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غزة/ االستقالل:
باركت ق���وى وفصائل وهيئات فلس���طينية 
الخمي���س، اإلنج���از ال���ذي حققت���ه الحركة 
األس���يرة على الس���جان »اإلس���رائيلي« عقب 
التوصل التفاق يلبي مطالبهم ويعلق إضرابا 
كان مزمعا الش���روع به صب���اح اليوم الجمعة. 
وهنأت حركة »حماس« الحركة األس���يرة في 

س���جون االحتالل، باإلنجاز الكبي���ر والصمود 
ى إدارة الس���جون  ف���ي وجه صل���ف ما يس���مَّ
»اإلس���رائيلية«، وتس���جيل عدي���د اإلنجازات 
وإجباره���ا على التراجع عن اإلجراءات القمعية 
بحق أسرانا وأسيراتنا. وقالت حماس في بيان 

عنه  نسخة  »االس���تقالل«  وصل 
 هذا اإلنج���از البطولي ما كان 

َّ
إن

قــوى وفصائــل وهيئــات
 تبــارك إنجاز األســرى

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
"اإلس���رائيلي"،  االحت���الل  ق���وات  واصل���ت 
الخميس،  المتطرفي���ن  المس���توطنين  وعصابات 

الفلس���طينيين وممتلكاتهم  اعتداءاته���ا ض���د 
ف���ي مناطق متفرقة من الق���دس والضفة الغربية 
المحتلتي���ن.  فقد أح���رق مس���توطنون، أجزاء من 

مس���جد قرية زيتا جماعين، جن���وب نابلس. وأفاد 
رئيس المجل���س القروي زيد رمضان، 
بأن مستوطنين تس���للوا إلى القرية، 

االعتقاالت بالضفة واالقتحامات لـ "األقصى" تتواصل
مستوطنون يحرقون مسجدًا في »زيتا« ويعطبون إطارات مركبات في »الشيخ جراح«

رام الله/ االستقالل:
علق���ت الحركة األس���يرة ف���ي س���جون االحتالل 
اإلسرائيلي مس���اء الخميس، اإلضراب عن الطعام 
الذي كان مقرًرا الش���روع به اليوم الجمعة في كافة 

قالع األس���ر، حتى تحقي���ق مطالبهم التي ينادون 
بتطبيقه���ا. وقالت لجنة الط���وارئ الوطنية العليا 
لألس���رى في بيان إن االحتالل أجب���ر على التراجع 
عن كاف���ة إجراءات���ه بحقنا التي س���عى لفرضها 

خ���الل الفت���رة األخيرة. وع���زت ذلك إل���ى الوقفة 
المش���رفة إلى جانبن���ا، وبعد إدراك���ه ممثال بإدارة 

س���جونه مدى حضور قضية األسرى 
بوجدان ش���عبنا بكافة أطيافه وقواه 

بعد انتزاع اتفاق يلبي مطالبها
إدارة السجون تتراجع عن إجراءاتها والحركة األسيرة تعلق إضرابها 

د. عليان لـ »االستقالل«: االحتالل رضخ لمطالب 
الحركة األسيرة خشية من انفجار األوضاع

رام الله/ االستقالل:
واص���ل الخميس، نح���و 500 معتق���ل إداري، مقاطعته���م لمحاكم االحتالل 

"اإلسرائيلي" تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم ال�83 على التوالي، 
في إطار مواجهتهم لسياس���ة االعتقال اإلداري. وكان األس���رى 

500  معتقل إداري يواصلون 
مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ83

غزة/ قاسم األغا:
أكد القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين ومسؤول ملف األسرى 

فيه���ا د. جميل علّيان، أن الحركة الوطنية األس���يرة اس���تطاعت 
انت���زاع »إنجاز« جديد، يضاف إلى سلس���لة اإلنج���ازات الوطنية 

االحتالل يعلن عن »تسهيالت« لـ »شراء 
الوقت« خوفًا من »سيف القدس 2«

غزة/ خالد اشتيوي:
مع اقت���رب ش���هر رمضان المب���ارك، تتصاع���د مخاوف 
االحتالل »اإلس���رائيلي« م���ن تفّجر األوض���اع في مدينة 
القدس المحتلة كما حدث خ���الل رمضان العام الماضي، 

حي���ث قررت حكومة االحتالل اتخ���اذ جملة من اإلجراءات 
الت���ي عده���ا المراقبون »ش���كلية« في قطاع غ���زة، وفي 

المس���جد األقصى؛ إلزالة صاع���ق التفجير 
االحت���الل تجنب تفجر  المرتقب. ويحاول 

م�شروع  مترير  من  يحذرون  نائًبا   41
قانون م�شتق من »اتفاقية �شيداو«

الشيخ عزام: شعبنا يراهن على 
المقاومة للخالص من االحتالل

رفح/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، 

الخميس، أن جوهر برنامج حركة الجهاد اإلس���المي هو الواقعية التي 
تس���تند الى اإلس���الم والقرآن وهدى النبي عليه السالم وفهم عميق 

القدس المحتلة/ االستقالل:
جدد مجلس اإلفتاء األعلى في فلس���طين تأكيده على فتوى تحريم تسريب العقارات 

واألراض���ي ف���ي مدين���ة الق���دس وأنحاء فلس���طين كاف���ة، لالحتالل 
اإلسرائيلي. وقال مجلس اإلفتاء خالل جلسة عقدها، الخميس، برئاسة 

مختصون يوصون بتوحيد الخطاب 
اإلعالمي وتوظيف عنصرية اإلعالم الغربي

»اإلفتاء« تؤكد على فتوى تحريم 
تسريب العقارات واألراضي لالحتالل

غزة/ االستقالل:
أوصى محللون سياسيون ومختصون، الخميس، بضرورة توظيف 
عنصرية اإلعالم الغربي وازدواجية التعامل في الحرب الروس���ية 

وضع األسير »ناصر أبو حميد« ما زال خطيرًا 

»املتابعة العليا« 
يف الداخل املحتل 

تدعو لإحياء 
ذكرى يوم الأر�ض

الناصرة المحتلة/ االستقالل:
العليا  المتابع����ة  دع����ت لجن����ة 
للجماهي����ر العربي����ة في أراضي 

شعبنا  أبناء  ال�48، 
ال�48  أراض����ي  03في 
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رام الله/ االستقالل:
جّدد 41 نائًبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، 
الخميـــس، تحذيرهم مّما وصفوهـــا بـ"المحاوالت 
المحمومة في جنـــح الظالم" يجريها مجلس الوزراء 
بـــرام اللـــه لتمرير مشـــروع قانون حماية األســـرة 

المشتق من "اتفاقية سيداو".
وذّكر النواب، فـــي بيان صحفي، بإصدارهم بتاريخ 
٢٠٢٠/٦/1٢ بياًنا وّضحوا فيه موقفهم من مشروع 
القانون المذكور، قائلين إّنهم يعيدون اليوم نشر 

البيـــان "إعذاًرا إلى الله، وتأكيًدا على موقفنا، ودعوة 
للمخلصين من أبناء شـــعبنا لرفـــض كل محاوالت 

تدمير النسيج األسري وتشويهه".
وأّكدوا أّن رفضهم لمشروع القانون جاء بعد دراسة 
وتمحيص للوثائق كافة، مشـــّددين على رفضهم 
محاولة التسلل من خالل القانون "لنشر الممارسات 
الشاذة في واقعنا، وتحويلها إلى ظواهر وممارسات 
طبيعيـــة مألوفة، كالعالقات الجنســـية خارج إطار 
الـــزواج، والحريات المطلقـــة، والفوضى األخالقية، 

والشذوذ الجنسي بكل أنواعه، وهدم األسس التي 
بنيت عليها األســـرة". واســـتنكروا "التعّسف في 
استخدام المادة 43 من القانون األساسي المعدل 
بإصـــدار قـــرارات بقوانين ال تنطبـــق عليها صفة 
الضـــرورة التي ال تحتمل التأخيـــر كقانون حماية 
األســـرة، في ظل وأد وتغييب السلطة التشريعية 

المتمثلة في المجلس التشريعي المنتخب".
كما أعربوا عن "اســـتغرابهم واســـتهجانهم" على 
صياغة قانـــون بهذه الخطـــورة والتأثير على بنية 

المجتمع وسالمة بنيان األسرة "في الخفاء ومناقشته 
وتداوله في الغرف المغلقة مع فئة محدودة ال تمثل 
المجتمع، وتجنب استشـــارة أهـــل االختصاص من 
علماء الشـــريعة ورجال الدين والقضاة والقانونيين 
وأصحاب الرأي، ثم اختيار توقيت غير مناسب لسلق 
القانون وتمريره على عجل". ودعا النواب الرئاســـة 
ومجلـــس الـــوزراء إلى رفـــض إقرار مشـــروع قانون 
حماية األسرة بصيغته الحالية "لكل العوار الشرعي 
والقانونـــي واألخالقي الذي يعتريـــه"، مؤّكدين أّن 

المجلس التشـــريعي المنتخب هو الجهة الوحيدة 
المخولة بإقـــرار القوانين والتشـــريعات. كما دعوا 
إلى استفتاء شعبي على أي مشاريع قوانين تمّس 
بنية المجتمع بهذا الشكل، وإجراء نقاش مجتمعي 
ناضج ومعمق يشارك فيه المتخصصون من العلماء 
والقانونييـــن والقضاة الشـــرعيين وأصحاب الرأي 
والجهات المهتمة كافة؛ لصياغة نصوص نابعة من 
مفاهيم سليمة ومرجعية تحترم دين وتراث وقيم 

وأخالق مجتمعنا األصيلة السامية.

غزة/ االستقالل:
قال المتحدث باســـم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع 
إن مصادقة االحتالل "اإلســـرائيلي" على بناء 1٢٠٠ وحدة 
استيطانية في مدينة القدس المحتلة عدواٌن جديد ضّد 

أرضنا ومقدساتنا نحّذر من تداعياته.
وأكد القانوع في بيان له، إّن مصادقة سلطات االحتالل على 
بناء 1٢٠٠ وحدة ســـكنية في الحّي االســـتيطاني "كريات 
يوفال" بمدينة القدس المحتلة جريمة جديدة في سياق 

العدوان المتواصل ضد أرضنا ومقدساتنا.
وحذر من مغّبة تداعيات القرار، مضيًفا: "شـــعبنا لن يقف 
مكتوف األيدي أمام اســـتمرار تغّوله االستيطاني، والذي 
يقضـــم هذه المـــرة 3٠ ألف متر مربـــع ويقضي بهدم 5 
بنايـــات قديمـــة، كّل منها يضم 8 طوابق، وســـط صمت 

وتقاعس إقليمي ودولي".
وشدد القانوع على أن القرار يكشف مجّددًا طبيعة العقلية 
اإلســـرائيلية الحاكمـــة، التي تضرب عـــرض الحائط كل 

القوانين واألعراف الدولية.
وأشار إلى أنه يضع جامعة الدول العربية، والمجتمع الّدولي 
أمام مســـؤولياتهم بتجريم هذا الفعل، ومنع االحتالل من 

مواصلة عدوانه على أرضنا ومقدساتنا.
وشـــدد القانوع على أن القرار يســـتلزم من قيادة السلطة 
الفلســـطينية تحّركًا حقيقيـــًا وجاًدا لوقف كل أشـــكال 
التنســـيق األمني معـــه، والتوقف عن الّرهان على مســـار 
المفاوضات العبثية، واالنتقال إلى مربع المقاومة الوطنية 
املة دفاعًا عن األرض والمقدسات، وحماية لشعبنا من  الشَّ

تغّول االستيطان وعبث المستوطنين.

االستقالل/ وكاالت:
أعرب مركز العودة الفلســـطيني عن مخاوفه المتزايدة بشأن 
انتهـــاكات حقوق اإلنســـان التي ترتكبها ســـلطات الحدود 
اليونانية ضد الالجئين الفلسطينيين وغيرهم من المهاجرين 

الفارين من الحروب والصعوبات االقتصادية في دولهم. 
جاء ذلـــك بمداخلة شـــفهية ألقتها الزميلـــة بمركز العودة 
روهينـــة بيجوم، خالل جلســـة حوار تفاعلي مـــع لجنة األمم 
المتحـــدة المعنية بالتحقيق في االنتهـــاكات المرتكبة في 
ســـوريا، تحت البند الرابع مـــن أعمال الـــدورة العادية الـ 49 

لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف.
 وأشـــار مركز العودة إلى تزايد االتهامـــات لليونان بارتكاب 
عمليات صد واسعة النطاق وترحيل بإجراءات موجزة لالجئين 
وتجريدهم من مالبسهم وهواتفهم المحمولة دون الوصول 

إلى إجراءات اللجوء، وهو ما يعد انتهاًكا للقانون الدولي.
 وأضـــاف أن ممارســـات اليونـــان بإعـــادة المهاجريـــن غير 
النظاميين إلى تركيـــا، ترقى إلى حد انتهاك واضح التفاقية 
1954 بشـــأن وضع األشخاص عديمي الجنسية، حيث تنص 
المـــادة )33(، الفقرة )1(، على أنـــه ال يجوز ألي دولة متعاقدة 
أن تطرد أو تعيد "إعادة قسرية" الالجئ بأي طريقة كانت إلى 
حدود األراضي التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد 
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية 

معينة أو آرائه السياسية. 
وشدد مركز العودة على وجوب اتخاذ المجتمع الدولي ومجلس 
حقوق اإلنســـان إجراءات فورية من أجل الضغط على اليونان 
لوقف االنتهاكات المنهجيـــة للمهاجرين وااللتزام بالقانون 

اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان.

»حماس«: بناء 1200 وحدة استيطانية 
جديدة بالقدس »عدوان جديد«

»العودة« يسلط الضوء على تجاوزات 
اليونان ضد الالجئين الفلسطينيين

ينشر الشذوذ ويهدم أسس األسرة
41 نائبًا يحذرون من تمرير مشروع قانون مشتق من »اتفاقية سيداو«

رفح/ االستقالل:
أكد عضـــو المكتب السياســـي لحركة الجهاد اإلســـالمي في 
فلسطين الشـــيخ نافذ عزام، الخميس، أن جوهر برنامج حركة 
الجهاد اإلسالمي هو الواقعية التي تستند الى اإلسالم والقرآن 
وهدى النبي عليه الســـالم وفهم عميق للتاريخ، مشـــددًا على 
أن انطالقـــة الحركة كان صدى آليات القـــرآن الكريم والدروس 

التاريخية. 
جاء ذلك خالل لقاٍء سياسي، نظمته حركة الجهاد اإلسالمي في 
فلســـطين - إقليم خانيونس، للحديث حول آخر المستجدات 

السياسية على الساحة الفلسطينية.
وقال الشـــيخ عزام :"إن اإلسالم هو ذروة الواقعية عندما يطلب 
اإلســـالم من اإلنســـان أن يكون ســـويًا وأن يكون عبدًا لله وأن 
يمتثل آليات القرآن، وعندما يريد اإلسالم من اإلنسان أن يكون 
حـــرًا وأن يكون كريمـــا وأن يمارس العدل فـــي حياته، وعندما 
يطلب اإلســـالم من اإلنسان أن يدافع عن مقدساته وعن أرضه 

وعن المظلومين فإن ذلك يمثل ذروة الواقعية". 
وهنأ عضو المكتب السياســـي بالجهاد الشعب الفلسطيني 
واألمة العربية واإلســـالمية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان 
المبارك، داعيـــًا إلى اغتنـــام الفرصة، وتعزيـــز أواصر المحبة 

وتكريس معاني الخير واإلخاء والتكافل فيه. 
وانتقد الشـــيخ عزام، حالة النفاق اإلنساني الذي كشفته حرب 
"روســـيا وأوكرانيا" قائاًل: "العالم الغربي بقيـــادة امريكا مازال 
اطرش وأعمى ويمارس االزدواجية في سياسته تجاه القضية 
الفلسطينية، وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الحرية، وفيما 
يتعلـــق بالقضايا العربية وهو ما كشـــفته الحرب الروســـية- 

األوكرانية". 
وتابع: "الغرب الذي يتباكى اليوم على أوكرانيا وعلى الالجئين 

األوكرانيين وعلى القانون الدولي تجاهل على مدى عقود طويلة 
معاناة الشعب الفلسطيني وسلبه حريته وحقوقه كما يتجاهل 
االنتهاكات الفظة لالحتالل "اإلســـرائيلي" الجاثم على األرض 

الفلسطينية". 
وشـــدد القيادي بالجهـــاد، أن حركته انطلقـــت لرفض الظلم 
والعنصريـــة التي يتبعها العالم الغربي مـــع القضايا العربية 
وقضية فلســـطين، والتميـــز الواضح من ناحيـــة العرق واللون 
والديـــن.  وحول آخر المســـتجدات السياســـية على الســـاحة 
الفلســـطينية، أكد الشـــيخ عزام، أن صفقة القرن فشـــلت في 
إخضاع شعبنا الفلسطيني، مشددًا على أن الرهان على التسوية 
فشـــل ويجب وضع برنامـــج يعيد الفعالية للمشـــروع الوطني 

ويحمي شعبنا وحقوقه. 
وقال: "إن األعداء حاولوا غســـل األدمغة وتبديل المفاهيم في 

كامب ديفيد وأوســـلو وصفقة القرن لكنهم فشلوا كما حدث 
ســـابقًا"، مشـــددًا علـــى أن المقاومة والجهاد ســـتبقى الخيار 

األقدس واألكثر فعالية". 
ولفت إلى أن "االحتالل وبعض االنظمة المتعاونة معه يحاولون 
الضغط على شـــعبنا ومســـاومة قضاياه الوطنيـــة على األمور 
المعيشية من خالل تضييق الحصار المفروض على قطاع غزة 
وشد الخناق على ابناء شعبنًا، داعيًا المسؤلين باتخاذ إجراءات 

للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. 
وبشـــأن التطبيع، ذكر أن "التطبيع مع األنظمة العربية لم يقدم 
لها شيئًا انما قدم خدمات لالحتالل "اإلسرائيلي"، داعيًا شعوب 

األمة إلى االلتفاف حول القضية الفلسطينية. 
وحول جولتـــه الخارجية، أكد عضو المكتب السياســـي لحركة 
الجهاد اإلســـالمي الشـــيخ نافذ عـــزام، أن الشـــعوب العربية 

عمومًا والشعب الفلسطيني بمخيمات الشتات، يراهنون على 
المقاومة الفلسطينية بشكل كبير.

وأشـــار الشـــيخ نافذ عزام إلى أنه لمس خالل جولته الخارجية 
االحترام الكبير تجاه فلســـطين ومقاومتنا الباســـلة، مؤكدًا أن 
هناك تقدير كبير لما تقوم به المقاومة في فلسطين عند أهلنا 

في المخيمات.
وقال: "الشـــعب الفلســـطيني في مخيمات اللجوء ورغم تخلي 
األنظمة العربية المنهزمة المطبعة عن دعم قضيته ســـيظل 
حاضرا في ميادين النضال"، مبينًا أن اهلنا بالمخيمات يراهنون 

على مشروع المقاومة لتحرير ارضهم وعودتهم إلى ديارهم. 
وأضاف: "المقاومة الفلســـطينية أصبحت أمـــل األمة العربية 

واإلسالمية في تحرير فلسطين وطرد االحتالل اإلسرائيلي". 
وتابع: "االمة ال يمكن على االطالق ان تتخلى عن فلسطين مهما 
بلغ جبروت الحكام واســـتبدادهم ومحاوالت غسل االدمغة فان 
التطبيع لن ينجح، وان "اســـرائيل" ستظل مكروهة في الوطن 
العربي واالســـالمي وستظل مرفوضة شـــعبيًا وجماهيرًا وعلى 
كل المســـتويات باســـتثناء بالط الحكام فقـــط".  وحول ملف 
المصالحة، قال عزام: "الحقيقة يجب أن نصارح شعبنا، لألسف 
المصالحة متعثرة، وال نريد أن نوهم شعبنا بأن هناك مفاوضات 
أو مقترحات مطروحة"، مبينًا أن الجهود متعطلة بســـبب تعند 
موقف السلطة في الملفات الوطنية.  وأضاف الشيخ عزام: "نحن 
نحـــرص على عدم زيادة التفتت فـــي الجبهة الداخلية، ويجب 
أن يزيـــد حرصنا علـــى إبقاء بوابة األمل لشـــعبنا، وأن تتكثف 
المســـاعي، ويتعزز التعاون والتنســـيق بيـــن كل القوى التي 
تعترض على حالة التفرد بالقرار الفلسطيني، إلحياء المشروع 
الوطني، فاألمر يحتـــاج منا جميعًا إلى حكمة كبيرة ووعي بكل 

األدوات والوسائل والسياسات التي نواجه بها عدونا".

الشيخ عزام: شعبنا يراهن على المقاومة للخالص من االحتالل
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رام الله/ االستقالل:
علق���ت الحرك���ة األس���يرة ف���ي س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي مس���اء الخميس، اإلضراب عن الطعام 
الذي كان مقرًرا الش���روع به اليوم الجمعة في كافة 
قالع األس���ر، حتى تحقيق مطالبه���م التي ينادون 

بتطبيقها.
وقالت لجن���ة الطوارئ الوطنية العليا لألس���رى في 
بي���ان إن االحت���الل ُأجِبَر عل���ى التراجع ع���ن كافة 
إجراءاته بحقنا التي س���عى لفرضه���ا خالل الفترة 

األخيرة.
وع���زت ذلك إلى الوقفة المش���رفة إلى جانبنا، وبعد 

إدراكه ممثاًل بإدارة س���جونه م���دى حضور قضية 
األس���رى بوج���دان ش���عبنا بكاف���ة أطياف���ه وقواه 

وفصائله.
وذك���رت اللجنة أن���ه "كان يظن أننا لقمة س���ائغة 
وأننا لس���نا قادرين على مواجهته، لكن إرادة أسرانا 
الصلبة أثبتت كما فعلت دائًما أنها قادرة بوحدتها 

الوطنية على رد العدوان وكسر شوكة عدونا".
َط له للنيل من  وأكدت أنها "أوقفت التغول الذي ُخطِّ
مكتسباتنا، بل حققت عديد االختراقات في مطالب 

ومنجزات عملنا عليها منذ سنوات لتحقيقها”.
وقال���ت اللجن���ة: "لقد خضن���ا المعركة ض���د إدارة 

الس���جون بش���كل وطني وبوحدة لم نِعش���ها منذ 
عدة س���نوات، ما كان له الدور الحاس���م بفشل إدارة 
الس���جون باالنفراد والتفرد ب���أيٍّ من فصائلنا داخل 
األسر". وأشارت إلى أن إدارة السجون سعت لمحاولة 

كسر وحدتنا لكنها فشلت بذلك فشاًل ذريًعا.
ودعت اللجن���ة الفصائل والقوى الحي���ة إلى إنهاء 
االنقس���ام وترس���يخ الوحدة الوطنية في مواجهة 

االحتالل اإلسرائيلي.
وش���كرت الفصائ���ل والقوى والقيادات والش���عب 
الفلس���طيني والمؤسس���ات الداعم���ة له���م على 

وقفتهم ونصرتهم لهم.

وأش����ار إلى أن ما حققت����ه الحركة الوطنية 
األس����يرة مؤّخ����ًرا، يأت����ي بعد نحو أس����بوع 
م����ن مفاوض����ات دارت بين قي����ادة لجنتها 
الوطنية العليا وقّوات إدارة سجون االحتالل 
الت����ي حاولت االلتف����اف والخ����داع، إلى أن 
رضخ����ت في نهاي����ة المط����اف للكثير من 
المطالب، التي ُتعّد حقوًقا لألس����رى عملوا 
على تحقيقها في ج����والت المواجهة، قبل 
تراجع إدارة الس����جون عنه����ا، بعد صفعة 
واقعة تحّرر األس����رى من سجن جلبوع، يوم 

6 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وأض����اف أن "المطالب الوطني����ة التي جرى 
تحقيقه����ا تتعل����ق بالحق����وق الحياتي����ة 
اليومية لألس����رى، كالكنتينا وإعادة بعض 
الم����واد الغذائي����ة واألجه����زة الكهربائية 
تركي����ب  وإع����ادة  والزي����ارات،  والمالب����س 
الهوات����ف العمومي����ة، وما يتعل����ق بعزل 
األسرى، السّيما األس����رى المحكوم عليهم 

بالمؤّبدات".  
ونّبه إلى أن "الملّفً األساس الذي كان سبًبا 

رئيًسا لما شهدته قضية األسرى مؤّخًرا وما 
تمّخض عنها من ردود فعل، هو ملف أسرى 
حركة الجهاد اإلس����المي، وخصوًصا أسرى 
"نف����ق الحرّي����ة" )جلب����وع(، إذ تعّنتت إدارة 
س����جون االحتالل في هذا الملف، ورفضت 

االستجابة وإحداث أّية اختراقات فيه".
وفي ه����ذا الصدد، دع����ا القي����ادي بحركة 
الجه����اد اإلس����المي إل����ى ض����رورة مواصلة 
إل����ى جانب  خط����وات الضغ����ط النضالية، 
الفلس����طيني؛  وش����عبنا  األس����يرة  الحركة 
"لتحقي����ق المزيد من اإلنجازات، ورفع الظلم 
الواقع على أسرى الجهاد وجلبوع خصوًصا، 

وأسرى شعبنا عموًما". 
وحّذر إدارة س����جون االحتالل م����ن محاولة 
التي  الوطني����ة  المطالب  االلتف����اف عل����ى 
واالس����تفراد  األس����يرة،  الحركة  حققته����ا 
مجّدًدا بأسرى حركة الجهاد اإلسالمي داخل 
الس����جون، مؤّكًدا أن سرى الجهاد يشّكلون 
على ال����دوام عامل تهدي����د لالحتالل قبل 

عملية انتزاع الحرّية من جلبوع، وبعدها.

وتابع: "الضمان الوحيد للحفاظ على اإلنجاز 
المطالبة  للحركة األس����يرة،  الوطني األخير 
بف����رض مزي����د م����ن الضغ����ط والخطوات 
النضالية واستنفار واستخدام كل أدواتها 

المتاحة، مسنوًدا إليها التفاف شعبنا".  
تعليق الإ�ضراب

وفي وقت س����ابق م����ن الخمي����س، علقت 
الحرك����ة األس����يرة ف����ي س����جون االحتالل 

اإلضراب عن الطعام الذي كان مقرًرا الشروع 
به اليوم الجمعة، في قالع األسر كاّفة؛ حتى 

تحقيق مطالبهم التي ينادون بتطبيقها.
وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا لألسرى 
ف����ي بيان، وص����ل صحيفة االس����تقالل، إن 
"االحت����الل ُأجِبَر على التراج����ع عن إجراءاته 
كاّف����ة بحقنا الت����ي س����عى لفرضها خالل 
الفترة األخي����رة"، عازيًة ذلك إل����ى "الوقفة 
المش����رفة إلى جانبنا، وبع����د إدراكه ممثاًل 
بإدارة س����جونه مدى حضور قضية األسرى 
وقواه  أطياف����ه  بكاف����ة  بوج����دان ش����عبنا 

وفصائله".
وذكر بيان اللجنة أنه "كان )االحتالل وإدارة 
س����جونه( يّظن أننا لقمة سائغة وأننا لسنا 
قادري����ن على مواجهته، لكن إرادة أس����رانا 
الصلبة أثبت����ت كما فعلت دائًما أنها قادرة 
بوحدتها الوطنية على رد العدوان وكس����ر 

شوكة عدونا".
وأك����د أن "الحركة األس����يرة أوقفت التغول 
����َط له للنيل من مكتس����باتنا، بل  الذي ُخطِّ

حقق����ت عدي����د االختراق����ات ف����ي مطالب 
ومنج����زات عملن����ا عليه����ا من����ذ س����نوات 
لتحقيقه����ا"، مضيفًة: "لقد خضنا المعركة 
ضد إدارة السجون بشكل وطني وبوحدة لم 
نعشها منذ س����نوات عّدة؛ ما كان له الدور 
الحاس����م بفش����ل إدارة الس����جون باالنفراد 

والتفرد بأيٍّ من فصائلنا داخل األسر".
وأش����ارت اللجنة في بيانها إل����ى أن "إدارة 
السجون سعت لمحاولة كسر وحدتنا لكنها 
فشلت بذلك فشاًل ذريًعا، داعيًة "الفصائل 
والقوى الحّية إلى إنهاء االنقسام وترسيخ 

الوحدة الوطنية في مواجهة االحتالل.
ويبل����غ إجمالي عدد األس����رى في س����جون 
االحت����الل حوال����ي )4650( أس����يرًا، بينهم 
)41( أس����يرة، و )180( طف����اًل وقاص����ًرا، و 
)700( مريض يعانون أمراًضا بينها "مزمنة 
)دون  إدارّي  معتق����ل   )400( و  وخطي����رة"، 
تهمة(، في حين بلغ عدد األسرى الشهداء 
داخل السجون )227( شهيدًا، منذ النكسة 

سنة 1967.

دعا إلى مواصلة الضغط لتحقيق المزيد من اإلنجازات
د. عليان لـ »االستقالل«: االحتالل رضخ لمطالب الحركة األسيرة خشية من انفجار األوضاع

غزة/ قا�ضم الأغا:
اأّكد القي��ادي بحركة اجلهاد الإ�ضالم��ي يف فل�ضطني وم�ض�ؤول ملف 
الأ�ض��رى فيه��ا د. جمي��ل علّي��ان، اأن احلرك��ة ال�طني��ة الأ�ض��رة 
ا�ضتطاع��ت انت��زاع »اإجناز« جدي��د، ي�ضاف اإىل �ضل�ضل��ة الإجنازات 

ال�طنية العامة التي حققتها على الحتالل وقّ�ات اإدارة �ضج�نه، 
ع�ضية الرتاجع عن قرار اخل��ض يف الإ�ضراب املفت�ح عن الطعام.    
وقال القيادي عليان يف مقابلة مع �ضحيفة »ال�ضتقالل« اخلمي�ض، 
»اإن ه��ذا الإجن��از الكب��ر ال��ذي حققت��ه احلرك��ة الأ�ض��رة، جاء 

نتيجة وحدتها، وا�ضتنفار اأدواتها الق�ية وامل�ؤّثرة، واإدراك العدو 
��ا مع قرب  ال�ضهي���ين اأن ع��دم الر�ض���خ ملطالب الأ�ض��رى، خ�ض��ضً
حل���ل �ضهر رم�ض��ان املبارك، ق��د تدفع بال��ض��ع الفل�ضطيني العام 
لنتفا�ضة حقيقية وعارمة يف عم�م الأر�ض الفل�ضطينية املحتلة«.

رام الله/ االستقالل:
واصل الخميس، نحو 500 معتقل إداري، مقاطعتهم 
لمحاكم االحتالل "اإلس����رائيلي" تحت ش����عار "قرارنا 
حرية"، لليوم ال�83 على التوالي، في إطار مواجهتهم 

لسياسة االعتقال اإلداري.
وكان األس����رى اإلداري����ون ق����د اتخذوا مطلع ش����هر 
كانون الثاني الماض����ي موقفا جماعيا يتمثل بإعالن 
المقاطعة الش����املة والنهائية لكل إجراءات القضاء 
باالعتق����ال اإلداري )مراجع����ة قضائية،  المتعلق����ة 

استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، 
ودون الس����ماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد 
الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون 

الدول����ي اإلنس����اني، لتكون إس����رائيل ه����ي الجهة 
الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع س����لطات االحت����الل وإدارات الس����جون بأن 
المعتقلي����ن اإلداريين لهم ملفات س����رية ال يمكن 
الكش����ف عنه����ا مطلقا، ف����ال يع����رف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالب����ا ما يتع����رض المعتق����ل اإلداري لتجديد مدة 
االعتق����ال أكثر من مرة لمدة ثالثة أش����هر أو س����تة 
أش����هر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى س����نة كاملة، 
ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات كما في 

حالة المناضل علي الجّمال.
يذكر أن عدد األس����رى في س����جون االحتالل بلغ نحو 

4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفال.

الناصرة المحتلة/ االستقالل:
دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي 
ال�48، أبناء ش����عبنا في أراضي ال�����48 إلى إحياء الذكرى 

ال�46 ليوم األرض الخالد.
وستقام الفعالية األولى لهذه المناسبة يوم غد السبت، 
في قرية سعوة مس����لوبة االعتراف في النقب، والثانية 
ف����ي البطوف ف����ي قرية دير حنا بالمثل����ث، في 30 آذار 

الجاري.
وأوضحت لجنة المتابعة أن المسيرة الرئيسية ستنطلق 
من ش����ارع الشهداء في مدينة سخنين يوم 30 الجاري، 
عند الساعة الثانية والنصف عصرا، لتلتحم نحو الساعة 
الرابعة مع مس����يرة مدينة عرابة عند النصب التذكاري 
ش����رق المدينة، ولتكمل المس����يرة حتى دير حنا، ليقام 

المهرجان المركزي في الساعة الخامسة مساء.
وشددت على أهمية المش����اركة الجماهيرية في إحياء 
ذك����رى يوم األرض، من خ����الل المهرجانين المركزيين، 
إضافة الى البرامج والنش����اطات التي تقام في مختلف 

البلدات.
وقال����ت اللجن����ة "إن ذكرى يوم األرض تح����ل هذا العام 
وسط تصعيد س����لطوي ش����رس على األراضي العربية 
في النقب، لتفرض حصارا أش����د عل����ى البلدات العربية 
مس����لوبة االعتراف، في ظل قرار الحكومة اإلس����رائيلية 
إقامة 12 مس����توطنة على األراضي العربية المس����لوبة، 
منها مدينة لما يطلق عليه����م )المتدينين الحريديم( 
ق����ادرة على اس����تيعاب 120 ألف ش����خص، إضافة الى 

مراكز تجارية ومرافق عمل".

500  معتقل إداري يواصلون 
مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ83

»المتابعة العليا« في الداخل المحتل 
تدعو إلحياء ذكرى يوم األرض

بعد انتزاع اتفاق يلبي مطالبها
إدارة السجون تتراجع عن إجراءاتها والحركة األسيرة تعلق إضرابها 

خان يونس/ االستقالل:
استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الخميس، المزارعين في 

األراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأف���اد مراس���لنا، بأن ق���وات االحت���الل المتمركزة ف���ي األبراج 
العسكرية ش���رق خان يونس فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة 
تجاه األراضي الزراعية في منطقة "السناطي" شرق بلدة عبسان 
الكبيرة، وش���رق بلدة خزاع���ة، وأجبرت المزارعي���ن على مغادرة 

أراضيهم.
يش���ار إلى أن ق���وات االحتالل تتعمد يوميا بإط���الق النار تجاه 
األراضي الزراعية ش���رق القطاع وتجبر المزارعين على االنسحاب 

والتراجع من أراضيهم.

االحتالل يستهدف 
المزارعين شرق خان يونس
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع

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

ا�سم امل�سروع الفرعي :توريد مواد لزوم م�سروع �سيانة  اإنارة ال�سوارع ومرافق البلدية 
1. حصلت منظمة التحرير الفلس����طينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
عل����ى منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد من المانحين )البنك الدولي- 
KFW-AFD ( س����يتم تنفيذه����ا  من خالل صندوق تطوي����ر وإقراض الهيئات 
المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ 
مشاريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث 
يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة االثار 
االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مش����اريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.
2. وقد حصلت بلدية الزوايدة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ توريد مواد لزوم مشروع صيانة  
إنارة الش���وارع ومرافق البلدية وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة 
 MDPIIIW6– 1623131-12a الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رق���م

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعو بلدية الزوايدة الموردين التقدم الس���تدراج عروض أسعار )تسوق 
محلي( مشروع توريد مواد لزوم مشروع صيانة  إنارة الشوارع ومرافق البلدية 
، مدة المش���روع 30 يومًا، وحس���ب اآلليات المعتمدة لدى صندوق تطوير 

واقراض الهيئات المحلية.
4. الم���وردون المعنيون يمكنهم الحص���ول على المعلوم���ات الالزمة من بلدية 
الزوايدة، الدائرة الفنية / قسم المشاريع ، السيد/ م. محمد تيسير مسلم، هاتف: 
082550140 فاكس: 082551138، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 

الثانية عشر ظهرًا من تاريخ 2202/03/25 م وحتى تاريخ 2022/04/04 م .
5. ع���روض األس���عار يجب أن تق���دم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2022/04/04 الساعة الحادية عشر ظهرًا وهو موعد فتح المظاريف. 
6. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

7. العنوان المشار اليه أعاله: الزوايدة – شارع خالد بن الوليد – مبنى البلدية 
– مقابل محطة زينة ) األغا ( للوقود .

بلدية الزوايدة

رام الله/ االستقالل:
قال ناجي أبو حميد ش����قيق األسير 
ناصر أب����و حميد الخميس، إن الوضع 
الصح����ي لش����قيقه م����ا زال خطيرًا، 

ويعاني من آالم حادة في الصدر.
وأض����اف أب����و حمي����د ف����ي تصريح 
صحفي، أنه ت����م أخذ عينة من الورم 
السرطاني الذي اس����تأصل منه، من 
أجل معرفة مدى مالئمة دواء جديد 
صادقت عليه هيئة ال����دواء والغذاء 
األميركية قبل عدة أسابيع، لعالجه، 
وأن نتيج����ة العينة س����تصدر خالل 
ثالث����ة أس����ابيع، وبناًء عليه س����يتم 

تحديد مسار عالجه.
وأشار إلى أن الوضع الصحي لشقيقه 
المعتقل ناصر الذي يرقد في عيادة 
س����جن الرملة كارثي، وبحاجة إلى أن 
يظل موصواًل باألكس����جين بش����كل 
أكبر من الفت����رة الماضية، ما صعب 
م����ن قدرته على الس����ير، إال لخطوات 
معدودة.وتاب����ع أبو حميد: "جس����ده 
أصب����ح هزي����اًل أكثر مم����ا كان عليه 
قبل أش����هر، ويخضع في هذه األيام 
لجلس����ات عالجية حتى يتمكن من 

تحريك يديه وقدميه".
وبي����ن أن ش����قيقه المعتقل محمد، 

يالزم ناصر منذ نقله إلى مستشفى 
سجن الرملة للمساعدة على إنعاش 
ذاكرت����ه، فهو يتذك����ر بعض األمور 

بصعوبة بالغة وبشكل بطيء جدًا".
وخضع المعتقل أبو حميد في التاسع 
عشر من أكتوبر/ تشرين األول 2021 
ورم  الس����تئصال  جراحية  لعملي����ة 
س����رطاني في الرئتين ونقل بعدها 
للس����جن ثم نقل بعدها مجدًدا إلى 

مستشفى "برزالي" اإلسرائيلي عقب 
تده����ور حالته الصحي����ة ودخل في 
غيبوبة وكان وضعه الصحي خطيرا، 
وبعدما استفاق من الغيبوبة أعادته 
إدارة س����جون االحتالل إلى ما يسمى 
"عيادة س����جن الرمل����ة"، رغم خطورة 

حالته الصحية.
يش����ار إلى أن األس����ير أبو حميد )49 
عامًا( من مخيم األمعري بمحافظة رام 

الله والبي����رة، معتقل منذ عام 2002 
ومحك����وم عليه بالس����جن 5 مؤبدات 
و50 عام����ًا، وه����و من بين 5 أش����قاء 
يواجه����ون الحكم م����دى الحياة في 
س����جون االحتالل، ولهم أخ شهيد، 
وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة 
مرات على يد قوات االحتالل وُحرمت 
وفقدوا  زيارته����م،  م����ن  والدته����م 

والدهم خالل سنوات اعتقالهم.

مسار عالجه متوقف على نتيجة العينة
وضع األسير »ناصر أبو حميد« ما زال خطيرًا 

رام الله/ االستقالل:
أكدت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال )فلس���طين( أن 58% من 
األطفال الذين تم اعتقالهم خالل الس���ت سنوات الماضية تعرضوا 

لعنف لفظي وإذالل وتخويف، و75% تعرضوا لعنف جسدي.
 وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال أن قوات االحتالل ُتعرض 
األطفال الفلسطينيين المعتقلين لضروب من التعذيب الممنهج، 
مش���ددة على أنه ال يجوز احتجاز األطف���ال إال عند الضرورة القصوى 
وألقصر مدة زمنية ممكنة، كما يجب أال يتعرض الطفل للتعذيب أو 

سوء المعاملة تحت أي ظرف من الظروف.
 وأك���دت الحرك���ة العالمية في تقري���ر لها الخمي���س، أنها وثقت 
اعتقال 681 طفاًل في الفترة ما بين 2016 -2021 من قبل االحتالل، 
حيث تبين أن ما نس���بته 58% منهم تعرضوا لعنف لفظي وإذالل 

وتخويف.
 وأضافت أن 59% منهم تم اعتقالهم خالل الليل، و97% تعرضوا 
لتكبيل األيدي، و88% تعرضوا لتعصيب األعين، و54% تم نقلهم 

على أرضية المركبات العسكرية. 
فيما أكدت الحركة أن 83% من المعتقلين األطفال تعّرضوا للتجريد 

من المالبس خالل تفتيشهم، و67% لم يتم تبليغهم بحقوقهم.
 وأضافت أن 74% من األطف���ال الذين تعرضوا لالعتقال ووثقتهم 
الحركة العالمية خالل الفترة المذكورة لم يسمح لهم بأخذ استشارة 
قانونية من محاٍم قبل التحقيق معهم، فيما تعرض 25% للش���بح، 

و58% لم يتم إخبارهم حول أسباب اعتقالهم. 
ويحتجز االحتالل في سجونه نحو 4400 أسير بينهم نحو 160 طفاًل. 
وتعتبر “إس���رائيل” الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل 
منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية 

كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق األساسية للمحاكمة العادلة.

75 % من األطفال المعتقلين لدى 
االحتالل تعرضوا لعنف جسدي

حلب/ االستقالل:
أكد رئي���س دار الفت���وى والتدريس الدين���ي في حلب 
س���ماحة الدكت���ور محمود ع���كام، الخمي���س، أن قضية 
فلس���طين هي قضية األمة ككل، مشددًا على أن الجهاد 
من أجل فلسطين محل اتفاق وإجماع عند كل المسلمين.

جاء ذلك خالل استقبال سماحته، وفدًا من حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين برئاسة مسؤول الساحة السورية 
المهندس خالد خالد، وعضوية مسؤول الحركة بمحافظة 

حلب هاني برو، والشيخ أحمد ميعاري.
ولفت د. عكام إلى أن الجهاد في فلس���طين، ُيعد جهادًا 
في س���بيل الله، مبين���ًا أن العدو ليس قوي���ًا، بل ضعفنا 

المتنامي هو الذي ُيرجح كفته.
واعتب���ر أن عملي���ات الطع���ن الت���ي ينفذها الش���باب 
الفلس���طيني ض���د "اإلس���رائيليين"، ومعركة "س���يف 

القدس"، تحيي األمل في نفوس األمة.
وأشار س���ماحته إلى أن الضعف العابر في األمة ال ُيغير 
حقنا الثابت في فلس���طين، مضيفًا "ال فلسطين من غير 

إسالم، وال إسالم من غير فلسطين".
وأشاد د. عكام، بمواقف ورؤى حركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين، موضحًا أن صدق الحركة وثباتها في المواجهة 
ُيلبسها ثوب الَقبول. ونوه سماحته إلى أنهم مع توجهات 
ورؤى الحرك���ة، الت���ي لها باٌع كبير ف���ي مقاومة االحتالل 
اإلس���رائيلي. واس���تذكر د. عكام مواق���ف األمين العام 
المؤسس لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الشهيد 
د. فتحي الشقاقي، ومواقف األمين العام السابق الفقيد 
ح، وخلفه األمين العام الحالي القائد  الكبير د. رمضان شلَّ
زياد النخالة، متضرعًا إلى الله أن يوفق الحركة، ويبارك في 

جهادها وأعمالها.
وتطّرق إلى تس���ويق بع���ض األنظمة العربي���ة للديانة 
"اإلبراهيمية"، مبينًا أنه���م يريدون بذلك أدلجة القضية 

الفلسطينية، وإخراجها من دائرة الصراع العقدي.
بدوره، أكد م. خالد، أن حركة الجهاد، ُتدرك موقع المسجد 
األقصى وفلسطين بالنسبة لألمة، وبالتالي فإنها تعمل 
على إبقاء جذوة الصراع متقدًة على هذه األرض المباركة.

وقال :"معركة "س���يف القدس" كانت عالم���ًة فارقة في 
صراعن���ا المفت���وح مع أع���داء األمة، وهو مش���هد ُيحيي 
التفاؤل في قلوب المس���لمين". وأشار إلى أن العدو ألول 
مرة كان يتخبط ويترنح في ميدان المعركة، وفش���ل في 
صد خطر صواري���خ المقاومة. وع���رج م. خالد إلى خطورة 
التطبيع مع "إس���رائيل"، وأنه قفز عن السمة السياسية، 
والمصالح االقتصادية، معربًا عن خش���يته من أن تتحول 
"اإلبراهيمية" لحامل فكري، وبالتالي يصبح التبرير للعالقة 
مع االحتالل على أساس ثقافي وفكري، وليس على أساس 

المصالح كما كان في السابق.
وأوضح أنه���م "يريدون بهذا التبرير جعلنا كمس���لمين 

طارئين في هذه المنطقة، وأن اليهود هم األصل".
ولف���ت م. خالد إل���ى أن "ما جرى ف���ي المنطقة في العقد 
األخير شتت عناوين األمة، ونخشى أن تتحول فلسطين 

لقضية سياسية، وهي قضية عقدية بامتياز".
وتابع "واجبنا استنهاض كل مسلم في األمة، وأن نجعل 

المسجد األقصى حاضرًا معه".

غزة/ االستقالل:
أعل���ن رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإس���ناد الش���عب 
الفلسطيني في الداخل المحتل محسن أبو رمضان، عن 
انطالق فعاليات إسنادية لفلسطينيي الداخل المحتل 
خالل المرحل���ة القادمة بالتزامن مع إحي���اء يوم األرض 

الفلسطيني في الثالثين من مارس/آذار الجاري. 
وذكر أب���و رمضان خالل الصال���ون الصحفي الذي عقده 
منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، الخميس، تحت عنوان 
»حول رؤية وطنية لدعم فلس���طينيي الداخل المحتل«، 
ف���ي مدينة غ���زة، أن الفعالية األولى س���تكون يوم غد 

السبت في مخيم العودة شرق غزة. 
وبّين أن الهيئة س���تنظم مهرجان���ًا خطابيًا في »ملكة« 

يتضمن إلقاء كلم���ات من قيادات في غزة وممثلين عن 
الداخل المحتل، إليصال رسالة الوحدة والتالحم بين كل 

أطياف الشعب الفلسطيني. 
وأفاد بأن الفعالية الثانية س���تكون ف���ي الثالثين من 
مارس الجاري، داخل ميناء غزة، بالتزامن مع فعالية أخرى 
في بلدة عرابة البطوف في الداخل المحتل، إحياًء لذكرى 
يوم األرض، مش���يرًا إلى أن الهيئة ستواصل أنشطتها 
الداعمة لفلس���طينيي الداخل وتعزيز التبادل الثقافي 

والمعرفي. 
وأوضح أن هذه الفعاليات تهدف إليصال رسالة للعالم 
بأن سياسة الحواجز ومنع الحركة وفرض القيود األخرى 
لن تثنينا عن استخدام جميع الوسائل لتحقيق التالحم 

بين مكونات الشعب الفلسطيني. 
وج���دد أب���و رمضان رف���ض الهيئة لسياس���ة االحتالل 
القائم���ة عل���ى »ازدواجي���ة المعايير«، خاص���ة في ظل 
اإلجراءات الممنهجة ضد فلس���طينيي الداخل، الرامية 
لتهجيرهم عن أراضيهم قسرًا، واصفًا تشكيل الهيئة 

»مبادرة نوعية وخالقة«. 
وبحس���ب قوله، فإن هب���ة الكرامة في النق���ب، ونصرة 
أهالي الداخل خالل معركة »سيف القدس« الذي وصل 
لحالة العصيان الش���امل، أقلق حكومة االحتالل، »وهذا 
يش���ير أننا أصحاب هم ومصير واحد«، مؤكدًا أن حكومة 
االحتالل تضرب ع���رض الحائط القانون الدولي وقرارات 

الشرعية الدولية. 

أشاد بمواقف وتضحيات حركة »الجهاد«

رئيس الفتوى في حلب: العمليات الفدائية تحيي األمل في نفوس األمة

أبو رمضان: فعاليات إسنادية لفلسطينيي الداخل بيوم األرض
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دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية
�إعالن حكم غيابي جريدة

إل���ى المدعى علي���ه : محمد غازي محم���د أبو حمده من حمامة وس���كان 
النصي���رات لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة بتاريخ 2021/12/28م 
في القضية أس���اس 2021/875م وموضوعه���ا " نفقة زوجة " والمتكونة 
بينك وبين زوجتك المدعية " أريج عبد اللطيف موس���ى الش���ريف " من 
بيت طيما وس���كان البريج قدرها " س���بعون دينارا اردنيا ش���هريا " أو ما 
يعادلها بالنقد المتداول لسائر حوائجها الضرورية الشرعية بما في ذلك 
الكس���وة والمس���كن " حكما وجاهيا " بحق المدعية إريج المذكورة قابال 
لالس���تئناف " غيابيا " بحق المدعى عليه محمد المذكور قابال لالعتراض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/3/21م

قا�سي الو�سطى ال�سرعي

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

�ملو�شوع: تبليغات �شرعية
إلى المدعى عليه:- ماجد عبدالحميد احمد زقوت من اس����دود وسكان خانيونس سابقا 
والمقيم حاليا في جمهورية مص����ر العربية ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضي 
حضورك إلى هذه المحكمة يوم االثنين الموافق 2022/4/25م الساعة التاسعة صباحا 
للنظر ف����ي القضية المرفوعة ضدك من قبل زوجتك المدعية:- جازية توفيق أحمد أبو 
دان المش����هورة زقوت من خانيونس وسكانها وموضوعها "نفقة بنت" وتحمل أساس 
رقم 2022/178م وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال عنك أو تبد للمحكمة 
معذرة مش����روعة يجر بحقك المقتضي الشرعي والقانوني لذلك وجب تبليغك حسب 

األصول.  وحرر في 20 من شهر شعبان لسنة 1443 ه� الموافق 2022/3/23م

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
القا�سي ال�سرعي / عبادة الرقب

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

مذكرة تبليغ حكم غيابي
إلى المدعى عليه س����امي فؤاد احمد العبسي من غزة سابقا وحاليا خارج البالد 
مجه����ول محل اإلقامة االن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة في القضية 
اس����اس ۵۹۳/۲۰۲۱م وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق والنزاع والمرفوعة 
علي����ك من قبل المدعية هدی کمال س����عدي أبو ليل����ة بتطليقها منك طلقة 
واحدة بائنة بينونة صغرى بعد الدخول وأن عليها العدة الش����رعية اعتبارا من 
تاريخ هذا الحكم الواقع بتاريخ 24/3/2022م  حکما وجاهيا بحق المدعية قابال 
لالس����تئناف غيابيا بحق المدعى عليه قابال لالعتراض واالس����تئناف، لذا صار  

تبليغك حسب األصول. وحرر بتاريخ 24/3/2022م 

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

احلديث عن "ت�سهيالت"
وبهدف نزع فتي����ل االنفجار، خوفًا من تكرار 
س����يناريو رمضان الماضي الذي شهد "هبة 
القدس"، فقد تحدثت سلطات االحتالل عن 
العديد من اإلج����راءات للتهدئة في الضفة 
وغزة والقدس، من بينها السماح للصالة في 
رمضان دون قيود، ورفع الحواجز من س����احة 
ب����اب العمود وعن أبواب األقصى، والس����ماح 
ألعمار مختلف����ة بالصالة في األقصى، إضافة 
إلى الس����ماح بزيارات ذوي أس����رى "فتح" من 
غزة، ووضع برنامج زيارات للعائالت في العيد 
بين الضفة وغزة والداخل المحتل بواس����طة 

تصاريح خاصة.
وذكرت صحيفة "الشرق األوسط"، الخميس، 
أن س����لطات االحت����الل ق����ررت إج����راء ع����دة 
"تسهيالت" للفلس����طينيين مع قرب وصول 

شهر رمضان المبارك، خوفًا من التصعيد.
وقال����ت الصحيف����ة إن����ه بع����د أكث����ر من 7 
س����نوات من الحرمان، قررت حكومة االحتالل 
األس����رى  ل����ذوي  الس����ماح  "اإلس����رائيلي" 
الفلس����طينيين ف����ي الس����جون م����ن قطاع 
غ����زة، بزيارة أبنائهم، في إطار "تس����هيالت" 
تقدمها في ش����هر رمضان، باستثناء أسرى 

"حماس" و"الجهاد".
وتش����مل "التس����هيالت" زيادة عدد العمال 
المحتلة، وزيادة  الفلسطينيين في األراضي 
عدد المس����موح لهم بالصالة في المس����جد 

األقصى من سكان الضفة الغربية".
ونقلت الصحيفة عن ما يسمى رئيس اإلدارة 
المدني����ة لجي����ش االحتالل غس����ان عليان، 
ف����ي تصريحات صحافي����ة، أن "الزيارات في 
السجون س����تقتصر على أسرى حركة "فتح" 
وتنظيمات أخرى، ولكن ليس ألسرى حركتي 

"حماس" و"الجهاد اإلسالمي".

معادلة جديدة
الكات����ب السياس����ي ورئيس مرك����ز القدس 
للدراسات المس����تقبلية في جامعة القدس، 
أحمد رفيق عوض، أش����ار إل����ى أن "االحتالل 
غير معني بانفجار الوضع في القدس وال في 
الضفة الغربية، ألسباب كثيرة، منها ارتباط 

غزة بالقدس ما شكل معادلة جديدة.
وأكد ع����وض في حديثه ل�"االس����تقالل"، أن 
"إس����رائيل تعاني من ارتباك بين المستوى 
السياس����ي واألمني، واألخير يدرك تمامًا أن 
األوضاع في الضف����ة الغربية والقدس قابلة 
لالنفجار، ولكن المس����توى السياس����ي يريد 
اس����تغالل األوضاع ألجل البقاء في السلطة، 
وهذا يظهر تعارضا بين المس����تويين لدى 

االحتالل". 
وقال: "ألجل ذلك قدم االحتالل "تسهيالت" 
مزعومة، وكأن����ه يتفضل علين����ا بحقوقنا"، 
معتب����را أن "م����ا يتحدث عن����ه االحتالل من 
"تس����هيالت" هو جزء من الفك����ر العنصري 
واالس����تعالئي االحتالل����ي ال����ذي يس����عى 
االحتالل إلى تس����ويقه لدى الغرب والعرب، 
بأن "تل أبيب" قام����ت بما عليها، وعلى باقي 
األطراف القيام بتهدئة األوضاع في الضفة 

والقدس". 
وكش����ف عوض ع����ن "وجود طل����ب أمريكي 
وإقليمي بعدم انفجار األوضاع في األراضي 
المحتلة، ألن واش����نطن تريد الهدوء، خاصة 

بعد أزمة أوكرانيا، كم����ا أن اإلدارة األمريكية 
تريد أن تدعم الس����لطة الفلس����طينية التي 
تعاني من ضعف كبي����ر، بالتالي فإن انفجار 
األوضاع لي����س في مصلحة اإلدارة األمريكية 

وحساباتها المستقبلية". 
 ولفت إلى أن ما يجري هو عملية "شراء وقت"، 
ألن م����ا يتح����دث عنه االحتالل لي����س حلواًل 
حقيقية، بل التفاف على المشكلة، ومحاولة 
تبريد األوضاع، منوهًا إلى أن "إسرائيل" طلبت 
من أطراف مختلفة تهدئة األوضاع، في ظل 
استمرار قتل االحتالل للفلسطينيين وهدم 
منازلهم واقتحام األقصى واستمرار حمالت 
االعتق����ال، وكل هذه األم����ور تجعل األوضاع 

قابلة لالنفجار.
وح����ول احتمالي����ة انفج����ار األوض����اع خالل 
ش����هر رمضان المقبل، قال ع����وض إن هذه 
االحتمالي����ة واردة وقائم����ة طالم����ا وجد هذا 
االحت����الل عل����ى أرض فلس����طين، حتى وإن 
أوقف ممارس����اته اإلرهابية، إال أن وجوده في 
فلس����طين يس����تدعي المواجهة والمقاومة 

بكافة األشكال.

وبّي����ن أن "لعبة االحتالل مكش����وفة تمامًا"، 
الفتًا إلى أن "المقاومة الفلس����طينية خلقت 
واقع����ًا جدي����دًا، وأصبحت هناك حس����ابات 
جديدة للمحتل الذي ل����م يتوقع ردة فعلها 
في معركة سيف القدس خالل شهر رمضان 

الماضي". 

خماوف "اإ�سرائيلية"
وأعرب����ت محاف����ل أمني����ة "إس����رائيلية" عن 
خشيتها من تفجر أكبر لألوضاع األمنية في 
األراضي المحتلة على أبواب ش����هر رمضان 
المبارك وتزامنه م����ع األعياد اليهودية ومن 
أن تكون عملية بئر السبع األخيرة "القاسية" 
على االحتالل، ملهمة لش����بان آخرين لتنفيذ 

عمليات مماثلة.
وذك���رت صحيف���ة "يس���رائيل هي���وم" 
العبري���ة، أن المخاوف تترك���ز حالًيا على 
إمكاني���ة أن تمن���ح عملي���ة بئر الس���بع، 
الت���ي قتل فيها 4 مس���توطنين، الثالثاء 
الماضي، ونفذها محمد غالب أبو القيعان 
)34 عامًا( م���ن النقب المحت���ل، "إلهامًا" 
لمنفذين افتراضيين سيحاولون تقليدها 

وبالتالي وقوع المزيد من العمليات.
فيم����ا حذرت وثيقة أمنية "إس����رائيلية"، من 
تفجر األوضاع باألراضي الفلس����طينية مطلع 

شهر رمضان المقبل.
والوثيق����ة عبارة عن رس����الة بع����ث بها قائد 
ما يس����مى فرقة "يهودا والس����امرة" )االسم 
بالجي����ش  الغربي����ة(  للضف����ة  التورات����ي 
"اإلس����رائيلي" العمي����د "آفي بل����وت" للقادة 

العسكريين، ونشرتها قناة "كان" الرسمية.
وقال بلوت: "مواد االشتعال موجودة بالفعل، 
ينقصها فقط عود ثقاب إلش����عال المنطقة 

برمتها".
وأض����اف: "الموع����د النهائي - بداية ش����هر 
الجي����ش  لق����وات  ه����دف  ه����ذا  رمض����ان، 
"اإلس����رائيلي" حيث من المفترض أن يكونوا 
جاهزين"، متوقعًا أن "يكون التصعيد القادم 

مختلفًا عن سابقيه".
وتاب����ع: "أي����ام رمض����ان مقترن����ة باألعي����اد 
"اإلس����رائيلية"، كما ثبت سابقًا، ستوفر عددًا 
غير قليل من "أع����واد الثقاب" من هذا النوع، 

وعلينا أن نكون مستعدين لهذا اليوم".
ويحل ش����هر رمض����ان مطلع ش����هر أبريل/ 
نيس����ان المقب����ل، والذي يش����هد أيضا عيد 
"الفص����ح اليه����ودي" )بين 15-22( الش����هر 

المقبل.
وختم "بلوت" رسالته بالقول: "يعتبر كل يوم 
مهم����ا وفرصة لتعزي����ز الجاهزية ألن الحرب 

غدا"، وفق قوله.
المحتل����ة،  الغربي����ة  الضف����ة  وتش����هد 
توت����رًا متزاي����دًا بس����بب ممارس����ات قوات 
والمس����توطنين ضد  اإلس����رائيلي  االحتالل 

الفلسطينيين.
واندل����ع التصعيد األخي����ر األكبر في رمضان 
العام الماضي، على خلفية اقتحامات شرطة 
االحتالل للمس����جد األقصى، ما فّجر األوضاع 
في القدس والضفة الغربية والمدن العربية 
المختلط����ة داخل كيان االحت����الل، وقاد إلى 
مواجهة عسكرية مع المقاومة الفلسطينية 
بقط����اع غ����زة اس����تمرت 11 يوم����ًا وانتهت 

بوساطة مصرية.

على أبواب رمضان

االحتالل يعلن عن »تسهيالت« لـ »شراء الوقت« خوفًا من »سيف القدس 2«
غزة/ خالد ا�ستيوي:

مع اقرتب �سهر رم�سان املبارك، تت�ساعد خماوف الحتالل 
القد���س  مدين��ة  يف  الأو�س��اع  تفّج��ر  م��ن  »الإ�سرائيل��ي« 
املحتلة كما حدث خ��الل رم�سان العام املا�سي، حيث قررت 

حكومة الحتالل اتخاذ جملة من الإجراءات التي عّدها 
املراقب��ون »�سكلي��ة« يف قطاع غ��زة، ويف امل�سج��د الأق�سى؛ 
لإزال��ة �ساعق التفجري املرتقب. ويحاول الحتالل جتّنب 
تفجر الأو�ساع، ولأج��ل ذلك قام قادته ومن بينهم رئي�س 

احلكوم��ة نفت��ايل بيني��ت ووزي��ر احل��رب بين��ي غانت���س، 
بزي��ارات عدة اإىل الوليات املتح��دة، والأردن، والإمارات، 
وم�س��ر، يف حماول��ة لدفعه��ا للعم��ل عل��ى جتن��ب ا�ستع��ال 

الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2022/336

يف الطلب رقم 2022/627 ن�سر م�ستبدل
المستدعي: محمد عبد المجيد عودة اعميرات – النصيرات – الحساينة .

المس���تدعى ضده / خليل عبد السميع حسن االفرنجي – شارع الصناعة – 
بجوار شركة ترست )خارج البالد(

نوع الدعوى / حقوق عمالية قيمة الدعوى /   16920 شيكال 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 2022/336

ال���ى المدعى عليه المذكور المجهول محل االقام���ة حاليا "خارج البالد" بما ان المدعي قد اقام 
عليك الدعوى رقم) 2022/336( لدى محكمة صلح غزة الموقرة يطالبك فيها بحقوقه العمالية 
اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة عنها لدى قلم محكمة صلح غزة 
الموقرة ونظرا ألنك مجهول اإلقامة "خارج البالد" وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر 
هذه القضية وعمال بالمادة ) 20( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 
2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم) 2022/627 ( بالس���ماح 
للمدعي بتبليغك عن طريق النش���ر المس���تبدل يقتضي عليك ان تحضر الى هذه المحكمة 
للرد على دعوى المدعي والمعين لها جلس���ة يوم االحد 2022/4/10 م كما يقتضي ان تودع 
قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تبلغك بهذا اإلعالن وان ترسل 
نسخة للمدعي على عنوانه وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية 

باعتبارك حاضرًا حسب األصول . تحريرا في /2022/3/22م.

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

دولة فل�سطني
   حمكمة بداية دير البلح املوقرة

 يف الق�سية احلقوقية رقم 2015/17
يف الطلب احلقوقي رقم 2022/187

المستدعي/ فيصل محمد فرحان العواودة - باالصالة عن نفسه واالضافة 
لباقي ورثة والده المرحوم / محمد فرحان العواودة - سكان البريج - هوية 

رقم ۲6۳۱۰6۵۲ 4 وكيله المحامي / وليد قشالن
المس���تدعى ضدهم / ۱ -  عبد الرحمن عادل عبد المجيد عبد الله الدحدوح - 
باالصالة عن نفسه وباالضافة لباقي ورثة وتركة والده وجده المرحوم / عادل 
عب���د المجيد عبد الل���ه الدحدوح - مجهول محل االقامة ٢- هاش���م ابراهيم 
ش���ملخ - باالصالة عن نفسه وباالضافة لباقي ورثة وتركة والدته المرحومة / 

عائشة خلف علي كرت - سكان غزة الشيخ عجلين - مجهول محل االقامة
نوع الدعوى / حقوق  مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل

في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 2015/17 حقوق
في الطلب الحقوقي رقم 2022/187

حكمت المحكمة بالتنفيذ العيني لعقد االتفاق المؤرخ بتاريخ 1977/11/1 
والعقد الم���ؤرخ بتاريخ 1977/12/1 المبرز )م/1 ( وذلك بش���طب الحصص 
المبيعة من قبل البائعين وتس���جيلها باس���م المدعى لصفته الواردة في 
الئحة الدعوى وإشعار دائرة الطابو بذلك وتضمين المدعي عليهم الرسوم 

والمصاريف و ۳۰۰ شيكل اتعاب محاماة . صدر في : 2022/3/24م

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
حممد عاطف غزال

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2022/252(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد عوض زياد محمد حسين من سكان جباليا هوية رقم 803251891 
بصفته وكيال ع���ن: بالل وعماد وتحيه واياد وادم وح���وا أبناء عبد الباري 

سعيد أبو ورده 
بموجب وكالة رقم: 2039 / 2015 صادرة عن جباليا 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 917 القسيمة 36 المدينة جباليا النزلة 

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

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2022/3/24م

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

غزة/ االستقالل:
أوصى محللون سياسيون ومختصون، الخميس، بضرورة توظيف 
عنصرية اإلعالم الغربي وازدواجية التعامل في الحرب الروس���ية 
األوكرانية من أجل خلق خطاب إعالمي فلسطيني يخدم القضية 

الفلسطينية، باستثمار األدوات والوسائل كافة.
ودع���ا هؤالء إلى فضح ممارس���ات االحتالل اإلس���رائيلي بخطاب 
إعالمي ورس���مي للعرب والمسلمين والعالم أجمع ينصر القضية 
الفلس���طينية، ويفضح ممارس���ات االحتالل، ضمن خطة إعالمية 

موجهة.
جاء ذل���ك، خالل ندوة إعالمي���ة في مدينة غزة بعن���وان "الحرب 
الروس���ية األوكراني���ة تفض���ح عنصري���ة اإلعالم الغرب���ي اتجاه 

فلسطين" نظمها اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية.
المحلل السياسي عامر عامر رأى أن انعاكسات التغطية المنحازة 
والعنصري���ة على حال���ة الصراع س���تظهر في ح���ال أي عدوان 
إسرائيلي على قطاع غزة، وكيفية تعامل اإلعالم الغربي، والتركيز 

على الالجئين واستقبالهم واالهتمام بالموضوع.
ولفت إلى أّن هذا المشهد سيؤثر مستقبالاً مع أي عدوان، وسيكون 
هناك قيود "إسرائيلية" في استهداف المباني السكنية، مشيرًا 
إلى اجتماع "إسرائيلي" برئاسة رئيس وزراء االحتالل نفتالي بينت 
حول تأثير الموضوع على حالة الصراع مس���تقبالاً في حال أقبلت 

"إسرائيل" على عدوان ضد غزة.
ا إلى  وأّك���د أّن التمييز والعنصرية جزء م���ن الثقافة الغربية، الفتاً
قضية التعامل مع الالجئين واالختالف في طريقة التعامل معهم 

باالستقبال والحفاوة من الدول المجاورة.
ودع���ا عام���ر إلى إيج���اد خطاب فلس���طيني أقوى واس���تحضار 
مش���اهد قصف واس���تهداف منشآت فلس���طينية، موضحًا أن 
التميي���ز اإلعالمي الغربي مع الحالة األوكرانية ذو فائدة مع الحالة 
الفلس���طينية، وس���ُيثير العالم بقوة هذه المسألة ولن يغمض 

عينيه عّما جرى. بدوره، المحلل السياس���ي حس���ام الدجني رأى 
ضرورة استثمار العرب والمسلمين لحالة االزدواجية الغربية، وأن 
يكون هناك حالة وعي جمعي الستغالل الحالة الموجودة لتوحيد 

الجهود في إطار مشروع وحدوي اقتصادي.
أّما المحلل السياس���ي أسعد جودة فدعا إلى ضرورة وجود خطاب 
ا إلى أن الحالة الفلسطينية مشوهة ال  إعالمي وتكافل ووحدة، الفتاً

تستطيع أن تقدم شيئًا .
فيما رأى المحلل السياس���ي مصطفى إبراهيم أّن األزمة الروسية 
األوكرانية فضحت العالم أجمع، ول���ن يكون العالم اآلن كما كان 
قبل الحرب، الفتًا إلى أّن االجتماع الثالثي المصري "اإلس���رائيلي" 

اإلماراتي يدلل أّن "الوضع سيء ومقبلون على أسوأ".
وأوضح إبراهيم أّن هناك تغييرات مهمة، فما زالت أوروبا تطالب 
ا أصيالاً من  بتغيي���ر المنهج الفلس���طيني، وتعتب���ر أوروبا ج���زءاً
ا أن الخطاب الفلس���طيني السياسي يجب أن  االس���تعمار، معتبراً

ا بالتركيز على الفضائح  ا ليس فقط اإلعالمي، مطالباً يك���ون موحداً
العنصرية حيال الفلسطينيين.

أّما المحلل السياس���ي وس���ام عفيفة فأوصى بضرورة االستفادة 
من مش���هد الح���رب الروس���ية األوكرانية، على صعي���د اإلعالم 
واألخبار ووس���ائل التواصل االجتماعي، واس���تثمار كل األدوات 
لصالح القضية الفلس���طينية، وعدم الخوف والخشية من عرض 

المظلومية.
وأش���ار إلى أهمية اس���تخدام معطيات منهجية البحث واالطالع 
والدراسة والدالالت حتى بناء مواقف على بينة من خالل األبحاث 
والدراسات، واالستفادة من العنصرية في تعامل اإلعالم الغربي 

لصالح القضية الفلسطينية.
وتحدث عفيفة عن مالمح اإلعالم في الحرب الروس���ية األوكرانية، 
كاس���تخدام أدوات المعركة والتي تميزت بإعالمها، كالسوشيال 
ميديا والصور والفيديوه���ات التي خرجت على اإلعالم، الفتًا إلى 

سقوط نظرية الخبر مقدس والتعليق حر، مؤكدًا أن الخبر في هذه 
الحرب موّجه وهناك ضبابية عالية بمجريات المعركة.

أما المحلل السياسي توفيق أبو شومر، فشدد على أهمية اإلعالم 
ب���أن يكون ل���ه دور مختلف تمامًا، بحيث ال يمكن االنقس���ام في 
اإلعالم، مبّينًا أن "إس���رائيل" وظفت الحرب الروس���ية األوكرانية، 
فرك���زت في أخبارها اليومي���ة على عدد المهجري���ن باألرقام، أّما 
الفلس���طينيون فعند ترحليهم فلن ينتبه له���م أحد؛ لذا يجب 

ضرورة توظيف النضال بناءاً على المعطى السياسي الراهن.
واتفق المحلل السياس���ي عالء حمودة مع المتحدثين بضرورة أن 
يكون هناك خطاب إعالمي فلسطيني موحد ومصطلحات موحدة، 
ك���ون الخطاب اإلعالمي الفلس���طيني الحال���ي ال يمكن أن يصل 
للمشاهد الغربي أمام العالم الذي يكيل بمكيالين، حيث فرضت 
عقوبات على روسيا في أقل من شهر ولم تحاسب "إسرائيل" بعد 

ا من احتاللها فلسطين. أكثر من 70 عاماً
من ناحيته، الكاتب والمحلل السياسي حسن الفي رأى أّن اإلعالم 
بش���كل عام سابقًا كان من أجل مس���اندة العمل العسكري، لكن 
اآلن األمر اختلف فاإلعالم جزء من العمل العسكري، وفي أمريكا ال 
يمكن الحديث عن تجنيدها اإلعالم، بل استخدامها لإلعالم منذ 

سنوات طويلة، ويرى أن مشكلة اإلعالم ليست وليدة اللحظة.
أّم���ا الكات���ب والمحلل السياس���ي ذو الفقار س���ويرجو، فتحدث 
ع���ن تاريخ الحرب األوكرانية، وتواري���خ مهمة على صعيد الحرب 
ا أن التغيير اس���تراتيجي  وتأثيرها على الفلس���طينيين، مؤكداً

عميق منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اآلن.
ولفت إلى م���ا جرى في البرلمانين االيرلندي واإلس���باني واإلعالم 
األمريكي وفضحه في التعامل مع الفلس���طينيين، أّما االزدواجية 
ا إلى أّن التجربة  فيرى أنها تأتي بناء على المصلحة األمريكية، الفتاً
أثبت���ت أّن أمري���كا ال توجد لها مصلحة ف���ي التدخل بل تتراجع 

وتتخلى عن الصديق.

مختصون يوصون بتوحيد الخطاب اإلعالمي وتوظيف عنصرية اإلعالم الغربي

القدس المحتلة/ االستقالل:
ج���دد مجلس اإلفتاء األعلى في فلس���طين تأكي���ده على فتوى 
تحريم تس���ريب العقارات واألراضي ف���ي مدينة القدس وأنحاء 

فلسطين كافة، لالحتالل اإلسرائيلي.
وقال مجل���س اإلفتاء خالل جلس���ة عقدها، الخميس، برئاس���ة 
المفت���ي العام للقدس والدي���ار الفلس���طينية، رئيس مجلس 
اإلفتاء األعلى الش���يخ محمد حسين، إن فلسطين أرض خراجية 
وقفية، يحرم ش���رعًا بيع أراضيها وأمالكها، أو تسهيل تمليكها 
لألعداء، فهي تعد من الناحية الش���رعية من المنافع اإلسالمية 
العامة، ال من األمالك الش���خصية الخاصة"، وذلك وفقًا للفتاوى 

الصادرة عن علماء فلسطين والعالم اإلسالمي.
وحّذر من خطورة مشروع "تسجيل وتسوية األراضي اإلسرائيلي"، 
الذي يهدف إلى االستيالء على أمالك المواطنين الفلسطينيين، 
بذريعة ما يس���مى ب�"قانون أمالك الغائبين"، الذي يتساوق مع 
المخطط االستعماري لضم المدينة المقدسة، ومن شأنه تغيير 
طاب���ع المدينة القانوني وتركيبتها، بهدف تهويدها، من خالل 
س���رقة مزيد من األرض الفلس���طينية، وتقطيع أوصالها، وعزل 

مناطقها عن بعضها بعضا.
كما أكد أّن االس���تيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال عن األرض 

الفلسطينية المحتلة.

وعلى صعي���د التهويد الج���اري على قدم وس���اق في القدس، 
نّدد المجلس باس���تمرار االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المسجد 
األقص���ى الُمبارك، من خالل الدعوات إل���ى اقتحامه، وذلك طيلة 
أيام ش���هر رمضان المبارك، في خطوة اس���تباقية واستفزازية 
الحتفاالته���م بأعياده���م، ف���ي محاولة غير مس���بوقة لتهويد 

المسجد األقصى المبارك.
وش���دد على رفض ه���ذه االنته���اكات المدب���رة والمحمية من 
سلطات االحتالل وشرطتها، محمال حكومة االحتالل المسؤولية 
كاملة عن تصاعد التوتر بالمنطقة بأكملها، مطالبًا إياها بالكف 
عن المس بالمس���جد األقصى المبارك، واحت���رام حرمته، داعيًا 

أبناء ش���عبنا وكل من يس���تطيع الوصول إلى المسجد األقصى 
ش���د الرحال إليه، والرباط فيه، وإع���الن الرفض القاطع القتحامه 

من قبل المستوطنين.
وفيما يخص المعتقلين في سجون االحتالل، دعا المجلس أبناء 
ش���عبنا الفلس���طيني إلى مناصرة المعتقلين في جميع مراحل 
نضالهم، وطال���ب المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسس���اته التي 
تعنى باإلنسان وحريته وكرامته العمل على اإلفراج العاجل عن 
المعتقلين كافة، داعيًا إلى ضرورة حفظ حقوقهم اإلنس���انية، 
والوق���وف الدائ���م إل���ى جانبهم م���ن أجل إيصال رس���ائلهم، 

ومساندة حقهم في العالج والحرية والعدالة والكرامة.

»اإلفتاء« تؤكد على فتوى تحريم تسريب العقارات واألراضي لالحتالل
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ة طرفّية  »إسرائيل« سلعة الغرب وأداته في المنطقة والعالم، وهي قوَّ
فاعلة تعمل بانس���جام كامل مع المركزية االستعمارية الغربية التي 
 انش���غال المركز األميركي 

َّ
تقوده���ا الواليات المتحدة األميركية. إن

بذاته في حرب ممتّدة مع روس���يا في األراضي األوكرانية سيضعف 
»إس���رائيل«، ويقّلل هامش قدرتها على العدوان. وفي الوقت نفسه، 
يخفف ش���دة القبضة األميركّية على المنطقة العربية واإلس���امية 
التي عانت كثيرًا تحت وط���أة التدّخات الغربية واألميركية. تخوض 
ق  الواليات المتحدة األميركية حربًا من أجل الس���يادة العالمية، تتعلَّ
بوزنها ودورها ومكانتها. وفي ضوء نتائج هذه الحرب، س���تتّم إعادة 
رس���م التوازنات الدولي���ة، إما نحو عالم متعدد األقطاب أو اس���تمراٍر 
للهيمن���ة الغربي���ة بقيادة أمي���ركا وتفّردها لعقود قادمة. بحس���ب 
 »انش���غال المركز بنفسه يؤدي إلى سكون 

َّ
مبادئ الجيوبوليتيكا، إن

األطراف«. وبناًء عليه، من المتوّقع أن يش���هد إقليم الشرق األوسط - 
بوصفه نظامًا إقليمي���ًا متفرعًا من النظام العالمي - حالة من الهدوء، 
وأن يك���ون بيئة مؤاتية لبن���اء عاقات جيدة بين دوله التي تش���عر 
بالتحرر إلى حد ما من اليد الثقيلة للنظام العالمي المنش���غل بذاته، 

 كثير من مشاكله البينية في اإلقليم.
ِّ

وأن يوفر ذلك فرصة لحل
نشأت »إس���رائيل« كاس���تثمار غربّي يرتبط ارتباطًا عضويًا بالنظام 
العالمي الذي تقوده الواليات المتح���دة األميركية، وهي قّوة طرفّية 
له���ذا النظام العالم���ي الجائر والظالم. والفرضي���ة األكثر احتمااًل أال 
تتمتع »إس���رائيل« بالقدرة التقليدية نفس���ها لعدوانها المستمر، 
 انش���غال قوى المركز الغربية التي تري���د أن تتفرغ بالكامل 

ِّ
في ظل

لصراعها المصيري مع روس���يا. إن قراءة المش���هد االستراتيجي ربما 
تك���ون وراء ال���ردود العلنية الواضح���ة لحرس الث���ورة اإليراني على 
»إسرائيل«، سواء في الهجوم الصاروخي الدقيق على أحد أهم مراكز 
الموساد في كردستان العراق، أو الهجوم السيبراني الواسع على عدد 
كبير من المواقع المحصنة في »إس���رائيل«، أو إعان األجهزة األمنية 
ة تفكيك عدد من ش���بكات التخريب في إيران، والتي ترتبط  اإليرانيَّ
ب� »إس���رائيل« ودول إقليمية في المنطقة. ويمكن قراءة رفض بعض 
القي���ادات الخليجّية طلب الرئيس األميرك���ي بايدن بزيادة معدالت 
إنتاج النفط والغاز تعويضًا عن النفط والغاز الروس���ي، وكذلك زيارة 
الرئيس السوري بش���ار األس���د لدولة اإلمارات بخاف رغبة الواليات 

المتحدة األميركية، في السياق السابق نفسه.
���ذي يزيد المش���هد االس���تراتيجي تعقي���دًا أمام  العام���ل اآلخر الَّ
»إس���رائيل« هو االقتراب من التوقيع على االتفاق النووي أو ما ُسمي 
»خطة العمل المش���تركة« التي تح���ّرر االقتص���اد اإليراني، وتنهي 
العقوب���ات المفروضة على إيران، وترفع مؤّسس���ة ح���رس الثورة من 
الئح���ة المنظمات اإلرهابي���ة، وتعّزز المكان���ة اإلقليمية للجمهورية 
اإلس���امية اإليرانية، وتحّس���ن مركزها التفاوضي دولي���ًا وإقليميًا، 
وتزيد ثقة النظام بنفس���ه داخليًا وخارجيًا، وتعطيه هامش���ًا واسعًا 
من الحركة السياسية والعسكرية، وبمقدرات مالية وتقنية عالية، ما 
سينعكس إيجابيًا على قوى محور المقاومة في مواجهة »إسرائيل«، 
وه���و ما يفّس���ر حالة الّصدمة التي تعيش���ها القيادة اإلس���رائيلية 
وتوّس���لها القيادة األميركية من خال إعان مشترك لرئيس الوزراء 
نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير البيد، قاال فيه: »إس���رائيل تثق 
بالوالي���ات المتحدة التي لن تخذل أقرب حلفائها، ويس���تحيل علينا 
 أميركا س���تلغي تصنيف حرس الثورة اإليراني كمنظمة 

َّ
تصديق أن
إرهابية«. 

الحس���ابات الخاطئة ربما تقود »إس���رائيل« إلى الساحة الفلسطينية 
لممارس���ة عدوانها، اعتقادًا منه���ا بأنها المكان األنس���ب والمائم 
الس���تكمال مشاريعها التوس���عية في الضفة والقدس، ما قد يفجر 
المشهد الفلسطيني كله، والذي وصل إلى حافة االنفجار، كما وصفه 
عدد من التقارير االس���تخبارية اإلسرائيلية، إضافًة إلى احتمال تفّجر 
الص���راع إقليميًا مع االحتال إذا ما تفّجرت األحداث في القدس، وفي 
المس���جد األقصى تحديدًا، ف���ي لحظة من االنش���غال األميركي عن 
 انشغال العالم باألزمة 

َّ
»إس���رائيل«. على عكس ما يعتقد البعض بأن

األوكرانّية يعطي »إسرائيل« فرصة لممارسة عدوانها محليًا وإقليميًا، 
 القراءة الموضوعّية للمش���هد االستراتيجّي دوليًا وإقليميًا تقول 

َّ
فإن

بانعدام فرص هذا الكيان العدوان���ي، وتعطي أعداءه الفرص للنيل 
من���ه إذا توّف���رت الفرص���ة لذلك، كم���ا يعطي االنش���غال األميركي 
 الكثير من 

ِّ
دول اإلقليم هامش���ًا أوس���ع من المناورة السياس���ية لحل

المش���كات وبناء العاقات اإليجابّية التي تؤّسس لعاقات إقليمية 
جديدة تخدم دول المنطقة وشعوبها.

عملي���ة النقب الي���وم مختلفة وم���ا قام به منفذها الش���هيد 
محمد ابو القيعان هي ش���كل آخر م���ن العمليات كون المنفذ 
كان يتحرك بش���كل وكأنه في االفام، فقد قاد سيارته بسرعة 
جنونية إلى أن صدم راكب دراجة، ثم اس���تمر إلى أن وصل إلى 
محطة وقود، هناك نزل من سيارته وقام بطعن سيدة، ثم عاد 
إلى س���يارته وسار بعكس الطريق حتى اصطدم بسيارة حالت 
بينه وبين اس���تمرار القيادة، فنزل وأكمل مشوار القتل، وحتى 
الشخص الذي قتله وهو قائد حافلة تردد في إطاق النار عليه 

ولم يطلق النار إال عندما شعر بأنه المستهدف التالي.
العملي���ة جاءت في إط���ار المعرك���ة الدائرة ف���ي النقب بين 
الكيان والفلس���طينيين من تهجير للبدو واستشهاد عدد من 

الفلسطينيين.
مدينة حورة التي يسكنها الش���هيد تتوسط البلدات األخرى 
ف���ي منطق���ة النقب في جنوب الب���اد، ال يزي���د العمر الزمني 
لحورة عن ربع قرن بكثير، حيث ُش���يد البناء األول في بلدة حورة 
الحديثة عام 1989، هي من المدن التي شيدت من أجل إخراج 

البدو من مضاربهم، وخصوصا عشيرة ابو القيعان التي تواجه 
مصي���ر تهجير بلدتهم ام الحيران غير المعترف بها، والتي ال 
تحظى بأي خدمات طبية أو صحية أو ماء أو كهرباء، ويستخدم 
س���كانها مولدات الكهرباء الخاصة ويتعلم معظم طابها في 
مدارس بلدة حورة التي تبعد 8 كم.  والتي تأسست عام 1956.

كان الح���دث األكبر ف���ي ام الحيران هو استش���هاد ابن عائلة 
ش���هيد اليوم، وزميل التدريس مدرس الرياضيات يعقوب ابو 
القيعان الذي اعدمته الشرطة اإلسرائيلية اثناء هدم عشرات 

المنازل يناير 2017.
يومها ادعت الش���رطة أنه قام بقيادة السيارة بشكل هجومي، 
لكن ش���هود عيان أكدوا ان ابو القيعان تع���رض إلطاق النار 
بينما كان يسير في سيارته سيرا طبيعيا وبسرعة بطيئة، لكن 

السيارة اخذت في التسارع بعد إطاق النار.
كان���ت ذروة تراكم االحتقان يوم األربعاء الماضي مع تش���ييع 
جثمان الشهيد سند سالم الهربد )27 عاًما( � الذي قتلته قوة 
إس���رائيلية بلباس مدني داخل بلدة ره���ط التي يقطن فيها، 

ومع التحضيرات إلى فعالي���ات يوم االرض في األيام القادمة، 
ربم���ا ه���ذه األحداث وغيرها ف���ي القدس والضف���ة هي التي 
تجعل االحتال يتحس���ب لقدوم شهر رمضان الذي يتوقع أن 
يش���هد تزايدا في التصعيد وعمليات االحتكاك بين الشرطة 
اإلسرائيلية والمستوطنين من جانب وبين الفلسطينيين من 

جانب آخر.
الشرطة االس���رائيلية تحاول ان تحرف مسار االحداث وخلفية 
العملي���ة المرتبطة بالصراع على االرض، من خال التركيز على 

عاملين خارجيين عن اداء الحكومة االسرائيلية:
 اولهم���ا االدع���اء عل���ى ان دوافع الش���هيد ديني���ة متطرفة 
»داعشية« ال عاقة لها بالسياسة، وانما دوافع كراهية مجردة.

واالم���ر الثاني هو إلصاق الح���دث بالتحريض القادم من قطاع 
غزة وان س���لوك الش���هيد لم يكن متوقعا ولم تكن هناك اية 
تحذيرات، االم���ر الذي لم ينطِل حتى على اليهود أنفس���هم 
الذي���ن قاموا بمهاجمة مفتش الش���رطة، الذي صرح في مكان 

الحدث بانه لم يكن هناك اية تحذيرات.

ف����ي لقائه م����ع هيئة البث اإلس����رائيلية “كان ″11 ق����ال عفيف كوخافي 
رئيس أركان الجيش اإلس����رائيلي إن هذا الجيش ق����ادر على اجتياح قطاع 
غزة بفعالية أكبر من اجتياحه للضفة في عملية” الس����ور الواقي” في أبريل 

2002، وأن االجتياح يتوقف على قرار المستوى السياسي للدولة. 
ما قاله كوخافي ليس جديدا، فمنذ انسحاب إسرائيل مكرهة من قطاع غزة 
في 12 س����بتمبر 2005 والحديث في داخله����ا ال يتوقف عن هذا االحتال 
م����ع تفاوت اآلراء ح����ول جدواه، الواعون لحقائق األم����ور يرونه ال جدوى منه، 
وأن مش����كلة إسرائيل مع غزة سياسية، وحلها سياسي ال عسكري، والجهلة 
المتهورون يرونه مفيدا، ويزعمون أن االنس����حاب كان خطأ استراتيجيا قاد 
إلى اش����تداد قوة المقاومة في القطاع التي تجل����ت في الحروب األربع التي 
ش����نتها إس����رائيل عليه، وكان تجليها في الحرب الرابع����ة واضحا وصادما 

إلسرائيل.
ويدرك المس����تويان العسكري والسياس����ي الحاليان في إسرائيل أن إعادة 
احتال قطاع غزة لن تكون بالس����هولة التي يتصورها الجهلة والمتهورون، 
وأن عواقبها، في حال نجاحها عس����كريا، س����تكون وباال مخيفا على دولتهم 

ووصفة مثالية النتحارها ولو ببطء. 
وما قاله كوخافي عن قدرة جيش����ه على الوصول إلى أي مكان ليس أكثر من 
جرعة نفس����ية لتقوية معنويات مس����توطني دولته الذين اهتزت ثقتهم 
ف����ي قدرة هذا الجيش على جلب األمن الذي يحلم����ون به في أجواء الرهاب 
من محور المقاومة العربية واإلسامية المتألف من حزب الله وسوريا وإيران 
والمقاوم����ة الفلس����طينية وجماعة أنص����ار الله اليمنية ، وه����ؤالء الحالمون 
يتوقون إلى انتصارات عس����كرية سريعة من صنف انتصار 1967 ، وما تاه 
من عنفوان عسكري إسرائيلي وغرور قومي بأن إسرائيل صارت دولة عظمى 
مرهوبة الجانب ، وأن جيش����ها مقت����در على فعل المعجزات في س����احات 
القت����ال ، وكان من عبارات عنفوانهم وغروره����م قولهم إنهم لن يلتقوا مع 

الفلسطينيين إال في ساحات القتال . 
ولى زمن االنتصارات العس����كرية اإلس����رائيلية والعالمية الس����ريعة التي 
يصنعها األقوى عسكريا، وما نراه في اليمن وأوكرانيا من بين الشواهد على 
هذا التولي، وقبلهما شهدت عليه حروب إسرائيل في لبنان وفي قطاع غزة. 
ونجاح إس����رائيل في اجتياح الضفة في عملية “السور الواقي” قلل عواقبه 
السيئة عليها عودة التنسيق األمني بينها وبين السلطة الفلسطينية بعد 
االجتياح، وهو ما تعترف به إس����رائيل نفسها، وتصاعد هذا التنسيق بعد 
رحيل عرفات، وهو اآلن في ذروته، ويؤدي دورا عظيما في حماية مستوطني 

إسرائيل وجنودها.
وال أمل إلس����رائيل في تكراره في قطاع غزة الختاف الحالين بين المكانين، 
وإذا حاولت تكراره فس����يقتل ويجرح لها مئات الجنود، وبعد االحتال، على 
فرض حدوثه، لن يكون صورة من احتالها للقطاع في 5 يونيو 1967، وهي 
الصورة التي يتوهمها الجهلة المتهورون في إسرائيل ويتوقون إليها في 
هوس عاطفي مرضي. وس����أقصر حديثي لبيان استحالة تكرار تلك الصورة 
عل����ى ذكر الفوارق بي����ن حال قطاع غزة في ذلك الع����ام وبين حاله اليوم مع 

إشارة سريعة إلى حال إسرائيل، وأخرى إلى حال العالم:
أوال: ف����ي ذلك العام كان عدد س����كان اقطاع 400 ألف نس����مة، وهم اليوم 
مليونان ونصف وربما أكثر، وعق����ب االحتال نزح منه قرابة 50 ألفا، وتوالى 
خروج عشرات اآلالف للدراسة أو العمل في الخارج خاصة في الدول العربية، 

وكان ه����ؤالء يعودون إليه بين ع����ام وآخر، وحرمت إس����رائيل النازحين من 
الع����ودة إليه مثلما حرمت من كانوا يدرس����ون أو يعمل����ون في الخارج وقت 

احتالها له. 
وفتح����ت بناء على توجيه من ديان وزير دفاعه����ا الباب لمن يريد أن يعمل 
فيها من أبناء القط����اع، فصرفهم العمل عن مقاومة احتالها مثلما صرفت 

الدراسة والعمل في الخارج الذين درسوا وعملوا فيه. 
وما س����بق س����هل ذلك االحتال وقلل أعباءه ومخاطره عليها حتى انفجرت 

االنتفاضة األولى في8   ديسمبر 1987، وحديثها موصوف معروف.
ثانيا: كان القطاع ش����به أعزل من الساح في 1967، ولم يكن به سوى ثاث 
كتائب فلس����طينية كبار ضباطها مصريون، وتس����ليحها خفيف مع قليل 
م����ن المدفعية التي أدخلت على عج����ل قبل الحرب بأي����ام، وكانت القيادة 
العس����كرية المصرية تصنف قطاع غزة منطقة ساقطة عسكريا، وال أمل في 

الدفاع عنها. 
وف����ي القطاع الي����وم مقاومة م����ن عش����رات اآلالف من الش����باب المدربين 
المفعمي����ن ثقة بقدرتهم على التصدي لجيش إس����رائيل تصديا يوجعه، 
ويقاتل����ون هذا الجيش بعقي����دة قرآنية تجعلهم يتوقون للش����هادة توقا 
صادق����ا حارا، وس����احهم قادر عل����ى محدودية عدده وفاعليت����ه على إيام 
جيش إس����رائيل ومس����توطنيها الذين لم تطلق عليهم رصاصة واحدة في 
1967، وصاروا اآلن كعب أخيل الذي يرمز في األساطير اليونانية إلى نقطة 
الضعف. ويس����تحيل اليوم الس����يطرة على قطاع غزة بعد احتاله بكثافته 
السكانية والعمرانية والوفرة النسبية للساح فيه، ووجود اآلالف من الشبان 
القادرين على اس����تعماله بكف����اءة قاتلة لجنود االحتال. ومبعث س����خرية 
مزرية تخطيط إس����رائيل إلقامة معسكرات اعتقال آلالف الفلسطينيين من 
القطاع بعد احتاله وهي التي تعاني كل ألوان المرارة وطلوع الروح من عدة 

آالف من المعتقلين القدامى منهم في داخلها.
ثالثا:  في 1967 كان الوهم عظيما بأن الجيوش العربية ستحرر فلسطين ، 
واليوم ال وجود لهذا الوهم ، وحل محله االعتماد على النفس لمقاتلة العدو 
بأس����لوب يمزج بين حرب العصابات في أكثره ، ومن حرب الجيش النظامي 
في أقله، واالعتماد على النفس يحض على االستبسال في المقاومة لمعرفة 
المقاومين أنهم ل����ن ينجدهم أحد ، وأظهرت الح����رب الرابعة في مايو من 
الع����ام الفائت 2021 قدرة عالية مدهش����ة للمقاومة عل����ى إدارة قتالها مع 
الجيش اإلس����رائيلي ، وأحبط����ت خطته التضليلية التي اس����تهدف منها 

دخول كثيرين من رجالها في األنفاق لقصفها جويا وقتلهم .
رابعا: تطور وس����ائل بث األخبار والص����ور والبيانات عن أحداث الحرب تطورا 
واس����عا س����هل نقلها إلى كل العالم، وأي اعتداء واحتال سيفضح ما يقع 
فيهما من جرائم فورا، ويثير غض����ب العالم، وهذا لصالح المعتدى عليهم 

وضد المعتدي المجرم. 
بعد احتال القطاع بش����هر في 1967 بادرت مجموعات صغيرة من كتائب 
جيش التحرير الفلس����طيني الثاث إلى مقاومة االحتال، واستطاعت الحد 
من تحركات قواته ليا، وكتب المراس����ل البريطاني توم ليتل أن غزة محتلة 

نهارا محررة ليا، فطردته إسرائيل من غزة.
 اآلن أي حام����ل جوال يمكنه أن يكون مراس����ا يفض����ح جرائم االحتال فور 

وقوعها.
خامسا: وفي غزة اليوم قوى سياسية منظمة تنظيما متماسكا تستطيع من 

خاله مقاومة االحتال على المس����توى الشعبي المحلى والمستوى العربي 
واإلسامي والعالمي، وهذا لم يكن له وجود في 1967 .

وفي إشارة سريعة إلى إسرائيل تبرز السلبيات اآلتية ضدها:
أوال: كانت حرب 1967 حرب حياة أو موت لها، ورغم تمسكها بهذا المفهوم 
لحروبه����ا بعد تلك الحرب إال أنه أصابه ضعف واضح، وفيها اليوم انقس����ام 
حول جدوى احتالها للضفة، وهو أش����د ف����ي حال غزة، وأكثر من ذلك فيها 

يأس من جدوى الحرب في حل مشكاتها الوجودية مع الفلسطينيين.
ثاني����ا: إذا احتلت القطاع س����تكون ملزمة بتوفير مقوم����ات العيش والعمل 
والصحة والتعليم لش����عب من مليونين ونصف مليون نس����مة، وستضطر 
لفتح باب العمل داخلها لحوالي مائتي ألف منهم، وس����يعرض هذا أمنها 
لخط����ر حتمي لما قد يقدم عليه مئات منهم عل����ى األقل من أعمال مقاومة 
قاتلة في داخلها، وقبل االنتفاضة قال إسحاق رابين الذي ولي وزارة دفاعها 
مرة ورئاس����ة وزرائها مرة إنه سيخرج غزة من إسرائيل، وكان في قوله سابقا 

على خطة شارون لانسحاب منها.
ثالثا: أي خطوة عدوانية تقدم عليها إسرائيل ضد قطاع غزة ستهيج عليها 
فلس����طينيي الداخل الناقمين عليها نقمة أشد من كل نقماتهم القديمة، 
وستهيج فلسطينيي الضفة والقدس الهائجين أصا، وستجد نفسها في 

صراع معقد مرعب مع ثاث كتل بشرية فلسطينية.
رابعا: ل����ن يتركها محور المقاومة العربية واإلس����امية تنف����رد بقطاع غزة، 

وسيجتهد لإلضرار بها بوسائل لم يكن لها وجود في 1967.
وفي حال العالم تواجهها السلبيات التالية:

أوال: يعلم كثيرون في العالم س����وء حال قطاع غزة ودور إس����رائيل في هذا 
الس����وء من خ����ال حصارها له من����ذ 15 عاما، وأي عدوان تقوم به س����يؤجج 

نقمتهم عليها.
ثانيا: تاش����ت صورتها التي كانت عليها في 1967، صورة الدولة الصغيرة 

التي يريد مايين من أعدائها العرب القضاء عليها.
 صورتها اآلن صورة دولة عنصرية معتدية تضطهد الش����عب الفلسطيني، 
وتس����رق ما تبقى من وطنه بعد سرقة جزئه األكبر في 1948، وهذه الصورة 
ش����ائعة ومكروهة في أوروبا وأميركا وبين يهودهما، ويتواصل ش����يوعها 
وكرهها، وكثرت الموازنة بعد الحرب الروسية _ األوكرانية بين إدانة أميركا 
والدول األوروبية واألمم المتحدة لروس����يا وسكوتها عن جرائم إسرائيل في 

األراضي الفلسطينية.
ثالثا: تطبيع عدة دول عربية عاقاتها مع إسرائيل لم يكسبها أي قبول لدى 
ش����عوب هذه الدول، وظلت ال ترى فيها إال عدوا ممقوتا ال س����بيل للتقارب 

معه. 
وأبناء هذه الش����عوب لن يقلوا بس����الة وروح تضحية عن الفلس����طينيين لو 
منحوا س����انحة لقتال إسرائيل، وأي عدوان لها على قطاع غزة ستقابله هذه 
الش����عوب بالغضب واالس����تياء من حكامها الذين طبع����وا عاقاتهم معها 

خارجين على إرادة هذه الشعوب.
 واألح����وال الث����اث، حال قطاع غزة، وحال إس����رائيل، وح����ال العالم، تجعل 
أي محاول����ة لها إلعادة احتال غزة انتحارا لها ول����و ببطء من خال تفاعاته 
وارتداداته الس����لبية عليها في كل هذه الساحات، ولديها من العسكريين 
والسياسيين من يعون هذه الحقيقة، ومن ثم نستبعد إقدامهم على هذه 

الخطوة المميتة لدولتهم.

عمليــة النقــب.. خلفيــة وأبعــاد

محاولة إعادة احتالل قطاع غزة وصفة مثالية النتحار »إسرائيل« نستبعد أن تقدم عليها واقع استراتيجّي جديد يكّبل 
»إسرائيل« ويحد من فعاليتها

كتب عبد الرحمن شهاب:

حماد صبح

بقلم/ حسن عبدو
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رام الله/ االستقالل: 
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية أمس 
الخميس في مكتب���ه في رام الله، مع 
مفوض الجوار والتوس���ع في االتحاد 
األوروب���ي أوليفر فارهيل���ي التعاون 
الثنائي ومشاريع االتحاد األوروبي في 

قطاع غزة.
وجاء ذلك بحضور وزير المالية شكري 
األوروبي  االتح���اد  وممث���ل  بش���ارة، 
ف���ي فلس���طين س���فن ك���ون فون 

بورغسدورف.
وعّب���ر اش���تية ع���ن ش���كره لالتحاد 
األوروب���ي عل���ى دعم���ه المتواص���ل 

سياسيا وماليا.
وقال إن "أوروبا كانت ومازالت شريكًا 
وصديقًا للشعب الفلسطيني، وداعم 

أساسيًا منذ عشرات السنين".
وش���دد اش���تية على أهمي���ة الدعم 
المال���ي األوروب���ي ف���ي ه���ذا الوقت 
بالتزامن مع تأثر فلس���طين  بالذات، 
بالمتغيرات الدولية وانعكاسها على 
األس���عار، باإلضافة إل���ى االقتطاعات 

اإلسرائيلية الجائرة من أموالنا.
وأض���اف أن تأخ���ر الدع���م األوروبي 
للموازنة لألش���هر الماضية انعكس 

س���لبا على إمكانية الوفاء بااللتزامات 
تجاه الفئات التي تحصل على الدعم 
رواتب  عل���ى  االجتماع���ي، وكذل���ك 

الموظفين وعلى عمل المؤسسات.
وشدد اشتية على رفض وضع شروط 
األوروبية، مضيًفا  المس���اعدات  على 
"نريد الحفاظ على ش���راكة حقيقية 
مبنية على االحترام والتعاون وليس 

الشروط".
م���ن جانب آخر، بحث الجانبان س���بل 

الرئيسية  المش���اريع  تيسير تنفيذ 
لالتحاد األوروبي ف���ي قطاع غزة مثل 
محط���ة غزة المركزي���ة لتحلية المياه 

والغاز للقطاع.
كما بحثا اجتماع المانحين المقبل في 
بروكس���ل وأهمية أن يرتكز المؤتمر 
على حش���د الدعم المالي لفلسطين، 
في ظل األزمة المالية التي تواجهها 
الحكوم���ة وتجعلها غير ق���ادرة على 

اإليفاء بالتزاماتها.

وأطلع اشتية المفوض األوروبي على 
آخر المستجدات السياسية وإجراءات 
االحتالل اإلسرائيلي التي تقضي على 
أي فرصة إلقامة الدولة الفلسطينية، 
م���ن خ���الل التوس���ع االس���تيطاني 

ومصادرة األراضي وغيرها.
وأك���د على ض���رورة العم���ل من أجل 
خلق مسار سياس���ي جاد إلنقاذ حل 
وإقامة  االحت���الل  وإنهاء  الدولتي���ن 

الدولة الفلسطينية المستقلة.

اشتية يبحث مع مسؤول أوروبي مشاريع الغاز والمياه بغزة

رام الله/ االستقالل: 
أعلن محافظ س���لطة النقد فراس ملحم أن س���لطته تعمل حاليا على دراس���ة 
قانونية لمعالجة مش���كلة الشيكات المعادة للحد من عملية تجيير الشيكات، 

وإتاحة إمكانية الوفاء الجزئي من قيمة الشيك.
وأشار ملحم إلى أن التسهيالت البنكية المباشرة الممنوحة في المحافظة بلغت 
حوال���ي 197 مليون دوالر، وقيمة ودائع العم���الء حوالي 223.7 مليون دوالر في 
2021، مشيرة انخفاض نسبة الشيكات المعادة بالمحافظة، إذا كانت %18.18 

في نهاية شهر 2021/1 وأصبحت 14.69% في نهاية شهر 2022/1.
في ش���هر كانون الثاني/ يناير 2022 بلغ عدد أوراق الش���يكات المرتجعة نحو 
71 ألف ورقة ش���يك، مقارنة مع 69 ألف ورقة في كانون األول /ديسمبر2021. 

وشكلت نسبتها من مجموع الشيكات المقدمة للصرف 6.77.%
من ناحية ثانية، دعا ملحم التجار وجميع القطاعات االقتصادية لالستفادة من 
أنظمة س���لطة النقد وخاصة نظام االس���تعالم االئتماني في تسيير تجارتهم 
وأعمالهم، مشيرًا إلى أن النظام سيكون مستقباًل متاحًا لجميع المواطنين عبر 

تطبيق إلكتروني.
كما أشار ملحم إلى جهود االستثمار في البنية ألنظمة الدفع اإللكترونية وعملية 
التحول الرقمي في القطاع المصرفي، والتي من أبرزها إطالق خدمة حركات نقاط 
البي���ع مؤخرًا، إضافة لألنظمة التي يجري العمل عليه���ا حاليا مثل نظام الدفع 
الفوري لتسهل عملية تحويل األموال بشكل فوري بين حسابات العمالء، ونظام 
عرض وتحصيل الفواتير اإللكتروني والذي س���يربط جميع المفوترين بأدوات 
الدفع من خالل واجهة موحدة، داعيًا التجار لتشجيع المواطنين على استخدام 
وس���ائل الدف���ع اإللكتروني، عبر إتاحة وس���ائل تلك الخدم���ات في متاجرهم 

ومنشآتهم االقتصادية.

سلطة النقد: ندرس سبل 
معالجة مشكلة الشيكات المعادة

غزة/ االستقالل:
أكد الس���فير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطري���ة إلعادة إعمار غزة الخميس، اعتماد 

تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة بمبلغ 360 مليون دوالر.
وقال الس���فير العمادي في تصريحات صحفية أمس:« تم اعتم���اد المنحة القطرية بمبلغ 360 
مليون دوالر لقطاع غزة والتي تشمل وقود محطة توليد الكهرباء، ومبلغ ال�100 دوالر التي تصرف 

لألسر المتعففة والفقيرة شهريا ، وأشياء أخرى«.
وفيما يتعلق بتصاريح العمال، كشف السفير العمادي عن اتفاق تم مع الجانب اإلسرائيلي قبل 

6 شهور ، بمنح قطاع غزة 30 ألف تصريح عمل.
وأضاف: »عدد عمال غزة سوف يرتفع تدريجيا ولكن هناك مشكلة تتعلق بالقدرة االستيعابية 
لمعبر بيت حانون. وحول مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة، أوضح السفير العمادي أن 
هناك موافقة مبدئية من الجانب »اإلسرائيلي«، في وقت تعمل فيه شركة توليد الكهرباء وسلطة 

الطاقة على إنهاء اإلجراءات األخرى المتعلقة بذلك.

االستقالل/ وكاالت: 
ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للذهب لتقترب 
م���ن أعلى مس���توياتها خ���الل أس���بوع، في 
ظل تراجع أس���واق األس���هم العالمية بسبب 
المخ���اوف من تداعي���ات الح���رب األوكرانية 
وارتفاع معدالت التضخم مما يؤدي إلى زيادة 

الطلب على الذهب كمالذ آمن.
كان جي���روم ب���اول رئيس مجل���س االحتياط 
االتحادي قد أش���ار في كلمة ل���ه أمام االتحاد 
الوطني لخبراء اقتصاد األعم���ال إلى احتمال 
الحاج���ة لزي���ادة كبي���رة في أس���عار الفائدة 

األمريكية لكبح جماح التضخم.
في الوقت نفس���ه فإن اس���تقرار الدوالر أمام 
العم���الت الرئيس���ية األخرى حد م���ن ارتفاع 
المع���دن األصف���ر، حيث ارتفع مؤش���ر قيمة 

الدوالر إل���ى 88ر98 نقطة قبل أن يتراجع إلى 
65ر98 نقط���ة وهو أعلى قليال من مس���تواه 

أمس.
وارتفع س���عر الذهب بمقدار 80ر15 دوالر أي 
بنس���بة 8ر0% إل���ى 30ر1973 دوالر لألوقية 
تسليم نيس���ان/أبريل المقبل.  وارتفع سعر 
الفضة بمقدار 285ر0 دوالر إلى 189ر25 دوالر 
لألوقية تسليم أيار/مايو المقبل. وارتفع سعر 
النحاس بمق���دار 0765ر0 دوالر إلى 7765ر4 

دوالر للرطل تسليم أيار/مايو المقبل.
 يأتي ذلك في ظ���ل توقعات بإعالن الرئيس 
األمريكي جو بايدن خالل جولته األوروبية في 
األس���بوع الحالي فرض حزمة عقوبات جديدة 

على روسيا بسبب غزوها ألوكرانيا.
وعلى صعي���د األنباء االقتصادية أظهر تقرير 

صادر ع���ن وزارة التجارة األمريكي���ة، األربعاء، 
اس���تمرار تراجع مبيعات المس���اكن الجديدة 
في الواليات المتحدة خالل شهر شباط/فبراير 

الماضي على خالف التوقعات.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة 
تراجع���ت الش���هر الماضي بنس���بة 2% عن 
الشهر الس���ابق عليه إلى ما يعادل 772 ألف 
مسكن سنويا، بعد تراجعها بنسبة 4ر8% إلى 
ما يعادل 788 ألف مسكن سنويا خالل كانون 

الثاني/يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحلل���ون يتوقعون ارتف���اع المبيعات 
بنس���بة 1ر1% خالل الش���هر الماضي، إلى ما 
يعادل 810 آالف مس���كن س���نويا، مقابل ما 
يعادل 801 ألف مس���كن سنويا خالل الشهر 

السابق وفقا للبيانات األولية.

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خالل أسبوع العمادي: تجديد المنحة القطرية ورفع 
عدد عمال غزة في »إسرائيل« تدريجيًا

القاهرة/ االستقالل: 
أعلن����ت الحكوم����ة المصرية، األربع����اء، بدء 
مش����اورات مع صندوق النقد الدولي بشأن 
"برنامج جديد قد يتضم����ن تمويال إضافيا 
لمس����اندة خط����ط اإلص����الح االقتص����ادي 

الشامل".
وقال����ت الحكوم����ة، ف����ي بيان: "عل����ى ضوء 
التطورات الراهنة، تقدمت مصر بطلب إلى 
صندوق النقد الدولي لبدء المش����اورات بين 

الطرفين بخصوص برنامج جديد".
وأضافت أن البرنامج "يهدف إلى مس����اندة 
الخاصة  ف����ي خططه����ا  المصرية  الدول����ة 
باإلصالح االقتصادي الوطني الش����امل، وقد 

يتضمن تمويال إضافيا لصالح مصر".
وتابع����ت أن "االقتص����اد العالم����ي، خاصة 
لصدمات  يتعرض  الناش����ئة،  االقتصادات 

خارجية متزامنة".
وهذه الصدم���ات تتمثل في "ارتفاع أس���عار 
الس���لع والخدم���ات بش���كل غي���ر مس���بوق"، 

وفق البي���ان. كما لفت����ت إل����ى "التداعيات 
االقتصادية السلبية الكبيرة لألزمة الروسية 

األوكرانية )منذ 24 فبراير/شباط الماضي(".
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 
60 بالمئة من وارداتها من روسيا وأوكرانيا، 

وتواجه حاليا موجات ارتفاع في األسعار.
وقال����ت الحكوم����ة المصري����ة إن "أولويات 
المرحل����ة الحالية تتمثل في س����رعة اتخاذ 
مختلف السياسات واإلجراءات التي تضمن 
اس����تقرار األوض����اع االقتصادي����ة والمالية 
للبالد، والعمل على توافر الس����لع األساسية 

للمواطنين".
وأشارت إلى "تنفيذ حزمة مالية متكاملة من 
التدابير واإلجراءات التي تستهدف تقديم 
المس����اندة الكافية للقطاعات االقتصادية 
والفئات األكثر تأث����را بالصدمات الخارجية 

المتزامنة".
واإلثني����ن، أقرت الحكوم����ة المصرية حزمة 
إجراءات واس����عة لتخفيف آثار األزمة على 

مواطنيه����ا، بينها تخصي����ص حوالي 7.2 
مليارات دوالر للحماية االجتماعية، وتبكير 
ص����رف زي����ادة مقررة س����ابقا عل����ى رواتب 

الموظفين، وإعفاءات ضريبية.
كم����ا خفضت مصر س����عر ص����رف العملة 
)الجنيه( ليتجاوز س����عر الدوالر 18 جينهاً، 
بعد أن كان مستقرا قرب 15.50 جنيه ألكثر 

من عام.
وأفادت الحكومة األربعاء بأنها "على تواصل 
وتشاور مع صندوق النقد، وبصورة منتظمة، 

منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح".
وأوضح����ت أن ه����ذا التواص����ل يهدف إلى 
"الوصول إل����ى اتفاق جديد بش����أن برنامج 
للسياس����ات  الفني����ة  والمش����ورة  للدع����م 
دون  المتبع����ة"،  والمالي����ة  االقتصادي����ة 

تفاصيل أكثر.
وفي 2016، توصلت الحكومة المصرية إلى 
اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض 

بقيمة 12 مليار دوالر على مدار 3 سنوات.

رام الله / االستقالل:
 أظه���رت بيانات رس���مية، صدرت أمس الخميس، ارتفاع العجز التجاري لفلس���طين في كانون 

الثاني الماضي، جراء انخفاض الصادرات بوتيرة أعلى من الواردات.
وقال الجهاز المركزي لإلحصاء، في أحدث تقاريره حول التجارة الخارجية، أن العجز التجاري ارتفع 
إلى 485.5 مليون دوالر، بزيادة 1% على أساس شهري مقارنة مع كانون األول السابق له، و%24 

على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2021.
وأظهرت البيانات الجديدة انخفاض الصادرات الفلس���طينية خالل شهر كانون الثاني الماضي 

بنسبة 16% على أساس شهري، و30% على أساس سنوي، لتصل إلى 132.8 مليون دوالر.
وانخفضت الصادرات إلى »إس���رائيل« خالل الشهر بنس���بة 18% على أساس شهري، وشكلت 
الصادرات إلى إسرائيل 85% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الثاني من عام 2022، كما 

انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق.
كما انخفضت الواردات خالل الشهر بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 

26% مقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2021، وبلغت قيمتها 618.3 مليون دوالر.
وانخفضت الواردات من »إس���رائيل« خالل ش���هر كانون ثاني من عام 2022 بنسبة 4% مقارنة 
مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 51% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون 
الثاني من عام 2022. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع الشهر 

السابق. وتستند هذه البيانات إلى األرقام المتوفرة لدى الجهات الرسمية.

»اإلحصاء«: ارتفاع العجز التجاري
 1 % في كانون الثاني

مصر: بدء مشاورات مع صندوق النقد »قد تتضمن« تمويال إضافيًا
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االستقالل/ وكاالت: 
قال المتحدث باسم الخارجية األميركية نيد برايس إن 
الوصول إلى تفاهم للع����ودة المتبادلة لالتفاق النووي 
اإليراني ليس وشيكا وال مؤكدا، في حين قالت الخارجية 

اإليرانية إن إحياء االتفاق أقرب من أي وقت مضى.
وأكد برايس -في مؤتمر صحفي- أن واش����نطن تستعد 
ل����كل االحتم����االت وتتأه����ب لس����يناريوهات العودة 

المشتركة أو عدم العودة إلى التنفيذ الكامل لالتفاق.
وذكر المتحدث باس����م الوزارة أن واش����نطن مس����تعدة 
التخاذ "ق����رارات صعبة" إلعادة القيود على برنامج إيران 

النووي.
وكان براي����س ق����د قال ف����ي تصريحات س����ابقة "نحن 

قريبون من اتفاق محتمل، لكننا لم نبلغه بعد".
ف����ي المقابل، قال وزير الخارجية اإليراني حس����ين أمير 
عب����د اللهيان إن بالده والقوى الكبرى أقرب من أي وقت 

مضى إلحياء االتفاق النووي الذي وقع في 2015.
وأوضح عبد اللهيان أن إي����ران أبلغت الواليات المتحدة 
بواس����طة االتحاد األوروبي بمقترحاتها بشأن التوصل 
إلى االتفاق، وأضاف أنه في حال تحّلي الطرف األميركي 
بالنظرة الواقعية فإن إيران مس����تعدة لحس����م االتفاق 

بحضور وزراء خارجية األطراف المعنية في فيينا.
وكان عب����د اللهي����ان قد ق����ال إن إيران على اس����تعداد 
للتوص����ل إلى اتف����اق جيد وقوي ف����ي مفاوضات فيينا، 
وش����دد -في اتصال هاتفي مع نظيره القطري الش����يخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني- على ضرورة حفظ مصالح 

إيران وخطوطها الحمر.
كما كش����ف الوزير اإليراني عن "موضوعين" عالقين مع 
الواليات المتحدة قبل إنجاز تفاهم إلحياء االتفاق بشأن 

البرنامج النووي في مفاوضات فيينا المتوقفة حاليا.
وكان����ت المفاوضات األخيرة في فيين����ا قد اقتربت من 

استعادة االتفاق النووي الموقع عام 2015، لكن مطالبة 
إي����ران الرئيس جو باي����دن بالتراجع عن ق����رار الرئيس 
الس����ابق دونالد ترامب بتصنيف الحرس الثوري منظمة 
إرهابي����ة أجنبية هي واح����دة من آخر النق����اط العالقة 

المتبقية.
يأتي ذلك وسط مخاوف بمجلس الشيوخ األميركي من 
تقديم واش����نطن تنازالت من أجل التوصل التفاق يضّر 

بمصالحها.
وقال جيم ريش كبي����ر الجمهوريين في لجنة العالقات 
الخارجية في مجلس الش����يوخ األميركي إن إدارة بايدن 
واصل����ت س����عيها للتوصل إل����ى اتفاق مع إي����ران رغم 
اعتراض����ات ش����ركائها في الش����رق األوس����ط ومخاوف 

الكونغرس، على حد تعبيره.
وأض����اف ريش -في بيان- أن التقارير الصادرة من فيينا 
مقلقة، معبرا عن قلقه م����ن "التنازالت التي تفكر فيها 

إدارة بايدن إلرضاء النظام اإليراني".
وق����ال إن الصفقة التي توفر بي����ن 90 و130 مليار دوالر 
وتخفف العقوبات عما وصفهم بأس����وأ منتهكي حقوق 
اإلنسان وتش����طب الحرس الثوري من الئحة اإلرهاب ال 

تدعم مصالح األمن القومي األميركي.

 واشنطن تنفي االقتراب من اتفاق نووي وطهران تقول إنه بات قريبًا

بروكسل/ االستقالل: 
أك���د األمين العام لحلف ش���مال األطلس���ي ينس 
س���تولتنبرغ، أن زعم���اء دول "النات���و" اتفقوا على 
تقدي���م المزي���د من الدع���م ألوكراني���ا لمواجهة 

الهجوم الروسي.
جاء ذلك في تصريح صحفي أمس الخميس، عقب 

القمة الطارئة لزعماء دول الحلف في بروكسل.
وأوضح ستولتنبرغ أن دول الناتو اتفقت على تقديم 
معدات أمن سيبراني إلى أوكرانيا لمواجهة أي هجوم 

روسي بيولوجي أو كيميائي أو إشعاعي أو نووي.
وأكد قائال: "رؤس���اء دول الناتو اتفقوا على تقديم 

المزيد من الدعم ألوكرانيا".

وأض���اف أن الش���عب األوكراني يح���ارب من أجل 
اس���تقالله ومس���تقبله، وأن الحل���ف يق���ف إلى 
جانبه���م، الفتا إل���ى أن قادة الحل���ف اتفقوا على 

تقديم المزيد من المساعدات ألوكرانيا.
وشدد األمين العام على أن الحلف سيواصل فرض 
تكاليف غير مسبوقة على روسيا، فضال عن تعزيز 

قوة الردع والدفاع للدول الحليفة.
وذك���ر أن الحلف قرر نش���ر 4 مجموع���ات قتالية 
جديدة ف���ي بلغاريا والمجر ورومانيا وس���لوفاكيا، 
ورفع عدد المجموعات القتالية متعددة الجنسيات 

من بحر البلطيق إلى البحر األسود إلى 8.
وأوضح أن الحلف زود أوكرانيا بمساعدات عسكرية 

تش���مل أنظمة دف���اع ج���وي ومض���ادة للدبابات 
وطائرات بدون طيار. وذكر ستولتنبرغ أن االجتماع 
تط���رق إلى دور الصين في األزمة، مش���يرا أن قادة 
الحلف دعوا بكين إلى االمتناع عن دعم روسيا في 
حربها ضد أوكرانيا. وأضاف أنه يجب على الصين 
عدم تقديم الدعم االقتصادي أو العس���كري للغزو 
الروس���ي في أوكرانيا، بل عليها استخدام نفوذها 

الكبير في الترويج للحل السلمي والفوري.
وانطلق���ت ف���ي العاصم���ة البلجيكية بروكس���ل، 
الخميس، القمة االستثنائية لقادة الدول األعضاء 
في حلف شمال األطلسي "ناتو"، بمشاركة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.

»الناتو«: اتفقنا على تقديم المزيد من الدعم ألوكرانيا

مقديشو/ االستقالل: 
ارتفع عدد قتلى هجومين مس���لحين تبنتهما حركة "الش���باب" اإلرهابية في 

مدينة "بلد وين" الصومالية إلى 48 قتيال.
وف���ي تصريح أمس الخميس، أعل���ن رئيس والية هيرش���ابيل، علي عبد الله 
حس���ين غودالوي، مقتل 48 ش���خصا وإصابة و108 آخرين في بلد وين، جراء 

هجومين وقعا األربعاء.
وأوضح غودالوي أن أحد الهجومين ، جرى تنفيذ واحد منهما بعملية انتحارية، 

واآلخر عبر سيارة مفخخة.
وذكر غودالوي أن من بين القتلى النائبة في البرلمان أمينة محمد عبدي.

الصومال.. ارتفاع حصيلة ضحايا 
هجومين مسلحين إلى 48 قتيال

واشنطن/ االستقالل: 
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، أمس الخميس، وبأغلبية ساحقة، مشروع 

قرار إنساني بخصوص األوضاع في أوكرانيا.
جاء ذلك في االجتماع االس���تثنائي الذي عقدته الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

المنعقد حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك بشأن أوكرانيا.
واس���تأنف أعضاء الجمعية العام���ة )193 دولة( صباح أمس مناقش���اتهم لليوم 
الثاني على التوالي بشأن مشروع قرار صاغته فرنسا والمكسيك وقدمته 22 دولة 

عضوا باألمم المتحدة بينها تركيا.
وصوت لصالح القرار 140 دولة مقابل اعتراض 5 هي بيالروس���يا وسوريا وإريتريا 

وكوريا الشمالية وروسيا، وامتناع 38 دولة أخرى عن التصويت.
ويدعو القرار إلى »الوقف الفوري للعمليات العس���كرية الروسية في أوكرانيا، كما 
يطال���ب بإنهاء الحصار ال���ذي تفرضه هذه القوات على مدين���ة ماريوبول جنوبي 

أوكرانيا«.
كما صوت أعضاء الجمعية العامة في الجلس���ة االستثنائية على مشروع قرار آخر، 
أعدته جنوب إفريقيا، يطالب ب� »وقف األعمال في أوكرانيا«، دون تحديد أي طرف.

ويدعو مش���روع قرار جنوب افريقيا إلى »الوصول اإلنس���اني اآلمن في جميع أنحاء 
أوكرانيا«.

وحصل مش���روع القرار الجنوب إفريقي، على أصوات 50 دولة من أعضاء الجمعية 
العام���ة، مقابل اعتراض 67 وامتناع 36 دولة ع���ن التصويت، وبالتالي لم يعتمد 

لعدم حصوله على النصاب.
ويتطلب صدور قرارات الجمعية العامة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة )193 

دولة(.
وفي 24 فبراير/ ش���باط الماضي، أطلقت روس���يا عملية عس���كرية في أوكرانيا، 
تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية »مش���ددة« 

على موسكو.

االستقالل/ وكاالت: 
الش���مالية أمس  اختبار كوري���ا  أدانت واش���نطن 
الخميس صاروخا باليس���تيا عابرا للقارات قبالة ساحلها 
الشرقي، كما أعلنت كوريا الجنوبية الرد باختبار صواريخ 
عدة إلرسال رس���الة إلى جارتها الشمالية بأنها على أتم 
االس���تعداد. وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض جين 
س���اكي -في بيان- "يمثل هذا اإلط���الق انتهاكا صارخا 
لعدة قرارات لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة، ويزيد 
التوت���ر م���ن دون داع، ويهدد بزعزعة اس���تقرار الوضع 

األمني في المنطقة".
وأضافت ساكي أن الباب لم يغلق في وجه الدبلوماسية، 
لك���ن كوريا الش���مالية يجب أن تتوقف عل���ى الفور عن 

األفعال المزعزعة لالستقرار، حسب قولها.
ومن جه���ة أخرى، دفعت هذه التجرب���ة كوريا الجنوبية 
إلطالق واب���ل صواريخ "م���ن البر والبحر والج���و"، وقالت 
هيئة أركانها المش���تركة -في بي���ان- إن التجربة تؤكد 
أن جيشها لديه "االستعداد والقدرة" على توجيه ضربة 

دقيقة لمواقع إطالق الصواريخ ومنشآت القيادة والدعم 
وغيرها من األهداف في كوريا الشمالية إذا لزم األمر.

وفي وقت س���ابق، أكد الرئيس الك���وري الجنوبي، مون 
جي���ه-إن، أن المق���ذوف ال���ذي ت���م رص���ده ظهر أمس 
الخميس عبارة عن صاروخ باليستي عابر للقارات، متهما 
زعيم كوريا الش���مالية كيم جون���غ أون بانتهاك الوقف 
االختياري إلطالق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأضاف مون، الذي جعل من التواصل مع كوريا الشمالية 
هدفا رئيسيا إلدارته ومن المقرر أن يترك منصبه مايو/

أي���ار المقب���ل، أن اإلطالق يمثل كذل���ك تهديدا خطيرا 
لش���به الجزيرة الكوري���ة وللمنطقة وللمجتم���ع الدولي، 

وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس األمن الدولي.
وب���دوره، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيش���يدا إن 
الصاروخ س���قط قبالة الس���احل الغربي لهوكايدو، قرب 
المي���اه اإلقليمي���ة اليابانية، معتبرا ه���ذه التجربة "من 

أعمال العنف غير المقبولة".
وقالت السلطات اليابانية يبدو أن ما حدث هو إطالق "نوع 

جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات حلق في 
الجو لنحو 71 دقيقة، على ارتفاع حوالي 6 آالف كيلومتر 
وم���دى 1100 كيلومتر من موقع إطالق���ه. وتجربة أمس 
الخميس ستكون هي التجربة الصاروخية الحادية عشرة 
-على األقل- الت���ي تجريها كوريا الش���مالية هذا العام، 
في تواتر غير مس���بوق، والتي تأتي بعد زهاء أسبوع من 
إعالن الجيش الكوري الجنوبي أن الجارة الشمالية أطلقت 
"مقذوف���ا غير محدد"، إال أن العملية باءت بالفش���ل فورا. 
وأشار محللون إلى أن االختبار كان لما يسّمى ب�"الصاروخ 
الوحش" أو "هواسونغ 17 ، وهو نظام جديد من الصواريخ 

العابرة للقارات لم يتم إطالقه سابقا.
وجمدت كوريا الش���مالية تجارب الصواريخ الباليستية 
العاب���رة للق���ارات واالختبارات النووية من���ذ عام 2017، 
لكنها وصفت هذه األس���لحة بأنه���ا ضرورية للدفاع عن 
نفسها، وقالت إن المفاوضات مع الواليات المتحدة غير 
جادة ما دامت واش���نطن وحلفاؤها يواصلون "سياسات 

عدائية" مثل العقوبات والتدريبات العسكرية.

األمم المتحدة تعتمد مشروع 
»قرار إنساني« بشأن أوكرانيا

البيت األبيض يندد بإطالق كوريا الشمالية صاروخ عابر للقارات وسيول ترد بتدريبات صاروخية

كابل/ االستقالل: 
وص����ل وزي����ر الخارجي����ة الصيني وان����غ يي إلى 
كاب����ل أمس الخميس، وفق ما أعلنه مس����ؤول في 
حركة طالبان، قبل أس����بوع من اس����تضافة بكين 
مؤتمرا لدول جوار أفغانس����تان للبحث في س����بل 

مساعدتها بعد سيطرة الحركة على السلطة.

وكتب المس����ؤول بحكومة طالبان، أحمد ياسر في 
تغري����دة على تويتر أن "وزي����ر الخارجية الصيني 
وص����ل إل����ى كاب����ل للقاء مس����ؤولين ف����ي اإلمارة 

اإلسالمية".
ووص����ل الوزي����ر الصين����ي إل����ى كاب����ل قادما من 
العاصمة الباكس����تانية إس����الم آباد حيث شارك 

في اجتماع لمنظمة التعاون اإلس����المي على مدى 
يومين.

وتتشارك الصين مع أفغانستان جزءًا صغيرًا من 
حدودها يمت����د 76 كيلومترا على علو مرتفع جدا، 
إال أن بكين طالما خشيت أن تصبح جارتها قاعدة 

لالنفصاليين واإلسالميين من قومية اإليغور.

وزير الخارجية الصيني في أول زيارة ألفغانستان بعد سيطرة طالبان
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غزة/ محمد العقاد:
لم يفوت ش���باب الزوايدة  فرص���ة التقدم لصدارة ترتيب 
دوري الدرجة األولى، في ختام منافس���ات األس���بوع ال� 14 
من المس���ابقة، والتي انتهت مباريات���ه بأربعة انتصارات 

وتعادلين.
بدوره، فش���ل خدمات النصيرات في تحقي���ق الفوز على 
أهل���ي بيت حان���ون واكتفى بالتعادل الس���لبي في هذه 
المرحلة ليتنازل ع���ن الصدارة لج���اره الزوايدة، وبقي في 
المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما 
رفع "الحوانين" رصيدهم إلى 18 نقطة في المركز السابع.

عودة �سريعة
عاد ش���باب الزوايدة إلى صدارة جدول ترتيب المس���ابقة 
بعدم���ا حقق ف���وزًا عريضًا عل���ى الجالء برباعي���ة دون رد، 
مس���تفيًدا من الهدية التي قدمها ل���ه أهلي بيت حانون 
بالتعادل مع النصيرات، ليعود سريًعا إلى الصدارة برصيد 
30 نقط���ة، عق���ب فقدانها لج���اره الخدمات ف���ي الجولة 

السابقة.
وعلى الرغم م���ن صعوبة مهمة ش���باب الزوايدة في هذه 
المب���اراة بالجول���ة، إال أنه أراد العودة بس���رعة الصاروخ من 
الكب���وة التي حصلت ل���ه بالجولة الماضي���ة، وهذا ما نجح 
به المدير الفني نبيل صيدم بإخراج الفريق من الخس���ارة 
الماضي���ة، وتمكن من تقديم مس���توى مميز أمس ليؤكد 
للجمي���ع أن الزوايدة قادم بقوة إلى الممتازة وس���يقاتلون 

حتى الرمق األخير لتحقيق حلم الصعود.
وعلى الجهة األخرى، عانى الجالء من هذه الخسارة وأصبح 
موقف���ه صعب على جدول الترتيب وينازع في القاع، حيث 
يحتل المركز الحادي عش���ر وقبل األخير برصيد 13 نقطة، 

لتزداد مهمة الفريق تعقيًدا من تأمين نفسه والهروب من 
الخطر الذي يلتف حول رقبته.

�سحوة مت�أخرة
واصل فريقا المجمع اإلسالمي وخدمات خانيونس العودة 
لس���كة االنتصارات المتأخرة في البطول���ة، وأعادت هيبة 

الفريق بخطف انتصارين متتاليين لكل منهما.
وتمكن المجمع اإلسالمي من اقتحام المربع الذهبي بالفوز 
الثمين على خدم���ات جباليا برباعية لهدف، ليرفع رصيده 
إلى 22 نقط���ة في المركز الثالث على جدول الترتيب، بعد 

االنتصار الماضي على التفاح بهدف نظيف.
وأصبح خدمات جباليا الذي س���قط مرتين متتاليتين في 

وضع صعب بجدول الترتيب، حيث يحتل المركز التاس���ع 
برصيد 14 نقطة، وقريب جًدا من فرق القاع.

وعلى الجهة األخرى، اس���تمر خدمات خانيونس "الذئاب" 
صحوته في المس���ابقة بعد تعيين المدير الفني محمود 
ع���واد في عزف نغمة االنتصارات، وضرب أهلي النصيرات 
بسداسية مقابل ثالثة أهداف، ليتمسك باآلمل في التقدم 
نح���و المربع الذهب���ي، حيث يحتل حالًي���ا المركز الخامس 

برصيد 20 نقطة.
وكانت هزيمة أهلي النصيرات الوخيمة لها أثار س���لبية، 
منها قبول اس���تقالة المدير الفني إحمدان بربخ وتعيين 
تامر أبو ظاهر بداًل منه لتذبذب النتائج والمس���توى، حيث 

يتواجد الفريق حالًيا بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة.
الصحوة المتأخرة وس���قوط الخدمات قد تش���عل الصراع 
بش���كل كبير في الجوالت المقبلة بي���ن المجمع وخدمات 
خانيون���س باإلضافة إلى أهلي النصيرات رغم س���قوطه، 
ف���إذ اس���تمروا على نف���س المنوال والمضي نحو س���كة 
االنتص���ارات س���تكون األم���ور مغايره والخطر س���يلحق 
بالمتصدر والوصيف، ويكون عليهم الضغط األكبر وهم 

مطالبون بالعالمة الكاملة من كل لقاء.
الهروب والوقوع يف الفخ

واصل خدم���ات البريج انتصاراته بقي���ادة المدير الفني 
القدي���م الجدي���د س���امي س���الم ونتائج���ه المميزة في 
المس���ابقة، وحقق الفوز الثاني توالًيا على التفاح بثالثية 
نظيف���ة، ليرفع رصيده إلى 18 نقط���ة ويهرب إلى المركز 
الثامن على جدول الترتيب.وسقوط التفاح في فخ الهزيمة 
زاد من متاعبه في المسابقة وأصبح في المراكز المحظورة 
بشكل كبير، فهو يحتل المركز الثاني عشر واألخير برصيد 
5 نق���اط، ليكون قريب جًدا من الهبوط للدرجة الثانية بعد 

4 خسائر متتالية.
وف���ي المقابل، أوقع نماء األقصى أيًض���ا في الفخ وتعادل 
معه بهدف لكل منهما، ليضاعف أوجاعه من جديد، حيث 
يحتل المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، 

وهذا ما يجعله يعاني األمرين.
أما نماء رغ���م هذا التعادل وعدم تقدي���م نتائج إيجابية، 
إال أنه أمن نفس���ه بقوة في الدوري األول وجمع العديد من 
النقاط، ليصبح في المركز الس���ادس على جدول الترتيب 
برصيد 18 نقطة، ولكن هذا ال يمانع بأن يكون في خطر إذا 

استمر على هذا المنوال وتقدم بعض الفرق من الخلف.

حصاد نهاية الجولة الـ 14

شباب الزوايدة يعود لزعامة »األولى« والمجمع اإلسالمي وخدمات خانيونس يشعالن المنافسة 

القاهرة/ االستقالل:
يخوض منتخب مصر مساء اليوم الجمعة، مواجهة مصيرية 
أمام ضيفه السنغالي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن 
ذه���اب الجولة النهائية من التصفي���ات المؤهلة إلى كأس 

العالم "قطر 2022".
ويس���عى منتخب مصر لتحقيق الف���وز بنتيجة جيدة، قبل 
مب���اراة اإلياب المق���ررة الثالثاء المقبل عل���ى ملعب أولمبي، 

بالعاصمة السنغالية داكار.
وتمثل المباراة فرصة للثأر، بالنسبة للفراعنة، بعدما تجرعوا 
مرارة الخس���ارة قبل شهر أمام الس���نغال، في نهائي بطولة 

األمم األفريقية بالكاميرون، بركالت الترجيح.
تعليم�ت �س�رمة

أعطى البرتغالي كارلوس كي���روش، المدير الفني لمنتخب 
مصر، تعليمات صارمة إلى العبيه بضرورة تضييق المساحات 
على منتخب الس���نغال وحماية المرم���ى من خالل التنظيم 

الجيد داخل الملعب.
كما طالب العبيه بالصبر وعدم االس���تعجال على تس���جيل 
الهدف، خصوصا أن منتخب السنغال من المتوقع أن يحاول 
تصدي���ر التوتر إلى منتخب مصر من خالل التأمين الدفاعي 
وهو ما يس���تلزم من الالعبين الهدوء داخ���ل الملعب وعدم 

التأثر بالضغوط الجماهيرية المتوقعة.
ويتوقع أن تمأل الجماهير المصرية مدرجات س���تاد القاهرة 
الي���وم، بع���د إعالن ش���ركة تذكرت���ي نفاد جمي���ع التذاكر 
المخصصة لحضور اللقاء وكان عددها 60 ألف تذكرة تقريًبا.

جل�س�ت مكثفة
حرص العبو المنتخب الكبار على رأسهم محمد صالح ومحمد 
الش���ناوي وعم���رو الس���ولية، على عقد جلس���ات مكثفة مع 
زمالئهم، من أجل تحفيزهم وحثهم على بذل أقصى جهد 

وتحقيق حلم الجماهير.
وس���تكون تذك���رة التأهل إل���ى كأس العالم على حس���اب 
الس���نغال، خير تعويض للجماهير عن خسارة نهائي كأس 

األمم األفريقية بالكاميرون بركالت الترجيح.
ويسعى الجيل الحالي للفراعنة، لتسجيل اسمه في التاريخ 

الذهبي، من خالل التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على 
التوالي، ألول مرة في تاريخ منتخب مصر.

وش���دد محمد صالح، على رفاقه بضرورة اللعب بروح قتالية 
عالية والتمسك باألمل، مهما كانت النتيجة، حيث إن هناك 

مب���اراة أخرى في الس���نغال والمنتخب المص���ري قادر على 
التسجيل خالل هذا اللقاء أيًضا.

ويع���ول كي���روش على عدد م���ن الالعبي���ن المميزين خالل 
مواجه���ة الس���نغال، أبرزهم محم���د صالح، محم���د النني، 

مصطفى محمد، محمد الشناوي، عمر مرموش، محمود حمدي 
"الونش"، محمد عبد المنعم، أحمد أبو الفتوح، حمدي فتحي 

وعمرو السولية.
غي�ب�ت الفراعنة

يفتق���د منتخب مصر لجهود عدد م���ن العبيه في مواجهة 
الس���نغال، على رأس���هم أحمد حجازي مداف���ع اتحاد جدة 
السعودي، الذي أصيب بتمزق في أوتار العضلة الضامة خالل 

مواجهة المغرب بربع نهائي كأس األمم األفريقية.
ويغي���ب أكرم توفيق العب األهل���ي، الذي تعرض لقطع في 
الرب���اط الصليب���ي خالل لق���اء نيجيريا بافتت���اح مواجهات 

الفراعنة في أمم أفريقيا.
وكذلك يغيب رمضان صبحي الع���ب بيراميدز، الذي أصيب 
بتجمع دموي حول الركبة خ���الل الفترة الماضية، فضاًل عن 
غياب عبد الله الس���عيد العب بيراميدز ال���ذي اعتزل اللعب 

الدولي.
برن�مج ال�سنغ�ل

على الجانب اآلخر، منتخب السنغال تحت قيادة آليو سيسيه، 
خاض معس���كًرا ف���ي المغرب اس���تعداًدا لخ���وض المباراة 

المرتقبة وحضر إلى القاهرة األربعاء على متن طائرة خاصة.
وخاض أسود التيرانجا، قبل اللقاء بيوم مراًنا واحًدا فقط على 

ملعب ستاد القاهرة الدولي استعداًدا للمباراة.
واختار المدير الفني ألسود التيرانجا، نفس قائمة المنتخب 
في أمم أفريقيا باستثناء 3 تعديالت، باستدعاء أليون بادارا 
فاتي، بينجورو كامارا حارس���ي المرمى، بدال من سيني ديانج 
حارس كوينز ب���ارك رينجرز، الذي تع���رض لإلصابة بجانب 

ألفريد جوميز العب تورينو اإليطالي.
كما استدعى سيسيه، يوس���ف سابالي العب ريال بيتيس 

اإلسباني لهذه المباراة المصيرية.
ويملك سيسيه بين يديه كتيبة من المحترفين المميزين، 
يتقدمهم س���اديو ماني نجم ليفرب���ول اإلنجليزي، وكاليدو 
كوليبالي صخ���رة دفاع نابولي اإليطال���ي، والحارس المتألق 
إدوارد مين���دي نجم تشيلس���ي اإلنجلي���زي، ويأمل الفريق 

الخروج من الموقعة بنتيجة إيجابية ترضي طموحاته.

مصر تستضيف السنغال للثأر والقتال على حلم المونديال

الرياض/ االستقالل:
تأهل منتخب الس���عودية إلى نهائي���ات كأس العالم لكرة 
القدم في قطر 2022 للمرة السادس���ة في تاريخه، على الرغم 
من تعادل���ه أمام الصين بهدف لكل منهما، مس���تفيًدا من 
انتصار اليابان على أس���تراليا بثنائية نظيفة، وذلك لحساب 
الجولة التاس���عة قب���ل األخيرة من ال���دور الثالث للتصفيات 

اآلسيوية المؤهلة لقطر 2022.
وس���جل هدف الس���عودية صالح الش���هري بالدقيقة)45(، 

وتعادل للصين تشنجي زهو من ركلة جزاء بالدقيقة)82(.
وضمن األخضر بلوغ المونديال لضمان���ه المركز الثاني على 
األقل المؤه���ل لبطولة كأس العالم، وس���يكون الصراع على 

حسم الصدارة، في الجولة األخيرة أيًضا.
ويتصدر المنتخب الياباني ترتي���ب المجموعة حاليًا برصيد 
21 نقطة، بينما يأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني 
برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد أس���تراليا عند 15 نقطة 

في المركز الثالث، والصين بالمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

رسمًيا.. السعودية تتأهل لكأس 
العالم للمرة السادسة برفقة اليابان
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غزة/ االستقالل:
 افتتح رئيس س����لطة المياه وجودة البيئة د.يوس����ف 
ابراهي����م اليوم الدراس����ي بعنوان " المي����اه الجوفية : 
جع����ل غير المرئي مرئيا"، الذي عقد على أرض الجامعة 
االس����المية، ضمن فعاليات سلطة المياه وجودة البيئة 

لالحتفال بمناسبة يوم المياه العالمي 2022.
وعّب����ر د.إبراهيم في بداية كلمته عن أهمية مش����اركة 
الجانب والقط����اع األكاديمي في رفع التوعية والثقيف 
لدى الطلبة والخريجي����ن بأهمية المحافظة على المياه، 
كما يمكن اس����تثمار الخريجين في توظيف أبحاثهم 
ودراس����اتهم األكاديمية في التخفي����ف من حدة أزمة 

المياه في قطاع غزة.
واعتبر د.يوسف أن قطاع غزة أمام خطر محدق وحقيقي 
وهي أزمة المياه الموجودة في قطاع غزة، نتيجة خطوة 
ممارس����ات وس����لوكيات من قبل بعض أبناء الش����عب 
الفلس����طيني مما ينعك����س على زيادة نس����بة ملوحة 
المي����اه وضعف جودتها نتيجة ندرة مصادر المياه في 

بعض المناطق الزراعية .
كما اعتبر د.زياد أبو هين من قسم علوم االرض والبيئة 
في الجامعة االس����المية أن التوعية المائية تعتبر من 

الخطوات التي تولي الجامعة اهتماما لها من خالل عدة 
مراحل تسعى لتطبيقها في الفترة االخيرة.

في حين أف����اد د.طارق زايدة رئيس قس����مي الكيمياء 
والبيئة أن الماء هي أس����اس الحي����اة وهي خالصة كل 
مناح����ي الحياة من خالل اس����تخدامها في عدة مجاالت 

مختلفة.
بدوره اوض����ح د.محمد العبويني ممثال عن مصلحة مياه 
بلديات الساحل أن انشاء المصلحة ناتج عن أكاديمية 
جامعة بيرزي����ت لذلك هي من اعتب����ار أكاديمي بحت، 
مؤكدا عل����ى أهمية دور الجامعة االس����المية في مجال 
رفع مس����توى التوعية لدى الطلبة والخريجين بكيفية 

المحافظة على المياه.
فيما قدم مدير عام وح����دة التخطيط والتوعية م.مازن 
البن����ا ورقة عملية حول واقع أزمة المياه وأبرز التحديات 
والحل����ول التي تواج����ه االزمة وابرز الحل����ول المطروحة 

لحلها.
وفي ذات الس����ياق، قدم أ.د.ياس����ر النحال ورقة علمية 
حول انعكاس����ات ملوحة وارتفاع نسبتها على جوانب 
الحياة المختلفة، وكيفية التخفيف من حدة أزمة المياه 

في قطاع غزة.

غزة/ االستقالل:
نظم اإلطار النسوي لحركة الجهاد اإلسالمي )لجنة 
إدارة المواهب(، الخمي���س، »أوبريت فني« بعنوان 
"نساء في أرض الصبر" في مدينة غزة،  وذلك ضمن 
النشاطات والفعاليات التي نظمها اإلطار بمناسبة 

يوم المرأة العالمي.
 وحض���ر األوبري���ت مس���ئولة اإلطار د. أس���مهان 
عب���د الع���ال،  ونابئته���ا آمن���ة حميد،  ومس���ؤولة 
لجنة المواهب هبة مش���رف، ولفي���ف من قيادات 

ومسؤوالت األقاليم واللجان في اإلطار. 
وتخلل األوبريت عروضًا فنية ومس���رحية وأناشيد 
ودبكة ش���عبية تعبر عن تحدي المرأة الفلسطينية 
وثباته���ا ف���ي مواجهة االحت���الل، وتب���رز قوتها 
وقدرتها ف���ي الصمود ومقاومتها له و تمس���كها 

بحقوقها.
 كما تضمنت عروض األوبريت مشاهد تؤكد إصرار 
المرأة على تح���دي االحتالل، وإقام���ة األفراح برغم 

األلم والمعاناة التي سببها االحتالل.
 وقالت مس���ؤولة اللجنة مش���رف خ���الل كلمة لها، 
 لجن���ة المواه���ب رأت تطويع الف���ن والمواهب 

َّ
إن

اإلبداعية من أجل الدعوة، ودعم القضايا اإلنسانية 
ف���ي المجتمع الفلس���طيني، وتعزيز مش���اركتها 

لمساندة ما يخدم ثقافة المقاومة والجهاد .
وأضاف���ت "أن المرأة الفلس���طينية تميزت من بين 
نساء العالم لوضعها الفريد من حلقات الصراع مع 
العدو الصهيوني إلى دورها التقليدي بتربية األبناء 
ورعاية البيت ومساندة الرجل في مواجهة الصعاب 
ودورها الكفاحي المق���اِوم"، الفتة إلى أن تاريخها 
حاف���ل بصفحات مش���رقة من الكف���اح والمقاومة. 
وأوضحت مش���رف، أن إقام���ة األوبريت يأتي ضمن 
الجهود التي يبذلها اإلط���ار للنهوض بواقع المرأة 
الفلس���طينية وتوعية الجمهور بقضاياها، مشيرة 
إلى أن األوبريت يندرج ضمن سلس���لة النش���اطات 
الت���ي ينظمه���ا اإلطار ضم���ن جه���وده للتعريف 
بالواقع الذي يعيش���ه شعبنا وغرس القيم األصيلة 

والحضارية في نفوسهم. 
  وأش���ارت إلى أن هذا األوبريت الفني يحمل رسالة 
لكل العالم أن هذه المرأة التي عايش���ت الرجل كل 
الظروف مازالت ثابتة كالصخ���ر وأن المقاومة هي 

الطريق الوحيد و ال خيار سواها.

وألقوا مادة س����ريعة االش����تعال على مدخل 
مسجد "عباد الرحمن"، ما أدى لحدوث أضرار 
في سجاده.  وأضاف أن المستوطنين خطوا 
للفلسطينيين  معادية  عنصرية  ش����عارات 
والعرب على جدران أحد المنازل القريبة من 

المسجد.
بدوره، حذر مسؤول ملف االستيطان شمال 
الضفة غس����ان دغلس، من تصاعد هجمات 
المس����اجد  واس����تهداف  المس����توطنين 
ف����ي المنطق����ة الممتدة من ش����مال رام الله 
إل����ى جن����وب نابل����س، مؤك����دا أن عصابات 
المس����توطنين صعدت م����ن هجماتها منذ 

مطلع العام على المواطنين وممتلكاتهم.
من جهته، اس����تنكر وزير األوقاف والشؤون 
إض����رام  البك����ري  حات����م  الدينية الش����يخ 
مستوطنين النار بأجزاء من المسجد، محذرا 
من تداعيات مثل هذه االعتداءات، والحاجة 

لتوفير الحماية ألبناء شعبنا. 
ودعا جميع المؤسس����ات الدولي����ة المعنية 

بالس����الم وبحقوق اإلنس����ان وفي مقدمتها 
هيئة األمم المتحدة، ومنظمة "اليونس����كو" 
ض����د  المس����توطنين  جرائ����م  تتاب����ع  أن 
المقدس����ات اإلس����المية وأن تمنع استمرار 
حدوثها، مبينًا أن الصمت على هذه الجرائم 
يشجع المس����توطنين على االس����تمرار في 

عدوانهم وحربهم على المقدسات.
يذك����ر أن المس����توطنين هاجم����وا األربعاء، 
مس����جدا وعيادة صحية وأعطبوا إطارات 21 
مركبة وقاموا بتكس����يرها في قرية مخماس 

شمال شرق القدس.
وفي ذات السياق، أعطب مستوطنون، أمس، 
إطارات أكثر من 20 مركبة في حي الش����يخ 

جراح، بمدينة القدس المحتلة.
عش����رات  أن  محلي����ة،  مص����ادر  وأف����ادت 
المس����توطنين اقتحموا حي الشيخ وأعطبوا 
إطارات نحو عش����رين مركبة تعود ملكيتها 
لعائالت الحي عرف منها عائلتا الكس����واني 

والحسيني.

وقال الناطق باس����م أهالي حي الشيخ جراح 
محمد الكسواني: إن هذه االعتداءات تكررت 
أكثر من مرة بحق أهالي الحي، دون أن تحرك 
ش����رطة االحتالل س����اكنا، بل تقوم بتوفير 

الحماية للمعتدين.
وأضاف أن ه����ذه االعتداءات، تأتي في إطار 
التضيي����ق عل����ى األهال����ي وترويعهم في 
محاول����ة لتهجيره����م من منازله����م لصالح 
المس����توطنين وجمعياتهم االس����تيطانية 
وأس����رلة  لتهويد  الهادف����ة  ومخططاته����ا 

العاصمة الفلسطينية المحتلة وأحيائها.
وأكد أن رس����الة حي الش����يخ جراح واضحة ال 
غم����وض حولها، "ل����ن نخرج م����ن حينا ومن 
أحي����اء القدس األخرى مهم����ا حدث، ومهما 
نفذ االحتالل ومس����توطنوه م����ن اعتداءات 

همجية".
اقتحام "الأق�صى"

 م����ن ناحي����ة ثاني����ة، اقتحم أم����س، 119 
مستوطنا المسجد األقصى المبارك، بحراسة 

مشددة من شرطة االحتالل "اإلسرائيلي".
وأف����ادت دائ����رة األوق����اف اإلس����المية في 
الق����دس، أن هؤالء المس����توطنين اقتحموا 
األقص����ى من جهة ب����اب المغارب����ة، ونفذوا 

جوالت استفزازية في باحاته.
ويتع����رض األقص����ى يومي����ا ع����دا الجمعة 
والس����بت، القتحامات المستوطنين بحماية 
ق����وات االحت����الل، عل����ى فترتي����ن صباحية 
ومس����ائية، في محاولة لتغيي����ر األمر الواقع 

ا. باألقصى، ومحاولة تقسيمه زمانّيً

اعتقالت بال�صفة
أما عل����ى صعيد حمالت االعتق����ال اليومية، 
فقد اعتقلت قوات االحتالل "اإلس����رائيلي"، 
الخمي����س، 15 مواطنا بينهم ش����قيقان من 

محافظات الضفة الغربية المحتلة.
فف����ي بيت لح����م، اعتقلت ق����وات االحتالل، 
ثالثة شبان من مخيم الدهيشة، وهم: محمد 
رمض����ان )33 عاما(، ويزن موس����ى مناع )24 

عاما(، وعمر يوس����ف مناع )23 عاما(.

ومن الخليل، اعتقلت قوات االحتالل خمسة 
مواطنين بينهم فت����ى، وهم: إيهاب محمد 
شفيق القواسمة من مدينة الخليل، وموسى 
نادي ج����رادات، ومجاهد نمر الفروخ، والفتى 
يوس����ف مراد ج����ردات )14 عام����ا( من بلدة 
سعير، واألسير المحرر إس����ماعيل العواودة 

من بلدة دورا.
ومن مدينة جني����ن، اعتقلت قوات االحتالل 
كال من: عب����د الله فهمي ش����عبان، ووقاص 

عدنان سباعنة، وهيثم فقها.
وم����ن طوب����اس، اعتقل����ت ق����وات االحتالل 
الش����قيقين بس����الن )55 عام����ا(، وعرف����ان 

مصطفى سودة )50 عاما(.
ومن رام الله، اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
حمد الله س����ليمان الريم����اوي )25 عاما( من 

بيت ريما.
ومن طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
عمر ش����اكر س����هيل محاجنة )18 عاما(، من 

ضاحية اكتابا شرقا.

وتكاتف أبناء شعبنا الفلسطيني وتضامنه بفصائله 
ومكّوناته كافة، بالوقوف خلف قضية أسرانا األحرار 
وأسيراتنا الماجدات، ومنع االحتالل اإلسرائيلي من 
محاوالته المساس بحقوقهم المشروعة أو استمرار 

االعتداء عليهم.
فيما ذك���رت لجنة األس���رى في الجبهة الش���عبية 
لتحرير فلسطين أن انتصار الحركة األسيرة ُيضاف 
لس���جلها البطولي وُيدلل عل���ى قدرتها على تحدي 

وإرباك السجان اإلسرائيلي.
وأوضحت اللجنة في بيان وصل »االستقالل« نسخة 
عنه أن االنتصار رغم قساوة واقع األسر والممارسات 

واالنتهاكات المتواصلة ضدهم.
وأش���ادت بخط���وات الحرك���ة األس���يرة التكتيكية 
بضغطها المتواصل على الس���جان النتزاع مطالبها 

وحقوقها المشروعة من بين أنيابه.
وقالت اللجنة إن الحركة األس���يرة باتت عنوانًا دائمًا 
ونقطة انطالق ألي معركة بطولية يخوضها ش���عبنا 
ض���د االحت���الل، فدائمًا ما ُيش���ّكل األس���رى إلهامًا 
لش���عبنا وش���بابه الثائر بمواصلة التصدي البطولي 

لالحتالل والمستوطنين.
وأش���ارت إلى أن »ش���عبنا وحركته الوطنية ستقف 

ب���كل أش���كال الدعم واإلس���ناد خلفها ب���أي خطوة 
مواجهة يمكن أن تُقدم عليها ضد السجان«.

وأكدت أن »الجبهة الشعبية كانت ومازالت وستظل 
في الموق���ع المتقدم دفاع���ًا عن الحركة األس���يرة 

وحقوقهم ومطالبهم العادلة«.
فيم���ا بارك المكت���ب اإلعالمي للج���ان المقاومة في 
الفلسطيني  ولش���عبنا  األسيرة  للحركة  فلس���طين 
ولكل أحرار العالم انتصارهم على عدونا اإلسرائيلي 

المجرم ومصلحة سجونه الفاشية.
وقال المكتب في بيان: »س���نبقى دائما خلف أسرانا 
دعًما وس���نًدا وعوًنا له���م في كاف���ة معاركهم مع 

السجان المجرم ولن نتخلى عنهم أبًدا«.
ودعا المكتب جماهير شعبنا في فلسطين والشتات 
وعم���وم األحرار ف���ي األمة كلها لمواصلة مس���اندة 
أس���رانا ودعمهم بكافة األش���كال والط���رق لوقف 

االنتهاكات والجرائم بحقهم.
فيما هنأت حركة األحرار »ش���عبنا والحركة الوطنية 
األسيرة بانتصارها على إدارة السجون وإجبارها على 
تلبية ش���روطهم وتنفيذ مطالبهم العادلة«. وقالت 
حركة األحرار في بيان إن »أس���رانا البواس���ل سطروا 
بوحدته���م وإرادتهم صفحة مش���رقة ناصعة في 

معرك���ة التحدي م���ع االحتالل وأثبت���وا أن إرادتهم 
وعنفوانهم أق���وى من بطش الس���جان الذي حاول 
كسرها ولكنه فشل وعاد مهزوما مكسورا مجبرا على 
تلبي���ة مطالبهم والتراجع عن كافة إجراءاته الظالمة 

بحقهم«.
كم���ا هنأت الهيئة الوطنية لدعم وإس���ناد ش���عبنا 
الفلس���طيني في الداخل المحتل ش���عبنا بانتصار 

األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وباركت الهيئة الوطنية ألسرانا البواسل في سجون 
االحتالل انتزاع مطالبهم العادلة من إدارة السجون 

اإلسرائيلية.
وأكد رئيس الهيئة محس���ن أبو رمضان أن تحقيق 
هذه المطالب جاء بفعل صالبة وإرادة األسرى الحرة 
الراس���خ بعدال���ة قضيتهم  والموح���دة وإيمانهم 

وقضية شعبنا.
وأشار إلى أن قضية األسرى تشكل الضمير الوطني 
المتقدم لش���عبنا الذي يقف بكافة فاعلياته وقواه 
السياسية والوطنية واالجتماعية خلفهم بوصفهم 
مناضلي���ن م���ن أجل الحري���ة على طري���ق تحررهم 
وتحقي���ق أه���داف ش���عبنا بالحرية واالس���تقالل 

والعودة. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
حطت 3 طائرات ش���بح جدي���دة عصر الخميس، في قاع���دة "نفاتيم" الجوية 
في النق���ب المحتل، لتضاف إلى أس���طول الطائرات الت���ي يمتلكها الكيان 

"اإلسرائيلي" من هذا الطراز.
وذك���ر موقع "واال" العبري أن 3 طائرات من طراز F-35 وصلت الكيان الخميس 
قادم���ة من الواليات المتحدة األمريكية، ضمن صفقة الطائرات الضخمة التي 

وصلت له خالل السنوات الثالث الماضية، لترتفع ل�33 طائرة.
وأشار إلى أن هذا النوع من الطائرات األكثر تقدًما على مستوى العالم التي ال 

يمكن اكتشافها عبر الرادار وذات قدرات مناورة جوية عالية.
يذكر أن الحكومة اإلسرائيلية صادقت عام 2017 على شراء دفعة إضافية من 
طائرات الشبح األكثر تقدًما بالعالم "F-35" لتضاف لمصادقتها على شراء 33 

طائرة منها لعام 2016.
وأوضح الموقع أن الكيان سيس���تقبل 50 طائرة من ه���ذا النوع العقد القادم 

لتشكل السرب األكثر تطوًرا في المنطقة.
ويبلغ ثمن كل طائرة من هذا الطراز 90 مليون دوالر، ولديها قدرة حمل 16 طنًا 
من الصواريخ، وتعتبر طائرات الشبح القادرة على التحايل على الرادار، وتصل 

سرعتها إلى 1900 كم في الساعة.

وصول 3 طائرات »شبح« 
جديدة إلى »إسرائيل«

اإلطار النسوي لـ »الجهاد« ينظم »أوبريت 
فني« يحاكي معاناة المرأة الفلسطينية

غــزة: يــوم دراســي
 بمناسبة يوم المياه العالمي 

م�صتوطنون يحرقون ..

قوى وف�صائل  ..
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كانبرا/ االستقالل: 
ُحكم على أس����ترالي أدين بقتل امرأة، بالسجن 26 عاما على األقل، بعد 
أن قبضت عليه الش����رطة بفضل مطابقة الحمض النووي لشقيقه مع 

آثار تركها هو على فنجان قهوة في مسرح الجريمة.
وقبضت الش����رطة على ماثيو دونالد تيلي في فيكتوريا األس����ترالية، 
بفض����ل حمضه النووي ال����ذي تركه على فنجان قهوة احتس����اه قبل 
الجريمة، ومثل أمام المحكمة العليا في جنوب أس����تراليا، التي حكمت 

عليه بالسجن المؤبد.
 وعثر على الضحية سوزان بول في 1993، غارقة في دمائها في متجر 

كانت تعمل به، بعد أن تعرضت لما ال يقل عن 18 طعنة.
وبعد مقارنة الحمض الن����ووي على فنجان القهوة مع الحمض النووي 

لشقيق المتهم، توجه فريق من المحققين إلى فيكتوريا الستجوابه.
ورغم ثبوت التهمة عليه والحكم بس����جنه، أصر تيلي على براءته، في 

حين شكك محاميه في مصداقية األدلة بعد ثالثين عامًا.
وحس����ب التحقيقات، تقول النيابة إنه قتل الم����رأة في المتجر قبيل 
إغالق����ه، حيث تناول فنجان قهوة معها قب����ل قتلها، وفق ديلي ميل 

البريطانية. 

فنجان قهوة يكشف 
قاتال بعد 30 عامًا

) APA images (     املواطنة �صهري عليوة ت�صنع املعجنات واحللويات لتح�صني الظروف االقت�صادية لعائلتها يف متجرها بغزة

الرياض/ االستقالل: 
تداول نش���طاء على مواقع التواصل االجتماعي، 
مقط���ع فيديو يظهر قيام طالب بتوجيه س���ؤال 
مفاجئ لوزير التعليم، حمد آل الشيخ حول اإلجازة 

في رمضان.
ج���اء ذلك خ���الل تدش���ين وزير الرياض���ة ووزير 
التعليم النسخة الثالثة من دوري المدارس 2022.
ووفقا لتقرير وزارة التعليم السعودية »ستشهد 
النس���خة الثالثة من دوري المدارس التوسع في 
األلعاب الرياضية المس���تهدفة، حيث تم إطالق 
ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والجودو 

والتايكوندو والجوجيتسو، لتنضم إلى رياضة كرة 
القدم لدوري المدارس 2022..«.

وأوضح���ت الوزارة أن المنافس���ات »ُتق���ام للفرق 
المدرس���ية من مراحل التعليم الع���ام االبتدائي 
والمتوس���ط والثانوي ف���ي 47 إدارة تعليم على 
مس���توى المملكة )ألعمار من 12 إلى 18 س���نة(، 
حي���ث تتأهل منها ف���رق إلى مرحل���ة تصفيات 
المناطق )ألعمار من تحت 15 س���نة إلى تحت 18 
س���نة(، تليها مرحلة بطولة المملكة للنخبة، التي 
س���ُتقام في نهاية موس���م دوري المدارس لهذا 

العام«.

كانبرا/ االستقالل: 
جدت سلطات كوينزالند األسترالية رجاًل وامرأة 
مقتولين بالرصاص داخل أحد المنازل، اتفقا على 
االنتحار معًا عبر وس���ائل التواصل االجتماعي. 
يبلغ عم���ر المرأة 48 عامًا، والرج���ل 52 عامًا وقد 
 Caloundra West وجدا في فناء منزل في بلدة
على س���احل Sun Shine يوم االثنين، بحسب 

موقع "أستراليا بالعربي".
ولم تحدد الس���لطات هوية الجثتي���ن، وقالت 
إن المرأة اتصلت بالش���رطة قب���ل فترة قصيرة 
م���ن عملية االنتحار وأخبرته���م أنها تريد قتل 

نفس���ها. وشهد الس���اكنون في المنطقة على 
سماع أصوات طلقات نارية من المنزل، وتعتقد 
الش���رطة أن الرج���ل قتل المرأة قب���ل أن ينهي 

حياته هو اآلخر.
وأض���اف المحققون أن أدلة كثيرة تش���ير إلى 
تنظي���م العملي���ة وإص���رار كال الطرفي���ن على 
تنفيذها، وال يوجد ما ي���دّل على عالقة واقعية 

بينهما، بل اتفقا عبر اإلنترنت فقط.
ولم تعتبر الجهات األمنية الحادثة جريمة قتل، 
لكنه���ا جمعت هواتف الجي���ران بحثًا عن أدلة 

جديدة عن كيفية تخطيط الطرفين للعملية.

اتفقا عبر اإلنترنت.. رجل وامرأة 
ينتحران سويًا عبر وسائل التواصل

طالب سعودي يفاجئ وزير التعليم 
بسؤال عن »إجازة برمضان« 

لندن/ االستقالل: 
مث���ل زوجان من ويلز أمام المحكم���ة بتهمة قتل ابنتهما 
التي تبلغ من العمر 16 عام���ًا، بعدما أهمال مراقبة نظامها 
الغذائ���ي الذي أدى إلى إصابتها بالس���منة المفرطة التي 

تسببت بمشاكل صحية عديدة.
توفيت المراهقة كايليا تيتفورد بس���بب مشاكل صحية 
مرتبط���ة بوزنها، وعث���ر عليها ميتة في الف���راش من قبل 
والدتها في من���زل العائلة في نيوت���اون، بوويز، ويلز، في 

أكتوبر 2020.
وت���م اتهام األب ألون تيتفورد، 44 عاًما، واألم س���ارة لويد 
جونز، 39 عاًما، بالقتل غير العمد والتس���بب في وفاة طفل 

أو شخص ضعيف، نتيجة إهمالهما وإخفاقهما في مراقبة 
نظام ابنتهم���ا الغذائي ال���ذي ادى بدوره إل���ى إصابتها 

بالسمنة المرضية.
كما نصت التهم���ة على أن األبوين لم يحرصا على إخضاع 
ابنتهما للتماري���ن الرياضية الكافي���ة، وتوفير بيئة آمنة 
وصحية لها، إضافة إلى تأخرهما في طلب المساعدة الطبية 

المناسبة لها.
مثل الوالدان أمام محكمة الصلح في ويلش���بول لمواجهة 
الته���م، حيث وقفا جنًبا إلى جنب في قفص االتهام وهما 

يرتديان أقنعة الوجه. 
وقد تم إخراجهما من الحجز بكفالة مشروطة وطلب منهما 

عدم االتصال بأي شخص دون سن 18 عامًا. ومن المزمع أن 
يمثل الزوجان أمام محكمة كراون في الرابع عشر من أبريل 

)نيسان( القادم.
وبحس���ب التحقيقات فقد عانت الشابة كايليا من مشاكل 
طبية متعددة بس���بب إصابتها بالس���منة، وأصبحت غير 
قادرة على الحركة، حتى تم اإلعالن عن وفاتها في الساعة 
8.12 صباًحا في 10 أكتوبر 2020، في منزلها في نيوتاون، 

بوويز.
وبحسب التقارير الطبية، فإن س���بب الوفاة كان التهابات 
في مناطق واس���عة من جسم الش���ابة، ناتجة عن السمنة 
ومضاعفاتها، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

لندن/ االستقالل: 
تصرفت راكب����ة بعنف مع طاقم طائ����رة خالل رحلة 
عائدة إلى تركيا، بعد أن انزعجت المس����افرة من بكاء 
األطفال حولها، حي����ث حاولت فتح باب الطائرة أثناء 

تحليقها.
 ووفق����ًا لصحيفة »ديلي مي����ل«، جمحت الطائرة في 
منتصف الرحلة المقررة التي تس����تغرق أربع ساعات 
ونصف الساعة من مانشستر إلى أنطاليا يوم اإلثنين 

بسبب حالة من الفوضى اندلعت بالطائرة  لدرجة أنه 
تم  تحويل مسار رحلة الطائرة  إلى فيينا.

أظهرت لقطات فيديو مروعة في وقت سابق من هذا 
األسبوع راكبة وهي تصارع طاقم طائرة Jet2 ، بينما 
أفاد شهود عيان بأنها صفعت ركاب آخرين على متن 
الطائرة، حيث وصفت ام����رأة أخرى كانت على نفس 

الرحلة حالة الفوضى التي عاشتها الطائرة.
وقالت  سامانثا فيرون ، من مدينة ليتلبورو ، مانشستر 

الكبرى ، لموقع يوركشاير اليف أنها تعتقد أن صوت 
بكاء األطفال الصغار اش���عل فتن���ة بالطائرة حيث لم 
تتحمل احدى الراكبات هذا االمر وعنفت طاقم الطائرة. 
واضافت ان الراكبة اعتدت على طاقم الطائرة بش���كل 
سافر هم ومجموعة من الركاب مما دفع هذا االمر قائد 
الطائرة إلى تغيير مس���اره والهبوط في أحد المطارات 
للقبض على تلك الراكبة التي حاولت فتح باب الطائرة 

بسبب مشاجرتها العنيفة مع الركاب وطاقم الطائرة.

االستقالل/ وكاالت: 
أدى تفاق���م ظاهرة االحت���راز المناخي، إلى ارتفاع 

درجة الحرارة في العالم بشكل عام.
وكش���فت تقارير علمية، أن عام 2022 س���يكون 
ضمن قائمة الس���نوات العشر األكثر سخونًة في 

كل األزمنة.
كما أوضحت أن الس���نوات التس���ع األخيرة تندرج 
ضم���ن العش���ر األعلى ح���رارة التي س���جلت في 
العالم على م���ر العقود، ويحتل عام 2021 المرتبة 

السادسة في تلك القائمة.
وتتوافق توقعات وكالة الفضاء األمريكية “ناسا” 
مع توقع���ات اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف 
الج���وي، وبرنامج كوبرنيك���وس األوروبي، والثالثة 
أك���دوا على مخاطر مرتقبة من حجم ظاهرة التغير 

المناخي واحترار األرض.
وقال المس���ؤول عن مراقب���ة المناخ ف���ي الوكالة 
األمريكية راس���ل فوز، في مؤتمر الشهر الماضي، 
إن هناك إجماًعا على أّن حرارة كوكب األرض ترتفع 
بشكل كبير، ويضيف أّن “كّل ما يحدث هو نتيجة 
تركيزات قياس���ية من غ���ازات االحتباس الحراري، 

منها ثاني أكسيد الكربون”.

عام 2022 ضمن أكثر 
10 سنوات حرارة

يتهمان بقتل ابنتهما عبر إهمال مراقبة وزنها

طرد راكبة من طائرة بسبب مشاجرتها حول بكاء األطفال


