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جنين/ االستقالل:
 شهدت بلدة يعبد قضاء جنين مساء األربعاء مسيرات 
حاش���دة جابت ش���وارع البلدة وصواًل إلى من���زل عائلة 
الش���هيد الفدائي ضياء حمارشة منفذ عملية تل أبيب 
البطولية. وردد المشاركون في المسيرة هتافات وطنية 

وأخرى مساندة لعائلة الشهيد حمارشة.
وأمام الجماهير المحتش���دة أكد والد الش���هيد ضياء، 

فخ���ره واعتزازه بابنه الذي أعاد ش���يئًا م���ن كرامة األمة 
العربية واالسالمية المس���لوبة. وقال حمارشة: »نعيش 
لحظة تاريخية، وش���باب يعبد س���ند عظيم لنا وش���كرا 
لوقفتكم وشكرا لكل فلس���طين«. ولقي 5 مستوطنين 
مصرعهم مساء الثالثاء، في عملية إطالق نار في منطقة 
ما يس���مى »تل أبيب«، في الداخل الفلسطيني المحتل، 

نفذها الشهيد ضياء حمارشة من بلدة يعبد بجنين.

مسيرات حاشدة في يعبد لليوم الثاني 
احتفاء بعملية الشهيد ضياء حمارشة

الشيخ عزام: يوم األرض رمز 
لمظلومية شعبنا وتذكير بمأساته

عملية »بني براك«.. هل تنذر بموجة عمليات 
فدائية قادمة من الضفة في العمق »اإلسرائيلي«؟

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس����المي، يوم أمس، أن كل مح����اوالت التطبيع لن تفلح في 
إضفاء الش����رعية على االحتالل اإلسرائيلي ألرضنا. وش����ددت الحركة في بيان لها، 
بذك����رى يوم األرض، أن المؤتمرات والقمم واالجتماعات لن تنجح في تثبيت أقدام 

الجهاد اإلسالمي: محاوالت التطبيع لن 
تفلح بإضفاء الشرعية على االحتالل ألرضنا

 الفصائل الفلسطينية: شعبنا 
موحد في مقاومة االحتالل

غزة/ دعاء الحطاب: 
أكد محلالن بالشأن السياس���ي واالسرائيلي أن عملية إطالق نار 
بمدين���ة »بني براك« قرب »تل أبيب«، التي أدت لمقتل خمس���ة 
اسرائيليين، عمل وطني فلسطيني رافض لالحتالل االسرائيلي 

وانتهاكات���ه وسياس���اته العنصرية، ردًا عل���ى مؤتمر »النقب« 
التطبيعى وادانة المش���اركين فيه للعمليات الفدائية.  وتوقع 

المحلالن، أن تكون العملية بداية النطالق موجة 
عمليات فدائية »فردية ومنظمة« بأراضي الضفة 

غزة/ االستقالل:
أكدت الفصائل الفلس���طينية، يوم أمس، أن الشعب الفلس���طيني موحد في مقاومة 
االحتالل اإلس���رائيلي واالس���تيطان ومواجهة سياس���ة التمييز العنصري. وشّددت 
الفصائل الفلس���طينية، على أن الفصائل موحدة في المي���دان في غزة وبيتا والنقب، 

االعتقال اإلداري .. سالح االحتالل 
لقمع فلسطينيي الداخل

غزة/ معتز شاهين:
أكد مختصان في الش���أن السياس���ي، أن قرار رئيس حكومة االحتالل »نفتالي 

بينيت« بتفعيل االعتقال اإلداري ضد فلسطينيي الداخل المحتل 
له أبعاد قانونية وسياسية خطيرة على الفلسطينيين، من شأنه 

القدس المحتلة/ االستقالل:
يعيش الكيان اإلسرائيلي توتًرا كبيًرا بعد ليلة شهدت تنفيذ 
عملية إط���الق نار كبيرة في مدينة "بني براك" التي يس���كنها 

معاريف: رعب في شوارع »إسرائيل« 
والشرطة تتلقى عشرات »البالغات«

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ46 
ليوم األرض وسط تصاعد المقاومة 

محافظات/ االستقالل:
أحي���ا الفلس���طينيون ي���وم أم���س، الذك���رى السادس���ة واألربعي���ن »لي���وم 

األرض«، بمس���يرات جماهيري���ة حاش���دة ف���ي كاف���ة االراض���ي 
الفلسطينية »قطاع غزة والضفة والقدس والداخل المحتل«، وسط 

الضفة الغربية/ االستقالل:
صّعد المس���توطنون م���ن اعتداءاتهم يوم أمس، 
الفلس���طينيين وممتلكاتهم في  ضد المواطنين 
الضف���ة الغربية والق���دس المحتلتي���ن، بحماية 

وش���راكة مع قوات االحتالل الصهيون���ي، ما أدى 
لوقوع إصابات وخس���ائر ف���ي الممتلكات. وتزامن 
الفلس���طينيين  التصعي���د الصهيوني مع إحياء 
الذك���رى ال� 46 لي���وم األرض بفعالي���ات متنوعة 

امتدت على جميع الجغرافيا الفلس���طينية. ففي 
القدس المحتلة، أطلق جنود االحتالل الصهيوني، 

يوم أمس، الرصاص صوب ش���ابين 
يعمالن في محل تجاري غرب مدينة 

عشرات اإلصابات في سلسلة هجمات
 لالحتالل ومستوطنيه في الضفة والقدس

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد اإلسالمي، 
رئيس الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي، أن منفذ 
عملية "بني براك" لم يس���تهدف مدنيين، وحّيد األطفال 

والنس���اء. وأض���اف د. الهن���دي في تصريح له "انش���روا 
الفيديوه���ات الت���ي انتش���رت للس���يدة اإلس���رائيلية، 

وأش���ارت فيه إل���ى كون المجاه���د تالفى 
استهدافهم".  وحول إدانة رئيس السلطة 

د. الهندي: منفذ العملية لم يستهدف المدنيين 
والسلطة فشلت بالتنسيق األمني كونه خرج من جنين

غزة/ االستقالل:
تنا العربية واإلسالمية، إلى  دعت حركة حماس جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّ

المش���اركة الفاعلة في صالة الفجر من ي���وم الجمعة القادم، في 
مس���اجد فلس���طين ضمن حملة )الفجر العظيم(. وتأتي الحملة 

دعوة للمشاركة بجمعة فجر 
»سيف القدس« في كل المساجد
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غزة/ االستقالل:
نّظمت الهيئة الوطنية لدعم وإس����ناد شعبنا 
في الداخل المحتل، يوم امس، فعاليًة لزراعة 
أشجار زيتون بمخيم ملكة شرقي مدينة غزة، 
إحي����اًء لذكرى ي����وم األرض ال����ذي يوافق 30 

مارس/ آذار من كل عام.
وش����ارك في الفعالية ممثل����ون عن الفصائل 
وقوى وطنية وإس����المية ووجه����اء ومخاتير، 
شاركوا في زراعة شتالت زيتون بأرض مخيم 

ملكة.
ويواف����ق يوم أم����س، الذك����رى ال�����46 ليوم 
األرض الذي جاء بعد هبة الفلس����طينيين في 
األراضي المحتلة عام 1948، ضد سياس����ات 
االقتالع والتهويد الت����ي ينتهجها االحتالل 

اإلسرائيلي.
و ترّحم القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي 
خضر حبيب على شهداء شعبنا، الذين قضوا 

دفاًعا عن األرض والعرض والمقدسات.
وقال حبيب في تصريح ل����ه: "يخرج كل أبناء 
شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم؛ ليؤكدوا 

حقن����ا الثابت في أرضنا وقدس����نا ومس����رى 
نبينا محم����د، ويعلنوا أن هذا الكيان الغاصب 
والس����ارق لألرض والوطن والديار ال شرعية له 

على ذرة تراب من أرضنا الطاهرة".
وش����دد على المضي في المقاومة حتى دحر 

االحتالل وزواله، وعودة شعبنا.
وبدوره وجه القيادي بحركة حماس إسماعيل 
رضوان التحي����ة ألبناء ش����عبنا الذين خرجوا 
أمس ف����ي الذكرى ال�46 ليوم األرض؛ ليؤكدوا 
تمس����كهم بالثوابت الوطني����ة، وأن القدس 

كانت وستبقى عربية إسالمية.
وقال رضوان إن: "شعبنا يجسد هذه الوحدة، 
حي����ث تأتي ذكرى األرض في ظروف مختلفة 
عن كل عام، لتؤك����د أن االحتالل في أضعف 

حاالته األمنية".
وأوض����ح أن "المقاوم����ة تس����دد ضرباتها في 
العمق اإلس����رائيلي، حيث نّفذت أمس االول 
عملية "تل أبي����ب" وقبلها عملي����ة الخضيرة 
وقبلها السبع؛ لنؤكد أن غزة والضفة والداخل 

منتفضة في وجه االحتالل".

وأض����اف أن "االحت����الل يعيش حال����ة إرباك 
وتخب����ط؛ وه����و ما يدل����ل على وحدة ش����عبنا 
الفلس����طيني، وأنه بكل ق����واه الحية في كل 
م����كان في الداخ����ل وغزة والضف����ة والقدس 
ومخيم����ات الش����تات يحتفي به����ذه اللوحة 
الفني����ة الوحدوي����ة ويؤك����د تمس����كه بخيار 
المقاوم����ة، وأن هذا االحتالل ال يعرف إاّل خيار 

المقاومة".
وش����دد رضوان على أن ه����ذه العمليات تأتي 
في وقت ارتكاب االحتالل جرائم بحق شعبنا؛ 
"لتؤك����د أن جرائ����م االحتالل لن تم����ر بدون 

حساب".
وتابع "اليوم ش����عبنا يقولها بش����كل واضح 
أنك����م ال يمك����ن أن تراهنوا عل����ى كي الوعي 
المطبعي����ن  ل����كل  ونق����ول  الفلس����طيني، 
والمهرولين لن تحافظوا على أمن الصهاينة".

وذك����ر رض����وان أن "االحت����الل الي����وم بات ال 
يستطيع الدفاع عن نفس����ه، والعمليات في 
العمق الصهيوني تدل على هشاشته وقدرة 
المقاومة عل����ى الوصول إلى الم����كان والزمان 

غزة/ االستقالل:
أكد عض���و المكت���ب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي الشيخ نافد عزام يوم أمس، أن يوم األرض 
هو رمز لمظلومية الش���عب الفلسطيني التي تبدو 
واضحة، حي���ث تحول ي���وم األرض إلى يوم غضب 
وتذكير العالم بأن هناك مأس���اة يعيشها الشعب 

الفلسطيني.
وشدد الشيخ عزام، في تصريح له، على أن العمليات 
البطولي���ة هي تعبير ع���ن الغض���ب والظلم الذي 
يعش���يه أبناء ش���عبنا، وتأتي لتوقف العنجهية 
والغطرسة التي يمارس���ها االحتالل تجاه الشعب 

الفلسطيني.
وبين، أن الظروف اإلقليمية ال تساعد الفلسطينيين، 
وق���د ته���دأ العملي���ات الفدائية لكن ش���عبنا لن 

يستسلم ولن يخضع وهو يعيش أصعب الظروف.
وقال الش���يخ ع���زام: "حتى ل���و هدأت األم���ور فإن 
المواجهة م���ع االحتالل لم تنته طالم���ا ظل قائماً  

ويتعامل بوحشية وعدوانية مع شعبنا".
وأك���د، عل���ى أن قم���ة النقب كان���ت تعبيرًا عن 
الوضع المتردي الذي تعيش���ه المنطقة والدول 
العربي���ة التي تقف عاجزة ع���ن القيام بواجبها 
األخالقي والشرعي تجاه أقدس القضايا "القضية 

الفلسطينية".
واعتبر الشيخ عزام، أن يوم األرض هو من األيام الذي 
يحتفي فيه الفلس���طينيون ويتذكرون مأساتهم 
ويحاول���ون التأكيد للعدو وللعالم بأس���ره ال يمكن 
للحق أن يضيع وبأن القضية الفلس���طينية ستظل 

هي األساس.

الشيخ عزام: يوم األرض رمز لمظلومية شعبنا وتذكير بمأساته

القدس المحتلة/ االستقالل:
نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حملة اعتقاالت وإبعاد 
لعدد كبير من المقدسيين عن المسجد األقصى المبارك.

وأعلنت سلطات االحتالل اعتقال 17 مقدسيًا، وتحويلهم 
إل����ى االعتقال اإلداري؛ تحس����بًا لتصعي����د األوضاع في 
رمضان. وأفادت مصادر مقدس����ية، ب����أن قوات االحتالل 
اعتقلت الش����ابين عبادة وعبد الل����ه صيام من حي وادي 

حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.
كما اعتقلت الشابين إيهاب الهدرة وسراج أبو سبيتان 
من بلدة الطور، فيما أبعدت الش����اب رامي الفاخوري عن 
األقصى. وللمرة الثالثة على التوالي جدد االحتالل اإلبعاد 
عن أحياء ش����رق القدس بحق األس����ير المقدسي المحرر 

يعقوب أبو عصب.
وأمضى أبو عصب في س����جون االحتالل حوالي 15 عاما 

وتحرر من األسر عام 2018.

وأبعد االحتالل الش����اب أحمد الرجبي من بلدة سلوان عن 
منطقة باب العامود حتى تاريخ 2022/5/5 وغرامة مالية 

بقيمة 1000 شيقل.
كذلك فرض الحبس المنزلي على الشاب المقدسي مفيد 
محمد العباس����ي من بلدة س����لوان، واإلبعاد عن القدس 

القديمة والشوارع المحاذية لها 15 يومًا.
وس����بق أن سلمت س����لطات االحتالل مدير مركز زيد بن 
ثاب����ت لتحفيظ القرآن في القدس الش����يخ عبد الرحمن 
بكي����رات قرارًا باإلبع����اد عن األقصى لمدة أس����بوع قابلة 

للتمديد.
وتتواص����ل التوقع����ات بتصاع����د عملي����ات المقاوم����ة 
الفلس����طينية، ف����ي ظ����ل زي����ادة اعت����داءات االحتالل 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة 
مع اقتراب ش����هر رمضان وتوقعات لدى االحتالل بتوتر 

األوضاع األمنية في المنطقة.

غزة/ االستقالل:
تنا العربية واإلسالمية، إلى  دعت حركة حماس جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّ
المشاركة الفاعلة في صالة الفجر من يوم الجمعة القادم، في مساجد فلسطين 

ضمن حملة )الفجر العظيم(.
وتأتي الحملة بعنوان )فجر سيف القدس(، تعزيزًا لثبات شعبنا وصموده على 
أرضه، وفي القلب منها القدس والمسجد األقصى المبارك، ودعمًا لحّقه المشروع 
في الدفاع عنها، وحمايتها من جرائم االحتالل وإرهاب المغتصبين الصهاينة.

وأش���اد بيان الحركة بحملة الفجر العظيم المتواصلة في أس���ابيعها المفعمة 
بالّرباط وش���ّد الّرحال والتضحية والصمود، والذي ُيشارك فيها أبناء شعبنا في 
أماكن وجودهم كافة، مجّسدين فيها ملحمة بطولية في التماسك والوحدة على 

درب الّنضال، حّتى انتزاع حقوقه الوطنية كاّفة.

دعوة للمشاركة بجمعة فجر 
»سيف القدس« في كّل المساجد

غزة/ االستقالل:
نظم����ت الرابطة اإلس����المية اإلط����ار الطالبي لحركة 
الجهاد اإلس����المي في فلس����طين  احتف����اال وطنيًا 
بعنوان : "ربي����ع األرض" وذلك صباح أمس في قاعة 

الشقاقي شمال قطاع غزة. 
وجاءت االحتف����ال إحياًء لذكرى ي����وم األرض الذي 

يصادف الثالثين /أذار من كل عام.
وحضر االحتفال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
د. جميل عليان، والموجه العام للرابطة اإلس����المية 
سامي البسيوني، ولفيف من قيادة الحركة والرابطة 
. وأكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي د. جميل 
عليان على أن إحياء ذكرى يوم األرض يأتي تأكيدًا 
على التمس����ك بأرضنا وثوابتنا الوطنية، وتمس����ك 
ش����عبنا بأرض آبائه وأجداده، ورفضه لالس����تيطان 

وسياسات االحتالل العنجهية".

وأوض����ح عليان  الدور البطولي الذي حققه الش����بان 
الفلس����طينيين خالل األي����ام الس����ابقة من عملية 
فدائية ه����زت كيان المحتل الغاص����ب ، قائال: "إن 
معركتن����ا مس����تمرة، وأرضنا ال تع����ود إال بالمقاومة 
والجه����اد، وعلينا أن ُنبقي جذوة الصراع مش����تعلة 
حتى تحرير كامل  فلس����طين من نهرها إلى بحرها 
ودحر العدو الصهيوني الذي يستهدف كل ما هو 

فلسطيني". 
من جانب����ه تحدث البس����يوني، ان احياء ذكرى يوم 
األرض هو تأكيد على تمس����ك شعبنا الفلسطيني 
بأرضه ورفض كافة محاوالت التهويد وسياسة األمر 
الواق����ع التي تحاول حكومة االحت����الل تمريرها من 

خالل توسيع المستوطنات على أرضنا المحتلة.
وأك����د أن الثالثين من آذار هو رس����الة حرية تجدد 

االلتفاف حول الثوابت الوطنية الفلسطينية.

 القيادي عليان: معركتنا مستمرة 
وأرضنا ال تعود إال بالمقاومة والجهاد 

االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت 
وإبعاد واسعة عن األقصى

زراعة أشجار بـ »ملكة« تخليدًا لـ »يوم األرض«

بيروت/ االستقالل:
اس���تقبل األمين العام لحزب الله السيد حس���ن نصر الله،  األمين العام لحركة 

الجهاد اإلسالمي في فلسطين، القائد زياد النخالة  والوفد المرافق له.
وجرى خالل اللقاء التباحث في آخر  األوضاع في الس���احة الفلس���طينية وتطور 
العمليات الجهادية  داخل األراضي المحتل���ة عام 48 والعمليات التي حصلت 

 في األيام األخيرة.
وأجرى الطرف���ان تقييًما عاًما لألوض���اع  في المنطقة على ضوء المس���تجدات 

اإلقليمية والدولية  وانعكاسها خصوًصا على القضية الفلسطينية.  

السيد نصر الله يلتقي القائد النخالة ويبحث 
معه آخر األوضاع وتطور العمليات الجهادية
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وجاءت عملية "بني براك"، الثالثاء الماضي، بعد عمليتين 
فدائيتين في بئر الس����بع والخضيرة، ُقتل خاللهما ستة 
إس����رائيليين، وأصيب آخرون، فيما استشهد المنفذون 

الثالثة.
وارتفع عدد القتلى اإلس����رائيليين خالل األيام الثمانية 
. ووجه قادة عسكريون إسرائيليون  الماضية إلى 11 قتيالاً
سابقون انتقادات واس����عة لجهاز المخابرات "الشاباك" 
على خلفية فش����له ف����ي إحباط العملي����ات الفدائية في 

"المدن المركزية".
ا بعد ليلة ش����هدت تنفيذ  ا كبيراً ويعيش الكي����ان توتراً
عملي����ة "بني براك" التي يس����كنها يهود متطرفون في 

األغلبية.
وذك����رت صحيفة "معاريف" العبري����ة، أن "التوتر الكبير 
يالح����ظ بوضوح في الش����وارع، إذ بدت ش����به فارغة على 
غير عادتها، وبدأت الشرطة بزيادة تواجدها لمنح األمن 

لإلسرائيليين".
فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس 
األربعاء، أن الش����هيد حمارش����ة وصل إلى مكان العملية 

بمركبة إسرائيلية ذات لوحات تسجيل صفراء.
وأش����ارت إل����ى أن "التحقيق����ات بينت وص����ول المنفذ 
إلى م����كان تنفي����ذ العملية وحده دون معرفة مس����بقة 
بالمنطق����ة"، لكنه����ا قالت إن هناك اعتق����ادًا بأنه تلقى 

مساعدة في الدخول إلى الكيان والحصول على السالح.
أبعاد ودالالت عدة 

الكاتب والمحلل السياس����ي عالء الريماوي، أكد أن عملية 
إطالق نار بمدينة "بني براك" قرب "تل أبيب"، والتي أدت 
لمقتل خمس����ة إس����رائيليين، تحمل في طياتها أبعادًا 
ودالالت عديدة، ُتربك حسابات قادة الكيان الصهيوني 

والشارع اإلسرائيلي.
وأوضح الريماوي خالل حديثه ل�"االستقالل"، أن العملية 
تدلل على رفض الشعب الفلسطيني لالحتالل، وان لديه 
قدرة على اختراق المنظومة األمنية اإلسرائيلية، إضافة 
الستمرار المقاومة بكافة أشكالها، وأن العدو ال يفهم اال 

لغة القوة والسالح. 

وبي����ن أن العملية تش����ير الى تبلور فك����ر مقاوم جديد 
يتبني تنفي����ذ عمليات نوعية وكبيرة ف����ي قلب الكيان 
الصهيوني، من قبل شباب متمرسين، كما تؤكد على أن 
كافة سياس����ات التطبيع والتنسيق األمني مع االحتالل 

لن تجلب له األمان. 
ونوه ال����ى أن العمليات البطولية ف����ي الداخل المحتلة، 
ُتعط����ي انطباع����ًا بع����ودة العمليات المنظم����ة من قبل 
األح����زاب وفصائل المقاوم����ة الفلس����طينية، كما تربك 
حس����ابات حكومة االحتالل وتظهر عجزها امام مواجهة 

ذروة العمليات األعنف واألخطر اتجاهها. 
وأوصل����ت العملية رس����الة لدولة االحت����الل مفادها:" أن 
الحالة الفلسطينية لن تخضع للقبضة األمنية لتسهيل 
حياة االحتالل، وأن المقاومة س����تبقى مستمرة حتى حل 
القضي����ة الفلس����طينية، وأن التطبيع العرب����ي لن ُيفلح 

بإنهاء القضية". وفق الريماوي.   
وأش����ار الى أن توقيت العملية مع اقتراب شهر رمضان 
وف����ي ظل تصاعد وتي����رة العمليات البطولية، س����يدفع 

االحت����الل الرتكاب حماق����ات عدة بحق الفلس����طينيين 
بالداخ����ل والضف����ة الغربي����ة والقدس المحتلة، س����واء 
باس����تباحة دمائهم اوش����ن حم����الت اعتقال واس����عة 
بحقهم، االمر الذي سيؤدي الى تسخين األوضاع األمنية 

بشكل كامل.
وي����رى الريماوي، أن االحتالل غي����ر معني بالتصعيد مع 
غ����زة، كونه ي����درك أن معادل����ة التصعي����د ثمنها كبير 

وسيكلفه خسائر فادحة. 
جراءة متزايدة بالعمليات

وب����دوره، يرى المخت����ص بالش����أن االس����رائيلي عليان 
الهندي، أن عملية "بني براك" البطولية تأتي في سياق 
مح����اوالت فلس����طينيي الداخل النت����زاع حقوقهم بعد 
فشل المظاهرات الس����لمية بتغيير سياسات االحتالل 
العنصري����ة بحقهم وس����لب أراضيهم، كم����ا جاءت ردًا 
على مؤتمر "النقب" التطبيعى وادانه المش����اركين فيه 

للعمليات الفدائية.  
وأوضح عليان خالل حديثه ل�"االس����تقالل"، أن االحتالل 

اإلسرائيلي عقب الكشف عن هوية منفذ العملية الذي 
تبين أنه من مدينة جنين، وتمكن من تخطي المنظومة 
األمني����ة ليص����ل إلى الداخ����ل المحتل، وينف����ذ عمليته 
البطولية، بات متخوفًا من ان تكون هذه العملية ش����علة 
النط����الق موجة عمليات فدائية "فردية ومنظمة" تنطلق 
من أراضي الضفة الغربية إلى العمق " اإلسرائيلي" بعد 

توقف دام لمدة عشر سنوات. 
وبين أن مش����اركة أبناء الضفة اليوم بالعمليات البطولية 
ض����د االحتالل اإلس����رائيلي، تؤكد على وح����دة المقاومة 
بكاف����ة األراض����ي الفلس����طينية، األمر ال����ذي يزيد من 
قلق قادة االحتالل ومس����توطنيه، مش����يرًا الى أن الفترة 
الماضية ش����هدت جراءة متزاي����دة بنوعية وطرق تنفيذ 

العمليات. 
ون����وه الى أن العدو لم يعد بإمكانه الس����يطرة أو التحكم 
في الوضع األمني باألراضي الفلسطينية، إذ شهد شهر 
ا  مارس 10عمليات بطولية، أدت الى مقتل 11 مس����توطناً

ا، وأكثر من 21 جريحًا.  إسرائيلياً
وأشار الى أن العملية أفقدت قيادة االحتالل ثقة الشارع 
اإلس����رائيلي، خاصة بعد حالة التوتر والقلق الكبير التي 

انتابت المواطنين اإلسرائيليين مساء العملية. 
وذكرت صحيف����ة "معاريف" العبرية، أم����س، أن "التوتر 
الكبير يالحظ بوضوح في الش����وارع، إذ بدت ش����به فارغة 
على غير عادتها، وبدأت الش����رطة بزيادة تواجدها لمنح 

األمن لإلسرائيليين".
وتوق���ع الهندي، أن تك���ون العملية بداي���ة لتصاعد 
العملي���ات الفدائية بالضف���ة الغربية س���واء كانت 
فردية أو جماعي���ة وربما منظمة، وق���د تؤدي بنهاية 
المطاف الى اندالع انتفاضة ثالثة بالضفة، وتصعيد 
عس���كري بقطاع غزة في حال تم إط���الق صواريخ من 

قبل المقاومة. 
وشدد أنه في ظل استمرار سياسات االحتالل العنصرية 
والهمجية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهرولة الدول 
العربية للتطبيع مع االحتالل، ال يوجد أمام الفلسطينيين 

سوا المقاومة وإيقاع الخسائر بصفوف االحتالل. 

عملية »بني براك«.. هل تنذر بموجة عمليات فدائية قادمة من الضفة في العمق »اإلسرائيلي«؟
غزة/ دعاء احلطاب: 

اأكد حملالن بال�ساأن ال�سيا�سي واال�سرائيلي اأن عملية اإطالق نار 
مبدين��ة »بني براك« قرب »تل اأبي��ب«، التي اأدت ملقتل خم�سة 
ا�سرائيليني، عمل وطني فل�سطيني راف�ض لالحتالل اال�سرائيلي 

وانتهاكات��ه و�سيا�سات��ه العن�سري��ة، ردًا عل��ى م�ؤمت��ر »النقب« 
التطبيع��ى وادان��ة امل�ساركني فيه للعملي��ات الفدائية.  وت�قع 
املحل��الن، اأن تك���ن العملي��ة بداي��ة النط��الق م�ج��ة عمليات 
فدائية »فردية ومنظمة« باأرا�سي ال�سفة الغربية، بعد ت�قف 

دام مل��دة ع�سر �سن�ات، و�سعلة لت�سخني االأو�ساع االأمنية ب�سكل 
كامل خالل �سهر رم�سان املبارك، وقد ت�ؤدي بنهاية املطاف اىل 
اندالع انتفا�سة ثالثة بال�سفة، وت�سعيد ع�سكري بقطاع غزة 

يف حال مت اإطالق �س�اريخ من قبل املقاومة.

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، يوم أمس، أن كل محاوالت التطبيع لن تفلح في إضفاء الشرعية على 
االحتالل اإلسرائيلي ألرضنا. وشددت الحركة في بيان لها، بذكرى يوم األرض، أن المؤتمرات والقمم 
واالجتماع����ات لن تنجح في تثبيت أقدام االحتالل على أرض فلس����طين، ألن أصحاب الحق متجذرون 

في أرضهم، متمسكون بها مهما كلفهم ذلك من ثمن.
ودعت إل����ى جعل ذكرى ي����وم األرض، محطة لتجدي����د اإلجماع الفلس����طيني على ثوابته 
الراس����خة، واس����تلهام معاني الوحدة من دماء الشهداء الذين قالوا كلمتهم في بئر السبع 
والخضيرة وتل الربيع، ونبذ الخالفات والفرقة التي يس����تغلها العدو في تنفيذ مخططاته 

ضد أرضنا وشعبنا.
وطالبت األمة العربية واإلس����المية بتصويب بوصلتها من جديد نحو القضية المركزية، ودعم صمود 

شعبنا الفلسطيني في مواجهة االحتالل، حتى العودة والتحرير واستعادة األرض المغتصبة.
ووجهت التحية لكل فلس����طيني من أبناء ش����عبنا، في الضفة والقدس وال����� 48 وقطاع غزة، مثمنة 

تمسكهم بأرضهم ودفاعهم عنها، ومحاربة كل أشكال النهب واالستيطان والضم والتوسع.
ودعت حركة الجهاد، أبناء شعبنا في األراضي المحتلة عام 1948 لتعزيز وحدتهم، وتفويت الفرصة 

على المحتل، والدفاع عن أرضهم وحمايتها من السرقة والضم، بكل السبل المتاحة.
ا عن أرض فلسطين، واألسرى الذين يكابدون عتمة  وحيت ش����هداء شعبنا الذين قضوا نحبهم دفاعاً

الزنازين ويواجهون صلف السجان الظالم.

في ذكرى يوم األرض

الجهاد اإلسالمي: محاوالت التطبيع لن 
تفلح بإضفاء الشرعية على االحتالل ألرضنا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد القي���ادي طارق ع���ز الدي���ن، المتحدث 
الرس���مي باس���م حرك���ة الجهاد اإلس���المي 
بالضفة المحتلة يوم أم���س، أن عملية "بني 
ب���راك" البطولية، جاءت لتؤك���د أن المقاومة 
مستمرة ومتواصلة بأشكالها كافة، وردآ على 
المطبعي���ن العرب في النق���ب الذين أدانوا 

عملية الخضيرة.
وقال عز الدي���ن في تصريح ل���ه: " إن العدو 
الذي يواجه شعبنا ال يفهم اال لغة القوة، ولن 

يفل���ح في ثني أبنائه ع���ن أداء واجبهم بكل 
شجاعة وبسالة".

واعتب���ر أن العملية جاءت في الزمان والمكان 
المناس���بين، وفي يوم األرض لتجديد العهد 
والقس���م بالدم الفلسطيني، ولتؤكد أن هذه 

األرض لنا وسنبقى ندافع عنها.  
وقال عز الدي���ن: "إن الش���هيد البطل ضياء 
حمارش���ة م���ن يعب���د بجني���ن المحاص���رة 
بالمس���توطنات، ورغ���م ذل���ك تخط���ى كل 
ه���ذه المنظومة األمنية ليص���ل إلى الداخل 

المحت���ل، وينفذ عمليته البطولية"، مش���ددًا 
على أن ش���عبنا هو الذي يقرر البوصلة، ولمن 
هذه األرض ويحدد س���اعة االنطالق وس���اعة 
التوقف". وأوضح أن االحتالل يعلم أن معركة 
"س���يف القدس" لها ما بعدها، وأنها حاضرة 
للدفاع عن ش���عبنا ومقدس���اته، موضحًا ان 
االحت���الل يتخوف من "س���يف القدس" في 
ظل ش���هر رمضان المب���ارك، ولذلك يحاول 
منع المقاوم���ة، إال أن المقاومة قالت كلمتها، 

وستلقن االحتالل درسًا قاسيآ.

غزة/ االستقالل:
أك���دت الفصائل الفلس���طينية، ي���وم أمس، أن 
الشعب الفلس���طيني موحد في مقاومة االحتالل 
اإلس���رائيلي واالس���تيطان ومواجه���ة سياس���ة 

التمييز العنصري.
وشّددت الفصائل الفلسطينية، على أن الفصائل 
موح���دة ف���ي المي���دان في غ���زة وبيت���ا والنقب، 
موضحةاً أن الش���عب الفلس���طيني تواق لتجسيد 
الوحدة السياس���ية بإنهاء االنقسام واالتفاق على 

استراتيجية وطنية موحدة
كم���ا  أك���دت عل���ى مواصل���ة الكف���اح والنضال 
والمقاومة والتمس���ك في األرض التي تعد مركز 

الصراع.
وأضافت أن رس���الة الفصائل لالحت���الل، هي أن 
»الش���عب لن يك���ون عبدا الحتاللكم وس���يواصل 

النضال حتى زوال االحتالل«.
وف���ي ذكرى يوم األرض 46، بّينت أن هذه الذكرى 

»عالمة فارقة في المقاومة والكفاح الوطني«.

وجهت الفصائل، رس���الة إلى وزراء خارجية العرب 
المطبعين في النقب، قائل���ةاً إنه »بدالاً من تحمل 
مس���ؤوليتكم التاريخية والقومية تجاه الش���عب 
والق���دس والمقدس���ات الت���ي تنته���ك، وعوضا 
ع���ن تحرككم بجدية لوق���ف االنتهاكات إال أنكم 

تتسارعون للقاء االحتالل«.
وأحيت الجماهير في قطاع غزة ذكرى يوم األرض 
ال�46 بعنوان »وطن واحد، شعب واحد«، بمهرجان 

مركزي حاشد في ميناء غزة.

القيادي عز الدين : العدو ال يفهم إال لغة القوة ويتخوف من »سيف القدس«

 الفصائل الفلسطينية: شعبنا موحد في مقاومة االحتالل
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دولة فل�سطني  
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )275 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
س���مير إبراهيم عبد الله أبو ليله من س���كان غزة هوية رقم 910096304 
بصفته وكيال عن: غادة عبد الحفيظ عيسى البرعصي ووفاء عبد الحفيظ 

عيسى البرعصي وهناء عبد الحفيظ عيسى البرعصي
بموجب وكالة رقم: ق/ع/ف 2022 / 59 صادرة عن بنغازي والمصدقة من خارجية غزة 
بالرقم 3979 + 2022 / 2511 عن القاهرة والمصدقة من خارجية غزة بالرقم 3981

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 636 القسيمة 55 المدينة غزة الزيتون

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2022/3/30م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )271 /2022(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
خالد صالح عودة األس���طل من سكان خانيونس هوية رقم 973157456 

بصفته وكيال عن: صالح عودة عايش األسطل 
بموجب وكالة رقم: 2014 / 3388 صادرة عن كاتب عدل خانيونس
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 44 القسيمة 21 المدينة خانيونس
فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر 
يوم���ا من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في 
إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة أو 
وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة 
عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  

التاريخ: 2022/3/30م

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

 
تعديل اعالن طرح مناق�ضة بالظرف 

املختوم ل�ضراء طرود غذائية
تعلن جمعية س���اعد للتنمية البشرية عن طرح مناقصة بالظرف المختوم 

لشراء طرود غذائية لشهر رمضان في قطاع غزة .
حسب الشروط التالية:

أن يكون المتقدم للعطاء مشغال مرخصًا ومسجال في دائرة الضريبة ويلتزم 
بإحضار شهادة خصم منبع ونسخة من السجل التجاري 

أن تكون االس���عار بالشيكل وش���املة قيمة الضريبة المضافة وتكون سارية 
المفعول حتى نهاية العطاء وعلى المتقدم للعطاء احضار عينة من كل صنف .

 تقديم كفالة بنكية بقيمة 5% من قيمة العطاء . ثمن كراسة العطاء 100 
شيكل مستردة .

رسوم اعالن الجريدة  لمدة يومين على من يرسو عليه العطاء .
من يرغب بالمشاركة في هذا العطاء يتوجه الى مقر الجمعية خان يونس-

البلد- شارع  شبير مقابل شركة عامر للسراميك الستالم كراسة العطاء من 
صباح يوم الثالثاء الموافق2022/3/29حتى ظهر يوم الخميس2022/3/31

) أخر موعد الستالم العطاءات(
فتح المظاريف س���يكون يوم الخميس الس���اعة الواحدة مس���اء  في مقر 

الجمعية خان يونس لمن يرغب من الشركات المتقدمة للعطاء
 للمراجعة واالستفسار االتصال بجوال رقم 0593262027

انتهاك احلقوق
وقال مدير مؤسس����ة "مي����زان" لحقوق اإلنس����ان، عمر 
خمايس����ي: »إن اس����تغالل محاكم االحت����الل للظروف 
األمني����ة بالداخل المحتل لش����رعنة االعتق����ال اإلداري 
بحق فلس����طينيي األراضي المحتلة عام 1948، مساس 
واضح باألسس الديمقراطية وحقوق االنسان والحريات 

العامة.
وأضاف خماسي، في حديث مع "االستقالل" إن اإلكثار 
م����ن االعتقاالت اإلدارية وس����هولة التعامل بها، يوحي 
للجه����ات األمني����ة بأن الوض����ع الطبيعي هو ش����رعنة 
هذه القرارت، ما س����يخلق أجواء من النظام البوليس����ي 
الديكتات����وري، األمر الذي س����ينتج عنه العش����رات من 

حاالت االعتقال اإلداري.
وأوضح أن محاكم االحت����الل، تنزلق قانونيا بهذا القرار 
وال تأبه نتائجه وانما تش����رعنها، رغم انه يمس حقوق 
االنس����ان والحريات الش����خصية، خاصة وأن الش����خص 
المعتقل ال يعرف التهمة الموجهة له حتى يتم الدفاع 

عنه. 
وقال خماس����ي، "وفقًا لقان����ون العقوبات إذا كان هناك 
مخالفة وش����بهات قانونية، يتم استدعاء الشخص في 
المسار العادي في المحاكم ويتم التحقيق معه بشكل 
واضح وشفاف وبعد االستشارة القانونية من المحامي 
ومن ث����م يتم تقدي����م األدل����ة والبيانات واالس����تماع 
للش����هود"، مش����ددًا على أنه ال يمكن أن يدار االعتقال 
اإلداري الذي يستمر ألشهر طويلة ولربما لسنوات على 

معلومات سرية ال يعرفها الشخص المعتقل. 

اإفال�س اأمني
من جانبه قال المختص بالش����أن اإلس����رائيلي عصمت 
منصور إن استعمال حكومة االحتالل االعتقال اإلداري 
بحق فلس����طينيي ال� 48 له أبعاد قانونية وسياس����ية 
خطيرة، مشيرًا إلى أن االحتالل يستغل موجة العمليات 

بالداخل الفلس����طيني المحتل لتوسيع عمله باالعتقال 
اإلداري الذي يمارس����ه منذ زمن ليش����مل أش����خاصًا من 

فلسطينيي الداخل.
وأضاف منصور في حديثه ل� "االستقالل" أن "إسرائيل" 
تتج����ه لالعتق����ال اإلداري نتيج����ة افالس����ها األمن����ي 
واالس����تخباري االمر الذي سيرفع من وتيرة االنتهاكات 
والمضايقات بفلسطيني الداخل رغم استنكاره من كل 

الجهات الحقوقية الدولية.
وأوضح أن االحتالل يبالغ بش����كل كبير في اس����تخدام 
االعتقال اإلداري الذي يعتبر س����يفًا مسلطًا على رقاب 
النخب والمفكرين والناشطين بذريعة االمن، مشيرًا إلى 
أن "إس����رائيل" تتذرع بالعملي����ات األخيرة إلطالق يدها 
لشن حملة واسعة من االعتقاالت ضد كل شخص تزعم 

انه ينوي تنفيذ عملية. 
وأكد منصور، أن "إس����رائيل" تدرك جي����دا أن االعتقال 

اإلداري ال يش����كل رادع����ًا أساس����يًا ولك����ن ما ن����راه هو 
استخدام واسع لهذا االعتقال، ما يدلل على أنها بدأت 
تستغل هذه العمليات لاللتفاف على الشق السياسي 

وتنتهج سياسة تصعيدية ضدهم.
وق����ال: "لمجرد الش����به يس����تطيع الش����باك اعتقال أي 
ش����خص بأي لحظة دون أي تهمة مح����ددة، االمر الذي 
س����ينتج عنه زج العشرات داخل الس����جون"، الفتًا إلى 
أن هناك هجمة شرس����ة يش����نها االحت����الل ضد أهلنا 
بالداخل وموجة تحريض تستغلها إلنقاص حقوق أبناء 
ش����عبنا شيئا فش����يئا. ويرى المختص، أن إقرار توسيع 
االعتقال اإلداري يعني توس����عة دائرة المتضررين من 
الفلسطينيين، الفتًا إلى أنه ال يوجد أي مبرر الستخدامه 
س����وى الرغبة ف����ي التنكي����ل وإطالق يد الش����باك ضد 

الناشطين والمفكرين الفلسطينيين.
ويتوق����ع أن يت����م إق����رار االعتق����ال اإلداري كقان����ون 

بالكنيس����ت ضد فلس����طيني الداخل المحتل، في ظل 
وجود أغلبية يمينية بالكنيست "اإلسرائيلي" تتجاوب 
بش����كل أتوماتيك����ي مع أي قان����ون يعادي الش����عب 

الفلسطيني.
هجرة اليهود

بدوره قال المختص بالشأن اإلسرائيلي راسم عبيدات، 
إن االحتالل يلجأ إلى االعتقال اإلداري ضد فلس����طينيي 
الداخ����ل المحتل، بع����د تنفيذ ثالث عملي����ات موجعة 
ضربت عمق الكيان وحققت نجاحًا، ما يدل على فش����له 
األمني االس����تخباري في التنبؤ لتل����ك العمليات ومنع 

حدوثها.
وأضاف عبيدات، في حديثه ل� "االستقالل" أن االحتالل 
يتذرع بالعمليات األخيرة ليوسع عمله باالعتقال اإلداري 
من أجل زج العشرات من الفلسطينيين داخل السجون 
في خطوة اس����تباقية قبل شهر رمضان، الذي يتوقع ان 

يشهد تصعيد األوضاع الميدانية فيه.
وأش����ار، إلى أن االحتالل بدأ باستخدام االعتقال اإلداري 
بحق الفلس����طينيين من أراضي 48 عقب "هبه الكرامة" 
ولكن بش����كل مقنن، وس����بق أن وقع وزير أمن االحتالل 
على أوامر اعتقال إداري بحق ثالثة ش����بان من أم الفحم 
والل����د والناصرة، مش����ددًا على أنه يس����تغل العمليات 

الفردية إلقراره رسميًا. 
وأوضح عبيدات، أن حكومة االحتالل تتعرض النتقادات 
واس����عة من قبل الش����ارع "اإلس����رائيلي" لذلك يتوقع 
أن تش����هد المرحل����ة القادمة تصعيدًا في السياس����ة 
التعس����فية بح����ق الفلس����طينيين من أراض����ي ال� 48 
بذرائع أمنية، في مس����عى لبث رسائل طمأنة للمجتمع 
"اإلس����رائيلي". وي����رى المختص، ان كثاف����ة العمليات 
الفردي����ة بالداخل المحتل����ة والتي أوقع����ت قتلى في 
صفوف المس����توطنين ستدفع إلى هجرة اليهود خارج 

األراضي المحتلة عام 1948.

بعد موجة العمليات الفدائية

االعتقال اإلداري .. سالح االحتالل لقمع فلسطيني الداخل
غزة/ معتز �ساهني:

اأك��د خمت�س��ان يف ال�س��اأن ال�سيا�سي، اأن ق��رار رئي�س حكومة 
الحت��الل »نفت��ايل بينيت« بتفعيل العتق��ال الإداري �سد 
فل�سطيني��ي الداخ��ل املحت��ل ل��ه اأبع��اد قانوني��ة و�سيا�سية 
خطرية على الفل�سطينيني، من �ساأنه زج الع�سرات من الن�سطاء 

واملفكرين والنخب بال�سج��ون دون اأي تهمة حمددة. ويرى 
املخت�س��ان يف اأحاديث منف�سل��ة مع »ال�ستق��الل« اأن توجه 
»اإ�سرائي��ل« لهذا القرار ياأتي نتيج��ة الإفال�س ال�ستخباري 
والأمن��ي يف منع العمليات الفردي��ة بالداخل املحتل. وقرر 
رئي�س حكوم��ة الحتالل »نفتايل بيني��ت« الإثنني املا�سي، 

عقب عملية اخل�سرية، تفعيل العتقال الإداري �سد كل من 
ُي�ستبه بانتمائه لتنظيمات فل�سطينية اأو ي�ساند املقاومة، من 
فل�سطيني��ي الداخل املحتل، كما ق��رر مراقبة اخلطاب على 
�سب��كات التوا�سل الجتماعي، وحتدي��د ما و�سفه بالعوامل 

املحر�سة �سد اأي عمل مقاوم.
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2019/13496

نعلن للعم���وم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفي���ذ محكمة بداية غزة في 
القضية التنفيذي���ة 2019/13496 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ رياض 
فوزي دي���ب صالح والمنفذ ضده/ جه���اد محمد رباح عرفة واخ���ر لبيع الرووف 
الطابق الس���ادس الواقع في العمارة المقامة على ارض القسيمة رقم )۲۹( من 
القطعة )696( الكائنة بغزة الدرج شارع الفاخورة بجوار مسجد التوحيد والسنة 
حيث يحدها من الغرب ش���ارع ومنزل عطالله ومن الش���رق منزل ال صالح منزل 

صالح والشمال شارع يؤدي على شارع النفق ومساحتها تقريبا ۱۲6 مترًا .
افعلي من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ الحكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اس���مه بعد دفع قيمة 
التأمي���ن بواقع %10 من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة و االنتقال 
على نفقة المشتري علما بان المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من 

يوم األحد بتاريخ 2022/5/8م  في: 2022/3/29

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
قائمة �ضروط البيع

بناًء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ وبعد االطالع على مل���ف القضية التنفيذية 8565 / 
2019 والمتكون���ة فيما بين طالب التنفيذ/ محمد فيصل حمدي عطا الله والمنفذ ضدهم/ 
عبد العزيز محمود س���ليمان الفار باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لترك���ة وورثة المرحومة/ 
صبري���ة عبد العزيز لبش "الفار" والقضية مقامة لتنفيذ س���ند دي���ن منظم بقيمة "1500 
دين���ار" . بتاريخ 2019/10/27م ت���م اخطار المنفذ ضدهم باخطار لتنفيذ الحكم حس���ب 
األص���ول. بتاري���خ 2020/1/2م تم إيقاع الحج���ز التنفيذي على الحاص���ل الواقع في أرض 
القس���يمة رقم 69 من قطعة رقم 978 مقسم 477 مس���احة 105 متر الكائن بغزة الشيخ 
رضوان ش���ارع أبو إسكندر موقف أبو إسكندر عمارة محمود الفار حيث مساحة الحاصل 40 
مترًا تقريبًا مبلط ومدهون وبه أدوات بناء والحاصل يقع في الجزء الشمالي من المنزل وهو 
بواجهة غربية حيث يحد المحل من الشرق دار أبو سلطان ومن الجهة الجنوبية مدخل الدار 
والجهة الغربية شارع أسفلت عرض 10 أمتار تقريبًا شارع أبو إسكندر. بتاريخ 2022/2/13م 
ت���م وضع يد مأمور التنفيذ على الحاصل المحجوز تم تثمين س���عر الحاصل بقيمة 6000 
دوالر أمريكي. وسيتم نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم الخميس الموافق 
2022/4/28م فعلى من لديه أي اعتراض على البيع أن يتقدم له دائرة التنفيذ في مواعيد 

الدوام الرسمي حتى موعد أقصاه يوم االحد الموافق 2022/4/24م.حرر في: 2022/3/28م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

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

يف الطلب رقم 2022/367 يف الق�سية رقم 2018/291
المس���تدعي / عبد الرؤوف حسن عوض النجار واخرين - سكان خانيونس 

ويحمل هوية رقم )938867033(
المس���تدعي ضده / عادل جودت رش���دي النجار - قيزان النجار س���ابقا - 

مجهول االقامة حاليا
 نوع الدعوى / تصحيح حدود وازالة تعدي 

قيمة الدعوى / 150000 دينار اردني أي مائة وخمسون الف دينار اردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 2022/367 في القضية رقم 2018/291
إلى المستدعى ضده المذكور بعالية بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى 
)2022/291( اس���تنادا إلى ما يدعي���ه في الئحة دعواه المرفق لك نس���خة 
منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتض���ي عليك الحضور إلى 
هذه المحكمة خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما 
م���ن تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة 2022/5/16 
لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

أن يسير في دعواه حسب األصول.تحريرا في 2022/3/30م

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

عواصم/ االستقالل:
دع���ت لجنة الحري���ات وحقوق اإلنس���ان 
الدولية،  ياس���ين  أحمد  الشيخ  بمؤسسة 
الدول���ي وعل���ى رأس���ه األمم  المجتم���ع 
المتحدة ومجلس األمن واالتحاد األوروبي 
إلى وضع حد لالحتالل اإلس���رائيلي وعدم 

الكيل بمكيالين.
وطالب���ت اللجن���ة ف���ي بي���ان بمناس���بة 
ذكرى ي���وم األرض، يوم أمس، الش���عب 
الفلس���طيني ف���ي كل أماك���ن تواج���ده 
باالس���تمرار في إحياء ه���ذه الذكرى من 
خالل فض���ح انتهاكات االحتالل، ونش���ر 
معاناة أه���ل القدس والداخ���ل والضفة 

وغزة.
ودعت الدول العربي���ة إلى وقف التطبيع 
مع االحتالل اإلس���رائيلي وقطع العالقات 
الديبلوماس���ية مع���ه، مدين���ة خط���وات 

التطبيع مع المحتل.
كما دع���ت المحكمة الجنائّية الدولية إلى 

محاكمة ق���ادة االحتالل على س���لوكهم 
االس���تيطاني واإلجرام���ي ف���ي األراضي 

الفلسطينية.
وح���ذرت المجتمع الدولي م���ن تداعيات 
هذه السياسة االستيطانّية على المنطقة 
بأس���رها، ونبارك المقاومة الفلس���طينية 
المشروعة التي استلهمت من يوم األرض 

ثباتها على الحق.
كما دعت المنظم���ات الدولّية والحقوقية 
إلى الضغط على االحت���الل لرفع الحصار 
عن قطاع غزة، ووقف الكارثة اإلنس���انّية 

في القطاع.
من جانب���ه أكد مرك���ز "حماي���ة" لحقوق 
االنسان على حق الشعب الفلسطيني في 
الع���ودة، مطالًبا المجتمع الدولي بتمكينه 

من حقه في تقرير المصير.
وقال المركز في بيان بمناسبة ذكرى يوم 
األرض، إن هذه المناس���بة تأتي وما زالت 
الحربي اإلسرائيلي تحتل  قوات االحتالل 

أكث���ر من %85 من مس���احة فلس���طين 
التاريخي���ة، وتواصل بناء المس���توطنات 
واالس���تيالء عل���ى م���ا تبقى م���ن أراضي 
للفلس���طينيين ف���ي الضف���ة الغربي���ة 

المحتلة.
وذكر أن االحتالل ال يزال ينتهج سياس���ة 
التضيي���ق على الفلس���طينيين في مدن 
الضفة، بما فيها مدينة القدس إلجبارهم 

على ترك أراضيهم وممتلكاتهم.
وش���دد المركز على أن ذكرى يوم األرض 
تمر وما زال الشعب الفلسطيني متمسك 
بقوة إرادت���ه وبتصميمه على العودة إلى 

أرضه التي هجر منها قسرًا.
كما أكد مشروعية حق العودة كحق ثابت 
دائم ي���ورث وهو غير قاب���ل للتصرف أو 
التن���ازل أو التفريط، مطالب���ون المجتمع 
الدولي بض���رورة العمل م���ن أجل تنفيذ 
االلتزامات التي تعه���د بها بموجب قرار 
الجمعي���ة العام���ة لألمم المتح���دة رقم 

"194" وال���ذي يقض���ي بح���ق الالجئين 
الفلسطينيين في العودة والتعويض.

كما طالب المركز المجتمع الدولي بالضغط 
عل���ى س���لطات االحت���الل وإجبارها على 
اإلذع���ان ألحكام وقواع���د القانون الدولي 
وتطبيق قرارات األمم المتحدة وعلى وجه 
الخص���وص القرار رق���م "194"، وذلك من 
أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه 

في تقرير المصير.
وبدورها دعت منظمة "ثابت" لحق العودة 
إل���ى التمس���ك بح���ق الع���ودة والثوابت 
وحقوقه،  الفلس���طيني  للشعب  الوطنية 
والتصدي لخط���وات التطبيع أو أي خطوة 

تقارب مع الكيان اإلسرائيلي.
واعتب���رت المنظمة في بي���ان لها، بذكرى 
يوم األرض األربعاء، أن يوم األرض تحول 
بفضل تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه 
وتجذره فيها، إلى حالة نضالية ش���عبية 
تعّب���ر عن انتم���اءه إلى أرضه، تجّس���دت 

فيه وحدة ش���عبنا في أماكن تواجده من 
خالل إحي���اء هذه المناس���بة واالنتفاضة 
الش���عبية ضد سياسة االحتالل المتمثلة 
في مصادرة األراضي وإقامة المستوطنات 
وتهوي���د المقدس���ات وتزيي���ف التاريخ 

وسرقة تراثه.
وقالت: إن" يوم األرض عّزز الوعي الوطني 
لجماهي���ر ش���عبنا في الجلي���ل والمثلث 
والنق���ب، وف���ي كل أماك���ن تواجده في 
الخ���ارج، وأس���هم ف���ي صياغ���ة الرواية 
الوطني���ة ف���ي مواجه���ة رواي���ة الحركة 

الصهيونية المزيفة".
وتوجه���ت بالتحي���ة للش���هداء األب���رار، 
والمعتقلي���ن  واألس���يرات  ولألس���رى 
الصامدين في س���جون االحتالل، وألبطال 
المقاوم���ة الذي���ن يواجه���ون بعزيمة ال 
تلي���ن إج���راءات االحت���الل واعت���داءات 
المس���توطنين المتك���ررة داخل األراضي 

الفلسطينية المحتلة.

دعت لفضح جرائم االحتالل ووضع حد له
مؤسسات حقوقية: حق العودة الفلسطيني ثابت وعلى المجتمع الدولي تمكينه منه

لندن/ االستقالل:
دع���ا مركز العودة الفلس���طيني )مقره لندن(، يوم أمس، مجلس حقوق اإلنس���ان 
التاب���ع لألمم المتحدة، إلى اتخ���اذ إجراءات عاجلة وجادة، رًدا على نية س���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلي إجبار الفلس���طينيين على ترك منازلهم في حي الش���يخ 
جراح بالقدس المحتلة. جاء ذلك خالل مداخلة ش���فوية في جلسة النقاش العام 
بمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، تحت البند السابع من جدول أعمال 
المجلس في دورته ال�49. وأش���ار المرك���ز في المداخلة، التي نش���رها "العودة" 
على موقعه اإللكتروني، إلى التوترات التي س���ادت في "الش���يخ جراح" في اآلونة 
األخيرة، بينما تواجه عشرات العائالت خطر التطهير العرقي والتهجير القسري 

من منازلهم لصالح المشاريع االستيطانية.
وذّك���ر مرك���ز "الع���ودة" ال���دول األعض���اء بمجلس حق���وق اإلنس���ان، بمواصلة 
المس���توطنين اعتداءاتهم على "الشيخ جراح"، في حين تشدد سلطات االحتالل 

إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين في الحي في محاولة لتهجيرهم.
كم���ا أش���ار إلى اعتداء ق���وات االحتالل مؤخ���رًا على متظاهرين س���لميين خارج 
منزل عائلة "س���الم" في الحي، والتي تواجه خطر اإلخالء الوش���يك بعد مصادرة 

المستوطنين لقطعة أرض للعائلة.
كم���ا فرض���ت حص���اًرا وإغالًقا عل���ى الح���ي، واعتقلت العش���رات م���ن األهالي 
والمتضامني���ن، حيث نبه مرك���ز "العودة" إلى أنه منذ بداي���ة العام 2020، أمرت 

المحاكم اإلسرائيلية بإخالء 13 عائلة فلسطينية في الشيخ جراح.

مركز العودة يدعو األمم المتحدة 
التخاذ إجراءات ضد إخالء الشيخ جراح

القدس المحتلة/ االستقالل:
يعيش الكيان اإلس����رائيلي توتًرا كبيًرا بعد ليلة 
شهدت تنفيذ عملية إطالق نار كبيرة في مدينة 
"بني براك" التي يس����كنها يهود متطرفون في 
األغلبي����ة، وقتل خاللها خمس����ة ٍإس����رائيليين، 

واستشهد منفذها.
وذكرت صحيفة "معاري����ف" العبرية، أن "التوتر 
الكبير يالحظ بوضوح في الش����وارع، إذ بدت شبه 
فارغ����ة على غير عادتها، وبدأت الش����رطة بزيادة 

تواجدها لمنح األمن لإلسرائيليين".
وأش����ارت إلى أن ش����رطة االحتالل تلقت عشرات 
االتص����االت الهاتفي����ة منذ الصب����اح لإلبالغ عن 

"مشبوهين".

وش����هدت األراض����ي المحتلة عدة أح����داث يوم 
أم����س، بينها االعت����داء على فلس����طينيين في 
س����وق "محاني����ه يه����ودا" ف����ي الق����دس بزعم 
االشتباه بنيتهم تنفيذ عملية، باإلضافة إلصابة 
إس����رائيلي طعًنا في نتانيا على يد مختل عقلي، 
وكذلك تنفيذ شرطة االحتالل حملة تفتيش في 

"كريات مالخي" بحًثا عن "مشتبه بهم".
في حين أصدر رئيس بلدية مدينة "بيتاح تكفا" 
ش����مالي تل أبيب تعليمات إلى قس����م اإلشراف 
على البناء للبحث عن عمال فلس����طينيين بدون 
تصاري����ح في أماك����ن البناء، بينما دعت ش����رطة 
االحتالل اإلسرائيليين إلى اإلبالغ عن أي "تحرك 

مشبوه".

ورفعت ش����رطة االحتالل من حالة التأهب أمس 
االول إل����ى الدرجة القصوى ف����ي ظل حالة الرعب 

التي تعيشها الشوارع اإلسرائيلية منذ أيام.
وج����اءت عملي����ة "بني ب����راك" أم����س االول بعد 
عمليتي����ن فدائيتين في بئر الس����بع والخضيرة، 
ُقتل خاللهما ستة إسرائيليين، وأصيب آخرون، 

فيما استشهد المنفذون الثالثة.
وارتف����ع عدد القتلى اإلس����رائيليين خالل األيام 

الثمانية الماضية إلى 11 قتياًل.
ووجه قادة عس����كريون إس����رائيليون س����ابقون 
انتقادات واس����عة لجهاز المخابرات "الش����اباك" 
على خلفية فشله في إحباط العمليات الفدائية 

في "المدن المركزية".

معاريــف: رعــب فــي شـوارع »إسرائيــل« 
والشرطــة تتلقــى عشــرات »البالغــات«
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     دولة فل�سطني 
   ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س االعلى للق�ساء
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الدعوى املدنية رقم 2019/396

المدعي : س���فيان فؤاد س���عيد لظن بصفته الش���خصية وبصفته وكيال 
عن محمد عصام فؤاد س���عيد لظن بموجب وكالة ص���ادرة عن القنصلية 
العامة لدولة فلس���طين في دولة اإلمارات العربية المتحدة والصادرة في 
تاريخ ۲۳-۹-۲۰۱۸ والتي تحمل رقم )۹4۲۳( من سكان غزة الصبرة وكياله 

المحاميان / محمود عبد الكريم الشرفا & أياهب أبو القمبز.
المدعي عليهم : 1 -  ليلي فؤاد سعيد لظن باألصالة عن نفسه وباإلضافة إلى 
باقي ورثة والدها /فؤاد سعيد لظن ووالدتها /يسري مصطفي أحمد لظن ، من 
غزة الرمال شارع البحر بجوار اليت هاوس كافتيريا اسطنبول.  2 -  فدوي فؤاد 
س����عيد لظن باألصالة عن نفسه وباإلضافة إلى باقي ورثة والدها /فؤاد سعيد 
لظن ووالدتها /يس����ري مصطفي أحمد لظن ، من غزة الرمال شارع البحر بجوار 
اليت هاوس كافتيريا اس����طنبول.  3 -  س����لمي فؤاد سعيد لظن باألصالة عن 
نفس����ه وباإلضافة الى باقي ورثة والدها /فؤاد س����عيد لظن ووالدتها /يسري 
مصطفي أحمد . لظن ، من غزة الرمال ش����ارع البحر بجوار اليت هاوس كافتيريا 
اس����طنبول. 4 - نجوي فؤاد سعيد لظن باألصالة عن نفسه وباإلضافة إلى باقي 
ورثة والدها /فؤاد س����عيد لظن ووالدتها /يسري مصطفي أحمد لظن ، من غزة 

الرمال شارع البحر بجوار اليت هاوس كافتيريا اسطنبول.
نوع الدعوى : تنفيذ سند قسمة رضائية .   قيمة الدعوي : )175.354 دينار أردني(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المدعى عليهم )9+10+11+12( المذكورين أعاله والذين يقمون خارج البالد 
حاليا ومجهولي���و محل اإلقامة؛ بما أن المدعي قد أقام عليكم الدعوى ويطالبكم 
فيها بتنفيذ س���ند قس���مة رضائية؛ وذلك أمام محكمة بداية غزة والمعين لها 
جلس���ة يوم 2022/5/18. وذلك استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظ 
لكم نس���خة عنها لدى قلم هذه المحكمة؛ لذلك يقتض���ي عليكم الحضور إلى 
هذه المحكمة للرد على دعوي المدعي الراهنة وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ 
تبلغكم بهذه المذك���رة؛ كما يقتضي عليكم أن تودعوا لدى قلم هذه المحكمة 
ردا تحريريًا خالل س���بعة أيام من تاريخ تبلغكم هذا اإلعالن وأن ترسلوا نسخه 
للمدع���ى على عنوانه، وليكن معلومًا لديكم أنكم أذا تخلفتم عن ذلك، س���يتم 
السير بحقكم حضوريا وذلك حسب األصول القانونية. حرر بتاريخ 2022/3/28م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اأ . عمار قنديل 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 

حمكمة دير البلح ال�سرعية
مذكرة حلف ميني �شرعية

�شادرة عن حمكمة دير البلح ال�شرعية
الى المدعى عليه / احمد نهاد احمد أبو ش���مالة من بيت دراس وس���كان جباليا 
س���ابقا والمقيم حاليا في دولة بلجيكا ومجهول محل اإلقامة فيها االن يقتضي 
حض���ورك ال���ى محكمة دير البلح الش���رعية ي���وم االحد 2022/5/8 م الس���اعة 
الثامنة صباحا لحلف اليمين الش���رعية المطلوبة في القضية اساس2021/967 
وموضوعه���ا اثبات طالق المرفوعة ضدك من قبل المدعية / ياس���مين بس���ام 
محمد عابد من بيت دراس وس���كان دير البلح التالي نصها " اقسم بالله العظيم 
المنتق���م الجبار ان���ه ال صحة لما ادعته المدعية ياس���مين بس���ام محمد عابد 
والمش���هورة ابو شمالة من انني قمت بطالقها طلقة واحدة رجعية بعد الدخول 
بتاري���خ 2021/7/26م في تمام الس���اعة 2ونص بعد الظه���ر من خالل اتصالي 
هاتفيا على جوال والدتها وقولي لوالدها عبر الجوال الخاص بقولي بنتك طالق 
بث���الث وذلك اثناء وجودي ف���ي بلجيكا وقد كنت بحالة معتبرة ش���رعا وقانونا 
وبكامل قواي العقلية والجس���دية وغير مكره وال مدهوش وقاصدا إيقاع الطالق 
وانن���ي لم ارجعها الى عصمتي وعق���د نكاحي قوال او فعال وانني لم التق بها او 
اتواص���ل معها منذ ذلك التاريخ حتى االن وان هذه الطلقة قد انقلبت الى بائنة 
بينونة صغرى بانتهاء عدتها الشرعية مني بمرور ثالث حيضات كوامل بتاريخ 
2021/10/25م .وع���دم ارجاعي لها اثناء عدتها الش���رعية مني وانها طالبتني 
بتس���جيل هذا الطالق فامتنعت بدون حق وال  وجه ش���رعي حلفا شرعيا وان لم 
تحضر في الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضى الش���رعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر في 2022/3/30م

قا�سي دير البلح ال�سرعي 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية االإبتدائية

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة دير البلح ال�شرعية 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة م���ن مختار: مؤرخة في 22/3/2022م  
تتضمن أن عواد بن مس���لم بن محمد ابو شحادة من صرفند وسكان المغازي 
هوية رقم 967420316 توفي بتاريخ 02/06/1994م وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقالي في زوجته  عايش���ة العبد محمد أبو زيد والمش���هورة ابو شحادة 
وفي اوالده المتولدين له منها وهم مس���لم و نايف وباس���م و سعيد و ايمن 
ان���ا المق���رر و نايف���ة و فاطمه وهدى وباس���مة و في ابنت���ه المتولدة له من 
زوجته المطلقة حال حياته فضية  ابراهيم حس���ن ابو ش���حادة وهي نصرة 
ث���م بتاريخ 01/01/2009م توفيت الزوجة عايش���ة المذك���ورة وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي ف���ي اوالدها المتولدين لها من زوجه���ا عواد المتوفي 
قبلها وهم مس���لم و نايف وباسم و س���عيد و ايمن و نايفة و فاطمه وهدى 
وباس���مة ثم بتاريخ 31/01/2022م توفيت نص���رة المذكورة وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في زوجها احمد مسلم محمد ابو شحادة وفي أوالدها منه 
وهم جمال و خالد و محم���د و صباح و مرفت ثم بتاريخ 07/02/2022م توفي 
االبن مسلم المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته األولى آمنة 
حسن ابو شحادة وفي اوالده المتولدين له منها وهم حسام انا المقرر و اياد 
و عصام و هاني و محمود و سماح وابتسام و ازهار و حنان و حياة وفي زوجته 
الثانية عبير عطا حس���ونة والمشهورة أبو شحادة وفي أوالده المتولدين  له 
منها وهم محمد و مريم ومس���ك فقط وأن ال وارث لها س���وى من ذكر وليس 
له���ا وصية واجبة أو اختيارية  وال أوالد كبار توف���وا حال حياته وتركوا ورئة 
فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة دير البلح الشرعية 

خالل خمسة عشر يومل فقط من تاريخ النشر وحرر في 30/03/2022م.

قا�سي حمكمة دير البلح ال�سرعي
ال�سيخ يا�سر حماده النجار

محافظات/ االستقالل:
أمس،  ي���وم  الفلس���طينيون  أحيا 
"ليوم  واألربعين  السادسة  الذكرى 
جماهيري���ة  األرض"، بمس���يرات 
االراض���ي  كاف���ة  ف���ي  حاش���دة 
الفلس���طينية "قطاع غزة والضفة 
والقدس والداخل المحتل"، وس���ط 
تصاع���د العملي���ات الفدائية ضد 
ال���ذي  "اإلس���رائيلي"  االحت���الل 
استباح كافة االراضي الفلسطينية، 
والنقب،  المحتل  الداخ���ل  وخاصة 
وانتهاكاته لألراضي الفلسطينية.

مس���يرات جماهيرية من مختلف 
محافظات قط���اع غزة انطلقت يوم 
أمس بعد ص���الة الظهر متوجهة 
الى مين���اء غزة حيث بدأ المهرجان 
المركزي الس���اعة 2 ظهرا بتنظيم 
من الهيئة الوطنية لدعم واس���ناد 

شعبنا في الداخل.
وف���ي الداخ���ل المحت���ل انطلقت 
مس���يرة حاش���دة من سخنين عند 
، والتحمت  الس���اعة 2:30 ظه���ًرا 
مع مسيرة عرابة الس���اعة 4 عصرا 
، واكملت المس���يرة حتى دير حنا 
المركزي  المهرج���ان  اقي���م  حيث 

الساعة 5 مساًء.
في الضفة المحتلة احيت فعاليات 
نقاط التماس م���ع االحتالل والتي 
ش���هدت مواجه���ات وفعالي���ات 

شعبية.
انطلقت  المحتلة  الق���دس  أما عن 
المس���جد  دعوات لالحتش���اد في 
والدفاع  لحمايته  المبارك  األقصى 
عنه، وتنظيم فعاليات شعبية زخمة 
لتؤكد على تمسك الفلسطينيين 
بأراضيه���م ودياره���م ضد عدوان 
واعتداءات  اإلس���رائيلي  االحتالل 
الذين  المتطرفين  المس���توطنين 

يخطط���ون لمس���يرة ضخم���ة في 
منتصف ش���هر رمضان الفضيل، 
مما ُينذر بأجواء التوتر والتصعيد 
ف���ي مدينة الق���دس، وبقية أنحاء 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي مثل ه���ذا الي���وم  30" آذار" 
وقب���ل 46 عام���ًا، تأج���ج الرف���ض 
الفلسطيني لالحتالل ليوحد المدن 
والق���رى الفلس���طينية، وليعل���ن 
الش���عب المق���اوم إضرابًا ش���اماًل 
لدحر النهج العنصري في مصادرة 
األرض وتهويده���ا، لتنبع���ث من 
الجليل الفلس���طيني ش���رارة يوم 

األرض رفضًا للغريب المحتل.
لكن الرد اإلس���رائيلي كان دموًيا ال 
يتناس���ب مع حركة شعب سلمية 
تناش���د العال���م لوقف تس���ريب 
فمارس���ت  لإلس���رائيليين،  أرضه 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي القتل 

الفلس���طينيين،  بح���ق  واإلرهاب 
بالدباب���ات  مدعوم���ة  واقتحم���ت 
والبل���دات  الق���رى  والمجن���زرات، 
وش���رعت  الفلس���طينية،  العربية 
بإطالق النار عشوائيًا، ليرتقي ستة 
ش���هداء، ويصاب العشرات بجراح، 
إضاف���ة إلى اعتقال م���ا ال يقل عن 

300 فلسطيني.
عموم  في  الفلسطينيون  ويتقاطر 
فلسطين المحتلة كل عام لتنظيم 
واألنشطة  والتظاهرات  المسيرات 
الزاخرة إلحي���اء الذكرى الُمصادفة 
للثالثين م���ن آذار )م���ارس( لعام 
1976، وذلك في ظل توصية معهد 
لحكومة  اإلسرائيلي  القومي  األمن 
االحتالل باتخ���اذ اجراءات لتهدئة 

األوضاع خالل شهر رمضان.
وتأت���ي “معرك���ة األرض” عل���ى 
وقع السياس���ة اإلس���رائيلية التي 

تس���ببت في نهب أكثر من 60 % 
من مساحة الضفة الغربية، مقابل 
احتكام الفلس���طينيين على أرض 
أقل بنس���بة 15 % منها، بما يبدد 
حلمهم بإقامة دولتهم المنشودة.

وأدت سياسة التهويد اإلسرائيلية 
إلى تهجير زه���اء 14500 مواطن 
مقدس���ي قس���رًا م���ن مدينتهم، 
تمهي���دًا لس���يطرة م���ا يزيد على 
700 ألف مستوطن ضمن األراضي 
الفلسطينية المسلوبة، بعدما باتت 
الخارجة عن يد االحتالل  المساحة 
االس���تيطانية  بالطرق  “مفككة” 
االلتفافي���ة والحواجز العس���كرية 
والمس���توطنات المترامي���ة ضمن 
 29 منه���ا  مس���توطنات،   503
مس���توطنة ف���ي مدين���ة القدس 
المحتل���ة، بحس���ب تقري���ر لألمم 

المتحدة.

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ46 ليوم األرض وسط تصاعد المقاومة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
وضعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، كاميرات مراقبة في حي وادي 

الربابة، جنوب المسجد االقصى المبارك.
وأفاد المقدسي أحمد س���مرين بأن قوات االحتالل وضعت كاميرات مراقبة في 

منطقة وادي الربابة لكشف األحياء المحيطة به.
يذكر أن االحتالل يس���تهدف وادي الربابة الذي تبلغ مس���احته 210 دونمات 

ويعيش فيه حوالي 800 مقدسي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حكمت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس المحتلة، يوم أمس، بالسجن 

الفعلي على أسير مقدسي من بلدة العيساوية.
وأفادت لجنة أهالي األس���رى المقدس���يين بأن محكمة االحتالل أصدرت حكًما 
جائًرا بحق األس���ير فيصل لؤي عبيد بس���جنه لمدة 4 سنوات ونصف، وفرضت 

عليه غرامة مالية بقيمة خمسة آالف شيكل.
وفي س���ياق متصل، أجل���ت محكمة االحتالل محاكمة الش���بان مصطفى 
ثائر محمود وحسين عبيد وحسين عطية حتى 2022/5/11، ويزن عاطف 
عبي���د حتى 16 مايو، ومددت اعتقال الش���اب صالح أبو عصب حتى تاريخ 

.2022/5/24
كما اعتقلت قوات االحتالل أمس، الش���اب أحمد أب���و رومي، بعد مداهمة منزله 

وتفتيشه في بلدة العيساوية.

االحتالل يضع كاميرات مراقبة 
في منطقة وادي الربابة بالقدس

الحكم على األسير فيصل عبيد 
بالسجن 4 سنوات ونصفًا
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يحيي الفلس����طينيين الذكرى ال 46 ليوم األرض، الذي جاء بعد هبة الفلس����طينيين داخل األراضي 
المحتلة عام 1948، ضد سياس����ات االقتالع والتهويد التي ينتهجه����ا االحتالل الصهيوني، حيث 
اس����تولت عصابات االجرام الصهيونية على أراضي الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة عام 48م 
وطردوهم منها بعد ان قتلوا س����تة من الفلسطينيين وهم يفلحون ارضهم ويرونها بدمائهم، في 
منطقة الجليل، ومنها عرابة، سخنين، ودير حنا, فانشد الفلسطينيون رائعة الشاعرة المصرية نبيلة 
قنديل »األرض لو عطشانة. نرويها بدمانا. عهد وعلينا امانة.. هتصبح بالخير مليانة.. يا ارض الجدود.. 
يا سبب الوجود.. حنوفي العهود بروحنا نجود.. وعمرك متباتي عطشانة » في يوم األرض الخالد قرر 
الش����هيد البطل ضياء حمارش����ة ان يطهر األرض من المغتصب الصهيوني الجبان فخرج بعمليته 
البطولية في بني براك ش����رقي »تل ابيب« حيث قتل خمسة صهاينة وأصيب عدد اخر بجراح, وكأن 
الفلسطينيين يحيون يوم األرض باالنتصار لألرض فمن النقب الى الخضيرة الى »تل ابيب« وال زالت 
البطوالت الفلسطينية مس����تمرة, حتى وان اتخذ االحتالل كل االحتياطات األمنية الالزمة, حتى وان 
اق����ام المؤتم����رات والمنتديات مع وزراء الخارجية العرب على ارض النقب المحتل حيث س����الت دماء 
الشهيد محمد أبو القيعان, فمن يملك مفاتيح القدس وفلسطين هم الفلسطينيون انفسهم, وهم 
وحدهم من يقرر مصيرهم وليس أبناء زايد بن س����لطان ال نهيان وال ال سعود وابناءهم المطبعين, 
وال ملك البحرين وحاش����يته, وال برهان الس����ودان وجنوده, فلسطين اكبر من ان يحتويها هؤالء بعار 

التطبيع والتحالفات المشبوهة,  اليوم فلسطين تدافع عن نفسها وهويتها وعروبتها بقوة.
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أكدت أن هرولة بعض األنظمة العربية لتوسيع دائرة التطبيع 
مع الكيان الصهيوني، لن تفلح في إضفاء الشرعية على احتالل أرض فلسطين، مشددة على تمسك 
الشعب الفلسطيني بأرضه مهما بلغت التضحيات, فمن جديد، يمتزج الدم الفلسطيني مع التاريخ 
والجغرافي����ا، ليعانق األرض، ويعلن ميالد الفجر من بين ظلمات التهجير والضم واالس����تيطان الذي 
لم تس����لم منه ذرة تراب من فلس����طين، ولم يكن آخرها مخططات العدو لضم النقب، وتهجير أهله، 
ومحاوالت طرد المقدسيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح، لصالح مشاريعه االستيطانية التوسعية 
مؤكدة انه لن تفلح كل محاوالت التطبيع في إضفاء الش����رعية على االحتالل الصهيوني ألرضنا، ولن 
تنج����ح المؤتمرات والقمم واالجتماع����ات في تثبيت أقدام العدو على أرض فلس����طين، ألن أصحاب 
الحق متجذرون في أرضهم، متمسكون بها مهما كلفهم ذلك من ثمن«, وهذا ما اكدت عليه كتيبة 
جني����ن التي حذرت جيش االحتالل الصهيوني من أي محاولة لدخول وعربدة واقتحام لمدينة جنين 
ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة عقب عملية إطالق النار التي وقعت في »تل أبيب«, فخطاب 
المقاومة هو الذي يسود, وهو السبيل الوحيد لردع االحتالل ووقف مخططاته العدوانية, »إسرائيل« 
التي بات جيش����ها يذوب في عيون اإلس����رائيليين, وانظمتها العس����كرية واألمنية والتكنولوجية 
تتهاوى وتتس����اقط لتكش����ف زيف هذا الكيان, وتهاوي اسطورة الجيش الذي ال يقهر تحت اقدام 
أطفال فلسطين وسواعدهم الفتية التي تحمل الحجر والسكين لتسيء به وجه بني صهيون, وتثبت 

ان األرض تنتمي ألصحابها وان الحق سيعود يوما الى اهله مهما عظمت التضحيات. 
في ذكرى يوم األرض يسطر الشعب الفلسطيني مالحمه في شتى بقاع الوطن, وتتواصل العمليات 
البطولية في كل مكان من ارضنا المغتصبة, لتدخل »إس���رائيل في حالة ارباك وقادتها يتحدثون 
عن اس���تحالة الوصول لحلول سحرية لوقف العمليات الفدائية, وال زال رهان المؤسسة العسكرية 
واألمنية الصهيونية على التطبيع والتنس���يق األمني لخنق المقاومة وش���لها تماما, لكن كل هذا 
فشل امام إرادة الفلسطينيين, وتعرت حكومة االحتالل امام المستوطنين, الذين اصبحوا يهاجمون 
حكومة نفتالي بينت الهشة بقوة وشراسة, حتى ان أيا من أعضاء الحكومة الصهيونية لم يشارك 
في جنازات قتلى عملية » بني براك« البطولية, خوفا من استهدافهم من المستوطنين الغاضبين 
من حكومتهم الهش���ة. صحيفة »معاريف« وصفت الحال الذي يعيش���ه المستوطنون في اعقاب 
عمليات النقب والخضيرة و«تل ابيب« فقالت »إن عش���رات البالغات عن »مش���بوهين« تصل قوات 
االحتالل من أنحاء الكيان، وأن قوات وجيش االحتالل بمجرد تلقيهم لتلك البالغات انطلقوا بشكل 
كبير نحو أماكن تلك البالغات من أجل الحصول على معلومات عن الحوادث والعمليات التي تجري 
اآلن داخل »إس���رائيل« حسب الصحيفة العبرية، واغلب هذه البالغات كانت كاذبة, وتدل على حالة 
اله���وس والخوف التي تعتري قطعان المس���توطنين, حيث أعلنت مص���ادر صهيونية عن اقدم 
صهيوني وصفته ب »المختل عقليا« طعن مس���توطن في مدينة »نتانيا« ش���مالي »تل أبيب« وهو 
ما يدل على حالة االرباك التي يعيش���ها الكيان الصهيوني إثر تنفيذ ثالث عمليات فدائية خالل 
ثمانية أيام؛ أدت لمقتل 11 إس���رائيلًيا واصابة العش���رات بجراح, فالفلسطيني بإرادته قادر على 

صنع المعجزات.

في الذكرى الـ46 ليوم األرض.. "إسرائيل" تفقد األمن 

رأي

عملية فدائية مرّكبة نّفذها االستش���هادي ضياء حمارشة 
)أبو مهند( وس���ط حالة من الّصدمة التي خيمت على كامل 
المنظومة األمني���ة الصهيونية، في هذه العملية الجريئة 
اختصر أبو مهند حكاية فلس���طين كلها وأعلن بداية عهد 
جديد عنوانه: فلس���طين تعني كل فلسطين، البطل ضياء 
اختصر حجم التراجع الُمهين لألنظمة العربية من القضية 

الفلسطينية وهرولتها نحو التطبيع مع »إسرائيل«.
 اختص���ر ضياء التضيي���ق على الفلس���طيني أينما ُوجد، 
اختصر قصة التوطي���ن، واختصر التراج���ع الفكري لتلك 
االنظمة حيث باتت في عقولهم فلسطين هي »إسرائيل« 
لدرجة أنهم داس���وا ت���راب النقب الفلس���طيني على أنه 
»إسرائيلي«، ولكي ال تصبح فلسطين هي »إسرائيل« ترجل 
الفارس أبو مهند ليؤكد بدم���ه لكل هؤالء طبيعة المرحلة 

وكيف يج���ب أن تكون بوصلتها، لُيذكر من ضّل التكليف 
الش���رعي والواجب الديني واألخالقي بضرورة االشتباك مع 

العدو وتقديم الواجب على اإلمكان.
العدو الصهيوني لم يتوان في قتل الفلس���طيني في كل 
حارة وفي كل شارع وكل قرية وفوق كل تلة، ضياء حمارشة 
كما ضياء التالحمة وكما مهند الحلبي وكما كل مشتبك مع 
هذا العدو، هم يؤك���دون للجميع  بأنه يجب مواجهة هذا 
العدو أواًل دفاعا عن أنفسنا وكذلك من منطلق المسؤولية 

الدينية واألخالقية والوطنية.
الهرولة نحو »إس���رائيل« مصدرها عدم وضوح المش���روع 
الصهيون���ي في عق���ول وأذه���ان البعض وال���ذي وصل 
ببعضهم العتبار »إس���رائيل« حليفًا وصديقًا اس���توجب 
عق���د اجتماعات ولق���اءات وقمم أمني���ة واتفاقيات دفاع 

مش���ترك معها، ولو س���ألنا: دفاع ضد م���ن؟ مؤكد انه ضد 
كل من يقاتل »إسرائيل«، والفلسطيني يقاتل »إسرائيل« 
باعتبارها تحتل أرض���ه، وإن هكذا لقاءات وهرولة وتطبيع 
وانهزام هي ترجمة فعلية العتبار هؤالء أن فلس���طين هي 

»إسرائيل«.
كل هؤالء المهرولين نحو »إسرائيل« يخطئون بحساباتهم 
ألنه لي���س لديهم ق���راءة دقيقة للمش���روع الصهيوني، 
ظانين أن »إس���رائيل« ستحمي عروشهم، كيف ذلك وهي 
ال تستطيع حماية نفس���ها!! كل هؤالء يخطئون التقدير، 
ووحدهم الفرس���ان المجاهدون أمثال الفارس الش���هيد 
ضي���اء من لديهم وض���وح الرؤية واليقين بأن فلس���طين 
لن تكون يوما »إس���رائيل«، فعيون األطهار ال ترى س���وى 

فلسطين ودمائهم وحدها ما يضئ قناديل القدس.

بات واضحًا أن ثّمة مس���اَرين متوازَيْين بخصوص الصراع مع 
العدو )الصهيوني(، يس���يران على حّد السيف، بال أّي حالة 
م���ن اليقين حول مآالتهما: واحد متمّثل في تطبيع األنظمة 
العربية، وآخر مقاوم يعيد فرض نفس���ه بالتوازي مع أو رّبما 
بسبب الخذالن العربي نفس���ه لفلسطين. وإذا كان لكّل من 
المس���اَرين عّرابون وحلفاء وأتباع، فإن م���ن بين هؤالء َمن ال 
ترتب���ط أهدافه النهائية بما ُيش���اع م���ن مواضيع وقضايا، 
ب���ل بصراع محاور بي���ن قطَبين: االحت���الل والهيمنة مقابل 

المقاومة.
في هذا الس���ياق بالضبط، جاءت العمليتان الفلسطينيتان 
اللتان ُنّفذتا في أراضي عام 1948 خالل أسبوع واحد، وخّلفتا 
مش���اهد لم تكن مألوفة في مدن الداخل المحتّل منذ أكثر 
من عش���رين عامًا، أي منذ أن نّفذت ق���وات االحتالل عملية 
»السور الواقي« عام 2002. في الوقت نفسه، كانت األنظمة 
العربي���ة الُمطّبعة تعّزز مس���ارًا مغايرًا، عّبر عن نفس���ه في 
»قّمة النقب« التي حملت رس���الة »الت���آزر والصف الواحد«، 
وكذلك »المصير المش���ترك« بين العدو وهذه األنظمة، وهو 
ما جرى إعالنه أمام قبر دافيد بن غوريون، مؤّس���س )الكيان( 
ورمزها، لتكتسب القّمة ُبعدًا إضافيًا، إلى جانب التخاذل، هو 
رة، حتى بحس���ابات الجدوى. وسواء قصد  الَمهانة غير المبرَّ
المقاوم���ون أم ال، فإن الفعل األّول إّنما ه���و رّد على الثاني، 
وكالهما يعّبران عن نفَس���يهما عل���ى األرض، وفي الداخل 

المحتّل نفسه.
في الخلفيات، يمكن اإلش���ارة إلى أن »قمة النقب« تأتي بعد 
ارتفاع منسوب القلق لدى األنظمة الموالية لواشنطن، وعلى 
لة في القّمة عبر الوكيل البحريني(  رأسها السعودية )الُممثَّ
واإلم���ارات ومصر والمغرب. وفي هذا اإلطار، ُأريد للقّمة التي 
انعقدت على مس���توى وزراء الخارجية أن تبعث برسائل في 
أكث���ر من اّتجاه - وإن جاءت عملية الخضيرة لتحرف التركيز 
عنها -، أبرزها طمأنة الجانب األميركي، بمعّية »إس���رائيل«، 
حلفاءه إلى أنه س���يعيد الثقة إليه���م، بعد تملمٍل أظهروه 

في الفترة األخي���رة إزاء التطنيش األميركي لهم - على رغم 
تصاُع���د التهدي���دات المحدقة بهم - عل���ى خلفية تركيز 
الواليات المتح���دة على أماكن أخرى ف���ي العالم، ترى أنها 
تس���تأهل االهتمام أكثر من منطقة الش���رق األوس���ط، أي 

شمال أوروبا والصين.
كم���ا أن القم���ة تنطوي على رس���الة تهدئة إل���ى )الكيان( 
نفس���ها، التي ترى، كما حلفاؤها في الخليج، أن انس���حاب 
واش���نطن م���ن المنطق���ة، وما ُيس���ّمى »الخض���وع لالبتزاز 
اإليراني«، يؤّثران س���لبًا على األمن القومي »اإلس���رائيلي«، 
ها من دون  الذي بات يعاني ثقوبًا كبيرة جدًا، ال يمكن س���دّ
م���ؤازرة الراعي األميركي. وهك���ذا، فإن القّم���ة ُتعّد بمثابة 
مس���اندة معنوية للحلفاء في مواجهة المخاطر التي َيرونها 
داهمة، والمتمّثلة في قدرات »محور المقاومة«، التي ساهم 
االنكفاء األميركي في صعودها، قبل أن تبدأ واشنطن، ومن 
دون أّي ح���دود أو ضوابط، بالتنازل أمام رأس هذا المحور، أي 
إيران، األمر الذي يعني أيض���ًا ارتفاع المخاطر التي تمّثلها 

هذه األخيرة.
م���ع ذلك، يجتمع ممّثلو األنظمة العربية الُمطّبعة في النقب 
)بغي���اب وزي���ر الخارجية األردن���ي، في ما يحم���ل أكثر من 
رس���الة إلى الحلفاء والراعي األميركي، أهمها حذف القضية 
الفلس���طينية من على طاولة الفعل والمبادرة، وسط غليان 
فلس���طيني في األراضي المحتلة، يؤدي إلى اإلضرار بالنظام 
الحاك���م في األردن، لكن هذا االعتراض لن يفس���د في الوّد 
قضية على األرجح( اصطفافهم خلف الواليات المتحدة، وإن 
كانوا مدركين أن التطمينات األميركية لهم ال تتجاوز حدود 
الفعل الكالم���ي، وأنها لن تحّد من التهدي���دات المحدقة 
بهم، كما ل���ن توقف المس���ار الذي تختّط���ه المقاومة في 
فلس���طين، والذي تش���ّكل العمليتان األخيرتان في الداخل 
المحتّل أحدث تجّلياته. وفي هذا اإلطار، ال تنكر التقديرات 
األمني���ة في الكي���ان العبري حقيق���ة أن العمليَتي���ن إّنما 
تشّكالن رّدًا على »قّمة النقب«، ولو أن غايتهما الرئيسة في 

مكان آخر، ولعّل ما َتقّدم هو واحد من أهّم تداعياتهما، كما 
َيِرد في النقاشات الدائرة في تل أبيب.

من ناحية ثانية، ترّكز التقدي���رات )الصهيونية( على كون 
ر له أن يس���تمّر،  الهجوَمين تعبيرًا عن مس���ار بدأ للتّو وُيقدَّ
في ص���ورة عمليات ُيله���م بعُضها بعضًا. وهن���ا، يتداخل 
المعطي���ان الخاص والعام، فيما تتقاطع س���احة الداخل مع 
س���احات القدس والضفة وغزة، ناهي���ك بالترابط، بقصد أو 
م���ن دونه، بس���احات المواجهة األخرى األكث���ر إثارة للقلق، 
ما يعن���ي أن )الكيان( س���يكون أمام ع���ّدة تحّديات يمكن 

تلخيصها باآلتي:
أّواًل: ستكون تل أبيب معنّية بمعرفة ما إن كانت العمليتان 
متأّتيَتْين من قرار »ذئاب منفردة«، أم أنهما نتيجة قرار من 
أعلى عبر تنظيم ما. وفي هذا اإلطار، يوضع تنظيم »داعش« 
الذي تبّنى العمليَتين عل���ى قائمة االحتماالت، على رغم أن 
إعالن المسؤولية نفسه ال يعّبر في العادة عن حقائق الواقع.

ثانيًا: س���تكون »إسرائيل« معنّية بالرّد على العمليَتين، عبر 
إجراءات عقابية تأمل أن تردع اآلخرين عن تقليد المنّفذين، 
من دون أن تكون اإلجراءات نفس���ها س���ببًا ف���ي الدفع نحو 
عمليات جديدة؛ وتلك مفارقة تستأهل المراقبة والمتابعة.

ثالث���ًا: يب���دو أن التقدي���رات )الصهيونية( ح���ول إمكانية 
التدحرج إلى مواجهة في ش���هر رمضان، س���تردع سلطات 
االحتالل عن اّتخاذ إج���راءات عقابية كان ُيفترض، في هذه 
الحالة، أن تكون أوس���ع وأشمل، وأن تتمّدد في اتجاه الضفة 
الغربية وقطاع غ���زة. وتلك واحدة من النتائج التي تعّبر عن 
تشابك القضايا والجبهات، من دون إمكانية عزلها بعضها 

عن بعض، حيث ترفد كّل منها األخرى بعوامل الِمنعة.
رابع���ًا: أّثرت العمليتان، بوصفهما - كم���ا ظهرتا على األقّل 
- رّدًا عل���ى »قّم���ة النقب« عل���ى م���ا أراد األميركي تحصيله 
م���ن القّمة، والذي كان مترّكزًا على الش���كل دون المضمون؛ 
ك���ون مضمونهما أكثر تأثيرًا في الوعي، من تأثير الش���كل 

المتجّسد في اجتماع النقب.

أبو مهند يقول: فلسطين لن تكون يومًا »إسرائيل«

المقاومة مقابل التطبيع: »قمة النقب« ال تطمئن الحلفاء

د. محمد مشتهى

بقلم: يحيى دبوق

تش���كلت الخلية العس���كرية األولى لحركة الجهاد اإلس���المي 
في صيف 1982م، وكان مس���ؤول الخلية آن���ذاك األخ المجاهد 
المرحوم أحمد أبو حصي���رة )أبو العبد(، والذي قام بدوره بتنظيم 
المجاهد محمد الحسني حيث كّلف الشهيد المؤسس د. فتحي 
الشقاقي حينها الش���هيد القائد عبد الله السبع بتأمين العتاد 

لهم.
ووفق م���ا أكده األخوان المجاهدان أبو حصيرة والحس���ني خالل 
تأريخن���ا لتلك الفترة فإنهم قاموا بمجموعة من العمليات والتي 
حوكموا بس���ببها حينما تم اعتقالهم مطلع العام 1986م، وفيما 

يلي 8 عمليات نّفذت ما بين العام 1983م وحتى العام 1986م:
1 -  إلقاء قنبلة على مبنى اإلدارة المدنية بغزة )أبو خضرة(.

2 - إلقاء قنبلة على سجن غزة المركزي )السرايا(.
3 -  زرع عبوة ناسفة عند بنك ليئومي )لم تنفجر(.

4 -  إلقاء قنبلة على دورية قرب منتزه البلدية.
5 -  إلق���اء قنبلتي���ن عل���ى المق���ر الرئيس���ي لقي���ادة الجيش 
الصهيوني بغزة )المجلس التش���ريعي حالًي���ا( انفجرت منهما 

واحدة فقط )في يومين متتاليين(.
6 - إلقاء قنبلة على سجن غزة المركزي )السرايا(.

7 - إلقاء قنبلة على دورية في ساحة غزة.
وبع���د عملية قنبلة الس���احة تم اعتقال األخ أحم���د أبو حصيرة 
صبيحة 1986/02/18م، وم���ن خالل حديثنا معه أكد أن عمليته 
البطولية كانت في مساء 1986/02/17م، وعلى إثر هذه العملية 
تم اعتقال كل من الدكتور المجاهد المؤس���س فتحي الشقاقي 
والمجاهدين محمد الحس���ني وأحمد مهن���ا وكذلك تم مطاردة 
المجاهد إبراهيم ش���حادة )الضبع( الذي اس���تطاع مغادرة البالد 

بعد عملية المطاردة.
وتم إصدار الحكم بالسجن 35 عاًما على المرحوم أحمد أبو حصيرة، 

وبالس���جن 30 عاًم���ا على المجاه���د محمد الحس���ني، وصدر حكم 
بالس���جن الفعلي 4 سنوات ونصفًا و5 س���نوات مع وقف التنفيذ 

على الشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي رحمة الله عليه.
مالحظة// ت���م اإلفراج ع���ن المجاهدين أبو حصيرة والحس���ني 
في صفق���ة وفاء األحرار ع���ام 2011م، فيما تم إبعاد الش���هيد 
المؤسس د. فتحي الشقاقي من السجن مباشرة إلى لبنان بتاريخ 
1988/08/17م، وكذلك تم إبعاد المجاهد أحمد مهنا من السجن 
إلى لبن���ان أيًضا بتاريخ 1988/12/14م حي���ث وافته المنية في 

الشام رحمه الله عليه بتاريخ 2015/01/01م.

بقلم: أ. ياسر صالحأول الغيــث قنبلــة
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عبد القادر حس���ين حس���ن 
ابو لب���دة ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )915234538(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ايمان محمد سليمان ابو عمرة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )405815192( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية 

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

مذكرة اعذار �شرعية �شادرة عن حمكمة غزة ال�شرعية
إلى المدعى عليه : أحمد محمد حس���ين سالم من غزة واالن خارج القطاع 
في أراض���ي 48 لقد تقرر في القضية أس���اس 2021/214م وموضوعها 
تطلي���ق لعدم اإلنفاق إعذارك باإلنفاق على زوجتك ومدخولتك بصحيح 
العقد الش���رعي المدعية بسمة جميل ياسين الشنطي المشهورة سالم 
وذلك خالل مدة ش���هر واحد من تاريخ تبليغك بهذا األعذار وان لم تقم 
باالنفاق عليها خ���الل هذه المدة فان هذه المحكمة س���تطلقها عليك 
طلقة واحدة رجعية بعد الدخول علما ان موعد الجلس���ة هو يوم االربعاء 
الموافق 2022/5/11م الس���اعة التاسعة صباحا لذلك صار تبليغك بهذا 

اإلعذار حسب األصول وحرر في 2022/3/28م

قا�سي غرة ال�سرعي
حممود �سامل م�سلح

دولة فل�سطني 
    ال�سلطة الق�سائية 

  ديوان الق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية 
اإعالم حكم جريدة

 إلى المدعى عليه/ ايهاب احمد يونس أبو لبدة من يبنا وس���كان رفح سابقا 
والمقيم حاليا في الضفة الغربية ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن لقد حكم 
علي���ك بتاريخ 2021/7/4م ف���ي القضية أس���اس 2021/376م وموضوعها 
"تفريق للش���قاق والنزاع" والمرفوعة ضدك من قبل المدعية بيس���ان فضل 
محمد فياض من خانيونس وس���كانها وكيلها أ. عبدالرحمن الش���يخ ديب 
وحيث عجزت المدعية بيس���ان المذكورة عن إثبات دعواها بالوجه الشرعي 
ولم تطلب تحليفك اليمين الش���رعية برد دعوى المدعية بيس���ان المذكورة 
ردا وجاهيا بحق المدعية قابال لالس���تئناف غيابي���ا بدرجة وجاهية بحقك 
قابال لالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/3/30م

قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
ال�سيخ / عبادة الرقيب 

غزة/ االستقالل: 
قال���ت وزارة االقتص���اد الوطن���ي إن 
الكميات المتوفرة داخل مخازن التجار 
من السلع الغذائية الرمضانية كافية 

وبكميات كبيرة.
وذكر مدي���ر عام اإلع���الم والعالقات 
العامة بال���وزارة أيمن أبو ليلة، إن وفد 
من الوزارة وطواقم حماية المستهلك 
والصناع���ة زار عددًا من مخازن التجار 
لالطمئنان على توفر السلع األساسية 
والتمويني���ة والرمضاني���ة، مؤكدا أن 
الوزارة شكرت التجار والمصانع الذين 
التزموا بعدم رفع األسعار خالل الفترة 

الحالية والسابقة.
يش���ار إل���ى أن اإلدارة العامة لإلعالم 
والعالقات العامة بالوزارة نظمت جولة 
للصحفيي���ن على مخ���ازن التجار في 
محافظتي غزة والشمال. وأوضح مدير 
عام حماية المستهلك عبد الفتاح أبو 
موس���ى، أن الجوالت تهدف لطمأنه 
المواطني���ن بتوفر الس���لع الغذائية 
التجار  واالس���تهالكية داخل مخازن 

التجارية دون  وفي االسواق والمحال 
أي مشكلة.

الس���لع  أن  موس���ى  أب���و  وأض���اف 
الرمضاني���ة لم يط���رأ أي تغيير على 
أس���عارها وهي تتمتع بجودة عالية 

ومطابقة للمواصفات الفلسطينية.
وأكد عصام أبو طه مدير عام ش���ركة 

المطاحن العربية الكبرى، أن المخزون 
من الدقيق متوفر في القطاع ألسابيع، 
ونطمئ���ن المواطنين ب���أن المطاحن 
تعمل وتغطي حاجة المخابز أوال بأول. 
من جهته قال صالح فدعوس رئيس 
مجلس ادارة فدعوس للمواد الغذائية 
واألجب���ان، إن مخازنه يتوفر بها مواد 

غذائية واجبان تكفي لشهر رمضان 
وثالثة شهور بعد ذلك. وطمأن مدير 
شركة الش���ام للمش���روبات إبراهيم 
فرينة المواطنين بأن مشروب الشام 
يغط���ي حاج���ة الس���وق المحلي من 
المنتج ويضاه���ي أي منتج خارجي، 

والمواد الخام متوفرة لفترة طويلة.

االقتصاد تتفقد مخازن التجار وتؤكد على وفرة السلع الغذائية

غزة/ االستقالل: 
بح���ث علي الحايك رئي���س جمعية رجال األعمال الفلس���طينيين مع س���يليا 
ريتشاردس���ون، رئيسة وحدة التنسيق التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة اليونسكو، ووفد مرافق لها، مشاكل قطاع غزة، وانعاش األوضاع 
االقتصادية. ورحب عل���ي الحايك بالوفد، مؤكدًا ض���رورة اتخاذ خطوات جدية 
إلنهاء معاناة أكثر من 2 مليون فلس���طيني في قطاع غزة يعانون من تفش���ي 

نسب البطالة والفقر واالنعدام الغذائي، وغالء األسعار.
وأكد الحاي���ك أن إنعاش اقتصاد غزة يتطلب الس���ماح بإدخال جميع أصناف 

المواد الخام والماكينات واآلالت الثقيلة وقطع الغيار.
وش���دد على أهمية انتظام إدخ���ال عمال قطاع غزة إلى "اس���رائيل"، ومنحهم 
تصاريح تحت مسمى" عامل" وليس "احتياجات اقتصادية"، لضمان حقوقهم 
المالية والمكافآت، وبدل اإلصابات والوفاة، وتلبية اش���تراطات بعض الشركات 

اإلسرائيلية بأن يكون العامل حاصاًل على تصريح عمل.
ودعا الحايك لضرورة حرية الصادرات وال���واردات وحركة التجار ورجال األعمال 
على المعابر والس���ماح بدخول أهلنا في الضفة الغربية إلى قطاع غزة إلنعاش 

السياحة الداخلية، ورفد مزيد من األموال لالقتصاد الوطني.
من جهتها، أكدت ريتشاردسون، على س���عي األمم المتحدة لتحسين أوضاع 
قطاع غزة االقتصادية واإلنس���انية والتعليمية. ووع���دت ببذل أقصى الجهود 

للتخفيف من معاناة سكان القطاع، وحل مشاكلهم.

الحايك يبحث مع وفد أممي مشاكل 
قطاع غزة االقتصادية واإلنسانية

رام الله/ االستقالل: 
ش�����هد ع�ام 2021 تراج�ع واق�ع ش�فافية المواق�ع 
الرس�مية للمؤسس�����ات الخدماتي�ة بالمقارن�ة م�ع 
العام الس�ابق 2020 ف��ي مجال��ي نش��ر الموازن��ات 

الس��نوية والتقاري��ر الس�نوية.
وبحس����ب التقرير الس����نوي الئتالف أمان، حي��ث 
ت�م فح����ص 23 موقع��ًا إلكتروني�ًا لمؤسس�����ات 
عام�ة خدماتي�ة وزاري�ة وغي�ر وزاري�ة ف�ي الضف�ة 
الغربي�����ة خ����الل الفت�����رة الواقع�ة م�����ا بي�ن 17-
2022/1/20، وخمس�ة وثالثي�ن موقع�ًا ف�ي قط�اع 
غ�زة )مؤسس�����ات عام�ة وزاري�ة وغي�ر وزاري�ة( ف�ي 
الفت�رة الواقع�ة م�ا بي�ن 10-2022/1/13، وق�د ت�م 
اس�تخدام مؤش�����رات أله�م المعلوم�ات المتوّقع 

نش�رها الطالع المواطني�ن واس�تخدامهم.
فف�����ي الضف�ة الغربي�����ة ظه�ر أن المؤسس�����ات 
األقل نش�����رًا على مواقعها اإللكترونية الرس�مية 

للمؤش�����رات المتعلقة بالش�����فافية ه�����ي: وزارة 
األوق�����اف ووزارة العم�����ل ووزارة المالي�����ة ووزارة 

الثقاف�ة وس�لطة المي�اه وس�لطة الطاق�ة.
تعلق�����ت المجاالت األقل نش�����رًا عل�����ى المواق��ع 
الحكومي��ة  والمؤسس�����ات  لل�����وزارات  اإللكترونية 
بنش��ر الموازن�ة الس�نوية، والخط�ة الس�نوية، ونتائ�ج 
الحص����ول عل�ى الطلب����ات، والتقاري����ر التقييمي�ة 
ألعماله����ا، وإعالنات التوظي�����ف، وتوضي��ح الم��دة 

الت��ي يتطلبه��ا الحص��ول عل��ى الخدم��ة.
ف����ي قط�اع غ�����زة، تبي�ن أن هن�اك 29 مؤسس�����ة 
له�ا موق�����ع إلكتروني مت�اح باللغ����ة العربية، و6 
مؤسس�����ات مواقعه�����ا اإللكتروني����ة معّطلة أو ال 
يوج�د له�ا موق�ع رس�����مي، وه�����ي األمانة العامة 
لمجل����س ال�����وزراء، ووزارة التخطي�����ط والتنمي�ة 
اإلدارية، ووزارة ش�����ؤون الم�رأة، وس�����لطة المي�اه، 
الموق�ع الموج�ود ه�و لس�لطة المي�اه ف�ي رام الل�ه 

وتوج�د ب�ه أيقون�ة ع�ن قط�اع غ�زة، وهيئ�ة المعاب�ر 
والح�دود )معب�ر رف�ح(، أم�ا دي�وان الرقاب�ة المالي�ة 
واإلدارية، ف�ال يوج�د ل�ه موق�ع إلكترون�ي رس�����مي 
م�ن األصل ولدي�����ه صفح�ة عل�ى موق�ع التواص�ل 

االجتماعي في�س ب�وك فق�ط.
كم�ا ظه�����ر أن المؤسس�����ات األقل نش�����رًا عل�ى 
مواقعه�����ا اإللكتروني����ة الرس�����مية للمؤش�����رات 
المتعلق�ة بالش�����فافية ف�ي قط�اع غ�زة ه�ي وزارة 
ووزارة  الخارجي�����ة،  ووزارة  والرياض�����ة،  الش�����باب 
الس�����ياحة، واآلثار. فيم�ا تعلق�ت المج�االت األقل 
نش������رًا عل��ى المواق������ع اإللكتروني����ة لل��وزارات 
والمؤسس������ات الحكومي������ة بنش������ر الموازن������ة 
الس������نوية، ونتائ�����ج الحص�ول عل�����ى الطلب�ات، 
وإعالن����ات  لعماله�����ا،  التقييمي�����ة  والتقاري�����ر 
التوظي�����ف، وتوضي�����ح الم�دة الت�����ي يتطلبه�ا 

الحص�ول على الخدم�ة.

غزة / االستقالل:
بحث رئيس س���لطة المي���اه مازن غنيم، أمس األربعاء، مع مس���ؤول برنامج 
فلس���طين في وكال���ة التنمية النمس���اوية جونتر انجلت���ز، التعاون بين 

الجانبين في البرامج المخصصة لدعم قطاع المياه في فلسطين. 
وتطرق اللقاء إلى برنامج الدعم المستقبلي للوكالة النمساوية، الذي سيبدأ 
في ش���هر تش���رين األول من العام الحالي ويس���تمر ألربعة أعوام قادمة، 
ويتضمن دعم س���لطة المياه في مجاالت التخطيط االستراتيجي والرقابة 
والمتابعة لتنفيذ المشاريع والتنسيق بين سلطة المياه وشركائها لتوحيد 

الجهود المبذولة في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي. 
واتفقا خالل اللقاء عل���ى ان تقوم الطواقم الفنية من كال الجانبين بالعمل 
على إع���داد الوثائق الضروري���ة للتحضير لتوقيع اتفاقي���ة التعاون بين 
الجانبين مطل���ع الخريف القادم. وثمن الوزير غنيم، جهود الوكالة الداعمة 

لبرامج سلطة المياه في فلسطين عموما وغزة على وجه الخصوص. 

تراجع شفافية المواقع اإللكترونية للمؤسسات الرسمية رئيس سلطة المياه يبحث مع الوكالة 
النمساوية دعم برامج ومشاريع المياه

 دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 1460 / 2019  يف الطلب رقم )2022/299(

المستدعية: شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل( ويمثلها السيد / خليل 
ابو س���ليم المدير العام ادارة اقليم غزة هوية رقم )900861915 عنونها /
غزة الرمال شارع نهاية شارع الشهداء  وكيلها المحامي / فايز العبد مطر

المس���تدعى ضدها : 1 -  اسماء حسن محمد نصار من سكان جباليا شارع البحر 
جوار محطة الخزندار مشروع عامر بناية حسن نصار )لم يستدل على عنوانها (

نوع الدعوى : حقوق
قيمة الدعوى : 1238 شيكال )الف ومئتان وثمانية وثالثون شيكال فقط ال غير (

) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل(
في القضية رقم )2019/1460( في الطلب رقم )2022/299(

المس���تدعي ضدها / المذكورة أعاله بما أن المس���تدعية المذكورة قد تقدمت لدى 
محكمة صلح شمال غزة بالقضية المرقومة اعاله وموضوعها )حقوق( استنادا الى ما 
ورد في الئحة دعواها ونظرا ألنكم مجهولة  محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة 
صلح ش���مال غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 20 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح 

شمال غزة بالسماح لنا تبليغكم عن طريق النشر المستبدل
يقتض���ي عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة ي���وم الخميس 2022/4/12 
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابكم التحريري خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من النش���ر وليكن معلوما انكم اذا تخلفتم عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب واعتباركم حاضرين حرر في 2022/3/28م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
ال�ستاذ / هاين الهندي
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أعل���ن أن���ا المواط���ن / ماهر محم���د مصطفى 
ابو س���يف   ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
)900148123  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / صبحي علي احمد  ابو الخير   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )414602870( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / راني يوس���ف حس���ين 
المقادم���ة   ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  
)406008045  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد علي محمد االسود عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )918080078( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن���ة / هدى عماد ابراهيم الغف 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803445824( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ابتس���ام ديب خليل بكرون 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )934880238( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / معاذ موس���ى علي ابو عمره 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )401245527   
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / رنين رامي س���لمان الدغمة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )405124538( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / أحمد عوض صابر زعرب عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )401774179( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر
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أعل���ن أنا المواطن / أحمد حس���ن عيد ابو مهنا 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )401686043( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / رنا ابراهيم علي شملخ  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )953103215( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / اسامة سعيد   احمد  جرغون 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )407072917( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت: 
أكدت تركيا أن المفاوضات بين أوكرانيا وروس���يا في إسطنبول 
حقق���ت بع���ض التق���ارب، وكش���ف الوف���دان المفاوضان عن 

شروطهما.
وأعلنت روس���يا أمس األربعاء، تقليص نش���اطها العسكري في 
محيط كييف وتش���يرنيهيف بش���كل جذري، مشددة على أن 

التعهد بخفض التصعيد ليس وقفا إلطالق النار،
وصفت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، أمس األربعاء، االنس���حاب 
العسكري الروس���ي من مناطق قرب العاصمة األوكرانية كييف 
بأنه "حيلة إلعادة تجهيز القوات الروسية بعد أن منيت بخسائر 

فادحة".
وقال: "األوكرانيون ليس���وا س���اذجين.. لقد تعل���م األوكرانيون 
بالفعل منذ بداية الحرب وخالل الس���نوات الثماني الماضية من 
الحرب في دونباس أن الش���يء الوحيد الذي يمكنهم الوثوق به 

هو النتيجة الملموسة".
وأش���ار الى ، أن المؤش���رات ال���واردة من محادثات الس���الم مع 
روسيا يمكن وصفها بأنها إيجابية، لكنه أضاف أنها لم توقف 

انفجارات القذائف الروسية.
وشكك البنتاغون بإعالن موسكو تقليص عملياتها العسكرية، 
وقال إن روس���يا أع���ادت تموضع "عدد قليل" م���ن قواتها قرب 

كييف، لكنها لم تنس���حب وربما تتحضر للقيام ب�"هجوم كبير" 
في مكان آخر من أوكرانيا.

أعل���ن الكرملين  أمس، األربع���اء، أن المفاوضات التي جرت بين 
الوفدين الروس���ي واألوكراني في اسطنبول ، الثالثاء، لم تفض 

إلى نتائج "واعدة جدا وال أي تقدم".

وقال الناطق باس���م الرئاس���ة الروس���ية، دميتري بيس���كوف، 
للصحافيين "في الوقت الراهن، ال يمكننا اإلش���ارة إلى أي نتائج 
واعدة جدا أو تقدم من أي نوع. هناك الكثير من العمل إلنجازه".

ميداني���ا، قال أولكس���ندر ماركوش���ين عمدة مدين���ة إربين إن 
الجيش األوكراني استعاد السيطرة على المدينة الواقعة شمال 

غرب العاصمة، لكنه توقع تجدد هجمات الجيش الروسي عليها.
وأكدت نائبة رئيس الوزراء األوكرانية إيرينا فيريش���وك، أمس 
األربعاء، أن هناك خطرا من انفجار ذخائر في محطة تشيرنوبيل 
للطاق���ة النووية المتوقفة عن العمل، وطالبت القوات الروس���ية 

التي تحتل المحطة باالنسحاب من المنطقة.
وأضافت فيريش���وك "نطالب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
باتخاذ إجراءات فورية إلخالء منطقة تش���يرنوبيل من الس���الح، 
وإدخال بعث���ة متخصصة تابعة لألمم المتح���دة لتفادي خطر 

تكرار كارثة نووية".
وم���ن جهتها قالت المخاب���رات العس���كرية البريطانية،  امس 
األربعاء، إن وحدات روس���ية تكبدت خسائر فادحة في أوكرانيا 
اضطرت للعودة إلى روس���يا وبيالروس���يا المجاورة في مس���عى 

إلعادة تنظيم نفسها وإعادة التزود بإمدادات.
وقال���ت وزارة الدفاع البريطانية "تضع مث���ل هذه الخطوة مزيدًا 
من الضغط على اللوجستيات الروسية المرهقة بالفعل وتوضح 
الصعوبات التي تواجهها روسيا في إعادة تنظيم وحداتها في 

المناطق األمامية داخل أوكرانيا".
وأضافت الوزارة أنها ترجح أن تواصل روسيا تعويض الفاقد في 
قدرتها عل���ى المناورة بريًا من خالل ضربات مدفعية وصاروخية 

موسعة.

روسيا تعلن خفض األنشطة العسكرية في كييف وسط تقدم في المفاوضات 

الرياض/ االستقالل: 
انطلق���ت صباح أم���س األربعاء في مق���ر أمانة مجلس 
التع���اون الخليج���ي بالرياض المش���اورات بين القوى 
اليمنية بمشاركة مكونات وأحزاب وشخصيات يمنية، 
وبحضور أممي ودولي لكن من دون مشاركة الحوثيين، 
في حين دخ���ل حيز التنفي���ذ قرار التحال���ف بقيادة 
الرياض وقف عملياته العس���كرية في الداخل اليمني 

والذي يستمر طيلة رمضان.
وخالل افتتاح المش���اورات التي تس���تمر أسبوعا، قال 
األمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف 
إن نجاح المش���اورات بين األطراف اليمنية "ليس خيارا 
بل واجبًا يتطلب استشعار الجميع المسؤولية الوطنية، 

ونبذ كل أسباب الفرقة والتباينات الداخلية".
وأض���اف الحج���رف أن الطريق إلى األمن والس���الم في 

اليمن ليس مستحيال وإن كبرت التحديات.
وذكرت وكالة األنباء الفرنس���ية أن مش���اورات الرياض 
س���تبحث 6 محاور عسكرية وسياسية وإنسانية، وهي 
الشق العسكري والش���ق األمني، والعملية السياسية، 
واإلصالح اإلداري والحوكمة، ومكافحة الفساد، والمحور 

اإلنساني، واالستقرار والتعافي االقتصادي.
ورفض���ت جماع���ة الحوثي المش���اركة في مش���اورات 
الرياض، داعية إلى إجرائها في بلد محايد، في إش���ارة 
لرفضه���ا الحضور إلى الس���عودية. وطال���ب المبعوث 
األميرك���ي الخ���اص إلى اليم���ن تيموث���ي ليندركينغ 
المس���ؤولين اليمنيي���ن بالتش���اور، وإيج���اد الحل���ول 
لتحس���ين حياة اليمنيين، ورحب ليندركينغ في كلمة 
له أمام جلس���ة المش���اورات اليمنية بإع���الن التحالف 
وقف إطالق النار خالل شهر رمضان، واعتبره خطوة في 

االتجاه الصحيح.
وق���ال التلفزيون الس���عودي إن ق���رار التحالف بوقف 
العمليات العس���كرية في اليمن قد دخل حيز التنفيذ 
أمس األربع���اء، ونقلت وكال���ة األنباء الس���عودية عن 
المتحدث باس���م التحالف العميد تركي المالكي قوله 
إن وق���ف عملي���ات التحالف العس���كرية يهدف إلى 
"تهيئة الظروف المناس���بة" إلنجاح المش���اورات بين 
األط���راف اليمني���ة، و"خلق بيئة إيجابية خالل ش���هر 

رمضان المبارك لصناعة السالم في اليمن".
بالمقاب���ل، أوردت وكالة رويترز ع���ن القيادي الحوثي 

محم���د البخيتي قوله إن "الحصار المفروض على اليمن 
يعد عمال عسكريا ألنه يفرض بقوة السالح، وإذا لم يتم 
رفع الحص���ار، فإن إعالن تحالف العدوان وقف عملياته 

العسكرية لن يكون له معنى".
وأضاف القي���ادي الحوث���ي أن هذا "يعني اس���تمرار 

عملياتنا العسكرية التي تستهدف كسر الحصار".
وتحاول األمم المتحدة والوالي���ات المتحدة منذ العام 
الماض���ي التوص���ل لهدن���ة دائم���ة في اليم���ن، لكن 
الخالفات بش���أن الخط���وات تحبط الجه���ود المبذولة 
إلنهاء الحرب المس���تمرة منذ 7 س���نوات، والتي أودت 

بحياة عشرات اآلالف ودمرت اليمن.
فالحوثي���ون يريدون م���ن التحالف رف���ع القيود التي 
يفرضها على الموانئ البحري���ة ومطار صنعاء أوال، في 

حين يريد التحالف خطوات متزامنة من الطرفين.
تجدر اإلش���ارة إل���ى أن اليم���ن يعاني من���ذ أكثر من 
7 س���نوات من حرب بي���ن القوات الموالي���ة للحكومة 
المدعوم���ة بالتحال���ف، وبين الحوثيي���ن ، وقد خلفت 
الحرب أس���وأ أزمة إنس���انية في العالم، حس���ب األمم 

المتحدة.

في غياب » انصار الله« انطالق المشاورات اليمنية في الرياض

بغداد/ االستقالل: 
أخف���ق البرلمان العراقي، أمس األربعاء، في عقد جلس���ة انتخ���اب رئيس البالد، للمرة 
الثانية خالل أقل من أسبوع. و تعذر البرلمان العراقي عن استكمال النصاب القانوني، 
لعقد جلس���ة انتخاب رئيس الجمهورية«. فيما ذكر بيان الدائ���رة اإلعالمية للبرلمان، 
»افتتاح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوس���ي، أعمال الجلس���ة السادس���ة، للدورة 

االنتخابية الخامسة من العام التشريعي األول«.
وقاطع عش���رات النواب من كتل سياسية مختلفة، جلسة البرلمان المخصصة النتخاب 

رئيس البالد، أبرزها تحالف »اإلطار التنسيقي« )المدعوم من إيران(.
ولم يحضر جلس���ة البرلمان س���وى 200 نائ���ب، فيما يتطلب انتخ���اب رئيس العراق 

تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبا على األقل من أصل 329.
والس���بت، فش���ل البرلمان العراقي في عقد جلس���ة انتخاب رئيس البالد، بسبب عدم 

اكتمال النصاب القانوني أيضا.
ويتنافس 59 مرش���حا عل���ى منصب رئيس العراق، أبرزهم مرش���ح االتح���اد الوطني 

الكردستاني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
وبموجب العرف الدس���توري في العراق، يتولى األكراد رئاس���ة البالد، والس���نة رئاسة 

البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

للمرة الثانية.. برلمان العراق يخفق 
في جلسة انتخاب رئيس البالد
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دير البلح/ االستقالل:
تّوج فريق بيت الهيا بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة 
غزة، بعد خسارة منافس���ه  قط���اع  ف���ي  الق���دم 
المباش���ر األمل أمام الوفاق بهدف نظيف مس���اء 
األربع���اء في ملعب الش���هيد محمد الدرة وس���ط 
الخام���س  األس���بوع  منافس���ات  القطاع ضم���ن 

عشر، واألخير من البطولة.
وأح���رز هدف الوفاق الوحي���د ف���ي المباراة محمد 
أب���و عون في الدقيق���ة 80 من ركل���ة جزاء، ليرتفع 
رصيده إل���ى 14 نقطة ف���ي المركز الثاني عش���ر، 
القادس���ية، وتجمد رصيد  أمام  األه���داف  وبفارق 
الثان���ي، وبف���ارق  األمل عن���د 34 نقطة بالمرك���ز 

نقطة واحدة خلف بيت الهيا.
وتعادل المش���تل م���ع الصالح ب���دون أهداف في 
ملعب فلس���طين بمدينة غزة، ليهبط األول للدرجة 
الثالثة، بعدم���ا احتل المركز الخامس عش���ر، وقبل 
األخي���ر برصي���د 11 نقطة، أم���ا الثان���ي فأصب���ح 
رصيده 19 نقطة بالمركز الثام���ن "مؤقًتا"، وبفارق 

المواجهات المباشرة أمام خدمات دير البلح.
فوز معنوي

وتفوق جماع���ي رفح عل���ى اليرموك بهدفين دون 

مقابل في إستاد خانيونس جنوب القطاع، سجلهما 
محمد أبو رضوان بالدقيقتين 49، و84 على التوالي، 
علًما أن زميله س���مير أبو ك���وش تعرض للطرد في 

الدقيقة 11 لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.
 21 رصيد الجماعي إلى  النتيجة، يرتف���ع  وبه���ذه 
نقطة ف���ي المركز الس���ابع "مؤقًتا"، وتوقف رصيد 

اليرموك عند 12 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وبذل���ك يصعد األم���ل بصحبة بيت الهي���ا للدرجة 
األولى، ويلحق المشتل بالمصدر للدرجة الثالثة.

مباريات الخميس
وتختتم مباريات األس���بوع 15، واألخير من البطولة 
اليوم الخميس بلق���اء الزيتون مع الرباط في ملعب 
الش���هيد محمد الدرة وس���ط القطاع، والرضوان مع 

خدمات دير البلح بإستاد خانيونس جنوب القطاع.

الوفاق يهزم األمل ويمنح الصدارة »للهاونة« والمشتل يهبط للثالثة

رام الله/ االستقالل:
غادر فريق الفيصلي األردني، األراضي الفلسطينية أمس االربعاء، بعد انتهاء مشاركته 

في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم والتي توج بلقبها فريق الوحدات.
وحرص وفد الفيصلي قبل وداع فلس���طين، على زيارة المس���جد األقصى المبارك، حيث 

شكلت البطولة فرصة لالعبين لتأدية الصالة والتجول في مرافق المدينة العتيقة.
وكان فريق الفيصلي حل رابعا في البطولة التي حظيت بمش���اركة ثالثة فرق من األردن 
وثالثة من فلسطين. وينتظر أن يخضع الفيصلي للراحة، قبل أن يستأنف تدريباته في 
العاصمة عمان اس���تعدادا لمواجهة الرمثا يوم 5 أبريل /نيسان المقبل في مباراة كأس 

السوبر والتي يتزامن موعد إقامتها مع شهر رمضان المبارك.

الفيصلي يودع فلسطين.. 
ويتأهب لكأس السوبر

االستقالل/ وكاالت:
وجه محمد ص���الح قائد منتخب مصر ونجم 
ليفربول اإلنجليزي رسالة لزمالئه عقب ضياع 

حلم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022.
ونش���رت الصفحة الرس���مية لوزارة الشباب 
والرياضة عبر فيسبوك مقطع فيديو لجلسة 
عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة 
مع العبي منتخب مصر عقب لقاء الس���نغال 
أم���س الثالث���اء في إي���اب ال���دور الفاصل 
للتصفيات األفريقية المؤهلة إلى مونديال 

قط���ر. وأكد صالح في كلمت���ه لزمالئه فخره 
باللعب مع هذا الجيل من الالعبين، موضحا 
أن المنتخب المصري خس���ر تذكرة التأهل 
للموندي���ال بضربات الترجي���ح "وهو أمر ال 

يستطيع أحد التدخل فيه" حسب قوله.
وقال نج���م ليفربول "لقد لعب���ت لفترة مع 
الجيل السابق بقيادة محمد أبوتريكة ووائل 
جمعة، كما لعبت مع الجيل التالي مع العبين 

مميزين مثل عبد الله السعيد".
وأردف "ال يوج���د الكثي���ر ألقول���ه، لكن في 

الحقيق���ة كان لي الش���رف للعب مع الجيل 
الحالي".

وحاول صالح استكمال حديثه فقال "سواء 
كن���ت موجودا أم ال..." فقاطعه وزير الرياضة 
مش���ددا على أن "الجميع مس���تمر وهناك 
تحدي���ات قادمة". وأردف "كابتن محمد قدر 

الله وما شاء فعل".
وأث���ار صالح به���ذه الجملة غي���ر المكتملة 
الجدل حول إمكانية تفكي���ره في االعتزال 

الدولي!

صالح يثير الجدل حول اعتزاله دوليًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
بات شهاب القنبر مهاجم جبل المكبر الفلسطيني، مرشحا لالحتراف مع فريق 

الوحدات األردني لكرة القدم.
واوضح مصدر خاص أن الوحدات خالل تواجده في فلسطين، دخل بمفاوضات 

مع إدارة جبل المكبر للحصول على خدمات القنبر.
وأوضح المصدر، أن العالقة الوطيدة التي تجمع ناديي الوحدات وجبل المكبر قد 

تثمر عن حسم الصفقة بانتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة.
ويسعى الوحدات لتعزيز قدراته الهجومية من خالل التعاقد مع القنبر وفسخ 

عقد األرجنتيني كاسترو حيث لم يقدم المستوى المأمول.
وكان ن���ادي الوحدات قد قدم لنادي جبل المكبر الكأس الخاصة لبطولة القدس 

والكرامة لتبقى في فلسطين.
وفاز الوحدات أمس االول عل���ى جبل المكبر بنتيجة 4-2، في المباراة النهائية، 

ليتوج بكأس القدس والكرامة. 

الفلسطيني القنبر مرشح 
لالحتراف في الوحدات

بوينس آيرس/ االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي، ي���وم أمس، عن موقف األس���طورة األرجنتيني ليونيل 
ميس���ي، مهاجم باريس س���ان جيرمان، من العودة إلى برش���لونة خالل الفترة 
المقبلة.  وارتبط اس���م ميسي بالعودة إلى برش���لونة في الصيف المقبل، بعد 

تعرضه النتقادات شديدة لتراجع مستواه مع باريس سان جيرمان.
وبحسب شبكة »TycSports« األرجنتينية، فإن عائلة ميسي وبعض المقربين 

منه أكدوا على عدم وجود نية لديه حالًيا للعودة إلى برشلونة.
 وأكد التقرير، أن ميس���ي ال يفكر في العودة لبرشلونة حالًيا، وإنما حسم قراره 

بإكمال عقده مع سان جيرمان حتى صيف 2023.
 ورحل ميسي عن برشلونة في الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده، وانضم إلى 
باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.  وكان خوان البورتا، رئيس برشلونة 
قد علق على أنباء عودة ميس���ي لناديه قائال: »لم أتلق أي رس���الة من ليو أو من 

ممثليه بشأن العودة. الحقيقة أننا في الوقت الحالي ال نفكر في هذا األمر«.

ميسي يحسم قراره بشأن 
العودة إلى برشلونة

مدريد/ االستقالل:
تفوق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على 4 من زمالئه في الفريق، 

خالل منافسة الخاصة داخل النادي الملكي.
ووفًقا للحس���اب الرس���مي لريال مدريد، على موقع التواصل االجتماعي تويتر، 
فإن بنزيما حصل على جائزة أفضل العب في صفوف الفريق الملكي عن شهر 

مارس/آذار الجاري.
ونافس بنزيما على الجائزة، كل من لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور وتيبو 

كورتوا ودافيد أالبا.
ويحتل كريم بنزيما، صدارة قائمة الهدافين بالدوري اإلس���باني هذا الموس���م 

برصيد 22 هدًفا.
ويتواجد الفريق الملكي في صدارة الدوري اإلسباني برصيد 66 نقطة، بفارق 9 

نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

بنزيما يتفوق على 
مودريتش وكورتوا
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غزة/ االستقالل: 
وقعت س���لطة المياه وجودة البيئة ممثلة 
برئيس���ها د. يوس���ف ابراهي���م اتفاقية 
إلنش���اء بئر مياه بق���درة انتاجية 60 مترًا 
مكعبًا / الساعة، وذلك بالشراكة والتعاون 
مع بلدية غزة، ولجنة زكاة الرمال الشمالي 

وهيئة الزكاة الفلسطينية.
ج���اء توقي���ع االتفاقي���ة لدع���م مناطق 
وأحي���اء مهمة في مدينة غ���زة وتزويدها 
النقص  المائية في ظ���ل  باالحتياج���ات 
الح���اد بالفترة األخيرة ناج���م عن الكثافة 

السكانية المرتفعة.
و مثل بلدية غزة رئيسها د. يحيى السراج، 
ولجنة زكاة الرمال الشمالي ممثلة برئيس 
مجلس اداراتها م. بسمان العشي، وهيئة 
الزكاة الفلسطينية في غزة ممثلة برئيس 

مجلس اداراتها د. عالء الدين الرفاتي.
و أوض���ح ابراهيم في كلمت���ه عن أهمية 
حفر اآلبار بالدرج���ة األولى للبلديات كافة 
لتتمكن من توفير المياه للس���كان حسب 
االحتياج���ات المطلوبة، مؤك���دا أن قطاع 
المياه في قطاع غ���زة يعاني من خلل في 
الج���ودة والكمي���ة فيما ح���ث بلدية غزة 
وجمي���ع البلدي���ات على ض���رورة االتجاه 
لتطبيق فكرة االستفادة من مياه األمطار 
ودعوة جميع الجه���ات المانحة والممولة 

لدعم هذا االتجاه.
فيما اعتب���ر الرفاتي أن محط���ات تحلية 
المي���اه ليس���ت عالج���ا أو حال رئيس���ا أو 
تكلفتها  ارتف���اع  بس���بب  اس���تراتيجيا 
التشغيلية مما يدفع بعض الجهات لحفر 
اآلبار للبلديات والمؤسسات لتغطية أكبر 

عدد ممكن من السكان.
ومن جهته، ش���دد العش���ي على أهمية 
تقوية البنية التحتية في كافة محافظات 
قطاع غ���زة للمحافظة على ج���ودة المياه 

المطلوبة وجودة مياه الخزان الجوفي.
وفي ذات الس���ياق، أشار الس���راج إلى أن 
البلدية تدع���م اتجاه ايجاد آبار ترش���يح 
مي���اه األمطار خاصة ف���ي بعض المناطق 
كمنطقة عسقولة وغيرها، الفتا الى فكرة 
فصل النفايات الصلبة وتحس���ين كيفية 
التعام���ل معها من خ���الل فصلها لعدة 
أنواع ليس���هل اع���ادة تدويره���ا واعادة 

استخدامها فيما بعد.
وفي ختام اللقاء تم توقيع االتفاقية وفقا 
ألص���ول البروتوكول لتوقي���ع االتفاقيات 

الرسمية.

القدس المحتلة. وقال ش���هود عيان، إن "ش���رطة 
االحتالل اعت���دت على الش���ابين ورمتهما أرضا، 
وأطلقت الرصاص عليهما، ما أدى إلصابتهما في 

ساقيهما، قبل اعتقالهما".
وزعم���ت وس���ائل إعالم عبري���ة اعتقال ش���ابين 
لالش���تباه بنيتهم���ا تنفيذ عملية طعن بس���وق 

"محانيه يهودا " في القدس.
وش���هدت مدينة القدس حالة من االستنفار في 
صف���وف قوات االحتالل، بع���د عملية فدائية في 
"تل أبيب" ليلة الثالثاء، أسفرت عن مقتل خمسة 

إسرائيليين وإصابة خمسة آخرين.
كما اقتحمت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم 
أمس، منزل باحث مقدس���ي ف���ي البلدة القديمة 

بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوة من شرطة االحتالل 
ومخابراته اقتحمت منزل الباحث المقدس���ي في 
جمعية الدراسات العربية مازن الجعبري بطريقة 
همجية وهددوه باالعتق���ال إذا لم يلتزم الصمت 

والهدوء خالل شهر رمضان.
وفي سياق متصل، سلمت سلطات االحتالل عدًدا 
من ش���بان البلدة القديمة اس���تدعاءات لمراجعة 

مخابراتها.
كما اقتحمت ق���وات االحتالل، بلدة الرام ش���مال 

القدس المحتلة.
وأفاد ش���هود عيان بأن ق���وات االحتالل اقتحمت 
البل���دة وأطلق���ت قناب���ل الص���وت والغ���از تجاه 
المواطنين الذي���ن ردوا بإلقاء الحجارة تجاه جنود 

االحتالل.

اإ�ضابات يف ال�ضفة
وفي بي���ت لح���م، أصيب ع���دد م���ن المواطنين 
باالختن���اق، مس���اء األربعاء، خ���الل مواجهات مع 
ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي اندلع���ت في بلدة 

الخضر.
وأف���اد مصدر محل���ي، أن ق���وات االحتالل أطلقت 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز 
المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، ما أدى 

إلى إصابة عدد من المواطنين باالختناق.
وذك���ر أن المواجهات بي���ن المواطني���ن وقوات 

االحتالل ترّكزت ف���ي المنطقة الغربية من البلدة، 
المحاذية لجدار الضم العنصري.

كما أصيب مواطن بجراح خالل سلسلة اعتداءات 
ش���نها مس���توطنون يوم أم���س، بع���دة مواقع 
بمحافظتي نابلس وسلفيت شمال الضفة الغربية 
المحتلة.  وأفادت مصادر محلية أن مس���توطنين 
هاجموا المركبات الفلسطينية على طريق نابلس 
جنين قرب مستوطنة "ش���افي شمرون" وحطموا 

عددا منها.
وأصيب المواطن زكي عبد الرحيم عليوي من بلدة 
سبسطية، بكس���ر باليد ونقل لمستشفى رفيديا 

بنابلس.
واقتحم مس���توطنون بلدة مردة ش���مال سلفيت، 
وهاجم���وا من���ازل المواطنين، وحطم���وا عددا من 

المركبات.
وهاجم مس���توطنون منزل المواطن أحمد حمدان 
ف���ي بلدة عصيرة القبلية جن���وب نابلس، وحاولوا 
إح����راق مركبت���ه وخ�ط���وا ش����عارات معادي���ة 
على الج���دران، قب���ل أن يتصدى له���م األهالي 
ويجبرونهم على الفرار إلى مستوطنة "يتسهار".

كما حاول مستوطنون اقتحام بلدة قريوت جنوب 
نابلس م���ن الجهة الغربية، لكنه���م الذوا بالفرار 
باتجاه مستوطنة "عيليه" بعد أن فوجئوا بتواجد 
المواطني���ن بالمنطقة، فيما نصب مس���توطنون، 

"كرفانين" على أراضي البلدة.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين وضعوا 
الكرفاني���ن بمنطقة البطاي���ن الواقعة بالمنطقة 
الجنوبي���ة بين مس���توطنتي "عيليه" و"ش���يلو"، 
والت���ي تعرضت لعملي���ات تجريف ف���ي األيام 

الماضية.
وفي تطور الحق، هاجم مس���توطنون مس���لحون 
أط���راف البل���دة، وط���اردوا المواطني���ن مطلقين 

الرصاص الحي باتجاههم.
واقتحمت قوات االحت���الل البلدة لتوفير الحماية 

للمستوطنين.
كم���ا أقدم مس���توطنون على قط���ع واقتالع 170 
ش���جرة زيتون في بل���دة اللبن الش���رقية جنوبي 

نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأف���ادت مصادر محلية، بأن مس���توطنين قطعوا 
واقتلعوا أكثر من 170 ش���جرة زيتون مثمرة يزيد 

عمرها عن 12 سنة.
وأوضح���ت المصادر أن االعت���داء أتى على جميع 
األش���جار على مس���احة 8 دونمات تقع في سهل 
اللب���ن بالمنطقة الجنوبية بالق���رب من خان اللبن، 
وتعود ملكيتها لرئيس المجلس القروي يعقوب 

عويس وشقيقيه أكرم ورجا.

اعتداءات يف اخلليل
وف���ي الخليل، اعت���دى مس���توطنون، على منازل 
المواطني���ن في قرية الطوبا بمس���افر يطا جنوب 
الخليل، بحماية جيش االحتالل الذي اعتقل شابا.

وق���ال الناش���ط ف���ي لج���ان الحماي���ة والصمود 
جن���وب الخليل ف���ؤاد العم���ور: إن مجموعات من 
المس���توطنين هاجمت بحماية ق���وات االحتالل 
منازل المواطنين في الطوب���ا، وحطمت مركبتين 
للمواطن عم���ر أبو جندية، في حين اعتقلت قوات 

االحتالل الشاب رياض عوض )18 عاما(.
كما أصيب راعي أغن���ام بحروق في أنحاء متفرقة 
من جسده، جراء استهدافه بقنابل حارقة من قبل 

المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. 
وقال عمور: إن عددا من المستوطنين اعتدوا على 
الش���اب زكريا نعمان جبارين )18 عاما(، بالقنابل 
الحارقة أثناء رعيه لألغنام في منطقة بير العد، ما 
أدى إلصابته بحروق في القدمين والبطن والوجه، 

نقل على إثرها الى المستشفى.
وأضاف عمور، أن مسافر يطا تشهد تصعيدا من 
قبل المس���توطنين الذين يالحقون رعاة األغنام، 
ويقوم���ون بمنعهم والمزارعي���ن من الوصول الى 
أراضيهم والعمل فيها، وتضييق الخناق عليهم.

كما نصب���ت قوات االحتالل حاجزا عس���كريا على 
مدخ���ل تجمع "خل���ة الضبع والمفق���رة"، وأوقفت 
مركب���ات المواطني���ن، وفتش���تها، ودقق���ت في 
بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة حركتهم.

وتتركز عمليات المالحق���ة التي تتم بحماية من 
قوات االحتالل اإلسرائيلي في عدد من التجمعات 
الس���كانية في المسافر منها: أم الخير، والمفقرة، 

واللتواني ومنطقة بير العد.

عربدة يف رام اهلل
وفي رام الله، اعتدى مس���توطنون، مساء األربعاء، 
تح���ت حماية ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي على 

مركبات المواطنين شرق رام الله.
وأفاد ش���هود عيان، أن عش���رات المس���توطنين 
وتحت حماي���ة ق���وات االحتالل، انتش���روا قرب 
مس���توطنة "كوكب الصباح" المقامة على أراضي 
المواطنين ش���رق رام الله، قب���ل أن يعتدوا على 

مركبات المواطنين أثناء مرورها.
وف���ي قري���ة ترمس���عيا ش���مال رام الل���ه، أطلق 
مستوطن النار تجاه المواطنين على مدخل القرية 
قب���ل أن يغادر الم���كان، دون أن يبل���غ عن وقوع 

إصابات.
وفي طوباس، استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

مساء األربعاء، على مركبة خاصة شرق عاطوف.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن االحتالل 
اس���تولى على مركبة خاصة للمواطن صهيب أبو 

خيزران، أثناء وجوده شرق عاطوف.
يش���ار إلى أن االحتالل يس���تولي على المركبات 
المواطنين  وآليات  الزراعي���ة،  والجرارات  الخاصة، 
ف���ي تل���ك المناط���ق، وال يعيده���ا إال بعد دفع 

أصحابها غرامات مالية كبيرة.
واعتدى مستوطنون، يوم أمس، على سائق مركبة 
أجرة من مدين���ة أريحا، قرب أحد ش���واطئ البحر 

الميت.
وأف���ادت مصادر محلية، أن مس���توطنين هاجموا 
المواطن رياض شلبي، واعتدوا عليه بالضرب على 
أنحاء مختلفة من جسده ووجهه، ما تسبب بكسر 

في أسنانه.
كما هاجم مس���توطنون الليل���ة الماضية مركبات 
المواطني���ن المارة عل���ى مفرق طري���ق الواد عند 

مدخل بلدة رامين شمال طولكرم.
م���ن  مجموع���ة  أن  محلي���ة،  مص���ادر  وذك���رت 
المس���توطنين ألقت الحجارة باتجاه المركبات مما 
تسبب في إصابة س���يارة تاكسي بأضرار طفيفة 

كانت تقل مواطنين في طريقها الى القرية.
وح���ذرت فعالي���ات البل���دة االهالي م���ن الخروج 
بمركباته���م حفاظ���ا على أرواحه���م من هجمات 

المستوطنين.
كم���ا أصيب مواط���ن، مس���اء امس، ف���ي اعتداء 
للمس���توطنين على مركبات المواطنين عند حاجز 

الحمرا العسكري في األغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن مجموعة 
من المستوطنين المتجمهرين شرق حاجز الحمرا 
اعتدوا بالحج���ارة على مركب���ات المواطنين التي 

تجتاز الحاجز، ما أدى إلى تضرر عدد منها.
وأفادت مصادر محلي���ة، أن المواطن محمد أحمد 
زبي���دات )35 عاًم���ا( م���ن أريحا تع���رض لهجوم 
بالحجارة  من عشرات المستوطنين أثناء اجتيازه 
للحاجز، ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبته وإصابته 
بجروح وترويع طفلتيه اللتان كانتا برفقته داخل 

المركبة.
وأشارت إلى أن المس���توطنين حطموا 5 مركبات 
عل���ى األقل خ���الل االعت���داء، بحماية م���ن قوات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وفي وقت الحق، احتجزت قوات االحتالل عددا من 
مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى 

إلى إعاقة تنقلهم.
وتش���هد عدة طرق رئيس���ية في الضفة الغربية 
لمس���توطنين، يعتدون على مركبات  تجمهرات 

المواطنين أثناء تنقالتهم

اقتحامات االق�ضى
إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين، يوم أمس، 
المس���جد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة 

بحماية مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وقال���ت دائرة األوقاف اإلس���المية ف���ي القدس 
المحتل���ة، إن 81 مس���توطًنا اقتحم���وا س���احات 
المس���جد األقصى على مجموعات، ونظموا جوالت 

استفزازية في باحاته.
وأشارت إلى أن المستوطنين أدوا خالل االقتحام، 
طقوًس���ا تلمودي���ة ف���ي المنطقة الش���رقية من 

األقصى، قرب باب الرحمة.
ا، عدا الجمعة والس���بت،  ويتعرض األقصى يومّيً
القتحامات المستوطنين بحماية قوات االحتالل، 
عل���ى فترتين صباحية ومس���ائية، ف���ي محاولٍة 

ا. لتغيير األمر الواقع باألقصى، وتقسيِمه زمانّيً

محمود عباس للعملية، أوضح، أن هذه ليس���ت المرة األولى التي أدانت فيها الس���لطة 
العمليات الفدائية، مبيًنا أن وزنها عند "إسرائيل" يساوي التنسيق األمني.

وتس���ائل د. الهن���دي: "ماذا جنى الرئيس عباس والس���لطة من إدان���ة هكذا عمليات 
بطولية؟!"، مؤكًدا أن السلطة فشلت في التنسيق األمني لكون المجاهد خرج من جنين، 

وهي ال وزن لها، وال قيمة إلداناتها."
وتابع: "عندما ذهبنا إلى بيروت عام 2017 اتفقنا على تفعيل المقاومة الش���عبية، لكن 

السلطة ال تريد ذلك، وهي حسمت أمرها بالشراكة مع العدو".
وأكد د. الهندي، أن االجماع الش���عبي على دعم عمليات المقاومة يؤكد فش���ل مس���ار 
المفاوضات مع االحتالل، مس���تدرًكا: "نحن نس���تند إلى موقف شعبي عميق، وشعبنا 

يعرف عمق األزمة التي وصل لها المسار السياسي".
وبّين، أن وظيفة المقاومة إعطاء األمل في ظل هرولة بعض األنظمة اإلقليمية للتطبيع، 
وفي ظل األبواق الس���امة التي ُتزي���ف الدين والتاريخ والحضارة، مش���يًرا إلى أنها  ال 
تريد تقديم شيًئا لفلس���طين وصدعت رؤوسنا عن التضحيات التي قدمتها من أجل 

فلسطين.
وأش���ار رئيس الدائرة السياس���ية، إل���ى أن األنظمة العربية حس���مت أمره���ا،  مبيًنا 

أنها ترتجف أمام اإلدارة األمريكية وتنسق مع "إسرائيل".

أريحا / االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل العس���كرية قرار اعتقال إداري بحق األس���يرين عمر 

كعابنه من بيت لحم، ونائل أبو العسل من أريحا.
وأفاد مكتب إعالم األسرى بأن محكمة االحتالل أصدرت بحق األسيرين كعابنه 
وأبو العسل قرارًا إداريًا لمدة 4 شهور، قابلة للتجديد، بادعاء وجود ملف سري 

لهما لدى المخابرات يفيد "بخطورتهما على أمن المنطقة".
وأش���ار إلى أن قوات االحتالل كانت اعتقلت األسيرين بعد مداهمة منزليهما 

في منتصف مارس الجاري.

االحتالل يصدر قراًرا إدارًيا 
بحق أسيرين من أريحا

سلطة المياه وجودة البيئة: توقيع اتفاقية »إنشاء بئر مياه سقيا الخير« 

المغازي/ االستقالل:
أحيت بلدية المغازي وس���ط قط���اع غزة، يوم 
أمس، يوم األرض، في وقفة امام متنزه البلدية.

وش���هدت الفعالي���ة، الت���ي حضره���ا رئيس 
البلدية حاتم الغمري، ود. سالم سالمة النائب 
ف���ي التش���ريعي، وأعضاء وموظف���ي البلدية، 
مش���اركة واس���عة م���ن مؤسس���ات وفصائل 

العمل الوطن���ي، واللجنة الش���عبية لالجئين، 
ومخاتير ووجهاء المغازي وممثلي لجان االحياء 
في المخي���م، باإلضافة إلى ع���دد من األجهزة 
األمنية والش���رطية، ومدارس ورياض األطفال 
ف���ي المخيم مزينين بالكوفية واالعالم والثوب 

الفلسطيني.
وبدأت الفعالية بكلمة للنائب س���المة، واغنية 

وطني���ة لطفل من أطفال الروضة المش���اركين 
بالوقفة، ورفع علم فلس���طين على س���ارية تم 
تركيبه���ا على مدخل المخيم، وم���ن ثم زراعة 
األشجار في احواض الزينة في مدخل المخيم.

وق���ام عدد من ممثلي الفصائل والمؤسس���ات 
باس���تكمال الفعالي���ة بزراعة أش���جار الزيتون 

احياء ليوم األرض الخالدة.

بلدية المغازي تحيي ذكرى يوم األرض  

ع�ضرات االإ�ضابات ..

د. الهندي..
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هانوي/ االستقالل: 
بالتزامن مع بدء موسم األعاصير، انطلق رجل فيتنامي في مغامرة الموت من أجل 
رؤية زوجته، حيث سافر على مسافة 2000 كيلومتر على متن قارب تجديف من 

تايالند إلى الهند.
سافر الفيتنامي الشهير باسم »هو هوانج هو« لمدة 18 يومًا عبر خليج البنغال 
بالتزامن مع بداية موس���م األعاصير في محاولة لمقابلة زوجته التي تعمل في 

مومباي ب� الهند.
الحظ قارب صيد محاولة الرجل الفيتنامي اليائسة وهو يجدف بقارب مطاطي 
بالق���رب من جزر س���يميالن، على بعد حوال���ي 80 كيلومتًرا من البر الرئيس���ي 
التايالن���دي ونبه وحدة األمن البحري التابعة للبحرية التي أنقذته بعد 18 يوًما 

من اإلبحار وحده.
كان لديه حقيبة س���فر وزجاجة ماء شبه فارغة وحوالي 10 عبوات من المكرونة 
س���ريعة التحضير، لكن ال توجد خريطة، بوصل���ة، نظام تحديد المواقع أو حتى 

مالبس بديلة.
لذلك انعطف واس���تقل حافل���ة من بانكوك إلىفوكيت، وهناك اش���ترى قارًبا 
مطاطًيا وذهب إلى البحر في 5 مارس ليجدف في طريقه إلى الهند - التي تبعد 

حوالي 2000 كيلومتر من أجل رؤية زوجته.

رجل يصارع الموت في البحر 
لمدة 18 يومًا بسبب زوجته

) APA images(   إحياء يوم �لأر�س على �شاطئ بحر خانيون�س �أم�س�

لندن/ االستقالل: 
يستعد الخبراء ل�تنفيذ أول فندق فضاء في العالم 
الفتتاح أبوابه في عام 2027، وعلى الرغم من أنه قد 
يبدو بعيًدا، إال أن الخطط الخاصة بالفندق المصمم 
على طراز الس���فن السياحية بدأت منذ حوالي ثالث 
س���نوات. وفًقا لمؤسس���ة جيتواي ، س���وف يطفو 
الفندق مكان اإلقامة فوق الغ���الف الجوي لألرض، 
وقد بدأ في الوق���ت الذي بدأت فيه الخطط في عام 

2019 ، كان المشروع يسمى محطة فون براون.
س���تتألف من 24 وح���دة متصلة بواس���طة أعمدة 
المصعد لتش���كيل عجلة دوارة تحاك���ي الجاذبية 
باتجاه الحواف، ومنذ ذلك الحين ، أطلق على الفندق 
المستقبلي اسم Voyager Station وتقوم ببنائه 

.Orbital Assembly Corporation شركة

تخطط ش���ركة البناء، التي تركز على الهياكل التي 
تعتم���د على الجاذبية، للكش���ف ع���ن الفندق في 
السنوات القليلة المقبلة، بحسب ما نشرت صحيفة 

"ديلي ستار" البريطانية.
قال تيم أالت���وري، كبير مهندس���ي التصميم في 
Gateway Foundation ، لش���بكة CNN: "ت���دور 
المحط���ة ، وتدف���ع محتويات المحط���ة إلى محيط 
المحطة، إلى حد كبي���ر بالطريقة التي يمكنك بها 
تدوير دلو من الماء، وقد يندفع الماء إلى الدلو ويبقى 

في مكانه".
وقال تيم أيًضا إن الشركة تأمل في نقل قطعة من 
األرض إلى الفضاء الخارجي، مضيًفا: "سيكون لدينا 
عدد من األنش���طة الترفيهي���ة واأللعاب المختلفة 
التي ستس���لط الضوء على حقيق���ة أنك قادر على 

القيام بأشياء ال يمكنك القيام بها على األرض".
فيم���ا أضاف:" بس���بب انع���دام ال���وزن وانخفاض 
الجاذبية، س���تكون قادًرا على القف���ز أعلى، وتكون 
قادًرا على رفع األش���ياء، وتكون ق���ادًرا على الركض 

بطرق ال يمكنك القيام بها على األرض".
أخبر الطيار السابق للش���ركة جون بلينكو المنشور 
أن الوقت الحالي هو وقت مهم للس���فر إلى الفضاء، 
وختم قائاًل: " نح���اول أن نجعل الجمهور يدرك أن 
هذا العصر الذهبي للسفر إلى الفضاء على األبواب. 

إنه آٍت. إنه قادم سريًعا".
من غير الواضح كم س���يكون م���كان اإلقامة، لكنه 
بالتأكيد لن يكون رخيًصا، وقالت مؤسسة جيتواي 
إنهم يريدون في النهاية جعل الفندق مش���ابًها ل� 

رحلة إلى ديزني الند.

أول فندق في الفضاء يستعد لفتح أبوابه

القاهرة/ االستقالل: 
ش���هدت محافظة الشرقية ش���مال مصر مأساة إنس���انية مروعة. حيث لقيت 

صيدالنية شابة مصرعها في سقوط مصعد تعطل بها وبطفليها.
وفي التفاصيل تلقى مدير أمن الش���رقية إخطارًا من قسم شرطة ثان الزقازيق. 

بالغًا يفيد بمصرع صيدالنية أثناء خروجها من مصعد إحدى العمارات.
وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث حيث تبين مصرع الصيدالنية “م ع أ” )27 

عامًا( وذلك بعد تعطل المصعد الذي كانت تستخدمه برفقة طفليها.
وتمكنت الصيدالني���ة من إنقاذ طفليها ثم فوجئت بهبوط المصعد بش���كل 
مفاجئ ولقيت مصرعها في الحال. وتبين أن الصيدالنية من قرية شلش���لمون 
التابعة لمدينة منيا القمح ولكنها تقيم مع زوجها الذي يعمل بإحدى الجهات 

القضائية في الزقازيق. تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

مأساة مروعة.. أنقذت 
طفليها وماتت في المصعد

لندن/ االستقالل: 
توفي رئيس شركة متخصصة في تعامالت العمالت 
الرقمية ما ترك عش���رات آالف المستثمرين في وضع 

صعب للغاية، يهدد بخسارة أموالهم لألبد.
وكان تبرير الشركة غريبا، فقالت إن الرئيس التنفيذي 
الذي رحل عن عالمنا، يعرف وحده كلمة السر الخاصة 

بالوصول إلى األموال.
ويحاول تونغ زوو عبثا تفادي التفكير في كمية األموال 
التي خس���رها، لكنه يخفق في ذلك، بس���حب تقرير 

لشبكة »سكاي نيوز« البريطانية.
وتبخرت كل المدخرات لدى الشاب البالغ من العمر )33 
عاما(، والبالغة أكثر من 400 ألف دوالر، بس���بب حادثة 

وفاة الرئيس التنفيذي لشركة عمالت رقمية.
والشركة هي )Quadriga CX(، وتعتبر أكبر شركة من 

نوعها في كندا، وتوفي رئيس���ها والشريك المؤسس 
فيه���ا، جيرالد كوتين، في يناير عام 2019 في ظروف 
غامضة إثر تداعيات اإلصابة بفيروس »كورونا«، بعيد 

زيارته إلى الهند.
لكن الظروف الغامضة أش���علت تكهنات بأنه ما يزال 
على قيد الحياة، وأن ما حدث مجرد خطة لالحتيال على 
المستثمرين. ويقول زوو في فيلم وثائقي على منصة 
»نتفليكس« إن تبخر كل مدخراته جعله مكتئبا أكثر 

من أي وقت مضى.
وأضاف:« كان بإمكاني اس���تثمارها في العقارات. كان 
بإمكاني وضعها في البورص���ة«. وتابع: »حتى اآلن، لم 

يتم العثور على شيء. إنه أمر سيء«.
وقال إنه يس���تحق بعض اللوم، لكن الكثير من الناس 
يلقون عليه باللوم وحده، مضيفا: »إنه أيًضا سوء الحظ 

)..( أعتقد أنني وثقت بهم كثيرا«.
وتبين أن الرئيس التنفيذي كان يدير مخططا احتياليا 
قبل وفاته في خط���وة وصفها محققون بأنها »عملية 

احتيال قديمة الطراز مغلفة بالتكنولوجيا الحديثة«.
واش���ترى تونغ زوو بأمواله عمالت مش���فرة عن طريق 
الش���ركة الكندية، وعندما باعها توقع أن يتم تحويل 
المبلغ إلى رصيده، لكن مرت الش���هور دون أن تظهر 

األموال.
وبعدما تواصل مع الشركة، عبر البريد اإللكتروني حيث 
كان يردد »أين أموالي؟، كان رد الش���ركة أنها في نزاع 

قانوني يرجئ تحويل األموال.
وقالت الشركة إنه ال يمكن سداد مبلغ 190 مليون دوالر 
لزبائن الش���ركة، ألن جيرالد مات ومعه سر كلمة السر 

الخاصة بالوصول إلى هذه األموال.

واشنطن/ االستقالل: 
ق���ال والد صبي يبلغ من العمر 14 عاًما إنه اكتش���ف وف���اة ابنه في حادث خالل 
جولة في أرض المعارض بوالية فلوريدا بعد مشاهدة مقطع فيديو للحادث على 
اإلنترنت. وأخبر يارنيل سامبسون وسائل اإلعالم كيف شعر وكأنه أصيب »بشدة 
في معدته« عندما رأى ابنه تاير يسقط من ارتفاع 430 قدًما في آيكون بارك في 

أورالندو، حيث يمكن رؤية المراهق وهو يتحرر من حزامه في اللقطات المؤلمة.
وأضاف والد الصبي »ش���عرت أن شخًصا ما ضربني بشدة في بطني. لقد كانت 
خس���ارته مؤلمة للغاية، وال يمكن لشيء في الدنيا أن يعوضني عنه، وال يمكن 
للمال أن يعيده إلى الحياة، إنه ألمر محزن، فالمستقبل المشرق لشاب سلب منه 

في رحلة إلى مدينة مالٍه«.
وما يزال التحقيق جاريًا لمعرفة س���بب المأس���اة على متن الرحلة وقال السيد 
سامبسون إنه يريد إجابات، وقال »أريد أن أعرف ما حدث البني. اريد اجابات من 

الجميع. من كل المتورطين في ذلك؟ أتمنى لو كنت هناك ألخبره أنني أحبه«.
 قدمت األسرة التماسا إلغالق اللعبة بش���كل دائم، وقال سامبسون إن المسؤولين عن 
ج���والت أخرى في الحديقة أخب���روه أنه كبير جًدا بحيث ال يمك���ن الركوب بأمان - لكن 
مش���غلي لعبة ف���ري فول وافقوا على جعل���ه يركب رغم ذلك، بحس���ب صحيفة ميرور 
البريطاني���ة. ولم تكن هناك »أحزمة أمان« أثناء الركوب - والش���يء الوحيد الذي 
يمنع الركاب من الس���قوط من مقاعدهم هو أحزمة بالس���تيكية قابلة للسحب 
من المفترض أن يتم ربطها في مكانها بين أرجل الركاب، وارتفعت الرحلة في 

الهواء وتوقفت لمدة 10 ثواٍن تقريًبا قبل أن تسقط.
وقال قائد شرطة مقاطعة أورانج جون مينا في التحقيق: »يبدو أنها مجرد مأساة 

مروعة. سنرى ما سينتج عن التحقيق التخاذ اإلجراءات الالزمة«.

يكتشف وفاة ابنه خالل مشاهدة 
مقطع فيديو على اإلنترنت

»تحويشة العمر« اختفت.. والسبب كلمة سر

واشنطن/ االستقالل: 
ابتكر فريق م���ن الباحثين في الوالي���ات المتحدة 
منظوم���ة لل���ذكاء االصطناع���ي يمكنه���ا التنب���ؤ 
باحتماالت اإلصابة بس���رطان القولون والمستقيم 
ل���دى البالغين. وفي إطار الدراس���ة الت���ي أوردتها 
الدوري���ة العلمية »بل���وس وان« هذا الش���هر، طور 

الفريق البحثي بجامعة والية أوهايو األمريكية تحت 
رئاسة الباحث هشام حسين، منظومة للتنبؤ تعمل 
بتقنيات ال���ذكاء االصطناعي، وتس���تطيع تحليل 
الس���جالت الصحي���ة اإللكتروني���ة للمرضى للتنبؤ 
باحتماالت إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم، 

وذلك في الفئة العمرية من 35 إلى 50 عامًا.

وأكد فريق الدراس���ة في تصريح���ات أوردها الموقع 
اإللكتروني »ميديكال إكسبريس«، تجربة المنظومة 
الجدي���دة على 3116 ش���خصًا بالغ���ًا.  وذكر الفريق 
البحث���ي أن المنظوم���ة الجديدة اس���تطاعت التنبؤ 
باحتماالت اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم بدقة 

أعلى من الوسائل المعمول بها في الوقت الحالي. 

الذكــاء االصطناعــي يتنبــأ بسرطــان القولــون


