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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اإلس����رائيلي  االحت����الل   قرر 
مواصل����ة إغ����الق حاج����ز بيت 
المخصص  )إيري����ز(  حان����ون 
والتج����ار  العم����ال  لعب����ور 
والمرضى من قط����اع غزة إلى 

مناطق ال�48 حتى إشعار آخر.
جاء ذلك خالل جلس���ة »لتقييم 
األوضاع«، أمس األحد، ترأس���ها 
وزي���ر جي���ش االحت���الل بن���ي 
غانتس، بحس���ب م���ا أفادت به 

مصادر إسرائيلية.

االحتالل يقرر مواصلة
 إغالق حاجز بيت حانون

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أصي���ب عدد م���ن المواطنين، مس���اء أمس االحد، 
خالل مواجهات اندلعت جراء اعتداء المستوطنين 
عليهم، ف���ي بلدة قري���وت جنوب ش���رق نابلس، 

فيم���ا أصيب ثالثة عمال جراء إطالق االحتالل النار 
عليهم في طولكرم فج���ر أمس االحد، بالتزامن مع 
ذلك جَرف مستوطنون، وجنود االحتالل مساحات 
من األراضي في خربة الفارس���ية باألغوار الشمالية 

وف���ي قري���ة بورين جنوب نابلس.  وف���ي نابلس 
شمال الضفة الغربية المحتلة، اندلعت مساء أمس 

األحد مواجهات عنيفة خالل هجوم 
بل���دة قريوت  ف���ي  للمس���توطنين 

إصابــات برصــاص االحتــالل واعتــداءات 
المستوطنين وتجريف عشرات الدونمات بالضفة 

المدلل: تصريحات »الزاريني« تهدف إلنهاء عمل »أونروا« وتصفية ملف الالجئين
غزة/ االستقالل: 

دع���ا القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي، أحمد 
المدل���ل، أمس األح���د، إلى ضرورة تش���كيل قيادة 

وطني���ة موحدة تدير حالة االش���تباك المقاومة في 
الضف���ة والقدس، مش���ددًا عل���ى أن المطلوب هو 
وحدة فلس���طينية حقيقية ُتحاف���ظ على الثوابت 

من أهمه���ا الق���دس واألقصى، الفتًا إل���ى معركة 
األس���رى ف���ي الس���جون. وج���اء ذلك 
خالل ندوة سياس���ية نظمه���ا اتحاد 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أبقى جيش االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، على حالة التأهب واالس���تعداد 
على درجة عالية، مع نش���ر 1400 ش���رطي في القدس المحتلة، بموازاة نشر 12 

كتيبة عسكرية إضافية على امتداد خط التماس مع الخط األخضر.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شّن جيش االحتالل الصهيوني، أمس األحد، حملة مداهمات واعتقاالت طالت 
مناطق متفرقة في مدن وبلدات وقرى الضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية، 

بأّن قوات االحتالل اعتقلت أمير الس����قا وعم����ر عدوان من مخيم 
قلنديا ش����مال القدس المحتلة،  وأش����ارت المصادر إلى اعتقال 

األسيران عواودة وريان يواصالن إضرابهما عن الطعام

اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ 115

حملة مداهمات واعتقاالت لجيش 
االحتالل في الضفة والقدس 

رام الله / االستقالل: 
يواصل األسير خليل عواودة )40 عاما( من بلدة إذنا 
غ���رب الخليل إضرابه عن الطع���ام لليوم ال� 53 على 

التوالي، واألس���ير رائد ريان )27 عاما( من قرية بيت 
دقو ش���مال مدينة القدس لليوم 19، احتجاجا على 
اس���تمرار اعتقالهما اإلداري في معتقالت االحتالل 

اإلسرائيلي. ونقل األسير عواودة قبل أيام من زنازين 
العزل االنفرادي في »عوفر« إلى عيادة 
معتق���ل الرملة بعد تده���ور حالته 

الجئو غزة: تصريحات مفوض »أونروا« 
خطيرة وتهدف لتصفية عمل الوكالة 

غزة/ سماح المبحوح: 
رف���ض الجئون فلس���طينيون ف���ي قطاع غ���زة مقترحات 
مفوض عام وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

تعهد أردني مصري إماراتي 
بالعمل الستعادة التهدئة بالقدس

االحتالل يبقي على حالة التأهب 
خشية عودة صواريخ المقاومة

القاهرة/ االستقالل: 
تعهد األردن ومص���ر واإلمارات، أمس األحد، بالعمل على وقف التصعيد بكافة 
أشكاله واستعادة التهدئة في مدينة القدس الشرقية المحتلة. جاء ذلك خالل 
لق���اء ثالثي بالقاهرة جمع ملك األردن عبد الل���ه الثاني، والرئيس المصري عبد 

مواطنون: ارتفاع أسعار المالبس 
يحرمنا حالوة العيد بغزة 

غزة/ معتز شاهين:
"العيشة في غزة والسعر في أوروبا "، جملة تكرر صداها على لسان المواطنين 

في قطاع غزة، الذين عزموا على ش���راء "كس���وة العيد" مع قرب 
حلول عيد الفطر، األمر الذي ش���كل صدمة لديهم من ما وصفوه 

أبو مرزوق: المقاومة نجحت بفرض 
معادالتها بعد »سيف القدس«

صحيفة عبرية: أمامنا أسبوعان 
متوتران في األراضي الفلسطينية

بايدن يعتزم زيارة »إسرائيل« 
خــالل األسابيــع المقبلــة

) APA images (     جانب من �لندوة �ل�سيا�سية �لتي نظمت بغزة �أم�س



االثنين 24 رمضان 1443 هــ 25 أبريل 2022 م

القاهرة/ االستقالل: 
تعهد األردن ومص����ر واإلمارات، أمس األحد، بالعمل 
على وق����ف التصعيد بكافة أش����كاله واس����تعادة 

التهدئة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك خالل لقاء ثالثي بالقاهرة جمع ملك األردن 
عبد الل����ه الثان����ي، والرئيس المصري عب����د الفتاح 
السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بحسب 

بيانين للديوان الملكي والرئاسة المصرية.
ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد 
األقصى، جراء اقتحامات إسرائيلية للمسجد، تزامنت 
م����ع عيد "الفصح اليهودي" الذي اس����تمر أس����بوعا 

وانتهى الخميس.
ووفق بي����ان الديوان الملكي، اعتبر القادة الثالثة أن 
"التحديات واألزمات الحالي����ة، بطبيعتها المعقدة 
وتداعياتها العابرة للحدود، تتطلب تنسيق الجهود 
وتعزيز العمل العربي المش����ترك، وتفعيل التعاون 
اإلقليمي خصوصا في أزمات األمن الغذائي والطاقة".

وش����دد القادة، عل����ى أن "بلدانهم ل����ن تدخر جهدا 
في العمل من أجل اس����تعادة التهدئة في القدس، 
ووقف التصعيد بأشكاله كافة لتمكين المصلين من 
أداء شعائرهم الدينية بدون معيقات أو مضايقات".

كم����ا أكدوا أهمي����ة "احترام دور الوصاي����ة األردنية 
التاريخية في حماية األماكن المقدس����ة اإلسالمية 

والمسيحية في القدس".
وش����ددوا كذلك على أهمية "دعم صمود األش����قاء 
الوطني����ة  الس����لطة  وتمكي����ن  الفلس����طينيين 
الفلس����طينية من القيام بدورها لتحقيق تطلعات 

الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته".
ودع����وا إلى "ضرورة وقف "إس����رائيل" كل اإلجراءات 
الت����ي تقوض فرص تحقيق "الس����الم"، وإيجاد أفق 

سياس����ي للعودة لمفاوض����ات ج����ادة وفاعلة لحل 
القضية الفلس����طينية على أس����اس حل الدولتين 

ووفق القانون الدولي".
وأدان المل����ك عبد الل����ه، وفق البي����ان، "االنتهاكات 
اإلسرائيلية بما فيها اقتحامات المتطرفين للمسجد 
األقصى المبارك واالعتداءات على المصلين وتقييد 
وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس 

وتقليص أعداد المحتفلين في )سبت النور(".
ُيذك����ر أن األردن ومصر واإلم����ارات، ترتبط بعالقات 

دبلوماسية مع" إسرائيل".
فيما أفاد بيان الرئاس����ة المصرية، بأن اللقاء "تبادل 
وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصًة 
تطورات األزمة الروسية األوكرانية والدور العربي في 

هذا الصدد".
وأضاف: "تم التأكيد خالل اللقاء على أهمية تغليب 
لغة الحوار والحلول الدبلوماس���ية، والمساعي التي 
من شأنها سرعة تسوية األزمة سياسيًا بما يضمن 
ع���دم تدهور الموق���ف، وتفاديا لتفاق���م األوضاع 
اإلنس���انية االقتصادي���ة وأثره���ا عل���ى المنطقة 

والصعيد العالمي".
وش����كلت الجامعة العربية مؤخرا لجنة وزارية قامت 

بلقاءات مع طرفي األزمة للمساعدة في إنهائها.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما 
على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية 
مشددة على موسكو، التي تشترط إلنهاء عمليتها 
تخلي كيي����ف عن خط����ط االنضمام إل����ى كيانات 
عس����كرية والتزام الحي����اد، وهو ما تع����ّده األخيرة 
"تدخال" في س����يادتها، وسط تداعيات سلبية على 
االقتصاديات العربية الس����يما مع تعطل إمدادات 

الغذاء والطاقة.

خالل قمة ثالثية بالقاهرة 

تعهد أردني مصري إماراتي بالعمل الستعادة التهدئة بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أبقى جيش االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، على 
حالة التأهب واالستعداد على درجة عالية، مع نشر 
1400 شرطي في القدس المحتلة، بموازاة نشر 12 
كتيبة عس���كرية إضافية على امتداد خط التماس 

مع الخط األخضر.
في غضون ذل���ك، بدأ االحتالل صب���اح أمس األحد 
بتنفيذ عقوب���ات جماعية اقتصادية في قطاع غزة، 
م���ع إغالق المعابر البرية مع القط���اع، ومنع 12 ألف 
عامل فلس���طيني من قطاع غزة من الدخول للعمل 

في "إسرائيل".
كذلك بدأ االحتالل اإلس���رائيلي باستخدام خطاب 
جديد في توصيف العقوبات الجماعية، معتبرًا أن 

هذه الخطوات وس���ائل ضغط مدنية، مع تس���ريب 
أنباء عن أن الجيش ليس متحمس���ًا لهذه الخطوات 
العقابية االقتصادية، ما يكشف وجود دوافع حزبية 
سياسية داخلية وراء القرار، في ظل تقديرات أمنية 
إسرائيلية نقلتها وسائل إعالم إسرائيلية مختلفة، 
ام���س، بينها "هآرت���س" و"معاريف" و"يس���رائيل 
هي���وم"، مفاده���ا أن "حماس" ال ترغ���ب فعليًا في 

التصعيد العسكري.
 وعلى الرغم من ذلك، أشارت التقديرات اإلسرائيلية 
المعلنة عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، إلى توقعات 
باس���تمرار "حال التوتر" في األس���بوعين المقبلين، 
بفعل مناس���بات مختلفة، بدءًا من الترّقب في ليلة 
القدر وص���الة الجمع���ة األخيرة من رمض���ان، يوم 

الجمعة المقبل، وصواًل إلى االحتفاالت اإلسرائيلية 
ب�"االستقالل"، مع ما يقابلها من نشاطات فلسطينية 

في إحياء ذكرى النكبة.
وفي س���ياق العقوبات االقتصادي���ة التي بدأتها 
قوات االحتالل أمس، عبر منع العمال الفلسطينيين 

من قطاع غزة من الدخول للعمل.
 وبحس���ب الصحيفة، "هآرتس" فإن االتجاه لفرض 
العقوبات االقتصادية، خالفًا للسياسة اإلسرائيلية 
في األش���هر األخيرة، يعكس وجود مخاوف كبيرة 
ل���دى حكومة االحتالل م���ن عودة عملي���ات إطالق 
يومية للصواريخ باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية 
ف���ي "غالف غزة"، مع تمّكن "حماس" مجددًا من ربط 

األحداث في القدس بردود الفعل في القطاع. 

االحتالل يبقي على حالة التأهب خشية عودة صواريخ المقاومة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعرب رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينيت عن خيبة أمله من عدم إدانة 

األمم المتحدة إطالق الصواريخ من قطاع غزة صوب "إسرائيل".
وذكر المتحدث باسم رئيس حكومة االحتالل أوفير جندلمان، في تصريح صحفي، أن 
بينيت أعرب عن ذلك خالل اتصاله باألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وق���ال جندلمان: "أع���رب رئيس الوزراء عن خيبة أمله إزاء ع���دم قيام األمم المتحدة 
بشجب إطالق القذائف الصاروخية على إسرائيل".

وأضاف خ���الل اتصال���ه بغوتيريش "ال يج���وز للمجتمع الدول���ي أن يخدم أجندة 
التنظيمات اإلرهابية"، على حد زعمه.

وُأطلقت صواريخ من القطاع صوب مستوطنات غالف غزة خالل األيام الماضية على 
خلفية انتهاكات االحتالل في مدينة القدس المحتلة والسيما المسجد األقصى.

بينيت: خاب أملي من عدم إدانة 
األمم المتحدة لصواريخ غزة

غزة/ االستقالل: 
أكدت اللجنة المش����تركة لالجئين في قطاع غّزة، 
أم����س األحد، عل����ى أّن "مواقف المف����وض العام 
لوكالة غوث وتش����غيل الالجئين الفلسطينيين 
"األون����روا" بتحويل خدمات األون����روا إلى جهات 

أخرى تدعو للريبة واالستهجان".
وقال����ت اللجن����ة في بي����ان صحف����ي: إن "اللجنة 
المش����تركة لالجئين تنظر بخط����ورة بالغة لمثل 
هذه األفكار التي تحاول التأسيس لحرف الوكالة 
عن الوظيفة التي تأسست من أجلها وهي إغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا 

إلى ديارهم وفقًا للقرار األممي 194". 
وعبرت اللجنة عن رفضها "بشكل مطلق" لما جاء 

في رس����الة المفوض العام من محاولة البحث عن 
جهات دولي����ة أخرى تقوم بتقديم الخدمة نيابة 
عن )أون����روا( بدعوى توفير التمويل المس����تدام 

واقتصار دور )األونروا( على اإلشراف. 
وبين����ت أن ه����ذا اإلج����راء يعني تخل����ي "أونروا" 
عن التفوي����ض الممن����وح لها والوظيف����ة التي 
تأسس����ت من أجله����ا وإلقاءها عل����ى كاهل عدد 
من المؤسس����ات الدولية التي من السهل عليها 
التخلي عن مسؤولياتها وبالتالي تنتهي "أونروا" 

في دهاليز الجهات الدولية المتعددة. 
وقال����ت: إن "الخطورة في طرح ه����ذه األفكار هو 
اعتب����ار قضية الالجئين الفلس����طينيين قضية 
إنسانية فقط تتعلق باإلغاثة والصحة والتعليم 

وغيرها، وعزله����ا عن البعد السياس����ي المرتبط 
بشكل وثيق وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق 
عوده الالجئين إلى الدي����ار التي هجروا منها مع 

التعويض". 
وطالبت المف����وض العام ب�"بحث أف����كار إبداعية 
وخالقة حول كيفية جلب المال لتمويل الخدمات 
ولي����س البحث ع����ن أف����كار تتقاطع م����ع الطرح 
األمريكي واإلس����رائيلي التي تدع����و إلى اإلنهاء 
التدريجي ل� "أونروا" ع����ن طريق البحث عن طرق 
التفافية وتحويل عملها لجهات متعددة أخرى ". 
ودعت إلى "سرعة التراجع عن هذا الطرح وتقديم 
توضي����ح ح����ول أهدافه ومن يق����ف خلفه ؟ لما 
يش����كل ذلك من اس����تخفاف بحقوق الالجئين 

الفلسطينيين وبالتفويض الممنوح ل� "أونروا" من 
قبل 173 دولة حول العالم". 

وتساءلت حول توقيت طرح هذه األفكار، مشيرة 
إلى أنه من المق����رر أن يتم التصويت على إعادة 
التفويض ل����� "أونروا" أواخر هذا العام، وأن أفكارًا 
مش����ابهة ُطرحت قبل ذلك من حكومة االحتالل 
"بأن يتم إنه����اء األونروا وتحوي����ل عملها للدول 
المضيف����ة أو أن يتم تحويلها إل����ى المفوضية 

العليا لشؤون الالجئين". 
وتابعت: "قبل أيام فقط كانت هناك تس����ريبات 
بدمج "أونروا" بمفوضية الالجئين والتي رفضناها 
جمل����ًة وتفصي����اًل، وعلي����ه فإن 6 ملي����ون الجئ 
فلسطيني حول العالم يدعون األمين العام لألمم 

المتحدة إلى مراجعة المفوض العام على ما تقدم 
به من أف����كار تتعارض ومقتضي����ات التفويض 

الممنوح لألونروا". 
وعّدت اللجنة "التمسك باألونروا كشاهد حي على 
قضية اللجوء ُتشّكل عصب المضمون السياسي 
لهذه القضية إلى جانب تقديم واجب الخدمات 
لمجتم����ع الالجئين الفلس����طينيين هناك الحق 
السياسي في ممارسة حق العودة والتي ال يمكن 

التنازل عنه إال بالعودة نفسها".
 وختمت بالق����ول: "إن اللعب بتفويض "أونروا" أو 
اللعب بحق العودة هو لعب بالنار والتي يمكن أن 
يترتب عليه����ا عواقب وخيمة تعم أمن المنطقة 

بأسرها".

»المشتركة« تحذر من خطورة تحويل خدمات »أونروا« لجهات أخرى
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وأوضح الزيريني في رسالة وجهها إلى مجتمع الالجئين 
الفلس����طينيين، الس����بت، أن أحد الخيارات التي يجري 
استكش����افها حاليًا في زيادة الشراكات داخل منظومة 

األمم المتحدة األوسع إلى أقصى حد. 
وحس����ب ما جاء في موق����ع أونروا الرس����مي فإنها تقدم 
خدم����ة التعليم والصحة والغ����ذاء لقرابة 5 مليون الجئ 

فلسطيني.
وتأسس����ت "أونروا" بقرار م����ن الجمعي����ة العامة لألمم 
المتح����دة ع����ام 1949، لتقدي����م المس����اعدة والحماية 
لالجئين الفلس����طينيين في مناطق عملياتها الخمس، 
وهي: األردن، وس����وريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع 

غزة.
وتش����تمل خدماتها عل����ى التعلي����م، والرعاية الصحية 
واإلغاث����ة، والخدم����ات االجتماعي����ة، والبني����ة التحتية، 

وتحسين المخيمات، والحماية، واإلقراض الصغير.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد الالجئين الفلس����طينيين 
ف����ي المناطق الخم����س نحو 5.9 ماليين الجئ، بحس����ب 

الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء )حكومي(.
رف�ض �شديد 

الالجئ أحم����د المدهون أحد الذين عب����روا عن غضبهم 
م����ن تصريحات المفوض العام ألون����روا، وعبر عن رفضه 
الش����ديد للمح����اوالت الدولي����ة التي تس����عى لتصفية 

القضية الفلسطينية وضياع حقوقهم كالجئين.
وأوضح المدهون ل� "االس����تقالل" أنه على مدار السنوات 
الماضي����ة حاولت أمريكا تقليص وإلغ����اء دعمها المالي 
ألونروا نتيجة ضغوط إسرائيلية، مؤكدا أنه لم يستبعد 

أن يك����ون مقترح المف����وض مدعوم م����ن ذات الجهات 
الت����ي تحاول إنه����اء عمل "أون����روا"، لتصفي����ة القضية 

الفلسطينية.
وأشار إلى أنه في حال تم تنفيذ المخطط فإنه ال يضمن 
استمرار اس����تجابة المؤسسات لحاجة الالجئين بتقديم 
الخدم����ات لهم كم����ا المعهود، وبالتال����ي تكون مقدمة 

للتخلي عنهم. 
ولف����ت إل����ى أن "أونروا" تعرض����ت على مدار الس����نوات 
الماضي����ة ألزمة مالية، لكن تلك األزمات ال تعطيها الحق 

بالتالعب بالالجئين وقضيتهم الفلسطينية.

خمطط اأمريكي اإ�شرائيلي
ماهر نسمان رئيس اللجنة الشعبية لالجئين في مخيم 
النصيرات بالمحافظة الوس����طي في قطاع غزة، أكد على 
رفضهم القاطع لما ورد في رس����الة مفوض عام "أونروا" 
الت����ي تتعل����ق بتقديم جه����ات أخرى الدع����م لالجئين 
نيابة عنها، مش����يرًا إلى أن الط����رح يتماهى مع الجهود 
التي تبذلها أمريكيا و " إسرائيل" منذ سنوات لتصفية 

القضية الفلسطينية وإلغاء وجود الالجئين.

وقال نس����مان ل� "االستقالل": إن "محاوالت تفويض عمل 
أون����روا لجهات أخ����رى لخدمة الالجئين الفلس����طينيين 
مرفوض بش����كل قاطع، مش����ددًا على أن تلك المحاوالت 
تندرج تحت المس����اعي األمريكية واإلس����رائيلية إللغاء 
عمل )أون����روا( في مناطقها الخم����س وتصفية القضية 

الفلسطينية وبالتالي عدم المطالبة بحقوق الالجئين.
وأوض����ح أن "أون����روا" مؤسس����ة دولية تق����دم خدماتها 
لالجئين بعد النكبة ف����ي العام 1948، وبالتالي وجودها 
هام باعتبارها دليال وشاهدًا على جرائم "إسرائيل" بحق 
الفلس����طينيين خاصة الالجئين، قائ����ال: " الحفاظ على 
)أون����روا( يعن����ي الحفاظ على حق الالجئي����ن في العودة 

والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية".
وحذر نس����مان من تصريحات المفوض الع����ام لألونروا، 
الفتا إلى أن المفوض ليس من صالحياته أن يطرح حلواًل 
لمعالج����ة العجز المالي في ميزاني����ة "أونروا"، وال يمتلك 
تفويضًا لنقل صالحيات الوكالة الدولية لمنظمات دولية 

أخرى تحت شعارات الشراكات والتآزر معها.
وأوضح أن عمل "أونروا" سيظل قائمًا ومستمرًا إلى حين 
إيجاد حل سياس����ي عادل للقضية الفلسطينية يضمن 

حقوق الالجئين.
وبين أن اللجان الش����عبية س����تنظم جملة من الفعاليات 
االحتجاجي����ة، للتعبي����ر ع����ن رفضه����ا الت����ام للمقترح، 
أبرزه����ا فعالية أم����ام مقر "أونروا" الرئيس����ي في مدينة 
غ����زة، كما سترس����ل رس����الة احتجاج للمف����وض تطالبه 
باالعتذار وسحب تصريحاته التي تمس جوهر القضية 

الفلسطينية والالجئين.

تماٍه مع سياسة »إسرائيل« وأمريكا 

الجئو غزة: تصريحات مفوض »أونروا« خطيرة وتهدف لتصفية عمل الوكالة 
غزة/ �شماح املبحوح: 

رف�ض الجئون فل�شطيني��ون يف قطاع غزة مقرتحات مفو�ض 
الالجئ��ن  وت�شغي��ل  الإغاث��ة  املتح��دة  االأمم  وكال��ة  ع��ام 
الفل�شطيني��ن »اأون��روا«، فيلي��ب الزيرين��ي، والت��ي تتعل��ق 

بدرا�ش��ة الوكالة، تفوي���ض منظمات اأممي��ة اأخرى بتقدمي 
اخلدم��ات اإىل الالجئ��ن نيابة عنه��ا، م�شددين على رف�شهم 
التام لتلك املقرتحات التي تتماهى مع املخططات االأمريكية 
واالإ�شرائيلية لت�شفية الق�شية الفل�شطينية، و�شياع حقوق 

الالجئ��ن بالع��ودة والتعوي�ض. ق��ال املفو�ض الع��ام لوكالة 
االأمم املتح��دة الإغاث��ة وت�شغي��ل الالجئ��ن الفل�شطيني��ن 
»اأونروا«، فيليب الزيرين، اإن الوكالة تدر�ض اإمكانية تقدمي 

بع�ض موؤ�ش�شات االأمم املتحدة اخلدمات نيابة عن »اأونروا«.

القاهرة/ االستقالل: 
بحث البرلمان العربي، خالل أعمال اجتماعه الطارئ الذي 
عقده بالقاهرة، س���بل التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية 
الت���ي يتعرض له���ا المس���جد األقصى والمقدس���ات 
والمقدس���يون المرابطون فيه منذ بداية ش���هر رمضان 
الكري���م. وأك���د رئيس البرلم���ان عادل بن عب���د الرحمن 
العسومي، الذي ترأس االجتماع، أن البرلمان سيظل في 
حالة انعقاد دائم بشأن القضية الفلسطينية والمسجد 
األقصى. واستنكر االنتهاكات الخطيرة والمستمرة التي 
تنفذها الق���وة القائمة باالحتالل واقتحامها للمس���جد 
المصلين والمقدس���يين  األقص���ى واعتداءاتها عل���ى 
المرابطي���ن على أرضهم، والتي أس���فرت عن س���قوط 

عشرات الجرحى واعتقال المئات.
وأك���د أن المح���اوالت الممنهج���ة الت���ي تنفذه���ا قوة 
االحت���الل من أج���ل تهويد الق���دس، تمث���ل انتهاًكا 
صارًخ���ا واس���تخفاًفا ش���ديًدا بالقانون الدول���ي وكافة 

قرارات الش���رعية الدولية، التي تؤكد جميعها على عدم 
المس���اس بالوضع التاريخي والقانون���ي القائم لمدينة 

القدس، بوصفها مدينة واقعة تحت االحتالل.
وأش���ار العس���ومي إلى أنه منذ اللحظة األولى لبدء هذه 
االنته���اكات، وج���ه خطاب���ات عاجلة إل���ى األمين العام 
لألمم المتحدة، ومفوض األمم المتحدة الس���امي لحقوق 
اإلنس���ان، ورئيس االتح���اد البرلماني الدولي، ورؤس���اء 
البرلمانات اإلقليمي���ة، ومدير عام منظمة األمم المتحدة 

للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
وطال���ب ه���ؤالء المس���ؤولين بالتحرك الف���وري وتحُمل 
القانوني���ة واإلنس���انية واألخالقية في  مس���ؤوليتهم 
التص���دي للجرائ���م واالعت���داءات االحتاللي���ة، وتوفير 
الحماية الدولية للش���عب الفلس���طيني ف���ي القدس، 

واألراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
وج���دد مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك بش���كل عاجل 
وفوري من خالل منظمة األمم المتحدة ومجلس األمن من 

أجل توفير وضمان الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني 
اإلس���المية  المقدس���ات  ض���د  االنته���اكات  ووق���ف 

والمسيحية في المدينة المحتلة.
وكش���ف العس���ومي عن أن هن���اك تنس���يقًا وتواصال 
مستمرًا مع المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة روحي 
فتوح الذي أش���اد بدوره بجه���ود البرلمان العربي والدور 
الذي يضطلع به في دعم القضية الفلس���طينية، خاصًة 
االعتداءات األخيرة لقوة االحتالل على المسجد األقصى 

والمصلين العزل.
وأش���اد بالصمود البطولي والتضحيات الباسلة للشعب 
الفلس���طيني في مواجهة عنف وغطرسة القوة القائمة 
باالحتالل، وال���ذي ُيثبت للعالم أجم���ع أن عزيمة وإرادة 
صاح���ب الحق لن تنكس���ر أب���ًدا. وأك���د أن االنتهاكات 
الممنهجة واالعتداءات المس���تمرة لن تنجح في إخضاع 
الش���عب الفلسطيني أو تدفعه إلى االستسالم واليأس، 

وإنما ستزيده إصراًرا في الدفاع عن حقوقه المشروعة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "يس���رائيل هيوم" العبرية، الصادرة أم���س األحد، أن 
الجيش اإلس���رائيلي ما زال في حالة تأهب قصوى إزاء األحداث المتوقعة 

خالل األسبوعين المقبلين.
وذكر الصحيفة أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، سيناقش تجنيد 
نحو س���تة كتائب احتياط إضافية لحماية ما يسمى ب�"منطقة التماس"، 
وهو مصطلح يستخدم لإلشارة إلى منطقة تقع شرق الخط األخضر وغرب 
الس���ياج األمني المتاخم للقدس والضفة الغربية واألراضي المحتلة عام 

.48
وأشارت إلى أنه "بعد عطلة نهاية أسبوع متوترة للغاية، خاصة في جنوب 
البالد، وإطالق صواريخ من قطاع غزة؛ يقدر الجيش اإلسرائيلي والمؤسسة 
األمنية اإلسرائيلية أن أمامهم أسبوعين مليئين بالتحديات في الساحة 

الفلسطينية".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "في األس���بوعين المقبلين س���يكون هناك عدد 
من األيام المتوترة، بينها إحياء ذكرى النكبة، وليلة القدر التي سيحييها 
المس���لمون، والجمعة األخيرة من رمضان، ومن ثم عيد الفطر الذي يمكن 
أن يك���ون األح���د، ويتزامن هذا مع احتفال "إس���رائيل" بما يس���مى عيد 

"االستقالل"، الذي يحييه الفلسطينيون تحت شعار يوم النكبة".
وأضافت أنه "في ضوء ذلك؛ من المتوقع أن يحافظ الجيش على مس���توى 
عاٍل من اليقظة في األيام المقبلة في جميع أنحاء األراضي الفلس���طينية، 
كما أنه يستعد لمجموعة متنوعة من التطورات المحتملة، دفاعية، وحتى 

هجومية".
وتش���هد الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، توترا متزايدا بسبب 
انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين، 

وتصاعد اقتحاماتهم للمسجد األقصى، واالعتداء على المصلين فيه.

صحيفة عبرية: أمامنا أسبوعان 
متوتران في األراضي الفلسطينية

البرلمان العربي يبحث سبل التصدي النتهاكات االحتالل بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال رئي���س جه���از االس���تخبارات العس���كرية 
اإلسرائيلية الس���ابق، عاموس يادلين، إنه في حال 
ركزت »إس���رائيل« على األوضاع في قطاع غزة فقط 
ف���إن األوضاع الميدانية ف���ي الضفة قد تنفجر في 

وجه االحتالل في أية لحظة.
وعَب���ر يادلي���ن ع���ن مخاوفه م���ن ان���دالع حرب مع 

المقاومة الفلسطينية، في غزة، في وقت وصفه بأنه 
»غير مناسب« لالحتالل اإلسرائيلي.

واعتبر أن »حماس تريد إثبات نفس���ها في الساحة 
الفلسطينية على أنها الحركة الرائدة في فلسطين، 
والدلي���ل على ذلك ه���و رفع راياتها في المس���جد 

األقصى وليس أي رايات أخرى«، حسب زعمه.
وحذر يادلين دولة االحتالل من انفجار األوضاع في 

حال ارتقاء مزيد من الشهداء في الضفة، وقال: في 
حال قررت الش���رطة اقتحام المسجد األقصى إلنزال 
رايات حركة حماس، فإن المواجهات داخله ستزداد 
ق���وة وكذلك قد تش���عل هذه المش���اهد الش���ارع 
العربي وليس الفلس���طيني فقط، في الوقت الذي 
تريد »إس���رائيل« الحفاظ عل���ى اتفاقيات التطبيع 

والعالقات مع الدول العربية.

مسؤول إسرائيلي: األوضاع بالضفة قد تنفجر في أي وقت و »إسرائيل« غير جاهزة للحرب
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

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

فعلى الراغبين المش���اركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة 
العام���ة للوازم العامة � المبنى الجديد غ���رب محطة فارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرس���مي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 

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

المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

لجنة العطاءات المركزية

مالحظة:ـ
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. يج���ب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي من البن���ك الوطني أو بنك 
اإلنتاج أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.
4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية
6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

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

يف الطلب رقم : 2022/467 يف الق�سية رقم : 2021/1645
المس���تدعي )المدع���ي( : طاهر يون���س طاهر األغا - باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضافي لباقي ورثة والدة يونس األغا وكيله العدلي / حاتم صالح األغا - 
خانيونس - هوية رقم 930538608 وكيله المحامون / جهاد و وسام األغا
المس���تدعى ضده )المدعي علي���ه( : نبيل عبدا لله محم���د األغا باألصالة 
عن نفس���ه وباإلضافي لباقي ورثة والدته تركي���ة األغا- خارج البالد حاليا 

خانيونس - السطر الشرقي - بجوار مسجد جعفر
 نوع الدعوى: حقوق ) قسمة أموال مشتركة(

قيمة الدعوى: مليونان وستمائة الف دينار أردني
)مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل(

في الطلب رقم : 467 /۲۰۲۲  في القضية الحقوقية : 2021/1645
إلى المستدعي ضده المذكور أعاله بما إن المستدعي قد تقدم لدى محكمة 
)صلح خانيونس( وأقام عليك دعوى حقوق ) قسمة أموال مشتركة( استنادا 
إلى ما يدعيه في الئحة دعواها المرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى 
قلم المحكمة لذلك يقضي عليكم الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغك ه���ذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة الخمي���س 2022/5/12 لنظر الدعوى 
ويكون معلوما لديك انك تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يس���ير في 

دعواه حسب األصول . وتفضلوا بقبول فائق االحترام

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأ : احمد مهدي

 دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مجدد للمخطط التفصيلي المعدل للشارع رقم )14( منطقة - المغراقة
قانون تنظيم المدن رقم )28 ( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت 
بجلستها رقم 2021/34المنعقدة بتاريخ 2021/10/28إيداع مجدد للمخطط 
التفصيلي المعدل للش���ارع رقم )14( المحصور بين الش���ارع رقم )9( ش���رقا 
والش���ارع رقم )3( غربا بعرض )12( مترًا وارتداد )3( متر والمار في القس���ائم 
رق���م )12-13-15-17-46-18-19( من القطعة رق���م )668( بمنطقة المغراقة 
والمبينة تفاصيلها بقرار اإليداع السابق إيداعا مجددا لمدة خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين. 
وعلي���ه ووفقا لنص المادة )17( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 
1936 فانه يجوز لجميع أصحاب الحق���وق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المش���مولة بهذا المشروع أو بأي مش���روع آخر سواء بصفتهم من 
أصح���اب هذه األم���الك أو بأية صف���ة أخرى اإلطالع مجانا على المش���روع 
المع���دل لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقر بلدية المغراقة 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في الجريدة الرس���مية أو في صحيفتين 
يوميتي���ن محليتين أيهما أقرب .  وس���وف لن يلتف���ت ألي اعتراض يرد 

بعد هذا التاريخ. 

 اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلسرائيلي تحت شعار "قرارنا 

حرية"، لليوم ال� 115 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلداري.
وكان األسرى اإلداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل 
بإعالن المقاطعة الش���املة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة باالعتقال اإلداري 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الس���ماح للمعتقل أو لمحاميه 
بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي اإلنس���اني، 

لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات السجون بأن األس���رى اإلداريين لهم ملفات سرية ال 
يمكن الكش���ف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة 
إليه. وغالبا ما يتع���رض المعتقل اإلداري لتجديد مدة االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة 
أش���هر أو ستة أش���هر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى س���نة كاملة، ووصلت في بعض 
الحاالت إلى سبع س���نوات كما في حالة المناضل علي الجّمال. يذكر أن عدد األسرى في 

سجون االحتالل بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفال.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شّن جيش االحتالل الصهيوني، أمس األحد، حملة مداهمات واعتقاالت طالت 

مناطق متفرقة في مدن وبلدات وقرى الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأّن قوات االحتالل اعتقلت أمير السقا وعمر عدوان من 

مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، 
وأشارت المصادر:إلى اعتقال قوات االحتالل المقدسي فواز شرحه بعد االعتداء 
عليه أثناء تواجده في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة، واقتياده ألحد مراكز 

التحقيق.
كما اعتقلت قوات االحتالل خالد س����در من مدينة البي����رة، والفتى محمد عبد 
الله العمور من بلدة تقوع ش����رق بيت لحم، وجاسر منتصر أبو حيط من نابلس 

بالضفة.
وتشن قّوات االحتالل الصهيوني، بشكل يومي، حملة اعتقاالٍت ومداهماٍت في 
مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خالل العام الماضي، نحو )8000( 
فلس����طيني/ة، من بينهم أكثر من )1300( قاصر/ة وطفل/ة، و)184( من الّنساء، 

ووصل عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة إلى )1595( أمر اعتقال إداريًا.

رام الله / االستقالل: 
يواصل األس���ير خليل عواودة )40 عاما( من بلدة إذنا 
غرب الخلي���ل إضرابه عن الطعام للي���وم ال� 53 على 
التوالي، واألس���ير رائد ري���ان )27 عاما( من قرية بيت 
دقو ش���مال مدينة القدس للي���وم 19، احتجاجا على 
اس���تمرار اعتقالهما اإلداري في معتقالت االحتالل 

اإلسرائيلي.
ونقل األس���ير عواودة قب���ل أيام م���ن زنازين العزل 
االنف���رادي في "عوفر" إلى عي���ادة معتقل الرملة بعد 
تده���ور حالته الصحي���ة، حيث يعاني م���ن آالم في 
الرأس والمفاص���ل، وصداع وهزال وإنهاك ش���ديد، 
وع���دم انتظام في نبضات القل���ب، ومجرى التنفس، 
وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث 

فقد من وزنه أكثر من 16 كغم.
وترفض سلطات االحتالل االس���تجابة لطلبه بإنهاء 
اعتقال���ه اإلداري، أو التعاط���ي معه، ف���ي ظل تراجع 

وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
يذكر أن األسير عواودة أب ألربع طفالت، وكانت قوات 
االحتالل قد اعتقلته بتاري���خ 2021/12/27، وحولته 

لالعتق���ال اإلداري دون أن توج���ه ل���ه أي اتهام، كما 
اعتقل سابقا عدة مرات.

وفي الس���ياق، فإن األس���ير ريان والمحتجز حاليا في 
"عوفر"، اعتقل بتاريخ 2021/11/3 بعد مداهمة قوات 

االحتالل لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله 
لالعتق���ال اإلداري لمدة 6 أش���هر، إال أن���ه وبعد قرب 
انتهاء مدة االعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر 

إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

غزة/ االستقالل: 
 أعداد األس���رى الفلس���طينيين 

َّ
أكد مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى بأن

المحكومين بالس���جن المؤبد مدى الحياة في س���جون االحتالل ارتفعت لتصل 
 

ّ
إلى )550( أسيرا، وذلك بعد أن أصدرت محاكم االحتالل أمس حكًما جديًدا بحق

أسير من نابلس.
وأوضح الباحث رياض األش���قر، مدير المركز، في بيان صحفي، أن محكمة سالم 
العسكرية أصدرت -أمس األحد- حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق األسير 
»خليل عبد الخالق دويكات« )47 عاًما(، من بلدة روجيب شرق نابلس، بعد إدانته 
بقتل الحاخام »ش���اي أوخيون« في منطقة بتاح تكفا في أغس���طس من العام 

.2020
 قوات االحتالل كانت اعتقلت »دويكات« بتاريخ 2020/8/24، 

َّ
وأضاف األشقر أن

ونقلته إلى التحقيق في مركز »بتاح تكفا« العس���كري، والذي استمر ألكثر من 
شهر، حيث وجهت له تهمه القتل العمد، وبعد االنتهاء من التحقيق نقلته إلى 

العزل االنفرادي في أيلون الرملة، والذي استمر 6 أشهر.
ن من   سلطات االحتالل هدمت منزل األسير دويكات المكوَّ

َّ
وأشار األشقر إلى أن

طابقي���ن، في نوفمبر 2020، والذي تقيم فيه بناته الس���ّت مع والدتهم، وبعد 
تأجيل محاكمته عش���رات المرات أصدرت -اليوم- بحقه حكمًا بالس���جن مدى 

الحياة.
وقال األش���قر: إّن عدًدا من األس���رى المحكومين بالمؤبد معتقلون منذ ما يزيد 
على 25 عامًا وهم األس���رى القدامى، وعشرات األس���رى اآلخرين معتقلون منذ 
ما يزيد على 20 عامًا، حيث إن غالبية عمداء األس���رى يقضون أحكاما بالس���جن 

المؤبد مدى الحياة.
ن األشقر أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة، ويحدده االحتالل ب�  وبيَّ
99 عاما )مؤبد عسكري(، ويفرضه االحتالل على األسرى األمنيين الذين يتهمهم 
بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنوًدا، وكذلك على المسؤولين عن 

توجيه العمليات االستشهادية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.

ارتفاع أعداد األسرى المحكومين األسيران عواودة وريان يواصالن إضرابهما عن الطعام
بالسجن مدى الحياة إلى 550

اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم الـ 115

حملة مداهمات واعتقاالت لجيش 
االحتالل في الضفة والقدس 
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دولة فل�سطني    
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة ا�ستئناف غزة املوقرة 
يف ال�ستئناف رقم 2022/121 

يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم 2022/277 
المس���تدعي: ناصر احمد إبراهيم النم���ر – هوية رقم )967609652( غزة 
الصبرة بجوار مس���جد عبد الله عزام -بجان���ب محالت النمر. وكيله العدلي 
المحامي/ زهير الحداد – غزة شارع الجالء. بموجب وكالة عامة/ صادرة عن 

سفارة دولة فلسطين بالرباط/ بالدولة المغربية. 
المس���تدعى ضدها: ريفان إبراهي���م محمد النمر باألصالة عن نفس���ها 
وبالنيابة ع���ن باقي ورثة والدتها المرحومة/ س���عاد أحمد إبراهيم النمر. 
واخر عنوان لها: غزة الصبرة – بجوار مس���جد عبد الله عزام بجانب محالت 

النمر قرب عيادة الوكالة – وحاليا مقيمة خارج البالد.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في االستئناف رقم 2022/121  في طلب النشر المستبدل 2022/277
إلى المس���تدعى ضدها المذكورة أعاله )مجهولة محل اإلقامة حاليًا( وآخر 
عنوان لها غزة الصبرة بجوار مسجد عبد الله عزام بجانب محالت النمر قرب 
عيادة الوكالة. بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة استئناف 
غ���زة باالس���تئناف رقم 121 / 2022 اس���تنادًا إلى م���ا يدعيه في الئحة 
اس���تئنافه ونظرًا ألنكم مجهولو محل اإلقامة وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء على قرار 
السيد قاضي محكمة استئناف غزة في الطلب رقم 277 / 2022 بالسماح 
للمستدعي بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل. لذلك يقتضي عليكم 
أن تحض���روا لهذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2022/5/11م الس���اعة 
التاسعة صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة 
عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك 

فسينظر في االستئناف باعتباركم حاضرين. تحريرًا في: 2022/4/24م

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة
هناء ما�سي

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة 
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

يف الطلب املدين رقم 2022/275   يف ال�ستئناف املدين رقم 2019/185
يف الدعوى املدنية رقم 2012/660 

المستدعي "المستأنف": فوزي كامل علي كرت باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن ورثة 
المرحوم/ كامل علي خلف كرت وهم/ علي ورفيق ومحمد فتحي ورباح وظريفة وفتحية 
علي كرت – من غزة حي الزيتون، وبواس����طة وكيله الس����يد/ رافي ختام الملح بموجب 
وكالة خاصة رقم )4034( صادرة عن سفارة فلسطين في قطر مصدقة حسب األصول. 
ويحمل هوية رقم/ 901629097. وكالؤه المحامون/ محمد عادل بسيسو وحلمي وليد 
الحايك وتامر فتحي األش����رم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر أبو شقفة ويوسف دياب 
قدوم ونائل إبراهيم العش����ي- من غزة دوار أنصار شارع القدس مؤسسة محمد عادل 

بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 059329595.
المس���تدعى ضدها "المستأنف ضدها الرابعة": داليا جهاد سعيد الحلو "كرت" باألصالة 
عن نفسها وباإلضافة لباقي ورثة زوجها المرحوم/ سالم علي خلف كرت وبصفة المرحوم 
كأح���د ورثة والدته المرحومة/ زهرة محمود ش���ملخ وباقي ورثة أخيه المرحوم/ صالح علي 

خلف كرت – من غزة شارع صالح الدين بجوار مسجد صالح الدين شمال الحرية. 
)في الطلب المدني رقم 2022/275(  )في االستئناف المدني رقم 2019/185(

)في الدعوى المدنية رقم 2012/660( 
الى المستدعى ضدها – المستأنف ضدها الرابعة- المذكورة أعاله بما ان المستدعي 
المذكور أعاله قد اقام عليك االس����تئناف المدني رقم )2019/185( وذلك استئنافا 
للقرار الصادر عل����ى ذمة الدعوى المدنية رق����م )2012/660( "ونوعها )اثبات صحة 
تعاقد ونفاذه وإلغاء تس����جيل( وذلك وفقا لما يدعيه في الئحة اس����تئنافه فليكن 
بعلمك انه قد تحدد لنظر االستئناف المذكور جلسة يوم االحد الموافق 2022/5/15 
لذلك يقتضي منك الحضور وان تودعي ردك الجوابي على الئحة االس����تئناف خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن بعلمك انه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور 

فسينظر في االستئناف باعتبارك حاضرة.  غزة في: 2022/4/12م 

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة البداية

 ب�سفتها ال�ستئنافية بغزة املوقرة
يف ال�ستئناف رقم 2020/518 يف الطلب رقم 7 /2022

المس���تأنفان: 1 -  زياد مسعود مصطفى عياد من سكان غزة - الشجاعية 
- ش���ارع الطواحين هوية رق���م )923310668( 2 -  هان���ي عمر ابراهيم 
حمادة من س���كان غزة - المركز الفرنسي - مقابل صيدلية نادر وكالؤهم 

المحامون / رفيق واحمد نهاد الشيخ ديب ورنا يوسف الحداد
المستأنف ضدهما : 1 -  ايمن محمد رمضان عنبر من سكان غزة - شارع 
اليرموك - امام سوبر ماركت الغفري بالقرب من منزل ايمن الصفدي 2 
-  كمال محمد محمد العجلة من س����كان غزة - الشجاعية - مقابل مقبرة 

الشجاعية - محل العجلة للكرميكا - )والمجهولين محل اإلقامة(
)) مذكرة تبليغ بموعد جلسة بالنشر المستبدل ((

إلى المس���تأنف ضدهما المذكورين أعاله، بما أن المستأنفين المذكورين 
قد تقدموا لدى محكمة االستئناف بغزة في الطلب المرقومة أعاله استنادا 
إلى ما يدعيان في الئحة االس���تئناف والطلب المقدم والمودع لدى رئيس 
قسم محكمة البداية بصفتها االستئنافية بغزة ونظرا ألنكما مجهوال محل 
اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة البداية بصفتها االستئنافية بغزة في 
نظر هذا الطلب وعم���ال بالمادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية 
بصفتها االستئنافية بغزة في الطلب رقم 7 /2022 بالسماح لنا بتبليغكما 
عن طريق النشر المستبدل . لذلك يقتضي تبليغكما بالطلب المقدم لدى 
محكمة البداية بصفتها االستئنافية بغزة والذي يحمل رقم )2020/518( 
والمعين لنظره جلس���ة بتاريخ 2022/5/22 لذل���ك يقتضى عليكما ايداع 
ردكما خالل اس���بوعين من تاريخه وتضمين المستأنف ضدهما بالرسوم 

والمصاريف القانونية . )) مع االحترام (( حرر في 2022/4/21م 

رئي�س قلم حمكمة البداية ب�سفتها ال�ستئنافية بغزة
الأ�ستاذ : عمار قنديل

يلجأ الغزيون ألسواق »البالة« المخصصة 
لبي����ع كل ما هو قديم وبأس����عار زهيدة ، 
لش����راء مالب����س العيد خاص����ة لألطفال ، 
لعدم قدرتهم على ش����رائها من محالت 
أخرى تش����هد ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها، 
والظروف الصعبة التي يعيش����ها سكان 

قطاع غزة منذ سنوات.
ارتفاع كبري 

القرم، )32عامًا(  المواطنة مريم  واشتكت 
من س����كان خانيونس، وه����ي أم ألربعة 
أطفال، م����ن االرتفاع الكبير على أس����عار 
المالب����س في أس����واق قطاع غ����زة، قائلة 
»تفاجأت عند ذهابي لشراء كسوة العيد 
ألطفالي األربعة م����ن االرتفاع الكبير على 
األس����عار، رغ����م انني حاولت أن أش����تري 
كس����وة العيد قبل الزحم����ة ولكن الغالء 

سبق كل شيء«.
وأوضحت القرم ل�«االس����تقالل«، أن أسعار 
المالب����س في األس����واق وخاصة األطفال 
منها ال تتناس����ب مع مستوى المعيشة، 
خاصة وأن زوجها يعمل في أعمال البناء 
)مح����دودي الدخ����ل( وفي ظ����ل األوضاع 
االقتصادي����ة الصعب����ة، لع����دد كبير من 

المواطنين.
وفضلت المواطنة، الذهاب لش����راء كسوة 
العيد م����ن محالت »البالة« المس����تخدمة 

لَك����ون أن أس����عارها ال تتج����اوز بضع����ة 
الش����واكل ما يعطيه����ا الفرصة لش����راء 
المالب����س ل����كل أطفالها بع����د أن كانت 

سوف تستثني أحدهم.  
وأش����ارت الى تفاوت كبير بين األس����عار 
والمح����الت  األس����واق  ف����ي  الموج����ودة 
الش����عبية والتقليدية عنها في المحالت 

الفاخرة وذات الديكور الحديث.  
اأ�سعار تنا�سب الأغنياء فقط 

لم يختلف حال المواطنة روان الس����باخي 
)26 عامًا( من مخي����م النصيرات وهي أم 
لطفل، عن سابقتها، والتي بدورها وصفت 
ارتفاع األس����عار )باألمر ال����ذي ال يعقل(، 
مش����ددًة عل����ى أن من س����يرتدي مالبس 
العيد لهذا العام ه����م أبناء األغنياء، في 
ظل ع����دم مقدرة عامة الناس على مواكبة 

موجة الغالء الكبيرة وغير المسبوقة.  
واس����تعرضت المواطن����ة الس����باخي ل����� 
»االس����تقالل«، غالء األس����عار في ش����هر 
رمضان كالدجاج الالحم والخضار وبعض 
المواد التموينية، متس����ائلة: » كيف لنا 
أن نخ����رج من غالء في المأكل والمش����رب 
برمضان لنصطدم في غالء مالبس العيد؟.

وأوضحت أن األس����عار مرتفعة بالتساوي 
في معظم أس����واق قطاع غزة بشكل عام، 
في اش����ارتها إل����ى الزي����ارات المتعددة 

التي أجرتها لبعض األس����واق في القطاع 
بهدف شراء »كسوة العيد« لها ولطفلها 
بأسعار تناسب دخل زوجها، مشددًة على 
أن المالبس بموس����م العي����د تعتبر جزءًا 
أساس����يًا وال يعقل أن يتم التعامل معها 

كجزء من الكماليات.
يدفع ثمنه املواطن والتاجر 

بدوره، أكد التاجر ط����ارق حمادة، صاحب 
مح����الت حم����ادة للمالبس الجاه����زة، أن 
ارتفاع األسعار على المالبس الذي لمسه 
المواطنون ُيكمن ف����ي البضائع الصينية 
فق����ط، وج����اء نتيجة إغالق الح����دود أمام 

التجار وارتفاع أسعار الشحن.
وقال حم����ادة ل�«االس����تقالل« إن تحديد 
األس����عار وارتفاعها يختلف من استيراد 
آلخر بحس����ب الدولة، مضيف����ا أن الصين 
مغلق����ة حدوده����ا من����ذ فت����رة ليس����ت 
بالقصي����رة أمام التجار بس����بب تداعيات 
جائحة كورن����ا، األمر الذي نتج عنه ارتفاع 
كبير على أسعار المالبس الواردة من تلك 

الدولة. 
وأش����ار إلى أن التاجر أصب����ح يدفع زيادة 
على سعر ش����حن الحاوية )الكونتير( من 
الصين لقطاع غزة ما قيمته $13000 بعد 
أن كان س����ابقا يدفع فقط $2000، الفتًا 
إلى أن ذلك من البديهي أن ينعكس على 

المستهلك ويالحظ الفرق في األسعار.
ولفت حم����ادة إلى أن هذا االرتفاع س����بب 
عزوفًا كبي����رًا ل����دى المواطنين عن ش����راء 
»كس����وة العيد« األمر ال����ذي دفعه وعددًا 
كبي����رًا من التجار إل����ى تقليل هامش الربح 
بهدف جلب المواطنين للشراء، مشيرًا إلى 
أنه رغ����م تقليل هامش الرب����ح إال المواطن 
يج����د صعوبة في الش����راء بس����بب الوضع 
المعيشي السيء في قطاع غزة بشكل عام. 
وأض����اف أن عددًا كبيرًا من التجار قصدوا 
وجهتهم الس����تيراد المالبس من تركيا 
لكونها أقل سعرًا، ولكن في المقابل اقل 
جودة، لمناس����بتها مع الوضع المعيشي 
لس����كان قطاع غزة، مش����يرًا إلى أن حالة 
المواط����ن في غزة يرثى لها في ظل أنه ال 
يستطيع أن يوفر المأكل والمشرب فمن 
الطبيعي أن يش����عر بغالء أي شيء يريد 

شراءه لعدم امتالكه األموال الالزمة.
اأ�سباب عدة 

من جهته، ع����زا الخبير االقتصادي معين 
رج����ب، ارتفاع األس����عار الذي ط����رأ على 
المالب����س، نتيج����ة االقب����ال الكبي����ر من 
المواطني����ن على ش����راء »كس����وة العيد« 
ألطفاله����م، االمر الذي يج����د فيه بعض 
أصحاب المحالت بالفرصة لرفع األس����عار 
بهدف كس����ب المزيد م����ن المال، فضال 

بفع����ل القي����ود المف����روض ف����ي الدول 
المص����درة للمالبس بفع����ل كورونا االمر 
الذي يكل����ف التاجر أعب����اء مالية جديدة 
حت����ي يس����تطيع إيص����ال ش����حنته الى 
الس����وق المحلي بالتال����ي يضطر الى رفع 

األسعار لتعويض ذلك. 
وق����ال رجب ل�«االس����تقالل« إن هذا العام 
يختلف عن س����ابقه لدى شريحة العمال 
الذين حصلوا عل����ى تصاريح عمل داخل 
األرضي المحتلة، مش����يرًا إل����ى أنه أصبح 
لديهم االمكانية المادية لش����راء »كسوة 
العي����د« ألطفاله����م، ما دفعهم لش����راء 
الثمن نتيجة تحس����ن  م����اركات غالي����ة 

وضعهم المعيشي.
وأضاف يجب على المس����تهلك أن يبحث 
عن حاجته بش����راء »كس����وة العيد« قبل 
الموسم بكثير حتى ال يقع ضحية االبتزاز 
بارتفاع األسعار من قبل أصحاب المحالت. 
وأوضح رجب، أن المالبس لها خصوصية 
وتختلف عن الس����لع الغذائية حيث من 
الصع����ب أن يت����م تس����عيرتها ومراقبة 
الجهات الحكومية لها، ما يعطي الفرصة 
ألصحاب المحالت بوضع أسعار كما يرونه 
مناس����با، ما يس����بب ارتفاعًا في أسعارها 
في موسم األعياد، نتيجة تهافت الناس 

عليها.     

استياء وتذمر 

مواطنون: ارتفاع أسعار المالبس يحرمنا حالوة العيد بغزة 
غزة/ معتز �ساهني:

"العي�سة يف غزة وال�سعر يف اأوروبا "، جملة تكررت 
�سداه��ا عل��ى ل�س��ان املواطنني يف قطاع غ��زة، الذين 
عزم��وا عل��ى �س��راء "ك�سوة العي��د" مع ق��رب حلول 

عي��د الفط��ر، الأم��ر ال��ذي �س��كل �سدم��ة لديهم من 
ما و�سف��وه بالغالء الفاح���س والرتفاع اجلنوين يف 
اأ�سع��ار املالب�س خا�سة فئة الأطف��ال، ما دفعهم اإىل 
زي��ارة الأ�س��واق ال�سعبي��ة لعلهم يجدون م��ا ينا�سب 

و�سعه��م املعي�س��ي. ويع��اين الفل�سطيني��ون يف قطاع 
غزة، )اأكرث من مليوين ن�سمة(، من اأو�ساع اقت�سادية 
ومعي�سي��ة �سعبة ج��راء ا�ستمرار ح�س��ار الحتالل 

الإ�سرائيلي للعام ال�16 على التوايل.
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 78/  2019  يف الطلب رقم 155 / 2021

المستدعي/ محمد أحمد محمد الزعانين وآخرون- من بيت حانون الطريق 
العام هـ/ 926713231 وكيله المحامي/ فتحي فواز نصار

المستدعى ضده/ حســـن عبد الرحمن محمد الزعانين- بيت حانون شارع 
السلطان عبد الحميد بجوار إبراهيم البسيوني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 78 / 2019 بداية شمال غزة

إلى المســـتدعى ضده/ حســـن عبد الرحمن الزعانين- بيت حانون شارع 
السلطان عبد الحميد بجوار إبراهيم البسيوني وهو مجهول محل اإلقامة 
حاليًا، بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى يطالبوك فيها استنادًا إلى 
ما يدعوه فـــي الئحة الدعوى المحفوظ لك نســـخة عنها وعن ملحقاتها 
لدى قلـــم المحكمة، لذلك يقتضـــي عليك أن تقدم جوابـــك التحريري 
خالل خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ هذا النشـــر كمـــا يقتضي عليك 
الحضور لدى هذه المحكمة يوم الخميس الموافق 2022/5/12م الساعة 
التاســـعة صباحًا، وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن الحضور يجوز 
للمستدعي أن يسير في الدعوى وللمحكمة أن تحكم في الدعوى اعتبار 

الحكم حضوريًا. تحريرًا في: 2022/4/21م

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2021/2076 يف الطلب رقم 2022/849

المســـتدعي / ياسر صالح راشد الدلو من سكان غزة - المشاهرة - بالقرب 
من مسجد الرحمة ويحمل هوية رقم )900980418( 

وكيله المحامي / محمد عبد الحكيم کريم من غزة - شـــارع صالح الدين - 
بالقرب من االي بي سي جوال رقم  )0599741010( 

المســـتدعى ضـــده / محمود مجـــدي محمـــود الريفي من ســـكان غزة - 
المشـــاهرة - بالقرب من دوار الشهيد صدام حسين وحاليا مجهول محل 

االقامة - يحمل هوية رقم )404587479( 
نوع الدعوى / حقوق .   قيمة الدعوى / 2093 شيكال أي الفان وثالثة وتسعون شيكال  

) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (
في القضية رقم 2021/2076 في الطلب رقم 2022/849

إلى المستدعي ضده /المذكور بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله اســـتنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا 
ألنك مجهول محل اإلقامة وحســـب اختصاص محكمة صلـــح غزة في نظر هذا 
الطلب وعمـــال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمـــات المدنية والتجارية رقم 
20 لســـنة 2001 وبناء على قرار الســـيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 

2022/849 بالسماح لنا  بتبليغك عن طريق النشر المستبدل . 
لذلك يقتضي عليكم أن تحضر لهذه المحكمة بتاريخ 2022/6/13الساعة 
التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم إيداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عشـــر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب واعتبارك حاضرًا .  صدر في 2022/4/13

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
الأ�ستاذ / اأكرم ه�سام ابو ال�سبح

دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية

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

�إعالن �إخطار تنفيذ حكم ق�صائي �صادر 
عن حمكمة غزة �ل�صرعية . د�ئرة �لتنفيذ

إلى المنفذ ضده: محمد فضل ســـلمان أبو القمبز من سكان غزة سابقا ومجهول 
محـــل االقامة خارج القطاع نبلغك أنه وطبقا لاللتـــزام القانوني المترتب عليك 
بموجـــب الحكم الصادر ضدك عن محكمة غزة الشـــرعية لصالح طالبة التنفيذ: 
هديل جميل إســـماعيل سكيك المشـــهورة أبو القمبز من غزة وسكانها والذي 
يلزمك بتنفيذ قرار المحكمة وفق : الســـند التنفيذي لقيمة عفش بيت وقدره 
خمسة آالف دينار أردني اعتبارا من تاريخ الحكم في 2021/11/24م ، باإلضافة 
للرســـوم والمصروفات القانونية وقدرها )250( مائتان وخمسون شيقال تدفع 
لمرة واحدة فقط وذلك علـــى ذمة القضية التنفيذية رقم )2022/43( ونكلفك 
بالوفـــاء بااللتـــزام المذكور وذلك بحضـــورك إلى دائرة التنفيـــذ بمحكمة غزة 
الشـــرعية خالل مدة أســـبوعين من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن وإن لم تحضر فإن 
دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في 2022/4/18م .

ماأمور تنفيذ حمكمة غزة ال�سرعية

غزة/ االستقالل: 
دعا القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، أحمد 
المدلل، أمس األحد، إلى ضرورة تشكيل قيادة 
وطنية موحدة تدير حالة االشـــتباك المقاومة 
في الضفة والقدس، مشددًا على أن المطلوب 
هو وحدة فلســـطينية حقيقيـــة ُتحافظ على 
الثوابت من أهمها القدس واألقصى، الفتًا إلى 

معركة األسرى في السجون.
وجاء ذلك خالل ندوة سياســـية نظمها اتحاد 
اإلســـالمية- مكتب  والتلفزيونات  اإلذاعـــات 
فلسطين، على شرف يوم القدس العالمي، في 

مركز رشاد الشوا الثقافي، وسط مدينة غزة.
وحـــث القيادي المدلل، على ضرورة تشـــكيل 
وحدة شـــعبنا تحفظ حقه فـــي المقاومة بعد 
زيف الخيـــارات، التي أكدت علـــى أن الخيار 

الحقيقـــي هو خيار المقاومـــة، مطالبًا رئيس 
السلطة أن ينفذ ما تم االتفاق عليه في بيروت 

قبل سنة ونصف.
وأكد المدلـــل على أهمية، التشـــبيك ما بين 
الشـــعب الفلســـطيني ونخبـــه السياســـية 
أو األكاديميـــة والدينيـــة واإلعالميـــة، على 
المســـتويات كافة مـــع أحرار األمـــة العربية 
واإلسالمية التي مازالت القدس في أفعالهم 

وتوجهاتهم وقلوبهم.
ووجـــه القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي، 
التحيـــة للجمهورية اإلســـالمية إيـــران التي 
جعلـــت من الجمعة األخيرة مـــن رمضان يومًا 
للقـــدس العالمـــي، حتى يحث ذاكـــرة األمة 
العربية واإلسالمية نحو القدس التي تستباح 

يوميًا من قبل االحتالل.

وأشار المدلل، إلى محاوالت تنغيص االحتالل 
على أبناء شعبنا التي تتجلى فيها حالة القرب 
مع الله، باستخدام أقصى أدوات اإلجرام والقمع 
للقـــدس واألقصـــى لفرض وقائـــع تلمودية 
يهوديـــة داخل باحات ومســـاجد المســـجد 

األقصى. وشدد ، على التاريخ يثبت أن القدس 
كانت هي المحور منـــذ 74 عامًا، حيث يواجه 
شـــعبنا عـــدوان االحتالل، الذي يحـــاول على 
مدار عقود من الزمن تكريس الواقع اليهودي 
التلمـــودي في القـــدس واألقصـــى، ويحاول 
جاهدًا تغيير معالم مدينة القدس بتحويلها 
من عربية إسالمية إلى يهودية عاصمة أبدية 

موحدة لالحتالل الصهيوني.
وأكد، أن الشعب الفلسطيني يمثل رأس حربة 
لمواجهة المشـــروع الصهيوني ضد األقصى 
والقـــدس، يقدم تضحيات جســـامًا ويواصل 
حالة نضـــال بالرغم مـــن كل الجرائـــم التي 

يرتكبها االحتالل.
وأكد القيادي المدلل أن معركة سيف القدس 
تشكل تحواًل جذريًا مع االحتالل الصهيوني، 

في وقـــت غابت القـــدس عن األمـــة العربية 
واإلســـالمية، في ظل انقســـام فلســـطيني، 

وأوضاع صعبة في األراضي المحتلة 48.
وبيـــن، أن معركة ســـيف القـــدس، أكدت أن 
ما ُيوحد الشـــعب الفلســـطيني هو ميادين 
المقاومة، فقد وحدت شـــعبنا باتجاه القدس 
واألقصى، وقد أعادت القضية الفلســـطينية، 
من جديد، وأن هنـــاك ثوابت ال يمكن التنازل 

عنها أهمها المسجد األقصى.
وأشــــار إلــــى أن شــــعبنا أدى دوره بامتيــــاز 
في معركة "ســــيف القدس"، ولم يســــتطع 
االحتــــالل بكل جبروتــــه أن يحمي المجتمع 
الصهيوني من ضربــــات المقاومة لذا أصبح 
االحتالل يحسب حســــابات كثيرة الرتكاب 

أي حماقة.

المدلل: تصريحات »الزاريني« تهدف إلنهاء عمل »أونروا« وتصفية ملف الالجئين

بيروت/ االستقالل: 
أعربـــت »الهيئة 302 للدفاع عن حقـــوق الالجئين« عن 
قلقهـــا العميق مما صـــدر عن المفوض العـــام ألونروا 
فيليب الزاريني من تصريحات والتي طرح فيها »إمكانية 
أن يتم تقديم خدمات »أونروا« لالجئين الفلسطينيين 

عبر وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة«.
وحـــذرت الهيئة في بيان صحفي تلقت »االســـتقالل« 
نســـخة عنه من أن التصريح يعتبر غايـــة في الخطورة 
وينـــذر بتفكيك »األونـــروا« وبدخول قضيـــة الالجئين 
الفلســـطينيين بمنعطف خطير ال يمكن التهاون به أو 
تمريره. ونبهت إلى أنه »ســـينزع المسؤولية السياسية 
الدولية تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين والتي تعبر 
عنها وكالة أونروا، تماشـــيًا مع رؤيـــة اإلدارة األمريكية 

ودولة االحتالل لمستقبل الوكالة«.
وشـــددت الهيئة على أن »عدم توافر الميزانيات الالزمة 

لتنفيذ المشاريع والبرامج الالزمة لالجئين الفلسطينيين 
هو أمر مصطنع غير موضوعـــي ومن الممكن تجاوزه إن 
وجدت اإلرادة السياسية والقرار السياسي الالزمان لدى 
ا بسيًطا من  الدول المانحة«. وأعربت عن اعتقادها بأن جزًء
المبالغ التي تصرف لتمويل الحروب الدائرة حاليا يكفي 

لسد عجز موازنة أونروا.
وشـــددت الهيئة على أن »هذا دليل على أن المشـــكلة 
ليســـت باإلمكانات الماليـــة وإنما باإلرادة السياســـية، 
وهذا ما طرحناه فـــي الكثير من المواقف والتصريحات 

السابقة«، حسب قولها.
وقالت »فـــي الوقت الذي نعبر فيه عـــن رفضنا المطلق 
لمـــا طرحه الزارينـــي فإننا ندق ناقـــوس الخطر بوجوب 
استنهاض الهمم من قبل أونروا ممثلة بالمفوض العام 
وباألميـــن العام لألمـــم المتحدة واللجنة االستشـــارية 
لألونروا التي ستعقد اجتماعها الدوري في شهر حزيران 

المقبل في بيروت والتي يجب أن تمارس دورها في وضع 
الحلول المناســـبة واقتـــراح اآلراء التي تصب في صالح 

الالجئين الفلسطينيين«.
وشددت على أنه على الدول التي تستضيف الالجئين 
الفلســـطينيين وباألخص منها التي تقع ضمن مناطق 
عمليات أونروا أن تمارس الضغوط السياسية واإلعالمية 
كافة بهدف تثبيـــت أونروا وعدم المســـاس بالثوابت 
المتعـــارف عليها منذ بدء النكبة فـــي العام 1948 بما 
فيهـــا والية أونـــروا. كما أكدت الهيئة علـــى أن »وجود 

الوكالة يشكل عنصر استقرار للمنطقة«.
وشددت على ضرورة التمسك بأونروا وما تمثله من بعد 
سياسي له ارتباط بقضية الالجئين وحق العودة ورفض 
أي بدائل أخرى، وهي التي تعتبر شـــاهدًا ودلياًل أمميًا 
وقانونيًا علـــى حق عودة الالجئين الفلســـطينيين إلى 

أرضهم وبيوتهم التي طردوا منها.

عمان / االستقالل:
 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية، 
تقييد "إســـرائيل" وصول المسيحيين إلى كنيسة 
القيامة فـــي القـــدس المحتلة، وتقليـــص أعداد 

المحتفلين لمناسبة حلول سبت النور .

وقال الناطق الرسمي باســـم الوزارة السفير هيثم 
أبـــو الفول في بيان، أمس األحد، إن جميع اإلجراءات 
اإلســـرائيلية الرامية إلى تقييد حق المســـيحيين 
في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيســـة القيامة 
لتأدية شعائرهم الدينية، بما في ذلك فرض القيود 

العددية على المصلين، مرفوضة ومدانة.
وأكد أن على "إســـرائيل"، القوة القائمة باالحتالل، 
احتـــرام الوضع التاريخـــي والقانونـــي القائم في 
القـــدس ومقدســـاتها، ووقـــف جميـــع اإلجراءات 

التقييدية على مسيحيي القدس المحتلة.

الهيئة 302 تحذر: تصريح الزاريني يمهد لتفكيك »أونروا«

األردن يدين تقييد »إسرائيل« وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

واشنطن/ االستقالل: 
نظم التحالف من أجل العدالة في فلســــطين، أمس األحد، تظاهرة حاشــــدة، جابت 

شوارع رئيسة وسط مدينة شيكاغو.
وشــــارك في التظاهرة التي نظمت، تحت شعار "ارفعوا أيديكم عن القدس"، المئات 
من أبناء الجاليات الفلســــطينية والعربية وأنصار الحق الفلســــطيني في المدينة، 

وتخللتها هتافات طالبت بحرية فلسطين وحماية المسجد األقصى.
وأكــــد المتحدثون خالل التظاهــــرة، ضرورة إنهاء االحتالل اإلســــرائيلي، والكف عن 
الممارســــات الوحشــــية التي ترتكبها قوات االحتالل بحق المصليــــن في األماكن 

المقدسة اإلسالمية والمسيحية.
وفي الســــياق ذاته، ُنظمت في مدينتي هيوســــتن بوالية تكســــاس وتامبا بوالية 
فلوريدا تظاهرتان مماثلتان، من تحالف عريض من مؤسسات الجالية األميركية في 
الواليتين. وقال رئيس المجلس الفلســــطيني األميركي كمال خليل في تصريحات 
صحفيــــة، إن المظاهرات التــــي خرجت في عدة مــــدن أميركية، دليــــل واضح على 
حجم التواصل الفلسطيني- الفلســــطيني والوقوف في خندق التصدي للهجمات 
والتصعيد اإلســــرائيلي. وأشــــار إلى رمزية المشــــاركة الواســــعة من نشطاء سالم 
أميركيين وبعض المرشحين لعضوية الكونغرس في االنتخابات النصفية القادمة، 

الذين أكدوا دعمهم لقضيتنا العادلة، وحق شعبنا في الحرية واالستقالل.

تظاهرة حاشدة في 
شيكاغو تضامنًا مع القدس
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االس���رى والمس���رى عنوانان كبيران لمعركة الفلس���طينيين م���ع االحتالل 
الصهيون���ي، فهما من الثوابت الفلس���طينية غير الخاضعة للمس���اومة او 
النقاش وحمايتهما واجب ديني ووطني واخالقي على شعبنا مهما بلغ حجم 
التضحيات، أوضاع االسرى داخل سجون االحتالل والبالغ عددهم نحو )4450( 
أسيرا، منهم )32( أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال 
والقاصرين في سجون االحتالل نحو )160( طفاًل، وعدد المعتقلين اإلداريين 
نحو )530( معتقاًل. ووصل عدد األس���رى المرضى إلى أكثر من )600( أس���ير 
ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة بينهم )22( أسيًرا 
مصاب���ون بالّس���رطان وأورام بدرجات متفاوتة،  ووصل عدد ش���هداء الحركة 
األسيرة إلى )227( ش���هيدًا، نتيجة لجريمة اإلهمال الطّبي المتعّمد إضافة 
إلى المئات من األس���رى المحّررين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها 
من الّس���جن ومنهم الّشهيد حسين مسالمة الذي ارتقى العام الماضي بعد 
أن واجه جريمة اإلهمال الطبّي قبل قرار االحتالل باإلفراج عنه، حيث بلغ عدد 
الش���هداء الذين ارتقوا نتيجة لسياس���ة اإلهمال الطبي )72( شهيًدا. فيما 
وصل عدد األس���رى الذين يقضون أحكاًما بالّس���جن المؤبد إلى )549( أسيرًا، 
وأعالهم حكمًا األسير عبد الله البرغوثي، المحكوم ب�� )67( مؤّبدًا، هؤالء االسرى 
االبطال يعيش���ون أوضاعًا صعبة ومأساوية، وهم في حالة اشتباك دائم مع 
االحتالل الصهيوني، وينتزعون حقوقه���م بمعاناتهم واضرابهم المفتوح 
عنة الطعام وبالتعذيب والعزل االنفرادي والقمع والتنقل من س���جن آلخر او 
قسم آلخر وعدم االس���تقرار، بخالف معاناة االسرى المرضى والذين يحرمون 
بشكل ممنهج من العالج في عيادة السجن، لتحقيق غاية االحتالل بالقتل.  

نح���و 500 معتق���ل إداري مس���تمرون ف���ي مقاطعتهم لمحاك���م االحتالل 
الصهيوني تحت ش���عار »قرارنا حرية«، للي���وم ال� 115 على التوالي، في إطار 
مواجهتهم لسياس���ة االعتقال اإلداري المجحفة التي يمارس���ها االحتالل 
بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين. وكان المعتقلون اإلداريون قد اتخذوا مطلع 
ش���هر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعالن المقاطعة الشاملة 
والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلق���ة باالعتقال اإلداري، احتجاجا على 
سياسة االعتقال اإلداري التي يستخدمها االحتالل كسيف مسلط على رقاب 
الفلس���طينيين، الذين يزج بهم في السجون دون أي تهمة توجه إليهم، اال 
مزاعم من النيابة اإلس���رائيلية بأنهم يمثلون خطرا على امن »إسرائيل«, إن 
المعتقلين اإلداريين يطالبون بوقف سياس���ة االعتقال اإلداري التعس���فية 
التي يمارسها االحتالل بحق الفلسطينيين, وهذه السياسة التعسفية غير 
معمول بها في أي من بالد العالم, واالحتالل يمارسها كسياسة عقابية بحق 
الفلس���طينيين, فهو يقوم باعتقالهم وتحويلهم اداريًا للس���جن من ثالثة 
اشهر الى سنة قابلة للتجديد بال سقف زمني, لذلك قرر اكثر من خمسمائة 
معتقل اداري اسقاط سياس���ة االعتقال اإلداري التعسفية, ويدخل األسير 
اإلداري خليل عواودة )40 عاّما( من بلدة إذنا/ الخليل ، يومه ال�«54« في إضرابه 
المفتوح ع���ن الطعام احتجاجا على قرار اعتقاله إداريا وس���ط تحذيرات من 
تده���ور وضعه الصحي. وقال نادي األس���ير: »إّن المعتقل عواودة القابع في 
س���جن الرملة يواجه وضعا صحيا صعبا يتفاقم مع مرور الوقت، جراء تعنت 
االحتالل ورفضه االس���تجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله اإلدارّي«, وبات 
يعاني من تقيؤ الدم باس���تمرار، إضافة إلى الضعف والهزال الش���ديدين، 

واألوجاع الشديدة.  
ومع تفاقم معاناة االسرى المرضى في سجون االحتالل دعت جمعيات معنية 
باألسرى ومنظمات الدولية لاللتفات حول قضية االسرى وتسليط الضوء على 
معاناتهم خاصة األسرى المرضى والمعزولين في سجون وزنازين االحتالل. 
 

ّ
وأّكد نادي األسير الفلسطيني أّن إدارة سجون االحتالل تواصل جريمتها بحق
األس���ير المصاب بالس���رطان إياد نظير عمر )40 عامًا( من مخيم جنين، حيث 
تتعمد إدارة الّسجون بالمماطلة في إجراء الفحوص الالزمة وفي الوقت المحدد 
لها، ال سيما أّن الوقت ُيشّكل العامل األساس في احتواء أي احتمالية لتفاقم 
وضعه الصحّي, حيث يواجه االس���رى، سياس���ة اإلهمال الطبي، التي تعتبر 
واحدة ضمن العديد من الجرائم واالنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل 
بحق األسيرات واألسرى الفلسطينيين,  كذلك يتعرض األسرى إلى سياسة 
هدم منازلهم، حيث ش���رع االحتالل الصهيوني بتنفيذ جريمة هدم البيوت 
كسياس���ة عقاب جماعي بحق أبناء شعبنا منذ احتالله لفلسطين وتوسعت 
في بداية االحتالل العسكري عام 1967، تزامنًا مع أساليبه اإلجرامية المتنوعة 
من قتل واعتقال وتهجير، وما يزال يمارس هذه السياس���ة من أجل الضغط 
على أبناء شعبنا وفي محاولة منه لمنع تصاعد عمليات المقاومة, وال تتوقف 
جرائم االحتالل بحق االسرى الفلسطينيين عند هذا الحد, انما تملي قراراتها 
على السلطة الفلسطينية بوقف رواتب االسرى لمفاقمة معاناتهم ومعاناة 
اس���رهم, وتتماهى اإلدارة االمريكية بقطع رواتب االسرى الفلسطينيين مع 
رغبات »إسرائيل«, وتشترط على السلطة حرمان االسرى من حقوقهم المالية 
اذا ما ارادت ان تتلقى أموال مس���اعدات منه���ا ومن المجتمع الدولي والدول 

العربية, إنها اذًا معركة التحدي والمعاناة.  

معركة األسرى.. معركة التحدي والمعاناة 

رأي
أب���و جعفر.. يا كّل وجداني وكأن���ي لِقيُت بموتك حتفي ... 
إن ِغْبِت عن قلبي فيا ضيعتي من أين للصدر بقلٍب بديل؟!

منذ وقت ليس بقريب أحاول أن أجترح الكلمات كي أكتب 
ف���ي ذكرى رحيل���ك وغيابك األولى، ولكن عبثًا ُتس���عفني 
الكلم���ات.. أحاول بكل عزم أن ُأخّطه���ا ولكن دون جدوى.. 

فقد جّفت األقالم.. وباتت أعوادًا من خشب ال حياة فيها! 
لكّنه بعض الوفاء ألهل الوفاء.. بعض العطاء ألهل العطاء.. 
لكّنه شوق الحنين لمن عشنا معه مّر وحلو السنين، يحّتم 
علّي أن أتعالى على حزن���ي ولوعتي؛ ألخّط بعض الكلمات 
عّله���ا تخفف م���ن ُغربتي من بعدك أخ���ي وروحي ونبض 

قلبي..
س���نٌة كاملة.. وما أقس���اها من س���نة، مض���ت على غيابك 

الموج���ع والمفجع.. وما زال ُمحّياك يت���راءى أمامي في كل 
صباح ومساء.. أتنّسم شذى عبيرك في محراب الصالة.. في 
ميادين العطاء.. في كل حّي وش���ارع وزقاق َشُرف بتلّمس 

طيفك المملوء حّبًا وعشقًا وخيرًا...
تط���وف بي الذكريات.. أجوب األمكنة المش���رعة لك قباب 
حّبها وزهورها وأريجها، فال أرى إال طيفك وثغرك الباس���م 
وقلبك الذي ينثر الحب أينما حّل... تحترق مشاعري وتذوب 

عشقًا في محراب طهرك.. أيها الطهر الذي ال ينتهي.
برحيلك ي���ا أبا جعفر.. كيف يا ُترى يع���ود للوقت قيمته، 
ولألماك���ن دفئها، وللكلم���ات عبرتها؟! وأن���ت الذي كنت 
تس���ابق الوقت لتبني وتؤسس مش���اريع العلم والعطاء.. 
مش���اريع الخير الذي ال ينتهي إلى يوم الس���اعة؛ لتصبح 

منارات لل���دفء.. للعلم الذي ال ينته���ي..؛ ليصبح للكلمة 
معنى وفكرة ال ينطفئ نورها!

أب���و جعف���ر.. يا وجع���ي الذي ال يغ���ادر... وحزن���ي الذي ال 
ينتهي.. س���الم عليك ي���وم ولدت.. وي���وم قاومت.. ويوم 
اس���تعجلت الرحيل..  س���الٌم علي���ك يوم تلق���ى حبيبك 
وحبيبنا.. وشفيعك وش���فيعنا.. محمد صلي الله عليه وآلة 

وسّلم...
سالم عليك في ذكرى رحيلك االولى وأنت تستقبل حببيه 
الروح ونب���ع الطيبة والحن���ان األم الثاني���ة فاطمة الكبرى 
الحاج���ة ام عب���د الله وكأنها س���ارعت للقي���اك وهي من 
عش���قتك وافتقدتك... سالُم عليك حتى يفنى بي الزمن... 

وألف سالم!.

 ق���ال المتنبي ف���ي إحدى قصائده: »على ق���در أهل العزم تأتي 
العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير 

صغائرها، وتصغر في عين العظيم العظائم«.
كثيرة هي المواقف التي تواجه اإلنسان في حياته والتي تحتاج 
الى عزيمة وإرادة، وكذلك لمخاطبة الذات بطريقة ايجابية، وتعزز 
الش���عور لديه بأنه قادر على الوصول الى النجاح، ولكن لألس���ف 
الكثير يخاطب ذاته س���لبيًا لذا تكون النتيجة حتمية بالفش���ل، 
لذل���ك عرفت اإلرادة بأن تقف وجه���ًا لوجه في مواجهة الظروف 
والواقع والخوف واليأس، وأن تتحلى باإلصرار والتحدي, فصاحب 
اإلرادة والعزيمة يصنع من ضعفه قدرًة هائلًة تمكنه من الوصول 
الى غايته المنش���ودة، لذلك قالوا: » ال تعترف بالفشل ما لم تكن 
جربت آخر محاولة، وال تتوقف عن آخر محاولة ما لم يتم النجاح«, 
ف���اإلرادة ال تت���م إال بالصبر وعدم اس���تعجال النتائ���ج، عندها 
س���تنبهر بالنتائج االيجابية، والنماذج كثي���رة ومنهم المخترع 
توماس أديس���ون حيث حكمت عليه المدرسة بالعجز والتخلف 
والفش���ل فطردته من المدرس���ة؛ لتقوده إرادته لتسجيل 1093 
براءة اختراع، استطاع من خاللها نقل البشرية الى مرحلة جديدة 

من مراحل التقدم واالزدهار.
وتحدث عن ذلك د. إبراهيم الفقي في كتابه قوة التحكم بالذات 
عن قصة فيل أبيض يدعى نيلسون أسره أحد الصيادين وربطه 
بسلس���لة حديدية, فح���اول الفيل التخلص من السلس���لة دون 
ج���دوى، وأصبح يحاول كل ي���وم من أوله وإلى آخ���ره، ومع تكرار 
المحاوالت وتكرار الفش���ل أدرك الفيل نيلسون عجزه من التحرر 
من قي���ده, فما كان منه إال أن استس���لم وتوقف ع���ن المحاولة، 
حينها اس���تبدل الصياد سلس���لة خشبية بالسلس���ة الحديدة، 
وعندما رأى طفل الصياد ذلك سأل أبوه مستغربًا عن السبب الذي 
يجعل الفيل يبقى في أس���ره رغم انه قادر على التحرر بسهولة, 
فأجابه األب قائاًل: بأن الفيل لم يكتش���ف القدرة على التحرر من 
القيد, والذي منعه من ذلك أنه برمج نفس���ه برمجًة سلبيًة والتي 

رسخت عجزه عن التفكير للتحرر.
وهذا بالتأكيد يعكس صورة الصراع بين إدارات سجون االحتالل 
واألس���ير الفلس���طيني، وما يريده االحتالل من خالل الممارسات 
التي تمارسها إدارات السجون بأن يرسخ في عقل وثقافة األسير 
الفلس���طيني العجز والخوف وذلك عبر سياسات تنتهجها إدارة 
الس���جون من إرهاب وتعذيب وحرمان م���ن أدنى مقومات الحياة 
لألسير الفلس���طيني، وفي المقابل واجه األسير الفلسطيني كل 
هذه التحديات بالعزيمة واإلرادة والش���جاعة والصبر، واس���تطاع 
أن يبدع ف���ي كافة المجاالت الثقافية واألدبية والعلمية، وكذلك 

اإلبداع في انتزاع حريته من بين أنياب السجان.
على م���دار التاريخ اس���تطاع األس���رى من مختلف الجنس���يات 
ف���ي العالم أن يهربوا من س���جون تتس���م بالتحصينات األمنية 
المعقدة، والتي عالجتها السينما األمريكية في هوليود بطريقة 
مبه���رة ومنها عملية الهروب من س���جن الكاتراز ف���ي أمريكيا، 
المحصن والمحاط بالماء، وهو أكثر الس���جون ش���هرة، حيث من 
المستحيل الهروب من الس���جن المعروف باسم »ذا رووك« ومع 
ذل���ك في عام 1962م هرب ثالثة نزالء من الس���جن، وقد عالجت 
الس���ينما األمريكية هذا الحدث بفلم يحمل نفس االسم والذي 

رسم صورة المعجزة من الهروب من هذا السجن.

األس���ير الفلس���طيني ومن خالل عملية انت���زاع حريته من بين 
أنياب السجان، ضرب أروع مالمح التحدي والصبر والشجاعة، وهو 
ال���ذي فكر وكتب وخطط ونفذ في صورة تعجز أفالم هوليود عن 
تصورها، حيث مثلت عمليات الهروب من سجون االحتالل تحديًا 
كبيرًا بين اإلرهاب اإلس���رائيلي واإلرادة الفلسطينية، فعلى مدار 
تاريخ الحركة األس���يرة كان هناك العش���رات من عمليات انتزاع 
الحرية والتي شكلت ضربة قاسية للمؤسسة األمنية والعسكرية 
إلدارات سجون االحتالل، وكان من أشهرها عملية الهروب الكبير 
من س���جن غزة المرك���زي بتاريخ 17 /1987/5م، والتي اس���تطاع 
س���تة من عناصر حركة الجهاد اإلسالمي وهم: مصباح الصوري، 
وعماد الصفطاوي، وصالح اش���تيوي، ومحمد الجمل، وخالد صالح، 
وسامي الش���يخ خليل، أن ينتزعوا حريتهم من هذا السجن رغم 
الصعوب���ات والتحدي���ات األمنية الكبيرة، حي���ث وصف الكاتب 
الصهيوني يهودا عاري ذلك الحدث وتأثيراته فقال: » إن عملية 
الهروب الجريئة تلك التي كانت بداية قصة األسطورة والبطولة، 
والهالة التي نس���جت س���ريعًا حول المنظمة الصغيرة, وكانت 
قصص الهاربي���ن بمثابة عود الثقاب الذي أش���عل النيران في 

مشاعر المحنة واإلذالل التي انتابت الفلسطينيين«.
ل���م تكن ه���ذه العملية آخر فصول القصة ب���ل بدايتها، ليكتب 
أبطال انتزاع الحرية من سجن جلبوع فصولها األخيرة في عملية 
يعجز العقل البش���ري على تخيلها، هذا السجن الذي يعتبر من 
أكثر الس���جون أمنًا داخل دولة االحتالل، ويقطنه األسرى الذين 
ت���م تصنيفه���م األخطر على دول���ة االحتالل. حيث ش���ارك في 
بناء وتخطيط هذا الس���جن خبراء أيرلنديون، يبلغ ارتفاع س���وره 
9 أمتار أعالها صاج مطلي؛ حتى ال يس���تطيع أحد أن يتس���لقه، 
وتم تسميته بالخزنة الحديدية، واستطاع ستة أسرى من سجن 
جلبوع وهم: محم���ود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، 
ويعقوب ق���ادري، وزكريا الزبي���دي، ومناضل انفيع���ات، انتزاع 

حريتهم من هذا السجن.
 لم تكن قص���ه الهروب حدثًا عاديًا بل كانت حدثًا اس���تثنائيًا، 
وذل���ك ليس بمج���رد عملية هروب من س���جن أمن���ي صهيوني 
فحس���ب, بل في ترس���يخ ثقافة جديدة يصنع فيها فلسطيني 
جديد في أتون المعركة، يواجه ويقاتل ويفكر ويخطط في أشد 
اللحظ���ات حلكًة وحصارًا وإرهابًا ومن قل���ب التحصينات األمنية 
الصهيونية في س���جن جلبوع الذي يصنف من أش���د الس���جون 
تحصنًا وأمنًا في العالم، حيث رسخ هؤالء األسرى الفلسطينيين 
ليس للفلسطينيين فحس���ب، بل لكل المظلومين والمقهورين 
في العالم؛ بأنهم يس���تطيعون أن ينتصروا بإرادتهم وصبرهم 
عل���ى الظالم مهما كان���ت جلبته وقوته ومهما ط���ال زمانه, هذا 
الحدث المعج���زة بث الفرحة في قلوب الجماهير الفلس���طينية 
والعربية واإلسالمية، والذي نسج في عقولهم ومخيالتهم صورة 
البطولة والش���رف لهؤالء األسرى، بل رسخت في نفوسهم الثقة 
التي طالما غيبت عنهم بأنهم حتمًا منتصرون على هذا االحتالل 
الذي احتل أرضهم ودنس مقدساتهم وسفك دماءهم، لينظروا 
من خالل نفق س���جن جلب���وع ومن النور الذي ف���ي آخره بأن زمن 

الحرية آت ال محالة.
هذا الحدث المعجزة رسخ العديد من الدالالت المهمة ومنها:

1.إعادة روح وثقافة االنتصار التي فقدت منذ احتالل فلس���طين 

ع���ام 1948م في ثقافة وفك���ر األمة العربية واإلس���المية، التي 
رس���مت في مخيلتها بأن هذا االحتالل يمثل صورة الخرافة التي 
ال يمكن أن تقهر وتهزم، ليأتي هؤالء األس���رى وبأدوات بسيطة 
يكس���رون هيبته ومنظومته األمنية والعسكرية؛ وليبرهنوا بأنه 
أوه���ن من خيط العنكب���وت، كما يقول مهن���دس عملية انتزاع 

الحرية محمود العارضة: »أن هذا االحتالل وهم من غبار«.
2.التأثير المباش���ر لرفع همة القتال للش���باب الفلس���طيني في 
مواجه���ه االحتالل اإلس���رائيلي، وخل���ق حالًة من اإلب���داع  في 
منازل���ة ومواجه���ة االحت���الل، بالتفكير والتخطي���ط الجيد قبل 
تنفيذ عملي���ات نضالية ضد الكيان الصهيوني، وهذا ما رس���خ 
في العمليات االستشهادية االستثنائية األخيرة في بئر السبع 

والخضيرة وبني براك وتل أبيب.
3.كلمة الس���ر التي عنوانها جنين, هؤالء األسرى الذين ترعرعوا 
في جنين فال عجب أن تكون جنين بوابة الثورة وكلمة الس���ر في 
إش���عالها في الضفة الغربية، هؤالء األسرى الذين غرسوا ثقافة 
المواجهة ف���ي عقول وفكر أبناء جني���ن، والذين يمثلون ظاهرة 
استثنائية، والتي أرهقت االحتالل اإلسرائيلي والذي يخشى من 
انتش���ار هذه الظاهرة  في مدن الضفة الغربية، فتقدمت جنين 
بأبنائها الشجعان وهم يدافعون عن تراب فلسطين، ضياء ورعد 
وأبو سند وعباهرة وطوالبة وزكارنة وأبو الرب وكممجي والحصري 
وغيرهم من الشهداء الذين استمدوا هذه القوة وأصبحت منهج 

حياة للمقاومة بعد عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع.
4. أعادت عملية انتزاع الحرية من س���جن جلبوع قضية األس���رى 
الى الواجهة من جديد وعلى جميع المس���تويات: الفلس���طينية 
والعربي���ة واإلقليمية والدولية، وتس���ليط الض���وء على اإلرهاب 
والظلم الذي يواجهه األسير الفلسطيني داخل سجون االحتالل.  
5.هزيمة المنظومة العس���كرية واألمني���ة لالحتالل الصهيوني 
وإلدارات س���جونه، وهذا م���ا كان واضحًا من حال���ة اإلرباك التي 
عاشتها دولة االحتالل عقب انتزاع األسرى حريتهم، حيث حالة 
ع���دم الثقة بين المجتمع الصهيوني وبين المؤسس���ات األمنية 

والعسكرية الصهيونية.
بال ش���ك أن إدارات س���جون االحتالل عكس���ت فش���لها األمني 
والعسكري في هذه العملية بالمزيد من القمع واإلرهاب وسحب 
اإلنج���ازات من األس���رى، ولكن األس���ير الفلس���طيني واجه هذه 
التحديات بالصمود والتحدي واإلرادة واس���تطاع أن يفش���ل كل 
مخططات إدارات س���جون االحتالل في الني���ل من إرث وإنجازات 
الحركة األس���يرة والتي دفعوا ثمنًا كبيرًا م���ن دمائهم وزهرات 

عمرهم وشبابهم من أجل هذه االنجازات.
وكان للف���ن الفلس���طيني بصمة رائعة للتعبير عن مش���هد 
انتزاع الحرية في س���جن جلب���وع، حيث اس���تطاعت الدراما 
الفلس���طينية أن تجس���د هذه المعركة في مسلس���ل حمل 
عنوان شارة نصر س���جن جلبوع، والذي جسد من خالله مدى 
الدقة والتفكير والتخطيط والتحدي األمني الكبير الذي كان 
يتحلى به األسرى الستة في تنفيذهم وتخطيطهم لعملية 
حفر نفق الحرية في سجن جلبوع، واستطاعوا أن يتغلبوا على 
كل هذه التحدي���ات والمعوقات، وأن يصنعوا المعجزة التي 
ستظل عالقة وراس���خة في تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني 

لنيل حريته وتحرير أرضه.

في الذكرى السنوية األولى لرحيل نصف روحي )أبو جعفر(.. أمسيت أقل من نصف!

األسرى وصراع اإلرادات بعد عملية سجن جلبوع

كتب: الدكتور يوسف الحساينة

بقلم د. عبد الجواد العطار
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    دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب رقم 2022/413 يف ال�ستئناف رقم 29 /2019

المستدعي / محمد صبري مصطفى العقاد وآخرون وكيلهم المحامي احمد ماهر العقاد 
المستدعي ضدها/ نجاة صبري مصطفي العقاد خانيونس   مجهولة محل االقامة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية االستئناف رقم: 29 /2019

إلى المس���تدعى ضدها المذكورة بعاليه بما أن المس���تانف قد أقام عليكم 
االس���تناف )29 /2019( اس���تنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك 
نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليكم الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
كم���ا يقتضي أن تودع���ي قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاري���خ تبليغكم هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 
2022/5/11 للنظر في الدعوى ويكون معلوما لديكم أنك إذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرا في 2022/4/11

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
�سادي �سويدان

�إعالن �صادر عن بلدية غزة
ُتعلن لجن���ة التنظيم المحلية ببلدية غزة للجمه���ور الكريم انها قررت 
بجلس���تها رقم 2022/16 الُمنعقدة بتاري���خ 2022/04/19، إيداع طلب 
رخصة حرفة )مولدات كهربائية تجارية( للمواطن: صبحي محمد سليم 
كحيل، تقع على ارض القس���يمة رقم 228 من القطعة 690 بالمبنى رقم  
1256/2، الواقع���ة بمدينة غزة – حي الصبرة – ش���ارع القادس���ية خلف 

مسجد الشهداء قرب مفترق السرايا.
وعليه يحق لجميع ذوي الش���أن في األراض���ي واالبنية واالمالك األخرى 
المش���مولة بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك او بأي صفة أخرى، 
أن يتقدموا باعتراضاتهم على المش���روع، وذلك خالل مدة )15 يومًا( من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
ُتق���دم االعتراضات ل���دى بلدية غزة )المقر الرئيس���ي( – دائرة خدمات 
الجمهور، وذلك خالل س���اعات الدوام الرس���مية من 7:30 صباحًا وحتى 

2:30 مساًء.
)مالحظة: لن يتم االلتفات ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة(

جلنة التنظيم املحلية
بلدية غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

�إعالن �صادر عن �للجنة �ملركزية 
لالأبنية وتنظيم �ملدن مبحافظات غزة
إيداع المخطط المعدل لشبكة شوارع المنطقة )13( )شرق السالطين(

منطقة تنظيم : بيت الهيا
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 
41/2021 المنعقدة بتاريخ 16/12/2021 عن إيداع المخطط المعدل لشبكة 
شوارع المنطقة )13( )شرق سالطين( والمار بالقسائم  رقم  )20_21_22_2

3_24_25_49_50_51_52_53_54_55_56_59_60_65( من القطعة رقم 
)973( لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى 
المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام 
الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية بيت الهيا. ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((.

اللجنة املركزية للأبنية والتنظيم املدن
مبحافظات غزة

رام الله/ االستقالل: 
حلت فلس���طين في المركز األخير عالميا على مؤشر 
خدمة "س���بيد تيس���ت" الختبار س���رعات اإلنترنت 
للهواتف المحمولة، على مستوى العالم خالل شهر 
آذار/ مارس الماضي. أما "إسرائيل"، فحلت في المركز 

69 عالميا، بمتوسط سرعة 28 ميغا بايت/ثانية.
وما زالت فلس���طين تعتم���د على خدم���ات الجيل 
الثالث )3G( منذ مطلع 2018 بعد مفاوضات أجراها 

الفلسطينيون مع "إسرائيل" استغرقت 11 عاما. 
وفي الوقت الذي دخلت فيه تقنيات اتصال الجيل 
الخامس إلى عشرات الدول، ما زالت سلطات االحتالل 
تمنع خدم���ة الجيل الرابع عن الفلس���طينيين، رغم 

جاهزية الشركات الفلسطينية.
وفق المؤشر تراجعت فلس���طين 4 نقاط عن شهر 
شباط/ فبراير الماضي، لتحتل المركز 142 )األخير(، 
ف���ي قائمة الدول التي رصدها المؤش���ر لس���رعات 

اإلنترنت المحمول عبر الهواتف الخلوية.  
وبلغ معدل س���رعة اإلنترنت للهوات���ف المحمولة 
في األراضي الفلس���طينية خالل الش���هر الماضي 
وفق المؤش���ر 4.89 ميغ���ا بايت/ثانية، في حين أن 

المتوسط العالمي بلغ 29.9 ميغا بايت/ثانية.
وجاءت النتائ���ج أفضل بالنس���بة لإلنترنت الثابت 
في فلس���طين عن شهر آذار الماضي، بمعدل سرعة 
تنزي���ل بلغت 21.2 ميغ���ا بايت، ف���ي المركز 114 
عالميا من أصل 182 دولة رصدها المؤش���ر. وحققت 

فلس���طين في ه���ذا المج���ال صعودا مق���داره 14 
نقطة، مقارنة مع شهر شباط.

ورافقت فلس���طين في ذيل مؤش���ر سرعات تنزيل 
اإلنترنت للهواتف المحمولة بوحدة القياس المتبعة 
)ميغابايت في الثانية( كل من: أفغانس���تان )5.5(، 
وفنزويال )5.68(، وطاجكس���تان )7.05(، والصومال 

.)7.95(
وفي المراكز الخمس���ة األولى، ج���اءت اإلمارات في 
المركز األول )135.35 ميغ���ا بايت/ثانية(، والنرويج 

في المركز الثاني )134.70(، وقطر ثالثة )120.69(، 
وكوري���ا الجنوبي���ة رابع���ة )117.95(، وهولندا في 

المركز الخامس )108.33(.
 يذكر أّن "س���بيد تيست" خدمة ويب مجانية تقوم 
بتحليل أداء اإلنترنت، وقد تأّسس الموقع عام 2006 

ومقّره في واشنطن.
ويصدر مؤش���ر "سبيد تيس���ت" قائمة على أساس 
ش���هري يصنف س���رعات نطاق اإلنترن���ت الثابت 

والخلوي في جميع أنحاء العالم.

فلسطين تحتل المركز األخير عالميًا في مؤشر سرعة اإلنترنت المحمول

رام الله/ االستقالل: 
أكد أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات أمس األحد إنه 
تم االتفاق على صرف راتب كامل قبل عيد الفطر المبارك لكافة المعلمين، 
إضافة إلى تعديل العالوات اإلش���رافية، كما تم االتفاق على إعطاء وزارة 
التربية والتعليم أحداث وظيفي بالملفات العالقة وصرف المس���تحقات 

المترتبة كافة إضافة إلى ملف مكافآت القدس وإدماجها بالراتب.
ودعا ارزيقات في تصريحات صحفية المعلمين والطلبة العودة الى مقاعد 
الدراس���ة النتظام العملية التعليمية بناء على االتفاق الذي جرى وكانت 

نتائجه إيجابية لصالح حقوق المعلمين.
وق���ال إنه »تم االتفاق على عدة قضايا كانت عالقة أبرزها تعديل طبيعة 
العم���ل بإضافة 15 بالمئة يجري تطبيقها على مدار عامين بدءا من العام 

المقبل.
من جهته ش���ّدد وكيل وزارة التربي���ة والتعليم ثروت زي���د على ضرورة 
طي صفحة اإلضراب وتعليق الدراس���ة لفترات عدة والتي من ش���انها أن 

تنعكس سلبا على المسيرة التربوية والطلبة.
وأك���د زيد ، على ض���رورة عودة الطلبة إلى المدارس واس���تئناف العملية 
الدراس���ية، داعيا في الس���ياق المعلمين لتعويض الطلبة ما فاتهم من 
المنهاج المدرس���ي، إضافة إلى التأكيد على أهمية المحافظة على وحدة 

المعلمين.

اتحاد المعلمين: االتفاق 
على صرف راتب كامل 

قبل عيد الفطر

غزة/ االستقالل: 
أطلقت وزارة التنمية االجتماعية بغزة، أمس األحد، الخدمة 
اإللكترونية لتحسين السكن لألسر الفقيرة في قطاع غزة.

ونش���رت الوزارة على موقعها اإللكتروني رابطًا للتسجيل 
لالستفادة من الخدمة.

وكانت وزارة التنمية االجتماعية وقعت مع وزارة األشغال 
مذكرة تفاهم إلطالق خدمة تحسين منازل األسر الفقيرة 
والهشة.  وتنص بنود االتفاقية على أن أي مواطن بحاجة 

لترميم منزل وليس بناء وحدة س���كنية بإمكانه الدخول 
للمنصة االلكترونية التي س���تكون متاح���ة للمواطنين 
بداي���ة ابريل 2022، وبإمكان المواطنين الدخول حس���ب 

االحتياج للخدمة.
ويش���ار إلى أن تقديم الطلبات س���يكون من خالل وزارة 

التنمية، وفنيًا من خالل وزارة األشغال العامة واإلسكان.
وأكدت الوزارة أن معايير االس���تفادة س���تتم عن طريق 
التنس���يق االلكترون���ي دون تدخل بش���ري ف���ي اختيار 

الحاالت، وبها معيارية تعتم���د على المعلومات الخاصة 
باألسرة من الناحية االجتماعية ومن الناحية الفنية.

وذكرت أن كافة الحاالت التي س���جلت لدى وزارة التنمية 
االجتماعي���ة أو وزارة األش���غال س���ابقا بإمكانها الدخول 
لتحديث بياناته���ا، مع األخذ بعين االعتب���ار عدم وجود 
مصادر دخل لألس���رة وأال تكون الحال���ة قد حصلت قبل 
ذلك على مش���روع ترميم من قبل الوزارة هي أو أحد أفراد 

أسرتها.

عمان/ االستقالل: 
تراجع حجم االس���تثمار األجنبي المباشر الداخل لألردن 
خالل العام الماضي بنسبة 18 بالمئة، على أساس سنوي، 

بحسب آخر األرقام الصادرة عن البنك المركزي األردني.
ووفق���ا للتقرير الش���هري للبنك المرك���زي الصادر، أمس 
األحد، تبين أن االس���تثمار األجنبي المتدفق لألردن خالل 

العام الماض���ي بلغ 441.5 مليون دين���ار )622.5 مليون 
دوالر(.

وكانت قيمة االس���تثمار األجنبي س���جلت 539.8 مليون 
دينار )761.1 مليون دوالر( في 2020.

ويعد األردن حاليا مشروع قانون جديد للبيئة االستثمارية 
وممارسة األعمال أو ما يعرف ب� )قانون االستثمار الجديد( 

بهدف تقديم هوية استثمارية جديدة لألردن.
ويتبن���ى األردن 44 قانون���ا معني���ا بتنظي���م البيئ���ة 
االستثمارية وممارسة األعمال، ويرتبط بهذه القوانين ما 

يزيد على 1800 نظام وتعليمات.
يذكر أن االستثمار األجنبي كان قد حقق أعلى مقدار في 
عام 2008، ببلوغه مستوى 2 مليار دينار )2.8 مليار دوالر(.

واشتطن/ االستقالل: 
قالت وكالة »بلومب���رغ«، نقال عن مصادر مطلعة، إن ألمانيا تخطط لزيادة االقتراض 
الخارجي بنح���و 40 مليار يورو للتخفي���ف من األثر االقتصادي للن���زاع الدائر في 

أوكرانيا.
وذكرت الوكالة، أنه إذا تمت الموافقة على الخطة المحدثة في البرلمان، فس���يصل 

المبلغ اإلجمالي للدين العام في ألمانيا إلى 140 مليار يورو.
ووفقا للوكالة، بمس���اعدة هذه األموال اإلضافية، س���تتمكن الحكومة األلمانية من 

تعويض الزيادة في أسعار الطاقة للشركات واألفراد.
ويش���ار إلى أن ألمانيا، مثل الدول الغربية األخرى، واجهت ارتفاعا حادا في أسعار 
الوق���ود والغذاء بعد فرض عقوبات واس���عة النطاق ضد روس���يا، ردا على العملية 

العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ووفقا ل� Deutsche Wirschafts Nachrichten، قد يصل إنفاق ألمانيا على النفط 
الروسي هذا العام إلى 14.3 مليار يورو، في حين أن فاتورة استيراد الغاز قد تصل 
إلى 17.6 مليار يورو. ومع ذلك، تتوقع برلين التوقف عن استيراد الفحم والنفط من 
روسيا بحلول نهاية العام، وعن استيراد الغاز الروسي بحلول منتصف عام 2024.

»بلومبرغ«: ألمانيا ستنزلق في الديون 
بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

»التنمية« تطلق خدمة تحسين السكن لألسر الفقيرة في القطاع

تراجع االستثمار األجنبي المتدفق لألردن 18 بالمئة في 2021



االثنين 24 رمضان 1443 هــ 25 أبريل 2022 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / مازن احمد حامد الش���وا عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )973162126( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / ماجد محمود ابراهيم شحادة   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )410017487( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / فؤاد ياس���ين محمود  نور 
الدي���ن ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )٩٠٠١٥٧٣٤٨(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمود بشير طلب الغرابلي   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803740844( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / خليل أنور محمد شعت  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )402909253( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / مروان اس���عد محمد عصفور  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )405130402( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد كمال عوده ابو حسان 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )800307654( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مجدد لمخطط شبكة شوارع المنطقة رقم )H 2( المعروفة بالشوارع 
الرابطة بين القرعة الخامسة والعطاطرة(

منطقة تنظيم  - بيت الهيا قانون تنظيم المدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت بجلس���تها 
رقم 35/2021 المنعقدة بتاريخ 4/11/2021 إعادة إيداع مجدد لمخطط ش���بكة ش���وارع 
المنطقة رقم )H2( )المعروفة بالش���وارع الرابطة بين القرعة الخامسة والعطاطرة( المار 
22_21_20_19_18_17_16_15_14_13_12_11_10_9_8_7_6_5_4 رقم  بالقسائم 

القطعة  _24_25_26_27_28_29_30_ 31_32_33_34_36_37_38_40_41_25( من 
رقم )969( والقسائم رقم ) 2_3_4_5_6_7_8_14_15_17_18_19_20_21_22_23_2

4_25_26_27( من القطعة رقم )970( لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب، 
والذي تم اعالن ايداعه في السابق ونشره في فلسطين بتاريخ 14/4/2021. وعليه ووفقا 
لن���ص المادة )17( من قان���ون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 1936 فانه يجوز لجميع 
أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المشروع أو بأي 
مش���روع آخر س���واء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع مجانا 
على المش���روع المعدل لدى مكتب اللجن���ة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها ببلدية بيت 
الهيا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن. وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

االستقالل/ وكاالت: 
واصلت القوات الروسية تكثيف هجماتها على 
مناطق في ش���رق أوكرانيا وجنوبه���ا مع دخول 
الحرب ش���هرها الثالث، في غضون ذلك زار وزيرا 
الخارجي���ة والدفاع األمريكي���ان أنتوني بلينكن 
ولويد أوس���تن ام���س األحد كييف لمناقش���ة 
مطالب أوكرانيا بالحصول على أسلحة أقوى بعد 

شهرين من بدء الهجوم الروسي.
و أعلن���ت وزارة الدف���اع الروس���ية، أم���س األحد، 
تدمير ورش���ات في مصنع قالت إنه يمد الجيش 
األوكران���ي بالم���واد المتفج���رة ف���ي مقاطع���ة 

دنيبروبيتروفسك شرقي البالد.
جاء ذلك بحس���ب ما نقلت وس���ائل إعالم محلية 
منها قناة "روس���يا اليوم" عن المتحدث باس���م 
وزارة الدفاع إيغور كوناش���ينكوف، خالل موجز 

صحفي، أمس.
وقال كوناش���ينكوف: "بصواري���خ عالية الدقة، 
تم تدمير ورش���ات في مصنع إلنتاج المتفجرات 

والبارود للقوات المسلحة األوكرانية قرب مدينة 
بافلوغراد".

وأضاف أن القوات الروس���ية اس���تهدفت أيضا 
9 منش���آت عس���كرية أوكرانية، و4 مستودعات 
لألس���لحة الصاروخي���ة والمدفعية ف���ي مناطق 
بارفينكوفو ونوفاي���ا دميتروفكا وإيفانوفكا في 

مقاطعة خاركوف شرقي البالد.
وذكر المتحدث أن الجيش الروس���ي ش���ن أيضا 
غ���ارات على 26 موقعا عس���كريا ف���ي أوكرانيا، 
أس���فرت عن "القضاء على ما يصل 150 قوميا" 
وتدمير ما يصل 40 آلية مدرعة ومركبة عسكرية.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت 
مس���تودعا لألس���لحة األميركية واألوروبية قرب 
مدينة أوديس���ا، كما أعلنت عزمها نشر صواريخ 
"س���ارمات" العابرة للقارات والق���ادرة على حمل 

رؤوس نووية بحلول الخريف.
وقالت الوزارة إن قواتها الجوية دمرت بصواريخ 
عالية الدقة محطة لوجس���تية في مطار عسكري 

بمنطقة أوديس���ا ُتستخدم لتخزين كمية كبيرة 
من األس���لحة القادمة م���ن الوالي���ات المتحدة 
والدول األوروبية، كما قال المتحدث باسم الوزارة 
إيغور كوناشينكوف إن 22 منشأة عسكرية في 

أوكرانيا ُدّمرت.
وكان عمدة مدينة أوديسا قد أكد ارتفاع حصيلة 
قتلى الهج���وم الصاروخي الروس���ي على مبنى 
س���كني في المدين���ة إلى 8، ووص���ف الهجوم 
بالعمل الوحش���ي عشية االحتفال بعيد الفصح، 
وقال المتحدث العس���كري لمنطقة أوديس���ا إن 
الدفاعات األوكرانية أس���قطت صاروخ كروز فوق 

المدينة.
وتتع���رض خاركيف )ش���رقي أوكرانيا( لقصف 
روس���ي مكثف منذ صباح الجمع���ة، خاصة في 
األحياء المركزية وس���ط المدين���ة وفي منطقة 
س���التوفكا ش���مالها، وأعلن حاكم خاركيف أن 
القوات األوكرانية شّنت هجوما مضادا على مواقع 
القوات الروس���ية ش���مال المدينة واس���تعادت 

بلدات بيزوكي وسالتيني وبروديانكا.
ووفق بيانات وزارة الدفاع الروس���ية، تم منذ بدء 
عمليته ف���ي أوكرانيا تدمي���ر 141 طائرة و110 
مروحي���ات و551 طائرة مس���يرة و264 منظومة 
صاروخي���ة للدفاع الج���وي و2496 دبابة ومدرعة 
و282 راجم���ة صواري���خ و1093 مدفع���ا ومدفع 
ه���اون، باإلضافة إل���ى 2343 مركبة عس���كرية 

خاصة.
في غض���ون ذلك قال���ت هيئ���ة األركان العامة 
للقوات المسلحة األوكرانية أمس األحد إن روسيا 
نش���رت قاذفات صواريخ إس���كندر-إم المتنقلة 

على بعد 60 كيلومترًا من الحدود األوكرانية.
إلى ذلك زار وزي���را الخارجية والدفاع األمريكيان 
أنتوني بلينكن ولويد أوستن كييف امس األحد 
لمناقش���ة مطالب أوكرانيا بالحصول على أسلحة 

أقوى بعد شهرين من بدء الهجوم الروسي.
وس���تكون الزي���ارة الت���ي أعلن عنه���ا الرئيس 
األوكراني فولوديمير زيلينس���كي الس���بت أرفع 

زي���ارة لمس���ؤولين أمريكيين منذ ش���ن القوات 
الروس���ية عملية عس���كرية على أوكرانيا في 24 

فبراير/شباط الماضي، وفق ما نقلت رويترز.
والس���بت قال زيلينس���كي ف���ي مؤتمر صحفي 
بمحط���ة لمت���رو األنف���اق إن المحادث���ات م���ع 
األمريكيين ستتضمن "قائمة محددة باألسلحة" 

المطلوبة ووتيرة اإلمدادات.
وأض���اف: "نريد الحص���ول على أس���لحة ثقيلة 
قوية. بمجرد توافر أس���لحة كافي���ة، صدقوني، 
سنس���تعيد على الفور الس���يطرة على المناطق 

المحتلة مؤقتًا".
وفي 24 فبراير/ش���باط الماضي أطلقت روسيا 
هجوم���ًا عل���ى أوكراني���ا تبعه رف���ض دولي 
اقتصادية مش���ددة على موس���كو        وعقوبات 
التي تش���ترط إلنه���اء عمليتها تخلي كييف 
ع���ن خطط االنضم���ام إلى كيانات عس���كرية 
والتزام الحياد، وهو ما تعتبره األخيرة "تدخاًل 

في سيادتها".

موسكو تكثف هجماتها شرق أوكرانيا.. وبلينكن وأوستن في كييف بعد شهرين من الحرب

طهران/ االستقالل: 
أعل���ن الحرس الثوري اإليراني أمس األحد، أنه احتجز س���فينة أجنبية واعتقل طاقمها 
في الخليج، بدعوى ش���حنة من الوقود المهرب. ونقل���ت وكالة "فارس" أمس األحد عن 
مدي���ر العالقات العامة في ق���وات المنطقة البحرية الثانية ف���ي الحرس الثوري، غالم 
حس���ين حس���يني، تأكيده أن الس���فينة )التي لم يكشف عن اس���مها أو تبعيتها( 

احتجزت في شمال الخليج، وعثر على متنها على 200 ألف لتر من الوقود المهرب.
وقال المس���ؤول إن طاقم السفينة المكون من ثمانية أشخاص اعتقل وأحيل للجهات 

القضائية في ميناء بوشهر إلكمال التحقيقات وللمحاكمة.
ولفت حسيني إلى أن قوات الحرس الثوري فتشت أيضا خمسة قوارب كانت مخصصة 

لتزويد السفينة المحتجزة بالوقود وصادرت وثائقها على ذمة التحقيق.

الحرس الثوري اإليراني يعلن 
بيروت/ االستقالل: احتجاز سفينة أجنبية في الخليج

أعلن مدي����ر مرف����أ طرابلس في لبنان انتش����ال 
5 جث����ث في ح����ادث غ����رق زورق لالجئين قبالة 
ش����اطئ القلمون، وبذلك يرتفع العدد اإلجمالي 
للضحايا إلى 9، فيما طالب الرئيس ميشال عون 

بالتحقيق في مالبسات الحادث.
وكان الجي����ش اللبنان����ي قد أعلن ف����ي بيان أن 
قواته أنقذت 47 شخصا وأوقفت أحد األشخاص 
لالشتباه في تورطه في عملية تهريب الالجئين.

وأوضح الجيش في بيان أن المركب غرق نتيجة 
تس����ّرب للمياه ناجم عن ارتفاع الموج والحمولة 
 الزائدة، وأك����د أن وحدات م����ن البحرية تواصل 
عملياتها بحثا ع����ن مفقودين آخرين كانوا على 

متن المركب.
وفي وقت س����ابق ق����ال وزير النق����ل اللبناني إن 

عمليات اإلنقاذ مستمرة بحثا عن مفقودين.

وذكر مصدر أمني أن الق����ارب غادر بطريقة غير 
ش����رعية، كما تترك����ز العمليات عل����ى بعد نحو 
10 أميال بحرية من الش����اطئ بمش����اركة زوارق 

الجيش.
وفي وقت سابق أمس األحد، قال الصليب األحمر 
على تويتر إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن 

الزورق.
وطلب الرئيس اللبناني ميش����ال عون  امس من 
األجه����زة القضائية والعس����كرية المعنية فتح 
تحقيق في المالبس����ات التي رافقت غرق زورق 

ركاب قبالة سواحل طرابلس.
وقالت الرئاس����ة اللبنانية -في بيان عبر حسابها 
بموقع »تويتر« أمس- إن الرئيس عون اطلع على 
وقائ����ع عمليات إنق����اذ الركاب الذي����ن نجوا من 
الغرق وتأمي����ن العالج الالزم له����م، فيما تتابع 
الوحدات العسكرية البحث عن الركاب اآلخرين.

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقات����ي أن اإلس����راع في التحقيقات لكش����ف 
مالبس����ات الح����ادث مس����ألة ضروري����ة لمعرفة 

حقيقة أسباب الحادث المؤلم.
طالب رئيس »تيار المس����تقبل«، سعد الحريري، 
ورئي����س البرلم����ان اللبنان����ي نبيه ب����ري، األحد، 
بتحقيق »س����ريع وشفاف« يكش����ف مالبسات 
غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة س����واحل 
طرابلس شمالي البالد، والذي كان يقل أكثر من 

70 شخصا.
رئيس البرلم����ان اللبناني نبيه ب����ري دعا ، أمس 
األحد في بيان، ، الس����لطات األمنية والقضائية 
المختصة إلجراء تحقيقاتها بس����رعة وشفافية 
مطلق����ة وكش����ف مالبس����ات ه����ذه الجريم����ة 
المتمادي����ة بح����ق أبناء الش����مال، وإنزال أقصى 

العقوبات بحق المرتكبين.

9 وفيات في غرق مركب قبالة سواحل لبنان وعون يطالب بالتحقيق في الحادث

طهران/ االستقالل: 
قال مستش���ار الوفد اإليراني المفاوض في فيينا 
محمد مرن���دي، إن الصراع الداخلي في واش���نطن 

يعيق التوصل إلى اتفاق بفيينا.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلس���المية اإليرانية 
)إرنا( عن���ه القول أمس األح���د "إن قضايا مختلفة 

کضرورة اتخاذ الغرب إجراءات أساس���ية في مجال 
التحق���ق والضمان���ات وإلغاء العقوب���ات وقضية 
الحرس الث���وري اإليراني )ش���طب اس���م الحرس 
الث���وري اإليراني من قائم���ة المنظمات اإلرهابية( 
من العوام���ل الرئيس���ية وراء التوق���ف المفاجئ 

للمفاوضات من جانب الواليات المتحدة. 

وصرح بأنه ال توجد مشكلة لدى األطراف األوروبية 
والصين وروسيا في مواصلة المفاوضات.

وق���ال إن "الصراع الداخلي ف���ي الواليات المتحدة 
يعي���ق التوصل إل���ى اتفاق بفيين���ا، وفي نهاية 
المطاف س���تجبر تداعي���ات الحرب ف���ي أوكرانيا 

واشنطن على التوصل إلى اتفاق مع إيران". 

مسؤول إيراني: الخالفات الداخلية في واشنطن تعرقل التوصل إلى اتفاق نووي
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الرام/ االستقالل: 
كش���فت مصادر صحفية محلية عن اس���تدعاء 
االتحاد الفلسطيني لكرة القدم الالعب عمر كايد 
مدافع فريق طرابلس اللبناني للمنتخب األولمبي 

في معسكر الجزائر المنتظر الشهر القادم.
وأكدت المصادر أن المدافع كايد سيغادر للجزائر 
ي���وم 18 مايو القادم للحاق بمعس���كر األولمبي، 
استعداًدا لبطولة غرب آسيا التي لم يتم تحديد 

موعدها حتى اآلن.
ويعّد الالعب الشاب أحد المواهب الفلسطينية 
المميزة في لبنان، إذ يبلغ من العمر "20 عاًما" وهو 
من المدافعين األساسيين في خط دفاع طرابلس 

بقيادة مدربه أسامة الصقر.
وأوضح���ت المص���ادر أن محمد حب���وس، وحمزة 
حس���ين ثنائ���ي األنص���ار اللبناني اعت���ذرا عن 
االنضمام للمنتخب بس���بب س���فرهما مع بعثة 
ناديهما لعمان، تمهيدا للظهور في بطولة كأس 

االتحاد اآلسيوي.

األولمبي الوطني يستدعي 
مدافع طرابلس اللبناني عمر كايد

زيورخ/ االستقالل: 
فرض���ت لجنة االنضباط في االتح���اد الدولي لكرة القدم عقوبة 3 
آالف فرنك سويس���ري على االتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب 
األحداث التي شهدها لقاء »الخضر« ضد الكاميرون يوم 29 مارس 

الماضي، في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.
ووفًقا لمص���در مطلع من »الفيفا« فإن العقوب���ة كانت »رحيمة«، 
وسط مخاوف كبيرة أن يتم فرض عقوبة مالية قاسية، فضاًل عن 
حرمان المنتخب الجزائري من حضور جماهيره لعدة مباريات، على 

إثر التقرير الذي دونه الحكم باكاري جاساما، وكذا مراقب اللقاء.
وفي س���ياق آخر، أفاد نفس المصدر بأن استقبال كتيبة المدرب 

بلماضي لمنافس���يهم بملعب وه���ران يبقى مرهوًن���ا بموافقة 
»الكاف«، وفي حال تعذر ذلك فسيتم استقبال أوغندا بملعب »5 

يوليو« المؤهل رغم بعض التحفظات.
يذكر أن االتح���اد الجزائري لكرة القدم تق���دم بتاريخ 31 مارس 
بطعن رسمي أمام »فيفا« ضد الحكم الجامبي جاساما، والذي أدار 

مواجهة الجزائر ضد الكاميرون.
وخس���رت الجزائر مب���اراة اإلياب أم���ام الكاميرون عل���ى أرضها 
بملعب »مصطفى تش���اكر« بهدف الثنين بعد الوقتين األصلي، 
واإلضافي، ليخس���ر بطاقة العبور إلى المونديال، رغم فوزه ذهاًبا 

في الكاميرون بهدف نظيف.

»الفيفا« يفرض عقوبة على الجزائر

برلين/ االستقالل: 
ت���رك اله���داف البولندي لباي���رن ميوني���خ، روبرت 
ليفاندوفس���كي، الباب مفتوحا حول مس���تقبله مع 
النادي البافاري، بقوله إثر تتويج فريقه بطال للدوري 
األلماني للمرة العاش���رة تواليا "ش���يء ما س���يحدث 

قريبا".
وت���رددت أنباء عن رغبة برش���لونة في الحصول على 
خدمات ليفاندوفسكي )33 عاما( الذي أكد بان البت 
في مصيره قد يكون قريبا بقول���ه بعد المباراة التي 
فاز بها فريقه على بوروسيا دورتموند 3-1 والتتويج 

باللقب المحلي "شيء ما سيحدث قريبا".
وق���ال هداف أوروب���ا: "األمر الوحيد ال���ذي أعرفه هو 
أنه س���يكون هناك لقاء )مع بايرن(. حتى أنا ال أعرف 
ماذا يمك���ن أن يحصل. كما رددت حتى اآلن، لم يتم 
الحديث معي ع���ن عقدي وعن مس���تقبلي من قبل 

النادي".
وأضاف: "س���نرى كيف تتطور األمور"، مشيرا إلى أن 

وكيل أعماله يتفاوض مع بايرن ميونيخ.
ويعتبر ليفاندوفس���كي من أفض���ل الهدافين في 
العالم في السنوات األخيرة، وقد سجل 342 هدفا في 

372 مب���اراة في صفوف الفريق البافاري منذ انتقاله 
إليه في صفقة حرة قادما من دورتموند عام 2014.

وكان الرئي���س التنفيذي لبايرن ميونيخ وحارس���ه 
الس���ابق أوليفر كان، أكد بأن نادي���ه يريد االحتفاظ 
بليفاندوفس���كي، لكنه اعترف ف���ي الوقت ذاته بأن 
النجم البولندي "يفكر بمس���تقبله"، مش���يرا إلى أن 

ناديه "في حاجة الى الوقت لكي يقنعه بالبقاء".
وينتهي عقد ليفاندوفس���كي مع بايرن ميونيخ في 
30 يوني���و 2023 وال يريد النادي خس���ارته من دون 

مقابل في حال رفض تمديد عقده.

 ليفاندوفسكي يصدم بايرن ميونيخ 
في يوم التتويج..

لندن/ االستقالل: 
حافظ ليفرب���ول اإلنجليزي على حظوظه بتحقي���ق لقب الدوري 
اإلنجليزي الممتاز، بانتصار صعب في "ديربي ميرسيسايد" مساء 

أمس األحد.
وانتصر ليفربول بهدفي���ن نظيفين، في مباراة معقدة بالديربي 
أمام إيفرتون، بفضل هدف برأس���ية للمدافع آندي روبرتس���ون 
بالدقيقة 62، جاء من تمريرة للمصري محمد صالح، وهدف برأسية 
أخرى للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي في الدقيقة 85. وعانى 
ليفربول في اختراق دفاع إيفرتون، الذي قدم مباراة قوية، شهدت 

مش���احنات كثيرة بين العبي الفريقين، بحكم القيمة المعنوية 
الكبيرة للجارين الغريمين، قبل أن "يفك الشفرة" بعد مرور ساعة 

على انطالق اللقاء.
وبهذا االنتصار، أعاد ليفربول الفارق بينه وبين مانشستر سيتي 
المتصدر إلى نقطة واحدة، مع تبقي 5 مباريات لكل منهما حتى 

نهاية البطولة.
أما إيفرتون، فس���قط للمركز ال�18، الذي ي���ؤدي للهبوط، متأخرا 
بنقطتين عن بيرنلي صاحب المركز ال�17، مما قد يؤدي لهبوطه 

ألول مرة منذ أكثر من 70 عاما.

ليفربول يسقط إيفرتون ويواصل 
لندن/ االستقالل: تضييق الخناق على مانشستر سيتي

أكد توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي اإلنجليزي، أن 
البلوز سيطر على مواجهة وس���ت هام يونايتد والتي جمعتهما 
مساء أمس، األحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات 
الجولة ال� 34 من مسابقة الدوري اإلنجليزي وحسمها البلوز بهدف 

نظيف.
وقال توخيل فى تصريحاته عقب المباراة، "س���يطرنا على اللعب 
أمام وس���ت هام ولكن لم نتمكن من العثور على مس���احات، 
فتحت البطاقة الحمراء مس���احة أكبر للسماح بالعثور على فرصة 

متأخرة."
وأض���اف توخيل، "روديجر يريد مغادرة الن���ادي، أخبرني هذا في 
حديث خ���اص، كانت لدينا عروض كبيرة ل���ه و النادي حاول بكل 
الطرق، لكن لبضعة أس���ابيع لم نعد نس���تطيع القتال، ال يمكننا 

االستمرار في المحاولة".
وتابع توخيل، "روديجر شخصية رئيسية وسيبقى على هذا النحو 
حتى نهاية الموسم، سنفتقده كثيرًا، إنه يمنح الشجاعة في غرفة 
التبديل والنوع الذي يخافه الجميع وهو من النوع الذي يلعب 50 

إلى 55 مباراة بمستوى عاٍل".
وردا على سؤال حول وجود بديل يعوض روديجر قال، "في الوقت 
الحالي ال بس���بب العقوبات ولكن بعد تجاوز ذلك س���يكون األمر 
صعًبا بس���بب ما يقدمه.. هو ش���خصية كبيرة وقائ���د، وهو يزيل 

الخوف من اآلخرين".
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد تشيلس���ي للنقط���ة 65 في المركز 
الثالث بجدول ترتيب الدوري اإلنجليزي، فيما تجمد رصيد وس���ت 

هام عند النقطة 52 في المركز السابع.

توخيل يعلن رحيل روديجر عن تشيلسي
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�إعالن للجمهور  
جمهورنا الكريم نحيطكم علما بانه تقدم الى بلدية رفح المواطن/   س���امر  
صبحي حمد جربوع    يحمل هوية رقم 931569768  تقدم بطلب  الحصول 
عل���ى ترخيص مولد كهرباء تجاري في منطقة  رفح حي الش���ابورة   مقابل 
ملعب برقة  وعليه من ل���ه اي اعتراض على هذا المولد مراجعة بلدية رفح  
مرك���ز خدمات قلم الجمهور وتقديم اعتراض عليه بمدة اقصاها خمس���ة 

عشر يوما من تاريخ نشره حسب االصول والنظام المعمول به .

�إعالن للجمهور
جمهورنا الكري���م نحيطكم علما بانه تقدم الى بلدي���ة رفح المواطن/  محمود 
فوزي احمد ابو النجا    يحمل هوية رقم    801528845   تقدم بطلب  الحصول 
عل���ى ترخيص مولد كهرباء تجاري في العن���وان التالي رفح     حي المخيمات  
بجوار مدرس���ة أ  االعدادية للبنات   وعليه م���ن له اي اعتراض على هذا المولد 
مراجعة بلدي���ة رفح مركز خدمات قلم الجمهور وتقدي���م اعتراض عليه بمدة 
اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشره حسب االصول والنظام المعمول به .

قري����وت جنوب ش����رق المدين����ة. وأفاد الناش����ط 
ف����ي مواجه����ة االس����تيطان بش����ار القريوتي أن 
مواجه����ات عنيفة عقب هج����وم نفذته مجموعة 
من المستوطنين على المواطنين عند نبع قريوت، 
بحماية قوات االحتال، وس����ط إط����اق الرصاص 

الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأضاف أن ق����وات االحتال اعتقل����ت أحد الفتية 
وسلمته للمستوطنين الذين اعتدوا عليه بالضرب 

المبرح قبل تمكنه من اإلفات منهم.
وفي الس����ياق، أصيب عامل من قري����ة زبوبا غرب 
جنين، فجر أمس األح����د، برصاص قوات االحتال 
اإلس����رائيلي، بمح����اذاة جدار الفص����ل العنصري 

المقام فوق أراضي طولكرم، قبل أن يتم اعتقاله.
وذكرت مصادر محلي����ة، أن قوات االحتال أطلقت 
الن����ار باتجاه العام����ل أحمد محم����د عطاطرة أثناء 
محاولت����ه اجتياز الجدار للوص����ول إلى مكان عمله 
داخل أراضي 1948، م����ا أدى إلصابته بعيار ناري 

بالقدم، قبل أن تعتقله.
كما أصيب، فجر أمس األحد، عامان من بلدة بلعا، 
برصاص قوات االحتال اإلس����رائيلي، قرب حاجز 

بوابة "سنعوز " العسكري، غرب مدينة طولكرم.
وذكرت مصادر محلي����ة، أن قوات االحتال أطلقت 
النار باتج����اه العاملين، أثن����اء محاولتهما اجتياز 
الحاجز للوصول إلى م����كان عملهما داخل أراضي 
1948، م����ا أدى إل����ى إصابة أحدهم����ا بعيار ناري 
بالقدم واآلخر بشظايا في االطراف السفلية، ونقا 
إلى مستش����فى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في 

المدينة.
وإلى ذلك، أغلقت قوات االحتال اإلسرائيلي أمس 
األحد، مدخل قري����ة المنية قضاء مدينة بيت لحم 

جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت مص���ادر محلية، بأن ق���وات االحتال 
أغلقت مدخل قرية المنية بالس���واتر الترابية، 
ما أدى إلعاقة حركة المواطنين وإجبارهم على 

عبور طرق بديلة.
ونصبت قوات االحتال حاجزًا عسكريًا على مدخل 
بل����دة الخض����ر جنوبي بي����ت لحم، وق����ام بإيقاف 

مركبات المواطنين وتدقيق هوياتهم. 
فيما، جَرف مستوطنون، أمس األحد، مساحات من 

األراضي في خربة الفارسية باألغوار الشمالية.
وق����ال الناش����ط الحقوق����ي ع����ارف دراغم����ة، إن 
المستوطنين جرفوا مساحة تقدر بعشرة دونمات 
من أراض����ي منطقة احمير في الفارس����ية، لصالح 
توس����عة البؤرة االس����تيطانية الت����ي أقيمت في 

المنطقة قبل حوالي عام.
وفي اإلطار، جرفت قوات االحتال اإلسرائيلي،
 أمس األحد، أراض في قرية بورين جنوب نابلس.
وأفاد مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة
 الغربية غسان دغلس ، بأن جرافات االحتال

 باشرت بأعمال تجريف أرض جنوب بورين، لصالح 
التوسع االستيطاني في المنطقة.

القدس المحتلة/ االستقال: 
زعم وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير لبيد، أمس األحد، 
أن سلطات االحتال، ال تس���عى إلى تقسيم المسجد 
ا، وأنها  األقصى المب���ارك في القدس المحتل���ة، زمانّيً
ال تس���عى لفرض س���يطرتها عليه، علما بأنها كّثفت 
اعتداءاته���ا على القدس بعامة، وعلى المس���جد الذي 
اقُتِح���م مرارا، بخاّص���ة، خال األيام األخي���رة، من ِقبل 

االحتال ومستوطنيه.
جاء ذلك خ���ال تصريحات دافع به���ا لبيد عن جرائم 
االحتال، والتي أدلى بها لصحافيين بوزارة الخارجية، 
وادعى خالها أنه »جرت في األسابيع الثاثة الماضية، 
محاولة خطي���رة في القدس«، مضيف���ا أن »تنظيمات 
إرهابية حاول���ت خطف )تعبير يقصد به الس���يطرة( 

المسجد األقصى، خال ش���هر رمضان، إلحداث تفجر 
عني���ف في القدس، ليتحّول إل���ى مواجهة عنيفة في 

عموم الباد«.
وتأت���ي ادع���اءات لبي���د بعد أس���بوع م���ن التصعيد 
واالعتداءات التي تمارسها س���لطات االحتال يومّيا، 
على المس���جد األقصى وعلى المصلين، الذين اعُتدي 
عليهم بالضرب، والس���حل، والتنكيل، كما اسُتهدفوا 
بقنابل الغاز، والصوت، والرص���اص المعدني المغلف 

بالمطاط، ما أسفر عن إصابة واعتقال المئات.
كما فرضت س���لطات االحت���ال، قيوًدا مش���ددة على 
دخول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، للمشاركة في 
احتفاالت سبت النور الذي يسبق عيد الفصح، ونصبت 
الحواجز العسكرية في البلدة القديمة وحارة النصارى.

وأفاد ش���هود عي���ان بأن قوات االحت���ال اعتدت على 
مس���يحيين بينهم رهب���ان، في األزق���ة المؤدية إلى 
كنيس���ة القيام���ة داخل البل���دة القديم���ة. وأظهرت 
مقاطع فيديو متداولة محاوالت شرطة االحتال، إعاقة 
المحتفلين واالعتداء عليهم لمنعهم من المضي في 

طريقهم.
وقال لبيد خال تصريحاته، وفق البيان، إن »إس���رائيل 
س���محت خ���ال ش���هر رمض���ان، لمئ���ات اآلالف من 
المس���لمين«، بالوص���ول إلى الحرم القدس���ي والصاة 
في المس���جد؛ »عل���ى الرغم من اس���تفزازات منظمات 
إرهابية، ورغم محاوالت العن���ف، إال أننا فعلنا، وال زلنا 
نبذل قصارى جهدنا للسماح ب�’الصاة الهادئة’«، على 

حّد وصفه. 

القدس المحتلة/ االستقال: 
يقدر رئيس المعارضة اإلس����رائيلية، بنيامين نتنياه����و، أن ثمة احتماال كبيرا ألن يعلن 
عضو كنيست آخر في صفوف االئتاف عن انشقاقه خال األسبوع الحالي، حسبما نقلت 

عنه صحيفة »يسرائيل هيوم« أمس، األحد، قوله في محادثات مع مقربين منه.
وبعد انشقاق عضو الكنيست عن حزب »يمينا«، عيديت سيلمان، بات االئتاف الحكومي 
مدعوما من 60 عضو كنيس����ت، وفي حال انشقاق عضو كنيست آخر عن االئتاف، فإنه 

سيصبح مدعوما من أقلية في الكنيست.
ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة الصهيونية الدينية، بتس����لئيل س����موتريتش، قوله 
األس����بوع الماضي إن����ه »يفترض أن يص����در األس����بوع المقبل بيانا س����يزلزل االئتاف 

وسيفقدون التوازن الحالي لديهم في الكنيست«.
وتمارس المعارضة، خاصة حزب الليكود، ضغوطا كبيرة على أعضاء كنيس����ت من حزبي 
اليمين في االئتاف، »يمينا« و«تيكفا حداشا«، من أجل أن ينشقوا عن االئتاف، بهدف 

تسريع إسقاط الحكومة برئاسة نفتالي بينيت.
وأول أمس، شاركت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، وهي من حزب »يمينا«، في احتفاالت 
الميمون����ا التي يقيمها اليهود الش����رقيون بعد انتهاء عيد الفصح. وحضرت ش����اكيد 
االحتف����ال الذي أقامه رئيس لجنة العاملين ف����ي الصناعات الجوية، يائير كاتس، وهي 
احتفاالت تعتبر معقل حزب الليكود. واستقبلت شاكيد بحفاوة بالغة في هذا االحتفال، 

أما بتشجيعها على االنشقاق عن االئتاف.
وعقب نتنياهو على مش����اركة شاكيد باالحتفال في معقل الليكود، قائا إنه »يوجد في 
العيد هذه السنة مؤشر أمل. وأنا أسير في الشوارع وألتقي أشخاصا مفعمين باألمل، مع 
ابتسامة. وفي السنة األخيرة لم تكن لديهم هذه االبتسامة. وأحاطت بنا حشود أنشدت 
وصرخت ’ُعد’ )إلى رئاسة الحكومة(. وهذا يمألني باألمل حيال المستقبل. إننا عائدون«.

نتنياهو: عضو كنيست آخر سينشق 
عن االئتالف األسبوع الحالي

لبيد يدافع عن جرائم االحتالل في األقصى

اللد المحتلة/ االستقال:
حكم����ت محكمة االحتال المركزية ف����ي اللد أمس األحد، على 
األس����ير خليل عبد الخالق دويكات بالس����جن المؤبد، وفرضت 

عليه غرامة بمبلغ 258 ألف شيقل.
واته����م االحتال، دويكات )46 عاما(، م����ن قرية روجيب قرب 

نابلس، بتنفيذ عملية طعن في مدينة بيتاح تيكفا.
وبالحكم على األس����ير دوي����كات يرتفع عدد األس����رى الذين 
يقضون احكاما بالسجن المؤبد، ومازالوا في األسر، الى )550( 

أسيرا.

الحكم بالسجن المؤبد على 
األسير خليل دويكات

الدوحة/ االستقال: 
أك���د نائب رئيس إقلي���م حركة حماس في الخارج موس���ى أبو مرزوق أن 
»ثبات المرابطين في المسجد األقصى وإسناد المقاومة أفشل مخططات 
االحتال اإلسرائيلي لتهويده، مشدًدا على أن ما جرى في مدينة القدس 
المحتل���ة انتص���ار جديد لش���عبنا على غرار ما حدث في معركة س���يف 

القدس.
وق���ال أبو مرزوق خال مقابلة متلفزة مس���اء أمس األح���د، إن المقاومة نجحت 
ف���ي فرض معادالتها بعد معركة س���يف القدس، مؤك���دًا أن غزة بمقاومتها 
باتت عنوانا لألمة كلها، و أن صورة المقاومة التي خرجت من المسجد األقصى 

بهية ومبشرة.
وأش���ار إلى أن شعبنا يدافع عن مقدساته اإلس���امية والمسيحية في مدينة 

القدس، وهو برباطه يحافظ على هوية المدينة المقدسة.
وأك���د أبو م���رزوق أننا نراهن على أهلن���ا بالضفة الغربي���ة المحتلة رغم قيود 
وإجراءات االحتال، مشيًرا إلى أن الضفة الغربية المحتلة قدمت نماذج مشرفة 

في المقاومة والتضحية.
وش���دد على أن ش���عبنا في الداخل المحتل مستمر في نضاله، الفتا إلى أنه ال 

يمكن ألحد أن يفصل نضال أهلنا في الداخل عن نضال شعبنا.
وأكد أبو مرزوق أن القدس محور الصراع مع الكيان الصهيوني، ولن يحسم هذا 

الصراع إال بتحريرها من االحتال.

 القاهرة / االستقال:
 أك���دت جامع���ة الدول العربي���ة أن البي���ان الصادر عن 
االجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك 
الدولي لمواجهة السياس���ات واالجراءات اإلس���رائيلية 
غي���ر القانونية في القدس المحتلة هو رس���الة احتجاج 

للمجتمع الدولي واستنهاض للضمير اإلنساني.
وق���ال األمي���ن الع���ام المس���اعد رئيس قط���اع اإلعام 
واالتصال بجامعة الدول العربية الس���فير أحمد خطابي، 
إنه أمام اس���تمرار االقتحام���ات اإلس���رائيلية لألماكن 
المقدس���ة خاصة في محيط المسجد األق�صى المبارك، 

ب���ادرت المملك���ة األردنية الهاش���مية إلى اس���تضافة 
اجتماع طارئ في 21 أبريل 2022 بعمان. 

وأضاف خطابي في تصريح له امس االحد ، ان التصعيد 
اإلسرائيلي في القدس المحتلة ينذر بإدخال المنطقة في 
دوامة من العنف، داعيا مجلس األمن لتحمل مسؤولياته 
ازاء التصرفات االس���رائيلية المتهورة ضد حرية ممارسة 
الشعائر الدينية وفق ما أقرته المواثيق الدولية باعتباره 
حقا انسانيا أصيا.وأكد خطابي أن قرارات األمم المتحدة 
ذات الصلة بالقضية الفلس���طينية وفي صلبها القدس 
ترفض سياس���ة األمر الواقع التي تنتهجها »إسرائيل« 

في الجزء الشرقي المحتل منذ 1967 في تجاهل ألحكام 
القانون الدولي من خال إجراءات أحادية الجانب بما في 

ذلك تسمية القدس عاصمة »موحدة«.
وأش���ار إلى أنه وف���ي ظ���ل االس���تفزازات واالعتداءات 
القمعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل والمصلين 
ج���اءت أهمي���ة أدان���ة البي���ان ال���وزاري لانته���اكات 
اإلس���رائيلية المتكررة، رافضا أي تقسيم زماني ومكاني 
للمس���جد االقصى مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين 
الجامعة العربي���ة ومنظمة التعاون االس���امي لحماية 

القدس واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم.

الجامعة العربية: بيان اجتماع عمان بشأن األقصى هو رسالة احتجاج عربية للمجتمع الدولي

بايدن يعتزم زيارة »إسرائيل« خالل األسابيع المقبلة
القدس المحتلة/ االستقال: 

أعلن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، نفتالي بينيت، 
أنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس األميركي، جو 
بايدن، حول التطورات ف���ي مدينة القدس المحتلة، 

المفاوضات النووية مع إيران.
وقال بينيت، في بيان ص���در عن مكتبه، إن الرئيس 
األميرك���ي قب���ل دعوته لزي���ارة »إس���رائيل«، وأعلن 

أن���ه يتعزم زيارة )تل أبيب( »خال األش���هر القريبة 
المقبل���ة«. أفاد البيان بأن بينيت »هنأ الرئيس بايدن 
بمناس���بة عيد الفصح وأطلعه عل���ى الجهود الرامية 
لوق���ف العن���ف والتحريض في الق���دس«، علما بأن 
المدينة المحتلة تش���هد تصعي���دا في االعتداءات 

اإلسرائيلية منذ مطلع شهر رمضان.
كم���ا لفت إل���ى أن بينيت بح���ث مع باي���دن الملف 

اإليراني »وخصوصا المطلب اإليراني بشطب ‘الحرس 
الثوري‘ من قائمة األميركية للمنظمات اإلرهابية«.

ونق���ل البيان عن بينيت قول���ه »: »أنا على يقين من 
أن الرئيس باي���دن - الذي نعتب���ره صديقا حقيقيا 
إلس���رائيل، وه���و حريص عل���ى أمن إس���رائيل - لن 
يس���مح برفع ‘الحرس الثوري‘ م���ن قائمة المنظمات 

اإلرهابية«.

أبو مرزوق: المقاومة نجحت بفرض 
معادالتها بعد »سيف القدس«

�إ�صابات بر�صا�ص ..
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لندن/ االستقالل: 
قبلت ممرضة بريطانية الزواج من س���جين أمريكي محكوم عليه باإلعدام، أدين 

بقتل شخصين، في سابقة فريدة من نوعها.
وحس���ب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، بدأت القص���ة عندما أبلغت ريبيكا 
ش���ورت، 26 عاما، من مقاطع���ة أوكسفوردش���اير غرب لن���دن، لعائلتها أنها 
ستقضي عطلتها في الواليات المتحدة، حيث قامت بنشر لقطات تفيد بقضاء 

عطلتها في فلوريدا وسان فرانسيسكو.
لك���ن وبعد حين، فاجأت ريبيكا أقاربها بنش���ر صور لها وهي تتزوج من القاتل 
األمريكي ذي األصول المكس���يكية مانويل أوفانتي جونيور، 35 عاما، المحكوم 
عليه باإلعدام في س���جن »إيمان«، بأريزونا األمريكية. وحسب المصدر، سمحت 
إدارة السجن األمريكي للقاتل بمغادرة زنزانته للزواج من عروسه البريطانية في 

14 أبريل، حيث كان مبتسما وهو يقف اللتقاط صورة مع عروسه.
وفي هذه االثناء احتفلت الش���ابة البريطاني���ة بالزواج مع عائلة القاتل وعرضت 

كعكة زفاف متدرجة مع كريمة سوداء مدون عليها »حتى يفرقنا الموت«.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن القاتل كان أمضى أكثر من عقد في الس���جن 
بع���د أن حكم عليه باإلعدام في ع���ام 2010، لقتله رجلين بينما كان يبحث عن 

مخدر الميثامفيتامين في عام 2008.

ممرضة بريطانية تتزوج من 
قاتل محكوم عليه باإلعدام

) APA images (     يف مدينة غزة )جتهيز ال�سمك اململح )الف�سيخ

واشنطن/ االستقالل: 
كش���ف العمالق المصرف���ي األمريك���ي "جيه بي 
مورغ���ان" عن خطط لمقره العالم���ي الجديد، والتي 
تتضمن ناطحة سحاب مؤلفة من 60 طابًقا مدعومة 

بالكامل بالطاقة المتجددة.
وبحس���ب "CNN"، من المقرر أن يكتمل البرج الذي 
يبلغ ارتفاعه 1388 قدًما في عام 2025، وس���يصبح 
أكبر مبنى "كهربائي بالكام���ل" في نيويورك، وفق 
ش���ركة الهندس���ة المعمارية البريطانية "فوستر 

وشركاه"، التي قامت بوضع خطط بالتصميم.
وأظهرت سلس���لة من الع���روض الرقمية، التي تم 
إصدارها األسبوع الماضي، الش���كل المتدرج للبرج 

وهو يرتفع فوق وسط مانهاتن.
وفي بيان صحفي مش���ترك، قالت شركتا "جيه بي 

مورغان" و"فوس���تر وش���ركاه"، إن ناطحة السحاب 
ستحقق "صافي انبعاثات تشغيلية صفرية" جزئًيا، 
وذلك من خالل اس���تخدام الطاقة من محطة الطاقة 

الكهرومائية الحكومية.
ويتميز هذا التصميم، بوجود نوافذ زجاجية ثالثية 
وأنظمة لتخزين المياه وإعادة اس���تخدامها والتي 
يمك���ن أن تقل���ل من االس���تهالك بنس���بة ٪40، 
وسيستفيد البرج أيًضا من "تقنية البناء الذكية" من 
خالل استخدام أجهزة استشعار لمراقبة استهالك 

الطاقة وتقليله.
وب���دأت أعمال البناء ف���ي الموقع، وال���ذي كان في 
الس���ابق موطًن���ا لمبنى "يوني���ون كارباي���د" الذي 
يبلغ ارتفاعه 708 قدًما، حيث أش���ار المهندس���ون 
المعماري���ون إلى أن 97٪ من مواد البناء الس���ابقة 

سيتم "إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها".
ويأتي الكش���ف عن هذا البناء، بعد أشهر فقط من 
إص���دار عمدة نيويورك الس���ابق بيل دي بالس���يو، 
قانوًنا يقيد اس���تخدام الوقود األحفوري في جميع 
المباني الس���كنية والتجارية الجدي���دة اعتباًرا من 
العام المقبل. ويتطلب التش���ريع أن يتم تش���ييد 
جمي���ع المبان���ي الجدي���دة ف���ي المدين���ة لتكون 

كهربائية بالكامل بحلول عام 2027.
ويمك���ن أن يس���توعب البرج الجديد م���ا يصل إلى 
14000 موظف على مس���احة 2.5 مليون قدم مربع، 
كما يوفر التصميم العديد من مرافق "العافية"، بما 
في ذلك أنظمة تنقية الهواء ومركز الصحة واللياقة 
البدني���ة والمس���احات الخض���راء الداخلية وتقنية 

"اللمس".

الكشف عن أكبر ناطحة سحاب »كهربائية بالكامل« في نيويورك

مكسيكو/ االستقالل: 
 Monster" توف���ي صبي يبلغ م���ن العمر 6 أعوام بعد ش���ربه كوبا من مش���روب الطاقة

Energy"، حسب ما ذكرت تقارير إعالمية.
وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن الطفل فرانسيسكو سرفانتس زار، يوم 16 أبريل، 
منزل جدته في مدينة ماتاموروس المكسيكية، مضيفة أنه كان عطشانا فلمح كوبا على 

الطاولة مليئا بمشروب الطاقة "Monster Energy"، ثم شربه كامال.
وأضافت الصحيفة أن الصبي ش����عر على الفور ب�"عدم االرتياح"، مما جعل عائلته تنقله على 
وجه الس����رعة إلى مستش����فى ألفريدو بوماريجو المحلي. وبعد دخوله إلى المستشفى، قال 
األطباء إنه يعاني من تس����مم. وفي وق����ت الحق، تعرض الصبي للم����وت الدماغي. وأمضى 
فرانسيسكو 6 أيام في المستشفى في حالة غيبوبة، حيث رفضت والدته جيسيكا السماح 
لألطباء بفصل جهاز التنفس االصطناعي عنه. وبعد فترة قصيرة، أعلنت جيسيكا وفاة ابنها، 

بالقول: "لألسف، لم يستطع ابني تحمل ذلك. أشكر كل الذين جاؤوا لتقديم دعمهم لنا".

»مشروب طاقة« يودي 
بحياة طفل في المكسيك

الرياض/ االستقالل: 
أعلنت شرطة المنطقة الش���رقية في السعودية القبض 
على مواطن ارتكب حادثة جنائية بس���كب مادة البنزين، 
وإضرام النار داخل منزلهم، نتج عنه وفاة )4( أشخاص من 
أسرته بمحافظة القطيف، وتبين من إجراءات االستدالل 
أنه تح���ت تأثير تعاطي م���ادة الميثامفيتامين المخدر، 
وجرى إيقافه واتخاذ اإلج���راءات النظامية بحقه وإحالته 

إلى النيابة العامة.
أوضح المحامي والمستش���ار القانوني هشام الفرج، أنه 
بعد إنهاء إجراءات االس���تدالل عن طري���ق رجال الضبط 
الجنائي والش���رطة، تتم إحالة المته���م وكامل القضية 
للنيابة العامة للتحقيق فيها وإعداد صحيفة اتهام تتم 
مراجعتها واعتمادها من قبل لجنة متخصصة في النيابة 

العامة، وتتم إحالة الئحة االته���ام وكامل ملف المتهم 
بعدها للمحكمة الجزائية، التي ستنظر القضية ابتداء في 
دائرة ثالثية )مشتركة من ثالثة قضاة(، يقومون بسماع 
الدعوى، وبعدها يمكنون المتهم من اإلجابة والدفاع عن 
نفس���ه أصالة أو بواس���طة محام، ويتم استعراض األدلة 
ومناقش���ة ممثل النيابة العامة والمتهم في هذه األدلة، 
وبعدها يصدر حكم الدائرة الجزائية الثالثية المشتركة. 

وفقا لصحيفة عكاظ.
وأضاف الفرج أنه من المتوق���ع أن يتم الحكم بإقامة حد 
الغيلة عليه، أي أن يحكم عليه بالقتل لما قام به من قتل 

على سبيل المخادعة لمن استأمنوه.
 وأوض���ح الفرج أنه بعد ثبوت الجريم���ة في حقه وإصدار 
حك���م القتل قباله في محكمة الدرجة األولى يتم تمكين 

المته���م أو محاميه من تقديم اعتراض على الحكم خالل 
ثالثين يوم���ا من صدور الحكم، ويتم بعدها نظر الدعوى 
من دائرة خماسية )مكونة من خمسة قضاة( في محكمة 
االس���تئناف، فإذا حكم القضاة بثبوت إدانته وقتله، يتم 
تمكينه ومحامي���ه من تقديم مذك���رة نقض على حكم 
االس���تئناف خالل ثالثين يوما من صدور الحكم، وبعدها 
يت���م النظر فيها أم���ام المحكمة العلي���ا، وتنظر األخيرة 
الموضوع في دائرة خماس���ية )مكونة من خمسة قضاة( 

لتؤيد الحكم أو تنقضه.
وأشار الفرج إلى أنه في حال تأييد المحكمة العليا للحكم 
بقتل الجاني فيتم رفع كامل ملف القضية للمقام السامي 
لألمر بتنفيذه، وهذه ضمانة إضافية للمتهمين ليتمتعوا 

بإجراءات محاكمة عادلة وصحيحة.

القاهرة/ االستقالل: 
اهتزت مصر على وقع جريمة بش���عة شغلت الرأي 
العام، بعد الكش���ف عن ذبح طال���ب يدرس بكلية 
الط���ب على يد زميلته في نفس الكلية التي تحمل 
جنسية دولة العراق بمساعدة زميل آخر لها يحمل 

نفس جنسيتها.
بدأت القصة ببالغ لدى الشرطة بتغيب طالب كلية 
الط���ب، وبإج���راء التحقيقات والتحري���ات األمنية، 

توصلت الش���رطة إلى أن وراء اختفاء الطالب زميلته 
في نف���س الكلية. بتضييق الخن���اق على الطالبة، 
اعترف���ت بذبحها لزميلها بمس���اعدة زميل آخر من 
نفس جنس���يتها، مؤكدة أن الس���بب األول هو أن 

زميلها المصري وعدها بالزواج ثم تخلى عنها.
وقال المتهم الثاني، في تحقيقات الجهات األمنية 
بعد إلقاء القبض عليهما، إن���ه تعرف على الطالبة 
كونها تحمل نفس جنس���ية بالده العراقية داخل 

كلية الط���ب وعرض عليها االرتباط واش���ترطت أن 
يساعدها في التخلص من زميلهما.

كما أنه اس���تغلها وتهرب من فعلته معها فوافق 
على طلبها ونفذا جريمتهما وقتاله ذبًحا بالسكين 

ودفنا جثته في الصحراء.
وصرح���ت النياب���ة بدفن جثة المجن���ي عليه عقب 
االنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت 

المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

أوتاوا/ االستقالل: 
يعرض متحف أونتاريو، حيوانا قديما محفوظا بش���كل استثنائي عمره 450 مليون عام 

تم اكتشافه والعثور عليه في جنوب أونتاريو بكندا.
ولفت الموقع »THE STAR«، إلى أن حفرية الحيوانات البحرية المكتش���فة حديثا، والتي 
يبلغ عمرها ما يقرب من نصف مليار س���نة، تسبق حتى الديناصورات التي ظهرت ألول 
مرة منذ حوالي 240 مليون سنة، وتم العثور عليه بالقرب من بريشين في جنوب أونتاريو 
ويبلغ عمره ما يقرب من نصف مليار سنة. وتم اإلعالن عن هذا االكتشاف في 24 مارس 

الماضي، في مجلة علم الحفريات.
ويقول الباحثون، إن األنواع الجدي���دة »Tomlinsonus dimitrii« هي جزء من مجموعة 
منقرضة من المفصليات و«محفوظة جيدا بش���كل استثنائي«، حيث إن األجزاء الصلبة 

فقط من الكائن الحي هي المتحجرة )العظام واألصداف(.
وقال المؤلف الرئيس���ي للدراس���ة الباحث وعال���م األحياء التطوري بجامع���ة تورينتو، 
جوزيف مويسيوك: »لم نتوقع العثور على أنواع رخويات الجسم في هذا الموقع«. وتباع 
مويسيوك: »عندما نفكر في األحافير، فإننا عادة ما نفكر في أشياء مثل عظام وأصداف 
الديناصورات. ومع ذلك، فإن الحفاظ على األنسجة الرخوة نادر جدا، وال يوجد سوى عدد 
قليل من المواقع حول العالم حيث تم العثور على كائنات من فئة رخويات الجسم«. وفقا 
لروسيا اليوم. ويبدو الحيوان الغريب المكتشف ذو قياس 2 بوصة )6 سنتمترات(، بطول 
إصبع الس���بابة، تتميز العينة بدرع رأس مزخ���رف يحتوي على قرنين منحنيين مغطى 
بأشواك تشبه الريش. كما نش���رت مجلة »livescience«  عن هذا الموضوع مقاال، تحت 
عنوان )ما الذي ليس له عيون، مش���ى على ركائز متينة ومات في »باليو بومبي«؟ هذا هو 
غريب األطوار القديم(، إذ يش���به جس���م الحيوان المجزأ جسم المفصليات األخرى، مثل 
الحش���رات والعناكب، ويحتوي باإلضافة إلى ذل���ك على مجموعات متعددة من األطراف 

المجزأة، بما في ذلك زوج واحد من األطراف الغريبة جدا.

اكتشاف حيوان بحري أقدم من 
الديناصورات عمره نصف مليار عام

13 قاضيًا لمحاكمة حارق أسرته في السعودية

طالبة عراقية بكلية الطب تذبح زميلها المصري وتدفنه في الصحراء


