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غزة/ االستقالل:
ق���ال القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي  
داود ش���هاب مس���اء الجمع���ة إن الفصائل 
الفلس���طينية أبلغت جميع األطراف المعنية 
إنه إذا لم يكف العدو اإلسرائيلي عن المسجد 
األقص���ى ول���م يوق���ف عدوانه عل���ى الضفة 

الغربية ، فإن المواجهة ستكون أقرب وأقسى 
مما يظن. وأوضح ش���هاب في حديث مع قناة 
الجزيرة مباش���ر أن من ح���ق فصائل المقاومة 
الفلس���طينية الدف���اع ع���ن نفس���ها وأبناء 

، مؤكدًا  الش���عب الفلس���طيني 
أنها لن تس���مح باالعت���داء على 

شهاب: إذا لم يكف العدوان على األقصى 
والضفة فالمواجهة ستكون أقرب وأقسى

الفصائل بغزة تحذر االحتالل من 
التمادي بعدوانه في األقصى

غزة/ االستقالل:
حّذرت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية، الجمعة، االحتالل »اإلسرائيلي« 

من استمرار عدوانه بالقدس والمسجد األقصى، مؤكدًة أّنها لن 
تق���ف مكتوفة األيدي أمام ما يح���دث. جاء ذلك خالل مهرجان 

القائد النخالة يهاتف والد 
الشهيد شأس كممجي

بيروت/ االستقالل:
هاتف األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي القائد زياد النخالة، والد الشهيد 

شأس كممجي، الذي ارتقى شهيدًا أثناء تصديه لقوات االحتالل 
الت���ي اقتحمت محافظ���ة جنين، وقدم له التهان���ي والمباركات 

األسير عواودة يواصل إضرابه لليوم 43 على التوالي

105 أيام على مقاطعة المعتقلين اإلداريين لمحاكم االحتالل

خطيب األقصى يحذر من غدر 
االحتالل في األيام المقبلة

رام الله / االستقالل:
واصل األس���ير خليل عواودة )40 عاما( من بلدة إذنا 
غرب الخليل الجمعة، إضرابه عن الطعام لليوم ال� 43 

على التوالي، رفض���ا العتقاله اإلداري في معتقالت 
االحتالل اإلس���رائيلي،. كما يواصل األس���ير خليل 
مصباح، من مخيم جني���ن إضرابه عن الطعام لليوم 

11 على التوالي وذلك رفضًا لعزله االنفرادي  ونقل 
األس���ير ع���واودة قبل ع���دة أيام من 
زنازين العزل االنف���رادي في »عوفر« 

القدس المحتلة/ االستقالل:
حّذر خطيب المس����جد األقصى المبارك الش����يخ عكرم����ة صبري من غدر 

االحتالل "اإلس����رائيلي" وتكرار ما ح����دث فجر الجمعة في 
المس����جد األقصى ف����ي أي وقت من أيام األس����بوع. وأوضح 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل جنود االحتالل اإلس���رائيلي والمس���توطنون، الجمع���ة، عدوانهم على 
ش���عبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث ارتقى شهيد متأثرًا بإصابته في جنين، 
وأصيب واعتقل المئات خالل اقتحام االحتالل لألقصى، وفي المواجهات التي 
اندلع���ت في عدة مناطق، فيم���ا أطلق االحتالل النار ص���وب مراكب صيد في 

خان يونس. فقد استش���هد الفتى شوكت كمال عابد )17 عاما( 
من بلدة كفر دان، ش���مال غرب جني���ن، متأثرا بإصابته الخطيرة 

�صهيد بال�صفة ومئات الإ�صابات واملعتقلني يف عدوان »اإ�صرائيلي« وا�صع على الأق�صى

جنين/ االستقالل: 
توعدت القوى الوطنية واإلس���المية واألجنحة العسكرية للفصائل في جنين، 

بمواصل���ة المقاوم���ة والتح���دي حت���ى دحر االحت���الل وكنس 
المستوطنين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

الفصائل في جنين تؤكد 
على استمرار المقاومة

إدانات عربية ودولية واسعة للعدوان 
»اإلسرائيلي« الخطير على المسجد األقصى 

االستقالل/ وكاالت:
نددت عديد الدول العربية واإلسالمية والدولية بتصاعد العدوان اإلسرائيلي« 

بحق المس���جد األقصى المبارك، واالعت���داء على المصلين فيه 
03أمس الجمعة، والذي أسفر عن اعتقال وإصابة المئات، محذرين  0806

) APA images (    ملو�جهات �لتي �صهدتها باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س�

غزة/ االستقالل:
أش���اد عضو المكتب السياس���ي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين د. 

يوسف الحس���اينة، بالتصدي األس���طوري للمقدسيين للعدو 
"اإلس���رائيلي" وقطعان مستوطنيه. وقال الحساينة في تعليق 

د. الحساينة: المقدسيون يدافعون 
عن التاريخ والحضارة والتراث
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أف���اد المحامي خالد زبارقة، الجمعة، بأن عدد المعتقلين 
إث���ر المواجهات الت���ي اندلعت الجمع���ة، عقب اقتحام 
قوات االحتالل المس���جد األقصى المب���ارك، وصل 467 

معتقاًل. 
وأوض���ح زبارقة ف���ي تصريح صحفي، ب���أن االحتالل تم 
اإلف���راج عن كاف���ة المعتقلين األطفال دون س���ن ال�14 
عامًا، عن طريق حاجز قلنديا العس���كري ش���مال القدس 

المحتلة. 
وتاب���ع أن: "المعتقلي���ن كاف���ة فوق ال�14 عامًا، س���يتم 
تمديدهم لمدة 24 س���اعة، وذلك يعني أننا س���نلتقي 

بهم في محكمة االحتالل بعد السبت". 
بدوره، بّين المحامي المقدس���ي خلدون نجم أن سلطات 

االحت���الل أفرجت عن 50 قاصرًا دون س���ن ال�18، بكفالٍة 
ش���خصية ش���رط اإلبعاد عن المس���جد األقص���ى وباب 

العامود لمّدة 15 يومًا. 
وأض���اف: "هناك 288 معتقاَل س���وف ُيم���دد االحتالل 
اعتقالهم الليل���ة قبل الماضية، ونري���د التفاوض أن ال 
يكون هناك إجراءات محكمة، ولكن حتى هذه اللحظة ال 
يوجد قرار حول اإلفراج عنهم". وأكد نجم أن المعتقلين 
تعّرضوا للضرب الوحشي واالعتداء أثناء اعتقالهم وهم 

يعتكفون في المسجد األقصى . 
وشهد المسجد األقصى فجر أمس، اعتداءات عنيفة من 
قبل قوات االحتالل على المصلين والمعتكفين بداخله، 
حي���ث أطلق���ت القنابل الصوتي���ة واألعي���رة المطاطية 
باتجاهه���م منتهكة حرمة المس���جد، واعتدت عليهم 

بوحشيٍة كبيرة؛ ما أدى إلصابة نحو 158 شخصًا، واعتقال 
عدد كبير منهم. 

وأغلقت الش���رطة أبواب المس���جد األقص���ى، وحاصرت 
المصلى القبلي وعاثت فيه خرابًا ودمرت محتوياته، كما 
اعتدت على الطواقم الصحفية والطبية وأعاقت عملهم 

داخل المسجد. 
وكان آالف الفلس���طينيين ق���د وصلوا فج���ر أمس إلى 
المسجد األقصى، تزامنًا مع استمرار جماعات "الهيكل" 
المزعوم حش���د مناصريها من المس���توطنين القتحامه 
بش���كٍل مكّثف في عيد "الفصح" العبري الذي بدأ عشية 
أمس حتى 20 رمضان، وتدنيسه وانتهاك حرمته بأداء 
الطقوس التلمودية فيه، وإعالنها عن مكافآت مالية لمن 

يستطيع ذبح "القربان" فيه.

بعد اإلفراج عن األطفال..

االحتالل يمدد توقيف معتقلي األقصى البالغين

رام الله / االستقالل:
واصل األسير خليل عواودة )40 عاما( 
من بل���دة إذنا غ���رب الخليل الجمعة، 
إضرابه ع���ن الطعام لليوم ال� 43 على 
التوالي، رفضا العتقال���ه اإلداري في 
كما  اإلسرائيلي،.  االحتالل  معتقالت 
يواصل األس���ير خليل مصب���اح، من 
مخيم جنين إضرابه عن الطعام لليوم 
11 عل���ى التوالي وذل���ك رفضا لعزله 

االنفرادي .
ونقل األسير عواودة قبل عدة أيام من 
العزل االنف���رادي في »عوفر«  زنازين 
إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور 
حالت���ه الصحي���ة، حي���ث يعاني من 
آالم ف���ي الرأس والمفاص���ل، وصداع 
وهزال وإنهاك ش���ديد، وعدم انتظام 
في نبض���ات القلب، ومجرى التنفس، 
وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد 
في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 

16 كغم.
وترفض سلطات االحتالل االستجابة 
اإلداري  اعتقال���ه  بإنه���اء  لطلب���ه 
التعس���في، أو التعاطي معه، في ظل 

تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
يذك���ر أن المعتقل ع���واودة أب ألربع 
طف���الت، وكان���ت ق���وات االحت���الل 
قد اعتقلت���ه بتاري���خ 2021/12/27، 
وحولت���ه لالعتق���ال اإلداري بدون أن 
توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا 

في معتقالت االحتالل عدة مرات.
وفي السياق، يخوض المعتقل خليل 
موس���ى مصب���اح من مخي���م جنين، 

إضرابه ع���ن الطعام لليوم ال� 11 على 
التوال���ي، رفض���ا لعزل���ه المتواصل 
من���ذ 42 يوم���ا، في زنازي���ن معتقل 

»عسقالن«.
وكان المعتق���ل مصباح تعرض قبل 
نحو شهر إلى اعتداء وحشي من قبل 
السجانين في عزل »عسقالن« بعد أن 
جرى نقله إلي���ه من »مجدو«، وكان قد 
واجه خالل الفت���رة القليلة الماضية 

عمليات نقل وعزل مستمرة.
يذك���ر أن المعتقل مصباح محكوم 
بالسجن لمدة 20 عاما، ومعتقل منذ 
عام 2003، وهو من بين المعتقلين 
المرضى الذين يواجهون سياس���ة 
اإلهم���ال الطبي »القت���ل البطيء«، 
حي���ث يعاني من مش���اكل صحية 
مزمنة في المعدة واألمعاء واألوعية 

الدموية.

رفضًا العتقاله اإلداري

األسير عواودة يواصل إضرابه لليوم 43 على التوالي

رام الله/ االستقالل:
واص���ل الجمعة، نحو 500 معتق���ل إداري مقاطعته���م لمحاكم االحتالل 
اإلسرائيلي تحت ش���عار »قرارنا حرية«، لليوم ال�105 على التوالي، في إطار 

مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلداري.
وكان األسرى اإلداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا 
جماعيا يتمثل بإعالن المقاطعة الش���املة والنهائية لكل إجراءات القضاء 

المتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل 
أو لمحامي���ه بمعاينة المواد الخاصة باألدل���ة، في خرق واضح وصريح لبنود 
القانون الدولي اإلنس���اني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم 

التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات السجون بأن المعتقلين اإلداريين لهم 
ملفات س���رية ال يمكن الكش���ف عنه���ا مطلقا، فال يع���رف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة االعتقال أكثر من مرة لمدة 
ثالثة أش���هر أو س���تة أش���هر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، 
ووصلت في بعض الحاالت إلى س���بع س���نوات كما في حالة المناضل علي 

الجّمال.
يذكر أن عدد األسرى في سجون االحتالل بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 

31 أسيرة، وقرابة 180 طفال.

105 أيام على مقاطعة 
المعتقلين اإلداريين 

لمحاكم االحتالل

جنين/ االستقالل: 
توع���دت القوى الوطني���ة واإلس���المية واألجنحة 
العسكرية للفصائل في جنين، بمواصلة المقاومة 
والتحدي حتى دحر االحتالل وكنس المستوطنين 
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس.
وأكدت الفصائل أن أي اعتداء على القدس أو مخيم 
جنين سيكون الفتيل الذي يشعل شرارة انتفاضة 

ثالثة ومعركة نيسان جديدة.
جاء ذلك خالل المهرجان الذي نظمته القوى بمخيم 
جنين مس���اء الجمعة بمناس���بة الذكرى السنوية 
العش���رين لمعركة مخيم جني���ن ولتأبين كوكبة 
الشهداء الذين ارتقوا خالل الفترة الماضية، ومرور 
40 يوًمًا على استش���هاد القائد الميداني لكتيبة 

جنين عبد الله الحصري.
وبدأت فعاليات المهرجان بعرض عسكري شارك 
به العش���رات من الملثمين المس���لحين من سرايا 
القدس، وكتائب القسام، وكتائب شهداء األقصى 
الذين ارتدوا عصاب���ات كتب عليها معركة مخيم 
جنين حملوا صور الشهداء، ورددوا الهتافات التي 

جددت العهد لهم، ونددت باالحتالل وجرائمه.
وألقيت خ���الل المهرجان كلمات القوى والفصائل 
وأهالي الشهداء والتي حذرت االحتالل من استمرار 
االعت���داءات على مدينة الق���دس وأهلها ، مؤكدًة 
أن ش���عبنا ومقاومته لن يقف���وا مكتوفي األيدي 
وسيؤدون واجبهم في الدفاع عن عاصمة فلسطين 

وكل ذرة تراب من أرضنا حتى دحر االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حّذر خطيب المس����جد األقصى المبارك الشيخ 
عكرمة صبري من غدر االحتالل "اإلس����رائيلي" 
وتك����رار ما حدث فج����ر الجمعة في المس����جد 

األقصى في أي وقت من أيام األسبوع.
وأوضح صبري أّن االحتالل يريد بما ارتكبه اليوم 
)أم����س( تقليل عدد المصلين وردعهم؛ حتى ال 
يقاوموا أو يمنعوا المستوطنين الذين يريدون 

اقتحام األقصى.
ونّب����ه الى أن ما يس����مى "بعي����د الفصح" لدى 
االحت����الل يمتد لع����دة أيام "وعل����ى الجميع أن 
يكون يقظًا فيها حتى ال نفاجأ بغدر االحتالل".

وأّكد الش����يخ صبري أّن االحتالل لن يستطيع 
أن يرهب ش����عبنا، ولن يثنيه ع����ن الدفاع عن 
المس����جد األقصى، مش����ّدًدا على أن ما حصل 
أمس "جريمة مدبرة وأسلوب إجرامي لن يمنع 
المس����لمين من الوصول إل����ى األقصى والرباط 

واالعتكاف فيه.
وتابع "ال بد لالحتالل أن يأخذ درس����ا لما حصل 

العام الماضي، وأن يمنع من اقتحام األقصى".
وأش����ار إلى أّن عش����رات اآلالف تمّكنوا من أداء 
صالة الجمعة في األقصى رغم القيود المفروضة 
على الحواجز العسكرية في القدس وما حولها.

وأصيب أمس أكثر من 150 مواطًنا بينهم بجراح 

خط����رة خالل المواجهات مع قوات االحتالل في 
المسجد األقصى.

واقتحم����ت ق����وات االحتالل باحات المس����جد 
األقص����ى عقب ص����الة الفجر وصب����اح الجمعة 
وأطلقت واباًل من قنابل الصوت والغاز واألعيرة 
الناري����ة المغلف����ة بالمط����اط تج����اه المصلين 

المرابطين فيه.
كما اقتحمت قوات االحت����الل المصلى القبلي 
واعتقلت عشرات المصلين المرابطين واعتدت 
عليهم بالضرب بعد محاصرتهم وإطالق قنابل 
الغ����از داخل المصلى؛ م����ا أدى إلى الحاق أضرار 

مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.

خطيب األقصى يحذر من غدر االحتالل في األيام المقبلة

الفصائل في جنين تؤكد 
على استمرار المقاومة
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غزة/ االستقالل:
حّذرت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية، 
الجمعة، االحتالل "اإلسرائيلي" من استمرار 
عدوانه بالقدس والمس����جد األقصى، مؤكدًة 
أّنها ل����ن تق����ف مكتوفية األي����دي أمام ما 

يحدث.
ج����اء ذلك خ����الل مهرج����ان مركزي حاش����د 
للفصائ����ل بمي����دان فلس����طين "الس����احة" 
وس����ط مدينة غزة، ش����ارك فيها اآلالف من 
المواطني����ن الذين قدموا في مس����يرات من 
مختل����ف مس����اجد مدين����ة غزة بع����د صالة 

الجمعة مباشرة نصرة للقدس واألقصى.
وق����ال منس����ق لجن����ة المتابع����ة للفصائل 
والقوى الوطنية واإلس����المية، عضو المكتب 
السياس����ي لحركة الجهاد اإلس����المي خالد 
البط����ش، إّن جماهي����ر غ����زة تخ����رج اليوم 
لتعلن دعمها وإس����نادها ألهلنا في القدس 
وجماهير شعبنا في الضفة ومقاومتنا فيها.

وأّكد البطش رفض ش����عبنا لكل المحاوالت 
الديني����ة  الهوي����ة  بف����رض  اإلس����رائيلية 
المحتّلة، ورفض  الق����دس  اليهودية عل����ى 
ممارسات االحتالل لذبح "القرابين" بالمسجد 

األقصى المبارك وفرض مخططاته فيه.
وش����ّدد على وحدة الساحات التي جسدتها 
معركة "س����يف الق����دس"، مضيًف����ا "هذه 
المعادل����ة ال تراجع عنه����ا وال انفكاك منها، 
وما يح����دث بالقدس يصيب غ����زة والداخل 

والضفة واألمة كل األمة".

ووصف البطش اعتداءات االحتالل على 
المصلين ف����ي المصلى القبلي باألقصى 
صباح أمس بأّنها "اس����تفزاز غير مقبول 
ول����ن نتحمل����ه"، مح����ّذًرا االحت����الل من 
التم����ادي في ذلك، ومن أي خطوة "كذبح 

القرابين" أو غيرها.

المس����ؤولية  كاف����ة  االحت����الل  وحّم����ل 
والتداعيات، مؤّكًدا أنه س����يدفع ثمن هذه 

الجرائم طال الزمن أو قصر.
وأضاف "يد المقاومة طويلة في غزة وجنين 
ونابل����س، ولن نقف مكتوف����ي األيدي أمام 
هذه االس����تفزازات، نقول للعدو إن معركة 

سيف القدس كانت ألسباب أقل بكثير مما 
يجري الي����وم، ومما يهدد به العدو اليوم من 
ذبح القرابين باعتبار األقصى ساحة للهيكل 

المزعوم".
ودعا البطش الحريصين على وقف العدوان 
بالقدس إلسراع الخطى لوقف العدوان قبل 
ف����وات األوان، مضيًفا "لم نع����د نطيق هذه 
المناظر التي كانت س����بًبا العام الماضي في 
معركة س����يف القدس ول����ن نتحملها مرة 
أخ����رى، هذا يج����ب أن يكون واضح����ا للعدو 

والمراقبين".
وطالب األمة العربية واإلسالمية ألخذ دورها 
بالدفاع عن المسجد األقصى وحمايته، داعًيا 
جامعة الدول العربي����ة وعلماء األمة للتحرك 
ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحق القدس 

والمسجد المبارك.
واختت����م حديث����ه بالتأكيد قائ����اًل "يا أهلنا 
في القدس كون����وا على ثقة أننا معكم، وإن 
سالحنا وسيوفنا مش����رعة ولن نقبل أبًدا أن 
تهان الكرامة؛ لتصل رس����الة الجماهير في 
غ����زة أننا مع القدس والضف����ة وجنين، وأننا 

شعب واحد وسالح واحد وأرض واحدة".

الفصائل بغزة تحذر االحتالل من التمادي بعدوانه في األقصى

غزة/ االستقالل:
الجه���اد  حرك���ة  مس���ؤول  وّج���ه 
اإلس���المي ف���ي إقليم غ���زة خميس 
الهيث���م، الجمعة، التحية للمرابطين 
والمرابط���ات في المس���جد األقصى 

وألهلنا في الضفة المحتلة.
كما وجه الهيثم خ���الل مداخلة عبر 
قناة »الق���دس اليوم«، التحية ألبطال 
كتيبة جنين الذين وقفوا سدًا منيعًا 
في وج���ه المحتل، الذي ح���اول مرارًا 
وتك���رارًا اقتحام المخي���م وعاد يجر 
أذيال الخيبة والفش���ل أمام بس���الة 

مجاهدي السرايا.
وقال: »الجماهير الفلس���طينية التي 
خرج���ت ب���اآلالف الي���وم )أمس( في 
واالقصى وجنين،  للقدس  غزة نصرة 

حملت رسالة قوية مفادها أن شعبنا 
بمقاومته في غ���زة ال يمكن بأي حال 
من األح���وال وتح���ت أي ظ���رف، أن 
يقف متفرجًا وصامتًا أمام اس���تباحة 
المس���جد األقص���ى واالعت���داء على 

المرابطين«.
وأض���اف الهيث���م »االحت���الل أطلق 
عملية كس���ر االمواج إلخماد ش���علة 
المقاوم���ة في الضفة، ونحن نقول له 
إن أمواج المقاومة عاتية ولن تكس���ر 

بصمود شعبنا وإصراره«.
أهب���ة  عل���ى  المقاوم���ة  أن  وأك���د 
االس���تعداد وهي رهن إشارة قيادة 
المقاومة، التى أعلن���ت النفير العام 
في صفوف مقاتليها وتراقب كل ما 

يجري على الساحة الفلسطينية.

وش���دد الهيث���م، عل���ى أن المقاومة 
ال يمك���ن أن تقف مكتوف���ة األيدي، 
في ح���ال واص���ل االحت���الل عدوانه 
واس���تفزازاته داخ���ل األقصى، وهو 
من يتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه 

األمور.
باألقصى  الع���دو يتربص  أن  وأوضح 
ليل نهار، مبين���ًا أن واجبنا الرباط في 
باحات���ه والقبض على زناد س���الحنا، 
لكي نفش���ل كل مخططات االحتالل 

ومستوطنيه بالتهويد واألسرلة.
وتابع: »يجب عل���ى أهلنا في الضفة 
االحت���الل عند  االش���تباك مع جنود 
كافة نقاط التماس، وقطع الطرق أمام 
لزعزة استقرار  المستوطنين كواجب 

العدو.

قيادي بـ »الجهاد«: المقاومة لن تقف مكتوفة 
األيدي إزاء مواصلة العدوان باألقصى

بيروت/ االستقالل:
هاتف األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي القائد زياد النخالة، والد الشهيد 
ش���أس كممجي، الذي ارتقى ش���هيدًا أثناء تصديه لق���وات االحتالل التي 

اقتحمت محافظة جنين، وقدم له التهاني والمباركات باستشهاده.
وأش���اد القائد النخالة خالله اتصال���ه، بهذه العائلة المعط���اءة التي قدمت 
التضحيات على طريق فلس���طين، مستذكرًا ش���قيق الشهيد األسير القائد 

أيهم كممجي وفعله البطولي في عملية »نفق الحرية«.
وبارك األمين العام للحركة استشهاد المجاهد شأس في هذا الشهر الفضيل، 
معبرًا عن فخر الحركة واعتزازها بهذه الشهادة المباركة ملتحقا بقافلة شهداء 

جنين والضفة الغربية الذين زينوا سماء فلسطين.
وأك���د القائد »أبو طارق«، وقوف حركة الجهاد اإلس���المي بقيادتها وكوادرها 
إلى جانب عوائل الشهداء واألسرى الذين يمثلون مصدر عزة وكرامة لشعبنا 

وأمتنا.
بدورها، شكرت عائلة الشهيد ش���أس، هذه الوقفة المباركة من األمين العام 
للحركة، معبرين عن امتنانهم لهذه المواقف التي تجسد الحرص على عوائل 

الشهداء وتعزيز صمودهم.

القائد النخالة يهاتف والد 
الشهيد شأس كممجي

واشنطن/ االستقالل:
أدانت شبكة المنظمات الفلسطينية األميركية 
ف���ي الوالي���ات المتح���دة، الجمع���ة، محاوالت 
المستوطنين اقتحام المسجد األقصى المبارك 
خالل ش���هر رمض���ان، معتبرة ذلك اس���تفزازًا 
لمشاعر الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب 

االسالمية عامة.
وأش���ار رئيس الش���بكة محمد عبد السالم في 
بيان للشبكة التي تضم 31 منظمة فلسطينية 
أميركية، إلى قتل قوات االحتالل بدم بارد أكثر 

من 40 مواطنًا فلسطينًيا منذ بداية العام.
وقال إن "ه���ذه االعتداءات واالس���تفزازات اذا 
ما اس���تمرت فإنها ستش���كل الش���رارة التي 

ستش���تعل فيها كافة المناط���ق المحتلة كما 
حصل في شهر أيار الماضي".

وطالب دولة االحتالل بوقف "عدوانها الهمجي 
على أبناء ش���عبنا ووقف القتل ب���دم بارد على 

الهوية".
ودع���ا المجتم���ع الدول���ي بحماي���ة المدنيين 
الفلس���طينيين ووقف الكي���ل بمكيالين تجاه 

أبناء شعبنا وقضيتنا.
ودعت عدة جهات فلسطينية أميركية لتنظيم 
مظاهرات في نيويورك وش���يكاغو اس���تنكارا 
للعدوان "اإلس���رائيلي" على شعبنا بشكل عام 
وعلى المصلين في المس���جد األقصى بش���كل 

خاص.

»المنظمات الفلسطينية األميركية« تدين 
محاوالت المستوطنين اقتحام األقصى

االستقالل/ وكاالت:
دان���ت منظمة التعاون اإلس���المي الجمعة، 
بش���دة إقدام قوات االحتالل »اإلسرائيلي« 
عل���ى اقتحام المس���جد األقص���ى المبارك، 
واغالق بواباته، واالعتداء على المصلين في 
داخل المس���جد القبلي وفي باحاته ما أدى 

إلى إصابة 152 مواطنًا واعتقال المئات.
واعتبرت المنظمة ف���ي بيان هذا التصعيد 
الخطير اعتداء على مشاعر األمة اإلسالمية 
جمعاء، وانتهاًكا صارًخا للقرارات والمواثيق 

الدولية.
وحّملت االحتالل »اإلس���رائيلي« المسؤولية 

الكاملة ع���ن تداعيات اس���تمرار مثل هذه 
الجرائم واالعتداءات اليومية ضد الش���عب 

الفلسطيني وارضه ومقدساته.
ودع���ت المجتمع الدول���ي، وخاصة مجلس 
األم���ن الدولي، إلى التح���رك من أجل وضع 
حد له���ذه االنتهاكات المتك���ررة، وتوفير 
الحماية للش���عب الفلس���طيني ولألماكن 

المقدسة.
وطالبت التعاون اإلسالمي بمنع تكرار هذه 
االعتداءات »اإلس���رائيلية« التي من شأنها 
أن تغذي الصراع الدين���ي والتطرف وعدم 

االستقرار في المنطقة.

التعاون اإلسالمي: انتهاكات االحتالل 
باألقصى تمس مشاعر األمة جمعاء
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حمكمة بداية دير البلح 

يف الق�سية رقم 2022/51
يف الطلب رقم 2022/239 

المستدعية / سعاد سليم محمد بشير – دير البلح – شارع أبو عريف – هوية رقم : 
943785980  وكالؤها المحامون / بشير بشير ومؤمن بشير وداليا بشير .

المستدعى ضدهما:1 -  عيسى سليم محمد أبو سليم – دير البلح الشارع 
العام – شرق محكمة الصلح.  2 -  مجيب سليم محمد أبو سليم - دير البلح 

الشارع العام – شرق محكمة الصلح
نوع الدعوى / ) تنفيذ عيني ( قيمة الدعوى / ) 310560( دينارًا اردنيًا 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2022/51 في الطلب رقم / 2022/239

الى المس���تدعى ضدهما المذكورين أعاله بما ان المس���تدعية قد اقامت عليكم 
قضي���ة مدنية تحمل الرق���م 2022/51 لذلك يقتضي علي���ك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضي 
ان تودعا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغكم���ا ه���ذه المذكرة علما ان���ه قد تم تحديد جلس���ة يوم االح���د الموافق 
2022/6/7م للنظر في الدعوى . وليكون معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن ذلك 
يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب األصول .  تحريرا في / 2022/4/14م.

  رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 
الأ�ستاذ / حممد عاطف غزال 

دولة فل�سطني 
املجل�س العلى للق�ساء 

يف الطلب احلقوقي رقم 379/2022 
يف الق�سية رقم ٦٧/٢٠٢٢ حمكمة بداية خانيون�س 

المس���تدعي / باس���ل احم���د س���الم الش���امي م���ن خانيون���س هوية رقم 
٤١١٩٥٥٣٤٨  وكياله المحاميان / ناهض حلمي السقا،وصابرين جالل كتوع 
المس����تدعى ضدهما/  ١_ فريد عبد العزيز احمد ابو هجرس_ من خانيونس مجهول 
محل االقامة. ٢_ رئيسة مرشد محمود الشامي _ من خانيونس مجهول محل االقامة.

مذكرة حضور  بطريق النشر المستبدل 
في القضية رقم ٦٧/٢٠٢٢ محكمة بداية خانيونس

في الطلب الحقوقي رقم ٣٧٩/٢٠٢٢ 
الى المس���تدعى ضدهما فريد ورئيس���ة المذكورين اع���اله خدا علمًا  ان 

المستدعي باسل المذكور قد تقدم بالقضية رقم ٦٧/٢٠٢٢ 
وموضوعها تعديل قيود طابو واعادة تسجيل في مواجهتكما المحفوظ 
لكما نس���خة عنها لنظرها والتي تحدد لها جلس���ة يوم االثنين الموافق 
٣٠/٥/٢٠٢٢م ل���دى قلم المحكمة لذا يقتض���ي عليكما الحضور الى هذه 
المحكمة وتقديم جوابكما التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 

تبليغكما بهذه المذكرة .
وليكن معلوما لديكما انه في حال تخلفتما عن ذلك يجوز للمستدعي ان 

يسير في الدعوى حسب االصول . حرر في ١٤/٤/٢٠٢٢م 

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س

�إعالن ��ستدر�ج عرو�ض �أ�سعار
لتدقيق ح�سابات بلدية رفح للعام 2022م

 تعلن بلدية رفح عن رغبتها في استدراج عروض فنية ومالية لتدقيق حساباتها للعام 
2022م والمعدة على أس����اس االستحقاق باإلضافة إلى كتابة المالحظات والتوصيات 

من أجل تطوير وتحسين النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلي في البلدية.
 فعلى الراغبين التقدم بعرض الس���عر مرفقًا معه المقترح الفني والمالي 

للمنافسة على تدقيق حسابات البلدية وفًقا الشروط التالية:
1. أن تكون ش���ركة التدقيق مسجلة في الدوائر الرسمية حسب األصول، 

مع إرفاق صور تسجيل الشركة.
2. أن يك���ون أعض���اء الش���ركة المكلف���ة بالتدقيق منتس���بين لجمعية 

.ACPA المحاسبين والمدققين الفلسطينية ومن حملة شهادة
3. توفر خبرة لمدير فريق التدقيق ال تقل عن عش���رة س���نوات في مجال 
التدقيق منها ثالثة س���نوات في مجال تدقيق حس���ابات البلديات، وفق 

معايير التدقيق الدولية وتطبيقاتها.
4. يفضل أن يتوفر لدى فريق التدقيق الخبرة الكافية للتعامل مع برنامج 
الغس���ان الذي تقوم البلدية باس���تخدامه وفق متطلبات صندوق تطوير 

وإقراض البلديات. 
5. إصدار التقرير والبيانات المالية باللغة العربية واللغة االنجليزية.

6. تقديم األس���عار بالش���يكل اإلس���رائيلي بحيث تش���مل جميع أنواع 
الضرائب والرسوم.

7. يج���ب إرفاق ش���يك بنكي معتمد أو كفالة بنكية بنس���بة )%5( من قيمة 
العرض كتأمين دخول )ساٍر لمدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض(.

8. تقديم فاتورة ضريبة وشهادة عدم الخصم من المنبع.
9. يشتمل العرض المقدم على عرض فني وعرض مالي حسب اآلتي:

أ. الع���رض الفني يش���مل طريقة وأس���لوب ومنهجية التدقيق حس���ب 
مرجعية صندوق تطوي���ر وإقراض البلديات، وخطة العمل وأية معلومات 
مهني���ة أخرى لتنفي���ذ عملية التدقيق، وأس���ماء المدققون الرئيس���ون 
المتوق���ع تكليفه���م بتنفيذ عملي���ة التدقي���ق، وإفادة م���ن البلديات 
والمؤسسات المشابهة التي تقوم شركة التدقيق بتدقيق حساباتها، أو 

التي عملت في تدقيق حساباتها.
ب. العرض المالي يشمل أتعاب التدقيق وطريقة دفعها.

10. البلدية غير ملزمة بقبول أقل األسعار ولها الحق في إلغاء العطاء أو إعادة طرحه.
 ترس���ل العروض بالظرف المختوم متضمنة العرض الفني والمالي إلى الدائرة 
المالية في مبنى البلدية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 04/28 /2022م، 

الساعة الثانية عشرة ولن تقبل أي عطاءات ترد بعد هذا التاريخ.
لالستفس����ار يمكن االتصال بالدائرة المالية بالبلدية للحصول على معلومات تخص 

طبيعة وحجم العمل على جوال رقم/0599614243   التاريخ 2022/04/11 م

  د. اأحمد عودة ال�سويف 
  رئي�س بلدية رفح

القدس المحتلة/ االستقالل:
الفلس���طينيين،  آالف  عش���رات  أدى 
صالة الجمعة الثانية من شهر رمضان، 
ف���ي المس���جد األقصى المب���ارك، رغم 

تشديدات االحتالل وقيوده.
كما أدى المصلون ص���الة الغائب على 
أرواح الش���هداء الذين ارتقوا برصاص 
االحتالل مؤخرًا، في مختلف محافظات 

الضفة الغربية.
وأف���ادت دائرة األوقاف اإلس���المية أن 
نحو ٦٠ ألف ُمص���ٍل أدوا صالة الجمعة 
الثانية من ش���هر رمضان في المسجد 
األقصى، رغم انتهاكات االحتالل بحقه 
واإلغالقات التي شّنها منذ فجر الجمعة.

وعق���ب الص���الة، ردد الفلس���طينيون 
الهّتاف���ات والتكبي���رات وجابوا باحات 
المسجد، احتجاجًا على االعتداءات التي 
المصلين  نفذتها قوات االحتالل بحق 
القناب���ل  وإطالقه���ا  والمعتكفي���ن، 
الصوتية واألعيرة المطاطية باتجاههم 

منتهكة حرمة المسجد.
وش���ّد الرح���ال إلى المس���جد األقصى 
فلسطينيون من أهالي القدس والداخل 
المحت���ل، ومن تمكن م���ن الوصول من 
المحتلة،  الغربي���ة  بالضف���ة  أهالين���ا 

تزامنًا مع استمرار جماعات “الهيكل” 
م���ن  مناصريه���ا  حش���د  المزع���وم 
المستوطنين القتحامه بشكٍل مكّثف 
في عيد “الفصح” العبري الذي يوافق 
١٥-٢٠ رمض���ان، وتدنيس���ه وانتهاك 
التلمودية  الطق���وس  ب���أداء  حرمت���ه 
فيه، وإعالنها عن مكاف���آت مالية لمن 

يستطيع ذبح “القربان” فيه.
وكانت س���لطات االحت���الل قد حددت 

دخ���ول من ه���م فوق الخمس���ين عامًا 
م���ن الرج���ال دون تصاريح، أم���ا الذين 
تت���راوح أعمارهم ما بي���ن ٤٠ و٥٠ عامًا 
فقد منعتهم من الدخول إاّل بتصريح، 
فيما ُسمح للنس���اء والفتيات بالدخول 
دون قيود. وبن���اء عليه، فإن من تتراوح 
أعماره���م ما بين ١٣ عام���ًا وحتى دون 
ال����٤٠ عام���ًا س���ُيمنعون م���ن دخول 
العاصمة، وس���يخضعون لما يس���مى 

ب�“الفحص األمني”.
وع���ادة ما يش���هد المس���جد األقصى 
آالف  عش���رات  احتش���اد  المب���ارك 
الفلسطينيين في باحاته ألداء صالتْي 
الفجر والجمع���ة، رغم تضييقات قوات 
االحت���الل، التي تعرقل دخ���ول مئات 
القادمين من الضفة الغربية بسبب عدم 
العاصمة  لدخ���ول  تصاريح  امتالكهم 

المحتلة.

60 ألف مصٍل يؤدون صالة الجمعة الثانية من رمضان في األقصى

غزة/ االستقالل:
استنكرت رابطة برلمانيون من أجل القدس بشدة، اقتحام 
قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" للمس���جد األقصى المبارك 
فجر الجمعة، واالعتداء بوحشية على المصلين دون مراعاة 

لحرمة المكان والزمان.
وش���ددت الرابطة في بيان صحفي أن هذا االقتحام يؤكد 
نية االحتالل المبيتة لالعت���داء على األقصى والمصلين، 
وه���و ما يتناقض مع تصريحاته المزعومة عن تس���هيل 

وصول المصلين والحفاظ على الهدوء.
وجددت التأكيد على أن هذه الخطوة تتعارض مع أحكام 
القان���ون الدولي، وخاصة قرارات مجلس األمن ٤٧٦ و٤٧٨ 
و٢٣٣٤ التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض 

محتلة؛ تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ودعت برلمانات العالم، إلى التحرك بش���كل عاجل لوقف 
مخططات االحت���الل المتعلقة بالقدس، واحترام وضعها 

التاريخي والقانوني والديموغرافي.

وأوضحت الرابط���ة أن "االقتحام يأت���ي ضمن مخططات 
االحتالل التهويدية، الهادفة إلى تغيير معالم المدينة، 
وطابعها التاريخي، وطمس حضارتها اإلس���المية ومحو 
اآلثار الفلس���طينية، وحصار المس���جد األقصى باألحياء 
اليهودي���ة". وانتفض آالف الفلس���طينيين من مختلف 
األراضي المحتلة لصد اقتحام قوات االحتالل للمس���جد 
األقصى المبارك التي تس���عى لتأمين الحماية لجماعات 
المستوطنين لذبح القرابين المزعومة بمناسبة ما يسمى 

"عيد الفصح" العبري.
وأصيب أمس أكثر م���ن ١٥٠ مواطنًا بينهم بجراح خطرة 
واعتقال أكثر من ٤٥٠ مرابطا خالل المواجهات مع قوات 
االحتالل في المسجد األقصى. واقتحمت قوات االحتالل 
باحات المسجد األقصى عقب صالة الفجر، وصباح الجمعة 
وأطلق���ت وابال من قنابل الصوت والغ���از واألعيرة النارية 

المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.
كما داهمت المصلى القبلي، واعتقلت عشرات المرابطين 

واعت���دت عليهم بالضرب بعد محاصرتهم وإطالق قنابل 
الغاز داخل المصلى، م���ا أدى إلى الحاق أضرار مادية فيه 

وتحطم بعض نوافذه. 
ولساعات نجح الش���بان في الصمود أمام قوات االحتالل 

ورشقها بالحجارة واألدوات المعدنية.
وب���ادر عدد كبي���ر من الش���باب في األقص���ى إلى وضع 
المتاريس واالستعداد لصد أي اقتحام االحتالل، انطالقًا 
من توعد "جماع���ات الهيكل" بتقدي���م القربان الجمعة 
والقمة الحاخامية ف���ي األقصى مطلع رمضان، والخديعة 

التي انطوت عليها تصريحات "نفتالي بينيت".
وتمك���ن نحو ٣٠ أل���ف مصل من الوصول إلى المس���جد 
األقص���ى المبارك، وأدوا صالة الفجر في رحابه، في جمعة 
"حماة األقصى". ودخل الفلس���طينيون المسجد األقصى 
المب���ارك مهّللين ومكّبري���ن، ورددوا الهّتاف���ات “بالروح 
بالدم.. نفديك يا أقصى”، وأقسموا على حماية المسجد 

ونصرته والدفاع عنه، وسط أجواٍء رمضانية مميزة.

»برلمانيون من أجل القدس«: اقتحام االحتالل لألقصى يؤكد النية المبّيتة لالعتداء عليه

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفاد رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، بأن قوات 
االحتالل اعتقلت نحو ٤٠٠ فلس���طيني، من داخل المسجد القبلي؛ إثر 

األحداث التي اندلعت فجر الجمعة واستمرت لعّدة ساعات.
وبّين أب���و عصب، الجمعة، أنه ت���م نقل المعتقلين إلى مركز ش���رطة 

“متسودات أدوميم”، بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم”.
بدوره، أكد المحامي المقدسي محمد محمود بأن عدد الذين تم اعتقالهم 
صباح الخميس من داخل المصلى القبلي يصل إلى ٤٠٠ فلس���طيني، 

وتم نقلهم بالحافالت إلى مركز شرطة “متسودات أدوميم”.
وش���هد المس���جد األقصى الليلة قبل الماضية، اعت���داءات عنيفة من 
قبل ق���وات االحتالل على المصلين والمعتكفين بداخله، حيث أطلقت 
القنابل الصوتية واألعيرة المطاطية باتجاههم منتهكة حرمة المسجد، 
واعتدت عليهم بوحش���يٍة كبي���رة؛ ما أدى إلصابة نحو ١٥٣ ش���خصًا، 

واعتقال عدد كبير منهم.
وأغلقت الش���رطة أبواب المس���جد األقصى، وحاصرت المصلى القبلي 
وعاثت فيه خرابًا ودمرت محتوياته، كما اعتدت على الطواقم الصحفية 

والطبية وأعاقت عملهم داخل المسجد.
وكان آالف الفلس���طينيين ق���د وصل���وا فج���ر الجمعة، إلى المس���جد 
األقصى المبارك، تزامنًا مع استمرار جماعات “الهيكل” المزعوم حشد 
مناصريها من المستوطنين القتحامه بشكٍل مكّثف في عيد “الفصح” 
العب���ري الذي يوافق ١٥-٢٠ رمضان، وتدنيس���ه وانتهاك حرمته بأداء 
الطقوس التلمودية فيه، وإعالنها عن مكافآت مالية لمن يستطيع ذبح 

“القربان” فيه.

أبو عصب: االحتالل اعتقل 400 فلسطيني 
من داخل المسجد القبلي باألقصى
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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 2022/1146

نعلن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في 
القضي���ة التنفيذية رقم ۱۱46/ ۲۰۲۲ والمتكون���ة فيما بين طالب التنفيذ/ 
حيدر يوسف أحمد شراب والمنفذ ضده/ حسين منصور حسين البيوك لبيع 
موج���ودات وبضائع وادوات مطعم وكوفي ش���وب الكائن في غزة دوار ال۱۷ 
مقاب���ل مرطبات كاظم البح���ر والموجودات كالتالي"كرس���ي خيرزان عدد-47 
طاولة خب عدد -۳۰كرسي خشب كبير عدد۸ اراجيل عدد -۲۰كرسي بالستيك 
رجل خشب عدد۳۰... الخ"  فعلي من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى 
دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه 
بعد دفع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم  والداللة 
واالنتقال علي نفقة المش���تري علما بان المزاد س���ينعقد الس���اعة التاسعة 

صباحا من يوم  : األحد بتاريخ 2022/5/8م . حرر في: 2022/4/13م 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
حمكمة �سلح دير البلح

 يف الق�سية املدنية رقم:559 /2014
 يف الطلب احلقوقي رقم: 305 /2022 

المستدعيان /  1 -  عطا الله حلمي عطا الله ترزي باالصالة عن نفسه وبوكالته 
عن ش���قيقته / لل���ي حلمي ترزي بموج���ب وكالة عامة رق���م ) 2015/5320 ( 
وشقيقته / سميحة حلمي عزام بموجب وكالة رقم ) 2014/5324( وشقيقته/ 
نه���ي حلمي عواد بموجب وكالة رقم ) 2014/2154( - وش���قيقته الين حلمي 
القرا بموجب وكالة رقم ) 5938/2014( ويحمل هوية رقم )980336127(  2 - 

فرج الله حلمي عطا الله ترزي من غزة الرمال هوية رقم )910732908( 
المس����تدعى ضدهم / 1 - اياد س����عد حلمي ترزي باالصالة عن نفسه وباالضافة الى 
باقي ورثة والدته المرحومة / ليليان عيس����ى بشارة ترزي وباقي ورثة والده المرحوم 
/ س����عد حلمي عطا الله ترزي من غزة - الرمال - شارع دمشق - برج الرياض  2 - اديل 
حلمي عطا الله ترزي من غزة - الرمال - شارع اللد .  3 - ناجي باسم عبد النور باألصالة 
عن نفس����ه وباالضافة لباقي ورثة والدته المرحومة / ماري حلمي عطا الله الترزي من 
غزة - الصبرة - قرب الخدمة العامة .  4 - هبه عبد الله حلمي الترزي )فرح بعد الزواج 
باالصالة عن نفس����ها وباالضافة الى باقي ورثة والدها المرحوم عبد الله حلمي ترزي 
- غزة - الرمال - شارع اللد - بجوار سوبر ماركت ابو الكاس - غرب الحساينة هوم )1(. 

نوع الدعوى ازالة شيوع  قيمة الدعوى / غير محددة القيمة 
تبليغ حكم بالنشر المستبدل

في القضية المدنية رقم 2014/559 في الطلب رقم : 2022/305
حكمت المحكمة بازالة الش���يوع وقس���مة العقار المش���ترك موضوع الدع���وى الواقع في 
القس���ائم ) 31,30,28( م���ن القطعة رقم )2334( من اراضي النصيرات المس���ماة وليغة 
جرف البحر ، وذلك استنادا لتقرير الخبير الفني النهائي المعد بتاريخ 2021/6/30وجدول 
المساحات وخرائط القسمة المرفقة به والوارد ضمن الطلب رقم ) 416/2021 ( صلح دير 
البلح المبرز م/2 واش���عار دائرة تس���جيل االراضي بذلك ، على أن يتحمل كل طرف ما أداه 

من رسوم ومصاريف قانونية وأتعاب محاماة( .  تحريرا في : 2022/4/14 

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
الأ�ستاذ / حممود ح�سني املزين 

حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب املدين رقم 2022/102

ويف الطلب رقم 2022/320
المس���تدعي: ش���ريف حمدان محمد الصن – مقيم في دولة قطر  وكيله 

المحامي / عمرو علي الناعوق 
المستدعى ضده/ محمد غانم فضل – مجهول محل اإلقامة 

نوع الطلب / الغاء رهن طابو  قيمة الطلب / غير محدد القيمة 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب المدني رقم 2022/102  وفي الطلب رقم 2022/320
الى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما ان المستدعية قد اقام عليك 
دع���وى )الغاء رهن( لذلك يقتضي عليك الحض���ور الى هذه المحكمة خالل 
خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضي ان تودعوا 
قلم المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم 
هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 2022/5/29م الس���اعة التاسعة 
صباحا للنظر في الدعوى. وليكن معلوما لديكم إذا تخلفتم عن الحضور يجوز 

للمستدعية ان تسير في دعواه حسب األصول. تحريرا في / 2022/4/7م.

رئي�س قلم حمكمة بداية خان يون�س 
اأ.�سادي �سويدان 

غزة/ االستقالل:
أعربت لجنة دع����م الصحفيين عن قلقها البالغ إزاء إقدام 
قوات االحتالل "اإلس����رائيلي"، الجمعة، على اس����تهداف 
الطواق����م الصحفية خالل تغطيته����م هجمات االحتالل 
ومس����توطنيه على المس����جد األقصى المبارك والتنكيل 

واالعتداء على المصلين فيه.
ورأت اللجن����ة في بيان تك����رار اس����تهداف الصحفيين 
أثناء تأديتهم عملهم المهني، س����واء كان االستهداف 
بش����كل مباش����ر بالرصاص الحي أو المطاطي أو بالضرب 
والركل بالعصي وأعقاب البنادق وإلحاق األذى والكس����ور 
والرضوض في أنحاء جسدهم واإلهانة والمعاملة الحاطة، 
واإلصاب����ة باالختناق جراء استنش����اق الغاز الس����ام وغاز 
الفلفل، وتعرض معداته����م للتدمير والتحطيم، إنما هو 
أم����ر غير مبرر للذين يمارس����ون عملهم المهني بش����كل 
طبيعي وسلمي لكشف جرائم االحتالل ضد أبناء الشعب 

الفلسطيني.
وقالت إن االحتالل اس����تهدف بشكل معتمد العديد من 
الصحفيين والصحفيات بالرص����اص المطاطي، و بقنابل 
الغاز السامة والضرب والركل، عرف منهم الصحفي رامي 
الخطيب خ����الل تغطيته االحداث في صحن قبة الصخرة 

بالمسجد األقصى واعتدت عليه بالضرب المبرح وحطمت 
كاميرته لمنعه من التصوير.

كما أصيب  المصور محمد س����مرين بعي����ار مطاطي في 
س����اقه، والمصورة نس����رين س����الم، بالرصاص المطاطي 

بالرأس خالل تغطيتها لألحداث المندلعة في المس����جد 
األقصى.

وبين����ت اللجنة أن هذا االعتداء الس����افر م����ن قبل قوات 
االحتالل، يأتي استمرارًا لسياسة االنتهاكات الممنهجة 

ضد الطواقم الصحفية ووس����ائل اإلعالم الفلس����طينية 
والعالمي����ة العاملة في األراضي الفلس����طينية المحتلة، 
التي تقوم بتغطية األحداث واالنتهاكات االس����رائيلية، 
رغم الحماية التي يتمتعون بها بصفتهم مدنيين، وفقًا 

لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
وعب����رت عن إدانتها الس����تمرار االنته����اكات الممنهجة 
ضد الصحفيين الفلس����طينيين، في دلي����ل واضح على 
االس����تخفاف بالقان��ون اإلنس����اني الدول��ي، بما في ذلك 
اتفاقية جني��ف الرابع��ة بش��أن حماي��ة المدني��ين في 

زم��ن الح��رب للع��ام 1949.
وناش����دت اللجنة، المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية 
الرأي والتعبير وعلى رأس����ها االتحاد الدولي للصحفيين 
ومؤسسة مراسلون بال حدود ومقرر حقوق االنسان باألمم 
المتحدة، التدخل باس������تمرار في متابع��ة م��ا يتع��رض 

ل��ه الصحفي��ون في األراضي الفلس��طينية المحتل��ة.
وحثت على ب��ذل كاف��ة الجه��ود على المس��توى الدولي 
لضم��ان ممارس������ة الضغ��ط عل��ى الحكومة اإلسرائيلية 
لوق������ف جرائمه��ا بح������ق المدني��ين الفلس������طينيين 
وممتلكاتهم بش��كل عام، وجرائمه��ا بحق الصحفي��ين 

عل��ى نح��و خ�اص.

»لجنة«: االحتالل يستهدف الصحفيين لمنع تغطية جرائمه باألقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن الناطق بلسان شرطة االحتالل "اإلسرائيلي" عن إصابة مستوطن 
"إس����رائيلي" بجراح ما بين طفيفة إلى متوسطة في عملية طعن وسط 
مدين����ة حيف����ا المحتلة، واعتقال فلس����طينية م����ن المدينة تتهمها 

بتنفيذها.
وذك���ر موق���ع "واال" العب���ري أن فتاة من حيف���ا )15عامًا( أقدم���ت على طعن 
مس���توطن )47عامًا( في حديقة وسط حيفا فأصابته بجراح، ونقل للعالج في 

المستشفى.
وأشار إلى أنه جرى اعتقال الفتاة في المكان وبيدها السكين.

إصابة »إسرائيلي« بعملية طعن 
في حيفا واعتقال المنفذة

رام الله/ االستقالل:
دع���ت وزارات خارجي���ة ألمانيا وفرنس���ا وإيطاليا 
وإس���بانيا في بيان مش���ترك، الجمعة، إلى الحفاظ 
واحت���رام الوض���ع التاري���خ القائ���م ف���ي األماكن 
المقدس���ة بمدينة القدس، مؤكدي���ن أهمية دور 

األردن المحدد في هذا الصدد.
وعبر متحدثون باس���م الوزارات األربع عن "قلقهم 

البالغ إزاء مش���اهد المواجه���ات وتصاعد العنف 
اليوم في القدس الشرقية".

وقال���وا: "في ه���ذا الوق���ت الخ���اص باالحتفاالت 
الدينية، ندعو جميع األطراف إلى ممارس���ة أقصى 
درجات ضبط النفس واالمتناع عن العنف وجميع 

أشكال االستفزاز".
وأكدوا التزام دولهم بفعالية لدعم جميع الجهود 

الرامية إلى خفض التصعيد، مذّكرين بأهمية حل 
الدولتين كأس���اس لتحقيق س���الم عادل وشامل 
ودائ���م. يذك���ر أن ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
اقتحمت، الجمعة، المس���جد األقصى المبارك في 
القدس المحتلة، واعت���دت على المصلين بطريقة 
وحش���ية، ما أدى إلى إصاب���ة أكثر من 153 مصلًيا، 

واعتقال نحو 400 مصل آخرين.

القاهرة/ االستقالل:
أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن 
العسومي، اقتحام القوات »اإلسرائيلية« المسجد 
األقص����ى المب����ارك والحرم القدس����ي الش����ريف 

واالعتداء على المصلين.
وأكد العس����ومي ف����ي بيان الجمع����ة، أن اقتحام 
وتدنيس المس����جد األقصى المب����ارك، والتعدي 
عل����ى المصلي����ن الموجودي����ن ف����ي باحاته يعد 
انته����اكا لحرمة المس����جد األقصى، واس����تفزازا 
لمش����اعر المس����لمين، وانتهاكا صارخا ألبس����ط 

حقوق اإلنس����ان التي ينادي بها المجتمع الدولي 
بدوله ومؤسس����اته وهو ما يستوجب موقفا دوليا 
حاس����ما لوقف االنته����اكات اإلس����رائيلية بحق 

الشعب الفلسطيني.
ودع����ا إلى ض����رورة وقف كافة الممارس����ات التي 
تنته����ك ُحرم����ة المس����جد األقص����ى المب����ارك، 
واالعتداء على المصلين والمقدس����ين، ال س����يما 
خالل ش����هر رمضان المبارك لما له من خصوصية 

كبيرة لدى المسلمين.
وحذر العسومي من مغبة هذا التصعيد الخطير، 

مؤك����دا أن قوات االحتالل تض����رب عرض الحائط 
باالتفاقي����ات والقواني����ن الدولية، وس����ط صمت 
المجتمع الدولي ال����ذي يفترض أن يتحرك لمنع 
ه����ذه الممارس����ات العدواني����ة التي يق����وم بها 

االحتالل تجاه المصلين والمدنيين األبرياء.
وطالب المنظمات الدولي����ة المعنية إلى التدخل 
الس����ريع والعاجل لوقف ممارس����ات وانتهاكات 
قوات االحتالل اإلس����رائيلي تجاه الفلسطينيين، 
واالعتداءات المس����تمرة على المس����جد األقصى 

المبارك والمقدسيين.

بيان أوروبي مشترك يدعو إلى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في األماكن المقدسة بالقدس

رئيس البرلمان العربي يدين االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حمكمة �سلح دير البلح

يف الق�سية احلقوقية رقم :2022/249
يف الطلب احلقوقي رقم: 2022/329

المس���تدعي / محمد سليمان س���ليم ابو ناموس من الزهراء – برج االطباء 
-2 شقة رقم )1( هوية رقم )922191036(

المستدعى ضده / س���امي عقل عبد الهادي ابو مطر - النصيرات - شارع صالح 
الدين - غرب صالة القدسي قديما خارج البالد )مجهول محل االقامة( 

نوع الدعوى / حقوق )مطالبة مالية( 
قيمة الدعوى )2474( ألفان وأربعمائة واربع وسبعون شيكال فقط ال غير 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2022/249 في الطلب رقم: 2022/329

إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله ، بما أن المس���تدعي قد أقام عليك قضية 
حقوقية تحم���ل الرقم 2021/249 لذل���ك يقتضي عليكم الحض���ور إلى هذه 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضي 
أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبليغك���م هذه المذكرة علما أنه قد تم تحديد جلس���ة ي���وم االثنين الموافق 
2022/6/6م للنظ���ر في الدعوى .  وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في :  2022/4/14م

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
الأ�ستاذ / حممود ح�سني املزين 

�إعالن �صادر عن جمعية �آفاق جديدة
يعل���ن مجل���س إدارة جمعية آفاق جدي���دة عن عقد االجتماع الع���ادي للجمعية 
العمومية للعام )2022( وذلك يوم االحد الموافق 2022/04/24 الس���اعة الثانية 
عش���ر ظهرا ، في مقر جمعية آفاق جديدة – النصي���رات – المخيم الجديد خلف 
مدارس وكالة الغوث ، وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي: 
1 -  اغالق باب االنتس���اب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام 

)2022( بتاريخ : 2022/04/18 
2 -  فت���ح باب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك لمدة يومين من 

تاريخ 2022/04/19 إلى تاريخ:     2022/04/20
3 -  فت���ح ب���اب االنس���حاب واالعتراض لعضوي���ة مجل���س اإلدارة والجمعية 
العمومية وذلك لمدة يومين من تاريخ   2022/04/21 إلى تاريخ: 2022/04/23.

ومع فائق الحرتام و التقدير
جمل�س اإدارة جمعية اآفاق جديدة 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

لدى حمكمة بداية دير اليلح 
يف الق�سية احلقوقية رقم 235/2021 

يف الطلب رقم 257/2022 
المس���تدعية / تغريد محم���د عبد الله عوض )المش���هورة العويس���ي( 
النصي���رات _ هوية رق���م ٩٥٩١٦١٥١٤ . وكيالها المحامي���ان / عبد الله 

وابراهيم عبد المجيد ابو عمرة .
المس���تدعى ضده / عب���د الفتاح محمد عبد الله العويس���ي ،من س���كان 

النصيرات ،بجوار مسجد الهداية .
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 

الصادر في القضية الحقوقية رقم ٢٣٥/٢٠٢١  في الطلب رقم ٢٥٧/٢٠٢٢ 
الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعية قد تقدمت بالقضية 
الحقوقي���ة رق���م ٢٣٥/٢٠٢١ بداية دير البلح وموضوعه���ا اثبات صحة تنازل 
والغ���اء تس���جيل لذلك يقتضي حضورك للجلس���ة المعين���ة لنظر القضية 
المرقوم اعاله يوم االربعاء الموافق ١١/٥/٢٠٢٢م او ايداع ردك التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبلغك. وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 
الحضور او ايداع ردك التحريري فبامكان المستدعية السير بحقك باعتبارك 

حاضرًا في القضية الحقوقية المرقومة اعاله حسب االصول .

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 
حممد عاطف غزال

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

�إعالن ب�صاأن خمتار 
عائلة �صالمة )زرنوقة(

))تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بان 
الس���يد / محمد موسى احمد سالمة قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
س���المة )زرنوقة( على من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة في مقر 

الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه((

غزة/ االستقالل:
انتق����د نش����طاء ورواد مواق����ع التواص����ل االجتماعي، 
الجمعة، التغطية الصحفية لقن����اة الجزيرة القطرية 
وتعامله����ا مع العدوان "اإلس����رائيلي" على المس����جد 

األقصى المبارك بالقدس المحتلة.
وتركزت االنتقادات على السياس����ة التحريرية للقناة 
واستضافة المسؤولين في شرطة االحتالل اإلسرائيلي 
والس����ماح له����م باس����تخدام مصطلح����ات "اإلرهاب" 
و"المش����اغبين" في وصف المرابطين والمرابطات في 

المسجد األقصى المبارك.
وقال الصحفي وائل الحلبي: "مذيع قناة الجزيرة ترك 
المتحدث باس����م ش����رطة االحتالل يصف المرابطين 
في المس����جد األقصى "باإلرهابيي����ن" ومنحه الوقت 
والمس����احة الكافية لس����رد األكاذيب دون توجيه أي 
س����ؤال اس����تنكاري حول االقتحام الهمجي للمسجد 

القبلي".
وأض����اف: "في المقابل نفس المذيع تبنى وجهة نظر 
شرطة االحتالل في سؤاله للسيد ناصر قوس من نادي 
األس����ير الفلسطيني بل وحاول في سؤالين متتاليين 

التأكي����د على رواية ش����رطة االحت����الل الكاذبة والتي 
تتهم المرابطين والمصلين بأنهم كانوا يبيتون نية 

التخريب".
أم����ا الصحفية والناش����طة نداء بس����ومي فكتبت عبر 

تويتر: "غيُر مفاجئ، لكنه محبط ما تقوم به الجزيرة في 
ا من تسمية أبطالنا  تغطيتها خالل الفترة األخيرة، بدًء
منف����ذي العملي����ات بالقتلى، ولي����س انتهاء بوصف 
المعتكفين بالمش����اغبين على لسان شرطة االحتالل 

ليس����ت حيادية أن نقف م����ع المحتل ف����ي روايته، 
وليست موضوعية، وليست رأًيا ورأًيا آخر".

في ذات السياق، انتقدت منصة متراس سلوك القناة 
إذ ش����اركت إحدى التصريحات وعلقت عبر حس����ابها 
في تويتر: "نس����يت الجزيرة أن ترفق لمصدرها شكرًا 
على “تكرمه”بالس����ماح ألهل البي����ت أن يدخلوه، وال 
نعرف إن كانت س����تنضم لمحاوالت االحتالل تأديب 

“المشاغبين” منا".
أما الناشط ياسر عاشور فشارك صورة منسوبة للقناة 
تحمل تصريحات ألحد قادة ش����رطة االحتالل معلقًا 
عليها: "نبذة عن تغطية الجزيرة إلرهاب االحتالل في 

المسجد األقصى المبارك".
في الس����ياق كتب الناش����ط خالد طه عبر فيسبوك: 
"مقزز ومقرف أن نش����اهد أبواق الجيش الصهيوني 
المحتل وهم يزيفون الحقائق على شاشاتنا…اليوم 
وبعد انكش����اف زيف اإلعالم الغرب����ي وقيمه الكاذبة 
في تغطيت����ه للح����رب األوكرانية، علين����ا أن نطالب 
اإلعالم العربي باتخاذ خطوات مش����ابهة في مقاطعة 

الصهاينة ووقف إعطاء الصوت للقتلة …لم ال؟!".

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال وزي���ر جي���ش االحت���الل "اإلس���رائيلي" بيني 
غانت���س إنه م���ن الصعب التوصل إلى حل س���لمي 
مع الفلس���طينيين، وأنه "بالمقابل باإلمكان العيش 

بسالم بين الجانبين".
وامت���دح غانتس خ���الل لقاء نش���رته صحيفة 

"معاريف" العبرية الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، قائاًل إنه "ضد العنف والعمليات ويدعم 

المسار السياسي".
وبش���أن إمكاني���ة اعتبار عباس ش���ريًكا للس���الم، 
أش���ار غانتس إلى أن من يتربع على رأس الس���لطة 
الفلسطينية يكون ش���ريًكا، لكن من يحاول محاربة 

"إسرائيل" فسيتلقى الصاع صاعين/ على حد تعبيره.
واعت���رف ب���أن س���يطرة الس���لطة عل���ى المناطق 
الفلس���طينية تتراجع، وأن لدى "إسرائيل" مصلحة 

بتعزيز قوة السلطة.
وقال غانتس: "طالما كانت السلطة قوية فسيتراجع 
دور الكيان داخل المناطق الفلسطينية"، وفق وصفه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة يديعوت أحرون���وت، الجمعة، أن 
رئي���س االحتالل يتس���حاق هرتس���وغ نظم وجبة 
إفطار رمضاني في منزله، األربعاء الماضي، في بيته، 
عشية الدعوات اليهودية لذبح القرابين في ساحات 

المسجد األقصى المبارك.
وأضاف���ت الصحيف���ة أن "إفطار هرتس���وغ تم في 
بيته، بحضور عدد من السفراء األجانب المعتمدين 

في دول���ة االحتالل، بينها مص���ر واألردن والبحرين 
واإلمارات العربية المتحدة والمغرب وتركيا وغيرها".

وحضر اإلفطار أعضاء الكنيست العرب، بمن فيهم 
منصور عباس، ومازن غنايم، وس���امي أبو ش���حادة، 
بجانب أئمة ورؤس���اء بلديات وأعضاء مجالس وعدد 
من الشخصيات من فلس���طينيي الداخل المحتل، 

وممثلين عن جيش االحتالل والشرطة.
وزعم هرتس���وغ أمام ضيوفه من السفراء العرب، أن 

دولة االحتالل معنية بالحف���اظ على الوضع الراهن 
في القدس المحتلة.

وتابع: "لقد أوضحت ذلك في اجتماعاتي السياسية 
مع الملك األردني عب���د الله الثاني الذي التقيت به 
مؤخ���را في عم���ان، وقادة آخرين، معتب���را أن هناك 
منش���ورات كاذبة متداولة على وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي بش���أن ني���ة البعض القي���ام ببعض 

الطقوس في المسجد األقصى".

نشطاء يتهمون الجزيرة باالنحياز للرواية »اإلسرائيلية« بشأن أحداث األقصى

غزة/ االستقالل:
ق���ال القيادي المحرر فؤاد الرازم عميد أس���رى القدس س���ابقًا، إن ما يجري من 
انتهاكات في المس���جد األقص���ى المبارك من قبل ق���وات االحتالل هو بمثابة 

جريمة بحق اإلنسانية جمعاء، وجريمة حرب في األماكن المقدسة.
وأضاف ال���رازم في تصريحات صحفية، إن االحتالل تجاوز كل الخطوط الحمراء 
ضد المرابطين من اعتقال واعتداء، وانتهاك للحجر والبش���ر والشجر، معتبرًا أن 

هذا العدوان مخطط له مسبقًا، ونتيجة لفشل تقديم القرابين المزعومة.
وأكد القيادي المحرر أن هذه االعتداءات واالقتحامات لقداسة المسجد األقصى 
يندى لها الجبين، مش���يرًا إلى أنها تمثل وصمة عار على االحتالل والمطبعين 

والمجتمع الدولي الصامت على هذه الجرائم.
وأشاد الرازم بصمود ورباط المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد األقصى، 

داعيًا إلى االستمرار في شد الرحال وإفشال مخططات االحتالل ومستوطنيه.

القيادي الرازم: االعتداء 
على األقصى »جريمة حرب«

»طالما قويت فسيتراجع دورنا«

غانتس: سيطرة السلطة على المناطق الفلسطينية تتراجع ولدينا مصلحة بتقويتها

رئيس االحتالل يقيم مأدبة إفطار رمضانية بحضور سفراء عرب
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في جني���ن أصل البدايات، ه���و ذاته االش���تباك المقدس منذ 
القس���ام وأبو جندل وطوالب���ة وجرار ضد العصاب���ات اإلرهابية 
الصهيونية، الت���ي اغتصبت أرًضا لتقي���م عليها مذبحة لقتل 
وإبادة شعبنا، أي »أصحاب األرض الحقيقيين« كقربان إلله الدمار 

والخراب »يهودة« الذي تعشقه وتعبده!!
ما زال علي وحس���ن وعبد الله وعشرات الفتية يقارعون االحتالل 
ف���ي أزقة مخيم جنين، ويلقون األك���واع المتفجرة في كل حملة 
مداهمات، وهم فخورين بأنهم من »عش الدبابير« والشوكة في 
 ُمقاوم ُمسّلٍح، يتفّحصونه 

َّ
حلق التنين، تلمُع عيونهم ُمراِقبًة كل

لين بينهم، بعضهم  ويتأمل���ون عتاده، بينما يس���يرون ُمتس���لِّ
يواص���ل إلحاحه طالبًا حمل الس���الح، والبعض اآلخر ال يكّف عن 
لمسه والتعرف عليه، حالمين بأن يعيد التاريخ نفسه من جديد 

لتجديد بوصلة المقاومة ضد االحتالل بوحدة شعبية ميدانية.
مّثل مخي���م جنين في الع���ام 2002 أيقونة الوح���دة الوطنية 
الفلس���طينية في انتفاضة األقصى، وإذ اس���تطاع مخيم جنين 
البالغة مساحته كيلومتًرا واحًدا أن يجمع الكل الفلسطيني بين 
أزقته، ويحش���د طاقات كّل فصائله المقاومة، رغم اختالفاتهم 
السياسية واأليديولوجية، ضد عدو واحد هو االحتالل، فبندقية 
الشهيد يوس���ف ريحان أبو جندل الفتحاوية صّوبت في نفس 
اتجاه بندقية األس���ير جمال أبو الهيجا الحمس���اوي تحت غطاء 
انفجارات قنابل الش���هيد محم���ود طوالبة قائ���د المعركة ابن 
»الجهاد اإلس���المي«، إنما كان هناك عش���اق لألرض والشهادة، 
اجتمعوا على أرض المخيم هدفهم واحد، وعلى قلب رجل واحد 

وتحت راية واحدة وهو علم فلسطين.
ها قد خاب���ت مجازرهم بعد 20عامًا من محاوالتهم لجعل جنين 
قبرًا جماعيًا ألبطالها، ولم يتوقف الصوت في جنين ولم تنطفئ 
ش���علة الثورة، ونقشت حروف اس���مه من دم في ذاكرة التاريخ، 
وبقيت ش���اهًدا »جنًبا إلى جنب مع دير ياس���ين وصبرة وشاتيال 
وقانا و.« على حقدهم األس���ود، نفس المشهد ولكن بشخوٍص 
آخرين، لم يعاصروا القس���ام وأبو جندل وطوالب���ة، بل ولدوا في 
ليالي اجتياحها، وما إن بلغوا العش���رين حت���ى أحيوا نهجهم 
وأصبح���وا أبطاله���ا وس���لكوا ذات الطريق، لترس���خ فيه قواعد 
االش���تباك. وتجلت ص���ورة الوحدة الوطنية ف���ي أرض الميدان 
وفي خندق المواجهة، وس���اعدت في التخطيط الس���ليم إلدارة 
العمليات داخل المخيم، مما كبد االحتالل خسائر فادحة باألرواح 
لدى جنوده، وتدمير وإعطاب العديد من آلياته العسكرية خالل 

المعركة.
ومن���ذ مطلع الع���ام الماض���ي، تصاع���دت عملي���ات المقاومة 
واالشتباكات في محافظة جنين، لكن كثافتها كانت بعد تفجر 
األوضاع الميدانية، إثر الهبة الش���عبية ض���د اقتحامات قوات 
االحتالل المس���جد األقص���ى، وتهديدات بتهجير س���كان حي 
الش���يخ جراح في القدس المحتلة والعدوان عل���ى غزة، في أيار 
الماضي. وكان مخيم جنين أحد أهم األهداف المهمة، لما يمثله 
م���ن عقبة حقيقية لفرض األمن ال���ذي يحلم به االحتالل بوقف 

العمليات الفدائية، التي كانت في الغالب تخرج منه.
سياسة العقاب بحق جنين ومخيمها لم تجد نفعًا في المنظور 
األمني اإلسرائيلي، فظهور عشرات المسلحين يؤكد أن المخيم 
ال زال نقطة ساخنة للتصعيد، وساحة تحمل في نهاية المطاف 
حرب���ة المواجهة عند نف���اد الخيارات الميدانية. ولم يس���تطع 
االحتالل إيقاف العمليات االستشهادية والمقاومة حتى بعد أن 
دمر المخيم، وقتل وأسر من فيه، وشكل المخيم نموذًجا مقاوًما 

مهًما في تاريخ الصراع رغم إجرام االحتالل.
أما مخيم جنين نفسه الواقع في محيط مدينة جنين فهو مخيم 
لالجئين الفلس���طينيين الذين هجروا م���ن قراهم ومدنهم في 
فلس���طين عام 1948، وغالبية سكانه يعودون في أصولهم إلى 
مدن وقرى شمالي فلسطين، كحيفا وبيسان وجبال الكرمل، ويقع 
المخيم غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وعدد سكانه 
بالضبط نحو عش���رة آالف نس���مة ونصف، ومساحته ال تزيد عن 

600 متر مربع.
في جنين بنادق الش���هداء ال تصدأ، بل يتس���ابق عليها فرسان 
المخي���م ألخد الث���أر، ولتبق���ى أرض المخيم محرمة وكابوًس���ا 
لالحتالل، لم يبخلوا يوًما بدمائهم قربانًا إلى مذابح الحرية ضمن 
قافلة الش���هداء الذين كانوا لألعداء ن���ًدا.. فكانوا صناع الحياة 

وأسرار عز وعناوين الفخر.
س���المًا و قبلة اليك شهيدنا القادم.. ال تنسى وصية جرار  »ارتِد 
مالبس أنيقة، صفف شعرك جيًدا، وتعطر وابتسم للصور، فقد 

تكون انت الشهيد التالي«.

لم تع���ْد القدس، كنموذج مق���اوم، وحيدًة، وهو نم���وذج المقاومة 
الش���عبية. فها هي جنين تلتحق بها، لكن عبر الجمع بين أش���كال 
مختلفة من المقاومة. كان المحللون الفلس���طينيون قد أش���اروا إلى 
أن نهوَض الحركة الش���عبية، من رحم المعان���اة في أحياء المدينة 
المقدس���ة، لم يك���ن ليحصل لو كان لس���لطة أوس���لو قبضة أمنية 
فيها. وس���لطة أوسلو، ببنيتها وطبيعة وظيفتها، تقوم على تجريم 
المقاومة أو على األقل على عرقلتها، من خالل التنس���يق األمني مع 

المستعمر.
أم���ا جنين، وخاصًة ُمخيمها األس���طوري، فقد نجحت في ضعضعة 
قبضة نظام أوس���لو عليه���ا، بفضل هذا المخيم المق���اوم، وعزيمة 
شبابه ونس���ائه. ونجحت شرائح من الشباب المحسوبين على حركة 
فتح، من اإلفالت من هيمنة نظام أوسلو وأيديولوجيته االنهزامية. 
 طريقه متحدًيا المنظومة 

ُّ
هكذا ِبتنا أمام مخيم فلس���طيني، يش���ق

األوس���لوية، ومنظومة االستعمار مًعا، تتحس���ب وتتهيب حكومة 
األبرتهايد م���ن اقتحامه وتكرار مجازرها لع���ام 2002، خوًفا، ليس 
من المقاومة الجس���ورة المتوقعة فحسب، بل ألن عدوانا همجيا من 
هذا النوع، كفيٌل بتفجير المقاومة في كل فلس���طين. وال نستطيع 
الجزم بعدم إقدام المستعمر على فعل وحشّي كهذا، إذ أن األحداث 

تتوالى، وتفاعالتها مستمرة.
وفي ظل هذا التطور المس���تجد، تعود أش���كال النضال والمقاومة 
إل���ى الت���داول، وأي منها يكون أكث���ر مالئمة للواقع الفلس���طيني 
الراه���ن، وأي منها أكث���ر نجاعة، وأي إس���تراتيجية كفاحية كفيلة 
بإحداث تراكمات حقيقية، وُتمكن الش���عب الفلسطيني من تحّمل 
أعب���اء النضال الطوي���ل. وما مّيز النق���اش في الس���نوات األخيرة، 
داخل الجسم الفلسطيني الش���عبي، خاصة بعد الهبات الشعبية، 
والحراكات الش���بابية، التي ش���هدتها مدينة القدس، في األعوام 
العش���رة األخيرة أو ما يزيد، والتي أحدثت ثغ���رات جدية في جدار 
السيطرة االستعمارية على إرادة الناس في المدينة، وكذلك الهبات 
في أماكن أخرى من فلس���طين، هو التحرر من االرتهان لشكل واحٍد 
م���ن النضال، ولطابع القدس���ية. م���ا معناه، أن المقاومة الش���عبية 
الش���املة، باتت مقبولة على معظم إن لم يكن جميع مركبات الجسم 

الفلس���طيني، الفصائلي والش���عبي. وقد رأينا حركات المقاومة في 
قط���اع غزة، جميعها، تتبنى وتمارس هذا النوع من المقاومة، والذي 
تجلى في مس���يرات العودة عام 2018. غير أن إسرائيل تعاملت مع 
المتظاهرين كما تتعامل مع أي مواجهة عسكرية. فقد أغرقت هذه 
المس���يرات الس���لمية بالدم، وأزهقت أرواح الناس، إذ سقط المئات 
بين ش���هيد وجريح، ويعيش العش���رات من الجرحى بدون أطراف. 
وهذا السلوك اإلس���رائيلي الهمجي، أعاد الشك لدى الكثيرين، في 

جدوى المقاومة الشعبية.
وم���ع ذلك، واصل أهالي القدس، ومن بعدها، قرى فلس���طينية في 
الضفة الغربية، المقاومة الش���عبية، التي أيضا اس���تعملت خاللها 
س���لطات األبرتهايد، الرص���اص الحي، فقتلت وجرحت العش���رات، 
دون أن ُي���ردع المقاوم���ون ع���ن مواصل���ة هذا الش���كل الفاعل من 
الفعل النضالي. وفي هذا الس���ياق، تحّولت أحي���اء مدينة القدس 
وأبواب المدينة: ش���عفاط، والشيخ جراح، وس���لوان، وباب األسباط، 
وب���اب الرحمة، وب���اب العامود، إل���ى فضاءات يصن���ع فيها الناس 
السياسة، ونماذجهم الثورية. وهكذا أعاد أهل القدس، وبمشاركة 
فلسطينيي ال� 48، االعتبار للنضال والفعل السياسي، ضد مشاريع 
التهوي���د، والتطهي���ر العرقي، والحص���ار االس���تيطاني، واإلفقار، 
واالقتحامات المستمرة لألقصى. واألمر الذي شكل استمرارية لهذا 
الفعل المقاوم وأدى إلى تجدد هبات القدس وتحقيق إنجازات، هو 

طابعها الشعبي.
ش���كل باب العامود في ش���هر رمضان من العام الماضي، الذي بدأ 
يتحول إلى أش���به بميدان الثورة، قادحا لشرارة الهبة التي اجتاحت 

فلسطين من البحر إلى النهر، وزلزلت البالد.
كل ما يجري من حراكات وهبات فلس���طينية، ُيجسد فعاًل موضوعًيا 
تراكمًي���ا، وعملية بناء من تحت، لبديل ثوري تحرري، في تحدٍّ واضٍح 
لي���س لنظام األبرتهايد االس���تعماري واألنظم���ة العربية المطبعة 
والمتحالفة مع المستعمر فحس���ب، بل أيًضا، لنظام أوسلو وبصورة 
أقل لمن يطلق الش���عارات الكبيرة، ويدعو لمعركة فاصلة، ويسعى 

لتحميل شعبنا أكثر مما يحتمل.
القدس ُتعلمنا درًسا كبيًرا. هي المدينة التي أعملت فيها حكومات 

األبرتهاي���د المتعاقب���ة، أخطر وأبش���ع المخططات االس���تيطانية 
واإلج���راءات القمعي���ة؛ حصاره���ا م���ن كل الجهات باالس���تيطان، 
وحصاره���ا اقتصاديا، وإهم���ال منهجي ومتعم���د لتطورها، وقمع 
واعتقاالت، وإغالق مؤسساتها، وإنفالت المستوطنين واقتحاماتهم 
المتكررة لس���احات األقصى، وجمعيات اس���تيطانية ُتستخدم في 
التطهير العرقي المس���تمرة، ومحاوالت تدمير المجتمع المقدسي 

من الداخل.
على ض���وء ذلك، وفي ظل تخلي نظام أوس���لو وأنظمة العرب عنها، 
فإن النهضة الشعبية الوطنية في القدس، تشكل ملحمة حقيقية 
في مس���يرة الحفاظ على الوجود والتحرر الوطني. لقد باتت المدينة 
قبلة الكل الفلس���طيني، وخاصة األجيال الجديدة، أي النافذة التي 
من خاللها ُيعاد تش���كيل الوعي بفلس���طين وبفك���رة التحرر. إنها 
مسيرة تحتاج لكثير من الحكمة والقدرة على فهم تعقيدات الواقع 
السياس���ي والمادي الذي ُيحيط بنا، وكذل���ك التناقضات الخطيرة 
التي نمت داخل صفوفنا، والتي تش���كل التحدي األكبر أمام ش���رط 

االستمرارية والبناء التدريجي.
ال نع���رف كيف س���تتطور الح���راكات الحالية ف���ي القدس وجنين 
وس���ائر فلس���طين، غير أن ما بات مؤك���ًدا، أن هناك نم���ّوا لطالئع 
متزاي���دة متجددة ف���ي صفوف ش���عبنا، ما عادت تقبل الس���كون 
والظلم الفاحش، وال تقبل التس���ليم للفكر الهدام سواء االنهزامي، 
أو المغامر. فهذا مخيم جنين، ومن رحم القهر والحرمان وذل اللجوء، 
يعي���د إنتاج نموذجه التاريخي، بعد أن انس���ّدت كل األبواب أمامه، 

وبعد أن خذلته القيادة الفلسطينية والطغاة العرب.
التح���ّدي األكب���ر واألهم في ه���ذه اللحظة التاريخي���ة، هو التغلب 
عل���ى غياب الحامل التنظيمي الموحد له���ذه الحراكات، القادر على 
التوجيه وإدارة النضال، بأقل الخس���ائر وبتحقيق الفائدة القصوى، 

في ظل واقع فلسطيني مركب، يلعب طرف فيه دورا معيقا.
إن جنين الت���ي تتعرض لعقاب اس���تعماري جماع���ي هذه األيام 
به���دف الحيلول���ة دون اكتمال نمّو نموج ش���بيه بنم���وذج مدينة 
القدس، الذي يتمدد تدريجيا الى كل فلسطين، تحتاج إلى تضامن 

شعبي حقيقي وواسع.

ُتواجه )س����لطات االحتالل( تحّديًا أمنيًا قد تك����ون مرّكباته غير 
مس����بوقة في العقود األخيرة من تاريخ الصراع مع العرب: موجة 
عملي����ات يقودها فلس����طينيون ض����ّد االحتالل، فيم����ا أحد أبرز 
محّفزاتها هو اإلجراء العقابي نفسه الذي يسعى من خالله العدو 
لمنع العمليات. معضلٌة تغّذي نفس����ها بنفس����ها، من دون آفاق 
حّل منظورة. وفقًا لتقدير االس����تخبارات »اإلس����رائيلية«، المرّجح 
أن تتواص����ل الهجم����ات، وإن كانت تل أبيب تأم����ل الحّد منها، 
من خالل سلس����لة إجراءات، يتعّذر حْصر التعقيدات التي تمنع 
العدو من الذهاب بعيدًا فيها. وإلى جانب تلك التعقيدات، تأتي 
اإلشكالية »اإلس����رائيلية« المتمّثلة في التركيز، في »المعالجة«، 
عل����ى الحوافز بداًل م����ن الدوافع، واألولى ظرفي����ة ومتغّيرة، بينما 
الثانية، وهي األصل، ثابتة وال تكاد تتبّدل، والمقصود بها أصل 
وجود االحتالل، بما يعنيه من س����لب للحق والُهوية، وسياساته 
االس����تيطانية اإلحاللية العنصرية. على أن مس����ألة التعامل مع 

الحوافز نفسها ال تبدو مضمونة من الجهات كاّفة.
على مس���توى مبدأ »الردع عبر العقاب«، ال تكتفي »إس���رائيل« 
بقْت���ل منّف���ذي العمليات حتى لو لم يتمّكنوا م���ن إتمامها، بل 
تعمل على معاقبة كّل من يحيط بهم، عبر هدم منازل ذويهم، 
واعتقال آبائهم وإخوتهم والتنكيل بهم، وس���لبهم مواردهم 
المالية، وتغيير ظروفهم إلى األسوأ على كّل صعيد. كما يطاول 
هذا العق���اب الجماعي البلدة أو المدين���ة بأكملها التي ينطلق 
منها المنّفذ، خاصة في األراض���ي المحتّلة خارج الخط األخضر، 
وهو ما يمّثل اس���تراتيجية »إس���رائيلية« ثابت���ة في مواجهة 
العمليات الفدائي���ة، وإن كانت الهجمات األخيرة حملت عنصرًا 
مغاي���رًا، كونها ُنّفذت من دون أّي توجيه أو قيادة من تنظيمات 
فلسطينية مقاِومة. وُيضاف إلى تلك السياسة، الدور الوظيفي 
الذي تضطلع به األجهزة األمنية التابعة للس���لطة الفلسطينية، 
والموَكلة بتحقيق ما يعجز عنه االحتالل، أو يمكن أن يتس���ّبب 
له بأثمان وخس���ائر عملياتية، إضافة إل���ى دورها في تحصيل 

المعلومات االستخبارية عن المقاومين، لصالح العدو.
إاّل أنه في الموجة األحدث من العمليات، ش���ّخصت »إس���رائيل« 
عوام���ل إضافية لم تكن مرصودة في الس���ابق، كما في هجمات 
الطعن والده���س االرتجالية. فالهجمات األخيرة نّفذ جزءًا منها 
فلس���طينيون من الداخل، أي من حاملي الهوية »اإلسرائيلية«، 
يجم���ع بينه���م ما ُيس���ّمى »إس���رائيليًا« »التعّص���ب الديني«، 
والتماه���ي بق���ْدر أو بآخر م���ع جماعات إس���المية تحمل »فكرًا 
متطّرفًا«، مع التشديد في المقاربة اإلعالمية على حضور تنظيم 
»داع���ش«، بهدف خدمة اس���تراتيجية االحتالل ف���ي أكثر من 
اتجاه. أّما الجزء اآلخر، فقد نّفذه فلسطينيون انطلقوا من شمال 
الضف���ة الغربي���ة المحتلة، وتحديدًا من منطق���ة جنين، وهو ما 
يمّثل تحّديًا مرّكبًا بالنسبة إلى »إسرائيل«، لعّدة أسباب أهّمها 

ما يلي:
أّواًل: ُتعّد جنين منطقة خارجة نسبيًا عن السطوة األمنية ألجهزة 
السلطة الفلسطينية، ألسباب يصعب حصرها، من بينها تراجع 
تأييد الس���لطة حتى داخ���ل تنظيم »فتح«، س���واًء في المخيم 
أو المدين���ة أو الق���رى المحيطة. ويعّبر هذا التراجع عن نفس���ه 
في فقدان الق���درة على التحّرك والتحّكم والجمع االس���تخباري 

لمصلحة االحتالل، كما تسهيل مهاّمه والتمهيد لها.
ثاني���ًا: ُتع���ّد »حرك���ة الجه���اد اإلس���المي« هي الجه���ة التي 
تستقطب الشّبان الفلس���طينيين في هذه المنطقة، وتحديدًا 
من المنش���ّقين عن »فتح«، أو من المتململين من أداء الس���لطة، 
وهو ما أتاح توفير وسائل قتالية في المخيم ومحيطه، بمستوى 
ب���ات يدعو االحتالل إلى القلق، خصوص���ًا أن »الجهاد« تنظيم ال 

ُيستهان به، عددًا وعتادًا.
ثالثًا: منطقة جنين، التي تقع في شمال الضفة المحتلة، قريبة 
جّدًا من وس���ط )الكيان(، حي���ث الوجود »المدين���ي« للعدو، بما 
يش���مل غوش دان وفي وسطها تل أبيب. وأهمية هذا المعطى 
أنه يؤكد وجود ثقوب في الجدار األمني - على اختالف أش���كاله 

- في ه���ذه المنطقة، ما أتاح للفلس���طينيين االنتقال من وإلى 
أراضي عام 1948 بسهولة نس���بية، ألغراض وأهداف مختلفة، 

ليس في أساسها شّن عمليات.
بناًء عل���ى ما َتقّدم، يمكن القول إنه باتت متعّذرة على االحتالل 
مباشرة عقابه الجماعي رّدًا على العمليات التي ينطلق منّفذوها 
من جنين، حيث تتص���ّدى »الجهاد« بنفس���ها لتأمين عائالت 
الش���هداء من األذى الجس���دي والماّدي وكذل���ك االقتصادي، 
وهو ما يثقب االس���تراتيجية العقابية »اإلسرائيلية«، ويهّشم 
فاعليته���ا، ويحّول جنين ومخّيمها إل���ى نموذج للمحاكاة، وهنا 
األخطر بالنسبة إلى »إسرائيل«. كما أن ضعف السلطة البنيوي، 
والرف���ض الجماهيري لها، يلزم���ان العدو بالعمل مباش���رة في 
المخي���م والمدينة والمناطق المحيطة بهم���ا، األمر الذي يعني 
مزيدًا من االحتكاك مع الفلس���طينيين، وال���ذي قد يحّفز بدوره 
على تنفيذ مزيد من العمليات، ناهي���ك عن التهديد المتمّثل 
في إمكانية س���قوط خسائر بشرية »إس���رائيلية«، وال سيما أن 
صور اقتح���ام المخيم عام 2002، والذي كّبد االحتالل خس���ائر 

بشرية بالعشرات، ال تزال ماثلة في الذاكرة »اإلسرائيلية«.
ُيضاف إلى ما َتقّدم، أن أّي رّد موّس���ع يس���تبطن خطر جّر قطاع 
غزة إلى المواجهة، على غرار ما جرى في معركة »سيف القدس« 

العام الماضي.
كيف يمك���ن لالحت���الل تحقيق مطلب���ه إذًا؟ ال يب���دو أن لدى 
»إسرائيل«، إلى اآلن، خّطة بديلة، باستثناء تحويل والد الشهيد 
رعد ح���ازم، إلى هدف اس���تراتيجي أّول، يكاد يصبح الش���غل 
الش���اغل ألجهزة العدو األمنية والعس���كرية، على رغم أنه، من 
ناحي���ة واقعية، ُيفترض أن يكون مج���ّرد هدف تكتيكي. لكن، 
إذا كان من المتعّذر الوصول إلى والد الش���هيد، فكيف بأهداف 
»إس���رائيل« األخرى المتعّلقة بحوافز العمليات، وعلى رأس���ها 
ل مخّيم جنين الذي يس���ّميه االحتالل »عّش الدبابير«، إلى  تحوُّ

ِقبلة للمقاومين ونموذج ُملهم لهم؟

ما يجمع نموذجي باب العامود ومخيم جنين

العقاب الجماعي يتعقد: سلطات االحتالل »قاصرة« أمام جنين

بنادق جنين ال تصدأ...
بقلم/ عوض عبد الفتاح

بقلم: يحيى دبوق

بقلم/ شيماء ناصر الدرة
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غزة/ االستقالل:
أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة، 
أدهم البس���يوني، أن أزمة ارتفاع 
أسعار الدواجن في أسواق قطاع 

غزة أوشكت على االنتهاء. 
وقال البس���يوني في تصريحات 
صحفية أمس: "إن أسعار الدواجن 
في قطاع غزة تتجه نحو االستقرار 
مع عودة خطوط اإلنتاج إلى عملها 
الطبيعي، إذ يمك���ن التأكيد أننا 
في نهاية األزمة، وأن ما حدث من 
ارتفاع أمر خارج عن إرادتنا بسبب 
ندرة إدخ���االت البيض المخصب 

من المصادر الموردة".
 وأضاف البسيوني: "إن اإلجراءات 
التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع 
األزمة كان لها الدور الرئيس في 
عملية إعادة االتزان لقطاع تربية 
الدواجن، منها تسهيل إدخاالت 
الدجاج المبرد والمجمد لقطاع غزة، 

والمفرخات  الفقاس���ات  وتعزيز 
بالبي���ض المخصب المس���تورد، 
إلى جانب إجراءات ضبط التداول 
بطرح كل ما ه���و صالح من إنتاج 
الدجاج للتس���ويق ومتابعة ذلك 

الزراعة  من خ���الل طواق���م وزارة 
بالتع���اون  بالمي���دان  العامل���ة 
م���ع طواق���م وزارت���ي االقتصاد 

والداخلية".
 وأش���ار البس���يوني إلى أن وزارة 

الزراع���ة ال تضع قي���وًدا على أي 
جهة تورد الدجاج المجمد والمبرد 
لقطاع غزة شريطة مطابقة المورد 
لمواصف���ات الج���ودة ومعايي���ر 

الصحة العامة.

االقتصاد: أزمة ارتفاع أسعار الدواجن بغزة أوشكت على االنتهاء

القاهرة/ االستقالل:
رفع���ت مصر، الجمعة، أس���عار البنزين بمقدار 25 قرش���ا لليتر، فيما أبقت على 

أسعار السوالر دون تغيير.
وقال���ت وزارة البترول المصرية، في بيان، أن تعديل أس���عار البنزين جاء ضمن 
المراجعة ربع الس���نوية ألس���عار المنتجات البترولية من قبل لجنة التس���عير 
التلقائية ووفقًا للتعديل الجديد يصبح سعر البنزين 80 أوكتان 7.5 جنيهات 
)41 سنتا(، والبنزين 92 أوكتان 8.75 جنيهات )47 سنتا( والبنزين 95 أوكتان 

9.75 جنيهات )53 سنتا(.
وثبتت الوزارة سعر السوالر عند 6.75 جنيهات )37 سنتا(.

وقالت الوزارة إن التسعيرة الجديدة تسري اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح 
أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

وهذه ثاني مرة ترفع فيها مصر أس���عار البنزي���ن منذ بداية عام 2022، إذ جرى 
تعديل األس���عار في يناير/كانون الثاني الماضي بزيادة 25 قرش���ا على جميع 

أنواع البنزين.
وش���كلت الحكومة المصرية لجنة التسعير التلقائي في عام 2018، ومنذ ذلك 
الحين بدأت بإعادة النظر في االس���عار كل ثالثة أشهر، تبعا ألسعار النفط في 

األسواق العالمية وسعر الصرف في السوق المحلية.

مصر: رفع أسعار البنزين 25 
قرشًا وتثبيت سعر السوالر

االستقالل/ وكاالت:
أك���د نائب رئيس الوزراء الروس���ي، ألكس���ندر 
نوفاك، أّن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى 
الروبل نابع من رغبة روسيا في ضمان استالمها 

مدفوعات إمدادات الغاز.
وقال المس���ؤول الروسي في مقال له في مجلة 
»إنرغي بوليسي«، ُنشر الجمعة: »يعود السبب 
في تحويل مدفوع���ات الغاز إلى الروبل انطالقًا 
م���ن رغبة روس���يا في الحصول عل���ى ضمانات 

استالم أموالها بنسبة %100«.
ولفت نوفاك إلى أّن العديد من مش���تري الغاز 
الروسي »وافقوا بالفعل على تحويل المدفوعات 
إلى العملة الروس���ية«، وأّن روسيا »تنتظر قرارًا 

حول هذا الشأن من مستوردين آخرين«.
واس���تبعد نائب رئيس الوزراء الروس���ي وجود 
إمكانية لدى أوروبا باس���تبدال إمدادات الطاقة 
من مصادر أخرى، مضيف���ًا أّن »مصير الصناعة 

واألوروبيين أنفس���هم يعتمد عل���ى عقالنية 
االتحاد األوروبي«.

والخمي���س، دع���ا الرئيس الروس���ي فالديمير 
بوتين، إل���ى إع���ادة توجيه ص���ادرات الطاقة 
الروس���ية من أوروبا إلى آس���يا  ف���ي ظّل األزمة 
الحالية، مّتهمًا األوروبيين ب� »زعزعة السوق« عبر 

السعي لالستغناء عن المحروقات الروسية.
وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، 
والتي طال���ت جزءًا من احتياطياته���ا الدولية، 
أعلنت موس���كو ع���ن تحويل مدفوع���ات الغاز 
بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك 

لضمان استالم ثمن الغاز المورد.
ووّق���ع الرئيس الروس���ي، فالديمير بوتين، في 
31 آذار/م���ارس الماضي مرس���ومًا بش���أن آلية 
س���داد ثمن الغاز الطبيعي الم���وّرد إلى »الدول 
غير الصديقة«، بما ف���ي ذلك االتحاد األوروبي، 

بالروبل الروسي.

االستقالل/ وكاالت:
أّدى إض���راب لش���ركات نقل الحبوب والب���ذور الزيتية في 
األرجنتين، والذي بدأ منذ أربعة أيام للمطالبة برفع أس���عار 
الش���حن في مواجه���ة ارتفاع أس���عار الوقود، إلى ش���ّل 

الصادرات الزراعية. 
حيث توقف آالف سائقي الش���احنات في األرجنتين عن 

العمل، احتجاجًا على تردي أحوالهم المادية.
ويأت���ي إضراب ش���ركات النق���ل في ذروة موس���م حصاد 
2021-2022 الزراعي، في حين ُتسجل أسعار الوقود أعلى 

مستوياتها في السوق الدولية بسبب األزمة في أوكرانيا.
وق���ال رئي���س غرف���ة صناعة الب���ذور الزيتية غوس���تافو 
إيديغ���وراس ف���ي بيان له، أم���س: »إّن مجم���ع الصادرات 
الزراعية برمته مشلول، واالقتصاد األرجنتيني ال يستطيع 

تحمل هذا الضغط«.
ومن المعروف أن األرجنتين هي من أكبر ُمصّدري الطحين 
وزي���ت الصويا في العالم، ومن أكب���ر ُمصّدري القمح وفول 
الصويا والذرة. وبلغت قيمة هذه الصادرات 35 مليار دوالر 

عام 2021.
وأعرب اتحاد النقل األرجنتين���ي فيترا، الذي أطلق الدعوة 
إلى اإلضراب والمطالبة بزيادة الرسوم على خدمات الشحن، 
أن هيئ���ات األعمال التجارية الزراعية ال تعترف بالس���عر 
الحقيقي للمحروق���ات الذي يتعين على ش���ركات الّنقل 

دفعه.
في وقت يس���جل الس���عر الرس���مي للديزل في محطات 
البنزين 110 بيزو أي حوالي 0,93 دوالر للتر، في حين تقول 
فيترا إن على س���ائقي الش���احنات دفع 191 بيزو أي 1,60 

دوالر بسبب النقص.
والق���ى الحوار الذي بدأته الحكومة بي���ن الطرفين األربعاء 
الفشل. وقال إديغوراس »يؤدي اإلضراب إلى خسارة حوالى 
مئة مليون دوالر ف���ي اليوم، أي 200 طن لم يتم تفريغها 

في محطات الموانئ. ولدينا 50 سفينة شحن تنتظر«.
وأشار إلى أن ما بين ثالثة آالف وأربعة آالف شاحنة تقصد 
المحطات يوميًا في األوقات العادية، مقارنة بحوالي عشر 

شاحنات حاليًا.

موسكو: العديد من مشتري الغاز 
الروسي وافقوا على سداد ثمنه بالروبل

إضراب اتحاد النقل في األرجنتين 
يشل الصادرات الزراعية

االستقالل/ وكاالت:
قال خبير اقتصادي بارز إن الصراع الروسي-

األوكراني هز عدة دول إفريقية والسيما تلك 
الدول المستوردة للسلع.

وقال تيودروس ميكونين، الخبير االقتصادي 
ف���ي مرك���ز النم���و الدول���ي، لوكال���ة أنب���اء 
))شينخوا((، إن الدول األفريقية التي تربطها 
عالق���ات تجارية مع روس���يا وأوكرانيا تواجه 
نقصا في إمدادات القمح واألس���مدة بسبب 

استمرار الصراع.
وأوض���ح ميكوني���ن "تس���تخدم العديد من 
البل���دان األفريقي���ة األس���مدة القائمة على 
النيتروجين إلنتاج الغذاء، وتس���تورد حوالي 
70 بالمائة من ه���ذه المنتجات من أوكرانيا 
وروس���يا. وبالتال���ي مع تأثر جان���ب العرض، 

فإنها تواجه زيادة في فواتير االستيراد".
وحذر الخبير االقتصادي من أن خفض واردات 
تلك األسمدة من شأنه أن يؤدي إلى تقليص 

إنتاج المواد الغذائية وارتفاع أسعارها.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة )فاو( ألس���عار األغذية 159.3 
نقطة ف���ي مارس، بزي���ادة 12.6 بالمائة عن 
فبراير، عندما وصل بالفعل إلى أعلى مستوى 

له منذ إرسائه في عام 1990.
ووفقا لمكونين، ف���إن دوال مثل غانا وإثيوبيا 
وكيني���ا تضررت بش���دة من ارتفاع أس���عار 
الطاق���ة والغذاء. وقد أثر الوضع بش���دة على 
التضخم في  الخارجية وتفاق���م  االختالالت 

الداخل.
وضرب مث���اال آخر بمصر الت���ي تعتمد على 
روس���يا في اس���تيراد القمح، قائال إن الدولة 
اإلفريقي���ة مضطرة من بعد ان���دالع الصراع 
الروسي-األوكراني إلى معالجة ارتفاع أسعار 
الخبز، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا تشكالن 
مع���ا حوالي 30 بالمائة من ص���ادرات القمح 

العالمية.
وأض���اف الخبير أن الصراع جاء في وقت حرج 
حيث ال ت���زال العديد من ال���دول األفريقية 

تكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 
والضغوط التضخمية العالمية.

وشهدت إثيوبيا، التي تستورد قمحا سنويا 
بقيم���ة 400 ملي���ون دوالر أمريك���ي ووقودا 
بقيمة 3 ملي���ارات دوالر أمريكي، ارتفاعا في 
أسعار المواد الغذائية والوقود على حد سواء 
بسبب حصار روسيا، التي تعد واحدة من أكبر 
مصدري النف���ط الخام في العالم بالعقوبات، 
واضطراب صادرات الطاقة وإحتماالت فرض 

حظر على امدادات الطاقة الروسية.
على الرغم من أن بعض مصدري الوقود، مثل 
نيجيريا وأنغوال والسودان، والبلدان المصدرة 
للمعادن قد تش���هد زيادة في اإليرادات في 
الوق���ت الحال���ي، إال أن ميكوني���ن يقترح أن 
يعمل معظم مس���توردي الس���لع األساسية 
الصافيبن على اس���تبدال الواردات وتجديد 
اإلنت���اج المحلي وجذب االس���تثمار األجنبي 
المباشر للخروج من األزمة والصدمات المماثلة 

في المستقبل.

الصراع الروسي-األوكراني يهز االقتصادات األفريقية

االستقالل/ وكاالت:
تراجع انتاج شركة تسال للسيارت الكهربائية في الصين، للمرة األولى على االطالق، 
بعد وقف العمل في مصنع الش����ركة بمدينة ش����نغهاي لمدة ثالثة أسابيع بسبب 

عملية اإلغالق التي تشهدها المدينة للسيطرة على جائحة كورونا.
وينتج المصنع نحو 2100 سيارة يوميا، وبالتالي فإن حجم الخسارة في االنتاج يصل 
إلى زهاء 39 ألفا و900 سيارة منذ وقف العمل بالمصنع في 28 آذار/مارس الماضي.

وتشهد المدينة، التي يسكنها قرابة 25 مليون نسمة، تسجيل حاالت إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد بشكل يومي، ومازالت السلطات تفرض قيودا على التنقل 
في مختلف أنحاء ش����نغهاي، مما يعرقل سالس����ل إمداد الم����واد الغذائية وخامات 

التصنيع.
ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن هي تشياوبينج، المدير التنفيذي لشركة زيبينج 
لصناعة الس���يارات الكهربائية، قوله إن جميع ش���ركات تصنيع الس���يارات ربما 
تضطر لوقف االنتاج في ايار/مايو المقبل إذا ما استمرت عملية االغالق في منطقة 

شنغهاي.
ويدخل اإلغالق في ش����نغهاي أس����بوعه الثالث وكانت له انعكاسات على االقتصاد 
واالنتاج الصناعي، مما دفع رئيس الوزراء الصيني لي كه تش����يانج إلى التحذير مرارا 

من المخاطر التي تتعرض لها عملية النمو االقتصادي في البالد.

تراجع إنتاج تسال بواقع 
40 ألف سيارة في الصين
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اإيران: االحتالل ي�ستعر�ض قوته 
املزيفة بوجه امل�سلني الُعّزل يف االأق�سى

فق���د أدان المتحدث باس���م الخارجية اإليرانية س���عيد 
خطيب زاده، بشدة اقتحام االحتالل "اإلسرائيلي" لألماكن 
المقدسة في فلسطين المحتلة، واالعتداء على الصائمين 

والمصلين خالل شهر رمضان.
وحذر خطيب زاده من "اس���تمرار الممارس���ات الوحشية 

واإلرهابية للمحتلين في القدس وفلسطين المحتلة".
 ش���عب فلس���طين 

ّ
وق���ال: "إّن جرائ���م الصهيونية بحق

المظلوم تش���ير إلى الضعف المتزاي���د لكيان االحتالل، 
وال���ذي يقوم م���ن أج���ل التس���تر على ذل���ك الضعف، 
باس���تعراض قوته المزيفة بوج���ه مجموعة من المصلين 

العزل".
وأضاف خطيب زاده: "إّن هذه الجرائم، التي تعد انتهاكًا 
واضحًا للقانون الدولي وحقوق اإلنس���ان، ُتظهر أكثر من 
قبل أّن خيان���ة بعض قادة الدول اإلس���المية في تطبيع 
العالقات مع الكي���ان الصهيوني المزي���ف، ال تؤدي إلى 
تطبيع سلوكيات هذا الكيان ذو الطبيعة الدموية وخالق 
األزمات، بل على العكس، زادت من الممارس���ات الوحشية 
لهذا الكيان ضد الفلسطينيين، بسبب خيانة بعض قادة 
الدول اإلس���المية والعربية للقضية الفلسطينية، لدرجة 

أننا نشهد عنفًا مفرطًا من قبل هذا الكيان العنصري". 
ودعا خطيب زاده الحكومات والمنظمات الدولية إلى دعم 
الشعب الفلس���طيني ومنع استمرار الجرائم الصهيونية 
في فلس���طين، وإلى تحرك الش���عوب اإلس���المية دعمًا 
للمسجد األقصى، مؤكدًا  أن "الكيان الصهيوني وداعميه 
اإلقليميين والدوليين س���يتحملون تبعات الممارس���ات 

الصهيونية في القدس وفلسطين".
وطالب ب���رّد واضح وفوري من منظمة التعاون اإلس���المي 

والدول اإلسالمية لدعم المسجد األقصى.
تنديد الخارجية اإليرانية جاء بعد اقتحام قوات االحتالل 
المسجد األقصى، صباح الجمعة، والذي أسفر عن اعتقال 
م���ا ال يقل عن 400 فلس���طيني وجرح م���ا يزيد عن 150 

شخصًا. 

اخلارجية امل�سرية تدين اقتحام 
االحتالل لالأق�سى واالعتداء على امل�سلني

من ناحيته،  أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصرية الس���فير أحمد حافظ، اقتحام ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي للمسجد األقصى المبارك، والتي أسفرت عن 

إصابة واعتقال عشرات المصلين.
وأكد الس���فير حافظ في بي���ان، الجمعة، ض���رورة توفير 

الحماية الكاملة للمصلين المس���لمين والسماح لهم بأداء 
الشعائر اإلس���المية في المسجد األقصى الذي يعد وقفا 

إسالميا خالصا للمسلمين.
وج���دد التأكيد على "رف���ض العن���ف والتحريض بكافة 
أش���كاله، بما في ذلك الدعوات المطالبة باقتحام المسجد 
األقصى الُمبارك خالل ش���هر رمضان المعظم"، محذرا من 
مغبة ذلك على االستقرار واألمن في األراضي الفلسطينية 

والمنطقة.

االأمم املتحدة حتذر من
 خماطر الت�سعيد يف القد�ض

من جهته���ا، دعت األم���م المتحدة، الجمع���ة، إلى وقف 
"االس���تفزازات" في الحرم القدس���ي، مح���ذرًة من مخاطر 

التصعيد في القدس.
جاء ذل���ك في بيان ص���ادر عن المنس���ق األممي الخاص 
لعملية الس���الم في الشرق األوسط، تور وينسالند، وصل 

األناضول نسخة منه.
واندلعت مواجهات في المسجد األقصى، بعد صالة فجر 
الجمعة، إثر اقتحام الشرطة اإلسرائيلية ساحات المسجد.

وق���ال المنس���ق األممي: "نش���عر بقلق بال���غ إزاء تدهور 
األوض���اع األمني���ة ف���ي الق���دس )..( يج���ب أن تتوقف 

االستفزازات في الحرم القدسي اآلن".
وأفاد بأن "األمم المتحدة على اتصال وثيق مع الش���ركاء 

اإلقليميين الرئيسيين واألطراف لتهدئة الوضع".

وحذر قائال: "إن السماح لمزيد من التوترات سيؤدي لمزيد 
من المخاطرة بتصعيد آخر".

ووفق الهالل األحمر الفلسطيني، أصيب 153 فلسطينيا 
في االقتحام، فيما قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين 
الفلس���طينيين، إن الش���رطة اإلس���رائيلية اعتقلت 400 

فلسطيني بساحات المسجد.

االحتاد االأوروبي:
 "يجب اأن يتوقف فورا"

بدوره، دعا االتحاد األوروبي، مساء الجمعة، جميع األطراف 
لالنخراط في الجهود الرامية لخفض التصعيد في الضفة 

الغربية، والقدس، وخصوصا المسجد األقصى.
وق����ال االتحاد األوروبي في بيان له إنه يتابع  بقلق بالغ 
التصعي����د األخير في أعمال العن����ف في أنحاء الضفة 
الغربي����ة المحتل����ة، بما ف����ي ذلك "القدس الش����رقية" 

والمواجهات في المسجد األقصى صباح الجمعة.
وأض����اف: "يج����ب أن يتوق����ف العنف عل����ى الفور. 
كأولوي����ة، يجب من����ع وق����وع المزيد م����ن الضحايا 
المدنيي����ن . يج����ب احترام الوض����ع الراهن لألماكن 
المقدسة احترامًا كاماًل. التعاون األمني الفلسطيني 

اإلسرائيلي ضروري".
وحّمل االتحاد األوروبي "جميع القادة مسؤولية العمل ضد 
المتطرفين. يكرر االتحاد األوروبي دعوته لجميع األطراف 

لالنخراط في الجهود الرامية لخفض التصعيد".

جمل�ض علماء باك�ستان ي�ستنكر 
العدوان على االأق�سى

م���ن ناحيته، أعل���ن مجلس علماء باكس���تان اس���تنكاره 
الش���ديد على قيام قوات االحتالل اإلس���رائيلي باقتحام 
المسجد األقصى وإغالق بواباته، واالعتداء على المصلين 

اآلمنين داخل المسجد وفي عمق باحاته.
وعبر رئيس مجلس علماء باكس���تان الشيخ طاهر محمود 
أشرفي عن إدانته الشديدة لهذه الجرائم الخطيرة، وهذا 
التصعيد المتواصل الذي سيؤدي للمزيد من الصدامات 
والنزاع���ات والخالف���ات الناتج عن االعتداء على مش���اعر 
ش���عوب األمة العربية واإلسالمية التي ترفض مثل هذه 

التصرفات غير المقبولة على اإلطالق.
وأكد أن اس���تمرار ه���ذا العدوان الغاش���م يمثل انتهاكا 
صارخا واضحا مقلقا خطي���را وتحديًا صريحًا ورفضًا كامال 

لجميع القرارات والمواثيق الدولية.
وقال األش���رفي: "نحم���ل ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
كامل المس���ؤولية عن التداعيات الخطيرة التي س���تنتج 
عن اس���تمرار مثل ه���ذه الجرائم واالعت���داءات اليومية 
الصهيونية ضد أبناء الش���عب الفلس���طيني الش���قيق، 
واعتداء غي���ر مقبول عل���ى أراضيه ومقدس���اته"، مطالبا 
المجتمع الدولي ومجلس األمن الدولي وكافة المؤسسات 
الحقوقي���ة بضرورة اتخ���اذ اإلجراءات الس���ريعة الفورية 
المناس���بة لوق���ف ومن���ع اس���تمرار وتكرار مث���ل هذه 
االنته���اكات المرفوضة، وضرورة توفي���ر الحماية الكاملة 

للشعب الفلسطيني ولألماكن المقدسة.

تركيا تدين ب�سدة اعتداءات 
االحتالل يف االأق�سى 

كم���ا أدان���ت وزارة الخارجية التركية، بش���دة ما قالت إنه 
"تسبب قوات االحتالل اإلسرائيلي بمقتل 7 فلسطينيين 
مؤخرا، وإيقاع جرحى في المسجد األقصى صباح الجمعة". 
وقال���ت الوزارة ف���ي بيان صادر عنها الجمعة: "إن تس���بب 
قوات االحتالل في مقتل 7 فلسطينيين ، أحدهم طفل في 
مدن مختلفة وفي مقدمتها جنين، واقتحامها صباح أمس 
المسجد األقصى وتس���ببها في وقوع جرحى، أمر ال يمكن 
قبوله وندينه بش���دة".  وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بقلق 
بال���غ التوترات المتزايدة في المنطق���ة في األيام األخيرة.  
وأك���دت الوزارة على أهمية عدم الس���ماح باالس���تفزازات 
والتهديدات ضد مكانة وروحانية المسجد األقصى خاصة 
في هذه الفترة الحساس���ة. وترحمت الخارجية التركية في 
البيان على المدنيين الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم 

في األحداث، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

إدانات عربية ودولية واسعة للعدوان »اإلسرائيلي« الخطير على المسجد األقصى 
اال�ستقالل/ وكاالت:

نددت عديد الدول العربية واالإ�سالمية 
والدولية بت�ساعد العدوان االإ�سرائيلي« 

بحق امل�سجد االأق�سى املبارك، واالعتداء 
على امل�س��لني في��ه اأم�س اجلمع��ة، والذي 
املئ��ات،  واإ�س��ابة  اعتق��ال  ع��ن  اأ�س��فر 

حمذري��ن م��ن اإمكاني��ة انفجار االأو�س��اع 
امليداني��ة يف ال�س��احة الفل�س��طينية ردًا 

على تلك االعتداءات.

االستقالل/ وكاالت:
أكدت وزارة الدفاع الروس���ية، الجمع���ة، أن االنفجارات الضخمة 
التي هزت العاصمة األوكرانية ليل���ة الخميس/ الجمعة ناجمة 
عن قصف نفذته قواتها، متوعدة بشن هجمات أعنف في حال 

استمرار الهجمات األوكرانية داخل األراضي الروسية.
 وُس���مع في كييف ليل الخميس/ الجمعة دوي انفجارات قوية، 
بع���د أن دوت صفارات اإلنذار في ش���تى أرج���اء أوكرانيا. وهذه 
أعنف انفجارات شهدتها كييف منذ انسحاب القوات الروسية 
من محيط العاصمة األوكرانية قبل نحو أسبوعين.  وقالت وزارة 
الدفاع الروس���ية إنها س���تكثف غاراتها عل���ى كييف، ردا على 
هجمات داخل األراضي الروس���ية، تنفي���ذا لتهديد أعلنته في 

وقت سابق.
 وأوضحت: "ع���دد وحجم الهجم���ات الصاروخي���ة على كييف 

س���تزداد ردا على هجم���ات الق���وات األوكرانية بح���ق القوات 
الروس���ية"، في إش���ارة أيضا إلى الهج���وم الصاروخي الذي دمر 
الطّراد "موس���كفا" في البحر األس���ود.  وكان الجيش الروس���ي 
هدد، الخميس، باستهداف مراكز القيادة في كييف، في حال 
استمرار أوكرانيا في شن هجمات داخل األراضي الروسية، التي 

شملت قصف مناطق مدنية وفقا لما أعلنته موسكو.
 وعلى صعيد العمليات اليومية، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه 
"تم تحييد 30 من المرتزقة" في الوحدة العس���كرية البولندية 

الخاصة بمنطقة خاركيف، القريبة من الحدود الروسية. 
وأكدت أنها قصفت مصنعا لألسلحة قرب العاصمة كييف. 

وأضافت أن نظام S-400 الصاروخي استهدف مروحية أوكرانية 
م���ن طراز MI-8 كان���ت قد هاجمت قري���ة كليموفو في منطقة 

بريانسك، جنوبي روسيا.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال رئيس اللجن���ة الدائم���ة للمجلس الوطن���ي لنواب 
الشعب الصيني، لي تشانشو، إّن الصين مستعدة إلجراء 

اتصاالت وثيقة مع روسيا لحل األزمة في أوكرانيا.
وأضاف لي تشانشو خالل اجتماع عبر الفيديو مع رئيسة 
مجلس االتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو الجمعة: "رأينا 
أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين روس���يا وأوكرانيا، 
لكن الخالفات )المواقف وبع���ض وجهات النظر( لم يتم 
القض���اء عليها بالكامل بعد.. نحن مس���تعدون لالتصال 

الوثيق مع زمالئنا الروس بشأن هذه القضية".
وأوضح أنه م���ن أجل حل األزمة ف���ي أوكرانيا، من المهم 
االلت���زام بالمب���ادئ والقواعد األساس���ية لميث���اق األمم 
المتحدة، قائاًل: "نظرًا للمخاوف المش���روعة لجميع الدول، 

بما في ذلك األطراف المعنية في مجال األمن، فمن المهم 
من خالل الحوار والمفاوضات حل جميع النزاعات سلميًا".

وش���دد على أّن "الصين مصممة دائم���ًا على دفع عملية 
التفاوض بشأن األزمة األوكرانية وفق مبدأ العدالة".

وال ت���زال المفاوض���ات الجاري���ة بي���ن روس���يا وأوكرانيا 
تش���هد عقبات وصعوبات، حيث أكد مستش���ار الرئاسة 
األوكرانية منذ أيام أّن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات 

الجارية "صعب جدًا".
واجتمع ممثلون لموس����كو وكيي����ف وجهًا لوجه مرتين 
في تركيا، المرة األولى في ال�10 من آذار/مارس الماضي 
في أنطاليا، والثانية في إسطنبول في ال�29 من الشهر 
نفس����ه،  إاّل أّن المفاوض����ات لم ُتس����فر ع����ن أي نتائج 

ملموسة بعد.

بعد ليلة من القصف العنيف.. روسيا 
تتوعد أوكرانيا بهجمات أضخم

الصين: مستعدون للتعاون
 مع روسيا بشأن أوكرانيا
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غزة/ االستقالل:
تأهل فريق شباب البريج لنهائي بطولة الشهيد وائل عيسى 
لكرة الس���لة في قطاع غزة، بعد فوزه الثمين مساء الخميس 
عل���ى غزة الرياضي )97/85(، في اللق���اء الذي جمع الفريقين 
على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج وسط القطاع.

وجاء تفوق البريج في المباراة بعدما س���يطر على معظم أرباع 
اللقاء، والتي جاءت على النحو التالي:

الرب���ع األول: 24/21 لصالح الرياضي، والرب���ع الثاني: تعادل 

21/21، والرب���ع الثال���ث: 23/16 لصالح ش���باب البريج، والربع 
الرابع: 31/24 لصالح شباب البريج.

وأدار اللق���اء تحكيميًا: الدولي باس���ل ك���رون، ومؤمن الجربة، 
وموس���ى غنام، وسجلها س���مير الش���طلي، وميقاتي أحمد 

شحادة، وميقاتي »24 ثانية« جاد أغا.
وينتظر شباب البريج الفائز من لقاء خدمات البريج وخدمات 
جباليا لمقابلته في المباراة النهائية التي س���تقام منتصف 

األسبوع القادم.

غزة/ االستقالل:
حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الش���اطئية فوزًا كبيرًا 
على نجوم الش���مال 10/4 في اللق���اء التجريبي الذي أقيم 
مساء الخميس على ملعب نماء الترابي شرق جباليا شمالي 
قطاع غزة، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية 
المقرر إقامتها في مدينة جيزان السعودية منتصف شهر 

مايو المقبل.

وس���جل أهداف المنتخب عالء عطية )4 أهداف(، ومحمد 
السدودي )هدفين(، ومؤمن البواب، ومحمد أبو ريالة، وفادي 
العراوي، وحازم شكش���ك، فيما أحرز أهداف نجوم الشمال 

محمد عبيد )3 أهداف(، وعماد السماعنة.
وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عماد هاش���م على 
إشراك جميع الالعبين من أجل الوقوف على جاهزيتهم من 

النواحي الفنية، والتكتيكية، والبدنية.

»فدائي« الشواطئ يتفوق
 علــى نجــوم الشمــال وديــًا

تأهل شباب البريج لنهائي
 بطولة الشهيد وائل عيسى

االستقالل/ وكاالت:
وضع نادي ريال مدريد اإلس���باني اللمسات 
األخيرة حول الفوز بصفقة الموهبة الش���ابة، 
أوريلي���ن تش���واميني، العب وس���ط موناكو 

الفرنسي.
أن  اإلس���بانية  "آس"  صحيف���ة   وذك���رت 
المفاوضات تسير بسالسة بين ريال مدريد 
وموناكو، بل اتفق الطرفان على إتمام الصفقة 

في الصيف المقبل بمقابل 65 مليون يورو.
 وأكدت أن النادي الملكي يس���بق منافسيه 
على هذه الصفقة بمس���افة جيدة، وأبرزهم 
باريس س���ان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي 

اإلنجليزي.
 ولفت���ت إلى أن تش���واميني )22 عاما( الذي 
خاض 8 مباريات دولية مع منتخب فرنس���ا، 
يميل أكثر لخوض تجربة خارج حدود فرنسا.

ال���دوري  أن موناك���و، س���ادس   وأضاف���ت 
الفرنسي، لن يس���مح لالعبه الشاب بالرحيل 
قب���ل نهاية عقده بموس���مين لحين ضمان 
مركز مؤهل للبطوالت األوروبية في الموسم 

الجديد.
 وأش���ارت إلى أن أوريلين تش���واميني، لعب 
44 مباراة هذا الموسم، سجل خاللها هدفين 

وصنع 3 آخرين.

ريال مدريد يضع يده األولى على جوهرة موناكو

االستقالل/ وكاالت:
قال تقرير صحفي، إن جورجينيو العب خط وس����ط 
تشيلس����ي، يدخ����ل ضمن األه����داف الرئيس����ية 

ليوفنتوس، خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
وبحس����ب صحيف����ة »الجازيتا ديلو س����بورت«، فإن 
جورجيني����و ضم����ن المطلوبين لتدعي����م صفوف 
البيانكونيري، وطل����ب الحصول على 7 ماليين يورو 

كراتب سنوي.
وأضاف����ت الصحيفة »جورجينيو ي����رى أن عقده مع 
تشيلس����ي ينتهي في 2023، وال يمكن التفاوض 
للتجديد في الوقت الحالي بس����بب العقوبات التي 

فرضته����ا الحكومة البريطانية عل����ى المالك رومان 
أبراموفيتش، وستتغير ملكية النادي قريًبا«.

وكان وكي����ل جورجينيو قد صرح مؤخ����ًرا، أن هناك 
إمكاني����ة لعودته إلى الدوري اإليطالي، حال فش����ل 

التوصل التفاق مع تشيلسي حول التجديد.
وأفادت الصحيفة، أن المحادثات بدأت بالفعل بين 
وكي����ل جورجينيو ويوفنتوس، بن����اء على طلب من 

ماسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز.
وح����ال فش����لت المفاوضات م����ع جورجيني����و، فإن 
هناك خي����ارات أخرى مث����ل بول بوجبا وس����يرجي 

ميلينكوفيتش سافيتش.

االستقالل/ وكاالت:
يش���غل كيليان مبابي، مهاجم باريس س���ان جيرمان، 
وملف تجديد عقده الجميع في فرنسا، بما فيهم رئيس 

الجمهورية، إيمانويل ماكرون.
 وذكرت ش���بكة "RTL" الفرنس���ية أن ماك���رون يتبادل 
بانتظ���ام م���ع مباب���ي، العديد م���ن الرس���ائل النصية 
والمكالمات الهاتفية في الفت���رة األخيرة، للحديث عن 

كرة القدم.
 وأضاف���ت "على الرغم من األجن���دة المزدحمة لماكرون 
وانش���غاله باالنتخابات الرئاس���ية في األسابيع القليلة 

الماضية، لم ينقطع التواصل بينه وبين كيليان".
 وأش���ارت "بالعك���س، فإن الرئيس الفرنس���ي يتحدث 
باستمرار مع كيليان مبابي، ويتناقش معه إلقناعه بفكرة 

تجديد عقده مع النادي الباريسي".
 وختمت الشبكة الفرنسية تقريرها بأنه من الواضح أن 
فرضية المغادرة إلى ريال مدريد أو أي ناٍد آخر تبدو أقل 
وضوحًا في الفترة الحالية، مما كانت عليه قبل أس���ابيع 

قليلة.
وينتهي تعاقد كيليان مباب���ي مع بي إس جي بنهاية 
الموسم الجاري، علمًا بأنه انضم للفريق في صيف 2017 

قادمًا من موناكو.

رئيس فرنسا يتدخل 
إلقناع مبابي بتجديد 

عقده مع باريس

جورجينيو يشترط على يوفنتوس
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الدوحة/ االستقالل:
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( إس���ماعيل هني���ة، الجمعة، إّنه أم���ام العربدة 
اإلس���رائيلية واقتحام المس���جد االقصى المبارك هناك 

خياران فقط "إّما االحتالل والبطش والقرابين في المسجد 
األقصى، أو الرباط وترس���يخ إسالمية القدس ومسجدها 
األقص���ى". وش���ّدد هنية، في تصريح صحف���ي ، على أّن 
الش���عب الفلسطيني واألمة اإلس���المية هم من يقررون 

"وقرارنا الدفاع عن المس���جد األقص���ى المبارك وحمايته 
مهما كان الثمن".

وأضاف مؤّكًدا "ال مكان للغزاة في قدسنا وأقصانا وسوف 
ننتصر في صراع اإلرادة والهوية مهما طال الزمن".

هنية: قرارنا الدفاع عن األقصى وحمايته مهما كان الثمن

جنيف/ االستقالل:
ق���ال المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنس���ان، 
"اإلس���رائيلي"  االحت���الل  ق���وات  إّن  الجمع���ة، 
صّع���دت على نح���و كبير من عملي���ات قتل وقمع 
الفلس���طينيين ف���ي الضف���ة الغربية وش���رقي 
القدس خالل األيام الماضية، بعد ضوء أخضر من 

المستوى السياسي الرسمي في "إسرائيل".
وذكر المرصد األورومتوس���طي، في بيان صحفي 
وصل "االستقالل" نسخة عنه، أّن فريقه الميداني 
وّثق مقتل 18 فلس���طينًيا خالل 15 يوًما فقط من 
الش���هر الجاري، غالبيتهم قضوا بعد تصريحات 
رئيس حكومة االحتالل نفتالي بنيت في 8 أبريل/ 
نيس���ان الجاري بمنح تفويض لجيشه لشّن حرب 
بال هوادة على ما وصفه ب�"اإلرهاب". ولفت المرصد 
إل���ى أّن عنف قوات االحت���الل امتد صباح الجمعة 
إلى المسجد األقصى، إذ اقتحمت قوات كبيرة من 
الش���رطة "اإلس���رائيلية" باحات المسجد واعتدت 
بعنف على المصلين والمعتكفين داخله؛ ما أسفر 
عن إصابة أكثر من 150 فلسطينًيا بجروح مختلفة، 

واعتقال 400 آخرين.
وأّك���د أّن ق���رار اقتح���ام األقصى واالعت���داء غير 

المب���رر عل���ى المصلّي���ن بداخله "يعك���س تهوًرا 
كبيًرا من صن���اع القرار في إس���رائيل ورغبة على 
ما يبدو بتصعي���د األوضاع األمني���ة، إذ قد يكون 
لهذا الس���لوك تداعي���ات خطيرة على اس���تقرار 
األوضاع ليس فقط بالقدس بل في عموم األراضي 
الفلس���طينية، كم���ا حدث ف���ي مايو/ أّي���ار العام 

الماضي".
وأوض���ح أّنه أحصى استش���هاد 47 فلس���طينًيا، 
بينهم 8 أطفال وامرأتان، برصاص قوات االحتالل 
في حوادث مختلفة منذ بداية عام 2022، الفًتا إلى 
أّن هذا العدد يمثل قرابة 5 أضعاف الفلسطينيين 
الذين ُقتلوا برصاص جي���ش االحتالل في الفترة 

نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 10 شهداء.
وأوض���ح المرص���د األورومتوس���طي أّن التفويض 
السياسي الرس���مي "اإلسرائيلي" لجيش االحتالل 
للعمل ب�"حري���ة كاملة لدحر اإلرهاب" مّهد على ما 
يبدو إلط���الق يد قوات االحتالل على نحو غير مبرر 
لقتل المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم على 
الحواجز العسكرية وفي مدن وقرى وبلدات الضفة 

الغربية، وشرقي القدس.
وأش���ار إلى أّن المس���توى السياس���ي اإلسرائيلي 

"يتحم���ل بالدرجة األولى مس���ؤولية حوادث قتل 
الفلسطينيين، وخصوًصا تلك التي راح ضحيتها 
نس���اء وأطفال عزل ُقتلوا بدم بارد دون أن يشكلوا 

أي تهديد لحياة الجنود اإلسرائيليين".
وربط البيان زيادة أعمال القتل ضد الفلسطينيين 
في العام الجاري، بالتعليمات الجديدة لسياس���ة 
إطالق الن���ار التي أقرها جي���ش االحتالل في 20 
ديس���مبر /كانون أول 2021، والتي منحت الضوء 
األخض���ر للجنود ف���ي الضفة الغربي���ة لفتح النار 
على الش���بان الفلس���طينيين من ملق���ي الحجارة 
والزجاجات الحارقة، والتي لقيت ترحيًبا من بينت.

ونّب���ه إلى أّنه عل���ى الرغم من أن سياس���ة إطالق 
النار الت���ي ينتهجها الجيش اإلس���رائيلي كانت 
بالفعل مرن���ة وكثيًرا ما أفضت لعمليات قتل ضد 
فلسطينيين دون أي مبرر ودون توفر مبدأ الضرورة 
والتناس���ب؛ إاّل أن التعليمات الجديدة جعلت من 
الضغط على الزناد مس���ألة هّينة على الجنود، في 
ظل وجود قرار رسمي داعم وإجراءات تحميهم من 

أي مساءلة.
وتابع "نتيجة لذلك، شهدت عمليات القتل زيادة 
الفت���ة خالل العام، إذ قتل في يناير/ كانون ثان 5 

فلس���طينيين، وفي فبراير/ شباط 6 فلسطينيين، 
وفي مارس/ آذار ارتفع العدد إلى 18 فلس���طينًيا، 
في حين ُقتل 18 فلسطينًيا في 14 يوًما فقط من 

شهر أبريل/ نيسان الجاري.
وبّين المرصد األورومتوس���طي أّن بين القتلى 29 
شخًصا بينهم 7 أطفال وامرأتان ُقتلوا في عمليات 
إط���الق ن���ار دون أي مب���رر ودون انخراطه���م بأي 
أحداث ذات عالق���ة بعملية القتل "وهو ما يترجم 
فعلًيا سياس���ة االس���تخدام المف���رط للقوة التي 
دأبت القوات "اإلس���رائيلية" على ممارس���تها ضد 

الفلسطينيين".
وأش���ار إلى تسجيل ما ال يقل عن 8 عمليات إعدام 
ميداني بذريعة االش���تباه أو محاولة تنفيذ عملية 
طعن، إذ ترك الجيش "اإلسرائيلي" جميع الضحايا 
ينزفون حتى الم���وت بعد إطالق النار عليهم، ولم 
يقدم لهم أي إسعاف، في مخالفة فاضحة لقواعد 

القانون الدولي اإلنساني.
كما قتل 6 أش���خاص في عمليتي اغتيال )إعدام 
خارج نطاق القانون( ف���ي نابلس وجنين، وقتل 6 
آخرين خالل اش���تباكات مس���لحة رافقت اقتحام 
الفلس���طينية في  للم���دن  اإلس���رائيلية  القوات 

الضفة الغربية، فيما ُقتل 5 أش���خاص فقط خالل 
تنفيذه���م هجمات ض���د "إس���رائيليين" في بئر 

السبع والخضيرة و"تل أبيب".
وش���ّدد على أّن التمادي اإلسرائيلي في استخدام 
الق���وة المميتة ض���د المدنيين، يأت���ي كنتيجة 
حتمية لغياب المس���اءلة الداخلية في »إسرائيل« 
من جهة، ونتيجة لسياس���ة المجتمع الدولي من 
جهة أخرى، والذي يسمح ل�"إسرائيل" في كل مرة 

باإلفالت من العقاب.
ودع���ا المرصد األورومتوس���طي آلي���ات وهيئات 
األمم المتحدة المعني���ة بالتحرك العاجل لحماية 
المدنيين ف���ي األراض���ي الفلس���طينية، واتخاذ 
خطوات جادة لضمان المس���اءلة عن جرائم القتل 

المروعة التي تقترف ضدهم.
وطالب جميع األطراف المعني���ة بالتدخل الفوري 
لوق���ف االعت���داءات اإلس���رائيلية وخصوًصا في 
المس���جد األقص���ى، وع���دم الس���ماح للحكوم���ة 
اإلسرائيلية باالستمرار في ارتكاب أفعال متطرفة 
قد تؤدي إلى امتداد التوترات األمنية إلى مناطق 
أخرى تتس���ع معها رقعة العن���ف على نحو قد ال 

يمكن السيطرة عليه، بحسب البيان.

برصاص االحت���الل، الخمي���س، حيث كان يتلق���ى العالج في 
مستشفى ابن سينا في جنين.

وأصيب شابان برصاص "التوتو"، وآخران بأعيرة معدنية مغلفة 
بالمطاط، إضافة لعش���رات ح���االت االختناق بالغاز المس���يل 
للدموع، خ���الل مواجهات مع قوات االحت���الل عند مدخل قرية 

النبي صالح شمال غرب رام الله.
كما أصيب 3 مواطنين بالرص���اص المعدني المغلف بالمطاط، 
والعش���رات باالختناق، خالل قمع جيش االحتالل اإلس���رائيلي، 
للمسيرة األس���بوعية في بلدة كفر قدوم ش���رق قلقيلية، التي 
تنظم احتجاجًا على االس���تيطان وللمطالبة بفتح ش���ارع القرية 
المغلق من���ذ أكثر من 17 عام���ا لصالح مس���توطنة "قدوميم" 
المقامة على أراضي القرية، والتي انطلقت لمناسبة يوم الطفل 
الفلس���طيني. وأصاب���ت ق���وات االحتالل طف���ال بالرصاص في 
منطقة الفخ���ذ قبل أن تعتقله، خالل مواجه���ات اندلعت عند 

مدخل بلدة قرواة بني حسان غرب سلفيت.
كما اعتقلت قوات االحتالل ش���ابا بعد إصابته بالرصاص الحي، 
خالل مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

والليل���ة قبل الماضي���ة، أصيب طفل من قرية عبوين ش���مال 
رام الل���ه، بالرصاص الحي، خالل مواجه���ات مع قوات االحتالل 

اإلسرائيلي على الشارع الرئيسي عند مدخل سنجل.
وف���ي مدينة الخليل، أصيب ش���اب بالرصاص الحي في منطقة 
الحوض، والعش���رات باالختن���اق بالغاز المس���يل للدموع، في 
مواجهات دارت مع قوات االحتالل في باب الزاوية وسط مدينة 

الخليل.
وف���ي تطور الحق، أصيب مواطنان بالرصاص الحي في األطراف 
السفلية، وشاب بحروق في يده عقب استهدافه بقنبلة صوت، 

خ���الل مواجهات مع االحت���الل على مدخل بيت عينون ش���رق 
الخلي���ل، وفتى بالرصاص الحي في الق���دم في مواجهات على 

مدخل مخيم العروب شمال الخليل.
وأصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، خالل المواجهات التي 
اندلعت مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في مخيم عايدة شمال 
بيت لحم، وشاب بالرصاص الحي في منطقة القدم، والعشرات 
باالختناق، خ���الل مواجهات اندلعت م���ع االحتالل عند مدخل 

قريتي بزاريا وبرقة، شمال غرب نابلس.
كما أصيب ش���اب بالرص���اص، والعش���رات باالختن���اق بالغاز 
المسيل للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي 

على مدخل البيرة الشمالي.
وأصي���ب 5 مواطنين بالرصاص المطاط���ي، و39 باالختناق إلى 
جانب 3 آخرين أصيبوا نتيجة السقوط خالل مواجهات اندلعت 

مع قوات االحتالل على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس. 
كما استهدف االحتالل 3 سيارات إسعاف بشكل مباشر خالل 

المواجهات في بيتا بالرصاص المطاطي.
وف���ي بيت فوريك ش���رق نابل���س، أصيب 3 مواطني���ن، اثنان 
بالرصاص المطاطي وآخرهم بش���ظية في الق���دم، و19 مواطنا 
باالختناق بالغاز المس���يل للدموع، خ���الل مواجهات مع قوات 

االحتالل اإلسرائيلي على مدخل القرية.
وأصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 
باالختناق بالغاز المس���يل للدموع، خ���الل مواجهات مع قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي ف���ي قرية بيت دجن ش���رق نابلس، في 
أعقاب قمع مس���يرة خرجت بعد ص���الة الجمعة لمنطقة الثغرة 

شرق القرية المهددة االستيطان.
وف���ي برقة وبزاري���ا بمحافظة نابلس،  أصيب ش���اب بالرصاص 

الحي، و8 آخرون باالختناق في مواجهات مع قوات االحتالل.
واندلعت كذلك مواجهات في قرية حوسان ومدينة بيت لحم، 
وعلى المدخل الشمالي لمدينة أريحا وفي قرية بيت إجزا وقرب 
حاجز الجيب العس���كري ش���مال غرب الق���دس المحتلة، أطلق 
خاللها جن���ود االحتالل قنابل الغاز المس���يل للدموع والصوت 

والرصاص المطاطي، دون أن يبلغ عن إصابات.
وس���جلت عدة إصاب���ات باالختن���اق، في مواجه���ات مع قوات 
االحتالل، خ���الل التصدي لمحاولة اقتحام المس���توطنين لنبع 

الماء في قرية قريوت جنوب نابلس.
وفي السياق، اندلعت مواجهات بين المواطنين والمستوطنين 
الذين اقتحموا قرية قصرة جنوب مدينة نابلس، بحماية قوات 

االحتالل اإلسرائيلي.
الأق�سى �ساحة حرب

إلى ذلك، ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي اعتداء واسعًا في 
المس���جد األقصى المبارك، باقتحام باحاته بأعداد كبيرة عقب 
ص���الة الفجر، وأطلق���ت الرصاص المعدني المغل���ف بالمطاط، 
ووابال من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، 
ما أدى إلى إصاب���ة أكثر من 160 مواطنًا، بينهم اثنان في حالة 

الخطر.
وأوضح���ت جمعي���ة اله���الل األحمر ف���ي الق���دس، أن معظم 

اإلصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم.
وذكر مستش���فى المقاصد في بيان، أنه استقبل 40 إصابة من 
األقصى، ت���م إدخال ثمانية منها إلى غ���رف العناية المكثفة، 

وإصابتين إلى العمليات.
وطالت اعتداءات االحتالل مصلي���ات األقصى كافة، وباألخص 
المصلى القبلي، ال���ذي تعرضت نوافذه الزجاجية للتحطيم من 

قب���ل جنود االحتالل، كم���ا جرى اعتقال 400 م���ن المعتكفين 
داخل���ه بعد االعتداء عليه���م بقنابل الص���وت والغاز والضرب 

بالهراوات.
وأدت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع الذي أطلقه االحتالل 
داخل المس���جد القبلي، إلى إلحاق أضرار مادية فيه، فيما تعمد 

الجنود تحطيم بعض نوافذه إللقاء القنابل.
واستبقت قوات االحت�الل اعتداءاتها، باعتالء األسطح قرب باب 
السلسلة، وانتشرت بشكٍل مكثف في محيط المسجد األقصى، 
قب���ل اقتحام باحاته من عدة أبواب، كما اعتلت س���طح المصلى 
القبلي، وش���رعت بقم���ع المصلين بإطالق الرص���اص المطاطي 

وقنابل الصوت والغاز باتجاههم.
كما اعتقلت قوات االحتالل، الشابين يوسف العزة، وعبد الله أبو 
عيشة، واحتجزت عددا من الش���بان في حي تل الرميدة، وسط 

مدينة الخليل، ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم.
كما اعتقلت قوات االحتالل الش���اب محمد ناصر يحيى، بعد أن 

داهمت منزل ذويه في قرية العرقة، غرب جنين.
وإل���ى الجنوب م���ن نابلس، احتج���زت قوات االحتالل ش���ابين 
قرب مفترق مس���توطنة "ش���يلو"، بعد أن أوقف���ت مركبة كانا 

يستقالنها.

ا�ستهداف ال�سيادين يف بحر خان يون�س
أما ف���ي قطاع غ���زة، فقد اس���تهدفت زوارق بحري���ة االحتالل 
اإلس���رائيلي، مراك���ب الصيادين في بحر خ���ان يونس جنوب 

القطاع.
وط���اردت الزوارق اإلس���رائيلية المتمركزة ف���ي عرض بحر خان 
يونس مراكب الصيادين، وأطلقت النار صوبها، األمر الذي أجبر 

الصيادين على مغادرة البحر.

»بناء على ضوء أخضر من المستوى السياسي في الكيان«

»األورومتوسطي«: االحتالل قتل في 2022 خمسة أضعاف من قتلتهم في المدة نفسها في 2021

غزة/ االستقالل:
أش���اد عضو المكتب السياس���ي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين د. 
يوس���ف الحس���اينة، بالتصدي األسطوري للمقدس���يين للعدو "اإلسرائيلي" 

وقطعان مستوطنيه.
وقال الحساينة في تعليق على ما يجري في القدس المحتلة من عدواٍن سافر: 
"الصامدون المرابطون في القدس المس���تباحة يقفون بش���موخ على أسوارها 
يدافعون عن التاريخ، والحضارة، والتراث، والحياة وحدهم الفلسطينيون.. ملح 

األرض، ورجالها، وبقّية الخير في األمة".
 إخوانهم ف���ي محور المقاومة يقفون إل���ى جانبهم في الدفاع 

َّ
وأش���ار إلى أن

المقدس عن كرامة األمة التي أرادوا لها أن تغرق في تيه الزمن الصهيوني.

د. الحساينة: المقدسيون يدافعون 
عن التاريخ والحضارة والتراث

�سهيد بال�سفة ..

"اجلهاد" ..
داخل باحات المس���جد األقصى ومن���ع االعتكافات ، ولن 
تسمح كذلك باستبدال ضبح القرابين في األقصى بذبح 
أبناء الشعب الفلسطيني على الحواجز بالضفة الغربية.

وأضاف :« العدو اإلس���رائيلي تج���اوز كل الخطوط الحمراء 
وداس عليها بإرهابه وعدوانه ، وهناك دعوات الس���تعادة 
الهدوء وضبط النفس ، وكأن الفلس���طيني هو س���بب ما 

يجري ، الشعب الفلسطيني كله ضحية لإلرهاب والعدوان 
اإلس���رائيلي«. وش���دد القيادي في الجهاد اإلسالمي على 
إصرار المقاومة الفلسطينية في ردع وكبح ودفع العدوان 
اإلسرائيلي عن األرض الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية 
في فلس���طين. وق���ال ش���هاب :« رس���التنا واضحة لكل 
األط���راف ، ال تتحدثوا معنا عن ضبط النفس واس���تعادة 

الهدوء أمام هذه المش���اهد ، وليس الفلسطيني وليست 
المقاوم���ة من تق���ف مغلولة األيدي أمام مش���اهد القتل 
واإلبادة والتطهير العرقي«. وأكد ان س���احة المعركة هي 
س���احة واحدة وال فرق بي���ن غزة والضف���ة الغربية ، وكل 
فلسطين هي أرض مقدسة ، ومحاولة االحتالل االستفراد 

في بقعة على حس���اب أخرى لن يتم إطالقا.
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القاهرة/ االستقالل:
خ���الل 12 يومًا فقط اس���تطاع منظمو حملة تبرعات في مص���ر من جمع مبلغ الدية 
والبالغ 37 مليون جنيه وإنقاذ شابين مصريين حكم عليهما باإلعدام في السعودية.   
وأكد محمود شكل، مؤسس الحملة وابن محافظة المنيا، أنه أطلق المبادرة لجمع 37 
مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 7.5 مليون ريال س���عودي، هي قيمة دية شابين 
مصريين محكوم عليهما باإلعدام داخل األراضي السعودية، بواقع 3.5 مليون ريال 
للمصري األول، والذي يدعى أحمد المنس���ي )29 س���نة( ابن محافظة كفر الش���يخ، 
و4 ماليين ريال دية المتهم الثاني ويدعى محمد حس���ن )34 س���نة( ابن محافظة 

المنوفية، لوقف وتجميد حكم القصاص. وفقًا لموقع »مصراوي«.
وأوضح محمود ش���كل أن الشابين المصريين قضى كل واحد منهما أكثر من 5 
سنوات داخل السجون الس���عودية، وأنه تواصل مع مسؤولين سعوديين، من 
أجل عرض دفع الدية بدال من اإلعدام، على أس���ر المجني عليهما، التي تحددت 

ب�7.5 مليون ريال سعودي.
وتابع مؤس���س المبادرة أن آخر 36 س���اعة كانت هي األصعب خالل رحلة جمع 
مبلغ الدية، وأنه نجح وفريق عمله في التواصل مع شخصيات عامة داخل الدول 
الخليجية، عبر وس���طاء ينالون ثقتهم، ما جعلهم يشاركون في المبادرة بمبالغ 

كبيرة عملت على إنهاء جمع المبلغ خالل 12 يومًا فقط.

حملة تبرعات ضخمة تنقذ شابين 
مصريين من اإلعدام في السعودية

) APA images (    مواطنون  يلعبون كرة القدم قبل الإفطار يف  مدينة رفح

صنعاء/ االستقالل:
في حادثة أثارت دهش���ة اليمنيين، أمضى عريس 
يمني ليلته األولى في السجن، بعد أن ضبطه عناصر 
األمن الجنائي في أحد الفنادق بمحافظة تعز، عقب 

سماع صراخ زوجته الحبيسة داخل الحمام.
ليتقدم الرجل بعد إخالء س���بيله بشكوى ضد أفراد 
األمن الذين اقتحم���وا غرفته وقاموا بكس���ر الباب 

ليسرقوا منه حقيبته وفيها مبلغ 19 ألف ريال.
تفاصيل القصة بدأت، بحس���ب م���ا أكدت مصادر 
محلي���ة، بعد أن س���مع موظف���و أحد الفن���ادق في 
التربة بتعز، صراخ عروس داخل إحدى الغرف التي 
استأجرها رجل في عقده الخامس من العمر، لقضاء 

شهر العسل مع زوجته الثانية.

فأبل���غ أحد الموظفي���ن األمن، لتأت���ي مجموعة من 
العناصر وتقتحم الغرفة، بعد كس���ر الباب، بحسب 

ما نقلت وسائل إعالم محلية.
فوجدوا العريس مستلقيًا على السرير، بينما كانت 
الزوجة تصرخ من الحمام طالبة المساعدة، ليكتشفوا 

أن زوجها أقفل عليها الباب وحبسها.
فيما أوضحت المصادر أن األمن وجد العريس يغط 
في نوم عمي���ق، وهو في حالة أش���به بالغياب عن 
الوعي، فلم يسمع صراخ زوجته الذي امتد لساعات.

�سطو وابتزاز
إلى ذلك، نقل ش���هود عيان أن أفراد البحث أيقظوا 
العري���س وهو في حال���ة ذهول م���ن تواجد األمن 
وموظفي الفندق داخل غرفته، مشيرين أن العناصر 

األمني���ة اقتادوه وزوجته إلى مرك���ز البحث بهدف 
إطالة القضية وابتزازه، رغم أن الواقعة ال تستدعي 
ذلك. ولفت���وا إلى أن المحقق فت���ش الغرفة وعبث 
بالمالبس ف���ي دوالب العريس ليجد ق���ارورة خمر 
اش���تراها من بائع شهير في منطقة التربة يبيعها 

أمام أعين األمن.
ولع���ل األغرب في القضية أن عناص���ر األمن الذين 
فتشوا غرفته تورطوا بس���رقة مبلغ "ال بأس به" من 

العريس، الذي رفع عليهم الحقا دعوى قضائية!
يذكر أنه بعد حجز العرس���ان والتحقيق معهما تم 
ترحيلهما إل���ى النيابة التي أفرج���ت عنهما لعدم 
وج���ود قضي���ة جنائية تس���تحق أن تأخذ مس���ارًا 

قضائيًا.

عريس يمني مخمور حبس زوجته بحمام فندق ونام 

االستقالل/ وكاالت:
أكمل���ت رياضي���ة بريطانية 100 س���باق ماراثون في 100 ي���وم محطمة الرقم 

القياسي العالمي ألطول مسافة 26 مياًل متتالية.
وتحدت كيت جايدن )35 عاًما( نفسها إلكمال تحدي 2620 مياًل في ما يزيد قلياًل عن 
ثالثة أشهر.  ويبلغ الرقم القياسي الحالي ألكبر عدد من سباقات الماراثون المتتالية 
95 س����باًقا عبر 95 يوًما، لكن كيت تغلبت على هذا اإلنجاز في وقت س����ابق من هذا 
الشهر حيث تجاوزت يومها ال� 96. وعلى الرغم من أن تحقيق الرقم القياسي العالمي 
يعد إنجاًزا ال ُيصدق، إال أن هذا لم يكن الهدف الرئيس����ي لكيت، التي ش����رعت في 
األصل في قطع مس����افة تعادل المس����افة بين المملكة المتحدة وسوريا في محاولة 

لزيادة الوعي بالرحلة المحفوفة بالمخاطر التي يقوم بها مئات الالجئين كل يوم.

تنهي 100 سباق 
ماراثون خالل 100 يوم

االستقالل/ وكاالت:
يحرص الصائمون على اقتناء أنواع مختلفة من العصائر 
خالل ش����هر رمضان المبارك على مائ����دة اإلفطار، خاصة 

التي تكون مفيدة لصحتهم.
وتتباين أذواق الصائمين بش����أن هذه العصائر ولذتها 
ومناسبتها للجهاز الهضمي وأنها صديقة لهم، وهو أمر 
يتطلب رأيا طبيا يتعلق بأفضل المشروبات الصحية في 

الشهر الفضيل.
الطبيب مختار فاتح بي ديلي، المختص بأمراض األطفال 
في مستشفى ميديكال بارك - جامعة إزمير لالقتصاد، 
قدم 10 نصائح تتعلق بالعصائر والمشروبات الصديقة 

للصائمين في رمضان، حسب ما نقلته وكالة األناضول.
واس����تهل بي ديلي كالمه بالقول "بع����د يوم طويل في 
رمضان، يجب على الصائم تناول مش����روب خفيف في 

البداية، وعبره تس����تعد المعدة قبل تناول وجبة اإلفطار 
الرئيسية".

وأضاف: "يتم تعويض الجس����م بالسوائل التي فقدها 
أثناء الصي����ام خالل اليوم الطويل، وهناك فوائد لبعض 
العصائر الطبيعية وهي مصدر الفيتامينات والمعادن 

الغذائية والسكريات التي يحتاج إليها".
وفيما يلي المشروبات التي تحدث عنها بي ديلي:

"التمر باللبن، الكركديه،  الس����وبيا، وهو ش����راب مشهور 
ف����ي منطقة الخليج، التمر الهن����دي،  الخروب الطبيعي، 
قمر الدين )المش����مش المجفف(، الخش����اف بالحليب: 
مشروب رمضاني يتم إعداده في بلدان عربية خاصة في 
مصر، يصنع من نق����ع مجموعة من الفواكه المجففة من 
المش����مش، القراصيا، التين، الزبيب، جوز الهند، والتمر،  
الجالب: أحد المش����روبات الرمضاني����ة المحببة لما له من 

فوائد عديدة للصائ����م وكذلك طعمه اللذيذ والمنعش، 
حي����ث يخلط ش����راب التمر ودب����س العنب وم����اء الورد 
والصنوبر والزبيب مع الثلج، عرق الس����وس، عصير الدوم: 
يمنح الش����عور باالنتعاش، تناوله فور انتهاء س����اعات 
الصي����ام يعمل على الترطيب، يصنع من الثمرة الخاصة 
به، وله فوائد ف����ي تقوية الذاكرة ومعالج����ة آالم الحلق 
وعالج االلتهابات، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، 

باإلضافة إلى قدرته على إبطاء نمو الخاليا السرطانية.
وخت����م الطبيب بالق����ول: "عل����ى الصائ����م االبتعاد عن 
المش����روبات التي تحوي الكافيين، وكذلك مش����روبات 
الطاقة والكاكاو الساخن والمشروبات الغازية التي تحوي 
كميات كبيرة من السكر، والعصائر الجاهزة المحالة، هذه 
المش����روبات بدال من أن ترطب الجسم تعمل على إخراج 

السوائل منه وتزيد الشعور بالعطش".

واشنطن/ االستقالل:
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية "ناس���ا" عن شراكة مع 
شركة "SpinLaunch" الناش���ئة إلرسال مركبات إلى 
مدار منخفض من الكرة األرضية، من دون اس���تخدام 

صواريخ.
فقد اس���تحوذت هذه الش���ركة الناشئة على اهتمام 
واس���ع بعد اختبار ناجح إلرسال المركبات يعتمد على 
جه���از طرد مركزي، والذي يحتاج إلى طاقة أقل بكثير 

من الصاروخ التقليدي.
وتسعى ناسا إلى اختبار قدرات هذا المشروع الجديد 
اعتب���اًرا من الع���ام 2022، والذي يعتمد على إرس���ال 
األقمار الصناعية واألجس���ام إلى مدار األرض بفضل 
القوة الحركية التي يس���ببها جهاز طرد مركزي، وفق 

"مونت كارلو".
ويبلغ ط���ول هذا الجه���از 50 مترا، وقط���ره 33 مترا، 
ويحت���وي بداخله على ذراع كبي���ر يتم ربط المقذوفة 

بها.
وتكمن أبرز ميزات هذا الجه���از في جانبه البيئي، إذ 
تتطلب عمليات اإلطالق وقودًا أقل بنسبة 70٪ تقريبا 
من عملية إطالق الصواريخ. كما أن إطالق المركبات عبر 
هذا الجهاز ستكون أقل كلفة من الوسائل التقليدية.

تكنولوجيا جديدة 10 عصائــر للصائميــن فــي رمضــان
إلرسال المركبات إلى 
الفضاء بدون صواريخ

االستقالل/ وكاالت:
اكتشفت س���يدة بريطانية أن ابنها البالغ من العمر 
س���نة واحدة مصاب بالس���رطان بع���د أن نقلته إلى 
المستشفى بسبب توهج ظهر في عينه عند التقاط 

صورة له.
وتم تشخيص إصابة الطفل بالورم األرومي الشبكي 
- وهو نوع نادر من س���رطان العي���ن - بعد خضوعه 

لعدة اختب���ارات، وفقد الطف���ل اآلن بصره في عينه 
اليسرى بس���بب ورم يحاول األطباء تقليصه بالعالج 

الكيميائي.
والحظت األم التوهج في بؤبؤ عين ابنها ألول مرة في 
أغسطس )آب(، ولكنها اعتقدت أنه انعكاس للضوء. 
ولكن في أكتوبر )تشرين األول(، بدأ األمر في الظهور 
بش���كل أكبر وبدا وكأن كان لديه "عين قطة"، لذلك 

طلب والدا الطفل مشورة األطباء ليخبروهما بإصابته 
بالس���رطان في إحدى عينيه، حيث دخل في مرحلة 

عالج.
و تق���ول األخصائية االجتماعية ليون���ي إن طفلها 
وبالرغم من ذلك ال يزال طفاًل سعيدًا، ويمكن مالحظة 
ذلك بوضوح من خالل االبتس���امة المرتس���مة دائمًا 

على وجهه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

تكتشــف إصابــة طفلهــا بالسرطــان مــن صــورة


