيونية 
لألقصى كي يصبح االمر اعتياديا, وشارك في عمليات االحتالل قيادات في الحكومة الصهيونية, بعد 
ان بارك لهم زعماء عرب آثمون إمكانية تنفيذ مخططهم داخل المسجد األقصى وفرض الوصاية عليه 
وتقسيمه زمانيا ومكانيا, وكانت »قمة الشر« في النقب عبارة عن إشارة خضراء لالحتالل للمرور لألقصى 
وتنفيذ مخطط التقس����يم الزماني والمكاني, وهو ما جعل المستوطنين يتحدثون عن تقديم القرابين 
داخل األقصى قرب قبة الصخرة المش����رفة, وممارسة طقوسهم التلمودية هناك, غير ابهين بعشرات 
االف الفلسطينيين المتواجدين في األقصى إلحياء ليالي شهر رمضان المعظم بالعبادة والرباط وإقامة 
الصلوات, وهم يدركون ان أي مواجهة ستؤدي حتما الى مجزرة كبيرة ونتائجها ستكون كارثية ووخيمة 
الن المقاومة لن تصمت على جرائم االحتالل والش����عب الفلس����طيني كله سينتفض للدفاع عن مسراه 
والتص����دي لمخططات ومؤامرات االحتالل الصهيوني, فقرابين االحتالل باتت مدخال لمجازره المتوقعة 
ضد الفلس����طينيين, وهذه القرابين لن يتقبلها االخر, فكل الش����عب والفصائل تعلم ان هذه القرابين 
الخبيث����ة منتهاها هدم األقصى وبناء الهيكل المزعوم على انقاضه, وهى الخطوة األهم في تقس����يم 

المسجد األقصى زمانيا ومكانيا, وانما يتقبل الله القربان من المتقين. 
فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية حددت محاذير ثالث���ة يمكن ان تؤدي الى مواجهة عس���كرية مع االحتالل 
الصهيوني تتمثل في منع ذبح القرابين داخل المس���جد األقصى وتقديمها هناك, ورفض أي قرار لالحتالل 
الصهيوني بمنع االعتكاف للمصلين داخل المسجد األقصى المبارك, ألنه لهذه الخطوة داللة على ان االحتالل 
يخطط لش���يء في األقصى ويس���عى إلفس���اح المجال لقطعان مس���توطنيه للقيام بفعالياتهم التلمودية 
وطقوسهم الدينية في األقصى خالل احتفاالتهم بما يسمى بعيد »الحانوكاة« الذي يعتبر مناسبة متجددة 
سنويا إلقامة الهيكل المزعوم على انقاض األقصى,  كما ان اقدام االحتالل على اقتحام جنين واالستفراد بها 
ومحاولة النيل من المقاومة هناك يعتبر صاعقًا لتفجير المعركة الن الفصائل الفلسطينية لن تسمح بذلك, 
فالفلس���طينيون ال يقدمون الذبائح كقرابين للمسجد األقصى كما يفعل الصهاينة المجرمون, انما يقدمون 
انفس���هم وارواحهم وكل من يملكون فداء للمس���جد األقصى المبارك ودفاعا عنه, فهل يس���توي ما يقدمه 
الفلسطينيون لألقصى, مع ما يقدمه االحتالل, بالتأكيد ال, الن األقصى ملك للمسلمين وهو جزء من عقيدتهم 
» سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه 
هو السميع البصير«, اما اليهود فانهم يتحدثون عن اساطير وخرافات ومزاعم ليس لها وزن على ارض الواقع, 
لذلك لم يتقبل الله عز وجل منهم قرابين, النهم اهل الشر والفسق والفجور, ويبتدعون الخرافات ويصنعون 
من الوهم اس���اطير, والله يورث األرض لعباده المؤمنين, يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز وهو اصدق 

القائلين )ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون(.
والتزاما منها بدورها الوطني في الدفاع عن األرض والشعب والمقدسات عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية 
اجتماعا مهمًا في مكتب قائد حركة المقاومة اإلسالمية حماس في قطاع غزة يحيى السنوات لتقييم األمور 
والوق���وف على النتائج واتخاذ المواقف الالزمة, وبحث الخيارات للرد على ما يجري من عدوان صهيوني في 
القدس والضفة المحتلة, ويبدو أن هذا االجتماع هو رس���الة المقاومة في غزة، أن أهل غزة ش���أنهم ش���أن 
كل شعب فلس���طين في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل، وال يمكن أن تنأى غزة بنفسها للدفاع 
عن المس���جد األقصى, حس���ب تصريحات للقيادي في حركة حماس محمد حمادة الذي أضاف إن االجتماع 
سيتحدث عن نفسه ومسألة المواجهة تقدرها الفصائل وأجنحتها العسكرية«، الفتًا إلى أن الفصائل لها 
امتداد في الضفة والقدس والداخل المحتل، كالعمليات التي جرت مؤخرًا في عمق االحتالل«, وعلى ما يبدو 
ان االحتالل بدأ يقرأ الرس���ائل جيدا فهذا عوفر جنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني، نفتالي 
بينت، يتحدث إن »المزاعم التي ادعت بأن هناك يهودًا ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تمامًا«. 
كما أعلنت الشرطة الصهيونية أمس أنه تقرر إبعاد المستوطن المسؤول عن نشر دعوات لتقديم القرابين 
بالحرم القدس���ي عن البلدة القديمة حتى منتصف مايو المقبل، فهل يقبل المسلمون حول العالم قرابين 
االحتالل, ان صمت المسلمون على ما يحدث في األقصى معناه قبولهم بهذه القرابين وتخليهم عن األقصى 

والمس بعقيدتهم ودينهم اإلسالمي الحنيف, فماذا انتم فاعلون؟!.  

قرابين االحتالل هل يقبلها المسلمون
رأي

س����الٌم على مدينة تحضن فرسانها من أّول الليل حتى 
مطلع النصر، وُتضّمد جراحها بالصبر والكبرياء...

جني����ن مدين����ة ال تنام...تختطف الغف����وة من صومعة 
الليل، وتواصل الزمان تهّجًدا في محراب المقاومة.

في الصباح الباك����ر، تصافح المدينة فتيتها المرابطين 
عل����ى أهبة الحي����اة، وتس����تكمل بعد الفج����ر يقظتها 

وترتيب الصفوف.
إّنه����ا مدينة الفالحي����ن الذين يعرف����ون قيمة األرض، 

فيؤاخون بينها وبين َعرقهم ومعاولهم والبنادق، 
ويمّدون الوطن بالحنط���ة والنخوة، ويحفرون في صخر 

الحياة ينابيع عّز وانتصار.
على صوت الرصاص تغف����و، وعلى صوته تنهض، تلّم 
شتات حّقها المسلوب، وتشحذ بصيرتها وتمضي...ال 
ُوجهة لديها غير فلس����طين، وال قبل����ة لها غير واجبها 

المقّدس
في ش����وارعها ينتش����ر الفتي����ة كالرياحي����ن، حتى إذا 

عس����عس الليل، اش����تدت سواعدهم، وس����طعت رغم 
الظلمة رؤاهم، ومضوا نحو أحالمهم باسمين.

في جنين فتيٌة آمنوا برّبهم، وازدادوا بفلسطين التحاما، 
فما وهنوا لما أصابهم في س����بيل الله، وما ضعفوا وما 

استكانوا، وما بّدلوا تبديال
تصّح����ر الوطن فاخض����ّرت بنادقهم، واش����تّد الخطب 
 رايتهم، وسّيجوا حدود الحلم بأشالئهم 

ّ
فأسندوا للحق

قانعين
يطوفون طرقات الليل أقمارا من نور، ويبزغون من عيون 

الفجر أهّلًة وكواكب.
دماؤهم بوصلة، وقلوبهم ميقاٌت وشعائر.

 يحفرون في ش����قوق المس����تحيل طرائ����ق من يقين، 
ويكتبون بحبر القدس وصاياهم؛ ألجياٍل ال تنس����ى، وال 

تسقط حقوقها بالتقادم.
في جنين كّل شيء يمضي بسيًطا على سجّيته... طاّلب 
الم����دارس يعبرون الطريق من بين الرصاص، والمطاعم 

تفتح أبوابها للعابرين إلى صب����اٍح جديد... والمزارعون 
يقطفون الثمار ويس����قون األرض بالح����ّب والوفاء...كّل 
ش����يٍء طبيعيٌّ في جوار مرج ابن عامر، حتى إذا عسعس 
اللي����ل، حم����ل الث����ّوار بنادقه����م، وتوزعوا عل����ى ثغور 
االنتظار...فجني����ن في رباط دائم، وفي ش����وٍق للصدام 
مع الغزاة...يرتفع الشهداء فتعلو في المساجد أهازيج 
الثورة، وينزف الجرحى فتقّد األّمهات من صمودهّن ما 

يرتق الجروح، وُيذهب عنها بأسها.
جنين مدينٌة بسبعة أرواح، تتلّقى الطعنات وال تموت، 
وكّلما اشتّد الخطب عليها ربطت على جبينها )َعْصَبًة( 
من يقين، ومضت نحو قدرها بش����موٍخ وبس����الة... ترّد 

الصاع ص
اعي����ن، وتحف����ر في ِس����فر النض����ال خريط����ة للصمود 

واالنتصار
س����الٌم على مدينة اإلباء، ولفرس����انها السالُم والعزيمُة 

والنصر

قد يتبادر إلى الذهن لم���اذا الهروب ضمن العمليات 
العسكرية فنقول أن عملية الهروب التي يكسر فيها 
األس���ير قيده عملية معقدة وفيها كس���ر للمنظومة 
األمنية الصهيونية وقد يتعرض منفذها للشهادة أو 
إع���ادة االعتقال فما بالكم حينما يكون المنفذ مصباح 

ورفاقه..
مصباح ال���ذي بحث في س���يارات المخابرات عن 
سالح وهو لم يغادر السجن بعد.. مصباح ورفاقه 
الذي���ن طاردوا الع���دو وآذوه ومثل���وا هموم وآالم 
وآم���ال الناس حتى استش���هدوا وكانوا ش���رارة 
انتفاض���ة الحج���ارة لهذا وضعناها في س���ياق 

العمليات العسكرية.
بعد تنفيذ مجاهدو حركة الجهاد اإلس���المي مجموعة 
من العمليات العسكرية تمثلت بإلقاء القنابل والطعن 
عام 1986م، اش���تدت الهجمة الصهيونية الشرس���ة 
على أبناء الحركة، وش���ملت اعتقال العش���رات منهم، 
كان من بينهم المؤسس د. فتحي الشقاقي والمجاهد 
أحمد أبو حصيرة والمجاهد خالد الجعيدي والش���هيد 

المجاهد مصباح الصوري.
ل���م يُكّف مصب���اح ع���ن محاولته النت���زاع حريته من 
سجون االحتالل رغم إخفاقه في محاولتين سابقتين 
ف���ي اعتقال���ه األول الذي دام 14 عاًم���ا، إلى أن تمكن 
من تحقي���ق ذلك بمعي���ة الله »عز وجل« في س���جن 
غزة المرك���زي برفقة 5 من إخوان���ه المجاهدين وهم: 
محمد الجمل وسامي الشيخ خليل وقد استشهدا في 
معركة الشجاعية، وصالح إشتيوي وخالد صالح وعماد 

الصفطاوي.
وفي ش���هر رمضان من عام 1987م اتفق مصباح مع 5 
إخوة في غرفة 7 بقس���م »ب« في س���جن غزة المركزي 
حي���ث يوجد بها 25 أس���يًرا، على ب���دء العمل لتنفيذ 
عملية كس���ر القي���د عبر قص قضبان ش���باك الحمام 
باستخدام منش���ار تم تهريبه للسجن خالل الزيارات، 
وبدأ العمل بس���رية تامة وبالتن���اوب بينهم في قص 
قضبان الش���باك واس���تغلوا صالة القي���ام والتكبير 
والدعاء خالل ش���هر االنتصارات للتغطية على صوت 

نشر القضبان الحديدية.
وبع���د أن تم ق���ص القضبان م���ن األعلى واألس���فل 
وأصبحت جاهزة لإلزالة، اُتخذ القرار ببدء عملية كس���ر 
القيد وانتزاع الحرية في يوم 1987/05/17م لياًل، وبّلغ 
األسرى إخوانهم في الغرفة بذلك، وبدأوا في المحاولة 
الت���ي تكللت بالنج���اح صبيحة ي���وم 1987/05/18م 
المواف���ق 20 رمض���ان 1407ه�، عند الس���اعة الثانية 
والنصف صباًح���ا، وفعال نزلوا من ش���باك الحمام إلى 
س���طح مجاور، وحفظه���م الله بنوم جندي الحراس���ة 
في برج المراقبة العس���كري على ذلك السطح وكذلك 
بوج���ود الضباب الكثي���ف، ونزلوا بنظام إلى س���احة 
الس���جن الش���رقية، رغم وجود كالب الحراسة، والتي 
بفضل الله تعالى وبترديد األبطال لآليات القرآنية، لم 
ينب���ح أي من الكالب رغم المرور بالقرب منهم، وهناك 
حاول مصباح البحث في س���يارات الضب���اط عله يجد 
سالح ولكنه لم يجد، وسارعوا تباًعا إلى الجدار الخارجي 
العالي والذي عليه ش���بك وتس���لقوا شجرة قريبة من 

السور ونزلوا إلى الشارع وعناية الرحمن تكلؤهم.
في الس���اعة السادس���ة صباًح���ا تقريًبا وف���ي العدد 
الصباح���ي تفاج���أ العدو أن هناك س���تة أس���رى غير 
موجودي���ن في الغرفة، فجن جنون إدارة الس���جن من 
المدي���ر والضب���اط والحراس، واس���تنفر االحتالل كل 
قواته بحًثا عن الستة أسرى الذين مرغوا أنف السجان 
وكسروا نظريته األمنية في حصن من حصونه األمنية 
وهو س���جن غزة المركزي والمعروف بالسرايا، وترتب 
عل���ى العملية الحًقا إقالة كل من مدير الس���جن وعدد 

من الضباط والحراس.
اختفى األسرى الستة عن أنظار العدو وبدأوا بتجهيز 
أنفس���هم لمواجه���ة االحت���الل س���واء بتأمين مكان 
لالختفاء أو س���الح للمواجهة، وق���در الله اعتقال أحد 
األسرى الس���تة بعد 4 أيام من عملية كسر القيد وهو 
صالح إش���تيوي حيث أمضى محكوميته في الس���جن 
قب���ل تحرره، كما اس���تطاع اإلخوة خال���د صالح وعماد 
الصفط���اوي بإيعاز م���ن الحركة مغ���ادرة البالد حيث 
استقر صالح في الخارج وعاد الصفطاوي ليلقى مصير 
االعتق���ال مرة أخرى ويتحرر بع���د قضائه 18 عاًما في 

السجن.
وبعد أش���هر من الكر والفر ارتقى في أكتوبر 1987م 
الش���هداء المجاه���دون مصباح الص���وري بعد إيالمه 
الع���دو وقتل���ه الصهيوني جليل جروس���ي، واألبطال 
محم���د الجم���ل وس���امي الش���يخ خليل ف���ي معركة 
الش���جاعية التي قتل فيها ضابط الش���اباك فيكتور 

أرجوان.

)جنيــن(

أهم عمليات كسر القيد في فلسطين.. الهروب الكبير من سجن غزة المركزي

عبد الله الشاعر 

بقلم: أ. ياسر صالح

منذ بدء عملية جيش االحتالل في جنين واس����تهداف المخيم بش����كل 
أساس����ي تتوارد األخبار تباعًا حول ني����ة جيش االحتالل اقتحام المخيم 
كما حدث في عملية الس����ور الواقي.. فلم����اذا ال يقتحم جيش االحتالل 
مخيم جنين؟ وهل فعالً يخشى االحتالل تواجد المسلحين في المخيم 

وبالتالي يخشى اقتحام المخيم بشكل مباشر؟
في ع����ام ٢٠٠٢ كان تواج����د المقاومين في مخيم جني����ن بكثافة أكبر 
م����ن الوض����ع الحالي وكان الس����الح بأيديهم أكثر كم����ا ونوعًا وتحديدًا 
المتفجرات والعبوات الناس����فة التي كانت فعال����ة في الحد من فعالية 

قوات االحتالل البرية ...
ق����وات االحتالل منذ بدء موجة التصعي����د الحالية تعمل في عدة محاور 
لي����اًل نهارًا بدون توقف ... وتعمل ليس على صعيد مخيم جنين فقط.. 
بل تعم����ل على منطقة جغرافية أوس����ع فهي تس����تهدف قرى جنين 
بش����كل كامل باإلضافة إلى مناطق مختلفة ف����ي طولكرم ونابلس وفي 

كل أماكن تواجد المقاومين في ش����مال الضفة الغربية.. وتعمل بشكل 
حذر ومدروس ومنظم على استهداف المقاومة الفلسطينية في شمال 
الضفة الغربية من خالل اعتقال عشرات الشبان الناشطين في مواجهة 
االحت����الل والذين بدورهم كما يعتقد االحتالل يرس����مون خارطة كاملة 
لتحركات جيش االحتالل ف����ي الضفة الغربية وحتى أصبحت المركبات 
التي تس����تخدمها القوات الخاصة في جي����ش االحتالل متابعة من قبل 
الناش����طين ويتم نشرها أوال بأول على وس����ائل التواصل والتي بدورها 

تكون وصلت الى المقاومين في مخيم جنين لحظة بلحظة ...
جيش االحتالل يقوم اآلن بعملية تمشيط منطقة شمال الضفة الغربية 
واعتقال كل من يش����ك أنه يعمل على توصيل أي معلومات للمقاومين 
والذين يعتبرهم االحتالل ش����بكة حماية له����م ... وبالتالي ال بد له من 
التخلص من هذه الشبكة ليسهل عليه مباغتة المقاومين في المخيم.

إن كل االقتحام����ات الت����ي ينفذها االحتالل في مدين����ة ومخيم جنين 

ال تتجاوز حت����ى اآلن أطراف وحدود المخي����م والمدينة وهو غير معني 
بدخول مخيم جنين ضمن المعطي����ات الحالية خوفًا من وجود مفاجآت 
تقلب المعادلة وتكون النتيجة مؤلمة له لذلك يسعى الى التعتيم على 
تحركاته من خالل اس����تهداف كل من يش����ك انه يرسل معلومات عن 

تحركاته للمقاومين في المخيم ...
بعد االنتهاء م����ن الحملة الحالية فإن جيش االحتالل س����يضع اقتحام 
مخيم جنين حيز التنفيذ بشكل فعلي وسيدرس نتائجه وتبعاته عليه 
وم����دى المخاطر التي قد يتعرض لها بس����بب اقتحام المخيم إن حدث 

ذلك.
اآلن لدينا محاذير لدى المؤسسة األمنية والسياسية في كيان االحتالل 

تتمثل بنقطتين أساسيتين:
أولهما: كيف س����يكون رد الجهاد االسالمي من خارج الضفة الغربية إن 
أقدم جيش االحتالل على اقتحام المخيم والذي بالتالي لن يقتصر على 

الجهاد بل ستدخل فصائل المقاومة األخرى في ميدان المواجهة.
ثانيهم����ا: األوضاع في الق����دس والتي تنذر بإش����عال فتيل المواجهة 
العسكرية مع قطاع غزة في ظل هشاشة حكومة االحتالل والترجيحات 
بس����قوطها وتأهب نتنياهو للقصاص من نفتال����ي بينت رئيس وزراء 

كيان االحتالل بعد ان غدر به قبل عام ...
توحد المقاومة في الضفة الغربية وازدياد قوتها وتواجد معاقل مهمة 
لها ووجود حاضنة ش����عبية تحميه����ا إضافة الى قوة ال����ردع لفصائل 
المقاومة في قطاع غزة س����تجعل القرار السياسي والعسكري في كيان 
االحت����الل مهمة صعبة وس����تكون النتائج على عكس م����ا يتمناه قادة 

االحتالل
في ظل هذه المعطيات فإن مخيم جنين ليس هدفا س����هال كما اعتقد 
بينت بداية التصعيد واكتشف انه يسير في حقل الغام ... تجاوزه لربما 

يفقده الكثير سياسيا وعسكريا.

مقلد إبراهيمهل يحاول االحتالل اقتحام مخيم جنين؟
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دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2022/594

الى المنفذ ضده / عماد محمود يوسف سمارة
طبق���ا للحك���م الص���ادر ضدك م���ن محكمة بداي���ة غزة ف���ي الكمبياالت 
المستحقة الدفع والصادرة لصالح طالب التنفيذ / جالل امين كامل العكة 
والبال���غ قيمتها $2000 ) الفين دوالر امريك���ي ( والقاضي بالزامك بدفع 
قيم���ة الكمبياالت لصالح طالب التنفيذ مبل���غ وقدره$2000 باالضافة الى 
رس���وم ومصاريف القضية . لذلك عليك الحضور ال���ى دائرة التنفيذ في 
غضون اس���بوعين واذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعا 

عن التنفيذ من ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

حمكمة اال�ستئناف بغزة
يف اال�ستئناف رقم 2020/361 يف الطلب رقم 2022/241

المستدعي / شحدة محمود حمدان أبو مشعل. هوية 951791532 وكيله 
المحامي / محمود عيد شبير

 المس���تدعي ضدها )المستأنف ضدها( / نجاه السيد سليمان ابو قاسم. 
دير البلح شارع البركة مصنع بالستيكو سابقة مجهولة محل االقامة حاليا

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في االستئناف رقم 2020/361
إلى المستدعى ضدها المذكورة بعاليه بما أن المستدعي )المستأنف( قد أقام عليك 
االس����تئناف رقم 2020/361 اس����تنادا إلى ما يدعي في الئحة اس����تئنافه المرفق لك 
نس����خة منها لدي قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل 
خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي عليك أن تودع قلم 
هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما أنه قد تحدد له جلس����ة 2022/5/11 لنظر االس����تئناف ويكون معلوما لديك أنك 
إذا تخلفت عن ذلك فس����ينظر في االستئناف باعتبارك حاضرا في االستئناف حسب 
األصول .  تحريرا في :2022/4/12 وتفضلوا بقبول فائق االحترام مع موافاتنا بما تم "

رئي�س قلم حمكمة اال�ستئناف بغزة
اأ. هناء ما�سي

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

يف الطلب املدين رقم 460/ 2022  يف الدعوى املدنية رقم 877/ 2019
المس���تدعي )المدعي( / ش���ديد محمد خلوصي بسيسو من خانيونس - 

هوية رقم )936572882(  وكيله المحامية / محمد عادل بسيسو 
المس���تدعى ضده���م )المدعى عليه���م( / 1 - محمود الح���اج محمد احمد 
الشامي - خانيونس - بني سهيال - مسافر خارج البالد حاليا 2 -  محمد عبد 
الرحمن محمد الشامي - خانيونس - بني سهيال - مسافر خارج البالد حاليا 

نوع الدعوى/ حقوق  مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب المدني 460/ 2022 في الدعوى المدنية رقم 877/ 2019

إلى المس���تدعى ض���ده المذكور بعاليه بما أن المس���تدعي قد أق���ام عليك دعوى 
)2019/877( اس���تنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة منها ومن 
مرفقاته���ا لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما أنه قد تحدد لها جلسة 2022/5/29 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك  أنك إذا 
تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يسير في دعواه حسب األصول..  تحرير في 

14 / 04 / 2022  "وتفضلوا بقبول فائق االحترام مع موافاتنا بما تم""

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب رقم 2022/261 يف الق�سية رقم 2019/270

المدعي / جعفر عباس جاسر االغا - من خانيونس هوية رقم )۹۰۲۲۸5۱5۱( 
وكيله المحامي // ناهض حلمي السقا

المدعى عليه / س���عد محمد حسن کس���اب باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة المرحوم والده وجدته ألبيه لبيبة محمود إبراهيم كساب

نوع الدعوى / تنفيذ عيني  قيمة الدعوى : ۳۰۰,۰۰۰ دينار اردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 2019/270

إلى المدعى عليه سعد المذكور أعاله بما أن المدعي قد أقام عليك القضية 
رق���م 2019/270 إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة منها 
وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضى عليك���م الحضور إلى 
هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوم���ا من تاريخ تبليغك من المذكرة علما انه تحدد لنظر الدعوى جلس���ة 
ي���وم الموافق 2022/5/9م وليكن معلوم���ا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمدعي ان يسير في دعواه حسب األصول تحريرا في 2022/4/13م

رئي�س قلم حمكمه بداية خانيون�س

  دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )2118(
منطقة تنظيم : الزوايدة قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة أنها قد 
قررت بجلستها رقم )2021/41( المنعقدة بتاريخ 16/12/2021التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي للش���ارع رقم )2118( بعرض )12( مترًا 
بدون ارتداد المار في القس���يمة رقم )16( من القطعة )2335( والقسيمة 

رقم )11-12-13-14( من القطعة رقم )2334(.
 الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الص���ادر عن اللجنة المركزية 
والمنش���ور في جريدة االس���تقالل بتاريخ 28/9/2021 مع وضعه موضع 
التنفيذ بعد مرور خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر ه���ذا اإلعالن في 
الجريدة الرس���مية أو ف���ي صحيفتين يوميتين محليتي���ن أيهما أقرب، 

وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن.

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
�سلطة االأرا�سي 

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات رقم )316 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: محمد 
أمين محمد أبو الحصين من سكان جباليا هوية رقم 802405134 بصفته وكيال 

عن: سعيد غازي حسن مطر وفوزي غازي حسن مطر ورائد غازي حسن مطر
بموجب وكالة رقم: 2014 / 2515 صادرة عن جباليا

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 1744 القسيمة 27 المدينة بيت الهيا 

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/4/12م

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

غزة/ االستقالل: 
 بدأت اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة، إرس���ال رس���ائل للمستفيدين من المنحة 
لش���هر ابريل 2022. وأفادت مصادر محلية أن المستفيدين تلقوا الرسالة األولى وهي 
عبارة عن رس���الة طمأنة، على أن يتم اس���تكمال ارسالها على مدار عدة أيام. وستصرف 
المنحة القطرية عن شهر ابريل 2022 بقيمة 310 شيكل، بحسب موقع "اقتصاد البلد".

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، أكد اعتماد تجديد 
المنحة القطرية لقطاع غزة بمبلغ 360 مليون دوالر.

وقال العمادي خالل زيارته األخيرة للقطاع: “تم اعتماد المنحة القطرية بمبلغ 360 مليون 
دوالر لقط���اع غزة والتي تش���مل وقود محطة توليد الكهرباء ، ومبل���غ ال�100 دوالر التي 

تصرف لألسر المتعففة والفقيرة شهرًيا، وأشياء أخرى”.

رام الله/ االستقالل: 
أكدت هيئة البترول في وزارة المالية، أمس األربعاء، أن امدادات الغاز تصل بشكل طبيعي 
إلى السوق الفلسطينية، نافية وجود أي نقص أو مشكلة بهذا الخصوص. وقال مدير عام 
الهيئة مجدي حسن في تصريحات صحفية، إن »الغاز متوفر والتوريد مستمر كالمعتاد، 
وليس لدينا أية مش���كلة بهذا الخصوص«. وأش���ار إلى شحنة كبيرة يجري تجهيزها في 
مخازن نعلين لتوزيعها على المحطات. ويبلغ اس���تهالك الضفة من الغاز حوالي 20 ألف 
طن يوميا. وقال حس���ن »في بعض األيام تصل كمية التوريد إلى 30 ألف طن«، مؤكدا أن 
»الغاز متوفر في المحطات، وال أحد عانى من نقص في الغاز«، معتبرا أن ما يشاع من نقص 

»عبارة عن ضغوط من بعض المحطات لالستئثار بكميات أكبر من الغاز لمحطاتهم«. 

البدء بإرسال رسائل للمستفيدين من 
المنحة القطرية لشهر أبريل 2022

هيئة البترول: ال نقص في 
إمدادات الغاز الطبيعي

رام الله/ االستقالل: 
أكد وزير االقتصاد خالد العس���يلي، أمس األربعاء، 
أن مخزون الس���لع األساس���ية في فلسطين يكفي 
مدة بين شهرين وثالثة أشهر، نافيا »بشدة« تقرير 
مؤسس���ة دولية أفاد بأن مخ���زون الطحين قد ينفد 

خالل ثالثة أسابيع.
وقال العس���يلي في تصريحات صحفية، إن حصر 
المواد األساس���ية للمخزون حتى أم���س )األربعاء(، 
تشير إلى توفر 19778 طنا من الطحين لدى التجار 
والمطاح���ن، و10655طنا م���ن األرز، و9050 طنا من 
السكر، و4563 طنا من الزيوت النباتية، و6355 طنا 

من البقوليات بأنواعها.
وأضاف أن ه���ذه الكميات موجودة في مخازن تجار 

الجملة والمطاحن، وهي تكفي لفترة من 2-3 أشهر، 
وال تشمل ما هو موجود على رفوف المراكز التجارية 

والبقاالت وفي البيوت.
من جه���ة أخرى، قال العس���يلي إن توري���د المواد 
األساس���ية، بم���ا ف���ي ذلك القم���ح والطحي���ن، لم 
يتوقف، وهناك كميات تدخل يوميا إلى الس���وق 

الفلسطينية.
وأش���ار وزير االقتصاد إلى اس���تثناء حصلت عليه 
فلس���طين الس���تيراد المواد الغذائية م���ن تركيا، 
وموافق���ة م���ن صربيا عل���ى توري���د 400 ألف طن 
م���ن القم���ح تكفي ل�8 أش���هر، إضاف���ة إلى تعهد 
وزيرة االقتصاد الليتوانية، خ���الل زيارتها األخيرة 
لفلسطين األسبوع الماضي، »بتلبية احتياجاتنا من 

القم���ح، وغيرها من الم���واد الغذائية التي تنتجها 
ليتوانيا«.

وشدد العسيلي على أن »الحكومة، منذ بدء جائحة 
كورونا، أولت أهمية كبرى لتوفير المواد األساس���ية 
في األس���واق، وقد نجحت في ذلك، حيث لم يحدث 
اي نق���ص في أي من األوقات خالل الجائحة، وحتى 

اآلن«.
وأضاف أن األولوية الثانية للحكومة هي في الحفاظ 
على األس���عار والحد من االرتفاع، وهي تقدم دعما 
للوقود بحوالي 160 مليون شيقل شهريا، وتمكنت 
من الحفاظ على أس���عار الكهرباء واستقرار أسعار 
الس���لع الغذائية رغم االرتفاع الكبير التي تشهده 

األسواق العالمية.

وزير االقتصاد: مخزون السلع األساسية يكفي ما بين شهرين وثالثة أشهر

غزة/ االستقالل: 
تبرعت مؤسسة قطر الخيرية بمبلغ 1,5 مليون دوالر 
لوكال���ة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين 
»أونروا«؛ وذلك دعما للمعونة الغذائية التي تقدمها 

الوكالة في غزة.
وقال���ت »أون���روا«، في بي���ان لها أم���س األربعاء، إن 
90,300 شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي 

ممن يعيشون في قطاع غزة المحاصر، سيتمكنون 
من تلبية احتياجاتهم الغذائية األساس���ية لمدة 
ثالثة أشهر، في هذه الجولة من توزيع المساعدات.

وق���ال توماس وايت مدير ش���ؤون »أونروا« في غزة: 
»إننا نعتق���د أن المعونة الغذائي���ة التي تقدمها 
األونروا لالجئي فلسطين توفر لهم األمن الغذائي 

وتحافظ على كرامتهم«.

وي���رى »وايت« أن الدعم المتفاني الذي تقدمه قطر 
الخيري���ة ل�«أونروا« يش���ير إلى الت���زام كبير بالقيم 

اإلنسانية والمشاركة في التنمية الدولية.
وأك���د أن ه���ذا الدعم ال يس���اعد فقط عل���ى تلبية 
احتياجات الالجئين األساس���ية فقط، بل يمنحهم 
أيضا األمل في مس���تقبل أفضل حيث يتم حماية 

احتياجاتهم وحقوقهم.

قطر الخيرية تقدم 1.5 مليون $ لبرنامج أونروا للمعونة الطارئة بغزة
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أعل���ن أن���ا المواط���ن /   فارس محم���د عبدالله 
الع���واوده      عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم   
402156103        الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  احمد كامل عبد الغفار مقاط    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    400603460   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /     محم���د مصباح محمد 
الدوي���ك عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم     
804311660  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  دالل محمد رزق صالح   عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  801551656    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 

 
 

�إعالن للعموم
تقدم إلى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات )الطابو( الس���يد/ سمير إبراهيم أبو 
ليله من غزة ويحمل هوي���ة رقم 910096304 بصفته وكيال عن كل من/ حمدي 
وغي���اث وحنان أبن���اء المرحوم/ أحمد حمدي عبد الغني الس���ابق لفتح معامالت 
انتقال ارث وبيع لحصصهم االرثية من وراء مورثهم المذكور ومورثتهم/ سعاد 

كامل الجابي في أرض القسائم رقم 26/27 من القطعة 703 أراضي غزة الدرج.
وحيث أنه مؤش���ر على القس���ائم المذكورة اعتراضات ووكاالت في عام 1977 
و 1995 وهذه االعتراضات والوكاالت لم يتس���نى لس���لطة األراضي معرفة أي 
معلومات عنها. فمن لديه اعتراض على فتح معامالت في هذه القسائم التقدم 
باعتراضه لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات )الطابو( خالل خمسة عشر يومًا 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وإال س���يتم فتح المعامالت في القسائم المذكورة 

أعاله حسب األصول. حرر في : 2022/4/13م

م�ضجل اأرا�ضي غزة
الأ�ضتاذ/ عرابي اأبو �ضعبان

 دولة فل�ضطني 
  املجل�س الأعلى للق�ضاء

 حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
�إعالن بيع باملز�د �لعلني يف �لق�ضية رقم 2021/10288
نعل����ن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائ����رة تنفيذ محكمة بداية غزة في 
القضية التنفيذية 2021/13443 المتكونة بين طالب التنفيذ/ بالل ابراهيم 
يوس����ف الزيناتي والمنفذ ضده/ش����ركة حازم احمد اللمداني لبيع موجودات 
ومحتويات على محالت تونايس والكائنة بغزة الرمال الجنوبي شارع الشهداء 

بالقرب من مول األندلسية والموجودات كالتالي 190 بنطلون جينز (
فعلي من يرغب بالدخول بالمزاد علي���ه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين بواقع 
%10 من قيمة التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري علما 

بان المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم االحد بتاريخ 2022/5/8م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ . رامي �ضلوحة

دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

ديوان الق�ضاء ال�ضرعي
حمكمة خانيون�س ال�ضرعية

تبليغات �ضرعية
إلى المدعى عليه: بهاء ممدوح فهمي السقا من خانيونس وسكانها سابقا، 
والمقيم حالي���ا في بلجيكا مجهول محل االقام���ة اآلن ، يقتضى حضورك  
إل���ى محكم���ة خانيونس الش���رعية يوم االثني���ن16/5/2022 م الس���اعة 
التاس���عة صباحا وذلك لنظر الدعوى أساس 387/2022وموضوعها "نفقة 
زوجة والمقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الش���رعي 
المدعية: س���هاد محمد عبد الرؤوف کالب من بش���يت وسکان خانيونس ، 
وإن لم تحضر الوقت المعين أو ترس���ل وكي���ال عنك يجر بحقك المقتضي 

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

رئي�س حمكمة خان يون�س ال�ضرعية
ف�ضيلة القا�ضي ال�ضيخ اأحمد حممود عا�ضور

االستقالل/ وكاالت: 
قالت وسائل إعالم عالمية إن اإلدارة األميركية تستعد لتقديم 
مساعدات عس���كرية إضافية ألوكرانيا، بينما تستضيف وزارة 
الدف���اع األميركية )البنتاغ���ون( اجتماعا مع 8 ش���ركات لتلبية 
احتياجات كييف من األس���لحة والذخي���رة على المدى القصير 
والطويل، ف���ي الوقت الذي تكثف فيه موس���كو هجومها على 
مناطق ش���رق أوكرانيا. فق���د نقلت كل من صحيفة واش���نطن 
 )Reuters( ووكالة رويترز )The Washington Post( بوس���ت
عن مس���ؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تس���تعد 
لتزويد أوكرانيا بمس���اعدات عس���كرية في حربها ضد القوات 
الروس���ية، بقيمة 750 مليون دوالر. وسيتم تمويل المساعدات 
باس���تخدام س���لطة الس���حب الرئاس���ي التي يمكن بموجبها 
للرئيس األميركي أن ي���أذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات 
األميركية دون موافقة الكونغرس، للتعامل مع حاالت الطوارئ.

وقال أحد المس���ؤولين إن القرارات النهائية بشأن المساعدات 
التي سيتم إرسالها ال تزال قيد الدراسة.

ونقلت واشنطن بوس���ت عن مسؤولين أن البنتاغون يتطلع في 
هذا الشأن إلى تزويد كييف بطائرات مروحية من طراز »إم 17« 

)M17(، وعربات همفي )Humvee( المدرعة.
وأضافت الصحيفة أن الخطط األولية لهذه المس���اعدات تشمل 
رات وس���ترات واقية لالس���تخدام في حال وقوع هجوم  مس���يَّ
كيمياوي أو بيولوجي أو نووي. وقال البيت األبيض قبل أيام إنه 
قّدم أكثر من 1.7 مليار دوالر من المس���اعدات األمنية ألوكرانيا 

منذ بدء الحرب الروسية عليها في 24 فبراير/شباط.
وكانت وزارة الدفاع األميركية قد أش���ارت إلى أنها تس���لم هي 

وحلفاؤها أكثر النظم فائدة ألوكرانيا، وال س���يما نظامي جافلين 
المضاد للدبابات وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات.

وأدى االس���تخدام المكثف لهذي���ن النظامين وكذلك الفعالية 
التي أظهرتها القوات األوكرانية في ساحة المعركة، إلى زيادة 

االهتمام بإعادة تخزين هذه األسلحة.
ميدانيا، قالت وزارة الدفاع األوكرانية إن روسيا أكملت تعزيزاتها 
العسكرية استعدادا لهجوم جديد على مناطق دونباس )جنوب 
ش���رق(، واتهم المتحدث باسم هيئة األركان األوكرانية الجيَش 
الروسي باالستمرار في السعي للسيطرة على المناطق المتاخمة 

إلقليمي لوغانسك ودونيتسك.
من جانبه، أش���ار المتحدث باس���م وزارة الدفاع الروس���ية إيغور 
كوناش���ينكوف إلى مقتل أكثر من 120 عس���كريا أوكرانيا في 
قصف مدفعي روس���ي على مواقع عس���كرية أوكرانية في بلدة 
بوباسنايا بمنطقة لوغانسك، وقال كوناشينكوف إن سالح الجو 

الروسي قصف 38 منشأة عسكرية أوكرانية.
وبش���أن ماريوبول، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن 
القوات الروسية أحبطت محاولة فرار نحو 100 جندي أوكراني من 
المدينة، وأكد تدمير منشآت عسكرية بينها مستودع للذخيرة 

في كييف باستخدام صواريخ وصفها بأنها فائقة الدقة.
من جهة ثانية، قال الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينس���كي 
-أمس األربع���اء- إّن من غير الممكن التوصل إلى اس���تنتاجات 
مؤكدة %100 بش���أن ما إذا كانت القوات الروس���ية استخدمت 
أس���لحة كيمياوية في ماريوبول، مشيرا إلى أنه ال يتسنى إجراء 

تحقيق مناسب في المدينة المحاصرة.
وق���ال رئيس وفد التفاوض األوكران���ي ديفيد أراخاميا إن بالده 

ملتزمة بتفاهمات إسطنبول، ولم تغير موقفها.
وأفاد أراخاميا الذي يتزعم أيضا حزب »خادم الشعب« األوكراني 
-في تصريحات عبر حس���ابه على تليغ���رام- إن المفاوضات مع 

الجانب الروسي مستمرة عبر الوسط االفتراضي.
وصّرح الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين -في وقت س���ابق- أن 
الجان���ب األوكران���ي رفض التفاهم���ات الت���ي تمخضت عنها 
المفاوضات مع الجانب الروس���ي في إسطنبول، وأن المفاوضات 

وصلت إلى طريق مسدود.
وش���هدت إس���طنبول نهاية مارس/آذار الماضي مباحثات بين 
الوفدين الروسي واألوكراني، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي 

إلنهاء الحرب وإحالل السالم بين طرفي األزمة.
م���ن جهة ثانية، أعلنت الس���لطات األوكرانية أن عدد المدنيين 
الذي���ن قتلوا في منطقة كييف جراء الهجمات الروس���ية تجاوز 

720 قتيال.
وذكر مدير شرطة منطقة كييف األوكرانية أندريه نبيتوف -في 
بي���ان- أن عدد القتلى المدنيين الذين تم التعرف على جثثهم 
في منطقة كييف تجاوز 720 شخصا، منذ بدء الهجوم الروسي، 

وأوضح أن أكثر من 200 مدني في عداد المفقودين.

اإلدارة األميركية تجتمع بشركات األسلحة لتلبية احتياجات كييف.. وموسكو تعزز مواقعها بالشرق

القاهرة/ االستقالل: 
لقى 10 أش����خاص مصرعهم بينهم 5 أجانب، وأصيب آخرون، أمس األربعاء، جراء حادث 
س����ير »مروع« جنوبي مصر. ووفق وس����ائل إع����الم محلية مصري����ة، »أودى حادث مروري 
بطريق أبو س����مبل )جنوب( بحياة 10 أشخاص، بينهم 5 أجانب«. وأوضحت الصحيفة أن 
»الحادث أسفر أيضا عن إصابة 14 شخصا آخرين )دون تحديد جنسياتهم( إثر اصطدام 
حافلة نقل ركاب مع س����يارة نقل متجهة إلى مدينة أسوان )جنوب(. وأضافت: »تم نقل 
المصابين إلى المستشفى الجامعي )حكومي( بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم 

طبية من أطباء ومسعفين، لتقديم الخدمة العالجية أثناء نقلهم للمستشفى«.

مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أجانب 
بحادث سير مروع جنوبي مصر واشنطن/ االستقالل: 

تواصل الصين وروس���يا تطوير ونش���ر أسلحة يمكنها 
مهاجمة األقم���ار الصناعية األميركي���ة، حتى مع زيادة 
أس���اطيلها الخاصة من المركبات الفضائية المخصصة 
لالس���تخبارات والمراقبة والتجسس، وفًقا لتقرير لوكالة 

المخابرات التابعة للبنتاغون.
وبحس����ب ما ج����اء في موق����ع وكالة بلومبي����رغ األميركية، 
ف����إن التقرير المحدث الذي أصدرته وكالة االس����تخبارات 
الدفاعية األميركية الثالثاء، يستند فيما ذهب إليه -في 
الغال����ب- إلى تقاري����ر إخبارية وإعالنات من المس����ؤولين 
الصينيي����ن وال����روس، إال أنه رغ����م ذلك ملخ����ص مفيد 
للتهديدات التي تقول واشنطن إنها هي الدافع وراء ضخ 
استثمارات كبيرة في ميزانية الدفاع المقترحة للبنتاغون 
لعام 2023، تخصص -بالذات- لق����وة الفضاء األميركية. 
وبحس����ب وكالة المخاب����رات المذكورة، ف����إن لدى الصين 

أس����لحة ليزر متعددة الوظائف ذات مس����تويات مختلفة 
من القدرة لتعطيل أو تحطيم أو إتالف األقمار الصناعية 
التي ال تستطيع حاليا استخدام أنظمة الليزر ضد أجهزة 
استش����عار األقمار الصناعي����ة. وبحس����ب بلومبيرغ، فإن 
الصين ما فتئت توس����ع من أقمار االستخبارات والمراقبة 
وأقمار التجس����س، مش����يرة إلى أنها بحلول يناير/كانون 
الثان����ي 2022، كانت تمتلك أكثر من 250 نظاما فضائيا، 
مما يجعلها ثاني دولة في هذا المجال، وال تفوقها سوى 
الواليات المتحدة. وذك����رت وكالة المخابرات في تقريرها 
أن الجيش الش����عبي الصيني يمتلك القدرة على مراقبة 
وتتبع واستهداف القوات األميركية والقوات المتحالفة 
معها في جميع أنحاء العالم، وخاصة في كل أنحاء منطقة 

المحيطين الهندي والهادي.
كما تس���مح هذه األقمار الصناعية أيضا -وفقا للمصدر 
نفس���ه- للجيش الصيني بمراقبة نقاط التوتر اإلقليمية 

المحتملة، بما في ذلك ش���به الجزي���رة الكورية وتايوان 
والمحيط الهندي وبحر جنوب الصين.

أما روس���يا، فإنها تعتبر الفضاء نقطة الضعف المميتة 
للواليات المتحدة، لذا فإنها -بحسب التقرير األميركي- 
مس���تمرة في تطوير أنظمة الفض���اء المضادة، لتحييد 
أو درء الخدم���ات الفضائي���ة األميركي���ة. ومن المحتمل 
دائم���ا -وفقا للتقري���ر المذكور- أن تتمكن روس���يا من 
استخدام أشعة ليزر تكون أكثر قدرة على إتالف األقمار 
الصناعية، وذلك من منتصف إلى نهاية العقد الحالي.

وكالة االستخبارات الدفاعية األميركية أكدت كذلك أن 
لدى موس���كو بالفعل »العديد من أجهزة الليزر األرضية 
التي يمكنها تعطيل عمل مجس���ات األقمار الصناعية«، 
مش���يرة إلى أن روسيا قد تنشر بحلول عام 2030 أنظمة 
يمكنها اس���تهداف كل أجزاء هيكل القمر الصناعي، ال 

مجساته الكهروضوئية فقط.

تقرير استخباري: الصين وروسيا تسعيان للحصول على أسلحة لضرب أقمار صناعية أميركية
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مدريد/ االستقالل:
أك���د تش���افي هيرنانديز المدي���ر الفني لبرش���لونة، أن 
مواجه���ة آينتراخ���ت فرانكفورت هي األه���م في تاريخ 
الن���ادي األلماني، اليوم الخميس، بإياب ربع نهائي بطولة 

الدوري األوروبي، والتي ستقام على ملعب »كامب نو«.
وكان برشلونة، قد عاد بتعادل ثمين من األراضي األلمانية 

بهدف لمثله في لقاء الذهاب.
وقال تش���افي، خالل المؤتمر الصحفي يوم أمس: »يجب 
علينا التحس���ن، وتقليل الس���لبيات والدفاع أكثر بالكرة، 
وننافس بش���كل أفضل، وفي مباراة الذهاب عقدوا األمور 

علينا«.
وأض���اف: »صحيح أن الملعب ف���ي الذهاب لم يكن جيًدا، 
لكن اليوم س���يكون على ما يرام، ويجب علينا اس���تغالل 
المساحات، وأمس تدربنا كثيًرا على المستوى التكتيكي 

للهجوم بشكل أفضل«.
وعن بيكيه، أوضح: »مشاركته تعتمد على مشاعره، ال شك 
أن���ه يريد اللعب، ألنه يحب المباريات الكبيرة، وإذا لم يكن 

جاهزا 100% فمن الصعب أن يشارك«.
وحول فاتي، كشف: »مشاركته تتعلق بشعوره أيًضا، وهو 
يتدرب جي���ًدأ مع المجموعة، ولم نحدد مواعيد نهائية له، 

واألمر حاليا متروك له ليخبرنا بأنه جاهز«.
وتابع: »إقامة مب���اراة اإلياب على أرضنا أحد مفاتيح اللعبة، 
واليوم لن يخذلنا الجمهور، وس���نحاول جعله فخورا، ونحن 

بحاجة إليه«.
وأردف: »التأهل يمثل خطوة لألمام، وأراد برش���لونة الفوز 
ب���دوري األبط���ال، لكن الظ���روف تمنعنا م���ن التواجد في 

البطول���ة، والدوري األوروبي يجعلنا متحمس���ين، وباألمس 
شاهدنا دوري األبطال من المنزل«.

واس���تكمل: »ما حدث أمس االول يجعلني أعتقد أن الليجا 
ليس���ت بعيدة ع���ن البريميرلي���ج، فريقان إس���بانيان في 
نصف النهائي، وآخر لعب أمس، والليجا دائما تنافس���ية، 
وشاهدت المباراتين، وهدفنا هو أن نكون الموسم المقبل 

في دوري األبطال«.
وعن فرانكفورت، أوضح: »بالنس���بة له���م مباراة اليوم هي 
األهم ف���ي تاريخهم، ويج���ب أن تك���ون الجماهير معنا، 

ومتأكد من دعمها«.
ليفاندوف�سكي

وحول ليفاندوفسكي، علق: »أفهم السؤال، لكن هذا ليس 
الوقت المناسب للحديث، هو العب رائع، لكن علينا التركيز 

على مباراة الغد«.
ون���وه: »أقدر لوك دي يون���ج كثيًرا، وه���و محترف مثالي، 
ويتدرب دائما بنسبة 100%، وإنه ألمر مدهش وجوده في 
الفريق، وتحسن كثيًرا منذ وصولنا لقيادة الفريق، وشرف 

كبير وجوده معنا«.
وزاد: »ف���ي الذهاب فقدنا الكرة كثيرا، واعتمد الخصم على 
الهجوم العكس���ي وعانينا، وعلينا أن ندافع بشكل أفضل 
بالك���رة وأن نكون أكثر اتقانا، وف���ي ملعبنا يمكننا اللعب 

بشكل أفضل«.
وأت���م: »دس���ت؟ إذا كان ف���ي القائمة فيمك���ن أن يلعب، 
وممفيس أيًضا، وس���نرى كيف يمكن لبيكيه المش���اركة، 
ومن المهم استعادة الالعبين ودست العب مهم بالنسبة 

لنا بسبب ما يقدمه للفريق«.

خانيونس/ االستقالل:
يتش���ارك أكثر من العب، في صدارة هدافي 
الرصي���د  بنف���س  األول���ى،  الدرج���ة  دوري 
التهديف���ي، بع���د مضي 15 جول���ة من عمر 

المسابقة .
ويأتي الرباعي، محمد الصليبي وعيد العكاوي 
)أهلي النصيرات(، وبهاء الدعالسة )خدمات 
البريج(، وعبد الل���ه قفة )خدمات خانيونس(، 
برصيد 6 أهداف، فيما يليهم ثنائي الزوايدة 
محمد تمراز ومحمد أبو موسى، بجانب مهاجم 
العمواسي، برصيد  النصيرات أحمد  خدمات 

5 أهداف .
ويعقب األس���ماء الس���ابقة كل م���ن محمود 
فحجان )خدمات خانيونس(، وأمين العايدي 
)ش���باب الزوايدة(، وعبد الله سحويل )أهلي 

بيت حانون (، برصيد 4 أهداف .
وما يميز قائمة صدارة هدافي األولى، تواجد 
5 العبين فيها من مدينة خانيونس، موزعين 
على عدة أندية، وه���م محمد الصليبي وعيد 
الع���كاوي )أهلي النصي���رات(، وعبد الله قفة 
ومحمود فحجان )خدمات خانيونس(، ومحمد 

أبو موسى )شباب الزوايدة ( .

خدمات البريج يتفّوق على خان يونس هيمنة العبي خانيونس على صدارة الهدافين
ويرافق غزة الرياضي للمربع الذهبي

البريج/ االستقالل:
صعد ن���ادي خدمات البريج إلى المرب���ع الذهبي من بطولة كأس 
الشهيد وائل عيسى لكرة السلة، عقب فوزه الكبير على خدمات 
خان يونس بنتيجة )110/45(، في اللقاء الذي جمع الفريقين على 
صالة الراحل خلف العجلة، ضم���ن مباريات المجموعة األولى من 
البطولة. ونجح خدمات البريج في التفوق الكامل، بعد أن س���يطر 

على جميع أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو اآلتي:
الربع األول: 37/13 لصالح خدمات البريج، الربع الثاني: 19/7 لصالح 

خدمات البريج، الربع الثال���ث: 34/12 لصالح خدمات البريج، الربع 
الرابع: 20/13 لصالح خدمات البريج.

أدار اللق���اء تحكيميًا: دولي س���ائد حميد، مؤم���ن الجربة، أحمد 
شحادة، مسجل سمير الشطلي، ميقاتي حسن الحشاش، ميقاتي 

»24 ثانية« حسين حمدان.
وبهذا الفوز ودع خدمات خان يونس البطولة، وتأهل غزة الرياضي 
للمرب���ع الذهبي برفقة خدمات البريج عن المجموعة األولى بعدما 

حل وصيفًا.

تشافــي: مبــاراة اليــوم األهــم فــي تاريــخ فرانكفــورت

باريس/ االستقالل:
بات ريال مدريد، مهدًدا بخس���ارة نجمه الفرنس���ي كري���م بنزيما أمام 

إشبيلية، األحد المقبل، في الجولة 32 من عمر الدوري اإلسباني.
وتعرض بنزيما إلصابة في الدقائق األخيرة من مباراة تشيلسي، الثالثاء، 

في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وحس���ب صحيفة »ماركا« اإلس���بانية، فإن بنزيما سيخضع لفحوصات 

طبية، اليوم الخميس، لمعرفة طبيعة اإلصابة التي تعرض لها بدقة.
وأش���ارت إلى أن من غير المرجح أن يخاطر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال 
مدريد، بكريم بنزيما أمام إش���بيلية، ال سيما وأن الميرنجي يتفوق في 
جدول الليجا على منافسيه ب� 12 نقطة.  يذكر أن بنزيما أحرز 3 أهداف 
خالل مباراة الذهاب أمام تشيلس���ي على ملعب ستامفورد بريدج، كما 
سجل هدف التأهل للميرنجي في موقعة اإلياب على سانتياجو برنابيو.

مدريد/ االستقالل:
أكد تقرير صحفي إسباني، يوم أمس، أن مستقبل 
اإليطال���ي كارلو أنش���يلوتي، المدي���ر الفني لريال 

مدريد، ال يزال محفوًفا بالمخاطر.
 وتأهل ري���ال مدريد لنصف نهائ���ي دوري أبطال 
أوروبا، على الرغم من خسارته أمام ضيفه تشيلسي، 
بنتيجة 3-2، قبل أمس الثالثاء، لكنه صعد بس���بب 

فوزه ذهاًبا 1-3.
 وبحس���ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
فإن مسؤولي ريال مدريد، قلقون بشأن المستويات 
الت���ي يقدمه���ا الفريق مؤخ���ًرا، وي���رون أن مباراة 
تشيلس���ي كانت واحدة من أس���وأ المباريات التي 

خاضها الفريق هذا الموسم.
وأش���ارت الصحيفة، إلى أن مس���تقبل أنشيلوتي 
مرتبط بتتويج الفريق ببطولة كبرى هذا الموس���م، 
س���واء كانت الليجا أو دوري األبط���ال، أما دون ذلك، 

فسيرحل عن سانتياجو برنابيو.
 وأضاف���ت الصحيفة، أن اإلدارة المدريدية لم تنس 
أداء الفريق أمام س���ان جيرمان ف���ي باريس، أو في 
كالسيكو البرنابيو أمام برشلونة، وكذلك أمام بيبلباو 

في كأس الملك.

 وي���درك أنش���يلوتي جي���ًدا، أن الس���بيل الوحيد 
الستمراره في قيادة الميرنجي في الموسم المقبل، 
ه���و تحقيق األلقاب، لذلك يقاتل بكل قوة من أجل 
الف���وز بالليج���ا ودوري األبطال، أو عل���ى األقل أحد 

اللقبين.

شكوك حول لحاق رغم التأهل األوروبي.. مستقبل أنشيلوتي في خطر
بنزيما بموقعة إشبيلية



الخميس 13 رمضان 1443 هــ 14 أبريل 2022 م

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 1192 / 2021      يف الطلب رقم 535 / 2022 

المس���تدعية: أس���ماء حس���ن خليل أبو ش���مالة )اش���تيوي قبل الزواج( بصفتها 
الش���خصية وبوكالتها عن كل من/ نبيل وسناء وخليل وسمير ومحمد واالء ومريم 
ووفاء وصبحية  أبناء المرحوم حس���ن خليل حسن اشتيوي بموجب الوكالة العامة 
رق���م 53 / م و ع م / 2021 – منطقة الوس���طى البريج بل���وك8 قرب المقبرة هوية 
802300244 – وكالؤه���ا المحامون/ صافي الدحدوح ومحمد الدحدوح ونس���رين 

كشكو – غزة الرمال عمارة زعرب الطابق األول جوال رقم 0592644490 
المس����تدعى ضدهم: -1فهمي فضل خليل اشتيوي )مقيم في دولة االمارات 
العربية( -2نجيب فضل خليل اش����تيوي )مقيم في دولة كندا( -3ليلى فضل 
خليل اشتيوي )مقيمة في دولة كندا( -4نداء فضل خليل اشتيوي )مقيمة في 
دولة االمارات العربية( -5ش����يماء فضل خليل اشتيوي )مقيمة في جمهورية 
مصر العربية( -6سوس����ن فضل خليل اش����تيوي )مقيمة في جمهورية مصر 
العربية( وبصفتهم ورثة والدهم المرحوم/ فضل خليل اشتيوي وتركته – غزة 

الزيتون بالقرب من مسجد شهداء الزيتون 
نوع الدعوى: اثبات صحة عقد ونفاذه 

قيمة الدعوى: )41400 دينار اردني( واحد أربعون ألفًا واربعمائة دينار اردني 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في القضية رقم 1192 / 2021      في الطلب رقم 535 / 2022 
الى المستدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما ان المستدعية المذكورة قد اقامت القضية 
المرقومة أعاله حسب ما تدعيه في الئحة دعواه ونظرا النكم مجهولو محل اإلقامة وحسب 
اختص���اص محكمة البداية بغزة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة 20 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة 
البداية في الطلب رقم 535 / 2022 بالس���ماح لنا بتبليغكم عن طريق النش���ر المستبدل 
وذلك حس���ب األص���ول لذلك يقتضي عليك���م ان تحضروا لهذه المحكم���ة يوم االثنين 
الموافق 2022/6/6 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم  إيداع جوابكم التحريري 
خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك 

فسينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين  حرر في: 2022/4/13م

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة 
الأ�ستاذ/ عمار قنديل

كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت بلدة حوس����ان 
غ����رب بيت لحم وقامت باالعت����داء على المواطنين 
وأطلقت عليهم النار وقنابل الغاز المسيل للدموع 
ما أدى إلصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة.

وف����ي مدين����ة رام الل����ه اقتحم جي����ش االحتالل 
اإلس����رائيلي، وق����د وث����ق الفلس����طينيون عملية 
االقتحام ولحظة اصطدام جيب عس����كري بالحائط 

حيث أمطره الشبان بالحجارة.
وفي بيت لحم، أعدمت قوات االحتالل الصهيوني، 
طفاًل بدم ب����ارد واختطفت جثمانه، مس����اء امس، 

خالل مواجهات اندلعت في قرية حوسان غربًا
وأف����ادت مص����ادر محلي����ة أن الطفل محمد فؤاد 
حمام����ره )14 عاًم����ا( أصيب بنح����و 10 رصاصات 
أطلقتها تجاهه ق����وات االحتالل، خالل مواجهات 
اندلعت في منطقة المطينة عند الشارع الرئيس 

للمدخل الشرقي للقرية.
وأضاف����ت المص����ادر أن ق����وات االحت����الل تركت 
الطفل حمامرة ينزف، ولم تسمح للطواقم الطبية 
باالقتراب لتقديم اإلس����عافات األولية له، قبل أن 
تقتاده معه وس����ط تأكيدات باستشهاده، حيث 

نعته المساجد في البلدة.
وأش����ارت المصادر إلى أن ق����وات االحتالل أغلقت 
مداخل قرية حوسان، ما أدى إلى اندالع مواجهات 
م����ع المواطني����ن، أطل����ق خاللها جن����ود االحتالل 

الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.
وعق����ب استش����هاد الفت����ي حمام����رة تج����ددت 
المواجهات مع االحتالل في بلدة حوسان و أصيب 

أربعة مواطنين بالرصاص الحي .
وق����ال رئيس المجل����س القروي لحوس����ان محمد 
س����باتين إنه تم نق����ل 4 إصاب����ات لتلقي العالج 
بع����د إصاباتهم برصاص االحت����الل الحي باألجزاء 
السفلية من أجسادهم، للمركز الطبي في القرية، 
فيم����ا أصي����ب العش����رات باالختن����اق والعيارات 
المطاطي����ة، وترك����زت المواجه����ات ف����ي منطقة 

المطنية شرق القرية ومنطقة الكبار.
وفي الس����ياق ذاته ش����يعت جماهير غفيرة يوم 
أمس، جثمان الش����هيد محمد حسن عساف )34 
عاما(، والذي ارتقى برصاص االحتالل اإلسرائيلي 

أثناء تواجده بمدينة نابلس.
وفق مص����ادر عائلية، جرى نقل جثمان الش����هيد 
عساف من مستشفى رفيديا بنابلس إلى مسقط 
رأس����ه في بلدة كفر القف قض����اء قلقيلية، وألقت 

عائلته نظرة الوداع األخيرة.
وصدح المشيعون بالتكبيرات والهتافات المؤيدة 
لمقاومة االحت����الل، ورددوا هتافات منها: »الموت 

وال المذلة«، و«الشهيد مش حيا الله«.
وق����ال عناب عس����اف أح����د أقرباء الش����هيد »إننا 
نحمل االحتالل بش����كل مباش����ر المس����ؤولية عن 
هذه الجريمة«، مؤك����دا أن محمد أقام علينا الحجة 
لمقاومة االحت����الل والصبر على هذه األرض، حتى 
كن����س االحت����الل وتحري����ر فلس����طين وعودتها 

ألصحابها.
واستشهد الشاب عس����اف بعد إصابته برصاصة 

ف����ي الص����در أطلقه����ا علي����ه جي����ش االحت����الل 
اإلس����رائيلي خالل انس����حابهم من منطقة مقام 

يوسف شرقي مدينة نابلس.
وذكرت مصادر محلية أن االحتالل اقتحم المنطقة 
الشرقية بمدينة نابلس بعش����رات اآلليات برفقة 
قادة المس����توطنين، وش����رعوا بأعمال ترميم لقبر 
يوس����ف بعد أيام من تحطي����م محتوياته على يد 

شبان غاضبين.
واندلعت مواجهات عنيفة في شارع عمان وشارع 
الحسبة أصيب خاللها شابان بالرصاص المعدني 
المغل����ف بالمط����اط، فيما أصيب خمس����ة بحاالت 

اختناق بالغاز المسيل للدموع.
كم����ا اقتحمت ق����وات االحتالل بل����دة بيتا جنوب 
نابل����س، وداهمت ع����دًدا من المنازل وفتش����تها 
واعتقلت كال من إسالم ذياب ورائد برهم وإيهاب 

حمايل.
ودارت مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة 6 شبان 
بالرصاص الح����ي إحداها بالصدر ووصفت حالتها 

بالخطرة، وإصابة بالرصاص المعدني بالعين.
وفي طولكرم أصيب ثالثة ش����بان بالرصاص الحي 
واعتق����ل أحدهم، يوم أمس، خ����الل اقتحام قوات 
إس����رائيلية خاصة، لح����رم جامعة خض����وري في 

طولكرم.
وأف����ادت وزارة الصح����ة، بان إصابتي����ن بالرصاص 
الحي وصلتا إلى مستش����فى طولك����رم الحكومي، 
إحداه����ا في الرأس ويجري التعامل معها وتقييم 

وضعها، وأخرى في األطراف العلوية.
وذكرت مص����ادر محلية، بأن القوات اإلس����رائيلية 
الخاصة اعتقلت األس����ير الس����ابق داني����ال جابر، 
بعد إصابته بالرصاص ف����ي قدميه، قبل أن تقوم 

باعتقاله، علما أنه يعمل موظفا في أمن الجامعة.
وفي الخليل أصيب يوم أمس، عش����رات الش����بان 
بحاالت اختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
في مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية 

المحتلة.
وأفادت مص����ادر محلية، بان����دالع مواجهات بين 
الش����بان وقوات االحتالل، التي أطلقت قنابل الغاز 
والصوت تجاه الش����بان وعلى منازل المواطنين، ما 

أسفر عن إصابة العشرات بحاالت اختناق.
وأضاف����ت إن قوات االحتالل أغلقت مدخل المخيم 

بالسواتر الحديدية على إثر المواجهات.
كما أصيب ش����ابان برصاص ق����وات االحتالل قرب 
مدخل بلدة حلحول شمالي الخليل بالضفة الغربية 

المحتلة.
وأف����ادت مص����ادر محلي����ة، بوص����ول إصابتي����ن 
بالرصاص الحي في األطراف السفلية إلى مشفى 
األهل����ي، عقب إطالق الن����ار عليهما من قبل قوات 

االحتالل بالقرب من بلدة حلحول.
وكان ش����اب أصي����ب الثالث����اء، برص����اص قوات 
االحت����الل خالل مواجهات اندلعت عقب مس����يرة 
داعمة لجنين ومخيمها في بلدة بيت أمر ش����مالي 

المحافظة.
في الس����ياق، اقتحمت ق����وات االحتالل فجر امس 

بلدة بيت عوا جنوبي الخليل، وداهمت عدة منازل 
في مسافر يطا وفتشتها.

وأفاد منس����ق لجنة حماية وصم����ود جبال جنوبي 
الخلي����ل ومس����افر يطا ف����ؤاد العمور ب����أن قوات 
االحت����الل داهم����ت من����ازل المواطنين عيس����ى 
ربعي، وس����الم العدرة، وزكريا العدرة، وس����ليمان 
العدرة ونبيل العمور، وقامت بتفتيش����ها والعبث 

بمحتوياتها.
وفي جنين، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين 
من الحي الش����رقي في مدينة جنين بعد اقتحامه 

يوم أمس.
وذكرت مصادر محلي����ة أن المعتقلين الثالثة هم 

محمود لحوح وفارس الزبن وعالء أبو الرب.
كما اقتحمت قوات إس����رائيلية خاصة بس����يارات 
مدنية بلدة قباطية واعتقلت المطارد والطالب في 
جامعة النجاح مصعب حنايش����ة بعد فشلها في 

اعتقاله سابقا.
واعتقلت أيض����ا كال من أواب يعاقبة من بلدة كفر 

راعي، وزيد غالب الديسي من بلدة جبع.
وفي رام الله اندلعت مواجهات، مس����اء أمس، بين 
شبان وقوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة سلواد 

شرق رام الله، وسط الضفة المحتلة.
وفي الس����يقا، أف����ادت مصادر محلي����ة، بأن قوات 
االحتالل تحاصر منزاًل وتطلق النار، وتطالب ش����ابًا 
عبر مكبرات الصوت بتس����ليم نفس����ه في منطقة 

رأس علي ببلدة سلواد شمال شرق رام الله.
إلى ذلك اقتحم مستوطنون متطرفون، يوم أمس، 
المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة 

مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وبحس����ب دائرة األوقاف اإلس����المية في القدس 
المحتل����ة، فإن 69 مس����توطًنا اقتحموا المس����جد 
األقص����ى خالل الفترة الصباحي����ة، ونظموا جوالت 

استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن المس����توطنين أدوا طقوًسا تلمودية 
في المنطقة الشرقية من األقصى بحماية مشددة 

من شرطة االحتالل.
ورغ����م قي����ود االحت����الل، إال أن س����احات األقصى 
ومصلياته تشهد تواجًدا للمصلين والمعتكفين 
الوافدين من القدس والداخل المحتل، خالل شهر 

رمضان الفضيل.
وتواص����ل الجماعات المتطرفة حش����د مناصريها 
القتحام األقص����ى في عيد »الفصح«، وتدنيس����ه 
بإقامة الطق����وس فيه، والت����ي يتخللها إدخال ما 
يس����مونه فطير العيد، وقراءة جماعية لمقاطع من 
»س����فر الخروج«، ودخول طبق����ة »الكهنة« بلباس 

»التوبة« األبيض، وذبح »قربان« العيد في باحاته.
وف����ي المقاب����ل، تتواصل الدعوات الفلس����طينية 
لتكثي����ف الرب����اط والتواج����د ف����ي األقصى لصد 
االقتحامات، وإلفش����ال مخططات »ذب����ح القرابين 

خالل طقوس عيد الفصح«.
ويتعرض المس����جد األقصى يومًيا ع����دا الجمعة 
والس����بت، لسلس����لة اقتحامات وانته����اكات من 

المستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية.

والتاريخ والثقافة والحضارة، مش���يرا إلى أن الشعب الفلسطيني ككل يواجه 
العدو الصهيوني الغاصب بكل قوته. وش���دد د. الهندي في تصريح له، على 
أن الشعب الفلسطيني يحقق انجازات عدة في المواجهة مع االحتالل، إضافة 

إلى أنه يحتضن المقاومة خالل المواجهة مع االحتالل.
وأضاف د. الهندي، السلطة أس���يرة لدى االحتالل منذ اتفاق أوسلو، وسياسات 
اإلدانة ال ُتجدي نفعا، وما يجدي هو خطوات على األرض واتباع سياسات جديدة، 
ومواجهة العدو على أرض الواقع، متس���ائال: "ماذا اس���تفادت السلطة من إدانة 
العملي���ات الفدائية وخاصة في تل أبيب؟". وتابع: "إن أرادت الس���لطة أن تأخذ 
موقفا مش���رفًا، عليها أن توقف التنس���يق األمني، وال تدين العمليات الفدائية، 
وعدم مالحقة المقاومي���ن"، مؤكدًا أن إدانة العمليات ه���و اعطاء مبرر لالحتالل 

الجتياح جنين والقدس، واللغة الباردة التي تؤول على أكثر من وجه ال تفيد". 
وأش���ار د. الهندي إلى أن القتل���ى في العمليات الفدائية هم مس���لحون من 

جيش العدو، فعلى السلطة الفلسطينية أن ال تقف محايدة.
ودعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واليقظة؛ ألن التجربة علمتنا أن "إسرائيل" 
مخادع���ة، ألن تصريحات االحتالل بعدم نيته���م التصعيد وذبح القربان في 
باحات األقص���ى مخادعة وكاذبة، وه���و ما حدث عندما نف���ى رئيس حكومة 
االحتالل السابق بنيامين نتنياهو األنباء عن اقتحام األقصى عام 2019، لكن 

المستوطنين اقتحموه بحماية قوات االحتالل.
ومضى بالقول: "المس���ألة ليس���ت فقط ذبائح بالمس���جد األقصى، المس���ألة 
اعتداءات مستمرة من االحتالل اإلسرائيلي على األقصى والقدس والمقدسات، 

والمواطنين، وكل ما هو فلسطيني".

جنين/ االستقالل:
حكمت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي في معسكر سالم، يوم أمس، على أسير 
من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بالسجن 13 عاًما وغرامة مالية 

باهظة.
وأفاد مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور بأن سلطات االحتالل حكمت 
على األس���ير عالء الدين محمد علي فايد بالسجن 13 عاًما وغرامة مالية قدرها 

40 ألف شيقل.
وأش���ار أن فايد معتقل منذ تاري���خ 2017/8/8 وتوفي والده قبل 3 س���نوات 

وحرمه االحتالل من وداعه.

االحتالل يحكم بسجن 
أسير من جنين 13عامًا غزة/ االستقالل:

ح���ذرت رابطة علماء فلس���طين من تفج���ر األوضاع في 
فلس���طين المحتلة، نتيجة محاولة ونية المس���توطنين 
اإلس���رائيليين تنفيذ طقوسهم التلمودية في المسجد 
األقصى خالل ما يس���مى "عيد الفص���ح اليهودي" الذي 

يوافق يوم الجمعة القادم.
واس���تنكرت الرابطة، األربعاء في بيان لها، ما يخطط له 
المستوطنون من اقتحام وتدنيس المسجد األقصى في 
ش���هر رمضان المبارك ألداء طقوسهم الدينية المعلنة 
في عيده���م المزعوم "عي���د الفصح" وذل���ك في األيام 
القادمة من تاري���خ 14 حتى 22 إبري���ل الجاري، محذرة 
العالم من مغب���ة تفجر األوضاع في المس���جد األقصى 

ومدينة القدس المحتلة نتيجة لذلك.
وقالت "ما تس���مى "جماعات المعبد" تسعى هذا العام 

إلى ذبح "قربان المعبد" في المس���جد األقصى، وتهريب 
دم "القربان" لداخل المس���جد األقصى ونثره في صحن 
الصخرة، وأداء الصلوات التلمودية، وإدخال فطير العيد 
لألقصى، ودخول طبقة "الكهنة" بلباس "التوبة" األبيض 
لتكريس قيادته���م للطقوس التوراتي���ة في األقصى 

باعتباره مركزًا للعبادة التوراتية اليهودية".
وأش���ارت الرابطة على أن الحاخامات الصهاينة يزعمون 
أن ما يس���مى "قربان الفصح" هو الش���كل األس���اس من 
العبادة التي اندثرت ب�اندثار الهيكل، وأن إحياء القربان 
يرمز إلى إحياء الهيكل المزع���وم والتعامل مع األقصى 

باعتباره هيكاًل.
وتواص���ل الجماع���ات اإلس���رائيلية المتطرف���ة حش���د 
مناصريها بش���كل متواص���ل هذه األي���ام، وتعلن عبر 
وسائلها اإلعالمية عن مكافآت مالية لمن سيشارك في 

اقتحام المسجد األقصى فيما يسمى "بعيد الفصح".
وش���ددت الرابطة على أن المس���جد األقصى في خطر لم 
يش���هد له مثي���ل، "بس���بب الخزعب���الت واألكاذيب التي 
يروجها الحاخام���ات اليهود والمتطرفون، والتي لن تكون 
آخ���ر اس���تفزازاتهم". وناش���دت أهالي الق���دس وأهلنا 
ف���ي الداخل المحت���ل والضفة الغربي���ة المحتلة وكل من 
يس���تطيع الوصول للمس���جد األقصى بضرورة الرباط في 
باحات المسجد األقصى هذه األيام، للدفاع عن شرف األمة 
وكرامتها، وليقفوا سدًا منيعًا أمام الغطرسة اإلسرائيلية.

ودع���ت الرابطة جمي���ع المرابطي���ن "أال يصغوا ألصوت 
النش���از الت���ي تدعوهم إلى الخروج م���ن األقصى وعدم 
االعتكاف فيه هذه األيام، بل تؤكد أن الرباط في باحات 
المسجد األقصى واجب شرعي على كل قادر، خاصة في 

ظل هذه الطقوس واالقتحامات".

»علماء فلسطين«: نحذر من تفجر األوضاع نتيجة محاولة المستوطنين تدنيس األقصى

ثالثة �سهداء ..

د. الهندي: ..
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القاهرة/ االستقالل: 
أس���همت كالب بكش���ف تفاصيل جريمة مروعة راح ضحيتها شاب على يد صديقيه 
بس���بب ألف جنيه، حيث بيتا النية للغدر بصديقهم، وقت���اله ودفنا جثته في منطقة 
جبلية بالغردقة بمصر. وبحس���ب أوراق اإلحالة م���ن الجنايات فإن الصديقين بيتا النية 
عل���ى الغدر بصديقهم وقتله، والتخلص من جثمانه بس���بب 1000 جنيه فقط، أخذها 
أح���د المتهمين من المجني عليه، وعندما طلب منه ردها دخال في خالفات، وعندها علم 
المجني عليه بس���رقة أحد المتهمين هاتفًا محموال، فهددهما بالفضيحة إذا لم يسرعا 
بس���داد المبلغ. بينت تحقيقات النياب���ة، أن المتهمين أعدا خطة الجريمة واس���تدرجا 
المجني عليه إلى منطقة جبلية، بزعم أنهما سيقومان بتسليمه نقوده وهي 1000 جنيه، 
وعندما وصلوا إلى المكان نجح أحدهما في خنق المجني عليه، وساعده صديقه في شل 
حركته، وأسقطاه أرضا، وتمكنا من قتله ودفن جثمانه في الصحراء واستوليا على هاتفه 
المحمول، وبعض متعلقاته الش���خصية وفرا هاربين، وبعد أيام عثر المارة على جثمان 

المجني عليه، بعد أن نبشت الكالب عنه.
ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات البحر األحمر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم 
دسوقي، وعضوية المستشارين أحمد الفقي وطارق عبد الفتاح، بأمانة سر أشرف جعفر 
حكمه���ا في تلك القضية، ضد منف���ذا الجريمة بتهمة القتل العمد مع س���بق اإلصرار 

المقترن بالسرقة، وإخفاء الجثة للهرب من المسائلة القانونية.

كالب تكشف غدر األصدقاء وقتلهم 
لصديقهم بسبب ألف جنيه!

) APA images (    مركز تدريب مهني يقيم معمال ل�سناعة ب�سكويت التارت الالذع يف قطاع غزة 

االستقالل/ وكاالت: 
واجهت شرطة سان فرانسيسكو أخيرا مشكلة غير 
مس���بوقة، عندما أوقف أحد عناصرها سيارة ذاتية 
القيادة كانت تتنقل خالل الليل مع مصابيح مطفأة 

ومن دون أي شخص في داخلها.
وانتشر عبر الش���بكات االجتماعية تسجيل مصور 
عن الحادثة التقطه أحد المارة، ما دفع بشركة "كروز" 
المالك���ة للمركبة إلى التعليق عبر تويتر إليضاح ما 

حصل.
وقالت ناطقة باس���م "كروز" أخي���را في تعليق على 
الفيدي���و الذي نش���ره أحد الصحافيي���ن "مركبتنا 
الذاتية القيادية أعطت أولوية المرور لسيارة شرطة، 
ثم توقفت في النقطة اآلمنة األقرب بعد اإلش���ارة، 

كما هو مرتقب".

وأضافت "اتصل شرطي ب�+كروز+ من دون تسطير 
أي محضر ضبط".

ويظهر التسجيل المصور شرطيا يتقدم إلى نافذة 
السيارة عند مقعد السائق، وسط ضحك من المارة 
الذين ق���ال أحدهم "ال أحد في الداخل! هذا جنون". 
وتنطلق بعدها الس���يارة الذاتي���ة القيادة تلقائيا 

لالنتقال إلى الجانب اآلخر بعد اإلشارة الخضراء.
وأوضح ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أن 
عناصرها "اتصلوا بمشغلي المركبة الذاتية القيادة 

)...( فريق الصيانة تولى السيطرة على المركبة".
وأكدت "كروز" حصول الواقعة موضحة أن المصابيح 

كانت مطفأة بسبب خطأ بشري.
وتطور "كروز" منذ تأسيسها سنة 2013، برمجيات 
تتي���ح س���ير المركب���ات ذاتي���ًا بالكام���ل. وتملك 

ش���ركة "جنرال موتورز" األميركية أكثرية حصص 
"ك���روز" المقّدرة قيمتها بأكثر م���ن 30 مليار دوالر 
بفضل استثمارات من "مايكروس���وفت" و"هوندا" 

و"وولمارت" خصوصا.
واجتازت الشركة محطة أساسية من خالل إتاحتها 
لألفراد منذ مطلع شباط/فبراير حجز رحالت مجانية 
في ش���وارع س���ان فرانسيس���كو داخل مركباتها 

الذاتية القيادة.
ويص���ادف س���كان المدين���ة الواقعة ف���ي والية 
كاليفورني���ا باس���تمرار روبوتات أجرة من ش���ركة 
"وايمو" للس���يارات المس���تقلة التابع���ة ل�"غوغل". 
وتنقل ه���ذه المركبات الم���زودة كاميرات ركابا من 
العامة إلى المكان الذي يريدونه، بوجود سائق في 

المركبة ال يلمس المقود وال الدواسات.

وسط ضحك المارة.. شرطي يوقف سيارة بال سائق لتسجيل مخالفة!

 لندن/ االستقالل: 
تس����بب ثعبان عمالق في حالة من الذعر بعد أن شوهد وهو يزحف في حديقة عامة 

شعبية ببريطانيا.
 ولكن تبين أن القائمين على الحديقة هم من أطلقوا هذا الثعبان الزائف هو مجسم 

لثعبان من البالستك، في حيلة تهدف إلى استقطاب المزيد من زوار الحديقة.
 ولكن هذه المزحة اتت بالس����لب بعد تداول فيديو حول ه����ذا الثعبان الزائف، عبر 
مواقع التواصل اإلجتماعي، ليلغي بعضهم زيارته خوفًا من هذا الثعبان الذي اعتقد 

البعض انه ربما كان حقيقيًا.
ووفق����ا لصحيفة “ديل����ي ميل”، ح����اول مس����ؤولي الحديقة تصحيح ه����ذا الخطأ 
الفادح  الذي اثار الذعر في نفوس رواد الحديقة، عبر منشور تداوله مسؤولي الحديقة 

عبر مواقع التواصل االجتماعي لتوضيح الصورة المغلوطة عن الثعبان الزائف.

أغرب إعالن بالعالم.. مسؤولو حديقة 
يطلقون ثعبانًا مزيفًا الستقطاب الزوار

بروكسل/ االستقالل: 
أعلنت وكالتان أوروبيتان للمراقبة الصحية تسجيل 
150 إصابة بالس���المونيال ف���ي 9 دول أوروبية في 
الفترة األخيرة، عازية هذه الحاالت إلى "مصنع إنتاج 
بلجيكي" تابع لش���ركة "كيندر" )فيريرو( تم إغالقه 
قب���ل بضعة أي���ام في مدينة أرلون جنوب ش���رقي 

العاصمة بروكسل.
وذكرت الوكالة األوروبية لس���المة الغ���ذاء والمركز 
األوروبية للوقاية م���ن األمراض ومراقبتها في بيان 
مش���ترك: "في 8 أبريل 2022، ُس���جلت 150 حالة 

مؤكدة ومحتملة من السالمونيال".
ولفتت الوكالتان إلى "تحديد منتجات محضرة من 

الشوكوال المصنوع من جانب إحدى الشركات داخل 
مصنع إنتاج بلجيكي تم التعريف عنه على أنه أصل 
البؤرة الوبائية للس���المونيال"، دون ذكر المجموعة 

اإليطالية العمالقة باالسم.
وأشار البيان إلى أن اإلصابات "حصلت خصوصا لدى 
أطفال دون س���ن العاش���رة" وتم اإلبالغ عنها في 9 
بلدان أوروبية هي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا 

وأيرلندا ولوكسمبورغ والنروج وهولندا والسويد.
وتتسبب بكتيريا السالمونيال بأعراض معوية حادة 
في بعض األحيان بينها االس���هال والتش���نجات 
المعوية وارتفاع طفيف في حرارة الجس���م وحتى 

التقيؤ. ولم يتم اإلبالغ عن أي وفاة حتى الساعة.

ويلفت خبراء أوروبي���ون إلى ضرورة إجراء تحقيقات 
إضافية "لتحديد المصدر الدقيق واللحظة المحددة 
لإلصابة"، والبحث في "االس���تخدام األوس���ع للمواد 

األولية المسببة لإلصابات في مصانع أخرى".
وفتح القضاء البلجيك���ي، االثنين، تحقيقا لتحديد 
مس���ؤوليات محتملة في داخل مصنع أرلون، الذي 
س���حبت وكالة س���المة الغ���ذاء البلجيكية الجمعة 
ترخيصه بسبب النقص في الشفافية في القضية.

ورغم تعزيز الرقابة الصحي���ة وتدابير النظافة، تم 
توزيع منتجات من الشوكوال ملوثة بالسالمونيال في 
أوروبا والواليات المتحدة، ما قاد "فيريرو" الجمعة إلى 

اإلقرار بوجود "ثغرات داخلية".

أوسلو/ االستقالل: 
أفادت دراس���ة صادرة عن كلية الطب جامعة »أوس���لو« في النرويج، بأن نصف 
س���كان العالم يعانون من نوبات الصداع، ورجحت الدراسة أن تكون السيدات 
أكثر عرضة لنوبات الصداع عن الرجال. وأوضح الدكتور« الرس جاكوب ستوفنر«، 
األستاذ في كلية الطب جامعة »أوسلو« أن نتائج الدراسة كشفت عن أن انتشار 

اضطرابات الصداع ما يزال مرتفًعا في جميع أنحاء العالم.
وقام الباحثون في الدراس���ة بمراجعة النتائج المتوصل إليها في أكثر من 357 
دراسة، ُنشرت بين عام 1961 ونهاية عام 2020، ووجدوا أن 52% من األشخاص 
يعان���ون من صداع خالل ع���ام معين، بما في ذل���ك 14% يعانون من الصداع 
النصف���ي، و26% يعانون من صداع التوتر وحوال���ي 5% يعانون من الصداع 
لمدة 15 يوًما أو أكثر في الشهر، فيما يعاني ما يقرب من 16% من األشخاص 
ف���ي جميع أنحاء العالم من الصداع، ويعاني نصفهم تقريًبا )7%( من الصداع 

النصفي، وفًقا للنتائج.
ولفت الباحثون، في س���ياق النتائج التي تصولت إليها الدراس���ة ونشرت في 
ع���دد أبريل من مجل���ة » Journal of Headache and Pain » ، إلى انتش���ار 
أنواع مختلفة من نوبات الصداع بين الس���يدات أكثر من الرجال، خاصة الصداع 
النصف���ي )17% عند اإلناث مقابل حوالي 9% عن���د الذكور( والصداع لمدة 15 

يوًما أو أكثر في الشهر )6% لإلناث مقابل أقل من 3% عند الذكور(.
وأشار الباحثون إلى إمكانية تزايد معدالت الصداع والصداع النصفي، منبهين 
إلى أنه: » ما هو واضح هو أن اضطرابات الصداع بشكل عام منتشرة بشكل كبير 
في جميع أنحاء العالم ويمكن أن تكون عبًئا كبيًرا .. وقد يكون من المهم أيًضا 
في المس���تقبل تحليل األسباب المختلفة للصداع التي تتنوع عبر المجموعات 

الستهداف الوقاية والعالج بشكل أكثر فعالية ».

دراسة: نصف سكان العالم يعانون من 
الصداع.. والسيدات األكثر عرضة لإلصابة

»حصيلة مفزعة« لمصابي الشكوالتة الملوثة في أوروبا

االستقالل/ وكاالت: 
 تحدى دان ماكجولي المصاب بمتالزمة داون، توقعات 
األطباء الذين قالوا إنه لن يتمكن من تحقيق أي شيء 
في حياته، بعدما تحول إلى بطل في رفع األثقال على 

مستوى العالم.
حصل الالعب البالغ من العم���ر 31 عاًما، والذي يعاني 
من متالزمة داون، على ميدالية ذهبية ثالث مرات في 
بطولة الكومنولث لرفع األثقال وأصبح بطل العالم في 

فئة وزن���ه. وعلى الرغم من أن األطب���اء كانوا قد أخبروا 
عائلته بأنه لن يكون قادرًا على تقديم أي مس���اهمة 
قيمة للمجتمع، إال أن دان ينوي إضافة ميدالية ذهبية 

رابعة، إلى رصيده قريبًا.
وقد تغلب دان على الصعاب في حياته، بعد أن خضع 
لجولتين من جراحة القلب المفتوح، إضافة إلى معاناته 

من التوحد وفقدان السمع في أذنه اليسرى.
و قال���ت والدته جودي���ث: »لقد تع���رض للعديد من 

النكس���ات. قال األطباء إن���ه لن ينجو م���ن أي جراحة 
أخرى في القلب. كما أنه أجرى 40 عملية جراحية على 
أذنيه، وأخبرنا األطباء بأن���ه لن يتمكن من تحقيق أي 
إنجاز بسبب وضعه الصحي” ُولد دان بعيب في القلب 
وخضع لعمليات جراحية ف���ي القلب عندما كان عمره 
أربعة أشهر، وفي عمر الس���نتين. وبعد أن أصبح على 
كرسي متحرك مؤقًتا، بدأ برفع األثقال ألول مرة عندما 

زار صالة األلعاب الرياضية لفقدان الوزن.

مصاب بمتالزمة داون يصبح بطال برفع األثقال


