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غزة/ االستقالل:
أعلنت الغرفة المش���تركة لفصائل المقاومة الفلس���طينية 
بغزة مس���اء اإلثنين، عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة 
األجنحة والتش���كيالت العس���كرية، وذلك بالتزامن مع إعالن 
الع���دو عن انط���الق مناورة ش���هر الحرب الت���ي أطلق عليها 

االحتالل اسم »عربات النار«. 
وأكدت الغرفة المش���تركة في بيان عس���كري أنها في حالة 

انعقاٍد دائم لرصد ومتابعة س���لوك العدو؛ تحس���بًا لقيامه 
بارتكاب أية حماقٍة ضد أبناء شعبنا. 

وتابعت: »ونطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء ش���عبنا أن مقاومتكم 
ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة«.

ُيش���ار إلى أن جيش االحتالل قد أعلن أم���س، عن بدء مناورة 
عس���كرية واسعة النطاق تحت مس���مى »عربات النار« والتي 

تستمر لمدة شهر كامل.

الغرفة المشتركة للمقاومة تعلن رفع حالة 
التأهب والجهوزية تزامنًا مع مناورات االحتالل

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
واصلت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" ومجموعات 
المس���توطنين المتطرفين، اإلثني���ن، اعتداءاتها 
على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في 

مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس 
المحتلة، ما أسفر عن تسجيل المزيد من اإلصابات 
واالعتقاالت في صفوف الفلس���طينيين، وتدمير 
وتجري���ف ممتلكاته���م وتدنيس مقدس���اتهم. 

فقد أصيب مس���اء أمس ما ال يقل خمسة مواطنين 
برصاص االحتالل والمس���توطنين خالل مواجهات 

عنيفة ش���هدتها بلدة عزون ش���رق 
قلقيلي���ة.  كم���ا أصي���ب عش���رات 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى
ٍاعتداءات االحتالل تتوا�شل: اإ�ش�ب�ت واعتق�الت وجتريف اأرا�ض وهدم من�ش�آت

األسير عواودة يؤكد: مستمر باإلضراب حتى انتزاع حريتي

غزة/ االستقالل:
أدانت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، اإلثنين، اإلرهاب المتواصل الذي 
يمارس���ه االحتالل وقطعان مس���توطنيه، محذرة من أن المقاومة "سترد الصاع 
صاعين" ردا على هذه الجرائم. ونعت الحركة في بيان وصل "االستقالل" نسخة 

»الجهاد« ردًا على جرائم االحتالل: 
المقاومة سترد الصاع صاعين

أهالي أم الفحم يشيعون 
جثمانْي الشهيدين »إغبارية« 

تقدير »إسرائيلي«: موجة العمليات 
الحالية ال تزال بعيدة عن نهايتها 

رام الله/ االستقالل:
قال����ت أحالم حداد، محامية األس����ير المضرب عن 
الطع����ام خليل ع����واودة، إنه مس����تمر في إضرابه 

حتى انتزاع حريت����ه. وأضافت حداد عقب لقائها 
مع األس����ير عواودة، أنه يصر على االس����تمرار في 
إضرابه عن الطعام، حت����ى إنهاء اعتقاله اإلداري، 

رغم تده����ور حالت����ه الصحية. ويعاني األس����ير 
ع����واودة )40 عاما( م����ن إذنا غرب 
الخليل، والمض����رب لليوم 68 على 

أم الفحم/ االستقالل:
ش���يع أهالي مدينة أم الفحم في الداخل الفلس���طيني المحتل، فجر  االثنين، جثماني 
الش���هيدين إبراهيم وأيمن اغبارية منفذا عملية الخضيرة الفدائية.  وسلمت سلطات 
االحتالل جثماني الش���هيدين في س���اعة مبكرة من فجر أمس، وفرضت ش���روطًا على 

المفتي: المسجد األقصى ال يقبل 
القسمة وهو للمسلمين وحدهم

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المفتي العام للقدس والديار والفلس���طينية، خطيب المس���جد األقصى 

المبارك الش���يخ محمد حس���ين، إن المسجد األقصى بمساحته 
الكاملة 144 دونًما هو للمسلمين وحدهم، وال حق لغيرهم فيه. 

تحليل: تهديدات المقاومة تربك حكومة 
االحتالل و»بينيت« يبحث عن »كبش فداء«

غزة/ معتز شاهين:
أجمع مختصان بالش���أن السياس���ي على أن االجتماعات المتتالية للكابينيت 

»اإلسرائيلي« لمناقشة شن عملية عسكرية في جنين والرد على 
غزة، تعكس مدى حالة االرتباك التي تعيشها حكومة االحتالل 

البناء االستيطاني بالضفة.. 
»يصب الزيت على النار«

غزة- الضفة المحتلة/ خاص:
أك���د مختصان بالش���أن السياس���ي أن ني���ة حكوم���ة االحتالل، 
المصادقة على بناء وحدات اس���تيطانية جديدة بالضفة الغربية 

رام الله/ االستقالل:
مددت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي، اإلثنين، اعتقال األس���ير محمد الحلبي من قطاع 

غزة لمدة 90 يوما. وأفاد نادي األس���ير، في بيان له، بأن جلسة جديدة 
س���تعقد لألس���ير الحلبي، وهي الجلس���ة رقم 170 منذ اعتقاله عام 

االحتالل يمدد اعتقال األسير 
محمــد الحلبــي لـ90 يومــًا

عقب عملية »إلعاد«.. ارتفاع »حاد« بعدد طلبات 
حمل السالح في صفوف المستوطنين

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة عبري���ة، أن عدد طلبات الحصول على تصاريح لحمل الس���الح 

التي قدمت من قبل المستوطنين، ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا، 
خاصًة عقب عملية »إلعاد« ش���رقي تل أبيب، الخميس الماضي، 

04»تدفيع الثمن« تثقب إطارات 35 مركبة وتخط شعارات عنصرية في جسر الزرقاء 

) APA images (   م�سن فل�سطيني يتفقد منزله �لذي هدمه �الحتالل يف قرية بيت دجن بنابل�س �أم�س
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رام الله/ االستقالل:
قالت أحالم حداد، محامية األس����ير 
الطعام خليل عواودة،  المضرب عن 
إنه مستمر في إضرابه حتى انتزاع 

حريته.
وأضاف����ت ح����داد عق����ب لقائها مع 
األس����ير ع����واودة، أن����ه يص����ر على 
االس����تمرار في إضرابه عن الطعام، 
حتى إنه����اء اعتقال����ه اإلداري، رغم 

تدهور حالته الصحية.
ويعاني األسير عواودة )40 عاما( من 
إذنا غرب الخلي����ل، والمضرب لليوم 
68 على التوالي من آالم في الرأس، 
والمفاصل، وهزال، وإرهاق ش����ديد، 
وع����دم انتظام في نبض����ات القلب 
والتنفس، وانخفاض حاد في الوزن 

ويتقيأ الدم في معظم األحيان.
المعتقل  وأعادت سلطات االحتالل 
ع����واودة من مستش����فى "أس����اف 
عيادة  إل����ى  اإلس����رائيلي  هروفيه" 
س����جن الرمل����ة رغم تده����ور حالته 

الصحية.
وكان����ت عائل����ة المعتقل ع����واودة 

طالب����ت بالتدخل الف����وري والعاجل 
إلنق����اذ حياة ابنهم األس����ير خليل 
الذي يصارع الموت من أجل الحرية.

فيم����ا، يواصل المعتق����ل رائد ريان 
)28 عاما(، إضرابه عن الطعام لليوم 
33 عل����ى التوال����ي رفض����ا العتقاله 
اإلداري، ويعاني من آالم في الرأس، 
والمفاصل، وال يس����تطيع المش����ي 

ويتنقل على كرسي متحرك.
واألس����ير ع����واودة أب ألربع طفالت، 
واعتقلت����ه قوات االحت����الل بتاريخ 
2021/12/27، وحولت����ه لالعتق����ال 
اإلداري بدون أن توجه له أي اتهام، 
كم����ا اعتق����ل س����ابقا في س����جون 

االحتالل عدة مرات.
وكانت ق����وات االحتالل، قد اعتقلت 

ريان في الثالث من تش����رين الثاني 
2021، وحولت����ه لالعتق����ال اإلداري 
لمدة 6 أش����هر، وعند اقتراب انتهاء 
مدة اعتقاله، ت����م تجديدها ألربعة 
إضرابه  ليعل����ن  إضافي����ة،  أش����هر 
المفت����وح ع����ن الطع����ام، علم����ا أنه 
معتقل س����ابق أمضى ما يقارب 21 

شهرا رهن االعتقال اإلداري.

مضرب عن الطعام منذ 68 يومًا
األسير عواودة يؤكد: مستمر باإلضراب حتى انتزاع حريتي

غزة/ االستقالل:
أدانت "حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين"، اإلثنين، اإلرهاب المتواصل الذي يمارسه 
االحتالل وقطعان مستوطنيه، محذرة من أن المقاومة "سترد الصاع صاعين" ردا على هذه 

الجرائم.
ونعت الحركة في بيان وصل "االس����تقالل" نس����خة عنه،  الشهيد محمود سامي عرام )27 
عاًما(، من س����كان خانيونس جنوبي قطاع غزة الذي استش����هد مس����اء األحد عقب إطالق 
االحت����الل النار عليه قرب حاجز جبارة العس����كري جنوب طولكرم ش����مالي الضفة الغربية 

المحتلة.
كما نعت الش����هيد الفتى معتصم محمد عطا الله )17 عاًم����ا(، والذي ارتقى أثناء تنفيذه 

عملية بطولية داخل مستوطنة "تقوع" شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة.
وقالت الحركة:" ندين هذا اإلرهاب المتواصل الذي يمارس����ه االحتالل وجيش����ه وقطعان 
مس����توطنيه على امتداد الوطن، في تأكيد واضح على أن ه����ذا االحتالل قائم على القتل 

والدمار والخراب".
وأكدت أننا "س����نمضي قدًما في مواجهة الع����دو، ولن يثنينا عن هذا العمل المقدس كل 

محاوالت القتل واإلرهاب".
وأضافت حركة الجهاد، "سيعلم االحتالل أن مقاومتنا ترد الصاع صاعين، وأن شعبنا الثائر 

يثبت يوًما بعد يوم قدرته وصموده في وجه المحتل".
وطالبت، أبناء ش����عبنا كافة بكل قواه ومكوناته وفصائله المقاومة، بضرورة رص الصفوف 

والتحرك بشكل جدي وحقيقي لمواجهة التحديات والمؤامرات على أهلنا".
كما دعت الحركة إلى "االش����تباك م����ع قوات االحتالل وقطعان المس����توطنين على نقاط 

التماس، حتى يدرك العدو أن شعبنا لن ترهبه كل عمليات القتل اإلجرامية".

»سنمضي قدًما في مواجهة العدو«

»الجهاد« ردًا على جرائم االحتالل: 
المقاومة سترد الصاع صاعين

النقب المحتل/ االستقالل:
هدمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اكن أهالي قرية العراقيب مس���لوبة 
االعت���راف في النقب الفلس���طيني المحتل، صباح اإلثنين للم���رة ال�201 على 

التوالي منذ العام 2000.
وج���اء هدم خيام أهالي قرية العراقيب للمرة الخامس���ة منذ مطلع العام 2022 
بعدم���ا ُهدمت 14 مرة في العام الماضي 2021، فيما يعيد األهالي نصبها من 
جديد كل مرة من أخش���اب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في 
الصيف والبرد القارس في الش���تاء، وتصديا لمخططات اقتالعهم وتهجيرهم 

من أرضهم.
ويواصل أفراد من وحدة "يوآف" الش���رطية التابعة لما تس���مى "سلطة تطوير 
النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، 
وما تس���مى "دائرة أراضي إسرائيل" اقتحام القرية واستطالع أوضاعها بصورة 
استفزازية، فيما تواصل السلطات، في اآلونة األخيرة، التضييق على المواطنين 
العرب في النقب، وذلك من خالل حمالت مداهمة تستهدف مصادرة األراضي 

وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
وتقطن قرية العراقيب مسلوبة االعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 
800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن 
السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط االحتالل 
م���ن إثبات حقهم بملكي���ة 1250 دونما من أص���ل آالف الدونمات من 

األرض.
وواصل االحتالل هدم المنش���آت والمنازل العربي���ة في الداخل رغم اإلعالن عن 
تجمي���د تعديل بند A 116 في قانون التنظيم والبن���اء، وقيل إنه ُيجّمد هدم 
آالف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها، وتواصلت عمليات 
ا  الهدم اس���تناًدا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزًء

منه، باإلضافة إلى قانون األراضي.
وشهدت البلدات العربية تصعيًدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش 
الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفا 
عمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش 

وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

االحتالل يهدم قرية 
العراقيب للمرة 201

أم الفحم/ االستقالل:
ش���يع أهالي مدينة أم الفحم في الداخل الفلس���طيني 
المحت���ل، فجر  االثني���ن، جثماني الش���هيدين إبراهيم 

وأيمن اغبارية منفذا عملية الخضيرة الفدائية.
 وسلمت سلطات االحتالل جثماني الشهيدين في ساعة 
مبكرة من فجر أمس، وفرضت شروطًا على عائلة الشهيد 
في مراسم التشييع، لكن أهالي أم الفحم تحدوا االحتالل 
بالمش���اركة في التش���ييع وترديد التكبيرات وهتافات 

الفداء للمسجد األقصى. 
وهتف المشّيعون:" بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و" في 
س���بيل الله قمنا نبتغي رفع الل���واء  وليعد للدين مجده 

ولترق منهم دماء". 
وانطلقت الجنازة من مش���فى الن���ور الطبي في مدينة أم 

الفحم، باتجاه مقبرة حي الجبارين في المدينة.
وكان إبراهيم وأيمن إغبارية نفذا عملية فدائية في مدينة 
الخضيرة، يوم 27 م���ارس الماضي وقتال  فيها جنديين 

لالحتالل "اإلسرائيلي" وأصيب 10 جنود ومستوطنين.
 وتش���هد أنحاء فلس���طين في الداخل المحتل تصاعدا 
ف���ي عمليات المقاومة، تش���مل إطالق الرصاص ورش���ق 
ا عل���ى جرائم االحتالل  بالزجاجات الحارق���ة والحجارة، رّدً
ومس���توطنيه المتواصلة وعملي���ات التهوي���د والهدم 

والمالحقة للفلسطينيين. 
وتعد الخضيرة مسرحًا للكثير من العمليات الفدائية التي 

أوجعت االحتالل، وتسببت بخسائر كبيرة في صفوفه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
رجح تقدي���ر »إس���رائيلي« اس���تمرار موج���ة العمليات 
الفدائية التي يتم تنفيذه���ا ضد قوات جيش االحتالل 
»اإلسرائيلي« والمس���توطنين في األراضي الفلسطينية 
المحتل���ة.  وذكرت صحيفة »معاري���ف« العبرية اإلثنين، 
أنه رغم اعتقال منفذي عملية »إلعاد« التي وقعت مس���اء 
الخميس الماضي التي أدت لمقتل 3 مس���توطنين، لكن 
»كل المؤش���رات على األرض تشهد بأن موجة العمليات 

الحالية ال تزال بعيدة عن نهايتها«. 
وقالت إن س���هولة تنفيذ العملي���ات »محبطة على نحو 
خاص، فال مس���توى مهني ع���اٍل ودون تجربة عملياتية 
غني���ة، ينجحون ف���ي تنفي���ذ عمليات قوي���ة، وفي كل 
العملي���ات األخيرة تقريبا، كل ما ه���و مطلوب هو اختيار 
هدف للعملية والوصول إليه، وتخطيط العملية ينتهي 
في ساحة الحدث«.  وذكرت أنه »في العملية التي وقعت 

في ت���ل أبيب، اس���تغل المنفذ خط التم���اس المنفلت 
ف���ي مدينة أم الفح���م، ومن هناك وصل بس���هولة لتل 
أبي���ب، وبعدها صعد إلى باص ولم يش���تبه به أحد، وأما 
في العملية في أرئيل اس���تغل المنفذون روتين عشية 
السبت ولوحة أرقام صفراء كانت على السيارة التي وصلوا 
فيها حتى بوابة الدخول إلى أرئيل، وفي العملية األخيرة 
كانت الخطة العملياتية تقوم أساسا بالنسبة لهم، على 
الوصول لساحة العملية بعد اجتياز خط التماس، في ظل 

استغالل سائق إسرائيلي قام بنقلهما«.
 وأضافت: »تخطيطات بس���يطة كانت تكفي في الشهر 
والنصف األخيرة لقتل إس���رائيليين كثيرين، دون حاجة 
لش���بكات مؤط���رة، ويكفي إله���ام من عمليات س���ابقة 

وتحريض موجه للقيام بالعمل«. 
ونبهت إلى أن »نقاط الضعف تكرر نفس���ها في معظم 
الحاالت، األولى؛ هي الصعوبة االستخبارية في تشخيص 

المنفذين قب���ل خروجهم لتنفيذ العملي���ة، لقد تعلموا 
كيف يرتكب���ون أخطاء أق���ل وأال يترك���وا تلميحات في 
الش���بكات االجتماعي���ة«.  وأما نقطة الضع���ف الثانية 
بحس���ب »معاريف«، هي »خط التم���اس المنفلت، ففي 
الشهر األخير، يبذل جهد إسرائيلي كبير في هذا الشأن، 
ولكن هذه المس���ألة أهملت على مدى سنوات طويلة من 
الحكومة والجيش، واآلن سيس���تغرق وقتا إلى أن ينصب 

في خط التماس عائق معقول«. 
ورأت أن »الحل���ول التي تطرح اآلن في الميدان، من نصب 
رادارات وحت���ى ترميم الجدار القائ���م، حفر قناة ومرابطة 
قوات تعزيز على طول التماس، هي مثابة رد جزئي، وهذا 
النشاط قلل عدد الماكثين غير القانونيين الذين يدخلون 
كل ي���وم، لكن ال يزال يوجد ما يكف���ي من الثغرات التي 
تسمح لمن يخطط لتنفيذ عملية بأن يدخل بسهولة إلى 

إسرائيل«. 

منفذا عملية الخضيرة الفدائية

»المطلوب فقط اختيار هدف والوصول إليه«

أهالي أم الفحم يشيعون جثمانْي الشهيدين »إغبارية« 

تقدير »إسرائيلي«: موجة العمليات الحالية ال تزال بعيدة عن نهايتها 
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وكشفت القناة الـ 12 العبرية، كواليس اجتماع الكابينت 
"اإلسرائيلي"، الُمنعقد أمس األول، لمناقشة قرار الدخول 
في عملية عســـكرية بمدينة جنين بالضفة الغربية أو في 

قطاع غزة.
وخالل مناقشـــات "الكابينت" والتي استمرت أربع ساعات 
متواصلة، ُطرحت قضية إمكانية شـــن عملية عســـكرية 
واســـعة في جنين كونها منبـــع للعمليات الفدائية التي 
شـــهدتها ُمدن الضفة والقدس والداخل المحتل مؤخرًا، 
كما وُطرحت إمكانية فـــرض معادلة جديدة للرد أمام غزة 
بسبب ما تسميه "إســـرائيل" "التحريض" على العمليات 

في مدن الضفة الغربية والداخل المحتل.
وبحســـب القناة، فإنـــه من الُمقَرر اتخاذ قرار بشـــأن هذه 
القضايا خـــالل األيام المقبلة وُيتوقـــع اجتماع الكابينت 

مرة أخرى.

"كب�ش فداء"
ويرى الكاتب والمحلل السياســـي هاني العقاد، أن حاجة 
الكابينيت "اإلسرائيلي" إلى عقد اجتماع آخر، بعد اجتماع 
األحد الماضي، يؤشـــر إلى فقـــدان الحكومة الصهيونية 
القدرة على الحســـم، بفعل تهديدات المقاومة وما يمكن 

أن تفعله في حال اندلعت مواجهة عسكرية.
وقال العقاد في حديث لـ "االستقالل" إن جنين وغزة باتتا 
دومـــًا على طاولة البحث لـــدى الكابينيت العتقاده أن غزة 
تحّرض وجنين تنّفذ، لذلك قرار الكابينيت بشـــن عملية 
عســـكرية برية ضد مخيم جنين، لم يكن مستبعدًا، حيث 

يحاول االحتالل ردع غزة عن طريق جنين. 
وَأضـــاف أن تهديـــدات المقاومـــة تأخذها المؤسســـة 
العســـكرية "اإلســـرائيلية" دومًا على محمـــل الجد وهي 
تخشاها، مســـتبعدًا بأن تنفذ "إسرائيل" عملية عسكرية 
واســـعة ضد مخيم جنيـــن، ولكنه لم يســـتبعد أن تنفذ 

عملية محدودة دون الدخول إلى عمق المخيم. 
وأشـــار العقاد إلى أن الحكومـــة الصهيونية تبحث اآلن 
عـــن "كبش فداء" لتغطيـــة إخفاقاتها األمنية وفشـــلها 
السياســـي، واســـتعادة هيبتها في نظر المســـتوطنين 
الغاضبيـــن، الفتًا إلـــى أن االحتالل قد يكـــون اتخذ قرارًا 
بعمليـــة اغتيال ما فـــي قطاع غزة، لكنه قـــد ال ينّفذ في 

الوقت الرهن، بانتظار الزمان والمكان المناسبين.

وعّبر عن خشيته بأن يقوم االحتالل بتنفيذ عملية اغتيال 
عســـكري بالطائرات، أو مـــن خالل تحريـــك خاليا نائمة 
موجود في غـــزة، تنتظر الضوء األخضـــر لعملية اغتيال 
صامتة ألحد القيادات العســـكرية أو السياســـية الكبيرة 

في القطاع.
وأردف المختص، أن "االحتالل ال يســـتطيع أن يعمل اآلن 
في ضوء الشـــمس، خوفًا من أن ينجر إلى عملية عسكرية 
كبيرة في قطاع غزة في حال أقدم على االغتيال المباشـــر 
عبـــر الصواريخ والطائـــرات"، الفتًا إلى أنه ســـيبحث عن 

أسلوب آخر للنيل من المقاومة الفلسطينية كما يعتقد.
وشـــدد على أن العودة إلى سياسية االغتياالت يعني أن 
مدن الوسط والشمال في الداخل المحتل ستكون الهدف 
الرئيســـي لصواريخ المقاومة واندالع حرب كبيرة ال ُيحمد 
عقباها، في ظل أن المقاومـــة لن تصمت وأطلقت باآلونة 

األخير جمل من التحذيرات شديدة اللهجة بالخصوص.
وكانت المقاومة في قطاع غزة، قد أكدت في وقت ســـابق 
أن أي مســـاس بقـــادة المقاومة مهما كانـــت مواقعهم 
التنظيمية واستهدافهم باالغتياالت، سيتم الرد عليها 
بكل قوة، بما في ذلك استهداف مدن "إسرائيلية" كبرى، 
بغض النظر عن أي تفاهمات ســـابقة، ولن يكون أمامها 

)أي المقاومة( أي خطوط حمراء.
وفـــي هذا الصـــدد حذر العقـــاد، القيادات العســـكرية 
واألمنية وقيادات المســـتوى السياسي في قطاع غزة من 
غدر ومكر االحتالل داعيًا إياهـــم إلى أخذ أقصى درجات 

الحيطة والحذر.

حالة قلق
ويتفق المختص بالشـــأن "اإلســـرائيلي" عاهـــد فروانة، 
مع ســـابقه، مؤكدًا أن االجتماعـــات المتتالية للكابينيت 
الصهيوني لمناقشـــة شـــن عملية عســـكرية في جنين 
والرد على غزة، تعكس مدى حالة االرتباك التي تعيشها 
حكومة االحتالل بفعل العمليـــات الفدائية وتهديدات 

المقاومة في قطاع غزة.
وقال فروانـــة في حديث مع "االســـتقالل" إن تكرار هذه 
االجتماعات يعكس حالة القلق والتوتر التي تعيشـــها 
حكومة االحتـــالل والتي باتت في وضـــع صعب مع قرب 

استئناف عمل الكنيست بعد فترة األعياد اليهودية.
وأوضـــح أن حكومـــة االحتـــالل تحـــاول من خـــالل هذه 
االجتماعات مناقشـــة ما يمّكنها من اســـتعادة هيبتها 
وثقتها أمام الجمهور "اإلســـرائيلي" التي فقدها نتيجة 
العمليات الفدائية، متوقعًا بأن تتخذ قرارات خالل الفترة 

المقبلة تتعلق بمنع العمال في غزة من التوجه إلى الداخل 
المحتل، وزيادة وتيرة االستيطان وتنفيذ حمالت اعتقال 

واقتحام واسعة للمدن والمخيمات في الضفة المحتلة.
وأشـــار فروانة، إلى أن االحتالل يخشـــى من توسيع 
العمليـــات العدوانيـــة العتبارات داخليـــة وخارجية، 
أبرزهـــا تهديـــدات المقاومـــة والتي ســـيكون لها 
انعكاســـات على الوضـــع في عموم الضفـــة الغربية 

وحتى على قطاع غزة.
وأضاف أن هناك محددات خارجية على الصعيد األمريكي 
تمنع االحتالل من شن عدوان ضد غزة أو جنين في ظل أن 
الواليات المتحدة ال تريد أن يكون هناك المزيد من التوتر 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، ألنها تريد التركيز بشكل 

أكبر على األزمة )الروسية األوكرانية(. 
ويتوقع المختص في الشـــأن "اإلســـرائيلي"، أن تشـــهد 
المرحلة المقبلة زيـــادة في حمالت االعتقال واالقتحامات 
للمدن الفلســـطينية خصوصا في شمال الضفة الغربية، 
وكذلك اإلعالن عن بناء وحدات استيطانية بشكل مكثف 

في مسعى إلرضاء جمهور المستوطنين.
مـــن جهة ثانية، يرى فروانة أن تهديدات رئيس حكومة 
االحتالل "نفتالـــي بينيت" والحديث عن نيته العودة إلى 
سياســـة االغتياالت ضد قـــادة المقاومة فـــي قطاع غزة، 
هي محاولة الســـتعادة قوة الردع لدى حكومته في ضوء 
العمليات الفدائية المتتالية التي وقعت مؤخرا وحققت 

نجاحات وعّرت المنظومة األمنية للحكومة. 
وأوضـــح، أن %70 مـــن المســـتوطنين يـــرون أن حكومة 
"بينيـــت" فاشـــلة أمنيـــًا، وهو ما يفّســـر خـــروج األخير 
بتصريحـــات وتهديـــدات بالقتـــل واالغتيـــال وزيـــادة 
العدوان، متوقعًا أن نشـــهد المزيد من هذه التهديدات 
لكـــن تنفيذها محكوم بعدة اعتبـــارات أبرزها تهديدات 

المقاومة وقدرتها على الرد.
ويتعـــرض كيان االحتـــالل في األســـابيع األخيرة لموجة 
متصاعدة من العمليات الفدائية، إذ نفذ مقاومون خمس 
عمليـــات )فرديـــة ومزدوجة( فـــي عدة مناطـــق بالداخل 
المحتل؛ أســـفرت عن مقتـــل 17 "إســـرائيلًيا"، باإلضافة 
لعملية واحدة في مستوطنة "أرئيل" بسلفيت في الضفة 

الغربية؛ أدت لمقتل حارس أمن.

تحليل: تهديدات المقاومة تربك حكومة االحتالل و»بينيت« يبحث عن »كبش فداء«
غزة/ معتز �شاهني:

اأجم��ع خمت�شان بال�ش��اأن ال�شيا�شي عل��ى اأن االجتماعات 
املتتالي��ة للكابيني��ت »االإ�شرائيل��ي« ملناق�ش��ة �شن عملية 
ع�شكري��ة يف جن��ني والرد عل��ى غزة، تعك���ش مدى حالة 

االرتباك التي تعي�شها حكومة االحتالل بفعل العمليات 
الفدائية وتهدي��دات املقاومة يف قط��اع غزة ومن خلفها 
حم��ور املقاومة ب�شكل عام. واأك��د املخت�شان يف حديثهما 
ل��� »اال�شتق��الل« اأن االحت��الل لن يجروؤ عل��ى �شن عملية 

ع�شكري��ة وا�شع��ة �شد خميم جن��ني، الأنه ي��درك تبعات 
ذل��ك، لكنهم��ا مل ي�شتبع��دا اأن يق��وم االحت��الل بعملي��ة 
حمدودة دون الدخول لعمق املخيم حتى ال يتاأجج امل�شهد 

مع قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المفتي العام للقدس والديار والفلســـطينية، 
خطيب المســـجد األقصى المبارك الشـــيخ محمد 
حســـين، إن المسجد األقصى بمســـاحته الكاملة 
144 دونًما هو للمسلمين وحدهم، وال حق لغيرهم 

فيه.
وأوضـــح المفتي في بيان االثنيـــن، أن ذلك ثابت 
بقـــراٍر ربانـــي، ومؤكد بقـــرارات دوليـــة أصدرتها 
الجمعيـــة العامة لألمم المتحدة، فضاًل عن قرارات 

اليونسكو المتعاقبة بهذا الشأن.
جاء ذلك رًدا على تصريحات رئيس وزراء االحتالل 
نفتالي بينيت، الـــذي ادعى أن القرارات المتعلقة 
بالمسجد األقصى المبارك والقدس جميعها تتخذ 
مـــن قبل ســـلطات االحتالل مـــن دون أي اهتمام 

باعتبارات خارجية.
وأضاف الشـــيخ حســـين أن ســـلطات االحتالل ال 
تمتلك أي شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في 

المدينة المقدســـة، وإنما هي ســـلطة احتالل غير 
شـــرعية، جاثمة فوق أرضنا الفلسطينية، وتمارس 

اإلرهاب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأكـــد أن المســـجد األقصـــى ســـيبقى إســـالمًيا 
فلســـطينًيا، ال يقبـــل الشـــراكة أو القســـمة، وأن 

االحتالل إلى زوال.
وأوضـــح أن التصريحـــات التي تصـــدر بهذا 
الخصوص عـــن قـــادة االحتـــالل والمنظمات 
الصهيونيـــة هـــي عنصرية بامتيـــاز، وتصب 
فـــي جانـــب تصعيد العـــدوان ضـــد القدس 
ومقدســـاتها وفي مقدمتها المسجد األقصى، 
بهدف تغيير الوضع القائم فيه، كجزء ال يتجزأ 
من محاوالت تهويد المدينة وفرض الســـيادة 

اإلسرائيلية عليها.
واعتبر المفتي تلـــك التصريحات بمثابة "انتهاك 
صارخ للقانون الدولي واتفاقات جنيف واالتفاقات 
الموقعة"، مشـــدًدا على بطالن هـــذه التصريحات 

وما يتبعها من قرارات ومواقـــف وإجراءات، وأنها 
ســـتؤدي إلـــى المزيد مـــن االنفجـــار والتصعيد 

والحرائق في ساحة الصراع.
وأهاب المفتي، بالعرب والمسلمين قادة وحكومات 
وشعوًبا وأحزاب ومنظمات، وشرفاء العالم جميعه 
التدخل لردع سلطات االحتالل، ووقف االعتداءات 

المتكررة والمتزايدة على المسجد األقصى.
وحّذر من خطورة ما وصلت إليه تهديدات سلطات 
الفلسطيني  الشعب  والمستوطنين ضد  االحتالل 
ومقدســـاته وأرضه وإنســـانيته، التي تندرج في 
إطار إطباق السيطرة على المسجد األقصى ، والتي 
تستفز مشـــاعر أكثر من مليار و700 مليون مسلم 

في العالم.
وحمل حســـين ســـلطات االحتـــالل عواقب هذه 
االعتداءات البغيضة التـــي تزيد من نار الكراهية 
والحقـــد فـــي المنطقة وتؤججهـــا، وتهيئ لحرب 

دينية شعواء، يصعب تخيل عواقبها.

رًدا على تصريحات رئيس وزراء االحتالل 

المفتي: المسجد األقصى ال يقبل القسمة وهو للمسلمين وحدهم
القدس المحتلة/ االستقالل:

بدأ جيش االحتالل »اإلســـرائيلي«، اإلثنين، مناورة عسكرية واسعة 
النطاق تحت مسمى »عربات النار« والتي تستمر لمدة شهر كامل.

 وقال المتحدث باسم الجيش إن »الجيش بدأ هذا األسبوع المناورة 
العســـكرية واســـعة النطاق »عربات النار« التي ستستغرق شهًرا 
كاماًل، لمحاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات واألذرع، جًوا، 

بحًرا، بًرا وسيبرانًيا«. 
وأضاف: »تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، 

األذرع والهيئات ووحدات الجيش، كجزء من التمرين«.
 وتابـــع: »اعتباًرا من 9 مايو 2022 وخالل الشـــهر، ســـتكون هناك 
حركة نشطة غير اعتيادية لقوات األمن: مركبات عسكرية ومدرعات 

وطائرات وسفن حربية«.
وتأتـــي هذه المنـــاورة بالتزامن مع التصعيـــد الكبير في األراضي 

الفلسطينية وتصاعد العمليات الفدائية.
كما تأتي في ذروة التهديدات اإلسرائيلية باغتيال قادة المقاومة 
فـــي قطاع غـــزة، وتحذيرات األخيـــرة من مغبة اإلقـــدام على هذه 

الخطوة.

تستمر لشهر كامل.. جيش 
االحتالل يبدأ مناورات »عربات النار«



دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشتريات عن طرح عطاء تبعًا للشروط والمواصفات 
الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المش���اركة من أصحاب 
االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة – دائرة المشتريات بالمجمع 
اإلداري خ���ال أوق���ات الدوام الرس���مي من أج���ل الحصول على كراس���ة العطاء 

والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة لكل مناقصة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم االثني���ن الموافق 
2022/05/16 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���امي أو بنك االنتاج أو 
بنك البري���د أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثاثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخلوات الضريبي���ة المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لاستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زي���ارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لاطاع 

على كراسة العطاء.
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اإعالن عطاء رقم-                    / 2022/3

عطاء ت�ريد �سيارة ن�سف نقل ورافعة �س�كية 
تعلن جمعية مركز خزاعة للزراعة المس���تمرة عن طرح عطاء )توريد سيارة نصف 
نقل ورافعة شوكية( بطريقة الظرف المختوم حسب المواصفات الفنية والشروط 
العام���ة والخاصة فعلى الراغبين في التقدم للعط���اء الحصول على وثائق العطاء 
خال ساعات الدوام الرس���مي ابتداء من يوم االربعاء الموافق 2022/05/11 حتى 
يوم الخميس الموافق 05/12/ 2022 وذلك من مقر الجمعية الكائن ببلدة خزاعة. 
الشروط التي يجب ان تتوفر في كل من يرغب بتقديم العطاء المذكور كما يلي:

1- يج���ب أن يكون المتقدم للعطاء مس���جًا لدى جه���ات االختصاص وأن 
يمتلك خلو طرف ضريبي ساري المفعول.

2-  يج���ب على المتقدم للعطاء تقديم تأمين أول���ي )كفالة دخول العطاء( 
بنس���بة )5%( من إجمالي قيمة عرض السعر المقدم وذلك من خال شيك 

بنكي لمدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.
3- تقدم األسعار بالدوالر وشاملة قيمة الضريبة المضافة.

4- يجب على المورد تقديم شهادة خصم منبع سارية المفعول. 
5- تكاليف اإلعان على من يرسو عليه العطاء.

6- الجمعية غير ملزمة بالترسية على أقل األسعار المقدمة ودون إبداء األسباب.
7- يت���م إيداع العطاءات في المكان المخص���ص لها في الجمعية وال تقبل 

العطاءات بالفاكس او البريد.
8- الجلسة التمهيدية يوم الخميس الموافق 2022/5/12 الساعة الواحدة ظهرا.

9-  يتم استام نموذج العطاء مقابل رسم مالي غير مسترد مقداره 200 شيكل. 
10- آخر موعد لتسليم كراسات العطاء بالظرف المختوم يوم االحد الموافق 2022/5/15 
هو الساعة 01:30 ظهرا في مقر الجمعية ولن يقبل استام أي عطاء بعد هذا الموعد، 

وهو موعد جلسة فتح المظاريف وبحضور من يرغب من المتقدمين للعطاء 
11- لمزيد من االستفسار يمكن مراجعة إدارة الجمعية في مقر الجمعية الكائن في 

)خانيونس- خزاعة - شارع المجد (  تلفون : 208494408 - 0599502490

م اسم العطاءم اسم العطاء

توفير دفات���ر خاصة باالدارة 
العامة للصيدلة

تعبئة وصيانة اسطوانات حريق لمجمع ناصر 
الطبي وعيادات الرعاية االولية بخانيونس

رقم 
العطاء

رقم 
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

ساعة فتح 
المظاريف

 11:10
صباحًا

 11:00
2022/29صباحًا 2022/281 1

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل���ن وزارة الصح���ة – دائرة المش���تريات ع���ن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
م���ن أصحاب االختصاص المس���جلين رس���ميًا مراجعة وزارة الصح���ة – دائرة 
المشتريات بالمجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 
كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة لكل مناقصة.

2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم ي���وم االثنين الموافق 
2022/05/16 الس���اعة 11:10 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���امي أو بنك االنتاج أو 
بن���ك البريد أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثاثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرف���اق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لاستفس���ار    .8
www.moh.( فاك���س2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لاطاع على كراسة العطاء.

وتعت���زم حكومة االحت���ال المصادقة على مش���روع بناء نحو 4 
آالف وحدة اس���تيطانية جديدة في الضفة الغربية بما في ذلك 
مستوطنات الطوق حول القدس المحتلة، والشروع في هدم 12 

قرية فلسطينية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للتخطيط والبناء التابعة لإلدارة 
المدنية الصهيونية، األسبوع المقبل، اجتماعا من أجل التصديق 
على مشروع بناء نحو 4 آالف وحدة استيطانية جديدة في الضفة.

وس���تقام ه���ذه الوحدات الجدي���دة ضمن 25 مش���روع بناء في 
مستوطنات الضفة وتحديدا التي يسكنها اليهود المتزمتون.

�سيزيد فر�ص الت�سعيد 
وأكد الكاتب والمحلل السياسي خليل القصاص، أن قرار االحتال 
القاضي ببناء 4 االف وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس 
سيصب الزيت على النار وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد، ويؤكد 

مجددا أن االعتماد على مشروع التسوية وهم وسراب. 
وق���ال القصاص ل�"االس���تقال" إن المقاومة ه���ي الحل الوحيد 
والق���ادرة عل���ى لجم اعت���داءات االحت���ال وإيقاف مش���اريعه 
االستيطانية وعمليات التهويد"، الفتا إلى أن اندحار االحتال عن 
قطاع غزة كان بفعل أعمال المقاومة ال بفعل المفاوضات وغيرها.

وأضاف " أن االحتال ماضي في س���رقة األراضي والتهويد وبناء 
المس���توطنات وهو ال يكترث ب���أي ضغوطات دولي���ة وبالتالي 
المشاريع االستيطانية الجديدة تؤكد أن حكومة "نفتالي بينيت" 
هي حكومة اس���تيطانية ال تأبه ألي مش���اريع سياس���ية وليس 
لديها أي أفق سياسي، مبينا أن ُجملة العمليات الفدائية األخيرة 

هي نتيجة طبيعية لهذه السياسية.
وأوضح القصاص، أن الضغط الش���ديد الذي تتعرض له حكومة 
"بنيت" على خلفية العمليات األخي���رة، يدفعها إلرضاء جمهور 

المستوطنين بكل الطرق من اجل الحافظ على بقائها، سواء كان 
باقتحامات المسجد األقصى، والمصادقة على بناء االف الوحدات 

االستيطانية.
ويرى، أن اإلدانات الدولية التي صدرت بشأن نية "إسرائيل" بناء 
4 االف وحدة استيطانية جديدة هي"ذر للرماد في العيون" في 
ظ���ل أن هذه الدول لم تتخذ أي خطوات عملية لمواجهة س���عار 
االس���تطيان، مش���يرًا إلى أن "إس���رائيل" ال تأبه لهذه االدانات 
واالس���تنكارات س���واء من الدول العربية، أو المجتم���ع الدولي، 

والواليات المتحدة االمريكية.
وتابع، "هذه االدانات فقط لاستهاك اإلعامي وهي ال تقدم وال 

تؤخر شيء للشعب الفلسطيني وإسرائيل ماضية في بناء هذه 
المشاريع االستيطانية ولن تتراجع إال بالمقاومة".  

وكانت جامعة الدول العربي���ة، والخارجية المصرية، ودولة قطر، 
والوالي���ات المتح���دة االمريكية، عبروا عن اس���تنكارهم من نية 
"إس���رائيل" المصادقة عل���ى بناء حوالي 4 آالف وحدة س���كنية 

جديدة في الضفة المحتلة.
وصدرت الدول، بيانات منفصلة حذرت خالها من تداعيات هذا 
البناء االستيطاني، الذي يعتبر خرق صارخ لقواعد القانون الدولي 

ومقررات الشرعية الدولية.
وش���ددت الدول عل���ى أن االس���تمرار في مثل تل���ك اإلجراءات 

األحادية يؤدي إلى زيادة االحتقان والتوتر ويس���هم في تغذية 
دائ���رة العنف، ويق���وض من فرص التوصل إل���ى حل الدولتين 

وإقامة السام الشامل والعادل في المنطقة، حسب تعبيرهم.

انتقاد خج�ل
ومن جهته، يتفق الكاتب والمختص بالش���أن اإلسرائيلي 
عصمت منصور، ما س���باقه بأن نية االحتال المصادق على 
بناء وحدات اس���تيطانية جديدة بالضفة الغربية والقدس 
المحتلة سيزيد من حالة التوتر والغليان التي تعيشه الحالة 

الفلسطينية.
وقال منصور ل� "االس���تقال" إن خطوة االحتال هذه هي محاولة 
لبقاء حكومة "نفتالي بينيت" التي ش���ارفت على االنهيار عقب 
سلس���لة العمليات الفدائية التي وقعت مؤخرًا وكشفت عجزها 

في الدفاع عن المستوطنين وتوفير األمن واالمان لهم.
وأضاف، أن رئيس حكومة االحتال "بينيت" يحاول أن يس���جل 
في هذه المرحلة أي إنجازات باسمه قبل انهيار حكومته، ولذلك 
هو يسعى لبناء وحدات استيطانية جديدة للتغطية على فشله 

على حساب حقوق الفلسطينيين وأراضيهم.
ووص���ف منصور، بيانات الش���جب الدولي للبناء االس���تيطاني، 
بالش���عارات الرنانة، لكون تلك الدول لم تتخذ خطوة عملية على 
أرض الواقع ُتلجم م���ن خالها حكومة االحتال بالمصادقة على 

بناء حدات استيطانية جديدة.
وأوضح المختص بالش���أن اإلس���رائيلي، أن حكوم���ة االحتال ال 
تكت���رث ال للعملي���ة السياس���ية وال للعاق���ات اإلقليمية التي 
تقيمها مع الدول العربية أو حتى الواليات المتحدة، مشددًا على 
أن االحتال يعتبر االنتق���اد الخجول من هذه الدول ضوء اخضر 

مبطن للبناء االستيطاني.

  محاولة إلنقاذ حكومة »بينيت«

البناء االستيطاني بالضفة.. »يصب الزيت على النار«
غزة- ال�سفة املحتلة/ خا�ص:

اأكد خمت�سان بال�ساأن ال�سيا�سي اأن نية حك�مة الحتالل، 
امل�سادقة على بناء وحدات ا�ستيطانية جديدة بال�سفة 
الغربي��ة والقد���ص املحتلت��ني، يف ظل حال��ة الت�تر التي 

ت�سه��ده ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة، ي�سب الزيت عل��ى النار 
ويزي��د حالة الحتق��ان والت�تر اأكرث ما ه��� عليه الن. 
واأجم��ع املخت�س��ان يف حديثيهم��ا م��ع »ال�ستق��الل«، اأن 
خط���ة الحتالل هي حماولة لإنقاذ م��ا ميكن انقاذه من 

اأج��ل بق��اء حك�مة »نفت��ايل بيني��ت« الت��ي �سارفت على 
النهي��ار عق��ب �سل�سل��ة العملي��ات الفدائية الت��ي وقعت 
م�ؤخرا وك�سفت عجزها يف الدفاع عن امل�ست�طنني وت�فري 

الأمن والمان لهم.

KPCAن

 /32022/  – KPCA اعان عطاء رقم
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة  

يف الق�سية املدية رقم 2021/2047
يف الطلب رقم 2022/213 )ن�سر م�ستبدل (

المدعية / منال خميس فارس بكر من س���كان / غزة الرمال الشمالي ارض 
بكر بالقرب من مؤسسة المسحال هوية رقم 901327403 

المدعى عليهم / فاروق محمد إبراهيم الطويل من سكان غزة الشيخ رضوان 
بالقرب من العيادة بالقرب من مركز الشرطة . مجهول محل اإلقامة حاليا 

نوع الدعوى / حقوق 
قيمة الدعوى / $14250  - أربعة عشر الفا ومائتان وخمسون دوالر امريكي 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية المدية رقم 2021/2047  في الطلب رقم 2022/213 )نشر مستبدل (
الى المس����تدعى ضده المذكور أعاله بما ان المس����تدعية المذكورة قد تقدمت لدى 
محكم����ة الصلح بغزة بالقضية المرقوم����ة أعاله وموضوعها حقوق اس����تنادا الى ما 
تدعيه في الئحة دعواها ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة 
الصل����ح بغزة في نظ����ر هذا الطلب وعم����ال بالمادة 20من قانون أص����ول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001م وبناء على قرار الس����يد قاضي محكمة صلح 

غزة في الطلب رقم 2022/213 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم األربعاء  الموافق 5-25-

2022 الساعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري 
خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك اذا تخلفت عن 

ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا. تحريرا في  2022/5/8م 

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية
تقدم لمحكمة شرق خانيونس مضبطة موقعة من مختار عائلة أهالي بني سهيال 
مؤرخة في 9/ 5/ ۲۰۲۲م تتضمن أن : فاطمة محمد س���ليمان أبو دقة المش���هورة 
أبو ش���هاب من غزة وسكان األردن توفيت إلى رحمته تعالى بتاريخ 2014/10/12م 
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في : أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفي 
قبلها محمد محمود س���ليمان الطوخي وهم طارق وبثينه فقط وال وارث لها س���وى 
من ذكر وليس لها وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا 
ورثة ، فمن له حق اإلعتراض مراجعة محكمة شرق خانيونس الشرعي خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وحرر في 8 شوال 1443ه وفق 2022/5/9 

قا�سي �سرق خانيون�س ال�سرعي

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

املو�شوع /   تبليغات �شرعية مذكرة تبليغ قرار ا�شتئنايف 
الى المس���تأنف ضده / إسماعيل مبارك عودة الدباري من السبع وسكان رفح 
سابقا وحاليا في اسبانيا  ومجهول محل اإلقامة فيها االن قد عادت القضية 
أس���اس 2021/760 وموضوعها )تفريق للضرر من الغياب ( المتكونة بينك 
وبي���ن زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الش���رعي المدعي���ة / االء إبراهيم 
احمد أبو حليب من مقام محكمة االستئناف الشرعية في خانيونس مصدقة 
بموجب القرار االستئنافي أساس 4610 المؤرخ في 2022/4/20م حكما قابال 

للطعن وبذلك صار تبليغك حسب األصول.وحرر في 2022/4/5م .

قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية 
ال�سيخ / ماهر جميل اللحام 

رام الله/ االستقالل:
مددت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي، اإلثنين، اعتقال األس���ير محمد الحلبي من قطاع 
غزة لمدة 90 يوما. وأفاد نادي األس���ير، في بيان له، بأن جلس���ة جديدة ستعقد لألسير 
الحلبي، وهي الجلس���ة رقم 170 منذ اعتقاله عام 2016. يذكر أن الحلبي اعتقل بتاريخ 
15 حزيران 2016، وتعرض لتحقيٍق قاٍس ولتعذيب جس���دي ونفسي استمر لمدة 52 
يوما. واألس���ير الحلبي كان يعمل مديًرا لمؤسس���ة "الرؤيا العالمية"، وتم منحه مؤخًرا 

الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله اإلنساني.
وُاعتقل بتاريخ 15 حزيران 2016، وتعرض لتحقيٍق قاٍس ولتعذيب جس���دي ونفسي، 
استمر لمدة )52( يوًما، وُحرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات 
من���ه، وما ي���زال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، إذ فقد ما نس���بته %50 من 

قدرته على السمع بسبب التعذيب.

غزة/ االستقالل:
أكد مركز فلس���طين لدراسات األس���رى، أّن االحتالل اإلسرائيلي 
يس���تخدم سياس���ة االعتقاالت المكثفة ف���ي القدس كعقاب 
جماعي الستنزاف المقدسيين وردعهم عن الدفاع عن المدينة 
المقدسة، والتصدي لالقتحامات المتصاعدة للمسجد األقصى. 
وأفاد المرك���ز في بيان صحفي، اإلثنين، بأّن س���لطات االحتالل 
ا منذ بداية العام الجاري من االعتقاالت  صّعدت بشكل خطير جّدً
بحق المقدس���يين، والتي تأتى ضمن االس���تهداف المباش���ر 
للوجود الفلس���طيني والمكان���ة التاريخية والديني���ة للمدينة 

المقدسة. 
وقال مدير المركز، الباحث رياض األش���قر:" رصدنا )1340( حالة 
اعتقال من���ذ بداية الع���ام 2022، طالت كافة فئ���ات المجتمع 
المقدس���ي مع التركيز على فئة األطفال"، مشيًرا إلى االعتقاالت 
المستمرة والمتصاعدة في القدس سياسة ممنهجة ومقصودة 
الستنزاف المقدس���يين وخلق واقع معيشي واقتصادي وأمني 
قاس���ى، يس���تهدف كل مناحي حياتهم، بحيث تصبح مهددة 
وغير مستقرة، لدفعهم إلى ترك منازلهم ومقدساتهم طواعية 
لالحتالل والهرب إليجاد حياة آمنة وكريمة بعيًدا عن ُمنّغصات 

االحتالل واستهدافه المستمر لهم. 

وكش���ف األش���قر أّن كثافة االعتقاالت من القدس ترّكزت في 
ش���هر نيس���ان حيث وصلت حاالت االعتقال خالله إلى ما يزيد 
ع���ن 750 حالة اعتقال، بينهم 450 تم اعتقالهم بعد حصارهم 
داخ���ل المصلى القبلي بالمس���جد األقصى ف���ي الجمعة األولى 
من رمض���ان ونقلتهم في حافالت خاصة إل���ى مراكز التوقيف 

والتحقيق في القدس. 
وأش���ار األشقر إلى أّن االعتقاالت في صفوف المقدسيين طالت 
182 طف���اًل قاص���ًرا بينه���م 8 أطفال دون ال 12 م���ن أعمارهم 
أصغره���م الطفلين محمد س���نقرط )٩ أع���وام( والطفل داوود 
حجازي )١١ عاًما( من قرية العيس���اوية ش���مال ش���رق القدس 

المحتلة، وأجب���رت غالبية األطفال الذين تم اعتقالهم على دفع 
غرامات مالية مقابل اإلفراج عنهم.

 وتاب���ع: "كذلك طال���ت االعتقاالت 31 س���يدة ت���م اإلفراج عن 
معظمهن بعد التحقيق لساعات.

وذكر األشقر أّن االحتالل ال يكتفي بأوامر االعتقال للمقدسيين 
إنم���ا يس���تهدفهم بعد إط���الق س���راحهم بق���رارات الحبس 
المنزل���ّي، وكذلك فرض عقوبة اإلبعاد عن األقصى وعن المنازل، 
والغرام���ات المالي���ة الباهظة وقد صّعد االحتالل بش���كل كبير 
م���ن إصدار أوامر اإلبع���اد خالل العام الج���اري.  وقد رصد تقرير 
المرك���ز إصدار االحتالل )670( قرار إبعاد عن المس���جد األقصى 
والش���وارع والبلدات المحيطة به والق���دس القديمة منذ بداية 
الع���ام الحالي، كذلك أصدرت ما يزيد عن )63( قرار حبس منزلي 

بحق مقدسيين بين أيام وعدة أسابيع غالبيتهم من األطفال.
وطالب "مركز فلس���طين" بضرورة تعزي���ز مقومات الصمود لدى 
المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات االحتالل ومحاوالته 
إلف���راغ المدينة من أهله���ا، وتوفير الدع���م القانوني المكثف 
ألسرى القدس وخاصة فئة األطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات 
االحت���الل المس���تمرة بحق المقدس���يين والعم���ل على رفعها 

للمحاكم الدولية.

بينهم 182 طفًلا و31 سّيدة

مركز: االحتالل اعتقل 1340 مقدسيًا منذ بداية العام الجاري

االحتالل يمدد اعتقال األسير 
محمد الحلبي لـ90 يومًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت صحيف���ة عبري���ة، أن ع���دد طلبات 
الحصول على تصاريح لحمل الس���الح التي 
قدم���ت من قب���ل المس���توطنين، ارتفعت 
بش���كل كبير مؤخ���رًا، خاصًة عق���ب عملية 
"إلعاد" شرقي تل أبيب، الخميس الماضي، 

والتي قتل فيها 3 مستوطنين. 
وقالت صحيفة "إس���رائيل هيوم" اإلثنين، 
إنه ف���ي أعق���اب عملي���ة "إلع���اد"، لوحظ 
االرتفاع الحاد في عدد الطلبات المقدمة من 
المس���توطنين للحصول على رخص لحمل 
السالح، في قسم ترخيص األسلحة النارية 
التاب���ع لوزارة األم���ن الداخل���ي، كما لوحظ 
االرتفاع في الطلبات بصفوف المستوطنين 
مس���توطنة  س���كان  وخاصة  الحريديي���ن 

"إلعاد". 
وتظه���ر البيانات أنه في الي���وم األخير، تم 
تلقي عدد غي���ر عادي م���ن المكالمات في 
قس���م ترخيص األس���لحة في وزارة داخلية 
االحتالل، حيث اتصل 5190 شخصا بالقسم 
وأبدوا اهتماما بالحصول على رخصة لحمل 
الس���الح، وهو م���ا يقارب 3 أضع���اف عدد 

المكالم���ات والتوجهات ي���وم الثالثاء من 
األسبوع الماضي قبل عملية "إلعاد". 

ويس���تدل م���ن اإلحص���اءات، بش���أن عدد 
على  للحص���ول  والتوجه���ات  االتص���االت 
رخ���ص لحم���ل الس���الح، أن أقس���ام وزارة 
داخلي���ة االحت���الل تلقت ف���ي آذار/مارس 
الماضي 14560 أتصاال من أش���خاص أبدوا 
االس���تعداد لحص���ول عل���ى حم���ل رخص 
السالح، بينما في نيسان/أبريل الماضي، بلغ 
اإلجمالي التوجه���ات للحصول على رخص 

لحمل السالح 33429 شخصا. 
وبحس���ب البيان���ات، فقد ت���م تقديم 636 
طلبا، األحد، بينما تم تقديم 247 طلبا فقط 
يوم الثالثاء من األس���بوع الماضي، فيما تم 
اس���تالم 22724 طلبا جديدا للحصول على 
تصاريح حمل السالح منذ مطلع آذار/مارس 

الماضي. 
وقال مسؤولون كبار في وزارة األمن الداخلي 
لالحتالل "هذا رقم مذهل وغير مس���بوق"، 
وأك���دوا أن "ه���ذه أرقام لم تك���ن معروفة 
ألقسام وزارة الداخلية، مما يشير إلى فقدان 

المواطن إحساس األمن واألمان".

 باإلضافة إلى ذلك، تصفح 375117 شخصا 
الموق���ع اإللكتروني لداخلية االحتالل وزاروا 
قس���م طلبات الحصول عل���ى رخص لحمل 
السالح في الفترة ما بين شباط/فبراير وآذار/

مارس، مقارنة ب� 69627 ش���خصا تصفحوا 
الموقع والقس���م في ش���هر كانون الثاني/

يناير الماضي. 
المتابعة للمتصفحين لموقع  ويستدل من 
الوزارة، بأن قس���م ترخيص حمل الس���الح 
حص���ل عل���ى 250 أل���ف مش���اهدة، منها 
165 ألف مش���اهدة لفح���ص مدى إمكانية 
الحصول على رخصة لحمل الس���الح، بينما 
ت���م إنزال وفت���ح 97 ألف نم���وذج لتقديم 

طلبات الحصول على رخصة حمل السالح. 
وم���ع ذلك، ف���ي نيس���ان/أبريل كان هناك 
انخفاض في عدد زوار موقع وزارة الداخلية 
التابعة لالحت���الل، لكنه ظل مرتفعا للغاية 
مقارن���ة باألش���هر القليلة الماضي���ة وبلغ 
265043 زائ���را، عندم���ا تصف���ح 183 ألف 
شخص الموقع للتقدم بطلب للحصول على 
ترخي���ص خاص بالس���الح، وفت���ح 64 ألف 

نموذج.

»دليل على فقدان اإلحساس باألمن واألمان«

عقب عملية »إلعاد«.. ارتفاع »حاد« بعدد طلبات حمل السالح في صفوف المستوطنين
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 
 حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب رقم : 2022/520م يف الق�سية رقم : 2022/349م
المس���تدع��يتان /  -1إيمان أحمد محمد األس���طل من خ���ان يونس وتحمل هوية 
رقم )411051501( بواس���طة الوكيل المحامي / محمد أحمد سليمان األسطل من 
خان يونس ويحمل هوية رقم )938577681( بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن 
المفوضية الفلس���طينية العامة في اوتاوا بكن���دا بتاريخ 2022/1/26م والمصدقة 
لدى وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة تحت الرقم )2036( بتاريخ 2022/2/16م .

-2أزهار أحمد محمد األسطل من خان يونس بواسطة الوكيل المحامي / محمد 
أحمد س���ليمان األس���طل من خان يونس ويحمل هوي���ة رقم )938577681( 
بموج���ب الوكالة الخاصة رق���م الص���ادر )2022/199 ق.ف.اس( الصادرة عن 
القنصلية العامة لدولة فلس���طين في إسطنبول بالجمهورية التركية بتاريخ 
2022/1/31م والمصدقة لدى وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة تحت الرقم 
)2386( بتاريخ 2022/2/24م . وكالهما باإلصالة عن نفسيهما وباإلضافة إلى 
باق���ي ورثة وتركة المرحومة بإذن الله تعالى والدتهما / أنصاف رضوان أحمد 

األسطل وكيلهما المحامي / محمد أحمد األسطل
المس���تدعي ضدهم /  -1 عبد الشكور موسى )المش���هور عمر( رضوان األسطل 
باألصال���ة عن نفس���ه وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة المرح���وم بإذن الله تعالى 
والده / موس���ى )المش���هور عمر( رضوان  أحمد األس���طل من خان يونس ، مقابل 
البلدية الجديدة . -2أحمد منير )المش���هور فاروق( رضوان األسطل باألصالة عن 
نفس���ه وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة المرحوم بإذن الله تعالى والده / موس���ى 
)المشهور فاروق( رضوان  أحمد األسطل من خان يونس ، مقابل البلدية الجديدة 
.-3رضوان علي رضوان األس���طل باألصالة عن نفس���ه وباإلضاف���ة إلى باقي ورثة 
وترك���ة المرحوم بإذن الله تعال���ى والده / علي رضوان  أحمد األس���طل من خان 
يونس ، مقابل البلدية الجديدة .-4علي محمد خليل األسطل باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة المرحومة بإذن الله تعالى والدته / نهيل رضوان  
أحمد األسطل المشهورة )نهيلة(  من خان يونس ، شارع الزيني ، مقابل مدرسة 
فرحانة ، فوق مكتبة س���راج . وجميعهم باألصالة واإلضافة إلى باقي ورثة وتركة 

مورثهم األول المرحوم بإذن الله تعالى / رضوان أحمد إبراهيم األسطل
نوع الدعوى/ فرز وتجنيب

قيمة الدعوى/ )2000000( دينار أردني ، مليونا دينار أردني تقريبًا
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية : 2022/349م   

إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين بعالية بما أن المستدعيتين قد أقامتا عليكم 
دعوى )فرز وتجنيب( اس���تنادا إلى م���ا تدعيانه في الئح���ة دعواهما المرفق لكم 
نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتض���ى عليكم الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك���م هذه المذكرة كما 
يقتض���ى أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلس���ة يوم الثالثاء الموافق 
2022/05/31م لنظر الدعوى وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز 
للمستدعيتين أن يسرن في دعواهم حسب األصول. تحريرًا في : 2022/05/09م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح خان يون�س
اأحمد جالل مهدي                                                                         

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة  يف الق�صية التنفيذية رقم 8768 / 2020

إلى المنفذ ضده/ ش���ركة أضواء غزة للتجارة والصناعة والمقاوالت ويمثلها 
الس���يد/ به���اء الصوراني  طبقًا للحك���م الصادر ضدك م���ن محكمة بداية 
غزة في الش���يكات المستحقة الدفع والمس���حوبة على بنك القدس والبالغ 
قيمتها 272500 $ )مائتي واثنان وسبعون ألف وخمسمائة دوالر أمريكي 
فق���ط ال غير( لصالح طالب التنفيذ/ محمد محمود يوس���ف دلول والقاضي 
بالزامك بدفع قيمة الش���يكات لصالح طالب التنفيذ باإلضافة إلى رس���وم 
ومصاري���ف القضية وعليه تم إحالة الحصة الخاصة بك من الفيال المكونة 
من ثالثة طوابق الواقعة في غزة مقابل الش���فاء قسم الوالدة إحالة قطعية 
إلى طالب التنفيذ بس���عر التثمين للمتر الواح���د 500 دينار أردني. لذلك 
عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين وإذا لم تحضر خالل 
المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعاً عن التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ 

إج���راءات التنفي���ذ الجب���ري. ح���رر ف���ي: 2022/5/9م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية 

مذكرة حلف ميني �صادرة عن حمكمة ال�صجاعية ال�صرعية
الى المدعى عليه / طارق كايد محمود أبو عياد من غزة الزيتون س���ابقا وحاليا س���كان 
الس���عودية ومجهول محل اإلقامة االن يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم االثنين 
المواف���ق 2022/6/13م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية أس���اس 
2021/1331 وموضوعه���ا نفقة ولد والمرفوعة عليك م���ن قبل المدعية فاطمة الزين 
مصطفى الس���كني لتحليفك اليمين الشرعية حس���ب األصول )اقسم بالله العظيم 
المنتق���م الجبار انه ال صحة لم���ا ادعته المدعية من ان الصغير ن���ور الدين المذكور 
والمتول���د لي من ابنة المدعية نور إبراهيم العتال هو حي يرزق في حضانتها وتحت 
يده���ا وانها اهل لحضانت���ه وانه فقير ال ملك له وال مال وال ش���يء من جنس النفقة 
وانن���ي تركته بال نفقة وال منفق بدون حق وال وجه ش���رعي وان نفقة وال منفق بدون 
وجه ش���رعي وان نفقته واجبة علي وانني متكس���ب وكس���بي يكفيني وزيادة وانها 
ق���د طالبتني باإلنفاق على الصغي���ر فامتنعت بدون حق وال وجه ش���رعي والله على 
م���ا أقول وكيل حلفا ش���رعيا ( وان ل���م تحضر لحلف اليمين الش���رعية المطلوبة في 
الموعد المذكور تعتبر ناكال على حلف اليمين أي مقرا بدعوى المدعية ويجري بحقك 

المقتضي الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول . وحرر بتاريخ 2022/5/9م .

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم  

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية

تبليغ حكم غيابي �صادر عن حمكمة دير البلح ال�صرعية
إلى المدعى عليه / احمد نهاد احمد ابوشمالة من بيت دراس وسكان جباليا والمقيم في بلجيكا 
ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة بتطليق زوجتك المدعية 
ياس���مين بسام محمد عابد  من بيت دراس وسكان ديرالبلح بثبوت طلقة رجعية أوقعها الزوج 
احمد المذكور على زوجته ياس���مين المذكورة بتاري���خ 26/7/2021م  انقلبت إلي بائنة بينونة 
صغري بانقض���اء عدة الزوجة بتاري���خ25/10/2021 وعدم إرجاعها إل���ي عصمته وعقد نكاحه 
أثناء عدتها الش���رعية و أنها منقضية  العدة وان الزوجية الصحيحة الشرعية بين المتداعين 
ق���د انتهت وانه ال يحق ل���ه أن يرجعها الي عصمته وعقد نكاح���ه إال بعقد ومهر جديدين ما 
لم تكن مس���بوقة منه بطلقتين وانه يحق لها أن تتزوج من تش���اء من المس���لمين األكفاء ما 
ل���م يمنع ذلك مانع ش���رعي او قانوني اعتبارا من تاريخه أدناه وذلك بموجب القضية أس���اس 
967/2021 والمس���جلة في سجل ۲۱ عدد ۱۹۹بتاريخ ۸/۵/۲۰۲۲م. حكما وجاهيا بحق المدعية 
قابال لالس���تئناف غيابيا بحق المدعي عليه قابال لالعتراض واالس���تئناف موقوف النفاذ على 
تصديق محكمة االستئناف الشرعية لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 9/5/2022م 

قا�سي دير البلح ال�سرعي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمه بداية غزه املوقرة
يف الق�سية رقم : 939/2016 يف الطلب رقم : 971/2022

المس���تدعي : خضر حامد حس���ين الخضري - من غزه الرمال مقابل مسجد 
الكنز - باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورث���ة وتركة والده المرحوم / 
حامد حسين الخضري هوية رقم )۹۱۲۳۰۰۸۳۷( وآخرين وكيلهم األستاذ 

/ محمد محمد سعيد العفيفي - غزة شارع الشهداء جوال0599714415
المستدعى ضدهم : 1- حسام زهير حمدي الخضري - من غزه الرمال مقابل مسجد الكنز 
- باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / حمدي حسين الخضري 
۲. غس����ان عصام حمدي الخضري - من غزه الرمال مقابل مس����جد الكنز ۳- محمد عصام 
حمدي الخضري - من غزه الرمال مقابل مسجد الكنز 4- سحر عصام حمدي الخضري - من 
غزه الرمال مقابل مس����جد الكنز 5_ س����مر عصام حمدي الخضري - من غزه الرمال مقابل 

مسجد الكنز 6- فدوی عصام حمدي الخضري - من غزه الرمال مقابل مسجد الكنز
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المس����تدعى ضدهم : )6+5+4+3+2( بصفتهم المذك����ورة أعاله ومجهولي محل 
االقامه حاليا بما أن المستدعين قد أقاموا عليكم دعوي تثبيت قسمة رضائية ونفاذها 
استنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم المرفق لكم نسخه منها ومن مرفقاتها لدى 
قلم المحكمة لذلك يقتضي عليكم الحضور إلى هذه المحكمه خالل خمسة عشر يوما 
م����ن تاريخ تبلغكم هذه المذكره ، كما يقتضی عليك����م أن تودعوا قلم هذه المحكمة 
ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغكم هذه المذكره علما بان الدعوى 
رقم 393/2016المقدمة من المدعين لهذه المحكمة قد تحدد لها جلس����ة يوم األربعاء 
الموافق 25/5/2022 الساعة الثامنة صباحا وليكن معلوما لديكم انكم إذا تخلفتم عن 

الحضور يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرا في 9/5/2022م 

رئي�س قلم حمكمه بدايه غزه
اأ. عمار قنديل

غزة/ االستقالل:
قررت الهيئة الوطنية لدعم وإس���ناد فلس���طيني 
الداخل المحتل، إقامة مهرجان بمدينة غزة، إلحياء 
الذك���رى األولى ل�«هّبة الكرام���ة«، التي اندلعت في 
المناط���ق المحتلة ع���ام 1948 بالتزامن مع معركة 

»سيف القدس«. 
جاء ذلك خالل اجتماع للهيئة الوطنية لدعم وإسناد 

فلسطيني الداخل المحتل، االثنين، بمدينة غزة. 
وأوضح عض���و الهيئة حازم قاس���م، ف���ي تصريح 

صحف���ي، أنها قررت إقامة مهرجان ش���رقي مدينة 
غزة الخميس المقب���ل، إلحياء الذكرى األولى ل�«هّبة 
الكرامة«، التي فّجرها أهلنا في الداخل المحتل خالل 

معركة »سيف القدس«. 
وأش���ار إل���ى أن المهرج���ان الخطاب���ي سيش���مل 
كلمتين إحداهما للهيئة وأخرى ل�«تجمع العائالت 

الفلسطينية«.
 وبّي���ن أن الفعالي���ة ف���ي غزة س���تتزامن مع 
فعاليات أخ���رى في الداخ���ل المحتل إلحياء 

ذكرى »هّبة الكرامة«. 
وأكد مواصلة الهيئة دعم أهلنا في الداخل المحتل 
عب���ر العم���ل الجماهيري والش���عبي، وإس���نادهم 
للوقوف ضد االعتداءات واإلجراءات التي تنتهجها 

سلطات االحتالل بحقهم. 
وجدد رفض الهيئة محاوالت االحتالل اإلس���رائيلي 
فرض التجزئة على ش���عبنا الفلسطيني في أماكن 
تواج���ده كافة؛ س���واًء م���ن الناحي���ة الجغرافية أو 

السكانية.

غزة/ االستقالل:
أدان مجل����س العالقات الدولية – فلس����طين، 
االثنين، بش����ّدة ق����رار البرلم����ان األوروبي يوم 
األحد والذي عّبر فيه عن اس����تيائه من المناهج 
التعليمية الفلسطينية بزعم أّنها »تحريضية«، 
صريًح����ا  ابت����زاًزا  يمّث����ل  الق����رار  أّن  مؤّك����ًدا 
للفلس����طينيين ويأت����ي رضوًخ����ا للضغوطات 

اإلسرائيلية.
وقال المجلس، في بيان صحفي، إن قرار البرلمان 

»ابت���زاز صريح، يه���دف إلى حرم���ان التعليم 
الفلسطيني من الدعم المالي الذي تقدمه الدول 
األوروبية والمؤسس���ات العالمية وإعاقة عملية 
بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها التعليمية، 
واألهم إلى نزع ش���رعية النضال الفلس���طيني، 
ومنع األجيال الفلسطينية من تعلم تاريخهم«.

واعتب����ر أّن الق����رار يأتي رضوًخ����ا للضغوطات 
واالدع����اءات اإلس����رائيلية، متجاهاًل في الوقت 
نفسه مراقبة المناهج اإلسرائيلية والتي تعج 

للكراهي����ة والعنف حتى  بالعنصرية والدعوة 
أدق التفاصيل.

وحّذر المجلس من أّن هذه السياس����ة المنحازة 
ل����ن تخدم األمن واالس����تقرار، مطالًب����ا البرلمان 
االوروبي بالتراج����ع عن قرارت����ه ودعم الحقوق 
الفلس����طينية العادلة والمنسجمة مع القانون 
الدولي وفي مقدمتها حق����ه في التعرف على 
تاريخ����ه النضالي ومقاوم����ة االحتالل وتحقيق 

الحرية واالستقالل.

رام الله/ االستقالل:
أفاد نادي األسير، مساء اإلثنين، بأن إدارة معتقالت االحتالل اإلسرائيلي نقلت األسير 
المصاب بالس����رطان ناصر أبو حميد مجدًدا إلى مستش����فى "آساف هروفيه" بشكل 

عاجل.
وق����ال النادي، في بيان مقتضب، إن تدهوًرا حاًدا أصاب جهاز المناعة لدى المعتقل 

أبو حميد.
 وبدأت الحالة الصحية للمعتقل أبو حميد بالتدهور بشكل واضح منذ آب/ أغسطس 
2021، إذ ب����دأ يعاني من آالم في صدره إل����ى أن تبين إصابته بورم على الرئة، وتمت 
إزالة قرابة 10 س����م من محيط الورم، ليعاد نقله حينها إلى معتقل "عس����قالن" قبل 
تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة. والحًقا وبعد إقرار األطباء بضرورة أخذ 
الع����الج الكيميائي، تعرض مجدًدا لمماطلة متعمدة في تقديم العالج الالزم له، إلى 
أن ب����دأ بتلقيها. وأبو حميد من مخيم األمعري بمحافظة رام الله والبيرة، معتقل منذ 

عام 2002، ومحكوم بالمؤبد سبع مرات و50 عاًما.

نقل األسير أبو حميد للمستشفى 
بعد تدهور وضعه الصحي

»دعم الداخل« تقرر إقامة مهرجان بغزة إلحياء ذكرى »هبة الكرامة«

مجلس العالقات يدين قرار البرلمان األوروبي بشأن المنهاج الفلسطيني
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ال زالت اذهان اإلسرائيليين تتفتق لتحاول الخروج بحلول مبدعة وناجعة لوقف مسلسل العمليات الفدائية 
التي ينفذها ابطال ومجاهدي ش����عبنا الفلس����طيني, فقد تفتقت الذهنية الصهيونية النازية والمتطرفة 
وخرجت بمطال����ب وتوصيات حول كيفية معاقبة منفذي العمليات الفدائية البطولية، والوس����ائل لوقفها 
او عل����ى األقل الحد منها, اخ����ر ما توصلت له العقلية الصهيونية المجرمة هو ما طالب به ما يس����مى بوزير 
»العدل« في حكومة االحتالل الصهيوني المدعو جدعون ساعر امس االثنين، والذي طالب الجهاز القانوني 
االسرائيلي بدراسة إمكانية ترحيل عائالت منفذي العمليات الفلسطينيين إلى قطاع غزة. وبحسب صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« العبرية، طالب الوزير الصهيوني أيضا بالتحقق من مشروعية هدم منازل الفلسطينيين 
الذين يحملون »الجنس����ية اإلس����رائيلية« حال تنفيذ هجمات, على اعتبار ان »إسرائيل« تفاجأت بمشاركة 
أهلنا من فلسطيني األراضي المحتلة عام 1948م بالقيام بعمليات فدائية جريئة ضد االحتالل الصهيوني, 
وحدث ذلك مؤخرا في عملية الشهيد محمد أبو القيعان في النقب, وعملية الخضيرة البطولية التي نفذها 
االستش����هاديان البطالن إبراهيم وايمن اغبارية, وعلى ما يبدو ان العقلية اإلس����رائيلية الملوثة بالتطرف ال 
زالت حائرة في وسائل الردع التي تنتهجها لوقف العمليات الفدائية, فكلما زاد الردع كلما زادت العمليات 
واخذت منحى اش����د واقوى, الن الفلسطيني الذي ال يخشى الموت لن تخيفه وسيلة الردع مهما كانت, وهو 
يعاقب االحتالل على جرائمه التي يرتكبها ليل نهار, وس����يظل في حالة اش����تباك مع االحتالل الصهيوني 

حتى يندحر عن ارضنا الفلسطينية المغتصبة, فخالص االحتالل فقط باالندحار عن ارضنا. 
ما كش����فت عنه وس����ائل االعالم العبرية ي����دل على نوايا االحت����الل الصهيوني التصعيدية ضد ش����عبنا 
الفلس����طيني، فقد كش����فت صحيفة »يديعوت أحرنوت« العبرية أمس اإلثنين تفاصيل الجلسة المغلقة 
لحكومة االحتالل الصهيوني بقيادة نفتالي بينت والمؤسسة العسكرية، والقرارات التي اتخذها، بعد عملية 
»إلعاد« البطولية. وقالت »يديع����وت«: على خلفية موجة العمليات البطولية هناك تباين في وجهات النظر 
حول عملية واسعة على غزة. وذكرت صحيفة »يديعوت«، أن الفصل بين الساحات الزال قائمًا، حيث سيبقى 
حاج����ز بيت حانون »إيرز« ُمغلقًا أمام س����كان غزة، وفتح المعابر في الضفة الغربية، فيما يدرس المس����توى 
السياس����ي خيار عملية عسكرية في جنين, وأفادت الصحيفة، أنه في الجلسة التي استمرت ثالث ساعات 
ونصف ش����ارك إلى جانب رئيس الوزراء نفتالي بنيت، وزير الحرب بيني غانتس، وزير الخارجية يائير لبيد، 
ورئي����س األركان افيف كوخافي، ورئيس جهاز الش����اباك رونين بار، ورئيس جهاز الموس����اد دافيد بارنيع 
ورئيس قس����م االس����تخبارات أهارون حولييه ورئيس قس����م العمليات عوديد بسيوك، وما يسمى بمنسق 
الحكومة في المناطق غس����ان عليان, ورغم ثقل الشخصيات الصهيونية التي شاركت في االجتماع اال انها 
لم تتوافق على قرار, وهناك تباي����ن في المواقف بين المجتمعين كما أوردت صحيفة يديعوت احرونوت, 
وه����ذا التباين هو الذي يحدث ضعف في القرارات, »فإس����رائيل« ترغب في قتل الفلس����طينيين والقضاء 
على المقاومة والس����يطرة على األقصى وغيرها الكثير من الرغبات, لكن المعضلة تكمن في كيفية تحقيق 

ذلك, وهل تستطيع إسرائيل المغامرة, وهل تضمن النتائج, فالفشل معناه سقوط حكومة بينت الهشة.
على المقلب االخر تجد ان »إس����رائيل« ال زالت تتواصل مع الوس����طاء للبحث عن مخرج, فما يهمها بالدرجة 
األولى االن هو وقف ما اسمته بموجة العمليات الفدائية في قلب »اسرائيل«, والتي زعزعت االمن في الداخل 
الفلسطيني المحتل, وأثبتت ان كل اإلجراءات المنية والتحصينات العسكرية التي تتخذه, سرعان ما تنهار 
وتس����قط امام إرادة الفلسطيني الذي اس����تطاع ان يخترق نظرية االمن الصهيونية مرات ومرات, وبالتالي 
ادركت »إس����رائيل« ان أي إجراءات متخ����ذة لمنع العمليات الفدائية لن تنجح, وقد س����معنا من قبل صراخ 
رئيس الوزراء الصهيوني المقبور اسحق رابين عندما قال لإلسرائيليين »ماذا افعل لكم في من يأتي باحثا 
عن الموت ليس هناك وسيلة لوقفه« وهذه العبارة تكررت بشكل او بآخر على لسان نفتالي بينت,, وهناك 
محللين صهاينة اعربوا عن اعتقادهم أن »إسرائيل« تواجه مأزقا كبيرا حيال العمليات الفردية غير الُمنّظمة، 
والتي ال ينتمي أفرادها لفصائل وقوى سياس����ية, وان أجهزة األمن اإلس����رائيلية تفتقد ابتداًء المعلومات 
الت����ي قد ُتمكنها من منع الهجوم, وال تمتلك تل أبيب خيارات قوية للرد عليها، وهو ما يعرف ب�تآكل »قوة 
الردع اإلسرائيلية«, يقول يوسي يهوشع، المحلل في صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، في مقال نشره 
األسبوع الماضي: »يجب االعتراف ان مثل هذه الموجة من اإلرهاب ليس لها حل سحري, ال يوجد عنوان يمكن 
مهاجمته بقوة، مثل غزة أو مخيمات الالجئين في الضفة الغربية، من الصعب جًدا جني الثمن؛ ال توجد عوامل 
ضغط على العدو، ألنه من الصعب تحديده«, ويبدو ان العقلية الصهيونية ستبقى تتفتق لتبحث عن مخرج, 

ولكنها في كل مرة ستخرج بخيبة امل ال فكاك منها.   

عقليات تتفتق وتخرج بخيبة أمل 

رأي
تمر »إس���رائيل« منذ ال���� 22 من ش���هر آذار/ مارس الماضي 
بحالة من فقدان الش���عور باألمن لدى مستوطنيها، على وقع 
العملي���ات الفدائية الفلس���طينية المتتالية التي بدأت من 
بئر الس���بع، والتي على إثرها شرعت »إس���رائيل« في تعزيز 
إجراءاته���ا األمنية لحماي���ة »العمق اإلس���رائيلي« والوجود 
العس���كري لها في الداخل المحتل وفي الضفة الغربية، إلى 
درج���ة بات من المأل���وف رؤية جنود »الجيش« اإلس���رائيلي 
ببّزاتهم العس���كرية داخل المدن اإلسرائيلية، وكل ذلك من 
أجل إعادة الثقة لدى الجمهور اإلس���رائيلي بقدرة المؤسسة 
األمنية والعس���كرية عل���ى توفير األمن، الركيزة األساس���ية 

للمشروع الصهيوني.
في ظ���ل أجواء فق���دان الش���عور باألمن لدى اإلس���رائيلي، 
أتت ذكرى تأس���يس »إس���رائيل« ال����74، المناس���بة األهم 
في األجن���دة اإلس���رائيلية القومي���ة، التي حش���دت فيها 
»إس���رائيل« كل األدوات والوس���ائل في هذا العام، بدءًا من 
العروض العس���كرية، مرورًا باالحتف���االت التكريمية لجنود 
»الجيش« اإلسرائيلي، إضافة إلى إبراز قوتها على المستوى 
الدبلوماس���ي من خالل العديد من التهنئ���ات المصّورة من 
ق���ادة دول العالم الكب���رى، فضاًل عن إب���راز برقيات التهنئة 
من دول التطبيع العربي، ولم يغب المستوى االجتماعي عن 
ذلك التحش���يد، حيث امتألت المتنزهات والحدائق بحفالت 
الش���واء، وكل ذلك جرت مواكبته بتغطية إعالمية مباش���رة، 
لنقل صورة القوة والسيطرة واألمن لكل مستوطن إسرائيلي، 
م���ن أجل إثبات أن »إس���رائيل« )دولة اليه���ود( طبيعية في 
المنطقة، آمن���ة وقوية، تحتفل بذكرى اس���تقاللها المزعوم 

كأي دولة أخرى في العالم.
أثن���اء ه���ذه الكرنفالي���ة اإلس���رائيلية المليئة بالرس���ائل 
التطميني���ة للمس���توطنين، يأت���ي فلس���طينيان من دون 
س���ابق إنذار أمني، يهدمان بفأس���هما معبد أكاذيب األمن 

اإلسرائيلية على هذه األرض.
لذلك كان من الطبيعي أن تس���عى »إس���رائيل«، في ظل ما 
يمكن تس���ميته )متالزمة العمليات الفدائية الفلسطينية( 
في الفت���رة األخيرة، إلى التنفيس عن أزمة فقدان الش���عور 
باألم���ن، من خالل وضع ش���اخص وعن���وان إلف���راغ حقدها 
وأزماتها البنيوية تجاهه، من أجل إعادة ثقة المس���توطنين 
بالدول���ة وبق���درة أجهزتها األمنية والعس���كرية على توفير 

األمن، لكن تبقى الخيارات محدودة لتحقيق هذا الهدف:
الخيار األول: الضفة الغربية

ال يوجد عنوان فلس���طيني كبي���ر وممّيز ف���ي الضفة حتى 
اآلن، في حال اغتياله أو اعتقاله، يمكن ترويجه في »الش���ارع 
اإلس���رائيلي« على أنه فعل أمني خارق، ويرّمم ش���تات هيبة 
األم���ن اإلس���رائيلي في أعين مس���توطنيه. حت���ى في حال 
الذهاب إلى خي���ار اجتياح مخيم جنين، كعملية عس���كرية 
كبي���رة، واضح أن ذل���ك بكل ما يحمله من تبعات سياس���ية 
وخس���ائر بش���رية إس���رائيلية، لن يفيد في منع العمليات 
الفدائي���ة الفلس���طينية، لك���ون أغلبّيتها عملي���ات فردية 
تس���تفيد من البيئ���ة المقاوم���ة، ولكن م���ن دون ارتباطات 
تنظيمي���ة. ورغم أن منّفَذي عملية إلعاد الفدائية من منطقة 

جني���ن، كما أعلن���ت أجهزة األم���ن اإلس���رائيلية، لن تبتعد 
المخطط���ات اإلس���رائيلية تج���اه جنين عن عملية »كاس���ر 
األم���واج«، التي ينّفذها »الجيش« اإلس���رائيلي بعد عمليتي 

ضياء حمارشة ورعد خازم الفدائّيتين.
الخيار الثاني: أراضي عام 48

نعتق���د أن التعقي���دات ف���ي الداخل المحتل ع���ام 48 أكبر 
وأكبر؛ فمن جهة، القيام بهجم���ة أمنية كبيرة هناك، معناه 
إس���قاط الحكومة اإلس���رائيلية بقيادة نفتالي بينيت، لكون 
القائمة العربية الموحدة لن تس���تطيع الصمود أمام غضب 
الشارع الفلس���طيني هناك، وبالتالي سُتجَبر على االنسحاب 
م���ن االئتالف الحكوم���ي، ومن جهة أخرى، وه���ي األهم، أن 
تلك الحملة األمنية س���تصبُّ زيتًا على نار الحراك المشتعل 
ف���ي الداخل المحتل منذ معركة س���يف الق���دس، من خالل 
توس���يع دائرة المش���اركة في الفعل الوطني الفلس���طيني 
ض���د دول���ة االحت���الل العنصري���ة، وإدخال فئات ش���عبية 
وقطاعات جماهيرية جديدة من فلسطينيي ال�48 إلى ساحة 
المواجهة، وهي ما زالت حت���ى اآلن تراقب حالة الغليان في 

الداخل المحتل من دون االنخراط فيها.
الخيار الثالث: العودة إلى سياسة االغتياالت في غزة

رغم أن تنفيذ عملية اغتيال ليحيى الس���نوار، قائد حماس 
في غزة، سيس���ّجل إنجازًا مهمًا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي 
نفتال���ي بينيت عجز عن تنفيذه بنيامين نتنياهو نفس���ه، 
ما زالت غزة تمّثل بالنس���بة إلى االستراتيجية اإلسرائيلية 
أم المش���اكل وعقدة من دون حّل حت���ى اآلن. فرغم اقتناع 
المؤّسستين العسكرية والسياس���ية بأنهما قادرتان على 
تحقي���ق اختراق كبير على مس���توى إع���ادة الثقة األمنية 
لدى المستوطنين، في حال استطاع »الجيش« اإلسرائيلي 
تنفي���ذ عملي���ة اغتي���ال صامت���ة أو حتى علني���ة إلحدى 
شخصيات المقاومة الفلس���طينية، وخاصة يحيى السنوار 
ومحم���د الضيف، اللذين حاول االحت���الل في األيام الثالثة 
األخيرة من معركة س���يف القدس في أي���ار/ مايو الماضي 
الوصول إليهما لتحقيق صورة نصر تنهي بها »إس���رائيل« 

المعركة، األمر الذي لم يتحقق.
لكّن التقديرات اإلسرائيلية تدرك من دون أدنى شك أن ثمن 
أي اغتيال ألي قائد م���ن قادة المقاومة هو الحرب المفتوحة 
ف���ورًا، وهنا ُتطرح جملة من األس���ئلة أثن���اء النقاش األمني 
والسياس���ي اإلس���رائيلي: هل الحرب في مثل هذه الظروف 
األمنية التي تواجهها »إس���رائيل« س���تعّزز الحالة األمنية 
اإلسرائيلية أم ستزيدها صعوبة؟ وهل »إسرائيل« والجبهة 
الداخلية اإلس���رائيلية قادرتان على دفع فاتورة هذه الحرب 

في هذا التوقيت وراغبتان في ذلك؟
اإلجاب���ة عن هذه األس���ئلة لم ُتحس���م بعد من قب���ل ُصّناع 
القرار األمني والسياس���ي في »إس���رائيل« من وجهة نظرنا، 
فهناك حالة ش���عبية وإعالمية إس���رائيلية متصاعدة تدفع 
بالمس���تويين السياس���ي واألمن���ي إلى الذه���اب إلى خيار 
العودة إلى سياسة االغتياالت في قطاع غزة، حتى ولو بثمن 
الح���رب، ودافعهما إلى ذلك أن سياس���ة ع���زل غزة عن الكل 
الفلس���طيني في الضفة والقدس والداخل المحتل عام 48، 

من خالل استراتيجية االحتواء االقتصادي والمعيشي لغزة، 
قد فش���لت، والدليل األكبر على ذلك معركة س���يف القدس 
الت���ي دخلتها غزة من دون أي مطلب خ���اص بها، فضاًل عن 
أن مواقف فصائل المقاومة أكدت في أكثر من محطة، خالل 
العام األخير، تمّس���كها بربط غزة بكل الجبهات الفلسطينية 
األخرى من خ���الل وحدة مواجهة ومصير مش���ترك، لذلك ال 
فائدة إس���رائيلية ُترجى من االستمرار في سياسة االحتواء، 
بل إن البعض اإلسرائيلي اعتبر أن المقاومة في غزة استغّلت 
سياس���ة االحتواء اإلس���رائيلية وما نتج عنه���ا من معادالت 
اش���تباك بين غزة و«إس���رائيل«، بأن تتحول غزة إلى منطقة 
محّصنة ضّد االستهداف اإلسرائيلي، في الوقت الذي نجحت 
في���ه غزة في أن تتح���ول إلى رافعة مقاومة مهمة وش���ريك 
حارس لجميع الجبهات المقاومة الفلسطينية المشتعلة في 
الضفة والقدس وأراضي ال����48، ولذلك أصحاب هذا التوجه 
في »إسرائيل« يرفعون ش���عار )لن تنعم غزة بالسالم، ما لم 
تنعم تل أبيب باألمن(، وفي هذا السياق ال يمكن إغفال نزعة 
االنتقام والثأر المتأّصلة في العقلية اإلسرائيلية التلمودية، 
فأحد أهم أس���باب االغتيال لدى أجهزة األمن اإلس���رائيلية 
هو االنتق���ام بحّد ذاته، حي���ث العقيدة األمني���ة والدينية 
اإلس���رائيلية مبنّي���ة على أنه لن يتم إغ���الق ملف أّي عملية 
فلس���طينية إال بقتل كل من شارك فيها، لما يحمله ذلك من 
تأثير قوي على زيادة الشعور بالقوة والقدرة لدى المستوطن 

اإلسرائيلي الذي يعاني من عقدة األمن طوال الوقت.
في المقابل، هن���اك توّجه أكثر واقعية داخل »إس���رائيل«، 
مصدره األساس���ي من داخل المؤسسة األمنية والعسكرية، 
يدرك، لما لديه من معلوم���ات وتقديرات، أن أّي مواجهة مع 
غزة في هذه الفترة، س���تمنح الكل الفلسطيني فرصة أخرى 
لتكري���س وحدة الجبهات الفلس���طينية، وخاص���ة مع زيادة 
التوت���ر في المس���جد األقصى المبارك، إضاف���ة إلى أن ذلك 
يضع »إسرائيل« في موقف الحرب على الجبهات كافة في آن 
واحد، بما فيها الجبهة اإلقليمية، األمر الذي تتحاش���اه دومًا 
المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، فضاًل عن اقتناع »الجيش« 
اإلسرائيلي بأن الحسابات السياسية الحزبية الضّيقة تلعب 
دورًا مهم���ًا في تنامي الحالة الش���عبية واإلعالمية الضاغطة 
للذه���اب نح���و عملية اغتيال ف���ي غزة، رغ���م أن وجهة نظر 
العديد م���ن المس���ؤولين األمنيين في »إس���رائيل« هي أن 
تنفيذ عملية اغتيال ألح���د قادة المقاومة في غزة لن يوقف 
العمليات الفدائية، بل س���يزيد م���ن تصاعدها على المدى 

القصير، ولن يمنعها على المدى البعيد.
الموضوعي���ة تؤكد أن »إس���رائيل« ومنظومته���ا األمنية 
والعس���كرية في ورطة حقيقية، وأن عملية إلعاد وّجهت 
له���ا ضرب���ة في توقي���ت حّس���اس وظروف أمني���ة أكثر 
حساس���ية، وذات تأثي���رات اس���تراتيجية، لي���س على 
الحكومة والمؤّسس���ة العسكرية اإلسرائيلية فحسب، بل 
تخّطى ذلك إلى التأثير على جوهر المشروع الصهيوني، 
فما زالت »إسرائيل« حتى بعد 74 عامًا من احتاللها لألرض 
الفلس���طينية، تبحث عن خيارات وسبل لتوفير األمن لها 

ولمستوطنيها، ولم تنجح بعد.

74 عامًا وما زالت »إسرائيل« تبحث عن األمن المفقود
حسن الفي

في ذروة االس���تنفار األمني في كيان الع���دو الصهيوني، منذ أكثر 
من ش���هر ونصف، وفي ظل السياس���ة العدوانية المستشرية ضد 
الفلس���طينيين على امت���داد الجغرافيا الفلس���طينية، وبخاصة في 
القدس ومحيطها، ومقدساتها، وفي المقدمة منها المسجد األقصى 
المبارك، المس���تهدف في هذه المرحلة بتنفيذ التقس���يم الزماني 
والمكاني، وتش���جيع عصابات المس���توطنين على اقتحام الباحات 
وإقامة الطقوس التلمودية، لفرض أمر واقع بحجة مزعومة تقوم على 

الشعار المزيف والكذبة المفضوحة عن »حرية العبادة«..
في هذا الوقت جاءت عملية إلعاد البطولية )ش���رق تل أبيب( لتؤكد 
أن القدس ومقدس���اتها وفي المقدمة منها المس���جد األقصى، هي 
خط أحمر.. وأن الشعب الفلس���طيني لن يقف مكتوف اليدين أمام 
تدني���س األقصى، أول���ى القبلتين وثالث الحرمين الش���ريفين، وأن 
الدفاع عن المقدس���ات بكل الطرق واألساليب واإلمكانيات وفوق كل 

األرض الفلس���طينية، لن تحول دونه أية عقبات أو موانع جغرافية أو 
عسكرية أو أمنية. والدليل على ذلك سلسلة العمليات البطولية التي 
بدأت في بئر الس���بع، وتواصلت في الخضيرة وبني براك وديزنغوف 
ولن تكون عملية العاد )ش���رق تل أبيب( آخره���ا، مرورا بعملية قتل 

حارس المستوطنة، بالضفة الغربية المحتلة.
وقد رفعت عملية العاد الفدائية قرب تل أبيب مساء أمس الخميس، 
ع���دد القتل���ى الصهاينة في سلس���لة عمليات نفذت خالل ش���هر 

ونصف الشهر إلى 18 قتياًل من المستوطنين.
والعملية البطولية في هذه المنطقة المسماة العاد، أعادت التذكير 
بأن هذه المس���توطنة أقيمت ف���وق أراضي قري���ة )المزيرعة( التي 

دمرتها عصابات الكيان في العام 1948، وهجرت أهلها منها.
عززت عملية العاد، كما العمليات الفدائية الس���ابقة، القناعة بفشل 
المنظومة األمنية، وكل اإلجراءات العس���كرية، وفش���ل سياس���ات 

اإلغالق والحصار واالبتزاز االقتصادي في وقف أعمال المقاومة، كما  
عرت القوة المزعوم���ة لكيان العدو، وترهل حكومة المس���توطنين، 
التي توهمت أن تطبي���ع عالقاتها مع بعض حكام )عرب( مهزومين 
وعجزة وخونة، يش���كل غطاء كافيا لتس���عير عدوانها ضد الشعب 
الفلسطيني، واس���تباحة مقدسات المسلمين والمسيحيين، وفرض 
التقسيم المكاني والزماني في المسجد األقصى المبارك، في تكرار 
مستحيل لما س���بق وجرى في المس���جد اإلبراهيمي، بمدينة خليل 
الرحمن، والذي لن يدوم طويال في األسر الصهيوني، وسوف يتحرر 
بهمة ابناء الخليل والضفة وبحماية سيف القدس المشرع في قطاع 

غزة.
ان عملية العاد البطولية وما سبقها وما سيتلوها، والتي تصادف في 
الذكرى ال�74 للنكبة، هي رس���الة الشعب الفلسطيني، كل الشعب 
الفلس���طيني في الداخ���ل والخارج، بأن فلس���طين م���ن بحرها الى 

نهرها ومن الناقورة الى ام الرشراش، هي حق للشعب الفلسطيني، 
وال م���كان فوق أي جزء م���ن ترابها المخضب بدماء الش���هداء األبرار 
والجرحى ودموع األمهات الثكالى وعرق األجداد واآلباء ألي مستوطن 
صهيوني.. وأنها ال تقبل القس���مة وال الش���راكة... وأنه ستعود الى 
أهلها األصليين، بقوة المقاومة وعملياتها البطولية، وإرادة وصمود 
ش���عبها، ودعم المخلصين في العالمين العربي واإلس���المي وأحرار 
العال���م، الذين يؤمنون ب���أن ما أخذ بالقوة.. بالقوة س���يعود، عاجال.. 

عاجال.
وتكفي اإلش���ارة الى تصري���ح وزير خارجية كيان الع���دو يائير لبيد 
الذي اعتبر أن عملية )إلعاد( أدت إلى »اختفاء فرحة عيد االس���تقالل 
في لحظة«. وهو ما يش���ير الى األثر النفسي والمعنوي للعملية )كي 
الوعي(، والذي بدا جليًا في تصريحات معظم المسؤولين الصهاينة 

والتعليقات في الصحف ووسائل اإلعالم العبرية.

سمير أحمدفي الذكرى الـ 74 للنكبة.. عملية »إلعاد« رسالة الشعب الفلسطيني بأن ما أخذ بالقوة سيعود بالقوة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

�ملو�سوع/ �إعالم بخ�سو�ص ت�سجيل حجة عدم ممانعة من �سفر
تقدمت لمحكمة غزة الش���رعية المس���تدعية/ النا س���عدي إبراهيم لولو من غزة 
وس���كانها بطلب حج���ة عدم ممانعة من الس���فر البنها وض���اح المتولد لها من 
مطلقها منهل عبد الرحمن موس���ى والمقيم حاليًا ف���ي أمريكا والمجهول محل 
اإلقامة فيها اآلن وذلك للسفر به لجمهورية مصر العربية لغرض العالج، فمن له 
اعتراض على ذلك من عصبات الصغير وضاح المذكور أم من الغير فله االعتراض 

على ذلك خالل عشرة أيام لدى هذه المحكمة من تاريخه وحرر في 2022/5/9م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد عديل ال�ساعر

 �إعالن فقد �سيك
أعل����ن أنا / س����اري ناهض حس����ن النخال من س����كان غ����زة وأحم����ل هوية رقم 
)404139917( عن فقد الش����يك  المصرفي رقم )30000149( المس����حوب على 
بنك االنتاج الفلسطيني والبالغة قيمته )400شيكل ( اربعمائة شيكل والصادر 

من حساب / حسن نبيل حسن النخال ، فمن يجده يسلمه ألقرب مركز شرطة .

�إعالن �سادر عن جمعية قطوف �خلري
يعل���ن مجل���س إدارة جمعية قط���وف الخير عن عقد االجتم���اع العادي 
للجمعي���ة العمومي���ة للع���ام )2022 ( وذل���ك ي���وم األربع���اء الموافق 
2022/05/18م الس���اعة 12 ظه���رًا ف���ي مقر الجمعية وذلك لمناقش���ة 

التقرير المالي واالداري للعام 2021م 
وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي : 

1 - استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام )2022 ( وذلك حتى تاريخ 2022/05/12م.

2 - فتح باب الترش���ح لعضوي���ة مجلس اإلدارة لم���دة يومين من تاريخ 
2022/05/14 إلى تاريخ 2022/05/15م 

3 - فتح باب االنسحاب واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 
وذلك لمدة يومين من تاريخ 2022/05/16م وحتى تاريخ 2022/05/17م .

مع فائق التقدير واالحرتام
جمل�س اإدارة اجلمعية 

�إعالن �سادر عن جمعية �لنا وطن لالإغاثة و�لتنمية
يعلن مجل���س إدارة جمعية النا وطن لإلغاثة والتنمي���ة عن عقد االجتماع 
العادي للجمعي���ة العمومية للع���ام )2022( وذلك ي���وم االربعاء الموافق 
2022/5/18 الساعة 12 في مقر الجمعية الكائن في غزة – النصر – المجمع 
االيطالي وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي : 
1 - فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2022( وذلك من تاريخ 2022/5/10 الى تاريخ 2022/5/12
2 - فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك من تاريخ 2022/5/14 

الى تاريخ 2022/5/15
3 - فت���ح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوي���ة مجلس االدارة 
والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2022/5/16 حتى تاريخ 2022/5/17
4 - تباش���ر اللجنة االنتخابية مهامها من تاري���خ 2022/5/10 الى تاريخ 
2022/5/18 في مقر الجمعية المذكور اعاله من الساعة 9 حتى الساعة 1 .

التواصل على جوال رقم : 0592398572 

جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /   صباح أحمد عبد طباس���ي 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  922258421       
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  محمود أحمد محمد ش���ماله  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   804096139      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
ق���ال البنك الدولي إن وضع المالية العامة الفلس���طينية ما 
يزال حافال بالتحديات بس���بب التراك���م الضخم للمتأخرات 

واالنخفاض الشديد في المساعدات.
جاء ذلك في تقري���ر "المراقبة االقتصادية الفلس���طينية" 
الذي سيرفعه البنك الدولي إلى لجنة االرتباط الخاصة اليوم 
الثالثاء في مدينة بروكسل خالل اجتماع ُيعقد على مستوى 
السياسات بشأن المس���اعدات اإلنمائية المقدمة للشعب 

الفلسطيني.
ط هذا التقرير الضوَء على التحديات الجس���ام التي  وُيس���لِّ
يواجهها االقتصاد الفلسطيني، واإلصالحات الضرورية على 
صعيد المالية العامة، كما يحدد المجاالت الرئيس���ية، التي 
تأثرت بها حياة الفلسطينيين بالجائحة والقيود المفروضة 

عليها.
وق���ال المدي���ر والممثل المقي���م للبنك الدول���ي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة كانثان ش���انكار: "نظ���را لالنخفاض الحاد 
في المس���اعدات م���ن 27% من إجمالي النات���ج المحلي عام 
2008 إل���ى 1.8% عام 2021، تراكم لدى الس���لطة الوطنية 
الفلسطينية رصيد ضخم من المتأخرات المستحقة لكل من 
القطاع الخاص وصندوق المعاش���ات التقاعدية، واالقتراض 
المحل���ي، ونظرا ألن خيارات التمويل المحلية لم تعد ممكنة، 
فإن من األهمية بمكان االستمرار في تطبيق اإلصالحات ذات 

األولوية لزيادة اإليرادات وتحسين استدامة المالية العامة".
 وأض���اف أنه بعد واحدة من أكبر فترات الركود على اإلطالق 
عندما انكمش االقتصاد بنس���بة 11.3% ف���ي عام 2020، 

وص���ل معدل النمو إلى 7.1% في ع���ام 2021، وترجع هذه 
الزيادة أساسا إلى ارتفاع االستهالك في الضفة في أعقاب 
تخفيف اإلج���راءات المتعلقة بجائحة كورون���ا وزيادة عدد 

الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات.
 وأشار إلى أنه رغم التعافي االقتصادي، ظلت إدارة سياسات 
المالية العام���ة حافلة بالتحديات نظرا ألن حجم العجز قبل 
المعون���ات بلغ 1.26 ملي���ار دوالر، بينما بلغ���ت المعونات 
مستوى قياس���ي في االنخفاض، إذ لم تتجاوز 317 مليون 
دوالر ف���ي ع���ام 2021، ونتيج���ة لذلك، اضطرت الس���لطة 
الفلس���طينية إلى االعتماد على الم���وارد المحلية لتمويل 

احتياجاته���ا، كما أنه���ا تدفع رواتب جزئي���ة منذ نوفمبر/
تشرين الثاني 2021.

 وال يزال النمو االقتصادي وإيرادات الس���لطة الفلسطينية 
أقل من إمكاناتهما بس���بب القي���ود المفروضة على التنقل 
والوص���ول إل���ى الم���وارد، بما في ذل���ك في المنطق���ة )ج(، 
وتخضع التجارة الخارجية الفلس���طينية لسيطرة إسرائيل 
كم���ا تخضع لحواجز غير جمركي���ة باهظة التكلفة أدت إلى 
تراجع القدرة التنافس���ية، ع���الوة على ذل���ك، أدى اإلغالق 
اإلس���رائيلي المف���روض على قطاع غزة إل���ى وجود اقتصاد 
مغلق تماما تقريبا، ومن المتوقع أن يظل عجز المالية العامة 

)قبل المعونات( كبيرا في عام 2022 عند 5.1% من إجمالي 
الناتج المحلي.

 ودعا التقري���ر إلى تركز إصالح اإلي���رادات في البداية على 
أصح���اب الدخ���ول المرتفعة الذي���ن ال يدفع���ون المبالغ 
المستحقة عليهم، ويوصي بأن تعيد السلطة الفلسطينية 
النظر في اإلنفاق على فاتورة األجور، وتحسين القيمة مقابل 
المال في النظام الصحي، وتحسين إدارة صندوق المعاشات 

التقاعدية العامة، وخفض صافي اإلقراض.
 ورأى التقرير أنه رغم أن إصالحات الس���لطة الفلس���طينية 
ضروري���ة لخفض حجم عجز الموازنة العامة، فإنها ليس���ت 
كافية لضمان التنمية المستدامة، مؤكدا أن تعاون الحكومة 

اإلسرائيلية أمر ضروري لزيادة اإليرادات.
ومن ش���أن منح منش���آت األعم���ال الفلس���طينية إمكانية 
الوص���ول إل���ى المنطق���ة )ج( أن يزي���د إيرادات الس���لطة 
الفلسطينية بنسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي، ويمكن 
أن تقوم الحكومة اإلسرائيلية بتنظيم ونقل حصة السلطة 
الفلسطينية الشهرية من رسوم المغادرة من )جسر اللنبي(، 
ومن بين األولويات أيضا إعادة التفاوض على رسوم المناولة 
البالغة 3% التي تتقاضاها الحكومة اإلس���رائيلية لمناولة 

الواردات الفلسطينية.
 وأش���اد التقرير بما تم مؤخرا م���ن التنفيذ التجريبي لنظام 
إلكترون���ي لتحصيل ضريبة القيم���ة المضافة، حيث يمنح 
التجار خيار إصدار إيصاالت المعامالت رقميا، ويمكن تعزيز 
هذه الخطوة المهمة للتعاون بش���أن مسائل المالية العامة 

بحيث يتم الربط بين النظامين في الوقت الحقيقي.

البنك الدولي يوصي السلطة بالنظر في فاتورة الرواتب وإصالح اإليرادات

غزة/ االستقالل:
قال االتحاد العام لنقابات العمال في قطاع 
غّزة إن اس���تمرار إغ���الق حاجز بيت حانون/ 
»إيرز« أمام العمال من شأنه فقدان 3 ماليين 
شيكل يومًيا من أجرة العمال العاملين في 

الداخل المحتل.
وأوضح رئي���س االتحاد س���امي العمصي 
إن قرار االحتالل بإغ���الق الحاجز أمام عمال 
وتجار غزة حتى ِإش���عاٍر آخ���ر؛ يمثل عقاًبا 

جماعًيا لنحو 12 ألف أسرة.
وأوضح أن نحو12 ألف عامل وتجار يذهبون 
يوميًا للعمل في الداخل الُمحتل، من بينهم 
10 آالف عامل، وتصل أجرة العامل اليومية 
إلى 300 شيكل؛ وبالتالي ُيساهمون بمقدار 

3 مليون شيكل يوميًا.
وبي���ن أن القرار يكش���ف نواي���ا االحتالل؛ 
ب�«التس���هيالت«  ُتس���مى  ما  باس���تخدام 
للضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني 
وتحقيق مكاسب على حساب شعبنا، مدلاًل، 
على ذل���ك بإغ���الق االحت���الل لحاجز بيت 
»حانون« لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ 

الماضي.
 االحتالل ُيمارس 

َّ
ولفت نقيب العمال إلى أن

سياسة حرمان عمال قطاع غّزة من حقوقهم 
ف���ي التأمين والع���الج وغي���ره، حيث يتم 
دخولهم تحت بند »احتياجات اقتصادية«، 
 حوال���ي 90 ألف ش���خص قدموا 

َّ
ُمبّين���ًا أن

طلب���ات الحصول على تصاري���ح عمل، لِكن 

االحت���الل ُيواص���ل سياس���ة التس���ويف 
والمماطلة، في السماح ل� 30 ألف عامل جرى 

التوافق عليهم بالعمل بالداخل المحتل.
وذكر العمصي إلى أنه لو وافق االحتالل على 
الس���ماح ل�30 أل�ف عامل بالعمل بالداخل 
المحتل فإن ذلك سيس���اهم في تخفيف 

البطالة في صفوفهم بنسبة %10.
واس���تهجن اس���تمرار عملي���ة التحريض 
التي يمارس���ها ق���ادة وساس���ة االحتالل 
وكبار المتطرفي���ن إلغالق بوابة العمل أمام 
عمال غ���زة، معتبًرا، ذلك توجهات عنصرية 
تعكس طبيعة دولة االحتالل التي تمارس 
االس���تعالء واالضطه���اد بح���ق الش���عب 

الفلسطيني.

غزة/ االستقالل:
كش���ف رئيس جمعية أصحاب البترول في قطاع غزة أحمد لبيب الحلو، أن ش���ح الغاز يرجع لوقف عمليات 
اإلدخ���ال إلى القطاع خالل إجازة عيد الفطر. وقال الحلو في تصريح له، إن 36 ش���احنة محملة بالغاز دخلت 

للقطاع األحد الماضي، 26 منها عبر معبر رفح، و10 من الجانب اإلسرائيلي.
وأضاف الحلو، أن 10 شاحنات أخرى محملة بالغاز ستدخل من الجانب اإلسرائيلي للقطاع يوم أمس.

وأشار إلى أن 35 شاحنة ستدخل أيضًا إلى غزة اليوم الثالثاء، 25 منها عبر معبر رفح، و10 من االحتالل.
وتوقع الحلو، توفر كميات الغاز بصورة تكفي حاجات السكان في القطاع خالل نهاية األسبوع الجاري.

وفي سياق منفصل، صادر قسم المحروقات في دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، جهازين لتعبئة 
الغاز المنزلي من نقاط عشوائية بمدينة غزة.

وقالت المباحث، إن الجهازين المصادرين يشكالن خطرًا على سالمة السكان.
وأش���ارت إل���ى أنها أوقفت موزعًا أعاق عم���ل المباحث خالل المصادرة، مبينًة أن الجهازين ُس���لما للجهات 

المختصة ألخذ المقتضى القانوني.

عمال غزة يخسرون 3 ماليين شيكل يوميًا جراء اســـتمرار إغالق »إيرز« الحلو يعلن موعد انتهاء 
أزمة الغاز في غزة
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أعل���ن أنا المواطنة /  ديم���ا بالل جهاد طافش    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    408972925     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   احمد علي زكي الحداد   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    402126460    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   مازن محمود س���ليم صبره   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    900216235   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   مفيد محمد محمود مهران   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     904855962       
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطنة /     س���ريه عدنان محمود 
اب���و عبيد ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
800369571    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /    والء س���يد عطا العلمي   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    803678507     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    طارق حس���ن علي العلمي   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     946696341    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /   س���حر فتحي س���ليمان 
اب���و صواوين عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
413040387        الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /    باس���مه هاني عودة ابو 
صويوي���ن  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
404640781       الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   ابراهيم ربحي س���ليم دالي 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  411705593       
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   فاطمة س���ليمان س���رحان 
ابو يوس���ف ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  
958771644       الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   حسن حامد ابراهيم ماضي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   801725409         
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /     لؤي محمد نزار ابو عرب   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   402149827     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

بيروت/ االستقالل:
أكد األمين العام لحزب الله الس���يد حس���ن نصر 
الله، اإلثنين، أن المقاومة الفلسطينية في معركة 

سيف القدس حطمت صورة "إسرائيل العظمى".
وقال الس���يد نصر الله خالل المهرجان االنتخابي 
الكبي���ر في صور والنبطية في جن���وب لبنان :" إن 
المقاومة حررت األس���رى ودقت المس���مار األخير 
في نعش "إس���رائيل الكبرى"، مؤكدًا أن ما يفعله 
الفلس���طينيون في كل يوم هو أنهم يس���قطون 

مقوله الجيش الذي ال يقهر.
وأضاف" الذين يريدون نزع سالح المقاومة يرغبون 
بأن يصبح لبنان مكشوفًا أمام العدو اإلسرائيلي"، 

مش���يرًا إلى أن المقاومة ه���ي من تصنع معادالت 
الردع. وش���دد على أن المقاومة س���تقف في وجه 
العدو إذا حاول منع لبنان من استغالل ثرواته من 

النفط والغاز في المياه اإلقليمية.
وأوضح األمين العام لحزب الله أّن المقاومة "دّقت 
المس���مار األخير في مش���روع إس���رائيل الكبرى"، 
الفتًا إل���ى أّنه "من انج���ازات المقاومة أنها عطلت 
األلغام الطائفية وأعادت الثقة بالنفس للشعوب 
العربية والقدرة على االنتصار". وحول مناورة العدو 
"اإلسرائيلي"، قال األمين العام لحزب الله:" مع بدء 
ا من اآلن  مناورة العدو "اإلس���رائيلي" أقول لكم بدًء
طلبنا من تشكيالت المقاومة أن تستنفر سالحها 

ومجاهديها لتكون في أتّم الجهوزية".
وش���دد على أنها رس���الة للعدو تقول له "أي خطأ 
باتج���اه لبن���ان لن نت���ردد على مواجهته ولس���نا 
خائفي���ن ال من مناوراتك وال من وجودك ونحن من 

نؤمن بأنك أوهن من بيت العنكبوت".
وتابع نص���ر الله: "الق���ول إن إس���رائيل هاجمت 
الجنوب ك���رد فعل على العمليات الفلس���طينية 
ه���ذا كذب وافت���راء.. من يقول هذا إم���ا جهلة أو 
متجاهل���ون وهذا يكش���ف أنه���م ال ينظرون إلى 
"إس���رائيل" على أنها عدو وصاحبة أطماع في مياه 

وأرض وثروة لبنان".
وش���دد أمين عام حزب الله عل���ى أن أبناء الجنوب 

ذهبوا إلى خيار المقاومة ألن هذا كان الخيار الذي 
أجبروا عليه نتيجة تخلي ال���دول العربية والدولة 
اللبناني���ة عنه���م. وتس���اءل األمين الع���ام: "من 
يحم���ي جنوب لبنان ولبنان إذا تخلت المقاومة عن 

سالحها ومسؤوليتها؟".
وأردف قائ���ال: "من���ذ 2006 إلى الي���وم لم يقدموا 
مالحظ���ات عل���ى االس���تراتيجية الدفاعية التي 
قدمته���ا وحتى الي���وم نحن جاهزون لمناقش���ة 
االس���تراتيجية الدفاعية ولدين���ا الحجة والمنطق 

ومن يهرب من النقاش هو الضعيف".
وقال إن "من يطالب بنزع س���الح المقاومة يريد أن 
يتخلى لبنان ع���ن أهم ورقة قوة ل���ه في موضوع 

استخراج النفط والغاز من مياهه".
وذك���ر أن "الواليات المتحدة تف���اوض لبنان ألنها 
ع العدو ثمنا إذا  تعرف أن في لبنان مقاومة ستدفِّ

تم منع لبنان من االستفادة من حقوقه وثرواته".
وأك���د ف���ي الس���ياق أن "الوس���يط األمريكي في 
المفاوضات غير نزيه ومتواطئ وداعم إلس���رائيل، 
كاش���فا أنه لدى لبنان ثروة هائلة بمئات مليارات 
الدوالرات من الغاز والنفط تس���تطيع بها س���داد 

ديونها وأن تؤسس لنهضة في البالد".
وأوض���ح أن "أهداف حرب تموز كانت التخلص من 
المقاومة ونزع س���الحها وما يطرح���ه هؤالء حرب 

تموز سياسية".

أعلن استنفار تشكيالت المقاومة في لبنان

السيد نصر الله: المقاومة دقت المسمار األخير في مشروع »إسرائيل الكبرى«

موسكو/ االستقالل:
حذر الرئيس الروس���ي فالديمير بوتي���ن، اإلثنين، من 
"أهوال اندالع حرب شاملة" في المنطقة، مؤكدا أن بالده 
تدخل���ت في أوكرانيا من أجل الناس في إقليم دونباس 

وأمن روسيا.
تصريحاته جاءت خالل كلمة ألقاها في عرض عسكري 
كبير بمناس���بة "عيد النصر الوطني الروس���ي" احتفاال 
بانتصار القوات الس���وفييتية عل���ى ألمانيا النازية في 

الحرب العالمية الثانية قبل 77 عاًما.
وقال بوتين: إن هناك محاوالت "لتشويه التاريخ وإثارة 
الكراهية ضد الروس"، مش���يرا أن القوات الروس���ية في 
أوكراني���ا "تقاتل من أجل الناس ف���ي منطقة دونباس، 

ومن أجل أمن روسيا".
وأضاف: "العملية العس���كرية الروسية في أوكرانيا رد 

ضروري وفي الوقت المناسب على السياسات الغربية"، 
مش���ددا على أنه "يجب بذل كل الجهود لتفادي أهوال 

اندالع حرب شاملة".
ولفت الرئيس الروس���ي إلى أن موس���كو عرضت العام 
الماض���ي عل���ى دول حلف ش���مال األطلس���ي "الناتو" 
التوقي���ع على معاه���دة أمنية، لكنه أش���ار إلى أن هذه 

الدول "لم ترغب في سماع موسكو".
وأردف: "لديه���م خط���ط مختلفة تماًم���ا، وكان يجري 
التحضير لهجوم على ش���به جزيرة الق���رم"، وأوضح أن 
الحلف "ب���دأ بالتطوير العس���كري للمناط���ق المجاورة 

لروسيا".
وفي السياق، ش���به بوتين العملية العسكرية الروسية 
في أوكرانيا ب�"القتال السوفييتي" في الحرب العالمية 
الثانية، وشدد على أن روسيا كانت تواجه "تهديدا غير 

مقبول إطالقا" في أوكرانيا.
وتش���هد العالقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا 
منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم 
األوكرانية إلى أراضيه���ا بطريقة غير قانونية، ودعمها 

االنفصاليين الموالين لها في "دونباس".
وفي 21 فبراير/ش���باط الماضي، أعلن فالديمير بوتين 
اعتراف بالده باستقالل المنطقتين االنفصاليتين في 
أوكرانيا، دونيتسك ولوغانس���ك، ووقع على مرسومين 

باعتراف روسيا بالجمهوريتين.
وفي 24 من الش���هر ذاته، أطلقت روس���يا هجوما على 
أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة 
على موسكو، التي تشترط إلنهاء عمليتها تخلي كييف 
عن خطط االنضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، 

وهو ما تعّده األخيرة "تدخال" في سيادتها.

باريس/ االستقالل:
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة 
له أمام البرلمان األوروبي، في مدينة ستراس���بورغ 
الفرنس���ية، بمناس���بة »يوم أوروب���ا«، إّن »االتحاد 

األوروبي ليس في حرب مع روسيا«.
وأضاف ماكرون خالل كلمت���ه اإلثنين، أّن »عملية 

قب���ول أوكراني���ا عضوًا ف���ي االتح���اد األوروبي قد 
تس���تغرق س���نوات أو عقودًا«. كما أش���ار إلى أّن 
»األوروبيي���ن يعمل���ون على الحفاظ على س���يادة 
أوكرانيا وتكامل أراضيها من أجل عودة الس���الم«، 
قائ���اًل إّن »األمر متروك ألوكراني���ا وحدها لتحديد 

شروط المفاوضات مع الجانب الروسي«.

ولفت ماكرون إلى أّن »الس���الم ال يمكن أن يتحقق 
في أوكرانيا من خالل إذالل روسيا«.

وأكد أّن »الهدف في مواجهة قرار روسيا األحادي 
الجانب بمهاجمة الش���عب األوكران���ي، هو إنهاء 
هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، وفعل كل شيء 

حتى تتمكن أوكرانيا من إعادة السيطرة عليها«.

طهران/ االستقالل:
كشفت إيران، اإلثنين، عن تطورات الحوارات الجارية بشأن المفاوضات مع المملكة العربية 
الس����عودية. وقال المتحدث باس����م الخارجية اإليرانية س����عيد خطي����ب زادة في مؤتمره 
الصحفي األسبوعي: »ال يوجد هناك تطور جديد في العالقات والمفاوضات مع السعودية«.
ونوه خطيب زادة بأن »هناك اتفاقات نأمل أن يتم تنفيذها«، وفق موقع »روسيا اليوم«.

وأضاف، »من الملفات المطروحة مع السعودية هي الملفات اإلقليمية والسيما الملف 
اليمن���ي«، موضحا أن���ه »بالرغم من وجود ملف���ات خالفية بين الجانبي���ن، طرحنا هذه 
الملفات«. واس���تضافت العاصمة العراقية بغداد 5 جوالت من مباحثات مباش���رة بين 

مسؤولين من السعودية وإيران، آخرها في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتأتي هذه الحوارات س���عيا إلنه���اء القطيعة في العالقات بي���ن البلدين منذ يناير/ 
كانون الثاني 2016، حين قطعت السعودية عالقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت 
لها س���فارة الرياض في طهران وقنصليتها في مدينة مش���هد، احتجاجا على إعدام 

الرياض الداعية الشيعي السعودي نمر النمر، إلدانته بتهم منها اإلرهاب.

»هناك اتفاقات نأمل أن يتم تنفيذها«
إيران تكشف مستجدات 

المفاوضات الجارية مع السعودية

بوتيــن يحــذر مــن »أهــوال حــرب شاملــة«

ماكرون: السالم لن يتحقق في أوكرانيا من خالل إذالل روسيا
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غزة/ االستقالل:
فاز فريق هالل على نظيره أهلي غزة بهدفين لواحد مساء 
االثنين في افتتاح مباريات األس���بوع 17 من دوري الدرجة 
الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة، بملعب فلس���طين في 

مدينة غزة.
وس���جل هدفي الهالل س���امي الداعور ف���ي الدقيقة 12 
من ركلة جزاء، وأحم���د لبد بالدقيقة 30، فيما أحرز لألهلي 
مصطفى الداعور في الدقيقة الرابعة، وأهدر زميله محمد 
شبير ركلة جزاء في الدقيقة 92 تصدى لها الحارس خالد 

عبيد ببراعة.
ورف���ع الهالل رصيده إل���ى 14 نقطة في المركز العاش���ر، 

وبفارق األهداف أمام األهلي بالذات.
وحكم المب���اراة طاقم مكون من: هالل ش���بات للس���احة، 
وساعده محمد السدودي، وإسالم الشخريت للخطوط، وعالء 

أبو طه رابًعا.
الدرجة الأوىل

وفي اختتام مباري���ات الجولة 16 من الدرجة األولى، تفوق 

خدمات البريج على ضيف���ه خدمات جباليا بثالثية لهدف 
في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

ويدي���ن البريج بانتصاره الثمين لنجمي���ه رامي الطريفي، 

وأحم���د الكرنز "هدفان" حيث أحرزا بالدقائق 17، و23، و87 
على التوالي، بينما دون هدف خدمات جباليا موسى حمدان 
ف���ي الدقيقة 42، ليرتفع رصيد البري���ج إلى 21 نقطة في 

المركز الس���ابع، وتجمد رصيد جباليا عند 14 نقطة بالمركز 
العاشر، وبفارق األهداف أمام الجالء.

وتج���اوز بي���ت حانون األهل���ي عقبة ضيف���ة خدمات 
خانيون���س بثالثية لهدفين في ملع���ب بيت حانون 
ش���مال القطاع، حيث س���جل "للحوانين" أحمد عجور 
"هدف���ان" بالدقيقتين الس���ابعة، و91 على الترتيب، 
وفادي أبو حصيرة في الدقيقة 89، فيما أحرز لخدمات 
خانيون���س مهدي أب���و عرمانة، وع���الء النبريص في 

الدقيقتين 75، و97 توالًيا..
وبه���ذه النتيجة، رفع "الحواني���ن" رصيدهم إلى 24 نقطة 
ف���ي الرابع، وتجمد رصيد خدمات خانيونس عند 20 نقطة 

بالمركز الثامن.
مباريات الثالثاء

وتتواصل مباريات المرحلة 17 من الدرجة الممتازة الثالثاء، 
حيث يلعب الصداقة مع شباب جباليا في ملعب فلسطين 
بمدينة غزة، ويش���هد ملعب اليرموك المجاور لقاء خدمات 

الشاطئ مع غزة الرياضي.

دوري غزة الممتاز: الهالل يحسن موقعه ويعمق جراح األهلي

كريت/ االستقالل:
حق���ق البط���ل محمد حم���ادة الع���ب المنتخ���ب الوطني 
الفلس���طيني ميدالية ذهبية في مشاركته ببطولة العالم 

لرفع األثقال المقامة حاليًا في اليونان.
وأحرز حمادة الذهبية األولى لفلسطين في وزن )168 كجم 
خطف( فئ���ة وزن 102 كيلو في ظل منافس���ة 8 دول في 

واحدة من فئات البطولة التي تشهد مشاركة 32 دولة.
كما توج حمادة بالميدالي���ة البرونزية في وزن )193 كجم 

نتر( بمجموع عام 361، ليحتل المركز الثالث.
ويعتب���ر النجم حم���ادة من أب���رز أبطال رف���ع األثقال في 
فلسطين، وس���بق له المش���اركة في الكثير من البطوالت 

القارية، والدولية، كان آخرها أولمبياد طوكيو 2020.

بواسطة الالعب محمد حمادة
فلسطين تحصد ذهبية وبرونزية 

ببطــولة العالــم لرفــع األثقــال

بيلباو/ االستقالل:
ش���هدت مدينة بيلباو اإلسبانية مساء األحد »حرب شوارع« 
بين مش���جعي فريق »هبوعيل حولون« »اإلسرائيلي« لكرة 
السلة، وعدد من سكان المدينة. وحدث األمر قبل وقت قصير 
من مواجهة بين الفريق ونظيره األلماني لودفيسبورج على 

المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.
وبحسب وسائل إعالم عبرية، بينها موقع »one« الرياضي، 
كان مشجعو الفريق البنفسجي »اإلسرائيلي« في طريقهم 

لحضور المب���اراة عندما تعرضوا للهجوم من قبل مواطنين 
إسبان مؤيدين للفلسطينيين، اختبأوا في األزقة ورشقوهم 
بالكراس���ي، وزجاج���ات المياه، وأغ���راض أخ���رى. والحًقا، 
اندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين، وأشعل الضيوف 
»اإلس���رائيليون« قنابل دخان وأحرقوا األعالم الفلسطينية 
وفق المصدر ذاته. وجاءت أعمال الشغب في الشوارع عقب 
اعتقال مشجع في وقت سابق، إثر مواجهة سياسية لفظية 

مع أحد سكان المدينة، قبل أن يتم إطالق سراحه الحًقا.

إسبانيا: »حرب شوارع« بين مشجعي 
فريق »إسرائيلي« ومؤيدين لفلسطين

لندن/ االستقالل:
أنهى النج���م النرويجي إيرلين���ج هاالند، 
حالة الجدل التي أحاطت بمستقبله، بإنجاز 
خطوات انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي 

اإلنجليزي.
جاء ذل���ك بتأكيدات فابريزيو رومانو، خبير 
سوق االنتقاالت في أوروبا، الذي كشف أن 

إنجاز الصفقة بدأ حّيز التنفيذ.
وارتبط اس���م هاالن���د في اآلون���ة األخيرة 
باالنتقال إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة 
ومانشستر سيتي، لكن األخير كان األكثر 

حرًصا على ضمه.
وكتب رومانو، عبر حس���ابه الرس���مي على 
"في���س ب���وك": "س���ينضم هاالن���د إلى 
مانشس���تر س���يتي.. تم االتفاق على كل 

شيء، واألوراق جاهزة للتوقيع".
وأضاف رومانو: "أكم���ل هاالند الجزء األول 
من الفحوصات الطبية في بلجيكا، اإلثنين، 

في وجود أطباء مانشستر سيتي".

وتابع: "المحادثات بدأت بشكل جدي منذ 3 
أسابيع، وتم االتفاق على جميع التفاصيل، 

وال يتبقى سوى التوقيع على العقود".
وأك���د: "أخبر مانشس���تر س���يتي، نظيره 
بوروسيا دورتموند، بأنه سيفعل بند الشراء 

)75 مليون يورو( هذا األسبوع".
وواصل رومانو: "سيتم اإلعالن الرسمي عن 
الصفقة هذا األس���بوع، بعد إتمام االتفاق 

بين الناديين على الشرط الجزائي".
وأكمل: "يرغ���ب هاالند وعائلت���ه أن يتم 
اإلعالن عن الصفقة هذا األس���بوع، لتوديع 
جماهي���ر بوروس���يا دورتمون���د بأفض���ل 

طريقة".
وخت���م: "لن يتجاوز رات���ب هاالند المتفق 
عليه مع مانشس���تر س���يتي، ما يتقاضاه 
البلجيكي كيفي���ن دي بروين، والذي تبلغ 
قيمته حوالي 375 ألف جنيه إس���ترليني 
في األسبوع، وس���يوقع عقًدا حتى صيف 

."2027

هاالند يجري الفحص الطبي لمانشستر سيتي

فيرونا/ االستقالل:
واصل فريق ميالن انتصاراته بفوز صعب على حس���اب مضيفه هيالس 
فيرونا بثالثية لهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء األحد، في منافسات 

الجولة 36 من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وبهذا الفوز، اس���تعاد ميالن صدارة جدول الترتيب قبل نهاية المسابقة 
بجولتين فق���ط برصيد 80 نقطة، وبفارق نقطتين ع���ن إنتر )78(، فيما 

تجمد رصيد فيرونا عند 52 نقطة بالمركز التاسع.
وبحسب شبكة "أوبتا" لإلحصائيات فإن ميالن جمع 80 نقطة في موسم 

واحد بالدوري اإليطالي ألول مرة منذ موسم )2012-2011(.
وأضاف���ت أن مي���الن في عام 2012 حقق 80 نقطة، لك���ن بعد 38 مباراة، 
بينما وصل "الروس���ونيري" إلى 80 نقطة هذا الموس���م من 36 لقاء، فيما 
يتبقى له مباراتين على نهاية الموسم. ويبعد ميالن مباراتين عن التتويج 
بلقب الدوري اإليطالي هذا الموس���م، حيث أن "الروس���ونيري" بحاجة إلى 
فوز وتعادل من أجل التتويج رس���مًيا بلقب ال���دوري، في ظل تفوقه في 

المواجهات المباشرة مع منافسه وغريمه إنتر.

الدوري اإليطالي: ميالن يحقق 
رقمًا غائبًا منذ 10 أعوام
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رام الله/ االستقالل:
واصل المعتقلون اإلداريون في س���جون االحتالل 
"اإلسرائيلي" اإلثنين، مقاطعتهم المحاكم اإلدارية 
للي���وم ال� 129 على التوالي، ف���ي إطار مواجهتهم 
لسياس���ة االعتق���ال اإلداري، تحت ش���عار "قرارنا 

حرية".
وتش���كل مقاطعة محاكم االحتالل إرباًكا لدى إدارة 
الس���جون، حيث يصبح هن���اك انقطاع بينها وبين 
المعتقلي���ن، إضافة إلى تعري���ف الوفود األجنبية 
الت���ي تزور المعتقالت كل فت���رة بقضية االعتقال 

اإلداري وبالتال���ي تداولها وتس���ليط الضوء عليها 
ونقلها للعالم.

وكان المعتقلون اإلداري���ون قد أعلنوا مطلع كانون 
الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة 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 المواد 
الخاص���ة باألدلة، في خ���رق واضح وصري���ح لبنود 
القانون الدولي اإلنس���اني، لتكون "إسرائيل" هي 

الجه���ة الوحيدة ف���ي العالم التي تم���ارس هذه 
السياسة.

وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات الس���جون بأن 
المعتقلي���ن اإلداريين لهم ملفات س���رية ال يمكن 
الكش���ف عنها مطلًق���ا، فال يع���رف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالًب���ا ما يتعرض المعتق���ل اإلداري لتجديد مدة 
االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أش���هر أو س���تة 
أش���هر أو ثمانية، وقد تصل أحياًنا إلى سنة كاملة، 

ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين االثنين، أن 
س���لطات االحتالل »اإلس���رائيلي« أص���درت 154 أمر 
اعتق���ال إداريًا بحق عدد من األس���رى، لمدد تتراوح ما 
بين شهرين إلى ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، 

وذلك خالل شهر نيسان/أبريل الماضي.
وأوضح���ت الهيئة في بيان صحفي أن من بين قرارات 
االعتق���ال اإلداري الص���ادرة 68 أمرًا جدي���دًا و86 أمر 

تجديد.

ولفتت الهيئة إلى أن االعتق���ال اإلداري ما هو إال أداة 
قاسية يستخدمها االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى 
الفلس���طينيين، محاولين توجي���ه التهم الباطلة لهم 
م���ن أجل التضييق عليهم، وبس���بب هذه السياس���ة 
العنصري���ة يخ���وض األس���رى العديد م���ن المعارك 

إلسقاطها.
وذكرت أن من بين األس���رى خليل ع���واودة )40( عامًا 
والذي يخوض معركته مع األمع���اء الخاوية لليوم 68 
رفضًا العتقال���ه اإلداري، في ظل وض���ع صحي خطير، 

حيث تحتجزه س���لطات االحتالل داخل عيادة س���جن 
الرمل���ة. إلى ذل���ك أفادت الهيئ���ة بأن األس���ير رائد 
ريان)28( عامًا اضرابه المفت���وح عن الطعام لليوم 33 
على التوالي، وتحتجزه سلطات االحتالل بزنازين عوفر 

بظروف اعتقالية وصحية صعبة.
وفي الوق���ت ذاته يواص���ل بقية األس���رى اإلداريين 
برنامجه���م النضال���ي تح���ت ش���عار )قرارن���ا حرية( 
والمتمثل في مقاطع���ة محاكم االحتالل لليوم )129( 

على التوالي.

129 يومًا على مقاطعة المعتقلين اإلداريين لمحاكم االحتالل

هيئة األسرى: 154 قرار اعتقال إداريًا خالل أبريل

عشرات المواطنين باالختناق إثر استنشاقهم الغاز السام الذي 
أطلقته قوات االحتالل باتجاه الش���بان واتجاه منازل المواطنين 
في المنطق���ة، فيما أصيب أفراد طاقم تلفزيون فلس���طين في 

قلقيلية برضوض، في اعتداء للمستوطنين هناك.
وأفاد مراس���لنا بأن مس���توطنين اعتدوا على أفراد الطاقم: أحمد 
ش���اور، وبش���ار نزال، وأيمن نزال، بالضرب بالعصي ورش���قوهم 
بالحج���ارة، ما أدى إلصابتهم برضوض، كما منعوهم من مواصلة 

تغطية المواجهات التي اندلعت مع قوات االحتالل في البلدة.
وذكرت أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المدخل الشمالي 
لبلدة ع���زون ورفعوا األعالم "اإلس���رائيلية"، وأطلق���وا النار على 
المواطنين بش���كل مباش���ر م���ا أدى إلصابة مواطنين بش���ظايا 

رصاص المستوطنين.
 وتص���دى أهالي بلدة ع���زون العتداءات المس���توطنين الذين 
اقتحموا مدخل البلدة، وس���ط حماية م���ن قوات جيش االحتالل 

وإطالق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السام.
وأف���ادت مصادر محلي���ة بإصابة عدد من جن���ود االحتالل، بعد 
استهدافهم بزجاجة حارقة خالل المواجهات التي اندلعت في 

القرية.
وأفادت مصادر محلية أن ش���بانا مقاومين اس���تهدفوا عددا من 
جنود االحتالل بزجاجة حارقة في بلدة عزون، ما أدى إلصابة عدد 

منهم بشكل مباشر.
وتشهد عزون ومداخلها والطريق االستيطاني الذي يمر بالقرب 
من البلدة مواجهات متفرقة بين قوات االحتالل ومس���توطنيه، 
وبين الش���بان الذين ضاقوا ذرعا بسياسات االحتالل التنكيلية 

بأهال���ي البلدة. إلى ذل���ك، هدمت قوات االحت���الل أمس، أربعة 
منشآت س���كنية وزراعية في محافظتي نابلس وطوباس شمال 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مص���ادر محلية بأن قوات االحت���الل ترافقها الجرافات 
اقتحمت المنطقة الجنوبية الش���رقية في بلدة بيت دجن شرق 
نابلس وباش���رت هدم منزلين قيد اإلنش���اء بحج���ة البناء دون 

ترخيص.
ويعود المنزالن للمواطنين عماد أبو حلوان وعادل أبو حلوان وكل 

منهما مكون من طابقين.
يذكر أن االحتالل كان قد سلم أصحاب المنزلين إخطارات بوقف 

البناء بحجة البناء في مناطق )ج( دون ترخيص. 
وتصدى عش���رات الش���بان لقوات االحت���الل ودارت مواجهات 
أس���فرت عن إصابة 36 مواطن���ا بالرصاص المعدن���ي المغلف 

بالمطاط والغاز المسيل للدموع.
كما هدمت قوات االحتالل، دفيئة زراعية "بيت بالستيكي"، في 

بلدة فروش بيت دجن، شرق نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم الحج محمد، إن 
قوات االحتالل اقتحمت البلدة، وهدمت بيتا بالس���تيكيا زراعيا 
تع���ود ملكيته للمواطنة عتاب حنيني؛ بحجة إقامته في مناطق 

"إطالق نار".
يذكر ان س���لطات االحتالل أعلنت منذ سبعينات القرن الماضي 
ما يقرب م���ن 18 بالمائة م���ن الضفة الغربي���ة، أو ما يقرب من 
30 بالمائ���ة من المنطق���ة )ج(، كمناطق إطالق ن���ار، حيث تمنع 
الفلسطينيين من االقتراب منها او التواجد فيها، وهو شكل من 

أشكال السيطرة إلى أراضي المواطنين.
كم���ا هدمت ق���وات االحتالل أم���س، غرفتين س���كنيتين قيد 
اإلنشاء في خربة عينون شرق مدينة طوباس في الضفة الغربية 

المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن جرافات االحتالل هدمت غرفتين من 
االسمنت المس���لح، قيد اإلنشاء، تقدر مس���احتهما ب� 100 متر 

مربع، للمواطن كمال فارس أبو مطاوع؛ بحجة عدم الترخيص.
وفي ذات الس���ياق، شرعت قوات االحتالل أمس، بتجريف أراض 

في قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم.  
وأف���اد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في بيت 
لحم حس���ن بريجية بأن جرافات االحتالل شرعت بتجريف أراض 
في المنطقة الحدودية م���ا بين قريتي الجبعة وصوريف، تعود 

لعائلتي حمدان والمشاعلة، تبلغ مساحتها 22 دونما.
وأش���ار بريجية إلى أن هناك تصعيدا واضحا من قبل االحتالل، 
في س���لب األرض ألغراض اس���تيطانية، في مناطق مختلفة من 

محافظة بيت لحم.  
وفي بيت لحم أيضًا،  ش���قت قوات االحتالل، طريقا استيطانية، 

شرق قرية وادي فوكين غرب المدينة.
وأف���اد رئيس مجلس قروي وادي فوكي���ن إبراهيم الحروب، بأن 
االحتالل قام بشق طريق استيطانية بطول 300 متر من أراضي 
منطقة "القبو" ش���رق القرية تعود لعائلة عبيد الله، إضافة إلى 
وضع أسالك ش���ائكة على جهتي الطريق المحاذية لمستوطنة 

"تسور هداسا" المقامة على أراضي المواطنين.
وعلى صعيد االعتقاالت اليومية، فق���د اعتقلت قوات االحتالل 

اإلس���رائيلي، أمس 12مواطنا من الضف���ة المحتلة. ففي جنين، 
اعتقلت قوات االحتالل أربعة ش���بان من بل���دة رمانة، وهم: رواد 
وس���ام صبيحات، وإيهاب نبيل محاجنه، وجهاد محمد العمور، 
وإبراهيم محمد ش���وقي العم���ور. ومن رام الل���ه، اعتقلت قوات 
االحتالل األس���ير المح���رر محمود عماد الريم���اوي )22 عامًا( من 
بيت ريما، والشاب نديم النعسان من المغّير، بعد االعتداء عليه 

بالضرب وتحطيم مركبته.
ومن نابلس، اعتقلت قوات االحتالل الفتى إبراهيم حشاش )17 
عاما(، والش���اب مصطفى قنيص )20 عاما( من منطقة الجداول 
بمدين���ة بيت جاال، والمواطن عدنان شماس���نة م���ن بلدة قطنة 

شمال غرب القدس.
وم���ن الخليل، اعتقل���ت قوات االحتالل من مخي���م الفوار الفتى 
إسالم حسن الراعي )16 عاما(، ومن سلفيت اعتقلت المواطنين: 
س���اهر عمار مرعي )20 عاما(، وع���وض مصطفى مرعي )23عاما( 

من قراوة بني حسان.
اقتحام األقصى

في س���ياق عدواني آخر،  اقتحم عش���رات المستوطنين، أمس، 
المسجد األقصى المبارك، بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

وأفاد مراس���لنا بأن عش���رات المس���توطنين اقتحموا المس���جد 
األقص���ى على ش���كل مجموعات، من جهة ب���اب المغاربة، وأدوا 
طقوًس���ا تلمودي���ة ونفذوا ج���والت اس���تفزازية ف���ي باحاته، 

واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم.
وفي غضون ذلك، توالت الدعوات المقدسية التي تحث على شد 

الرحال للمسجد األقصى والرباط فيه.

الداخل المحتل/ االستقالل:
اعتدى مس���توطنون يهود من عصابة "تدفيع الثمن" اإلرهابية 
على س���يارات وثقبوا إطاراتها وخطوا عبارات عنصرية معادية 
للفلس���طينيين عل���ى جدران في قرية جس���ر الزرق���اء بالداخل 

الفلسطيني المحتل.
وفوجئ أهالي القرية من إعطاب إطارات عش���رات السيارات في 

حي واحد، واسُتدعيت شرطة االحتالل إلى المكان.
وقال رئيس اللجنة الش���عبية في جس���ر الزرقاء س���امي العلي 
في تصري���ح على صفحته عبر "فيس���بوك": إن عدًدا من أعضاء 
عصاب���ات تدفيع الثمن اقتحم الليلة الماضي���ة )فجر اإلثنين(، 

ح���ارة آل� نجار ف���ي المنطق���ة الجنوبية الغربية للبل���دة، وثقبوا 
إطارات السيارات وكتبوا عبارة عنصرية على الجدران.

وذكر أن من بين الش���عارات التي تم خطها من المس���توطنين: 
"استيقظوا أيها اليهود". الجدير ذكره أن جسر الزرقاء شهدت 

قبل أعوام اعتداًء مماثاًل من قبل العصابات االستيطانية.
وأضاف أنه "تم ثقب نحو 35 إطارس���يارة في 3 مواقع في الحارة 

الجنوبية المتاخمة لقيساريا".
وتنفذ عصابات "تدفي���ع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد 
من البلدات الفلس���طينية بالداخل، مس���تهدفة أيًضا األماكن 
المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر اإلسالمية والمسيحية.

»تدفيع الثمن« تثقب إطارات 35 مركبة 
وتخط شعارات عنصرية في جسر الزرقاء 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أّجلت محكمة االحتالل المركزية في القدس المحتلة، االثنين، جلس���ة 
محاكمة الجندي "اإلس���رائيلي" قاتل الش���هيد إي���اد الحالق حتى 14 
حزيران/تموز المقبل؛ لتمكين محامي الدفاع من تقديم مواد إضافية.

وق���ال المحامي خالد زبارق���ة إّنه تّم التداول في الجلس���ة بطلب دفاع 
المتهم قاتل الش���هيد إياد الحالق، لتمكينه م���ن الحصول على مواد 

إضافية.
وبّي���ن أّن محكم���ة االحتالل أّجلت الجلس���ة حتى يوم الرابع عش���ر من 
الش���هر المقبل بعد تقديم طلب دفاع قاتل الشهيد الحالق، الفًتا إلى 
أّنه لم يتم التداول حتى اآلن حول التهمة نفس���ها، وال يوجد أي تقدم 

ملحوظ في قضية الشهيد.
وأوض���ح أّن تقديم الئح���ة اتهام ضد قاتل مواط���ن عربي في القدس 
المحتّلة في ضوء عمليات القتل "اإلسرائيلية" التي نراها يومًيا تعتبر 
"خطوة هامة جًدا". واستدرك مضيًفا "ولكن طاقم الدفاع غير راٍض على 
مس���توى الئحة االتهام التي قدمت ضد القاتل، والمماطلة حيال هذا 

الملف الذي مّر عليه عامان في المحاكم".
وتابع "نح���ن قلقون جًدا م���ن المماطلة التي حصلت ف���ي هذا الملف 
ومصيره". وكان الشاب إياد خيري الحالق )32 عاما( ارتقى شهيًدا عقب 
إطالق قوات االحتالل الرصاص عليه عند باب األس���باط بالبلدة القديمة 
بالقدس المحتلة في نهاية ش���هر مايو/أيار 2020 بزعم االشتباه في 

أّنه كان يحمل مسدًسا بيده وهو األمر الذي تبّين عدم صحته إطالًقا.

محكمة االحتالل تؤجل جلسة 
محاكمة قاتل الشهيد إياد الحالق

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت الش���رطة "اإلس���رائيلية" اإلثنين، مستوطنة 
"إس���رائيلية" )65 عام���ًا( من مس���توطنة عس���قالن 
)أش���كلون( على خلفية االش���تباه ف���ي أنها هّددت 
عائلة رئيس وزراء االحتالل نفتالي بينيت، وذلك إثر 
نشاط مشترك للشرطة وجهاز األمن العام »الشاباك« 
الذي شرع قبل أسابيع عّدة بالتحقيق في تهديدات 
بالقت���ل وصلت إلى عائل���ة بينيت، وه���ي عبارة عن 

مغّلف يحتوي على أعيرة نارية.
وطبقًا لبيان الشرطة اعُتقلت المرأة صباح أمس، وذلك 
بعدما كانت الش���رطة قد أصدرت أمرًا بحظر نشر كّل 
التفاصي���ل المتعلقة بالتحقيق الج���اري في قضية 

التهديد.

وُأرسلت رس���الة التهديد إلى أحد أفراد أسرة رئيس 
الوزراء وليس إليه مباش���رة. وبحس���ب وسائل اإلعالم 
اإلس���رائيلية، فإّن عائلة بينيت تلّق���ت التهديدات 

بالقتل في رعنانا حيث يعيش مع عائلته.
وفي وق���ٍت س���ابق، اعتقلت الش���رطة العس���كرية 
اإلس���رائيلية جنديًا في الجيش اإلسرائيلي يشتبه 
في أنه هّدد بينيت، على مواقع التواصل االجتماعي.

ونش���ر المجّند اإلس���رائيلي تهديداته لبينيت في 
تعقيب على صفحة حزب »هناك مس���تقبل«. بينما 
فتح���ت وح���دة التحقيق في الش���رطة العس���كرية 
تحقيق���ًا ضد الجندي، الذي تبّي���ن الحقًا أّنه ال يملك 
القدرة على الوصول إلى أس���لحة »وال يش���كل خطرًا«، 

وذلك قبل اإلفراج عنه.

االحتالل يعتقل مستوطنة هددت عائلة بينيت

اعتداءات االحتالل ..
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عواصم/ االستقالل:
ق���ال خبراء في الطبيع���ة إن أفيال الغاب���ات المهددة باالنق���راض تلعب دورا 
رئيس���يا في الحفاظ عل���ى الغابات المطيرة التي تعتب���ر موائل حيوية للحياة 
البري���ة ومخزونات الكربون. وذكرت وكالة »ب���ي إيه ميديا« البريطانية لألنباء أن 
المس���ؤولين في الجابون، وس���ط القارة اإلفريقية، ينفذون إجراءات في محاولة 
لحماية األفيال وحيوانات برية أخرى مثل الغوريال والش���مبانزي وغابات حوض 
الكونغ���و المطيرة الغنية بالكربون. وتتفاوت هذه اإلجراءات بداية من المناطق 
المحمية والحراجة المس���تدامة إلى تعزيز الس���ياحة البيئية وتركيب أس���وار 

كهربائية إلبقائها بعيدة عن المحاصيل وبالتالي االصطدام بالبشر.
وقدر مس���ح أجرته وكالة المتنزهات الوطنية في الجابون وحماية الحياة البرية 

العام الماضي أن هناك 95 ألف فيل غابات أفريقي في الجابون.
ويعتبر هذا الرقم أكبر بكثير مما كان يعتقد س���ابقا، مما يجعلها معقال لهذه 
األنواع، التي عانت من انخفاضات حادة في مناطقها في وسط القارة اإلفريقية، 

والذي يرجع إلى حد كبير إلى الصيد الجائر من أجل الحصول على العاج.
وذكر المسح أيضا أن ما يقدر بما بين 60 إلى 70 % من أفيال الغابات األفريقية 
في العالم، وهي نوع مختلف عن أفيال السافانا في القارة، تعيش في الجابون، 

وتنتشر في 90 % من مساحة البالد.

إجراءات جديدة لحماية أفيال الغابات 
اإلفريقية المهددة باالنقراض

) APA images (    مو�صم ح�صاد القمح  يف خانيون�س جنوب قطاع غزة

االستقالل/ وكاالت:
أكد العالم األسترالي كارل كروشيلنيكي أنه تمكن 

من حل لغز مثلث برمودا.
وأك���د كارل كروش���يلنيكي أن األس���باب الخارق���ة 
للطبيعة ال تلعب دورا، مش���يرا إلى أنه من المحتمل 
أن يكون اختفاء الطائرات والقوارب على مر السنين 
بسبب سوء األحوال الجوية والخطأ البشري، حسبما 

أفاد موقع "unilad" البريطاني.
ويغط���ي ما يس���مى بم�ثلث برمودا مس���احة 700 
ألف كيلومتر مربع من المحيط وهي منطقة بحرية 
مزدحمة بش���كل خ���اص، لذا فإن ح���االت االختفاء 

ليست خارجة عن المألوف.
وافت���رض كروش���يلنيكي أن���ه نظرا لك���ون مثلث 
برمودا بقعة مزدحمة من البحر وقريبة من الواليات 

المتحدة، فإن حاالت االختفاء في المنطقة ليس���ت 
غير عادية.  ويذكر ان ع���دد المفقودين في مثلث 
برمودا هو نفسه في أي مكان في العالم على أساس 

النسبة المئوية.
وتحدث كروش���يلنيكي أيضا ع���ن الرحلة 19، التي 
ربما تكون أشهر حاالت االختفاء في المثلث، وكانت 
الرحلة 19 مكونة من خمس قاذفات طوربيد تابعة 
للبحرية األمريكية أقلعت من فورت لودرديل بوالية 
فلوريدا في 5 ديس���مبر 1945 في مهمة تدريبية 
روتيني���ة لمدة س���اعتين فوق المحيط األطلس���ي 
وكان على متنه���ا 14 فردا من أف���راد الطاقم، لكن 
القاعدة س���رعان ما فقدت االتصال بها واختفت مع 
جميع أفراد الطاقم ولم يتم العثور على حطام على 

اإلطالق.

وفقا لالدعاءات، اختفت أيضا طائرة مائية من طراز 
PBM-Mariner تم إرسالها في مهمة بحث وإنقاذ 
للعثور عل���ى الرحلة 19، كما اختف���ى أفراد الطاقم 

البالغ عددهم 13 فردا.
ويرى العالم األسترالي أنه على الرغم من االقتراحات 
بأن الدورية اختفت في ظروف طيران مثالية، إال أن 
وجود 15 مترا من األمواج كان من الممكن أن يكون 

لها تأثير كبير من ناحية سوء األحوال الجوية.
وأضاف أن طيارا واحدا فقط كان متمرسا في الرحلة 
وهو قائدها المالزم تشارلز تيلور، وربما كان لخطأه 

البشري دور في المأساة.
وبين أن طائرة البحث واإلنقاذ التي تم إرسالها في 
مهمة إنقاذ، صرحكروش���يلنيكي بأنها ش���وهدت 

تنفجر في السماء دون أن يقدم تفسيرا.

عالــم يحــل لغــز مثلــث برمــودا

القاهرة/ االستقالل:
كش���فت جمعيات الرف���ق بالحيوان عن حيوان يثير الذع���ر والرعب في مدينة 
االسماعيلية. بسبب شكله ولون جسمها أن هذا الكائن ليس سوى كلبة مصابة 

بمرض الجرب الذي فتك بجلدها وشوهها.
وبين���ت أن المتطوعين. وأعضاء بالجمعية توصلوا إلى الكلبة. ونقلوها إلى أحد 

المراكز المتخصصة لعالجها.
يذكر أنها س���ابقت الزمن للوصول إليها خشية تعرضها للقتل واألذى من قبل 
بعض المواطنين الذي���ن اعتبروها حيوانًا غريبًا. معربين عن خش���يتهم على 

حياتهم وأطفالهم منها.
أعرب العديد من المصريين عن مخاوفهم من إمكانية تعرضه لألطفال. والمارة 
باألذى. وأشار آخرون إلى أنه مجرد كلب مصاب بالجرب. ما جعل مظهره يتغير.

في مصر.. حيوان 
غريب يثير الرعب

القاهرة/ االستقالل:
حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية المواطنين ، من 
تناول أو صيد سمكة القراض السامة أو سمكة األرنب.

وقالت ال���وزارة عبر حس���ابها على تويتر، إن س���مكة 
القراض هي س���مكة س���امة تؤدي إلى الوفاة، وليس 
للسم مصل للش���فاء، وتعرف بالس���مكة األشد فتًكا 

بالعالم
ونشرت الوزارة فيديوجرافيك عبر حسابها على تويتر، 
كش���فت خالله عدًدا من المعلومات عن تلك السمكة، 

وتشمل هذه المعلومات:
تعرف هذه األس���ماك بس���مكة القراض أو النفيخة أو 

سمكة األرنب، منتشر في األس���واق يؤدي إلى الوفاة 
وتتميز بجلدها الرمادي، وتعرف بأنها السمكة األشد 

فتًكا في العالم.
وسميت بالقراض بس���بب أس���نانها الحادة المدببة، 
وتعرف بإس���م األرنب أو النفيخ���ة ألنها تنفخ حينما 

تشعر بالخوف.
وتحتوي س���مكة القراض على غدد سامة تحت الجلد 
واألحش���اء والكبد واللحم والنخاع- السم الموجود في 
الس���مكة هو سم "تيترودوتوكس���ي" وليس له مصل 

للشفاء حتى اآلن.
 تتواجد سمكة القراض في البحر األحمر والمحيطات 

ووصلت إلى مياه البحر المتوس���ط عبر قناة السويس 
وتعيش س���مكة القراض في قاع البحر، وتتغذى على 
فضالت األس���ماك وأنواع من الطحالب الس���امة- عند 
تناول س���مكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور 
خالل 20 دقيقة إلى ساعة وقد تتأخر ظهور األعراض 
إلى يومين، وقد يسبب س���مها في الوفاة في خالل 6 

إلى 8 ساعات.
 وتشمل أعراض التسمم: آالم في البطن، غثيان وقيء 
وإس���هال، ضعف وش���لل العضالت، انخفاض ضغط 
الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، تنميل الجس���م، 

ضيق في التنفس، وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.

القاهرة/ االستقالل: 
أعلن���ت نيابة جنوب الجيزة في مصر أن تقرير الطب الش���رعي 
لتش���ريح جثة ش���اب، خلص إلى أنه قتل بطلق ناري خرج من 
س���الحه أثناء هروبه من مش���اجرة بصحبة أصدقائه. وكشفت 
تحريات رج���ال األمن بالجيزة أنه هرب وأصدقاؤه مس���تقلين 
)توك توك( عقب مشاجرة مع مالك محل وآخرين بسبب خالفات 
س���ابقة. وأضافت: »عبروا مطبا صناعيا في الش���ارع بسرعة، مما 

أدى إلى خروج طلقة من سالحه الذي كان يخفيه تحت مالبسه«.
وتابعت: القتيل استعان ب�3 من أصدقائه للتشاجر مع عدد 
من األشخاص، وأطلقوا أعيرة نارية وخالل هروبهم خرجت 

طلقة من سالح كان يخفيه تحت مالبسه أدت لوفاته.
وذك���رت صحيفة األهرام أن قوة أمنية تمكنت من القبض 
عل���ى أصدقاء القتيل وضبط الس���الح، فيما فتحت النيابة 

المختصة تحقيقا بالحادث.

نيودلهي/ االستقالل:
أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية )ISRO( أنها تعمل على مش���روع إلرسال 

مركبة الستكشاف كوكب الزهرة.
 وحول الموضوع قال رئيس المنظمة، بانيكر سومناث في مقابلة صحافية أخيرًا 
»تخط���ط منظمتنا إلطالق مركبة آلية إلى كوكب الزه���رة عام 2024، في الفترة 

التي تكون فيها المسافة بين األرض والزهرة مالئمة لهذه الرحلة«.
 وأضاف: »الهند يمكنها التحضي���ر وإطالق مهمة نحو الزهرة في وقت قصير 
نس���بيًا كونها تملك جميع المقومات لهذه المهم���ة.. إطالق المركبة نحو هذا 
الكوك���ب من المفترض أن يجري في الفت���رة التي تكون فيها الزهرة في أقرب 
مسافة من األرض، وفي حال فشلنا في إطالق المركبة في عام 2024 سيتوجب 

علينا االنتظار حتى عام 2031 ليقترب الكوكبان من بعضهما مجددًا.

الهند تخطط الستكشاف الزهرةالصحة المصرية تحذر من السمكة األشد فتكًا بالعالم

هافانا/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصّحة في كوبا ارتفاع ع���دد قتلى االنفجار 
العرضي الذي هّز فندق ساراتوغا في هافانا إلى 31 األحد.

وكانت أعلنت في حصيلة س���ابقة مقتل 30 ش���خصا في 
االنفجار. وال يزال هناك 24 جريحا في المستشفيات.

يبح���ث عناصر اإلنقاذ عن جثث تح���ت أنقاض المبنى في 
المدينة القديمة بهافانا.

ووفق ما أفادت وزارة الس���ياحة الس���بت، وقع االنفجار على 
ما يبدو بس���بب تس���رب للغاز عندما كانت شاحنة تزود به 
الفن���دق، وقد ُدّمرت أربع طبقات م���ن المبنى ذي الطبقات 
الخمس. وكان الفندق يخضع لترميم استعدادا الفتتاحه 

في 10 مايو بعد عامين على إغالقه بسبب جائحة كوفيد.
ُش���ّيد المبنى عام 1880 ليحوي متاجر، وتحّول فندقا عام 

1933 ثم مؤسسة فندقية فاخرة في 2005.

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار
 فندق في كوبا إلى 31 قتيال

 مطــب صناعــي يتســبب 
بمقتــل شــاب بطلــق نــاري


