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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قرر الجيش اإلس����رائيلي، مساء أمس األحد، تعزيز منظومة 

القبة الحديدية على حدود قطاع غزة .
ووف����ق قن����اة كان العبرية، ف����إن الجيش اإلس����رائيلي قرر 
تعزيز منظوم����ة القبة الحديدية، خش����ية إطالق صواريخ 
م����ن قطاع غزة. وكان رئيس وزراء اس����رائيل نفتالي بينت، 

أكد مس����اء أمس األحد عقب جلس����ة تقييم وضع بس����بب 
أحداث القدس ، إن األجهزة االمنية االسرائيلية مستعدة 

لجميع السيناريوهات.
وق����ال بينت: »يجب بذل كل الجهود للس����ماح ألبناء جميع 
األدي����ان بإحياء أعياده����م، وأنه يجب التعام����ل مع الذين 

يخلون بالنظام العام«.

جيش االحتالل يقرر تعزيز منظومة 
القبة الحديدية على حدود غزة

مسيرات ووقفات تضامنية في الضفة 
وغزة إحياء لـ »يوم األسير الفلسطيني« 

رام الله/ االستقالل: 
دعت الحرك���ة الوطنية األس���يرة، جماهير ش���عبنا في الضفة 
والق���دس والداخل -وبكل قواه- لاللتح���ام صًفا واحًدا دفاًعا عن 

الحركة األسيرة تدعو شعبنا
 لالتحام صفًا واحدًا للدفاع عن األقصى

الضفة الغربية- غزة/ االستقالل: 
ش���هدت مدن الضفة الغربية وقطاع غ���زة، أمس األحد، وقفات 
ومسيرات وفعاليات، إحياًء ل� »يوم األسير الفلسطيني« الموافق 

ال� 17 أبريل/ نيس���ان من كل عام. وفي مدينة رام الله ووس���ط 
قط���اع غزة ش���ارك عش���رات الفلس���طينيين، 
في مس���يرة تضامنية مع األس���رى في سجون 

األسرى الصحفيون في سجون 
االحتالل.. حرية رهن االعتقال!

مقاطعة  على  �أيام   108
�لأ�سرى �لإد�ريني 

ملحاكم �لحتالل

غزة/ سماح المبحوح: 
يأتي يوم األس����ير الفلس����طيني لهذا العام ويعيش فيه )16( صحفيا 
وإعالميا فلس����طينيا، في س����جون االحتالل واقعا اعالمي����ًا صعبًا، حيث 

يتعرضون فيه ألبش����ع ص����ور المالحقة والقم����ع والتنكيل 
والتعذي����ب، ف����ي مش����هد يضرب بع����رض الحائ����ط بنود 

فصائل تستنكر اقتحام األقصى 
وتحمل االحتالل مسؤولية ما يجري

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال خطيب المس���جد األقصى المبارك الش���يخ عكرمة صب���ري، إن االحتالل 
والمستوطنين فش���لوا حتى اللحظة في إدخال القرابين وذبحها في المسجد 
األقصى بفعل صمود الفلسطينيين ورباطهم داخل المسجد. وأضاف الشيخ 

عكرمة صبري: المستوطنون فشلوا بإدخال 
القرابين لألقصى.. والمعركة لم تنتِه

غزة/ االستقالل:
دانت الفصائل الفلسطينية، اس����تمرار االقتحامات الصهيونية للمسجد األقصى 
من قبل ش����رطة االحتالل ومستوطنيه، واالعتداء على المصلين أمس األحد بهدف 
تس����هيل اقتحام المستوطنين له، محملًة االحتالل مس����ؤولية ما يجري.  يذكر أن 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
أصيب عدد م���ن المصلين واعُتق���ل آخرون، أمس 
األحد، خ���الل اقتحام قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
المس���جد األقص���ى المبارك، لتأمي���ن االقتحامات 

الجماعية للمس���توطنين، تلبية لدعوات أطلقتها 
منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة ما يسمى عيد 
الفص���ح العبري، فيما دعس مس���توطن، طفاًل من 
بلدة تقوع جنوب ش���رق مدينة بي���ت لحم جنوب 

الضف���ة الغربية المحتل���ة، والذ بالف���رار. وذكرت 
جمعي���ة الهالل األحمر الفلس���طيني في القدس، 

أن طواقمه���ا تعاملت مع 19 إصابة 
خ���الل اعت���داءات ق���وات االحتالل 

مستوطن يدعس طفًلا في تقوع

إصابات واعتقاالت باقتحام قوات االحتالل 
والمستوطنين »األقصى« وقمع المرابطين

القيادي شلح لـ »االستقالل«: االحتالل تنصل 
من وعوده للوسطاء والمقاومة يدها على الزناد

غزة/ معتز شاهين:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي د. محمد ش���لح، أن تصاعد 
ممارسات االحتالل االسرائيلي في المسجد األقصى، واستخدم القوة 

 �لأ�سري �مل�سرب 
عن �لطعام خليل 

عو�ودة يعاين 
و�سعًا �سحيًا �سعبًا

غزة/ االستقالل: 
مؤسس���ة مهجة  أك���دت 
واألس���رى  القدس للش���هداء 
والجرحى أمس األحد؛ أن األس���ير 
المجاه���د خلي���ل محم���د خليل 

ال���ذي  ع���واودة 
يواص���ل إضراب���ه 

»�جلهاد«: حرية 
�أ�سر�نا هدف �ساخ�ٌص 

�أمام �أب�سارنا
االحتالل يوقع قرارًا بهدم منزل 

عائلة الشهيد ضياء حمارشة 06

قو�ت �لحتالل خالل �قتحامها باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س     
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األقص����ى  المس����جد  أن  بالذك����ر  الجدي����ر 
يتع����رض لهجمة صهيونية شرس����ة منذ 
الجمعة الماضية، اس����تخدمت فيها شرطة 
االحتالل القوة المفرطة بهدف كسر صمود 
المقدسيين وثنيهم عن الدفاع عن األقصى 
والتصدي القتحامات المستوطنين، وطالت 
الهجم����ة اعتقال العش����رات من الش����بان 
المقدسيين واالعتداء على آخرين بالهراوات 

وصفت حاالت بعضهم بالخطيرة.

حالة اجتماع دائم
وأوض���ح د. ش���لح ل�"االس���تقالل عل���ى أن 
االحتالل االس���رائيلي تنصل م���ن وعوده 
للوس���طاء بعدم اقتح���ام األقصى لتفقد 
ه���ذه الوس���اطات قدرته���ا عل���ى التأثير 
عليه، مش���ددًا على أن المقاومة يدها على 
الزناد وهي في حالة اجتماع دائم لتقييم 

المشهد بالمسجد األقصى.

وقال " ل����م نراهن منذ البداي����ة على التزام 
الع����دو للوس����طاء بعدم اقتح����ام األقصى، 
فه����و قام بمن����اورة يوم الجمع����ة الماضية 
حيث ش����كل صمت العالم العربي وأصحاب 
التطبيع رس����الة مفتوح����ة لالحتالل وضوءًا 
أخضر لتنفيذ مزيد م����ن االقتحامات"، الفتا 
إلى أن ال رهان على المطبعين العرب وال على 

المجتمع الدولي.

الدفاع بكل ما ميلك
وأضاف ش����لح، أن الش����عب الفلس����طيني 
عقد العزم واتخذ الق����رار في الدفاع بكل ما 
يملك عن المس����جد األقص����ى مهما كلفه 
ذل����ك من ثمن، الفتًا إلى أن جوالت االقتحام 
للمستوطنين تتوالى منذ الجمعة الماضية 
وأبناء ش����عبنا م����ا زالوا صامدي����ن في هذه 

المعركة بالدفاع عن األقصى.
ولفت إلى أن اعتداءات االحتالل على المسجد 

األقصى، لن تكسر صمود المقدسيين، ولن 
تثنيهم ع����ن الدفاع عن مس����جدهم وعن 
التصدي القتحامات المس����توطنين، مشيرًا 
إلى أن المقاومة لن تخذلهم، وهي على قدر 
المسؤولية ومعركة "س����يف القدس" خير 

شاهد على ذلك.

وأكد، عل����ى أن المقاومة في قط����اع غزة لن 
تترك أهلنا في القدس والمقدس����ات لقمة 
س����ائغة لالحتالل ك����ي ينف����ذ أوهامه في 
ذبح القرابين، مش����ددًا على أنها تراقب عن 
كثب وباهتمام كبير وعلى أعلى مستويات 
تط����ورات االوضاع، وس����تتدخل في اللحظة 

التي تراها مناسبة.
م�ساندة كبرية 

وأش����اد د. ش����لح بصمود المقدس����يين في 
الدف����اع عن المس����جد األقص����ى والتصدي 
واقتح����ام  االحت����الل  ش����رطة  العت����داء 
المستوطنين، وكذلك مساندة أبناء شعبنا 
بالداخل الفلسطيني المحتل عام1948 وكل 
مدن وقرى الضف����ة الغربية وقطاع غزة، في 
الذود عن األقصى، وظه����ر ذلك واضحًا في 

أحداث ومواقف سابقة كثيرة. 
وتاب����ع، "نحن بالدرجة األول����ى نريد من أبناء 

ش����عبنا بالضف����ة الغربية وأراض����ي ال� 48 
والقدس ب����أن يقوموا بدوره����م الكامل في 
الدفاع عن المس����جد األقصى وأن يتجمعوا 
في الساحات من أجل احباط هذه المؤامرات"، 
وحثهم عل����ى الثبات والصمود الن المعركة 

معركة الجميع.
وأشار إلى أن الفلسطينيين اليوم يدافعون 
عن األقصى بكل قوة، خشيه من أن يتركب 
االحت����الل مج����زرة حقيقية بح����ق األقصى 
والمقدسيين وينفذ تهديداته في تقديم 
القرابي����ن وذبحها داخل باحات المس����جد 
ويعمل على تدنيس����ه، األمر الذي سيكون 

إعالن بدء معركة الدفاع عن األقصى.    
وأش����ار إل����ى ض����رورة أن يك����ون الش����عب 
الفلس����طيني موحدًا في جبهة واحدة أمام 
عدو واح����د وقادر على أن يص����د أي عدوان، 

ويدافع بكل ما يملك عن أرضه ومقدساته.

 ال رهان على المطبعين العرب والمجتمع الدولي  

القيادي شلح لـ »االستقالل«: االحتالل تنصل من وعوده للوسطاء والمقاومة يدها على الزناد دفاعًا عن األقصى  
غزة/ معتز �ساهني:

اأك��د القي��ادي يف حركة اجله��اد الإ�سالمي د. حمم��د �سلح، اأن 
ت�ساع��د ممار�سات الحتالل ال�سرائيل��ي يف امل�سجد الأق�سى، 

وا�ستخ��دام الق��وة املفرطة بحق امل�سل��ني واملرابطني بداخله، 
ينذر بتفجر الأو�ساع على منحى وا�سع، اإذا مل يوقف الحتالل 
اعتداءات��ه. هذا واقتحمت �سرطة الحت��الل ويف وقٍت مبكٍر 

م��ن �سب��اح اأم���س الأح��د، �ساح��ات امل�سج��د الأق�س��ى حلماية 
اقتح��ام امل�ستوطنني، حيث نف��ذت اعتداءات بح��ق املرابطني 

بامل�سجد، و�سمحت لأعداٍد كبريٍة من امل�ستوطنني باقتحامه.

برلين/ االستقالل: 
شهدت شوارع العاصمة األلمانية برلين مظاهرة جماهيرية 
نصرة للقدس والمس���جد األقصى والمقدسات، في محاولة 
إليص���ال الصوت الفلس���طيني إل���ى الرأي الع���ام األلماني 
واألوروبي على ما يجري من انتهاكات إسرائيلية ضّد الشعب 
الفلسطيني ومقدساته، والتي وصلت حّد االعتداءات وإطالق 
الن���ار داخل المس���جد األقص���ى، وإعدام���ات ميدانية ألبناء 

المدينة المقدسة بدم بارد.
وطالب المتظاهرون الّساس���ة في ألماني���ا واالتحاد األوروبي 
بالوقوف أمام مس���ؤولياتهم، وتطبيق ما يؤمنون به من قيم 
ومبادئ الديمقراطية والعدالة اإلنسانية، وممارسة الضغط 
على االحتالل للتوقف عن جرائمه، ألن قادته يشعرون بأنهم 
سيفلتون كما في كل مرة من العقاب، ووضع كل اإلمكانيات 

إليقاف أسرلة مدينة القدس المحتلة.
ودعا المتظاهرون بإطالق حملة إعالمية واسعة حول العدوان 

اإلس���رائيلي على القدس واألقصى، لفض���ح نوايا االحتالل 
ومخّططات���ه العدوانية وممارس���اته البش���عة، وطرق أبواب 
الهيئات الّدولية لتشكيل ضغط عليه، والّتوجه إلى مجلس 
األمن فورًا للغ���رض ذاته، وطلب حماية دولّية ألهل القدس، 

ووضع المؤّسسات الّدولية أمام مسؤولياتها.
وشهدت المظاهرة إلقاء كلمات باللغات العربية واإلنجليزية 
واأللماني���ة، لتوجي���ه الّتحية ألهلنا في الق���دس واألقصى 

وفلسطين.
وأكد المتحدثون التضامن مع أهل فلس���طين، ومؤازرتهم، 
ونصرتهم، وتقديم كل الدع���م الُممكن والمتاح الذي يعّزز 
من صمودهم في المدينة المقدس���ة ف���ي مواجهة عدوان 
االحت���الل، والمطالبة بااللت���زام بقرارات المجل���س المركزي 
الفلس���طيني الخاصة بإنهاء حالة التنسيق األمني، والعودة 
لممارسة ثقافة التصدي لالحتالل، ومقاومته، وتحرير التراب 

الفلسطيني من أجل نيل الحرية واالستقالل.

بدوره، أكد ماجد الزير نائب رئيس هيئة المؤتمر الش���عبي 
لفلسطينيي الخارج أن مظاهرة اليوم تتزامن مع ما يتعرض 
له أبناء ش���عبنا الفلس���طيني من اس���تفزازات وانتهاكات 
يمارسها جيش االحتالل اإلسرائيلي، الذي يوفر حماية كاملة 

للمستوطنين.
وقال "هم يستغلون حلول ش���هر رمضان، ويشوشون على 
الفلس���طينيين طقوس���هم التعبدية، وممارسة شعائرهم 
الدينية في المس���جد األقصى، بما يخال���ف القانون الدولي 

والمواثيق اإلنسانية، بما فيها األوروبية".
وأشار أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني في هذه األيام، من 
حرب شرسة تشنها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في شتى 
المناطق المحتلة، تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، 
س���واء في الق���دس المحتلة من حيث انته���اك الحرية في 
العبادة، وهدم منازل المقدسيين، وإخالئهم منها، أو الضفة 
الغربية حيث تواصل قوات االحتالل والمستوطنون ارتكاب 

جرائ���م الحرب وتدمي���ر المنازل واقتالع األش���جار وتخريب 
الممتلكات، أو قطاع غزة الذي ما زال يخضع لحصار إسرائيلي 
ظالم منذ 16 عاما، تس���بب في معاناة إنس���انية ال تتوقف، 

وعلى مختلف األصعدة الصحية واإلنسانية والمعيشية.
وأوضح الزي���ر أن هذه االنتهاكات اإلس���رائيلية المتواصلة 
دفعت لص���دور العديد م���ن المواقف الدولي���ة واألوروبية، 
التي طالب���ت االحتالل بوضع حد لسياس���ته العدوانية ضد 
الفلس���طينيين، ألنها تقض���ي على أي أفق سياس���ي في 
المنطقة، بل تتسبب باس���تمرار التوتر الميداني، فضال عن 

كونها تشكل تجاوزا لكل االتفاقيات الموقعة.
وأكد على أن استمرار العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين 
في ش���تى مناط���ق تواجدهم، إنما يس���تدعي من المجتمع 
الدولي عموما، واالتحاد األوروبي خصوصا، صدور مواقف أكثر 
جدية، تتجاوز التصريحات اإلعالمية، إلى التقدم خطوات إلى 

األمام من خالل فرض عقوبات على االحتالل اإلسرائيلي.

رام الله/ االستقالل: 
رفضت محكمة االحتالل »اإلسرائيلية«، مساء أمس األحد، 
االس���تئناف الُمقدم لألس���ير المضرب عن الطعام خليل 
عواودة للي���وم )47( على التوالي رفًضا الس���تمرار اعتقاله 

اإلداري.
وقالت مؤسس���ة مهجة القدس ف���ي تصريح صحفي: 
»إن محكمة عوفر االحتاللية رفضت االستئناف الُمقدم 
لألسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، بحجة إنه ما 
زال يش���كل خطًرا على أمن االحتالل بالرغم من خطورة 

وضعه الصحي«.
ويعاني األس���ير خليل عواودة المض���رب لليوم ال�47 على 
التوالي،  م���ن أوجاع وآالم في كافة أنحاء جس���ده، وأوجاع 
ش���ديدة جهة الكل���ى، وصعوبة ف���ي ال���كالم، وأصبح ال 
يس���تطيع ابتالع الماء وبالكاد يشربه، ويتقيأ كثيًرا حيث 
أصبح يتقًيا دًما بعدما كان س���ابًقا يتقيأ ويس���تفرع مادة 
صفراء وخضراء، ووزنه انخفض بشكل حاد، وهو مازال يقبع 
في س���جن عيادة الرملة حيث يمكث في غرفة لوحده في 

قسم السجناء المدنيين اليهود.

رام الله/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، س���عيد نخلة، 
إنه في يوم األس���ير الفلسطيني، وفي ظالل شهر رمضان 
المبارك، نتوجه بالتحية ألس���رانا األح���رار في معركتهم 

اليومية ضد السجان. 
وأض���اف القي���ادي نخلة ف���ي مقابلة خاصة، أن األس���رى 
يتعرض���ون النتهاكات حقيقية بش���كل يومي، واإلهمال 
الطب���ي وعدم توفير العالج المناس���ب لألس���رى المرضى، 

ومنعهم من حقوق الزيارة.

وطالب نخلة بضرورة التضامن المستمر مع قضية األسرى، 
ودعمهم ومس���اندتهم، داعيًا كل المؤسسات والجهات 
الحقوقية والقانونية والرسمية بالوقوف عند مسؤولياتهم 

أمام األسرى وتحقيق مطالبهم المشروعة.
وأكد نخلة أن األس����رى هم عنوان النضال والمقاومة، 
وهم الشعلة المستمرة في التضحية والعطاء، مشيرًا 
إلى أنه رغ����م معاناته����م اليومية وبطش الس����جان 
وصلف����ه، إال أنهم مس����تمرون بكل اقت����دار من أجل 

تحقيق حريتهم وكرامتهم.

مظاهرة ببرلين تطالب أوروبا بوقف المعايير المزدوجة تجاه الفلسطينيين

محكمة االحتالل ترفض االستئناف المقدم 
لإلفراج عن األسير المضرب خليل عواودة

القيادي نخلة: األسرى عنوان للمقاومة 
والتضامن معهم مسؤولية جماعية
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غزة/ االستقالل:
االقتحام����ات  اس����تمرار  الفلس����طينية،  الفصائ����ل  دان����ت 
الصهيوني����ة للمس����جد األقصى م����ن قبل ش����رطة االحتالل 
ومس����توطنيه، واالعتداء على المصلين أم����س األحد بهدف 
تس����هيل اقتحام المستوطنين له، محملًة االحتالل مسؤولية 
ما يجري.  يذكر أن ش����رطة االحتالل اقتحمت وفي وقٍت مبكٍر 
من أمس األحد، س����احات المس����جد األقصى لحماية اقتحام 
المس����توطنين، حيث نف����ذت اعت����داءات بح����ق المرابطين 
بالمسجد، وسمحت ألعداٍد كبيرٍة من المستوطنين باقتحامه.

 تدفع نحو املواجهة
بدورها، أكدت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، أمس 
األح����د، ان تج����دد االقتحام����ات واالعتداءات على المس����جد 
االقصى منذ صباح أمس، تكش����ف النوايا الحقيقية لالحتالل 
الذي يم����ارس التضليل والخداع لتمري����ر مخططات االرهاب 

اليهودي.
وقالت الجهاد في بيان وصل "االستقالل" إن هذه االنتهاكات 
واالعت����داءات الخطيرة تدفع نحو المواجهة الش����املة، داعًية 

إلى، استمرار الرباط في المسجد األقصى.
وش����ددت الجهاد على أنها لن تتخلى ع����ن واجباتها لحماية 
االقصى، محملة االحتالل مسؤولية كل هذا العدوان واالرهاب 

الذي يمارسه على مرآى ومسمع العالم كله.
وتابع����ت :"ال قيمة ألي وصاية على المس����جد االقصى إذا لم 
توفر حماية حقيقية لألقصى وال تقوم بالواجبات االساس����ية 

لمنع تهويد االقصى ووقف االنتهاكات ".
وم����ن جهتها، حملت حرك����ة حماس، أمس األح����د، االحتالل 

مسؤولية اعتدائه على المعتكفين والمصلين داخل المسجد 
األقصى المبارك فجر أمس األحد.

كما حملت حماس في بيان لها، االحتالل تداعيات الس����ماح 
للمس����توطنين باقتحام وتدنيس باحات األقصى، وهو الذي 
يش����ّكل اس����تفزاًزا لمشاعر الش����عب الفلس����طيني والعرب 

والمسلمين كافة. كما جاء في بيانها.
وقالت: إن "اس����تمرار االعتداء عل����ى المعتكفين والمصلين، 
وعلى قدس����ية الزم����ان والم����كان، س����يرتّد عل����ى االحتالل 
ومس����توطنيه؛ فشعبنا س����يقف في وجه االحتالل وجرائمه 

بقّوة في كل الس����احات، وسيبقى قابًضا على زناد الدفاع عن 
القدس والمس����جد األقصى المبارك، وسُيفش����ل مخططات 
االحتالل الخبيثة بكل الس����بل ومهما كّلف الثمن". بحس����ب 

نص البيان.
خمطط لفر�ض ال�سيادة

وفي الشأن أيًضا، اعتبرت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين، 
اقتحام المس����توطنين الصهاينة للمس����جد األقصى برعايٍة 
وحماي����ٍة من قوات االحت����الل، غير بعيٍد ع����ن مخطط فرض 
السيادة عليه، وفي سياق المخطط األشمل الذي يستهدف 

تهويد مدينة القدس المحتلة بأكملها.
ودع����ت الجبهة في تصري����ٍح لها أمس األح����د، جميع القوى 
ومكون����ات ش����عبنا إل����ى العمل لتوحي����د الموق����ف الوطني 
والتص����ّدي الميداني لقطعان المس����توطنين وحمايتهم من 
قوات االحتالل بمختلف األش����كال. وطالبت قيادة الس����لطة 
والمس����تحوذين على قيادة المنظمة بحسم العالقة مع دولة 
الكيان بإلغاء االتفاقيات معها وسحب االعتراف بها، والعمل 
س����ريًعا على إعادة توحيد الس����احة الفلس����طينّية، بتنفيذ 

االتفاقيات الوطنّية الموّقعة بهذا الخصوص.

ا�ستفزاز مل�ساعر الفل�سطينيني
وفي ه����ذا الصدد، قال����ت الجبهة الديمقراطية إن الس����ماح 
باقتحام المس����توطنين األقص����ى ومنع الفلس����طينيين من 
الوصول إليه واعتقالهم وإطالق النار عليهم استفزاز لمشاعر 
الش����عب الفلس����طيني والكرام����ة الوطنية.وأضافت "حكومة 
بيني����ت تعتم����د سياس����ة عدوانية متدحرجة ضد الش����عب 
الفلس����طيني وأرض����ه وقدس����ه وحقوقه وكرامت����ه الوطنية، 
ستش����عل الحرائق في فلس����طين وخارجه����ا"، محملة إياها 
المس����ؤولية كاملة عن تلك الحرائق. وذك����رت في البيان، "أن 
ش����عبنا الفلس����طيني بقواه السياس����ية والمجتمعية حسم 
خيارات����ه أن االحتالل ال يفه����م إال لغة الق����وة، وأن العدوان 
ومش����اريع االحتالل واالستيطان ال يمكن وقفهما أو التصدي 

لهما إال بالمقاومة بكل أشكالها وأساليبها".
وفي سياٍق مواز، حملت حركة فتح المجتمع الدولي والواليات 
المتحدة مس����ؤولية اس����تمرار االعتداءات اإلس����رائيلية على 

المسجد األقصى.

فصائل تستنكر اقتحام األقصى وتحمل االحتالل مسؤولية ما يجري

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ 
عكرم���ة صبري، إن االحتالل والمس���توطنين 
فش���لوا حتى اللحظ���ة في إدخ���ال القرابين 
وذبحها في المس���جد األقصى بفعل صمود 

الفلسطينيين ورباطهم داخل المسجد.
وأضاف الشيخ صبري في تصريحات صحفية 
أمس االح���د " لك���ن المعركة ف���ي األقصى 
مستمرة و لم تنته"، مجددًا التحذير من ذبح 

القرابين في أي وقت.
وأوض���ح ، أن االقتحام ليس ليوم واحد فقط، 
ب���ل سيس���تمر ألس���بوع، وأن التخوفات من 
مخططات ومحاوالت المس���توطنين مستمرة 

لخمسة أيام.
 وطال���ب صب���ري بع���دم ترك المقدس���يين 
وحدهم في ه���ذه المواجهة، مس���اندتهم 
من جميع الفلس���طينيين؛ وخاصة من أهالي 

الداخل المحتل.
وأشار صبري إلى أن قوات االحتالل اقتحمت 
المسجد األقصى صباح أمس االحد، واعتدت 
على النساء واألطفال في محاولة لتفريغه من 

المصلين.
 كما ش���دد على ض���رورة أن يتحم���ل العرب 
والمس���لمون مس���ؤولياتهم، والتدخ���ل ألن 

المسجد األقصى أمانة في أعناقهم.
 واقتحم عش���رات المستوطنين، صباح أمس 

األح���د، باح���ات المس���جد األقص���ى بحماية 
مشددة من قوات االحتالل.

 واعتقل���ت قوات االحتالل عددًا من الش���بان 
بع���د االعت���داء عليه���م تمهي���دًا القتحام 

المستوطنين للمسجد.
  كم���ا اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل 
والش���بان المحاصرين داخل المصلى القبلي، 
تخللها اس���تهداف االحتالل للمقدس���يين 

بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.
وأصيب 17 مواطنًا خالل المواجهات مع قوات 
االحتالل في األقصى وعند باب األس���باط في 
البلدة القديمة نقل 5 منهم الى المستشفى 

لتلقي العالج.

عكرمة صبري: المستوطنون فشلوا بإدخال 
القرابين لألقصى.. والمعركة لم تنتِه

غزة/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي ومسؤول دائرة الشهداء واألسرى والجرحى القيادي جميل 
عليان ، أمس األحد، إن األسير الفلسطيني تمكن من كسر إرادة السجان الصهيوني، ولن ندخر جهدًا 
ب����كل األدوات لتحرير أس����رانا. وأكد القيادي عليان، خالل كلمة له ف����ي المهرجان الجماهيري للقوى 
الوطنية واإلس����المية في اليوم الوطني لألسير الفلس����طيني بعنوان "إلى متى" الذي أقيم أمام مقر 

اللجنة الدولية للصليب األحمر على أن العدوان على األسرى مازال متواصاًل.
وحيا، أس����رانا القابعين في سجون االحتالل، مؤكدًا أن الحركة تواصل طرق األبواب العالمية العربية 

واإلسالمية للقيام بدورها من أجل تحرير األسرى الذي يعتبر واجبًا على كل مسلم.
وبين القيادي عليان، أن هناك عدوانًا خطيرًا جدًا على األقصى والمقدسات اإلسالمي، وعلى الشعب 
الفلس����طيني بأكمله والرواية والحق الفلسطيني. وشدد، على أن االحتالل يمارس عدوانًا وإجرامًا هنا 
وهناك، وقد تمكن األسير من كسر إرادته، حيث بات كيان االحتالل غبارًا يتناثر في أنحاء فلسطين.

وش����دد القيادي عليان، على ضرورة البدء بوحدة وطنية فلس����طينية تبدأ من وثيقة األس����رى، مؤكدًا 
أن الشعب الفلسطيني يؤدي دوره جيدًا، وهو شعب حي وقادر على خلق معادلة في كل مكان .

القيادي عليان: لن ندخر جهدًا 
بكل األدوات لتحرير األسرى

عمان / االستقالل:
وش����ؤون  الخارجي����ة  وزارة  ح����ذرت 
المغتربين االردنية أمس األحد من أن "استمرار 
إس����رائيل ف����ي خطواتها المس����تهدفة تغيير 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد 
األقص����ى المبارك، وف����رض التقس����يم الزماني 
والمكاني في����ه، يمثل تصعيًدا خطي����ًرا وخرًقا 
الدولي ومس����ؤوليات  للقانون  مداًنا ومرفوًض����ا 

"إسرائيل" بصفتها القوة القائمة باالحتالل".
وش���دد الناطق الرسمي باس���م الوزارة السفير 
هيثم أبو الف���ول، وفق وكالة األنب���اء األردنية 
)بت���را(، عل���ى أن "إس���رائيل" تتحم���ل كامل 
المس���ؤولية ع���ن التبع���ات الخطي���رة له���ذا 
التصعيد الذي يقوض كافة الجهود المبذولة 
للحفاظ عل���ى التهدئة الش���املة ومنع تفاقم 

العنف الذي يهدد األمن والسلم".
وأك���د الناطق ضرورة تحم���ل المجتمع الدولي 
مس���ؤولياته والتح���رك الف���وري للضغط على 

"إسرائيل" لوقف هذه الممارسات.
كم���ا أدانت ال���وزارة قي���ام الش���رطة والقوات 
اإلس���رائيلية مج���دًدا اليوم )أم���س( باقتحام 
المسجد األقصى المبارك وإخراج المصلين منه 
بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين 

تحت حمايتهم.
وش���دد الناط���ق الرس���مي باس���م ال���وزارة أن 
"المس���جد األقصى المبارك / الحرم القدس���ي 
الش���ريف بكامل مس���احته البالغة 144 دونًما 
ه���و مكان عبادة خالص للمس���لمين، وأن إدارة 
المس���جد األقصى  الق���دس وش���ؤون  أوقاف 
المبارك األردنية هي الجهة القانونية صاحبة 

االختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم 
وتنظيم الدخول إليه".

ورفض  أب���و الفول "التصريحات اإلس���رائيلية 
التي تدعي أن للشرطة حق فرض زيارات لغير 
المس���لمين إلى الحرم"، مؤكدا أن تنظيم هذه 
الزيارات هو حق حصري إلدارة األوقاف حس���ب 

الوضع التاريخي القائم.
وأضاف أن "الوزارة مس���تمرة ف���ي اتصاالتها 
وتحركاته���ا المكثفة إقليمي���ا ودوليا من أجل 
وق���ف الخط���وات اإلس���رائيلية التصعيدية، 
والتحذير من تبعاته���ا التي تقوض التهدئة 
الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر".

وكانت إصاب���ات واعتقاالت وقعت في صفوف 
المصلي���ن الفلس���طينيين ف���ي مواجهات مع 

قوات إسرائيلية في األقصى صباح أمس. 

األردن: فرض التقسيم الزماني والمكاني 
في األقصى تصعيد خطير ومرفوض

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي داود ش���هاب، أمس االحد، أن ش���عبنا الفلسطيني 
سيفش���ل مخطط���ات االحتالل مهما كلف الثمن، مش���ددًا على أنه ال يوج���د خيار يكفل ردع 
االحتالل سوى خيار المقاومة والمواجهة، وأن ما يجري في القدس أمر ال يمكن السكوت عليه.

وبين ش���هاب، أن العدو الصهيوني يحاول مرة أخرى أن يمارس التضليل والخداع تحت وطأة 
الضغط الكبير الذي تمارسه عصابات المستوطنين في ساحات األقصى.

ودعا شهاب، جماهير شعبنا في كل مكان إلى شد الرحال للمسجد األقصى المبارك واستمرار 
الرباط فيه، واالشتباك مع االحتالل في كل الساحات.

وش���دد على أن ما يجري في األقصى س���يفتح الباب أمام مواجهة شاملة مع العدو الصهيوني 
في ظل اس���تمرار انتهاكاته للمسجد، مؤكدًا أنه ال يوجد خيار يكفل ردع االحتالل سوى خيار 
المقاومة والمواجهة. وقال شهاب:" ال قيمة للوصاية على المسجد األقصى إن لم توفر الحماية 
الحقيقية ألولى القبلتين"، الفتًا إلى أن العدو الصهيوني يستثمر التطبيع والتحالف مع بعض 
األنظمة والدول العربية التخاذها غطاء لتمرير مخططاته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني 
والمسجد األقصى. واعتبر شهاب، وعود االحتالل كلها أكاذيب تهدف إلى إسكات الرأي العام 

وتمرير المخططات الصهيونية.

شهاب: شعبنا سيفشل مخططات 
االحتالل وال خيار يردعه سوى المقاومة
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دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية

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

�إعالم حكم جريدة
 إل���ى المدعى عليه: ماجد مصطفى محمد الصف���دي من غزة والمقيم حاليا في 
مص���ر ومجه���ول محل اإلقامة فيه���ا اآلن نعلمك أنه تم الحك���م عليك بتاريخ 
2022/4/17م في القضية أساس 2022/271م وموضوعها نفقة زوجة المرفوعة 
ضدك من قبل زوجتك المدعية سهيلة تيسير كمال الغزالي من غزة وسكانها 
وذلك بنفقة ش���رعية قدرها س���بعون دينارا اردنيا شهريا او ما يعادلها بالنقد 
المتداول لس���ائر حوائجها الضرورية الش���رعية بما في ذلك الكسوة والمسكن 
اعتب���ارا من تاري���خ طلبها الواقع في 22022/15م حكم���ا وجاهيا بحق المدعية 
قابال لالستئناف غيابيا بحقك قابل لالعتراض واالستئناف لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر في 16 من رمضان لسنة 1443 ه� وفق 2022/4/17م 

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد عديل ال�ساعر

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

  املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية االبتدائية
�ملو�ضوع مذكرة تبليغ ح�ضور

�ضادرة من حمكمة �ضمال غزة �ل�ضرعية
إلى المدع���ى عليه جمال عاطف جمال الدحنون بيت الهي���ا ومجهول محل اإلقامة اآلن  
في الس���عودية يقتضي حضورك إلى محكمة شمال غزة الشرعية يوم االثنين الموافق 
2022/5/23م الساعة التاس���عة صباحا للنظر في قضية إكساء حكم نفقة زوجة ونفقة 
أوالد أس���اس رقم 2022/85م والمرفوعة من قبل المدعي���ة زوجتك الداخل بها بصحيح 
العقد الش���رعي نيفين دياب جمال الدحنون من بيت الهي���ا ومقيمة في مصر وكيلها 
المحامي خليل عرب وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال عنك سيجِر بحقك 

المقتضي الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/4/17م .

قا�سي �سمال غزة ال�سرعي
ح�سام اإبراهيم احلليمى

دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية االبتدائية

�إعالن خ�ضوم �ضادر عن حمكمة �لو�ضطى �ل�ضرعية
ال���ى المدعى عليه : ايمن س���لمان محمد أبو عويلي من الس���بع وس���كان 
الزوايدة س���ابقا ومجهول مح���ل االقامة االن خارج قط���اع غزة ، يقتضى 
حضورك لهذه المحكم���ة يوم الخميس الموافق 2022/5/19م الس���اعة 
التاس���عة صباحا وذلك للنظ���ر في القضية أس���اس 2022/219م والتي 
موضوعه���ا - دعوى نفقة زوجة" المرفوعة عليك من قبل زوجتك المدعية 
انتصار إبراهيم محمد أو مغصيب المش���هورة أبو عويني من بئر الس���بع 
وسكان وادي السقا وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك 
او تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجٍر بحقك المقتضي الشرعي لذا صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/4/12م

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

وأوضحت اللجنة أن "إس����رائيل" ارتكبت نح����و 174 انتهاكا، بحق 
اإلعالميين الفلسطينيين، منذ بداية العام الجاري.

وذك����رت أن االنتهاكات توزعت بين االعتقال واالحتجاز بحق أكثر 
م����ن 20 صحفي����ا، واس����تخدام 6 صحفيين كدروع بش����رية خالل 
تغطيته����م لألحداث، كم����ا وثقت إصدار 8 أوام����ر تمديد اعتقال 
وإص����دار أحكام. في ذات الس����ياق، أعرب التجم����ع اإلعالمي، أمس 
األحد، عن قلقه إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 

بحق األسرى الصحفيين الفلسطينيين في سجون االحتالل.
وطالب التجمع في بيان، بضرورة توفير سبل الدعم الكامل لألسرى 
الصحفيين الفلسطينيين لنيل حريتهم، وتبني قضيتهم بشكل 
أوسع فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا. ودعا إلى االفراج الفوري عن األسرى 
الصحفيين في س����جون االحتالل اإلسرائيلي، وإتاحة الحرية لهم 
في ممارس����ة عملهم الصحفي دون مالحقة ومطاردة واس����تدعاء 
واعتقال. كما وطالب التجمع، وسائل اإلعالم بإعطاء مساحات أوسع 
في االعالم الفلسطيني للحديث عن قضية االسرى ومظلوميتهم، 

وعدم االكتفاء بالتغطيات الموسمية.
ويقبع داخل س����جون االحتالل نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 

34 أسيرة، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون األسرى.

تغييب ال�سورة
الصحفي الحر مجاهد الس���عدي أكد أن الصحفيين يتعرضون 
لش���تى أنواع التعذيب م���ن قبل االحتالل اإلس���رائيلي، أثناء 
ممارس���ة عملهم الصحفي في الميدان، خاصة وقت اش���تداد 
المواجهات وتصاعد األوضاع في األراضي الفلس���طينية عامة 

والضفة المحتلة خاصة.

وأوضح الس����عدي ل� "االستقالل" أنه تعرض أكثر من مرة لالعتقال 
في سجون االحتالل، آخرها في العام 2021، حيث وجهت له تهمة 
التحريض، بعد نقله وقائع احياء الذكرى األولى لرحيل األمين العام 

السابق لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح.
وبين أن االحتالل ال يفرق بين معتقل صحفي وغيره جنائي وأمني، 
فمراحل االعتقال واحدة، تتدرج من التنكيل والتعامل الوحش����ي 

أثناء االعتقال، ثم التحقيق لساعات طويلة وآخرها الزج بالسجون.
وأشار إلى تحويل الصحفيين لالعتقال اإلداري، حيث يتم تجهيز 
مل����ف س����ري ال يتطلع عليه أي محامي فلس����طيني، الفت����ا إلى أن 

االحتالل يعمل في إطار محاربة المحتوى الفلس����طيني وعدم نقل 
وفضح جرائمه أمام العالم.

ونبه إلى أن الصحفيين يعملون على مدار الس����اعة تحت التهديد 
والخوف من المالحقة واالعتقال، في محاولة منه لتغييب صوتهم 
وأقالمهم وكاميراتهم عن التغطية، إضافة لالس����تفراد بالشعب 
الفلسطيني، مش����ددًا على أن دور الصحفي ال يقل أهمية عن دور 
المقاوم، ف����األول يجاهد لنقل حقيقة ما يتعرض له أبناء ش����عبه 

ووطنه والثاني يجاهد بروحه في سبيل وطنه.
وسبق للصحفي السعدي أن اعتقل أربع مرات في سجون االحتالل 

كان آخرها بالعام 2021، حيث حكم عليه بالس����جن س����بعة أشهر، 
باإلضافة إلى غرامة مالية، على خلفية عمله الصحفي.

ا�ستهداف متعمد
ب����دوره، رأى صال����ح المصري منس����ق لجنة دع����م الصحفيين في 
األراضي الفلسطينية، أن االحتالل يتعمد استهداف الصحفيين، 
إما بقتلهم أو اعتقالهم أو ابعادهم؛ لحجب الرواية الفلس����طينية 

ومحاربة المحتوى الفلسطيني.
وأكد المصري ل� "االستقالل" االحتالل يدرك الدور الكبير الذي يقوم 
به الصحفيون من نقلهم للوقائع من الميدان وتصديرها للعالم، كي 
يشاهد حقيقة ما يقوم به من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، 
مش����يرا إلى االحتالل يتعامل مع الصحفيي����ن المعتقلين كباقي 
المعتقلين، حيث يتعرضون للضرب والع����زل والمنع من الزيارات 

سواء من المحامي أو ذويهم وغيرها من األساليب القمعية.
وقال: " إن إدارة السجون تستخدم االعتقال اإلداري بحق المعتقلين 
الصحفيي����ن، وتعمل عل����ى تجديده أكثر من م����رة، كما تعرضهم 
على المحاكم العس����كرية وتصدر بحقهم أحكام����ًا غير منطقية، 

وتوقيفهم في السجون لمدة غير محددة".
وأض����اف: " فضال عن إبعاد بعضهم عن مناطق س����كناهم وفرض 
الحبس المنزلي عليهم، وسياس����ة اإلهم����ال الطبي بحق المرضى 
منهم"، مطالب����ا المؤسس����ات الدولية والحقوقي����ة بالضغط على 
االحت����الل لإلفراج عن الصحفيي����ن المعتقلي����ن، والتدخل لوقف 
اعتقالهم على خلفية عملهم الصحفي.  كما طالب بتوفير الحماية 
للصحفيين، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة ومالحقة مرتكبي 

الجرائم، لردعهم عن ممارسة جرائمهم.

 في يوم األسير الفلسطيني.. 

األسرى الصحفيون في سجون االحتالل.. حرية رهن االعتقال!
غزة/ �سماح املبحوح: 

ياأت��ي يوم االأ�س��ر الفل�س��طيني له��ذا الع��ام ويعي�س 
فيه )16( �س��حفيا واإعالميا فل�س��طينيا، يف �سجون 
االحتالل واقعا اعالميًا �سعبًا، حيث يتعر�سون فيه 

الأب�س��ع �س��ور املالحقة والقمع والتنكيل والتعذيب، 
يف م�س��هد ي�س��رب بعر�س احلائ��ط بن��ود املعاهدات 
ن��ادت بحمايته��م  واملواثي��ق الدولي��ة كاف��ة الت��ي 
واحلف��اظ عل��ى حقوقه��م. ويعتق��ل االحت��الل يف 

�س��جونه )16( �س��حفيا واإعالمي��ا فل�س��طينيا، م��ن 
بينه��م 8 �س��درت بحقهم اأح��كام فعلي��ة عالية، و4 
يخ�س��عون لالعتق��ال االإداري، و4 اآخرين موقوفني، 

بح�سب جلنة دعم ال�سحفيني.

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن األسير يعقوب قادري 
تعرض إلى اعتداء همجي من قبل وحدة " النحشون" أثناء جلسة 
محاكمت���ه األخيرة. وتابع���ت الهيئة أنه تم االعت���داء عليه من 
أكثر من عنصر وقاموا بإلقائه على األرض وضغطوا عليه بش���كل 
أدى إل���ى إيذائه بيده اليمنى. ولفتت الهيئة أن االس���ير يعاني 
م���ن ضيق بالتنفس منذ عامين، كما يش���تكي من إغالق بمجرى 
الدمع ويؤثر على الرؤية مما يحدث آالم شديدة في منطقة الرأس 

ومازالت ادارة السجون ترفض التعامل مع وضعه الصحي.
وأش���ارت الهيئة إلى أن األس���ير ق���ادري يقبع حالي���ا في العزل 

االنفرادي داخل زنازين س���جن "إيشل" في ظروف سيئة للغاية 
تفتقد للحياة االدمية، والزنزانة مراقبة ويتم تفتيش���ها بشكل 
يوم���ي. يذكر أن األس���ير يعقوب الق���ادري )49 عاما( من جنين 
اعتقله جي���ش االحتالل أول مرة حينم���ا كان يبلغ من العمر 15 
عاما، وت���م اعتقاله بعدها عدة مرات، كان آخره���ا بتاريخ 2003، 
وخضع لتحقيق قاس في مركز "الجلمة" اس���تمر لمدة 4 أش���هر، 
وصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عاما، وكان 
االحتالل قد أعاد اعتقاله بتاريخ 10 س���بتمبر الماضي في مدينة 
الناصرة، بعد تمكنه و5 أس���رى م���ن انتزاع حريتهم عبر نفق تم 

حفره أسفل سجن جلبوع في سبتمبر.

رام الله/ االستقالل: 
يواص���ل األس���رى اإلداريون مقاطعته���م لمحاكم االحتالل 
اإلسرائيلي لليوم ال� 108 على التوالي، في إطار مواجهتهم 

لسياسة االعتقال اإلداري، تحت شعار »قرارنا حرية«.
وكان األس���رى اإلداريون قد أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير 
الماضي المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء 
المتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، اس���تئناف، 

عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتق���ال دون تهمة أو محاكمة، ودون 
السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، 

في خ���رق واضح وصريح لبن���ود القانون الدولي اإلنس���اني، 
لتكون »إس���رائيل« ه���ي الجهة الوحيدة ف���ي العالم التي 

تمارس هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات الس���جون بأن األس���رى 
اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال 

يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالًبا ما يتعرض األسير اإلداري لتجديد مدة االعتقال أكثر 
من مرة لمدة ثالثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل 
أحياًنا إلى س���نة كاملة، ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع 

سنوات.

108 أيام على مقاطعة األسرى اإلداريين لمحاكم االحتاللهيئة: األسير قادري تعرض للضرب عقب محاكمته األخيرة
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دولة فل�سطني    
املجل�س الأعلى للق�ساء  
حمكمة �سلح خان يون�س 

يف الطلب رقم 2022/456 ن�سر م�ستبدل
يف الق�سية احلقوقية رقم 2022/104

المدعي���ة / م���دارس األقصى النموذجية الخاصة – خان يون���س ويمثلها / محمد 
عيسى محمد سمور – هوية رقم 931560304  وكيلها المحاميان / احمد إسماعيل 

المصري ومراد نعيم وافي من خانيونس – شارع جالل – جوال / 0598882275 
المدعى عليه / محمد مأمون محمد عرفات – من خانيونس  - وحاليا مقيم خارج البالد .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الدعوى رقم  104 /2022

الى المس����تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى 
2022/104 استنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع 
قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس����ة 2022/5/12 لنظر الدعوى ويكون 
معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس����تدعي ان يسير في دعواه 

حسب األصول تحريرا في / 2022/4/14م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 

دولة فل�سطني
 وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )19133( ضمن حي السالم
منطقة تنظيم : خانيونس  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت بجلستها 
رق����م )2021/35( المنعقدة بتاريخ 2021/11/4 التصدي����ق النهائي على المخطط 
التفصيلي للشارع رقم )19133( ضمن حي السالم المحصور بين الشارع رقم )140( 
شماال والشارع رقم )24( جنوبا بعرض )12( مترًا بدون ارتداد المار في القسائم )14-
15-16-17( من القطعة )80( والقس����ائم رقم )3-5( من القطعة رقم )82( والقسيمة 
)أراضي س����بع( من القطعة )أراضي سبع(. السابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن 
الصادر عن اللجنة المركزية والمنش����ور في جريدتي فلس����طين واالستقالل بتاريخ 
2021/9/25 مع وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب، 

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

اللجنة املركزية الأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�صوع/ اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات رقم )315 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
علي ماجد أحمد عكاشة من سكان جباليا هوية رقم 802665331 بصفته 

وكيال عن: إسماعيل محمد زكي مراد
بموجب وكالة رقم: 2020 / 2115 صادرة عن جباليا 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 919 القسيمة 35 المدينة جباليا النزلة

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

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

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن / رامي مصطفى ش���حده 
ابو لول���ي   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )901607739(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / صالح رم���زي حامد عوكل    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )405118852  
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / طارق احمد ماهر عمر انعيم   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803629450 
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

الضفة الغربية- غزة/ االستقالل: 
ش���هدت مدن الضفة الغربية وقطاع غ���زة، أمس األحد، وقفات 
ومسيرات وفعاليات، إحياًء ل�"يوم األسير الفلسطيني" الموافق 

ال� 17 أبريل/ نيسان من كل عام.
وف���ي مدين���ة رام الل���ه وس���ط قط���اع غزة ش���ارك عش���رات 
الفلس���طينيين، في مس���يرة تضامنية مع األس���رى في سجون 

االحتالل، بدعوة من القوى والفصائل الوطنية.
وانطلقت المس���يرة من ميدان المنارة وسط رام الله، وجابت عدة 
شوارع. ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية، وصورا ألسرى في 

السجون اإلسرائيلية، مطالبين بتدخل دولي لإلفراج عنهم.
وقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون األسرى ، إن يوم األسير 
"مناس���بة وطنية لتأكيد أن قضية األسرى تحظى بدعم شعبي 
ورسمي". وأضاف على هامش المس���يرة، إن "األسرى يعيشون 
ظروفا صعبة، في ظل التنكيل اإلس���رائيلي، وسياس���ة اإلهمال 

الطبي المتعمد".
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإلفراج عن األس���رى المرضى، 

وقال "في كل لحظة نتوقع حدوث حاالت وفاة".
وفي مدينة الخليل، شارك عشرات الطلبة أمس األحد في وقفة 

تضامنية مع األسرى في سجون االحتالل.
ونظمت الكتلة اإلس���المية واألطر الطالبي���ة في جامعة الخليل، 
وقف���ة للتضام���ن مع األس���رى في يوم األس���ير الفلس���طيني، 
والمطالبة باإلفراج الفوري عن منس���ق الكتلة اإلسالمية الطالب 

براء غزال من سجون السلطة.
فيما، ش���ارك مواطنون، أمس األحد، في وقفة إحياء لذكرى يوم 
األس���ير، أقيمت في ميدان األس���ير كريم يونس بمدينة جنين، 
نظمها نادي األسير، وهيئة شؤون األسرى والمحررين، وفصائل 

العمل الوطني واإلسالمي.
وقال منس���ق فصائل العمل الوطني في جنين راغب أبو دياك، 
إن األسرى األبطال هم طليعة أبناء شعبنا ويدافعون عن كرامتنا 

وعن مقدساتنا، وهناك هجمة شرسة ينفذها االحتالل بحقهم، 
الفتا إل���ى أن هناك 227 معتقال استش���هدوا داخل معتقالت 
االحتالل، منهم 8 استشهدوا نتيجة اإلهمال المتعمد بحقهم، 

وما تزال جثامينهم محتجزة.
فيما انطلقت مس���يرات مماثلة في عدد م���ن محافظات الضفة 
الغربي���ة، أكد خالله���ا المش���اركون دعمه���م للمعتقلين في 

السجون اإلسرائيلية، وطالبوا باإلفراج عنهم.

وفي قطاع غزة، نظم اإلطار النس���وي لحركة الجهاد اإلس���المي 
ف���ي محافظة رفح جنوب قطاع غزة أمس األحد، وقفة جماهيرية 

نصرة لألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وش���ارك ف���ي الوقفة التي نظمت في ميدان الش���هداء وس���ط 
المحافظة، العش���رات من النس���وة اللواتي رفعن صور األس���رى 
واألس���يرات، والفتات كتب عليها "أس���رانا خٌط أحمر، أسرانا رمز 

كرامتنا، أسرانا عزتنا وشرفنا، سنبقى األوفياء لكم..".
وأك���د القيادي في الجه���اد درويش الغرابلي خ���الل الوقفة أن 
األس���رى لن يخرجوا إال بقوة الس���الح؛ فما أخذ بالقوة ال يس���ترد 

على بالقوة.
وقال في رس���الة وجهها لالحتالل: "ستندمون على ما تقترفونه 
بحق األسرى والمسرى؛ ولن نتوانى للحظة في العمل لإلفراج عن 
األسرى؛ هذا عهُد شعبنا ومقاومته وعلى رأسها كتائب القسام 

وسرايا القدس وأجنحة المقاومة العسكرية كافة".
وأضاف الغرابلي "نق���ول للعدو الذي يهدد بذبح القرابين، نحن 
من س���يذبح )إس���رائيل( لتكون عبرة لمن ال يعتبر؛ هذه األرض 
حراٌم على الغزاة، لذلك على العدو أن يدرك أن سيف القدس لم 

يغمد والمعركة آتية".
وبحس���ب معطيات مؤسسات تعنى بش���ؤون األسرى، ، تعتقل 
"إس���رائيل" 4450 فلس���طينيا في 23 س���جنا ومرك���ز توقيف 
وتحقيق، بينهم 32 س���يدة، و160 قاصرا، و530 معتقال إداريا 

)دون محاكمة(.

مسيرات ووقفات تضامنية في الضفة وغزة إحياء لـ »يوم األسير الفلسطيني« 

رام الله/ االستقالل: 
دعت الحركة الوطنية األسيرة، جماهير شعبنا 
في الضف���ة والقدس والداخ���ل -وبكل قواه- 
لاللتحام صًفا واحًدا دفاًعا عن أطهر بقعة في 

وطننا المسجد األقصى المبارك.
ووجهت الحركة األس���يرة في بيان لها بذكرى 
يوم األس���ير، التحية إلى ش���عبنا المرابط في 
أقصاه دفاًعا عن ش���رفه وشرف األمة، وصوًنا 

لكرامة األمة جمعاء.
وقال���ت: إننا" نترحم على ش���هدائنا األطهار 
الذي���ن رووا بدمائه���م الطاه���رة أرض جنين 

والقدس وبي���ت لحم وتل الربي���ع والخضيرة 
الوط���ن  والنق���ب، ليجس���دوا به���ا خارط���ة 

الحقيقية."
وأش���ارت إلى أن ذكرى يوم األس���ير تمر هذا 
الع���ام علين���ا، في ظل ظ���روٍف اس���تثنائية، 
تتزامن م���ع العدوان الغاش���م الذي يش���نه 

الكيان اإلسرائيلي على مسرى رسول الله.
وأضاف���ت "تأتي علينا هذه الذكرى وش���عبنا 
يس���جل أس���مى آيات التضحية والفداء في 
سبيل أعظم وأش���رف قضية في هذا الزمان، 
كما أن األسرى يحترقون شوًقا لاللتحاق بأبناء 

ش���عبهم للمش���اركة في معرك���ة الدفاع عن 
األقصى ومعركة التحري���ر الحتمي الذي بات 

قريًبا بإذن الله".
ووجه���ت الحرك���ة األس���يرة التحي���ة إل���ى 
المؤسسات واللجان الوطنية كافة التي وقفت 
وما تزال تق���ف دفاًعا عن حقنا ف���ي الحرية، 

ودفاًعا عن حقوق عوائلنا بالعيش بكرامة.
كما حي���ت فصائ���ل المقاومة الت���ي أنجزت 
صفقة "وفاء األحرار" السابقة، والتي سعت وال 
تزال لعقد صفقة أخرى تضمن إطالق س���راح 

كافة األسرى والمعتقلين.

الدوحة/ االستقالل: 
قال رئيس المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلس���المية )حماس( إس���ماعيل هنية معلقًا 
على األحداث التي تش���هدها المدينة المقدسة ومس���جدها المبارك، إن معركتنا مع االحتالل 

مفتوحة وسنحسمها لصالحنا مهما طال الزمن.
وأكد هنية في تصريح صحفي، على أن الش���عب الفلس���طيني يدافع عن نفسه وأرضه، ومن حقه 
الطبيعي أن يس���تمر في مقاومته. وأضاف: " أكدنا لكل األط���راف التي تواصلت معنا أن األقصى 
مس���جدنا، ولنا وحدنا، وال حق مطلًقا لليهود فيه، ومن حق شعبنا الوصول إليه والصالة واالعتكاف 
فيه، ولن نخضع لكل إجراءات القمع واإلرهاب الصهيوني". وأش���ار هنية إلى أن القدس هي محور 
الصراع، وسنواصل الدفاع حتى تحريرها من أيدي المحتلين. وصباح أمس األحد، اقتحم المئات من 
عناصر ش���رطة االحتالل، المسجد األقصى لقمع المرابطين وإجبارهم على مغادرة المكان، تمهيًدا 

القتحامه من المستوطنين المتطرفين، ما أسفر عن إصابة عدد من المرابطين والمعتكفين.

هنية: معركتنا مع االحتالل 
مفتوحة وسنحسمها لصالحنا

الحركــة األسيــرة تدعــو شعبنــا
 لالتحام صفًا واحدًا للدفاع عــن األقصــى
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة دير البلح ال�سرعية

اإعالن جريدة �شادر عن حمكمة دير البلح ال�شرعية
 إلى المدعى عليها س����هام س����ليمان عبد القادر مس����لم من البطاني وس����كان المغازي س����ابقا والمقيمة حاليا في الضفة الغربية 
ومجهولة محل اإلقامة فيها اآلن لقد تقرر تبليغك بالئحة اس����تئناف للدعوى أس����اس 2021/370 في القضية المرفوعة ضدك من 

قبل المدعي حاتم فهمي عبد الهادي مسلم من البطاني وسكان المغازي وموضوعها إثبات وصية اختيارية التالي نصها:
المستأنف / حاتم بن فهمي بن عبد الهادي مسلم من البطاني الشرقي وسكان المغازي، هوية رقم ۹۰۹۹۹4۱۹۹ وكيله المحامي 

فيصل أبو عايش
المستأنف ضدها/ سهام بنت سليمان بن عبد القادر مسلم بصفتها أصيلة عن نفسها وبصفتها وصية على باقي الورثة كل من 
أوالد المتوفي وهم كل واحد من أحمد وفرح ومجد المذكورين من البطاني الش����رقي وسكان المغازي بالقرب من مسجد المهاجرين 

من الناحية الشمالية سابقا والمقيمة حاليا في الضفة الغربية ومجهولة محل اإلقامة فيها اآلن، هوية رقم 926761255 
الموضوع /  الئحة اس����تئنافية على القرار في القضية االبتدائية أساس ۳۷۰/۲۰۲۱م وموضوعها اثباث وصية اختيارية إنه بتاريخ 
2022/3/7م قد أصدرت محكمة دير البلح الشرعية قرارها والقاضي برد دعوى المستأنف حاتم المذكور بداية نطلب من محكمتكم 
الموقرة قبول االس����تئناف ش����كال ونقض قرار محكمة دير البلح الش����رعية والقاضي برد دعوى المدعي  المستأنف حاتم المذكور 

وذلك لألسباب التالية:. 
1  -المحكمة الموقرة حيث إن موكلي المس����تأنف حاتم المذكور قد ق����ام برفع دعوى اثبات وصية اختيارية لدى محكمة دير البلح 
الش����رعية بتاري����خ 2021/6/6م وذلك الثبات حقه في ميراث اخيه وذلك بناء على وصي����ة اختيارية من قبل المتوفي راتب المذكور 
واستالم حقه من زوجة اخية راتب المذكور بعد مطالبتها عدة مرات ولكن لم تستجب إلعطائه حقه وفق وصية الموصي المتوفي 

راتب المذكور . 
2 - المحكمة الموقرة تم قبول الدعوى لدى محكمة دير البلح الشرعية وتم النظر غيابي بحق المستأنف ضدها بعد استيفاء كافة 
اجراءات التبليغ وتم مباش����رة النظر فيها وتم تقرير الدعوى من قبل وكيل المس����تأنف وتم اثباث دعوى موكلي بش����هادة كل من 
الش����اهد حس����ن جبر عبدالحفيظ أبو هدروس وهو المحاس����ب الخاص للمتوفي الموصي راتب المذكور واخ المتوفي الموصي زياد 

فهمي عبدالهادي مسلم والشاهد سمير اسماعيل عبد الهادي مسلم. 
3 - المحكمة الموقرة أن شهادة الشهود قد تطابقت وفق اقوال الموصي المتوفي راتب المذكور قبل وفاته .

4 -المحكمة الموقرة أن المتوفي الموصي راتب المذكور كان يقيم في دولة االمارات المتحدة عند ذكر وصيته وقد كان يعاني من 
مرض السرطان ولم يستطع كتابة الوصية ألن المرض قد انهكه وكان ال يستطيع التحرك الى ان توفاه الله . 

5  - المحكمة الموقرة أن المتوفي الموصي راتب المذكور قد قال وصيته امام الش����هود وهم ش����هود اثباث و ثقاث وعدول  وكان 
الش����هود بعد س����ماع الوصية من لس����ان المتوفي راتب المذكور قاموا بكتابتها على اوراق خارجية لما سمعوه من لسان المتوفي 
رات����ب المذك����ور البراء ذمته حتى يقوموا بتنفيدها كم����ا أمر المتوفي راتب المذكور وقد تم ابرازها ل����دى المحكمة اال أن المحكمة 
رفضت اس����تالمها بحجة انها تحتاج الى وصية مكتوبة من قبل الموصي رات����ب المذكور او وصية مكتوبة وعليها امضاء المتوفي 

الموصي راتب المذكور 
6 - المحكمة الموقرة قال تعالى في سورة المائدة اآلية رقم ۱۰6 )يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا  حضر احدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم او ءاخران من غيركم إن انتم ضربتم في االرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصالة 
فيقس����مان بالله ان ارتبتم ال نش����تري به ثمنا ولو كان ذا قربي وال نكتم ش����هادة الله انا اذا لمن االثمين ( صدق الله العظيم. ولقد 
تحققت دعوتنا التي تم تقديمها لدى محكمة دير البلح الش����رعية الموقرة بما نصت عليه هذه اآلية والتي طلب الله تعالى فيها 

اثنان من الشهود حين ايقاع الوصية . 
7 - المحكمة الموقرة أن محكمتكم هي محكمة ش����رعية تستند اوال في وسائل االثبات إلى كتاب الله ثم سنة رسول الله )ص( ثم 
االجماع ثم القياس ولقد قمنا باثباث الدعوى باثنين ذوا عدل ممن ش����هدوا بالحق والعدل والذي أوصاهم المتوفي ليقوموا | باداء 
ش����هادتهم وال يكتمونها وال يخفى على محكمتكم الموقرة أن الله س����بحانه وتعالى قال )وال تكتموا الش����هادة فمن كتمها فانه 
آثم قلبه ( فكيف بكم ومحكمتكم ش����رعية تطالب الناس باداء الش����هادة حسب النص القرآني ومحكمتكم الموقرة تخالف النص 
القرائي وان المتوفي والذي اصيب بمرض الس����رطان والذي مات مصرا على وصيته والتي ش����هد بها الش����هود ولم يستطع تحرير 

وصيته لدى المحاكم لمرضه وانشغاله بهذا المرض. 
8 - المحكمة الموقرة ال يجوز لمحكمة ش����رعية أن تضيع الحقوق وتبطل األحكام التي أمر الش����ارع الحكيم بها كما ذكرت نصوص 
القران الكريم التي ذكرناها سابقا وحيث اننا نفهم من نص القانون الذي تم رد الدعوى بناء عليه والذي تم ذكره أن المدعي عليها 
قد بلغت بإعالن الخصوم حسب األصول ولم تحضر كما نصت المادة 18 من قانون اصول المحاكمات الشرعية ولم تحضر جلسات 
التداع����ي وهي لم تنكر في الحقيقة بل عرضت مبلغا ماليا اقل م����ن الموصي بها من قبل الموصي المتوفي راتب المذكور على ان 
يتنازل موكلنا عن الدعوى ويوجد لدينا ما يثبت ذلك وموكلنا رفض هذا العرض واصر على تحقيق كامل الوصية واخيرا نطلب من 

محكمتكم الموقرة بعدم اضاعة الحقوق وتثبيتها كما أمر الشارع الحكيم في النص القراني المذكور اعاله.
9 - " المحكم����ة الموق����رة أن محكمة دير البلح كان األجدر بها قبل رد الدعوى تكليفن����ا باثباث دفع موكلي في االقوال االخيرة التي 
ذكرناها في جلس����ة7/7/ ۲۰۲۲م وذلك من خالل االس����تماع الى الشهود الذين قامت المستأنف ضدها سهام المذكورة بارسالهم 
الى موكلي المستأنف حاتم المذكور لعرض مبالغ مالية اقل من الموصى بها من المتوفي راتب المذكور ولكن موكلي رفض واراد 

تطبيق ما نصت عليه الوصية واستيفاء كافة حقوقه.
10 - المحكم����ة الموق����رة أن الموص����ى به كان ممل����وكا للمتوفي راتب المذكور و ح����ال حياته واوصى بذلك أمام الش����هود بتاريخ 
2012/12/10م وق����د توفي راتب المذكور وه����و مصر على وصيته ولم يرجع عنها أثناء حيات����ه وأن تركة الميت خالية من الديون 
ألح����د وق����د حدثت الوصية بإيجاب وقبول، وأن الموصى به أقل من ثلث ترك����ة الموصي، وقد أوصى بها برضاه واختياره  دون إكراه 

من احد عليه. 
11 - المحكمة الموقرة حيث انه قد تبين معنا بينة خطية جديدة وهي عبارة عن عقد اتفاق بين المستأنف ضدها سهام المذكورة 
والت����ي تثبت عكس ما ذهبت اليه المحكمة من رد الدعوى في قرارها المخالف لالجراءات القضائية وبين احد اطراف الوصية وهم 
ابناء عدنان مسلم شقيق المتوفي راتب مسلم ووالدي نص فيه في البند الرابع على أن المتوفي راتب مسلم قد اوصي بمبلغ مالي 

وقدره )۳۰۰۰۰۰( ثالثمائة الف درهم اماراتي اخرى
غي����ر ال����ذي نصت عليه االتفاقية كونهم ابناء اخيه فقرر منحهم هذا المبلغ برغبت����ه واختياره وبحيث يصبح اجمالي المبلغ والذي 
سوف يدفعه سهام المذكورة الى الطرف الثاني ابناء المرحوم عدنان مسلم )6۰۰۰۰۰( ستمائة الف درهم اماراتي وهذا القرار من 
المستأنف ضدها على أن الوصية صحيحة وهذا االتفاق قد جرى توقيعه وممهور بختم المحامي رامي حمد بتاريخ 2013/7/29م

 لذلك أطلب من مقام محكمتكم الموقرة قبول االس����تئناف ش����كال وف����ي الموضوع نقض قرار محكمة دير البلح الش����رعية وردها  
للمحكمة للعمل بها وتضمين المس����تأنف ضدها س����هام المذكورة الرس����وم والمصروفات القانونية وأجرة أتعاب المحاماة وإجراء 

المقتضى الشرعي.
 لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/4/14م .

قا�سي دير البلح ال�سرعي 

غزة/ االستقالل: 
مهج���ة  مؤسس���ة  أك���دت 
والجرحى  واألسرى  القدس للشهداء 
أمس األحد؛ أن األسير المجاهد خليل 
محم���د خليل عواودة ال���ذي يواصل 
إضرابه المفتوح ع���ن الطعام لليوم 
)46( عل���ى التوالي رفًضا الس���تمرار 
اعتقاله اإلداري، يعاني وضًعا صحًيا 
صعًبا في ظل عدم استجابة سلطات 
اعتقاله  االحتالل الصهيوني إلنهاء 

اإلداري واإلفراج عنه.
األسير  القدس أن  وأوضحت مهجة 
خليل عواودة يعاني من أوجاع وآالم 

في كافة أنحاء جسده، وأوجاع شديدة جهة الكلى، وصعوبة في 
الكالم، وأصبح ال يس���تطيع ابتالع الماء وبالكاد يش���ربه، ويتقيأ 
كثيًرا حيث أصبح يتقًيا دًما بعدما كان س���ابًقا يتقيأ ويستفرغ 
مادة صفراء وخضراء، ووزنه انخفض بشكل حاد، وهو مازال يقبع 
في س���جن عيادة الرملة حيث يمكث في غرفة لوحده في قسم 

السجناء المدنيين اليهود.
وأشارت مهجة القدس إلى أن األسير عواودة مستمر في إضرابه 
عن الطعام دون أية مدعمات أو أمالح أو س���كر فقط يشرب الماء، 
الفتًة إلى أن ما يس���مى محكمة عوفر الصهيونية عقدت أمس 
جلس���ة للنظر في االس���تئناف المقدم من محامية الدفاع عنه، 
وخالل الجلس���ة عرضت المحكمة عليه أن يأخ���ذ الفيتامينات 
والمدعمات إال أنه رفض ذلك مطالًبا أن تس���تجيب لطلبه بإنهاء 
اعتقال���ه اإلداري واإلفراج عنه، مضيف���ًة أن المحكمة المذكورة 

أنهت الجلسة دون إصدار قرار بعد.

ع���رض  الق���دس أن  واعتبرت مهج���ة 
المحكمة على األس���ير خلي���ل عواودة 
يه���دف  والفيتامين���ات  المدعم���ات 
إلطالة أمد إضراب���ه واإلض���رار بصحته، 
إنما يدلل ذلك وبما ال يدع مجااًل للش���ك 
أن محاكم االحتالل ونيابته العس���كرية 
صورية بامتي���از وتأتم���ر بأوامر ضباط 
مخابرات االحتالل، داعيًة كافة الجهات 
والمؤسس���ات المعنية بحقوق اإلنسان 
وخاصة اللجنة الدولية للصليب األحمر 
للضغط على االحتالل الصهيوني إللغاء 
سياس���ة االعتقال اإلداري بدون اتهام 
واإلف���راج الف���وري عن األس���ير عواودة 
وكافة األس���رى اإلداريين من س���جون االحتالل، وتحمل مهجة 
القدس حكومة االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن حياة األس���ير 

خليل عواودة واآلثار المترتبة على المساس بحياته.
جدير بالذكر أن األس���ير خليل عواودة من بل���دة إذنا بمحافظة 
الخلي���ل وول���د بتاري���خ 1981/11/13م، وهو مت���زوج؛ وأب ألربع 
طفالت، وكانت قوات االحت���الل الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 
2021/12/27م، ووجهت له س���لطات االحت���الل بداية اعتقاله 
تهم���ة التحريض عل���ى الفيس بوك إال أنها بع���د ذلك حولته 
لالعتقال اإلداري التعس���في بدون أن توجه له أي اتهام، وشرع 
في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 2022/03/03م رفًضا لقرار 
تحويله لالعتقال اإلداري، مطالًب���ا بإلغاء االعتقال اإلداري بحقه 
واإلف���راج عنه، وله عدة اعتقاالت س���ابقة في س���جون االحتالل 
الصهيون���ي على خلفي���ة انتمائه وعضويته ونش���اطاته في 
صفوف حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ومقاومة االحتالل.

 األسير المضرب عن الطعام خليل 
عواودة يعاني وضعًا صحيًا صعبًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بعد مرور عام على حرب غزة األخيرة التي أسماها االحتالل "حارس 
األسوار"، ما زالت سلطات االحتالل تدرس تبعاتها ونتائجها، في 
ضوء مجموعة من اإلشكاليات التي تحيط ب�" إسرائيل" المسماة 

"واقع الضفدع"، في ضوء تزايد المخاطر األمنية والعسكرية.
تتفاوت هذه المخاطر األمنية والتهديدات العسكرية بين خطر 
وآخر، س���واء من قبل إيران التي تشق طريقها إلى ترسانة نووية، 
وهي تتويج لعمل بدأ قبل ثالثين عاًما لصناعة األسلحة النووية، 
ولديها ما يكف���ي من المواد المخصبة وقدرات التخصيب إلنتاج 
ما يكفي من المواد ألربع قنابل خالل أربعة أش���هر، مما قد يدفع 
االحتالل للتحرك، ألنه في حال تم التوصل إلى اتفاق نووي أسوأ، 
فسيكون أمام "إسرائيل" خطر القنابل الذرية دون أن تتمكن من 

فعل أي شيء لوقفها.
الجنرال يوس���ي كوبرفاسر الرئيس الس���ابق لشعبة األبحاث في 
جهاز االس���تخبارات العس���كرية- أمان، ذكر في محاضرة نشرها 
"المعهد المقدس���ي للش���ؤون العامة"، أن "إس���رائيل تواجه مع 
مرور الوقت تكثيفا متزايدا من تس���ليح حزب الله، الذي يكدس 
أسلحة أكثر عددا ودقة، ويهدف للقيام بأعمال لم يخطر ببال أي 
إسرائيلي أنه س���يجرؤ على القيام بها، وهو تطور يجب أن يزعج 
اإلس���رائيليين". وأضاف أن "المخاطر المحيطة بإسرائيل ليست 

عسكرية فحسب، ألن العالقات اإلس���رائيلية األمريكية تمر في 
مرحلة حساس���ة، على اعتب���ار أن إدارة بايدن تعتبر إلس���رائيل 
عامال إش���كاليًا، ألنها تس���اهم في جهود نزع الش���رعية عنها، 
وهناك تس���لل مس���تمر لألفكار المعادية للسامية، ومناهضون 
للصهيونية في قلب الخطاب الخ���اص بالحزب الديمقراطي، وال 
يهتمون باإليرانيين، والحرب ضد اإلرهاب أولوية ثانوية بالنسبة 

لهم في الوقت الحالي، ما يقلقهم هو روسيا والصين فقط".
تتخوف األوساط اإلس���رائيلية من السياسة األمريكية القائمة، 
مم���ا يخلق فجوة كبيرة بين الجانبين، وهذا يش���كل خطرا طويل 
األمد على أم���ن االحتالل، واألكثر خطرا من ذلك أن قس���ًما كبيًرا 
م���ن اليهود األمريكيين يؤيدون هذه اإلدارة، رغم أن العالقة بين 

إسرائيل ويهود العالم عنصر مهم ألمنها.
خط���ر آخر تخش���اه دول���ة االحتالل يتمث���ل في ال���دور الجديد 
لفلسطينيي48 في نضالهم ضدها، باعتبار ذلك محطة أساسية 
ضمن المواجهة الفلس���طينية اإلسرائيلية القائمة، رغم أنه في 
الماضي كانت هناك نظرة خالفية على مختلف مكونات المجتمع 
الفلس���طيني، ومع مرور الوقت ظهر دور متنام لفلسطينيي48، 
باعتبارهم جزءًا من الحملة الفلسطينية ضد وجود "إسرائيل"، بعد 
أن أوشكت على دمجهم، وصهرهم في بوتقة األسرلة والتهويد 

طوال سبعة عقود.

اللد/ االستقالل: 
فرض���ت المحكم���ة المركزي���ة اإلس���رائيلية في الل���د بالداخل 
الفلسطيني المحتل أحكاًما بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرًا على 

شقيقين من المدينة على خلفية الشعبية في أيار/مايو 2021.
وجاء الحكم الصادر من الحكمة ضد الشابين جاسر وناصر أبو زايد 
باإلضافة إلى حكم بسجن شقيقهما األصغر، جالل أبو زايد لمدة 

12 شهًرا إذ أفرج عنه بعد قضاء مدة حكمه.
وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة خالل ش���هر تموز/

يولي���و 2021 لوائح اتهام بحق 8 ش���بان من اللد نس���بت إليهم 
تهم���ا أمنية خطيرة تضمن���ت »التخطيط ومحاول���ة القتل على 
خلفية إرهابية«. ونسبت المحكمة لألشقاء أبو زايد تهمة تصنيع 
زجاجات حارقة وتزويدها لمتهمي���ن أخرين وإلقائها على بناية 

للمستوطنين في اللد خالل شهر مايو عام 2021.
وج���اءت األحكام في إطار اتفاق بين طاقم الدفاع والنيابة العامة 
بموجبه تم تعديل لوائح االتهام وشطب بنود محاولة القتل التي 

نسبت إليهم، فيما صادقت المحكمة على االتفاق.

جنرال »إسرائيلي«: المخاطر التي 
تعيشها »تل أبيب« ليست عسكرية فقط

االحتالل يحكم بالسجن على 3 أشقاء باللد على خلفية هبة الكرامة
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ن���زاع كبير بين الوصاة العرب على وصايتهم على المس���جد األقصى المبارك, 
فاألردن تقول انها صاحبة الوصاية على األقصى وينازعها في ذلك الس���لطة 
الفلسطينية والمملكة العربية السعودية وملك المغرب رئيس منظمة المؤتمر 
اإلسالمي, وهناك صراعات معلنة وغير معلنة ونزاعات فوق الطاولة ومن تحتها, 
وكأن المس���جد األقصى يحتاج الى وصاية هؤالء, لقد وضع هؤالء المتنازعين 
أسسًا غريبة للوصاية على المسجد األقصى, فهى ال تتخطى بالنسبة لهم دفع 
رواتب العاملين في األقصى وتجديد »الموكيت« داخل المسجد, وصيانته من 
أي عط���ل او خراب في بنيته التحتية, وهذا المفهوم للوصاية على المس���جد 
األقص���ى حدده االحتالل وقبل به االوصياء دون نقاش, فهم يريدون الش���كل 
وليس الجوهر, فال يعنيهم ان يدخل جنود االحتالل ببس���اطيرهم وسالحهم 
ونجاستهم الى داخل األقصى ليعتدوا على المصلين ويقمعوهم ويعتقلوهم 
ويطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني والمطاطي والرصاص الحي 
على المصلين فهذا ليس من ضمن الوصاية ألنها تؤدي الى مشاكل واالوصياء 
مسالمون مهادنون منس���جمون مع االحتالل وال يريدون تعكير صفو العالقة 
مع���ه مهما حدث, وعلى ما يبدو انهم متفهمون لرغبات االحتالل واطماعه في 
المس���جد األقصى المبارك, فتحولت وصايتهم على األقصى الى وشاية بحق 
األقصى والموافقة على التقس���يم الزماني والمكاني بحجة حرية العبادة لكل 
الديانات الس���ماوية, وممارس���ة الطقوس الدينية للجميع بحرية ويسر, وفق 
تعالي���م الديانة االبراهيمية التي فرضها عليهم الرئيس األمريكي األس���بق 
دونالد ترامب وفريقه المتصهين, والتي تعني بالنس���بة لهم حق اليهود في 

ممارسة طقوسهم داخل األقصى بحرية.  
لذلك فان الش���عب الفلس���طيني العظيم هو صاحب الوصاي���ة الوحيد على 
المسجد األقصى المبارك, وهو ينوب عن المسلمين في شتى بقاع العالم في 
الدف���اع عنه وحمايته من أطماع االحتالل الصهيوني, اما أصحاب »الوش���اية« 
فال مكان لهم في األقصى, ولن يس���تطيعوا اقناع طفل مقدس���ي بالس���ماح 
لليه���ود بالصالة في األقصى, وس���نبقى نس���رج لألقصى بدمائن���ا وارواحنا 
حت���ى نحرره من االحت���الل الصهيوني البغيض, هل س���معتم أيها االعراب 
والمسلمون في شتى بقاع العالم بصالة الفجر العظيم, هل شاهدتم عشرات 
االف الفلس���طينيين وهم يتوافدون الى األقصى إلحياء صالة الفجر العظيم 
واحياء ليالي رمضان بالتعبد وإقامة صالة التراويح, هل ش���اهدتم المرابطين 
وهم يعتكفون في المس���جد األقصى متحدين قرار ملك األردن واوقافه بمنع 
االعتكاف في المسجد األقصى والذي جاء استجابة لرغبة االحتالل الصهيوني 
الذي يريد ان يسهل من عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى وإقامة 
طقوسهم التلمودية هناك, فاتفق ساسة األردن ومليكهم مع ساسة االحتالل 
الصهيون���ي وحكومتهم اليميني���ة المتطرفة لتجنب ان���دالع مواجهات في 
األقصى بمنع المصلين من االعتكاف داخله, لكن هذا افشله أهلنا المرابطون 
في األقصى منذ بداية ش���هر رمضان المعظم, وكثف���وا من تواجدهم داخله, 
وقامت ق���وات االحتالل باقتح���ام األقصى في محاولة إلخالئ���ه من المصلين 
واعتقلت اكثر من خمسمائة منهم واجلتهم خارج المسجد األقصى, واصابت 
اكثر من مائة وسبعين منهم بجراح بعضهم جراحه خطيرة, دون ان يؤدي هذا 
الى خوف المقدسيين وخروجهم من األقصى, بل ازداد تواجدهم فيه بعد ان 
لمسوا نوايا خبيثة لالحتالل للتمكين للمستوطنين في األقصى بتواطؤ عربي 

رسمي فاضح. 
حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين قالت انه » ال قيم���ة ألي وصاية على 
المس���جد االقصى إذا ل���م توفر حماية حقيقية لألقص���ى وال تقوم بالواجبات 
االساس���ية لمنع تهويد االقصى ووقف االنتهاكات« ودعت الحركة، الستمرار 
الرباط في المس���جد األقصى وقالت: »ل���ن نتخلى عن واجباتنا لحماية األقصى 
واالحتالل يتحمل مسؤولية كل هذا العدوان واالرهاب الذي يمارسه على مرآى 
ومس���مع العالم كله..«, فمن يريد وصاية على األقصى عليه ان يسرجه بالدم, 
نحن ال يلزمنا س���جاجيدكم وال رواتبكم وال صيانتكم للبنى التحتية لألقصى, 
نريد من يدافع عن األقصى ويحميه من بطش بني صهيون, نريد من يش���هر 
س���يفه في وجه االحتالل الصهيوني كما اشهره الناصر صالح الدين االيوبي 
في وجه الصليبيين, ماذا فعلت لجنود االحتالل عندما داس ببساطيره النجسة 
سجاجيدكم واراق عليها دماء المصلين الفلسطينيين األبرياء, هل باركتم هذا 
الفعل الصهيوني من خلف الس���تار, لكنا نبشركم ان األقصى وعد الله لعباده 
المؤمنين والله ال يخلف الميعاد, ثم ألم يشارك وزير الخارجية المغربي الذي 
يمثل مليكه رئاس���ة منظمة المؤتمر اإلسالمي في قمة الشر في النقب والتي 
أسس���ت للعدوان الصهيوني على المس���جد األقصى, ألم يجتمع ملك األردن 
برئيس السلطة لمنع ثورة الفلسطينيين واخمادها ردا على محاولة ذبح القرابين 
في األقصى, ألم تعِط البحرين واالمارات اإلش���ارة لالحتالل للبدء بالتقس���يم 
الزماني والمكاني للمس���جد األقصى, اليس���ت هذه مخرجات »قمة الشر« التي 
عقدت في النقب بين أربعة وزراء خارجية عرب ووزير الخارجية األمريكي ووزير 
الخارجية الصهيوني المجرم, لكن هيهات فالش���عب الفلسطيني فالشعب 

الفلسطيني لن يتخلى عن مسراه.   

األقصى يقاوم األخطار.. وصاية أم وشاية؟

رأي

ال يمك����ن عزل الع����دوان »اإلس����رائيلي« المتواصل على 
الضفة الغربية، انطالقًا من محاصرة جنين وقراها السبت 
الماضي وتوّجه االحتالل الجمعة باقتحامات واعتداءات 
وحش����ية لقواته في س����اعات الفجر عل����ى المصلين في 
المسجد األقصى، عن مناخ التطبيع والتحالف العسكري 
واألمني لدول عربي����ة، أبرزها الدول التي ش����اركت فيما 
س����مي بقمة النقب، وهي البحرين واإلم����ارات والمغرب 

ومصر.
وال يمك����ن وص����ف كل ه����ذا المن����اخ التطبيع����ي، غير 
الطبيعي، م����ع االحتالل إال بكونه دعم����ًا من أنظمة هذه 
ال����دول لالحتالل لإلمعان في كل ممارس����اته وتصعيده 
الخطي����ر على األرض. ولعله من المفيد اإلش����ارة هنا إلى 
أن قائد ل����واء جنين في جيش االحت����الل، العقيد أريك 
مويئي����ل، كش����ف في مقابل����ة مع صحيفة »يس����رائيل 
هيوم«، أن التخطيط للعدوان بدأ في أوائل فبراير/شباط، 

عندم����ا قرر االحتالل االنتقال م����ن »الدفاع إلى الهجوم«، 
وق����رر القيام بعملي����ات ميدانية واقتحام����ات في وضح 
النهار، لضرب قواعد وبنى المقاومة الفلس����طينية، تحت 
زعم فقدان الس����لطة الفلسطينية السيطرة على شمالي 

الضفة الغربية المحتلة.
وال يقف ضرر هذا التطبيع في المجال السياسي والتنّكر 
للقضية الفلس����طينية فحسب، بل يمكن القول اعتمادًا 
على بيان����ات وزارة األمن »اإلس����رائيلية«، إن دول الخليج 
الموّقع����ة على »اتفاقيات أبراهام«، تس����اهم في تمويل 
وتغذية ميزانية جيش االحتالل بنحو 770 مليون دوالر، 
دفعته����ا اإلم����ارات والبحرين ثمنًا ألس����لحة ومنظومات 
عسكرية اشترتها خالل العام الماضي من دولة االحتالل 

»اإلسرائيلي«.
بموازاة ذلك أيضًا، ال يمكن عزل العدوان »اإلس����رائيلي«، 
أو نفي كونه أيض����ًا تغذى من الوهم بإمكانية البناء على 

التفاهمات و«التعهدات« »اإلس����رائيلية« ألطراف عربية 
أخرى بينها مصر واألردن وحتى الس����لطة الفلس����طينية 
ب�«السعي لتخفيف حدة التوتر«. إذ تبّين أن االستعدادات 
»اإلس����رائيلية« لهذا العدوان كانت تجري بموازاة عملية 
تضليل »إس����رائيلية« لهذه األطراف، وإيهامها بإمكانية 
بناء تعاون اقتصادي وأمني، وصواًل إلى تهدئة ش����املة 
ريثما يكون ممكنًا إطالق عملية سياسية جديدة في حال 

تغّيرت موازين القوى الداخلية في »إسرائيل«.
أخيرًا ينبغ����ي القول إن التطورات الميدانية، وال س����يما 
االعتداءات عل����ى المصلين والمعتكفين في المس����جد 
األقصى، ال ُتبقي أي »مبرر« لتمسك السلطة الفلسطينية 
بمواصلة التنسيق األمني مع االحتالل، خصوصًا أن هذا 
التنس����يق هو أحد أكبر العوائق الت����ي تحول دون حوار 
فلسطيني وطني بين السلطتين الحاكمتين، في الضفة 

الغربية المحتلة وقطاع غزة.

تفاجأت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية بنمط جديد من 
العمل الفدائي، اندلعت شراراته مع عملية الطعن التي 
نفذها الش���هيد مهند الحلبي ع���ام 2015م في الضفة 
الغربية، والتي أسس���ت مرحلة أطلق���ت عليها األجهزة 
األمنية ل���دى االحتالل اإلس���رائيلي موج���ة العمليات 
الفدائي���ة الفردية، والتي كانت أهم س���ماتها تتمثل 

بما يلي:
أواًل، منف���ذ العملية ف���رد ال يقف وراءه عمل عس���كري 
منّظ���م، حتى ل���و انتمى المنف���ذ إلى تنظي���م أو حركة 
سياس���ية. فق���رار تنفيذ العملية يبقى قرارًا ش���خصيًا 

يتخذه منفذ العملية، بصورة فردية.
ثانيًا، عدم اس���تخدام الس���الح الن���اري األوتوماتيكي، 
بمعنى اعتماد منفذي العمليات على ما يتوافر لهم من 
أسلحة في متناول أيدي الجميع، مثل سكاكين المطبخ 
ز العمل الفدائ���ي الفردي على  والس���يارات. لذلك، تركَّ

عمليات الطعن أو الدهس.
وضعت »إسرائيل« وأجهزتها األمنية، عند تعاملها مع 
موجة العمليات الفدائية الفردية، هدفًا مركزيًا يتمثل 
بع���دم تحّول موج���ة العمليات الفدائي���ة الفردية إلى 
انتفاضة ش���عبية في كل أرجاء الضفة الغربية، بحيث 
تقلب الطاولة على المس���اعي اإلسرائيلية الهادفة إلى 
إخماد المقاومة هناك، والعمل على كّي الوعي الشعبي 
تج���اه أي فعل مقاوم ض���د جيش احتالله���ا وقطعان 
مس���توطنيها. ومن أجل تحقيق هذا الهدف المركزي، 
استخدمت األجهزة األمنية عددًا من األدوات السياسية 

واألمنية في آن واحد، مثل:
１. تعزي���ز التنس���يق األمن���ي م���ع أجه���زة الس���لطة 
الفلس���طينية، م���ن خالل اللع���ب على وتر االنقس���ام 
الفلسطيني، وإقناع السلطة الفلسطينية بأن المحافظة 
على اس���تقرار األمن اإلس���رائيلي في الضفة، كما أنها 
تخدم »إس���رائيل«، فهي تخدم الس���لطة الفلسطينية. 
وبالتال���ي، فإن مواجه���ة تلك العملي���ات ومنع تحّولها 
إلى حالة ش���عبية هما مصلحة مش���تركة لكال الطرفين. 
وفي هذا الس���ياق، تم التعاون في ضرب بنى الفصائل 
الفلس���طينية المقاومة في الضفة الغربي���ة، بما فيها 

كتائب شهداء األقصى، التابعة لحركة »فتح«.
１. استحداث أدوات أمنية إس���رائيلية مبتكرة، تعتمد 
على متابع���ة الش���بكة العنكبوتية، وتفحص س���لوك 
الش���باب الفلس���طيني في مواق���ع السوش���يال ميديا 
المتعددة، كنوع من وسائل اإلنذار المبّكر لمعرفة الفرد 

صاحب التوجهات الفدائية، واعتقاله قبل التنفيذ.
１. مالحقة تّجار الس���الح والعمل على مصادرة األسلحة 
ف���ي مدن الضفة ومخيماتها، والس���عي ال���دؤوب لمنع 
تصنيعه، األمر الذي تجلى في حملة أمنية إس���رائيلية 

كبرى ع���ام 2016م، ُأطلق عليها حمل���ة »اقتالع« ظاهرة 
تصنيع األسلحة المحلية في الورش والمخارط المحلية، 
وتركزت بصورة رئيس���ة في الخليل وبيت لحم ونابلس، 
إلى درجة أن امتالك أي فلسطيني ورشة حدادة يضعه 
ف���ي دائرة الش���بهات األمنية اإلس���رائيلية، وذلك بعد 
اس���تخدام بعض منفذي العملي���ات الفدائية الفردية 

سالحًا ناريًا محليَّ الصنع )الكارلو(.
نجحت »إس���رائيل«، بعد ما يق���ارب عامين، في الحد من 
موجة العمليات الفدائي���ة الفردية، وبالتأكيد في عدم 
تطورها إلى حالة من االنتفاضة الشعبية. لكن، مع بداية 
عام 2021م، بدأت تطفو على السطح األمني اإلسرائيلي 
معضلة شمالي الضفة الغربية، وخصوصًا مدينة جنين 
ومخيمها. وازدادت األزمة األمنية اإلسرائيلية مع معركة 
»س���يف القدس«، وما نتج منها من ثقة عالية لدى الكل 
الفلس���طيني، الذي اقتنع بقدرته على تجاوز االنقسام 
الفلس���طيني من خالل مواجهة االحتالل، التي تشكل 
اإلطار الجامع للكل الفلسطيني، باختالف أطيافه، بعيدًا 
عن فكرة تقاسم السلطة تحت االحتالل. هذا من جهة، 
وم���ن جهة أخرى، ربطت معركة »س���يف القدس« الكل 
الفلس���طيني في جبهة واحدة ومصير واحد، بعيدًا عن 
اس���تراتيجية عزل الجبهات الفلسطينية، التي حاولت 
»إس���رائيل« تكريس���ها على مدى تاريخها، وخصوصًا 
بعد فترة االنقس���ام، فباتت تشعر الضفة الغربية بأنها 
ليست وحدها، وأن غزة لن تكون في معزل عن معركتها 

ين. مع االستيطان والضم الصهيونيَّ
في ظل هذه األج���واء، برزت جنين ومخيمها نواًة للبيئة 
الحاضنة للتحوالت األمنية والسياسية والعسكرية في 
الضفة الغربية، وأبرزها تش���كيل كتيبة جنين التابعة 
ل�«س���رايا القدس«، الجناح العس���كري لحركة »الجهاد 
مة في  اإلس���المي«، كأول حال���ة عس���كرية علني���ة منظَّ
الضف���ة الغربية، وكتيب���ة حزام الن���ار التابعة لكتائب 
شهداء األقصى التابعة لحركة »فتح«، األمر الذي ساهم 
في ميالد حالة مقاومة جديدة غير معتادة على األجهزة 
األمنية اإلس���رائيلية منذ انتهاء انتفاضة األقصى عام 
2005م. وفي هذا الس���ياق، ُيطرح س���ؤاٌل دائمًا هو: ما 
ل هذه البيئة المقاومة في جنين،  هي األسباب في تشكُّ

ومخيمها بالذات؟
اإلجابة تنطلق م���ن خصوصية البيئة االجتماعية داخل 
مخيم جنين، الذي ُيَعّد نموذجًا حيًا عن الوحدة الوطنية 
الفلس���طينية، الت���ي إذا ُأضي���ف إليه���ا إرث المخيم 
ضاليان، نجد أن الجينات المقاِومة متجّذرة  وتاريخ���ه النِّ
نًا من  ف���ي وجدان المجتمع هناك. وبالتال���ي، بات محصَّ
كل أس���اليب كّي الوعي اإلس���رائيلية، األمر الذي أنتج 
حاضنة شعبية كبيرة للمقاومة، يكفي لمعرفة مقدارها 

االس���تماع إلى والد الش���هيد رعد خازم في أثناء تأبين 
ابن���ه منفذ عملي���ة »تل أبيب«. أض���ف إلى ذلك ضعف 
التنس���يق األمني من جانب أجهزة الس���لطة في جنين، 
مًا وطنيًا حتى داخ���ل حركة »فتح«،  ألنه بات فع���اًل محرَّ
الت���ي باتت تش���هد حالة تم���رد داخل أقالي���م الضفة 
الغربية في سياسة التنس���يق األمني، ناهيك بأن بروز 
كتيبة جنين، كإطار عس���كري منظم علني، س���اهم في 
توفير الس���الح، والتدريب العس���كري، األم���ر الذي أدى 
إلى توفي���ر البيئة المقاومة الالزم���ة لتطوير تكتيكات 
العمليات الفدائية الفردية العسكرية، باإلضافة إلى أن 
كتيبة جنين استطاعت توفير حماية عسكرية للمخيم 
من اقتحام���ات جيش االحتالل، إلى حد كبير، األمر الذي 
حّد عمليات االعتقال اإلس���رائيلية، وساهم في الوقت 
ذاته في تنامي ظاهرة المطاَرد الفلسطيني الذي يحمل 
الس���الح ضد االحتالل، بحيث تحولت جنين وكتيبتها، 
في المحصلة، إلى عاصمة المقاومة، األمر الذي يفس���ر 
لم���اذا خرج منّفذا عمليتي بني براك وش���ارع ديزنغوف 

من جنين.
أدركت »إس���رائيل« خط���ورة التحوالت الت���ي أنتجتها 
جني���ن وكتيبتها في الحالة األمنية في الضفة الغربية، 
فأطلقت عملي���ة عس���كرية عنوانها »كاس���ر األمواج«، 
ته���دف إلى القضاء عل���ى حالة المقاوم���ة الوليدة في 
جنين، من خالل اس���تنزافها المستمر، من دون الحاجة 
إلى الذهاب إلى عملية عس���كرية كبرى على غرار عملية 
»الس���ور الواقي« عام 2002م، خوفًا من اتس���اع الظاهرة 
إلى سائر مدن الضفة الغربية، األمر الذي صّرح به ضابط 
االس���تخبارات اإلسرائيلي الس���ابق، وكبير باحثي مركز 
السياسة واالس���تراتيجية، ميخال ميلتشين، بالقول إن 
»إس���رائيل تحاول تركيز جهوده���ا األمنية على جنين، 
م���ن أجل عدم انتقال ع���دوى المقاوم���ة والفوضى إلى 
س���ائر المناطق في الضفة الغربي���ة، كما هي الحال في 
ش���مالي الضفة الغربية. لكن بات من الواضح أن مردود 
عملية »كاس���ر األمواج« األمنية أتى عكسيًا على »دولة« 
االحت���الل. فه���ي، من جهة، لم تس���تطع إخم���اد حالة 
المقاومة في جنين، ومن جهة أخرى، س���اهمت غطرسة 
فائض القوة اإلس���رائيلية ضد الفلسطيني إلى انتشار 
الحالة إلى س���ائر مدن الضفة الغربية وقراها، األمر الذي 
أش���عل الضفة الغربية. فحالة المواجهة الش���عبية في 
نابلس وبيت لحم وس���لواد، وغيرها م���ن المدن والقرى 
ف���ي الضفة الغربية، والتي باتت ش���به يومية، تؤكد أن 
حال���ة المقاومة، التي ُوِلدت من أحضان الحالة الوحدوية 
المقاوم���ة في جنين ومخيمها، ب���دأت تتحول إلى حالة 
انتفاضة ش���عبية ف���ي مواجهة االحت���الل في الضفة 

الغربية برمتها.

عــدوان بتمويــل عربــي

الضفة نحو االنتفاضة الشعبية.. جنين أصل الحكاية

بقلم: نضال محمد وتد

بقلم/ حسن الفي
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دولة فل�سطني    
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب رقم 457/2022 يف الق�سية رقم 2022/222
المس���تدعون / 1 - ماج���دة عوني محمد فارس من س���كان غزة الرمال برج 
ضبيط 2 -  شهيناز عوني محمد فارس من خانيونس - البلد - منزل منذر 
فارس  3 - انيس محروس محمد فارس خانيونس البلد - بجوار منزل منذر 

فارس وكيلهم المحاميان / سهام الشوا وعالء حجي
 المس���تدعى ضدهم / 1 - عبد المجيد محمد فارس باالصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة لباقي ورئة وتركة زوجته المرحومة / ناريمان عوني محمد فارس 
خانيونس - البلد - منزل منذر فارس حاليا البحرين  2 - وليد زكريا سليمان 
ش���بير خانيونس - القرارة امتداد شارع البركة ش���ارع رقم 1 ارض فارس 
3 - اس���امه محروس محمد فارس خانيونس - ش���ارع البحر - يسكن حاليا 
بالس���عودية  4 - من���ذر محروس محمد فارس خانيونس - ش���ارع البحر - 
يس���كن حاليا بالس���عودية  5 -  بس���ام محروس محمد فارس خانيونس 
- شارع البحر - يسكن حاليا بالسعودية وجميعهم مجهولو محل اإلقامة

نوع الدعوى / ازالة شيوع قيمة الدعوى/ تزيد عن عشرة االف دينار
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم: 222 /2021

إلى المستدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما أن المستدعين قد أقاموا عليكم 
دعوى )222 /2022( اس���تنادا إلى ما يدعونه ف���ي الئحة دعواهم المرفق لك 
نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكم الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما 
من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة 2022/5/12 لنظر 
الدعوى ويكون معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعين أن 

يسيروا في دعواه حسب األصول. تحريرا في 2022/4/11

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س

�إخطار عديل رقم 2022/4269
لدى د�ئرة �لكاتب �لعدل بغزة

المخطر / عالء الدين ماهر إسماعيل أبو عميرة – من سكان غزة – الشاطئ 
– ) بلوك4 ( – هوية رقم 800394645  جوال رقم / 0595500888 بموجب 
وكالتي عن الس���يد / فايز ش���حته احمد ش���راب والصادرة من القنصلية 
العامة لدولة فلسطين بمدينة اإلسكندرية في جمهورية مصر العربية – 

والصادرة بتاريخ 2022/3/27 والتي تحمل رقم )124/ ق /2022 (
المخطر اليه / احمد جبريل محمد نوفل – من سكان غزة – مدينة الزهراء – 
قرب منتزه البلدية – أبراج اإلس���المية – برج االمل – الطابق الثالث – شقة 

أبو فادي – هوية رقم  ) 410043533 ( جوال رقم 0595611441 
الموضوع / اخطار عدلي لعزل وإلغاء الوكالة العامة الصادرة من القنصلية 
العامة لدولة فلس���طين بمدينة اإلسكندرية في جمهورية مصر العربية 

والصادر بتاريخ 2021/9/12 والتي تحمل رقم ) 113/ ق /  2021(
)تفاصيل االخطار(  حيث ان المخطر يتقدم بهذا االخطار العدلي وذلك بما يلي: 
1 - س���بق لموكل المخطر الس���يد / فايز ش���حته احمد ش���راب وان قام 
بتوكيل���ك أيها المخطر الي���ه بوكالة عامة صادرة ع���ن القنصلية العامة 
لدولة فلسطين بمدينة اإلسكندرية في جمهورية مصر العربية والصادر 

بتاريخ 2021/9/12 والتي تحمل رقم ) 113/ ق /  2021(
2 - وحيث ان موكلنا السيد / فايز شحته احمد شراب وبموجب الوكالة الصادرة 
من القنصلية العامة لدولة فلس���طين بمدينة اإلسكندرية في جمهورية مصر 
العربي���ة والصادرة بتاريخ 2022/3/27 قد وكلنا للقيام بعزلك واخطارك انه قد 
اس���تغنى عن توكيلك أيها المخطر الي���ك ويرغب في الغاء هذه الوكالة وعدم 
التعامل بها باي شكل من االشكال فضال عن تحملك المسؤولية القانونية في 
حال قمت باالستمرار في استخدام تلك الوكالة بعد عزلك أيها المخطر اليك.

3 - حيث انني اخطرك أيها المخطر اليك من عدم التعامل مع هذه الوكالة 
نهائيا واال سوف اضطر التخاذ المقتضى القانوني بحقك حسب األصول.

4 - وحي���ث اننا نتقدم بهذا االخطار العدل���ي لمنعك أيها المخطر اليك 
بعدم التعامل مع هذه الوكالة المذكورة بأي ش���كل من االشكال كون ان 

المخطر يرغب في الغاء الوكالة.
لذلك فاني أتقدم بهذا االخطار العدلي وذلك إلش���عارك أيها المخطر اليك 
ب���أن هذه الوكالة قد أصبحت الغية فور تس���لمك ه���ذا االخطار العدلي وال 
يحق لك التصرف بها بأي شكل من االشكال وذلك ألسباب خاصة بالموكل.

وانني أرجو من األس���تاذ / اياس احمد ثابت كات���ب العدل بغزة تبليغك 
نسخة عن هذا االخطار العدلي حسب األصول.
المخطر  عالء الدين ماهر إسماعيل أبو عميرة 

الى المخطر اليه المذكور اعاله بناء على طلب المذكور نبلغك نس���خة هذا 
االخطار حسب األصول. حرر في 2022/4/14 

الكاتب العدل بغزة 
الأ�ستاذ / ايا�س احمد ثابت 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
قائمة �شروط �لبيع 

بناء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ وبعد االطالع عل���ى ملف القضية التنفيذية 
2021/470 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ بنك اإلنتاج الفلس���طيني ويمثله 
السيد المدير العام/ محمد رامي عبد الرافع أبو شعبان. والمنفذ ضده/ محمد هاني 
حس���ين القيشاوي القضية مقامة لتنفيذ س���ند دين منظم بقيمة 67328 دوالرًا 
أمريكيًا. بتاريخ 2021/6/3 تم اخطار المنفذ ضده بإخطار التنفيذ حس���ب األصول 
عن طريق النشر المس���تبدل. بتاريخ 2021/4/27م تم إيقاع الحجز التنفيذي على 
األرض بما عليها من بناء الواقعة في ارض القسيمة )38( من القطعة رقم )2345(
والبالغ مس���احتها "762م2" من أراضي النصيرات المسماة حلقة الديارنة الغربية 
وهي ارض فارغة ال يوجد بها أي نوع من األبنية او االنش���اءات وبها ش���جر زيتون 
ويحدها من الجهة الغربية المقبرة ومن الجهة الش���رقية ارض محسن بيدس ومن 
الجنوب شارع أربعة امتار فرعى ومن الشمال ارض أبو سرار وبها سياج من الشبك 
ومن الناحية الجنوبية الش���مالية وس���ور حجار من ناحية المقبرة وس���ور من جهة 
الش���رق بارتفاع مترين األرض بها شارع متفرع من شارع الزوايدة الرئيسي بعرض 
س���تة امتار منطقة المقب���رة واجهة األرض ناحية الجن���وب حوالي ثالثة واربعون 
مت���رًا وبعمق ثمانية عش���ر مترًا. بتاريخ 2021/6/24م تم وض���ع يد مأمور التنفيذ 
على األرض المحجوزة تم تثمين س���عر المتر لألرض بقيمة 85 دينارًا اردنيًا حيث 
القيمة االجمالية "64770 دينارًا اردنيًا وس���يتم نظر أي اعتراضات في الجلس���ة 
المحددة لذلك يوم األربعاء الموافق 2022/5/18م فعلى من لديه أي اعتراض على 
البي���ع ان يتقدم له لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرس���مي حتى موعد أقصاه 

يوم االحد الموافق 2022/5/15م  حرر في: 2022/4/17م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / س���مير حسن رشيد حمدان  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )972310379( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ستش���هاد عطية اسماعيل 
موس���ى  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )800554677(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / صالح حس���ن عطية زعرب  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )804772861( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / منى خالد نمر الشريف  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )967737644( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس����طيني، إن الرقم 
القياسي العام ألس����عار المنتج سجل ارتفاعا، خالل 
شهر آذار 2022، بنس����بته 1.03% مقارنة مع شهر 

شباط 2022.
ويعود السبب الرئيس����ي الرتفاع أسعار المستهلك 
بشكل أساس الرتفاع أس����عار الدجاج الطازج بنسبة 
11.75%، وأس����عار الخض����روات المجففة بنس����بة 
11.66%، وأس����عار البيض بنسبة 7.90%، وأسعار 
دقيق الحبوب "الطحين" بنس����بة 6.17%، وأس����عار 
البطاطا بنس����بة 3.55%، وأس����عار الفواكه الطازجة 
بنس����بة 2.55%، وأس����عار اللحوم الطازجة بنس����بة 
1.60%، وأس����عار أس����ماك حية طازج����ة أو مبردة أو 

مجمدة بنسبة %1.22.
وارتفع����ت أس����عار الس����لع اآلتي����ة في فلس����طين 
لتبل����غ بالمتوس����ط؛ طحين أبيض 161 ش����يقال/60 
كغ����م، والدج����اج 18 ش����يقال/1كغم، والبي����ض 16 
ش����يقال/2كغم، والموز 5 ش����واقل/1كغم، والبصل 3 
شواقل/1كغم، والبطاطا 3 شواقل/1كغم، ولحم الغنم 

83 شيقال/1كغم.
وعند مقارنة األسعار خالل شهر آذار 2022 مع شهر 
آذار 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي 
ألسعار المستهلك في فلس����طين بنسبة %3.62، 
بواق����ع 4.82% في قطاع غزة، وبنس����بة 4.16% في 

القدس، وبنسبة 3.14% في الضفة الغربية.
الرقم القياس����ي ألسعار المس����تهلك على مستوى 

المناطق الفلسطينية

س����جل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في قطاع 
غزة ارتفاعًا نس����بته 1.93% خالل ش����هر آذار 2022 
مقارنة مع شهر شباط 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع 
أسعار الخضروات المجففة بنسبة 23.82%، وأسعار 
البطاطا بنس����بة 19.97%، وأس����عار البيض بنسبة 
12.53%، وأس����عار الدجاج الطازج بنسبة %10.70، 
وأس����عار دقيق الحبوب "الطحين" بنس����بة %5.44، 
وأس����عار الخبز بنسبة 4.49%، وأس����عار األرز بنسبة 
3.80%، وأس����عار اللحوم الطازجة بنس����بة %2.12، 
وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.53%، وأسعار 
الفواكه الطازجة بنسبة 1.33%، وأسعار الغاز بنسبة 
1.14%، وأس����عار أس����ماك حية طازج����ة أو مبردة أو 

مجمدة بنسبة %1.11.
ارتفعت أس����عار الس����لع اآلتية في قط����اع غزة لتبلغ 
بالمتوسط؛ طحين أبيض 163 شيقال/60كغم، والخبز 
7 ش����واقل/2600غم، والدج����اج 18 ش����يقال/1كغم، 
والبيض 14 ش����يقال/2كغم، والموز 4 شواقل/1كغم، 
والبصل 3 ش����واقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، 
وأرز حبة قصيرة 148 ش����يقال/25كغم، ولحم الغنم 
54 ش����يقال/1كغم، والفلفل الحار 11 شيقال/1كغم، 

وأسطوانة الغاز 67 شيقال/12كغم.
وسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الضفة 
الغربية ارتفاعًا نسبته 0.80% خالل شهر آذار 2022 
مقارنة مع شهر شباط 2022، ويعزى ذلك إلى ارتفاع 
أسعار الدجاج الطازج بنسبة 13.45%، وأسعار دقيق 
الحبوب "الطحين" بنس����بة 7.60%، وأسعار البيض 
بنس����بة 5.92%، وأس����عار الفواكه الطازجة بنسبة 

3.03%، وأس����عار اللحوم الطازجة بنس����بة %1.79، 
وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 

.%1.45
ارتفعت أس����عار الس����لع اآلتية في الضف����ة الغربية 
لتبلغ بالمتوسط؛ طحين أبيض 158 شيقال/60كغم، 
 16 والبي����ض  ش����يقال/1كغم،   17 والدج����اج 
ش����يقال/2كغم، والموز 5 شواقل/1كغم، ولحم الغنم 

81 شيقال/1كغم.
كما س����جل الرقم القياسي ألس����عار المستهلك في 
الق����دس ارتفاعًا نس����بته 0.71% خالل ش����هر آذار 
2022 مقارنة مع ش����هر شباط 2022، نتيجة الرتفاع 
أسعار الخضروات المجففة بنسبة 18.38%، وأسعار 
الخضروات الطازجة بنسبة 9.87%، وأسعار الكهرباء 
بنس����بة 9.43%، وأسعار البطاطا بنس����بة %4.66، 
وأس����عار المحروقات السائلة المس����تخدمة كوقود 
للسيارات "الديزل" بنسبة 3.72%، و"البنزين" بنسبة 
3.27%، وأس����عار دقيق الحبوب "الطحين" بنس����بة 

3.11%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة %2.65.
سجلت أسعار السلع اآلتية ارتفاعًا في القدس لتبلغ 
بالمتوسط؛ طحين أبيض 185 شيقال/60كغم، والموز 
5 ش����واقل/1كغم، وبندورة عناقيد 8 شواقل/1كغم، 
والكوس����ا 11 ش����يقال/1كغم، والفاصولياء الخضراء 
20 ش����يقال/1كغم، والفلفل الحار 10 شواقل/1كغم، 
والزهرة 5 ش����واقل/1كغم، والخيار بيوت بالستيكية 
9 ش����واقل/1كغم، والبصل والبطاطا 3 شواقل/1كغم 
لكل منهما، والثوم الجاف 22 ش����يقال/1كغم، بنزين 

"95" 7.26 شيقل/1لتر، والسوالر 6.90 شيقل/1لتر.

اإلحصاء: استمرار ارتفاع أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي

غزة/ االستقالل:
أتلفت مباحث التموين في المباحث العامة في 
قطاع غزة، يوم أمس، أطنانًا من المواد الغذائية 

منتهية الصالحية.
وقالت المباحث في بيان لها، إنها أتلفت األطنان 
خالل جول���ة على إح���دى الش���ركات التجارية 
بالشراكة مع قسم الطب الوقائي بوزارة الصحة.

وأضاف���ت المباحث، انها أوقفت مصنعًا للكيك 
عن العمل مؤقتًا لرسوب عينات فحص منتجاته 

مخبريًا.
وأش���ارت إلى أنها حررت محاضر ضبط وإتالف 
للكمي���ات المضبوط���ة، وأحال���ت القضيتي���ن 
للجه���ات المختص���ة الس���تكمال اإلج���راءات 

القانونية.
ولفتت إلى أنه���ا نفذت العدي���د من الجوالت 
التفتيشية على األس���واق والمحاالت التجارية 
بغزة والمخابز والمطاعم لمتابعة أس���عار السلع 

ومنع االحتكار.
ودع���ت المباح���ث المح���الت التي ج���رى وضع 
مالحظ���ات لها بتصويب أوضاعه���ا قبل اتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضدها.

إتالف أطنان من 
المواد الغذائية 

وإغالق مصنع بغزة
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دولة فل�سطني   
  املجل�س الأعلى للق�ساء

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 7159/2021

إلى المنفذ ضده/نائل احمد فؤاد حلمي البورنو.
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشيك المستحق الدفع 
والمس���حوب على البنك الوطني اإلس���امي ويحمل رقم 30000885 والبالغ 
قيمته 3800 ش���يكل )ثاثة أالف وثمانمائة ش���يكل فقط ال غير( والصادر 
لصالح طال���ب التنفيذ/أحمد نعيم فؤاد القوقا والقاضي بالزامك بدفع قيمة 

الشيك مبلغ وقدره 3800 شيكل باإلضافة إلى رسوم ومصاريف القضية.
لذل���ك عليك الحضور إلى دائ���رة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم 
تحضر خال المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري حرر في : 2022/4/17م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
 ارامي �سلوحة

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية البتدائية

اإعالن وراثة �صادر عن حمكمة �صرق خانيون�س ال�صرعية
 تقدم لمحكمة ش���رق خانيونس مضبطة موقعة من مختار عائلة أبو شاب تتضمن 
أن ع���وض حماد س���ليم البريم من بني س���هيا وس���كان األردن ق���د توفي بتاريخ 
2007/1/15وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته عليا سليمان سليم البريم 
و في أوالده المتولدين له منها وهم محمد واحمد وسليمان وصاح الدين وإبراهيم 
وعواطف وس���عاد وامال وابتسام وفايزه فقط وال وارث للمتوفي المذكورة سوى من 
ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وليس له اوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
و العطائه حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال اعطيت هذه المضبطة 
موقعة مني حسب األصول، فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق خانيونس 

الشرعي خال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان وحرر في 2022/4/17م

قا�سى �سرق خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ عبد احلميد �سحدة زعرب

      دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2021/14691

إلى المنفذ ضده / طارق محمد ديب أبو حمرة.
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في سند الدين المنظم الذي 
يحمل رقم 2019/292 المح���رر بتاريخ 2019/1/17 والبالغ قيمته مبلغ وقدره 
$20000 ) عش���رون أل���ف دوالر امريكي فقط ال غير( والص���ادر لصالح طالب 
التنفيذ / لطفي حس���ان حس���ين أبو صقر والقاضي بالزامك بدفع قيمة سند 

الدين المنظم مبلغ وقدره $20000 باإلضافة إلى رسوم ومصاريف القضية
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين وإذا لم تحضر 
خال المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في : 2022/4/17

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / يحيى م���روان بكر الخزندار 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )420404246( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / نجاح حمدي يوسف ابو جبة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800258204( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / تهان���ي محم���د احمد 
عبد الع���ال   عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
)700142623  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / حنان احمد ابراهيم االستاذ   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800512121( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد نايف محمود الخالدي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800255796( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / مالك حسن حسين ابو معمر   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800615684( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقال/ وكاالت: 
مع دخول االزمة الروس���ية ألوكرانيا، أمس األح���د، يومها ال�52، 
شن س���اح الجو الروسي سلس���لة غارات على مدينة ماريوبول، 
حيث نفى مجلس األمن القومي األوكراني س���يطرة روسيا على 
ماريوبول، فيما س���مع دوي انفجارات في س���اعات الصباح، في 
العاصمة األوكرانية كييف، على مدينة خاركيف )شمال شرقي 
أوكرانيا(.  وأعلنت وزارة الدفاع الروس���ية أنها أس���قطت طائرة 
تحمل شحنة كبيرة من األسلحة الغربية قرب أوديسا، وقالت إنه 
تم تطهير منطقة ماريوب���ول الحضرية تماما من مقاتلي آزوف 

والمرتزقة األجانب والقوات المسلحة األوكرانية.
وتحدثت هيئة األركان العامة األوكرانية عن غارات جوية شنها 

الروس على مدينة ماريوبول من منطقتي دونتسك وتافريا.
وقال���ت في بي���ان "قاموا بعملي���ات هجومية أيض���ا بالقرب من 
المين���اء"، من دون أن تش���ير إل���ى الدعوة إلى إلق���اء أو التأكيد 

الروسي بالسيطرة على معظم المدينة.
كشف الرئيس األوكراني عن حجم الخسائر في صفوف قواته، 
حيث قال لش���بكة "س���ي إن إن" األميركية إن م���ا بين 2500 و3 
آالف جن���دي أوكراني قتلوا وأصيب نح���و 10 آالف آخرين خال 

الحرب الجارية.
إلى ذلك، نقلت شبكة إن بي سي NBC عن مسؤولين عسكريين 
أميركيين توقعهم أن تبدأ المرحلة التالية من الحملة العسكرية 

الروسية في أوكرانيا خال األيام القليلة المقبلة.

وقال المسؤولون للش���بكة إن الجيش الروسي قد يبدأ في نقل 
بعض قواته إلى أوكرانيا في أقرب وقت مع نهاية هذا األسبوع 

أو بداية األسبوع المقبل.
وف���ي كييف، أفاد ت مص���ادر إعامية بس���ماع دوي انفجارين 

قويين فجر امس األحد شرقي المدينة.
وحثت إدارة كييف العس���كرية س���كان العاصم���ة على تجنب 
الع���ودة إلى منازلهم في الوقت الحالي بعد الضربات الروس���ية 

األخيرة، وعلى عدم تجاهل صفارات اإلنذار. من جانبه، أفاد عمدة 
مدينة بروفاري )شمالي أوكرانيا(، إيغور سابورجكو، بأن القوات 

الروسية شنت هجوما صاروخيا على المدينة.
وأض���اف العمدة أن القصف دمر منش���آت البني���ة التحتية في 

أنحاء عدة من المدينة الواقعة شرقي العاصمة كييف.
فيما، قتل 5 أش���خاص على األقل وأصيب 13 بجروح أمس األحد 
في ضربات جوية على مدينة خاركيف )شمال شرقي أوكرانيا(.

سياس���يا، نقل موق���ع "بلومبي���رغ" )Bloomberg( اإلخباري عن 
مصادر مطلعة أن الملياردير الروس���ي رومان أبراموفيتش وصل 
إلى كييف والتقى مفاوضين أوكرانيين في محاولة الس���تئناف 

محادثات السام بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف الموق���ع األميركي أن الملياردير الروس���ي الذي تربطه 
عاق���ات طويلة بالرئيس فاديمير بوتين يعمل كوس���يط غير 
رس���مي منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/ش���باط الماضي، عندما 

طلب منه الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي التدخل.
ويش���ير موق���ع بلومبي���رغ إل���ى أنه وبع���د الجول���ة األخيرة من 
االجتماعات المباشرة في إسطنبول في 29 مارس/آذار الماضي، 
والتي حضره���ا أبراموفيتش، لم يكن هناك س���وى القليل من 
التقدم. أوروبيا، كش���ف المستش���ار النمس���اوي كارل نيهامر 
تفاصي���ل عن اجتماعه م���ع الرئيس الروس���ي فاديمير بوتين 
األس���بوع الماضي كأول زعيم أوروبي يلتقي���ه وجها لوجه منذ 

بداية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وق���ال المستش���ار النمس���اوي إن الرئيس بوتي���ن "يعتقد أنه 
يكس���ب الحرب"، وأنه لدي���ه منطقه الخاص ح���ول الحرب في 
 )NBC( "أوكراني���ا. وأضاف -في مقابلة مع ش���بكة "إن بي س���ي
األميركية، أن لق���اءه بوتين -الذي اس���تمر 75 دقيقة- لم يكن 
إيجابيا للغاية بش���كل عام، الفتا إلى أن الرئيس الروسي لم يبد 
أي تجاوب مع عرض بشأن عقد لقاء مباشر مع الرئيس األوكراني 

فولوديمير زيلينسكي.

موسكو تمهل القوات األوكرانية في ماريوبول لالستسالم وكييف وخاركيف تتعرضان للقصف 

االستقال/ وكاالت: 
تبادلت باكستان وأفغانس���تان االتهامات بشأن 
التوتر على الح���دود بين البلدين، ودعت إس���ام 
آب���اد حكومة كابل إل���ى اتخاذ »خط���وات صارمة« 
ضد مقاتلين يش���ّنون هجمات من داخل األراضي 
األفغاني���ة، في حين ح���ذر الناطق باس���م حركة 
طالبان باكس���تان م���ن »عواقب وخيم���ة« ردا على 

غاراتها على مناطق أفغانية حدودية.
وقالت وزارة الخارجية الباكس���تانية إنه في األيام 
القليلة الماضية زادت الحوادث على طول الحدود 
الباكس���تانية األفغانية بصورة كبيرة، حيث يتم 

استهداف قوات األمن الباكستانية عبر الحدود.
وأضاف���ت الوزارة -في بيان أمس األحد- أن منفذي 
الهجم���ات »يفلت���ون م���ن العقاب«، وأن إس���ام 
آب���اد طلبت مرارا من الس���لطات األفغانية التحرك 

لوقفها، ولكن دون جدوى.
وقال البي���ان إن 7 جنود باكس���تانيين قتلوا في 
منطقة شمال وزيرستان الحدودية، التي تقع على 
حدود إقليم خوس���ت )ش���رقي أفغانستان(، وهي 
الموقع المزع���وم للضربات الت���ي نفذها الطيران 

الباكستاني يوم الجمعة.
ولم تؤكد وزارة الخارجية الباكس���تانية الضربات، 

ول���م تتطرق إل���ى ما إذا ت���م تنفيذها بواس���طة 
طائرات، كما نفت س���فارة باكستان في كابل شن 

ضربات جوية.
ف���ي المقابل، اس���تدعت س���لطات طالب���ان أمس 
الس���بت السفير الباكس���تاني في كابل لاحتجاج 

على الضربات.
وقال مسؤول محلي في حكومة طالبان وسكان إن 
36 ش���خصا لقوا حتفهم بضربات جوية نفذتها 
طائرات باكستانية دخلت المجال الجوي األفغاني 

أمس األول الجمعة.
وقال بيان أصدرته الخارجية األفغانية إن الس���بب 

في اس���تدعاء الس���فير الباكس���تاني ف���ي كابل 
هجم���اٌت وقعت ف���ي اآلونة األخيرة ف���ي إقليمي 
خوست وكونار، وإن السفير تسلم مذكرة احتجاج 

لتسليمها إلى إسام آباد.
وأصدر المتحدث باس���م حكومة طالبان ذبيح الله 
مجاهد بيانا شديد اللهجة حذر فيه إسام آباد من 

»عواقب وخيمة« إذا تكرر األمر.
وقال إن »هزيمة الواليات المتحدة قبل 8 أش���هر 
كانت درس���ا جي���دا للمعتدين الذي���ن ال يريدون 

احترام أراضي أفغانستان وحريتها«.
وتظاه���ر امس أفغانيون ق���رب الحدود األفغانية 

الباكس���تانية المش���تركة احتجاجا على القصف 
الباكس���تاني، وطالب���وا الحكوم���ة األفغانية بطرد 

السفير وإغاق السفارة الباكستانية في كابل.
بدوره���ا، أب���دت بعثة األم���م المتح���دة لتقديم 
المس���اعدة في أفغانس���تان قلقه���ا إزاء الحادث، 
وقالت -في بي���ان على تويتر- إنها تش���عر بقلق 
عمي���ق إزاء التقاري���ر التي تتحدث عن س���قوط 
ضحاي���ا مدنيين، بينهم نس���اء وأطف���ال، نتيجة 
الضرب���ات الجوية في مقاطعتي خوس���ت وكونار، 
مضيفة أنها تعمل على إثبات الحقائق والتحقق 

من الخسائر.

وسط قلق أممي.. باكستان وأفغانستان تتبادالن االتهامات بشأن توتر حدودي جديد بينهما
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غزة/ االستقالل: 
تحددت أطراف مباراتي بطل "غزة والش���مال" ونظيره 
من "الوس���طى والجن���وب" في بطولة الش���هيد أحمد 
ياس���ين الرمضانية لكرة القدم ف���ي قطاع غزة، والتي 
تق���ام برعاي���ة المجلس األعل���ى للش���باب والرياضة، 
ومساهمة المركز الثقافي الماليزي، وبتنظيم وإشراف 
اتحاد كرة القدم، بعد نهاية مباريات نصف النهائي 

مساء األحد.
و يواجه الصداقة نظيره المجمع اإلسالمي في نهائي 
"غزة والش���مال"، بينما س���تكون مواجهة "الوس���طى 
 Wوالجنوب" بين شباب وخدمات خانيونس، تمهيدا

لمعرفة طرفي نهائي المسابقة.
وش���هدت نتائج مباريات أمس األحد ف���وز الصداقة 
عل���ى خدمات الش���اطئ بثالثية مقاب���ل هدفين في 
ملعب اليرموك بمدينة غزة، ورغم تقدم الش���اطئ عبر 
المخضرم س���ليمان العبيد، إال أن الصداقة رد بهدفي 
كري���م الجديلي، وصائب أبو حش���يش، وفي الش���وط 
الثان���ي عزز الصداق���ة بهدف حم���ادة صالح، وقلص 
العبيد الفارق بالهدف الثاني، ليتأهل الصداقة لمباراة 

تحديد بطل "غزة والشمال".
وعلى ملعب بيت حانون شمال القطاع، ابتسمت ركالت 
الترجيح للمجمع اإلس���المي، بعد نهاي���ة مباراته أمام 
ش���باب جباليا بالتعادل بهدفين لكل منهما، وس���جل 

للمجمع يوس���ف ش���لدان، وأس���امة عويضة، ولشباب 
جباليا محمد أبو ريالة، وفراس األسمر، ليحتكم الفريقان 
لركالت الترجيح. ونجح المجمع في إحراز خمس ركالت، 

بالمقابل سجل جباليا ٤ ركالت.

وحقق ش���باب خانيونس ف���وًزا على ش���باب الزوايدة 
بثالثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على 
ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، وقدم الفريقان مباراة 
جيدة المس���توى، ومالت األفضلية لشباب خانيونس 
األفضل انتش���اًرا واألكث���ر تركيًزا وترج���م أفضليته 
بهدفين، في المقابل لم ينجح الزوايدة في استغالل 

الفرص التي أتيحت له.
وسجل لش���باب خانيونس محمد أبو موسى من ركلة 
جزاء، وس���ليمان أبو عبيدة، ومحمد أبو حبيب من ركلة 

جزاء في الدقيقة األخيرة من عمر اللقاء.
وعلى إس���تاد فلس���طين بمدينة غزة، خطف خدمات 
خانيونس بطاقة التأهل لمباراة تحديد بطل "الوسطى 
والجنوب" عقب فوزه بهدف نظيف أحرزه محمد علي 
حمودة في مرم���ى خدمات البريج، وش���هدت أحداث 
اللق���اء حالتي ط���رد األولى في بداية الش���وط الثاني 
لالعب أحم���د الكرنز من خدمات البريج، والثانية ألحمد 

أبو شباب من خدمات خانيونس.
ومن المنتظر أن تق���ام مباراتي النهائي للفرعين يوم 

الخميس المقبل.

تأهل 4 فرق لنهائي الفرعين في البطولة الرمضانية ألندية غزة

مدريد/ االستقالل: 
ذكرت تقارير صحفية أن برش���لونة اإلسباني توصل التفاق 
من أجله تجديد عقد العب���ه، األوروغواياني رونالد أراوخو، في 

أقرب وقت ممكن.
وم���ن المقرر أن ينتهي عقد أراوخو مع برش���لونة في صيف 

2023، لكن هناك رغبة مشتركة لدى الطرفين في التجديد.
ووفق���ا لصحيف���ة »س���بورت« الكاتالوني���ة، فإن برش���لونة 
يستهدف تجديد عقد أراوخو خالل هذا األسبوع أو األسبوع 

المقبل على أقصى تقدير.
وأشارت الصحيفة، إلى أن االتفاق تم بالفعل بين الطرفين، 
وال يتبقى س����وى التوقي����ع على العقود الرس����مية من قبل 

الطرفين.
وأضافت الصحيفة، أن أراوخو وافق بالفعل على قيمة الشرط 
الجزائي في عقده، والت���ي حددته اإلدارة الكاتالونية بقيمة 

مليار يورو، مثلما تم في عقدي أنسو فاتي وبيدري.
وأوضح���ت الصحيفة، أن االتف���اق الذي س���بق وأن تم بين 
برش���لونة وأراوخو انهار األس���بوع الماضي، بسبب العروض 
التي تلقاها الالعب، والراتب المقدم من برش���لونة، ولكن في 
النهاية توصال التفاق جديد بس���بب رغب���ة قلب الدفاع في 

االستمرار مع البارسا.

رام الله/ االستقالل: 
سحبت في مقر االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أمس األحد، قرعة 

الدور نصف النهائي من بطولة كأس الشهيد أبو عمار.
وبحسب القرعة سيواجه مركز بالطة نظيره ثقافي طولكرم، فيما 
يلعب مركز األمعري ضد جبل المكبر. وأوضح االتحاد، أنه س���يتم 

تحديد مواعيد المباريات في وقت الحق.
وحض���ر القرعة التي أقيمت عبر تقنية االتص���ال المرئي، فراس 

أبو ه���الل، األمين العام التحاد كرة القدم، وصالح الجعبري، عضو 
المكتب التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات، وعبد الناصر بركات 

مدير الدائرة الفنية، وممثلون عن األندية المشاركة.
وجاء اإلعالن عن س���حب قرعة بطولة كأس أبو عمار وهي البطولة 
الرس���مية الثانية لالتحاد في الضفة الغربية، بعد انتهاء دوري 
المحترفين وتتويج نادي ش���باب الخليل باللقب، وهبوط فريقي 

مركز طولكرم وطوباس لدوري الدرجة األولى.

برشلونــة يحســم مصيــر أراوخــوإعالن نتيجة قرعة نصف نهائي كأس أبو عمار

مدريد/ االستقالل: 
دعا تش����افي هرنانديز، مدرب برش����لونة، العبيه إلى »طي الصفحة« بعد 
الخ����روج من الدوري األوروبي على ي����د آينتراخت فرانكفورت، بحضور عدد 
ضخم من جمهور الفريق األلمان����ي بملعب كامب نو، مؤكدا أن هدفه هو 

ضمان تأهل الفريق لدوري األبطال الموسم المقبل.
وق����ال الم����درب الكتالوني إنه واث����ق »هذه المرة«، من حضور مش����جعي 
البلوجرانا إلى ملع����ب كامب نو، لمؤازرة الفريق أمام قادش غداW اإلثنين 

في الليجا.
وأش����ار إلى أن مواجه����ة قادش، ه����ي أول مباراة م����ن »8 نهائيات«، في 
إش����ارة إلى الجوالت الثماني المتبقية، من أجل تأمين بطاقة مشاركة في 
التش����امبيونزليج عن طريق احتالل أحد المراك����ز األربعة األولى من جدول 

الليجا.
وأضاف »المشاركة في التشامبيونزليج تعتمد على ما نقدمه، لكن ليس 
التتويج بالدوري اإلسباني«، في إشارة إلى فرص فريقه في مالحقة متصدر 
الترتيب ريال مدريد الذي يبتعد عن البارسا بفارق 12 نقطة كاملة، وذلك 

خالل مؤتمر صحفي أمس االحد.
كما اعترف تش����افي بتراجع مس����توى الفريق خالل المباريات األخيرة، ال 
سيما أمام آينتراخت وليفانتي، موضحاW: »فقدنا الكرة بمعدل أكثر من 

ذي قبل«.
وش����دد مدرب برش����لونة، على أن التأه����ل إلى دوري األبط����ال هو هدفه 

مدريد/ االستقالل: 
جدد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الثقة في اإليطالي كارلو أنشيلوتي، 

المدير الفني للميرنجي، حتى الموسم المقبل.
وزعم����ت تقارير عقب خس����ارة ريال مدريد للكالس����يكو برباعية نظيفة، أن 

أنشيلوتي قد يرحل عن الميرنجي بنهاية الموسم الحالي.
ووفًقا لصحيفة "ماركا" اإلس����بانية، فإن التواصل مس����تمر بين أنشيلوتي 

وإدارة ريال مدريد من أجل التخطيط للموسم الجديد.
وأشارت إلى أن بيريز عقد اجتماًعا مع المدرب اإليطالي، يوم الجمعة الماضي، 

للتحدث عن صفقات الفريق في الموسم المقبل، وعمليات البيع المحتملة.
وأوضح����ت أن كليان مبابي، نجم باريس س����ان جيرم����ان، يأتي في صدارة 
ميركاتو ريال مدريد، بينما إيرلينج هاالند )بوروسيا دورتموند( بمثابة هدف 

بعيد.
وذكرت أن����ه في حالة عدم وجود أي مبيعات ف����ي الفريق، لن يتعاقد ريال 

مدريد مع أي العبين آخرين.
وقالت "ماركا" إن هناك ثقة في ريال مدريد بأن النادي قادر على توفير من 
75 إلى 100 مليون يورو، من خالل التخلي عن مارسيلو وجاريث بيل وإيسكو، 

باإلضافة إلى المعارين: "تاكيفوسا كوبو وإبراهيم دياز ورينير جيسوس".

بيريز يجدد الثقة في أنشيلوتي 
ويحدد صفقات الصيف

تشافي: أمامنا 8 نهائيات ولم نفقد األمل فى الفوز بالدوري اإلسباني
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دولة فل�سطني  
مذكرة ح�سور 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2022/10   يف الطلب رقم 2022/838 

المس���تدعية: ش���ركة انترميد )1994( لألجهزة الطبية ويمثلها الس���يد 
بش���ار يوس���ف برغوثي من س���كان القدس ويحمل هوية مقدسية رقم 

)080130883(. وكيلها المحامي/ عبد الناصر الشريف. 
المستدعى ضده: خلدان أحمد حلمي السقا من سكان غزة – شارع الوحدة 

مفترق الشفاء مركز غزة التشخيصي.
نوع الدعوى: مطالبة مالية 

قيمة الدعوى: )35000 دوالر( خمسة وثالثون الف دوالر امريكي. 
)مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل(

في القضية رقم 2022/10  في الطلب رقم 2022/838 
الى المس����تدعى ضده بما ان المس����تدعية قد تقدمت لدى محكمة بداية غزة 
بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )مطالبة مالية( اس����تنادا الى ما تدعيه في 
الئح����ة دعواها ونظرا ألن����ك مجهول محل اإلقامة وحس����ب اختصاص محكمة 
بداي����ة غزة في نظر هذا الطلب وعم����ال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناء على قرار الس����يد قاضي محكمة 
بداية غزة في الطلب رقم 2022/838 بالس����ماح لنا بتبليغك عن طريق النش����ر 
المستبدل لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم )الثالثاء( بتاريخ 
2022/5/17 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عش����ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 
عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا. صدر في: 2022/4/17 

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

ب���اب األس���باط والمناطق  المتواجدي���ن بمنطقة 
المحيطة بالمسجد األقصى، جرى نقل 5 منها إلى 

المشافي.
والحقت قوات االحتالل الحش���ود من المصلين في 
س���احات الحرم واعتدت عليه���م، وهددت المئات 
من المعتكفي���ن بالقمع وأطلق���ت قنابل الصوت 
صوبه���م وطالبتهم بمغادرة الس���احات، وأجبرت 
الفلس���طينيين مم���ن تواج���دوا بس���احات الحرم 
بالدخ���ول إلى المصليات وإغ���الق األبواب عليهم، 

لحين انتهاء اقتحامات المستوطنين.
كم���ا، اعت���دت قوات االحت���الل على النس���اء على 
أب���واب مصلى قب���ة الصخ���رة، كم���ا ضيقت على 
موظفي األوقاف بالمسجد وأجبرتهم على مغادرة 

أماكنهم.
وعم���د ش���بان إل���ى إغالق مس���ار المس���توطنين 

المقتحمين لألقصى بالمنطقة الشرقية منه.
في حين، أعاقت قوات االحتالل عمل هذه الطواقم 
الطبية ومنعتها من دخ���ول األقصى، كما اعتدت 
على الطواق���م الصحافي���ة ومنعتها م���ن القيام 

بعملها، خاصة في باب حطة.
وفش���لت قوات االحت���الل بإخ���راج المرابطين من 
المس���جد األقصى المبارك، أمس األحد، رغم حملة 
القم���ع العنيفة التي ش���نتها عليه���م تزامنًا مع 

اقتحام مجموعات من المستوطنين للمسجد.
وقال���ت مصادر عبرية إن أكثر من 700 مس���توطن 
اقتحموا المسجد األقصى، خالل الفترة الصباحية، 
وح���ذرت فعالي���ات سياس���ية واجتماعي���ة م���ن 
مخططات االحتالل لتثبيت واقع جديد في المسجد 
من خ���الل القمع الوحش���ي للمرابطين والس���ماح 

للجماعات االستيطانية بمزيد من االنتهاكات.
وقبل موعد االقتحامات عبر باب المغاربة، اقتحمت 
قوات االحتالل بأعداد كبيرة األقصى، وانتشرت في 
ساحة المصلى القبلي وساحة مسجد قبة الصخرة 
المش���رفة، وخ���الل ذل���ك اعتدت عل���ى المصلين 
المتواجدي���ن عند المصلى القبل���ي إلبعادهم عن 

المكان "حيث تمر مجموعات المقتحمين".

وانتش���رت ش���رطة االحتالل على أب���واب األقصى 
والق���دس القديمة، بالتزامن م���ع توافد المصلين 
ألداء ص���الة الفج���ر، ولعدة دقائق منعت الش���بان 
الدخول إلى األقصى، ثم سمحت لهم بذلك بشرط 

"ترك هوياتهم على أبواب المسجد".
فيما، أعلنت شرطة االحتالل اعتقال 9 مرابطين في 

األقصى ومحيط البلدة القديمة.
كما، اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء 
أمس األحد، تسعة مقدسيين بينهم فتاة من باب 

حطة، بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة االعتقاالت في صفوف 
الش���بان م���ن قبل ش���رطة االحتالل إلى 18 ش���ابا 
فلس���طينًيا من ع���دة مناطق ف���ي مدينة القدس 

المحتلة واقتادتهم للتحقيق.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة، ب���أن ق���وات االحتالل 
اعتقلت أحمد ركن، وعل���ي صندوقة، ومحمد عكة، 
ونس���يم علقم، والفتاة ملك عواد، وليث اللداوية، 
وخالد الس���خن من ح���ي القرمي، ومحم���د البكري 
من ش���ارع الواد، وأيهم زعانين من حارة السعدية 
بالبلدة القديمة ونقلوا جميعا الى ما يسمى "مركز 

القشلة" للتحقيق.
وفي الس���ياق ذاته، فرضت قوات االحتالل الحبس 
المنزلي لمدة عشرة أيام على الشابين أمير الصياد، 
وإياد أبو س���نينة، الذي فرضت علي���ه أيضا غرامة 
مالية بقيمة 2000 ش���يقل، ومنع من النش���ر على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وإل���ى ذلك، اعتقل���ت قوات االحتالل مس���اء أمس 
األحد، أسيرا محررا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين 

على حاجز عسكري.
وذكرت مص���ادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت 
الش���اب محمد ابراهيم حمارش���ة، أثناء مروره على 

حاجز عسكري عناب شرق طولكرم.
كما، اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
األحد، ثالثة شبان من بلدة تقوع جنوب شرق بيت 

لحم.
وأفادت مصادر أمنية، والناش���ط مصطفى البدن، 

بأن قوات االحتالل اعتقلت األس���ير المحرر محمد 
خليل التعام���رة )26 عاما( وخال���د أمين الزير )20 
عام���ا(، وإبراهي���م فؤاد صب���اح، بع���د احتجازهم 

لساعات.  
فيما، اندلعت مس���اء أمس األح���د، مواجهات بين 
عدد م���ن المواطنين وقوات االحت���الل في حي ابو 
تاي���ه في بلدة س���لوان جنوب المس���جد االقصى 

المبارك.
وقالت مصادر مقدس���ية إن قوات االحتالل اغلقت 
الطرق المؤدية للبلدة، وكثف���ت من تواجدها عند 

مدخلها.
كما، اقتحمت قوات االحتالل االس���رائيلي، مس���اء 
أمس األحد، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأف���ادت مصادر محلية، بأن ق���وة راجلة من جيش 
االحتالل اقتحمت القرية، وقامت بمالحقة الشبان 
في ش���وارعها، دون أن يبلغ عن وق���وع إصابات أو 

اعتقاالت.
وصباح امس االحد، أصيب عدد من طلبة المدارس 
في بلدة تقوع جنوب ش���رق بي���ت لحم باالختناق، 

جراء اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي عليهم.
وقال الناش���ط مصطفى الب���دن، إن جنود االحتالل 
أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب 
الطلب���ة أثناء تواجدهم ف���ي محيط المدارس على 
المدخل الشمالي للبلدة، ما أدى إلصابة عدد منهم 

باالختناق.
وأضاف الب���دن أن جنود االحت���الل احتجزوا ثالثة 

شبان من البلدة.
وفي الصدد، دعس مس���توطن مس���اء أمس األحد، 
طفاًل من بلدة تقوع جنوب ش���رق مدينة بيت لحم 

جنوب الضفة الغربية المحتلة، والذ بالفرار.
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنا دعس الطفل 
حس���ين نادر س���ليمان )9 أع���وام(، على الش���ارع 

الرئيس المار في خربة الدير، والذ بالفرار.
وأش���ارت إلى أنه جرى نقل الطفل إلى مستشفى 
الجمعي���ة العربية في بيت ج���اال، ووصفت حالته 

بالمستقرة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ع ما يس���مى قائد الجيش اإلس���رائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس،  وقَّ

مساء أمس األحد، على قرار هدم منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة.
وبحس���ب القن���اة العبرية الس���ابعة، فإن الق���رار اتخذ بعد رف���ض المحكمة 
اإلسرائيلية قرار االستئناف الذي قدمته العائلة على القرار األولي الذي صدر 

منذ أسبوعين.
وكان الش���هيد حمارش���ة نفذ عملية إطالق نار في بني ب���راك أدت لمقتل 5 

إسرائيليين.

الخليل/ االستقالل: 
دعا نش���طاء فلس���طينيون، أمس األحد، أهالي محافظة الخليل للنفير نصرة 
للمس���جد اإلبراهيمي في مدين���ة الخليل، والتصدي لحف���ل غنائي دعت له 

جماعات استيطانية.
وأفادت مصادر محلية أن مجموعات المستوطنين سينظمون حفال غنائيا في 

المسجد اإلبراهيمي، اليوم االثنين الساعة السادسة مساء.
ووفق ما أعلنته الجماعات االس���تيطانية، فإن هذا الحفل الغنائي يأتي وسط 

ما يسمى بعيد »الفصح« اليهودي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قررت القائمة »العربية الموحدة«، مس���اء أمس االح���د، تعليق عضويتها في 

االئتالف الحكومي لالحتالل اإلسرائيلي والكنيست.
ووفًقا لصحيفة هآرتس العبرية، فإن القرار جاء بالتنس���يق مع رئيس حكومة 
االحتالل نفتالي بينيت ووزير خارجي���ة االحتالل يائير لبيد، إثر األحداث في 

المسجد األقصى.
وأضافت: »القرار جاء بعدما عقد مجلس ش���ورى الحركة اإلسالمية قبل حوالي 

ساعة اجتماعا طارئا في كفر قاسم لبحث األحداث األخيرة«.
وتابعت هآرت���س: »منصور عباس بعث برس���الة طمأنة لق���ادة التحالف بأن 

تجميد العضوية لن يطول، ومن المتوقع أن يستمر أسبوعين فقط«.

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة الجهاد اإلس����المي إن »حرية أسرانا البواسل ستبقى 
هدفا ش����اخصا أمام أبصارن����ا، لن نكل ولن نمل م����ن العمل على 
تحقيق����ه مهما كلف ذلك من ثمن، ولن يهدأ لنا بال حتى نراهم 
جميعا بين أهلهم وذويهم، فهم من ضحوا بالغالي والنفيس من 

أجل فلسطين وشعبها ومقدساتها«.
ودعا الحركة في بيان لها أمس األحد جماهير شعبنا الفلسطيني 
وجماهير أمتنا العربية واإلس����المية إل����ى تكثيف جهودهم في 
التضامن مع األس����رى ونصرة قضيتهم العادلة، مطالبة منظمات 
العالم اإلسالمي ومؤسسات حقوق اإلنسان بالضغط الفاعل على 
االحتالل لتغيير سياسته المجحفة في التعامل مع أسرانا، ووقف 
سياسة اإلهمال الطبي المتعمد الذي تسبب في استشهاد عدد 

كبير من أبناء الحركة األسيرة.
وحملت »الجه����اد«، االحتالل الصهيوني المس����ئولية كاملة عن 
حياة األس����رى، خاص����ة المرضى منهم، وعن جرائم����ه المتواصلة 
بحقهم، والتي يحاول من خاللها س����لب كرامة األس����رى وتحطيم 

معنوياتهم.
وقال بيان الحركة: »لن يفلت العدو من العقاب جزاًء إلرهابه بحق 
أس����رانا، وإن طال الزمان، فإن األي����ام دول، وكما دارت رحاها على 

أبنائنا في سجونه وزنازينه، حتما ستدور على رقبة السّجان«.

»الجهاد«: حرية أسرانا 
هدف شاخٌص أمام أبصارنا

»القائمة العربية« تعلق عضويتها »مؤقتًا« 
باالئتالف الحكومي »اإلسرائيلي« والكنيست

رام الله / االستقالل:
 كشفت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس 
األحد، عن مجموعة من الحاالت المرضية لعدد 
م����ن المعتقلي����ن الفلس����طينيين القابعي����ن 
ف����ي المعتقالت اإلس����رائيلية، من بينها حالة 
المعتقل راتب حريبات من بلدة دورا بمحافظة 

الخليل، القابع في سجن نفحة.
وبين����ت الهيئة، ف����ي بيان لها، أم����س االحد، 
أن األس����ير حريبات يعاني من ديس����كات في 
الظهر، ومش����اكل في األمعاء، التي ظهرت له 
بعد إضراب 2017 وتبين الحقا أنه يعاني من 
جرثومة في المعدة وتم إعطاؤه دواء، ويعاني 
أيضا من مش����كلة باألس����نان، وهو بحاجة إلى 
العالج ومتابعة ملفه الطبي حيث تتعمد إدارة 

المعتقل إهماله.

وأضافت أن األس����ير يوس����ف أبو قنديل )34 
عام����ا( من مخي����م جنين، والقاب����ع في معتقل 
نفح����ة، يعاني م����ن أوجاع في جس����مه، حيث 
تعرض للض����رب المبرح بتاري����خ 2022/2/21 
ومعتقلي����ن آخري����ن بع����د أن قام����ت وحدات 
المعتقل باقتحام القس����م، وتكبيل األس����رى 
واالعت����داء عليهم بوحش����ية، ولم يتم تقديم 
العالج الالزم له واكتفت عيادة األس����ير بإجراء 

صورة لمكان الضرب.
 يذكر أن األس����ير أبو قندي����ل تعرض لإلصابة 
بالرصاص في يديه اليمنى واليسرى ومنطقة 
الصدر عام 2004 وقت اعتقاله، ويقضي حكما 
بالس����جن المؤبد مدى الحياة، أمضى منها 18 

عاما.
أما األسير أسامة أبو العسل من غزة، والمحكوم 

بالس����جن 22 س����نة، ويقبع حاليا في معتقل 
نفحة، يعاني من ارتفاع كبير في السكر بالدم 
ويت����م اعطاؤه 3 إبر انس����ولين يوميًا، ويعاني 
أيضا م����ن الكولس����ترول والضغ����ط، وال يتم 
متابعت����ه من قبل طبيب مختص، ويش����تكي 
من أوجاع في أسنانه، وهو بحاجة إلى عالج، إال 
أن عيادة المعتقل تماطل بعرضه على طبيب 

أسنان.
والمحررين  األس����رى  وحملت هيئ����ة ش����ؤون 
إدارة س����جون االحتالل المسؤولية الكاملة عن 
استمرار مسلسل اإلهمال الطبي بحق األسرى 
الدولية  المؤسسات  وطالبت  الفلس����طينيين، 
ومؤسسات حقوق اإلنس����ان والصليب األحمر 
بالقيام بدورها الالزم تجاه قضية األسرى على 

أكمل وجه.   

»هيئة األسرى«: ثالثة أسرى يعانون من أوضاع صحية حرجة في »نفحة«

االحتالل يوقع قرارًا بهدم منزل 
عائلة الشهيد ضياء حمارشة

دعوات للرباط في »اإلبراهيمي« والتصدي 
لحفل استيطاني اليوم اإلثنين

اإ�سابات واعتقالت ..
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 برازيليا/ االستقالل:
تمكنت فرق إنقاذ تابعة للبحرية اإليطالية، من إنقاذ 6 أشخاص قضوا 17 يوما في جزيرة 

صحراوية في البرازيل، بفضل رسالة عثر عليها صيادون في زجاجة عائمة.
وفي التفاصيل، غادرت الس���فينة التي كان على متنها 6 أش���خاص مدينة س���انتارين 
البرازيلية في 24 مارس، متوجهة إلى مدينة تش���افيس، التي تقع عند مصب األمازون 

قبالة الساحل الشرقي ألمريكا الجنوبية في رحلة يفترض أن تستغرق عشرة أيام.
لك���ن في اليوم الثالث، فقدت الس���فينة االتصال مع المحيط، وأبلغ أق���ارب البحارة ال�6 

البحرية البرازيلية باختفائهم.
وكما اتضح، تعرضت الس���فينة لعاصفة شديدة واشتعلت النيران فيها، ما تسبب في 
تدمير معظم أجزائها، لكن الطاقم تمكن من السباحة إلى جزيرة غير مأهولة وسحب ما 

تبقى من السفينة إلى الشاطئ، وفق المصدر ذاته.
وقضى الطاقم أس���بوعين في الجزيرة غير المأهولة على أمل النجاة، وعندما تقفلت بهم 
السبل، ألقوا بيأس رس���الة موضوعة في زجاجة بعرض البحر، أشاروا فيها إلى موقعهم 

وتفاصيل االتصال بأقاربهم.
وأبل���غ الصيادون الذين وجدوا الرس���الة ممثلي���ن عن البحرية اإليطالي���ة في المنطقة 
المذكورة، التي قامت بدوها على الفور بإرسال طائرة هليكوبتر إلى الجزيرة، وتمكنت من 

إنقاذ األشخاص ال�6 ونقلتهم إلى بر األمان.

البرازيل.. إنقاذ 6 أشخاص من 
جزيرة بفضل رسالة في زجاجة

) APA images (    الإفطار على �شاطئ بحر مدينة غزة

لندن/ االستقالل:
نجح باحث���ون من جامعة كامبري���دج البريطانية من 
تجدي���د خاليا جلد امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا أصبح 
وكأن���ه يعود لش���ابة بعمر 23 عامًا، وذل���ك في إطار 
مسعاهم لتطوير عالجات لألمراض المرتبطة بالعمر 

مثل السكري وأمراض القلب واالضطرابات العصبية.
وش���رع الباحثون في إنش���اء خالي���ا جذعية جنينية 
بهدف تقس���يمها إلى أي نوع من الخاليا في الجسم 
بمساعدة الخاليا البالغة. ومن خالل دراسة خاليا الجلد 
المعرضة بعد تعريضه���ا لجزيئات معينة لمدة 13 
يومًا، وجد الباحثون أن التغيرات المرتبطة بالعمر قد 

اختفت. وأش���ارت التغيي���رات التي تمت مالحظتها 
إل���ى أنه في ظل الظ���روف المحيطة خ���الل 13 يومًا 
من الدراس���ة، توافقت الخاليا م���ع تلك التي يملكها 
أشخاص تقل أعمارهم عن 30 عامًا. وطبقت التجارب 
عل���ى امرأة تبلغ من العمر 53 عام���ًا ونتج عن ذلك أن 
خاليا جلدها تجددت إلى درجة باتت فيها تشبه تلك 

التي تملكها امرأة عمرها 23 عامًا.
قال ديلغيت جيل المش���ارك في الدراس���ة: "أتذكر 
الي���وم الذي حصلت فيه عل���ى النتائج ولم أصدق أن 
بعض الخالي���ا كانت أصغر بثالثين عامًا مما كان من 
المفترض أن تكون عليه. لقد حلمنا بهذه األش���ياء. 

العديد من األمراض الش���ائعة تزداد سوءًا مع تقدم 
العمر وتخيل مساعدة الناس بهذه الطريقة أمر مثير 

للغاية".
ومع ذلك، ال تزال هناك مش���كلة فقد تم إجراء البحث 
ف���ي المختبر وال يمكن للفريق بعد اختباره س���ريريًا 
على المرضى. في الواقع، تزيد هذه التقنية من خطر 
اإلصابة بالسرطان ال سيما بس���بب إحداث تغييرات 

جينية دائمة في الخاليا التي تولدها.
ومع ذلك، فإن طريقة تجديد الخاليا مفيدة بش���كل 
خ���اص ويمكن أن تس���اعد في نهاي���ة المطاف في 

تسريع وقت الشفاء لضحايا الحروق مثاًل.

القاهرة/ االستقالل:
خصص الجام���ع األزهر يوم أمس، دعاءه في صالة التراويح للمس���جد األقصى 
وفلسطين في ظل التصعيد اإلسرائيلي األخير واقتحام أماكن عبادة المسلمين 

بالقدس.
وتضرع إمام الجامع األزهر والمصلون خلفه إلى الله أن "يحفظ المسجد األقصى 
من كي���د الصهاينة وأياديهم الخبيثة، وأن يرد كي���د المحتلين في نحورهم، 
وأن يحفظ بيته من دنس الصهاينة، وأن ينصر المرابطين المستضعفين في 
األقصى ويثبته���م ويجعل لهم النصر". وتوجه المصلون بالدعاء "الس���ترداد 

المسجد األقصى وفلسطين والتعجيل بزوال االحتالل".

األزهر يخصص دعاء 
التراويح للمسجد األقصى

باحثون ينجحون في تجديد جلد امرأة خمسينية

القاهرة/ االستقالل:
قالت صفحة "حملة مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي" المصرية، إن فندق "توليب" 

ألغى حجزا لحفل كان يخطط إسرائيليون لعقده في الفندق بعد مناشدات.
وأشارت الصفحة التي قادت حملة إللغاء الحجز، إن المشاركين والقائمين على 
الحفل غضبوا من تصرف الفندق، وبدأوا بإرس���ال رسائل كراهية إلى القائمين 

على الحملة.
وأشارت إلى أن الرسائل كانت تتوعد بالعودة إلى سيناء، واستعباد المصريين، 

وأرسلوا خرائط تشمل أراضي سيناء ضمن خارطة فلسطين المحتلة.
في وقت سابق، تداولت حسابات مصرية، إعالن الحفل المقرر أن يقام في مدينة 

نويبع المصرية في سيناء، قبل أيام من ذكرى تحريرها من قوات االحتالل.
وتتول���ى إدارة الحفل ش���ركة تدعى "وي غراوند"، ويتضمن اإلعالن أس���ماء 25 

منسق "دي جيه" من إسرائيل، وال يشارك في الحفل أي فرقة مصرية.
وتقول رس���الة دعوة للحفل؛ إنه سيقام في "قرية نويبع كلوب، ومنتجعات صن 
بيتش، التي أنش���ئت عام 1960، كقاعدة للبحرية المصرية، وقد تطور شكلها 

الحقا لتصبح مقر إجازة لإلسرائيليين.
ونوه الموق���ع إلى أن الالفت في اإلعالن كان ق���ول المنظمين: "المهرجان الذي 
كنا نحلم به منذ شهرين ليس رفاهية أو امتيازا، لكنه تصريح حقيقي، إننا لن 

نذهب إلى أي مكان أو نتخلى عن أي شيء".
وأش���اروا إلى أنهم حصلوا على تراخيص من جميع الهيئات في مصر، وسيتم 
تعزيز المش���اركة من قبل ش���ركة أمنية خاصة، برفقة مدراء أمن إسرائيليين، 

سيعبرون الحدود برفقة الفرق المشاركة.
وش���دد الموقع على أن الحفل ليس مفتوحا بشكل خصوصي للمصريين، وهو 

إسرائيلي بحت.
وقالت مراس���لة "بي بي سي" في مصر سالي نبيل، إن الحفل سيقام في فندق 

تيوليب طابا بين 17 و20 نيسان/ أبريل.

االستقالل/ وكاالت:
رصد علماء زه���رة برية في اإلك���وادور، كان 
يعتقد منذ فترة طويل���ة أنها انقرضت في 

أميركا الجنوبية، وفقا لصحيفة "الغارديان".
 Gasteranthus( وت���م العثور عل���ى زه���رة
extinctus( من قبل علماء أحياء في س���فوح 
جبال "األنديز"، وتحديدا في بقع متبقية من 
الغابات بمنطقة سنتينيال )Centinela( في 
اإلكوادور، بعد 40 عام���ا تقريبا على رؤيتها 

آخر مرة.
وأدت عمليات قطع األش���جار وإزالة الغابات 

على نطاق واس���ع في غ���رب اإلكوادور خالل 
أواخ���ر الق���رن العش���رين إل���ى االنق���راض 
المفترض لعدد م���ن األنواع النباتية، ومنها 

هذه الزهرة البرية.
وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن أكثر 
م���ن 97٪ من الغابات ف���ي النصف الغربي 
من اإلك���وادور قد تم تدميره���ا أو تحويلها 
إل���ى أراض زراعي���ة، بم���ا في ذل���ك معظم 
سنتينيال، بدأ الباحثون في الصيف الماضي، 
مس���تعينين بصور من أقم���ار اصطناعية، 

بالبحث لتحديد الغابات المطيرة السليمة.

وقال نغل بيتمن، أحد العلماء المشاركين في 
البحث: "سنتينيال هي مكان أسطوري لعلماء 
النباتات االستوائية، ولم يقم أحد بمراجعة 
في الواق���ع، ولم يتم تأكي���د أن الغابات قد 

أزيلت أو أن النباتات قد انقرضت".
وتتميز الزهرة البرية االس���توائية ببتالتها 
البرتقالية، وتمك���ن الباحثون من تحديدها 
خالل الس���اعات القليلة األول���ى من البحث، 
مستخدمين فقط وصفا مكتوبا وصور عينات 
أعش���اب مجففة ورس���ومات خطية للرجوع 

إليها.

فندق مصري بسيناء يلغي زهرة تظهر مجددًا بعد 40 عامًا من انقراضها
استضافة حفل موسيقي إسرائيلي

وكاالت/ االستقالل:
قد يك���ون النظ���ام الغذائ���ي الصحي. أحد 
العوامل التي تس���اعدك على التخلص من 
االكتئ���اب. خاصة إن اعتم���دت على بعض 
األنواع المعينة م���ن األطعمة. التي تحتوي 
عل���ى فيتامين���ات وم���واد صحي���ة مضادة 

لالكتئاب.
فيم���ا يل���ي سنس���تعرض لك أه���م أنواع 

األطعمة التي تحارب االكتئاب. 
أوال: سمك السالمون، لغناه بأحماض أوميغا 
3 الدهني���ة، الت���ي تلع���ب دورًا مهمًا في 
األداء اإلدراكي والس���لوكي. يمكن أن تلعب 

المس���تويات المنخفضة من أوميغا 3 دورًا 
في اإلصاب���ة باالكتئاب. يمكن أن يس���اعد 
االستهالك المعتدل لألطعمة التي تحتوي 
على أوميغ���ا 3 في تقليل مخاط���ر اإلصابة 

باالكتئاب.
ثانيًا: بلح البحر، يوجد فيتامين ب 12 بشكل 
طبيع���ي في األطعم���ة من أص���ل حيواني 
مث���ل المحار )مثل البطلين���وس وبلح البحر( 
واألس���ماك ولحوم البقر الخالية من الدهون 

ولحم الضأن.
ثالثا: الدي���ك الرومي، الحتوائ���ه على مادة 
التربتوفان. وهي مادة كيميائية في الدماغ 

لها دور في تخليق السيروتونين في الدماغ. 
يعتقد أن السيروتونين يؤثر على مزاجنا.

الج���زر. يحتوي الج���زر على بيت���ا كاروتين 
المغذي. وهو أحد مضادات األكسدة القوية. 
أظه���رت الدراس���ات أن األش���خاص الذين 
لديهم مس���تويات أعلى م���ن الكاروتينات 
المضادة لألكسدة. كانوا أقل عرضة لإلصابة 

بأعراض االكتئاب.
القه���وة. القهوة تعزز الطاق���ة والمزاج كما 
تقل���ل من خطر اإلصابة باالكتئاب. قد تكون 
مضادات األكسدة الموجودة في القهوة هي 

السبب وراء انخفاض مخاطر االكتئاب.

حارب اكتئابك ومزاجك السيئ بهذه األطعمة!


