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جنين/ االستقالل: 
شارك المئات من الفلسطينيين، مساء أمس األحد، 
في مسيرة حاشدة في مخيم جنين باتجاه المدينة، 
للتنديد باغتيال قوات االحتالل اإلسرائيلي األسير 

الجريح داوود الزبيدي.
وش���اركت جموع غفيرة في المس���يرة الجماهيرية، 
للمقاومي���ن  الفت���ًا  حض���ورًا  ش���هدت  الت���ي 

الفلسطينيين، ورايات للفصائل.
وهتف المش���اركون بش���عارات مؤي���دة للمقاومة 
واألس���رى، وس���ط صيحات من التكبي���ر، إلى جانب 

المطالبة باالنتقام لجريمة اغتيال الزبيدي.
واستش���هد الزبيدي أمس األحد متأث���رًا بإصابته 
برص���اص جن���ود االحت���الل اإلس���رائيلي، الجمعة 

الماضية، خالل اقتحام جنين.

مسيرة في جنين بمشاركة 
مقاومين تنديدًا باغتيال الزبيدي

الضفة الغربية- القدس المحتل/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصحة، أمس األحد، عن استش���هاد 
ف���ي  زكري���ا،  األس���ير  ش���قيق  الزبي���دي،  داود 
مستش���فى "رامبام" بالداخل الفلسطيني المحتل؛ 

متأثًرا بجراح���ه الت���ي أصيب به���ا برصاص قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي يوم الجمع���ة الماضي في 
جنين بش���مالي الضف���ة الغربية المحتل���ة، فيما 
أصيب عشرات المواطنين في مواجهات مع قوات 

االحتالل اإلس���رائيلي عق���ب مس���يرات س���لمية 
انطلق���ت إحياء للذكرى الرابعة والس���بعين لنكبة 

فلسطين، غالبيتهم باالختناق بالغاز 
السام المس���يل للدموع. واستشهد 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«

استشهاد داود الزبيدي متأثًرا بإصابته برصاص 
االحتالل في جنين وإصابات بقمع فعاليات ذكرى النكبة

المعتقالن عواودة وريان يواصالن إضرابهما عن الطعام

الشقاقي: المستويات اإلسرائيلية كافة شريكة في قتل األسير عواودة ببطء
غزة/ االستقالل: 

أكد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألس���رى والجرح���ى محمد الش���قاقي أن االحتالل 

والقانوني���ة  األمني���ة  بمس���توياته  الصهيون���ي 
والصحي���ة كافة ش���ركاء في زيادة معاناة األس���ير 
خليل ع���واودة بهدف قتله بب���طء من خالل التلكؤ 

والتباطؤ في االس���تجابة لمطلبه الشرعي المتمثل 
بإنه���اء اعتقاله اإلداري واإلفراج عنه. 
وأوض���ح الش���قاقي خ���الل كلمة له 

فصائل: ال تراجع عن حق العودة 
وماضون بطريق المقاومة الشاملة

غزة/ االستقالل: 
أكدت فصائل فلس���طينية أن اس���تمرار تنكر العال���م الظالم، لحق 
الش���عب الفلس���طيني في أرضه ومقدس���اته، يحتم على ش���عبنا 

»مسافر يطا«.. معركة جديدة 
في وجه التهويد واالستيطان 

االحتالل يكشف هوية الضابط 
الذي قتل في خانيونس عام 2018

غزة/ سماح المبحوح: 
يواجه حوالي 4 آالف فلس���طيني في ثماني قرى في مسافر يطا 
بمدينة الخليل بالضف���ة الغربية خطر هدم منازلهم وتهجيرهم 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
سمحت الرقابة اإلسرائيلية بكشف هوية الضابط القتيل في 
العملية الخاصة ش����رقي خان يونس جنوبي قطاع غزة بنوفمبر 

جنين .. »عش الدبابير« الذي كسر 
هيبة االحتالل من نقطة صفر

الفصائل: سيف القدس خطوة 
حقيقية لطريق االنتصار على المحتل

غزة/ االستقالل: 
أكدت فصائل وقوى وطنية وإسالمية أن معركة »سيف القدس« مّثلت خطوة 
حقيقية على طري���ق االنتصار على االحتالل وزوال كيانه، وثّبتت وحدة الحال 
بين المقاومة وأبناء ش���عبنا في أماكن تواجده كاف���ة. جاء ذلك خالل فعالية 

غزة- جنين/ معتز شاهين:
يوم���ا بعد ي���وم تثبت المقاومة في مخي���م جنين أنها قادرة عل���ى مقارعة االحتالل، 
والتص���دي القتحاماته اليومية، وأن ش���دة االش���تباكات التي تخوضها باس���تخدام 

غزة/ االستقالل: 
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، الشهيد البطل داود محمد 
الزبيدي )42 عامًا( من مخيم جنين، والذي ارتقى شهيدًا متأثرًا بإصابته 

النخالة: نستطيع أن نهدد االحتالل ونوقع 
به الخسائر على امتداد وطننا فلسطين

الجهاد تنعى الشهيد الزبيدي وتؤكد أن 
شعبنا لن يمرر هذه الممارسات البشعة

دمشق/ االستقالل: 
أكد األمين العام بحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، القائد زياد النخالة أن 

شعبنا يواجه جرائم كيان االحتالل المجرم، بكل ما يملك من إرادة، 
رغ���م الظروف المعقدة التي تحيط به. جاء حديث القائد النخالة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ردت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس األحد، 4 التماسات قدمت 
ض���د خطة بناء القط���ار الهوائ���ي "تلفريك" بالق���دس القديمة. 

المحكمة العليا اإلسرائيلية ترد 
االلتماسات ضد مشروع »تلفريك« بالقدس
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نقل اإحدى االإ�شابات خالل املواجهات بني ال�شبان وجي�ش االحتالل على املدخل ال�شمايل ملدينة البرية 
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غزة/ االستقالل: 
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، الش���هيد البطل داود محمد الزبيدي )42 
عامًا( من مخيم جنين، والذي ارتقى ش���هيدًا متأثرًا بإصابته الجمعة  الماضية، برصاص 

جنود االحتالل.
وقالت الحركة في بيان لها: "إننا في حركة الجهاد اإلس���المي، إذ ندين هذا اإلجرام الذي 
يمارس���ه قادة االحتالل وجيشه، عقب إصابة الشهيد داود واعتقاله وتعرضه للتصفية 

في تأكيد جديد أن االحتالل ماٍض في مسلسله اإلجرامي المنظم بحق شعبنا".
وحملت االحتالل تبعات هذه الجريمة الجديدة، مؤكدة أن شعبنا الثائر في كل مكان على 
أرضنا المحتلة، لن يمرر هذه الممارس���ات البشعة، وهو قادر على الرد ومواصلة حقنا في 

الجهاد والمقاومة حتى زوال االحتالل وتطهير المقدسات.
وأضاف���ت الحركة "ما يزال مخيم جنين يش���كل أنموذجًا فريدًا ف���ي الوحدة والتضحية 
والمقاومة في مواجهة االحتالل، رغم كل عمليات االقتحام والقتل واالعتقال، واستمرار 

عمليات المجاهدين التي تتقدمها كتيبة جنين وحزام النار".
ودعت جماهير ش���عبنا وقوى المقاومة الفاعلة، إلى تكثي���ف الجهود والعمل بكل قوة 
من أجل تعزيز قوة المقاومة والمواجهة وإبقاء جذوة االنتفاضة في وجه قوات االحتالل 

على نقاط التماس، حتى يعلم العدو أن شعبنا لن ترهبه كل عمليات القتل اإلجرامية.
وتقدمت حركة الجهاد، بأحر التعازي والمواس���اة من عائلة الش���هيد داود، التي قدمت 
الش���هداء واألسرى على طريق النصر والتحرير، ومنهم الوالدة الشهيدة "أم العبد" التي 
استش���هدت في مخيم جنين عام 2002م، وأشقاؤه الشهيد طه واألسير زكريا والمحرر 
يحيى، مؤكدة لهم أنها ستصون دماء الشهداء، وستبقى تحمل راية الجهاد والمقاومة 

حتى التحرير.

دمشق/ االستقالل: 
أك����د األمين الع����ام بحركة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين، القائد زياد النخالة أن ش����عبنا يواجه 
جرائ����م كيان االحتالل المجرم، ب����كل ما يملك من 

إرادة، رغم الظروف المعقدة التي تحيط به.
جاء حدي����ث القائ����د النخالة خالل كلم����ة له أمام 
المؤتم����ر الخامس التحاد الجاليات والمؤسس����ات 
الفلس����طينية في الش����تات والذي يعقد في دار 
األوبرا في العاصمة السورية دمشق، احياء لذكرى 

نكبة فلسطين ال 74.
وأضاف األمين العام للجهاد:"أربعة وسبعون عاًما 
ازددنا فيها قوة، وازددنا يقينا بحقنا في فلسطين، 
وازددنا فهًما بأن هذا المش����روع الصهيوني يجب 
أن يفكك وينتهي إلى األبد من منطقتنا العربية".

وأش����ار القائد النخالة الى أن المشروع الصهيوني 
ق����ام على القت����ل، إنه مش����روع لص����وص العالم، 
ولص����وص التاريخ لن يخضع ش����عبنا ولن تخضع 

أمتنا، لهؤالء القتلة.
وتابع: " لقد طور شعبنا قدراته، واستطاع التغلب 
على كثي����ر م����ن العقب����ات، وراكم م����ن الخبرات 
والتجارب في مس����يرته، ومس����يرة مقاومته التي 

ب����دأت منذ احتالل فلس����طين وحت����ى وقتنا هذا، 
فأصبحنا نستطيع أن نهدد هذا الكيان، ونوقع به 
الخسائر على امتداد وطننا فلسطين. وما معاركنا 
في الس����نوات األخيرة، من تاريخ نضال الش����عب 

الفلسطيني، إال أكبر دليل على ذلك".
وأكمل" أن هذه بالدنا، وهذه أرضنا، وس����نقاتل من 

أجلها، جياًل بعد جيل، حتى يرحل هذا االحتالل".
وأكد عل����ى أن ما نراه الي����وم من التفاف كبير حول 
المقاومة من الش����عب الفلس����طيني، وما تقوم به 
الجاليات الفلس����طينية في أماكن تواجدها كافة، 
م����ن جهود ودعم وتأييد، س����يكون ل����ه دور مهم 
في دعم مقاومة ش����عبنا، وتعزي����ز صموده داخل 
فلسطين. وهذا يس����تحق الثناء والتقدير، مشددًا 
على انه يجب أن نعزز هذه الجهود، ليكون ألهلنا 
ا، في  ا ومادّيً في الشتات دور أكثر حضوًرا، سياسّيً

دعم صمود شعبنا، وصمود مجاهديه.

النخالة: نستطيع أن نهدد االحتالل ونوقع به الخسائر على امتداد وطننا فلسطين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ردت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس األحد، 4 التماسات قدمت 

ضد خطة بناء القطار الهوائي "تلفريك" بالقدس القديمة.
ويهدف المش���روع لربط جبل الزيتون "جبل الطور" بساحة البراق، 
ويهدف لربط شرقي القدس بغربها، وبذلك شرعنة المخطط الذي 

أقرته لجنة البنى التحتية المدعومة من حكومة االحتالل.
وقالت هيئة المحكمة التي نظرت في ملف القضية وااللتماسات، 
إنه ال مجال للتدخل القضائي بالطريقة التي تم من خاللها اختيار 
المؤسس���ات القائمة عل���ى المخططات الخاصة بإنش���اء القطار 

الهوائي "تلفريك".
ورحب رئيس بلدية القدس، موش���يه ليون، بق���رار العليا، واعتبر 
أن المخطط س���يعمل بق���وة على تعزيز مش���روع "لتلفريك" في 
أنحاء المدينة وس���يوفر لسكانها ومن يصل إليها من الخارج خط 

مواصالت دائمًا.

المحكمة العليا اإلسرائيلية ترد 
االلتماسات ضد مشروع »تلفريك« بالقدس

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���نت ق���وات االحت���الل أمس األح���د حملة 
اعتقاالت طالت عددًا من المواطنين في الضفة 
الغربية، بالتزامن مع اندالع مواجهات في عدد 

من أحياء القدس المحتلة.
  وذكر مكتب إعالم األسرى أن قوات االحتالل 
اعتقلت األسير المحرر عبد الله عبيدو والمحرر 
ندي���م إبراهيم صبارنة والمحرر عيس���ى علي 
عوض والمحرر محمد علي عوض والمحرر أنور 

يوسف عوض من الخليل.
والمحرر  عب���د الله محمد عبيدو )34 عامًا( أحد 
كوادر حركة الجهاد اإلسالمي، من قرية سنجر 

في مدينة الخليل.

وجاء اعتقال المحرر عبيدو بعد مداهمة خالل 
حمل���ة مداهم���ات واعتقاالت ش���نتها قوات 
االحتالل امس األحد ، في مناطق مختلفة من 

مدن الضفة الغربية المحتلة.
كذلك اعتقلت ق���وات االحت���الل المواطنين 
إبراهيم غوانمة من مخيم الجلزون، ومحمد عبد 

العزيز زيد من رام الله.
 وف���ي جنين اعتقلت قوات االحتالل الش���اب 
أحم���د عايد مس���عود، أثناء م���روره عن حاجز 

برطعة.
وفي مخيم قلنديا ش���مال الق���دس اعتقلت 
قوات االحتالل المقدس���ي س���ند البدوي بعد 

اقتحام منزله.

أما في س���لفيت فأصيب عدد من المواطنين 
بحاالت اختناق، فج���ر امس، خالل تصديهم 
القتحام عشرات المستوطنين، بحماية قوات 

االحتالل، قرية حارس غرب المحافظة.
وأفادت مص���ادر محلية بأن ق���وات االحتالل 
أطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين، 
خالل عملية االقتح���ام، ما أدى إلى إصابة عدد 

منهم بحاالت اختناق.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس 

األحد، والدة وشقيقة معتقل مقدسي.
وأف����ادت لجنة أهالي أس����رى القدس بأن 
ق����وات االحتالل اعتقلت والدة وش����قيقة 
المعتقل محمد رش����دة، خالل زياتهما له 

في معتقل "الدامون".
يش���ار إلى أن المعتقل محمد رشدة من مخيم 
شعفاط ش���رق القدس المحتلة وهو محكوم 

بالسجن لمدة 11 عاما.
وفي القدس المحتلة أيضا ، اندلعت مواجهات 
مع قوات االحتالل في س���لوان والعيس���اوية 

وشعفاط والصوانة.
وذك���رت مص���ادر محلي���ة ب���أن المواجهات 
اندلعت بعد اعتداء مستوطنين على مركبات 
المقدس���يين بالحجارة في حي باب المغاربة 

ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.
كما احترقت بعض ممتلكات المواطنين، 
إثر اقتحام قوات االحتالل حي عين اللوزة 

ببلدة سلوان.
 وفي العيساوية اندلعت مواجهات بين قوات 

االحتالل والشبان على مدخل البلدة.
أما في حي الصوانة فهاجم مستوطنون منازل 
الفلس���طينيين، بينما اندلعت مواجهات مع 
ق���وات االحتالل المتمرك���زة على حاجز مخيم 

شعفاط شمالي شرق القدس المحتلة.
وأطل���ق جنود االحتالل قناب���ل الغاز والصوت 
تجاه الش���بان الذين ردوا بإطالق المفرقعات 

النارية على حاجز شعفاط.
وتس���ببت قناب���ل الغ���از بإصاب���ة ع���دد من 
المواطنين باالختناق، إلى جانب إغالق المحال 

التجارية أبوابها بسبب المواجهات.

غزة/ االستقالل: 
أطلقت ش����بكة المنظمات األهلية الفلس����طينية 
عريضة للمطالبة بإزالة الظلم التاريخي الناتج عن 
النكبة المتواصلة للعام 74 بتطبيق القرار األممي 
194، بعودة الالجئين الفلس����طينيين إلى قراهم 

ومدنهم وديارهم التي هجروا منها عام 1948.
وقال����ت الش����بكة في بي����ان وصل "االس����تقالل" 
بمناس����بة الذكرى ال�74 للنكبة، إن هذه العريضة 
التي وقع عليها أكثر من 100 منظمة في الضفة 
الغربي����ة وقطاع غزة، تأتي انطالًقا من التمس����ك 
الح����ازم بالثوابت والحقوق الوطني����ة غير القابلة 
للتص����رف، والمتمثلة بالع����ودة، وتقرير المصير، 
واالس����تقالل الوطني ف����ي دولة كاملة الس����يادة 

عاصمتها القدس.
وأضافت أنها تأتي أيًضا، رفًضا إلجراءات االحتالل 
وممارس����اته المتصاع����دة بم����ا فيها سياس����ات 
االس����تيطان، وتهويد القدس ومخططات الضم، 
وهدم البيوت، والعقوبات الجماعية، واالستهداف 
المتواص����ل بحم����الت القم����ع الممنهج����ة بحق 

األسيرات واألسرى في سجون االحتالل.
وتابع����ت أنها تأت����ي كذلك، انس����جامًا مع الدور 

الوطني لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، 
وتطلعات الشعب الفلسطيني وهو يحيي ذكرى 
النكبة، ومن منطل����ق التأكيد على تصحيح الظلم 
الذي وقع عام 1948 والتهجير القس����ري للشعب 
الفلس����طيني من دياره، وعش����رات المجازر التي 
نفذته����ا عصابات اإلرهاب بحق أطفاله ونس����ائه 
وشيوخه، ومحاوالت إنهاء وجوده كشعب وطمس 

هويته وتراثه وحضارته.
وأوضح����ت أنه����ا تطلق "ن����داء الع����ودة" إلى كل 
أحرار العال����م ولجان التضامن الدولي لمس����اندة 
هذه الحق����وق والتحرك الفاعل م����ن أجل تنفيذ 
الق����رار األمم����ي 194 القاضي بع����ودة الالجئين 
الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم وديارهم التي 
ش����ردوا منها قبل 74 عامًا. وأكدت أن حق العودة 
هو حق أساس����ي ال يس����قط بالتق����ادم، والبد من 
تعويضهم عن الخس����ائر التي لحقت بهم جراء 

التهجير القسري الذي تعرضوا له .
وطالبت األمم المتحدة بتحمل مس����ؤوليتها في 
ضمان اس����تمرار وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
"أونروا " ووقف اس����تهدافها، ومحاوالت تقليص 
وإنهاء دورها ضمن مس����اعي شطب حق العودة، 

ومشاريع التوطين التي يجري الترويج لها.
كم����ا طالبت األمم المتحدة ومؤسس����اتها باتخاذ 
الخطوات والتدابير الفورية لمحاس����بة ومحاكمة 
"إسرائيل" على جرائمها، وإنفاذ القانون وقرارات 
الش����رعية الدولي����ة، وتفعيل اآللي����ات القانونية 
التي تضمن عدم إف����الت المجرمين من العقاب، 
باعتباره����ا "دولة" تمارس إره����اب الدولة المنظم 
ينبغي رف����ع الغطاء السياس����ي والقانوني عنها 
وفرض العقوبات عليها وس����حب االس����تثمارات 
منها. ودعت العريضة إلى توفير الحماية الدولية 
الفورية للش����عب الفلس����طيني إل����ى حين إنهاء 
االحتالل الجاثم فوق أرضه، وتمكينه من ممارسة 
تقرير مصيره وفضح جرائم االحتالل المتواصلة 

بحقه.
كما دعت للعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري 
الذي تش����يده القوة القائمة باالحتالل في األرض 
الفلسطينية، ووقف سياسات التمييز العنصري 
ف����ي الداخل المحتل، وإنه����اء االحتالل عن جميع 
األراض����ي المحتلة ع����ام 1967 وتأمين حق عودة 
الالجئين، تأكيدًا على وحدة شعبنا، رغم اختالف 

ساحات تواجده وخصوصية كل ساحة.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في الضفة والقدس 

الجهاد تنعى الشهيد الزبيدي وتؤكد أن 
شعبنا لن يمرر هذه الممارسات البشعة

المنظمات األهلية تطلق عريضة للمطالبة 
بتنفيذ القرار األممي 194 ومحاسبة االحتالل
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ونقل موقع "واال" العب���ري عن الضابط قوله، إن "الجيش تعرض 
لنيران ش���ديدة جدًا من عدة اتجاهات خالل عملية انسحابه من 
قري���ة برقين قرب جني���ن، صباح الجمعة، ومن مس���افات قريبة 
جدًا".  وأضاف أن الجرأة والبس���الة التي أبداها المس���لحون في 
جنين خالل األس���ابيع األخيرة تثير القلق حيث تتعرض قوات 
الجيش إلطالق نار كثيف جدًا من مسافات قريبة، مشيرًا إلى أن 
هذا التغيير ُيلزم الجيش بإعادة التفكير في أس���اليب عمله في 
الضف���ة المحتلة، وأنه ال يمكن تجاهل كمية الس���الح والذخيرة 

المتوفرة شمال الضفة.
واقتحم���ت قوات االحت���الل أطراف مخيم جني���ن وحي الهدف 
القري���ب منه صباح الجمعة الماضية، وأطلقت قذائف صاروخية 
تج���اه مبن���ى يتحصن ب���ه المقاوم "محم���ود الدبع���ي" قبل أن 
تعتقله، فيما أصيب ُأثناء االقتحام المقاوم "داود الزبيدي" قبل 
أن تعتقله هو اآلخر، فيما أعلنت وزارة الصحة أمس استش���هاد 

األخير متأثًرا بجراحه.
ورج���ح مختصون ومراقبون ل� "االس���تقالل" بان األي���ام القادمة 
ستش���هد حالة تصاعد في العمل المقاوم في مخيم جنين ردًا 
على اعتداءات االحتالل وأخرها استشهاد داود الزبيدي، مشددًا 
على ان فصائل المقاومة وعلى رأسهم كتيبة جنين لن يصمتوا 

على جرائم االحتالل واغتيال قادة المقاومة هناك.
وأمس االح���د، أدانت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
اإلج���رام الذي يمارس���ه قادة االحتالل وجيش���ه، عق���ب إصابة 
الش���هيد داوود واعتقاله وتعرضه للتصفي���ة في تأكيد جديد 

أن االحتالل ماٍض في مسلسله اإلجرامي المنظم بحق شعبنا.
وحملت الحركة في بيان وصل "االستقالل" االحتالل تبعات هذه 
الجريمة الجديدة، مؤكدًة أن ش���عبنا الثائ���ر في كل مكان على 
أرضنا المحتلة، لن يمرر هذه الممارسات البشعة، وهو قادر على 
ال���رد ومواصلة حقنا في الجه���اد والمقاومة حتى زوال االحتالل 

وتطهير المقدسات.

تطور قدرات املقاومة
بدوره، ق���ال الكاتب والمحلل السياس���ي خلي���ل القصاص، إن 

اقتحام مخيم جنين أصب���ح هاجس خوف يراود جنود االحتالل 
بع���د مقت���ل الضابط الصهيوني ف���ي وحدة "اليم���ام" على يد 
المق���اوم "محمود الدبعي" الذي صمد 5 س���اعات متواصلة في 

مجابهته بالرصاص قبل اعتقاله.
وأض���اف القصاص ل� "االس���تقالل" أن هذا التط���ور الكبير في 
قوة المقاومة جع���ل االحتالل يفكر باس���تخدام أدوات جديدة 
لمجابهة المقاومين في المخيم، مش���يرًا إلى أن إطالق االحتالل 
القذائف الصاروخية على منزل "محم���ود الدبعي" قبل اعتقاله 
يدلل على أن االحتالل حينما يتلقى الصفعات يفكر باستبدال 

األدوات التي من خاللها تلقى الصفعة.
ورجح بأن يس���تخدم االحتالل األس���ابيع المقبلة أدوات جديدة 
خ���الل عمليات اقتحام مخيم جنين ف���ي ظل أن هناك مطالبات 
داخ���ل المؤسس���ة األمنية "اإلس���رائيلية" باس���تخدام اآلليات 

والجيبات العسكرية اثناء عمليات االقتحام.
وحول إمكانية ش���ن عملية عسكرية ضد جنين، قال القصاص، 
"االحت���الل لن يجرؤ على اجتياح مخيم جني���ن بالكامل في ظل 
أن المقاومة في قط���اع غزة قالت كلمتها، وكان ذلك واضحا من 
خالل الخطابات المتتالية لألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي 
زي���اد النخالة، ال���ذي أكد بأن جنين ال ُيمك���ن أن ُتترك لوحدها، 
وأن المقاوم���ة لن تقف مكتوفة األيدي امام اعتداءات االحتالل 

بالمخيم".
وأوضح، أن قيام االحتالل بعملية عس���كرية واسعة ضد مخيم 
جنين يعني دخول المقاومة في غزة على خط المواجهة وهذا ال 
يريده، لكنه توقع بأن تستمر اقتحامات االحتالل للمخيم بصورة 
خاطف���ة من أجل تنفيذ عملية اعتقال أو اغتيال لمقاومين دون 

استفزاز المقاومة في غزة. 

من جهة أخرى يرى المختص، أن االحتالل حينما قتل مراس���لة 
قن���اة الجزيرة "ش���يرين أب���و عاقل���ة"، وأص���اب الصحفي "علي 
الس���مودي" وإطالق النار عل���ى باقي الصحفيي���ن الذين كانوا 
متواجدي���ن في المكان، يراد من خ���الل ذلك أن يغيب الحقيقة 
ويمه���د لجريمة كبرى قد يقوم بارتكابه���ا خالل األيام المقبلة، 
داعيًا جموع الصحفيين بأن يبقوا يقظين من أجل كشف جرائم 

ما يقوم به االحتالل بمخيم جنين.

ر�سالة مزدوجة
م���ن جهته، أكد الكاتب والمحلل السياس���ي ناج���ي الظاظا، أن 
شدة االشتباكات التي تدور بين المقاومة وجنود االحتالل أثناء 
اقتح���ام مخيم جنين، يدلل على التط���ور النوعي لدى المقاومة 
والوح���دة التي يتحلون بها فيما بينهم، مش���يرًا إلى أن تصاعد 
حدة المواجهة س���يدفع االحتالل الى استخدام تقنيات وأدوات 

عسكرية جديدة. 
وقال الظاظا مع "االس���تقالل"، إن االحتالل كان يعتقد بان مخيم 
جنين في أقصى الش���مال هو منطقة معزولة وتحيط بها أراٍض 
واسعة تفصل بينها وبين مدن ساخنة مثل نابلس ورام الله، إال 
أن المخيم قدم نموذجا حقيقيًا في تخريج المقاومين وارس���ال 

منفذين لعمليات ناجحة في قلب الكيان.
وأش���ار إلى أن استش���هاد "داوود الزبيدي" يضع عالمات كبيرة 
حول أداء االحت���الل اثناء اقتحام مخيم جنين الجمعة الماضية، 
ما يدل أن االحتالل يذهب باتجاه سياس���ة "جز العش���ب" التي 

تقتدي بتفاصيلها إلى تصفية المقاومين دون اعتقالهم.
وأوض���ح المختص، أن االحت���الل أراد أن يقدم رس���الة مزدوجة 
باعتقاله "الزبيدي" قبل أن يعلن عن استش���هاده مفادها أنه ال 
يوجد لدى المقاومين معلومات يمكن أن تفيد االحتالل، ولذلك 

عمليات اإلعدام ستكون حاضرة. 
وتاب���ع،" االحتالل ي���درك أن فك���رة المقاومي���ن، والمجموعات 
الصغيرة، والعمليات الفردية، ه���ي ظاهرة خطيرة تؤرقه لذلك 
هو يذهب إلى التنكيل بمن يعتقله إليصال رسالة تفيد ب� )كي 

الوعي(".

المقاومة تثبت معادالت جديدة 

جنين .. »عش الدبابير« الذي كسر هيبة االحتالل من نقطة صفر
غزة- جنني/ معتز �ساهني:

يوم��ا بع��د يوم تثبت املقاوم��ة يف خميم جنني اأنه��ا قادرة على 
اليومي��ة، واأن  مقارع��ة االحت��ال، والت�س��دي القتحامات��ه 
�س��دة اال�ستباكات التي تخو�سها با�ستخ��دام كميات كبرية من 

الر�سا�ص احلي، االأمر الذي يدلل على قدرات املقاومة وقوتها 
يف اإي��ام االحت��ال وك�س��ر هيبت��ه.  و حت��ول املخي��م الواق��ع 
�سم��ايل ال�سفة الغربية املحتل��ة اإىل اأبرز معاقل املقاومة �سد 
االحت��ال االإ�سرائيل��ي، وف�سلت دولة االحت��ال يف اإخ�ساعه 

رغ��م ا�ستخدامها كل اأدوات القم��ع والتنكيل. وو�سف اجلمعة 
املا�س��ي �ساب��ط كب��ري يف جي���ص االحت��ال ال�سهي��وين �س��دة 
اال�ستب��اكات م��ع كتيب��ة جن��ني وف�سائ��ل املقاوم��ة، يف جن��ني 
بال�سادمة التي مل ي�ساهدها اجلي�ص ال�سهيوين منذ 20 عامًا.

غزة/ االستقالل: 
أكدت فصائل وقوى وطنية وإس����المية 
أن معركة "س����يف القدس" مّثلت خطوة 
حقيقي����ة عل����ى طري����ق االنتص����ار على 
االحت����الل وزوال كيان����ه، وثّبت����ت وحدة 
الحال بي����ن المقاومة وأبناء ش����عبنا في 

أماكن تواجده كافة.
جاء ذلك خالل فعالية جماهيرية مركزية 
نظمتها الفصائل، أمس األحد بمناسبة 
الذكرى ال�74 للنكبة الفلسطينية، حيث 
انطلقت المسيرة من أرض الكتيبة غرب 

مدينة غزة صوب مقر األمم المتحدة.
وقال القيادي بالجبهة الشعبية القيادة 
العامة لؤي القريوتي في كلمة ممثلة عن 
الوطنية واإلس����المية:  والقوى  الفصائل 
"إن ش����عبنا ومقاومته ما زالوا يتمسكون 
والثواب����ت  والحق����وق  الع����ودة  بح����ق 
المخططات  ل����كل  ويتصدون  الوطني����ة 

االستعمارية".
وأك����د القريوت����ي أن "حيوي����ة الفع����ل 
النضالي والجهادي ما زال متصاعًدا في 
ساحات األقصى والضفة وقطاع غزة، بعد 
أن تم إشراعه في معركة سيف القدس".

وأوضح أن "هذه المعرك����ة مّثلت خطوة 
مهم����ة على طريق االنتصار على الكيان، 
وثبت����ت وح����دة الح����ال بي����ن المقاومة 

وشعبها في كل أماكن تواجده".
وبّي����ن القريوتي أن "اش����تراك ش����عبنا 
في ال�����48 بمعركة س����يف القدس أعاد 

التذكير بالقضية المركزية لألمة".
وأض����اف "إن معركة القدس والمس����جد 
األقصى ه����ي معركة فلس����طين كلها، 
وأثب����ت ش����عبنا ذل����ك عبر المش����اركة 
الميدانية الواسعة ألهلنا في كل أماكن 

تواجدهم".
ولفت إلى أن "العمليات النوعية األخيرة 
ج����اءت لتؤكد حقيق����ة ثابتة وهي قدرة 
ش����عبنا على اإلبداع الثوري، حيث مثلت 
الفدائي  ال����رد  الثورية  العلمي����ات  تلك 
على قمم التطبي����ع الخيانية في النقب 

وغيرها".
وذكر القريوتي أن "اتس����اع حالة الرعب 
والخوف تشير بقوة إلى مستقبل الكيان 
الصهيوني الزائل، ولعل القلق الوجودي 
بات على ألسنة قادة العدو ومستوطنيه، 

وهو مؤشر حقيقي على زوال االحتالل".

ولف����ت إل����ى أن "كل م����ا يدب����ر ويحاك 
الفلس����طينية م����ن محاوالت  للقضي����ة 
بائس����ة لتصفيته����ا، وم����ا نتابعه هذه 
األيام من لقاءات عربية مع زعماء الكيان 
يؤكد أنه بفضل شعبنا وعطاءاته لم يعد 
ممكنا تمرير الصفقات مع االحتالل على 

حساب حقوق شعبنا وثوابته".
وش����دد القريوت����ي على أن "ش����عبنا لن 
يكون جسًرا للتطبيع مع العدو"، مضيفًا 
"سُيسقط ش����عبنا كل مشاريع التوطين 
والتهجي����ر، وال يحق ألي زعي����م عربي أو 
فلس����طيني التالعب بحق����وق 7 مليون 

الجئ وحقهم بالعودة".
وف����ي خت����ام الفعالية ُأطلقت عش����رات 
البالون����ات الت����ي تحمل أس����ماء القرى 
والمدن الت����ي هجر منها ش����عبنا خالل 

نكبة 1948.
وُيحيي الش����عب الفلس����طيني في 15 
مايو/ أي����ار من كل عام ذك����رى "النكبة" 
التي وقعت عام 1948 على يد العصابات 
الصهيوني����ة، واحتلت خاللها نحو ثلثي 
فلس����طين، وش����ّردت مليون فلسطيني 

وقتلت 48 ألفًا.

جنين/ االستقالل: 
توع����دت مجموعة فصائل فلس����طينية تحت مس����مى "كتيبة جني����ن"، بالرد على 

"تصفية" داود الزبيدي، الذي أعلن عن استشهاده أمس األحد.
وقالت "الكتيبة"، في بيان لها، إن "الزبيدي تعرض لعملية تصفية على يد االحتالل، 

عقب إصابته واختطافه أثناء اشتباك مسلح في مخيم جنين، شمال الضفة".
وأكد البيان أن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب"، مشيرا إلى أن "الزبيدي شهدت له 

ساحات المواجهة والقتال واالشتباك مع العدو اإلسرائيلي".
وأكدت وس����ائل إعالم عبرية، أمس األحد، استشهاد الفلسطيني داود زبيدي )40 
عاما( في مستش����فى "رمبام" اإلسرائيلي في مدينة حيفا، شمال فلسطين المحتلة 

عام 48.
وأصي����ب الزبيدي الجمعة الماضي����ة، بجراح خطيرة في بطنه خ����الل اقتحام قوات 
االحتالل لمخيم جنين، شمال الضفة الغربية، إثر اشتباكات مسلحة بين مقاومين 
فلس����طينيين وقوات خاصة إس����رائيلية، أس����فرت ع����ن مقتل ضاب����ط، وجرح 13 

فلسطينيا.
ونقل الشهيد الزبيدي إلى مستشفى ابن سينا المحلي في مدينة جنين، قبل نقله 

إلى مستشفى "رمبام" بعد اعتقاله.
وداود الزبيدي أس����ير محرر، وهو شقيق األس����ير زكريا الزبيدي، أحد منفذي عملية 

"نفق الحرية".

»كتيبة جنين«: تصفية االحتالل 
لـ »الزبيدي« لن تمر دون عقاب

الفصائل: سيف القدس خطوة حقيقية لطريق االنتصار على المحتل
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دولة فل�سطني  
وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان

دائرة العطاءات املركزية
)MOLG-11 /2022( إعالن طرح مناق�صة رقم�

م�سروع اإعادة تطوير وتاأهيل �سارع رقم - )11( 
املحافظة الو�سطى/الن�سريات

تعلن دائ���رة العطاءات المركزي���ة عن طرح عطاء مش���روع إعادة تطوير 
وتأهيل ش���ارع رق���م - )11( في المحافظة الوس���طى لصالح وزارة الحكم 

المحلي )بلدية النصيرات(، وذلك وفق الشروط التالية:
* المناقص���ة مفتوحة للمقاولي���ن المحليين المختصي���ن والمصنفين 
ل���دى لجنة التصنيف الوطني���ة تخصص طرق درج���ة ثانية على األقل 

والمسجلين لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين. 
* يمكن ش���راء وثائ���ق المناقصة م���ن دائرة العط���اءات المركزية بمقر 
الوزارة في غزة – ش���ارع النصر – مدينة العودة )ابراج المقوس���ي( وذلك 
اعتبارًا من يوم األحد الموافق 2022/05/15 وحتى نهاية دوام يوم األحد 
2022/05/29، وذل���ك مقابل مبلغ مالي قيمته )$150( مائة وخمس���ون 
دوالرًا امريكيًا غير مس���تردة عل���ى أن يصطحب المقاول معه ش���هادة 

تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية المفعول.
* آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مقر دائرة العطاءات المركزية 

الساعة الثانية عشر ظهرًا )12:00( من يوم األحد الموافق 2022/06/01.
* ترفق بالع���رض كفالة دخول عط���اء بقيم���ة )15,000( دوالر أمريكي 
وتك���ون الكفالة س���ارية المفعول لم���دة 120 يوما م���ن التاريخ المحدد 
لتس���ليم العطاءات وص���ادرة من أحد فروع بنك البريد ف���ي قطاع غزة أو 

البنك الوطني االسالمي او بنك االنتاج.
* س���وف يعقد اجتماع تمهي���دي للمتناقصين ي���وم الثالثاء الموافق 
2022/05/24 الس���اعة 10:00 صباح���ًا ف���ي مقر وزارة األش���غال العامة 
واإلس���كان - غ���زة- النصر- مدينة العودة الس���كنية )أبراج المقوس���ي(، 

تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
* يجب أن يكون المقاول مس���جاًل رس���ميًا في دوائ���ر الضريبة وعليه أن 
يقوم بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.

* الوزارة غير ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق في إلغاء المناقصة 
دون ذكر األسباب.

* رسوم اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

 دائرة العطاءات املركزية
وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان

دولة فل�سطني
وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان

دائرة العطاءات املركزية
)MOLG-12 /2022( إعالن طرح مناق�صة رقم�

م�سروع اإعادة تطوير وتاأهيل �سارع رقم )41( وجزء من 
�سارع رقم )106 (- حمافظة خانيون�س

تعل���ن دائ���رة العطاءات المركزية ع���ن طرح عطاء مش���روع إعادة تطوير 
وتأهيل شارع رقم )41( وجزء من شارع رقم)106(  في محافظة خانيونس 
لصالح وزارة الحكم المحلي )بلدية خانيونس(، وذلك وفق الشروط التالية:

* المناقص���ة مفتوحة للمقاولي���ن المحليين المختصي���ن والمصنفين 
لدى لجن���ة التصنيف الوطني���ة تخصص طرق درجة ثاني���ة على األقل 

والمسجلين لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين. 
* يمكن ش���راء وثائ���ق المناقصة من دائ���رة العط���اءات المركزية بمقر 
الوزارة في غزة – ش���ارع النصر – مدينة العودة )ابراج المقوس���ي( وذلك 
اعتبارًا من يوم األحد الموافق 2022/05/15 وحتى نهاية دوام يوم األحد 
2022/05/29، وذل���ك مقاب���ل مبلغ مالي قيمته )$150( مائة وخمس���ون 
دوالرًا امريكي���ًا غير مس���تردة عل���ى أن يصطحب المقاول معه ش���هادة 

تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية المفعول.
* آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مقر دائرة العطاءات المركزية 

الساعة الثانية عشر ظهرًا )12:00( من يوم  األحد الموافق 2022/06/01..
* ترفق بالع���رض كفالة دخول عط���اء بقيم���ة )15,000( دوالر أمريكي 
وتك���ون الكفالة س���ارية المفعول لم���دة 120 يوما م���ن التاريخ المحدد 
لتس���ليم العطاءات وصادرة م���ن أحد فروع بنك البريد ف���ي قطاع غزة أو 

البنك الوطني االسالمي او بنك االنتاج.
* س���وف يعقد اجتماع تمهي���دي للمتناقصين يوم الثالث���اء الموافق 
2022/05/24 الس���اعة 10:30 صباح���ًا ف���ي مقر وزارة األش���غال العامة 
واإلس���كان - غ���زة- النصر- مدينة العودة الس���كنية )أبراج المقوس���ي(، 

تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
* يجب أن يكون المقاول مس���جاًل رس���ميًا في دوائ���ر الضريبة وعليه أن 
يقوم بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.

* الوزارة غير ملزمة بقبول اقل االس���عار وللوزارة الحق في إلغاء المناقصة 
دون ذكر األسباب.

* رسوم اإلعالنات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

  دائرة العطاءات املركزية
وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة

يف الق�سية رقم 2021/2400 يف الطلب رقم 2022/961
المس���تدعي / ش���ركة ضبان للتجارة العامة والصناعة ويمثلها الس���يد / يسرى محمد 
هاشم ضبان – هوية رقم 900852757 وكيله المحامي / رمضان عبد الكريم اهل – غزة 
المستدعى ضده / كمال صدقي إس���ماعيل المدهون –غزة الزيتون شارع المسلخ 
الجديد – بالقرب من شاليه الشيخ الديب )يعمل موزع غاز( مجهول محل اإلقامة .

نوع الدعوى / حقوق 
قيمة الدعوى / 21924 شيكال )واحد وعشرون الفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون شيكال(

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2021/2400 في الطلب رقم 2022/961

الى المس���تدعى ضده  المذكور بما ان المستدعي قد تقدم لدى محكمة صلح غزة 
بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها حقوق استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه 
ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا 
الطلب وعمال بالم���ادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 
لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب 2022/961 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل����ك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم االحد بتاريخ 2022/6/26 
الس����اعة التاس����عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جواب����ك التحريري خالل 
خمس����ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلومات لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرًا  صدر في 2022/5/8 .

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

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألس���رى والجرحى محمد الش���قاقي أن االحتالل 
الصهيون���ي بمس���توياته األمني���ة والقانوني���ة 
والصحية كافة ش���ركاء في زيادة معاناة األس���ير 
خلي���ل عواودة بهدف قتله بب���طء من خالل التلكؤ 
والتباطؤ في االس���تجابة لمطلبه الشرعي المتمثل 

بإنهاء اعتقاله اإلداري واإلفراج عنه.
وأوضح الش���قاقي خالل كلمة له في وقفة نظمتها 
مؤسس���ة مهجة القدس ولجنة األس���رى للجبهة 
الش���عبية أمس االحد، أمام مقر المفوض السامي 
غ���رب غزة، أن معركة األس���رى هي إحدى الجبهات 
المفتوحة مع العدو واألسير خليل عواودة واألسير 
رائ���د ريان ف���ارس، حمال روحيهما عل���ى كفيهما 

ليواصال درب الشهادة أو النصر.
وقال: "يصر األس���يرين عواودة وريان على مواصلة 
الدرب؛ رغم الحالة الصحية الصعبة والخطيرة التي 
تعصف بهما وس���ط الصلف والتعنت الصهيوني 

في اإلفراج عنهما".
وحمل الش���قاقي االحتالل الصهيوني المسئولية 
الكاملة عن حياة األسيرين خليل عواودة ورائد ريان، 
والرد كما قالت س���رايا القدس في معركة المجاهد 

أبو هواش.
ودعا الش���قاقي أبناء ش���عبنا الفلسطيني وخاصة 
في الضفة الغربية لزيادة رقعة الحراك الجماهيري 
دعًما وإس���ناًدا لمعركة األمع���اء الخاوية، وتكثيف 
التواجد على مداخل المس���توطنات وحواجز القتل 

الصهيوني���ة؛ لمالحقة كل ما ه���و صهيوني حتى 
نجعل من ش���وارع الضفة نيراًنا تح���رق هذا العدو 
وتجعله يبحث س���ريًعا عن التراج���ع واالنحناء أمام 

إرادة األسرى.
بدوره قال األسير األس���تاذ إياد غبن ممثل الجبهة 
الش���عبية ف���ي لجن���ة األس���رى للق���وى الوطنية 
واإلس���المية: "تتالح���م نضاالت ومع���ارك الحركة 
األس���يرة وتمتزج تضحياتها مع تضحيات ونضال 
شعبنا في كل قرية ومدينة، ومخيم وشارع وميدان، 
فالمعركة التي تخوضها الحركة األس���يرة من أجل 

انتزاع حريتها وضد سياسات االحتالل من تعذيب 
وإهمال طبي واعتقال إداري هي معركتنا جميًعا".

وطالب غبن المؤسس���ات الدولية بفتح تحقيق في 
الممارس���ات واالنتهاكات الصهيونية المس���تمرة 
بحق األس���رى، وف���ي مقدمتها االعتق���ال اإلداري، 
مجدًدا الدعوات إلى الس���لطة الفلسطينية لتحمل 
مس���ئولياتها السياس���ية والوطني���ة تجاه قضية 
األس���رى وطرح قضية االعتقال اإلداري في مختلف 
الهيئ���ات ذات الصلة واإلهمال الطبي واس���تمرار 

احتجاز األطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

رام الله/ االستقالل: 
يواص���ل المعتقالن خليل عواودة )40 عاما( من بلدة إذنا في الخليل، ورائد ريان 
)27 عاما( من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، اإلضراب المفتوح عن الطعام 

رفضًا لالعتقال اإلداري.
ودخل األسير عواودة اليوم ال�75 في اإلضراب عن الطعام، فيما دخل األسير ريان 

اليوم ال�40 في اإلضراب عن الطعام.
وقال نادي األسير، إن األسير عواودة يواجه وضعا صحيا خطيرا، وتتضاعف هذه 
الخطورة مع مرور الوقت، ومع رفض االحتالل اإلسرائيلي حتى اللحظة االستجابة 

لمطلبه، وإنهاء اعتقاله اإلداري.
وأض���اف، إن إدارة س���جون االحتالل أعادته األربعاء الماضي إلى س���جن "عيادة 
الرملة" بعد أن نقلته مؤخرا إلى مستشفى "أساف هروفيه" جراء تدهور وضعه 
الصحي، الفتا إلى أن محكمة االحتالل طلبت بفحصه مجددا، وإصدار تقرير طبي 

لفحص إمكانية نقله إلى المستشفى مجددا.
ولف���ت الى أن االحتالل ينتظر أن يصل ع���واودة إلى حالة يكون فيها أقرب إلى 
الموت، كي يقرر االحتالل نقله إلى المستش���فى مجددا، حيث إن الخطورة التي 
وصل لها )ليست كافية( بالنسبة له ليتم نقله إلى المستشفى، مؤكدا أن هذا 
جزء من الجريمة الممنهجة التي ترتكب بحقه، كما جرى مع أس���رى س���ابقين 

خاضوا إضرابات عن الطعام.
وتتعمد إدارة س���جون االحتالل باستخدام عملية النقل المتكرر بحقه للتنكيل 
به، عدا عن جملة من األدوات التنكيلية الممنهجة منها: عزله في ظروف قاسية 
وصعبة داخل زنازين مجردة من أي من المقتنيات، إضافة إلى حرمانه من زيارة 
العائلة، واس���تخدام أس���اليب نفس���ية للضغط عليه وثنيه عن االستمرار في 

إضرابه.
يذكر أن عواودة اعتقل في تاريخ 27 كانون األول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقه 
أمر اعتقال إداري مدته س���تة أشهر، وسبق أن تعرض لالعتقال عدة مرات منذ 
عام 2002، وهذا االعتقال الخامس، بينه���ا ثالثة اعتقاالت إدارية، وهو متزوج 
وأب ألربع بنات، ونتيجة العتقاالته المتكررة، لم يتمكن من استكمال تعليمه، 

)تخصص علم اقتصاد(.
فيما، يواصل المعتقل رائد ري���ان )28 عاما(، إضرابه عن الطعام لليوم 39 على 
التوال���ي رفض���ا العتقاله اإلداري، ويعان���ي من آالم في ال���رأس، والمفاصل، وال 

يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.
وكانت ق���وات االحتالل، اعتقلت ري���ان في الثالث من تش���رين الثاني 2021، 
وحولته لالعتقال اإلداري لمدة 6 أش���هر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم 
تجديدها ألربعة أش���هر إضافية، ليعلن إضراب���ه المفتوح عن الطعام، علما أنه 

معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن االعتقال اإلداري.

رفضًا العتقالهما اإلداري

المعتقالن عواودة وريان 
يواصالن إضرابهما عن الطعام

خالل وقفة نظمتها مهجة القدس ولجنة األسرى بالشعبية

الشقاقي: المستويات اإلسرائيلية كافة شريكة في قتل األسير عواودة ببطء
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غزة/ سماح المبحوح: 
يواج���ه حوالي 4 آالف فلس���طيني في ثمان���ي قرى في 
مس���افر يطا بمدينة الخليل بالضف���ة الغربية خطر هدم 
منازله���م وتهجيرهم كما أجداده���م الذين هجروا قبل 
74 عاما م���ن قراهم وبلداتهم بفع���ل جرائم العصابات 
الصهيونية آنذاك، فهو ما ي���زال يعمل على تهجيرهم 
بش���تى الطرق والوسائل وخاصة بعد تصنيف أراضيهم 

بأنها مناطق عسكرية مغلقة.
وبعد نحو 20 عامًا من المناورات القانونية غير الحاس���مة، 
أصدرت المحكم���ة العليا قراره���ا األربع���اء 4 أيار)مايو( 
الج���اري، لتمّهد الطري���ق أمام هدم 8 ق���رى صغيرة في 
منطق���ة صخري���ة قاحلة بالق���رب من الخلي���ل، يعرفها 
الفلس���طينيون باسم مسافر يطا، واإلس���رائيليون باسم 

جنوب تالل الخليل.
وقال���ت المحكمة في حكمه���ا إّنها وجدت أّن الس���كان 
الفلس���طينيين، الذي���ن احتفظوا بنمط حي���اة تطور في 
المنطقة ألجيال كثيرة ويكس���بون عيش���هم من الزراعة 
والرعي، لم يكونوا مقيمين بش���كٍل دائ���م في المنطقة 
عندما بدأ الجيش اإلسرائيلي إعالنها منطقة تدريب على 

إطالق النار في الثمانينيات.
وص���ادف أمس االح���د الذكرى 74 للنكبة الفلس���طينية  
التي على إثرها تش���رد االف الفلسطينيين من بيوتهم 
هائمين على وجوههم بين مخيم���ات المعاناة واللجوء، 
تاركي���ن بيوته���م وممتلكاته���م لتبدأ رحلة الش���عب 
الفلس���طيني على س���فينة المعان���اة والحس���رة واأللم 
وتحديدا بتاريخ 15 يونيو عام 1948 حيث يش���هد هذا 

التاريخ على حكاية شعب تهجر قسرًا ورغما عنه من أرضه 
لتسطو عليها عصابات اس���رائيلية بقوة السالح في ظل 

صمت دولي رهيب.

�صمود وثبات
ام عب���د الله العمور من قرية التواني في مس���افر يطا في 
الخليل مه���ددة وأف���راد عائلتها بالط���رد والتهجير من 

قريتها كما غيرها من سكان القرية والقرى المجاورة.
وأوضحت العمور بصوت حزين ل� "االستقالل" أن االحتالل 
اإلس���رائيلي يري���د طرده���م م���ن منازله���م وأراضيهم 

إلحالل مس���توطنين بدال عنهم، كذلك الستخدامها في 
التدريبات العسكرية.

وشددت الستينية أن "األرض أغلى من أرواحهم التي هي 
فداء لما تملكه من منزل مس���احته 70م وأراٍض مساحتها 
حوالي 200 دونم مزروعة بمحصول القمح، الفتة إلى أنها 

تريد العيش في منزلها "للرمق األخير".
وقالت: "كل ما هدم���وا دار بدنا نبني غيرها وكل ما قلعوا 
ش���جرة نزرع غيرها، حنظل صامدين وثابتين في أراضينا 

ومنازلنا".

وأضافت: " منذ قرار محكمة االحتالل ونحن ننفذ مجموعة 
من االعتصامات والفعالي���ات االحتجاجية، رفضا للقرار"، 
مش���يرة إلى أن مس���افر يطا تتميز بثروته���ا الحيوانية 

والزراعية، لذلك تزيد أطماع االحتالل لسرقتها.
لن ينجح االحتالل 

رئي���س مجلس قرى مس���افر يطا ف���ي الخليل نضال 
أبو عرام أكد أن أهالي مس���افر يط���ا ينفذون منذ قرار 
محكمة االحتالل مجموعة من الفعاليات االحتجاجية 
رفضا للقرار، فأولى الخطوات هي نصب خيم اعتصام 
دائمة بالقرى بوجود نشطاء فلسطينيين ومتضامنين 
أجانب، كذلك تنفيذ زيارات لس���فراء االتحاد األوروبي 
إليصال رس���ائل أهال���ي القرى ووقفات في مدرس���ة 

المجاز وغيرها.
وقال أبو عرام ل� "االس���تقالل إنهم: " لن يسمحوا لالحتالل 
بارتكاب نكبة جديدة ضدهم كم���ا فعلوا بأجدادهم عام 
48"، مشددًا أنهم س���يعملون على محو آثار النكبة التي 

يحاول االحتالل اإلسرائيلي ارتكابها من جديد«.
وتاب���ع: " يص���ر االحت���الل بأفعال���ه الت���ي يرتكبها ضد 
الفلس���طينيين ب���كل لحظة تذكيرهم بوجوده وبش���اعة 
جرائمه، لذلك سياسته البربرية لن تنجح في دحرهم عن 

أراضيهم ومنازلهم".
وأش���ار أبو عرام إلى أن مس���افر يطا التي تقع في جنوب 
الضف���ة الغربية تعرض���ت آلالف االعت���داءات لميزاتها 
العدي���دة، فهي منطقة اس���تراتيجية مهم���ة تقع على 
سلس���لة جبال الخليل وتمتد لهضبة النقب، لذلك تعتبر 

الدرع الحامي للمنشآت في النقب.

»مسافر يطا«.. معركة جديدة في وجه التهويد واالستيطان 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
س����محت الرقاب����ة اإلس����رائيلية بكش����ف هوية 
الضابط القتيل في العملية الخاصة شرقي خان 

يونس جنوبي قطاع غزة بنوفمبر عام 2018.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الضابط 
القتيل يدعى محمود خي����ر الدين )41 عاًما( من 
بلدة حرفيش الدرزية في ش����مالي الكيان، وُقتل 

خالل االشتباك مع المقاومة بغزة.
وأوضح����ت الصحيفة أن عائل����ة الضابط القتيل 
ل����م تكن تعرف ش����يًئا عن طبيعة عمله س����وى 
أن����ه يعمل في "مه����ام خاصة"، حي����ث ُنقل عن 
زوجته "ناهد" قولها إنها كانت تعرف أنه يقوم 
بعمل خاص فقط، ولم تكن تعرف طبيعة عمله 

بالضبط.
وتحدث����ت الصحيفة عن أن الضابط القتيل عمل 

ضابطًا وقائدًا في قس����م العمليات الخاصة في 
شعبة االس����تخبارات واش����ترك في العديد من 

العمليات التي لم يكشف عنها حتى اآلن.
وذك����رت أن الضابط القتيل كان جزءًا من الفريق 
الخاص خالل عملية وحدة هيئة األركان "متكال" 
داخل القطاع وحاول حماية رفاقه من االنكشاف.

ب����دوره، امتدح رئي����س وزراء االحت����الل "نفتالي 
بينيت" الضابط القتيل قائاًل: إنه "ممتن له على 
مس����اهمته وتضحيته لصالح أمن الدولة واصفًا 

إياه بالبطل القومي".
كم����ا امت����دح وزراء الجيش والخارجي����ة والمالية 
الكبيرة  القتيل، مشيدين بمس����اهمته  الضابط 
ألم����ن االحت����الل وعمله الس����ري ال����دؤوب طيلة 

سنوات من العمل العسكري.
واش����تبك عناصر من المقاومة الفلسطينية في 

قطاع غزة، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 
مع قوة إس����رائيلية خاصة ش����رق خانيونس، ما 
أّدى لمقت����ل قائده����ا، وإصابة آخرين بحس����ب 
اعت����راف جي����ش االحت����الل، قب����ل أن تتمك����ن 
مقاتالت إسرائيلية من إخالء الوحدة وإنقاذ باقي 
أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف، وقصف 
جّوي عنيف للمنطقة، أدى الستش����هاد س����بعة 

مقاومين.
وكش����فت كتائب القس����ام في حينه، عن أفراد 
القوة بأس����مائهم وصورهم وطبيعة مهماتهم 
والوح����دة التي يعملون فيها، وأس����اليب عملها، 
ونش����اطها االس����تخباري والتخريبي في العديد 
من الس����احات األخ����رى، حيث تمكنت القس����ام، 
من الس����يطرة عل����ى أجه����زة تقني����ة ومعدات 

استخدمتها الفرقة اإلسرائيلية.

االحتالل يكشف هوية الضابط الذي قتل في خانيونس عام 2018

رام الله/ االستقالل: 
وجه المتحدث باسم حركة الجهاد االسالمي عن الضفة الغربية طارق عز الدين، التحية 
للمثقف الفلسطيني المعتقل في سجون االحتالل والمضرب عن الطعام لليوم ال� 75 

على التوالي األسير خليل عواودة.
وخاض األس���ير عواودة معركة اإلضراب عن الطعام للمطالبة بالحرية ورافضًا لسياسة 

االعتقال االداري الظالم التي تستهدف كسر روح أبناء شعبنا باالعتقال والمالحقة.
وقال عز الدين في بيان له أمس االحد: "إن خليل عواودة يمثل المثقف الفلس���طيني 
الثابت على مبادئه الوطنية المعبر عن معاناة ش���عبه والرافض لالحتالل وسياس���ات 
العدوان واالرهاب التي ينتهجها الغاصب ضد ش���عبه ومقدس���اته". ودعا عز الدين، 
أبناء ش���عبنا في كل مكان للمشاركة الواس���عة في فعاليات اسناد األسرى االداريين 
خاصة المضربين منهم وعلى رأسهم خليل عواودة ورائد ريان. وأهاب المتحدث باسم 
الجهاد اإلس���المي بالضفة، بالمؤسسات والهيئات والقوى السياسية  كافة و التيارات 

والجاليات في الخارج لتنظيم فعاليات االسناد لألسرى المضربين عن الطعام.

عز الدين يدعو أبناء شعبنا للتضامن 
مع األسرى المضربين عن الطعام

جنين/ االستقالل: 
أكد الطبيب المس���ؤول عن عالج الشهيد داوود الزبيدي 
مس���اء أمس األحد أن صحة الشهيد داوود الزبيدي كانت 
جيدة جدا حتى الس���اعة الثامنة صباحا، وبعد ذلك صدر 
أمر من الجيش بقتله. وأعلنت وس���ائل إعالم عبرية، أمس 
االحد، استشهاد داوود الزبيدي شقيق زكريا الزبيدي في 
مستشفى "رامبام بحيفا" متأثرًا بجراحه التي أصيب بها 

في اشتباكات جنين بالضفة المحتلة.
وذك���رت صحيف���ة "يديع���وت أحرون���وت"، أن الزبيدي 
استشهد في مستشفى رامبام بحيفا متأثرا بجراحه التي 

أصيب بها في اشتباكات جنين.
وأصي���ب الزبيدي بجراح خطيرة ف���ي بطنه، خالل اقتحام 

االحتالل لمخيم جنين قبل يومين.
واقتحم���ت قوة كبي���رة من قوات االحت���الل مخيم جنين 

يوم الجمعة الماضية، وش���نت هجومًا على منزل المقاوم 
محمود الدبعي، مما أدى لمقتل ضابط صهيوني وإصابة 

الزبيدي أنذاك، الذي أعلن عن استشهاده أمس.
فيما بع���د أبلغت قوات االحتالل عائلة الزبيدي من مخيم 
جنين، بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة، وذلك 
بعد نقله لمستشفى رمبام لخطورة حالته، بعد أن أصيب 

برصاصه في البطن.
وداود محمد عب���د الرحمن الزبي���دي )42 عامًا( من مخيم 
جنيًن، أسير محرر قضى في سجون االحتالل أكثر من ١٢ 
عامًا، والدته سميرة الزبيدي وشقيقه طه استشهدا خالل 

معركة ومجزرة مخيم جنين في نيسان ٢٠٠٢ .
تعرض أش���قاء داود لالعتقال جميعًا، فيما ُهدم منزلهم 
مرتان، وهو شقيق األسير زكريا الزبيدي ، في آخر اعتقال 

قضى ١٨ شهرًا بين حكم واداري.

نيويورك/ االستقالل: 
دع���ت مفوضة األم���م المتحدة الس���امية لحقوق 
اإلنس���ان ميش���يل باش���يليت، إلى ضرورة إجراء 
تحقيق في تصرفات الش���رطة اإلسرائيلية، خالل 
مراس���م تش���ييع جنازة الصحفية الفلس���طينية 
األميركية ش���يرين أبو عاقلة ف���ي مدينة القدس 

المحتلة.
وقالت باشيليت، في بيان صحفي، إنها تتابع بقلق 
عمي���ق األحداث التي وقعت ف���ي الضفة الغربية 
المحتل���ة، بما في ذلك القدس، مطالبة بمحاس���بة 
أي ش���خص تثبت مس���ؤوليته عن ذلك بعقوبات 

جزائية وتأديبية تتناسب مع خطورة االنتهاك.
ووصفت المسؤولة األممية، المشاهد التي أظهرت 
شرطة االحتالل وهي تهاجم المشيعين في جنازة 

الصحفية أبو عاقلة في القدس يوم الجمعة بأنها 
»صادمة«.

وأضافت »يبدو أن استخدام إسرائيل للقوة، الذي 
تم تصويره وبثه على الهواء مباشرة، غير ضروري 

ويجب التحقيق فيه بشكل سريع وشفاف«.
وش���ددت على ضرورة أن تكون هناك مساءلة عن 
القتل المروع ليس فقط لش���يرين أبو عاقلة، لكن 
عن جميع عمليات القت���ل واإلصابات الخطيرة في 

األرض الفلسطينية المحتلة.
وأش���ارت إلى أن القان���ون الدولي يتطل���ب إجراء 
تحقيق سريع وشامل وشفاف ومستقل ونزيه في 
جميع اس���تخدامات القوة التي تؤدي إلى الوفاة أو 
اإلصاب���ة، مضيفة »يجب أن تنتهي ثقافة اإلفالت 

من العقاب اآلن«.

طبيب: الزبيدي كان في حالة
 صحية جيدة قبل تصفيته

مسؤولة أممية تدعو للتحقيق 
باعتداء االحتالل على جنازة أبو عاقلة



االثنين 15 شوال 1443 هـ 16 مايو 2022 م

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

يف الطلب رقم 496 / 2022 يف الق�سية رقم 1739 /2021
المستدعية  / ايمان هاشم محمد المغربي من غزة السرايا - عمارة الماسة - هوية 

)028284214( وكيالها المحاميان/ أحمد وليد العجلة ومصطفى أكرم التري
 المستدعى ضده / منار جودت غانم المصري من خانيونس خلف مديرية 

التربية والتعليم فيال أبو منار المصري هوية رقم ) 801167206(
نوع الدعوى/  حقوق مالية ) مطالبة بمبلغ( 

قيمة الدعوى / 27000 شيكل )أي سبع عشرون ألف شيكل(.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية : 2021/1739

إلى المس����تدعى ضده المذك����ور بعاليه بما أن المس����تدعية قد أقام����ت عليك دعوى 
)2021/1739( اس����تنادا إلى ما تدعي في الئحة دعواها المرفق لك نس����خة منها ومن 
مرفقاتها لدى قل����م المحكمة لذلك يقتضي عليك الحض����ور إلى 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 عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما 
أنه قد تحدد لها جلسة 2022/6/12 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت 
عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول.  تحريرا في : 2022/4/25

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأحمد مهدي

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

يف الطلب رقم 2022/492 يف الق�سية رقم 2022/550
المستدعي / محمد محمد احمد ابو جامع - سكان خانيونس ويحمل هوية 

رقم )948870290(
المس���تدعى ضده/ محمد س���لمان اب���و عاصي - الزنة - ح���ي ابو عاصي - 

مجهول االقامة حاليا
نوع الدعوى / حقوق مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 2022/492 في القضية رقم 2022/550
إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
)2022/550( اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها 
وم���ن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتضي علي���ك الحضور إلى هذه 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي 
أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة 2022/6/22 لنظر الدعوى 
ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يسير في 

دعواه حسب األصول.  تحريرا في 2022/5/12م

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأحمد مهدي

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 )375 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
نعيم إبراهيم فرح عبد الله من س���كان جبالي���ا هوية رقم 911442770 

بصفته وكيال عن: نعمه إبراهيم فرح الدبور )عبد الله قبل الزواج(
بموجب وكالة رقم: 2022 / 2308 صادرة عن شمال غزة

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 919 القسيمة 63 + 64 المدينة جباليا النزلة

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على 

سلطة األراضي. التاريخ:  2022/5/15م

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

غزة/ االستقالل: 
ص���ادف أمس ال�15 من أيار/ مايو  الذكرى الس���نوية ال�74 لنكبة 
ش���عبنا الفلس���طيني، والتي نتج عنها تهجير نح���و 950 ألف 
فلسطيني من مدنهم وبلداتهم األصلية، من أصل مليون و400 
ألف فلسطيني كانوا يعيش���ون في 1300 قرية ومدينة في كل 

فلسطين )بين النهر والبحر(. 
أحي���ا أمس االحد آالف المواطنين، ذكرى النكبة ال� 74 في مدينة 
غزة و رام الله وفي الش���تات من خالل عدة فعاليات ومس���يرات.  
وفي مدينة غزة نظمت الفصائل الفلسطينية مسيرة جماهيرية 
انطلق���ت م���ن أرض الكتيبة غ���رب مدينة غزة ص���وب مقر األمم 
المتحدة.وفي رام الله انطلقت فعالية من أمام ضريح الراحل ياسر 
عرفات بمقر المقاطعة برام الله، ثم بمسيرة باتجاه وسط المدينة، 
حيث رفع المش���اركون األعالم الفلس���طينية ومفاتي���ح العودة، 

وأطلقت صافرات اإلنذار.
كما أحيا أبناء الجالية الفلس���طينية في مدينة فرانكفورت، أمس 
األحد، الذكرى ال�74 للنكبة الفلسطينية، ونددوا باغتيال االحتالل 
للصحفية ش���يرين أبو عاقلة، بمشاركة متضامنين ألمان ويهود 

مناصرين للسالم في الشرق األوسط.  
وس���يطرت العصابات الصهيونية خالل النكب���ة على 774 قرية 
ومدينة فلس���طينية، وت���م تدمير 531 منه���ا بالكامل، وطمس 
معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه إلى االحتالل 

وقوانينه، بحسب مركز المعلومات الفلسطيني،
وش���هد ع���ام النكبة أكث���ر من 70 مج���زرة نفذته���ا العصابات 
الصهيوني���ة، التي أمدته���ا بريطانيا بالس���الح والدعم، كمجازر 
دير ياس���ين والطنطورة، وأكثر من 15 ألف ش���هيد والعديد من 
المع���ارك بين المقاومين الفلس���طينيين والجيوش العربية من 
جهة واالحتالل االس���رائيلي من الجهة المقابلة. 531 بلدة وقرية 

جرى تدميرها ومحوها، وأنش���أ االحتالل اإلسرائيلي مستوطنات 
على أراضي تلك القرى ليفرض أمرا واقعا عن فكرة "ال مكان للعودة 

إليه" بعد أن ُتبنى المستوطنات على األراضي المغتصبة.
واحُتلت المدن الكبيرة وش���هد بعضها معارك عنيفة وتعرضت 
لقصف احتاللي أس���فر عن تدمير أجزاء كبيرة منها، ومنها اليوم 
ما تحول إلى مدينة يس���كنها إس���رائيليون فق���ط، وأخرى باتت 

مدن مختلطة. وبحسب س���جالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين "األونروا" بلغ عدد مخيمات الالجئين الفلسطينيين 
58 مخيما رس���ميا تابع���ا للوكالة تتوزع بواق���ع 10 مخيمات في 
األردن، و9 مخيمات في سورية، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما 

في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وس���يطر االحتالل الذي أعلن قيام دولته في مثل هذا اليوم قبل 
74 عاما، على 78% من مس���احة فلس���طين التاريخية )27,000 
كيلو متر مربع(، وذلك بدعم من االستعمار البريطاني تنفيذا لوعد 
بلفور المشؤوم عام 1917 وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين 
)وعد من ال يملك لمن ال يس���تحق(، والدور االستعماري في اتخاذ 
قرار التقس���يم، )قرار الجمعية العامة لألم���م المتحدة رقم 181 
لعام 1947، الذي عملت الواليات المتحدة األميركية وفرنسا على 
اس���تصداره(، ثم جاءت النكسة وتوسع االس���تيطان والتهجير، 

وسيطر االحتالل على أكثر من 85% من مساحة فلسطين.
وبل���غ عدد الفلس���طينيين في نهاية عام 2019 حس���ب الجهاز 
المركزي لإلحصاء حوالي 13 مليونا، منهم نحو 5 مليون فلسطيني 
يعيش���ون ف�ي الضفة وقطاع غزة، )43% منهم الجئون حس���ب 
التعداد العام للس���كان والمساكن والمنش���آت 2017(، وحوالي 
مليون و597 ألف فلسطيني يعيشون في األراضي المحتلة عام 
1948، فيما بلغ عدد الفلس���طينيين في الدول العربية حوالي 6 

مليون، وفي الدول األجنبية حوالي 727 ألفا.

 74 عامــًا وفصــول النكبــة الفلسطينيــة مستمــرة

غزة/ االستقالل: 
أكدت فصائل فلس���طينية أن اس���تمرار تنكر 
العالم الظالم، لحق الش���عب الفلس���طيني في 
أرضه ومقدساته، يحتم على شعبنا الفلسطيني 
بجمي���ع مكونات���ه وأطيافه، المض���ي قدمًا في 
مس���يرة النض���ال الوطني الفلس���طيني حتى 
تحقيق التطلعات الس���امية لش���عبنا بالحرية 

والعودة واالستقالل.
وُيحيي الش���عب الفلسطيني في 15 مايو/ أيار 
م���ن كل عام ذك���رى "النكبة" الت���ي وقعت عام 
1948 على يد العصابات الصهيونية، واحتلت 
خاللها نحو ثلثي فلس���طين، وش���ّردت مليون 

فلسطيني وقتلت 48 ألًفا.
من جهتها، قالت حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين إننا لن نتراجع ع���ن حقنا في تحرير 
أرضنا، ولن يهدأ لنا بال حتى تحقيق آمال شعبنا 
في التخلص من االحتالل والعيش بكرامة على 

أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها".
ودعا بي���ان الحركة إل���ى تعزيز وحدة ش���عبنا 

وفصائله في مواجهة االحتالل، وجعل المقاومة 
أولوية أساسية لكل القوى والتيارات، فال يشغلنا 
شاغل عن التصدي للعدو وإرهابه المتواصل في 

الضفة والقدس وغزة واألرض المحتلة عام 48.
 وش���دد البيان على أن المقاومة بكل أشكالها، 
هي الس���بيل الوحي���د للخالص م���ن المحتل، 
واسترداد حقوقنا الس���ليبة، داعية أبناء شعبنا 
في كل مكان إلى المواجهة مع االحتالل وقواته، 
خاصة في المسجد األقصى والمدينة المقدسة 

التي تتعرض لهجمة عدوانية غير مسبوقة.
بدوره���ا، أك���دت حرك���ة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( أن المقاومة الش���املة، وفي مقّدمتها 
المقاومة المس���ّلحة، هي س���بيلنا وخيارنا في 
مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وكبح جماح إرهابه، 
ورّد عدوانه، وص���واًل النت���زاع حقوقنا الوطنية 

المشروعة.
وقالت الحركة في بيان وصل و "االستقالل" أمس 
األح���د، بالذكرى ال�74 للنكبة الفلس���طينية: "ال 
ش���رعية وال سيادة لالحتالل على شبٍر من أرضنا 

التاريخية، وفي القلب منها القدس والمس���جد 
األقصى، الذي كان وسيبقى إسالمًيا خالًصا".

وشددت على أن الش���عب الفلسطيني سيظّل 
متمس���ًكا بمدين���ة الق���دس عاصم���ة أبدي���ة 
لفلسطين من بحرها إلى نهرها، وسُيفشل كّل 

مخططات االحتالل.
وأضاف���ت أن "واجب الوقت ف���ي ظل التحديات 
والمخاطر الت���ي تعصف بقضيتنا الوطنية، هو 
التداعي إلى تش���كيل جبهة وطنية، تجمع كّل 
مكّونات ش���عبنا، وف���ق اس���تراتيجية نضالية 
مقاِومة حتى إنجاز تطّلعات شعبنا في التحرير 

والعودة وتقرير المصير".
أما الجبهة الديمقراطية فقد دعت إلى العمل بما 
رس���مته اجتماعات ومؤتمرات التوافق الوطني، 
لقطع الطري���ق على نكبة جدي���دة قد تتربص 
بشعبنا في ظل االنقسام وتعطيل وشل البرنامج 

الوطني.
كم���ا طال���ب بيان الجبه���ة اللجن���ة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلس���طينية إل���ى االجتماع 

فورًا، لوضع آلية تنفيذية ملزمة لتطبيق قرارات 
المجلس الوطني والمجلس المركزي.

ودع���ت إلى وقف العمل بالمرحلة االنتقالية من 
اتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب االعتراف بدولة 
إسرائيل، ووقف كل أشكال التنسيق األمني مع 
دول���ة االحتالل، ووضع خطة تنفيذية لالنفكاك 
عن »بروتوكول باريس االقتصادي«، والتحرر من 

قيود الغالف الجمركي الموحد.
من ناحيته���ا، دعت الجبهة الش���عبّية لتحرير 
فلسطين لحفظ الرواية التاريخية الفلسطينية 
م���ة التي تعرض لها ش���عبنا على مدى  والَمظلَّ
أكث���ر من قرن من الزم���ان، ومواجهة المحاوالت 
المس���تمرة لتزيي���ف التاري���خ وتهويد األرض 
والتنكر للحقوق ووصم نضال شعبنا باإلرهاب، 
بالتمسك بحقوقنا التاريخية في أرض فلسطين 

كاملة.
وق���ال البيان: رغم مكابدة ش���عبنا لمآٍس كبيرة 
ط���وال فترة االحت���الل والتي ما ت���زال منتصبة 
أمام���ه، إال أنه ل���م ينخدع باتفاقات التس���وية 

وأوهام الس���الم ووعود المطبعين، ورفد رفضه 
لكل ما س���بق، باستمرار مقاومة أبنائه جياًل وراء 
جيل؛ متوسلين في ذلك أدواتها كافة، وهذا ما 
يؤكد أن وعي شعبنا لطبيعة الصراع وجوهره، هو 
محفزه الدائم ألن ُيبقي جذوة المقاومة مشتعلة، 
على امتداد مس���احة فلسطين التاريخية، وهذا 
ما يدعونا لإلس���راع في تشكيل جبهة المقاومة 
الموحدة الت���ي تؤطر وتنظم وتوحد هذا الفعل 

المقاوم والشامل.
وأش���ار البيان إلى أن فش���ل ره���ان العدو ومن 
يدور في فلكه على ضرب وحدة ش���عبنا؛ فرغم 
حالة االنقس���ام ونتائجه الكارثية، إال أن شعبنا 
عّم���َد وحدته الوطني���ة الميدانية باالش���تباك 
المس���تمر مع العدو، وجعل فلس���طين وعلمها 
بألوانه األربعة؛ بوصلًة وعنواًنا لهذه الوحدة التي 
تتطلب منا الس���عي إلى االرتقاء بها، من خالل 
إنجاز وحدة وطنية تعددية حقيقية، مبنية على 

استراتيجية وطنية شاملة.

فصائل: ال تراجع عن حق العودة وماضون بطريق المقاومة الشاملة
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في كل عام تتجدد نكبات شعبنا الفلسطيني، وتتواصل كل اشكال المعاناة 
عل���ى كل الصعد والمس���تويات، فتتهاوي الضربات تباعا على ش���عبنا حتى 
تخ���ر قدماه ويجث���و على ركبتية لطل���ب العفو والغفران, ضرب���ات من العدو 
والصديق, من األخ والشقيق, من التابع والمتبوع, وكأن فلسطين باتت قربانا 
للجميع يتاجر بها السماس���رة والمقامرون والفسقة كي يصلوا الى مبتغاهم, 
ويأمنوا عروشهم وسلطانهم, متناسين القول المأثور »تموت الحرة وال تأكل 
بثدييها«. انهم يقتاتون اش���اءنا ويلعقون دماءنا ويتاجرون بأعراضنا دون 
خجل او وجل,  يش���دون العقال حول عنق فلس���طين ويعرضونها في سوق 
عكاظ حيث يباع العبيد, وال يدرون انهم هم العبيد وانهم يبيعون انفسهم 
الن فلسطين ال تباع وال تشترى, وانه ربما يكون قد شبه لهم, فلسطين التي 
تملك شعبًا يضحي بكل شيء ألجل وطنه, فكل مكونات الشعب الفلسطيني 
وكل اطيافه تدافع عن فلسطين وتتحدى المعوقات, واسألوا شيرين أبو عاقلة, 
اس���ألوا فارس عودة الذي تح���دى بطفولته دبابة الميركافاة, اس���ألوا هنادي 
جرادات وريم الرياشي ودالل المغربي اللواتي صنعن االنتصار, وطوقن جبين 
فلسطين بأكاليل الزهور التي قطفنها من اعماق ارواحهن, وروينها بدمائهن 
حت���ى تكبر وتترعرع وتزهو كي تبدو فلس���طين بأجمل صورها,  ذلك النهم 
منغمس���ون في ترابها ومتجذرون في اعماقها, ينتمون اليها انتماء اصيا, 
ويحتضنون جسدها الطاهر كما تحتضن االم وليدها, وترضعه حبها وحنانها 
بحنو كبير, النكبة ال تعني لش���عبنا اال مناس���بة لتجديد البيعة والعهد على 
الدفاع عن فلسطين األرض والهوية والشعب الذي ال يلين وال يستكين, انها 

مناسبة للتعاهد على النصر حتى نيل االستقال والتحرير. 
النكبة التي تعيش���ها فلسطين ال تأتي من ذواتنا, انما تصدر الينا النكبات 
من غيرنا, فهناك نكبة كامب ديفيد ونكبة وادي عربة ونكبة أوس���لو ونكبة 
التطبيع ونكبة التحالفات العربية واالس���امية م���ع االحتال, ونكبة الحصار 
المفروض على ش���عبنا منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما, وقد حلت النكبات 
بمحيطن���ا العرب���ي واإلقليمي على يد االحت���ال اللعين واعوانه, فاش���علوا 
الصراع���ات الداخلية والمعارك بين أبناء الش���عب الواح���د, واثاروا النعرات, 
ولعبوا عل���ى التناقضات, وافتعلوا المش���كات بين ال���دول والنزاعات على 
الح���دود والنفوذ, وكل هذا كفيل بأن ينفضوا عن فلس���طين, ويتخلون عن 
واجبهم نحوها, بل تعدت االطماع ذلك باعتبارهم لها عدوا وحما ثقيا يجب 
الخاص منه, فتحولت النكبة الى نكبات بذاك التخلي العربي واإلسامي عن 
فلس���طين والقدس والمسجد األقصى, ومس���ت االمة في عقيدتها وتخلت 
عن ابس���ط واجباتها عندما صمتت عن ما يرتكب���ه االحتال الصهيوني من 
جرائم في المس���جد األقصى, ومحاوالت تقس���يمه زماني���ا ومكانيا تمهيدا 
لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على انقاضه, فداس���ت اقدام جنود االحتال 
الصهيوني النجسة وقطعان مس���توطنيه األشرار باحات المسجد األقصى, 
وداسوا ببساطيرهم بساط األقصى حيث يسجد المصلون, وخرق رصاصهم 
الجدران وكس���روا األبواب واخترق رصاصه���م الجبان منبر صاح الدين, وكل 
هذا لم يقابل برد فعل مس���اٍو من امتنا اإلس���امية التي لم تعد تس���تفزها 
صور الجنود وهم يستبيحون األقصى, وال صلوات المستوطنين في باحاته, 
فكانت هذه النكبة األشد فتكا بشعبنا, والتي اسعدت االحتال الصهيوني 
وجعلته يعيد تكرار فعلته باقتحام األقصى كل يوم مرات ومرات بعد ان امن 

غضب المسلمين. 
نكبتنا ليس���ت في ذواتنا نحن الفلس���طينيين، انما في تلك الزعامات التي 
تفرط في كل شيء بالمجان لصالح االحتال، 74 عاما على النكبة، وفي كل عام 
تص���در الينا نكبات, ألنهم يريدون ان يقضوا على احامنا وامالنا وتطلعاتنا، 
الي���وم وأنتم تصدرون الينا النكبات يرتقي الش���هيد البطل داوود الزبيدي، 
وترتقي ايقونة فلس���طين ش���يرين أبو عاقلة، وهناك نحو 50 فلس���طينًيا 
استشهدوا بالضفة الغربية المحتلة برصاص قوات االحتال منذ بداية العام 
الج���اري 2022، وهناك عدوان على القدس وأهلها ومقدس���اتها, وعنصرية 
متزايدة على شعبنا الفلسطيني داخل األراضي المحتلة عام 1948, وحصار 
يكبر ويتعاظم على قطاع غزة, لكن كل هذا لم يقعدنا, ولم يصدر الينا اليأس 
والرك���ون, انما يزيدنا إصرارا على المض���ي بنضالنا وتضحياتنا بما نملك من 
قوة, ليست فقط القوة العسكرية, انما قوة اإلرادة والعزيمة وااليمان الراسخ 
بحتمية النصر والتمكين, وكما قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسامي في 
فلسطين القائد زياد النخالة باألمس في ذكرى النكبة » نقول للعدو بكل قوة 
إن شعبنا سيقاتل وسيستمر في القتال حتى لو امتلكتم كل أسلحة العالم 
»انه باختصار شديد االنحياز الى حتمية المواجهة وديمومة الصراع مع هذا 
االحتال الصهيوني البغيض, لقد ترس���خت القناعة لدى شعبنا بالتمسك 
بالمقاومة كسبيل للتحرير كما قال القائد النخالة باألمس » لقد طوى شعبنا 
سنوات بكاء على أطال النكبة منذ أمد طويل، وهو يلتف اآلن حول مقاومته، 
وحول حقوقه، ويحقق إنجازات هائلة بالقياس لما مضى, ويؤكد كل يوم أنه 
أكثر حيوية، وأكثر اس���تعداًدا للتضحية« هذا هو مفهوم االنتصار حيث إن 
74 عاما من النكبات لم تكس���رنا وتقعدنا, انما رفعت المقاومة هاماتنا الى 

عنان السماء.

74 نكبة.. وهاماتنا تطال عنان السماء  
رأي

نادتها المائكة التي كانت على موعٍد الستام 
ال����روح، فلبت ش����يرين النداء للص����اة في آخر 
س����جود، برصاصة العقي����دة االبراهيمية، على 
سجادة المخيم، المرصعة بدم الشهداء، وصلبو 
فيها المس����يح ه����ذه المرة »ولم ُيش����به لهم« 
وأطلقوا زخ����ات من الرصاص عل����ى القرآن ولم 
يسقط المخيم!! وطلقة واحدة على اإلنجيل في 

رأس شيرين!!
فأغرقت في الس����جود بدمها لع����ل المطبعين 
والدجالين يتعظون من رسالتها في هذا البث 
المباش����ر!! لكنهم كعادتهم علماء الساطين، 
اختلفوا عل����ى الترحم عليها، ألنه����ا لم تنحن 

للحاخامات في كنائس بوذا، ولم ترقص رقصة 
العرضة بحضور الحاخامات والمستوطنين!!!

ت ف����ي كنائ����س القدس،  قتلوه����ا ألنه����ا صلَّ
واعتم����رت في مخيم جني����ن!! وكأنهم يوزعون 
الرحمات، فقد شاهت الوجوه، »وجعلنا من بين 
أيديهم س����دًا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم 

فهم ال يبصرون«.
آه يا ش����يرين!! يا وجع الحروف والفتاوى، وأنين 
المطبعين والمنقس����مين، هنيئًا لك الشهادة 
ُأخيت����ي، فقد صل����ى عليك القس����يس، وحمل 
القدس  المس����لمون، وغطت س����رايا  نعش����ك 
جس����دك الطاهر بالس����اح والياس����مين، كان 

عرسك من أجمل االعراس، والكل يهتف )ال إله 
اال الله والشهيد حبيب الله(.

هذا وسام الشرف الحقيقي من كل الشعب يا 
شيرين، هنيئًا لك الشهادة، يا سيدة الكلمات 
وأجم����ل الطلق����ات، س����نحكي الحكاي����ة دائمًا 

ونختمها ب� ) هات يا هالش����عب الثائر هات !!(.
علي����ك كل الرحمات، وعلى الجبناء اللعنة ومطر 
الخ����ذالن، وتبت ي����د الخونة والمس����توطنين، 
وقسمًا بربك لنطردنهم من الواقع والخيال ولو 

بعد حين.
وعلى أيادينا يتحقق الوعد بالنصر والتمكين،
التغطية مستمرة، وداعًا وإلى اللقاء يا شيرين.

     عق���ب نكبة 1967 وم���ا تمخض عنها من هزيمة 
مدوية وس���احقة لألنظمة العربية وجيوش���ها أمام 
الجيش الصهيوني، وما ترت���ب على ذلك من تمدد 
وتوس���ع س���يطرة الكيان الصهيوني على مزيد من 
األرض العربي���ة ش���املة كل فلس���طين التاريخية 
وش���به جزي���رة س���يناء المصرية وهضب���ة الجوالن 
الس���ورية ، أعتقد األغلب من العرب خاصة أصحاب 
التوجه���ات القومي���ة والعلماني���ة واليس���ارية أن 
دول���ة الكيان الصهيوني س���تبقى قائمة وال يمكن 
هزيمته���ا ومحوها من الوجود، بس���بب كثرة الدعم 
والداعمين لهذا الكيان للبقاء واالستمرار من القوى 
االستعمارية الكبرى في أي صراع مع محيطه العربي 
واإلس���امي، فقط وحدهم اإلس���اميون هم الذين 
رفضوا هذا االعتقاد الخاطئ ودعوا بل وعملوا باتجاه 
مقاومة الكيان الصهيوني وصوال إلى زواله عن أرض 
فلسطين، وفي مقدمتهم الدكتور فتحي الشقاقي 
الذي بدأ يبش���ر بإمكانية هزيمة الكيان الصهيوني 
وزواله عن أرض فلس���طين المباركة عبر مجموعة من 
الشعارات والمرتكزات األساس���ية لألفكار التي بدأ 
ينشرها ويبش���ر بها في المجتمع الفلسطيني ومن 
خلف���ه المجتمع العربي واإلس���امي, ومنها مركزية 
للحركة اإلس���امية والعالم  الفلس���طينية  القضية 
اإلسامي، وزوال إسرائيل حتمية قرآنية معتمدا في 
ذلك على فهم ووعي متقدم لنصوص قرآنية ونبوية 
في مقدمتها آيات سورة اإلسراء خاصة قوله تعالى: 
»فإذا ج���اء وعد اآلخرة ليس���وؤوا وجوهكم وليدخلوا 
المس���جد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا« 
اإلس���راء آية 7، كما ووعي ألح���داث الواقع والتاريخ، 
وق���د ضمن ذلك ضمن دراس���ته »مركزي���ة القضية 

الفلسطينية- لماذا«.
     وم���ع توالي األحداث ومحطات الصراع مع الكيان 
الصهيون���ي منذ ما بعد نكس���ة 1967، وعدم قدرة 
الكيان الصهيوني عل���ى تحقيق انتصارات واضحة 
وصريح���ة تجب���ر األعداء م���ن مختل���ف االتجاهات 
والمش���ارب على التراجع وتغيير توجهاتهم باتجاه 
الكيان الصهيوني كما جاء على لس���ان احد قادتهم 
ليبرمان الذي ش���غل منصب وزير الحرب في حكومة 
الكيان الصهيوني ويتزعم حزبا صهيونيا له تأثيره 
في الق���رار والحياة الصهيونية، بل على العكس من 
ذل���ك فإن محطات الص���راع والمواجه���ة مع الكيان 
الصهيون���ي بع���د 1967 خاصة  ع���ام 2000م، عام 
2006م م���ع حزب الله ف���ي لبن���ان ، 2008 2012--

2014-2021م المقاومة في قطاع غزة أجبرت الكيان 
على االنس���حاب واالندح���ار من األراض���ي اللبنانية  
التي كان يحتلها كما ومن قطاع غزة في فلس���طين، 
كل ذلك باإلضافة إلى عدي���د من الوقائع واألحداث 
والتغيي���رات التي حدثت في فلس���طين وما حولها 

ف���ي دول اإلقليم وكذا على مس���توى العالم, ومنها 
الثورة اإلس���امية ف���ي إيران وصع���ود الجمهورية 
اإلس���امية في إيران وتبنيها للقضية الفلسطينية 
كقضي���ة عقائدية وليس���ت سياس���ية أو إعامية، 
وقيادتها لمحور المقاومة الذي بدأ يتشكل في دول 
المنطقة ويبرز كتهديد وجودي للكيان الصهيوني، 
ومنه���ا االعت���داءات الصهيوني���ة اإلجرامي���ة بحق 
المس���جد األقصى كمقدس والش���عب الفلسطيني 
في س���احاته األساس���ية)غزة-الضفة – أراضي 48( 
بالقت���ل واالعتق���ال والحصار الس���يما قط���اع غزة، 
األم���ر الذي عجل من تقارب – وإن ش���اء الله- توحيد 
ه���ذه الجبه���ات في التص���دي العت���داءات الكيان 
الصهيوني، وتحول المقاومة لس���لوك فردي وليس 
تنظيم���ي نخبوي ، بحيث أضحى كل أفراد الش���عب 
الفلس���طيني قنابل موقوتة قابل���ة لانفجار في كل 
لحظ���ة، وعلى المس���توى العالمي فقد ب���دا واضحا 
التراج���ع األمريك���ي وانتهاء مرحل���ة القطب الواحد 
التي كانت فيها الواليات المتحدة تفرض شروطها 
وإماءاتها على معظم - إن لم يكن- كل دول العالم 

للتماهي مع سياساتها ومصالحها . 
    كل هذه األحداث أعادت إلى الواجهة طرح قضية 
الوج���ود الصهيوني ودفع���ت بالكثير من القيادات 
الصهيونية السياس���ية والحزبية بل والعس���كرية 
من جنراالت الجي���ش الصهيوني للحديث في هذه 
القضي���ة، وإبداء الخ���وف والقلق عل���ى مصير دولة 
الكي���ان الصهيون���ي, وأن هناك أكث���ر من تهديد 
وج���ودي ينبئ بق���رب زوال هذا الكيان س���واء على 
المستوى الداخلي والجبهة الداخلية حيث الصراعات 
الحزبية والسياسية والتفرقة بين مكونات المجتمع 
الصهيوني )شرقيين- غربيين- أفارقه– روس- الخ(، 
وضع���ف الجبهة الداخلية ع���ن تحمل تبعات حرب 
تكون هي إحدى س���احاتها األساس���ية خافا لكل 
الحروب التي قاده���ا الكيان ضد الدول العربية على 
األرض العربي���ة وبعيدا عن جبهته الداخلية، أو على 
مستوى الجيش وقدراته خاصة من الناحية البشرية 
وضعف الروح والمعنوي���ات القتالية للجنود، إذ إنه 
طوال الوقت كان يتم بناء وتعزيز قدرات ساح الجو 
لحس���م جوالت القتال مع الع���رب، والذي فقد هذه 
الميزة اليوم بس���بب م���ا راكمته جبه���ات المقاومة 
للكيان الصهيون���ي من مقدرات عس���كرية, وفوق 
ذلك جندي بروح قتالية عالية جدا, لنرى اليوم وبعد 
حوالي نصف قرن من االنتصار الصهيوني الساحق 
1967 تعال���ي األصوات داخل الكي���ان الصهيوني 
وبين مفكريه وقادته السياس���يين والعس���كريين 
ح���ول التهديد الوج���ودي واحتم���االت زوال الكيان 
الصهيوني وأن المس���ألة مسألة وقت ووقت قصير 
ومنه���ا قول رئي���س الوزراء اإلس���رائيلّي الس���اِبق 

بنيامين نتنياهو، إّنه س���يجتِهد لكي تبلغ إسرائيل 
عيده���ا المائة، لكن ه���ذا ليس بديهًي���ا، فالتاريخ 
ر دولًة للش���عب اليهودّي أكثر  منا أّن���ه لم ُتعمِّ ُيعلِّ
من ثمانين عاًما، وهي دولة الحش���مونائيم، وتأّكيد 
الجنرال في االحتياط ش���اؤول أرئيلّي، الُمستش���ِرق 
اإلس���رائيلّي المخّتص بالصراع العربّي-الصهيونّي 
أن الكيان الذي اعتمد عدًدا من االس���تراتيجيات قد 
فشلت في تحقيق وتجسيد الحلم الصهيونّي على 
أرض فلس���طين المحتلة، وهي تواصل الس���ير في 
ل  الطريق نح���و فقدان هذا الحلم, فيما نش���ر الُمحلِّ
الُمخضرم الصحافّي اإلس���رائيلّي آري شافيط، مقاال 
ف���ي صحيفة )هآرت���س(، تحت عنوان: “إس���رائيل 
تلفظ أنفاس���ها األخيرة”، كتب في���ه أّنه ُيمكن أْن 
يكون كّل ش���يء ضائًعا، ويمكن أنّن���ا اجتزنا نقطة 
الا ع���ودة، ويمكن أّن���ه لم يُعد م���ن الممكن إنهاء 
االحتال ووقف االس���تيطان وتحقيق السام، و“إذا 
كان الوض���ع كذلك فإّنه ال طع���م للعيش في الباد، 
يجب مغادرة الباد”، فقد انتهى األمر. يجب توديع 
األصدقاء واالنتقال إلى سان فرانسيسكو أْو برلين”، 
ُمشيًرا إلى أّن “اإلسرائيليين ُيدركون أّن ال مستقبل 
لهم في فلسطين، فهي ليست أرًضا با شعب، كما 
كذبوا”, أّم���ا جدعون ليفي الصحاف���ّي الصهيوني 
اليس���اري فيقول: “يبدو أّن الفلسطينيين طينتهم 
تختلف عن باقي البش���ر، وأض���اف جازما :”يبدو أنّنا 
ُنواِجه أصعب ش���عب عرفه التاري���خ، وال حّل معهم 
سوى االعتراف بحقوقهم وإنهاء االحتال”، واختتم 
مقاله قائًا: “نعم باستطاعة جيش االحتال تدمير 
بنايتْي���ن في غّزة، ولكّنه لن يس���تطيع وقف عملية 
التدمير الذاتّي الداخلّي اإلس���رائيلّي، إذ إّن المرض 
الس���رطانّي الذي ُتعاني منه إسرائيل قد بلغ مراحله 
النهائية وال س���بيل لعاجه ال باألس���وار وال بالقبب 
الحديدية وال حتى بالقناب���ل النووية”, ومن جهته 
ل والكاتب اإلس���رائيلّي روغ���ل ألفر، في  ي���رى الُمحلِّ
مقاٍل نشره بصحيفة )هآرتس( العبرّية أّن إسرائيل 
قد وقّعت على ش���هادة وفاتها )زواله���ا(، وما علينا 
إاّل االنتظار لمعرفة التوقي���ت، أما إيهود باراك أحد 
رؤس���اء وزراء الكيان الصهيوني وأح���د وزراء الدفاع 
وأحد رؤس���اء األركان فيقول في مقالة له نشرت عبر 
صحيف���ة “يديع���وت أحرونوت” العبري���ة : “خال 
التاريخ اليهودي فإن���ه لم تعمر لليهود دولة ألكثر 
من ثمانين س���نة إال في فترتين، فترة الملك داوود 
وفترة الحش���مونائيم، وفي كا الفترتين فإن بداية 
تف���كك كليهما كان���ت في العقد الثام���ن, مضيفا: 
“تجربة الدول���ة العبرية الصهيوني���ة الحالية هي 
التجرب���ة الثالثة وهي اآلن في عقده���ا الثامن وأنه 
يخش���ى أن تنزل بها لعن�ة العق���د الثامن كما نزلت 

بسابقتها.                          )يتبع(

»شيرين شهيدة في جنين«

زوال »إسرائيل« حتمية قرآنية

بقلم: د. محمد عبد الله شلح

 بقلم: تيسير الغوطي )2/1(
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية
املو�ضوع/ مذكرة تبليغ ح�ضور 

�ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان 
إلى المدعى عليه/ بالل س���الم يوس���ف الش���يخ خليل من غزة وس���كان النصر س���ابقًا، ومجهول 
مح���ل اإلقامة في تركي���ا حاليا، يقتضي حضورك إل���ى هذه المحكمة ي���وم الخميس الواقع في 
2022/6/16م الساعة التاسعة صباحًا وذلك بخصوص القضية أساس 1082 / 2021 وموضوعها 
تفري���ق للضرر من الغياب المرفوع���ة عليك من قبل المدعية/ هبة ناص���ر وجيه الخيري من يافا 
وسكان غزة وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال عنك سجيِر بحقك المقتضى الشرعي 

غيابيًا لذلك جرى تبليغك حس���ب األصول وحرر في 9 / ش���وال / 1443 ه� وفق 2022/5/10م

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
راأفت جمعة بارود

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح رفح 
يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/482 �سلح رفح

يف الطلب رقم 2022/273
المستدعية / آالء عودة خليل القاضي – سكان رفح – شارع االمام – هوية 

رقم 406081125 وكيله المحامي / رشاد عزب 
المس���تدعى ضده / احمد خالد غانم أبو نقيرة – سكان رفح – حي الشابورة 

– بجوار مسجد الفاروق سابقا 
نوع الدعوى  / حقوق مطالبة مالية   مذكرة حضور تبليغ حكم بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2021/482 صلح رفح
حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه األول / احمد خالد غانم أبو نقيرة بدفع 
مبلغ وقدره ) 3650 شيكال ( ثالثة آالف وستمائة وخمسون شيكال والزامه 
بالرسوم والمصاريف و 300 شيكل اتعاب محاماة  تحريرا في 2022/5/10 

قا�سي ال�سلح 
وصل التبليغ 

ال���ى المدعى عليه األول / احمد خالد غانم أبو نقيرة نبلغك بالحكم الصادر 
ضدك لصالح المدعية / أسماء عودة خليل القاضي حسب األصول .

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح 
اأكرم اأبو طعيمة 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة �سمال غزة للق�ساء ال�سرعي 

اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة �ضمال غزة ال�ضرعية
تقدم���ت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مخت���ار عائلة أبو القمصان مؤرخة في 
2022/5/12م تتضمن ان / محمد بن محمد بن حس���ن اللوقه من سكان بيت الهيا 
س���ابقا من مواليد 1926م هوية رقم 915480016 قد توفي الى رحمة الله تعالى 
بتاري���خ 1994/11/21م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته / فاطمة بنت 
محمد بن احمد القهوجي المش���هورة اللوقه وفي أوالده منها وهم احمد وإبراهيم 
وتيسير وحسان وشفا وآمنة وعفاف وحنان فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى 
م���ن ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال أوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة شمال غزة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر . وحرر في 11 شوال لسنة 1443ه� وفق 2022/5/12م 

قا�سي �سمال غزة ال�سرعي 
ال�سيخ رائد حممد مطري 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة بداية �سمال غزة - دائرة التنفيذ

اإخطار تنفيذ
المخطر إليه /1 _ ملك سعيد الشوا مجهول محل اإلقامة 2 _ حازم حمدي 

احمدحالوة  مجهول محل االقامة
نخطرك���م ب���أن عليكما تنفيذ الحكم الص���ادر في القضي���ة 303 /2021 بداية 
ش���مال غزة بتاري���خ 6/3/2022 والقاضي بتنفيذ عقد االتف���اق على بيع المحرر 
بتاريخ  12/7/021 طي المبرز م/1 عدد 8 تنفيذا عينيا وذلك بشطب ما مساحته 
1359م2 الف وثالثمائة وتسعة وخمسون مترًا مربعًا من ارض القسيمة رقم 14 
من القطعة رقم 578 من اراضي بيت حانون المسماه الهاشمية الربية عن اسم 
المدعى عليهما األول والثاني ملك س���عيد الشوا وحازم حمدي حالوة لدى دائرة 
تس���جيل األراضي الطابو بغزة وتسجيلها باسم المدعيين عماد محمد ابراهيم 

حمادة
ناهض محمد ابراهيم حمادة واشعار دائرة تسجيل األراضي "الطابو"

لصالح طالبي التنفيذ/1. عماد محمد ابراهيم حمادة 2. ناهض محمد ابراهيم 
حمادة تلك خالل 7 ايام من نش���ر هذا اإلعالن وعلي���ه يتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقكما حسب األصول على ذمة القضية التنفيذية 3487/2022

// لذلك// لذلك عليكما مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوع

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة غزة ال�ضرعية
قدم����ت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة أبو ش����عبان غزة المؤرخة في 
15/5/2022م  تتضم����ن أن فهيمه بنت محمد بن داوود البطش المش����هورة برقوني 
والمعروفه والمشهورة باسم فهيمه بنت محمد بن داوود البطش المشهورة البرقوني 
وتحمل هوية رقم 922480520 قد توفيت بتاريخ 7/11/2008م وانحصر ارثها الشرعي 
واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفي قبلها  س����ليم بن سعيد بن 
السيد البرقوني الذكور وهم يونس وعبد الكريم وسامي وموسى وماهر واالناث  وهن 
وداد وسعاد وعائشة وفاتن ووفاء فقط وال وارث للمتوفي المذكور سوی من ذكر وليس 
له وصية واجبة أو اختيارية حال حياته وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن 
له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ النشر. وحرر في 14/شوال/1443ه� الموافق 15/5/2022م 

قا�سي غزة ال�سرعي
حممود �سامل م�سلح إعالن 

فقد 
هوية

 أعل���ن أنا المواط���ن / مهند اياد احم���د النونو
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    412307001 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 غزة/ االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إن سجالت 
وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
»األونروا«، تش���ير ال���ى أن عدد الالجئين المس���جلين 
لديه���ا حتى كان���ون أول 2020، بلغ نح���و 6.4 مليون 
الجئ فلسطيني، يعيش 28.4% منهم في 58 مخيما 
رسميا تابعا لها، تتوزع بواقع 10 مخيمات في األردن، 
و9 في س���وريا، و12 في لبنان، و19 في الضفة، و8 في 

قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الح���د األدنى لعدد الالجئين 
الفلسطينيين، باعتبار وجود الجئين غير مسجلين، إذ ال 
يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين 
بعد عام 1949، حتى عشية حرب حزيران 1967 »حسب 
تعريف األونروا«، وال يشمل أيضا الفلسطينيين الذين 
رحلوا، أو تم ترحيله���م عام 1967 على خلفية الحرب، 

والذين لم يكونوا الجئين أصال.

وبلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 
690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، 
وفي العام 1948 بلغ عدد الس���كان أكث���ر من 2 مليون 
حوالي 31.5% منهم من اليهود، حيث تدفق بين عامي 
1932 و1939 أكب���ر عدد من المهاجري���ن اليهود، وبلغ 
عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلس���طين بين 
عام���ي 1940 و1947 أكثر م���ن 93 ألف يهودي، وبهذا 
تكون فلسطين قد اس���تقبلت بين عامي 1932 و1947 
ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى 

العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألف يهودي.
ورغم تش���ريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في العام 
1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم 
ال���ى األردن بعد ح���رب حزيران 1967، فق���د بلغ عدد 
الفلس���طينيين االجمالي في العالم في نهاية العام 
2021 حوالي 14 مليون نس���مة، ما يشير الى تضاعف 
عدد الفلس���طينيين نحو 10 مرات من���ذ أحداث نكبة 

1948، حوالي نصفهم )7 مليون( نسمة في فلسطين 
التاريخي���ة )1.7 مليون ف���ي المناط���ق المحتلة عام 
1948(. وتشير التقديرات السكانية، أن عدد السكان 
بلغ نهاية 2021 في الضفة الغربية »بما فيها القدس«  
3.2مليون نسمة، وحوالي 2.1 مليون نسمة في قطاع 
غ���زة، وفيما يتعل���ق بمحافظة القدس فق���د بلغ عدد 
السكان حوالي 477 ألف نسمة في نهاية العام 2021، 
منهم حوالي 65% )حوالي 308 آالف نسمة( يقيمون 
ف���ي مناط���ق الق���دس ))J1، والتي ضمه���ا االحتالل 
اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
1967. وبناء على هذه المعطيات فإن الفلس���طينيين 
يشكلون 49.9% من السكان المقيمين في فلسطين 
التاريخية، فيما يش���كل اليهود ما نس���بته %50.1 
من مجموع الس���كان ويس���تغلون أكثر من 85% من 
المساحة الكلية لفلسطين التاريخية )البالغة 27,000 

كم2(.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن / محمد يوس���ف محمد 
حس���ين زيدان  عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    
906651039 الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عمر ادهم عوني بسيس���و   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    409050671 
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

6.4 مليون الجئ.. عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ النكبة

رام الله/ االستقالل:
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد 
الله، إنه حتى اللحظة ال جديد بش���أن األزمة المالية 
التي ُتعاني منها السلطة والحكومة الفلسطينية، 

بسبب المضايقات والسياسة اإلسرائيلية.
وأوض���ح عبد الله في تصريح له، أن االتحاد األوروبي 
ل���م ُيق���ر موازنة دعمه للس���لطة بع���د، وكذلك مع 

تقليص الدعم الدولي والعربي للحكومة.

وبين أن األزمة المالية ُتح���ل مع اإلفراج عن األموال 
المحتجزة لدى االحت���الل، آماًل أن يتم انتهاء األزمة 
لكي تتمكن الحكومة من اإليف���اء بالتزاماتها أمام 
الموظفين فيما يتعلق برواتهم وكذلك المواطنين.

عضو مجلس ثوري بفتح: أزمة الحكومة المالية تراوح مكانها 

رام الله/ االستقالل:
باشر امس، لؤي حواش عمله كمدير عام للمؤسسة الفلسطينية لضمان 
الودائع خلفًا للمدير الس����ابق زاهر هموز. وشغل حواش منذ عام 2019 
منصب المدير العام للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث 

الطرق.
وقب����ل ذلك، تبوأ حواش خالل مس����يرته المهنية العدي����د من المواقع 
اإلدارية والقيادية س����واء في القطاع المصرفي والمالي أو مؤسس����ات 
حيوية أخرى، واكتس����ب فيها الخبرات والمؤهالت والتي تمتد لما يزيد 
عن 25 عامًا، وساهم بشكل فاعل ومتميز في تحقيق رؤيا وأهداف تلك 

المؤسسات. 
ويحمل لؤي حواش درجة الماجستير في الدراسات الدولية من جامعة 
بيرزيت، ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من نفس الجامعة، كما ولديه 

العديد من الشهادات المتخصصة والمشاركات المحلية والدولية. 
وعبر حواش عقب توليه منصبه الجديد عن امتنانه بتعيينه مديرًا عامًا 
للمؤسسة الفلس����طينية لضمان الودائع، مؤكدًا المضي قدما بتحقيق 
اإلنجازات والعمل على تطوير أعمال المؤسسة تماشيًا مع رؤية ورسالة 
وأهداف المؤسسة، والسعي لالرتقاء إلى المستوى المميز من الكفاءة 

والمهنية بما يخص نظام ضمان الودائع في فلسطين.
ويشار الى ان المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع قد أنشئت بموجب 
احكام القرار بقانون رقم )7( لس����نة 2013م، وتهدف الى حماية حقوق 
المودعين وتعزيز ثقتهم بالجهاز المصرفي الفلسطيني، ورفع مستوى 

الوعي والثقافة المصرفية وبشكل خاص نظام ضمان الودائع.

تعيين لؤي حواش مديرًا للمؤسسة 
الفلسطينية لضمان الودائع

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   امير احمد صابر وادي   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    402023600        
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /   هالل حس���ن عبد الرحمن 
بدي���ر  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   
800242596   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /   س���امية عب���د الله محمد 
بيوم���ي     عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم     
919793919  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /    اس���تبرق جمال رمضان 
صوال���ي  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم   
909089419    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   عايش���ة محمد هديب عبد 
اله���ادي     ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   
907281539     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   س���امي أكرم عوض سلوت    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   400276945     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /   صالح خلي���ل ابراهيم 
العام���ودي   عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
802509836    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   فراس سليم حمودة اسليم   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    421101692   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /    محمود هاش���م محمد 
عطاالل���ه     ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم     
800103236    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /    محمد علي يونس خضر     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    803438522   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /    عبد هاش���م عبدالقادر 
الطباطيب���ي  عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم      
914567003   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   رنين عبدالله محمد س���رور   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    800630600     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

واشنطن/ االستقالل:
قال وزي����ر الخارجية األوكراني دميترو كوليب����ا، إنه اجتمع مع 
وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن في برلين وإن "المزيد 

من األسلحة والمساعدات األخرى في طريقها إلى أوكرانيا".
وكت����ب كوليبا عل����ى "تويت����ر": "اتفقنا على العم����ل معا عن 
كثب لضمان وص����ول صادرات أوكرانيا م����ن المواد الغذائية 
إلى المس����تهلكين في أفريقيا وآسيا. أشعر باالمتنان للوزير 
بلينك����ن وللواليات المتح����دة على ريادته����ا ودعمها الذي ال 

يتزعزع".
من جانبها قالت المخابرات العس����كرية البريطانية إن روسيا 
فقدت عل����ى األرجح نحو ثل����ث القوات البرية التي نش����رتها 
ف����ي أوكرانيا وإن هجومها على منطق����ة دونباس "فقد الزخم 

وتخلف كثيرا عن جدوله الزمني".
وق����ررت فنلن����دا التقّدم بطل����ب لالنضمام إلى حلف ش����مال 
األطلسي "الناتو"، وفق ما أعلن رئيسها ورئيسة الوزراء األحد، 

في خطوة تعد نتيجة مباشرة للغزو الروسي ألوكرانيا.
وقال الرئيس س����اولي نينيس����تو: "وافق رئيس الجمهورية 
ولجنة السياس����ة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن 
تتقّدم فنلندا بطلب لالنضمام إلى حلف شمال األطلسي، بعد 

التشاور مع البرلمان. إنه يوم تاريخي وبداية حقبة جديدة".

تونس/ االستقالل:
خ����رج المئ����ات ف����ي مظاه����رة ضد 
الرئيس التونس����ي قيس س����عيد، 
ي����وم أم����س، ف����ي ش����ارع الحبيب 

بورقيبة وسط العاصمة.
 وبرغم اإلجراءات األمنية المشددة، 
فقد نّظم المئ����ات من المتظاهرين 
المعارضين لس����عّيد مظاهرة تندد 
بارتفاع األس����عار، ورف����ع الدعم عن 
سلع أساسية، باإلضافة إلى التنديد 

بالقمع الحاصل في تونس.
 ورف����ع متظاهرون أعالم فلس����طين 
إلحي����اء الذكرى ال�74 للنكبة، وصورا 
للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة 
االحتالل  برص����اص  اغتيلت  الت����ي 

اإلسرائيلي في جنين قبل أيام.
وقال مشاركون في المظاهرة، إنهم 
وصلوا إلى مي����دان الحبيب بورقيبة 
جراء  الكبي����رة  الصعوب����ات  برغ����م 

التشديدات األمنية.
 وج����اءت هذه الوقف����ة بتنظيم من 
ح����راكات مختلف����ة ف����ي مقدمتها 
"مواطنون ضد االنق����الب"، و"جبهة 

الخ����الص الوطن����ي"، باإلضافة إلى 
حركة النهضة.

 وتش����هد تون����س أزمة سياس����ية 
الرئيس قيس  انق����الب  كبيرة منذ 
السعيد على الدستور صيف العام 

الماضي.
 والجمعة، رفض الرئيس س����عّيد، 
حض����ور مراقبين أجانب لالنتخابات 

المقبل����ة، قائ����ال إن تون����س دول����ة 
وإن  محتل����ة،  وليس����ت  مس����تقلة، 
اس����تفتاءه المقرر في تموز/ يوليو 

المقبل سيدحض األكاذيب.
"قالوا نرسل مراقبين،  وقال سعيد: 
قلنا لهم ال، نحن لسنا دولة محتلة".

أضاف سعيد: "قالوا نساعدكم في 
صياغ����ة القان����ون االنتخابي، فقلنا 

لهم نحن نساعدكم"، وتابع: "لنا كل 
اإلمكانيات والخبرات الصادقة".

يذك����ر أن االنتخاب����ات التي نظمت 
ف����ي تون����س ب����دءا م����ن تش����رين 
ش����هدت   ،2011 أكتوب����ر  األول/ 
مش����اركة مراقبين أجانب وأمميين 
بنزاهتها  أش����ادوا في تقاريره����م 

وديمقراطيتها.

دعم أمريكي إضافي ألوكرانيا.. احتجاجات في تونس ضد سعّيد رغم اإلجراءات األمنية
وفنلندا تطلب دخول »الناتو«

القاهرة/ االستقالل:
نحو أس����بوع أمضاه وفد ش����عبي مصري في السودان 
بهدف إذاب����ة الجليد بين القوى الش����عبية والثورية 
الس����ودانية والس����لطات في مصر، ومحاولة إصالح ما 
أفسده تعامل األجهزة المصرية مع الملف السوداني، 

وسط تساؤالت متعلقة بمدى نجاح مهمة الوفد.
في هذا اإلطار، قال مصدر دبلوماسي مصري في وزارة 
الخارجية، إن����ه على الرغم من أن المهمة األساس����ية 
للوف����د هي تلبية رغبة القوى السياس����ية ذات الثقل 
في الشارع السوداني والقوى الثورية هناك، الرافضة 
للتعاطي مع التحركات التي يقوم بها جهاز المخابرات 
العامة وتأكيده����ا أن العالقة مع مصر يجب أن تكون 
على المستوى السياسي والشعبي، إال أن المسؤولين 
في جهاز المخابرات العامة المصرية أصروا على فرض 

رؤيتهم في ما يتعلق بتركيبة ومهمة الوفد.
وترأس الوفد وزير الخارجية الس����ابق محمد العرابي، 

وض����م في عضويته جيهان زكي عضو لجنة العالقات 
الخارجية بمجلس النواب، وهادية السعيد عضو لجنة 
الش����باب والرياضة في المجلس، باإلضافة إلى الكاتب 
الصحاف����ي رئيس تحري����ر صحيفة األه����رام ويكلي، 
عزت إبراهيم والدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس 
القومي لحقوق اإلنس����ان، والس����فير محمد بدر الدين 

زايد مساعد وزير الخارجية األسبق. 
وأوضح المصدر أن المس����ؤولين في جهاز المخابرات 
العامة رفضوا إش����راك وزارة الخارجي����ة في طرح رؤية 
متعلقة بتشكيل الوفد، واقتصر دور الوزارة فقط على 

الترتيبات اإلدارية الخاصة بالزيارات واللقاءات.
وتاب����ع أّن "الق����وى السياس����ية في الس����ودان تعلم 
جي����دًا حجم القوى الش����عبية والسياس����ية في مصر، 
وم����دى تأثي����ر كّل منها، وتعلم الحقيق����ي من الرموز 
السياسية الش����عبية المصرية، ومن هم المحسوبون 

على األجهزة". 

وأوضح الدبلوماس����ي المصري أّنه "لم يحدث اختراق 
حقيق����ي يمكن أن ُتبنى عليه أي مواقف مس����تقبلية 
بشأن الملف السوداني". ولفت إلى أن المسؤولين في 
الخارجية المصرية "كانوا ق����د اقترحوا تطعيم الوفد 
ببعض الرموز السياسية والشعبية المصرية المعروفة 

بشيء من االستقاللية لدى القوى السودانية". 
وأش����ار إل����ى أّن����ه "كانت هن����اك مقترحات بأس����ماء 
ش����خصيات مثل المرشح الرئاسي الس����ابق حمدين 
صباحي، وبعض السياس����يين مثل عمرو الش����وبكي 
نائب رئي����س مركز األهرام للدراس����ات السياس����ية 
واالس����تراتيجية" وهو ما رفضه المسؤولون عن الملف 

السوداني في جهاز المخابرات العامة. 
ويأتي ذلك ف����ي الوقت الذي أكد في����ه رئيس الوفد 
المصري، خالل لقائه بعدد من الشخصيات السياسية 
في الس����ودان أنه جاء في مهمة محبة وأخوة لش����عب 

السودان.

»الوفد الشعبي« المصري إلى السودان يفشل في مهمته

بروكسل/ االستقالل:
قال مساعد األمين العام لحلف شمال األطلسي )الناتو(، 
ميرس����يا جيوان����ا، إن تركي����ا أبلغ����ت الحل����ف مخاوفها 
وتحفظاتها بشأن احتمال انضمام فنلندا والسويد إليه.

جاء ذل����ك في تصريح صحف����ي أدلى ب����ه جيوانا، قبيل 
مش����اركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف ش����مال 

األطلسي المنعقد في العاصمة األلمانية برلين.
وأوض����ح أن مباحثات مع الجانب التركي جرت امس االول 
بشأن احتمال انضمام فنلندا والس����ويد إلى الناتو، وأن 

تلك المباحثات كانت "شفافة وبناءة".
وتابع قائال: "تركيا حليف مهم، وأنقرة أبلغتنا مخاوفها 
وتحفظاتها بشأن انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف".

وأردف: "ف����ي حال قررت فنلندا والس����ويد االنضمام إلى 
الناتو، فس����نرحب بهما ونعمل عل����ى إيجاد توافق حول 

هذا األمر".

الناتو: تركيا أبلغتنا 
تحفظاتها حيال احتمال 

ضم السويد وفنلندا
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غزة/ االستقالل: 
وجه خدمات رفح خطابا رس���ميًا، أمس األح���د، الى االتحاد 
الفلس���طيني لكرة القدم، أكد فيه رف���ض النادي تأجيل 
مباراة الفريق المقبلة في الجولة 18 أمام شباب رفح، لتصبح 

بتاريخ 2022/5/25.
وأك���د النادي، ف���ي بيانه الصحفي، احترام���ه للوائح التي 
تحكم البطولة، مطالب���ًا بتطبيق الالئحة ولعب المباراة في 

موعدها المحدد مسبقًا بتاريخ 5/23.
واس���تهجن خدمات رفح قرار التأجي���ل الذي يمس بمبدأ 
تكافؤ الفرص، ألن الفريق س���يخضع لفت���رة راحة طويلة 

تمتد لحوالي أسبوعين.
وطال���ب النادي االتحاد باحترام ج���دول البطولة، خاصًة أن 
الن���ادي يعاني م���ن الظروف ذاتها، حيث س���يلتحق أحد 
العبي���ه بصفوف المنتخ���ب األولمبي الفلس���طيني الذي 
يس���تعد للسفر إلى معس���كري الجزائر وتونس، وبالتالي 

سيغيب عن الفريق في مسابقة الدوري.
ويحتل نادي خدمات رفح المركز الرابع على س���لم الترتيب 
العام برصي���د 27 نقطة، ولقاء الديربي المقبل س���يحدد 
شكل المنافس���ة بالنسبة للفريق، خاصة ان الفارق الحالي 

بين الفريقين هو نقطتان، وشباب رفح لعب مباريات أقل.

غزة/ االستقالل: 
خط���ف المجمع اإلس���المي ف���وزا قاتال من 
"أني���اب" األقصى )2-1(، ضمن منافس���ات 
األسبوع السابع عشر من دوري الدرجة األولى. 
وتقدم األقصى بهدف عبر عبد الله إسماعيل 
)52(، قبل أن يرّد المجمع اإلسالمي بثنائية 
عن طريق محمود البحيص���ي )68, و94 من 

ركلة جزاء(. 
ورف���ع الفائ���ز رصي���ده إل���ى 29 نقطة في 
المرك���ز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف خدمات 
النصيرات، وبقي رصيد الخاسر 16 نقطة في 

المركز التاسع. 
وأدار اللق���اء تحكيميًا م���ن طاقم مكون من 
ح���ازم الصوفي للس���احة، ويس���اعده على 
الخطوط أحمد شبير ومحمد الغول، ويوسف 

قشطة رابعًا.

لندن/ االستقالل: 
س���قط مانشس���تر س���يتي في فخ التعادل اإليجابي 
بهدفين لكل فريق، أمام مضيفه وس���ت هام، في لقاء 

الجولة 37 من عمر منافسات الدوري اإلنجليزي.
تعادل الس���يتي أش���عل صراع الدوري اإلنجليزي بين 
مانشستر سيتي وليفربول، قبل النهاية بجولة واحدة، 
بعدما أصبح الفارق 4 نقاط لصالح األول، ويتبقى للريدز 
مباراة في هذه الجولة، الفوز بها يعيد الفارق لنقطة قبل 

الجولة األخيرة.
بدأ اللقاء بش���كل قوي من وست هام، وكاد داوسون أن 
يسجل هدًفا مبكًرا لصالح الهامرز، بعد عرضية من بابلو 
فورنالس على رأس داوس���ون في الدقيقة الرابعة، لكن 

وضعها أعلى العارضة.
هدف رائع من و�ست هام

وسجل جارود بوين الهدف األول لصالح وست هام، بعد 
تمريرة سحرية من بابلو فورنالس، ووضعها بالمرمى في 

الدقيقة 24، مسجال أول أهداف المباراة.
ضغط مانشس���تر س���يتي من أجل تعدي���ل النتيجة، 
وأتيح���ت فرصة التعدي���ل عبر إيميري���ك البورت، في 

الدقيق���ة 30 من زمن المباراة، بع���د تصويب كرة أعلى 
العارضة.

في الدقيقة 36 من زمن اللقاء، عبر جبريل خيس���وس، 
الذي اخترق منطقة الجزاء، وصوب الكرة على يمين قائم 

فابيانسكي، حارس وست هام.

وبنفس طريقة الهدف األول، سجل وست هام الهدف 
الثاني في الدقيقة األخيرة من زمن الش���وط األول، بعد 
بينية من أنطونيو، ليسجل في المرمى ويشعل المباراة.

وفي الش���وط الثاني ضغط مانشستر سيتي، من أجل 
تسجيل هدف تقليص الفارق على أمل العودة.

ونجح جاك جريليش في تسجيل الهدف األول لصالح 
الس���يتزين، بعدما هي���أ له رودي الك���رة ليصوبها في 
المرمى مس���جاًل الهدف األول في الدقيقة 49 من عمر 

المباراة.
و اس���تمر ضغط مانشستر س���يتي من أجل التعديل 
بينما اعتمد وست هام على الهجمات المرتدة مستغال 

سرعة بوين وأنطونيو، الذي أهدر العديد من الفرص.
هدف ذاتي يمنح التعادل لصالح مانشستر سيتي، عبر 
فالديمير كوفال، مدافع وس���ت هام، بالخطأ في مرماه، 

في الدقيقة 69 من زمن المباراة.
و استمر الضغط من جانب الفريقين من أجل تسجيل 
هدف الف���وز ألي منهما، خاصة مانشس���تر س���يتي، 

الساعي لحصد اللقب.
وأهدر مانشستر س���يتي ضربة جزاء احتسبت للفريق 
في الدقيقة 86، بعد العودة لتقنية الفيديو، عبر رياض 

محرز، بعد أن تصدى فابيانسكي للكرة.
رفع مانشس���تر س���يتي رصيده للنقطة 90 في مقدمة 
الدوري، بينما وست هام للنقطة 56 في المركز السادس 

بجدول ترتيب الدوري اإلنجليزي.

المجمع ُيشعل صراع الصعود 
للممتازة عقب فوزه على األقصى

خدمات رفح يرفض تأجيل الديربي أمام »الزعيم«في دوري الدرجة األولى

السيتي يسقط في فخ التعادل ويشعل صراع الدوري اإلنجليزي مع ليفربول

مدريد/ االستقالل: 
اقترب الفرنس���ي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من اإلعالن عن مستقبله في 

الموسم المقبل.
وينته���ي عقد مبابي مع الفريق الباريس���ي هذا الموس���م، ويرف���ض الالعب كل عروض 

التجديد حتى اآلن.
ووفقًا لصحيفة »ماركا« اإلس���بانية، فإن األيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل 
مبابي الذي س���يجري المحادثات األخيرة مع األش���خاص المقربين ل���ه، قبل اتخاذ قراره 

النهائي بشأن مستقبله.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن مبابي سيحدد وقت الكشف عن القرار والطريقة التي 

سيبلغ بها كل األطراف، باإلضافة إلى طريقة اإلعالن عنه للمشجعين.
وأوضحت أن مبابي س���يعلن عن قراره النهائي خالل األسبوع المقبل، ويعد االنتقال إلى 

ريال مدريد الخيار األقرب للنجم الفرنسي حتى اآلن.
وذكرت الصحيفة اإلسبانية أن مكافأة التوقيع وحقوق الصور ال يمثالن أي مشكلة تمنع 

مبابي من االنتقال إلى ريال مدريد.

مدريد/ االستقالل: 
وصل خورخي ميس���ي، والد ووكيل األرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان 
جيرمان الفرنس���ي، إلى مدينة برش���لونة، أمس األحد، الموافق الخامس عشر من مايو 
الجاري. ورحل ميس���ي، في مطلع الموس���م الحالي، عن صفوف برشلونة اإلسباني، بعد 
انتهاء عقده م���ع الفريق الكتالوني، لينتقل إلى صفوف فريق باريس س���ان جيرمان 

الفرنسي، في صفقة انتقال حر.
وقال خورخي ميسي، فور وصوله إلى برشلونة، في تصريحات أبرزها الصحفي الموثوق 

جيرارد روميرو: »آمل أن يتمكن ليو من العودة مرة أخرى إلى هنا، يومًا ما«.
ولم يمر موس���م ميسي األول مع باريس سان جيرمان، بالشكل المتوقع منه، حيث غاب 
األرجنتيني، في معظم فترات الموس���م بس���بب اإلصابة، إلى جانب عدم تأثيره بشكل 

كبير على أداء العمالق الباريسي.
وتلقى األرجنتيني، انتقادات كبيرة، من جانب جماهير باريس سان جيرمان، والصحافة 
الفرنس���ية، بسبب مستواه الضعيف الذي ظهر به، خاصة بعد الخروج المبكر من دوري 

أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد، في دور ثمن النهائي.

والد ميسي يفتح باب 
عودته لبرشلونة 

مبابي يحدد الموعد 
النهائي لحسم مصيره
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أمس األحد، األسير الجريح داود الزبيدي 
من مخي���م جنين متأث���را بجروحه التي 
أصيب بها قب���ل يومين برصاص جيش 

االحتالل في المخيم.
وأف���ادت وزارة الصح���ة، ف���ي تصري���ح 
ب���أن  "االس���تقالل"،  مقتض���ب وص���ل 
"االرتباط المدني الفلسطيني أبلغ وزارة 
الصح���ة باستش���هاد داوود الزبي���دي، 
متأثًرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص 

االحتالل، الجمعة الماضية".
وأصي���ب الزبيدي، خالل اش���تباكات مع 
قوات االحتالل ف���ي جنين يوم الجمعة 
المدينة  اقتحامه���ا  الماضي���ة، خ���الل 
والمخي���م العتق���ال أح���د المقاومي���ن 
المطاردين. والش���هيد داود محمد عبد 
الرحم���ن الزبيدي )٤٣ عاًم���ا( من مخيم 
جنين أس���ير محرر قض���ى أكثر من 12 

عاًما في سجون االحتالل.
وخرج���ت، مس���اء أول أم���س، مس���يرة 
حاش���دة في مخيم جني���ن تضامًنا مع 
الزبيدي، وتوجهت إلى منزله.واس���تنكر 
المشاركون في المس���يرة اقتحام عضو 
الكنيس���ت المتطرف "ايتمار بن غفير" 
مستش���فى "رامبام"، حيث كان يتواجد 
الزبيدي. وأبلغت سلطات االحتالل عائلة 

الزبيدي أول أمس أنه محتجز، رغم حالته 
الصحية الخطيرة.

وُنقل الزبيدي من مستشفى فلسطيني 
المحتلة  "رامب���ام" داخل األراض���ي  إلى 
بسبب خطورة حالته الصحية، إذ أصيب 
برصاصة في بطنه خالل اشتباك مسلح 

مع قوات االحتالل.
واندلعت الجمعة اشتباكات مسلحة في 
محيط مخيم جنين، أس���فرت عن إصابة 
داود الزبي���دي وع���دٍد م���ن المواطنين، 
فيم���ا ت���م اإلعالن ع���ن مقت���ل ضابط 
إس���رائيلي خالل االش���تباك. واقتحمت 
ق���وات االحتالل المخيم، وحاصرت منزاًل 
لعائلة الدبعي، وقصفته بالقذائف عدة 
مرات، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد 
من المن���زل، قبل إعالن االحتالل اعتقال 

المقاوم محمود الدبعي.
عش���رات  أصي���ب  الس���ياق،  وف���ي 
الفلسطينيين أمس األحد في مواجهات 
عقب  االحتالل اإلس���رائيلي  مع ق���وات 
مسيرات سلمية انطلقت إحياء للذكرى 
الرابع���ة والس���بعين لنكبة فلس���طين 
، غالبيته���م باالختن���اق بالغاز الس���ام 

المسيل للدموع.
وأف���اد الهالل األحمر الفلس���طيني في 

بيان صحافي بأن طواقمه تعاملت مع 16 
إصابة خالل مواجهات شهدتها منطقة 
حاجز "بيت إيل" العس���كري المقام على 
أراض���ي المدخ���ل الش���مالي لمدينتي 
البي���رة ورام الله وس���ط الضفة الغربية. 
ووفق اله���الل األحم���ر، فإنه م���ن بين 
بالرصاص  بج���روح  اإلصابات 7 إصابات 
الحي تم نقلها إلى مستش���فى رام الله، 
و3 إصابات بج���روح بالرصاص المعدني 
المغل���ف بالمط���اط، وإصابت���ان نتيجة 
الحروق والسقوط، و4 إصابات باالختناق 

بالغاز السام المسيل للدموع.
واتجه عش���رات الش���بان بعد مس���يرة 
س���لمية جابت ش���وارع مدين���ة رام الله 
إحياء لذك���رى نكبة فلس���طين الرابعة 
والس���بعين، إل���ى حاج���ز بي���ت إي���ل، 
فقمعتهم ق���وات االحت���الل واندلعت 
بعده���ا مواجهات أصي���ب فيها أولئك 
الش���بان. من جانب آخ���ر، قمعت قوات 

االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، مسيرة 
طالبية انطلقت في مخيم العروب شمال 
الخلي���ل إحي���اء للذكرى ال����74 للنكبة، 
ما أوق���ع عدة إصاب���ات باالختناق بالغاز 

السام المسيل للدموع.
في حي���ن، أصيب عش���رات م���ن طلبة 
جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في 
طولكرم، امس األح���د، باالختناق بالغاز 
السام المسيل للدموع، خالل مواجهات 
مع قوات االحت���الل اندلعت في محيط 

الجامعة، وعولج المصابون ميدانًيا.
في سياق آخر، اختطف حارس مستوطنة 
"يتس����هار" المقامة عل����ى أراضي بلدات 
وق����رى جن����وب نابل����س ش����مال الضفة 
الغربي����ة، ظهر امس األح����د، الطالب عبد 
الرحيم كوك����ش من قرية عوريف جنوب 
نابلس، من جانب منزله، ثم سلمه لجيش 
االحتالل اإلسرائيلي، بزعم رشقه الحجارة 
عل����ى جن����ود االحتالل، رغم أن����ه لم تكن 

هن����اك أية مواجه����ات أو وج����ود لجنود 
االحت����الل أص����اًل، وفق ما أك����ده الرئيس 
الس����ابق لمجلس ق����روي عوري����ف مازن 
ش����حادة في حديث ل�"العرب����ي الجديد". 
ف����ي حي����ن، اس����تولت ق����وات االحتالل 
اإلس����رائيلي، أمس األحد، على جرافة في 
قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم جنوب 
الضفة، تعود للمواطن مراد المحس����يري، 
أثناء وجودها في محيط المسجد الكبير، 
عل����ى مدخ����ل القري����ة الرئيس����ي.  وفي 
الس����ياق ذاته، اس����تولت قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي، أم����س األحد، عل����ى مركبة 
خاصة ألحد المزارعين، أثناء تواجده في 

منطقة المالح باألغوار الشمالية.
وأفاد الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة، 
بأن قوات االحتالل اس���تولت على مركبة 
للمواطن محم���د محمود  خاصة تع���ود 
دراغمة، كما احتج���زت إحدى حصادات 
القم���ح التي تعمل ف���ي المنطقة أكثر 

م���ن س���اعتين. كم���ا اقتحم عش���رات 
المس���جد  األحد،  أمس  المس���توطنين، 
األقصى المبارك، بحماية قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي. وأفادت مصادر مقدسية، 
ب���أن عش���رات المس���توطنين اقتحموا 
المسجد األقصى من جهة باب المغاربة 
على ش���كل مجموعات، ونف���ذوا جوالت 
استفزازية وأدوا طقوًس���ا تلمودية في 
باحات���ه، خاصة في المنطقة الش���رقية 
منه، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من 

حاخاماتهم حول الهيكل المزعوم.
وأضافت أن عشرات المرابطين استمروا 
ف���ي أداء ص���الة الضح���ى، تزامن���ا مع 

اقتحامات المستوطنين االستفزازية.
دع���ت  "الهي���كل"  جماع���ات  وكان���ت 
مناصريها إلى اقتحام المسجد األقصى 
المبارك، أمس، )الخامس عشر من أيار(، 
تزامنًا مع ذك���رى النكبة؛ بحجة إحياء ما 

يسمى ب�"الفصح الثاني".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادقت المحكمة االس���رائيلية العلي���ا أمس األحد، على 
إقامة خط للقطار الجوي الممتد حتى عمق البلدة القديمة 
من الق���دس وذلك بعد رد االلتماس���ات التي قدمت ضد 

المشروع.
وذكرت القناة الس���ابعة العبرية، أن الخطة تش���مل خط 
قط���ار هوائي���ًا »ركيفل« بط���ول 1.4 كم بأرب���ع محطات، 
وبإمكانه حمل 3 آالف شخص في الساعة في ذروة عمله.

بينما سبق للحكومة اإلسرائيلية أن صادقت على المشروع 
في العام 2020، ونش���رت بلدية الق���دس عطاء الختيار 
مقاول للمشروع؛ حيث ُقدمت العديد من االلتماسات ضد 
المش���روع إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية إال أنها رفضت 
جميعًا. ويمتد المش���روع من محطة القط���ارات القديمة 

في طريق الخليل، ومن هناك س���يمتد إلى جبل صهيون، 
وبعدها س���يصل إلى باب المغاربة حيث س���تقام محطة 
ليستخدمها المستوطنون في الوصول إلى حائط البراق 
والبل���دة القديمة، ومن هناك س���يواصل القطار مس���يره 

باتجاه »ناحال كدرون« وجبل الزيتون وفندق األقواس.
في حين تش���مل الخطة المحدث���ة 41 عربة متباعدة عن 
بعضها بمس���افة 73 مترًا، وس���تحمل كل عربة حتى 10 
مس���افرين وبس���رعة 6 أمتار في الثانية عل���ى أن تقطع 
المس���افة كامل���ة خ���الل 4.5 دقيقة وبنف���س تكاليف 

القطارات العادية.
وعارضت منظمات يس���ارية إسرائيلية وفلسطينيون من 
القدس المشروع متهمين البلدية بالسعي لتهويد البلدة 

القديمة من القدس وضرب مظهرها التاريخي.

رام الله/ االستقالل: 
حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين، من تدهور الحالة 
الصحية لألس���ير المضرب عن الطعام رائد ريان، فيما قّرر 
أس���رى س���جن "عوفر"، إرجاع وجبات الطعام، أمس األحد، 

إسنادا لألسيرين المضربين ريان وخليل عواودة.
وأوضح���ت الهيئة في بيان صحفي أن األس���ير ريان )28 
عام���ا( من بيت دقو في محافظة القدس، ويواصل إضرابه 
ع���ن الطعام لليوم 40 على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله 
اإلداري، يعان���ي من آالم في الرأس والمفاصل وزوفان في 
المعدة وضغط في عيونه، ويش���تكي من إرهاق ش���ديد 
وتقيؤ بشكل مس���تمر وال يستطيع المشي ويتنقل على 

كرسي متحرك.
وأشارت إلى أنه رغم خطورة وضعه الصحي ما زال محتجزًا 

بزنزان���ة مغلق���ة تماما داخ���ل معتقل عوف���ر، كانت قد 
خصصت لمرضى كورونا س���ابقا، واحتجاجا على ذلك قام 
األسير ريان بكس���ر مربع الزجاج من أجل تهويتها إال أن 
إدارة الس���جن قامت بإعادة تركيبه. ومن الجدير ذكره أن 
األسير خليل عواودة )40 عاما( من إذنا في الخليل يواصل 
إلى جانب األس���ير ريان معركة األمعاء الخاوية لليوم 75، 
وسط تدهور حاد على حالته الصحية، وتحتجزه سلطات 

االحتالل داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة".
وحملت هيئة األس���رى، س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير األسيرين المضربين 
عواودة وريان، ودعت كافة المؤسس���ات الدولية للوقوف 
أمام مس���ؤولياتها والتدخ���ل الف���وري والعاجل إلطالق 

سراحهما.

محكمة االحتالل تصادق على 
إقامة قطار جوي فوق القدس

هيئة األسرى تحذر من تدهور 
صحة األسير المضرب رائد ريان

رام الله/ االستقالل: 
ارتفعت قائمة عمداء األس���رى، وه���م ممن أمضوا ما يزيد عن 20 عامًا بش���كل 
متواصل في سجون االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، إلى 210 أسرى، بدخول 

محمد قاسم أحمد عارضة، من جنين، عامه ال� 21 على التوالي.
وأوضح مركز فلس���طين لدراس���ات األسرى، أّن األس���ير عارضة 40 عاًما من بلدة 
عراب���ة، هو أحد أبطال عملية نفق انتزاع الحرية الس���تة الذين تمكنوا من تحرير 

أنفسهم من سجن جلبوع.
واعتقلت قوات االحتالل، عارضة بتاريخ 2002/5/14، وصدر بحقه حكم بالسجن 
المؤبد 3 مرات إضافة إلى 20 عاًما؛ بتهمة اإلش���راف على عمليات عسكرية أّدت 

إلى مقتل عدد من جنود االحتالل بداية انتفاضة األقصى.
وتعرض عارضة، خالل فترة اعتقاله للعديد من اإلجراءات التعسفية واالنتقامية 

من االحتالل في مقدمتها العزل االنفرادي نظًرا لتصنيفه باألسير الخطير.
وفي س���بتمبر الماضي، تمكن عارضة مع خمسة أس���رى آخرين، بعملية معقدة، 
من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع المحصن موجهين ضربة قاسية للمنظومة 

األمنية والعسكرية لالحتالل رغم إعادة اعتقالهم بعد عدة أيام.
وبحس���ب مركز فلس���طين، ما يزال األس���ير عارضة يخضع للعزل االنفرادي في 
ظروف قاسية منذ عملية نفق انتزاع الحرية، وضمن سياسة التنكيل والتنقالت 
المتك���ررة قامت إدارة الس���جون بنقله مؤخرًا من عزل س���جن »اهلكدار« إلى عزل 

بئر السبع.

األسير محمد عارضة ينضم 
غزة/ االستقالل: لقائمة عمداء األسرى

قال مدير مركز "فلس���طين لدراس���ات األسرى"، رياض 
األش���قر: إن "ربع الش���عب الفلس���طيني في األراضي 
الفلس���طينية المحتل���ة، ذاق مرارة األس���ر واالعتقال، 
والت���ي طالت في ح���االت كثيرة أس���ًرا بأكملها، حيث 
بلغت حاالت االعتقال من���ذ النكبة ما يزيد على مليون 

حالة اعتقال".
وأوض���ح األش���قر أن "قضية األس���ر واالعتقال من أهم 
القضايا التي نتجت عن الصراع مع االحتالل منذ النكبة 
عام 1948، حيث تنقضي أعمارهم في مقابر االحتالل، 
ويموتون في اليوم ألف م���رة جراء ما يتعرضون له من 

جرائم تجاوزت كل حدود األخالق واإلنسانية".

وأشار األش���قر إلى أن "س���جون االحتالل أضحت مكاًنا 
للقتل الروحي والنفس���ي للفلسطينيين، حيث تحولت 
الس���جون إلى مقبرة بشعة، وأداة لسحق األسرى وكسر 
إرادتهم وامتهان آدميتهم، لذا فقد غّصت الس���جون 
ومراكز التوقيف والتحقيق واالعتقال بعش���رات آالف 

المواطنين الفلسطينيين"، على حد وصفه.
ولف���ت إل���ى أن "االحتالل دأب على انته���اك القوانين 
اإلنس���انية واالتفاقات والمعاهدات واألعراف الدولية 
المتعلقة باألس���رى، وأطلق أذرعه العسكرية واألمنية 
والش���رطية من أي قيد قانوني أو وازع أخالقي ومن أي 
محاسبة، لممارس���ة االعتقاالت العشوائية واستخدام 
أش���كال التعذي���ب المحرمة دولي���ًا، وانتهاك الحقوق 

الطبية لألسرى، األمر الذي أدى الستشهاد 228 أسيرًا 
بطرق مختلفة".

ن األش���قر أن "االحتالل مارس االعتقاالت على مدار  وبيَّ
عشرات السنين بشكل واسع؛ بحيث لم يميز بين طفل 
أو امرأة، أو بين عجوز طاعن في الس���ن وش���اب صغير، 
حت���ى طالت االعتق���االت نواب المجلس التش���ريعي، 
وقادة العمل االجتماعي والسياس���ي والديني، وحتى 
المعاقي���ن والمرض���ى".  ويرس���ف حاليًا في س���جون 
االحتالل 4700 فلس���طيني وعربي في نحو 23 معتقاًل 
ومرك���ز توقيف، موّزع���ة على األراض���ي المحتّلة كافة، 
منهم 32 س���يدة، اثنتان منهّن قاصرتان، و170 طًفال، 

ا. و700 مريض، إضافة إلى 600 أسير إدارّيً

»األشقر«: ربع الشعب الفلسطيني في الداخل ذاق مرارة االعتقال

رفح / االستقالل: 
 اس���تهدفت بحرية االحتالل اإلس���رائيلي بنيران 
رشاش���اتها الثقيل���ة وقنابل الغاز، أم���س األحد، 
مراكب الصيادين في عرض بحر رفح جنوب قطاع 

غزة. وأفاد مراسلنا، بأن الزوارق الحربية اإلسرائيلية 
أطلق���ت نيران رشاش���اتها الثقيل���ة وقنابل الغاز 
المس���يل للدموع تجاه مراك���ب الصيادين العاملة 
في بح���ر محافظة رف���ح وأجب���رت الصيادين على 

مغادرة البحر.
يذكر أن بحرية االحتالل تس���تهدف بشكل يومي 
الصيادي���ن وتحرمهم م���ن الحص���ول على لقمة 

عيشهم بأمن وسالم.

بحرية االحتالل تستهدف مراكب الصيادين جنوب القطاع

ا�شت�شهاد داود  ..

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن���ة /   مريم نائ���ل مصطفى 
ابو عاص���ي   عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
407779750   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   امجد عبد الس���الم حافظ 
اب���و كويك   ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم    
904299104    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر
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مدريد/ االستقالل:
في مغامرة انتهت بشكل مأساوي، أظهر فيديو لحظة قفز أب للغطس من قمة 
جبل ش���اهق، فيما كان يقضي عطلته مع عائلته في إس���بانيا، لتنتهي حياته 

أمام مرأى من أسرته.
وأظهرت اللقطات المروعة التي صورتها زوجته وابنه من قارب قريب، الس���ائح 
الهولندي البالغ من العمر 31 عاًما وهو يستعد للغطس لمسافة 100 قدم في 

Malgrats Islands اإلسبانية، والتي تحظى بشعبية بين المصطافين.
كما أظهر الفيديو المغامر، وهو يس���قط بس���رعة عالية، وأس���فله صخور حادة 
وخش���نة، قبل أن يصطدم بالمياه مطلقًا صرخة مرعبة، وفقا ما أفادت صحيفة 

»نيويورك بوست«.
فيم���ا صاحت زوجته عند انتهاء المقط���ع القصير والمخيف، مصدومة بما رأت 

عيناها »يا إلهي!«.
وبحس���ب ما ورد ت���م العثور الحقًا على جثة الرجل، ال���ذي لم يتم التعرف على 

هويته على الفور، في الماء بعد عمليات بحث، وغوص.
يشار إلى أن الرجل كان استأجر قارًبا لزوجته من أجل تصوير »قفزة الموت« هذه 

التي انتهت فعاًل بشكل مأساوي!

نهاية مأساوية ألب 
صورت أسرته لحظة وفاته

) APA images (   اأطفال يلهون اأمام منزلهم يف خميم دير البلح و�سط قطاع غزة

نيويورك/ االستقالل:
أكدت المبيعات التي ش����هدها مزاد أقامته دار 
كريس����تيز في نيويورك، مؤخرًا، ش����هية هواة 
جمع كل أنواع القطع الفنية، إذ حفَل بمجموعة 
أس����عار قياسية س����جلها عدد من األعمال، من 
بينه����ا منحوتة إلدغ����ار دوغا، وأخ����رى برونزية 
لبيكاس����و، إضافة إلى هيكل عظمي لديناصور 
كان مصدر وحي لفيلم "جوراس����يك بارك" وبيع 

لقاء 12 مليون دوالر.
وبمبل����غ 12,4 ملي����ون دوالر ش����اماًل النفقات، 
بي����ع الهي����كل العظم����ي لديناصور م����ن نوع 
داينونيكوس أنتيروبوس أطلقت عليه تسمية 
"رابتور"، يتكون من 126 عظمة متحجرة ويتجاوز 

طوله ثالثة أمتار. وأشارت كريستيز بعد المزاد 
إلى أن الهيكل كان من نصيب مزايد آس����يوي، 

لكنها لم تفصح عن مزيد من التفاصيل.
وبات هذا الهيكل الثان����ي في ترتيب هياكل 
الديناصورات األعلى سعرًا، لكّن ثمة فرقًا واسعًا 
بينه وبين هيكل عظمي لديناصور "تي-ريكس" 
يحتل المرتبة األولى إذ بيع عام 2020 في مقابل 

31,8 مليون دوالر.
وأفيد ب����أن "رابتور" الذي يتمي����ز بأنه في حال 
جي����دة وًوِض����ع عند مدخل مقر كريس����تيز في 
مانهاتن، هو الهي����كل العظمي األكثر اكتمااًل 
لهذا النوع. وكان اكُتِش����ف قبل س����نوات في 
وولف كانيون بوالي����ة مونتانا األمريكية، وبقي 

مذّاك ملكًا لجهات خاصة.
العظمي����ة  الهي����اكل  مبيع����ات  وأصبح����ت 
للديناص����ورات مح����ور عدد من الم����زادات في 
األع����وام األخي����رة، على غ����رار بيع "بي����غ جون"، 
وه����و أكبر هي����كل عظمي لديناص����ور من نوع 
ترايسيراتوبس معروف في العالم، يبلغ طوله 
ثمانية أمتار، بيغ ف����ي مقابل 6,6 ماليين يورو 
لصالح هاوي جمع أمريكي خالل مزاد في أكتوبر 

.2020
وتثير هذه المزادات لدى مس����ؤولي المتاحف 
وعلماء المتحجرات أس����فًا ش����ديدًا لكون هذه 
األحافي����ر تصبح جزءًا من مجموعات خاصة بداًل 

من أن تكون معروضة في المتاحف.

بـ 12 مليون دوالر.. بيع هيكل عظمي لديناصور في مزاد 

عواصم/ االستقالل:
ق���ال الفلكي اإلماراتي إبراهيم الجروان، عض���و االتحاد العربي لعلوم 
الفضاء والفلك، إن األرض ستشهد خسوفًا كليًا للقمر ستكون بدايته 
قبيل شروق شمس اليوم بتوقيت اإلمارات، موضحًا أن الجزيرة العربية 

ستشهد بدايته صباحا ولن يلحظ فعليا.
كما سنشهد خسوفًا قمريًا آخر وينتهي مع غروب شمس 8 نوفمبر.. 
مع طلوع القمر "سيشاهد بصعوبة بعد غروب الشمس و قد ال يلحظ".

أما كس���وف الش���مس، فس���يحدث نهار 25 أكتوبر 2022 وسيكون 
كس���وفا جزئيا للش���مس، ستشهده اإلمارات وس���تكون نسبة الجزء 
المعتم من الشمس تتجاوز 50% فيما سيصل إلى 86%. في أقصى 

شمال آسيا.

األرض تشهد خسوفًا 
كليًا للقمر اليوم

القاهرة/ االستقالل:
شهدت قرية محلة منوف التابعة لمركز ومدينة 
طنط���ا بمحافظة الغربية المصرية، وفاة ش���اب 
يدعى نادر خالد الجزار، ويبلغ من العمر 32 عاما، 

بعد تعرضه للسعة نحلة.
ورغم نقل الش���اب إلى المستشفى لعالجه فإن 
األطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، نظرا لمعاناته من 

الحساسية.
وف���ي التفاصي���ل، تبي���ن أن نادر ال���ذي تزوج 
حديثا، استأجر في الفترة األخيرة محطة لجمع 

المحاصيل الزراعية، وأثناء متابعة عمله، تعرض 
للس���عة نحلة، فأغمي علي���ه، لينقل بعدها إلى 
أحدى المستش���فيات الخاص���ة، حيث لم تفلح 

محاوالت األطباء في إنقاذه.
وأوض���ح الدكتور عب���د الناصر حمي���دة وكيل 
وزارة الصحة في الغربية، أن الش���اب وصل إلى 
المستشفى مصابا بما يعرف بصدمة تحسسية 
ح���ادة نتيج���ة تعرضه للس���عة نحل م���ا أدى 
لتوقف القلب. كما ذكر أن األطباء قاموا بإنعاش 
قلبي رئوي له، مس���تخدمين جه���از الصدمات 

الكهربائي���ة، إال أن القل���ب لم يتج���اوب، نظرا 
لمعاناته من حساسية زائدة، ما يعد من الحاالت 

النادرة جدا.
وأفاد بأنه توفى بالمستشفى متأثرا بذلك، وقد 

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
وش���يع أهالي قرية محلة منوف التابعة لمركز 
طنطا بمحافظة الغربية جنازة الشاب نادر الجزار 
والذي وافته المنية داخل المستش���فى، بعدما 
تم نقله لها إثر إصابته بلدغة نحلة تسببت في 

حدوث مضاعفات خطيرة أودت بحياته.

كاليفورنيا/ االستقالل:
زودت س���لطات حديقة س���ان دييغو بوالية كاليفورنيا األمريكية زرافة عمرها 

ثالثة أشهر بدعامة في الساق لتصحيح تشوه طرفي.
وتم تزويد الزرافة الصغيرة مس���يتوني بدعامة تقويمية لساقيها األماميتين 
لتصحيح هذا التش���وه الذي جعل من الصعب عليها الوقوف والمشي، بحسب 

»يورونيوز«.
وصنعت هذه الدعامة من الجرافيت الكربوني والمزخرف بنفس لون ونمط جسم 

الزرافة للسماح لها باالندماج مع محيطها.
وقال تحالف سان دييغو للحيوانات البرية في بيان إنه بدون هذا العالج كانت 

فرص بقاء مسيتوني على قيد الحياة ستصبح ضعيفة للغاية.

االستقالل/ وكاالت:
بشجاعة كبيرة وفي مش���هد يحبس األنفاس.. تمكن أحد سكان مدينة أستانا في كازاخستان، 

من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثالث سنوات من الموت المحقق من السقوط من الطابق الثامن.
وأعلنت إدارة حاالت الطوارئ في المدينة، أن الحادث وقع في شارع أولي داال، حيث كانت الصغيرة 

تتدلى من النافذة، ولم تستطع الصعود مرة أخرى إلى الشقة. 
و أضافت أن الجار الس���اكن في الطابق السابع رأها في هذا الموقف المرعب. فصعد من نافذته 
مخاطرًا بحياته إلنقاذها والتقطها قبل أن تسقط.  فيما وعدت إدارة الطوارئ في العاصمة بمنح 

الرجل وساما على شجاعته في إنقاذ تلك الصغيرة من الموت المحقق.

القاهرة/ االستقالل: 
انتش���ر على نطاق واسع بمواقع التواصل االجتماعي في 
مصر فيديو يصور تمثال أبو الهول وهو مغمض العينين، 

ما أثار ضجة كبيرة وجداًل في مصر أول امس السبت.
حيث ادعى أحد الحسابات على موقع التواصل االجتماعي 
»فيس���بوك«، أن التمثال أصبح »مغمض العينين« كأنه 
نائم، وذلك وفقًا لفيديو الُتقط له الس���بت، وسادت حالة 
ب األمر توضيحًا من كبار الخبراء  من الس���خرية، فيما تطلَّ

األثريين في مصر.
إذ ق���ال الخبير األثري والمتخص���ص في علم المصريات، 
أحمد عامر: »إنها مجرد تخاري���ف وخزعبالت، وهي مجرد 
ش���ائعات، فتمثال أبو الهول لم تتغير مالمحه منذ آالف 

السنين، ولم يتأثر بأي شيء«، وفق ما نقلته وسائل إعالم 
مصرية. كما أشار عامر إلى أن هناك العديد من األساطير 
الت���ي ارتبط ذكره���ا بالفراعن���ة مثل »لعن���ه الفراعنة«، 
و»الزئب���ق األحمر«، كما نجد منها أيض���ًا »حلم أبو الهول« 

و»عندما نام أبو الهول«، وغيرها من الخرافات.
تابع الخبير المص���ري أن »التمثال منذ القدم مثار للجدل 
واألقاويل والشائعات، وذلك نظرًا إلى غموضه وندرته في 
الحضارة المصرية القديمة، ويعتبر من السمات المهمة 

والمميزة للحضارة المصرية القديمة«.
م���ن جهته، أكد كبي���ر األثريين بوزارة الس���ياحة واآلثار، 
ة، وأنه  مجدي شلبي، أن هذا الكالم بالطبع غير صحيح بالمرَّ

خرافة ليس أكثر.

كما أوضح ش���لبي أن تمثال أبو الهول كما هو، ولم يحدث 
له أي تغيير، ولكن َمن نش���ر تلك الصور قام باس���تخدام 
الفوتوش���وب أو ق���ام بتصوير أبو اله���ول بزاوية تصوير 
معينة أظه���رت عيَنيه كأنهما مغمضت���ان ليس أكثر، 

حسب ما نقلته وسائل إعالم محلية.
بينم���ا أثار الفيديو موجة من الس���خرية بين المصريين، 
الذي���ن اعتبروا األمر مجرد »فوتوش���وب« ال غير، وانتقدوا 
ترويج مثل هذه األمور التي ال يمكن ألي عاقٍل تصديقها.

حي���ث كت���ب أح���د الحس���ابات: »هتالقيه���ا اتطرفت 
ب���س مافيش حاج���ة«، وقال آخ���ر: »يعن���ي الراجل مرّيح 
ش���وية.. تقولوا إش���ارة لحدوث أمر ما…غريب أمركم أيها 

المصريون!«.

تزويد زرافة صغيرة بدعامة أبو الهول النائم يثير الجدل في مصر
لتصحيح تشوه بساقيها

وفــاة شــاب بلسعــة نحلــة فــي مصــر بمشهد يحبس األنفاس.. شجاعة رجل 
تنقذ فتاة من الموت من الطابق الثامن


