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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء ام���س الجمعة عن 
س���قوط ص���اروخ أطلق من قط���اع غزة في منطق���ة مفتوحة 

بمستوطنات الغالف بالقرب من السياج الحدودي.
ولفت المتحدث باس���م جيش االحتالل إل���ى أن صاروخًا ثانًا 

أطلق مع هذا الصاروخ سقط داخل القطاع.
يأت���ي ذل���ك بعدم���ا اندلع���ت مواجه���ات بي���ن الش���بان 

الفلس���طينيين وق���وات االحتالل اإلس���رائيلي ف���ي باحات 
المس���جد األقصى المبارك، عقب صالة ظهر الجمعة الثالثة 

من شهر رمضان المبارك.
ورصدت العدس���ات، قيام الشرطة اإلس���رائيلية للمرة األولى 
بإط���الق قنابل غاز تجاه المصلين في المس���جد األقصى من 
خالل طائرة مسيرة، واعتلت قناصة االحتالل سطح المحكمة 

في باب السلسلة لمراقبة المصلين واستهدافهم.

االحتالل يعلن سقوط صاروخ بمنطقة 
مفتوحة بمستوطنات الغالف

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
استشهد يوم أمس، شاب متأثًرا بإصابته برصاص 
االحتالل في جنين، فيما أصيب عشرات المصلين 
بج���روح منه���ا خطي���رة وبح���االت اختن���اق، جراء 

االس���تهداف القمعي لهم في المسجد األقصى، 
باالضافة الى عش���رات اإلصابات ج���راء قمع قوات 
االحتالل لمس���يرات أس���بوعية في عدد من نقاط 
التماس بالضفة. وشيع آالف المواطنين يوم أمس، 

جثمان الشهيد الش���اب لطفي إبراهيم لبدي )20 
عام���ا(، من بلدة اليامون غرب مدينة جنين ش���مال 

الذي  المحتل���ة،  الغربي���ة  الضف���ة 
ارتقى متأث���رًا بجروحه التي أصيب 

شهيد متأثر بجراحه في جنين وعشرات اإلصابات جراء قمع 
االحتالل للمصلين في األقصى ومسيرات أسبوعية بالضفة

تواصل اإلدانات العربية والدولية 
ِلما يجري في المسجد األقصى

القيادي البطش: أي عدوان على القدس 
سيقابل برد حاسم على المحتل

عواصم/ االستقالل:
أدانت فعاليات عربية ودولية اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسجد 

األقص���ى المبارك، ي���وم الجمعة، واالعت���داء على المصلين 
بطريقة وحش���ية وإصابة واعتقال العشرات منهم. وأصيب 

رام الله/ االستقالل:
يستمر األسير خليل عواودة )40عامًا( من بلدة إذنا 
غرب مدينة الخليل، بإضرابه ع���ن الطعام لليوم ال� 

51، واألس���ير رائد ريان )27 عامًا( من قرية بيت دقو 
ش���مال مدينة القدس المحتلة لليوم 17. ويخوض 
ع���واودة وري���ان إضرابهما احتجاًجا على اس���تمرار 

اعتقالهما اإلداري في سجون االحتالل اإلسرائيلي. 
ونقل ع���واودة قبل أي���ام من زنازين 
الع���زل االنف���رادي في "عوف���ر" إلى 

األسيران عواودة وريان يواصالن إضرابهما عن الطعام

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم 113

رام الله / االستقالل:
يستمر 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلسرائيلي 
تحت ش����عار »قرارن����ا حرية«، لليوم ال����� 113 على التوال����ي، في إطار 

مخابرات السلطة بالخليل تهدد 
محرري الجهاد باالعتقال

الجهاد اإلسالمي تنظم فعالية 
جمعة إسناد األسير عواودة 

غزة/ االستقالل:
ش���ارك المئات من أبناء وأنصار حركة الجهاد اإلسالمي في 
إقليم غزة، يوم أمس، في فعالية أداء صالة الجمعة أمام مقر 

غزة/ االستقالل:
قالت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، إن "الهجمة الوحشية المتصاعدة 

ضد الفلس���طينيين في  س���احات األقصى وفي مدن الضفة، لن 
تعود على الكيان المس���خ إال بالعار والهزيمة، وانتقام الش���عب 

»الجهاد«: هجمة االحتالل على 
»األقصى« لن تعود عليه إال بالهزيمة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت الصحفية اإلس���رائيلية دانا بن ش���معون، أمس الجمعة، أن المقاومة ال 

زالت تواصل تس���جيل اإلنجازات في مدين���ة القدس المحتلة. 
وقالت بن ش���معون، إن المقاومة مستمرة في ترسيخ المعادلة 

صحفية إسرائيلية: المقاومة تواصل 
تسجيل اإلنجازات في ربط غزة بالقدس

تصعيد خطير.. مسّيرات االحتالل 
تهاجم المصلين في األقصى

القاهرة/ االستقالل:
رات االحتالل اإلسرائيلي ألول مرة المصلين في  هاجمت مسيَّ
باحات المسجد األقصى المبارك بعد ظهر أمس، بقنابل الغاز 

»هيومن رايتس ووتش«: جدار 
الفصل يقيد سبل العيش بالضفة

بكيرات: الحشود الكبيرة أغاظت 
االحتالل فحّول األقصى لساحة حرب

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد الش���يخ ناجح بكي���رات نائب مدير ع���ام األوقاف اإلس���المية في مدينة 
القدس، أن الحشود الكبيرة التي أّمت المسجد األقصى في جمعة »إنا باقون«، 
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غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين الدكتور يوس���ف 
الحس���اينة، أن المقاوم���ة ال زالت متأهبة على 
م���دار الوق���ت دفاًعا ع���ن المس���جد األقصى 
المبارك وهي تدرك أن العدو يعد العدة لهذه 

المعركة.
وقال الحساينة خالل لقاء مع الميادين بعنوان 
سيف القدس تثبت معادالتها: "إن المرابطين 
في األقصى الذين أتوا من كل ربوع فلسطين 
ه���م يدركون أن���ه ال يمك���ن لج���م العدوان 
الصهيون���ي ووقف االقتحام���ات إال من خالل 
التصدي واالشتباك مع قطعان المستوطنين 

الذين تتم حمايتهم من قبل حكومة العدو«.
وأض���اف: "المرابطون بالق���دس يدركون بأن 
المقاومة في غ���زة وفي كل اإلقليم لن تتخلى 

عنه���م وهي ترقب الس���لوك "اإلس���رائيلي" 
بعمق وستقول كلمتها في الوقت المناسب.

وأوضح أن وجود الجماهير في باحات األقصى 
أفش���ل مخطط���ات العدو التي تس���تهدف 
المس���جد األقص���ى م���ن خ���الل االقتحامات 
المتكررة ومن خالل معركة البوابات الشهيرة 
المرابطون  الفلس���طينيون  أفش���لها  الت���ي 

بساحات المسجد األقصى.
وقال: "إن ش���عبنا أم���ام تحدى كبي���ر وأمام 
اس���تحقاقات كبيرة تتعلق بحكومة االحتالل 
المتطرف���ة التي تح���اول ف���رض واقع جديد 
في المس���جد األقصى من خ���الل تمرير فكرة 
االقتحامات"، مشيًرا إلى أن تواجد المرابطين 
واس���تعدادهم للتضحي���ة بأنفس���هم في 
مواجهة الع���دو أربكت االحتالل وأجبرته على 
التراجع عما كان يخطط له من مسيرة األعالم 

وذبح للقرابين.
وفي الوقت ذاته أكد د. الحساينة أن المقاومة 
أرس���ت معادل���ة جديدة بعد معركة س���يف 
القدس بأنها حاضرة بكل أذرعها العسكرية 
للرد عل���ى أي اعتداء على أهلنا ومقدس���اتنا، 

الفًتا أن س���يف القدس جسدت حالة اإلجماع 
الفلس���طيني حول خيار المقاومة التي أربكت 

حسابات العدو.
ولفت إل���ى أن خي���ار المقاومة أصب���ح اليوم 
أكث���ر واقعية للتصدي العت���داءات االحتالل 
اإلس���رائيلي ف���ي حي���ن أن خيار التس���وية 
ونهجها قاد ش���عبنا إلى مزيد م���ن الكوارث 
وكبل طاقاته في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

وأش���ار إلى أن التفاف جماهير ش���عبنا خلف 
خي���ار المقاومة ورموزها عرى نهج التس���وية 
والخديعة وتس���ويق الوهم ال���ذي قاده قادة 
س���لطة أوس���لو على مدار أكثر م���ن 27 عاًما، 
مشدًدا أن معركة سيف القدس ردعت العدو 
وقلبت المع���ادالت فلم يع���د للمحتل مطلق 
الحري���ة بأن يقتحم األقص���ى أو يعتدي على 

الحقوق الفلسطينية دون رد من المقاومة.

الس���لوك  ه���ذا  أن  الحس���اينة،  د.  وش���دد 
"اإلسرائيلي" سيش���عل المواجهة مع شعبنا 
ف���ي كل الس���احات، مبيًنا أن م���ا يجري اليوم 
بالمنطقة من تطبيع وإقام���ة تحالفات أمنية 
واقتصادية وسياسية واستراتيجية مع العدو 

الصهيوني يراد منه تجميل العدو.
وق���ال: "م���ن يري���د أن يتص���دى لألطم���اع 
الصهيوني���ة ولهذه العرب���دة ال يمكن إال من 
خالل دع���م الش���عب الفلس���طيني وتعزيز 

صموده وليس التطبيع معه".
وفي الس���ياق أش���ار د. الحس���اينة إلى تطور 
ق���درات مح���ور المقاوم���ة قائ���اًل: "إن قدرات 
المقاومة في فلسطين والمحور تتطور بشكل 
واضح فه���ي تراكم وتعاظ���م قوتها ولديها 
مفاجآت للعدو الصهيوني وهي تجهز وتعد 

العدة لمواجهة حتمية معه"

د. الحساينة محذًرا العدو: المقاومة تجهز العدة لمواجهة حتمية دفاعًا عن األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى عش����رات اآلالف من محافظات 
الضف����ة الغربية بما فيه����ا مدينة 
القدس المحتل����ة، وداخل أراضي ال� 
48، المسجد األقصى المبارك، صالة 
الثالثة من ش����هر رمضان  الجمعة 

المبارك في رحابه.
وق����درت دائرة األوقاف اإلس����المية 
ب����أن 150 أل����ف مص����ٍل أدوا صالة 
الثالثة من ش����هر رمضان  الجمعة 
االحتاللية  االعتداءات  رغم  الكريم، 
الت����ي رافقت صالة فج����ر وامتدت 

حتى ساعات الصباح.
أنه كانت حصيلتها  إلى  وأش����ارت 
عش����رات اإلصاب����ات ف����ي صفوف 
وصف����ت  بعضه����م  المصلي����ن، 

إصاباتهم بالخطيرة.
يذك����ر أن قوات االحت����الل فرضت 
ف����ي محي����ط  إج����راءات مش����ددة 
األقص����ى، وأغلقت كافة الش����وارع 

للبلدة  المتاخمة  واألحي����اء  والطرق 
القديم����ة ف����ي القدس، وانتش����ر 
اآلالف م����ن عناصرها عل����ى بوابات 
البلدة القديمة والطرقات والشوارع 

المؤدية للمس����جد، وعل����ى بواباته 
الخارجية.

وأج����روا عملي����ات تفتيش ألغراض 
المواطني����ن، وفح����ص هوياته����م 

الش����خصية، وش����هدت الحواج����ز 
العس����كرية الثابت����ة المقامة على 
المداخل الرئيس����ة لمدينة القدس 

ازدحاما واختناقات كبيرة.

150 ألفًا يؤمون »األقصى« بالجمعة الثالثة من رمضان

غزة/ االستقالل:
قالت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، إن "الهجمة الوحشية المتصاعدة 
ضد الفلسطينيين في ساحات األقصى وفي مدن الضفة، لن تعود على الكيان 
المس���خ إال بالعار والهزيمة، وانتقام الش���عب وثواره، الذين ينتفضون في كل 
الس���احات والميادين". جاء ذلك ف���ي بيان نعت فيه الحركة الش���هيد لطفي 
إبراهيم لبدي )20 عامًا( من بلدة اليامون غرب جنين، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته 
برصاص االحتالل األسبوع الماضي. ولفتت "الجهاد" إلى أن "االحتالل ماٍض في 
إجرامه المنظم بحق أبناء الش���عب الفلسطيني العّزل، كاشفًا عن وجهه القبيح 

وساديته في قتل الفلسطينيين بدم بارد".
وأضافت أن "هذا اإلجرام المس���تمر بحق ش���عبنا، يس���تدعي أكثر من أي وقت 
مضى؛ التمس���ك بحقنا المقدس في الدفاع عن كرامتنا وأرضنا وقدس���نا، بكل 
الس���بل والوسائل، وعلى رأس���ها المقاومة المس���لحة، خيارًا وحيدًا الستعادة 

الحقوق، وتحرير األرض وتطهير المقدسات".
وكان الشهيد لبدي قد تعرض لإلصابة بعيار فجر االثنين الماضي، إثر اقتحام 
قوات االحتالل لبلدة اليامون، حيث اخترقت رصاصة وجهه وخرجت من مؤخرة 
الرأس، وخضع للعالج في مستشفى ابن سينا المحلي على مدار أربعة أيام، حتى 

استشهد فجر امس.

»الجهاد«: هجمة االحتالل على 
»األقصى« لن تعود عليه إال بالهزيمة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدى آالف الفلس����طينيين ص����الة "الفجر 
العظي����م" في باحات المس����جد األقصى 
ام����س الجمعة، بع����د أن أعلوا هتافاتهم 
بالتكبي����ر والتهليل ل����دى وصولهم إلى 

بواباته.
يأتي ذل����ك في ظ����ل جه����ود التصدي 
القتحامات المس����توطنين، من خالل أداء 
صالة الفجر واالعتكاف داخل المس����جد 

المبارك.
وش����وهد آالف الرجال والنس����اء بصحبة 
األطف����ال وصلوا عبر "ب����اب حطة" بعد أن 

تمكنوا من الوصول إلى باحات المسجد.
كما وثقت مقاطع مصورة بثها المصلون 

والنشطاء على مواقع التواصل االجتماعي 
وصول آالف المصلين إلى باحات األقصى.

وكان  نش����طاء وحراسات ش����بابية دعوا 
جماهير ش����عبنا إلى تلبية وإحياء صالة 
فجر الجمعة الثالثة من شهر رمضان في 
المسجد المبارك، تحت شعار "إنا باقون"، 
تزامًنا مع تواصل دعوات المس����توطنين 

لذبح القرابين في المسجد.
وحث����ت الدع����وات المواطنين على ش����د 
الرحال للمسجد األقصى من كل األراضي 
"الفج����ر  الفلس����طينية، ضم����ن حمل����ة 
العظيم"، للتص����دي لمخططات االحتالل 
التهويدية وإفشال أطماع المستوطنين 

بالمسجد المبارك.

وتحول����ت حمل����ة "الفجر العظي����م" إلى 
تظاهرة دينية سياس����ية أس����بوعية في 
األقصى، م����ن خالل تس����مية كل جمعة 
باس����م معين يش����ير إلى إحدى القضايا 

التي تواجه الشارع المقدسي.
وانطلق����ت الحملة ألول مرة من المس����جد 
اإلبراهيمي بمدين����ة الخليل في نوفمبر 
المحدق����ة  المخاط����ر  لمواجه����ة   ،2020
بالمسجد واقتحام قوات االحتالل وقطعان 
المس����توطنين المتك����رر ل����ه، ومحاوالت 
التلمودية فيه،  الطقوس  تهويده، وأداء 
وم����ن ثم انتقلت إلى المس����جد األقصى، 
حت����ى عمت ه����ذه الحملة بقي����ة المدن 

الفلسطينية.

تحت شعار »إنا باقون«

اآلالف يؤدون صالة »الفجر العظيم« في األقصى
رام الله / االستقالل:

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ األنظمة العربية واإلسالمية التي أدانت 
األعمال العدوانية لس���لطات االحتالل على مدينة الق���دس، إلى ترجمة مواقفها هذه 
بسحب االعتراف باالحتالل، وطرد سفرائها واستدعاء السفراء العرب والمسلمين في 

"تل أبيب".
وقالت الجبهة: إن بيانات اإلدانة واالستنكار، على أهميتها السياسية والمعنوية، ليست كافية 
لردع س���لطات االحتالل، ومعاقبتها على جرائمها ضد أبناء ش���عبنا ومدينة القدس ومقدساتنا 

المسلمة والمسيحية.
وأض���اف بيان الجبهة: لقد نصت قرارات القمم العربية ومنظمة التعاون اإلس���المية على رفض 
التطبيع مع دولة االحتالل إلى أن تنسحب من األرض الفلسطينية والعربية المحتلة، وقيام الدولة 

الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وأكد البيان زيف االدعاء بأن هدف اتفاق أبراهام؛ هو نش���ر السالم في المنطقة، وقد تحول إلى 
تحالفات مع "إس���رائيل" زادت أطماعها وجشعها نحو المزيد من التوسع االستيطاني وارتكاب 

المزيد من جرائم القتل بحق أبناء شعبنا.

»الديمقراطية« تدعو األنظمة العربية 
والمسلمة لسحب االعتراف بالكيان
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عواصم/ االستقالل:
أدان���ت فعالي���ات عربية ودولي���ة اقتحام 
للمس���جد  اإلس���رائيلي  االحتالل  ق���وات 
األقصى المبارك، ي���وم الجمعة، واالعتداء 
عل���ى المصلين بطريقة وحش���ية وإصابة 

واعتقال العشرات منهم.
وأصي���ب 31 مواطنا بالرص���اص المعدني 
المغل���ف بالمطاط، إلى جانب العش���رات 
بح���االت اختن���اق، خ���الل اقتح���ام قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس الجمعة، 
المس���جد األقصى المبارك، ف���ي الجمعة 

الثالثة من رمضان.
وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
ف���ي الق���دس، أن طواقمه���ا تعاملت مع 
31 إصاب���ة بالرص���اص المعدني المغلف 
بالمطاط، منها إصابتان خطيرتان، ونقلت 
11 إصابة إلى المستشفى، لتلقي العالج.

وب���دوره أدان رئي���س مفوضي���ة االتحاد 
العدوان  اإلفريقي موس���ى فقي محم���د، 
اإلسرائيلي على المسجد األقصى المبارك، 
والمصلي���ن في���ه خ���الل ش���هر رمضان 
المبارك، كذلك القصف الذي اس���تهدف 

قطاع غزة.
وقال موس���ى في تصريح له، إن استخدام 
لتهجير  اإلس���رائيلية  العس���كرية  القوة 
السكان الفلس���طينيين من منازلهم في 
شرق القدس، تعد انتهاكا صريحا للقانون 
الدول���ي، وتؤدي الى تصعي���د التوتر في 
المنطقة، وتعقد إمكانية التوصل الى حل 

عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وش���دد على اس���تمرار الدعم الثابت من 
قب���ل االتح���اد االفريق���ي الى الش���عب 
الفلسطيني، في مساعيه الشرعية إلقامة 
دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية.
من جهته أكد الشيخ األزهري ياسر يونس 
أن "ما نراه من تصاعد خطير من اعتداءات 
إس���رائيلية على المس���جد األقصى وعلى 
المصلي���ن اآلمنين هو اعتداء س���افر على 
اإلنس���انية وعلى حق اإلنس���ان في إقامة 

شعائره الدينية".

وقال يونس في تصريح له، يوم أمس، إن 
المس���جد األقصى وقف إسالمي خالص، 
مناش���دا جميع الش���رفاء بضرورة الوقوف 
إلى جانب الش���عب الفلسطيني المظلوم 
ودعمه ضد هذه االعتداءات اإلس���رائيلية 

اليومية.
وأض���اف أن كل م���ن في مدين���ة القدس 
هم خط الدفاع األول ولهم ش���رف حماية 
المس���جد األقص���ى، داعيا جمي���ع علماء 
المسلمين في أنحاء العالم للوقوف وقفة 
رجل واحد ضد ما تقوم به سلطات االحتالل 

الفلسطيني  الش���عب  اإلس���رائيلي بحق 
ومقدساته اإلسالمية والمسيحية.

من ناحيته اس���تنكر االتح���اد البوليفاري 
لش���عوب القارة األميركية "االلبا"، اعتداء 
إسرائيل في ش���هر رمضان على الشعب 
الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس 

بما فيها المسجد األقصى.
وأك���د "األلب���ا" ف���ي بي���ان ص���در عن���ه، 
والحرية  واالس���تقالل  للس���يادة  دعم���ه 
الفلس���طيني،  للش���عب  المصير  بتقرير 
اس���تدامة  عل���ى  مطالبا م���ن  يعمل���ون 

االحتالل غير الش���رعي بوق���ف أعمالهم 
واحت���رام القانون الدولي وأهداف ومبادئ 

ميثاق األمم المتحدة.
وأع���رب "االلبا" ع���ن تضامنه م���ع ضحايا 
الهجم���ات وعائالته���م، وش���جب ه���ذه 
الموجة الجدي���دة وغير المبررة من العنف 

اإلسرائيلي.
ودعا األم���م المتح���دة لتبن���ي إج���راءات 
عاجلة من أجل حل س���لمي وشامل وعادل 

ومستدام للصراع.
الصداق���ة  جمعي���ة  طالب���ت  وبدوره���ا 
البلجيكية الفلس���طينية، بلجيكا واالتحاد 
األوروبي بإدانة االس���تفزازات اإلسرائيلية 
بش���كل عاجل، والنظر في فرض عقوبات 

على »إسرائيل«.
وقالت الجمعي���ة ف���ي بيان ص���در عنها، 
إن األعمال اإلس���رائيلية جزء من سياس���ة 
طويل���ة األمد ته���دف إلى تهوي���د الجزء 
الفلس���طيني م���ن القدس، بم���ا في ذلك 

األماكن المقدسة.
وأضاف���ت أن ه���ذا العنف يثير ش���عورًا 
مقلقا، ومرة أخرى بلجيكا واالتحاد األوروبي 
بعيدان عن مس���توى التحدي، رغم أنهما 
أدانا العنف بالفعل  لكن دون اإلشارة  إلى 
المسؤولية األساس���ية لسلطات االحتالل 

في االستفزازات التي نشأت في األصل.
وتابعت: يجب الخ���روج عن موقف الحياد 
الزائف، الذي ال يتماش���ى تماما مع الوضع 
عل���ى األرض، م���ا يعن���ي ضمنًا تس���مية 

المعتدي والمهاجم.

تواصل اإلدانات العربية والدولية ِلما يجري في المسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد الش���يخ ناجح بكيرات نائ���ب مدير عام 
األوقاف اإلس���المية في مدين���ة القدس، أن 
الحشود الكبيرة التي أّمت المسجد األقصى 
في جمع���ة "إنا باق���ون"، أغاظ���ت االحتالل 
اإلس���رائيلي م���ا دفعه إلى تحوي���ل باحات 

المسجد لساحة حرب.
المصلين، بينهم ش���اب  وأصيب عش���رات 
بجراح خطي���رة، يوم أمس، إثر اس���تهداف 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي لهم في باحات 
المسجد األقصى المبارك في الجمعة الثالثة 

من شهر رمضان.
وأطلقت قوات االحت���الل بعد صالة الجمعة 

قنابل الغاز بكثافة تج���اه المصلين بينهم 
أطفال ونس���اء بالمسجد األقصى مستعينة 

بطائراتها المسيرة التي حلقت في المكان.
وق���ال بكي���رات إن األل���وف المؤلف���ة التي 
قدمت إلى المس���جد األقصى منذ س���اعات 
الفج���ر األولى حتى صالة الجمعة يوم أمس، 
أثارت حفيظة االحتالل. وأضاف أن سلطات 
االحتالل ال تريد للحش���ود الفلس���طينية أن 
ترف���د المس���جد األقص���ى، وأن ترابط فيه 

وتحيي ليالي رمضان والفجر العظيم.
وتاب���ع أن االحت���الل ال يري���د للعال���م رؤية 
الحضور الفلس���طيني في األقصى، رغم أن 
من يس���تطيع الوص���ول له قل���ة قليلة جدا 

واالحتالل يمعن في التنكيل بكل الوافدين 
إليه.

وبين أن س���لطات االحتالل تمارس البلطجة 
على العزل والنساء واألطفال وتفرض سياسة 

العقاب الجماعي على الفلسطينيين.
الفلسطينيين  وش���دد على وجوب مواصلة 
ش���د الرحال إلى المس���جد إلرس���ال رسالة 
لالحت���الل "أنن���ا ل���ن نتخلى ع���ن عاصمتنا 

ومقدساتنا".
وتابع بكي���رات: "نقول لقياداتنا ولش���عبنا 
ابقوا عل���ى ثوابتكم، وال تصالح���وا عدوا وال 
تركنوا له، واركنوا ألنفسكم واعتصموا بالله 

واعتصموا بأنفسكم".

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي خال���د البطش أن أي 

عدوان إسرائيلي على مدينة القدس سيقابل برد حاسم وقوي.
وحذر القي���ادي البطش في تصريح له، العدو م���ن أن المقاومة بغزة والضفة 
وفي المنطقة س���تدخل في مواجهة معه إذا حاول فرض روايته وس���يطرته 
على األقصى وأش���ار إلى أن المعركة األخيرة في إفشال ذبح القرابين ومسيرة 
األعالم رس���الة لكل المطبعين أن الكرامة تكون بالمقاومة التي استطاعت أن 

تحمي المقدسات.
وقال: »نؤكد ألهلنا بالقدس أننا معهم ولن نسّلم بفرض الرواية الصهيونية 

على المسجد األقصى وسنقاومها«

القيادي البطش: أي عدوان على القدس بكيرات: الحشود الكبيرة أغاظت االحتالل فحّول األقصى لساحة حرب
سيقابل برد حاسم على المحتل

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعم جيش االحتالل أن الهدوء النس����بي الحاصل 
في قطاع غزة من����ذ انتهاء العدوان على غزة، في 
أيار/ماي����و الماضي، نابع م����ن أن حركتي حماس 
والجه����اد اإلس����المي تعم����الن من أج����ل زيادة 
قوتهما العسكرية وتدريبات وإعادة بناء قوتهما 
الصاروخي����ة وورش����ات تصنيعه����ا وتحس����ين 
قدراتها. وقال ضابط »إسرائيلي« كبير في جيش 
االحت����الل إن »مصلحة حماس ه����ي الحفاظ على 
الهدوء بس����بب الوضع االقتصادي والحساس����ية 

الداخلية التي ترافق هذا الموضوع«. 
ونقل����ت القن����اة 12 ي����وم أم����س، ع����ن ضاب����ط 
»إسرائيلي« وصفته ب »الكبير« قوله إن منظومة 
إنت����اج القذائ����ف الصاروخي����ة »تض����رر أقل من 

تقديراتنا. وهم )أي الفصائل في القطاع( نجحوا 
في أن يرمموا بس����رعة منظوم����ة إنتاج القذائف 
الصاروخي����ة، في أعقاب مس����اعدات خارجية من 
إيران وألسباب أخرى«. وأضاف الضابط نفسه أن 
»بحوزة حماس والجهاد اإلسالمي عدد مشابه من 
القذائ����ف الصاروخية التي كانت بحوزتهما قبل 

العملية العسكرية في أيار/مايو الماضي«.
ونقلت القناة عن ضابط في فرقة غزة العسكرية 
قوله إن حماس والجهاد اإلس����المي تعمالن على 
تطوير أنواع من القذائف الصاروخية التي تلحق 
ضررا أكبر. »إنهم يعملون على تحسين القذائف 
الصاروخية الموجودة، بحيث تتمكن من التغلب 

على القبة الحديدية«.
وأض����اف الضاب����ط أن الفصائ����ل تطور أس����لحة، 

وخاصة قذائف مض����ادة للدبابات وبنادق قناصة، 
»وهذه أس����لحة ذات أهمية كبيرة بالنس����بة لهم، 
الس����تخدامها في ح����ال اجتياح ب����ري لقطاع غزة 
وكذل����ك من أجل اس����تخدامها ض����د القوات في 
الجانب اآلخر من السياج األمني المحيط بالقطاع«.

و زع����م الضابط »اإلس����رائيلي« إنه »قل����ق من ما 
ال نعرف����ه ع����ن مفاجآت يحض����رون له����ا. وعلى 
س����كان »إس����رائيل« أن يعلموا أن لدينا تغطية 
استخباراتية جيدة في القطاع، وفي الجانب اآلخر 
يعرف����ون ذلك أيضا. لك����ن أي ضابط في الجيش 
اإلس����رائيلي ينبغي أن يقلق دائما مما ال يعرفه 
وال يعلم ب����ه. وواضح لنا أنه ف����ي الجولة المقبلة 
س����تكون مفاجآت، يتعين علين����ا التعامل معها 

وتوفير حل حيالها خالل تحركنا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد خطيب المس���جد األقصى الش���يخ عكرمة صبري أن المعركة مع االحتالل 
اإلس���رائيلي ال زالت مس���تمرة وما حصل مج���رد جولة من الص���راع مع العدو 
الصهيون���ي. وأوضح الش���يخ صبري ف���ي تصريحات صحفي���ة أن االحتالل 
اإلسرائيلي فشل في تنفيذ مخططاته الحاقدة األسبوع الماضي في األقصى 

بفضل الله وبجهود المرابطين في بيت المقدس.
وقال الشيخ صبري: "ما حصل مجرد جولة وعلينا أن نبقى على ُأهبة االستعداد 

ألي خطر قد يمس األقصى في األيام القادمة".
ودعا خطيب األقصى لالحتشاد فجر أمس الجمعة دفاعا عن القدس والمسجد 

األقصى المبارك.
ُيش���ار إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي رفعت حالة التأهب القصوى تحسبا 

للتصعيد يوم أمس في المسجد األقصى تزامنا مع صالة الجمعة.

خطيب األقصى: خضنا جولة من 
المعركة وعلينا االستعداد للخطر القادم

االحتالل يزعم: فصائل غزة أعادت بناء ترسانة مقذوفاتها وورشات تصنيعها
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اسم العطاء

توريد أدوات لجراحة مناظير المس����الك البولية 
في مستشفى اإلندونيسي التابع لوزارة الصحة

شراء محابر وتعبئة وصيانة محابر الطابعات 
والفاكسات

الخاص بتوفير ط����رود أدوات مطبخ وفرش غاز 
وحصيرة لصالح وزارة التنمية االجتماعية

توريد وتركيب وتشغيل جهاز التناضح العكسي 
في مستشفى الشفاء الطبي التابع لوزارة الصحة

توريد وتركيب وتشغيل لوحة مبدل أوتوماتيكي في 
المستشفى الميداني اإلماراتي التابع لوزارة الصحة

رقم  العطاء

2022/49

2022/50

2022/51

2022/52

2022/53

م

1

2

3

4

5

دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
تعلن وزارة المالية / لجنة العط��اءات المرك��زية عن طرح عطاءات حكومية 
مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الراغبين المش���اركة في هذا العط���اء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة 
العامة لل���وازم العامة � المبنى الجديد غرب محط���ة فارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرس���مي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 

العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي غير مسترد يورد الى خزينة وزارة المالية.
 آخ���ر موعد لقبول العروض بالظ���رف المختوم في صندوق العطاءات في 
غ�زة الس���اعة 10:30 من صباح يوم الثالثاء الموافق 2022/05/10 وتفتح 

المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:�

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يج���ب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي من البن���ك الوطني أو بنك 

اإلنتاج أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور.
3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.
.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية

6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة األس���رى والمحررين يوم أمس، أن حالة من التوتر الشديد يشهدها سجن 

النقب بعد اختطاف إدارة مصلحة السجون لخطيب صالة الجمعة وإخراجه للزنازين.
وأوضحت هيئة األس���رى أن التوتر يسود أقسام أسرى حركه فتح في سجن النقب بعد 

اقتحام قسم 24 واختطاف خطيب صالة الجمعة وإخراجه للزنازين.
وفي 18 آذار مارس، أقدمت إدارة السجون على نقل خطباء جمعة إلى الزنازين االنفرادية 

واالعتداء على عدد من األسرى.
وجاء تحويل خطباء الجمعة للحبس االنفرادي، بذريعة تناول قضية اإلضراب عن الطعام 

)الذي كان مقررًا البدء به في 25 مارس/آذار الماضي( خالل خطبة الجمعة".
وعادة تتم االقتحامات بش���كل مفاجئ دون أحداث أو مبررات تس���تدعي ذلك، يتخللها 
عربدة واستفزاز للمعتقلين من خالل عملية التفتيش، والعبث بممتلكاتهم وتخريبها 
بطريقة همجية. ُيذكر أن إدارة س���جون االحت���الل صّعدت من عمليات االقتحام والقمع 

بحق األسرى خالل األشهر الماضية.
ويمارس االحتالل كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق األسرى، وتتبع معهم 
سياس���ة اإلهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، وإذاللهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة 

السجن، والقضاء على أي مظاهر احتجاج ولفرض سياسة األمر الواقع عليهم.

غزة/ االستقالل:
أبن���اء وأنصار  المئات من  ش���ارك 
حركة الجهاد اإلس���المي في إقليم 
غزة، ي���وم امس، ف���ي فعالية أداء 
ص���الة الجمعة أم���ام مقر الصليب 
األحم���ر بغ���زة، والتي دع���ت لها 
مؤسس���ة مهجة القدس الشهداء 
والجرحى واالس���رى، دعمًا وإسنادًا 
عواودة  خلي���ل  المجاهد  لألس���ير 
المضرب ع���ن الطعام لليوم الواحد 
والخمس���ين على التوالي واالسير 

رائد ريان.
وحمل المش���اركون صور األس���ير 
العووادة وعب���ارات تطالب باإلفراج 
المضربين،  األس���رى  ع���ن  الفوري 

وأخرى رافضة لالعتقال اإلداري. 
وخالل مقابلة صحفية أكد مسؤول 
حركة الجهاد في إقليم غزة خميس 
الهيث���م اس���تمرار فعاليات دعم 
األس���رى في كافة خياراتهم ضد 
التي  الظالمة  والقوانين  الس���جان 
تفرضها إدارة سجون االحتالل وفي 

مقدمتها االعتقال اإلداري.
وأش���ار الهيثم إلى ت���ردي الحالة 
حيث  العووادة،  لألس���ير  الصحية 
يعان���ي من التقيؤ الش���ديد الذي 

وصل إلى حد تقي���ؤ الدم، عدا عن 
حال���ة الجفاف الش���ديد، وصعوبة 
في الوقوف على القدمين، وهو ما 
يتطلب تكثيف الفعاليات من أجل 
الضغط على االحتالل والمؤسسات 
الدولية والحقوقية من أجل اإلفراج 

عنه.

وقال القيادي الهيثم أن األس���ير 
الفلسطينية  اإلرادة  يمثل  عواودة 
في تح���دي الس���جان الصهيوني 
ال���ذي يمارس أبش���ع الجرائم ضد 
الحركة االسيرة، وأن انتصار األسير 
وسيتنسم  قريب  عما  س���يتحقق 
عبير الحرية بفضل العزيمة الصلبة 

التي يقف خلفها األسير عواودة.
يشار إلى أن األسير عواودة معتقل 
منذ نهاية الع���ام الماضي، وواجه 
سابًقا االعتقال مرات عديدة، جلها 
كانت رهن االعتقال اإلداري، وهذا 
االعتقال الخامس ل���ه، وهو متزوج 

وأب ألربع بنات.

رام الله/ االستقالل:
يستمر األس���ير خليل عواودة )40عاًما( من بلدة إذنا غرب مدينة 
الخليل، بإضرابه عن الطعام لليوم ال� 51، واألس���ير رائد ريان )27 

عاما( من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس المحتلة لليوم 17.
ويخوض عواودة وريان إضرابهما احتجاًجا على استمرار اعتقالهما 

اإلداري في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
ونقل عواودة قبل أيام من زنازين العزل االنفرادي في "عوفر" إلى 
عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، إذ يعاني من آالم 

في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد.
كم���ا يعاني من عدم انتظام في نبضات القلب، ومجرى التنفس، 
وتقيؤ بشكل مس���تمر وانخفاض حاد في الوزن، إذ فقد من وزنه 

أكثر من 16 كغم. وترفض س���لطات االحتالل االس���تجابة لطلبه 
بإنه���اء اعتقاله اإلداري، أو التعاط���ي معه، في ظل تراجع وضعه 
الصحي بش���كل ملحوظ. وعواودة أب ألربع طفالت، وكانت قوات 
االحتالل قد اعتقلت���ه بتاري���خ 2021/12/27، وحولته لالعتقال 
اإلداري ب���دون أن توج���ه ل���ه أي اته���ام، كما اعتقل س���ابقا في 

معتقالت االحتالل عدة مرات.
بينما ريان المحتجز بسجن "عوفر"، اعتقل بتاريخ 2021/11/3 بعد 

مداهمة قوات االحتالل لمنزله واستجواب ساكنيه.
ت���م تحويله لالعتق���ال اإلداري لمدة 6 أش���هر، إال أنه وبعد قرب 
انته���اء مدة االعتقال تم تجديده إدارًيا لمدة 4 أش���هر إضافية، 

ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

رام الله / االستقالل:
يس����تمر 500 معتق����ل إداري مقاطعته����م لمحاكم االحتالل 
اإلس����رائيلي تحت ش����عار "قرارنا حرية"، لليوم ال����� 113 على 

التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلداري.
وكان األس����رى اإلداريون اتخذوا مطلع ش����هر كان����ون الثاني 
الماضي موقف����ا جماعيا يتمث����ل بإعالن المقاطعة الش����املة 
والنهائية لكل إجراءات القض����اء المتعلقة باالعتقال اإلداري 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتق����ال اإلداري هو اعتقال دون تهم����ة أو محاكمة، ودون 
الس����ماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، 
في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي اإلنساني، لتكون 

إس����رائيل هي الجهة الوحيدة في العال����م التي تمارس هذه 
السياسة.

وتتذرع س����لطات االحتالل وإدارات الس����جون بأن المعتقلين 
اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال 

يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة االعتقال أكثر 
من مرة لمدة ثالثة أش����هر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل 
أحيانا إلى س����نة كاملة، ووصلت في بعض الحاالت إلى س����بع 

سنوات كما في حالة المناضل علي الجّمال.
يذكر أن عدد األس����رى في سجون االحتالل بلغ أكثر من 4500 

أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 160 طفال.

األسيران عواودة وريان 
يواصالن إضرابهما عن الطعام

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم 113

غزة/ االستقالل:
هدد مس���ؤولو جهاز المخابرات العامة في الس���لطة الفلس���طينية يوم امس، محررين 
م���ن حركة الجهاد اإلس���المي باالعتقال ومداهم���ة بيوتهم في حال عدم االس���تجابة 
لالس���تدعاءات بحقهم. وأكدت مصادر خاص���ة، أن جهاز المخابرات قام بتهديد المحرر 
شاهر جميل الحيح )35 عامًا(، من بلدة صوريف قضاء الخليل، والذي أمضي 12 عامًا في 
سجون االحتالل باالعتقال إذا لم يقم باالستجابة لمقابلتهم. يذكر أن أجهزة أمن السلطة 
تمارس أبشع اإلجراءات وأقسى العقوبات بحق المعتقلين السياسيين، فيما تستمر في 

سياسة االعتقال السياسي واالستدعاء بحق أبناء شعبنا ومقاومتنا بالضفة المحتلة.

مخابرات السلطة بالخليل 
تهدد محرري الجهاد باالعتقال

الجهاد اإلسالمي تنظم فعالية جمعة إسناد األسير عواودة 

غزة/ االستقالل:
اس���تنكر التجمع اإلعالمي الفلسطيني استمرار قوات االحتالل اإلسرائيلي، في 
اس���تخدام القوة المفرطة ف���ي التعامل مع الزمالء الصحفيي���ن، الذين يقومون 
بتغطية األحداث الجارية في المسجد األقصى، األمر الذي أدى إلصابة عدد منهم 
بالرصاص الحي والمطاطي. وأكد التجمع اإلعالمي أن قوات االحتالل تستهدف 
الصحفيين بش���كل متعمد، في محاولة لثنيهم عن دورهم المهني والبطولي، 
الذي يقومون به لكش���ف جرائ���م االحتالل وانتهاكاته المس���تمرة في باحات 
المسجد األقصى، عدا عن االعتداء المباشر على المعتكفين في المسجد األقصى.

وأمام هذه االنته���اكات المتواصلة بحق الصحفيي���ن، طالب التجمع اإلعالمي 
المؤسس���ات الحقوقية المحلية والدولية بالعمل عل���ى مالحقة االحتالل ولجم 

عدوانه المتصاعد بحق عيون الحقيقة.
وحذر التجمع اإلعالمي من مغبة اس���تمرار االحتالل في عدوانه وهمجيته بحق 
الصحفيين دون رقيب أو حس���يب، األمر الذي سيعطي االحتالل الضوء األخضر 
في مواصلة تجاوزاته الخطيرة بحق الصحفيين، ما يهدد س���المتهم، ويجعل 
من الصعب عليهم الق���درة على القيام بواجبهم المهني في تغطية األحداث 

المتصاعدة  بالمسجد األقصى جراء عدوان االحتالل.

هيئة األسرى توضح سبب 
التوتر الكبير في سجن النقب

التجمع اإلعالمي يستنكر استمرار 
استهداف االحتالل للصحفيين
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2019/2852 

نعلن للعم���وم انه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفي���ذ محكمة بداية 
غزة ف���ي القضي���ة التنفيذية رق���م 2019/2852 والمتكون���ة فيما بين 
طالب التنفيذ/ كمال حس���ن حسين الدردس���اوي والمنفذ ضدهم/ باسم 
نصري محمد الطباطيبي واخرون لبيع الش���قة الموجودة بالطابق الخامس 
الموج���ودة بعمارة النعم���ان الواقعة في ارض القس���يمة رقم )205( من 
القطعة رق���م )725( من أراضي غزة محلة الرمال حيث اتجاهها ش���رقي 
ش���مالي ويحد العمارة ش���ارع عز الدين القسام )الش���فاء( عرض 20 مترًا 
من جهة الغرب وش���ارع عرض 20 مترًا من جه���ة الجنوب ومبنى لعائلة 
الحلو من جهة الشرق ومبنى لعائلة كحيل من جهة الشمال والشقة يبلغ 

مساحتها 125 مترًا وهي عظم بدون تقطيع )غير مشطبة(.
فعلى من يرغب بالدخ���ول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بع���د دفع قيمة 
التأمي���ن بواقع %10 من قيمة التخمين وان الرس���وم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري علما بان المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من 

يوم االحد بتاريخ 2022/5/22م. حرر في: 2022/4/20م 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

 دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�ضية التنفيذية رقم 2022/5747

إلى المنفذ ضدهم
1 -  عبد الحي خيل الجاروشة.  2 -  موسى درويش الجاروشة 

3 -  حسن حسني البيجاوي  4 -  سليمان علي عبد الخالق الجاروشة. 
5 - جميلة محمد المخلالتي .

 طبق���ا للحكم الص���ادر ضدك من محكم���ة بداية غزة ف���ي القضية رقم 
2020/554 تنفي���ذ علي والصادر لصال���ح المدعين )طالبي التنفيذ( ورثة 
المرح���وم عبد الخالق علي عبد الخالق الجاروش���ة وآخرين والصادر بتاريخ 
2021/12/30 والقاضي بالزامك بتنفيذ عقد االتفاق على بيع المحرر بتاريخ 
1952/2/28 والمرف���ق ضمن طي المبرز م/2 عدد2 تنفيذ عيني والقاضي 

بالزامك بتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 2020/554تنفيذ عيني
لذلك علي���ك الحضور إلى دائ���رة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم 
تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ .رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل:
ش���ارك اآلالف في مس���يرة حاشدة 
دعت إليها حركة المقاومة اإلسالمية 
"حماس" في شمال قطاع غزة؛ نصرة 

للمسجد األقصى المبارك.
المشاركون من جميع مساجد  وخرج 
ش���مال قطاع غزة بعد صالة الجمعة، 
وجابت المسيرة شوارع مخيم جباليا.

ورددت الجماهي���ر هتاف���ات داعمة 
القدس  األقصى مدين���ة  للمس���جد 
المحتل،  والداخل  الغربي���ة  والضفة 
ورفعت األعالم الفلسطينية والرايات 

الخضراء.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس سهيل الهندي خالل كلمته 
ف���ي ختام المس���يرة: إن "المس���جد 
الدماء  أحم���ر دون���ه  األقصى خ���ط 
ولذل���ك ال يمكن أن نت���رك االحتالل 

ومستوطنيه يعيثون فيه".
وأكد الهندي أن "االحتالل ليس له إال 
الرحيل عن أرضن���ا يجر ذيول الخزي 

والعار ألننا سنقاتله بكل ما نملك".
المرابطي���ن  إل���ى  رس���الة  ووج���ه 
والمرابطات في بيت المقدس قائال:" 

نحن معكم وسنس���اندكم وسندافع 
عنكم ولن نتخلى عنكم".

"الش���عب  أن  الهن���دي  وأض���اف 
الفلس���طيني موح���د تح���ت راي���ة 
المقاومة، وكل األجنحة العس���كرية 
تق���ف مع���ا إل���ى جان���ب الق���دس 

والمسجد األقصى".

وتاب���ع، "أما رس���التنا لالحت���الل أننا 
أعددنا العدة وراكمنا القوة ونتجهز 
المس���جد  تحري���ر  للقائ���ك حت���ى 
األقص���ى". وطال���ب القي���ادي ف���ي 
حم���اس، األمة العربية واإلس���المية 
بعدم ترك الفلسطينيين يواجهون 
االحتالل لوحدهم، مؤكدا أن األقصى 

في خطر وهو ليس للفلس���طينيين 
إنما لكل العرب والمسلمين.

ومضى قائال:" نقول ألهالي الشهداء 
وعلى رأسهم والد الشهيد رعد حازم 
)منف���ذ عملية تل أبي���ب( أننا معكم 
ولن نترككم وحدكم وسنحميكم من 

بطش االحتالل«.

مسيرة جماهيرية حاشدة في غزة نصرة لألقصى

جنين/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، الش���يخ خضر عدان، امس الجمعة، 
أن العدوان على المسجد األقصى المبارك، لن يكسر الشباب المقدسي وعّمار 

المسجد ومرابطيه.
وقال القيادي عدنان في تصريح صحفي :"إن جيش االحتالل يدنس األقصى 
المبارك على مرأى من حكومات الذلة التي باعت نفس���ها للش���يطان وارتمت 

بالحضن الصهيؤامريكي".
وذك���ر أن االحت���الل يتعمد اس���تهداف الصحفيين لعدم نق���ل جرائمه في 

ساحات األقصى المبارك وتدنيسهم له. 
وش���دد القيادي عدنان، على أن تكرار ع���دوان االحتالل على األقصى المبارك، 
يؤكد صوابية بداية رد المقاومة وحق شعبنا باجتراح الفعل دفاعًا عن المسجد 

األقصى المبارك.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت الصحفية اإلس���رائيلية دانا بن شمعون، امس الجمعة، أن 
المقاومة ال زالت تواصل تس���جيل اإلنج���ازات في مدينة القدس 

المحتلة.
وقالت بن شمعون، إن المقاومة مستمرة في ترسيخ المعادلة التي 
تربط بين غزة والقدس، وقد نجح���ت بها لقوة، في ظل الهتافات 

التي تشهدها ساحات المسجد األقصى من الشبان والمصلين.
وأشارت إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واألردن 

ليس لهما تأثير كبير على مجريات األمور في األقصى.
واقتحمت ش���رطة االحتالل فجر امس س���احات األقصى المبارك 
وهاجمت المرابطين والشبان الذين هتفوا للقدس وغزة والمقاومة، 

بعد صالة الفجر.
وأطلقت شرطة االحتالل قنابل الغاز والرصاص المطاطي بكثافة، 
تجاه المتواجدين في س���احات األقصى، حيُث أصيب العش���رات 
بالرصاص والمعدني بينهم مسعف و٣ صحفيين وأطفال وحاالت 

اختناق بسبب القنابل الغازية.

القيادي عدنان: االعتداء على األقصى 
لن يكسر الشباب المقدسي ومرابطيه

صحفية إسرائيلية: المقاومة تواصل 
تسجيل اإلنجازات في ربط غزة بالقدس

القاهرة/ االستقالل:
رات االحتالل اإلسرائيلي ألول مرة  هاجمت مس����يَّ
المصلي����ن في باحات المس����جد األقصى المبارك 
بعد ظه����ر أمس، بقنابل الغاز المس����يلة للدموع 
مسببة عشرات اإلصابات باالختناق الشديد بين 

المصلين.
وأف����اد الهالل األحم����ر في الق����دس المحتلة أن 
عش����رات المصلين أصيبوا باالختناق جّراء إطالق 
العدو الصهيوني قنابل الغاز في باحات األقصى.

وأكد مقدس����يون أن قوات االحتالل اإلس����رائيلي 
اس����تخدمت الطائرات المسيرة ألول مرة في إلقاء 
قنابل الغاز المس����يل للدموع ص����وب المصلين، 

األمر الذي أدى لوقوع إصابات باالختناق الشديد 
لدى كبار السن والنساء.

وكان اآلالف م����ن المصلين نظموا مس����يرة عقب 
انته����اء صالة الجمع����ة، جابت باحات المس����جد 
األقص����ى، رددوا خاللها الهّتاف����ات والتكبيرات 

ورفعوا العلم الفلسطيني نصرًة لألقصى.
واثناء ذلك، أطلقت قوات االحتالل الغاز المسيل 
للدموع تجاه المصلين، عبر طائرة ُمس����يرة ما ادى 

إلصابة العديد منهم.
يذك����ر أن ق����وات االحت����الل اقتحمت المس����جد 
األقصى فج����ر ام����س، واعتدت عل����ى المصلين 
وأطلق����ت صوبهم الّرصاص المطاط����ي والقنابل 

بكثاف����ة، كم����ا اندلع حري����ق في بعض أش����جار 
المسجد.

وتعامل����ت الطواق����م الطبية م����ع 151 إصابة في 
المسجد األقصى، إثر قمع االحتالل للمصلين في 

باحاته .
ُيشار إلى أن دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
قدرت بأن نحو 150 ألف مصٍل أدوا صالة الجمعة 
الثالثة من ش����هر رمضان الكريم في رحاب قبلة 
المسلمين األول، رغم االعتداءات االحتاللية التي 
رافقت صالة فجر وامتدت حتى س����اعات الصباح، 
كانت حصيلتها عش����رات اإلصابات في صفوف 
المصلين، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

رات االحتالل تهاجم المصلين في األقصى تصعيد خطير.. مسّيً

جنين/ االستقالل:
نظم أهالي الش���هداء المحتجزة جثامينه���م وقفة احتجاجية، 
يوم أمس، على دوار الشهيد أبو علي مصطفى في مدينة جنين 

ضد استمرار احتجاز الجثامين لدى االحتالل.
وطالب األهالي المؤسس���ات الرسمية والدولية وحقوق اإلنسان 
للضغط على االحتالل لإلفراج ع���ن جثامين أبنائهم المحتجزة 
ليتمكنوا من رؤية أبنائهم ودفنها حسب الشريعة اإلسالمية.

من جانبها، قالت رجاء حثناوي والدة الش���هيد يوس���ف صبح:" 
نطال���ب بأبنائنا المحتجزين لدى االحت���الل ونريد تحريرهم من 
الصقيع الموجودين فيه منذ ش���هور وس���نوات وال أحد يهتم 

لهم".
وقالت والدة الشهيد خليل طوالبة: "نريد أبناءنا بيننا مدفونين 
ف���ي مقابرن���ا حتى نتمك���ن من زيارته���م ونطال���ب المقاومة 
الفلسطينية بالعمل على اإلفراج عنهم في الصفقات المقبلة".

من ناحية أخ���رى، قال أمين خازم عم الش���هيد رعد خازم منفذ 
عملية تل أبيب قبل أس���ابيع:" نريد تكثيف الجهود الش���عبية 
لاللتفاف حول أهالي الش���هداء لرفع معنوياتهم وشد أزرهم، 
الفًت���ا إلى أن  الرهان على الش���ارع الفلس���طيني ألن الس���لطة 

الفلسطينية ال تستجيب".

وقفة بجنين للمطالبة 
باسترداد جثامين الشهداء 

المحتجزة لدى االحتالل
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة .
يف الدعوى رقم : 2021/876   يف الطلب رقم : 912 / 2022 
المدعي : حس����ام حسن محمد بدوان ، و يحمل هوية رقم 800101958  ، من سكان 
غزة ، الرمال ، شارع الجالء ، مقابل جمعية الشبان المسيحية .- وكيله / حسن محمد 

الجبالي المحامي .
المدع���ى عليهم : -1 مقبولة نعمان صالح الصفدي بصفتها الش���خصية و بصفتها أحد 
ورثة والدها المرحوم / نعمان صالح عيسى الصفدي و باإلضافة لتركته .-2 إسحاق نعمان 
صال���ح الصفدي بصفتها الش���خصية و بصفته أحد ورثة وال���ده المرحوم / نعمان صالح 
عيس���ى الصفدي و باإلضافة لتركته .-3 فريد نعمان صالح الصفدي بصفتها الشخصية 
و بصفته أح���د ورثة والده المرحوم / نعمان صالح عيس���ى الصفدي و باإلضافة لتركته . 
-4 محمود نعمان صالح الصفدي بصفتها الش���خصية و بصفته أحد ورثة والده المرحوم 
/ نعمان صالح عيسى الصفدي و باإلضافة لتركته . -5 عبد الكريم نعمان صالح الصفدي 
بصفته الش���خصية و بصفته أحد ورثة والده المرحوم / نعمان صالح عيس���ى الصفدي و 
باإلضافة لتركته .-6 ُيس���ر نعم���ان صالح الصفدي بصفتها الش���خصية و بصفتها أحد 
ورث���ة والدها المرحوم / نعمان صالح عيس���ى الصفدي و باإلضافة لتركته .-7 َقبل نعمان 
صالح الصفدي بصفتها الش���خصية و بصفتها أحد ورثة والدها المرحوم / نعمان صالح 
عيسى الصفدي و باإلضافة لتركته .-8 نزيهة نعمان صالح الصفدي بصفتها الشخصية 
و بصفته���ا أحد ورثة والدها المرحوم / نعمان صالح عيس���ى الصفدي و باإلضافة لتركته 
.-9 نفوز نعمان صالح الصفدي بصفتها الش���خصية و بصفتها أحد ورثة والدها المرحوم 
/ نعم���ان صالح عيس���ى الصفدي و باإلضافة لتركته . -10 أنع���ام نعمان صالح الصفدي 
بصفتها الش���خصية و بصفتها أحد ورثة والدها المرحوم / نعمان صالح عيسى الصفدي 
و باإلضافة لتركته .-11 ميس���ر نعمان صالح الصفدي بصفتها الشخصية و بصفتها أحد 

ورثة والدها المرحوم / نعمان صالح عيسى الصفدي و باإلضافة لتركته .
ورثة المرحوم / صبحي نعمان صالح الصفدي و هم : -12 ماهر صبحي نعمان الصفدي 
. -13 م���ازن صبحي نعمان الصفدي .باألصالة عن أنفس���هما و بصفتهما ورثة والدهم 
المرح���وم / صبحي نعم���ان صالح الصف���دي و والدتهم المرحومة / من���ور ديب صالح 

الصفدي و جدهم المرحوم / نعمان صالح عيسى الصفدي و باإلضافة لتركتهم .
ورث���ة المرح���وم / محمد نعمان صالح الصفدي و هم : -14 س���هام عبد الحلي���م عبد الفتاح . -15 
يوس���ف محمد نعمان الصف���دي . -16 صباح محمد نعم���ان الصفدي . -17 هن���د محمد نعمان 
الصفدي . -18 هيام محمد نعمان الصفدي . -19 ش���ادي محمد نعمان الصفدي. -20 رامي محمد 
نعمان الصفدي. جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفته أحد ورثة المرحوم / محمد نعمان صالح 

الصفدي وورثة المرحوم / نعمان صالح عيسى الصفدي و باإلضافة لتركتهم.
ورثة المرحوم / محيي الدي����ن نعمان صالح الصفدي وهم: -21 وجيه محيي الدين 
نعمان الصفدي. -22 وحيد محيي الدين نعمان الصفدي. -23 رشدي محيي الدين 
نعم����ان الصفدي. -24 محمد محيي الدين نعمان الصفدي. -25 حنان محيي الدين 
نعمان الصفدي. -26 وديع محيي الدين نعمان الصفدي. -27 وس����ام محيي الدين 
نعمان الصف����دي. -28 أمال محيي الدين نعمان الصفدي. -29 حبيب محيي الدين 
نعمان الصف����دي. - جميعهم بصفتهم الش����خصية وبصفته أح����د ورثة والدهم 
المرحوم / محيي الدين نعمان صالح الصفدي ووالدتهم / سهيلة سليم عبد العزيز 

الصفدي وجدهم المرحوم / نعمان صالح عيسى الصفدي و باإلضافة لتركتهم.
ورثة المرحوم / خالد نعمان صالح الصفدي وهم: -30 عماد خالد نعمان الصفدي. -31 عبير 
خالد نعمان الصفدي. -32 أغاريد خالد نعمان الصفدي. -33 إيمان خالد نعمان الصفدي. 
-34 عاه���د خالد نعمان الصفدي. -35 نوال خالد نعمان الصفدي. -36 نادية خالد نعمان 
الصفدي. -37 مها خال���د نعمان الصفدي. -38 هداية خالد نعمان الصفدي. -39 حنيفة 
خال���د نعمان الصفدي. -40 محمد خالد نعمان الصفدي. -41 أحمد خالد نعمان الصفدي. 
-42 خل���ود خالد نعم���ان الصفدي. -43 عب���د الرحمن خالد نعم���ان الصفدي.- جميعهم 
بصفتهم الش���خصية وبصفته أحد ورثة والده���م المرحوم / خالد نعمان صالح الصفدي 
ووالدتهم / إفتخار س���ليم عبد العزيز الصفدي وجدهم المرحوم / نعمان صالح عيس���ى 
الصفدي وباإلضاف���ة لتركتهم. -44 حمدي نعمان صالح الصفدي بصفتها الش���خصية 
وبصفت���ه أحد ورثة والده المرحوم / نعمان صالح عيس���ى الصف���دي وباإلضافة لتركته - 
جميعهم مقيمين خارج البالد، واخر محل إقامة لهم، أول ش���ارع غزة القديم، مقابل شارع 

عزيز. بجوار مسجد قباء منزل السيد / عبد المعطي محمد عبد المعطي الصفدي.
نوع الدعوى : " تنفيذ عيني " .  قيمة الدعوى : J . D 88000  )) ثمانية و ثمانون ألف دينار أردني (( .

 )) مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل ((
إل����ى المدعى عليهم المذكورين أعاله بما أن المدعي قد حصل على حكم صادر من 
لدن محكمة بداي����ة غزة في الدعوى المدنية رق����م 2021/876 م و القاضي حكمت 
المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق على بيع قطعة ارض الواقعة في ارض القسيمة رقم 
65 من القطعة رقم 632 من اراضي محافظة غزة الزيتون و المس����ماة ) الغصينية و 
العواميد ( و المحرر بتاريخ 2021/1/5 الوارد ضمن المبرز ) م/1 ( تنفيذا عينيا و ذلك 
بشطب ما مساحته ) 738 م2( سبعمائة و ثمانية و ثالثون مترًا مربعًا عن اسم مورث 
المدعى عليهم من االولى و حتى الرابع و االربعين المرحوم / نعمان صالح عيس����ى 
الصفدي , من سجالت االدارة العامة لتسجيل االراضي و العقارات بسلطة االراضي 
بغزة  و تسجيلها باسم المدعي و اشعار االدارة العامة لتسجيل االراضي و العقارات 

بسلطة االراضي بذلك . صدر و افهم علنا بجلسة 2022/3/27 م  .

�سكرتاريا   قا�سي حمكمة البداية اأ / اأحمد �ساحلية .
لذل���ك يقتضي علينا تبليغكم بهذا الحكم حس���ب األصول لكي يتمكن 
المدعي من البدء في إجراءات التنفيذ . حرر في : 21 /2022/04 م .                                                  

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

عمان/ االستقالل:
ش���ارك مئات اآلالف من المس���لمين 
ش���وارع  جابت  حاش���دة  بمظاه���رات 
وكراتش���ي  أب���اد  إس���الم  مدينت���ي 
البنغالية  والعاصم���ة  باكس���تان  في 
والعاصم���ة األردني���ة عم���ان نص���رة 
للمس���جد األقص���ى المب���ارك ورفضًا 
عل���ى  االحت���الل  ق���وات  العت���داء 
المقدسيين والمصلين داخل األقصى 

لليوم السادس على التوالي.
وانطلقت من أمام المس���جد الحسيني 
في العاصمة عّمان، مس���يرة ش���عبية 
حاشدة شارك فيها شخصيات وطنية 
وحزبي���ة ونقابية، رفض���ا لالنتهاكات 
في المسجد األقصى المبارك من قبل 
الهوية  ومح���اوالت طم���س  االحتالل 

العربية واإلسالمية في المسجد.
وأك����د المش����اركون ف����ي المس����يرة 
الت����ي جاءت بدعوة م����ن ملتقى دعم 
للتضامن  الوطن  وحماي����ة  المقاومة 
مع المرابطين في المس����جد األقصى 
المب����ارك، إزاء االنته����اكات الصارخة 
المس����توطنين ومحاوالت  قب����ل  من 
للمس����جد،  الراهن  الوض����ع  تغيي����ر 
وإحياء طقوس تلمودية تمهيدا لبناء 

الهيكل المزعوم.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات 
تطال���ب الحكومة األردني���ة بالوقوف 
أمام مس���ؤولياتها وقطع كافة اشكال 
العالقة مع االحتالل، وإلغاء االتفاقيات 
الموقع���ة معه على رأس ذلك اتفاقية 
وادي عربة واتفاقية الغاز والماء مقابل 
الكهرب���اء، وعدم االكتفاء باس���تدعاء 
القائ���م بأعمال الس���فارة الصهيونية 

ف���ي عّم���ان. واس���تهجنوا التطبي���ع 
العربي الرس���مي م���ع االحتالل ودعمه 
المباشر في اس���تهداف أبناء الشعب 
الفلسطيني خصوصا أولئك المرابطين 
في المس���جد األقصى المبارك، داعين 
إلى موقف ش���عبي عربي وإسالمي إزاء 

هذه االنتهاكات.
أما في بنغال فقد نظم المئات مظاهرة 

حاش���دة ف���ي العاصمة دكا إس���نادًا 
للقضية الفلسطينية ودعمًا للمرابطين 

في األقصى.
وفي باكس���تان فقد نظم مئات اآلالف 
غاضبتين  مس���يرتين  المسلمين  من 
ف���ي إس���الم آب���اد وكراتش���ي داعين 
لوقف جرائم االحتالل ضد المقدسات 

اإلسالمية في فلسطين.

مسيرات حاشدة في باكستان وبنغال واألردن دعمًا لألقصى

الكويت/ االستقالل:
أدى مئات الكويتيين، يوم أمس، في مس���جد 
عيسى العثمان، بمنطقة الخالدية في محافظة 
العاصم���ة، تلبية لدعوة حملت ش���عار »فجرنا 
لألقصى«، وتضامنا مع المرابطين في المسجد 

األقصى المبارك.
وقال الشيخ خالد القصار، الذي أّم المصّلين: إّن 
هذه الدعوة جاءت ل� »نصرة المس���جد األقصى، 
ورفضًا للعبث اليهودي، ومحاولة ذبح القرابين، 
وترويع المصلين واعتقال المرابطين من رجال 

ونساء«.
وألق���ى الداعية محم���د العوض���ي، كلمة بعد 
الص���الة، وّجه خالله���ا 4 رس���ائل لنصرة أهل 

فلسطين. 
ودعا العوضي في رس���الته األولى، إلى »تجديد 
العهد بمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
بعد اعتداءات المستوطنين، الذين جاءوا بنظام 

عالمي جاهلي عصري«، بحسب تعبيره. 
وذك���ر العوض���ي، أن األح���داث الت���ي مر بها 

المس���جد األقصى، »جعلت أهل فلسطين على 
قلب رجل واحد، وولدت حوادث بطولية من كل 

المناطق، وهو ما أربك العدو«. 
وأوضح في رس���الته الثاني���ة، أن »صراع القوة 
إلسرائيل، وصراع اإلرادة الصادقة ألهل األرض، 

وهي تحقق ذاتها وتتقدم يومًا بعد يوم«. 
وق���ال العوضي، في رس���الته الثالثة، إن »هذه 
األحداث التي تمر باألقصى فاضحة كاش���فة 
معرية، لش���ريحة أدمنت واس���تمرأت بطريقة 
مبتذل���ة، في إدانة وتش���ويه صورة الش���عب 

الفلسطيني«، بحسب تعبيره. 
وأكد العوضي في رس���الته الرابعة أن »قضية 
القدس والمس���جد األقصى وعموم فلس���طين 

قضية إيمانية، وحق ال يسقط بالتقادم«. 
وق���ال إن »الش���عب الفلس���طيني بمواقف���ه 
وصم���وده أحيا األمة عن بع���د، وداس على كل 

مشاريع التطبيع مع االحتالل«. 
ومن���ذ األحد الماض���ي؛ يقتحم مئ���ات الجنود 
اإلسرائيليين والمستوطنين المسجد األقصى 

بش���كل يوم���ي، بالتزام���ن مع »عي���د الفصح« 
اليهودي، ال���ذي حل هذا الع���ام متقاطعًا مع 
األس���بوع الثالث من ش���هر رمضان المبارك، ما 

بين 16 و22 نيسان/أبريل الجاري.
وفي سياق متصل أحيا مصلون أردنيون، فجر 
الجمعة، في العاصمة عمان وعدد من محافظات 
المملكة، فعالي���ة »الفجر العظيم«؛ تضامنًا مع 
الشعب الفلسطيني والمرابطين في المسجد 
التي  المب���ارك، ورفض���ًا لالقتحامات  األقصى 

يتعرض لها من االحتالل ومستوطنيه.
وخ���الل الفعالي���ة؛ رّدد المصل���ون هتاف���ات 
تستنكر التطبيع العربي الرسمي مع االحتالل، 
وس���ط الجرائم الت���ي يقترفها ضد الش���عب 
الفلسطيني، داعين الحكومة األردنية إلى قطع 

جميع أشكال التطبيع مع »المحتل الغاصب«.
كم���ا حّي���وا صم���ود المقدس���يين ورباطهم 
في المس���جد األقص���ى، وأش���ادوا بالمقاومة 
الفلس���طينية »الت���ي تق���ف بالمرص���اد لكل 

محاوالت االعتداء على المسجد األقصى«.

وكاالت/ االستقالل:
رايت���س  »هيوم���ن  منظم���ة  قال���ت 
الفص���ل  ج���دار  ووتش« الحقوقي���ة، إن 
العنصري الذي وافقت الحكومة اإلس���رائيلية 
على بنائه عام 2002، يقيد س���بل العيش في 

الضفة الغربية.
ي���وم  تقرير له���ا،  ف���ي  وأكدت المنظم���ة 
أمس، بأن الجدار الذي بني بحجة وقف موجة 
هجمات الفلس���طينيين القاتلة بالضفة داخل 
»إس���رائيل«، يضيق العيش بالضفة، عبر توغل 

أربعة أخماسه داخل أراضيها.
وأش���ارت إلى ان الج���دار زاَد من تقييد حرية 
العقدي���ن  ف���ي  الفلس���طينيين  تنق���ل 

الحي���اة  تفتي���ت  ف���ي  األخيرين، وس���اهم 
هذه تعد جرائ���م  أن  الفلس���طينية، مؤكدًة 
إسرائيلية ضد اإلنسانية، ووصفتها بسياسة 

»الفصل العنصري واالضطهاد«.
وبينت المنظمة أن المزارعين الفلسطينيين من 
بي���ن األكث���ر تض���ررا، إذ حرم���وا م���ن الوصول 
بس���هولة لمحاصيلهم وحقولهم على الجانب 
اآلخ���ر، وكذل���ك س���كان الق���رى »المحاص���رة« 
مثل »ع���زون عتم���ة«، التي يحيط به���ا الجدار 
بالكام���ل تقريب���ا لفصلها عن 4 مس���توطنات 

إسرائيلية قريبة.
حزي����ران 2002،  تاريخ 23 يوني����و/  وف����ي 
شارون«اإلسرائيلية بناء  »أرئيل  بدأت حكومة 

جدار الفص����ل العنصري، الممت����د على طول 
الخ����ط األخضر م����ع الضف����ة الغربية؛ بدعوى 
منع تس����لل منفذي العملي����ات الفدائية إلى 

إسرائيل.
 770 العنص���ري  طول الج���دار  ويبل���غ 
كم، ويع���زل الجدار مس���احة 733 ك���م2 من 
األراضي الفلس���طينية، ويقدر ط���ول الجدار 
الش���رقي الذي يمتد من الشمال نحو الجنوب 
بحوالي 200 كم، إذ تعزل وتستولي السلطات 
اإلس���رائيلية من خالل الجدار الش���رقي على 
منطقة األغوار والتي تعتبر س���لة فلس���طين 
الغذائية والمصدر الرئيس���ي للغذاء للشعب 

الفلسطيني.

الكويت واألردن.. المئات يشاركون بحملة »فجرنا لألقصى« تضامنًا مع المرابطين

»هيومن رايتس ووتش«: جدار الفصل يقيد سبل العيش بالضفة
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نجحت المقاومة المركزية المتمثلة في حركتي حماس - الجهاد اإلسالمي 
ف����ي ظل حصار مطبق برا وبحرا وجوا على قط����اع غزة ،أن تحفر في الصخر 
وتعمل ف����ي ظروف اس����تثنائية وغاية في التعقيد لتبن����ى هذا الصرح 
المتواضع ، واس����تطاعت بفضل الله ثم باإلص����رار والصبر والعمل بال كلل 
او ملل تثبي����ت العديد من القواعد الصلبة بعد أربعة عدوانات متكررة من 
عام ٢٠٠٨حتى ٢٠٢١ ،استخدم العدو الهمجي أحدث أنواع السالح مخلفا 
دمارا مرعبا ،اال ان تلك العدوانات الهمجية الشرس����ة كانت بفضل الله ثم 
بصمود المقاومين االقوياء ومعهم غرفة العمليات التي تضم كافة أجنحة 
المقاومة من الق����وى والفصائل وحاضنتهم الش����عبية بإيمانهم بربهم 
وحقهم في تحري����ر أرضهم اال مزيدًا من االصرار عل����ى الثبات في النزال 

والتصدي بكل بسالة في إفشال كل أهدافه.
ومن تلك القواعد الضربة التي ال تميتني تزيدني قوة، ورسخت مبدا الردع 
االس����تراتيجي الرد يقابله رد مؤلم، واعادت االعتب����ار للقضية المعروضة 
للتصفي����ة بانها حي����ه فتية ونفضت غب����ار وهم التضلي����ل والخداع بما 
يسمى عملية س����الم، ووحدت بقية الفصائل والقوى عبر إطار فاعل مؤثر 
له وزن على األرض وشريك، وتأصيل منهج المشاغلة والمراكمة والتطوير 
المستمر للوصول لمعركة التحرير والعودة، وليس آخرها أن جعلت العدو 
ينظر لقطاع غزة كجبهة مقاومة عصية على الكسر واالستسالم بل رافعة 

وحامية للمشروع الوطني.
معركة »سيف القدس« مايو العام الماضي كانت تتويجا لمرحلة كاملة من 
التأهيل والتدريب والتصنيع والتطوير لتثبيت معادلة الردع االستراتيجي 
ان غزة عصية على الكس����ر ومحرمة عليهم ،ب����دات مرحلتها الثانية بروح 
ورؤية ثاقبة أنها الس����يف البتار وجاهزة لتكون العمق االستراتيجي لكل 
فلس����طين وس����يفًا ودرعًا حامًا للوطن بكل مكوناته وضربت في الصميم 
كل الجهود التي بذلت لعقود لخلق تمزق وتش����ٍظ فلس����طيني ليستفرد 
بكل قطعة لوحدها، لتجس����د معادلة جديدة أذهل����ت العدو الصهيوني 
وكل الحلفاء أن األضالع األربعة تجمعت وحدة األرض والش����عب والهدف 

والمصير والمقاومة هي الدرع الحامي .
العدو الصهيوني بعد معركة »سيف القدس« يعيش مأزقا هو األخطر منذ 
لحظة تأسيس����ه لماذا ألن غزة أسقطت نظرية التفوق النوعي الصهيوني 
حينما وصلت صواريخها الى آخر نقطة في فلسطين المحتلة، وعاد ضرب 
البقرة المقدسة تل أبيب أبسط من تناول فنجان شاي، وبدا الكيان يظهر 
بحقيقة على أن����ه أوهن من بيت العنكبوت، وبج����دارة عادت تتبوأ مكانة 
األمينة المؤتمنة في نظر عموم الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، 

عدا من هم أسيري مشروع الوهم والسراب.
اليوم الضفة الغربية برغم جبروت االحتالل وطغيانه وأداء السلطة البائس 
في تعاونه األمني المس����مم، عادت الروح القتالية تسري في العروق في 
غالبية المخيمات والقرى والمدن تمتش����ق السالح وتشتبك مع العدو بعد 
مرحلة ظن بعضه����م انه انقرض وهيهات رجوعة ه����ا هو اليوم يتنامى 
ويكبر وتتصاعد العمليات المباركة التي أذهلت العدو وخير مثال سلسلة 
العمليات النوعية الش����هيد رعد حازم وضياء حمارشة ومحمد ابو القيعان 

واخوانهم..
الداخل الفلسطيني المحتل العام ١٩٤٨ بدا يستشعر أن روحه المسلوبة 
بدات تعود للجس����د وشمر عن س����اعديه وفاجا العدو والصديق عن عمق 
انتمائه وتج����ذره ووعيه لوطنه ووطنيتة، وك����م كان ينتظر تلك اللحظة 
التاريخية ليكش����ف عن حجم المصائب والكوارث التي عاشها ويعيشها 
تحت احتالل عنص����ري بربري مجرم من حرمان وتهجي����ر ومصادرة أراٍض 
وتهميش وازدراء وتضييق في كل مناحي الحياة ،اليوم يشكلون كابوسا 
مرعبا وحس����ابات العدو أنهم قنبلة ديمغرافي����ة بات واقعا وحقيقة بل ما 
ه����و أخطر أن كل أحالم الكيان بيهودية الدولة بإذن الله تلك هي القنبلة 

النووية التي ستحول دون تنفيذ هذا الحلم السخيف.
على الجانب اآلخر تبرز أصوات تحاول النيل من تلك اإلنجازات العظيمة عبر 
بث السموم أين هي المقاومة؟ ماذا تنتظر؟ وما جلبت لنا اال الحصار والموت 
والجوع؟، والمقاومة ال يجوز ان تتحدث في التهدئة وال تستجيب للوسطاء 
ومطالبة للرد على كل اعتداء؟، يمكن إطالق مصطلح كالم حق يراد به باطل، 

الضفة والقدس وساحة ال٤٨ اليوم هي ساحة االشتباك الرئيسية.
العدو الصهيوني يعيش لحظات مفصلية ويحاول تسويق نفسه على انه 
الحامي والدرع االمين لحلف الشيطان من االرهاب دوال وجماعات، وبالتالي 
انفجار واش����تعال الضفة والقدس بالعمليات على ش����تى انواعها دهس 
طعن اشتباك مسلح عمليات استشهادية، عودتها تعنى انتحارًا وفشال 
ذريعًا له ولمنظومته السياسية والعسكرية يجب ان ال يشعر باالستقرار 

وال ينعم بالهدوء طالما هو جاثم على صدر الشعب.
الس����لطة مطالبة بمراجعة دورها وتطبيق ق����رارات اتخذت في المجالس 

الوطني والمركزي بالتخلص من اوسلو…

يتفهم المرء أْن ُتهاَجم المقاومة الفلس���طينية المس���لحة من أبواق الكيان 
الصهيون���ي وحلفائ���ه في الغ���رب وأنظم���ة التطبي���ع، أّم���ا أْن ُتهاَجم من 
فلس���طينيين تحت االحتالل الصهيوني، فمن الصعب تفّهم ذلك، وخاصة 
إذا م���ا اقترب هذا الهج���وم من تجريم المقاومة بالمفهوم السياس���ي. وفي 
الجانب اآلخر ُيبالغ بعض أنصار المقاومة المسلحة في الدفاع عنها، إلى درجة 
تقت���رب من التقديس، بمعنى العصمة من الخط���أ، وما بين تجريم المقاومة 
المسلحة وتقديسها يوجد النقد كوسط معتدل بين التطّرفين. وانطالقًا من 
هذا الفهم، تأتي هذه المناقش���ة لُتلقي الضوء على المقاومة المس���لحة من 
حيث الشرعية والمبدأ والممارسة، واستعراض بعض وجهات نظر منتقديها 

ومناقشتها.
اكتس���بت المقاومة الفلس���طينية الُمس���ّلحة ش���رعيتها من وجود المحتل 
الصهيوني على األرض الفلس���طينية، والحق الطبيعي واإلنس���اني والديني 
والوطن���ي ف���ي الدفاع عن النف���س ومقاومة المحتل والعم���ل على طرده من 
األرض المحتلة، وهو حق كفلته كل األعراف اإلنس���انية، والمواثيق الدولية، 
والقواني���ن اأُلممية، الت���ي أعطت الحق ألصح���اب األرض المحتلة في الثورة 
على س���لطة االحتالل وقوة الطاغوت ومقاومتها وطردها بالوسائل كافة، بما 
فيها الكفاح الُمس���ّلح، من أجل الحرية واالس���تقالل، وهذا موّثق في قرارات 
األمم المتحدة، ودول عدم االنحياز، والمؤتمر اإلس���المي، والوحدة األفريقية، 

والجامعة العربية، وكل المؤسسات الدولية القانونية والسياسية.
وحق المقاومة الُمس���ّلحة أثبتته كل فصائل الحركة الوطنية الفلس���طينية 
داخل منظمة التحرير الفلس���طينية وخارجها، لدى حركتي الجهاد وحماس، 
بمختلف مرجعياتها الفكرية والسياس���ية؛ فالميثاق الوطني الفلس���طيني 
– قبل التش���ويه – اعتبر »الكفاح الُمس���ّلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، 
وهو بذلك اس���تراتيجية وليس تكتيكًا«. والوثيقة السياسية لحركة الجهاد 
 »الكفاح الُمسّلح ضد العدو الصهيوني هو 

َّ
اإلسالمي في فلسطين اعتبرت أن

األسلوب الرئيسي االس���تراتيجي في كفاحنا... ال يجوز التخّلي عنه قبل دفع 
العدوان وتحرير فلس���طين«. والوثيقة السياسية لحركة المقاومة اإلسالمية 
 مقاوم���ة االحتالل بالوس���ائل واألس���اليب كافة حق 

َّ
)حم���اس( اعتب���رت »أن

مشروع... وفي القلب منها المقاومة الُمسّلحة التي ُتعّد الخيار االستراتيجي«.
بن���اًء على تل���ك الش���رعية الطبيعية والدولي���ة والوطنية، ُتعتب���ر المقاومة 
الُمسّلحة من حيث المبدأ حقًا مشروعًا ومقّدسًا للشعب الفلسطيني المكتوي 
بن���ار االحتالل الصهيوني، وإن���كار هذا الحق أو تحريفه ُيع���ّد انتهاكًا لحق 
ش���رعي ومقدس للش���عب الفلس���طيني وطليعته الثورية، وهو كَمن ُينكر 
أو ُيحّرف حقه ف���ي تحرير وطنه والعودة إليه، ألن���ه الطريق الوحيد للتحرير 
والعودة، وهذا ال ينفي الحق في نقد المقاومة الُمسّلحة كممارسة بشرية، بل 

 حق النقد هو واجب ينبغي تحويله إلى نهج ثابت لضمان استمرار مسيرة 
َّ

إن
المقاومة عن طريق اكتش���اف نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لعالجها، 
 المقاومة فعل بش���ري غير معصوم من الخطأ والزلل، وُمعّرض 

َّ
وانطالقًا من أن

لالنحراف واالعوجاج.
وإذا كانت المقاومة المسلحة عماًل إنسانيًا غير مقّدس، فينبغي أْن ال تتحّول 
إلى صك غف���ران ُيعفي أصحابها من التعّرض للنق���د، أو يأخذ أهلها امتيازًا 
خاصًا ُيضفي على س���لوكهم العصم���ة، أو ينال منّظروه���ا رخصة مفتوحة 
الحت���كار الص���واب... ولضمان عدم ح���دوث ذلك التقديس، يج���ب أْن يبقى 
التمييز حاض���رًا بين المقاومة الُمس���ّلحة كمبدأ وحق، والمقاومة الُمس���ّلحة 
كممارس���ة وسلوك، ويجب أْن تبقى المقاومة المسلحة وسيلة وطنية مركزية 
لمش���روع تحرير فلسطين ال )قبيلة( تطّبق مبدأ »انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا« 
دًا للش���عب واألم���ة بعيدًا عن مفهوم  داخليًا. وينبغي أن تظل مش���روعًا موحِّ
)الفرقة الناجية( ُتطّبق حكم التكفي���ر والتخوين على كل ما عداها... وبعيدًا 
عن التجري���م والتقديس ُيمكن مناقش���ة بعض االنتق���ادات الموّجهة إلى 

المقاومة المسلحة.
 المقاومة الُمس���ّلحة ُتجهض االنتفاضة الش���عبية، وهي 

َّ
من ه���ذا النقد أن

فرضية خاطئ���ة وفكرة مغلوطة وق���ول مخالف للتجربة والواق���ع. فالمقاومة 
الُمسّلحة عندما توقع خسائر بشرية في صفوف العدو – جيشًا ومستوطنين 
– كان هذا األمر وما زال ُيعطي الشعب الفلسطيني الثقة بنفسه وبمقاومته، 
ويعّزز تماس���كه الداخلي، عندما يرى جاّلده يتألم وُيعاني كما يتألم وُيعاني، 
وه���ذه الثقة واالت���زان يدفعان الجماهي���ر المنتفضة إلى مزي���ٍد من الثورة 
 المقاومة 

َّ
والتضحي���ة وتصعيد االنتفاضة والثورة. ونقد مش���ابه له مفاده أن

المس���لحة ُتس���ّبب المعاناة للناس من جّراء انتقام االحت���الل منهم بالقتل 
واالعتق���ال واله���دم، فهذا النقد ُيحّم���ل الضحية )الش���عب( جريمة الجالد 
)االحت���الل(، وهو نوع من )لوم الضحية( لنفس���ها، ون���وع مبالغ فيه من )جلد 
الذات(، وكالهما شعور س���لبّي ُيصيب بعض الناس في زمن الهزائم وتكرار 
الفش���ل، فيس���ّبب اليأس واإلحباط... الخروج منه يتم بالمقاومة التي تخلق 

الثقة بالله وبالنفس فرديًا وشعبيًا.
وكذلك النقد القائ���ل بعدم جدوى المقاومة الُمس���ّلحة لعدم وجود التكافؤ 
العسكري مع العدو، وهذا النقد صواب في حالة الحروب العسكرية التقليدية 
ا في حالة ح���روب التحرير الوطنية المعتمدة على  بين جيش���ين نظاميين، أمَّ
ح���رب العصابات ضد جي���ش نظامي، كحال���ة الثورة الفلس���طينية وجيش 
 التكافؤ العس���كري غير ضروري وغير مطلوب، ولم 

َّ
االحتالل اإلسرائيلي، فإن

يكن موجودًا في تجارب حركات التحرير الوطني في العالم، ومع ذلك حققت 
النصر العتمادها على إرادة القتال والصمود، واستنزاف العدو بإبقاء المقاومة 

مس���تمرة، ومراكمة نقاط القوة واإلنجازات الصغيرة... وقريب من هذا النقد ما 
 تكلفة المقاومة الُمسّلحة البشرية والمادية كبيرة مقارنة بخسائر 

َّ
ُيقال عن أن

العدو، وهذا صواب لو كانت حروب التحرير ُتحسب بعدد الخسائر وحجمها – 
رغم أهميتهما – ولكنها ُتحسب بالنتيجة النهائية للحرب، وبمقدار التقدم 
نحو هدف مش���روع التحرير، وإاّل العُتبرت كل الش���عوب التي خاضت حروب 
 

َّ
التحرير ف���ي العالم وانتزعت حريتها واس���تقاللها قد خس���رت الحرب؛ ألن
خسائرها فاقت خس���ائر ُمحتليها أضعافًا مضاعفة، كالشعب الجزائري أمام 

فرنسا، والشعب الفيتنامي أمام أميركا.
وهناك نقد يش���ّكك في المقاومة الُمس���ّلحة، ألنها مرفوض���ة من )المجتمع 
الدولي(، ويدعو إلى المقاومة الش���عبية السلمية، ألنها مقبولة من )المجتمع 
 )المجتمع الدولي( الذي 

َّ
الدول���ي(. ولتفنيد هذا النق���د، ينبغي التوضي���ح أن

ُيراهن عليه هؤالء هو الغرب بوجهيه األوروبي واألميركي المسؤول عن نشأة 
دولة )إس���رائيل( ومنحها الشرعية الدولية وأس���باب الحياة والبقاء، وال يزال 
ُيغّطيها سياس���يًا واقتصاديًا، باعتبارها رأس حربة لمش���روعه االستعماري، 
 المقاومة الس���لمية ال َتصلح مع كيان إحاللي 

َّ
وبالتالي ال ُيراهن عليه... كما أن

استيطاني قام على العنف وإدامة العنف، ومع صراع وجود ال ينتهي إاّل بزوال 
الكيان الصهيوني من الوجود.

وآخر نقد سنناقشه ضد المقاومة الُمسّلحة هو اتهام فصائلها بأّنها مرتبطة 
بأجن���دة أجنبية ومصالح غير وطنية، وُيش���ار هنا بالتحدي���د إلى الجمهورية 
اإلس���المية في إيران، ومعها كل محور المقاومة، ومناقشة هذا النقد تأخذنا 
 أي تحال���ف هدفه تحرير فلس���طين ويدعم 

َّ
إل���ى قاعدة مهمة فحواه���ا أن

المقاومة الفلس���طينية المسلحة كوس���يلة لخدمة هدف التحرير هو أجندة 
وطنية فلس���طينية ال أجندة خارجية أجنبية؛ فتحالف المقاومة الفلسطينية 
مع الدول والحركات والقوى خارج فلس���طين يجب أن تحكمه بوصلة القدس 
وفلس���طين ُقربًا أو ُبعدًا... وهذا ما تلتزم به المقاومة الفلسطينية، وبالتحديد 

حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين وعالقتها بمحور المقاومة وغيره.
 المقاومة الُمس���ّلحة ضد االحتالل كمبدأ وممارسة ُتعتبر 

َّ
بناًء على حقيقة أن

 نقد المقاومة 
َّ

حقًا للش���عب الفلس���طيني وواجبًا على طليعته الثائ���رة، وأن
الُمس���ّلحة بعيدًا ع���ن التجريم والتقديس والمس���اس بالمب���دأ حق وواجب 
 ذلك مطلوٌب وض���رورّي كي ال تنح���رف المقاومة عن 

َّ
للش���عب والثورة، ف���إن

هدف تحرير فلس���طين، وكي ال تنحرف بوصلة بندقيتها عن مقاتلة الكيان 
الصهيوني، وكي ال تنفصل المقاومة الفلس���طينية عن حاضنتها الشعبية 
ومحورها المقاوم وأخالقها اإلنس���انية، والنق���د مطلوب كذلك كي ال تتحول 
المقاوم���ة إلى مجرد حزب يتقّمص دور القبيلة في الجاهلية، أو مجرد تنظيم 

تسكنه روح الفرقة الناجية.

يسعى سلوك »إسرائيل« في التعامل مع المسجد األقصى المبارك إلى فرض 
أمر واقع جديد، هدفه فرض سيادتها الدينية على المسجد األقصى بالتدريج، 
وتكريس التقس���يم المكاني والزماني داخل المس���جد األقصى وباحاته، من 

خالل التركيز على ما يلي:
أواًل، تكريس مسمى المصطلح التلمودي )هار هبيت( بمعنى »جبل الهيكل«، 
بداًل من المس���جد األقصى. ورغم أن ه���ذا المصطلح ليس جديدًا، فقد أضيف 
إلي���ه مصطلح مرافق، هو »بيت همكداش«، وهو بيت الرب »الهيكل«، واقتصر 
مصطلح المس���جد األقصى عل���ى المصلى القبلي، من دون أن يش���مل باحات 

المسجد األقصى.
ثانيًا، تكريس اقتحام المس���توطنين اليهود لباحات المس���جد األقصى تحت 
غطاء مفهوم »حرية العبادة« في الحيز المكاني الذي يسمونه »جبل الهيكل«، 
والمقصود به باحات المس���جد األقصى وس���احاته، وحرية العبادة ُيقصد بها 
 »إس���رائيل«، كما تتيح حرية العبادة للمسلمين، 

َّ
اليهود والمسلمون معًا، وأن

يجب أن تتيح حرية العبادة لليه���ود، والحديث ليس متركزًا فقط على حائط 
 

َّ
الب���راق »حائط المبكى« )هكوتل همعرفي(، بل بات يدور حول فكرة مفادها أن
دخول اليهود ساحات المس���جد األقصى جزء من الحق اليهودي في ممارسة 

العبادة والطقوس الدينّية.
ثالثًا، تكريس التقس���يم الزماني داخل المسجد األقصى المبارك وساحاته، إذ 
بات من المعلوم لدى اإلس���رائيليين أّن الفترة المخّصصة لليهود في المسجد 
األقصى تبدأ بعد الس���اعة الس���ابعة صباحًا حتى الس���اعة 12 ظهرًا، وبالتالي 
يعتبر وجود المس���لمين في تلك الفترة مخالفة قانونية بالنسبة إلى الشرطة 
اإلسرائيلّية، وهذا ما يفّسر إخراج المصلين من المسجد األقصى المبارك بهذه 

الهمجّية.
 تلك المس���اعي اإلسرائيلّية لفرض واقع يهودي جديد في 

َّ
لكن من الواضح أن

المسجد األقصى مشروطة بأن ال يقابلها رد فعل فلسطيني يجبي من الجبهة 

الداخلية اإلس���رائيلية أثمانًا ال ترغب وال تس���تطيع دفعه���ا في ظل ظروفها 
ذي لم يدركه أو يغفل عنه عضو الكنيست المتطرف ابن غفير،  الحالية، األمر الَّ
ذي تركزت أهدافه حول ذاته، وحول مكاسبه السياسية الحزبية في المقام  والَّ

األول. وقد تمثلت بالتالي:
أواًل، تنفيذ مس���يرة األعالم ودخولها باب العمود، األمر الذي فشل فيه اليمين 
اإلس���رائيلي العام الماضي، وكان الس���بب الرئيس إلش���عال معركة »س���يف 
الق���دس«، وبالتالي يتح���ول ابن غفير إل���ى بطل قومي لليمين اإلس���رائيلي 

االستيطاني، وترتفع أسهمه االنتخابية.
 قيام هذه المس���يرة أحرج نفتالي بينيت أمام نواته االنتخابية، والتي 

َّ
ثانيًا، إن

يعّد أساسها اليمين االس���تيطاني، ما يزيد الضغط على من تبقى من أعضاء 
في حزبه لالنسحاب من االئتالف، كما فعلت عوديت سيلمان قبل عدة أسابيع، 

وبالتالي تسقط الحكومة الحالية نهائيًا.
رغم أّن مس���يرة األعالم باتت تحم���ل الكثير من الرمزية القومية والس���يادية 
 المؤسس���ة العس���كرية واألمنية باتت 

َّ
اإلس���رائيلية في مدينة القدس، فإن

 القدس عبارة عن برميل بارود، س���يؤدي أّي مس���اس بها إلى أن 
َّ

مقتنع���ة بأن
يفّجر األوض���اع ويخل���ط كل األوراق في الس���احة الفلس���طينية واإلقليمية، 
 المس���توى السياس���ي والعس���كري 

َّ
وحتى الدولية. لذلك، كان من الواضح أن

واألمني في »إس���رائيل« ال يس���عى حاليًا إلى مواجه���ة مفتوحة تحمل عنوان 
القدس والمس���جد األقصى، وتربط الكل الفلسطيني، على غرار معركة »سيف 
القدس«، وخصوصًا أّن هناك متغيرًا جديدًا يفرض نفس���ه على الحالة األمنية 
اإلسرائيلية، وهو تنامي المقاومة في الضفة الغربية، والتي تحاول »إسرائيل« 
تركيز كل طاقاتها العس���كرية واألمنية عليها، إذ ينتشر في الضفة ما يقارب 

30 كتيبة عسكرية، لتعزيز السيطرة األمنية اإلسرائيلية عليها.
بالتأكي���د، ال يريد أحد في المؤسس���ة العس���كرية واألمنية اإلس���رائيلية أن 
يحدث أّي طارئ جديد يش���غله عن معركته المحتدمة في الضفة الغربية، بما 

تحمله من خصوصية اس���تراتيجية تجاه األمن القومي اإلسرائيلي، وخصوصًا 
 مش���روع التهوي���د التدريجي في القدس، رغم تراج���ع وتيرته وإجباره على 

َّ
أن

التباط���ؤ، ال يزال يلبي حت���ى اآلن الحد األدنى من أهدافه االس���تراتيجية في 
القدس.

تدرك »إس���رائيل« أن دخ���ول غزة على خ���ط المواجهة س���يجبرها على نقل 
االهتم���ام األمني والعس���كري تجاهه���ا، وبالتال���ي إفراغ هام���ش مهم من 
تعزيزاته���ا وقواتها من الضفة الغربية وجبهات أخرى، األمر الذي من الممكن 
استغالله فلسطينيًا بعمليات فدائية أثناء المواجهة مع غزة، وبالتالي تصبح 
»إس���رائيل« مضطرة إل���ى أن تقاتل على أكثر من جبهة عس���كرية، األمر الذي 

تحاول تفاديه باستمرار منذ تأسيس »دولتها« المؤقتة.
 معركة التهويد وفرض الس���يادة الدينية الصهيونية على 

َّ
الجمي���ع يدرك أن

القدس والمسجد األقصى لم ولن تنتهي بإفشال مسيرة األعالم، بل هي حرب 
 معادلة القوة، والقوة 

َّ
مس���تمرة، لكن في الس���ياق ذاته، من المهم اإلدراك أن
فقط، تستطيع تغيير السلوك الصهيوني في القدس.

ويكفي للداللة على ذلك االستماع إلى نائب رئيس األركان اإلسرائيلي السابق 
 »بن غفير يريد يمارس أالعيبه على حس���اب دمنا 

َّ
يائير غ���والن، وهو يقول إن

ودم أبنائنا«، وإلى تصريح رئيس الوزراء اليميني الديني االستيطاني نفتالي 
بينت عالنية بأنه »لن يس���مح لسياس���ات بن غفير الضيق���ة بأن تعّرض أمن 

إسرائيل للخطر«.
���ل مع���ًا أن الفلس���طيني ال يمل���ك خي���ار الق���وة، وأنه غير ق���ادر على  لنتخيَّ
 من الش���اباك والجيش 

ٌّ
اس���تخدامها. ه���ل كان م���ن الممكن أن يجتم���ع كل

والش���رطة، ويصدروا قرارًا بمنع مسيرة األعالم وعضو كنيست من الوصول إلى 
باب العمود؟ بالتأكيد، اإلجابة ال. إذًا، بات مطلوبًا ممن يريد االنتصار في معركة 
القدس أن يحافظ على خيار القوة ومراكمتها والقدرة على استخدامها في أيِّ 

ب األمر استخدامها. وقت يتطلَّ

المقاومة المسلحة بين التجريم والتقديس

معركة القدس ومعادلة القّوة.. غير ذلك ال يفيد

بال مساحيق.. المقاومة 
بقلم/ د. وليد القططينقيض االحتالل..

كتب حسن الفي..

 بقلم/ أسعد جودة
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رام الله/ االستقالل:
توق����ع مستش����ار رئيس ال����وزراء 
وتنس����يق  التخطي����ط  لش����ؤون 
المس����اعدات اس����تيفان س����المة 
اس����تئناف الدعم الدولي للخزينة 
الفلس����طينية بواق����ع 200 – 300 

مليون حتى نهاية هذا العام.
 وقال س����المة في تصريح له، إنه 
لم يص����ل حت����ى اآلن أي مبلغ من 
تلك الوع����ودات المالية، لكنه عبر 
عن امله في وصول المس����اعدات 
مع بداية النصف الثاني من العام 

الجاري.
وحتى إن وصلت تلك المساعدات 
فإنه����ا لن تح����ل األزم����ة المالية 
لكنها ستساعد في التخفيف من 

وطأتها، وفق سالمة.
وعن مساعدات العام الماضي، فقد 
وصلت نسبتها إلى 10% فقط مما 
كانت تتلقاه الحكومة الفلسطينية 
في 2013، أي أنها تراجعت بنسبة 
90% في السنوات العشر األخيرة، 

بحسب مستشار اشتية.
 2022 موازن����ة  إل����ى   وبالرج����وع 
الحالي،  الش����هر  بداية  المنشورة 
فقد قدرت مساعدات الدول ب� 550 

ملي����ون دوالر، منه����ا 300 مليون 
للمش����اريع و250 مليون للموازنة، 
ليصل العجز النهائ����ي إلى 564 
ملي����ون دوالر، بانخفاض %25.4 

عن العام الماضي.
وتعاني الحكومة الفلسطينية، من 
أزمة مالية عج����زت فيها عن دفع 
رواتب موظفيها منقوصة لخمسة 
أش����هر، في ظل استمرار إسرائيل 
حجز أم����وال م����ن المقاصة بلغت 

حتى نهاية آذار الماضي أكثر من 
500 مليون دوالر، وهو مبلغ يساوي 
ما صرفته الس����لطة الفلسطينية 
الش����هداء  وعائ����الت  لألس����رى 

والجرحى منذ أواخر 2019.
وفي العام الماضي بلغ اإلنفاق على 
بند الرواتب واألجور على األساس 

النقدي 6.4 مليار شيقل.
وتوج����د ثالثة ملفات تثقل كاهل 
وه����ي:  الفلس����طينية  الموازن����ة 

الروات����ب، والتحوي����الت الطبي����ة، 
وصاف����ي اإلق����راض )المبالغ التي 
إيرادات  من  إس����رائيل  تخصمها 
المقاّصة لتسوية ديون مستحقة 
للجه����ات اإلس����رائيلية الم����زّودة 
للخدم����ات الصحي����ة والكهرب����اء 
ولش����ركات  للبلدي����ات  والمي����اه 
الفلسطينية في  التوزيع  وجهات 

الضفة والقطاع(.

مستشار اشتية يتوقع 300 مليون دوالر مساعدات خارجية

رام الله/ االستقالل:
 بع���د هبوطه أمام الش���يكل في تعامالت الخمي���س إلى 3.22، 
عاود الدوالر االنتعاش مجددا ليسجل 3.24 شيكل في تعامالت 

الجمعة.
وكان بنك إس���رائيل قد أعلن رفع س���عر الفائ���دة في االقتصاد 
اإلسرائيلي بنسبة 0.25% ليصل بذلك إلى 0.35%، وذلك ألول 
مرة يقرر فيها البنك رفع سعر الفائدة الذي كان منخفضا نسبيا 

منذ العام 2018.
وبحس���ب بيانات س���لطة النقد الفلس���طينية فقد سجل معدل 
أسعار صرف الدوالر مقابل الشيكل 3.16 في الربع األول من العام 

الجاري.
وس���جل معدل س���عر الصرف انخفاضا في آذار الماضي )3.17 

شيكل(، مقارنة مع 3.22 شيكل في شباط الذي سبقه.
 وبالنسبة للدينار فقد بلغ المعدل للربع األول ككل 4.49 شيكل. 
وكانت أسعار الصرف في شباط هي األعلى خالل األشهر الثالثة 

األولى بمعدل 4.54 شيكل.
 وفي عام 2021 كان معدل س���عر صرف ال���دوالر 3.11 نزوال من 

3.22 شيكل في 2020.
ف���ي حين كان معدل صرف الدينار العام الماضي 4.38 نزوال من 

4.52 شيكل في 2020.
 وجاءت أس���عار صرف العمالت المتداولة في فلس���طين مقابل 

الشيكل على النحو اآلتي:
الدوالر: 3.24 شيكل، الدينار: 4.57 شيكل، اليورو: 3.51 شيكل.

الدوالر يصعد مجددًا أمام 
الشيكل متجاوزًا معدالت 2021

رام الله/ االستقالل:
ذكر تقري���ر لمديرية المع���ادن الثمينة 
في وزارة االقتص���اد الوطني، أنها دمغت 

)1.45( طن ذهب الشهر الماضي.
 وأشار تقرير صادر عن الدائرة، الخميس، 
أن إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات 
الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية 
»قبة الصخرة« بلغت 1.38مليون ش���يقل 

تقريبًا.
وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خالل 
ش���هر آذار ارتفاعًا بنسبة 161% مقارنة 
مع الش���هر ذاته من العام المنصرم، كما 

س���جلت اإليرادات ارتفاعًا بنسبة %137 
عن الشهر ذاته من العام السابق.

وسجل متوس���ط سعر أونصة الذهب عن 
شهر اذار 2022 مبلغ 1947 دوالرًا، مسجلة 
بذلك ارتفاعًا بنسبة 13% في حين نفذت 
طواق���م المديرية  21 جولة تفتيش���ية 

شملت 49 محال.
ووف���ق تقري���ر احال���ت المديري���ة ثالثة 
مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم 
االقتصادية نتيجة عدم االلتزام باألنظمة 

والقوانين المعمول بها.
وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خالل 

العام 2021 ارتفاًعا بنسبة 146% مقارنة 
مع العام 2020، جراء دمغ مديرية المعادن 
الثمين���ة 12.2 طن من الذه���ب تقريًبا، 
والتي تحمل الدمغة الفلس���طينية )قبة 

الصخرة(.
ودع���ت المديرية المواطنين عند ش���راء 
الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها 
الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وس���عر 
الصنف، والسعر اإلجمالي، والعملة، واسم 
المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة 
الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى 

نوع صناعة المصوغ )محلي أو أجنبي(.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ح����ذرت وزارة التنمية االجتماعي����ة، من بعض الصفحات المزورة على موقع فيس����بوك التي 

تنتحل اسمها وتقوم بنشر أخبار مفبركة تضلل الجمهور.
وتابعت أن الصفحة المذكورة الموجودة على موقع الفيس بوك باسم "التنم���ية-االجتماعي��ة" 
وتض����ع رابطًا تحت عنوان "اآلن يمكنك التس����جيل االلكتروني لصرف 890 ش لكل أس����رة 
التس����جيل عن طريق الموقع االلكتروني برقم الجوال وتأكيده برسالة نصية "، مزورة ونحذر 

من فتح الرابط.
وأك����دت الوزارة أنها تدير صفحة رس����مية على موقع فيس����بوك تحمل اس����م وزارة التنمية 
االجتماعية على الرابط https://www.facebook.com/mosdps ، وهي صفحة موثقة من 

قبل شركة الفيسبوك.
ودع����ت الوزارة المواطنين عدم التعامل والتعاطي م����ع هذه الصفحات المزورة مؤكدة إنها ال 

تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات أو األخبار التي ُتنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها.

»التنمية االجتماعية« تحذر من التعاطي 
مع صفحات مزورة تحمل اسمها

المعــادن الثمينــة: دمــغ 1.45 
طــن ذهــب الشهــر الماضــي

نيويورك/ االستقالل:
قالت األمم المتحدة، إن اليمن الذي يشهد حربًا منذ 
سبع سنوات، تأثر بشدة نتيجة الحرب الروسية على 
أوكرانيا، حيث ارتفعت تكلفة الغذاء بنس���بة %12 

منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.
وذكر تقرير صدر عن برنامج األغذية العالمي، التابع 
لألمم المتحدة، أن اليمن يعتمد بش���كل كبير على 
الواردات من أجل إمداداته الغذائية، وعادة ما يكون 
مصدر حصة كبيرة من القمح األساس���ي من روسيا 

وأوكرانيا.
وعلى هذا النحو، ارتفعت أس���عار الم���واد الغذائية 
بش���كل كبير في جميع أنحاء الب���الد في مارس/آذار، 

وفقًا للتقرير.
وأفاد التقرير بأن تكلفة الحد األدنى من سلة الغذاء 
زادت بشكل ملحوظ بنس���بة 12% من فبراير/شباط 
إلى م���ارس/آذار 2022، لتصل إلى مس���تويات أعلى 
بنس���بة 85% عما كانت عليه في الفترة نفسها من 

العام الماضي. وأش���ار التقرير إلى أن أس���عار السلع 
الغذائية ارتفعت بنس���بة 13% من فبراير/ش���باط 
إلى م���ارس/آذار في بعض مناطق الحوثيين، لتصل 
إلى مستويات 37%، أعلى مما كانت عليه في العام 

الماضي.
وتس���ببت الحرب في تآكل القوة الش���رائية لألسر 
بشكل كبير، نتيجة التدهور االقتصادي والصدمات 
المتفاقمة، نظرًا لقلة الدخل وارتفاع أس���عار السلع 

الغذائية وغير الغذائية.
وفقًا للتقرير؛ فإن ثمانية ماليين يمني يستفيدون 
من المساعدات اإلنسانية ويتلقون حصصًا غذائية 

مخفضة منذ أواخر عام 2021.
وتصنف األمم المتحدة حرب اليمن المس���تمرة منذ 
سبع سنوات على أنها أسوأ أزمة إنسانية منذ ما يقرب 
من قرن، حيث يوجد نحو 20 مليون إنسان تحت خط 
الفقر، وما يقرب من ربع مليون في مستويات كارثية 

من انعدام األمن الغذائي.

األمم المتحدة: ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في اليمن
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موسكو/ االستقالل:
هدد سفير روس���يا في إسرائيل، 
أناتول���ي فيكتوروف، برد روس���ي 
عل���ى قرار تزوي���د االحتالل لقوات 
دفاعي،  بعتاد  األوكراني���ة  اإلنقاذ 

وسط غزو بالده ألوكرانيا.
وأشار السفير الروسي، في حديثه 
للتلفزي���ون الروس���ي الحكوم���ي، 
إلى إع���الن جي���ش االحت���الل أن 
أوكراني���ا  س���تزود  "إس���رائيل" 
من  الواقية  والس���ترات  بالخوذات 

الرصاص.
وق���ال فيكت���وروف: "نحن نتحقق 
بعناية من هذه المعلومات، وسنرد 
وفقا لذل���ك إذا تم تأكيدها"، دون 

الحديث عن أي تفاصيل إضافية.
ورأت وس���ائل إعالم إسرائيلية، أن 
إعالن وزير جي���ش االحتالل، بيني 
غانتس، ي���وم األربعاء، يعد تحوال 
في سياس���ة االحتالل، التي نظرت 
أوال في الطلبات األوكرانية لبعض 
المعدات الدفاعية في آذار/ مارس.

ولفت���ت إلى أنه في اآلونة األخيرة، 
أثارت الص���ور المدمرة القادمة من 
ضاحي���ة ب���وكا في كيي���ف حافزا 
للعديد م���ن الدول ض���د الجهود 
الروس���ية، وأدت إلى تغيير لهجة 

السياسيين لدى االحتالل.

االحت���الل تجن���ب  أن   واعتب���رت 
االصطفاف بشكل وثيق مع أي من 
الجانبين منذ غزو القوات الروسية 

ألوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.
وبحس���ب "تايمز أوف إس���رائيل"، 
فقد تح���ول خط���اب االحتالل في 

أعقاب التقاري���ر التي تتحدث عن 
مقت���ل مدنيين على نطاق واس���ع 
عل���ى أيدي الروس، حت���ى أن وزير 
الخارجية، يائير البيد، اتهم روسيا 
صراحة بارت���كاب جرائم حرب في 

وقت سابق من هذا الشهر.

طهران/ االستقالل:
نقلت وس����ائل إع����الم إيرانية عن قائ����د بحرية الح����رس الثوري 
اإليراني، علي رضا تنكس����يري، قوله إن »األع����داء يعرضون علينا 
تخفي����ف العقوب����ات، مقابل عدم االنتقام« لقائ����د فيلق القدس 

السابق قاسم سليماني.
وأف����اد الضاب����ط اإليراني بأن »األع����داء يبعثون برس����ائل مكررة، 

يطالبون فيها بعدم االنتقام لدماء الحاج قاسم«.
وأضاف: »يعرضون علينا رفع جزء من العقوبات وتخفيفها، مقابل 
عدم االنتقام«، ووصف تلك العروض بأنها »أوهام باطلة«، حسب 

موقع »انتخاب« اإليراني.
ووفق القائ����د بالحرس الثوري، فإن الثأر الغتيال س����ليماني »أمر 
مؤكد«، مشددا على أن كل من تورط في اغتيال سليماني »سوف 
يعاقب على أعماله القذرة«، وس����يلقى عقابه، و »األمر متروك لنا«، 

وفق قوله.
وتابع: »قرار االنتق����ام مؤكد من قائد الثورة وقائد الحرس، وإيران 

سوف تقرر مكان االنتقام وتوقيته«.
ورأى قائد البحرية في الح����رس الثوري أن أعداء إيران ظنوا أنهم 
تمكنوا من القضاء على س����ليماني، واستدرك: لكنكم ترون كيف 

تتكاثر نماذج سليماني في جميع أنحاء العالم.

الحرس الثوري: تلقينا عروضًا روسيا تهدد »إسرائيل« في حال تزويد أوكرانيا بمعدات دفاعية
مقابل عدم االنتقام لسليماني

نيودلهي/ االستقالل:
تس���تعد المحكمة العليا في الهند للنظر 
في قانونية عملي���ات هدم محالت تجارية 
في منطقة س���كنية بضواح���ي نيودلهي، 
لكن قرارها س���يأتي متأخ���را بعد هدم 12 

محال أغلبهم على ملك مسلمين.
وقال���ت الس���لطات الهندي���ة إنه���ا تريد 
إزال���ة المتاج���ر غي���ر القانوني���ة بمنطقة 
جاهانجيربوري، حيث اندلعت اش���تباكات 
بي���ن هندوس ومس���لمين من���ذ أيام قرب 
مس���جد ومعبد، ُأصيب فيها عدة أشخاص 

بينهم أفراد من الشرطة.
وهدم���ت الس���لطات، األربع���اء، نح���و 12 
مح���ال قبل تدخل أعلى محكم���ة في الهند 
لوقف عمليات اله���دم واإلزالة، التي طالت 

ممتلكات لمس���لمين من بينها متجر لبيع 
التبغ والمشروبات الباردة.

وأكد إمام مس���جد بمنطقة جاهانجيربوري 
تعرض المس���جد الذي يعمل فيه لتضرر، 

في أثناء عمليات اإلزالة.
وق���ال اإلمام: "العدل يج���ب أن يطبق على 
الجمي���ع، حطموا أج���زاء من المس���جد ولم 
يمس���وا المندير"، في إش���ارة إل���ى المعبد 

الهندوسي القريب.
من جانبه، تس���اءل صاحب متجر بيع التبغ، 
محمد أكب���ر قائال: "أزال���وا المصدر الوحيد 

لكسب رزقي.. كيف سأطعم أطفالي؟".
وق���ال أكبر، ال���ذي يقل دخل���ه اليومي عن 
خمسة دوالرات، وهو أب لثالثة أبناء: "علّي 
قروض يجب أن أس���ددها، كيف سأشتري 

مالبس لألطفال بمناسبة العيد؟".
ويشتبه مس���لمو المنطقة في أن السلطات 
تعاق���ب أولئك الذين تحملهم مس���ؤولية 

أعمال العنف الطائفي األخيرة.
وقال سكان؛ إن االشتباكات اندلعت، عندما 
تحرك حش���د من المتديني���ن الهندوس، 
بعضهم يحم���ل هراوات وس���كاكين، عبر 

المنطقة في موكب ديني هندوسي.
ووقع���ت اش���تباكات مماثلة ف���ي مناطق 
أخ���رى من الهند بعد حم���الت هدم، يقول 
منتقدوها؛ إنها محاول���ة من رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي وحزبه الهندوس���ي القومي 
بهاراتي���ا جانات���ا لترويع المس���لمين في 
الهن���د، الذين يق���در عدده���م بنحو 200 

مليون نسمة.

لندن/ االستقالل:
أم���س،  ي���وم  جونس���ون،  البريطاني بوري���س  ال���وزراء  رئي���س  أعل���ن 

أّن بريطانيا والهند أبرمتا شراكة دفاعية وأمنية "جديدة وموسعة". 
وقال جونسون، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى الهند، إّن البلدين لديهما "مصلحة 

مشتركة في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وحرة".
ووص���ف، في كلمة ل���ه إلى جانب نظي���ره الهندي ناريندرا مودي، الش���راكة 

الجديدة بأنها "التزام يمتد لعقود".
وتوجه جونسون، الخميس، إلى الهند لعقد اجتماع مع نظيره ناريندرا مودي، 
وإجراء مناقش���ات تجارية واس���تراتيجية، وفق ما أعلن داوننغ ستريت، وسط 

خالفات بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا. 
ويأمل جونسون، خالل زيارته التي تستغرق يومين، إبرام صفقات اقتصادية 
جديدة بين بريطانيا ومس���تعمرتها السابقة الكبيرة، وإقناع الهند بتقليص 

عالقاتها بروسيا.

جونسون: اتفاق بين بريطانيا والهند على 
شراكة دفاعية وأمنية »جديدة وموسعة«

مسلمو الهند يشتكون من الظلم بعد هدم السلطات لمحالتهم

القاهرة/ االستقالل:
كشفت مصادر برلمانية مصرية أن مسؤولين في إحدى الجهات 
الس���يادية في البالد، تدخلوا لمنع بعض النواب المحس���وبين 
على المعارضة، من تقديم طلبات إحاطة، بش���أن إقامة ش���ركة 
إس���رائيلية، مهرجانًا فنيًا على أرض س���يناء بعنوان "س���يناء 
تنتظرنا". يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم جيش 
االحتالل ضد الفلس���طينيين في األراض���ي المحتلة وغزة، وفي 
تاريخ يواكب احتفال مصر بعيد تحرير سيناء. وقالت المصادر: 
إن المس���ؤولين األمنيي���ن، ح���ذروا النواب م���ن أن "أي محاولة 
لتس���خين األزمة سوف تواجه بحزم، ال س���يما أن األزمة الحالية 
التي تعيش���ها البالد ذات األبعاد السياس���ية واالقتصادية، ال 

تحتمل أي تصعيد يشكل خطورة على استقرار البالد".
وأضافت المصادر أن نصائح في هذا السياق صدرت من جهات 
مقربة من النظام المصري، بإمكانية استغالل حديث النواب عن 
هذا المنع، والحمالت الش���عبية على مواقع التواصل االجتماعي 
في إظهار موقف الرئاس���ة المصرية لدى الطرف اإلس���رائيلي، 
وكيف أن هذا الموقف ال يزال ينحاز لمزيد من خطوات التطبيع، 
رغم حال���ة الرفض والس���خط داخل مصر، س���واء على الصعيد 

الشعبي أو من بعض المؤسسات في الدولة.
وأش���ارت المصادر إلى أنه "مع تصاعد الحملة الشعبية الرافضة 
إلقامة المهرجان اإلس���رائيلي على أرض سيناء، ومع تحذيرات 
من داخل القوات المس���لحة من خطورة ذلك على األمن القومي 

للب���الد، والوصمة التي من الممك���ن أن تلحق بالجيش المصري، 
بع���د إقامة الحفل داخل أحد الفن���ادق المملوكة له، اُتخذ القرار 
بنقل المهرجان خارج فندق القوات المس���لحة في س���يناء، وتم 

إقناع اإلسرائيليين بذلك".
وكانت مصادر خاصة قد كش���فت عن وجود جناح داخل القوات 
المس���لحة يرفض "االندفاع في تطبيع العالقات مع إس���رائيل، 
دون أن تقدم األخيرة على خطوات من ش���أنها تحقيق الس���الم 

الش���امل والعادل، الذي نصت عليه اتفاقية الس���الم بين مصر 
وإس���رائيل، ويحذر من أن تجاوز ذلك األمر سوف يضر بموقف 

النظام والجيش، داخليًا وخارجيًا".
من جهته، كش���ف مصدر برلماني مصري أنه تم منع ثالثة من 
النواب، الذين يوصفون بالمعارضين، من التقدم ببيانات عاجلة 
وطلب���ات إحاطة بش���أن الواقعة، وذلك لمنع ص���دور أية مواقف 

رسمية أو برلمانية.

وأكد أن مس���ؤولين أمنيين رفيعي المستوى تدخلوا محذرين 
الن���واب، من التجاوب مع أية حمالت ش���عبية أو حزبية في هذا 
اإلطار، قائلين إن تلك االحتفاالت واالتفاقيات الجديدة الموقعة 

مع حكومة االحتالل تأتي بمباركة أعلى مستوى في الدولة.
ووفق���ًا للمصدر، فإن طلب إحاطة وبيانا عاجال تم س���حبهما من 
األمان���ة العامة لمجلس النواب بعد التقدم بهما مباش���رة، قبل 
توجي���ه تحذي���رات من جانب مس���ؤولين في إح���دى الجهات 
الس���يادية للنائبين المتقدمين بهما من الحديث في وس���ائل 

اإلعالم بشأن ذلك.
ورغم التق���ارب الرس���مي بي���ن النظ���ام المص���ري وحكوم���ة 
االحتالل اإلس���رائيلي، وال���ذي أس���فر أخيرًا، عن التوس���ع في 
االتفاقيات الخاصة بالقطاعين الس���ياحي والتجاري، إال أن حالة 

الرفض الشعبي والسياسي للتطبيع ال تزال حاضرة بقوة.
وقد ظهر هذا األمر جليًا في األزمة التي تسبب فيها اإلعالن عن 
إقامة احتفال في س���يناء تحت شعار "سيناء تنتظرنا"، يتكون 
من مهرجانين للموس���يقى في طابا ونويبع في إطار االحتفاالت 
بعيد الفصح اليهودي، والذي يأتي في ذكرى خروج اليهود من 

مصر إبان العصر الفرعوني.
وأعلنت الحملة الش���عبية المصرية لمقاطعة إسرائيل استقبال 
فن���دق "هيلتون نويبع" مهرجان الموس���يقى الخاص بش���ركة 
"Nabia festival" الصهيونية، عقب تراجع فندق "توليب طابا" 

المملوك للقوات المسلحة عن قبول استقبال المهرجان.

مصر: منع نواب من تقديم إحاطة بشأن مهرجان »سيناء تنتظرنا« اإلسرائيلي
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رام الله/ االستقالل:
عقد االتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين اجتماعًا 
مركزًيا ألول مرة في دورته الحالية بمدينة رام الله في 
الضفة الغربية المحتلة، باستضافة اللجنة األولمبية.

وتمك���ن نائب رئيس االتحاد محم���ود أبو عريبان من 
زيارة رام الله مؤخًرا، وقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

بمنع باقي األعضاء من زيارة الضفة.
وتخلل زي���ارة أبو عريبان عقد اجتماع مع األمين العام 
للجنة األولمبي���ة عبد المجيد حج���ة، بحضور رئيس 
االتحاد ف���ارس حجازي، باإلضافة إل���ى لقائه بأعضاء 

االتحاد في الضفة، وثلة من أبطال اللعبة.
واطلع االتحاد، اللجنة األولمبية على أنشطته الداخلية 
في كاف���ة محافظات الوط���ن، وكذل���ك على خططه 
المستقبلية في س���بيل دفع لعبة مصارعة الذراعين 
إلى األمام وابقائها على سلم أولويات اللجنة األولمبية، 

والتأكيد على أهمية اللعبة بين األلعاب الفردية.
وأك���د االتحاد أهمية تغطية المش���اركات الخارجية، 
وتس���هيل مهام تتعل���ق بتأهيل وتدري���ب حكام 

فلس���طينيين من غ���زة، والضفة، لكس���ب الخبرة عبر 
زيارات متبادل���ة، أو حتى العمل عل���ى إخراجهم إلى 
جمهورية مصر العربي���ة، ودول أخرى، لكي يتمكنوا 
من االلتحاق بدورات تدريبي���ة، وتحكيمية ألجل رفع 
مس���توى الكفاءة، والخبرة لديهم. بدوره، أش���اد حجة 
بأنش���طة وجهود االتحاد في الفت���رة األخيرة، والتي 
كان عنوانه���ا إبقاء لعبة مصارع���ة الذراعين مزدهرة 

بالبط���والت التي اتس���مت بالمش���اركات الكبيرة، مع 
اإلشارة إلى الظروف الصعبة الذي يعمل بها االتحاد، 
نتيجة نقص اإلمكانيات، والدعم، ولفت إلى االهتمام 
الواسع باللعبة بين الجمهور الرياضي سواء بالضفة، 
أو غزة، وأكد تفهمه للمطالب، والتوصيات التي قدمت 
له، مشددًا على عدم تقصيره بتوفير ما يلزم من دعم، 

وخدمة اللعبة.

دير البلح/ االستقالل:
توج فريق األس���ير أيمن العواودة بلقب )بطولة الوفاء لألوفياء، أسرانا 
البواسل( بعد فوزه على فريق األسير عليان العمور بثالثية نظيفة في 
المباراة النهائية التي جرت على ملعب البشير الصناعي جنوب مدينة 

دير البلح وسط قطاع غزة.
وجرى اللقاء الختامي بعد أن تزينت جنبات ملعب البشير بصور األسرى، 
وبحضور الفعاليات الشعبية، والقيادات التنظيمية، والوجهاء، ورؤساء 
األندية في المحافظة الوس���طى، وجماهير غفيرة غصت بهم جنبات 
الملعب، واس���تطاع فريق األسير العواودة التتويج باللقب عقب فوزه 

المثير على فريق األسير العمور بثالثية النجم مهند مصلح.

وقاد اللقاء تحكيمًيا: عبد السالم أبو سليسل، ومروان خطاب.
وبعد نهاية المباراة، جرت مراس���م توزيع الجوائز على مس���تحقيها، 
والفرق المش���اركة في البطولة، والحكام، والالعبين المميزين، بحضور 

عائلة األسير العواودة.
يش���ار إلى أنه ش���ارك في البطولة 16 فريقًا حملوا أس���ماء األس���رى، 

وتكونت اللجنة المنظمة من صالح مبروك، وخالد الزريعي.

فريق األسير العواودة يحصد 
لقب بطولة الوفاء الرمضانية

اتحاد مصارعة الذراعين يجتمع على مستوى الوطن

عواصم/ االستقالل:
تنطلق الجولة الخامس���ة م���ن منافس���ات دور المجموعات 
لبطول���ة دوري أبطال آس���يا، حيُث تس���عى األندية العربية 
لتس���جيل نتائج جي���دة ومحاولة ضمان التأه���ل إلى الدور 
الثاني، وخصوصًا بالنسبة لفريق الشباب السعودي وشباب 
األهلي دبي والدحيل القطري، الذين يملكون فرصة ذهبية 

لضمان العبور إلى واالنضمام إلى كبار دور ال� 16.
بدايًة من منافسات المجموعة الثانية، يبحث فريق الشباب 
الس���عودي عن نقطة فقط عندما يواج���ه على أرضه فريق 
مومب���اي الهندي، وذلك من أجل ضم���ان التأهل إلى دور ال� 
16، إذ س���ترفع النقطة رصيده إلى 13 نقطة، وكذلك ضمان 
التأهل من الصدارة بس���بب فارق النقاط الكبير عن صاحبي 

المركزين الثاني والثالث.
في المقاب���ل، يملك فريقا القوة الجوي���ة العراقي والجزيرة 
اإلمارات���ي فرصة أيضًا للتأهل، إذ يمل���ك الفريقان 4 نقاط 
في المركزين الثالث والرابع، وبالتالي ستكون المواجهة بين 
الفريقين ُمنتظرة والفائز فيها س���يتقدم خطوة كبيرة نحو 
ال���دور الثاني، خصوصًا أن حاصد النقاط الكاملة س���يبتعد 
بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث، وفي حال خس���ارة 
مومباي س���تكون فرصة تواجد فريق عربي في الدور المقبل 

أكبر وأكبر.
 بالنس���بة لفريق الش���باب اإلماراتي فلن يكون من الصعب 
عليه التفوق عل���ى فريق مومباي الهندي، فهو س���بق وأن 
تف���وق عليه في مواجه���ة الذهاب بثالثي���ة نظيفة، ورغم 
سياسة التدوير التي اعتمد عليها مدربه الروماني، ماريوس 
ش���وموديكا، منذ بداية البطولة خش���ية إرهاق العبيه، إال أن 

فريق العاصمة قدم مستويات الفتة.
ويملك فريق الشباب أسماء مميزة يتقدمها بانيغا والبرازيلي 

كارلوس جونيور وفواز القرن���ي وتركي العمار. في المقابل، 
قدم مومباي مستويات جيدة عطفًا على إمكاناته المحدودة، 
وس���جل بعض النتائج الالفتة مثل التفوق على فريق القوة 
الجوي���ة في الجولة الماضية )2 – 1(. أما المباراة الثانية بين 
القوة الجوية والجزيرة، فانتهت في الذهاب بتفوق الفريق 
العراقي )2 – 1(، سُيحاول الفريق اإلماراتي للثأر وتعويض 

التعادل أمام فريق مومباي الهندي في الجولة الماضية.

مواجهة ال�صدارة
تشهد منافس���ات المجموعة الرابعة قمة نارية ُمرتقبة بين 

فريقي الدحيل القطري والتعاون الس���عودي، إذ إن نتيجة 
هذه المباراة سُتحدد بنس���بة كبيرة هوية المتأهل بشكل 
مباش���ر والمتصدر للمجموعة، وكانت مباراة الذهاب انتهت 
بفوز الفريق الس���عودي )2 – 1(. وُتعتبر هذه رابع مواجهة 
بينهما في دوري أبطال آسيا، وفاز التعاون في 3 مرات سابقًا.
وقبل المباراة المرتقبة يتصدر فريق الدحيل برصيد 9 نقاط 
مقابل 7 للفريق الس���عودي و4 لفريق سباهان اإليراني ثم 

باختاكور األوزبكستاني صاحب ال� 3 نقاط.
ويملك فريق الدحيل عددًا من نجوم المنتخب القطري أمثال 

المعز علي وإسماعيل محمد وكريم بوضياف وعاصم مادبو 
وبس���ام الراوي، إلى جانب البلجيكي، إدميلس���ون جونيور، 

والهداف الكيني، مايكل أولونغا.
وفي المجموعة الثالثة يخوض فريق شباب األهلي اإلماراتي 
مباراة مهمة جدًا على أرضه ضد فريق أهال التركمانستاني، 
وهو يحتاج للفوز بأي طريقة لالقتراب أكثر وأكثر من التأهل 
إلى الدور الثاني من المنافسات، خصوصًا أنه يحتل الوصافة 

برصيد 6 نقاط خلف فريق فوالذ اإليراني.
ويمل���ك فريق ش���باب األهلي 6 نقاط بف���ارق نقطتين عن 
المتصدر، وفوزه س���يرفع رصي���ده إلى 9 وف���ي حال تعثر 
الغرافة القطري أمام فوالذ سيضمن التأهل رسميًا مستغاًل 

فارق األربع نقاط قبل الختام بجولة واحدة فقط.
ف����ي المقابل لن يك����ون فريق الغرافة القط����ري )الثالث 
برصيد 5 نقاط( لقمة سائغة لفريق فوالذ اإليراني، عندما 
يلعب على أرضه في الدوحة الجولة الخامس����ة من دوري 
أبطال آس����يا. ويملك الفريقان حظوظا متساوية للتفوق 
ف����ي المواجهة، ففي وقت يحتاج ف����والذ للفوز من أجل 
ضمان التأهل رسميًا والوصول إلى 11 نقطة في الصدارة، 
يحتاج الغرافة للفوز بأي ثمن من أجل رفع الرصيد إلى 8 
نقاط وتضيي����ق الخناق على المتصدر والوصيف وإبقاء 
صراع التأهل مفتوحا حتى الجولة السادسة واألخيرة من 

منافسات دور المجموعات.
وعانى فريق الغرافة كثيرًا من أجل تسجيل نتائج جيدة 
في هذه المجموع����ة، إذ حقق فوزا وحيدا مقابل تعادلين 
وخسارة، وبالتالي تقلصت حظوظه في التأهل إلى الدور 
المقبل، مع العلم أن خس����ارته أمام فوالذ مقابل فوز فريق 
شباب األهلي، ستعني نهاية مشوار الفريق القطري في 

البطولة اآلسيوية.

جولة خامسة حاسمة في أبطال آسيا: الشباب والدحيل للتأهل

القاهرة/ االستقالل:
أكد محمد صالح، نج���م ليفربول، أنه ال ينوي الرحيل عن 
صف���وف ناديه اإلنجليزي صيف العام الجاري، حال عدم 

تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2023.
 FOUR FOUR قال ص���الح ف���ي تصريح���ات لمجل���ة 
TWO "ال أعل���م إذا كنت س���أبقى مع ليفربول لس���نوات 
طويل���ة أم ال، يتبقى ل���ي عام واحد في عق���دي الحالي، 

وأعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد".
 واس���تدرك "لكن التفاوض بشأن العقد ال يتعلق بالمال 
على اإلطالق، وال أعرف ما سيحدث، ولكن الجماهير تعلم 

تماما رغبتي".
 أض���اف "ليفرب���ول يعن���ي الكثير بالنس���بة ل���ي، لقد 

اس���تمتعت بلعب كرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، 
وأعطيت النادي كل ش���يء ورأى الجميع ذلك، لقد عشت 
الكثير من اللحظات الرائعة هنا، الفوز بالبطوالت والجوائز 
الفردية".  وبشأن إمكانية فشل مفاوضات تجديد عقده، 
رد قائد منتخب مصر "أنا لس���ت قلًقا، ال أدع نفسي أقلق 
بشأن شيء ما، فالموسم الحالي لم ينته بعد، وأتمنى أن 
ينتهي بأفضل صورة ممكنة، هذا هو أهم شيء، وسنرى 

ما سيحدث في الموسم األخير بالتعاقد".
 وشدد "أتوقع أن أبقى في ليفربول، ولن أرحل عن الفريق 
في الموس���م المقبل إذا لم تنج���ح المفاوضات"، مضيفا 
بلهجة مازحة "لك���ن إذا أرادت إدارة النادي رحيلي، فهذا 

أمر مختلف".

القاهرة / االستقالل:
قدم الالعب محمود عبد الرازق "شيكاباال" قائد فريق كرة القدم بالزمالك المصري 
وعًدا لجماهير ناديه، على هامش احتفالية تكريم فرق األلعاب الجماعية بمقر 
القلعة البيضاء بالقاهرة. وقال "شيكاباال" في كلمته أمام مجلس الزمالك برئاسة 
مرتضى منصور في االحتفالية: "نشكر مرتضى منصور، ألن فريق الكرة لم يتم 

تكريمه منذ الموسم الماضي".
وأضاف: "نع���د الجماهير بالحصول على لقب الدوري المصري هذا الموس���م"، 
وش���دد: "نش���كر مجلس إدارة الزمالك على دعمه الال مح���دود للفريق". وحضر 

"شيكاباال" بجانب حازم إمام احتفالية تكريم الفرق الجماعية بالقلعة البيضاء.

شيكاباال لجماهير الزمالك: 
سنحصد لقب الدوري هذا الموسم

صالح: أتمنى االستمرار في ليفربول ولن أرحل الموسم المقبل
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برصاص االحتالل اإلسرائيلي خالل 
اقتحام البلدة قبل أس����بوع. وانطلق 
موكب التشييع من أمام مستشفى 
الشهيد خليل سليمان في مدينة 
إلى  جنين، وجاب شوارعها، وصوال 
بلدة اليامون، مسقط رأس الشهيد، 
إذ ألقيت نظرة الوداع األخيرة عليه 

من قبل ذويه ومحبيه.
ورف����ع المش����يعون جثمان����ه على 
الهتافات  ترديد  وس����ط  األكتاف، 
المن����ددة بجرائ����م االحت����الل بحق 
ش����عبنا، خاصة بح����ق أهالي جنين 
المحافظة،  وبلدات  وقرى  ومخيمها 
ثم أدوا ص����الة الجن����ازة عليه قبل 

مواراته الثرى.
وألقيت خالل مراسم التشييع عدة 
االحتالل  بجرائ����م  ن����ددت  كلمات 
وعدوان����ه المس����تمر على ش����عبنا، 
الوطنية  الوحدة  ترسيخ  داعية إلى 
لع����دوان  للتص����دي  األرض  عل����ى 
االس����تمرار  مؤك����دة  االحت����الل، 
ف����ي المقاوم����ة حتى ني����ل الحرية 

واالستقالل.
ش����قيقة  لطف����ي  وللش����هيد 
انتفاض����ة  خ����الل  استش����هدت 
الحج����ارة، أثن����اء اقتح����ام ق����وات 
منزل  ومداهم����ة  البلدة  االحت����الل 

ذويها بهدف اعتقال أشقائها.
وش����هدت مدينة جنين في الفترة 
األخيرة من ش����هر رمضان المبارك، 
اش����تباكات بي����ن مقاومين وقوات 
األخير  اقتح����ام  االحت����الل خ����الل 
عن  أس����فرت  ومخيمها،  للمدني����ة 
ارتقاء ش����هداء ووقوع جرحى بين 
صفوف المواطني����ن، باإلضافة إلى 

اعتقال العشرات.
جتدد اقتحام االق�صى

وفي الس����ياق أصي����ب 31 مواطنا 
المغل����ف  المعدن����ي  بالرص����اص 
بالمط����اط، إل����ى جانب العش����رات 
بحاالت اختناق، خالل اقتحام قوات 

االحت����الل اإلس����رائيلي، يوم امس، 
المس����جد األقص����ى المب����ارك، في 

الجمعة الثالثة من رمضان.
وأف����ادت جمعي����ة اله����الل األحمر 
أن  الق����دس،  ف����ي  الفلس����طيني 
طواقمه����ا تعاملت م����ع 31 إصابة 
المغل����ف  المعدن����ي  بالرص����اص 
إصابتان خطيرتان،  منها  بالمطاط، 
ونقلت 11 إصابة إلى المستشفى، 

لتلقي العالج.
بأن  المقدس����ية،  وذكرت المصادر 
طائرات االحتالل المس����يرة أطلقت 
وابالاً م����ن قنابل الغاز الس����ام على 
المرابطين بالمصلى القبلى، ما أدى 

إلصابة العشرات باالختناق.
وكان آالف المواطني����ن أدوا ص����الة 
فجر الجمعة الثالثة من رمضان في 
المس����جد األقصى، تلبية للدعوات 
لدعوات نش����طاء مقدس����يين، قبل 
أن تقتحم قوات االحتالل المسجد 
وتعت����دي على من في����ه بالرصاص 
وقنابل  بالمطاط  المغلف  المعدني 
الصوت والغاز، ما أدى إلى عش����رات 
اإلصابات بعضها وصفت بالخطيرة، 
واعتق����ال أحد الش����بان المصابين، 
كما أعاق����ت ق����وات االحتالل عمل 
الطواقم الصحفية في محاولة لمنع 
تغطية االعت�داءات المستمرة منذ 

أكثر من أسبوع.
وانطل����ق المصل����ون عق����ب انتهاء 
ص����الة الجمعة، في مس����يرة جابت 
تنديدا  األقصى،  المس����جد  باحات 
مرددين  اإلس����رائيلي،  بالع����دوان 
الهتاف����ات والش����عارات، ورفع����وا 

العلم الفلسطيني.
وأفاد شهود عيان بأن حريقا نشب 
بإحدى أش����جار المس����جد األقصى 
الرصاص  إطالق  الس����تمرار  نتيجة 

والقناب��ل من قبل قوات االحتالل.
وكان����ت ق����وات كبيرة من ش����رطة 
األقص����ى  اقتحم����ت  االحت����الل 

المب����ارك من جهة باب السلس����لة، 
واعتلى عدد من القناصة األس����طح 
وأطلق����وا  للمس����جد،  المالصق����ة 
المغل����ف  المعدن����ي  الرص����اص 
بالمط����اط بش����كل مباش����ر تج����اه 
المعتكفين. وأغلق االحتالل جميع 
مداخ����ل المس����جد األقص����ى ومنع 
المصلين من الدخول، بينما س����مح 
بخروجهم من الحرم القدسي، قبل 
أن يعيد فتحها الحقا ويقّيد دخول 
المصلين. وأصيب ش����اب مقدسي، 
برض����وض إث����ر اعتداء مس����توطن 
في البلدة القديمة م����ن  علي����ه 

القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية أن مستوطنًا 
اعتدى على شاب في عقبة الخالدية 
بالبلدة القديمة، بعد ذلك اعتقلته 

قوات االحتالل اإلسرائيلي.
اندلعت مواجهات بي���ن  كم���ا 
في  الحتالل، ا وقوات  ن  لش����با ا

ش����رق  ل  وية شما لعيسا ا ية  قر
وأفادت مص���ادر  القدس المحتل���ة. 
محلية، بأن قوات االحتالل اقت����ح
مت بلدة العيس����اوية، وأطلقت 

المس����يل  قنابل الصوت والغ����از 
ن����ي  لمعد ا ص  صا لر ا و ع  مو للد
المغلف بالمطاط صوب المواطنين، 

دون ان يبلغ عن اصابات.
الس����ياق ذاته، اعتدت قوات  وفي 
االحتالل على الش����اب محمد كمال 
عبيد، بالضرب ورشته بغاز الفلفل، 
اثناء اقتحامه����ا منطقة حارة عبيد 

في العيساوية.
مواجهات بال�صفة

وفي الضفة أصيب العش����رات من 
الجمع����ة، جراء  المواطني����ن، أمس 
قمع ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي، 
لمس����يرات أس����بوعية في عدد من 

نقاط التماس.
المواطني����ن  عش����رات  وأصي����ب 
المس����يل  بالغ����از  باالختن����اق 

مواجهات  أمس، خالل  للدموع يوم 
بي����ن المواطنين وق����وات االحتالل 
اإلس����رائيلي في محيط جبل صبيح 
ببلدة بيت����ا جن����وب مدينة نابلس 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
االس����تيطان  ملف  مس����ؤول  وقال 
الغربية غسان  الضفة  في ش����مال 
دغل����س، إن المواجه����ات اندلعت 
بعد ص����الة الجمع����ة، وأطلق جنود 
المعدن����ي  الرص����اص  االحت����الل 
المغلف بالمط����اط، وقنابل الصوت 

والغاز صوب المواطنين.
يش����ار إلى أن جبل صبيح يش����هد 
قوات  م����ع  أس����بوعية  مواجه����ات 
االحتالل التي تسعى إلى السيطرة 

عليه لصالح التوسع االستيطاني.
االحت���الل  ق���وات  واس���تخدمت 
الرص���اص المطاطي وقناب���ل الغاز، 
والقنابل الصوتية، في استهدافها 
للمواطني���ن الذي���ن رش���قوا تل���ك 
القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.

في  عنيفة  مواجه����ات  واندلع����ت 
بلدة بيت دجن قضاء نابلس، حيث 
الغاز  قنابل  االحتالل  أطلقت قوات 
تجاه المواطنين ما أدى إلصابة عدد 

كبير منهم باالختناق.
وذك����ر الهالل األحم����ر، أن طواقمه 
تعامل����ت م����ع 45 إصاب����ة في تلك 

المناطق.
كما قمعت قوات االحتالل المسيرة 
األس����بوعية المناهضة لالستيطان 
في بلدة كفر قدوم ش����رق قلقيلية، 
ما أدى إلصابة العشرات بالرصاص 
الرصاص  بفع����ل إطالق  واالختناق 

وقنابل الغاز من قبل االحتالل.
أن  محلي����ة،  مص����ادر  وأف����ادت 
المواجه����ات اندلعت عقب انطالق 
المس����يرة االس����بوعية بعد انتهاء 
المدخل  باتج����اه  الجمع����ة  ص����الة 

المغلق منذ عام 2003.
وأصيب 4 شبان بالرصاص المعدني 

والعش����رات  بالمط����اط،  المغل����ف 
للدموع  المس����يل  بالغاز  باالختناق 
بينه����م أطفال، خ����الل قمع جيش 
األس����بوعية  للمس����يرة  االحت����الل 
وتنديدا  لالس����تيطان،  المناهضة 
بجرائ����م االحتالل ضد ش����عبنا في 

مختلف محافظات الوطن.
وذك����ر ش����هود عي����ان أن جن����ود 
االحت����الل قاموا بإط����الق الرصاص 
وقنابل  والبالس����تيكي  المعدن����ي 
الغاز المس����يل للدم����وع والرصاص 
الح����ي باتج����اه المش����اركين ف����ي 
المس����يرة األس����بوعية، ما أدى إلى 
وق����وع إصاب����ات وح����االت اختناق 
ًا  ميدانياً معالجته����ا  تمت  جماعية 

من قبل طواقم االسعاف.
واعتلى جنود االحتالل على أسطح 
المن����ازل القريبة م����ن المواجهات 
لقنص المش����اركين في المس����يرة 
بين  الكمائ����ن  ت����م نص����ب  كم����ا 
أش����جار الزيتون باعتقال الش����بان 

المشاركين في المسيرة.
األسبوعية  المس����يرة  منسق  وأكد 
مراد ش����تيوي أن جن����ود االحتالل 
قمعوا المش����اركين في المس����يرة 
االس����بوعية بصورة وحش����ية لمنع 
المغلق منذ  المدخل  إلى  وصولهم 
عام 2003، حيث تنطلق المس����يرة 
األس����بوعية يومي الجمعة والسبت 

منذ 10 سنوات.
وفي الس����ياق اعتدى مستوطنون، 
الجمعة، على المواطنين في ساحة 
البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات 
المس����توطنين اعت����دوا بالحج����ارة 
على المواطني����ن والمحال التجارية 
في شارع الش����اللة وساحة البلدية 
االحتالل  ق����وات  بحماية  القدي����م 
الت����ي أطلق����ت الرص����اص الح����ي 
وقنابل الص����وت صوب المواطنين، 

وأجبرتهم على مغادرة المنطقة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الجمعة، 9 شّبان من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة.

ا بلدة العيس���وية، وتصدى لها الش���ّبان بإشعال اإلطارات  وقال ش���هود إن قوات االحتالل اقتحمت فجراً
المطاطية وإطالق األلعاب النارية صوب جنودها.

وأشاروا إلى أن قوات االحتالل اعتقلت محمد كمال عبيد من البلدة، عقب االعتداء عليه ورشه برذاذ الفلفل.
كما اقتحمت قوات االحتالل بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة، واعتقلت ستة من شبانها.

أما في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، اعتقلت شابين من حي راس العمود.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت حركة حماس يوم أمس، جماهير الش���عب الفلس���طيني إلى هّبة عارمة دفاعًا عن المسجد 
األقص���ى المبارك ونصرة للمرابطي���ن الذين لّبوا نداء الفجر العظي���م وتعّرضوا لعنف االحتالل 
اإلس���رائيلي وبطش���ه. وقالت حماس في بيان لها: "نستنفر جماهير شعبنا المجاهد في أماكن 

وجوده كافة، وندعوهم إلى هّبة عارمة في مواجهة االحتالل وقطعان مستوطنيه".
وطالبت بش���د الّرحال واالحتش���اد والّرباط واالعتكاف في رحاب المسجد األقصى المبارك طوال 
العش���ر األواخر من رمضان. وش���ددت حماس على أن وحدة ش���عبنا البطل ومقاومته الباس���لة 
س���تبقى سّدًا وحصنًا منيعًا في مواجهة االحتالل وقطعان مستوطنيه، ولن تسمح لهم بتمرير 

مخططاتهم الخبيثة في األقصى والقدس المخضبة بدماء الشهداء الزكّية.

واشنطن/ االستقالل:
ح���ذرت الس���فارة األمريكية ف���ي القدس 
مواطنيها من السفر في المدينة وحددت 
األوق���ات الت���ي يمكن لموظفي الس���فارة 

وعائالتهم دخول المدينة القديمة.
وحث���ت الس���فارة ف���ي بي���ان المواطنين 
الح���ذر واتخاذ  األمريكيين عل���ى »توخي 
الخطوات المناس���بة لزيادة وعيهم األمني   

ألن الح���وادث األمني���ة تح���دث غالبا دون 
س���ابق إنذار«، مش���يرة إل���ى أن »موظفي 
الحكوم���ة األمريكية وأف���راد عائالتهم ال 
يمكنهم دخول البلدة القديمة بعد حلول 
الظ���الم )من الغس���ق حتى الفج���ر( ويوم 

الجمعة«.

وأعلن���ت أن »أب���واب دمش���ق وهيرودس 
واألس���ود محظ���ورة، نتيج���ة الهجم���ات 
األخي���رة، وحقيقة أن البل���دة القديمة في 

القدس واألحي���اء المج���اورة كانت مواقع 
اشتباكات متكررة، وقضايا أمنية محتملة 

مرتبطة بأعياد أبريل 2022«.

رفح/ االستقالل:
أطلقت زوارق االحتالل اإلس����رائيلي، يوم 
امس، ني����ران رشاش����اتها الثقيلة تجاه 
مراكب الصيادين ف����ي بحر محافظة رفح 

جنوب قطاع غزة.
وأف����ادت مص����ادر محلي����ة، ب����أن جن����ود 

االحتالل المتمركزين في البوارج الحربية 
اإلسرائيلية الجاثمة في عرض بحر قطاع 
غزة فتحوا ني����ران رشاش����اتهم الثقيلة 
تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر 
رفح وس����ط إطالق قنابل اإلنارة واجبروهم 
عل����ى مغ����ادرة البح����ر، دون الحديث عن 

إصابات في صفوفهم.
يذك����ر أن قوات االحتالل تتعمد بش����كل 
يوم����ي مالحق����ة الصيادين عل����ى طول 
الشريط الس����احلي لقطاع غزة وتحرمهم 
من الحص����ول على لقمة عيش����هم بأمن 

وسالم.

حماس تدعو لهبة عارمة دفاعًا 
عن األقصى ونصرة لمرابطيه

االحتالل يعتقل 9 مواطنين 
بمداهمات بالقدس

الواليات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى القدس المحتلة

زوارق االحتالل تطلق النار تجاه الصيادين في بحر رفح

�صهيد متاأثر ..
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الرياض/ االستقالل:
كش���ف وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحش���ود المهندس أس���امة بن 
منصور الحجيلي، أنه ومنذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم 
العشرين من رمضان جرى تفويج أكثر من )4.200.000( معتمر بالمسجد الحرام 

وذلك وفق ضوابط اإلجراءات اإلحترازية. وفقا لوكالة األنباء السعودية.
وتكاتفت جهود وكالة التفويج وإدارة الحش���ود والجهات المش���اركة لتسخير 
كاف���ة اإلمكانات وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين مع الحفاظ على س���المة 

قاصدي المسجد الحرام. 
وأشار الحجيلي، إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع 
حاجة المعتمرين والمصلين وتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار 
السن وذوي اإلعاقة، داعيًا المعتمرين إلى ضرورة التقيد باألوقات الصادرة لهم 

عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.
وأف���اد بأن الوكالة والجهات ذات العالقة س���خرت كامل طاقاتها التش���غيلية 
لخدم���ة المعتمرين خالل ش���هر رمضان المب���ارك، وتخصيص صحن المطاف 
للمعتمرين بالكامل، ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لش���ؤون المس���جد 
الحرام والمس���جد النبوي الش���يخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لتقديم أرقى 

الخدمات وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين.

تفويج أكثر من 4 ماليين معتمر 
بالمسجد الحرام منذ بداية رمضان

) APA images (  مواطنون  يت�سوقون  يف خميم املغازي و�سط قطاع غزة

بغداد/ االستقالل:
حقق مواطن عراقي رقما قياسيا عالميا ألطول برج 
من حبات "إم آند إمز" في العالم، بتصفيف 7 حبات 

شوكوالتة متوازنة بعضها  فوق بعض.
وبحس����ب موقع غينيس لألرقام القياسية أمضى 
إبراهيم صادق، الذي يبلغ من العمر 29 عاما، أشهرا 
من التدريب ليكسر واحد من أكثر األرقام العالمية 
ش����هرة في الفترة األخيرة. حي����ث ذاع صيت هذا 
الرقم القياسي خالل جائحة كورونا، وعلى الرغم من 
كونه يبدو س����هاًل، إال أنه يتطلب الكثير من الدقة 

والتركيز.
وأشار موقع غينيس إلى أن هذا الرقم القياسي، 
يشهد تنافسًا واس���عًا منذ العام 2016 بعد أن 
حققه اإليطالي "س���لفيو س���ابا" بموازنة أربعة 
حبات بعضها فوق بعض، ثم عادله االس���ترالي 
"بيرندان كيلبي" في نوفمبر 2020 ليعود الرقم 

القياسي إلى الواجهة.
أش����هر قليلة قبل أن يعود الرقم بإنجاز جديد من 
قب����ل مهندس مدني بريطاني ه����و "ويل كاتبيل" 
بع����د أن وازن خمس حبات ف����وق بعضها ليتصدر 
صفحات الصحف داخل وخارج بريطانيا حينها. ما 
لبث االس����ترالي "كيلبي" أن يعود مجددًا ويوازن 6 

حبات فوق بعضها في أكتوبر 2021.
ويحمل صادق ابن مدين����ة الناصرية في محافظة 
ذي قار العراقية، رقمًا قياس����يًا آخر ألكثر عدد من 
البيض المت����وازن على ظاهر الكف، ويقول "أعتمد 
على تركيز مزدوج من العقل والجسد، إال أن الناس 
يحب����ون وصف ما أفعل����ه على أنه من����اٍف لقواعد 

الجاذبية األرضية".
وكان صادق قد بدأ رحلته في موازنة األشياء قبل 6 
أعوام بعد أن شاهد أشخاصا عبر االنترنت يوازنون 

أحجارا فوق بعضها على نهر جار.

ويقول صادق: "يمكنني موازنة أي ش����يء تقريبا، 
إال أن أصعبها هو األشياء الخفيفة أو التي تحتوي 
على سائل داخلها نظرا لطبيعة السائل حيث يغير 

مركز ثقل األشياء".
ويق����دم صادق عبر قنواته على وس����ائل التواصل 
االجتماع����ي، مقاطع فيديو مصورة لف����ن التوازن، 
والذي يس����عى إل����ى تطوير نفس����ه بالتعامل مع 

العديد من األشياء.
وقد حصد على إثر ذلك اهتماما من نحو 100 ألف 
متابع عبر قنواته االجتماعية، ما دفع بعض قنوات 

اإلعالم إلى دعوته لعروض حّية عبر البث المباشر.
ويقول ص����ادق : "إنجازاتي ف����ي غينيس لألرقام 
القياس����ية غي����رت حياتي لألفضل. أحب ش����عور 
المرح وراء هذه التحديات واالعتراف العالمي الذي 
أحصل عليه. ل����دي اآلن الكثير من األصدقاء حول 

العالم والذين يشاركونني الشغف ذاته".

7 حبات شوكوالته تدخل مواطنًا عراقيًا موسوعة غينيس

االستقالل/ وكاالت:
 نشبت مشادة كالمية بين عامل ومديره بالمطعم الذي يعمل فيه، 
بسبب توبيخ المدير للعامل لتقصيره في عمله، ما جعل العامل يقوم 

بقضم إصبع المدير، والفرار سريعًا هربًا من المطعم.
على إثر ذلك، نقل المدير س���ريعًا إلى المستش���فى لتلقي العالج، 
وتقدمت إدارة المستش���فى بإبالغ األجهزة األمنية عن إصابة عامل 
بقط���ع في عقلة األصبع وبترها، ما جع���ل قوات المباحث تنتقل إلى 

مكان الحادث.
وأش���ار المدير في أقواله للنيابة إلى أنه يرأس العامل في المطعم، 
ويوم الواقعة حرص على توجيه النصح للمتهم بضرورة العمل الجاد 
داخل المطعم وعدم التكاسل عن عمله أمام زمالئه، لكنه لم يتقبل 
النقض، فنشبت بينهما مشادة كالمية تطورت لتشابك باأليدي، قام 

العامل “بعض إصبع” مديره، مما أدى لقطع عقلة اإلصبع.

عامل يقضم إصبع مديره 
بالمطعم.. فيبتره!

كانبرا/ االستقالل:
تعرض زوجان اس���تراليان لعملية احتيال كبيرة خسرا خاللها 50 ألف دوالر بعدما 
نجح لصوص باخت���راق بريدهما اإللكتروني أثناء عملية تس���وية للملكية. وكانت 
مارجريت وباتريك هايلي يهمان باالنتقال إلى منزلهما الجديد الذي اش���ترياه في 
سبتمبر 2021، عندما أرسل المخترقون بريدًا إلكترونيًا باسمهما مع تعليمات للدفع 
لوكيلهما العقاري يطلب فيه دفع الوديعة التي يحتفظ بها الزوجان لديه. ونظرًا ألن 
البريد اإللكتروني، بدا وكأنه من الس���يد والسيدة هايلي، فقد حول الوكيل العقاري 
المبلغ لحساب المحتالين. ولم يكن الزوجان على علم بالبريد اإللكتروني أو المستلم 

أو المعاملة.
التفسير األكثر ترجيحًا لما حدث، هو أن المتسللين اعترضوا التفاصيل األساسية 
حول تس���وية الممتلكات وأرس���لوا بريًدا إلكترونًيا باسم الزوجين في وقت حرج من 
العملي���ة يطلبون فيه الدفع. وكانت مارغريت هايلي ق���د قررت بيع منزلها القديم 
واالنتقال إلى منزل أصغر منه لالس���تفادة من فرق الس���عر، بعدما أصيبت بسرطان 
الث���دي والمعدة، والذي أدى إلى اس���تئصال معدتها بالكامل، وبعدما خضع زوجها 

لعملية زرع كلية.
وقد تولت الش���رطة المحلية في منطق���ة براونز بلينز، القضي���ة وجلبت خبراء أمن 
إلكتروني لتتبع المحتالين. ولحس���ن الحظ تمكن الخبراء من إلغاء المعاملة المزيفة 
واس���ترداد أموال الزوجين، بعد س���تة أش���هر من الحادثة. يذكر ب���أن مركز األمن 
الس���يبراني التابع للحكومة األس���ترالية، أصدر تنبيها في الوقت الذي تعرض فيه 
الزوجان لالحتيال، محذرًا فيه من أن أي شخص يشتري أو يبيع أو يؤجر عقاًرا معرض 

لخطر االستهداف من المحتالين، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

واشنطن/ االستقالل:
 قال مسؤولون إن رجال من والية أريزونا األمريكية يواجه 
تهمة باستخدام القسوة بعد العثور على 183 كلبا نافقا 
وأرانب وطيورا في ثالجاته الضخمة تم تجميدها على ما 

يبدو وهي على قيد الحياة.
وعثر نواب مقاطعة موهافي وضب���اط مراقبة الحيوانات، 
على الحيوانات في مجمد مرآب في 3 أبريل، بعد أن أبلغت 

امرأة أن مايكل باتريك تورالند )43 عاما(، لم يِعد الثعابين 
الت���ي أقرضته إياها للتكاثر، حس���بما قال مكتب العمدة 
في بي���ان. وأوضح البي���ان أن الحيوان���ات المجمدة تضم 
كالبا وس���الحف وسحالي وطيورا وثعابين وفئرانا وجرذانا 
وأرانب. وقال مكتب العمدة إنهم وضعوا في »ثالجة كبيرة 
الحج���م«، مضيفا: »يبدو أن العديد م���ن الحيوانات قد تم 
تجميدها على قيد الحياة بسبب وضع أجسامها«. وبحسب 

ما ورد، اكتش���ف مالك المنزل الحيوان���ات المجمدة أثناء 
التنظيف بعد إخالء تورالند وزوجته للمنزل. وقال البيان إن 
المالك اتصل بعد ذلك بالمرأة التي أبلغت مكتب العمدة. 
وقال المكت���ب إن تورالند اعتقل في المن���زل عندما أبلغ 
النواب أنه عاد إل���ى المنزل: »عند مقابلته، اعترف تورالند 
ف���ي النهاية بوضع بعض الحيوانات ف���ي الثالجة عندما 

كانت ال تزال على قيد الحياة«.

يخسران 50 ألف دوالر 
بسبب رسالة بريد إلكتروني

أمريكي يجمد حيوانات حية في ثالجته!

الرياض/ االستقالل:
ضربت صاعق���ة رعدية، قطيًعا من اإلب���ل غرب محافظة عفيف في الس���عودية، وأدت 
إلى نفوق خمس���ة منها، وذلك إثر األمطار المتفرقة التي تشهدها مناطق مختلفة من 

محافظتي عفيف ومهد الذهب وما حواليهما.
وأظه���ر مقطع فيديو مت���داول، أثر الصاعقة الرعدية ونفوق اإلب���ل التي أصابتها وقت 
هطول األمطار والزوابع الرعدية، بالقرب من منطقة مغيران )بين عفيف ومهد الذهب(. 

وكان المركز الوطني لألرصاد قد أصدر تنبيًها، يتوقع خالله حدوث رياح نش���طة وسحب 
رعدية يصاحبها تدٍن في مدى الرؤية على عفيف والدوادمي من الس���اعة 9:00 مس���اء 

الخميس حتى الواحدة صباح الجمعة.

واشنطن/ االستقالل:
توفيت الشابة بيبيانا أريالنو ديالبرا، البالغة من العمر 22 عامًا، بطريقة مأساوية 

في مخبز بمقاطعة كاليتون بوالية جورجيا األميركية.
وأظهر تقرير الش���رطة أن ديالبرا كانت تش���غل آلة خلط صناعية كبيرة عندما 

“حدث خطأ ما”، وانتهى األمر بسحقها.
وفتحت الش���رطة تحقيقًا في الحادثة التي وقعت في فرن تابع لشركة “نورث 
إيست فوودز”، والتي تعد أحد أكبر موردي الخبز في أميركا، لبحث وجود شبهة 
جنائية. وقالت “نورث إيس���ت فوودز” في بيان: “أصبنا بمأس���اة جراء الحادث 

الذي وقع في نهاية هذا األسبوع وأسفر عن خسارة ألحد موظفينا”.

صاعقة تقضي على 5 رؤوس 
من اإلبل في السعودية

حادث مأساوي.. شابة 
تسحق بآلة عجن في مخبز


