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 الخليل/ االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء 
الخميس، مواطنين من مدينة الخليل، واندلعت 

مواجهات مع االحتالل وسط المدينة.
وأف���ادت مصادر أمني���ة، بأن ق���وات االحتالل 
اعتقلت المواطن مدحت صالح غيث، وابن أخيه 
ش���حدة موس���ى غيث، من المنطق���ة الجنوبية 

في الخليل، عق���ب تفتيش منزل ذويه والعبث 
بمحتوياته.

كم���ا اندلعت مواجه���ات مع ق���وات االحتالل 
في ش���ارع الشاللة وس���ط مدينة الخليل، أطلق 
خالله���ا جن���ود االحت���الل األعي���رة المعدنية، 
وقنابل الصوت، والغاز المس���يل للدموع، صوب 

المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

االحتالل يعتقل مواطنين من 
الخليل ومواجهات وسط المدينة 

رام الله- القدس المحتلة/ االستقالل:
شيعت جماهير حاشدة الخميس، جثمان الزميلة 
الصحفية ش���يرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في 
مدين���ة رام الل���ه، قبل أن يتم نق���ل جثمانها إلى 

القدس م���روًرا ب���� "قلنديا"، حي���ث كان أيًضا في 
اس���تقبال الموكب، المئات م���ن المواطنين الذين 
ش���اركوا في تش���ييعها قبل انتقاله���ا للمدينة 
المقدس���ة. وذكرت مص���ادر مقدس���ية، أن قوات 

االحت���الل اعتقل���ت 5 ش���بان على حاج���ز قلنديا 
ل���دى محاولتهم المرور مع الموك���ب. وكان موكب 

التش���ييع، انطلق من المستش���فى 
االستش���اري ف���ي مدين���ة رام الله 

توارى الثرى اليوم  

جماهير حاشدة تشّيع جثمان الشهيدة »أبو عاقلة« 
برام الله واالحتالل يعتدي على بيت عزائها في القدس

القائد النخالة: نصرنا وعودتنا على 
مسافة شهيد.. فال تترددوا بقتال العدو 

229 منظمة عربية ودولية: أبو عاقلة 
تعرضت لجريمة »اغتيال مكتملة األركان«

طولكرم/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين القائد زياد النخالة »إن 

الروح التي تسكن شعبنا الفلسطيني في القدس، وفي كل المدن 
الفلسطينية هي امتداٌد ألرواح الش���هداء الذين سبقونا، ولروح 

غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت 229 منظمة حقوقية عربي���ة ودولية، الخمي���س، جريمة اغتيال 

الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إثر استهدافها 
م���ن قبل ق���وات دولة االحت���الل والفصل العنص���ري برصاصة 

شيرين أبو عاقلة.. فضحت 
االحتالل في حياتها واستشهادها

غزة/ االستقالل:
أشادت حركة الجهاد اإلس����المي الخميس،  بإقرار البرلمان العراقي 
لقانون تجريم التطبيع مع الكيان اإلس����رائيلي. وقالت الحركة ببيان 

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق المجلس األعل���ى للتخطيط والبناء التابع ل���إدارة المدنية في حكومة 

االحت���الل الخميس، على بناء 4 آالف وحدة اس���تيطانية موزعة 
على عشرات المس���توطنات في الضفة الغربية. وذكرت القناة 

»الجهاد«: نشيد بإقرار البرلمان 
العراقي لقانون »تجريم التطبيع«

االحتالل يصادق على بناء آالف الوحدات 
االستيطانية في الضفة الغربية

غزة/ خالد اشتيوي:
حاول االحتالل الصهيوني ووسائل إعالمه منذ لحظة استشهاد 
الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، أن يقدم رواية 

»الجهاد« تنظم حفال مهيبًا لتأبين شهدائها في طولكرم

طولكرم/ االستقالل:
أقامت حركة الجهاد اإلس���المي في محافظة طولكرم مساء الخميس، 

حفاًل تأبينيًا للشهداء، سيف أبو لبدة وصائب عباهرة 
وخلي���ل طوالبة مع ثلة مؤمنة من ش���هداء ش���عبنا 

ت�ضاعف خطورة 
و�ضع الأ�ضري 

»عواودة« امل�ضرب 
منذ 71 يومًا

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير، إن األسير خليل 
ع���واودة )40 عاما( م���ن بلدة إذنا 
غرب الخليل، المضرب عن الطعام 
منذ 71 يوما، يواجه وضعا صحيا 
خطيرا وتتضاعف هذه الخطورة 
م���ع م���رور الوق���ت، وم���ع رفض 
حتى  »اإلس���رائيلي«  االحت���الل 

االستجابة  اللحظة 
وإنه���اء  لمطلب���ه، 

االحتالل يفرض شروطًا على تشييع 
جثمان الشــــهيدة »أبو عاقلة« في القدس
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طولكرم/ االستقالل:
أقام���ت حركة الجهاد اإلس���المي ف���ي محافظة طولكرم مس���اء 
الخميس، حفاًل تأبينيًا للشهداء، سيف أبو لبدة وصائب عباهرة 
وخليل طوالبة مع ثلة مؤمنة من شهداء شعبنا الفلسطيني، على 
ملعب المنشية بمخيم نور شمس.  حيث ضمت فعاليات الحفل، 
كلمة القائد زياد النخال���ة "أبو طارق" األمين العام لحركة الجهاد 
اإلس���المي، وكلمة الشيخ طه القطناني باس���م عوائل الشهداء، 
وكلم���ة القيادي المحرر خضر عدنان، وكلمة حركة "حماس" التي 
ألقاها الش���يخ رأفت ناصيف، وكلمة أصدقاء الشهيد سيف أبو 
لبدة من مدينة نابلس المحتلة، واختتم بتكريم عوائل الشهداء. 
م الحفل الشيخ أسامة الحروب، عقب افتتاحه بَايات عطرة من  وقدَّ
الذكر الحكيم، مرحبًا بالحضور الكريم من عوائل الشهداء الكرام 
س���يف أبو لبدة وخليل طوالبة وصائب عباهرة، وجماهير شعبنا 
التي لبت الدعوة لتأبين الش���هداء. وتحدث األس���ير المحرر طه 
القطناني، والد الشهيدة أشرقت، نيابة عن عوائل الشهداء، قائاًل: 
إننا في مخيم نور الش���مس، مخيم الرجال واألبطال والمقاومين 
والصامدين، مستحضرًا سيرة الشهداء عز الدين القسام وفرحان 
الس���عدي وفتحي الش���قاقي، الذين قدموا الواجب على اإلمكان، 

ويجدد دمهم فينا للنهوض والمقاومة. 
ووجه القطناني تحيته للش���هداء س���يف وصائب وخليل، وكل 
الش���هداء الذين تمتد قافلتهم وأس���ماؤهم، مش���يدًا بعوائل 
الش���هداء في مخيم البطولة والعطاء، من أجل استرداد الحق في 

ذكرى النكبة، حيث ُهجرنا من أرضنا وقرانا.
وتابع في كلمته، كان لس���ان حال الشهداء، إننا ال نهاب الموت، 

ولكن نخشى أن نموت دون شهادة، فقد تسابقوا إلى علياء المجد 
والفخار، مباركًا لمن ختمت سنين عمره بالشهادة، متوجًا عائلته 

بوسام الفخر والكرامة.
وختم بقوله، إن صراعنا م���ع االحتالل لن ينتهي إال بزواله وعودة 
الحق���وق إلى أصحابه���ا، والعودة حق مق���دس ال يمكن أن نقبل 
بالتنازل عنه، مش���يرًا إلى أن النصر موعدنا والسيف في يدنا لن 
يثلم، وعلى عهد الشهداء واألسرى والجرحى باقون، وسوف تنبت 

زهور الحرية في فلسطين. 
وتح���دث القي���ادي المحرر خضر عدن���ان بكلمة حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي في الضفة المحتلة، مشيدًا بأهلنا وربعنا في طولكرم 
اإلباء ومخيم نور الشمس التضحية والفداء، وأحباب سيف أبو لبدة. 

وأضاف القيادي عدنان، يا أحباب الشهداء واألسرى وفلسطين، إن 
س���يف أبو لبدة، صّوب لنا المسير نحو القدس، مشيرًا إلى عملية 
اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي سيكون دمها لعنة على 
االحتالل، كما كانت دماء س���يف أبو لبدة وصائب عباهرة وخليل 

طوالبة والعموري وجرار والحصري. 
واستذكر عدنان الشهداء خالد أبو الصقر وأشرف البردويل وفالح 
مشارقة ورياض بدير، مشيرًا إلى أن هنا ضياء حمارشة ورعد الخازم 
وأبطال رمانة في إلعاد وصائب ينجب جنين، ودم سيف أبو لبدة 

انتصار في كل هذه العيون والسواعد التي تستعد لالنتقام.  
كما تحدث القيادي رأفت ناصيف بكلمة حركة المقاومة اإلسالمية 
"حماس"، في حفل تأبين الش���هداء، قائاًل: إننا نتشرف ونتكرم 

بالوق���وف في حضرة الش���هداء، فنحن بحاجة لهذا التش���ريف 
والتكريم، ألن الشهداء هم الذين اختارهم الله، وهم أحياء عنده، 
يستبش���رون بنعمة من الله وفضل.  وأضاف ناصيف، أننا نقف 
في هذا اليوم، وما زال الدم الفلسطيني يتدفق، ونشيع الشهيد 
تلو الشهيد في سبيل الله من أجل قضيتنا وأرضنا وأقصانا، وما 

زالت معاناة شعبنا بفعل عدوان االحتالل. 
وأردف بقوله: إن االحتالل اغتال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وهي 
رسالة تخويف لكل إعالمي حر، حتى ينفذ جريمة كبيرة، محذرًا أن 
االحتالل ما تجرأ بالمساس بهذه الصحفية إال ألنه يضمر عدوانًا 

كبيرًا على جنين بهدف إنهاء المقاومة ومنع امتدادها. 
كم���ا تحدث القيادي المحرر خضر عدنان، في ختام الحفل حيث 
أرس���ل السالم للش���هداء واألسرى والمقاومة، مش���يدًا بمعركة 
اإلضراب عن الطعام التي يخوضه���ا القائد خليل عواودة لليوم 

ال�72 على التوالي، والمناضل رائد ريان.
وكرمت حركة الجهاد اإلس���المي عوائل الشهداء سيف أبو لبدة 
وخليل طوالبة وصائب عباه���رة، وفاًء لدماء فلذات أكبادهم التي 
تقدم���ت قرابين على طريق النصر والتحري���ر، وتأبينًا لذاكرتهم 

ومسيرتهم العطرة في وجدان شعبنا وأمتنا. 
وأنهى القيادي أس���امة الحروب الحفل التأبيني الحاش���د، قائاًل: 
انتهى حفلنا وال تنتهي مقاومتنا، إال بنصر بإذن الله في ساحات 
المسجد األقصى، ش���اكرًا عوائل الشهداء سيف أبو لبدة وخليل 
طوالبة وصائب عباهرة، على حضورهم وتشريفهم لهذا الحفل، 
وجماهير ش���عبنا التي لبت نداء الواجب لنصرة المقاومة وتأبين 

الشهداء.

طولكرم/ االستقالل:
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلس���طين القائد زياد النخالة "إن الروح التي 
تسكن ش���عبنا الفلسطيني في القدس، وفي 
كل المدن الفلس���طينية هي امت���داٌد ألرواح 
الشهداء الذين سبقونا، ولروح الشهيد الشيخ 
ري���اض بدير، ال���ذي انتقل م���ن طولكرم إلى 
جنين؛ ليشارك إخوانه في الدفاع عن المخيم، 

وهي استمراٌر لمسيرته المباركة".
وأض���اف القائ���د النخالة خالل حف���ل تأبين 
الش���هداء س���يف أبو لبدة، وخلي���ل طوالبة، 
وصائب عباهرة في طولكرم مس���اء الخميس: 
"ه���ذا الع���دو الذي يقت���ل ويدم���ر ويدنس 
مقدساتنا، وباألمس قتل مراسلة الجزيرة بدٍم 
بارد وهي عزالء، ال يمكن أن نس���تقبله بالورود، 
وعلينا أن نقاتله بال تردد؛ لنرد القتل والعدوان 

عن شعبنا، وعن بيوتنا، وعن مقدساتنا، ويجب 
أن نقاتَل ما اس���تطعنا إلى ذلك س���بياًل، فال 

نامت أعيُن الجبناء".
وتاب���ع: "نقُف للفرس���ان الذي���ن واجهوا من 
مس���افة صفر، وأوقعوا اإلصاب���ات القاتلة في 
جنود العدو، لم يترددوا، ولم يتراجعوا، وقاتلوا 
ببس���الة، وارتقوا ش���هداء وهم يقاتلون.. لله 
دركم أيها الرجاُل الذين تفخر بكم فلسطين، 

ويفتخر بكم شعبها العنيد والمجاهد".
وأكمل القائد النخالة: "لقد كنتم وس���تبقون 
رموزًا لكل الذين يس���يرون عل���ى خط الجهاد 
يرس���مون  الذين  للمجاهدي���ن  والمقاوم���ة، 
صعوَدنا نحو النصِر. للمقاتلين الذين يقفون 
اآلن ح���ول ذكراكم ويج���ددون العهد معكم 
على مواصلة طري���ق عودتنا إلى القدس وإلى 
فلس���طين. إن نصرن���ا وعودتنا على مس���افة 

ش���هيد، فال تترددوا بقتال العدو ومواجهته؛ 
فالعدو حتمًا إلى زوال، وأنتم حتمًا إلى النصر 

بإذن الله".
وقال: "إن الله قد وعد الذين يقاتلون دفاعًا عن 

أرضهم وعن شعبهم بالجنة، وهو وعٌد بالنصِر 
إن ش���اء الله. إنه جهاد نصر أو استشهاد َوَما 
اًل.  َؤجَّ ِه ِكَتاًبا مُّ َكاَن ِلَنْفٍس َأن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّ
صدق الله العظيم . فالموُت والحياُة بيد الله، 
وإّنً الله س���بحانه وتعالى يصطفي الشهداَء، 
وإن هذا والله لهو الفوُز العظيم. إنه اصطفاٌء 

من الله" ويتخذ منكم شهداء".
وجاء في كلمته، "أيها الشهداء، يا سيف، ويا 
خليل، ويا صائب، ويا ضياء، يا رعد، ويا أحمد، 
يا جميل، يا عبدالله، يا شأس. يا كل الشهداء، 
يا كل الفرس���ان هذا يومكم، يا أبناء الجهاد، 
ويا أبناء السرايا وفرس���انها البواسل، يا أبناء 
الكتائب المظف���رة جميعها الذين غادرتمونا 
شهداء في جنين، وطولكرم، ونابلس، وفي كل 
مكان من فلسطين. ها هم إخوانكم ورفاقكم 

يحتفون بكم، ويرفعونكم رايات عالية".

وفي رسالٍة إلى عوائل الش���هداء، قال: "يا 
أمهات الش���هداء، وآباء الشهداء، يا عوائل 
الش���هداء، كل هؤالء فرس���اٌن وكل هؤالء 
الذين يحضرون هنا في ه���ذا اليوم، وفي 
كل م���كان على امتداد الوطن س���يكملون 
طريق الش���هداء، ويواصلون على خطاهم 

إن شاء الله".
واختتم كلمته، قائال: "إن العدُو يريد أن يقهَر 
ل قتلنا إلى قتاٍل  شعبَنا بالقتل، وعلينا أن نحوَّ
واستش���هاٍد. بورك جمعكم، بورك جهادكم، 
بوا سالحكم نحو عدوكم،  بوركت وحدتكم، صوِّ
واس���تخدموه في مكانه الصحيح، وفي وقته 
المناسب. باغتوا العدو ما استطعتم إلى ذلك 
ن���وا الفرصة المناس���بة إلطالق  س���بياًل، وتحيَّ
الرص���اص ف���ي كل مرة تش���تبكون فيها مع 

العدو، أو حينما تذهبون إليه مقاتلين".

القائد النخالة: نصرنا وعودتنا على مسافة شهيد فال تترددوا بقتال العدو 

»الجهاد« تنظم حفال مهيبًا لتأبين شهدائها في طولكرم

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش����رات المس����توطنين المتطرفين، 
صباح الخميس، المس����جد األقص����ى المبارك 
من باب المغاربة، بحراس����ة مشددة من شرطة 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت دائرة األوقاف اإلس����المية في القدس 
المحتلة بأن 86 مس����توطًنا اقتحموا المسجد 
األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت 
استفزازية في باحاته، باإلضافة إلى اقتحام 4 

عناصر من مخابرات االحتالل.
وأش����ارت إلى أن المس����توطنين أدوا طقوًسا 

تلمودية في المنطقة الشرقية من األقصى.
وفرضت ش����رطة االحتالل قيوًدا مشددة على 

دخول الفلس����طينيين لألقص����ى، واحتجزت 
هويات بعضهم عند البوابات الخارجية.

وأطل����ق المقدس����يون دع����وات لش����د الرحال 
للمس����جد األقصى والرباط في����ه، ضمن حملة 
"الفج����ر العظي����م" لحمايت����ه من تج����اوزات 

وانتهاكات االحتالل واقتحامات مستوطنيه.
ويتعرض المسجد األقصى يومًيا عدا الجمعة 
والس����بت، لسلس����لة اقتحام����ات وانتهاكات 
م����ن المس����توطنين وعلى فترتي����ن صباحية 

ومسائية.
كما ش����هد خالل ش����هر رمضان المب����ارك وما 
بعده تصعيًدا خطيًرا في انتهاكات االحتالل 

والمستوطنين، واالعتداء على المصلين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
فرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي، شروطا على تشييع الشهيدة 
الصحفية شيرين أبو عاقلة في مس���قط رأسها بمدينة القدس 
المحتلة. وقال مدير نادي األس���ير في الق���دس ناصر قوس، أن 
قوات االحتالل اش���ترطت على عائلة الشهيدة أبو عاقلة عدم رفع 
العلم الفلس���طيني وعدم إطالق أي هتافات وطنية أو مناهضة 
لالحتالل خالل تشييع الجثمان. والخميس، أعلنت القوى الوطنية 
واإلسالمية في مدينة القدس المحتلة، إضرابا شاماًل الجمعة في 
القدس. ودعت القوى الوطنية واإلسالمية، أهالي مدينة القدس 
المحتلة والداخل الفلس���طيني المحتل للمش���اركة الواسعة في 

تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وشيعت جماهير غفيرة الخميس، الشهيدة شيرين أبو عاقلة في 
مدين����ة رام الله بحضور الرئيس محمود عباس ووزراء ومس����ؤولين 
فلس����طينيين. ونقلت جثمان الشهيدة أبو عاقلة، أمس، عبر حاجز 
قلنديا لتدفن في مسقط رأس����ها بمدينة القدس المحتلة، كرابع 
مدينة فلسطينية يتم تش����ييعها فيها بعد جنين ونابلس ورام 
الل����ه. واألربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية، استش���هاد 
الصحفية ش���يرين أبو عاقلة، برصاص قناص إس���رائيلي، خالل 
تغطيتها الصحفية لألحداث في مخيم جنين، وإصابة الصحفي 

علي السمودي في استهداف للصحفيين.

االحتالل يفرض شروطًا على تشييع عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى
جثمان الشهيدة »أبو عاقلة« في القدس
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فقد ُقتلت شيرين نتيجة التحريض "اإلسرائيلي" الممنهج على 
اس���تهداف الصحفيين الفلس���طينيين النحيازهم لقضيتهم 
وش���عبهم ومهنته���م، والذي ُي���راد منه إره���اب الصحفيين 
واإلعالميين وإسكاتهم ومنعهم من مواصلة التغطية والكشف 
عن الحقيقة وفضح الجرائم اإلسرائيلية وإرهاب الدولة المنظم 

بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
صحيف���ة يديعوت أحرون���وت العبرية، أكدت أم���س أن الرواية 
الفلسطينية بخصوص اغتيال ش���يرين أبو عاقلة نجحت، فيما 
خس���ر االحتالل المعركة منذ بدايتها بعد أن أعلنت الجزيرة أن 

أبو عاقلة ُقتلت بنيران الجيش "اإلسرائيلي".

4 روايات "اإ�سرائيلية"
وكانت الخارجية "اإلس���رائيلية" قد تراجعت عن روايتها األولى 
المتعلق���ة بالجريم���ة، وقالت إن���ه ال يمكنها تحدي���د مصادر 
النيران التي ُأطلقت على ش���يرين أبو عاقلة، كما تراجع الجيش 
"اإلسرائيلي" عن المزاعم األولية التي أوردها، وقال رئيس أركان 
الجيش اإلس���رائيلي أفي���ف كوخافي في بيان إن���ه في الوقت 

الحالي ال يمكن تحديد النيران التي ُقتلت بسببها شيرين.
وتغيرت الرواية اإلسرائيلية عن اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة 
4 مرات منذ اغتيالها؛ ففي المرة األولى تحّدثت مصادر عسكرية 
إسرائيلية عن أنه تم تحييد من تسميهم "إسرائيل" "مخربين" 

اثنين في تلك المنطقة، من دون إعطاء تفاصيل.
ثم س���رعان ما غير االحت���الل روايته بعد تأكد مقتل ش���يرين 
وإصابة الزميل الصحفي علي الس���مودي، حيث زعمت المصادر 
العسكرية "اإلسرائيلية" أنهما )شيرين وعلي( تعرضا لرصاص 

مسلحين فلسطينيين.
وذلك قبل أن تتغير الرواية اإلسرائيلية للمرة الثالثة على لسان 
رئيس األركان اإلس���رائيلي ثم وزارة الخارجية اإلسرائيلية التي 
قالت إنه ال يمكن تحديد جهة النيران التي استهدفت شيرين 

أبو عاقلة، مع بدء الحديث عن األسف لمقتلها.
أما رابع رواية فبدأت تتش���كل بعدما نقلته صحيفة هآرتس عن 
تحقيق رس���مي من أن ما يسمى وحدة "دوفدوفان اإلسرائيلية" 
أطلقت عشرات من طلقات الرصاص باتجاه الشمال حيث شيرين 

أبو عاقلة، وأنها كانت على بعد 150 مترا لحظة استهدافها.
و�سهد �ساهد من اأهله

وفي ضوء تضارب روايات االحتالل الرس���مية بش���أن الجريمة، 
ق���ال مرك���ز المعلوم���ات "اإلس���رائيلي" لحقوق اإلنس���ان في 
األراضي المحتّلة "بتس���يلم"، إن الرواية التي قدمتها الحكومة 
اإلس���رائيلية" عن استشهاد الصحفية ش���يرين أبو عاقلة غير 

صحيحة. وقال الناطق باسم بتس���يلم كريم جبران، في حديث 
لوكالة األناضول: "استخدم الجيش اإلسرائيلي وحتى الحكومة 
اإلس���رائيلية، شريط فيديو لفلس���طيني ُيطلق النار، وادعوا أن 

إطالق النار هذا أدى إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة".
وأض���اف: "ولكن من خالل التحقي���ق الميداني الذي أجراه مركز 
"بتس���يلم" فقد اتضح أن الزاوية الت���ي تم منها إطالق النار من 
قبل أحد المس���لحين ال تتناس���ب مع الموقع الذي تواجدت فيه 

أبو عاقلة".
وتاب���ع: "كما اتضح من خالل التحقيق الميداني أن المكان الذي 
تواجد فيه مطلق النار الذي يظهر في الفيديو، بعيد عن المكان 

الذي أصيبت فيه أبو عاقلة".
واعتبر جبران أن ما توصل إليه التحقيق الميداني "ُيكّذب رواية 
الجيش والسلطات "اإلسرائيلية" عن أن أبو عاقلة ُقتلت برصاص 

هذا الفلسطيني".
وكانت قد نقلت صحيفة "هآرتس" اإلس���رائيلية عما وصفتها 
بتحقيقات رس���مية أن وحدة تابعة للقوات اإلسرائيلية تحمل 
اسم "دوفدوفان" كانت قد أطلقت رصاصها باتجاه الموقع حيث 

كانت شيرين أبو عاقلة لحظة إصابتها.
وأش���ارت صحيفة "هآرتس" إلى أن بعض رصاصات جنود وحدة 
"دوفدوفان" اإلس���رائيلية أطلقت باتجاه الش���مال حيث كانت 
ش���يرين، وأن الرصاص���ة التي أصابت ش���يرين م���ن عيار 5.56 
مل���م وأطلقت من بندقية م���ن طراز M16، وه���ي البنادق التي 

يستدمها جنود االحتالل.

ت�سكيك
وفي السياق ذاته،  شّكك وزير "إسرائيلي" بالرواية اإلسرائيلية 
الرسمية بشأن جريمة قتل الش���هيدة الصحفية أبو عاقلة في 

جنين.
وقال وزير الش���تات ف���ي حكومة االحتالل "نخمان ش���اي": "إن 
تجارب الماضي أثبتت أن الرواية اإلس���رائيلية ليست موثوقة، 

وأنه هكذا ينظر لها على المستوى الدولي".
وأضاف "شاي"، في تصريحات نقلتها القناة السابعة العبرية "، 
"بالنس���بة لألمريكان فهم مؤمنون بضرورة وجود طبيب تشريح 

أمريكي لتشريح الجثة ليعطي الثقة بالفحص".
وتاب���ع "مع كل االحترام لن���ا إال أن الثقة ف���ي كل ما يصدر عن 
"إس���رائيل" في هكذا أحداث ليست بالمس���توى المرتفع وهذا 
يعتم���د على تجارب الماضي، فاألمري���كان لن يقتنعوا بالرواية 

االسرائيلية طالما ال يوجد مراقبون دوليون للفحص".
رف�ض فل�سطيني

بدوره، حمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سلطات 
االحت���الل اإلس���رائيلية، المس���ؤولية الكاملة ع���ن جريمة قتل 

الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وقال، خالل مراسم تشييع الشهيدة أبو عاقلة، في مقر الرئاسة 
بمدين���ة رام الله، أم���س الخميس، "رفضن���ا ونرفض التحقيق 
المش���ترك مع الس���لطات اإلس���رائيلية، ألنها هي من ارتكبت 

الجريمة، وألننا ال نثق بها.
وشدد على أننا "سنالحق المجرمين المسؤولين عن قتل شيرين 

أبو عاقلة في المحكمة الجنائي���ة الدولية". وقرر الرئيس عباس 
منح الشهيدة شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس.

وكان القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف أدان جريمة قتل 
قوات االحتالل لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وقال ناصيف في تصريح صحفي إن ش���يرين أبو عاقلة تواصل 
فضح جرائم االحتالل حتى وهي ترتقي شهيدة لتكون صورتها 

هذه المرة هي التي تكشف نازية االحتالل الصهيوني.
وأضاف ناصيف: "شيرين خس���ارة كبيرة للقضية الفلسطينية 

وللجزيرة ولكل جنود الصوت الحر".
جرمية حرب

ب���دوره، أدان رئي���س الهيئ���ة الدولي���ة لدعم حقوق الش���عب 
الفلس���طيني “حش���د” ص���الح عب���د العاطي جريم���ة اغتيال 
الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكًدا أن كل الوقائع تثبت ارتكاب 

االحتالل لجريمة حرب وتعمده استهدافها.
وأضاف عبد العاطي في حديثه ل� "االستقالل"، أن هذه الجرائم 
بحق ش���عبنا والصحفيين تحديدًا تستوجب محاسبة االحتالل 
في محكمة الجنايات الدولية، مش���يرًا إلى ارتقاء ٤٩ شهيدًا من 
األسرة الصحفية خالل قيامهم بعملهم الصحفي منذ انتفاضة 
األقصى عام 2000، مما يس���توجب تفعيل القضاء الفلسطيني 

للقيام بدوره والتحرك في المحافل الدولية لمحاسبة االحتالل.
ولفت إلى أن س���لطات االحتالل تحاول ب���ث الروايات المضللة، 
هدفها التش���كيك في تحميل قوات االحتالل مس���ؤولية هذه 
الجريم���ة، ومحاولة امتص���اص ردود الفعل واإلدان���ات الدولية، 
وااللتفاف على التحقيقات الدولية المطلوبة، ومسارات العقاب، 
مشددًا أنه ال يمكن القبول بتحقيق تكون سلطات االحتالل طرفًا 
فيه، فال يمكن الثقة باحتالل اعتاد على التزوير والتشويه وقلب 

الحقائق.
ودعا عبد العاطي السلطة الفلس���طينية إلى استكمال إجراءات 
التحقيق والبدء بمسار جدي لمحاكمة مجرمي الحرب عبر القضاء 
الوطني الفلس���طيني كونه���ا اآللية األكثر فعالي���ة، والضغط 
على مكتب االدع���اء العام لضم هذه الجريمة ضمن التحقيقات 

والتسريع في إظهار النتائج أمام المجتمع الدولي.
وأك���د رئيس الهيئة الدولية “حش���د” عل���ى تعمد االحتالل 
استهداف الصحفية ش���يرين أبو عاقلة وزمالئها الصحفيين 
بهدف ثنيهم عن االس���تمرار في التغطية وكش���ف جرائمه 
وانتهاكات���ه، الفت���ًا إلى أن ه���ذه الجريمة لن تك���ون األولى 
وال األخي���رة طالم���ا بقي االحت���الل متحلاًل م���ن كل القوانين 

واالتفاقيات الدولية.

االحتالل يزّور الحقائق للتغطية على جرائمه

شيرين أبو عاقلة.. فضحت االحتالل في حياتها واستشهادها
غزة/ خالد ا�ستيوي:

حاول االحتالل ال�سهيوين وو�سائل اإعالمه منذ حلظة 
ا�ست�سهاد ال�سحفية مرا�سلة قن��اة اجلزيرة �سريين اأبو 
عاقل��ة، اأن يقدم رواية تدح���ض الرواية الفل�سطينية 

بخ�سو���ض جرمية اغتيالها؛ ولكن��ه مل ي�ستطع ذلك يف 
ظ��ل حالة من التخب��ط لدي��ه. ال�سواهد عل��ى االأر�ض 
توؤك��د اأن االحت��الل مت��ورط ب�سكل مبا�س��ر يف جرمية 
ميك��ن  وال  وا�سح��ة  فاحلقيق��ة  الب�سع��ة،  االغتي��ال 

تغطيته��ا، ولذل��ك فق��د �سّجلت ه��ذه اجلرمي��ة �سربة 
جدي��دة يف جدار م�سداقيته وروايت��ه اأمام العامل منذ 
اللحظ��ة االأوىل للحادث��ة، وه��و ما اأك��دت عليه بع�ض 

اجلهات »االإ�سرائيلية«.

غزة/ االستقالل:
أشادت حركة الجهاد اإلس���المي الخميس،  بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع 

الكيان اإلسرائيلي.
وقالت الحركة ببيان تلقت "االس���تقالل" نس���خة عنه إن إقرار قان���ون تجريم التطبيع من قبل 
البرلم���ان العراقي يمثل خطوة مهمة لمجابهة التطبيع ومح���اوالت العدو الصهيوني اختراق 

البلدان العربية.
وأك���دت أن إقرار هذا القانون، تعبير أصيل عن الموقف الش���عبي للعراق ومواقفه الثابتة في 
دعم القضية الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه بأرضه ومقدساته.

ووجهت التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أن أحرار 
أمتنا مع فلسطين ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شعوب أمتنا.

ونص القانون العراقي على "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي ش���كل من األش���كال، 
ومنع إقامة العالقات الدبلوماس���ية والسياس���ية والعس���كرية واالقتصادي���ة والثقافية أو أي 

عالقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل".

القدس المحتلة/ االستقالل:
ص���ادق المجل���س األعل���ى للتخطيط 
والبناء التابع لإلدارة المدنية في حكومة 
االحت���الل الخميس، عل���ى بناء 4 آالف 
وحدة اس���تيطانية موزعة على عشرات 

المستوطنات في الضفة الغربية.
وذك���رت القن���اة الس���ابعة العبرية أن 
المجلس كان من المفترض أن يصادق 
على 1800 وحدة إضافية إال أن الرئيس 
االمريكي ج���ون بايدن طلب من رئيس 

وزراء االحتالل تقليص عدد الوحدات.
فيما جاء توزيع الوحدات االستيطانية 
على النحو التالي: 364 في مس���توطنة 
ف���ي   534 الل���ه،  رام  ق���رب  دولي���ف 
مس���توطنة ش���افوت راحي���ل جنوبي 
نابلس، 761 في بيتار عيليت ش���مالي 
الق���دس ، 156 ف���ي كري���ات أربع في 
الخلي���ل ، 500 وحدة اس���تيطانية في 
مس���توطنة ألكناه قرب سلفيت، 286 
في مستوطنة قدوميم شرقي قلقيلية 

و 192 وحدة في مس���توطنة ش���عاري 
تكفا القريبة.

فيم���ا ج���اءت مصادقة أم���س بعد أن 
بيني  االحت���الل  أعط���ى وزير جي���ش 
غانت���س الضوء األخضر لبن���اء 4 آالف 
وحدة اس���تيطانية في الضفة الغربية 

األسبوع الماضي.
بينما تعتب���ر المصادقة الحالية األولى 
منذ 7 أشهر لم يجتمع خاللها المجلس 

وسط سخط من المستوطنين.

»الجهاد«: نشيد بإقرار البرلمان 
العراقي لقانون »تجريم التطبيع«

القناة الـ7: هذا العدد مقلص بطلب من بايدن

المصادقة على بناء آالف الوحدات 
االستيطانية في الضفة الغربية
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دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار منطقة غزة المؤرخة 2022/5/11م 
تتضم���ن أن غالية بنت عبد الهادي بن عبد الرحمن الش���غنوبي توفيت الى رحمة 
الله تعال���ى بتاريخ 1992/5/25م وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في اوالدها 
من زوجها المتوفى قبلها عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمن الش���غنوبي الذكور 
توفيق ومحمد ومحمود ويوسف االناث وهن ساره وندى وهدي وناديه ثم بتاريخ 
2015/5/10م توفي يوس���ف المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
ختام بنت رجب بن محمد ربيع المشهورة الشغنوبي وفي اوالده منها الذكور وهم 
محمد وتوفيق واالناث وهن والء ودعاء وش���هد فق���ط وال وارث للمتوفى المذكور 
س���وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية اوال اوالد كبار توفوا حال حياته 
وترك���وا ورثة ومن له ح���ق االعتراض على ه���ذه المضبطة مراجع���ة محكمة غزة 

الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر 2022/5/11م

رئي�س حمكمة غزة ال�سرعي

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

تبليغات �شرعية
الى المدعى عليه / جمعة بن موسى بن جمعة أبو جزر من السبع وسكان رفح 
سابقا والمقيم حاليا في دولة بلجيكا والمجهول محل اإلقامة فيها اآلن هوية 
803525872 يقتضي حضورك الى محكمة رفح الشرعية يوم االحد الموافق 
2022/6/19م الس���اعة الثامنة صباحا وذلك لنظر الدعوى أساس 2022/379 
وموضوعها اثبات ط���الق المقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح 
العقد الش���رعي المدعية براء بنت سمير بن جمعة أبو جزر من السبع وسكان 
رفح هوي���ة 405548389 وكيلتها المحامية هالة مرجونة وان لم تحضر في 
الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الش���رعي غيابيا 

لذلك صار تبليغك حسب األصول .  وحرر في 2022/5/12م 

قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية 
القا�سي ال�سرعي / ماهر جميل اللحام 

دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية 

اعالن حضور صادر عن محكمة الوسطى الشرعية
الى المدعى عليه : رمزي خليل ديب النقلة من جولس وس���كان النصيرات 
س���ابقا حاليا في جمهورية مص���ر العربية ومجهول مح���ل اإلقامة فيها 
يقتضي حضورك الى ه���ذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2022/6/15م 
الس���اعة التاس���عة صباحا لمحاولة اإلصالح بينك وبين زوجتك المدعية 
اسراء عبد الفتاح حسن دخان من عراق سويدان وسكان النصيرات وذلك 
على اثر القضية أس���اس 2021/767م والتي موضوعها تفريق للضرر من 
الش���قاق والنزاع المرفوعة عليك من قبل زوجتك المدعية اسراء المذكورة 
وان لم تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكيال عن���ك او تبد للمحكمة 
معذرة مش���روعة سيجِر بحقك المقتضي الشرعي لذا صار تبليغك حسب 

األصول وحرر في 2022/5/12م  وحرر في 2022/5/12م .

قا�سي حمكمة الو�سطى ال�سرعية 
ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

لندن/ االستقالل:
انتقد الكاتب الصحفي البريطاني البارز ديفيد هيرست 
صمت الدول الغربية خاصة الواليات المتحدة وبريطانيا 
إزاء الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين، 

التي كان آخرها قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.
وقال هيرس����ت في مق����ال له بموقع "ميدل إيس����ت آي" 
)Middle East Eye( البريطان����ي ال����ذي ي����رأس تحريره 
الخميس، إن شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة التي قتلها 
جيش االحتالل اإلس����رائيلي صب����اح األربعاء بينما كانت 
تغطي اقتحامه لمخيم جنين بالضفة الغربية، قد ضحت 
بحياتها لتطلع العالم على حقيقة ما يجري في فلسطين.

وشدد هيرست على أن أبو عاقلة "ليست وحدها فهناك 
فلسطينيات ش����جاعات مثلها يفعلن الشيء نفسه، وما 
يحدث له����ن وصمة عار في ضمير العال����م الغربي الذي 
يلبس مس����وح القي����م األخالقية عندما يك����ون ذلك في 

مصلحته، ويرميها في سلة النفايات عندما ال تخدمه".
وأض����اف "إننا موقنون من ش����يء واحد وه����و أن البلدان 
نفس����ها التي رأت نفس����ها مدافعة عن الحق في جرائم 
الحرب الروس����ية ف����ي أوكرانيا، س����تلتزم الصمت التام 
إزاء مقتل ش����يرين أبو عاقلة الت����ي بمقتلها يصل عدد 
الفلس����طينيين الذين قتلتهم إس����رائيل هذا العام 58 

شخصا، مثلما حدث مع من قضوا قبلها برصاص الجيش 
اإلسرائيلي".

وقال هيرست إن الغرب يّدعي أنه يدافع عن الديمقراطية 
وحرية التعبي����ر في معاركه مع أعدائ����ه، ولكنه يصمت 
بوقاحة عن تجاوزات حلفائه. مضيفا "ولكن اللطخة التي 

تنش����أ عند تحوي����ل النظر إلى الجهة األخ����رى )عن تلك 
التجاوزات( ال تمحى ولن تزول بمرور الوقت«.

وحّمل الكات����ب البارز الواليات المتحدة المس����ؤولية إلى 
جانب "إسرائيل" عن جريمة قتل شيرين أبو عاقلة، وقال 
إن جمي����ع وزراء خارجية الواليات المتحدة، س����واء أكانوا 

يمينيين أفظاظ����ا أم ليبراليين، "مذنب����ون في مقتل أبو 
عاقلة تماما مثل القناص الذي كان أصبعه على الزناد".

وأض����اف "هناك حقيق����ة واحدة يري����دون أن تظهر عن 
عملياته����م مثل تلك التي قاموا بها في جنين: الحقيقة 
التي يروونها هم. وقد كان وجود ش����يرين أبو عاقلة في 

جنين عائقا أمام ذلك، فقتلوها".
وانتقد هيرست "اندفاع السفارة األميركية في إسرائيل 
بقوة لدع����م رواية الجيش اإلس����رائيلي لألحداث"، حيث 
حاولت الس����لطات اإلسرائيلية رمي مس����ؤولية مقتل أبو 
عاقلة على مقاتلين فلس����طينيين، رغم اعتراف الجيش 
اإلسرائيلي بأن جنوده كانوا يقومون بعملية في المنطقة 

في ذلك الوقت.
واختتم الكاتب بأن إس����رائيل تؤرقها سلسلة الهجمات 
التي يقوم بها خالل الش����هور األخي����رة جيل جديد من 
الشباب الفلس����طيني الذي ال ينتمي ألي فصيل معين، 
وال يجمعه سوى قاسم مشترك واحد هو رفض االحتالل، 
وأن هذا الجيل الذي ال يع����رف الخوف ويقف على أهبة 
االستعداد لتصعيد القتال، لم يكن لديه اسم أو وجه أو 
أيقون����ة تقوده، ولكنه اآلن يملك قائدا وأيقونة هي ابنة 
القدس شيرين أبو عاقلة التي وصفها بشهيدة القضية 

الفلسطينية.

تعقيبًا على اغتيال »أبو عاقلة«

موقع بريطاني: الغرب ال يمكنه غسل عار التواطؤ مع »إسرائيل«

غزة/ االستقالل:
أكدت لجن���ة دعم الصحفيي���ن أن جريمة 
اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة واعتداء 
قوات االحتالل على المش���يعين لجثمانها 
يؤك���د م���رة أخرى م���دى اس���تهتار جنود 
االحتالل بال���رأي العام الدول���ي والقوانين 
الوحش���ية  الطبيعة  ويعك���س  الدولي���ة، 

لالحتالل.
وقالت اللجنة في بيان لها تلقت "االستقالل" 
نسخة عنه، إن هذه الجريمة تذكرنا بالدمار 
الكبي���ر الذي لحق بالمؤسس���ات اإلعالمية 
وال زال حاض���ًرا نتيجة عدم إعم���ار الكثير 
من المؤسس���ات التي ال زال���ت تعاني جراء 
التدمير الذي لح���ق بها خالل أيام العدوان 

"اإلسرائيلي".
وذكرت "ونحن نحيي الذكرى األولى للعدوان 
"اإلس���رائيلي" على غزة ف���ي مايو من العام 
2021م عل���ى مدار 11 يومًا، ن���وّدع أيقونة 

اإلعالم في فلس���طين الشهيدة الصحفية 
ش���يرين أبو عاقل���ة، التي قتل���ت برصاص 
"إس���رائيلي" غادر، ونس���تذكر الدور الكبير 
الذي لعبه اإلعالم الفلس���طيني في حضور 
الفلس���طينية وإيصالها  الرواية  وتعزي���ز 
للعالم رغم العدوان واالستهداف المباشر 
للمؤسس���ات اإلعالمية وعدم اعمارها رغم 

مرور عام على الحرب اإلسرائيلية".
وطالبت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات 
العربية والدولية الت���ي تعنى بحرية الرأي 
والتعبير والحكومة الفلس���طينية في غزة 
ورام الله بدعم المؤسس���ات اإلعالمية التي 
تعرضت للتدمير في عدوان 2021 على غزة، 

والمساهمة في إعادة إعمارها من جديد.
كما استذكرت اللحظات الصعبة والقاسية 
التي تعرض لها جموع الصحفيين لنوجه 
التحية لكل المؤسس���ات الت���ي تعرضت 
للتدمير وعادت للعم���ل من جديد في ظل 

الظروف الصعبة والحصار الخانق المفروض 
على قطاع غزة.

وأك���دت أن ما تعرضت له وس���ائل اإلعالم 
من تدمير على الهواء مباشرة يرقى لجرائم 
حرب يس���توجب من المجم���وع الصحفي 
كله التوحد وحمل ه���ذه الملفات لمحكمة 
الجنايات الدولية لمحاس���بة االحتالل على 

هذه الجرائم.
ولفت���ت إلى أن وس���ائل اإلعالم االجتماعي 
لع���ب دورًا مهمًا وحيويًا وأوصلت رس���الة 
الشعب الفلس���طيني لماليين البشر حول 
العالم وكانت خير سفير رغم استهدافها 
ومحاول���ة تطويق عملها من قب���ل إدارتها 
الت���ي أغلق���ت العدي���د م���ن الصفح���ات 
الش���خصية للمؤثرين والنشطاء عالوًة على 
صفحات المؤسس���ات اإلعالمية وحسابات 
الوات���س  آب، ف���ي إج���راء يخال���ف كافة 

المواثيق واألعراف الدولية.

رام الله/ االستقالل:
أطلقت جامعة بيرزيت في رام الله، الخميس، جائزة "ش���يرين أبو عاقلة للتميز اإلعالمي" تكريمًا 

لروح مراسلة قناة الجزيرة التي اغتالها االحتالل اإلسرائيلي قبل أمس األربعاء.
وقال���ت الجامع���ة في بيان إن الجائزة س���تكون س���نوية، وه���ي متاحة لمش���اركة اإلعالميين 
الفلس���طينيين، الفتة إلى أنها "تهدف لتحفيز اإلبداع والعم���ل اإلعالمي النوعي الذي يتناول 
قصة فلسطين".  وأشار بيان الجامعة إلى أن الجائزة التي سيعلن عنها في 11 أيار/مايو من كل 
عام، "وهو تاريخ استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة" تأتي تكريمًا لدورها الوطني واإلعالمي. 

وأوضح البيان أن "الراحلة أبو عاقلة، ساهمت في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم، عبر تغطية 
اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة على شعبنا". 

وأعلنت الجامعة عن تخصيص منحة دراسية سنوية إلحدى طالبات اإلعالم المتميزات أكاديميًا، 
بعنوان "منحة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للتميز األكاديمي في مجال الصحافة واإلعالم". 

وصباح األربعاء؛ أعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية استش���هاد أبو عاقلة )51 عامًا(، إثر إصابتها 
برصاصة أطلقتها قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل تغطيتها اقتحام حي الجابريات، القريب من 

مخيم جنين )شمال الضفة(.
 وحّملت قناة الجزيرة القطرية في بيان، االحتالل "اإلسرائيلي" المسؤولية المباشرة عن استشهاد 

أبو عاقلة، مؤكدة أن قناصًا "إسرائيليًا" اغتالها بدم بارد، وبشكل متعمد.

جامعة بيرزيت تطلق جائزة 
»شيرين أبو عاقلة للتميز اإلعالمي«

»دعم الصحفيين«: اغتيال أبو عاقلة يعكس الطبيعة الوحشية لالحتالل
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دولة فل�سطني

�سلطة الأرا�سي 
 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي

�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  
لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )361 /2022(

يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عطيه محمود عبد الرحمن جمعة من س���كان غ���زة هوية رقم 926277641 
بصفته وكيال عن: هيثم ويحيى وهبة أبناء/ سالم أحمد سليمان أبو مهادي
بموجب وكالة رقم: 3092 – 2021 تصديق خارجية غزة 2021 / 5116 صادرة عن القاهرة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 2316 القسيمة 7 المدينة أبو مدين

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/5/9م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2022/371(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: زكريا 
محمود جابر قاسم من سكان غزة هوية رقم 916241664 بصفته وكيال عن: خالد 
خليل محمد جابر موس���ى وفوزية خليل محمد موسى وماجده خليل محمد موسى 
واحمد خليل محمد موس���ى ومحمد خليل محمد موسى وفريال محمد علي البحري 

وحسين خليل محمد جابر ومرفت خليل محمد جابر ونوره خليل محمد جابر
بموجب وكالة رق���م: 02202231302 / 2022 صادرة ع���ن القنصلية العامة جدة 
المص���دق م���ن خارجية غ���زة بالرق���م 5288 + 2021102806 / 2021 صادرة عن 
القنصلي���ة العامة جدة المصدق من خارجية غ���زة بالرقم 5289 + 032680419 / 
2022 صادرة عن بعثة فلسطين برلين والمصدق من خارجية غزة بالرقم 115012

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 978 القسيمة 24 المدينة جباليا

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/5/12م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2022/372(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: انيس عامر 
محمد أبو حليمة من س����كان غزة هوية رقم 802578880 بصفته وكيال عن: فرحة 

ودالل وعبد الباري وشعبان أبناء/ رجب العبد االدهم ومحمود رجب العبد بكر 
بموجب وكالة رقم: 3721 / 2020 صادرة عن شمال غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 969 القسيمة 33 المدينة النزلة 

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/5/12م

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

رام الله/ االستقالل:
واص���ل المعتقل���ون اإلداريون في س���جون االحتالل "اإلس���رائيلي" الخميس، 
مقاطعتهم للمحاكم اإلدارية لليوم ال� 132 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة 

االعتقال اإلداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
وتشكل مقاطعة محاكم االحتالل إرباكًا لدى إدارة سجون االحتالل، وتساهم في 
تعريف الوفود األجنبية التي تزور المعتقالت كل فترة بقضية االعتقال اإلداري، 

وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وكان المعتقل���ون اإلداريون أعلن���وا بداية يناير الماضي، المقاطعة الش���املة 
والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، 

استئناف، عليا(.
وعادة ما تتخذ س���لطات االحتالل إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين 

لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري لهم.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الس���ماح للمعتقل أو 
لمحامي���ه بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون 
الدولي اإلنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 
هذه السياسة. وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات المعتقالت، بأن المعتقلين 
اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلًقا، فال يعرف المعتقل 

مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.

رام الله/ االستقالل:
أف���ادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
الخميس، أن محكمة االحتالل "اإلسرائيلي" 
أصدرت حكمًا بحق األس���يرة شذا أبو فنونة 
بالسجن الفعلي ل� 16 شهًرا وخمس سنوات 
مع وقف التنفي���ذ باإلضافة إلى غرامة مالية 

بقيمة 30 ألف شيكل.

وأوضحت الهيئة أن جيش االحتالل كان قد 
اعتق���ل أبو فنونة من منزلها بتاريخ 7 تموز/

يوليو العام الماضي، وخضعت حينها لعدة 
جلس���ات من التحقيق وُعرضت على محكمة 

"عوفر" عدة مرات.
وأضافت أن األس���يرة أبو فنون���ة تعاني من 
ع���دة مش���اكل صحية، فهي تش���تكي من 

ارتفاع نسبة الس���كر في الدم ومن مشاكل 
في القولون العصب���ي، وبحاجة لرعاية طبية 

لحالتها.
يذكر أن األس���يرة أبو فنونة )61 عامًا( سكان 
مدينة رام الله، كانت تش���غل قبل اعتقالها 
منصب المدي���رة التنفيذي���ة للجان العمل 

الصحي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين الخميس بأن محكمة االحتالل أصدرت 
أوامر بتمديد توقيف األس���يرين صبحي صبيحات وأس���عد الرفاعي ل�10 ايام 

إضافية.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن التمديد جاء بذريعة استكمال التحقيق معهما، 
حيث وجهت سلطات االحتالل لهما تهمة تنفيذ  "عملية العاد" التي قتل فيها 
3 مستوطنين قبل نحو أسبوع وأصيب آخرين. وحملت الهيئة سلطات االحتالل 

"اإلسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة الرفاعي وصبيحات.
وأك���دت أن هن���اك مخاوف م���ن تعرضهما ألبش���ع أنواع التعذيب النفس���ي 

والجسدي داخل أقبية االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قّدم االدعاء العام »اإلس���رائيلي«، الخميس، الئحة اتهام 
ض���د 3 صيادين فلس���طينيين من قطاع غ���زة، بتهمة 
تهريب بضائع »غير مش���روعة« من مص���ر، لصالح حركة 

»حماس«.
واتهم���ت الئحة االتهام الصيادي���ن الثالثة، بارتكاب ما 

أسمتها »أفعال مخالفة خطيرة ضد أمن إسرائيل«.
ووفًقا للتحقيقات اإلسرائيلية، فإن أحد الصيادين توجه 
إلى مصر وتسلم البضائع ثم عاد بها عبر شواطئ القطاع، 

حيث سلمها لنشطاء من »حماس«، وفق ادعاءاتها.

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس���ير، إن األس���ير خليل عواودة )40 عاما( من 
بلدة إذنا غرب الخليل، المض���رب عن الطعام منذ 71 يوما، 
يواج���ه وضعا صحيا خطيرا وتتضاع���ف هذه الخطورة مع 
مرور الوقت، ومع رفض االحتالل "اإلسرائيلي" حتى اللحظة 

االستجابة لمطلبه، وإنهاء اعتقاله اإلداري.
وقال النادي، في بيان له، الخميس، إن إدارة سجون االحتالل 
أعادته باألمس )األربعاء( إلى س���جن "عيادة الرملة" بعد أن 
نقلته مؤخرًا إلى مستش���فى "أساف هروفيه" جراء تدهور 
وضعه الصحي، الفتا إلى أن محكمة االحتالل طلبت بفحصه 
مج���ددا، وإصدار تقري���ر طبي لفحص إمكاني���ة نقله إلى 

المستشفى مجددا.
وقال إن االحتالل ينتظر أن يصل خليل إلى حالة يكون فيها 
أقرب إلى الموت، كي يقرر االحتالل نقله إلى المستش���فى 
مج���ددا، حيث إن الخطورة التي وصل لها )ليس���ت كافية( 
بالنس���بة له ليتم نقله إلى المستشفى، مؤكدا أن هذا جزء 

م���ن الجريمة الممنهجة التي ترتك���ب بحقه، كما جرى مع 
أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام.

وتتعمد إدارة س���جون االحتالل باس���تخدام عملية النقل 

المتك���رر بحق���ه للتنكيل به، ع���دا عن جملة م���ن األدوات 
التنكيلي���ة الممنهج���ة منه���ا: عزله في ظروف قاس���ية 
وصعبة داخل زنازين مجردة من أي من المقتنيات، إضافة 

إلى حرمانه من زيارة العائلة، واس���تخدام أساليب نفسية 
للضغط عليه وثنيه عن االستمرار في إضرابه.

كما أن سلطات االحتالل تنتهج سياسة المماطلة والتعنت 
في االس���تجابة لمطلبه به���دف إنهاكه جس���ديا، حيث 
تس���تخدم عامل الزمن أداة لفرض أقسى درجات التنكيل 
على المعتقل، رغم أنها وف���ي كل تجربة تعي تماما أنها 
س���تضطر في نهاية األمر "لح���وار" المعتقل المضرب عن 

الطعام.
يذكر أن ع���واودة اعتقل في تاري���خ 27 كانون األول/ 
ديس���مبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته 
س���تة أش���هر، وس���بق أن تعرض لالعتقال عدة مرات 
منذ عام 2002، وه���ذا االعتقال الخامس، بينها ثالثة 
اعتق���االت إداري���ة، بتهم���ة االنتماء لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي، وهو مت���زوج وأب ألربعة بن���ات، ونتيجة 
العتقاالته المتكررة، لم يتمكن من استكمال تعليمه، 

)تخصص علم اقتصاد(.

تضاعف خطورة وضع األسير »عواودة« المضرب منذ 71 يومًا

المعتقلون اإلداريون ُيقاطعون 
محاكم االحتالل منذ 132 يومًا

الحكم على األسيرة أبو فنونة بالسجن 16 شهرًا وغرامة مالية

تمديد توقيف األسيرين 
صبيحات والرفاعي 10 أيام

االحتالل يقدم لوائح اتهام 
ضد 3 صيادين من غزة



الجمعة 12 شوال 1443 هـ 13 مايو 2022 م

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

يف الطلب رقم 2022/529 يف الق�سية رقم 302 /2021 
المستدعي / محمود رأفت أمين أبو شاب سكان بني سهيال - بجوار مسجد 

المجمع االسالمي وكيله المحامي / عوض ماهر أبو شاب
 المس���تدعى ضدهم /  1 - يوس���ف عطوه العبد ابو ش���اب من س���كان بني سهيال سابقا 
مجه���ول محل االقامة وفي مصر حاليا  2 - ابراهيم العبد عطوة ابو ش���اب من س���كان بني 
سهيال مجهول محل االقامة وفي ليبيا حاليا  3 - وائل عطوه العبد ابو شاب من سكان بني 
سهيال مجهول محل االقامة وفي مصر حاليا  4 - حسن عطوه العبد ابو شاب من سكان بني 
س���هيال مجهول محل االقامة وفي مصر حاليا  5 -  س���مير عطوه العبد ابو شاب من سكان 
بني س���هيال مجهول محل االقامة وفي السعودية حاليا  6 - هدى عطوه العبد ابو شاب من 
س���كان بني س���هيال مجهول محل االقامة وفي مصر حاليا  7 - سهير عطوه العبد ابو شاب 
من س���كان بني سهيال مجهول محل االقامة وفي مصر حاليا 8 -  والء عطوه العبد أبو شاب 
من سكان بني سهيال مجهول محل االقامة وفي مصر حاليا 9 - اميرة عطوه العبد ابو شاب 
من سكان بني سهيال مجهول محل االقامة وفي مصر حاليا 10 -  سمر عطوه العبد ابو شاب 
من سكان بني سهيال مجهول محل االقامة وفي مصر حاليا 11 - امال عطوه العبد ابو شاب 
من سكان بني س���هيال مجهول محل االقامة 12 -  يوسف العبد عطوه ابو شاب من سكان 
بني س���هيال مجهول محل االقامة وفي ليبيا حاليا  13 -  فاطمة العبد عطوه ابو ش���اب من 
س���كان بني س���هيال مجهول محل االقامة وفي ليبيا حاليا  14 -  مروة العبد عطوه ابو شاب 
من س���كان بني س���هيال مجهول محل االقامة وفي ليبيا حاليا  15 - بثينه العبد عطوة ابو 
شاب من سكان بني سهيال مجهول محل االقامة وفي ليبيا حاليا  16 -  محمد العبد عطوة 
ابو شاب من سكان بني سهيال مجهول محل االقامة وفي ليبيا حاليا 17 - بتول العبد عطوة 
ابو ش���اب من س���كان بني س���هيال مجهول محل االقامة وفي ليبيا حاليا 18 -  إيالف العبد 
عطوة ابو شاب من سكان بني سهيال مجهول محل االقامة وفي ليبيا حاليا -19 خالديه عبد 
العزيز احمد البريم من س���كان بني س���هيال مجهول محل االقامة وفي ليبيا حاليا -20 آمال 
ابراهيم س���ليمان القهوجي من سكان بني س���هيال مجهول محل االقامة وفي ليبيا حاليا  

وجميعهم مجهولو محل االقامة. 
نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة غير منقولة    قيمة الدعوى / 150000 دينار اردني 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم: 302 /2021

إلى المستدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليكم دعوی )302 
/2021( اس���تنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكم الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذك���رة كما يقتضي أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها 
جلس���ة 2022/5/31 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز 

للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول.  تحرير في 2022/5/11 

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
اأ. احمد جالل مهدي

  دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية

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

املو�سوع / مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف
الى المس���تأنف ضده /  فاطمه يوسف حسن عجالن المشهورة أبو عجالن 
من خانيونس وسكان معن وكيلها محمود وافي لقد عادت القضية أساس 
2021/429م وموضوعه���ا تفريق للضرر من الغياب والمتكونة بينك وبين 
/ اده���م عبد الهادي محم���ود ابو عجالن من خانيونس م���ن مقام محكمة 
االس���تئناف الش���رعية بخانيونس مصدقة بموجب القرار االس���تئنافي 
الش���رعية أس���اس )4583( عدد )183( بتاري���خ 2022/4/11م حكما قابال 

للطعن لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/5/11م

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

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة �سرق خان يون�س ال�سرعية البتدائية 

املو�سوع / مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف
الى المستأنف ضده /ادهم عبد الهادي محمود ابو عجالن من خان يونس و 
سكانها سابقا و المقيم حاليا في دولة اليونان و مجهول محل االقامة فيها 
االن لقد عادت القضية اس���اس ٢٠٢١/٤٢٩م و موضوعها تفريق للضرر من 
الغياب و المتكونة بينك و بين /فاطمة يوس���ف حسن عجالن المشهورة ابو 
عجالن من خان يونس و س���كان معن وكيلها محمود وافي من مقام محكمة 
االس���تئناف الش���رعية بخان يون���س مصدقة بموجب القرار االس���تئنافي 
الشرعي اساس )٤٥٨٣( عدد )١٨٣( بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١١ م حكما قابال للطعن 

لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في ٢٠٢٢/٥/١١م 

قا�سي �سرق خانيون�س ال�سرعية

رام الله/ االستقالل:
 ش���هدت أقس���ام األسرى في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، 
الخمي���س، حدادًا على روح الزميلة الصحفية ش���يرين أبو عاقلة 
التي اغتالها جي���ش االحتالل في مخيم جنين بالضفة الغربية 

المحتلة.
وقال األس���رى في رس���الة مقتضبة، "إن الشهيدة الصحفية أبو 
عاقلة حملت قضية الوطن وقضيتنا نحن األسرى على أكتافها، 

واليوم يحملها شعبها على األكتاف".
وأضاف���وا "ونحن هناك من خلف الزنازين س���نحملك في قلوبنا 

وذاكرتنا، كما كنت معنا دائمًا".
واستشهدت أبو عاقلة صباح األربعاء برصاص قناص "إسرائيلي" 
خالل تغطيتها القتحام االحتالل لمخيم جنين ش���مالي الضفة 
الغربية، حيث أصيبت برصاصة مباشرة في الرأس أدت لتهتك 

في الدماغ واستشهادها على الفور.
ونعت أوساط صحفية ورسمية وفصائلية أبو عاقلة، معتبرة ذلك 
جريمة اغتيال متعمدة ومركبة من أجل إرهاب الصحفيين وعدم 
نقل الحقيقة، داعية إلى محاسبة االحتالل في المحافل الدولية.

والصحفية أبو عاقلة من مواليد عام ١٩7١ تعود أصولها لمدينة 
بيت لحم جنوبي الضفة، وتعمل بقناة الجزيرة منذ ٢٥ عاًما.

وتعتبر أب���و عاقلة من أبرز الوجوه اإلعالمية الفلس���طينية، فقد 
ش���هدت اقتحامات االحت���الل لجميع محافظ���ات الضفة خالل 
انتفاضة األقصى وحصار الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأحداث 
انتفاضة القدس، وتغطيتها ألحداث المس���جد األقصى خالل 

السنوات األخيرة، ومعركة "سيف القدس".

حداد بسجون االحتالل على روح 
الزميلة الصحفية أبو عاقلة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قللت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، 
من تأثير الدعاية "اإلسرائيلية" على رواية قناة الجزيرة 
في قضية استش���هاد الزميلة الصحافية ش���يرين 
أبو عاقلة برصاص جيش االحتالل "اإلس���رائيلي" في 

مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الصحيف���ة، إن االحتالل خس���ر المعركة منذ 
بدايتها بع���د أن أعلنت الجزيرة أن أب���و عاقلة ُقتلت 

بنيران الجيش اإلسرائيلي.
وأش���ارت إلى أنه "س���يكون من الصعب تغيير هذه 
الرواية حتى مع تعيين لجنة تحقيق عسكرية بهذا 

الخصوص".
وأوضحت الصحيفة أن قضية مقتل الصحفية ُيّذكر 
الجميع بقضية استهداف الشهيد محمد الدرة بداية 
االنتفاضة الثاني���ة، والذي تحول الى أس���طورة بعد 

استشهاده.
وأضافت "يديعوت" أن "أبو عاقلة كانت أس���طورة قبل 

مقتلها وستبقى كذلك في عيون الفلسطينيين".
وذكرت أن "الس���لطة الفلس���طينية م���ا زالت ترفض 
تسليم إس���رائيل المقذوف الناري الذي أصاب رأس 
الصحفية أبو عاقلة، وأعلنت عن نيتها تسليم ملفها 

لمحكمة الجنايات الدولية في الهاي".
وانتق����دت الصحيف����ة موق����ف رئي����س حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينيت تجاه الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
ولفتت إلى "مس���ارعة بينيت النتق���اد اتهام أبو مازن 
إلس���رائيل بالمسؤولية عن مقتل أبو عاقلة في الوقت 
ال���ذي تجاهل في���ه رئي���س الحكومة إدان���ة عباس 

للعمليات األخيرة".
واستش���هدت الزميلة أبو عاقلة وأصيب المنتج بقناة 
الجزيرة علي السمودي، صباح األربعاء برصاص قوات 

االحتالل أثناء تغطيتهما اقتحام مخيم جنين.
والش���هيدة أب���و عاقل���ة من أب���رز الوج���وه اإلعالمية 
الفلس���طينية، وغّط���ت اقتحامات االحت���الل لجميع 
محافظات الضف���ة خالل انتفاض���ة األقصى وحصار 

الرئيس الش���هيد ياس���ر عرفات، وأحداث انتفاضة 
القدس، واألحداث في المس���جد األقص���ى، ومعركة 
"س���يف القدس"، كما غطت أحداثًا خارج فلس���طين 

لصالح قناة الجزيرة.
وأكدت ش���بكة الجزيرة اإلعالمي���ة القطرية أن قوات 
االحتالل اإلسرائيلي اغتالت مراسلتها الزميلة شيرين 

أبو عاقلة عمدًا.
وقالت الشبكة في بيان إنه: "في جريمة قتل مفجعة 
متعمدة تخ���رق القوانين واألع���راف الدولية أقدمت 
ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي وبدم ب���ارد على اغتيال 

مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".

»شيرين كانت أسطورة وستبقى«

»يديعوت«: خسرنا المعركة اإلعالمية في قضية أبو عاقلة منذ بدايتها

غزة/ االستقالل:
قالت الهيئة الوطنية لدعم واس���ناد ش���عبنا في الداخل 
المحت���ل إن ش���عبنا الفلس���طيني في الداخل يش���كل 
عنواًنا للتمس���ك باألرض والهوية، مؤك���دًة دورهم البارز 
في التصدي العتداءات االحتالل اإلس���رائيلي وإجراءاته 
العنصري���ة. ج���اء ذلك خ���الل فعالية نظمته���ا الهيئة 
في مخيم العودة "ملكة" ش���رق مدين���ة غزة، في الذكرى 
السنوية األولى "لهبة الكرامة"، التي اندلعت في األراضي 
المحتل���ة عام ١٩٤٨، تزامًنا مع معركة "س���يف القدس"، 
وذلك وس���ط مش���اركة ممثلين عن الفصائ���ل ووجهاء 
ومخاتير وشخصيات اعتبارية ووطنية. وقدم عضو الهيئة 
الوطنية عامر الجعب التعازي برحيل الصحفية شيرين أبو 
عاقلة، مؤكًدا أن اغتيالها يعتبر جريمة جديدة تضاف إلى 

سلسلة جرائم ترتكبها حكومة االحتالل.
وق���ال في كلمته خالل الفعالي���ة: "نلتقي اليوم بالذكرى 
األولى لهبة الكرامة في مايو ٢٠٢١، والذي كان يستهدف 
االحتالل أهلنا في الش���يخ جراح والداخل المحتل، حيث 
كان لهم ال���دور األبرز في التصدي له���ذا العدوان الذي 
كان يعمل على اس���تباحة األقصى وباحاته فيما يسمى 
"بمس���يرة االعالم". وأكد أن شعبنا تصدى بوحدة وطنية 

عب���ر عنها أهلنا في القدس والداخ���ل المحتل، بالوقوف 
أمام قوات االحتالل وقطعان المس���توطنين ومنعهم من 

استباحة المسجد األقصى وتدنيسه.
وأض���اف "كان للمقاومة بغزة كلمة الفصل بهذا التحدي 
من أجل حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وأثبتت 
من خالل معركة سيف القدس فشل االحتالل ومنظومته 

األمنية، وأظهرت هشاشة المجتمع الصهيوني".
وبّين الجعب أن أهلنا في الداخل المحتل كان له دور بارز 
في هذه المعركة والتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية؛ مما 
شكل لالحتالل صدمة أمنية كبيرة، ليثبتوا أن غزة ليست 
وحيدة كما القدس. وش���دد على أن م���ا حصل في "هبة 
الكرامة" ليس غريًبا عن ش���عبنا، "فشعبنا في الداخل هو 
عنوان للتمسك باألرض والهوية رغم اإلجراءات العنصرية 

التي يمارسها االحتالل بحقهم".
وأكد أن االش���تباك مع االحتالل وقطعان مستوطنيه هو 
أح���د أهم حقوق ش���عبنا، والذي كفلته كاف���ة المواثيق 
الدولية، مضيًفا "إن مقاومة ش���عبنا له���ذا االحتالل أمر 

طبيعي وحق ال جدال فيه".
واستهجن الجعب اتهام المقاومة على أشكالها وألوانها  
كافة ب�"اإلره���اب"، وهو "كمن يصدر الحكم على الضحية 

ويترك االحتالل طليًقا." وأشار إلى أن العمليات الفدائية 
األخيرة في قلب الكيان اإلسرائيلي أثبتت مدى هشاشة 
المنظومة األمنية لهذه الدولة، "وأن المجتمع الصهيوني 
ه���و مجتمع مفكك من داخله وهو ضعيف ال يس���تطيع 
الصمود". وق���ال: إن" تهديدات االحت���الل باغتيال قادة 
المقاومة وعلى رأسهم القائد يحيى السنوار هي محاولة 
بائس���ة ودليل على عج���ز االحتالل ومنظومت���ه األمنية 

والعسكرية، وفشلها في منع هذه الهبة الجماهيرية".
وأك���د أن أي اعت���داء عل���ى أي من فصائ���ل المقاومة هو 
اعتداء على شعبنا كله، "فشعبنا الفلسطيني موّحد خلف 
المقاومة، ولن يسمح باالستفراد بأي من أبناء شعبنا، وأي 
من مقاومته الباسلة وسيحمي المقاومة مهما كان الثمن".

وأضاف "نقول لالحتالل لن تنعموا باألمن ما دام االحتالل 
موجوًدا، فليرحل االحتالل وليقرر ش���عبنا دولته بنفسه 

وعودة الالجئين وتحرير األسرى والمسرى".
واس���تنكر الجعب ما تقوم به بعض األنظمة العربية من 
هرولة للتطبي���ع، علًما أن هذا التطبيع ل���ن يكون في أي 
وقت لصالح أي من ش���عوب هذه ال���دول، مضيًفا "عهدنا 
مع شعبنا أن نستمر بالمقاومة حتى دحر االحتالل وتحرير 

أرضنا".

»هيئة«: شعبنا بالداخل عنوان للتمسك باألرض والهوية
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يومًا بعد آخر يثبت الش���عب الفلس���طيني في الداخ���ل والخارج، على أرضه 
المغتصبة وفي وطنه المحتل، تمي���زه الكبير، إذ تتعاظم مقاومته وتتعدد 
أشكالها، وتتنوع أسلحته ويتضاعف أثرها، وتتدافع صواريخه ويزداد مداها، 
راُته، ويتحدى  وتمتاز وسائله وتختلف أدواتها، ويبدع رجاله وتتنافس ُمَسيَّ
أبناؤه الصع���اب ويواجهون المخاطر، ويتج���اوزون العقبات ويصمدون أمام 
التحديات، ويس���تطيعون الوصول إلى أبعد م���دى وأخطر موقع، ويخترقون 
الج���دران المحصنة، ويتغلبون على المعاب���ر والحواجز األمنية، ويفلتون من 
أجهزة الرقابة والكاميرات، ووس���ائل المالحقة الجوية والفضائية، واألرضية 

والبشرية، وتقنيات التعقب والتتبع الحديثة والمتطورة.
ويزداد الفلس���طينيون مع األيام يقينًا بالنص���ر، ويتعمق إيمانهم بحتمية 
العودة والتحرير، ويعدون العدة للغِد اآلتي والمس���تقبل الموعود، وال يفت 
ف���ي عضدهم أو يوهن عزمهم ِعَظُم الضحايا وفداحُة الثمن، فال الش���هادة 
تخيفهم، وال االعتقال يمنعهم، وال هدم البيوت يردعهم، وال الممارس���ات 
القمعية ترعبهم، وال شيء مما يتمخض عنه عقل االحتالل وخياله العنصري 
المريض يقعدهم أو ييأس���هم، وقد جرب معهم وضدهم كل غريٍب وظالٍم، 
وكل عنيٍف وقاٍس، فما استكانوا له وال سلموا باستعالئه وقوته، وال خضعوا 
لجبروته وس���لطته، بل بزوه ونافسوه، وتحدوه وواجهوه، ونالوا منه وأوجعوه، 

وأصابوه وفجعوه.
منذ ما قبل الصيف الماضي الذي ش���هد فيه ش���هُر رمضاَن معركَة سيِف 
القدس، والفلسطينيون ال ينفكون يواجهون العدو في كل مكاٍن، ويالحقونه 
في كل المدن والبلدات، والمستوطنات والتجمعات، ويهاجمونه في المحالت 
والحافالت، وفي الشوارع والطرقات، ويواجهونه بشجاعٍة ورباطة جأٍش، بكل 
ما يملكون من أسلحٍة بسيطٍة وأدواٍت بدائية، فصدموه بسياراتهم، وطعنوه 
بسكاكينهم، وفجوا رأسه ببلطاتهم وأس���ياخهم الحديدية، وأطلقوا عليه 
النار من بنادق قديمة ومسدساٍت صغيرة، وغنموا منه بنادق آلية ومسدساٍت 
حديثة، وبقي في جعبتهم الكثير مم���ا يرعب العدو ويخيفه، وبما يصدمه 
ويشل قدرته على الفعل والحركة، ويعطل قدرته على التفكير والمواجهة، 
وق���د خال جه���اًل أن الفلس���طينيين وحدهم، وال أحد معهم يس���اندهم أو 
يؤيدهم، وأنهم وصلوا إلى مرحلٍة متقدمٍة من اليأس والقنوط، بعد سقطات 

التطبيع وعار المصافحة واالعتراف.
غدت المقاومة الفلسطينية ثقافة شعبيًة، وسلوكًا يوميًا اعتياديًا، يلجأ إليها 
كل ش���اٍب ثائٍر، ويقوم بها كل رجٍل غيور، وتنب���ري إليها الحرائر الماجدات 
والنساء الغاضبات، وال يتأخر عن القيام بها الصغار والكبار، والفقراء واألغنياء، 
وأبناء المخيمات وسكان المدن، فقد ألجأ العدو بممارساته القمعية وسياساته 
الفاشية الشعب الفلس���طيني كله إلى التفكير في المقاومة، وخوض غمار 
المواجهة لصد العدوان، وكف المستوطنين، ومنع عمليات التغول والعدوان 
واالقتحام والتدنيس، ووقف مساعي التقسيم والتخصيص، وتكبيد العدو 

ضريبة االحتالل وكلفة االستيطان، وأثمان البغي والقتل واالعتقال.
أما العدو فقد انهارت حصونه، وتفككت صفوفه، ووهنت عزيمته، وضعفت 
قوت���ه، وتصدعت جبهت���ه، وتراجعت قدرته، وتآكل ردع���ه، واهتزت صورة 
جيشه، وارتعشت حكومته، وأخفقت أجهزته األمنية، وفشلت استطالعاته 
وغ���ارت تنبؤاته، ولم يعد قادرًا على تدارك األح���داث ومواجهة المفاجئات، 
وبات أقرب إلى االس���تجداء والسؤال، ومطالبة األصدقاء بمساعدته والجيران 
بالوس���اطة بينه وبين المقاومة، لتكف عن عملياته���ا، وتتوقف عن تنفيذ 
مخططاتها، وقد أوجعه حتى اليوم تس���عة عش���ر قتياًل وعشرات الجرحى، 
الذين لن يسلم من ينجو منهم من معاناٍة دائمة وأمراٍض مزمنٍة مستعصيٍة، 

نفسيٍة معقدة وجسديٍة مقعدة.
لم تعد بي���ن يدي العدو خياراٌت جديدٌة، وال س���بل فعال���ة أمامه لمواجهة 
الفلسطينيين والحد من إرادتهم، فقد خرج الفلسطينيون خروجهم األخير، 
َمِة الحرب وعدة القتال، واستودعوا الله  وأعدوا لمعركتهم الخاتمة، ولبسوا أَلْ
عز وجل أماناتهم، بيوتهم وعائالتهم، وأسرهم وأطفالهم، وباتوا ال يرومون 
غي���ر النصر الناجز والعودة اآلمنة المطمئنة، وال يلتفتون إلى الوعود الكاذبة 
والمفاوضات الزائفة، وال يؤمنون بغير القوة طريقًا وذرى سنام العزة والكرامة 

سبياًل، وال يتطلعون لغير هزيمة العدو ودحر االحتالل بدياًل.
لعل االحتالل بات يعرف يقينًا أكثر من غيره، أن يواجه ش���عبًا مؤمنًا عنيدًا، 
صلبًا صادمًا، ال تكس���ر له قناة، وال تلين له عريكة، وال يعقد له لسان أو يغلق 
عليه س���جان، وال يوجد في قاموس���ه مفردات التس���ليم واليأس والخضوع 
والخنوع، والنس���يان والقبول، وقد بات في الوطن وفي الش���تات ثورًة تشتد 
وجمرًة تتقد، وسياًل من العمليات البطولية ال ُتحد، في الوقت الذي يدرك فيه 
أن مس���توطنيه قد فقدوا يقين البقاء، وسالمة العيش وأمن الحياة، وشهوة 
السلطة وعظمة االستعالء، وأنهم أمسوا أقرب إلى الهروب أو الرحيل، إيذانًا 
بالوعد اآلخر الذي يؤمن به الفلس���طينيون ويعملون له، ويعتقد به اليهود 

ويخافون منه.

تعالت األصوات ف���ي كيان العدو تطالب مس���ؤوليه 
بالعودة الى سياسة االغتياالت، بعد العملية الفدائية 
التي نفذها البطالن صبحي صبيحات وأسامة الرفاعي، 
من بلدة رمانة ش���مال الضفة الغربية، في مستوطنة 
إلعاد بالداخل الفلسطيني المحتل. وكان الصحفّيون 
الصهاينة من أش���د المطالبين بتنفيذ عملية اغتيال 
القائ���د في حركة حماس، يحيى الس���نوار، الى جانب 
النّواب وقادة وجمهور المس���توطنين، بسبب خطابه 
شديد اللهجة، قبل يومين من العملية البطولية، أكد 
خالله على حق الش���عب الفلس���طيني في الدفاع عن 
نفسه وعن مقدساته. وكان للصحافة الصهيونية دور 
بارز ف���ي تجييش الجمهور الصهيوني حول المطالبة 
باالغتي���ال، تأكي���دا على أنه���ا لم تكن يوم���ا إال أداة 

تتحّكم بها المؤسسة الصهيونية األمنية.
لم يتخل الكيان الصهيوني االستيطاني االرهابي عن 
سياسة االغتياالت، وهي إحدى مكّونات ايديولوجيته 
منذ نش���أته، كما هي إحدى المكّونات االيديولوجية 
لالس���تعمار الغربي. لكنه ارتدع ف���ي الفترة األخيرة 
بعد تهديد المقاومة الفلس���طينية له، بأن كل عملية 
اغتيال لقائد أو أسير س���يتبعها إطالق صواريخ على 
ت���ل أبيب، كما ج���اء في تهديد القائد زي���اد النخالة، 
أمين ع���ام حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
خالل معركة األس���ير هشام أبو هواش، حيث اعتبر ان 

استشهاده يعني اغتياله.
وقبل ذلك، أطلقت »س���رايا الق���دس« معركة »صيحة 
الفج���ر« بعد اغتي���ال قائ���د أركان المقاوم���ة وعضو 
المجلس العس���كري لس���رايا القدس بهاء أبو العطا، 
وزوجته، في غزة، يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 
ومحاولة اغتيال القائد أكرم العجوري مسؤول الدائرة 
العس���كرية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلسالمي، في العاصمة السورية، دمشق، تأكيدا على 
أن المقاومة اتخ���ذت قرار ضرب الكيان بالصواريخ إذا 

أقدم على اغتيال أي شخصية فلسطينية مقاومة.
تقوم فكرة اغتيال الش���خصيات لدى الموساد أو غيره 
من األجهزة األمنية واالستخباراتية الصهيونية على 
بعض الركائز األساس���ية النابعة م���ن االيديولوجية 
االس���تعمارية، أولها الفصل بين الشعب والمقاومة، 
وبين الشعب وقيادة المقاومة. بالنسبة لكيان العدو، 
تتحّمل قي���ادة المقاومة مس���ؤولية كل فعل مقاوم، 
ولوالها، لم���ا كان���ت المقاومة، أي أن اغتي���ال الرأس 
قد ينهي ما يعتبره مش���كلة لدي���ه. ال يريد العدو أن 
يعترف، كما كل الكيانات االس���تعمارية في العالم، 
في الماض���ي وفي الحاض���ر، أنه مج���رم وأنه يرتكب 
أفظع الجرائم بحق الش���عب الفلسطيني الواقع تحت 
س���يطرته العس���كرية، وأنه من الطبيعي أن يناضل 
ويقاوم كل شعب يعاني من البطش والقتل واإلرهاب. 
لكن عقلية المستعمر االستيطاني، والصهيوني على 

وجه التحديد، ال يمكن أن يستوعب أن أي شعب يقع 
تحت احتالل همجي وإرهابي، كاالحتالل الصهيوني، 
ال بد وأن يقاوم، بكل ما لديه ويمتلك من أس���لحة ومن 
أدوات تحمي���ه أوال وتض���رب المحتل ثانيا. يس���مي 
بعضه���م هذا الس���لوك الصهيوني »مكاب���رة«، وهو 

سلوك المستعمر بشكل عام.
تنطلق فكرة االغتيال، وخاصة اغتيال قادة المقاومة، 
الت���ي تقوم به���ا أيضا أجهزة دول غربي���ة، من غريزة 
المتأصل���ة بفكرهم  االنتقام، بس���بب عنصريته���م 
وتربيته���م. فه���م يري���دون االنتق���ام م���ن الذين 
يعتبرونهم أقل ش���أنا منهم واستطاعوا النيل منهم 
ورفع الس���الح بوجههم، رغم امكانياتهم المحدودة، 
وتمّكنوا م���ن تنظيم الش���عوب وتس���ليحها، تلبية 
ألمانيها، وتوس���يع دائرة المقاومة. لقد أثبت التاريخ 
المعاص���ر والحدي���ث أن الصهاينة ه���م أكثر الناس 
المتمس���كين بغري���زة االنتق���ام، كونه���م يعتبرون 
أنفس���هم »ش���عبا مختارا« وأرقى من ش���عوب العالم 

كلها.
تنطلق أيضا فكرة اغتيال القادة من شخصنة األعداء، 
ما يعني أن المستعمرين الصهاينة وغيرهم يرّكزون 
على قتل الشخصية التي، برأيهم، تمسك كل األمور 
بيدها. بالنسبة لهم، القيادي هو الذي يعطي األوامر 
ويأخذ المبادرة، واغتياله قد ينهي المقاومة أو الصراع 
بح���د ذاته. ومثاال على ذلك، لق���د تعامل الصحافيون 
والباحثون الغربيون، مع الصراع الروس���ي – األوكراني، 
بش���خصنته ب���دال من الخوض في تفس���ير أس���بابه 
وتاريخه، من خالل تحليل ش���خصية الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين، والنبش ف���ي ماضيه، وحتى الدعوة 
الى إزاحت���ه وقتله، إلنهاء الصراع. بالنس���بة للعقلية 
الغربية االس���تعمارية، الش���عوب غير الغربية ليست 
مؤهلة لبناء مؤسس���ات، وكل شيء يعتمد على القائد 
والش���خص. فيكون الحل لديهم بقت���ل القائد. وهذا 
ما فعلوه مرارا، بحق الش���عوب الح���رة والمقاومة، في 
فلس���طين ودول عربية وإفريقية ودول العالم. والئحة 
الش���خصيات والقيادات التي ت���م اغتيالها، من قبل 

الصهاينة أو األجهزة الغربية، طويلة جدا.
من ناحي���ة أخرى، تعتبر عملية اغتيال الش���خصيات 
القيادي���ة عمال جبانا، ال ينفذها إال من فقد الس���يطرة 
على الوضع ويريد بالتالي االنتقام من الشعب المقاوم 
ونقل الص���راع والمواجه���ة الى جهة أخرى، بس���بب 
فش���له. لم تعد تتمّكن األجهزة األمنية الصهيونية، 
بكل تش���كيالتها، السيطرة على الشعب الفلسطيني 
المق���اوم، وخاصة خالل وبعد العمليات الفدائية التي 
نفذها األبط���ال في قلب الكي���ان الغاصب، فلم يعد 
لديه���ا إال فتح جبه���ة تعرفها جيدا وقد مارس���تها 
حتى قبل نش���أة الكيان، جبهة االغتياالت، التي تقوم 
على الغدر وامتالك الم���وارد المالية لتوظيف العمالء 

والخونة، وامتالك التقنيات األمنية المتطورة.
لك���ن، لق���د أدى فش���ل الصهاين���ة ف���ي مواجه���ة 
المقاومي���ن، في جني���ن ونابلس ومناط���ق أخرى في 
الضفة الغربية، وفش���لهم أم���ام المقاومة في قطاع 
غزة الت���ي منعتهم من مواصلة عملي���ة التهويد في 
المس���جد األقصى ومدينة القدس المحتلة، وفشلهم 
ف���ي ترويج روايتهم الكاذبة حول المقدس���ات وحول 
»اإلرهابيين« الذين يهّددون كيانهم، أدى فش���لهم 
األمني والسياس���ي واإلعالمي ال���ى تصويب غضبهم 
على الذين ال يملكون الس���الح، على المواطنين وعلى 
الصحفيي���ن خاص���ة، لدورهم المهم ف���ي نقل أخبار 

وصور وحشيتهم.
وب���دال من مواجهة المقاومين الذين دافعوا عن مخيم 
جني���ن وأهلها وبيوت الش���هداء، ي���وم 11 مايو/أيار 
الج���اري، صّوبوا الرص���اص القاتل عل���ى الصحفيين، 
واغتالوا بدم بارد الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة، 
مراس���لة فضائية »الجزيرة«، وجرح���وا الصحفي البارز 
على الس���مودي، م���ن جنين. اس���تهدف جنود العدو 
الصحفيين الذين يقومون بواجبهم المهني بتغطية 
عملي���ة اجتي���اح المخيم، بنّي���ة قتلهم، كم���ا أّكدت 
المش���اهد المصورة التي وردت وكما أّكد الصحفيون 

الناجون من عملية القتل.
تختلف عملية اغتيال قادة المقاومة عن عملية اغتيال 
الصحفية ش���يرين أبو عاقلة وصحفيين آخرين قد تم 
اغتيالهم سابقا، بس���بب دورهم في فضح ممارسات 
الع���دو، من ناحي���ة التدبي���ر والتخطي���ط وتوظيف 
العمالء، لكن اغتيال الصحفية ش���يرين أبو عاقلة بدم 
ب���ارد من قبل قناص صهيوني، ق���د تلقى أوامر بقتل 
الصحفيين أو أي فلس���طيني أم ل���م يتلق أوامر، يدّل 
على أن الصهاين���ة أصبحوا آالت قتل متنقلة، ما يدّل 
على أزمتهم الوجودية أمام إرادة الش���عب المقاوم، إذ 
لم يعد يملك���ون إال نّية االنتقام من ش���عب يناضل 
ويقات���ل من أجل حريته وكرامت���ه، كما يدّل على كره 
الصهاين���ة لإلعالم عندما يكون غي���ر تابع لروايتهم 

المفبركة وأجهزتهم األمنية.
لكن ف���ي الحالتين، في حالة اغتيال أو محاولة اغتيال 
قادة المقاومة، التي يطالب بها الصحفيون الصهاينة 
ويتدارس���ها علنا  كبار مسؤولي الكيان، وحالة اغتيال 
الصحفيين الشاهدين على جرائمه، يتحّمل المجتمع 
الدولي ب���كل دوله ومؤسس���اته، مس���ؤولية مواصلة 
الكيان جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ومسؤوليته 
بتبني روايته الكاذبة حول أحقيته المزعومة باحتالل 
فلسطين وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، وحول 
أحقيت���ه المزعوم���ة بمالحق���ة المقاومي���ن واعتقال 
الفلسطينيين وتعذيبهم في سجونه، كونه »ضحية 
اإلره���اب«، في حين أن اإلره���اب الفعلي هو من صنع 

الواليات المتحدة والكيان الصهيوني.

بعد هزيم���ة حزيران ع���ام 1967 والت���ي نقترب من 
ذكراها األليمة والموجع���ة والتي ضاع فيها ما تبقى 
من أرض فلس���طين التاريخية واحتل���ت اول عاصمة 
عربي���ة وهي الق���دس ودخ���ل الصهاينة المس���جد 
األقص���ى المب���ارك واحتلوا هضبة الجوالن الس���ورية 
وشبه جزيرة سيناء المصرية وجزءًا من األردن وجنوب 
لبنان واحتفل اليهود بهذا النصر ورقصوا فرحا وطربا 

عند حائط البراق )المبكى عندهم(.
اما العرب المهزومون فانش����غلوا بتفسير ما حصل 
م����ن ه����ول الصدمة فذه����ب بعض ادعي����اء الفكر 
والسياس����ة بان ما حدث ال يعدو  كونه نكسة عابرة 
مؤقته وليس����ت هزيمة واستسالمًا نهائيًا ومنهم 
من اصر على انها هزيمة ومنهم من ذهب بعيدا بأن 

العدو الصهيوني أراد القضاء على األنظمة الوطنية 
و الثورية واس����تبدالها بأنظم����ة رجعية حليفة ولم 
يفلح بذل����ك فهذا يمثل صفعة وخيبة أمل للعدو و 
نصر وعزة لتلك األنظمة التي بقيت على قيد الحياة 
بع����د الحرب وهذا حال ودي����دن الخيبانين من هذه 
األمة في كل زمان وم����كان بالتفنن بصناعة الوهم 
والعدو البديل ونش����ر الثقافة التبريرية  ومصادرة 
واجب الوقت ومطلوبة والس����طو على ما اس����تقر في 
نفوس البشر لتش����ويه الحقيقة وتشكيك الرواية 
وأخذن����ا بعيدا ع����ن اهدافنا المنش����ودة وقضايانا 
المصيرية واش����غالنا في سفاس����ف وتفاهة األمور 
الهامش����ية والثانوية كما كان الحال س����الفا حينما 
س����ألوا اإلمام مالك ام����ام دار الهج����رة امثال هؤالء 

األدعي����اء عن دم البعوضة  ينجس الثوب ام ال فقال 
له����م االمام وهو محزون من ش����دة ما رأى من تدني 
الرؤية لديهم وس����طحية الفه����م عندهم . قبحكم 
الله سفكتم دم الحسين حفيد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس����لم وجئتم تس����ألون عن دم البعوضة 
ولم يجبهم. نعم ان الجهل والغباء والتخلف يقتل 
ويدمر ويهلك فليس����كت هؤالء الق����وم وليصمتوا 
وخيرا له����م ان يقوموا بتصويب اس����نان اقالمهم 
وافواه بنادقهم اتجاه ص����دور األعداء على جبهات 
القت����ال وليس اتج����اه صدورنا للتالع����ب بأوجاعنا 
واحزانن����ا ألن هذا المس����توى المتدني من التفكير 
الهابط مخٍز و قبيح ليس من شيم الرجال وهو يفرح 

اعداءنا ويحزن قلوبنا.

االغتيال: أسلوب استعماري فاشل وجبان

تفاهة ومتاهة الفالسفة - خاطرة وجع

المقاومة الفلسطينية تتقدم 
بقلم: راغدة عسيرانوالمناعة اإلسرائيلية تتراجع

بقلم/ وليد حلس

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

يف الطلب رقم 522/-2022 ن�سر م�ستبدل 
 يف الق�سية رقم: 107 / 2022 

المدعي���ة : مدارس األقصى النموذجية الخاص���ة. خانيونس – ويمثلها / محمد 
عيسي محمد س���مور - هوية 931560304 وكيلها المحاميان / أحمد اسماعيل 

المصرى ومراد نعيم وافي من خانيونس- شارع جالل. جوال)0598882275( 
المدعي عليها : وفا أحمد محمد صبح خانيونس. وحاليا مجهول محل االقامة حاليا 

نوع الدعوى : حقوق / مطابة مالية 
قيمة الدعوى : 1970 شيكال )الف وتسعمائة وسبعون شيكال(.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الدعوى رقم )2022/107(
 إلى المدعى عليها المذكورة بعالية بما أن المدعية قد أقامت عليك دعوى 
)2022/107( اس���تنادا إلى اما تدعيه في الئحة دعواها المرفق لك نسخة 
منه���ا ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
كما يقتض���ى أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 
2022/5/30 لنظر الدعوى ويك���ون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمدعية أن تسير في دعواها حسب األصول تحريرا في : 2022/5/12

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

   حمكمة �سلح غزة
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

 المستدعي : وائل زهير ناصر ابو عيدة - غزة - شارع البحر - مرطبات کاظم - 
هوية رقم )۸۰6۳۲6۹6۵( وكالءه المحامون / أحمد خميس المصري و رباب 
فتحي عيس���ى وضياء ناصر أبو وطفة المس���تدعى ضده : حسين منصور 

البيوك - غزة - شارع البحر - كافي هابي ليفن - اعلى صالة المعمورة 
في الدعوى رقم 2022/843 في الطلب رقم 2022/1045م

الى المس����تدعى ض����ده المذكورة أعاله ، مس����افر خارج الب����الد، بما أن 
المس����تدعي ، قد أق����ام الدعوى المرقومة اعاله ل����دى محكمة صلح غزة، 
يطالبك فيها ، بما هو وارد في الئحة الدعوى اس����تنادا لما يدعيه ، في 
الئحة دعواه ، المحفوظة لك نس����خة عنها ، لدي قلم محكمة صلح غزة، 
لذلك يقتضي علي����ك ان تحضر الى هذه المحكم����ة للرد على الدعوى 
المعين لها جلس����ة يوم االثنين 30-5-2022، كم����ا يقتضي عليك أن 
تودع قلم المحكمة ردك التحريري ، خالل خمس����ة عشر يومًا من تاريخ 
النشر في الصحيفة ، وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن الحضور، 
يج����وز للمدعون أن يطلبوا محاكمتكما غيابيا حس����ب األصول .  تحريرا 

بتاريخ : 2022/5/12

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

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

يف الطلب رقم 2022/530 يف الق�سية رقم 2022/178
المس���تدعيات /  1 -  فدوی عوض طاهر ابو شاب  2 -  صباح عوض طاهر 
ابو شاب 3 - نسمة عوض طاهر ابو شاب 4 -  سماح عوض طاهر ابو شاب 
5 - حنان عوض طاهر ابو شاب  وكيلهم المحامي / عوض ماهر أبو شاب 
المستدعى ضدهم /  1 - سامح عوض طاهر ابو شاب من سكان بني سهيال - شرق شارع 
صالح الدين - مقابل مس���جد المجمع االس���المي - حارة آل الو شاب - مجهول محل االقامة 
وفي مصر حاليا.  2 -  زهران عوض طاهر ابو ش���اب من س���كان بني س���هيال - شرق شارع 
صالح الدين - مقابل مس���جد المجمع  االسالمي - حارة آل الو شاب - مجهول محل االقامة 
وفي ليبيا حاليا. 3 -  محمد فتحي عوض ابو شاب من سكان بني سهيال - شرق شارع صالح 
الدين - مقابل مس���جد المجمع  االس���المي - حارة آل الو شاب - مجهول محل االقامة وفي 
مصر حاليا.  4 -  ش���يماء فتحي عوض ابو شاب من سكان بني سهيال - شرق شارع صالح 
الدين - مقابل مس���جد المجمع االس���المي - حارة آل الو ش���اب - مجهول محل االقامة وفي 
مصر حاليا.  5 -  اس���ماء فتحي عوض ابو ش���اب من سكان بني سهيال - شرق شارع صالح 
الدين - مقابل مس���جد المجمع  االس���المي - حارة آل الو. شاب - مجهول محل االقامة وفي 
مصر حاليا.  6 - رحاب س���ليمان طاهر ابو ش���اب المشهورة رحاب سليمان ضاهر ابو شاب 
من س���كان بني سهيال - شرق شارع صالح الدين - مقابل مسجد المجمع االسالمي - حارة 

آل الو شاب - مجهول محل االقامة وفي مصر حاليا .  وجميعهم مجهولو محل االقامة 
نوع الدعوى /  تقسيم اموال مشتركة غير منقولة 

قيمة الدعوى / 150000 دينار اردني 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم: 178 /2022

إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما أن المس���تدعات قد أقمن عليكم دعوى 
)178 /2022( اس���تنادا إل���ى ما يدعينه ف���ي الئحة دعواهن المرفق لكم نس���خة منها 
وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضى عليكم الحض���ور إلى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغ���ك هذه المذكرة كما يقتض���ي أن تودع قلم 
هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة 
علم���ا أنه قد تحدد لها جلس���ة  2022/5/30 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم أنك إذا 
تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعيات أن يسرن في دعواهن حسب األصول.  تحرير في 

 2022/5/11

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 

رام الله / االستقالل:
واصل مؤش���ر أس���عار المس���تهلكين في األراضي الفلسطينية 
ارتفاعه في نيس���ان الماضي، للشهر الرابع على التوالي، مدفوعا 

بارتفاع أسعار الدواجن والخضروات والمحروقات.
وقال الجهاز المركزي لإلحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، في 
عموم األراضي الفلس���طينية، ارتفع بنسبة 1.08% في نيسان، 

على أساس شهري، مقارنة مع آذار السابق له.
وأوضح "اإلحصاء" أن ارتفاع المؤش���ر "يعود بشكل أساس الرتفاع 
أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.32%، وأسعار الخضروات الطازجة 
بنسبة 10.16%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود 
للس���يارات "الديزل" بنس���بة 5.80%، و"البنزين" بنسبة %3.28، 
وأس���عار الفواكه الطازجة بنسبة 3.79%، وأسعار اللحوم الطازجة 
بنسبة 1.93%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة 
بنسبة 9.03%، وأس���عار البيض بنسبة 7.33%، وأسعار البطاطا 
بنسبة 3.56%". على أساس سنوي، قال اإلحصاء ان مؤشر أسعار 

المستهلكين ارتفع بنسبة 3.78% مقارنة مع نيسان 2021.
جغرافيا، فقد سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الضفة 
الغربية )بدون القدس( ارتفاعًا نسبته 1.26% خالل شهر نيسان 
2022 مقارنة مع شهر آذار 2022، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار 

الدجاج الطازج بنس���بة 12.47%، وأس���عار الخض���روات الطازجة 
بنسبة 11.20%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود 
للسيارات "الديزل" بنس���بة 6.02%، و"البنزين" بنسبة %3.95، 
وأس���عار الفواكه الطازجة بنسبة 2.69%، وأسعار دقيق الحبوب 
"الطحين" بنسبة 2.12%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة %2.04، 

وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.97%، رغم انخفاض أسعار 
البيض بنسبة 5.40%، وأسعار البطاطا بنسبة %4.17.

ف���ي  المس���تهلك  ألس���عار  القياس���ي  الرق���م  س���جل  كم���ا 
القدس الشرقية ارتفاعًا نسبته 0.78% خالل شهر نيسان 2022 
مقارنة مع ش���هر آذار 2022، نتيجة الرتفاع أس���عار الخضروات 

الطازج���ة بنس���بة 13.66%، وأس���عار الفواكه الطازجة بنس���بة 
6.08%، وأس���عار البطاطا بنسبة 4.19%، وأسعار الدجاج الطازج 
بنسبة 2.98%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.10%، وأسعار 
الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة %1.94، 
وأس���عار المحروقات الس���ائلة المس���تخدمة كوقود للس���يارات 

"الديزل" بنسبة 1.88%، و"البنزين" بنسبة %1.74.
وس���جل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعًا 
نس���بته 0.72% خالل شهر نيس���ان 2022 مقارنة مع شهر آذار 
2022، ويع���ود ذل���ك إلى ارتفاع أس���عار الدجاج الطازج بنس���بة 
6.57%، وأس���عار الخضروات الطازجة بنس���بة 6.13%، وأسعار 
المحروقات الس���ائلة المس���تخدمة كوقود للس���يارات "الديزل" 
بنس���بة 6.02%، و"البنزين" بنس���بة 3.71%، وأس���عار الفواكه 
الطازجة بنس���بة 5.78%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو 
مجمدة بنس���بة 4.52%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة %4.03، 
واس���عار الخبز بنس���بة 2.67%، وأسعار األرز بنس���بة %2.37، 
وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.35%، رغم انخفاض أسعار 
الخضروات المجففة بنس���بة 19.59%، وأس���عار البيض بنسبة 
11.43%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.29%، وأسعار دقيق الحبوب 

"الطحين" بنسبة %2.58.

»اإلحصــاء«: مؤشــر أسعــار المستهــلك يرتفــع للشهــر الرابــع

رام الله/ االستقالل: 
أظهرت بيانات »سلطة النقد الفلسطينية« ان اجمالي قيمة الشيكات المقدمة 
للتقاص خالل ش���هر آذار بلغت قرابة 1.492 مليار دوالر بحجم 599 الف ورقة 
تقريب���ا. وأوضحت البيانات ان قيمة الش���يكات المرتجعة م���ن أصل المقدمة 

للتقاص بلغت حوالي 123 مليون دوالر تم تداولها عبر 67 الف ورقة تقريبا.
وشكلت قيمة الشيكات المرتجعة 8 بالمئة من قيمة اجمالي الشيكات.

123 مليون دوالر قيمة 
الشيكات المرتجعة خالل آذار رام الله/ االستقالل: 

كش���ف تقري���ر رس���مي حدي���ث، أن ع���دد العمال 
الفلس���طينيين في أراضي 48 والمستعمرات ارتفع 

بنحو 51 ألف عامل في الربع األول 2022.
وذكر الجه���از المرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني، أن 
إجمالي عدد الفلسطينيين العاملين في مدن الداخل 
الفلس���طيني المحتل، بل���غ 204 آالف عامل في الربع 

األول 2022.
وأش���ار التقرير إل���ى أن عدد العمال الفلس���طينيين 
في »إس���رائيل« بلغ في الرب���ع الرابع واألخير من العام 

الماضي، 153 ألف عامل.

وارتفع عدد العاملين في المس���توطنات اإلسرائيلية 
م���ن 22 ألف و400 عام���ل في الربع الراب���ع من العام 

الماضي، إلى 31 ألف في الربع األول للعام الحالي.
وبينت األرقام، أن عدد العاملين الفلسطينيين الذين 
يعلمون في »إسرائيل« والمس���توطنات وال يحملون 
تصاريح عم���ل بلغ 43 ألفا و600 عام���ل، بينما الذين 
يحملون تصاريح 103 آالف عامل ويوجد 57 ألفا و200 

عامل يحملون بطاقة اسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.
ويعتب���ر قطاع البن���اء والتش���ييد األكثر تش���غياًل 
للعمال الفلسطينيين في »إسرائيل« والمستوطنات 
بنس���بة بلغت 53.7%، تاله قطاع التعدين والمحاجر 

والصناع���ات التحويلي���ة 12.9% وقط���اع التج���ارة 
والمطاعم والفنادق 12.8% والخدمات والفروع االخرى 
12.1% والزراع���ة والصي���د 4.6% والنقل والتخزين 

واالتصاالت %3.9.
وفي الربع األول، قامت »إسرائيل« بمنح حوالي 20 ألف 
عامل من قطاع غزة تصاريح للعمل داخل »إس���رائيل« 

والمستوطنات.
وبل���غ معدل االجرة اليومية للعامل الفلس���طيني في 
»إس���رائيل« والمس���توطنات حتى نهاية الربع األول 
للعام الحالي حوالي 288 شيكال، بينما عدد أيام العمل 

20.6 أيام وبمعدل 41.7 ساعة عمل.

أرقام حديثة.. 204 آالف عامل فلسطيني في الداخل المحتل 

رام الله/ االستقالل: 
بح���ث وزير االقتصاد الوطني رئي���س مجلس إدارة 
هيئة تشجيع االس���تثمار خالد عسيلي والقنصل 
العام التركي أحمد رض���ا دمير، تطورات العمل في 
مدينة جنين الصناعي���ة الحرة المقرر اقامتها على 

مساحة الف دونم.
وراجع الجانبان خالل اللقاء ال���ذي عقد بمقر الوزارة 
حصيلة االنجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ 
المشروع خاصة اعمال البنية التحتية في المدينة، 

تحضيرًا لتسليم المشروع للمطور الدولي.

 وش���دد الجانبان في نهاية اللقاء على أهمية انجاز 
المدين���ة الصناعية الح���رة االولى م���ن نوعها في 
فلس���طين، في زيادة حجم الصادرات الفلسطينية 
ونقل المعرفة الى السوق المحلي عالوة على دورها 

في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وزير االقتصاد يبحث تطورات سير تنفيذ مشروع مدينة جنين الصناعية الحرة
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم 2020/73 يف الطلب رقم 2022/1050

المستدعي )المدعي(: سعيد عبد الرحمن سليمان البطريخي من سكان غزة ويحمل 
هوية رقم )954860714(  وكالؤه المحاميان أحمد علي أبو ريالة وحامد بسام نبهان 

من غزة - الشفاء - شمال مسجد البورنو- عمارة الحالق  جوال / 0592020480 
المس���تدعى ضدهما )المدعى عليهما(: 1 -  عادية سالم عبد العزيز ثابت باألصالة عن 
نفس���ها وباالضافة لباقي ورثة زوجها المرحوم: ماجد محمد عبد العزيز ثابت من سكان 
غ���زة تل الهوا_ بجوار مستش���فى األردني )خارج البالد حالي���ا(  2 -  مجدي محمد عبد 

العزيز ثابت  من س���كان غزة- تل الهوا- بجوار المستش���فى األردني )خارج البالد حاليا( 
نوع الدعوى: اثبات صحة عقد على بيع ونفاذه.

 قيمة الدعوى :) 47,500 $( سبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ألف دوالر امريكي فقط
))مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل((

في القضية رقم 2020/73 في الطلب رقم 2022/1050
ال���ى المس���تدعى ضدهما بما أن المس���تدعي المذكور قد أق���ام القضية والطلب 
المرقومين اعاله الى ما يدعيه في الئحة دعواه والطلب المذكور أعاله ونظرا ألنكما 
مجهوال محل االقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر هذه القضية 
والطل���ب و عمال بالم���ادة )20( من قانون أص���ول المحاكمات المدني���ة والتجارية 
رقم )2( لس���نة )2001( وبناء على قرار الس���يد قاضي محكم���ة البداية في الطلب 
رقم)2022/1050( بالس���ماح لنا بتبليغكما عن طريق النش���ر المس���تبدل بالحكم 

الصادر في الدعوى المرقوم أعالها ، وذلك حسب األصول . 
لذلك نش����عركما بأنه تم إصدار الحكم العادل بتاري����خ 2022/4/28والقاضي 
بإثبات صحة العقد ونفاذه المحرر بتاريخ 2016/9/7ضمن المبرز م2 وش����طب 
ما مس����احته 278 مترًا مربعًا عن اسم المدعى عليه الثاني / مجدي محمد عبد 
العزيز ثابت وتس����جليها باسم المدعي سعيد عبد الرحمن سليمان البطريخي 
لدى مس����جل األراضي بغزة وإش����عاره بذلك حس����ب األصول وإل����زام المدعى 

عليهما بالرسوم و200 شيكل أتعاب محاماة .  حرر في 2022/5/12 

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
ال�ستاذ / عمار قنديل

موسكو / االستقالل: 
قال دميتري بيس���كوف، متحدث الرئاس���ة الروس���ية 
»الكرملي���ن«، إن انضم���ام فنلن���دا إل���ى حلف ش���مال 
األطلسي »الناتو« يمثل تهديدا لبالده. وقال بيسكوف 
في تصريح���ات للصحفيين بالعاصمة موس���كو، أمس 
الخميس، إن توسع »الناتو« ال يزيد من األمن واالستقرار 
في المنطقة. وأضاف أن »رد روس���يا على انضمام فنلندا 
إل���ى الحلف س���يعتمد عل���ى درجة التقدم ف���ي البنية 

التحتية العسكرية للناتو على الحدود«.
وذك���ر أن روس���يا س���تقوم بتحلي���ل الموق���ف وتتخذ 

اإلجراءات الالزمة لضمان أمنها.
وفي وقت س���ابق، أعلن���ت فنلندا عزمه���ا تقديم طلب 
انضمام إلى حلف ش���مال األطلس���ي »النات���و«، ممهدة 
الطريق أمام نمو الحلف بينما تتواصل الحرب الروس���ية 

األوكراني���ة. وفي الس���ياق ذاته، حذرت روس���يا، أمس 
الخمي���س، من أن اس���تمرار دع���م الوالي���ات المتحدة 
األمريكي���ة وحلفائها ألوكرانيا عس���كريا ربما يؤدي إلى 
نشوب صراع بين موسكو وحلف شمال األطلسي )الناتو( 
قد يتحول إلى »حرب نووية شاملة«. وأودت  الحرب بين 
روس���يا و أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، بحياة 
آالف األش���خاص، وأثار مخاوف من مواجهة عس���كرية 

مباشرة بين موسكو وواشنطن الداعمة لكييف.
وقال نائب رئيس مجلس األمن القومي الروسي ديمتري 
ميدفيديف، عبر »تليجرام«، إن »ضخ دول الناتو أس���لحة 
إل���ى أوكرانيا وتدريب القوات على اس���تخدام المعدات 
الغربية وإرس���ال المرتزقة وتدريب���ات دول الحلف قرب 
حدودنا، تزيد من احتمال نش���وب صراع مباشر ومفتوح 
بين الناتو وروس���يا«. وأض���اف ميدفيدي���ف، الرئيس 

الروس���ي الس���ابق، أن »مثل هذا الص���راع ينطوي دائما 
على خطر التحول إلى حرب نووية ش���املة.. سيكون هذا 

سيناريو كارثي على الجميع«.
واألربع���اء، اته���م ميدفيديف واش���نطن بش���ن »حرب 
بالوكالة« على روسيا، إثر موافقة مجلس النواب األمريكي 

على حزمة مساعدات ألوكرانيا بقيمة 40 مليار دوالر.
وتدعو روس���يا إلى أن تلتزم أوكرانيا الحياد وتتخلى عن 
أي خطط لالنضمام لتكتالت عسكرية، والسيما »الناتو«، 

وهو ما تعتبره كييف تدخال في سيادتها.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على 
أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مش���ددة 
على موسكو، التي تشترط إلنهاء عمليتها تخلي كييف 
عن خطط االنضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، 

وهو ما تعده األخيرة »تدخال« في سيادتها.

بيونغيانغ/ االستقالل: 
أم���ر الزعيم الك���وري الش���مالي كي���م جونغ أون 
أمس الخميس بف���رض إجراءات إغ���الق عام على 
المستوى الوطني بعدما س���ّجلت بالده أول إصابة 
ب�«كوفي���د″19- منذ ظهر في���روس كورونا للمرة 
األول���ى في جارته���ا الصين قب���ل عامين ونصف 

العام، حسب ما أفاد اإلعالم الرسمي.
وأف���ادت وكالة األنباء المركزية الكورية الرس���مية 
بأن كيم دعا كل مدن البالد ومقاطعاتها إلى فرض 
إجراءات حجر صارمة عل���ى أراضيها، وإلى تنظيم 

العمل واإلنتاج بعد عزل كل وحدة عمل وكل وحدة 
إنتاج وكل وحدة سكنية عن بعضها بعضا.

وأّك���دت كوريا الش���مالية الخميس تس���جيل أول 
إصابة بفي���روس »كوفيد19-« في الب���الد، وقالت 
الوكال���ة إن اإلصاب���ة »تتواف���ق م���ع« المتح���ورة 

أوميكرون سريعة االنتشار.
وقال كيم خالل اجتماع طارئ للمكتب السياس���ي 
إن »الهدف ه���و القضاء على ج���ذور الجائحة في 
أقصر مدة زمنية ممكنة«، وأمر بتش���ديد المراقبة 

على الحدود وفرض إجراءات الحتواء الجائحة.

ودع���ا المواطنين إل���ى منع انتش���ار الفيروس عن 
طريق إغ���الق أحيائه���م بالكامل ف���ي كل المدن 

والمقاطعات في سائر أنحاء البالد، وفقا للوكالة.
كم���ا أعل���ن الزعي���م أن كل األنش���طة اإلنتاجية 
والتجارية س���ُتنظم بحيث ُتع���زل كل وحدة عمل 

لمنع انتشار الفيروس.
وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت حدودها بالكامل 
منذ بداية انتشار الجائحة في 2020، وحتى أمس 
الخميس لم تكن بيون���غ يانغ قد أعلنت أي إصابة 

مؤكدة بفيروس كورونا.

الخرطوم/ االستقالل: 
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى في 
البالد، أمس الخميس، مظاهرات للمطالبة بعودة الحكم 

المدني الديمقراطي في البالد.
و خ����رج آالف المتظاهرين في م����دن الخرطوم، وبحري 
)ش����مال(، وأم درمان )غرب(، والقضارف )شرق( ومدني 
)وس����ط( للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي. 
واألربعاء، دعت "تنسيقيات لجان المقاومة" إلى الخروج 
في تظاهرات الخمي����س في الخرطوم وعدة مدن أخرى 
ف����ي إطار الحراك الث����وري المس����تمر للمطالبة بالحكم 

المدني.
وتكون����ت "لج����ان المقاومة" في الم����دن والقرى، عقب 
اندالع احتجاج����ات 19 ديس����مبر/كانون األول 2018، 
وكان له����ا الدور األكبر في إدارة المظاهرات في األحياء 
والمدن حت����ى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر 

البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
وقبيل انطالق المظاهرات شددت السلطات السودانية، 
من انتشارها األمني وسط العاصمة الخرطوم، وأغلقت 

جس����ر "المك نمر" الرابط بين الخرطوم، ومدينة بحري، 
كما شهد وس����ط العاصمة انتشارا أمنيا مكثفا، وإخالء 

للمواطنين وإغالق المحالت التجارية.

وبحس����ب مصادر إعالمية، أغلق المتظاهرين عدد من 
الشوارع الرئيسة والفرعية وس����ط العاصمة بالحواجز 
األس����منتية وجذوع األش����جار واإلطارات المش����تعلة. 

كما رف����ع المتظاهرون صورا للصحفية الفلس����طينية، 
ش����يرين أبو عاقلة، التي استش����هدت صباح األربعاء، 
جراء إصابتها برصاص الجيش اإلس����رائيلي في مدينة 
جني����ن". وردد المتظاه����رون الذين يحمل����ون األعالم 
الوطني����ة هتافات مناوئة للحكم العس����كري، وتطالب 

بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ورفع المتظاه����رون الفتات مكتوب عليه����ا، "ال للحكم 
العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة 
مس����تحيلة"، و"حرية، س����الم، وعدالة"، "و"نعم للحكم 

المدني الديمقراطي".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان 
احتجاج����ات رفضا إلجراءات اس����تثنائية اتخذها قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ 

وحل مجلسي السيادة والوزراء االنتقاليين.
ومقاب����ل اتهامات ل����ه بتنفيذ انقالب عس����كري، قال 
البره����ان إنه اتخذ ه����ذه اإلجراءات ل�"تصحيح مس����ار 
المرحلة االنتقالية"، متعهدا بتس����ليم السلطة إما عبر 

انتخابات أو توافق وطني.

السودان: مظاهرات للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي

طرابلس/ االستقالل: 
أعلنت قوات البحرية الليبية، أمس الخميس، إنقاذ 146 مهاجرًا 
غي���ر نظامي من عرض البحر كانوا في طريقهم إلى الش���واطئ 

األوروبية في عمليتي إنقاذ.
وقال���ت البحرية في بي���ان، إن »زورق دوري���ة تابع لجهاز حرس 
الس���واحل وأمن الموانئ تمكن من إنقاذ 73 مهاجرا غير شرعي 

من عدة جنسيات إفريقية«.
وأضافت أن »عملية اإلنق���اذ للمهاجرين الذين كانوا متجهين 
للش���واطئ األوروبية على متن قارب جرت شمال مدينة صبراتة 
)غ���رب(«. وفي عملية إنقاذ أخرى أعلنت عنه���ا البحرية الليبية 

في ذات البيان، أفادت بأنها تمكنت من »73 مهاجرا هم أيضا 
ينتمون لعدة جنسيات إفريقية«.

وأوضحت أنه تم نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم في نقطة 
مصف���اة الزاوية )مقر لحرس الس���واحل( وتم تس���ليمهم إلى 
الجه���ات المختصة على أن يتابع جهاز مكافحة الهجرة الليبي 

عملية رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
وتعتب���ر ليبيا المطلة على البحر المتوس���ط نقطة عبور للكثير 
من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا بينما يتعرض الكثير 
منهم للغرق والموت بس���بب تهالك القوارب التي يستخدمها 

مهربو البشر.       

طهران/ االستقالل:
قال المرشد اإليراني السيد علي خامنئي، خالل استقباله أمير قطر 
تميم ب���ن حمد آل ثاني الخميس، إّن ح���ّل قضايا المنطقة يكون 
عبر الحوار بعيدًا عن التدخل األجنبي. وأضاف المرش���د خامنئي: 
»ينبغي مضاعفة العالق���ات االقتصادية بين طه���ران والدوحة، 
فهناك أرضية لتب���ادل وجهات النظر في القضايا السياس���ية«، 
مشددًا على أّن »قضايا س���وريا واليمن يمكن حّلها بالحوار«. وأكد 
أّن »على بعض العرب أن يعلموا أّن الكيان الصهيوني اليوم، ليس 

في ظروف تسمح بالطمع به أو الخوف منه«.
وأش���ار إلى »اس���تمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الش���عب 

الفلس���طيني«، وق���ال: »نتوق���ع من العال���م العرب���ي أن ينزل 
بش���كل صريح إلى ميدان العمل السياس���ي لمواجهة الجرائم 
الصهيوني���ة«. وراف���ق أمير قط���ر تميم بن حم���د آل ثاني وفد 
سياس���ي واقتصادي رفيع المس���توى. وتأتي زي���ارة أمير قطر 
لطهران اس���تكمااًل لزيارة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيس���ي 
قبل 3 أشهر إلى الدوحة؛ في إطار تعزيز العالقات بين الجانبين. 
ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس، إلى طهران 
على رأس وفد رفيع المس���توى في زيارة رس���مية إليران. واقام 
الرئيس االيراني مراس���م استقبال رسمية ألمير قطر في مجمع 

سعد آباد الثقافي.

البحرية الليبية تنقذ 146 مهاجرًا 
كانوا في طريقهم إلى أوروبا

خامنئي ألمير قطر: حل قضايا المنطقة 
بالحوار وبعيدًا عن التدخل األجنبي

موسكو: انضمام فنلندا إلى الناتو تهديد لروسيا ونحذر من »حرب نووية شاملة«

كوريا الشمالية تعلن إغالقًا عامًا بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
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رفح/ االستقالل:
حقق خدم���ات رفح، الخمي���س، فوزا 
مهما على ضيف���ه اتحاد بيت حانون 
الرياضي )1/2(، ضمن الجولة ال�17 من 
دوري اوريدو الممتاز ألندية قطاع غزة.

 وبهذا الفوز، وهو األول تحت القيادة 
الفنية للمدرب إس���الم أب���و عريضة، 
نجح خدم���ات رفح في التقدم للمركز 
الرابع برصيد 27 نقطة، متفوقا بفارق 
األهداف عن اتحاد بيت حانون، الذي 

تراجع للمركز الخامس.
وب���دأت الف���رص عبر معت���ز النحال 
والش���خريت، إل���ى أن نج���ح يس���ار 
الصباحي���ن في افتتاح التس���جيل، 
بتس���ديدة اس���تقرت عل���ى يمي���ن 

الحارس عطايا جودة.
وقب���ل نهاية الش���وط األول بدقيقة، 
ع���اد الصباحين ووقع عل���ى الهدف 
الثاني، بعدما تابع تمريرة زميله محمد 

القاضي في الشباك.

وفي الش���وط الثاني، حاول بيت حانون 
التقلي���ص والعودة، ورد عليه الخدمات 
بكرات س���ريعة خاطفة، لك���ن دون أن 
تهتز الش���باك، لينتهي اللق���اء بفوز 
ثمين لخدم���ات رفح، إذ أصبح على بعد 
4 نقاط من المتصدر اتحاد خان يونس.

وحكم المباراة طاقم مكون من: الدولي 
فايز عمران للس���احة، وس���اعده خالد 
بدي���ر، ون���ادر أبو هج���رس للخطوط، 

والدولي عماد مرجان رابعًا.
مباريات االثنني

ومن المنتظر أن تختتم منافس����ات 

الجولة ي����وم االثني����ن المقبل بلقاء 
ش����باب رفح م����ع اتح����اد خانيونس 
ف����ي ملع����ب رف����ح البل����دي جنوب 
القطاع، وشباب خانيونس مع اتحاد 
الش����جاعية في إس����تاد خانيونس 

جنوب القطاع أيضًا.

خدمات رفح يعود لسكة االنتصارات من بوابة بيت حانون

ولفرهامببتون/ االستقالل:
اكتسح فريق مانشستر س����يتي ضيفه وولفرهامبتون بخماسية 
لهدف مساء األربعاء في المباراة التي أقيمت على ملعب "مولينيو" 
ف����ي اللقاء المؤجل من الجولة 33 لل����دوري اإلنجليزي الممتاز بكرة 

القدم.
وبحس����ب أرقام "أوبتا" بات مانشستر س����يتي أول فريق في تاريخ 
ال����دوري اإلنجليزي ينج����ح بتحقيق الفوز ف����ي 5 مباريات متتالية 

بالدوري بفارق 3 أهداف على األقل.
كما بات مانشس����تر سيتي أول فريق يس����دد 5 كرات في مباراة ب� 
"البريميرلي����ج" على المرمى وينجح في تس����جيلها جميًعا، منذ أن 
حقق ليفربول نفس األمر في فوزه على إيفرتون )5-2( في ش����هر 

ديسمبر من عام 2019.
وبالنظ����ر للف����رق ال� 30 الت����ي واجهها مانشس����تر س����يتي في 
"البريميرليج" تحت قيادة بيب جوارديوال، سجل السيتي 5 أهداف 
عل����ى األقل في مباراة واحدة بش����باك 21 فريًقا منها )بإجمالي 31 

مرة(، وذلك بحسب "سكاي سبورتس".

هجوم السيتي ُيخلد اسمه 
في تاريخ »البريميرليج«

مدريد/ االستقالل:
أش���اد مدرب ريال مدريد، كارلو أنش���يلوتي، 
بمهاجم���ه كري���م بنزيم���ا، وق���ال إن رحيل 
كريس���تيانو رونال���دو في عام 2018، س���اعد 

النجم الفرنسي في أن يصبح "العًبا كاماًل".
واس���تمتع بنزيم���ا، بأفض���ل موس���م له على 
اإلطالق مع الفريق المدريدي، حيث سجل 43 
هدفا بكافة المس���ابقات، وساعد الفريق على 
الفوز بلقب الدوري للمرة الخامس���ة والثالثين، 

والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
 وأشاد أنشيلوتي بمهاجمه المرشح األوفر حظًا 
للكرة الذهبية هذا العام، وقال في تصريحات 
نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أجد صعوبة في 
تسمية بنزيما كمهاجم صريح فقط، ألنه العب 

رائع في الخط األمامي".
 وأض���اف: "إنه ليس فق���ط هدافًا لكنه يقدم 
المساعدة لزمالئه ويشارك في بناء اللعب، إنه 
العب كامل، وبالنس���بة لنا هو العب مهم حقًا 
ألنه سجل العديد من األهداف. إنه العب كبير، 

وأعتقد أنه األفضل اآلن".
 وتابع: "األمر نفس���ه مع )ل���وكا( مودريتش. ال 
يبدو أنه يبلغ من العم���ر 36 عامًا ألنه ما يزال 
لديه الحماس للع���ب، واالحترافية ليكون في 
القمة طوال الوقت. كالهما مهم حقًا بالنسبة 

لنا".
 أنشيلوتي الذي عاد هذا الموسم في مهمته 
الثانية كمدرب لريال مدريد، قاد النادي سابقًا 

إلى لقب دوري األبطال العاشر في تاريخه.
 وأثنى المدرب اإليطالي على دور بنزيما كقائد 
في أعقاب رحيل رونالدو، وقال "أعتقد أن كريم 
أصبح قائدا للفريق عندما رحل رونالدو ألنه في 

ذلك الوقت كان يتحمل مسؤولية أكبر".
وأردف: "كان رونالدو العًبا يس���جل حوالي 50 
هدًفا في الموس���م وبدون���ه واجه ريال مدريد 
المزيد من الصعوبات في تس���جيل األهداف، 
تول���ى كريم ه���ذه المس���ؤولية وأصبح أكثر 
أهمية للفري���ق. لكن هذا الفريق لديه الكثير 

من القادة".

لندن/ االستقالل:
كش���فت تقارير صحفية مس���اء الخميس، ع���ن قيمة العرض 
الذي قدمه آرس���نال لضم مهاجم مانشستر سيتي، جابرييل 

جيسوس.
وكان وكيل أعمال الالعب البرازيلي، قد أكد في وقت س���ابق، أن 
محادثات جرت مع آرس���نال في وقت س���ابق من هذا األسبوع، 

معترًفا بأن الالعب معجب بمشروع نادي شمال لندن.
ووفقا لما ذكرته صحيفة »ذا صن« تم »إضفاء الطابع الرس���مي« 
على المفاوضات، من خالل تقديم عرض لضم الالعب قيمته 43 

مليون جنيه إسترليني.
وأضاف���ت الصحيفة، أن العرض المقدم ت���م تجهيزه من قبل 

المدير الرياضي في آرسنال، الالعب البرازيلي السابق إيدو.
ولن يجد جيسوس فرصة كبيرة في اللعب أساسيا مع مانشستر 
س���يتي الموس���م المقبل، بعدم���ا أعلن ناديه ض���م المهاجم 

النرويجي إيرلينج هاالند من بوروسيا دورتموند.
ويمكن الس���ماح لجيس���وس بمغادرة ملعب »االتحاد« لتجنب 

خسارته في انتقال مجاني مع انتهاء عقده في العام 2023.
إذا انضم إلى آرس���نال، سيعمل جيس���وس مجددا مع المدرب 
اإلسباني ميكيل أرتيتا، الذي كان مساعد المدرب بيب جوارديوال 

في مانشستر سيتي، عندما أتى جيسوس إلى الفريق.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مساء الخميس، غياب 
أح���د العبيه البارزين عن نهائ���ي كأس االتحاد اإلنجليزي، 

بداعي اإلصابة.
ويلتقي ليفربول، خصمه تشيلس���ي، السبت، على ملعب 

ويمبلي، في نهائي كأس االتحاد اإلنجليزي.
ويتعلق األمر بالنجم البرازيلي فابينيو الذي تعرض إلصابة 
عضلية في فوز ليفربول على أس���تون فيال بنتيجة )1-2(، 
الثالث���اء الماضي، في لقاء مؤجل م���ن البريميرليج، وغادر 

أرض الملعب في الشوط األول.
وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي "هناك 
فرصة جيدة لعودته مرة أخرى هذا الموسم، لكن ليس في 

نهاية األسبوع".
ويتبقى لليفربول، خوض 4 مباريات على نهاية الموس���م، 
فبعد مواجهة تشيلسي، سيرحل لمواجهة ساوثهامبتون 

يوم 17 من الشهر الجاري.
باس���تقبال  اإلنجلي���زي  ال���دوري  ليفرب���ول،  ويختت���م 
وولفرهامبت���ون يوم 22 م���ن نفس الش���هر، قبل خوض 
المواجه���ة المرتقب���ة أمام ريال مدريد ف���ي نهائي دوري 

أبطال أوروبا.

آرسنال يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم سيتيتأكد غياب العب ليفربول أمام تشيلسي

لندن/ االستقالل:
استعاد كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد اإلنجليزي بريقه 

نسبيا بجائزة جديدة.
 وفاز رونال���دو بجائزة أفضل العب في الدوري اإلنجليزي 
لش���هر أبريل/نيس���ان الماض���ي، المقدمة م���ن رابطة 

البريميرليج.
في الش���هر الماضي، ت���رك رونالدو بصمة بارزة مع الش���ياطين الحمر 
بتس���جيل 5 أهداف في 3 مباريات ضد نوريتش س���يتي، آرس���نال 

وتشيلسي.
وإجماال س���جل النج���م البرتغالي 18 هدف���ا في 30 مب���اراة بالدوري 

اإلنجليزي هذا الموسم.
ويتبقى لمانشستر يونايتد مباراة كريستال باالس يوم 22 مايو/ آيار 

المقبل، في الجولة األخيرة.
وتخفف هذه الجائزة من صدمة كريستيانو رونالدو بشأن الفشل في 

التأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

كريستيانو يغسل أنشيلوتي: رحيل رونالدو جعل بنزيما »العبا كامال«
أحزانه بجائزة جديدة
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رام الله/ االستقالل:
نعى الرئيس محمود عباس، الكاتب والمفكر الفلس����طيني فيصل حوراني، الذي 
وافته المنية صباح أمس الخميس في جنيف. وقال، إن فلسطين خسرت علما من 
أعالمها ومفكرا كبيرا س����اهم من خالل كتاباته وأبحاثه في تعزيز الوعي الوطني 
والحفاظ على الهوية الوطنية وتسجيل الذاكرة الكفاحية لشعبنا. وأضاف الرئيس 
عباس، أن مس����يرة فيصل حوراني الطويلة في الثورة وفي نضال شعبنا وكتاباته 

حول النكبة والهوية ومسيرة الكفاح ستظل عالمات فارقة في تاريخ شعبنا.
كما نعى وزير الثقافة عاطف أبو س���يف الكاتب والمفكر الفلس���طيني فيصل 
حوران���ي الذي وافته المنية، الخميس، في جنيف عن 83 عاما. قال أبو س���يف 
في بيان صدر عنه، إن الثقافة الفلسطينية خسرت اليوم واحدا من أكبر كتابها 
ومثقفيها الطليعيين، وقد ساهمت كتاباته في تعزيز الفكر الوطني وتمكين 
الهوية الوطنية من خالل كتاباته ومؤلفاته المختلفة التي المست الهم العام.

وأضاف "قدم فيصل حوراني مساهمات جادة في تعميق الوعي وفي الحفر في 
مكونات الهوية الوطنية تأسيسا على مسيرة اللجوء والشتات وإعادة االنبعاث 
والتكوين، وإن خالدة فيصل "دروب المنفى" التي سجل فيها حياة شعبنا منذ 
مالحظاته البكر طفاًل في المسمية وتفاصيل الحياة الدقيقة قبل النكبة حتى 
قيامة الفلسطيني بعد الثورة ستظل مرجعًا هامًا لقراءة تحوالت الحياة التي مر 

بها شعبنا وإدانة للعصابات على ما اقترفت وشهادة على جبروت وقوة شعبنا.

وفاة الكاتب والمفكر 
الفلسطيني فيصل حوراني

بموك���ب عس���كري رس���مي، حتى وص���ل إلى مقر 
الرئاس���ة، حيث كان في اس���تقبالها أكثر من ألف 
مواطن، والعش���رات من الش���خصيات السياسية 
والديني���ة واإلعالمية وغيرهم، م���ن بينهم أعضاء 

الكنيست عن القائمة العربية المشتركة.
وردد المشاركون في الجنازة شعارات توجه التحية 

للشهيدة أبو عاقلة.
وانطلق موكب تش���ييع أبو عاقلة من المستشفى 
االستشاري بضاحية الريحان باتجاه مقر المقاطعة، 

بمشاركة آالف المواطنين.
إلى ذلك، اعتدت قوات االحتالل اإلس���رائيلي على 
المتواجدين في بيت عزاء الش���هيدة ش���يرين أبو 
عاقلة المقام في كنيس���ة اللق���اء في منطقة بيت 

حنينا شمال القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلي���ة إن قوات االحتالل اقتحمت 

كنيسة اللقاء في منطقة بيت حنينا محاولة إنزال 
العلم الفلسطيني من المكان.

وكانت قوات االحتالل أعاق���ت دخول موكب وداع 
الشهيدة أبو عاقلة عند وصوله بيت حنينا وداخل 
ساحة مستشفى الفرنس���ي الذي سجي جثمانها 

فيه، وحاولت إنزال العلم الفلسطيني ومنع رفعه.
وأضاف���ت المصادر أن مواطنة أصيبت بكس���ر في 
يدها خ���الل محاولة قمع المتواجدين في س���احة 

مستشفى الفرنسي.
والحقا، قالت المصادر إن قوات االحتالل استدعت 

شقيق الشهيدة انطون أبو عاقلة للتحقيق.
واستش���هدت أبو عاقلة صب���اح األربعاء برصاص 
قن���اص "إس���رائيلي" خ���الل تغطيته���ا القتحام 
االحتالل لمخيم جنين ش���مالي الضف���ة الغربية، 
حيث أصيبت برصاصة مباش���رة ف���ي الرأس أدت 

لتهتك في الدماغ واستشهادها على الفور.
ونعت أوس���اط صحفي���ة ورس���مية وفصائلية أبو 
عاقلة، معتبرة ذلك جريمة اغتيال متعمدة ومركبة 
من أجل إرهاب الصحفيين وع���دم نقل الحقيقة، 

داعية إلى محاسبة االحتالل في المحافل الدولية.
والصحفية أبو عاقلة م���ن مواليد عام 1971 تعود 
أصولها لمدينة بي���ت لحم جنوبي الضفة، وتعمل 

بقناة الجزيرة منذ 25 عامًا.
وتعتب���ر أب���و عاقلة م���ن أب���رز الوج���وه اإلعالمية 
الفلس���طينية، فقد ش���هدت اقتحامات االحتالل 
لجميع محافظات الضف���ة خالل انتفاضة األقصى 
وحص���ار الرئيس الراحل ياس���ر عرف���ات، وأحداث 
انتفاضة الق���دس، وتغطيتها ألحداث المس���جد 
األقصى خالل الس���نوات األخيرة، ومعركة "سيف 

القدس".

غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت 229 منظم���ة حقوقي���ة عربي���ة 
ودولية، الخمي���س، جريمة اغتيال الصحفية 
مراس���لة قناة الجزيرة ش���يرين أبو عاقلة إثر 
اس���تهدافها من قبل ق���وات دولة االحتالل 
والفصل العنصري برصاصة في الرأس، فيما 
أصي���ب الصحفي علي الس���مودي برصاصة 
في الظه���ر أثناء تغطيتهم���ا اقتحام قوات 
االحت���الل لمخي���م جني���ن صب���اح األربعاء، 
وبذل���ك ارتفع عدد الصحفيي���ن واإلعالميين 
الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص االحتالل 
إلى )83( صحفية وصحفي منذ العام 1972 .

وأك���د الموقع���ون، عل���ى البي���ان، أن جريمة 
االحتالل التي استهدفت اإلعالمية أبو عاقلة 
هو عم���ل مقص���ود ومدبر وجريم���ة اغتيال 
مكتملة األركان. فالش���هيدة أب���و عاقلة هي 
ضحية مباش���رة إلرهاب الدولة المنظم، التي 

تتص���رف بعقلي���ة العصاب���ات اإلجرامي���ة. 
حيث جاءت ه���ذه الجريمة نتيجة التحريض 
الممنهج على الصحفيين/ات الفلسطينيين/

ات ال���ذي تمارس���ه دولة االحت���الل ضدهم 
لدورهم المهني في كشف الحقيقة وفضح 
جرائم���ه. هذا إل���ى جانب صم���ت المجتمع 
الدول���ي على جرائم االحت���الل التي يرتكبها 
بح���ق أبناء الش���عب الفلس���طيني. بس���بب 

ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. 
وش���دد الموقع���ون على أن ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي بفعلتها الشنيعة تريد التعتيم 
على الحقيقة والتستر على جرائمها البشعة 
بحق أبناء وبنات الش���عب الفلسطيني، حيث 
يدرك االحتالل جيدًا الدور المهم الذي تلعبه 
وس���ائل اإلعالم ف���ي نقل الحقيق���ة للعالم، 
وأيض���ًا فضح وس���ائل اإلع���الم لالنتهاكات 
الجسيمة التي تقوم بها قوات االحتالل. كما 

أن االحتالل بفعلته الش���نيعة يريد تخويف 
للحيلولة  والصحفي���ات  الصحفيين  وإرهاب 

دون نقل الحقيقة من عين المكان للعالم.
طالب���وا بض���رورة فتح تحقيق دول���ي محايد 
ومس���تقل وشفاف تحت إش���راف المحكمة 
الجنائي���ة الدولي���ة للوق���وف عل���ى جريمة 
اس���تهداف ق���وات االحت���الل للصحفية أبو 
عاقلة، وبضرورة إط���الق حملة دولية من قبل 
نقاب���ة الصحفيين الفلس���طينيين واالتحاد 
الدول���ي للصحفيي���ن والمنظم���ات الدولية 
غير الحكومية ومؤسس���ات حقوق اإلنس���ان 
الفلس���طينية لمحاس���بة مجرم���ي الح���رب 
اإلس���رائيليين، وذلك لمنع إفالت الجناة من 

العقاب.
 وأشاروا لضرورة رفع قضية حقوقية قانونية 
بش���أن هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية 
الدولي���ة، لمقاض���اة الق���ادة والسياس���يين 

الذي���ن يحرض���ون عالني���ة  اإلس���رائيليين 
الفلس���طينيين،  المدنيي���ن/ات  قت���ل  على 
بمن فيه���م الصحفي���ون/ات، ومطالبة األمم 
المتحدة واألطراف الس���امية المتعاقدة على 
اتفاقي���ة جني���ف الرابعة بتوفي���ر الحماية 
الالزم���ة للصحفيي���ن/ات والطواقم اإلعالمية 
العاملة في األراضي المحتلة. وكذلك مطالبة 
مفوضي���ة األم���م المتحدة لحقوق اإلنس���ان 
اعتبار اس���تهداف الصحفيين والصحفيات 
أثناء تغطيتهم النزاعات والحروب المسلحة 
جريمة ح���رب على غرار اس���تهداف طواقم 

اإلسعاف.
الصحفيي����ن/ات  أن  الموقع����ون  ويذّك����ر 
والعاملين/ات في وسائل اإلعالم يتمتعون 
ويتمتع����ن بحماية خاص����ة بموجب أحكام 
القانون الدولي اإلنساني مثلهم/هن كمثل 
المدنيين من النساء والرجال وقت النزاعات 

المس����لحة وخاصة المادتين )51 و79( من 
البروتوك����ول األول اإلضاف����ي إلى اتفاقيات 
جنيف لعام 1949، حيث تنص المادة )51( 
الفقرة )2( على حماية السكان المدنيين )ال 
يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم 
ه����ذا وك����ذا األش����خاص المدني����ون محاًل 

للهجوم(.
كما تنص الم���ادة )79( من ذات البروتوكول، 
والتي على )أن الصحفيين الذين يباش���رون 
مهمات مهني���ة خطرة في مناطق المنازعات 
ويج���ب   ... مدني���ون  أش���خاص  المس���لحة 
حمايتهم به���ذه الصفة بمقتض���ى أحكام 
االتفاقيات(، كما تعد الجريمة التي اقترفتها 
ق���وات االحتالل بح���ق الصحفية أب���و عاقلة 
انته���اكًا صارخًا لقرار مجل���س األمن الدولي 
رقم )2222( الخاص بحماية الصحفيين/ات، 

والذي أصدره المجلس في أيار/مايو 2015.

طالبت بتحقيق دولي ومحاسبة المجرمين

229 منظمة عربية ودولية: أبو عاقلة تعرضت لجريمة »اغتيال مكتملة األركان«

رام الله/ االستقالل:
حمل الرئي���س الفلس���طيني محمود عب���اس الخميس، 
سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن اغتيال الصحفية 
شيرين أبو عاقلة، خالل مراسم تشييعها بمقر المقاطعة 

بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأكد عباس ف���ي كلمته خالل المراس���م، أن جريمة قتل 
أب���و عاقلة يج���ب أال تمر دون عقاب، وأن » إس���رائيل« لن 

تستطيع بجريمتها تغييب الحقيقة.
وش���دد عباس على رفض السلطة التحقيق المشترك 
مع االحت���الل في جريمة قت���ل أبو عاقل���ة، قائاًل »إن 
س���لطات االحتالل هي التي ارتكب���ت الجريمة، وألننا 
ال نثق بهم، وس���نذهب فوًرا إلى محكم���ة الجنايات 

الدولية لمالحقة المجرمين«.
وق���ال، »إن ش���يرين بطل���ة ضح���ت بحياته���ا دفاعا عن 
ش���عبها وكان���ت صوتا صادق���ا، ونقلت معان���اة أمهات 
واالقتحامات  والمخيمات  والقدس  واألس���رى  الش���هداء 

واالعتصامات«.
وأضاف أن جريمة أبو عاقلة ليس���ت األولى، حيث س���قط 
العشرات من شهداء الكلمة من الصحفيين والصحفيات.

ولفت إلى ارتكاب االحتالل جرائم في مس���افر يطا جنوب 
الضفة، مش���يًرا إلى وضع قرارات المجلس المركزي موضع 

التنفيذ.
وقرر الرئيس عباس منح روح الش���هيدة أبو عاقلة وس���ام 

نجمة القدس.

الدوحة/ االستقالل:
كشف تحقيق للجزيرة عبر تحليل بيانات موقع االغتيال 
وج���ود مراس���لة الجزيرة ش���يرين أب���و عاقلة ف���ي مرمى 
ق���وات االحتالل، وفن���د التحقيق الرواية »اإلس���رائيلية« 
األولي���ة التي تحدثت عن احتمال اس���تهدافها برصاص 

فلسطيني.
وأوضح تحدي���د الموقع الجغرافي للمقط���ع الذي يظهر 
إط���الق النار من مقاومين فلس���طينيين أنهم كانوا على 
بعد مس���افة حوالي 260 مترا من مكان شيرين أبو عاقلة، 
وتفصل المكانين مبان سكنية بارتفاعات متفاوتة، وهو 
ما يستبعد وجود مرمى واضح إلطالق النار بين المكانين.

وكانت حسابات رسمية إسرائيلية -منها وزارة الخارجية 

اإلسرائيلية- قد سارعت لنشر فيديو يشير إلى أن رصاص 
مسلحين فلس���طينيين قد يكون أصابها عشوائيا، لكن 
التحقيق الصحفي الذي قام به فريق الجزيرة وتحقيقات 
أخرى لمنظمات حقوقية -من بينها فيديو نشرته منظمة 
بتسيلم اإلس���رائيلية التي س���ارعت إلى تصوير المكان 
ذاته الذي نش���ره حس���اب وزارة الخارجية- فندت الرواية 

اإلسرائيلية.
وبحسب الفيديو الذي نشرته منظمة بتسيلم، فإن موقع 
االشتباك المزعوم مع المقاتلين الفلسطينيين يبعد نحو 
260 مترا عن موقع استش���هاد الزميلة شيرين أبو عاقلة، 
فضاًل عن كونه يقع في أماكن س���كنية ليست مفتوحة، 

وال تسمح بتسديد مباشر كما حدث في حالة شيرين.

تحقيق للجزيرة يفند الرواية 
»اإلسرائيلية« بشأن اغتيال »أبو عاقلة«

عباس: جريمة اغتيال الصحفية 
أبو عاقلة يجب أال تمر دون عقاب

طولكرم/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« مس���اء الخميس،  
المحرر ياس���ر بريكي )31 عامًا(، أحد كوادر حركة الجهاد 
اإلس���المي في مخيم نور ش���مس بطولكرم، وذلك على 
حاجز عس���كري طيار عل���ى مفرق بلدة »بلع���ا«. والمحرر 

بريك���ي، أمضى ما يقارب ثماني س���نوات في س���جون 
االحتالل على عدة فترات. 

وكانت قوات االحت���الل األربعاء قد اقتحمت منزل عائلة 
بريك���ي وعاثت فيه خرابًا، واعتقلت الحاج محمود بريكي 
)63 عام���ًا(، ونجله محم���د )22 عامًا(، م���ن أجل الضغط 

عليهم لتسليم ياسر نفسه.
يذكر أن قوات االحتالل تصّعد من جرائمها واعتداءاتها 
بحق أبناء شعبنا، واستهداف المقاومين عموما وكوادر 
حرك���ة الجهاد اإلس���المي على وجه الخص���وص بالقتل 

واالعتقال في مدن الضفة المحتلة.

االحتالل يعتقل أحد كوادر »الجهاد« في طولكرم

جماهري حا�شدة ..
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أنقرة/ االستقالل: 
تس���تعد أنقرة، إلط���الق منصة رقمية دولي���ة بديلة للمنص���ة العالمية 
»نتفليكس« ف���ي عام 2023، بحس���ب المدير الع���ام للتلفزيون التركي 

الرسمي »TRT«، محمد زاهد صوباجي.
 »TRT« وقال صوباجي، خالل مش���اركته في المنتدى الدولي للش���باب، إن
س���تبني منصة رقمية دولية بديلة ل� Netflix في عام 2023، وستنش���ئ 

منصة للشباب وستواصل االستثمار في األفالم واأللعاب.
من جهة أخرى، أشار إلى »أننا نعيش حاليا في فترة يتم فيها كسر حدود 
الحقيقة والكذب، وأن األفكار والمعلومات الس���امة أصبحت ش���ائعة، وال 

يمكن حتى معرفة التأثير الذي يتعرض له األشخاص بسببها«.
وأض���اف: »األخبار المنش���ورة خالل النه���ار ال يمكن إحصاؤه���ا، والناس 
ينتقلون من حدث إلى آخر دون معرفة دقة األخبار، حتى أصبحنا في وقت 
تتالش���ى فيه الحدود بي���ن الحقيقة واألكاذيب«، مؤك���دا أن »المعلومات 
المضللة ليست فقط في األخبار، ولكن أيضا في األفالم واألفالم الوثائقية 
والرس���وم المتحركة وتطبيقات الهاتف المحمول المنتجة على المستوى 

المؤسسي والفردي«.

تركيا تستعد إلطالق منصة 
دولية بديلة عن »نيتفليكس«

) APA images (     جد�رية و�شط غزة تخليدً� لل�شحفية �شريين �أبو عاقلة

كاراكاس/ االستقالل: 
ألقت الشرطة في فنزويال القبض على رجل بتهمة 
قيامه بزرع عصي مصاصة بالس���تيكية تحت جلد 
عشرات األشخاص وخداعهم لالعتقاد بأنها وسيلة 

منع حمل متطورة. 
ويواجه خوس���يه دانيال لوبي���ز )38 عاًما( اتهامات 
بخداع 25 امرأة على األقل لدفع أموال له لزرع عصي 
مصاصة بسيطة تحت الجلد كوسيلة لمنع الحمل، 

مما تسبب في حمل بعضهن. 
وعم���ل لوبيز، ال���ذي لم يكن حاص���اًل على مؤهالت 
طبية، في المراكز الصحية في ال فيكتوريا وماراكاي 

بفنزويال، بعد تزوير شهادته الطبية. 
وكان لديه فكرة عن اإلج���راءات الطبية، حيث أجرى 

عملي���ات ال���زرع تحت الجل���د بنفس���ه، مدعيا أنها 
كان���ت Implanon وهو إجراء فعل���ي لمنع الحمل 
يتضمن قضبان بالستيكية صغيرة يتم زرعها تحت 
جلد الجزء العلوي من الذراع.    ووفقًا لمايو كلينيك، 
يش���ير إجراء Implanon الحقيقي إلى غرسات منع 
الحمل التي تطلق جرعة منخفضة وثابتة من هرمون 
بروجيستيروني لتكثيف مخاط عنق الرحم وترقيق 

بطانة الرحم، مع قمع اإلباضة أيًضا.
 وتأخذ هذه الغرس���ات ش���كل قضبان بالستيكية 
صغي���رة يتم إدخالها تحت جل���د الجزء العلوي من 
الذراع، ولكن في حالة لوبيز، لم تكن أكثر من عصي 

مصاصة لم تفعل شيًئا في الواقع. 
و ظهرت عملي���ة احتيال لوبي���ز المذهلة ألول مرة 

عندما لجأ طبيب حقيقي ُيدعى رافائيل شيرينوس 
إلى وسائل التواصل االجتماعي لتحذير الناس من 
ذلك، مدعًيا أنه ش���اهد إشارات إلى هذا اإلجراء على 

واتس أب من نساء حملن ولم يفهمن السبب. 
و انتشرت عملية احتيال لوبيز في نهاية المطاف، 
وعلى الرغم م���ن اختفائه بمجرد أن تم اكتش���اف 
االحتيال، تم إلقاء القبض عليه في نهاية المطاف 
في منطقة إل كاس���تانو، في والية أراغوا، حيث كان 

يختبئ من السلطات. 
وتم اتهامه بممارس���ة الطب بش���كل غير قانوني 
وتزوي���ر وثائق رس���مية، من بين ته���م أخرى، مع 
احتمال قضاء لوبيز سنوات عديدة خلف القضبان، 

بحسب موقع أوديتي سنترال.    

طبيب مزيف يزرع عصا مصاصة تحت الجلد كموانع حمل

واشنطن/ االستقالل: 
في حادثة غريبة من نوعها، كشفت شرطة والية فيرمونت األمريكية أن رجاًل أطلق النار 

على ابنه البالغ من العمر 14 عامًا بداًل من الديك الرومي الذي كان يحاول اصطياده.
كان برن���ت ليهويلر، البالغ من العمر 52 عامًا، يقوم باصطياد الطيور برفقة المراهق يوم 
األحد عندما وقع الحادث، وفقًا لصحيفة "ديلي بيس���ت". والمراهق الذي أصيب كان في 
الواقع نجل ليهويلر، وفق ما أكده مسؤولون لشبكة »سي بي إس«. وأوضح المسؤولون أن 

االثنين انفصال لتحديد مكان ديك رومي أطلق عليه االبن النار وأصابه.
وقالت الس���لطات إنه عندما حاول ليهويلر إطالق النار على الديك الرومي مجددًا بهدف 
قتله، أصاب ابنه بداًل من ذلك، مضيفة أن إطالق النار "يبدو أنه عرضي". وعولج الصبي في 
مستش���فى المنطقة من إصابات بسبب الرصاص. وبحسب ما ورد، يراجع مكتب المدعي 

العام بمقاطعة وندسور القضية فيما يتعلق بأي تهم جنائية محتملة.

يطلق الرصاص على ابنه.. 
بدال من الديك الرومي

القاهرة/ االستقالل: 
ألق���ت قوات األمن المصرية القبض على محتال توارى عن األنظار 
ف���ي منطقة جبلية بمحافظة أس���وان، بعد أن اس���تولى بالنصب 
واالحتيال على 500 مليون جنيه من المواطنين بحجة تشغيلها. 
ونش���ر ضحايا المتهم عبر موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
صورا له بعد هروبه في محاولة منهم للتوصل إليه، ومعرفة مكانه. 

وفقًا لموقع »القاهرة 24«.

وأش���ارت مصادر مطلعة، إل���ى تقديم بالغ م���ن عدد من 
األش���خاص للجهات األمنية تفيد به���روب واختفاء أحد 
»مستريح  األش���خاص ويدعى مصطفى البنك والشهير ب�
أسوان«، عقب اس���تيالئه على مبالغ مالية من المواطنين، 
قدرت ب�500 مليون جنيه بحجة اس���تثمارها وتشغيلها. 
وتمكن���ت الق���وات األمنية من تحديد موقع���ه في إحدى 

المناطق الجبلية بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

 محتال يستولي على 500 مليون 
جنيه ويفر إلى الجبال بمصر

واشنطن/ االستقالل: 
وثق مقطع فيدي���و صادم كيف أنقذت العناي���ة اإللهية طائرة 
كانت متجه���ة من جزر الباهام���ا  بالكاريبي إل���ى والية فلوريدا 
األمريكي���ة.  بدأت األزمة عندما عانى الطيار من حالة طبية طارئة 
أفقدته الوعي ليقرر راكب بدون خبرة في مجال الطيران أن يمسك 

بزمام األمور.
كان الراكب، الذي لم يذكر اس���مه، متوجه���ًا، الثالثاء، إلى منزله 

لرؤية زوجته الحامل على متن طائرة "سيسنا 208". 
 ظل الراكب هادئًا بش���كل ال يصدق، ونجح في الهبوط بالطائرة 
في مطار »بالم بيتش« الدولي بمس���اعدة مراقب الحركة الجوية.  
ُس���ِمع الراكب وهو يخبر مراقب الحركة الجوية في مدينة فورت 

بيرس، بالق���ول: »أنا في موقف خطير هنا« بينما كان يحلق فوق 
ساحل فلوريدا.

وأوضح الراكب مجهول االس���م: »فقد الطيار الوعي، وليست لدي 
أي فكرة عن الطيران، فأجابه المراقب: »ُعِلم، أين تتواجد حاليا؟«، 
فرد الراكب: "ال فكرة لدي، أستطيع أن أرى ساحل فلوريدا أمامي".

ولحس���ن حظ الراكب، كان المراقب م���درب طيران معتمد، ولديه 
الخبرة في التعامل مع طائرات »سيسنا« حسب صحيفة »الديلي 

ميل« البريطانية. 
من جانبه، أكد متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية »FAA« أن 
اإلدارة تحقق في الحادث، منوهًا بأن الطيار عانى من مشكلة طبية 

محتملة، دون تقديم المزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.

راكب يقود طائرة متجهة لفلوريدا 
وينقذها بعد فقدان الطيار للوعي


