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غزة/ االستقالل:
أفرجت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، يوم أمس، عن أثنين من 
الصيادين بعد أن اعتقلتهم صباح أمس من على متن قاربهما 

في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفاد اتحاد لجان الصيادين في تصريح صحفي بان » سلطات 
االحت���الل أفرجت عن الصيادين عوض بك���ر وجبر بكر ومحمد 
أب���و غانم، بعد أن اعتقلتهما أمس على متن قاربهم في عرض 

بحر مدينة رفح«. واعتقلت بحرية االحتالل »اإلس���رائيلي« يوم 
أمس، صيادين اثنين من بح���ر جنوب قطاع غزة، وهما، عوض 
طارق بكر، وجب���ر طارق بكر، حيث اعتقلتهم���ا قوات االحتالل 
وسحبت مركبهما إلى جهة مجهولة. وفق مسؤول اتحاد لجان 
الصيادين زكريا بكر. يشار إلى أن قوات االحتالل تتعمد إطالق 
النار بشكل يومي تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة، لمنعهم 

من ممارسة مهنة الصيد التي يعتاشون منها.

االحتالل يفرج عن اثنين من الصيادين 
اعتقلهما يوم أمس في رفح

محافظات/ االستقالل:
واصل جنود االحتالل اإلس���رائيلي والمستوطنون، 
ي���وم أم���س، عدوانهم على ش���عبنا ومقدس���اته 
وممتلكاته، حيث أصيب ش���اب برصاص االحتالل 
جنوب جني���ن، واعتقلت قوات االحتالل 12 مواطنا 

من الخليل، وجرف���ت 10 دونمات من أراضي قرية 
الجبعة في بيت لحم، وأطلقت النار تجاه الصيادين 
في قطاع غزة. وأصيب ش���اب برص���اص االحتالل 
"اإلس���رائيلي"، يوم أمس، في بلدة الزبابدة، جنوب 
جنين فيما اعتقل اثنان آخران خالل اقتحام بلدتي 

قباطية ومسلية، في جنين. وذكرت مصادر أمنية، 
أن ق���وات االحتالل أطلقت األعي���رة النارية وقنابل 
الصوت باتجاه الش���بان خالل اقتحامها الزبابدة، ما 

أدى إلى إصابة الش���اب ربيع أمجد 
الفار )18 عاما( بعيار ناري بالقدم، 

تواصل انتهاكات االحتالل: إصابات واعتقاالت 
وتجريف لألراضي واعتداءات للمستوطنين

القائد النخالة: شعبنا الفلسطيني ما زال على عهد 
المقاومة وأكثر حيوية على مواجهة االحتالل

محكمة االحتالل تقرر تجميد إخالء عائلة 
سالم من منزلها في حي الشيخ جراح 

بيروت/ االستقالل:
أك���د األمي���ن العام لحرك���ة الجهاد اإلس���المي القائد زي���اد النخالة، أن ش���عبنا 
الفلس���طيني المجاه���د ما زال على عه���د الجهاد والمقاومة، وم���ا زال على عهد 

التمسك بحقوقه التاريخية في فلسطين والقدس، مبينًا أنه اليوم 
أكثر حيوية وقدرة على مواجهة الطغيان الصهيوني واالس���تعالء 

فصائل العمل الوطني بغزة تحتج أمام مقر 
»األونروا« للتنديد بالتقليصات وتأخير اإلعمار

غزة/ االستقالل:
شارك العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يوم أمس، في وقفة 

جماهيري���ة نظمتها فصائل العمل الوطني واإلس���المي، رفضًا 
لمماطلة إدارة الوكالة بإع���ادة اإلعمار للبيوت المهدمة بالكامل، 

القدس المحتلة/ االستقالل:
يواصل األسرى اإلداريون وعددهم نحو 500 معتقل لليوم ال�116 على التوالي، 

مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلس���رائيلي تحت ش���عار “قرارنا 
حرية”، في إطار مواجهتهم لسياس���ة االعتق���ال اإلداري. وكان 

رام الله/ االستقالل:
يواصل المعتقل خليل ع���واودة )40 عاما( من بلدة 
إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم ال�54 على 
التوالي، والمعتقل رائد ريان )27 عاما( من قرية بيت 

دقو شمال مدينة القدس لليوم 20، رفضا الستمرار 
اعتقالهما اإلداري في سجون االحتالل. ونقل األسير 
عواودة قب���ل أيام من زنازين الع���زل االنفرادي في 
“عوفر” إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته 

الصحية، حيث يعاني من آالم في الرأس والمفاصل، 
وصداع وهزال وإنهاك ش���ديد، وع���دم انتظام في 

التنفس،  القل���ب، ومج���رى  نبضات 
وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد 

لليوم الـ116.. األسرى اإلداريون 
يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل

االحتالل يرفض استئنافًا بشأن استشهاد األسيران عواودة وريان يواصالن إضرابهما عن الطعام رفضًا العتقالهما االداري
أطفال عائلة بكر بحرب 2014 على غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية، يوم أمس، التماسًا ضد إغالق 
التحقيق في استش���هاد أطفال عائلة بكر ف���ي غزة، قدمه آباء 4 

سلفيت/ االستقالل:
أطلق نشطاء من محافظة سلفيت، دعوات للتصدي القتحام المستوطنين بلدة 

كفل حارس بهدف تدنيس المقامات اإلسالمية الموجودة فيها. 
وأوضح النشطاء أن االقتحام المقرر اليوم الثالثاء الساعة العاشرة 

دعوات للتصدي القتحام المستوطنين يوم 
غٍد لمقامات كفل حارس شمالي سلفيت

سجون االحتالل/ االستقالل:
قالت مصادر محلية، يوم أمس، إن إدارة س���جون االحتالل »اإلسرائيلي« أجرت 

تنقالت ألس���يرين من أبطال عملية انتزاع الحرية بشكل مفاجئ. 
ونقلت إدارة س���جون االحتالل األسير محمد العارضة، أحد أبطال 

نقل أسيرين من أبطال عملية نفق 
الحرية من سجنيهما بشكل مفاجئ

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي عن استئناف دخول العمال 
والتجار من قطاع غزة إلى »إسرائيل« عبر حاجز بيت حانون/ إيرز 

االحتالل يستأنف دخول عمال 
وتجار من غزة عبر »إيرز« اليوم
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صنعاء/ االستقالل:
ق���ال ممثل حرك���ة الجه���اد اإلس���المي في 
فلس���طين بصنع���اء أحمد بركة، إن الش���عب 
الفلسطيني الذي صمد في مواجهة االحتالل 
لقرٍن كامل، مازال يش���تعل بالثورة والغضب، 
ويتصدر المواجهة نياب���ة عن األمة كل األمة 
لتحرير المس���جد األقص���ى، وأرضه من رجس 

المحتلين.
جاء ذلك في كلمة لبرك���ة نيابًة عن الفصائل 
العلمي "فلسطين  المؤتمر  الفلسطينية، في 
قضي���ة األم���ة المركزي���ة"، الذي يق���ام في 

العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضاف بركة: نلتقي الي���وم في هذا المؤتمر 
لُنعلي صوت القدس، صوت فلس���طين عاليًا، 
ونؤك���د أنه���ا الزالت قضي���ة األم���ة العربية 

واإلس���المية المركزي���ة، وأنها قبل���ُة األحرار 
والثوار".

وتابع بالق���ول: يأتي هذا اللقاء المبارك، ونحن 
نشاهُد صور البطولة والفداء يوميًا في ساحات 
المسجد األقصى، وفي جنين، وأم الفحم وغزة، 
بل في كل بقعة من أرض فلسطين المباركة، 
في مواجهة المشروع الصهيوني، الذي أوجده 
الغرب ف���ي قلب األمة، ك���ي يمنع نهضتها، 

ع أوصالها، وينهب ثرواتها". وُيقطِّ
وزاد برك���ة قائ���ال: كلن���ا رأى هشاش���ة كيان 
االحت���الل الصهيوني، وتخبط���ه، وذعره أمام 
مقاوٍم حر خرج لهم من جنين البطولة، اس���مه 
رعد حازم، وس���بقه بأيام ضياء حمارشة، رأينا 
هؤالء الفرس���ان ُيجس���دون معان���ي التحدي 
والتضحي���ة واإلباء وأخالق اإلس���الم الحنيفة، 

ألم تش���اهدوا تلك المرأة اإلس���رائيلية التي 
تحدثت لوسائل اإلعالم بأن منفذ عملية "بني 
براك" البطل رعد حازم، تحاشى استهدافها، 

وقال لها: "نحن ال نقتل النساء واألطفال".

وقال: إن في فلس���طيَن رج���اال أحرار، يعرفون 
واجبه���م تج���اه قضيتهم، وتج���اه القدس، 
وال يأبه���ون بقوة عدوهم، حتى أن مش���اريع 
أس���رلتهم، وتذويب هويتهم الوطنية التي 
كب���دت المحتل مليارات وملي���ارات على مدار 
س���بعة عق���ود، جميعها فش���لت، فكلنا رأى 
انتفاضة أهلنا في الداخل المحتل عام 1948 
خالل معركة )س���يف القدس( في مثل هذه 
األيام من العام الماضي، والعمليات البطولية 

األخيرة التي نفذها أبناء شعبنا في الداخل".
وأك���د برك���ة أن الع���دو ُصِع���ق وتأل���م من 
ه���ذه االنتفاضة الش���عبية المبارك���ة، التي 
فاق���ت توقعات���ه، ولم يضع له���ا من األصل، 
للتعامل معها، مضيفا: لكن  س���يناريوهات 
الفلس���طيني يع���رف جي���دًا دوره وواجباته، 

وعندما تحي���ن الفرصة له، ف���إن حبه لوطنه، 
وف���داءه ألرضه، يتقدم عل���ى كل اعتبار، إنها 
ببس���اطة ثقافة المواجه���ة والتضحية رفعًة 

للوطن، وانتصارًا للكرامة".
وأردف قائال: حاول االحتالل يائس���ًا أن يدفع 
ش���عبنا لالستس���الم بعدوانه وبطش���ه، لكن 
ذلك فش���ل. ولعل محاوالت تركيع غزة بشنه 
عليها أربعة حروب عدوانية، وعشرات جوالت 
المواجه���ة لم تفل���ح، لتبقى قلع���ة من قالع 
الِعزة واالش���تباك. وقال برك���ة للمطبعين إن 
من فش���ل في حماية نفس���ه من شاب فرض 
حظرًا للتجوال في شوارع "تل أبيب" مدة تسع 
س���اعات، لن ينجح في توفير الحماية لكم، إذا 
حانت اللحظة الحاس���مة، والتي سيكون فيها 

لشعوبكم الحرة كلمتها الفصل".

ممثل الجهاد في صنعاء: الشعب الفلسطيني ما زال يشتعل بالثورة ويتصدر المواجهة نيابة عن األمة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشف المختص في الشأن العربي للقناة 20 العبرية 
باروخ يديد، يوم أمس، عن حالة القلق التي تس���ود 
األجهزة األمنية اإلس���رائيلية م���ن الفعاليات التي 
تق���وم بها المرابط���ات في باحات األقص���ى، منّبها 
إلى أن هذه الفعاليات قد زادت وتيرتها في ش���هر 

رمضان.
وتاب���ع: رغم حالة القلق لدى األجهزة األمنية وارتفاع 
وتيرة الفعاليات إال أن »إسرائيل« امتنعت عن اتخاذ 
خطوات قاس���ية ضد المرابطات في باحات األقصى؛ 

خشية تصاعد األمور واتساع رقعة المواجهات.
كما تحدث المحلل العسكري للقناة هيلل روزين أن 

أجهزة أمن االحتالل تتحدث عن مدة حساس���ة جدا 
بسبب اقتراب موعد ليلة القدر والجمعة األخيرة عدا 
عن »عيد االس���تقالل« وذكرى النكبة، وهو ما يعقد 
األمور أكث���ر وأكثر، ويزيد من األعب���اء على األجهزة 

األمنية.
وفي الس���ياق ذاته، تحدث المحلل العسكري للقناة 
12 نير دفوري عن المحاوالت التي تقوم بها حكومة 

االحتالل لخفض حالة التوتر خصوصا أمام غزة.
يش���ار إلى أن قيادة أجهزة أمن السلطة قررت خالل 
الم���ّدة الماضية نش���ر 6 كتائ���ب إضافية على خط 
التماس باإلضافة إلى ال� 15 كتيبة التي تم تعزيزها 

في منطقة الضفة مؤخرا.

رام الله/ االستقالل:
نقلت إدارة س����جون االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 
األس����ير الفلس����طيني الجريح نور الدي����ن جربوع، من 
س����جن »الرملة« إلى مستشفى »مدني« مجددًا، وذلك 

بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحّي. 
وقال نادي األسير الفلسطيني، إن األسير جربوع عانى 
من ارتفاع مفاجئ في حرارته، ومش����اكل في األمعاء، 
وعلى إثر ذلك جرى نقله إلى المستش����فى، وهو اآلن 

تحت أجهزة التنفس االصطناعي.
وكانت إدارة سجون االحتالل قد نقلت األسير الجريح 
مؤخًرا من مستش����فى »رمبام« إلى سجن »الرملة«، رغم 
صعوبة حالته الصحية، وحاجته الماّس����ة للبقاء تحت 

المراقب����ة الطبية، األم����ر الذي ين����درج ضمن جريمة 
اإلهمال الطب����ي )القتل البطيء( الت����ي تنفذها إدارة 

 األسرى المرضى، وفق نادي األسير.
ّ

السجون بحق
يذكر أن جلس����ة لمحاكمة جربوع عقدت األحد، حيث 
أصدر قرار بتمديد اعتقاله، وتمكنت والدته من رؤيته 
عبر شاش����ة الفيديو »كونفرنس«، وأكدت عائلته أنه 
كان بوض����ع صحي مقبول، وأنه تمك����ن من التواصل 

معها.
ُيش����ار إلى أّن قوات االحتالل اعتقل����ت نور الدين من 
مخيم جنين، في التاسع من الشهر الجاري، بعد إطالق 
النار عليه، والذي تس����بب بإصابت����ه بعدة رصاصات، 

استقرت إحداها في العمود الفقري.

نقل األسير »جربوع« إلى المستشفى 
إثر تدهور وضعه الصحي

القناة 20: النساء في باحات األقصى 
يشكلن عامل قلق لـ »إسرائيل«

سلفيت/ االستقالل:
أطلق نش���طاء من محافظة س���لفيت، 
دعوات للتصدي القتحام المستوطنين 
بلدة كف���ل حارس به���دف تدنيس 

المقامات اإلسالمية الموجودة فيها.
وأوضح النش���طاء أن االقتحام المقرر 
اليوم الثالثاء الس���اعة العاشرة مساء، 
سيبدأ من مفترق مستوطنة »أرائيل« 
ومن هناك س���يتوجه المس���توطنون 

سيرًا على األقدام إلى كفل حارس.
وأكد الناش���ط المختص في ش���ؤون 
االستيطان خالد معالي، أن اعتداءات 
المس���توطنين تس���تدعي مقاوم���ة 
شعبية ش���املة في الضفة للتصدي 
األرض  ف���ي  وتغول���ه  لالس���تيطان 

الفلسطينية.
ودع���ا معال���ي إل���ى تبن���ي المقاومة 

الش���عبية على أن تكون شاملة وقوية 
ومحكمة ومدروسة ضمن برنامج وطني 

موحد.
وأشار إلى وجود صور مشرقة للتصدي 
للمس���توطنين في الضفة كما يجري 
في بلدة بيتا بنابل���س، لكنها بحاجة 

إلى مزيد من الدعم والتوسع.
وش���دد معالي على ضرورة أن تتخلى 
الس���لطة في الضفة عن أوسلو وايجاد 
خط���ة ش���املة للمقاومة الش���عبية، 
واستغالل تطور الصوت والصورة في 

فضح االحتالل والمستوطنين.
العتداءات  ح���ارس  كف���ل  وتتعرض 
واقتحامات متتالية من المستوطنين 
وجن���ود االحتالل، ما يؤث���ر على حياة 
المواطني���ن، وعل���ى حري���ة تنقلهم 
وحركتهم خالل اقتحام المستوطنين 

الذي يستمر لساعات الفجر األولى.
ويحاول المس���توطنون إيج���اد تاريخ 
مزي���ف له���م ف���ي كف���ل ح���ارس، 
ويصبغونه بصبغ���ة دينية من خالل 

ادعاءات كاذبة.
ويتخلل االقتحام أداء المس���توطنين 
طقوس���ًا تلمودية في المقامات التي 

استولوا عليها.
أن  م���ن  معال���ي  الناش���ط  وح���ذر 
المس���توطنين يعملون على زرع أوتاد 
لهم ف���ي المنطقة بهدف التوس���ع 
االستيطاني واالستيالء على ما تبقى 

من أراضي كفل حارس.
وكفل حارس قرية واقعة إلى الشمال 
من مدينة س���لفيت، تحتوي على آثار 
تاريخية تعود الى مئات السنين قبل 

الميالد.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تطاعت عائالت الطور المهددة بتهجيرها من منازلها، انتزاع قرار من 

محكمة بلدية االحتالل بتجميد جميع أوامر الهدم حتى إشعار آخر.
وقال المحامي المقدس���ي مدحت ديبة: »إن محكمة شؤون البلدية وافقت 
على طلبه بتجمي���د تنفيذ جميع أوامر الهدم الص���ادرة بحق عمارة الطور، 

وذلك حتى إشعار آخر«.
وأض���اف أن المحكمة قِبلت جميع ادعاءاته بع���دم إمكانية تنفيذ قرارات 
الهدم بسبب وجود شقة ال تشملها القرارات، أي أنه لم يصدر بحقها قرار 

هدم.
يش���ار إلى أن عمارة الط���ور مكونة من 5 طوابق )10 ش���قق( وكانت بلدية 

االحتالل تنوي هدمها بشكل كامل بحجة البناء غير المرخص.
ويعيش في هذه العمارة نحو 70 مقدسيًا معظمهم من األطفال، منذ عام 

2011 وهي تقع في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.
وكان المحام���ي ديبة قد أكد أن هن���اك ثغرة قانونية في قرار هدم البناية 

السكنية قد تنقذ جميع العائالت من هدم مساكنها.
وأفاد بأن قرار الهدم ش���مل كل العمارة دون استثناء أٍي من شققها، إال أن 

أحد سكانها لم يتلق أي أمر هدم وهو مصطفى أبو سبيتان.
وأش���ار إلى أنه ليس من الممكن أن يتم هدم عمارة، يوجد فيها ش���قة لم 

يحصل صاحبها على أمر هدم، وهي تقع في الطابق الخامس.

عائالت الطور تنتزع قراًرا بتجميد 
أوامر هدم مساكنها العشرة

دعوات للتصدي القتحام المستوطنين يوم 
غٍد لمقامات كفل حارس شمالي سلفيت
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وأضاف أن ش���هر رمض���ان المبارك هذا الع���ام يأتي ونحن في 
فلس���طين أكثر حيوية، وأكثر اس���تعدادًا للدفاع عن حقنا في 
فلسطين وعن القدس، ولمقاومة االحتالل الصهيوني على مدى 

األرض الفلسطينية.
وأوض���ح القائد النخالة، أن مؤتم���ر صنعاء وما يحمل من دالالت، 
بعنوان "فلس���طين قضية األمة المركزية"، رغ���م ظروف اليمن 
الصعب���ة وتعرضه���ا للعدوان المس���تمر، متزامنًا م���ع ما يجري 
في فلس���طين والقدس، والمعادالت الجدي���دة التي يصنعها 
أبناء الشعب الفلس���طيني في مواجهة العدو الصهيوني، ومع 
احتفاالتنا بيوم القدس العالم���ي، يؤكد على أهمية هذا اليوم 

وداللته في وحدة األمة اإلسالمية.
وأش���ار في كلمته، إلى أن الشعب الفلس���طيني يواجه الهجمة 
الصهيونية الت���ي تحاول تهويد القدس، وفرض وقائع جديدة 
على األرض، لتحويل المس���جد األقصى إلى مكان عبادة لليهود 
تح���ت دعاوى باطلة، مس���تخدمين بذلك قواتهم العس���كرية، 
ومس���تفيدين من غط���اء دولي، وم���ن حالة انهي���ار لكثير من 
األنظمة العربية التي اعترفت بش���رعية الكيان الصهيوني على 
أرض فلسطين، وانشغلت بقمع شعوبها، وخلق صراعات وحروب 

داخلية تستنزف أمتنا لصالح األعداء.
وأش���اد القائد النخال���ة بصمود اليمن باعتباره���ا العنوان األبرز 
واأله���م في هذه المرحلة، للعدوان الذي ل���م يجد أصحابه مبرًرا 
واح���ًدا لش���رعيته، وال مبرًرا واح���ًدا إلخفاء خيبة أكثر من س���بع 

سنوات من القتل والتدمير لبلد عربي مسلم.
وبّي���ن أن اليمن بإرادت���ه وعنفوانه وصمود أهله وش���عبه، بقي 
يقف مس���اندًا ومدافعًا عن القضية الفلسطينية، وعن القدس 
والمس���جد األقصى، الفت���ًا إلى أن مؤتمر صنع���اء دليل إضافي 
على انحياز اليمن وش���عبها العربي المس���لم لقضية فلسطين، 

ولنضال الشعب الفلسطيني.
كما أوضح القائد النخالة، أن "الذين يش���نون هذا العدوان على 
اليم���ن يتقربون من الكيان الصهيوني، بكل الوس���ائل والطرق 
الت���ي تؤك���د اعترافهم ب���أن فلس���طين أصبحت "إس���رائيل"، 
ويصمتون على جرائم���ه، ويعززون عالقاتهم معه رغم ما يجري 
من محاوالت التهويد للمس���جد األقص���ى، ومحاولة إلغاء هوية 
الشعب الفلسطيني بمصادرة ما تبقى من أرضه وممتلكاته في 
الضفة الغربية، وحصار قطاع غزة الذي لم يتوقف عن المقاومة 
على مدى س���نوات طويلة، وما زال ش���اهًرا سيف القدس بوجه 

االحتالل".
وش���دد، على "أن ما يج���ري على امتداد األراضي الفلس���طينية 
م���ن مقاومة، يؤك���د على أن هذه البالد لنا، وال يس���تطيع القتلة 
تغيي���ر حقائ���ق التاري���خ. إن ه���ؤالء القتلة يعتق���دون أنهم 
بسالحهم، وتأييد قوى الشر في العالم لهم، يمكن أن يرهبونا. 
نعم، يمكنهم أن يقتلونا، ولكن ال يمكنهم أن يس���لبونا ديننا 

وعقيدتنا وأرضنا.

ولف���ت القائد النخالة، أن الش���عب الفلس���طيني ُيترك يقاتل 
بلحم���ه الحي، بنس���ائه وأطفال���ه ورجاله، ويواج���ه العنجهية 
الصهيونية، ويواجه حصاًرا من بعض أش���قائه العرب على كل 
المس���تويات، مبينًا أن البعض اكتفى ببيان التهدئة والصمت، 
مستدركًا قوله: "كأن القدس وفلسطين ال تعنيهم، واألسوأ من 
ذلك الذين أرسلوا برقيات التهنئة لليهود القتلة يباركون لهم 

بأعيادهم الدينية".
وتابع: "فقط ش���عب فلس���طين كان وم���ا زال يقاتل هناك، في 
أطهر رح���اب األرض، عصاب���ات القتلة والمجرمي���ن، دفاًعا عن 

المسجد األقصى المبارك".
ووجه القائد النخالة، التحية لش���عب اليم���ن العظيم، المقاتل 
والشجاع، ولقيادته الشجاعة، مضيًفا: "إن مظلوميتنا واحدة، ولو 
اختلفت علينا أس���ماء القتلة"، داعًيا لوقف الحرب الظالمة على 
اليمن، وإنهاء الحصار المف���روض على إخواننا اليمنيين، مبارًكا 

كل الجهود التي ُتبذل لوقف القتال.
وخت���م القائد النخالة كلمته: "أقول لق���ادة العدوان على اليمن: 
والله إن طفاًل واحًدا يقتل في اليمن، هو أفضل وأعز عند الله من 
كل النف���ط وكل األموال التي تملكونها. فكم طفٍل قتلتم! وكم 

شيٍخ! وكم امرأٍة! والله إن هذا لهو البغي والعدوان".
وفيما يلي نص الكلمة كاملة :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

السالم على اليمن وعلى شعب اليمن
السالم على شهداء اليمن

السالم عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي أعزنا بالجهاد

وكل عام وأنتم بخير، وجعل الله شهر رمضان مبارًكا على اليمن 
وعلى أمتنا.

يأتي ش���هر رمضان المب���ارك هذا العام، ونحن في فلس���طين 

أكثر حيوية، وأكثر اس���تعدادًا للدفاع عن حقنا في فلس���طين 
وعن القدس، ولمقاومة االحت���الل الصهيوني على مدى األرض 

الفلسطينية.
اإلخوة الكرام

يأت���ي هذا المؤتمر وم���ا يحمل من دالالت، بعنوان "فلس���طين 
قضي���ة األمة المركزية"، رغم ظروف اليم���ن الصعبة وتعرضها 
للعدوان المس���تمر، متزامًنا مع ما يجري في فلسطين والقدس، 
والمعادالت الجديدة التي يصنعها أبناء الش���عب الفلسطيني 
في مواجه���ة العدو الصهيوني، وم���ع احتفاالتنا بيوم القدس 
العالمي، مؤكًدا على أهمية ه���ذا اليوم وداللته في وحدة األمة 

اإلسالمية.
ويشرفني اليوم أن أتحدث إليكم، والشعب الفلسطيني يواجه 
الهجم���ة الصهيوني���ة التي تح���اول تهويد الق���دس، وفرض 
وقائع جديدة على األرض، لتحويل المس���جد األقصى إلى مكان 
عبادة لليهود تحت دعاوى باطلة، مس���تخدمين بذلك قواتهم 
العس���كرية، ومس���تفيدين من غطاء دولي، وم���ن حالة انهيار 
لكثي���ر من األنظم���ة العربية الت���ي اعترفت بش���رعية الكيان 
الصهيوني على أرض فلس���طين، وانش���غلت بقمع ش���عوبها، 
وخلق صراعات وحروب داخلية تس���تنزف أمتنا لصالح األعداء، 
فكانت اليمن العن���وان األبرز واألهم في هذه المرحلة، للعدوان 
الذي لم يجد أصحابه مبرًرا واحدًا لشرعيته، وال مبرًرا واحًدا إلخفاء 
خيبة أكثر من سبع سنوات من القتل والتدمير لبلد عربي مسلم.

ورغم ذلك بقي اليمن، بإرادته وعنفوانه وصمود أهله وش���عبه، 
يقف مس���اندًا ومدافعًا عن القضية الفلسطينية، وعن القدس 
والمس���جد األقصى. وم���ا مؤتمركم هذا، إال دلي���ل إضافي على 
انحي���از اليمن وش���عبها العربي المس���لم لقضية فلس���طين، 
ولنضال الش���عب الفلس���طيني. واآلخرون الذين يش���نون هذا 
الع���دوان عل���ى اليمن يتقربون م���ن الكي���ان الصهيوني، بكل 
الوس���ائل والطرق التي تؤكد اعترافهم بأن فلس���طين أصبحت 

"إس���رائيل"، ويصمتون على جرائمه، ويع���ززون عالقاتهم معه 
رغم ما يجري من محاوالت التهويد للمس���جد األقصى، ومحاولة 
إلغاء هوية الش���عب الفلس���طيني بمصادرة ما تبقى من أرضه 
وممتلكات���ه ف���ي الضفة الغربي���ة، وحصار قطاع غ���زة الذي لم 
يتوقف عن المقاومة على مدى س���نوات طويلة، وما زال ش���اهًرا 

سيف القدس بوجه االحتالل.
اإلخوة واألخوات

إن ش���عبنا الفلس���طيني المجاه���د م���ا زال على عه���د الجهاد 
والمقاوم���ة، وما زال على عهد التمس���ك بحقوقه التاريخية في 
فلس���طين والقدس. وهو اليوم أكثر حيوي���ة، وأكثر قدرة على 
مواجه���ة الطغي���ان الصهيوني واالس���تعالء اليه���ودي. وفي 
هذه األي���ام المباركة يواجه مخططات الع���دو الذي لم يتوقف 
يومًا واحدًا عن محاوالت الس���يطرة على القدس، بتزوير حقائق 
التاريخ، واستدعاء القوة الحاقدة لقتل الناس في رحاب المسجد 
األقصى، وتدنيس���ه بأحذيتهم ووجوده���م. وها نحن نصطّف 
جميًعا لنكسر هذا العلو واإلفس���اد الصهيوني، ولنسيء وجوه 
بن���ي صهي���ون القتلة والمجرمي���ن. وإن ما يج���ري على امتداد 
األراضي الفلس���طينية م���ن مقاومة، يؤكد عل���ى أن هذه البالد 
لنا، وال يس���تطيع القتلة تغيير حقائق التاريخ. إن هؤالء القتلة 
يعتقدون أنهم بس���الحهم، وتأييد قوى الشر في العالم لهم، 
يمكن أن يرهبون���ا. نعم، يمكنهم أن يقتلونا، ولكن ال يمكنهم 

أن يسلبونا ديننا وعقيدتنا وأرضنا.
إنها أيام حزينة أن يترك الش���عب الفلسطيني، في هذا الشهر 
المب���ارك، يقاتل بلحمه الحي، بنس���ائه وأطفاله ورجاله، ويواجه 
العنجهية الصهيونية، ويواجه حصاًرا من بعض أشقائه العرب 
على كل المس���تويات، بينم���ا اكتفى البعض ببي���ان التهدئة، 
والبعض صمت وكأن القدس وفلسطين ال تعنيهم، واألسوأ من 
ذلك الذين أرسلوا برقيات التهنئة لليهود القتلة يباركون لهم 
بأعيادهم الدينية. فقط ش���عب فلس���طين كان وما زال يقاتل 
هن���اك، في أطهر رح���اب األرض، عصابات القتل���ة والمجرمين، 

دفاعًا عن المسجد األقصى المبارك.
اإلخوة واألخوات

ف���ي نهاية كلمت���ي، أتوجه بالتحية لش���عب اليم���ن العظيم، 
المقاتل والشجاع، ولقيادته الشجاعة، وأقول لهم: إن مظلوميتنا 
واحدة، ولو اختلفت علينا أس���ماء القتلة. وإنن���ا ندعو إلى وقف 
الحرب الظالمة على اليمن، وإنهاء الحصار المفروض على إخواننا 
اليمنيين، ونشجع ونبارك كل الجهود التي ُتبذل لوقف القتال.

وأق���ول لقادة العدوان على اليمن: والله إن طفاًل واحًدا يقتل في 
اليم���ن، هو أفضل وأعز عند الله من كل النفط وكل األموال التي 
تملكونها. فكم طفٍل قتلتم! وكم ش���يٍخ! وكم امرأٍة! والله إن هذا 

لهو البغي والعدوان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

اليمن رغم معاناته يدافع عن القدس..

القائد النخالة: شعبنا الفلسطيني ما زال على عهد المقاومة وأكثر حيوية على مواجهة االحتالل
بريوت/ اال�ستقالل:

اأك��د االأم��ن الع��ام حلرك��ة اجله��اد االإ�س��المي القائ��د زياد 
النخال��ة، اأن �س��عبنا الفل�س��طيني املجاهد م��ا زال على عهد 
اجله��اد واملقاوم��ة، وم��ا زال عل��ى عه��د التم�س��ك بحقوق��ه 

التاريخي��ة يف فل�س��طن والقد���س، مبيًن��ا اأن��ه الي��وم اأك��ر 
حيوية وقدرة على مواجهة الطغيان ال�سهيوين واال�ستعالء 
اليه��ودي. وق��ال القائد النخال��ة يف كلمة للموؤمت��ر العلمي 
»فل�سطن ق�سية االأمة املركزية« يف �سنعاء، اأن �سعبنا يواجه 

يف ه��ذه االأي��ام املباركة خمطط��ات العدو ال��ذي مل يتوقف 
يوًم��ا واحًدا عن حماوالت ال�س��يطرة عل��ى القد�س، بتزوير 
حقائق التاريخ، وا�س��تدعاء القوة احلاق��دة لقتل النا�س يف 

رحاب امل�سجد االأق�سى، وتدني�سه باأحذيتهم ووجودهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ررت محكمة االحتالل ي���وم أمس، تجميد إخالء 
عائلة س���الم م���ن منزله���ا في حي الش���يخ جراح 
بالق���دس المحتل���ة، ردًا عل���ى دع���وى جمعيات 

استيطانية إلخالء عائلة سالم من منزلها.
وكانت مؤسسات حقوقية تس���اند العائلة، قالت 
ان الجلس���ة قد تقرر مصير عائلة سالم وتؤثر على 

مصير الحي بأكمله.
وأشارت إلى أن فرق الدفاع التابعة لها ستعمل على 

منع محاولة وقف التهجير القسري للعائلة من حي 
الشيخ جراح. ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصًا 
- ثالثة أجيال نش���أوا ف���ي المنزل، ول���د بعضهم 
وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وهؤالء األش���خاص، 
تح���اول جمعي���ات المس���توطنين تهجيرهم من 
بيتهم، تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية 
وتمييزية، باس���تخدام قانون الترتيبات القضائية 

واإلدارية. كما وصفتها تلك المؤسسات.
وأضافت في دعوة وجهتها لنشطاء حقوق اإلنسان 

للتظاه���ر أم���ام المحكمة: ف���ي نضالن���ا إلى جانب 
عائلة س���الم وسكان الشيخ جراح، نقف ضد احتالل 
القدس، وضد التحركات الواسعة لتهجير العائالت 
الفلس���طينية من المدينة، وض���د منظومة قوانين 

خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين في إسرائيل.
ولفت���ت إلى أن كث���ر من 200 عائل���ة في القدس 
معرض���ة اآلن لخط���ر التهجير بس���بب مس���اعي 
جمعيات المستوطنين المدعومة بقرارات قضائية 

وحكومة االحتالل.

محكمة االحتالل تقرر تجميد إخالء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح 

سجون االحتالل/ االستقالل:
قالت مصادر محلية، يوم أمس، أن إدارة س���جون االحتالل »اإلسرائيلي« أجرت 

تنقالت ألسيرين من أبطال عملية انتزاع الحرية بشكل مفاجئ.
ونقلت إدارة س���جون االحتالل األسير محمد العارضة، أحد أبطال عملية انتزاع 

الحرية من عزل سجن »هلكدار« إلى جهة مجهولة.
فيما نقلت األسير زكريا الزبيدي إلى عزل أيالون بشكل مفاجئ.

نقل أسيرين من أبطال عملية نفق 
الحرية من سجنيهما بشكل مفاجئ
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع

بلديـة �لزو�يدة
)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة ال�ساد�سة
م�ساريع كثيفة العمالة لتح�سني اخلدمات الأ�سا�سية يف بلديات قطاع غزة

ا�سم امل�سروع الفرعي: توريد مواد لزوم �سيانة بالط الإنرتلوك 
يف ال�سوارع والأر�سفة )جمعية تنمية قدرات املراأة الريفية(

رقم العقد: MDPIIIW6  -1623131- 08a  تاريخ اصدار الدعوة: 04/26/ 2022 م .
1. حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية الفلسطينية 
عل���ى منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد  من  المانحين )البنك الدولي- 
KFW-AFD ( س���يتم تنفيذه���ا  من خ���ال صندوق تطوير وإق���راض الهيئات 
المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ 
مش���اريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث 
يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة االثار 
االقتصادي���ة لجائحة كوفيد 19 وذلك من خال تنفيذ مش���اريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2. وق���د حصلت بلدية الزوايدة على منح���ة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش���روع توريد مواد لزوم صيانة 
باط اإلنترلوك في الش���وارع واألرصفة )جمعية تنمية قدرات المرأة الريفية( 
وتنوي اس���تعمال جزء من أموال هذه المنح���ة الفرعية في عمل دفعات تحت 
العقد رقم  MDPIIIW6  -1623131- 08a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3. تدعو بلدية الزوايدة الموردين التقدم الس���تدراج عروض أسعار )تسوق 
محلي( مشروع توريد مواد لزوم صيانة باط اإلنترلوك في الشوارع واألرصفة 
)جمعي���ة تنمية قدرات المرأة الريفية(، مدة المش���روع 30 يومًا، وحس���ب 

اآلليات المعتمدة لدى صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.
4. الم���وردون المعني���ون يمكنهم الحص���ول على المعلوم���ات الازمة من بلدية 
الزوايدة، الدائرة الفنية / قس���م المشاريع، السيد/ م. محمد تيسير مسلم، هاتف: 
082550140 فاكس: 082551138، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 

الثانية عشر ظهرًا من تاريخ 2022/04/26 م  وحتى تاريخ 2022/05/05 م .
5. عروض األس���عار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل يوم الخميس أو 
بتاريخ 2022/05/05 م الساعة الثانية عشر ظهرًا وهو موعد فتح المظاريف. 

6. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
7. العنوان المشار اليه أعاه: الزوايدة – شارع خالد بن الوليد – مبنى البلدية 

– مقابل محطة زينة )األغا( للوقود 

بلدية الزوايدة 
بتمويل من:

دولة فل�سطني  
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2020/830   يف الطلب رقم 2022/825

المس���تدعي / احمد عقل عبد ربه صالح – معس���كر جباليا – شارع الهوجا 
– هوي���ة رقم /  954747473  وكيله المحام���ي: معاذ نوفل أبو العيش – 

معسكر جباليا – شارع الهوجا – جوال رقم / 0598658032 
المستدعى ضده/ مؤسسة إغاثة العائات – فلسطين ويمثلها مديرها / احمد 
سليمان محمد البريم – هوية رقم / 410673040 – سكان غزة – تل الهوا – برج 

برشلونة – بجوار شقة المختار أبو على الكيالي )مجهول محل اإلقامة حاليا (.
نوع الدعوى / حقوق عمالية 

قيمة الدعوى / 18120 شيكل  "ثمانية عشر الف ومائة وعشرون شيكل "
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل لدى محكمة صلح غزة الموقرة

في القضية رقم 2020/830 في الطلب رقم 2022/825
ال���ى المس���تدعى المذكور ق���د تقدم ل���دى محكمة صلح غ���زة بالقضية 
المرقومة أعاه استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول 
محل اإلقامة وحس���ب اختص���اص محكمة صلح غزة ف���ي نظر هذا الطلب 
وعم���ا بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 
لسنة 2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 

2021/825 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضي علي���ك ان تحضر لهذه المحكمة ي���وم االثنين بتاريخ 5-23-

2022 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليكم ايداع جوابك التحريري 
خال خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت 
عن ذلك سينظر في القضية والطلب واعتبارك حاضرا. تحريرا / 25-4-2022م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
الأ�ستاذ / اكرم ه�سام اأبو ال�سبح 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 3001 / 2021  يف الطلب رقم 855 / 2022

المستدعي / محمود محمد أحمد حجاج - من سكان غزة - أرض بكر - بطاقة تعريف رقم 
700407539 . وكيله المحامي / محمد سعدي حمدان - جوال رقم )0592523028(

المس���تدعى ضدهم : 1 -  صبحية محمد أحمد حجاج - من س���كان غزة - 
أرض بكر - شارع طارق بن زياد  2 -  نصرة محمد أحمد حجاج - من سكان 

غزة - ارض بكر - شارع طارق بن زياد جميعهم خارج الباد 
نوع الدعوى : ) تقسيم أموال مشتركة (

 قيمة الدعوي )60000 دينار أردني( ستون ألف دينار أردني فقط .
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل (

في القضية رقم 3001 / 2021 في الطلب رقم 855 / 2022
إلى المس���تدعى ضده���م المذكورين أعاه بما أن المس���تدعي المذكور أعاه قد 
أق���ام القضية المرقومة أعاه إلي ما يدعيه ف���ي الئحة دعواه ونظرا ألنكم ) خارج 
الباد ( وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية والطاب وعما 
بالم���ادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
وبناء على قرار س���يد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 2022/855بالسماح 
لنا بتبليغكم عن طريق النش���ر المستبدل وذلك حسب األصول .  لذلك يقتضي 
عليك���م أن تحضروا له���ذه المحكمة يوم )األحد( بتاريخ 03 /07/ 2022 الس���اعة 
التاس���عة صباحا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خال خمسة عشر 
ي���وم من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك س���ننظر 

في القضية والطلب باعتباركم حاضرين . )) مع االحترام (( حرر في 2022/4/25

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة 
الأ�ستاذ : اأكرم ه�سام ابو ال�سبح

رام الله/ االستقال:
تعرض المعتقل القاصر حسين عبيد )17 عاما( من بلدة العيسوية في 
مدينة الق���دس المحتلة للتنكيل واالعتداء بالضرب الش���ديد من قبل 

جيش االحتال، أثناء اعتقاله، والتحقيق معه.
ونقلت محامية هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين على لسان المعتقل 
عبيد إفادته قائلة:" بتاريخ 22 نيس���ان الجاري وحوالي الس���اعة الرابعة 
فجرًا داهم جن���ود االحتال منزل جدي بطريقة همجية ومخيفة، وقاموا 
بتفتيشه وقلبه رأسًا على عقب، ولم يراعوا سن جدي وجدتي وارتعابهم، 
حي���ث تم تقييد يدّي للخلف باألصف���اد الحديدية، وعصبوا عينّي أمام 
عائلتي، وقاموا بركلي وضربي على الرأس والوجه، وجميع أنحاء الجس���م، 
وانتفخ وجهي نتيج���ة للضرب المبرح الذي تعرضت له، وبدأ جس���دي 

بالنزيف".
 وتابع عبيد "بعد ذلك تم نقلي إلى معتقل "المسكوبية"، وتم تفتيشي 
تفتيش���ا عاريا، مذال ومهينا، وتعرضت إلى التحقيق القاسي والمطول، 
حيث تم استجوابي حوالي 13 ساعة متواصلة على مدار اليومين، وكنت 
ال أعرف الليل من النهار، وتخلل التحقيق الصراخ الش���ديد، والمس���بات 
البذيئة، وتم تهديدي باعتقال جدي وأخي الصغير، وزجي لفترة طويلة 
داخل الزنازين، وكل ذلك بهدف الضغط علي من أجل االعتراف بأشياء 

لم افعلها".
 وأضاف: مكثت بزنازين معتقل "المسكوبية" بظروف صعبة جدًا، وغير 
إنسانية ال تصلح للعيش اآلدمي، فوجبات الطعام المقدمة سيئة النوع 
والكمية، وال يوجد سوى بطانيات وفرشة رقيقة بدون وسادة، وبعدها تم 

نقلي الى سجن "الدامون" قسم )4(.

القدس المحتلة/ االستقال:
يواصل األسرى اإلداريون وعددهم نحو 500 معتقل لليوم ال�116 
عل���ى التوالي، مقاطعتهم لمحاكم االحتال اإلس���رائيلي تحت 
ش���عار “قرارنا حرية”، في إطار مواجهتهم لسياس���ة االعتقال 

اإلداري.
وكان المعتقلون اإلداري���ون اتخذوا مطلع كانون الثاني الماضي 
موقفًا جماعيًا تمثل بإعان المقاطعة الش���املة والنهائية لكل 
إجراءات القضاء المتعلق���ة باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، 

استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح 
للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة الم���واد الخاصة باألدلة، في خرق 
واضح وصريح لبنود القانون الدولي اإلنساني، لتكون “إسرائيل” 

هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحتال وإدارات السجون بأن المعتقلين لهم 
ملفات سرية ال يمن الكش���ف عنها مطلقًا، فا يعرف المعتقل 

مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل لتجدي���د مدة االعتقال أكثر من مرة 
لمدة ثاثة أش���هر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى 
سنة كاملة، ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات كما في 

حالة المناضل علي الجمال.
يذكر أن عدد المعتقلين في سجون االحتال بلغ أكثر من 4500 

معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفًا.

رام الله/ االستقال:
يواصل المعتقل خليل عواودة )40 عاما( من بلدة إذنا غرب الخليل، 
إضراب���ه عن الطعام لليوم ال�54 على التوالي، والمعتقل رائد ريان 
)27 عاما( من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم 20، رفضا 

الستمرار اعتقالهما اإلداري في سجون االحتال.
ونقل األس���ير ع���واودة قبل أيام من زنازين الع���زل االنفرادي في 
“عوفر” إلى عي���ادة معتقل الرملة بعد تده���ور حالته الصحية، 
حيث يعاني من آالم في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك 
ش���ديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، ومجرى التنفس، وتقيؤ 
بش���كل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر 

من 16 كغم.
وترفض سلطات االحتال االستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله اإلداري، 

أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
يذكر أن المعتقل عواودة أب ألربع طفات، وكانت قوات االحتال 
ق���د اعتقلته بتاريخ 2021/12/27، وحولته لاعتقال اإلداري بدون 
أن توج���ه له أي اتهام، كما اعتقل س���ابقا في معتقات االحتال 

عدة مرات.
وفي السياق، فإن األسير ريان والمحتجز حاليا في سجن “عوفر”، 
اعتق���ل بتاريخ 2021/11/3 بعد مداهمة ق���وات االحتال لمنزله 
واستجواب س���اكنيه، حيث تم تحويله لاعتقال اإلداري لمدة 6 
أش���هر، إال أنه وبعد قرب انتهاء م���دة االعتقال تم تجديده إداريا 
لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

»هيئة األسرى«: القاصر حسين عبيد تعرض 
للتنكيل والضرب المبرح أثناء اعتقاله

لليوم الـ116.. األسرى اإلداريون 
يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل

األسيران عواودة وريان يواصالن إضرابهما 
عن الطعام رفضا العتقالهما االداري

القدس المحتلة/ االستقال:
رفض���ت المحكمة العليا اإلس���رائيلية، يوم 
أمس، التماس���ًا ض���د إغ���اق التحقيق في 
استش���هاد أطفال عائلة بكر في غزة، قدمه 
آب���اء 4 أطف���ال استش���هدوا ج���ّراء هجوم 
صاروخي لساح جو االحتال اإلسرائيلّي عام 

.2014
واستشهد األطفال األربعة أثناء لعبهم على 
ش���اطئ البحر في مدينة غزة، يوم 16 تموز/ 
يولي���و 2014، خال عدوان إس���رائيلي على 

غزة. وقدمت ثاث منظمات حقوقية التماسا 
عام 2020؛ عدال���ة )المركز القانوني لحقوق 
األقلية العربية في إسرائيل(، مركز الميزان 
لحقوق اإلنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق 

اإلنسان )PCHR( من قبل مدير عام عدالة.
وطالب الملتمس���ون المحكم���ة بإلغاء قرار 
النائب العام الذي رفض اس���تئنافا تقدمت 
به المؤسس���ات الثاث، ضد إغاق التحقيق 
في القضية، وأن يأمر ب فتح تحقيق جنائي 

يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن القتل.

وأعلن المدع���ي العام قراره، بتاريخ 9 أيلول/ 
سبتمبر 2019، وتبنى بالكامل قرار المدعي 

العام العسكري، بإغاق التحقيق.
وقال الملتمس���ون إن مواد التحقيق تظهر 
أن ساح الجو اإلس���رائيلي فتح عمدا نيرانا 
مميت���ة عل���ى األطفال في انته���اك خطير 
لقوانين الحرب والقان���ون الجنائي الدولي، 
حي���ث اس���تهدفوا األطفال مباش���رة دون 
تحديد هويته���م، ودون اتخاذ االحتياطات 

الازمة.

االحتالل يرفض استئنافًا بشأن استشهاد أطفال عائلة بكر بحرب 2014 على غزة
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دولة فل�سطني   
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة تنفيذ حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية

�إعالن �إخطار تنفيذ حكم
الى المنفذ ضده / خليل عثمان خليل صابر من يافا وسكان الشاطئ سابقا 
معلوم محل االقامة في الخارج او مجهول ابلغك انه وطبقا لاللتزام المترتب 
عليك بموجب الحكم الصادر عن محكمة الش���يخ رضوان الشرعية بتاريخ 
2022/1/12م لصالح طالبة التنفيذ / صباح محمود عبد العزيز س���عيد من 
غزة وس���كان الش���اطئ والذي يلزمك بتنفيذ قرار المحكمة المذكور بدفع 
نفقة زوجة قدرها خمس���ون دينارا اردنيا ش���هريا او م���ا يعادلها بالنقد 
المت���داول وذلك اعتبارا من تاري���خ 2021/12/13 وذلك على ذمة القضية 
التنفيذي���ة رق���م 2022/96 ونكلف���ك بالوف���اء بااللت���زام المذكور وذلك 
بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة الش���يخ رضوان الشرعية االبتدائية 
وذلك خالل اس���بوعين من تاريخ هذا االعالن وان ل���م تحضر او توكل من 

ينيب عنك فإن دائرة التنفيذ ستباشر اجراءات التنفيذ حسب القانون .

ماأمور التنفيذ
هاين عودة ح�سي�س

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
�إخطار لتنفيذ حكم �صادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية غزة يف �لق�صية �لتنفيذية رقم 4067 / 2019

إلى المنفذ ضدها/ حياة مسعود شعبان وادي
طبقًا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في سند الدين المنظم يحمل 
رق����م 6998 / 2017 والص����ادر لصالح طالب التنفيذ/ خالد أحمد س����يمر ثريا 
الش����وا والبالغ قيمته 30000 $ والمبلغ محل التنفيذ في القضية التنفيذية 
مبلغ وقدره $15000 )خمسة عش����ر ألف دوالر أمريكي فقط ال غير( والقاضي 
بالزامك بدفع قيمة س����ند الدين المنظم مبلغ وق����دره 15000 $ لصالح طالب 
التنفيذ باإلضافة إلى رسوم ومصاريف القضية وعليه تم تعيين جلسة األحد 
الموافق 2022/5/22م لنظر االستش����كال المقدم من المستشكل/ محمد نمر 
حرب الجدبة. لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين وإذا 
ل����م تحضري خالل المدة المذكورة فإنك تعدين ممتنعة عن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في: 2022/4/25م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�صوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��صي و�لعقار�ت رقم ) 2022/342(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: نصر مسعود 
حس���ين عياد من س���كان غزة هوية رقم 919483032 بصفته وكي���ال عن: محمود 

وإبراهيم وأحمد وسامي وتمام وبدور وميسون ووفاء/ أبناء علي محمود الزعيم
بموجب وكالة رقم: 179 / 2015 صادرة عن غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 628 القسيمة 27 المدينة غزة الزيتون

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/4/25م

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

لندن/ االستقالل:
ش���هدت العاصمة البريطانية لندن، 
مس���يرة، بمش���اركة حش���د كبير من 
المدني  المجتمع  ونشطاء  المسلمين 
والتي���ارات المدافع���ة ع���ن حق���وق 
االنسان إلى جانب عدد من الناشطين 
اليه���ود والمس���يحيين المعارضين 

للكيان الصهيوني.
وقد ُنظمت هذه المسيرة بعد انقطاع 
دام عامين جراء تفشي جائحة كورونا، 
وق���د تجمع المش���اركون ام���ام وزارة 
الداخلي���ة البريطانية رافعين الفتات 
والعربية  باإلنكليزية  مكتوبة  ورايات 
دفاًع���ا ع���ن الش���عب الفلس���طيني 
المظل���وم، إذ طالب���وا بتحرير القدس 
المحتل���ة ون���ددوا بجرائ���م الكي���ان 

االسرائيلي.
الجماهيري���ة  الحش���ود  وأدان���ت 
المش���ارکة الجرائ���م الت���ي يرتكبها 
كي���ان االحت���الل االس���رائيلي بحق 

الش���عب الفلس���طيني، داعي���ة إلى 
عولمة االنتفاضة والقضاء التام علی 

هذا الکيان.
كم���ا طال���ب المش���اركون ف���ي هذه 
المسيرة، بكسر الحصار عن قطاع غزة، 

رافعين أعالم فلسطين ولبنان وايران 
والفتات تطالب بالحرية.

حرك���ة  م���ن  مجموع���ة  وش���اركت 
"ناطوري كارت���ا" لليهود األرثوذكس 
ف���ي  للصهيوني���ة  المناهضي���ن 

م���ن  براءته���م  ليعلن���وا  المس���يرة 
الجرائ���م الوحش���ية الت���ی يرتكبها 
كي���ان االحت���الل الصهيون���ی بحق 
العلم  الفلس���طيني وأحرقوا  الشعب 
ش���عارات  رددوا  كم���ا  الصهيون���ي 

لندن تشهد مسيرة إلحياء يوم القدس العالمي

طهران/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجي���ة اإليرانية إن تحرير 
المس���جد األقص���ى وفلس���طين المحتلة 
العنصري  الع���دو الصهيون���ِي  براثن  من 
الغاصب أش���د ضرورة وأكثر أهمية من أي 
وقت مضى، حيُث باتت القدس وفلسطين 
محور التضامن  بين المسلميِن وكل أحراِر 

العالم.
ويوافق الجمعة القادم���ة، آخر يوم جمعة 
من ش���هِر رمضان المبارك، ي���وم القدس 
العالمي، الذي اس���تقر في التقويم األبدي 

لشهر رمضان بمبادرة تاريخية من مؤسِس 
الجمهورية اإلس���المية اإليرانيِة، ليؤكد أن 
القدس هي عامل وحدة وتكاتف بالنسبة 
للعالِم اإلس���المي، وأن قضية فلس���طين 

ليست إسالمية فقط بل عالمية بامتياز.
وقال���ت الخارجية اإليرانية ف���ي بيان لها 
االثنين: "إن مسلمِي العالم ينادون بصوت 
واح���د بضرورة تحرير فلس���طين كأولوية، 
حيث إن جهود التطبيع، ال تزعزع قيد أنملة 

َاإلرادة الصلبة للشعوب الحية الواعية".
وش���ددت عل���ى أن كل الدول اإلس���المية 

مطالبة بتحمل مسؤولياتها في دعم نضال 
الش���عب الفلس���طيني ومده بكل أسباب 
الق���وة والمنعة. كما ال يمك���ن للحكومات 
والمحافل الدولي���ة أن تكون المبالية تجاه 
ه���ذه المطالب المحق���ة، وأن تتنصل من 
مسؤولياتها القانونية واإلنسانية في هذا 

المجال.
السياس���ية  الجه���ود  كل  أن  وأك���دت 
واإلعالمي���ة الت���ي يق���وم به���ا الكي���ان 
الصهيون���ي لن تفل���ح في إزال���ة الصورة 
الالإنسانية البشعة لهذا الكيان وماهيته 

اإلرهابية وعقيدت���ه القائمة على التمييز 
العنصري، م���ن الذاك���رة التاريخية لألمة 

اإلسالمية.
وقالت: "إن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
وكما كانت دومًا، س���تبقى قلعة ش���امخة 
ف���ي التصدي لكل مؤام���رات الصهيونيِة 
العالمي���ة،  وفي إصرارها عل���ى إحياِء يوم 

القدس العالمِي وتكريسه".
ِتحاِد على  ودعت األمَة اإلس���المية إل���ى االاْ
طريق تحرير فلس���طين وَدح���ِر االحتالل، 
واستنهضت كل المؤسسات الدولية وكل 

أحراِر العالِم لتسخيِر طاقاِتها السياسية، 
اإلعالمي���ِة والحقوقي���ة لدع���ِم الش���عب 
َزل والمقاومة في مواجهِة  عاْ َ الفلسطيني األاْ
الالإنس���انية  والممارس���اِت  السياس���اِت 
ت���داد أرض  للكي���ان الصهيون���ي على اماْ

فلسطيَن المحتلة.
وأك���دت عل���ى أن الحل الج���ذري لقضية 
األقصى  المس���جِد  وِلتحري���ِر  فلس���طين 
الفلسطينيين  الالجئيِن  يتمثل في عودِة 
إلى وطِنهم األم وإجراِء استفتاٍء وطنيٍّ عامٍّ 

كان األصليين لهذه األرض. بين السُّ

إيران تدعو لدعم نضال الفلسطينيين ومدهم بكل أسباب القوة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي عن استئناف دخول العمال والتجار من قطاع 
غزة إلى »إسرائيل« عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شماال، اعتباًرا من اليوم الثالثاء.

وذكر جيش االحتالل في بيان إن القرار جاء عقب تقييم للوضع األمني.
وقال إن »فتح المعبر أمام حركة تنقل التجار والعمال وغير ذلك من الخطوات 
المدني���ة تجاه غزة مش���روطة باس���تمرار الحفاظ على االس���تقرار األمني في 
المنطق���ة«.  يذكر أن جيش االحتالل أغلق حاجز بيت حانون/ إيرز قبل يومين 

بزعم إطالق صواريخ من القطاع.

االحتالل يستأنف دخول عمال 
وتجار من غزة عبر »إيرز« اليوم

رهط / االستقالل:
أصيب ش���اب )22 عاما( بجروح خطيرة جراء تعرض���ه للطعن في مدينة رهط 

بمنطقة النقب.
وذكرت ش���رطة االحتالل في بيان لها أن المص���اب نقل إلى عيادة محلية في 
رهط وهو يعاني من جراح خطيرة إثر تعرضه للطعن، دون الكش���ف عن مزيد 

من التفاصيل حول موقع ودوافع ارتكاب الجريمة.
وتش���هد رهط منذ بداية شهر رمضان أحداث عنف بما في ذلك جرائم طعن 
وإطالق نار عش���وائي في ساعات الليل، وذلك على الرغم من التواجد المكثف 

لدوريات شرطة االحتالل في شوارع المدينة.
ُيذكر أن رجل لقي مصرعه قبل ساعات في جريمة إطالق نار في طوبا.

وتتصاعد جرائم القتل والعنف في الداخل منذ أكثر من عامين في ظل موقف 
متفرج وداعم من المؤسسة األمنية اإلسرائيلية القائمة على بلداته باالحتالل.

إصابة خطيرة لشاب 
بجريمة طعن في رهط

القدس المحتلة/ االستقالل:
 زع���م جهاز األمن العام في االحتالل "الش���اباك" أنه 
اعتقل خلية ضمت عدة فلسطينيين من جنين بزعم 
تجنيدهم لمصلحة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة.

وق���ال الش���اباك في بيان ل���ه، يوم أم���س: إنه جرى 
تجنيدهم عبر مواقع التواصل االجتماعي من عناصر 

للجهاد اإلسالمي في القطاع.
 وبحس���ب البيان؛ فإن إحدى المعتقالت في الخلية 
هي األس���يرة المح���ررة ياس���مين ش���عبان، ويزعم 
الش���اباك أن األسيرة شعبان س���اعدت بنقل األموال 

واألسلحة ألعضاء الخلية في جنين.
وذكر أنه اعتقل 7 فلس���طينيين من الضفة الغربية 

بزعم انتمائهم للخلية، وأحدهم هو محمد ياس���ين 
من قرية دير أبو ضعيف في جنين.

ويزعم الشاباك أن األسير ياسين جّند عناصر آخرين 
من قريت���ه، وقد عمل���ت الخلية عل���ى تصنيع عبوة 
ناسفة تش���به الصاروخ خططوا الستخدامها لتنفيذ 

عمليات فدائية.

االحتالل يزعم اعتقال خلية تابعة للجهاد اإلسالمي في الضفة
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 263 / 2020

ُنعل����ن للعموم أنه معروض للبيع من قب����ل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في 
القضي����ة التنفيذية رق����م 263 / 2020 والمتكونة فيم����ا بين طالب التنفيذ/ 
ش����ركة المراعي الطيبة للتجارة العامة واالس����تيراد والتصدير والمنفذ ضده/ 
محمد وليد حمدي عابدين وآخر لبيع الجيب من نوع هونداي توس����ان موديل 
2013 رقم الجيب )3705004(.  فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور 
إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرس����مي لتسجيل اسمه 
بع����د دفع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس����وم والداللة 
واالنتقال على نفقة المش����تري علماً بأن المزاد س����ينعقد الس����اعة التاسعة 

صباحًا من يوم الخميس بتاريخ 2022/5/19م  حرر في: 2022/4/24م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح �سمال غزة
يف الق�سية احلقوقية رقم: 189 / 2022 ) حمكمة �سلح �سمال غزة (

المدعية : ش���ركة العش���ي للبويه ويمثلها الس���يد / هشام مروان محمد 
العشي - غزة - الرمال هوية رقم )۸۰۱۲۲4۲6۲( وكيلها المحامي / محمد 

العبد شاكر الغولة – غزة – السرايا
المدع���ى عليه : محمد خليل أحمد أبو العيش - جباليا - دوار الصفطاوي - 

هوية رقم ) ۹۱6۸5۸۱45( )خارج البالد (
التفاصيل إلى المدعى عليه المذكور أعاله بما أن المدعية المذكورة أعاله قد 
تقدمت إلى محكمة صلح ش���مال غزة بالقضية الحقوقية رقم )2022/189( 
إستنادا لما تدعيه في الئحة دعواها ، ونظرا لكونك خارج البالد وعمال بنص 
الم���ادة )۲۰( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ۲ لس���نه 
۲۰۰۱ وبن���اءا على قرار قاضي محكمة صلح ش���مال غزة ف���ي الطلب رقم ) 

2022/432( بالسماح لنا تبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
 - لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم األحد )2022/5/22م( الثامنة صباحا .
 - كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .

 - وليكن معلوما لديك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في الدعوى باعتبارك 
حاضر . حرر في : ۲۰/ 4/ ۲۰۲۲م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
هاين الهندي

دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�ضية التنفيذية رقم 2021/15038

الى المنفذ ضده / طارق محمد ديب ابو حمرة
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبياالت المستحقة 
الدفع والصادرة لصالح طالب التنفيذ / اش���رف عماد محمد معروف والبالغ 
قيمت���ه $4000 )اربع���ة االف دوالر امريك���ي( والقاض���ي بالزام���ك بدفع 
الكمبياالت لصالح طالب التنفيذ مبلغ وقدره $4000 باالضافة الى رس���وم 
ومصاري���ف القضية . لذلك عليك الحضور ال���ى دائرة التنفيذ في غضون 
اس���بوعين واذا ل���م تحضر خالل الم���دة المذكورة فانك تع���د ممتنعا عن 

التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل:
شارك العشرات من أبناء الش���عب الفلسطيني في قطاع 
غ���زة، يوم أمس، ف���ي وقفة جماهيري���ة نظمتها فصائل 
العمل الوطني واإلس���المي، رفضًا لمماطل���ة إدارة الوكالة 
بإعادة اإلعمار للبيوت المهدم���ة بالكامل، ورفضًا لدعوات 
إحالة عمل الوكالة لجهات أخرى، أمام البوابة الغربية لمقر 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في 

مدينة غزة.
القي���ادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي ومس���ؤول ملف 
الالجئين فيها د. أحمد المدل���ل، قال: "إن المتضررين من 
ح���رب 2021 مازالوا ينتظ���رون اإلعمار و"األون���روا" التزال 

تماطل في تنفيذ واجباتها".
وطالب المدلل في كلمة له، إدارة وكالة األونروا بالتراجع عن 
كل التقليصات التي اتخذتها بحق الموظفين والالجئين، 
مش���يرا إلى أن تش���هد مؤام���رة كبيرة من أج���ل إلغائها 

وتفكيكها.
وشدد على أن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
التزال ُتماطل في عملية إعادة اإلعمار، متسائال: "إلى متى 
س���يظل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيشون 

هذا الوضع المأساوي".

وحذر القي���ادي المدلل، وكالة "األون���روا"، من التداعي مع 
المواقف الصهيوأمريكية والتي تهدف إلى ش���طب حق 
الع���ودة من إنهاء عم���ل الوكالة، إنهاء قضي���ة الالجئين، 
التي هي الش���اهد األهم على المج���زرة التي ارتكبت بحق 

الفلسطينيين منذ 74 عامًا.
وطالب، مفوض عام األونروا فيليب الزاريني، بالتراجع 
ع����ن طرحه ف����ي تحويل عم����ال األونروا إلى ش����بكات 
ومؤسس����ات دولية أخرى، داعيا األمي����ن العام لألمم 

المتح����دة ألن تك����ون ميزانية الوكال����ة مقتطعة من 
الميزاني����ة العامة لألمم المتحدة حت����ى ال تقع تحت 
طائلة األزم����ات المالية، واالبتزاز السياس����ي من قبل 

الواليات المتحدة وحلفائها.
كما طالب، إدارة "األونروا" بالتعجيل في إعادة إعمار ما دمره 
االحتالل الصهيوني، س���واء في عدوان 2014 أو في عدوان 
2021، داعيا األمين الع���ام لألمم المتحدة والدول المانحة 
لتقديم م���ا تعهدت به من إلتزامات مالي���ة تجاه الوكالة، 

حتى تخرج من أزمتها المالية.
وأك���د أن فصائ���ل العمل الوطني واإلس���المي ماضية في 
فعالياته���ا للضغط على وكالة األون���روا للتعجيل من في 
التراجع عن كل الق���رارات، التي اتخذتها من تقليصات أو 
طرد للموظفين، أو حتى ما تم طرحه مؤخرا من قبل المفوض 
العام التي اتخذها مؤخرا، حتى ال تقع الوكالة تحت طائلة 
االبتزاز السياس���ي، مشددا على أن هناك مؤامرة ومحاوالت 

لتقويض عمل وكالة الغوث.
وأضاف: "وكالة األونروا تأسس���ت لهدف واحد، وهو إعالة 
الالجئين الفلسطينيين، فبات واجبًا عليها ضمن التفويض 
عام 1949 بقرار أمم���ي 302، أن تبقى تمارس دورها حتى 

عودة الالجئين إلى ديارهم.

القيادي المدلل ُيحذر من المؤامرة

فصائل العمل الوطني بغزة تحتج أمام مقر »األونروا« للتنديد بالتقليصات وتأخير اإلعمار

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة، يوم امس، عن تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين خالل األسبوع الماضي.
جاء ذلك في التقرير الوبائي األس���بوعي الذي نشرته الوزارة ويغطي الفترة من 

17 إلى 24 أبريل/ نيسان 2022.
وأفادت الصحة بتسجيل 87 إصابة في الضفة الغربية و37 إصابة في قطاع غزة، 

و60 في مدينة القدس.
وأوضح التقرير أن عدد الفحوصات خالل األسبوع كانت 2386 )باستثناء مدينة 
القدس(، فيما أشار إلى تعافي 373 مواطنا توزعت كالتالي: 67 في الضفة و276 

في غزة و30 في القدس.
ونوه بأن 6 حاالت تعالج في المستش���فيات، منها حالتان ترقدان في العناية 

المكثفة، وحالتان أخريان موصولتان على أجهزة التنفس االصطناعي.
وبين���ت الوزارة أن نس���بة األش���خاص مكتملي التطعيم في فلس���طين بلغت 

51.2%، بواقع 62.7% في الضفة الغربية و35.5% في قطاع غزة.

184 إصابة بـ »كورونا« في الضفة 
نيويورك / االستقالل:وغزة والقدس خالل أسبوع

أكد المنس����ق األممي الخاص لعملية الس����الم 
في الش����رق األوسط تور وينسالند أن تدنيس 
األماك����ن المقدس����ة أمر غير مقبول، مش����ددا 
على وجوب وق����ف االحت����الل اعتداءاته بحق 

الفلسطينيين.
وطال���ب وينس���الند "إس���رائيل ب���أن توقف هدم 
ممتلكات الفلسطينيين وإخالءهم من مساكنهم"، 
مج���ددا التأكيد عل���ى أن كل المس���توطنات غير 

قانونية وتمثل عقبة أمام عملية السالم".

وقال إنه "تتواصل عملية إع���ادة بناء المنازل التي 
دمرت بالكامل ف���ي قطاع وغزة لكن بوتيرة بطيئة"، 
مش���يرًا إلى أن "تدنيس األماكن المقدسة أمر غير 
مقب���ول، وأطال���ب كل الجوان���ب باحت���رام األماكن 

الدينية".
ولفت إلى أن "الحالة األمنية واإلنسانية واالقتصادية 
بغزة ال تزال مقلقة للغاية، والفلس���طينيين هناك 
يعان���ون ج���راء القي���ود االقتصادي���ة الش���ديدة، 
ويواجه���ون عقب���ات ف���ي الحصول عل���ى الرعاية 

الصحية".

وأكد أنه "ينبغي أن نتخذ خطوات اقتصادية إلرساء 
قواعد العودة إلى عملية سالم حقيقية".

وذك���ر أن "23 فلس���طينا قتل���وا على ي���د القوات 
اإلسرائيلية، و52 فلس���طينيا جرحوا في الحوادث 

األخيرة".
وأوضح أن���ه "يجب محاس���بة كل مرتكب���ي أعمال 
العنف، كما يجب على قوات األمن أن تمارس ضبط 

النفس".
كما أكد أن "إسرائيل زادت من عملياتها العسكرية 

في الضفة الغربية".

جدة/ االستقالل:
بدأ ي���وم ام���س، االجتم���اع االس���تثنائي مفتوح 
العضوي���ة للجن���ة التنفيذي���ة لمنظم���ة التعاون 
اإلس���المي على مس���توى المندوبين الدائمين في 
ج���دة، لبحث االنتهاكات اإلس���رائيلية المتصاعدة 
على المس���جد األقصى المبارك، بناًء على طلب من 

جمهورية إندونيسيا.

ويأت���ي االجتم���اع في ظ���ل تصاعد االعت���داءات 
اإلسرائيلية اليومية على المسجد األقصى المبارك 
من خالل إغالق بواباته، واقتحامه من قبل مجموعات 
االحت���الل  وق���وات  المتطرفي���ن  المس���توطنين 

اإلسرائيلي واالعتداء على المصلين في داخله.
وكان األمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه عبر 
عن رف���ض المنظمة وإدانتها لمح���اوالت االحتالل 

فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى 
المبارك.

وطالب بالتح���رك العاجل لوضع ح���د لالنتهاكات 
اإلسرائيلية بحق األماكن المقدسة.

وأكد ط���ه على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي 
والقانون���ي القائم في المس���جد األقصى، باعتباره 

مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.

وينسالند: تدنيس األماكن المقدسة أمر غير مقبول

بدء اجتماع استثنائي للتعاون اإلسالمي لبحث االعتداءات على األقصى
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قرار ما يسمى بوزير الحرب الصهيوني بيني غانتس باستمرار اغالق معبر بيت حانون امام التجار والعمال والمرضى 
الفلس���طينيين ينم عن حالة العجز والردع الذي تمر بها حكوم���ة نفتالي بينت الهزيلة، فقد ذكرت اذاعة الجيش 
الصهيوني »«بعد جلسة تقييم أمنية.. ان غانتس قرر استمرار إغالق معبر )إيرز( أمام التجار والعمال«. وأضافت نقال 
عنه قوله » سنستمر في التسهيالت وفتح المعابر مع غزة فقط في حالة الحفاظ على االستقرار األمني، وسنستخدم 
الوس���ائل المتنوعة المتاحة لنا بطريقة تبدو مناس���بة. وانه بعد يومين وفقا لقرار المجرم غانتس س���تعقد جلسة 
جديدة لتقييم الوضع بمش���اركة ما يسمى برئيس األركان، ورئيس الش���اباك، وما يسمى بقائد القيادة الجنوبية، 
ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة االس���تخبارات العسكرية، ورئيس شعبة االستراتيجية، ومنسق عمليات 
الحكومة, فأي سر هذا الذي تحمله غزة ليزرع كل هذا الرعب والفزع في صفوف اإلسرائيليين, غزة التي بمقاومتها 
اس���قطت حكومات لالحتالل, واحدثت حالة من الجدل والصراع وتبادل االتهامات بين قادة االحتالل وسياسييهم, 
غزة التي حولت مدن االحتالل داخل األراضي المحتلة عام 1948م الى مدن اش���باح ينعق فيها البوم والغربان خوفا 
وخشية من صواريخ المقاومة, غزة ومقاومتها التي فرضت على االحتالل الصهيوني معادالت جديدة لم تستطيع 
جيوش األرض فرضها على »إسرائيل«, ووفقا لهذه المعادالت منعت المقاومة مخطط التقسيم الزماني والمكاني 
للمسجد األقصى المبارك, ومنعت ما تسمى بمسيرة االعالم الصهيونية ومنعت ذبح القرابين اليهودية في المسجد 
األقصى, كما منعت طرد المعتكفين من المسجد األقصى, ألنها وجهت رسائل لالحتالل عبر والوسطاء وبالصواريخ 
انها لن تصمت على مخططاته الهادفة لفرض واقع جديد في المس���جد األقصى والقدس المحتلة, فالواقع يثبت 

دائما ان المقاومة وحدها دون غيرها هي القادرة على ردع االحتالل .  
- نعم ان قرار اس���تمرار إغالق معبر بيت حانون »ايرز« يمثل تعبيرًا واضحًا وصريحًا عن خش���ية حكومة الكيان من 
التصعيد العسكري مع غزة، وأن اإلغالق المعبر يمثل مخرجًا لمأزق الحكومة إلرضاء المستوطنين واليمين المتطرف 
وتفويت الفرصة على مساعي بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الصهيونية إلسقاط حكومة بينت سريعا، فحكومة 
نفتالي بينت الهزيلة تبحث عن مخرج لتجنب مواجهة عس���كرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتسعى 

في نفس الوقت السترضاء المستوطنين واألحزاب اليمينية الصهيونية 
- كما ان سياس���ة إغالق المعابر مع غزة وحتى في الضفة التي تخضع أيضا للحصار جاء كتس���وية بين المستويين 
السياسي العاجز والضعيف والمعزول شعبيا بفعل مواقفه المستهجنة في مواجهة مخططات ومؤامرات االحتالل 
الصهيوني والتي ال تكاد تتوقف لفرض واقع جديد على الفلس���طينيين خصوصا في القدس والمسجد األقصى, 
المستوى السياسي الرسمي بات  يبحث عن ضجة إعالمية لمواجهة اتهامه بالضعف والرضوخ( فهو يعيش حالة 
الهزيمة بكل ما تحمل من معنى, وهو يتناقض في مواقفه مع المستوى العسكري األكثر إدراكًا لما يمكن أن يؤول 
إليه التصعيد, وال يلتقي بسياس���اته الهزيلة مع المس���توى العس���كري الذي تقوده المقاومة, والذي يدرك اللغة 
التي يمكن ان يخاطب بها االحتالل, بعد ان تحلل من قيود الهزيمة تماما, والتي بقيت تلف معاصم السياسيين.

- والحقيقة التي باتت ساطعة ان سياسة إغالق المعابر هي دليل إضافي على أن الكيان الصهيوني يتعاطى 
م����ع أهلنا ف����ي قطاع غزة كرهائن يس����تخدم بحقهم سياس����ة العقاب الجماعي لتحقيق أهداف سياس����ية 
فيحاصرهم ألكثر من خمس����ة عشر عاما, ويش����ن عدوانه عليهم ويخوض أربعة حروب ضد غزة فيدمر البنى 
التحتية ويهلك الحرث والنسل وال يبقي وال يذر دون ان يردع ذلك الفلسطينيين او يدفع المقاومة لالستسالم, 
بل العكس فان هذا كان حافزا للمقاومة كي تعزز من قدراتها العس����كرية وتس����تفيد من تجاربها لتفاجيء 
االحتالل بصواريخها التي وصلت ألكثر من 280 كيلو, لقد كان االحتالل يهدف إلجبار المقاومة على االنكفاء 
داخل حدود غزة، وعدم التدخل في ما يجري في القدس والمسجد األقصى, لكن المقاومة صمدت وتحملت كل 
الضغوط والممارسات حتى باتت اليوم هي الحارس األمين على القدس وجنين والداخل المحتل وهى الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 
- لذل���ك فان من واجبنا التحذير من محاوالت الكيان  الصهيوني باالس���تمرار في اغالق المعابر مع غزة اس���تغالل 
الموضوع لإليقاع بين المقاومة وأهلها في قطاع غزة, ونحن ندرك ان أهلنا محصنين من هذا, لكن تحذيرنا ألولئك 
النفر الذين يحاولون استغالل مواقع التواصل االجتماعي لبث الشائعات والترويج لألكاذيب والذين يخدمون بهذا 
وهم يدرون او ال يدرون االحتالل الصهيوني, فمن يقف خلف معاناة شعبنا هو االحتالل الصهيوني, وإدخال العمال 
للعمل في الداخل المحتل لن يكون ثمنه الصمت على ما يحصل في القدس واالقصى والتخلي عن نصرة ش���عبنا 
الفلسطيني, فتحميل المقاومة مس���ؤولية إغالق للمعابر هو تبٍن لرواية االحتالل وترديد لمزاعمه وخدمة ألجندته 

السياسية لزرع الفتنة بيننا.
 فعلينا ان ندرك ان صمود المقاومة هو الذي أجبر االحتالل على تقديم تسهيالت ألهلنا في غزة، والمقاومة ستبقى 

قوية وموحدة مهما حاول االحتالل ألنها تعبر عن إرادة وقوة وامل الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل.  

إغالق المعبر وسيلة العاجز والمردوع 
رأي

كالطل كنت َتمُس االرَض فتزهر وردًا وياس���مينا، 
كالقمِر تمأل القلوب فال ونس���رينا، كالشمِس كنت 
تعط���ي بال نهاي���ة دفئًا وحبًا وأم���اًل، ففي نهاية 

الغروب تكون البداية.
ه  ع���اٌم مضى كألف عام، وم���ا زال القلب يتلفت علَّ
يظفر بنظرة من وجهك الصبوح، حتى رمضان هذا 
العام جاء على َعَجِل دون اس���تئذان مسرعًا يحث 
الخطى نح���و الرحيل كأنه َخِجٌل م���ن غيابك، أوُل 
رمضان لم تلتق الروح بشطرها، ولم تكتحل العين 
برؤي���ة حبيبها، لم تع���ُل ضحكاتن���ا كالعادة، لم 
نجلس ُنَقِلُب في ثناي���ا الذاكرة قصصنا الجميلة، 
لم تلِق بهمومك على ضفاف القلب فتتخفف من 

حملك الثقيل.
 عزائي س���يدي أبا جعفر أني أرى صفحة وجهك 
في قلوب المحبين، واس���مع صوتك في كل دعوة 
ورج���اء من فقير كنت له الس���ند، أرى صورتك في 
أك���ف الضارعين إلى الله أن تكون في الش���هداء 
مع األنبي���اء والصالحين، أرى دم���وع الفرح تنهمر 
من عينيك عندما تدخل الس���رور على مس���كين، 
فتروي ظمأ قلوبنا التي يبس���ت من الشوق إليك، 
حتى في أش���د لحظات األلم تسأل وتتابع وتوجه 

أطعموا الناس.
أي قل���ب كن���ت تحمل س���يدي ليس���ع بحبه هذا 
العط���اء، أي نف���س رضي���ٍة كانت نفس���ك تعفو 

���ال، هكذا كنت  وتس���امح وتعطي كالغيث الهطُّ
وهكذا س���تبقى في وجدان كل من عرفك أو سمع 
بك، إنها الحقيقة الكل سيغادر ولن يبقى إال األثر، 
وأي أثٍر أجمل من الذي تركت، مس���كًا تضوع على 
ألس���نة الخلق وثناًء تلهج به القل���وب ووفاًء قلما 
جادت به النفوس، أيه���ا الفارس الذي لم يترجل 
رغم الغياب، م���ا زال اللواء معق���ودا ومازال الحلم 
يكبر ويتحقق وما زالت شعلة اإلسراء التي أوقدت 
تمأل الس���مع والبصر وما زال من بعدك على العهد 

والوصية.
 فسالم لروحك في الخالدين، والعهد لك أال يغيب 

طيفك عن خاطري حتى الملتقى.

ف����ي 2000/12/20 وف����ي يوم الجمع����ة األخيرة من 
ش����هر رمضان المباركة وفي ي����وم القدس العالمي 
كنت ق����د صليت في المس����جد األقص����ى المبارك 
المس����جد المحاط والمحاصر م����ن الجيش وقطعان 
المس����توطنين. أثن����اء خطب����ة الجمع����ة والخطيب 
يتحدث عن قدسيةَ اسالمية المسجد األقصى وانه 
مس����جد خالص للمس����لمين وال حق ألحد فيه سوي 
ألهله واصحابه المس����لمين وداعين الجميع للوحدة 
من أج����ل القدس وان األم����ة عليها واج����ب الدفاع 
عن المس����جد األقصىَ القدس وهو واجب ش����رعي 

وأخالقيَ انسانيَ عربي وقومي.
ف����ي الخطية قررت أن اصعد اوال لس����طح المس����جد 
القبل����ي لكي ارف����ع عليه العلم الفلس����طيني وفعال 
تس����لقتَ بصعوب����ة وكدت ان أس����قط وقدَ وضعت 
العلم الفلس����طيني ال����ذي يرمز لفلس����طين ويرمز 
للش����عب الفلس����طيني العاش����ق لوطن����ه وللحرية 
واالنعتاق والخالص من المس����تعمرين االرهابيين 

القتلة الصهاينة.
وضعت العلم على رأس ماس����ورة طولها أكثر أمتار 
وقم����ت برفقة أح����د األخوةَ علقت العل����م األول على 
أحد زوايا س����طح المس����جد القبلي ام����ام مرأى أفراد 
الشرطة الصهيونية الذين يعتلون أسوار المسجد 
األقص����ى ومدججين بالس����الح والعت����اد وبعضهم 
يق����وم بتصوير كل ش����يء في المس����جد األقصى 
ومنظار جوي فوق سماء االقصى والقدس المحتلة. 
نزلت وبعد قررت أن أضع علما اخر على قبة الصخرة 
المش����رفة القبة المذهبة الس����احرة المدهشة التي 
تجعلك وان����ت تنظر إليها تش����عر وتحس بجمال 

وم����ذاق ليس ع����ادي. فعال صع����دت وصوت صراخ 
الجن����ود على انزل ولكنني لم اعط اهتماما بذلك وال 

القى باال علقت العلم.
العل����م في فهم الفلس����طيني ليس مج����رد قطعه 
قم����اش إنم����ا يرمز ألالف الش����هداء الذي����ن نزفت 
دمائهم وهم يحملون العلم الفلس����طيني وكذلك 
ألس����رى الذين ضحوا وهم يحلمون يرفع العلم فوق 
مآذن وصوامع المس����جد األقصى وكنيسة القيامة. 
العل����م كان رفع����ه والزال في القدس وفلس����طين 
المحتلة تهمه يتم اعتق����ال وضرب من يرفعه من 

قبل االحتالل.
بعد انتهاء صالة الجمعة كنت أقف على مقربة من 
باب المغاربة القريب من حائط البراق الذي يسيطر 
عليه اليهودَ وهو الحائط الغربي للمسجد األقصى. 
صلين����ا صالة الغائ����ب على ارواح الش����هداء الذين 
سقطوا في األس����بوع الماضي وقد كانت االنتفاضة 
الثاني����ة في اوجها والش����هداء يتزفعون والجرحى 
واالسرى مجرد انتهاء صالة الجنازة هتفت بصوتي 
الل����ه أكبر الل����ه أكبر الل����ه أكبر تعال����ت التكبيرات 
والتهليل والصيحات واندلعت المواجهات العنيفة 
والقوي����ة وقد كنا قبل الخطبة ق����د أحضرنا الحجارة 
وادخلناها من خارج المس����جد. وظل����ت المواجهات 
حتى قبل أذان المغرب واستش����هد صديق لي في 
المواجهات قرب باب حطه القريب من باب االسباط 
وهو من عائل����ة جده هذه العائلة من اصول مغربيه 
ومعروفه بنضالها ومقاوميها وعمه يكون الصحفي 

والوطني المقدسي على جده.
وقد س����قط مخ الش����هيد جده على جس����مي وبعد 

ذلك اش����تدت المواجهات في المس����افة التي بين 
ب����اب حطهَ ب����اب االس����باط وزادت االصاب����ات وكان 
الش����باب باآلالف يلقون الحجارة في هذه اللحظات 
تمكن����ت وحدة خاصة من ما تعرف بالمس����تعربين 
الذين يلبس����ون الزي العربي وغطاء الوجه الكوفية 
الفلس����طينية بالتس����لل بين الش����باب المنتفض 
فقاموا بالهجوم علي واالعتداء علي وضربي وسحلي 
على الحج����ارة والزجاجات أمام كل وس����ائل اإلعالم 
وانهاَل����وا عل����ى كما الوح����وش وهنا تم تس����ليمي 
ألفراد الشرطة الصهيونية الذين بدورهم ادخلوني 
ال����ى داخل حمامات باب حط����ه وقاموا هناك بوضع 
راس����ي في أس����فل المراحيض وقاموا بضربي على 
كافة أنحاء جسدي وبعد االذان المغرب مباشره قام 
أفراد الش����رطة الصهيونية بتغطية وجهي وراسي 
كام����ال وتقييدي للخلف وقام الجنود بس����حبه بقوة 
عب����ر طريق االالم التي يعتقد األخوة المس����يحيين 
ان الس����يد المس����يح عليه السالم قد س����لكها يوما 
عندم����ا كان ذاهبا للصلبة. وقام أحد افراد الش����رطة 

الصهيونية بنزع أحد حذائي والقائه على األرض.
ومن هن����اك الى منطقة الى القش����لة وهناك هجم 
المس����توطنون علينا يش����تموننا ويصرخون الموت 
للع����رب وت����م توزيع الحل����وى على الجن����ود ألنهم 
قاموا باعتقالنا وطبعا كان����ت الدماء تغطي وجهي 
ومالبس����ي ت����م نقلنا لمرك����ز تحقيق المس����كوبية 
وهناك بدء فصل جديد من الحياة والعذاب والقهر 
ألج����ل حري����ة فلس����طين. ولكن رغم م����ا جرى معي 
إال انن����ي رفعت العلم الفلس����طيني عل����ى الصخرة 

والمسجد األقصى المبارك.

»إبراهيم الحساينة أبو جعفر«: رحلت... وما زال األثر

عندما رفعت العلم الفلسطيني فوق قبة الصخرة

كتب محمد فايق عزيز

بقلم/ ثائر حالحله

ثيودور هرتزل مؤس���س الحركة الصهيوني���ة واألب الروحي 
للدولة اليهودية يقول ع���ام 189٦ » ال صهيونية بدون قيام 
دولة يهودية )إسرائيل(، وال قيمة إلسرائيل بدون أورشليم وال 
قيمة ألورشلم بدون إقامة الهيكل ». المخطط الجهنمي يسير 
بحس���ب الخطة وصل لألسف للنقطة التفجيرية التي تتجسد 

مالمحها هذه الفترة.
السؤال كيف وصلت األمور لهذا الحد؟ ليس هو المطلوب اآلن. 
ما سيفش���ل المشروع الصهيوني برمته من اليوم فصاعدا، اال 
يشعر الصهاينة للحظة بالطمأنينة، تحويل حياتهم لجحيم 
بكل م���ا تعنى الكلمة ال حياة وال س���كون ال قبول مطلقا بحالة 

.status quo الوضع الراهن
معرك���ة القدس والمس���جد األقص���ى هي العن���وان الرئيس 
والوحيد إلعادة االعتبار لألمة جمع���اء خير أمة أخرجت للناس 

تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتجسد العدل 
والرش���د، وتعيد مجدها عمليا وواقعيا تتحرر فلسطين وتعود 

حرة أبية ويطهر المسجد األقصى من دنس يهود.
البش���ارات موجودة، معركة سيف القدس مايو العام الماضي  
أذهل���ت الكيان والعالم ورس���مت مس���ارا جدي���دا غير مألوق  
تنهم���ر الصواريخ  من غ���زة البقعة المحاص���رة المظلومة من 
العدو وحلفاءه وذوى القربى بالتوقيت المحدد ويفر الصهاينة 
كالفئران وانفجر  معها فلسطينيو الداخل عام 1948 كالبركان 
الهادر ما جعل العدو ليس فقط يذهل بل أيقن ال مس���تقبل 
ل���ه على ه���ذه األرض وتوحدت أض���الع الحالة الفلس���طينية 
وحدة األرض والش���عب والهدف والمصير ،  تحركت العواصم 
العالمي���ة غضبا ، وانعقدت الهيئات الدولية ،واليوم بحس���ب  
الوضع القائم  وعزل الضفة عن القدس ها هم فرسان الشعب 

الفلسطيني في الداخل يشدون الرحال ويقدمون الدم رخيصا 
في سبيل نصرة دين الله وتحرير وطنهم ،والعمليات النوعية 
في قلب البقرة المقدسة تل ابيب والنقب والخضيرة وعمليات 
على مدار الس���اعة بأش���كال مختلفة في غالبي���ة مدن الضفة 

ونموذج مدينة جنين ومخيمها بمقاومته وكتيبته المظفرة .
الع���دو هذه األيام ان يعي���د الكرة وحاول أن يس���ترد هيبته 
مع مناس���بة خزعبالتهم واعيادهم اس���تباحة المسجد وذبح 
القرابين ومس���يرة االعالم، بهدف حس���م المس���الة الزمانية 
والمكانية فوصلت الرس���ائل واضحة كالش���مس في وس���ط 
النهار قالت المقاومة كلمتها دونها األرواح وس���تتفجر حرب، 
فدخل الكيان في خزى وبلع الطعم وأدخل كل وساطات العالم 

ولم يفلح.
القدس هي أصل الحكاي���ة والبداية والنهاية وآية في كتاب 

الل���ه عز وجل.  كفا بيعًا وتس���ويقًا للوهم يا دعاة الس���الم من 
الرس���ميين المصنفين بحس���ب الش���رعية  الفلس���طينيين 
الدولية؟! والمضبوعين المهرولين والمطبعين من حكام عرب 
ومسلمين، وكما ستفش���ل أمريكا في جعل أوكرانيا إسرائيل 
ثاني���ة على حدود روس���يا، ب���إذن الله ثم ب���اإلرادة والتصميم 
والعمل وقبل كل ذلك التوكل واليقين بالنصر س���تكون زوال 
األول���ى قريبا وهذا وعد الله والله ال يخلف وعده.  فاذا جاء وعد 
اآلخرة وهنا المقصود ليس ي���وم القيامة بل الحديث عن وعد 
أول وآخر، يتحقق وعد الله ويس���اء وجهه بنى إسرائيل ويتبر 
علوه���م بإذن الله وندخل المس���جد األقصى.  وتصبح القدس 
عاصمة فلسطين )والعاصمة الرمزية لألمة اإلسالمية.. مصطلح 
كان يردده الش���هيد د. فتحي الش���قاقي يرحم���ه الله( »والله 

 أكثر الناس ال يعلمون«
َّ

غالٌب على أمره ولكن

دكتور أسعد جودةبال مساحيق.. القدس خط أحمر...
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية دير البلح املوقرة
يف الق�سية رقم 159 / 2021 يف الطلب رقم 213 / 2022

المستدعي : فادي معين عاشور الطناني - من سكان بيت حانون - حي الفالح - قرب 
مسجد التقوى - هوية رقم )801468042( وكيله المحامي / خالد سعيد طافش

 - المستدعى ضد هم : 1 -  روبرت اسماعيل فرحان ابو مدين .  2 -  تشارلز توماس 
اس���ماعيل فرحان ابو مدين . 3  - ليليا اس���ماعيل فرحان ابو مدين . 4 -  ملني نيل 
اس���ماعيل فرحان اب���و مدين . 5 - ايرين کروك ابو مدين - باألصالة عن انفس���هم 
وباإلضافة لباقي تركة والدهم المرحوم اسماعيل فرحان ابو مدين . وجميعهم من 

سكان البريج - بالقرب من مسجد ) الشهيد( – وحاليا مقيمون خارج البالد
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

في القضية رقم 159 / 2021  في الطلب رقم 213 / 2022
- إلى المس���تدعى ضدهم بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
بداي���ة دير البلح بالقضية المرقومة أعاله اس���تنادا إلى ما يدعيه ونظرا ألنكم 
مجهولين محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكم���ة بداية دير البلح في نظر 
ه���ذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة بداية دير البلح في 
الطلب رقم 213 / 2022 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل . 

لذلك يقتض���ي عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة ي���وم ) الثالثاء ( بتاريخ 24 / 
05 /2022 الس���اعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوم من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم 
عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين.  حرر في 2022/4/19م

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / نور نضال نصرالله زعرب عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )408723633( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / صفيه  احمد س���ليمان 
اب���و صالحع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )952315729(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / محم���ود الس���يد الفي 
الهنديع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرق���م  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )803881358(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اديبه حنون شحته ساق الله 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )972105332( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
كشفت وزارة التنمية االجتماعية 
في غ���زة، يوم امس، ع���ن أهمية 
لبرنام���ج  اإللكتروني���ة  الخدم���ة 
تحسين السكن لألسر الفقيرة في 

القطاع المحاصر.
وكانت وزارتا »التنمية« واألشغال 
العام���ة واإلس���كان بغ���زة أعلنتا 
لبرنامج  اإللكترونية  الخدم���ة  عن 

تحسين السكن لألسر المذكورة.
وأوضحت المتحدثة باس���م وزارة 
التنمية في غ���زة عزيزة الكحلوت، 
أن الخدم���ة اإللكترونية الجديدة 
تهدف للتسهيل على المواطنين، 
إذ يمكنه���م إنج���از المعاملة من 
خالل اإلنترنت ب���دالاً من الحضور 

للوزارة.
وبين���ت الكحل���وت، أن وزارته���ا 
بالتعاون مع »اإلسكان« تعمل من 
خالل الخدم���ة اإللكترونية إلعداد 
وموحدة  متكاملة  بيان���ات  قواعد 
له���ذه األس���ر من أج���ل حصرها 
مش���اريع  بانتظ���ار  وتجهيزه���ا 
المؤسس���ات  م���ن  مس���تقبلية 

الخيرية المانحة.
وذكرت أن المش���روع ضمن ملف 

إعادة  ولي���س  المنازل  تحس���ين 
بنائه���ا، مثل المنازل التي تعاني 

من تشققات أو تحتاج لترميم.
وأش���ارت إلى أن هذا الملف ليس 
ا، وقائم لدى ال���وزارة، لكن  جدي���داً
الجديد، وفق الكحلوت، هو عملية 

التسجيل اإللكتروني.
وفي السياق، نشرت وزارة التنمية 
رابط التسجيل وفق مجموعة من 

المحددات واالشتراطات، أبرزها أن 
يكون المس���تفيد ضمن البرنامج 
وأن  الشؤون«  »مساعدات  الوطني 
تكون األس���رة فقي���رة وليس لها 

مصدر دخل.
رابط التسجيل والحاالت المسموح 
https:// :له���ا بتقديم الطلب���ات

www.mosa.gov.ps
وح���ول البي���وت الت���ي ال تصلح 

ا، أف���ادت المتحدثة  للس���كن كلياً
باس���م وزارة التنمي���ة ب���أن هذه 
الخدمة ضمن ملف آخر، مش���يرة 
إلى أن »دور ال���وزارة يتوقف على 
إلى  ويحال  االجتماع���ي  التقييم 
وزارة األشغال واإلسكان لمتابعته 
���ا، لحي���ن وج���ود ميزانية أو  فنياً
مش���روع تمويلي من المؤسسات 

المانحة«.

»التنمية« توضح أهمية الخدمة اإللكترونية لمشروع تحسين سكن األسر الفقيرة

غزة/ االستقالل:
حددت وزارة المالية في قطاع غ���زة يوم أمس، موعد صرف رواتب المتقاعدين 
عن ش���هر أبريل/2022. وأفادت وزارة المالية، أن رواتب المتقاعدين عن ش���هر 
أبريل / 2022 ستصرف اليوم الثالثاء 26 أبريل 2022 في كافة فروع بنك البريد 

وبنكي الوطني واإلنتاج.
وكانت لجنة العمل الحكومي برئاسة عصام الدعاليس أعلنت عن قرارها بصرف 
رواتب الموظفين لهذا الشهر قبيل عيد الفطر المبارك، كما جرى األمر في صرف 

رواتب الشهر الماضي قبيل شهر رمضان المبارك.

المالية بغزة: صرف رواتب 
المتقاعدين عن شهر أبريل اليوم

رام الله/ االستقالل:
قال الجه���از المركزي لإلحصاء، يوم أم���س: »إن الصادرات انخفضت 
خالل شهر فبراير/ شباط من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر 
الس���ابق، بينما ارتفعت بنس���بة 24% مقارنة مع شهر شباط من عام 

2021، وبلغت قيمتها 123.7 مليون دوالر أميركي«.
وأضاف اإلحص���اء في بيان صحف���ي، أن الصادرات إلى »إس���رائيل« 
انخفضت خالل ش���هر ش���باط من عام 2022 بنس���بة 7% مقارنة مع 
الشهر الس���ابق، وشكلت الصادرات إلى »إسرائيل« 86% من إجمالي 
قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2022. كما انخفضت الصادرات 

إلى باقي دول العالم بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق.
كما انخفضت الواردات خالل ش���هر شباط من عام 2022 بنسبة %5 
مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 31% مقارنة مع شهر 

شباط من عام 2021، وبلغت قيمتها 590.3 مليون دوالر أميركي.
وارتفعت الواردات من »إس���رائيل« خالل ش���هر شباط من عام 2022 
بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من »إسرائيل« 
56% من إجمالي قيمة الواردات لش���هر ش���باط من عام 2022. بينما 
انخفض���ت الواردات من باق���ي دول العالم بنس���بة 15% مقارنة مع 

الشهر السابق.
أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد 
سجل انخفاضًا في قيمة العجز بنسبة 4% خالل شهر شباط من عام 
2022 مقارنة مع الش���هر السابق، بينما ارتفع بنسبة 33% مقارنة مع 
ش���هر ش���باط من عام 2021، وبلغت قيمة العجز 466.6 مليون دوالر 

أميركي.

فلسطين: انخفاض الصادرات 
والواردات السلعية في فبراير الماضي

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع الدوالر األمريك���ي ي���وم أم���س، مقاب���ل 
الش���يكل اإلسرائيلي بنس���بة 2% بعدما حقق 
قفزة في أس���واق العم���الت العالمي���ة نهاية 

األسبوع الماضي.
ويتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 
50 نقط���ة عل���ى ال���دوالر في اجتم���اع مجلس 

االحتياطي الفيدرالي يوم األربعاء المقبل.
وتداول ال���دوالر يوم أمس عند 3.28 ش���يكل، 

وارتفع اليورو بنسبة 0.3% إلى 3.52 شيكل.
وبعد نهاية عطلة األس���بوع “لعي���د الفصح”، 
استوعبت األسواق العالمية حقيقة أن الواليات 
المتحدة تس���ير على الطريق الصحيح لسلسلة 

من االرتفاعات السريعة ألسعار الفائدة.
مدفوع���ة  المس���تثمرين  توقع���ات  وتأت���ي 

مس���ؤولي  لكب���ار  المختلف���ة  بالتصريح���ات 
االحتياطي الفيدرالي في األيام األخيرة، عندما 
قال���ت م���اري دالي )رئي���س بن���ك االحتياطي 
الفيدرالي في س���ان فرانسيس���كو( إن أسعار 
الفائدة يمك���ن أن ترتفع في أي اجتماع بحلول 
25 أو 50 أو75 نقط���ة، وق���ول كبي���ر المحللين 
االس���تراتيجيين في بس���اجوت إنفس���تمنت 
ا  ا مكاناً هاوس، إن سوق الس���ندات ال يبدو حالياً

ا لالستثمار “. آمناً
وأش���ار محللون، إلى أن سوق السندات سيسعر 
زيادتين في أس���عار الفائدة بمقدار 50 نقطة 
ف���ي اجتماع���ات الفيدرالي األمريك���ي في أيار 
)مايو( وحزيران )يونيو( مع وجود احتمال ضمني 
الرتفاع الفائدة بمق���دار 50 نقطة إضافية في 

تموز )يوليو( إلى %73 “.

وتوقع الخبي���ر المالي صبح���ي فروانة، صعود 
ال���دوالر مقاب���ل الش���يكل لمس���تويات 3.30 
شيكل في ظل تراجع تداعيات الحرب الروسية 

األوكرانية، واالستقرار الجيوسياسي الدولي.
وأوض���ح فروانة ، أن تعاي���ش العالم مع الحرب 
الروس���ية على أوكراني���ا واعتم���اد العالم على 
مصادر وبدائل جديدة يدفع بالدوالر األمريكي 

نحو االرتفاع، والتخلي عن التقلبات السريعة.
وأك���د أن قوة الدوالر مرتبط���ة أيضًا بقرار البنك 
المركزي األمريكي اجتماع المقبل في الرابع من 
أي���ار )يونيو( المقبل، وتوقعات ارتفاع أس���عار 

الفائدة مرة أخرى.
كما يتوق���ع المحللون أن يك���ون الحاجز األعلى 
للدوالر مقابل الشيكل خالل الفترة المقبلة 3.34 

شيكل.

األربعاء حاسم.. ارتفاع الدوالر مقابل الشيكل بنسبة 2 %

واشنطن / االستقالل:
انخفضت أس���عار النف���ط ف���ي التعام���الت المبكرة، 
يوم أمس، مع خش���ية م���ن تراجع الطل���ب على الخام 
نتيجة توقعات تباطؤ نمو االقتصاد العالمي، وارتفاع 
التضخم. واألس���بوع المنصرم، خفض صندوق النقد 
الدول���ي توقعاته لنمو االقتص���اد العالمي في 2022 

بمقدار 0.8 بالمئة إلى 3.6 بالمئة، مقارنة مع توقعات 
في يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 4.4 بالمئة.

وما تزال نس���ب التضخم تس���جل مستويات مرتفعة 
على مس���توى العالم، خاصة كبار مستهلكي النفط، 
ما يعن���ي أن فرضية تراجع الطلب على االس���تهالك 
ستبقى قائمة. وبحلول الساعة )08: 28 ت.غ(، تراجعت 

أسعار العقود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 
تس���ليم يونيو/حزيران بنس���بة 4.70 بالمئة أو 4.99 

دوالرات إلى 100.98 دوالرا للبرميل.
كما تراجعت أسعار العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب 
تكساس الوسيط تسليم يونيو، بنسبة 4.51 بالمئة أو 

4.67 دوالرات إلى 97.49 دوالرا للبرميل.

انخفاض ملحوظ في سعر النفط مع خشية من تراجع الطلب
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أعلن أنا المواطن / شادي خالد محمد الغوراني 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802775205   
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / محمد عالء احمد عفانه عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )402165153( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / امنه سليم عبد الله المغاري   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )965038482( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / سماح سمير حسن الحمامي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )905258893( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / منال ص���الح خضر الغنام  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )413059411( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / رائدة ابراهيم حس���ن عابد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )903492197( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / س���ها ماجد انور نواره  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )401776851( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / عب���د الرحي���م نبيل عبد 
الرحيم بركات  عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  
)401773189   ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد عماد محمد المجايده 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )804609824( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

موسكو/ االستقالل:
قال المبعوث الروسي لدى واشنطن، 
أناتولي أنتونوف، إن بالده طلبت من 
الواليات المتحدة التوقف عن إرسال 
المزيد من األسلحة ألوكرانيا، محذرة 
من أن تصرفاتها ق���د تزيد من حدة 

الصراع.
وأضاف أنتونوف في مقابلة مع قناة 
روسيا 24 الحكومية إن قرار الواليات 
المتحدة إرسال أس���لحة بقيمة 800 
مليون دوالر إلى كييف "ال يس���اهم 
ف���ي البح���ث ع���ن ح���ل أو تس���وية 

دبلوماسية".
واته���م المبعوث الروس���ي الواليات 
المتحدة بأنها "تحاول زيادة المخاطر 

لتزيد من حدة الوضع".
مذك���رة  أرس���لنا  "ه���ل  وتاب���ع: 
)دبلوماس���ية(؟ نعم ، لقد أكدنا على 
عدم رفضنا لوضع تضخ فيه الواليات 
المتح���دة أوكرانيا باألس���لحة. طالبنا 

بوضع حد لهذه الممارسة".

الروس���ية  الح���رب  بداي���ة  ومن���ذ 
األوكراني���ة، زودت الواليات المتحدة 
بقيمة  عسكرية  بمساعدات  اوكرانيا 

تزيد عن 2.6 مليار دوالر.
البداية عن  وامتنعت واش���نطن في 
إرس���ال أس���لحة ثقيلة لكنها غيرت 

مس���ارها من���ذ ذلك الحي���ن وقدمت 
مع���دات بم���ا ف���ي ذل���ك طائ���رات 
طيار  ب���دون  وطائ���رات  هليكوبت���ر 
وأس���لحة مدفعية. وف���ي 24 فبراير/ 
شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما 
عل���ى أوكراني���ا تبعه رف���ض دولي 

وعقوب���ات اقتصادية مش���ددة على 
موسكو      التي تشترط إلنهاء عمليتها 
تخل���ي كييف عن خط���ط االنضمام 
إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، 
وهو م���ا تعتبره األخي���رة "تدخال في 

سيادتها".

موسكو تحذر واشنطن من إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

بغداد/ االستقالل:
أعلنت كتلة »إنقاذ وطن« أكبر تحالف في البرلمان العراقي، تقديمها مشروع قانون إلى 

رئاسة البرلمان ينص على »تجريم« التطبيع مع إسرائيل.
ج���اء ذلك خالل مؤتمر صحفي ف���ي مبنى البرلمان، عقده ممثلون ع���ن التحالف الذي 
ينضوي تحته، تحالف الس���يادة )س���ني( والحزب الديمقراطي الكردستاني )كردي( 

والتيار الصدري )شيعي( ويمتلك 175 مقعدًا في البرلمان من أصل 329.
وق���ال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حس���ن العذاري خالل المؤتمر: »نعلن اليوم 
عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني )إسرائيل(، وقطع الطريق أمام كل من 

يريد إقامة أي نوع من العالقات مع هذا الكيان«.
وأضاف أن »الكتلة الصدرية مع الحلفاء في )إنقاذ وطن( رفعت مقترح مش���روع القانون 
إلى رئاس���ة مجلس النواب«. وأوضح العذاري أن »مقترح القانون يتضمن 10 مواد كل 

مادة تتضمن مجموعة من النقاط«.
وأش���ار إلى أن »المقترح سيعرض في البرلمان، وس���تتم إحالته إلى اللجان المختصة 

لغرض قراءته قراءة أولى وثانية ومن بعدها يتم التصويت على القانون«.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن، السبت، عزم الكتلة الصدرية وحلفائها 

على طرح مقترح مشروع لتجريم التطبيع، للتصويت عليه في البرلمان.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه »يعاقب باإلعدام كل من حبذ 
أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماس���ونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو 

ساعدها ماديًا أو أدبيًا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها«.

العراق.. مقترح برلماني 
يجرم التطبيع مع »إسرائيل«

عواصم/ االستقالل:
رحب����ت 6 دول عربية، اإلثنين، بفوز الرئيس الفرنس����ي 
إيمانوي����ل ماكرون، بوالية رئاس����ية ثاني����ة، وقدمت له 

التهنئة بالفوز.
جاء ذلك بحس����ب ما صدر عن قادة وزعماء كٍل من األردن 
والسعودية والكويت والصومال وموريتانيا ولبنان، وفق 
بيان����ات وبرقيات نقلتها وكاالت األنباء الرس����مية لتلك 

البلدان.
ووفق نتائج أولي����ة أعلنتها وزارة الداخلية الفرنس����ية، 
حص����د ماك����رون )44 عاما( 58 بالمئة م����ن األصوات في 
الجولة الثانية من انتخابات الرئاس����ة، مقابل 42 بالمئة 

لمنافسته اليمينية مارين لوبان )53 عاما(.
وبعث الملك عبد الله الثاني، عاهل األردن، برقية تهنئة 
لماك����رون، متمنيا له التوفيق في مهامه، ومؤكدا حرصه 

على مواصلة توطيد العالقات الثنائية بين البلدين.
وقدم العاهل الس����عودي الملك س����لمان بن عبد العزيز 
وول����ي عهده محمد بن س����لمان، ف����ي برقيتين التهنئة 

لماكرون لفوزه، متمنين له التوفيق.
كم����ا بعث أمي����ر الكويت الش����يخ نواف األحم����د الجابر 
الصب����اح، وولي عهده مش����عل األحم����د، برقيتي تهنئة 
لماكرون أيض����ا، متمين لها الس����داد ولعالقات البلدين 

المزيد من التطور.

وهن����أ الرئيس الموريتاني محمد ولد الش����يخ الغزواني، 
عب����ر برقية ماكرون بفوزه، مؤكدا مواصلة العمل معه من 
أجل تعزيز العالق����ات التاريخية التي تربط بين باريس 

ونواكشوط.
وكت����ب الرئيس الصومالي محمد عب����د الله فرماجو، عبر 
تويتر قائال، إن بالده تهنئ ماكرون لفوزه، متمنية له كل 
التوفيق ومواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر الرئيس اللبناني ميش����ال عون، في برقية تهنئة 
لماك����رون، لتجدي����د انتخابه رئيس لفرنس����ا، متمنيا له 

التوفيق في قيادة بالده.
كم����ا  هنأ ق����ادة وزعماء ومل����وك مصر وقط����ر واإلمارات 
وس����لطنة عمان، والبحرين والعراق وفلسطين، ماكرون، 
بفوزه متمنين له »تحقيق طموحات الشعب الفرنسي«، 

وفق بيانات رسمية منفصلة.
ووفق نتيجة رئاس����يات فرنسا، يصبح ماكرون بذلك أول 

رئيس في بالده يحظى بوالية ثانية منذ 20 عاما.
وف����ي الجولة األولى، كان ماك����رون قد حصد نحو 28 في 
المئة م����ن األصوات، مقاب����ل 23.15 ف����ي المئة لصالح 

مرشحة أقصى اليمين.
وكان ماكرون ق����د تفوق على لوبان في اس����تحقاق عام 
2017 بنسبة س����احقة بلغت 66.10 بالمئة من األصوات 

مقابل 33.90 في المئة.

بيروت/ االستقالل:
أعل���ن الجيش اللبناني ي���وم أمس، أن مناطق في 
جنوب���ي الب���الد تعرضت لقصف م���ن المدفعية 
اإلسرائيلية، دون أن يس���فر عن وقوع إصابات أو 

أضرار.
وقال���ت مديري���ة التوجي���ه في قي���ادة الجيش 
اللبنان���ي، في بيان، إنه "مناط���ق طيرحرفا، وادي 
حامول، علما الشعب، وخراج بلدة زبقين، تعرضت 
الليلة الماضية، لقصف مص���دره مدفعية العدو 
اإلسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأضافت أنه تم استهداف هذه المناطق ب� "نحو 
50 قذيف���ة مدفعية، كما تّم إطالق نحو 40 قنبلة 
مضيئة م���ن قبل الع���دو فوق بل���دات طيرحرفا، 

الناقورة، وشيحين وبدياس )جنوب(".
وأش���ارت أنه "س���بق ذلك س���قوط ص���اروخ في 
األراضي المحتلة مصدره لبنان حس���ب ادعاءات 

العدو".
وتابع���ت: "عث���رت وحدة من الجي���ش في محيط 
منطقة القليلة على صاروخي���ن )غراد( عيار 122 
مل���م موضوعين على مزاح���ف ألمنيوم مجهزين 
لإلطالق )دون تحديد وجهته(، تم تعطيلهما من 

قبل الوحدات المختصة".

وذك���رت مديرية التوجيه في الجي���ش اللبناني، 
أن "الحدث قيد المتابعة بالتنسيق مع قوة األمم 

المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل(".
وأعلن الجيش اإلس���رائيلي، أن مدفعيته قصفت 
منطقة في لبنان، أطلقت منها قذيفة صاروخية.

وق���ال بيان ص���ادر عن الجي���ش: "تقصف قوات 
المدفعي���ة في هذه اللحظ���ات أهدافا في لبنان، 
وتطل���ق الني���ران نحو منطق���ة إطالق الن���ار، ردًا 
على إط���الق القذيفة الصاروخي���ة نحو األراضي 

اإلسرائيلية في وقت سابق".
وتش���هد الحدود بين لبن���ان وإس���رائيل، خالل 
العامي���ن األخيرين، ه���دوءا نس���بيا، إال أنه بين 
الفينة واألخرى تعلن إسرائيل عن حدث أمني في 
المنطقة، مثل القبض على متس���للين أو إسقاط 

طائرات مسيرة أو رصد إطالق صواريخ من لبنان.
ويس���يطر "حزب الله"، على منطق���ة جنوب لبنان 

المحاذية للحدود مع إس���رائيل.
وانسحبت القوات اإلس���رائيلية من جنوب لبنان 
عام 2000، ومن ثم وضعت األمم المتحدة ما عرف 
ب� ”الخ���ط األزرق” على الح���دود بينهما، لتأكيد 
هذا االنس���حاب، لكن هذا الخط ل���م يراِع الحدود 

الرسمية بشكل دقيق.

مدفعية الجيش اإلسرائيلي 
تقصف مناطق بالجنوب اللبناني

دول عربية ترحب بفوز ماكرون 
برئاسة فرنسا لوالية ثانية
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رام الله/ االستقالل:
بدأ الع���د التنازلي لمنافس���ات بطول���ة العالم 
للناشئين في رفع األثقال المقرر إقامتها مطلع 
الش���هر القادم في مدين���ة هيركليون بجزيرة 
كريت ف���ي اليونان، خالل الفترة من 1- 10 مايو 

المقبل.
وم���ن المق���رر أن يخوض بط���ل الع���رب الرباع 
الفلس���طيني محمد حمادة غمار المنافس���ة مع 
أقوى الالعبين العالميين، حيث سيشارك بفئة 

102 كغم.
حم���ادة يجري اس���تعداده للبطول���ة منذ مطلع 
شهر كانون الثاني من العام 2022، حيث كانت 

الخطوة األولى إقامة المعس���كر التدريبي األول 
في اإلم���ارات العربية المتحدة لم���دة 40 يومًا 

بمتابعة كاملة من مركز اإلعداد األولمبي.
وانتقل حمادة ليش���ارك نخبه من أبطال العالم 
في المعس���كر التدريبي الخاص الذي أقيم في 
روسيا في مدينة سوتشي وتمكن خالله من رفع 
المس���توى البدني والفني بإشراف ومتابعة من 

المدرب الوطني حسام حمادة.
وعاد الرباع حمادة وانتقل الستكمال المعسكر 
التدريب���ي الثالث ف���ي رأس الخيمة للتحضير 
للنهائي قبل انطالق منافس���ات هذه البطولة 
العالمية التي تعتبر م���ن أقوى بطوالت العالم 

نظير المشاركة الواسعة من مختلف الفئات.
وحس���ب المدير الفني فقد صنف الرباع حمادة 

.A ضمن المجموعة األقوى
وأكد مدرب المنتخب أن أثقال فلسطين تقدم 
بطاًل جديدًا على المس���توى العالمي، من خالل 
مش���اركة البطل الفلسطيني الحاصل على لقب 
بط���ل العرب محم���د حمادة، وفي ه���ذا الصدد 
نوجه الش���كر والتقدير إلى اللجن���ة األولمبية 
ممثلة بالفريق جبريل الرجوب ونائبه د. أس���عد 
المجدالوي والش���كر إل���ى اتحاد رف���ع األثقال 
ورئيس���ه د. خالد الوادية وجميع أعضاء االتحاد 

ومركز اإلعداد األولمبي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
صعد جب���ل المكبر إلى نهائي كأس الش���هيد 
ياسر عرفات »أبو عمار«، بفوزه على مركز األمعري 
)0/2(، على اس���تاد الحسيني في نصف نهائي 

البطولة.
وس���يلتقي جبل المكبر في النهائي مع ثقافي 

طولكرم، الذي فاز على مركز بالطة )1/4(.
وجاءت المباراة قوية وحماس���ية من الفريقين، 

لكن الشوط األول انتهى بالتعادل السلبي.
لكن في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، نجح 
زيد القنبر في اس���تالم الك���رة داخل الصندوق، 
ليسددها زاحفًة على يس���ار الحارس ورد كبها، 

واضًعا المكبر في المقدمة.
وبع���د دقيقتين فقط، عاد المكب���ر وأكد تفوقه 
بالهدف الثاني، حيث تابع زيد القنبر كرة عائدة 

من القائم، ليستلمها ويسددها في الشباك.

غزة/ االستقالل:
توج فريق ش���ركة الخال���دي للمولدات بكأس بطول���ة »الحرية 
لألس���رى« الرمضانية لخماس���يات كرة القدم لفرق الش���ركات 
والمؤسسات، والتي أقيمت تحت رعاية المجلس األعلى للشباب 
والرياض���ة، وتنظيم وح���دة الرياضة - دائ���رة الرياضة للجميع 
بالمجل���س، وجرت في ملعب صالة الش���هيد رفيق الس���المي 

بالشاطئ غرب مدينة غزة، على مدار أيام الشهر الفضيل.
 وحضر التتويج والمباراة النهائية التي جمعت فريقي ش���ركة 

الخالدي للمولدات ونقابة المهندسين، كل من جمال الغرة مدير 
ملعب فلسطين، ومحمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع، 
وم. ش���ادي أبو زن���ادة نقيب المهندس���ين ونائبه مصعب عبد 

المالك، وممثلي شركة الخالدي والوجهاء من مخيم الشاطئ.
 وتمكن فريق ش���ركة الخالدي من الف���وز بالكأس عقب تفوقه 
بهدفين مقابل هدف على نقابة المهندس���ين، وكانت البطولة 
ش���هدت منافس���ة قوية بمش���اركة 1٦ فريقا وظهرت الندية 

والمنافسة الشريفة بين جميع الفرق المشاركة.

فريق شركة »الخالدي« يتوج بكأس 
بطولة »الحرية لألسرى« الرمضانية

المكبر يتخطى األمعري 
إلــى نهائــي أبــو عمــار

الفلسطيني حمادة يشارك في مونديال الناشئين لرفع األثقال

مدريد/ االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي إس���باني، ي���وم أمس، 
عن الموع���د المقرر إلعالن الفرنس���ي كيليان 
مبابي، نجم باريس س���ان جيرمان، قراره بشأن 

مستقبله.
وينته���ي تعاق���د مبابي في حديق���ة األمراء، 
بنهاية الموس���م الج���اري، دون توصل التفاق 
بش���أن التجديد حتى اآلن، وس���ط أنباء تفيد 
باتفاق���ه مع ري���ال مدري���د، عل���ى االنضمام 
للميرنجي مجاًنا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "ماركا" اإلسبانية، فإن مبابي 
لن يفصح عن قراره بشأن مستقبله قبل انتهاء 
فعاليات الموسم الجاري، وخوض آخر مباراة مع 
باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي أمام 

ميتز، يوم 21 مايو/آيار المقبل.
وأضافت الصحيفة، أنه رغم كثرة الش���ائعات 
حول مستقبل مبابي وانتقاله لريال مدريد، إال 
أن الالعب أكد احترامه لس���ان جيرمان، ورفض 
الحديث عن هذا األمر طالما أن عقده مس���تمر 

في حديقة األمراء.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن والدة مبابي 
اش���ترطت رحيل المدرب ماوريسيو بوكيتينو 
والمدير الرياض���ي ليوناردو، من أجل الموافقة 

على تجديد عقده مع سان جيرمان.

مدريد/ االستقالل:
تحوم الش���كوك حول مش���اركة كايل ووكر وجون ستونز 
مع مانشستر س���يتي أمام ريال مدريد، اليوم الثالثاء، في 

ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وغاب الظهي���ر األيمن ووكر عن آخر 3 مباريات لس���يتي، 
بينما تعرض المدافع س���تونز لإلصابة بكدمة خالل الفوز 

على برايتون يوم األربعاء الماضي.
وفي حال تأك���د غياب ثنائي منتخب إنجلترا، س���يعاني 
س���يتي على مس���توى خط الدفاع غدا على ملعب االتحاد، 

خاصة في ظل غياب المدافع جواو كانسيلو لإليقاف.
وق���ال بيب جوارديوال المدير الفني لمانشس���تر س���يتي 
في مؤتمر صحف���ي اليوم االثنين: »هناك ش���كوك حول 

مشاركتهما، لم يتدربا«.
وأضاف: »كايل لم يتدرب منذ أس���بوع أو 10 أيام بينما لم 

يتدرب جون منذ مباراة برايتون«.
وأوض���ح: »لدينا حصة تدريبية ال أعرف ما س���يحدث، لكن 
لنرى كيف يشعران، سأتحدث معهما، ألرى كيف يشعران 

وأتخذ القرار«.

مبابي يحدد الموعد النهائي لحسم مصيره الشكوك تحاصر ثنائي مانشستر 
سيتي قبل موقعة ريال مدريد
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
دائرة التنفيذ

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية خان يونس في 
القضية التنفيذية رقم 2611/2022

إلى المنفذ ضده / عثمان أحمد محمد النجار هوية : 907391999
العن���وان: خانيونس - مقيم خ���ارج البالد - مجهول مح���ل االقامة حاليا 
ابلغك أنه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب كمبيالة مس���تحقة األداء 
وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 8500 ش���يكل إسرائيلي لصالح طالب التنفيذ 
/ س���فيان رمضان ش���عبان وافي هوي���ة 938572039 والذي يلزمك فيه 

بتنفيذ االلتزام بدفع مبلغ المديونية باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف.
لذل���ك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين من تاريخ 
هذا اإلعالن لتنفيذ االلتزام بدفع مبلغ المديونية حس���ب األصول واذا لم 
تحضر في المدة المحددة فإنك تعد ممتنع عن التنفيذ ومن ثم ستباشر 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول

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

كم���ا اعتدت بالض���رب عل���ى الطفل مجدي 
ش���رقاوي، وجرى نقلهما الى المستش���فى، 

لتلقي العالج.
هذا، واندلعت فجر امس، اشتباكات مسلحة 
بين ق���وات االحتالل ومقاومي���ن من كتيبة 
جنين خالل اقتحامها لمخيم قباطية جنوب 

جنين.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات 
االحتالل وع���دد من الش���بان الذين تصدوا 
القتحامات ق���وات االحتالل الت���ي اعتقلت 
األس���ير المحرر أمجد الداموني من منزله في 

بلدة قباطية
وكانت قوات االحتالل انس���حب من المخيم 
بع���د اقتحام لع���دة س���اعات لتنفيذ حملة 
اعتقاالت في صفوف الش���بان، التي قوبلت 

بمواجهات عنيفة.
تجريف اراضي

وفي س���ياق متصل جرفت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، يوم أمس، نحو 10 دونمات من 
أراضي المواطني���ن في قرية الجبعة، جنوب 

غرب بيت لحم.
وأفاد رئي���س مجلس ق���روي الجبعة ذياب 
مش���اعلة، ب���أن جراف���ات االحتالل ش���رعت 
بتجري���ف أراض في منطق���ة »الخور« غرب 
البل���دة قرب الحاجز العس���كري المؤدي إلى 
مناطق ال�����48، تعود لمواطني���ن من عائلة 

المشاعلة.
ف���ي الس���ياق، ق���ال مش���اعلة، إن جرافات 
االحتالل جرف���ت أيضا أراض���ي في منطقة 
»م���راح طعم���ة« موقع »ش���عب البطة« غرب 
واللوزيات،  الزيتون  بأش���جار  مزروعة  القرية 
مش���يرا الى أن المس���احة المستهدفة تبلغ 
حوالي 40 دونما، تعود لعائلتي المش���اعلة 

والطوس.
 كما جرفت آليات االحتالل اإلس���رائيلي يوم 
ام���س، أراضي المواطنين ف���ي قرية الجبعة 

جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأف���اد مدير مكت���ب هيئة مقاوم���ة الجدار 
واالستيطان حسن بريجة في بيت لحم، بأن 
قوات االحتالل جرف���ت نحو 10 دونمات من 
أراضي المواطنين غربي القرية، ومس���احات 

أخرى في منطقة »مراح طعمة«.
ولف���ت بريجة إلى أن ق���وات االحتالل كانت 
س���لمت أصح���اب األراضي اخط���ارات قبل 
مباش���رتها بعملي���ات التجري���ف وتخريب 

األشجار.
الفلس���طينيون  المزارع���ون  ويتع���رض 
النته���اكات واعتداءات مس���تمرة من قبل 
جيش االحتالل اإلسرائيلي، الذي يستهدف 
األراضي والمزروعات والممتلكات، ال س���يما 
ف���ي المناط���ق المحاذي���ة للمس���توطنات 

اإلسرائيلية في الضفة الغربية.
مواجهات واعتقاالت

وف���ي الس���ياق اعتقل���ت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي ي���وم أم���س، 12 مواطن���ا من 

محافظة الخليل، بينهم أسرى محررون.
وقال الناشط اإلعالمي محمد عوض، إن قوات 
المحررين مرشد  االحتالل اعتقلت األس���رى 
محمد زعاقيق )47 عام���ا( وأبناءه مهند )23 
عام���ا(، ومجدي )18 عام���ا( ومحمد )26 عاما( 

بعد مداهمة بلدة بيت ُأّمر شمال الخليل.
ومن بلدة دير س���امت جن���وب غرب الخليل، 
اعتقلت ق���وات االحتالل خضر ديب الحروب 
)47 عاما(، ويوسف محمد الحروب )35 عاما(، 
وإسماعيل حسين الحروب )62 عاما( وخضر 
محم���د ديب الح���روب )25 عام���ا(، وتوفيق 
محمد عبد الفتاح الحروب )49 عاما( وعيسى 
محم���د الحروب )28 عام���ا(، وعرفات الحروب 
)29 عاما(، ومحمد يوسف الحروب )40 عاما( 

بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
اإلس���رائيلي،  االحت���الل  ق���وات  وكان���ت 
اعتقلت فجر يوم أم���س، مواطنين، من بلدة 

إذنا في المحافظة.
وق���ال ش���هود عي���ان: إن ق���وات االحتالل 

اعتقلت إياد عواودة )43 عاما( وهو ش���قيق 
األس���ير المضرب ع���ن الطعام في س���جون 

االحتالل خليل عواودة.
وأوضح معت���ز ع���واودة، أن ق���وات االحتالل 
داهمت منزل ش���قيقه خلي���ل المضرب عن 
الطعام للي���وم 54 على التوالي، وفتش���ته، 
وطالبت عائلته بوقف الفعاليات التضامنية 

معه.
ق���وات  اعتقل���ت  ذات���ه،  الس���ياق   وف���ي 
االحتالل األسير المحرر خليل الشوابكة )48 

عاما(، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
واندلع���ت مواجه���ات بين الش���بان وقوات 
االحتالل التي أطلقت قنابل الغاز المس���يل 

للدموع، صوبهم، دون أن يبلغ عن اصابات.
يذكر أن المعتق���ل خليل عواودة )40 عاما(، 
نقل قبل أيام من زنازين العزل االنفرادي في 
»عوفر« إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور 
حالت���ه الصحية، حيث يعان���ي من آالم في 
ال���رأس والمفاصل، وص���داع وهزال وإنهاك 
ش���ديد، وعدم انتظام في نبض���ات القلب، 
ومج���رى التنفس، وتقيؤ بش���كل مس���تمر 
وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه 

أكثر من 16 كغم.
وترفض س���لطات االحتالل االستجابة لطلبه 
بإنهاء اعتقاله اإلداري، أو التعاطي معه، في 

ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
طف���الت،  ألرب���ع  أب  ع���واودة   المعتق���ل 
وكان���ت قوات االحتالل ق���د اعتقلته بتاريخ 
2021/12/27، وحولته لالعتقال اإلداري دون 
أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا عدة 

مرات.
اعتقلت قوات االحت����الل  كم����ا 
اإلسرائيلي، شابا من العيس����اوية، 

شمال شرق القدس المحتلة.
وافادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت 

عن حاجز عسكري  الشاب وائل س���بتة، اثناء مروره 
مفاجئ، قرب البلدة.

رام الله/ االستقالل:
كش���ف مصدر مس���ؤول بوزارة المالي���ة و مكتب رئي���س الحكومة 
الفلسطينية مس���اء االثنين عن صرف راتب كامل لموظفي السلطة 

الفلسطينية الخميس المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية أن رواتب موظفي الس���لطة 
في غزة والضفة لشهر ابريل 2022 ستصرف نهاية األسبوع الجاري.

ويق���در ع���دد الموظفين التابعين للس���لطة في الضف���ة وغزة نحو 
)136( ألف موظف، م���ن المثبتين، ويرتفع الرقم إلى )210( ألف مع 
إضافة المتقاعدين، والمخصصات االجتماعية، ومخصصات األسرى 

والمحررين، وذوي الشهداء.

صرف راتب كامل 
لموظفي السلطة الخميس 

الرياض/ االستقالل:
حذرت منظمة التعاون اإلس���المي، االثنين، بجدة 
غربي السعودية، من المساس بالمسجد األقصى، 
مؤكدة أنه "خط أحمر"، ولن تقبل بأي إجراءات غير 

قانونية تطال مدينة القدس المحتلة.
ج���اء ذلك ف���ي بيان ختام���ي صادر ع���ن اجتماع 
اس���تثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة )تضم 57 
دولة( على مس���توى المندوبي���ن الدائمين، بجدة، 
لبحث اعتداءات إس���رائيل بحق المسجد، بناء على 
طلب إندونيسيا وبالتش���اور مع السعودية رئيس 

القمة اإلسالمية الحالية.
والجمع���ة الماض���ي، اقتحم���ت ق���وات االحتالل 
المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة، ما أسفر 

عن مواجهات مع الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 
العشرات بينهم إصابتان خطيرتان.

وأك���د البي���ان، أن "القدس الش���ريف والمس���جد 
األقصى المبارك، أول���ى القبلتين وثالث الحرمين، 

خط أحمر لألمة اإلسالمية".
ودع���ا "الدول األعضاء إل���ى االلتفاف حول القدس 
والدفاع عنها وعن مقدس���اتها والتصدي لجرائم 
إس���رائيل وتوفير الدعم للش���عب الفلس���طيني 
وتوفي���ر مقوم���ات الصم���ود ل���ه ف���ي مواجه���ة 

االعتداءات الهمجية اإلسرائيلية".
وأدان البيان "استمرار الهجوم واالقتحامات المستمرة 
لجيش االحت���الل والمس���تعمرين المتطرفين على 
المصلين والمعتكفين في المسجد األقصى والحرم 

القدسي الش���ريف، التي تصاعدت على نحو خطير 
خالل األيام الماضية من شهر رمضان". وأكد أن ذلك 
"يعد اس���تفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين واستمرارا 
للعدوان على الش���عب الفلس���طيني وعلى القدس 
ومقدس���اتها"، محمال "إسرائيل، مس���ؤولية عواقب 

هذه الممارسات المتصاعدة".
وطالب ب�"رف���ض جميع اإلجراءات غي���ر القانونية 
الت���ي تط���ال المدينة المقدس���ة، بم���ا في ذلك 
مح���اوالت التقس���يم الزماني والمكاني للمس���جد 

األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".
وأكد أنه "ال ش���رعية قانونية أو دينية أو تاريخية 
له���ذه الخط���وات الخطي���رة التي تم���س بحرمة 

المسجد األقصى المبارك".

غزة/ االستقالل:
قال رئي����س مكتب العالقات العربية واإلس����المية ف����ي حركة حماس 
خليل الحية إن الخش����ية من تكرار س����يناريو معركة »س����يف القدس« 
أجبر االحتالل اإلسرائيلي على وقف عدوان المستوطنين على المسجد 

األقصى المبارك.
وكشف الحية في تصريح له، عن محاولة االحتالل خداع الوسطاء بزعمه 

عدم رغبته في التصعيد خالل شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أنه »يحاول تثبيت وقائع جديدة في مدينة القدس المحتلة، 

مؤكدًا أنه »ليس أمامنا سوى التصدي لمخططاته«.
واس����تدرك الحية: »م����ن يطالبنا باله����دوء عليه أن يعيد لن����ا حقوقنا 
المس����لوبة«، مبينًا أن »النف����اق الغربي يبرز برفض����ه لمقاومتنا ودعمه 

ألوكرانيا«.
وأوضح أن »استبسال المقدسيين وتهديدات المقاومة أجبرت االحتالل 

على منع ذبح القرابين ومنع مسيرة األعالم اإلسرائيلية«.
وأش����ار الحية إلى أن كنيس����ة القيامة لم تس����لم من ع����دوان االحتالل 

اإلسرائيلي المتواصل على مقدساتنا.
وبشأن الضفة الغربية المحتلة، قال الحية: »نقاوم االحتالل باستراتيجية 

موحدة تفشل محاوالت االستفراد بأي ساحة فلسطينية«.
وبين أن الضفة الغربية تثور وتغلي، مضيفًا: »نحن حريصون على إيجاد 

بيئة مقاومة على أرضها«.
وأكد عضو المكتب السياس����ي بحماس أن »شعبنا في مقاومة االحتالل 

متوحد ومتماسك، ولن يفلح االحتالل في تقسيمه«.
وقال إن »أهلنا في الداخل المحتل أعادوا التأكيد على فلس����طينيتهم 
ورفضهم لالحت����الل، وحراكنا الدائم في كل الجبهات والميادين يكبل 

االحتالل ويضعفه«.
وأش����ار إلى حراك دبلوماس����ي حاضر بميدان مواجهة عدوان االحتالل 

اإلسرائيلي على المسجد األقصى.

الحية: سيناريو »سيف القدس« 
أوقف عدوان المستوطنين باألقصى

غزة / االستقالل:
ق����ال مركز حقوقي فلس����طيني، ي����وم أمس، 
إن قوات االحتالل ارتكب����ت 97 انتهاكا بحق 
الصيادين الفلس����طينيين في بحر قطاع غزة 

منذ بداية 2022.
وذكرمركز الميزان لحقوق اإلنس����ان، في بياٍن 
له أن أحدث هذه االنتهاكات اعتقال االحتالل 
3 صيادي����ن م����ن بحر غزة يوم أم����س قبل ان 

تعلن االفراج عنهم مؤخرًا
وأكد أن����ه وثق »97 انتهاكا إس����رائيليا بحق 

الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع 
غزة منذ بداية عام 2022«.

وأض����اف أن االحتالل اعتق����ل 17 صيادا من 
بينه����م 3 أطف����ال، وأص����اب 9 صيادين من 
بينه����م 3 أطفال، واس����تولى عل����ى 5 مراكب 

صيد، دون مزيد من التفاصيل.
نيران  باس���تمرار  وتطلق بحري���ة االحتالل 
أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وُتصيب 
وتعتق���ل ع���ددا منهم بدع���وى تجاوزهم 
منطق���ة الصيد الت���ي تصل إل���ى 6 أميال 

شماال، و15 جنوبا.
وقال البي����ان: »قوات االحت����الل تواصل حظر 
دخ����ول المعدات الضرورية الس����تمرار مهنة 
الصي����د البحري إل����ى غزة في إط����ار حصارها 

المشدد المفروض على القطاع«.
وأش����ار إلى أن اس����تمرار انتهاكات إسرائيل 
الفلس����طينيين، يأتي في  الصيادي����ن  بحق 
س����ياق سياس����تها الممنهجة لتدمير قطاع 
الصيد كجزء من عقوباته����ا لتدمير مقومات 

االقتصاد الفلسطيني في غزة.

»التعاون اإلسالمي«: المسجد األقصى خط أحمر

مركز حقوقي: 97 انتهاكًا إسرائيليًا بحق صيادي غزة في 2022

توا�سل انتهاكات ..
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت الجمعية الفلكية الفلس���طينية أن الحس���ابات الفلكية التي قامت 
بها تش���ير إلى أن هالل شهر شوال للعام 1443 هجرية سيولد مساء يوم 
الس���بت الموافق 30 أبريل/ نيسان 2022 الساعة 23:28 بالتوقيت المحلي 
لفلسطين، ولكنه لن يشاهد في هذا اليوم من أي منطقة في العالم العربي 
واإلسالمي، وستكون رؤيته مستحيلة، وبالتالي يكون يوم االثنين الموافق 

2 أيار/ مايو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.
وأوضحت الجمعية، أن استحالة رؤية الهالل ستكون بسبب حدوث االقتران 
المركزي، ووالدة الهالل خالل س���اعات الليل، وهو ما يعني أن رؤية الهالل 
ستكون مس���تحيلة من كافة الدول العربية واإلس���المية وأفريقيا وأوروبا 
وآس���يا وأس���تراليا، كما ستكون رؤية الهالل مس���تحيلة أو غير ممكنة من 

األميركيتين.
وأش���ارت الجمعية الفلكية الفلسطينية أنه في يوم األحد الموافق 1 أيار/ 
مايو من المتوقع أن يش���اهد هالل ش���هر شوال س���واء بالعين المجردة أو 
بالتلس���كوبات من معظم الدول العربية واإلسالمية وأفريقيا ومعظم قارة 
أس���يا وأوروبا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، وعليه يكون يوم االثنين 

الموافق 2 أيار/ مايو هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

موعد أول أيام عيد الفطر 
السعيد في فلسطين

) APA images (   جتهيز حلوى احللقوم يف اأحد امل�صانع يف مدينة خانيون�س

أمستردام/ االستقالل:
بدأت عدة دول فى أوروبا في خوض معركة ضد الوجبات السريعة، 
والح���د من اإلعالنات وحتى التفكير ف���ي حظر بيعها للقصر، لما 
لها من عواقب على صحة الس���كان، وتعتب���ر هولندا أولى الدول 
األوروبية التى تحظر بيع الهمبرجر لمن أقل من 18 عاما، حس���بما 

قالت صحيفة "البانجورديا" اإلسبانية.
وقال  جيرارد أديالر مستش���ار مستقل لسياسات الصحة ونمط 
الحياة،"هناك حاجة إلى طريقة مختلفة جذرًيا في معالجة ما نأكله 

ونشربه حتى يكون نمط الحياة والجسم أفضل".
وق���ال أديالر "من بين أمور أخ���رى ، توصي مجموعة الخبراء بحظر 
اإلعالن عن األطعمة غير الصحية ، والتوصل إلى اتفاقيات بشأن 
توريد هذا النوع من األطعمة، وزيادة أس���عار الوجبات الس���ريعة 
حت���ى ال تكون الخيار األول ، وإذا الصناعة ال تغير جوهرها ، تلجأ 

إلى الحد األدنى للعمر كأداة ضغط.
ويعتب���ر أن "الطع���ام غير الصحي يتس���بب اآلن ف���ي ضرر أكبر 

من التدخين"، حيث ترتبط الس���منة والس���كري وأمراض القلب 
واألوعية الدموية بس���وء التغذية. ويعتقد أديالر، أنه يجب فهم 
الوجبات السريعة بنفس الطريقة التي ُيفهم بها الكحول والتبغ 
الي���وم ، وهما منتج���ان "ضاران جدًا بالصح���ة" ، لذلك يجب منع 

المستهلكين من البدء في استخدامها منذ الصغر.
كما هو الح���ال فى المملكة المتحدة، التى ش���نت معركتها فى 
المطاع���م ، و أصدرت قانوًنا يلزم المطاعم التي تضم 250 موظفًا 
أو أكثر باإلشارة إلى السعرات الحرارية في كل طبق من أطباقهم 
، وه���ي المعلومات التي يجب أن تظهر في قوائمها وعلى مواقع 
الويب والتطبيق���ات ومنصات التوصيل، وذلك حفاظا على صحة 

المواطنين.
وفى إس���بانيا ، منذ تعيين البرتو جارزون وزيرا لالس���تهالك فى 
الحكومة اإلسبانية، لم تتوقف االجراءات التى تحد من استخدام 
القصر عن االطعمة الس���ريعة ، حيث أنه قام بإقرار حظر مشاركة 
المش���اهير او المؤثرين فى اعالنات عن اطعمة ومش���روبات غير 

صحية تس���تهدف الُقصر أو نش���ر كتاب وصفات لوجبات غير 
صحية. ولم تكتِف إس���بانيا بذلل فقط بل أيضا نفذت الحكومة 
اإلسبانية قرار الحد من كمية الملح في الخبز ، وهو قيد دخل حيز 
التنفيذ هذا الش���هر.، وبالتالي ، يجب أن يحتوي المنتج على حد 
أقص���ى يبلغ 16.6 جرامًا من الملح لكل كيلو جرام من المنتج. تم 
تحدي���د ذلك من خالل معيار الجودة الجدي���د للخبز ، الذي تمت 
الموافقة عليه بالمرسوم الملكي 2019/308 ، والذي يلغي اللوائح 

المعمول بها في البالد منذ أكثر من 35 عاًما.
وقالت أخصائية التغذية في نافاريزي آنا دين ،"ُيس���مى الطعام 
غير الصحى بالسم األبيض ، ألنه نظًرا لكمية السكر الموجودة فيه 
، فإنه يسبب اإلدمان للغاية"، وبالتالي ، فهو يركز على المشاكل 
التي يخلقها بين القاصرين. "هذا النوع من الطعام يحتوي على 
الكثير من محس���نات النكهة ، وهذا يجع���ل األطفال يعتادون 
عليه���ا ، وعندما تقدم له���م البروكلي أو األرز البن���ي ، فإنهم ال 

يريدون ذلك ألنه ال طعم له مثل أي شيء بالنسبة لهم".

طوكيو/ االستقالل:
تعاونت شركة صناعة المشروبات اليابانية كيرين 
هولدنجز مع باحثين في جامعة ميجي في طوكيو 
البتكار عيدان طعام ذكية تجعل مذاق الطعام أكثر 

لذة.
وأج���رى األس���تاذ بجامعة ميجي هومي مياش���يتا 
أبحاًثا عن التحفيز الكهربائي لتغيير الطريقة التى 
يختبر بها الناس الطعام والنكهة لس���نوات، ففي 
عام 2016، جنًبا إلى جنب مع زميله الباحث هيرومي 
ناكام���ورا، احتل عناوي���ن األخب���ار الدولية لتطوير 
ش���وكة كهربائية ثورية يمكن أن تجعل مذاق أي 

طعام أكثر ملوحة ما كان عليه في الواقع.
وفي الع���ام الماض���ى، حظي بمزيد م���ن االهتمام 

بمش���روعه Taste the TV، وهو شاش���ة تلفزيون 
قابلة للعق يمكنها تقليد مذاق األطعمة المختلفة، 
اآلن، هو يتحدث مرة أخرى عن interwebs بفضل 
اختراعه األخي���ر، زوج من العي���دان الذكية لتناول 

الطعام التي يمكن أن تجعل الطعام أكثر وضوحًا.
يس���تهلك الش���خص الياباني العادي حوالى 10 
جرامات من الملح يومًيا، أي ضعف الكمية اليومية 
م���ن الصوديوم الت���ى أوصت به���ا منظمة الصحة 
العالمي���ة، لكن البروفيس���ور مياش���يتا يدعي أن 
التحفيز الكهربائي يمكن أن يس���اعد في مكافحة 
هذه المش���كلة، لقد دخ���ل مؤخًرا في ش���راكة مع 
ش���ركة Kirin Holdings Co إلنش���اء أول عيدان 
طع���ام ذكية في العال���م، والتي ُيزع���م أنها تعزز 

المذاق المال���ح لألطعمة منخفضة الصوديوم بنحو 
1.5 مرة.

يس���تخدم جهاز األكل الذكي التحفيز الكهربائي 
وجه���از كمبيوتر صغي���ر يتم ارتداؤه على س���وار 
معصم األكل، وينقل بطريقة ما أيونات الصوديوم 
م���ن الطعام، من خالل عيدان تناول الطعام، إلى فم 

المستخدم لخلق إحساس معزز بالملوحة.
 ،Kirin Holdings Co وفقًا لبيان صادر عن ش���ركة
فإن عيدان تناول الطعام تستخدم »كهرباء ضعيفة 
جدا - ال تكفى للتأثير على جس���م اإلنسان - لضبط 
وظيفة األيونات مثل كلوريد الصوديوم وجلوتامات 
الصوديوم لتغيير مفهوم التذوق عن طريق جعل 

الطعام يبدو وكأنه طعم أقوى أو أضعف«.

شركة يابانية تبتكر أعواد أكل ذكية تعزز نكهات الطعام وتتحكم به

االستقالل/ وكاالت:
كشفت كاميرا مراقبة سر اختفاء النقود من حقيبة سيدة مسنة، حيث تبين أن 

حفيدتها الرضيعة هي المسؤولة عن اختفائها.
وقالت قناة ViralHog على يوتيوب إن رضيعة تدعى أورورا، بالغة من العمر عاما 

ونصف العام، عمدت إلى سرقة رزمة نقود من حقيبة جدتها.
وبعدما رأت األس���رة الرضيعة وهي تخرج من غرفة المعيش���ة وفي يدها 

رزمة نقود، راجعوا كاميرا المراقبة ليجدوا ما يظهر في المقطع المتداول.
وتظهر الرضيعة وهي تفتح حقيبة جدتها وتبحث في توتر عن النقود، ويبدو 
أنها تميز جيدا النقود حيث أنها عثرت في الحقيبة على أوراق فألقتها قبل أن 

تواصل بحثها حتى وجدت ضالتها.

رضيعة تسرق حزمة نقود 
من حقيبة جدتها!

طوكيو/ االستقالل:
توفيت مس���نة يابانية دخلت موسوعة »غينيس« لألرقام 
القياسية في 2019 كأكبر معّمرة في العالم، عن 119 عاما، 

كما قال مسؤولون محليون يوم أمس.
ولدت كاني تاناكا ي���وم 2 يناير/ كانون الثاني 1903 في 
منطق���ة فوكووكا في جنوب غربي اليابان، وهو العام الذي 
قام في���ه األخوان رايت بأول تجربة طي���ران ناجحة والذي 

أصبحت فيه ماري كوري أول امرأة تفوز بجائزة نوبل.
كانت تاناكا تتمتع بصحة جيدة نس���بيا حتى وقت قريب 
وعاش���ت في دار لرعاية المس���نين حيث كانت تستمتع 
باأللع���اب اللوحي���ة وبح���ل مس���ائل رياضي���ات وتناول 

المشروبات الغازية والشوكوالتة.
وكانت تدير في السابق العديد من األعمال بما فيها متجرا 
للنودلز ومتجرا لكعك األرز. تزوجت هيديو تاناكا قبل قرن 

في العام 1922 وأنجبت أربعة أطفال وتبنت خامسا.
وهي خططت الس���تخدام كرس���ي متحرك للمشاركة في 
مس���يرة تتابع الش���علة ألولمبياد طوكيو عام 2021 لكن 

الجائحة حالت دون ذلك.
وأشاد الحاكم المحلي س���يتارو هاتوري بحياة تاناكا بعد 

وفاتها في 19 أبريل/ نيسان.
وقال في بيان، اإلثنين »كنت أتطلع إلى رؤية كاني-س���ان 
في يوم احترام المس���نين لهذا الع���ام )عطلة وطنية في 
أيلول/ سبتمبر( واالحتفال معا وتناول المشروبات الغازية 

والشوكوالتة المفضلة لديها«.

وفاة أكبر معمرة هولنــدا تمنــع تنــاول البرجــر ألقــل مــن 18 عامــًا
في العالم

خانيونس/ االستقالل:
أعلنت وزارة السياحة واآلثار في قطاع غزة، عن اكتشاف 
تمثال كنعاني عثر عليه أحد المواطنين أثناء فالحته 
ألرضه، بمنطقة الشيخ حمودة بخانيونس جنوب قطاع 

غزة.
وأوضح مدير ع���ام اآلثار والتراث الثقافي د جمال أبو ريدة، 
أن التمثال الكنعاني يعود للمعبودة الكنعانية "عناة" وهي 

الهة الحب والجمال والحرب، حسب الميثولوجيا والعقيدة 
الكنعانية ،وتلقب بالمنتصرة والسعيدة ويعود تاريخه إلى  

2500سنة قبل الميالد .
وأفاد د. أبو ريدة، أن التمثال يبلغ طوله 22 سم، مصنوع من 
الحجر الجيري وبرأس متكامل  دون البدن، وملتصق بالرأس  
تاج األفعى والتي كانت تس���تخدم عند االلهة كرمز للقوة 

والمنعة.

وأوضح أبو ريدة، أن اللقى والمقتنيات األثرية المكتش���فة 
تثب���ت األحقية التاريخية للش���عب الفلس���طيني بأرضه 

وتراثه وسمو حضارته منذ آالف السنين.
وتعتبر تبة الش���يخ حمودة والمعروفة بتبة 86 من المواقع 
األثرية الت���ي تقع علي بع���د 2كيلومتر من بل���دة القرارة 
بمحافظة خانيونس وكانت الطريق البري التجاري القديم 

للحضارات المتعاقبة على فلسطين.

اكتشاف تمثال كنعاني بتبة الشيخ حمودة األثرية بخانيونس


