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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعرب مس���توطنو غالف قطاع غزة عن استيائهم من قرار 
جيش االحتالل »اإلس���رائيلي« عدم ال���رد بقوة على إطالق 
الصواريخ الليلة قبل الماضية على مس���توطنات الغالف، 
واالكتفاء بفرض عقوبات مدنية، وفق موقع “واال” العبري.

ودعا سكان مستوطنات “س���ديروت” و”مجلس أشكول 
اإلقليمي”، المنظومة األمنية لالحت���الل إلى مواصلة الرد 
العس���كري وعدم االكتفاء بالعقوبات في ضوء ما وصفوه 

“فقدان الردع”.
وانتقد ألبرت غاباي أحد س���كان “س���ديروت” السياسة 

األمنية التي أدت إلى التصعي���د، قائال: ”هذا ال يفاجئنا، 
وأنا قلق ليس فقط بش���أن س���ديروت، ولكن بشأن كل ما 
يحدث في جميع »إس���رائيل« هذه األيام، وإذا لم نرد فإن 
الردع يتضرر”. وأضاف: “الردع اآلن في الحضيض، وكان 
عليهم الرد حتى ال يستمر إطالق النار، والمشكلة هي أنه 
في الوقت الحالي تخش���ى الحكومة أن يتفكك االئتالف، 

ذلك قد يفضلون عدم الرد”.
واعتبرت ميراف كوهين من “عين هشلوشاه”، أن إطالق 
الصواريخ ينتهك بش���كل كبير س���يادة “إسرائيل” في 

المنطقة، وقالت: “علينا الرد على كل صاروخ”.

مستوطنو »غالف غزة« غاضبون: »الردع يتضرر«

د. الهندي: االحتالل لن يستطيع عزل 
أو ابتزاز غزة عبر سحب »التسهيالت«

دمشق/ االستقالل:
قال رئيس الدائرة السياس���ية عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد االس���المي في فلسطين د. محمد الهندي، 

الفصائل تدين اقتحام االحتالل 
كنيسة القيامة بالقدس

غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت فصائل فلس���طينية، الس���بت، اقتحام قوات 
االحتالل كنيس���ة القيامة في القدس المحتلة باألسلحة 

مختصان لـ »االستقالل«: االحتالل يفتقد الجرأة 
لمواجهة غزة.. وتهديداته ضدها »تصدير أزمات«

غزة/ معتز شاهين:
أكد مختصان بالش���أن السياس���ي الفلسطيني أن 
المقاومة في قط���اع غزة ما زالت ُتراك���م إنجازاتها 
عقب معركة »س���يف القدس« ونجحت في تثبيت 

قواعد االش���تباك معه، مش���ددين على أن االحتالل 
كان س���ابقا ُينفذ ما يريده ضد شعبنا الفلسطيني، 

لكن الي���وم ومع تهدي���دات المقاومة 
بات يحسب ألف حساب قبل أن يقدم 

ضابط »إسرائيلي«: الفصائل 
بغزة عّوضت مخزونها الصاروخي

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال ضابط في جيش االحتالل »اإلسرائيلي« إن الفصائل 
المسلحة في قطاع غزة عوضت مخزونها الصاروخي الذي 

كاتب »إسرائيلي« يحذر من زوال 
دولة االحتالل بفعل »الكهانية«

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر كاتب »إسرائيلي« من أن »إسرائيل« مرشحة لالنهيار 
والزوال بسبب األنش���طة االستفزازية التي تعكف عليها 

المعتقالن عواودة وريان 
يواصالن إضرابهما عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
واصل المعتقل خليل عواودة )40 عاًما( من بلدة إذنا غرب الخليل، السبت 

إضرابه عن الطعام لليوم ال� 51 على التوالي. ونقل المعتقل 
عواودة قبل أيام من زنازين العزل االنفرادي في »عوفر« إلى 

»يديعوت«: »إسرائيل« تقر عقوبة 
جديدة على غزة ردًا على إطالق الصواريخ

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية مس���اء الس���بت، 
أن الجيش »اإلس���رائيلي« أقر خطة للرد على إطالق صاروخين 

»هيومن رايتس«: جدار الفصل يقّيد حرية 
تنقل الفلسطينيين ويفتت حياتهم

واشنطن/ االستقالل:
قالت منظمة »هيومين رايتس ووتش« الحقوقية الدولية إّن جدار 
الفصل العنصري اإلسرائيلي المقام على أراضي المواطنين في 

المطران حنا: االحتالل اعتدى على كنيسة 
القيامة وحول القدس لثكنة عسكرية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس أس���اقفة سبس���طيا لل���روم األرثوذكس في 
الق���دس المط���ران عطالل���ه حن���ا، الس���بت، إن االحتالل 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
»اإلس���رائيلي«  االحت���الل  ق���وات  واصل���ت 
ومجموع���ات المس���توطنين اعتداءاتها ضد 
الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم في 

مناطق متفرق���ة من القدس المحتلة والضفة 
الغربي���ة. فق���د فرض���ت س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي، الس���بت، قيودا وتشديدات على 
وص���ول المس���يحيين إلى كنيس���ة القيامة 

بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة للمش���اركة 
في االحتفاالت ب�«سبت النور«. وأغلقت قوات 

)أحد  الجدي���د«  »ب���اب  االحتالل 
بوابات القدس المؤدية لكنيسة 

إصابات واعتقاالت ومواجهات بالضفة
االحتالل يقتحم »كنيسة القيامة« ويعتدي على المسيحيين بـ »سبت النور«

)apaimages(     قوات االحتالل تن�سب حواجز ملنع امل�سيحيني من الو�سول لكني�سة القيامة

م�سلحون يطلقون 
النار باجتاه مقر 

املقاطعة يف جنني
جنين/ االستقالل:

وقع اشتباك مسلح مساء السبت، بين 
الس���لطة  وأمن  ملثمين 
في أعقاب إط���الق النار 
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غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت فصائل فلس���طينية، الس���بت، اقتحام قوات 
االحتالل كنيس���ة القيامة في القدس المحتلة باألس���لحة 

واالعتداء على المصلين في األعياد المسيحية.
واقتحمت قوات االحتالل، أمس، كنيس���ة القيامة بالقدس 
المحتلة، وهي مدججة باألس���لحة، خالل االحتفال باألعياد 

المسيحية.
وقال رئيس أساقفة سبسطيا للروم األرثذوكس في القدس 
المطران عطاالله حنا، إن قوات االحتالل دخلت بأس���لحتها 

إلى داخل كنيسة القيامة في استفزاز للمسيحيين.
وأوضح، أن جنود االحتالل اعتدوا على المصلين في مشهٍد 

غير مسبوق خالل أهم األعياد المسيحية.
ا�ستهداف اجلميع

واستنكرت حركة الجهاد اإلسالمي، تضييق قوات االحتالل 
»اإلس���رائيلي«، على المسيحيين الفلسطينيين والحد من 
حرية حركته���م من خالل نصب الحواج���ز وإغالق األبواب 
المؤدية إلى كنيس���ة القيامة في مدينة القدس لالحتفال 

ب�سبت النور.
وأوضحت الحركة في بيان لها، أمس، أّن »العدو بسياس���ته 
اإلرهابية يس���تهدف جميع شعبنا بكل أطيافه ومكوناته 

وينتهك المقدسات اإلسالمية والمسيحية«.
ودع���ت الجهاد، إلى وحدة ش���عبنا لمواجهة هذا العدوان 
المس���تمر، والدفاع عن حق ش���عبنا في العبادة وممارسة 

حريته في المقدسات.
وش���ّددت الحركة، على أّن هذه الممارس���ات االحتاللية لن 
تنال من صمود وعزيمة ش���عبنا وتمس���كه بأرضه والدفاع 
عنها، والتي ستبقى ش���امخة تواجه كل التحديات حتى 

تحرير األرض وتطهير المقدسات.
عدوان �سارخ

بدورها، قالت حركة حماس في بيان لها، إن ما يجري »عدوان 
صارخ وإرهاب عنصري يستهدف الوجود الفلسطيني بكل 

أطيافه، ويمس بكل مقدساته«.
وأضافت الحركة، أن »تزامن العدوان على كنيس���ة القيامة 
وتقييد حرية أبناء ش���عبنا المس���يحيين ف���ي االحتفال 
بأعيادهم، واالعت���داء عليهم؛ مع العدوان على المس���جد 
األقصى والمرابطين فيه؛ يؤكد على طبيعة االحتالل القائم 
على استئصال الوجود الفلسطيني، وهو تأكيد على وحدة 
مصير أبناء شعبنا، فالمس���لمون والمسيحيون شركاء في 

وطن واحد، وقضية واحدة، وحكاية ألم واحدة«.
وأك���دت أن »اس���تهداف الوجود المس���يحي في مدينة 
القدس دليل إضاف���ي يثبت أن لغ���ة المقاومة بمختلف 
أش���كالها هي الطريق الوحيد الذي يمكن من خالله انتزاع 

الحقوق الفلسطينية، وردع اإلرهاب الصهيوني«.
ا�ستهداف ممنهج

من جانبها، أكدت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين، أن 
قي���ام االحتالل باالعت���داء على رجال الدي���ن وقراره بوضع 
قيود على عدد من المحتفلين بيوم سبت النور في كنيسة 
القيامة وس���احتها ومحيطها، أو المداخل المؤدية إليها، 
يأتي في إطار االستهداف الممنهج لألماكن الُمقدسة في 

مدين���ة القدس، وهو جزء ال يتجزأ من التصعيد المتواصل 
بحق مدينة القدس.

واعتبرت الجبه���ة في تصريٍح لها أم���س، أن هذه القيود 
فصل م���ن فصول مخطط���ات التهويد لمدين���ة القدس 
ومقدساتها اإلسالمية والمس���يحية، فاالحتالل على مدار 
احتالله وعدوانه واس���تهدافه لمدين���ة القدس لم يفرق 
بين إنس���ان فلسطيني مس���يحي أو مس���لم أو مقدسات 
مسيحية أو إس���المية، بل كان االس���تهداف دومًا لعموم 
الشعب الفلسطيني ومقدس���اته ووجوده على أرضه، في 
إطار محاوالته المس���تميتة لالس���تيالء على المقدس���ات، 
واقتالع الشعب الفلسطيني من المدينة المقدسة وتنفيذ 

مخططاته التهويدية التلمودية المزعومة.
وش���ددت الجبهة أن اس���تمرار الحراك الوطني والشعبي 
الضاغ���ط، وخصوص���ًا االحتش���اد واالعتص���ام الدائم في 
باحات وس���احات المسجد األقصى وكنيسة القيامة وباقي 
المقدس���ات للتصدي لع���دوان االحتالل والمس���توطنين 
واستباحتهم الدائمة وتدنيسهم للمقدسات، كفيلة بلجم 
الغطرسة الصهيونية إزاء حرية العبادة، واالعتداء السافر 

على المقدسات اإلسالمية والمسيحية.
»ت�سهيالت« مزعومة

من ناحيتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
إن »تقيي���د ومن���ع المصلين المس���يحيين م���ن الوصول 
لكنيس���ة القيامة يكش���ف زيف ادعاءات حكومة بينيت 
بتقديم تس���هيالت للمصلين على اخت���الف مذاهبهم، 
وهذا يستدعي من المجتمع الدولي للتوقف عن ازدواجية 
المعايير وسياسة الكيل بمكيالين وتوفير الحماية لشعبنا 

الفلسطيني الواقع تحت االحتالل«.

»بالمقاومة ننتزع حقوقنا ونردع العدوان«
الفصائل تدين اقتحام االحتالل كنيسة القيامة بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
وثقت شبكة »القس����طل« اإلخبارية اقتحام3670 
مس����توطًنا متطرًفا للمس����جد األقصى المسجد 
األقصى خالل األيام الخمسة الماضية، بمناسبة 

ما يسمى عيد »الفصح« اليهودي.
وأوضحت الشبكة في بيان لها السبت، أن سمحت 
ش����رطة االحت����الل م����ن )األحد حت����ى الخميس( 
باقتحام 3,670 مس����توطًنا للمس����جد األقصى، 
ومنع المئات من الش����بان من دخوله لتأمين تلك 

االقتحامات.
وأف����ادت ب����أن االعت����داءات عل����ى المصلين في 
المسجد األقصى تواصلت على مدار خمسة أيام، 
تزامًنا مع اقتحام المئات من المستوطنين له في 

عيد »الفصح«.
وأضافت أن شرطة االحتالل نشرت عناصرها في 
باحات األقصى وحاصرت النس����اء في سطح قّبة 
الصخرة، في حين حاصرت الش����ّبان في المصلى 
القبل����ي، معتدي����ة عليه����م بالض����رب والقنابل 

والرصاص ما أدى إلى تسجيل عشرات اإلصابات. 
ورغم حصار الشّبان، إال أنهم استطاعوا التصدي 
بالحج����ارة واأللعاب الناري����ة لالحتالل الذي أطلق 
القنابل والرصاص داخل المصلى القبلي، وأرعبوا 

بتصّديهم المستوطنين خالل فترة اقتحامهم.
واعتدت ق����وات االحتالل على النس����اء بالضرب 
والدف����ع عند س����طح الصخرة، وق����ام أحد عناصر 
الش����رطة بتصويره����ّن أثن����اء تالوته����ّن القرآن 

وتكبيرهّن في باحات األقصى.

3670 مستوطنًا اقتحموا األقصى بعيد »الفصح«

دمشق/ االستقالل:
قال رئي���س الدائرة السياس���ية عضو المكتب 
السياس���ي لحرك���ة الجه���اد االس���المي ف���ي 
فلس���طين د. محم���د الهندي، إن غ���زة ال يمكن 
ابتزازه���ا أو عزله���ا، وهي قلع���ة للمقاومة ضد 

جرائمه االحتالل وعدوانه.
وأض���اف الهن���دي ف���ي تصريح���ات صحفية 
السبت، أن »تهديدات العدو بسحب تسهيالت 

غزة وإغالق معبر بي���ت حانون يقصد منها عزل 
غزة عن جرائمه في القدس وجنين«.

وأش���ار إلى أن »ما يسمى بالتسهيالت هي حق 
طبيعي أله���ل غزة وهي أقل م���ن الحد األدنى 
ألهله���ا الذين يعانون الحص���ار والعدوان على 

مدار الوقت«.
وأضاف أن »هذه الممارس���ات والجرائم سترتد 

إلى نحره وستبقى غزة شوكة في قلبه«.

جرائم االحتالل سترتد لنحره
د. الهندي: االحتالل لن يستطيع عزل أو ابتزاز غزة عبر سحب »التسهيالت«

جنين/ االستقالل:
وقع اش���تباك مسلح مساء الس���بت، بين ملثمين وأمن السلطة في أعقاب إطالق 

النار على مقر المقاطعة في محافظة جنين.
وأظه���ر توثيق مصور، إطالق النار من قبل مس���لحين على م���ر المقاطعة أعقبه 

اشتباك مع قوات األمن، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات بشرية.
وفي س���ياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن إطالق النار على مقر المقاطعة جاء 
بعدما قامت أجهزة السلطة األمنية بمصادرة أسلحة وتنفيذ اعتقاالت في جنين.

مسلحون يطلقون النار باتجاه 
مقر المقاطعة في جنين

واشنطن/ االستقالل:
اتهم الفنان الممثل والمخرج األميركي الشهير مارك روفالو، »إسرائيل« باالستهداف 

الممنهج للمصلين والصحفيين في المسجد األقصى.
ونش���ر روفالو تغريدة على صفحته عل���ى »تويتر« قال فيها: »ي���وم الجمعة، اعتقلت 
»إس���رائيل« ما يقارب من 500 فلس���طيني من المس���جد األقصى، إضافة إلصابة 170 

العديد منهم في حالة حرجة والعديد منهم صحفيون ضمن استهداف ممنهج«.
وفي العام الماضي، وقع روفالو، إلى جانب 100 من المش���اهير، على رسالة اتهم فيها 
»إس���رائيل« بأنها دولة »فصل عنصري واس���تعمار اس���تيطاني« تمارس »انتهاكات 

جسيمة لحقوق اإلنسان« كونها »نظام فصل مؤسسي للتمييز العنصري«.

فنان أميركي: »إسرائيل« تستهدف 
المصلين في األقصى بشكل ممنهج



3األحد 23 رمضان 1443 هــ 24 أبريل 2022 م

املقاومة حكيمة
ويقول الكاتب والمحلل السياسي خليل القصاص، 
إن رئيس حكومة االحتالل »بينيت« يحاول أن يبعث 
من خ����الل التلميحات والتهدي����دات التي يطلقها 
بي����ن الفينة واألخرى عبر وس����ائل اإلعالم بمهاجمة 
غزة، رسائل للمعارضة تش����ير بأن حكومته ما زالت 
تقوم بواجبها لما يسمى بردع المقاومة في غزة وأن 

سياسية الردع ال زالت موجودة.  
وش����دد القصاص خ����الل حديثه مع »االس����تقالل« 
على أن االحت����الل ليس لديه الجرأة الفعلية بخوض 
معرك����ة جديدة مع المقاومة ف����ي قطاع غزة في ظل 
أن حكوم����ة »نفتال����ي بينيت« الحالية ال تس����تطيع 
أن تتخذ قرار الدخ����ول بالمواجهة، نتيجة ضعفها 

وهشاشتها.
وِأوض����ح أن تصريح����ات قي����ادة المقاوم����ة وخاصة 
تصريح����ات القائد زياد النخالة، األمين العام لحركة 
الجهاد اإلس����المي الت����ي قال فيه����ا »إن ما يحدث 
باألقص����ى وفي مخي����م جنين كما يح����دث في غزة، 
ولن بت����رك األقصى وحي����دًا ولن نجع����ل االحتالل 
أن يس����تفرد بأهلن����ا في جنين« الفت����ًا إلى أن هذه 
التصريح����ات جعلت االحتالل يطلب من الوس����طاء 
بالتدخل بش����كل عاجل منعًا النزالق األمور، ما يثبت 

تخوف االحتالل من شن عدوان على غزة.
وبي����ن القص����اص، أن االحت����الل بعث برس����الة مع 
الوس����طاء بأنه ال يريد أن تدخل غزة على جبهة النار، 
بمعنى أنه يريد أن يقدم سياس����ة )العصا والجزرة(، 
مع غزة، مش����يرًا إلى أن الق����رار القاضي إغالق حاجز 
بيت حانون/إي����رز، هي محاولة يائس����ة بوقف تلك 
التسهيالت إذا ما تدخلت دفاعا عن األقصى، وهذا 
من ش����أنه أن يؤك����د أن هذه التس����هيالت لم تكن 

بريئة من البداية.
وأضاف أن االحتالل يحاول أن يصدر أزماته الداخلية 
عن طريق التلويح بشن عدوان على قطاع غزة إلرضاء 
الجمهور »اإلسرائيلي« والجبهة الداخلية التي هي 
غير راضية بالمطلق عن حكومة »بينيت« التي )قاب 
قوس����ين أو أدنى( من االنهيار، خاصًة بعد سلس����لة 
العمليات النوعي����ة التي وقعت في الداخل المحتل 

وكش����فت عورت المنظومة االستخباراتية لالحتالل، 
وكذلك انسحاب بعض أعضاء االئتالف الحكومي.

وي����رى القصاص، أن المقاومة الفلس����طينية لديها 
الحكمة بحيث ال تنجر له����ذا المربع الذي قد يخدم 
الحكوم����ة الصهيوني����ة، رغ����م أن المقاوم����ة قادرة 
وجاهزة بأن ترد على كل حماقات االحتالل كما حدث 
ف����ي العام الماضي خالل معركة »س����يف القدس«، 
وهي متأهبة منذ بداية شهر رمضان نصرة للمسجد 

األقصى.
وأردف قائاًل:  »الحديث عن عدوان ضد غزة يس����مح 
للكيان بإش����راك األنظمة المطبعة لممارسة المزيد 
م����ن الضغط عل����ى قوى المقاومة ف����ي غزة، في ظل 
أن دور الوس����طاء اليوم أصبح )ساعي بريد( في نقل 

رسائل ليس أكثر وال أقل«. وفق تعبيره.
وأش���ار القصاص، إلى أن الوس���طاء يضغطون على 
المقاومة وال يضغطون على كيان االحتالل، وفي هذا 

انحياز مفضوح لصالح االحتالل على حساب شعبنا.
وتطرق القصاص إلى  ما حدث قبل عدة أيام« حينما 
نقل الوسطاء رس����الة للفصائل بأن االحتالل يحاول 
أن يلغي كل إجراءاته المتعقلة بالمس����جد االقصى 

واالقتحامات واالعتقاالت ولكن ما حصل عكس ذلك 
تمامًا، ما ي����دل على أن االحتالل ال يأبه بالوس����طاء، 
مش����ددًا على أن االحتالل ال يردعه غي����ر القوى وما 

حصل بمعركة »سيف القدس« خير شاهد ودليل.
من جهة ثانية، يش����ير القص����اص إلى أن االحتالل 
يحاول فصل الس����احات الفلس����طينية عن بعضها 
البعض خاص����ة بعد االرتباط التي كرس����ته معركة 
»سيف القدس« بين غزة والقدس والداخل المحتل، 
مضيفًا أن االحتالل يح����اول أن يحيد جبهة غزة عن 
الصراع من خ����الل إدخال بعض التس����هيالت، في 
محاولة بائس����ة منه إلش����غال غزة وإبعادها عن بؤرة 

الصراع.
خيبة اأمل »اإ�سرائيلية«

بدوره، ي����رى الكاتب والمحلل السياس����ي ذو الفقار 
س����ويرجو أن حديث االحتالل ع����ن تصعيد ضد غزة 
يأتي في سياق التلويح بالقوة من أجل خلق حالة من 
الطمأنينة الوهمي����ة، والبحث عن صورة انتصار من 
أجل طمأنة الجمهور »اإلسرائيلي« بأن »إسرائيل« ال 
زالت تمتلك ق����وة الردع ضد المقاومة في قطاع غزة 
وأنها في حال تأهب عالية من أجل تلك المواجهة.

وأوضح س����ويرجو ف����ي حديث ل� » االس����تقالل« أن 
الجمهور »اإلس����رائيلي« لديه خيبة أمل من أجهزة 
أمن االحت����الل والحكومة الصهيونية، مش����يرًا إلى 
أن تبع����ات العملي����ات النوعية الت����ي وقعت مؤخرا 
في الداخل المحتل، ال تزال تؤثر س����لبًا على الشارع 
»اإلسرائيلي« ما يجعل هاجس الخوف وعدم األمان 

يراوده بكل وقت.
وأكد أن عدم المواجهة مع غ����زة ومحاولة تحييدها 
وتصعيد الوضع في مناطق أخرى كالقدس والضفة 
الغربي����ة، يدل عل����ى أن هناك عملية عكس����ية بأن 
االحت����الل ُردع م����ن المقاوم����ة، وأن الذاك����رة التي 
ُطبعت في ذهنية حكومة االحتالل بمعركة »سيف 

القدس« الزالت تبعاتها عالقة حتى هذه اللحظة.
وأشار س����ويرجو، إلى أن االحتالل يحاول أن يتجاوز 
تجربة معركة »س����يف الق����دس« وعدم الذهاب إلى 
صدام مع غزة ما خلق لديه مش����كلة استراتيجية مع 
غزة، بمعنى أنه كلما م����رة الوقت على المقاومة في 
القطاع كلما زادت قوة، األمر الذي دفع االحتالل إلى 
البحث عن خطط اس����تراتيجية للتعامل مع القطاع، 
من خالل رسم الخطط لعمليات االقتحام والمناورات 
ف����ي احتالل الم����دن، بهدف التغطي����ة على العجز 

الكبير الذي يواجهه جيشه في مواجهة القطاع.
ويرى أن األنظمة العربي����ة المطبعة مع االحتالل لن 
تس����تطيع أن تتدخل لوقف أي عدوان كسابقه في 
حالة اندلعت مواجهة مع غزة، وهي ال تس����تطيع أن 
تمارس أي ن����وع من الضغوط على ق����وى المقاومة، 
لذلك االحتالل سيفكر عشرات المرات قبل الذهاب 
نحو التصادم مع المقاومة الفلسطينية في القطاع. 
من جهة أخرى، يرى المختص أن الموقف األمريكي 
من المشهد على الس����احة الفلسطينية واضح وهو 
خفض مس����تويات الص����راع ومنع تصعي����د الحالة 
الفلس����طينية »اإلس����رائيلية«، بس����بب انش����غالها 
بالمل����ف )الروس����ي األوكراني( وع����دم إظهار دولة 
االحتالل وكأنها تتش����ابه مع روس����يا ف����ي احتالل 
أوكرانيا، وإظهار ازدواجية المعايير في هذا الشأن، 
حتى ال تدفع »إسرائيل« ثمنًا كبيرًا في المؤسسات 

الدولية. 

المقاومة ُتراكم من إنجازاتها 
مختصان لـ »االستقالل«: االحتالل يفتقد الجرأة لمواجهة غزة.. وتهديداته ضدها »تصدير أزمات«

غزة/ معتز �ساهني:
اأكد خمت�سان بال�ساأن ال�سيا�سي الفل�سطيني اأن املقاومة 
يف قط��اع غزة ما زالت ُتراك��م اإجنازاتها عقب معركة 
»�سيف القد�س« وجنح��ت يف تثبيت قواعد اال�ستباك 
مع��ه، م�سددين عل��ى اأن االحت��ال كان �سابقا ُينفذ ما 

يريده �سد �سعبنا الفل�سطيني، لكن اليوم ومع تهديدات 
املقاومة بات يح�سب األف ح�ساب قبل اأن يقدم على اأي 

تغول بدماء اأبناء �سعبنا وانتهاك حرمة مقد�ساته.
واأجم��ع املخت�س��ان يف حديثيهم��ا ل��� »اال�ستق��ال« اأن 
حدي��ث االحتال ع��ن ت�سعيد �سد قطاع غ��زة، ياأتي 

االأنظ��ار  وح��رف  االإعامي��ة،  املزاي��دات  �سي��اق  يف 
ع��ن امل�سج��د االأق�س��ى وحماول��ة الإر�س��اء اجلمه��ور 
»االإ�سرائيل��ي«، الذي ي�سعر بخيبة االأمل من حكومته 
وفق��دان االأم��ن عقب العملي��ات النوعي��ة التي وقعت 

موؤخرا يف الداخل املحتل. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال ضابط في جيش االحتالل »اإلس���رائيلي« 
إن الفصائل المس���لحة في قطاع غزة عوضت 
مخزونها الصاروخي الذي فقدته خالل عدوان 
آي���ار/ مايو الماض���ي، مؤكًدا س���عيها لطيلة 

الوقت للحصول على وسائل قتالية متطورة.
ونق���ل موقع »ماكو« العبري عن ضابط  وصفه 
بال�«كبي���ر« في فرق���ة غزة قول���ه إن »حماس 

والجهاد اإلس���المي تحاوالن تطوير صواريخ 
تتس���بب بالض���رر الكبي���ر، وكذل���ك تطوير 
صواري���خ قائم���ة تتج���اوز تحدي���ث القب���ة 
الحديدية سواء بالتطوير التكنولوجي أو عبر 

اإلطالق«.
وزع���م الضابط »اإلس���رائيلي« أن التقديرات 
تش���ير إلى امت���الك حركة حم���اس 14 ألف 
صاروخ متع���ددة األحجام والمس���افات قبل 

ع���دوان آيار الماض���ي، كما تمتل���ك الجهاد 
االسالمي قرابة 8 آالف صاروخ مع وجود آالف 

أخرى بيد عدد من الفصائل.
وأش���ار إلى »إطالق 4500 صاروخ في الحرب 
مع غزة«، معتقًدا بأن الجيش اإلسرائيلي دمر 
4 آالف في هجماته على مواقع بغزة وغالبية 

خطوط إنتاج الصواريخ آنذاك، وفق زعمه.
في حين اعترف الضابط بأن »نس���بة الضرر 

الت���ي لحقت بحماس والجه���اد بالحرب أقل 
من التوقعات، وأنهم نجحوا بترميم منظومة 
تصني���ع الصواري���خ بس���رعة عبر مس���اعدة 

خارجية من اإليرانيين«.
وقال الضابط إن »لدى حماس والجهاد اليوم 
نفس عدد الصواريخ الذي امتلكته الحركتان 
غداة عدوان أيار، وأنهما نجحا بفضل الهدوء 
باس���تعادة الفاقد من المخزون مع اس���تمرار 

عمليات اإلنتاج«.
وامت���دح الق���درات االس���تخبارية لجي���ش 
االحتالل بالقط���اع وخاصة بمجال الس���ايبر 

والتجسس.
وم���ع ذلك، أع���رب الضابط عن خش���يته من 
المفاجآت حال اندالع الحرب، مشدًدا على أنه 
ال يمكن معرفة الصورة االستخبارية الكاملة 

هناك.

تسعى للحصول على وسائل قتالية متطورة
ضابط »إسرائيلي«: الفصائل بغزة عّوضت مخزونها الصاروخي 
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاءات حكومية 

مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.
فعلى الراغبين المشـــاركة في هذا العطاء مراجعـــة وزارة المالية / اإلدارة 
العامـــة للوازم العامـــةـ  المبنى الجديد غرب محطة فـــارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرســـمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 

العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي غير مسترد يورد الى خزينة وزارة المالية.
 آخـــر موعد لقبول العروض بالظرف المختـــوم في صندوق العطاءات في 
غـزة الســـاعة 10:30 من صباح يوم الثالثاء الموافق 2022/05/10 وتفتح 

المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

جلنة العطاءات املركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من البنك 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

اسم العطاء

توريد أدوات لجراحة مناظير المسالك البولية في مستشفى اإلندونيسي التابع لوزارة الصحة

شراء محابر وتعبئة وصيانة محابر الطابعات والفاكسات 

توفير طرود 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

2022/14

2022/14

2022/14

2022/14
2022/14

م

1

2

3

4

5

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية خانيون�س
يف ال�ستئناف رقم 2021/183 يف الطلب رقم 2022/400

المســـتأنفان) المستدعيان(/ -1 أحمد موســـى أحمد العبادلة  – باألصالة 
عن نفســـه وبوكالته عن باقي ورثة والده/ موسى أحمد العبادلة - بموجب 
وكالة عدلية رقم 2011/1074 عدل خانيونس.  - خانيونس, القرارة , شارع 

العبادلة, بجوار مسجد السالم.
وكياله المحاميان/ســـلمان أبو دحروج وغفرة المصـــدر – دير البلح – جوال 

رقم 0567500100   
-2 عطا أحمد موســـى العبادلة  - خانيونس ، القرارة ،شارع العبادلة ,بجوار 

مسجد السالم 
 وكيله المحامي/ محمد خميس القديري -غزة   - جوال رقم 0599224682
المستأنف ضده )المستدعي ضده(/ لطفي محمد برهم شهوان  - خانيونس، 

البلد ، بجوار مسجد السنة. )سابقًا(. مجهول محل اإلقامة -)حاليًا(.   
مذكــرة حضــــور بالنشر المستبدل

في اإلستئناف رقم 2021/183 في الطلب رقم 2022/400
 إلـــى المســـتأنف ضده )المســـتدعى ضـــده( المذكـــور أعـــاله - بما أن 
المستأنفين)المســـتدعيان( المذكوران أعاله  قد أقاما عليك اإلســـتئناف 
رقـــم 2021/183 لدى محكمـــة بداية خانيونس بصفتها االســـتئنافية,  
طاعنا على القرار الصادر مـــن محكمة صلح خانيونس بتاريخ 2021/6/13 
في القضية  رقم 2010/181 صلح خانيونس - إستنادًا إلى ما يدعياه في 
الئحة إســـتئنافهما المحفوظة لكم نســـخة منها في ملف اإلستئناف ,و 
قد تحدد جلســـة األربعاء الموافق 2022/5/25 لنظر اإلســـتئناف .- لذلك 
يقتضـــي عليك أن تقدم جوابك التحريري خالل خمســـة عشـــر يوما من 
تاريخ النشـــر، وليكن معلوما لديك  إذا تخلفت عن الحضور وإيداع دفاعك 
التحريري ،يجوز للمســـتأنفين )المستدعيين( أن يسيرا في إستئنافهما 

باعتبارك حاضرَا .

 رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
 نائل خليل اأبو ليلة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الق�سية رقم 2022/126
يف الطلب رقم 2022/461

المســـتدعي / سامي سلمان ســـالم البريم - باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة و تركة والدته المرحومة زينة عوض الله عبد الجواد القرا . هوية 
رقم )940317167( - خانيونس ، بني ســـهيال، شـــارع عز الدين القسام، 

منزل سامي البريم
وكيله المحاميان / سلمان أبو دحروج وغفرة المصدر - دير البلح. 

المســـتدعى ضدهما / -۱ زياد أحمد عوض الله القرا - بني ســـهيال ، الزنة 
مسجد الحارث، حارة أبو سالمة - )سابقا(. ومجهول محل االقامة - )حاليا(

 -۲ محمد رمضان ســـليمان القرا ) أبو سالمه(- باألصالة وباإلضافة لباقي ورثة 
وتركة والدته/ حامده عوض الله القرا - بني ســـهيال، شـــارع عزالدين القسام 

،منزل المحامي/ ماجد ابو دقة - )سابقا(، ومجهول محل اإلقامة -)حاليا(.
 نوع الدعوى / فرز وتجنيب . 

قيمة الدعوى / تزيد على عشرة آالف دينار أردني .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 2022/126

إلى المســـتدعى ضدهما المذكـــوران أعاله ، بما أن المســـتدعي المذكور، 
قـــد أقام عليكما القضيـــة رقم 2022/126 لدى محكمـــة صلح خانيونس، 
يلتمـــس فيها الحكم بفـــرز وتجنيب حصة إرثية في أرض القســـيمتين 
رقم )۹ ۱۲+( من القطعة رقم )۲۲۲( من أراضي بني ســـهيال، والمســـماة 
الزنة الشـــمالية، والبالغ مساحتهما اإلجمالية ) ۲۰,۲۲۷م ۲( عشرون دونما 
ومائتان وســـبع وعشرون متر مربع، والقسيمتين )694 696+( من القطعة 
رقم )۷( من أراضي بني ســـهيال ، والبالغ مساحتهما اإلجمالية )۳۲5 م ۲( 
ثالثمائة وخمس وعشرين متر مربع إستنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه 
المحفوظة لكم نســـخة منها في ملف القضية، وقد تحدد جلسة الخميس 
الموافق 2022/6/2 لنظر القضيـــة.  لذلك يقتضي عليكما إيداع جوابكما 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر، وليكن معلوم كما أنكما 
إذا تخلفتما عن الحضور وإيداع دفاعكما التحريري، يجوز للمســـتدعي أن 

يسير في دعواه باعتباركما حاضرين .

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
ال�ستاذ / احمد جالل مهدى

رام الله/ االستقالل:
واصل المعتقل خليل عواودة )40 عاًما( من بلدة إذنا 
غرب الخليل، السبت إضرابه عن الطعام لليوم الـ 51 

على التوالي.
ونقـــل المعتقل عواودة قبل أيـــام من زنازين العزل 
االنفرادي فـــي »عوفر« إلى عيادة معتقل الرملة بعد 
تدهور حالتـــه الصحية، حيث يعانـــي من آالم في 
الـــرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شـــديد، 
وعدم انتظام في نبضـــات القلب، ومجرى التنفس، 
وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث 

فقد من وزنه أكثر من 16 كغم.
وترفض ســـلطات االحتالل االستجابة لطلبه بإنهاء 
اعتقالـــه اإلداري، أو التعاطي معـــه، في ظل تراجع 

وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
وكانـــت قـــوات االحتـــالل قـــد اعتقلتـــه بتاريـــخ 
2021/12/27، وحولتـــه لالعتقـــال اإلداري بدون أن 
توجه له أي اتهام، كما اعتقل ســـابقا في معتقالت 

االحتالل عدة مرات.
وفي السياق، واصل المعتقل رائد ريان )27 عاًما( من 
قرية بيت دقو شمال القدس المحتلة، أمس إضرابه 

لليوم 17، احتجاًجا على استمرار اعتقالهما اإلداري 
في سجون االحتالل.

والمعتقـــل ريان المحتجز حالًيا في ســـجن »عوفر«، 
اعتقـــل بتاريـــخ 2021/11/3 بعـــد مداهمة قوات 

االحتالل لمنزله واستجواب ساكنيه، إذ تم تحويله 
لالعتقـــال اإلداري لمدة 6 أشـــهر، إال أنه وبعد قرب 
انتهاء مدة االعتقال تم تجديده إدارًيا لمدة 4 أشهر 

إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

المعتقالن عواودة وريان يواصالن إضرابهما عن الطعام

غزة/ االستقالل:
ندد المجلس التشـــريعي بانتهاكات االحتالل المســـتمرة بحق المقدســـات 
اإلسالمية والمسيحية، على حد ســـواء في فلسطين، في تجاوز خطير لمشاعر 
المسلمين والمســـيحيين، وانتهاكًا لكافة األعراف والمواثيق والقوانين التي 

حصنت المقدسات وكفلت حق حرية العبادة.
وقال التشـــريعي في بيان صحفي السبت، تعقيبًا على اقتحام جنود االحتالل 
لكنيســـة القيامة في القـــدس المحتلة، وانتهاك حرمتهـــا وفرض قيود على 
المسيحيين الذين يحيون )سبت النور(:« إن االحتالل تجاوز كل الخطوط الحمراء 
من خالل مساســـه باألديان، وأنه آن األوان للجمه ومحاســـبته على هذا اإلرهاب 

المنظم«.
ودعا بيان التشـــريعي المجتمـــع الدولي إلى وقف سياســـة الكيل بمكيالين 
في التعامل مع القضية الفلســـطينية وجرائم االحتـــالل، »وعدم الصمت على 

انتهاكات االحتالل، وإال فإننا سنواجه تمادًيا جديًدا سيكون أخطر«.
وأشـــاد بأبناء الشـــعب الفلسطيني مســـلميه ومســـيحيه خاصة في القدس 
المحتلة، الذين سطروا أبهى صورة للدفاع عن المقدسات واألرض، ويصرون على 
الصمـــود في وجه االحتالل ومخططاته، داعيا الكل الفلســـطيني وأحرار العالم 

لدعمهم وإسنادهم.

»التشريعي« يدين انتهاك 
االحتالل للمقدسات المسيحية

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفـــة »يديعوت أحرونـــوت« العبرية 
مساء الســـبت، أن الجيش »اإلسرائيلي« أقر خطة 
للرد على إطالق صاروخين تجاه الغالف الليلة قبل 
الماضية بقصف أهـــداف جديدة في القطاع، إال 
أن المستوى السياسي قرر الذهاب نحو عقوبات 
جديدة من نوعها وهـــي منع العمال من الدخول 

إلى »إسرائيل«.

السياســـي  المســـتوى  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
»اإلســـرائيلي« قـــرر عدم الـــرد العســـكري على 
الصواريخ وتجرية عقوبات جديدة قد تكون أقوى 
من الرد العســـكري، وهي منـــع أكثر من 10 آالف 
عامل من القطاع من دخـــول الكيان للعمل األحد 
حيث قررت الحكومة االسرائيلية إغالق حاجز بيت 

حانون »إيرز« حتى إشعار آخر.
وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة األولى التي 

تفرض فيها الحكومة »اإلسرائيلية« عقوبات على 
التسهيالت التي منحتها للقطاع مؤخرًا.

في حين نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله 
إن الجيـــش أعد الخطط العســـكرية الكاملة حال 
ذهاب األمور نحو تصعيد شـــامل مع القطاع وأن 
مستوى االستعداد يوازي ذلك الذي سبق عدوان 

أيار من العام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة »اإلســـرائيلية« 

قررت تبنـــي توصيـــة أمنية بتجربـــة الضغوط 
المدنيـــة على حركة »حماس« في القطاع عبر منع 
آالف العمال من الدخول إلـــى أماكن عملهم في 

الكيان.
ويرى مراقبون للشؤون »اإلسرائيلية« أن االحتالل 
ســـمح بمنح آالف التصاريح مؤخرًا الستخدامها 
لغايات االبتزاز ســـاعة التصعيـــد حيث تعتقد 
دوائر أمنية »إسرائيلية« أنه ال يمكن ابتزاز من ال 

يملك شيئًا ليخســـره وبالتالي فقد تم منح آالف 
التصاريـــح بهدف خلق روافـــع ضغط على حركة 

»حماس« لثنيها عن تصعيد األمور.
فيما عقب المحلل العسكري »تال ليف رام« على 
العقوبات الجديدة قائاًل: »إنها ليست المرة األولى 
التي تختار فيها »إســـرائيل« تجربة خيار إغالق 
المعابر وأنه تمت تجربة هكـــذا خيار بكثرة إبان 

فترة حكم نتنياهو إال انه لم يحقق أي نتائج«.

عبر منع العمال من الدخول للكيان
»يديعوت«: »إسرائيل« تقر عقوبة جديدة على غزة ردًا على إطالق الصواريخ
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى املحكمة العليا املوقرة - بغزة
ب�سفتها حمكمة نق�س

في الطعن رقم 2022/282 في الطلب رقم ۳۹6/ ۲۰۲۲م
المس���تدعي / محمود عبد المالك عبدربه نصرالله - غزة - شارع الصناعة - 

برج السوسي - هوية رقم ) ۹۰۳۹۹۲۹۳۰(
وكياله المحاميان / د. يوس���ف عبد الرحيم ابو هاشم ونجاح زايد ابو زكار 

- رفح - البلد - جوال )۰۹۹۶۰۲۹۰۰( 
المس���تدعى ضدها / شركة السوسي لإلس���كان ويمثلها السيد / نبيل 

محمود سالم السوسي - غزة - شارع الصناعة - مقابل وكالة الغوث .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المستدعى ضدها مجهول محل اإلقامة
بما أن المس���تدعي تقدم بالطعن رق���م 2022/282 والطلب المتفرع عنه 
2022/396م اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة طعنه المرفقة لك نسخة 

عنها وعن ملحقاتها لدى قلم المحكمة العليا . 
لذلك يقتضي علي���ك أن تقدمي جوابك التحريري بش���أن الطعن خالل 
خمسة عش���ر يوما من تاريخ هذا النشر وليكن معلوما لديك إذا تخلفت 
عن الحضور يجوز للمس���تدعي أن يس���ير في طعنه وللمحكمة أن تحكم 

في الطعن واعتبار الحكم حضوريا . تحريرا في : 2022/4/21م

رئي�س  قلم املحكمة العليا بغزة
ب�سام الع�سي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية – دائرة التنفيذ

اإعالن اإخطار تنفيذ طلب م�سروحات �سادر عن 
حمكمة غزة ال�سرعية البتدائية – دائرة التنفيذ

إلى المس���تدعى ضدها/ سمر كنعان علي بسيسو من سكان غزة وسابقًا 
مجه���ول محل اإلقامة خارج القط���اع، نبلغك أنه وطبق���ًا للطلب المقدم 
ضدك في محكمة غزة الشرعية لصالح المستدعي/ سامي سفيان سامي 
الحس���يني من غزة وس���كانها والذي يلزمك بتنفيذ مشروحات مشاهدة 
الكترونية لكل من الطفلتين )س���ارة ولينا( ابنتي المس���تدعي س���امي 
المذكور على ذمة طلب المش���روحات رقم )71 / 2022( ونكلفك االلتزام 
بالطلب المذكور وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة غزة الشرعية 
خالل مدة أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإن لم تحضري فإن دائرة 
التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في 2022/4/20م

ماأمور تنفيذ حمكمة غزة ال�سرعية

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�سوع/ مذكرة تبليغ ح�سور �سادرة عن حمكمة غزة ال�سرعية
إلى المدعى عليها/ س���مر كنعان علي بسيس���و من غزة وسكانها سابقًا 
والمقيم���ة حالي���ًا في جمهورية مص���ر العربية ومجهول���ة محل اإلقامة 
فيه���ا اآلن يقتض���ي حضورك إلى ه���ذه المحكمة يوم األح���د الموافق 
2022/5/29م الس���اعة التاس���عة صباحاً وذلك للنظر في القضية أساس 
481 / 2022م وموضوعه���ا ضم بنت والمقامة علي���ك من قبل المدعي/ 
سامي س���فيان سامي الحسيني من غزة وس���كانها وإن لم تحضري في 
الوقت المعين أو ترس���لي وكياًل عن أو تبدي للمحكمة معذرة مش���روعة 
س���يجري بحقك المقتضى الش���رعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول 

وحرر في 2022/4/20م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن /    علي صبح���ي علي الدويك       
عن فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  917351488      
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن / اياد فادي نعيم حمدقة  عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )4٠8133٢٢1( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / توفيق مصطفي توفيق البيك 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )4٠٢94٦77٦( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / جهاد اجم���د محمد الغلبان 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )8٠٢149٦41( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / ربيع عاط���ف حمدان طبش 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )4٠58٠٠731( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس أس���اقفة سبس���طيا للروم األرثوذكس 
ف���ي القدس المط���ران عطالل���ه حنا، الس���بت، إن 
االحتالل اإلسرائيلي حّول البلدة القديمة إلى ثكنة 
عسكرية، واقتحم كنيسة القيامة، خالل احتفاالت 

»سبت النور«.
وذكر المطران حنا، في تصريحات لقناة الميادين، 
أن قوات االحتالل تعدت بش���كل صارخ على حرمة 
كنيس���ة القيام���ة في اس���تهداف غير مس���بوق 

للحضور المسيحي في المدينة.
وأكد أن قوات االحتالل دخلت بأسلحتها إلى داخل 
الكنيسة ما اعتبره اس���تفزاًزا واضحا للمسيحيين 

والمصلين.

اإلس���رائيلي قيوًدا  االحت���الل  وفرضت س���لطات 
مش���ددة على دخول المس���يحيين إلى كنيس���ة 
القيامة في مدينة القدس المحتلة للمشاركة في 
احتفاالت »س���بت النور«، الذي يسبق »عيد الفصح 
المجيد«، ونص���ب الحواجز العس���كرية في البلدة 

القديمة، وأغلقت عدًدا من أبواب البلدة أمامهم.
وتأتي قيود االحتالل هذه، وسط إجراءات مشددة 
يفرضه���ا عل���ى دخ���ول الفلس���طينيين لمدينة 
القدس والمس���جد األقصى، وفي ظ���ل اعتداءات 
مبرمج���ة ومتواصلة بح���ق المس���جد والمرابطين 
والمعتكفين داخله، في محاولة للقضاء على كل ما 
هو فلس���طيني بالمدينة، وضرب هويتها الوطنية 

والدينية.

خالل احتفاالت »سبت النور«
المطران حنا: االحتالل اعتدى على كنيسة القيامة وحول القدس لثكنة عسكرية

غزة/ االستقالل:
أش���ادت حركة المقاومة اإلس���المية »حماس«، الس���بت، ب� »الجماهير العربية 
واإلس���المية والحّرة«، الت���ي خرجت في أكثر من بلد عربي وإس���المي وأوروبي، 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بجرائم االحتالل، واعتداءاته على 
المصّلين اآلمنين، ومحاوالته فرض التقس���يم الزماني والمكاني في المسجد 
األقص���ى المبارك. وثّمنت الحركة في بيان لها الس���بت، هذا التضامن »الذي 
يأتي في س���ياقه الطبيعي في ظل استمرار العدوان واإلجرام اإلسرائيلي ضد 

األرض والشعب الفلسطيني ومقدساته« على حد تعبير البيان.
ودعت »حماس« إلى مواصلة الدعم للقضية الفلس���طينية وتعزيزه، سياسيًا 
ودبلوماس���يًا وإعالميًا وش���عبيًا »والعمل على فضح جرائم االحتالل، والضغط 
عليه في كل العواصم والمحافل إلنهاء عدوانه، والوقوف مع شعبنا وقضيته 
العادل���ة، إنصاف���ًا لنضاله وحقوقه المش���روعة، وفي مقّدمته���ا تحرير أرضه 

المحتلة والعودة إليها«.

»حماس« تشيد بالتضامن مع 
الفلسطينيين وتدعو لمزيد من الدعم لهم

واشنطن/ االستقالل:
قال���ت منظم���ة »هيومين رايتس ووت���ش« الحقوقي���ة الدولية 
إّن ج���دار الفص���ل العنصري اإلس���رائيلي المقام عل���ى أراضي 
المواطني���ن في الضف���ة الغربية المحتّلة قد »قّيد بش���دة حرية 
تنقل الفلسطينيين في العقدين األخيرين، وساهم في تفتيت 

الحياة الفلسطينية«.
واعتب���رت المنظمة، في تقرير لها الس���بت، أّن الجدار العنصري 
اإلس���رائيلي أسهم كذلك في »جرائم إس���رائيل ضد اإلنسانية: 
الفص���ل العنص���ري واالضطه���اد«، مش���يرة إلى ق���رار محكمة 
الع���دل الدولية عام 2004 القاضي بأّن مس���ار الجدار العنصري 

اإلسرائيلي ينتهك القانون الدولي.
ولفت���ت إل���ى أّن المزارعي���ن في الضف���ة كانوا من بي���ن األكثر 
تض���رًرا من ذلك إذ ُحرموا من الوصول بس���هولة إلى محاصيلهم 
وحقولهم على الجانب اآلخر، وكذلك س���كان القرى »المحاصرة« 
مثل عزون عتمة، التي يحيط بها الجدار بالكامل تقريًبا لفصلها 
عن أربع مس���توطنات إس���رائيلية قريبة. وبحس���ب التقرير فإّن 
المس���ار المعتم���د للجدار الفاص���ل ال يمتد ف���ي أربعة أخماس 

منه تقريًبا عل���ى طول حدود ما قبل 1967 فحس���ب، بل يتوغل 
داخل الضفة الغربية، ويربط فعلًيا ب�«إسرائيل« تجمعات كبيرة 
من المس���توطنات غير القانونية واألراضي المخصصة لتوسيع 

المس���توطنات. وذك���ر أّن من إح���دى هذه المس���توطنات هي 
»ش���عاري تكفا، وكالعادة، ُبني الجدار على أراٍض فلسطينية تّم 
االستيالء عليها على مساحة أبعد من حدود المستوطنة؛ مما أدى 

إلى إنشاء منطقة عازلة بين السياج األصلي المحيط بالمستوطنة 
والجدار الفاصل. ويوّثق التقرير قيام مس���توطنين من »شعاري 
تكفا« باس���تغالل هذه األرض الفلس���طينية المس���تولى عليها 
لتش���غيل مزرعة خيول في المنطق���ة العازلة، حيث ينظر إليهم 
الفلسطينيون وهم يمتطون الخيول فوق أرضهم التي استولى 
عليها االحتالل ويس���يرون بها بين أش���جارهم. ونقل عن تقرير 
أصدرته منظمة »كرم نابوت« لحقوق اإلنس���ان اإلس���رائيلية عام 
2018، أّن المستوطنين يشّغلون العديد من اإلسطبالت المماثلة 

على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وقال���ت »هيومن رايتس ووتش« إّن أرب���ع منظمات معنية تقوم 
بتفوي���ض من حكومة االحتالل بتعويض المس���توطنين الذين 
يتلقون دروًس���ا عالجي���ة على ركوب الخيل، وه���ي إحدى الطرق 

العديدة لدعم مشروع االستيطان غير القانوني.
واختتم����ت المنظمة الحقوقي����ة الدولية تقريرها متس����ائلة »إذا 
كانت دورس ركوب الخيل على أرض فلسطينية على بعد أقل من 
100 متر من الجدار الفاصل تعالج اإلسرائيليين، فما هي الضرورة 

األمنية لمنع أصحاب هذه األرض من الوصول إليها بانتظام؟«.

»هيومن رايتس«: جدار الفصل يقّيد حرية تنقل الفلسطينيين ويفتت حياتهم
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أعلن أنا المواطن /    زهير عبد الحميد احمد شاهين عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   407679166      الرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   احمد علي صبحي الدويك    عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرقم   412355042       الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   رمزي ابراهيم خالد الجاروش���ه عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    906647060        الرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  اس���ماعيل جمال احمد مصبح  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم 400960464     الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /      عيسي محمود محمد زعرب   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  406139204     الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    ماهر محمد محمود كراز  عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م     928520642  الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    ادهم اسماعيل رمضان السوافيري  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     905269882  الرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    حمدان سامي حمدان قشطه     عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    800551558     الرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   سهاد سليمان عبد نصار   عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م    900851981   الرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
تقدم لمحكمة ش����رق خانيونس مضبطة موقعة من مختار عائلة ابو خشان مؤرخة 
في 2021/3/31م تتضمن ان : كامل س����لمان ابو خشان من القرارة وسكانها توفى 
الى رحمته تعالى بتاريخ 1994/3/24م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في والدته 
ثريا حمود حس����ين ابو هولي المشهورة ابو خشان وفي زوجته مريم صباح سالم ابو 
خشان وفي اوالده منها الذكور هم عمار وعامر وانور ثم بتاريخ 2018/4/11 توفيت 
مريم المذكورة وانحصر ارثها الش����رعي واالنتقال����ي في اوالدها المتولدين لها من 
زوجها كامل المتوفى قبلها الذكور وهم عمار وعامر وانور فقط وال وارث له سوى من 
ذك����ر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة ش����رق خانيونس الشرعي خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وحرر في 20 رمضان ل� 1443ه� وفق 2022/4/21م

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

غزة/ االستقالل:
نّظمت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في 
قطاع غزة، الس���بت، وقفًة إحياًء ليوم األسير العربي 

الذي يوافق 22 إبريل من كل عام.
وش���ارك بالوقفة، الت���ي ُنّظمت أمام مق���ر اللجنة 
الدولية للصليب األحم���ر غربي مدينة غزة، ممثلون 
عن الفصائل وأسرى محررين ومؤسسات عاملة في 
مجال حقوق األس���رى، وحملوا الفتات تضامنية مع 
األسرى، وأخرى تدعو لتحريرهم وتعزيز صمودهم.

وقال األسير المحرر أسامة أبو حرب- أحد أبرز أسرى 
الدوري���ات العرب- إن األس���رى العرب في س���جون 
االحتالل »من عقيدة نضال شعبنا الفلسطيني، وإن 

تحريرهم واجب كبقية أسرى شعبنا«.
وأشار أبو حرب إلى أن األسير جهاد عودة شارك في 
أسر 8 جنود إس���رائيليين بلبنان عام 1983، قائاًل: 
»حين أسروهم صرخ عالًيا.. اليوم سيتم إطالق سراح 

أسرى شعبنا«.
وأضاف »لذلك فإن تحرير العرب هو واجب علينا«.

وش���دد على ض���رورة مجابهة االحت���الل على كافة 
الصعد من أجل إطالق سراح أسرى شعبنا واألسرى 
الع���رب من س���جون االحت���الل، مؤك���ًدا أن إطالق 

سراحهم يشّكل حلقة من حلقات كفاح شعبنا.
وأك���د ض���رورة العمل عل���ى تحرير جميع األس���رى 

والسيما العرب الذين قاتلوا من أجل أبناء شعبنا.
وذكر أن »األسرى جميًعا في بوتقة واحدة، إذ إنهم 

بذلوا الغالي والنفيس من أجل تحرير فلسطين«.
وتابع »تحيتنا لهم ونعتذر عن تقصيرنا تجاههم، 
وحين يمكث أسير أكثر من 40 عاًما نلوم أنفسنا أننا 

لم نتمكن من اإلفراج عنهم«.
ودعا المقاومة لبذل كل جهد من أجل إطالق س���راح 
أس���رانا جميًعا، مضيًف���ا »يجب أن نكث���ف دعاءنا 

وجهادنا من أجل إطالق سراح أبناء شعبنا واألسرى 
العرب«.

ويعتقل االحتالل 18 أس���يًرا عربًيا، بينهم ثمانية 
محكوم عليهم بالمؤبد )مدى الحياة(، وسبعة ما بين 
10و36 عاًما، وثالثة ما بين خمسة وثمانية سنوات.

ويوجد نحو 4500 أس���ير فلس���طيني في س���جون 
االحتالل بينهم 160 طفاًل و32 امرأة و500 أس���ير 

إداري.

18 أسيًرا عربًيا يقبعون في سجون االحتالل
»لجنة األسرى« للقوى بغزة تحيي يوم األسير العربي

رام الله/ االستقالل:
واص����ل المعتقلون اإلداريون في س����جون االحتالل »اإلس����رائيلي«، الس����بت، 
مقاطعتهم المحاكم اإلدارية لليوم ال� 113 على التوالي، في إطار مواجهتهم 

لسياسة االعتقال اإلداري، تحت شعار »قرارنا حرية«،
وكان المعتقل����ون اإلداري����ون قد أعلنوا مطل����ع كان����ون الثاني/يناير الماضي، 
المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة باالعتقال اإلداري 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو 
لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون 
الدولي اإلنس����اني، لتكون »إس����رائيل« هي الجهة الوحيدة ف����ي العالم التي 

تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات السجون بأن المعتقلين اإلداريين لهم ملفات 
س����رية ال يمكن الكش����ف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال 

التهمة الموجهة إليه.
وغالًب����ا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد م����دة االعتقال أكثر من مرة لمدة 
ثالثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياًنا إلى سنة كاملة، ووصلت 

في بعض الحاالت إلى سبع سنوات.
وفي وقت س����ابق، قال نادي األس����ير إن س����لطات االحتالل أصدرت منذ بداية 
نيس����ان/ أبري����ل الجاري أكثر م����ن 140 أمر اعتقال إداري، م����ن بينها 50 بحق 

معتقلين جدد.
وأوضح النادي في بيان، أن س����لطات االحتالل أصدرت منذ مطلع العام الجاري 

نحو )540( أمراعتقال إداري.

المعتقلون اإلداريون ُيقاطعون 
محاكم االحتالل لليوم الـ113

القدس المحتلة/ االستقالل:
ح���ذر كاتب »إس���رائيلي« من أن »إس���رائيل« مرش���حة 
لالنهيار والزوال بس���بب األنش���طة االس���تفزازية التي 
تعكف عليها الحركة الكهاني���ة بقيادة النائب إيتمار 

بن غفير.
وأش���ار الصحافي بن كاس���بيت إلى أن االس���تراتيجية 
التي تحكم توجهات الكهانية، التي تؤدي دورًا رئيسًا 
في إثارة المشاكل واالس���تفزازات في القدس المحتلة 
واألقصى، تتمثل بوجوب العمل على تكريس الفوضى 
من منطلق أنه كلما كانت األمور أس���وأ، توافرت الظروف 

التي تسمح لهذه الحركة بتحقيق أجندتها.
وفي تحليل نش���ره موق���ع صحيفة »معاري���ف«، لفت 
كاسبيت إلى أن االستفزازات التي يقودها بن غفير في 

المسجد األقصى والقدس تهدف إلى التمهيد »الندالع 
حرب يأجوج ومأجوج التي في نهايتها يترجل المخلص 
المنتظر ويشيد الهيكل على أنقاض المسجد األقصى«، 
ومن ثم »يطرد الفلس���طينيين ويدفع الخونة )اليهود( 

إلى مقصلة اإلعدام«. وفق تعبيره.
وأشار كاس���بيت إلى أن بن غفير وش���ريكه زعيم حزب 
»الصهيونية الدينية«، بتسلئيل سموطريتش، »يعمالن 
على توظيف زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لتحقيق 
تطلعاتهم���ا الخالصية م���ن خالل الدفع نحو إس���قاط 
الحكومة الحالية بقيادة نفتالي بينت وتهيئة الظروف 
أمام تش���كيل حكومة بديلة بقي���ادة نتنياهو، بدعهما 

ومشاركتهما«.
ولفت إل���ى أن الكهانيي���ن يرون ف���ي نتنياهو بمثابة 

»حمار المخلص المنتظر«، الذي سيس���مح لهم بتحقيق 
منطلقاته���م الديني���ة واأليديولوجية، عل���ى اعتبار أن 
تش���كيل حكومة اعتمادًا على دعمهم سيوفر له فرصة 

لإلفالت من المحاكمة في قضايا الفساد.
وأضاف: »في حال تمّكن تحالف الليكود بقيادة نتنياهو 
من الحصول على أغلبية مطلقة في االنتخابات القادمة 
بعد إسقاط الحكومة الحالية اعتمادًا على دعم الكهانية، 
فإن كاًل من بن غفير وس���موطريتش سيكونان عضوين 
في المجلس الوزاري المصغر لش���ؤون األمن، وهو دائرة 
صنع القرار التي تتخذ القرارات المصيرية في إسرائيل«.

ولفت إلى أن انضمام بن غفير وس���موطريتش معًا إلى 
الحكومة يعني أن »إس���رائيل« ق���د تحولت إلى »مملكة 

يهودا«، وهو ما سيمهد إلى خرابها.

كاتب »إسرائيلي« يحذر من زوال دولة االحتالل بفعل »الكهانية«

بروكسل/ االستقالل:
اس���تبعدت إدارة مهرجان بروكس���ل لألف���الم القصيرة، »إس���رائيل« من قائمة 
شركائها في المهرجان الذي يقام في الفترة من 20 إلى 30 نيسان/أبريل الجاري.
وأوضح���ت جمعية الصداقة البلجيكية الفلس���طينية في بي���ان، أنها تمكنت 
بالتنس���يق مع الجالية الفلسطينية في بلجيكا، وعدد من الممثلين والمخرجين 
البلجيكيين والدوليين، من إقناع إدارة المهرجان إلزالة الس���فارة »اإلسرائيلية« 

من قائمة شركائها.
وأعربت الجمعية عن شكرها وتهنئتها إلدارة المهرجان على اختيارها الشجاع، 
الذي يبعث ل�«إس���رائيل« رس���الة واضح���ة مفادها أنها لن تكس���ب احترامها 

بتبييض جرائمها ضد اإلنسانية، بل بوضع حد لها.

استبعاد »إسرائيل« من الشركاء الداعمين 
لمهرجان بروكسل لألفالم القصيرة
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أاكثر من مائة وخمس����ين ألف فلس����طيني أدوا صالة الجمعة في المسجد األقصى 
المبارك, رغم كل هذا المنع والقمع والقتل الذي يمارسه الجيش الصهيوني وقطعان 
المس����توطنين ضد الفلسطينيين المتوجهين لألقصى,  فما هو الدافع الذي يجعل 
الفلسطيني يخاطر بحياته ويذهب لالقصى رغم كل هذه االخطار التي يتعرض لها, 
رئيس الدائرة السياس����ية في حركة الجهاد االسالمي في فلسطين الدكتور محمد 
الهندي لخص ما يحدث في األقصى وتصدي المستوطنين له »الشعب الفلسطيني 
نهض من أجل الدفاع عن مقدسات األمة في فلسطين، وعن أبنائه، ومستقبله، وأرضه، 
وهو مس����تعد للتضحية الي����وم، وغًدا، وفي كل وقت طبع المطبع����ون أولم يطبعوا«, 
باختصار ش����ديد هذا هو الش����عب الذي يتحدى كل االخطار ألجل الدفاع عن االمة, 
ونيل ش����رف مواجهة كل قوى الشر في العالم ممثلة »بإسرائيل« الغدة السرطانية 
المزروعة في قلب االمة لتنخر في عظامها وتفتتها وتضعفها وتدفعها لالستسالم,  
وعي الفلس����طيني بواجبه الديني والوطني واألخالقي هو ال����ذي اوصله الى القناعة 
للتضحية بالنفس والمال والولد وكل ش����يء ألجل وطنه وامته, فهو يقتحم الحواجز 
ويتسلل الجدران ويخترق االسالك الشائكة للوصول للمسجد األقصى والصالة فيه, 
باألمس كان احد الفلسطينيين على حاجز عسكري يتحدث لوسائل االعالم قائال » راح 
اصلي اليوم في األقصى يعني راح اصلي في األقصى, مش س����امحين الي ادخل عبر 
الحاجز, راح ادخل من طرق التفافية وراح اتسلل الى القدس مهما كلفني ذلك« هذا 
اإلصرار فيه تحدي واضح لالحتالل وينم عن عقلية الفلسطيني الذي يؤمن تماما انه 

صاحب حق, وانه سيقاتل من اجل حقه, وان األقصى ملك للمسلمين.
الفرق بين الوصاية الش���كلية على المس���جد األقصى المبارك والتي يقاتل عليها 
الزعماء العرب, والوصاية الحقيقية التي يبذل ألجلها الشعب الفلسطيني كل هذه 
التضحيات, أظهرت الفروق واضحة بين وصاية الرس���ميين العرب ووصاية الشعب 
الفلس���طيني على األقصى والذي قدم خاللها الفلس���طينيون ارواحهم ودماءهم 
وابناءه���م دفاعا عنه, فما قدم الزعماء العرب, لقد ناقش���ت اللجنة الوزارية العربية 
المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية 
في مدين���ة القدس المحتلة خ���الل اجتماعها الطارئ بدعوة م���ن األردن الخميس 
الماضي، سبل مواجهة التصعيد اإلسرائيلي الخطير في المسجد األقصى المبارك 
وبلورة تحرك مش���ترك لوقف االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية في المقدسات، 
ووقف العنف، واس���تعادة التهدئة الش���املة وأكدت اللجنة ف���ي بيانها الختامي 
الذي صدر عقب اجتماعه���ا الطارئ في عمان، دور الوصاية الهاش���مية التاريخية 
التي يتوالها جاللة الملك عبد الله الثاني في حماية األماكن المقدس���ة اإلس���المية 
والمس���يحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائ���م فيها، وضرورة إزالة 
جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة األوقاف في إدارة ش���ؤون المسجد 
األقصى المبارك/ الحرم القدس���ي الش���ريف والحفاظ على مرافقه. وأدانت اللجنة، 
االعتداءات واالنتهاكات اإلس���رائيلية بحق المصلين في المسجد األقصى المبارك/ 
الحرم القدس���ي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خالل األيام الماضية من 
ش���هر رمضان المبارك، وأدت إل���ى وقوع مئات اإلصاب���ات واالعتقاالت في صفوف 
المصلي���ن، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدس���ي الش���ريف، هذا هو ملخص 

قراراتها وكل ما قدمته.
لذلك نحن نؤكد مرارا وتكرارا ان الوصاية الحقيقية على المس���جد األقصى المبارك 
هي للش���عب الفلس���طيني الذي يدافع عنه, وللمقاومة الفلسطينية الباسلة التي 
تحمي المس���جد األقصى من مخططات ومؤامرات االحتالل واطماعه في التقس���يم 
الزمان���ي والمكان���ي لالقصى, هل ق���رارات اللجن���ة الوزارية العربي���ة التي عقدت 
اجتماعاتها في عمان, هي التي أوقفت مسيرة االعالم ومنعتها من الوصول الى باب 
العمود, هل هي التي أوقفت ذبح القرابين في المس���جد األقصى المبارك, وافشلت 
محاوالت االحتالل الصهبوني منع االعتكاف والرباط في المسجد األقصى المبارك, ام 
ان المقاومة الفلسطينية والرسائل التي أرسلتها لالحتالل الصهيوني عبر الوسطاء, 
والصواريخ التحذيرية التي انطلقت من قطاع غزة تجاه منطقة الغالف الحدودي هي 
التي منعت ذلك وافش���لت كل مخططات االحتالل للبدء بتقسيم المسجد األقصى 
زمانيا ومكانيا, اللجنة الوزارية العربية عندما تمطعت وشددت من لهجتها حسب 
اعتقادها قالت« أن هذه االعتداءات واالنتهاكات تمثل اس���تفزازا صارخا لمش���اعر 
المس���لمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المس���جد األقصى المبارك، 
وحري���ة وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإش���عال دوامة م���ن العنف تهدد األمن 
واالستقرار في المنطقة والعالم, وعبرت عن رفضها لجميع الممارسات اإلسرائيلية 
الالش���رعية المس���تهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المس���جد 
األقص���ى المبارك, انهم كما وصفهم رس���ولنا الكريم صلى الله عليه وس���لم »غثاء 
كغثاء السيل«, القدس تحتاج الى مواقف حقيقية للدفاع عنها ألنها تمثل ضمير 
لهذ االمة, وهى عنوان لالنتصار الحق على الباطل, ولكنكم قوم تجهلون, افيقوا أيها 

العرب, افيقوا أيها المسلمون. 

أفيقوا أيها العرب..
 أفيقوا أيها المسلمون

رأي

فاجأ ش����يخ األزهر اإلمام األكبر أحمد الطيب المس����لمين 
بفت����وى تحضه����م عل����ى التطهر قب����ل لم����س التوراة 
واإلنجيل مثلما يفعلون مع قرآنهم الكريم، وأكثر الردود  
اإلس����المية على فتواه، ونوش����ك أن نقول كلها؛ غاضبة 
تعبر عن صدمة أصحابها، وستتوالى ردود كثيرة متنوعة 
المس����تويات زاخرة بالغضب والصدمة، ونترك ما يتعلق 
باإلنجيل ال����ذي يؤمن ب����ه إخواننا العرب م����ن النصارى 
الذين قاس����مونا تاريخنا الوطني، وكانوا دائما لنا ال علينا 
في هذا التاريخ، وقدموا مس����اهمات عظيمة في ثقافتنا 
وأدبنا، وتأثروا في أس����اليبهم الكتابي����ة بالقرآن الكريم 
تأث����را ال يقل ع����ن تأثر إخوانهم من العرب المس����لمين، 
وحين حاولت الدولة العثماني����ة في زمنها األخير أتركة 
العرب واالبتعاد عن لغتهم؛ رد مسيحيو الشام بالتوسع 
في ق����راءة القرآن وحفظه، وقالوا إنه����م أولى من األتراك 

بالقرآن.
ولنش����تبك مع ما يخص التوراة في فتوى اإلمام. أي توراة 
يجب تطهر المسلم قبل لمسها؟! توراة بابل التي كتبها 
عزرا الكاهن في الس����بي البابلي بع����د 400 عام من تلقي 
موسى  _ عليه السالم _ لها في األلواح الخمسة، وأضاف 
إليه����ا الكثير من الس����يئات متعمدا؟! أم ت����وراة صفد؟! 
أم ت����وراة ناط����وري كارتا )حراس المدين����ة( في نابلس؟! 
ويعتز أصحاب ه����ذه التوراة بأنها هي التوراة الحقيقية 
التي نزل����ت في األلواح الخمس����ة، ونمي����ل لتصديقهم 
لما يظهرونه من محبة ومس����المة للفلس����طينيين الذين 
يصفونه����م بإخوانه����م ، وغضبوا من منظم����ة التحرير 
الفلس����طينية العترافها بإسرائيل التي ال يعترفون بها، 
ويعدونه����ا دولة بال ش����رعية ديني����ة، وبعضهم يتولى 

وظائف في السلطة الفلسطينية بما في هذا الشرطة.
وكان من الممكن ان نعتبر تعدد التوراة شأنا يهوديا  ال 
دخل لنا فيه بصفتنا مسلمين لوال أن التوراة البابلية التي 
تؤمن بها إس����رائيل تحض على قتلنا وكرهنا وتحقيرنا، 
وكل ه����ذا يظهر في معاملة إس����رائيل للفلس����طينيين 
ومن تص����ل إليه يده����ا المعتدية من العرب مس����لمين 
ومس����يحيين، ومنعت أمس المسيحيين من الوصول إلى 
كنيس����ة القيام����ة مقتربة في هذا المنع بم����ا تفعله في 

المس����جد األقصى الذي يقتحمه الرعاع من مستوطنيها 
ونواب الكنيس����ت  خمسة أيام أس����بوعيا، ما عدا الجمعة 
والسبت، في حماية الشرطة والقوات الخاصة التي تخليه 
م����ن المصلين الفلس����طينيين، وتضربه����م وتعتقلهم، 
ويفعل����ون نفس الش����يء ف����ي الح����رم اإلبراهيمي الذي 
غيروا كثيرا في عمارته بما يناسبهم ويضايق المصلين 

الفلسطينيين.
ووصفت ميري ريحيف وزيرة الثقافة في حكومة نتنياهو 
األذان ب “ع����واء محمد” تقصد رس����ولنا الكريم _ صلى 
الله عليه وس����لم _ ، وحين زارت اإلمارات سمح لها النظام 
بدخول أكبر مساجد البالد . ولما قتلت الشرطة اإلسرائيلية 
بعض المصلين الفلسطينيين في المسجد األقصى زمن 
حكومة بيجن وصف الفلس����طينيين بالكفار تهوينا من 
جريمة قتلهم! وبعد انس����حاب القوات اإلسرائيلية التي 
دخل����ت بعض المناطق في قطاع  غزة في عدوان 2008 _ 
2009 وجد تعميم في مستوطنة نتساريم السابقة يحث 
الجنود على محاربة الفلسطينيين ثأرا من طرد الرسول _ 
صلى الله عليه وس����لم _ لليهود من خيبر. وحاخاماتهم 
ال يقلع����ون عن الحث على قتل الفلس����طينيين والعرب، 
ويواجه كل من يس����لم من يهود إس����رائيل نبذا شامال، 
ويتعقبونه في كل حركاته لرده عن اإلس����الم، ويفعلون 
الش����يء ذاته مع أي يهودية تتزوج مسلما. وقبل عامين 
قرأت خبرا مدهش����ا في ه����ذا المنحى، وإيج����ازه: أعطت 
فلسطينية صديقة يهودية نس����خة من القرآن الكريم، 
وال يبي����ن الخبر لغة النس����خة، أهي العربي����ة، أم ترجمة 
عبرية لمعاني القرآن. ووضعت اليهودية النس����خة على 
منضدة صغيرة قرب س����ريرها، ولم تفتحها طوال ستة 
أش����هر، وفجأة دهمها مرض عضال لم تش����َف منه بأي 
ع����الج، وفي أحد أيام مالزمتها للس����رير م����دت يدها إلى 
نسخة القرآن، وكادت تفقد وعيها لما حدث لها: شفيت 
تماما من مرضها ! فعزمت على أن تس����لم، وأسلمت على 
يد شيخ، ولكن معاناة جديدة بدأت: كيف تخبر والديها 
المهاجرين من القوقاز بإس����المها ؟! وكانت األم تتشدد 
في كره المس����لمين أكثر من الوالد، وتق����در الفتاة أنها 

ستثور عليها وتعاقبها، وال أدري ما حدث لها .

وهكذا ه����م في حرب ديني����ة وقتالية ضدن����ا، وال ننكر 
وجود من يرفض����ون هذه الحرب في إس����رائيل إال أنهم 
قل����ة ال تأثير له����ا في عدواني����ة األكثري����ة، والرافضون 
اآلخ����رون يتكاثرون في أوروب����ا وأميركا بحك����م ليبرالية 
مجتمعاتها، وانزياح البعد الدين����ي عن التأثير على آراء 
وقناع����ات مواطنيها بخ����الف الحال في إس����رائيل التي 
تتخذ الدين أهم مس����وغات شرعية وجودها واغتصابها 
لوطن الفلسطينيين ، وحتى ملحدوها يوافقون على هذا 
المس����وغ .ودولة بهذا العداء الضاري للعرب والمسلمين 
ال موجب لفتوى تحثهم  على معاملة كتابها المش����كوك 
في صحت����ه والمعادي له����م  معاملة قرآنه����م الكريم. 
وحجة شيخ األزهر في  تبرير فتواه بامتداح الله _ تبارك 
وتعالى _ للتوراة في القرآن الكريم، وأنه ال فرق في جوهر 
الكتب السماوية الثالثة لكونها من مصدر واحد، هو الله 
_ عز اس����مه _ حجة ال ينكرها أي مس����لم، والمشكلة في 
اختالف توراة إس����رائيل المعادية لنا  عن توراة موس����ى 
_ علي����ه الس����الم _ ، وفي أن إس����رائيل تع����ادي ديننا ، 
وتمنع مس����لمين فلس����طينيين من حرية العبادة اآلمنة 
في المس����جد األقصى والحرم اإلبراهيمي. والمريب  في 
الفتوى أنها جاءت في ذروة قمع إس����رائيل للمصلين في 
األقصى، وفي ش����هر رمضان، شهر القرآن الكريم، كأنها 
تش����جعها على قمعها لهم ، وتؤيد كل ما تخطط له من 
تقس����يم مكاني وزماني لألقصى. الفتوى هدية عظيمة 
له����ا ، وضربة خطيرة للفلس����طينيين الذي����ن يدافعون 
يومي����ا عنه، ويواجه����ون الضرب العنيف من ش����رطتها  
وقواتها الخاصة وجيشها وهمج مستوطنيها، وتعتقل 
الشرطة والقوات بعضهم، وتمنع بعضهم من الصالة في 
األقصى أياما أو ش����هورا. ولم نس����مع حتى اللحظة كيف 
استقبلت إسرائيل الفتوى، والموثوق منه أنها ستعدها 
تاريخية وانتص����ارا عظيما لها، والموثوق منه أيضا أنها، 
إس����رائيل، وراء هذه الفتوى، فهي فتوى سياسية يقف 
خلفها النظام المصري ال قناعة ش����يخ األزهر الذي له من 
وف����رة العلم والفقه ما يبعده عن إص����دار فتوى في مثل 
خطورته����ا على المس����لمين، وعظم فوائدها إلس����رائيل 

وعدوانيتها عليهم.

م����ع مطلع ش����هر رمضان المب����ارك، ع����ام 2022، حدثت 
تط����ورات وأخرى متوقع����ة الحدوث، رفعت����ا من احتمال 
ان����دالع ح����رب جديدة في فلس����طين إلى مس����توى عاٍل 
ج����دًا. التطورات الناجمة من العمليات األربع: بئر الس����بع 
والخضيرة وبني براك وتل أبيب-ش����ارع دوزينغوف، أدت 
إل����ى انتقال ظاه����رة العمليات العس����كرية الفردية إلى 
مستوى أعلى، أداًء وفاعليًة ونتائج، واألهم أدت إلى وضع 
المقاومة المس����لحة، مرة أخرى، وبع����د غياب، في الضفة 

الغربية، على أجندة العمل.
مما يش����ير إلى انتق����ال مركز الثقل ف����ي المواجهة إلى 
الضفة الغربي����ة، والقدس. وذلك بع����د أن رزحت الضفة 
الغربي����ة من����ذ 2007 تح����ت »ح����راب« قوات التنس����يق 
األمني الفلس����طينية وبطشها، ال ضّد المقاومة المسلحة 
فحس����ب، بل ضد أّي شكل من أشكال المقاومة الشعبية 
في مواجهة قوات االحتالل واالس����تيطان. وقد أدت هذه 
التط����ورات، وما ولدته العمليات األربع، إلى وقوع ثالث، أو 

أربع محاوالت اقتحام لمخيم جنين، باءت بالفشل.
وذل����ك بس����بب التق����اء المقاومة المس����لحة م����ن جانب 
المطلوبي����ن في ه����ذه االقتحامات، مع التفاف ش����عبي 
ش����بابي حوله����م، تمثل في ن����زول اآلالف إلى الش����وارع 
للصدام بالحج����ارة والقذائف الحارق����ة، دفاعًا ضد أرتال 
اآلليات، جنبًا إلى جنب مع االش����تباك المسلح. األمر الذي 
أدى إلى تشكل حالة مقاومة مس����لحة، وجماهيرية، في 
مخيم جنين، مس����تعصية على العدو، تحت االحتالل من 

جهة، وسيطرة األجهزة األمنية للسلطة من جهة أخرى.
وهذا تط����ّور يهّدد بأن يحدث، مع الف����ارق، ما حدث في 
قطاع غزة، خصوصًا بعد فش����ل حرب 2009/2008. األمر 
الذي يعن����ي أن جيش العدو ال بد م����ن أن ُيعّد القتحام 
واسع يشبه ما حدث مع المخيم نفسه عام 2002. على أن 
تكرار ما حدث في 2002 من ناحية االس����تفراد بالمخيم، 
وسحقه لن يتكرر بسبب ما يعلن من تدخل للمقاومة في 
قطاع غزة. أي عدم الس����ماح بإح����داث مجزرة بعد معركة 

بطولية في المخيم، ضمن الظرف الراهن.
فمعادل����ة موازين القوى بعد حرب س����يف القدس التي 
وسعت قواعد االش����تباك من قطاع غزة، لتشمل القدس 
����ع مرة أخرى  والمس����جد األقص����ى. فكيف يمكن أاّل توسَّ
لتشمل مخيم جنين، وال س����يما بعد ما تركته العمليات 
األربع، وفش����ل اقتحام المخيم، من ردود فعل شعبية لم 
يس����بق لها مثيل. هذا يعني أن احتم����ال اندالع الحرب 
)س����يف القدس2( أصبح عاليًا جدًا، وال يمنعه إاّل التراجع 
عن اقتحام مخيم جنين، وابتالع العدو لقواعد اش����تباك 

جديدة في الضفة الغربية.
وهذا بالنس����بة إلى القي����ادة الصهيونية العس����كرية � 
األمنية � السياس����ية بمثابة تجّرع الس����م. أما التطورات 
المتوقع����ة التي تحم����ل بدورها إمكان ارتف����اع احتمال 
الحرب إلى المستوى األعلى، كما في حالة شّن الحرب على 
مخيم جني����ن، فتتمثل باحتمال اقتحام المس����توطنين 
للمس����جد األقصى لممارس����ة أعيادهم ف����ي باحته هذا 
العام. ويتوعدون بأن يمارس����وا طقوس الذبح )القرابين( 

على أرض المسجد األقصى، وقبة الصخرة.
هذا التطّور يش����كل خطرًا لم يس����بق له مثيل من حيث 
انتهاكات المس����جد األقص����ى، والعمل عل����ى تهويده، 
تقس����يمًا، أو أم����رًا واقعًا، وص����واًل إلى إح����الل »الهيكل« 
المزع����وم مكانه أو عل����ى أرضه. لهذا فإن ق����رار جماهير 
القدس والضفة الغربية، ومناط����ق ال� 48، هو االعتكاف 
في المسجد األقصى، منذ العاشر من رمضان، استعدادًا 
لمواجهة االقتحامات التي ُيَعد لها من 15 نيسان/إبريل 
)رمضان(. األمر الذي يعني أننا أمام احتمال مجزرة بسبب 
ما س����يحدث من صدام����ات. علمًا، بالمناس����بة، أن جيش 
االحتالل س����يكون الحام����ي القتحامات المس����توطنين. 
وس����يرتكب الجرائم التي ستحدث في هذه المواجهات. 
صحي����ح أن ضغوطًا هائلة مورس����ت لف����رض التهدئة، 
وتمري����ر االقتحامات وتقدي����م القرابين، تجنب����ًا لما هو 
متوقع من مواجهات وتداعيات تؤدي إلى حرب س����يف 

القدس2، كما حدث في رمضان- أيار/مايو 2021. ولكن ال 
بوادر لعدم اقتحام المسجد. إن ما هو متوقع من صدامات 
من 15 نيس����ان/إبريل وما بعده يتهّدد باندالع حرب. ألن 
من غير الممكن السماح، بما لم ُيسمح بأقل منه في العام 

الفائت، وأدى إلى حرب سيف القدس.
ولألس����ف صدر تعميم من إدارة األوقاف األردنية، يدعو 
إل����ى منع االعت����كاف في المس����جد، قبل العش����رين من 
رمضان. أي بعد أن تمّرر مرحلة االقتحامات، وذبح القرابين 
بهدوء. وقد أّيدت س����لطة رام الله هذا التعميم، مشاركًة 
أيض����ًا في ه����ذه الجريمة الت����ي ال تغتف����ر، جريمة منع 
التصدي لهذا التمادي األخطر، بين ما عرفه المسجد من 
انتهاكات، ومحاوالت اقتس����ام له، وسيطرة عليه، وفرض 

أمر واقع كما يريده الكيان الصهيوني.
م����ن هنا قوبل تعمي����م مدير األوق����اف األردنية المذكور 
بمعارضة ش����عبية ش����به جماعية في الق����دس وفي كل 
فلس����طين، خصوص����ًا ف����ي مناط����ق 48، والتصميم على 
االعتكاف، ولو بالمواجهات مع قوات االحتالل التي تمنع 
المصلين من الوصول إلى المسجد األقصى، معتمدة على 
ق����رار منع االعت����كاف. وأخذت تتزايد المؤش����رات لرفض 
تنفيذ التعميم القاضي بإغالق أبواب المس����جد األقصى 
في وجه المعتكفين، أو في وجه المتصديين لالنتهاكات 
المتوقعة. واإلرادة الش����عبية مصممة أشد تصميم على 
الدفاع عن المس����جد األقصى، وتحريم أي اقتراب يهودي 
صهيوني منه أو من س����احته أو م����ن محيطه، أو أصاًل من 
الوجود في القدس وفلس����طين كلها. وله����ذا فإن ما هو 
متوقع من صدامات من 15 نيسان/إبريل وما بعده يتهّدد 
باندالع حرب. ألن من غير الممكن الس����ماح، بما لم ُيسمح 
بأقل منه في العام الفائت، وأدى إلى حرب سيف القدس.

وبكلمة، الوضع في فلسطين على شفا حرب ما لم يتراجع 
الكي����ان الصهيون����ي، وهو في كل األح����وال أخذ يصّعد 
المقاوم����ة واالنتفاض����ات ف����ي القدس ومناط����ق ال� 48، 

والضفة الغربية. أما في قطاع غزة فاألصبع على الزناد.

فتوى شيخ األزهر عن التوراة سياسية ال دينية؟

فلسطين واحتماالت الحرب

بقلم: حماد صبح

بقلم/ منير شفيق
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غزة/ االستقالل:
اعتبر رئيس نقابة العمال بغزة س���امي العمصي، 
السبت، قيام س���لطات االحتالل اإلسرائيلي بإغالق 
حاجز بيت حانون »إي���رز« أمام العمال والتجار حتى 
إش���عار آخر بحجة »إطالق صواريخ م���ن غزة« عقاًبا 

جماعًيا.
وقال العمص���ي في تصريح صحفي ل���ه، إن القرار 
اإلسرائيلي س���يحرم 12 ألف عامل يخرجون يومًيا 
من غزة للعمل في الداخل المحتل من قوت يومهم، 
بالتالي س���يؤثر على االقتصاد الفلسطيني الهش 
في القطاع المحاصر منذ س���تة عشر عاًما خاصة مع 
اقتراب حلول عيد الفطر وحاجة تلك األس���ر لتلبية 

متطلباتهم األساسية.
وأض���اف العمصي، أن الهدف األساس���ي من هذا 
القرار هو تش���كيل حالة من الضغط الشعبي على 
المقاومة الفلسطينية، وهذا يكشف نوايا االحتالل 
الخبيثة حينما أعلن موافقته عن السماح بدخول 30 
أل���ف عامل من غزة للعمل في الداخل المحتل، وفق 

تفاهمات يجري الترتيب لها حالًيا.
وبين أن قرار االحتالل، يكشف حقيقة أن االحتالل 
لم يك���ن معنًي���ا بالتخفيف عن واق���ع العمال في 

غ���زة وال عن اقتصاده���م كما كان يروج للوس���طاء 
وللعال���م الدولي، وإنم���ا بهدف اس���تغاللهم في 
قضايا سياسية وأمنية أو أي موجة تصعيد مع غزة 

لتشكيل حالة ضاغطة على صناع القرار في غزة.
واعتبر ذل���ك ضربًة وخرًقا للتفاهم���ات التي تمت، 
تكش���ف عن »عنصري���ة االحتالل وفاش���يته في 

التعامل مع الش���عب الفلس���طيني بشكٍل ال يمت 
لإلنسانية بأيٍة صلة«.

ودع���ا العمصي الوس���طاء للضغط عل���ى االحتالل 
إلبعاد العمال عن مخططاته اإلجرامية بحق الشعب 
الفلسطيني، باعتبارهم يخرجون ألجل لقمة العيش 

وقوت أطفالهم.

العمصي: إغالق حاجز بيت حانون عقاب جماعي لـ 12 ألف عامل

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة االقتصاد الوطني، إن مجموع المؤسسات واألفراد الذين حصلوا على 

تسهيالت بضمان أموال منقولة أكثر من 340 مؤسسة وفرد.
وبين مسجل الشركات طارق المصري، في بيان صدر عن الوزارة، السبت، أن حجم 
التس���هيالت البنكية التي منحت بضمان أموال منقول���ة تزيد عن 600 مليون 
دين���ار أردني، منذ صدور قانون ضمان الحقوق في األموال بتاريخ 12 نيس���ان 

.2016
وتعد دولة فلس���طين أول دولة عربية أطلقت س���جل حقوق الضمان في المال 
المنقول في الش���رق األوسط بهدف تنمية المش���اريع المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر التي لم يكن باستطاعتها سابقَا الحصول على التمويل الالزم 

لعدم قدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك .
وبين المصري أنه بموجب القانون تم إنشاء السجل االلكتروني لحقوق الضمان 
في األموال المنقولة بهدف توفير وس���يلة الكترونية لتسجيل االشعارات من 
قبل المضمون له���م، وامكانية توفير التحري للجهات االخ���رى، داعيا البنوك 
ومؤسسات اإلقراض وش���ركات التأجير التمويلي الى استخدام السجل حماية 

لحقوقهم.
ويشكل قانون ضمان الحقوق في المال المنقول مظلة لحماية حقوق الدائنين، 
باإلضافة الى أهميته في تطوير البني���ة التحتية للقطاع المالي، وزيادة فرص 

الشركات المتوسطة والصغيرة في الحصول على تمويل وتسهيالت بنكية.
يذكر انه وبحس���ب القانون فإن األموال المنقولة هي األش���ياء المنقولة وغير 
الملموس���ة من أي نوع كانت والعقار بالتخصيص، أي المال المنقول الموضوع 

في عقار رصدًا على خدمته واستغالله ويكون ثابتًا بالعقار.

»اقتصاد رام الله«: منح تسهيالت 
بنكية بضمان األموال المنقولة 
بقيمة 600 مليون دينار أردني

بيروت/ االستقالل:
قالت جمعية مصارف لبنان السبت إنها ترفض “جملة وتفصيال” أحدث مسودة 
لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف إلخراج البالد من انهيار اقتصادي 

بدأ في 2019.
وفي بيان اطلعت عليه رويترز وصفت الجمعية الخطة بأنها “كارثية” ألنها تلقي 
“القس���م شبه الكامل من الخس���ارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها 

الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان” على عاتق البنوك والمودعين.
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دوالر.

وقالت الجمعية إنها “كّلفت مستش���اريها القانونيين دراس���ة وعرض مروحة 
اإلجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين”.

كانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في 
تمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت لالنهيار المالي في عام 2019.

وأدى االنهي���ار إلى منع المودعين م���ن الوصول إلى مدخراته���م وفقد العملة 
المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة 
سابقة للخطة في فبراير شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع 
المالي. وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة، لكن 
الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل األزمة.

جمعية مصارف لبنان ترفض أحدث 
مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية

غزة/ االستقالل:
أفادت دائرة الشركات بوزارة االقتصاد الوطني 
بأنه مقيد في س���جالتها التجاري���ة )16( ألف 
ش���ركة، و)23( ألف سجل تجاري في قطاع غزة، 
مؤكدًة أن قرار شطب الشركات التي لم تمارس 
عملها منذ خمس سنوات من تاريخ تأسيسها 
الهدف منه حماية المواطنين من أعمال نصب 

واحتيال قد تمارسها تلك الشركات. 
 وأوضح المدير العام للشركات بوزارة االقتصاد 
الوطن���ي عبد الله أبو رويضة أن عدد الش���ركات 
المقيدة في سجالت وزارة االقتصاد ارتفع خالل 
الس���نوات األخي���رة ليصل اليوم إل���ى 16 ألف 

شركة. 
وبين أب���و رويضة في تصريح���ات صحفية أن 
الغالبي���ة العظم���ى من ه���ذه الش���ركات هي 

لشركات التضامن. 
وُيعرف أبو رويضة ش���ركات التضامن على أنها 
تقتصر على حرفة واحدة تتكون بناء على اتفاق 
أو تعاقد بين ش���خصين أو أكثر لمزاولة نشاط 
اقتصادي باسم الشركة وبهدف تحقيق الربح، 

ويكون كل ش���ريك مسؤواًل مسؤولية تضامنية 
مع الش���ركاء اآلخرين عن جميع التصرفات التي 
يقوم بها أحد الشركاء ما دامت وقعت في نطاق 

نشاط الشركة وتحت اسمها.  
وأضاف أبو رويضة أن الشركات األخرى المقيدة 
الخاصة وش���ركات  المس���اهمة  هي ش���ركات 

المساهمة العامة والشركات غير الربحية. 
وبّين أبو رويضة أن ش���ركة المساهمة الخاصة 
تك���ون ألكثر م���ن حرفة ال يق���ل رأس مالها عن 
50 ألف دينار، ُيقس���م رأس المال إلى أس���هم 
قابلة للتداول، وتكون مسؤولية المساهم فيها 
محدودة بقدر مساهمته في رأس المال ويكون 

لها اسم تجاري يتوافق مع غاياتها.  
أما شركة المساهمة العامة فُيشارك فيها عدد 
من المساهمين يصلون إلى أكثر من 50 مساهمًا، 
ويتم طرح األسهم الخاّصة بها لالكتتاب العام، 
كما ُتطرح أسهمها للتداول في البورصة، وتقدم 
تقاري���َر عن العوائد المالية للمس���اهمين فيها 

كالبنوك وشركات االتصاالت والتأمين. 
وأشار إلى أن الشركات غير الربحية مثل مؤسسة 

»فات���ن« و«ريف«. وأك���د أبو رويض���ة أن وزارته 
اتخذت قرارًا بشطب الش���ركات التجارية التي 
لم تمارس عملها مدة خمس سنوات من تاريخ 
تسجيلها بناء على مقتضيات المصلحة العامة. 
وقال إن الوزارة نش���رت أسماء الشركات المزمع 
شطبها في موقع الوزارة والوقائع الفلسطينية 
لدى ديوان الفتوى والتش���ريعي، مش���يرًا إلى 
أن���ه قبل اإلعالن عن أس���ماء الش���ركات نفذت 
فرق الوزارة كشفًا ميدانيًا على أماكن الشركات 

للتأكد من عدم ممارستها أعمالها. 
وأوضح أب���و رويضة أن قانون الش���ركات ينص 
على أن الش���ركات المسجلة في وزارة االقتصاد 
الوطن���ي إن ل���م تباش���ر عملها بعد ع���ام من 
التسجيل ُتشَطب من الس���جل التجاري، ولكن 
ومن ب���اب التخفيف عن المواطنين عملت وزارة 
االقتصاد الوطني على رفع سقف المدة الزمنية 

لخمس سنوات.
ودعا أبو رويضة أصحاب السجالت غير المفعلة، 
إلى تصوي���ب وضعها القانون م���ع الوزارة كي 

تمارس عملها بطريقة شرعية.

»اقتصاد غزة«: 16 ألف شركة و23 ألف سجل تجاري بالقطاع

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال ليانغ قوه يونغ، كبير االقتصاديين في مؤتمر 
األمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه يمكن لالقتصاد 
الصيني التعامل بفعالية م���ع الصدمات الداخلية 
والخارجية ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مستقر 

في عام 2022.
وذكر ليانغ لوكالة أنباء )شينخوا( في مقابلة أجريت 
مع���ه مؤخرا إن تراك���ب المخاطر المتع���ددة، مثل 
الصراعات العسكرية والوباء والتضخم واضطرابات 
اإلم���دادات وتقلب���ات الس���وق، س���يضعف زخم 

االنتعاش االقتصادي العالمي.
وأفاد ليانغ أن المش���هد الدولي المتغير وتفش���ي 
كوفيد-19 المتكرر س���يؤثر حتما على الصين، لكن 
»االقتصاد الصيني ال يزال مرنا نس���بيا وقادرا على 

مواجهة التحديات«.
وأش���ار إل���ى أن الصين تتمت���ع بمزاي���ا كبيرة في 
التصني���ع والرقمنة والبنية التحتي���ة والصادرات، 
وهي المصدر الرئيس���ي لمرونته���ا االقتصادية، 
مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن تس���اعد السياسة 

النقدية للصين في الحفاظ على النمو.
وأوضح ليانغ أن مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية 

ال تزال قوية.
وبحس���ب البيانات الصادرة االثني���ن عن المكتب 
الوطني لإلحصاء، نما الناتج المحلي اإلجمالي للصين 
بنسبة 4.8 في المائة في الربع األول من عام 2022. 
وكان مع���دل النمو أعلى من الزيادة في الربع األخير 

من العام الماضي وفاق توقعات السوق.
وقال ليانغ إن الصين تمكنت من تحقيق مثل هذا 

المعدل من النمو على الرغم من التحديات العالمية 
والمحلية.

وأضاف أنه ف���ي الوقت الذي تش���هد فيه الصين 
ضغوطا هبوطية متزايدة على اقتصادها، فإنه من 
أجل المضي قدما، يجب عليها تعزيز ثقة الكيانات 

االقتصادية.
وأشار ليانغ إلى أنه منذ تفشي الوباء، ظلت سياسات 
االقتصاد الكلي في الصين مس���تقرة بش���كل عام، 
وتجنبت سياس���ات التحفيز المفرطة التي تبنتها 

بعض االقتصادات المتقدمة الكبرى.
وقال إن »هذا يعني أن الحكومة الصينية احتفظت 
بم���ا يكف���ي م���ن أدوات السياس���ة االقتصادي���ة 
وتدابير التكيف الكلي لضمان التش���غيل السلس 

لالقتصاد«.

االقتصاد الصيني سيحافظ على نمو ثابت في 2022

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / تس���نيم ابراهيم سويلم الحميدي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803431808( فالرجاء 
ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن / ن���داء محمد طالب ري���ده عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م  )400747945( فالرجاء ممن 
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر
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طهران/ االستقالل:
أّك���د وزي���ر الخارجي���ة اإليراني حس���ين أمير عبد 
اللهيان أّن »ال وجود ألدنى شّك في عزم الجمهورية 
اإلس���المية اإليرانية على التوصل إلى اتفاق جّيد 
وقوّي ودائم في مفاوضات فيينا«، مش���ددًا »على 
أن أميركا يجب أن تتخل���ى عن المطالب اإلضافية 
والش���كوك، وأن تمضي في مس���ار واقعي يفضي 

إلى الحّل«.
ج���اء ذلك في محادثات هاتفية ألمير عبد اللهيان 
مع مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي 
جوزي���ب بوري���ل، الجمعة، بش���أن آخ���ر األوضاع 
الت���ي وصلت إليها مفاوض���ات فيينا إللغاء الحظر 
المفروض عل���ى إيران، وتط���ّرق البحث إلى بعض 

الموضوعات المهّمة، اإلقليمية والدولية.
وأش���ار وزير الخارجية اإليراني، خالل االتصال، إلى 
الجه���ود التي بذله���ا كل األطراف لفت���رة طويلة 
في فيينا، وقال: »الدول األوروبية الثالث وروس���يا 
والصين مس���تعدة لالتفاق النهائي، وعلى اإلدارة 
األميركي���ة الحالي���ة أن تتحّل���ى بالج���رأة إلصالح 

السياسات الخاطئة السابقة للبيت األبيض«.
كما أعرب ع���ن تقديره للجه���ود المتواصلة التي 
يبذله���ا جوزيب بوري���ل ومس���اعده إنريكي مورا، 
مؤكدًا أّن الدبلوماس���ية اآلن تعمل بشكل صحيح 

وجي���د. وكان مس���ؤولون إيراني���ون أب���دوا خالل 
األس���ابيع الماضي���ة اس���تياءهم م���ن »المطالب 
اإلضافية التي يص���ّر األميركيون على طرحها في 
اللحظات األخيرة«، مؤكدين أّن هذا األمر س���يؤّدي 
فق���ط إل���ى تأخر التوص���ل إلى اتف���اق. وكان آخر 
المطال���ب األميركية التي جرى طرحها تخّلي إيران 

عن المطالبة بالثأر لسليماني.
من جانبه، أش���ار جوزيب بوريل في هذه المحادثة 

الهاتفية إلى التعاط���ي اإليجابي للجانب اإليراني 
في مفاوضات فيينا، وق���ال: »نؤمن بأّن إيران تريد 
االتف���اق، وق���د طرحت وم���ا زالت تط���رح مبادرات 

متنوعة«.
واعتبر المسؤول األوروبي أّن »إطالة فترة االستراحة 
في المفاوضات أمر غير بّناء«، مقترحًا اس���تئناف 
المفاوض���ات بين مندوب االتح���اد األوروبي وكبير 

المفاوضين اإليرانيين قريبًا.

طهران: على أميركا التخلي عن األطماع وتبني الواقعية في المفاوضات

بغداد/ االستقالل:
كش���فت وكالة »نور ني���وز« اإليرانية، الس���بت، انعقاد الجولة الخامس���ة من 
المباحثات بين كبار مندوبي إيران والسعودية في العراق، وذلك يوم الخميس 

الماضي.
وقالت الوكالة: »مسؤولو البلدْين رسموا رؤية أكثر وضوحًا الستئناف العالقات 

بين إيران والسعودية.
وأوضحت »نور نيوز« أّن مس���ؤولين عراقيين وعمانيين رفيعي المستوى لعبوا 

دورًا مهمًا في ترتيب اجتماعات مشتركة بين ممثلي طهران والرياض.
وأش���ارت الوكالة إلى أّنه ش���ارك في الجولة مس���ؤولون رفيعو المستوى من 
المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني ورئيس جهاز االستخبارات السعودية.

وع���ن أجواء المحادث���ات بين الطرفين، لفتت الوكالة إل���ى أّنها أجواء إيجابية 
وتشّكل خطوًة نحو استئناف العالقات الثنائية، متوقعًة عقد جولة محادثات 

في المستقبل القريب بين وزيري خارجية إيران والسعودية.
وكان وزي���ر الخارجية العراقي فؤاد حس���ين قد أكد، في مؤتمر صحافي، خالل 
زيارته األس���بوع الماضي طهران، وردًا على س���ؤال حول الجولة الخامس���ة من 
المحادثات بين إيران والس���عودية، أن هذه المحادثات مستمرة وقد توقفت 

لفترة.
والش���هر الماضي، قال زي���ر الخارجية اإليراني، حس���ين أمير عب���د اللهيان، 
للميادين، إّن السعودية »هي التي بادرت سابقًا إلى قطع العالقات مع إيران«، 
متابع���ًا: »لدينا عتب ومالحظات على سياس���ات الس���عودية، لكننا لم نقطع 

عالقاتنا معها«.
يذكر أن العالقات اإليرانية السعودية تشهد تطورًا في اآلونة األخيرة، تمّثل 

بعقد 5 جوالت من المحادثات في العراق.

القاهرة/ االستقالل:
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيس���ي، اعتزامه إطالق »حوار سياسي« 

بالبالد.
جاء ذلك في لقاء مع صحفيين وإعالميين، الخميس، عقب جولة تفقدية ألحد 
المشروعات بالبالد، أعادت وكالة األنباء المصرية نشر تفاصيله كاملة الجمعة.

وتل���ك الخط���وة تعد األولى منذ س���نوات ش���هدت البالد فيه���ا تركيزا على 
»إصالحات اقتصادية«، والقت تس���ليطا للضوء عليها في العناوين الرئيسية 

لصحف السبت بالقاهرة.
ووفق الوكالة، أكد السيسي »الحاجة إلى حوار سياسي؛ يتناسب مع فكرة بناء 

أو إطالق الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة«.
وفي مارس/آذار 2021، قال السيس���ي: إن »افتتاح العاصمة اإلدارية الجديدة 
)مش���روع ضخم ش���رق القاهرة( يمثل إعالن جمهورية جدي���دة وميالد دولة 
جديدة«. ولفت السيس���ي إلى أن���ه كان يعتزم »إطالق ذل���ك األمر بتفاصيل 

أكثر«، خالل إفطار األسرة المصرية، وفق الوكالة.
ولم تحدد الرئاسة المصرية بعد موعد اإلفطار الذي يقام سنويا بشهر رمضان 

وسط حضور لرموز ومؤسسات وشخصيات عامة.
كما تطرق لقاء السيسي مع اإلعالميين والصحفيين لعدد من القضايا السيما 
االقتصادية. ونشرت صحف السبت، تفاصيل اللقاء وركز بعضها على اعتزام 
الرئي���س المصري، إطالق »حوار سياس���ي«، في عناوينها الرئيس���ية مثل ما 

نشرته »صحيفة اليوم السابع )خاصة(، وصحيفة الوفد )حزبية(.

السيسي يعتزم إطالق 
»حوار سياسي« بمصر

انعقاد الجولة الخامسة من المحادثات 
االستقالل/ وكاالت:اإليرانية السعودية في بغداد

أعلنت األمم المتحدة، الس���بت، ع���ن مؤتمر لجمع 
تبرع���ات، من أجل مواجهة تهدي���د خزان »صافر« 

النفطي باليمن.
جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر نش���رها منس���ق 
األمم المتحدة للش���ؤون اإلنس���انية ف���ي اليمن، 

ديفيد جريسلي.
وق���ال جريس���لي: »تعمل األم���م المتح���دة على 
المساعدة في منع كارثة بيئية وإنسانية متمركزة 

قبالة ساحل البحر األحمر باليمن«.
وكش���ف أنه »في 11 مايو )أيار( المقبل، ستشارك 
األمم المتح���دة و هولندا في رئاس���ة حدث إعالن 

التبرع���ات للخطة التي تنس���قها األم���م المتحدة 
لمواجه���ة التهديد من خزان صافر النفطي«، دون 

تفاصيل.
والناقل���ة »صافر« وح���دة تخزين وتفري���غ عائمة، 
راس���ية قبالة الس���واحل الغربية لليمن، على بعد 
60 كلم شمال ميناء الحديدة، وُتستخدم لتخزين 
وتصدي���ر النفط القادم من حق���ول محافظة مأرب 

النفطية )وسط( .
ولم تخضع السفينة )تحت سيطرة الحوثيين( ألي 
صيانة منذ ع���ام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها، 
وأصبح���ت ش���حنتها، وهي 1.148 ملي���ون برميل 
نفط، والغ���ازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا 

للمنطقة.
وتعتبر األمم المتحدة السفينة »قنبلة موقوتة قد 

تنفجر في أي لحظة«.
وفي م���ارس/آذار الماضي، أعلن���ت األمم المتحدة 
توقيع مذكرة تفاهم مع جماعة »أنصار الله« بشأن 

الخزان صافر.
لك���ن رئي���س اللجنة اإلش���رافية لتنفي���ذ اتفاق 
الصيانة التابع للحوثيين إبراهيم الس���راجي قال 
في 9 أبريل/نيس���ان الجاري، إن األمم المتحدة لم 
تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة 
التفاهم بخصوص خزان صافر، رغم مضي أكثر من 

شهر على توقيعها.

األمم المتحدة: جمع تبرعات لمواجهة تهديد خزان »صافر« باليمن

موسكو/ االستقالل:
اتهمت موسكو الواليات المتحدة بتحضير 
اس���تفزازات جدي���دة، بهدف إلق���اء اللوم 
على العس���كريين الروس في اس���تخدام 
أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في 

أوكرانيا.
وص���رح قائ���د ق���وات الدفاع اإلش���عاعي 
الجيش  ف���ي  والبيولوج���ي  والكيميائ���ي 
الروس���ي، إيغور كيريلوف، في موجز عقده 
اليوم الس���بت: »تتوفر ل���دى وزارة الدفاع 
الروس���ية معلومات ع���ن تحضير الواليات 
المتح���دة الس���تفزازات به���دف اته���ام 
القوات المس���لحة الروس���ية باس���تخدام 

أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية«، 
وأضاف: »كانت هذه الخطة قد وضعت وتمثل ردًا 
على النجاحات التي أحرزتها روس���يا في عمليتها 

العسكرية في أوكرانيا«. 
وأش���ار إلى »تصريحات اس���تفزازية جاءت بشكل 
منتظم في آذار/مارس ونيس���ان/أبريل، على لسان 
ق���ادة الدول الغربي���ة بخصوص خطر اس���تخدام 
روس���يا أس���لحة الدمار الش���امل«، منّوهًا: »نلفت 
انتباهك���م إل���ى أن الوالي���ات المتحدة س���بق أن 
اس���تخدمت أكث���ر من م���رة مثل هذه المش���اريع 

لتحقيق أغراض سياسية«.
ووصف تصريح مدير وكال���ة المخابرات المركزية 
ولي���ام بيرنز، بش���أن احتمال اس���تخدام روس���يا 
لألس���لحة النووية التكتيكية ب� »غي���ر المعقول«، 
مش���ددًا على أنه »مع المستوى الحديث للمعدات 
التقنية للنظام الدول���ي لمراقبة التجارب النووية، 
سيكون من المستحيل إخفاء استخدام مثل هذه 
األسلحة«، كما عّبر عن دهشته بأّن مسؤواًل أميركيًا 

بمستوى »مدير سي آي إي ال يفهم هذه األمور«.
وأوضح أن���ه »فيما يتعل���ق بالح���وادث المتعلقة 
باألسلحة الكيميائية، سيتّم تفعيل آلية اإلسناد 

لمنظمة حظ���ر األس���لحة الكيميائية، مما 
يس���مح باخت���الق األدلة الالزم���ة وتعيين 
الجناة حس���ب تقدير طرف م���ا، وهو ما تم 
تنفي���ذه بالفعل مرارًا وتكرارًا في س���ياق 

التحقيقات في سوريا«.
وزارة  إّن  الروس���ي  المس���ؤول  وكش���ف 
الخارجي���ة األميركية »قد ح���ددت بالفعل 
إجراءات التحقيق، وعّينت مسؤولين لهذا 
الغرض«، مضيفًا أّن »مثل هذه المخططات 
نفذته���ا الواليات المتح���دة أكثر من مرة 

لتحقيق أهداف سياسية«.
وذّكر الجنرال الروسي بالكلمة التي ألقاها 
وزي���ر الخارجي���ة األميركي الس���ابق كولن 
باول أم���ام مجلس األمن الدولي ف���ي الخامس من 
ش���باط/فبراير 2003 قبي���ل غزو الع���راق، قائاًل إّن 
»قارورة مليئة بمسحوق الغسيل في يده استغّلت 
كذريع���ة لغزو العراق وتس���ّببت ف���ي مقتل نحو 

نصف مليون شخص«.
كم���ا اته���م كيريل���وف كيي���ف باعت���زام ش���ّن 
ضرب���ات عل���ى مخ���ازن النفاي���ات المش���عة في 
مصنع بريدنيس���تروفيان للكيماوي���ات، في قرية 
كامينسكوي في منطقة دنيبربتروفيسك، إللصاق 

التهمة بروسيا.

روسيا: الغرب يحضر الستفزازات بأسلحة دمار شامل في أوكرانيا إللصاق التهمة بنا

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حرب محمد س���لمان ابو الريش 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )  934151911( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / هناء ابراهي���م احمد مصبح 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )931686091( 
فالرج���اء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أثار ظهور النج���م البرازيلي المعت���زل رونالدينيو 
متوش���ًحا بالعلم اإلس���رائيلي في مدينة تل أبيب 
موجة من االستياء والغضب بين متابعيه العرب عبر 

منصات التواصل االجتماعي.
وش���ارك رونالدينيو في مباراة اس���تعراضية بكرة 

القدم للصاالت، إلى جانب مواطنه فالكاو.
ونشر النجم السابق لبرشلونة اإلسباني عبر حسابه 
الش���خصي في »إنس���تجرام« صورة له رافًعا العلم 
البرازيلي، وعلق عليها: »شكًرا إسرائيل على مودتكم 
الكبيرة«، كما شارك عبر خاصية »الستوري« العديد 
من مقاطع »الفيديو« للزيارة، والفعاليات التي تواجد 

فيها.
وانتش���ر »فيديو« عبر مواق���ع التواصل االجتماعي 
للنج���م البرازيلي يظهر فيه عن���د دخوله إلى أرض 
الصال���ة الرياضية، حاماًل العلم »اإلس���رائيلي« على 

كتفيه، قبل أن يرفعه، ويطوف به أمام الحضور.
ولقي الفيدي���و ردود فعل غاضبة م���ن المئات من 
المتابعي���ن الع���رب معبرين عن اس���تيائهم من 

زي���ارة رونالدينيو إلس���رائيل والترويج لها، في ظل 
االنتهاكات التي تمارس بحق الفلس���طينيين، وما 
يجري حالًيا في مدينة القدس المحتلة، والمس���جد 

األقصى.
يذكر أنها ليس���ت الم���رة األولى التي ي���زور فيها 

رونالدينيو »إس���رائيل«، إذ س���بق لنج���م منتخب 
»السليس���او« التواج���د في األراضي الفلس���طينية 
المحتلة عام 2019، ونش���ر وقتها صورة له من تل 
أبي���ب، وأرفقها بكلم���ة »shalom« بمعنى »مرحبا« 

باللغة العبرية، مع رمز العلم اإلسرائيلي.

ظهر متوشحًا بعلم كيان االحتالل
رونالدينيو يثير سخط الجماهير العربية مجددًا

غزة/ االستقالل:
ك���رم اتحاد كرة الطائرة في قطاع غزة المدربي���ن الحاصلين على دورة التدريب 

الدولية للمستوى الثاني، واألول، ودورة سينمار الدولية بالكويت.
وحصل المدربين إياد أبو القمصان، وعبد الله مطر، وهاني حسونة، وعبد الرحمن 
طافش، ومصطفى أبو عيطة، وخالد العرقان على دورة المس���توى الثاني، بينما 

نال المدرب رائد شحادة شهادة دورة المستوى األول.
وتمكن المدرب مصطفى أبو عيطة من الحصول على دورة سينمار الدولية.

وتأتي المش���اركة في هذه الدورات، ضمن س���عي اتحاد الطائ���رة لتطوير أداء 
المدربين، والتقدم بمستوى كرة الطائرة الفلسطينية.

اتحاد الطائرة يكرم المدربين الحاصلين 
على دورات التدريب بالكويت

الجزائر/ االستقالل:
صدم االتح���اد الدولي لكرة الق���دم »الفيفا« نظيره 
الجزائ���ري بقرار إلغاء التذاك���ر المدفوعة من طرف 
المش���جعين الجزائريي���ن لحض���ور مونديال قطر 
2022، عل���ى خلفي���ة عدم تأه���ل منتخب بالدهم 

للبطولة.
ونقلت صحيفة »الخب���ر« الجزائرية عن موقع »ديزاد 
فوت« أن العديد من المش���جعين الجزائريين الذي 
حجزوا التذاكر تلقوا رس���الة عبر البريد االلكتروني 
تخبره���م بإلغائه���ا، وأكدت الرس���الة أنه س���يتم 
تعويض أصحاب التذاكر خالل 30 يوًما عبر بطاقات 

الدفع اإللكتروني.
وحجز الجزائريون تذاكر متابعة مباريات المونديال 
بقطر نهاية فصل الخريف القادم خالل عملية البيع 
الثانية التي أطلقها االتحاد الدولي لكرة القدم قبل 

مباريات الدور الحاسم من التصفيات اإلفريقية.
ويأتي ه���ذا القرار ف���ي الوقت ال���ذي يترقب فيه 
الجزائري���ون نتيجة التظلم ال���ذي تقدم به االتحاد 
الجزائري ل���دى »الفيف���ا« مطالبًا بإع���ادة مواجهة 

الكاميرون، بس���بب ما اعتبرته »ظلًما تحكيمًيا« في 
مواجهتها من إياب الدور الحاسم، متهمين الحكم 

الجامبي بكاري جاساما بالتالعب بالمباراة.

ولم يصدر »الفيفا« أي قرار رس���مي بشأن االحتجاج 
الجزائري، وطلبه إعادة المواجهة المثيرة للجدل أمام 

الكاميرون.

قرار »الفيفا« يصدم جماهير الجزائر

الدار البيضاء/ االستقالل:
س����رق حارس مرمى وقائد فريق األهلي المصري لكرة القدم محمد الشناوي 
األضواء ف����ي موقعة »الدار البيض����اء« التي جمعت فريقه بمنافس����ه الرجاء 

المغربي على ملعب محمد الخامس.
وتأه����ل األهلي لنصف نهائ����ي دوري أبطال إفريقيا بع����د تعادله مع الرجاء 

بهدف لمثله في مباراة اإلياب لدور الثمانية.
وتألق الشناوي في إبعاد العديد من المحاوالت لفريق الرجاء، وإمساك العديد 
 SOFA( من الكرات العرضية، وتصدى لثالث محاوالت محققة بحس����ب موقع

SCORE( كلها داخل منطقة الجزاء.
وأبعد الش����ناوي فرصة خطيرة في الوقت بدل الضائع من محمد زريدة العب 
الرجاء، كانت كفيل����ة بامتداد اللقاء لركالت الترجي����ح، علًما بأن لقاء الذهاب 

انتهى بهدفين لواحد لصالح »المارد األحمر«.
وس����اهم الشناوي في قيادة األهلي لنصف نهائي دوري األبطال بهذا األداء 

المميز.

الشناوي يخطف األضواء 
في الدار البيضاء

االستقالل/ وكاالت:
تغلب آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد 
بنتيج����ة )3-1(، في المب����اراة التي احتضنها 
ملعب اإلمارات اليوم السبت، في قمة مباريات 

الجولة رقم 34 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وس����جل ثالثية آرس����نال نونو تافاريس )3( 
وبوكايو س����اكا )32( وجرانيت تش����اكا )70(، 
بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد 

كريستيانو رونالدو )34(.
بتلك النتيجة رفع آرس����نال رصي����ده إلى 60 
نقطة ف����ي المركز الراب����ع، بينما تجمد رصيد 
مانشس����تر يونايتد عند 54 نقطة في المركز 

السادس.
نجح آرس����نال في افتتاح التسجيل مبكًرا في 
الدقيقة الثالثة، بعدما سدد ساكا كرة مقوسة 

من داخل المنطقة، تألق دي خيا في التصدي 
لها، قبل أن يتابع تافاريس الكرة بتس����ديدة 

في الشباك الخالية.
وكاد اليونايت����د أن يع����دل النتيجة س����ريًعا 
في الدقيقة السادس����ة، بعدما أرسل رونالدو 
بينية سحرية إليالنجا الذي انفرد برامسدايل 
مس����دًدا كرة تألق الحارس ف����ي إبعادها إلى 
ركلة ركنية. وتحصل آرسنال على مخالفة على 
حدود منطقة الج����زاء في الدقيقة 19، نفذها 
أوديجارد مس����دًدا كرة مباش����رة ذهبت أعلى 

العارضة.
وظه����ر رونالدو في الدقيقة  20، بتس����ديدة 
قوية من داخل المنطقة ذهبت أعلى العارضة 

أيًضا.
وعاند الحظ مانشس����تر يونايتد في الدقيقة 

24، بعدم����ا أطلق دال����وت صاروخية من خارج 
منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة.

وأتى الرد من آرسنال في الدقيقة 25، بتمريرة 
س����حرية بالكعب من أوديج����ارد، وصلت إلى 
نكيتياه داخ����ل المنطقة وال����ذي انفرد بدي 
خيا، مس����دًدا كرة قوية تص����دى لها الحارس 

اإلسباني.
وأضاف آرس����نال الهدف الثاني في الدقيقة 
27، عبر نكيتياه م����ن انفراد مع دي خيا، قبل 
أن يتم إلغ����اءه بداعي التس����لل بعد الرجوع 
إلى تقنية الفار، والت����ي أظهرت وجود إعاقة 
قبلها على س����اكا من قبل تيليس، ليحتسب 
الحكم ركلة جزاء، ونفذ ساكا الركلة بنجاح في 

الدقيقة 32، مسدًدا كرة على يمين دي خيا.
ونجح مانشستر س����ريًعا في تقليص الفارق 

في الدقيقة 34، بعدم����ا تابع رونالدو عرضية 
من ماتيتش، مسدًدا بسهولة في الشباك.

وأطلق النني صاروخية من على حدود منطقة 
الج����زاء في الدقيق����ة 39، تأل����ق دي خيا في 

إبعادها إلى ركلة ركنية.
وكاد اليونايت����د أن يس����جل التع����ادل ف����ي 
الدقيق����ة الثانية م����ن الوقت ب����دل الضائع، 
بتس����ديدة قوية من تيلي����س من على حدود 
المنطقة، تص����دى لها رامس����دايل لينتهي 

الشوط األول بتقدم آرسنال )1-2(.
وبدأ آرس����نال الش����وط الثاني بق����وة، بتالعب 
تافاريز بماكتوميناي داخل المنطقة، قبل أن 

يسدد كرة قوية مرت إلى جوار القائم.
وتحصل اليونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 
55، لوجود لمس����ة يد عل����ى تافاريس، وأهدر 

فيرناندي����ز الركلة بعدما س����دد ك����رة أرضية 
اصطدمت بالقائم.

وعاد مانشستر لشكيل الخطورة في الدقيقة 
59، بتسديدة أرضية قوية من إيالنجا من على 
حدود المنطقة، أبعدها رامس����دايل إلى ركلة 

ركنية.
وواص����ل الح����ظ العاث����ر مط����اردة اليونايتد، 
بتس����ديدة من دال����وت من الجان����ب األيمن 
لمنطقة الجزاء في الدقيقة 63، لمست أصابع 

رامسدايل واصطدمت بالقائم.
وأطلق تشاكا رصاصة الرحمة على مانشستر 
بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 70، وذلك 
من تسديدة قوية من خارج المنطقة، سكنت 
الشباك، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد 

لينتهي اللقاء بفوز آرسنال بنتيجة )1-3(.

آرسنال يقهر مانشستر يونايتد في معركة دوري األبطال
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دولة فل�سطني
املجل�س  الأعلى للف�ساء

لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة
يف ال�ستئناف احلقوقي رقم 454/2019

يف الطلب رقم ) 344/2021(
المس���تدعي / أنور سالم محمد الشاعر - س���كان رفح- هوية رقم )900770504(. 

وكيله المحامي / عز الدين عبد العال .
المستدعى ضده / عمر فايز أبو حالوة - سكان رفح- مقيم خارج البالد واخر عنوان 

له هو مدينة رفح - المشروع - بجوار أبو حالوة.
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 344/2021 في االستئناف الحقوقي رقم 454/2021
الى المستدعى ضده المذكور بما أن المستدعى قد تقدم لدي محكمة االستئناف 
بغزة باالستئناف المرقوم أعاله استنادا الي ما يدعيه في الئحة االستئناف ونظرا 
النك مجهول مكان اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة االستئناف بغزة في نظر 
الطلب المرقوم أعاله واس���تنادا لن���ص المادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات 
المدني���ة والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناءا على قرار الس���يد قاضي محكمة 
االس���تئناف بغزة في الطلب المذكور أعاله بالس���ماح بتبليغك عن طريق النشر 
المس���تبدل لذلك + يقتض���ي عليكم أن تحضر للمحكمة ي���وم االثنين الموافق 
09/05/2022م الساعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع الئحة جوابية 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اليوم وليكن في معلوما ان���ك اذا لم تحضر 

للمحكمة سيتم نظر االستئناف واعتبارك حاضرا. صدر بتاريخ 19/04/2022م

رئی�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة
اأ. هناء ما�سي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    سليمان محمد سليمان ضهير عن 

فقد هويتي وتحمل  الرقم  801894932   الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   نبيل خضر ابراهيم منس���ي عن 

فق���د هويتي وتحمل  الرقم  967686346 الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /    منال زهير مراد نص���ر       عن 

فقد هويتي وتحمل  الرقم  900980624   الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    محم���د عاطف ابو ضباع عن فقد 

هويتي وتحمل  الرقم 403641905 الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

القيام����ة( أم����ام المس����يحيين وطواق����م اإلعالم، 
وس����محت لهم بالمرور من بابي العامود والخليل 
فقط، ما تس����بب بأزمة كبيرة عند األبواب والطرق 

المؤدية للكنيسة.
كما اقتحمت قوات االحتالل الكنيس����ة، واعتدت 
بالضرب والدفع على عدد من المسيحيين، خالل 
نصب العشرات من الحواجز أمامهم، وخاصة في 

الحي المسيحي.
وكانت س����لطات االحت����الل ق����ررت تحديد عدد 
المصلين المس����موح لهم دخول كنيسة القيامة 
والبل����دة القديم����ة بالق����دس المحتل����ة إلى ألف 

شخص، للمشاركة في احتفال  »سبت النور«.
وقدم����ت المؤسس����ات العربي����ة األرثوذكس����ية 
وش����خصيات مقدس����ية االلتماس إل����ى محكمة 
االحتالل العليا ضد وزير األمن الداخلي لالحتالل، 

ومفتش شرطة االحتالل في القدس.
ورفض المدع����ون القبول بأية اقتراحات توافقية 
لتس����هيل الوصول إلى كنيس����ة القيامة وزيادة 
عدد المحتفلين إلى أربعة آالف، مع إبقاء الحواجز 

الشرطية على مداخل البلدة القديمة وأزقتها.
ق����رارا  األربع����اء،  مس����اء  المحكم����ة،  وأص����درت 
باالس����تجابة لاللتماس، والس����ماح بإقامة شعائر 
»س����بت النور«، والدخول إلى البلدة القديمة عامة 
والحي المس����يحي خاصة للراغبين في المشاركة 
في االحتف����ال، وأن تلتزم الش����رطة بتعهداتها 

بضمان حرية العبادة واالحتفال.
وتبن����ت المحكمة تعه����دات ش����رطة االحتالل، 
وعّدتها ملزمة لجهاز الش����رطة، وعليها تنفيذ ما 
التزم����ت به أمام المحكمة، وإعطاء الحق في إقامة 

الشعائر الدينية وطقوس سبت النور.
وأوضح قرار المحكمة أن الش����رطة ستسمح وفق 
تعهداته����ا بالدخ����ول الحر للبل����دة القديمة في 
القدس عامة وحارة النصارى خاصة لكل الراغبين 
بمشاركة احتفاالت س����بت النور دون أي تحديد 

لعدد.

من جه����ة ثانية، أصي����ب عدد م����ن المواطنين، 
بحاالت اختناق، جراء قمع الشرطة »اإلسرائيلية« 
مسيرة تضامنية مع المس����جد األقصى المبارك، 

في أم الفحم داخل أراضي عام 1948.
اعتداءات امل�ستوطنني

أم����ا ف����ي الخليل، فق����د أصيب ثالث����ة مواطنين 
برص����اص المس����توطنين، بمنطق����ة القرين����ات 
ببلدة صوريف ش����ماال، عقب مهاجمتهم لمنازل 
المواطنين أثناء فالحتهم أراضيهم في خلة علي 

اغنيم بمنطقة القرينات.
وأضاف����ت مص����ادر محلي����ة، أن مواطن����ا أصيب 
بالرص����اص الح����ي في بطن����ه، وآخر في س����اقه، 
والثال����ث أصي����ب بش����ظايا الرص����اص الحي في 
أطرافه، وجميعهم م����ن عائلة غنيمات، ووصفت 

إصابتهم ما بين متوسطة وطفيفة.
كم����ا اقتحم جن����ود االحتالل المنطق����ة وأطلقوا 
الرص����اص المعدن����ي المغلف بالمط����اط وقنابل 
الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة العشرات 

باالختناق عولجوا ميدانيا.
اعتقالت واإ�سابات

كما اعتقلت ق����وات االحتالل أس����يرين محررين 
من مخيم قلنديا ش����مال مدين����ة القدس، وهما: 
ع����زات حزي����ن، وخليل ناص����ر، بع����د أن داهمت 
منزليها، وفتش����تهما. فيم����ا اندلعت مواجهات 
في المنطقة، أطلق الجنود خاللها قنابل الصوت 
والغاز المس����يل للدم����وع، دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات.
وفي بيت لحم، نصبت تلك القوات حاجزا عسكريا 
وعرقل����ت حرك����ة تنق����ل المواطنين، وفتش����ت 
مركباتهم ودققت في بطاقاتهم الش����خصية، ما 

تسبب بأزمة مرورية.
كما أصيب عدد من المواطنين، مس����اء الس����بت، 
باالختناق في مواجهات م����ع قوات االحتالل في 

بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد الناش����ط محمد البدن لمراس����لنا، بأن قوات 

االحت����الل اقتحمت البلدة وس����ط إط����الق قنابل 
الغ����از والصوت تجاه منازل المواطنين في محيط 
البلدي����ة عل����ى المدخل الغربي، واندل����ع إثر ذلك 
مواجهات، م����ا أدى إلصابة عدد م����ن المواطنين 

بحاالت اختناق.
إلى ذلك، اندلعت مواجهات، عصر الس����بت، بين 
شبان فلس����طينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي 
األس����بوعية  الش����عبية  المس����يرة  انطالق  عقب 
المناهضة لالستيطان في قرية كفر قدوم شرق 
قلقيلي����ة.  وانطلقت المس����يرة من مس����جد عمر 
بن الخطاب وس����ط كفر قدوم، وتوجهت لمدخل 

القرية الغربي المغلق. 
وذكرت مص����ادر محلية، أن مواجه����ات اندلعت 
أطلقت خاللها قوات االحتالل الرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط وقنابل الغاز الس����ام المس����يل 

للدموع صوب المواطنين. 
وأضافت أن المواجهات اندلعت من مسافة صفر 

أحرق خاللها الشبان اإلطارات المطاطية. 
ومن����ذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تش����هد كفر 
ق����دوم يومي الجمعة والس����بت من كل أس����بوع 
مس����يرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته 
ق����وات االحتالل خ����الل انتفاض����ة األقصى عام 

2003م. 
وتتخلل المس����يرة مواجهات عنيفة تطلق فيها 
قوات االحتالل الرصاص الحي وقنابل الغاز السام 
صوب المواطنين، ما أدى إلصابة واعتقال المئات 

من أبناء القرية عبر سنوات.
وتكم����ن أهمية مدخل القرية ف����ي أنه ممر يربط 
بي����ن كفر ق����دوم ومحيطها من الق����رى والبلدات 
الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين 

بعد إغالقه. 
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة يومي الجمعة والس����بت مسيرات منددة 
االحت����الل  لسياس����ات  ورافض����ة  باالس����تيطان 

التنكيلية بأبناء شعبنا.

أوتاوا/ االستقالل:
أعلنت منظمة كنديين من أجل العدالة والس���الم في الش���رق األوسط )CJPME( ، عن 

اطالق حملة إلنهاء مبيعات األسلحة الكندية إلسرائيل.
وطالب الحملة الحكومة الكندية بالتحقيق في اس���تخدام أس���لحة كندية الصنع ضد 

المدنيين الفلسطينيين.
وأصدرت المنظمة الكندية تقريرا بعنوان »تسليح نظام الفصل العنصري عبر تصدير 
األس���لحة إلى إسرائيل«، كشفت فيه أن بيع البضائع العسكرية إلى إسرائيل يتسارع 
في السنوات األخيرة، ووصل العام 2020 إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثالثة عقود.
وأشار التقرير إلى أنه في العام 2020، أصدرت كندا ما مجموعه 19.5 مليون دوالر من 
البضائع العس���كرية إلى إسرائيل فيما بلغ إجمالي الصادرات العسكرية الكندية إلى 

إسرائيل من عام 1978 إلى عام 2020 مبلغ 228.827.781 دوالًرا.
في الس���ياق، أطلقت عريضة في كندا تطالب رئيس ال���وزراء بالوقف الفوري لتوريد 

االسلحة الى نظام الفصل العنصري »االسرائيلي«.
وج���اء في العريضة التي وقع عليه���ا آالف الكنديين: »تواصل القوات اإلس���رائيلية 
المداهمات اليومية للمسجد األقصى وفي وفلسطين المحتلة تبيع كندا ما يقرب من 
20 مليون دوالر من األسلحة إلسرائيل كل عام رغم أن منظمات حقوق اإلنسان بما في 
ذلك منظمة العفو الدولية خلصت مؤخًرا إلى أن إسرائيل تفرض نظام فصل عنصري 
ضد الفلسطينيين«. وقالت: »ليس هناك أي عذر لكندا لمواصلة تصدير األسلحة إلى 
دولة تمارس الفصل العنصري وغيره من االنتهاكات، ويجب تعليق صادرات األسلحة 
إلى إس���رائيل، والتحقيق فيما إذا كانت األس���لحة الكندية الصنع قد استخدمت ضد 

المدنيين الفلسطينيين«.

حملة في كندا ضد تصدير 
األسلحة إلى »إسرائيل«

الحتالل يقتحم..

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت مصادر عس���كرية إسرائيلية، مساء 
الس���بت، إن قواتها مستعدة لشن عملية 
عس���كرية واس���عة في قطاع غزة إذا قرر 

المستوى السياسي ذلك.
ونقلت قناة ريشت كان العبرية، عن تلك 
المص���ادر قولها، إن القيادة الجنوبية في 
الجيش تحافظ على مستوى عاٍل من حالة 

التأهب على جبهة قطاع غزة.
ووفًقا ل���ذات المصادر، فإن���ه منذ عملية 
»حارس األس���وار/ س���يف الق���دس« تم 
تحديث وتوسيع بنك األهداف في قطاع 

غزة، وقسم العمليات القائم عليه.
وذك���رت القن���اة، أن قرار ع���دم الرد على 
إط���الق الصواريخ الجمعة ج���اء بناًء على 
توصي���ة من قي���ادة المنطق���ة الجنوبية 
للجيش »اإلس���رائيلي«، قدمت للمستوى 

السياسي.
وتش���ير التقدي���رات ل���دى المؤسس���ة 
العسكرية واألمنية أن منع دخول العمال 
من غزة هو أكثر فاعلية من الرد العسكري.

وقررت »إس���رائيل« الس���بت إغالق حاجز 
بيت حانون »إي���رز«، األحد، في وجه آالف 
العمال والتجار الفلس���طينيين، ردا على 

إطالق صواريخ من قطاع غزة.
ومن���ذ ع���دة أيام يطل���ق من قط���اع غزة 
المس���توطنات  باتجاه  قذائف صاروخية 
اإلس���رائيلية الُمحاذية لقط���اع غزة، في 
ظل األوض���اع المتوت���رة بالضفة الغربية 
المحتلة، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

وقام س���الح الج���و اإلس���رائيلي بقصف 
أهداف في قطاع غزة خالل األيام الماضية 
ردًا على إطالق القذائ���ف الصاروخية، إال 
أنه لم يقم الليلة قبل الماضية بش���ن أي 
غارات على غزة بعد إطالق صاروخين على 

مستوطنات الغالف.

»تم تحديث وتوسيع بنك األهداف«
قناة عبرية: الجيش »اإلسرائيلي« مستعد لشن عملية واسعة بغزة

 خانيونس/ االستقالل:
اس���تهدفت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، الس���بت، رعاة األغنام شرق 

محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراس���لنا، بأن جنود االحتالل المتمركزين في األبراج العس���كرية 
ش���رق خان يونس فتحوا وبكثافة نيران رشاش���اتهم الثقيلة وس���ط 
إط���الق لقنابل الغاز المس���يل للدموع تجاه رعاة األغنام ش���رق بلدتي 
عبسان الكبيرة وخزاعة شرق خان يونس، وأجبروهم على االنسحاب من 

منطقة الرعي، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.
يش���ار إلى أن ق���وات االحت���الل تتعمد بش���كل يومي إط���الق نيران 
رشاش���اتها وقنابل الغاز المس���يل للدموع تجاه رعاة األغنام واألراضي 

الزراعية على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

االحتالل يستهدف رعاة 
األغنام شرق خانيونس
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الرياض/ االستقالل:
في حادثة غريبة، ضربت صاعقة رعدية، قطيعا من اإلبل غرب محافظة عفيف 

في السعودية، وأدت إلى نفوق خمسة منها.
وتشهد محافظتي عفيف ومهد الذهب، أمطارا متفرقة منذ الخميس.

ونشرت صحيفة »سبق« السعودية، مقطع فيديو متداوال، يظهر أثر الصاعقة 
الرعدية، ونفوق اإلب����ل التي أصابتها حول حظيرته����ا وقت هطول األمطار 

والزوابع الرعدية.
وكان المركز الوطني لألرصاد في السعودية، قد أصدر تنبيها، يتوقع حدوث 
رياح نش����طة وس����حب رعدية وتدني في مدى الرؤية عل����ى مناطق عدة في 

المملكة.
وتوقع المركز، اس����تمرار هطول األمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة 
وزخ����ات البرد، على عدة مناطق، تش����مل أجزاء من مرتفعات جازان، وعس����ير 

والباحة.
ونقلت صحيفة »عاجل« السعودية، عن المركز توقعه، امتداد األمطار الرعدية 
المصحوبة بالرياح النشطة وزخات البرد، إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة 

والمدينة المنورة.

صاعقة رعدية تضرب قطيعًا 
من اإلبل في السعودية

)apaimages(     متطوعات فل�سطينيات يعددن "الكعك"؛ لتقدميه للعائالت املحتاجة قبيل عيد الفطر

االستقالل/ وكاالت:
يمكن أن تك����ون الرؤية االصطناعي����ة أقرب إلى 
الواقع م����ن أي وقت مضى، بع����د أن طور العلماء 
عيًن����ا كهربائية صغيرة مصممة لتس����تخدمها 
الروبوت����ات الدقيق����ة، والتي يمكن أن تس����اعد 
المكفوفين ف����ي النهاية أيًضا عل����ى الرؤية من 

جديد.
وابتك����ر باحث����و جامع����ة والية جورجي����ا الجهاز 
باس����تخدام نظ����ام تكديس رأس����ي جديد، مما 
يسمح بتقليص حجمه وتشغيله على مستويات 
متناهية الصغر. وهدف الفريق، بقيادة أس����تاذ 

الفيزياء المس����اعد سيدونج لي، هو إنشاء كاميرا 
صغي����رة الحجم يمكن أن تعمل كعين لروبوتات 
صغي����رة، قادرة على الوصول إلى المناطق التي ال 

يستطيع البشر الوصول إليها.
وفي المستقبل، يقول الفريق إنه يمكن تكييف 
نفس التكنولوجيا لتحقيق الرؤية للمكفوفين، أو 

تحسين إدراك األلوان في حالة عمى األلوان.
ويس����تخدم الجهاز طرًق����ا اصطناعي����ة لتقليد 
العمليات الكيميائية الحيوية التي تسمح للبشر 
بالرؤي����ة وهي خطوة نحو كامي����را روبوت صغيرة 
الحجم. وق����ال البروفيس����ور لي »نوض����ح المبدأ 

األساس����ي والجدوى لبناء ه����ذا النوع الجديد من 
مستش����عرات الصور مع التركيز على التصغير، 
ويحسن التعرف على األلوان عند مقارنته بأجهزة 
الجيل السابق من نفس الحجم، وهذه هي وظيفة 

الرؤية األكثر أهمية«.
ويعتقد الباحثون أن هذا االكتش����اف يمكن أن 
يؤدي إلى تطورات لمساعدة ضعاف البصر يوًما 
ما، وقد توفر وظيفة استش����عار األلوان والتعرف 
على الصور عالية الجودة إمكانيات جديدة إلدراك 
العناصر الملونة للمعاقين بصرًيا في المستقبل، 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

عين كهربائية رائدة لمساعدة المكفوفين على الرؤية

االستقالل/ وكاالت:
قالت السلطات األميركية إن رجال عض كلبا بوليسيا 
وطعنه في ش���مال كاليفورنيا بينما حاول الضباط 

اعتقاله يوم األربعاء.
وبحسب شرطة فيرفيلد فإن الرجل بدا وكأنه تحت 
تأثي���ر المخدرات، وق���د تم نقل الكلب، المس���مى 
»ك���ورت«، إلى مستش���فى بيطري لتلق���ي العالج 

والتعافي في المنزل مع مدربه.
وتم اس���تدعاء الضباط في البداية إلى منزل ضحية 
مس���ن بعد ظهر األربعاء بناء عل���ى بالغ عن عملية 
سطو، حسبما ذكر قسم الش���رطة في منشور على 

فيسبوك.
وتلقى القسم بعدها بالغا من موظف في »أمازون«، 
قال إن الرجل هدد بقتله وس���رقة ش���احنته التي 

يستخدمها في التوصيل.
ووجد الضباط الرجل البالغ من العمر 44 عاما يركض 
داخل منزل الضحية األول، حيث حاولوا إخراجه من 

المنزل وفشلوا.
وعندما دخلت الش���رطة والكلب إل���ى المنزل، عض 
الرجل الكلب في وجهه، وطعنه في جانبه األيس���ر 

بسكين، وفقما نقلت »األسوشيتد برس«.

مداهمة أمنية غريبة.. لص يعض كلبًا بوليسيًا في وجهه

االستقالل/ وكاالت:
استعاد صاحب قّط في اسكتلندا حيوانه المفقود منذ فترة طويلة، بعدما ُعثر 
عليه داخل إحدى حاويات الش���حن في منصة نفطية في بحر الش���مال، وفق ما 

ذكرت جمعية الحيوانات الخيرية االسكتلندية.
وأش���ارت الجمعية إلى العثور على القط األس���ود ذي العين الواحدة في منصة 

نفط قبالة مرفأ بيترهيد على ساحل أبردينشاير شمال شرق اسكتلندا.
وأعي���د القط عبر طائ���رة هليكوبتر بعد ي���وم على تواصل عّم���ال المنصة مع 

المؤسسة الخيرية.
وقالت الضابطة المسؤولة عن اإلنقاذ إيمي فيندالي »ال نعرف كيف وصل القط 

إلى المنصة النفطية، لكّننا حضرنا إلى مهبط الطائرات هذا الصباح ألخذه«.
وتبّين أن القط عاش مش���ردًا طيلة خمس سنوات حول منطقة ميناء بيترهيد، 
وكان يطعمه موظفون يعملون في س���جن مجاور وُعرف باس���م »جو ذو العين 

الواحدة«.
ويب���دو على األرجح أّنه تس���لل بطريقة ما إلى حاوية ش���حن ترس���و في المرفأ 
وتوّجهت إلى منصة النفط.وعندما فحصه أحد األطباء البيطريين، تبّين أن القط 

المشّرد له صاحب ينتظر عودته.
وأوضحت الجمعية الخيرية أّنه تبّين أّن »اس���م القط الحقيقي هو دكستر وأنه 
مفقود منذ خمس س���نوات!«. وتمكنت الجمعية م���ن االتصال بصاحبه وإعادة 
القط له. وقالت »نحن سعداء جدًا ألّن القط تلقى عناية جيدة عندما كان مفقودًا، 
لكننا س���عداء أكثر لتمكننا م���ن إعادته إلى صاحبه بفض���ل الرقائق الحديثة 

الموضوعة له«.

عاش مشردًا 5 سنوات.. قط 
يعود لصاحبه عبر منصة نفطية

االستقالل/ وكاالت:
أوقفت امرأة في فلوريدا األميركية لوضعها الماريغوانا في 
الطعام الذي قدمته خالل حفلة زفافها، دون علم الضيوف 
بذلك، وفق ما أفادت الصحافة المحلية في الوالية الواقعة 

جنوب شرقي الواليات المتحدة.
وتسببت األطباق التي وضعت فيها الحشيشة بتواطؤ من 
متعهدة الحفلة بعوارض مرضية لعدد من الضيوف، منها 
تس���ارع نبضات القلب، فيما انتاب جنون العظمة البعض 
اآلخر، مما اس���تدعى تدخل مس���عفين، ودفع الس���لطات 
توقي���ف  سيمينول بوس���ط فلوريدا إلى  في مقاطع���ة 

العروس والشخص المسؤول عن الطعام.
وف���ي التفاصيل أن دوغالس بوس���تما، ال���ذي كان حاضرًا 
زفاف أندرو س���فوبودا ودانيا شيا سفوبودا في 19 فبراير 

الماضي، ش���عر بعد تناوله بعضًا من السلطة والمعجنات 
والخبز بأن نبضات قلبه تتس���ارع، وبأن أف���كارًا »مجنونة« 

تتكون في نفسه، بحسب وثائق قضائية.
أما زوجة بوس���تما التي ش���عرت بعوارض أكث���ر خطورة، 
فاضط���رت للتوجه إلى قس���م الطوارئ في المستش���فى، 
إذ اكتش���ف الفريق الطبي ال���ذي تولى فحصها في دمها 
آث���ارًا لمادة »تي إتش س���ي« الكيماوي���ة )رباعي الهيدرو 

كانابينول(التي ُتحدث التأثير النفسي للقنب.
وشعرت صديقة العروس ميراندا كادي، التي تناولت الخبز 
بزيت الزيتون، بأن »قلبها س���يتوقف«، بحس���ب المصدر 
نفس���ه. وما كان من كادي إال أن س���ألت متعهدة الطعام 
جويس���لين براينت عما إذا كانت أضافت الحشيش���ة إلى 

الطعام، فأكدت المتعهدة أنها فعلت.

بسبب ما فعلته بالضيوف.. 
توقيف امرأة بعد حفلة زفافها

االستقالل/ وكاالت:
عانت شابة أمريكية، من تقلبات مزاجية لمدة ست سنوات، 
حيث تم تش���خيص حالتها باضرابات في الدماغ ودخلت 

مستشفى األمراض النفسية نتيجة لذلك.
كانت كلوي كرال )23 عام���ًا( من كاليفورنيا فتاة طبيعية 
في فت���رة مراهقتها وأولى س���نين ش���بابها، ولكن خالل 
عامها الثاني في الجامعة، امتنعت الشابة عن الذهاب إلى 

محاضراتها واعكتفت في منزلها لستة أسابيع.
وعلى مدى السنوات القليلة التالية، بدأت كلوي تعاني من 
فقدان ش���ديد في الذاكرة، إضافة إلى عدم مقدرتها على 
المش���ي بش���كل متوازن حيث كانت تجر قدمها اليمنى 

خلفها عند المشي.
اس���تمرت حالة كلوي بالتدهور، وفي س���بتمبر 2020، تم 

تس���جيلها في مرفق للعالج النفسي المكثف لمدة ستة 
أشهر، بتكلفة 180 ألف دوالر من مدخرات األسرة.

وعند إجراء فحوصات بالتصوير المقطعي في مستش���فى 
س���دارس ديناي مارين���ا ديل ري، اكتش���ف األطباء بأنها 
مصابة باستس���قاء في الرأس الذي يحدث عندما يتجمع 
الكثير من السوائل في الرأس، مما يؤدي إلى الضغط على 

الدماغ وإحداث مشاكل في التوازن والمزاج.
بعد التش���خيص، خضعت كلوي لعملي���ة جراحية إلزالة 
السوائل الزائدة، وخرجت من المستشفى بعد خمسة أيام، 
وبدأت بالتعافي ش���يئًا فش���يئًا. وقد تحسنت حالة كلوي 
بعد العملية إلى درجة أنها باتت تمارس حياتها بش���كل 
طبيعي دون أي مش���اكل تذكر حيث استعادت مقدرتها 

على قيادة السيارة، وبدأت بمزاولة وظيفة مكتبية.

تشخيص خاطئ يدخل شابة إلى 
مستشفى األمراض النفسية


