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بيروت/ االستقالل:
 أش���اد حزب الله في بياٍن له، مس���اء األربعاء، 
ب�«العملي���ة البطولي���ة التي نّفذها الش���هيد 

محمد أبو القيعان في بئر السبع«.
وأضاف حزب الله أنه يرى في العملية »تعبيرًا 
حقيقيًا عن روحية الجهاد والمقاومة المتأّصلة 

لدى الشعب الفلسطيني الرافض لالحتالل«.

وب���ارك ح���زب الله ل�«الش���عب الفلس���طيني 
وفصائل���ه المقاومة ه���ذه العملي���ة«، مؤكدًا 
أّن »المقاومة بأش���كالها كاف���ة، وعلى امتداد 
فلس���طين من البحر إلى النه���ر، هي الطريق 
الوحي���د للنص���ر والتحرير الكام���ل«. وُقِتل 4 
مستوطنين إس���رائيليين في عمليَتْي دهس 

وطعن في بئر السبع الثالثاء.

حزب الله: عملية بئر السبع تعبير حقيقي 
عن روحية الجهاد لدى الشعب الفلسطيني

غزة/ معتز شاهين:
أجمع مختصان بالش���أن السياسي الفلسطيني، أن 
عملية بئر الس���بع ش���كلت مفاجأة كبيرة للمنظومة 

األمنية »اإلس���رائيلية« التي رك���زت جل اهتمامها 
مؤخرًا على إمكانية تفجر األوضاع في 
مناط���ق الضفة والق���دس المحتلتين 

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على بناء 1200 وحدة سكنية 

في ح���ي »كريات هيوفيل« المقام على أراضي قرية بيت 
مزمي���ل المهجرة بالقدس المحتلة. وقالت صحيفة »كول 

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت الهيئة الوطنية إلس���ناد ش���عبنا بالداخل، يوم 
أمس، عن تنظيم فعاليتي���ن جماهيريتين عبر خطابين 

1200 وحدة استيطانية 
جديدة في القدس

الهيئة الوطنية إلسناد شعبنا تعلن عن فعاليتين 
مركزيتين في غزة تزامنًا مع الداخل المحتل

»عملية بئر السبع«.. تطور نوعي في »الداخل 
المحتل« وفشل استخباراتي لالحتالل

قو�ت �لحتالل تهدم منزلني قيد �لإن�شاء  يف قرية �لعوجا  �شمال مدينة �أريحا   ) وفا(

مطالبة الكونغرس بمنع هدم منازل الفلسطينيين.. 
خطوة إيجابية أولى لكنها غير كافية

غزة/ دعاء الحطاب: 
أجم���ع محلالن بالش���أن السياس���ي، أن مطالبة 50 
عضو كونغ���رس أميركيًا من الح���زب الديمقراطي، 

وزي���ر الخارجي���ة أنتوني بلينكين، بمنع إس���رائيل 
من المض���ي قدما في ط���رد 38 عائلة 
فلس���طينية قس���رًا من قري���ة الولجة 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب ثالثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص 
المعدني المغل���ف بالمطاط، خالل مواجهات 

اندلع���ت مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في 
قرية بيت لقيا غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، ب���أن جيش االحتالل 

أطلق الرصاص المعدن���ي المغلف بالمطاط، 
وقناب���ل الغاز المس���يل للدموع 
تجاه المواطني���ن، ما أدى لوقوع 

مستوطنون يقتحمون »باحات« األقصى
إصابات خالل مواجهات برام الله واالحتالل 
يهدم منزلين ويخطر بهدم آخر في أريحا

القدس المحتلة/ االستقالل:
حّذر المفتي العام للقدس والديار الفلس���طينية، خطيب 
المس���جد األقص���ى المبارك الش���يخ محمد حس���ين، من 

محافظات/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، عدًدا من 
المواطني���ن خالل حمل���ة مداهمات في جني���ن وطولكرم 

المفتي يحذر من استمرار 
اقتحام المستوطنين لألقصى

هيئة شؤون األسرى تعلن حالة 
الطوارئ استعداد لإلضراب

عطايا: عملية »بئر السبع« تصعيد 
للعمل المقاوم بوجه االحتالل

غزة/ االستقالل:
بارك ممثل »حركة الجهاد اإلس���المي« في لبنان إحسان عطايا عملية 

الدهس والطعن البطولية التي نفذها الش���اب محمد أبو 
القيعان )35 عامًا(، في مدينة بئر الس���بع المحتلة، والتي 

»بكيرات«: المقدسيون على موعد مع 
انتصار قريب في ساحات األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث، ناجح 
بكيرات، أن س���كان القدس المحتل���ة على موعد مع 

حملة اعتقاالت إسرائيلية 
واسعة في الضفة والقدس
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غزة/ االستقالل:
بارك ممث���ل »حركة الجهاد اإلس���المي« في لبنان 
إحس���ان عطايا عملية الده���س والطعن البطولية 
التي نفذها الش���اب محمد أبو القيعان )35 عامًا(، 
في مدينة بئر الس���بع المحتلة، والتي أسفر عنها 
مقتل خمس���ة مس���توطنين وجرح اثنين آخرين، 

وارتقى على إثرها منفذ العملية شهيًدا.
واعتبر عطايا في تصريح له، أن »عملية بئر الس���بع 
البطولي���ة تأتي في س���ياقها الطبيع���ي، ردًا على 
جرائم العدو الصهيوني واعتداءاته المتكررة على 
الش���عب الفلس���طيني، وتأتي في سياق تصعيد 
العمل المقاوم بوجه االحتالل، وانسجامًا مع معركة 
األسرى في س���جون العدو، والمواجهات البطولية 
التي يخوضها شعبنا في القدس والضفة، وصواًل 

إلى انتفاضة غير مسبوقة«.
ورأى عطاي���ا أن »عملي���ة بئر الس���بع أوقعت العدو 
الصهيون���ي في بئر عميقة م���ن اإلرباك والتخبط، 

ألنها فاجأته في أكثر من ناحية، وقد اس���تطاعت 
أن توجه رس���ائل عديدة، وال سيما إلى المهرولين 
نحو التطبيع، وأكدت على أن الشعب الفلسطيني 

متمس���ك بخيار المقاومة حتى تحرير فلس���طين، 
وأنه لن يسمح للمحتل أن ينعم باألمن والطمأنينة 
عل���ى أرضه، وإن تواطأ معه بع���ض النظام العربي 

الرسمي«.
وأش���ار عطايا إلى أن »هذه العملية تحمل رس���الة 
مؤازرة لثورة األسرى في السجون الصهيونية التي 
تنذر بإشعال فتيل انتفاضة عارمة بوجه االحتالل 

على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة«.
وقال: »الش���عب الفلسطيني يدرك تمامًا أنه بغير 
المقاومة ال يمكنه أن يحرر أرضه، وهذه العمليات 
البطولية تش���كل ركيزة مهمة من ركائز المقاومة 

على طريق التحرير«.
وأكد عل���ى »صوابية خيار المقاوم���ة في مواجهة 
االحت���الل الذي أصبح مأزومًا ومه���ددًا في وجوده، 
ويدرك جيًدا أن أمنه لم يعد محصًنا، وباس���تطاعة 
المقاومة أن تصل إليه في النقب وفي أي مكان من 

أرضنا المحتلة«.

عطايا: عملية »بئر السبع« تصعيد للعمل المقاوم بوجه االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيبت األس����يرة المقدس���ية ف���دوى حمادة 
بكس���ر في قدمها أثناء نقلها لسجن الدامون 

عقب انتهاء زيارتها.
وقال زوج األسير حمادة: إنها تعرضت لإلصابة 

نتيجة تكبيلها باألصفاد خالل عملية النقل.
وأظه���رت صور انتش���رت يوم أم���س، أطفال 
األس���يرة المقدس���ية ف���دوى حم���ادة خ���الل 
وقوفهم أمام أسوار السجن ومعهم هداياهم 

في انتظار زيارة والدتهم.

واعتقلت حمادة ف���ي 2017/8/12 في منطقة 
ب���اب العام���ود بالق���دس المحتل���ة، وأصدرت 
محكمة االحت���الل بحقها حكما بالس���جن 10 

سنوات وغرامة مالية 30 ألف شيكل.
وتعرض���ت حم���ادة الع���ام الماض���ي للع���زل 
االنفرادي في س���جون االحتالل ألكثر من 100 

يوم.
وقبل نحو عام تصّدت األسيرة حمادة لسّجانة 
»إسرائيلية« في »الدامون« حاولت إهانة إحدى 
زميالتها األس���يرات، ما أدى إل���ى عزلها رفقة 

األسيرة المحررة جيهان حشيمة لما يزيد على 
السبعين يوًما.

وتبلغ األس���يرة المقدس���ية فدوى حمادة من 
العمر 34 عاًما، وهي من بلدة صور باهر جنوبي 
مدينة القدس المحتلة، وهي متزوجة ولديها 
خمس���ة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر عش���ر 

سنوات، وأصغرهم ثالث سنوات ونصًفا.
وتعيش حوالي 31 أس���يرة فلسطينية منهن 
10 أمهات في س���جون االحت���الل في ظروف 

صعبة وقاسية.

غزة/ االستقالل:
طالب مدير مركز »األس���رى للدراسات« رأفت 
حمدونة، ي���وم أمس، المنظم���ات الحقوقية 
األطف���ال  بحماي���ة  والخاص���ة  واإلنس���انية 

الفلسطينيين فى السجون اإلسرائيلية.
المؤسس���ات  بيان،  ف���ي   وناش���د حمدونة، 
بالتأكي���د عل���ى حق���وق الطفولة  الدولي���ة 
اإلنسانية واألساسية التى تتجاوزها سلطات 

االحتالل.
وق���ال إن »ف���ي الوق���ت الذي يجم���ع العالم 
على حماية ورعاي���ة حقوق األطفال، تنتهك 
س���لطات االحتالل حقوق الطفل الفلسطيني 
بش���كل عام، واألس���ير الطفل في الس���جون 

اإلسرائيلية«.
وأوضح أن »انتهاك الحقوق من خالل حرمان 
الطفل من حقه في الحي���اة واألمن والتعليم 
والحياة الكريمة، مع أنها معتمدة بالجمعية 
العامة لألم���م المتحدة بموج���ب قرارها رقم 

25/44 المؤرخ في 1981/11/20«.
 وأضاف أن »س���لطات االحت���الل تعتقل فى 
س���جونها 160 طفال فلس���طينيا يتعرضون 
النته���اكات صارخ���ة تخال���ف كل األعراف 
والمواثي���ق الدولية التى تكفل حماية هؤالء 
القاصري���ن وتأمي���ن حقوقه���م الجس���دية 
والنفس���ية والتعليمي���ة وتواصله���م م���ع 
أهاليه���م، وتزويدهم بمرش���دين يوجهون 

حياتهم، ويحسنون التعامل معهم كأطفال 
وليس���وا إرهابيي���ن وبالغين كم���ا تتعامل 

معهم إدارة السجون اإلسرائيلية«.
»المعتقلي���ن  أن  إل���ى  حمدون���ة  وأش���ار 
الفلس���طينيين األطفال يعانون من فقدان 
العناي���ة الصحي���ة والثقافية والنفس���ية، 
أس���رى جنائيين  بالقرب من  واحتجازه���م 
يهود ف���ى كثير من األح���وال، ويتعرضون 
للتخوي���ف والتنكيل بهم أثن���اء االعتقال، 
لتدمي���ر  ته���دف  ممنهج���ة  بأس���اليب 
الطفولة الفلس���طينية، وتلح���ق بها الكثير 
من اآلثار الصحية والنفس���ية والجس���دية 

واالجتماعية«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ح����ّذر المفتي العام للقدس والديار الفلس����طينية، خطيب المس����جد 
األقصى المبارك الش����يخ محمد حسين، من استمرار سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي، بالس����ماح لجماعات المس����توطنين المتطرفين باقتحام 

المسجد األقصى.
وقال حس����ين في بيان يوم امس، إن ما تشيعه سلطات االحتالل من 
مخاوف حول حدوث اضطرابات في ش����هر رمض����ان المبارك، ما هو إال 

مقدمة لنواياها الخبيثة التي ستنفذها ضد المسجد األقصى.
وحذر من تداعيات هذه االعتداءات، محماًل س����لطات االحتالل عواقب 
هذه القرارات البغيضة التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة 

وتؤججها، وتندرج في إطار إطباق السيطرة على األقصى.
وأض����اف أن المس بحرمة األقصى جريمة نكراء، تأتي ضمن مس����اعي 
ف����رض أمر واقع جديد فيه، بما يخالف ما تدع����و له القيم الدينية من 
تحريم المس باألماكن المقدس����ة المخصصة للعبادة، وما تنص عليه 
القوانين واألعراف الدولية بخصوص احترام المقدسات، وعدم المس 

بها أو بأهلها صوًنا لحرية العبادة.
وأوضح أن س����لطات االحتالل تتنكر لذلك كله، وتستفز مشاعر حوالي 
ملياري مس����لم في العالم، األمر الذي ينذر بخطر حقيقي، ويستدعي 

موقًفا عربًيا إسالمًيا جاًدا.

المفتي يحذر من استمرار 
اقتحام المستوطنين لألقصى

رام الله/ االستقالل:
يواصل األس���رى اإلداريون في سجون االحتالل اإلس���رائيلي مقاطعة المحاكم 
اإلدارية لليوم 83 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياس���ة االعتقال اإلداري تحت 

شعار »قرارنا حرية«.
ويقبع المعتقلون اإلداريون في سجون )مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون(، 

فيما يقبع أكبر عدد منهم في سجني »النقب، وعوفر«.
وكان اإلداري���ون أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الش���املة 
والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، 

استئناف، عليا(.
وتواصل س���لطات االحتالل إصدار المزيد من أوام���ر االعتقال اإلدارّي، حيث بلغ 
عدد األوامر الصادرة منذ بداية العام الجارّي حّتى نهاية شباط )203(. وفق نادي 
األسير وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات السجون بأن المعتقلين اإلداريين لهم 
ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته 

وال التهمة الموجهة إليه.

83 يومًا على مقاطعة األسرى 
اإلداريين لمحاكم االحتالل

إصابة األسيرة فدوى حمادة أثناء نقلها مكبلة باألصفاد

حمدونة: االحتالل ينتهك قوانين دولية في تعامله مع األطفال األسرى

رام الله/ االستقالل:
اقتحمت وحدات القمع التابعة إلدارة س���جون االحتالل اإلسرائيلي، 
ي���وم أمس، قس���م )9( ف���ي معتقل »مج���دو«، وأجرت تفتيش���ات 

استفزازية.
وأوضحت هيئة األسرى في بيان لها، أن وحدات القمع »الدرور، واليماز، 
والمتسادا« المدججة باألسلحة والكالب البوليسية في »مجدو« عاثت 
خرابًا بالقس���م، وعبثت بأغراض األسرى ومحتوياتهم، وقلبتها رأسًا 

على عقب.
وأضافت أن القوات ال زالت حتى اللحظة منتش���رة بالقسم، وأن حالة 

من التوتر واالستنفار تسود أوساط المعتقل.

االحتالل يقتحم قسم )9( بسجن 
مجدو ويجري تفتيشات استفزازية

رام الله/ االستقالل:
أعل����ن رئيس هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين 
اللواء قدري أبو بكر يوم أمس، حالة الطوارئ لكافة 
الطواقم العاملة في الهيئة، اس����تعدادًا لمعركة 
األس����رى ضد ادارة س����جون االحتالل وتصعيدها 

بحقهم.
وأكد اللواء أبو بكر، أنه مع دخول الس����اعات األولى 
لصباح يوم 25 م����ارس وهو الي����وم األول لدخول 
الحركة األس����يرة في إضراب مفت����وح عن الطعام، 

رفضًا لسياسة األمر الواقع التي تحاول استخبارات 
وإدارة السجون فرضها بحق األسرى، وبدعم كامل 
من األوساط السياس����ية والعسكرية في حكومة 
االحتالل اإلس����رائيلي »س����نعمل في الهيئة من 
خالل غرفة عمليات دائمة، من خالل طواقم ولجان 

سيكون على رأسها صانعو القرار في الهيئة«.
وأكد أنه س����يكون هناك طاق����م قانوني واعالمي 

خاص لمتابعة وتغطية كل تفاصيل اإلضراب.
كما سيتم العمل مع المؤسسات العاملة في مجال 

األس����رى للعمل من خالل فري����ق واحد مخصص 
لخدمة أسرانا، ودعم خطواتهم النضالية بالشكل 
الذي يس����اهم في خلق ضغط حقيقي على دولة 

االحتالل وأدواتها.
وطالب اللواء أبو بكر المؤسسات العاملة في مجال 
األسرى ووسائل اإلعالم والكل الفلسطيني بالتوحد 
الحقيقي خلف أس����رانا ومعركته����م ومطالبهم 
النضالي����ة، ولتكون رس����التنا واضحة وعلنية بأننا 

سنكون بخدمة أسرانا، ولن يكونوا وحدهم.

هيئة شؤون األسرى تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لإلضراب



3الخميس 21 شعبان 1443 هــ 24 مارس 2022 م

وُقتل الثالثاء الماضي أربعة مستوطنين وأصيب آخران في 
عملية دهس وطعن مزدوجة في مدينة بئر الس���بع نفذها 
الش���اب محمد أبو القيع���ان، )34 عامًا( من بل���دة حورة في 
منطقة النقب المحتل، حيث أطلق جنود االحتالل النار على 

المنفذ ما أدى إلى استشهاده على الفور.
وش���هدت األراضي الفلس���طينية منذ بداية ش���هر آذار/

مارس الجاري، تنفيذ 8 عمليات فدائية كانت آخرها عملية 
الدهس والطعن في بئر الس���بع أم���س االول، والتي أربكت 
حس���ابات الدوائر األمنية واعتبرتها األقسى في السنوات 

الخمس األخيرة.
رد طبيعي

ق���ال الكاتب والمحلل السياس���ي ناجي الظاظ���ا، إن عملية 
بئر الس���بع ردة فعل طبيعية قام بها أبناء ش���عبنا بالداخل 
المحتل بس���بب الهجم���ة الصهيونية االس���تيطانية في 
األراضي المحتلة ع���ام 1948 وخاصة النقب، وذلك بعد أن 
مارس���وا كل أنواع االعتراض السياسي السلمي والطبيعي 

في التظاهرات وعبر محاكم االحتالل المدنية والعسكرية.
وأضاف الظاظا في حديث ل� »االستقالل«، أن االحتالل فشل 
في توقعاته بأن تصل ح���دة »العمليات الفردية« إلى هذه 
الس���خونة، النه كان يتجهز للتصدي لمثل هذه العمليات 
في الضفة والق���دس المحتلتين، مش���ددًا على أن المكان 
ال���ذي اختاره المنف���ذ واألداء الذي قدمه وف���ق التحليالت 

األمنية واالستخبارية أربك حسابات العدو.
وأوضح أن النجاح الحقيقي الذي حققته العملية سواء في 
بعدها الجغرافي أو القتل المباش���ر، جعل االحتالل يخشى 
ان تكون حافزًا اخر لدى الشباب بان يسيرو على ذات النهج 
خاصة وان اعت���داءات االحتالل بالنقب المحتل تعتبر أرضًا 

خصبة لمزيد من »العمليات الفدائية«.   
ولف���ت المختص، إل���ى أن النقب يمثل %50 من مس���احة 
فلس���طين ويقطن فيه أكثر من 350 ألف فلسطيني 60% 
منهم في س���ن الش���باب، وذلك يربك االحتالل خاصة وأن 

هؤالء الشباب يرون بأن الحياة مع هذا الكيان مستحيلة. 
وش���دد على أن الش���عب الفلس���طيني الذي يعيش تحت 
الحكم »اإلس���رائيلي« بالداخل المحتل يمتلك إرادة حقيقة 
للدف���اع عن حقوقه وان هذه اإلرادة ال يمكن التحايل عليها 

او كبح جماحها بمزيد من التصعيد.
وتابع، »الش���عور بالع���داء لالحتالل ومس���توطنيه من قبل 
الش���عب الفلسطيني هو ش���عور متشابه س���واء كان في 
جبهة غ���زة او الضفة او الداخل المحتل«، مش���ددًا على أن 
الحالة التي مثلتها المقاومة الفلسطينية عبر سبعة عقود 

من االحتالل هي حالة مستمرة بسبب استمرار االحتالل.
وفيما يتعلق بالرسائل السياس���ية، أشار إلى أنها واضحة 
للعدو وهي تؤكد لالحت���الل بأن التصعيد بالنقب ال يمكن 
ان يك���ون الحل، ألن هناك من يداف���ع عن الحقوق الوطنية 
الفلس���طينية وعل���ى االحتالل أن يبحث ع���ن طرق لخفض 

التصعيد ال المزيد منه.

وحدت مناطق ال�صراع
واتفق الكاتب والمحلل السياسي، راسم عبيدات مع سابقه، 
في أن العملية الفدائية في  بئر الس���بع جنوب فلس���طين 
المحتل���ة هي ردٌّ طبيعي على تصاع���د مخططات االحتالل 
االستيطانية في  النقب المحتل ومحاوالته البائسة القتالع 

الفلسطيني من أرضه.
وقال عبيدات خالل حديثه ل� »االستقالل« أن العملية فاجأت 
المس���توى األمني بالكيان ال���ذي كان يعتقد ان مثل هذه 
العملي���ات قد تحدث في مدينة الق���دس والضفة الغربية، 
ولك���ن أن تكون به���ذا الحج���م وبهذا الثمن ف���ي الداخل 

المحتل، هو ما أربك المؤسسة األمنية »اإلسرائيلية«.
وأوضح أن العملية وحدت مناطق الصراع الفلس���طيني ضد 
االحتالل على غرار معركة »س���يف القدس« مؤكدًا أن أبناء 
ش���عبنا بالداخل المحتل لم يعد اس���مه عرب »اس���رائيل« 
وإنما هو جزء من المش���روع الوطني ف���ي مواجهة االحتالل 

واالستيطان.
وأش���ار عبيدات، أن عملية بئر السبع البطولية أعادت المدن 
المختلط���ة بالداخ���ل المحتل إلى الجغرافيا الفلس���طينية 
ولموقعه���ا الفلس���طيني الصحي���ح من جدي���د بعد عدة 

محاوالت صهيونية لتهويدها.
وأردف، »رغ���م مرور أربعة وس���بعين عاما لم ينجح االحتالل 
في دمج الس���كان العرب وتجريدهم من هويتهم الوطنية 
الفلسطينية، وجاءت العملية لتؤكد ان هذا الوطن المحتل 
منذ عام 1948 هو جزء اس���تراتيجي من فلسطين، وأن أبناء 

شعبنا جزء أصيل من هذا الكفاح ومقاومته ضد المحتل«.
كما أن العملية وجهت رس���الة قاسية لالحتالل بان الشعب 
الفلس���طيني وخاصة في هذا الشهر الذي شهد 8 عمليات 
فردي���ة بان هذا الش���عب لم يتخل عن ارض���ه وال عن قراه 

المهجرة. وفق عبيدات.
ولف���ت المختص، إل���ى أن العملية نتاج لسياس���ة حكومة 
االحتالل ومس���توطنيه بما يعرف ب� »تحري���ش« الصحراء، 
في محاولة للس���طو على حقوق أبناء ش���عبنا وتهجير بدو 
النقب من اراضيهم وقراهم غير المعترف بها التي يحاول 
االحت���الل تفكيكها والس���يطرة عليه���ا ومصادرتها تحت 

حجج وذرائع واهية. 
ويتعرض الفلسطينيون في النقب المحتل، لحملة قمع غير 
مس���بوقة من قبل االحتالل، خصوصا بعد الهبة التي جاءت 
بعد قيام جرافات ما تس���مى ال� »كيرن كييمت ليسرائيل« 
بتجريف مئ���ات الدونمات من األراضي ف���ي قرى األطرش 
وس���عوة والرويس بمنطق���ة النقب، تمهيدا لتحريش���ها 

ومصادرتها. 
وش���هدت منطقة النقب، ومناطق أخ���رى بالداخل المحتل، 
السياس���ية  المس���تويات  فاجأت  اش���تباكات وتظاهرات 
والعس���كرية واألمنية اإلس���رائيلية إبان معركة »س���يف 
القدس« وش���كلت ضغطا كبيرا على المس���توي السياسي 

ليوقف الحرب ضد غزة بأي ثمن.

رد طبيعي على اعتداءات االحتالل
»عملية بئر السبع«.. تطور نوعي في »الداخل المحتل« وفشل استخباراتي لالحتالل

غزة/ معتز �صاهني:
اأجم��ع خمت�صان بال�ص��اأن ال�صيا�ص��ي الفل�صطيني 
عل��ى اأن عملية بئر ال�صب��ع �صكلت مفاجاأة كبرية 
للمنظوم��ة الأمني��ة »الإ�صرائيلي��ة« التي ركزت 
جل اهتمامها موؤخرًا على اإمكانية تفجر الأو�صاع 

يف مناط��ق ال�صفة والقد�س املحتلتني خالل �صهر 
رم�ص��ان، فيما جتاهلت هكذا �صيناريو يف الداخل 
املحت��ل، الأمر الذي �ص��كل �صدمة ل��دى الدوائر 
الأمني��ة. وعد املخت�ص��ان يف اأحادي��ث منف�صلة 
مع »ال�صتق��الل« اأن العملي��ة البطولية تاأتي يف 

�صياق ال��رد الطبيع��ي على الهجم��ة ال�صهيونية 
املتوا�صلة �صد اأبناء �صعبن��ا يف »الداخل املحتل« 
وخا�صة النق��ب، موؤكدين اأنها تاأتي بعد نفاد كل 
الط��رق ال�صيا�صية وال�صلمي��ة يف التظاهر، لكف 

اعتداءات الحتالل بحقهم. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق���ت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على بناء 1200 وحدة س���كنية في 
حي »كريات هيوفيل« المقام على أراضي قرية بيت مزميل المهجرة بالقدس 

المحتلة.
وقالت صحيفة »كول هاعير« اإلس���رائيلية: »تبلغ مساحة المخطط اإلجمالية 
نحو 50 دونمًا، ويقع في الطرف الغربي من حي )كريات هيوفيل(، على مقربة 

من حي عين كرم«.
وأضافت، »تش���مل الخطة بناء 1200 وحدة سكنية سيتم بناؤها في 12 مبنى 
جديدًا من 7طوابق إلى 22 طابقًا. ومن إجمالي الوحدات السكنية في البرنامج، 

سيتم تخصيص حوالي 240 وحدة للشقق الصغيرة«.
وتابعت، »هناك 5 مباٍن س���كنية قديمة من 8 طوابق في المجمع، بما يش���مل 

320 وحدة سكنية، سيتم إخالؤها للمشروع الجديد«.
وأش���ارت إلى أنه »باإلضافة إلى الوحدات الس���كنية، تتضم���ن الخطة حوالي 
2000 متر مربع لمناط���ق التوظيف، وحوالي 28 ألف متر مربع للمباني العامة 
التي س���يتم بناؤها على واجهات المباني. وستستخدم المباني العامة لبناء 
معاب���د يهودية، ومدرس���ة ابتدائية، ومدرس���ة ثانوي���ة، و11 روضة أطفال، 

باإلضافة إلى مبان للرعاية االجتماعية والمجتمعية«.

1200 وحدة استيطانية 
جديدة في القدس

غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة الوطنية إلس���ناد ش���عبنا بالداخل، 
يوم أمس، عن تنظيم فعاليتين جماهيريتين عبر 
خطابي���ن مركزيين في غ���زة بالتزامن مع فعاليات 
جماهيرية ايضا في كل من النقب وعرابة البطوف 

، وذلك يومي 3/26 و3/30.
وقالت الهيئة خالل بي���ان لها، أن المهرجان األول 
سيكون في مخيم العودة، »ملكة« وسيتركز الثاني 
في منطقة الميناء على شاطئ بحر غزة مترافقا مع 

فعاليات اسنادية ذات طابع رمزي وشعبي.
وبينت الهيئة ان الفعاليات الجماهيرية والسلمية 
والمدني���ة ت���دل عل���ى وح���دة األرض والش���عب 
والقضي���ة وعلى وحدة نس���يج ش���عبنا وتالحمه 
الداخلي في مواجهة سياس���ة االحتالل والحصار 

والتميز العنصري.
ويش���ار الى ان الهيئة الوطني���ة منبثقة عن لجنة 
المتابع���ة للق���وي الوطني���ة واإلس���المية مضاف 
له���ا ممثلون عن منظمات المجتم���ع المدني وعن 

الوجهاء والعشائر.
وتس���تند الهيئة بعمله���ا على الطابع الش���عبي 
والس���لمي والمدني فقط باالرتكاز للقانون الدولي 

ومنظومة حقوق االنسان.
وته���دف الهيئ���ة للتأكيد على ان ش���عبنا موحد 
رغ���م سياس���ة التفتي���ت والتجزئ���ة الجغرافية 
والديموغرافية الممارس���ة من قب���ل االحتالل ومن 
أجل إع���ادة بناء الهوي���ة الوطنية الفلس���طينية 

الجامعة.

الهيئة الوطنية إلسناد شعبنا تعلن عن فعاليتين مركزيتين في غزة تزامنًا مع الداخل المحتل

القدس المحتلة/ االستقالل:
مددت المحكم���ة المركزية في بئر الس���بع اعتقال 
ش���قيقي منفذ عملية بئر السبع والتي نفذها أمس 
االول الش���هيد محمد أبو القيعان وتسببت بمقتل 

أربعة إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن الش���رطة 
اإلس���رائيلية وجه���ت لهم تهم تزوي���د المهاجم 

بالسكين واالنتماء لتنظيم إرهابي.

في حين، تحاول الشرطة معرفة فيما إذا كان اإلثنان 
على علم مسبق بنوايا ش���قيقهما تنفيذ العملية.

ونجح الش���هيد محمد أبو القيعان من منطقة حورة 
في النقب المحتلة في قتل 4 إس���رائيليين دهًسا 
وطعًن���ا قب���ل أن يستش���هد برصاص مس���توطن 
إسرائيلي. وفي التفاصيل، ذكرت القناة أن العملية 
وقعت حوالي الس���اعة الرابعة والربع حيث أظهرت 
تس���جيالت الكاميرات خ���روج المهاجم من مركبته 

بع���د تنفيذ عملية الدهس، وطعن 5 إس���رائيليين 
وبعدها تم���ت محاصرته في الم���كان، حيث رفض 
التخلي عن الس���كين حتى اللحظة األخيرة فأطلقت 

عليه النار واستشهد في المكان.
في حين، قالت ش���رطة االحتالل ف���ي البداية إنها 
»تفح���ص فيما إذا كان الهجوم على خلفية جنائية 
أو ش���جار في الم���كان، ليتبين الحقًا أنه���ا عملية 

مدبرة«.

تمديد اعتقال شقيقي منفذ عملية بئر السبع
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن طرح عطاء تبعًا للش���روط 
والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق العط���اء، فعلى الراغبين في 
المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 
الحصول على كراس���ة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير 

مستردة لكل مناقصة.
2. أخ���ر موع���د لقبول العروض بالظ���رف المختوم يوم االربع���اء الموافق 
2022/03/30 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

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

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

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

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

رق���م2829774–  هات���ف  عل���ى  التواص���ل  يرج���ى  لالستفس���ار   .8
www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة

gov.ps( لالطالع على كراسة العطاء.

اسم العطاء

توفير قط���ع غيار ألجهزة غس���يل 
الكلى في مستشفى الرنتيسي

رقم 
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف
 11:00
صباحًا 2022/22

م

1

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 
  وزارة احلكم املحلي 

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
 )G6( مبحافظات غزة اإيداع �سبكة �س�ارع املنطقة
واملعروفة )مبنطقة اأب� �سرار وفتح اهلل ( للعرتا�ض

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

 تعل���ن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظي���م المدن بمحافظات غ���زة أنها قد قررت 
بجلس���تها رق���م  2021/24 المنعقدة بتاريخ 2021/8/18 إيداع ش���بكة ش���وارع 
المنطقة )G6( والمعروفة )بمنطقة أبو صرار وفتح الله( الذي أعدته اللجنة المحلية 

للبناء والتنظيم في بلدية بيت الهيا والذي يشمل القطع والقسائم التالية: 

وذلك وفقا لنص المادة )16( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936. 
وعليه ووفقا لنص المادة )17( من ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق 
في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المشروع أو بأي مشروع آخر 
س���واء بصفتهم م���ن أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة أخ���رى االطالع مجانا على 
المشروع المودع لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها في بلدية بيت 
الهيا خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه خالل مدة ستين 
يوم من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين 
محليتين أيهما أقرب .  ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((. 

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات ق�ة 

16-15-14-13-12-10-9-8-7-5-4

رقم القسيمةرقم القطعة

1747

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اإعلن �سادر عن اللجنة املحلية للأبنية والتنظيم مبنطقة 
تنظيم بيت لهيا باإيداع خمطط تف�سيلي لل�سارع رقم )19(

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية بيت الهيا في جلس���تها رقم ) 
2021/41( بتاريخ  2021/12/16عن إيداع المخطط التفصيلي لمس���ار الشارع 
رقم )19( والمار بالقس���ائم رق���م ) 27-77-78-81-82-30-31-32-33-34( من 

القطعة رقم )1745(.
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا اإلعالن.

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

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

اللجنة املحلية للبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة باإيداع م�سروع التق�سيم لغايات �سياحية

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

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت بجلستها 
رقم  2021/36 المنعقدة بتاريخ 2021/11/11 إيداع مشروع تقسيم لغايات سياحية 
على ارض القسيمة رقم )10( من القطعة رقم )1743( وذلك بناء على طلب من اللجنة 
المحلية للبناء والتنظيم في بلدية بيت الهيا بكتابها رقم 1490/2021 المؤرخ بتاريخ 
15/12/2021م وعلي���ه ووفقا لنص المادة )20( من قان���ون تنظيم المدن رقم )28( 
لس���نة 1936 فانه يجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى 
الواقعة ضمن ارض المش���روع سواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة 
أخرى االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم 
بمقرها في بلدية بيت الهيا خالل س���اعات الدوام الرس���مي ولمدة ستة اسابيع من 
تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين 
أيهم���ا أقرب ومن ثم تقديم االعتراضات عليه خ���الل هذه المدة إلى مكتب اللجنة 

المحلية بصورة رسمية. )) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((. 

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن  مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
وحمافظات غزة اإيداع جمدد ملخطط �سبكة �س�ارع املنطقة 

رقم )H5( املعروفة مبنطقة اخلزان الرتكي(
منطقة تنظيم – بيت الهيا

قانون تنظيم المدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت بجلس���تها 
رق���م 2021/42 المنعق���دة بتاريخ 2021/12/30 إيداع مجدد لمخطط ش���بكة ش���وارع 
المنطقة رقم )H5{ )المعروفة بمنطقة الخزان التركي( والمار في القسائم رقم )32-18 
33 34 35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-47-48-49-50-52-53( م���ن القطعة رقم 
)974( بمنطقة تنظيم بيت الهيا والمبينة تفاصيلها بقرار اإلبداع السابق المنشور في 
جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ 2021/4/12 ايداعا مجددا لمدة خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين.
 وعلي���ه ووفقا لنص المادة )17( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 1936 فانه يجوز لجميع 
أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المشروع أو بأي مشروع آخر 
سواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة أخرى اإلطالع مجانا على المشروع المعدل لدي 
مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها ببلدية بيت الهيا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعتراضات عليه خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب .  وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ.

نابلس/ االستقالل:
أدانت لجنة دع���م الصحفيين، األربع���اء، اعتقال قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
الصحفية بش���رى جمال الطوي���ل )29 عامًا( مجددًا، عق���ب إيقافها على حاجز 

»زعترة« العسكري، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال���ت اللجنة في بيان صحف���ي لها: إن قوات االحتالل أوقف���ت يوم االثنين، 
الصحفية الطويل من مدينة البي���رة، خالل مرورها بمركبتها الخاصة عبر حاجز 
»زعترة«، وتم احتجازها لعدة ساعات؛ قبل اعتقالها في سجن »عوفر« العسكري.

وعب���رت اللجن���ة، ع���ن اس���تنكارها لالعتق���ال المتك���رر للصحفية األس���يرة 
المحررة بش���رى الطويل، والتي س���بق أن اعتقلها االحت���الل 4 مرات في أعوام 

.2020،2011،2014،2017
وعَدت لجن���ة دعم الصحفيي���ن عملية اعتق���ال الطويل، جريمة بح���ق المرأة 
الفلس���طينية، معتب���رًة أن إعادة اعتقالها اس���تمرار لسياس���ة االحتالل الذي 
يحارب الصحف���ي والكاتب والصوت والصورة، في محاولة منه لطمس الحقيقة 

الفلسطينية، بهدف تغيب داخل سجونه صوت الحق والحقيقة.
وناش���دت اللجنة كافة المنظمات الحقوقية والدولية والمناصرة لحقوق المرأة 

واإلعالمية، بضرورة التحرك الفوري والعمل من أجل اإلفراج عنها.

لجنة دعم الصحفيين تدين 
االعتقال المتكرر للصحفية الطويل

النقب المحتل/ االستقالل:
هدمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساكن أهالي 
قري���ة العراقي���ب مس���لوبة االعتراف ف���ي النقب 
الفلسطيني المحتل، مساء الثالثاء للمرة ال�199 على 

التوالي منذ العام 2000.
وجاء هدم خيام أهالي قرية العراقيب للمرة الثالثة 
منذ مطل���ع العام 2022 بعدم���ا ُهدمت 14 مرة في 
الع���ام الماضي 2021، فيم���ا يعيد األهالي نصبها 
م���ن جديد كل مرة من أخش���اب وغطاء من النايلون 
لحمايتهم من الحر الش���ديد ف���ي الصيف والبرد 
القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتالعهم 

وتهجيرهم من أرضهم.
ويواصل أفراد من وحدة »يوآف« الش���رطية التابعة 
لما تس���مى »س���لطة تطوير النقب« المسؤولة عن 
تنفي���ذ عمليات هدم المنازل ف���ي البلدات العربية 
بالنقب، وما تسمى »دائرة أراضي إسرائيل« اقتحام 
القرية واستطالع أوضاعها بصورة استفزازية، فيما 
تواصل السلطات، في اآلونة األخيرة، التضييق على 
المواطنين العرب في النقب، وذلك من خالل حمالت 
مداهمة تس���تهدف مص���ادرة األراضي وتجريف 

المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
وتقطن قرية العراقيب مسلوبة االعتراف 22 عائلة 

يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية 
المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في 
سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط 
االحت���الل من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من 

أصل آالف الدونمات من األرض.
وشهدت البلدات العربية تصعيًدا في هدم المنازل 
والمحال التجارية وال���ورش الصناعية بذريعة عدم 
الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة 
وش���فا عمرو وقلنس���وة وكفر ياس���يف وعرعرة وأم 
الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية 

بالنقب وغيرها.

االحتالل يهدم العراقيب للمرة 199

محافظات/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، عدًدا 
من المواطني���ن خالل حملة مداهم���ات في جنين 

وطولكرم ونابلس والقدس.
وأف���ادت مصادر محلي���ة باعتقال ق���وات االحتالل 
الش���اب مجدي نواصرة بعد مداهمة منزله في بلدة 

فحمة غرب جنين.
كما واعتقلت الشاب صبحي القنيري من منزله في 
بلدة يعبد وداهمت منزل األسير المحرر محمد رؤوف 

حمدان في بلدة عرابة وحققت معه ميدانًيا.
وف���ي بلدية الطيب���ة قضاء جني���ن، اعتقلت قوات 
االحتالل الش���ابين يوس���ف فتحي اغبارية، وأحمد 

خالد اغبارية.
من جه���ة أخرى، طال���ت االعتقاالت ف���ي محافظة 
طولكرم األس���يرين المحررين حات���م فقها ونجله 
قسام بعد مداهمة منزلهم في بلدة كفر اللبد شرق 

المدينة علما أن نجله محمد المعتقل منذ فترة.
كما اعتقلت ثالثة شبان بعد مداهمة منازلهم في 
بلدة عالر وهم عبادة ش���ديد وعمر ش���ديد ومحمد 
المالح. واعتقلت قوات االحتالل علي العبوش���ي من 

بلدة كفر عبوش جنوب طولكرم.
وأفادت مص���ادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت 
الطالبتين بجامع���ة النجاح عائدة عمار المصري من 
منزلها بمدينة نابلس وآمنة بالل اشتية من منزلها 

ببلدة تل جنوب غرب نابلس.
كم���ا اقتحمت بلدة مادما جن���وب نابلس، واعتقلت 
الشابين يوس���ف وجيه قط وغيث عامر نصار بعد 
مداهم���ة منزليهم���ا. واقتحمت كذل���ك بلدة اللبن 
الشرقية جنوب نابلس، ووضعت منشورات تحذيرية 

ألهالي البلدة بسبب مقاومتهم للمستوطنين.
وفي بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، اعتقلت 
قوات االحتالل نافذ جفال وهو والد الش���هيد يامن 
جفال، وش���قيقه محمود وعمه ن���ادر، ومحمد الفي، 
ومهدي عفانة، ومحمد حلبية ومحمد عياد وعبد الله 
أبو سبيتان وعمرو جفال وعمر مخارزة ومحمد صالح 

صقر وإياد العمارين.

حملة اعتقاالت إسرائيلية واسعة في الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
محكمة االحتالل العس���كرية على األس���ير لؤي عريبة من بلدة أبوديس ش���رق القدس 

المحتلة، بالسجن الفعلي لمدة 25 شهًرا، وغرامة مالية بقيمة 3000 شيقل.
وأوض���ح مكتب إعالم األس���رى أن قوات االحت���الل كانت اعتقلت الش���اب عريبة بتاريخ 
2021/4/2، بع���د محاصرة منزله في أبو ديس وتحطيم محتوياته، ونقلته إلى التحقيق 

في مركز »المسكوبية« العسكري، والذي استمر معه ألكثر من شهر.
وأض���اف أن مخاب���رات االحتالل وجهت لألس���ير عريبة عدة تهم منها »المش���اركة في 

فعاليات تحريضية ومحاولة اإلضرار بأمن االحتالل«.
وفي السياق، حكمت محكمة االحتالل على األسير عمر البدوي من الخليل جنوب الضفة 

الغربية المحتلة، بالسجن الفعلي لمدة 15 شهًرا، وغرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب البدوي بتاريخ 2021/3/24 بعد دهم منزل عائلته، 
وتفتيش���ه وتحطيم محتوياته بش���كل همجي، قبل تقييد يديه، ونقله إلى التحقيق 
في مركز »عتصيون«، والذي اس���تمر معه لمدة أسبوعين. وذكر إعالم األسرى أن محكمة 

االحتالل أدانته ب�«التحريض والمشاركة في فعاليات تشكل خطًرا على االحتالل«.

الحكم على أسيرين 
بالسجن الفعلي والغرامة
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إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطنة / مها س���مير صدي���ق حامد    عن 
فق���د بطاقة التعريف وتحم���ل  الرقم   701063521      
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / نور محمد س���ليمان ش���راب   عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  409113636  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    صالح بس���ام صالح كس���اب  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م     802420521  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

دولة فل�سطني    
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اعالن بيع باملزاد العلني يف الق�سية رقم 1059 / 2020

نعلن للعموم انه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
ف���ي القضية التنفيذي���ة رقم 1059 / 2020 والمتكون���ة فيما بين طالب 
التنفيذ/ احمد محمد عبد أبو عيش���ة والمنفذ ض���ده/ محمود نعيم احمد 
السيد واخرين لبيع معدات ومشحمة المدينة وهي عبارة عن )مولد كهرباء 
+ جك رافع سيارات + كمبريصر هواء + مضخات ماء 3بستون + مضخات 
مياه منزلية بقوة 1حصان + ش���فاط مكنس���ة كهرب���اء ثالث روس كاملة 
+ مكنة رش صابونة ش���كل أس���طوانة + طقم كنب اس���ود اللون وطاولة 
بالس���تيك + اطقم جلد ارضيات + زجاج معطر عدد 20 قطعة + زجاجات 
ستيب لون اصفر + اسود + اس���بري عجل عدد4 + اسبري فرش صابونة 
عدد 8قطع + اسبري ملمع عدد18 + جلد مسح حجم صغير عدد9 + جلدة 
مس���ح كبيرة عدد11 + ورق معطر شجرة عدد50 + غطاء استيرن عدد9 + 
طقم مس���احات عدد11 + عواكس باب سيارة عدد11 طقم + جالون زيت 
س���بعات لون ذهبي بحجم 5لتر وعدد الكمي���ة 6جالونات + بركس زينقو 
بمساحة 370 متر وبارتفاع7متر( فعلى من يرغب بالدخول في المزاد عليه 
الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل 
اس���مه بعد دفع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وان الرسوم 
والداللة واالنتقال على نفقة المش���تري علما بان المزاد س���ينعقد الساعة 
التاسعة صباحا من يوم االحد بتاريخ 2022/4/10م حرر في: 2022/3/23م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم: 2566 / 2021 يف الطلب رقم 647/ 2022 

المس���تدعي / احمد س���عيد جوهر قنديل من س���كان غزة التفاح - بالقرب من 
مدرسة دار االرقم الثانوية - يحمل هوية رقم )906558473( 

وكيله المحامي : محمد عبد الحكيم كريم . جوال رقم /0599741010 
المس���تدعى ضده / خليل عدنان حلمي الدغل - هوية رقم )803411537( اخر 

عنوانه له غزة - ساحة الشوا »مجهول محل اإلقامة حاليا«. 
نوع الدعوى / حقوق مالية

 قيمة الدعوى / 14.000 شيكل« أربعة عشر الف شيكل .
) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل ( لدى محكمة صلح غزة الموقرة

في القضية رقم: 2566 / 2021 في الطلب رقم: 647 / 2022
إلى المس���تدعى ض���ده /المذكور بما أن المس���تدعي المذكور ق���د تقدم لدى 
محكم���ة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله اس���تنادا إلى م���ا يدعيه في الئحة 
دع���واه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة 
ف���ي نظر هذا الطل���ب وعمال بالمادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 20 لس���نة 2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة 
في الطلب رقم  2022/647 بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 
.  لذلك يقتضي عليك أن تحض���ر لهذه المحكمة يوم األربعاء بتاريخ 05-18-

2022 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليكم إيداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن 

ذلك سينظر في القضية والطلب واعتبارك حاضرا.  حرر بتاريخ :2022/3/21

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

الدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 106 / 2020  يف الطلب رقم 669 / 2022

المس���تدعية )المدعية(: ش���ركة الغفري ويمثلها الس���يد : قصي عبد الحكيم 
الغفري من غزة – شارع يافا – هوية رقم )802037028( وكياله المحاميان : باسل 
رشدي الريفي وباسل نافذ ثابت و محمود بدر - غزة - جوال رقم )0599278696(
المستدعى ضده )المدعى عليه(: خالد مصطفى فريح أبو مدين - من غزة - عمارة 

مشتهي )مجهول محل اإلقامة حاليا(
نوع الدعوى : مطالبة مالية.  قيمة الدعوى : )650 شيكال( ستمائة وخمسون شيكال.

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
في القضية رقم 2020/106 في الطلب رقم 669 / 2022

إلى المستدعى ضده بما أن المس���تدعية المذكورة قد أقامت القضية المرقومة 
أعاله استنادا إلى ما تدعيه في الئحة دعواها المذكورة أعاله ونظرا ألنك مجهول 
محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غ���زة في نظر هذه القضية وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 
وبناءا على قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم ) 669 / 2022 ( 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول .
لذلك يقتض���ى عليك أن تحضر لهذه المحكمة ي���وم )األحد( الموافق )04-17-

2022 ( الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 

فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا .

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
الأ�ستاذ : اأكرم ه�سام اأبو ال�سيح

مرحلة متقدمة 
الكاتب والمحلل السياس���ي د. حسام الدجنى، أكد أن مطالبة 
50 عضو كونغ���رس أميركيًا بمنع إس���رائيل من طرد عائالت 
فلس���طينية قس���رًا من قرية الولجة بالضفة الغربية، منسجم 
تمامًا مع قواعد القانون الدولي والدولي اإلنس���اني، ومتصالح 

مع القيم األمريكية تحديدًا لدي الحزب الديمقراطي.
واعتب���ر الدجنى خالل حديثه ل� »االس���تقالل«، أن التوجهات 
والتحوالت الحاصلة داخل الحزب الديمقراطي األمريكي تجاه 
الش���عب الفلسطيني وقضيته، مرحلة جيدة ومتقدمة، لكنها 
غير كافية في ظل استمرار االنحياز األمريكي الرسمي المطلق 

لالحتالل اإلسرائيلي.
وبين أن موقف أعضاء الكونغرس خطوة إيجابية من الُمحتمل 
أن تؤث���ر على موقف اإلدارة االمريكية تج���اه جرائم االحتالل 
اإلس���رائيلي بحق العائالت الفلس���طينية، خاصة أنها ُمجرمة 
قانونيًا وإنس���انيًا وال يمك���ن القبول بها، لكنه���ا في الوقت 

الراهن لن ُتحدث أي تغير.  
ون���وه ال���ى أن أعض���اء الكونغ���رس المناصري���ن والداعمين 
للقضية الفلس���طينية في ازدياد مستمر، فقبل سنوات كان 
عدده���م يتراوح ما بين »5-10« أعض���اء، في حين وصل اليوم 
ل� 50عضوًا، الفتًا الى أنه في حال تكون دبلوماس���ية رس���مية 
عربية أو إسالمية أو فلسطينية ممكن أن تدفع باتجاه محاسبة 
االحتالل ف���ي ظل ما يقوم به من سياس���يات لزي���ادة وتيرة 

استيطانه بما ُيخالف القانون الدولي. 
وأبدى قلق���ه من أن تكون توجهات وتصريحات بعض أعضاء 
الكونغرس، مرتبطة بسياسة الضغط على »إسرائيل« إلجبارها 

على حس���م توجهاتها تجاه أوكرانيا ضد روسيا، وأن ال تكون 
على الحياد وضمن موقف مرتبط بالقانون الدولي.

وأشار الى أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع القانون الدولي 
على أنه »ش���ماعة« يتم االس���تناد عليها لخدمة »القوي على 
حس���اب الضعيف«، كما يج���ري حاليًا في حال���ة االزدواجية 
الدولية في التعامل مع الحرب عل���ى أوكرانيا مقارنة مع حالة 

الكذب والتزوير التي ُتمارس ضد الفلسطينيين. 
موؤ�سر اإيجابي 

وب���دوره ي���رى المحلل السياس���ي ط���الل ع���وكل، أن مطالبة 
أعض���اء الكونغرس األميركي، مؤش���ر ايجابي على أن القضية 

الفلس���طينية فعال���ة ف���ي الوالي���ات المتح���دة االمريكي���ة 
والمجتمعات الغربية عمومًا، خاصة في ظل افتضاح سياس���ة 
الكي���ل بمكيالين التي ُيمارس���ها المجتم���ع الدولي بالحرب 
الروس���ية األوكرانية، وقد تش���كل مع الوقت عامل ضغط على 

السياسيات الرسمية للدول الغربية.
وأوض���ح عوكل خالل حديث���ه ل� »االس���تقالل«، أن هناك حالة 
وعي وحراك متصاعد لدى المجتمع���ات الغربية، باتت تصدر 
أحكامًا مناس���بة بحق التمييز العنصري الذي يمارسه االحتالل 
اإلسرائيلي، للتعبير عن حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وبين أن هذه المؤش���رات ُتقلق إس���رائيل، خاصة بعد إصدار 

منظمة حقوقي���ة بجامعة هارفرد لبيان يق���ر بأن االحتالل 
اإلس���رائيلي يمارس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، 
ومطالب���ة أكث���ر م���ن 400 موظف ف���ي ش���ركتي »أمازون« 
و«جوج���ل«، إدارتي ش���ركتيهما بمقاطعة إس���رائيل جراء 

ممارساتها القمعية ضد الحقوق اإلنسانية الفلسطينية.
وأش���ار الى إقدام نش���طاء فلس���طينيين وبريطانيين على 
تغيير اس���م الشارع الذي تقع فيه السفارة اإلسرائيلية في 
لندن ليصبح ش���ارع » الفصل العنص���ري«، وكذلك مطالبة 
67 منظم���ة دولي���ة وش���بكة حقوقية مناهض���ة لالحتالل 
اإلس���رائيلي، و279 أكاديمًي���ا وباحًثا م���ن 45 دولة، األمم 
المتح���دة وال���دول الغربية بفرض عقوبات على إس���رائيل، 
نتيجة الحتاللها األراضي الفلسطينية وفرض نظام الفصل 

العنصري.
ونوه الى أن الحراك الدولي المناصر للقضية الفلس���طينية، 
جاء نتيج���ة تصاعد السياس���ات اإلس���رائيلية العنصرية 
والتعس���فية ومنها ه���دم المن���ازل، والتهجير القس���ري، 
وسياسة االعدامات الميدانية، واالعتقاالت،و مصادرة األراضي 
وغيرها« بحق الفلسطينيين، وتمادي رؤساء الدول لدعم دولة 

مخالفة للقانون الدولي. 
ولف���ت الى أن اتس���اع الح���راك الدولي على مس���توى الحزب 
الديمقراط���ي األمريكي والنقابات والجامع���ات بالمجتمعات 
الغربية، لصالح الفلسطينيين لن يمنع »إسرائيل« من المضي 
قدمًا بسياس���اتها االجرامية، و االستمرار بأعمالها االجرامية، 
طالم���ا لم يصل الى ح���د إرغ���ام اإلدارة االمريكية على تغيير 

سياساتها. 

بحاجة إلرادة جادة لتطبيقها
مطالبة الكونغرس بمنع هدم منازل الفلسطينيين.. خطوة إيجابية أولى لكنها غير كافية

غزة/ دعاء احلطاب: 
اأجمع حملالن بال�ساأن ال�سيا�سي، اأن مطالبة 50 ع�سو 
كونغر���س اأمريكي��ًا م��ن احل��زب الدميقراط��ي، وزير 
اخلارجي��ة اأنتوين بلينكني، مبنع اإ�سرائيل من امل�سي 
قدم��ا يف طرد 38 عائلة فل�سطينية ق�سرًا من قرية 

الوجلة بال�سفة الغربية، من�سجمة متامًا مع قواعد 
القان��ون ال��دويل والإن�س��اين، وموؤ�س��ر ايجابي على 

فعالية الق�سية الفل�سطينية يف املجتمع الدويل. 
واأكد املحل��الن يف اأحاديث منف�سل��ة ل�«ال�ستقالل«، 
اأن التوجه��ات والتح��ولت احلا�سل��ة داخ��ل احلزب 

الدميقراط��ي الأمريك��ي جت��اه ال�سع��ب الفل�سطيني 
وق�سيت��ه، واحلراك املتزاي��د بالنقابات واجلامعات 
يف املجتمع��ات الغربية، مرحل��ة متقدمة، لكنها غري 
كافي��ة يف ظل ا�ستمرار النحي��از الأمريكي الر�سمي 

املطلق لالحتالل الإ�سرائيلي.
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دولة فل�سطني  
 املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة املوقرة
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

يف الدعوى املدنية رقم 2014/80 يف الطلب رقم 2022/717
المس���تدعون: 1( ياس���مين محمود خليل عاشور )ش���يخة قبل الزواج ( باألصالة عن 
نفس���ها وبوصايتها عن أوالدها القاصرين / محمد ونبيل وأسامة وائل عاشور هوية 

رقم )۸۰۲۱۲66۸۰( ۲( محمد نبيل محمد عاشور هوية رقم )916915457(
3( إيهاب نبيل محمد عاش���ور هوية رقم ۹۰۰۲۰۵۸۷۳ بواس���طة وكيله / محمد سالم 
محمود شيخة بالوكالة العامة رقم 4557 ق. ف. اس. جميعهم من غزة/المنشية قرب 

مفترق الشعبية. وكالؤهم المحامون / ناظم وفادي و »محمد كريم« عويضة. 
المس���تدعي ضدها : نبيلة نبيل محمد عاشور مقيمة خارج البالد - آخر عنوان لها غزة 
تل الهوى - برش���لونة الدفاع المدني فيال النعمان - أو شارع اليرموك مع تقاطع شارع 

الصحابة مقابل محالت أبو أنس الزرد لمواد البناء. 
ن���وع الدعوى : إثبات صحة عقد اتفاق بتاريخ 2014/7/8 بش���أن المبادلة ونفاذها في 

الطابو. قيمة الدعوى : 229,000 دينار أردني. 
في الدعوى رقم 2014/80 في الطلب رقم ۷۱۷ / ۲۰۲۲

إلى المس���تدعى ضده���ا بما أن المس���تدعين قد أقاموا ضدك وآخري���ن الدعوى رقم 
2014/80 يطالب���ون فيها بإثبات صحة عقد اتفاق بتاريخ 2007/7/8 بش���ان المبادلة 
ونفاذها في الطابو اس���تنادا إلى ما يدعونه في الئحة دعواهم المرفق نس���خة منها 
ومن ملحقاتها بهذه المذكرة، لذلك يقتضي عليك أن تحضري إلى هذه المحكمة للرد 
على دعواهم في يوم األربعاء الموافق 2022/5/11 الس���اعة الثامنة والنصف صباحا 
كما عليك أن تودعي ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة والدعوى والمس���تندات المرفقة معها، وأن ترس���لي نسخة إلى المستدعين 
حس���ب عنوانهم. وليكن معلوما لديك أنك إن تخلفت عن الحضور يجوز للمستدعين 

أن يسيروا في دعواهم ويجوز إصدار الحكم بحقكم حضوريا.حرر في: 2022/3/23م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حمكمة �سلح دير البلح

يف الق�سية احلقوقية رقم: 111 /2021
يف الطلب احلقوقي رقم: 2022/253

المستدعي/ موسى سالمة محمد سمور من غزة - ميدان فلسطين - مقابل 
بلدية هوية رقم )947614137( وكيله المحامي / محمد احمد البلتاجي

 المستدعى ضدهم/
 -1 اس���الم محمد صدقي الهياش النصي���رات - مخيم 5 - خلف المقبرة . 

خارج البالد )مجهول محل االقامة(
 -2 افتخ���ار محمد صدقي الهباش- النصي���رات مخيم 5 - خلف المقبرة - 

خارج البالد )مجهول محل االقامة(
 -3 صدقي محمد صدقي الهب���اش - النصيرات مخيم 5 - خلف المقبرة . 

خارج البالد )مجهول محل االقامة(
 -4 زياد محمد صدقي الهياش- النصيرات مخيم 5 - خلف المقبرة - خارج 

البالد )مجهول محل االقامة(
 -5 انص���اف خلي���ل عبد الرحم���ن الهياش - النصي���رات مخيم 5 - خلف 

المقبرة . خارج البالد )مجهول محل االقامة
 نوع الدعوى / حقوق )مطالبة مالية( ، قيمة الدعوى | )11391 شيكل(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2021/111 في الطلب رقم:2022/253

إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله ، بما أن المس���تدعي قد أقام عليكم 
قضية حقوقية تحمل الرقم 111 /2021 لذلك يقتضي عليكم الحضور إلى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضي 
أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 
تبليغكم ه���ذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلس���ة ي���وم االثنين الموافق 
2022/4/11 للنظ���ر في الدعوى . وليك���ن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرا في :2022/3/23م

قلم حمكمة �سلح دير البلح
 ال�ستاذ حممود ح�سني املزين

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن جريدة �سادرة عن حمكمة دير البلح ال�سرعية
الى المدعى عليه / خالد ماجد س���لمان ابو س���ويرح من س���كرير وس���كان 
الزوايدة – حي الس���وارحة والمقيم في السعودية ومجهول محل االقامة 
فيها يقتضى حضورك الى محكمة دير البلح الشرعية يوم االحد الموافق 
2022/4/24م الس���اعة الثامنة صباح���ا وذلك للنظر في الدعوى اس���اس 
2021/970 وموضوعها اثبات طالق مرفوعة ضدك من قبل زوجتك المدعية 
بيسان نائل سالم ابو سويرح من سكرير وسكان الزوايدة وان لم تحضر في 
الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الشرعي غيابيا 

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/3/20م .

قا�سي دير البلح ال�سرعي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  
وزارة احلكم املحلي 

اإع��الن �سادر ع��ن اللجنة املركزية لالأبني��ة وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة اإيداع املخطط التف�سيلي لل�سارع رقم690 

منطقة تنظيم: خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رقم 2021/26المنعقدة بتاريخ 9/1/ 2021عن إيداع المخطط التفصيلي 
لمس���ار الش���ارع رقم 690 بعرض 10 أمتار بدون ارت���داد والمحصور بين 
الش���ارع رقم 641 والشارع رقم 77 والمار بالقسائم رقم ) 27-26-23-22-
28-52 ( من القطعة رقم) 68 (والقس���ائم رقم) 23-24 (من القطعة رقم) 
69( والقسيمة رقم )1( من القطعة رقم) 71( لالعتراض خالل مدة ستين 
يوما م���ن تاريخ هذا االعالن وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في 
االراضي واالبنية واالمالك االخرى المش���مولة بهذا المشروع االطالع على 
خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات 

عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /  ميس���اء ابراهيم علي الجبور    عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  801041195  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /   محمد غازي حم���اد ابو طه   عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    804477594      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    عبد الله سالم رشاد النخالة      عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    408101160      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  انس جه���اد محمد ابو عليان عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م 401093034   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله/ االستقالل:
أعلن����ت وزيرة الصح����ة مي الكيلة، ي����وم امس، عن 
تس����جيل 8 وفيات و514 إصابة بفي����روس كورونا 
في الضفة والق����دس المحتلتين وقطاع غزة، خالل 
الفترة من صباح األحد وحتى مس����اء الثالثاء )20-

.)2022/03/22
وأوضح����ت الكيلة ف����ي تقرير للحال����ة الوبائية، أن 
وزارتها س����ّجلت خ����الل األيام الثالث����ة الماضية 4 
حاالت وفاة في قط����اع غزة، وحالة في جنين، وحالة 
ف����ي طولكرم، وحالة في الخلي����ل، وحالة في مدينة 

القدس، نتيجة اإلصابة بفيروس كورونا.
ولفت����ت إلى وج����ود 17 مريضًا في غ����رف العناية 
المكثفة، فيما ٌيعالج في مراكز وأقسام كورونا في 
المستش����فيات في الضفة 21 مريض����ا، بينهم 7 

مرضى على أجهزة التنفس االصطناعي.
وأش����ارت إل����ى أن اإلصابات خالل األي����ام المذكورة 
س����جلت على النحو التالي: »سلفيت 8، قلقيلية 9، 
بيت لحم 33، جنين 13، نابلس 18، رام الله والبيرة 
34، ضواح����ي الق����دس 2، طولك����رم 5، الخليل 7، 
طوب����اس 0، أريحا واألغوار 0، قطاع غزة 205، مدينة 

القدس 180«.
وبينت أن حاالت التعافي الجديدة توزعت حس����ب 
التال����ي: »س����لفيت 10، قلقيلية 2، بي����ت لحم 16، 
جني����ن 18، نابلس 10، رام الله والبيرة 30، ضواحي 
الق����دس 4، طولك����رم 4، الخلي����ل 30، طوباس 10، 
أريحا واألغ����وار 1، قطاع غ����زة 970، مدينة القدس 
250«. وأوضح����ت وزيرة الصحة أن نس����بة التعافي 
من في����روس كورونا في فلس����طين بلغت %98.9 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النشطة 0.2% ونسبة 

الوفيات 0.9% من مجمل اإلصابات.

8 وفيات و514 إصابة بكورونا في القدس والضفة وغزة خالل 3 أيام

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث، 
ناجح بكيرات، أن س���كان القدس المحتلة على 
موعد مع انتصار قريب في س���احات المسجد 
األقصى بفعل تمسكهم بالمقاومة وتجذرهم 

في أرضهم.

وقال »بكي���رات«، إن االحتالل خطط منذ بداية 
احتالله للقدس القتالع س���كانها في محاولة 
لتجفي���ف وجوده���م، وف���رض واق���ع جديد 

باالستيطان وتوسيع سلب األراضي.
وشدد أن المقدس���يين يردون على مخططات 

االحتالل بالثبات والرباط والمقاومة، متعهدين 
أن يكونوا وقوًدا وحراسًا للمقدسات.

وعّد تشبث المواطن المقدسي في بيته وأرضه 
في الش���يخ جراح وسلوان وجبل المكبر وغيرها 
من األحي���اء والبلدات المقدس���ية، دلياًل على 
أنهم لن يرحلوا ويزدادون قوة، وهم لن يتركوا 

ميراث األنبياء.
وقال بكيرات: »نحن في جوالت متس���ارعة من 
االنتصار، والجولة القريبة القادمة ستكون جولة 

انتصار في ساحات األقصى والقدس«.
ودعا إل���ى تعميق الفهم المعرفي عن القدس 
ا الحفاظ على المدينة حفاظًا على  لألجيال، عاًدّ

القضية الفلسطينية بأكملها.
 ويس���تعد آالف المقدس���يين للمشاركة في 
إحياء صالة فجر الجمعة القادم في المس���جد 
األقص���ى المبارك، تحت ش���عار »يوم األرض«، 
تزامًن���ا مع إحي���اء الذكرى ال���� 46 ليوم األرض 

الفلسطيني.
ويش���ارك المقدسيون بفاعلية في أداء الصالة 
في مصلي���ات المس���جد األقصى، اس���تجابة 
لدعوات المش���اركة في حملة »الفجر العظيم«، 
للتأكيد على تمس���كهم بحقهم في المسجد، 
وإفشال مخططات االحتالل التهويدية وأطماع 

المستوطنين.

»بكيرات«: المقدسيون على موعد مع انتصار قريب في ساحات األقصى

نيويورك/ االستقالل:
ناقش مجلس األم���ن الدولي، يوم أمس، آلية تنفيذ القرار الخاص بوقف االس���تيطان 

)2334( الذي أقره المجلس عام 2016.
جاء ذلك خالل الجلس���ة الش���هرية للمجلس حول الحالة في الش���رق األوسط بما فيها 

القضية الفلسطينية، برئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة لهذا الشهر.
وأعرب المنس���ق األممي لعملية التس���وية في الش���رق األوس���ط تور وينس���الند، في 
إحاطت���ه أم���ام مجلس األم���ن، عن قلق���ه الش���ديد إزاء تهجير االحتالل اإلس���رائيلي 
للعائالت الفلس���طينية من القدس المحتلة، كما طالب إسرائيل بوقف عمليات القتل 
التي تس���تهدف أبناء ش���عبنا. وقال: إن« 670 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في 

مستوطنات غير شرعية في القدس الشرقية والضفة الغربية«.
وأعرب وينسالند عن قلقه من استمرار األنشطة االستيطانية غير القانونية وتوسيعها، 

األمر الذي يؤجج العنف ويقّوض إمكانية حل الدولتين.
وأضاف أن أنش���طة االس���تيطان اإلس���رائيلية تنتهك صراحة قرارات األمم المتحدة 
والقانون الدولي، وتش���ّكل عقبة خطيرة أمام الس���الم، داعًيا الحكومة اإلسرائيلية إلى 

اإلنهاء الفوري لألنشطة االستيطانية غير القانونية.
وأش���ار إلى أن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( ستواجه نقًصا في 

التمويل في األشهر القليلة المقبلة.
وحذر من أن أي خفض في المس���اعدات للوكالة يمكن أن يؤدي إلى مش���اكل إنسانية 
وسياسية وأمنية ويؤثر على المنطقة بأكملها، داعًيا في الوقت نفسه »أونروا« إلى زيادة 

المساعدات لالجئين قبل حلول شهر رمضان.
بدوره���ا، عبرت ممثلة النرويج عن قلقها إزاء التوتر ف���ي القدس والضفة، وقالت: »ال بد 
من تجنب أي أعمال عنف، فالفلسطينيون واإلسرائيليون يستحقون العيش في أمان، 

والمواقع المقدسة والوضع التاريخي في القدس يجب أن يحترم«.
وأعربت ع���ن »قلقها إزاء وقوع األطف���ال ضحايا للعنف وتوقيفهم، ومن أنش���طة بناء 

المستوطنات اإلسرائيلية وهدم المنازل وعمليات التهجير«.
وش���ددت على أنه ال بد من وقف أعمال االس���تيطان بالقدس بش���كل كامل، وال بد من 
وقف كافة اإلجراءات التي تهدف لتغيير التركيبة الديمغرافية في األراضي المحتلة 
ألنها تنتهك القانون الدولي اإلنساني، »كما أن بناء المستوطنات يمثل انتهاًكا فاضًحا 

للقانون الدولي«.
وقال���ت: إن« النروي���ج ملتزمة باألفق السياس���ي وحل الدولتين المتف���ق عليه، ويجب 

االستمرار بالعمل لحل طويل األمد والتوصل لحل سياسي«.

مجلس األمن يناقش آلية تنفيذ 
القرار الخاص بوقف االستيطان
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بش���جاعة كبيرة وايمان عميق وقوة تستند الى الحق، وحق يس���تند الى الرؤية الثورية 
الصائبة التي حملها الش���هيد البطل محمد أبو القيعان منفذ عملية بئر السبع البطولية، 
التي أدت لمقتل أربعة مستوطنين صهاينة وأصيب آخران بجراح الثالثاء بعملية دهس 

وطعن في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة. 
األم���ر الذي دعا رئيس حكوم���ة االحتالل نفتالي بينيت إلى اجتم���اع أمني عاجل لبحث 
ه���ذه العملية الصعبة، والتي قلبت موازين االحتالل، وش���كلت مفاجأة كبيرة للمنظومة 
األمني���ة اإلس���رائيلية التي ركزت جل اهتمامها مؤخرًا عل���ى إمكانية تفجر األوضاع في 
الضفة والقدس، وتجاهلت هكذا سيناريو في الداخل وهو ما شكل صدمة للدوائر األمنية 
اإلس���رائيلية، يس���رائيل هيوم العبرية نوهت إلى أن أكثر ما يقلق األمن اإلسرائيلي هو 
المحاوالت المس���تميتة من المقاومة لتحريك عمليات في الضفة والقدس, حيث تبارك 
تلك العمليات وتشجعها وتحرض عليها, وأعربت محافل أمنية إسرائيلية عن خشيتها 
من تفج���ر أكبر لألوضاع األمنية في األراضي المحتلة على أبواب ش���هر رمضان المبارك 
وتزامنه مع األعياد اليهودية ومن أن تكون هذه العملية »القاسية« ملهمة لشبان آخرين 
لتنفيذ عمليات مماثلة. وذكرت صحيفة »يس���رائيل هيوم« العبرية، أن المخاوف تتركز 
حالًيا على إمكانية أن تمنح عملية بئر الس���بع، »إلهامًا« لمنفذين افتراضيين سيحاولون 
تقليدها وبالتالي وقوع المزيد من العمليات. وأكدت أن عملية بئر السبع هي األقسى في 
الس���نوات الخمس األخيرة، وهي مفاجئة في توقيته���ا ومكانها، وتدل على ان أي مكان 
في األراضي الفلس���طينية المحتلة غير امن للمس���توطنين وان التحصينات العسكرية 

الصهيونية غير كافية. 
تصاعد وتيرة العمليات الفدائية بات مقلقا تماما »إلسرائيل« التي اتخذت عدة خطوات 
منها, زيادة وتيرة التنس���يق األمني مع السلطة الفلسطينية, والشروع بحملة اعتقاالت 
بحق الفلسطينيين تشارك فيها أجهزة امن السلطة, تشديد الرقابة على األماكن العامة 
والمكتظة وزيادة الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة, باإلضافة الى تشديد اإلجراءات 
العقابية على منفذي العملي���ات واهليهم واحتجاز جثامينهم وهدم بيوتهم وغيرها, 
وذلك بعد ان ش���هدت األراضي الفلس���طينية تنفيذ 8 عمليات منذ بداية شهر مارس 
الجاري، كانت آخرها عملية الدهس والطعن في بئر السبع, والتي قتل فيها 4 مستوطنين 
وأصيب اثنان بجراح بينما استشهد المهاجم, ففي الثالث من الشهر الجاري نفذ شاب 

فلسطيني عمليتي طعن في قرية حزما قرب القدس وجرى اعتقاله فيما بعد.
 أما في السادس من الشهر الجاري فنفذ فلسطيني عملية طعن في منطقة باب العامود 
بالقدس فأصاب ش���رطيين إسرائيليين بجراح وقد استشهد منفذ العملية. بعدها نفذ 
فلسطيني عملية أخرى على مداخل المسجد األقصى فأصاب شرطيين بجراح واستشهد 
في المكان. كما أصيب جنديان من جيش االحتالل بجراح طفيفة في عملية دهس وقعت 
داخل قرية السيلة الحارثية قرب جنين خالل أعمال هدم منازل منفذي عملية »حوميش«. 
في حين، أصيب مس���توطن بتاريخ التاس���ع عشر من هذا الش���هر في عملية طعن في 
القدس قرب المحطة المركزية، وجرى اس���تهداف المهاجم بالرصاص فاستش���هد في 
المكان. بينما وقعت عملية طعن أخرى في القدس المحتلة في منطقة راس العامود حيث 
أصيب مس���توطنان بجراح، وانسحب المهاجم من المكان ليتم اعتقاله بعد وقت قصير 

وهو من سكان جبل المكبر بالقدس.
الش���هيد البطل محمد أبو القيعان سلك طريق الش���جعان, وحمل سكينه وخرج محمال 
بإرادته وعزيمته, وس���طر ملحمة بطولية عظيمة ش���اهدها العالم كله عندما اطلق عليه 
المس���توطنون النار إلجباره على القاء س���الحة األبيض الذي بيده, فرفض وقاوم وهاجم 
المس���توطن الذي يحمل مسدس���ه وحاول طعنه, وباغته اخر من الخلف برصاصه الغادر 
وهو ال زال ممس���كا بس���كينه يفرون من امامه كالجرذان وهو يالحقهم من مكان لمكان 
حتى خارت قواه بعدما أصيب برصاصات الغدر التي امطرت جسده الطاهر من كل مكان 
فسقط وهو يردد »الله اكبر« لينهال عليه حقد المستوطنين المرعوبين ركال وضربا وهم 
خائف���ون من موته, فمن كان يركله كان يوجه له ضربته ويفر من المكان وكأن محمد أبو 
القيعان س���يالحقه بموته, المهم ان عملية الشهيد أبو القيعان وجهت رسالة واضحة 
لالحتالل الصهيوني المجرم ان فلسطين بغزتها وضفتها وقدسها وال 48, وحدة واحدة 
وجس���د واحد اذا اشتكى منها عضو تداعى س���ائر الجسد للثأر واالنتقام, وكل محاوالت 
تقسيم الوطن جغرافيا وعزله عن بعضه البعض بائت وستبوء بالفشل, وكما  قال المحلل 
»اإلسرائيلي« عاموس هرئيل في صحيفة »هآرتس«، أن العملية التي نفذها فلسطيني 
في بئر الس���بع يعيد الذكري���ات القديمة، الفتًا إلى أنه لقد مرت س���نوات منذ أن تمكن 
فلسطيني، منفرد من ارتكاب مثل هذه العملية باستخدام أدوات بسيطة مثل السكين 
والسيارة. وأضاف: مع اقتراب شهر رمضان، والتحذيرات االستخبارية العديدة، والحكومة 
الت���ي تتعرض لهجمات اليمين باس���تمرار، يبدو أن هناك اتجاه���ًا لتصعيد جديد في 
المناطق وداخل »إس���رائيل«، وهو الفزع األكبر الذي يقلق »إس���رائيل«, ويدفعها إلعادة 

حساباتها مجددا.

محمد أبو القيعان.. 
وسبيل الشجعان 

رأي

يتوهم بعض المواطنين والساس���ة وأهل الرأي بيننا أن 
العرب س���يكونون أكب���ر الرابحين من الحرب الروس���ية _ 
األوكرانية الت���ي لم تنتِه بعُد، أو تض���ع أوزارها، أثقالها، 
بالتعبير التقليدي الش���هير، ويتوس���عون في توهمهم 
فيس���تنتجون أن إس���رائيل س���تكون أكبر الخاسرين مع 
أمي���ركا والناتو. ومصدر توهمهم ال���ذي نتمنى أن يكون 
واقعا وحقيقة أن إسرائيل أس���اءت إلى روسيا بانحيازها 
إل���ى أميركا والناتو في الحرب ، وأن روس���يا س���تعاقبها ، 
فتعود معاقبتها على العرب بالنفع كأن توقف تنسيقها 
معها الذي يس���مح لها بضرب س���وريا وحليفيها ، إيران 
وح���زب الله ، ومصدر آخر لتوهمهم هو أن ارتفاع أس���عار 
النف���ط جلب ث���روة كبيرة لل���دول العربية الت���ي تنتجه ، 
والمصدر الثالث ظنهم المتحمس أن النظام الس���عودي 
قد يتح���ول عن تس���عير مبيعات نفطه من ال���دوالر إلى 
اليوان الذهبي الصيني  ، على األقل ما يباع من هذا النفط 
إلى الصين ، والمصدر الراب���ع للتوهم أن أميركا آخذة في 
الضع���ف واالنزياح من كينونتها القوة األولى عالميا ، وأن 
دول النات���و بدأت تكره أميركا لما جلبته عليها من ضعف 
وتمزق ظهرا واضحين في العجز عن فعل ش���يء حقيقي 
يردع روس���يا عن الهج���وم على أوكراني���ا المتلهفة على 
االنضمام إلى الناتو واالتحاد األوروبي لالنس���الخ من األفق 
الروس���ي . وأكب���ر التوهمات أن العرب وقف���وا في الحرب 
الروس���ية موقفا موحدا أقرب إلى روس���يا ول���و لم يفصح 

بعضهم صراحة عن موقفه.
ونناقش تلك المصادر للتوهم العربي. صحيح إس���رائيل 
ظهرت في المجمل مس���يئة لروسيا حين وصف لبيد وزير 
خارجيتها الهجوم الروس���ي بالغ���زو ، وحين جنح إعالمها 
الوثيق الصلة بالمؤسس���تين  العس���كرية والسياس���ية 
فيها إل���ى وصف بوتين بالمجرم متابع���ة لوصف أميركا 
له ، وحين رفض رئيس الكنيس���ت إعطاء روسيا موافقته 
إلسماع  رأيها في الحرب مثلما أعطى زيلينسكى موافقته 
إلسماع رأي أوكرانيا فيها، ورغم تلك الصحيحات حرصت 
إس���رائيل على أن تمس���ك العصا من وس���طها أو ما هو 
قريب من وسطها، فلم ترسل أس���لحة إلى أوكرانيا مثلما 
أرس���لت أميركا وبع���ض دول الناتو، ورفضت اس���تقبال 
الالجئين األوكرانيين دون تأش���يرة ، وأعادت غير اليهود 

منهم م���ن المطار، ولم يصدر عن روس���يا ما يدل على أي 
تحول حقيقي حاس���م في معاملتها الجيدة إلس���رائيل، 
وتنسيقها العس���كري في س���وريا باٍق على حاله، وفيها 
600 أل���ف يه���ودي يهيمن���ون على كثير م���ن مفاصل 
االقتصاد والصناعة والسياس���ية، ولهم تأثيرهم الفعال 

في توجهات السياسة الروسية نحو إسرائيل. 
وارتفاع أس���عار النفط س���تكون فائدت���ه مقصورة على 
الدول العربية التي تنتجه، ورأينا كيف بددت هذه الدول 
ثرواتها المالية دون أن تنشئ صناعة وطنية أو تبني قوة 
عسكرية تحميها بدال من االعتماد على الحماية األميركية 
واألوروبية ذات التكاليف المالية والسياس���ية الضخمة، 
ويتج���ه بعضها اآلن إل���ى الحماي���ة اإلس���رائيلية التي 
ستكلفها أثمانا مالية وسياسية مدمرة دون أن يكون لها 

نجاعة الحماية األميركية واألوروبية.
وال نتحدث عن دور مال دول النفط، ونعني الخليجية، في 
تخريب العالم العربي في ثوراته األخيرة، في سوريا وليبيا 
ومصر واليمن، حتى إس���رائيل اس���تفادت سابقا من هذا 
المال في جوانب كثيرة عسكرية واقتصادية سرية، وهي 
اآلن في سبيلها الستفادات ال حدود لها بعد تطبيعها مع 
اإلمارات والبحرين علنا، وبالد الحرمين سرا أقرب إلى العلن، 
ومن المنتظر أن يكون رس���ميا في وقت قريب. ولم يعرف 
التاري���خ ماال أنزل أفدح األضرار بأمته مثل مال دول النفط 
الخليجي���ة. وتحول النظام الس���عودي إلى اليوان الذهبي 
الصيني لتس���عير مبيعاته النفطية لي���س مؤكدا حتى 
للصين نفسها، ولم يظهر منه حتى اآلن ما يدل على نيته 
هذه، وظهر نقيضها حين نفى مصدر سعودي لصحيفة 
” ذا اندبن���د نت ” العربية الوثيق���ة الصلة بالرياض طرح 
ه���ذا الموضوع للنقاش، وأكثر من ه���ذا لم يفعل النظام 
الس���عودي م���ا فعلته الكوي���ت التي س���عرت مبيعاتها 
النفطية بسلة عمالت إحداها الدوالر ، ولن تسكت أميركا 
عن تحول���ه عن دوالرها  لو فكر في���ه أو أقدم عليه فعليا، 
وتملك وسائل كثيرة لردعه عنه، وهو لن يغامر بالتعرض 
لهذا ال���ردع ، فوق إدراكه الكامل أن أمي���ركا هي الحامي 

األول لبقائه في الحكم المطلق في بالد الحرمين. 
الح���روب أكبر صان���ع للتح���والت التاريخي���ة الكبرى في 
الجغرافيا والسياس���ية واالقتصاد وموازي���ن القوى وكل 

نواحي الحياة اإلنس���انية. رأينا هذا ف���ي التاريخ الحديث 
في الح���رب العالمية األولى والحرب العالمية الثانية التي 
كان من أكبر تحوالتها الباقية الهيمنة األميركية التي ما 
زالت مش���هودة مؤثرة على ما أصابه���ا من انزياح ملحوظ.  
ويتوقع كثيرون انس���جاما مع المتوالي���ة التاريخية لكبر 
التح���والت التاريخي���ة التي تصنعها الح���روب أن تصنع 
الحرب الروسية _ األوكرانية تحوال كبيرا في العالم ، وهذا 
صحيح حتم���ي ، وإنما تبقى القضية األساس���ية كيفية 
اس���تفادة كل دولة أو كتل���ة من هذا التح���ول ، وكيفية 
تالفيها لما قد يهددها منه ، ونحس���ب أن أميركا والناتو 
سيحرصان على الخروج من زمن هذه الحرب قويين، وهما 
يمل���كان الخبرة والوس���ائل على طريق ه���ذه القوة، وفي 
األقل س���يصدان كل موجات إضعافهما، وروسيا ستفعل 
ذات الش���يء وهي أول المعنيين بالحرب، وستكون تركيا 
مس���تفيدا كبيرا منها، وكذلك إسرائيل، وأما العرب، على 
مس���توى دولهم المختلفة، فإن لم يكونوا خاس���را كبيرا 
فقد يخرج���ون بحال ” ال علي وال لي ” ، ومن الخطأ القاتل 
في صحة تحليل األحداث واس���تنتاج الرأي في مآالتها أن 
نتحدث عن العرب  بصفتهم كيانا واحدا ذا قيادة واحدة 

وإرادة واحدة وسياسة واحدة مثل بقية دول العالم.
إنه���م 22 دول���ة، وكل دول���ة له���ا قيادته���ا وإرادته���ا 
وسياس���تها، والعداوات والنزاعات بي���ن كثرتها ال تخبو 
ناره���ا. وليس لهم مؤسس���ة جامعة ملزمة ف���ي قراراتها 
ومواقفه���ا مثل الناتو أو االتح���اد األوروبي، وجامعتهم ال 
تس���تحق الوصف بأنها جامعة، بكل البساطة والوضوح: 
العرب ال يملكون ش���روط االستفادة من الحرب الروسية _ 
األوكرانية، ولكل استفادة ش���روط، وال ينفع في حيازتها 
التوهم أو التمني، واالثنان من عالم نفسي وذهني واحد. 
وحديثنا ع���ن عجز العرب عن االس���تفادة من الحرب بين 
روس���يا وأوكرانيا أبعد ما يكون عن االنتهازية واستثمار 
دماء ضحايا هذه الحرب وآالمهم وتش���ردهم من بيوتهم 
ووطنهم، ويفرحن���ا أن تنتهي هذه الحرب عاجال، وكل ما 
في الحال أن هذه الحرب واقع، وتأثيراتها عالمية، وال نريد 
أن نكون خاسرين في جو هذه التأثيرات، وأن يكون عدونا 
إس���رائيل رابحا كبيرا فيها، ولكن قصور العرب وتفرقهم 

ينأيان بنا عن المراد.

منذ لحظة معرف���ة ُهوية منفذ عملية بئر الس���بع البطولية 
الش���هيد محمد أب���و القيعان، اب���ن بلدة حورة ف���ي النقب 
المحتل، اشتعلت وس���ائل اإلعالم الصهيونية بالتحريض 
على الش���عب الفلس���طيني في األراض���ي المحتلة عام 48. 
ومن خ���الل متابعة المواق���ف الصهيونية بع���د العملية، 
 حجم التحري���ض الصهيوني على ه���ذا الجزء من 

َّ
نج���د أن

الش���عب الفلسطيني وصل إلى مس���تويات كبيرة جدًا، إلى 
درج���ة اعتباره���م الخطر الوج���ودي الذي يمك���ن أن يحّول 
ش���وارع المس���توطنات اإلس���رائيلية إلى حمام م���ن الدم 
 الكيان المؤقت 

َّ
اليهودي المس���فوح  لذا، م���ن الواض���ح أن

س���يزيد هجمته على أهلنا في الداخل المحتل عام 48، فقد 
اس���تعادت تقارير التلفزة اإلسرائيلية كل التاريخ النضالي 
للشعب الفلس���طيني في الداخل المحتل عام 48 على مدار 
73 عام���ًا من تصديهم لسياس���ات األس���رلة، ومقاومتهم 
مح���اوالت »الدول���ة« المؤقتة إلف���راغ الذات الفلس���طينية 
الوطني���ة. وبالتأكيد، ما حدث في معركة »س���يف القدس« 
العام الماضي حاضر بقوة في أجواء اس���تديوهات التحليل 

السياسي لإلعالم اإلسرائيلي.
أض���ف إلى ذلك انطالق حملة واس���عة أش���به بالب���ازار من 
المزاي���دات السياس���ية الصهيوني���ة الداخلي���ة، موجهة 
بالتأكي���د ضد األحزاب الصهيونية في الحكومة االئتالفية، 
وخصوصًا األح���زاب اليمينية التي قبل���ت بأن يكون عباس 
منصور، زعيم القائمة العربية الموحدة، شريكًا في ائتالفها 

الحكومي.
ورغ���م إدانة عباس منصور للعملي���ة، وأيضًا أيمن عودة من 
 األمر ل���م يلَق أي اهتمام 

َّ
القائمة العربية المش���تركة، فإن

ف���ي الحالة السياس���ية الصهيونية، ول���م يلتفت إليه أحد 
ف���ي المجتمع الصهيوني، األكثر يميني���ة من أيِّ وقت آخر 
م���ر على الكيان المؤقت، بل اعتبروا ه���ذه اإلدانات نوعًا من 
أنواع التمويه، األمر الذي س���يدفع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

نفتال���ي بينت وش���ركاءه الصهاينة في االئت���الف، أمثال 
ليبرمان وغانتس والبيد وغيرهم، إلى تكثيف الهجوم على 
الشعب الفلسطيني في فلسطين ال�48، من خالل المزيد من 
 ما هو 

ِّ
تش���ريع القوانين العنصرية االحتاللية الطاردة لكل

فلسطيني، ناهيك بسلسلة متواصلة من اإلجراءات األمنية 
التي ستحول البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل إلى 

أشبه بغيتوهات عزل سكاني.
وبالتأكيد، سينتهز اليمين الصهيوني االستيطاني الفرصة 
لتس���ريع المشاريع االس���تيطانية الصهيونية وتوسيعها، 
وخصوصًا في أراضي النقب المحتل المستهدفة باألساس 
صهيونيًا. هذه الحالة ستضع عالمة تساؤل حول مستقبل 
ل لوال القائمة  الحكومة الصهيونية، التي لم تكن لتتش���كَّ
العربي���ة الموحدة، فهل س���يقف عباس منص���ور مع أهله 
وش���عبه أو س���يمضي في غّيه تحت دجل ش���عار تحصيل 

الحقوق الحياتية ل�«المواطنين العرب في إسرائيل«؟
هذا الشعار لم يقنع بكل األحوال الشهيد محمد أبو القيعان، 
كم���ا لم يقتن���ع غيره ب���أن األولوية تتمث���ل بتعبيد بعض 
طرقات البلدات الفلس���طينية أو جلب القليل من الموازنات 
المؤقت���ة لبعض مجال���س البلديات، إذ أن تحس���ين الحياة 
المعيش���ية اليومية ليس���ت القضية المركزية لفلسطيني 
الداخل المحتل العام 48، الذي���ن باتت لديهم قناعة تامة 
 ما يحمله 

ِّ
باس���تحالة التعايش مع االحتالل الصهيوني بكل

من ع���داوة وكراهية وحقد على كّل ما هو فلس���طيني؛ هذا 
الحقد مدعوم بعنصرية دول���ة أبرتهايد احتاللية وإحالليه 
في الوقت ذاته، والتي تعد عنصريتها ونازيتها ضاربة في 

عمق أيدولوجيتها الصهيونية التلمودية.
 القضّية المركزية ه���ي بقاء وجود 

َّ
وهن���ا، يمكن الق���ول إن

الش���عب الفلس���طيني ذاته ف���ي األراضي المحتل���ة العام 
48 كش���عب يحافظ عل���ى ُهويته الوطنية ويس���عى لنيل 
أحقيته في العيش بحرية واس���تقالل عل���ى أرضه، وليس 

كما حاول البعض إقناعه بأّنه »جالية عربية في إس���رائيل« 
أقص���ى ما يمكن تحقيقه هو النضال في أروقة الكنيس���ت 
اإلسرائيلية من أجل المساواة مع اليهود تحت عنوان »دولة 
ل���كل مواطنيها«، في »دول���ة« تعّرف نفس���ها بأّنها »دولة 
اليهود«. تلك »الدولة« التي تكش���ف تشريعاتها، بدءًا من 
قانون أس���اس الهجرة، مرورًا بقانون القومية، وليس انتهاء 
بقانون المواطنة، تكشف زيف هذا الطرح وسذاجته، بحيث 
ال يدرك طبيعة الصراع اإلس���رائيلي الفلسطيني، وال يفهم 
أبعاده المتش���ّعبة والممتدة؛ هذا الّصراع الذي يعّد أساسه 
صدامًا بين مش���روعين حضاريين ال يمكنهم���ا التعايش، 
 المش���روع الصهيون���ي يدرك أن وج���وده مرتبط بنفي 

َّ
ألن

الوجود الفلسطيني كش���عب وتاريخ وهوية وجغرافيا. لذا، 
 الص���راع يصل إلى محاولة نف���ي الرواية التاريخية 

َّ
نجد أن

الفلس���طينية بمقدس���اتها وإرثها الكنعاني والمس���يحي 
واإلسالمي على أرض فلسطين.

م���ا يح���دث اآلن يعّب���ر بالتأكيد عن تغي���رات جوهرية في 
القناعات الفكرية والسياس���ية للمجتمع الفلس���طيني في 
الداخ���ل المحت���ل العام 48. أه���ّم تلك التغيرات س���يؤثر 
بداية في تراجع فكرة المش���اركة السياس���ية في انتخابات 
الكنيس���ت اإلس���رائيلية ترش���حًا وانتخاب���ًا، لكونها باتت 
ب���ال جدوى حقيقية أم���ام التطرف العنصري اإلس���رائيلي، 
األمر الذي س���يؤدي إلى البدء بالتفكير في أشكال نضالية 
أخرى تعتمد عل���ى إبراز التضاد الفعلي بين الفلس���طيني 
واإلس���رائيلي، من خالل فعل ش���عبي جماهيري ممتّد قادر 
على مواجهة »إسرائيل« العنصرية وعدم االكتفاء بإحراجها 
فقط. وهنا، تبرز أهمية المش���اركة والمس���اندة والدعم من 
كّل أطياف وفئات الش���عب الفلس���طيني واألم���ة العربية 
واإلس���المية لهذه الجبهة النضالية الفلسطينية المتقدمة 
ف���ي الخندق األول ف���ي صراعها مع المش���روع الّصهيوني 

برّمته.

العرب ال يملكون شروط االستفادة من الحرب الروسية األوكرانية

عملية بئر السبع والعودة إلى أصل الصراع

بقلم: حماد صبح

بقلم: حسن الفي
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غزة/ االستقالل: 
توقعت وزارة الزراعة في قطاع غزة، 
أم����س األربعاء، انخفاض أس����عار 
الخضراوات في األس����واق المحلية 
خالل األي����ام القليلة القادمة، بعد 

قرارها بوقف التصدير للخارج.
أعلنت وقف  ق����د  ال����وزارة  وكانت 
تصدير للخضراوات من قطاع غزة، 
وذل����ك لتعزيز األس����واق المحلية 
وتوفير المنتجات داخل األسواق. 

الوزارة أدهم  الناطق باس����م  وقال 
تصريح����ات  ف����ي  البس����يوني، 

صحفية، إن ق����رار اإليقاف جاء بعد 
دراسة الوزارة للواقع المناخي، وأثره 

الزراعية  المنتج����ات  كمي����ات  على 
المتوفرة باألسواق المحلية، وسد أي 

عجز قد يحدث.
االنخفاض  أن  البس����يوني،  وأضاف 

المتكرر في درجات الحرارة تسبب 
بتأخي����ر نضوج الخض����راوات في 
األراضي المزروعة بغزة، مما حد من 
نسبة المعروض، وساهم بارتفاع 

األسعار.
وأشار البسيوني، إلى أن قرار وقف 
التصدير يأتي لتعزيز األس����واق 
فيها  المنتجات  وتوفير  المحلية 
لحين اس����تقرار درج����ات الحرارة 

خالل األيام القليلة القادمة.
وأك����د البس����يوني، أن����ه بمج����رد 
ع����ودة األجواء الدافئة واألس����عار 
اس����تئناف  س����يتم  لطبيعته����ا 

التصدير للخارج.

وزارة الزراعة بغزة تتوقع انخفاض أسعار الخضراوات بعد وقف التصدير

غزة/ االستقالل: 
أعلن رائد صالحية المدير العام للشؤون اإلدارية بوزارة التربية والتعليم العالي 
في غزة ، أمس األربعاء ، عن تقدم ما يزيد عن 33 ألف خريج لالمتحان التحريري 

للتوظيف أمس.
وأوض���ح صالحية، في تصريحات صحفية، أنه لم يتم حس���م األعداد النهائية 
للتوظيف، وأن هناك لجنة فنية بين وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين 

ووزارة المالية لمناقشة األمر، مضيفًا: »إن الخطورة األهم حاليًا هو االمتحان«
وتاب���ع صالحية: » االمتحان التحريري متاح للجميع، ومن كان لديه تفوق يظهر 
تفوقه من خالل هذا االمتحان، والوزارة دائمًا تبحث عن أفضل األفضل لتجويد 

العملية التعليمية«.

تعليم غزة: تقدم أكثر من 33 
ألف خريج المتحان التوظيف

رام الله / االستقالل: 
أعلنت هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية، 
مؤخرًا ع����ن برنامج حوافز المناط����ق الصناعية في 
فلسطين )PIEIP(، الذي يهدف إلى تقديم حوافز 
لتشجيع المس����تثمرين لبدء اس����تثماراتهم في 

المدن الصناعية او نقلها اليها.
 ووفق اع����الن الهيئة، يه����دف البرنامج أيًضا إلى 
تشجيع االستثمارات داخل المدن الصناعية على 
تطوير عملياتها، واالس����تثمار ف����ي التكنولوجيا 
الجديدة للمس����اهمة في خل����ق المزيد من فرص 
العمل بهدف تعزيز التنمية االقتصادية الشاملة 

والمستدامة في فلسطين.
وق����دم االتح����اد األوروبي منحة بقيم����ة 9 ماليين 
يورو لمساعدة الحكومة الفلسطينية على تقديم 
حوافز مالية للشركات المؤهلة لالنتقال إلى المدن 
الصناعية او الش����ركات العاملة ف����ي هذه المدن، 
وذلك لرفع مس����توى الطاقة اإلنتاجية وتحس����ين 

جودة اإلنتاج.
ويس����تهدف برنام����ج حواف����ز الم����دن الصناعية 
الفلس����طينية المس����تثمرين الحاليين في المدن 
الصناعية أو الراغبين باالنتقال اليها وهي، مدينة 
غزة الصناعية، ومدينة اريح����ا الصناعية الزراعية، 

مدينة بيت لحم الصناعية.
يتمث����ل دور هيئة تش����جيع االس����تثمار والمدن 
الصناعية في تشجيع االس����تثمار في فلسطين، 
وهي هيئة مستقلة بموجب القانون رقم. )1( لسنة 
1998 وتعديالته بشأن تشجيع االستثمار، وقانون 
رقم. )10( لس����نة 1998 بش����أن المدن الصناعية 
والمرسوم الرئاس����ي رقم )10( لسنة 2021 بشأن 

حوكمة المؤسسات الفلسطينية.
وتعمل الهيئة على انشاء وتطوير المدن الصناعية 
والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين، باإلضافة 
إل����ى التخطيط لهذه المش����اريع وتعزي����ز دورها 
وتفعيلها بم����ا يتوافق مع المعايي����ر الدولية مما 

يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وفيما يتعلق بآلية توزيع المنحة، ستكون بناًء على 
االتفاقي����ة المالية الموقعة بي����ن االتحاد األوروبي 
والحكومة الفلس����طينية، حيث سيتم تخصيص 
7 ماليين ي����ورو للمس����تفيدين ف����ي مدينة غزة 
الصناعي����ة، باإلضاف����ة إلى 2 مليون يورو س����يتم 
تخصيصها للمس����تفيدين م����ن مدينة بيت لحم 

الصناعية ومدينة اريحا الصناعية الزراعية.
ويس����عى البرنامج إلى رفع خطة التعافي السريع 
للشركات، مع منح نقاط أعلى لتلك الشركات التي 

لديها أقصر فترة استرداد في غضون 6 أشهر.
وأوضح بي����ان الهيئة، أن خطة التعافي الس����ريع 
تعن����ي أن المصان����ع يمكن إعادة تش����غيلها في 
غضون 6 أش����هر مع ما ال يقل عن 70٪ من الطاقة 
اإلنتاجي����ة األصلي����ة وعدد الموظفي����ن في أول 3 
أشهر، زيادة إلى 100٪ في غضون 6 أشهر وزيادة 

عدد الموظفين.

بقيمة 9 ماليين يورو.. برنامج حوافز المدن الصناعية الفلسطينية

رام الله/ االستقالل:
استقبل وزير المالية ش���كري بشارة، أمس الثالثاء، 
في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من البنك الدولي من 
المدراء التنفيذيين برئاسة عميد مجلس المديرين 
التنفيذيين ميرزا الحسن، وذلك للحديث حول رفع 

مستوى دعم البنك الدولي لفلسطين.
واس���تعرض وزير المالية، خ���الل االجتماع، الوضع 
المال���ي واالقتصادي الصعب الذي تمر به الحكومة 

الفلس���طينية، مؤك���دا أن الحكوم���ة ووزارة المالية 
تعمل تحت أوضاع استثنائية ليست كما في الدول 
األخرى، مش���يرًا إلى الخروقات اإلسرائيلية في بند 
االقتطاعات بجانب عدة ملفات أخرى تعرقل التقدم 

المالي والتنموي في فلسطين.
وفي الس���ياق ذاته، ثمن الوزي���ر دور البنك الدولي 
الرئيس���ي والثابت ف���ي دعم المش���اريع التنموية 
خاص���ة برامج التعافي من جائحة كوفيد-19 والتي 

استهدفت عدة قطاعات: كالصحة، والتعليم، وخلق 
فرص عم���ل للفئات المتضررة والمهمش���ة، ودعم 
القطاع الخاص. من جانبه، أثنى الوفد على الجهود 
المبذولة ف���ي إدارة األزمة والقدرة على الصمود رغم 
الصعوبات والتحديات التي تمر بها دولة فلسطين.

 وتم مناقش���ة المعوقات الت���ي يفرضها االحتالل 
اإلس���رائيلي لجهود إنعاش االقتصاد الفلسطيني 

وتدخالت البنك الدولي في هذا المجال.

وزير المالية: نعمل في ظروف استثنائية ونطالب بالضغط على »إسرائيل« لوقف االقتطاعات

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة بداية رفح

يف الطلب احلقوقي رقم 2022/114 
يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/231

المس���تدعي/ محمد زياد محمد العقاد من سكان خانيونس -- ويحمل هوية رقم 
)802630715( وكالؤه المحامون/ فتحي نصار ومحمد نصار ورامي الجعيدي

 المس���تدعى ضده / إبراهيم جميل محمود ماضي من سكان رفح - خربة العدس-
حارة آل ماضي  سابقا مجهول محل اإلقامة حاليا

مذكرة حضور بإحدى الصحف اليومية ) النشر المستبدل(
في الطلب الحقوقي رقم 2022/114 في القضية الحقوقية رقم 2021/231

إلى المس���تدعى ضده )المدعى عليه الثاني ( المذكور أعاله بما أن المس���تدعي 
)المدع���ي( قد تقدم بالقضية الحقوقية رق���م ۲۳۱/۲۰۲۱ أمام محكمة بداية رفح 
إستنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها. ومن مرفقاتها لدى 
قل���م المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور إلى المحكمة كما يقتضي عليك أن 
تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة علما بأنه قد تحدد الها جلسة للنظر في القضية يوم االثنين الموافق 
2022/4/25م لنظر القضية وليكن معلوم لديك أنك إن تخلفت عن الحضور يجوز 

للمستدعي )المدعي( أن يسير بحقك حسب األصول. تحريرا في 2022/3/20م

رئي�س قلم حمكمة بداية رفح

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية رفح املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/195 يف الطلب رقم 2022/109

 المستدعي / أمين محمود حمدان الشاعر - سكان رفح- هوية رقم )901260224(. 
وكيله المحامي / عز الدين عبد العال .

 المستدعى ضده/ محمد رمضان سلمان الشاعر - سكان رفح.
مقيم خارج البالد واخر عنوان له هو مدينة رفح - حي الجنينة - مدرسة دير ياسين.

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 2022/109 في القضية الحقوقية رقم 2021/195

إلي المس���تدعى ضده المذكور / بما أن المس���تدعي قد تقدم لدي محكمة بداية 
رفح بالقضية المرقومة أعاله اس���تنادا الي ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك 
مجهول مكان اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة البداية في نظر الطلب المرقوم 
أعاله واستنادا لنص المادة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لسنة 2001 . وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية برفح في الطلب المذكور 
أعاله بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي عليكم أن 
تحضر للمحكمة يوم االحد الموافق 10/4/2022م الس���اعة التاس���عة صباحا كما 
يقتضي عليك إيداع الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم وليكن 
في معلومك انك اذا لم تحضر للمحكمة س���يتم نظر القضية والطلب واعتبارك 

حاضرا.  صدر بتاريخ 2022/3/23م

رئي�س قلم حمكمة بداية رفح/ اكرم ابو طعيمة

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة بداية دير البلح املوقرة
يف الق�سية رقم: 2018/1 يف الطلب رقم :2022/180

المستدعون )المدعون( 
 ياسر احمد احمد الزهارنة غزة – مفترق ابو علبة - هوية رقم )۹۳۱۷۱۳۷۰۵(.
 بكر أحمد بكر قنيطة - غزة - معسكر الشاطئ - هوية رقم )۹۰۳۵۳۸4۸6(. 

محمد فؤاد بدوي الحصري - غزة - النصر - هوية رقم )۹۰۳۵۳۸4۸6(.
احمد عبد محمد بدوي الحصري -غزة النصر - هوية رقم )۹54۸۳۱۰۷۹(.

وكيلهم المحامي / محمود ابراهيم عاصي غزة الرمال مبنى البلدية االستثماري
 المستدعى ضده  )المدعى عليه( 

محمد أنور أحمد مصطفى األغا باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده 
المرحوم /أنور أحمد مصطفى األغا – من سكان خانيونس - السطر الغربي - » سوبر 

ماركت البشير«. والمقيم حاليا خارج البالد باألردن. 
نوع الدعوى : )اثبات صحة عقد ونفاذه(.

 قيمة الدعوى : ) 114750د ( أي مائة و أربعة عشر الف وسبعمائة وخمسون 
دينارًا أردنيًا فقط ال غير.

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل في القضية رقم: 2018/1 في الطلب رقم : 180/ 2022
 الى المس���تدعى ضده المذكور بما أن المس���تدعين المذكوري���ن قد تقدموا لدى 
محكمة بداية دير البلح بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )اثبات صحة عقد ونفاذه 
( اس���تنادا إلى ما يدعونه في الئحة دعواهم ونظرا ألنك مقيم )خارج البالد( وحسب 
اختص���اص محكمة بداية دير البلح في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة ۲۰ من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ۲۰ الس���نة ۲۰۰۱ وبناء على قرار الس���يد 
قاضي محكمة بداية دير البلح في الطلب رقم: 2022/180 بالس���ماح لنا بتبليغكم 
عن طريق النش���ر المستبدل بالئحة الدعوى ومرفقاتها المودعة لدى قلم المحكمة 

وتبليغكم بموعد الجلسة المعينة لنظر الدعوى. 
لذل���ك يقتضي عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة ي���وم ) الثالثاء ( بتاريخ 12 / 04 
/ 2022 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين . حرر بتاريخ 23 / 03 / 2022

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح/ حممد عاطف غزال

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات 
غزة اإيداع جمدد للمخطط دمج الق�سيمة رقم )71( والق�سيمة رقم 

)72( من القطعة رقم )2310( با�سم / فايز �سقلية
منطقة تنظيم - الزهراء

قانون تنظيم المدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غ���زة أنها قد قررت 
بجلس���تها رقم 5/2022 المنعقدة بتاريخ 2022/3/3 إعادة إيداع تغيير هدف 
استخدام ارض المقس���م رقم )4( المتضمن القسيمة رقم )71( والقسيمة رقم 
)72( من القطعة رقم )2310( من س���كني)أ( الى مستش���فى تخصصي باس���م 
المواطن / فايز شقلية لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب.

وعليه ووفقا لنص المادة )17( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 1936 
فانه يج���وز لجميع أصح���اب الحقوق ف���ي األراضي واألبني���ة واألمالك األخرى 
المش���مولة بهذا المشروع أو بأي مشروع آخر س���واء بصفتهم من أصحاب هذه 
األم���الك أو بأية صفة اخرى االط���الع مجانا على المش���روع المعدل لدى مكتب 
اللجن���ة المحلية للبناء والتنظي���م بمقرها ببلدية الزهراء خالل س���اعات الدوام 
الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 

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

اللجنة املركزية الأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
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االستقالل/ وكاالت: 
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن فكرة 
إرس���ال قوات حفظ سالم تابعة لحلف ش���مال األطلسي 

»ناتو« إلى أوكرانيا، ستكون خطوة »متهورة وخطيرة«.
وأضاف في تصريحات صحفية نقلها موقع قناة »روس���يا 
اليوم«، أمس األربعاء، أن الفكرة التي اقترحتها بولندا »قد 

تؤدي إلى عواقب يصعب إصالحها«.
وتابع: »يجري تنفيذ عملية عس���كرية خاصة، وأي تماس 
محتم���ل بين قواتنا العس���كرية وق���وات الناتو يمكن أن 
يؤدي إلى عواقب مفهومة ويصعب إصالحها«. واألسبوع 
الماضي، اقترحت بولندا تش���كيل »بعثة س���الم« أطلسية 
تحظى ب�«حماية قوات مسلحة« من أجل مساعدة أوكرانيا 

ضد هجمات القوات الروسية.
فيما، أعلنت بولن���دا، أمس األربعاء، طرد »45 دبلوماس���يا 

روسيا يشتبه في قيامهم بالتجسس«.
وقال وزي���ر الداخلية ماريوس كامينس���كي، في تغريدة، 

إن ب���الده ط���ردت »45 جاسوس���ا روس���يا ينتحلون صفة 
دبلوماس���يين«. وأضاف: »بطريقة متس���قة وحازمة تماما، 

نفكك شبكة االستخبارات الروسية في بالدنا«.
م���ن جهته، أكد الس���فير الروس���ي لدى بولندا س���يرغي 
أندريف، في تصري���ح صحفي، خبر الطرد، عند خروجه من 

مقر وزارة الخارجية.
وأش���ار إلى وجوب مغادرة األشخاص المعنيين بولندا في 

غضون خمسة أيام كحد أقصى.
ولم تكشف السلطات البولندية عن هوية الدبلوماسيين 

الروسيين المتهمين.
وف���ي الوضع الميداني، ف���ادت التقارير بأن بعض مناطق 
مدينة ماريوبول األوكرانية تحولت إلى رماد بفعل القصف 
العنيف. وبينما ُدعي الرئيس األوكراني للحديث أمام قمة 
لحلف ش���مال األطلس���ي »ناتو« )NATO(، لّوح الكرملين 

باستخدام السالح النووي إذا تعرضت روسيا للخطر.
ووس���ط المس���اعي إلنهاء الحرب، قال الرئيس األوكراني 

فولوديمير زيلينس���كي إن محادثات الس���الم مع روس���يا 
إلنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر »صعبة وتصادمية 
في بع���ض األحيان«. وبحس���ب مس���ؤولين غربيين، فإن 
القوات الروس���ية تعثرت في محي���ط كييف، لكنها تحرز 
بع���ض التقدم ف���ي الجنوب والش���رق. ووف���ق المصادر 
الغربية، ف���إن المقاتلين األوكرانيين يتص���ّدون للقوات 
الروسية في بعض األماكن، لكن ال يمكنهم دحرها. أعلنت 
وزارة لدفاع الروسية، أمس األربعاء، إصابة 97 مرفقا للبنية 

التحتية العسكرية األوكرانية خالل 24 ساعة.
وقال���ت وزارة الدف���اع الروس���ية، إنه تم إس���قاط مقاتلة 
أوكرانية من طراز »سو24-« و16 طائرة مسيرة خالل نفس 
المدة، مضيفة أن القوات الجوية الروسية دمرت 8 دبابات 

و5 مدرعات وأسلحة مدفعية تابعة للقوات األوكرانية.
كم���ا أعلنت تدمير قاذفات صواريخ ف���ي منطقة صناعية 
بالقرب من شمال كييف باإلضافة ترسانة أسلحة أوكرانية 

بمقاطعة ريفن بسالح عالي الدقة أطلق من البحر.

مقديشو/ االستقالل: 
قال���ت مصادر صحافي���ة صومالية، الي���وم األربعاء، إّن مس���لحين من »حركة 
الش���باب« تمكنوا من اجتياز البوابة األمنية لمعس���كر »حلني« في العاصمة 
مقديش���و، ما أدى إلى ان���دالع اش���تباكات عنيفة بين المس���لحين والقوات 

الصومالية وقوات حفظ السالم األفريقية بالقرب من مطار مقديشو.
وش���وهدت أعمدة دخان تتصاعد من القاعدة العسكرية التي تعد أكبر قاعدة 
للقوات األفريقية واألجنبية في العاصمة مقديش���و، بعد أن أصاب الرصاص 

أحد خزانات الوقود التابعة إلحدى الشركات المحلية.
وأفدت الش���رطة الصومالية في وقوع س���تة قتلي في حصيلة أولية للهجوم 

التي تعرضت له قاعدة القوات األفريقية واألجنبية في مقديشو .
وقال عبد الفتاح أدم الناطق باس���م الشرطة الصومالية لوسائل إعالم رسمية، 
إن الق���وات األمنية الصومالية تصدت لهجوم مس���لح من قبل عناصر »حركة 

الشباب«، فيما أكد أن الوضع األمني في محيط المطار ما زال تحت السيطرة.
وأضاف أن القوات تمكنت من قتل المهاجمين، بعد س���اعات من االشتباكات 

داخل القاعدة العسكرية، من دون أن يوضح عددهم.
وأعلن���ت »حركة الش���باب« المرتبطة بتنظيم »القاعدة« مس���ؤوليتها عن هذا 
الهجوم، بحس���ب تسجيل مسرب من أحد عناصرها داخل القاعدة جرى نشره 

في موقع محسوب على الحركة باإلنترنت.
وفي السياق، توقفت حركة الطيران القادمة والمغادرة في مطار مقديشو بعد 
سماع دوي الرصاص الذي يقع بالقرب من محيط االشتباكات، وانتشرت قوات 

أمنية في الشوارع والمداخل المؤدية إلى المطار.

الكرملين: إرسال قوات حفظ سالم إلى أوكرانيا فكرة متهورة وخطيرة

بروكسل/ االستقالل: 
يعتزم قادة الدول األعضاء في حلف ش����مال 
األطلس����ي »ناتو«، االجتماع الي����وم الخميس 
بش����كل اس����تثنائي في العاصمة البلجيكية 
العملي����ة  مس����تجدات  لبح����ث  بروكس����ل، 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأف����ادت مصادر صحفية، أم����س األربعاء، أن 
االجتماع سينطلق في مقر الحلف ببروكسل.

ومن المنتظر أن يش����ارك الرئيس األوكراني 
فولودومير زيلينس����كي، بكلمة في االجتماع 
عب����ر اتصال مرئ����ي، يطال����ب فيه����ا »ناتو« 
بمنظومات دفاع جوية وفرض حظر جوي في 

بالده.
وفي بيان����ه إلعالن القمة االس����تثنائية، قال 
ينس ستولتنبرغ، األمين العام ل� »ناتو«، إنهم 
سيناقشون خالل االجتماع االستثنائي نتائج 
»االحتالل الروس����ي ألوكرانيا«، وسبل الحلف 

لتقديم »الدعم القوي« لكييف.
وأضاف أن قمة القادة ستتناول أيضًا تعزيز 
القوة الرادعة والدفاع للحلف في ظل الحقائق 

الجديدة التي ظهرت على الصعيد األمني.
ُيذكر أن الدول األعض����اء في »ناتو« كانت قد 
عق����دت اجتماعًا على صعي����د وزراء الخارجية 

والدفاع، لبحث تطورات األزمة األوكرانية.
فيم����ا، توجه الرئي����س األميركي ج����و بايدن 

إلى بروكس����ل أمس األربعاء إلجراء محادثات 
مع الزعماء األوروبيين بش����أن الحرب الروسية 
االوكراني����ة، حامال معه خطط����ا لفرض مزيد 
من العقوبات على موس����كو قالت مصادر إنها 

تشمل أعضاء في البرلمان الروسي.
وتش����مل محادثات بايدن في بروكسل قادة 
حلف ش����مال األطلس����ي والقادة األوروبيين، 
إضافة إلى زيارة وارس����و إلجراء مش����اورات مع 

الرئيس البولندي أندريه دودا.
وق����ال مص����دران مطلعان إن باي����دن وفريقه 
يعكفان على وضع خطط لفرض عقوبات على 

أعضاء بمجلس النواب الروسي )الدوما(، ومن 
المتوقع إعالن العقوبات اليوم الخميس.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا 
عملية عس����كرية في أوكراني����ا، تبعتها ردود 
فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية 

ومالية »مشددة« على موسكو.
وتشترط روسيا إلنهاء العملية تخلي أوكرانيا 
عن أي خطط لالنضمام إلى كيانات عسكرية 
بينها حلف شمال األطلس����ي والتزام الحياد 
الت����ام، وهو م����ا تعتبره كيي����ف »تدخال في 

سيادتها«.

قتلي في هجوم على معسكر للجيش قادة »ناتو« يجتمعون استثنائيًا لبحث مستجدات األزمة األوكرانية
الصومالي قرب مطار مقديشيو

دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة خانيون�س ال�سرعية
 لق���د تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراث���ة موقعة من مختار عائلة األغا 
بخانيونس المؤرخة بتاريخ 2022/3/20م م بأن بدرية فالوجي أسعد رواى 
األغا من خانيونس قد انتقلت الى رحمة الله تعالى بتاريخ 1965/10/28م 
في خانيونس وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في زوجها محمد أحمد 
عثم���ان األرضوني الفالوجي وفي أوالده المتولدين له منها وهم عاش���ور 
وتوفيق وماجد ومه���دي ونجية وفرحانة وزكية فق���ط وال وارث للمتوفاة 
المذكورة س���وى من ذكر وليس لها وصية واجب���ة أو اختيارية وليس لها 
أوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل إعطاء الورثة 
المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال. فمن له حق 
االعتراض علي هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2022/3/20م

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية 

تبليغات �سرعية
إلى المدعى عليه: يوسف احمد رزق سلوت من خانيونس وسكانها سابقا 
والمقيم حاليا في دولة تركي���ا ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضي 
حض���ورك إلى محكمة  خانيونس الش���رعية يوم الثالث���اء 2022/4/26م 
الساعة الثامنة صباحا وذلك لنظر الدعوى أساس  2022/107 وموضوعها 
» مصروف���ات والدة وكس���وة مول���ود » والمقامة عليك م���ن قبل زوجتك 
ومدخولتك بك بصحيح العقد الشرعي المدعية: نبيلة نبيل حلمي فارس 
من خانيونس وس���كان خانيون���س ، وإن لم تحضر ف���ي الوقت المعين 
أو ترس���ل وكيال عنك يج���ر بحقك المقتضى الش���رعي غيابيا لذلك صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/3/23م

رئي�س حمكمة خانيون�س ال�سرعية 
القا�سي ال�سيخ : اأحمد حممود عا�سور 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /  موس���ى مطر موس���ى جنيد  عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  402975494  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    حسام نبيل حمدي اللولو       عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم   ٨٠٠٨١٨٩٣٨٥        الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

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

يف الدعوى رقم 2021/1721 يف الطلب رقم 2022/235
المس���تدعي /  نصر الله جميل نصر يوسف البيوك سكان خانيونس - البلد - حارة 

البيوك هوية رقم )413319724(  وكيله المحامي / محمود البيوك 
المس���تدعي ضدهم/ احمد مصباح احمد طباس���ي من س���كان خانيونس – البطن 

السمين - خلف منزل صالح ابو شرخ هوية  )410777486( 
نوع الدعوى / حقوق ، قيمة الدعوى / )۸۷۰۰ $ ( أي ثمانية االف وسبعمائة دوالر امريكي . 

مذكرة حضور النشر المستبدل في الدعوى رقم )2021/1721(
إلى المس����تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المس����تدعي قد أق����ام عليك دعوى حقوق 
» اس����تيفاء دين » اس����تنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن 
مرفقاته����ا لدى قلم المحكم����ة لذلك يقتضي عليك الحضور إل����ى هذه المحكمة خالل 
خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ تبليغك ه����ذه المذكرة كما يقتضي أن ت����ودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة  علما 
أنه قد تحدد لها جلسة  2022/4/26 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت 
عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول.  تحريرا في 2022/3/16م

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
اأ. �سادي �سويدان 

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

يف الطلب رقم : 2022/365 يف الق�سية رقم: 2021/1645
المس���تدعي )المدعي( : طاهر يونس طاهر األغا - وكيله العدلي/ حاتم صالح األغا 
خانيونس - هوية رقم )930538608( وكيله المحامون / جهاد ووسام وبشار األغا
المس���تدعى ضده )المدعي علي���ه( : نبيل عبدالله محمد األغ���ا - خارج البالد حاليا 

خانيونس - السطر الشرقي – بحوار مسجد جعفر 
نوع الدعوي: حقوق ) قسمة أموال مشتركة( قيمة الدعوي: مليونان وستمائة إلف دينار أردني
مذكور تبليغ بالنشر المستبدل في الطلب رقم: 2022/365 في القضية الحقوقية 2021/1645

إلي المس����تدعى ضده المذكور أعاله بما إن المستدعي قد تقدم لدى محكمة )صلح 
خانيون����س( وأقام عليك دعوى حقوق ) قس����مة أموال مش����تركة( اس����تنادا إلي ما 
يدعيه في الئحة دعواها المرفق لكم نس����خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة 
لذلك يقتضي عليكم الحضور إلي هذه المحكمة خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ 
تبليغ����ك هذه المذكرة كم����ا يقتضي أن تودع قلم ه����ذه المحكمة ردكم التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة 
االحد ۱۰/ 4/ ۲۰۲۲ لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك إذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعي إن يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في  2022/3/23م

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
  اأ.�سادي �سويدان
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وكاالت/ االستقالل:
 أفاد تقرير صحفي إيطالي، بأن يوفنتوس تقدم خطوة في خطته لضم النجم 

المصري محمد صالح، مهاجم ليفربول، في الصيف المقبل.
وت���رددت أنباء قوية عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع صالح لتعويض رحيل 

نجمه األرجنتيني باولو ديباال في الصيف المقبل، عقب نهاية عقده.
وبحس���ب صحيفة »ال جازيتا ديلو س���بورت« اإليطالية، ف���إن يوفنتوس أجرى 
اتص���االت أولية مع ممثلي الالع���ب لمعرفة موقفه من االنضم���ام للفريق في 
الصيف المقبل. وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس ش���عر باستعداد من جانب 

صالح للعودة إلى الكالتشيو مرة أخرى، واللعب بقميص البيانكونيري.
ومع ذلك، فإن الصفقة لن تكون س���هلة بأي ش���كل من األش���كال، باعتبار أن 
صالح يتقاضى 11 مليون يورو في الموسم من ليفربول، وهو مبلغ لن يستطيع 
يوفنت���وس تقديمه للفرعون المصري، حتى باس���تخدام مرس���وم النمو، الذي 

يحمي الالعب من الضرائب.
ويعد الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع الس���يدة العجوز، صاحب أعلى راتب 
في يوفنت���وس، بقيمة 8 ماليين يورو في الموس���م، باإلضاف���ة إلى 4 ماليين 
يورو إضافية، يليه دوس���ان فالهوفيتش، الذي يحصل على 7 ماليين يورو في 
الموس���م. ويعد هذا هو الحد األقصى للراتب الذي يمكن أن يقدمه يوفنتوس 

للتعاقدات الجديدة.
جدير بالذكر، أن عقد صالح مع ليفربول ينتهي بانقضاء الموس���م المقبل، ولم 

يتم االتفاق على تفاصيل العقد الجديد حتى اآلن.

 غزة/ محمد العقاد:
نج���ح فريق االس���تقالل ف���ي تحقيق الف���وز على 
اليرموك برباعية مقابل هدفي���ن، أمي األربعاء، في 
المباراة التي أقيمت على أرضية اس���تاد خانيونس 
جنوب قطاع غ���زة، ضمن فعالي���ات الجولة الرابعة 
عشرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وس���جل رباعية االس���تقالل كل من محمد الهمص 
في الدقيق���ة)15(، وعبدالله أبو تيلخ بالدقيقة)73(، 
وعهد البهداري هدفين في الدقائق)77،50(، بينما 
س���جل هدفي اليرم���وك عالء س���المة )80(، وأيمن 

شملة في الدقيقة)90(.
وبه���ذا االنتصار رفع االس���تقالل رصي���ده إلى 16 
نقطة في المركز الحادي عشر متساوًيا مع خدمات 
المغازي العاش���ر بنفس الرصيد، فيما تجمد رصيد 

اليرموك عند النقطة 12 في المركز الثالث عشر.
هذا وقد ع���اد المصدر إلى الدي���ار بفوز ثمين على 
القادسية بثالثية لهدف، في المباراة التي جمعت 

الفريقين على ملعب اليرموك بمدينة غزة.
وأح���رز ثالثية المص���در محم���د العديني هدفين 
ف���ي الدقائ���ق)88،60(، وعبد الرحم���ن جربوع في 
الدقيقة)60(، فيما س���جل هدف القادسية اليتيم 

أحمد الصرفندي بالدقيقة)74(.
ورفع المصدر رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس 
عشر واألخير وأصبح بحاجه للفوز في الجولة األخيرة 
مقابل هزيمة الوفاق أو تعادل أو خسارة المشتل من 
أجل تأمين البقاء، أما القادسية فتجمد رصيده عند 

14 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي نفس الس���ياق، خطف خدمات دير البلح فوزًا 
غاليًا وصعب من أنياب المشتل بهدف نظيف، في 
المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب بيت حانون 

شمال قطاع غزة، بنفس البطولة.
ويدي���ن خدمات الدي���ر بهذا الف���وز الثمين لالعبه 
بالل حمد الذي س���جل ه���دف اللق���اء الوحيد في 
الدقيقة)41(، ليمنح فريقه ثالث نقاط غالية جعلته 
في المركز الس���ابع على جدول الترتيب برصيد 19 
نقطة، وتوقف رصيد المش���تل عن���د 10 نقاط في 
المركز الثالث عشر، وأصبح بحاجه للفوز في المباراة 
المقبل���ة األخيرة مع عدم ف���وز اليرموك أو تعادل أو 

هزيمة الوفاق لتجنب الهبوط.
وف���ي لقاء آخر، حق���ق جماعي رفح ف���وزًا غاليًا على 
الوفاق به���دف دون رد، في المب���اراة التي جمعت 
الفريقين على أرضية ملعب الش���هيد محمد الدرة 

وسط القطاع.
وسجل الهدف الوحيد والثمين الذي له الفضل في 
فوز الجماعي الالعب صالح أبو طه في الدقيقة)14(، 
ليهدي فريقه ث���الث نقاط غالية، أصبح من خاللها 
ف���ي المركز الثامن برصي���د 18 نقطة، وبقي رصيد 
الوفاق عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر، ليكون 
بحاجه للفوز في الجولة الختامية لتأمين البقاء دون 

النظر لنتائج المشتل والمصدر.

يوفنتوس يبدأ التواصل هزيمة فرق القاع وانتصار المتذيل يؤجل حسم بطاقتي الهبوط بالدرجة الثانية
مع ممثلي صالح

وكاالت/ االستقالل:
وج���د المنتخب اإليطالي لكرة القدم نفس���ه للم���رة الثانية على 
التوالي، بحاجة إلى اجتياز الملحق األوروبي الفاصل من أجل بلوغ 

نهائيات كأس العالم.
ولكن الصدمة ستكون كبيرة للغاية بالنسبة لجماهير المنتخب 
اإليطالي )اآلزوري( حال فش���ل فريقها ف���ي الوصول إلى البطولة 
العالمية للنس���خة الثانية على التوالي من خالل الملحق الفاصل 

الذي تنطلق فعالياته اليوم الخميس.
ويترقب عشاق كرة القدم في أوروبا خاصة والعالم عامة مباريات 
هذا الملحق الفاصل الذي سيطيح بواحد على األقل من المنتخبات 
الكبيرة والعريقة في الق���ارة األوروبية وفي بطوالت كأس العالم، 
حيث لم ترحم القرعة المنتخبين اإليطالي والبرتغالي وأوقعتهما 
في مواجهة محتملة حال اجتاز كل منهما الدور نصف النهائي 

في الملحق الفاصل.
وتقام فعاليات الملحق الفاصل هذه المرة بشكل مغاير عما كانت 
علي���ه في الماضي حي���ث تأهلت إليه المنتخبات العش���رة التي 
احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات األوروبية وانضم 

إليها منتخبان من خالل بطولة دوري أمم أوروبا.
وقسمت المنتخبات ال�12 على ثالثة مسارات يضم كل منها أربعة 
منتخب���ات تتنافس في دورين نصف نهائ���ي ونهائي ليتأهل 
الفائز في نهائي كل مسار إلى النهائيات الستكمال مقاعد القارة 

األوروبية في مونديال 2022 بقطر.
وأس���فرت قرعة الملح���ق األوروبي عن وقوع منتخبي أس���كتلندا 
وأوكراني���ا س���ويا بنصف نهائ���ي المس���ار األول، وتأجلت هذه 
المباراة بناء على طلب من أوكرانيا في ظل ظروف الحرب الروسية 
األوكرانية الدائرة حاليا بينما يلتقي منتخبا ويلز والنمسا غدا في 

المواجهة األخرى بنفس نهائي هذا المسار.
وفي المس���ار الثاني، كان م���ن المفترض أن يلتق���ي المنتخب 
البولندي نظيره الروسي ولكن االتحاد الدولي للعبة )فيفا( استبعد 

روسيا مؤخرا من التصفيات بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا.

وبهذا، تأهل المنتخب البولندي إلى نهائي هذا المس���ار ليلتقي 
فيه يوم الثالثاء المقب���ل مع الفائز من المواجهة األخرى بنصف 
نهائي هذا المس���ار والت���ي تجمع اليوم بين منتخبي الس���ويد 
والتشيك. وفي المسار الثالث، يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره 
التركي بينما يحل منتخب مقدونيا الشمالية ضيفا على اآلزوري 
اليوم. وتجتذب مواجهتا المسار الثالث معظم االهتمام نظرا ألن 
هذا المسار س���يطيح بأحد المنتخبين اإليطالي والبرتغالي على 

األقل.
وكان المنتخ���ب اإليطالي فش���ل ف���ي بلوغ نهائيات النس���خة 

الماضية من المونديال روسيا 2018م. وسقط اآلزوري في الملحق 
الفاصل عام 2017 أمام نظيره الس���ويدي ليغيب عن النهائيات 

للمرة األولى بعد 14 مشاركة متتالية في النهائيات منذ 1958.
ولهذا يخشى أنصار إيطاليا من صدمة جديدة خاصة وأن معظم 
الترش���يحات تصب في اتج���اه مواجهة مرتقب���ة بين بطلي آخر 
نسختين من بطولة كأس األمم األوروبية حيث توج اآلزوري بلقب 
يورو 2020 في منتصف عام 2021 بينما توج المنتخب البرتغالي 
باللقب في يورو 2016 بفرنسا. وفيما تبدو المواجهة مع منتخب 
مقدونيا الشمالية س���هلة من الناحية النظرية، تنتاب المخاوف 

اآلزوري من هذه المباراة السيما وأن منتخب مقدونيا الشمالية كان 
من الفرق التي ساهمت في غياب المنتخب اإليطالي عن مونديال 
2018 حيث انتهت مب���اراة الفريقين في تورينو بالتعادل 1 / 1 
بعدما فاز اآلزوري بثالثية لهدفين في المباراة األولى على ملعب 
المناف���س. وفي المباراة الثانية، بنصف نهائي المس���ار الثالث، 
يعول المنتخ���ب البرتغالي كثيرا على نج���م هجومه المخضرم 
كريس���تيانو رونالدو في مواجهة المنتخب التركي الذي خس���ر 
جميع مبارياته الرس���مية الخمس الس���ابقة أمام البرتغال، وكان 
آخرها في ي���ورو 2008م. ويخوض المنتخب البرتغالي المواجهة 
على ملعبه، ولكن المنتخب التركي يتمس���ك باألمل في مواجهة 
الفريق الذي يقوده رونالدو اله���داف التاريخي للفريق وصاحب 
أفضل رصيد م���ن األهداف الدولية التي يس���جلها أي العب مع 
منتخب ب���الده حيث أحرز 115 هدفا متفوق���ا على اإليراني علي 

دائي صاحب الرقم القياسي السابق.
وفي المسار األول، تأجلت مباراة أسكتلندا وأوكرانيا إلى حزيران/

يوني���و المقبل ما يعن���ي تأجيل نهائي هذا المس���ار إلى نفس 
الشهر أيضا بينما سيلتقي منتخبا ويلز والنمسا اليوم.

ويطمح المنتخب الويلزي، الذي ترك بصمة جيدة في يورو 2016 
و2020، إلى اجتياز مباراة اليوم واالس���تعداد القوي لنهائي هذا 

المسار أمال في بلوغ المونديال للمرة األولى منذ 1958.
ويعول المنتخب الويلزي كثيرا في هذا على العبه الكبير جاريث 
بي���ل نجم ري���ال مدريد، وكذلك على س���جل الفري���ق الرائع في 
المباريات التي يخوضها على ملعبه حيث حافظ على سجله خاليا 
من الهزائم ف���ي آخر 16 مباراة خاضها عل���ى ملعبه، وكانت آخر 
هزيمة مني بها الفريق على ملعبه أمام المنتخب الدنماركي في 
تش���رين ثان/نوفمبر 2018م. وينتظر المنتخب البولندي الفريق 
المتأهل م���ن المواجهة األخرى بنصف نهائي المس���ار الثاني، 
والتي تجمع بين منتخبي الس���ويد والتش���يك في س���ولنا التي 
ش���هدت فوز المنتخب السويدي بآخر تسع مباريات خاضها في 

هذه المدينة.

إيطاليا تخشى صدمة جديدة.. والبرتغال تخطط إلقصاء تركيا

وكاالت/ االستقالل:
تلقى الفرنسي بول بوجبا، العب وسط مانشستر يونايتد، 
عرضين من أجل االنتقال لمنافسي الشياطين الحمر في 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وينتهي عقد بوجب���ا في أولد ترافورد بنهاية الموس���م 

الج���اري، وال توجد مفاوضات ح���ول توقيع عقد جديد مع 
مانشس���تر يونايتد. وحس���ب صحيفة »ذا ص���ن«، فإن 
العرضين اللذين وصال إلى بوجبا، من فريقين كبيرين في 

البريميرليج، لكن لم يتم الكشف عن هويتهما.
وأش���ارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا يحظى أيًضا 

باهتمام يوفنتوس وريال مدريد وباريس س���ان جيرمان 
خالل الموسم الحالي. وكان بوجبا قد فتح الباب مؤخًرا أمام 
انتقاله إلى سان جيرمان في الموسم المقبل، بعدما صرح 
لصحيف���ة لو فيجارو، رًدا على تلك األنباء »لم ال؟ من الجيد 

دائًما اللعب مع زمالئي في المنتخب الوطني والنادي«.

بوجبا يتلقى عرضين من البريميرليج
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اعالن عن بيع ار�س مبوجب وكالة  لدى الإدارة 

العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )2022/247(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محم���د ش���عبان عبد الرحم���ان علوان من س���كان خانيون���س هوية رقم 

937650349 بصفته وكيال عن: معاذ محمد شعبان علوان 
بموجب وكالة رق���م: 1457/ش.ق/2021 صادرة ع���ن انقرا والمصدقة من 

خارجية غزة برقم 486/2022 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 88 القسيمة 17 المدينة خان يونس
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: 2022/3/23م                             

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اعالن عن بيع ار�س مبوجب وكالة  لدى الإدارة 

العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )2022/248(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد سلمان سلمان أبو دقه من سكان خانيونس هوية رقم 940115603 

بصفته وكيال عن: يونس خليل سليمان أبو دقه 
بموجب وكالة رقم: 10181 / 2019 صادرة عن دبي والمصدقة من خارجية 

غزة بالرقم 2173 / 2019 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في القطعة 239 
القسيمة 14 + 23 المدينة عبسان + القطعة 241 القسيمة 2 المدينة عبسان

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: 2022/3/23م                                 

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

املو�سوع /   تبليغات �سرعية
الى / هبة يوس���ف موسى الكرد من بيت طيما وس���كان غزة سابقا وحاليا 
خارج فلس���طين ومجهولة محل اإلقامة االن نعلمك ان زوجك الداخل بك 
بصحيح العقد الش���رعي / جواد  جدوع هديوه الكرد من بيت طيما وسكان 
رفح. ق���د اقر بطالقك طلقة واحدة رجعية بع���د الدخول لدى محكمة رفح 
الش���رعية بتاريخ 2022/3/23م بموجب الحجة المس���جلة عدد  84 وعليك 
العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه ادناه. لذلك صار تبليغك حسب األصول.

وحرر في / 2022/3/23م.

رئي�س حمكمة رفح ال�سرعية 
ال�سيخ الدكتور / اأمين خمي�س حماد

حتذير للعموم 
أن���ا الموقع ادناه المحامي: خالد محمد الريس بصفتي وكيال عن الس���يد/ 

سعد جميل سليم الريس من غزة ويحمل هوية رقم )966581795(. 
احذر للعموم وبالتعامل او ش���راء او اس���تئجار قطعة األرض الواقعة في 
غزة ارض القسيمة )3( من القطعة )680( والواقعة في تل الهوا »منطقة 
قزعاط« بجوار مس���جد عمر بن الخطاب والبالغ مساحتها »250م2« والتي 
حدودها )من الش���رق مارس محمد قزعاط ومن الغرب ش���ارع 8 متر يليه 
زاهر محمد قزعاط والش���مال 7 متر يليه زهير محمد قزعاط ومن الجنوب 
ارض نم���ر محمد قزعاط( اال من خالل مالكه���ا الوحيد والمتصرف الوحيد 
)سعد جميل سليم الريس(. والتي قام المالك السيد/ سعد جميل سليم 
الريس من غزة بش���رائها من الس���يد/ زهير محمد محمود قزعاط بموجب 
عقد اتفاق على بيع محرر بتاريخ 2022/1/15م والممهور بختم المحامي/ 
خالد محمد الريس، وحيث أن المالك »س���عد جميل سليم الريس« يحذر 
العموم بالتعامل أو الشراء او استئجار األرض المذكورة إال من خالله فقط. 

وأعتبر هذا مثابة تحذير للعموم وبذلك

توقيع املحامي
حممد خالد الري�س

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /     يوسف سليمان أحمد الكاشف 
 ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م   402967285    
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   جهاد ناصر فهمي جنينه      عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    405297466      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن / ناصر س���الم اس���ماعيل ابو مطرود   
عن فقد بطاقة التعريف وتحمل  الرقم   410032213      
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   عب���د الله فوزي احمد ابو طير عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  801950429  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

ثالث إصابات بينها طفل في عينه.
وذك���رت أن جنود االحت���الل اقتحموا القري���ة، واعتقلوا 
المواطن عايد أنور مفارج���ة، عقب مداهمة محل يملكه 

لقطع السيارات، لتندلع على إثرها مواجهات.
عمليات هدم وجتريف

وفي الس���ياق ذاته هدمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
يوم أمس، منزلين لش���قيقين قرب قرية العوجا ش���مال 

مدينة أريحا.
وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو 
حس���ن مليحات، إن جرافات االحتالل هدمت مس���كنين 
مكونين من الطوب ومسقوفان بالصفيح في تجمع عرب 
الكعابنة غرب قرية العوجا، ويقطن بهما 12 فرًدا، وذلك 
بدعوى عدم الترخيص. والمس���كنان هما للش���قيقين 

محمد وعطا الله يوسف محمد كعابنة.
 كما س���لمت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي المواطن 
محمود حس���ين طريق إخطارا نهائيا بهدم منزله خالل 
أس���بوع. وأك���د طريق، أنه فوجئ باس���تالم ه���ذا القرار 
النهائي بالهدم والذي جاء دون س���ابق إنذار، حيث كان 

يستعد لالنتقال للعيش بالمنزل هو وعائلته.
ب���دوره، بين رئي���س بلدي���ة العوجا فخ���ري النجوم أن 
اخط���ارات واقتحامات س���لطات االحتالل لبل���دة العوجا 
والمناط���ق المحيطة به���ا ازدادت في اآلون���ة األخيرة، 
استمرارا لسياس���ة الضغط على المواطنين والمزارعين 
الحقوقية  المنظم���ات  لتهجيره���م، مطالب���ا بتدخ���ل 
واإلنس���انية والضغط على االحت���الل لوقف مخططات 
التهجي���ر القس���ري. كم���ا هدم���ت ق���وات االحت���الل 
اإلس���رائيلي، يوم أمس، خياما نصبها المجلس القروي 
ش���رقي قرية المغير شرق مدينة رام الله، لتعزيز صمود 

المواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل هدمت الخيام 
واستولت عليها، واحتجزت نائب رئيس المجلس القروي 

مرزوق أبو نعيم، والمواطنين وائل وماهر النعسان.
وفي قلقيلي���ة جّرفت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم 

أمس، مساحات واسعة من أراضي المدينة.
وأفادت مصادر محلية، بأن آلي���ات االحتالل جرفت نحو 

100 دون���م من أراضي قلقيلي���ة الواقعة قرب المنطقة 
الصناعية لمس���توطنة »ألفيه منش���ه«، وهي لمواطنين 

من بلدات وقرى: عزون، وكفر ثلث، وحبلة« جنوبا.
وفي جنين اس���تولت قوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم 
أمس، على جرافة يمتلكها مواطن من قرية جلبون شرقا.

وقال نادي األس���ير إن قوات االحتالل اعتقلت المواطن 
خالد جمال أبو الرب، واستولت على جرافة تعود له أثناء 
عمله بأرض قريبة من جدار الفصل العنصري المقام على 

أراضي القرية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات االحتالل 
استولت على جرافة للمواطن نعيم حسين شبانات، من 
قرية العوجا، أثناء عملها في أراضي المواطنين المحاطة 

بمستوطنة »ميخوال« باألغوار الشمالية.
وتش���ير األرقام الص���ادرة ع���ن محافظة طوب���اس إلى 
أن االحتالل اس���تولى خ���الل العامين عل���ى 11 جرافة 
ف���ي المحافظة. وف���ي نابلس أغلقت جراف���ات االحتالل 
اإلس���رائيلي، يوم أمس، طريقا زراعي���ة في بلدة قصرة، 

جنوب نابلس، بالسواتر الترابية.
وأف���اد رئي���س بلدية قص���رة هاني عودة، ب���أن حارس 
مستوطنة »ايش كودش« المقامة على أراضي المنطقة 
الجنوبي���ة، حضر برفقة جرافة لالحت���الل وأغلق الطريق 
الزراعية. وأش���ار إلى أن إغالق الطريق سيحرم المزارعين 
من الوصول ألراضيهم وحراثتها، مشيرا إلى أن االحتالل 
أغل���ق عدة طرق زراعية تخ���دم المزارعين في البلدة منذ 
بداية العام. كما اقتحمت ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي، 
يوم أمس، بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن ش���رطة االحتالل 
اقتحم���ت ح���ي وادي حلوة، ف���ي بلدة س���لوان وحررت 
مخالفات »كيدية« لمركبات المواطنين المتوقفة والمارة.

ووصف عدد من المواطنين ف���ي البلدة تلك المخالفات 
»بأنها كيدي���ة وغير قانوني���ة«، خاص���ة أن مركباتهم 

مركونة قرب منازلهم، وال يوجد لها مواقف بديلة.
وفي س���ياق متصل، اقتحمت شرطة االحتالل حي بطن 
اله���وى بالبلدة، وأج���رت عمليات تدقي���ق في هويات 

المواطنين.

اعتداءات امل�ستوطنني
وفي ذات الس���ياق اعتدت مجموعة من المس���توطنين 
المس���لحين، يوم أمس، على عدد من المعلمين، وحطموا 

زجاج مركبة كانوا يستقلونها جنوب الخليل.
وأفاد منس���ق لجنة الحماية والصمود في مس���افر يطا 
جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن مجموعة من مس���توطني 
»متس���بي يائي���ر« المقامة على أراض���ي المواطنين في 
مس���افر يطا، هاجموا بالحجارة مركب���ة كانت تقل عددا 
من معلمي مدرسة جنبا األساس���ية، أثناء عودتهم إلى 
منازله���م على الطريق الرابط بين قري���ة جنبا وبئر العد 

شرق يطا، ما أدى إلى تحطم زجاج المركبة.
كما هاجم مس���توطنون، مركبات المواطنين المارة قرب 

مستوطنة »حلميش« شمال غرب رام الله.
وذك���رت مص���ادر محلية، أن ع���ددًا من المس���توطنين 
تجمع���وا عن���د مدخل المس���توطنة المذك���ورة، ورددوا 
ش���عارات عنصرية، فيما صوب بعضهم األسلحة تجاه 

مركبات المواطنين.
كم���ا جدد عضو الكنيس���ت المتطرف ايتم���ار بن غفير، 
برفقة المس���توطنين، يوم أمس، اقتحامه لحي الش���يخ 

جراح شرق مدينة القدس المحتلة.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة في الق���دس، بأن ب���ن غفير 
اقتحم »الجزء الغربي« من حي الش���يخ جراح، وتوجه إلى 
مكتبه، »الخيمة«، المقام على أرض عائلة س���الم، برفقة 
عدد من المس���توطنين، الذين حاولوا اس���تفزاز األهالي 
وتهديدهم، تحت حماية ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي 

التي انتشرت في المكان.
اقتحام الق�سى

إلى ذلك اقتحم 110 مس����توطنين، يوم امس، المس����جد 
األقصى المبارك، تحت حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

وأف���ادت مصادر مقدس���ية، أن المس���توطنين اقتحموا 
المس���جد األقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت 

استفزازية، وأدوا طقوًسا تلمودية عنصرية في باحاته.
ف���ي ذات الوقت منع���ت قوات االحت���الل المصلين من 
االقتراب من المنطقة الش���رقية لألقص���ى، التي يؤدي 

فيها المستوطنون طقوسهم العنصرية.

اإ�سابات خالل..

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل يوم أمس، عن بدء تشغيل منظومة إنذار مبكر متطورة ضد 

التهديدات الجوية والتي تسمى »تال شمايم«.
وذكرت صحيفة »معاريف« العبرية أن المنظومة عبارة عن منظومة إنذار مبكر من 
األضخم على مس���توى العالم وهي مركبة مثبتة على بالون قادرة على اكتشاف 
التهدي���دات الجوية لتكتمل الصورة العملياتية أمام س���الح الجو االس���رائيلي 
وخاصة على الحدود الشمالية. وبحسب الصحيفة، فإن المنظومة تعتبر استكمااًل 
لعمل البالون الذي جرى تنصيبه على الحدود مع لبنان. كما أجريت مراسم تدشين 
للمنظومة بحضور قائد س���الح الجو عميكام نوركي���ن ورئيس الوكالة األمريكية 

للحماية من الصواريخ »جون هيل« وقادة التشكيالت الجوية اإلسرائيلية.

بدء تشغيل منظومة إسرائيلية 
جديدة لإلنذار من الصواريخ

القدس المحتلة/ االستقالل:
تصوت حكومة االحتالل »اإلسرائيلي« خالل اجتماعها األسبوعي، األحد المقبل، 
على مخطط إلقامة 10 مس���توطنات جديدة في مدينة النقب جنوب فلسطين 
المحتلة، بحسب بيان مشترك صادر عن وزيرة داخلية االحتالل، أييليت شاكيد، 

ووزير البناء واإلسكان، زئيف إلكين.
وذكر البيان أن »إلكين وش���اكيد س���يطرحان خالل اجتماع الحكومة، التصديق 

على قرار حكومي نهائي إلقامة خمس مستوطنات جديدة«.
وعّد البيان أن المس���توطنات الجديدة هي »مرحل���ة مركزية في تطوير حوض 
االس���تيطان في النقب، وذات أهمية قومية في ش���رق ميتروبولين بئر الس���بع 
وشمال مدينة عراد«. كما »س���يطرح الوزيران أمام الحكومة اإلسرائيلية مشروع 
ق���رار أولي، إلقامة خمس مس���توطنات أخرى على طول الطريق بين بئر الس���بع 
وبلدة ديمونا«، وفق البيان. وتأتي هذه الخطوة؛ كعملية انتقامية بعد عملية بئر 
السبع التي أدت لمقتل 4 مستوطنين، والمتصاص غضب الجمهور اإلسرائيلي 

ا. الذي خرج أمس منادًيا في السبع بإسقاط حكومة االحتالل لفشلها أمنّيً

االحتالل يعتزم التصديق على 
إقامة 10 مستوطنات في النقب
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القاهرة/ االستقالل: 
على غرار الواقع���ة الطريفة التي حدثت قبل أش���هر لصحافي مصري تعرض 
للسرقة خالل بث مباش���ر، داهم لص فتاة وسرق هاتفها في مدينة قنا جنوب 

مصر.
 إال أن الحرام���ي المنحوس لم ينتبه إلى مكالمة فيديو كانت تجريها الفتاة مع 

صديقتها التي استطاعت التقاط صورة له للتعّرف عليه.
وحررت المسروقة، صباح الثالثاء، محضرا ضد لص سرق هاتفها المحمول أثناء 
تواجدها في الشارع خالل حديثها مع صديقتها، قّدمت فيه الصورة الملتقطة 

له. فيما أكدت األجهزة األمنية أنها تكّثف جهودها للقبض عليه.
كما ضجت وسائل التواصل االجتماعي بالواقعة، وأطلقوا على اللص لقب »اللص 

المنحوس«.
يذكر أن مراس���ل صحيفة »اليوم السابع«، كان تعرض قبل فترة، لسرقة مماثلة 
حين كان يقوم بنقل أجواء شوارع القاهرة بعد تعرض البالد لهزة أرضية قدرت 

ب�6 درجات على مقياس ريختر في أكتوبر الماضي.
حينه���ا قام لص يقود دراجة بخارية بنش���ل الهاتف، دون أن يعلم أن الكاميرا 

مازالت مفتوحة على البث المباشر والتقطت صورته التي شاهدها اآلالف.
وتمكنت الس���لطات من القبض على اللص الذي سرق الصحافي، وأمرت النيابة 

العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

حرامي منحوس.. سرق هاتفًا 
فكشفته مكالمة فيديو

)apaimages (    عائلة فل�ضطينية ت�ضنع اجلميد يف م�ضافر يطا ، جنوب اخلليل ، جنوب ال�ضفة الغربية

كييف/ االستقالل: 
منذ بدء العملية العس����كرية الروسية في أوكرانيا 

يوم 24 فبراير الفائت، فر 3 ماليين.
فق����د أفادت بأن أناستاس����يا كوتفيتس����كا، زوجة 
النائب الس����ابق المثير للجدل وقط����ب اليورانيوم 
األوكراني، إيغور كوتفيتسكي، حملت في حقائبها 
28 ملي����ون دوالر و1.3 مليون ي����ورو نقدًا عبر معبر 

حدودي لالجئين إلى االتحاد األوروبي.
ووفق صحيف����ة »ديلي مي����ل« البريطانية، رصدت 
س����لطات الجمارك المجرية في المعب����ر الحدودي 
األموال في أمتعة أناستاس����يا كوتفيتس����كا، وتم 
فتح قضية جنائية للوقوف على مالبسات الواقعة.

إال أن إيغور كوتفيتسكي، وهو من أغنى النواب في 
أوكرانيا، قال إن زوجته كانت في طريقها لمغادرة 
البالد للوالدة في أوروبا، نافيًا التقارير عن أنها كانت 

تحمل كل تلك الماليين.
وأضاف، قبل إغالق حس����ابه عل����ى مواقع التواصل 

االجتماعي، أن »كل أمواله ف����ي البنوك األوكرانية، 
ولم يخرج أي شيء«، مشددًا على أن القصة »مزيفة 

وشائعات«.
فيما لم تعلق أناستاس����يا، الت����ي يقال إنها كانت 
بصحب����ة والدته����ا ورجلين مجريي����ن، على حادثة 

الحدود.
وبحسب صحيفة »أوبوزريفاتيل« األوكرانية، هناك 
مزاع����م تقول إن الزوجة لم تعلن عن المبلغ النقدي 
الضخ����م الذي خرج من أوكرانيا عند نقطة تفتيش 
فيلوك المجرية، غير أنه تم العثور على األموال من 

قبل ضباط الجمارك المجريين.
ثم أعلنت بعد ذلك أنها أحضرت المبلغ إلى المجر، 

إحدى دول االتحاد األوروبي.
وحالي����ًا هناك دع����وات إلجراء تحقي����ق جنائي مع 
حرس الح����دود األوكرانيين عن����د المعبر بمنطقة 
ترانسكارباثيان في البالد، حيث يزعم أنه تم غض 
الطرف على نقل هذه الكمية من األموال المتدفقة 

خارج البالد.
وفي هذا الس����ياق أوضح رجل األعم����ال األوكراني، 
سيار خوش����وتوف، الذي كشف قضية أناستاسيا 
كوتفيتس����كا، أنه يوجد »تعريفة« على الرش����اوى 
يفرضها موظف����و الجمارك األوكراني����ون لتمكين 
األم����وال النقدية من مغ����ادرة البالد بص����ورة غير 

شرعية.
يش����ار إل����ى أنه بحس����ب م����ا ورد، يس����يطر إيغور 
كوتفيتس����كي على أنظم����ة الطاق����ة النووية في 
أوكرانيا، ورواس����ب اليورانيوم في البالد. كما ُينظر 
إلي����ه على أن����ه يتمتع بصالت تجارية وسياس����ية 
وثيقة مع وزير الداخلية األوكراني السابق، أرسين 

آفاكوف.
ول����دى الش����عب األوكراني حساس����ية كبيرة تجاه 
النخب����ة الثرية ف����ي البالد، التي تس����عى لتهريب 
أمواله����ا وثرواته����ا إلى الخارج للته����رب من قيود 

هروب رؤوس األموال.

العثور على 30 مليون دوالر في حقائب الجئة أوكرانية

بكين/ االستقالل: 
أعاد األطباء تجميع جمجمة صبي بريطاني مرة أخرى مثل لوحة بازل بعد عملية 

لمنع دماغه من التحطم.
وأصيب دانيال برادلي، من ديربيشاير، بتعظم الدروز المبكر عندما كان عمره 3 
أشهر، في حالة نادرة، ُيعتقد أنها تؤثر على طفل واحد فقط بين 2500، عندما 
تندمج المفاصل في الجمجمة معا في وقت مبكر، ما يعني غياب مساحة كافية 

لنمو الدماغ.
وإذا تركت دون عالج، يمكن أن تسحق أجزاًء من الدماغ أثناء توسعها، ما يؤدي 
إلى تغير ش���كل الرأس، وصعوبات في التعلم ومشاكل في العين، وصواًل إلى 
الم���وت في حاالت نادرة. واضطر الجراحون إلى تفكيك جمجمته وإعادة بنائها 

قطعة قطعة في عملية استغرقت 9 ساعات.
وتعاف���ى الصبي، 10 أعوام اليوم، تماما بع���د الجراحة التي تركت ندبة عمالقة 

متعرجة على رأسه.

جراحون يعيدون 
تركيب جمجمة طفل

القاهرة/ االستقالل: 
قبل أي����ام وقف أكبر باحث دكت����وراه في العالم، 
المص����ري فتحي غانم أمام مجموعة من أس����اتذة 
التجارة وإدارة األعمال، لمناقشة رسالة الدكتوراه، 

رافعا شعار »يموت المعلم ويتعلم«.
»غان����م« البالغ من العمر 83 عام����ا اختار أن تكون 
رسالة الدكتوراه الخاصة به تحت عنوان »تحليل 
األبعاد المالية لتحويل أندية كرة القدم لشركات 
مساهمة في ضوء المعايير ذات الصلة«، ليحصل 

من خاللها على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.
وقال »غانم«: »إن تأخير حصولي على الرسالة هو 
س����فري ألكثر من دولة خالل السنوات الماضية، 
حتى قررت العودة واالهتمام بالتعليم، والحصول 

على الدرجات العلمية لكي أناقش الدكتوراه«.
ويرجع صاحب ال�83 عاما بالذاكرة عشرات السنوات 
قائال: »دفعت����ي كانت أول دفعة في مصر تدخل 
المرحلة اإلعدادية، واس����تكملتها هي والمرحلة 
الثانوية ألجد نفس����ي وفق التنس����يق في كلية 
الزراعة جامعة عين شمس، والتي قمت باالنتقال 

منها إلى كلية التجارة عين شمس«.
وأردف: »قم����ت بالتقدم لعمل دبلوم المحاس����بة 
والمراجع����ة من كلية التجارة جامعة القاهرة، قبل 
أن أتقدم للحصول على تمهيدي الماجستير من 
كلية التجارة جامع����ة بنها، ولكن في تلك الفترة 
كان الس����فر حاضرا ليتوقف حلم الحصول عليه 
في تل����ك الفترة«. وتخرج »غانم« من كلية التجارة 
جامعة عين ش����مس منتصف الس����تينات، ومن 
جامع����ة بنها حصل على تمهيدي الماجس����تير، 
والماجس����تير في تخص����ص إدارة مالية، قبل أن 
يختم درجات����ه العلمي����ة بالدكتوراه ف����ي إدارة 

األعمال من جامعة حلوان.
وأشار أكبر باحث دكتوراه في العالم إلى: »قضيت 
س����نوات عدة خارج مص����ر متنقال بي����ن عدد من 
البلدان العربي����ة واألوروبية كالس����عودية وليبيا 
التي قضيت فيهما قرابة العشر سنوات، وأميركا 
وأستراليا وألمانيا، غير أنني عندما عدت إلى مصر 
وجدت أن رغبتي هي استكمال التعّلم وما بدأته 

قبيل السفر«.

وأوضح الحاصل على الدكت����وراه مؤخرا: »والدتي 
كانت دائم����ا توجهني بأن أعّلم الناس كما قامت 
ببذل الجهد لتعليمي، ولذلك قررت االس����تكمال 
والحصول على الدرجات العلمية لكي أكون مؤهال 
لذل����ك، وأن أقف موض����ع المعلم وأوج����ه الناس 

للعلم«.
وقّرر »غانم« التحضير خالل األيام المقبلة لرسالة 
دكت����وراه أخرى، مؤكدًا »طالما اخت����ار الله أن يمّد 
في عمرن����ا ولو يوم إضافي، فعلينا أن نمأل عقولنا 
بالعلم ونستفيد بالتقدم وال نتوقف عن السعي، 
ودائما أضع نصب عيني مقولة الكاتب الكبير طه 

حسين بأن العلم كالماء والهواء«.
ويتذكر المصري بمش����اعر يمألها الحنين زوجته 
المتوف����اة قب����ل 30 عاما تقريبا، وكي����ف كان لها 
تأثي����ر كبير ف����ي مس����يرته العلمي����ة، ولدعمها 
الدائ����م دور مثالي: » لم تت����وان أبدا نحو الوقوف 
بجواري وتهيئة األجواء للقراءة والتعّلم، وأش����عر 
أنه����ا تعيش جواري وتف����رح لخطواتي على مدار 

السنوات الماضية«.

االستقالل/ وكاالت: 
في يناير 1992 ، غّير ُجس���مان َكْوِنيان مجرتنا إل���ى األبد، وألول مرة كان لدينا 
دليل ملموس على وجود كواكب خارج المجموعة الشمسية، أو كواكب خارجية 
تدور ح���ول نجم غريب حيث كان عالمان صخريان ، يدوران حول نجم على ُبعد 

2300 سنة ضوئية.
ووفقا لمجلة “س���اينس ألي���رت” العلمية، اآلن وبعد أكثر م���ن 30 عاًما بقليل، 
تزايد هذا الرقم، إذ ش���هد 21 مارس عالمة ب���ارزة لتأكيد وجود أكثر من 5000 
كوكب صالح للحياة خارج المجموعة الشمسية. وتم توثيق 5500 من الكواكب 
الخارجية في أرشيف ناس���ا للكواكب الخارجية ولكل منها خصائصه الفريدة، 
ظهر كل واح���د من هذه الكواكب الخارجية في بح���ث تمت مراجعته من قبل 

العلماء، وتمت مالحظته باستخدام تقنيات كشف متعددة أو طرق تحليل.
وت���م رصد الكواك���ب والعوالم ب���أدوات جديدة، مثل تلس���كوب جيمس ويب 
الفضائي الذي تم إطالقه مؤخًرا، وتلس���كوب نانس���ي جريس الروماني القادم 
.وتقول عالمة الفلك جيس���ي كريستيانس���ن من معهد ناسا لعلوم الكواكب 
الخارجية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجي���ا: “إنه ليس مجرد رقم.. كل واحد 
منها هو عالم جديد ، كوكب جديد تماًما.. أنا متحمسة لكل واحد ألننا ال نعرف 

أي شيء عنها”.

ناسا تعلن وجود 5000 كوكب مصري يحصل على الدكتوراه بعد الـ80
صالح للحياة خارج النظام الشمسي


