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القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد رئيس الحركة اإلس���المية داخل األراضي الفلسطينية 
المحتل���ة منذ الع���ام 1948، الش���يخ رائد ص���الح، أن كل 
إجراءات االحتالل اإلس���رائيلي واقتحاماته ال تثبت له حقا 
في المس���جد األقصى. وقال الش���يخ صالح، في تصريحات 
صحفية: إن المس���جد األقصى محتل وفق القانون الدولي 
ووفق الثوابت اإلسالمية والعروبية والفلسطينية«. وأضاف 

أن »كل إج���راءات االحت���الل ال يمكن أن تثب���ت له حقا في 
األقص���ى، وس���يبقى وجوده باطال بال س���يادة وال ش���رعية 
حتى قيام الس���اعة«. وتابع أن���ه ال يمكن أن ينجح االحتالل 
في تطبيق فكرة التقس���يم الزمان���ي والمكاني »حتى قيام 
الس���اعة؛ ألننا أصح���اب األقصى«، مطمئنا بأن كل ش���رائح 
الش���عب الفلس���طيني تدرك ب���أن واجب ش���د الرحال إلى 

المسجد والصالة واالعتكاف فيه قرآني ودائم وال يزول.

الشيخ صالح: األقصى ال يقبل 
الشراكة وال المساومة وال التقسيم

م�س�ؤول ا�ستخباراتي 
»اإ�سرائيلي« �سابق: 

حك�مة بينيت 
ت�سعى لتجاوز الفرتة 

احلالية دون ت�سعيد

هنية والفروف يبحثان تصاعد 
األحداث في القدس وغزة

الدوحة/ االستقالل:
بحث رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس إسماعيل 
هنية ظهر الخميس مع وزير الخارجية الروس���ي سيرجي 

المعتقلون اإلداريون يواصلون معركة 
مقاطعة محاكم االحتالل »قرارنا حرية«

رام الله/ االستقالل:
واصل األسرى اإلداريون في سجون االحتالل »اإلسرائيلي« 
الخميس، معركة مقاطعتهم للمحاكم اإلدارية لليوم 111 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
»اإلس���رائيلي«  االحت���الل  ق���وات  واصل���ت 
الخمي���س،  المس���توطنين  ومجموع���ات 
اعتداءاتهم���ا ف���ي مناطق متفرق���ة بالضفة 

والق���دس المحتلتي���ن، فيما ش���ّن الطيران 
الحربي »اإلس���رائيلي« في وقت مبكر من فجر 
أمس غارتين جويتين على موقعين للمقاومة 
الفلس���طينية وسط قطاع غزة وجنوب مدينة 

غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في االرواح، 
فيم���ا لحقت أضرار مادية جس���يمة باألماكن 

أصي���ب  فق���د  المس���تهدفة, 
ع���دد من الش���بان باعتداء قوات 

طيران العدو يقصف موقعين للمقاومة وسط وجنوب غزة 
إصابات باعتداءات لالحتالل والمستوطنين على المواطنين باألقصى والضفة

الفصائل تحذر: سنتخذ موقفًا صارمًا 
من »أونروا« إذا لم يتقدم اإلعمار

غزة/ االستقالل:
حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع 
غزة، الخميس، من أنها س���تتخذ »موقًف���ا صارًما« من إدارة 

مخاوف »إسرائيلية« من امتداد 
توترات »األقصى« إلى الداخل المحتل

القدس المحتلة/ االستقالل:
تخشى المؤسس���ة األمنية لالحتالل اإلس���رائيلي« من 
احتم���ال امتداد التوت���رات في المس���جد األقصى في 

صبري: صمود شباب القدس أفشل 
مخططات االحتالل في األقصى

تحليل: فشل »مسيرة األعالم« إحدى إفرازات 
»سيف القدس« وتأكيد على ترابط الساحات

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد مختصان ومحلالن سياس���يان أن معركة 
»س���يف القدس« وما حققت���ه المقاومة في 

قطاع غزة من إنجازات والسيما تثبيت معادلة 
ال���ردع مع »إس���رائيل« وإفقادها 
وّجه مجددًا  األمني���ة،  »هيبتها« 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد عكرمة صبري خطيب المس���جد األقصى الخميس، أن 
االحتالل فشل في مخططاته ولم يستطع أن يلبي مطلب 

د. الحساينة: المقاومة دشنت 
معادلة جديدة للردع مع االحتالل

غزة/ االستقالل:
ه عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي د. يوسف  وجَّ

الحس���اينة، التحي���ة ألهلن���ا المرابطين ف���ي القدس 
المحتلة، الذين أخدوا على عاتقهم زمام المبادرة وقرروا 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت قناة )كان( »اإلسرائيلية«، مس���اء الخميس، عن 
أن ما يس���مى رئيس هيئة األركان ف���ي جيش االحتالل، 

كوخافي يصدر تعليماته باالستعداد 
للتصعيد واحتمال شن عملية عسكرية بغزة

إطالق 30 صاروخًا 
اأ�سرار تلحق باأرا�سي املزارعني جراء ق�سف طائرات الحتالل و�سط قطاع غزة فجر الأم�س     )apaimages(العتراض رصاصات غزة
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غزة/ االستقالل:
ه عض���و المكتب السياس���ي لحركة الجهاد  وجَّ
اإلس���المي د. يوسف الحس���اينة، التحية ألهلنا 
المرابطين في القدس المحتلة، الذين أخدوا على 
عاتقهم زمام المبادرة وقرروا المواجهة في سبيل 

إفشال االقتحامات لألقصى.
وقال د. الحس���اينة في حدي���ث إلذاعة القدس 
الخميس: »العدو الي���وم يحاول أن يفرض واقًعا 
جديًدا، وأن يم���رر فكرة االقتحامات ويلعب على 

المتناقضات«.
وأش���ار إلى أن االج���راءات اإلجرامية والعنصرية، 
تؤك���د حقيقة ثابتة وراس���خة بأن ه���ذا العدو 
الصهيون���ي ال يمك���ن أن ُي���ردع إال م���ن خالل 

االشتباك في كافة الميادين.
وش���دد د. الحس���اينة على أن المقاومة دشنت 
معادل���ة جدي���دة لل���ردع، ولحماي���ة الش���عب 
الفلس���طيني والمس���جد األقصى، وهي معادلة 
تتج���دد كل ي���وم الس���يما بعد معركة س���يف 
القدس. وأض���اف »أي اقتحامات واعتداءات على 
المسجد األقصى، إذا تكررت يعني إشعال فتيل 

المواجهة مع العدو وهو من يتحمل التبعات«.
ولفت القيادي بالجهاد اإلس���المي، إلى أن الدور 
األكثر تأثيرًا يقع على عات���ق المرابطين وأهلنا 
في الق���دس وفي الضفة المحتل���ة، على اعتبار 
أنهم في تم���اس وقلب المواجه���ة مع قطعان 

المستوطنين.
وتابع »أهلن���ا في القدس يدرك���ون أن خلفهم 
مقاومة صلبة وعنيدة ستكون حاضرة إذا تطلب 

الموقف ذلك‹.
ودعا د. الحساينة الفلسطينيين الستنهاض كل 
الطاقات في مواجهة هذه الهجمة المس���عورة 

التي تقوم به سلطات االحتالل.
وأكم���ل حديث���ه »العالم اليوم هّب لمس���اعدة 
أوكرانيا، فيم���ا هو متواطئ ومص���اب بالخرس 
عما يجري في المدينة المقدسة من انتهاكات 

واقتحامات مستمرة«.
وبشأن الحديث عن تسوية وعن تبعات اتفاقيات 
التطبيع مع كيان االحتالل قال الحس���اينة: »كل 
اتفاقيات العار جسدت مقولة أن هذا الخيار هو 
خيار كارثة حيث ال يزال يحقق لش���عبنا المزيد 

من الكوارث‹.
وأضاف »يجب على الس���لطة الفلس���طينية أن 
تغادر نهج أوسلو والتسوية والتنسيق األمني، 
اآلن أم���ام ما يجري من اعت���داءات تقوم به دولة 

االحتالل تجاه شعبنا«.
ن أن جماهير ش���عبنا تجاوزوا، كل اتفاقيات  وبيَّ
أوسلو عندما قرروا المواجهة واالشتباك مع العدو 

الصهيوني.

»أي اقتحام لألقصى سيشعل فتيل المواجهة«
د. الحساينة: المقاومة دشنت معادلة جديدة للردع مع االحتالل

رام الله/ االستقالل:
أّك���د نادي األس���ير، أّن إدارة س���جن »ريمون« نقلت 
األس���ير أحمد بدر أبو علي )48 عاًما( من مدينة يطا/ 
الخليل إلى مستشفى »سوروكا« »اإلسرائيلي« بعد 
تدهور ط���رأ على وضعه الصح���ي، وذلك في وقت 
متأخ���ر من الليلة قبل الماضية، وحتى اآلن ال تتوفر 

معلومات تفصيلية حول حالته الصحية.

وذكر نادي األس���ير في بيان له الخميس، أّن األسير 
أبو علي واحد من بين األس���رى المرضى في سجون 
االحتالل، حيث ُيعاني من مش���اكل صحية عديدة، 
وكان قد خضع العام الماضي لعملية »قسطرة« في 

القلب.
وأوضح النادي، أن األس���ير أبو علي عانى منذ العام 
الماضي من تفاقم في وضعه الصحي إلى أن ُأصيب 

بوعك���ة صحية، وتبين أنه ُيعان���ي من عدم انتظام 
في نبضات القلب، إضافة إلى معاناته من الّسكري 

المزمن، والُسمنة.
وتعتقل قوات االحتالل األسير أبو علي معتقل منذ 
عام 2012، ويمضي حكما بالّس���جن لمدة 12 عاًما، 
)9( من األبناء، علًما أن والديه توفيا  وهو متزوج وأب ل�

وهو في األسر.

بعد تدهور وضعه الصحي
نقل األسير أحمد أبو علي إلى مستشفى »سوروكا« 

 نابلس/ االستقالل:
اقتحم مستوطنون، الخميس، نبع قريوت جنوب مدينة نابلس.

وأفاد الناشط الميداني بش���ار قريوتي، بأن مستوطنين اقتحموا النبع بحماية 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية عنده، مضيفا أن المستوطنين 
كثف���وا خالل الش���هرين الماضيين من اقتحاماتهم للنب���ع، وحطموا قفل بابه 
وخلعوا الس���ياج المحيط ب���ه، ولوثوا المياه المخصصة للش���رب والزراعة بمواد 

بت برائحة كريهة. مجهولة تسبَّ

مستوطنون يقتحمون نبع 
قريوت جنوب نابلس

القدس المحتلة/ االستقالل:
أش���اد مؤازرو »الهيئة اإلسالمية العليا« في مدينة القدس، 
الخمي���س، بصم���ود المقدس���يين المرابطين ف���ي باحات 
المسجد األقصى المبارك، وإفش���الهم مخططات االحتالل 

ومستوطنيه طيلة األيام الماضية. 
وأقرت »الهيئة التنفيذية لمجلس مؤازري الهيئة اإلسالمية 
العلي���ا« في بي���ان، بأهمي���ة التواصل الدائم م���ع الجهات 
الرس���مية في ال���دول العربي���ة واإلس���المية لوضعها عند 
مس���ؤولياتها في إس���ناد مدينة القدس وأهلها، من خالل 
زيارات فعلية س���تقوم بها الهيئة لعدد م���ن الدول خالل 

الفترة القادمة. 
واعتم���دت الهيئة، خالل اجتماع عقدته ع���ن ُبعد األربعاء، 
تش���كيل الهيئة التنفيذي���ة للمجلس، وذل���ك »لتفعيل 
التواصل الدائم والتنس���يق المش���ترك ف���ي كافة أعمال 
المجلس ونشاطاته التي سيقوم بها خالل المرحلة القادمة«.

 ونقل البيان عن منس���ق العالقات الخارجية للهيئة، أحمد 

عبدالل���ه قوله إن االجتماع جاء »في ظ���ل تزايد االقتحامات 
التي ينفذها قطعان المس���توطنون.. حيث تمنع المصلين 
م���ن الوصول للمس���جد األقص���ى المبارك من كاف���ة أرجاء 

فلسطين المحتلة«.  
وعدل���ت »الهيئة اإلس���المية العلي���ا« بالق���دس، نظامها 
األساسي في تش���رين األول/نوفمبر 2020، بغرض توسيع 
هيئتها العامة لتشمل أعضاء من خارج فلسطين كمؤازرين 
ألعمالها من الشخصيات الفاعلة والمواكبة لألحداث اليومية 
في مدين���ة القدس أطل���ق عليه »مجلس م���ؤازري الهيئة 

اإلسالمية العليا في القدس«.
 و«الهيئة اإلس���المية العليا«، هي هيئة إسالمية مستقلة، 
ومركزه���ا مدينة الق���دس المحتلة، ومج���ال عملها مناطق 
االحتالل بما فيها القدس، وتتولى رعاية شؤون المسلمين 
في الق���دس، وتنظي���م أحوالهم، وتحافظ عل���ى بنيتهم 
االجتماعي���ة، وتراثه���م التاريخي والدين���ي في مثل هذه 

الظروف الصعبة

»اإلسالمية العليا« تشيد بصمود 
المرابطين في المسجد األقصى المبارك

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى عش����رات اآلالف من المس����لمين صالتي العش����اء والتراويح في رحاب 
المسجد األقصى المبارك، مساء الخميس، رغم العراقيل التي وضعتها قوات 
االحتالل اإلسرائيلي أمام الفلسطينيين القادمين لألقصى سواء من الضفة 

الغربية أو من مدن الداخل المحتل.
ويش����هد المس����جد األقصى المبارك حش����ًدا كبيًرا من جميع أبناء ش����عبنا 
ب����كل أطياف����ه وأديانه حماية له من ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي وقطعان 
المستوطنين المتطرفين الذين يخططون لفرض التقسيم الزماني والمكاني 
فيه، على غرار ما بات في المس����جد اإلبراهيمي ف����ي مدينة الخليل بالضفة 

المحتلة.
ُيشار إلى أن المسجد األقصى المبارك شهد األيام الماضية اقتحامات متكررة 
لقطعان المس����توطنين تحت حماية قوات االحتالل المدججة بالسالح. وقد 
تعرض المرابطون في األقصى للضرب واالعتداء واالعتقال بش����كل إرهابي 

وهمجي من قوات االحتالل.
وفي ظل استمرار توتر األجواء في المسجد األقصى، فإن األمور قابلة لالنفجار 

بأي وقت في األراضي الفلسطينية كافة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت قناة )كان( »اإلسرائيلية«، مساء الخميس، عن أن 
ما يسمى رئيس هيئة األركان في جيش االحتالل، أفيف 
كوخافي، أص���در تعليماته إلى ما يس���مى قائد المنطقة 
الجنوبية في الجيش »اإلسرائيلي«، باالستعداد للتصعيد 

واحتمال شن عملية عسكرية أخرى على قطاع غزة.
وأش���ارت القناة، إلى أن تعليمات كوخافي لقائد المنطقة 
الجنوبية، جاءت عقب إطالق الصواريخ الليلة قبل الماضية، 

من قطاع غزة تجاه مستوطنات غالف غزة.
يشار إلى أن طائرات االحتالل، قد قصفت موقعين تابعين 
للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ردا على إطالق صاروخ 

من قطاع غزة تجاه المجلس اإلقليمي )أشكول(.
على صعيد متصل، كش���ف موقع »وال���ال« العبري النقاب، 
الخميس، ع���ن الخطة التي أعدها الجيش »اإلس���رائيلي« 

للحرب القادمة أمام غزة.
ونقل الموقع عن مصادر عس���كرية »إسرائيلية« قولها إن 

رئيس هيئة أركان الجيش »اإلس���رائيلي«، الجنرال أفيف 
كوخاف���ي، طلب فور االنته���اء من الحرب »اإلس���رائيلية« 
األخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باس���م »سيف القدس« 
)يوليو 2021(، تدش���ين خطة عسكرية جديدة استعدادا 
لمهاجمة القطاع. وتقضي الخطة »اإلسرائيلية« بمهاجمة 
قطاع غزة وسد كل الثغرات الممكنة، وتجنب أي إخفاقات 
عس���كرية ممكنة، مع تقليل الخسائر وبأقل تكلفة مادية، 

فضال عن وضع »بنك أهداف« داخل قطاع غزة.
وطال���ب الجنرال كوخافي باالس���تفادة م���ن تجربة الحرب 
»اإلس���رائيلية« األخيرة على قطاع غزة، مع وضع تكتيكات 

وخطط جديدة لمهاجمة القطاع.
وذل���ك ف���ي وقت أش���ار الموق���ع العبري إل���ى أن الجيش 
»اإلس���رائيلي« ب���دأ فعليًا، بسلس���لة مناورات عس���كرية 
تحاكي الحرب البرية على قطاع غزة، بمش���اركة من ضباط 
»إسرائيليين« قدامى، ش���اركوا في حروب ماضية مع غزة، 

بهدف االستفادة من تجاربهم العملياتية داخل القطاع.

كوخافي يصدر تعليماته باالستعداد 
للتصعيد واحتمال شن عملية عسكرية بغزة

رغم قيود قوات االحتالل
عشرات اآلالف يؤدون صالتي 
العشاء والتراويح في رحاب األقصى
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وكان األمين العام لحركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين 
القائد زي���اد النخالة قد صّرح قبل أي���ام: »أن ما يجري في 
الق���دس من انته���اكات يعادله أرواحن���ا، وأن تهديدات 
العدو بوقف التس���هيات عن غزة ال تستطيع أن تجعلنا 

نصمت عما يجري في القدس والضفة المحتلة«.
وأعلن جيش االحتال »اإلس���رائيلي«، مس���اء األربعاء حالة 
االس���تنفار إلى أعلى مستوى، إلفشال مس���يرة »األعام« 
االستفزازية للمستوطنين المتطرفين لمنعهم من المرور 
عبر باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وذلك ألسباب 
عدة، أبرزها الخش���ية م���ن تهديدات المقاومة ب�«س���يف 
الق���دس 2«، إضافة إل���ى خوف رئي���س حكومة االحتال 
نفتال���ي بينت من تش���تت وفقدان االئت���اف الحكومي، 
وانهيار حكومته التي تقف على ش���فا حفرة من السقوط 

والتفكك.
وكان���ت الفصائل الفلس���طينية بغزة قد ح���ذرت مؤخرًا 
»م���ن دعوات اليمين المتطرف لتنظيم »مس���يرة األعام« 
االستفزازية، التي كانت س���ببًا العام الماضي في نشوب 
معركة »س���يف القدس«، مؤك���دة أن يدها على الزناد ولن 
تق���ف صامتة أمام اعتداءات االحتال ومس���توطنيه على 

المقدسات.
»�شيف القد�س« ما زال م�شرعًا

الخبير في الش���أن األمني واالس���تراتيجي عبدالله العقاد، 
أك���د أن المقاومة الفلس���طينية، في غزة جعلت الس���يف 
مش���رعًا لحماية المقدس���ات، وأن معركة س���يف القدس 
ال ت���زال حاض���رة وبقوة، الفتًا إل���ى أن غزة تع���د ُأنموذجًا 
للمقاومة، وردعًا لاحتال »اإلس���رائيلي«، وهو ما جسدته 

قيادة االحتال في منع مسيرة »األعام« الصهيونية.
وأض���اف العقاد خال حديثه ل� »االس���تقال«، أن فش���ل 
»مس���يرة األعام« هو تعقيب على االنتصار الذي حققته 
المقاومة الفلس���طينية في معركة س���يف القدس التي 
فتحت مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني، من خال ما 
رسمته وحدة الجغرافية الفلسطينية ووحدة الشعب في 
مواجهة هذا االحتال الصهيوني، مش���يرًا إلى أن الشعب 
الفلس���طيني جعل من كل عوامل اله���دم بناء وقوة، وهو 

متمس���ك بالمقاومة التي هي الخيار الوحيد للتحرير.
وش���دد عل���ى أن »س���يف الق���دس« رس���خت العديد من 
المعادالت مع العدو الصهيوني، فبات االحتال يحس���ب 
ألف حساب تجنبًا للدخول في مواجهة واسعة تكون غزة 
طرف���ًا فيها، ألنه يعلم أن تلك المواجهة س���تكون مكلفة 

وصعبة ومهينة بالنسبة له.

وأوضح العقاد أن تهديدات المقاومة الفلس���طينية بغزة، 
يأخذها االحتال على محمل من الجدية واالعتبار، وبالتالي 
يحاول تدارك أي ممارسات قد تؤدي إلى المواجهة مع غزة، 
مشيرًا إلى أن األمر لم يكن عند مسيرة األعام فقط، وإنما 
سبقه كذلك اإلفراج عن الش���بان المعتقلين في القدس، 
ومن���ع ذبح القرابين، إال أن ما ميز حادثة »مس���يرة األعام« 
أنها القت تغطية إعامية واس���عة، وكشفت حالة الصدام 
الفعلية  التي جرت بيت قوات االحتال والمس���توطنين، 

ومنعهم من الوصول إلى بوابات األقصى.
ولف���ت العقاد إلى أنها المرة األولى التي يتم بها التعامل 
مع المستوطنين بهذه الطريقة واالعتداء عليهم ومنعهم 
من التقدم وإقامة طقوسهم التلمودية، عبر حكومة تضم 
أحزابًا يمينية متطرفة كانوا يعتقدون بأنها الداعمة لهم 

والحاضنة ألفكارهم وممارساتهم.
وبي���ن العقاد أن المش���روع الصهيوني يق���ف عاجزًا أمام 
مواجهة إرادة الشارع الفلس���طيني الذي أكد أنه ال طريق 

للتحرير إال بالثورة والمواجهة.
تثبيت معادلة الردع

في الس���ياق ذات���ه، اتفق الكات���ب والمحلل السياس���ي 
مصطف���ى الصواف مع س���ابقه، م���ن أن معركة س���يف 
القدس اس���تطاعت أن تترك األث���ر العظيم على االحتال 

اإلس���رائيلي، وثبتت معادلة الردع م���ع االحتال وأفقدته 
هيبته األمنية والعسكرية، ما دفعه للتراجع عن تنفيذ ما 

يسمى »مسيرة األعام«.
ولفت الصواف في حديثه ل� »االس���تقال«، إلى أن أبطالنا 
في الق���دس والمرابطين الذين يقفون بصدورهم العارية 
لحماية االقصى وهذه القوة التي يتمتع بها المقدسيون 
ناتج���ة عن اس���تعدادهم للتضحية وهم يش���عرون بأن 
لديهم ما يستندون عليه وهو المقاومة في كل فلسطين 
وعلى رأس���ها مقاومة غ���زة التي أعلنت حالة االس���تنفار 
والتأهب حال أقدم االحتال على أي حماقة وسمح لمسيرة 

األعام بالوصول الى باب العامود.
وأضاف، أن معركة »س���يف القدس« استطاعت أن توحد 
الكل الفلس���طيني في أماكن تواجده كافة لصد هجمات 
االحتال وعدوانه، فكان���ت غزة حاضرة للدفاع عن القدس 
والمس���جد األقصى إلى جانب المقدسيين وأهالي الضفة 
والداخ���ل المحتل، وهي تؤكد الي���وم على أن حالة الوحدة 
ال ت���زال قائم���ة وأن الفلس���طينيين س���يبقون موحدين  
في مواجهة اإلج���رام الصهيوني والدفاع عن فلس���طين 

ومقدساتها.
وأش���ار الصواف، إلى أن حالة الص���دام التي اندلعت بين 
أفراد ش���رطة االحتال والمستوطنين في محاولة منعهم 

من مواصلة مس���يرتهم، تؤكد مدى وحجم الخش���ية لدى 
االحتال من المقاومة الفلس���طينية وتهديداتها وكذلك 
الهبات الش���عبية في الضفة والداخل والقدس، التي قد 

تندلع للجم هذه االعتداءات.
انتقادات وا�شعة

وأثار مشهد منع الشرطة »اإلسرائيلية« للمستوطنين من 
الوصول إلى باب العامود بمدينة القدس المحتلة مس���اء 
األربعاء، ردود فعل »إس���رائيلية« غاضب���ة، إذ وصف بأنه 
»مش���هد نصر كبير للفصائل الفلس���طينية بغزة دون أن 

تطلق طلقة واحدة«.
ووجه الجمهور »اإلس���رائيلي«، انتقادات واسعة لحكومة 
االحتال برئاسة نفتالي بينيت، متهمين إياها بالخضوع 
للمقاوم���ة الفلس���طينية، بعد إلغاء مس���يرة األعام التي 

خطط لها المستوطنون في مدينة القدس المحتلة.
وقال محرر الشؤون الفلس���طينية في صحيفة »يديعوت 
أحرنوت« العبرية، أليئور ليف���ي«، إن حركة حماس حملت 
االحتال المس���ؤولية والجه���اد اإلس���امي رفعت درجة 
التأهب عس���كريًا، وش���رطة االحتال أقامت الحواجز لمنع 

المستوطنين من إقامة مسيرة األعام.
وأض���اف »ليفي«: »كم س���يفرحون في غ���زة ألنهم رّكعوا 
»إس���رائيل« على ركبتيها، وكم من الضرر سيلحق بصورة 

الردع«.
ووصفت عضو الكنيست عن حزب »الليكود«، »ماي جوالن«، 
رئيس حكوم���ة االحتال بالجبان والمس���كين لكونه غير 

قادر على توفير حرية الحركة للمستوطنين في القدس.
وقال���ت الصحفي���ة اإلس���رائيلية »دانا بن ش���معون«، إن 
»الفصائل الفلسطينية بغزة ما زالت مستمرة في تحقيق 
إنجازات منه���ا تعزيز مكانة الحركة ف���ي مدينة القدس 
وإثبات وجودها من خال التحركات مع الوسطاء، واآلن منع 

اقتراب مسيرة األعام من باب العامود«.
وقال الصحفي اإلس���رائيلي »يائي���ر ليفي«، إنه »بعد عدم 
حضور المس���توطنين لحائط »البراق« للصاة ومنع مسيرة 
األع���ام يمكننا القول إن ه���ذا انتصار س���احق لحماس 

والجهاد«.
وانطلقت ما تسمى »بمسيرة األعام« في عام 1974 لكنها 
توقفت خ���ال الفترة ما بين عامي 2010 و2016 بس���بب 

المواجهات مع الفلسطينيين.
وعادت المس���يرة بع���د ذلك ال���ى أن وضع���ت المقاومة 
الفلس���طينية حدًا له���ا في معركة س���يف القدس العام 

الماضي.

»يديعوت«: غزة رّكعت »إسرائيل« على ركبتيها 
تحليل: فشل »مسيرة األعالم« إحدى إفرازات »سيف القدس« وتأكيد على ترابط الساحات

غزة/ خالد ا�شتيوي:
اأكد خمت�شان وحملالن �شيا�شيان اأن معركة »�شيف القد�س« 
وم��ا حققته املقاوم��ة يف قطاع غزة من اإجن��ازات وال�شيما 
تثبي��ت معادلة ال��ردع م��ع »اإ�شرائيل« واإفقاده��ا »هيبتها« 

االأمني��ة، وّجه جمددًا �شفع��ة جديدة حلكومة االحتالل 
وه��و ف�شل ما ي�شم��ى »م�شرية االأعالم« واإحب��اط اأهدافها. 
واأجم��ع املخت�ش��ان، اأن تهدي��دات املقاوم��ة بغ��زة بتنفيذ 
امل�شتوطن��ن »م�ش��رية االأع��الم« ودخولها �شاح��ات البلدة 

القدمية، عك�س حالة الرتابط بن غزة وال�شفة والقد�س، 
وهو ما اأكدته معركة �شيف القد�س �شابقًا وتوؤكده جمددًا، 
على الرغم من حماوالت �شلطات االحتالل ف�شل غزة عن 

القد�س وال�شفة اإال اأن املقاومة اأثبتت عك�س ذلك. 

القدس المحتلة/ االستقال:
أك���د عكرمة صب���ري خطي���ب المس���جد األقصى 
الخميس، أن االحتال فش���ل ف���ي مخططاته ولم 
يس���تطع أن يلبي مطلب الجماعات المتطرفة في 
ذبح القرابين، مشددًا على ان صمود شباب القدس 
رغ���م ما تعرض���وا له من بطش ح���ال دون تحقيق 

االحتال هدفه المنشود.
وقال خ���ال تصريح���ات له على ص���وت االقصى 
وس���نبدأ  الس���وداء  الخمس���ة  األي���ام  »انته���ت 
باالعتكاف ب���إذن الله، وفي األيام العش���ر األواخر 
ال يدخل أي زائر غير مس���لم لألقصى، ولن يتمنن 

علينا االحتال«.
وتابع االحتال غ���در بنا الجمعة الماضية، وال يجرؤ 
أي يهودي على اقتحام األقصى دون حراسة وعلينا 

أن نكون حذرين ومتنبهين ويقظين لغدرهم«.
وكان الهال االحمر الفلس���طيني أعلن في خامس 
ي���وم القتحامات المس���جد االقصى من تس���جيل 
إصاب���ة نحو 20 فلس���طينًيا بينه���م إصابات في 
الرأس والرقبة جراء اعتداءات االحتال في المسجد 

القبلي.
وبين���ت مصادر »اس���رائيلية« أن عدد المقتحمين 

الخميس بلغت  762 مستوطنا متطرفًا.

صبري: صمود شباب القدس أفشل مخططات االحتالل في األقصى

القدس المحتلة/ االستقال:
صادق وزير جيش االحتال على قرارات تحويل ثاثة أسرى من مدينة القدس 

المحتلة، الخميس، لاعتقال اإلداري لفترات مختلفة.
وأوضح رئيس لجنة أهالي األس���رى المقدسيين، أمجد أبو عصب، أن االحتال 
قرر تحويل األس���يرين محمد البكر وخالد الس���خن لاعتق���ال اإلداري لمدة 3 

شهور، ومحمود غيث لمدة شهرين.
وكشف نادي األسير، أن االحتال أصدر قرارات بتحويل 11 أسيرًا من القدس 

المحتلة لاعتقال اإلداري، منذ بداية نيسان/ إبريل الحالي.

االحتالل يحول 3 أسرى من 
القدس لالعتقال اإلداري
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

الإدارة العامة لأمالك احلكومة
ُيعل���ن للعموم أنه تقدم ل���إدارة العامة ألمالك الحكومة الس���ادة/ ناجي 
وسهيل وس���مير ونبيل أبناء/ محمود محمد محمود القرشلي لنقل ملكية 
ما مس���احته )245 م2( جزء من القس���يمة 498 من القطعة 725 من اسم/ 
سيادة الحاكم العام إلى أسمائهم والتي آلت إليهم بموجب تسلسل عقود 
وصواًل للسيد/ حجازي محمد محمود القرشلي والمتعاقد مع الحكومة زمن 

االحتالل )عقد اتفاق تطوير وايجاره طويلة( مشروع القرشلي )حي النصر(
فم���ن له اعتراض في هذا الش���أن التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
ألمالك الحكومة في س���لطة األراضي خالل مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ 
هذا اإلعالن وإال س���يتم السير في إجراءات المعاملة ونقل الملكية حسب 

األصول. التاريخ: 2022/4/21م

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

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 لإدارة العامة ألمالك الحكومة السيد/ كمال أحمد 
محمد الحافي ويحمل هوية رقم/ 926995176 لنقل ملكية ما مس���احته 
)264 م2( جزء من القسيمة 498 من القطعة 725 من اسم/ سيادة الحاكم 
العام إلى اسمه والتي آلت إليه بموجب تسلسل عقود وصواًل للسيد/ محمد 
محمود سالم القرش���لي والمتعاقد مع الحكومة زمن االحتالل )عقد اتفاق 

تطوير وايجاره طويلة( مشروع القرشلي )حي النصر(
فم���ن له اعتراض في هذا الش���أن التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
ألمالك الحكومة في س���لطة األراضي خالل مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ 
هذا اإلعالن وإال س���يتم السير في إجراءات المعاملة ونقل الملكية حسب 

األصول. التاريخ: 2022/4/21م

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

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 لإدارة العامة ألمالك الحكومة الس���يد/ يوس���ف 
محمد محمود القرش���لي ويحمل هوية رق���م/ 966651739 لنقل ملكية ما 
مساحته )237 م2( جزء من القسيمة 495 من القطعة 725 من اسم/ سيادة 
الحاكم العام إلى اسمه والتي آلت إليه بالشراء من السيدة / حليمة حسين 
حسن أبو س���يدو المتعاقدة مع الحكومة زمن االحتالل )عقد اتفاق تطوير 

وايجاره طويلة( مشروع القرشلي )حي النصر(
فم���ن له اعتراض في هذا الش���أن التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
ألمالك الحكومة في س���لطة األراضي خالل مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ 
هذا اإلعالن وإال س���يتم السير في إجراءات المعاملة ونقل الملكية حسب 

األصول. التاريخ: 2022/4/21م

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

رام الله/ االستقالل:
حملت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين االحتالل 
اإلس���رائيلي المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية 
لألس���ير أس���يد حمايل )20عاًما( من خربة أبو فالح 
ش���رق رام الله، والذي أصيب برصاص االحتالل قبل 

أسبوعين.
وأوضح رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر الخميس 
في تصريح صحفي«، أن األس���ير المصاب »حمايل« 

يعاني من وضع صحي صعب تحديدًا في األطراف، 
وتم إخضاعه لعدة عمليات جراحية إلزالة الرصاص 

من ساقيه.
وأش���ار أبو بكر إلى أن مثل ه���ذه الجرائم أصبحت 
سياسة ثابتة ينتهجها جيش االحتالل االسرائيلي 
عل���ى الحواجز والش���وارع وفًق���ا لتعليم���ات قادة 
السياسيين والعسكريين بحرية التصرف الميداني 
مع أبناء الش���عب الفلسطيني، »مما يجعل الجريمة 

في تصاعد مستمر«.
ويتاب���ع طاقم محامين من الهيئة ملف األس���يران 
أسيد حمايل ونسيم ش���ومان منذ اللحظات األولى 
بع���د اعتقالهما بتاري���خ 8 أبريل/نيس���ان، وإطالق 
الرصاص عليهما عند مدخل بلدة ترمس���عيا شمال 
مدينة رام الله، وإصابتهما بإصابات بليغة، وبالرغم 
من خطورة حالتهما الصحية لم يتم التعامل معهما 

بشكل خصوصي.

رام الله/ االستقالل:
واصل األس����رى اإلداريون في سجون االحتالل 
»اإلس����رائيلي« الخميس، معرك����ة مقاطعتهم 
للمحاك����م اإلدارية للي����وم 111 عل����ى التوالي، 

للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري.
ويأتي إض����راب األس����رى تحت ش����عار »قرارنا 
حرية«، وفي ظل دعوات فلس����طينية لتكثيف 
التضام����ن معهم، ودعم جهوده����م النضالية 

لوقف سياسية االعتقال اإلداري.
وفي األس����ابيع األخيرة، ارتفعت أعداد األسرى 
اإلداريين في س����جون االحتالل، ووصلت إلى ما 

يزيد عن 535 أس����يًرا إدارًيا بينهم أسيرتان و3 
أطفال و5 نواب ومريضان بالسرطان.

وكان األس����رى اإلداريون قد أعلنوا مطلع كانون 
الثاني/يناي����ر الماض����ي المقاطع����ة الش����املة 
والنهائي����ة لكل إج����راءات القض����اء المتعلقة 
باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، 

عليا(.
واالعتق����ال اإلداري هو اعتق����ال دون تهمة أو 
محاكمة، ودون الس����ماح للمعتقل أو لمحاميه 
بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح 
وصريح لبنود القانون الدولي اإلنساني، لتكون 

»إسرائيل« هي الجهة الوحيدة في العالم التي 
تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات السجون بأن 
المعتقلين اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن 
الكش����ف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالًبا م����ا يتعرض المعتق����ل اإلداري لتجديد 
م����دة االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أش����هر 
أو ستة أش����هر أو ثمانية، وقد تصل أحياًنا إلى 
سنة كاملة، ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع 

سنوات.

لليوم الـ111 على التوالي
المعتقلون اإلداريون يواصلون معركة مقاطعة محاكم االحتالل »قرارنا حرية«

»هيئة« تحمل االحتالل المسؤولية عن حياة األسير الجريح أسيد حمايل

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�ض الأعلى للق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

املو�سوع مذكرة تبليغ ح�سور �سادرة عن حمكمة غزة ال�سرعية
إلى المدعى عليه محمد حس���ن مس���لم ابو س���ويرح من لبنان وسكانها 
ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضی حضورك إلى هذه المحكمة يوم

األحد الموافق ۲۲/۰۵/۲۰۲۲م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في 
القضية أساس 2025/2021 وموضوعها اثبات زوجية ونسب والمقامة

عليك من قبل المدعية نداء جمال محمد محجز من غزة وسكانها وإن لم
تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عن���ك أو تبد للمحكمة معذرة 
مشروعة س���يجٍر بحقك المقتضي الش���رعي لذلك جرى تبليغك حسب 

األصول وحرر في 18/4/2022م 

رئي�ض حمكمة غزة ال�سرعية
ال�سيخ / حممد كامل اأبو را�ض

الدوحة/ االستقالل:
بح����ث رئيس المكت����ب السياس����ي لحركة حماس 
إس����ماعيل هنية ظهر الخميس مع وزير الخارجية 
الروس����ي س����يرجي الفروف خالل اتص����ال هاتفي 
مط����ول بينهما التط����ورات الميداني����ة في مدينة 
القدس المحتلة وقطاع غزة، والجهود السياس����ية 
المبذول����ة في هذا اإلطار لوق����ف االنتهاكات بحق 

األقصى.
وعبر هني����ة عن تقديره للموقف الروس����ي الداعم 
للحق الفلسطيني والرافض للخطوات »اإلسرائيلية« 
الجارية في المس����جد األقصى الذي أصدرته وزارة 
الخارجية الروسية، مشيًرا إلى الدور المحوري لروسيا 

في المنطقة والعالقة المهمة معها.
واس����تعرض م����ا يقوم ب����ه االحتالل ف����ي القدس 
واألقصى ومنع عشرات آالف المواطنين من الوصول 
إلى المس����جد األقص����ى واالعتداء عل����ى المصلين 
واالقتحام����ات واالعتداء على المصلين وتكس����ير 

األبواب والش����بابيك واعتقال المئات من المصلين 
واالعتداء على النس����اء واألطفال داخل المس����جد، 
حي����ث يري����دون الوصول إلى تقس����يم المس����جد 

األقصى المبارك زمانا ومكانا.
وأش����ار هنية إلى م����ا جرى من أح����داث في مخيم 
جني����ن ف����ي الضفة الغربي����ة المحتل����ة، حيث تم 
اقتحامه وإطالق الرص����اص والقتل العمد للعديد 
من الش����بان الفلس����طينيين، وفرض الحصار على 
المخيم، واقتحام مدن الضفة وقراها، واستهداف 
شعبنا داخل 48، وقيام االحتالل بقصف المناطق 

السكنية في قطاع غزة.
وأكد تناقض كل ما يمارس����ه االحتالل مع األعراف 
والقوانين الدولية، داعيا إلى دور روسي مركزي في 
كبح جم����اح هذا العدوان وعدم الس����ماح لالحتالل 
بتغيير الطابع التاريخي والديني للمسجد األقصى 

والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس.
من جانبه، أكد الفروف تقديره للشعب الفلسطيني 

وقضيته.
وقال »موقفنا ثابت تجاه القضية، فنحن كنا دائما 
إلى جانب الش����عب الفلس����طيني ف����ي حق تقرير 
المصي����ر وحق����ه في إقام����ة دولته الفلس����طينية 

المستقلة وعاصمتها القدس«.
وثم����ن الفروف موقف حماس من رفضها للهيمنة 
األمريكي����ة، مؤكًدا حرص����ه على تطوي����ر العالقة 
الثنائية. واستنكر استخدام االحتالل اإلسرائيلي 
القوة المفرطة تجاه المدنيين وسقوط الضحايا من 
القتلى والجرحى، مش����دًدا على ضرورة التراجع عن 

هذه الممارسات.
وأكد الفروف اس����تياء روس����يا من تج����اوز المبادرة 
العربية للسالم عبر البدء أوال في عملية التطبيع بما 

يجعل من حل القضية الفلسطينية أمًرا ثانوًيا.
ودعا إل����ى تحقيق الوحدة الوطنية الفلس����طينية، 
مؤكًدا اس����تعداد روس����يا لبذل كل جهد في هذا 

اإلطار.

هنية والفروف يبحثان تصاعد األحداث في القدس وغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبر عاموس يادلين الرئيس األسبق لجهاز االستخبارات العسكرية »أمان« أن 
حكومة االحتالل تسعى الجتياز الفترة الحساسة الحالية دون وقوع أي أحداث، 

ودون تصعيد في قطاع غزة.
وأشار يادلين في تصريحات نقلتها القناة 12 العبرية الخميس، إلى أن الحكومة 
الحالية برئاس���ة بينيت تعمل على تجنب اندالع مواجهات بين الفلسطينيين 
والمستوطنين، مع االستمرار في توسيع دائرة التطبيع مع الدول العربية، - ولكن 

هناك عوامل ومعضالت تواجه الحكومة.
وأضاف: »الحكومة برئاسة بينيت واجهت معضالت منها الحفاظ على الهدوء 
في المسجد األقصى وتخفيف االحتكاك في الفلسطينيين، ولكن الواقع على 
األرض يظهر غير ذلك، فالش���رطة »اإلس���رائيلية« تعت���دي عليهم يومًيا في 
باب العامود بالقدس إضافة إلى توس���يع نطاق تنفي���ذ عمليات االعتقال ضد 
الفلس���طينيين كجزء من العملية األمنية »كاس���ر األمواج«، يعمل على تأجيج 

الوضع األمني وتصعيده«.

مسؤول استخباراتي »إسرائيلي« 
سابق: حكومة بينيت تسعى 

لتجاوز الفترة الحالية دون تصعيد

القدس/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، الخمي���س، فتى قرب باب المجلس أحد 
أبواب المس���جد األقصى المب���ارك. وأفادت مصادر محلية ب���أن قوات االحتالل 

اعتقلت الفتى دجانة عطون أثناء خروجه من باب المجلس.

االحتالل يعتقل فتى قرب 
باب المجلس في القدس
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية �سمال غزة 
يف الق�سية رقم 35 / 2021 يف الطلب رقم 262 / 2022

المستدعي )المدعي(: محمود علي عبد الله عدوان- من سكان بيت حانون 
ش���ارع زمو بجوار بلدية بيت حان���ون ويحمل هوية رق���م/ 940203540 
باألصالة عن نفس���ه وبوكالته ع���ن باقي ورثة المرح���وم/ إبراهيم محمد 
عدوان. وكيله المحامي/ حمدي إبراهيم الخيري- جوال رقم 0599775294

المس���تدعى ضده/ عمرو س���عد جميل محمد الش���وا باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة إلى باقي ورثة والده/ سعد جميل محمد الشوا غزة الرمال شارع 
أحمد عبد العزيز الشارع المقابل لكابيتال مول المدخل الخلفي * مجهول 

محل اإلقامة خارج البالد«
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية المدينة رقم 35 / 2021 في الطلب رقم 262 / 2022
إلى المس���تدعى ضده، بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
بداية ش���مال غزة القضية المرقومة أعاله استناداً إلى ما يدعيه في الئحة 
دع���واه ونظرًا ألنكما مجهوال محل اإلقامة خارج البالد وحس���ب اختصاص 
محكمة بداية ش���مال غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء على قرار 
الس���يد قاضي محكمة بداية ش���مال غ���زة في الطلب رق���م 262 / 2022 
بالسماح لنا بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل. لذلك يقتضي عليكما 
أن تحضرا لهذه المحكمة يوم الثالثاء بتاريخ 2021/4/26م كما يقتضي 
عليكما إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ النشر 
وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب 

باعتبارك حاضرًا. حرر في: 2022/4/21م

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة
الأ�ستاذ/ حممد مطر 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 893 / 2021 يف الطلب رقم  881 / 2022

المس���تدعي : نور عوض محمد عوض - من س���كان غزة – التفاح - هوية 
رقم )402516058( 

وكيله المحامي : محمد عبد الحكيم كريم - غزة - جوال رقم )0599741010( 
المس���تدعى ضده : إياد زياد سعدي السوافيري - من سكان غزة - موقف  

جباليا - بالقرب من مسجد الشيخ زكريا  )مجهول محل اإلقامة حاليا(. 
نوع الدعوى : حقوق

 قيمة الدعوى : 51700 شيكل واحد وخمسون ألف وسبعمائة شيكل. 
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

في القضية رقم 893 /2021 في الطلب رقم 881 / 2022
إلى المستدعى ضده بما أن المستدعي المذكور قد أقام القضية والطلب 
المرقومين أعاله حس���ب ما يدعيه في الئحة دعواه والطلب المذكور أعاله 
ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية غزة في 
نظ���ر هذه القضية والطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة 
البداي���ة في الطلب رقم ) 881 / 2022 ( بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق 

النشر المستبدل وذلك حسب األصول . 
لذل���ك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكم���ة يوم ) األربعاء ( الموافق 
)18-05-2022 ( الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 

أنك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا . 

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
الأ�ستاذ : عمار قنديل 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية 

مذكرة ح�سور حللف اليمني ال�سرعية
الى المدعى عليه:- محمد محمود موس���ى س���ليمان من مصر وس���كانها 
ومجهول مح���ل اإلقامة فيها اآلن يقتضي حض���ورك إلى هذه المحكمة 
يوم األربعاء الموافق 2022/5/25م الس���اعة الثامنة صباحا لحلف اليمين 
الش���رعية المطلوب���ة منك في الدع���وى أس���اس 2022/71م وموضوعها 
»اثبات طالق« والمرفوعة ضدك من قبل المدعية آية محمود مصلح زعرب 
من خانيونس وس���كانها واآلتي نصها:- »والله العظي���م المنتقم الجبار 
أن���ه ال صحة لم���ا ادعته المدعية آية محمود مصلح زع���رب من أنه بتاريخ 
2020/3/15م قمت بتطليقها طلقة واحدة رجعية بعد الدخول وذلك في 
بيت الزوجية الكائن في زامبيا منطقة لوس���اكا وذلك الس���اعة 1:30ظهرا 
بقول���ي لها )انت���ي طالق طالق طالق( وال صحة لم���ا ادعته من أنني كنت 
قاصدا إيقاع الطالق وأنني كنت بالحال المعتبرة ش���رعا وقانونا وال صحة 
لم���ا ادعته من أنني كنت غير مكره وال مده���وش وال صحة لما ادعته من 
أنني لم أرجعها إلى عصمتي وعقد نكاحي خالل عدتها الشرعية مني وال 
صحة لما ادعته من أنني لم أجتمع معها تحت سقف واحد کاالزواج وإنني 
لم أطلقها أي نوع من أنواع الطالق ال طالقا منجزا وال معلقا على ش���رط وال 
تزال الزوجية الصحيحة الشرعية قائمة بيننا حتى اآلن حلفا شرعيا«. وإن 
ل���م تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الش���رعي والقانوني 
حس���ب األصول حيث تعتب���ر ناكال عن اليمين أي مق���رًا بدعوى المدعية 

آية المذكورة لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/4/20م

قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
عبادة �سالح الدين الرقب

 ووفق الصحيفة، »أعرب جميع المس���ؤولين 
األمنيين )خالل الجلس���ة( عن قلقهم من أّن 
شرارة واحدة قد تتس���ّبب باشتعال األوضاع 
في الداخل المحتل، كما حدث العام الماضي، 

حتى وإن لم يكن ُمخّطًطا لذلك ُمسبًقا«. 
وف���ي 2021، امت���ّد التوت���ر م���ن المس���جد 
األقص���ى إلى البل���دات والمدن ف���ي أراضي 
ال����48، واندلع���ت مواجه���ات واس���عة، كما 
نشبت مواجهة عسكرية بين قوات االحتالل 
والمقاومة الفلسطينية في غزة استمرت 11 

يوًما في مايو/ أيار من ذلك العام.
 وحّذر رئي���س بلدية رهط فايز أبو صهيبان، 
في مقابلة م���ع »يديعوت أحرونوت« األربعاء، 
من أّن المواجهات بين الفلسطينيين وقوات 
االحتالل بمحيط المسجد األقصى من شأنها 
التأثير على البلدات الفلسطينية في الداخل 

المحتل. 
وقال أبو صهيب���ان: »األمر ُمتفّجر للغاية، كّل 
ه���ذا يتوقف عل���ى ما يحدث في المس���جد 

األقصى.. سيؤّثر على الجميع«. 
ودعا إلى »وقف جميع أنشطة شرطة االحتالل 
خالل شهر رمضان، وتنسيق األمور مع دائرة 
األوق���اف اإلس���المية في الق���دس وحّل كل 

القضايا«. 
وأردف: »ببس���اطة يجب أن تعترف الشرطة 
اإلس���رائيلية بتاريخ المسلمين في المسجد 

األقصى. 

م���ّرت س���نوات والش���رطة لم تتعل���م بعد«. 
واس���تطرد: »فاألقصى بالنسبة لي هو مكان 
ُمقّدس. إذا رأيت ش���خًصا ُيدّنس قداس���ته، 
ني ويمنحني الشرعية لرد فعل 

ُّ
فهذا يستفز

معين أو مظاهرة أو شيء من هذا القبيل«. 
وزاد أب���و صهيبان بأنه »إذا رأى الش���بان في 
رهط رجال الشرطة يضربون النساء واألطفال 

في المسجد حينها ال أستطيع قول شيء ولن 
يس���تمع لي أحد، وربما ف���ي رهط يرجمونني 

بالحجارة«.
 وش���هدت دولة االحتالل، وف���ق الصحيفة، 
مساء أول أمس ليلة متوترة تضّمنت سلسلة 
من تفعيل صف���ارات اإلنذار، واعتراض القبة 
الحديدية لصواري���خ ُأطلقت من غزة، وغارات 

لالحتالل على أهداف بالقطاع. 
وتابعت: »بعد هذه الليلة المتوترة ُس���جلت 
اش���تباكات ف���ي الح���رم القدس���ي صب���اح 
الخميس بين ش���بان فلسطينيين من جهة 
ومستوطنين والشرطة اإلسرائيلية من جهة 

أخرى«. 
وأضافت أّن رئيس المكتب السياسي لحركة 

»حماس« إس���ماعيل هني���ة، أعطى الخميس 
إش���ارة لتثبيت معادلة جديدة بين »حماس« 
واالحتالل بشأن المسجد األقصى، حيث اعتبر 
»دخول اليهود إلى المسجد سبًبا للتصعيد«. 
وقال هنية، في تصري���ح صحفي الخميس، 
إّن ما يقوم به المس���توطنون في المس���جد 

األقصى سيدفع الصراع إلى الواجهة. 
وتاب���ع: »أق���ول للمحتل إذا كن���ت تعتقد أّن 
االقتحام لألقصى س���ُيغّير الطابع اإلسالمي 
للمس���جد فأنت واهم )...( وم���ا زلنا في بداية 

المعركة«.
 وفجر الخمي���س، اقتحمت ق���وات االحتالل 
ساحات المسجد األقصى، وسط إطالق قنابل 
الغاز والرصاص المعدني الُمغّلف بالمطاط. 

واعتدت ش���رطة االحت���الل عل���ى الُمصّلين 
والُمعتكفين وطردتهم بالقوة من س���احات 

الحرم وحاصرتهم داخل ُمصّليات المسجد. 
ومنذ أيام، يسود التوتر في القدس وساحات 
المس���جد األقصى، في ظّل اقتحامات يومّية 
من طرف مستوطنين والشرطة، بالتزامن مع 
»عيد الفصح« العبري الذي بدأ مس���اء السبت 

وينتهي الجمعة.
 كما تش���هد الضفة الغربي���ة المحتلة، منذ 
مطلع أبريل/ نيس���ان الجاري، مواجهات بين 
الفلس���طينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي، 
ا، وفق  أسفر عن استش���هاد 19 فلس���طينّيً

وزارة الصحة برام الله.

على غرار ما حدث بـ »سيف القدس«
مخاوف »إسرائيلية« من امتداد توترات »األقصى« إلى الداخل المحتل

القد�س املحتلة/ ال�ستقالل:
تخ�سللى املوؤ�س�سللة الأمنية لالحتللالل الإ�سرائيلي« من 
احتمللال امتللداد التوتللرات يف امل�سجللد الأق�سللى يف 
القد�للس املحتلللة، اإىل الداخللل املحتل كمللا حدث قبل 

عللام، وفق �سحيفة عربية اخلمي�س. وذكرت �سحيفة 
»يديعللوت اأحرونللوت« علللى موقعهللا الإلكللروين، اأنه 
»خللالل جل�سة لتقييللم الو�سع ُعقللدت الأربعللاء، اأفاد 
ا من  ممثل لل�سرطللة باأنه جرى اعتقللال 57  فل�سطينيًّ

الداخللل خللالل الأيللام الأخللرة«. وتابعللت: »معظللم 
املعتقلني بتهمة اإلقللاء حجارة واإغالق �سوارع وانتهاك 
النظللام العام هم مللن �سكان وادي عللارة والنا�سرة واأم 

الفحم والفريدي�س )مدن وقرى يف اأرا�سي الل48(«.
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية رفح
املو�سوع / ن�سر م�ستبدل 

الى المنفذ ضده / محمد أسعد فايز البيوك 
س���كان خانيونس – قيزان النجار – قرب مسجد الشهيد أسامة النجار – 

سابقا - مجهول محل اإلقامة حاليا .
أبلغ���ك طبق���ا لاللتزام المترت���ب عليك بموج���ب عقد ايجار واس���تئجار 
المحرر بتاري���خ 2018/12/20 والمقامة بموجب���ه القضية التنفيذية رقم 
2021/4986 بداي���ة رفح والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / حامد حافظ 
محمد النحال باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباق���ي ورثة المرحوم والده 
هوي���ة 913608816  والمنفذ ضده / المذكور أعاله والقاضي بتنفيذ عقد 
االيجار المصدق من بلدية رفح بتاريخ 2018/12/20 مع الزامك بدفع قيمة 
االيجار السنوي وقدره 5000 دينار اردني باإلضافة للرسوم والمصاريف .
لذا نكلف���ك بالوف���اء بالتزامك بدفع قيمة الس���ند واالضافة الى رس���وم 
والمصاري���ف وذلك بحضورك الى دائرة التنفي���ذ بمحكمة صلح رفح في 
غضون أس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالن وإن لم تحضر فإن دائرة التنفيذ 

ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية رفح 
اإبراهيم اأبو ريدة 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

تبليغات �سرعية
 إل���ى المدعى علي���ه / نايل حمد عودة خطاب من الس���بع وس���كان رفح 
س���ابقا والمقيم حاليا في دولة االردن ومجه���ول محل اإلقامة فيها اآلن 
وذلك بخصوص الدعوى أس���اس 2020/182وموضوعها »تصحيح حجة 
وراثة« والمقامة عليك من قبل المدعي: س���ليمان محمد سليمان الشاوي 
من الس���بع وس���كان رفح لقد حك���م عليك بتاري���خ 2022/4/17 للمدعي 
س���ليمان المذكور بانحصار ارث المتوفي س���ليمان غانم نصار الش���اوي 
المتوف���ي بتاري���خ 1945م الش���رعي واالنتقالي في زوجت���ه هدية بنت 
صالح بن حس���ين بن عازم وف���ي اوالده المتولدين ل���ه منها وهم محمد 
ومحمود وغالية وعالية وحاكمة وسالمة ثم بتاريخ 1948م توفيت هدية 
المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها 
من زوجها المتوفي قبلها سليمان المذكور وهم محمد ومحمود و غالية و 
عالية وحاكمة وسالمة ثم بتاريخ 1988/12/24م توفيت عالية المذكورة 
وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي في ابنتها فاطم���ة المتولد لها من 
زوجه���ا المتوفي قبلها عميرة بن س���الم بن عمرو العم���ور وفي اخوتها 
االش���قاء محمد ومحمود وعالية وحاكمة وسالمة ثم بتاريخ 1989/3/15م 
توف���ي االبن محمود المذك���ور وانحصر الش���رعي واالنتقالي في زوجته 
األولى عايشة بنت نصار بن غانم الشاوي وفي أوالده المتولدين له منها 
وهم سلمان و هنية ومرزوقة وفي زوجته الثانية صخرية بنت عبد العزيز 
ب���ن عبد الله أبو معيلق وف���ي أوالده المتولدين له منها وهم عماد وعبير 
وميسرة وفي أوالده المتولدين له من زوجته الثالثة المتوفاة قبله مليحة 
بنت عميرة بن س���الم العمور وهم سليمان وس���الم وغالية وفاطمة وفي 
أوالده المتولدين له من زوجته الرابعة المتوفاة قبله فايزة احمد قاعود أبو 
مغصيب وهم محمد وطلعت وحاكمة ونوال ثم بتاريخ 1994/3/8م توفي 
االبن محمد المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته حمدة 
بنت س���ليم بن سالم الترابين وفي أوالده منها وهم خالد وفاطمة ونعمة 
وفي اوالد المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله فرحانة بنت صباح االقرع 
الصانع وهم س���ليمان وعيد وأحمد وفرحة وهدية ثم بتاريخ 1998/6/1م 
توفي���ت البنت عالي���ة المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
اختيها حاكمة وس���المة وفي أبناء ش���قيقها محمد وهم سليمان وعيد 
واحمد وخالد وفي أبناء ش���قيقها محمود وهم س���ليمان وسلمان وسالم 
و محمد وطلعت وعماد ثم بتاريخ 2001/11/8م توفيت س���المة المذكورة 
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في ابنها نايل بن حمد بن عودة خطاب 
المتول���د لها من زوجها المتوفي قبلها حم���د بن عودة ابن عوض خطاب 
ثم بتاريخ 2003/5/31م توفيت حاكمة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي 
واالنتقالي في أبنائها محمد وتوفيق المتولدين لها من زوجها المتوفي 
قبلها محمود ب���ن أحمد بن قاعود أبو مغصيب فق���ط وال وارث للمتوفي 
سوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال 
حياته وتركوا ورثة وعليه فقد صحة المس���ألتين اإلرثيتين الشرعية في 
األموال واألمالك من ألف وسبعمائة واثنان وتسعون سهما يخص البنت 
فاطمة المذكورة مائة واثني عشر سهما ويخص كل واحدة من الزوجتين 
عايشة وصخرية المذكورتين ثالثين سهما ويخص كل واحد من األوالد 
س���لمان و عماد وس���ليمان وس���الم ومحمد وطلعت المذكورين خمسين 
سهمًا ويخص كل واحدة من البنات هنية ومرزوقة وعبير وميسرة وغالية 
وفاطم���ة وحاكمة ونوال واحدًا و عش���رين س���هما و يخص الزوجة حمدة 
المذكورة س���تين س���هما ويخ���ص كل واحد من األوالد خالد وس���ليمان 
وعيد واحمد المذكورين ثمانية وس���بعين سهمًا ويخص كل واحدة من 
البنات فاطمة ونعمة وفرحة وهدية المذكورات خمس���ة وثالثين سهما 
ويخص االبن نايل المذكور ثالثمائة وعش���رين سهما ويخص كل واحد 
من األوالد محمد وتوفيق المذكورين مائة وس���تين س���هما وقد صحت 
المس���ألة االنتقالية في األراضي األميرية من ألفين وخمسمائة وعشرين 
س���هما يخص البنت فاطمة المذكورة مائتين وعشرة أسهم ويخص كل 
واحدة من الزوجتين عايشة وصخرية المذكورتين ثالثون سهما ويخص 
كل واحد من االوالد س���لمان و عماد وس���ليمان و س���الم و محمد وطلعت 
المذكورين سبعة وخمس���ين سهما ويخص كل واحدة من البنات هنية 
ومرزوقة وعبير وميس���رة و غالية وفاطمة وحاكمة ونوال المذكورات واحد 
وعشرين سهما ويخص الزوجة حمدة المذكورة ستين سهما ويخص كل 
واحد من األوالد خالد وس���ليمان وعيد واحمد المذكورين خمسة وثمانين 
س���هما ويخص كل واح���دة من البن���ات فاطمة ونعم���ة و فرحة وهدية 
المذكورات خمسة وثالثين س���هما ويخص االبن نايل المذكور ستمائة 
س���هم ويخص كل واحد من األوالد محمد وتوفيق المذكورين ثالثمائة 
س���هم فقط كم���ا حكمت بتصحيح حج���ة الوراثة الص���ادرة عن محكمة 
الشيخ رضوان الش���رعية للمتوفي سليمان غانم نصار الشاوي والمؤرخة 
في 2017/10/18م والمسجلة في سجل 5 عدد 210 وأمرت بالتأشير على 
هامش سجل على الحجة المذكورة بالتصحيح المذكور وذلك اعتبارا من 
تاريخ الحكم وضمنتك المحكمة الرس���وم والمصروفات القانونية حكما 
ساريا على جميع الورثة حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف 

لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر في2022/4/21م

قا�سي رفح ال�سرعي

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اإعالن عن بيع اأر�س مبوجب وكالة  لدى الإدارة 

العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )341 /2022(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: هش���ام 
هاش���م درويش السقا من س���كان غزة هوية رقم 931015135 بصفته وكيال عن: 
بس���ام هاشم درويش الس���قا وأيمن هاشم درويش الس���قا وعبد الشافي هاشم 
درويش الس���قا وعليا علي محمد جبر وسوزان هاش���م درويش الشيخ خليل ومها 
هاش���م درويش عوض الله وأمان هاش���م درويش جحلش ونهى هاشم درويش 
الش���يخ خليل ومحمد عصام هاشم السقا وهاش���م عصام هاشم السقا ويوسف 

عصام هاشم السقا ونور عصام هاشم كرديه وبسمه عصام هاشم عبد الواحد
بموجب وكالة رقم: 2015 / 3416 صادرة عن كاتب عدل غزة

 موضوع الوكال���ة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في القطعة 978 
القسيمة 120 المدينة جباليا 

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ:  2022/4/21م    

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

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت مصادر إعالمية عبرية، الخميس، أن منظومة 
»القبة الحديدية« أطلقت الليلة الماضية نحو 30 
ص����اروخ »تامير« للتصدي لطلقات نارية رشاش����ة 

ًأطلقت من القطاع مساء األربعاء.
وأوضحت المص����ادر، أن تكلفة التصدي للطلقات 
النارية كان����ت باهظة للغاي����ة، إذ بلغت نحو 1.5 

مليون دوالر )4.8 مليون شيكل(.
وأشارت إلى أن ثمن كل صاروخ من صواريخ القبة 

الحديدية يبلغ نحو 50 ألف دوالر.
وتبل����غ قيمة بطارية القبة الحديدية الواحدة 100 
مليون دوالر، فيما تبلغ تكلفة تش����غيل البطارية 

الواحدة بصواريخها أكثر من مليون دوالر.
واعترف جيش االحتالل، صباح الخميس، بإطالق 
صاروخ واحد فقط من قطاع غزة باتجاه مستوطنات 
الغالف الليلة قبل الماضي����ة، متراجًعا عن إعالنه 

اعتراض عدة صواريخ.
وذكرت صحيفة »يديع����وت أحرونوت«، أن جيش 
االحت����الل أعل����ن نحو الس����اعة الثانية فج����ًرا عن 
اعتراض أربعة صواريخ ُأطلقت من القطاع؛ ليتبين 
الحًقا أنها لم تكن صواريخ بل رش����قات رش����اش 

ثقيل أطلقت باتجاه بلدة »سديروت«.
وق����ال المتحدث باس����م جي����ش االحت����الل »ران 

كوخاف« إن منظومة القبة الحديدية أطلقت عدًدا 
كبيًرا من الصواريخ نتيجة إطالق نيران رشاشة من 

القطاع.
وذكر أن الجيش ُيحقق في إطالق القبة الحديدية 
كل هذا العدد من الصواريخ تجاه نيران الرشاش.

وس����قط صاروخ ُأطل����ق من القطاع مس����اء األربعاء 
في مستوطنة »س����ديروت« شمال القطاع وأحدث 

أضرارًا مادية.
ولم يعم����ل نظام اعتراض »القبة الحديدية« الذي 
يس����تخدمه جيش االحتالل وقت سقوط الصاروخ 

على »سديروت«.
وعق����ب ذلك، قص����ف جيش االحت����الل موقعين 
للمقاومة ف����ي المحافظة الوس����طى ومدينة غزة، 

وأحدث أضراًرا في ممتلكات المواطنين.

غزة/ االستقالل:
حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية في 
قطاع غزة، الخميس، من أنها س���تتخذ »موقًفا صارًما« 
من إدارة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
)أونروا( إذا لم يش���هد ملف إعادة إعمار القطاع تقدًما 

ملموًسا وعاجاًل.
وأوضحت الفصائل، في تصريح صحفي، أنها »فوجئت 
أثناء المتابعة مع كل الجهات المعنية أن ملف إعادة 
اإلعم���ار ألصحاب الهدم الكلي م���ن الالجئين، والذي 
تكفلت وكالة غوث وتش���غيل الالجئين بإنجازه، وهو 
حوالي 700 بيت موزعة على كل محافظات القطاع، لم 
ينجز فيه ش���يء حتى اللحظة، رغ���م أن كل متطلبات 

االنطالق في إعادة اإلعمار متوفرة«.
وأضافت »حي���ث ُدفعت األموال من المانحين وتتوفر 
المواد الالزمة للبناء، وعملت وزارة األشغال على حل كل 

اإلشكاليات التي تواجه الوكالة في إدارة الملف«.
وأكدت الفصائ���ل أنه »بعد المتابع���ة الحثيثة ثبت 
أن التأخي���ر الكبير س���ببه البيروقراطي���ة والمماطلة 
داخل أروق���ة الوكالة، وأن هذا الس���لوك خطير وغير 
مقبول البتة، وتتحمل مس���ؤوليته إدارة الوكالة بكل 

مستوياتها«.
وش���ددت على أنها »ال يمكن أن تقبل باستمرار هذه 
المماطلة على حساب أبناء شعبنا وحياتهم الكريمة، 
وال س���يما في ظل حصار خانق ل���كل تفاصيل الحياة 

في قطاع غزة«. وأشارت إلى أن »وكالة الغوث وتشغيل 
الالجئين وجدت باألساس للتخفيف من معاناة شعبنا 

وتوفير سبل الحياة الكريمة«.
وطالبت الفصائ���ل إدارة الوكالة باتخاذ كل اإلجراءات 
الالزمة إلنه���اء هذه المعاناة في أس���رع وقت ممكن، 
ومحاسبة كل من ساهم في تأخير إنجاز الملف بدون 
مبرر. وقالت: »س���نتابع عن كثب التط���ورات في هذا 
الملف وس���يكون لنا كلمتنا وموقفنا الص���ارم إذا لم 
نشهد تحرًكا ملموًسا وعاجاًل في إدارة الملف إلغالقه 

في أسرع وقت ممكن«.
وش���كرت الفصائل كل الدول والمنظمات التي حولت 

األموال للمساهمة في إعادة إعمار غزة.

كّلفت االحتالل 5 مليون شيكل
إطالق 30 صاروخًا العتراض رصاصات غزة

»األموال والمواد متوفرة والوكالة ُتماطل«
الفصائل تحذر: سنتخذ موقفًا صارمًا من »أونروا« إذا لم يتقدم اإلعمار
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أصواٌت نش���اٍز ترتفع تارة، وتخفت وتذهب ُسًدى تارة أخرى، 
بحس���ب األوضاع التي تعتري الش���عوب وأفرادها، خصوصا 
إذا ُمّس���ْت في اقتصاداتها، مضمونها يتك���ّرر، بمنطق أنانّي 
متب���رٍّ من الوضع الذي وجد أصحابه أنفس���هم فيه، كّلما ضاق 
به���م مجال العي���ش، وهي أصوات تبدو ش���اّذة في منطقها، 
منبّت���ة من أّي قيم���ة معنوّية، تتب���ادر إلى اآلذان مس���تفّزة 
غيره���ا، في لغة بدأت تطرق مس���امعنا بكل جرأة، وهي واقعا 
تكاد تخلو م���ن العقل والّتمييز، بعي���دة كل البعد عن قيمنا 
الدينية واإلنسانية، انتهازية إلى أبعد حّد يكون فيه األنانّي، 
وهي وإن كانت محدودة، وليس���ت بالكثرة التي تزعج مشروع 
المقاومة وأنصاره، إّل أن تأثيرها في نفوس سامعيها، يفضي 
إلى ش���عور بالمتعاض منه���ا، بينما يراه أصح���اب المواقف 
الثابتة – ف���ي اعتبار العدّو عدّوا وإن عّب���ر عن وداعة كاذبة – 
ُمِحِبّطة لمعنويات القاعدة الش���عبّية، من ش���أنها ُتوِهم من 
س���كن في عقله جواز التطبي���ع، مع هذا الع���دّو الجاثم على 
أرضنا، على الّرغم مما كش���فه لنا من وج���ٍه حقود عنصري إلى 
أبعد حّد، يتطاير من مكوناته ش���ّر مس���تطير، قد عّبر في كل 
مناس���بة عن تحّد لدولنا وشعوبنا، وذهبت به ِشقوته إلى أبعد 
مدى من اإلجرام وتدنيس المقّدسات، لم يبلغه كيان آخر من 

قبل وجوده.
أصوات تقول: )ما ش���أننا بالقضية الفلس���طينية؟( مبّررة كل 
فش���ل وخيبة تصيب الدول وشعوبها العربية أنهما بسببها، 
داعي���ة بلغة طالب���ي الّدنيا بال ِقَيٍم: )م���ن حّقنا أن نعيش في 
رفاهية، ول ندفع وحدنا ثمنا، يجب أن يكون مْعِنّيا به الشعب 
الفلس���طيني وحده، فيكفين���ا ارتباطا به���ذه القضّية.( وهنا 
ينفتح من خ���الل تعابيرهم وتمّنياتهم ب���اب التطبيع- وقد 
دخل���ت فيه دول عربي���ة خالفا لمواقف ش���عوبها- لكّنهم ل 
يجرؤون على رفعها، لكّنهم يهمس���ون به���ا تفاديا من إثارة 
الرافضي���ن للتوّجه من أساس���ه، ويرونه خيان���ة عظمى بحق 
قضي���ة مركزي���ة، ل تخّص الش���عب الفلس���طيني وحده كما 
ب���ّرر المائلون إلى التطبيع، بل تُهّم األّمة اإلس���المية بأكملها، 
ومضمون هْمسهم: )لماذا ل ندخل فيما دخلت فيه دول عربية 

من التطبيع مع إسرائيل؟(
أصوات أبدت رأيا تأّثر بواقع معيشي صعب، عّبر فيه أصحابه 

أنه���م متبّرمون م���ن حالهم، ويتمّنون تغيي���ره، حتى لو كان 
على حس���اب قضاياهم ومبادئ دينهم، بحيث أصبحت الّدنيا 
عندهم ذات أولوّية في حياتهم، إن ضاق العيش فيها بسبب 
مبدأ ضّحوا ب���ه، ورضوا بالنزول إل���ى درك العبيد الذين ل هّم 
لهم، سوى العيش في راحة ويسر، دون أن يزعجهم شيء من 
المطالب القاس���ية عليهم، وهؤلء ينطبق عليهم قول سمعه 
أب���و ذر الغفاري من النبي صلى الله علي���ه وآله  قال فيه: )من 
ه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بأمر  أصبح وهمُّ
المس���لمين فليس منهم، ومن أعطى الدنية من نفسه، طائعا 

غير مكره فليس منا(.
م���ن هذه اإلخاللت والتقصيرات كُبرْت ش���ريحة متخاذلة عن 
الحق، عازفة ع���ن مناصرته، حتى لو تعّلق بمقّدس ديني، وإن 
تظاهر هؤلء أو نسبوا أنفسهم إلى الدين، ورصيدهم البشري 
يكب���ر يوما بعد يوم، لكّنه واقعا ل قيمة له، ول اثر ترّتب ظاهرا 
عليه، ُغثاء كُغثاء الّس���يل، وفي تعبير اإلمام علي عليه السالم 
عن هؤلء حكمة بالغة، قال فيها: )الناس عبيد الّدنيا، والّدين 
 على ألسنتهم، يحوطونه ما دّرت معائشهم، فإذا ُمّحصوا 

ٌ
َلَعق

بالب���الء، قّل الّدّيانون.( مّيزت لنا حقيقة أّن الدنيا ليس���ت دار 
مقام وراح���ة، وإّنما هي دار بالء وفتنة، وحس���ن تطبيق أوامر 
ونواهي إلهّية، ل يخرج منها بارئا من عللها وآثارها الّس���لبية 
من ركن إليها، بعدما رضي أن يك���ون طائعا وعبدا مّتِبعا لها، 
وتّبع الدنيا وعبيدها إن ربحوا منها ش���يئا، فخس���ارة ِقَيمهم 
مقابله���ا ل تقدر بقيمة ما كس���بوه منها، بئ���س التجارة التي 

وّرطوا أنفسهم فيها.
لنضرب مثال يمكننا أن نس���تفيد من���ه في حياتنا، ونعّدل به 
مواقفنا، فنثّبت فيها الّسليم، ونستبعد منها السقيم، عندما 
رف���ض النبي صلى الله عليه وآله إغراءات قريش بترك دعوته، 
مقابل إعطائه من الدنيا ما يشاء، حاربته بشراسة، وصلت إلى 
حّد عزله من المجتمع القرشي، مع ثّلته المؤمنة من بني هاشم 
وأتباعه في شعب مّكة، المعروف ب) شعب أبي طالب( استمّر 
ثالث سنوات، عانى فيها مع من معه حصارا شديدا ظالما، كاد 
يقضي عليهم من الجوع والعطش، لكنهم صمدوا وثبتوا، إلى 
أن فّرج الله عنهم ذلك الضيق والعس���ر الشديدين، والحادثة 
في حقيقتها محاولة تطبيع عرضها مشركو قريش على النبي 

صلى الله عليه وآل���ه، فأبى وامتنع عنها وتحّصن بدينه منها، 
وه���ي تنطبق على عملي���ات التطبيع الحالي���ة التي يجب أن 
ُتعامل بالّصّد كما جاء في س���يرة س���يد المرسلين صلى الله 
ون النظر عنها،  عليه وآله، وهو قدوة كل مس���لم، فلماذا يغضَّ

ويذهبون إلى خالفها؟
وطبيع���ي أن يعّبر أش���خاص عن رغبتهم ف���ي اختيار الدنيا، 
والعيش فيها براح���ة، كما تعيش الّس���وائم، ل يهّمهم من 
مضمونها، س���وى ما يس���ّدون به حاجتهم الظرفية، ول مكان 
ألّي قيم���ة دينية والتزام أخالقي عندهم، متحّررين من كل ما 
تعّل���ق بتلك الِقَيم، جهال أو تجاهال بما تس���توجبه مبادئهم، 
م���ن مبادرة إلى نص���رة المظل���وم، وإجابة صرخ���ة الملهوف، 
وهذه المواقف تكّررت في التاريخ بحيث تركت أثرها الس���يء 
خذلن���ا وتواطئا، ولم تختف في عصر من العصور، والنزوع إلى 
اختيار أيسر الطرق للمرور من الّدنيا، مسألة متعّلقة بضعاف 
النف���وس، الذين ينف���رون عادة م���ن التضحي���ة، ويرونها ل 
تخّصهم، أو يبّررون بأنهم ل يقدرون عليها، بعقلية من يقدر 
على أمريكا، ويرونها بعقول قاصرة، رّبا مربوبا يس���تحيل ُغْلُبُه، 
وهذا كّل���ه عائد إلى فقدان الثقافة الديني���ة عند أغلب أفراد 
ش���عوبنا، بعد أن عبثت بمناهجنا التربوي���ة فئات من بيننا ل 

دينية، نصبت جهودها لتفريغ أجيالنا من عقائدهم.
لقد طّبعْت دول منذ ثمانينات القرن الماضي، كمصر واألردن، 
لكنهم���ا بعد ذلك ل���م ير لهما خي���ال على س���احة القضية 
الفلس���طينية، وهذا داخل ضمن التفاق، وم���ع ذلك التنازل 
الخطي���ر، لم يحص���ال من ورائه على ش���يء نافع لش���عبيهما 
وبالِدهما، وهما الي���وم دولتان منهكتان اقتصاديا، لم يتغّير 
حالهما منذ اتفاقيتي )كامب ديفيد( و)وادي عربة(، بل أعتقد 
أن أوضاعهما س���اءت عما كانت عليها من قب���ُل، وبالّتالي لم 
يجنيا من التطبيع مع إسرائيل غير الّذّل والعار، فهذان مثالن 
يج���ب أن يؤخذا بعين العتبار، إلى ه���ؤلء المطّبعين األوائل 
وم���ن جاء بعدهم أقول: ماذا جنيتهم من تطبيعكم؟ ل أعتقد 

أن لديهم إجابة مقنعة.
فهل التفت المطّبعون أدعياء اإلسالم، إلى ما يستوجبه ديننا 
من عالقة وخدمة والتزام نحو بقية المسلمين، وقد قال تعالى: 
)إّنم���ا المؤمنون إخ���وة ( بمعنى أّنه ل يمكن فصل الش���عوب 

الس���المية عن بعضها، بعنوان العرق أو البعد الجغرافي أو أي 
سبب آخر، وجميعهم على اختالف أعراقهم وألوانهم، داخلون 
ضمن رابطة األخّوة اإلس���المية المقّدس���ة، والتي تس���توجب 
حقوق���ا ل بّد م���ن تقديمها حت���ى تس���تقيم العالقة، فهل 
س���محْت لهم عالقة األخّوة هذه، ليخرج���وا عنها إلى خالفها، 
بإقامة عالقات موّدة، مع من وصفهم الله س���بحانه بأنه أش���ّد 
ع���داوة للمؤمنين؟ ) لتجدّن أش���د عداوة للذي���ن آمنوا اليهود 
والذين أشركوا( وهل أوجدوا ألنفسهم مبّررا واحدا ُيتيح لهم 
مخالفة أوامر الله في البراءة من أعدائه، وِحْرمة التعامل معهم، 
ومحاربته���م إن ل���زم األمر؟ وقد نهي عن ذلك نهي���ا باّتا: ) يا 
أيها الذين آمنوا ل تّتخذوا عدّوي وعدّوكم أولياء تلقون إليهم 

 )..
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بالموّدة وقد كفروا بما جاءكم من الحق
كيف يستقيم التطبيع مع عدّو مغتصب أرض شعب شقيق، 
ل يزال يعرب���د فيها باإلثم والعدوان، قاه���را أهلها بمختلف 
أش���كال الظلم، الذي لم تجتمع عناصره على ش���عب مثله في 
التاريخ المعاصر؟ إّن من ضرورات اإلسالم أن يْنَصّب الهتمام 
بأمور المس���لمين من طرف الجميع حكام���ا ومحكومين، وهو 
ف���رض عين ل ُيس���ِقطه أداء البعض عن البقّي���ة، وقد جاء عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الس���الم، عن النبي 
صلى الله عليه وآله قال: )من أصبح ل يهتم بأمور المس���لمين 
فليس منهم، ومن س���مع رجال ينادي: يا للمسلمين. فلم يجبه 

فليس بمسلم.( )9(
به���ذا نخُلص إلى أن التطبيع مع العدّو الصهيوني هو خذلن 
ألش���ّقائنا الفلس���طينيين، وتفريط في القضية بما تشتمل 
عليه من مقّدس���ات، وتعامل غير مش���روع ل دين���ا ول ُعْرفا ول 
قانون���ا، وإن رعته أمريكا ودول الغرب، فإّنه نش���از في وس���ط 
عالم���ّي مجمعة دوله تقريبا على  خش���ية هذا القطب الواحد، 
ومجاراته في ظلمه للش���عب الفلس���طيني، ومساندته لكيان 
استثنائي قام على عنصرية وتطّرف وإرهاب، في عالم الدول 
ل مكان له واقعا على أرض فلس���طين، لذل���ك فإّنه من واجب 
كل مس���لم أن ل ينجرف وراء من فق���د بوصلة القدس، ليحّول 
كعبته إلى البيت األبيض األمريكي، ويكون اداؤه حيث يرضى 
األمريكي والصهيوني، ومن لم يتأّدب بالِعْبرة ستؤّدبه الَعْبرة 

حتما، ول نريد أن يكون ذلك بعد فوات األوان.

ثمة س����بب إلصرار »إسرائيل« على ربط سلس����لة العتداءات التي 
نفذها الفلسطينيون مؤخًرا بموقع محدد، هو مخيم جنين لالجئين 
شمال الضفة الغربية. من خالل ذلك الربط، يمكن لحكومة نفتالي 
بينيت المحاصرة أن تأمر ببس����اطة بعملية عس����كرية قاتلة أخرى 
ف����ي جنين لطمأنة مواطنيها بأن الوضع تحت الس����يطرة. بالفعل، 
اقتحم الجيش »اإلس����رائيلي« في 9 نيس����ان / أبريل مخيم جنين، 
وقتل فلسطينيًا وجرح عشرة آخرين. لكن مشكلة »إسرائيل« أكبر 

بكثير من معضلة جنين.
إذا نظرن����ا إلى األحداث التي بدأت م����ع هجوم 22 آذار / مارس في 
عملية الطعن في مدينة بئر الس����بع الجنوبية - أس����فر عن مقتل 
أربعة - وانتهاًء بمقتل ثالثة »إسرائيليين« في تل أبيب - بينهم 
ضابطان في الجيش - س����نصل إلى نتيجة واضحة: يجب أن تكون 

هذه الهجمات منسقة إلى حد ما.
ن����ادرًا ما يتبع النتقام الفلس����طيني العفوي م����ن عنف الحتالل 
»اإلس����رائيلي« هذا النمط من حيث التوقيت أو األس����لوب. جميع 
العمليات، باستثناء بئر السبع، تمت باألسلحة النارية. وكان الرماة، 
كما أشارت مقاطع فيديو هواة لبعض األحداث وتصريحات شهود 
عيان »إسرائيليين«، مدربين تدريبًا جيدًا، وكانوا يتصرفون بهدوء 

كبير.
من األمثل����ة على ذلك حدث الخضيرة ف����ي 27 آذار / مارس، الذي 
نفذه اثنان أبناء عمومة، أيمن وإبراهيم إغبارية، من بلدة أم الفحم 
العربية داخل »إس����رائيل«. أفادت وس����ائل إعالم »إسرائيلية« عن 
مه����ارات ل لبس فيها للمهاجمين مس����لحين بأس����لحة تكلفتها، 
بحسب وكالة األنباء »اإلسرائيلية«، »تازبيت برس سيرفس«، أكثر 

من 30 ألف دولر.
ذت خالل النتفاضة  على عكس الهجمات الفلس����طينية الت����ي ُنفِّ
الفلسطينية الثانية )2000 - 2005( رًدا على العنف »اإلسرائيلي« 
في األراض����ي المحتلة، ف����إن الهجمات األخيرة بش����كل عام أكثر 

تحديًدا، وتس����تهدف أفراد الش����رطة والجيش وتهدف بوضوح 
إلى زعزعة الشعور »اإلس����رائيلي« الزائف باألمن وتقويض أجهزة 
المخابرات ف����ي البالد. في هجوم بني براك، ف����ي 29 مارس / آذار، 
على س����بيل المثال، قالت امرأة »إس����رائيلية« كان����ت في الموقع 
للصحفيين إن »المس����لح طلب منا البتعاد عن المكان ألنه ل يريد 

استهداف النساء أو األطفال«.
وف����ي حين ح����ذرت تقارير المخاب����رات »اإلس����رائيلية« مؤخًرا من 
»موجة من اإلرهاب« قبل ش����هر رمض����ان المبارك، فمن الواضح أنه 
لم يكن لديها تصور يذكر لنوع العنف، أو أين وكيف س����يضرب 

الفلسطينيون.
في أعقاب هجوم بئر الس����بع، أش����ار المس����ؤولون »اإلسرائيليون« 
إلى مس����ؤولية داعش، وهو ادعاء مالئم بالنظر إلى أن داعش أعلن 
مسؤوليته أيًضا. سرعان ما تم تهميش هذه النظرية، حيث أصبح 
من الواضح أن المهاجمين الفلس����طينيين اآلخرين لهم انتماءات 
سياس����ية أخرى أو، كما في قضية بن����ي براك، ليس لديهم انتماء 
معروف على اإلطالق. اس����تمر الرتباك والمعلومات الخاطئة أليام. 
بع����د وق����ت قصير من هجوم ت����ل أبيب، تحدثت وس����ائل اإلعالم 
»اإلسرائيلية«، نقاًل عن مصادر رسمية، عن اثنين من المهاجمين 
زعم����ت أن أحدهما محاصر في مبنى مج����اور. لم يكن هذا صحيًحا 
حيث لم يكن هناك س����وى مهاجم واحد وقد ُقتل، بعد س����اعات 

في مدينة أخرى.
س����رعان ما تم اعتقال عدد من العمال الفلسطينيين في تل أبيب 
لالش����تباه في كونه����م المهاجمين لمجرد أنهم ب����دوا من العرب، 
وهو دليل على النهج »اإلس����رائيلي« الفوضوي. ف����ي الواقع، بعد 
كل حدث، تح����دث فوضى عارمة، حيث خرجت حش����ود كبيرة من 
»اإلس����رائيليين« المسلحين إلى الش����وارع بحًثا عن أي شخص ذي 

سمات عربية للقبض عليه أو التغلب عليه بطريقة حمقاء.
ساهم المسؤولون اإلس����رائيليون في الهيجان، مع سياسيين من 

اليمي����ن المتطرف، مث����ل المتطرف إيتامار بن غفي����ر، الذي يقود 
جحافل المتطرفين اآلخرين في هيجان في القدس المحتلة.

بدًل م����ن الحث عل����ى الهدوء وإظه����ار الثقة، دعا رئي����س الوزراء 
اإلس����رائيلي، في 30 آذار / م����ارس، اإلس����رائيليين العاديين إلى 
تس����ليح أنفس����هم. وقال في بيان بالفيديو »كل من لديه رخصة 
س����الح فهذا هو الوقت المناسب لحملها.« ومع ذلك، إذا كان الحل 
»اإلس����رائيلي« ألي ش����كل من أش����كال المقاومة الفلسطينية هو 

المزيد من األسلحة، لكان الفلسطينيون قد هدأوا منذ زمن بعيد.
لتهدئة اإلس����رائيليين الغاضبين، داهم الجيش »اإلس����رائيلي« 
مدين����ة جنين ومخيمها في مناس����بات عديدة، مخلًف����ا وراءه في 
كل مرة العديد من القتلى والجرحى الفلس����طينيين، بما في ذلك 
العدي����د من المدنيين، من بينهم الطفل عماد حش����اش، 15 عامًا، 
ال����ذي ُقتل في 24 آب / أغس����طس أثناء تصوي����ره القتحام على 
هاتفه المحمول. تم تنفيذ نفس السيناريو بالضبط في 9 نيسان 

/ أبريل.
ومع ذلك، كانت الممارس����ة عبثية، حيث كان العنف »اإلسرائيلي« 
في جنين على مر الس����نين هو الذي أدى إلى المقاومة المس����لحة 
التي ل تزال تنطلق من المخيم. يقاوم الفلس����طينيون، س����واء في 
جني����ن أو في أي م����كان آخر، ألنهم محرومون من حقوق اإلنس����ان 
األساس����ية، وليس لديهم أفق سياسي، ويعيشون في فقر مدقع، 
وليس لديهم قيادة حقيقية، ويش����عرون بأن ما يسمى بالمجتمع 

الدولي قد تخلى عنهم.
يبدو أن الس����لطة الفلس����طينية برئاس����ة محمود عب����اس معزولة 
بالكامل عن الجماهير. تعكس تصريحات عباس انفصاله عن واقع 
العنف »اإلس����رائيلي« والحتالل العسكري والفصل العنصري في 
جميع أنحاء فلس����طين. سارع عباس إلى إدانة هجوم تل أبيب، كما 
فعل سابقًا، مكررًا اإلشارة نفسها في كل مرة فيما يتعلق بضرورة 
الحفاظ على »الس����تقرار« ومنع »المزيد م����ن التدهور في الوضع«، 

وفًقا لوكالة أنباء وفا الرسمية.
ما هو الس����تقرار الذي يش����ير إليه عباس، حي����ن تفاقمت معاناة 
الفلس����طينيين بس����بب تنامي عنف المس����توطنين، والتوس����ع 
الس����تيطاني غير القانوني، وس����رقة األراض����ي، وبفضل األحداث 
الدولية األخيرة، انعدام األمن الغذائي أيًضا؟ . يقوم المس����ؤولون 
ووس����ائل اإلعالم »اإلس����رائيلية«، م����رة أخرى، بإلقاء اللوم بش����كل 
مالئ����م على جنين، وه����ي منطقة صغيرة ضم����ن منطقة مكتظة 
بالسكان. من خالل القيام بذلك، تريد إسرائيل إعطاء النطباع بأن 
الظاهرة الجديدة للهجمات النتقامية الفلسطينية محصورة في 
مكان واحد، مكان مجاور للحدود »اإلس����رائيلية«، ويمكن بسهولة 
»التعامل معه«. قد تخدم عملية عسكرية »إسرائيلية« في المخيم 
أجن����دة بينيت السياس����ية، وتنقل إحساًس����ا بالقوة، واس����تعادة 
البعض ف����ي دائرته السياس����ية المحبطة. لك����ن كل هذا إصالح 
مؤقت. مهاجمة جنين اآلن لن تحدث فرقًا على المدى الطويل. بعد 
كل شيء، خرج المخيم من تحت أنقاض الدمار شبه الكامل للجيش 

»اإلسرائيلي« في نيسان / أبريل 2002.
تتح����دث الهجمات الفلس����طينية المتجددة عن جغرافية أوس����ع 
بكثير: النقب وأم الفحم والضفة الغربية. ترتبط بذور هذا الترابط 
اإلقليمي بالحرب »اإلس����رائيلية« في أيار / مايو الماضي وما تالها 
من ثورة فلس����طينية، اندلعت في كل جزء من فلس����طين، بما في 

ذلك المجتمعات الفلسطينية داخل »إسرائيل«.
تتمثل مشكلة »إسرائيل« في إصرارها على تقديم حلول عسكرية 
قصيرة المدى لمش����كلة طويلة األمد، هي نفسها ناتجة عن هذه 
»الحلول العسكرية« بالذات. إذا اس����تمرت »إسرائيل« في إخضاع 
الش����عب الفلسطيني لنظام الحتالل العس����كري الحالي وتعميق 
الفصل العنصري، فسيواصل الفلس����طينيون بالتأكيد الرد حتى 
يتغير واقعهم القمعي. ل يمكن ألي قدر من العنف »اإلسرائيلي« 

أن يغير هذه الحقيقة.

إلى دعاة التطبيع.. هل وجدتم فيه شيئًا نافعًا فنتبعكم عليه؟

جغرافية المقاومة اآلخذة في االتساع في فلسطين: لماذا ال تستطيع »إسرائيل« هزيمة الفلسطينيين؟

بقلم: محمود الرصافي المقداد

بقلم:  رمزي بارود 
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رام الله/ االستقالل: 
توقع مستش���ار رئيس الوزراء لش���ؤون التخطيط 
وتنسيق المساعدات اس���تيفان سالمة استئناف 
الدعم الدولي للخزينة الفلس���طينية بواقع 200 – 

300 مليون حتى نهاية هذا العام.
وقال سالمة في مقابلة مع إذاعة »صوت فلسطين« 
الرس���مية إنه لم يصل حت���ى اآلن أي مبلغ من تلك 
الوع���ودات المالي���ة، لكنه عبر عن أمل���ه في وصول 
المس���اعدات مع بداي���ة النصف الثان���ي من العام 

الجاري.
وأضاف« وحتى إن وصلت تلك المساعدات فإنها لن 
تحل األزمة المالية لكنها ستس���اعد في التخفيف 

من وطأتها«.
بحس���ب مستشار اش���تية فإن مس���اعدات العام 
الماضي، فقد وصلت نس���بتها إلى 10% فقط مما 
كانت تتلقاه الحكومة الفلس���طينية في 2013، أي 
أنها تراجعت بنس���بة 90% في السنوات العشرة 

األخيرة.
وبالرجوع إلى موازنة 2022 المنش���ورة بداية الشهر 
الحالي، فقد قدرت مس���اعدات الدول ب� 550 مليون 
دوالر، منه���ا 300 ملي���ون للمش���اريع و250 مليون 
للموازن���ة، ليصل العجز النهائي إل���ى 564 مليون 

دوالر، بانخفاض 25.4% عن العام الماضي.

وتعاني الحكومة الفلسطينية، من أزمة مالية عجزت 
فيها عن دفع رواتب موظفيها منقوصة لخمس���ة 
أش���هر، في ظل استمرار إس���رائيل حجز أموال من 
المقاص���ة بلغت حت���ى نهاي���ة آذار الماضي أكثر 
من 500 مليون دوالر، وهو مبلغ يس���اوي ما صرفته 
الس���لطة الفلسطينية لألس���رى وعائالت الشهداء 

والجرحى منذ أواخر 2019.
وفي الع���ام الماضي بلغ اإلنفاق عل���ى بند الرواتب 

واألجور على األساس النقدي 6.4 مليار شيقل.
وتوج���د ثالث���ة ملف���ات تثق���ل كاه���ل الموازنة 
الفلس���طينية وهي: الرواتب، والتحويالت الطبية، 
وصافي اإلقراض )المبالغ التي تخصمها إس���رائيل 
م���ن إيرادات المقاّصة لتس���وية ديون مس���تحقة 
للجهات اإلس���رائيلية الم���زّودة للخدمات الصحية 
والكهرب���اء والمي���اه للبلديات ولش���ركات وجهات 

التوزيع الفلسطينية في الضفة والقطاع(.

رام الله/ االستقالل: 
وقعت الحكومة الفلسطينية وجمهورية ألمانيا 
االتحادي���ة، األربع���اء في مكتب رئي���س الوزراء 
برام الل���ه، اتفاقية بقيمة 16 مليون يورو مقدمة 
م���ن جمهوري���ة المانيا، لبن���اء محطتين للطاقة 
الشمس���ية في قطاع غزة بقدرة اجمالية حوالي 

18 ميغاواط.

وشكر رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، جمهورية 
ألمانيا االتحادية على الدعم المتواصل لفلسطين 
معربا عن فخ���ره بتلك العالقة االس���تراتيجية، 
مشيرًا إلى أن هذه االتفاقية الهامة تخدم مئات 
اآلالف من أهلنا في قطاع غزة، وتوفر لهم مصدر 
طاقة نظيف وتساهم في تقليل تكلفة معالجة 
المياه، وهي تنس���جم مع أولويات خطة التنمية 

الوطنية.
من جانبه، أكد رئي���س مكتب التمثيل األلماني 
في فلسطين أوليفر أوتشا على أهمية االتفاقية 
لعدة أس���باب أوال ألنها تحس���ن م���ن الظروف 
المعيشية للفلسطينيين في قطاع غزة، ويقلل 
تكالي���ف معالج���ة المياه ويزي���د االعتماد على 
الطاقة النظيفة وبالتالي حماية البيئة من التلوث.

بقيمة 16 مليون يورو..
 فلسطين وألمانيا توقعان اتفاقية لبناء محطتين للطاقة الشمسية بغزة

مستشار اشتية: توقعات بانفراجة مالية في النصف الثاني من العام الجاري

االستقالل/ وكاالت: 
حذر البنك الدولي من أن »كارثة إنس���انية« تتكشف بسبب تصاعد أزمة الغذاء 

في جميع أنحاء العالم جراء الحرب في أوكرانيا، مما أثر على الغذاء العالمي.
وقال رئي���س البنك الدول���ي ديفيد مالباس: »إنها كارثة إنس���انية، بمعنى أن 
التغذي���ة تنخفض. ولكن بعد ذل���ك يصبح أيضا تحديا سياس���يا للحكومات 
التي ترى ارتفاع األسعار، ولكن ال تستطيع فعل أي شيء حيال ذلك، ألنهم لم 
يتس���ببوا في ذلك«، محذرا من أن االرتفاع التاريخي في أسعار المواد الغذائية 
قد يؤدي بمئات الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الفقر وانخفاض 

التغذية، إذا استمرت األزمة في االزدياد«.
ووفقا لتقدي���رات البنك الدولي، يمكن أن يكون هناك ارتفاع بنس���بة 37 في 
المائة في أسعار المواد الغذائية والتي ستتضخم للفقراء، الذين سيأكلون أقل 
وس���يكون لديهم أموال أقل ألي شيء آخر مثل التعليم، و«هذا يعني أنها أزمة 

غير عادلة ألنها تصيب األشد فقرا أكثر من غيرهم«.
يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في االرتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك 
نتيجة السياس���ة غير المس���ؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خالل 
السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عش���رات التريليونات من عمالت الدوالر 
واليورو والجنيه اإلس���ترليني غير المدعومة في االقتصادات الغربية األمر الذي 
أج���ج التضخم. وتفاق���م التضخم مؤخرا مع فرض ال���دول الغربية، بما في ذلك 
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد 

من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.

البنك الدولي يحذر من كارثة 
إنسانية جراء أزمة الغذاء

رام الله / االستقالل:
أعلن أمس الخميس، عن توقيع اتفاق ُينهي الفعاليات االحتجاجية كافة لنقابة 

التمريض والقبالة والعودة إلى العمل حاال.
وقال���ت وزارة الصحة في بيان مقتضب: »بناء على تكليف مجلس الوزراء لوزيرة 
الصح���ة مي الكيلة، اجتمع ممثلون عن الحكوم���ة في مكتب وزيرة الصحة برام 
الله، أمس بحضور نقيب نقاب���ة التمريض والقبالة وأعضاء من مجلس النقابة، 
وتم توقيع اتفاق ُينهي الفعاليات االحتجاجية كافة والعودة إلى العمل حااًل«.

اتفاق ُينهي إضراب نقابة 
التمريض والقبالة

القاهرة/ االستقالل: 
كش����ف وزير التموين المص����ري علي المصليحي، 
أمس الخمي����س، عن المخزون االس����تراتيجي من 

القمح الذي تمتلكه مصر.
ونقلت وكالة أنباء الش����رق األوس����ط الرسمية عن 
وزير التموين المصري قوله إن مصر لديها مخزون 

استراتيجي من القمح يكفي حتى نهاير يناير.
وأضاف: »لدينا مخزون اس����تراتيجي حتى نهاية 
يناير كاحتياطي اس����تراتيجي من القمح، بمعنى 

لدينا أكثر من ستة شهور إلى تسعة أشهر«.
وأثارت الحرب الدائرة في أوكرانيا، مخاوف بش����أن 
إمدادات القم����ح في الدول العربية، ال س����يما في 
شمال إفريقيا، حيث يوجد فرق شاسع بين اإلنتاج 

واالستهالك.
وبحس����ب تقارير رسمية ألجهزة اإلحصاء العربية، 

فإن هذه الفجوة وصلت إلى نحو 50 مليون طن في 
الموسم الزراعي 2020 -2021.

وبع����د نحو 50 يوم����ا على اش����تعال فتيل الحرب 
الروسية األوكرانية، قفزت أسعار القمح الذي وصل 
ألعلى مس����توياته في 9 س����نوات حيث تجاوزت 
العقود اآلجلة لش����هر مايو 438 دوالرا للطن، وهو 
ضعف تقديرات س����عر القمح في موازنات الدول 

المستوردة خاصة الدول العربية.
ويشعل ارتفاع أسعار القمح أسعار المواد الغذائية 
األخ����رى مث����ل الخبز والس����ميد، وبالتال����ي يغذي 
معدالت التضخم المرتفعة بالفعل في تلك الدول 

التي تستورد نحو 60 في المئة من المواد األولية.
ووفقا ألحدث البيانات، فإن الدول العربية بش����كل 
عام تس����تحوذ عل����ى 25 في المئة م����ن صادرات 
القمح العالمية، وتستورد 60 في المئة من إجمالي 

احتياجاتها من روس����يا وأوكرانيا، نظرا لس����عرها 
المنخفض في البلدين، وه����ي الميزة التي قضت 
عليه����ا الحرب م����ع حظر البلدي����ن صادراتهما من 
الحبوب. وتمثل روس����يا وأوكرانيا 30 في المئة من 
إمدادات القمح في العالم، فروسيا أكبر المصدرين 
عالميا وأوكرانيا ضمن أكبر 5 دول مصدرة، وبحسب 
بيان����ات »إس آن����د ب����ي غلوبال بالت����س«، كان من 
المتوقع أن تقوم روس����يا وأوكراني����ا معا بتصدير 
60 مليون طن من القمح ف����ي العام 2022-2021. 
جدير بالذكر أنه في عام 2021، أنتجت روسيا 121 
مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 76 مليون طن 

من القمح.
وقبل الحرب، قدر محصول روسيا في عام 2022 بما 
يتراوح بين 125 و130 مليون طن، بما في ذلك 80 

إلى 83 مليون طن من القمح.

مصر تكشف مخزونها االستراتيجي من القمح

طرابلس/ االستقالل: 
تخس���ر ليبيا أكثر م���ن 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بس���بب الحصار 
المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية، بحسب ما أعلن المكتب اإلعالمي 

للمؤسسة الوطنية للنفط الليبي.
وتس���بب الحصار الذي تضربه جماعات في جنوب وش���رق ليبيا بسبب مطالب 
سياس���ية في إعالن المؤسس���ة حالة القوة القاهرة على اإلنتاج من عدة حقول 

ومرافئ رئيسية في األيام األخيرة.
وتوقف عم���ل أول الحقول يوم األح���د وتبعته أخرى يوم���ي االثنين والثالثاء 

واألربعاء. 
إنت���اج النفط الليبي كان قد وصل إلى مس���توى 1.557 مليون برميل يومًيا في 
عام 2009، لكنه انخفض بشكل حاد إلى 462 ألف برميل يومًيا عام 2011، وهو 
م���ا ُترجم إلى انكماش اقتصادي بنحو 66.7% في العام ذاته، قبل أن يتعافى 

في السنوات الالحقة.
 ومنذ عام 2017، اتبع إنتاج النفط الخام في ليبيا اتجاًها صعودًيا، إذ زاد من 811 
ألف برميل يومًيا إلى 951 ألف برميل في العام التالي له، قبل أن يسّجل 1.097 

مليون برميل يومًيا في عام 2019.
يذكر أن ليبيا هي دولة عضو في منظمة أوبك. وقد أعفى اتفاق بين دول أوبك+ 

ليبيا من تحديد سقف لإلنتاج على غرار الدول األخرى.
تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، وحتى نهاية 
عام 2020، كانت ليبيا تمتل���ك 48.4 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام 
المؤكدة، وفق بيانات بي بي، ما يعادل حصة قدرها 4.1% من احتياطي منظمة 

الدول المصّدرة للنفط.
وتشغل ليبيا بذلك المرتبة السابعة في قائمة أكبر الدول في منظمة أوبك من 

ناحية االحتياطي النفطي، بحسب البيانات المنشورة على موقع أوبك.

حصار النفط يكبد 
ليبيا خسائر »ضخمة«

االستقالل/وكاالت: 
خفضت أس����عار الذهب، أمس الخميس، وس����ط 
زي����ادة التوقعات بش����أن رف����ع أس����عار الفائدة 

لمواجهة تسارع التضخم.
وت����زداد التوقعات بش����أن رفع بن����ك االحتياطي 
الفيدرال����ي األمريكي أس����عار الفائ����دة بأكثر من 
50 نقطة أس����اس في اجتماعه المقبل، لمواجهة 

التضخم الذي تس����ارع ألعلى مستوياته منذ عام 
.1981

وعند الس����اعة )08:50 ت.غ(، انخفضت األس����عار 
الفوري����ة للمع����دن األصفر 0.55 بالمئ����ة أو10.7 

دوالرات، لتتداول عند 1947.05 دوالرًا لألوقية.
وتراجعت أس����عار العقود اآلجلة للذهب تسليم 
يوني����و/ حزي����ران 0.42 بالمئ����ة أو 8.2 دوالرات 

لتسجل 1949.10 دوالرا لألوقية.
وانخف����ض مؤش����ر ال����دوالر مقابل س����ت عمالت 
رئيسية أخرى بنس����بة 0.48 بالمئة عند 99.927 

نقطة.
والذهب مخ����زن للقيمة، ويس����تخدم أداة تحوط 
م����ن التضخ����م، وم����الذا آمن����ا في وق����ت األزمات 
الجيوسياسية واالضطرابات االقتصادية والمالية.

الذهب يتراجع متأثرًا بصعود الدوالر وسندات الخزانة
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موسكو/ االستقالل: 
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس 
الخميس س���يطرة القوات الروسية على مدينة 
ماريوبول ش���رقي أوكرانيا، مع مواصلة فرضها 
حصارا على نح���و ألفي عس���كري داخل مصنع 

آزوفستال.
وأضاف شويغو -خالل تقديمه تقريرا للرئيس 
فالديمير بوتين بش���أن العملية العسكرية في 
أوكراني���ا- أنه ت���م إجالء 142 أل���ف مدني من 

مدينة ماريوبول.
من جهته، هن���أ بوتين القوات الروس���ية على 
تقدمها ف���ي ماريوب���ول، وأمر الجي���ش بإلغاء 
خطط القتحام مصنع آزوفستال، وقال إنه يريد 

استمرار حصاره بشكل آمن بدال من ذلك.
وأكد بوتين أن روس���يا تضمن الحياة والمعاملة 
الالئق���ة لعناص���ر الجيش األوكران���ي إذا قرروا 

الخروج من آزوفستال.

ويأتي هذا التطور فيما اس���تمر الس���جال بين 
موس���كو وكييف بش���أن الش���روط المس���بقة 
الجانبين بهدف  بي���ن  المفاوضات  الس���تمرار 
إنهاء الحرب التي دخلت يومها ال�58، في حين 
عرض قائد عسكري أوكراني خروج العسكريين 
والمدنيي���ن في ماريوب���ول المحاصرة إلى دولة 

ثالثة.
وقال وزير الخارجية الروس���ي س���يرغي الفروف 
إنه ال مس���تقبل للمفاوضات م���ع أوكرانيا إذا لم 
تأخ���ذ األخيرة مطالب بالده بعي���ن االعتبار، في 
حين ربطت كييف استمرار المفاوضات بمصير 

ماريوبول والمحاصرين فيها.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري 
بيسكوف اتهم أوكرانيا بالتراجع عن التزاماتها 

في المحادثات، وطالبها بموقف واضح.
وقد جددت كيي���ف تأكيده���ا أن المفاوضات 
س���تتوقف إذا س���يطرت القوات الروسية على 

مدينة ماريوبول.
بدوره، قال رئي���س ال���وزراء البريطاني بوريس 
جونسون إن محادثات السالم إلنهاء الحرب في 
أوكراني���ا محكوم عليها بالفش���ل، ألن الرئيس 
الروس���ي فالديمير بوتين ال يمك���ن الوثوق به، 

بحسب وصفه.
من جهته، قال الرئي���س األوكراني فولوديمير 
زيلينسكي إن بالده مستعدة لمبادلة المقاتلين 
المدافعي���ن ع���ن ماريوبول بأس���رى روس، كما 
طالب بدعم عسكري دولي عاجل لكسر الحصار 

عن المدينة.
من جهة أخرى، أكدت فيكتوريا نوالند مساعدة 
وزير الخارجية األميركي للشؤون السياسية أن 
بالدها ستواصل توفير كل أنواع األسلحة التي 
يحتاجها األوكرانيون بهذه المعركة، وأنه يجب 
إدخال التعديالت المطلوبة عليها كلما تغيرت 

طبيعة القتال.

عمان/ االستقالل: 
أعلنت اللجنة الوزارية العربية في ختام اجتماعها الذي 
ُعِقد ف����ي العاصم����ة األردنية، عّمان، رفض ممارس����ات 
القانون����ي  الوض����ع  االحت����الل اإلس����رائيلّي »لتغيي����ر 

والتاريخي« في المسجد األقصى بالقدس المحتلة.
 وتضم����ن البيان الختام����ّي 16 بن����دا، كان أبرزها دعوة 
المجتم����ع الدولي إل����ى التحرك الفوري تج����اه ما يجري 
بالمسجد األقصى، وحماية للقانون الدولي وميثاق األمم 
المتحدة، ومجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ 
الس����لم واألمن الدوليين، وإبقاء اللجنة العربية منعقدة 
لمتابعة التط����ورات، واتخاذ الخط����وات الالزمة لحماية 

القدس، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
ودعت اللجنة، المجتمع الدولي، ومجلس األمن، »للتحرك 
فورا لوقف ممارسات »إسرائيل« في القدس واألقصى«.

وأّك����دت اللجنة الوزارية على »دور الوصاية الهاش����مية 
في حماية األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في 

القدس«.
ودع����ت »لوقف االعت����داءات اإلس����رائيلية في األراضي 

الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة«.
وحّذرت من »التبعات الكارثية لغياب اآلفاق السياسية 
والضغوط االقتصادية على الشعب الفلسطيني«، الذي 
أعربت عن »عن دعم صموده، وقيادته ومؤسس����اته في 

دفاعهم عن القدس واألقصى«.
وكان االجتماع الوزاري العربي الطارئ بش����أن التطورات 
في المسجد األقصى والقدس المحتلة، قد انطلق صباح 
أمس الخميس، وسط غياب عدد من وزراء خارجية الدول 

المشاركة، بينهم السعودية واإلمارات.
وتض����م اللجنة في عضويته����ا؛ الجزائر، والس����عودية، 
وفلس����طين، وقطر، ومصر، والمغ����رب، وتونس بصفتها 

رئيس القمة العربية.
كما تش����ارك اإلمارات ف����ي االجتماع بصفته����ا الدولة 
العربية العضو في مجلس األمن، واألمين العام لجامعة 

الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
ونقلت وكال���ة »األناضول« لألنباء عن مصادر دبلوماس���ية 
مش���اركة في االجتماع، قولها، إّن عددا م���ن وزراء خارجية 
الدول المشاركة تغيبوا عن االجتماع وحضر ممثلون عنهم.

وأش����ارت المص����ادر إلى أن من بي����ن ال����وزراء الذين لم 
يش����اركوا في االجتم����اع وحضر ممثلون عنه����م، وزيرا 
خارجية اإلمارات، عبد الله بن زايد، والس����عودية فيصل 
بن فرحان، دون تفاصيل حول أس����باب غيابهما، فيما لم 

يصدر تعليق رسمي من الدولتين بشأن ذلك.

وُعقد االجتم����اع بدعوة من األردن، ال����ذي يرأس اللجنة 
الوزارية العربي����ة؛ لبحث األوضاع »الخطيرة« في القدس 
والمسجد األقصى، وس����بل وقف التصعيد اإلسرائيلي 

واستعادة التهدئة الشاملة.
وأعق����ب االجتماع مؤتم����ر صحافي، اقتص����ر على وزير 
الخارجية األردني، أيمن الصفدي، ونظيره الفلسطيني، 
رياض المالكي، وأمين عام جامعة الدولة العربية، أحمد 

أبو الغيط.
وناقش����ت اللجنة، السياس����ات واإلجراءات اإلسرائيلية 
غي����ر القانوني����ة في مدين����ة القدس المحتلة، وس����بل 
مواجه����ة التصعيد اإلس����رائيلي الخطير في المس����جد 
األقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك 

مشترك لوقف االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية في 
المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة، 

بحسب ما أوردت وكالة األنباء األردني »بترا«.
وعرض رئي����س اللجنة، الصف����دي، باإلضافة إلى نظيره 
الفلس����طيني، إيجازا حول التصعيد اإلسرائيلي الخطير 
في الق����دس ومقدس����اتها، وم����ا يمثله م����ن محاوالت 
مرفوضة ومدان����ة لتغيير الوضع التاريخ����ي والقانوني 
القائ����م، وتقييد لحري����ة المصلين، والجه����ود المبذولة 
لوق����ف التصعيد، وإنه����اء دوامة العنف، واس����تعادة 

الهدوء.
وأدان����ت اللجنة، االعتداءات واالنتهاكات اإلس����رائيلية 
بح����ق المصلين في المس����جد األقصى المب����ارك ولحرم 
القدس����ي الش����ريف، والتي تصاعدت عل����ى نحو خطير 
خالل األيام الماضية من ش����هر رمض����ان المبارك، وأدت 
إلى وق����وع مئات اإلصاب����ات واالعتق����االت في صفوف 
المصلي����ن، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدس����ي 

الشريف.
وحذرت اللجنة م����ن أن هذه االعت����داءات واالنتهاكات 
تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، 
وتقويض لحرية العبادة في المس����جد األقصى المبارك، 
وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة 
من العنف تهدد األمن واالستقرار في المنطقة والعالم.

وعبرت اللجنة عن رفضها لجميع الممارسات اإلسرائيلية 
الالش����رعية المس����تهدفة تغيي����ر الوض����ع القانون����ي 
والتاريخي القائم في المس����جد األقصى المبارك والحرم 
القدسي الش����ريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا 
ومكانيا، وإدانة هذه الممارس����ات خرقا س����افرا للقانون 
الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة 

القائمة باالحتالل.

»اللجنة العربية« الوزارية العربية تدعو لتحرك دولي فاعل لوقف »االستفزاز« باألقصى

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية  خانيون�س 
دائرة التنفيذ 

اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
خانيون�س يف الق�سية التنفيذية رقم 2022/2299

الى المنفذ ضدهم /-وائل فايق عبد الرازق أبو عنزة 
العنوان / خانيونس – عبسان الجديدة – مسجد مصعب بن عمير – خارج البالد حاليا .

-عايشة احمد عبد الرازق أبو عنزة 
العنوان / خانيونس – عبسان الجديدة – مسجد مصعب بن عمير – خارج البالد حاليا

-لطفي احمد عبد الرازق أبو عنزة 
العنوان / خانيونس – عبسان الجديدة – مسجد مصعب بن عمير – خارج البالد حاليا
لطفي احمد عبد الرازق أبو عنزة باالصالة عن نفسه وباإلضافة الى ورثة اخته / فاطمة 

احمد أبو عنزة .
العنوان / خانيونس – عبسان الجديدة – مسجد مصعب بن عمير – خارج البالد حاليا.

نبلغكم ان���ه طبقا للحكم المترت���ب عليكم من محكمة صل���ح خانيونس في القضية 
الحقوقية رقم 2019/1236 الصادر بتاريخ 2020/3/3 والقاضي بتقسيم األرض موضوع 
الدعوى البالغ مس���احتها 4265 مترًا مربعًا في ارض القسيمة رقم 25 من القطعة رقم 
231 من أراضي عبسان وفقا لما جاء في تقرير مشروع القسمة المعد من قبل المهندس 
/ محمد الفرعاوي حسب المبرز م م/1 بحيث تتخصص المدعية / فايقة احمد عبد الرازق 
أبو عنزة بالمقسم رقم 3والبالغ مساحته 422.22 متر مربع بينما يتخصص المدعى عليه 
األول / فايز احمد عبد الرازق أبو عنزة بالمقسم رقم 2البالغ مساحته 844.46 مترًا مربعًا 
ويتخصص المدعى عليه الثاني / لطفي احمد عبد الرازق أبو عنزة بالمقسم رقم 1البالغ 
مساحته 806.65 مترًا مربعًا المدعى عليه الثالث / وائل فايق احمد أبو عنزة باالصالة عن 
نفسه وباإلضافة لباقي ورثة والده المرحوم / فايق احمد عبد الرازق أبو عنزة بالمقسم رقم 
6 والبالغ مساحته 844.46 متر مربع وبتخصص المدعى عليه الرابع / عائشة احمد عبد 
الرازق أبو عنزة بالمقسم رقم 5 والبالغ مساحته 447.76 مترًا مربعًا وبتخصص المدعى 
عليه الخامس / لطفي احمد عبد الرازق أبو عنزة باالصالة عن نفسه وباإلضافة الى باقي 
ورثة والدته المرحومة / فاطمة احمد عبد الرازق أبو عنزة بالمقسم رقم 4 والبالغ مساحته 

312.76 مترًا مربعًا وتضمين لطرف ما أداة من رسوم المصاريف .
لذل���ك عليكم الحض���ور الى دائرة التنفيذ في غضون اس���بوعين من تاريخ 
هذا االعالن لتنفيذ الحكم حسب االصول واذا لم تحضر في المدة المحددة 
فإنكم تعدون ممتنعين عن التنفيذ من ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات 

التنفيذ بحقكم حسب االصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
اأ.مهدي نبيل القدرة

طهران/ االستقالل: 
كش���فت وس���ائل إعالم عربية، أمس الخميس، النقاب عن إرسال الجمهورية 
اإلس���المية اإليرانية، صوًرا وخرائط لمخازن األسلحة النووية اإلسرائيلية عبر 

دولة أوروبية.
وبحس���ب ما أفادت قناة »الجزيرة« العربية فإن طهران أرسلت ل�«إسرائيل« عبر 

دولة أوروبية صورا وخرائط لمخازن األسلحة اإلسرائيلية النووية.
وأشارت مصادر الجزيرة إلى أن معظم الصور أرضية، وليس فضائية، مبينة أنه 

تم وضع إشارة حمراء على جدران مواقع األسلحة اإلسرائيلية.
وأضافت المصادر اإليرانية: »طهران أكدت أن المخازن والمنش���آت س���تكون 

هدفا لها إذا قررت »إسرائيل« إشعال حرب مع إيران«.

كابل/ االستقالل: 
ق���ال مصدر حكومي أفغاني إن 22 قتيال و32 جريحا س���قطوا أمس الخميس 

جراء تفجير استهدف مسجدا وسط مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان.
وكان المص���در قد أفاد في وقت س���ابق من يوم أمس بس���قوط 8 قتلى و40 

جريحا على األقل جراء التفجير، قبل أن يعلن عن الحصيلة الجديدة.
م���ن جهته، ذكر قيادي محلي في حركة طالبان أن االنفجار وقع في مس���جد ، 

وأسفر عن مقتل وإصابة ما ال يقل عن 20 شخصا.
وفي س���ياق متصل، قالت وكالة رويت���رز إن تفجيرا آخر وقع في مدينة قندوز 
ش���مالي أفغانس���تان وأدى إلى مقتل وإصابة 11 ش���خصا، بحسب ما نقلته 

عن مسؤول في قطاع الصحة.

إيران تعلن تحديدها ألماكن مخازن 
األسلحة النووية »اإلسرائيلية«

عشرات القتلى والجرحى بتفجير 
استهدف مسجدًا شمالي أفغانستان

روسيا تعلن السيطرة على »ماريوبول«.. بوتين يأمر بتطويق مصنع آزوفستال دون مهاجمته
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غزة/ االستقالل:
تحددت أط����راف المباراة النهائي����ة بطل لبطولة 
الشهيد أحمد ياسين الرمضانية لكرة القدم في 
قطاع غ����زة، والتي تقام برعاي����ة المجلس األعلى 
للش����باب والرياضة، ومس����اهمة المركز الثقافي 
الماليزي، وبتنظيم وإش����راف اتح����اد كرة القدم، 
بعد لعب مباريات نهائي فرعي »غزة والش����مال«، 

و«الوسطى والجنوب« مساء الخميس.
ومن المنتظر أن يجمع النهائي المجمع اإلسالمي 
بنظيره ش����باب خانيونس »النش����امى«، بعد فوز 
الفريقين عل����ى الصداقة، وخدم����ات خانيونس 

توالًيا.
وشهد ملعب فلس����طين فوًزا كبيًرا للمجمع على 
الصداقة بخماسية مقابل هدف وحيد، حيث أحرز 
خماس����ية المجمع محمد غبن »هدفان«، وس����امح 
عويضة، ومحمود البحيص����ي، ومحمد بارود، فيما 
سجل هدف حفظ ماء الوجه للصداقة خالد هنية.

وحكم اللقاء طاقم مكون من: محمود أبو مصطفى 
للساحة، وساعده محمد السدودي، ومحمد اليازجي 

للخطوط، ومحمود جرغون رابًعا.

وعلى ملعب إس����تاد خانيونس جن����وب القطاع، 
تفوق ش����باب خانيونس »النش����امى« على جاره 
الخدمات بهدف نظيف س����جله محمد أبو موسى 

من ركلة جزاء في الدقيقة 69.
وأدار اللق����اء تحكيمًيا: هاني مس����مح للس����احة، 

وس����اعده أمجد العطار، ومحمود أب����و زر للخطوط، 
والدولي محمد أبو شهال رابًعا.

ومن المنتظر أن تقام مباراة النهائي يوم الثالثاء 
المقبل الساعة الرابعة عصرًا على ملعب فلسطين 

بمدينة غزة.

المجمع و»النشامى« يتأهالن لنهائي بطولة »الياسين« الرمضانية

مدريد/ االستقالل:
تلقى اإليطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد اإلسباني 
بكرة القدم ضربات موجعة خالل االنتصار بثالثية لهدف على أوساس���ونا 

مساء األربعاء، في إطار منافسات الجولة 33 من »الليجا«.
وبحس���ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس���بانية فإن كارلو أنش���يلوتي 
س���يكون في ورطة خالل المباراة المقبلة ضد إس���بانيول، ضمن منافسات 
الجول���ة 34 م���ن »الليجا«، والتي س���تقام يوم الس���بت المقبل على ملعب 

»سانتياجو برنابيو«.
وأضافت الصحيفة: »الثنائي الدفاعي إيدير ميليتاو، وناتش���و فيرنانديز 
تلق���ى البطاقة الصفراء التراكمية الخامس���ة، ول���ن يتمكن من اللعب ضد 

إسبانيول«.
وأش���ارت الصحيفة إلى أنه حال لم يتع���اف أالبا الذي تعرض لإلصابة ضد 
أوساسونا ولم يستكمل المباراة، سيغيب عن ريال مدريد 3 العبين من خط 

الدفاع، وهي نكسة كبيرة ألنشيلوتي.
ورف���ع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة ف���ي صدارة ترتيب »الليجا«، بينما 

تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة بالمركز التاسع.

ريال مدريد دون دفاع أمام 
إسبانيول في »الليجا«

ليستر/ االستقالل:
رد النجم الفرنس���ي ويس���لي فوفان���ا مدافع فريق 
ليستر س���يتي اإلنجليزي لكرة القدم على سخرية 
الالعب »اإلسرائيلي« عيران زهافي مهاجم فينورد 

روتردام الهولندي.
في 15 ماي���و لعام 2021 رفع فوفانا مع زميله حمزة 
ش���ودهري في ليس���تر العلم الفلسطيني بملعب 
»ويمبلي« في لندن تضامًنا مع الشعب الفلسطيني، 
عقب الف���وز على تشيلس���ي به���دف نظيف في 
نهائي كأس االتحاد اإلنجليزي الموس���م الماضي، 
حيث تزامنت المباراة مع الحرب اإلس���رائيلية على 

قطاع غزة.
ولم يرق هذا الموقف لزهافي، الذي أعاد مش���اركة 
الص���ورة بعد أن ق���ام بطمس العلم الفلس���طيني 

باإلسرائيلي كنوع من السخرية من الالعبين.
وتقابل الفريقان )ليستر س���يتي، وفينورد( ضمن 
منافس���ات الدور رب���ع النهائي من مس���ابقة دوري 
المؤتمر األوروبي، حيث نجح الفريق الهولندي يوم 
السابع من أبريل الحالي، في العودة بنتيجة التعادل 
الس���لبي من ملعب »كينج باور«، لكن ليستر سيتي 
نجح في قلب تأخ���ره إياًبا على ملعب فيليبس يوم 

14 أبريل، بهدف زهافي إلى فوز بهدفين، أحرزهما 
جيمس ماديسون، وريكاردوا بيريرا.

واس���تغل فوفانا هاتين المباراتين، ووصول فريقه 
إل���ى الدور نص���ف النهائي على حس���اب فينورد، 
للرد على س���خرية زاهافي، ونشر المدافع الفرنسي 
صورة عبر خاصية »الس���توري« على موقع التواصل 

االجتماعي »إنس���تجرام« تجمعه مع زاهافي، ووضع 
عليها عل���م فلس���طين وأرفقها بقبل���ة، كنوع من 

السخرية من زهافي.
ويظهر العديد من الالعبين في أوروبا التضامن مع 
فلس���طين، و«العداء« إلسرائيل س���واء بحمل العلم 

الفلسطيني، أو التعليقات ضد االحتالل.

مدافع ليستر سيتي فوفانا يحرج »اإلسرائيلي« زهافي

الدوحة/ االستقالل:
واصل نادي باريس سان جيرمان، مساعيه الجادة 
إلقناع كيلي���ان مبابي، مهاج���م الفريق بتجديد 

عقده، الذي ينتهي عقب الموسم الجاري.
وكش���فت صحيفة »ماركا« اإلس���بانية أنه وسط 
الضغوط الش���ديدة التي تمارس���ها إدارة س���ان 
جيرمان لتجديد عقد مبابي، سافرت والدة الالعب 

إلى الدوحة برفقة االبن األصغر »إيثان«.
وأضاف���ت الصحيفة أن هناك حال���ة تفاؤل لدى 
النادي الباريسي، وأن هذه الزيارة قد تكون مفتاحا 
لتوقيع »كيليان« على عقد جديد مع ناديه الحالي.

ولفتت إلى أن س���ان جيرمان يريد بقاء مبابي بين 
صفوفه بالموس���م المقبل على األقل بالتزامن مع 
مونديال قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 
وذل���ك بعقد مدته موس���مين مع االلت���زام التام 
بتس���هيل رحيل���ه، إذا قرر الالعب الش���اب إنهاء 

مسيرته في باريس.
ولفتت ماركا إلى أن العرض الحالي لسان جيرمان 
يعد ج���ادا على كافة المس���تويات، وهو ما جعل 
كيليان مبابي، مترددا، رغم أنه طالما كانت رغبته 

االنتقال إلى ريال مدريد.
وأش���ارت »كما أن هناك ثقة لدى مس���ؤولي ريال 
مدريد في أن مبابي لن يتخلى عن رغبته خاصة أن 
النادي اإلسباني قدم له أيضا عرضا سيجعله أعلى 

راتب في تاريخ الملكي«.
وأكدت الصحيف���ة أن عرض ب���ي إس جي يبقى 
األقوى ماليا، لكن الالعب يفكر في اعتبارات أخرى 

تخص مستقبله.
وأوضحت أن وال���دة كيليان مبابي تتولى الحقوق 
اإلعالمية والتس���ويقية لمهاجم س���ان جيرمان، 
بينما يتولى األب جميع المهام المتعلقة بس���وق 

االنتقاالت.

االستقالل/ وكاالت:
أكد مانشس���تر يونايتد رسميا، تعيين الهولندي إريك تين هاج مدربا للفريق 
ابتداء من الموس���م المقبل في صفقة مدتها 3 س���نوات، مع خيار التمديد 12 

شهًرا أخرى.
وس���يحل مدرب أياك���س البالغ من العمر 52 عاما، مح���ل المدرب المؤقت رالف 

رانجيك، بعد موافقته شفهيا على تولي المسؤولية األسبوع الماضي.
وأثار تين هاج إعجاب مس���ؤولي مانشستر يونايتد، خالل مقابلة بين الطرفين، 
لكنه أراد تعلي���ق اإلعالن حتى نهائي كأس هولندا يوم األحد، والذي خس���ره 
أياك���س أمام أيندهوف���ن. في اليومي���ن الماضيين، واف���ق يونايتد على دفع 
تعويض ألياكس، في حدود 2.5 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن تين هاج 

ومساعده ميتشيل فان دير جاج.
وعند اإلعالن عن النبأ، قال تين هاج لموقع مانشستر يونايتد: »إنه لشرف كبير 
أن يتم تعييني مدرًبا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل، 
أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وش���غف الجماهير، وأنا مصمم تماًما على تطوير 

فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه«.
وأضاف: »س���يكون من الصعب مغ���ادرة أياكس بعد هذه الس���نوات الرائعة، 
ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنجاز هذا الموس���م 

بنجاح قبل االنتقال إلى مانشستر يونايتد«.

رسميًا.. إريك تين هاج 
مدربًا لمانشستر يونايتد

زيارة خليجية تقرب مبابي من تجديد عقده

بامبلونا/ االستقالل:
حقق الفرنس���ي كريم بنزيما رقًما س���لبًيا خالل مواجهة فريقه ريال مدريد مع 
أوساسونا مساء األربعاء، في إطار منافسات الجولة 33 من عمر الدوري اإلسباني 

لكرة القدم »الليجا«.
وأه���در كريم بنزيم���ا ركلتي ج���زاء لريال مدريد ف���ي المب���اراة، وتحديًدا عند 

الدقيقتين 52، و59 على التوالي.
وبحس���ب ش���بكة »أوبتا« لإلحصائيات فإن بنزيما أصبح أول العب ُيهدر ركلتي 
جزاء في مباراة ب� »الليجا«، منذ راؤول تامودو ضد ريال بيتيس في ش���هر أبريل 

لعام 2006.
وأضافت الشبكة »كريم بنزيما أكثر العب في صفوف ريال مدريد ُيهدر ركالت 

جزاء في الليجا منذ موسم 2005-2006، حيث أهدر 4 من 11 ركلة«.
يشار إلى أن ريال مدريد فاز في المباراة بثالثية لهدف.

كريم بنزيما يكرر رقمًا 
سلبًيا غائبًا منذ 16 عامًا
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الخميس، عن معتقلي الجمعة الماضية 

في المسجد األقصى، باستثناء خمسة منهم.
وأف���ادت مص���ادر محلية، بأن ق���وات االحتالل أفرجت عن جمي���ع المعتقلين 
باس���تثناء خمس���ة، هم: عبد الله جبارين، ومحمد كتانة، ومهدي أبو الحسن، 

وباسل شيمي، ومحمد خمايسة.
يش���ار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت حوالي 470 ش���خصا من داخل المصلى 
القبلي في المس���جد األقص���ى المب���ارك الجمعة الماضية، خ���الل اقتحامها 

المسجد واالعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

باستثناء 5 منهم
االحتالل يفرج عن معتقلي 

الجمعة الماضية في »األقصى«
رام الله/ االستقالل:

انضم األس���يران عبد المجيد مهدي وزياد حمودة، 
وكالهما م���ن محافظة رام الل���ه والبيرة، الخميس، 
عامهما ال�21 داخل سجون االحتالل، لينضما بذلك 
إلى قائمة عمداء األسرى والتي ارتفعت لتصل إلى 

)187( أسيرًا.

وأوضحت هيئة األسرى في بيان صحفي، أن جيش 
االحت���الل كان قد اعتقل األس���ير مه���دي بتاريخ 
21 نيس���ان 2002 وحكم بالسجن المؤبد، واألسير 

حمودة بذات التاريخ وحكم بالسجن ل�23 عامًا.
وأضافت: من بين »عمداء األسرى« يوجد نحو )25( 
أس���يرًا معتقلون منذ ما قبل »أوسلو«، وما ُيعرفون 

بالدفع���ة الرابعة التي تنصل���ت حكومة االحتالل 
من اإلفراج عنهم في إطار التفاهمات السياس���ية 
برعاية أمريكية ع���ام 2013، ويوجد من بين هؤالء 
)13( أس���يرًا مضى على اعتقالهم أكثر من ثالثين 
سنة بش���كل متواصل، أقدمهم األسيرين » كريم 

وماهر يونس« المعتقالن منذ يناير عام 1983.

انضمام األسيرين زياد حمودة وعبد المجيد مهدي إلى قائمة »عمداء األسرى«

الداخل المحتل/ االستقالل:
أصيب شاب )33 عاما( من س���كان الضفة الغربية 
بج���روح وصفت بأنها خطيرة، ظه���ر الخميس، إثر 
تعرض���ه للطعن ف���ي قرية كفر ق���رع بالمثلث في 

الداخل المحتل.
وأف���اد الناطق بلس���ان »نجم���ة داود الحم���راء« أن 
»الطواق���م الطبي���ة وصلت إل���ى مف���رق كفر قرع 
على ش���ارع 65، ونقلت مصابا بج���روح خطيرة إلى 

مستش���فى هيلل يافة في الخضي���رة وحالته غير 
مستقرة«. وزعمت شرطة االحتالل أنها فتحت ملًفا 
للتحقيق في مالبسات الجريمة، موضحة أن خلفية 

الطعن شجار.

إصابة شاب من الضفة طعنًا بجراح خطرة في الداخل

رام الله/ االستقالل:
دع���ا اتحاد المعلمي���ن بالضفة الغربي���ة المحتلة، 
معلمي الم���دارس الحكومية إلى الع���ودة للدوام 

المدرسي، بعد اتفاق مع الحكومة ُوّقع الخميس.
ودع���ا االتحاد في بيان، المعلمي���ن للعودة للدوام، 
بعد االتفاق على زيادة طبيعة العمل بنسبة 15% 

لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أن العالوة س���تصرف بنسبة %10 بداية 
عام 2023، و%5 بداية عام 2024، وتحويل العالوة 

اإلشرافية على طبيعة العمل بنسبة 15%.
وأك���د االتح���اد أن���ه س���يراقب تنفي���ذ الحكومة 
لالتفاقيات، منها صرف راتب كامل خالل األسبوع 

القادم.
وش���هدت المدارس الحكومي���ة بالضفة إضرابات 
جزئية خالل األس���بوع الجاري رفضا لالتفاق الذي 
أعلن عن���ه الخميس من األس���بوع الماضي وجرى 
توقيع���ه أمس، حيث ش���هدت محافظتي الخليل 

وبيت لحم إضرابا في غالبية المدارس.

بعد االتفاق مع الحكومة.. اتحاد معلمي الضفة يدعو إلى العودة للدوام
غزة/ االستقالل:

لقي مسن من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مساء الخميس، مصرعه 
بحادث سير وقع وسط القطاع. 

وأفادت مصادر طبية، بأن المس���ن عبد الله الك���رد )60 عاما(، لقي مصرعه متأثرا 
بجروح خطيرة أصيب بها جراء دهس���ه من قبل مركبة، قرب جس���ر وادي غزة على 

شارع صالح الدين. 

مصرع مسن بحادث سير وسط القطاع

اإ�صابات باعتداءات..

غزة/ االستقالل:
عبرت حركة »حماس« عن رفضها انتهاكات 
االحتالل بحق كنيسة القيامة وقراره السافر 

بتقييد حرية العبادة في »سبت النور«.
وقال���ت حماس، في بياٍن له���ا الخميس: إن 
قرار س���لطات االحت���الل الصهيوني حرمان 
اآلالف من مس���يحيي ش���عبنا الفلسطيني 
من الوصول إلى كنيسة القيامة والمشاركة 

في احتفال »س���بت النور«، عبر تحديد عدد 
المش���اركين بألف شخص فقط، يعد تجاوزًا 

خطيرًا.
وعّد ذلك »تعديًا س���افرًا على حرية الوصول 
إل���ى أماك���ن العبادة وممارس���ة الش���عائر 
واالحتف���ال بالمناس���بات الديني���ة، وهو ما 
يفضح ش���عارات صون حري���ة العبادة التي 
تتشّدق بها سلطات االحتالل أمام المجتمع 

الدولي«.
وش���ددت حماس عل���ى رفض ه���ذا القرار 
السياس���ة  ه���ذه  أن  مؤك���دة  العدوان���ي، 
اإلسرائيلية، بانتهاك المقدسات اإلسالمية 
والتضييق  الضغوط  وممارسة  والمسيحية، 
واالبتزازات على مكّونات شعبنا الفلسطيني، 
لن تنج���ح في إخضاعه أو ثني���ه عن كفاحه 

وإصراره على تحرير أرضه وتقرير مصيره.

»حماس« تدين انتهاكات االحتالل بحق كنيسة القيامة

ق���وات االحت���الل، صباح الخمي���س، على 
المعتكفين في المسجد األقصى المبارك؛ 
قبل أن تس���مح لمجموعات المستوطنين 

المتطرفين باقتحامه.
وأفادت مص���ادر محلية بأن ع���دًدا كبيًرا 
من ش���رطة االحتالل المدججة بالس���الح 
اقتحمت باحات المس���جد وأطلقت قنابل 
الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي 
باتجاه المعتكفين داخل المس���جد وفي 

باحاته.
وأوضح���ت المصادر أن ش���رطة االحتالل 
حاصرت الش���بان داخ���ل المصلى القبلي 
وأطلق���ت قنابل الغاز والرصاص المطاطي 

صوبهم.
وأش���ارت إلى إصابة ثمانية شبان باعتداء 
ق���وات االحتالل، عدا عن ح���االت اختناق 

داخل المصلى القبلي.
كم���ا هاجم���ت ق���وات االحتالل النس���اء 
عل���ى بعضهن،  واعت���دت  المعتكف���ات 

وحاصرتهن داخل مصلى قبة الصخرة.
ولف���ت إل���ى أن ق���وات االحت���الل أخلت 
المصلين والمعتكفين من المس���جد، كما 

منعت الطواقم الصحفية من التغطية.

االحت���الل  لق���وات  الش���بان  وتص���دى 
والمفرقع���ات  والهتاف���ات  بالتكبي���رات 

النارية.
وعقب قمع المعتكفين داخل المس���جد، 
س���محت قوات االحت���الل لمجموعات من 
المس���توطنين باقتحام���ه والتج���ول في 
باحاته، واعتقلت شاًبا من إحدى ساحاته.

الحراس���ة  االحت���الل  ش���رطة  ووف���رت 
للمستوطنين الذين اقتحموا األقصى من 
جهة باب المغاربة على ش���كل مجموعات 
متتالي���ة، ونفذوا جوالت اس���تفزازية في 
س���احات الح���رم، وتلق���وا ش���روحات عن 
»الهيكل« المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر 
تلمودي���ة بالجه���ة الش���رقية وقبالة قبة 

الصخرة.
وواصلت ش���رطة االحتالل التضييق على 
الحواج���ز داخل  أبناء ش���عبنا، ونصب���ت 
القدس القديم���ة وعند الطرقات المؤدية 
إلى أب���واب األقصى، ومنع���ت الكثير من 
المواطني���ن، خاصة الش���باب من الدخول 

لألقصى ألداء صالة الفجر.
وكانت ما تسمى »منظمات الهيكل« دعت 
إلى تنفيذ اقتحامات واس���عة للمس���جد 

األقصى لمناس���بة عيد الفص���ح العبري، 
الذي بدأ صب���اح الجمعة الماضي وانتهي 

الخميس.
كما أصي���ب ثالثة مواطني���ن، الخميس، 
إثر اعت���داء المس���توطنين عليهم خالل 
ببلدة س���نجل  أراضيهم  تواجدهم ف���ي 

شمال رام الله.
وأف���ادت مص���ادر محلية في البل���دة، بأن 
رئي���س البلدية معتز طوافش���ة والعامل 
ف���ي البلدي���ة، والم���زارع عوض ش���بانة 
أصيبوا بجروح ورض���وض عقب اعتداءات 
المستوطنين عليهم لدى محاولتهم منع 
مس���توطن من حراثة أرض زراعية شمال 

البلدة.
أن ش���بانة تع���رض إلصابات  وأضاف���ت 
ف���ي وجهه نقل إثرها إلى المستش���فى، 
مشيرة إلى أن المستوطن كان قد استولى 
على مس���احات من أراضي القرية، ووضع 
كراف���ات، ويرع���ى أغنامه ف���ي المنطقة، 
ويحاول االستيالء على مزيد من األراضي.

وفي س���ياق متص���ل، نفذ مس���توطنون 
مسلحون من مس���توطنة »معاليه ليفونا« 
المقامة على أراضي اللبن الشرقية جنوب 

نابل���س، ج���والت س���ياحية ف���ي أراضي 
س���نجل، وخربوا أراضي زراعية وكس���روا 

أشجار زيتون.
وفي ذات الس���ياق، أصيب مواطن بجروح 
في رأس���ه، الخميس، إث���ر اعتداء جيش 
االحتالل اإلسرائيلي عليه بالضرب المبرح 
وبأعق���اب البنادق، أثناء مروره عبر ش���ارع 

حزما شمال شرق القدس.
وأفاد مراسلنا، بأن عددا من جنود االحتالل 
المتواجدين على دوار »عريبة« في ش���ارع 
حزما، اعتدوا على المواط���ن أثناء قيادته 
لشاحنة ونكلوا به ما أدى إلصابته بالرأس، 
كما نصبوا حاجزا عسكريا، وأوقفوا مركبات 
المواطنين وفتش���وها، وأطلقوا الرصاص 

الحي بالهواء.
إل���ى ذل���ك، هاجم مس���توطنون، مس���اء 
الخميس، ع���ددا من رعاة األغنام في قرية 

كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد الناش���ط أحمد غزال، أن مجموعة من 
مس���توطني »آيبي هناحل« المقامة على 
أراضي المواطنين، هاجموا ثالثة من رعاة 
األغن���ام من عائلة عبي���ات أثناء وجودهم 
في منطقة »ظهرة المزراب« جنوب ش���رق 

الس���الح في  وأش���هروا  بالحجارة،  القرية 
وجوههم، وهددوه���م بعدم التواجد مرة 

أخرى في المنطقة.
وأضاف غزال أن اشتباكات باأليدي وقعت 
بين مجموعة المستوطنين ورعاة األغنام.

يذك���ر أن المس���توطنين صع���دوا م���ن 
هجماته���م اإلجرامية بحق المزارعين في 
قرية كيس���ان، تمثلت باحتج���از األغنام 

ومالكيها، وإطالق الكالب عليهم.
ق�صف على غزة

من ناحية ثانية، ش���نت طائرات االحتالل 
اإلس���رائيلي، فجر الخمي���س، غارات على 
موقعين للمقاومة وس���ط القطاع، وجنوب 

مدينة غزة.
وأفاد مراسلنا، أن طائرات االحتالل أطلقت 
عدة صواريخ على الموقعين، دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات.
وأضاف بأن دوي انفجارات ضخمة سمعت 
جراء غارات االحتالل، فيما تضررت منازل 
بع���ض المواطني���ن في محي���ط األماكن 

المستهدفة.
وأشار إلى أن المقاومة أطلقت مضاداتها 

األرضية صوب طائرات االحتالل.

طولكرم/ االستقالل:
 منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر الخميس، المواطنين من مغادرة بلدة 

رامين شرق طولكرم أو الدخول إليها.
وقال���ت مصادر محلي���ة، إن قوات االحت���الل أغلقت مدخل القري���ة الغربي، ومنعت 
مركبات المواطنين من المرور بعد إيقافها وتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها.

االحتالل يمنع المواطنين من دخول 
أو مغادرة بلدة رامين شرق طولكرم
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موسكو/ االستقالل: 
ذك����رت وكالة »إنترفاكس« لألنباء أن بركان كاريمس����كي في ش����به جزيرة 
كامتش����اتكا الروس����ية قذف عم����ودًا من الرم����اد يبلغ ارتفاع����ه حوالي 10 

كيلومترات.
 ولم يتم تسجيل سقوط رماد في مناطق سكنية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع 

المدني في كامتشاتكا لوكالة »إنترفاكس«.
 وانتش����رت س����حابة الرماد في اتجاه الشمال الش����رقي، وفقًا لوكالة األنباء 

األلمانية.
وأصدرت السلطات المحلية أعلى مستوى تحذير لحركة المالحة الجوية.

 ووفقًا لوس����ائل إعالم محلي����ة، يبلغ ارتفاع الب����ركان 1486 مترًا، ويقع على 
بعد 120 كيلومترًا ش����مال شرقي بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، وحوالي 
45 كيلومت����رًا من أقرب مدينة في ش����به الجزيرة ذات الكثافة الس����كانية 

المنخفضة.
وتضم ش����به جزيرة كامتش����اتكا حوالي 160 بركانًا، ولكن حوالي 24 منها 

فقط نشطة.
والمنطقة البركانية هي أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو

بركان في روسيا يقذف 
رمادًا بارتفاع 10 كيلومترات

)apaimages(    من وجبة الإفطار اليومية خالل �ضهر رم�ضان املبارك ، يف مدينة اخلليل بال�ضفة الغربية )طهاة يح�ضرون وجبة القدرة )حلم واأرز

لندن/ االستقالل: 
يقول علماء النف���س إن أفضل طريقة للتغلب على 
مخاوف���ك هي مواجهته���ا، وهذا ما فعلت���ه امرأة 
بريطانية ق���ررت تربية 32 م���ن العناكب الضخمة 

لتتغلب على خوفها الشديد من العناكب. 
وكان���ت كلير جونز )48 عاًما( قد اتبعت أنماط نظام 
اليويو الغذائي لسنوات، قبل أن تقرر أخيًرا إنقاص 
وزنه���ا في ع���ام 2009، رائعة وتمكن���ت الحًقا من 
الحفاظ عل���ى وزنها المثالي من خ���الل اتباع نظام 

غذائي وممارسة الرياضة. 
ومع ذلك، في عام 2016، تعرضت إلصابة، مما يعني 

أنها لم تتمكن من ممارسة الرياضة لعدة أشهر. 
وقالت كلير »إن فرصة البدء في االحتفاظ بالعناكب 
قدمت نفس���ها بشكل عش���وائي تماًما في نفس 
الوقت تقريًب���ا، ولذا فقد ذهب وقتي وانتباهي إلى 
تطوير هذه الهواية بداًل من الجري والتدريب، وكان 

ذلك بمثابة إلهاء فعال للغاية«. 
وبهذه الطريقة، ساعدت تربية العناكب كلير على 
التخل���ص من الوزن الذي عملت بجد لخس���ارته في 
المقام األول، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.  

وأضاف���ت »لوال ذل���ك، فأنا متأكدة م���ن أنني كنت 
س���أعود إلى العادات القديمة مث���ل األكل المريح، 
خاصة وأن التمرين أصبح وسيلة مهمة لي للحفاظ 
على صحتي العقلية والجس���دية، وقد استمتعت 
بذلك لذا فإن عدم قدرتي على القيام بذلك جعلني 

أشعر بالحزن الشديد«. 
ولكن كيف دخلت كلير، التي قالت إنها كانت تخاف 
جًدا من العناكب، في عالم تربية هذه الحش���رات؟ 
أوضح���ت كلير »أواًل، يجب أن أقول إنه ليس ش���يًئا 
اعتقدت أنني س���أفعله. كانت سلسلة من األحداث 
التي حدثت في الوقت المناس���ب، ولم تكن ش���يًئا 

مدروًسا. لطالما كنت أخاف من العناكب.

تضي���ف«  أتذكر أنني اضط���ررت إلى طلب النجدة 
منه���ا عندما كنت طفلة. ال يمكنني البقاء في غرفة 
نوم���ي إذا كنت أعرف أن هناك عنكبوًتا هناك على 

سبيل المثال، وكنت أصرخ إذا رأيت واحدًا«. 
وتابعت كلير » بعد ذلك، اضطررت إلى إنقاذ بعض 
األطفال، كنت أق���وم برعاية األطفال وأنقذتهم من 
عنكب���وت ضخم في غرفة نومهم، ثم أنجبت أطفااًل 
وكان علي أن أتعامل مع العناكب في غرف نومهم، 

كان علي أن أواجه مخاوفي«.  
و عندما حضرت كلير ح���دث HorrorCon UK في 
ش���يفيلد في ع���ام 2016، والتقت بام���رأة تمتلك 
عنكبوًتا، كانت تعلم أن هذه فرصتها للتغلب على 
خوفها حيث تقول »قب���ل أن أعرف ذلك، كان لدي 
عنكبوت على يدي. وقد أدهشني كيف كان لطيًفا 
ورقيًقا وكن���ت منبهرة كيف تمكنت من حمل هذا 

العنكبوت في يدي«. 

تربي 32 عنكبوتًا ضخمًا لمواجهة خوفها من العناكب

نيودلهي/ االستقالل: 
تداول مقطع فيديو لع���روس هندية قامت بصفع 
عريس���ها أمام المعازيم أثار حال���ة من الجدل بين 
المواطني���ن عبر وس���ائل التواص���ل االجتماعي و 
تساءلوا عن السبب الذي دفع العروس للقيام بذلك 

الفعل . 
وفقا لم���ا ورد في صحيفة » ديل���ي ميل«،فإن مقطع 

فيديو في الهند اثار الج���دل بين المواطنين وطرح 
األسئلة عن السبب الذي دفع العروس لصفع العريس 
أمام الحاضرين بدون اي أس���باب. ظهر العريس في 
الفيديو و هو يقوم بوضع إكليال من الزهور على عنق 
العروس إال أن العروس فاجأت العريس و الحاضرين 

جميعا و قامت بصفعه لمرتين متتاليتين .
قامت الع���روس بضرب العريس وس���ط ذهول من 

الحاضرين جميعا لما قامت به و من ثم غادرت حفل 
الزفاف س���ريعا، وانتاب الجمي���ع حالة من الصدمة 
بسبب تصرف العروس و ضربها للعريس أثناء حفل 
الزفاف .  جدير بالذكر ان رواد التواصل االجتماعي 
في الهند قاموا بتداول مقطع الفيديو بشكل واسع 
في الهند و التعليق عليه بوصف العروس بالجنون 

بسبب تصرفها .

واشنطن/ االستقالل: 
اضطرت مجموعة من العبي الغولف في أحد المالعب بوالية فلوريدا األميركية، 

إليقاف مباراتهم، لظهور تمساح عمالق في أرضية الملعب.
وقالت ليزا ريد إنها كانت هي ومجموعة من أصدقائها يلعبون في نادي »ستون 
بروك« للغولف في بلدة إيس���تيرو بفلوريدا، عندما ش���اهدوا تمس���احا عمالقا 

يتجول بحرية في الملعب.
ونش���رت وكالة »يو بي آي« لألنباء فيديو للتمساح في الملعب، بينما يظهر في 
خلفية المقطع ش���خص يق���ول: »يا إلهي إنها أول مرة أش���اهد فيها مثل هذا 

الشيء هنا«.
ووفق ريد فإن التمساح واصل جولته في ملعب الغولف، ليتوجه أخيرا إلى بحيرة 

هارينغتون القريبة من الموقع.

عروس تصفع عريسها في حفل الزفاف أمام المعازيم

تمساح عمالق يتجول 
بـ »حرية« في ملعب للغولف

القاهرة/ االستقالل: 
أطلق موظف في الجيزة بمصر، النار على أش���قائه أثناء جلوس���هم على مائدة 

اإلفطار، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم .
وأوضحت تحريات الش���رطة أن الموظف الذي يعمل بالسكة الحديد، أقدم على 

ارتكاب جريمته البشعة باستخدام بندقية آلية، بسبب خالف على الميراث .
وبينت أن مش���ادة كالمية حدثت بين 4 أش���قاء وتطورت إلى مشاجرة، ليقدم 
أحدهم على إطالق الرصاص صوب أشقائه ويردي اثنين منهم، وأصاب الثالث، 
ومن ثم الذ بالفرار . وأوضحت مصادر أن األجهزة األمنية تكثف جهودها حاليًا 

للقبض على الجاني، الفتة إلى أنه تم نقل جثتي القتيلين إلى المشرحة .

قتل اثنين منهم.. موظف بمصر يطلق 
النار على أشقائه وهم على مائدة اإلفطار

القاهرة/ االستقالل: 
 أقدم زوج مصري على قتل زوجتيه في نهار رمضان، بعدما جمعهما في غرفة 
واح���دة داخل منزله وأطل���ق الرصاص على رأس كل منهم���ا، في جريمة هزت 

محافظة الجيزة.
وحسب إعالم محلي، تلقت الجهات األمنية بالغًا من األهالي بسماع دوي إطالق 

نار داخل منزل.
وباالنتق���ال والفحص تبين العثور على جثت���ي امرأتين، تبلغان من العمر )42 
س���نة( و )30 س���نة( ربتي منزل بهما إصابات بطلقات نارية مع عدم وجود زوج 
المجني عليهما. واس���تمع فريق البحث ألقوال أس���رتي المجني عليهما وأسرة 
المتهم لبيان ما كان يدور بينهم من خالفات دفعته لقتلهما في ذات التوقيت 

برصاصة في الرأس لكل منهما.
فيم���ا تكثف الجهات األمنية المصرية، جهودها لس���رعة ضب���ط الزوج، لقتله 

زوجتيه في نهار رمضان بسبب خالفات أسرية.
وحسب تحريات األجهزة األمنية، فإن الزوج مقاول خفراء تزوج من المرأتين منذ 
قرابة 4 س���نوات في وقت متقارب وأنج���ب من األولى طفال ومن الثانية طفلين 
تبلغ أعمارهما من 4 أعوام ل� سنتين وكانوا متواجدين لدى جدهم وقت تنفيذ 
المتهم للجريمة. وكشفت جارة المجني عليهما أنها قريبة الزوج المتهم وتقيم 
بمن���زل مجاور وأنها فوجئت به يخرج من المنزل ومالبس���ه بها دماء واس���تقل 
سيارته وانصرف. وبعدها سمعت صوت استغاثة من المنزل فدخلت لتستطلع 

األمر فعثرت على إحدى زوجتيه جثة هامدة.

يقتل زوجتيه بإطالق النار على 
رأس كل منهما في نهار رمضان

سيدني/ االستقالل: 
ساعدت خدمات الطوارئ شمال سيدني االسترالية رجاًل في األربعين من عمره 

علق رأسه داخل خزان للصرف الصحي.
وقع الحادث على طريق Myoora في ضاحية Terrey Hills الش���مالية، وتطّلب 
40 دقيقة إلنقاذ الرجل وإس���عافه إلى المستش���فى، بحس���ب موقع »أستراليا 
بالعربي«. وقالت الش���رطة إن المياه كانت تزيد داخل الخزان ما يش���كل خطرًا 
على حي���اة الرجل ويحتمل موته غرقًا في حال تأخرت المس���اعدة. وأضافت أن 
المسعفين بذلوا قصارى جهدهم وواجهوا تحديات خطرة أثناء عملية اإلنقاذ.
ولم يكن لينتبه أحد للموقف لوال أن نبه كلب العائلة أحد األبناء واتصل بالطوارئ.

كلب ينقذ رجال علق رأسه 
داخل خزان للصرف الصحي

ً


