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القدس المحتلة/ االستقالل: 
انطلق����ت مس����اء أم����س الثالث����اء، دعوات مقدس����ية 
لتكثي����ف الحضور بمنطق����ة باب العام����ود بالقدس 
المحتلة، تزامنًا مع مس����يرة أعالم للمستوطنين اليوم 

األربعاء الساعة 5 مساًء.
وأكدت المرابطة والمعلمة المقدس���ية خديجة خويص، 
أن اله���دف كان وم���ا زال من���ع اقتحام���ات المتطرفين 

لألقصى في رمضان. وش���ددت خوي���ص على ضرورة أن 
توجه كل الجهود لمن���ع االقتحام اليوم، وأال تترك الثلة 

القليلة من المرابطين وحدها في الميدان.
وقررت جماعات استيطانية متطرفة، إقامة مسيرة أعالم 
ح���ول البلدة القديم���ة بمدينة القدس المحتلة، وس���ط 
دعوات مقدسية بضرورة الحش���د والتصدي القتحامات 

المسجد األقصى والفعاليات االستيطانية.

دعوات لمساندة المعتكفين باألقصى 
وعدم تمرير اقتحامات المستوطنين

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
اقتحمت مجموعات من المس���توطنين المتطرفين 
-صباح أمس الثالثاء- باحات المسجد األقصى في 
القدس والمس���جد اإلبراهيمي ف���ي الخليل تحت 

حماي���ة قوات االحتالل اإلس���رائيلي، بينما أصيب 
عشرات المواطنين في مواجهات مع قوات االحتالل 
في قريتي برقة ودير ش���رف ش���مال غرب نابلس. 
وأفادت دائرة األوقاف اإلس���المية في القدس بأن 

622 مس���توطنًا اقتحموا األقصى م���ن جهة باب 
المغاربة، ونفذوا جوالت اس���تفزازية، وأدوا طقوسًا 

باحات���ه، تحت حماية  تلمودية في 
مشددة من شرطة االحتالل. واقتحم 

طائرات »إسرائيلية« تشن غارات على أهداف جنوب القطاع 

مستوطنون يقتحمون المسجدين األقصى واإلبراهيمي 
وإصابــات بمواجهــات مــع االحتــالل فــي الضفــة 

مراقبون لـ »االستقالل«: صمت السلطة 
إزاء ما يحدث باألقصى »وصمة عار«

غزة/ االستقالل: 
نعت حركة الجهاد اإلس���المي، في فلسطين، أمس الثالثاء، الشهيدة الطالبة 

حنان محمود خضور )19 عام���ًا(، من قرية فقوعة بجنين، والتي 
أصيبت إثر إطالق قوات االحتالل النار بشكل عشوائي في مخيم 

الجهاد اإلسالمي: مجاهدو شعبنا لن 
يصمتوا أمام بشاعة جرائم العدو

غزة/ معتز شاهين:
في خضم األح���داث المتصاعدة في المس���جد األقصى، 
وتواص���ل اقتحامات المس���توطنين المتك���ررة لباحاته، 

بغرض فرض وقائع جديدة عليه، يغيب الدور الرس���مي 
الفلسطينية في ممارسة الضغط  للسلطة 
السياس���ي والدبلوماس���ي الدول���ي عل���ى 

»صاروخ غزة«.. رسائل قوة هل فهمها االحتالل؟  
غزة/سماح المبحوح: 

أجمع محلالن بالش����أن اإلس����رائيلي أن صاروخ غزة األخير 
ال����ذي أطلق نحو مس����توطنات غالف غزة أوصل رس����الة 

واضحة لالحتالل بأن تهديدات المقاومة ليس����ت مجرد 
اس����تهالك اعالم����ي فقط، وأنه����ا جاهزة 
لردعه وتمتلك القدرة واإلرادة على الفعل. 

الذكرى الـ 20 الستشهاد جنرال 
جنين القائد محمود طوالبة

غزة/ االستقالل: 
دعا عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي، خالد البطش، جامعة 

ال���دول العربية ومنظمة التعاون اإلس���المي ال���ى عدم التنصل 
من المس���ؤولية تجاه ما يجري في المسجد األقصى من تصاعد 

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق اإلعالمي باس���م حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، طارق سلمي، أمس 
الثالثاء، إن القصف الصهيوني على غزة "محاولة فاش���لة لن تثني شعبنا ومقاومته 

جنين/ االستقالل: 
شيعت جماهير شعبنا في محافظة جنين، فجر أمس الثالثاء، جثمان الشهيدة 

الطالبة حنان محمود خضور )18 عاما(، في قرية فقوعة شمال شرق جنين.

عقب اجتماع لها بغزة.. الفصائل تعلن استمرار 
حالة االستنفار حماية لألقصى والقدس 

تشييع جثمان الشهيدة 
الطالبة حنان خضور في جنين

البطش يدعو الجامعة العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي لتحمل مسؤولياتهم لحماية األقصى

الجهاد وحماس: قصف االحتالل على 
غزة محاولة للتغطية على عجزه وفشله 

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت الفصائل الفلس���طينية عن رف���ع حالة االس���تنفار العام ف���ي صفوفها، وعلى 

المستويات كافة تحسبًا ألي عدوان جديد على المسجد االقصى المبارك 
أو ارت���كاب حماقات جديدة من قبل االحتالل والمس���توطنين. وعقدت 

الأ�سريان عواودة 
وريان يوا�سالن 

اإ�سرابهما 
عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
يواصل المعتقل خليل عواودة )40 
عاما( م���ن بلدة إذنا غ���رب الخليل، 
إضرابه ع���ن الطعام للي���وم ال� 48 
على التوالي، رفضا العتقاله اإلداري 
في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي، 
فيم���ا يواصل المعتق���ل رائد ريان 

)27 عام���ا( من قرية 
بي���ت دق���و ش���مال  05
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غزة/ االستقالل: 
أعلنت الفصائل الفلس���طينية عن رفع حالة االستنفار العام في 
صفوفها، وعلى المس���تويات كافة تحسبًا ألي عدوان جديد على 
المس���جد االقصى المب���ارك أو ارتكاب حماق���ات جديدة من قبل 
االحتالل والمستوطنين. وعقدت القوى والفصائل الفلسطينية 
مساء أمس الثالثاء اجتماعًا جديدًا بدعوة من رئيس حركة حماس 
في قطاع غزة يحيي الس���نوار، ضمن حال���ة االنعقاد الدائم التي 
أعلنت عنها األس���بوع الماضي، ولتقييم الفترة السابقة وكيفية 
مواجهة التحديات خالل األيام القادمة وما قد تحمله من خطورة 
شديدة على شعبنا ومقدساته. وحّيت الفصائل جماهير شعبنا 
الفلس���طيني التي تتصدى لالحتالل ف���ي كل مكان في الضفة 
الغربي���ة والقدس، خاص���ة المرابطات والمرابطين في المس���جد 
األقصى الذين يمثلون الجدار األول في الدفاع عن األقصى وكافة 

المقدسات العربية في القدس.
وتوجهت الفصائل بتحية إجالل وإكبار ألهالي الش���هداء الذين 
قدم���وا التضحيات الجس���ام حماية لألقصى ودفاع���ًا عن كرامة 
شعبنا الفلس���طيني وأرضه ومقدساته، وتوجهت بتحية خاصة 
للمناض���ل فتحي حازم والد الش���هيد رعد، مؤكدين أن ش���عبنا 
وكافة القوى الوطنية واإلسالمية لن تتخلى عنهم وستفتديهم 

باألرواح واألنفس وس���تكون على أهبة االستعداد لدعوة الواجب 
لحمايتهم والحفاظ عليهم، محذرة في الوقت ذاته من أي مساس 

بوالد الشهيد رعد وكافة عوائل الشهداء.
كما وجهت الفصائل التحية للمقاومة الفلسطينية على تصديها 

الجريء للعدوان الصهيوني على غزة الليلة قبل الماضية.

ودع���ت الفصائل إلى اس���تمرار حال���ة االش���تباك الدائمة بكل 
أشكالها مع العدو، في الضفة الغربية والقدس والخليل دفاعًا عن 

المقدسات ورفضًا لالحتالل واالستيطان والتهويد.
كما دعت جماهير ش���عبنا في كل مكان إلى النفير العام وش���د 
الرحال إلى المس���جد األقصى والرباط فيه على مدار ساعات الليل 

والنهار حماية له من اقتحامات المستوطنين وتحسبًا ألي محاولة 
صهيونية إلقام���ة الطقوس التلمودية التي تح���اول الجماعات 
اليهودية المتطرفة إقامتها بحماية الحكومة الفاشية وجيشها 
اإلرهابي. وأكدت الفصائل أن الهجمة الشرس���ة التي تستهدف 
القدس والمس���جد األقصى لن تقتصر على اليومين المتبقيين 
من عيد الفصح اليهودي، وهي مس���تمرة خالل الثلث األخير من 
شهر رمضان المبارك واأليام التي تلي عيد الفطر السعيد، مؤكدة 
أنها ستبقى على حالة الجاهزية العالية، وفي ذات السياق حذرت 
من دع���وات اليمين اإلرهابي المتطرف لتنظيم مس���يرة األعالم 
االس���تفزازية، التي كان���ت أحد الدوافع لمعركة س���يف القدس 
في الع���ام الماضي. وطالبت الفصائل األمة العربية واإلس���المية 
وكافة هيئ���ات واتحادات ورواب���ط العلماء بالقي���ام بدورها في 
حماية األقصى ونصرة فلسطين وشعبها، وتعبئة الجماهير على 
امتداد العالم العربي واإلسالمي للقيام بما عليها من واجبات تجاه 

القضية األولى للعرب والمسلمين.
وأعلنت الفصائل الفلس���طينية أن حالة االنعقاد الدائم مستمرة 
للحفاظ على وحدة شعبنا في مواجهة االحتالل وتعبيرًا عن السير 
تجاه الوحدة الوطنية حماية لش���عبنا وقضيته الوطنية وحقوقه 

الثابتة والمشروعة.

غزة/ االستقالل: 
دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، خالد 
البطش، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلس���المي 
الى عدم التنصل من المسؤولية تجاه ما يجري في المسجد 
األقصى من تصاعد للعدوان واالستفزازات الصهيونية في 

األقصى.
وقال القيادي البطش ف���ي تصريح صحفي أمس الثالثاء: 
"في ظ���ل اس���تمرار االعت���داءات الصهيوني���ة المتكررة 
والمتصاع���دة عل���ى المس���جد األقصى ومح���اوالت إقامة 
الهيكل المزعوم كمقدمة لهدم المس���جد األقصى، ندعو 
الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي لجلسة طارئة 
ليتحمل���وا مس���ؤولياتهم التاريخية ف���ي حماية القدس 
والمقدسات ووقف االعتداءات الصهيونية على المصلين 
من النس���اء والرجال واألطفال في األقصى، وعدم التهرب 
من مس���ؤولياتهم القومية واإلسالمية تحت أي ظرف من 

الظروف". وأكد البط���ش أن األقصى في خطر حقيقي وأن 
المنطقة كلها س���تدخل في التصعيد حال تنفيذ العدو 
لمخططاته. ومنذ أيام؛ يس���ود التوت���ر في مدينة القدس 
وس���احات المس���جد األقصى، في ظل اقتحام���ات يومية 
لمستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية، 
تزامنا مع عيد الفصح اليهودي، وإخالء الشرطة اإلسرائيلي 
باحات المسجد من المصلين والمعتكفين لتسهيل مهمة 

المستوطنين.
وتواص���ل جماع���ات "الهيكل" المزعوم حش���د مناصريها 
القتحام المس���جد األقصى فيما يس���مى "عي���د الفصح"، 
وتدنيسه بإقامة الطقوس فيه، ومحاولتهم إدخال "قربان 

الفصح" إلى األقصى.
ويحل "عيد الفصح" العبري هذا العام، متقاطعًا مع األسبوع 
الثالث من ش���هر رمضان المبارك، ما بين 16 و22 نيسان/

أبريل الجاري.

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق اإلعالمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين، طارق س���لمي، أمس الثالثاء، إن 
القصف الصهيوني على غزة "محاولة فاش���لة لن 
تثني شعبنا ومقاومته عن القيام بالواجب للدفاع 

عن القدس والمسجد األقصى".
وأضاف سلمي في تصريح صحفي أمس الثالثاء 
تعقيبا على الغارات اإلسرائيلية التي استهدفت 
جنوب قطاع غ���زة فجر أمس" ه���ذا القصف هو 
اس���تعراض ق���وة لتغطية عجز وفش���ل حكومة 

االحتالل أمام الجمهور الصهيوني".
وأوضح أن صمود الشعب الفلسطيني ورباطه في 
األقصى وثبات مقاومته في المناطق كافة ، كفيل 

بإسقاط مخططات اإلرهاب ولجم عدوانه.
ت حركة حماس، أمس الثالثاء،  ومن جهتها، ع���دَّ
أن القصف اإلس���رائيلي لبعض المواقع الفارغة 
بغزة، محاولة فاشلة لمنع الشعب الفلسطيني من 

الدفاع عن مدينة القدس والمسجد األقصى.
وأكد ح���ازم قاس���م، الناطق باس���م حماس، في 
تصريح صحفي له، على "استمرار المواجهة التي 
هي حق طبيعي لش���عبنا ومقاومته مع االحتالل 
الغاص���ب على كل محاور االش���تباك في القدس 

وغزة والضفة والداخل المحتل". كما قال.
ووجه قاس���م التحي���ة، للمقاوم���ة التي تصدت 
ا أن  لطيران االحت���الل بالمضادات األرضي���ة، عاًدّ
ذلك يأتي "امت���داًدا لحالة االش���تباك مع العدو 

الصهيوني في كل س���احات الفعل النضالي ثأًرا 
للع���دوان على القدس والمقدس���ات". وفق نص 
تصريحه. وأضاف: "القص���ف جاء للتغطية على 
فضحية االحتالل الصهيوني، المتمثل بانتهاك 
كل القوانين واألعراف اإلنس���انية بعدوانها على 

المصلين في المسجد األقصى المبارك".
وتابع الناطق باس���م حماس: "س���يظل ش���عبنا 
ومقاومت���ه الباس���لة يدافع���ون ع���ن حقوقن���ا 
ومقدس���اتنا حتى طرد المحتل م���ن كامل أرضنا 

الفلسطينية".
وكانت طائرات االحتالل اإلس���رائيلي شنت فجر 
أمس الثالثاء، سلس���لة غارات على محافظة خان 

يونس، جنوب قطاع غزة.

جنين/ االستقالل: 
ش���يعت جماهير ش���عبنا في محافظة جنين، فجر أمس 
الثالثاء، جثمان الشهيدة الطالبة حنان محمود خضور )18 

عاما(، في قرية فقوعة شمال شرق جنين.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا في جنين، 
وجاب ش���وارع المدينة ومخيمها، قب���ل أن ينقل الجثمان 
بمس���يرة مركبات إلى مس���قط رأس الش���هيدة في قرية 

فقوعة.
وحمل المشيعون جثمان الشهيدة خضور، ملفوفًا بالعلم 
الفلس���طيني، بمش���اركة جماهيري���ة غفي���رة من جنين 
ومخيمه���ا وبل���دات وق���رى المحافظ���ة، وتقدمهم نائب 
قائ���د منطقة جنين المقدم محمد بزور، وأمين س���ر حركة 
فت���ح اقليم جنين عطا أبو ارميل���ة، إضافة إلى ممثلين عن 

المؤسسة األمنية، وفصائل العمل الوطني واإلسالمي.
وجاب المشيعون شوارع فقوعة، ورددوا الهتافات الغاضبة 

المنددة بجرائم االحتالل اإلس���رائيلي بحق أبناء ش���عبنا، 
خاصة في محافظة جنين.

وألقت عائلة الش���هيدة خضور نظرة ال���وداع األخيرة على 
جثمانها الطاهر، قبل أن تنقل إلى المسجد للصالة عليها 

ومواراتها الثرى في مقبرة القرية.
وألقيت خالل التشييع عدة كلمات، شدد المتحدثون فيها 
على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، وطالبوا المجتمع الدولي 
بالتدخل الف���وري للجم العدوان اإلس���رائيلي المتواصل، 

وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وكانت الفتاة خضور وهي طالبة في الثانوية العامة أصيبت 
برصاص���ة في البط���ن، وهي داخل مركب���ة أثناء توجهها 
لمدرس���ة الخنساء في جنين، في التاسع من شهر نيسان 
الجاري، ونقلت إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، 
لتلقي العالج، وأعلنت وزارة الصحة عن استشهادها الليلة 

الماضية متأثرة بجروحها.

عقب اجتماع لها بغزة.. الفصائل تعلن استمرار حالة االستنفار حماية لألقصى والقدس 

تشييع جثمان الشهيدة 
الطالبة حنان خضور في جنين

البطش يدعو الجامعة العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي لتحمل مسؤولياتهم لحماية األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أمس الثالثاء، عن خطط لجمعيات استيطانية، ونشطاء من 

اليمين المتطرف بالكيان لتنظيم "مسيرة أعالم" حول البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.
 ووفق الصحيفة، فإن كان من المخطط إقامة "مس���يرة أعالم" مس���اء اليوم األربعاء؛ لكن س���لطات االحتالل 

رفضت الطلب، خشية من أي تصعيد محتمل وواسع.
 في الس���ياق، نقل موقع القناة 7 العبرية، عن ش���رطة االحتالل أن جماعات من المستوطنين نشروا إعالًنا 
لالحتشاد مش���اركة في "المسيرة" عند الساعة 5 مساء األربعاء، قبل أخذ موافقة الشرطة؛ "لذلك لن يسمح 

لهم، مؤكدًا أنه يجري فحص مخطط وموعد بديل".
 وأضافت الش���رطة، بحس���ب الموقع ذاته، إن "المسار المقترح في طلب منّظمي مس���يرة األعالم مرفوض 
بصيغته الحالية؛ وذلك منعًا ألي احتكاك )..( س���نوافق على طرقات محددة للمس���يرة يتم التوافق عليها، 
وسيعلن عنها الحًقا ".  وكانت مس���يرة "استفزازية" مماثلة بمايو/ أيار 2021، تسببت باندالع مواجهة مع 
فصائل المقاومة في قطاع غزة، التي أطلقت صواريخ غربّي مدينة القدس المحتلة في التوقيت ذاته، الذي 

كان مقّرًرا فيه تنظيم المسيرة.

الجهاد وحماس: قصف االحتالل على 
غزة محاولة للتغطية على عجزه وفشله 

قطعان المستوطنين ُيخططون لـ »مسيرة 
أعالم« اليوم حول البلدة القديمة بالقدس
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وقالت الرئاس���ة الفلس���طينية في تصريح���ات للناطق 
باس���مها نبيل أبو ردين���ة إن االقتحام���ات واالنتهاكات 
للمس���جد األقصى محاولة لتش���ريع التقس���يم الزماني 
والمكاني، إال أن تلك التصريحات بحسب مراقبين وصفت 

ب�" شعارات رنانة" ال تغني وال تسمن من جوع. 
غياب الدور الرسمي للسلطة، وجه لها جملة من االنتقادات 
الواسعة على المستوى الش���عبي والرسمي نتيجة الدور 
الس���يء الذي تمارسه وتجاهل المس���جد األقصى، وعدم 
وضعه على سلم أولوياتها، في ظل أن المقدسيين شكلوا 
دروعا حامية لألقص���ى بصدورهم العارية أمام اقتحامات 

المستوطنين المستمرة منذ الجمعة الماضية.
واستهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أحد 
فصائل منظم���ة التحرير، تأجيل الرئيس عباس االجتماع 
ال���ذي كان من المفت���رض أن يناقش أح���داث األقصى، 
مؤكدًة في بيان صحفي، أن التأجيل إلى أجل غير مسمى 
يح���ول دون أن تقف قيادة الس���لطة عند مس���ؤولياتها 
الوطني���ة والسياس���ية في مواجهة ما يج���ري من عدوان 

وتغول لالحتالل والمستوطنين.
وتواصل ق���وات االحت���الل اقتحامها للمس���جد األقصى 
بش���كل يوم���ي من���ذ الجمع���ة الماض���ي، إلخالئ���ه من 
المس���توطنين، االمر  الفلس���طينيين وتأمين اقتحامات 
الذي أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة استخدمت خاللها 
ش���رطة االحتالل القوة المفرطة ضد المقدسيين واعتقال 
اعداد كبي���رة منهم وابعاد آخرين عن المس���جد األقصى 
لم���دد متفاوتة، بالتزام���ن مع ارتفاع ح���دة العدوان ضد 

المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

حترك �إعالمي فقط 
واعتبر الكات���ب والمحلل السياس���ي مصطفى الصواف، 
غياب الدور الرسمي للسلطة الفلسطينية بقيادة محمود 
عباس، المتمثل في الضغط السياسي والدبلوماسي على 

دول���ة االحتالل اتج���اه أحداث باألقص���ى، يصب بالدرجة 
األولى في مصلح���ة االحتالل واس���تمرار العالقة األمنية 

واالقتصادية مع االحتالل. 
وعزا الصواف ل�"االس���تقالل" غياب دور الس���لطة نتيجة 
التزامها باتفاقية )أوس���لو( التي وقعها عباس، ويعترف 
من خاللها بالكيان الصهيوني، مش���ددًا على أن السلطة 
ل���ن تتحرك بالمطلق في الدف���اع عن األقصى وال عن أهل 

القدس، الن صمتهم جزء من هذه االتفاقية. 
وأضاف أن اقتصار دور الس���لطة على إطالق التصريحات 
اإلعالمية وتصدير المواقف عبر وسائل االعالم بمثابة "ذر 
للرم���اد بالعيون"، فهي لم تقدم ش���يئا على أرض الواقع 

يلجم اعتداءات االحتالل.

وش���دد الصواف، على أن عباس لو أراد التحرك فعليا في 
خدمة القدس والمقدس���يين التخذ خط���وات تدلل على 
هذا العمق وألقى ب� اتفاقية )أوس���لو( وراء ظهره وسحب 
العالقات بينه وبين االحتالل كافة وعلى رأسها "التعاون 
األمني"، وعمل على ممارسه ضغط على األرض في الدفاع 
عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتحرير مقدساته".

وأش����ار إلى أن الفصائل الفلس����طينية بات مطلوبًا منها 
أن تبحث عن ما يمكن أن يمثل الش����عب الفلس����طيني 
بش����كل كامل، في ظل أن تمثيل عباس لم يعد ش����رعيا 
وال قانونيا، داعي����ًا الفصائل بأن تتحد مع بعضها بعضًا 
وتش����كل قيادة وطنية موحدة تحمل المش����روع الوطني 

الفلسطيني.

م�صاحة من �ل�صمت
ب���دوره، قال الكاتب والمحلل السياس���ي ع���الء الريماوي، 
إن الس���لطة الفلس���طينية لم تقدما ش���يئا على األرض 
تداوي فيه على األقل جراح المقدسيين الذين يتصدون 
بصدورهم العارية القتحامات واعتداءات شرطة االحتالل 
بالمس���جد األقص���ى، وأن كل ما تقدمه م���ن تصريحات 
إعالمية هي "ش���عارات رنانة"، تعودنا عليها للحفاظ على 

ماء وجهها امام الجمهور الفلسطيني. 
وأضاف الريماوي ل�"االستقالل" أنه يجب على السلطة أن 
تتخذ خط���وات فعلية وحقيقية به���دف حماية القدس 
والمس���جد األقص���ى من اعت���داءات االحت���الل وقطعان 
المستوطنين"، مش���ددًا على أنه عدم اقدامها على اتخاذ 

مواقف جادة سيكون ذلك  "وصمة عار" على جبينها.
وتابع"  أن قيادة السلطة ال تريد أن تحدث قفزة يمكن أن 
تحقق حالة تحول بالص���راع مع االحتالل، لذلك نحن أمام 
إشكالية كبيرة في س���لوك السلطة التي اختارت مساحة 

من الصمت أو ما يعرف ب� )الهمبكة السياسية(.
وش���دد الريماوي، على أن السلطة اذا ارادت التحرك فعليا 
بشكل حقيقي يجب أن تس���تثمر هذا التحرك بالحضور 
الجماهيري لما له من رؤية ضاغطة تساعد وتدعم الحراك 
الدبلوماسي. وقال" إن الس���لطة تملك ورقتين مهمتين، 
تتمث���ل الورقة األول���ى: بالضغط الدول���ي الذي يمكن أن 
ينش���ئ حالة من الضغط على الكي���ان، أما الورقة الثانية: 
يتمثل في ميدان الضف���ة الغربية على قاعدة المواجهة 

الشعبية مع االحتالل وااليالم به". 
ودعا الريماوي الفصائل الفلس���طينية إلى تفعل أدواتها 
في البعد الش���عبي س���واء في الضفة الغربي���ة أو قطاع 
غ���زة في ظ���ل أن المظهر مهم في هذه المرحلة إلس���ناد 
المقدس���يين، كما كان يج���ري في االرب���اك والمواجهة 

الشعبية في مناطق التماس مع االحتالل. 

 مكتفية بتقديم الشعارات الرنانة إعالميًا

مراقبون لـ »االستقالل«: صمت السلطة إزاء ما يحدث باألقصى »وصمة عار«
غزة/ معتز �صاهني:

�لأق�ص��ى،  �مل�صج��د  يف  �ملت�صاع��دة  �لأح��د�ث  خ�ص��م  يف 
وتو��صل �قتحام��ات �مل�صتوطنني �ملتكررة لباحاته، بغر�ض 
فر�ض وقائ��ع جديدة عليه، يغيب �ل��دور �لر�صمي لل�صلطة 

�لفل�صطيني��ة يف ممار�ص��ة �ل�صغط �ل�صيا�ص��ي و�لدبلوما�صي 
�لدويل على دولة �لحتالل لوقف ممار�صاتها �صد �لق�صى، 
مكتفيًة بعبار�ت �ل�صجب و�ل�صتنكار لي�ض �أكرث. وكان رئي�ض 
�ل�صلط��ة حمم��ود عبا�ض �أعلن يف وق��ت �صابق عن نيته عقد 

�جتماع لقيادة �ل�صلطة م�صاء �لأحد �ملا�صي، لبحث تدهور 
�لأو�ص��اع يف �مل�صجد �لأق�صى، لكن ع�صو �للجنة �لتنفيذية 
ملنظم��ة �لتحرير ع��ز�م �لأحم��د، �أعلن تاأجي��ل �لجتماع 

لوجود ما و�صفه »�لتز�مات و�أولويات« لدى عبا�ض. 

غزة/ االستقالل: 
نعت حركة الجهاد اإلسالمي، في فلسطين، أمس الثالثاء، الشهيدة الطالبة 
حن���ان محمود خضور )19 عامًا(، من قرية فقوع���ة بجنين، والتي أصيبت إثر 
إطالق قوات االحتالل النار بشكل عشوائي في مخيم جنين ما أدى إلصابتها 
بصورة حرجة، قبل أن ترتقي مساء االثنين شاهدة على إجرام االحتالل بحق 

ل.
َّ
أبناء شعبنا العز

وقالت الجهاد اإلس���المي في بيان وصل "االس���تقالل" نس���خة عنه: " إننا إذ 
نستنكر وندين هذا اإلجرام المس���تمر بحق أبناء شعبنا، لنؤكد أن االحتالل 
قد كش���ر عن أنياب الحقد واإلرهاب تجاه ش���عبنا وأهلن���ا في مدن الضفة، 
وكش���ف عن وجهه المسخ في إطالق النار بشكل عشوائي ليستهدف أبناء 

شعبنا كافة".
وأكدت على ضرورة وحدة أبناء ش���عبنا كافة بقواه الفاعلة، لتفعيل الجهود 
الوطني���ة الرامية إلى مواجهة هذا االحتالل والتصدي له بكل قوة وبس���الة، 

خاصة في ظل االعتداءات التي تتعرض لها أرضنا ومقدساتنا
لت الجهاد اإلس���المي، االحتالل وقادته المجرمين المسؤولية كاملًة عن  وحمَّ
تداعي���ات هذه الجرائم النكراء، مش���ددة على أن مجاهدي ش���عبنا وأبطاله 
الذين يلقنون العدو درس���ًا قاس���يًا في الصمود والتح���دي لن يصمتوا أمام 

بشاعة جرائمه.
وتقدمت بالتعازي والمواساة من عائلة وأسرة الشهيدة، سائلين الله عز وجل 
أن يتغمدها بواس���ع رحمته، وأن يرزقهم شفاعتها يوم القيامة، وأن يكون 

دمها لعنة على االحتالل المجرم.

الجهاد اإلسالمي: مجاهدو شعبنا لن 
الضفة الغربية- الداخل المحتل/ االستقالل: يصمتوا أمام بشاعة جرائم العدو

ش���ّن جيش االحت���الل الصهيوني، أمس 
الثالثاء، حمل���ة مداهمات واعتقاالت طالت 
مناط���ق متفرق���ة في مدن وبل���دات وقرى 

الضفة، والداخل الفلسطيني المحتل. 
وأفادت مصادر محلية، بأّن قوات االحتالل 
اعتقلت ثمانية مواطنين في محافظة بيت 
لحم، حيث اعتقلت حس���ن س���اري حمامره 
)50 عاًم���ا(، وعب���د الحكيم عامر س���باتين 
)58 عاًم���ا(، حت���ى يتم تس���ليم نجليهما 
ومحمد  االحت���الل،  برص���اص  المصابي���ن 
يوسف زغول )28 عاًما( للضغط من أجل أن 
يسلم ش���قيقه محمد، كذلك قصي محمد 
س���باتين 17 عاًما(، ومحمد ف���ؤاد حمامرة، 
الش���هيد قصي، وجميعهم من  ش���قيق 
قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد مداهمة 

منازلهم وتفتيشها. 
ولفتت المصادر، إلى أّنه تم اعتقال ثائر 
مزهر )50 عاًما( والد الش���هيد اركان، من 
مخيم الدهيش���ة في بي���ت لحم، وهاني 
فرس���ان بش���ارات )23 عاًما( من ش���ارع 
الصف وس���ط مدينة بيت لح���م، وخالد 

علي الوح���ش )29 عاًما(، من بلدة الخضر، 
بعد مداهمة منازلهم وتفتيش���ها، فيما 
ت���م اعتقال ش���اب من بلدة حزما ش���رق 

مدينة القدس .
 وفي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي،أمس 
الثالثاء، شابا من بلدة صانور جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلي���ة، أن قوات االحتالل 
اعتقلت الش���اب محمد فايز فقها، بعد أن 

داهمت منزل ذويه، وفتشته.
وفي الداخل الفلسطيني المحتل، اعتقلت 
ش���رطة االحت���الل، فج���ر أم���س الثالثاء، 
شابين فلسطينيين من مدينة الطيبة في 
المحتلة  الجنوبي )وسط فلسطين  المثلث 
ع���ام 1948(، خ���الل مواجه���ات اندلعت 
ف���ي المدين���ة احتجاجا عل���ى االقتحامات 
اإلس���رائيلية للمس���جد األقصى واالعتداء 

على المصلين.
وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت 
بين الشبان وشرطة االحتالل، عقب تنظيم 
وقف���ة تضامنية م���ع المس���جد األقصى، 
حيث أغلق الش���بان أحد الشوارع الرئيسية 

عند جسر الطيبة، وأش���علوا النار بإطارات 
المركبات، ورفعوا العلم الفلسطيني.

وأعلن���ت ش���رطة االحتالل اعتق���ال اثنين 
منهم، أحدهما فتى يبلغ من العمر 16 عاًما، 
حيث تم اعتقاله وهو يرتدي قناعا ملفوفا 
بعلم "حماس" والعلم الفلسطيني، مشيرة 
إلى أنه س���يقدم لمحكمة تابعة لالحتالل 
في مستوطنة "كفار سابا" لتمديد اعتقاله.

وش���هدت العديد م���ن الم���دن والبلدات 
الفلسطينية في الداخل وقفات احتجاجية 
ضد االنتهاكات اإلس���رائيلية في المسجد 
األقص���ى، تخلله���ا مواجهات مع ش���رطة 

االحتالل واعتقاالت.
وفي أيار/مايو الماضي، اندلعت مواجهات 
واسعة بين ش���رطة االحتالل وفلسطينيي 
االنته���اكات  خلفي���ة  عل���ى  الداخ���ل، 
اإلس���رائيلية في القدس المحتلة، تخللها 

اعتقال أكثر من ألف مواطن فلسطيني.
وتخشى سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من 
أن تؤدي حالة التوتر في المسجد األقصى، 
إلى ان���دالع موجة احتجاج���ات مماثلة في 

األراضي المحتلة عام 1948.

االحتالل ينفذ حملة مداهمات واعتقاالت في الضفة والداخل المحتل
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الطلب رقم 146 / 2022      يف الطلب رقم 537 / 2022

المس���تدعون: 1 - محمد تيس���ير علي النونو – هوية رقم 903288322 باالصالة عن 
نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ تيسير علي حسن النونو – غزة 
ش���ارع الثالثيني بجوار ش���ركة الكهرباء 2 - تعزيز علي حس���ن النونو – غزة ش���ارع 
الثالثيني بجوار ش���ركة الكهرباء 3 - تغريد علي حسن النونو – غزة شارع الثالثيني 
بجوار ش���ركة الكهرباء وجميعه���م بصفتهم ورثة المرحومين/ علي حس���ن النونو 
ونزهه خليل النونو – وكيلهم المحاميان/ عوني عبد الله الشياح وحازم الشياح – غزة 

تقاطع اليرموك عمارة الطويل واالمين2 جوال رقم 0599527600
المس���تدعى ضدهم: 1 - طالل هاش���م عبد الله الصوراني باالصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ هاشم عبد الله الصوراني "مجهول محل اإلقامة حاليا" 
اخر عنوان له – غزة الرمال خلف مسجد العباس 2 - وليد يوسف عبد الله محمد الصوراني 
باالصال���ة عن نفس���ه وباإلضاف���ة لباقي ورثة وترك���ة والده المرحوم/ يوس���ف  عبد الله 
الصوراني "مجهول محل اإلقامة حاليا" اخر عنوان له – غزة الرمال خلف مسجد العباس 3 
- داليا احمد يوسف الصوراني – غزة الرمال خلف مسجد العباس 4 - رانيا احمد يوسف 
الصوراني – غزة الرمال خلف مسجد العباس 5 - لينا احمد يوسف الصوراني – غزة الرمال 
خلف مس���جد العباس 6 - يوس���ف احمد يوس���ف الصوراني – غزة الرمال خلف مسجد 
العباس 7 - اميرة سهيل سليم الحلبي – غزة الرمال خلف مسجد العباس 8 - مكرم احمد 

محمد االلطقجي – غزة الرمال خلف مسجد العباس "جميعهم مجهولو محل اإلقامة" 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في الطلب رقم 146 / 2022      في الطلب رقم 537 / 2022
بما ان المس���تدعين ق���د اقاموا الطلب رق���م 146 / 2022 اس���تنادا الى الئحة 
طلبهم المرفق نس���خة منه ومن ملحقات���ه بهذه المذكرة لذلك يقتضي عليكم 
ان تحضروا الى هذه المحكمة للرد على الطلب في يوم األربعاء الموافق 18شهر 
5س���نة 2022 الس���اعة الثامنة والنصف صباحا كما يقتضي عليكم ان تودعوا 
قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم 
هذه المذكرة والئحة الطلب المرفقة معه وان ترس���ل نس���خة الى المس���تدعى 
ضدهم حس���ب عنوانه وليكن معلوما لديكم انك���م اذا تخلفتم عن ذلك يجوز 

للمستدعين ان يسيروا في طلبهم  حرر في: 2022/4/18م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة  
يف الق�سية رقم 2019/1126  يف الطلب لرقم 2022/881 

المس���تدعي )المدع���ي(: احمد إبراهيم نمر األش���قر – من س���كان غزة – 
الش���اطئ – البالخية – هوية رقم 950832725  وكياله المحاميان: طارق 

محمود اللبان ومحمد المصري – غزة – جوال رقم 0599656050 
المس���تدعى ضده )المدعى عليه( : عالء نزار محيسن محيسن – موقوف 

في سجن أبو عبيدة – هوية رقم 401798343 
نوع الدعوى / حقوق مالية   قيمة الدعوى / ) 2000 دينار اردني ( الفان دينار اردني فقط .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2019/1126 في الطلب لرقم 2022/881 

الى المستدعى ضده بما ان المستدعى المذكور قد اقام القضية المرقومة أعاله 
استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المذكورة أعاله ونظرا ألنك مجهول محل 
اإلقامة وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة 
20 م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء 
على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 2022/811 بالسماح لنا 

بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول.
لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق 5-16-
2022 الساعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك اذا تخلفت 

عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا. حرر في / 2022/4/18م .

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للح�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الطلب رقم ) 827 /2022 ( 

يف الق�سية احلقوقية رقم ) 511 /2020 ( 
المدع���ي : عالء عمر موس���ى البهتينى - غزة - الرمال - ش���ارع الرش���يد -هوية رقم 

)993224708( وكياله المحاميان / شرحبيل يوسف الزعيم ومصطفي طوطح
المدعى عليهما : 1( كرم خالد عبد الله إمام - غزة - الرمال - ش���ارع الرشيد 

- برج دلول " ومجهول محل اإلقامة حاليا".
)2 م���راد خال���د عبد الل���ه إمام - غزة - الرم���ال - الميناء- ب���رج طيبه )2(. " 

ومجهول محل اإلقامة حاليا". 
نوع الدعوى : حقوق عمالية

 قيمة الدعوى: )38520 شيكال ( ثمانية وثالثون ألف وخمسمائة وعشرون شيكال.
)) مذكرة حضور محكمة صلح غزة ((  في القضية الحقوقية رقم )511 /2020(

 إل���ى المدع���ى عليهما: 1( كرم خالد عب���د الله إمام-غزة- الرمال - ش���ارع 
الرش���يد- برج دلول. ) مجهول محل اإلقام���ة حاليا(  2( مراد خالد عبد الله 
إمام - غزة- الرمال - الميناء - برج طيبه )2( ) مجهول محل اإلقامة حاليا ( 
بما أن المدع���ي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح غزة في القضية المرقومة 
أعاله وموضوعها ) حقوق عمالية( استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا 
ألنكما مجه���وال محل اإلقامة بطالبكم���ا فيها بمبلغ )38520 ش���يكال( ثمانية 
وثالثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ش���يكل استنادا لما يدعي في الئحة دعواه 
المحفوظة لكما نسخة منها في ملف الدعوى وحسب اختصاص محكمة الصلح 
غ���زة في نظر هذه القضي���ة وعمال بالمادة )20( من قان���ون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وبناء على قرار السيد/ قاضي محكمة 
الصلح في الطلب رقم )827 /2022( والصادر بتاريخ 2022/4/6م بالس���ماح لنا 

بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل. 
لذا يقتضي عليكما أن تحضرا لهذه المحكمة جلسة يوم ) األحد ( الموافق 2022/6/5م 
الس����اعة التاس����عة صباحا كما يقتضي عليكما إيداع جوابكما التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النش����ر وليكن معلوما لديكما إنكما إذا تخلفتما عن الحضور فإنه 
سوف يتم السير في القضية باعتباركما حاضرين وفق األصول. حرر في 2022/4/19م

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

رام الله/ االستقالل:
يواصل المعتقل خليل عواودة )40 عاما( من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام 
للي���وم ال� 48 على التوالي، رفضا العتقاله اإلداري في معتقالت االحتالل اإلس���رائيلي، 
فيما يواص���ل المعتقل رائد ريان )27 عاما( من قرية بيت دقو ش���مال مدينة القدس 

إضرابه لليوم 14، احتجاجا على تجديد اعتقاله اإلداري للمرة الثانية.
ونقل األس����ير عواودة قبل عدة أيام م����ن زنازين العزل االنف����رادي في "عوفر" إلى 
عي����ادة معتقل الرملة بعد تدهور حالت����ه الصحية، حيث يعاني من آالم في الرأس 
والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، ومجرى 
التنفس، وتقيؤ بش����كل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر 

من 16 كغم.
وترفض س���لطات االحتالل االس���تجابة لطلبه بإنه���اء اعتقاله اإلداري التعس���في، أو 

التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
يذكر أن المعتقل ع���واودة أب ألربع طفالت، وكانت قوات االحتالل قد اعتقلته بتاريخ 
2021/12/27، وحولته لالعتقال اإلداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل س���ابقا 

في معتقالت االحتالل عدة مرات.
وفي الس���ياق، فإن األس���ير ريان والمحتجز حاليا في س���جن "عوف���ر"، اعتقل بتاريخ 
2021/11/3 بعد مداهمة قوات االحتالل لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله 
لالعتق���ال اإلداري لمدة 6 أش���هر، إال أنه وبعد قرب انتهاء م���دة االعتقال تم تجديده 

إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

غزة/ االستقالل: 
أك���د القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين د. جميل عليان، أن ما تشهده مدن 
الضفة والقدس، والداخل المحتل، أعاد شعبنا 
إل���ى بدايات الصراع مع الع���دو بعد عام 1948، 
مبيًنا أنه أعادنا إلى مصطلحات الثورة واالنتصار.

وقال د. عليان: " أكد شعبنا الفلسطيني في كل 
مكان خاصة في الق���دس واألقصى وال� 48 أننا 
لن نسمح بتمرير مخططات العدو ومستوطنيه، 
ونؤكد أن ما يقوم به العدو من جرائم ارتد على 
نحره وأنه سيش���عل كل عوامل القوة والغضب 
الفلسطيني والتي س���تجعل من كل شبر في 
الضفة ساحة مواجهة وحرب وايضا استفز كل 

عوامل الوحدة والعمل المشترك".
وأشار إلى أن الروح التي يتحدث بها الجميع اآلن 

أن "اس���رائيل" تلفظ أنفاسها، تؤكد أن شعبنا 
ما زال يرفض هذا الوج���ود الصهيوني برمته، 
ويرفض كل األش���كال صغيرها وكبيرها التي 
حاولت االلتقاء مع العدو ف���ي أوحال اتفاقيات 
التس���وية أو مواخي���ر التطبي���ع، ويمتلك من 
العزيمة واإلرادة ما يمكنه من مواصلة المواجهة 
حتى هزيم���ة الكيان وكل من ت���ورط معه بأي 

شكل من أشكال العالقات أو التنسيق.
وأض���اف د. علي���ان: "ما ن���راه يومًي���ا في كل 
المدن والشوارع في الضفة يؤكد أن المقاومة 
المس���لحة والمواجه���ات الش���عبية أصبحت 
جزءًا أساس���ًيا من السلوك الفلسطيني والهم 

اليومي لشعبنا".
ويرى القيادي في الجهاد اإلس���المي، أن ارتفاع 
وتيرة الجرائم والقوة المفرطة التي تستخدمها 

قوات االحتالل ضد النس���اء واألطفال والشيوخ 
تؤكد على فقدان العدو الردع والثقة بنفس���ه 
وبأجه���زة أمنه وأن���ه يمر بأزم���ة كبيرة تهدد 

مقومات وجوده في فلسطين.

وتاب���ع علي���ان "ما يق���وم به الع���دو من فرض 
اقتحامات المستوطنين لألقصى بالقوة وحشد 
قواته المدججة ب���كل أدوات البطش لن تنجح 

في فرض التقسيم الزماني والمكاني".
ولفت إل���ى أن المواجهات األخي���رة أكدت أن 
شعبنا ُمصٌر على ابقاء شعلة الجهاد والمقاومة 
مش���تعلة، وأن العداء المطل���ق للكيان ورفض 
وجوده ه���ي الثابت الوحيد في ه���ذا الصراع 

الممتد ألكثر من قرن.
وأكم���ل د. عليان حديثه "ش���عبنا يقوم بدوره 
كام���ال وننتظ���ر اآلن نصفن���ا اآلخ���ر في هذه 
المواجه���ة وهي ق���وى المقاومة ف���ي اإلقليم 
والعال���م"، مؤك���ًدا أن تفعي���ل كل أدوات هذه 
القوى في هذه اللحظة الفلسطينية التاريخية 

سيعجل في حسم هذا الصراع.

وعاد علي���ان للتأكي���د على أن م���ا يحدث اآلن 
على الساحة الفلس���طينية والعودة إلى قانون 
"ال ص���وت وال ق���رار يعل���و على ص���وت الثورة 
والمواجهة"، سيعيد ترتيب الخارطة السياسية 

الفلسطينية لصالح قوى الجهاد والمقاومة.
ودعا لزيادة الضغط على بنية العدو السياسية، 
والعمل عل���ى تفتيتها وكل الظ���روف مهيأة 
لتفتيت ه���ذا النظام السياس���ي الصهيوني، 
وإدخ���ال الع���دو في مرحل���ة غي���اب الحكومة 

والتناحر الحزبي.
وش���دد د. عليان على أن ش���عبنا بات يدرك أن 
المواجهة هي أقرب الطرق لتوس���يع الفجوات 
ودائرة الخ���الف بين المكون���ات الصهيونية، 
تماما كما حدث أثناء اشتعال مسيرات العودة 

وكسر الحصار.

د. عليان: المقاومة المسلحة والمواجهات الشعبية أصبحت جزءًا أساسيًا من السلوك الفلسطيني

األسيران عواودة وريان 
يواصالن إضرابهما عن الطعام

غزة/ االستقالل: 
كش���ف مصدر في المقاوم���ة الفلس���طينية، عن تلقي 
قيادات بارزة من الصف األول في حركتي حماس والجهاد 
اإلسالمي نحو 150 مكالمة هاتفية من وسطاء خالل ال� 48 
ساعة الماضية؛ بهدف تطويق األحداث ومنع االنجرار إلى 

مواجهة عسكرية جديدة.
ونقل موقع "الجزيرة نت" عن المصدر الذي وصفه بالموثوق 
والقريب م���ن فصائل المقاوم���ة المنضوية ف���ي "غرفة 
العمليات المش���تركة" بغزة، قوله: "إن أطراًفا غير معتادة 
دخل���ت على خط الوس���اطة ألول مرة، وتب���ذل جهوًدا إلى 

جانب الوسطاء التقليديين كمصر وقطر واألمم المتحدة". 
وأض���اف المصدر أن تدخ���ل الوس���طاء جاء لضمان عدم 
دخول غزة عس���كرًيا على "خط المواجهة" في ظل تصاعد 
سخونة األوضاع في الضفة الغربية، وخاصة في المسجد 
األقصى بالقدس المحتلة. وأشار إلى أن "إسرائيل" هي من 
بادرت بطلب تدخل هذه الوساطات، التي كثفت جهودها 
واتصاالتها بفصائل المقاومة، عقب االجتماع األخير في 
مكتب رئي���س حماس في غزة يحيى الس���نوار، قبل أيام 

قليلة، وما سبقه من إعالن "التعبئة العامة".
وأكد المصدر أن "غرفة العمليات" ستبقى في حالة انعقاد 

دائ���م، لمراقبة تطورات األوضاع واتخاذ القرار المناس���ب 
لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وفج���ر الثالثاء، اس���تهدفت طائ���رات االحت���الل بعدة 
صواري���خ موقًعا للمقاومة غربي مدينة خانيونس جنوبي 
القطاع؛ بزعم الرد على صاروخ أطلق في وقت سابق صوب 

إحدى مستوطنات الغالف.
ويشهد المسجد األقصى منذ أيام اقتحامات واعتداءات 
على المصلين من قبل مئات المس���توطنين وأفراد شرطة 
االحتالل، بالتزامن مع ارتفاع حدة العدوان ضد المواطنين 

في الضفة الغربية المحتلة.

 من وسطاء قدماء وجدد 

مصدر بالمقاومة: الجهاد وحماس تلقتا اتصاالت مكثفة لمنع حرب في غزة
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س 

يف الطلب رقم 2022/448 يف الق�سية رقم 2020/405
المس���تدعي / ش���ركة دي زير للمواد الغذائية ويمثلها الس���يد / يسرى 
محمد هاش���م ضبان )ه���� 900852757( وكيله المحام���ي / رمضان عبد 

الكريم أهل "غزة" النفق – عمرة ضبان ط1 جوال )0597191364(
المستدعى ضده / شركة عيسى عبد الرحمن علوان 

من خانيونس – حي االمل الشارع المقابل لمحطة عبد الهادي.
نوع الدعوى / حقوق  قيمة الدعوى / 31295  شيكل 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية : 2022/405
الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى 
)2022/405( اس���تنادا ال���ى ما يدعي ف���ي الئحة دعواه المرفق لك نس���خة 
منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتض���ي عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما 
م���ن تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 2022/5/12 
لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في / 2022/4/13م.

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

دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
   حمكمة رفح ال�سرعية

تبليغات �شرعية / �إعالم حكم غيابي
إل���ى المدعى عليه / جميل حس���ن محمد ش���قفة من عاقر وس���كان األردن 
ومجه���ول محل اإلقام���ة فيه���ا اآلن، نعلمك أن���ه قد حكم علي���ك بتاريخ 
2022/3/24م ف���ي الدعوى أس���اس 1527/2021 وموضوعها" اثبات زوجية 
ونس���ب " والمقامة عليك من قبل ش���قيقتك المدعية: جميلة حسن محمد 
شقفة من عاقر وسكان رفح هوية 923791768، بثبوت الزوجية بين والدك 
حسن محمد حسان شقفة وبين والدتك سعاد محمود عبد الله البقري اعتبارا 
من تاريخ 1940/1/1م وكذلك بثبوت نسب األوالد محمد وزكي ومحمود وعبد 
السالم وجميل والس���يد ومريم وجميلة لوالديك حسن وسعاد المذكورين، 
وخمس���ة دنانير أردنية أجرة أتعاب محامي المدعي���ة هند المذكورة حكمًا 
موقوف النفاذ على تصديقه من محكمة االس���تئناف الشرعية، غيابيا بحق 
المدعية جميلة المذكورة قابال لالس���تئناف، غيابي���ا بحقك قابال لالعتراض 

واالستئناف، لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 2022/4/17م

رئي�س حمكمة رفح ال�سرعية 
القا�سي ال�سيخ الدكتور اأمين خمي�س حماد

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��شي و�لعقار�ت رقم )336 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
نعيم إبراهيم فرح عبد الله من س���كان جبالي���ا هوية رقم 911442770 

بصفته وكيال عن: خديجة وسعدية بنات مصطفى محمد عبد الله 
بموجب وكالة رقم: 2022/ 2004 صادرة عن شمال غزة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 919 القسيمة 63 المدينة جباليا النزلة

فمن له أي اعتراض بهذا الش����أن 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:  2022/4/19م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    عبد العزيز حمدان حس���ن 
البحابص���ه     عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم   
913942751     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   نضال توفيق س���ليم ابو 
ش���لط       ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
800640401 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  فاطمه جبر موس���ى عباس 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  923717649  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

وشنت طائرات إسرائيلية، فجر أمس الثالثاء، غارات على موقع 
للمقاومة غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر إعالمية أن "طائرة اس���تطالع بدون طيار أطلقت 
على األقل صاروخين تجاه موقع القادس���ية، في حين هاجمت 

طائرات حربية المكان ومحيطه بنحو 4 صواريخ أخرى".
فيما، أعلنت كتائب عز الدين القّسام، الجناح العسكري لحركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس(، فجر الثالثاء، إطالق صواريخ أرض 

جو على طائرات إسرائيلية، شنت غارات على قطاع غزة.
ومس���اء اإلثنين، أعلن االحتالل اإلس���رائيلي اعتراض منظومة 
الدف���اع الصاروخ���ي المعروفة باس���م القبة الحدي���د، قذيفة 

صاروخية تم إطالقها من قطاع غزة نحو األراضي المحتلة.
وبالتزامن مع ذلك، تتواصل اقتحامات المس���توطنين للمسجد 
األقصى المبارك بش���كل يوم���ي منذ الجمع���ة الماضي، تلبية 
لدع���وات أطلقتها منظمات ما ُتس���مى "الهيكل"، لمناس���بة ما 
يسمى عيد الفصح العبري، وذبح القرابين بهذه المناسبة، تحت 

حماية وتأمين من قبل قوات جيش االحتالل.
حمل ر�سائل مهمة

المختص بالشأن اإلسرائيلي باس���م أبو عطايا، رأى أن الصاروخ 
الذي أعلن االحتالل س���قوطه في مستوطنات غالف غزة، أوصل 
رس���الة واضحة لالحتالل بأن تهديدات المقاومة ليس���ت مجرد 

استهالك اعالمي فقط.
وأوض���ح أبو عطايا ل� "االس���تقالل" أن المقاوم���ة في غزة ال تريد 
مواجهة وتصعيدًا مع االحتالل، بل أنها تضبط زمام األمور، لكن 
في ذات الوقت صمتها لن يطول، وأنها على جهوزية كبيرة للرد 

على أي حماقات يرتكبها االحتالل. 
وبين أن رسالة المقاومة لالحتالل فهمها األخير بشكل جيد، إذ 
اتصل عبر الوس���طاء وطلب منه إيصال رسالة للمقاومة مفادها 
أن رده على الصاروخ سيكون محس���وبًا ومدروسًا، لكونه ال يريد 

االنجرار نحو معركة مفتوحة "ال يحمد عقباها".
وأش����ار إلى أن االحتالل فهم أيضا أن الص����اروخ الذي انطلق 
لم يخرج بش����كل ف����ردي أو بالخطأ، بل حمل رس����الة لالحتالل 
بأن تهديدات المقاومة بالرد ليس����ت مجرد كالم استهالكي، 
الفتا إلى أن االحتالل يخش����ى م����ن المواجهة وتدهور األمور 
وخروجها عن الس����يطرة. وشدد على أن تبني المقاومة إطالق 
صواريخ مض����ادة للطائرات، جعل االحتالل ي����درك أن األمور 
س����تختلف في ح����ال الدخول ف����ي مواجهة جدي����دة، وأنها 
س����تكون حبلى بالمفاج����آت، كما كانت الصواري����خ المضادة 

مفاجأة للجميع.
وتوقع أن يعم����ل االحتالل في األي����ام القادمة على تخفيف 
الضغط على مدينة القدس والضفة، خاصة بالعش����ر األواخر 

من شهر رمضان.

وفيم����ا يتعلق بوض����ع الحكومة اإلس����رائيلي ف����ي ظل تلك 
المعطيات، اس����تبعد أن يتج����ه رئيس الوزراء اإلس����رائيلي 
نفتالي بينت لخيار المواجهة العس����كرية م����ع غزة، في ظل 
ش����خصيته الضعيفة، وأنه لن  يحقق أي انجاز عس����كري في 
حال الدخول في مواجهة، إضاف����ة لضعف الحكومة في ظل 

انسحاب عدد من أعضائها وتهديد آخرين باالنسحاب.
الأق�سى عنوان الوحدة

من جهته، الباحث والمختص بالش����أن اإلسرائيلي من مدينة 
القدس المحتلة، إسماعيل مسلماني، أكد أن المسجد األقصى 
هو أكثر األماكن التي تجمع وتوحد الكل الفلسطيني للدفاع 
عنه في وجه المخططات اإلس����رائيلية، مشيرا إلى أن المسجد 
األقصى هو القنبل����ة التي يمكن بس����ببه أن تتفجر األوضاع 
بالمنطق����ة. وقال مس����لماني ل����� "االس����تقالل": إن "صواريخ 

المقاوم����ة التي انطلقت من غزة في معركة س����يف القدس 
الصيف الماضي لل����رد على جرائم االحتالل في باب العامود 
والقدس المحتلة، هي ذاتها التي انطلقت مؤخرا للرد أيضا 

على جرائمه في المسجد األقصى".
وش����دد على أنه بالرغم من االنقس����ام الفلسطيني المستمر 
من����ذ س����نوات، إال أن المناطق الفلس����طينية كافة توحدت 
في معركة س����يف الق����دس للمرة األولى من����ذ نحو 70 عاما، 
وامتدت تل����ك الوحدة مؤخرا للرد عل����ى جرائم االحتالل في 
المس����جد األقصى، الفتًا إل����ى أن المس����جد األقصى عنوان 
الكل الفلس����طيني، وبذلك فإن مخططات االحتالل ستفشل 

للسيطرة على المقدسات.
وأش����ار إلى أن االحتالل بات يدرك أن المناطق الفلسطينية، 
الضفة والداخل المحت����ل والقدس وغزة يد واحدة حين الرد 
عليه، لذل����ك كان رده على المقاومة أضع����ف مما كان عليه 

في السابق. 
ولفت إلى أن وحدة الش����عب الفلس����طيني من أجل المسجد 
األقص����ى والترابط والنض����ال واإلصرار عل����ى االعتكاف رغم 
المالحقة واالبعاد واالعتداءات واالغتياالت، أربكت حس����ابات 
المؤسسة العس����كرية اإلسرائيلية، وافش����لت العملية التي 
أطلقتها مؤخرا "كاس����ر األمواج"، التي أرادت من خاللها ضرب 
قواعد التنظيمات الفلس����طينية للسيطرة على العمليات في 

عمقها.
وأكد ف����ي ظل المعطي����ات الس����ابقة للصراع الفلس����طيني 
اإلس����رائيلي، بات المس����توطنون يدخلون المسجد األقصى 
وهم خائفين، حيث عملت المقاومة على افش����ال المخططات 
الصهيونية بذبح القرابين في " عيد الفصح" وكسر محاوالت 
الحكومة اإلس����رائيلية لتقس����يم المس����جد األقص����ى زمانيا 

ومكانيا كما فعلوا بالحرم اإلبراهيمي بالخليل.

 تؤكد جهوزية المقاومة

»صــاروخ غــزة«.. رسائــل قــوة هــل فهمهــا االحتــالل؟  
غزة/�سماح املبحوح: 

اأجم��ع حمل��الن بال�س��اأن الإ�سرائيل��ي اأن �س��اروخ غ��زة 
الأخ��ر الذي اأطل��ق نحو م�ستوطنات غالف غ��زة اأو�سل 
ر�سال��ة وا�سحة لالحتالل باأن تهدي��دات املقاومة لي�ست 

جم��رد ا�سته��الك اعالم��ي فق��ط، واأنه��ا جاه��زة لردعه 
ومتتل��ك الق��درة والإرادة على الفعل. واأك��د املحلالن يف 
مقاب��الت منف�سل��ة م��ع »ال�ستق��الل« اأن الحت��الل فهم 
ر�سال��ة املقاومة، من خ��الل اإر�سال ر�سال��ة عرب الو�سطاء 

باأن رده على ال�ساروخ �سيك��ون حم�سوبًا ومدرو�سًا، لكونه 
ل يريد الجرار نحو معركة مفتوحة »ل يحمد عقباها، 
م�سددي��ن يف الوق��ت ذاته، عل��ى اأن امل�سج��د الأق�سى هو 

القنبلة التي �ستفجر الأو�ساع باملنطقة برمتها. 
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دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
إل���ى المدعى عليه ) مصعب ف���اح خالد دلول( من غزة )الزيتون( - ) ش���ارع 
کشکو - حارة المقدمة ( سابقا وحاليا في دولة )تركيا( ومجهول محل اإلقامة 
فيها يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم الثاثاء الموافق )2022/5/24م( 
الس���اعة التاس���عة صباحا وذل���ك للنظر ف���ي القضية أس���اس ۲۷6/۲۰۲۲ 
وموضوعها )تطليق لعدم االنفاق( والمرفوعة عليك من قبل المدعية ) نهلة 
هاني ش���ريف رجب( وان لم تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيا عنك 
أو تبِد للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجِر بحق المقتضي الش���رعي لذا صار 

تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2022/4/18م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد طاهر �سحادة

اإعالن 
جمهورن���ا الكريم نعلمكم بأنه تقدم الى بلديه رفح المواطن/   ابراهيم 
محمد حرز الله وش���ريكه هويه رقم )407678465( بطلب ترخيص مولد 
كهربائي تجاري فى العنوان التالى: رفح الش���ارع العام مقابل مدرس���ة 
آمن���ة بنت وه���ب )حى مخيمات رف���ح ( وعليه من ل���ه اى اعتراض على 
المولد المذكور اعاه مراجعه بلديه رفح مركز خدمات الجمهور وتقديم 
االعتراض عليه وذلك خال مده خمسه عشر يوما من تاريج نشر االعان 

حسب االصول والنظام المعمول به لدى البلدية.

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية رفح 
املو�شوع / ن�شر امر بيع )�شيارة( باملزاد العلني

بناء للقرار الصادر بتاريخ 2022/4/17م على ذمة القضية التنفيذية رقم 
2021/3501  المتكونة بين طالب التنفيذ / صالح ناصر حسن بلبل 

والمنفذ ضده / حسام صاح احمد الحمايدة 
والقاضي بنشر امر بيع على صفحات القضية التنفيذية رقم 2021/3501 
للس���يارة المحجوزة على صفحات القضية المرقوم���ة أعاه من نوع جيب 
شيروكي مزدوج االستعمال انتاج سنة 2009 لون ذهبي فاتح نوع الوقود 
بنزين وفق خبير التثمين بان قيمة السيارة المعروضة للبيع 5000 دوالر 

فقط مع وجود مستحقات لدائرة الترخيص ومخلفات مرورية .
 وقد حددت جلس���ة يوم االح���د 2022/5/8م  للمزايدة لذا على من يرغب 
بالدخول للمزايدة مراجعة دائ���رة التنفيذ خال الدوام اليومي قبل موعد 

البيع ان يدفع المشترك تأمينا قدره %10 من قيمة التثمين .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية رفح 
ابراهيم ابو ريدة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن���ة / خولة محمد انيس القدرة    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800732372 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   أحمد سليمان محمد السقا  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 801918499   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / حمزه أحمد موسى أبو هال  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 803352343    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة- جنين/ االستقال: 
صادف أم���س الثاثاء، الذكرى العش���رون الستش���هاد القائد 
المجاه���د محمود أحمد طوالبة أحد أبرز قادة س���رايا القدس في 
الضفة المحتلة وقائد معركة جنين األسطورية التي ارتقى فيها 
خ���ال تصديه برفق���ة المجاهدين االجتي���اح الصهيوني الذي 

تعرض له مخيم جنين عام 2002م.
وق���د تع���ّرض خالها المخي���م لقصف متواصل، ش���اركت فيه 
الطائ���رات والدبابات بمش���اركة الوحدات المخت���ارة في جيش 
االحتال، الذي ف���رض حصارًا على مخيم ومدينة جنين وعزلهما 
بش���كل كامل عن العالم الخارجي، وبدأت في 3 نيسان/أبريل ما 

أسماها االحتال "عملية السور الواقي".
ولد الشهيد القائد محمود أحمد محمد طوالبة ابن حركة الجهاد 
اإلسامي وجناحها العسكري؛ في أحضان مخيم جنين لاجئين 
بتاريخ 1979/03/19 لعائلة فلسطينية متدينة، وتلقى تعليمه 
األساس���ي واإلعدادي في مدرس���ة وكالة الغ���وث قبل أن يتفرغ 
للعمل في مجال البناء، في أحد المحات التجارية بمدينة جنين.

وفي صغره اعتاد محمود ارتياد المس���اجد والصاة فيها وعرف 
بتدينه وورعه، وتزوج طوالبة ورزق ببنت أسماها دعاء )3 سنوات(، 
وولد أس���ماه عبد الله )3 ش���هور(، وبقيت حياة هذا البطل هادئة 

حتى بداية أحداث انتفاضة األقصى المبارك في العام 2000. 
وف���ي مخيم جنين وس���ط المنازل الصغي���رة المتاصقة أمضى 
محم���ود حياته القصيرة التي لم تتج���اوز 23 عامًا، والتي أضحى 
فيها بطًا وقائدًا كبيرًا بالنسبة ألهالي المخيم ممن تبقى منهم 

بعد أن سويت منازله باألرض ما بين 11 و13 نيسان 2002. 

يف �سفوف اجلهاد
بعد انط���اق انتفاضة األقصى، التحق بصف���وف حركة الجهاد 

اإلسامي بعد تعرفه على الشهيد القائد محمد بشارات.
بدأ المشاركة في عمليات إطاق النار على حواجز االحتال، وعلى 
الطرق االلتفافية التي كانت تمر منها س���يارات المس���توطنين 
وآليات الجيش. توجه للش���هيد القائد إياد حردان طالبًا أن يقوم 
بعملية استش���هادية، لكن الش���هيد القائد إياد فيما يبدو كان 

يعده لشيء آخر.
أصب���ح المقدام محمود من قادة س���رايا القدس في مخيم جنين، 

حيث قام بتجهيز االستشهاديين الذين يفجرون أنفسهم في 
المدن الفلسطينية المحتلة، أس���فرت هذه العمليات عن مقتل 

حوالي 38 قتيًا و20 جريحًا في صفوف الصهاينة.
قامت السلطة الفلس���طينية عام 2001م، باعتقال القائد محمود 
طوالبة، وتب���ع هذه الحادثة العديد من المظاه���رات أمام المركز 
األمني الذي اعتقل فيه، وبعدها قامت الس���لطة بنقله إلى سجن 
نابل���س، وتمكن من الهرب مع إخوان���ه المعتقلين عقب قصفه 
من طائرات االحتال. تعرض للعدي���د من محاوالت االغتيال من 
قبل جيش االحتال، ولكن باءت كلها بالفشل، وصنف كأحد أبرز 

المطلوبين في الضفة الغربية.
احت���رف المجاهد محمود طوالبة تصني���ع المتفجرات والعبوات 
الناس���فة واألحزمة الناس���فة والقنابل اليدوية، بشهادة األسير 
القائ���د ثابت مرداوي وهو أحد ق���ادة معركة مخيم جنين. خاض 
الشهيد القائد محمود طوالبة ورفاقه من الفصائل الفلسطينية 
معركة الدفاع عن مخيم جنين بكل بسالة وشجاعة، وقاموا بإعداد 

الكمائن لجنود االحتال، واستطاعوا حصد أرواح الكثير منهم.
ا�ست�سهاده

بع���د نفاد الذخيرة م���ن مقاتلي المقاومة الفلس���طينية بعد 15 
يوم���ًا من ب���دء المعركة في أبري���ل 2002م، قام جن���ود االحتال 
بمحاصرتهم، واس���تطاع حينها العدو تش���خيص المكان الذي 
يتواجد فيه الشهيد القائد محمود طوالبة عقب الكمين البطولي، 
حيث قت���ل 13 جنديًا صهيونيًا وأصيب 7 آخ���رون، فقام العدو 
الصهيوني بضرب المكان بصواريخ األباتشي ومدافع الدبابات مما 
أسفر عن استشهاد الشهيد القائد محمود طوالبة مع العديد من 

إخوانه المجاهدين في ساحة المعركة بتاريخ 19 أبريل 2002م.
ل���م يصّدق األهال���ي نبأ استش���هاد القائد محم���ود طوالبة، بل 
بقيت حكاية استش���هاده ُتطرح حولها األسئلة، وبقيت الناس 
تردد اس���مه، وتخفق القلوب به، وترف���ض العقول كل الحكايات 
المتداولة التي تتحدث عن استشهاده، فالناس قد عشقت هذا 
اإلنسان لبطوالته، وسيرته العطرة بينهم، ولتضحيته التي قرن 
فيها القول بالعمل، فهو لم يرس���ل االستش���هاديين فقط بل 
أرسل أخاه لتنفيذ عملية استشهادية في حيفا إال أن الله شاء أن 

تعتقل سلطات العدو أخاه الشهيد الحي.

الذكرى الـ 20 الستشهاد جنرال جنين القائد محمود طوالبة

جنين/ االستقال: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين، 
ماهر األخرس، أمس الثاثاء، أن اعتداءات قوات االحتال 
االس���رائيلي المتكررة وغير المسبوقة بحق الممصلين 
والمرابطي���ن ف���ي المس���جد األقصى، تس���توجب منا 
كفلسطين وقفة جادة للجم هذه الغطرسة الصهيونية 

المتصاعدة.
وأوضح األخ���رس، في تصريح صحفي، أمس الثاثاء، أن 
االحتال يح���اول ترميم عجزه الداخل���ي وهزيمته أمام 
صمود أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه وخصوًصا في 
مخيم جنين، واالستشهاديين األبطال منفذي العمليات 
البطولية في عمق الكيان الغاصب، برد فعل إجرامي نحو 

المقدسات والمدنيين العزل.
واس���تنكر القيادي في الجهاد، صم���ت وتخاذل بعض 

األطراف في المس���اندة والدفاع عن المس���جد األقصى 
والمقدسات، ومن يصرون على التطبيع مع دولة االحتال 
والخوف من هذا الكيان المجرم، الذي مرغ الفلسطينيون 

أنفه في التراب وكسروا جبروته.
وق���دم التحية لألمي���ن العام لحركة الجهاد اإلس���امي 
القائد زياد النخالة على موقفه المش���رف في الدفاع عن 
القدس، قائًا: "دائما ما يقدم الغالي والنفيس من أجل 
خدمة الشعب الفلسطيني، وحماية المقدسات وحماية 
كرامة الشعب واألمة العربية واإلسامية، وهذا ما تعودنا 

عليه من هذه الحركة في مواجهة االحتال".
وأضاف أن حركة الجهاد تقوم بدورها الطبيعي كفصيل 
فلسطيني مقاوم نشط وفعال في ميدان المقاومة، وفي 
ظل تخاذل بعضهم وإصرارهم على التنس���يق األمني 

والحلول السلمية في مواجهة جرائم االحتال.

وتابع: إن "موقف الحركة يأتي بعد سلس���لة من الجرائم 
الت���ي ارتكبه���ا الع���دو الصهيوني بحق أبناء ش���عبنا 
في الفت���رة األخيرة من إعدامات بدم ب���ارد، واقتحامات 

ومداهمات متكررة وتدنيس للمقدسات".
وش���ّدد على أن حركة الجهاد س���تبقى مص���درا لوحدة 
الصف الفلس���طيني، وستفشل كل مخططات االحتال 
لتقسيم الش���عب الفلس���طيني ومحاولة االنفراد بكل 
جبهة على حدا، وس���تبقى وحدة الش���عب الفلسطيني 
منهجا أساس���يا ف���ي مواجهة االحتال ف���ي كل مكان 

وزمان.
ودعا األخرس، كل من يتمكن من الدخول إلى المس���جد 
األقصى إلى الرباط فيه وحمايته من اعتداءات االحتال 
وقطعان مستوطنيه، ولنرسل للعالم بأن مقدساتنا خط 

أحمر، وسندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة.

القيادي األخرس: اعتداءات االحتالل المتصاعدة تستوجب وقفة جادة للجمها

القدس المحتلة/ االستقال: 
أكد الشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير عام األوقاف اإلسامية في مدينة القدس، 
ا في فرض إجراءات التقسيم الزماني والمكاني  أن االحتال اإلسرائيلي بدأ فعلًيّ

على المسجد األقصى.
وش���دد بكيرات في تصريح���ات صحفية عل���ى أن االحتال تج���اوز ما ُيعرف 
ب�"الوصاي���ة األمنية"، ضمن جهوده لفرض ما أس���ماها "الحال���ة اإلدارية" على 

المسجد األقصى، وإنهاء دور دائرة األوقاف والوصاية األردنية عليه.
وأشار إلى رغبة االحتال في فرض الثقافة اليهودية بكل أشكالها على المسجد 
األقصى ومحيطه، في محاولة تتجاوز حتى الوقائع التهويدية على المس���جد، 

محذرا في الوقت ذاته من مغبة استمرار االحتال في عدوانه على األقصى.
كما حذر الش���يخ بكيرات من مآالت عدوان االحتال عل���ى األقصى وآثاره تجاه 
الوض���ع العام في القدس، مطالب���ا بتحرك دولي عاجل للج���م االحتال، ووضع 
حدٍّ النتهاكاته المتصاعدة. ويش���هد المسجد األقصى المبارك منذ ثاثة أيام 
اقتحامات للمستوطنين بحماية جيش االحتال، خال ما يعرف ب�"عيد الفصح"، 

ويتصدى المعتكفون باألقصى لهذه االقتحامات ويشوشون مسارها.

بكيرات: االحتالل بدأ فعليًا بفرض 
إجراء التقسيم على المسجد األقصى
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اعتاد االحتالل الصهيوني على اصطحاب قطعان المس����توطنين صباحا القتحام المس����جد األقصى 
المبارك, وممارس����ة الطقوس التلمودية والصلوات الصامتة ف����ي باحات األقصى, وعلى مدار األربعة 
أيام الماضية في ش����هر رمضان يقوم االحتالل باقتحام األقصى وافراغه من المعتكفين والمرابطين 
في داخله بالقوة, ثم يقوم بإدخال المس����توطنين لباحات األقصى لممارسة طقوسهم بحرية بعيدا 
عن اعين المرابطين وحراس وسدنة األقصى, ويبدو ان االجتياح الصباحي المعتاد للمسجد األقصى 
معناه ان االحتالل نجح في تقس����يمه زمانيا, حتى بات المقدس����يون يدركون انهم بعد صالة الفجر 
سيتعرضون العتداءات على يد جنود االحتالل وقطعان المستوطنين الخالئهم من األقصى وإقامة 
الطق����وس الدينية, وهو االمر الذي عبر عنه طفل مقدس����ي مرابط في باحات األقصى على وس����ائل 
االع����الم عندما قال اننا نعلم تماما انه بعد صالة الفجر س����يقوم االحتالل والمس����توطنون باقتحام 
األقصى, ونقوم باالس����تعداد للتصدي لهم ومنعهم من استباحة حرمة المسجد األقصى, ما تحدث 
به الطفل المقدس����ي هو ما يدركه كل المقدس����يين, فهذه خطوة البداية لتقسيم األقصى زمانيا, 
وهذا الجرم الذي يرتكبه االحتالل يجب ان يدفع ثمنه حتى يدرك بالفعل ان األقصى خط احمر, وان 
المقاومة وهى الوصية الحقيقية على المس����جد األقصى المبارك بتكليف من ش����عبها الفلسطيني 
واألمة العربية واإلسالمية, عليها واجب الرد على خطوة االحتالل »التقسيمية زمانيا« حتى ال يظن ان 
فعله االجرامي مر دون عقاب, ولن تتوقف مساعي االحتالل الصهيوني لفرض امر واقع جديد داخل 
المس����جد األقصى, اذا ما كان هناك رادع حقيقي يدفعه للتراجع عن خطواته واطماعه في المسجد 

األقصى وفي القدس المحتلة. 
المقاومة الفلس����طينية اشعلت ملحمة س����يف القدس البطولية عندما تجرأ االحتالل على أهلنا في 
حي الش����يخ جراح وحي س����لوان في القدس المحتلة، فما بالكم ان تعلق االمر بالمسجد األقصى، هل 
يمكن ان تصمت المقاومة إزاء ذلك؟ بالتأكيد ال, فالرد سيكون قويا على أي انتهاك لحرمة األقصى, 
ورس����الة االمس التي بعثت بها المقاومة لالحتالل باطالق صاروخ من نوع »س����تريال« الروس����ي تجاه 
منطقة الغالف الحدودي, والتصدي لطائرات االحتالل التي قصفت موقع القادسية في قطاع غزة ردا 
على الصاروخ الفلسطيني بالمضادات األرضية, يدل على قدرة المقاومة على ردع االحتالل, ومفاجأته 
بامكانيات المقاومة وتطور س����الحها وقدراتها الصاروخية, فصاروخ »ستريال« الذي اطلقته كتائب 
القسام باألمس تجاه طائرات االحتالل هي صواريخ مضادة للطيران, وتعمل بالتوجيه الحراري وتحمل 
رأسًا حربيًا شديد االنفجار, والمقاومة ارادت بذلك ان تقول لالحتالل ان سماء قطاع غزة لم تعد مسرحا 
مفتوحا لالحتالل وان الطيران المغير على غزة قد يتعرض ألخطار, وقد أدى اطالق الصاروخ »ستريال« 
على طائرات االحتالل الى هروب الطيران الحربي س����ريعا من سماء قطاع غزة, خوفا من أن يؤدي ذلك 
الى اس����قاط احدى الطائرات, وسيكون لذلك انعكاس وخيم على نفتالي بينت وحكومته الضعيفة, 
والحقيقة ان هشاش����ة حكومة نفتالي بينت ال تعطيها مس����احة للمناورة, وال تسمح لها بان تغامر, 
الن الفشل ليس له اال معنى واحدًا وهو انهاء المجرم المتطرف نفتالي بينت واغلب أعضاء حكومته 
اليمينية المجرمة, لمستقبلهم السياس����ي, وسقوطهم المدوي امام رئيس المعارضة الصهيونية 

المجرم المتطرف بنيامين  نتنياهو في أي انتخابات قادمة.
في ظل كل هذا التخلي اإلس����المي والعربي عن القدس والمسجد األقصى المبارك ومحاولة التنصل 
من أي التزامات سياسية او اقتصادية او امنية او حتى إنسانية تجاه الفلسطينيين، تبقى المقاومة 
الفلس����طينية هي الوصية على المسجد األقصى والمدافعة عن فال وصاية لألردن وال السلطة وال آل 
س����عود وال العاهل المغربي على األقصى, النهم ارادوها وصاية على الس����جاجيد والموكيت والبنية 
التحتية لألقصى, وهم غير مستعدين للبذل بالروح والنفس دفاعا عن األقصى, لكن وصاية المقاومة 
ممهورة بالدم, وفيه����ا فداء باألرواح واألموال وكل ما تملك, لذلك فالوجهة نحو المقاومة التي قالت 
ان قي����ادات ب����ارزة من الصف األول في حركتي حماس والجهاد اإلس����المي تلق����وا نحو 150 مكالمة 
هاتفية من وس����طاء خالل ال� 48 ساعة الماضية؛ بهدف تطويق األحداث ومنع االنجرار إلى مواجهة 
عس����كرية جديدة. ونقل موقع »الجزيرة نت« عن المصدر الذي وصفه بالموثوق والقريب من فصائل 
المقاومة المنضوية في »غرفة العمليات المش����تركة« بغزة، قوله: »إن أطراًفا غير معتادة دخلت على 
خط الوساطة ألول مرة، وتبذل جهوًدا إلى جانب الوسطاء التقليديين كمصر وقطر واألمم المتحدة«, 
وأضاف المصدر أن تدخل الوسطاء جاء لضمان عدم دخول غزة عسكرًيا على »خط المواجهة« في ظل 
تصاعد س����خونة األوضاع في الضفة الغربية، وخاصة في المسجد األقصى, وأشار إلى أن »إسرائيل« 
ه����ي من بادرت بطلب تدخل هذه الوس����اطات، التي كثفت جهودها واتصاالتها بفصائل المقاومة، 
فهذه هي اللغة التي يمكن ان تحاور بها »إسرائيل« لتنتزع حقوقك منها، وعلينا ان ندرك ان احباط 

مخطط التقسيم في األقصى يمر عبر فوهة البندقية وليس له من سبيل آخر.  

إخالء األقصى من المصلين بداية التقسيم الزماني 

رأي

لم يعد سماء قطاع غزة مس����رحا حرا لطائرات االحتالل 
الصهيوني كي تس����رح وتمرح في����ه، وتقصف وتدمر 

وتقتل كما تريد.
ما ح����دث الليلة الماضية ش����بيه بما ح����دث في يناير 
الماض����ي في جنوب قط����اع غزة عندما اغ����ارت طائرات 
االحت����الل على مواق����ع المقاوم����ة جنوب القط����اع وإذ 
بالمقاومة وللمرة األولى تس����تخدم مضاداتها األرضية 
ضد الطيران الحربي الصهيون����ي وتجبره على الهروب 
من س����ماء القط����اع، والليلة عاودت طائ����رات االحتالل 
غاراته����ا على بعض مواقع المقاوم����ة ردا على ما ادعاه 
االحتالل عن إطالق قذيفة صاروخية على مس����توطنات 
الغالف، فشن غارة على مواقع المقاومة في جنوب غزة، 
ولكن كانت المضادات األرضية لها بالمرصاد كما اعلنت 
كتائب القسام وأجبرتها على الهروب، وهو تأكيد على 

أن المقاوم����ة باتت تمتلك اآلن على المضادات األرضية 
الت����ي يجبر االحت����الل على التفكير م����رات ومرات قبل 
إقدامه على ش����ن غارات على قطاع غزة ألنه سيجد من 

يتصدى لها فاألمر لم يعد كما كان في الماضي.
االحت����الل الصهيوني هو ال يريد ج����ر المقاومة ودخول 
غزة على خط المواجهة، ولكن يريد أن يرضي األصوات 
المعارض����ة والمتهم����ة ل����ه بالجبن عندما نف����ذ غاراته 
على قطاع غزة الليل����ة الماضية، ودليل ذلك هو تكراره 
لقص����ف المواقع التي قصفها س����ابقا، او اس����تهداف 
أراٍض زراعية أو خالية دون إحداث أضرار كبيرة، أو إيقاع 
أضرار بش����رية، ألنه يعلم أن حدوث ذلك قد يؤدي إلى 

حدوث مواجهة واسعة.
نقط���ة أخ���رى وه���ي أن دخ���ول المقاوم���ة على خط 
المواجهة م���ع الع���دو ردا على إرهاب���ه وتماديه في 

الع���دوان ال يكون بصاروخ أو بصاروخين، بل س���يكون 
برش���قات صاروخية كبيرو متنوعة جغرافيا لتش���مل 
الكيان من شماله حتى جنوبه، ولكن أن تطلق صاروخًا 
وتصمت فهذا ليس دخوال على خط المواجهة، ولكن 
قد يكون رسالة لالحتالل يقول فيها أن صبر المقاومة 
آخذ بالنفاد فأحذروا، فهم األمر الوس���طاء ولم يفهمه 

االحتالل.
معركة المقاومة مع االحتالل لن تكون سهلة وبسيطة 
ولعل معركة س����يف القدس الع����ام الماضي تؤكد أن 
قواعد االش����تباك مع المقاومة اختلف����ت، وأن المقاومة 
وضع����ت قواع����د جديدة، وه����ي تعد نفس����ها اإلعداد 
المناس����ب في كل النواحي التي تساعد على تحقيق ما 
يسعى له الشعب الفلسطيني، وهي تضع قدمها على 

طريق التحرير الطويل.

تح����رص جماع����ات الهي����كل المتطرف����ة على ذبح 
القرابين في األقصى خالل ما يس����مى )عيد الفصح 
اليه����ودي(، إذ يحت����ل ه����ذا العي����د ف����ي الديانة 
اليهودية أهمية بالغة وهو يرتبط وفق اعتقادهم 
بالفترة التي خرج فيها بنو إس����رائيل من مصر، وقد 
رسخت رواياتهم المحرفة بعد القصص والطقوس 
والش����عائر الديني����ة، ومنه����ا أنهم صنع����وا خالل 
خروجه����م فطيرا بدون خميرة بأمر من الله لش����كره 
عل����ى إنقاذهم من مص����ر، ولهذا يعد ه����ذا العيد 
من أبرز وأقدس المناس����بات الديني����ة لدى اليهود 
الرتباطه بالقرابين التي قدمت في إطار الش����كر بعد 
أن تم إنقاذهم من الهالك بحسب اعتقادهم، لذلك 
يحرصون كل الحرص على ذبح القرابين إحياء لهذه 

الشعائر والطقوس.
وفي هذا اإلطار اس����تمرت التحضيرات إلحياء هذه 
المناسبة الدينية منذ عدة أشهر، ونفذوا اقتحامات 
تحضيرية لعي����د الفصح األيام الماضي����ة، إذ أعلن 
خالل ذلك ع����دد م����ن الحاخامات والمس����توطنين 
المتطرفين نيتهم إحي����اء كامل هذه الطقوس في 
األقص����ى، معتبرين أن وقت تقديم القربان في هذا 
المسجد قد حان، وخالل االقتحامات ُألقيت العديد 
التحضيرية  النقاش����ات  المحاض����رات وأجريت  من 
إلحياء عيد الفصح، وكانت أبرز النقاشات قضية ذبح 
»قربان الفصح«، واالستعداد لبناء الهيكل، وأهمية 

الحشد والتواجد اليهودي في األقصى.
حي����ث تحدث أحد ه����ؤالء الحاخام����ات المتطرفين 
ويدعى »يهودا كروزر« في كلمة له داخل س����احات 
المسجد األقصى؛ كل ش����يء جاهز لتقديم ذبيحة 
الفصح ف����ي جبل الهيكل، وهذا ه����و مكان المذبح 
مش����يرا إلى قبة السلس����لة، وهناك ِخراف بال عيوب 

وكهنة جاهزون ومالبس����هم جاهزة، فقط ينقصنا 
تغيي����ر الوعي وأن نق����دم الخطوة األولى، ويس����ود 
االعتق����اد لدى هؤالء المجرمين أن����ه يجب نثر دماء 
القربان عند قبة السلس����لة ألنه����م يعتقدون أنها 
ُبنيت داخل س����احات المس����جد األقصى إلخفاء آثار 

المذبح التوراتي.
وحتى يتمكنوا من تنفي����ذ هذه الخطوة قدم زعيم 
الحرك����ة المتطرفة »رفائي����ل موريس« والتي تدعى 
)الع����ودة إلى جبل الهيكل( طلبا رس����ميا لش����رطة 
االحتالل حت����ى يتمكنوا من تقدي����م »القربان« في 
المس����جد األقصى مس����اء الجمعة 15 إبريل/نيسان 
الج����اري، وق����ال موريس إنه يس����عى إل����ى تحقيق 
ذروة العب����ادة اليهودية في أقدس األماكن، معتبًرا 
ذلك بأن����ه »الغاية األس����مى« وأن رفض الش����رطة 
لطلبه سيشكل س����لوًكا معادًيا لليهود واستسالًما 
وتش����جيًعا على اإلرهاب، لك����ن بعد يوم من تقديم 
الطلب، جاء الرفض من ش����رطة االحتالل، إال أن هذا 
المتط����رف أظهر التح����دي وتعه����د بالحضور إلى 

األقصى لتقديم قربان الفصح.
وقد ج����اء هذا الرف����ض العتبارات مختلف����ة أبرزها: 
التحذيرات الفلس����طينية من هذه الخطوة وتصاعد 
األوضاع في القدس واألقصى اس����تعدادا لمواجهة 
المستوطنين لمنعهم من تنفيذ هذه الطقوس في 
األقصى، إضافة إلى دخول المقاومة الفلس����طينية 
في غ����زة على الخط وإرس����الها تهديدات مباش����رة 
وأخرى عبر الوس����طاء؛ أن ذبح القرابين في األقصى 
وتطبيق هذه الطقوس سيعد تطوًرا خطيًرا وتجاوًزا 
ا من المقاومة في  للخطوط الحمراء وسيس����تدعي رّدً
غزة وكل األراضي الفلسطينية وربما يكون الشرارة 
التي تفج����ر األوض����اع وتنقل المش����هد إلى جولة 

عنيفة من القتال على غرار معركة س����يف القدس 
العام الماضي.

لكن ه����ذا الرفض قد يكون ش����كليا إلظهار حرص 
المس����توى السياس����ي لالحتالل وكذلك المنظومة 
األمنية على تهدئ����ة األوضاع ومنع حدوث تصعيد 
مجددا وف����ي ذات الوقت خداع ش����عبنا وااللتفاف 
عل����ى األم����ر وتطبي����ق ه����ذه الش����عائر والطقوس 
بطريقة مختلفة؛ ألن هذه القوى السياس����ية أيضا 
تدعم المتطرفين ومعني����ة بتحقيق أو تنفيذ هذه 
الخط����وات لما لها من قدس����ية بالنس����بة لهم هذا 
باإلضافة لالعتبارات السياسية ألن حكومة االحتالل 
ال تري����د أن تتع����رض لضغوط داخلي����ة إضافية وال 
ترغ����ب في دفع ثمن سياس����ي، ه����ذا باإلضافة إلى 
أنها ال تريد أن تظهر ضعيفة وترضخ لإلرهاب أمام 

جمهورها.
لذل����ك: فإنه ال أحد يثق باالحت����الل، والمقاومة هي 
الكفيل بل الدرع الحصين لحماية القدس واألقصى 
وكل األرض الفلس����طينية، والت����ي أثبتت ومن قلب 
قطاع غزة أنها أعدت كل ه����ذه القوة لهذا الغرض 
الوطني العظيم، ويكفي اإلش����ارة إلى ما اشترطته 
المقاوم����ة ف����ي الس����اعات األخي����رة ف����ي حديثها 
واتصاالته����ا مع الوس����طاء بأنه: »عل����ى االحتالل أن 
يوق����ف عدوان����ه وانتهاكات����ه فورا ويطلق س����راح 
المعتقلين ويس����هل حرية العبادة وكذلك يتوقف 
عن أي عدوان ضد مخي����م جنين، وهذا يؤكد إيمان 
المقاومة وقناعتها الراسخة بأن األرض الفلسطينية 
قطع����ة واحدة ال تتجزأ، وأن الع����دوان على جنين أو 
على األقص����ى أو حتى الداخل هو ع����دوان على كل 
فلسطين يس����تدعي التحرك لردع االحتالل واجباره 

على وقف العدوان وتدفيعه ثمن جرائمه.

المقاومة تؤكد قواعد االشتباك للمرة الثانية

ذبح القرابين وفرض السيادة على األقصى

بقلم/ مصطفى الصواف

أحمد أبو زهري..

يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، ذكرى يوم األسير 
الفلس���طيني، الذي اعتمده المجلس الوطني الفلسطيني في 
دورة انعق���اده عام 1974. وقد احتفظت ب���ه الذاكرة الوطنية 
الجمعية لشعبنا، كيوم لنصرة األسرى والمعتقلين في زنازين 
العدو الصهيوني، منذ إطالق س���راح أول أس���ير »محمود بكر 

حجازي« في اليوم ذاته من عام 1974.
يحتل الشعب الفلسطيني مركز الصدارة في كل االحصائيات 
العالمي���ة المتعلقة بعدد مواطني���ه الذين تعرضوا لالعتقال. 

وتع���ود قضية أس���رى الحري���ة لواجهة االهتمام الش���عبي / 
السياسي مع كل عملية ينفذها األسرى في سلسلة طويلة من 
معاركهم » كس���ر القيد« مع الس���جان، والجديد فيها » عملية 

سجن جلبوع«.
إن النض���ال من أجل حرية هذه اآلالف يج���ب أال يتوقف عند 
هذا اليوم ال���ذي يريد بعضهم تحويله إلى ذكرى موس���مية 
فقط فالعم���ل الجاد والمنهجي إلعطاء ه���ذه القضية بعدها 
السياسي/التحرري/االنس���اني يجب أن يتص���در برنامج عمل 

قوى المقاومة، المسلحين السياسية والهيئات الشعبية.
في بعض المظاهرات التضامنية مع أس���رى الش���عب العربي 
الفلس���طيني التي سارت في بعض المدن العربية كان يتردد 
هتاف واضح ومكثف، يختزل برامج عمل كثيرة. الهتاف الذي 
كان يتفجر من حنجرة أحد الش���باب وي���ردده اآلالف »رد على 

البارود ... بارود، عمليات وخطف جنود«. 
إنه اس���تخالص واقع���ي من المس���يرة الكفاحي���ة للمقاومة 
المسلحة خالل السنوات الماضية التي شهدت تحريرا لألسرى 

في صفقات تبادلي���ة مع العدو، وكأمثلة م���ن تلك العمليات 
»النورس 1979، تحرير أس���رى معتقل أنص���ار 1983، الجليل 

1985، وفاء األحرار 2011«.
مع اشتداد المواجهات مع الغزاة، التي ُيقابلها العدو بحمالت 
قمع واعتقاالت واس���عة )أكثر م���ن 1600 معتقل جديد منذ 
بداي���ة عام 2022(، تب���رز قضية تحرير المعتقلين واألس���رى 
كبن���د رئيس في برنامج الكفاح الوطني الذي يناضل ش���عبنا 

لتحقيقه.

محمد العبد اللهاألسرى قضية نضال يومي
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل 

يف الطلب املدين رقم 2022/904    يف الدعوى املدنية رقم 2022/258 
المس����تدعون "المدعون": -1 لؤي صالح احمد صالح س����كيك – من غزة الرمال بجوار مول مترو 
ويحمل هوية رقم 935243501 بواس����طة وكيله الس����يد/ "محمد وائل" صالح احمد س����كيك 
م����ن غزة ويحمل هوية رق����م 410077762 بموجب س����ند وكالة عامة ص����ادرة عن المفوضية 
الفلس����طينية في اوت����اوا كندا بتاري����خ 2021/8/25 ومصدقة من الجهات المختصة حس����ب 
األصول -2 كوثر صالح احمد س����كيك )المخلالتي بعد الزواج( – من غزة الرمال بجوار مول مترو 
وتحمل هوية رقم 935243592 بواس����طة وكيله السيد/ "محمد وائل" صالح احمد سكيك من 
غ����زة ويحمل هوية رقم 410077762 بموجب س����ند وكالة رقم 423882986 صادرة عن كتابة 
العدل بالخبر بوزارة العدل بالسعودية كندا بتاريخ 2021/8/3 ومصدقة من الجهات المختصة 
حس����ب األصول -3 نضال صالح احمد صالح س����كيك – من غزة الرمال بجوار مول مترو وتحمل 
هوية رقم 935243543 -4اش����رف "محمد أس����امة" صالح احمد صالح سكيك من غزة – الرمال 
الجنوبي ش����ارع القدس بجوار كيرفور عمارة االمارات ويحمل هوية رقم 931666051 -5 ادهم 
"محمد أسامة" صالح احمد صالح سكيك من غزة – الرمال الجنوبي شارع القدس بجوار كيرفور 
عمارة االمارات ويحمل هوية رقم 931666044 بواس����طة وكيله السيد/ اشرف "محمد أسامة" 
صالح احمد صالح سكيك من غزة ويحمل هوية رقم 931666051بموجب سند وكالة عامة رقم/ 
2304 صفحة 2020/7 صادرة عن سفارة دولة فلسطين في المملكة األردنية الهاشمية عمان  
بتاريخ 2020/9/21 ومصدقة من الجهات المختصة حس����ب األصول. -6 رانيا "محمد أس����امة" 
صالح احمد صالح سكيك من غزة – الرمال الجنوبي شارع القدس بجوار كيرفور عمارة االمارات 
وتحمل هوية رقم 973155161 -7 س����ميرة حسيب احمد س����كيك من غزة – الرمال الجنوبي 
شارع القدس بجوار كيرفور وتحمل هوية رقم 912595519. وكالؤهم المحامون/ محمد عادل 
بسيس����و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األش����رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر أبو شقفة 
ويوس����ف دياب قدوم ونائل إبراهيم العشي- من غزة دوار أنصار شارع القدس مؤسسة محمد 

عادل بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 059329595. 
المس���تدعى ضدهما "المدعى عليهما 7+6": -1 غ���ادة نافذ صالح أحمد 
سكيك من غزة الرمال الجنوبي شارع القدس عمارة االمارات. -2 ميادة نافذ 

صالح أحمد سكيك من غزة الرمال الجنوبي شارع القدس عمارة االمارات.
) في الطلب المدني رقم 2022/904(    )في الدعوى المدنية 2022/258( 
الى المس����تدعى ضدهم����ا – المدعى عليهم����ا 7+-6 المذكورتين أعاله بما ان 
المستدعين "المدعون" المذكورين أعاله قد اقاموا عليكما الدعوى المدنية رقم 
)2022/258( ونوعها )تنفيذ عيني لعق����د اتفاق على مبادلة( وفقا لما يدعوه 
في الئحة دعواهم فليكن بعلمكما انه قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة جلسة 
يوم االثني����ن الموافق 2022/5/16 لذلك يقتضي منكم����ا الحضور وان تودعا 
ردكما الجوابي على الئحة الدعوى خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ النش����ر 
وليك����ن بعلمكما انه بتخلفكما عن ذلك وع����ن الحضور فانه يجوز للمدعين ان 

يسيروا بحقكما في الدعوى باعتباركما حاضرتين. غزة في: 2022/4/17م 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل 

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

يف الطلب رقم 2022/157 يف الق�سية رقم 2021/252
 ) المس���تدعي / عري���ف أحمد س���ليمان عرفات من خانيونس عبس���ان 
الجديدة حارة ابو عرف���ات هوية رقم )410954473( وكيالؤه المحامون / 

عبدالله الفرا وحسين ابو لطيفة ومحمد عرفات من خانيونس
 المس���تدعى ضدهم / 1 - قصي س���ليمان أحمد عرفات من س���كان عبسان 
الجديدة حارة عرفات.  2 -  لؤي س���ليمان أحمد عرفات من س���كان عبس���ان 
الجديدة حارة عرفات  3 - هالة س���ليمان أحمد عرفات من س���كان عبس���ان 
الجديدة حارة عرفات 4 - هنادي س���ليمان أحمد عرفات من س���كان عبسان 
الجديدة حارة عرفات.  5 - هدى س���ليمان أحمد عرفات من س���كان عبس���ان 
الجدي���دة حارة عرفات. 6 - هنا س���ليمان أحمد عرفات من س���كان عبس���ان 
الجديدة حارة عرفات  7 -  س���ارة حسين موسى عرفات )شاهين قبل الزواج( 
من س���كان عبس���ان الجديدة حارة عرفات.  8 - عاصم محمد أحمد عرفات من 
س���كان عبس���ان الجديدة حارة عرفات 9 - ابراهيم محم���د أحمد عرفات من 
س���كان عبس���ان الجديدة حارة عرف���ات .  10 - مصعب محم���د أحمد عرفات 
من س���كان عبس���ان الجديدة حارة عرفات.  11 - طارق محم���د أحمد عرفات 
من س���كان عبس���ان الجديدة حارة عرفات.  12 - خالد محمد أحمد عرفات من 
س���كان عبس���ان الجديدة حارة عرفات.  13 - هدى محم���د أحمد عرفات من 
مكان عبس���ان الجديدة حارة عرفات  14 - أمل محمد أحمد عرفات من سكان 
عبسان الجديدة حارة عرفات  15 - نوف محمد أحمد عرفات من سكان عبسان 
الجدي���دة حارة عرفات.  16 - عرفه محمد أحمد عرفات من س���كان عبس���ان 
الجدي���دة حارة عرفات.  17 -  حياة محمد أحمد عرفات من س���كان عبس���ان 
الجدي���دة حارة عرفات.  18 - فتحية عبد ربه ابو طعيمه من س���كان عبس���ان 
الجديدة حارة عرفات  19 - محمد موس���ى أحمد عرفات من س���كان عبس���ان 
الجديدة حارة أبو عرفات. 20 - هيالنه أحمد سليمان عرفات وكيلها العدلي/ 
إبراهيم خليل عريف عرفات من س���كان عبسان الجديدة حارة أبو عرفات  

21 -  روز إبراهيم أحمد عرفات من سكان عبسان الجديدة حارة عرفات. 
نوع الدعوى /  تقسيم اموال مشتركة غير منقولة 

قيمة الدعوى / تزيد عن )۱۰۰۰۰۰۰ دينار اردني( أي مليون دينار اردني. 
إلى المس����تدعى ضده����م المذكورين بعاليه بما أن المس����تدعي أقام عليكم 
الدعوى رقم 2021/413 اس����تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكم 
نس����خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي حضوركم إلى 
هذه المحكمة خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودعوا قلم المحكمة ردكم التحريري خالل خمس����ة عشر يوما من 
تاريخ تبليغكم به����ذه المذكرة علما بأنه تحدد لها جلس����ة االثنين الموافق 
2022/6/6م لنظ����ر الدعوى، ويكون معلوم����ا لديكم أنكم إن تخلفتم عن ذلك 
يجوز للمستدعي السير في دعواه حسب األصول . تحريرا في : 2022/4/18م

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

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

يف الق�سية رقم :284/2013
يف الطلب رقم :263 /2022 تعديل حجز

يف الطلب احلقوقي رقم : 333/2022
المستدعي / محمد حسن محمد أحمد - من النصيرات - بالقرب من السوق 
هوية )934671710( وكيله المحاميان/ مصعب ابو شكيان وأنور أبو النصر

المس���تدعى ضده/عبد الرؤوف س���ليم محمد ابو س���ليم - دير البلح - ش���ارع 
المحطة - بجوار محكمة الصلح باالصالة عن نفس���ه وبصفته أحد ورثة اشقائه 
المرحومين فداء ومحمد وحس���ن أبناء المرحوم سليم محمد أبو سليم وتركته 
من سكان دير البلح شارع المحطة بجوار محكمة الصلح )مجهول محل االقامة(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم :284/2013
في طلب فك الحجز رقم 263/2022 في الطلب الحقوقی رقم :333/2022

إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله ، بما أن المس���تدعي ق���د أقام ضدك الطلب 
الحقوقي الذي يحمل الرقم 263/2022 وذلك لفك الحجز عن ما مس���احته )390 م 
تقريبا ( من أرض القسيمة رقم )43( من القطعة رقم )2345( من أراضي النصيرات 
المس���ماة حلفا الديارنة الغربية لذلك يقتضي علي���ك الحضور إلى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كم���ا يقتضي أن تودع 
قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علما أنه قد تم تحديد جلسة يوم الخميس الموافق 12/5/2022 للنظر في 
الطلب . وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يسير 

في طلبه حسب األصول تحريرا في : 19/4/2022

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

موسكو/ االستقالل:
ق���ال رئيس مجل���س األعم���ال الروس���ي اإليراني 
فالديمي���ر أوبيدينوف إّن بإمكان البضائع اإليرانية 
أن "تحل محل عدد م���ن البضائع الغربية في مجال 

المنظفات المنزلية واألدوية".
وأضاف أوبيدينوف: "من المحتمل جدًا عند الحديث 
ع���ن إيران، أن تج���د قطاعاتنا فيه���ا بدياًل لبعض 

المنتجات الغربية".
وأوضح أّن "إيران تنتج مجموعة واس���عة من المواد 
الكيمياوية المنزلية"، متابعًا: "إذا كان هناك اهتمام 

من الجانب الروسي، فمن الممكن إيجاد بدائل لعدد 
من الس���لع الغربية في الس���وق اإليرانية، وهذا لن 

يستغرق الكثير من الوقت".
وأشار أوبيدينوف إلى أّن "الطب، واألدوية، والسياحة 
العالجية، وإنتاج مواد البناء والتش���طيب، متطورة 

للغاية في إيران".
وقال الرئيس الروسي فالديمير بوتين، اإلثنين، إّن 
العقوبات الغربية ثؤّثر سلبًا في االقتصاد الروسي، 

مؤكدًا أّن روسيا تحملت هذا الضغط.
وحّث بوتين على تسريع انتقال المحاسبات بالروبل 

والعم���الت الوطنية للبلدان التي ُتَعّد ش���ريكة في 
التجارة الخارجية.

وكان المتحدث باس���م الجمارك اإليرانية، روح الله 
لطيفي، قال في وقت سابق، إنه "يمكن أن تستفيد 
روس���يا من تجربة إيران في مواجهة العقوبات" في 
إش���ارة إلى تجربة االلتفاف على العقوبات، مضيفًا 
أنه "ينبغ���ي أن تصبح إيران ممرًا لتلبية احتياجات 

روسيا"، على حّد تعبيره.
كما أعلن أّن "طه���ران تعتزم تفعيل ممرات العبور 

مع روسيا".

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت أسعار الذهب الثالثاء مع ارتفاع الدوالر في ظل توقعات بأن األسعار قد 
تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن األصفر عند المستوى الرئيسي 

2000 دوالر لألوقية )األونصة(.
وبحلول الس���اعة 0623 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعامالت الفورية 
0.2 بالمئة إلى 1975.36 دوالر لألوقية، ونزلت العقود اآلجلة األمريكية للذهب 

0.4 بالمئة إلى 1978.40 دوالر.
ارتفع الذهب إلى أعلى مس���توى في ش���هر واحد عن���د 1998.10 دوالر أمس 
االثنين مدعوما بالطلب على المالذات اآلمنة مع استمرار األزمة األوكرانية وتزايد 
المخاوف من التضخم. مع ذلك، فقد المعدن األصفر الحقا معظم مكاسبه بفعل 

ارتفاع الدوالر وعوائد سندات الخزانة األمريكية ألجل عشر سنوات.
وقال مات سيمبس���ون كبير محللي السوق في س���يتي إندكس “الذهب لديه 
القدرة على التغلب على قوة الدوالر األمريكي واختراق مستوى 2000 دوالر ربما 
خالل األسبوع المقبل أو نحو ذلك”. صعد الدوالر إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 
2020 إذ استعد المستثمرون لرفع مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي 
االمريكي( أس���عار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الوقت الذي يسعى 
فيه إلى كبح جماح التضخم المرتفع. ومع ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة 
األمريكية ألجل عشر سنوات قليال عن أعلى مستوياتها في ثالث سنوات أمس، 

مما قدم بعض الدعم للذهب الذي ال يدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيس���ة األخرى، هبطت الفضة في المعامالت الفورية 0.3 
بالمئ���ة إلى 25.76 دوالر لألوقية بينما ارتفع البالتين 0.4 بالمئة إلى 1014.10 

دوالر وتراجع البالديوم 0.4 بالمئة إلى 2430.10 دوالر.

رام الله/ االستقالل:
أحالت طواقم حماية المس���تهلك في وزارة االقتصاد الوطني في رام الله، خالل األسبوع 

الثاني من شهر رمضان المبارك، مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم االقتصادية.
وأفاد التقرير األسبوعي، بأن الطواقم الرقابية سجلت خالل هذه الفترة 33 إخطارا وتعهدا 
قانونيا، خالل تنفيذها 153 جولة صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم 

خاللها زيارة 1421 محال، وجد من بينها 52 محال مخالفا.
وبحس���ب التقرير فقد أتلفت الطواقم قرابة 1 طن من المواد غير الصالحة لالس���تهالك 
اآلدمي، فيما تم سحب 37 عينة مخبرية بغرض التأكد من سالمة المنتجات، كما تعاملت 
الطواق���م الرقابية مع 133 ش���كوى، وردت عبر الخط المباش���ر 129 وهواتف المديريات 

الفرعية.

»االقتصاد« برام الله تحيل 
مخالفين للنيابة العامة

الذهب يتراجع 
مع صعود الدوالر

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع س���عر العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين”، 
الثالث���اء، فوق مس���توى 40 أل���ف دوالر مع ترقب 
تحركات البنوك المركزية إزاء سياسات لرفع الفائدة 

لكبح التضخم.
وعند الس���اعة )10:10 ت.غ(، تم تداول س���عر أكبر 
عملة رقمية مش���فرة في العالم على ارتفاع بنسبة 

4.78 بالمئة على أساس يومي إلى 40764 دوالرا.
وم���ا تزال بيتكوين منخفضة بحوالي 41 بالمئة عن 
أعلى مستوياتها على اإلطالق البالغة 69 ألف دوالر 

في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.
وكانت أس���عار بيتكوين سجلت أدنى مستوياتها 
في ش���هر خالل تعامالت اإلثنين، مع تراجع شهية 

المستثمرين على األصول عالية المخاطر.
وبلغ���ت القيمة الس���وقية ل�”بيتكوي���ن” 774.7 
مليار دوالر أمريكي، بإجمالي 19.015 مليون وحدة 
متداول���ة من إجمال���ي 21 مليون وح���دة مطروحة 

للتداول.
وزادت “إيثيريوم” ثاني أكبر عملة رقمية في العالم 
من حيث القيمة الس���وقية بعد بيتكوين، بنس���بة 

5.19 بالمئة إلى 3044 دوالرا، بإجمالي قيمة سوقية 
366.33 مليار دوالر.

وزادت عمل���ة “بي إن بي” بنس���بة 5.89 بالمئة إلى 
422.72 دوالرا، لتصل القيمة السوقية إلى 69.76 

مليار دوالر.
وارتفع���ت القيم���ة الس���وقية إلجمال���ي العمالت 
االفتراضية حول العالم، إلى 1.888 تريليون دوالر، 
موزعة على 18963 عملة افتراضية، يجري تداولها 
من خالل 510 منصات، حسب بيانات موقع “كوين 

ماركت كاب”.

روسيا تقترح استيراد المنتجات اإليرانية بدال عن نظيراتها الغربية

سعر بيتكوين فوق 40 ألف دوالر مع ترقب تحركات البنوك المركزية
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2126 / 2021  يف الطلب رقم 702 / 2022

المس����تدعي/ نهاد يوسف ش����كري الثالثيني – من س����كان غزة الرمال يحمل رقم 
هوية/ 908080963 باألصالة عن نفسه وبوكالته عن السيدة/ عبير محمد الثالثيني 
هوية تركية رقم/ 40204114400 وكياله المحاميان/ مروان نبراز ناصر ومصطفى 

نظمي أبو موسى- غزة السرايا عمارة جاد الطابق الرابع رقم جوال 0594484669
المس���تدعى ضده/ يوس���ف ربحي الثالثيني – من س���كان غزة الزيتون 

بالقرب من مسجد صالح الدين سابقًا خارج البالد حاليًا
نوع الدعوى: قسمة أموال مشتركة غير منقولة

قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار أردني
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 702 / 2022 في القضية رقم 2126 / 2021 
إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي المذكور قد أقام 
عليك دعوى قسمة أموال مشتركة يطالبك فيها بقسمة أرض رقم 9 من 
القطعة رق���م 645 والبالغ مس���احتها )3,827 م1 ثالثة آالف وثمانمائة 
وس���بعة وعش���رون مترًا( لدى محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله 
اس���تنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة 
وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 
20 م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
وبناًء على قرار الس���يد قاض���ي محكمة صلح غزة ف���ي الطلب رقم 702 / 
2022 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل. لذلك يقتضي 
عليكم أن تحضر لهذه المحكمة يوم االثنين بتاريخ 2022/6/6م الساعة 
التاسعة صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عش���ر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. صدر في: 2022/4/17م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
اأكرم اأبو ال�سبح 

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

يف الطلب رقم 366 /2022 يف الق�سية رقم 505 /2010
المس���تدعي / عادل إسماعيل أحمد األسطل من سكان خانيونس - القرارة 

- هوية رقم )968651191( 
المس���تدعى ضدهما -1 محمد خليل س���عيد حجازي باألصالة عن نفسه 
و باإلضاف���ة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / خليل س���عيد حجازي من 
س���كان غزة - الش���جاعية - بجوار عمارة الشوبكي س���ابقا مجهول محل 
اإلقامة حاليا  -2 رياض غنيم محمد العقاد من سكان خانيونس-القرارة - 

قرب مصنع أبو هالل للحجارة سابقا بجهول محل اإلقامة حاليا . 
نوع الدعوى حقوق "إجراءات مختصرة"

تبليغ حكم بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 505 /2010
الحكم باس���م الله العدل ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني  حكمت المحكمة 
بإلزام المدعى عليهما /-1 محمد خليل س���عيد حجازي بصفته الواردة في الئحة 
الدعوى باالصالة  عن نفس���ه وباإلضاف���ة لباقي ورثة وتركة والده -2 رياض غنيم 
محمد العق���اد متكافلين ومتضامني���ن بدفع مبلغ وق���دره )2600 دينار اردني( 
ألفان وس���تمائة دينار أردني لصالح المدعي / عادل اس���ماعيل أحمد األس���طل 
وإلزام المدعى عليهما بالرس���وم والمصاريف القانونية ومبلغ 100 دينار أتعاب 

المحاماة. حكمة صدر وافهم علنا حال بتاريخ 2016/2/21 

كاتب اجلل�سة /   قا�سي ال�سلح
اأ/ فهمي حممد زهري اأبو لبدة 

وصل تبليغ
إلى المدعى عليهما / -1  محمد خليل س���عيد حج���ازي، -2 رياض غنيم 
محمد العقاد ، طبقا للحك���م الصادر ضدكما من محكمة صلح خانيونس 
ف���ي الدعوى رق���م: 505/ 2010 لصالح المدعي / عادل إس���ماعيل أحمد 

األسطل نبلغكم الحكم المشار إليه.

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س

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

يف الطلب رقم 2021/156 يف الق�سية رقم 2021/413
المس����تدعي/ محمد حس����ن عبد العزيز أبو لطيفة باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة والدته المرحومة س����المة سلمان ابو طعيمة من سكان عبسان الجديدة هوية رقم 

)952368249( وكياله المحاميان / عبد الله الفرا وحسين أبو لطيفة من خانيونس. 
المس���تدعى ضدهم / 1 -  حس���ام شحدة س���ليمان أبو طعيمة من بني سهيال 
ح���ارة أبو جامع بجوار منزل أبو العجايز والمقيم حاليا في االمارات.  ۲ -  أس���امة 
شحدة سليمان أبو طعيمة من بني سهيال حارة أبو جامع بجوار منزل أبو العجايز 
والمقيم حاليا في األمارات.  ۳ -  باس���ل شحدة سليمان أبو طعيمة بني سهيال 
ح���ارة أبو جامع بج���وار منزل أبو العجايز والمقيم حاليا ف���ي االمارات. 4 -   نزين 
شحدة سليمان أبو طعيمة من بني سهيال حارة أبو جامع بجوار منزل أبو العجايز 
والمقي���م حاليا في االمارات.  5 -   نهلة ش���حدة س���ليمان أب���و طعيمة من بني 

سهيال حارة أبو جامع بجوار منزل أبو العجايز والمقيم حاليا في االمارات. 
نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة غير منقولة.

 قيمة الدعوى / )۱۰۰۰۰۰ دينار اردني( أي مائة الف دينار اردني.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المستدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما أن المستدعي أقام عليكم الدعوى 
رقم 2021/413 اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكم نسخة منها 
وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة. لذلك يقتض���ي حضوركم إلى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة كما يقتضي أن تودعوا 
قلم المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بهذه 
المذكرة علما بأنه تحدد لها جلس���ة االثني���ن الموافق 2022/6/6م لنظر الدعوى، 
ويك���ون معلوما لديكم أنكم إن تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعي الس���ير في 

دعواه حسب األصول.  تحرير في : 2022/4/18م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة /   نوره���ان ابراهيم احمد 
االش���رم   ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم     
407914241  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطنة /    فاطمة اط���راد ابراهيم 
اب���و جبة     ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   
409920865    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   عبد الل���ه حلمي عبد الله 
التلبان���ي      عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم     
400863114    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

موسكو/ االستقالل:
أعلن وزير الخارجية الروس���ي سيرغي الفروف، الثالثاء، بدء المرحلة الثانية من العملية 

العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار الفروف، في مقابلة مع تلفزيون »الهند اليوم«، إلى أّن »العملّية في شرق أوكرانيا 

تهدف إلى التحرير الكامل لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك«.
وأضاف: »ستس���تمر ه���ذه العملية، وس���تبدأ اآلن المرحلة التالية م���ن هذه العملية 
الخاصة. ويبدو لي، أّن هذه لحظة مهمة في العملية الخاصة«. ولفت إلى أّن بالده غيرت 
تشكيل قواتها في أوكرانيا، بعد المحادثات في اسطنبول، لكن كييف لم تقّيم ذلك 
بش���كل صحيح. وفي س���ياق متصل، قال وزير الدفاع الروس���ي سيرغي شويغو، أمس 
الثالثاء، إّن القوات المسلحة تواصل تنفيذ خطة تحرير أراضي جمهوريتي دونيتسك 

ولوغانسك ضمن سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

االستقالل/ وكاالت:
قال مس���ؤولو األمن والصحة في أفغانستان، الثالثاء، إّن »ثالثة انفجارات هزت مدرسة 
ثانوية في غرب كابول، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص«.  وقال المتحدث باسم قائد 
ش���رطة كابول خالد زدران: »ثالثة انفجارات وقعت في مدرس���ة ثانوية، وهناك بعض 
الضحايا من أبناء ش���عبنا الشيعة«. وأفاد قس���م التمريض في المستشفى الذي ُنقل 

إليه المصابون بأّن »ما ال يقل عن 6 أشخاص ُقتلوا، وأصيب 14 في االنفجارات«.
ولم ُتعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد هدوء في أعمال العنف خالل 
أش���هر الشتاء، وانسحاب القوات األجنبية العام الماضي. وفي 6 نيسان/أبريل الجاري، 
وقع انفجار داخل مس���جد »بولي خيشتي« في العاصمة األفغانية، أثناء تأدية الصالة، 

بسبب إلقاء »قنبلة يدوية« على المصلين، ما أدى إلى سقوط 6 مصابين.

الفروف: المرحلة الثانية من العمليات 
الروسية في أوكرانيا ستبدأ

أفغانستان: قتلى وجرحى 
جراء 3 انفجارات هزت كابول

االستقالل/ وكاالت:
حّذرت األمم المتحدة، الثالث���اء، من مواجهة 20 مليون 
شخص لخطر المجاعة هذا العام بعدما فاقم تأخر موسم 

األمطار جفافًا حادًا تشهده كينيا والصومال وإثيوبيا.
ودفع جفاف مس���تمر منذ أشهر منطقة القرن األفريقي 
إلى شفير كارثة إنسانية بعدما تسبب بتلف المحاصيل 
ونفوق المواشي، ودفع أعدادًا كبيرة إلى النزوح بحثًا عن 

الطعام والمياه.
ومع مرور نحو ش���هر على بدء موس���م األمط���ار التي لم 
تهط���ل بعد، أعلن برنامج األغذي���ة العالمي التابع لألمم 
المتح���دة أن "عدد الجياع من جراء الجفاف قد يرتفع من 

14 مليونًا حاليًا إلى 20 مليونًا خالل العام 2022".
ويواجه 6 ماليين ش���خص في الصومال، أي نحو 40% 
من س���كان البالد، انعدامًا لألمن الغذائي بمس���تويات 
قصوى، بحس���ب البرنامج األممي الذي حّذر من "مخاطر 
جدي���ة للغاية لحصول مجاعة في األش���هر المقبلة" إذا 

بقيت الظروف على حالها.
أَم����ا في كينيا، فته����ّدد المجاعة نصف مليون ش����خص، 
خصوصًا في مناطق ش����مال البالد التي يعتمد س����كانها 

على المواشي. وارتفع عدد الكينيين الذين يحتاجون إلى 
مس����اعدات بأكثر من أربعة أضعاف في أقل من سنتين، 
وفق البرنام����ج األممي. وتخّطت معّدالت س����وء التغذية 
في جنوب وجنوب-ش����رق إثيوبيا عتبة الطوارئ، في حين 
يش����هد ش����مال البالد منذ 17 ش����هرًا حربًا بي����ن القوات 

الحكومي����ة ومتمردي تيغراي. وفي الس����ياق، قال المدير 
اإلقليمي لبرنامج األغذية العالمي في شرق أفريقيا مايكل 
دانفورد: "عّلمتنا التجارب السابقة أن العمل بشكل مبكر 
لمنع وقوع كارثة إنس����انية بالغ األهمية، لكن قدرتنا على 

إطالق االستجابة محدودة نظرًا لشح التمويل".

األمم المتحدة: 20 مليون شخص مهددون بالمجاعة في القرن األفريقي

االستقالل/ وكاالت:
صادرت اليونان ناقلة نفط ترفع العلم الروس���ي بموجب 
العقوب���ات المفروضة من االتح���اد األوروبي على خلفية 
غزو أوكرانيا، وفق ما أعلنت ناطقة باس���م خفر السواحل 

الثالثاء.
وكان���ت الس���فينة البالغ وزنها أكثر م���ن 115 ألف طن 
متوجهة إلى مين���اء مرمرة التركي، وف���ق موقع "مارين 

ترافيك"، ورست حاليا في مرس���ى كاريستوس، جنوب 
جزيرة إيفيا.

وقالت ناطقة باس���م خفر السواحل لفرانس برس "تّمت 
مصادرة الناقلة في 15 نيس���ان/أبريل بموجب العقوبات 

التي فرضها االتحاد األوروبي، وعلى متنها 19 روسيا".
وأضافت أن مصادرتها لم تؤثر على حمولتها، لكنها لم 
تقدم تفاصيل بشأن موعد نقل الشحنة إلى ناقلة أخرى.

وذكرت وس���ائل إعالم يونانية في وقت سابق أن الناقلة 
واجهت مش���اكل في محركها ورافقته���ا قاطرة باّتجاه 
بيلوبونيز، لكنها أجبرت على الرس���و في كاريس���توس 

بسبب سوء األحوال الجوية.
وبينم���ا فرض االتح���اد األوروبي سلس���لة عقوبات على 
روس���يا على خلفية غ���زو أوكرانيا، لم تش���مل اإلجراءات 

النفط والغاز.

اليونان تصادر ناقلة نفط روسية بموجب العقوبات األوروبية
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جوهانسبورغ/ االستقالل: 
سحبت، مساء أمس الثالثاء، في جوهانسبورغ، 
قرع���ة تصفيات كأس األمم األفريقية 2023، 
المق���رر إقامتها في س���احل الع���اج، بحضور 
النج���م اإليفواري س���الومون كال���و، ولوكاس 
راديبي، قائد منتخب جن���وب أفريقيا، الفائز 

بكأس البطولة عام 1996.
وتق���ام التصفيات بمش���اركة 48 منتخبًا تم 
تقس���يمها إلى 12 مجموع���ة، يتأهل منها 
األول والثاني، باستثناء مجموعة ساحل العاج، 

سيتأهل منها فريق واحد.
وضمت المجموع���ة األولى، منتخبات نيجيريا 

وسيراليون وغينيا بيساو وساو تاومي، وضمت 
الثانية، بوريكينا فاس���و وكاب فيردي وتوغو 
ومنتخب أس���واتيني، وفي الثالثة الكاميرون 
وكينيا وناميبي���ا وبورندي، وضمت المجموعة 
الرابع���ة منتخب���ات مص���ر وغيني���ا وماالوي 
وأثيوبيا. وبالخامس���ة غانا ومدغشقر وأنغوال 
وأفريقيا الوس���طى، وبالسادس���ة الجزائر مع 
أوغن���دا والنيجر وتنزانيا، وفي الس���ابعة كل 
من مالي والكونغو وغامبيا وجنوب الس���ودان، 
وفي الثامنة س���احل العاج وزامبيا وجزر القمر 

وليسوتو.
الكونغ���و  التاس���عة  المجموع���ة  وضم���ت 

الديمقراطية والغابون وموريتانيا والسودان، 
وفي العاشرة تونس وغينيا اإلستوائية وليبيا 
وبوتس���وانا، وفي الحادية عش���ر، المغرب مع 
جنوب أفريقيا وزيمبابوي وليبريبا وفي الثانية 
عشر السنغال رفقة بنين والموزمبيق وراوندا.

وتواجد ف���ي القرعة، منتخبي كينيا وزمبابوي 
برغم إيقافهما من قبل االتحاد الدولي )فيفا( 
بس���بب التدخ���ل الحكومي، وح���ول هذا قال 
متحدث باسم االتحاد القاري لوكالة )فرانس 
ب���رس(: "لقد أدخلن���ا البلدين عل���ى أمل رفع 
االيقاف، في موعد ال يتجاوز األسبوعين قبل 

الجولة األولى في حزيران/يونيو".

غزة/ االستقالل: 
فاز المنتخ���ب الوطني لكرة القدم الش���اطئية على نجوم 
الجن���وب برباعية لهدفين في المب���اراة التجريبية الرابعة 
التي أقيمت مس���اء أمس الثالثاء على ملعب نماء الترابي 
ش���رق جباليا ش���مال قطاع غزة اس���تعدادًا للمشاركة في 
بطولة غرب آسيا الثانية المقرر إقامتها في مدينة جيزان 

السعودية منتصف شهر مايو المقبل.
وسجل أهداف المنتخب الوطني ميسرة البواب "هدفين"، 

وحازم شكش���ك، وفادي الع���راوي، فيما أحرز هدفي نجوم 
الجنوب إياد النبريص، ومعتز النحال.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين بوجود نخبة 
مميزة من العبي الجنوب التي ضمت إياد النبريص، ومعتز 
النحال، وباس���ل أبو بطني���ن، وأحمد اللولح���ي، ومحمد أبو 
موس���ي، ومحمد القاضي. ومن المقرر أن يواصل المنتخب 
الوطني معسكره التدريبي المكثف، حيث ستغادر بعثة 

الشواطئ إلى السعودية يوم الخميس 11 مايو المقبل.

»فدائي« الشواطئ يفوز على نجوم الجنوب ودًيا
باريس/ االستقالل: 

أعلن باريس س���ان جيرمان،أمس الثالث���اء، إصابة نجمه 
األرجنتيني، ليونيل ميسي.

وأش���ار بي إس جي في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن 
ميسي ينفذ برنامجا عالجيا للتعافي من التهاب في وتر 

أكيليس لقدمه اليسرى.
وأض���اف أن هناك بيان آخر س���يصدر بش���أن )ليو( في 

غضون 48 ساعة.
ولفت أيض���ا أن مارك���و فيراتي وبرس���نيل كيمبيمبي 
س���يصدر أيض���ا بيانا بش���أنهما خ���الل يومي���ن، بعد 

تعرضهما لكدمة في الركبة.
وبذلك يتأكد غي����اب الالعبين الثالث����ة عن مباراة 
آنجي����ه، اليوم األربعاء، في الجول����ة 33 من الدوري 

الفرنسي.
وأوضح البيان الطبي للنادي الباريسي أن الثنائي أندير 
هيريرا وليفن كورزوا س���يعود لالنتظام في التدريبات، 
يوم غٍد الخميس، بينما يواصل عبدو ديالو أداء برنامجه 

التأهيلي.
أم���ا لياندرو باريديس ال���ذي أجرى جراحة ف���ي العانة، 
وجوليان دراكسلر الذي أجرى أيضا جراحة في الغضروف 
المفصل���ي للركبة، ينفذان برنامج���ا عالجيا في العيادة 

الخاصة بالنادي.

باريس يعلن عن إصابة مقلقة لميسي

قرعة متوازنة للمنتخبات العربية في تصفيات أمم أفريقيا

مدريد/ االستقالل: 
أجبر نادي برش���لونة اإلسباني العبه المغربي عبد 
الصمد الزلزولي على حذف تغريدة نش���رها عبر 
حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي 
"إنستجرام" يعلن فيها عن تضامنه مع المسجد 
األقصى ضد االعت���داءات الهمجية من االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقال���ت صحيفة "إس���رائيل هي���وم" العبرية إن 
الزلزولي نش���ر صورة لعدد من جن���ود االحتالل 
يضربون طفاًل فلسطينًيا داخل المسجد األقصى، 
وكت���ب عليه���ا "اللعنة على إس���رائيل"، قبل أن 

يضطر لحذفها بأمر من ناديه.
وأوضحت الصحيفة أن الكثيرين شاركوا تغريدة 
الزلزولي عبر حس���اباتهم، رغم أن���ه حذفها بعد 
دقائق قليل���ة فقط من نش���رها، ولفتت إلى أن 
بعضهم هدد الزلزولي عبر التعليقات ب� "كس���ر 
س���اقيه حتى ال يستطيع اللعب بعد اآلن"، بينما 
قال له آخر: "ستدفع الثمن في المستقبل"، وأكد 

آخر أن ما تفعله "إسرائيل" غير جيد.

مدريد/ االستقالل: 
يفتق���د ريال مدري���د،  خالل مواجهة أوساس���ونا 
المقرر لها، اليوم األربعاء، ضمن منافس���ات الجولة 
ال�33 من الدوري اإلس���باني، أحد أب���رز العبيه هذا 

الموسم.
وقالت صحيفة "ماركا" اإلسبانية،أمس الثالثاء، إن 
البرازيلي كاسيميرو، العب وسط الريال، ُيعاني من 
مش���اكل بدنية أبعدته عن المران األخير للفريق 

الملكي.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن غياب كاس���يميرو أمام 
أوساس���ونا بات مؤكًدا، كما أن هناك شكوًكا حول 
لحاق���ه بمواجهة مانشس���تر س���يتي في ذهاب 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، األسبوع المقبل.
وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد، س���يضع برنامًجا 
لتجهيز كاس���يميرو خالل أسبوع كي يشارك في 

الموقعة المهمة بدوري األبطال.
يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري 
اإلسباني ب�75 نقطة، بفارق 15 نقطة عن برشلونة 

وإشبيلية وأتلتيكو مدريد، أصحاب الوصافة.

ريال مدريد مهدد 
بخسارة نجمه أمام 

مانشستر سيتي

برشلونة ُيجبر الزلزولي 
على حذف تغريدة 
تضامن مع القدس
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واقتحم المس���توطنون األقصى عبر مجموعات 
متتالي���ة، وس���ط تكبي���رات م���ن المرابطات 
الفلس���طينيات داخل���ه، ومحاول���ة المرابطين 
إرباك  القبل���ي  المحاصري���ن داخ���ل المصلي 
المستوطنين وقوات االحتالل من خالل الطرق 

على األبواب.
وأطلقت الق���وات قنابل الغاز تج���اه المصلى 
القبلي في األقصى، واعت���دت على المرابطات 

في صحن قبة الصخرة. 
وكانت قوات االحتالل ضيقت على المواطنين 
بهدف منعهم من الوصول للمسجد األقصى 
ألداء ص���الة الفجر، واعتدت على بعضهم قرب 

المقبرة اليوسفية.
وقد أظهرت مقاطع نشرها نشطاء فلسطينيون 
اقتحام المس���توطنين لباحات الحرم القدسي 
بحماية من ش���رطة االحتالل، ووسط تكبيرات 
رددها المرابطون حول األقصى تنديدا ورفضا 

لعمليات االقتحام.
وأفادت مصادر مقدس���ية إن ق���وات االحتالل 
قامت بخطوات استباقية، حيث منعت من هم 
دون سّن األربعين من صالة الفجر في األقصى.

في المقاب���ل، قامت مجموعة م���ن المرابطين 
بالبقاء داخل المس���جد القبل���ي لمنع اقتحامه، 
كما نجح المرابطون والمعتكفون في المصلى 
القبلي باستخدام "اإلرباك الصوتي"لبث الخوف 
في قلوب المس���توطنين المقتحمين للمسجد 

األقص���ى المب���ارك، وإرباكه���م والتش���ويش 
عليه���م أثن���اء االقتحامات المس���تمرة لليوم 

الثالث على التوالي بأعداد كبيرة.
 بالتزام���ن مع ذل���ك، اعتقلت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، مساءامس الثالثاء، شابا من بلدة 

الطور شرق القدس المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلي���ة بأن ق���وات االحتالل 
اعتقلت الشاب سامر القواسمي بعد اقتحامها 

بلدة الطور.
كما، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس 
الثالثاء، ش���ابا، لم تعرف هويته بعد، من باب 

األسباط بالقدس المحتلة.
وفي الس���ياق، اقتحم ُقطعان المس���توطنين 
المتطّرفين أمس الثالثاء، المسجد اإلبراهيمي 
في مدينة الخليل، جنوب الضفة الفلسطينية 
المحتلة؛ بذريعة االحتفال بما يس���مى ب� "عيد 

الفصح اليهودي".
"مئ���ات  ب���أن  محلي���ة  مص���ادر   وأف���ادت 
اإلبراهيمي،  الح���رم  اقتحموا  المس���توطنين، 

وأّدوا رقصات وطقوسًا تلمودية".
واألح���د الماض���ي، أغل���ق االحتالل المس���جد 
اإلبراهيمي الساعة العاشرة لياًل أمام المصلين 
المس���لمين، ومنع���ت دخولهم إلي���ه، ويمتد 
اإلغالق حتى فجر الي���وم األربعاء، بزعم تأمين 

احتفاالت المستوطنين بعيدهم.
 وَش���ددت ق���وات االحت���الل م���ن إجراءاتها 

العس���كرية في محيط المس���جد اإلبراهيمي، 
لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز 
العس���كرية على المف���ارق والمداخل المؤدية 
للح���رم، وأعاقت حرك���ة المواطنين ووصولهم 

إليه.
وإل���ى ذل���ك، وص���ل أم���س الثالث���اء نحو 10 
آالف مس���توطن وصل���وا إلى ب���ؤرة "حومش" 
المخ���الة في االس���تيطانية ق���رب قرية برقة 
المحتلة،  الغربي���ة  بالضف���ة  نابلس  ش���مالي 
وذلك بمش���اركة أعضاء كنيس���ت من اليمين 
المتطرف بينهم ايتامار بن غفير، وبتس���لئيل 
س���موتيرتش، وعيديت س���يلمان، إلى جانب 

قادة المستوطنات.
 وطالب المس���توطنون بإع���ادة توطين البؤرة 
االستيطانية، وإبقاء المدرس���ة الدينية فيها 

بدون أي إخالء.
وذكرت صحيفة "هآرت���س" العبرية أنه وعلى 
الرغ���م من عدم حص���ول المس���توطنين على 
تصريح بإج���راء المس���يرة إال أن الجيش أغلق 
الطرق المؤدية إلى الق���رى القريبة من المكان 
وم���ن بينها قري���ة برقة حيث ش���هد المكان 
مواجهات مع قوات الجيش وأس���فرت عن عدة 

إصابات.
وشوهدت العشرات من الحافالت وهي تصل 
إلى مس���توطنة "شافي شومرون" غربي نابلس 
المس���توطنون طريقهم مشيًا  أكمل  وبعدها 

على األقدام حيث يخش���ى الجيش من خروج 
المسيرة عن السيطرة.

يأت���ي ذلك بعد ي���وم واحد ح���ذر فيه جيش 
االحتالل المستوطنين من إجراء المسيرة التي 
ل���م تحصل عل���ى التراخيص الالزم���ة وأنه لن 
يؤمن الحماية لها إال أن مس���اعي قام بها قادة 
المس���توطنين أمس أس���فرت عن اتفاق بين 
الجيش والمس���توطنين يوف���ر خالله الجيش 

الحماية للمستوطنين ضمن خط سير واحد.
وف���ي اإلطار، قال مس���ؤول ملف االس���تيطان 
شمال الضفة غسان دغلس إن قوات االحتالل 
أغلق���ت كافة مداخل برقة بالس���واتر الترابية، 
وكذلك مداخل منطقة المسعودية التاريخية 

أيًض���ا.
فيم���ا، أعل���ن الهالل األحم���ر أم���س الثالثاء، 
تس���جيل 79 إصابة بينه���م 57 حالة اختناق 
جراء قناب���ل الغاز ف���ي مواجهات م���ع قوات 

االحتالل في برقة شمال غرب نابلس. 
وبحس���ب اله���الل األحم���ر، ف���إن 11 أصيبوا 
بالمطاط، و5 حروق بالغ���از، و 6 إصابات قنابل 
غاز بشكل مباشر، و 2 من الصحفيين تعرضوا 
لالختناق بالغاز، مش���يًرا إلى أن مركبة إسعاف 
تعرضت إلطالق نار مطاطي بالهيكل الخلفي.

واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات 
االحت����الل الت����ي حض����رت إل����ى المكان 
لتأمين مسيرة المستوطنين باتجاه بؤرة 

"حومش" المخالة.
وإلى ذلك، كس���ر مس���توطنون، أمس الثالثاء، 
ع���ددا من أش���جار الزيتون ف���ي أراضي بقرية 

الجبعة جنوب بيت لحم.
وأف���اد رئيس المجلس الق���روي للجبعة ذياب 
مش���اعلة، بأن مس���توطني" بي���ت عاين" في 
مجمع مس���توطنة "غوش عصيون" المقام على 
 Kأراضي المواطنين، كس���روا 40 شجرة زيتون
تتراوح أعمارها ما بين 3-7 س���نوات، في أرض 
تقع بمنطقة المش���اميس شرق القرية، تعود 

للمواطن إبراهيم عبد الرحمن أبو لوحة.
وأضاف مش���اعله، أنه تم أيضا تقطيع أشجار 
صبار في نفس األرض، وتدمير أسالك شائكة 

كانت تحيط باألرض.
شنت طائرات إس���رائيلية، فجر أمس الثالثاء، 
غارات عل���ى موقع للمقاومة غ���رب خانيونس، 

جنوبي قطاع غزة.
وأف���ادت مصادر إعالمية أن "طائرة اس���تطالع 
بدون طيار أطلق���ت على األقل صاروخين تجاه 
موقع القادس���ية، في حي���ن هاجمت طائرات 
حربية المكان ومحيطه بنحو 4 صواريخ أخرى".

وأش���ارت إلى أن انفجارات ضخم���ة دوت في 
خانيونس، نتيجة القصف اإلسرائيلي.

ولفت���ت المصادر إل���ى أن المقاوم���ة أطلقت 
مض���ادات أرضي���ة تج���اه طائ���رات االحتالل 

الحربية، التي تحلق بكثافة في قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال رئيس الحركة اإلس���المية ف���ي الداخل 
الفلس���طيني المحتل الش���يخ رائد صالح "إن 
األقصى حق إسالمي عروبي فلسطيني ال يقبل 

المشاركة وال المساومة وال التقسيم".
ج���اء ذلك خالل بحث وفد ع���ن لجنة المتابعة 
الداخ���ل  ف���ي  العربي���ة  للجماهي���ر  العلي���ا 
الفلس���طيني المحت���ل الثالثاء مع مس���ؤولي 
األوقاف والمقدس���ات اإلسالمية في المسجد 
األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة أخر 

المستجدات واالعتداءات اإلسرائيلية.
وأكد صالح أن "الوجود اإلسرائيلي في األقصى 

هو وجود احتاللي، ولذلك هو باطل وبال شرعية، 
وكل ما يبنى عل���ى باطل فهو باطل. قد يملك 
االحت���الل لغة الق���وة، ولكن يج���ب أن يعلم 
العال���م أّن لغة القوة، ال يمكن أن تحول الباطل 
إلى حق". وش���دد على أنه "في كل مرة يقتحم 
فيه���ا االحتالل المس���جد األقص���ى ليحمي 
بضعة مس���توطنين، يؤكد أنه احتالل، بينما 
عندنا حين تدخل امرأة فلس���طينية األقصى 
وقد يكون عمره���ا 80 عاما فهي تدخله بدون 
حراسة، مرفوعة الرأس، ألنها ترى بذلك حقها 

الخالص".
واس���تطرد "لذلك نقول نحن أمام صراع واضح 

بي���ن حقنا األبدي ف���ي األقصى، وبي���ن اّدعاء 
االحتالل اإلس���رائيلي، ونحن مطالبون بالوجود 

الدائم في األقصى لتأكيد حقنا األبدي".
كم���ا أك���د أنه "ال يخف���ى على الجمي���ع وجود 
طرفي���ن، يح���اوالن التالع���ب بالس���يادة على 
المس���جد األقصى، وهما االحتالل اإلسرائيلي 
وبع���ض ال���دول العربية التي تح���اول تمييع 
سيادة مجلس األوقاف الذي يرأسه الشيخ عبد 
العظيم س���لهب، ولذلك نحن ال نعترف بأية 
سيادة س���واء تتحدث باللغة العربية أو باللغة 
العبرية". وختم الشيخ صالح بالقول إن "الكل 
يعرف موقفي من الكنيست، ولكن هناك كلمة 

أريد قولها م���ن هنا، أطال���ب القائمة العربية 
الموحدة، أن تعلن انس���حابها م���ن الحكومة 
ف���وًرا". هذا وضم وفد المتابع���ة رئيس لجنة 
المتابعة محمد بركة باإلضافة للش���يخ صالح 
الذي هو رئيس لجنة إفش���اء السالم المنبثقة 
ع���ن المتابع���ة، ونائب األمين الع���ام للتجمع 
الوطني الديمقراطي، يوسف طاطور، وعددًا من 
القيادات السياس���ية في المجتمع العربي في 

أراضي 48.
وتط���رق رئيس مجل���س األوقاف والش���ؤون 
والمقدسات اإلسالمية في القدس الشيخ عبد 
العظيم سلهب، إلى العدوان اإلسرائيلي على 

األقصى يوم الجمعة الماضي واأليام األخيرة.
وأكد أن "حجم االعتقاالت التي نّفذها االحتالل 
لم تكن مس���بوقة ما حدا ببع���ض القضاة إلى 
رفض النظر في معظ���م ملفات االعتقال نظًرا 

لقصورها القانوني".
م���ن جانبه، ن���دد بركة بالعدوان اإلس���رائيلي 
المتواصل على األقصى، مثمًنا موقف األوقاف.

واقترح بركة تنظي���م وقفات مناصرة للقدس 
واألقصى نهاية األسبوع في أراضي 48، مؤكدًا 
أن لجن���ة المتابع���ة تعتبر نفس���ها في حالة 
انعقاد دائ���م، ترقًبا للمس���تجدات في األيام 

المقبلة.

الشيخ صالح: األقصى حق إسالمي فلسطيني ال يقبل المشاركة وال التقسيم

جنين/ االستقالل: 
أكدت فعاليات جنين ومخيمها، مساء أمس، أن التمسك 
بالوحدة الوطنية، خيار شعبنا الوحيد لمواجهة همجية 

وتصعيد االحتالل "اإلسرائيلي".
جاء ذلك خالل وقفة أم���ام الخيمة المنصوبة في ميدان 
عمي���د األس���رى كريم يونس وس���ط جني���ن، للمطالبة 
باس���ترداد جثامي���ن الش���هداء، وتندي���ًدا بالع���دوان 
"اإلسرائيلي" المستمر بحق شعبنا، وإسناًدا لألسرى في 

معتقالت االحتالل، بمشاركة ممثلين عن فصائل العمل 
الوطني واإلس���المي وذوي الش���هداء واألس���رى وأسرى 

محررين.
ودعا المش���اركون في الوقفة، أبناء ش���عبنا في محافظة 
جني���ن وكافة المحافظ���ات، إلى المش���اركة الفاعلة في 
فعالية يوم غٍد الخميس في جنين أمام الدوار الرئيسي 
بعد صالة التراويح، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء 
المحتج���زة في ثالج���ات االحتالل اإلس���رائيلي و"مقابر 

األرقام". وطالبوا بضرورة أن تتحمل المؤسسات الدولية 
التي تعنى بالشهداء واألس���رى، خاصة اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، مسؤولياتها تجاه ذوي الشهداء الذين 
يعانون من أوضاع نفسية متردية جراء تعنت االحتالل 
بحرمانه���م من دف���ن جثامين أبنائه���م المحتجزة في 
ثالجاته، واألس���رى الذين يعانون م���ن أوضاع في غاية 
الصعوبة ومن سياس���ة اإلهمال الطبي داخل معتقالت 

االحتالل.

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي د. محمد ش���لح 
أن المعرك���ة مع االحتالل اإلس���رائيلي معركة كرامة أمة، 
ارتضت الجهاد اإلس���المي أن تك���ون رأس حربتها حتى 

النهاية.
وقال ش���لح في كلمة له خ���الل مهرجان "الطريق إلى 
القدس" الذي أقامته الرابطة اإلس���المية في الجامعة 
اإلس���المية بمناسبة "يوم األس���ير الفلسطيني": "إن 
غزة تؤكد اليوم أن الشعب الفلسطيني كله في مربع 
المقاومة )..( باألمس كانت رس���الة غ���زة تقول لهم 
نح���ن هنا، ولن نترك القدس وال الحرم اإلبراهيمي وال 

الداخل الفلسطيني، وال الضفة الغربية".
وأض���اف "نح���ن ال نقاتل ه���ذا العدو من أج���ل عروٍض 
اقتصادية، فلتذهب كل التسهيالت إلى الجحيم ولتحيا 
القدس، معركتنا مع االحتالل اإلس���رائيلي، ليس���ت ألننا 

فقراء أو جوعى، معركتنا معركة كرامة أمة ".
وأكد ش���لح أننا اليوم على مش���ارف النصر على االحتالل 
اإلسرائيلي، مشيًرا إلى أن األسرى هم قناديل فلسطين، 

وقد أضاءوا لنا الطريق إلى القدس.
وأوضح أن األس���رى الفلس���طينيين ما زالوا يدافعون عن 
فلسطين بلحمهم ودمهم وعظامهم حتى وهم في داخل 

األسر، ويسجلون االنتصارات على االحتالل المجرم.

وأضاف ش���لح: "إن أس���طورة الجيش ال���ذي ال يقهر كما 
عون، لقد قهرناه، وقهره األس���رى ف���ي جلبوع بقيادة  يدَّ

مهندس عملية انتزاع الحرية القائد محمود العارضة".
ولف���ت د. ش���لح إل���ى أن جني���ن ومخيمه���ا "عاصم���ة 
االستش���هاديين" أصبحت بمثابة األب الروحي للمقاومة 

في الضفة الغربية، بل فلسطين كلها.
وأك���د أن أهلنا ف���ي الداخل الفلس���طيني رفضوا الخروج 
واله���روب والهجرة، بل تجذروا ف���ي أرضهم، متابًعا "لقد 
خرج لهم الش���هيد محمد أبو القيعان ليؤكد في وس���ط 
النق���ب أن روايتنا هي الرواية الحقيقية، وأن هذه األرض 

لنا ولن تقبل القسمة على اثنين بالمطلق".

د. شلح: معركتنا مع العدو معركة كرامة أمة واألسرى أضاءوا لنا طريق القدس

جنين: فعاليات تطالب باسترداد جثامين الشهداء وتندد بعدوان االحتالل 

حيفا/ االستقالل: 
تخطط حكومة االحتالل لالس���تيالء على آخر ما تبقى من قرية جسر الزرقاء قرب حيفا، 

في إطار خطتها لطمس المعالم الفلسطينية داخل األراضي المحتلة عام 48،
وتسّوق سلطات االحتالل لمشروع استيطاني جديد يحمل اسم "توركيز" ضمن مخطط 
"غرب الجس���ر"، في منطقة خالبة على ضفاف البحر األبيض المتوس���ط، وتعد محمية 

طبيعية تبلغ مساحتها 300 دونم، وتم االستيالء عليها عام 1948.
وقال رئيس اللجنة الش���عبية في جسر الزرقاء سامي العلي، إن هذا المشروع يستثني 
أهالي جس���ر الزرقاء ألنه وبحسب ظروفه، فإن %70 من المستحقين له سيكونون من 

خارج القرية، و%30 من داخلها، وذلك بسبب شروطه الصعبة وأسعاره الباهظة جدا.
وي���دور الحديث عن أرض بمثابة المتنفس األخير والوحيد لتطوير جس���ر الزرقاء، وتبلغ مس���احة 
المش���روع 300 دونم، ويعود بملكيته المطلقة إلى س���لطة "أراضي إسرائيل"، بعد االستيالء عليه 
ع���ام النكب���ة، وفقا لوكالة "وفا". ولفت العلي إلى أن المخطط يش���مل مراف���ق حيوية و530 وحدة 
سكنية، ال تتوافق مع نمط الحياة العربي والتقليدي، وال يمنح أولوية السكن للعائالت المتعففة، 
بل يمنحها لمن هم من خارج القرية، وهذا يس���تقطب اليهود والمس���توطنين، ولذا اعترضنا على 
المش���روع من البداية، وطالبنا بإلغائه. وأوضح العلي أن هذا المشروع "خطير ألنه يضاف إلى جملة 
من المخططات التي تواجهها قرية جسر الزرقاء، للسيطرة على المكان، ففي سنوات ال�تسعينيات 
أقاموا محمية طبيعية شمال القرية، وهناك كذلك يحدنا مستوطنة وهذا األمر حد من تطور القرية 
شماال، وكذلك قطع أي صلة مع الموروث األثري الموجود هناك، ومن الجهة الشرقية هناك الشارع 
الس���ريع، شارع حيفا-تل أبيب الذي ش���ق متاخما للبيوت ويهدد سالمة الناس وكذلك يشكل آفة 
بيئية وحّد من تطور القرية ش���رقا. ومن الجنوب، هناك جدار فصل عنصري، أقيم عام 2002 وهذا 

فصل بيننا وبين مدينة األثرياء كيسارية وهذا حد من تطور القرية جنوبا".

مخطط استيطاني لالستيالء 
على قرية »جسر الزرقاء« بحيفا

م�ستوطنون يقتحمون ..



األربعاء 19 رمضان 1443 هــ 20 أبريل 2022 م

االستقالل/ وكاالت:
تعاني امرأة بريطانية من حالة إمساك مستعصية جعلت بطنها ينتفخ لدرجة 

أن الكثيرين يعتقدون بأنها في شهرها التاسع من الحمل.
تقول فرانشيس���كا فالك، إن معاناتها من اإلمس���اك المزمن بدأت منذ سنوات 

وازدادت حدتها بعد إجراء عملية استئصال المرارة قبل عدة أشهر.
في عام 2017، نقلت فالك إلى المستش���فى بعدما عانت من آالم مبرحة وانتفاخ 
شديد في البطن، وخالل السنوات التي تلت تلك الحادثة عانت المرأة من اإلمساك 
المس���تمر حيث كانت تضطر في الكثير من األحيان لممارسة الرياضة وتناول 4 
لتر من الماء لتسهيل حركة أمعائها. وفي بعض المناسبات، كانت فالك تضطر 
الس���تخدام الحقنة الشرجية بعد أيام من اإلمس���اك. حتى أنها بدأت تعاني من 
صعوبة في المش���ي أو الجلوس بسبب تصلب معدتها وأمعائها. وازدادت حالة 
فالك سوءًا بعدما أنجبت ابنتها األولى بعملية قيصرية في يونيو )حزيران( 2020، 

ولكنها تفاقمت إلى حد كبير عند خضوعها لعملية المرارة قبل أشهر.
وقالت فالك متحدثة عن معاناتها: “ لقد عانيت من اإلمساك لفترة طويلة، ولم 
يتمكن األطباء الذين راجعتهم من تحديد الس���بب الكامن وراء حالتي. بعض 
األطب���اء نصحوني باالبتعاد عن منتجات األلب���ان واللحوم الحمراء والقمح، وعلى 

الرغم من ذلك لم تتحسن حالتي”.

تعاني من حالة نادرة تجعلها 
تبدو وكأنها حامل باستمرار

) APA images (   طفل يبيع التوت البلدي يف اأحد اأ�سواق خميم املغازي و�سط قطاع غزة

االستقالل/ وكاالت:
الخرف هو حالة تنكسية في الدماغ ويمكن أن 
يكون لقلة النوم تأثير كبير عندما يتعلق األمر 

بمخاطر اإلصابة بهذا المرض.
و للخ���رف تأثير معوق عل���ى من يعانون منه، 
حيث يعي���ق ذاكرتهم تدريجيًا ويس���لبهم 
استقالليتهم. ولحس���ن الحظ، فإن اإلجراءات 
الوقائية ضد ه���ذا المرض واس���عة النطاق. 
وتشير نتائج إحدى الدراس���ات إلى أن النوم 
أقل من خمس ساعات كل ليلة يمكن أن يكون 

له عواقب وخيمة على الدماغ.
و ترتبط األنواع المختلفة من الَخَرف بمشكالت 

ن���وم مختلفة. ويب���دو أن الخ���رف المصاحب 
ألجس���ام ليوي ومرض باركنس���ون مرتبطان 
بشكل خاص باضطرابات النوم الخفيف، وقد 
اقترحت بعض الدراسات أن اضطرابات النوم 
الخفيفة هي مؤش���ر مبكر جًدا لهذه الحاالت، 

خاصة عند الرجال األكبر سًنا.
و اكتش���فت دراس���ة أجراها قسم اضطرابات 
النوم والس���اعات البيولوجية ف���ي عام 2021 
العالقة بي���ن مجموعة م���ن اضطرابات النوم 
وخطر اإلصابة بالخرف، وكش���فت النتائج أن 
خطر اإلصابة بالخرف تضاعف بين األشخاص 
الذي���ن أفادوا بأنهم ينام���ون أقل من خمس 

ساعات في الليلة، مقارنة بمن ينامون سبع إلى 
ثماني ساعات.

وقالت المؤلفة الرئيس���ية للدراس���ة، ريبيكا 
روبينز، من قس���م اضطرابات النوم والساعات 
البيولوجية "نتائجنا تسلط الضوء على العالقة 
بين قلة النوم وخط���ر اإلصابة بالخرف وتؤكد 
أهمية الجهود المبذولة لمساعدة كبار السن 
ف���ي الحصول على قس���ط كاٍف من النوم كل 

ليلة".
و تش���ير النتائج إلى أن عدم كفاية مدة النوم 
يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة بالخرف ويؤكد 

على أهمية عادات النوم الجيدة. 

النوم أقل من 5 ساعات يؤدي لإلصابة بالخرف

االستقالل/ وكاالت:
أمرت محكمة يابانية بإعادة مبلغ من المال لسائق قطار، بعد أن قامت جهة العمل التي يعمل لديها بخصم 
المبلغ من راتبه بسبب تأخره لمدة "دقيقة واحدة". وبذلك سيستعيد السائق ما يعادل 44 سنتا أمريكيا، إال 
أنه لم يعش ليشهد الحكم لصالحه في المحكمة. وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية أن المحكمة 
الجزئية في مقاطعة أوكاياما قضت أمس الثالثاء بأن تدفع شركة "ويست جابان" للسكك الحديدية، 56 ينا 
للسائق الذي توفي في وقت سابق هذا العام. ويشمل المبلغ مقابال ماديًا لم يحصل عليه، عن عمل إضافي 
قام به. وكان من المفترض أن يس���تقل الس���ائق قطارا خاويا إلى محطة في أوكاياما في عام 2020، إال أنه 
ارتكب خطأ في البداية على الرصيف، مما تسبب في تأخير موعد مغادرة القطار بدقيقة واحدة. وكعقوبة، 

تم خفض أجره بواقع 43 ينا، فقام السائق بإحالة األمر إلى المحكمة.

اليابان: سائق يستعيد مبلغًا 
خصم من راتبه بعد وفاته

االستقالل/ وكاالت:
تخلص ماليين البشر من هواتفهم القديمة كل 
عام، مما يؤثر بش����كل س����لبي على البيئة، بسبب 
احتوائه����ا عل����ى الكثير من الم����واد الضارة مثل 
الزئب����ق الموجود في البطارية، وشاش����ة العرض 
البلوري����ة ولوح����ات الدوائر، والرص����اص والزرنيخ 

والسيليكا.
من هذا المنطلق، تقود شركات تجديد الهواتف 
مثل “باك ماركت” بإطالق حمالت إعالنية تحث 
المستخدمين على إرسال األجهزة التي يريدون 

التخلص منها إلعادة التدوير.

يق����ول الخبراء، إن الهوات����ف الذكية تحتوي إلى 
جانب النفايات الضارة للبيئة، على كنز دفين من 
الم����وارد الطبيعية مثل الذهب والفضة، والكثير 
م����ن العناصر األرضية النادرة. فإذا قمنا بتفكيك 
جه����از “آي فون” ع����ادي، س����نجد داخله حوالي 
0.034 غ����رام م����ن الذهب عالي الج����ودة بقيمة 
2 دوالر أمريك����ي تقريبًا، إضافة إل����ى 0.34 غرام 
م����ن الفض����ة، و 0.015 غرام م����ن البالديوم وجزء 
صغير ج����دًا من البالتين. يحت����وي الجهاز أيًضا 
على كمي����ات أقل قيمة من األلمني����وم )25 جم( 

والنحاس )حوالي 15 جم(.

وبالنظر إل����ى أن مئات الماليين من األش����خاص 
يمتلك����ون هواتف ذكي����ة، فإن ه����ذه الكميات 
الصغيرة تتراكم، حيث يمكن أن يحتوي طن من 
أجهزة آي فون، على كمي����ة ذهب نقية تفوق ب� 

300 مرة ما يحتويه طن من الذهب الخام.
وفي الوقت نفسه، يمكن لمليون هاتف محمول 
توصي����ل ما يق����رب م����ن 16 طًنا من األس����الك 
النحاس����ية، و 15 كجم من البالديوم المستخدم 
في الدوائر الكهربائي����ة لألجهزة، ومجموعة من 
العناصر األرضية النادرة التي يصعب تعدينها 

وصقلها.

االستقالل/ وكاالت:
انكمش���ت المنطقة المغطاة بالجليد البحري في 
القارة القطبي���ة الجنوبية هذا الع���ام إلى أدنى 
مستوى مس���جل، وفقا لسجالت بدأت منذ أواخر 

السبعينيات.
وذكر باحثون صينيون من جامعة صن يات-سين 
في جوانجتشو، ومختبر علوم البحار الجنوبية في 
تش���وهاى في مجلة "أدفانسز إن أتموسفيريك 
ساينسز" أن الرقم القياسي المنخفض المسجل 
ف���ي 25 فبراير 2022 هو ثاني انخفاض حاد في 

الغطاء الجليدي خالل خمس سنوات فقط.

ويبحث الخبراء ف���ي التيارات المحيطية وظواهر 
الطق���س التي تقف وراء ذوبان الجليد، لكنهم ال 

يزالون يواجهون العديد من األلغاز.
وبينما يتناق���ص الجليد في القطب الش���مالي 
س���ريعا بس���بب ظاهرة االحترار العالمي، يميل 
س���طح الجليد في القطب الجنوب���ي إلى الزيادة 
بشكل طفيف، نحو 1% كل عقد منذ سبعينيات 

القرن العشرين.
وبع���د تراجع غي���ر معتاد تم تس���جيله في عام 
2017، تكرر التراجع مجددا هذا العام في نهاية 
الصيف بنصف الكرة الجنوبي في أواخر شباط/

فبراير، حيث انكمش م���دى الجليد في المحيط 
القطب���ي الجنوب���ي فعليا إلى أقل م���ن مليوني 

كيلومتر مربع.
ويقل هذا المدى بنحو 30% عن متوسط األعوام 

من 1981 إلى 2010.
وكان���ت خدم���ة تغير المن���اخ التابع���ة لبرنامج 
االتح���اد األوروبي "كوبرنيك���وس" أعلنت بالمثل 
أن الم���دى اليومي المقاس للجلي���د البحري في 
القطب الجنوبي خالل ش���هر فبراي���ر وصل إلى 
أدنى مس���توى له منذ بدء عملية التسجيل في 

عام 1979.

كمية الذهب في طن من أجهزة »آيفون« تفوق مثيلتها من الذهب الخام بـ 300 مرة

لغز يحير الخبراء.. انكماش جليد البحر في القطب الجنوبي إلى أدنى مستوى

االستقالل/ وكاالت:
تؤكد األبحاث العلمية أنه يمكن الكش���ف عن إصابة شخص ما بمرض 
االكتئ���اب من خ���الل متابعة اختيارات���ه للكلمات والعب���ارات في إطار 
السياقات اللغوية المختلفة، كما تشير بيانات منظمة الصحة العالمية 
إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يعانون من االكتئاب، من 

بينهم كثير من الشباب وصغار السن.
وفي إط���ار جهود مواجهة هذه المش���كلة، يعكف باحث���ون من مركز 
"سينتيف" البحثي في النرويج وجامعة أوسلو على تنفيذ مشروع بحثي 
يطلق عليه اسم "سوش���يال هيلث بوتس"، وهي برمجيات آلية تعمل 
من خالل مواقع التواصل االجتماعي لمس���اعدة الش���باب الذين يعانون 
من مش���كالت تتعلق بالصحة النفسية. ويهدف هذا المشروع البحثي 
إلى اكتشاف أعراض االكتئاب من خالل تحليل التدوينات التي يكتبها 

الشباب وصغار السن على مواقع االنترنت.
ونجح الفريق البحثي بالفعل في تحديد مؤشرات على االكتئاب من خالل 
معادالت خوارزمية ترتبط بتقنيات الذكاء االصطناعي من خالل فحص 

تدوينات الشباب على موقع يحمل اسم "يونج دوت نو".
ويؤك���د الباحث كيم كريس���توفر ديس���ته الطبيب في جامعة أوس���لو 
المتخص���ص في مش���كالت الصحة النفس���ية للش���باب أن المفردات 
والعبارات التي يستخدمها الشباب من مرضى االكتئاب تتوافق بشكل 
مثير للدهش���ة مع أعراض االكتئاب المس���جلة ف���ي الدوريات والكتب 

العلمية المتخصصة.

احذروا اختيار كلماتكم.. 
اإلنترنت تكشف اإلصابة 

باكتئاب الشباب


