
262429الخميس  20 رمضان  1443 هـ  21 أبريل 2022 م

11

03

02

05

04

11

12

06 02

الناصرة/ االستقالل:
أعلنت قوات االحتالل الصهيوني سقوط صاروخ أطلق من غزة 

على سديروت؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار بأحد المنازل.
وقالت وس���ائل إع���الم عبري���ة: إن أضراًرا لحقت بش���قة في 

سديروت من شظايا صاروخ.
وقبي���ل ذل���ك دوت صافرات اإلنذار في »غ���الف غزة« قبل أن 

يعلن عن سقوط صاروخ.
ول���م تعلن أي جهة مس���ؤوليتها عن إط���الق الصاروخ، الذي 
يأتي وسط حالة من التوتر نتيجة تصاعد اعتداءات االحتالل 

بحق المسجد األقصى ومدينة القدس وعموم الضفة الغربية.
ومس���اء االثنين الماضي، أعلن الناطق بلسان جيش االحتالل 
اإلسرائيلي، عن تشخيص إطالق صاروخ من قطاع غزة باتجاه 
مستوطنات »الغالف«، مدعًيا اعتراضه إلى الشرق من جنوبي 

القطاع.
وذكر الناطق العس���كري أن صافرات اإلنذار دوت في مناطق 
»كيس���وفيم، العين الثالثة« في تجمع »أشكول« إلى الشرق 
من جنوبي القطاع، وبعدها اعترضت منظومة القبة الحديدية 

صاروخًا أطلق من القطاع دون وقوع إصابات.

االحتالل يعلن سقوط صاروخ على سديروت

تواصل اإلدانات العربية والدولية القتحام 
األقصى واالعتداء على المصلين والمرابطين

عواصم/ االستقالل:
تواصل���ت اإلدان���ات العربية والدولية القتحام القوات اإلس���رائيلية للمس���جد 

األقصى المبارك، واالعتداء على المصلين والمرابطين. وطالب وزير 
الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، األمم المتحدة ومنظمة 

الهدمي لـ »االستقالل«: االحتالل يستغل 
)أعياده( لفرض وقائع جديدة في األقصى

غزة/ معتز شاهين:
أك���د رئيس الهيئة المقدس���ية لمناهضة التهويد ناص���ر الهدمي، أن عملية 

االقتح���ام اليومية للمس���جد األقصى المب���ارك وربطها باألعياد 
اليهودي���ة ه���ي الخطوة األولى من ترس���يخ قاعدة التقس���يم 

األسير عواودة يدخل يومه الـ »50« في إضرابه 
عن الطعام وتحذيرات من تدهور وضعه الصحي

رام الله/ االستقالل:
يدخل األسير خليل عواودة )40 عاّما( من بلدة إذنا/ الخليل 
، يوم���ه ال���� »50« في إضرابه المفتوح عن الطعام وس���ط 
تحذيرات من تدهور وضعه الصحي. وقال نادي األس���ير: 

»إّن المعتقل عواودة يواج���ه وضعا صحيا صعبا يتفاقم 
مع مرور الوقت، جراء تعنت االحتالل ورفضه االس���تجابة 

لمطلبه المتمثل بإنه���اء اعتقاله اإلدارّي«. 
وأضاف نادي األس���ير، في بيان صدر عنه، 

رام الله/ االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، قرى وبلدات وس���ط الضفة 

الغربية المحتلة، وشنت حملة اعتقاالت في صفوف المواطنين 
الفلسطينيين، تخللها اندالع مواجهات. وذكرت مصادر محلية، 

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين د.يوسف 

الحس���اينة، أن المرابطون األحرار في باح���ات األقصى المبارك، 
ورغم قل���ة النصير، وتغّول العدو عليه���م، إال أنهم أخذوا زمام 

مواجهات واعتقاالت باقتحام 
االحتالل مناطق متفرقة في الضفة

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
اإلس���رائيلي  االحت���الل  جن���ود  واص���ل 
والمس���توطنون، يوم أمس، عدوانهم على شعبنا 
ومقدس���اته وممتلكات���ه، حيث أصي���ب عدد من 

المواطني���ن خالل مواجهات اندلع���ت في مناطق 
متفرقة في الضفة الغربي���ة والقدس المحتلتين 
عقب انطالق مس���يرة األعالم االس���تفزازية، فيما 
جدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد األقصى 

المبارك. واندلع���ت مواجهات، مس���اء أمس، بين 
المواطنين وقوات االحتالل اإلسرائيلي في محيط 

المحتلة،  الق���دس  العامود في  باب 
عقب إعالن ش���رطة االحتالل انتهاء 

1180 مستوطنًا اقتحموا المسجد األقصى
إصابات خالل مواجهات بالقدس والضفة ومنع 
»مسيرة األعالم« من الوصول إلى باب العامود

د. الحساينة: المرابطون في باحات األقصى 
اعتمدوا على أنفسهم بالرد على العدوان

عكرمة صبري: اقتحامات األقصى لعب 
بالنار والضغوط قد تؤدي إلى االنفجار

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال خطيب المس����جد األقصى الش����يخ عكرمة صبري، يوم 
أمس، إن اس����تمرار االحتالل اإلس����رائيلي ف����ي اعتداءاته 

القيادي عدنان: اقتحامات المستوطنين مخطط 
إسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني في األقصى

اجلهاد تدعو 
لأداء �صالة 

اجلمعة اأمام مقر 
ال�صليب ن�صرة 
لالأ�صري عواودة

غزة/ االستقالل:
قررت حركة الجهاد اإلسالمي في 
فلس���طين يوم أمس، إقامة صالة 
الجمعة أمام مق���ر اللجنة الدولية 

األحم���ر  للصلي���ب 
بمدينة غ���زة، دعمًا 

مصادر عبرية: هجوم سيبراني على 
مواقع إلكترونية إسرائيلية مهمة

) APA images (   م�شرية ��شتفز�زية للم�شتوطنني يف �شو�رع مدينة �لقد�س �ملحتلة �أم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ق����ال خطي����ب المس����جد األقصى 
الش����يخ عكرمة صبري، يوم أمس، 
إن اس����تمرار االحتالل اإلسرائيلي 
في اعتداءاته واقتحاماته للمسجد 

األقصى "لعب بالنار".
وأك����د "صب����ري" ف����ي تصريحات 
صحفي����ة، عل����ى اس����تمرار الرباط 
وقال  األقصى،  المس����جد  وحماية 
"نح����ن ال نأمن االحتالل ألن صفته 

الغدر".
وش����دد عل����ى أن المس����جد ليس 
للفلسطينيين وحدهم، داعيًا كل 

العرب والمسلمين ألخذ دورهم.
وتوقع خطيب المسجد األقصى أن 
تؤدي كثرة الضغوط إلى االنفجار، 
مؤكدا أن "كل ش����يء محتمل في 

القدس".
م����ن جانب����ه، أفاد مدير المس����جد 
الكسواني،  عمر  الش����يخ  األقصى 
بأن م����ا يقارب 705 مس����توطنين 
اقتحموا يوم أمس، باحات المسجد 

األقصى.
واعتدى جيش االحتالل اإلسرائيلي 
المرابطي���ن  عل���ى  أم���س،  ي���وم 

األقصى،  المسجد  في  والمرابطات 
وواص���ل تخريب نوافذ المس���جد، 
إلط���الق قناب���ل الغ���از والرصاص 
المطاطي تجاه المرابطين، تمهيدا 
القتحام المستوطنين في رابع أيام 

"عيد الفصح".
وعمل����ت ق����وات االحت����الل عل����ى 
تفريغ المصلين والمعتكفين من 
المس����جد األقصى، قب����ل اقتحام 

المس����توطنين  م����ن  مجموع����ة 
لباحاته، بحماية مشددة من جيش 
االحت����الل، وتحدى المقدس����يون 
جنود االحت����الل، وواصلوا رباطهم 

في المسجد.
وأطل����ق جنود االحت����الل الرصاص 
داخل  المعتكفين  على  المطاطي 
المصل����ى القبل����ي ف����ي األقصى، 
وحاصروا عددا من المصلين، ورشوا 

غاز الفلفل داخ����ل المصلى، لطرد 
المرابطين والمعتكفين داخله.

للي����وم  المرابط����ون  وتص����دى 
الرابع عل����ى التوال����ي، القتحامات 
عل����ى  وعمل����وا  المس����توطنين، 
وصدح����وا  مس����ارها،  تش����ويش 
بالتكبي����رات أثن����اء االقتحام، إلى 
جانب تجمع المرابطات في باحات 

المسجد.

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة، مساء امس، أنها رفعت حالة 

استنفار مقاتليها ألعلى مستوى.
وشدد المتحدث باسم حركة الجهاد طارق سلمي أن فصائل المقاومة في 
غزة استنفرت قواتها ورفعت حالة الجهوزية في صفوف مقاتليها دفاعًا 

عن المسجد األقصى أمام استفزازات االحتالل اإلسرائيلي المستمرة.
وأوضح سلمي في تصريح له، أن الفصائل تتابع لحظة بلحظة ما يجري من 

انتهاكات في القدس  واألقصى  من قبل االحتالل ونحن لهم بالمرصاد.
وأش���ار المتح���دث باس���م حركة الجهاد ب���أن هناك وس���اطات حثيثة 
الحتواء الوضع، مس���تدركًا أن المقاومة أكدت رفضها تقبل ممارس���ات 

المستوطنين.
وتشهد األراضي الفلسطينية توتًرا كبيًرا منذ بداية شهر رمضان نتيجة 
اقتحامات المس���توطنين للمس���جد األقصى، التي تتزامن مع ما يسمى 

"عيد الفصح العبري".

جدة/ االستقالل:
أدانت منظمة التعاون اإلس���المي، يوم أمس، إغالق قوات 
االحتالل »اإلسرائيلي« الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل 
جنوب الضف���ة الغربية المحتلة أمام المصلين، إضافة إلى 
اس���تمرار االقتحامات واالعتداءات على المسجد األقصى 

المبارك.
وعّدت المنظمة في بيان صدر عنها، اإلجراءات االستفزازية 
اعتداء على حرمة المقدس���ات اإلس���المية، مؤكدة رفضها 

محاوالت التقس���يم الزماني والمكاني للمس���جد األقصى 
المبارك.

وحملت المنظمة س���لطات االحتالل تبعات اس���تمرار 
اعتداءاتها على الش���عب الفلس���طيني وانتهاكاتها 
لحرمة األماكن المقدس���ة، داعية المجتمع الدولي إلى 
التحرك العاجل من أج���ل وضع حد لهذه االنتهاكات 
الخطيرة التي تغذي العنف والتوتر وعدم االس���تقرار 

في المنطقة.

جنين/ االستقالل:
أكد القي���ادي المحرر خض���ر عدنان، ي���وم امس، أن 
االحتالل يخطط من خالل اقتحامات المس���توطنين 

لفرض التقسيم الزماني والمكاني في األقصى.
وق���ال القي���ادي عدنان ف���ي تصريح���ات صحفية: 
"إن االحت���الل يري���د أن يجعل من المش���هد اليومي 
القتحامات المس���توطنين للمسجد األقصى مشهدًا 

عاديًا".

وأض���اف:" حكوم���ة االحتالل وبينت يري���دان تمرير 
مسيرة األعالم للمس���توطنين وهناك رسائل مراوغة 

عبر ما يسمى بالوسطاء".
األع���الم"  "مس���يرة  المس���توطنين  مئ���ات  ونظ���م 
االستفزازية في البلدة القديمة بالمدينة، في مدينة 
القدس المحتلة وسط حالة من التوتر سادت المدينة، 
أعلنت على أثرها الشرطة اإلسرائيلية حالة االستنفار 

في صفوف قواتها.

القيادي عدنان: اقتحامات المستوطنين مخطط إسرائيلي 
لفرض التقسيم الزماني والمكاني في األقصى

»التعاون اإلسالمي« تدين إغالق الحرم اإلبراهيمي 
وتحمل االحتالل تبعات االعتداء على الفلسطينيين

عكرمة صبري: اقتحامات األقصى لعب بالنار والضغوط قد تؤدي إلى االنفجار

عمان/ االستقالل:
حذر األمير الحس���ن بن طالل، رئيس منت���دى الفكر العربي، بأن االحتالل 
"اإلسرائيلي" يس���عى إلى تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى عبر 

اعتداءاته المتكررة.
وش���دد ولي عه���د األردن الس���ابق، في مق���ال "مدينة الس���الم ودروب 
اآلالم"، عل���ى أنه رغم كل ش���يء فلن ينجح االحتالل في إخضاع الش���عب 
العربي الفلس���طيني الصامد ولن ينجح العن���ف والترهيب في إضعاف 
الفلسطينيين وكسر إرادتهم وهم يقفون باسم الوطن واألمة وقفة رجل 

واحد.
وقال: اليوم تظهر من جديد طائفة من المقدس���يين تحمي المس���جد 
األقصى بّش���ر بها النبي عليه الصالة والسالم في الحديث الشريف: “ال 
تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ال يضرهم 
من خالفهم إال ما أصابهم من ألواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك”، 
قالوا: “يا رس���ول الل���ه وأين هم؟” قال: “ببي���ت المقدس وأكناف بيت 

المقدس”.
وأكد أن مس���جدا بحجم ومكانة المس���جد األقصى المبارك، ال يمكن إاّل أن 
يبقى حّيا في وجدان وضمير األمة، فهو أولى القبلتين، وثاني المسجدين، 
وثال���ث الحرمين الش���ريفين، وهو المس���جد الوحيد الذي اقترن اس���مه 

بالمسجد الحرام في القرآن الكريم في سورة اإلسراء

الحسن بن طالل: األقصى 
في وجدان األمة واالحتالل 

لن ُيخضع الفلسطينيين

حركة الجهاد: رفع حالة 
واشنطن/ االستقالل:االستنفار ألعلى مستوى

أك���د األمين العام لألم���م المتحدة أنطونيو 
غوتيري���ش، ي���وم أم���س، ض���رورة توقف 
االس���تفزازات في القدس على الفور ووقف 
جميع اإلج���راءات أحادي���ة الجانب التي قد 

تقوض حل الدولتين.
جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك 
المتحدث الرس���مي باسم األمين العام، قال 

فيه إنه "ينبغي على الجميع القيام بدورهم 
لخفض التوترات في القدس وضمان الوضع 
الراهن ف���ي األماكن المقدس���ة وتجنب أي 

خطوات تؤدي للعنف".
وقال "الزلت أش���عر بقلق عميق إزاء تدهور 
الوضع في القدس، وال س���يما الحوادث في 

األماكن المقدسة وحولها".
ورأى أنه “يتعين أن تتوقف االس���تفزازات 

على الفور وأن تكون األيام المقدسة الحالية 
للمسلمين واليهود والمسيحيين فترة سالم 

وتأمل، وليس فترة تحريض وعنف".
وش���دد على "الحاجة إلى تجنب االستخدام 
المف���رط للق���وة ووق���ف جميع اإلج���راءات 
األحادي���ة الجان���ب، مث���ل المس���توطنات 
وعمليات اإلخالء التي يمكن أن تقوض حل 

الدولتين".

غزة/ االستقالل:
فتح���ت زوارق االحتالل »اإلس���رائيلي« 
يوم أمس، نيران أس���لحتها الرشاشة 
صوب مراكب الصيادين ببحر ش���مال 

قطاع غزة
وقال اتحاد لجان الصيادين: »أن الزوارق 
فتحت رشاش���اتها على بع���د 3 أميال 
غرب منطقة الس���ودانية في بحر قطاع 

غزة دون االبالغ عن وقوع اصابات.
وتس���تهدف زوارق االحتالل بش���كل 
يوم���ي الصيادين، حيث تالحقهم في 

رزقهم وقوت يومهم.

غوتيريش: يجب توقف االستفزازات في القدس على الفور

زوارق االحتالل تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
م���ن تهديد  الخ���وف  تح���ت وط���أة 
المقاوم���ة، أنه���ت ق���وات االحت���الل 
المس���توطنين  مس���يرة  الصهيوني 
قب���ل وصوله���ا منطقة ب���اب العامود 
في الق���دس المحتلة التي ش���هدت 
الفلس���طينيين  م���ع  مواجه���ات 
الذي���ن تجمع���وا للتص���دي لقطعان 

المستوطنين.
وأعلنت شرطة االحتالل انتهاء مسيرة 
المس���توطنين  األع���الم وطلبت م���ن 
الع���ودة لمنازله���م بع���د منعهم من 

دخول باب العامود.
ووفق مصادر متطابقة؛ فقد أفش���لت 
المقاومة  التي حققته���ا  ال���ردع  قوة 
الفلس���طينية ف���ي معرك���ة س���يف 
القدس مس���يرة األع���الم التي خطط 
المس���توطنون لوصوله���ا إل���ى الحي 
اإلس���المي وباب العامود في المدينة 

المحتلة.
وخوفًا من أي تصعيد كما حدث العام 
الماضي، دفعت قوات االحتالل، مساء 
أمس، بالمئ���ات م���ن عناصرها لقطع 
ومنعها من  المس���يرة  عل���ى  الطريق 

الوصول إلى باب العامود.
تزامن ذلك مع احتش���اد مئات الشبان 
المقدس���يين في منطقة باب العامود 
اس���تعدادًا لحمايت���ه م���ن محاول���ة 

للمستوطنين بالوصول إليه.
واعتقل���ت ق���وات االحتالل ش���ابًا من 
ب���اب العام���ود، كم���ا حاولت  منطقة 
تفريق الش���بان الذين واصلوا رباطهم 

في المكان.
وش���ارك ف���ي الرب���اط بب���اب العامود 

العش���رات من أهالي الداخل المحتل 
الذين لبوا دعوة الدفاع عن المس���جد 

األقصى والتصدي للمستوطنين.
ووفق القناة 12 العبرية؛ فإن صدامات 
اندلعت بين المستوطنين المشاركين 
في "مسيرة األعالم" وشرطة االحتالل 
في محاولة الختراق الحواجز نحو باب 

العامود.
بالتجمع مس���اء  المس���توطنون   وبدأ 
أم���س في مي���دان "صف���را" بالقدس 
المحتل���ة تمهي���دا للمش���اركة ف���ي 

المسيرة.

عض���و  أعل���ن  الح���ق،  تط���ور  وف���ي 
المتط���رف ايتم���ار بن  "الكنيس���ت" 
غفير أنه س���يفتتح مكتًبا له على بعد 
100 متر من ب���اب العامود، في خطوة 
استفزازية مماثلة لما فعله في شهر 
ش���باط/فبراير الماض���ي عندما افتتح 
مكتًبا له في حي الشيخ جّراح، قبل أن 

يجبره أهالي الحي على إزالته.
وتحس���ًبا لرد المقاومة؛ قال وزير األمن 
الداخلي اإلس���رائيلي "عومر بارليف": 
إن وص���ول بن غفير إل���ى باب العامود 

يعرض أمن االحتالل للخطر.

ووجه���ت العديد من القوى والجهات 
دعوات باالحتش���اد ف���ي منطقة باب 
العامود إلفشال مخطط المستوطنين، 
في وق���ت كان���ت هن���اك تحذيرات 
س���اخنة ب���أن المقاومة س���يكون لها 
كلمتها إن س���مح االحت���الل بوصول 

المسيرة لمنطقة باب العامود.
 وبعد منع ش���رطة االحتالل لمس���يرة 
إل���ى  الوص���ول  م���ن  المس���توطنين 
ب���اب العام���ود، ق���ال محرر الش���ؤون 
الفلس���طينية في صحيفة "يديعوت 
أحرون���وت": "كم س���يفرحون في غزة 

ألنهم ركعوا إس���رائيل على ركبتيها، 
وكم من الضرر سيلحق بصورة الردع"؛ 

وفق قوله.
وع���ّد الصحف���ي اإلس���رائيلي "يائير 
ليفي" ما يجري ف���ي القدس انتصارًا 

ساحقًا لحماس والجهاد.
من جانبه قال الصحفي اإلس���رائيلي 
"جال بيرجر" إن حماس تس���جل نصرًا 
اس���مه )ممنوع مس���يرات األعالم في 
القدس( بعد عام م���ن "عملية حارس 

األسوار" معركة سيف القدس.
وأش���ارت الصحفية "دانا بن شمعون" 
إل���ى أن حماس ما زالت مس���تمرة في 
تحقيق إنجازات، منه���ا تعزيز مكانة 
الحركة ف���ي مدينة الق���دس، وإثبات 
وجوده���ا م���ن خ���الل التح���ركات مع 
الوس���طاء، واآلن منع اقتراب مس���يرة 

األعالم من باب العامود.
و"س���يف القدس" معرك���ة خاضتها 
الفلس���طينية في ش���هر  المقاوم���ة 
رمض���ان من العام الماض���ي لمدة 11 
يوم���ا، وافتتحتها بضرب���ة صاروخية 
على مدينة الق���دس المحتلة، لتفرق 
خرجوا  الذي���ن  المس���توطنين  جموع 
"بمس���يرة أع���الم" كان مخطط���ًا لها 

اقتحام المسجد األقصى.
وقد بدأت ما تسمى "بمسيرة األعالم" 
في ع���ام 1974 لكنه���ا توقفت خالل 
الفترة م���ا بين عام���ي 2010 و2016 

بسبب المواجهات مع الفلسطينيين.
وع���ادت المس���يرة بعد ذل���ك إلى أن 
وضع���ت المقاومة الفلس���طينية حدا 
لها في معركة س���يف القدس العام 

الماضي

تحسًبا لردود المقاومة

االحتالل ينهي مسيرة المستوطنين ويمنعها من الوصول لباب العامود

رام الله/ االستقالل:
ق����ال النائب ف����ي المجلس التش����ريعي فتحي 
قرع����اوي إن أه����ل القدس أثبت����وا قدرتهم في 

الدفاع عن المدينة والمسجد األقصى المبارك.
وأكد قرع����اوي أن االحتالل بدأ ي����درك أن توتير 
الوض����ع ف����ي الق����دس، لن يك����ون ف����ي صالح 

المستوطنين.
وأش����ار إلى أن انتهاء هذه الجول����ة لصالح أهل 
الق����دس، س����يضع ح����دًا العت����داءات االحتالل، 

وتغوله على المدينة والمسجد األقصى.
 وجدد قرع����اوي الدع����وة لنصرة أه����ل القدس 

ومساندتهم في التصدي للمستوطنين.
 واحتشد مئات الشبان المقدسيين في منطقة 
باب العامود مس���اء أمس لحمايت���ه من محاولة 
للمس���توطنين الوص���ول إلي���ه ضمن مس���يرة 

األعالم.
 واعتقلت قوات االحتالل ش����ابًا من منطقة باب 
العامود، كما حاولت تفريق الشبان الذين واصلوا 

رباطهم في المكان.
وش����ارك في الرباط بباب العامود العش����رات من 
أهالي الداخل المحتل الذي����ن لبوا دعوة الدفاع 

عن المسجد األقصى والتصدي للمستوطنين.

 وحذرت حركة حماس االحتالل ومس����توطنيه، 
من مغّبة التفكير في ذبح القرابين، أو الس����ماح 
لمس����يرة األعالم م����ن االقتراب من مقدس����اتنا، 
مؤكدة أن "قيادة االحتالل تتحمل المس����ؤولية 
كامل����ة عن تداعي����ات تلك اإلج����راءات الخطيرة 

والمستفّزة".
وش����ددت حماس على أن "تكرار المس����توطنين 
الصهاينة اقتحاماته����م لباحات األقصى، وفي 
حماية ق����وات االحت����الل، لن يفرض تقس����يمًا 
زمانيًا وال مكانيًا، ولن يغّير من إس����المية وعروبة 

المسجد، الذي سنحميه وشعبنا بكل قّوة".

رام الله/ االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ي���وم أمس، قرى وبلدات 
وس���ط الضفة الغربية المحتلة، وش���نت حمل���ة اعتقاالت في 

صفوف المواطنين الفلسطينيين، تخللها اندالع مواجهات.
وذك���رت مصادر محلي���ة، أن قوات االحت���الل اقتحمت نابلس، 
واعتقلت أمير أبو ريالة من مخيم "بالطة" لالجئين الفلسطينيين 
شرقي المدينة، وأس���امة دويكات، وخالد أبو السعود، من قرية 

"كفر قليل" جنوبيها.
واعتقلت قوات االحتالل، يوم امس، األسير المحرر محمد نضال، 
بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في قرية "قبيا" غربي رام 
الله، واختطفت قوة إس���رائيلية خاصة من المستعربين األسير 

المحرر علي غيظان، أثناء تواجده في أحد شوارع القرية.
وف���ي بيت لحم، اعتقل���ت قوات االحتالل المواط���ن فادي فايز 
شحادة عمر )39 عاما(، بعد أن داهمت منزله في شارع "القدس 

- الخليل".
وفي السياق ذاته؛ اقتحمت قوات االحتالل قرية "وادي فوكين" 
وس���ط إطالقها قنابل الصوت، واعتلت عددا من أسطح المنازل 
في منطقة "المطينة" على الش���ارع الرئيس للمدخل الش���رقي 
لقرية حوس���ان غربي بيت لحم، واعتدت بالضرب على الش���اب 

محمد كامل زعول.
وتتعرض القرى والمدن الفلس���طينية القتحامات شبه يومية 
م���ن جيش االحتالل، ويتخلل تل���ك االقتحامات مواجهات بين 

الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية.

مواجهات واعتقاالت باقتحام 
االحتالل مناطق متفرقة في الضفة

النائب قرعاوي: جولة »مسيرة األعالم« انتهت لصالح أهل القدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت قوات االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء أمس، فرض االغالق الش���امل على 

الضفة الغربية المحتلة ومعابر قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي أن فرض إغالق شامل على 
مناط���ق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة س���يبدأ اعتب���اًرا من اليوم الخميس 

وحتى يوم السبت المقبل.
وأش���ار المتحدث باسم جيش االحتالل إلى أن سبب االغالق الشامل يعود إلى 

استمرار تقييم الوضع األمني

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت وس���ائل اعالم عبرية، يوم أمس، إن منع مس���يرة األعالم االس���تيطانية 
المتوجهة إل���ى منطقة باب العام���ود في القدس، انتصار س���احق لحركتي 

حماس والجهاد اإلسالمي.
وأض���اف »موقع موح���داش« التابع لليمين الصهيون���ي المتطرف: 
»جنودنا وضعوا الحواجز لمنع مس���يرة األع���الم، لذلك يمكننا القول 
ب���أن هذا انتصار س���احق لحماس والجهاد أمام ش���عب إس���رائيل 

الضعيف«. وفق قوله.

االحتالل يقرر فرض اإلغالق الشامل 
على الضفة وغزة اليوم الخميس

موقع عبري: منع مسيرة األعالم 
انتصار لحماس والجهاد اإلسالمي
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح رفح
يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/1021

المستدعي / يسرى حسين زكي عويضة من رفح هوية رقم  )  923810451 ( 
وكيلهم المحامي / زكي محمود أبو صيام ورائد حاج يوسف 

المستدعى ضدهم /1 - محمد رسمي حسين زكي عويضة  2 -  براء رسمي 
حس���ين زكي عويضة 3 -  لبنا رسمي حسين عويضة جميعهم من سكان 
رفح – تل السلطان – مخيم بدر – بجوار مسجد سعد – خارج البالد حاليا .
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 2021/1021 

الى المس����تدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما ان المس����تدعى قد اقام عليكم 
دع����وى حقوق اس����تنادا الى ما يدعيه ف����ي الئحة دعواه المرفقة لكم نس����خة 
منه����ا ومن مرفقاتها لدى قل����م المحكمة لذلك يقتض����ي عليكم الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمس����ة عش����ر  يوم����ا من تاريخ تبليغك����م بهذه المذكرة 
كم����ا يقتض����ي ان تودعوا قلم ه����ذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس����ة 
عش����ر  يوما من تاريخ تبليغك����م بهذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس����ة 
ي����وم 2022/5/17م لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمستدعي السير في دعواه حسب األصول . تحريرا في / 2022/4/19م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح 
اأ.اأكرم ابو طعيمه 

     دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح خانيون�س 
يف الطلب رقم 2022/445

يف الطلب رقم 2022/362 يف الق�سية رقم 2022/260
المس���تدعى / رمزي محمد وهدان ابو عقلين – س���كان خانيونس ويحمل 

هوية رقم )907535843(        وكيله المحامي / حسن زكي ماضي
المستدعى ضده / سعد محمد حسن كساب بصفته الشخصية وبصفته 

ممثل مكتب كساب للحج والعمرة – مجهول االقامة حاليا
نوع الدعوى / حقوق مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 2022/445
في الطلب رقم 2022/362 في القضية رقم 2022/260

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعى قد اقام عليك دعوى )2022/260( 
اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم 
المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى ان ت���ودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 
2022/5/11 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعى 

ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2022/4/19م

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

دولة فل�سطني
لدى حمكمة �سلح دير البلح
يف الطلب رقم 222/240

يف الطلب رقم 2022/342
المس���تدعي : عبد الله عقاب حس���ين ابو ظاهر – البريج – ثرب المنتزه – 
هوية رقم 0915307474( وكيله المحامي / محمد عيسى بو ميري – دير 

البلح – مفترق ابو عريف 0599264144
المستدعى ضده / هشام عبد الله عقاب ابو ظاهر – البريج  - قرب محل المنتزه

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب الحقوقي رقم 2022/240 محكمة صلح دير البلح

الى المس���تدعى عليه المذكور اعاله بما ان المس���تدعى قد تقدم بالطلب 
رقم 2022/240 لدى محكمة صلح دير البلح وقد تحدد لنظره يوم الخميس 
الموافق 2022/5/19لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة كما يقتضى عليك ان 
تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 
تبلغك هذه المذكرة علما س���يتم اتخاد االجراءات القانونية بحقك حسب 
االص���ول . وليكن معلوما لديك ان���ك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعى ان 

يسير في القضية حسب االصول  تحريرا في 2022/4/20م

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
حممود املزين

غزة/ معتز شاهين:
أك���د رئيس الهيئ���ة المقدس���ية لمناهضة 
التهويد ناصر الهدم���ي، أن عملية االقتحام 
اليومية للمس���جد األقصى المب���ارك وربطها 
باألعي���اد اليهودية هي الخط���وة األولى من 
ترسيخ قاعدة التقس���يم )الزماني والمكاني( 
على المسجد، وصوال لفرض السيطرة الكاملة 

عليه.
وأوض���ح الهدم���ي، ف���ي ح���وار مع مراس���ل 
"االستقالل" أن اقتحام المستوطنين اليومي 
لباح���ات األقصى بدأت منذ ع���ام 2014 وهي 
مس���تمرة حتى يومنا هذا، لكنها تطورت من 
بضع أمتار وأعداد قليلة، إلى أن أصبحت جوالت 
طويلة ف���ي كافة أرجاء المس���جد ويتم فيها 
الجلوس، واالس���تماع إلى محاضرات، وروايات 
توراتية، والقيام بطقوس تلمودية، ناهيك عن 
رفع العلم "اإلسرائيلي" داخل ساحة المسجد.

احلرب �سد الأق�سى مل تنته
وبي���ن أن االحت���الل يريد أن يجع���ل اقتحام 

األقصى )أمرا روتينيا يتكرر كل يوم(، مشددا 
على أن تصاعد األحداث في المسجد األقصى 
تنذر بانفجار قريب، مش���يرًا إلى أن السيناريو 
ذات���ه تكرر الع���ام الماضي حي���ث أدت تلك 
األح���داث إلى ان���دالع مواجهة عس���كرية مع 
المقاوم���ة ف���ي قطاع غ���زة بمعركة "س���يف 

القدس".
وش���دد الهدمي، على أن محاول���ة الجماعات 
التلمودية والتوراتية بتقديم )القرابين( داخل 
باحات المس���جد األقصى هي خط���وة باتجاه 
الس���يطرة الكاملة عليه، مش���يرًا إلى أن هذه 
الخطوة ل���م تنجح هذا العام، لكن المش���روع 
الصهيون���ي ال زال قائم���ا ومس���تمرا ويعمل 
االحتالل على تطويره بكل اإلمكانات المتوفرة 

لديه.
وأض����اف أن االحت����الل لديه مخطط ش����امل 
يتعل����ق باألقصى، وهو يعتب����ر االقتحامات 
المتكررة بداية لهدم األقصى وبناء الهيكل 

المزعوم مكانه.

وحذر رئيس الهيئة المقدس���ية، من خطورة 
مصطلح )حري���ة العبادة ح���ق للجميع(، الذي 
ظهر باآلونة األخيرة على لسان قادة االحتالل، 
وما له من خطورة على واقع المس���جد األقصى، 
مش���ددًا على أن االحتالل يحاول أن يقس���م 
المس���جد األقصى )زماني���ا ومكانيا( من خالل 

هذا المصطلح.

ولف���ت إلى أن ه���ذا المصطلح أطلق مس���بقًا 
بالمسجد االبراهيمي بمدينة الخليل، مضيفًا 
"البداية كانت المش���اركة فق���ط في العبادة، 
لتزي���د بعد ذل���ك تلك المش���اركة من حصة 
المس���توطنين وهذا الواقع الذي نعيشه االن 

بالمسجد األقصى".  

�سيادة منقو�سة
وقال الهدمي: " إن االقتحامات المتكررة 
للمس���جد األقصى والسعي إلى تهويده 
هو باألصل مش���روع صهيون���ي مركزي 
يحظ���ى بدع���م وأولوي���ة قص���وى لدى 
حكوم���ات االحتالل المتعاقبة"، مش���يرًا 
إلى أن حكومة االحتالل برئاسة "نفتالي 
بيني���ت" والس���ابقة برئاس���ة "بنيامين 
نتنياهو" كان���ت تجازف م���رارًا وتكرارًا 
وتدفع أثمانا باهظة من أجل استمرار هذا 

المشروع وعدم وقوفه.
وتاب���ع، "االحتالل يرى في المس���جد األقصى 
ومدينة القدس بش���كل خاص رمزا لسيادته 

على األرض الفلس���طينية، وهو صاحب تلك 
الس���يادة"، مش���يرًا إل���ى أنه يش���عر أن تلك 
الس���يادة منقوص���ة لذل���ك هو يس���عى إلى 
حس���مها من خالل فرض وقائ���ع جديدة على 
المس���جد األقصى. وأكد الهدمي، أن حكومة 
"نفتال����ي بيني����ت" تعمل على اس����ترضاء 
المتطرفين في المجتمع الصهيوني الذين 
أصبح����وا أغلبية في الحكومة، عبر الس����ماح 
لهم باالعتداء على المسجد األقصى وتوفير 
الحماية الكاملة له����م، للحفاظ على تواجده 

في سدة الحكم قدر المستطاع.
وأش���ار إلى أن الصراع اآلن ي���دور بين أقطاب 
حكومة "بيني���ت" لذلك هي تظهر نفس���ها 
عل���ى أنه���ا متطرف���ة أكث���ر من س���ابقتها 
ومس���تعدة للقي���ام بخط���وات إجرامية بحق 
الشعب الفلسطيني أكثر منها حتى تحافظ 
عل���ى وجودها، وه���ذا كان واضح���ا من خالل 
القوة المفرط���ة التي اس���تخدمتها في قمع 

المعتكفين داخل المسجد القبلي. 

الهدمي لـ »االستقالل«: االحتالل يستغل )أعياده( لفرض وقائع جديدة في األقصى

الضفة الغربية/ االستقالل:
قالت وزارة الخارجية في حكومة الس���لطة الفلسطينية، يوم امس: إن "سلطات 
االحتالل اإلس���رائيلي، تصّعد عدوانها وإجراءاته���ا القمعية والتنكيلية بحق 
المقدسيين والمصلين في المسجد األقصى؛ للتغطية على إخفاقها في فرض 

السيطرة اإلسرائيلية على الحرم القدسي الشريف".
وطالب���ت الوزارة، في بي���ان، مجلس األمن الدولي ب� "احت���رام قراراته واالعتراف 

العملي بأن القدس جزٌء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف���ت: "يجب اتخاذ ما يلزم م���ن اإلجراءات التي يفرضه���ا القانون الدولي 
إلجبار دولة االحتالل على وقف جميع أش���كال األس���رلة والتهويد ضد القدس 
ومقدس���اتها". وبينت "الخارجية" أن اس���تمرار االحتالل في "اختطاف القدس 
ومحاول���ة تغيير الوضع التاريخي والديمغراف���ي القائم فيها، دليل على غياب 
ش���ريك الس���الم اإلس���رائيلي، وتأكيد جديد عل���ى طبيعة خي���ارات الحكومة 

االسرائيلية وتمسكها بعقلية االحتالل وغطرسة القوة".
ومنذ أيام؛ يسود التوتر في مدينة القدس وساحات المسجد األقصى، في سياق 
اقتحامات يومية لمس���توطنين إس���رائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية، 
تزامنا مع عيد الفصح اليهودي، وإخالء الشرطة اإلسرائيلي باحات المسجد من 

المصلين والمعتكفين لتسهيل مهمة المستوطنين.

السلطة الفلسطينية: »إسرائيل« تصعد 
غزة/ االستقالل:للتغطية على فشلها بتهويد القدس

 تكرار المس���توطنين الصهاينة 
َّ

قالت حرك���ة حماس إن
اقتحاماتهم لباحات المس���جد األقص���ى، وبحماية قوات 
االحتالل، لن يفرض تقس���يمًا زمانيًا وال مكانيًا، ولن يغّير 

من إسالمية وعروبة المسجد األقصى.
وأضاف بياٌن للحركة األربعاء: "إّننا وفي الوقت الذي ندين 
فيه جرائم العدو وقطعان مستوطنيه، نحّذرهم من مغّبة 

التفكي���ر في ذبح القرابين، أو الس���ماح لمس���يرة األعالم 
الصهيونية من االقتراب من مقدساتنا، فقيادة االحتالل 
تتحمل المس���ؤولية كاملة عن تداعي���ات تلك اإلجراءات 

الخطيرة والمستفّزة".
ودعت حماس جماهير شعبنا إلى استمرار الرباط والحشد 
ط���وال األيام الباقية من ش���هر رمضان المب���ارك حماية 

للقدس واألقصى، وإفشااًل لمخططاتهم الخبيثة.

كما طالب البيان األمة العربية واإلس���المية إلى مزيد من 
الدعم لش���عبنا ومرابطينا الذين ينوبون عنها في الدفاع 

عن قبلة المسلمين األولى.
ودع���ت حماس المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع 
ش���عبنا وقضيته العادلة بسياس���ة المعايير المزدوجة، 
والوقوف عند مس���ؤولياته في لجم جرائ���م وانتهاكات 

االحتالل الذي يشّكل وجوده عارًا على جبين اإلنسانية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدمت مؤسس���ات وش���خصيات أرثوذكس���ية مقدسية 
التماًسا للمحكمة العليا اإلسرائيلية في القدس المحتلة، 
بعد فرض الس���لطات اإلس���رائيلية قيوًدا وتقليص عدد 

المسيحيين المشاركين في احتفاالت سبت النور.
وق���ررت محكم���ة االحتالل قب���ول القضي���ة والنظر بها، 

وسيمثل المدعين مكتب المحامي إلياس خوري.
بدوره���ا، أدانت لجنة المتابعة العلي���ا للجماهير العربية 

في بيان األربعاء، قرار س���لطات وأجه���زة االحتالل فرض 
قيود على أعداد الداخلين إلى كنيس���ة القيامة، في عيد 
سبت النور، الذي يحل نهاية األسبوع الجاري، ويسبق أحد 

الفصح المجيد، حسب التقويم الشرقي.
وأكدت أن »هذه القيود تأتي ضمن التضييق على الوجود 

الفلسطيني في مدينته، وعاصمة دولته.«
وأضافت أن »كنيسة القيامة تشهد في أعياد الفصح من كل 
عام، قيودًا جمة على أعداد المصلين، إال أن االحتالل في هذا 

العام شدد القيود أكثر، ليحرم اآلالف من الوصول إلى كنيسة 
القيامة، في هذا اليوم الذي ُيعد من أكثر األيام قدسية لدى 
الطوائف المسيحية، ويؤم الكنيسة اآلالف، بمن فيهم وفود 
م����ن العالم«. وأوضحت أن هذه القي����ود تأتي بموازاة القيود 
التي فرضه����ا االحتالل عل����ى الدخول إلى البل����دة القديمة 
بالق����دس المحتل����ة، وعل����ى الوصول إلى المس����جد األقصى 
المبارك، ما يؤكد المؤكد أصاًل، أن االحتالل يس����تهدف كل 

القدس المحتلة بهويتها الوطنية والدينية الفلسطينية.

حماس: محاوالت التقسيم الزماني والمكاني باألقصى لن تمّر

التماس لمحكمة االحتالل ضد فرض قيود على كنيسة القيامة في سبت النور
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     دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن  دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/15986

الى المنفذ ضده / بهاء نعيم حسن النفار
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبياالت المستحقة 
الدفع لصالح طالب التنفيذ / ش���ركة السقا لألجهزة الكهربائية ويمثلها  
/ خالد الس���قا والبالغ قيمتهم 2080 شيكل والقاضي بالزامك بدفع قيمة 
الكمبياالت لصالح طالب التنفيذ مبلغ وقدره 2080ش���يكل باالضافة الى 
رس���وم ومصاريف القضية . لذلك عليك الحض���ور الى دائرة التنفيذ في 
غضون اسبوعين واذا لم تحضر خالل المدة المذكرة فانك تعد ممتنعا عن 

التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

     دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن  دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2020/8815

الى المنفذ ضده / وليد مطاوع حماد الخور
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبياالت المستحقة 
الدفع لصالح طالب التنفيذ / ش���ركة السقا لألجهزة الكهربائية ويمثلها  
/ خالد السقا والبالغ قيمتهم 2600 شيكل والقاضي بالزامك بدفع قيمة 
الكمبياالت لصالح طالب التنفيذ مبلغ وقدره 2600 ش���يكل باالضافة الى 
رس���وم ومصاريف القضية . لذلك علي���ك الحضور الى دائرة التنفيذ في 
غضون اس���بوعين واذا لم تحضر خالل المدة المذكرة فانك تعد ممتنعا 

عن التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ . رامي �سلوحة

اإعالن
جمهورنا الكريم نحيطكم علما بانه تقدم الى بلدية خان يونس المواطن 
حس���ن صبحي اب���و زرقة يحمل هوية رق���م  400152252   تقدم بطلب  
الحصول على ترخيص مولد كهرباء تجاري في منطقة المعسكر الغربي 
) الظهرة( وعليه من ل���ه اي اعتراض على هذا المولد مراجعة بلدية خان 
يون���س مركز خدمات قلم الجمهور وتقديم اعتراض عليه بمدة اقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشره حسب االصول والنظام المعمول به .

رام الله/ االستقالل:
يواصل األس���رى اإلداريون في سجون االحتالل مقاطعة المحاكم اإلدارية لليوم ل�111 

على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري تحت شعار "قرارنا حرية".
وفي األس���ابيع األخيرة، ارتفعت أعداد األسرى اإلداريين في سجون االحتالل، ووصلت 
إلى م���ا يزيد عن 535 أس���يًرا إدارًيا بينهم أس���يرتان و3 أطفال و5 ن���واب ومريضان 
بالس���رطان. وكان األس���رى اإلداري���ون قد أعلنوا مطل���ع كان���ون الثاني/يناير الماضي 
المقاطعة الش���املة والنهائية ل���كل إجراءات القض���اء المتعلق���ة باالعتقال اإلداري 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتق����ال اإلداري ه����و اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الس����ماح للمعتقل أو 
لمحامي����ه بمعاينة الم����واد الخاصة باألدلة، في خرق واض����ح وصريح لبنود القانون 
الدولي اإلنس����اني، لتكون "إس����رائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 

هذه السياسة.
وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات السجون بأن المعتقلين اإلداريين لهم ملفات سرية 
ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة 
إليه. وغالًبا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة 
أش���هر أو ستة أش���هر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض 

الحاالت إلى سبع سنوات.

رام الله/ االستقالل:
قررت محكمة االحتالل العسكرية في "عوفر"، اإلفراج عن المعتقلين المصابين 
نسيم ش���ومان وأسيد حمايل من خربة أبو فالح ش���مال شرقي رام الله وسط 

الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد دفع كفالة مالية.
وأوضحت هيئة األس���رى في تقرير أصدرته يوم أمس، أن جيش االحتالل كان 
قد اعتقل شومان وحمايل بتاريخ 8 أبريل/ نيسان الجاري بعد إطالق الرصاص 
عليهما عند مدخل بلدة ترمس���عيا شمال مدينة رام الله، وإصابتهما بإصابات 

بليغة على إثرها جرى نقلهما إلى مشافي االحتالل.
وتابعت أن كال المعتقلين خضعا لعمليات جراحية، حيث تم إجراء عملية بتر 
في ساق المعتقل شومان من منطقة أسفل الركبة، وأوضاعهما الصحية آخذة 

باالستقرار بشكل تدريجي.

غزة/ االستقالل:
قررت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين يوم أمس، 
إقامة ص���الة الجمعة أمام مقر اللجن���ة الدولية للصليب 
األحمر بمدينة غزة، دعمًا وإسنادًا للمجاهد البطل خليل 
ع���واودة وإخوانه األس���رى، وانتصارًا للمس���جد األقصى 

المبارك.
ودع���ت الحركة، في بي���ان صحفي، للمش���اركة في أداء 
صالة الجمعة، في ظل ما تشهده فلسطين من تصعيد 
صهيوني يس���تهدف ش���عبنا في كل أماكن تواجده، 
ويستهدف مقدساتنا وأسرانا األبطال، ومواصلة األسير 
عواودة إضرابه المفتوح عن الطع���ام، والتزامًا بواجباتنا 

الشرعية والوطنية إلسناد األسرى األبطال.
ودخل األس���ير عواودة )40 عامًا(، يومه ال�49 من إضرابه 

المفتوح عن الطعام في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، 
ساءت حالته وأصبح يتقيأ دما.

ونقل نادي األس���ير رسالة من األسير عواودة من زنزانته 
في س���جن "الرملة"، أّكد فيها أن "إدارة سجون االحتالل 
تعزله في قس���م مدني، وفي زنزانة مج���ّردة من أي من 
المقتنيات، فق���ط فيها برش )س���رير(، وبطانية واحدة 
متسخة، وترفض إدارة الّسجون توفير المالبس له، وأي 

احتياجات أساسية، لكونه مضربًا".
ووفقا للرس���الة؛ فقد أك���د ع���واودة أن "وضعه الصحّي 
صع���ب، ويعاني من تقيؤ ش���ديد، ووصل إلى حد تقيؤ 
الدم، ومعدته لم تعد تس���تقبل الم���اء، وبدأ يعاني من 
جفاف ش���ديد، إضافة إل���ى آالم في الخواص���ر، ودوخة 

وصعوبة في الوقوف".

وشرع األس���ير عواودة بإضرابه المفتوح عن الطعام في 
3 آذار/م���ارس الماض���ي، مطالًبا بإلغ���اء اعتقاله اإلداري 
واإلفراج عنه. وهو يعاني، إضافة إلى ما س���بق، من عدم 
القدرة على الحركة، كما يعاني من آالم غضاريف الرقبة 
والظه���ر منذ س���نوات، ويحتاج إلجراء عملي���ة جراحية 
وعالج طبيعي، في حين تكتفي عيادة الس���جن بإعطائه 
مس���كنات فقط، بحس���ب بيان س���ابق ل� "هيئة شؤون 
األس���رى والمحررين" )رسمية(. واألس���ير عواودة متزوج 
وأب ألربعة أطفال، وأمضى 12 عامًا في سجون االحتالل، 

منها خمس سنوات في االعتقال اإلداري.
وتعتقل س���لطات االحتالل إداريًا، نحو 650 فلسطيني، 
من بين قرابة أربعة آالف و600 أسير في سجونها، وفق 

مؤسسات معنية بشؤون األسرى.

رام الله/ االستقالل:
يدخل األس���ير خليل ع���واودة )40 عاّما( م���ن بلدة إذنا/ 
الخلي���ل ، يومه ال�"50" في إضراب���ه المفتوح عن الطعام 

وسط تحذيرات من تدهور وضعه الصحي.
وقال نادي األس���ير: "إّن المعتقل ع���واودة يواجه وضعا 
صحيا صعبا يتفاقم مع مرور الوقت، جراء تعنت االحتالل 
ورفضه االس���تجابة لمطلب���ه المتمثل بإنه���اء اعتقاله 

اإلدارّي".
وأض���اف نادي األس���ير، في بيان صدر عن���ه، أن عواودة 
المض���رب عن الطع���ام منذ 50 يوما، والقابع في س���جن 
"الرمل���ة"، يعاني م���ن تقيؤ الدم باس���تمرار، إضافة إلى 
الضعف والهزال الش���ديدين، واألوجاع الش���ديدة في 

كافة أنحاء جسده.
وأك���د أّن س���لطات االحتالل فرضت جمل���ة من التحوالت 
حول كيفي���ة التعامل مع اإلضراب، وقد كش���فت تجربة 
المعتقلين الذي���ن أضربوا نهاية العام الماضي كيف أن 
االحت���الل ضاعف من أدوات الّتنكيل بحقهم، و"طور" من 

أدواته الهادفة إلى ثن���ي المعتقلين عن تجربة اإلضراب 
عن الطع���ام، وارتبطت هذه التح���والت تحديدا بتوقيت 
نقل المعتقل المضرب عن الطعام إلى مستشفى "مدني" 
والتعمد بعزل���ه ألطول فترة ممكنة، إضافة إلى التضييق 

عل���ى بعض الق���رارات التي خرجت به���ا المحكمة العليا 
لالحتالل كقرار "تجميد االعتقال اإلداري".

ويواجه ع���واودة االعتق���ال منذ تاري���خ 27 كانون األول/ 
ديس���مبر 2021، حيث صدر بحّقه أمر اعتقال إدارّي مدته 

س���تة شهور، وس���بق أن تعرض لالعتقال عدة مرات منذ 
عام 2002، وهذا االعتقال الخامس بينها ثالثة اعتقاالت 
إدارّي���ة، وهو متزوج وأب ألربع بن���ات، ونتيجة العتقاالته 
المتكررة ل���م يتمّكن من اس���تكمال تعليمه، )تخصص 
علم اقتصاد(، ومع ذلك فهو شاب فاعل، ومثقف وحافظ 

للقرآن.
يذكر أّن هذا اإلضراب هو الثاني له، حيث خاض سابقا مع 

المعتقلين اإلضراب الجماعّي عام 2012.
ويعان���ي المعتقل عواودة من عدة مش���اكل صحية منذ 
س���نوات تفاقمت جراء عمليات االعتقال، وكان من المقرر 

قبل اعتقاله أن يجري عملية في إحدى عينيه.
ويأتي إضراب ع���واودة في الوقت ال���ذي صّعد االحتالل 
من جريم���ة االعتق���ال اإلدارّي مؤخًرا وذل���ك مع تصاعد 

المواجهة.
يش���ار إلى أن المعتقلين اإلداريين يواصلون مقاطعتهم 
لمحاك���م االحتالل منذ مطلع العام الجاري، وذلك في إطار 

مواجهتهم لجريمة االعتقال اإلدارّي.

األسير عواودة يدخل يومه الـ »50« في إضرابه عن الطعام وتحذيرات من تدهور وضعه الصحي

األسرى اإلداريون ُيقاطعون 
محاكم االحتالل منذ 111 يومًا

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس���ير إن سلطات االحتالل اإلسرائيلّي 
أص���درت منذ بداية نيس���ان/ أبريل الج���اري أكثر 
م���ن 140 أمر اعتق���ال إداري، م���ن بينها 50 بحق 

معتقلين جدد.
وأوضح نادي األسير في بيان صحفي يوم أمس، أن 
س���لطات االحتالل أصدرت منذ مطلع العام الجاري 

نحو )540( أمر لالعتقال اإلداري.
وأض���اف "أن التصعي���د الحاصل ف���ي االعتقاالت 
اإلدارّي���ة، يعيدنا فعليًا إل���ى عامي 2016 و2017، 

حي���ث وصل عدد المعتقلي���ن اإلداريين في حينه 
إلى أكثر من 700، وهذا العدد متوقع أن نش���هده 

مع نهاية هذا العام إذا استمرت الوتيرة".
وأك���د أن االحت���الل يه���دف م���ن خ���الل تنفيذ 
ه���ذه الجريم���ة إلى تقوي���ض أي حال���ة مواجهة 
ض���د االحتالل، وذل���ك عب���ر اعتق���ال المئات من 

الفلسطينيين الفاعلين على عدة مستويات.
ولف���ت إل���ى أنه وفي إط���ار ه���ذا التصعيد أصدر 
االحتالل )11( أمر اعتقال إداري بحق مقدس���يين 
خالل نيس���ان/ أبريل الج���اري، إضافة إلى عدد آخر 

من أراضي ال�48.
وش���دد نادي األسير على أّن المعتقلين اإلداريين، 
يواصل���ون مقاطعته���م لمحاكم االحت���الل لليوم 
)110( على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم  ال����
لهذه الجريمة، مش���يرا إلى أّنهم يواصلون دراسة 
ذهابهم إلى قرار اإلضراب الجماعّي عن الطعام في 

ظل المعطيات الخطيرة الراهّنة.
ومن المتوقع أّن يدفع هذا التزايد الكبير في أعداد 
المعتقلين اإلداريين، إل���ى تصاعد المواجهة عبر 

اإلضرابات الفردية، حسب النادي.

الجهاد تدعو ألداء صالة الجمعة أمام مقر الصليب نصرة لألسير عواودة

االحتالل يصدر أكثر من 140 أمر اعتقال إداري منذ بداية أبريل

االحتالل يقرر اإلفراج عن المعتقلين 
المصابين شومان وحمايل
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  دولة فل�سطني    
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/1386

الى المنفذ ضده/ عزمي عمران الشوا
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشيكات المستحقة الدفع و 
المحسوبة على البنك التجاري الفلسطيني وتحمل األرقام التالية )-30000009 
30000010( لصالح طالب التنفيذ / شركة السقا لألجهزة الكهربائية و يمثلها 
/ خال���د الس���قا و البالغ قيمتهما 2200 ش���يكل و القاض���ي بالزامك بدفع قيمة 
الشيكات لصالح طالب التنفيذ مبلغ وقدره 2200 شيكل باإلضافة الى الرسوم و 
مصاريف القضية . لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين 
واذا ل���م تحضر خ���ال المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ و من ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في 2022/4/20

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة لأمالك احلكومة 
اإعالن عن نقل ملكية اأر�ض حكومية 
لدى الإدارة العامة لأمالك احلكومة

ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألماك الحكومة السيد/ عدنان فايز 
علي األش���قر ويحمل هوية رقم/ 918050642 لنقل ملكية ما مس���احته 
357 متر مربع المقس���م 112 المربع 65 القسيمة 1375 من القطعة 978 
من اس���م سيادة الحاكم العام إلى اسمه بناًء على حكم محكمة بداية غزة 
في القضية 775 / 2018 والتي آلت إلى الس���يد/ عدنان فايز علي األشقر 
بالشراء من الس���يد/ محمد أحمد العبد األشقر المتعاقد مع الحكومة زمن 

االحتال )عقد اتفاق تطوير وايجارة طويلة( مشروع الشيخ رضوان.
فمن له اعتراض في هذا الشأن التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة ألماك الحكومة 
في س���لطة األراضي خال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا اإلعان وإال س���يتم 

السير في إجراءات المعاملة ونقل الملكية حسب األصول. التاريخ: 2022/3/29م

م. ح�سن جواد ال�سرحي
مدير عام اأمالك احلكومة

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2021/16684 
الى المنفذ ضده / رامي فتحي ديب أبو سلطان

طبق���ا للحك���م الصادر ض���دك من محكم���ة بداية غزة ف���ي الكمبياالت 
المس���تحقة الدفع والصادرة لصالح طالب التنفي���ذ / ايمن احمد العبد 
الخض���ري والبالغ قيمتها1900$   200 ش���يكل والقاضي بإلزامك بدفع 
قيمة الكمبياالت لصالح طالب التنفيذ مبلغ وقدره 1900$   200  شيكل 

باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية.
لذل���ك عليك الحضور ال���ى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خال الم���دة المذكورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في /2022/4/19م.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

عواصم/ االستقال:
تواصل���ت اإلدان���ات العربي���ة والدولية القتح���ام القوات 
اإلس���رائيلية للمس���جد األقصى المب���ارك، واالعتداء على 

المصلين والمرابطين.
وطال���ب وزير الخارجية الماليزي س���يف الدي���ن عبد الله، 
األمم المتحدة ومنظمة التعاون اإلسامي بالتدخل لوقف 
األعمال الوحش���ية التي يرتكبها االحتال اإلسرائيلي في 

حق الفلسطينيين والمسجد األقصى.
وق���ال عبد الله في مؤتمر صحفي ف���ي العاصمة الماليزية 
كوااللمبور إنه سيطلب أيضًا من "بعض وزراء خارجية دول 
لديها موقف جيد للتحدث مع إسرائيل ومحاولة إقناعهم 
لوقف األعمال الوحشية"، محذًرا من تكرار ما حدث في العام 

الماضي.
وأض���اف أن "ماليزيا رغ���م كونها دولة صغيرة س���تحاول 
التح���دث مع ال���دول والمنظمات الدولية لوقف اس���تمرار 

الفظائع المرتكبة في فلسطين".
و أكد الرئيس اللبناني العماد ميش���ال عون، أن اعتداءات 
ق���وات االحت���ال اإلس���رائيلي الممنهجة على المس���جد 
األقصى والمصّلين فيه، وانته���اك حرمات أماكن العبادة 
ف���ي القدس لن تغير من هوية المدينة المقدس���ة، وال بد 

من الضغط لوقفها.
 وقال ع���ون في تغريدة على موقع "تويتر" يوم أمس "نعبر 
عن كل التضامن مع الفلسطينيين الصامدين في مواجهة 

محاوالت تهويد األقصى".
وبدورها قالت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية المصرية، 
ا وال  يوم امس، إنه ال يجوز تقسيم المسجد األقصى ال زمانًيّ

ا، وال يملك أحد القول بذلك أو السماح به. مكانًيّ
 وأكد وزي���ر األوقاف المص���ري محمد مخت���ار جمعة، في 
تصريحات صحفية، على ض���رورة قيام المنظمات األممية 

والدولية كاف���ة بدورها في الحفاظ عل���ى وضع "األقصى"؛ 
دفعًا لتأجيج حروب، وصراعات دينية، وصدامات بش���رية 

ال تنتهي.
وش���دد أن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا 
المقدس���ات الدينية يضر بالس���ام العالمي، ويعصف به 
إن ل���م يتنبه عقاء العالم ومنظماته الدولية لخطورة غض 

الطرف عن انتهاك المقدسات الدينية ألي دين.
من جهتها وصفت منظمة العف���و الدولية، دولة االحتال 
اإلس���رائيلي بأنه���ا دولة "فصل عنصري". مش���يرة إلى أن 
أعمال القتل والتعذيب التي تمارسها بحق الفلسطينيين 

وحرمانهم من حقوقهم "جريمة ضد اإلنسانية".
وقال���ت المنظمة في تصريح���ات عبر "تويت���ر"، إن "نظام 
الفصل العنصري ليس مج���رد جزء من الماضي، فهو واقع 

يعيش���ه مايين الفلسطينيين في إس���رائيل واألراضي 
الفلسطينية المحتلة، ويستمر حتى يومنا هذا".

وأشارت إلى أنها "تراقب التقارير حول القتل غير المشروع، 
واالعتقاالت التعس���فية، والتعذي���ب، والعقاب الجماعي، 

مؤكدة "إنها جريمة ضد اإلنسانية، ويجب أن تنتهي".
ودعت كيان االحتال إلى "تفكيك ذلك النظام الذي يتسم 
بالقس���وة". مطالبة المجتمع الدولي الضغط على االحتال 

اإلسرائيلي لتحقيق ذلك.
من ناحيتها أدانت حكومة جمهورية فنزويا البوليفارية، 
أعم���ال العنف الت���ي ترتكبها القوات اإلس���رائيلية بحق 

المواطنين الفلسطينيين في المسجد األقصى المبارك.
واعتب���رت فنزويا، في بيان يوم أمس، أن هذه األعمال 
تش���كل انتهاكًا للوض���ع الراهن لألماكن المقدس���ة، 

ولحرية العبادة.
ودعت المجتم���ع الدولي إلى رفض "أعم���ال العنف" التي 
وقعت في القدس المحتلة، داعية حكومة االحتال الحترام 

األماكن المقدسة وحقوق اإلنسان.
وجّددت التزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، وحق 
الش���عب الفلس���طيني في تقرير مصيره، وكررت رفضها 

لانتهاكات والجرائم اإلسرائيلية.
وب���دوره أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بش���دة 
"التدخات اإلسرائيلية" ضد المصلين في المسجد األقصى 

المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن الرئي���س التركي أردوغان أكد 
خ���ال اتصاالت هاتفي���ة مع نظيره الفلس���طيني محمود 
عباس في األيام الماضية على أن أنقرة س���تقف في وجه 
التهديدات واالس���تفزازات ضد المسجد األقصى، مضيفا 

"تركيا ستكون دائما إلى جانب فلسطين".
وأعرب أردوغان خال االتصال عن تمنياته بالشفاء للجرحى 

وبالرحمة للشهداء جراء الهجمات اإلسرائيلية.
وأش���ار عل���ى أن األح���داث الراهن���ة ُتذكر بض���رورة عمل 

الفلسطينيين من أجل الوحدة والمصالحة.
وفي اليوم ذاته، أجرى أردوغان اتصااًل هاتفيا آخر مع أمين 
عام األمم المتحدة أنطوني���و غوتيريش، بحثا فيه اقتحام 
قوات االحتال اإلس���رائيلي للمسجد األقصى واعتداءاتها 

على المصلين الفلسطينيين.
وف���ي تغريدة له ح���ول اتصاله م���ع األمين الع���ام لألمم 
المتح���دة، أكد أردوغ���ان رفضه القاطع وإدانته الش���ديدة 
لاقتحام واالستفزازات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى.

ومنذ الجمعة الماضي، يس���ود التوتر بمدينة القدس، في 
ظل اقتحام مس���توطنين للمسجد األقصى، تزامنا مع عيد 

الفصح اليهودي.

تواصل اإلدانات العربية والدولية القتحام األقصى واالعتداء على المصلين والمرابطين

واشنطن/ االستقال:
وّقع 3 آالف أميركي عل���ى عريضة تطالب الرئيس 
األميرك���ي جو بايدن ونائبته كام���اال هاريس ووزير 
خارجيته أنتوني بلينكن، بالضغط على "إسرائيل" 
لوقف االعتداءات اإلس���رائيلية في مدينة القدس 
المحتلة، وض���رورة حماية حقوق الفلس���طينيين، 
األميركي���ة  المس���اعدات  عل���ى  ش���روط  ووض���ع 

ل�"إسرائيل".
وجاء في العريضة التي أطلقتها منظمة "كود بينك" 
النس���ائية المؤيدة للحقوق الفلس���طينية: "بحلول 
شهر رمضان قتل العديد من الفلسطينيين، وجرح 
المئات على أيدي القوات اإلسرائيلية التي أطلقت 
الذخيرة الحية عل���ى المتظاهرين، وداهمت كذلك 
المس���جد األقصى وأطلقت الغاز المس���يل للدموع 
وقنابل الصوت على المصلين الفلس���طينيين، وقد 

ت���م اعتقال مئات منهم، وكثي���ر منهم محتجزون 
بدون تهمة أو محاكمة".

وأضافت أن" فش���ل إداراتكم في عكس السياسات 
الخطي���رة إلدارة ترم���ب فيم���ا يتعلق بإس���رائيل 
وفلسطين يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل يمكن 
أن تس���تمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق 

الفلسطينيين مع اإلفات من العقاب".
التصعي���د  العريض���ة  عل���ى  الموقع���ون  وأدان 
اإلس���رائيلي الحالي والقمع المستمر، مطالبين بأن 
تكون المس���اعدة العس���كرية األميركية مشروطة 
بالتجميد الفوري للمس���توطنات، ورفع الحصار عن 
غزة، وضمان حقوق متس���اوية لجمي���ع الناس في 

األراضي المقدسة.
وطالبوا بادي���ن بالتراجع فوًرا عن سياس���ات حقبة 
ترمب، كاالعت���راف بمرتفعات الج���والن على أنها 

تابع���ة ل�"إس���رائيل"، وتصني���ف المس���توطنات 
اإلسرائيلية على أنها قانونية، وعدم وضع العامات 
على المنتجات المصنوعة في مس���توطنات الضفة 

الغربية على أنها "صنعت في إسرائيل".
وأكدوا أن المس���توطنات اإلس���رائيلية هي بمثابة 

جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وجاء في العريضة: "لقد جردوا الفلس���طينيين من 
أراضيهم، واستولوا على الموارد الطبيعية، وأقاموا 
بنية تحتية منفصلة وحولوا فلسطين إلى سلسلة 
من عدة جيوب غير متصلة البانتوستانات، من خال 

الضم الذي ال هوادة فيه".
واستذكر الموقعون العدوان اإلسرائيلي األخير على 
قطاع غزة في مايو 2021، مطالبين بالتحرك الفوري 
إلنهاء القمع اإلس���رائيلي المس���تمر، ووقف اندالع 

حرب شاملة أخرى".

3 آالف أميركي يطالبون بوقف االعتداءات اإلسرائيلية بالقدس

القدس المحتلة/ االستقال:
تعرضت مواق���ع إلكترونية تابعة لجيش االحتال، وأخ���رى إخبارية وحكومية 

إسرائيلية، لهجوم سيبراني، يوم امس، وفق وسائل إعام عبرية.
وأكد موقع "كودكود" العبري بتعطل موقع القناة التاس���عة اإلسرائيلية، وقالت 

مصادر إعامية إن مواقع أخرى تعطلت، منها مواقع عسكرية.
وفي الس���ياق، ذكر موقع "روترنت" العبري، أن تقاريَر أفادت بأن مصدر الهجوم 

السيبراني على مواقع حكومية وإعامية هو العراق.
ويأت���ي هذا الهجوم بالتزامن مع التوتر الحاصل في مدينة القدس وس���احات 
المسجد األقصى، في ظل اقتحامات يومية لمستوطنين إسرائيليين و"جماعات 
الهيكل" اليهودية، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي، وإخاء الشرطة اإلسرائيلي 

باحات المسجد من المصلين والمعتكفين لتسهيل مهمة المستوطنين.

مصادر عبرية: هجوم سيبراني على 
مواقع إلكترونية إسرائيلية هامة

+
+
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ال تغيب عن أمتنا اإلس����امية مش����اهد احراق وتمزيق الق����رآن الكريم على يد 
متطرفين مجرمين, وال تغيب عن مخيلتهم تلك الش����عارات والرسومات التي 
تسيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وال تغيب صورة متطرفين اقتحموا 
مساجد المسلمين وهم يصلون وفتحوا النيران عليهم وقتلوا العشرات منهم, 
واليوم ال تغيب مش����اهد اقتح����ام الجنود الصهاينة وقطعان المس����توطنين 
للمس����جد األقص����ى المبارك ودوس س����جاجيد الص����اة بأقدامهم النجس����ة, 
واطاق الن����ار على المصلين واطاق قنابل الغاز الس����ام عليهم با هوادة, ولم 
تغب مش����اهد المس����توطنين الصهاينة وهم يقتحمون األقصى لليوم الرابع 
عل����ى التوالي ويطردون المصلين والمعتكفي����ن في رمضان من داخل األقصى 
ليمارس المس����توطنين طقوسهم بحرية, هل ش����اهدتم النساء وهم يضربن 
بالهراوات داخل باحات األقصى لمجرد انهم معتكفين داخله, هل ش����اهدتم 
األطفال وهم يصرخون تحت الضرب والعنف الذي يمارس����ه االحتال بحقهم, 
هل شاهدتم الش����يوخ والجنود تدفعهم بعنف ليسقطوا على األرض مغشيا 
عليهم, يحدث كل ذلك واكثر منه بكثير في المس����جد األقصى, لكن كل هذا 
ل����م يحرك زعماء االمة العربية والعالم اإلس����امي الى اتخ����اذ موقف من كل ما 
يحدث, بل انهم مارسوا قمة القهر بتصريحاتهم االستفزازية ان االمارات مثا 
ستحتفل مع إسرائيل بذكرى نكبة فلسطين وإقامة ما تسمى بدولة إسرائيل, 
ب����ل وابعد من ذلك ان تقوم المملكة العربية الس����عودية باعتقال مجموعة من 
المعتمرين النهم كانوا يدعوا لألقصى وهم يطوفون بالكعبة المش����رفة, وكأن 
الدعاة لألقصى جريمة يحاسب عليها القانون, بينما اعتبرت المملكة المغربية 
ان عاقتها »بإس����رائيل« ليس لها آفاق, تلك العاقات التي نس����جها وبحسب 
وسائل إعام عبرية، مائير بن شبات، نجل الحاخام المتطرف مخلوف بن شبات. 
اذا بلغ����ت األمور الى هذا الحد, واصبح التآمر على القضية الفلس����طينية بهذا 
الفجر الكبير, وتازم العرب والمسلمين جنبا الى جنب مع الصهاينة المجرمين, 
فعليك ان تدرك ان هؤالء يصطفون الى جانب عدوك فا تنتظر منهم أي شيء, 
وال تعول عليه ابدا, كنت اس����تمع لسيدة فلس����طينية عبر شاشة التلفاز وهى 
تستنجد وتقول »وينكم يا مسلمين, وينكم يا عرب, هل هان عليكم المسجد 
األقصى الى هذا الحد, هل تخليتم عنه تماما« نعم يا س����يدتي لقد تخلوا عن 
األقصى والقدس وكل فلس����طين, وقدموها قربانا لاحتال من اجل عروشهم 
وكراس����ييهم, فمن يصمت على تمزيق القران الكري����م وحرقه والدوس عليه 
باألقدام, ومن يصمت على سب النبي عليه الصاة والسام والرسومات المسيئة 
اليه صلى الله عليه وس����لم, ويش����يد بديمقراطية الرئيس الفرنسي ايمانويل 
ماكرون, ويدافع عنه, ويجد مبررًا العتداء الش����رطة الفرنس����ية على المسلمات 
المحجبات, ويطالبهن بخلع الحجاب احتراما لعادات الفرنس����يين وتقاليدهم, 
ال يضي����ره ابدا ما يحدث في األقصى, وما يتعرض له الفلس����طينيون من قتل, 
ال تناش����دوهم وال تلتفتوا اليهم النهم اصغر من ان ينالوا ش����رف الدفاع عن 
المس����جد األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى رسول الله 
صلى الله عليه وس����لم ومعراجه الى الس����ماء, انهم يا سيدتي لم يتخلوا عنه 
بل تام����روا عليه وباعوه لليهود منذ امد بعيد, حتى انهم باتوا يش����ككون في 
ان المسجد األقصى موجود في القدس, في تماٍه وتواطؤ مع الرواية التلمودية 
الصهيونية, حتى ال يثور المس����لمين يوما على هدم األقصى وإقامة الهيكل 
المزعوم على انقاضه, فعتابنا ليس عليهم النهم باعوا انفسهم للشيطان, انما 
عتابنا على من يصمت على ما يحدث في المس����جد األقصى ويتقوقع في خوفه 
وعجزه وفش����له وقلة حيلته, ويبحث عن أي مبررات واهيه لهذا العجز, حتى ما 
أوصى به الرس����ول صلى الله عليه وسلم وهو ادنى ما يمكن ان يفعله المسلم 

بإسراجه بالزيت لم يفعلوه فعذرا يا رسول الله.  
رحم الله األمين العام لحركة الجهاد اإلس����امي في فلس����طين الدكتور رمضان 
عبد الله ش����لح وهو يقرأ واقعنا الرسمي العربي واإلسامي الرديء ويتحدث عن 
القدس كجزء من العقيدة اإلسامية, فيقول » التخلي عن القدس هو تخلي عن 
مكة, انا قبل أس����ابيع في رمضان دعوت الى التوأمة, ربط مكة بالقدس حتى ال 
يتنصل احد من واجبه, ما حد يتخلى عن مس����ؤوليته نحو القدس, ألن القدس 
اذا ضاعت وحسم المش����روع الصهيوني انتصاره نهائيا على هذه األمة, علينا 
ان ننتظ����ر بعد ذلك الدول����ة القطرية التي تدير ظهرها للقدس وفلس����طين, 
ولن يس����تقر لها قرار في هذه المنطقة, س����ندخل الى استعمار والى مرحلة ما 
بع����د الدولة القطرية, ال احد يظن اذا ضاعت القدس س����ينجو بنفس����ه, الدولة 
القطرية نفس����ها اللي فرحانين عليها االن 22 دولة ستفتت وتقسم, كل دولة 
س����تتحول الى دول, كما قالوا تقس����يم المقس����م وتجزئة المجزأ, هذا في زمن 
العولم����ة ما ينتظرنا لدخول مرحلة ما بعد الدولة, فالقدس االن هي عنوان ورمز 
اذا ما اس����تفاق العرب من جديد, وقالوا للقدس اهل وللقدس امة وهى جزء من 
عقيدتنا, والقدس بالنسبة لي هي جزء من عقيدتي وديني وهى ليست مجرد 
قضية وطنية اذا أراد احد ان يقول لي تنازل عن القدس, فكانه يقول لي احذف 
من القرآن سورة االسراء, انا ال استطيع ان افعل ذلك, ربط المسجد الحرام برحلة 
االسراء والمعراج في القدس هو أراد ان يقول لنا ان فلسطين جزء من جغرافية 

الرسالة وهى جزء من عقيدتنا.        

القدس جزء من جغرافيا الرسالة المحمدية

رأي

نجحت “حمل���ة مقاطعة االحتال اإلس���رائيلي” المصرية في 
إقن���اع إدارة فندق “توليب” في نويبع إللغاء حفل موس���يقى 
إس���رائيلي، وساند هذه الحملة غضب شعبي مصري من الحفل 
ال���ذي خطط منظموه اإلس���رائيليون ليكون ف���ي ذكرى تحرير 
نويبع من االحتال اإلس���رائيلي. وفي رد غاضب على اإللغاء قال 
أولئك المنظم���ون: “المهرجان الذي كنا نحلم به في الليل منذ 
ش���هرين ليس رفاهية أو امتيازا، لكنه تصريح حقيقي بأننا لن 
نذه���ب إلى مكان أو نتخلى عن أي ش���يء”، وال نحتاج إلى ذكاء 
متف���رد لنفهم مرمى كامهم من أنهم لن يذهبوا إلى أي مكان 

أو يتخلوا عن أي شيء.
 يقصدون أن دولتهم س���تبقى في المنطقة العربية، وأنها لن 
تتخلى عن س���يناء، وال يقصدون أنه���م لن يقيموا حفلهم في 
مكان آخ���ر. وأضافوا إلى تلميحهم الواض���ح بهذا القصد اآلثم 
تهدي���د أعضاء حمل���ة مقاطعة االحتال بأخذه���م عبيدا بعد 
الع���ودة إلى س���يناء، وبديهي أن “األخذ عبي���دا” تهديد لكل 
المصريين وليس ألعضاء الحملة الش���رفاء الشجعان وحدهم، 
وأس���رفوا في س���فاهتهم فأرس���لوا لهم خريطة تظهر فيها 
س���يناء جزءا من فلس���طين المحتلة. وفي مس���ار مضاد لهذا 
االنتصار الذي حققته الحملة؛ وصلت إلى شرم الشيخ أول رحلة 
جوية تجارية تابعة لش���ركة العال اإلسرائيلية، وفي صفحتها 
على فيس���بوك كتبت الشركة: “نحن س���عداء ومنفعلون ألول 

رحلة تجارية إلى شرم الشيخ”.
وكل ما له صلة بس���يناء يلهب حماسة اإلسرائيليين، ويفضح 
س���وء نواياهم نحوها ونحو مصر ونحو سائر المنطقة العربية. 
وه���ذه النوايا كانت وراء إصرارهم ف���ي مباحثات كامب ديفيد 
مع مصر على تقس���يمها إلى ث���اث مناطق أ وب. وج، يتناقص 
فيها الوجود العسكري المصري حتى ينتهي في “ج” بشرطة 
خفيفة التسليح، وهو تناقص في السيادة المصرية على أرض 

مصرية، وما من مسوغ لاغتراب بسماح إسرائيل لمصر بإدخال 
بعض الجنود واألس���لحة إلى المنطقتين “ب” و”ج” لمواجهة 
الحركات المس���لحة فيه���ا المناهضة للدول���ة المصرية، فهو 
س���ماح مؤقت تراه إسرائيل في مصلحتها، ومن هذه المصلحة 

أنه سيعيق وصول األسلحة إلى المقاومة في غزة.
إس���رائيل ال تعطي ش���يئا إال إذا كان ما تأخذه أضعافا له. ومن 
حقائ���ق نقصان س���يادة مصر في س���يناء أنه محظ���ور عليها 
تطويره���ا عمرانيا واقتصاديا تطويرا يعلي منس���وب التواجد 
المصري البش���ري فيها العتبار إس���رائيل ه���ذا التواجد خطرا 
عليها في فلس���طين المحتلة، وفي س���يناء ذاتها لتحوله إلى 
مان���ع لعودتها إليه���ا مس���تقبا بصفتها جزءا م���ن خريطة 
إس���رائيل الكبرى التي يحلم بها مخططو المشروع الصهيوني. 
وفي مؤتمر سياحي عالمي عقد في دولة أوروبية في ثمانينات 
القرن الماضي؛ رد موش���يه كاتس���اف رئيس الوفد اإلسرائيلي 
على حديث رئيس الوفد المصري عن نية مصر إقامة مش���اريع 
س���ياحية كثيرة في س���يناء؛ بأن إس���رائيل س���تدمرها. وفي 
معلومات رائجة أن إس���رائيل منذ انس���حابها من سيناء الذي 
اكتم���ل في 25 مايو 1982 ما زالت تس���رق منها مياها ونفطا، 
وآلية سرقتها أنها تحفر آبارا في النقب الفلسطيني، وعند بلوغ 
عمق مواٍز لمكامن المياه والنفط في سيناء تتجه أفقيا نحوها.

وم���رة تحدث الراحل محمد حس���نين هيكل ع���ن وجود قاعدة 
اتص���االت اس���تخبارية إس���رائيلية س���رية في س���يناء. والله 
يعلم ماذا أضافت إس���رائيل من “س���ريات” أخرى بعد حديثه 
ال���ذي انقض���ت عليه س���نون عدي���دة. وربما يتضل���ل بعضنا 
م���ن المقترحات اإلس���رائيلية الت���ي يطلع علين���ا بها بعض 
االس���تراتيجيين اإلسرائيليين بين وقت وآخر والتي تحث على 
توس���يع مس���احة قطاع غزة بإضافة أرض إليه من سيناء تجاوز 
ألف كيلومتر مربع حًا لكثافته السكانية المصنفة أعلى كثافة 

في العالم، ومقابل تلك األلف تمنح إسرائيل مصر شريطا بريا 
عبر النقب الفلس���طيني يصلها باألردن وبقية المشرق العربي، 

أو تمنحها منه قطعة أرض صغيرة ال شريطا.
واحتمال التضليل هنا مصدره الظن أن إس���رائيل ال أطماع لها 
في سيناء بدليل أنها تقترح أن يسكن فيها عرب فلسطينيون 
ه���م ألد أعدائه���ا، وبطان ذلك الظن في أن إس���رائيل تعرقل 
سكنى عرب مصريين في س���يناء، وهم أولى بها من إخوانهم 
الفلس���طينيين، وفي أنها مرتعبة متوسوس���ة م���ن التكاثف 
البش���ري المتعالي في قطاع غزة، وتراه تهديدا مصيريا مهلكا 
لها، ولهذا تريد أن يكون توجه هذا التكاثف إلى س���يناء ال إلى 
فلسطين المحتلة، ولبطان ذلك الظن بقية؛ هي أن الجزء الذي 
قد يس���كن في سيناء من هذا التكاثف س���يكون من السهل 
عليه���ا دفعه في أي حرب أو حروب قادم���ة نحو بقية األراضي 
المصرية، وعدونا دائما عينه وقلبه على المستقبل وإن ظهر لنا 
دائما مشغوفا بالماضي، فهذا الشغف غايته التضليل بوجود 
جذوره في المنطقة العربية، والمعلوم المحسوم أن أكثر من 90 
% من مس���توطني إسرائيل ال صلة لهم ببني إسرائيل، وأنهم 
متهودون أتراك ومغول ومجر من خزاريا بين البحر األسود وبحر 
قزوين، ومن بقية الدول األوروبية . وما قاله بيجين رئيس وزراء 
إسرائيل األسبق البولندي األصل للمستوطنين الذي رفضوا، أو 
تظاهروا برفض االنس���حاب من سيناء لمضاعفة تعويضاتهم؛ 
يختص���ر النوايا اإلس���رائيلية اآلثمة نحو س���يناء. قال لهم إن 
االنس���حاب منها ظرفي مؤقت، وإن اليهود عائدون إليها حتما 
يوما ما، وهو ما ألمح إليه منظمو الحفل الموس���يقى الغاضبون 
إللغائه إلماح���ا واضحا بقولهم: “إننا لن نذهب إلى أي مكان أو 

نتخلى عن أي شيء”.
سيناء جزء من حلم إسرائيل الكبرى المنداحة من فرات العراق 

إلى نيل مصر اللذين يرمز لهما في علمها خطان أزرقان.

تأكدوا م���ن دقة ما أقول.. لم يكن أح���د من الذين توجهوا 
للص���اة ف���ي االقص���ى يتوقع ان تنش���ب حرب تش���نها 
المنظمات الفلس���طينية دعما واس���نادا للقدس واالقصى 
وللش���عب الفلس���طيني في مدينة القدس والمدن االخرى 
التي كان���ت تتعرض في نفس الوق���ت لعمليات مداهمة 
واعتداء وحش���ي واره���اب دموي ربما اكث���ر مما تعرض له 
المسجد االقصى رسالة الصمود في االقصى هي التي برزت 
كونها يوم جمعة ورمضانيًا وتحدًا كبيرًا لقرار بينت بإطاق 
ي���د القتلة بكل مكان بقتل اكبر عدد من النس���اء واالطفال 
والرجال من ش���عب فلسطين االبي لكن الحالة التي سادت 
هؤالء االبطال الذين س���جلوا بطولتهم بمجرد تس���جيلهم 
انه���م ذاهبون للص���اة في المس���جد االقص���ى رغم كل 
اجراءات العدو وقواته المس���لحة وامنه وشرطته ومخابراته 
والمس���تعربين لقد ش���د الرجال الرحال لألقصى … الرجال 
الرج���ال وال اقصد هنا الذكور بل اقصد الش���جعان س���واء 
كانوا رجاال ام نساء ام اطفاال كلهم كانوا شجعانا بمستوى 
التحدي بمستوى الحياة بمستوى كرههم للموت وكرههم 

للبغضاء وكرههم للحقودين وكرههم للعنصريين.
 قرار شد الرحيل لألقصى يوم الجمعة كان قرارًا لاستشهاد 
فق���د توقع كل واحد من الذين نجحوا بالدخول في االقصى 
او منعوا من الدخول في االقصى كان يتوقع االستش���هاد 
ألنه كان يعلم ان رئيس الحكومة العنصرية الدموية النازي 
الجدي���د بينت كان اطلق يد الجيش دون حدود واكد عليها 
مرتين دون حدود اي ان بإمكان اي جندي ان يطلق النار على 

عشرين طفا وال يحاسب على ذلك.
لم���اذا نقول ان وقفة يوم الجمع���ة كانت مختلفة من حيث 
مضم���ون الصمود ورس���الة الصمود! كان���ت مختلفة ألنها 
كانت اعانا من الشعب الفلس���طيني انه ال عودة عن قراره 
باالس���تمرار في مواجهته مع االحتال االس���رائيلي. ليس 
الن االحتال موج���ود امامهم على ش���كل جنود مدججين 
بالس���اح او مس���توطنين مس���لحين هم جنود في حقيقة 

االمر او مس���تعربين مسلحين او مخابرات يهودية او عربية 
تطارده���م في كل مكان ليس من هذه الزاوية بل من زاوية 
اخرى كانت رسالة تقول ان المواجهة ستستمر الن الشعب 
الفلس���طيني اتخذ قرارا بمواجهة كل االعداء في كل زمان 

وفي كل مكان.
اتخذ قرارا بان ال يرضخ للس���لطة التي تريد دائما ان تتنازل 
وان تبقي على التنس���يق مع الع���دو وان تخضع إلماءاته. 
كانت رسالة تقول للعرب المطبعين مها ستاتي جماهير 
ش���عوبكم لتقف معنا في مواجهة العدو س���واء كان هذا 
العدو على ش���كلكم كأنظمة او مباش���رة على ارض الميدان 
في فلسطين. كانت رس���الة موجهة لمحور المقاومة تقول 
له نحن سنس���تمر والمواجهة ستس���تمر وسنضع في كل 
مرحلة من المراحل خطوطا لردع االس���رائيليين وس���نبقي 
إس���رائيل تعيش في قلق مستمر واالس���رائيلي في قلق 
مستمر ليزداد شكه في نجاعة مشروع الصهيونية لتثبيت 
هذا الكيان على ارض فلس���طين. هي رسالة لكل الشعوب 
العربية ب���ان آن االوان بان يرفع الرجال هاماتهم وان يقفوا 
وقف���ة عز في مواجهة ما يخطط لهم من مؤامرات الذاللهم 
وابقائهم فق���راء وبا دواء وبا ماء وتنه���ب ثرواتهم على 
اعينهم وليبق���ى بعض الفتات لح���كام حكموا بهم وهم 
ال يطيع���ون اال واش���نطن وت���ل ابيب. هي رس���الة للجميع 
من فلس���طين الى المحيط ومن فلس���طين الى بحر العرب 
ومن فلس���طين الى طه���ران اما طلبا للدع���م وأداء الواجب 
تجاه المقدس���ات االسامية وحرية الش���عب الفلسطيني 
واس���تقاله او انتقادا لمن يقف ويطبع وم���ا زال يقف مع 
العدو ضد الشعب الفلس���طيني وضد الشعب الذي اختار 
طريق الحرية وال يس���تطيع ان يبوح بذلك في هذه الفترات 

بالذات.
أنتم لم تشاهدوا ماذا جرى في االقصى ولكنكم رأيتم بعض 
الصور والفيديوهات. الذي جرى ش���يء ال يوصف وحشية 
كراهية حقد اسود انصب ضربا وركا لرجال كبار في السن 

لنساء كبيرات في الس���ن ألطفال لكل من يقع تحت عصى 
ذلك الجندي الذي كان يتنفس س���ما وينفث س���ما وحقدا 
اس���ود كنت ترى ف���ي زوايا معينة رجا كه���ا ضرب مرميا 
عل���ى االرض ليأتي جندي صغير العمر فينهال عليه بمزيد 
من الضرب ويتحرك ليأتي بع���ده جندي آخر وينهال على 
نفس الكهل ضربا الجرائم ال تحصى الجرائم التي ارتكبت 
ف���ي االقصى ال تحصى وما وصل للمستش���فيات ليس كل 
من ج���رح في االقصى فجزء من الذي���ن جرحوا في االقصى 
فتحت لهم االديرة المحيطة باألقصى ابوابها فلجأوا اليها 
لج���أوا لألديرة والكنائ���س لحمايته���م ومعالجة جراحهم 
هها هي الروح التي س���ادت شوارع القدس العتيقة جنود 
الصهاينة يمارس���ون الكراهية والعنصرية بأبشع صورها 
وكنائ���س تفتح ذراعيها للمس���لمين الذين تعرضوا لهذه 
الجنايات لهذه الجرائم لهذه العمليات الحاقدة يحمونهم 
ويعالجونهم وفي الضفة كان الشعب يغلي في كل مكان 
واشتبك الش���باب مع االحتال في كل مكان بعض االماكن 
ذك���رت ف���ي االعام وكثير منه���ا لم يذكر لك���ن التغطية 
االعامية ف���ي ظل حكم بايدن وبينت والمطبعين ال تعطي 
هذا النضال الش���ريف حقه ف الس���ي ان ان لم تأت بخبر 
حول ذلك حتى المراسلين الفلس���طينيين الذين يغطون 
ما يج���ري على ارض المعركة لم يغطوا تماما ربما غطوا ولم 

ينشر ال ادري.
 ثق���وا انني اق���ول الحقيقة لكن هنالك في الش���عب 
الفلسطيني ما زال رهط كبير وليس صغيرا من الذين 
على وش���ك ان ينهضوا ولم ينهضوا بعد لم ينهضوا 
الن تجربتهم الس���ابقة كانت مرة فجلس���وا صامتين 
يراقب���ون فإن واج���ب الثوريين ان يعط���وا هؤالء ثقة 
جديدة بالموجة الجديدة من الصبر والتصدي والتحدي 
لينهضوا حتى يصبح الش���عب بأكمله تماما كما كان 
في انتفاضته األولى: تكاف���ل تضامن تعاضد تعاون 

وحركة واحدة ضد االحتال.

سيناء جزء من حلم »إسرائيل« الكبرى

صمود الشعب الفلسطيني في المسجد االقصى رسالة ذات معنى كبير واستراتيجي

حماد صبح

بسام ابو شريف
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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

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   
800640401ا     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /   س���راج » محمد س���الم« 
عل���ي االغا   ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  
900821059   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  محمد فاروق محمد يوسف 
دباب���ش   ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
803250810   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  احمد ايمن فايز زين الدين  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  404525412   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل: 
أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي 
بغ����زة، ع����دة ق����رارات إداري����ة في 
جلس����تها األس����بوعية التي عقدت 

أمس األربعاء.
واستمعت اللجنة إلى تقرير من وزارة 
الزراعة حول إجراءاتها لبناء المخزون 
االس����تراتيجي لمنتج األعالف، كما 
اطلعت على مذكرة تفصيلية حول 
عمل الجهات الحكومية في ش����هر 
رمضان، لتس����هيل الم����رور وضبط 
األس����واق، ومتابعة تنفيذ القرارات 

الصادرة بالخصوص.
وناقش����ت متابعة العمل الحكومي 
ع����دًدا م����ن التقاري����ر المقدمة من 
ال����وزارات والمؤسس����ات الحكومية، 
كما اعتمدت محاضر جلسات: لجنة 
الش����ؤون اإلدارية، ولجنة الش����ؤون 
االقتصادية، فيم����ا أحالت عدًدا من 
المذكرات المقدمة للوزارات المعنية 

للدراسة وإبداء الرأي.
واتخذت لجنة العمل الحكومي عدة 
قرارات أهمها: تكليف وزارة المالية 
بصرف دفعة راتب الش����هر الحالي 
للموظفي����ن بنفس النس����بة واآللية 
وذل����ك قبل عي����د الفطر الس����عيد، 

وكذل����ك ص����رف مس����اعدة مالي����ة 
بمناسبة عيد الفطر لمتطوعي وزارة 
األوق����اف والش����ؤون الدينية، البالغ 

عددهم )2000( متطوع.
من الق����رارات أيضا، تخصيص مبلغ 
)500,000 ش����يكل(  بقيم����ة  مالي 
لتحسين  ش����يقل-،  مليون  -نصف 
واقع م����دارس التربية الخاصة- ذوي 
االحتياج����ات الخاص����ة، فض����ال عن 
اعتم����اد برنامج التش����غيل المؤقت 
)صمود(، المقترح م����ن وزارة العمل 

لتعزيز صم����ود الخريجين، وكذلك 
إعف����اء )8,191( طالب����ًا وطالب����ة من 
رسوم امتحان الثانوية العامة للعام 
2022م، بن����اء عل����ى دراس����ة الحالة 
لظروفهم  وتقدي����رًا  االقتصادي����ة 

المعيشية.
كما أقرت اللجنة إجازة الفصل الثاني 
وعيد الفطر السعيد بالمدارس لتبدأ 
يوم السبت الموافق 23 ابريل، على 
أن ُتستأنف الدراسة بتاريخ 7 مايو، 
كما اعتمدت تش����كيل مجلس إدارة 

هيئة المعابر والحدود، كما صادقت 
على مشروع حوسبة إجراءات صرف 
ب����دل العمل اإلضاف����ي للموظفين، 
و الموافق����ة على زي����ادة المخصص 
الملتحقين  لألطباء  الشهري  المالي 
الفلس����طيني  الب����ورد  برنامج  ف����ي 
)التخدي����ر، العناية، الط����وارئ عام(، 
ومن����ح خص����م بنس����بة 30% م����ن 
العرائض  لكتب����ة  الترخيص  قيمة 
في قطاع غزة، وذل����ك لمدة عام من 

تاريخ صدور القرار.

غزة.. »العمل الحكومي« تكلف المالية بصرف رواتب الموظفين قبل العيد

رام الله/ االستقالل: 
قال الجه���از المركزي لإلحصاء، إن الرقم القياس���ي العام ألس���عار الجملة في 
فلس���طين س���جل ارتفاعًا حادًا نس���بته 3.86% خ���الل الرب���ع األول من العام 
2022، مقارن���ة بالربع الرابع من الع���ام 2021، بواقع 5.77% للس���لع المحلية، 

وبنسبة 3.20% للسلع المستوردة.
وأوضح اإلحصاء أن الس���بب الرئيس���ي لهذا االرتفاع يرجع إلى ارتفاع أس���عار 
السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 

بنسبة 4.00%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة.
وارتفعت أس����عار البيع بالجملة للفئات اآلتية: بيع الفواكه والخضار بالجملة 
بنس����بة 39.13%، والبيع بالجملة للمخلفات والنفايات الزراعية لالستعمال 
كعلف للحيوان����ات بنس����بة 14.54%، وبي����ع المعادن وخام����ات المعادن 
بالجملة بنس����بة 12.20%، وبي����ع منتجات التبغ بالجملة بنس����بة %6.30، 
وبي����ع منتجات األلبان والبيض بالجملة بنس����بة 5.76%، وبيع المش����روبات 
بالجملة بنس����بة 5.34%، وبي����ع مواد البن����اء واألجهزة ومعدات الس����باكة 
والتدفئة ولوازمها بالجملة بنسبة 5.31%، والبيع بالجملة للحيوانات الحية 
بنس����بة 4.40%، وبيع أنواع الوقود الس����ائل بالجملة بنسبة 3.34%، وبيع 
أنواع الوقود الغازي بالجملة بنسبة 3.25%، وبيع الزيوت والدهون الحيوانية 
والنباتية بالجملة بنسبة 3.05%. وأشار اإلحصاء إلى أن قسم تجارة الجملة 
والمف����رد »التجزئة« واصالح المركب����ات ذات المح����ركات والدراجات النارية 
س����جل ارتفاعًا نس����بته 2.68%، والذي يشكل ما نس����بته 11% من تجارة 
الجملة، حيث ارتفعت أس����عار البيع بالجمل����ة للفئات اآلتية: بيع قطع الغيار 
واكسسوارات المركبات ذات المحركات بنسبة 5.43%، وبيع المركبات ذات 

المحركات بنسبة %3.79.

اإلحصاء: ارتفاع الرقم القياسي ألسعار الجملة 
بنسبة 3.86 % في الربع األول من 2022

االستقالل/ وكاالت: 
صعدت أس���عار النفط الخام مجددا في التعامالت المبكرة، األربعاء، تصحيحيا، بعد 
تراجع كبير على األس���عار في جلسة اول أمس الثالثاء على وقع تقرير لصندوق النقد 

الدولي، خفض فيه توقعات نمو االقتصاد العالمي.
وخفض صندوق النقد الدولي، الثالثاء، توقعاته لنمو االقتصاد العالمي عامي 2022 
و2023 بواقع 0.8 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة، جراء الحرب 
في أوكرانيا.وقال الصندوق في تقريره آلفاق االقتصاد العالمي لشهر أبريل/نيسان، 
إنه يتوقع نمو االقتصاد العالمي 3.6 بالمئة في عامي 2022 و2023، انخفاضا من 4.4 

و3.8 بالمئة على الترتيب، في توقعاته خالل يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبحلول الس���اعة )06:39 ت.غ(، صعدت أس���عار العقود اآلجلة لخام القياس العالمي 
مزيج برنت تس���ليم يونيو/حزيران، بنس���بة 1.15 بالمئة أو 1.25 دوالرا إلى 108.51 
دوالرات للبرمي���ل. كما زادت أس���عار العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب تكس���اس 
الوسيط تسليم يونيو بنسبة 1.15 بالمئة أو 1.17 دوالرا إلى 103.2 دوالرات للبرميل.
يأت���ي هذا االرتداد الصعودي كذلك، بعد ظهور بيانات أمريكية أولية مس���اء أمس، 
أشارت لتراجع في مخزونات النفط الخام بأكثر من 4 ماليين برميل، األسبوع الماضي.

وتصدر خالل وقت الحق اليوم البيانات الرسمية لمخزونات النفط الخام األمريكية، عن 
إدارة معلومات الطاقة في الواليات المتحدة.

فيما، تراجعت أس���عار الذهب في السوق األمريكية العالمية، أمس الثالثاء، لتتخلى 
عن أعلى مستوى في 6 أسابيع المسجل باألمس، مع نشاط عمليات التصحيح وجني 
األرباح، باإلضافة إلى الضغط الس���لبي الناتج عن القفزة الجديدة في عائد س���ندات 
الخزانة األمريكية. وبحس���ب وول س���تريت جورنال، انخفضت أسعار معدن الذهب 
بنسبة 0.3 في المئة إلى 1972.78 دوالر لألونصة، من مستوى افتتاح التعامالت عند 

1978.14 دوالر، وسجلت أعلى مستوى عند 1981.23 دوالر.

ارتفاع أسعار النفط 
رام الله/ االستقالل: وتراجع الذهب عالميًا

أعلن���ت وزارة التعلي���م العالي، والبح���ث العلمي في رام 
الله، مصادقة فلس���طين ممثلًة بوزير الخارجية وش���ؤون 
المغتربين د. ري���اض المالكي عل���ى االتفاقية العالمية 
لالعت���راف بالمؤهالت العلمية، وذلك بالتوقيع على صك 
انضمام دولة فلس���طين إلى االتفاقية بطل���ب من وزارة 

»التعليم العالي«.
يأتي ذلك بعد مش���اركة وفٍد م���ن »التعليم العالي« في 
جلس���ات مناقش���ة وصياغة بنود هذه االتفاقية في مقر 

منظمة اليونس���كو في باري���س، إذ تعتبر هذه االتفاقية 
أول معاهدة لألم���م المتحدة ذات نطاق عالمي في مجال 

التعليم العالي، وذلك في إطار »اليونسكو«.
وتكمن أهمية انضمام فلس���طين له���ذه االتفاقية في 
تعزيز التع���اون الدول���ي بمجال قطاع التعلي���م العالي 
والبحث العلمي، وتحس���ين جودة ومخرجات هذا القطاع، 
وكذلك تسهيل تبادل الطلبة واألساتذة والباحثين بين 
فلس���طين ودول العالم، بحيث ُيشكل انضمام فلسطين 
لهذه االتفاقية إضاف���ة نوعية لقطاع التعليم العالي، إذ 

ُتعتبر إطارًا تنظيميًا لالعتراف بالمؤهالت العلمية.
وفي هذا السياق، ثّمن وزير »التعليم العالي« أ. د. محمود 
أبو مويس الجهود المبذولة من وزارتي الخارجية والتعليم 
العالي لالنضمام إل���ى هذه االتفاقية العالمية، وذلك بما 
يؤكد الحرص على االرتقاء بمنظومة قطاع التعليم العالي 
وتجويد مخرجات���ه. وأكد أبو مويس أن التوقيع على هذه 
االتفاقية يؤكد حضور فلسطين في المؤسسات األممية 
والعالمية كافة، بما يس���هم في مش���اركة اإلرث العلمي 

والحضاري لفلسطين وشعبها مع سائر األمم والشعوب.

فلسطين تصادق على االتفاقية العالمية لالعتراف بالمؤهالت العلمية

رام الله/ االستقالل:
وقعت الحكوم���ة وجمهورية ألمانيا االتحادية، يوم 
أم���س، اتفاقية بقيمة 16 مليون ي���ورو مقدمة من 
ألمانيا، لبناء محطتين للطاقة الشمس���ية في قطاع 

غزة بقدرة إجمالية نحو 18 ميغاواط.
وس���تكون المحطة األول���ى في رف���ح، والثانية في 

الس���ودانية لتزويد محطة التحلية ف���ي المنطقة 
بالطاقة الشمس���ية، إذ تنتج ه���ذه المحطة حوالي 
10000 مت���ر مكعب من المياه المعالجة للش���رب، 
وهي واحدة من عدة مشاريع حيوية في قطاع المياه 
والصرف الصح���ي، والتي عمل���ت الحكومة ممثلة 
بسلطة المياه على بنائها في قطاع غزة بالتعاون مع 

شركاء دوليين بما فيهم ألمانيا االتحادية.
ووقع االتفاقي���ة عن الجانب الفلس���طيني كل من 
رئيس س���لطة المياه مازن غنيم، ورئيس س���لطة 
الطاق���ة ظافر ملحم، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، 
في حي���ن مثل الجانب األلمان���ي مدير مكتب بنك 

التنمية األلماني KfW ديفيد كونز.

اتفاقية لبناء محطتين للطاقة الشمسية في غزة بقيمة 16 مليون يورو
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االستقالل/ وكاالت: 
وجهت روس����يا أمس األربعاء إنذارا جدي����دا للمقاتلين 
األوكرانيين الذين ما زالوا محاصرين في مدينة ماريوبول 
من أجل االستس����الم، بينما تعهدت الحكومات الغربية 

بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف.
ويتق����دم آالف الجن����ود ال����روس المدعومي����ن بقصف 
المدفعي����ة والصواري����خ ف����ي م����ا وصفه المس����ؤولون 

األوكرانيون بمعركة دونباس.
وبع����د انقضاء مهلة اإلنذار الس����ابقة لالستس����الم ومع 
اقتراب منتصف ليل أمس، قالت وزارة الدفاع الروس����ية 
إنه لم يلق أي جندي أوكراني أسلحته، وجددت المهلة، 

حيث تعهد القادة األوكرانيون بعدم االستسالم.
وقال����ت وزارة الدف����اع الروس����ية إن "القوات المس����لحة 
الروسية، انطالقا من مبادئ إنس����انية بحتة، تقترح مرة 
أخ����رى أن يوقف مقاتل����و الكتائب القومي����ة والمرتزقة 
األجانب عملياتهم العسكرية ابتداء من الساعة الثانية 
ظهرا بتوقيت موس����كو ف����ي 20 أبريل/نيس����ان ويلقوا 

السالح".
واتهم مسؤول روس����ي السلطات األوكرانية بأنها سبب 
عدم خروج عسكرييها ألنها تخبرهم باستحالة إجالئهم، 
كما أنها ال تسمح بخروج المدنيين وتستخدمهم دروعا 

بشرية، وفق وصفه.
وأش����ار المس����ؤول الروس����ي إلى أن الق����وات األوكرانية 
المتبقية في "آزوف س����تال" مستعدة لتسليم سالحها 

ولكن بإذن من كييف.
في غضون ذلك، قالت الواليات المتحدة وكندا وبريطانيا 

إنها سترسل المزيد من أسلحة المدفعية إلى أوكرانيا.

وقال����ت المتحدثة باس����م البيت األبيض جين س����اكي 
"سنواصل تزويدهم بالمزيد من الذخيرة، وسنقدم لهم 
المزيد من المساعدات العس����كرية"، مضيفة أنه يجري 

االستعداد لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وذكرت مص����ادر متع����ددة لرويترز أن م����ن المتوقع أن 
يعلن الرئيس األميركي جو بايدن عن حزمة مس����اعدات 
عس����كرية جديدة بنفس حجم حزمة األس����بوع الماضي 

البالغة 800 مليون دوالر في األيام المقبلة.
وإل����ى ذلك، أعرب غالبي����ة أعضاء مجل����س األمن الدولي 

ع����ن دعمهم لدع����وة أمين عام األمم المتح����دة أنطونيو 
غوتيري����ش إلى وقف إطالق النار في أوكرانيا خالل فترة 

عيد الفصح المسيحي.
جاء ذلك في جلس����ة المجلس التي استغرقت 3 ساعات 

تقريبا وامتدت حتى فجر أمس األربعاء.
ودعا "أنطونيو غوتيريش"في مؤتمر صحفي عقده بمقر 
األم����م المتحدة في نيويورك، صباح أم����س األربعاء، إلى 
هدنة إنسانية في أوكرانيا، لمدة 4 أيام، اعتبارا من اليوم 
الخميس، وحتى األحد، تزامنا مع عيد الفصح المسيحي.

وعل����ى الصعيد الميدان����ي، أفاد قيادي في قوة مش����اة 
البحري����ة األوكرانية التي تدافع ع����ن آخر معقل للقوات 
األوكراني����ة في مدينة ماريوب����ول المحاصرة "ربما نواجه 
أيامن����ا األخيرة إن لم تكن س����اعاتنا األخيرة"، مناش����دا 
في تسجيل مصور نش����ره على فيسبوك في وقت مبكر 

األربعاء إخراجهم من المكان.
وقال سيرغي فولينا من لواء مشاة البحرية 36 المنفصل 
الذي يتحصن في مصنع آزوف ستال الضخم والمحاصر 
من قبل القوات الروسية "العدو يفوقنا عددا بمعدل 10 

إلى واحد".
وأضاف ف����ي مقطع فيديو "نناش����د ونلتمس من جميع 
زعماء العالم مساعدتنا"، متابعا "نطلب منهم استخدام 
إجراء إخ����راج الق����وات ونقلنا إلى منطق����ة تابعة لطرف 

ثالث".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أكد الثالثاء 
انطالق المرحلة التالية من العملية العس����كرية الروسية 
في أوكرانيا، وق����ال إن هذه المرحلة س����تكون في غاية 

األهمية.
كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن العمليات 

العسكرية الروسية تسير وفق الخطة الموضوعة.
فيما، أعلنت الرئاس����ة الروس����ية )الكرملين(، األربعاء، أن 
موسكو سلمت أوكرانيا "مسودة وثيقة واضحة" لالتفاق 

بين البلدين، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".
وق����ال متح����دث الكرملي����ن، دميت����ري بيس����كوف، في 
تصريحات صحفية، إن موسكو "سلمت أوكرانيا مسودة 
وثيقة تتضمن صيغة واضح����ة للتوصل التفاق، والكرة 

اآلن في ملعب كييف، وننتظر منها ردا".

الغرب يرسل مزيدًا من السالح لكييف

روسيا تمنح المحاصرين بماريوبول مهلة جديدة وتسلم أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغة واضحة

موسكو/ االستقالل: 
قالت المتحدثة باس���م الخارجية الروسية، ماريا 
زاخاروفا، إن روس���يا حذرت فنلندا والس���ويد من 
عواق���ب االنضمام إلى حلف ش���مال األطلس���ي 

»الناتو«.
وأضافت زاخاروفا: »روس���يا وجهت كل أش���كال 
التحذيرات إلى الس���ويد وفنلندا بش���أن عواقب 
إل���ى حل���ف ش���مال  المحتم���ل  انضمامهم���ا 

األطلسي«.
وتابع���ت: »لقد جذبت بروكس���ل، تح���ت رعاية 
الواليات المتحدة، السويد وفنلندا إلى هياكلهما 

لفت���رة طويلة، وتم اتخ���اذ تدابير مختلفة تحت 
س���تار التدريب���ات لجذبهم فعلي���ا.. لقد حذرنا 
من ذلك بكل الطرق، س���واء علني���ة أو من خالل 
)االتصال( القنوات الثنائية. إنهم يعرفون ذلك، 
لذلك ال يوجد ما يدعو للدهشة. تم إبالغهم بكل 

شيء، وإلى أين سيؤدي ذلك!؟«.
 ،»The Times« في وقت سابق ، ذكرت صحيفة
نقال ع���ن مصادر، أن هلس���نكي وس���توكهولم 
يمكنهما التقدم بطل���ب للحصول على عضوية 

الناتو خالل وقت مبكر من الصيف القادم.
وفي 14 أبريل، قال نائ���ب رئيس مجلس األمن 

الروسي، دميتري ميدفيديف، إن روسيا ستعزز 
حدودها الغربية إذا انضمت السويد وفنلندا إلى 
الناتو. من جانب آخر نشرت وسائل إعالم عديدة، 
اس���تطالعات رأي، أظهرت ارتف���اع عدد مؤيدي 
انضمام الس���ويد إلى الناتو من ٪51 في مارس 

إلى ٪57 في أبريل.
ووف���ق اس���تطالع حدي���ث أج���راه مرك���ز علم 
االجتماع »ديموس���كوب« بتكليف من صحيفة 
»افتونبالدي���ت«، فإن ٪21 من المس���تطلعين 
يعارضون عضوية الناتو، و٪22 يجدون صعوبة 

في اإلجابة.

كوااللمبور/ االستقالل: 
أعلنت الس���لطات الماليزية، أمس األربعاء، فرار أكثر م���ن 500 الجئ من أقلية الروهينغا 

المسلمة )مواطنو ميانمار(، من مركز لالحتجاز في والية بينانغ بشمال البالد.
وأوضح مس���ؤولون في إدارة الهجرة في ماليزيا أن 528 ش���خصا من الروهينغيا فروا بعد 
أن كسروا بابا مغلقا في مركز احتجاز مؤقت بوالية بينانغ في شمال البالد، الفتين إلى أن 

عناصر من الشرطة وأجهزة امنية أخرى انتشرت هناك، وأعيد احتجاز 362 من الفارين.
وأضافت: »البحث عن باقي المحتجزين مس���تمر«، دون الخوض في التفاصيل حول سبب 

الهروب.
وأش���ار محمد شهيلي محمد زين، قائد ش���رطة والية بينانغ، لوسائل إعالم محلية إلى أن 
ستة محتجزين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور طريق سريع، موضحا أن الضحايا رجالن 

وامرأتان وصبي وفتاة.

ماليزيا.. فرار أكثر من 500 الجئ 
من الروهينغا من مركز لالحتجاز

موسكو: حذرنا فنلندا والسويد 
من عواقب االنضمام إلى الناتو

طرابلس/ االستقالل: 
وّجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد 
الحمي���د الدبيبة األجهزة األمنية والعس���كرية 
التخاذ كل اإلجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة 
إغالق���ات حقول وموانئ النف���ط في البالد، في 
حين تستمر الخالفات في مجلس األمن الدولي 

بشأن تسمية مبعوث جديد إلى ليبيا.
وطالب الدبيبة في اجتماع مجلس وزراء حكومة 
الوح���دة الوطنية -فجر أم���س األربعاء- النائب 
الع���ام الصديق الص���ور بفت���ح تحقيق فوري 
ف���ي اإلغالقات التي ش���هدتها موانئ وحقول 

نفطية، وكل من تورط فيها.
وقال المس���ؤول الليب���ي، في االجتم���اع الذي 
حضره قادة المخاب���رات العامة واألركان العامة 

وحرس المنشآت النفطية، إن "الفاعل الحقيقي 
وراء ذل���ك )إغالق الحق���ول والموانئ النفطية( 
هي الطبقة السياس���ية التي تسعى للتمديد 

لسلطة انتقالية جديدة، وترفض االنتخابات".
وأضاف الدبيبة "تلك الطبقة السياسية عندما 
فشلت في ذلك التمديد أوقفت النفط من أجل 
االستمرار في إذالل الش���عب، وفرض أمر واقع 

باالبتزاز".
وشهدت ليبيا في األيام الثالثة الماضية موجة 
م���ن اإلغالقات لحقول وموان���ئ النفط من قبل 
بعض الق���وى في الجنوب والوس���ط والجنوب 
الغرب���ي والش���رقي، وطالبت ه���ذه القوى في 
بيانات مصورة بتسليم حكومة الدبيبة السلطة 
إل���ى الحكومة المكلف���ة من البرلمان برئاس���ة 

فتحي باشاغا.
وأعلنت مؤسس���ة النف���ط الليبي���ة حالة القوة 
القاهرة في حقلي الفيل والش���رارة النفطيين، 
في حين شمل إجراء مماثل مينائي الزويتينة 
والبريق���ة على م���دى األيام الثالث���ة الماضية، 
وتعتمد الدول���ة الليبية على إي���رادات النفط 

بشكل كبير في تمويل نفقاتها.
وتأت���ي أزم���ة النف���ط لتنض���اف إل���ى األزمة 
السياسية التي تعيش���ها البالد عقب الفشل 
ف���ي تنظيم انتخاب���ات رئاس���ية نهاية العام 
الماض���ي، ج���راء الخالف���ات بين المؤسس���ات 
الرئيس���ة حول قوانين االنتخابات  السياسية 
ودور القضاء في االقتراع، وتفاقمت األزمة عقب 
تنصيب مجل���س النواب قبل بضعة أس���ابيع 

فتحي باشاغا رئيس���ا لحكومة جديدة، بدال من 
الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إال لحكومة 

تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
وفي هذا الس���ياق، قال���ت المفوضية الوطنية 
العليا لالنتخابات في ليبي���ا أول أمس الثالثاء 
إنها تجاوزت كل الصعوبات، وهي مس���تعدة 
إلجراء الس���باق االنتخابي عندما تجهز القاعدة 
الدستورية. وجاء هذا التصريح في لقاء رئيس 
حكوم���ة الوح���دة الوطنية الدبيب���ة وعدد من 
وزرائه مع رئيس المفوضية عماد الس���ايح، في 

العاصمة طرابلس.
وفي الراب���ع من م���ارس/آذار الماض���ي أعلنت 
البعثة األممية في ليبيا مبادرة لتش���كيل لجنة 
مش���تركة من مجلس النواب بطبرق والمجلس 

األعلى للدول���ة لوضع قاعدة دس���تورية تقود 
البالد إل���ى االنتخابات، وقبل أس���بوع انطلقت 
مشاورات اللجنة المشتركة من المجلس األعلى 

للدولة ومجلس النواب في القاهرة.
م���ن ناحية أخ���رى، عقد مجلس األم���ن الدولي 
الثالثاء اجتماع���ا مغلقا لبح���ث الملف الليبي 
ودور األم���م المتحدة في الب���الد، حيث ال تزال 
الخالفات قائم���ة بين أعضاء المجلس بش���أن 
تعيي���ن مبع���وث أمم���ي جدي���د له���ذا البلد، 
إذ تنته���ي مهم���ة البعثة السياس���ية لألمم 
المتحدة في ليبيا في 30 أبريل/نيسان الحالي.

ومنذ اس���تقالة المبعوث األممي إلى ليبيا يان 
كوبيش من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 

2021، يشهد مجلس األمن خالفات 

ليبيــا.. الدبيبــة يوجــه أجهــزة األمــن لمعالجــة أزمــة النفــط 
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مدريد/ االستقالل:
ش���دد تش���افي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على 
صعوبة مواجهة ريال سوسيداد، اليوم الخميس، في إطار 
منافس���ات الجولة 33 من الليجا، ف���ي معقل األخير ملعب 

"أنويتا".
وقال تش���افي، خالل المؤتمر الصحفي ي���وم أمس: "ريال 
سوس���يداد مناف���س مختلف ع���ن ق���ادش أو آينتراخت 
فرانكفورت، وس���نحاول اللعب بأسلوبنا ومواجهة الضغط 

العالي، وستكون مباراة جذابة للجماهير".
وأضاف: "علينا إظهار الرغبة في فعل األشياء بشكل جيد، 
بعد السلسلة الس���لبية التي دخلناها، ويجب الخروج اآلن، 
وسوسيداد منافس مباشر لنا على المقاعد المؤهلة لدوري 

األبطال".
وتابع: "لدينا حالة ط���وارئ مرة أخرى، وكنا نأمل أن ننافس 

على لقب الليجا، لكن يبدو أن ذلك لن يكون ممكنا".
تسريبات بيكيه

وعن تسريبات بيكيه األخيرة، علق: "إنه شخص منفتح 
للغاي���ة، وأفض���ل أن أكون أكثر حكمة ودبلوماس���ية، 

وأعرفه جي���ًدا فإذا كان يفتقر إلى التركيز أو مش���تتا 
فأنا أول من أح���ذره، لكن االنتقادات له تمنحه الطاقة 

وتعطيه األدرينالين".

وزاد: "ل����م يزعجني خ����روج بيكيه للدفاع عن نفس����ه، ما 
يزعجني هو أال يركز ف����ي عمله كالعب أو ال يقدم أقصى 
ما لديه ف����ي التدريبات والمباري����ات، وبيكيه زميلي منذ 

س����نوات عديدة، وأعرف كيف يدير األمور وليست لدي 
أي مشكلة معه".

وأوضح: "رأيي في التسريبات حول بيكيه لن يغير أي شيء، 
ومهما قلت فكل شخص له رأيه، وأعرف أن روبياليس رجل 
ملتزم وأثق به، وعالقتي بهما رائعة، وأعتقد أنهما يبحثان 

عن األفضل للكرة اإلسبانية".
واس���تكمل: "يجب أن يبذل الالعبون كل ش���يء، ويلعبون 
بش���كل جيد، وسنحاول الحفاظ على المركز الثاني، رغم أن 
ذلك ليس من األهداف التاريخية لبرش���لونة، فنحن ال نمر 
بلحظ���ة كروية أو اجتماعي���ة أو اقتصادية جيدة، لكن هذا 
هو الوضع، وسنحاول إثارة الجماهير باللعب الجيد وتحقيق 

االنتصارات".
وع���ن األداء التحكيمي، أوضح: "أن���ا أثق في نزاهة الحكام، 
فهم يريدون أن يقوموا بعمله���م بأفضل طريقة ممكنة، 

وهذا ال يقلقني على اإلطالق".
ويحت���ل برش���لونة المرك���ز الثاني بجدول ترتي���ب الليجا 
برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز 

السادس برصيد 55 نقطة.

البريج/ االستقالل:
حصد فريق خدمات البريج لقب كأس الشهيد 
وائل عيسى لكرة السلة، بعد فوزه المستحق 
على جاره شباب البريج )86-41(, في النهائي 
الذي جرى على صال����ة الراحل "خلف العجلة" 

بالمخيم في المنطقة الوسطى.
 وحضر الحف����ل الختامي للبطول����ة خليل أبو 
شمالة نائب رئيس اتحاد السلة، وإبراهيم أبو 
س����ليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وأيمن 
دويك رئي����س بلدية البري����ج، وحاتم قنديل 
رئيس اللجنة الش����عبية لالجئين في مخيم 
البريج، وعدنان عيس����ى رئيس نادي خدمات 
البريج، وهشام أبو زايد عضو المجلس األعلى 
للش����باب والرياض����ة، باإلضاف����ة للعديد من 
والجمهور  والرياضية،  القيادية  الشخصيات 

الغفير.
وسيطر الخدمات على أرباع اللقاء، التي جاءت 
على النحو التال����ي: )31-10(, و)24-7(, و)17-

14(, و)10-14(.
أدار اللقاء تحكيميا دولي سائد حميد، ودولي 
باس����ل كرون، ومؤمن الجربة، وأحمد ش����حادة، 

ومس����جل سمير الش����طلي، وميقاتي جاد أغا، 
وميقاتي 24 ثانية موسى غنام.

وفي الحف����ل الختام����ي, كّرم����ت إدارة نادي 
خدمات البريج الفريق البطل ووصيفه, بجانب 
اللجنة المنظم����ة للبطولة, وعائلة الش����هيد 

"وائل عيسى" والكوادر الرياضية في النادي, 
وكذل����ك الفريق األول س����ابقا محم����د الكرنز، 
وبطل فلس����طين في الكاراتيه أحمد البطران، 
باإلضافة للمواق����ع الرياضية التي عملت على 

تغطية البطولة .

الخليل/ االستقالل:
أبدى رئيس ش���باب الخليل، مثقال الجعبري، س���عادته باحتفاظ فريقه بلقب 

الدوري المحلي، للموسم الثاني على التوالي.
وأنهى شباب الخليل، دوري المحترفين ألندية الضفة الغربية، بال هزيمة، بعد 

تعادله 1-1 أمام شباب السموع.
وقال الجعبري في تصريح���ات له »نحن األحق باللقب، عملنا من أجل االحتفاظ 

به، والدليل النتائج«.
وتابع »شباب الخليل فاز في 16 مباراة، وتعادل 6 مرات، ولم يتلق أي خسارة هذا 

الموسم، كسرنا الرقم الذي يحمله الفريق بعدد النقاط مع نهاية المسابقة«.
ووعد الجعبري، جماهير ش���باب الخليل والكرة الفلسطينية، بأن يكون الفريق 

منافًسا قوًيا في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
وأوضح أن إدارة النادي باالتفاق مع الجهاز الفني وسعيد أبو الطاهر، أقروا برنامج 

اإلعداد الخاص لهذا االستحقاق اآلسيوي.
تّوج نادي »ش���باب الخليل« رسمًيا، بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، للموسم 

2021-2022، ليحافظ على اللقب في خزائنته للموسم الثاني على التوالي.
وأمام حضور جماهيري عريض، حافظ »شباب الخليل« الملقب ب� »العميد« على 
س���ّجله الخالي من الخسارة، وتعادل أمام »شباب الس���موع« بهدف لمثله، في 

المباراة الختامية للموسم التي احتضنها استاد الحسين في مدينة الخليل.

شباب الخليل: نستعد للمنافسة 
بقوة في كأس االتحاد اآلسيوي

خدمات البريج يحصد كأس الشهيد »وائل عيسى« للسلة

تشافي: سنحاول الحفاظ على الوصافة.. وهذا رأيي في أزمة بيكيه

لندن/ االستقالل:
نفى المصري محمد صالح، نجم ليفربول، اإلساءة 
لالعبي مانشس���تر يونايتد، عقب الفوز عليهم 
4-0، الثالثاء، ضمن مؤجالت الجولة 30 بالدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
وأع���اد ص���الح، على حس���ابه بموق���ع التواصل 
االجتماعي تويتر، نشر فيديو لتصريحاته عقب 
المب���اراة، يقول فيه "إن خطي الدفاع والوس���ط 

جعال المباراة أسهل علينا".
وكتب صالح على الفيديو "كنت أعني أن وسط 
ودفاع ليفربول جعال األمر سهال بالنسبة لنا. لم 
أكن أتحدث عن العبي مانشستر يونايتد الذين 

احترمهم".
وسجل صالح، هدفين، في فوز ليفربول، وأصبح 
أول الع���ب في تاري���خ البريميرليج، يس���جل 5 
أهداف في شباك مانشس���تر يونايتد بموسم 

واحد.
وكان صالح قد س���جل هاتريك في مانشس���تر 
يونايتد، خالل مباراة الدور األول، على ملعب أولد 

ترافورد، عندما فاز ليفربول بخماسية نظيفة.

صالح ينفي اإلساءة لالعبي مانشستر يونايتد
دير البلح/ االستقالل:

اس���تعاد أحمد بش���ير العب ن���ادي اتحاد 
دير البلح، مس���تواه الجيد، بعدما س���اهم 
بشكل كبير في إبقاء فريقه منافسًا، حتى 
الرمق األخير، ف���ي دوري الدرج���ة الثانية 
بالمحافظ���ات الجنوبي���ة، خالل الموس���م 

الكروي الحالي.
وقّدم صاحب ال� 34 عامًا، عروضا رائعة برفقة 
"اإلتي" هذا الموسم، بعدما سجل أحد عشر 
هدفا، كثاني أفضل هدافي الدوري، بجانب 
صناعته للعديد من األهداف الحاسمة, ما 
جعل���ه أحد العالمات الفارق���ة في الدوري، 
ومستعيدا مستواه المميز الذي كان عليه 

قبل عدة مواسم .
أما صدارة الهدافين، فقد ذهبت لمهاجم 
الرض���وان عمر الش���نطي، ال���ذي نجح في 
تسجيل 12 هدفا، وتس���جيل اسمه بقوة 
في قائمة المهاجمين المميزين، والمتوقع 
أن يكونوا لهم مس���تقبال مشرقا، سيما أن 
"مهاجم مركز "9" عملة نادرة في قطاع غزة .

دوري الثانية يعيد العبًا للواجهة وُيظهر آخر
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة خانيون�س ال�شرعية
لقد تقدمت لهذه المحكمة بمضبط���ة وراثة موقعة من مختار عائلة أبو 
س���تة بخانيونس بتاريخ  20/4/2022م تتضمن أن المرحوم طه محمود 
صقر ابو س���ته من بئر الس���بع قد انتقل الى رحمة الل���ه  تعالى بتاريخ 
16/1/2012م، وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته ملكه صالح 
علي من س���وريا وس���كانها وفي أوالده المتولدين ل���ه منها وهم فريد 
وحس���ين وفداء واسيا وغيداء ونداء وفي أوالده  المتولدين له من زوجته 
حمده محمود حماد ابو س���ته المتوفاة قبله وه���م االبن محمود وابنتيه 
وس���ام  ومنار فقط وال وارث للمتوفي المذكور س���وی من ذكر وليس له 
وصية واجبة وليس له أوالد أو بنات توفوا حال حياته وتركوا ورثه وألجل 
إعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال 
فمن له حق االعتراض عل���ي هذه المضبطة مراجعة محكمة خان يونس 
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن تحرير في التاسع 

عشر من رمضان لسنة 1443هجري الموافق .2022-/20/4

رئي�س حمكمة خانيون�س ال�سرعية
ف�سيلة القا�سي ال�سيخ اأحمد حممود عا�سور

غزة/ االستقالل:
الحكومية يوم  المتابع����ة  لجن����ة  قررت 
أم����س، تقديم اإلجازة المدرس����ية لتبدأ 

السبت المقبل في كافة المدارس.

القرار يش����مل  أن  اللجن����ة،  وأوضح����ت 
كاف����ة الم����دارس الحكومي����ة والخاصة 
والتابع����ة لوكال����ة الغوث، حي����ث تبدأ 
السبت  وتنتهي   ،2022/4/23 الس����بت 

.2022/5/7
وبينت اللجنة، أن اإلجازة تش����مل إجازة 
الفص����ل الدراس����ي الثاني، إج����ازة عيد 

العمال، إجازة عيد الفطر السعيد.

مس���يرة األع���الم االس���تفزازية. وأف���ادت مصادر 
محلية بأن عش���رات الشبان تصدوا لمسيرة األعالم 
االس���تفزازية الت���ي نظمها مس���توطنون، ما أدى 
الن���دالع مواجهات مع ق���وات االحتالل في منطقة 

باب العامود.
وأضاف���ت المص���ادر أن وحدة خاص���ة من جيش 
االحتالل اعتقلت ش���ابًا، لم تعرف هويته بعد، من 

محيط باب العامود.
وكانت ق���وات االحتالل قد اعتدت على المواطنين 
ف���ي محيط ب���اب العامود، في محاول���ة إلخالئهم 
من المكان تزامنًا مع انطالق مس���يرة اس���تفزازية 

للمستوطنين.
وتواف���د إل���ى المكان عش���رات الش���بان للتصدي 
المستوطنين ومس���يرتهم االستفزازية،  القتحام 
ف���ي الوقت الذي ع���ززت فيه ق���وات االحتالل من 

تواجدها في المكان.
كم���ا ُأصيب ش���اب فلس���طيني، يوم أم���س، بعد 
االعت���داء عليه بالض���رب ورش الفلف���ل عليه من 
قبل قوات االحتالل بحي الش���يخ جراح في مدينة 

القدس المحتلة.
وأفاد الهالل األحمر بالقدس، بإصابة شاب نتيجة 
االعتداء عليه بالضرب ورش الفلفل في حي الشيخ 

جراح، إذ تم نقله إلى المشفى لتلقي العالج.
وفي نابلس أصيب، مساء امس، عدد من المواطنين 
بحاالت اختناق، واعتقل مواطن خالل اقتحام قوات 

االحتالل اإلسرائيلي بلدة سالم شرقًا.
وأفادت مص���ادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت 
المواطن عاكف اش���تية وهو في الس���تينيات من 

عمره.
وقال أمين اش���تية، ش���قيق المعتق���ل: إن قوات 
خاص���ة من جي���ش االحت���الل بمركب���ات مدنية، 
اقتحمت منازل العائلة، وس���ط إط���الق للرصاص 
والغاز الس���ام المسيل للدموع، مشيًرا إلى أن جنود 
االحت���الل اعتدوا على الس���كان بالض���رب، أطفااًل 
ونساء ورجاال، إضافة إلى العبث وتخريب محتويات 

المنازل، قبل أن تعتقل شقيقه عاكف.
وفي رام الله اندلعت مواجهات، مس���اء امس، بين 
ش���بان وقوات االحت���الل "اإلس���رائيلي"، في قرية 

النبي صالح شمال غرب رام الله.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة بالمنطقة، ب���أن قوات 
االحت���الل أطلقت خالل المواجهات الرصاص الحي 
والقنابل الغازية والرصاص المطاطي، فيما رش���ق 

الشبان جنود االحتالل بالحجارة في المكان.
كم���ا اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء 
األربعاء، شابين خالل اقتحامها قرية المغير شمال 

مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر من القرية، إن قوة خاصة إس���رائيلية 
تبعتها قوة عس���كرية اعتقلت الش���اب أمجد حج 

محمد والشاب زياد محمد ونقلتهما خارج القرية.
وفي س���ياق متصل، اقتحمت قوات االحتالل قرية 
النب���ي صالح ش���مال غ���رب رام الله وس���ط اندالع 

مواجهات مع عشرات الشبان.
وأطلق الجنود القنابل الغازية والرصاص المعدني، 
فيما رشق الشبان الحجارة وأغلقوا الطرقات، وسط 

انتشار للجنود في الشوارع.
ومنعت قوات االحتالل المواطنين من التنقل بعد 

اقتحامها ساحات المنازل.
اعتداءات امل�ستوطنني

وفي س���ياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين 
يوم أمس، موقعًا أثريًا على قمة جبل عيبال بمدينة 

نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد ش���هود عيان بأن مجموعات المس���توطنين 
اقتحم���ت موق���ع برناط األث���ري القري���ب من بلدة 
عصيرة الشمالية، وش���رعوا بأداء طقوس تلمودية 

فيه بدعوى أنه "مذبح يوشع بن نون".
وانتش���رت قوات االحتالل ف���ي المنطقة، وعرقلت 
حركة المركبات الفلس���طينية عل���ى حاجز ال�17، 

ودققت في هويات الركاب.
كما اقتحم مس���توطنون يوم ام���س، موقعًا أثريًا 
في بلدة الس���موع جنوبي الخليل بالضفة الغربية 

المحتلة، بحماية قوات االحتالل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اقتحمت 
منطقة وس���ط البلدة في البلدة لس���اعات، وأغلقت 
الطرق المؤدية لها لتأمين اقتحام المس���توطنين 

لموقع أثري يزعم االحتالل أنه كنيسًا يهوديًا.
وأوضح���ت أن���ا االقتحام وإغ���الق البلدة اس���تمر 

لساعات، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.
ويقتح���م المس���توطنون على مدار الع���ام، مواقع 
أثرية ودينية عدة في الضفة الغربية، بدعوى أنها 
اليهودية، فيقتحمونها بذريعة  بالديانة  مرتبطة 
الصالة فيها، تزامنًا مع اعتداءات وتخريب لألمكنة، 

ومحاولة طمس معالمها الفلسطينية اإلسالمية.
وفي الس���ياق اقتحم عش���رات المستوطنين، يوم 
أمس، خربة الحفيرة جنوب جنين، فيما أعاق جنود 

االحتالل تنقل المواطنين، جنوب جنين.
وأفادت مصادر أمنية، بأن عش���رات المستوطنين 
بحماية قوات االحتالل اقتحموا الخربة القريبة من 
بلدة عراب���ة وقرية مركة، بعد إغالق المنطقة، وأدوا 

طقوسا تلمودية في المكان.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات االحتالل أقامت 
حاجزا عس���كريا مفاجئا على مف���رق عرابة وأعاقت 

تحركات المواطنين.

اقتحامات الق�سى
إلى ذلك اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم 
أمس، س���احات المس���جد األقصى وأجبرت بعض 
المصلي���ن على االنس���حاب من س���احاته لتأمين 
اقتح���ام المس���توطنين في الي���وم الرابع من عيد 

الفصح اليهودي.
وأفادت مصادر محلية، ب���أن قوات االحتالل أخلت 
النس���اء من محيط المصلى القبلي في المس���جد 
األقصى إلى صحن الصخرة لتأمين مس���ار اقتحام 
المس���توطنين، فيم���ا أغلق���ت عدًدا م���ن بوابات 
المسجد المبارك وحظرت على الصحفيين الوصول 
إل���ى هناك. وتصدى الش���بان المحاص���رون داخل 
الِقَبل���ى للمس���توطنين الُمقتِحمين عبر  المصلى 
فعاليات اإلرب���اك الصوتي من خ���الل الطرق على 

األبواب والتكبير والمفرقعات النارية.
وكانت قوات االحتالل اعت���دت على األهالي أثناء 
توافدهم ألداء ص���الة الفجر بالمس���جد األقصى، 
ونصبت حواجز حديدية في مقبرة اليوسفية بباب 

األسباط بالقدس المحتلة.
كما فرض���ت قوات االحت���الل قي���وًدا على دخول 
المصلين للبلدة القديمة، إذ س���محت فقط بدخول 
س���كانها، واحتجزت هويات الوافدين للصالة في 

األقصى تحضيًرا القتحامات المستوطنين.
وأعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، 
ي���وم أمس، حصيل���ة المس���توطنين المقتحمين 

لألقصى في اليوم الرابع.
ووفق���ًا للدائ���رة، ف���إن 1180 مس���توطنًا اقتحموا 
المس���جد األقص���ى المب���ارك بحماية من ش���رطة 
االحتالل الت���ي اعتدت عل���ى المرابطين فيه، في 

أعلى حصيلة للمقتحمين منذ بداية االقتحامات.
واقتحم المس���توطنون المسجد األقصى من جهة 
باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جوالت 
اس���تفزازية، وأدوا طقوس���ا تلمودية في ساحاته، 

تحت حماية مشددة من شرطة االحتالل.
وتواصل ش���رطة االحت���الل التضييق عل���ى ابناء 
ش���عبنا، ونصبت الحواجز داخ���ل القدس القديمة 
وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب األقصى، ومنعت 
الكثير من المواطنين، خاصة الش���باب من الدخول 

لألقصى ألداء صالة الفجر.
والثالث���اء اقتحم نحو 650 مس���توطنا المس���جد 
األقصى من جه���ة باب المغارب���ة، ونفذوا جوالت 

استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته.
وكانت ما تس���مى "منظمات الهي���كل" دعت إلى 
تنفي���ذ اقتحام���ات واس���عة للمس���جد األقصى 
لمناس���بة عي���د الفص���ح العبري، الذي ب���دأ صباح 

الجمعة الماضي ويستمر حتى اليوم الخميس.

المبادرة، واعتمدوا على أنفس���هم، وعزيمته���م، وإرادتهم، وقبضاتهم، بعد 
التوكل على الله، للرد على العدوان، وحماية المسجد األقصى المبارك.

واعتبر د. الحساينة في تصريح صحفي، يوم أمس، أن ما تقوم به دول التطبيع 
من اتصاالت الس���تجداء وقف إرهاب المس���توطنين ضد أبناء شعبنا، ووقف 
اقتحامات المس���جد األقصى المب���ارك وما يرافقه من ع���دوان على المصلين 
والمرابطين في باحاته، إنما يعبر عن مدى عجز تلك الدول، التي تحاول يائسة 

استعطاف حكومة العدو، لحفظ ماء وجهها.

جنين/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل، مس���اء امس، أسيرا محررا من مدينة جنين على حاجز 

عسكري.
وذكر مدير نادي األس���ير في جنين منتصر سمور، أن قوات االحتالل اعتقلت 
األس���ير المحرر عبد الله عفيف زكارنة أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري 

جنوب نابلس.

االحتالل يعتقل أسيرًا محررًا 
من جنين على حاجز عسكري

رام الله/ االستقالل:
حث وزي����ر العمل نصري أبو جيش م����ع ممثل ال� 
UNDP في فلسطين السيدة ايفون هيال والوفد 
المرافق لها، يوم أمس، س����بل التعاون المشترك 
لدعم االس����تراتيجية الوطنية للتشغيل لألعوام 
2021-2025، والت����ي تعتبر األولى من نوعها في 
فلس����طين بمصادقة مجلس الوزراء، للمس����اهمة 
في تعزيز وتقوية سوق العمل، وخفض معدالت 

البطالة، وتوفير التمكين االقتصادي.
وأكد أبو جيش على أهمية االستراتيجية الوطنية 
للتش����غيل، ودورها في دعم وتطوير سياس����ات 
س����وق العمل الناجعة وبرامج التشغيل من أجل 

خلق فرص عمل جديدة للش����باب والنساء بهدف 
خفض مع����دالت البطالة والفق����ر، خاصة في ظل 
وج����ود االحت����الل االس����رائيلي وإجراءات����ه التي 
تقوض االقتصاد الفلسطيني، ناهيك عن جائحة 
كورونا وما ترتب عليها من خس����ارة عدد كبير من 

الوظائف.
وأش����ار أبو جيش، خ����الل االجتماع، إل����ى األموال 
المس����تحقة للعمال الفلس����طينيين في الداخل 
المحت����ل والمتراكم����ة منذ ع����ام 1970 وإجراءات 
وقي����ود االحت����الل اإلس����رائيلي وذرائع����ه لعدم 
تحويله����ا حتى اآلن، األمر الذي يش����كل انتهاكا 

لحقوقهم المالية.

م����ن جهته����ا، أك����دت هيال عل����ى أهمي����ة هذه 
االستراتيجية لقطاع العمل في فلسطين، معربة 
ع����ن دعمها لوزارة العمل ف����ي تنفيذها، حيث أن 
هن����اك تقاطعًا مش����تركًا ما بين مش����اريع الوزارة 
ومش����اريع ال� UNDP مثل مش����روع »المال مقابل 
العم����ل« في غ����زة والمنف����ذ من قب����ل الصندوق 
التدريب  للتشغيل، ومشاريع تدعم  الفلسطيني 
المهني من خ����الل الجامعات الفلس����طينية في 

الضفة الغربية.
كما أعربت هيال عن استعدادها التام لتقديم كل 
الدعم من أجل إنهاء ملف الحقوق العمالية المالية 

المتراكمة والعالقة لدى الجانب اإلسرائيلي

رام الله/ االستقالل:
أعلنت الحكومة الفلسطينية يوم أمس، موعد إجازة عيد الفطر 
2022 ومدتها في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي يتم خاللها 

عطلة المدارس والمؤسسات الحكومية والمرافق العامة.
وفلكيا من المرجح أن يكون يوم االثنين 2 / 5 / 2022 أول أيام 
عيد الفطر الس���عيد في فلسطين ولكن يتوقف األمر على رؤية 

الهالل حيث سيتم تحريه مساء السبت 30 / 4 / 2022.
وأعلن مجلس الوزراء الفلس���طيني أن عطلة عيد الفطر س���تبدأ 
م���ن صباح يوم األحد 1 / 5 / 2022 وحتى مس���اء األربعاء 4 / 5 
/ 2022 عل���ى أن يع���ود الدوام في صب���اح الخميس، وفق بيان 

نشرته.
وكان���ت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة أعلنت عن تقديم 
اإلجازة للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة، جاء بناء 
على قرار من لجنة المتابعة الحكومية، لتبدأ يوم السبت المقبل 

23 أبريل.
وذكرت أن اإلجازة تش���مل الفصل الدراسي الثاني وإجازة عيد 
العمال وإجازة عيد الفطر، الفتة إلى أن الدراسة ستستأنف في 

جميع المدارس كما كان مقررا يوم السبت الموافق 7 مايو.

إعالن موعد عطلة عيد 
الفطر 2022 في فلسطين

وزير العمل وممثل الـ UNDP في فلسطين يبحثان دعم التشغيل

غزة تقرر تقديم اإلجازة المدرسية لتبدأ السبت المقبل

اإ�سابات خالل ..

د. احل�ساينة..
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واشنطن/ االستقالل: 
لقي رجل مصرعه بطريقة مروعة داخل محطة غس���يل سيارات في والية كاليفورنيا 

األمريكية.
وذك���ر موق���ع »نيوزويك« األمريك���ي، أن الحادثة وقعت مس���اء الس���بت في والية 
كاليفورنيا، عندما غادر الس���ائق سيارته من طراز »س���يون إكس بي« داخل محطة 

الغسل اآللي.
وتقول الش���رطة: إن جثة الرج���ل )56 عاًما(، ُتركت لنح���و 30 دقيقة قبل أن يجري 

اكتشاف أمرها، حسب »سكاي نيوز عربية«.
وذكرت أنها تلقت بالغًا بش���أن حادثة في محطة آلية لغسل السيارات في مقاطعة 

إسكونديدو، حيث عثر عناصرها على رجل مصاب بجروح خطيرة في المحطة.
وتبّين من التحقيقات األولية أن الرجل غادر س���يارته داخل مس���رب المحطة، الذي 
يصبح ضيًقا بفعل وجود الس���يارة بداخله وبكارات التنظي���ف على الجانبين ومن 
األعلى.وما يثير االستغراب في القصة أنه ما أن علق الرجل في المسرب، حتى انطلق 
جرس اإلنذار، لكن األمر استمر 30 دقيقة قبل أن يالحظ زبون آخر في المكان وجود 

مشكلة ما في المحطة ويتصل بالشرطة.
وحاولت فرق اإلنقاذ إسعاف الرجل، لكنه توفي متأثًرا بجروحه.

وتقول الشرطة إنها ال تعرف سبب خروج الرجل من السيارة.

دخل يغسل سيارته داخل 
المحطة فخرج جثة هامدة

) APA images (   جتهيز الرجنة املدخنة يف خميم املغازي و�سط قطاع غزة

واشنطن/ االستقالل: 
اعترفت وزارة الدفاع األمريكية بأن موظفيها حجبوا 
واقعة سقوط جس���م غريب يفترض أنه وصل من 
منظومة نجمية أخ���رى في المحيط الهادئ بالقرب 

من أرخبيل )بابوا- غينيا الجديد(.
ولف���ت الضيف الغريب القادم م���ن الفضاء البعيد 
انتباه عالمْين من جامعة "هارفارد" األمريكية، هما 
آوي ل���وب وأمير س���راج اللذين قاما بتحليل مس���ار 
الجس���م الفضائي وتوصال إلى استنتاج مفاده بأنه 
حلق بس���رعة تفوق 60 كلم في الثانية )ما يعادل 
216000 كلم في الس���اعة(، أي أسرع  من أي نيزك 
وكويكب يمر بالمنظومة الشمسية. وقال العالمان 
آنذاك إنه وصل من منظوم���ة نجمية أخرى. وحاوال 
 The Astrophysical نشر نتائج الدراسة في مجلة
Journal Letters األمريكية العلمية، حسب موقع 

"روسيا اليوم".
ولم يتم نش���ر المقال، بسبب تدخل قيادة الفضاء 

األمريكي���ة )USSC(، والتي، كم���ا اتضح فيما بعد ، 
أدرجت على الفور المعلومات المتعلقة بمرور الجسم 
الفضائ���ي الغريب على قائمة خاص���ة. وُيعتقد أن 
الس���بب هو كذلك في أن محطات تتبع األجس���ام 
الت���ي تدخ���ل الغالف الج���وي لألرض تس���تخدم 
للتحكم في حركة الصواريخ الباليس���تية والتعرف 
على االنفج���ارات النووية. لكن الجيش لم يوضح ما 
هو س���ري في هذا الجرم "الغيني الجديد"، مقارنة 

بأجرام أخرى.
ربما تغير شيء ما في األعوام الثمانية التي مرت منذ 
س���قوط ضيف الفضاء وأصبح األمر أقل سرية، لكن 
ف���ي مطلع أبريل الجاري أبلغ اللواء جون ش���و، نائب 
قائد  USSC رئيس ناسا فجأة أن، لوب وسراج قاسا 
سرعة الضيف الفضائي بشكل صحيح- وأنها كبيرة 
للغاية - كما حددا مس���اره، ما يشير بال شك إلى أنه 

ليس جسمًا محليًا بل وصل من نجوم أخرى.
ويدل اعت���راف الجيش، عل���ى أن "الغريب الغيني 

الجديد" وصل إلى النظام الشمسي قبل )أومواموا(، 
بصفته كويكبا نجميا أو رسوال فضائيا، كما وصفه 
س���كان هاواي، واكتش���فه علماء الفلك من جامعة 
هاواي عام 2017، واعتبر آن���ذاك ضيفا أوليا قادما 

من نجوم أخرى.
بينما طرح ل���وب فرضية تفيد بان أومواموا، بصفته 
أس���طوانة طوله���ا 400 متر، هي مركب���ة فضائية 
فق���دت الس���يطرة. وهناك الكثير من األش���خاص 
يشاطرونه في هذا الرأي وحتى خططوا للحاق ب�ه ما 
دام ال يزال في متناول المركبات الفضائية األرضية.

فيما يتعلق ب�"الزائر الفضائي الغريب" الذي سقط 
في المحي���ط الهادئ في 8 يناير ع���ام 2014 كان 
قطره مترا واحدا ووزنه حوالي نصف طن. وربما كان 
نيزكا، وربما كان مسبارا استطالعيا آليا، وال يستبعد 
لوب ذلك، فهو يخطط لنش���ر مق���ال قد ُرفعت عنه 
الس���رية وتنظيم رحلة استكشافية للبحث عن آثار 

جسم سقط في المحيط الهادئ.

البنتاغون يعترف بإخفاء ضيف فضائي منذ 2014

واشنطن/االستقالل: 
أعلنت شركة أمريكية، االثنين، نيتها استئناف قرار قضائي منَح 450 ألف دوالر 
لموظف لديها صرفته إثر تعرضه لنوبة هلع بسبب حفلة عيد ميالد أقيمت له 
خالفًا إلرادته. وكان كيفن برلينغ الذي يقول إنه يعاني من اضطراب وقلق، نّبه 
رئيسته في ش���ركة Gravity Diagnostics إلى عدم رغبته في االحتفال بهذا 

اليوم، ألنه يعيد إليه ذكريات سيئة مرتبطة بطالق والديه.
لكن في السابع من أغسطس 2019، خالل استراحة الغداء، تمنى بعض الزمالء 
»عيد ميالد سعيدًا« لبرلينغ الذي وجد الفتًة ُرفعت للمناسبة في غرفة استراحة 
الش���ركة الواقعة في كنتاكي. وتوجه بعدها إلى س���يارته، حيث تعرض لنوبة 
هلع. في اليوم التالي، خالل اجتماع مع مديرته وزميل آخر لمناقش���ة س���لوكه، 
ثارت ثائرة برلينغ عليهما، وطلب ش���فهيًا من مديرت���ه »التوقف عن الكالم«، 

بحسب المحامي عن Gravity Diagnostics جون مالي.
وأك���د المحامي أن المديرة والموظف اآلخر الحاضر باالجتماع كانا مرعوبين على 
سالمتهما، ما دفع الشركة لطرد برلينغ. وطعن برلينغ في قرار إقالته، ورفع دعوى 

ضد الشركة، وحصل على تعويض 450 ألف دوالر.

450 ألف دوالر تعويضًا ألمريكي 
عن حفلة عيد ميالد »لم يطلبها«!

 لندن/ االستقالل: 
ذهب جراح ناسا بجرأة إلى حيث لم يسبق ألحد أن ذهب إليه، حيث تم نقله من وكالة الفضاء إلى 

محطة الفضاء الدولية في ثوان معدودة على هيئة صورة ثالثية األبعاد.
باستخدام تقنية جديدة تسمى ›Holoporting‹ هولوبورتينج، تمكن الدكتور جوزيف شميد 
م���ن الظهور على المحطة الفضائية كص���ورة ثالثية األبعاد ثالثية األبع���اد والتحدث إلى رواد 

الفضاء في الوقت الفعلي.
تخطط ناس���ا الس���تخدام هذا للتواصل ثنائي االتجاه بين رواد الفضاء واألشخاص على األرض ، 
مما يس���مح ألبناء األرض بزيارة أحبائهم في الفضاء والعكس صحيح، بحسب ما نشرت صحيفة 

»ديلي ستار« البريطانية.
قال الدكتور شميد ، الجراح الرائد في وكالة ناسا: »هذه طريقة جديدة تماًما للتواصل البشري عبر 
مس���افات شاسعة، يعمل نظام هولوبورت عن طريق التقاط نماذج ثالثية األبعاد لألشخاص ثم 

يتم ضغطها ونقلها في الوقت الفعلي.
 Microsoft ، يج���ب على رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية ارتداء نظ���ارات الواقع المختلط
HoloLens ، لرؤية الصور المجس���مة والتفاعل معها، وأضاف الدكتور ش���ميد: »جسدنا المادي 

ليس هناك ، لكن كياننا البشري موجود بالتأكيد«.
وأكمل:«ال يهم أن تسافر المحطة الفضائية 17500 ميل في الساعة وفي حركة مستمرة في مدار 
250 مياًل فوق األرض ، يمكن لرائد الفضاء العودة بعد ثالث دقائق أو ثالثة أسابيع ومع تشغيل 
النظام ، سنكون هناك في محطة الفضاء«.  سيصبح مفيًدا جًدا لرواد الفضاء الذين يرغبون في 

التحدث إلى المستشارين الطبيين أو الشخصيات المهمة أو المستشارين.

إسالم أباد/ االستقالل: 
أصبح رجل باكستاني ُيعرف باسم طرزان كراتشي 
بعد أن أمضى السنوات الثماني األخيرة من حياته 
يعيش في منزل مؤقت على الشجرة في المدينة. 

وأث���ار فرمان علي )28 عامًا( نوعًا ما من الضجة على 
وس���ائل التواص���ل االجتماعي، بعد أن انتش���رت 
لقطات لمنزله غير العادي قبل بضعة أسابيع. وكان 
الناس مفتونين بالش���اب الذي تمكن من العيش 
ف���ي منزل متواضع على الش���جرة ألكثر من ثماني 
سنوات، ولكنه كان يخبر كل من يسأل أنه لم يفعل 

ذلك باختياره. 
وبع���د أن فقد والديه، كان علي فقيرًا للغاية بحيث 

ال يس���تطيع تحم���ل تكاليف أي نوع من الس���كن 
التقلي���دي، وبعد أن عاش في الش���وارع لفترة من 
الوق���ت، قرر بناء منزله الخ���اص في المكان الوحيد 

الذي ال يزعجه فيه أحد أو يطرده منه. 
رجل الشجرة في كراتشي، كما يعرفه البعض في 
أكبر مدن باكس���تان، فرمان علي، يكسب رزقه من 
خالل غس���ل الس���يارات والكنس والتنظيف خارج 

منازل الناس وتسوق البقالة لآلخرين. 
ويدفع ل���ه معظم زبائن���ه بالماء الب���ارد والطعام، 
والقليل من المال ال���ذي بالكاد يكفي الحتياجاته 
اليومية، لذلك ال يمكنه حتى التفكير في الحصول 

على منزل مناسب. 

وق���ال علي إنه بن���ى منزل الش���جرة الخاص به من 
القديم���ة وقطعة  الخيزران والخش���ب واألب���واب 
قماش لحماية نفس���ه من الرياح واألمطار. وبصرف 
النظر عن الس���رير المؤقت، تمكن أيًضا من إنشاء 
مغس���لة لغس���ل وجهه كل صباح، وفرًن���ا صغيًرا 
للطهي وتس���خين المياه، وحت���ى مصباح صغير 
يعمل بالبطارية وشاحن لهاتفه. وأخبر ساكن منزل 
الشجرة الش���اب المحاورين الباكستانيين في لقاء 
تلفزيون���ي أنه تزوج في وقت ما، ولكن نظرًا ألنه لم 
يكن قادرًا على كس���ب 30 ألف روبية )165 دوالًرا( 
التي كانت زوجته تطلبها ش���هرًيا، فقد تركته في 

النهاية، بحسب موقع أوديتي سنترال.

يعيش في منزل شجرة لمدة 8 سنوات

واشنطن/ االستقالل: 
صم���م باحثون ف���ي جامعة نورث إيس���ترن 
ومعه���د ماساتشوس���تس للتكنولوجيا وآي 
بي إم، قميص مبتكر يمكنه إخفاء الشخص، 
به���دف تجرب���ة تقنية التعرف عل���ى الوجه 

الجديدة.

يحت���وي القميص العلوي المطبوع على رقعة 
ملونة من األلوان تجعل من يرتديها غير مرئي 

للذكاء االصطناعي.
قبل إنش����اء القمي����ص، نج����ح الباحثون في 
تحديد مناطق الجسم حيث يمكن أن تؤدي 
إضاف����ة ضوضاء البكس����ل إلى إرب����اك نظام 

التعرف على الوجه.
في حي���ن أن مرتديها ال يتحولون إلى مخفي 
تمام���ًا في كامي���را المراقبة من خ���الل ارتداء 
القميص إال أن مرتدي���ه يمكن أن يصبح غير 
قابل للكش���ف بشكل فعال من منظور الذكاء 

االصطناعي.

ابتكار تي شيرت يمكنه إخفاء صاحبه

في ثواٍن معدودة.. نقل 
طبيب من األرض إلى الفضاء


