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القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت القناة 12 العبرية، مساء السبت، عن مؤشرات 
المؤسس����ة األمنية في كيان االحتالل »اإلسرائيلي«، 
بشأن آخر التطورات واألحداث في المسجد األقصى.

وأوضح����ت القن����اة العبرية: »على الرغ����م من الهدوء 
النسبي الذي س����اد خالل يوم الس����بت فيما يتعلق 
بأحداث األقصى، إال أن المؤسسة األمنية ال تزال في 

حالة تأهب قصوى«. وتابعت: »سيس����تمر االنتشار 
الواسع لقوات األمن في األيام المقبلة، وفًقا لمؤشرات 
أن الوضع األمني قد يتدهور إلى صراع واسع النطاق 
يش����مل قطاع غزة ».وفي سياق آخر، قرر وزير الجيش 
اإلس����رائيلي بيني غانتس ، مساء السبت، عدم فرض 
أي إغالق جديد على األراضي الفلسطينية خالل باقي 

أيام »عيد الفصح اليهودي«.

قناة عبرية: الكيان في حالة تأهب قصوى 
والوضع قد يتدهور لصراع يشمل غزة

غزة/ خالد اشتيوي:
ب���دا المس���جد األقصى فج���ر الجمعة الثانية من ش���هر 
رمض���ان المبارك، كس���احة حرب، بعدم���ا هاجمت قوات 

سيناريو »سيف القدس« يعود 
من جديد.. هل تتسع بقعة الزيت؟

تقرير: القدس تنتصر لهويتها وتتصدى 
لمخططات تغيير الوضع باألقصى

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المكت���ب الوطن���ي للدف���اع ع���ن األرض ومقاومة 
االستيطان إن المقدس���يين أحبطوا في هبة جماهيرية 

غزة- القدس المحتلة/ معتز شاهين:
أكد مختصان بالشأن السياسي الفلسطيني أن 
الصمود األس���طوري الذي مثله المقدسيون في 

التصدي العتداء قوات االحتالل عليهم الجمعة 
يؤكد  القبلي،  بالمس���جد  الماضية 
على أن الروح الثورية تتوهج وتزداد 

صمود المقدسيين في األقصى أرسى معادلة 
جديدة للصراع وأفشل مخططات االحتالل

عشية يوم األسير: 4450 معتقال 
بينهم 32 أسيرة و160 طفال

الخليل/ االستقالل:
واصل األس���ير خليل عواودة )40 عام���ا( من بلدة إذنا غرب 
الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم ال�44 على التوالي، رفضا 

األسير عواودة يواصل إضرابه 
لليوم الـ44 على التوالي

د. عليان: سلطة المقاومة 
في الضفة بدأت تتشكل

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي د. جميل عليان، الس���بت، أن 

الزمن الصهيوني ذهب إلى غير رجعة، مبيًنا أننا دخلنا في 
الزمن الفلسطيني الذي سيعيد إحياء وترتيب المنطقة.

الضفة الغربية/ االستقالل:
»اإلس���رائيلي«  االحت���الل  ق���وات  واصل���ت 
والمس���توطنين الس���بت، اعتداءاته���ا بحق 
الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة 

الغربية والق���دس المحتلتين، ما أس���فر عن 
إصاب���ة العش���رات، فيما تواصل���ت الدعوات 
للرب���اط واالعتكاف ف���ي المس���جد األقصى 
المس���توطنين  اعت���داءات  لص���د  المب���ارك 

المرتقبة هناك بالتزامن مع ما يس���مى »عيد 
الفص���ح« اليهودي. فقد أصيب مس���اء أمس  

االحتالل  برصاص  خمسة شبان، 
خ���الل مواجهات ف���ي بلدة كفر 

إصابات بمواجهات مع االحتالل واعتداءات للمستوطنين 
بالضفة ودعوات لالعتكاف والرباط في األقصى

ً
ً

رام الله/ االستقالل:
نظم عش���رات النش���طاء مساء السبت مس���يرة بمدينة رام 
الله وسط الضفة الغربية المحتلة، نصرة للمسجد األقصى 

دعوات لتصعيد المقاومة بمسيرة وسط 
رام الله نصرة لألقصى ومخيم جنين

د. الهندي:  المعركة مفتوحة للدفاع عن 
األقصى وشعبنا أفشل مخططات المستوطنين

غزة/ االستقالل:
أك���د رئيس الدائرة السياس���ية في حركة الجهاد اإلس���المي الدكتور 

محمد الهندي، مساء السبت، أن أهلنا من الداخل المحتل 
و القدس والضفة الذين زحفوا للمس���جد األقصى هم من 

رام الله/ االستقالل:
قالت مؤسسات األسرى، إن االحتالل اإلسرائيلي يواصل اعتقال 

نحو )4450( أسيرا، بينهم )32( أسيرة، و)160( طفال 
تقل أعمارهم عن )18 عاما(، و)530( معتقال إداريا.

  »اخلارجية«: 
البيانات الدولية 
ب�صاأن »الأق�صى« 
مل ترتق مل�صتوى 

احلدث والتوقعات

دعوات جديدة للمستوطنين القتحام 
�سرطة الحتالل متنع وقفة ن�سرة للم�سجد الأق�سى يف مدينة النا�سرة، وتعتقل 9 فل�سطينينيجماعي لألقصى خالل »عيد الفصح«
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غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي د. جميل 
عليان، الس���بت، أن الزمن الصهيوني ذهب إلى غير 
رجعة، مبيًنا أننا دخلنا في الزمن الفلسطيني الذي 

سيعيد إحياء وترتيب المنطقة.
وقال د. عليان في تصريح صحفي: »المؤكد أن هناك 
سلطة تتشكل في الضفة وستكون امتداد لسلطة 

المقاومة في غزة«.
وأوض���ح، أن الس���لطة التي تتش���كل هي س���لطة 
المنتفضي���ن في األقصى والكتائ���ب المقاتلة في 
جني���ن وطولكرم ونابلس والخلي���ل وبيت لحم ورام 
الله، متوقًعا أن تمتد هذه الس���لطة أيضا إلى أهلنا 

في ال� 48.
وأضاف د. علي���ان »التغيير قادم في الضفة بعيًدا 

عن النداءات والخطابات للس���لطة بوقف التنسيق 
أو سحب االعتراف، اليوم ش���عبنا كله في األقصى 
والقدس وغزة والضفة وال� 48، ش���طب التنس���يق 

األمني وأعاد العالقة مع العدو إلى وضعها الطبيعي، 
عالقة الجهاد والمقاومة فقط«.

وتاب���ع: »الخط���وة القادمة والمرتقبة ه���ي انخراط 
الش���رفاء، وهم كثر م���ن أجهزة أمن الس���لطة في 

كتائب المقاومة في كل المدن«.
وش���دد عليان، على أنه ال يمك���ن الفصل بين هذه 
االنج���ازات الفلس���طينية، وهذا التثوي���ر المبارك 
لش���عبنا في كل مكان من الضف���ة وال�48 وغزة عن 

الجهاد اإلسالمي.
وأكمل: »في كل مرة نجد أن الجهاد اإلسالمي هو من 
يشعل عود الثقاب في بيت العنكبوت الصهيوني، 
كما أنه في كل مرة يمنع حرف البوصلة الفلسطينية 
والعربية إلى مس���ارات مش���بوهة، وه���ذا باعتراف 

األعداء واألصدقاء والحلفاء«.

»الجهاد« حاضر في قلب المشهد
د. عليان: سلطة المقاومة في الضفة بدأت تتشكل

الخليل/ االستقالل:
واصل األس���ير خليل ع���واودة )40 عاما( من بلدة إذنا غ���رب الخليل، إضرابه عن 
الطعام للي���وم ال�44 على التوالي، رفضا العتقاله اإلداري في س���جون االحتالل 

»اإلسرائيلي«.
ونقل األس���ير عواودة قبل عدة أيام م���ن زنازين العزل االنفرادي في »عوفر« إلى 
عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آالم في الرأس 
والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك ش���ديد، وعدم انتظ���ام في نبضات القلب، 
ومجرى التنفس، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من 

وزنه أكثر من 16 كغم.
وترفض سلطات االحتالل االستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله اإلداري التعسفي، أو 

التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
يذكر أن المعتقل ع���واودة أب ألربع طفالت، وكانت قوات االحتالل قد اعتقلته 
بتاريخ 2021/12/27، وحولته لالعتقال اإلداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما 
اعتقل سابقا في معتقالت االحتالل عدة مرات بتهمة االنتماء إلى حركة الجهاد 

اإلسالمي في فلسطين.

رفضًا العتقاله اإلداري
األسير عواودة يواصل إضرابه 

لليوم الـ44 على التوالي

القدس المحتلة/ االستقالل:
وجه ما يسمى بتجمع منظمات »جبل الهيكل« السبت، 
دعوات القتحامات جماعية للمس����جد األقصى المبارك 

على مدار األسبوع القادم.
وجاء في بيان للمنظمات، أن باب االقتحام مفتوح للجميع 
ابتداًء من اليوم األحد بداية عيد الفصح اليهودي وحتى 

الخميس خالل ساعات النهار.
وشهد المسجد األقصى المبارك الجمعة، أحداثًا دامية، 
عق����ب اقتحام قوات االحتالل »اإلس����رائيلي« المدججة 

بالسالح ساحاته، واالعتداء على المصلين والمعتكفين 
بطريقة وحشية، وما يزال االعتكاف مستمًرا في باحاته 
ومصلياته، في تحد واضح لالحتالل الذي يريد كس����ره 

بالقوة.
وبدا المسجد األقصى فجر الجمعة، كساحة حرب، بعدما 
هاجمت قوات االحت����الل آالف المعتكفين والمرابطين 
المتواجدين المسجد، واعتدت عليهم بالضرب والقمع، 
وإطالق الرص����اص المطاط����ي وقنابل الص����وت والغاز 
المس����يل للدموع، ما أّدى إلصاب����ة 158 بجراح متفاوتة، 

واعتقال نحو 400 آخرين.
وتعم����دت عناصر الش����رطة إخ����الء الس����احات بضرب 
المتواجدين بالهراوات، ولم تس����تثني أي شخص من 
ذلك كبار الس����ن، النس����اء، األطفال، طواقم اإلسعاف، 

الصحافة.
وأثار اقتحام األقصى واالعت����داء على المرابطين موجة 
إدان����ات عربية وإس����المية ودولية واس����عة، باعتبار أنه 
يشكل استفزاًزا لمشاعر المس����لمين، وانتهاًكا صارًخا 

لحرمة المسجد المبارك.

وبحس����ب مراقبين فإن م����ا حصل يؤكد م����ن جديد أن 
االعتكاف خيار المرحلة، وأن ش����رطة االحتالل تخش����اه 
وتريد كس����ره كي يخلو لها وجه المسجد من يوم األحد 
حتى الخميس المقبل، إلتاح����ة المجال أمام اقتحامات 

المستوطنين المتطرفين.
وكان االحتالل يسعى إلى كسر اإلرادة الشعبية بضربة 
أولى حاسمة، بحيث ينهي االعتكاف ومحاوالت التصدي 
القتحام المستوطنين وإدخال القرابين، فيفسح بذلك 

فرصة لالقتحامات خالل »عيد الفصح« العبري.

بدءًا من اليوم وحتى الخميس
دعوات جديدة للمستوطنين القتحام جماعي لألقصى خالل »عيد الفصح«

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس الدائرة السياس���ية في حركة 
الجهاد اإلسالمي الدكتور محمد الهندي، 
مس���اء الس���بت، أن أهلن���ا م���ن الداخ���ل 
المحت���ل و القدس والضف���ة الذين زحفوا 
للمس���جد األقصى هم من أفشلوا مخطط 

المستوطنين المتطرفين لذبح القرابين
وأوضح الدكتور الهن���دي في تصريحات 
متلفزة تابعته���ا »االس���تقالل«، أن هذه 
معركة مفتوحة والش���عب الفلس���طيني 
س���يقدم كل تضحي���ة لحماي���ة القدس 

واألقصى.
وشدد على أن »إسرائيل« هي من تعتدي 
و تمن���ع المصلين في المس���جد األقصى 

و م���ا يحدث جريمة يتحم���ل االحتالل كامل 
المسؤولية عنها.

وقال د. الهندي :«غزة ه���ي قاعدة للمقاومة 
الفلس���طينية و«تل أبيب« ه���ي من تتحمل 

مسؤولية كل الجرائم«.

وأض���اف :«يج���ب أن نبقى حذري���ن فعدونا 
مخادع ولنا تجارب س���ابقة ففي 201٩، وفي 
عه���د نتنياه���و اقُتح���م االقص���ى في عيد 

األضحى المبارك«.
وتاب���ع الهندي :«األنظم���ة العربية المطبعة 
مع »إس���رائيل« وتكيل العداء للفلسطينيين 

يتوهم���ون أنها ستش���كل لهم حماية 
لكنه���م يتعلقون بأوهام وس���تتخلى 

عنهم كما تخلت أمريكا عن حلفائها«.
وأش���ار إلى أن بعض األنظم���ة العربية 
تخل���ت عن فلس���طين والبع���ض اآلخر 
يعم���ل وس���يطًا وهن���اك ط���رف ثالث 
أصب���ح عدوًا للقضية، الفتًا ان الش���عب 
الفلسطيني كشف نفاق األنظمة التي 
ترسل التهنئة ل�«إسرائيل« وهي تجتاح 

األقصى.
 وبّين الهن���دي أن »تل أبيب« أيقنت أن 
التطبيع لن يحميها وترى نفس���ها في 

مشكلة مع استمرار العمليات الفدائية.
وكش���ف عن أن هناك لقاءات متواصلة 
بين أط���راف محور المقاوم���ة لتقديم الدعم 
للش���عب الفلس���طيني في ه���ذه المعركة 
المفتوحة، موضحًا أن كل من يقف مع محور 
الق���دس س���ينتصر وكل م���ن يتخلف عنه 

سيلقى الهزيمة.

كل من يقف مع محور القدس سينتصر
د. الهندي:  المعركة مفتوحة للدفاع عن األقصى وشعبنا أفشل مخططات المستوطنين

رام الله/ االستقالل:
نظم عشرات النشطاء مساء السبت مسيرة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية 

المحتلة، نصرة للمسجد األقصى المبارك، ومخيم جنين شمااًل.
وطافت المس���يرة مركز المدينة، وس���ط هتافات تدعو إلى تصعيد المقاومة في 
جميع نقاط االش���تباك مع االحتالل، وتفعيل المقاومة المسلحة والرد بحزم على 

جرائمه.
ودعا المش���اركون في هتافاتهم إلى الثورة في وجه االحتالل وكذلك الثورة على 

المطبعين وكل من يمارس التنسيق األمني مع االحتالل.
وطالبوا بحماية المس���جد األقصى واالستمرار بالرباط في ساحاته لصد اعتداءات 

االحتالل ومستوطنيه.
ووجه المش���اركون التحية للمقاومة في جنين ومخيمها وسلواد وجميع المواقع 

المشتبكة مع االحتالل. 
واس���تنكروا حالة الصمت الش���عبية والرس���مية لكل ما يحدث من تصاعد على 
الس���احة الفلس���طينية، داعين الجماهير إلى الخروج واالشتباك مع االحتالل في 

كل المواقع.

دعوات لتصعيد المقاومة بمسيرة وسط 
رام الله نصرة لألقصى ومخيم جنين
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تلك المشاهد تعود بنا إلى ما حدث خالل شهر رمضان 
المبارك من العام الماضي، حين صّعدت قوات االحتالل 
والمس����توطنين م����ن اعتداءاته����م بحق المقدس����ين 
والمس����جد األقصى، ما دفع المقاومة الفلس����طينية في 
قطاع غزة لخوض جولة جديدة من المواجهة واالشتباك 
عنوانها »س����يف القدس« لردع االحتالل وهو ما كان. ما 
يطرح السؤال في ظل هذه األحداث المتجددة، هل نحن 
على أبواب »س����يف قدس« جديدة؟، س����ّيما مع تواصل 
ما يعرف ب� »منظمات الهيكل« دعواتها للمس����توطنين 
باقتح����ام جماع����ي للمس����جد األقص����ى المب����ارك ألداء 
طقوس دينية خاصة بهم في ما يس����مى بعيد »الفصح 

اليهودي«.
وأعلن����ت المنظمات، عن فتح باب االقتحام لألقصى أمام 
المس����توطنين بدءًا من صباح اليوم األحد من الساعة 7 

وحتى الساعة 10:30 صباحًا.
فيما كش����فت تقارير عبرية وعربية معلومات متطابقة 
حول س����عي دول وهيئات دولية الحتواء التصعيد من 
خ����الل تواصلها مع قيادة المقاومة بغ����زة، بينما حاولت 
ش����رطة االحت����الل ومنصاتها اإلعالمي����ة الترويج لفكرة 
أن م����ا حدث لم يبدأ من طرفها، م����ا يعكس حالة الرعب 
والتخوف لدى س����لطات االحتالل من ردة فعل المقاومة 

بغزة، ومعادلة الردع التي أفرزتها »سيف القدس«.
دوافع الت�صعيد قائمة

الكاتب والمحلل السياس����ي الخبير في الش����أن األمني 
الفلسطيني عبدالله العقاد، أكد أن دوافع التصعيد في 
وج����ه هذا االحتالل قائمة، في ظل اس����تمرار اعتداءاته 
وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وبحق المسجد األقصى 
المبارك، مؤكدًا على موقف المقاومة الفلسطينية التي 
أعلن����ت حالة النفير واالس����تعداد للجم ه����ذا االحتالل 

ووقف عدوانه.
وأوضح العقاد في حديثه ل� »االس����تقالل«، أن المواجهة 
مع االحتالل قائمة وواردة، والمقاومة في كافة المناطق 
الفلسطينية على جهوزية دائمة، وأن حالة الهدوء وإن 
حدثت س����تكون قصيرة ومؤقتة، مشيرًا إلى أن ما حدث 
في »س����يف القدس« العام الماضي ما هو إال مقدمة لما 

سيحدث حتى تحرير فلسطين كاملًة.
ولف����ت إلى أن طبيع����ة وتكوين المجتم����ع الصهيوني، 
يدف����ع دائما وأب����دًا إل����ى التصعي����د المتواصل، حيث 
التطرف الديني وتغّول المس����توطنين في ظل حكومة 
صهيونية ضعيفة، س����يدفع نحو مزيد من االنتهاكات 
ومقدس����اتهم  الفلس����طينيين  بح����ق  واالعت����داءات 
وممتلكاتهم، ومن الطبيعي أن يدافع الفلس����طيني عن 
أرض����ه ووطنه، ما يؤكد أن حال����ة التصعيد قائمة طالما 
هذا االحت����الل موج����ود، وطالما تصاع����دت انتهاكاته 

ستتصاعد المواجهة.
وش����دد العقاد على أن المقاومة الفلسطينية وتحديدًا 
بغزة، تس����جل حضورها اليوم وبقوة، ف����ي وقوفها أمام 
هذه الممارسات »اإلس����رائيلية« العدوانية، عبر رسائل 
س����اخنة تس����بق النار، ما دف����ع قوات االحت����الل التخاذ 
العديد من اإلجراءات منها نفي نيتهم عن ذبح القرابين 

في األقص����ى، والتراجع ع����ن االعتداء عل����ى المصلين، 
والمفاوض����ات لكف اليد عن جنين والس����ماح للمصلين 

بالصالة والرباط باألقصى.
وح����ول جه����ود الوس����طاء لتجن����ب التصعي����د، اعتبر 
العق����اد أنها س����تكون جهودًا ركيكة ل����ن تضمن حالة 
الهدوء واس����تمرارها، على وقع االعتداءات اإلسرائيلية 
الالمتناهي����ة، الفتًا إلى أنه في ظ����ل الحديث عن وقف 
تصاعد األمور تواصل جماعات الهيكل والمس����توطنين 
المتطرفين بالدعوات القتحام المسجد األقصى المبارك، 

وإقامة مراسم ما يسمى بعيد الفصح.
عوامل م�صابهة

في الس����ياق ذات����ه، أوضح الكاتب والمحلل السياس����ي 
ش����رحبيل الغري����ب، أن العوامل التي س����بقت معركة 
»سيف القدس« تتش����ابه مع ما هو قائم اآلن، ما يعني 

إمكانية تفجر المواجهة مع االحتالل من جديد.

وأضاف الغريب في حديثه ل� »االستقالل«، أن المشهد 
في مدينة القدس وصل ذروته خالل شهر رمضان أمام 
إرادة الّشعب الفلسطيني الذي قرر االستعداد وحماية 
المقدس����ات والدفاع عنها، وهو يراقب سلوك االحتالل 
ومس����توطنيه، وسيبقى هذا المش����هد ساخنًا ومفتوحًا 
 االحتماالت، وس����تكون المقاومة ق����ادرًة على 

ِّ
عل����ى كل

تكرار معركة »س����يف القدس« في حال تجرأت جماعات 
الهي����كل »اإلس����رائيلي« على فرض واق����ع جديد يمّهد 

لهدم المسجد األقصى وبناء هيكلهم المزعوم.
وبّين أن المش����هد الفلسطيني المتصاعد تدريجيًا منذ 
أس����ابيع بات يأخذ أشكااًل أكثر س����خونة، مع تزايد حالة 
التحري����ض اإلس����رائيلية الممنهجة ضد المقدس����ات 

اإلسالمية، وال سيما تجاه المسجد األقصى.
وأك����د الغري����ب، عل����ى أن وح����دة فصائ����ل المقاوم����ة 
الفلس����طينية سياس����يًا وعس����كريًا وميداني����ًا مع لغة 
التهدي����د الكبيرة التي أطلقتها م����ن قطاع غزة، جعلت 
مكت����ب رئيس حكوم����ة االحتالل اإلس����رائيلي نفتالي 
بيني����ت يص����در تصريح����ًا ينفي في����ه نّي����ة جماعات 
الهيكل ذبح القرابين خالل أيام ما ُيسمى »عيد الفصح 
اليهودي«، وهو ما يفسر المخاوف والخشية اإلسرائيلية 
من تكرار س����يناريو معركة »سيف القدس«، الذي ما زال 
ذكراها يرعب االحتالل اإلسرائيلي وقيادته التي ُمنيت 
بفش����ل ذريع أمام قوة المقاومة وصمودها وبس����التها 
في خوضها معركة الدفاع عن المس����جد األقصى العام 

المنصرم. 
وأشار إلى أن الش����عب الفلسطيني يثبت يومًا بعد آخر، 
 الزمن لم يعد 

َّ
أّنه قادٌر على كنس االحت����الل، ويدرك أن

في مصلحة »إس����رائيل« مطلقًا، وأّن كّل ثمن يدفعه في 
صراعه مع االحتالل يتقّدم خطوات وخطوات إلى األمام، 

كما أن اإلرادة الفلسطينية تتعزز.
وش����دد الغريب على أن القدس تحتّل صدارة المشهد 
الفلس����طيني في الصراع مع االحت����الل، وتمّثل الرافعة 
األساس����ية للفعل المقاوم في الس����احة الفلسطينية«، 
كما تمّثل المقاومة الفلس����طينية في قطاع غزة الرافعة 

األهم للصراع مع »إسرائيل«.

سيناريو »سيف القدس« يعود من جديد.. هل تتسع بقعة الزيت؟

غزة/ خالد ا�صتيوي:
ب��دا امل�صج��د الأق�صى فج��ر اجلمع��ة الثانية من 
�صه��ر رم�ص��ان املب��ارك، ك�صاح��ة ح��رب، بعدم��ا 
هاجمت ق��وات الحتالل »الإ�صرائيلي« املدججة 

بال�صالح اآلف املعتكفني واملرابطني املتواجدين يف 
امل�صجد، واعتدت عليهم بال�صرب والقمع، واإطالق 
الر�صا�ص املطاطي وقناب��ل ال�صوت والغاز امل�صيل 
للدم��وع، م��ا اأّدى لإ�صابة 158 بج��راح متفاوتة، 

واعتقال نحو 400 اآخرين.
العن��ف  ا�صتخ��دام  ال�صرط��ة  عنا�ص��ر  وتعم��دت 
املفرط لإخ��الء �صاحات الأق�صى م��ن املرابطني، 

وكذلك فعلت مع طواقم الإ�صعاف، وال�صحافة.

رام الله/ االستقالل:
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
ومقاومة االس���تيطان إن المقدسيين 
أحبط���وا في هب���ة جماهيري���ة عارمة 
مخطط���ًا كان يت���م اإلع���داد ل���ه من 
منظم���ات يهودية يميني���ة متطرفة 
بالتواط���ؤ م���ن الباط���ن م���ع حكومة 
االحت���الل، يس���تهدف تغيير الوضع 

القائم في المسجد األقصى المبارك.
وأض���اف المكت���ب في تقري���ر وصل 
خالًف���ا  أن���ه  الس���بت،  »االس���تقالل« 
الدعاءات رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
باس���مه  والمتحدث  بيني���ت،  نفتالي 
أوفي���ر جندلم���ان، أكد رئي���س حركة 
»عائدون إل���ى الجبل« رفائيل موريس 
الش���بكات االجتماعية  أن اإلعالن في 
ح���ول دعوة ه���ذه الحركة إل���ى »ذبح 

قرابين« في ساحات األقصى صحيح.
وكان���ت حس���ابات »إس���رائيلية« قد 
نش���رت »بوس���ترات مصمم���ة« م���ن 
جماعات »الهيكل« ت���روج فيها لدفع 
مبال���غ مالية لكل من يس���تطيع »ذبح 

القربان«.
م���ن  مجموع���ة  اقتحم���ت  فيم���ا 
بينه���م  أي���ام  من���ذ  المس���توطنين 
وتحدثت  األقصى،  المسجد  حاخامات 
علًن���ا ف���ي مقاط���ع فيديو ع���ن ذلك، 
ناهيك عن إقدامهم لتمثيل ذلك في 

منطقة قريبة من المسجد.
أن  إل���ى  الوطن���ي  المكت���ب  وأش���ار 
إلى  الجمعة،  األقصى تحولت  ساحات 
ساحة حرب باس���تباحته من االحتالل 
واالعت���داء على المصلي���ن الصائمين 
بالقنابل الصوتية والهراوات واألعيرة 

المطاطية والرصاص الحي وغاز الفلفل 
واعتقال المئ���ات منهم بهدف إخالء 

االقصى من المصلين.
وأوض���ح أن���ه وبع���د إخ���الء االقصى 
ومحاص���رة البع���ض في مس���جد قبة 
الصخ���رة المش���رفة، اقتحمت القوات 
واعتدت  الم���كان  والش���رطة  الخاصة 
المتواجدين  بش���كل وحش���ي عل���ى 
أرض���ًا  الجل���وس  عل���ى  وأجبرته���م 
وقيدته���م ثم اقتادتهم إلى س���احة 
باب المغاربة لنقلهم لمراكز التوقيف.

واعتبر أن هذه الممارس���ات الوحشية 
ل���م تبل���غ هدفه���ا بفع���ل صم���ود 
المقدس���يين، ما دف���ع حكومة بينيت 

إلى مراجعة حساباتها.
وفي موازاة المحاوالت المتكررة، والتي 
تتخذ أش���كااًل متعددة لتغيير الوضع 

القائم في المسجد األقصى، تتواصل 
سياسة تغيير معالم المدينة المحتلة 

دون توقف.
وبحسب التقرير، فإن »لجنة التخطيط 
صادقت  اإلسرائيلية  اللوائية«  والبناء 
على ثالثة مشاريع استيطانية كبيرة 
بناء  المحتلة، تش���مل  القدس  جنوب 
600 وح���دة اس���تيطانية على أراضي 
الولجة وبيت صفافا وتوسيع المنطقة 
الصناعي���ة عل���ى مش���ارف بيت لحم 

وإقامة فنادق.
وتمت حس���ب بيان ص���ادر عن بلدية 
االحتالل الموافقة أيضًا، على خطتين 
ضخمتين بمجمع المحطة تش���تمالن 
عل���ى 500 وح���دة اس���تيطانية ف���ي 
ثماني���ة مباٍن م���ن 10 إل���ى 5 طوابق 

ومناطق تجارية وتوظيفية وفنادق.

ورصد المجلس الوزاري »اإلس���رائيلي« 
المصغر للش���ؤون األمنية والسياسية 
تقدر  إضافية  ميزاني���ة  )الكابينيت(، 
بناء  ب�360 مليون ش���يكل الستكمال 
أج���زاء من الج���دار الفاصل والس���ياج 
األمني في منطقة التماس مع الضفة 

الغربية المحتلة.
وف���ي مناطق األغ���وار، أص���در جيش 
االحتالل قراًرا باالستيالء على مساحات 
من أراضي حمصة التحتا وفروش بيت 
دج���ن الواقعة في األغوار الش���مالية 

والوسطى.
كما يواصل مس���توطنون العمل على 
إقام���ة بؤرة اس���تيطانية في س���هل 
موفية باألغوار الش���مالية إلى الشمال 
م���ن خرب���ة الحديدية، حي���ث تعمل 

جرافة »باجر« في المكان.

تقرير: القدس تنتصر لهويتها وتتصدى لمخططات تغيير الوضع باألقصى
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العط���اء، فعلى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 
الحصول على كراس���ة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير 

مستردة لكل مناقصة.
2. أخر موع���د لقبول العروض بالظ���رف المختوم يوم األربع���اء الموافق 
2022/04/20 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .8
www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

اسم العطاء

توريد قطع غيار ألجهزة تنفس الصناعي 
في مجمع النصر الطبي

رقم 
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف
 11:00
صباحًا 2022/25

م

1

دولة فل�سطني
وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان

دائرة العطاءات املركزية
2022/MOSD-14 اإعالن طرح مناق�سة رقم

م�سروع اإ�سافة طابق ملقر مديرية وزارة التنمية الجتماعية - حمافظة رفح
تعل���ن دائرة العطاءات المركزية عن طرح عطاء مش���روع إضافة طابق لمقر مديرية 
وزارة التنمية االجتماعية - محافظة رفح، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة أحباء غزة 

ماليزيا لصالح وزارة التنمية االجتماعية، وذلك وفق الشروط التالية:
- المناقص���ة مفتوحة للمقاولي���ن المحليين المختصي���ن والمصنفين لدى لجنة 
التصني���ف الوطنية ف���ي تخصص أبنية والمس���جلين ل���دى اتح���اد المقاولين 

الفلسطينيين. 
- يمكن شراء وثائق المناقصة من دائرة العطاءات المركزية بمقر الوزارة في غزة – 
شارع النصر – مدينة العودة )ابراج المقوسي( وذلك اعتبارًا من يوم األربعاء الموافق 
2022/04/13 وحت���ى نهاية دوام يوم الخمي���س 2022/04/21، وذلك مقابل مبلغ 
مال���ي قيمته )100 $( مائة دوالر أمريكي غير مس���تردة على أن يصطحب المقاول 

معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية المفعول.
- آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف في مق���ر دائرة العطاءات المركزية 

الساعة الحادية عشر )11:30( من يوم األربعاء الموافق 2022/04/27.
- ترفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة )2,500 $( دوالر أمريكي وتكون الكفالة 
سارية المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ تقديم العرض وصادرة من أحد فروع بنك 

البريد في قطاع غزة أو بنك اإلنتاج أو البنك الوطني االسالمي.
- س���وف يعقد اجتماع تمهيدي للمتناقصين يوم األربعاء الموافق 2022/04/20 
الساعة 11:00 صباحا في مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان - غزة- النصر- مدينة 

العودة السكنية )أبراج المقوسي(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
- يجب أن يكون المقاول مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة وعليه أن يقوم بتقديم 

شهادات خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.
- الوزارة غير ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق في إلغاء المناقصة دون ذكر األسباب.

- رسوم اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

 دائرة العطاءات املركزية
وزارة ال�سغال العامة وال�سكان

دولة فل�سطني
وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان

دائرة العطاءات املركزية
2022/MOSD-13  اإعالن طرح مناق�سة رقم

م�سروع اإ�سافة طابق ملقر مديرية وزارة التنمية الجتماعية - حمافظة �سمال غزة
تعلن دائرة العطاءات المركزية عن طرح عطاء مشروع إضافة طابق لمقر مديرية وزارة 
التنمية االجتماعية - محافظة ش���مال غزة، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة أحباء غزة 

ماليزيا لصالح وزارة التنمية االجتماعية، وذلك وفق الشروط التالية:
- المناقصة مفتوحة للمقاولين المحليين المختصين والمصنفين لدى لجنة التصنيف 

الوطنية في تخصص أبنية والمسجلين لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين. 
- يمكن ش���راء وثائق المناقصة من دائرة العط���اءات المركزية بمقر الوزارة في غزة – 
ش���ارع النصر – مدينة العودة )ابراج المقوسي( وذلك اعتبارًا من يوم األربعاء الموافق 
2022/04/13 وحت���ى نهاية دوام يوم الخميس 2022/04/21، وذلك مقابل مبلغ مالي 
قيمته )100 $( مائة دوالر أمريكي غير مستردة على أن يصطحب المقاول معه شهادة 

تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية المفعول.
- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مقر دائرة العطاءات المركزية الساعة 

الحادية عشر )11:00( من يوم األربعاء الموافق 2022/04/27.
- ترف���ق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيم���ة )2,500 $( دوالر أمريكي وتكون الكفالة 
س���ارية المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ تقديم الع���رض وصادرة من أحد فروع بنك 

البريد في قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.
- س���وف يعقد اجتماع تمهي���دي للمتناقصين يوم األربع���اء الموافق 2022/04/20 
الس���اعة 10:00 صباحا في مقر وزارة األش���غال العامة واإلسكان - غزة- النصر- مدينة 

العودة السكنية )أبراج المقوسي(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
- يجب أن يكون المقاول مس���جاًل رس���ميًا في دوائر الضريبة وعليه أن يقوم بتقديم 

شهادات خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.
- ال���وزارة غير ملزمة بقبول أقل االس���عار وللوزارة الحق في إلغ���اء المناقصة دون ذكر 

األسباب.
- رسوم اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

 دائرة العطاءات املركزية
وزارة ال�سغال العامة وال�سكان

ونفذت شرطة االحتالل بمس����اندة الجيش فجر الجمعة الماضية، 
عملية اقتحام كبيرة للمس����جد األقصى طالت اعتقال 484 ش����ابًا 
وطفال فلس����طينيًا، كانوا معتكفي����ن داخل المس����جد القبلي من 
أجل الدفاع عن األقصى ف����ي وجه الجماعات التلمودية والتوراتية 
التي تس����عى إلى إدخال قرابين ما يسمى بعيد الفصح في باحات 

المسجد األقصى.
وجسد المقدسيون مشهدًا بطوليًا بأجسادهم العارية في التصدي 
لعملية االقتح����ام التي تخللها إطالق قنابل الغ����از واالعتداء على 
الشيوخ والنس����اء واألطفال بالهراوات وتكسير النوافذ التاريخية 

للمسجد القبلي وإحداث خراب كبير في مرافقه. 
واستند المقدسيون على تصريحات فصائل المقاومة في قطاع غزة 
التي كانت طيلة األيام الماضية على أهبة االستعداد لبدء المعركة 
دافعا عن األقصى، خاصة وأن رس����التها كانت واضحة وجادة لكل 
الوسطاء بأن القدس والمسجد األقصى »خط أحمر«، وأن أي محاولة 

إلدخال القرابين لباحاته بمثابة إعالن إيذان ببدء المعركة.
معادلة جديدة

الكاتب والمحلل السياس����ي ش����ريف الحلبي، يؤك����د أن الصمود 
األسطوري لدى المقدس����يين في التصدي العتداء قوات االحتالل 
عليهم الجمعة الماضية بالمسجد القبلي يدل على أن الروح الثورية 
تتوهج وتزداد اشتعاال، وهذا ما يغيظ العدو الصهيوني، في ظل 
أن االحتالل يحاول عبر سنوات عديدة بفعل متراكم أن يكسر هذا 
الصمود وأن يصل بالمقدسيين إلى حالة من اليأس واالستسالم. 

وأوضح الحلبي في حديث مع »االس����تقالل« أن صمود المقدسيين 
ومساندة أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين أفشل 
أهداف االحتالل في استس����الم المقدسيين للوقائع الصهيونية 
التي يريد أن يفرضها في الحرم المقدسي، مشيرًا إلى أن االحتالل 
يبحث اآلن عن أدوات ومشاريع جديدة يمكن من خاللها أن يخترق 

جدران هذا الصمود.
وأكد أن المقدسيين كانوا عند رهان أمتهم وشعبهم عليهم أمام 
مواجهة االحتالل بصدورهم العارية، الفتًا إلى أنهم بقلة اإلمكانات 

تمكنوا من إفشال أهداف االحتالل في تهويد المسجد األقصى.
وأش����ار الحلبي، إلى أن أبناء ش����عبنا بالقدس بعثوا برسالة واضحة 
للعالم اإلس����المي والعرب����ي مفاداها )أننا صف الدف����اع األول عن 
المس����جد االقصى ونريدكم أن تكونوا س����ندا وعونا لنا وأن تكونوا 
معنا في ه����ذه المواجهة الكبي����رة والمفتوحة(، مش����ددًا على أن 
المقدسيين حاولوا أن يحرضوا األمة العربية واإلسالمية بأن تقوم 

بواجبها في الدفاع عن المسجد األقصى. 
وأضاف، أن الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه في الدفاع األول عن 

المس����جد األقصى ولكن ليس مس����ؤوليته فقط فمطلوب من كل 
الدول العربية واإلس����المية التحرك للدفاع عنه، كون األقصى رمزًا 

إسالميًا وحضاريًا وتاريخيًا يعبر عن الهوية اإلسالمية والعربية.
وأكد الحلبي، عل����ى المعادلة التي فرضته����ا المقاومة في معركة 
»س����يف القدس« حينما ربطت مقاومة غزة بالدفاع عن الثابت وهو 
المسجد األقصى واألسرى واإلنسان، بات مطلوبًا الحفاظ على هذه 
المعادلة وربطها في كل الجبهات بالثوابت الوطنية وعلى رأس����ها 

قضية القدس. 
وأش����ار إل����ى أن االحت����الل يحاول ب����كل قوته أن يحّي����د الجبهات 
الفلس����طينية خاصة، وأنه����ا أصبحت تمثل أرق����ًا وتهديدًا كبيرًا 
يعاني منه، مش����ددًا على أن الحالة الفلسطينية  أمام واقع ومرحلة 

جديدة ُاتخذ فيها القرار بأن تكون كل الس����احة الفلسطينية هي 
جبهة واحدة أمام عدو واحد، وأن تنتفض بش����كل نسبي في حالة 

المد والجزر.
ج�ض نب�ض

بدوره أوضح الكاتب والمختص بش���ؤون القدس راسم عبيدات، أن 
االحتالل حاول أن يجس نبض المقدس���يين وأبناء شعبنا من خالل 
عمليات القمع الهس���تيرية ض���د المعتكفين بالمس���جد القلبي، 
وعمليات االقتحام التي ستقوم بها الجماعات التلمودية والتوراتية.

وأضاف عبيدات في حديث مع »االس����تقالل« أن الوحدة الميدانية 
الت����ي تمثلت ف����ي صمود المقدس����ين ف����ي التص����دي للهجمة 
»اإلس����رائيلية« ومسيرات الدعم والمساندة لهم في كافة األراضي 
الفلس����طينية، تؤكد فش����ل مخططات االحتالل ومحاوالته لفصل 

الساحات الفلسطينية عن بعضها البعض. 
وش����دد على أن وحدة الموقف بجانب المقاومة الشرسة التي دارت 
بين جي����ش االحتالل وأبناء ش����عبنا في مدينة الق����دس والضفة 
الغربية والداخل المحتل وكذلك التهديدات التي أطلقتها فصائل 
المقاومة في غزة دفع����ت االحتالل للتراجع خطوة إلى الوراء باتجاه 

منع إدخال القرابين لباحات األقصى.  
وأكد عبيدات، أن الواقع الذي فرضته المقاومة في قطاع غزة بالدفاع 
عن المسجد األقصى شّكل حالة من الردع لحكومة االحتالل وأذرعها 
األمنية، لجهة االستمرار في مخطط محاولة فرض وقائع جديدة في 

األقصى والعمل على تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
وش����دد المختص المقدس����ي، على أن المقاومة كان����ت جادة في 
رس����التها التي نقلتها عبر الوس����طاء لالحتالل بأن قضية األقصى 
خط أحمر وأنها لن تسمح بإدخال القرابين لباحاته وهي جاهزة بأن 
تخوض معركة الدفاع عنه ما يجعل األمور تتطور على نحو )سيف 

القدس2( وربما تصل تداعياتها لتطال المنطقة واالقليم.

روح التحدي تستعر
صمود المقدسيين في األقصى أرسى معادلة جديدة للصراع وأفشل مخططات االحتالل

غزة- القد�ض املحتلة/ معتز �ساهني:
اأك��د خمت�س��ان بال�س��اأن ال�سيا�س��ي الفل�سطين��ي اأن ال�سم�د 
الأ�سط�ري الذي مثله املقد�سي�ن يف الت�سدي لعتداء ق�ات 
الحت��الل عليهم اجلمع��ة املا�سية بامل�سج��د القبلي، ي�ؤكد 

على اأن الروح الث�رية تت�هج وتزداد ا�ستعال، واأن م�ساندة 
اأبناء �سعبنا له��ذا ال�سم�د اأف�سل خمططات الحتالل التي 
يريد اأن يفر�سها يف احلرم املقد�سي خا�سة والقد�ض عم�مًا. 
واأو�س��ح املخت�س��ان يف اأحاديث منف�سلة ل��� »ال�ستقالل« اأن 

الحت��الل ح��اول اأن يج���ّض نب���ض املقد�سي��ني واأن ُيج��ري 
»بروفة« من خالل العنف بقمع املعتكفني يف امل�سجد القلبي، 
وعملي��ات القتحام التي �ستق�م به��ا اجلماعات التلم�دية 

والت�راتية وتقدمي القرابني يف باحات امل�سجد الأق�سى.
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   ماهر مصطفى احمد الش���وربجي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  400118998   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني    
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
قائمة �سروط البيع 

بن���اء على  قرار الس���يد قاض���ي التنفيذ وبعد االطالع عل���ى ملف القضية 
التنفيذية رقم 9078 / 2021 والمتكونة فيما بين طالبي التنفيذ/ حس���ن 
احم���د إبراهيم النمر واخرون والمنفذ ضدهم/ ع���ادل احمد إبراهيم النمر 
وآخري���ن القضية مقامة لتنفيذ حكم محكمة صل���ح غزة تحت رقم 317 / 
2020 حيث حكمت المحكمة بتقس���يم األموال المش���تركة غير المنقولة 
مح���ل الدعوى الراهنة والبالغ���ة مس���احتها )377م2( والواقعة في ارض 
القسيمة 61 من القطعة 689 من أراضي غزة الدرج المعروفة باسم القمرية 
بين المدعي���ن والمدعى عليهم في الدعوى الراهنة وفق ما تضمنه تقرير 
الخبي���ر طي المرز م/2/عدد3 وذلك بالبيع بطريق المزاد العلني بعد ان يتم 
عرض العقار محل الدعوى على الش���ركاء للشراء حسب األصول وتضمين 

المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف و200 شيكل اتعاب محاماة 
بتاريخ 2022/1/26م تم اخطار المنفذ ضدهم حس���ب األصول عن طريق 
النشر المس���تبدل. بتاريخ 2021/11/22م تم إيقاع الحجز التنفيذي على 
ارض القسيمة 61 مقسم رقم2 قطعة 689 حيث مساحتها )377م2( من 
أراضي الدرج المعروفة باس���م القمرية والعق���ار المقام عليها حيث مقام 
عليه���ا اربع طوابق حيث مس���احة كل طابق 145متر مرب���ع مع الحواصل 
وعددها ثالث حواصل تطل على ش���ارع الثالثيني من الناحية الش���رقية 
ويحدها من الش���مال ملك ورثة المرحوم صالح النمر ومن الش���رق ش���ارع 
بعرض 12م2 وم���ن الغرب ارض المرحوم أبو خليل أبو مرعي ومن الجنوب 
المقس���م رقم 3 ملك ورث���ة المرحوم صالح النمر بتاري���خ 2022/1/9م تم 
وضع يد مأمور التنفيذ على األرض المحجوزة وما عليها من بناء تم تثمين 
س���عر المتر المرب���ع 420دينار حيث اجمالي قيم���ة األرض 377متر مربع 
*420دينار اردني = 158340 دينار اردني قيمة اجمالي تكاليف المبنى 
كامال 70000 دينار اردني قيم���ة األرض والمبنى المقام عليها 158340 
+ 70000 = 228340 دينار اردني س���يتم نظر أي اعتراضات في الجلسة 
المح���ددة لذل���ك يوم الخميس بتاري���خ 2022/5/12 فعل���ى من لديه أي 
اعتراض على البيع ان يتقدم به لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرسمي 

حتى موعد أقصاه يوم االثنين 2022/5/9م حرر بتاريخ 2022/4/12م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة / اأ. رامي �سلوحة

دعـوة لتقديـم عـر�س اأ�سعـار/ ب�سائع
بلديـة الن�سريات 

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم المشروع: توريد مواد لزوم تبليط شوارع متفرعة من شارع 

يوسف فرحات في النصيرات
- حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية على 
منح���ة إضافي���ة بقيمة 44 مليون يورو م���ن عدد  من  المانحي���ن )البنك الدولي- 
KFW-AFD (س���يتم تنفيذه���ا  م���ن خالل صن���دوق تطوير وإق���راض الهيئات 
المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ 
مش���اريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات ف���ي الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث 
يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة االثار 
االقتصادية لجائح���ة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مش���اريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
- وق���د حصلت بلدية النصي���رات على منحة فرعية من صن���دوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع توريد مواد لزوم تبليط شوارع 
متفرعة من شارع يوس���ف فرحات في النصيرات وتنوي استعمال جزء من أموال 
         MDPIIIW6- 1622127 هذه المنحة الفرعية في عمل دفع���ات تحت العقد رقم

15aالذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
- الم���وردون المعني���ون يمكنه���م الحصول عل���ى المعلومات الالزم���ة من بلدية 
النصيرات دائرة المش���اريع، الس���يد/ م. خليل اس���ماعيل، هاتف: 082550126 
فاكس: 082551553، وذلك ابتداًء من الس���اعة التاس���عة صباحًا وحتى الواحدة 

ظهرًا من تاريخ 2022/04/17 وحتى تاريخ 2022/04/27.
- عروض األس���عار يج���ب أن تقدم على العنوان أدناه قبل ي���وم األربعاء أو بتاريخ 

2022/04/27 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
- المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 

- العن���وان المش���ار إليه أع���اله هو: النصيرات - ش���ارع ابو بك���ر الصديق - بلدية 
النصيرات - الطابق الثالث - دائرة المشاريع.

بلديـة النصيرات
بتمويل من:

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

يف الطلب 2022/463 يف الق�سية رقم 2022/119
المس���تدعيان /1 - اس���عد احمد إبراهيم ابو جامع هوي���ة )968860437( 
باألصالة عن نفسه باإلضافة لباقي تركة والدته المرحومة / زايده احمد عبد 

الغني الجحش من سكان بني سهيال - شارع ابو سرور . 
-2 سرية أحمد عبد الغني القرا قبل الزواج الجحش

وكيلها العدلي المحامي / سليمان سعد ابو جامع بموجب وكالة خاصة رقم 
9774/ 2021 عدل طولكرم - من سكان بني سهيال

وكيلهما المحامي سليمان ابو جامع خانيونس - كراج رفح 
المس���تدعي ضده / ماجد ابراهيم احمد عبد الغن���ي الجحش باألصالة عن 
نفس���ه وباإلضافة لباقي ورث���ة والده المرحوم / ابراهي���م احمد عبد الغني 
الجح���ش من بني س���هيال - الزنة حي ال ابو ش���اب بجوار مس���جد الزهراء 

والمقيم حاليا خارج البالد 
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك 

قيمة الدعوى
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم: 119 /2022

إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
)119 /2022( اس���تنادا إل���ى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة 
منه���ا ومن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضي عليك الحضور إلى 
هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة 2022/5/30 
لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرا في 2022/4/14

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

رام الله/االستقالل:
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، السبت، 
بمواق����ف ال����دول التي عبرت ع����ن إدانتها 
واس����تنكارها للع����دوان اإلس����رائيلي على 
المس����جد األقص����ى المب����ارك، والمصلين، 
والمعتكفي����ن فيه، والت����ي حملت حكومة 
االحتالل المس����ؤولية عن نتائجه الخطيرة 

على ساحة الصراع وطالبتها بوقفه فوًرا.
وأعرب����ت الخارجية، في بي����اٍن صحفي، عن 
البيانات األخيرة  استغرابها من مس����توى 
التي صدرت عن بعض الخارجيات األجنبية 

حول أحداث المسجد األقصى، مستهجنًة 
مستوى اللغة التي استعملت فيها كونها 
لم تص����ل لمس����توى الح����دث وتوقعاتنا، 
خاصة في ضوء االنتهاكات البش����عة التي 
قام����ت بها ق����وات االحتالل بح����ق األماكن 

المقدسة.
وقال����ت: »إّن البيانات بمجمله����ا، لم ترتِق 
لمس����توى الحدث والتوقعات، ولم تالمس 
الحقيقة أو تعكس ما حدث، وإنما اختبأت 
وراء كالم ع����ام يدي����ن مجه����ول ويطالب 

الجميع بالهدوء«.

وش����ددت عل����ى ض����رورة تس����مية األمور 
بمس����مياتها، واالعت����راف أن »إس����رائيل« 
تحتل أرض دولة فلس����طين، وأن ما قامت 
به شرطة االحتالل من أعمال فاشية، تجلت 
في طبيع����ة االعتداءات عل����ى المواطنين 
والمصلي����ن والمتواجدين في باحات الحرم 

القدسي الشريف.
وأك����دت على وجوب إدانة هذا العدوان من 
قبل الجميع، وليس التستر عليه بجمل عامة 
العنصرية،  التصرفات  لتلك  الحماية  توفر 
الفت����ة إلى أّن ما تم باألمس يعتبر انتهاًكا 

إسرائيلًيا لحرمة المكان المقدس، وللقانون 
الدولي والقانون اإلنس����اني الدولي، وللحق 
في العب����ادة، ولحري����ة التنق����ل والوصول 

ألماكنها، كذلك لحرمة شهر رمضان.
وأضافت: »أّن مثل هذه البيانات ال تمارس 
اي ضغط على س����لطات االحت����الل لوقف 
بل تس����تغلها  وجرائمه����ا،  انتهاكاته����ا 
للتمادي في تعامله����ا وتصرفاتها كدولة 
ف����وق القان����ون والمس����اءلة والمحاس����بة، 
وتدفعها الرتكاب المزيد من االنتهاكات«.

وذكرت أّن دولة فلس����طين تنتظر من هذه 

الدول والمنظمات إعادة النظر في مستوى 
بياناته����ا، لترقى لمس����توى الح����دث، وما 
يتعرض له ش����عبنا من ظلم تاريخي مازال 

مستمًرا.
واختتم����ت الخارجية، بيانه����ا بالقول: »إّن 
مص����دري تلك البيان����ات ال زال����وا يتبعون 
الكيل بمكيالي����ن، وازدواجية المعايير في 
التعامل مع الموضوع الفلس����طيني مقارنة 
بما نقرأه يومًيا من تصريحات وبيانات عن 
مواقفهم تجاه أوضاع عالمية أخرى تحدث 

في قارة ليست ببعيدة عنا«.

»اختبأت وراء كالم عام يدين مجهول«
»الخارجية«: البيانات الدولية بشأن »األقصى« لم ترتق لمستوى الحدث والتوقعات

الدوحة/ االستقالل:
نفى عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس زاهر جبارين، التوصل ألي هدنة 
مع االحتالل، وأن ما يتم تداوله عبر وسائل إعالم عبرية وعربية عاٍر عن الصحة 

وال أصل له.
وأكد جبارين في تصريح صحفي السبت،  أن حركة حم���اس تواصل جهودها 
الميدانية واتصاالتها السياس���ية لوقف العدوان »اإلس���رائيلي« على شعبنا 

ومقدساتنا، وخاصة المسجد األقصى المبارك، بكل الوسائل الممكنة.
وجدد جبارين الدعوة إلى جماهير شعبنا في الضفة الغربية والّداخل المحتل، 
حف لش���ّد الّرحال والّرباط واالعتكاف في المس���جد األقصى 

َّ
إل���ى مواصلة الز

المبارك. وش���دد عل���ى أن »عراقيل االحت���الل لن تثنينا ع���ن حماية القدس 
والمس���جد األقصى من إرهابه المتواصل ومن تطّرف المستوطنين، وسيبقى 
شعبنا ومقاومتنا الباسلة في كّل المواقع والساحات، متأهّبين دومًا دفاعًا عن 

القدس واألقصى«.

جبارين: ال تهدئة مع االحتالل والجهود 
متواصلة لوقف عدوانه باألقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف موقع وال���ال العبري، الس���بت ع���ن وحدة 
»إسرائيلية« مهمتها جمع المعلومات من وسائل 
اإلعالم الرس���مية واإلعالم االجتماعي الفلسطينية 
والعربي���ة، وم���ن ث���م معالج���ة تل���ك المعلومات 
وتحليلها وتوظيفها في اغتيال أعداء »إسرائيل« 

أو إحباط عمليات ضد »إسرائيل«.
إلى جانب ذلك، قال الموقع »تقوم الوحدة بقياس 
الرأي العام على المستويين العربي والعالمي ورفع 
تقري���ر بذلك لرئيس الوزراء وقائ���د هيئة األركان 
العامة والجهات ذات الصلة في مجتمع المخابرات 

اإلسرائيلية.
ويضيف الموقع أن مكان عمل وحدة الجمع العلني 
هذه أسفل مبنى الكرياه بتل أبيب. ويشير إلى أنه 
ف���ي كثير من األحيان تك���ون المعلومات الذهبية 
متوفرة عل���ى المصادر المفتوح���ة وال تحتاج إلى 

جهد سري للحصول عليها. 
ويضرب الموق���ع العبري أمثلة كثي���رة على ذلك، 

منها: 
في تس���عينيات الق���رن المنصرم،  ج���رى اغتيال 
السيد عباس الموسوي، األمين العام السابق لحزب 
الله، بس���هولة بس���بب خبر ورد في جريدة لبنانية 

يفي���د بأن الموس���وي يعتزم الذه���اب إلى جنوب 
لبنان لحضور حفل تأبين ألحد كوادر الحزب. 

وف���ي مثال آخر، كان���ت هذه الوح���دة، قبل عملية 
»حارس األس���وار« 2021  تراقب ع���ن كثب كل ما 
يصدر عن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، 
وكل م���ا يصدر عن االعالم العس���كري لحماس من 
رس���ائل تهدي���د وفيديوه���ات تحريضي���ة ضد 

»إسرائيل«. 
وم���ن مهامه���ا أيضًا مراقب���ة الج���والت الخارجية 
إلس���ماعيل هني���ة، رئي���س المكتب السياس���ي 

لحماس، وجمع تصريحاته على اإلعالم.

من مهامها: تحليل المعلومات وتوظيفها في عمليات االغتيال 
كشف النقاب عن وحدة »إسرائيلية« تعمل أسفل مبنى الكرياه بـ »تل أبيب« 
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أعل���ن أن���ا المواط���ن /   انتص���ار عب���د الق���ادر عبد 
امعط���ي مخيمر      عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم   
700222383    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    اس���ام عبد المجيد محمد فياض  
ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م    926681321     
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  رندة يوسف محمود السطري  عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م   800551558  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   فداء فتحي محمد المجدوب      عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم    403051279     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    شربه محمد سامه ابو هداف  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم   916010341      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   سامي ابراهيم سليمان وقاد   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم   456200211       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   س���حر محمد س���ليمان وقاد   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم  801997099       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    محمد قاسم فارس عطاالله     عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    900598368       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله/ االستقال:
قالت مؤسسات األس����رى، إن االحتال اإلسرائيلي يواصل اعتقال 
نحو )4450( أسيرا، بينهم )32( أسيرة، و)160( طفا تقل أعمارهم 

عن )18 عاما(، و)530( معتقا إداريا.
وأوضحت ورقة حقائق أصدرتها مؤسس����ات األسرى، لمناسبة يوم 
األس����ير الفلسطيني الذي يصادف في ال�17 من نيسان/ أبريل من 
كل عام، أنه منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار، اعتقل 
االحتال أكثر م����ن )2140( مواطنا ومواطنة، تركزت في محافظتي 
الق����دس وجنين، وبعض البلدات والمخيمات التي تقع على تماس 
مع قوات االحتال والمستوطنات المقامة على األرض الفلسطينية، 

ومن بين المعتقلين أكثر من )200( طفل وأكثر من )35( امرأة.
وبينت الورقة أن عمليات االعتقال تصاعدت خال شهر آذار/ مارس 
الماضي مع بداية ش����هر رمضان، وبلغت ذروتها في 15 نيس����ان/ 
أبري����ل حيث نفذت قوات االحتال عمليات اعتقال واس����عة خال 
اقتحام المسجد األقصى ووصلت ألكثر من 450 حالة، بينها أطفال.

أكثر من 600 أسير مريض بينهم 22 مصابون بالسرطان
وأشارت مؤسس����ات األسرى إلى أن عدد األسرى المرضى وصل إلى 
أكثر من )600(، ممن تم تش����خيصهم منه����م 200 حالة مرضية 
مزمنة بينها )22( أسيرا مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة، 
أخطرها األس����ير ناصر أبو حميد ال����ذي يواجه وضعا صحيا خطيرا، 

جراء إصابته بسرطان الرئة.
ومن أبرز أسماء األسرى المرضى القابعين في سجن »عيادة الرملة«: 
)خالد الش����اويش، منص����ور موقدة، معتص����م رداد، ناهض األقرع، 
وناص����ر أبو حميد، وإياد حريبات(، علم����ا أن غالبيتهم يقبعون منذ 
تاريخ اعتقالهم في سجن »عيادة الرملة«، وشهدوا على ارتقاء عدد 

من رفاقهم على مدار سنوات.
وتحتجز إدارة سجون االحتال 15 أسيرا مريضا فيما تسمى بسجن 
»عيادة الرملة«، وهو الس����جن الذي يطلق عليه األس����رى »المسلخ« 
ويعتبر من أس����وأ الس����جون وأقدمها، منهم من يقبعون فيه منذ 

تاريخ اعتقالهم إبان انتفاضة األقصى.
�سهداء احلركة الأ�سرية:

وأكدت أن عدد ش����هداء الحركة األسيرة وصل إلى )227( شهيدا، 
بارتقاء س����امي العمور نتيج����ة لجريمة اإلهم����ال الطبي المتعمد 
»القتل البطيء« أواخر العام الماضي، إضافة إلى المئات من األسرى 
الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السجن ومنهم حسين 
مس����المة الذي ارتقى العام الماضي بع����د أن واجه جريمة اإلهمال 
الطبي قبل قرار االحتال باإلفراج عنه، حيث بلغ عدد الشهداء الذين 

ارتقوا نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي )72( شهيدا.

ويبلغ عدد األسرى الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد نحو )549( 
 )67( أس����يرا، أعاهم حكما األس����ير عبد الله البرغوثي، المحكوم ب��

مؤبدا.
وخ����ال العام الج����اري أصدر االحتال حكما بالس����جن المؤبد بحق 

األسيرين منتصر شلبي من رام الله، ومحمد كبها من جنين.
ويواصل االحتال كجزء من سياساته الممنهجة، احتجاز جثامين 
)8( أس����رى استش����هدوا داخل الس����جون، وهم: أنيس دولة الذي 
استشهد في سجن عسقان عام 1980، وعزيز عويسات في العام 
2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبس����ام الس����ايح، وأربعتهم 
استش����هدوا خال العام 2019، وس����عدي الغرابلي، وكمال أبو وعر 

اللذان استشهدا عام 2020، وآخرهم سامي العمور خال 2021.
وبلغ عدد األس����رى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 
)25( أس����يرا، أقدمهم كريم يون����س وماهر يونس المعتقان منذ 
يناير عام 1983 بش����كل متواصل، واألس����ير نائل البرغوثي الذي 
يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة األس����يرة، ودخل عامه 
)42( في س����جون االحتال، حيث قضى منها )34( عاما بش����كل  ال�
متواصل، قب����ل تحرره عام 2011، إلى أن أعي����د اعتقاله عام 2014 
إلى جانب مجموعة من العشرات من المحررين، منهم عاء البازين، 

ونضال زلوم، وسامر المحروم وغيرهم.
ويضاف إلى األسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 
العشرات من األسرى الذين جرى اعتقالهم إبان انتفاضة األقصى 
عام 2000، حيث وصل عدد من تجاوزت س����نوات اعتقالهم ال� 20 

عاما حتى نهاية آذار )152( أسيرا.
وبل����غ عدد الن����واب الس����ابقين المعتقلين في س����جون االحتال 
)8(، بينهم األس����يران م����روان البرغوثي، وأحمد س����عدات، أما عدد 

الصحفيين المعتقلين في سجون االحتال فقد بلغ )11( صحفيا.
32 اأ�سرية يقبعن يف �سجن »الدامون«

تواصل اليوم سلطات االحتال اعتقال )32( فلسطينية يقبعن في 
س����جن »الدامون«، أقدمهن األس����يرة ميسون موسى من بيت لحم، 
المعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن لمدة )15 عاما(، ومن 
بين األسيرات أس����يرتان رهن االعتقال اإلداري وهما شروق البدن 
وبش����رى الطويل، إضافة إلى 10 أمهات، وأس����يرة قاصر هي نفوذ 
حماد، وأخطر الحاالت المرضية بينهن هي األسيرة إسراء جعابيص.

ويبلغ عدد األسرى األطفال »األش����بال« في سجون االحتال )160( 
طفا يقبعون في س����جون )مج����دو، عوفر، الدامون(، وتس����تهدف 
س����لطات االحتال األطفال يوميا، في محاولة لضرب مس����تقبلهم 

ومصيرهم.
�سيا�سة العزل النفرادي والتعذيب

ش����هد العام الج����اري تحوال كبيرا ف����ي أعداد األس����رى المعزولين 
انفراديا، ووصل عددهم حتى نهاية شهر آذار/مارس الماضي نحو 
)29( أسيرا من بينهم األس����رى الستة الذين انتزعوا حريتهم من 
سجن جلبوع، وربيع أبو نواس، ومالك حامد، وهذه النسبة هي األعلى 

منذ ما قبل عام 2012.
ومن بين األس����رى المعزولين، أس����رى يعانون من مشاكل نفسية 

حادة، جراء عمليات التنكي����ل والتعذيب الممنهجة التي تعرضوا 
لها على مدار س����نوات، وأقدم األس����رى المعزولين هو محمد خليل 
م����ن بلدة المزرعة الغربية قرب رام الله، حيث يواصل االحتال عزله 

منذ أكثر من 15 عاما.
خ����ال العام الجاري تعرض العش����رات م����ن المعتقلين لعمليات 
تعذيب وتحقيٍق قاس����ية، وتابعت المؤسسات المختصة عشرات 
الش����هادات التي تعكس مس����توى ع����اٍل من التعذيب ال س����يما 

استخدام أسلوب الشبح، والتحقيق المتواصل لساعات طويلة.
ويضاف إلى جملة السياس����ات أعاه، سياسة »العقاب الجماعي«، 
واالقتحامات والتفتيش����ات المتكررة لألقس����ام الت����ي يقبع فيها 
األسرى، حيث ش����هد هذا العام اقتحامات واس����عة نفذتها إدارة 
سجون االحتال بحق األس����رى، وخالها تصاعدت حدة المواجهة 
في عدد من الس����جون، رافق ذلك عمليات قمع واسعة واعتداءات 

بحق األسرى.
العتقال الإداري

منذ مطلع العام الجاري، أصدرت س����لطات االحت����ال نحو 400 أمر 
اعتقاٍل إداري بحق معتقلين، غالبيتهم أس����رى س����ابقون تعرضوا 
لاعتقال مرات عديدة، وكانت أعلى نس����بة خال شهر آذار 2022، 

وبلغت 195 أمرا.
وأعلن المعتقلون اإلداريون البالغ عددهم )500( معتقا ومعتقلة 
في بداية العام الجاري مقاطع����ة محاكم االحتال بكافة درجاتها 
)محاكم التثبيت، االس����تئناف، المحكمة العلي����ا( وذلك لمواجهة 
سياسة االعتقال اإلداري التعس����في، وتأكيدا منهم على صورية 
هذه المحاك����م التي تنفذ قرارات جهاز المخابرات وتخضع إلرادته 

في اإلبقاء على المعتقل رهن االعتقال لفتراٍت غير محددة المدة.
اأم�سوا اأكرث من 20 عاما يف الأ�سر اأ�سريا   152

انضم هذا العام العش����رات من األسرى إلى )قائمة عمداء األسرى(، 
الذي مض����ى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، وجلهم من معتقلي 
انتفاضة األقصى، وهم من قدامى األس����رى، وعلى رأس����هم )25( 
أسيرا يواصل االحتال اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، 
ليصل عدد األسرى الذين أمضوا أكثر من )20( عاما حتى نهاية آذار 

الماضي نحو )152( أسيرا.
وتأتي ه����ذه الورقة، التي أعدتها هيئة ش����ؤون األس����رى، ونادي 
األس����ير، ومؤسس����ة الضمير، ومركز »حريات«، ومركز وادي حلوة – 
القدس، لمناس����بة يوم األس����ير الذي يصادف 17 نيس����ان/ أبريل 
من كل عام، والذي أق����ره المجلس الوطني، عام 1974، خال دورته 
العادية، واعتبره يوما لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم 

حقهم المشروع بالحرية.

549 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد
عشية يوم األسير: 4450 معتقال بينهم 32 أسيرة و160 طفال
ً ً

رام الله/ االستقال:
واص���ل الس���بت، نح���و 500 معتق���ل إداري مقاطعته���م لمحاك���م االحتال 
»اإلس���رائيلي« تحت ش���عار »قرارنا حرية«، لليوم ال�106 على التوالي، في إطار 

مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلداري.
وكان األس���رى اإلداريون قد اتخذوا مطلع ش���هر كان���ون الثاني الماضي موقفًا 
جماعيا يتمث���ل بإعان المقاطعة الش���املة والنهائية لكل إج���راءات القضاء 

المتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الس���ماح للمعتقل أو 
لمحامي���ه بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون 
الدولي اإلنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 

هذه السياسة. 
وتتذرع سلطات االحتال وإدارات السجون بأن المعتقلين اإلداريين لهم ملفات 
س���رية ال يمكن الكش���ف عنها مطلقا، فا يعرف المعتقل مدة محكوميته وال 

التهمة الموجهة إليه.

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
)106( محاكم االحتالل لليوم الـ

تحت شعار »قرارنا حرية« 
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نحن الي����وم في ذروة التحدي لاحت����ال الصهيوني, فمي����دان المعركة هو باحات 
المسجد األقصى المبارك, وعنوان المعركة الكبير هو الصمود في وجه االلة القمعية 
الصهيونية التي تهدف لفرض أمر واقع جديد داخل المس����جد األقصى, وإفس����اح 
المجال لقطعان المس����توطنين الصهاينة لممارسة طقوسهم الدينية داخل باحات 
األقصى, وتقديم القرابين قرب قبة الصخرة المشرفة التي تعني البدء بهدم األقصى 
وإقامة الهيكل المزعوم على اتقاضه, والس����عي لتقس����يم المسجد األقصى زمانيا 
ومكاني����ا على غرار ما حدث في الحرم االبراهيمي الذي احتله قطعان المس����توطنين 
الصهاين����ة وتحكم����وا فيه بحيث انه����م يمنعون إقام����ة الصلوات ف����ي داخله اال 
بموافقتهم ومنع رفع االذان فيه والسماح للمصلين بجزء يسير من المساحة للصاة 
في الوقت الذي يشاؤون, ولألسف ان االحتال استغل حالة الخنوع العربي والصمت 
على ما يحدث في المس����جد األقص����ى المبارك للحديث عن ح����ق أصحاب الديانات 
الس����ماوية بالصاة في األقصى وممارسة طقوسهم بحرية, وهذا معناه ان االحتال 
ال يخف����ي نواياه باالس����تمرار في البحث عن مكان له في األقصى, وتنفيذ اس����اطيره 
ومعتقداته, واالستمرار في محاربة الفلسطينيين وقتالهم ألجل السيطرة اليهودية 
على المس����جد األقصى, ولعل ما حدث من اشتباكات اول امس بين المصلين وقوات 
االحت����ال الصهيوني في داخل األقصى واس����تخدام العنف المفرط ضد المصلين, 
واعتقال اكثر من خمس����مائة مصلي, واصابة نحو 152 اخرين بجراح بعضهم جراحه 
بالغ����ة الخطورة, وردة الفعل العربية واإلس����امية الضعيف����ة على تدنيس األقصى 
واس����تباحته من جنود االحتال وقوات ما يس����مى بحرس الحدود, سيزيد من أطماع 

االحتال لتنفيذ مخططاته داخل األقصى. 
لم يتوان الش����يخ عكرمة صبري امام وخطيب المس����جد األقصى المبارك عن توجيه 
نداءات����ه للعالم اإلس����امي بضرورة التحرك الس����ريع لحماية المس����جد االقصى من 
جرائم االحتال وقتل واستهداف المصلين داخله, لكن لألسف ال حياة لمن تنادي, 
فتصدرت الفصائل الفلس����طينية المقاومة في قطاع غزة المشهد ولم تتوقف عن 
توجيه الرس����ائل التحذيري����ة لاحتال الصهيوني لوقف جرائ����م المحتلين, وانها 
على أهبة االس����تعداد للدخول في المعركة بصواريخها وقدراتها العس����كرية, في 
الوق����ت الذي تقدر فيه ان واجبها ان تتدخل ف����ورا, وكان االحتال يقدر صدق هذه 
الرس����ائل وجدية المقاومة, فبدأ يعيد حس����اباته ويأخذ خطوة ال����ى الوراء, ويحرك 
الوس����طاء لتهدئة ثورة الفصائل بتقديم ضمان����ات بعدم ادخال القرابين لألقصى, 
ومنع المستوطنين من اقتحامه لممارسة طقوسهم الدينية هناك, ولم يترك شعبنا 
شبرا واحدا من ارضنا المغتصبة اال وخرج ليعبر عن رفضه إلجراءات االحتال, واإلصرار 
على التصدي لمخططاته مهما كلف ذلك من ثمن, ولوال ذلك لتمادى االحتال اكثر 
ولس����مح لقطعان المس����توطنين بالدخول لألقصى بقرابينهم وممارسة طقوسهم 
التلمودية, ولكانت العواقب وخيمة, وعلى الرغم من التغطية المباشرة لما كان يحدث 
في األقصى م����ن عدوان على المصلين, ونقل االحداث أوال بأول عبر وس����ائل االعام 
المختلفة , اال ان ذلك لم يس����تفز مش����اعر المس����لمين وكانت ردات الفعل ضعيفة 
جدا وليس����ت بخطورة الح����دث,  اال من تحركات خجولة هنا وهن����اك ال تعبر عن قوة 
الحدث, وال تحمل رس����ائل ضغوط على االحتال والزعماء المس����لمين الذين تخاذلوا 
عن واجبهم في حماية األقصى والدفاع عنه وفضح ممارس����ات االحتال في المحاكم 

الدولية ومحاكمته على جرائمه. 
معرك����ة القرابين لم تنته بعد, وقد تندلع ش����رارتها مجددا ف����ي أي لحظة, وما نحن 
متأكدي����ن منه تماما ان االحتال لن يتخلى عن خطوت����ه بذبح القرابين في األقصى 
ونث����ر رمادها في باحاته, الن هذا معتقد تلمودي لبناء الهيكل المزعوم, ولن يتخلى 
االحت����ال عن معتقداته الش����اذة ابدا, قد يؤجل الفعل تكتيكي����ا, وقد يؤدي هذه 
الطقوس سرا في جنح الليل, وقد يستخدم حيله لفعل ذلك, لكنه ابدا لن يتراجع عن 
مخططات����ه, ولو راقبتم تصريحات قادة االحتال الصهيوني, فلن تجدوا رفضا لهذا 
الفعل الشاذ الذي يمارسه قطعان المستوطنين, والذي يؤمن به تماما نفتالي بينت 
وبنيامين نتنياهو وحكومة االحتال اليمينية المتطرفة, فقد ايقن نفتالي بينت ان 
حكومته سقطت ولم يعد لها رصيد لدى المستوطنين, وان منافسه بنيامين نتنياهو 
س����يعود لرئاس����ة الحكومة ألنه اقوى منه بكثير, لذلك ال غرابة ان يقدم بينت على 
تمرير طقوس المستوطنين في األقصى حتى يقوي من فرص نجاحه في االنتخابات 
القادمة, ويضمن ولو جزئيا أصوات اليمين الصهيوني المتطرف, والذي بات يتحكم 
في المشهد االنتخابي بشكل كبير, الن الكيان الصهيوني جله يصبح يميل لليمين 
المتطرف, ويؤمن بالعنف كوس����يلة وحيدة وناجعة للبقاء واالستمرار, فالمعركة مع 
االحتال الصهيوني بكل اش����كالها مستمرة, ولن تتوقف ولو للحظة, وهى تتطلب 
توافقا داخليا فلسطينيا وتنس����يقا للمواقف إلفشال مخططات االحتال, وال نعني 
بالتوافق المصالحة الفلسطينية, الن المصالحة القاها رئيس السلطة محمود عباس 
خلف ظهره عندما اشترط ان توافق حماس على قرارات الرباعية الدولية, وتقبل بها 
ألجل تحقيق المصالحة, لكننا نقصد تفعيل غرفة العمليات المش����تركة, والدخول 
الجماعي في أي معركة قادمة مع االحتال وتعزيز الشراكة الفصائلية الى حد التاحم 
واالنس����جام لضمان افش����ال العدوان وتحقيق اإلنجازات واحباط مخططات االحتال 

الصهيوني واطماعه في القدس والضفة والمسجد االقصى المبارك.

معركة القرابين لم تنته بعد

رأي

36 يوًم���ا من الج���وع والعذاب والقه���ر والتحدي واإلصرار 
والعزيم���ة وااليب���اء وم���ن الع���زل االنف���رادي والتضيق 
والتفتي���ش واإلهان���ة والتنكي���ل بحق األس���ير المجاهد 
والش���يخ والواعي والواثق بربه وااليقونة والقارئ والحنون 
والصل���ب والثب���ات والحافظ للكت���اب الل���ه المنحاز لكل 
مقهور ولكل مس���كون بالوجع واألل���م المنحاز المظلومين 

والمكسرين والحطب والغابة والفقراء والمحرومين. 
إنه المضرب عن الطعام رفضا للقس���وة ومحاولة السيطرة 
عليهَ عل���ى فكره وتأثيره وحضوره اإلنس���اني واالجتماعي 
وح���ب الناس والعجائز له انه خليل محمد العواودة اس���ما 
ل���م يحب الظهور والمباهاة واالس���تعراض.. انهم هم كل 
الذين حملوا الرسالة والمنهج وحملوا هموم الناس والقرب 
منه���م.. خليل في اضراب���ه المختلف فع���ا مختلف أراد 
التصدي كما قال بإرطال من اللحم النيئ وبجسده النحيل 

النحيف الضعيف.
خليل ابو تولين ليس مجرد أس���ير ومجاهد يريد اإلضراب 
للخ���اص م���ن االعتق���ال اإلداري ال إنم���ا أراد م���ن خال 

ه���ذه الخطوة القاس���ية الصعبة ان يحاف���ظ على ديمومة 
واس���تمرارية المعرك���ة والخط���وة وان تبق���ى المواجهة 
والمش���اغلة متواصلة إلح���داث خلله واعت���ز واهتزاز في 
االعتق���ال اإلداري وف���ي ه���ذا القانون الظالم التعس���في 
القمع���ي أراد خلي���ل ان يصرخ مرة أخ���رى بصوته وبلحمه 
الط���ري لن نبقى رهائن لضباط صغار من جهاز الش���اباك 
الصهيوني يملئه���م الحقد والكراهي���ة واالنتقام هؤالء 
الضباط الصغار في أعمارهم وتدني تفكيرهم واعتقادهم 
انه���م بهذا االعتق���ال ممكن ان يضعوا حدا لكل ناش���ط 
وفاعل مجتمعي وانس���اني ولكنهم ل���ن يفلحوا ابدا مهما 

كان قمعهم وحقدهم وتصرفهم وأساليبهم.
خليل بكل تواضع وصدق وأمانة هو رجلَ قائد اس���تثنائي 
ب���كل معنى وليس من باب المدح والتزلف له وهو اآلن في 

عالم الجوع والحصارَ االلم والوجع
خليل مختلف في كل شيء ومميز ومثابر ومتفوق في كل 
حياته يحظى بح���ب من اهله وأمه وال���ده وزوجته وبناته 
الصغار ومحبوب بمن التقى به وعاشره وتقرب واقترب منه

خليل اع���رف اضرابك ومعركتك مختلف���ة عن غيرها انت 
مضرب اآلن وصائم لربك فاإلضراب عن الطعام هو مقاومه 

من طراز مختلف.. وهو صائم قربه لربه وحبا لدينه.
فكا اإلض���راب والصي���ام والصاة هما مقاوم���ة في زمان 
الرك���وع واالس���تجداء وزمن الش���ر الصهيون���ي واإلرهاب 
وسرقة األعمار والفرحة والطفولة والحياة منا فلذلك خليل 
ال تترك���وه وحيدا ألنه ليس عادي���ا، خليل كان دوما معكم 

ومع كل الناس شارك همومنا وأفراحنا وأحزننا ومشاعرنا
خليل الذي يعرف االالف من المحررين فواجبهم باالنتصار 
بالتواص���ل مع أهل���ه مع بناته بالمش���اركة ف���ي الوقفات 
والفعالي���ات والمس���يرات والحمات اإللكترونية ونش���ر 

صورته وكلماته والدعاء له في هذا الشهر المبارك..
فيا شباب القدس ورواد المسجد األقصى. المبارك ال تنسوا 

خليل عواودة
ايها االعاميون النش���طاء المثقفين خليل ابنكم واخيكم 
ومنك���م وإليك���م فالحرية لخلي���ل... االنتص���ار لخليل.. ال 

لاعتقال اإلداري...

يواصل األس����ير المجاهد خليل محم����د خليل عواودة، 
م����ن بل����دة إذنا بمحافظ����ة الخلي����ل، بالضف����ة الغربية 
المحتل����ة، معركة اإلضراب عن الطع����ام منذ 2022/3/3 
رفض����ا العتقال����ه اإلداري. كان����ت ق����وات االحتال قد 
اعتقلته بتاري����خ 2021/12/27، بتهمة التحريض على 
الفيسبوك، ثم حولته لاعتقال اإلداري دون توجيه أية 

تهمة له.
يطالب األس����ير ع����واودة إلغاء االعتق����ال اإلداري بحقه 
واإلف����راج عنه. لقد تدهورت حالت����ه الصحية في اآلونة 
األخيرة، حيث تم نقله الى سجن الرملة، ثم الى مشفى 
كاب����ان، للضغط عليه من أجل تلق����ي المدّعمات، لكنه 
رفض، فأعادته إدارة مصلحة السجون الى سجن الرملة. 
في الرسالة التي بعثها لمؤسسة مهجة القدس، أوضح 
األسير خليل عواودة أنه يعاني من ضعف عام وآالم في 
كافة أنحاء جسده وصعوبة في الكام والحركة. األسير 
مت����زوج وأب ألربع طف����ات. كما يواصل األس����ير خليل 
موس����ى مصباح من مخيم جنين، إضراب����ه عن الطعام 
رفضا لعزله المتواصل منذ 34 يوما، في زنازين س����جن 
عسقان. األس����ير خليل مصباح محكوم بالسجن لمدة 
20 عاما، ومعتقل منذ 2003، ويعّد من األسرى المرضى 
الذين يواجهون سياسة »اإلهمال الطبي« المتعمدة، إذ 
يعاني من مش����اكل صحية مزمنة. أوضح نادي األسير 
أن األسير قد تعرض الى اعتداء وحشي في عزل سجن 
عسقان، وأن زنازين هذا السجن هي األسوأ، وقد وصل 

عدد المعزولين فيه لنحو 29 أسيرا.
اإلض����راب عن الطعام الفردي، م����ن أجل إنهاء االعتقال 
اإلداري التعس����في أو إنه����اء العزل اإلنف����رادي، أصبح 
م����ن األس����اليب النضالية الفعالة ضد الس����جان، حيث 
يضطر هذا األخير الى اإلفراج عن األسير أو إنهاء عزله، 
خش����ية من تدهور وضعه الصحي وتحميله مسؤولية 

استشهاده.
لكن، وبع����د تكرار هذا النوع من النض����ال، واإلفراج عن 
جميع األس����رى الذين خاضوه، وفي ظل صعود اليمين 
الفاش����ي الى الحكم في الكي����ان الصهيوني وتخّبّطه 
باألزم����ات المتتالية، يضطر األس����ير خ����وض معركته 
لش����هور )أكث����ر من مئ����ة ي����وم( والوصول ال����ى حافة 
االستش����هاد قبل أن يتراجع العدو ويفرج عنه، ال سيما 
وأن التحّرك الجماهيري لنصرة األسرى، بشكل عام، قد 

تراجع بعض الشيء في الفترة األخيرة.
لقد أثبتت التجارب أن الدعم الش����عبي الواسع لألسرى 
المضربين عن الطعام، ومش����اركة اإلع����ام المقاوم في 
حملة مرّكزة، يسّرع اإلفراج عن األسير المناضل، حيث ال 
تتدخل المؤسسات الدولية إال عندما تشعر بأن الوضع 

الجماهيري قد يربك العدو.
لكن، م����ن ناحية أخ����رى، يخ����وض 500 معتقل إداري 
معركة من نوع آخر، منذ أكثر من مئة يوم، تحت ش����عار 
»قرارنا حرية«، بمقاطعة محاكم االحتال، وهي محاكم 
صورية، يملي جهاز الش����اباك ما يري����ده عليها، حيث 

تش����رعن االعتقال التعس����في لكل فلسطيني، إن كان 
طفا أو ش����ابا، يعتبره الش����اباك تهديدا »ألمن« الكيان 
االس����تيطاني الصهيون����ي، وإن كان بالكام أو الكتابة. 
تّطورت معركة اإلداريين قبل شهر برفض أسرى سجن 

عوفر اإلداريين المرضى من تناول األدوية. 
ال ش����ك أن مقاطعة محاكم االحتال الصورية يش����كل 
إرباكا ألجهزة الكيان القمعية، غير أنه يتضح، بعد أكثر 
من مئة يوم، أنه بات ضروريا تصعيد المعركة. فيدرس 
اآلن األس����رى اإلداريون اتخاذ خطوة »مركزية حاسمة«، 
أي اإلض����راب الجماعي عن الطعام، إلنهاء هذا النوع من 
االعتقال الذي يهّدد الحياة االجتماعية الفلس����طينية، 
ال س����يما وأن الكيان قّرر مؤخرا توسيع االعتقال اإلداري 
الى أبناء فلس����طين المحتلة ع����ام 1948، وأن الهجمة 
الشرس����ة الصهيونية ضد الش����عب الفلس����طيني في 
الضفة الغربية المحتلة واالعتقاالت اليومية تعيد الى 
اإلدهان أي����ام كان عدد المعتقلي����ن اإلداريين يتجاوز 
اآلالف. يفيد نادي األس����ير أن االحتال أصدر نحو 400 
أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام 2022، ويرّجح رئيس 
نادي األسير قدورة فارس، الذي اعتبر االعتقال اإلداري 
»وسيلة انتقامية« )من الشعب الفلسطيني( أن ارتفاع 
عدد المعتقلي����ن اإلداريين قد يدفعهم الى الش����روع 

بإضرابات فردية »كما جرى العام الماضي«.
لقد تهّيأ األس����رى لخوض معركة األمعاء الخاوية يوم 
2022/3/25، كخط����وة تصعيدية النتفاضة األس����رى، 
التي شرعوا بخوضها بعد سحب إدارة السجون للعديد 
م����ن إنج����ازات الحركة األس����يرة، بعد عملي����ة الهروب 
الكبرى والبطولية من س����جن جلب����وع، التي نّفذها أبناء 
منطقة جنين، في ش����هر أيلول/سبتمبر 2021، بقيادة 
األس����ير المجاه����د محم����ود العارضة. فش����ّكلوا »لجنة 
الطوارئ الوطنية العليا« التي تعّبر عن جميع األس����رى 
وتنظيماته����م، لتدي����ر المعركة ضد الس����جان وإعادة 
مكتس����بات الحركة األسيرة، التي أراد السجان انتزاعها 

منهم، انتقاما من العملية البطولية ألسرى جلبوع.
خال ه����ذه االنتفاضة التي دامت قرابة الش����هر، حاولت 
إدارة الس����جون المماطلة وعدم الرضوخ لمطالب األسرى، 
وأرسلت أجهزتها القمعية ضدهم، متنقلة من سجن الى 
س����جن، من ريمون الى عوفر الى النقب ونفحة. لكن واجه 
األسرى هذا القمع الدامي بصمود، وأعلنوا عن مواصلتهم 
ه����ذه المعركة حت����ى تحقيق مطالبهم المش����روعة. لقد 
تراجعت إدارة السجون تدريجيا، باعتقادها أن األسرى قد 
يوقفوا تصعيدهم وإضرابه����م، لكنهم واصلوا المعركة 
ال����ى يوم 24 آذار/م����ارس، عندما توصل ممثلي األس����رى 
الى اتفاق رضخت فيه إدارة الس����جون لمعظم طلباتهم، 
في حين بقي وضع أس����رى حركة الجهاد اإلسامي خارج 

االتفاق، بسبب تعنت إدارة السجون حول هذه المسألة.
ما زال يعاني أس����رى حركة الجهاد اإلس����امي من العزل 
والتنكيل والتنقات المس����تمرة، وخاصة األسرى األبطال 
الذين نفذوا عملية الهروب، والذين ساعدوهم ودعموهم 

ف����ي الخارج. في يوم 2022/4/11، صّرح األس����ير يعقوب 
القادري، المعزول في سجن ايشل، خال جلسة المحاكمة 
ف����ي محكمة الناصرة »أنا أعاني حتى اآلن من أوجاع ونحن 
نتعرض لإلهمال الطبي في الس����جن«. وأش����ارت تقارير 
إعامية س����ابقة الى أن قوات النحشون االرهابية انهالت 

عليه بالضرب وتسببت بآالم في كتفه وقدمه.
أما األسير محمد العارضة، فقد تعّرض مرارا الى التنكيل 
والتعذي����ب، ويعاني م����ن ظروف احتجاز قاس����ية داخل 
س����جن اوهالي كيدار. وخال جلس����ة المحكم����ة األخيرة 
في الناص����رة، تم االعتداء على األس����ير محمود العارضة 
بعد قول����ه إنه أراد بهروب����ه من الس����جن أن يقول لألمة 
بأن »هذا الوحش )إس����رائيل( وهٌم م����ن غبار«. لم يتمكن 
الى اآلن المس����تعمر الصهيوني تقّبل فكرة الهروب من 
»خزنة جلبوع« الحديدية المحّصنة، فيسعى لانتقام من 
األبطال الس����تة ومن الذين س����اعدوهم، ومن كافة أسرى 
حركة الجهاد اإلسامي، الذين لقنوه درسا ال ينسى، بعد 

معركة سيف القدس.
رغ����م االتفاق على عودة حالة الس����جون كما كانت قبل 6 
أيلول/سبتمبر 2021، أي إلغاء معظم اإلجراءات االنتقامية 
والقمعية على األس����رى، يح����اول الس����جان الصهيوني 
التش����ديد عليهم وانت����زاع ما أمكن م����ن االنجازات التي 
ناضلوا واستش����هدوا من أجلها، كأسرى حرب يناضلون 
من أجل حريتهم وحرية شعبهم وتحرير أرضهم. يضطر 
األس����رى في س����جون العدو للبقاء في يقظة مستمرة من 
أجل المحافظة على كرامتهم، وهي من كرامة ش����عبهم، 
ألنه����م أمام عدو ال يحترم أي اتفاق وال أي تعّهد ويحاول 

باستمرار كسر إرادتهم وتشويه صورة معركتهم.
إن معرك����ة األس����رى ج����زء مرك����زي من معركة الش����عب 
الفلس����طيني ض����د االحت����ال، تتخ����ذ أش����كال مختلفة 
وفقا لظ����روف المرحلة. ق����د تكون بحفر نف����ق أو البحث 
ع����ن طريقة أخ����رى لله����روب، أو من خ����ال اإلضراب عن 
الطع����ام، أو االحتجاج����ات ورفض الخروج ال����ى الفورة، أو 
باالبته����اج بعملية »بني براك« الفدائي����ة، كما حصل مع 
األسيرة بش����رى الطويل، التي أعاد االحتال اعتقالها في 
2022/3/22، والت����ي عزلها وحرمها من الزيارة والكانتين، 
أو بمواصل����ة التحصي����ل الثقاف����ي والعلم����ي كي يعود 
األس����ير، بعد تحرره من الس����جن، الى مكانته االجتماعية 
ومواصلة معركة الوعي ضد الع����دو، أو من خال الصمود 
والصبر في التحقيق وفي البوس����طة والتنقات المرهقة، 
أو البناء التنظيمي الصلب والتعاون مع س����ائر األس����رى 
والتنظيم����ات، أو من خال الكتابة واإلب����داع، الكتابة عن 
األس����ر واألس����رى أو في موضوعات أخرى، حيث يساهم 
األس����ير في الحياة الثقافية والعلمية لشعبه والشعوب 

العربية بشكل عام.
أس����اليب نضال األس����رى متعددة، وعلى اإلعام المقاوم 
نقل هذه النضاالت اليومية الى العالم وإظهار صورتهم 
المقاوم����ة في كل الميادين الت����ي يبدعون فيها، وليس 
فقط معاناتهم وعذاباتهم وظروف حياتهم في السجن.

األسير المثقف المشتبك.. خليل عواودة.. بلحمي سأكسر االعتقال اإلداري

معارك األسرى مع العدو ال تنتهي

بقلم/ ثائر حالحله

بقلم: راغدة عسيران
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االستقالل/ وكاالت:
خصص���ت ألمانيا نحو ثالث���ة مليارات ي���ورو )3,2 
ملي���ارات دوالر( لتأمي���ن محطات الس���تيراد الغاز 
الطبيعي المس���ال، وفق ما أعلنت وزارة المالية، في 
وقت تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لتخفيف 

اعتمادها على الغاز الروسي.
وقال وزير المال كريستيان لندنر على تويتر »يجب 
خفض االعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل 

سريع ومستدام«.
وأضاف أن »محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة 
تس���اهم بش���كل مهم في ذل���ك، وبالتال���ي علينا 

تخصيص تمويل لها«.
وأفادت وزارة المالية فرانس برس أنه تم تخصيص 
مبلغ قدره 2,94 مليار يورو الس���تئجار حامالت الغاز 

الطبيعي المسال العمالقة هذه.
وتعّول أوروبا، وخصوصا ألمانيا، على الغاز الطبيعي 
المس���ال لخفض اعتمادها على الواردات الروسية 

بعد غزو موسكو ألوكرانيا.
وتصّدر نحو 20 دولة على رأس���ها أس���تراليا وقطر 
والواليات المتحدة هذا الغاز المسال الذي يتم نقله 
بحرا. وبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المس���ال، 

يعاد تحويله إلى غاز ويوزع كغاز طبيعي.
وتسمح المحطات العائمة بتحويل الغاز الطبيعي 
المس���ال الذي يتم تحميله على متن ناقلة إلى غاز 

وضخه في شبكة األنابيب.

وأعلنت الدول األوروبية األس���بوع الماضي تكثيف 
جهودها لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.

وتع���د روس���يا منتجا رئيس���يا للوق���ود األحفوري 
وساهمت في حوالى 45 في المئة من واردات الغاز 
في االتح���اد األوروبي العام الماض���ي، لكن التكتل 
يواجه ضغوطا لفرض عقوب���ات على واردات النفط 

والغاز الروسية.
وبالمعدل، اس���توردت ألمانيا في السنوات األخيرة 
55 في المئة من الغاز الذي تحتاجه من روس���يا عبر 

خطوط أنابيب بحرية.
وانخفضت هذه النس���بة إل���ى 40 في المئة بحلول 

الفصل األول من العام 2022، لصالح زيادة الواردات 
م���ن هولندا والنروي���ج إضافة إلى الغ���از الطبيعي 

المسال، وفق وزارة االقتصاد.
لكن بخالف عدد من الدول األوروبية، ال تملك ألمانيا 

محطة بّرية لمعالجة الغاز المسال المستورد.
وتعتم���د حاليا عل���ى محطات ف���ي دول أخرى في 
االتحاد األوروبي، ما يحد من قدرتها على االستيراد.

وأفادت تقارير إعالمية ألمانية بأن الحكومة تدرس، 
بالتعاون مع ش���ركاء من القطاع الخ���اص، إمكانية 
اس���تئجار ثالث أو أربع سفن تتمركز في موانئ بحر 

الشمال أو البلطيق لهذا الغرض.

ألمانيا تخصص 3 مليارات يورو في سعيها لوقف االعتماد على الغاز الروسي

 االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ش���ركة “بايبتش���اينا ويست” ألنابيب 
الغاز، أن خط أنبوب غاز الصين- وسط آسيا نقل 
97.10 ملي���ار متر مكعب م���ن الغاز الطبيعي 
إلى الصين، خ���الل الربع األول من العام الجاري 

.2022
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة 
)ش���ينخوا( السبت، قالت الشركة إن الخط نقل 

خ���الل العام الماضي، حوال���ي 1.44 مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي إلى الصين.

وحتى نهاية ش���هر آذار/مارس الماضي، نقل 
الخط المذكور حوالي 390 مليار متر مكعب من 

الغاز إلى الصين، على مدار أكثر من 12 عاما.
ويبلغ ط���ول خ���ط األنابي���ب 1833 كيلومترًا، 
ويتميز بقدرة نقل غاز سنوية مصممة تبلغ 60 
مليار متر مكعب، وقد تم تش���غيله في شهر 

كانون األول/ديسمبر من العام .2009
ويبدأ خط األنابيب من الحدود بين تركمانستان 
وأوزبكس���تان، ليم���ر بعدها عبر أوزبكس���تان 
وكازاخس���تان، ويرتبط مع خ���ط أنابيب الغاز 
من الغرب إلى الش���رق في هورجوس، بمنطقة 
ش���ينجيانج الويغورية ذاتية الحكم ش���مال 
غربي الصين، وهو يعتبر أول خط أنابيب للغاز 

الطبيعي عبر الحدود في الصين.

في الربع األول من 2022
خط أنابيب غاز الصين-وسط آسيا ينقل أكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي

الجزائر/ االستقالل:
ب���دأت دول أوروبية مثل إيطالي���ا، التحرك، 
نحو الجزائر للحصول على حاجتها من الغاز 
الطبيعي، في محاولة لتقليص االعتماد على 
الغاز الروس���ي الذي يتعرض إلقصاء غربي 

بسبب حربها على أوكرانيا.
وتتجه الحرب في أوكرانيا لمنح الجزائر فرصا 
في مجال الغاز، لكن ال توجد رغبة لتعويض 
الغاز الروس���ي، نظرا لفارق اإلنتاج، وألن ذلك 

يعني استنزافا سريعا للحقول.
ويبلغ إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي سنويا 
638 ملي���ار متر مكعب، بينم���ا يبلغ اإلنتاج 
الجزائ���ري أكث���ر بقليل م���ن 130 مليار متر 

مكعب بحسب بيانات رسمية.
وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي، 
عملي���ة عس���كرية ف���ي أوكراني���ا، تبعتها 
ردود فع���ل دولية غاضبة وف���رض عقوبات 

اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
ونج���م عن العملية ارتفاع كبير في أس���عار 
النفط الخام التي تخطت 130 دوالر للبرميل 

مسجلة أعلى مستوى لها منذ 2008.
كم���ا ارتفعت أس���عار الغ���از الطبيعي هي 
األخرى ف���ي الس���وق الدولية عل���ى خلفية 

الهجوم الروس���ي على أوكرانيا، وبلغ سعر 1 
ميغاوات/ ساعة في أوروبا 322 يورو )اإلثنين 

7 مارس/ آذار(، في مستوى قياسي.
وعقب العملية الروس���ية أعلن���ت الواليات 
المتح���دة وقف وارداتها م���ن الغاز والنفط 
الروس���يين، كم���ا تعت���زم بريطاني���ا وقف 

االعتماد على الطاقة من روسيا بنهاية العام 
الجاري.

وقب���ل أيام أج���رى رئيس الوزراء اإلس���باني 
بيدرو سانشيز محادثات هاتفية مع الرئيس 
الجزائ���ري عبد المجيد تب���ون، تناولت ملف 
تعاون الطاقة، حسب بيان للرئاسة الجزائرية.

أزمة أوكرانيا تفتح عين أوروبا على الغاز الجزائري

تونس/ االستقالل:
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع المداخيل السياحية لتونس 48.2 بالمئة منذ 

مطلع 2022 حتى 10 أبريل/ نيسان الجاري.
ووفق بيانات البنك المركزي الجمعة، وصل حجم المداخيل منذ مطلع يناير/ 
كانون الثاني حتى 10 أبريل 2022، إلى 600.8 مليون دينار )199.6 مليون 
دوالر(، بعدم����ا بلغت 405.4 ماليين دين����ار )134.6 مليون دوالر( في الفترة 

نفسها من 2021.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق بين 50 و60 بالمئة من النتائج المسجلة قبل 
جائح����ة كورونا التي أدت إلى تراجع العائدات الس����ياحية إلى أكثر من 65 

بالمئة.
وف����ي 2019، بلغت عائدات القطاع 5.5 مليارات دين����ار )1.82 مليار دوالر( 

بزيادة 35.7 بالمئة، وتجاوز عدد السياح الوافدين 9 ماليين.
كما أظهرت البيانات، ارتفاع مداخيل الشغل )العمل( إلى 1.89 مليار دينار 
)629.2 مليون دوالر(، مقابل 1.6 مليار دينار )545.3 مليون دوالر( في نفس 

الفترة 2021 أي بزيادة 15.3 بالمئة.
ووفق البيانات، بلغ حجم احتياطي النقد األجنبي حتى 15 أبريل 24.2 مليار 
دينار )14.1 مليار دوالر( أو 130 يوم توريد، مقارنة ب� 21.7 مليار دينار )7.23 

مليارات دوالر( أو 152 يوم توريد خالل نفس الفترة 2021.

الرباط/ االستقالل:
أعلن المغرب، أنه دخل رس���ميا إلى الس���وق الدولية للغاز الطبيعي، مؤكدا أنه 

سيشرع في استيراده خالل أيام عبر أنبوب الغاز “المغاربي- األوروبي”.
ج���اء ذلك في تصريحات لوزيرة االنتقال الطاق���ي المغربية ليلى بنعلي، خالل 

مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط الجمعة.
ويواج���ه المغرب نقصا في إمدادات الغ���از بعدما أوقفت الجزائر ضخه منذ 31 
أكتوبر/تش���رين األول الماضي إل���ى أوروبا عبر أنبوب يم���ر باألراضي المغربية، 

ويصل إلى شبكة الغاز اإلسبانية والبرتغالية.
وقالت بنعلي: “سنس���تعمل البنيات التحتية المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي 

إلسبانيا والبرتغال، لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال”.
وأضافت: “في المرحلة الموالية، سننقل الغاز الطبيعي إلى المغرب عبر أنبوب 

الغاز المغاربي األوروبي”.
وأوضح���ت أنه “في غضون أيام، س���نعلن عن تفاصي���ل الصفقات المتعلقة 

بدخولنا إلى السوق الدولي للغاز الطبيعي”.
وب���دأ المغرب ف���ي 5 يناير/ كانون الثان���ي الماضي، اس���تدراج عروض إلنجاز 
الدراس���ات المتعلقة بمشروع محطة الس���تقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال 

بميناء المحمدية شمالي البالد.
ويصل حجم استهالك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنويا.

تونس: ارتفاع العائدات 
السياحية 48.2 بالمئة

المغرب: دخلنا رسميًا إلى 
السوق الدولية للغاز الطبيعي

تونس/ االستقالل:
غرقت، السبت، سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث 
بحري، بس���بب سوء األحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وتم إجالء 

طاقمها المكون من سبعة أشخاص.
ونقال عن وكالة رويترز، كانت السفينة تحمل 750 طنا من الوقود، وأرسلت نداء 

استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس، استجابت له البحرية التونسية.
وقالت وزارة البيئة التونس���ية، إن المياه تس���ربت إلى سفينة الشحن التجارية 
»XELO« الحاملة لراية غينيا االستوائية، ووصل ارتفاعها إلى مترين، والسلطات 

تعمل على تفادي كارثة بيئية، والحد من تداعياتها.

غرق سفينة تحمل 750 طنًا من 
الوقود قبالة سواحل تونس
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بيروت/ االستقالل:
أع���رب حزب الل���ه عن إدانته »القتحام قوات االحتالل اإلس���رائيلي المس���جد 
األقص���ى، واعتداءاتها الهمجي���ة على المصلي���ن، وتنكيلها بالمقدس���ين 

وتخريب ممتلكاتهم«.
وجاء في البيان: »نعرب عن تضامننا مع الش���عب الفلسطيني المنتفض في 

القدس المحتلة والمدافع دومًا عن حرمة األقصى«.
كم���ا رأى حزب الله أّن ما أقدمت عليه قوات االحت���الل »يعتبر انتهاكًا خطيرًا 

لحرمة األقصى، ويمّس بمشاعر أكثر من مليار مسلم وكل حّر في العالم«.
وأشاد البيان »بشجاعة الشعب الفلسطيني وتصدياته البطولية آللة اإلرهاب 

االسرائيلي«.
بي���ان الحزب جاء إثر اقتحام االحتالل اإلس���رائيلي، الجمع���ة، وقيامه بعملية 
ترهيب واسعة اس���تهدفت المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي بالتزامن مع 
صالة الجمعة، حيث تم تسجيل أكثر من 400 عملية اعتقال، فيما فاقت أعداد 

المصابين الفلسطينيين ال� 150 شخصًا.
والقت االعتداءات اإلس���رائيلية األخيرة على المس���جد األقصى موجة غضب 

واستنكار واسعين في األوساط اإلقليمية والدولية.

حزب الله يدين اعتداءات 
االحتالل في األقصى ويشيد 

ببسالة الفلسطينيين

الرباط/ االستقالل:
قال المفكر المغربي حسن أوريد، إن العالقات بين »إسرائيل« والدول العربية 

»انتقلت من التطبيع إلى التحالف«.
جاء ذلك في ندوة ألوريد، الذي شغل سابقا منصبي مؤرخ المملكة والمتحدث 

باسم القصر الملكي، بالعاصمة الرباط مساء الجمعة.
وأض���اف أوريد: » ت���م االنتقال في العالقة بين الدول العربية وإس���رائيل من 

التطبيع الى التحالف«.
وأوض���ح مردفا: »وقعت بعض الدول العربية وإس���رائيل مؤخرا، اتفاقيات في 
ع���دد من المجاالت الحيوي���ة بما فيها األمنية واالقتصادية واالس���تراتيجية 
والثقافية«. وأشار إلى »الترتيبات الجديدة في الشرق األوسط، عبر قمة النقب 

كانعكاس في أفق رسم معالم لعالم جديد«.
وأردف: »القضي���ة الفلس���طينية ال يمكن أن تختزل في ن���زاع عقاري، بل هي 

قضية وجدان بالنسبة للدول العربية واإلسالمية”. 
وفي 28 م���ارس/آذار الماضي، عقدت بمنطقة النقب جنوبي إس���رائيل، قمة 
ش���ارك فيه���ا وزراء خارجية مصر واإلم���ارات والمغرب والبحرين وإس���رائيل 

والواليات المتحدة.
وطبعت ف���ي عام 2020، أرب���ع دول عربية هي اإلمارات والبحرين والس���ودان 

والمغرب عالقاتها مع إسرائيل، برعاية أمريكية.
في س���ياق آخر، توقع أوريد، »استمرار الحرب الروس���ية على أوكرانيا«، معتبرا 

إياها »مسألة وجود بالنسبة لروسيا«.
وذكر أن »للحرب انعكاس���ًا مباش���رًا على الدول العربية، وأول اآلثار كانت على 

مستوى العيش، عبر تداعيات كبرى مثل ارتفاع األسعار«.

مفكر مغربي: عالقات »إسرائيل« 
بالعرب انتقلت من التطبيع للتحالف

دمشق/ االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن الس���ورية، 
الس���بت، بأش���د العبارات الجرائم التي اقترفتها 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي في باحات المس���جد 

األقصى والحرم القدسي.
وقال مصدر رس���مي في الوزارة إّن س���وريا »تدين 
بأش���د العبارات الجرائ���م الت���ي اقترفتها قوات 
المس���جد  باح���ات  ف���ي  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
األقصى والحرم القدس���ي الش���ريف وتدنيس���ها 
لهم���ا وتخريبها لمحتويات المس���جد الش���ريف، 
واعتداءاتها الس���افرة والهمجي���ة على المصلين 

وعلى حماة الحرم القدسي الشريف«. 
كذل���ك، أضاف المصدر أن س���وريا تدين بش���كٍل 
الالإنس���انية اإلسرائيلية على  خاص »االعتداءات 
المدنيين الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع المئات 
من اإلصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين 
في الحرم القدسي إلى جانب اعتقال المئات منهم 
الذي���ن يدافع���ون بصدورهم العاري���ة عن حرمة 

األقصى«. 

وتاب���ع المصدر أن س���وريا تحيي صمود الش���عب 
الفلس���طيني في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية 
المس���تمرة منذ بداية ش���هر رمضان المبارك على 
د على  مختلف المدن والقرى الفلس���طينية وُتشدِّ

اس���تمرار دعمه���ا ووقوفه���ا إلى جانب األش���قاء 
الفلسطينيين المدافعين عن عروبة القدس.

وأكد المصدر أن القضية الفلس���طينية س���تبقى 
قضية سوريا األساسية وقضية شعبنا العربي.

أكدت دعمها المستمر لفلسطين
دمشق تدين جرائم االحتالل في األقصى: القضية الفلسطينية قضية سورية

دبي/ االستقالل:
هن���أت اإلمارات، »اإلس���رائيليين« بمناس���بة عيد 
الفصح اليه���ودي، معربًة ع���ن تمنياتها ب�«عطلة 
مليئة بالس���الم والمحبة«، وذلك بعد ساعات على 
اقتح���ام ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي المس���جد 
األقصى ومحاولتهم منع المصلين من تأدية صالة 

الجمعة.
ونش���ر حس���اب س���فارة أبو ظبي في »ت���ل أبيب«  
الجمع���ة، تغريدة جاء فيه���ا أن »اإلمارات العربية 
المتحدة في تل أبيب تتمنى لش���عب »إسرائيل« 
عطلة س���عيدة في عي���د الفصح، مليئة بالس���الم 

والمحبة«.

وأطلقت ق���وات االحتالل أطلقت واب���اًل من قنابل 
الصوت والغاز المس���يل للدم���وع واألعيرة النارية 
المغلف���ة بالمطاط باتجاه المصلين في المس���جد 
األقصى، م���ا أدى إلى وقوع أكثر م���ن 152 إصابة، 
بعضها خطيرة، بحسب الهالل األحمر الفلسطيني، 

عوضا عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني.

بعد ساعات على اقتحام االحتالل لألقصى
أبو ظبي تتمنى لـ »اإلسرائيليين« »عطلة مليئة بالسالم والمحبة«

طرابلس/ االستقالل:
ذكرت وس����ائل إعالم ليبية، السبت، أن محيط 
العاصمة طرابلس يش����هد تحركات عسكرية، 
وس����ط حالة من الترّقب بعد أنب����اء عن اعتزام 
فتحي باشاغا دخول العاصمة الليبية طرابلس.

ووفقًا لوس����ائل إعالم ليبية، تّم رصد تحركات 
عس����كرية في محيط العاصم����ة، وتوّجه أرتال 
عسكرية كبيرة تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة 
خرجت من عدة مدن بالمنطقة الغربية متجهة 

نحو العاصمة.

وقالت مصادر مطلعة، إن ارتااًل مس����ّلحة عبرت 
منطقة الس����واني ضمت أكثر من 100 سيارة 
مس����ّلحة متجهة نحو العاصمة، كما تمركزت 
قوات أخرى أمام مقر األمن الخارجي قبل فتحة 

السريع.
يأتي هذا التوتر بعد أي����ام من تعليق أعضاء 
المنطقة الش����رقية في لجنة 5+5 عملهم في 
اللجنة، واتهامه����م حكومة الدبيبة بتقويض 

االستقرار وجّر البالد نحو الحرب.
الماضي، أص����در رئي����س الحكومة  والش����هر 

الليبية التي ش����ّكلها مجل����س النواب، فتحي 
باشاغا، منش����ورًا يحظر تنفيذ قرارات حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة برئاس����ة عبد الحميد 

الدبيبة. 
الماضي، شهدت  األول/أكتوبر  وفي تش����رين 
اجتماع����اٍت  السويس����رية  جني����ف  مدين����ة 
للجنة العس����كرية الليبية المش����تركة )5+5(، 
بهدف الس����عي إل����ى مناقش����ة »وضع خطة 
عمل النس����حاب المرتزقة والمقاتلين األجانب 

والقوات األجنبية من البالد«.

ليبيا: تحركات عسكرية في طرابلس وسط خالفات بين الدبيبة وباشاغا

الخرطوم/ االستقالل:
رحبت قوى سياس���ية وحركات مسلحة سودانية، السبت، 
بخطوة رئي���س مجلس الس���يادة االنتقال���ي عبدالفتاح 
البرهان نحو اإلفراج عن المعتقلين السياسيين »وتهيئة 

المناخ للحوار«.
وأعربت قوى »الحرية والتغيير -التوافق الوطني« في بيان، 
عن ترحيبها »بهذه الخط���وة االيجابية«، مضيفة: »نعتبر 
إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين خطوة ضرورية 
لبن���اء الثقة وتهيئة المناخ للح���وار الذي يفضي الي بناء 

توافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية«.
وجددت دعوتها للقوى السياسية بضرورة »انتهاج منهج 

الحوار الس���لمي للوصول إلى توافق حول قضايا السودان 
المعق���دة ووضع طريق س���ليم نحو االنتق���ال إلى مرحلة 

االنتخابات الحرة والنزيهة الختيار من يحكم السودان«.
من جانبه، رحب الهادي إدري���س رئيس الجبهة الثورية 
)تضم عدة حركات مس���لحة(، بتصريحات البرهان بشأن 

البدء في إجراءات بناء الثقة للحوار.
ووص���ف الهادي ف���ي حديث لوكال���ة الس���ودان لألنباء 
تصريح���ات البرهان بأنها »خطوة إيجابي���ة«، مؤكدا أنها 
»اتجاه إيجابي يفتح المجال واس���عا أمام الحوار الش���امل 

بين كل السودانيين وقوى الثورة«.
وتفاءل بقرب التوصل لحل لألزمة السودانية بتوافق كل 

قوى الثورة بما يحقق التحول الديمقراطي الذي ينش���ده 
الجميع.

وقال بيان ثان باس���م المتحدث الرس���مي باسم الجبهة 
الثورية أسامة سعيد :«الجبهة الثورية ترحب بتصريحات 
رئيس مجلس السيادة بخصوص اجراءات تهيئة المناخ 

النطالق الحوار لحل األزمة السودانية«.
ودعت الجبه���ة الثوري���ة لوقف التصعي���د ونبذ خطاب 
التهييج الس���الب، والقبول بالحل السياس���ي عبر وسيلة 

الحوار.
وأضافت: »أصبحنا على مقربة من انطالق حوار س���وداني 
سوداني عبر مبادرة س���ودانية خالصة بتيسير ودعم من 

البعثة األممية و األفريقية«.
والجمعة، أعلن البرهان، أنه سيتم اإلفراج عن المعتقلين 
السياسيين »خالل يومين أو ثالثة«، بهدف تهيئة مناخ 

الحوار في البالد
ويشهد الس���ودان منذ 25 أكتوبر/تشرين األول الماضي، 
احتجاجات ترفض إجراءات اس���تثنائية اتخذها البرهان، 
أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء 

االنتقاليين.
وقب���ل تلك اإلج���راءات، كان الس���ودان يعي���ش منذ 21 
أغس���طس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تس���تمر 53 شهرا 

تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

الخرطوم: قوى سياسية وحركات مسلحة ترحب بخطوة البرهان نحو الحوار
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رام الله/ االستقالل:
أنهى نادي جبل المكبر موسمه باكتساح شباب الظاهرية 
)6-1(، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على استاد هواري 
بومدين، ضمن الجول���ة 22 )األخيرة( من دوري المحترفين 

بالضفة الغربية.
ورفع المكبر رصيده إلى 51 نقطة، بينما ظل الظاهرية في 

المركز السابع ب�27 نقطة.
وفرض ش���هاب القنبر )هداف الدوري( نفس���ه نجما للقاء 
بتس���جيله 4 أهداف ف���ي الدقائ���ق 8، 47، 54، 60، فيما 
أض���اف زميله زيد القنب���ر ومحمد أبو خمي���س الهدفين 

الخامس والسادس.
أما نادي شباب الظاهرية، فسجل هدفه الوحيد عبر الالعب 

محمد فودة، في الدقيقة األخيرة من اللقاء.
بالطة واإلسالمي

وختم مركز بالطة موس���مه بانتصار على إسالمي قلقيلية 
بنتيج���ة )1/3(، عل���ى ملعب الجامعة العربي���ة األمريكية 
بجنين، ليرف���ع الفريق رصيده إلى 34 نقط���ة في المركز 
الخامس، أمام اإلسالمي، الذي توقف رصيده عند 28 نقطة 

في المركز السادس.
وتق���دم بالطة في الش���وط األول بهدف ع���ن طريق رائد 
الدحلة، قبل أن يعود مع بداية الش���وط الثاني ويس���جل 

الثاني، لكن محمد مراعبة قلص النتيجة من نقطة الجزاء.
وفي الدقيق���ة األخيرة من اللقاء، رجح راش���د مبروك كفة 

فريقه بالهدف الثالث، لينتهي اللقاء )1/3(. 

جبل المكبر ينهي موسمه باكتساح 
الظاهرية.. وبالطة يتجاوز اإلسالمي

استعدادًا لبطولة غرب آسيا
»فدائي« الشواطئ يتفوق على نجوم غزة وديًا

غزة/ االستقالل:
حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الش���اطئية الفوز على 
نجوم غزة بخماسية مقابل ثالثة أهداف في ثاني مبارياته 
التجريبية التي أقيمت على ملعب نماء الترابي شرق جباليا 
شمالي قطاع غزة استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا 
الثاني���ة، المقرر أن تقام منتصف ش���هر مايو المقبل في 

مدينة جيزان السعودية.

وسجل أهداف المنتخب حازم شكشك )3 أهداف(، ومؤمن 
البواب، ومحمد حسان، فيما سجل أهداف نجوم غزة محمد 

شبير »هدفان«، وسامي الداعور.
ويحرص الجه���از الفني للمنتخب بقي���ادة المدير الفني 
عماد هاش���م لخوض عدد كبير م���ن المباريات التجريبية 
خالل الفترة المقبلة، والتي تأتي ضمن المعسكر التدريبي 

المكثف استعدادًا للبطولة اآلسيوية.

االستقالل/ وكاالت:
غاب لوكا يوفيتش وفيرالن ميندي ومارسيلو 
ع����ن المران األخي����ر لريال مدريد قب����ل زيارة 
إش����بيلية، في مباراة قمة يغيب عنها إيدين 
هازارد وداني س����يبايوس وخيسوس باييخو 
لإلصابة، لكن يمكن للم����درب اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي االعتماد على كريم بنزيما وناتشو 

فرنانديز.
ويدفع الري����ال ثمن الجهد الكبي����ر المبذول 
ف����ي دوري أبطال أوروبا إلقص����اء حامل اللقب 
تشيلس����ي من ربع النهائي بفقدان ظهيري 

اليس����ار، الفرنس����ي ميندي والبرازيلي مارسيلو، 
بسبب مشكالت عضلية.

ول����م يش����ارك أي منهما ف����ي المران الرئيس����ي 
بالمدينة الرياضية بمدريد.

كما غاب عن المران المهاجم الصربي يوفيتش، 

الذي خلع ضرس العقل هذا األس����بوع، بينما 
يبقى سيبايوس وباييخو في العزل المنزلي 

بعد اإلصابة بكورونا.
أما البلجيكي ه����ازارد فيواصل التعافي من 
إصابة، وتكتمل قائمة الغيابات باس����تبعاد 

العب الوسط البرازيلي كاسيميرو لإليقاف.
وأكمل الريال مرانه الثالث واألخير قبل زيارة 
إش����بيلية صاحب المركز الثال����ث في الليجا، 
وكان النبأ الجيد تعافي بنزيما وناتش����و بعد 

الشعور بآالم عقب مباراة تشيلسي.
ويمكن لناتش����و سد العجز في مركز الظهير 
األيس����ر، بينما يواص����ل الهداف بنزيم����ا قيادة 

الهجوم.

بنزيما وناتشو جاهزان لموقعة إشبيلية.. وغياب ثالثي ريال مدريد

القاهرة/ االستقالل:
عقد الجهاز الطبي بنادي االتحاد السكندري جلسه خاصة مع المهاجم األنجولي 
موبولولو في حضور المترجم الخاص باللغة البرتغالية لش���رح تفاصيل الحالة 
الطبية لالعب والمرحلة الذى يمر بها في الوقت الحالي بعدما طالت فترة غيابه 
عن التدريبات لتصل إلى 3 أسابيع، وهو ما آثار غضب الالعب نظرا لرغبته القوية 
في العودة س���ريعا للمالعب وخوض التدريبات الجماعية مع زمالئه والمشاركة 

في المباريات المقبلة.
الجهاز الطبى لالتحاد الس���كندري، ش���رح اللمهاجم األنجولي صعوبة إصابته 
بتمزق السمانة وحاجته للعالج بشكل كامل منها قبل المشاركة في التدريبات 
الجماعي���ة كما البد من عرضه على دكتور أخصائي في هذه الحاالت للتأكد من 
إتباع كل الطرق السليمة في عالجه وأنه البد من االلتزام التام بالجلسات العالجية 
خالل تلك المرحلة المهمة وأنه لن يس���مح له بالتدريب إال بعد االطمئنان عليه 

والتأكد من سالمته تماما.
ويستعد فريق االتحاد السكندري لخوض مباراة مهمة أمام الزمالك على ملعب 
برج العرب يوم الثالثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن 
مباريات األسبوع ال�15 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وحرص عماد النحاس 
المدير الفني لزعيم الثغر على الحديث مع العبيه بخصوص االخطاء التي وقعوا 
فيه���ا خالل مباراة البنك األهلي األخيرة وطالبه���م باألداء الرجولي أمام الزمالك 

وتحقيق الفوز لالبتعاد عن منطقة الخطر في جدول الدوري.

االتحاد السكندري يجهز 
»موبولولو« نفسيًا بعد اإلصابة.. 

وطوارئ بسبب الزمالك

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن يورجن كلوب مدرب ليفربول، التش���كيل 
الرس���مي لمواجهة مانشستر س���يتي الرابعة 
والنصف عص���ر اليوم األحد، ضمن منافس���ات 
نصف نهائ���ي كأس االتح���اد اإلنجليزي، على 

ملعب »ويمبلي«.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي..
حراسة المرمي: أليسون

الدفاع: فان دايك، روبرتسون، كوناتي، أرنولد
خط الوسط: فابينيو، تياجو، كيتا
الهجوم: ماني، محمد صالح، دياز

وتأهل مانشس���تر سيتي لنصف نهائي كأس 

االتحاد اإلنجليزي، بعد فوزه الكبير على مضيفه 
فريق ساوثهامبتون بنتيجة 4 – 1، فيما تأهل 
فريق ليفرب���ول إلى الدور نص���ف النهائي من 
بطول���ة كأس االتحاد اإلنجلي���زي، عقب تحقيق 
فوز صعب على مضيفه نوتينجهام فورس���ت، 

بنتيجة 0-1.

مدريد/ االستقالل:
وض���ع برش���لونة خطة بديل���ة لدع���م الهجوم في 
الميركاتو الصيفي المقبل، إذا لم ينجح النادي في 
التعاق���د مع روبرت ليفاندوفس���كي )بايرن ميونخ( 

وإيرلينج هاالند )بوروسيا دورتموند(. 
اإلس���بانية،  »م���اركا«  لصحيف���ة  ووفًق���ا 
فإن ليفاندوفس���كي وهاالن���د الهدف الرئيس���ي 
لبرش���لونة في الصيف المقبل، لك���ن من الصعب 
التعاقد مع أحدهما، بس���بب المنافسة القوية التي 

رفعت من سعر الصفقتين.
وأش���ارت إلى أن برش���لونة يضع خطة بديلة لدعم 
الهجوم، إذا فشل في ضم ليفاندوفسكي وهاالند، 
تتمثل في التعاقد مع واح���د من الثالثي: رافائيل 
لياو )ميالن( - جابرييل جيسوس )مانشستر سيتي( 

- داروين نونيز )بنفيكا(.
وأوضحت أن لي���او هو الخيار المفض���ل لدى خوان 
البورتا، رئيس برش���لونة، ويقدر الالعب ب�50 مليون 
يورو، لكن ميالن يرفض فكرة بيعه اآلن، ويعمل على 

تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.
وتعد هذه الم���رة األولى التي يرتب���ط خاللها لياو 

باالنتقال إلى برشلونة..
وذك���رت أن نونيز الذي يتابعه برش���لونة منذ فترة 
طويلة لديه الكثير من االهتمامات، ويقدر س���عره 

بين 75 و100 مليون يورو.
ويظل جيسوس الخيار األرخص أمام برشلونة، حيث 
قد يسمح مانشستر سيتي برحيله مقابل 30 مليون 

يورو فقط، إذا تعاقدوا مع هاالند.

مان سيتي ضد ليفربول.. محمد صالح يقود هجوم الريدز فى قمة كأس االتحاد

نجم ميالن خيار ثالث على طاولة برشلونة
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دولة فل�سطني
جمل�س الق�ساء الأعلی

مذكرة ح�سور
لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة

يف الق�سية رقم: 129/2021م يف الطلب رقم 212/2022
المدعي / وائل أحمد علي هاشم، من سكان غرة جامعة القدس المفتوحة 

هوية رقم )20150397.
وكيله المحامون : طارق اللبان ومحمد المصري عزه انصار - عمارة االوقاف

المدعى عليه / اياد محمد خليل الحس���ان، من س���كان بيت الهيا الشارع 
الرئيسي )السوق( قرب مسجد سليم ابو مسلم هوية رقم )109163506(

مذكرة تبليغ حكم النشر المقبل في الدعوى رقم 129/2021
الى المدعي عليه المتكور اياد محمد خليل الحسان من سكان بيت الهيا 
الشارع الرئيسي ) السوق( قريب مس���جد سليم ابو مسلم، ومقيم حاليا 
في االمارات بما أن المدعي قد أقام عليك دعوى يطاليك فيها بتسجيل 
حكم أجنبي - استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه وقد حصل المدعي 
عل���ي حکم بتاري���خ: 09/1/2022 والقاضي: حكمت المحكمة بتس���جيل 
الحك���م الص���ادر من محكمة أبو ظب���ي الجزئية المحلي���ة بدولة اإلمارات 
العربية المتح���دة بتاريخ 18/4/2019 )طي المبرز 2/1 عد5(، وإكس���ابه 
الصيغة التنفيذية، وإلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف و 40 دينار 

أتعاب محاماة تحريرا في 29/3/2022م

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلی للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة 
مذكرة ح�سور

يف الق�سية رقم: 1256/2019م. يف الطلب رقم: 381 /2022
المدعى /  عبد الله محمد حس���ن شاهين، من سكان معسكر جباليا بلوك 

)9(. هوية )295513)920(.
وكيله المحامون: طارق اللبان  ومحمد المصري - عزة انصار عمارة األوقاف )طه(

المدعى عليه سعيد محمد حسن شاهين سكان الزوايدة، بجوار مسجد الفاروق، 
بجوار البلدية الجديدة بالقرب من بئر أبو مصباح، جوال رقم )0599731236(

مذكرة حضور النشر المستبدل في الدعوى رقم: 1256/2019
الى المدعي عليه المذكور : سعيد محمد حسن شاهين سكان الزوايدة، بجوار 
مس���جد الفاروق، بجوار البلدية الجديدة بالقرب من بئر أبو مصباح، جوال رقم 

)1399731236(، بما أن المدعي قد أقام عليكما دعوی
يطالبكما فيها بتقس���يم أموال مش���تركة اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة 
دعواه المحفوظ لك نس���خة عنه���ا وعن ملحقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك 
يقتضي عليك أن تقدم جوابك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 
هذا النش���ر كما يقتض���ي عليك الحضور ف���ي هذه المحكمة ي���وم األثنين 
الموافق: 9/5/2022 الس���اعة التاس���عة صباحا. وليكن معلوما لديك أنك إذا 
تخلف���ت عن الحضور يجوز للمدعين أن يس���يروا ف���ي دعواهم وللمحكمة أن 

تحكم في الدعوى واعتبار الحكم حضوريا. تحريرا في 12/4/2022 م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلی للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 782/2017 الطلب رقم 1430/2021

المس���تدعية: إكرام محمد حنفي البلبيسي من سكان غزة الشاطئ وتحمل 
الهوية رقم )901880195( .

وكيلها المحامي / أحمد خليل صبرة
المس���تدعى ضدها/ هديل أديب محمد حنفي البلبيسي من غزة - الشيخ 

رضوان - دوار أبو علبة )خارج البالد حاليا(.
نوع الدعوى / تعويض

قيمة الدعوى )390000 د.أ( ثالثمائة وتسعون ألف دينار أردني
)))مذكرة تبليغ حكم بواسطة النشر المستبدل(((

إلى المس���تدعى ضدها المذكورة أعاله بما أن المس���تدعية قد أقام عليك 
القضية المذكورة أعاله لدى هذه المحكمة واستحصلت على حكم بتاريخ 
14/6/2021م، وذل���ك بإلزامك بالتضامن والتكافل م���ع آخرين بدفع مبلغ 
مائتي ألف دينار أردني للمدعية مقاب���ل حقوقها محل الدعوى وإلزامكم 
بالرس���وم والمصاريف وألف ش���يكل اتعاب محاماة. لذا تم تبليغك بهذا 
الحكم بالنش���ر المس���تبدل وإن كان لديكم اعتراض عليه عليك أن تودع 
الئحة استئناف لدى محكمة االستئناف بغزة خالل ثالثين يوما من تاريخ 
نشر هذا الحكم، وإال سيصبح الحكم نهائيا بحقك. حرر في 10/4/2022م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة/ الأ�ستاذ عمار قنديل

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / اس���عد ابراهي���م محمد النجار عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  ٩٤٢٠٩٥٣٧٣ الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد عبد العزيز صبحي س���اق الله 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م   804590693 الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل:
رغم فش����ل محاوالت أفراده����ا يوم الجمع����ة في إدخال 
قرابينهم إلى س����احات المسجد األقصى المبارك، ال تزال 
»جماعات الهيكل« اليهودية المتطرفة تس����عى لتنفيذ 
ما وعدت ب����ه، حيث ال تزال تحّث المس����توطنين اليهود 
على اقتحام المس����جد األقصى وذبح ما يسمى ب�«قرابين 
عي����د الفصح« خالل فت����رة العيد اليه����ودي، الذي يمتد 
حتى يوم الس����بت 23 أبريل/نيسان، لكن يبدو أن قلة من 
اإلسرائيليين مس����تعدون للتضحية بأنفسهم من أجل 

هذا الفعل، كما تقول صحيفة هآرتس اإلسرائيلية.
ومن����ذ بداي����ة ش����هر رمضان المب����ارك دع����ت »جماعات 
الهي����كل«، وعل����ى رأس����ها مجموع����ة »هوزري����م الهار« 
اليهودي����ة المتطرفة، المس����توطنين اليه����ود إلى ذبح 
قرابين عيد الفصح العبري في باحات المس����جد األقصى، 
وذلك كخط����وة خطيرة في التعامل مع الحرم اإلس����المي 
ك�«هيكل« مزعوم ينادي اليهود المتطرفون بإعادة بنائه. 

وعرضت ه����ذه المجموعة مكافآت مالية للمس����توطنين 
اليهود، لتشجيعهم على اقتحام حرم المسجد األقصى 
وذب����ح قرابين ابتداء من مس����اء يوم الجمع����ة 15 أبريل/

نيس����ان، حيث يمت����د عيد الفصح العب����ري حتى 23 من 
الشهر نفسه.

واس����تنفر اإلعالن الص����ادر عن إحدى أش����د المجموعات 
اإلسرائيلية تطرفًا، ومن أكثرها ترويجًا للنشاط اليهودي 
في الحرم القدسي، استهجانًا شديدًا وردود فعل شرسة 
من الفلسطينيين على اختالف اتجاهاتهم، من فصائل 
المقاومة إلى السلطة الفلسطينية المعروفة بمهادنتها 

لحكومة االحتالل. وفق الصحيفة العبرية.
لكن ه����ذه الدعوات المس����تفزة -كم����ا تصفها صحيفة 
»هآرتس« ف����ي حكم المؤكد أنها سُتش����عل حربًا، حيث 
حذرت المقاومة الفلس����طينية اإلسرائيليين من »اللعب 
بالن����ار«، قائل����ة إن ذلك »س����يؤدي إل����ى تصعيد خطير 
ت المجتمع الدولي  لألمور ال يمكن الس����يطرة عليه«، وحثَّ

على التدخ����ل فورًا لمنع ه����ذا الخط����ر، ووصفت مخطط 
ذبح القرابين بأنه »اعتداء مباش����ر على عقيدة الش����عب 
الفلس����طيني ومش����اعره، وتصعيد يتجاوز كل الخطوط 

الُحمر«.
وتقول الصحيفة، إن خطورة هذه الدعوات تأتي مع تزامن 
عي����د الفصح العبري مع ش����هر رمضان عند المس����لمين 
هذا العام، كما أن التوت����رات األمنية في الضفة الغربية 

محتدمة بالفعل منذ أسابيع.
وتقول »هآرتس«، إن قضية السيادة على الحرم القدسي 
برهن����ت مرارًا على كونها أش����د القضايا حساس����ية لدى 
الفلس����طينيين، وأكثره����ا ق����درًة على تفجي����ر الصراع، 
ولذلك فإن قلة من اإلس����رائيليين هم المستعدون اليوم 
للتضحية بأنفسهم من أجل ذبح قرابين عيد الفصح في 
الحرم القدس����ي، مشيرة إلى أنه خالل السنوات الماضية، 
كان في الغالب يركض عدد من المس����توطنين حول أزقة 
البلدة القديمة في القدس، في محاولة للوصول إلى أقرب 

نقطة للحرم، حاملي����ن قرابينهم، إال أنهم كانوا ُيمنعون 
من دخوله.

عيه  وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه على النقيض مما يدَّ
نش����طاء »جبل الهيكل« من أن التعاطف معهم آخذ في 
التزاي����د، أو أن الحكومة اإلس����رائيلية بزعام����ة اليميني 
نفتالي بينيت موشكة على تغيير جذري في موقفها من 
دعواته����م، فإن القرائن على ذلك قليلة، بل وأقرب األدلة 
على تراج����ع أثرهم هو الفعالية الت����ي أقامتها مجموعة 
»هوزريم لهار«، يوم الثالثاء 12 أبريل/نيس����ان، للتدريب 
عل����ى فعاليات االحتفال بعيد الفص����ح، والتضحية بذبح 
ماع����ٍز بالقرب من حائ����ط البراق فعلى خالف الس����نوات 
السابقة لم يش����ارك في الفعالية إال بضع عشرات، وربما 
ُيعزى ذلك إلى ش����يوع الخالفات الداخلية في التنظيم، 
وانقس����ام أفراده على أنفسهم، عالوة على ضعف الحافز 
الذي كانت تدفع إليه »نش����وة« اقتحام الحرم واس����تفزاز 

المسلمين.

»هآرتس«: اإلسرائيليون غير مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل ذبح قرابين في األقصى

قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
واف���ادت مص���ادر محلي���ة، بإصابة خمس���ة ش���بان برصاص االحت���الل خالل 

المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات االحتالل في قرية كفر قدوم.
وكانت اندلعت مواجهات بين ش���بان وقوات االحتالل، مساء السبت، في بلدة 
كفر قدوم شرق قلقيلية، قام خاللها الجنود بإطالق قنابل الصوت والغاز تجاه 

الشبان,
كم���ا أصيب عش���رات الطلبة من جامع���ة القدس في بلدة أب���و ديس بحاالت 
اختناق، اليوم السبت، جراء استنش���اقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه 

جيش االحتالل اإلسرائيلي داخل وفي محيط حرم الجامعة.
وكان���ت قوات االحتالل كثفت من تواجدها ف���ي محيط الجامعة، بالتزامن مع 
وقفة دعم نظم���ت داخل الحرم نصرة للمس���جد األقص���ى، وتنديدا بعدوان 

االحتالل المتواصل بحق أبناء شعبنا خاصة في القدس وجنين.
وأغلق جنود االحتالل الطريق الرئيس الواصل بين قريتي السواحرة الشرقية 

وأبو ديس قرب مفترق الجامعة.
كما اعتدت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، السبت، بالضرب المبرح على شاب 

في حي السهلة من مدينة الخليل.
وأفاد مراسلنا بأن قوات االحتالل اعتدت بالضرب بأعقاب البنادق والخوذ على 
الش���اب ابراهيم الرجبي اثناء تواجده برفقة أطفاله في حي الس���هلة وس���ط 

مدينة الخليل، ما تسبب بإصابته بجروح وكدمات.
إلى ذلك، أصيب شاب برصاص قوات االحتالل، أثناء محاولته عبور بوابة جدار 

الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة فرعون، جنوب طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن جنود االحتالل المتمركزين قرب الجدار أطلقوا النار 
على الشاب عمر ياسر شحادة من بلدة عنبتا شرق طولكرم، أثناء محاولته عبور 
الج���دار للوصول إلى مكان عمله في أراضي 1948، واعتقلوه ونقلوه إلى إحدى 

المستشفيات اإلسرائيلية.

كما أصيب راعيا أغنام، السبت، بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما 
بالضرب المبرح، في قرية المغير شرق رام الله.

وقالت مص���ادر محلية، إن عددا من المس���توطنين اقتحموا منطقة »جبعيت« 
ش���رق القرية، واعتدوا على راعيي أغنام بالض���رب المبرح، وهما: عنان أمين أبو 
عليا، وش���اكر نبيل أبو عليا، ما أدى إلصابتهما بجروح ورضوض، وجرى نقلهما 

إلى المستشفى، لتلقي العالج.
بالتزام���ن مع ذلك، ُأطلقت دعوات فلس���طينية عبر مواقع التواصل االجتماعي 
لالعتكاف في المس���جد األقصى المبارك للتصدي القتحامات المس���توطنين 

التي ستبدأ غًدا في عيد “الفصح” العبري.
وأطلق النشطاء عبر منصات التواصل االجتماعي، دعوات لشد الرحال للمسجد 
األقصى والرباط فيه، واالعتكاف منذ ليلة السبت/ األحد للتصدي للمستوطنين 

الذين سيقتحمون المسجد األقصى اليوم األحد.
وينوي المس���توطنون اقتحام المسجد األقصى في عيد “الفصح” العبري منذ 
األحد وحتى الخميس خالل ساعات الصباح، وسُيحاول بعضهم إدخال قرابين 

الفصح لذبحها في باحاته ونثر دمها عند قبة الصخرة.
وأعلنت ما تس���مى “إدارة جبل الهيكل” التابع���ة ل�”اتحاد منظمات المعبد” 
دعوتها وترحيبها بكل من سيش���ارك فيما س���مته “الحج الجماعي” القتحام 

المسجد األقصى من األحد حتى الخميس بمناسبة عيد “الفصح” العبري.
وذك���رت اإلدارة في إعالنها أن س���اعات االقتحام الممتدة من الس���ابعة حتى 

العاش���رة والنص���ف صباحًا قد يت���م تمديده���ا وتعديلها بحس���ب األعداد 
المقتحمة، في دعوٍة مباش���رٍة لتكثيف أعداد المقتحمين لألقصى رغم أحداث 

يوم أمس الجمعة.
ويتزامن ذلك مع محاوالت مس���تمرة وعلى مدار الس���اعة إلدخال القرابين إلى 
المس���جد األقصى، والتي بدأت منذ الجمعة، وس���ط دعوات صهيونية مكثفة 

لتغيير الوضع القائم في األقصى وأداء كافة الطقوس التلمودية في قلبه.
وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة خالل س���اعات فجر وصباح الجمعة عقب 

اقتحام قوات االحتالل باحات المسجد األقصى والمصلى القبلي.
واعتقلت قوات االحتالل نحو 470 فلس���طينًيا من المس���جد األقصى وأصابت 

بقنابلها ورصاصها أكثر من 150 من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.
أما في قطاع غزة، فقد اس���تهدفت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، اليوم السبت، 
المزارعين في األراضي الزراعية الحدودية ش���رق مدين���ة خان يونس، جنوب 

القطاع.
وأفاد مراس���لنا، بأن قوات االحتالل المتمركزة في األبراج العسكرية شرق خان 
يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في األراضي الزراعية 
شرق بلدة خزاعة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية، والعودة إلى بيوتهم.

وتتعمد قوات االحتالل اإلس���رائيلي مهاجمة المزارعين في األراضي الزراعية 
الحدودية ش���مال وش���رق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليه���ا لزراعتها، أو 

فالحتها.

اإ�سابات مبواجهات..
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االستقالل/ وكاالت:
في بالد الشمس المشرقة )اليابان(، ثمة فاكهة تثير شهية عشاق البطيخ 
تسمى »دينسوك«، وهو من الفواكه النادرة واألغلى في العالم، إذ يمكن أن 

يبلغ ثمنه 6 آالف دوالر، وفقا لوزنه،.
ويتميز بطيخ »دينسوك« بقشرته القاسية ذات اللون األخضر الداكن والذي 

يتحول لألسود أحيانا، بحسب موقع مجلة »ذا غاردين.
ويزرع ه����ذا النوع من البطيخ في جزيرة هوكايدو الش����مالية فقط، ويتميز 
بحالوته الشديدة المختلفة عن باقي أنواع هذه الفاكهة، كما أنه يأتي بلون 

أحمر غامق، مع عدد قليل جدا من البذور.
وتتطلب زراعة هذا النوع من البطيخ مس����احة أرض واسعة لتمدده األفقي 
الس����ريع في التربة، كما أنه يس����تلزم الكثير من االهتمام والرعاية، علما أن 
محصوله غالبا ما يكون متواضعا، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية عن مجلة 

»ذا غاردين«.
يش����ار إلى أن »دينسوك« ال يزرع خارج اليابان، إال أن بذوره بدأت تتوفر للبيع 

في كل من أوروبا وأميركا.

الفاكهة  األغلى في العالم.. 
6 آالف دوالر لتذوق البطيخ األسود

)apaimages(   ضبان فل�ضطينيون يجهزون التمور املح�ضوة باللوز واملغطاة بال�ضوكوالتة وعر�ضها للزبائن خالل �ضهر رم�ضان�

غزة/ االستقالل:
يحرص الكثيرون طوال ش���هر رمضان على اختيار 
الوجب���ات الصحي���ة في وجب���ة الفط���ور واألكالت 

المشِبعة في السحور.
وللتخلص من الج���وع والعطش طوال نهار رمضان 
أثناء الصي���ام، هناك مجموعة م���ن األطعمة التي 
تتمي���ز بفوائدها الصحي���ة، والتي تم���د الصائم 
بالطاقة، وتساهم في تخليصه من الشعور بالخمول 

والكسل.
ويج���ب أن تتضمن وجبة الس���حور، الت���ي ُتعتبر 
مث���ل الفط���ور الخفي���ف، خض���راوات وقليل من 

الكربوهيدرات مثل الخبز وأطعمة غنية بالبروتين.
ويس���تعرض التقري���ر التالي مجموعة م���ن المواد 
الغذائي���ة التي يجب أن تك���ون حاضرة على مائدة 

.»ACT News« سحور رمضان، وفقًا لموقع
- البقوليات

يمكن أن يس���اعد تن���اول البقوليات مث���ل الفول 
والشوفان في الس���حور على الشعور بالشبع لفترة 

أطول.

وتحتوي البقوليات على نس���بة عالية من األلياف، 
مما يساعد على الهضم وتنظيم الجهاز الهضمي. 
كما تتميز باحتوائها أيضًا على البروتين الضروري 
إلصالح وبناء أنسجة الجسم وتقوية المناعة وضمان 

عدم إصابة الجسم بالمرض أثناء الصيام.
- التمر

باإلضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من األلياف، 
يحت���وي التمر عل���ى 3 أنواع من الس���كر: الجلوكوز 

والسكروز والفركتوز.
ويرفع الجلوكوز مس���تويات السكر في الدم، بينما 

يحافظ الفركتوز والسكروز على ثباتها.
- الفاكهة والخضراوات

يجب جعل الفاكهة والخضراوات مكونات أساسية 
في الس���حور ووجبة اإلفطار، وذل���ك لغنى الفواكه 
والخضراوات باأللياف والفيتامينات والكالس���يوم 
والمع���ادن المهمة لصحة اإلنس���ان ومنحه الطاقة 

الالزمة لصيام رمضان.
وُينصح باختيار الخضراوات التي تحتوي على نسبة 
عالية من الماء، وتجن���ب تناول الفاكهة الحمضية 

للغاية.
- األرز البني

يعتبر األرز الُبني من األطعمة التي ينصح بتناولها 
في وجب���ة الس���حور الحتوائه عل���ى كربوهيدرات 

معقدة.
وتحتاج الكربوهيدرات المعقدة وقتًا أطول للتحلل 
واالمتصاص أكثر من الكربوهيدرات البسيطة ومن 

ثم القدرة على تحمل الجوع لفترة أطول.
- الخبز األسمر

يحتوي الخبز األسمر على نسبة كبيرة من فيتامين 
)ب 1(، واأللي���اف الغذائية التي تعمل على تنظيم 
عملية الهضم، ومنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، 

ولذلك، ينصح بتناوله في وجبة سحور رمضان.
- البروتين

ينصح باحتواء وجبة الس���حور على البروتين، والذي 
يمكن الحصول علي���ه من البيض. ويحتوي البيض 
على نس���بة كبيرة من البروتينات التي تعمل على 
تنشيط الجسم، ومنح الصائم الشعور بالشبع لفترة 

طويلة.

لصيام أفضل.. 6 أطعمة احرص على تناولها على وجبة السحور

االستقالل/ وكاالت:
أش����ار رئيس الش����بكة االتحادية األلمانية كالوس مولر إل����ى أن المواطنين 
األلمان سيتعين عليهم إعادة التفكير في االستحمام بشكل يومي في حال 

تم حظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.
وردا على س����ؤال ح����ول احتمال ف����رض حظر عل����ى واردات الغاز الروس����ي 
وتداعيات الخطوة، قال مولر، رئيس الش����بكة المس����ؤولة ع����ن تنظيم الغاز 
والكهرباء في ألمانيا: »على المرء أن يسائل نفسه مجددا، عما إذا كان بحاجة 
لالس����تحمام بمياه ساخنة سبع مرات في األس����بوع في حال تسخين المياه 

بالغاز«.
وأشار المس����ؤول األلماني إلى أن احتياطيات الغاز األلمانية ستكفي حتى 
أواخر الصيف على األقل إذا تم وقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، لكن 

»مستودعات الغاز ستصبح فارغة بعد ذلك«.
وبدأت أس����عار الغاز في أوروبا بالصعود بشكل صاروخي منذ الربيع الماضي، 
ويتم تداول عقود الوقود األزرق اآلجلة اآلن عند مستوى 1100 دوالرا لكل ألف 
متر مكعب. وبلغت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوى في التاريخ 

لها في 7 مارس الماضي، حينها بلغت 3892 دوالرا لكل ألف متر مكعب.

االستقالل/ وكاالت:
أكد علماء روس أن تعلم لغة ثانية قد ينقذ الذاكرة من النسيان ويؤخر حدوث 
الخرف حتى سبع سنوات. وأشار هؤالء بحسب موقع »ديلي ميل« إلى أن تحدث 

لغة ثانية يشابه النادي الرياضي العقلي ويحافظ على صحة الدماغ.
ويؤمن العلماء أن الشخص الذي يعرف التحدث بلغة أخرى ولو جزئيًا قد يدفع 
الخرف بمعدل س���بع س���نوات، وأن التحدث بلغة غير لغتنا األم أشبه بتمرين 

للدماغ يزوده بالتحفيز الذهني المطلوب لمحاربة التراجع العقلي. 
ويش���ير الباحثون إلى أنه خالفًا للعوامل األخرى الت���ي يعتقد أنها تحمي من 
الحاالت التي تسرق الذاكرة، كالقيام بتمارين محددة أو اتباع نظام غذائي معين 

فإن »اللغة تالزمنا طوال الوقت«. 
وتبين في تحليل لدراسات قائمة أن األشخاص الذين يتحدثون لغتين يصابون 

بالخرف بعد خمس أو سبع سنوات من الذين يتقنون لغًة واحدة. 
وأعلن فيديريكو غالو من الجامعة الوطنية للبحوث كلية االقتصاد في روس���يا 
أن النتائج تشير إلى أن التحدث بلغتين يعتبر واحدًا من أقوى الطرق للحماية 

من الخرف.

لتنشيط ذاكرتك.. 
تعلم لغة جديدة

غزة/ االستقالل:
هناك العدي���د من العادات الغذائية الخاطئة التي 
يمارس���ها الناس في شهر رمضان المبارك، بسبب 

المعلومات غير الصحيحة والعادات الشائعة.
وق���د تؤدي هذه الممارس���ات الخاطئ���ة إلى ازدياد 
الصعوبات التي نواجهها خالل س���اعات الصيام، 
كما تزي���د من فرص اإلصابة بمش���اكل في الجهاز 

الهضمي أو الصداع أو زيادة الوزن.
ومن بين هذه الممارس���ات الش���ائعة، شرب كمية 

كبيرة من الماء في وجبة السحور.
قد يعتقد البعض أن ش���رب الكثي���ر من الماء في 

السحور أمر مفيد يساعد على تحمل العطش خالل 
س���اعات الصيام في اليوم التال���ي، لكن في الواقع، 
ه���ذا أمر خاطئ ب���ل يمكن أن يؤدي إلى مش���اكل 

صحية كثيرة.
ينصح األطباء بشرب لتر ونصف بين وجبتي اإلفطار 

والسحور، لتجنب اإلصابة بجفاف الجسم.
وعن أضرار ش���رب كميات كبيرة من الماء في وجبة 
الس���حور، قال موقع cnbc األمريكي، إن شرب الماء 
بكميات كبيرة ، أمر ال يحتاجه الجسم، وقد يؤدي إلى 
عدة مشاكل، منها حدوث خلل في نسبة الصوديوم 

في الدم، ومن ثم تبدأ خالبا الجسم في االنتفاخ.

وه���ذا االنتفاخ يمكن أن يس���بب مش���اكل صحية 
عديدة، تتدّرج من خفيفة إلى مهددة للحياة.

كم���ا حذر الموقع من أن التس���مم المائي من أخطر 
المشاكل الصحية التي قد يواجهها اإلنسان، لذلك 

ينصح بشرب 3 إلى 4 لترات من الماء يوميًا فقط.
ومن أضرار شرب كميات كبيرة من الماء على السحور، 
زي���ادة عدد مرات التبول وعلى فترات متقاربة، األمر 

الذي قد يسبب القلق أثناء النوم.
ولذلك، ينصح األطباء بش���رب كمي���ات المياه على 
دفعات بين فترتي السحور واالفطار وعدم تناولها 
مرة واحدة وأيضًا بش���رب 10 أك���واب من الماء على 

ال تكثر من شرب الماء بعد وجبة السحور

االستقالل/ وكاالت:
تمّكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ 
الحديثة بالس���عودية، من إحب���اط محاولة تهريب 
أكث���ر من 141 ألف حبة كبتاجون، ُعِثر عليها مخبأة 

في أمتعة مس���افَرين قدما إلى المملكة بقصد أداء 
العمرة.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء اتخاذ اإلجراءات الجمركية 
لركاب إح���دى الحافالت القادمة إل���ى المملكة عبر 

منفذ الحديثة ُعثر على 141831 حبة كبتاجون في 
أمتعة راكَبين، وذلك بوضع الحبوب داخل جالونات 
بالس���تيكية، تحتوي على زيت زيتون، حيث جرى 

إخفاء الحبوب بطريقة فنية داخل الجالونات.

إحباط محاولة معتمرين في  تهريب نحو 141 ألف حبة كبتاجون

ألمانيا تدعو مواطنيها 
للتقليل من االستحمام!


