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غزة / االستقالل:
أعلن الناطق بلس���ان جيش االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء 
أمس، عن تش���خيص إط���الق صاروخ من قط���اع غزة باتجاه 
مس���توطنات »الغالف«، وج���رى اعتراضه إلى الش���رق من 

جنوبي القطاع.
وذك���ر الناطق العس���كري أن صف���ارات االن���ذار دوت في 
مناطق »كيسوفيم، العين الثالثة« في تجمع »أشكول« إلى 

الش���رق من جنوبي القطاع، وبعدها اعترضت منظومة القبة 
الحديدية صاروخًا أطلق من القطاع دون وقوع اصابات.

في حين نقل عن مستوطنين بالغالف قولهم إنهم سمعوا 
أصوات انفجارات في األجواء.

ويع���د إطالق الصاروخ هو األول من���ذ حوالي نصف عام من 
الهدوء على »جبهة القطاع«؛ حيث س���بق لالحتالل أن حذر 

من رد عنيف حال تجدد إطالق الصواريخ من القطاع.

االحتالل يعلن اعتراض صاروخ أطلق 
من غزة تجاه مستوطنات »الغالف«

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
استش���هدت مواطنة مساء أمس، متأثرة بجراحها 
الت���ي أصيبت بها برصاص االحتالل اإلس���رائيلي 
األس���بوع الماضي في بلدة فقوعة ش���رقي مدينة 

جنين، فيما أصيب عش���رات المواطنين بالرصاص 
واالختناق خ���الل مواجهات عنيف���ة اندلعت في 
مناط���ق متفرق���ة في الضف���ة الغربي���ة والقدس 
المحتلتين. وأعلن���ت وزارة الصحة في تصريح لها 

عن استش���هاد المواطنة حنان محمود خضور )١٨ 
عامًا( متأث���رة بجروٍح حرجة أصيب���ت بها برصاص 

ونقلت  الماضي،  األس���بوع  االحتالل، 
على إثرها إلى مستش���فى ابن سينا 

شهيدة بجنين متأثرة بإصابتها برصاص االحتالل 
وعشرات اإلصابات خالل مواجهات في الضفة والقدس

بيروت/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين القائد زياد النخالة، 

يوم أمس: إن "تهديدات العدو بوقف التس����هيالت عن عزة ال 
تس����تطيع ان تجعلنا نصمت عما يجري ف����ي القدس والضفة 

دعوات مقدسية لزيادة المرابطين في 
األقصى لمنع اقتحام المستوطنين

القائد النخالة: ما يجري في القدس 
من انتهاكات يعادله أرواحنا

د. الهندي: شعبنا يقف موحدًا في 
كل الجبهات خلف راية المقاومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
تواصل����ت الدعوات المقدس����ية يوم أمس، لالس����تمرار في الحش����د والرباط 
بالمس����جد األقصى، للتصدي العتداءات االحتالل اإلس����رائيلي واقتحامات 
المس����توطنين المتكررة خالل ش����هر رمضان المبارك. وش����ددت المرابطة 

مراقبون لـ »االستقالل«: استمرار اقتحامات 
األقصى مخطط اسرائيلي لتغيير الوضع القائم

 القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد خطيب المس���جد األقصى الش���يخ عكرمة صبري  يوم أمس، أن االحتالل 

يمعن ف���ي عدوانه على المس���جد األقصى المب���ارك وال يعنيه 
التهدئ���ة كم���ا يزعم. وق���ال صبري ف���ي تصريح ل���ه: "إن أهل 

غزة- القدس المحتلة/ معتز شاهين:
أجمع مختصان بالش���أن السياس���ي الفلس���طيني على أن االقتحام���ات المتكررة 

للجماعات التلمودية والتوراتية للمس���جد األقصى تأتي في سياق 
تقس���يم األقصى زمانيا ومكانيًا، خاصة وأن تلك الجماعات تسعى 

الشيخ عكرمة صبري : االحتالل ُيمعن في عدوانه 
على المسجد األقصى وال يعنيه التهدئة

48 يومًا إلضراب األسير عواودة وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية

109 أيام على مقاطعة المعتقلين اإلداريين لمحاكم االحتالل

سجون االحتالل/ االستقالل:
يواص���ل المعتقل خليل ع���واودة )40 عام���ا( من بلدة 
إذنا غرب الخليل، إضرابه ع���ن الطعام لليوم ال�47 على 

التوالي، رفض���ا العتقاله اإلداري في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي. وكانت محكمة عوف���ر االحتاللية رفضت 
امس االول االس���تئناف الُمقدم لألس���ير المضرب عن 

الطعام خليل عواودة، بحجة إنه ما زال يشكل خطًرا على 
أمن االحتالل بالرغم م���ن خطورة وضعه 
الصحي. وكانت مؤسسة مهجة القدس 

وقفة بغزة تضامنًا مع الصحفيين 
المعتقلين بسجون االحتالل

105 شهداء لدى االحتالل في 
الثالجات و256 شهيدًا بمقابر األرقام

رام الله / االستقالل:
 تقرير لوزارة االعالم يوم أمس، أن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 

ّ
وثق

ال تزال تحتجز جثامين 105 ش���هداء في الثالج���ات، باإلضافة ل� 256 

غزة/ االستقالل:
نّظم���ت كتل���ة الصحف���ي الفلس���طيني بالتعاون م���ع منتدى 
اإلعالميين الفلس���طينيين ف���ي مدينة غزة ي���وم أمس، وقفة 

إدانات عربية ودولية لالعتداءات 
اإلسرائيلية الصارخة على حرمة األقصى

عواصم/ االستقالل:
أدان���ت دول عربية ودولية، اعت���داء قوات االحتالل اإلس���رائيلي، على 
05المصلين والمرابطين في المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة.   05 06

االحتالل ومستوطنوه يجددون اقتحام »األقصى«

قو�ت �لحتالل خالل �قتحامها باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س 
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بيروت/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين القائد زياد النخالة، 
يوم أمس: إن "تهديدات العدو بوقف التس����هيالت عن غزة ال تس����تطيع ان 
تجعلن����ا نصمت عما يج����ري في القدس والضفة المحتل����ة". وأضاف القائد 
النخالة في تصريح مقتضب: إن "ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله 

أرواحنا".
وتش���هد الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلت���ان، توتًرا متصاعًدا في هذه 
الفترة الحالية بين المواطنين وقوات االحتالل، يتخلله قمع األخير لألهالي بقوة 

السالح، ما يسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات، واعتقال المئات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تواصلت الدعوات المقدسية يوم أمس، لالستمرار 
في الحش����د والرباط بالمسجد األقصى، للتصدي 
العت����داءات االحت����الل اإلس����رائيلي واقتحامات 
المس����توطنين المتك����ررة خ����الل ش����هر رمضان 

المبارك.
وشددت المرابطة المقدس����ية هنادي الحلواني، 
على ضرورة زيادة أع����داد المرابطين في األقصى 
قدر اإلمكان، لمنع اقتحامات المستوطنين بشكل 
كامل، مؤكدة أنه "لو حضر عدد أكبر من المرابطين، 
ألمك����ن منع االقتحام من أساس����ه، وم����ا زال ذلك 

ممكنا في األيام الثالثة القادمة". 
وفي غضون ذلك، دعا نش����طاء وحركات ش����بابية 
يوم  ، جماهير شعبنا إلى تلبية وإحياء صالة فجر 
الجمعة الثالثة من ش����هر رمضان في المس����جد 
األقصى المبارك، تحت ش����عار "إنا باقون"، تزامًنا 
مع تواصل دعوات المس����توطنين لذبح القرابين 

في المسجد. 
وحث����ت الدع����وات المواطنين على ش����د الرحال 
للمس����جد األقصى من كل األراضي الفلسطينية، 
ضمن حملة "الفجر العظيم"، للتصدي لمخططات 
االحتالل التهويدية وإفشال أطماع المستوطنين 

بالمسجد المبارك. 
وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية 
سياسية أسبوعية في المسجد األقصى، من خالل 
تس����مية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى 

القضايا التي تواجه الشارع المقدسي. 
وانطلقت الحملة ألول مرة من المسجد اإلبراهيمي 
بمدين����ة الخليل ف����ي نوفمب����ر 2020، لمواجهة 
المخاط����ر المحدق����ة بالمس����جد واقتح����ام قوات 
االحت����الل وقطع����ان المس����توطنين المتكرر له، 
ومحاوالت تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، 
وم����ن ثم انتقلت إلى المس����جد األقصى المبارك، 
حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية. 

وأدى نح����و 60 ألف فلس����طيني، ص����الة الجمعة 
الثانية من ش����هر رمضان، في المسجد األقصى، 
رغ����م قي����ود االحت����الل وحملت����ه القمعي����ة ضد 
المرابطين وجرح����ه واعتقاله المئات منهم فجرا، 
فيما ش����ارك نحو 80 ألفا في صالة الجمعة األولى 

من شهر رمضان. 
وينتف����ض آالف الفلس����طينيين م����ن مختل����ف 
األراضي المحتل����ة منذ أيام لص����د اقتحام قوات 
االحتالل للمسجد األقصى المبارك، التي تسعى 
لتأمين الحماي����ة لجماعات المس����توطنين لذبح 

القرابي����ن المزعوم����ة بمناس����بة ما يس����مى "عيد 
الفصح" العبري.

وكانت جماعات اس����تيطانية قد دعت إلى تنفيذ 
اقتحامات واسعة للمسجد األقصى لمناسبة عيد 
الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي 

ويستمر أسبوعا. 
وأكدت حركة حم����اس أن مواصلة قوات االحتالل 
إجراَمه����ا  باقتحام المس����جد األقص����ى المبارك 
واالعتداء عل����ى المصّلين اآلمني����ن، والمرابطين 
والمعتكفين فيه، ومحاولتها إفراغه من المصلين، 
وحماية المس����توطنين الذين يقتحمون ساحات 
األقصى، يواج����ه بمزيد من الصم����ود والتصّدي 
من قبل أبناء ش����عبنا، رفضًا لسياسة األمر الواقع، 
وإفش����ااًل لمحاوالت تقس����يم المس����جد األقصى 
المبارك الذي يش����كل عنوان����ًا لهويتنا الوطنية 

وعقيدتنا اإلسالمية.
 

َّ
وقال����ت الحركة في بي����ان لها الي����وم االثنين إن
جماهير ش����عبنا الثابت����ة والمتج����ذرة في بيت 
المق����دس وفي أنح����اء الضفة الغربي����ة والداخل 
المحتل، ستواصل استنفارها وجهادها ونضالها 
في ه����ذه األي����ام المبارك����ة، ولن تب����رح رباطها 

واعتكافها وملحمتها البطولية.

القائد النخالة: ما يجري في القدس دعوات مقدسية لزيادة المرابطين في األقصى لمنع اقتحام المستوطنين
من انتهاكات يعادله أرواحنا

الخليل/ االستقالل:
أغلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، الحرم اإلبراهيمي أمام المصلين، 

تمهيدًا القتحامه من قبل المستوطنين لالحتفال بعيد الفصح اليهودي.
وذكرت مديرية أوقاف الخليل ، أن قوات االحتالل أغلقت الحرم الساعة العاشرة ليلة 
أم����س، ويمتد اإلغالق لمدة يومين. واعتبرت اإلغالق تعديًا س����افرًا على حرمة الحرم، 

واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم

االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي أمام المصلين

غزة /االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي 
في  اإلس���المي  الجهاد  لحركة 
فلسطين د. محمد الهندي، يوم 
الفلسطيني  الشعب  أن  أمس، 
يقف موحدًا في كل الجبهات 
خلف راية المقاومة حتى دحر 

االحتالل اإلسرائيلي.
وق���ال الهن���دي، خ���الل حفل 
يوم  بمناسبة  "حماس"  أقامته 
األسير في بيروت: إن "معركتنا 
مع العدو معركة ممتدة، وهذه 

حرب مفتوحة، وفي كل الجبهات".
وتابع: "نقول للعدو إن حس���اباته دائمًا خاطئة عندما 
يهدد باقتحام جنين، وعندما يهدد بتسهيالت غزة"، 

مش���ددًا عل���ى أن معرك���ة جنين 
وحدت شعبنا في مواجهة العدو 

الصهيوني.
وأوضح الهندي، ان رسالة معركة 
"سيف القدس" أكدت أن الشعب 
الفلس���طيني "لن يف���رط في ذرة 
تراب من أرض فلس���طين". وفي 
غضون ذلك، ذكر أن أس���رى "نفق 
الحرية" وجه���وا ضربًة قوية ألمن 
االحت���الل، وقال���وا للمرعوبين من 
ه���ذا العدو الصهيون���ي إنه عدو 

من وهم.
وأبرق الهندي، بالتحية ألس���رى أبطال "نفق الحرية" ، 
قائاًل: "نقول ألحمد مناصرة نحن نتذكر هذا األلم وهذا 

الصراع مع االحتالل".

د. الهندي: شعبنا يقف موحدًا في 
كل الجبهات خلف راية المقاومة

الخليل/ االستقالل:
دعت النائب في المجلس التشريعي سميرة 
الحاليق���ة، لصحوة عش���ائرية وفصائلية في 
محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة 
لحماية المسجد اإلبراهيمي من حملة التهويد 
الممنهجة التي ينفذها االحتالل والجمعيات 

االستيطانية.
وحثت الحاليقة كل العش���ائر والفصائل في 
الخليل على مواجه���ة المحتل، والتحرك على 
كل المس���تويات للدفاع ع���ن البلدة القديمة 

والمسجد اإلبراهيمي.
وش���ددت على ضرورة أن تس���خر العش���ائر 
كل إمكانياتها وجهوده���ا لحماية موروثها 
الحضاري، ألن عائالت الخليل هي األولى ببيت 

أبي األنبياء إبراهيم عليه السالم.
وطالبت النائب الحاليقة كل مسلم في الخليل 
ب���أن يتوجه صوب البل���دة القديمة للذود عن 
مس���جدهم، وأن تكون المدينة صاحبة القرار 

النهائي والفصل.
وأكدت أنن���ا "بحاجة للوحدة وتوجيه البوصلة 

نحو العدو، وأن تك���ون الخليل صاحبة العين 
الساهرة لحماية المقدسات".

كم���ا وجهت المواطنين إل���ى ضرورة تكثيف 
تواجدهم في المسجد االبراهيمي، والمشاركة 
ف���ي الوقفات المدافعة عن���ه للحد من أطماع 

االحتالل فيه.
ولفتت إلى أن المستوطنين زادوا تغولهم في 
الخليل، ولم يوقفوا الحمالت االستيطانية في 
البلدة القديم���ة منذ عام 1972 لتحويلها إلى 

مستوطنة كبيرة.

الكويت/ االستقالل:
نظمت رابطة شباب ألجل القدس، في الكويت، يوم 
امس، وقفة إس���ناد ف���ي س���احة اإلرادة )أمام مبنى 
مجل���س األمة(، تضامنًا مع المرابطين في المس���جد 
األقصى، وتندي���دًا باالعتداءات اإلس���رائيلية بحق 

المصلين.
وش���ارك العش���رات في الوقفة التضامنية، رافعين 
األع���الم الكويتي���ة والفلس���طينية، ورددوا هتافات 
متضامنة مع القدس والمقاومة الفلس���طينية، "من 
الكويت تحية إلى القدس األبية"، "يا مقاوم يا حبيب 

اضرب دمر تل أبيب".
كما رفع المشاركون، الفتات كتب عليها: "بالروح بالدم 
نفديك يا أقصى"، و"صاحب األرض ثابت ال ما يهاب".

وق���ال رئيس رابطة ش���باب ألجل الق���دس، مصعب 
المط���وع: "نحن الي���وم هن���ا، لنعبر ع���ن إرادة األمة 

برفض الظلم والطغيان، وهذا أقل ما نقدمه للشعب 
الفلس���طيني". وأضاف أنه "ليس غريبا على الشعب 
الكويتي أن يتضامن مع المظلومين في أنحاء العالم، 

وخاصة فلسطين".
وأشار إلى أن "سقف الحرية مرتفع بالكويت للتعبير 
عن الرأي والتضامن مع الش���عوب المظلومة"، مؤكدًا، 
"موقفها الثاب���ت تجاه القضية الفلس���طينية، وأنه 

وسام شرف على صدر كل كويتي".
وقال النائب في البرلمان الكويتي، حمد المطر: "نحن 
جيل ترب���ى على نصرة القضية الفلس���طينية، وإننا 
نرفض أصوات النشاز، التي تدعو إلى التطبيع مع هذا 

العدو الغاشم".
وأك���د المطر ، أن "القضية الفلس���طينية حاضرة في 
قلوب كل الش���عوب، سواء تخاذل المجتمع الدولي أو 

زاد عدد المتصهينين العرب"، بحسب تعبيره.

وقفة تضامنية في الكويت نصرة 
للمسجد األقصى والمرابطين

دعوة لصحوة عشائرية وفصائلية 
بالخليل لحماية المسجد اإلبراهيمي

جنين/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر عدنان، يوم أمس، إن تصريح األمين العام لحركة 
الجهاد اإلسالمي القائد زياد النخالة إعالن الغضب لألقصى والقدس وهي "رسالة للعدو وهمسة 

للقريب أن ال خير فينا إن لم ننتصر للقدس واألقصى المبارك".
وأض���اف عدنان، أن القائد النخالة أدرك أن ال تعوي���ل على مجتمع دولي وال أنظمة عربية للدفاع 

عن القدس.
وأش���ار إلى التصريح المقتضب لألمين العام غضبًا للق���دس، أن تكون الضفة وجنين فيها مع 

القدس دفاعًا وردعا للمحتل من المقاومة فهذا مزيد توحيد لنا فلسطينيًا.
وأكد أن نداءات الشعب الفلسطيني للمقاومة للدفاع عن القدس ومشاهد العدوان على األقصى 

وعماره من المصلين هي "نصب عيني القائد المجاهد".

عدنان: تصريح القائد النخالة إلعالن 
الغضب لألقصى رسالة قوية للعدو
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والمكان����ي  الزمان����ي  التقس����يم  ويعتب����ر 
لألقصى، حلمًا استراتيجيًا للكيان )الزماني 
م����ا يتعل����ق بمواعيد صالته����م، والمكاني 
إيجاد مس����احات داخل الحرم لمتطرفيهم( 
وتعتبر االقتحامات وخاصة في االعياد جزءًا 
من ه����ذه االس����تراتيجية، والترويج عالميا 
بأن المقصود هو حرية العبادة للجميع في 

الحرم.
وتتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد 
األقصى المبارك بشكل يومي منذ الجمعة 
الماضي، تلبي����ة لدعوات أطلقتها منظمات 
ما ُتسمى "الهيكل"، لمناسبة ما يسمى عيد 
الفصح العبري تحت حماية وتأمين من قبل 

قوات جيش االحتالل.
وقالت مصادر مقدسية: إن قوات االحتالل 
اقتحمت صباح أمس بأعداد كبيرة المسجد 
والمعتكفين  المصلي����ن  وأجبرت  األقصى، 
على اخالء باحات المسجد األقصى المبارك، 

تمهيدا لدخول المستوطنين.

هجمة غري م�سبوقة
أكد الكات����ب والمحلل السياس����ي عصمت 
منصور، أن االقتحامات المتكررة للمس����جد 
األقص����ى ال تقل خطورة ع����ن ذبح القرابين، 
والهدف منها هو فرض معادلة التقس����يم 
الزماني على المسجد لمدة ٤ ساعات باليوم 
يتم التعامل مع األقصى على انه هيكلهم 

المزعوم.
وحذر منصور في حديثه ل� "االستقالل"، من 
المصطلحات التي تسعى حكومة االحتالل 
إلى ترس����يخها ف����ي االع����الم بأنها تصون 
األقصى، ويندرج  بالمس����جد  العبادة  حرية 
تح����ت هذا المصطل����ح أن الفترة الصباحية 

)اقتحام����ات المس����توطنين( ه����ي خاصة 
للمس����توطنين ما يعني أن أي فلسطيني 
يتواج����د خالل هذه الفت����رة باألقصى يتم 

قمعه واعتقاله بحجة اختراق القانون.
ونب����ه أن م����ا يدور م����ن أحداث بالمس����جد 
األقصى هو نتاج نفوذ الجماعات التلمودية 
والتوراتي����ة والتي ترى ف����ي ذلك فرصتها 
لفرض س����يطرتها على المس����جد، في ظل 
ضعف وهشاشة حكومة "نفتالي بينيت"، 
باإلضافة إلى تدخل ودعم من حزب اليمين 

بقيادة "نتنياهو" لتلك الجماعات. 
وش����دد المختص، عل����ى أن األعداد الكبيرة 

المقتحم����ة لألقص����ى والقمع الهس����تيري 
الممنهج للمعتكفين في المس����جد القبلي 
وأخالءهم بش����كل مستمر، ُيش����ير إلى أن 
باحات المسجد األقصى تحولت إلى ساحة 
والجماعات  اليهودية  األحزاب  بين  السابق 
المتطرفة التي تس����تغل هذا االمر لتثبيت 

الوجود اليهودي باألقصى.
وأض����اف أن المس����جد األقص����ى يتعرض 
لهجمة غير مس����بوقة نتيجة االنش����قاقات 
الدائرة في االئتالف الحكومي الصهيوني، 
مش����يرًا إل����ى أن رئيس الحكوم����ة "نفتالي 
بينيت" يلعب دورا خطي����را باألقصى بقوة 

األمر الواقع ألنه يعتقد أن األقصى الساحة 
الوحيدة التي من الممكن أن تنصبه زعيمًا 
صهيونيًا في ظل هشاش����ة حكومته التي 

توشك على االنهيار. 
�سمود يعيق "بينيت"

ويتفق الكاتب والمحلل السياس����ي أسعد 
العويوي، مع سابقه بالقول: "إن اقتحامات 
المس����توطنين للمس����جد األقصى أصبحت 
روتينية يومية وبأوقات محددة في خطوة 
تهدف إل����ى تثبي����ت التقس����يم الزماني 

والمكاني للمسجد".
وأشار العويوي، في حديثه ل� "االستقالل" 

إل����ى أن االحت����الل يظ����ن أن����ه يس����تفرد 
بالفلسطينيين ويعتبرهم الحلقة األضعف 
في ظل حالة التطبي����ع العربي ويتجرأ على 
أن يف����رض أجندته في التقس����يم الزماني 
والمكان����ي بالمس����جد األقص����ى كما فعل 

بالحرم اإلبراهيمي الشريف.
وق����ال المختص: "االحتالل غي����ر قادر على 
أن يف����رض قانونًا ينص على أوقات محددة 
للمس����توطنين باألقص����ى أم����ام المقاومة 
الشديدة"، الفتا إلى أن أبناء شعبنا بالقدس 
العارية،  أفش����لوا مخططات����ه بصدوره����م 
لكنهم بحاجة إلى موقف رس����مي وإس����ناد 
من كل الدول العربية واإلسالمية، وذلك ألن 

العدو ال يعرف س����وى لغة القوة.
وأوض����ح أن "نفتالي بينيت" رئيس حكومة 
االحت����الل اعط����ى أوامره باس����تخدام القوة 
المفرط����ة في قم����ع المعتكفي����ن بهدف 
إرهاب المقدس����يين وثنيهم عن التصدي 
تعيق  الت����ي  المس����توطنين  القتحام����ات 
تقدمه سياس����يًا من خالل تنصيب نفسه 
زعيم����ًا عل����ى اليهود، وبذلك يس����عى بكل 
الطرق أن يطبق التقسيم الزماني والمكاني 

باألقصى من اجل مصالحه الشخصية.
  وي����رى العوي����وي أن الحال����ة المقدس����ية 
بحاجة إل����ى إبراز ما يقوم ب����ه االحتالل من 
عملية قمع هس����تيرية ضد المقدس����يين 
بالمس����جد األقصى للعال����م أجمع من خالل 
اإلعالم، بهدف كس����ب تعاطف الش����عوب 
الفلس����طينية، مش����ددًا  للقضية  المنحازة 
على أنه يج����ب التركيز بالتغطية اإلعالمية 
على أه����داف االحتالل من وراء من يقوم به 

باألقصى.

ال يقل خطورة عن ذبح القرابين

مراقبون لـ »االستقالل«: استمرار اقتحامات األقصى مخطط إسرائيلي لتغيير الوضع القائم
غزة- القد�س املحتلة/ معتز �ساهني:

اأجم��ع خمت�س��ان بال�س��اأن ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني على اأن 
االقتحام��ات املتك��ررة للجماعات التلمودي��ة والتوراتية 
للم�س��جد االأق�س��ى تاأتي يف �سياق تق�س��يم االأق�سى زمانيا 

ومكاني��ًا، خا�س��ة واأن تل��ك اجلماع��ات ت�س��عى اإىل جع��ل 
اقتح��ام امل�س��توطنني ب�س��كل روتيني وباأوق��ات حمددة ال 
تتعدى �سوى تاأدية ال�سالة واخلروج منه. واأكد املخت�سان 
يف اأحاديث منف�س��لة م��ع »اال�س��تقالل« اأن االحتالل جنح 

بتخ�س��ي�س اأوق��ات حم��ددة للم�س��توطنني الأداء طقو�س 
تلمودي��ه باالأق�س��ى، يف املقاب��ل مل ينج��ح يف تثبي��ت هذا 
الواق��ع يف ظل وجود موقف فل�س��طيني و�س��مود مقد�س��ي 
قوي يتمثل على االأر�س يف كبح جماح خمططات التهويد.

الناصرة/ االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحتالل ما يزيد عن 14 ش���اًبا من 
الداخل الفلسطيني المحتل على خلفية المشاركة 
بش���د الرحال إلى المس���جد األقصى والمش���اركة 
ف���ي تظاهرات الداخل األخيرة ض���د العدوان على 

األقصى.
ففي مدينة الناص���رة اعتقلت قوات االحتالل يوم 
امس، ما يزيد عن 12 ش���اًبا على خلفية المشاركة 
بالوقفة االحتجاجية مس���اء يوم السبت دفاًعا عن 

األقصى.
كما اعتقلت شرطة االحتالل فلسطينيْين أحدهما 
قاصر، بزعم إلقاء الحج���ارة على مركبات عند مفرق 

مدينة أم الفحم.
وزعمت ش���رطة االحت���الل أنهما وهما ف���ي ال�18 
وال�16 من عمريهما، وهما من س���كان المدينة، قد 
ألقيا الحجارة صوب مركباتها، وس���يارات أخرى في 

شارع رقم 65 قرب مفرق المدينة.
إلى ذلك، ق���ررت محكمة الصلح اإلس���رائيلية في 
الناصرة يوم امس إطالق سراح عدد من المعتقلين 
على خلفي���ة الوقفة االحتجاجية ضد العدوان على 
المس���جد األقصى، فيما تواصل ق���وات االحتالل 
اعتق���ال أخري���ن وتش���ن حمالت ضد ش���بان في 

المدينة.
وجاء قرار باإلفراج عن كل من األشقاء مصطفى وعز 

الدين ويحي���ى زرعيني، وأحمد قبالوي ومحمود أبو 
ش���قرة )37 عاما(، وإحالتهم إل���ى الحبس المنزلي 

لمدة 4 أيام.
وتواصل محكمة االحتالل النظر في طلب ش���رطة 
االحتالل تمديد اعتقال آخرين تم اعتقالهم، يوم 
ام���س، في الحي الش���رقي بالمدين���ة خالل حملة 

مداهمة واسعة.
واعتقل���ت ش���رطة االحت���الل 12 ش���اًبا وفتاة من 
الناص���رة، بعد اقتح���ام منازلهم واالعت���داء على 

عائالتهم.
كما اعتقل���ت ما يزيد عن 10 ش���بان خالل الوقفة 

االحتجاجية مساء السبت الماضي.

رام الله/ االستقالل:
أك���د الش���يخ المحرر نضير نص���ار القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي، يوم 
أمس، أن األقصى هو برميل البارود الذي س���ينفجر في وجه االحتالل، وش���عبنا 
وأهالي القدس يقدمون نماذج مشرفة وبطولية في الدفاع عن األقصى وإفشال 

مخططات االحتالل.
وأوضح الش���يخ نصار، في مقابلة صحفية تعقيبًا على األحداث المتس���ارعة في 
فلسطين المحتلة، أن االحتالل يريد أن يرسل رسالة استهانة بالوسطاء، بأنهم 

ضعفاء وال يمثلون شيئًا وال يملكون وسائل الضغط في تواصلهم معه.
وش���دد الش���يخ نصار، عل���ى أن المحتل يح���اول عبثًا تركيع وإخضاع الش���عب 
الفلس���طيني، ولكنه عجز وس���يبقى عاجزًا عن النيل من إرادة ش���عبنا وتمسكه 

بقضيته ومقدساته، وسيبقى يدافع عنها حتى التحرير الكامل. 
وأكد، أن ش���عبنا الفلس���طيني أخذ قرارًا بمقارعة قطعان المستوطنين وجيش 

االحتالل مهما كانت الظروف والضغوط والتكالب عليه من هنا وهناك.
وبين أن الرهان على وحدة الشعب الفلسطيني بعد الله تقع على عاتق المقاومة 
ف���ي غزة والكتيب���ة في جنين وعلى المس���لحين في الداخ���ل المحتل وفي كل 
بقعة في فلس���طين.   واعتبر القي���ادي نصار أن تأجيل القيادة الفلس���طينية 
الجتماعاتها، التي تعلن عنها، ثم تؤجلها، في محاولة تس���ويف في ظل إمعان 
االحتالل في القتل والعنجهية واالستيطان والتغول بحق الشعب الفلسطيني.

الشيخ نصار: األقصى برميل 
بارود سينفجر في وجه االحتالل

اعتقاالت متواصلة بالداخل على خلفية الدفاع عن األقصى

 القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد خطيب المس���جد األقصى الش���يخ عكرمة 
صب���ري  ي���وم أم���س، أن االحت���الل يمعن في 
عدوانه على المسجد األقصى المبارك وال يعنيه 

التهدئة كما يزعم.
وقال صبري في تصريح له: "إن أهل فلسطين 
متعلقون بالمس���جد األقص���ى وال يفرطون به 
أبدًا وما حصل ف���ي الجمعة األخيرة يدل على 

ذل���ك". ووجه نداء لش���عبنا بالق���ول : "يجب 
الثبات والصبر والتمسك بالمواقف المتعلقة 
بالق���دس واألقص���ى ونح���ن نفخر بش���عبنا 

المعطاء والواعي".

الشيخ عكرمة صبري : االحتالل ُيمعن في عدوانه على المسجد األقصى وال يعنيه التهدئة
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جمعية �إغاثة �أطفال غزة بالتعاون مع جمعية طالئع فل�سطني 

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

تعلن جمعية إغاثة أطفال غزة بالتعاون مع جمعية طالئع فلس���طين عن طرح 
عطاء بالظرف المختوم لمش���روع كسوة عيد لعام 2022م – 1443ه�. ويمكن 
للشركات ذات الخبرة واالختصاص الحصول علي وثائق العطاء ابتداء من يوم 
الثالثاء الموافق 2022/04/19م من الساعة 09:00 صباحًا وحتى 01:00 ظهرًا 
إلي موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2022/04/21م الس���اعة 12:00 ظهرًا 

وذلك في مقر الجمعية الكائن خان يونس- خلف برج الفرا – شارع شعت.
شروط التالية: 

1- يجب علي المقاول المتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسميًا في دائرة الضريبة.
2- يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة لقيمة الضريبة المضافة.

3- يجب أن تكون األس���عار س���ارية المفعول مدة ال تقل عن 60 يومًا من 
تاريخ العطاء.

4- تأمي����ن ابتدائي لدخول العطاء بقيمة 05% من ثمن العطاء وهو عبارة 
عن ش����يك بنكي مصدق أو كفالة بنكية ويكون ساري المفعول لمدة 60 

يومًا من تاريخ فتح العطاءات.
5- علي متقدم العطاء أحضار عينة عن كل صنف مدرج في وثائق العطاء 

عن دتسليم الكراس.
6- علي المتقدم للعطاء إرفاق نس���خة من الس���جل التجاري ونس���خة من 

الفاتورة وسند القبض.
7- يح���ق للجمعية تأجيل العطاء أو تمدي���ده أو إعادته أو إلغاؤه دون إبداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمين بالعطاء.
8- الجمعية غير ملزمة بالترسية علي أقل األسعار وبدون أبداء األسباب.

9- العطاء قابل للزيادة والنقصان.
10- رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

11- تاريخ فتح المظاريف: يوم الخميس الموافق 2022/04/21م الس���اعة 
12:00 ظهرًا وذلك في مقر الجمعية.

مكان مقر الجمعية: خان يونس- خلف برج الفرا – شارع شعت.
للتواصل على الرقم التالي:0597916025

دولة فل�سطني  
�ملجل�س �لأعلى للق�ساء

حمكمة بد�ية دير �لبلح �ملوقرة
يف �لق�سية رقم 66 / 2020م  يف �لطلب رقم 254 / 2022م

المس���تدعي/ علي حيدر أحمد سالم شراب - من غزة الرمال شارع عثمان 
ب���ن عفان هوية رق���م/ 915885511 وكالؤه المحامون/ أمين س���اق الله 
وفؤاد عبد العال ويعاد عليان وميس���اء بكري ورهام زنداح ولؤي بسيسو 

غزة الجالء عمارة بسيسو جوال رقم 0599993895
المس���تدعى ضده/ يوسف محمود سالم ش���راب – من غزة الرمال شارع 

عثمان بن عفان منزل آل شراب ديوان آل شراب 
نوع القضية: تنفيذ سند وكالة خاصة دورية

قيمة الدعوى: 18.750 دينار أردني )ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسون دينار أردني
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 254 / 2022م في القضية رقم 66 / 2020م  
إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المس���تدعي قد أقام عليك دعوى 
تنفيذ سند وكالة خاصة دورية والمحدد لها جلسة بتاريخ 2022/5/9م استنادًا 
إل���ى ما يدعيه في الئحة دع���واه في الطلب أعاله المودع نس���خة لك عنه ومن 
ملحقاته قلم هذه المحكمة. لذلك يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل 
خمسة عشر يوم من تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 
سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. وليكن معلومًا لديك أنك تبلغت 

بالحكم بموجب تلك المذكرة حسب األصول  تحريرًا في: 2022/4/17م

رئي�س قلم حمكمة بد�ية دير �لبلح 
�لأ�ستاذ/ حممد عاطف غز�ل

دولة فل�سطني
�ملجل�س �لأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح دير �لبلح �ملوقرة 
يف �لق�سية رقم 2022/6  يف �لطلب رقم 2022/270 

المستدعية/ ش���ركة الضياء األبيض للصناعة والتجارة العامة ويمثلها 
السيد: صالح عطا الله علي ياس���ين من غزة الزيتون شارع السكة هوية 

رقم )802710871( وكيلها المحامي : إسماعيل سمير المصري 
المستدعى ضده : رمزي خليل ديب النقلة من سكان النصيرات منطقة 

النويري سابقا – )مجهولة محل اإلقامة حاليا خارج البالد(
) مذكرة حضور بالنشر المستبدل (

الى المس���تدعى ضده : رمزي خليل ديب النقلة من س���كان النصيرات 
منطقة النويري سابقا )مجهول محل اإلقامة حاليا خارج البالد(

بما ان المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح دي���ر البلح القضية المرقومة 
أعاله وموضوعها )مطالبة بدين تجاري( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا 
الن���ك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح دي���ر البلح في نظر هذا 
الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة صلح دير البلح في الطلب رقم )2022/270( 
بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المس���تبدل . لذلك يقتضي عليك ان تحضر 
لهذه المحكمة يوم )الثالثاء( الموافق 2022/5/17 التاسعة صباحا كما يقتضي عليك 
إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 
انك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا  حرر في : 2022/4/12م

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير �لبلح 
�لأ�ستاذ : حممود ح�سني �ملزين 

سجون االحتالل/ االستقالل:
يواصل المعتقل خليل ع���واودة )40 عاما( من بلدة إذنا 
غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم ال�47 على التوالي، 
رفضا العتقاله اإلداري في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

وكان���ت محكمة عوف���ر االحتاللية رفض���ت امس االول 
االس���تئناف الُمقدم لألسير المضرب عن الطعام خليل 
عواودة، بحجة إنه ما زال يشكل خطًرا على أمن االحتالل 

بالرغم من خطورة وضعه الصحي.
وكانت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى 
والجرحى أكدت ؛ أن األسير المجاهد خليل محمد خليل 
عواودة الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 
)48( عل���ى التوالي رفًضا الس���تمرار اعتقال���ه اإلداري، 
يعان���ي وضًع���ا صحًيا صعًب���ا في ظل عدم اس���تجابة 
س���لطات االحتالل الصهيوني إلنه���اء اعتقاله اإلداري 

واإلفراج عنه.
وأوضحت مهجة القدس أن األسير خليل عواودة يعاني 
من أوجاع وآالم في كافة أنحاء جس���ده، وأوجاع شديدة 
جه���ة الكلى، وصعوبة في الكالم، وأصبح ال يس���تطيع 
ابت���الع الماء وبالكاد يش���ربه، ويتقيأ كثيًرا حيث أصبح 
يتقًيا دًما بعدما كان سابًقا يتقيأ ويستفرع مادة صفراء 

وخضراء، ووزنه انخفض بشكل حاد، وهو مازال يقبع في 
س���جن عيادة الرملة حيث يمكث ف���ي غرفة لوحده في 

قسم السجناء المدنيين اليهود.
وأش���ارت مهجة القدس إلى أن األسير عواودة مستمر 
في إضرابه عن الطعام دون أية مدعمات أو أمالح أو سكر 
فقط يشرب الماء، الفتًة إلى أن ما يسمى محكمة عوفر 

الصهيونية عقدت اليوم جلسة للنظر في االستئناف 
المقدم من محامية الدفاع عنه، وخالل الجلس���ة عرضت 
المحكمة عليه أن يأخذ الفيتامينات والمدعمات إال أنه 
رفض ذلك مطالًبا أن تس���تجيب لطلبه بإنهاء اعتقاله 
اإلداري واإلف���راج عنه، مضيف���ًة أن المحكمة المذكورة 

أنهت الجلسة دون إصدار قراًرا بعد.

48 يومًا إلضراب األسير عواودة وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية

رام الله/ االستقالل:
يواصل األس���رى اإلداريون مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلس���رائيلي لليوم ال� 
109 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياس���ة االعتقال اإلداري، تحت شعار 
»قرارن���ا حرية«. وكان األس���رى اإلداري���ون قد أعلنوا مطلع كان���ون الثاني/يناير 
الماضي المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة باالعتقال 

اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الس���ماح للمعتقل أو 
لمحامي���ه بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون 
الدولي اإلنساني، لتكون »إسرائيل« هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 
هذه السياس���ة. وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات الس���جون بأن المعتقلين 
اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل 

مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالًبا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة 
أش���هر أو ستة أش���هر أو ثمانية، وقد تصل أحياًنا إلى سنة كاملة، ووصلت في 

بعض الحاالت إلى سبع سنوات.

109 أيام على مقاطعة المعتقلين 
اإلداريين لمحاكم االحتالل

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الحكومة محمد اش���تية االثنين، إن ما يق���وم به االحتالل في القدس 
والمسجد األقصى عدوان وعمل وحشي يرتقي إلى الجريمة بحق النساء واألطفال 

وكبار السن.
وأكد اش���تية بمستهل الجلسة األس���بوعية للحكومة برام الله، أن المطلوب هو إجراءات 
جديدة ضد دولة االحت���الل لوقف التصعيد، وأن إس���رائيل ال تكترث لإلدانات اللفظية 

والمكتوبة.
وقال: "نعمل كل الممكن من أجل اإلفراج عن األسرى وتحريرهم من سجون االحتالل".

اشتية: مطلوب إجراءات جديدة 
ضد االحتالل لوقف االنتهاكات

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن أعداد المعتقلين اإلداريين المحتجزين في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي ارتفع ليصل إلى 650 معتقاًل.
وأوضح���ت الهيئة، في بيان، يوم امس، أن الس���بب وراء ارتف���اع أعداد المعتقلين 
اإلداريين خالل فترة وجيزة، حمالت االعتقال المسعورة التي نفذتها قوات االحتالل 
بمختلف المدن الفلس���طينية، ال س���يما مدينة القدس المحتلة، والتي تشهد في 
اآلونة األخيرة هجمة شرسة بحق مواطنيها. وأضافت أنها تأتي أيًضا نتاًجا لقرارات 
االعتقال اإلداري المكثفة، والتي أصدرتها س���لطات االحتالل بحق العديد من أبناء 
ش���عبنا خالل ش���هري آذار/مارس الماضي، ونيس���ان/أبريل الجاري. وأشارت إلى أن 
االعتقال اإلداري س���يف مسلط على رقاب الفلسطينيين بمختلف فئاته وشرائحه 
االجتماعية، وبسبب هذه السياسة العنصرية يخوض األسرى العديد من المعارك 

إلسقاطها.
ولفتت إلى أن األس���ير خلي���ل عواودة ما يزال يخوض معركته م���ع األمعاء الخاوية 
لليوم 47، رفًضا العتقاله اإلداري، وفي الوقت ذاته يواصل بقية اإلداريين برنامجهم 
النضالي تحت شعار )قرارنا حرية( والمتمثل في مقاطعة محاكم االحتالل لليوم ال� 

109 على التوالي.

القاهرة/ االستقالل:
قال األمين العام التحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، إن األسرى 
الفلسطينيين حولوا سجون المحتل اإلسرائيلي إلى ساحات للمقاومة بأسلحة 
ال تنفذ ذخيرتها وال يعرفها المحتل، وهي اإليمان والصمود والعزيمة واإلرادة 

الصلدة التي ال تلين.
وأضاف بنعيسى في بيان بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، أن »األمعاء الخاوية« 
أحد أهم أس���لحة األسير الفلسطيني التي كانت سببا في تحقيق مطالبه التي 

كان يرفض تلبيتها االحتالل اإلسرائيلي الغاشم.
وأش���ار إلى أن األرقام الرسمية تشير إلى أنه منذ عام 1967 وحتى العام الجاري 
اعتق���ل أكثر من مليون فلس���طيني ضح���وا بأعمارهم داخل س���جون المحتل 
اإلسرائيلي وكانوا على استعداد بأن يضحوا بحياتهم إيماًنا بقضيتهم العادلة.

وأوضح أن عدد الفلس���طينيين الذين أسرهم االحتالل خالل العام الجاري فقط 
بلغ 2140 أسيًرا بينهم نساء وأطفال وشيوخ، أي بما يعادل 20 أسيًرا يومًيا.

وجدد إدانة االتحاد لسياسة االعتقال اإلداري اإلسرائيلية حيال الفلسطينيين 
أصحاب األرض، مؤك���دًا تضامنه المطلق معهم إلى أن يس���ترجعوا حريتهم 

وتتحرر فلسطين من كابوس االحتالل.

ارتفاع عدد المعتقلين 
اإلداريين إلى 650 معتقال

»المحامين العرب«: األسرى حولوا 
سجون االحتالل إلى ساحات للمقاومة
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 370/2022 يف الطلب رقم 899/2022

المس���تدعي: توفيق س���عيد يوس���ف ضيازاده مقيم في المملك���ة األردنية 
الهاش���مية وكيله المحامي / إس���ام خميس الزعيم بموجب الوكالة الخاصة 
الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في المملكة األردنية الهاش���مية سجل 
)2994( صفح���ة )2021/12( هوي���ة 946352861  وكاؤه المحامون/ إس���ام 
الزعيم ومهن���د الزعيم ووئام حميد وأحمد المس���حال وغدي���ر األعرج وفادي 
الزعي���م وزكريا أبو زور. غزة-ش���ارع عمر المختار مقابل منت���زه البلدية عمارة 

القصاص الطابق األول جوال0599994454
المستدعي ضدهم:1 -  باكزه سعيد يوسف ضيازادة 2 -  باسمة سعيد يوسف 
ضيازادة 3 -  ايمان س���عيد يوسف ضيازادة 4 - ساميه سعيد يوسف ضيازادة 
5 -  بادرة س���عيد يوسف ضيازادة 6 -  ناديه سعيد يوسف ضيازادة 7 - محمد 
س���امي يوسف ضيازادة 8 -  محمد يوسف س���عيد ضيازادة 9 -  لوزان يوسف 
سعيد ضيازادة 10 - فيفيان يوسف سعيد ضيازادة 11 -  ليليان يوسف سعيد 

ضيازادة 12 -  هبه يوسف سعيد ضيازادة "موجودين خارج الباد" 
نوع الدعوى: قسمة أموال مشتركة  قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2022/370 في الطلب رقم 2022/899

إلى المس����تدعى ضدهم بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح غزة 
بالقضية المرقومة أعاه وموضوعها )قس����مة أموال مشتركة( استنادا إلى ما يدعيه 
في الئحة دعواه ونظرا ألنكم خارج الباد وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر 
هذا الطلب وعما بالمادة 20من قان����ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لس����نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح في الطلب رقم 2022/899م 
بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل  لذلك يقتضي عليكم أن تحضروا 
لهذه المحكمة يوم )االثنين( بتاريخ 2022/6/6الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي 
عليكم إيداع جوابكم التحريري خال خمسة عشر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما 

لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين.

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
 الأ�ستاذ: اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

    دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية غزة  املوقرة
 يف الق�سية رقم 287 /2021 يف الطلب رقم 877/ 2022

 المدعين / 1 -  رامز جمعة عطية الش���رفا من س���كان غزة التفاح بالقرب 
من مدرس���ة يافا 2. 2 - رامي جمعة عطية الش���رفا من سكان غزة التفاح 
بالقرب من مدرس���ة يافا  3 - محمود جمعة عطية الش���رفا من سكان غزة 
التفاح بالقرب من مدرس���ة يافا  4  - أحمد جمعة عطية الشرفا من سكان 
غزة التفاح بالقرب من مدرسة يافا وكيله المحامي محمود روحي حموده 

المدعى عليهما /  1 -  کفى محمد عثمان اللبابيدي من سكان غزة البلد شارع عمر المختار 
محل العكل���وك محل الجنتل للمابس )خارج الباد( 2 - رض���ا محمد عثمان اللبابيدي من 

سكان غزة البلد شارع عمر المختار محل العكلوك محل الجنتل للمابس )خارج الباد( 
نوع الدعوى : تنفيذ عيني 

قيمة الدعوى : )140000 دينار( ) مائة وأربعون دينار اردني (. 
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية رقم 287 /2021 في الطلب رقم 877 / 2022
حكمت المحكمة بتنفيذ العقد المؤشر عليه بالمبرز )1/2عدد2( والموسوم بعنوان 
) عق���د اتفاق عل���ى بيع قطعة ارض  والمحرر بتاري���خ ) 2020/10/4( تنفيذا عينيا 
وذلك بشطب ما مساحته )12( اثنا عشر مترا مربعا عن اسم المدعى عليهما الرابع 
والخامس على التوالي / كفا و / رضا بنات محمد عثمان اللبابيدي وتسجيلها بأسماء 
المدعين بالتس���اوي فيما بينه���م وهم رامز و رامي / ومحم���ود وأحمد أبناء جمعة 
عطية الش���رفا وذلك من ارض القس���يمة رقم ) 109 ( من ارض القطعة رقم )614( 
من أراضي غزة الزيتون ، واشعار اإلدارة العامة لتسجيل األراضي والعقارات بسلطة 
األراضي ) الطابو( بذلك وتضمن المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و مبلغ ) 100 ( 

مئة دينار اردني اتعاب محاماة . حرر وافهم علنا في 2022/3/29

ع�سو : اأ/�سعيد بطاح        ع�سو: اأ/ ح�سام نبهان 
رئي�س الهيئة : اأ. ايهاب عرفات
تبلغكم���ا أيها المس���تدعي ضدهم أن���ه وبتاري���خ 2022/3/29 فد صدر 

بحقكما الحكم المذكور وعليه تبليغك صورة عنه حسب األصول.

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

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية
 تقدم لمحكمة شرق خانيونس مضبطة موقعة من مختار عائلة أبو دقة تتضمن 
أن س���ليمان بن موس���ى بن أحمد ابو جامع من بني س���هيا وسكانها وقد توفي 
بتاريخ: ۱۸۹۰م وانحصر إرثه الش���رعي واالنتقالي في: اش���قائه حسن وحسين 
وعوض ثم بتاريخ ۱۹۲۰ توفى حس���ن المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
ف���ي ابنائه المتولدين له من زوجته صفيه حمدان اب���و ازنيد المتوفاة قبله وهم 
عيد وعواد وع���ودة ومحمد ثم بتاريخ 1956توفی ع���وض المذكور وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في زوجته األولى سلمى مسلم زيدان وفي أوالده منها وهم 
ابراهيم وبرهم وخليل وعبد الرحمن مريم وفاطمه وعايش���ه وفي زوجته الثانية 
سالمه عبد المطلب س���محان وفي ابنه منها وهو محمد ثم بتاريخ ۱96۰م توفي 
حسين المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته عائشة محمد احمد 
ابو جامع وفي أوالده منها وهم عزات وعزيز وهاشم وفي اوالده من زوجته خضره 
س���لمان عبدالمطلب ابو جامع المتوفاة قبله وهم سلمان واحمد ورابعه وسلطانه 
وعي���ده وفاطمة ث���م بتاريخ ۱۹۷4 توفي عي���د المذكور وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقال���ي في زوجته جازيه احمد نصير اب���و جامع وفي أوالده منها وهم محمد 
وحس���ن وابراهيم وعبد ربه واحمد وس���ليم ومريم وحمديه وحريه وفي ابنه من 
زوجته المتوفاة قبله صبحه عوض حسين ابو جامع وهو سلمان ثم بتاريخ ۱۹۸۷ 
توفيت جازية المذكوره وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في أوالدها من زوجها 
المتوفي قبلها عيد المذكور وهم محمد وحسن وابراهيم وعبد ربه وأحمد وسليم 
ومريم وحمدية وحريه فقط وال وارث للمتوفيين المذكورين سوى من ذكر )وليس 
لهم وصية واجبة أو اختيارية( س���وى من ذكر، وألجل إعط���اء الورثه المذكورين 
حجة وراثه تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال أعطيت هذه المضبطة موقعة 
حس���ب األصول، فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق خانيونس الشرعي 

خال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان وحرر في 2022/4/18م

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

غزة/ االستقال:
نّظم���ت كتل���ة الصحفي الفلس���طيني بالتعاون م���ع منتدى 
اإلعاميي���ن الفلس���طينيين في مدينة غزة ي���وم أمس، وقفة 
تضامني���ة مع الصحفيين األس���رى، وذل���ك للمطالبة باإلفراج 

عنهم، وتوفير الدعم والحماية لهم.
وشارك بالوقفة ممثلون عن وسائل إعام وصحفيون ونشطاء 
وممثلون عن المكتب اإلعامي الحكومي وجهات وأطر صحفية 

أخرى.
وقال الصحفي عماد اإلفرنجي في كلمة ممثلة عن الصحفيين 
إننا نقف اليوم تضامًنا مع زمائنا الصحفيين األس���رى، حيث 
يواصل االحت���ال اعتقالهم دون أن يح���ّرك العالم ضميًرا أو 

ينصرهم.
وأش���ار اإلفرنجي إلى أن االحتال قتل 50 صحفيا فلس���طينيا 
خ���ال العقدين الماضيين دون أن يح���رك العالم ضميًرا رغم 
أن بعضهم وث���ق بالصورة والكاميرا جريم���ة القتل واإلرهاب 
كالصحفي فضل ش���ناعة وياس���ر مرتجى ويوسف أبو حسين 

وغيرهم.
ا ال يزال���ون خلف قضبان االحتال  ُيذك���ر أنه يوجد 16 صحفّيً
يعانون اإلرهاب والتعذيب النفس���ي والجسدي المستمر من 
قبل إدارة س���جون اإلس���رائيلية بحقهم، ف���ي وقت تتعرض 
الصحفية بش���رى الطويل العتقال إداري مستمر بحقها دون 

تهمة واضحة.

وأكد اإلفرنجي أن االحت���ال لم يرق له ما يقوم به الصحفيون، 
وينقل���ون جرائ���م المحتل إل���ى العالم، مضيفًا "لم يس���تطع 
االحتال أن يوقف الكلمة والصورة، ولم يتمّكنوا من تغيبهما 

مهما فعلتم من قتٍل وأسٍر للصحفيين.
ودعا لتوفير الحماية والحريات لهم على كل المستويات، قائًا 
"نتطلع ألن يكون هناك وقفة وحمات تضامن ودعم وإس���ناد 
لكل الصحفيين العرب واالتح���اد الدولي للصحفيين للوقوف 

بجانب الصحفي الفلس���طيني الذي يتعرض لحوالي أكثر من 
150 اعتداء وانتهاك.

وطالب اإلفرنجي مقرر حقوق اإلنس���ان بالجمعية العامة لألمم 
المتحدة بإرس���ال لجنة تحكيم حول م���ا يتعرض له الصحفي 
الفلس���طيني، وإعداد ملفات ولكن لألسف الشديد لم يحدث 
ذلك. م���ن جهته، أكد رئي���س لجنة دع���م الصحفيين صالح 
المصري أَن االحتال يتعمد اس���تهداَف الصحفييَن مْن أجِل 

حج���ِب الحقيقِة ومنِع التغطي���ِة ومحاربِة الرواي���ِة والمحتوى 
الفلسطيني.

وأوضح المصري أن االحتال ارتك���ب 174 انتهاكا منُذ بدايِة 
العاِم الجاري، فهو يس���تخدم كل أدوات القمِع واإلرهاِب بحِق 
الصحفييَن وليَس االعتقال فحس���َب، وق���ْد رصدْت لجنَة دعِم 
الصحفييَن إصدار 8 أوامر تمديد اعتقاِل مْن بينهْم الصحافيُة 
بش���رى الطويل. ولفت إلى أنه جرى إع���ادة اعتقال الصحفية 
الطويل للمرة السادس���ة على التوال���ي دون توجيه تهمة لها، 
موضحًا أن لجنة دعم الصحفيين س���جلت سبَع حاالِت اقتحاٍم 

ومداهمٍة لمنازِل الصحفييَن.
وأضاف "أَن أخطَر ما يعاني���ُه المعتقليَن هَو تجديُد االعتقاِل 

اإلدارِي لعدة مرات دون تهمة تذكر".
وطالب المصري كَل المؤسس���ات الدولية بضرورِة الضغِط على 
االحت���اِل لإلفراِج عْن األس���رى والصحفيين، ووقِف سياس���ِة 

االعتقاِل بحِق الصحفييَن الذيَن يعملون بكل مهنيٍة".
ودعا المصري لحمل الملف���اِت واالنتهاكات التي يتعرُض لها 
الصحفيين والتي تصُل في بع���ِض األحيان لجرائم حرب مْن 

أجل ماحقة مرتكبيها وتقديمهْم للعدالِة.
كم���ا دعا كل النقاب���ات واالتحاداِت العربي���ِة والدوليِة لتعزيِز 
ا الجسَم الصحفَي  التضامن مَع الصحفيين الفلسطينييَن، حاّثً
للتوح���د من أجل الوق���وف موحديَن أماَم ه���ذِه الجرائِم التي 

يتعرض لها الصحفييَن.

وقفة بغزة تضامنًا مع الصحفيين المعتقلين بسجون االحتالل

رام الله / االستقال:
 تقرير لوزارة االعام يوم أمس، أن س���لطات 

ّ
وث���ق

االحتال اإلس���رائيلي ال تزال تحتجز جثامين 105 
شهداء في الثاجات، باإلضافة ل� 256 شهيدًا في 
مقابر األرقام من بينهم 9 أطفال و3 شهيدات و8 
أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون االحتال.

وقالت الوزارة في تقريرها، إنه منذ مطلع نيس���ان 
الجاري ارتقى 16 ش���هيدًا وش���هيدة في الضفة 

الغربية وداخل أراضي عام 1948، بينهم س���بعة 
محتجزة جثامينهم، وهم: نضال جعافرة، وصائب 
عباهرة، وخليل طوالبة، وسيف ابو لبدة، ورعد حازم، 

ومها الزعتري، وعبد الله سرور.
وأضاف���ت أن ع���دد جثامين الش���هداء المحتجزة 
منذ مطلع العام الج���اري وفًقا للبيانات الواردة من 
الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء وصل 
إلى )13( ش���هيدًا، من بينهم 3 شهداء من داخل 

أراضي عام 48.
ونوهت إلى أن جريمة احتجاز جثامين الش���هداء 
الفلس���طينيين تعود لبداي���ة احتالها لألراضي 
الفلس���طينية عام 1948، والتي استمرت بعد عام 
2015، رغ���م توقفها قليًا بعد 2008، في احتجاز 

بعضهم في ثاجات الموتى.
وأك���دت أن احتجاز الجثامين الت���ي تمثل حاالت 
قتل متعم���د للمواطني���ن الفلس���طينيين وهي 

جرائ���م إع���دام خارج القان���ون في مقاب���ر األرقام 
للكرامة  امتهان���ًا  االحت���ال يش���كل  وثاج���ات 

اإلنسانية لإلنسان في حياته وبعد موته.
وأوضح���ت أن االحت���ال يتخذ االحتجاز وس���يلة 
البتزاز أهالي الش���هداء الذين يعيشون في قلق 
وخوف وترقب على مصي���ر أبنائهم، وبلهفة أمل 

للقاء األخير.
ووفقًا لمعطيات تداولتها الصحافة اإلس���رائيلية، 

ف���إن تل���ك المقاب���ر تفتق���ر للح���د األدن���ى من 
المواصفات التي تصلح لدفن األموات من البش���ر، 
حت���ى أن بعضها ربم���ا يكون قد أزي���ل تمامًا من 

الوجود بفعل انجرافات التربة.
كم���ا أن الطريق���ة التي يت���م فيه���ا التعامل مع 
الشهداء الذين يدفنون فيها تبدو مهينة وتمس 
بكرامتهم، إذ يتم في أغلب األحيان طمر الشهيد 

بالرمال والطين دون وضع عازل إسمنتي.

105 شهداء لدى االحتالل في الثالجات و256 شهيدًا بمقابر األرقام
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 1139/ 2021  يف الطلب رقم 868 / 2022

المس���تدعي/ س���ليمان عودة فريح العويدات – غزة الزيتون شارع صالح الدين بجوار 
مسجد صالح الدين. وكيله المحامي/ عالء فايز حجي – غزة الرمال 0599285281

المس���تدعى ضده/ رش���دي محمود رش���يد الغالييني – غزة شارع الرشيد 
مقابل حسبة السمك برج طيبة ط� 4 )مسافر حاليًا(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
بما أن المستدعي قد أقام عليك القضية يطالبك فيه بما يدعيه استنادًا إلى 
ما يدعيه في الئحة الدعوى المحفوظ لكم نس���خة عنها لدى قلم المحكمة 
لذلك يقتضي عليكم أن تقدم جوابكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا 
من تاريخ هذا النش���ر كما يقتضي علي���ك الحضور لدى هذه المحكمة يوم 
األحد الموافق 2022/5/8م الساعة التاس���عة صباحًا، وليكن معلومًا لديكم 
أنكم إذا تخلفتم يجوز للمس���تدعي أن يسير في طلبه وللمحكمة أن تحكم 

في الدعوى واعتبار الحكم حضوريًا. حرر في: 2022/4/17م

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

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم 104 / 2022

يف الطلب رقم 327 /2022
المدعي ) المس���تدعي( خميس صبحي خميس خضر – من سكان جباليا 

البلد بالقرب من مسجد 
المدعى عليه )المس���تدعى ضده (: عرفة فريد رزق البراوي - خارج البالد - 

واخر محل اقامة له كان في بيت الهيا شارع الشيماء
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

الى المدعى عليه )المس���تدعى ضده ( المذكور أعاله والمقيم خارج البالد حاليا 
والموض���ح عنوانه اخر محل إقامه له اعاله بما أن المدعي المذكور أعاله قد أقام 
قضية لدى هذه المحكمة مطالبا بما جاء في الئحة دعواه مع الزامك بالرس���وم 
والمصاريف واتعاب المحاماة وذلك اس���تنادا إلى م���ا يدعيه في الئحة دعواه 
المحفوظة لك نس���خة منها في ملف القضية والمعين لها جلس���ة يوم األحد 
المواف���ق 2022/5/15.  لذلك يقتضي علي���ك أن تقدم جوابك التحريري خالل 
خمسة عشر يوم من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا . حرر بتاريخ 2022/4/14

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
الأ�ستاذ: هاين الهندي

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

�إعالن ب�شاأن خمتار
 عائلة �إبر�هيم )�جلية(

)) تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الس���يد / تيسير كامل إس���ماعيل إبراهيم قد تقدم لشغل منصب مختار 
لعائلة إبراهيم )الجية ( على م���ن يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة 
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه (

عواصم/ االستقالل:
أدانت دول عربية ودولية، اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي، على 
المصلين والمرابطين في المس���جد األقصى المبارك في القدس 

المحتلة. 
وقال أعضاء مجلس النواب المصري، إن ما يجري بحق المقدسات 
في مدين���ة القدس، والتع���دي على المصلين الع���زل ال يمكن 
السكوت عنه.وأش���ادوا بتضحيات الشعب الفلسطيني ووقوفه 
نيابة عن األمة اإلسالمية في وجه هذه الفظائع وحماية المسجد 

األقصى واألماكن المقدسة.
ودع���ا النائب عاطف مغ���اوري، مجلس األمن إلص���دار قرار ملزم 
واللجوء للبند الس���ابع من ميثاق األمم المتحدة الخاص بضرورة 
توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا الدول العربية 

بمساندة الشعب الفلسطيني.
وأكد أن القدس عربية وس���تبقى كذل���ك رغم أنف المحتل، فلن 
يستطيع هذا المحتل تركيع الشعب الفلسطيني مهما استخدم 
من وس���ائل القم���ع واإلرهاب.بدوره، قال النائ���ب عمرو درويش: 
إن" ما نشاهده على شاش���ات التلفزيون من تجاوز واعتداء على 
الفلس���طينيين، ال يمكن الصمت عنه، وما يقومون به في الدفاع 

عن مقدساتنا يضرب لهم أروع األمثلة".
وأضاف درويش، في بيان عاجل تقدم به خالل الجلس���ة العامة 
لمجل���س النواب، أن" ما نراه من انته���اكات لقوات االحتالل ضد 
الفلس���طينيين الع���زل وهم يقيمون الش���عائر في المس���جد 
األقصى، ال يمكن أن يمر م���رور الكرام، ويجب أن نخبرهم أنه لم 
يع���د من الممك���ن أن نتحمل مثل هذه المش���اهد واالعتداءات 

والتجاوزات".
من جانبه، تقدم النائب أحمد مقلد، ببيان عاجل لرئيس المجلس 
بش���أن اقتحام قوات االحتالل للمس���جد األقصى واالعتداء على 

المصلي���ن، واعتقال المئات من الفلس���طينيين. وحذر مقلد من 
اس���تمرار ما تقوم به "إسرائيل" من عدوان ممنهج، مشيًرا إلى أن 
ما يجري بحق المصلين واالعتداء عليهم داخل األقصى ترك في 

نفوسنا سيئ األثر، وهو أمر ال يجوز التهاون فيه.
وفي سياق متصل، أدانت الجبهة الوطنية لنساء مصر، ما يحدث 
اآلن على األراضي الفلسطينية من تصعيد إجرامي لالحتالل ضد 

الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لردع هذه الممارسات 
وتطبيق المواثيق الدولية التي تكفل للش���عب الفلسطيني أن 
يمارس حياته الطبيعية على أرضه، وأن يقيم دولته المس���تقلة 
وعاصمتها القدس.وبدورها أعربت وزارة الخارجية السودانية عن 

بالغ إدانتها واس���تنكارها القتحام قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
للمسجد األقصى واالعتداء على المصلين الفلسطينيين العّزل.

وقال���ت الخارجية الس���ودانية في بي���ان لها، إن ه���ذ التصعيد 
الممنهج يمثل اعتداء صارخًا على ُحرمة المسجد األقصى ومكانته 
في وجدان األمة اإلسالمية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية.

ودعت المجتمع الدولي لالضطالع بدوره في تحميل "إس���رائيل" 
المس���ؤولية الكاملة عن تداعيات اس���تمرار مث���ل هذه الجرائم 
واالنتهاكات على الشعب الفلسطيني األعزل وأرضه ومقدساته.

وطالب���ت الحكوم���ة اإلس���رائيلية بالوقف الف���وري لالنتهاكات 
ومحاولتها الُمس���تمرة لتهويد القدس عبر فرض سياس���ة األمر 
الواقع. وجدد السودان موقفه الثابت تجاه حق الشعب الفلسطيني 

في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الش���رقية وفقًا لحل الدولتين وقرارات الش���رعية الدولية. أدانت 
رئاس���ة االتحاد البرلماني العربي، تكرار اقتحام المس���توطنين 
وقوات االحتالل اإلسرائيلي للمسجد األقصى المبارك، وتصعيد 
االعتداءات على الشعب الفلسطيني خالل شهر رمضان المبارك.

وأض���اف االتحاد في بي���ان له، أن س���لطات االحت���الل تواصل 
االعتداءات الوحش���ية واإلعدامات الميدانية، وتس���عى لتغيير 
الوقائع الميدانية والوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف 
والمسجد األقصى.وحذر من مغبة استمرار هذه األعمال الهمجية 
االستفزازية، التي قد تدفع المنطقة بأكملها إلى عواقب وتبعات 
ال تحمد عقباها.وش���دد عل���ى الحاجة الملّح���ة لتطبيق العدالة 
الدولية، وحماية حقوق اإلنس���ان الفلس���طيني، وحقه الشرعي 

والقانوني في الحياة بأمن وكرامة على أرض آبائه وأجداده.
وطالب المجتمع الدولي وبرلمانات���ه ومنظماته الدولية الفاعلة، 
بعدم التماهي والصمت عن هذه الجرائم اليومية، والعمل قواًل 
وفعاًل لتوفير الحماية للفلس���طينيين، وإلزام سلطات االحتالل 
بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإعادة إحياء مفاوضات السالم، 
وااللتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسالم، كسبيل وحيد 

يضع نهاية لهذه المأساة اإلنسانية.
أكد الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين يوم امس، خالل اتصال 
هاتفي مع الرئيس محمود عباس، على موقف روسيا الثابت لدعم 
حقوق الشعب الفلسطيني، وأن روسيا ستواصل تقديم دعمها 

السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.
كما شدد على رفضه للممارسات اإلسرائيلية التي تحول دون 
وصول المصلين بحرية إلى المس����جد األقصى المبارك، وعلى 
ض����رورة احترام الوض����ع التاريخي القائم للمس����جد األقصى، 

والقدس.

إدانات عربية ودولية لالعتداءات اإلسرائيلية الصارخة على حرمة األقصى

غزة/ االستقالل:
قال عبد الجبار س���عيد، عضو قي���ادة إقليم الخارج في حركة حم���اس، إن أبناء 
شعبنا الفلسطيني يسجلون في هذه األيام ملحمة بطولية في القدس المحتلة، 
دفاعا عن المس���جد األقصى، والذود عن المقدسات، وباتوا يشكلون خط الدفاع 
األول عن األمة اإلسالمية جمعاء، األمر الذي يستدعي من المقدسيين مواصلة 

االعتكاف والصالة في المسجد األقصى.
ودعا سعيد في بيان صحفي، أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة وفلسطين 
المحتلة عام ٤٨، إلى إس���ناد المرابطين من خالل الزحف باتجاه المسجد للدفاع 
عنه، وعن المصلين، ودعوتهم لمزيد من االلتحام مع االحتالل اإلس���رائيلي في 

كافة نقاط التماس، وتفجير المواجهة الشاملة معه، نتيجة لعبه بالنار.
وأضاف سعيد أن "العدوان الذي يقوم به االحتالل على المسجد األقصى حلقة 
في سلس���لة إجرامية عنصري���ة تهويدية ال تراعي حرمة وال قداس���ة لزمان وال 
مكان، ومحاولة لترسيخ تقسيمه الزماني والمكاني، وهو ما يرفضه شعبنا رفضا 
قاطعا، وال يمكن أن يقبله بأي حال، فالمسجد األقصى بالنسبة لنا هوية وعقيدة، 

وترخص في سبيله األرواح".
وتابع: "ونحن ندافع عن أهلنا ومقدس���اتنا ف���ي مواجهة هذا االحتالل، ونحذره 
بدفع ثمن عدوانه غاليًا، وسيتحمل تبعات االنفجار الشامل في المنطقة، ألننا لن 
نترك شعبنا في القدس وحده، وسنتخذ كل الخطوات المناسبة لردع االحتالل، 

ولن نتخلى عن قدسنا وأقصانا وشعبنا، ومعنا أمتنا وأحرار العالم".
وق���ال إن: "ش���عبنا لن يكل ولن يمل، ولن يرفع الراية البيضاء، وسيس���تمر في 
مقاومته للعدوان واالحتالل، بل س���يضرب العدو في عم���ق جبهته الداخلية، 
وأكثر النقاط إيالمًا له، وبصورة ال يتوقعها، ولذلك فإن المقاومة ستس���تمر في 

عملياتها، ولن تتوقف حتى ينتهي االحتالل".

حماس: أبناء شعبنا يسطرون ملحمة 
بطولية بالقدس ويجب إسنادهم غزة / االستقالل:

دعت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية في غزة يوم امس، 
إل���ى إع���الن النفير الع���ام والتحرك على جمي���ع الُصعد 
والمس���تويات إليق���اف العدوان الخطير على المس���جد 
األقصى؛ حت���ى يدرك الع���دو خطورة عدوان���ه وعواقبه 
والخيم���ة. وقال بيان لل���وزارة اإلثنين إن م���ا يتعرض له 
المسجد األقصى عدوان قذر تجاوز الخطوط الحمراء، وهو 

تدنيس لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذان 
بالدخول الفعلي لتنفيذ مخططهم القذر بإقامة الهيكل 

المزعوم على أنقاض المسجد األقصى المبارك.
ونوهت إلى أن الصمت أمام هذا العدوان السافر سُيحفز 
قادة االحتالل على اس���تكمال المخطط الصهيوني نحو 

هدم األقصى وإقامة الهيكل.
وأضاف���ت:" إن قضي���ة األقصى هي قضية المس���لمين 

األولى والكب���رى، وعليه فالواجب ُمتعي���ن في حق األمة 
بأسرها بإنقاذ المسجد األقصى وحمايته من المخططات 
الصهيونية االجرامية". كما طالبت جميع القوى الوطنية 
واإلس���المية وجميع أبناء ش���عبنا الفلس���طيني إشعال 
األرض لهيبًا تحت أقدام الغ���زاة في كل مكان من أرضنا 
المغتصبة في الداخل المحتل، والضفة الغربية والقدس 

وغزة والتحرك وبذل ما بالوسع لنصرة المسجد المبارك.

غزة / االستقالل:
اس���تنكرت رابطة علماء فلس���طين، يوم امس، بشدة 
إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ 
جنوبي دولة السويد من قبل شخص دنماركي عنصري، 
بحجة حرية التعبير، وتحت رعاية الشرطة السويدية. 

وقال���ت الرابطة ف���ي بيان له���ا، » نطالب الس���لطات 
الس���ويدية بالعمل على إيقاع أقص���ى العقوبات مع 
مرتكبي هذا العمل المهي���ن، واتخاذ إجراءات عملية 
لمنع تكرار هذه األعمال التي تس���تفز وتؤذي مشاعر 

المسلمين خاصة أننا في شهر رمضان المبارك«.

وأك����دت الرابطة أن هذا العم����ل المهين لهو دليل 
واضح عل����ى التميي����ز والكراهية ومحارب����ة ديننا 
اإلس����المي الحنيف م����ن قبل ال����دول الغربية، وأن 
هذا العمل يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي 

ينادون بها.

»أوقاف غزة« تدعو إلعالن حالة النفير العام دفاعًا عن المسجد األقصى

»علماء فلسطين« تستنكر إحراق نسخة من القرآن بالسويد
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ال زالت عمليات االقتحام اليومي االستفزازية من قطعان المستوطنين الصهاينة 
لباح���ات المس���جد االقصى المب���ارك متواصلة حي���ث اقتحمت ق���وات االحتالل 
الصهيوني أمس االثنين المسجد األقصى المبارك، لتأمين االقتحامات الجماعية 
للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم، بمناسبة ما يسمى 
بعيد الفصح العبري. وش���رعت ق���وات االحتالل بعمليات اخ���الء إلخراج المصلين 
والمعتكفين من باحاته األقصى للس���ماح للمس���توطنين بممارس���ة طقوسهم 
الدينية في األقصى بحرية ويس���ر, وانتشر عددًا من قناصة شرطة االحتالل فوق 
اسطح المسجد األقصى وفوق البنايات المجاورة له, الستهداف المصلين وقتلهم 
في حال اندلعت مواجهات, ومن المقرر ان تس���تمر عمليات االقتحام الصهيوني 
لألقصى لمدة أس���بوع حي���ث يتعرض األقصى لالنتهاكات والع���دوان على ايدي 
االحتالل وقطعان مس���توطنيه, خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري قال 
أن االحتالل يمعن في عدوانه على المس���جد األقصى المبارك وال يعنيه التهدئة 
كما يزعم. مضيفا : »إن أهل فلس���طين متعلقون في المسجد األقصى وال يفرطون 
ب���ه أبدًا وما حصل في الجمعة األخيرة يدل على ذلك«. ووجه نداء لش���عبنا بالقول: 
»يج���ب الثبات والصبر والتمس���ك بالمواقف المتعلقة بالق���دس واألقصى ونحن 
نفخر بش���عبنا المعطاء والواعي«. وحقيقة ان صمود أهلنا المقدس���ين في الدفاع 
ع���ن األقصى وتضحيتهم بكل غال ونفيس ألجل حمايته من التقس���يم الزماني 
والمكاني بات مشهودا ويدل على حجم المأزق الذي يعيشه االحتالل في ظل هذا 
التمس���ك والتالحم من أهلنا المقدس���يين في الدفاع عن األقصى، فهم أصحاب 

الحق، وهم من اخذوا على عاتقهم رفع لواء المعركة لحماية األقصى والقدس. 
عض����و المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين الدكتور 
محمد الهندي قال »إن فلس����طينيي الداخل المحت����ل والقدس والضفة الذين 
زحفوا للمسجد األقصى هم من أفشلوا مخطط المستوطنين المتطرفين لذبح 
القرابين، مؤكدا أن المعركة مع االحتالل مفتوحة، وأن الش����عب الفلس����طيني 
س����يقدم كل تضحية لحماية القدس واألقصى« م����ا يعني ان المعركة ما زالت 
محتدم����ة وان األقصى برميل بارود س����ينفجر حتما في وج����ه االحتالل, طالما 
اس����تمر في عدوانه على األرض والمقدس����ات, الهندي لفت إل����ى أن األنظمة 
العربية المطبعة مع »إسرائيل« والتي تكيل العداء للفلسطينيين تتوهم أنها 
ستشكل لهم حماية، وتلك األنظمة تتعلق بأوهام وستتخلى عنهم »إسرائيل« 
كما تخلت أمريكا عن حلفائها. وأضاف د. الهندي: تل أبيب أيقنت أن التطبيع 
لن يحميها وترى نفس����ها في مشكلة مع استمرار العمليات الفدائية، وبعض 
األنظمة العربية تخلت عن فلسطين والبعض اآلخر يعمل وسيطًا، وهناك طرف 
ثالث أصبح عدوًا للقضية الفلس����طينية, والش����عب الفلسطيني كشف نفاق 
األنظمة التي ترسل التهنئة إلس����رائيل وهي تجتاح األقصى، فكل من يقف 
مع محور القدس سينتصر وكل من يتخلف عنه سيلقى الهزيمة«, وانه وصف 
دقيق لحجم الخذالن العربي للقدس واالرتماء في حضن »إس����رائيل« والدخول 
تح����ت عباءتها وهى التي لم تس����تطع حماية نفس����ها من ضرب����ات المقاومة 
الفلسطينية واللبنانية«, والحقيقة ان مواقف األنظمة العربية ما كانت لتحدث 
لو وجدت تحركا ش����عبيا عربيا مس����تنكرا لها فهي الت����ي ال تخدم اال االحتالل, 
الدكتور الهندي ختم بالحل »ان لق����اءات متواصلة بين أطراف محور المقاومة 

لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في معركته المفتوحة مع االحتالل« .
المهم والمطلوب ان تنتقل االحداث من القدس لتعم كل المدن الفلس����طينية، 
كي نش����تت االحتالل ونس����تنزفه ونرهقه تماما، وما ح����دث في الضفة باألمس 
وتحديدا في بلدة اليامون بمحافظة جنين الحرة حيث أصيب مواطنان برصاص 
قوات االحتالل الصهيوني ووصفت جراحهما بالحرجة بعد اندالع مواجهات في 
بلدة اليامون، غرب جنين، بين المقاومة الفلسطينية وجنود االحتالل المتوغلين 
للبلدة, حيث قوبلت عملية االقتحام باشتباكات عنيفة من المقاومة الفلسطينية 
التي تصدت للمقتحمين واحبطت مخططهم ودفعتهم الى الهروب من البلدة 
والعودة من حيث اتوا، فجنين تس����طر كل يوم ملحمته����ا البطولية، وتثبت ان 
المقاومة ق����ادرة على ردع االحت����الل ومنعه من تحقيق أهداف����ه والوصول الى 
المقاومين المرابطين داخل المحافظة ، فثقة الش����عب الفلس����طيني ال تتزعزع 
في مقاومته وهو يلتحم معها ويشاركها في أي معركة تخوضها ضد االحتالل 
الصهيوني,  وهو ما اكد عليه األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
القائ����د زياد النخالة بأن »ما يجري في الق����دس واألقصى هو عدوان على أقدس 
مقدسات المسلمين ، وأن الشعب الفلسطيني يقوم بواجباته لصد هذا العدوان 
وحماية األقصى ف����ي واحدة من أصعب فترات االعت����داءات الصهيونية. واكد 
القائ����د النخالة خالل اتص����ال هاتفي تلقاه من الدكتور علي واليتي مستش����ار 
مرشد الثورة االسالمية في إيران، »أن الشعب الفلسطيني متمسك بنهج الجهاد 
والمقاومة وس����يبقى رباطه وجهاده قائمًا حتى تحرير أرضه وتطهير مقدساته 
من دنس المحتلين الغاصبين«, فالش����عب يضحي ألجل مسراه, ولتحرير ارضه 
المغتصبة ونيل حريته, وهذا العطاء ال ينضب, والفعل المقاوم سيتصاعد ألننا 

على قناعة ان االحتالل الى زوال. 

األقصى برميل بارود 
سينفجر بوجه االحتالل 

رأي

منذ معركة »س����يف القدس« قبل عام، وعملية الهروب الكبيرة من س����جن جلبوع، التي 
نّفذها أبطال جنين، بدأ مشهد الصراع مع الكيان الصهيوني يتوّضح أكثر فأكثر حتى 
وصلت األمور الى ما هو عليه اليوم: كيان استعماري استيطاني إرهابي مدعوم من قوى 
عالمية، أولها الواليات المتحدة، يشّن هجوما وحشيا على الشعب الفلسطيني الرافض 
لسرقة وطنه وأراضيه وتهويد مقدساته. في المقابل، شعب شجاع ومضٍح يقف وحده 
في المي����دان، يواجه بكل قواه الحّية اآللة الحربية الصهيونية، وش����عب مبدع في كل 
الميادين، ال يترك وسيلة لمقاومة االحتالل والصمود في أرضه والدفاع عن المقدسات 
إال وينتهجها. قد تس����مى مقاومة ش����عبية أو مقاومة مس����ّلحة، فهي مقاومة ش����عب 
يختار ما يناس����به في الم����كان والزمان المعّين، بعد الحص����ار العربي عليه ومنع تدّفق 
األس����لحة والمال لدعم مقاومته. وضوح المش����هد الحالي يكمن في العودة الى أساس 
الص����راع وإزالة األغلفة التضليلية التي تراكمت منذ عقود: الصراع على األرض والتاريخ 
والجغرافي����ا والعقيدة، أو كما قال القائد المجاهد، أمين عام حركة الجهاد اإلس����المي، 
زياد النخالة قبل أيام »نختلف عل����ى نفس الجغرافيا ونفس األرض ونفس المقّدس«. 
من أعلى قمة السلطة السياسية والحربية الى أسفل سّلم مجتمع المستوطنين، الجدد 
والقدام����ى، المنتمي����ن الى دول الش����رق أو الغرب، كلهم يتزاحم����ون لنيل أعلى درجة 

الوحشية والكراهية والعدوانية إزاء شعب يرفض الرضوخ إلمالءاتهم.
لق����د اس����تعادوا الوحش����ية التي مارس����وها خ����الل النكب����ة، عندما كان����ت عصابات 
المس����توطنين تطلق هجماتها عل����ى القرى وأحي����اء المدن الفلس����طينية لترهيب 
الن����اس وجعل أهله����ا ينزحون تاركي����ن وراءهم حياته����م وأمواته����م وتاريخهم، 
وأحيانا أطفالهم وش����يوخهم ومرضاهم. بذريعة »أمنه����م المقّدس«، يدوس الغزاة 
عل����ى كافة القيم االنس����انية، يعّذبون المعتقلين، ومنهم األطف����ال )أحمد مناصرة(، 
يمنع����ون العالج لألس����رى المرضى، ويقتحمون الس����جون وكأنهم في س����احة حرب 
حقيقية، ويعدمون الفتيات والفتيان عل����ى حواجزهم المنصوبة في الضفة الغربية 
إلذالل الناس واصطيادهم. توّضح المش����هد أكثر م����ع صمت المجتمع الدولي بزعامة 
الوالي����ات المتحدة، وكل من يدور بفلكها، األنظمة العربية المطّبعة وغير المطّبعة بل 
المستس����لمة للنظام العالمي الظالم وتبحث عن رضاه، وتشارك بعض الدول العربية، 
بأمواله����ا، بهذه الهجم����ة اإلرهابية، وبإعالمها وعالقاتها التجاري����ة مع كيان لم يعد 
يخفي همجيته وكراهيته للش����عوب الحرة. اتّضح المش����هد بالمقابل عندما انتهج 
الش����عب الفلس����طيني، بكل مكّوناته، نهج المقاومة، على أرض فلسطين التاريخية، 
المحتلة ع����ام 1948 وما بعد. صعدت موجة االحتجاجات الش����عبية ضد المؤسس����ة 
الصهيوني����ة القمعي����ة ومس����توطنيها الهمجيين ف����ي كل مدن وبل����دات الداخل، 
ال����ى جانب مدينة الق����دس وضواحيها، قب����ل وأثناء وبعد معركة »س����يف القدس« 
وتعّمق الش����رخ في كيان العدو بين الفلس����طينيين الذي����ن يرفضون وهم المواطنة 

»اإلسرائيلية« وبين المستوطنين اليهود الغزاة.
لقد منعت هذه المواطنة توضيح الصورة الحقيقية للصراع، بين المستوطنين الذين 
تم ش����رعنة كيانهم من قبل مجتمع دولي متواطئ وجبان، وبين الشعب األصيل الذي 
يس����تمد قوته من حقه الخالص بأرضه ووطنه ومقدس����اته، والذي يتش����ّبث بتاريخه 
وجغرافيته. وما عمليتا بئر الس����بع والخضيرة البطوليتان إال تعبيرا عن إرادة شعب حّر 
يسعى للتخّلص من االستعمار المجرم، بكل ما يملكه من وسائل. اتضح المشهد بعد 
صع����ود المقاومة في جنين ومخيمها وبلداتها، حيث ظهرت كتيبة جنين بش����بابها 

األبط����ال التي قّررت قتال العدو وتوجيه س����الحها ضد المحت����ل، ومالحقته وتكبيده 
أكبر قدر من الخس����ائر. وطغت صورة المقاومين على ص����ورة األجهزة األمنية التابعة 
للس����لطة، التي تنّسق مع العدو لمالحقة الش����باب الثائر والتي تحمي المستوطنين 
وتشرعن روايتهم الكاذبة حول المقدسات واألماكن التاريخية الفلسطينية. وتوّضح 
المش����هد أكثر مع انتقال الثوار المجاهدين من منطق����ة جنين الى كل مدن الضفة، 
شماال وجنوبا، وفي المخيمات والبلدات، رافضة لكل التنسيق والتعاون مع العدو، وعال 
صوت المسيرات الغاضبة التي تجتاح الضفة وقطاع غزة، وأم الفحم وطمرة والناصرة، 
وتصاع����دت المواجهات في المس����جد األقصى وحوله لمنع تهويده ومنع الس����يطرة 
الصهيونية على الحّيز العام الفلسطيني المقدسي، رغم االحتالل العسكري للمدينة. 
توّضح المشهد بعد معركة سيف القدس بترابط الساحات الفلسطينية كلها )قطاع 
غزة والقدس والداخل المحتل عام 1948 والضفة الغربية والش����تات( وإرس����اء وحدة 
الش����عب واألرض والقضية. تتدّخ����ل المقاومة في قطاع غزة لنصرة حماة المس����جد 
األقصى وأهل الق����دس، ومخيم جنين، فيضطر العدو الى التراجع، ولو مؤقتا، بانتظار 
نجدته مجددا من األنظمة العربية والدولية. لكن، لتسهيل اقتحام المسجد األقصى، 
يضطر الى نش����ر المئات )بين 500 وألف( من عناصره وش����ّن الهجوم على المصلين 
والمعتكفي����ن داخله، واعتقال المئات من الش����باب، وتدنيس المصليات وتكس����ير 
أبوابها ونوافذه����ا، ونصب الحواجز في البلدة القديمة. المش����هد هو حالة حرب بين 
غزاة همج وآلياتهم وس����الحهم، وبين شعب مقاوم بشبابه وأطفاله ونساءه وشيوخه، 
متسلحين بحبهم لوطنهم ومقدس����اتهم. يضطر العشرات من عناصر شرطة العدو 
الهجوم على مواطن واحد إلخراجه من المس����جد إلخالء الس����احة للمستوطنين، كما لو 

كانوا يواجهون فرقا مدرّبة على الحرب.
الصراع بين الحق الفلسطيني والرواية الكاذبة الصهيونية حول فلسطين والمنطقة 
بات واضحا. يح����اول الصهاينة والمتعاونون معه في المجتمع الدولي، وأنظمة عربية 
خائنة النتماء ش����عوبها، االس����تيالء على كل أرض فلس����طين، بالق����وة أو بالقوانين 
العنصرية واالستعمارية، وتشريد الشعب الفلسطيني أو إبقاءه على فتات من أرضه 
إذا استس����لم ورفع الراية البيض����اء وأصبح متصهينا وخادما لديه����م. وفي المقابل، 
يواجه الش����عب الفلس����طيني، الذي يس����تمد قوته من ايمانه بالل����ه ومن حقه ومن 
مس����اندة الشعوب الحرة، حرب اإلبادة )إبادة شعب ومجتمع وحضارة وتاريخ( بمقاومة 
شاملة، مستخدما كل األدوات والوسائل التي يملكها، من الصواريخ في قطاع غزة الى 
الس����كاكين في المناطق األخرى، يقاتل ويقاوم ويحفر األنفاق ويطعن. لم تعد تهّمه 
كثيرا التصريحات الرس����مية العربية والعالمية الت����ي تطلقها دول وأنظمة وهيئات، 
بعد انتقاء مفرداته����ا لتجّنب غضب الواليات المتحدة، بع����د الجرائم الذي يرتكبها 
الع����دو، للمطالبة ب »التهدئ����ة« و«العودة الى الوضع الراهن«، أي اس����تمرار االحتالل 
وتبعات الجريمة الكبرى. وضوح المش����هد في الميدان، بعد إزالة األوهام )التس����وية، 
حل الدولتين أو الدولة الواحدة مع المس����توطنين، تجزئة األرض والشعب والقضية( 
تزامن مع وضوح الخطاب الذي حمله الثوار الفلس����طينيون والعرب منذ عقود، والذي 
اتهم����ه الواهم����ون بأنه حلم وغير واقعي وخطير، أو الذي نس����اه وتراجع عنه من وجد 
مصلحته الشخصية بالتالقي مع المستوطنين، تحت مظلة الواليات المتحدة والعالم 
الرأس����مالي، أو مع بعضهم، تحت شعار سياسي يتنّكر لطبيعة كيان الغزاة. لقد نقل 
القائ����د المجاهد زياد النخالة، في تصريحاته األخيرة، هذا الخطاب الواضح الذي تبناه 

معظم الش����عب الفلسطيني، في فلس����طين المحتلة وفي الشتات، بالقول أوال أن »ما 
يجري ليس فقط ردة فعل على الس����لوك »اإلس����رائيلي«، ما يجري هو تجس����يد لحالة 
الصراع القائم على أرض فلس����طين«، أي أن الصراع مس����تمر منذ قرن من الزمن، بين 
الصهاينة والفلس����طينيين، ألنه صراع على األرض والجغرافيا والمقّدس، وأن »وجود 
العدو على أرضنا هو س����بب دائ����م للمواجهة.. والمقاومة هنا ه����ي حالة واجبة طالما 

هناك احتالل، فالمقاومة هي الرد الطبيعي على االحتالل«. 
العمليات الفدائية ليس����ت لالنتقام من جرائم العدو األخيرة، أو رد فعل عليها، بل هي 
الحالة الطبيعية التي يجب أن تس����ود، ألن الش����عب الفلس����طيني واقع تحت االحتالل 
وعلي����ه واجب الدفاع عن نفس����ه وتحري����ر األرض. وإن »لم يقاتل اليوم س����يقتل غًدا؛ 
باإلهان����ة، أو بالجوع، أو بالرص����اص، ال فرق، ومن لم يقاتل اليوم س����يرى أن ما بقي من 
أرضه ووطنه يذهب وال يعود، من لم يقاتل اليوم س����يرى القدس يهودية بأّم عينيه، 
وس����يرى أن فلس����طين كل فلسطين أصبحت »إس����رائيل«، ومن لم يقاتل اليوم سيرى 
نفس����ه بعد ذلك يقف في طابور ال����ذل ليعمل في أرضه عبًدا ل����دى العدو )مقابلة مع 
موقع العهد اللبنانية )2022/3/26(. أما بالنس����بة لمدينة القدس و«الخط األحمر« الذي 
يهّدد البعض بعدم تجاوزه، أمام اعتداءات الصهاينة على المسجد األقصى والقدس، 
فوّض����ح القائد النخالة أن »كلمة خ����ط أحمر هي تضليل، المس����جد األقصى هو تحت 
االحتالل الصهيوني المباش����ر منذ عام 1967«، وأن الصراع اليوم يدور حول »السيطرة 
الدينية على المسجد األقصى. العدو مسيطر عسكريًا وسياسيًا على المسجد األقصى، 
واآلن يريد الس����يطرة الدينية«. يأتي هذا التوضيح لتذكير الذين يضعون »خط أحمر« 
لتحذي����ر العدو من تجاوزات����ه، أن الصراع ليس فقط على الجزء المتبقي من الس����يطرة 
الفعلية، بل على أساس وجود الصهاينة في القدس. ماذا يفعل »الخط األحمر« ومدينة 
القدس محتلة بكاملها، أي����ن تأثير »الخط األحمر« المتزحزح كلما تقّدم العدو بعدوانه 
وواصل تهويد المدينة والمقدس����ات؟ ق����د يكون ذبح القرابين خط����وة مفصلية نحو 
تدمير المس����جد األقصى المبارك، لكن األساس هو االنتهاكات اليومية التي يشهدها 
المس����جد منذ س����نوات، وفرض الوصاية الصهيونية عليه والتحّكم بدخول المصلين 
اليه، والتي ُتّوجت مؤخرا، بسبب التواطؤ العربي وأوهام التسوية، بجريمة ذبح القرابين.

في هذا الس����ياق، وّضح القائد المجاهد زياد النخالة موقف الدول العربية إزاء الصراع 
مع الكيان، حيث ان »المحيط العربي.. قرر سلفًا شطب فلسطين والقدس من أجندته 
لصالح الع����دو«. واليوم، بعد قمة الش����ر والعار في النقب، »يتدخل����ون أيضا من أجل 
تهدئة الفلسطينيين حتى نصمت على اقتحامات المسجد األقصى«. لم تقف بعض 
الدول العربية موق����ف المتفرج والصامت، بل تتدّخل لصالح العدوان، وإن صدر عنها 
بيانات تس����تنكر االعتداءات على المس����جد األقصى والمصّلي����ن، قبل يومين، فذلك 
بس����بب المقاومة البطولية التي سطّرها المقدسيون وس����ائر الفلسطينيين للهجمة 
اإلرهابية التي ش����ّنتها قوات الع����دو، والتي أثارت الرأي العام لدى الش����عوب الحرة، 
وألنهم كس����روا الق����رار العربي بعدم االعتكاف في المس����جد. يأتي توضيح الموقف 
العربي إزاء الصراع لحث الش����عب الفلسطيني على اتخاذ المبادرة ومواصلة المواجهة 
دون الركون الى أي مس����اعدة عربية رس����مية، حتى معنويا وإعالميا. فمعظم األنظمة 
العربية تدعم الكيان الصهيوني إلرضاء الواليات المتحدة والعالم الرأس����مالي. فهي، 
بهذا الموقف، تعادي ش����عوبها. وعلى ش����عوبها االلتفاف ح����ول المقاومة ودعمها 

إعالميا وماليا والتصدي الجماهيري لمخططات الواليات المتحدة في بلدانها.

ُتواجه )س���لطات االحتالل( تحديًا أمنيًا قد تكون مركباته غير مس���بوقة في العقود 
األخي���رة م���ن تاريخ الصراع م���ع العرب: موج���ة عمليات يقودها فلس���طينيون ضد 
االحتالل، فيما أحد أبرز محّفزاتها هو اإلجراء العقابي نفس���ه الذي يسعى من خالله 
العدو لمنع العمليات. معضلٌة تغّذي نفس���ها بنفس���ها، من دون آفاق حّل منظورة. 
وفقًا لتقدير االستخبارات »اإلس���رائيلية«، المرّجح أن تتواصل الهجمات، وإن كانت 
تل أبيب تأمل الحّد منها، من خالل سلس���لة إجراءات، يتعّذر حْصر التعقيدات التي 
تمن���ع العدو من الذهاب بعيدًا فيها. وإلى جانب تلك التعقيدات، تأتي اإلش���كالية 
»اإلس���رائيلية« المتمّثلة في التركيز، في »المعالج���ة«، على الحوافز بداًل من الدوافع، 
واألولى ظرفية ومتغّيرة، بينما الثانية، وهي األصل، ثابتة وال تكاد تتبّدل، والمقصود 
بها أصل وجود االحتالل، بما يعنيه من سلب للحق والُهوية، وسياساته االستيطانية 
اإلحاللي���ة العنصرية. على أن مس���ألة التعامل مع الحوافز نفس���ها ال تبدو مضمونة 

من الجهات كاّفة.
على مس���توى مبدأ »الردع عبر العقاب«، ال تكتفي »إسرائيل« بقْتل منّفذي العمليات 
حتى لو لم يتمّكنوا من إتمامها، بل تعمل على معاقبة كّل من يحيط بهم، عبر هدم 
منازل ذويهم، واعتقال آبائهم وإخوتهم والتنكيل بهم، وسلبهم مواردهم المالية، 
وتغيير ظروفهم إلى األسوأ على كّل صعيد. كما يطاول هذا العقاب الجماعي البلدة 
أو المدين���ة بأكملها التي ينطل���ق منها المنّفذ، خاصة في األراض���ي المحتّلة خارج 
الخط األخضر، وهو ما يمّثل اس���تراتيجية »إسرائيلية« ثابتة في مواجهة العمليات 
الفدائية، وإن كانت الهجمات األخيرة حملت عنصرًا مغايرًا، كونها ُنّفذت من دون أّي 
توجيه أو قيادة من تنظيمات فلس���طينية مقاِومة. وُيضاف إلى تلك السياسة، الدور 
الوظيفي الذي تضطلع به األجهزة األمنية التابعة للس���لطة الفلسطينية، والموَكلة 
بتحقيق ما يعجز عنه االحتالل، أو يمكن أن يتس���ّبب له بأثمان وخس���ائر عملياتية، 

إضافة إلى دورها في تحصيل المعلومات االستخبارية عن المقاومين، لصالح العدو.
إاّل أنه في الموجة األحدث من العمليات، شّخصت »إسرائيل« عوامل إضافية لم تكن 
مرصودة في السابق، كما في هجمات الطعن والدهس االرتجالية. فالهجمات األخيرة 
نّفذ جزءًا منها فلس���طينيون من الداخل، أي من حاملي الهوية »اإلسرائيلية«، يجمع 
بينهم ما ُيسّمى »إسرائيليًا« »التعّصب الديني«، والتماهي بقْدر أو بآخر مع جماعات 
إسالمية تحمل »فكرًا متطّرفًا«، مع التشديد في المقاربة اإلعالمية على حضور تنظيم 
»داعش«، بهدف خدمة استراتيجية االحتالل في أكثر من اتجاه. أّما الجزء اآلخر، فقد 
نّفذه فلسطينيون انطلقوا من ش���مال الضفة الغربية المحتلة، وتحديدًا من منطقة 
جنين، وهو ما يمّثل تحّديًا مرّكبًا بالنسبة إلى »إسرائيل«، لعّدة أسباب أهّمها ما يلي:

أّواًل: ُتع���ّد جني���ن منطق���ة خارجة نس���بيًا عن الس���طوة األمنية ألجهزة الس���لطة 
الفلسطينية، ألس���باب يصعب حصرها، من بينها تراجع تأييد السلطة حتى داخل 
تنظيم »فتح«، س���واًء في المخيم أو المدينة أو الق���رى المحيطة. ويعّبر هذا التراجع 
عن نفس���ه في فقدان الق���درة على التحّرك والتحّكم والجمع االس���تخباري لمصلحة 

االحتالل، كما تسهيل مهاّمه والتمهيد لها.
ثاني���ًا: ُتع���ّد »حرك���ة الجهاد اإلس���المي« ه���ي الجهة التي تس���تقطب الش���ّبان 
الفلس���طينيين في ه���ذه المنطق���ة، وتحديدًا من المنش���ّقين عن »فت���ح«، أو من 
المتململين من أداء السلطة، وهو ما أتاح توفير وسائل قتالية في المخيم ومحيطه، 
بمس���توى بات يدعو االحتالل إلى القلق، خصوصًا أن »الجهاد« تنظيم ال ُيس���تهان 

به، عددًا وعتادًا.
ثالث���ًا: منطقة جني���ن، التي تقع في ش���مال الضفة المحتلة، قريبة جّدًا من وس���ط 
)الكي���ان(، حيث الوجود »المديني« للعدو، بما يش���مل غوش دان وفي وس���طها تل 
أبي���ب. وأهمية هذا المعطى أنه يؤكد وجود ثقوب في الجدار األمني - على اختالف 

أش���كاله - في هذه المنطقة، ما أتاح للفلس���طينيين االنتقال م���ن وإلى أراضي عام 
1948 بسهولة نسبية، ألغراض وأهداف مختلفة، ليس في أساسها شّن عمليات.

بن���اء على م���ا تقدم، يمكن الق���ول إنه باتت متع���ّذرة على االحتالل مباش���رة عقابه 
الجماعي ردًا على العمليات التي ينطلق منّفذوها من جنين، حيث تتصّدى »الجهاد« 
بنفسها لتأمين عائالت الش���هداء من األذى الجسدي والماّدي وكذلك االقتصادي، 
وهو ما يثقب االس���تراتيجية العقابية »اإلس���رائيلية«، ويهّش���م فاعليتها، ويحّول 
جنين ومخّيمها إلى نموذج للمحاكاة، وهنا األخطر بالنس���بة إلى »إس���رائيل«. كما أن 
ضعف الس���لطة البنيوي، والرفض الجماهيري لها، يلزمان العدو بالعمل مباشرة في 
المخي���م والمدينة والمناطق المحيطة بهما، األمر الذي يعني مزيدًا من االحتكاك مع 
الفلس���طينيين، وال���ذي قد يحّفز بدوره على تنفيذ مزيد م���ن العمليات، ناهيك عن 
التهديد المتمّثل في إمكانية سقوط خسائر بشرية »إسرائيلية«، وال سيما أن صور 
اقتحام المخيم عام 2002، والذي كّبد االحتالل خس���ائر بش���رية بالعشرات، ال تزال 

ماثلة في الذاكرة »اإلسرائيلية«.
ُيضاف إلى ما َتقّدم، أن أّي رّد موّسع يستبطن خطر جّر قطاع غزة إلى المواجهة، على 

غرار ما جرى في معركة »سيف القدس« العام الماضي.
كيف يمكن لالحتالل تحقيق مطلبه إذًا؟

ال يبدو أن لدى »إس���رائيل«، إلى اآلن، خّطة بديلة، باستثناء تحويل والد الشهيد رعد 
حازم، إلى هدف استراتيجي أّول، يكاد يصبح الشغل الشاغل ألجهزة العدو األمنية 
والعسكرية، على رغم أنه، من ناحية واقعية، ُيفترض أن يكون مجّرد هدف تكتيكي. 
لك���ن، إذا كان من المتعّذر الوصول إلى والد الش���هيد، فكيف بأهداف »إس���رائيل« 
ل مخّيم جنين الذي يس���ّميه  األخرى المتعّلقة بحوافز العمليات، وعلى رأس���ها تحوُّ

االحتالل »عّش الدبابير«، إلى ِقبلة للمقاومين ونموذج ُملهم لهم؟

وضوح المشهد والخطاب

العقاب الجماعي يتعقد: سلطات االحتالل »قاصرة« أمام جنين

بقلم: راغدة عسيران

بقلم: يحيى دبوق
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب رقم 2022/361 يف الق�سية رقم 2019/270

المدعي���ة / جعف���ر عب���اس جاس���ر االغ���ا - م���ن خانيونس هوي���ة رقم 
)۹5۲۲۸5۱5۱( وكيله المحامي // ناهض حلمي السقا

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

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

إلى المدعى عليه سعد المذكور أعاله بما أن المدعي قد أقام عليك القضية 
رقم 2019/270 استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نسخة 
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 ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوم���ا من تاريخ تبليغك من المذكرة علما انه تحدد لنظر الدعوى جلس���ة 
ي���وم الموافق 2022/5/9م وليكن معلوم���ا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمدعي ان يسير في دعواه حسب األصول تحريرا في 2022/4/13م

رئي�س قلم حمكمه بداية خانيون�س

�إعالن �صادر عن جمعية
 �ل�صحاب لالأعمال �خلريية

يعلن مجلس إدارة جمعية الس���حاب لألعمال الخيرية ع���ن عزمه إجراء انتخابات 
مجلس االدارة لدورة 2025/2022م، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادي 
الذي س���يعقد ي���وم الخميس المواف���ق 2022/5/12م الس���اعة  11:00 في مقر 

الجمعية الكائن في محافظة خانيونس بالقرب من مديرية التربية والتعليم  .
وذلك لمناقشة )جدول األعمال(: 

• انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية 
• قراءة التقرير المالي واإلداري لعام

• اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني 
بعد استكمال االتي في مقر الجمعية الرئيس في أوقات الدوام الرسمي 

من الساعة9:00إلى الساعة: 14:00
 1 - اس���تمرار فت���ح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية 

العمومية لعام )2022( وذلك حتى تاريخ 2022/5/3
 2 -  فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة ستة أيام من 

تاريخ 2022/5/4 إلى تاريخ : 2022/5/7م
3 -  فتح باب الطعن واالنسحاب واالعتراض على المرشحين وذلك لمدة 

ثالثة أيام من تاريخ 2021/5/8حتى تاريخ 2022/5/10م
4 - الرد على االعتراضات 2022/5/11م

جمل�س اإدارة اجلمعية

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�صوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��صي و�لعقار�ت رقم )330 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يدة: 
نغم الياس حبيب طرزي من س���كان غزة هوية رقم 951242940 بصفته 

وكيال عن: كرم الياس حبيب فرح وهبة الياس حبيب فرح 
بموجب وكالة رقم: ش ق 875 – 2018 – 2018 صادرة عن البعثة العامة لفلسطين 
  SPA ٍ0013- - + 8545 في اس����تراليا ونيوزيلندا والباسفيك مصدقة من الخارجية
May18 -/2018  المفوضية الفلسطينية العامة كندا مصدقة من الخارجية 8544

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 835 القسيمة 152 المدينة غزة الدرج

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
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 استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ:  2022/4/18م

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

غزة/ االستقالل:
أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، يوم أمس، عن تعليق 
مقاطعة شراء وس���حب عطاءات اإلنشاءات الخاصة بوكالة 
غوث وتشغيل الالجئين )أونروا( بعد التوصل إلى تفاهمات 
على شكل وثيقة اتفاق وتذليل المشاكل لبعض الشركات 
المتعاق���دة مع الوكالة. وش���دد االتحاد في مؤتمر صحفي 
بمدينة غ���زة، على أن تجمي���د مقاطعة ش���راء العطاءات 
سيكون لمدة 4 ش���هور لمراقبة تطبيق بنود هذا االتفاق 

خالل تلك المدة.
وأك���د البيان حق الش���ركات التي لم يتم فس���خ عقودها 
الجارية بالتعويض عن الضرر الكبير الذي أصابها بس���بب 
ارتفاع مواد البناء الفاحش من ناحية وانخفاض سعر صرف 

الدوالر من ناحية أخرى.
وقال: إن "هذا الق���رار جاء بعد التزام المقاولين لمدة ثالثة 
شهور كاملة بقرار المقاطعة وبشكل غير مسبوق حيث لم 
يس���جل أي اختراق مما يدلل عل���ى إمكانية المراهنة على 
الموقف الموحد والذي كان له أكبر األثر في كسر عنجهية 
أكبر المؤسسات المشغلة وإحداث تغيير جوهري في عقد 

إجحاف من أسوأ العقود على اإلطالق".
وأوض���ح االتحاد أن تجميد المقاطع���ة جاء تقديرا للجهود 

الكريمة والمقدرة من وزارة األشغال واإلسكان بغزة ممثلة 
بوكيل الوزارة ناجي سرحان بصفته االعتبارية.

كما جاء االتفاق ثمرة لعدة جلسات مهمة عقدت بين قيادة 
اتح���اد المقاولين ومدير عمليات الوكال���ة "توماس وايت" 
وفريقه القانوني والهندس���ي برعاية وكيل وزارة األشغال 
مفوض العالقات والتنمية االجتماعية في غزة غازي حمد، 

وصوال لجملة من التفاهمات تم صياغتها على شكل وثيقة 
اتفاق وقع عليها مدير عمليات الوكالة ورئيس االتحاد في 
فلس���طين. وتضمنت الوثيقة وفق بيان اتحاد المقاولين 

النقاط اآلتية:
 فس���خ عقود لمجموعة من المقاولين دون تسييل كفاالت 

على قاعدة ال ضرر وال ضرار.

 التزام الوكالة بمس���اعدة المقاولي���ن في تحصيل اإلرجاع 
الضريب���ي ومخاطب���ة وزارة المالي���ة الفلس���طينية بذلك، 
ومنحه���م كتب تس���اعد في تحصيل رقم التب���رع ... على 
اعتبار أن مش���اريع الوكالة هي مش���اريع صفرية / وليست 

معفاة.
 مراجعة تقديرات أس���عار العقود باالستعانة باستشاري 

مستقل في ذلك لمحاربة ظاهرة تدني األسعار.
 إقرار الوكالة بمدة سريان فاعلية العطاء 90 يوما وتسليم 
الموقع في موعد ال يتجاوز 42 يوما من تاريخ توقيع العقد 

)بدل 180 يوما لكليها سابًقا(.
موافقة الوكال���ة على مراجعة تعريف الق���وة القاهرة بما 
ينسجم مع عقد الفيديك الدولي وعقود األشغال المعمول 
بها وعدم إغالق الباب أمام تعويضات المقاولين للمشاريع 

القائمة في حال توفر التمويل لذلك.
اعتراف األونروا بحق المقاول في قبول العقد أو االنسحاب 
منه للمشاريع غير الممنوحة والعقود الغير موقعة بسبب 

تغير األسعار في هذه الفترة.
 الحفاظ على روح التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة 
الالجئين المستفيدين من المشاريع إلى جانب المقاولين 

الذين تشكل صناعتهم قطاعًا مهمًا في اقتصاد الوطن.

اتحاد المقاولين في غزة يعلن تعليق مقاطعة مشاريع األونروا

غزة/ االستقالل:
أعلن اتح���اد الموظفين الع���رب العاملين ف���ي وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين »أونروا« في قطاع غزة عن الش���روع في فعاليات احتجاجية رفضا 
»للتقليصات الممنهجة بحق الخدمات المقدمة لالجئين الفلس���طينيين والعبث 

باألمن الوظيفي لموظفي أونروا«.
وذك���ر اتحاد الموظفين بغزة االثنين في بي���ان له، أنه تقرر تعليق العمل والدوام 
بش���كل جزئي غدا الثالثاء التزاما بق���رارات المؤتمر العام لالتحادات باس���تمرار 
الفعاليات النقابية ضمن نزاع العمل على مستوى أقاليم عمليات الوكالة الخمسة.

وأوضح بيان االتحاد أن تعليق الدوام سيجري في العيادات ومراكز التوزيع ودائرة 
التمويل الصغير ومكاتب الخدمات والتسجيالت ومكاتب صحة البيئة والصيانة 
ومكاتب رؤساء المناطق ومكاتب مدراء المناطق التعليمية والمشرفين التربويين 

الساعة األخيرة من الدوام، حيث سيغادر جميع الموظفين أماكن عملهم.
وس���يتم تعليق العمل في مكت���ب غزة اإلقليمي من الس���اعة 8:30 صباحًا حتى 

الساعة 9:30 صباحًا، ثم استئناف الدوام كالمعتاد، وفق بيان االتحاد.
وأكد االتحاد أنه سيجري تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة للفترة الصباحية 
الس���اعة 10:30 صباحًا، والفترة المس���ائية الس���اعة 3:10 عصرًا، والثالث فترات 

الساعة األخيرة من الدوام.
وش���دد اتحاد موظفي »أونروا« بأن فعالياتهم االحتجاجية مس���تمرة ومتصاعدة 

حتى نيل كامل حقوقهم.

رام الله/ االستقالل:
 أدى ارتفاع أس���عار العلف بحوالي 60% في األراضي 
الفلس���طينية، إلى إضاف���ة أعباء جدي���دة على مربي 
الماش���ية الذين يواجهون تحديات عدة، مثل امراض 
المواش���ي وازدياد وتيرة االعتداءات من المستوطنين 
عل���ى األراض���ي الرعوية الفلس���طينية، وم���ا يتبعها 
من ترحيل قس���ري بسبب سياس���ات الضم والتوسع 

اإلسرائيلية.
 ويناش���د قطاع مربي المواش���ي الفلسطينيين، السلطة 

الوطنية إللغاء ضريبة القيمة المضافة على األعالف. 
وقال عباس ملحم، رئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين: 
»قطاع المواش���ي يلفظ أنفاس���ه األخيرة وهو بحاجة الى 
الدع���م قبل أن ينهار تماما، لقد طلبن���ا من رئيس الوزراء 

التحرك بصورة عاجلة إلنقاذ القطاع«.
ودعت منظمة »أوكس���فام« الدولية المجتمع الدولي، الى 
تبني موقف اقتصادي ودبلوماس���ي مش���ترك ومنسق 
بش���كل عاجل لتحدي سياس���ات إس���رائيل التقييدية 
ويس���مح للفلس���طينيين باالس���تثمار في انتاج الغذاء 

المحلي وتطوير بنيته التحتية.
 تش���كل مناطق )ج( ما مجموعة 60% من أراضي الضفة 
الغربي���ة، وهي أراض���ي تقع تح���ت الس���يطرة األمنية 
والمدنية حس���ب اتفاقيات أوسلو. تحتوي هذه األراضي 
على األراضي الخصب���ة والزراعية وق���ادرة على احتضان 
االس���تثمارات الزراعية الفلس���طينية وتقليص اعتماد 
الفلس���طينيين على الواردات لكن السلطات اإلسرائيلية 
رفضت ما مجموعه 99% من الطلبات الفلسطينية لتطوير 

مناطق )ج(.

رئيس اتحاد المزارعين: قطاع المواشي في فلسطين يلفظ أنفاسه األخيرة

بكين / االستقالل:
نما الناتج المحلي اإلجمالي للصين بنس���بة 4.8 بالمئة 
على أساس س���نوي، خالل الربع األول من العام الجاري، 
في أرقام ج���اءت أعلى من توقع���ات المحللين البالغة 
3 بالمئة. وقال���ت الهيئة الوطنية لإلحص���اء في بيان، 

اإلثنين، إن نمو الناتج المحلي اإلجمالي للربع األول فاق 
األرقام المسجلة في الربع األخير 2021، البالغة 4 بالمئة.

إال أن البالد تواجه تحديات مرتبطة بعودة تفش���ي 
جائح���ة كورونا في عديد المدن، ما دفع الس���لطات 
المحلية إلغالقها بشكل ش���به كامل، لحين انتهاء 

اإلصابات، س���بقها تحديات بدأت منذ الربع الثالث 
2021، مرتبطة بتشديدات في سوق العقارات.

وتتج���ه أرقام الناتج المحلي للرب���ع الثاني، للتباطؤ 
عما هي عليه في الرب���ع األول، مع ظهور التأثيرات 

السلبية لإلغالقات على االقتصاد المحلي.

االقتصاد الصيني ينمو بنسبة 4.8 بالمئة في الربع األول

موظفو »أونروا« بغزة يعلنون 
تعليق العمل جزئيا اليوم الثالثاء
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أعلن أن���ا المواط���ن /   خالد اس���ماعيل خليل 
المص���ري   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم      
901686287   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   سماء محمد عباس حسونة   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   804650496    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    يوسف محمد يوسف بلور     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   802733295    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /   دعاء عبد الرحمن محمود 
ج���وده   ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم     
411938020    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمود س���فيان يوس���ف 
القرش���لي   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
803599091     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   انس وائ���ل انور الدوش   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    407987296   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / ايهاب موس���ى ابراهيم 
اب���و فياض عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
917353237  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

�إعالن �صادر عن بلدية رفح   
جمهورنا الكري���م: نعلمكم بانه قد تقدم الى بلدي���ة رفح المواطن / بدر 
الدين مصطفى العب���د زنون – هوية رقم )400838561( بطلب ترخيص 
مولد كهرباء تجاري في العنوان التالي: رفح – حي الجنينة – شارع باريس 

– بالقرب من مول الشاعر .
وعليه من ل���ه أي اعتراض على المولد المذكور أعاله مراجعة بلدية رفح – 
مركز خدمات الجمهور وتقديم االعتراض عليه لمدة خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشره حسب األصول والنظام المعمول به.

�إعالن �صادر عن بلدية رفح
جمهورن���ا الكري���م: نعلمكم بانه قد تقدم الى بلدية رف���ح المواطن / بدر 
الدين مصطفى العبد زن���ون – هوية رقم )400838561( بطلب ترخيص 
مول���د كهرباء تج���اري في العنوان التال���ي: رفح – حي الجنينة – ش���ارع 

الجامعة – مفترق الفالوجة .
وعليه من له أي اعتراض عل���ى المولد المذكور أعاله مراجعة بلدية رفح – 
مركز خدمات الجمهور وتقديم االعتراض عليه لمدة خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشره حسب األصول والنظام المعمول به.

طهران/ االستقالل:
إبراهي����م  اإليران����ي  قال الرئي����س 
رئيسي، يوم أمس، إن "جيش بالده 
االس����تعداد الستهداف  أهبة  على 
قلب "إس����رائيل"، في ح����ال أقدمت 
األخي����رة عل����ى فعل أي ش����يء ضد 

إيران".
وأوضح رئيس����ي، في كلم����ة ألقاها 
خالل مراس����م عرض عس����كري في 
طه����ران، أن "إس����رائيل إذا قام����ت 
بأدنى تحرك ضد إيران، فإن وجهة 
الجي����ش اإليران����ي س����تكون قلب 

إسرائيل".
وأضاف: "نقول للصهاينة إذا كنتم 
تس����عون إلى تطبي����ع العالقات مع 
دول المنطقة فلتعلموا أننا نتابعكم 
بدقة، وإذا قمت����م بأدنى تحرك ضد 
ش����عبنا، فإن وجهة قواتنا المسلحة 

ستكون قلب النظام الصهيوني".

وأفاد الرئي����س اإليراني بأن "اقتدار 
الجمهورية اإلس����المية اإليرانية لن 
يجع����ل الكيان الصهيوني يش����عر 

بالهدوء واألمان". 

 وأك���د أن "ق���وات ب���الده المس���ّلحة 
س���تواجه بش���كل ح���ازم أي تح���ّرك 
لالحت���الل اإلس���رائيلي يس���تهدف 
اإلس���المية".  تصريحات  الجمهورية 

الرئيس اإليراني هذه، تأتي بعد أيام 
م���ن دعوته العراق المج���اور إلى عدم 
السماح باستخدام أراضيه في أنشطة 

تزعزع أمن إيران.

إيران: سنستهدف قلب »إسرائيل« إذا قامت بأدنى تحرك ضدنا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت ش���ركتا طيران إماراتية عن مش���اركتهما ف���ي احتفاالت ما 
ُيسمى "عيد اس���تقالل إسرائيل" الذي يوافق ذكرى النكبة، الشهر 

المقبل.
ويواف���ق ال�15 م���ن مايو المقبل م���رور 74 عاًما على ذك���رى النكبة 
الفلس���طينية، الت���ي يحييها الفلس���طينيون كل ع���ام بفعاليات 
مختلفة، لكنها تتزامن هذه المرة مع أحداث وتطورات مفصلية غير 

مسبوقة.
وذكرت صحيف���ة "يديعوت أحرونوت"، أن اتحاد ش���ركات الطيران 
المدنية اإلس���رائيلية بادر للقيام بعرض جوي في ذكرى استقالل 
الكيان، ومن بين الش���ركات المشاركة ش���ركتا طيران من اإلمارات؛ 

وهما "االتحاد" و"ويز إير أبوظبي".
ونقل عن رئيس اتحاد ش���ركات الطيران اإلس���رائيلية "ميدان بار" 
قول���ه: إن الع���رض الجوي المتوق���ع "مثال حي على م���دى التعاون 
اإلقليمي مع دول خليجية ونتيجة مباشرة التفاقيات التطبيع التي 

وقعت مع اإلمارات والبحرين والمغرب مؤخًرا".

طائرات إماراتية ستشارك باحتفاٍل 
إسرائيلي يوافق ذكرى النكبة

تونس/ االستقالل:
أكد رئيس تونس قيس س���عيد، يوم أمس، أن س���يادة شعب ودولة 

تونس لم تكن أبدا بضاعة للمقايضة أو للبيع والشراء.
ونقلت قناة »نسمة« التونسية عن سعيد قوله خالل كلمة ألقاها لدى 
إش���رافه على موكب االحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات 

األمن الداخلي.
وأوض���ح الرئيس التونس���ي قائال: »ماضون قدما في تمكين الش���عب 
صاحب الس���يادة م���ن التعبير عن إرادت���ه غير عابئي���ن بهذا البؤس 
السياس���ي ال���ذي ال يوازيه إال هذا الب���ؤس الذي يمعن���ون فيه عمدا 
للتنكيل بالتونس���يين« وذلك في إشارة إلى معارضي مسار 25 يوليو/ 

تموز.
وش���دد قائال »إننا دائما على العهد لن تثنينا ال العقبات وال األراجيف 
وال هذه األوهام التي ينش���رونها ويعتق���دون أنها حقيقة ولن تثنينا 

عن مواصلة الطريق‹‹.
يذكر أن األزمة السياس���ية تعقدت في تونس أكثر من الس���ابق، في 
ظ���ل إقدام رئي���س الجمهورية  على حل البرلمان من ناحية وتمس���ك 
المعارضة ببقاء هذه المؤسسة من ناحية أخرى،  والذهاب إلى فرضيات 

أخرى ومنها تشكيل حكومة إنقاذ . 
فبعد نحو ثالثة أس����ابيع من قرار ح����ل البرلمان الذي اتخذه 
الرئي����س التونس����ي، قيس س����عيد، ف����ي 30 م����ارس/ آذار 
المنقض����ي، كّثف����ت المعارض����ة جهودها من أج����ل تجميع 
ش����تاتها في مبادرة مش����تركة ترمي إلى الذه����اب إلى حوار 
وطني يس����تثني الرئيس وتش����كيل حكومة جديدة تخرج 

البالد من أزمتها المتشعبة.

عمان/ االستقالل:
أعلن وزير الخارجية وش���ؤون المغتربين األردني، أيمن 
الصفدي، يوم أمس، عن استدعاء   السفير اإلسرائيلي، 
ل�"إيصال رس���الة المملكة الصارم���ة الواضحة، والتي 

تدين فيها التصرفات اإلسرائيلية". 
وأش���ار الصفدي خالل جلس���ة نقاش���ية في مجلس 
النواب األردني، إلى أن الس���فير اإلس���رائيلي لم يكن 
موجودا في العاصمة األردني���ة عّمان، وأضاف أنه تم 

يوم أمس، استدعاء القائم بأعمال السفارة.
وتاب���ع أن "األردن كثف جهوده المس���تمرة باالتصال 

م���ع جمي���ع األط���راف الدولي���ة وبتنس���يق يومي مع 
الفلسطينيين".

وأكد الصف���دي، أن "األردن وقف بحزم كما وقف دائما 
ضد محاوالت االعتداء على المس���جد األقصى المبارك/ 

الحرم القدسي الشريف".
ولفت إل���ى الجه���ود األردنية التي بدأت قبل ش���هر 
رمض���ان المبارك، واس���تمّرت خالله، م���ن أجل ضمان 
اريخي والقانون���ي القائم، والحؤول  احت���رام الوضع التَّ
صعيد الذي سينعكس بشكل كبير  دون المزيد من التَّ

على األمن واالستقرار في المنطقة ككل.

وقال الصفدي: "حماية الح���رم وهويته أولوية أردنية 
وننطل���ق بجهودنا المس���تمرة للتص���دي لإلجراءات 
ة داخ���ل الحرم  واالعتداءات اإلس���رائيلية الالش���رعيَّ
القدس���ي الشريف، والمملكة مس���تمرة في جهودها 
المكثفة وتكريس كل إمكاناتها من أجل القيام بهذه 
المهمة وحمل المس���ؤولية، وفقا لتوجيهات العاهل 

األردني، الملك عبد الله الثاني".
وح���ذر من أنه "إذا لم توقف إس���رائيل هذه اإلجراءات 
الالش���رعية وانتهاكاتها فإنها س���تتحمل مسؤولية 

االنفجار الذي سيأتي".

األردن يستدعي السفير اإلسرائيلي احتجاجًا على انتهاكات بالده في القدس

واشنطن/ االستقالل:
قال س���ونغ كيم المبع���وث األمريكي إل���ى كوريا 
الشمالية، يوم أمس، إن بيونغ يانغ يجب أن تعود 

إلى "المسار الدبلوماسي".
ووص���ل ممثل الواليات المتح���دة الخاص المكلف 
بملف كوريا الش���مالية إلى س���يئول ي���وم أمس، 
في زيارة تس���تمر 5 أيام، والتق���ى نظيره الكوري 

الجنوبي نوه كيو دوك.

في أعق���اب محادثات مش���تركة، أدان المبعوثان 
التصعيدي���ة األخي���رة"، م���ن قب���ل  "الخط���وات 
بيونغ يانغ والتي ش���ملت ما قاال إن���ه "على األقل 
ثالث" إطالقات لصواريخ بالس���تية عابرة للقارات. 
وقال كي���م: "لقد اتفقنا على الحاج���ة إلى رد قوي 
على الس���لوك المزعزع لالس���تقرار الذي تمارس���ه 

كوريا الشمالية".
وأج���رت كوريا الش���مالية أكثر م���ن 10 اختبارات 

ألس���لحة العام الجاري، كان آخرها نهاية األسبوع 
لمق���ذوف قصير الم���دى ذكرت بيون���غ يانغ بأنه 

سيعزز "فعالية األسلحة النووية التكتيكية".
ويأتي وص���ول المبعوث األمريكي في الوقت الذي 
أطلقت فيه سيئول وواش���نطن مناورات عسكرية 
مشتركة س���نوية تستمر تسعة أيام. ولطالما أثار 
هذا الن���وع من التدريبات حفيظة بيونغ يانغ التي 

ترى فيها استعدادا للحرب.

أمريكا: كوريا الشمالية يجب أن تعود إلى المسار الدبلوماسي

الرئيس التونسي: سيادة الشعب 
والدولة لم تكن للبيع والشراء
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غزة/ االستقالل:
كش���ف جميل دادر رئيس لجن���ة المنتخبات 
باتحاد كرة الس���لة في غزة، عن القائمة األولية 
الت���ي اختارها مس���اعد المدير الفني حس���ن 
إسماعيل، لالس���تعداد للتجمع في قطاع غزة، 
قبل اختيار القائمة النهائية التي س���تلتحق 

بالمنتخب المشارك في بطولة غرب آسيا.
وأكدت دادر أن اسماعيل، اختار 10 العبين من 
قطاع غزة، وهم، ابراهيم أبو رحال، أحمد وشاح، 
أحمد مهدي، نش���أت كس���كين، من خدمات 
البريج، وريان ريان، ومحمد أبو غزال، وموس���ى 
أبو غزال، من خدمات المغازي، ورمزي س���ابا من 
جمعية الش���بان المسيحية، وأحمد أبو عيسى 
من خدمات رفح، وأس���امة موس���ى من شباب 

المغازي.
ومن المتوقع أن يبدأ التجمع األول لالعبين، في 
الخامس عشر من الشهر القادم، قبل االنخراط 
في معس���كر تدريبي مع باق���ي زمالئهم، قبل 
اإلعالن ع���ن القائمة النهائية التي س���تمثل 
الفدائي في البطولة. وكان اتحاد كرة السلة، قد 
يعين الكابتن حس���ن إسماعيل مدربًا مساعدًا 

لمنتخب كرة السلة األول، ليكون ضمن الجهاز 
الفني ف���ي بطولة غرب آس���يا، التي س���تقام 

الصيف القادم.
وس���يقود إس���ماعيل أول تجمع للمنتخب في 

غزة، على أن يتوجه جميعهم للضفة الغربية، 
واالنخ���راط ف���ي معس���كر تدريبي م���ع باقي 
زمالئه���م، قبل اإلعالن ع���ن القائمة النهائية 

التي ستمثل الفدائي في البطولة.

اختيار 10 العبين من غزة لصفوف المنتخب الوطني

غزة/ االستقالل:
أكد االتحاد الفلس���طيني لكرة القدم، يوم أمس، مشاركة حكمين من قطاع غزة في إدارة 

منافسات بطولة غرب آسيا الثانية لكرة القدم الشاطئية 2022.
 ومن المقرر أن تجري منافسات بطولة غرب آسيا هذا العام في السعودية وتحديدا خالل 

شهر مايو القادم، بمشاركة منتخب فلسطين، الذي يديره فنيا عماد هاشم.
 وأوضح اتحاد القدم، أن الحكمين محمود أبو مصطفى وإسالم الشخريت سيشاركان في 

إدارة لقاءات بطولة غرب آسيا، متمنيا أن يظهرا بشكل مميز في البطولة.
 يشار إلى أن الحكمين مصطفى والشخريت يحمالن الشارة الدولية في تحكيم لقاءات 

الكرة الشاطئية للعام الحالي 2022.

حكمان من غزة يشاركان في 
بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية

غزة/ االستقالل:
ق���دم فريق غزة الرياضي مس���تويات 
جي���دة ف���ي دوري الدرج���ة الممتازة 
خالل الموس���م الكروي الحالي 2021-
2022، وذل���ك عقب مرور 15 جولة من 

المسابقة.
 وحصد »العميد« 19 نقطة في المركز 
الس���ابع حاليا� إذ فاز ف���ي 4 مباريات، 
وتع���ادل ف���ي 7, وخس���ر 3 مباريات، 

ولديه مباراة مؤجلة ضد شباب رفح.
 وإزاء ه���ذا األداء، يب���دو أن »العميد« 
تعلم جيدا من درس الهبوط التاريخي 
للدرجة األولى الموسم الماضي، والذي 
تمكن فيه من الرجوع سريعا للممتازة، 

بفضل تعاون المنظومة بشكل كامل.
 وأبرم غزة الرياضي قبل بداية الموسم 
عدة صفق���ات ناجحة ومؤث���رة، أبرزها 
محمود الني���رب وعمر حم���د وإياد أبو 

دياب وإبراهيم وش���اح وطالل جندية 
وآخرين، وهو م���ا جعل الفريق يتواجد 

في وسط الترتيب حاليا.
 يشار إلى أن غزة الرياضي يبتعد حاليا 

عن الهالل صاحب المركز الحادي عشر 
وقب���ل األخير بف���ارق 8 نق���اط، ولديه 
موقعة مؤجلة، وهو ف���ارق نقاط مريح 

بالنسبة ل�«العميد«.

مدريد/ االستقالل:
يستهدف ريال مدريد تدعيم صفوفه، من خالل 
التعاق���د مع ظهير تشيلس���ي المتأل���ق دفاعيا 

وهجوميا، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.
فق���د ذك���رت صحيفة "ميرور" البريطاني���ة، يوم 
أم���س، أن النادي الملكي يرغب ف���ي التعاقد مع 
ظهير البل���وز األيمن، ريس جيم���س )22 عاًما(، 

الصيف المقبل.
وتابع ريال مدريد جيمس جي���ًدا، خالل مواجهة 
تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث 
قدم اإلنجليزي مس���توى مميزا، خاصة في مباراة 

اإلياب.
وأضافت الصحيفة أن الميرينجي راقب جيمس 9 

مرات، خالل هذا الموسم فقط.
ورغم حاجة الريال لبيع بعض نجوم الفريق األول 
قبل إبرام التعاقدات، إال أنه يبدو واثًقا من قدرته 

على ضم العب البلوز.
وكان الفري���ق الملكي قد أقصى تشيلس���ي من 
دوري األبطال، متغلًبا عليه )5-4( بمجموع مباراتي 

الذهاب واإلياب.

»العميد«.. درس الهبوط جعله ينتفض هذا الموسم

باريس/ االستقالل:
اعتب����ر المدي����ر الفني لنادي  باريس س����ان 
جيرمان   ماوريسيو بوتشيتينو  ان فريقه كان 
يس����تحق حضورًا جماهيريًا اكبر في مباراة 
الفوز على مارس����يليا بهدفين مقابل هدف 
واح����د، واض����اف بوتش����يتينو ان االهم من 
كالسيكو فرنسا هو الخروج بالنقاط الثالثة، 
معتبرًا ان����ه مع نهاية الموس����م الحالي بدا 

التعب ينال من الالعبين.
ولف���ت الم���درب االرجنتيني ال���ى انه لم 
يتطلع على احص���اءات المباراة، معربًا عن 
سعادته بالفعالية التي تحلى بها فريقه، 
عل���ى الرغم من وجود الكثي���ر من االماكن 
التي يمكن تحس���ينها، ف���ي وقت يقدم 

الفريق مستوى جيد.

بوتشيتينو: كنا نتطلع إلى دعم 
جماهيري أكبر في الكالسيكو

طوكيو/ االستقالل:
كاوازاك���ي فرونتال  ن���ادي   تف���وق 
الياباني  على ن���ادي  غوانزو الصيني  
بنتيجة 8-0 يوم االثنين على ستاد 
تان س���ري داتو حاجي حسن يونس 
في جوهور بارو، ضمن الجولة الثانية 
من منافسات المجموعة التاسعة في  

دوري أبطال آسيا  2022.
و12(   7( تش���ينن  ك���ي  وس���جل 
وي���و   )16( كوروماي���ا  وش���ينتارو 
كوباياش���ي )21 و39( وتين مياغي 
سونغكراسيرن  وتش���اناثيب   )50(

)69( وش���ينتارو كورومايا )71( أهداف الفوز لصالح 
كاوازاكي فرونتال.

والتقى في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم 
أمس، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع جوهور 

دار التعظيم الماليزي على ستاد السلطان إبراهيم.
وتصدر كاوازاكي مؤقتًا ترتيب المجموعة برصيد 4 
نقاط من مباراتين، مقاب���ل 3 نقاط من مباراة واحدة 
لجوهور، ونقطة ألولس���ان هيونداي، في حين بقي 

رصيد غوانغزهو خاليًا من النقاط.

دوري أبطال آسيا: كاوازاكي الياباني يضرب 
شباك غوانزو الصيني بثمانية أهداف

ريال مدريد يستهدف نجم تشيلسي
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حمكمة �سلح رفح
يف الق�سية احلقوقية  240/2021

يف الطلب رقم 232/2022
المستدعى / شركة  جرين كروبس للمستلزمات الزراعية ويمثلها السيد / عوني سعيد 

البشيتي من سكان غزة _ هوية رقم 926656993 وكيله المحامي / احمد الحلبي 
المس���تدعى ضده / انور محمد قاس���م القاضي من رفح _ مصبح _ مسجد 

البر والتقوى _ مجهول محل االقامة 
نوع الدعوى / حقوق

قيمة الدعوى / 40109 شيكل اربعون الف ومائة وتسعة شيكل 
تاريخ االيداع 24/3/2021 جلسة اليوم الخميس 29/4/2021

الحضور / حضرت االستاذة نيفين شراب متمرنة لدى وكيل المدعية 
لم يحضر المدعى عليه لسبق السير بحقه حضوريا 

الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني حكمت المحكمة بالزام المدعى 
علي���ه / انور محمد قاس���م القاضي بدفع مبلغ وق���دره اربعون الف ومائة 
وتسعة شيكل 40109 ش���يكل للمدعية شركة  جرين كروبس بصفتها 
ال���واردة في الئحة الدعوى والزامه بالرس���وم والمصاريف و 100 ش���يكل 

اتعاب محاماة  حكما صدر وافهم علنا بتاريخ 29/4/2021 

قا�سي ال�سلح 
اأ. عبد الرحمن ن�سر الترت

نبلغك ايه����ا المدعى عليه انه وبتاريخ 2021/4/29 قد ص����در بحقك الحكم المذكور 
وعليه نبلغكم صورة عنه حسب االصول حتى يتسنى لكم اتخاذ المقتضى القانوني  

خالل ثالثين يوما  من تاريخ النشر قبل ان  يصار الى تنفيذه حسب األصول .

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
اأ. اكرم  ابو طعيمة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

 أعلن أنا المواطن /    سمير ايمن سمير ابو لبده
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   402172027

الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 
شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن /  جمعان جمعه قاسم ابو حجير
 عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   700373210

الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 
شرطة وله جزيل الشكر

التخصصي من بلدة فقوعة.
وشهدت بلدة فقوعة مواجهات عنيفة األسبوع الماضي 

خالل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي للبلدة.
اإ�سابات يف رام اهلل وجنني

وف���ي س���ياق متصل أصيب، ي���وم أمس، ثالثة ش���بان 
بالرص���اص الحي، إث���ر مواجه���ات اندلعت م���ع قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، في قريتي كفر عين وقراوة بني 

زيد شمال مدينة رام الله.
وذكرت مصادر أمنية، أن ش���ابين أصيبا بالرصاص الحي 
في منطق���ة الفخذ من قرية كفر عي���ن، وآخر بالرصاص 
الح���ي بمنطقة الفخذ ف���ي بلدة قراوة بني زيد ش���مال 

مدينة رام الله.
وكان���ت قوات االحت���الل اقتحمت بلدة ق���راوة بني زيد 
ش���مال غرب مدينة رام الله، أعقبها اندالع مواجهات مع 
عشرات الش���بان، مما أدى إلصابة شاب بالرصاص الحي 

بالقدم.
وفي جنين أصيب ش���ابان بجراح بالغ���ة الخطورة خالل 
مواجهات مع االحتالل، يوم امس، في بلدة اليامون غرب 

المدينة.
وأفادت وزارة الصحة، أن ش���ابين وصال مستش���فى ابن 
س���ينا في جنين أحدهما مصاب بجراح حرجة بالرصاص 
الحي في ال���رأس والرقبة، واآلخر بج���راح خطيرة نتيجة 

إصابته بالرصاص الحي في الظهر.
وقال ضابط اإلسعاف خالد األحمد: »وصلنا بلدة اليامون 
حيث يتواج���د الجيش وكانت هن���اك إصابتان إحداها 
على نقالة إسعاف قمت بفحصها وكان القلب والتنفس 
متوقفان أخذناها حتى وصلنا الطوارئ ونحن نعمل على 

إنعاش هذه الحالة«.
كما أصيب ش���اب، برصاص قوات االحت���الل المتمركزة 
قرب جدار الفصل العنص���ري، المقام فوق أراضي قرية 

طورة جنوب جنين.
وذكرت مصادر أمنية ، أن ش���ابا من بلدة السيلة 
الحارثية أصيب بعيار ناري بالساق، وجرى نقله 
إلى مستش���فى ابن س���ينا في جني���ن، لتلقي 

العالج.

مواجهات يف اخلليل
وفي الخليل أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بحاالت 
اختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل عقب مسيرة 
تضامنية مع األس���رى والق���دس في المدين���ة جنوبي 

الضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، باندالع مواجه���ات عنيفة مع 
قوات االحتالل ف���ي منطقة باب الزاوي���ة، أطلق خاللها 
جنود االحتالل الرصاص الح���ي والمطاطي وقنابل الغاز 
والص���وت تجاه الش���بان، ما أس���فر عن إصاب���ة مواطن 

بالرصاص الحي في القدم وآخرين بحاالت اختناق.
وبّي���ن أن قوات االحتالل ع���ّززت قواتها في منطقة باب 
الزاوي���ة لقمع مس���يرة تضامنية مع األس���رى والقدس، 
انطلقت من مسجد الحسين في الخليل، بالتزامن مع يوم 
األس���ير الفلس���طيني واقتحام باحات المسجد األقصى 

واالعتداء على المصلين.
وأطلقت قوات االحت���الل قنابل الغاز تجاه المصلين في 

مسجد خالد بن الوليد في المنطقة الجنوبية بالخليل.
وفي الس���ياق، اندلعت مواجهات ظهر امس، مع قوات 
االحت���الل عند مفرق طارق بن زياد وس���ط الخليل، التي 
أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الش���بان، دون التبليغ 

عن إصابات.
وأطلقت ق���وات االحت���الل الرصاص الحي تج���اه عمال 
فلس���طينيين، أثناء مطاردتهم بالق���رب من قرية جنبة 

في مسافر يطا جنوبي المحافظة.
وفي السياق ذاته اصيب يوم أمس، شاب برصاص قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، خالل مواجهات ف���ي بلدة الطور 
بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات 
اندلعت بين الش���بان وقوات االحت���الل، ادت الى اصابة 

شاب بالرصاص الحي.
واندلع���ت مواجهات بين قوات االحتالل والش���بان في 

منطقة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة.
اقتحامات الأق�سى

إلى ذلك اقتحم���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي بأعداد 
كبيرة، صباح امس، المس���جد األقص���ى المبارك، لتأمين 
المتطرفين في  للمس���توطنين  الجماعية  االقتحام���ات 

ثاني أيام ما يسمى عيد »الفصح« العبري.
وذكر عضو هيئة أمناء المسجد األقصى فخري أبو دياب، 
إن قوات كبيرة من ش���رطة االحت���الل والوحدات الخاصة 
اقتحموا س���احات المس���جد، وحاولوا إخ���الء المرابطين 

والمصلين من باحاته، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
وأوض���ح أن القوات أبع���دت المصلي���ن وأجبرتهم على 
الخ���روج من س���احاته األقص���ى، وفرضت حص���اًرا على 
المصلى القبلي وبداخل���ه المعتكفين، واعتلت القناصة 
أس���طح المصلى. وأش���ار إلى أن قوات االحتالل اعتدت 
على النس���اء في محي���ط مصلى قبة الصخ���رة، وحاولت 
إبعادهن ومنعهن من تردي���د التكبيرات، أثناء اقتحام 

المستوطنين لألقصى.
ولفت إل���ى أن مجموع���ات من المس���توطنين اقتحمت 
صباح امس المسجد األقصى، بحماية مشددة من شرطة 

االحتالل.
وأض���اف أن تواج���د المرابطي���ن ف���ي األقص���ى، من���ع 
المس���توطنين من أداء أية طقوس وصل���وات تلمودية 
بداخل���ه، واقتصرت ش���رطة االحتالل والمس���توطنين 

اقتحامهم على جوالت سريعة وقصيرة.
المرابطي���ن  أن  إال  والتنكي���ل،  القم���ع  »رغ���م  وتاب���ع 
والمعتكفي���ن يواصل���ون رباطهم وتصديه���م لقوات 
االحتالل واقتحامات المس���توطنين برشقهم بالحجارة 

والمفرقعات النارية«.
وبحسب أبو دياب، فإن قوات االحتالل تفاجأت من إغالق 
مسار االقتحامات في المنطقة الشرقية لألقصى، ووضع 
العوائق في طريق المس���توطنين، ما أجبرها على تأخير 
االقتحامات، ومنعها م���ن اعتقال أي معتكف من داخل 

المصلى القبلي.
وتزامنت عملية االقتحام مع منع قوات االحتالل الش���بان 
تحت س���ن ال�35 عاًما من دخول االقصى، وأغلقت محيط 

شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.
وكان���ت »جماعات الهيكل« المتطرف���ة دعت إلى تنفيذ 
اقتحامات واس���عة للمس���جد األقصى، لمناس���بة عيد 
»الفصح« اليه���ودي، الذي بدأ صباح الجمعة ويس���تمر 

أسبوًعا.

بيروت/ االستقالل:
تلقى القائد زياد النخالة، األمين العام لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين، اتصاال هاتفيًا من الدكتور 
علي واليتي مستش���ار مرش���د الثورة االسالمية في 
إي���ران. ونقل واليتي خالل االتصال تحيات س���ماحة 
المرشد السيد علي خامنئي للمجاهدين والمرابطين،  
وأكد على متابعة سماحة المرشد والقيادات االيرانية 
لجهاد الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن المسجد 
األقصى، والذي يشكل اليوم أيقونة األمة اإلسالمية 

في الدفاع عن القدس وهويتها.
وأع���رب الدكتور واليتي عن ثقت���ه وثقة الجمهورية 
اإلس���المية بأن جهاد الشعب الفلس���طيني سينتج 
انتص���ارًا كبي���رًا ، مش���يدًا بصمود الفلس���طينيين 

وتضحياتهم العظيمة.
من جانبه ش���دد القائد النخال���ة على أن ما يجري في 
الق���دس واألقصى هو عدوان على أقدس مقدس���ات 
المسلمين ، وأن الشعب الفلسطيني يقوم بواجباته 
لصد ه���ذا العدوان وحماية األقص���ى في واحدة من 

أصعب فترات االعتداءات الصهيونية.
وقال القائد النخالة إن الشعب الفلسطيني متمسك 
بنه���ج الجه���اد والمقاومة وس���يبقى رباطه وجهاده 
قائمًا حتى تحرير أرضه وتطهير مقدساته من دنس 

المحتلين الغاصبين.
ووجه الش���كر لس���ماحة المرش���د الس���يد الخامنئي 
وللقيادة اإليرانية على ما تقدمه مساندتهم للقضية 

الفلسطينية ودعمهم للمقاومة.

القائد النخالة: جهاد ورباط الشعب الفلسطيني قائم حتى التحرير

نيويورك/ االستقالل:
يعق���د مجلس األمن الدول���ي اليوم الثالثاء جلس���ة 
مغلقة للبحث في تطورات األوضاع بالقدس المحتلة.

وتأتي هذه الجلس���ة بطلب م���ن: فرنس���ا، وإيرلندا، 
والصي���ن، والنروي���ج، واإلم���ارات العربي���ة المتحدة، 
بعد تجدد المواجهات في القدس وداخل المس���جد 
األقصى المبارك، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس" 

نقال عن دبلوماسيين.
وكان���ت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي اقتحمت يوم 
الجمعة الماضي المسجد القبلي في ساحات المسجد 
األقص���ى المبارك، واعت���دت عل���ى المعتكفين فيه 
ونكلت بهم، وش���نت حمل���ة اعتقاالت واس���عة في 
صفوفه���م، حيث تم اعتقال نح���و 470 منهم، فيما 

أصيب أكثر من 160 آخرين.

كما تجدد العدوان اإلسرائيلي على المسجد األقصى 
األح���د، حيث أصيب ما ال يق���ل عن 19 مواطنا بينهم 
نس���اء، واعتقل خمس���ة آخرون، إثر اعتداءات قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي المتواصلة عل���ى المتواجدين 
في المس���جد األقصى، لتأمين االقتحامات الجماعية 
للمس���توطنين، تلبي���ة لدعوات أطلقته���ا منظمات 

الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري.

مجلس األمن الدولي يلتئم اليوم لبحث تطورات األوضاع في القدس

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة، يوم امس، عن تس���جيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين خالل األسبوع الماضي.
جاء ذلك في التقرير الوبائي األس���بوعي الذي نشرته الوزارة ويغطي الفترة من10 

إلى 17 أبريل/ نيسان 2022.
وأفادت الصحة بتس���جيل 80 إصابة في الضفة الغربية و58 إصابة في قطاع غزة، 

و120 في مدينة القدس.
وأوضح التقرير أن عدد الفحوصات خالل األس���بوع كانت 3045 )باستثناء مدينة 
القدس(، فيما أش���ار إلى تعافي 446 مواطنا توزعت كالتالي: 91 في الضفة و195 

في غزة و160 في القدس.
ونوه بأن الحاالت التي تعالج في المستش���فيات تبل���غ 14، منها حالتان ترقدان 

في العناية المكثفة، وحالتان أخريان موصولة على أجهزة التنفس االصطناعي.
وبينت الوزارة أن نسبة األشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين بلغت 51.1%، 

بواقع %62.7 في الضفة الغربية و%35.3 في قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد رئيس بلدية القدس المحتلة موش���ي ليؤون على س���عي البلدية إلعادة 

اعمار قرية لفتا المهجرة لتهويدها.
وقرية لفتا هجر منها سكانها الفلسطينيين عام 1947.

وذكر ليؤون أن احتالل لفتا ش���كل اللبنة األولى في احتالل القدس حيث تقع 
القرية على المرتفعات الغربية للقدس وبمكان استراتيجي.

في حين، تأتي تصريحات ليؤون متناقضة مع خطط سابقة لهدم القرية وبناء 
وحدات استيطانية جديدة في المكان، حيث نقل عنه قوله إن »القرية بحاجة 

لإلعمار وليس للتحول إلى شقق لألشباح«.
بينما تأتي تصريحات ليؤون في أعقاب تفجر لقاء عقد األس���بوع الماضي بين 
مدير عام سلطة أراضي »إسرائيل« يانكي كفينت وليؤون وتم فض االجتماع 
ف���ي أعقاب الخالفات الحادة حول مصير القرى المهجرة ضمن خطة س���ميت 
»سلس���لة الجبال البيضاء«. وتعارض بلدية القدس الخطة لبناء شقق جديدة 

في قرية لفتا المهجرة وتطالب بداًل منها بإعمار القرية.

بلدية القدس تعتزم ترميم 
قرية لفتا المهجرة وتهويدها

250 إصابة بـ »كورونا« في الضفة 
وغزة والقدس خالل أسبوع

�سهيدة بجنني  ..
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عواصم/ االستقالل:
ه����واة الفلك في العالم العربي عل����ى موعد مع حدث فلكي يتمثل 
بزخة شهب القيثارة يومي الجمعة والسبت المقبلين 23-22 أبريل.

وتحدث هذه الظاهرة الفلكية سنويًا ما بين 16 إلى 25 إبريل، وتبلغ 
ذروتها في 22-23 وُترى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة 

Lyra )القيثارة(.
ويعتبر هذا التوقيت من الش����هر مثاليًا لرصد وتصوير الفوهات 
المشعة على سطح القمر من خالل المنظار أو تلسكوب صغير خالفا 
لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في 
نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة 
س����اطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات 
ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه »تيخو« 

أكثر الفوهات إشعاعا.
وخالل الليالي المقبلة سيطل القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، 
وفي بضعة أيام سيكون مش����اهدا فقط في سماء الفجر والصباح 
الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع األخير بعد أس����بوع 

من وصوله مرحلة البدر المكتمل.

العرب على موعد مع حدث 
فلكي الجمعة والسبت

) APA images (    مواطنة جتهز حلويات رم�ضان  يف مدينة غزة

القاهرة/ االستقالل:
قررت النيابة العامة في مصر، حبس 5 أطفال متهمين، 
4 أي����ام على ذمة التحقي����ق، الرتكابهم جريمة ضرب 
المجني عليه "هشام زكريا" عمدًا، مما أدى إلى وفاته.  
وتلقت النياب����ة العامة بالغًا األحد، بوفاة المجني عليه 
باإلس����ماعيلية، بس����بب انفعاله، بعدم����ا َألَقى نحوه 
المتهمون أكياس����ًا مملوءة بالمي����اه.   وتولت النيابة 

العام����ة التحقيقات، وس����ألت رفي����ق المتوفى وقت 
الواقعة، واستجوبت الصبية الخمسة مرتكبي الجريمة. 
وتوصلت من حاصل التحقيقات إلى اتفاق الخمس����ة 
المذكورين على إلقاء أكياس بالستيك ممتلئة بالمياه 
عل����ى المارة بدافع الم����زاح.  وذك����روا أن أحدهم ألقى 
كيس����ًا صوب المتوّفى حال جلوس����ه بأحد المقاهي 
في اإلسماعيلية، فأصاب وجهه. مما دعاه لتوبيِخهم 

والعدو خلفهم، ولكنه س����قط أرضًا أثناء عدوه. ونقل 
للمستش����فى حيث توفي، وأكدت تحريات الش����رطة 
صح����َة تلك الرواية المتواترة في التحقيقات.  وندبت 
النياب����ة العامة مصلحة الطب الش����رعي إلجراء الصفة 
التش����ريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب وفاته. 
وعالقة الس����ببية بين أفعال المتهمين ووفاة المجني 

عليه، وجاٍر استكمال التحقيقات.

جاكرتا/ االستقالل:
أقدم نمر من نوع الببر البنغالي على قتل حارس في متنزه للحياة البرية أثناء تقديمه الطعام له في مقاطعة 
جاوة الوسطى في إندونيسيا.  وبحسب "البيان"، قال مدير حديقة الحيوان، لولوت يكتي، إن الحارس دوي 
براسيتيا كان ينظف حظيرة الببر في متنزه سيرولينجماس للحياة البرية بعد إطعامه عندما تعرض للهجوم.

 وتم إغالق المتنزه بشكل مؤقت إلى أن تنتهي التحقيقات في الحادث المؤلم.

إندونيسيا.. نمر بنغالي يقتل حارس 
المتنزه بعد تقديمه الطعام له

مصر.. النيابة تتخذ قرارًا عاجال ضد خمسة أطفال


