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رام الله/ االستقالل:
أعاد األس���رى في سجن »عوفر«، وجبات الطعام لليوم الثاني 
عل���ى التوالي، احتجاًجا على نقص االحتياجات األساس���ية 
)األغطي���ة، والمالب���س، والكانتينا(، ورفض إدارة الّس���جون 

توفيرها.
وأف���اد المتحدث االعالمي باس���م هيئة ش���ؤون االس���رى 
والمحررين حس���ن عب���د ربه، أن معتقلي عوف���ر قرروا إعادة 
وجبات الطعام الخاصة يوم الجمعة والس���بت لرفض إدارة 

السجن توفير احتياجاتهم الضرورية.

وأوض���ح أن معتقل���ي »عوف���ر« البال���غ عددهم نح���و 900، 
يواجه���ون مش���كلة كبي���رة بس���بب نق���ص االحتياجات 
األساس���ية، خاصة أن ع���ددا كبيرا م���ن المعتقلين الجدد 
الموقوفي���ن يتم نقله���م إلّيه، ما يفرض أعب���اًء كبيرة على 

المعتقلين لتوفير هذه االحتياجات.
يش���ار إلى أن الحركة األس���يرة، أعلنت الخميس عن تعليق 
إضراب األس���رى الذي كان مقررًا الجمعة 2022/3/25، بعد 
إجبار االحتالل عل���ى التراجع عن اجراءات���ه القمعية كافة، 

وتلبية مطالبهم وحقوقهم.

أسرى »عوفر« يعيدون وجبات الطعام لليوم الثاني

غزة/ معتز شاهين:
قال الكاتب والمحلل السياس���ي ع���الء الريماوي، إن 
مقاطعة الفصائل الفلسطينية لالنتخابات المحلية 

بالضف���ة الغربية المحتلة، نتيج���ة طبيعية لغياب 
والتنافس���ية،  الديمقراطي���ة  الحي���اة 
مضيفًا أن الس���لطة الفلسطينية ًتصر 

الريماوي لـ »االستقالل«: التجاذبات الداخلية بـ »فتح« 
حالت دون تقديمها قوائم انتخابية مؤهلة للنجاح

85 يومًا على مقاطعة األسرى 
اإلداريين لمحاكم االحتالل

سجون االحتالل/ االستقالل:
واصل األس���رى اإلداريون في س���جون االحتالل »اإلس���رائيلي« 
الس���بت، مقاطع���ة المحاكم اإلداري���ة لليوم 85 عل���ى التوالي، 

النخالة: استمرار المقاومة 
رد طبيعي على االحتالل

بيروت/ االستقالل:
أكد األمي���ن العام لحركة الجهاد اإلس���المي زياد النخالة 
الس���بت، أن العمليات الفردية مظهر من مظاهر مقاومة 

 االحتالل يسمح للمستوطنين 
باقتحام »األقصى« خالل رمضان

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت مصادر عبرية، الس���بت، أن سلطات االحتالل قررت السماح للمستوطنين 

باقتح���ام المس���جد األقصى خالل ش���هر رمض���ان المقبل، رغم 
تحذيرات فلسطينية من خطورة اقتحام المستوطنين للمسجد 

اآلالف في غزة يحيون الذكرى الـ46 ليوم األرض
غزة/ االستقالل:

ش���ارك اآلالف م���ن المواطنين، الس���بت، في 
فعالي���ة جماهيرية في مخيم ملكة ش���رقي 

مدين���ة غزة، إلحياء الذكرى ال� 46 ليوم األرض، 
الذي توافق 30 مارس/ آذار من كل عام.

 ج���اء ذلك بدعوة من »الهيئ���ة الوطنية لدعم 

وإس���ناد ش���عبنا الفلس���طيني ف���ي الداخل 
ق���ادة  وبمش���اركة  المحت���ل«، 
الوطني���ة  والق���وى  الفصائ���ل 

»القمة السداسية« في النقب.. »صك غفران« 
لالحتالل عن جرائمه بحق الفلسطينيين

غزة/ دعاء الحطاب: 
حذر محلالن سياس���يان من خطورة انعقاد ما ُأطلق 
علي���ه »القم���ة التاريخي���ة« في الق���دس المحتلة، 

بمش���اركة دول عربية، لتعميقها مفهوم االحتالل 
بالمنطقة،  طبيعي���ًا  عنص���رًا  واعتباره 
ومنحه الضوء األخضر لتمرير سياساته 

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل���ت ق���وات االحت���الل »اإلس���رائيلي« 
السبت، اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في 

مناط���ق متفرقة من مدينة القدس والضفة 
الغربية المحتلتين.

فقد اعت���دت قوات االحتالل االس���رائيلي، 

مس���اء أمس، على عدد م���ن المواطنين في 
منطقة باب الس���اهرة بالقدس 
طف���ال  واعتقل���ت  المحتل���ة، 

استهدف الصيادين ببحر غزة
االحتالل يعتدي على مقدسيين ويصيب مواطنين في عصيرة القبلية

جماهير الداخل المحتل تحيي 
الذكرى الـ46 ليوم األرض

النقب المحتل/ االستقالل:
ش���اركت جماهي���ر غفيرة من أبناء ش���عبنا بأراض���ي ال�1948، 

الس���بت، في إحياء الذكرى ال����46 ليوم واألرض في 
قرية س���عوة في النقب المحتل. وتضمنت مراسيم 

غزة/ خالد اشتيوي:
تتزين أس���واق قطاع غزة ف���ي هذه األي���ام بأبهى حلة، 
استعدادًا الستقبال شهر رمضان الفضيل، الذي يتميز 

»مهن موسمية« بغزة تتهيأ للظهور 
استعدادًا الستقبال رمضان المبارك

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد ما يسمى قائد سالح المش���اة »اإلسرائيلي« الجنرال 
»تامي���ر يدعي« أن خي���ار االجتياح الب���ري لقطاع غزة هو 

ضابط »إسرائيلي«: أّي اجتياح 
لغزة سيكلفنا ثمنًا كبيًرا

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت لجنة االنتخاب���ات المركزية انته���اء االقتراع في 
المرحلة الثانية م���ن االنتخابات المحلي���ة، حيث أغلقت 

االنتخابات المحلية بالضفة: 
نسبة االقتراع بلغت 53 % فقط
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تالحم �شعبي
وأك���د رئيس الهيئ���ة الوطنية، محس���ن أبو رمضان، أن الش���عب 
الفلس���طيني وقيادت���ه س���يقفان في وج���ه سياس���ات االحتالل 
اإلس���رائيلي القائمة على مصادرة األرض الفلسطينية ال سيما في 

الداخل المحتل. 
وقال أبو رمضان في كلمة خالل الوقفة: إن »ش���عبنا يرس���م صورة 
مشرفة بتالحم كفاحه الشعبي سواء بالنقب والجليل والمثلث، وفي 
ق���رى بيتا وجبل صبيح وبيت دجن وكفر قدوم والش���يخ جراح، وفي 

قطاع غزة بكل مدنه وقراه ومخيماته.
 وأضاف: »سنس���تمر بالكفاح والتمس���ك باألرض من أجل تفكيك 
مشروع االحتالل ونظامه العنصري«، مؤكًدا وحدة شعبنا في مواجهة 
عمليات التهجير والتطهير العرق���ي التي يرتكبها االحتالل بحق 

شعبنا الفلسطيني. 
وأردف: »آن األوان للعم���ل المش���ترك من أجل النهوض بش���عبنا 
وتحقي���ق أهدافه بالحرية واالس���تقالل والع���ودة وتعزيز مقومات 
هويته الوطنية الجامعة تأصياًل للرواية الوطنية التاريخية لشعبنا 

الذي هجر من أرضة عام 1948«.
 وشدد أبو رمضان على أن »ترتيب البيت الداخلي وإعادة بناء الهوية 
الوطنية الفلس���طينية الجامعة عبر منظمة التحرير الفلس���طينية 
على أسس ديمقراطية وتشاركية بات ضرورة ملحة من أجل تعزيز 

الصمود وإفشال مشاريع االحتالل المبنية على السالم االقتصادي.
 املقاومة باملر�شاد

 بدوره، أكد منس���ق لجنة القوى الوطنية واإلسالمية، عضو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد اإلس���المي، خالد البطش، أن المقاومة في 
قطاع غزة مستمرة في دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل 
المحتل، مشدًدا على أنها »لن تسمح لالحتالل باالستفراد بشعبنا«. 
وق���ال البطش، في كلمة خالل الوقف���ة: إن المقاومة جاهزة للرد إذا 
اعتدى المحتل على حي الش���يخ جراح والقدس«، مؤكًدا أن »سيف 
القدس« لن يغمد وسيبقى مش���رًعا في وجه العدو من أجل حماية 

شعبنا. 
وأضاف: أن محاوالت انتقام االحتالل من الش���عب الفلسطيني في 
الداخل لن تمر وس���تبقى المقاومة بالمرصاد، مشيًرا إلى أن الصراع 

مع االحتالل لن يغلق حتى زواله وتحرير األرض وعودة الالجئين«. 
ولفت إلى أن مش���روع المقاومة مس���تمر حتى نيل الحرية والكرامة 
وتحرير الوطن وعودة الالجئين، وهذا يستدعي تجسيد الوحدة وكل 

اإلمكانيات. 
وذكر أن »فعاليات يوم األرض شرق غزة، تأتي تأكيًدا على مرتكزات 
القضية الفلس���طينية ووحدة الش���عب وأرضه وقضيته في وجه 

االحتالل«. 
وجدد البطش، تأكيد الفصائل الفلسطينية، ألهالي النقب والشيخ 
جراح والل���د والرملة الذي يواجهون مح���اوالت التهجير والتطهير 

العرقي أنها تقف معهم في مواجهة سياسات المحتل. 
وش���دد على أن صراعنا مع االحتالل لن يغل���ق حتى زوال االحتالل، 
وأن موازين القوى الدولية ب���دأت اليوم تتغير لصالح قضيتنا في 

كل الساحات. 
حتذير من العدوان على الأق�شى

م���ن جانبه، حذر رئيس لجنة المتابع���ة العليا في الداخل المحتل، 
محم���د بركة، االحتالل من مغبة أي عدوان على المس���جد األقصى، 

خالل شهر رمضان.
 وق���ال برك���ة، ف���ي كلمة خ���الل الفعالي���ة: إن »مواصل���ة اقتحام 
المستوطنين لألقصى وتخطيطهم في عيد الفصح إلفساح الباب 
للفئ���ات التلمودية والصهيونية المتطرف���ة إلقامة صلواتهم في 

األقصى، ينذر بإشعال حريق كبير«.

وأضاف »هذه األيام التي نستقبل فيها رمضان تروج وسائل اإلعالم 
العبري���ة إلى ما يمكن أن يحدث في الش���هر الفضيل، هذا الترويج 
المحموم منذ أس���بوعين عن اس���تعدادات أمنية بلغة االحتالل هو 

تعبير على أنهم يبيتون مخططًا إجرامًيا دموًيا في رمضان«.  
وأش���ار إلى أن منطقة النقب أصبح���ت مركز التحريض الصهيوني 
ومركًزا لهدم المن���ازل والبيوت وزراعة األح���راش من أجل مصادرة 

األراضي.
ودعا بركة ش���عبنا الفلس���طيني إلى إبداء الق���در األكبر من الوحدة 
والتكات���ف من ناحية والوقفة الكفاحي���ة الوطنية من ناحية أخرى 
واليقظة والمس���ؤولية لكي نفوت على االحتالل مخططاته وننتصر 
للقدس واألقصى، مؤكًدا أن »وحدة ش���عبنا مدخل أساسي لتحقيق 
األه���داف«.  وأردف: إذا غابت اإلرادة السياس���ية إلنهاء االنقس���ام 
فيجب تفعيل اإلرادة الشعبية لتقول جماهير شعبنا في كل مكان 

كلمتها إلنهاء هذا الفصل المظلم«.
 وفي كلمة الوجهاء والعش���ائر، قال المختار سالم الصوفي: »جئنا 
لنؤك���د وقوفنا ودعمنا ألهلنا ف���ي الداخل المحتل في محاربة نظام 
الفصل العنص���ري ومجابهة جريمة قض���م األرض، ورفض عملية 
التفتيت الجغرافي والديمغرافي وتقويض وحدة النسيج الوطني 

الفلسطيني.
 وأض���اف الصوفي، في كلمة له: »نقول لش���عبنا الفلس���طيني في 
الداخل المحتل إن بقاءكم متجذرين وبقاؤكم، هو انتصار لكم ولنا 
فاصمدوا، ووقوفنا إلى جانبكم ليس منة أو دّين إنما هو واجب وطني 

وفريضة شرعية«. 
وفي رسالة وجهها للشعوب العربية واإلسالمية، قال الصوفي: »إن 
فلسطين أرض وقف إسالمي وهي أمانة في أعنقاكم  ولن نرحل عن 

السبع وال اسدود وال روابي النقب مهما طال عذابنا«. 
وأضاف: »نقول لالحتالل احملوا حقائبكم وارحلوا وستدفعون ثمن 
حسرة كل أم فلس���طينية، وكل تنهيدة غضب في صدور أجدادنا 

وآبائنا«.

وسط دعوات للكفاح المسلح بوجه االحتالل
اآلالف في غزة يحيون الذكرى الـ46 ليوم األرض

غزة/ ال�شتقالل:
�ش��ارك الآلف من املواطنني، ال�شبت، يف فعالية جماهريية 
يف خمي��م ملكة �شرقي مدينة غزة، لإحياء الذكرى ال� 46 

ليوم الأر�س، الذي يوافق 30 مار�س/ اآذار من كل عام.

 ج��اء ذل��ك بدع��وة م��ن »الهيئ��ة الوطني��ة لدع��م واإ�شناد 
�شعبن��ا الفل�شطين��ي يف الداخ��ل املحت��ل«، ومب�شاركة قادة 
الف�شائ��ل والقوى الوطنية والإ�شالمية ووجهاء وخماتري، 
و�شخ�شي��ات وطني��ة.  ورف��ع امل�شارك��ون يف الفعالية، العلم 

الفل�شطين��ي، ولفت��ات كت��ب عل��ى بع�شه��ا: »الأر���س لن��ا 
والقد���س لنا واهلل بقوته معن��ا«، و«ل طريق لنا اإل طريق 
التحري��ر«، و«لن ن��رك اأر�شن��ا للمحت��ل«، و«فل�شطني كلها 

مقاومة يف القد�س وال�شفة والداخل والقطاع«. 

البط�ش: »�سيف 
القد�ش« �سيبقى ُم�سرًعا 

حلماية اأهلنا يف النقب

اأبو رم�سان: �سعبنا موحد 
يف مواجهة �سيا�سات 

االحتالل

بركة يحذر من عدوان 
»اإ�سرائيلي« على االأق�سى 

خالل رم�سان

 ال�سويف: فل�سطني 
اأر�ش وقف اإ�سالمي  ولن 

نرحل عنها

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت مصادر عبرية، السبت، أن سلطات االحتالل 
قررت الس���ماح للمس���توطنين باقتحام المسجد 
األقصى خالل شهر رمضان المقبل، رغم تحذيرات 
فلس���طينية من خط���ورة اقتحام المس���توطنين 

للمسجد في رمضان.
 وقالت قناة »كان« العبرية، إن جلس���ة مناقشات 
ُعقدت بين ش���رطة االحتالل وما يسمى ب�«مجلس 
األمن القومي«، تقرر فيها الس���ماح للمستوطنين 

باقتحام المسجد األقصى خالل شهر رمضان. 
وأضافت أن جلسة أخرى س���ُتعقد خالل األسبوع 
القادم؛ لمناقش���ة األمر م���ّرة ثانية بقيادة رئيس 

وزراء االحتالل، الفتة إلى أنه س���يتم البّت بش���أن 
االقتحامات بشكل نهائي.

يأتي ذلك على وقع تحذيرات أجهزة أمن االحتالل 
من احتمالية اشتعال األوضاع الميدانية باألراضي 
الفلس���طينية المحتلة خاصة في مدينة القدس 
خالل ش���هر رمض���ان؛ ج���راء تل���ك االقتحامات 

واالستفزازات التي ينفذها المستوطنون. 
وبدأت ش���رطة االحتالل بالسماح لالقتحامات في 
2003، وخالل العام الماضي 2021 اقتحم المسجد 

األقصى 34 ألفا و562 مستوطنا. 
يش���ار إلى أن رمض���ان في العام الماضي ش���هد 
تصعي���ًدا ف���ي الس���احة المقدس���ية، إث���ر هّبة 

الش���يخ جراح وأحداث باب العام���ود واقتحامات 
المستوطنين للمسجد األقصى.

وحّمل خطيب المس���جد األقصى الش���يخ عكرمة 
صب���ري، االحتالل المس���ؤولية الكامل���ة عن قراره 
بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد األقصى 

كالمعتاد خالل شهر رمضان. 
وقال صب���ري في تصري���ح صحفي، الس���بت، إن 
االحتالل سيكون مسؤواًل عن تفجير األوضاع في 

القدس، وتداعي األوضاع األمنية.
 وأضاف أن كل شيء محتمل مع استمرار االحتالل 

حماية المستوطنين المقتحمين لألقصى. 
وأشار الى أن اس���تمرار اقتحام االقصى في شهر 

رمضان يتناقض مع ادعاء االحتالل بأنه يس���عى 
إلى التهدئة وعدم العنف.

 واتهم خطيب األقص���ى االحتالل بمحاولة خداع 
الناس والرأي العام، ألخذ الشرعية من الدول التي 

يتواصل معها. 
وأكد أن اقتحام األقص���ى واالعتداء عليه وخاصة 
في رمض���ان، يهدف لتغيير الوض���ع القائم في 

المسجد، وفرض السيادة “اإلسرائيلية” عليه. 
وأوض���ح أن مدينة القدس حالي���ًا عبارة عن ثكنة 
عسكرية، األمر الذي يؤدي إلى التوتر بشكل عام. 

وحذر صبري من نوايا س���يئة تحملها التحركات 
واالتص���االت التي يجريها االحت���الل مع عدد من 

الدول بينها الوالي���ات المتحدة، بهدف محاصرة 
المقدسيين ومنعهم من أي حراك خالل رمضان.

 ونب���ه إلى أن ما تش���هده المنطقة هي تحركات 
مريبة لتهدئة األوضاع، مع استمرار االحتالل في 
تنفيذ مخططاته دون توقف واقتحام المس���جد 

األقصى بكثافة. 
وش���دد خطيب األقصى على أن الش���عب حينما 
ينتف���ض ويعترض على تدنيس مقدس���اته لن 

يستشير أحد ولن يستطيع أحد إيقافه. 
وأش���ار ال���ى أن أهل الق���دس والداخ���ل المحتل 
يتواجدون بشكل دائم في المسجد ولن ينتظروا 

دعوات لحمايته.

في تصعيد خطير
 االحتالل يسمح للمستوطنين باقتحام »األقصى« خالل رمضان
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وذكرت صحيف����ة »يديعوت أحرون����وت« العبرية أن 
لقاء القمة ال����ذي وصف بالتاريخي وغير المس����بوق 
س����يجري في كيبوتس »س����ديه بوكي����ر« جنوب بئر 
السبع في صحراء النقب، حيث ستضم القمة كاًل من 
وزراء خارجية الكيان، والوالي����ات المتحدة، اإلمارات، 

البحرين، المغرب ومصر.
ومن المقرر أن تعقد القمة اليوم األحد وغدا االثنين، 
وستناقش قضايا إقليمية وعالمية تهم المشاركين.

وتأتي القمة بعد أيام من قمة ثالثية في شرم الشيخ 
ضمت مصر »وإس����رائيل« واالمارات، ناقشت قضايا 

إقليمية وأمنية.
�سابقة تاريخية 

المحلل والكاتب السياس����ي د. أحم����د رفيق عوض، 
يرى أن انعقاد القم����ة المرتقبة في القدس المحتلة 
بمش����اركة دول عربية، يعكس م����دى التحالف بين 
األط����راف المش����اركة، وتحول »إس����رائيل« الى حجر 

الزاوية في سياسية المنطقة واإلقليم.
واعتبر عوض خالل حديثه ل� »االستقالل«، أن اجتماع 
»القمة السداسية« سابقة تاريخية من حيث التغير 
في أوليات العمل العربي المش����ترك، ونس����فًا لكافة 
المقدس����ة،  بالمدينة  المتعلقة  الدولي����ة  المحرمات 
منوهًا إلى أن القضية الفلسطينية باتت على هامش 
أجن����دات الدول العربي����ة الُمطبعة وعلى آخر ُس����لم 

أولوياتها. 
وبّين أن القمة س����تناقش قضاي����ا إقليمية وعالمية 
ته����م المش����اركين، وبالتال����ي لن تُص����ب بمصلحة 

القضية الفلس����طينية وانهاء الصراع »اإلسرائيلي« 
الفلس����طيني، ولن ُيحدث اختراقًا سياسيًا يستفيد 

منه الفلسطينيين، أو حماية المسجد األقصى. 
وأوض����ح أن الفلس����طينيين ينظرون بعين الش����ك 
وع����دم الرضى لتل����ك القمة، كونه����ا تمنح االحتالل 
»صك غف����ران« بأن الق����دس عاصمة أبدي����ة له، وأن 
الفلس����طينيين ال مكان وال حق لهم فيها، خاصة في 
ظل استمرار سياساته العنصرية واإلجرامية بحقهم 
من »مصادرة أراض، وتهجير قس����ري، وهدم المنازل، 

والمالحق����ة واالعتق����ال والقتل المتعم����د وغيرها«، 
المس����جد  اقتحام  للمس����توطنين  الس����ماح  وآخرها 

األقصى خالل شهر رمضان.
خيانة للمبادئ والقيم 

وب����دوره، اعتبر المختص بالش����أن »اإلس����رائيلي« د. 
علي����ان الهندي، أن عق����د تلك القمة، يع����د تماديًا 
بخيانة المبادئ والقيم العربية، مش����يرًا إلى تش����ابه 
السياسات »اإلس����رائيلية« والعربية في التعامل مع 

القضية الفلسطينية.

وق����ال الهندي خالل حديثه ل� »االس����تقالل«: »بتنا ال 
نفرق بين السياس����ات »اإلس����رائيلية« والسياسات 
التي تتبعها بعض الدول العربية خاصة المش����اركة 
بالقم����ة وهي اإلم����ارات والبحرين والمغ����رب، باتجاه 
تطبيع عالقاتها مع »إس����رائيل«، والتي بدأت مؤخرًا 
تتخذ مناحي تعاون سياس����ي وعسكري على حساب 
القضاي����ا العربي����ة والقضية الفلس����طينية بالدرجة 

األولى«. 
وأضاف:« أن الدول المش����اركة بالقمة حسمت أمرها 
بالتع����اون االس����تراتيجي مع الكيان »اإلس����رائيلي«، 
اعتقادًا منها أن هذا التحالف سيس����اعدها لتقوية 
عالقاتها مع اإلدارة االمريكية«، لكنها لم تدرك حتى 
اللحظ����ة أن األخيرة لديها أولويات مختلفة تماما عن 

السياسات اإلسرائيلية«.
ونّوه إل����ى أن زعماء ال����دول المش����اركة باالجتماع ال 
يمثلون إال أنفس����هم وليس شعوبهم، فالمظاهرات 
الغاضبة التي جرت في البحرين عندما زارها أحد قادة 
الكيان »اإلس����رائيلي« مؤخرًا، خير دليل وشاهد على 
معارضة الشعوب لمثل هذه الممارسات التطبيعية. 
وح����ّذر عليان من التداعيات الخطي����رة المترتبة على 
عقد »القمة السداسية«، والمتمثلة ب�« تعزيز مفهوم 
االحت����الل واعتباره عنصرًا طبيعي����ًا بالمنطقة، ومنح 
االحتالل الضوء األخضر لتمرير سياس����اته المجحفة 
للح����ق الفلس����طيني، إضاف����ة إلى تكري����س العزلة 
العربي����ة وابتعادها عن القضايا العالمية والتطورات 

التاريخية الحاصلة بالعالم العربي«. 

ُتعقد بمشاركة عربية وأمريكية
»القمة السداسية« في النقب.. »صك غفران« لالحتالل عن جرائمه بحق الفلسطينيين

غزة/ دعاء احلطاب: 
حذر حملالن �سيا�سيان من خطورة انعقاد ما اأُطلق عليه 
»القم��ة التاريخي��ة« يف النقب املحت��ل، مب�ساركة دول 
عربية، لتعميقه��ا مفهوم االحتالل واعتب��اره عن�سرًا 
طبيعي��ًا باملنطق��ة، ومنح��ه ال�س��وء االأخ�س��ر لتمرير 

�سيا�ساته املجحفة بحق الفل�سطينيني.
واعترب املحلالن يف ت�سريح��ات خا�سة ل�«اال�ستقالل«، 
اأن انعق��اد تل��ك القم��ة يعك���س م��دى التحال��ف ب��ني 
االأط��راف امل�ساركة، والتمادي بخيان��ة املبادئ والقيم 
العربي��ة، وحت��ّول »اإ�سرائي��ل« اإىل حج��ر الزاوي��ة يف 

�سيا�سي��ة املنطق��ة واالإقلي��م. واأعلن وزي��ر خارجية 
االحت��الل »االإ�سرائيل��ي« يائري لبي��د، اجلمعة، عن 
عق��د قم��ة خما�سي��ة يف القد���س املحتل��ة االأ�سبوع 
اجلاري وا�سفًا اإياها باأنها »قمة تاريخية«، وت�سم 6 

وزراء خارجية بينها دول عربية.

بيروت/ االستقالل:
أك���د األمين الع���ام لحركة 
الجه���اد اإلس���المي زي���اد 
النخالة السبت، أن العمليات 
الفردي���ة مظهر من مظاهر 
أن  ويجب  ش���عبنا  مقاومة 
تدف���ع ق���وى المقاومة إلى 

تنظيم صفوفها أكثر.
وق���ال القائ���د النخالة في 
تصريح صحفي بمناس���بة 
ذك���ري ي���وم األرض: »يوم 
األرض هو يوم تاريخي في 

حياة ش���عبنا، ويعب���ر عن إرادة 
شعبنا في التمسك بحقوقه«.

يوم  فعاليات  »إحي���اء  وأضاف 
األرض يؤك���د أن أبناء ش���عبنا 
يحملون راية فلسطين من جيل 

إلى جيل«.

وش���دد القائد النخالة، على أن 
المقاومة هي الرد الطبيعي على 
على  يقاوم  وش���عبنا  االحتالل، 
الوقت ول���م يتوقف يوًما  مدار 

واحدًا.
العس���كرية  »قدراتن���ا  وتاب���ع 
متواضع���ة مقارنة بم���ا يملكه 

الع���دو لكنن���ا نراهن على 
مقاومين���ا«، الفت���ًا إلى أن 
اإلس���المية  الجمهوري���ة 
بجانب  تق���ف  اإليراني���ة 
الشعب الفلسطيني وهي 
الوحي���دة التي تدفع ثمن 

دعمها لشعبنا.
وأوض���ح أن أمريكا صنعت 
الحرب في أوكرانيا، وهيأت 
لها كل الظ���روف من أجل 
وتحجيم  روسيا  استنزاف 

دورها الدولي.
وحول مؤتمر ش���رم الشيخ، قال 
القائ���د النخالة: »مؤتمر ش���رم 
الش���يخ والمؤتمر المقرر عقده 
في الكي���ان، يؤش���ر على حالة 
ضياع الهوي���ة العربية لصالح 

العدو.

النخالة: استمرار المقاومة 
رد طبيعي على االحتالل

النقب المحتل/ االستقالل:
ش����اركت جماهير غفيرة من أبناء ش����عبنا بأراضي 
ال�1948، الس����بت، في إحي����اء الذكرى ال�����46 ليوم 

واألرض في قرية سعوة في النقب المحتل.
وتضمنت مراس����يم إحياء الذكرى التي شاركت بها 
مختلف القيادات والفعاليات السياس����ية والحزبية 
والش����عبية والقوى الوطني����ة، زرع أش����تال زيتون 
في أراضي س����عوة واألط����رش التي ت����م تجريفها 
وحرثها قبل عدة أش����هر من قبل سلطات االحتالل 

»اإلسرائيلية«.
وشملت فعاليات المهرجان الذي دعت إليه اللجنة 
العلي����ا للجماهي����ر العربي����ة وينظم تح����ت عنوان 
»صامدون في النقب«، فقرات فنية وأناشيد وطنية 
وكلم����ات لعدد من قي����ادات األح����زاب والفعاليات 

الجماهيرية.
وأكدت القي����ادات والجماهي����ر رفضها لمخططات 
االس����تيالء على األراضي والمش����اريع االستيطانية 

الت����ي تحركه����ا الحكومة اإلس����رائيلية، وش����ددت 
على ض����رورة مواصل����ة النضال الش����عبي للتصدي 
الوجود  التي تس����تهدف  الس����لطوية  للمخططات 
الفلس����طيني في النقب واالس����تيالء على نحو 800 
أل����ف دونم التي تعتبر آخر ما تبقى من أرض لعرب 

النقب.
وأجمع المتحدثون عل����ى أن ذكرى يوم األرض تحل 
هذا العام وس����ط تصعيد وهجمة سلطوية شرسة 
عل����ى األراضي العربية في النق����ب، لتفرض حصارا 
أشد على البلدات الفلس����طينية غير المعترف بها، 
ف����ي حين تقرر الحكومة إقامة 12 مس����توطنة على 
األراضي العربي����ة، ومن بينها مدين����ة للمتدينين 

الحريديم.
وحذرت القيادات والجماهير من تمادي الس����لطات 
اإلس����رائيلية من مخطط التهجير واالقتالع وفرض 
مخطط اعت����راف وهم����ي لبعض الق����رى، لتهجير 

السكان وتجميعهم على أقل مساحة من األرض.

بمهرجان »صامدون في النقب«
جماهير الداخل المحتل تحيي 

الذكرى الـ46 ليوم األرض
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اسم المشروع

توزي���ع س���لة غذائية – 
لشهر رمضان

تاريخ
 الطرح

ثمن
 العطاء

تاريخ انتهاء 
البيع

من صباح يوم األحد 
2022/03/27

رقم 
المناقصة

2022-02

تعلن جمعية مش���كاة للتنمية والعدالة عن طرح عطاء خاص بتوريد سلة غذائية لتوزيعها 
على األسر الفقيرة في قطاع غزة لشهر رمضان فعلى الراغبين بالتقدم مراعاة الشروط التالية:

1. يمكن فقط للشركات المتخصصة بالمجال المشاركة بالعطاء بشرط أن يتوفر لديها سجل 
تجاري وأن تكون مؤهلة، ولديها خبرة جيدة بهذا النوع من األعمال، وأن تتوفر لديها القدرة 

على تنفيذ األعمال، ومسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا لدى دوائر الضريبة.
2. يجب أن يكون العرض س���اري المفعول لم���دة ال تقل عن )60( يوم عمل من آخر موعد 

لتسليم العطاء.
3. يجب أن يكون قادرًا على إصدار فواتير ضريبية وش���هادة استقطاع من ضريبة الدخل 

عند استحقاق الدفعات المالية المقدمة من طرفه. 
4. يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة 3000 ش���يكل سارية المفعول لمدة 60 يومًا من 
تاريخ تسليم العطاء وتكون بشكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق من بنك معترف به 
من سلطة النقد الفلسطينية، باسم جمعية مشكاة للتنمية والعدالة وتكون مدة سريان 

الكفالة 60 يوًما من تاريخ تسليم العطاء. 
5. تسليم العطاءات في مقر الجمعية )جباليا البلد , بالقرب من برج السلطان , عمارة جنيد(، 

ولن ينظر في العروض المقدمة بعد الموعد النهائي للتسليم الموضح أعاله.
6. ثمن كراسة العطاء 100 شيكل غير مستردة.

7. يجب ختم جميع صفحات العطاء من قبل المتقدم للعطاء، وتقديمه في ظرف محكم 
االغالق مشمع بختم المتقدم.

8. يرجى العلم أن تاريخ طرح العطاء هو )صباح يوم األحد 2022/03/27(، وان تاريخ انتهاء 
بيع العطاء  يوم )األربعاء 2022/03/30(، الساعة 12:00 ظهرًا.

9. سيتم فتح المظاريف تمام الساعة 12:00من ظهر يوم األربعاء 30/03/2022 وبحضور 
من يرغب من الشركات المشاركة باإلضافة لمندوب من وزارة الداخلية.

10. رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء وتدفع في مقر الجمعية.
11. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة جمعية مشكاه للتنمية والعدالة –خالل ساعات 

الدوام الرسمي أو التواصل على األرقام التالية: -
00970594166466 هاتف رقم: 082460230        واتس آب:  

جوال رقم: 0567507205
العنوان: )جمعية مشكاه للتنمية والعدالة– جباليا البلد – بالقرب من برج السلطان – عمارة جنيد(
أوقات استقبال الشركات: يوميًا عدا الجمعة من الساعة    9:00 صباحًا حتى الساعة 1:30   مساًء.

�إعالن عطاء

)ILS( 100.00 الساعة 12:00 ظهرًا
األربعاء 100/03/30

الموعد النهائي للتسليم:

كفالة دخول العطاء:

 12:00 من ظهر يوم األربعاء 2022/03/30

3000 ش���يكل )كفالة بنكية أو ش���يك بنكي مص���دق من إحدى 
البنوك المعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية(

واعتبر الريماوي في حديث مع »االستقالل«، 
أن محاولة تقس���يم االنتخاب���ات المحلية 
التش���ريعية  وتقديمها ع���ن االنتخابات 
والرئاس���ية يأتي في س���ياق اإلدراك، بان 
المنهجية االنتخابية إذا حس���مت الشارع 
الفلس���طيني بحالة من الديمقراطية فإنه 
حتما سيكون هناك تغير يظهر من خالله 
تي���ارات جديدة تخل بالموازي���ن القائمة 
والتي تعول الس���لطة الفلس���طينية على 

بقائها.
وانطلق أمس في محافظات الضفة الغربية 
المحتلة التصويت على انتخابات الهيئات 
المحلية في مرحلتها الثانية، وتشمل 50 

هيئة محلية وبلدية.  
وقالت لجن���ة االنتخابات المركزية إن 715 
ألف ناخب يحق لهم االقتراع في انتخابات 
المرحل���ة الثاني���ة، فيما تف���وز 23 هيئة 
بالتزكية ترشحت فيها قائمة واحد بشكل 

توافق���ي، بينما بلغت نس���بة مش���اركة 
النساء ترشحا ضمن القوائم %27.

وم���ن المق���رر أن تعل���ن اللجن���ة نتائج 
االنتخابات بش���كل رس���مي خالل مؤتمر 

صحفي تعقده ظهر اليوم األحد. 
واوضح الريماوي، أن السلطة الفلسطينية 
تري���د أن تضبط ايقاعا ف���ي االنتخابات 
المحلي���ة يمكن الس���يطرة عليه���ا، وأن 
حكوم���ة اش���تية تض���ع كل منظوم���ة 
قوتها من أجل إس���ناد تي���ار ما بالضفة 
الغربية، مش���يرًا إلى أن ذل���ك يأتي في 
س���ياق ما أعطته المؤش���رات العامة من 
أن الكتل االنتخابية القريبة من الس���لطة 
الفلسطينية ستكون أمام حالة من النقد 

الشعبي.
وأش���ار إلى أن حركة »فتح« غيبت الصفة 
الرس���مية لها عن محافظة البيرة وطوباس 
وطولك���رم ونابلس وعن معظ���م المناطق 

التي يتوق���ع فيها خس���اراتها، الفتًا إلى 
أن الحرك���ة فش���لت في تش���كيل قائمة 
تنظيمية في بع���ض المناطق ولجأت إلى 
العائالت لتش���كيل عدة قوائم، مردفًا أن 
فش���لها )فتح( في تشكيل قوائم ينم عن 
حالة م���ن التجاذب الداخل���ي لدى الحركة 

ووجود تيارات متناحرة داخلها«.
حالة التجاذبات الداخلية ومنها ما يتعلق 
بحالة موازي���ن القوى ما بي���ن منظومات 
وش���خصيات وأجه���زة وكل ذلك أثر على 
بنى حركة فتح في تقديم قوائم انتخابية 
متماس���كة تؤهله���ا للنج���اح. بحس���ب 

الريماوي. 
وأوضح أن المناطق التي لم يجر فيها حالة 
من التجاذب السياس���ي بقيت للعائالت، 
والتي هي قامت بعملية توليفة لترتيب 

أوضاعها في المجالس البلدية.
م���ن جه���ة أخ���رى ي���رى المخت���ص، أن 
نتائ���ج انتخاب���ات مجلس اتح���اد الطلبة 
في جامع���ة بيت لحم التي ج���رت مؤخرا 
تمثل انعكاًس���ا لألداء السياسي للسلطة 
الفلس���طينية، مشددًا أن خس���ارة حركة 
فتح في االنتخابات يأتي بعد 25 عاما من 
سيطرتها على مجلس الطلبة بالجامعة، ما 

يدل على أن هناك مزاجًا ش���عبيًا يريد أن 
يرفع »بطاقة حم���راء« في وجه المنظومات 

السياسية القائمة. 
وف���ازت كتلة »صوت الطلب���ة« التي تمثل 
جبهة العمل الطالبي���ة التقدمية، بأغلبية 
مقاعد مؤتم���ر مجلس اتح���اد الطلبة في 
االنتخابات التي عق���دت األربعاء الماضي 

في جامعة بيت لحم.
وحصدت كتلة »صوت الطلبة« 17 مقعدا، 
مقابل 14 لكتلة »الق���دس والعودة«، وهو 
الف���وز األول في جامعة بي���ت لحم لكتلة 
طالبية يسارية على حس���اب كتلة تابعة 

لفتح.
وأك���د الريماوي، أن المدن الكبرى لن تكون 
بعي���دة ع���ن ذات المش���هد خاص���ة وأن 
المشهد واضح في مدينة قلقيلة والخليل 
والبيرة ونابلس، الفتًا إلى أن األمور ستكون 
على غير ما تشتهي السلطة الفلسطينية.

طلبة جامعة »بيت لحم« رفعوا »البطاقة الحمراء« في وجه السلطة
الريماوي لـ »االستقالل«: التجاذبات الداخلية بـ »فتح« حالت دون تقديمها قوائم انتخابية مؤهلة للنجاح

غزة/ معتز �شاهني:
قال الكات��ب واملحل��ل ال�شيا�شي عالء 
الف�شائ��ل  مقاطع��ة  اإن  الرمي��اوي 
املحلي��ة  لالنتخاب��ات  الفل�شطيني��ة 

نتيج��ة  املحتل��ة  الغربي��ة  بال�شف��ة 
طبيعية لغي��اب احلياة الدميقراطية 
ال�شلط��ة  اأن  م�شيف��ًا  والتناف�شي��ة، 
الفل�شطيني��ة ًت�ش��ر عل��ى التهرب من 

االنتخاب��ات الت�شريعي��ة والرئا�شية 
لرتتي��ب  القي��ادي  االإط��ار  وجم��ع 
املجل���س الوطن��ي، م��ا ينّم ع��ن حالة 

�شعف كبرية يف احلالة ال�شيا�شية.

دولة فل�شطني 
املجل�س االأعلى للق�شاء

لدي حمكمة بداية عزة املوقرة
يف الق�شية رقم  1009/2021 يف الطلب رقم 696/2022

المس���تدعي: صالح سليم س���لمان الس���كني من س���كان غزة: بصفته وكيال من السيد / 
محمد صالح س���ليم الس���كني بموجب وكالة خاصة صادرة من كاتب عدل غرة تعمل رقم 
)10036/2021( سكان غزة التفاح - شارع السكة قرب االي بي معي - هوية رقم)0007025( 

وكيله المحامي / صالح محمد الجرجاوي - غزة التفاح - جوال رقم )0599051091(
المستدعى ضدهم : -1 شركة الس���كني التجارية ويمثلها كل من / رائد توفيق سليمان 
الس���كني هوية رقم )900923236( ومحمد توفيق س���ليمان الس���كني )6772538( من 

سكان غزة شارع - التفاح - شارع الحجر )مجهول محل االقامة(
-2 مدحت توفيق سليمان السكني من سكان غزة- شارع يافا - اخر شارع الحجر بالقرب من 

الوكالة هوية رقم )900622523(
3_  عزات توفيق س���ليمان الس���كني من س���كان غزة - التفاح - شارع الحجر هوية 

رقم )914579149(
))مذكرة تبليغ بموعد جلسة بالنشر المستبدل في المستدعي ضدهم المذكورين أعاله 
بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة بداية غزة في القضية المرفوعة أعاله 
وموضوعها )حقوق عمالية اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنكم مجهولو 
محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 
20 م���ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار 
الس���يد قاضي محكمة البداية بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل . لذلك 
يقتضي تبلغكم لحضور جلس���ة القضية رقم )1009/2021( والمعين لها جلسة بتاريخ 
09/05/2022 لذلك يقتضی عليکم الحضور بصفتكم أو وكالئكم او من ينوب عنكم في 

الجلسة المنظورة أمام محكمة بداية غزة حسب األصول حرر في 24/3/2022

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اال�شتاذ / عمار قنديل

الخليل/ االستقالل:
توفي خمسة أطفال وأصيب خمسة آخرون السبت؛ جّراء اندالع حريق في منزل 

عائلتهم في بلدة تفوح غربي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات بأّن األطفال المتوفين والمصابين من 

عائلة »ارزيقات«، موضًحا أّن أسباب اندالع الحريق في منزلهم لم تعرف بعد.
قلت إلى »مشفى األهلي« في الخليل، مشيًرا إلى أّن  وذكر أّن اإلصابات الخمس ُنً

من بينها ثالث إصابات وصفت ب�«الخطيرة«.
وأوض���ح ارزيقات أّن الحريق اندلع ف���ي منزل مكون من طابقي���ن، الفًتا إلى أّن 

الشرطة باشرت تحقيقها منذ الصباح الباكر للوقوف على أسبابه.
بدورها، نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين ضحايا الحريق المؤلم، مؤّكدة 
وقوفها وتضامنها الكامل مع العائلة في مصابها الذي هو مصاب لكل أبناء شعبنا.

وتقّدمت الحركة بالتعازي والمواس���اة من عائلة »ارزيقات« وعموم ش���عبنا في 
مدينة الخليل، داعي���ة الله أن يتغمد الضحايا بواس���ع رحمته ويلهم ذويهم 

الصبر، ويشفي الجرحى والمصابين.
م����ن ناحيته����ا، تقّدمت دائرة العالق����ات الوطنية في حركة »حماس« بالضف����ة الغربية بأحر 
التعازي وأخلص المواساة إلى عائلة ارزيقات وعموم أهلنا في بلدة تفوح، سائلة الله أن يتغمد 

المتوفين بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يربط على قلوب أهلهم ويرزقهم الصبر الجميل.

»الجهاد« تنعى الضحايا
فاجعة مؤلمة.. وفاة 5 أطفال 

بحريق منزل في الخليل

سجون االحتالل/ االستقالل:
واصل األسرى اإلداريون في سجون االحتالل »اإلسرائيلي« 
السبت، مقاطعة المحاكم اإلدارية لليوم 85 على التوالي، 
للمطالبة بإنهاء سياس���ة االعتقال اإلداري تحت ش���عار 

»قرارنا حرية«.
ويقبع المعتقل���ون اإلداريون في س���جون )مجدو، عوفر، 
النقب، ريمون، والدامون(، فيما يقبع أكبر عدد منهم في 

سجني »النقب، وعوفر«.

وكان اإلداريون أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، 
المقاطع���ة الش���املة والنهائية لكل إج���راءات القضاء 
المتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، 

عليا(.
وتواص���ل س���لطات االحتالل إص���دار المزيد م���ن أوامر 
االعتقال اإلدارّي، حيث بلغ عدد األوامر الصادرة منذ بداية 
العام الجارّي حّتى نهاية شباط )203(. وفق نادي األسير

وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات السجون بأن المعتقلين 

اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلقا، 
فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة 
إلي���ه. وغالًبا ما يتعرض المعتق���ل اإلداري لتجديد مدة 
االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أش���هر أو س���تة أشهر 
أو ثمانية، وقد تصل أحياًنا إلى س���نة كاملة، ووصلت في 

بعض الحاالت إلى سبع سنوات.
ويبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل نحو 4500 أسير، 

بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفاًل.

85 يومًا على مقاطعة األسرى اإلداريين لمحاكم االحتالل
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حسن هشام نايف ابو شمالة   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   410692222   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

  
�إعالن جريدة

انا المواطن / محمود عبد الله عبد الش���اعر من س���كان خان يونس وأحمل 
هوية رق���م )937353639( ارغب في الحصول على خدمات ترخيص بناء 
وخالف���ه على ارض القطعة 62رقم قس���يمة رقم 13 خ���ان يونس – حي 
البطن الس���مين- الظهيرات الغربية و التي حدودها كالتالي : يحدها من 
الش���رق / خالد عرادة و من الغرب/ شارع جمال عبد الناصر و من الشمال / 

حسين محمد الشاعر و من الجنوب / اسماعيل حمدان الشاعر.
فمن له أي حق او اعتراض بخصوص األرض المذكورة أعاله عليه التقدم بطلب إلى 
بلدية خان يونس خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 

بداية غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/13711
إلى المنفذ ضده / محمد وجيه إبراهيم على يونس )مجهول محل االقامة( 
طبق���ا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في القضية التنفيذية 
رق���م 2021/13711 والقاضي بإلزامكم لدفع قيمة الكمبيالة مس���تحقة 
الدف���ع وقدره���ا )250 دوالر امريك���ي ( والمؤرخة بتاري���خ 2020/11/10 
باإلضافة إلى قيمة رس���وم ومصاري���ف القضية ، وعليه نش���عركم بأن 
األس���تاذ قاضي التنفيذ قرر بتاريخ 2021/12/28 ايقاع الحجز التحفظي 
على رب���ع راتبك لدى كافة البن���وك العاملة في قطاع غ���زة لصالح طالب 
التنفيذ / محم���د جهاد إبراهيم العف. لذلك علي���ك الحضور إلى دائرة 
التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك 

تعد ممتنعًا عن التنفيذ وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية.

مدير دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 14925 / 2021
إلى المنفذ ضده/ ممدوح عبد اللطيف عطية اسليم

طبقًا للحكم الصادر ضدك م���ن محكمة صلح غزة في القضية رقم 432 
/ 2018 مطالب���ة بمبل���غ والصادر بتاري���خ 2021/8/15م والصادر لصالح 
المدعي/ س���مير محمد محمود دامو والقاضي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 
6063 شيكال وكذلك بالرس���وم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم فيه 
عليك ومبلغ 200 ش���يكل اتع���اب محاماة، لذلك علي���ك تنفيذ الحكم 

الصادر في القضية رقم 432 / 2018.
لذل���ك عليك الحض���ور إلى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم 
تحض���ر خالل الم���دة المذكورة فإنك ُتعد ممتنعًا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في: 2022/1/13م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دمشق/ االستقالل:
نظمت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين -الساحة 
الس����ورية، الس����بت، ندوًة عن واقع األس����رى في سجون 
االحت����الل، وذلك بمقرها في مخيم خ����ان دنون لالجئين، 

بريف العاصمة دمشق.
وحضر الندوة ش����خصيات اعتبارية، وممثلون عن القوى 
والفصائل الفلس����طينية، وعضوا لجنة الساحة السورية 
بحركة الجهاد اإلسالمي إبراهيم موعد وم. ياسر الزفري، 

ونخبة من كادر الحركة بالمخيم.
واس����ُتِهلت الندوة بعرٍض مرئي عن واقع األسرى السيما 
النس����اء واألطفال منهم، بدءًا من لحظة اعتقالهم، مرورًا 
بمرحل����ة التعذيب خ����الل التحقيق، وانته����اًء بقمعهم 

وعزلهم في الزنازين االنفرادية.
وأكد ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بسورية 
إسماعيل السنداوي، أن هذه الندوة تأتي إلسناد األسرى 
في س����جون االحتالل، كونهم ُجرح ش����عبنا النازف الذي 

يسيل كل يوم.
وقال الس����نداوي :«األس����رى هم الممثل����ون الحقيقيون 
لش����عبنا، فهم يعيش����ون يوميًا حالة تماس مباش����ر مع 
االحت����الل، والعدو يح����اول جاهدًا قهره����م، كي يخرجوا 
مذلولي����ن، وال يفك����روا بالنض����ال والمقاوم����ة، ولكنهم 
يخرجون أكثر عزيمة وإصرارًا، وآخرهم األسير ابن النقب 

محمد أبو القيعان، الذي نفذ عملية بئر السبع األخيرة«.
وتحدث الس����نداوي عن تجربته منذ لحظة اعتقاله -عام 
1982 عندما كان في سن 16 عامًا- مرورًا بمرحلة التحقيق 

معه، ومكوثه في سجون االحتالل طيلة 18 شهرًا.
وأوضح أن محققي االحتالل اإلسرائيلي يحاولون الضغط 

على األسرى النتزاع أي اعتراف منهم.
وتط����رق الس����نداوي إل����ى وجود أكث����ر من 400 أس����ير 
فلس����طيني، تعدوا في س����جون االحتالل ما يزيد عن 25 

عامًا.
وتحدث عن معاناة األس����رى األطفال، ومنهم البطل أحمد 

المناصرة، الذي يعاني الي����وم نتيجة التعذيب والضرب 
على رأسه، الذي تعرض له خالل مرحلة التحقيق.

وأش����ار الس����نداوي إلى معاناة األس����رى المرضى، الذين 
يتعدون 700 أسيرًا، ومنهم البطالن معتصم رداد وناصر 
أبو حميد، واألس����يرات األمهات، وفي مقدمتهن األسيرة 
الجريحة إس����راء الجعابيص، واألس����رى كبار السن، وفي 

مقدمتهم البطل فؤاد الشوبكي.
واس����تعرض تجربة األس����ير البطل منتصر شلبي، الذي 
حمل س����الحه، ولبى ن����داء القدس، رغم كونه مهندس����ًا، 

ويحمل جنسية أجنبية، وهو من عائلة ثرية.
كما اس����تعرض الس����نداوي، معاناة األس����رى اإلداريين، 
والذي����ن يتح����دون االحتالل من����ذ 83 يوم����ًا، ويقاطعون 

محاكمه.
وش����دد على أن المقاومة ال تألو جه����دًا من أجل تبييض 

س����جون االحتالل، منوهًا إلى أن على كل فلسطيني أينما 
وجد دور كبير في التعريف بمعاناة األسرى وآالمهم.

ه عضو المكتب السياس����ي للجبهة الشعبية  بدوره، توجَّ
لتحرير فلسطين )القيادة العامة( رامز مصطفى، بالتحية 
ألبناء المخيم، وبالش����كر لحركة الجهاد اإلس����المي، التي 

أتاحت له فرصة اللقاء والحديث مع أهلنا بخان دنون.
كم����ا توجه بالتهنئة للحركة األس����يرة لم����ا أنجزوه بدفع 

االحتالل للتراجع عن إجراءاته القمعية والتعسفية.
وأشار مصطفى إلى أن هذا اإلنجاز يمثل تراجعًا تكتيكيًا 
ليمرر شهر رمضان، ألنهم يستشعرون بأن هنالك حالة 
غليان في الضفة، والم����دن المحتلة عام 1948، وفصائل 

المقاومة في غزة.
كما أشار إلى أن من دخل سجون االحتالل من أبناء شعبنا، 
وصلوا لمليون أس����ير، وبالتالي لم يبق بيت فلسطيني إال 

ودخل من أبنائه معتقالت العدو.
ونوه مصطفى أن هذه الحركة األسيرة تأمل ومازالت بأن 
تش����ملهم عمليات التحرير من خالل أسر جنود االحتالل، 

وتجارب فصائل المقاومة ُتشكل حالًة رافعة لهم.
كما ن����وه إلى وجود 4800 أس����ير وأس����يرة ف����ي زنازين 
ومعتق����الت االحتالل، مضيفًا »إن ج����از التعبير االحتالل 
يمارس »باب دوار«، فهناك من يدخل س����جون االحتالل، 
وهناك من يخرج منها، والهدف محاولة إجهاض عزيمة 

وإرادة الشعب الفلسطيني«.
وتاب����ع مصطفى:«قد يعتق����د البعض واهم����ًا، وتحديدًا 
المراهنين على التفاوض، أن يحقق الفلس����طيني شيئًا. 
هناك عدد من األس����رى معتقلون قبل »أوس����لو«، إذًا هذا 
الرهان البائس، الذي لم يفك قيد األس����رى كيف س����يرد 

األرض؟!«، كما تساءل.
وبحسب مصطفى فإن »التجربة النضالية للحركة الوطنية 
األسيرة يجب أن ُتدرس في أعلى المعاهد، وأن نقيم لها 

الورش والندوات«.
وشدد على أن الحركة األسيرة جزء أصيل من هذا الصراع، 

لذلك هم يبذلون قصارى جهودهم لكسر إرادتهم.
ووفق����ًا لمصطفى فإن المؤسس����ة األمني����ة للعدو التي 
أصيبت بس����بب )نفق الحري����ة( بخيبة أم����ل، أعادت كل 
رؤيته����ا وبرامجها، مش����يرًا إل����ى أن كي����ان االحتالل لن 
يس����تفيق من الحالة التي ش����كلها لهم ه����ؤالء األبطال 

الستة.
واس����تعرض تجربة مفجر ثورة األمعاء الخاوية بس����جون 
االحتالل الش����يخ خضر عدنان، الذي تع����رض لالعتقال، 
وخرج مرارًا، وأخيرًا حاول����وا اغتياله، لكونه لم يتراجع عن 

مسيرته ومواقفه البطولية، الجريئة.
وذّكر بعملية الجليل، التي أفضت إلى عملية تبادل تحرر 
بموجبها المئات من األسرى، منهم الشيخ الشهيد أحمد 
ياسين، والدكتور الش����هيد عبد العزيز الرنتيسي، وعدد 

كبير من قادة الشارع الفلسطيني.

دمشق: »الجهاد اإلسالمي« ينظم ندوة عن واقع األسرى في سجون االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
أطلق عضو الكنيس���ت عن حزب الليكود »نير بركات« دعوة عاجلة إلى اليهود في 
القدس لحمل السالح قبل فوات األوان وذلك على خلفية عملية بئر السبع األخيرة 

التي قتل فيها 4 مستوطنين.
وق���ال »بركات« في تصريح صحافي نقلته القناة »13« العبرية الس���بت، إنه يدعو 
يه���ود القدس إلى حمل الس���الح وذلك بع���د اطالعه عل���ى إحصائيات وصفها 
بالمفزعة والتي تتحدث عن حيازة %3 فقط من »اإلس���رائيليين« للس���الح. ودعا 
»ب���ركات« اليهود لحمل الس���الح في القدس وزيادة نس���بة حمله إلى %15 ومنح 
كل من أنهى الخدمة العس���كرية السالح ليتمكن من حماية نفسه ومحيطه حال 

اشتدت العمليات.
ووصف »بركات« الوضع ببالغ الخطورة بالنظر إلى تأخر وصول الش���رطة إلى مكان 
تنفيذ العملية في بئر السبع، حيث استمرت العملية نحو 10 دقائق تمكن خاللها 

المهاجم من قتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين بجراح.

عضو كنيست يدعو يهود 
القدس لحمل السالح الخليل/ االستقالل:

واصل األسير خليل محمد خليل عواودة )40 عاًما( 
من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، 
الس���بت، إضرابه المفتوح عن الطع���ام لليوم ال�24 

على التوالي، رفًضا الستمرار اعتقاله اإلداري.
ونقلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
والجرحى أمس عن األس���ير ع���واودة قوله إّن إدارة 
سجن »عوفر« قامت في اليوم الحادي عشر إلضرابه 
بنقلته من األقس���ام إلى زنازي���ن العزل االنفرادي، 
واصًفا الزنزانة التي يمكث فيها بالسيئة والباردة 

جًدا.

وأّكد أّن إدارة السجن تحرمه من حقه في الحصول 
على »فورة« رغم مطالباته العديدة للحصول عليها، 
خاصًة أّنه وبعد س���بعة أيام يحق لألسير المضرب 
س���بع أيام الخروج للفورة لمدة س���اعة يومًيا، ولم 

يحصل عليها حتى اآلن.
وأضاف األسير عواودة في رسالته أّنه ال يتناول أي 
شيء سوى الماء دون ملح أو سكر، الفًتا إلى شعوره 
بهزال ش���ديد ودائم، وآالم في المفاصل والرأس، 

ودوخة مستمرة.
وكان األس���ير عواودة قد ش���رع في إضراب مفتوح 
عن الطع���ام في الثالث من الش���هر الجاري، رفًضا 

أن  التعس���في دون  اإلداري  اعتقال���ه  الس���تمرار 
توجه له س���لطات االحتالل أي تهمة، مطالًبا بإلغاء 

االعتقال اإلداري بحقه واإلفراج عنه.
واألسير خليل عواودة مولود بتاريخ 1981/11/13م، 
وه���و مت���زوج؛ وأب ألرب���ع طفالت، وكان���ت قوات 
االحت���الل ق���د اعتقلت���ه بتاري���خ 2021/12/27م، 
وحولت���ه س���لطات االحت���الل لالعتق���ال اإلداري 
التعس���في بدون أن توجه ل���ه أي اتهام، علًما بأّنه 
س���بق واعتقل على خلفي���ة انتمائ���ه وعضويته 
ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي في 

فلسطين ومقاومة االحتالل.

األسير عواودة ُيواصل إضرابه لليوم الـ24
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أعل���ن أنا المواطن���ة /    رانية هش���ام كامل دلول عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم   ٤٠١٨٦٠٢٤٢       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  محمد سعد الله  حسن ياسين  عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    900815044       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   باسل عبد الفتاح احمد عباس   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    921922289   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

 أعلن أنا المواطن /   فيصل نايف محمد الديري      عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم   900574856        الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة /   رحاب ربيع زكري الغرابلي      عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    803314921      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   رامي عقل العبد الفيومي     عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم     801913138     الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

 أعلن أنا المواطن / امير حس���ين موس���ى ابو نجا   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م   906693023   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /   عماد محم���د عبدالرحمن غراب      
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م     800448094     
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

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

يف الطلب 2022/373 يف الق�سية رقم 2022/253
المستدعى / باس���ل عبدالله محمد الغلبان خانيونس ويحمل هوية رقم 

.)908958218(
المستدعى ضده/ محمود اس���ماعيل محمد لقان خانيونس - البلد سوق 

الحب مجهول محل االقامة
 نوع الدعوى / حقوق 

قيمة الدعوى/
مذكرة حضور بالنشير المستبدل في القضية الحقوقية رقم: 253 /2022

إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المس���تدعي قد أقام عليك 
دعوى )2022/253( اس���تنادا إلى ما يدعي ف���ي الئحة دعواه المرفق لك 
نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك وقفت على الحضور 
إل���ى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ تبليغك هذه 
المذك���رة كما يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها 
جلسة 2022/5/10لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول.
تحريرا في 2022/3/22م

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

ا�ستقبال مو�سمي
في حي الزيتون وس���ط مدينة غزة، وقبيل أيام قليلة 
من بزوغ هالل ش���هر رمضان المبارك، بدأ الحلواني أبو 
ش���ادي القطاطي )59عامًا( بنف���ض الغبار عن طاولته 
الممت���دة، وفرش���ها بالغطاء األبي���ض، وبنصب فرنه 
الُمسّطح الخاص بإنضاج عجينة القطايف، إلى جانب 
تجهي���ز علب الَقطر وأصناف الحش���وات المكّونة من 
»جوز الهند، والقرفة، وعين الجم���ل، والزبيب، واللوز«، 

وغيرها من الحش���وات الخاصة بذوق كل زبون.
ويق���ول القطاطي ف���ي حديثه مع »االس���تقالل«، إنه 
يعمل في صناع���ة الحلويات منذ أكث���ر من 44 عاما، 
ويساعده في ذلك أبناؤه السبعة، معتبرًا شهر رمضان 
فرص���ة ثمينة لزيادة مدخوالته التي تعينه على أعباء 

الحياة كما يقول.
ل نش���اطه في بيع الحلويات المنّوعة  وأوضح أنه ُيَحوِّ
طيل���ة أي���ام الس���نة، إلى االقتص���ار فق���ط على بيع 
القطايف في ش���هر رمضان، تماشيًا مع طلب السوق، 
إذ يّتجه الناس إلى ش���رائها في هذا الشهر على وجه 

الخصوص.
وقال القطاطي إن »رمضان يأتي ومعه الرزق«، مش���يرًا 
إلى أن أس���عار حلويات القطايف ت���كاد أن تكون في 
متناول الجميع فيقبل على شرائها غالبية المواطنين 

باختالف مستويات دخلهم.
ون���ّوه إل���ى أن »القطايف« تعد من أش���هر الحلويات 
العربية الش���عبية في ش���هر رمض���ان المبارك، فهي 
تعتبر من طقوس هذا الش���هر الفضيل، يتم تناولها 
محش���وة بالمكس���رات، أو القش���طة، أو الجبنة ويتم 
تحميره���ا أو قليها ويمكن تناوله���ا نيئة، فهي في 
جميع حاالتها لذيذة وشهية، مضيفًا أن أغلب الناس 
يتناولون هذه الحلوى في رمضان بعد وجبة اإلفطار أو 

بعد الفراغ من صالة التراويح.

زينة املائدة الرم�سانية
وفي س����وق الزاوية العتيق وس����ط مدينة غ����زة، يتجهز 
الش����اب أحمد فتوح، لتعليب وتبكيت أنواع متعددة من 

المخلالت، وعرض األخرى منها بمظهر يجذب الماّرة.
ويقول فتوح ل� »االس����تقالل«، إن المخل����الت تعتبر جزءًا 
رئيس����يًا على مائدة اإلفطار الغزاوية، حيث تعتبر مالزمة 
للفطور الرمضان����ي، وهي كذلك بمثاب����ة الزينة للمائدة 
الرمضاني����ة لما تضفيه من لمس����ة جمالية ومظهر يلون 

ويجمل تلك المائدة.
وبّي����ن أن المخلالت ال ت����زال تحتل المكان����ة األولى على 
المائ����دة الرمضانية الفلس����طينية، وتحدي����دًا الغزاوية 
والمش����هورة بالوصفات واألكالت الشعبية ذات التوابل 

والبهارات المتنوعة وذات المذاق الحار.
ويضي����ف فت����وح، إن صحن »الطراش����ي« كما يس����ميه 
الغزي����ون، يتضمن »الفلفل األصف����ر والباذنجان والخيار 
والج����زر«، والتي يزداد اإلقبال عليها خالل ش����هر رمضان 
المب����ارك، مما جعل منها صنفًا أساس����يًا ورئيس����يًا في 
األسواق الش����عبية خالل الش����هر الكريم؛ العتباره طبقًا 
تراثيًا فلس����طينيًا يصعب االس����تغناء عن����ه على مائدة 

الطعام طيلة أيام الشهر الفضيل.
وأوض����ح أن عملية »التخليل« تم����ّر بالعديد من المراحل، 
وقد تستغرق أيامًا وش����هورًا، وهو ما يدفعنا لالستعداد 
مبكرًا قبل قدوم شهر رمضان؛ حتى تكون ناضجة بشكل 
جي����د ويتم كذلك تجهيز العديد من األصناف اإلضافية 

التي يقبل عليها المواطنون في هذا الشهر.
ويلف����ت فتوح إل����ى أن عمله ينش����ط موس����ميًا، ففي 
رمضان يزداد اإلقبال على المخلالت، وتدر عليهم دخاًل 
يعينه����م على تكاليف الحي����اة، إال أن فصول معاناته 
تعود وتبدأ من جديد مع انتهاء الشهر الفضيل، حيث 
يتراجع إقبال المواطنين، وتتقلص حركة البيع والشراء.

وتتمّيز المح����ال التجارية داخل األس����واق الغزية، مع 
اس����تقبال الش����هر الفضي����ل، بزيادة ع����رض أصناف 
المخل����الت بمختلف ألوانه����ا وأنواعه����ا، وتصفيفها 
بشكل ش����هي وُمغر، فيما تضّم تلك المحال مختلف 
المنتج����ات الخاص����ة بش����هر رمضان، ومس����تلزمات 
وجبتي الس����حور واإلفط����ار، مثل: التم����ر، وقمر الدين، 
والفواكه المجّفف����ة، والمربى، والزيت، واللحوم الُمعلبة 
والُمصّنع����ة، واألجبان واأللبان بأنواعه����ا، والبقوليات، 

وحالوة الطحينية، وغيرها من األصناف المحببة.
امل�سروب الرم�ساين

وعل����ى مدخ����ل س����وق الزاوي����ة، يركن الش����اب رأفت 
السوس����ي، عربت����ه الصغيرة لبيع مش����روب »الخروب« 
حلو المذاق، معلنًا جهوزيته الس����تقبال شهر رمضان 
المبارك، الذي يشهد تزايدًا في إقبال المواطنين عليه.

ويقول السوسي ل� »االستقالل«: »يزداد إقبال الناس في 
رمضان على شراء الخروب، ويعتبر مشروبًا رمضانيًا يزين 
س����فرة إفطار الكثي����ر منهم، مما يزيد الكس����ب المادي 
وتعم الخيرات ببركة هذا الشهر الفضيل، والذي يعتبر 
موس����مًا للذين يعملون في ه����ذه المهنة للحصول على 

رزق وفير«.
ويرى السوس����ي أن المه����ن الرمضانية كبي����ع الخروب 
مثاًل م����ن أكثر المهن الناجحة، في ظ����ل إقبال الغزيين 
على ش����رائها في هذا الش����هر، منوهًا أن ذلك ال يعتبر 
حال لمش����كلة البطالة وإنما هو عمل موسمي ومصدر رزق 

مؤقت للعاطلين عن العمل.

أصحابها يترقبونه من العام إلى العام
»مهن موسمية« بغزة تتهيأ للظهور استعدادًا الستقبال رمضان المبارك

غزة/ خالد ا�ستيوي:
تتزي��ن اأ�س��واق قط��اع غ��زة يف ه��ذه الأي��ام باأبهى 
حل��ة ا�ستع��دادًا ل�ستقبال �سه��ر رم�س��ان الف�سيل، 
ال��ذي يتميز عن �سائر العام مباأك��ولت وم�سروبات 

خا�سة يزداد اإقبال املواطنني عليها فيه، حيث بداأ 
الباع��ة الذين يخت�سون بي��ع املنتجات الرم�سانية 
اخل��ر  ل�سه��ر  احلثي��ث  بال�ستع��داد  »املو�سمي��ة« 
والربك��ة عّلهم يعو�س��ون بع�س ما حل��ق بهم خالل 

الأ�سه��ر املن�سرم��ة ج��راء ك�س��اد الأ�س��واق ب�سب��ب 
ارتف��اع الأ�سع��ار وتف�س��ي البطال��ة. ويعت��رب �سه��ر 
رم�س��ان م�س��در رزق بالن�سبة للكثر م��ن النا�س من 
اأ�سحاب املهن املو�سمية التي تن�سط يف �سهر ال�سيام.
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ارتدادات عملية بئر الس���بع البطولية التي نفذها الشهيد البطل محمد أبو القيعان 
ال زالت حاضرة وتلفي بظاللها على المش���هد اإلس���رائيلي برمته, سلطات االحتالل 
الصهيوني التي كانت متش���ككة في عملية الش���هيد أبو القيعان هل هي عملية 
منفردة ام عملية منظمة, وقد خلصت أجهزة أمن االحتالل أن الشهيد انطلق من قرار 
ذاتي، ودون توجيه من أحد، أو تجنيد من المقاومة الفلسطينية، وان هذا قد أعاد إلى 
أذهان كبار ضباط أمن االحت���الل مفردة »العمليات الوحيدة«، أو »الذئاب المنفردة«، 
الت���ي تتخذ قرارها على الفور بتنفيذ هجوم ضد جيش االحتالل أو المس���توطنين، 
دون إنذارات أمنية مس���بقة، مما يزي���د من مخاطر هذه العمليات، ألنها تفاجئ أمن 
االحت���الل من حيث ال يتوقع, وفي الوقت ذاته، ت���زداد مخاوف االحتالل من منفذي 
العمليات الفردية ألنهم باألس���اس ش���خصيات غير مألوفة لدى أجهزة األمن، رغم 
أن مثل هذه النماذج عاش���ها االحتالل خالل انتفاضة الس���كاكين في 2015، حين 
كان ينف���ذ العمليات رجال كبار، متزوجون، مرتاحون ماليا، ولديهم أطفال، وليس���وا 
عاطلين عن العمل، بل إنهم محترفون, نداف شرغاي الكاتب في صحيفة »إسرائيل 
اليوم« العبرية قال، إن »العمليات الفردية التي تشهدها »إسرائيل« بين حين وآخر، 
نجح منفذوها في إيقاع عمليات خطيرة وأوس���اط أمن االحتالل تعتقد أن الهجمات 
الفردية في معظمها تأتي انطالقا من الرغبة بالتقليد والمحاكاة، أو باس���مها اآلخر 
»هجمات اإللهام«، وطالما أننا عش���ية يوم األرض وشهر رمضان، فإنهما يعنيان أن 
يش���كال أرضية خصبة لمفاقمة ظاهرة العمليات الفردية، مما يستدعي من أجهزة 

األمن الحرص على عدم الوقوع في اإلهمال مرة أخرى.
»إس���رائيل« المأزوم���ة نقلت عبر الوس���يط المصري رس���الة تحذير إل���ى الفصائل 
الفلس���طينية في غزة من تصعيد األوضاع األمنية في الضف���ة الغربية أو القدس. 
وحذرت من االنعكاس���ات التي ستترتب على القطاع في حال حدوث تصعيد أمني 
في الق���دس أو الضفة الغربية. وبحس���ب مصادر عبرية فأن مس���ؤولين في جهاز 
المخاب���رات المصري أجروا مؤخًرا اتصاالت مع »إس���رائيل« ومس���ؤولين في حركتي 
حماس والجهاد اإلسالمي بهدف خفض التوتر األمني. وخالل أيام األسبوع الماضي 
قتل أربعة مستوطنين، وأصيب 10 بجراح، فيما استشهد شاب من النقب المحتل، 
ورص���دت 62 نقطة مواجهة، بينها 3 عملي���ات طعن، وعملية إطالق نار، و14 عملية 
إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة. حيث تبدي أجهزة أمن 
االحتالل رغبة حثيثة بالتعرف على الدوافع الش���خصية والذاتية لكل منفذ عملية 
على حدة، بهدف التوصل إلى الغايات الحقيقية من ظاهرة الهجمات الفردية، التي 
جسدت لسنوات طويلة مناس���بة مالئمة لتمجيد العمليات والجهاد، الضابط البارز 
السابق في جهاز »الش���اباك« الصهيوني عزرا ساعر، اعترف في حوار مع موقع ويال 
العبري أن »فش���ل جهاز األمن العام في إحباط الهجوم الفردي ألننا ال نعرف دائما 
كيف نحدد مكان المنفذ مس���بقا، وبالتالي فسنكون عرضة للكارثة، وسنخسر كل 
األدوات الموجودة، ألن الش���اباك ليس لديه القدرة على الوصول إلى كل مسلح قبل 
تنفيذ الهجوم«. وأضاف نحن ال نعرف دائًما ما يدور في ذهن أي فلسطيني، حتى 
لو لجأنا إلى مختلف البرمجيات الذكية، واألكثر س���رية، من أجل الوصول إلى نتيجة 
قد ال تكون موجودة على اإلطالق« انها حالة الهوس التي تعيشها »إسرائيل« بسبب 

العمليات الفردية.
فصائل المقاومة الفلسطينية تدرك أهمية تحريك الضفة والقدس المحتلة واهلنا 
في ال48م ضد االحتالل, وال تتوانى عن التحريض لتفجير انتفاضة عارمة في وجهه 
لوقف سياسة التهجير واالستيطان واستباحة المقدسات, وشعبنا قادر على صنع 
المعجزات وتفجير براكين الغض���ب في وجه االحتالل رغم كل االحتياطات األمنية 
والعس���كرية التي تتخذها »إسرائيل« إلحباط تلك الهجمات, فأجهزة امن االحتالل 
الصهيوني اعترفوا انهم »لم يتمكنوا من إحباط سلسلة من أخطر الهجمات الفردية 
في الس���نوات األخيرة، رغم أنها تح���وز كامل األدوات األمنية والتجسس���ية التي 
يس���مح لها القانون بمراقبة الفلس���طينيين ورصدهم وتعقبهم، سواء المكالمات 
الشخصية، أو التعبيرات والنشاطات غير العادية على شبكات التواصل االجتماعي، 
واألجه���زة الخلوية«, وحقيقة اننا لم نلمس من قبل كل هذا الخوف الذي تعيش���ه 
»إس���رائيل« من موجة عمليات فدائية قد تش���هدها الق���دس والضفة, خاصة مع 
قدوم ش���هر رمضان المبارك, وتحريك »إس���رائيل« للوسطاء  دليل على حالة الرعب 
والخوف التي تعيش���ها, الن استمرار هذه العمليات يعني فشل حكومة االحتالل 
في تسويق نفسها لدى اإلسرائيليين, وفشلها في توفير االمن واألمان الذي وعدت 
به المس���توطنين, وفشلها في تجنب معركة عس���كرية مع المقاومة الفلسطينية, 
وفشلها في استقرار األوضاع االقتصادية لإلسرائيليين, فكل هذه الوعودات ذهبت 
ادراج الرياح امام قوة وصالبة الفلس���طيني الذي يتص���دى لالحتالل بما يملك من 
أدوات قت���ال, ويحبط مؤامراته العدوانية واالجرامية ف���ي الضفة والقدس والنقب 
وليبقى االحتالل في حالة مواجهة مع ما اس���ماه »بالذئاب المنفردة« وس���تخرج له 

أيضا »الليوث الغاضبة«.

االحتالل في مواجهة.. »الذئاب 
المنفردة- والليوث الغاضبة«

رأي

الثالث���ون من مارس/آذار في كل عام، ه���و التقويم الغربي 
الرس���مي المعتمد لي���وم األرض الذي انفجر ف���ي الجليل 
والمثلث والنقب عام 1976، وأسفرت المواجهات األولى بين 
فلس���طينيي الداخل ككل وبين دولة »إسرائيل« ببوليسها 

وحرس حدودها وجيشها عن ارتقاء ستة شهداء.
من���ذ ذلك الوق���ت وفلس���طينيو الداخل وباق���ي أجزاء 
الشعب الفلسطيني، في مختلف أصقاع األرض، يحيون 
ذكرى يوم األرض، وتش���اركهم ف���ي االحتفاالت أيضًا 

األنظمة العربية المختلفة »من الحلو للحامض«.
ه���ذا العام تحل ذكرى يوم األرض، األربعاء المقبل، لكن 
أهالي النقب المسلط عليهم سيف الترحيل والتهجير، 
سينظمون مهرجان صمود على أراضي قرية سعوة التي 

ال تعترف بها دولة االحتالل، اليوم السبت.
ويتوق���ع أن تنظ���م س���لطة رام الله هي األخ���رى برموز 
قيادته���ا مهرجان���ات خطابية، ي���وم األربع���اء، تذّكر 

بخطابات التضامن مع »غوار الطوشة« في فيلم الحدود. 
وينتهي األسبوع الس���بت بمهرجان تقليدي في مثلث 

يوم األرض في الجليل.
لكن بين ي���وم األرض على أراضي النق���ب ومهرجانات 
يوم األرض للس���لطة الفلسطينية، سيسرح في القدس 
المحتل���ة ويم���رح فيها ثالث���ة وزراء خارجي���ة عرب من 
اإلمارات والبحرين والمغرب، يأتون صاغرين إلى القدس 
المحتلة »العاصمة األبدية لدولة إس���رائيل« للقاء وزير 
الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، الذي ألغى محطتي 
الس���عودية واإلمارات من جولته الشرق أوسطية، لبحث 
تحديات األوضاع اإلقليمية والدولية. فيما يدفع الشعب 
الفلس���طيني، كما الشعب الس���وري، فاتورة سياسات 
وزراء ه���ذه الدول حتى لو كان بينه���م من يتولى ملكه 

رئاسة لجنة القدس.
وصول ثالثة وزراء عرب إلى القدس المحتلة، ما بعد فترة 

دونالد ترامب، هو اعتراف وتسليم بضم الشطر الشرقي 
من المدينة الذي احتل عام 1967 إلى الش���طر المحتل 
بع���د النكبة، وخضوع ال لبس فيه لموقف دولة االحتالل 
باإلبقاء على القدس المحتلة بش���طريها »عاصمة أبدية 

وموحدة إلسرائيل«.
هذه عمليًا الرس���الة الوحيدة لمؤتمر القمة الذي يعقد 
على أراض���ي القدس المحتلة، في أس���بوع يوم األرض، 
وعش���ية ش���هر رمضان. وقد يكون الهدف الرئيس���ي 
الحقيق���ي له���ذه القمة، ه���و ليس المل���ف اإليراني أو 
»التحديات اإلقليمية والعالمية«، وإنما اس���تمرار لقمة 
شرم الشيخ بتكريس »إسرائيل« صاحبة الكلمة األولى. 
وقد تتبعها »زيارات تضامن خاطفة لرام الله« ستطالب 
الس���لطة الفلس���طينية وتضغط عليها لتمرير »شهر 
رمضان بخير وأم���ان« نزواًل عند نوايا ووعود من »حكومة 

إسرائيل العظمى«.

لم تختف فعليا صورة اإلره���اب الصهيوني منذ بداية 
الزحف االس���تيطاني الى فلس���طين، لكنها قد تخفت 
بين الحين واآلخر، عندما تشعر دولة المستوطنين أنها 
تتحّكم بمجريات األمور، وأنها تضبط الساحة من خالل 
أجه���زة أمنية متعددة تمتلك التقني���ات العالية لقمع 
ومراقبة وردع الفلس���طينيين، وعندما يفتح لها الغرب 
االس���تعماري مج���ال تجميل صورته���ا كدولة عصرية 

مشابهة له، لديها مؤسسات ومحاكم وقضاء وأحزاب.
لك���ن عادت الص���ورة الى الواجهة م���ن جديد منذ بضع 
سنوات، مع دخول الكيان الصهيوني في أزمة وجودية 
عميقة، بعد الهزائم التي من���ي بها في حروبه األخيرة 
ضد المقاوم���ة في قطاع غزة ولبنان. فلم تس���اعده كل 
عمليات التطبيع التي تمت في الس���نوات الماضية، وال 
االتفاقيات األمنية واالقتصادية التي ُأبرمت معه، على 
تبييض صورته، ب���ل على العكس، إذ بدت صورة الدول 
المطّبع���ة والمطّبعي���ن أكثر س���وادا، كونهم يتالقون 
ويتفاهم���ون مع كيان اس���تيطاني إرهاب���ي ويدعمون 
إجرامه اليومي، ويستقبلون أركانه في دولهم ويرفعون 

أعالمه.
منذ بضع س���نوات، صّعدت عصابات يهودية عملياتها 
اإلرهابي���ة ضد الش���عب الفلس���طيني، ف���ي كل أنحاء 
األراض���ي الفلس���طينية المحتلة، في الضف���ة الغربية 
ومدينة الق���دس واألراضي المحتلة ع���ام 1948، تحت 
مس���ميات مختلفة. ق���د تكون أحيانا ه���ذه العصابات 
غي���ر مرتبطة بأحزاب، لكن معظمها مرتبط بحاخامات أو 
بمدارس دينية تلمودية، التي تبيح قتل الفلسطينيين 
والعرب والمس���لمين، وكل »األغيار« بش���كل عام، وتبيح 
االعت���داء عل���ى المقدس���ات اإلس���المية والمس���يحية 
وتدنيس���ها، وتحطيم الش���واهد في المقابر وس���رقة 
األحجار وح���رق المزروع���ات، أي تدمير كل م���ا له صلة 
بتاريخ وحاضر البالد الفلسطينية وبمعتقدات سكانها 

األصليين.
كانت أبرز هذه العملي���ات اإلرهابية حرق الطفل محمد 
أب���و خضير في الق���دس، في ش���هر تموز/يوليو 2014، 
بع���د أن كانت الوزيرة اإلرهابية الحالية إيليت ش���اكيد 
قد حّرضت على قتل األطفال الفلس���طينيين ونعتهم 
بالثعابي���ن الصغار. بع���د عام من الجريم���ة، في تموز/

يوليو 2015، هجمت عصاب���ة يهودية على منزل عائلة 
دوابشة في قرية دوما، بمحافظة نابلس، وأحرقت المنزل 
وس���كانه )األب واألم ورضيع(، ول���م ينج إال الطفل أحمد 
)4 س���نين( من هذه الجريم���ة الفظيعة، التي تدّل على 

طبيعة المستوطنين الوحشية.
ما قبل هاتي���ن الجريمتي���ن اإلرهابيتين وم���ا بعدها، 
توالت عمليات الترهي���ب التي تنّظمها عصابات مدّربة 
تعشعش في المستوطنات الجاثية على أراضي الضفة 
الغربية، أمثال »شبيبة التالل« و«تدفيع الثمن« وغيرها، 
والتي تجتاح كل مناطق فلسطين، في المدن الساحلية 
حيث تخط ش���عارات عنصرية ك�«الم���وت للعرب« على 

جدران المن���ازل والحارات، أو في الضفة الغربية ومدينة 
القدس، حيث تثقب إطارات السيارات وتخط شعاراتها 
على المساجد والكنائس، وتدهس المواطنين، من كبار 

السن واألطفال خاصة، وتقتلهم ألنهم فلسطينيون.
ف���ي اآلونة األخي���رة، تم اإلعالن رس���ميا عن تش���كيل 
عصابة إرهابية جديدة، »ميليش���ا بارئيل« المدعومة من 
الشرطة »اإلسرائيلية« ورؤساء مستوطنات يهودية في 
النقب، والتي تضم المئات من المس���توطنين اليهود، 
وفقا لمؤسسها الش���رطي السابق ألموغ كوهين. قامت 
هذه الميليش���يا باالعتداء على الس���ائق الفلس���طيني 
صالح أب���و زيد من رهط، وحاولت حرق���ه وحرق مركبته، 
قبل أن يت���م تخليصه من قبل فلس���طينيين تواجدوا 
في الم���كان، وذلك بعد أيام من قتل الش���هيد س���ند 
الهربد من رهط من قبل مس���تعربين. اعتقلت الشرطة 
الصهيونية السائق وضغطت عليه كي ال يقّدم شكوى 
ضد اإلرهابيي���ن الجدد، قبل اإلفراج عن���ه، كما جاء في 

وسائل اإلعالم.
يش���ير صعود العصابات اليهودية اإلرهابية في كيان 
الع���دو وتكاثرها الى أزم���ة األجهزة األمنية الرس���مية 
التي لم تعد تس���يطر على المجتمع الفلس���طيني، رغم 
ضخام���ة أعدادها وتقنياتها، بس���بب صمود الش���عب 
الفلس���طيني وانتش���ار مقاومته، من جهة، والفس���اد 
والضعف الذي ينخرها من جهة أخرى. لقد اس���تطاعت 
الجماهير الفلس���طينية الصامدة ف���ي كل أنحاء الوطن 
المحت���ل م���ن إضع���اف األجه���زة األمنية م���ن خالل 
تش���تيت قواها وإشغالها بالمالحقات اليومية واقتحام 
الم���دارس واعتقال أطفاله���ا، واقتح���ام البيوت اآلمنة 
بعد منصف الليل بعش���رات اآللي���ات والمجّندين لبث 
الرعب، وحماية الطرقات االس���تيطانية والمستعمرات 
واألراضي التي تس���عى ال���ى نهبها، واش���غالها على 
مئ���ات الحواجز المنصوبة في الضف���ة الغربية، وتأمين 
حماية المستوطنين وتنقالتهم، وإشغال أفراد الشرطة 
الصهيوني���ة وحرس الح���دود في التفتي���ش ومراقبة 
األوراق الثبوتية قبل الدخول الى القدس والى المسجد 
األقصى، لمئات بل اآلالف العائالت التي تصّر، كل يوم 
جمعة، على زيارة القدس والصالة في المسجد األقصى.

ومن ناحية أخرى، انش���غل أفراد جيش���هم وضباطهم 
ومخابراتهم بس���رقة األم���وال والمقتني���ات من منازل 
بالس���الح  والمتاج���رة  والمركب���ات،  الفلس���طينيين 
والمخ���درات، إضاف���ة الى قضاي���ا التح���ّرش والتمييز 

العنصري فيما بينهم.
رغم التنس���يق األمني بين أجهزة السلطة الفلسطينية 
وأجهزة االحتالل، تالشت قوة الردع لدى الصهاينة أمام 
ش���عب عنيد وصامد، وبات أفراد جيش���هم يهربون من 
نقاط تواجدهم عندما يسمعون صوت إطالق النار، كما 
حص���ل أكثر من مرة، خالل الفترة الماضية، في مدينتي 
الخليل وجنين، واس���تطاع موقوفون فلس���طينيون من 
اإلف���الت من قبضتهم والهروب بين أزقة البلدة والحارة، 

قبل الوصول الى مراكز التوقيف، دون أن يتمّكن الجنود 
من مالحقته���م. غي���ر إن إعالمهم يرّكز عل���ى اعتقال 
األطفال في األماك���ن الخالية، وكأنه���ا عملية بطولية: 
جنود مدججين بالس���الح والعتاد يقف���ون أمام أطفال 
مذعوري���ن )في البداية، قب���ل أن يصبحوا فدائيين بعد 
س���نوات( ليلتقطوا صورة بطولتهم الخارقة. كما تؤكد 
صورة فرقه���م األمنية الخاصة التي تقتحم الس���جون 
والغرف بأعداد كبيرة، لضرب األسرى ورشهم بالغازات، 
كم هي جبانة عندما تواجه أس���رى ع���ّزل ال يملكون أي 

سالح للدفاع عن أنفسهم.
بس���بب تراجع فّعالية أداء األجهزة األمنية الرس���مية، 
صعدت الميليش���يات اإلرهابية، بدع���م من األولى، كي 
تقوم بترهيب الفلسطينيين، من خالل القتل والهجوم 
المسلح على القرى والبلدات واألحياء المقدسية، ال سيما 
وأن هذه العصابات مؤهلة فكري���ا وايديولوجيا للقيام 
به���ذا الدور. تهّيئ الم���دارس »اإلس���رائيلية« أطفالها 
وشبابها على كراهية الفلسطيني والعربي وعلى وجوب 
طردهم ومالحقته���م وقتلهم، وتصنع جيال من القتلة، 
يعيد استنس���اخ جيل أوائل العصابات اإلرهابية التي 
غزت فلس���طين قبل إقامة كيان الع���دو، بمباركة الدول 

األوروبية والواليات المتحدة.
لقد لعب���ت هذه العصاب���ات اإلرهابي���ة دورا ممّيزا في 
حم���الت الترهيب والقمع خالل معركة س���يف القدس 
ف���ي مدن وبلدات الداخل المحت���ل عام 1948، وواصلت 
حملتها في الل���د، بدعم من البلدي���ة الصهيونية. وقد 
أش���ار تقرير لمركز »مدار« أن الميليشيات التي هاجمت 
أهل اللد والرملة ويافا جاءت، باألغلب، من مس���توطنات 
ش���مال الضفة الغربي���ة المحتلة، وأقام���ت في مقرات 
ومبان وّفرتها لها الدوائر الرس���مية الصهيونية لتأدية 
مهماته���ا اإلرهابي���ة، وقد عملت تحت إش���راف ضباط 
في جيش العدو. ولضمان نجاح الهجمة االس���تيطانية 
المس���عورة في منطقة النقب وترحي���ل أهلها، وبحجة 
محارب���ة »الجريمة«، تم إنش���اء »ميليش���يا بارئيل« من 
المس���توطنين المحليين، لتكون الذراع المبادر والمحفّز 

والمساعد في عمليات القتل والمالحقة والترهيب.
ل���م يعد خافيا أن ه���ذه العصاب���ات اإلرهابية مدعومة 
سياس���يا من قبل أعض���اء في الكنيس���ت الصهيوني 
والحكومة، وقضائيا وإعالميا من قبل أجهزة صهيونية 
متنوعة، تأكيدا على أن الكيان الصهيوني مس���تعمرة 
عس���كرية أوال وآخ���را، وأن اليه���ود الصهاين���ة كلهم 
جن���ود فيها. قد تتصاعد وتي���رة أعمال هذه العصابات 
اإلجرامية بالتزامن مع تراجع قوة ردع األجهزة الرسمية، 
الت���ي تش���تتها المقاوم���ة وتضعفها كلما اش���تدت 

وصّعدت عملياتها البطولية.
تشبه هذه الحالة، في بعض نواحيها، تشكيل »منظمة 
العمل الس���رية« من قبل ضباط في جيش االس���تعمار 
الفرنسي، لمواجهة المقاومة الوطنية الجزائرية، عندما 

اقتربت من موعد االستقالل والحرية.

قمة »القدس الموحدة«

تجدد صورة اإلرهاب الصهيوني

بقلم: نضال محمد وتد

بقلم: راغدة عسيران
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االستقالل/ وكاالت:
انخفضت أس����عار النفط للجلس����ة الثانية، بعد 
فش����ل االتح����اد األوروبي في االتف����اق على حظر 
الخام الروسي، وتقارير تفيد أن الواليات المتحدة 
تدرس مع حلفائها س����حب المزي����د من المخزون 

االستراتيجي.
وبحلول الس����اعة 7:45)ت.غ(، تراجعت عقود خام 
برنت القياس����ي، تس����ليم مايو/أيار، 97 س����نتا أو 
بنسبة 0.81 بالمائة، ليجري تداولها عند 118.06 

دوالرا للبرميل.
ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط األمريكي، 
تسليم مايو/ايار أيضا، 1.04 دوالر أو بنسبة 0.93 

بالمائة، إلى 11.3 دوالر للبرميل.
والخميس، أغلقت عقود الخام التداوالت بانخفاض 
2 بالمئة، بعدما انتهت قمة لقادة االتحاد األوروبي 
عقدت في بروكس����ل بمشاركة الرئيس األمريكي 
ج����و بايدن، دون اتفاق على حظ����ر واردات الطاقة 
الروسية، ما س����اهم في تهدئة مخاوف األسواق 

بشأن المزيد من النقص في اإلمدادات.
لكن الخامين القياسيين يتجهان لتسجيل أكبر 
مكسب أسبوعي منذ ثالثة أس����ابيع، بحوالي 10 

بالمائة لمزيج برنت و7 بالمائة للخام األمريكي.
وس����اهم في تهدئة األس����واق أيضا تصريحات 

مس����ؤولين أمريكيين رافقوا بايدن إلى بروكسل، 
أفادت ب����أن الواليات المتحدة تدرس مع حلفائها 
ض����خ المزيد من الخام في األس����واق من المخزون 

االستراتيجي.
وفي حال تم ذلك، فس����تكون المرة الثالثة التي 
تس����حب هذه الدول من مخزونها في غضون أقل 
من نصف ع����ام لتعويض نقص اإلمدادات وكبح 

ارتفاع األسعار.

فف����ي نوفمبر/تش����رين الثاني الماض����ي، قررت 
الواليات المتحدة وحلفاؤها ضخ حوالي 80 مليون 
برمي����ل من مخزونها م����ع تعاف����ي االقتصاد من 

جائحة كورونا.
ومطلع مارس/آذار الجاري، قررت هذه الدول سحب 
60 ملي����ون برميل أخرى من المخ����زون، لمواجهة 
تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي بدأ 

في 24 فبراير/شباط الماضي.

النفط يهبط بعد فشل قمة أوروبية في اتفاق لحظر الخام الروسي

االستقالل/ وكاالت:
حذر خبراء دوليون في السوق الزراعية من أن الهجوم 
الروس����ي عل����ى أوكراني����ا يضر بنقطة حساس����ة في 

اإلمدادات الغذائية العالمية، أال وهي األسمدة.
وأشار الخبراء إلى أن األجزاء الفقيرة من العالم ستكون 
األكث����ر تضررا، حيث من المتوقع أن تصبح األس����مدة 
شحيحة ومكلفة للغاية بالنسبة للمزارعين هذا العام.

وفي البلدان الصناعية، ستساهم األسعار المرتفعة 
بشدة لألسمدة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما 
من المتوقع أن تنخفض المحاصيل إذا تم استخدام 

كمية أقل من األسمدة.
وبحسب تحليل أجرته مجموعة “س����ي آر يو” لذكاء 
األعمال في لندن، وهي مؤسسة أبحاث متخصصة في 
أسواق المواد الخام العالمية، ارتفعت أسعار األسمدة 
إلى مستوى قياس����ي على خلفية الحرب في أوكرانيا 

وتأثيراتها على تدفقات التجارة الدولية.
األس����مدة  أس����عار  تضاعف����ت  للتحلي����ل،  ووفق����ا 
النيتروجينية بمق����دار أربعة أضعاف والفوس����فات 
والبوت����اس بأكثر من ثالثة أضع����اف نتيجة الرتفاع 
أس����عار الطاقة منذ بداية عام 2020 . وتلعب روس����يا 
دورا مهما في الس����وق العالمي����ة كمورد للنيتروجين 

والفوسفات والبوتاس.
وقالت شروتي كاشياب، محللة سوق النيتروجين في 
“سي آر يو”: “التجارة عبر البحر األسود” – وهو طريق 

رئيسي لصادرات األمونيا – “مغلقة تماما”.
وأشارت كاشياب إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، 
أوقف العدي����د من مصنعي األس����مدة اإلنتاج مؤقتا 
خالل الربع األخير من العام الماضي، مضيفة أنه توجد 
أيض����ا حاليا تقلصات في اإلنتاج في أوروبا، وإن كانت 

بدرجة أقل.

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، السبت، 
في مؤتمر الدوحة، إّن »ال ش���يء يمك���ن أن يعوض نقص 

إمدادات الطاقة الروسية«.
وأش���ار الكعبي، إلى أّن »حدود 30% إلى 40% من إجمالي 
التزويد بالغاز يأتي من  روسيا »، معتبرًا أن »استبدال الغاز 

الروسي غير ممكن عمليًا«.
وأكد أّن »العقد الذي نورد بموجبه الغاز الطبيعي المس���ال 
إلى  أوروبا ، قابل للتحويل س���واء كان ف���ي قارة أوروبا أو في  

بريطانيا، وما التزمنا به ف���ي الواقع تجاه األوروبيين هو أّن 
األحجام القابلة للتحويل، لم نقم بتحويلها، لذا سنحتفظ 
بها خالل هذه الفترة في أوروبا، حتى لو كان هناك مكاسب 
مالي���ة لنا لتحويلها، فلن نفعل ذلك، تضامنًا مع ما يحدث 

في أوروبا«.
ورفض الكعبي ف���رض عقوبات على قط���اع  النفط والغاز  

الروس���ي، ورأى أن »الطاق���ة يج���ب أن تبق���ى بعيدة عن 
السياس���ة«، مشددًا على أن بالده ال تنحاز إلى جانب األزمة 

في أوكرانيا .
ويأت���ي كالم الكعب���ي ردًا على دعوة الرئي���س األوكراني، 
فولودمير زيلينسكي، خالل المؤتمر نفسه، الدول المنتجة 
للطاقة، إلى »زيادة اإلنتاج كي ال تس���تخدم روسيا ثروتها 
من النفط والغاز البتزاز البلدان األخرى«، مضيفًا: »يمكنكم 
فعل الكثير الستعادة العدالة، يعتمد مستقبل أوروبا على 
جهودكم، أطل���ب منكم زيادة إنت���اج الطاقة حتى يدرك 
الجميع في روس���يا أنه ال يمكن ألي بلد اس���تخدام الطاقة 

كسالح وابتزاز العالم«.
وكم���ا قطر، تؤكد ألمانيا أنها »ال تزال على موقفها بأنها ال 
تستطيع االستغناء عن واردات النفط الروسية«، وتحذر من 
اتخاذ إجراءات متهورة بما يخص موارد الطاقة الروس���ية، 

ألن »أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة بالفعل«.

عّمان/ االستقالل:
أعلن األردن السبت، عن تمديد اتفاق استيراد 10 آالف برميل يوميا من النفط 

العراقي إلى المملكة.
وقال مس����اعد األمين العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية 
األردنية حس����ن الحياري في بيان أمس إن األردن والعراق اتفقا على مواصلة 
العم����ل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الس����تيراد نفط خام كركوك 
العراقي بواقع 10 آالف برميل يومي����ا تنقل إلى مصفاة البترول األردنية في 

الزرقاء شمال شرق عمان.
وتابع الحياري أنه من المتوقع أن يبدأ اس����تيراد النفط العراقي مطلع ش����هر 
أبريل المقبل بعد أن توقف في مطلع فبراير الماضي الس����تكمال بحث بنود 
ف����ي مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مش����يدا بتعاون الجانب العراقي 

في هذا المجال.
ويس����تورد األردن النف����ط الخام العراقي بموجب مذك����رة تفاهم موقعة بين 
حكومتي البلدين في 28 يناير 2021 لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من 

النفط الخام وبما ال يزيد عن 10 آالف برميل يوميا.
وبلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي الموردة للمملكة األردنية في الفترة 
م����ن مطلع س����بتمبر 2021 إلى 30 يناير 2022 حوال����ي 1.505 مليون برميل 
بمعدل يومي حوالي 9899 برميال محملة على 5866 صهريجا من موقع محطة 

بيجي في العراق إلى موقع المصفاة في الزرقاء باألردن، وفق الحياري. 

األردن: تمديد اتفاق استيراد 10 
آالف برميل يوميا من النفط العراقي

االستقالل/ وكاالت:
طالب الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي في 
مؤتمر في الدوحة السبت قطر بزيادة انتاج مواردها 
من الطاق���ة وخصوصا الغاز للتعوي���ض عن موارد 

الطاقة الروسية في السوق األوروبية وغيرها.
وق���ال في كلمة بثت على شاش���ة أمام مس���ؤولين 
خليجيي���ن ودوليين ف���ي اليوم األول م���ن مؤتمر 
“منتدى الدوحة” ان “مس���تقبل أوروبا يعتمد على 

جهودكم. هذا يعتمد على انتاجكم”.
وتابع “أنا أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة للتأكد من 
أن الجميع في روس���يا يفهمون أنه ال يمكن ألي بلد 

استخدام الطاقة كسالح”.
والجمعة، أعلنت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
تشكيل “فريق عمل” بهدف الحد من اعتماد أوروبا 
عل���ى الوقود األحفوري الروس���ي في مواجهة حرب 

موسكو على أوكرانيا.

وتأتي ه���ذه الخطوة فيما تناق���ش الدول األعضاء 
في االتح���اد األوروبي الدعوات إل���ى حظر صادرات 
الطاقة الروسية إلى التكتل بهدف معاقبة الرئيس 

فالديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

وتواج���ه أوروبا مهمة كبرى متمثلة في اس���تبدال 
إمدادات الغاز الروسي إذ تزود موسكو القارة حوالي 

150 مليار متر مكعب من الغاز كل عام.
وكانت هناك آمال في أوروبا وواشنطن في أن تقوم 
الدوحة، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المس���ال 
في العال���م، بإعادة توجيه الص���ادرات المخصصة 

لألسواق اآلسيوية إلى أوروبا.
وقد أوضحت قطر أن لديه���ا قدرة محدودة أو حتى 
ش���به معدومة في تحقيق إنت���اج إضافي من الغاز 
الطبيعي المسال، متحّدثة عن قيود على الكميات 

التي يمكن تغيير وجهتها.
توّصل���ت ألمانيا إلى اتفاقية ش���راكة طويلة األمد 
ف���ي مجال الطاقة مع قطر، وذلك في إطار س���عيها 
لتقلي���ص اعتمادها عل���ى الغاز الروس���ي، وفق ما 
أعلنت متحدثة باسم وزارة االقتصاد األلمانية األحد 

الماضي.

زيلينسكي يطالب قطر بزيادة انتاج الغاز في مواجهة روسيا

االستقالل/ وكاالت:
سمحت هيئة تسعير األدوية في الهند للشركات برفع أسعار المسكنات 

والمضادات الحيوية وأدوية أساسية أخرى بما يصل إلى %10,7.
ويب���دأ ذلك اعتبارا من أول ش���هر نيس���ان/ابريل المقبل، حس���بما ذكرت  
صحيفة “تايمز أوف انديا “، أمس الس���بت، استنادا إلى أمر صادر بشأن 

ذلك.
وقالت الصحيفة إن األمر س���وف يش���مل أكثر من 800 ن���وع من األدوية 
المدرجة في القائمة الوطنية الخاصة باألدوية األساسية وتخضع لضوابط 

التسعير.
وبحس���ب وكالة بلومبرج لألنباء، تقوم الهيئة الوطنية لتس���عير األدوية 

بمراجعة األسعار مرة في العام.
وقالت الصحيفة إنه تم خالل الس���نوات الخمس الماضية زيادة األس���عار 

بين 5.0% و%27.4.

الهند تسمح برفع أسعار األدوية 
األساسية بنسبة 10,7 %

حرب أوكرانيا تلقي بظاللها على 
صناعة األسمدة العالمية

قطر: ال يمكن تعويض نقص 
إمدادات الطاقة الروسية
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االستقالل/ وكاالت:
وصفت وزارة الخارجية اإليرانية، االتفاق الذي توصلت إليه الس���عودية والكويت، حول تطوير 

حقل »الدرة« للغاز الطبيعي، ب�«غير القانوني«.
وانتقد المتحدث باس���م الخارجية اإليرانية س���عيد خطيب زادة، في بيان، االتفاق السعودي 
الكويتي، موضحا أن جزءا من الحقل )الدرة/ آرش( يقع في نطاق المياه غير المحددة بين إيران 

والكويت.
وأض���اف: أن اتخ���اذ أي خطوة لالس���تثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنس���يق 

والتعاون بين السعودية والكويت وإيران، بحسب الضوابط واألعراف الدولية.
وأردف أن االتف���اق الس���عودي الكويتي خط���وة مناقضة لألعراف والمحادثات الس���ابقة بين 

األطراف المعنية.
وأك���د رفض إيران القاطع لالتفاق وأنه ال تأثير له على الوضع القانوني للحقل، الفتا أن طهران 

تحتفظ لنفسها بحق االستثمار من الحقل المشترك.
وتم اكتش���اف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خالف طويل بين 
الكوي���ت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت »الدرة«، والجزء 

الواقع في الجانب اإليراني »آرش«.
ووقعت السعودية والكويت في 21 مارس/ آذار، اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز.

إيران تصف اتفاق السعودية والكويت 
لتطوير حقل »الدرة« للغاز بـ »غير القانوني«

صنعاء/ االستقالل:
خرج���ت الس���بت، تظاهرات حاش���دة في 
صنعاء رفضًا لعدوان التحالف الس���عودي 
على اليمن، الذي يدخل اليوم عامه الثامن. 

وج���اء في بي���ان مس���يرة »الي���وم الوطني 
القوات  ف���ي  »نب���ارك ألبطالنا  للصم���ود«: 
المس���لحة ضرباتهم البطولي���ة على عمق 
دولة الع���دوان الس���عودية، ونش���ّد على 
أيديهم في كس���ر صلف العدوان وحصاره 
المش���دد عل���ى المنش���آت والمش���تقات 

النفطية«. 
وأّكد البيان أّن »خي���ار المواجهة والصمود 
كان ه���و الخي���ار الصائب ال���ذي يجب أن 
نس���تمر عليه«، مضيفًا أّن الشعب اليمني 
»قادم في الع���ام الثامن ب���كل ثبات وقوة 

وعنفوان ال يخطر على بال العدوان«. 
وش���دد على اس���تعداد اليمنيين »لتنفيذ 
توجيهات قائد الثورة في تعزيز الجبهات 
واالقتصادي���ة  واألمني���ة  العس���كرية 
واإلعالمي���ة وكل جبهات المواجهة«، داعيًا 
تحال���ف العدوان الس���عودي إل���ى »وقف 
عدوانهم ورفع حصاره���م وأخذ العبرة مما 

حصل معهم خالل السنوات الماضية«. 
وتاب���ع البي���ان: »نؤك���د موقفن���ا المبدئي 
تجاه قضاي���ا أمتنا وعلى رأس���ها القضية 
اليمنيي���ن  أّن  مضيف���ًا  الفلس���طينية«، 
»على العه���د والوعد إلى جان���ب المقاومة 
الفلسطينية وفي محور الجهاد والمقاومة«. 

كذلك، خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة 
السبت، في عدد من المدن اليمنية، إلحياء 
ذكرى يوم الصمود الوطني. ودعت البيانات 
في المسيرات الى وقف العدوان السعودي 
على الش���عب اليمني ورفع الحصار الجائر 

المفروض على البالد وطرد المحتلين.

مسيرة »اليوم الوطني للصمود«: اليمنيون على العهد إلى جانب المقاومة الفلسطينية

بغداد/ االستقالل:
السبت،  العراقي،  البرلمان  فش���ل 
الجمهورية،  رئي���س  انتخاب  في 
بعد مقاطع���ة 126 نائبا ينتمون 
لكتل سياس���ية مختلفة، للجلسة 

المخصصة لذلك.
وأش���ار بيان ص���ادر ع���ن الدائرة 
اإلعالمية للبرلمان، إلى عقد جلسة 
اعتيادية بحض���ور 202 عضوا من 

أصل 320.
وأض���اف البيان: »مجل���س النواب 
محم���د  برئاس���ة  جلس���ة  عق���د 
الحلبوس���ي وحض���ور 202 نواب، 
تم التصويت عل���ى أعضاء اللجنة 
المالي���ة، والب���دء بالق���راءة األولى 
لمش���روع قان���ون الدع���م الطارئ 

لألمن الغذائي والتنمية«.
رئي���س  انتخ���اب  ويتطل���ب 
أعضاء  ثلثي  الجمهورية تصويت 

البرلمان، أي 220 نائبا.
لمنصب  ويتناف���س 59 مرش���حا 
أبرزه���م  الجمهوري���ة،  رئي���س 
مرش���حي حزب »االتح���اد الوطني 
الكردستاني« برهم صالح، و«الحزب 
ريبر  الكردس���تاني«  الديمقراطي 
أحمد، حي���ث يحظى صالح بتأييد 

»اإلطار  ضم���ن  الش���يعية  القوى 
التنسيقي« )مقربة من إيران(.

أحمد دع���م تحالف  يلق���ى  فيما 
مقع���دا(،   175( وط���ن«  »إنق���اذ 
والمكون من قوى شيعية وسنية 
»الكتل���ة  ه���ي  ب���ارزة،  وكردي���ة 
»الس���يادة«  وتحالف  الصدري���ة« 

و«الديمقراطي الكردستاني«.
وتث���ار الش���كوك بش���أن انعقاد 
باعتبار  الرئيس،  انتخاب  جلس���ة 
أنها بحاجة لحض���ور ثلثي أعضاء 
البرلمان عل���ى األق���ل )220 نائبا 
من أص���ل 329(، وهو العدد الالزم 
لمنح الثقة لرئي���س البالد، وذلك 
وس���ط اس���تمرار الخالفات بشأن 
الرئي���س  لمنص���ب  المرش���حين 

ورئيس الحكومة.
وجرت الع���ادة أن يتولى الس���نة 
رئاس���ة البرلمان، واألكراد رئاس���ة 
الجمهوري���ة، والش���يعة رئاس���ة 
الحكومة، بموجب عرف دس���توري 
متب���ع منذ اإلطاح���ة بنظام صدام 

حسين عام 2003.
وانتخ���اب رئي���س جدي���د للبالد 
خطوة ال بد منها للمضي قدما في 

تشكيل الحكومة المقبلة.

بغداد/ االستقالل:
أف���اد مصدر أمن���ي بمدينة الموص���ل مركز محافظة نينوى ش���مال العاصمة 
العراقية بغداد أن مسلحي تنظيم »داعش« أعدموا أربعة من رعاة األغنام بعد 

ساعات من اختطافهم.
وقال الرائد صبري ياسين من قيادة شرطة الموصل لوكالة أنباء »شينخوا« إن 
مس���لحي داعش أعدموا صباح الس���بت أربعة من رعاة األغنام بعد ساعات من 
اختطافهم من منطقة جزيرة الحضر التي تبعد )80 كم( غرب مدينة الموصل.
وأضاف أن قوة أمنية مش���تركة من الجيش والش���رطة عثرت على جثث الرعاة 
مصاب���ة بطلقات نارية في الصدر والرأس وقامت بنقلها إلى الطب الش���رعي، 

فيما بدأت عملية تفتيش لتعقب المسلحين.
وأعلن العراق في التاس���ع من ديس���مبر عام 2017 طرد عناصر داعش وفرض 
الس���يطرة الكاملة على جمي���ع األراض���ي العراقية، لكن خالي���ا نائمة تابعة 
للتنظيم ما تزال تنش���ط في بعض مناطق البالد، وتش���ن الق���وات العراقية 

عمليات مالحقة مستمرة لتلك الخاليا.

صنعاء/ االستقالل:
أعلن����ت المنظمة الدولية للهجرة، الس����بت، أن أكثر من 190 ألف مهاجر في 

اليمن بحاجة إلى المساعدة.
وقالت المنظمة التابعة لألمم المتحدة، عبر »تويتر«، إنه »بعد س����بع سنوات 

من الصراع، أصبحت الحياة أصعب في اليمن.
 فيما فر أكثر من 4 ماليين شخص من منازلهم«.

 وأفادت بأن »أكثر من 190 ألف مهاجر )لم تحدد جنس����يتهم( بحاجة ماسة 
إلى المساعدة في اليمن«.

كم���ا طالب���ت المنظمة، بمس���اعدتها »عل���ى مواصلة دعم األش���خاص 
المتنقلين«.

ويع����د اليمن، وجه����ة لمهاجرين من دول القرن اإلفريقي، ال س����يما إثيوبيا 
والصومال.

 ويه����دف العديد منه����م لالنتقال في رحلتهم الصعبة إل����ى دول الخليج، 
خصوصا السعودية. 

ويش����هد اليمن منذ 7 سنوات حربا مس����تمرة بين القوات الموالية للحكومة 
المدعومة بتحالف عس����كري عربي تقوده الجارة السعودية، وجماعة »أنصار 
الله«، المس����يطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ 

أيلول 2014.

»داعش« يعدم 4 من رعاة األغنام 
بعد اختطافهم في العراق

»الدولية للهجرة«: 190 ألف 
مهاجر باليمن بحاجة إلى مساعدة

بيروت/ االستقالل:
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، 
الس����بت، أن كافة ال����دول العربي����ة والخليجية 

»ستعيد عالقاتها الطبيعية« مع بالده.
جاء ذلك عقب لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل 
ثاني، على هامش المشاركة في أعمال النسخة 
العش����رين من »منتدى الدوحة«، التي تستمر 
حتى األحد، وفق بيان لمكتب ميقاتي اإلعالمي.

وق����ال ميقاتي: »لبنان بحاج����ة دائما الى رعاية 
عربي����ة، وقطر إلى جانب لبن����ان، وبإذن الله كل 
ال����دول العربية ودول الخليج بالذات س����تعيد 
عالقاتها الطبيعية مع لبنان، ونحن بحاجة لهذا 

االحتضان العربي لوطننا«.
وأف����اد بأن »لبن����ان عليه أن يك����ون على عالقة 

متينة خاصة مع الدول العربية، وهو من مؤسسي 
جامعة ال����دول العربي����ة ومقتن����ع ومؤمن بهذه 

العالقات«.

وتابع أن »م����ا جرى في الفترة الماضية كان غيمة 
صيف مرت وس����تزول مع الزيارات التي س����أقوم 
بها إلى الدول العربي����ة«، دون تفاصيل عن تلك 

الزيارات المرتقبة.

وكش����ف أن وزير الخارجية القط����ري محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، س����يزور بيروت )لم يحدد 
موعدا(، »ليطلع ش����خصيا عل����ى الحاجات التي 

يطلبها لبنان«.
وتفج����ر خالف بي����ن بيروت وعواص����م خليجية 
في 29 أكتوبر/ تش����رين األول الماضي، بس����بب 
تصريحات بش����أن حرب اليم����ن أدلى بها جورج 
قرداحي قب����ل تعيينه وزيرا لإلعالم، وقادته إلى 

االستقالة.
وعلى إثر ذلك، س����حبت الرياض س����فيرها لدى 
بيروت وطلبت من سفير لبنان المغادرة، وهو ما 
فعلته الحقا كل من اإلمارات والبحرين والكويت 

واليمن.
وقدمت الكويت، في يناير/ كانون الثاني 2022، 
إل����ى لبنان مب����ادرة خليجية ل�«إع����ادة الثقة به«، 
تتضمن مطالب خليجي����ة من بيروت، بينها عدم 

التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة.      

ميقاتي: كافة الدول العربية والخليجية ستعيد عالقاتها مع لبنان

العراق: البرلمان يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية
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غزة/ االستقالل:
قفز فري���ق اتح���اد خانيونس »الطواحين« مس���اء 
السبت لصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الممتازة 
لك���رة القدم ف���ي قطاع غزة، بعد ف���وزه على ضيفه 
الصداقة بهدف نظيف في إستاد خانيونس جنوب 

القطاع، بافتتاح منافسات األسبوع 15 من البطولة.
وبعد نهاية الشوط األول للمباراة بالتعادل السلبي، 
سجل عدي الغلبان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 
49، ليرف���ع رصيد فريقه إل���ى 28 نقطة في المركز 
األول، علًما أنه لعب مباراة أكثر من اتحاد الشجاعية 
الوصيف ب� 27 نقطة، وشباب رفح الثالث الذي يملك 
24 نقط���ة وله مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد 

الصداقة عند 16 نقطة بالمركز الثامن.
وحكم المباراة طاقم مكون من: هالل شبات للساحة، 
وساعده الدولي حس���ام الحرازين، ورشيد حمدونة 

للخطوط، وعبد السالم أبو سليسل رابًعا.
األولى

وفي دوري الدرج���ة األولى، فاز المجمع اإلس���المي 
على نظيره الجالء بهدفي���ن دون مقابل في ملعب 
فلس���طين بمدينة غزة، سجلهما أس���امة عويضة، 
ومهند البحيصي بالدقيقتين 33، و65 على التوالي، 
ليرتف���ع رصي���د المجمع إلى 25 نقط���ة في المركز 
الثالث، وتوقف رصيد الجالء عند 13 نقطة بالمركز 

11، وقبل األخير.
أما األقصى فقلب الطاولة على رأس ضيفه خدمات 

خانيونس، وفاز علي���ه بثالثية لهدفين في ملعب 
الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وتقدم الخدمات 
بهدفي س���لطان أبو عبي���دة، وع���الء النبريص في 
الدقيقتي���ن 22، و45 عل���ى الترتيب، قب���ل أن يرد 
األقصى بثالثية عبد الله إس���ماعيل، وحسن جودة، 
ومحمد الجمل���ة بالدقائق 60، و89، و93 توالًيا، علًما 
أن ج���ودة أهدر ركلة جزاء ف���ي الدقيقة 86، بعدما 

تصدى لها الحارس عنتر البيوك ببراعة.
وبذلك، يرتف���ع رصيد األقصى إل���ى 16 نقطة في 
المركز التاسع »مؤقًتا«، ويبقى الخدمات برصيد 20 

نقطة بالترتيب الخامس »مؤقًتا«.
مباريات األحد

وتتواصل مباريات األس���بوع 15 م���ن دوري الدرجة 
الممت���ازة األحد، حيث يتقابل أهلي غزة مع خدمات 
رف���ح في ملع���ب اليرم���وك بمدينة غزة، وش���باب 
خانيونس مع هالل غزة بإس���تاد خانيونس جنوب 
القطاع، أما في الدرج���ة األولى فيلعب بيت حانون 
األهلي مع نماء في ملعب بيت حانون شمال القطاع، 
وخدم���ات النصيرات م���ع خدمات البري���ج بملعب 

الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

دوري غزة الممتاز
اتحاد خانيونس يتجاوز الصداقة بهدف ويقفز للصدارة

الرام/ االستقالل:
اكتسح فريق جبل المكبر نظيره شباب رفح بخماسية لهدف مساء السبت في 
ملعب الش���هيد فيصل الحسيني بالرام شمالي مدينة القدس المحتلة، ضمن 

منافسات نصف نهائي بطولة »القدس والكرامة« لكرة القدم.
وأحرز خماس���ية جبل المكبر شهاب قنبر »هاتريك« في الدقائق 34، و37، و60 
على التوالي، وزيد قنبر بالدقيقة 39، وأمير نفاع في الدقيقة 53، بينما س���جل 
هدف حفظ ماء الوجه لشباب رفح طارق أبو غنيمة بالدقيقة 93، علًما أن المباراة 
شهدت إهدار ركلة جزاء عبر شهاب قنبر في الدقيقة 44، بعدما تصدى لها عبد 

الله شقفة حارس مرمى شباب رفح ببراعة.
وبهذه النتيجة، صعد جبل المكبر للنهائي المقرر يوم الثالثاء القادم على ملعب 
الش���هيد فيصل الحس���يني أيًضا، وينتظر الفائز من لقاء الوحدات والفيصلي 
األردنيين مساء السبت، بينما يلعب شباب رفح مع الخاسر في لقاء المركز الثالث 

االثنين المقبل.

المكبر يكتسح شباب رفح بنصف 
نهائي »القدس والكرامة«

القاهرة/ االستقالل:
اقتنص منتخب مصر فوزًا صعبًا على حس����اب 
ضيفه الس����نغال بهدف نظيف في اللقاء الذي 
أقيم مس����اء الجمعة بإس����تاد القاه����رة، ضمن 
منافس����ات جولة الذهاب للدور الفاصل المؤهل 

لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.
وسجل »الفراعنة« في الدقيقة الرابعة عن طريق 
النيران الصديق����ة، بعدما هز الظهير األيس����ر 
س����اليو س����ييس ش����باك مرماه بالخطأ، ليمنح 
المنتخب المصري فوزًا مهمًا على حساب »أسود 

التيرانجا«.
ويتبقى لقاء الحسم بين المنتخبين يوم الثالثاء 

المقبل في الس����نغال، لتحديد هوية المنتخب 
الصاعد إلى كأس العالم 2022.

بدوره، قطع المنتخب الجزائري ش����وًطا مهًما في 
طريقه لبلوغ نهائيات كأس العالم، بعد فوزه أمام 

مستضيفه منتخب الكاميرون بهدف دون رد.
هدف المباراة الوحيد وقع عليه إسالم سليماني 

في الدقيقة 40.
وع����اد منتخب تونس من مدين����ة »باماكو« بفوز 
غاٍل وثمين بهدف نظيف من عقر دار منافس����ه 
المالي، وقدم موسى سيسيكو مدافع مالي الفوز 
على طبق من ذهب ل� »نسور قرطاج«، حيث أحرز 
هدًف����ا بالخطأ ف����ي مرماه بالدقيق����ة 35، قبل 5 

دقائق من إش����هار البطاقة الحمراء المباشرة في 
وجهه.

وبذل����ك الف����وز، يضع منتخب تون����س قدًما في 
النهائيات، حيث يستضيف نسور مالي الثالثاء 
المقبل على ملعب »حمادي العقربي« ضمن جولة 

اإلياب.
وتعادل منتخب المغرب م����ع مضيفه الكونجو 
الديمقراطي����ة به����دف لمثله، وس����جل ويس����ا 
للكونج����و بالدقيق����ة 12، بينم����ا تع����ادل طارق 

تيسودالي لألسود في الدقيقة 76.
وفي مباراة أخرى، تعادل منتخب غانا مع ضيفه 

النيجيري بدون أهداف.

المغرب تتعادل مع الكونجو الديمقراطية
مصر والجزائر وتونس تحث الخطا للحاق بركب المونديال

االستقالل/ وكاالت:
فاز نادي صن داونز الجنوب أفريقي، الس����بت، بقضيته ضد مدربه السابق 
بيتس����و موس����يماني، المدير الفن����ي لفري����ق األهلي، بس����بب رحيله إلى 

“الشياطين الحمر” خالل أكتوبر من عام 2020.
ورحل موسيماني لصفوف األهلي خالل عام 2020 بشكل مفاجئ، ونجح في 
كتابة التاريخ خالل فترة قصيرة، وتم تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين.

ووفًقا لما ذكرته صحيفة “” الجنوب أفريقية، فإن صن داونز سيحصل على 
غرامة مالية قدرها نصف مليون دوالر من موسيماني بحكم قضائي، نتيجة 

رحيله المفاجئ عن الفريق بشكل مفاجئ عام 2020.
وجاء ذلك، بعدما جدد موسيماني عقده مع النادي الجنوب أفريقي، قبل أشهر 

قليلة من الرحيل عن األهلي.

صن داونز يحصل على حكم قضائي 
ضد موسيماني بسبب األهلي بوينوس أيرس/ االستقالل:

اكتسح المنتخب األرجنتيني نظيره 
الفنزويل����ي بثالثي����ة نظيف����ة ف����ي 
الفريق  مباراة شهدت مشاركة قائد 
ليونيل ميس����ي، ضم����ن الجولة 17 
)قبل األخيرة( م����ن تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهل����ة لمونديال 2022 

بكرة القدم في قطر.
وسجل ثالثية األرجنتين في المباراة 
التي أقيمت في ملعب »ال بومبونيرا« 
ف����ي »بوين����وس آي����رس« الس����بت، 
الدقيقة  ف����ي  جونزاليس  نيكوالس 
35، وأنخي����ل دي ماريا بالدقيقة 79، 

وميسي في الدقيقة 82.
بفوز األرجنتين التي س����بق وضمنت 

التأه����ل للموندي����ال ف����ي نوفمب����ر 
الماض����ي، حافظ����ت عل����ى س����جلها 
خالًيا من الهزائ����م، ورفعت رصيدها 
إل����ى 38 نقطة مس����تمرة في وصافة 
التصفي����ات، وبف����ارق 6 نق����اط عن 
البرازي����ل المتصدرة، أما فنزويال التي 
لم يتبق له����ا آمل ف����ي التأهل منذ 
عدة جوالت، فتجمد رصيدها عند 10 

نقاط في ذيل الترتيب.
المنتخ����ب  ودع  الف����وز،  وبه����ذا 
األرجنتين����ي جماهيره في آخر مباراة 
رس����مية يخوضها عل����ى أرضه قبل 
الموندي����ال، الذي ينطلق في ش����هر 

نوفمبر المقبل.
ويحل منتخب األرجنتين ضيًفا على 

اإلك����وادور يوم الثالث����اء المقبل في 
الجولة األخيرة من التصفيات، على أن 
تستضيف فنزويال منتخب كولومبيا 

الذي يسعى للتأهل من بوابة الملحق 
الفاص����ل إذا فاز بالمب����اراة ولم تهزم 

بيرو منتخب باراجواي.

األرجنتين تكتسح فنزويال بتصفيات المونديال
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد ما يسمى قائد سالح المشاة »اإلسرائيلي« الجنرال »تامير يدعي« أن خيار 
االجتي���اح البري لقطاع غزة هو »عالج أخير حال فش���لت جميع الخيارات، فيما 

سيكون ذلك مقابل ثمٍن كبير«.
وأضاف الضابط في مقابلٍة له ُنش���رت السبت، أنه »يتوجب أن يكون الهدف 

المرجو من االجتياح البري يستحق كل تلك المخاطرة«.
وردًا على سؤال حول العبر المستخلصة من عملية اجتياح الضفة الغربية في 
2002، قال »يدعي« إن العبرة هي أن العمليات الجوية ال تحسم المعارك وأنه 
ال بد من االجتياح البري لتطهير المنطقة من المسلحين وأن هذا األمر ينطبق 

على الضفة وغزة ولبنان.
وق���ال إن من يعتقد أنه باإلمكان الوصول إلى إنجازات جوهرية دون االجتياح 
البري ودف���ع الثمن فهو واهم؛ فهنالك ثمن لع���دم القيام باجتياح بري وهو 

فقدان قوة الردع.
واستدرك بالقول: »رغم ذلك؛ فأّني أدعم أي خطة تبعدنا عن الحاجة لتعريض 
جنودنا للخطر ولكن يجب نفهم أن تحقيق اإلنجاز العسكري الكبير أو إخضاع 
الخصم لن يكون ممكنًا دون اجتياح بري واس���ع النطاق مع الثمن الباهظ الذي 

سوف ندفعه«.

ضابط »إسرائيلي«: أّي اجتياح 
لغزة سيكلفنا ثمنًا كبيًرا

وشابين.
وأفادت مصادر مقدس���ية، بأن شرطة االحتالل 
الراجل���ة والخيال���ة هاجم���ت مجموع���ة م���ن 
المواطنين، واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات 
في منطقة باب الس���اهرة، قبل أن تعتقل طفال 

وشابين، لم تعرف هويتهم بعد.
فيما أصيب عدد من المواطنين، السبت، بحاالت 
اختناق، خالل تصديهم لهجوم مس���توطنين 

على بلدة عصيرة القبلية، جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االس���تيطان شمال الضفة 
غس���ان دغلس، إن مجموعة من المس���توطنين 
هاجمت منازل المواطنين في الجهة الش���رقية 

م���ن بل���دة عصي���رة القبلي���ة، وتص���دى لهم 
المواطنون ما أدى الن���دالع مواجهات مع قوات 
االحت���الل، أصي���ب خاللها العش���رات بحاالت 

اختناق.
وأض���اف أن ق���وات االحتالل تحتج���ز رئيس 

مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح.
أما في قطاع غزة، فقد استهدفت زوارق بحرية 
االحتالل اإلس���رائيلي، أمس، مراكب الصيادين 
بالرص���اص وفتحت عليها خراطي���م المياه في 

بحر غزة.
وأف���اد مراس���لنا، نقال عن أح���د الصيادين، بأن 
زوارق بحرية االحتالل أطلقت النار صوب مراكب 

الصيادي���ن وفتح���ت خراطيم المي���اه عليها، 
وحاولت إغراق أحدها على بعد نحو ثالثة أميال 
قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة 

غزة.
كما هاجم���ت زوارق بحرية االحتالل الصيادين 
ومراكبه���م على بع���د نحو 6 أمي���ال قبالة بحر 
مدينة رفح بالرصاص وفتحت صوبهم خراطيم 
المياه، ما اضطرهم إل���ى مغادرة البحر والعودة 

إلى الشاطئ.
يذك���ر أن بحري���ة االحت���الل تتعم���د يومي���ا 
اس���تهداف الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم 

من ممارسة مهنة الصيد.

القدس المحتلة/ االستقالل:
المقدس���يين والمتضامنين،  شارك عش���رات 
الس���بت، بوقفة في وادي الربابة ببلدة س���لوان 
جن���وب المس���جد األقصى، رفض���ا لمخططات 
الرامية إلى  س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي 
تحويل أراضي وادي الربابة لحدائق »توراتية«.

وأفاد مراس���لنا في القدس، ب���أن الوقفة التي 
دعت إليها لجنتا الدفاع عن س���لوان وعن حي 
وادي الربابة، تخللتها ج���والت داخل األراضي 
وحولها، نظمت ضمن برنامج فعاليات س���يتم 

ترتيبها خالل الفترة المقبلة.

وكان أهال���ي ح���ي وادي الرباب���ة ق���د دع���وا 
إل���ى التواج���د والتجّم���ع في أراضيه���م التي 
تس���تهدفها طواقم االحتالل وتريد تحويلها 

ل�«حدائق توراتية«.
وأش���اروا في بيان، الى أن الفعاليات جاءت ردا 
عل���ى اإلش���اعات الكاذبة الت���ي أطلقتها أذرع 
االحت���الل المختلفة بأن أراض���ي وادي الربابة 

أصبحت في قبضتها.
وأوضحوا، أن »س���لطة الطبيعة« توزع بمساعدة 
المراكز الجماهيرية الصهيونية دعوات طالب 
المدارس اليهود لزيارة ح���ي وادي الربابة؛ من 

أجل بسط السيطرة عليه وتحويله إلى »حدائق 
توراتية«.

ويق���ع ح���ي وادي الرباب���ة يقع على مس���احة 
تبل���غ نحو 210 دونم���ات، ويعيش فيها 800 
مقدس���ي، يحاربه���م االحتالل ف���ي أراضيهم 
في محاولة منه س���لبهم إياه���ا إلقامة حدائق 

توراتية.
وُس���مي وادي الربابة بهذا االسم ألنه ضيق من 
األعلى، ويبدأ باالتساع تدريجيا باتجاه األسفل، 
وهو مش���ابه آللة الربابة الموس���يقية العربية 

القديمة.

وقفة في سلوان رفضًا لتحويل أراضي وادي الربابة لحدائق »توراتية« 

القدس المحتلة/ االستقالل:
انطلق���ت الس���بت فعاليات معس���كر »القدس 
أوال« ال����13، ال���ذي تنظم���ه جمعي���ة األقصى، 
التابعة للحركة اإلسالمية الجنوبية في الداخل 
الفلس���طيني المحت���ل، م���ن باحات المس���جد 

األقصى المبارك. 
الحركة  رئي���س  المعس���كر  انط���الق  وحض���ر 
االس���المية الجنوبية، الش���يخ صف���وت فريج، 

والشيخ حامد أبو دعابس، بمشاركة نحو 15 ألف 
شخص من مختلف مناطق الداخل الفلسطيني 

المحتل.
 وأوض���ح فريج، في بيان، أن »معس���كر القدس 
أوال، يهدف إلى تنظي���ف باحات وأروقة وقباب 
المصلي���ات ف���ي المس���جد األقص���ى المبارك، 
وترميم بعض البيوت، والمؤسسات التعليمية 

في البلدة القديمة وإنعاش أسواقها«. 

وتش���مل فعاليات المعسكر، ورش���ات ثقافية 
وترفيهي���ة لألطف���ال، وإغاث���ة طبي���ة ودع���م 
مستش���فيات، باإلضاف���ة إلى بازار مقدس���ي. 
كما يهدف المعس���كر إل���ى دعم وتمكين أهل 
الق���دس واالقتص���اد المحلي وأس���واق البلدة 
القديمة، إلى جانب تهيئة وتجهيز المس���جد 
األقصى المبارك الس���تقبال المصلين في شهر 

رمضان المبارك، وفق فريج.

انطالق فعاليات معسكر »القدس أوال« في المسجد األقصى

الكويت/ االستقالل:
يطلق الباحث الكويتي عبد الله الموسوي، سلسلة 
جدي���دة من برنام���ج »دقيقة فلس���طينية«، خالل 

شهر رمضان المقبل.
الش���أن  ف���ي  المتخص���ص  الموس���وي،  وق���ال 
الفلس���طيني: إن برنامجه الذي سيبث للعام الرابع 
توالًيا، سينشر مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل 

االجتماعي، تتضمن معلومات توعوية موجزة عن 
مختلف جوانب القضية الفلسطينية، في أقل من 

دقيقة في كل حلقة.
وأضاف الموسوي خالل حديثه ل�«قدس برس«، أن 
الهدف من البرنامج »توعي���ة أبناء األمة بمختلف 
جوانب القضية المركزية بأس���لوب عصري بعيدًا 

عن المحاضرات المطولة«.

وأشار إلى أن »دقيقة فلسطينية« يسعى لحماية 
العقل العربي من محاوالت تسويق التطبيع وعّده 

ا. نهًجا طبيعّيً
وأوض���ح أن البرنامج س���يتناول ع���دة موضوعات 
أبرزه���ا؛ التطبي���ع الرياضي، والتطبي���ع والديني، 
والتطبيع العلمي، والتطبيع السياس���ي، والتطبيع 

اإلعالمي، والمستوطنات، والقوانين الدولية.

ُيبث في شهر رمضان
»دقيقة فلسطينية«.. برنامج كويتي للتوعية بالقضية الفلسطينية

غزة/ االستقالل:
لق���ي طفل يبلغ من العمر ثالثة أعوام مصرعه في حادث دهس، الس���بت، في 

مدينة غزة.
وأف���ادت مصادر طبية، بأن الطفل عبد الرحمن أبو الكاس )3 أعوام(، توفاه الله 

بعدما صدمته مركبة قرب مجمع الصحابة الطبي وسط غزة.
يذك���ر أنه بوفاة الطفل أبو ال���كاس يرتفع عدد الوفيات بحوادث الس���ير في 

القطاع منذ مطلع العام الجاري إلى أربعة.

وفاة طفل في حادث 
دهس في غزة

رام الله/ االستقالل:
أعلن اتحاد المعلمين، الس���بت، أن مس���ؤولين في 
الحكوم���ة ووزارة المالي���ة أكدوا ف���ي اتصاالت مع 
االتحاد أن الحكومة ستصرف »معدل راتب كامل« 

خالل األشهر المقبلة.
وأوضح االتح���اد في بيان صحف���ي، الذي جاء بعد 
تعلي���ق للدوام ف���ي نهاية الفص���ل الماضي، أن 
وزارة المالي���ة أك���دت أنه س���يتم تحوي���ل باقي 

مس���تحقات مراقبة الثانوية العامة خالل األسبوع 
الجاري، وس���يتم بعد ذلك صرف أجور التصحيح، 
وجدولة االستحقاقات المالية للمعلمين من مراقبة 

توظيف ومناهج وغيرها على دفعات شهرية.
وأض���اف، أن وزارت���ي المالية والتربي���ة والتعليم 
تعم���الن حالًيا عل���ى »إنه���اء الملف���ات العالقة« 
بخص���وص المحافظ���ات الش���مالية والجنوبي���ة، 
م���ن احتس���اب عق���ود 2016 وص���رف درجاتهم 

ومس���تحقاتهم، وملف عقود 2019 العالق، مبيًنا 
أنه سيتم صرف عالوات االتحاد فور انتهاء األزمة 

المالية. 
وتاب���ع، أن ملف���ات المحافظ���ات الجنوبي���ة م���ن 
المواص���الت والدرجات ومل���ف 2006 »يتم العمل 
على تنفيذها قريًبا وس���يتم تقس���يم الملف إلى 
دفعات ش���هرية«، مؤكًدا على أنه »سيبقى متابًعا 

لكافة القضايا حتى تحقيقها«.

»راتب كامل«.. اتحاد المعلمين يعلن عن تفاهمات مع الحكومة برام الله

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت لجنة االنتخابات المركزية انتهاء االقتراع ف���ي المرحلة الثانية من االنتخابات 
المحلية، حيث أغلقت كافة مراكز االقتراع أبوابها في تمام الس���اعة الس���ابعة مس���اًء، 

باستثناء المراكز التي أعلنت اللجنة سابقًا أنها ستمدد االقتراع فيها.
وأش���ار رئي���س اللجنة حنا ناصر ف���ي مؤتمر صحفي عقده، مس���اء الس���بت، بالمركز 
اإلعالم���ي المقام داخل مقر اللجنة بالبيرة، إلى أن نس���بة االقتراع بلغت %53، ووصل 
ع���دد المقترعين الكلي في جميع الهيئات 377,894 من أصل 715,413 ناخبًا وناخبة 

مؤهلين لالقتراع.
وأكد أن عملية االقتراع س���ارت بهدوء وانتظام بشكل عام، حيث رصدت اللجنة بعض 

الخروقات والمشكالت وتم التعامل معها كافة.
وأض���اف ناصر أن طواقم لجنة االنتخاب���ات بدأت عملية فرز األصوات مباش���رة داخل 
محط���ات االقتراع، وس���تقوم بتجميع محاضر الفرز في مق���رات الهيئة المحلية، ليتم 

إعالن عن عدد األصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة في كل هيئة محلية.
وش���كر ناصر الرئيس محمود عباس على مشاركته في العملية االنتخابية، مؤكدًا على 

الرسالة اإليجابية التي تبعث بها مشاركته.
وذك���ر رئيس اللجنة أن نتائ���ج االنتخابات المحلية 2021 »المرحلة الثانية« س���تعلن 
الس���اعة 12 من ظهر الغد في مؤتمر صحفي س���تعقده اللجنة ف���ي المركز اإلعالمي 

داخل مقرها الرئيس.
وكان النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير قال إن نسبة االقتراع تعكس عزوفًا 
ل���دى المواطنين عن المش���اركة في االنتخابات المحلية في مرحلتها الثانية، بس���بب 
سياس���ة الس���لطة القمعية. وقال زعارير، إن سياسة الس���لطة القمعية في محافظات 

الضفة تسببت في امتناع نسبة كبيرة من المواطنين عن المشاركة في االنتخابات.

رصد بعض التجاوزات
االنتخابات المحلية بالضفة: 
نسبة االقتراع بلغت 53 % فقط

االحتالل يعتدي..
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االستقالل/ وكاالت:
رصدت دراس���ة علمية وجود جزيئات بالس���تيك دقيق���ة في عينات دم 
بش���رية، للمرة األولى على اإلطالق، وهو ما يشير إلى إمكانية انتقال هذه 

الجزيئات إلى األعضاء البشرية.
وفي إطار الدراس���ة التي أجريت بتمويل من »الهيئة الوطنية الهولندية 
لألبحاث الصحية والتنمية والبحار المشتركة«، وأوردت نتائجها الدورية 
العلمية »إنفيرومنت إنترناش���ونال«، اكتش���ف الباحثون وجود جزيئات 
بالس���تيكية دقيقة في عينات دماء 17 من بين 22 ش���خصًا شاركوا في 
التجربة. وتتوافر جزيئات البالستيك الدقيقة على نطاق واسع في البيئة، 
ويمكن رصدها في الكائنات البحرية ومياه الشرب والتربة وغيرها. وشملت 
الدراسة خمس���ة أنواع ش���ائعة من البالس���تيك من بينها البوليثيلين 
تيرافثالي���ت ال���ذي يدخل في صناع���ة الزجاجات البالس���تيكية، ومادة 

البوليثيلين، التي تدخل في مجال تعبئة المواد الغذائية.
وتؤكد هذه الدراس���ة فرضية أن تعرض اإلنس���ان لجزيئات البالس���تيك 
الدقيقة يؤدي إلى امتصاصها في مجرى الدم، ولكن هناك ضرورة لمزيد 

من الدراسات لتحديد تأثير التعرض لهذه المادة.

جزيئات بالستيك في 
عينات دم بشرية

)apaimages(        فل�شطينيون ي�شاركون يف فعاليات �إحياء ذكرى يوم �لأر�س �شرق مدينة غزة �أم�س

االستقالل/ وكاالت:
عندما يتعلق األمر بحقائ����ب اليد، قد يظل الجلد 
هو المادة المفضلة لمعظم مصممي األزياء، ولكن 
هن����اك اآلن خيار آخر لمن ه����م أكثر وعًيا بأهمية 

الحفاظ على البيئة.
ووج����د باحثون م����ن جامعة بوراس في الس����ويد 
طريقة لصنع جلد صناعي مستدام من الفطريات 
التي يت����م تغذيتها على الخب����ز القديم، ويقول 
الباحثون أن الجلود الفطرية تس����تغرق وقًتا أقل 
ف����ي اإلنتاج م����ن البدائل الموج����ودة بالفعل في 
السوق، كما أنها تعتمد على أساس حيوي بنسبة 
100% ويمكن أيًضا استخدام الفطر في صناعة 
القط����ن، بخصائص  الورقي����ة وبدائل  المنتجات 

مماثلة للمواد التقليدية.
وإلنش����اء مادة جديدة، استخدم الباحثون جراثيم 
فطري����ة تس����مى Rhizopus delemar والت����ي 
يمك����ن العثور عليها عادًة ف����ي الطعام المتحلل، 
وقاموا بإطعام ه����ذه الفطريات على خبز غير مباع 
في السوبر ماركت، ثم قاموا بتجفيفه وطحنه إلى 

فتات الخبز وخلطه بالماء في مفاعل تجريبي.

وعندم����ا يتغذى الفط����ر على الخبز، ينت����ج ألياًفا 
طبيعية مجهرية مصنوعة من الكيتين والكيتوزان 
والتي تراكمت في جدرانها الخلوية، ثم تم وضع 
الخاليا الفطرية بش����كل مسطح وتجفيفها لصنع 

مادة تشبه الجلد.
وكان����ت النم����اذج األولي����ة للجلد الفط����ري التي 
أنتجه����ا الفريق رقيقة وليس����ت مرنة بما يكفي، 
وفًقا للدكتور أك����رم زماني، من جامعة بوراس في 
الس����ويد، الذي قاد الدراس����ة، وتعمل المجموعة 
اآلن على إصدارات أكثر س����مًكا تتكون من طبقات 
متعددة لتقليد جلد الحيوانات الحقيقي عن كثب.

وتش����تمل ه����ذه المركب����ات على طبق����ات تمت 
معالجتها باستخدام العفص المشتق من األشجار 
- والذي يعطي نعومة للهي����كل - جنًبا إلى جنب 
مع الطبقات المعالجة القلوية التي تمنحها القوة.

كما تم تحسين المرونة والقوة واللمعان من خالل 
الع����الج بالجلس����رين والمادة الالصق����ة الحيوية، 
ويقول زماني »ُتظه����ر اختباراتنا األخيرة أن الجلد 
الفطري ل����ه خصائص ميكانيكي����ة مماثلة تماًما 
للجلد الطبيعي، على س����بيل المثال، العالقة بين 

الكثاف����ة ومعام����ل يونغ، الذي يقي����س الصالبة، 
متشابهة بالنسبة للمادتين«.

وهذا ليس أول بديل للجلد مصنوع من الفطريات. 
 MycoWorks على سبيل المثال، كشفت شركة
للمواد الحيوية ومقرها س����ان فرانسيسكو العام 
الماض����ي النق����اب عن جل����د مزي����ف مصنوع من 
الفطري����ات - الخي����وط األنبوبية الموج����ودة في 
الفطري����ات، ومع ذلك، يدعي زماني أن معظم هذه 
المنتج����ات التجارية مصنوعة م����ن عش الغراب 
المقطوع أو من الفطريات المزروعة في طبقة رقيقة 
فوق نفايات الطعام أو نش����ارة الخشب باستخدام 

التخمر في الحالة الصلبة.
وتتطلب هذه األساليب عدة أيام أو أسابيع إلنتاج 
ما يكفي من الم����واد الفطرية، في حين أن فطرها 
مغمور ف����ي الماء ويس����تغرق يومين فقط لصنع 
نف����س الكمية من المواد، عالوة على ذلك، تحتوي 
بعض الجلود الفطرية الموجودة في الس����وق على 
طالءات ضارة بالبيئ����ة أو طبقات تقوية مصنوعة 
من بوليمرات اصطناعية مشتقة من البترول، مثل 

البوليستر.

حقائب اليد المستقبلية ستصنع من فطر صديق للبيئة

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراسة جديدة أن قدوم الربيع في وقت سابق ألوانه في معظم أنحاء 
أمريكا الشمالية بسبب تغير المناخ، دفع الكثير من الطيور إلى وضع بيضها 
قبل األوان خالل العام، األمر الذي يضيف إلى أدلة على أن ارتفاع درجة حرارة 

األرض يقلب عادات الحياة البرية رأسًا على عقب.
وذكر الباحثون في الدراس����ة المنشورة في دورية علم البيئة الحيوانية أنه 
من بين 72 ساللة طيور جرى فحصها في أنحاء شيكاغو، وضع ثلثها تقريبًا 
البي����ض قبل موعده بنحو 25 يومًا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل مئة عام. 
وتشمل السالالت المتأثرة حمام الحداد وطائر العاسوق األمريكي وباز كوبر.

ولم يجد العلماء حتى اآلن أي س����مات مشتركة واضحة بين هذه السالالت 
مثل الحجم أو وضع الهجرة قد تفسر تغير موعد وضع البيض.

لكن جون باتس المشرف على قسم الطيور في المتحف الميداني للتاريخ 
الطبيعي في ش����يكاغو وقائد فري����ق البحث قال إن »غالبي����ة الطيور التي 
درسناها تتغذى على الحشرات التي تغير سلوكها الموسمي بدورها بفعل 

المناخ«.
وتتفق نتائج هذه الدراس����ة مع ما خلصت له دراس����ات مماثلة أجريت في 

العقود الماضية في المملكة المتحدة.

الطيور تضع بيضها قبل 
األوان بسبب تغير المناخ

االستقالل/ وكاالت:
قالت السلطات في والية فلوريدا األمريكية إن صبيا يبلغ 
م���ن العمر 14 عاما لقي مصرعه بعد س���قوطه من إحدى 
األلع���اب في مدينة مالهي بأورالن���دو، حيث كانت تقل 

الركاب على ارتفاع 430 قدما بالهواء.
وقالت شبكة »إن بي سي« إن الفتى نقل إلى مستشفى 

قريب ولكن أعلنت وفاته بعد وصوله.
وكان الضحية وهو من والية ميسوري، في إجازة مع عائلة 
أحد أصدقائه، ووفقا لصحيف���ة »الديلي ميل« لقي تاير 

سامبس���ون مصرعه بعد أن انزلق م���ن مقعده في رحلة 
»أورالندو فري فال« في حوالي الساعة 11 مساء، حيث كان 
في إجازة مع عائلة صديقه الذين كانوا يراقبونه بال حول 
وال قوة وهو يهبط على األرض بينما هبطت اللعبة بسرعة 
75 ميال في الساعة حس���بما ذكرت شرطة المنطقة في 
مؤتمر صحفي يوم الجمعة. وأظهرت صورة تم التقاطها، 
قبل الركوب ف���ي اللعبة والضحية جال���س وحزامه غير 

مشدود وال يتم سحبه ألسفل للتثبيت في مقعده.
وقال���ت »الديلي ميل« لكنه »من غي���ر الواضح ما إذا كان 

الح���زام مغلقا تماما قبل انط���الق الرحلة في الهواء، أو ما 
إذا كان عام���ل الرحلة قد فحص ذل���ك للتأكد من أنه تم 
ربطه بأمان«. وحس���ب موقع الويب الخاص بالمنتزه، فإن 
البرج يبلغ طوله 430 قدما )131 مترا( ويستوعب 30 راكبا 
وم���ع ارتفاعه في الهواء فإنه ي���دور حول البرج ثم يميل 
لمواجهة األرض قبل السقوط الحر بسرعة تزيد على 75 

ميال في الساعة.
أثن���اء بنائه تم وصف أورالندو ف���ري فال بأنه أطول »برج 

إسقاط« قائم بذاته في العالم.

االستقالل/ وكاالت:
AIPER Seagull 3000 مكنس����ة كهربائي����ة روبوتي����ة تغط����س في الماء 

لتنظيف األوساخ.
والجه����از مصمم للعمل تح����ت الماء بفضل بطارية عائم����ة ذكية، ويلتقط 
األوس����اخ واألوراق واألغصان والطحالب. وفي المقابل، يلتقط نظام الترشيح 
الدقيق الحطام الصغير الذي يصل إلى 180 ميكرومترا ويمنعه من العودة 

إلى الماء.
ويمكن تش����غيل الجهاز يدويا عبر تطبيق على هاتف ذكي أو جعله ينظف 
بش����كل مس����تقل أرضية حمام الس����باحة والجدران والحواف الزوايا بكفاءة 

بفضل قدرته على الشفط 120 وات.
وتقض����ي البطارية العائمة على مخاطر تنظيف حمامات الس����باحة بأجهزة 
تعمل بأس����الك تنتقل م����ن نقطة توصيل مباش����رة إلى حمام الس����باحة، 
 Seagull وتقول الش����ركة إن باإلمكان اس����تخدام المس����بح حتى أثناء عمل

3000 بداخله، حسب موقع يانكو ديزاين.     

روبوت غطاس لتنظيف مصرع فتى جراء سقوطه من أطول »برج إسقاط« في العالم
حمام السباحة

االستقالل/ وكاالت:
أقيم معرض »من المعجبين وإلى المعجبين« الذي 
يش���مل قطعًا من سلس���لة أفالم الخي���ال العلمي 
الش���هيرة »حرب النج���وم« في مدين���ة نيويورك 

األمريكية. ويضم معرض »ذا فانز س���تريك أجين« 
)المعجبون يضربون من جديد( المقام في مانهاتن، 
أكثر م���ن 600 قطعة من سلس���لة أف���الم الخيال 

العلمي الناجحة.

وقال جون زالر، المنتج التنفيذي إلكسبش���ن هاب 
التي تنظم الحدث »بالنسبة للكثيرين جاذبية حرب 
النجوم هي األس���طورة العميقة التي تمتد عبر كل 

هذه القصص«.

600 قطعة من »حرب النجوم« في معرض


