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القدس المحتلة/ االستقالل:
 اعتقل���ت ق���وات االحتالل 
الجمعة،  أمس  اإلسرائيلي، 
فت���اة من باحات المس���جد 
األقصى المبارك في القدس 

المحتلة.

وأفادت مص���ادر محلية أن 
ق���وات االحت���الل، اعتقلت 
فت���اة لم تع���رف هويتها 
بع���د، أثن���اء وجوده���ا في 
باح���ات المس���جد األقصى 

المبارك.

اعتقــال فتــاة مــن باحــات 
»المسجــد األقصــى« 

الضفة الغربية/ االستقالل:
استشهد ش���اب، يوم أمس، إثر إصابته برصاصة 
ف���ي الرأس أطلقها جنود االحتالل خالل مواجهات 
في الخليل، فيما قمعت قوات االحتالل، مس���يرات 

سلمية ضد االستيطان في عدة مناطق من الضفة 
الغربي���ة، والتي خرج ع���دد منها إلحي���اء الذكرى 
السادس���ة واألربعين ليوم األرض، م���ا أدى لوقوع  
215 إصاب���ة في صف���وف المواطنين. وش���يعت 

جماهي���ر غفيرة م���ن أبناء ش���عبنا ف���ي الخليل، 
جثمان الشهيد أحمد يونس صدقي األطرش )29 

عام���ا(، الذي ارتق���ى برصاص قوات 
االحتالل في ش���ارع الش���اللة وسط 

شهيد في الخليل و215 إصابة بمواجهات 
متفرقــة مــع االحتــالل فــي الضفــة

آالف األردنيين يطالبون بدعم 
المقاومة الفلسطينية ورفض التطبيع

بيروت/ االستقالل:
دعت حرك���ة المقاومة اإلس���المية "حماس" يوم أمس، الس���لطة 
الفلس���طينية لإلفراج عن كل المعتقلين السياس���يين مع قدوم 

 حماس تدعو السلطة لإلفراج عن المعتقلين 
السياسيين لديها بمناسبة رمضان

عمان/ االستقالل:
دعا آالف األردنيين إلى دعم المقاومة الفلس����طينية، ورفض 
التطبيع مع كي����ان االحتالل، وحماية األردن من أي مش����اريع 

زينة رمضان في غزة.. 
حبل وصل ال ينقطع 

نيويورك/ االستقالل:
أك���دت لجنة الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة المعنية بممارس���ة 
الش���عب الفلس���طيني لحقوقه غير القابلة للتص���رف، أن األزمات 

األمم المتحدة: ال ينبغي ألزمات العالم أن 
تصرف االنتباه عن الوضع الخطير في فلسطين

غزة/ دعاء الحطاب: 
»إض���اءات بأجم���ل األلوان، نج���وم وأهله نحاس���ية ُمعلقة 
بالس���قف، أحبال زين���ة ورقية ممتدة بالش���ارع، وفوانيس 

الفصائل تنعى الشهيد األطرش 
وتدعو لتصعيد المقاومة

مسؤولون إسرائيليون: موجة 
العمليات ستتوسع بشهر رمضان

غزة/ االستقالل:
ر أحمد يونس صدقي  نعت فصائل فلسطينية مس���اء الجمعة، األسير المحرَّ

األط���رش، ال���ذي ارتقى ش���هيدًا برص���اص ق���ّوات االحتالل 
اإلسرائيلي خالل مواجهات في ش���ارع الشاللة بمدينة الخليل 

القدس المحتلة/ االستقالل:
توقع مس���ؤولون كب���ار في أجهزة األمن اإلس���رائيلي توس���ع العمليات التي 

تس���تهدف الجنود والمستوطنين اإلس���رائيليين خالل شهر 
رمضان المبارك. ونقل���ت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية 

عطايا: لقاء القائد »النخالة« والسيد »نصر الله« 
استعرض المشهد الفلسطيني المستجد

بيروت/ االستقالل:
قال ممثل "حركة الجهاد اإلس����المي" في لبنان إحس����ان 
عطايا، امس الجمع����ة، إن "العملي����ات الفدائية النوعية 

التي تضرب قلب كيان االحتالل تتسارع وتيرتها وتتسع 
رقعتها، وم����ن المتوقع أن تزداد قوة وزخًما 
خالل ش����هر رمضان المبارك"، معتبًرا أنها 

القوى الوطنية تندد بجريمة استهداف 
األسير المحرر أحمد األطرش بالخليل

رام الله/ االستقالل:
  دعا خطيب المس���جد األقصى المبارك الش���يخ محمد س���ليم المرابطين في 

القدس وأحبابها، لتجديد االنتماء للمسجد األقصى بدوام الرباط 
فيه، وش���د الرحال إليه في الصلوات الخمس كلها.وخالل خطبة 

خطيب األقصى: فليكن رمضان شهر 
اليقين بالنصر وتجديد االنتماء لألقصى

االحتالل 
ي�ستدعي املئات من 

»االحتياط« ملواجهة 
العمليات الفدائية
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بيروت/ االستقالل:
قال ممثل "حركة الجهاد اإلس����المي" في لبنان إحس����ان 
عطايا، امس الجمع����ة، إن "العملي����ات الفدائية النوعية 
التي تضرب قلب كيان االحتالل تتسارع وتيرتها وتتسع 
رقعتها، وم����ن المتوقع أن تزداد قوة وزخًما خالل ش����هر 
رمض����ان المبارك"، معتب����ًرا أنها "امتداد لمعركة س����يف 
القدس، وتحقق أهدافها التي كشفت ضعف المنظومة 
األمني����ة الصهيونية، وأن هذا الكي����ان أصبح هزياًل وغير 
آمن، وأثبتت ال مكان آمن للمس����توطنين الصهاينة على 

أرض فلسطين".
ورأى عطايا في تصري����ح له، أن "لهذه العمليات البطولية 
أهمية كبيرة من ناحية اإلخفاق األمني للعدو، والدقة في 
تحقيق اإلصابات لدى المقاومين، وتتاليها في فترة زمنية 
قصيرة جًدا لتضرب العدو في القلب والصميم، وفي أماكن 

لم يكن يتوقعها، ويعتقد أنها آمنة ال يمكن اختراقها".
وأض����اف: "عملية تل أبيب وقبلها الخضيرة وبئر الس����بع 
وما س����بقها من عمليات طعن ودهس وإطالق نار، أربكت 
حس����ابات كيان العدو، وأوقعته في مستنقع ومأزق كبير، 
ألن سلسلة العمليات هذه حصلت في وقت وجيز، وكذلك 
تسهم في كي وعي المستوطنين الصهاينة الذين باتوا 

يدركون جيًدا أن قيادتهم ال تؤمن لهم الحماية، فال مكان 
محصن له����م في هذا الكيان المؤقت، وعليهم أن يرحلوا 

إلى بلدانهم األصلية التي جاؤوا منها".
ولفت عطاي����ا إلى أن "ه����ذه العملي����ات النوعية وجهت 

رسائل عدة للمطبعين والمتآمرين ولكل من يعنيه األمر، 
فمن ناحي����ة التوقيت تزامنت مع اللق����اء التطبيعي في 
النقب المحتل بمشاركة وزراء خارجية عرب، لتؤكد أن كل 
محاوالت التطبيع هذه سيفش����لها الشعب الفلسطيني 

المتج����ذر في أرضه، والذي يتخ����ذ المقاومة طريًقا وحيًدا 
حتى دحر االحتالل عن أرض فلسطين".

وح����ول زيارة أمي����ن عام "حرك����ة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين" القائد زي����اد النخالة، ألمين ع����ام "حزب الله" 
السيد حس����ن نصر الله، أكد عطايا على أن "هذا اللقاء له 
أهمية كبرى لجهة قراءة المشهد الفلسطيني المستجد، 
ومناقشة إستراتيجية مواجهة مستقبلية في التعاطي مع 
ما يمكن أن يحدث، وال سيما بعد "قمة النقب" التطبيعية 
الت����ي من أهدافه����ا تثبيت الحلف المتواط����ئ مع العدو 
الصهيوني من النظام العربي الرسمي في مواجهة محور 
المقاومة، واحتواء المقاومة في غزة، وتخفيف المواجهات 
في القدس خالل ش����هر رمضان المبارك، حتى ال تتدحرج 
األمور لمواجهة عس����كرية يخشى العدو نتائجها، لتأتي 

هذه العمليات البطولية وتقطع الطريق عليه".
وخت����م عطاي����ا حديثه، مؤك����ًدا على أن "كي����ان العدو لن 
ينعم باألمن والطمأنينة، وس����يعيش حال����ة إرباك دائم، 
ألن عمليات المقاومة في تصاعٍد مستمر، وستضربه في 
مختلف أماكن تواجده"، متوقًعا أن "يكون ش����هر رمضان 
وبااًل على العدو ومستوطنيه، وأن تزداد العمليات النوعية 

التي ستزلزل أمن كيانه في هذا الشهر الفضيل".

عطايا: لقاء القائد »النخالة« والسيد »نصر الله« استعرض المشهد الفلسطيني المستجد

الخليل/ االستقالل:
أعرب���ت الق���وى والفعالي���ات الوطنية في 
محافظ���ة الخليل، عن إدانتها الش���ديدة 
للجريم���ة الجديدة الت���ي ارتكبتها قوات 
االحتالل الصهيوني ف���ي مدينة الخليل، 
عندما تعمد جنودها القناصة المتمركزين 
وس���ط المدينة، استهداف األسير المحرر 
أحمد يونس صدقي االط���رش )28 عاما(، 
وقتله عقب إطالق النار على صدره مباشرة.

وقال���ت الق���وى والفعالي���ات الوطنية في 
الخليل، ف���ي بيان صدر عنه���ا بعد ظهر 

امس الجمع���ة:" ان هذه الجريمة الجديدة 
لالحتالل وما س���بقها من جرائم في األيام 
األخيرة، تؤكد استمرار إمعان االحتالل في 
إرهابه وممارساته العدوانية تجاه شعبنا، 
واستباحته للدم الفلسطيني في كل زمان 

ومكان".
وش���ددت القوى في بيانها، عل���ى أن الرد 
الجريمة وغيرها  الفلس���طيني تجاه هذه 
من الجرائم المتواصلة بحق شعبنا، يتمثل 
بوقف أي���ة مراهنات عل���ى دولة االحتالل 
وحلفائها، وبتعزيز صمود ووحدة ش���عبنا 

وق���واه كاف���ة، وتصعي���د المقاوم���ة ضد 
االحتالل وعصابات مستوطنيه.

وفيم���ا دع���ت جماهير ش���عبنا إلى إعالن 
الحداد الرسمي والشعبي اليوم السبت في 

الخليل.
 ونعت القوى والفعاليات الوطنية الشهيد 
األطرش وتقدمت من عائلته بخالص العزاء 
والمواس���اة، معاهدة شعبنا على التمسك 
بكامل حقوقه ومواصلة درب النضال حتى 
كن���س االحتالل وعصابات���ه ونيل الحرية 

واالستقالل.

نيويورك/ االستقالل:
اعتمد مجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألمم 
المتحدة، ام���س الجمعة، قرارين حول حق 
الشعب الفلس���طيني في تقرير المصير، 

وعدم شرعية المستوطنات.
جاء ذلك في ختام أعمال دورة المجلس 49 
في مدينة جنيف السويس���رية، بحسب ما 

ذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان.
وقال وزي���ر الخارجي���ة والمغتربين رياض 
المالكي: إن "اعتماد مجلس حقوق اإلنسان، 
للقرارين باألغلبية العظمى، مؤشر إيجابي 
وخط���وة في المس���ار الصحي���ح إلثبات أن 

القانون الدولي، يجب أال يتجزأ".
وأضاف المالكي، أنه "يجب إعمال القانون 
الدول���ي لحص���ول ش���عبنا عل���ى حقوقه، 
ومس���اءلة إس���رائيل عل���ى جرائمها ضد 
اإلنس���انية، وعلى رأس���ها جريمتا الحرب 
واألبارتهايد، ومواجهة منظومة االستيطان 

االستعماري".

وصوتت 38 دولة لصالح "قرار المستوطنات 
ف���ي األرض الفلس���طينية المحتل���ة، بما 
فيها القدس الش���رقية"، وامتنعت 5 دول 
عن التصوي���ت وهي أوكراني���ا، وليتوانيا، 
و4  وهن���دوراس،  والكاميرون،  والبرازي���ل، 
دول صوت���ت ضد وهي: الواليات المتحدة، 
والمملكة المتحدة، وجزر المارشال، وماالوي.

كم���ا صوتت 41 دول���ة لصالح ق���رار "حق 
الشعب الفلس���طيني في تقرير مصيره"، 
وامتنع���ت 3 دول ع���ن التصوي���ت هي: 
ليتواني���ا، والكامي���رون، وهن���دوراس، و3 
دول صوتت ضد ه���ي: الواليات المتحدة، 

المملكة المتحدة، وجزر مارشال.
ورح���ب المالكي باعتماد القرارين، ش���اكًرا 
ال���دول األعض���اء التي صوت���ت باألغلبية 
العظمى لصالحهما، مطالًبا الدول التي لم 
تدعم القرارين، بأن "تتوقف عن سياس���ة 
المعايير المزدوج���ة، واالدعاء أنها جزء من 

أي تعاقد دولي أخالقي".

ودعا إلى "تنفيذ قرارات الش���رعية الدولية 
ومؤسس���اتها، وتوفي���ر حماية للش���عب 
الفلسطيني، وصواًل إلى تنفيذ حق الشعب 

الفلسطيني في تقرير المصير".
ولف���ت أن "اعتم���اد ق���رار المس���توطنات 
غير الش���رعية ف���ي األرض الفلس���طينية 
المحتلة، تأكيد عل���ى ضرورة وقف دعمها 
ومقاطعتها، وصوال إلى تفكيكها وإزالتها 

فورا".
وأك���د ضرورة "حظر بضائع المس���توطنات 
ووقف التعامل التجاري والعس���كري وأي 
خدم���ات أو أم���وال تعزز ه���ذه المنظومة 
االستعمارية، لما تخالفه من قواعد القانون 
الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم".

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي 
ف���ي 145 مس���توطنة كبي���رة و140 بؤرة 
استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما 
فيها القدس، وفق بيانات لحركة "الس���الم 

اآلن" الحقوقية اإلسرائيلية.

القوى الوطنية تندد بجريمة استهداف األسير المحرر أحمد األطرش بالخليل

غزة/ االستقالل:
اس���تهدفت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، رعاة األغنام ش���رق مخيم المغازي، 
وس���ط قطاع غزة. وفتحت قوة إسرائيلية متمركزة في األبراج العسكرية شرق المحافظة 
الوسطى، نيران رشاش���اتها تجاه رعاة األغنام، وأجبرتهم على مغادرة المنطقة، دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح.
ا إطالق النار   قوات االحتالل المتمركزة ش���رق القطاع وشماله، تتعمد يومّيً

َّ
ُيش���ار إلى أن

وقنابل الغاز تجاه األراضي الزراعية ورعاة األغنام، على طول الحدود مع القطاع.
ويتوغل االحتالل توغ���الً محدوًدا، بين حين وآخر، في المنطق���ة ذاتها، ويجرف أراضي 

زراعية، ويطلق النار صوب المزارعين ورعاة األغنام، تحت ذرائع أمنية.

االحتالل يستهدف رعاة 
األغنام شرق مخيم المغازي

مجلس أممي يعتمد حق الفلسطينيين 
بتقرير المصير وعدم شرعية المستوطنات

رام الله/ االستقالل:
  دعا خطيب المس����جد األقصى المبارك الشيخ محمد س����ليم المرابطين في القدس 
وأحبابها، لتجديد االنتماء للمس����جد األقصى بدوام الرباط فيه، وش����د الرحال إليه في 

الصلوات الخمس كلها.
وخالل خطبة الجمعة يوم أمس، في األقصى قال الش����يخ س����ليم: » كونوا للمس����جد 
األقصى كما عهدناكم، وليكن رمضان ش����هر الجماع����ة والمصالحة واليقين بالنصر 

العاجل«.
وأض����اف: »األقصى لكم وال ح����ق فيه لغيركم، وأنتم الي����وم ترابطون فيه واحفادكم 

سيرابطون الى أن يأتي وعد الله«.
وأوضح خطيب األقصى أن المس����جد يتعرض لهجمة مس����عورة م����ن االحتالل الذي 

ينتهك قدسيته وحرمته. 
وأدى نحو 35 ألف مصل صالة يوم أمس في باحات مصليات المسجد األقصى المبارك.
 وش����هدت البلدة القديمة بالقدس انتشارا مكثفا لقوات االحتالل، التي ضيقت على 

المصلين والوافدين من خالل تفتيشهم أو احتجاز هوياتهم والتدقيق فيها.
كم����ا احتجزت قوات االحتالل مجموعة من النس����وة واألطفال عند منطقة باب العمود 

خالل توجههم للصالة في المسجد األقصى.

خطيب األقصى: فليكن 
رمضان شهر اليقين بالنصر 

وتجديد االنتماء لألقصى
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غزة/ االستقالل:
نعت فصائل فلس���طينية مساء الجمعة، 
ر أحم���د يون���س صدقي  األس���ير المح���رَّ
األط���رش، الذي ارتقى ش���هيًدا برصاص 
قّوات االحتالل اإلسرائيلي خالل مواجهات 
في شارع الش���اللة بمدينة الخليل جنوب 

الضفة الغربية المحتلة.
وقال���ت الفصائ���ل في بيان���ات منفصلة 
وصلت االس���تقالل نسخة عنها، إن ارتقاء 
الشهيد األطرش ُيذكي فينا روح المقاومة 

ويعّبد طريقنا نحو التحرير والعودة.
وأدان���ت حركة الجهاد اإلس���المي جريمة 
للش���اب األطرش )29عاًما(  قتل االحتالل 
م���ن مدينة الخلي���ل، مؤك���دة أنها صورة 
واضحة لمسلس���ل القتل المستمر ألبناء 

شعبنا.
وش���ددت الحرك���ة عل���ى أن جريمة قتل 
األس���ير المح���رر األطرش عق���ب إصابته، 
دلي���ل عل���ى وحش���ية االحت���الل الت���ي 
تس���تهدف شعبنا ومجاهديه، وتأتي في 
سياق المسلسل اإلجرامي المتواصل على 

امتداد الوطن المحتل.
وحملت االحتالل وقادته تداعيات الجرائم 
المس���تمرة في القدس والضفة والداخل 
المحتل، والتي لن تمر م���رور الكرام، أمام 

بسالة وش���جاعة أبناء شعبنا الذين قدموا 
نماذج مش���رفة في الرد واالنتقام ألرضنا 

ومقدساتنا.
ودع���ت الحركة لوحدة ش���عبنا وفصائله، 
لتفعيل وإشعال المقاومة بأشكالها كافة، 
وخاصة المس���لحة، لردع المحتل وقطعان 

المستوطنين عن قتلنا واستباحة دمنا في 
كل مكان من أرضنا.

وزف���ت حرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية 
)حماس( إلى العلياء الشهيد األطرش، 
حمن وعائلة  مضيفة: "نهن���ئ خليل الرَّ
م���ت  األط���رش المجاه���دة، الت���ي قدَّ

التضحيات باستشهاده".
نا إذ ننع���ى بكّل فخر  وقالت حم���اس: "إنَّ
األط���رش، وكوكبة من  الش���هيد  واعتزاز 
الش���هداء الذي���ن ارتق���وا خ���الل األيام 
الماضية، لنش���ّد على أيادي أبطال الضفة 
الثائرين، الذين يتصّدون لقوات االحتالل 

بثبات وعزيمة".
 ش���عبنا سيواصل المسير على 

َّ
وأكدت أن

درب المقاومة وطريق الشهداء األبرار، ولن 
يرهبه أو يوقفه إرهاب العدو الصهيوني، 

حّتى تحرير األرض والمسرى واألسرى.
بدورها قالت لجان المقاومة في فلسطين 
إن جريمة إع���دام األطرش تواصل لجرائم 
االحتالل المس���تمرة والمتواصل���ة بح���ق 

شعبنا وأرضه ومقدساته.
وأكدت اللج���ان في بي���ان أن جرائمه لن 
تكس���ر إرادة المقاومة والتحدي ومجابهة 
المحت���ل ل���دى ش���بابنا الثائر وش���عبنا 
س���يواصل ثورته وانتفاضته مهما كانت 

التحديات
ودعت الش���باب الثائر ومقاومينا األبطال 
للمزيد من العملي���ات الموجعة والنوعية 
لجن���ود االحت���الل اإلس���رائيلي وقطعان 

مستوطنيه المجرمين.
المح���رر أحمد يونس  ويذكر أن األس���ير 
األط���رش ارتقى ش���هيدا عق���ب إصابته 
برصاص���ة في الرأس خ���الل مواجهات مع 

االحتالل في شارع الشاللة وسط الخليل.
واألطرش هو أسير محرر أمضى أكثر من ٨ 
سنوات في سجون االحتالل بتهم أمنية، 

تعرض خاللها للتعذيب أثناء التحقيق.

الفصائل تنعى الشهيد األطرش وتدعو لتصعيد المقاومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
توقع مس���ؤولون كبار في أجهزة األمن اإلس���رائيلي 
الجن���ود  تس���تهدف  الت���ي  العملي���ات  توس���ع 
والمس���توطنين اإلس���رائيليين خالل ش���هر رمضان 

المبارك.
ونقل���ت صحيف���ة "يديعوت أحرون���وت" العبرية عن 
هؤالء المس���ؤولين قولهم إن األحداث في المس���جد 

األقصى هي التي ستحدد مصير التصعيد.
ولفتوا إلى أن المسجد األقصى يعتبر محرك األحداث، 
"وفي حال السيطرة على األمور، فتعتقد دوائر أمنية 

أن التصعيد سيكون محدودًا"، على حد تقديرهم.
كما أك���دوا على أن���ه ال يمكن التوق���ع بموعد نهاية 
موجة التصعيد الحالية بالنظر إلى طبيعة العمليات 
الفردية، وأنه ال مجال لعناوي���ن كبيرة بأن التصعيد 

سيستمر أشهًرا.
وأش���ارت الصحيفة إل���ى أن قادة األمن اإلس���رائيلي 

رفضوا إطالق بع���ض القادة السياس���يين توصيف 
"ح���رب" على موج���ة العملي���ات األخي���رة قائلين إن 
"الكيان عاش عمليات أقسى بكثير من تلك األخيرة"، 
وذلك في إش���ارة إل���ى موجة العملي���ات التفجيرية 
االستش���هادية التي حص���دت أرواح مئ���ات الجنود 

والمستوطنين اإلسرائيليين في المدن اإلسرائيلية.
وتس���ود حالة من التش���اؤوم في أوس���اط المؤسسة 
األمنية اإلسرائيلية بالنس���بة لقراءة السيناريوهات 
األراض���ي  ف���ي  الميدان���ي  للتصعي���د  المتوقع���ة 
الفلس���طينية بعد العمليات األخيرة خاصة في قلب 

المدن المحتلة عام 1948.
وبحس���ب الصحيفة، أفادت التقييم���ات األمنية بأن 
األيام المقبلة خاصة فيما يتعلق بأي أحداث محتملة 
في القدس هي من س���تحدد وجهة األوضاع إلى أين 
س���تذهب، وأنه ال يمكن تقدير المدة التي ستستمر 
فيها موجة العمليات الحالية، بينما يستعد الجيش 

اإلسرائيلي إلى احتمال تصعيد مطول وأن ينتقل من 
“النش���اطات الدفاعية إلى الهجومية” والضغط على 

المجموعات التابعة للفصائل في الضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية للصحيفة، إنه بس���بب خصائص 
الهجم���ات األخيرة التي ال يظه���ر وجود بنية تحتية 
تنظيمية واتصاالت تش���غيلية تق���ف خلفها، فإنه 
ليس م���ن الممكن حًقا تقييم متى س���تنتهي هذه 

الموجة، وقد تمتد ألسابيع أو أشهر.
ويرى الجيش اإلسرائيلي أن تنفيذ هذه العملية كما 
جرى في وضح النهار بجنين، بأنه “يقوض الش���عور 
باألمن لدى العناصر المس���لحة المحتملة، ويؤدي إلى 
استخبارات مهمة، باإلضافة إلى التعليمات المعطاة 
للوح���دة االس���تخباراتية التجسس���ية 8200 بزيادة 
االهتمام بالساحة الفلسطينية ومراقبة أي تهديد”. 

كما ذكرت الصحيفة العبرية.
من جهت���ه قال���ت صحيف���ة معاري���ف العبرية، إن 

التقدي���رات ل���دى المؤسس���ة األمنية والعس���كرية 
اإلس���رائيلية أن األي���ام المقبل���ة س���تكون مليئ���ة 

بالحوادث األمنية.
وأش���ارت إلى أن رئي���س أركان الجيش اإلس���رائيلي 
أفيف كوخافي أجرى أم���س االول تقييًما للوضع مع 
قادة الجيش بالضفة على خلفية الهجمات، وبهدف 

زيادة نشاطات الجيش بمناطق الضفة.
وبينت أن الجيش اإلسرائيلي يستعد الستمرار موجة 
التصعي���د لوقت أطول، ولذلك زاد من اس���تعداداته 
األمنية التي ستستمر حتى إشعار آخر، ولذلك أطلق 

على العملية “كاسر األمواج”.
وبش���أن غزة، تش���ير التقديرات إلى أن حركة حماس 
ليس لديها نية في تصعيد األوضاع من القطاع، ومع 
ذلك، فإن أي أحداث خطيرة بالقدس واألقصى يمكن 
أن تغي���ر من هذه النظرة األمنية، ولذلك فإن الجيش 

اإلسرائيلي بحالة تأهب على حدود غزة.

رام الله/ االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ي���وم أمس، 
ا في الضفة الغربية المحتلة،  13 مواطًنا فلس���طينّيً

منهم النائب المقدسي أحمد عطون.
واعتقلت قوات االحتالل، النائب المقدسي عن كتلة 
التغيي���ر واإلصالح أحمد عط���ون، من منزله في بيت 

لحم.
وفي رام الله، وس���ط الضفة، اعتقلت قوات االحتالل 
أربعة فلس���طينيين، هم: مش���رف الريماوي، ونجله 
لي���ث، ويزن جالل عبد الرحيم الريماوي من بلدة بيت 
ريما شماال، والفي عاطف أبو لطيفة من سطح مرحبا 

بالبيرة.
وفي جنين، ش���مال الضفة، اعتقلت قوات االحتالل 
ثالثة أش���قاء من بلدة اليامون غ���رب المدينة، هم: 

أمير، وعادل، وعلي كامل الجعبري.
وفي الخليل، جنوب الضفة؛ اعتقل االحتالل الشاب 
منذر الجعبة )19 عاما( من المدينة، والشاب معتصم 
الب���دوي )19عاما( من مخيم العروب ش���ماال، ما أدى 
الندالع مواجهات بين الشبان والقوات اإلسرائيلية، 

دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي نابلس، ش���مال الضفة، اعتقلت قوة إسرائيلية 
ثالثة فلسطينيين، هم: أورهان فتحي محمد حمايل 
)28 عاما(، وأمجد صالح حمي���دان حمايل )26 عاما( 
من بلدة بيت���ا، وأحمد حاج محمد م���ن قرية تلفيت 

جنوًبا.
وتش���ن قوات االحتالل اإلس���رائيلي حمالت اعتقال 
ا، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية،  واقتحام، يومّيً

غالبا ما يرافقها مواجهات مع شبان فلسطينيين.

الناصرة/ االستقالل:
ذك���رت مص���ادر إعالمي���ة عبري���ة، أن وزي���ر الحرب 
اإلس���رائيلي بين���ي غانتس، صّدق ي���وم أمس، على 
أمر اس���تثنائي باس���تدعاء 300 من جنود االحتياط 
)3 س���رايا(؛ لتعزيز قواته في عملية "كاسر األمواج" 
التي أعلن عنها بهدف استعادة الهدوء واألمن عقب 

العمليات الفلسطينية األخيرة.
وأوضحت القناة السابعة العبرية، أن "القرار اتخذ بناًء 
على طلب من الش���رطة اإلس���رائيلية، وسيكون األمر 

االستثنائي ساري المفعول لشهر واحد فقط".
ولفت���ت القناة إلى أن رئي���س وزراء االحتالل نفتالي 
بينيت، ووزي���ر أْمنه عومير بارليف، ومدير الش���رطة 
كوبي ش���بتاي، اتفقوا على تمويل إضافي للش���رطة 
ب�181 مليون ش���يكل )56 مليون دوالر( سيحّول 111 

ا، وال�70 األخرى بحلول آب/أغسطس  مليونًا منها حالّيً
القادم.

وقالت: إن الميزانية الجديدة ستستخدم إلنشاء "لواء 
حرس ح���دود" جديد يعمل كق���وة احتياط، وتجنيد 
200 جندي دائًما، وش���راء س���تة آالف و500 س���ترة 
واقية، وأربعة آالف خوذة، و40 دراجة نارية، وتجهيز 
10 س���رايا حدودية، وتجنيد متطوعي���ن، وتكثيف 

وتعزيز الحرس الوطني، وتعبئة االحتياط.
ا  وقتل خ���الل األي���ام القليل���ة الماضي���ة 11 جندّيً
ا، في ثالث عملي���ات فدائية،  ومس���توطنًا إس���رائيلّيً
نفذها فلسطينيون في بئر السبع )جنوًبا( والخضيرة 
)ش���مااًل( وبني ب���راك )وس���ًطا(، في "أعن���ف" موجة 
عملي���ات فلس���طينية منذ االنتفاض���ة الثانية، وفق 

مصادر عبرية.

قــوات االحتــالل تعتقــل 13 
فلسطينيــًا فــي الضفــة

االحتالل يستدعي المئات من 
»االحتياط« لمواجهة العمليات الفدائية

مسؤولون إسرائيليون: موجة العمليات ستتوسع بشهر رمضان



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

مستردة لكل مناقصة.
2. أخ���ر موعد لقب���ول العروض بالظ���رف المختوم يوم االربع���اء الموافق 
2022/04/06 الس���اعة 11:00 صباحًا وس���يتم فت���ح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. زيارة الموقع من قبل الش���ركات لمعاينة المكان بمستشفى النجار يوم 
االثنين الموافق 2022/04/04 بالتواصل مع المهندس عماد شبالق جوال 

رقم 0599697631.
4. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االس���المي أو بنك االنتاج أو 
بنك البري���د أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

6. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
7. إرفاق الخلوات الضريبي���ة المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

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

9. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زي���ارة الموقع االلكتروني لوزارة الصح���ة )www.moh.gov.ps( لالطالع 

على كراسة العطاء.
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

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

اسم العطاء

توفير قطع غيار إلصالح مضخات اطفاء 
الحريق بمستشفى النجار

رقم 
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف
 11:00
صباحًا 2022/23

م

1

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة بداية غزة امل�قرة 
يف الدع�ى املدنية رقم 2012/373  يف الطلب رقم 2022/720

المس���تدعيان: -1 ناهض فكرت درويش الوحيدي -2 مها فكرت درويش الوحيدي 
بصفتهما الشخصية وبصفتهما احد ورثة والدهما المرحوم/ فكرت درويش عيسى 
الوحيدي غزة شارع اليرموك بالقرب من مقر جبهة التحرير العربية. وكيلهما/ حسن 

محمد الجبالي المحامي.
المس���تدعى ضدهم/ -1 رائد رفيق فايز الوحيدي باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة 
لباقي ورث���ة وتركة والدت���ه المرحومة/ رح���اب مدحت دروي���ش الوحيدي وجده 
المرحوم/ مدحت درويش عيس���ى الوحيدي – غزة الرمال بالقرب من قصر الحاكم. 
-2 نضال نافذ مدحت الوحيدي بصفته الشخصية وباألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ نافذ مدحت درويش الوحيدي – من س���كان غزة 
ت���ل الهوا بالقرب من مجلس الوزراء س���ابقا )عمارة الوحي���دي(. -3 أميرة درويش 
مدحت الوحيدي بصفتها الشخصية وبصفتها احد ورثة والدها المرحوم/ درويش 
مدحت درويش الوحيدي وباإلضافة الى تركته – من سكان غزة الرمال برج الحرية 
بالقرب من س���لطة األراضي. -4 روال درويش مدحت الوحيدي بصفتها الشخصية 
وبصفتها أحد ورثة والدها المرحوم/ درويش مدحت درويش الوحيدي وباإلضافة 

الى تركته – من سكان غزة الرمال برج الحرية بالقرب من سلطة األراضي.
نوع الدعوى: تثبيت قسمة مراضاة.   قيمة الدعوى: "تزيد عن مائة الف دينار اردني".

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
في الطلب رقم:2022/720  في الدعوى المدنية رقم: 2012/373  

الى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما ان المستدعيين المذكوران أعاله قد 
اقاما عليكم الدعوى المدنية رقم 2012/373 وموضوعها تثبيت قس���مة مراضاة 
اس���تنادا الى ما يدعياه ف���ي الئحة دعواهما ونظرا ألنكم مس���افرون خارج البالد 
وعم���ال بنص المادة 20من قان���ون أصول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم 2 
لس���نة 2001 وبناء على قرار األس���تاذ/ قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم 
2022/720 بالس���ماح لنا بتبليغكم عن طريق النش���ر المس���تبدل وذلك حسب 
األصول لذلك يقتضي عليكم ان تحض���روا لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق 
2022/5/9م الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري 
خالل خمسة عش���ر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم 

عن ذلك فسينظر في الدعوى باعتباركم حاضرين. حرر في: 2022/3/30م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. عمار قنديل

القدس المحتلة/ االستقالل:
تصاع���دت االعتداءات اإلس���رائيلية 
خالل ش���هر آذار/مارس 2022، حيث 
استش���هد 4 فلس���طينيين، فيم���ا 
اعتقلت قوات االحتالل 187 مقدسيًا 
وق���رر الحبس المنزلي ل���� 16 منهم، 
وأبعد 26، فيما اقتحم أكثر من 3900 

مستوطن ساحات المسجد األقصى.
ورصد التقرير الش���هري الصادر عن 
"ش���بكة القدس البوصلة" ، أنه خالل 
الش���هر ذاته، هدمت آليات االحتالل 
5 منش���آت مختلف���ة، فيم���ا أجبرت 
مقدسيين اثنين على هدم منزليهما 

قسريًا تحت حجج مختلفة.
والش���هداء هم كريم القواسمي )19 
عام���ا( عق���ب تنفيذه عملي���ة طعن 
عن���د باب حطة )أحد أبواب المس���جد 
األقصى(، وأسفرت العملية عن إصابة 
ش���رطيين بجروح طفيف���ة، والقاصر 
يامن جّفال من بل���دة أبو ديس خالل 

مواجهات اندلعت في البلدة.
كما استش���هد الش���اب عبد الرحمن 
قاس���م بعد تنفيذه عملية طعن عند 
القّطانين، وأسفرت العملية عن  باب 
إصابتي���ن طفيفتي���ن ف���ي صفوف 
شرطة االحتالل المتمركزة على أبواب 
المس���جد، والشاب عالء ش���ّحام من 
مخيم قلنديا استش���هد بعد إصابته 
برصاصة ف���ي الرأس خ���الل اقتحام 

المخيم.
واقتح���م 3982 متطرف���ا ومتطرف���ة 
المس���جد األقص���ى، وأّدوا صل���وات 
وطقوس���ا توراتية بحماية من شرطة 

االحتالل.

وتواصل التضييق على أهالي الضفة 
الغربية كل يوم جمع���ة عبر احتجاز 
الش���بان ومنعهم من دخول األقصى 
وإرجاع الحاف���الت ومنعها من تنزيل 

الركاب.
العتقالت والإبعادات

اعتقلت قوات االحتالل 187 مقدسيا، 
بينه���م أكث���ر من 5 نس���اء وما يزيد 
ع���ن 19 قاص���را، إلى جان���ب إصدار 
محاك���م االحتالل 5 أوام���ر باالعتقال 
اإلداري بح���ق المقدس���يين، بينهم 
المحامي صالح الحموري الذي عوقب 
قبل أش���هر بسحب حقه باإلقامة في 

القدس بشكل نهائي.
وجددت مخابرات االحتالل قرار اإلقامة 
الجبرية بحق األس���ير المحرر يعقوب 

أبو عصب لمدة 3 أش���هر، وتمنعه من 
دخول أحياء شرقي القدس، وترسم له 

خارطة ُتحدد له مسار تحركه.
ورصد فريق "القدس البوصلة" إصدار 
16 أم���ر حب���س منزليًا ع���ن محاكم 
االحت���الل بح���ق المقدس���يين، و10 

أطفال وقعوا ضحية هذه العقوبة.
كم���ا أصدرت محاك���م االحتالل أكثر 
من 26 أمر إبع���اد، 9 منهم إبعاد عن 
األقص���ى، و13 أمر إبعاد ع���ن البلدة 

القديمة وباب العامود.
وُس���جلت في القدس 7 حاالت هدم 
خالل ش���هر آذار، بينه���ا حالتا هدم 
ذاتي قسري، وشملت عمليات الهدم 
منازل مأهولة بالس���كان وأخرى قيد 
اإلنش���اء، باإلضافة لمنش���آت زراعية 

وحيوانية وتجارية وعمليات تجريف 
أراِض وأسوار استنادية.

وصادق االحتالل على بناء 730 وحدة 
مستوطنة  في  جديدة  اس���تيطانية 
"بسجات زئيف" المقامة على أراضي 

بلدة بيت حنينا.
وكش���ف رئيس بلدية االحتالل عن 
مخط���ط اس���تيطاني لبن���اء 6 آالف 
وحدة استيطانية على أراضي 4 قرى 
مقدسية مهجرة وهي لفتا وصطاف 

ووادي صرار وعين كارم.
ف���ي س���ياق متصل، قبل���ت محكمة 
االحتالل العليا استئناف أهالي حي 
كرم الجاعوني في الشيخ جّراح جزئيا 
وتقرر عدم إخالئه���م حتى البت في 

ملكية األرض.

القدس في مارس.. 4 شهداء وأكثر من 180 معتقال وإبعاد 26

القدس المحتلة/ االستقالل:
لبى آالف الفلس���طينيين، يوم أم���س، نداء الفجر العظيم في جمعة "س���يف 
القدس" بأداء الصالة في المسجد األقصى المبارك والمسجد اإلبراهيمي وعدد 
من مساجد الضفة الغربية المحتلة. وتوافد آالف المصلين منهم نساء وأطفال 

إلى المسجد األقصى المبارك، منذ ساعات الفجر األولى.
كما ش���ارك أهالي الداخل المحتل في الصالة؛ حيث انطلقت حافالت من طمرة 

بالجليل إلى المسجد األقصى وعلى متنها عشرات المصلين. 
ا في باحات األقصى. وبعد الصالة نظم عشرات المصلين إفطارًا جماعّيً

وشارك المواطنون في فجر "س���يف القدس" بالصالة في المسجد اإلبراهيمي 
وعدد من مس���اجد الضفة. واختار النشطاء تسمية "سيف القدس" لفجر هذه 
الجمعة؛ تيمنا بمعركة "سيف القدس"، والتي خاضتها المقاومة الفلسطينية 
في شهر رمضان من العام الماضي وافتتحتها كتائب القسام بضربة صاروخية 
ا على جرائم االحتالل المتواصلة في المس���جد  على مدينة القدس المحتلة، رّدً
األقصى وحي الشيخ جراح المقدسي ومحاوالت طرد سكانه الفلسطينيين منه.

وتتزامن الدعوات إلحياء صالة الفجر في ظل اس���تمرار الس���ماح للمستوطنين 
باقتحام المسجد األقصى بحماية من شرطة االحتالل، وفي الوقت ذاته التضييق 
على المصلين والوافدين إليه، وإصدار أوامر إبعاد عنه للعديد من الفلسطينيين، 
بهدف إفراغه مع حلول ش���هر رمضان. وس���بق أن دعت حركة حماس جماهير 
تنا العربية واإلسالمية إلى المشاركة الفاعلة في صالة  شعبنا الفلس���طيني وأمَّ
الفجر، في مساجد فلسطين وكّل المساجد، ضمن حملة )الفجر العظيم(، والتي 
تأتي بعنوان )فجر س���يف القدس(؛ تعزيزًا لثبات شعبنا وصموده على أرضه، 
وفي القلب منها القدس والمس���جد األقصى المبارك، ودعمًا لحّقه المشروع في 

الدفاع عنها، وحمايتها من جرائم االحتالل وإرهاب المغتصبين الصهاينة.
وأش���ادت الحركة بهذا الحراك المبارك )حملة الفج���ر العظيم(، المتواصل في 
أس���ابيعه المفعمة بالّرباط وش���ّد الّرحال والتضحية والصمود، والذي يشارك 
فيه أبناء ش���عبنا في أماكن وجودهم كافة، مجّسدين فيها ملحمة بطولية في 

التماسك والوحدة على درب الّنضال، حّتى انتزاع حقوقه الوطنية كاّفة.
وتحول���ت حملة “الفجر العظيم” إلى تظاهرة دينية سياس���ية أس���بوعية في 
المس���جد األقصى، من خالل تسمية كل جمعة باس���م معين يشير إلى إحدى 

القضايا التي يواجهها الشارع الفلسطيني.

اآلالف يؤدون الفجر في األقصى 
واإلبراهيمي في جمعة »سيف القدس«

رام الله/ االستقالل:
دان رئيس الوزراء محمد اشتية امس الجمعة، عمليات االقتحام والقتل وإرهاب 
الدولة المنظم الذي يمارس���ه جنود االحتالل والمس���توطنون ضد أبناء شعبنا، 
محذًرا من التبعات الخطيرة لتلك السياس���ة.  وعزى رئيس الوزراء باستش���هاد 
المحرر الش���اب أحمد يونس األطرش برصاص جنود االحتالل خالل المواجهات 

التي جرت في شارع الشاللة بمدينة الخليل عقب صالة الجمعة.
وتقدم بأحر العزاء وصادق مش���اعر المواس���اة من والدي الشهيد، ومن شقيق 
الشهيد الصحفي محمد األطرش وعائلة األطرش وأهالي مدينة الخليل، سائال 

المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

رام الله/ االستقالل:
أفاد نادي األس���ير الفلسطيني،أمس الجمعة، بأن ثالثة أسرى من مخيم 
جنين وبلدة الس���يلة الحارثية وقرية الطيب���ة بالضفة الغربية المحتلة، 

دخلوا أعواما جديدة في سجون االحتالل »اإلسرائيلي«.
وذكر مدير نادي األس���ير في جنين منتصر سمور، أن األسير عالء الدين 
توفي���ق محمد فرحات م���ن مخيم جنين دخل عامه ال����21 وهو محكوم 

بالسجن مدى الحياة.
ودخل األس���ير عامر محمد عبد النبي من الطيبة عامه ال� 20 وهو محكوم 
26 عاما، واألسير عصام محمد سليم زيود من بلدة السيلة الحارثية دخل 
عامه ال� 17 وهو محكوم 25 عاما، علما ان شقيقه مؤيد معتقل عام 2002 

ومحكوم 25 عاما.

اشتية يدين إرهاب الدولة المنظم الذي 
يمارسه جنود االحتالل والمستوطنون

3 أسرى من جنين يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س ب�سفتها ال�ستئنافية
يف الطلب رقم 2022/267 يف ال�ستئناف رقم 2021/54

المس���تدعيان / 1 -  حس���ن شكري شاكر ش���بير من خانيونس 2 -  اتحاد شكري 
شاكر شبير /  من خانيونس وكالؤهم المحامون سليم ومحمد وامير ناهض السقا

 المستدعى ضدها / حنان شكري شاكر شبير مجهولة محل اإلقامة
 نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة  قيمة الدعوى : تزيد عن مائة دينار

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في االستئناف المدني رقم 2021/54
إلى المس���تدعى ضدها حنان المذكورة أعاله بما أن المس���تأنفين قد أقاما عليك 
الطعن باالستئناف رقم ۵4/ 2021 استنادا إلى ما يدعيانه في الئحة استئنافهما 
المرفق لك نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكم 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة 
كم���ا يقتضي أن تودعي قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه تحدد لنظر االس���تئناف جلسة يوم 
األربعاء الموافق 2022/5/11م وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستأنفين أن يسيرا في طعنهما حسب األصول تحريرا في 2022/3/31م

رئي�س قلم حمكمه بداية خانيون�س
الأ�ستاذ / �سادي �سويدان

دولة فل�سطني
حمكمة بداية خانيون�س

يف الطلب احلقوقي رقم :314/ 2022م
يف الق�سية احلقوقية رقم: 136/2018م

المدعي: نائل أحمد محمد الفرا - خانيونس - المحطة - شارع البيئة - هوية رقم 
)900672825( وكيله المحامي / زياد عطا النجار - خانيونس. ج/0598910111

المدع����ى عليهما:  1_  ن����دى أحمد محمد الفرا - خانيونس - المحطة - ش����ارع 
البيئة - مقابل منزل الش����يخ صابر الفرا. 2 نها أحمد محمد الفرا - خانيونس - 
المحطة - شارع البيئة - مقابل منزل الشيخ صابر الفرا . مجهولتي محل اإلقامة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب الحقوقي رقم314/2022م  في القضية الحقوقية رقم 136/2018م

الى المدع���ى عليهما المذكورين أع���اله بما أن المدعي ق���د تقدم بالقضية 
المدني���ة المرقومة أعاله لذلك يقتضي عليكما الحض���ور إلى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكما هذه المذكرة كما يقتضي أن 
تودعا لقلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 
تبليغكم���ا هذه المذكرة علما أنه قد تحدد جلس���ة األحد 17/4/2022م للنظر 
في القضية وليكون معلومالديكما انكما إذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمحكمة 
أن تسير بحقكما في هذه القضية حسب األصول. تحريرا في 31/3/2022م  

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

�إخطار تنفيذ 
الى المخطر اليه / عصام صخر حمدي عبد الرحمن الحس���يني مجهول محل االقامة نخطرك 
بالحكم الصادر في القضية رقم 220/2020 بداية شمال غزة الصادر بتاريخ 30/11/2021 و 
القاض���ي بتنفيذ عقود االتفاق على بيع المؤرخة في 20/7/1966 و 20/9/1984 و 1/6/2010 
و 2/1/2011 و 28/4/2013 و 14/8/2020 طي المبرز م/1 عدد 9  تنفيذا عينيا وذلك بشطب 
ما مس���احته  از من وتون متر مربع من ارض230م2  مئتان وثالثون متر  1 من اصعة 1146 
من القطعة 978  من اراضي جباليا، و المس���ماة الغابة عن اس���م المالك المسجل المرحوم  
/ صخر حمدي عبد الرحمن الحس���يني لدى دائرة تس���جيل ارضي بغزة الطابو وتس���جيلها 
باسم المدعي/ محمد فايز سعيد الزنط، مع اشعار دائرة تسجيل االراضي  مع الزام المدعى 
عليهم بالرسوم والمصروفات وثالثمائة شيكل اتعاب محاماة  لصالح طالب التنفيذ/ محمد 
فايز سعيد الزنط على ذمة القضية التنفيذي رقم 1338/2022 لذلك عليکم مراجعة دائرة 
التنفيذ خالل 7 أيام من نشر هذا اإلعالن وعليه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية حسب األصول.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
اأ. جمال النمرة

�إعـــالن 
تعل���ن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية جباليا النزلة بأن الس���يد / ورثة 
محمد حس���ين ابو ندى قد تقدم بطل���ب للبلدية لترخيص بناء على قطعة االرض 
التي يملكها بمس���احة )480م2( بموجب س���ندات ملكية من القسيمة )34( من 

القطعة )1809( اراضي جباليا تل الزعتر ضمن نفوذ بلدية جباليا النزلة .
فعل���ى كل من له حق االعتراض على ذلك ان يتقدم باعتراض الى لجنة التنظيم 
المحلية في بلدية جباليا خالل اوقات الدوام الرس���مي ولمدة اسبوعين من تاريخ 

هذا االعالن وفي اوقات الدوام الرسمي ولن يلتفت ألي اعتراض بعد ذلك .

بلدية جباليا النزلة

عمان/ االستقالل:
دع����ا آالف األردنيي����ن إل����ى دع����م 
المقاوم����ة الفلس����طينية، ورف����ض 
التطبيع مع كيان االحتالل، وحماية 
األردن م����ن أي مش����اريع صهيونية 

تستهدفه.
ج����اء ذلك ف����ي مس����يرة دع����ا لها 
الملتق����ى الوطني لدع����م المقاومة 
وحماي����ة الوط����ن، وانطلق����ت عقب 
صالة الجمعة من المسجد الحسيني 
بوسط العاصمة عّمان، إحياًء لذكرى 

معركة الكرامة ويوم األرض.
وأك����د المش����اركون في المس����يرة 
بكافة  األردن����ي  الش����عب  إجم����اع 
التطبي����ع،  رف����ض  عل����ى  أطياف����ه 
ورددوا هتاف����ات تحي����ي المقاومة 
الش����عوب  وتطالب  الفلس����طينية، 
بدعمه����ا،  واإلس����المية  العربي����ة 
الفدائي����ة  بالعملي����ات  وأش����ادت 
األخي����رة التي أس����قطت 11 قتياًل 
والمستوطنين  الجنود  صفوف  في 

اإلسرائيليين.
وطالب����وا الحكومة األردني����ة بإلغاء 
وبين  بينها  المبرم����ة  االتفاقي����ات 
االحت����الل، بما يش����مل "وادي عربة" 

و"الغاز" و"الماء مقابل الكهرباء".

لح����زب جبهة  العام  وقال األمي����ن 
العضايلة،  مراد  اإلس����المي،  العمل 
إن "وصاي����ة األردن على المس����جد 
األقصى ليس����ت وصاية س����جاد وال 
صالة، إنما حق تاريخي في المسجد 

والمقدسات".
"الش����عب  أن  العضايل����ة  ورأى 
الباس����لة؛  بمقاومته  الفلس����طيني 
سيقود مشروع تحرير األمة"، مرجحًا 
"المنطق����ة مقبلة عل����ى معركة  أن 

وجود  تنه����ي  فاصل����ة،  تاريخي����ة 
االحتالل على األرض الفلسطينية".

الفلس����طيني  "الش����عب  وتاب����ع: 
أي مشاريع  واألردني يرفض تمرير 
حق����وق  تس����تهدف  تطبيعي����ة 
الش����عب الفلس����طيني، وينب����ذ أي 
الكيان  ق����ادة  م����ع  عربية  لق����اءات 

الصهيوني".
عل����ى  "يج����ب  العضايل����ة:  وزاد 
ق����ادة العرب ب����داًل من لق����اء قادة 

االحتالل؛ أن يقوموا بدعم الش����عب 
الفلسطيني ومقاومته، في مواجهة 

المشروع الصهيوني بفلسطين".
ُيشار إلى أن الملك األردني عبدالله 
الثاني، التقى رئيس دولة االحتالل، 
معه  وبح����ث  هرتس����وغ،  إس����حاق 
"التهدئ����ة الش����املة ف����ي القدس 
ومنع االس����تفزازات التي تؤدي إلى 
التصعيد، مع حلول شهر رمضان"، 
وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.

آالف األردنيين يطالبون بدعم المقاومة الفلسطينية ورفض التطبيع

بيروت/ االستقالل:
أقامت "رابطة علماء فلسطين" في لبنان، يوم أمس، صالة الجمعة على الحدود الشمالية 
لفلس���طين المحتلة، في بلدة مارون الرأس الحدودية، "نصرة لمدينة القدس المحتلة 
وأهلها، وإحياء لذكرى يوم األرض". وش���ارك في الفعالية العشرات من علماء الشريعة 

واألئمة والمدرسون والوجهاء والناشطون في المجال الدعوي.
وق���ال رئي���س رابطة علماء فلس���طين في لبنان، الش���يخ بس���ام كايد، إن "الش���عب 
الفلس���طيني يؤكد اليوم وفي كل يوم، تمسكه بأرضه ومقدساته، وأن أرضنا جزء من 

عقيدتنا، ولذلك سنعمل جاهدين لتحريرها".
وأك���د في خطبة الجمعة، أن "دعم فلس���طين وأهلها واجب ش���رعي عل���ى األمة بكل 
أطيافه���ا"، داعي���ًا "جميع األحرار ف���ي العالم العربي واإلس���المي؛ إلى تبني مش���روع 
تحريرها". وأش���ار الش���يخ كايد إل���ى أن "العمليات البطولية والنوعي���ة التي ينفذها 
الش���باب الفلس���طيني الثائر في جميع م���دن وقرى وبلدات الضف���ة الغربية المحتلة 
وأراضي ال����48، تؤكد أن جذوة المقاومة تتصاعد، وأن ثورة ش���عبنا الفلس���طيني لن 
تخمدها آلة اإلجرام الصهيونية". وتابع: "س���تبقى معركتنا مع االحتالل اإلس���رائيلي 
متواصلة، حتى كنس���ه عن كامل أراضينا ومقدس���اتنا". ودعا الشيخ كايد في تصريح 
له، المؤسسات والهيئات والحركات اإلسالمية والوطنية، إلى "أن يصعدوا تحركاتهم 
بحيث ال تتوقف حتى تحرير كامل التراب الوطني الفلس���طيني". وطالب باسم رابطة 
علماء فلس���طين في لبنان، الدول العربية واإلس���المية ب�"الوقوف الحقيقي إلى جانب 

القضية الفلسطينية، وتجريم التطبيع والتعامِل مع الكيان الصهيوني الغاصب".

»علماء فلسطين« تقيم صالة الجمعة 
على الحدود اللبنانية - الفلسطينية

جنين/ االستقالل:
دخل األسير عبد الفتاح كامل شلبي )49 عاما(، من بلدة السيلة الحارثية غرب 

جنين، عامه ال�20 توالًيا في سجون االحتالل االسرائيلي.
وأفاد مدير نادي األس���ير في جنين منتصر سمور، بأن قوات االحتالل اعتقلت 
األس���ير الش���لبي عام 2003، وأصدرت بحقه حكما بالس���جن 21 عاما، بتهمة 
مقاومة االحتالل اإلس���رائيلي. وأش���ار إلى أن األسير الشلبي حاليا في معتقل 

النقب، وهو متزوج وأب البنتين وطفل رزق به عام 2014 عبر "نطفة" مهربة.

األسير عبد الفتاح شلبي يدخل 
عامه الـ20 في سجون االحتالل

بيروت/ االستقالل:
دعت حركة المقاومة اإلس���المية "حماس" يوم أمس، الس���لطة الفلس���طينية 
لإلف���راج عن كل المعتقلين السياس���يين مع قدوم ش���هر رمض���ان المبارك، 
ووقف سياس���ة االعتقاالت على خلفية سياس���ية. وقالت حماس على لسان 
عضو مكتبها السياس���ي حس���ام بدران في بي���ان له، إن ه���ذه الخطوة تعد 
تطبيقًا للقانون، وحفًظا للحقوق، وصوًنا للنس���يج المجتمعي ووحدة ش���عبنا 

الفلسطيني.
 الجهات المس���ؤولة مدعّوة، بشكل عاجل، إلصدار تعليماتها 

َّ
وأش���ارت إلى أن

ألجهزة السلطة لوقف سياسة االس���تدعاء واالعتقال والتضييق على خلفية 
سياسية، وتكريس الجهود لحماية أبناء شعبنا.

وذكرت حماس أنه يتحتم ذلك في هذه األوقات التي يرتقى فيها الش���هداء 
تترى، ويتصاعد فيها عدوان وإرهاب االحتالل اإلس���رائيلي ومستوطنيه على 

أهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخاصة في شهر رمضان.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وس���ائل إعالم عبرية، ام���س الجمعة، بأن الطلبات المقدمة من المس���توطنين 
للحصول على أس���لحة ش���خصية مرخصة تضاعفت مع تزايد العمليات الفلسطينية 

خاصة في مناطق الداخل المحتل.
وبحس���ب موقع »واي نت« العبري، ف���إن العدد تضاعف بمقدار 3.5 أضعاف الش���هر 

الماضي، مقارنة بشهر مارس/ آذار من العام الماضي.
ووفًقا للموقع، فإن موجة العمليات األخيرة أثارت قلًقا كبيًرا بين جموع »اإلسرائيليين«.

وبي���ن أنه ما بين 6 إلى 27 م���ارس/ آذار الماضي، تلقت وزارة األمن الداخلي 1220 طلًبا 
جديًدا للحصول على رخصة أسلحة نارية، وبين 20 إلى 27 من نفس المدة وهو أسبوع 
العمليات في بئر السبع والخضيرة وبني براك، تم تقديم 621 طلًبا، أي أكثر من ضعف 
ما كان عليه في األس���ابيع الس���ابقة. وكان رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي نفتالي 
بينيت، دعا »اإلس���رائيليين« إلى حمل األس���لحة المرخصة للتصدي ألي هجمات، وهو 

ما يثير قلق بعض الجهات اإلسرائيلية من إمكانية استخدامه بشكل غير قانوني.

 حماس تدعو السلطة لإلفراج عن المعتقلين 
السياسيين لديها بمناسبة رمضان

تضاعف الطلبات على حمل 
السالح في »إسرائيل«



السبت 1 رمضان 1443 هــ 2 أبريل 2022 م

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى املحكمة العليا بغزة املوقرة
ب�سفتها حمكمة نق�س

يف الطعن رقم 737 /2021 يف الطلب رقم 270 / 2022
المس���تدعيان )الطاعنان( : 1 -  سلمان عبد الله أحمد أبو مسامح - من سكان 
غزة - الرمال - ش���ارع عمر المختار – أرض حبوش - عمارة أبو مسامح - هوية 
رقم )951510213( 2 -  يوس���ف أحمد عبد الله أحمد أبو مس���امح - بصفته 
الش���خصية وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة والده المرحوم أحمد عبد الله أبو 
مس���امح - من سكان غزة - الرمال - شارع عمر المختار - أرض حبوش - عمارة 
أبو مس���امح - هوية رقم )926651696(. وكيلهما المحاميان : عثمان يحيي 
أحمد أبو مسامح و عمران يحيي أحمد أبو مسامح - خانيونس - بني سهيال. 
المستدعى ضده )المطعون ضده( : أحمد محمود عبد الله أحمد أبو مسامح 
- من س���كان غزة - الرمال - ش���ارع عمر المختار - أرض حبوش - عمارة أبو 

مسامح )مجهول محل اإلقامة / خارج البالد حاليا(.
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

إلى المس���تدعى ضده )المطعون ضده( المذكور أعاله بما أن المستدعيين 
)الطاعنين( قد تقدما بالطعن رق���م 2021/737والطلب المتفرع عنه )270 / 
2022( استنادا إلى ما يدعيانه في الئحة طعنهما المرفقة لكم نسخة منها 
ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة العليا  لذلك يقتضي عليك الحضور لهذه 
المحكم���ة للرد على الئحة الطعن كما يقتضي عليك أن تودع لدى قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما م���ن تاريخ تبلغك بهذه 
المذكرة، كما يقتضي عليك أن ترسل نسخة عنها إلى المستدعيين حسب 
عنوانهما. وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعيان 

أن يسيرا في طعنهما حسب األصول. حرر في 2022/3/31م

رئي�س قلم حمكمة العليا بغزة 
 الأ�ستاذ : ب�سام الع�سي

دولة فل�سطني
مذكرة تبليغ حكم بالن�سر امل�ستبدل

لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 318/2021 يف الطلب رقم203/2022

المدعي :  1 - اياد فارس عبد العزيز طافش - غزة - الزيتون - مسجد مصعب 
بن عمير - هوية )927262444( وكيله المحامي : كنعان زنداح غزة

المدع���ي علي���ه: طرب محمد عب���د الرحيم طافش ) زن���داح( باألصالة عن 
نفسها وباإلضافة لباقي ورثة وبركة والدها المرحوم / محمد عبد  الرحيم 
زنداح )طافش ( ووالدتها المرحومة /  فريزة  محمد رشيد طافش من غزة 

الزيتون شارع السكة بالقرب من مسجد الصدقين )خارج البالد حاليا (
))مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل((

في القضية رقم 318/2021 في الطلب رقم 203/2022
حكم���ت المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق على البيع المبرم بين المدعي / اياد فارس 

طافش عبد العزيز طافش والمدعى عليه األول / بكر فايز عبد الرحيم طافش
المحرر في 20/12/2015م تنفيذا عينيا وذلك بش���طب ما مساحته ) 524م ( من 
ارض النفسية رقم )76( من القطعة رقم )1744( من اراضي بيت الهيا والمسماة 
ام المش���مش والعمياء الغربية وهي حصة المدعي عليها الرابعة وذلك عن اسم 
م���ورث المدعي عليه الرابعة والدها المرحوم ب���إذن الله محمد عبد الرحيم زنداح 
)طافش ( واسم مورثتها والدتها المرحومة باذن الله / فريزة محمد رشيد طافش 
وتسجيلها باس���م المدعي اياد فارس عبد العزيز طافش واشعار دائرة تسجيل 
األراض���ي بغزة )الطابو( بذلك، وإلزام المدعي عليهم بالرس���وم والمصاريف و40 

دينارًا اتعاب محاماة حكما صدر وافهم علنا يوم ۲۷/۲/۲۰۲۲م 

قا�سي حمكمة بداية �سمال غزة
اأ. حممد اأحمد  �سعد 
تبلغ أيها المس���تدعى ضدها انه وبتاري���خ ۲۷/۰۲/۲۰۲۲ قد صدر بحقك 

الحكم المذكور وعنه تبلغك صورة عنه حسب االصول 

رئي�س قلم حمكمة   �سمال بداية غزة
الأ�ستاذ / حممد مطر

فمع حلول شهر رمضان المبارك، تتزين األسواق الغزية 
وواجهات المحال التجارية، بأجم����ل الفوانيس وأحبال 
الزينة المميزة واالض����اءات الملونة، وتصطف البضائع 
من كل صنف ولون على أبوابها، فمهما قس����ت الظروف 
االقتصادي����ة على المواطنين في قطاع غزة تبقى بهجة 

استقبال رمضان لها رونق ى خر. 

اأ�سعار مميزة
ويقول إيهاب ش����ومان صاحب مح����ل "باللين": " خالل 
فترة االستعداد الستقبال شهر رمضان، نحاول استيراد 
الزينة الرمضانية بأنواع وأسعار مختلفة، إلرضاء الزبون 
وتلبي����ة رغباته بما يتناس����ب مع وضع����ه االقتصادي"، 
مش����يرًا الى انه قام بتجهيز محله هذا العام بما يقارب 
50 ألف ش����يكل. وأضاف خالل حديثه ل�"االستقالل":" 
تعمدنا هذا العام توفير ع����روض وتنزيالت مميزة جدًا 
على أس����عار الزين����ة الرمضانية، كي يس����تطيع كافة 
المواطنين تزيين بيوتهم وادخال بهجة رمضان عليها 

حتى لو بأقل االمكانيات".
وبي����ن أن أس����عار الفواني����س تتراوح ما بي����ن )60-1.5 
شيكال( وذلك وفقًا لحجمه ومميزاته، ويبلغ سعر أحبال 
اإلضاءة بكافة أشكالها وأنواعها )5 شيكل( فقط، فيما 
يتراوح سعر ستائر اإلضاءة ما بين )20-25( شيكال، كما 
يتراوح ثمن أحبال الزينة الورقية والقماشية ما بين )2-1 
شيكل(، في حين تتراوح أسعار المفارش الرمضانية من 

)5-10شيكل(، وثمن الوسادة الرمضانية 5 شيكل. 
ون����وه ال����ى أن االحتالل يحتج����ز الكثير م����ن البضائع 
الرمضانية وُيعي����ق وصولها للقطاع، كما عمل على رفع 

تكلفة الشحن، األمر الذي انعكس سلبًا على التجارة.   
وبالرغم من الظروف االقتصادية والمعيش����ية الصعبة 
التي يعاني منها الغزي����ون، إال أنهم يحاولون  العيش 
بأجواء الشهر الفضيل من خالل شراء الزينة والفوانيس، 
حيث بلغت نسبة االقبال على الزينة 60%، وفق شومان.

اإقبال جيد
وداخل سوق النصيرات الشعبي، ينهمك البائع "إبراهيم 
عب����د المملوك" في ترتيب محل����ه بمختلف أنواع الزينة 
الرمضاني����ة "الفوانيس، وأحبال الزينة الورقية، واالحبال 
والنج����وم واألهلة المضيئ����ة، والمفروش����ات وغيرها"، 

استعدادًا الستقبال شهر الصيام. 
وقال صاحب محل عبد المملوك لإلكسسوارات والهدايا:" 
إن المواطنين لديهم ش����غف وحماس شديد لرمضان، 
والجميع يرغب بشراء الزينة والفوانيس إلدخال الفرحة 

على األطفال، رغم األوضاع الصعبة وقلة الدخل". 

وأضاف خالل حديثة ل�"االس����تقالل":" قبل شهر عرضت 
كميات كبيرة من الزينة، وكنت خائفًا ما تنباع وأخس����ر 
فيها، لك����ن الحمد لله حركة البيع جي����دة"، الفتًا الى أن 
التجار عملوا على تخفيف األسعار لتنشيط حركة البيع 
والشراء باألس����واق، لكن حتى اللحظة االقبال ال يتجاوز 

ال�%50. 
وأش����ار الى أن أس����عار الفوانيس والزين����ة الرمضانية 
تناس����ب كافة الفئات المجتمعية، فأسعار الفوانيس 
تت����راوح م����ن )5-35 ش����يكال(، فيما تبلع أس����عار أحبال 
اإلضاءة )5 شيكل(، وأحبال الزينة الورقية شيكل واحد. 

وأوضح عبد المملوك انه يحاول بش����هر رمضان ش����راء 
البضائع والتعامل بحذر حت����ى ال تتكدس لديهم عند 
ش����راء أنواع مختلفة من الزينة، بكميات قليلة وأس����عار 
زهيدة تناس����ب الزبائن في ظل األوضاع الحالية، مشيرًا 
ال����ى أنه قام بتجهي����ز محله برأس مال أق����ل هذا العام 
نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع عالميًا وزيادة تكاليف 

الشحن.
رونق خا�س

بخفة وس����عادة يتنقل المواطن "أبو ياسر حمد" برفقة 
أطفاله، بي����ن المح����ال التجارية في س����وق النصيرات 
الش����عبي، باحثًا عن أحبال الزينة واإلن����ارة والفوانيس 
المميزة، لعلها ُتدخل الفرحة لقلوبهم وتشعرهم بأجواء 
وطقوس الشهر الفضيل، فهي بالنسبة له تمثل" أجمل 

مظاهر شهر رمضان المبارك"، وفق تعبيره. 
وأضاف حمد خالل حديثه ل�"االس����تقالل":" اعتدت كل 
عام على شراء الزينة قبل أيام من موعد الشهر الفضيل، 
باعتباره ش����هرا اس����تثنائيا في كل ش����يء، فهو شهر 
العبادات وزيارة األرحام ولمة العائلة على س����فرة واحدة 
وغيرها من الطقوس الدينية والعائلية التي يتميز بها.

وأك����د أن الزين����ة تعطي رونق����ا خاصا للمن����زل، خاصة 
الفوانيس التي توحي بقدوم ش����هر فضيل، يستعد له 
المواطنون دينيا واجتماعي����ا، الفتًا الى أنه يحرص على 
تعليق الزينة وإضاءة اإلنارة بمشاركة أطفاله، إلشعارهم 
بجمال رمضان واس����تقبال ضيف عزي����ز على قلوبهم، 

وتشجيعهم على الصيام وحب الشهر الفضيل. 
وأعاد "حمد" ش����ريط ذكرياته الى أي����ام طفولته حينما 
كان يصطحبه والده الى السوق لشراء فوانيس رمضان، 
قائ����اًل:" اعتاد والدي على ش����راء الفوانيس قبل ش����هر 
رمضان ويزين المنزل بإضاءتها، فال نعرف قدوم رمضان 
اال من خالل فانوس����ه"، مش����يرًا إلى أنه نقل تلك العادة 

الى أبنائه. 

زينــة رمضــان فــي غــزة.. حبــل وصــل ال ينقطــع 
غزة/ دعاء احلطاب: 

»اإ�ساءات باأجمل الألوان، جنوم واأهله نحا�سية 
ُمعلق��ة بال�سق��ف، اأحب��ال زين��ة ورقي��ة ممتدة 

رم�س��ان  باأغني��ة  ت�س��دح  وفواني���س  بال�س��ارع، 
ال�سه��رة »حالو يا حالو رم�سان كرمي يا حالو«، 
هداي��ا واألع��اب م�سطف��ة اأمام الب��اب، اكتظاظ 

النا���س حولها«، هكذا بدا م�سه��د ا�ستقبال �سهر 
رم�س��ان املب��ارك اأم��ام حم��ل »بالل��ني« يف �س��وق 

الرمال و�سط قطاع غزة. 

نيويورك/ االستقالل:
أكدت لجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية بممارس���ة 
الشعب الفلس���طيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن األزمات 
العالمية الجديدة والصراعات المثيرة للقلق ال ينبغي أن تصرف 
انتباه المجتمع الدولي عن الوضع الخطير في األرض الفلسطينية 
المحتلة، حيث تتحول سياسات إسرائيل وممارساتها إلى ضم 

فعلي.
وش���ددت اللجنة ف���ي بيان لها، عقب لقائها م���ع رئيس الدورة 
ال�76 للجمعية العامة لألمم المتحدة عبد الله شاهد، على حاجة 
المجتمع الدولي إلى االس���تمرار في التركيز على إنهاء االحتالل 
اإلس���رائيلي غير المشروع لألراضي الفلس���طينية وحل قضية 

فلسطين.
ودعت إلى بذل جهود متجددة من قبل المجتمع الدولي لتسهيل 
التوصل إلى تسوية عادلة، دائمة وشاملة لقضية فلسطين بما 
يتماش���ى مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة 

واالتفاقيات السابقة.
وأك���دت اللجنة الحاجة الماس���ة إلى التعبئ���ة الدولية لتمكين 
الشعب الفلسطيني من إعمال حقه في تقرير المصير، لتحقيق 
حل الدولتين، حيث يعيش الفلسطينيون واإلسرائيليون جنبا 
إل���ى جنب ضمن ح���دود آمنة ، وضمان أن يت���م البت في جميع 

قضايا الوضع الدائم من خالل المفاوضات بين الطرفين.
وشكر مكتب اللجنة رئيس الدورة ال�76 للجمعية العامة اللتزامه 
بحقوق الفلسطينيين والعمل على ضمان “أال يستثنى أي بلد” 

في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

األمم المتحدة: ال ينبغي ألزمات العالم أن 
تصرف االنتباه عن الوضع الخطير في فلسطين
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على الرغم من انش���غال العالم باألزمة الروسية األوكرانية وما سيترتب 
من استحقاقات على المستويين الدولي واالقليمي استطاعت القضية 
الفلس���طينية ان تعود نقطة ارتكاز اي مس���ارات تخ���ط في عمليات 
التس���وية المس���تقبلية رغما عن أنوف اس���ياد التطبيع التي سارعت 
لعق���د قممها مع الكيان الصهيوني  في محاولة منها لصناعة تحالف 
على ش���كل صور ترس���لها رس���ائل لمحور المقاومة الذين يش���كلون 
العدو الحقيقي لهذا الحلف الذي تتس���ع رقعته من كامب ديفيد الى 
الس���ودان، لتأتي العمليات االستشهادية الفلسطينية  البطولية في 
كل من بئر السبع والخضيرة وبني براك في اسبوع واحد لتخلط األوراق 
من جدي���د وتضرب هذا التحال���ف مع الكيان وما س���ينتج عنه عرض 
الحائط وتدخل الكيان الصهيوني في حالة من الهلع والخوف واالرباك 
وتجعل المس���توطنين الصهاينة امام تحدي���ات كبرى أهمها أمنهم 

وأمانهم المهددان وما سيترتب على هذا التهديد .
حاولت اس���رائيل ومنذ احتاللها لألراضي الفلس���طينية والعربية دق 
اس���فين بين ابناء الشعب الفلسطيني على مبدأ فرق تسد وهذا المبدأ 
وان كان قد نجح الصهاينة بتنفيذه لعقود مضت على مستوى تسعير 
الخالفات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وحسر بيئة هذه الفصائل 
كل على حده ، واستطاعت اختزال العمل المقاوم في غزة اال ان معركة 
سيف القدس اس���تطاعت اعادة ترتيب اوراق البيئة المقاومة للشعب 
الفلس���طيني ورأينا ثمرة رص الصفوف في هذه المعركة التي أرهبت 
الكيان ودفعت العديد من المستوطنين لمغادرة فلسطين، وما يمكن 
الجزم به أن ما يجري من مخاضات جديدة في الس���احة الفلس���طينية 
على صعيد الصراع مع العدو الصهيوني ما هو إال اس���تمرار لتداعيات 
س���يف القدس والتي لن تنتهي إال باهتزازات كبرى داخل كيان العدو 

ضمن دائرة الزوال .
في هذه االجواء التي يحاول زعماء وقادة لبعض الدول العربية بتقديم 
المساعدة للكيان الصهيوني واطالة عمره في اراضينا المحتلة وتصفية 
القضي���ة الفلس���طينية من خالل ح���رف البوصلة عن ه���ذه القضية 
المحورية في تاريخ الش���عوب العربية واالسالمية وتوجيهها الى عدو 
جديد المتمثل حسب زعمهم بإيران، اعاد الشباب الفلسطيني البوصلة 
الى مكانها الصحيح المتمثل بالقضية الفلسطينية ومقارعة المحتل 
الصهيون���ي وضربه في أكث���ر المناطق األمنية له���ذا الكيان. لتصل 
الرسالة المكتوبة بدماء الش���هداء الى الكيان ودول التطبيع وسيدهم 
األمريكي بأن القضية الفلس���طينية لن تموت بموت اآلباء واألجداد بل 
ممتدة للجيل الش���اب الذي راهن على ذاكرته كبار المؤسس���ين لهذا 
الكيان وبالنظر لما اوردته صحيفة تايمز اوف اسرائيل عن منفذ عملية 
بني براك الش���هيد ضي���اء البالغ من العمر ٢٦ عام���ا يؤكد ان القضية 
لن تم���وت واالجيال القادمة حملت هذه القضية وهذا مؤش���ر على ان 

المقاومة مستمرة جيال بعد جيل حتى تحرير االرض.
استطاع الش���باب الفلسطيني المقاوم وخالل اس���بوع واحد من خالل 
ضرباته المتك���ررة التي آلمت الكيان وأرقت قادت���ه وهذا ما اكده كبار 
ه���ؤالء الق���ادة فهذه العملي���ات ادخل���ت الكيان ومس���توطنيه امام 
اس���تحقاقات كبرى لناحية مستقبل وجوده وهذا ما اكده تصريح وزير 
خارجي���ة الكيان يائير البيد بقوله لن ينقلونا م���ن هنا وهذا يعني ان 
رسالة الدم الفلس���طيني وصلت. كل محاوالت الفصل العنصري التي 
مارسها الكيان في الداخل الفلسطيني وتقسيم جغرافيتها لشرذمة 
المقاومة منذ تاريخ احتالله أفش���لها الشياب الفلسطيني في اسبوع 
واحد، وما محاولة الكيان إللصاق صفة االرهاب الداعش���ي على منفذي 
العمليات البطولية اال لش���رعنة اس���تهداف المقاومة الفلس���طينية 
والشباب الفلس���طيني بحجة محاربة االرهاب الداعشي ولكسب تأييد 

دولي في عملياته االجرامية المستقبلية.
وفي الخالصة.. احتفل الش���عب الفلسطيني بيوم األرض معلنين عن 
تمسكهم بالهوية الوطنية الفلس���طينية بأرواحهم وبدماء الشهداء 
الطاهرة التي اعادت رسم الجغرافية الفلسطينية  عبر هذه العمليات 
الفدائية واس���تطاعت ان تعي���د  تثبيت القضية الفلس���طينية كأم 
للقضاي���ا العربية وكقضية عالمية ، وإس���قاط مفه���وم االمن واالمان 
الذي فرضته اآلليات العسكرية المتوحشة االسرائيلية للمستوطنين  
وهز صورة كل المؤسس���ات االسرائيلية وانتصر عليها في عقر مناطق 
احتاللها، وما ينتظر الكيان الصهيوني هو شيء مرعب وكبير وفق هذا 
المس���ار التصاعدي للعمليات الفدائية الفلسطينية وما يمكن أن تجر 
هذه العمليات مش���هد الصراع من عمليات على شاكلة  سيف القدس 
وأعظ���م ، ولن ينفع هذا الكيان كل محاوالت اخفاء خوفه ورعبه وراء كل 
هذا القبح من التطبيع والعمالة مع بعض االنظمة بل يزيده انكشافا في 

الداخل وسقوطا اسرع .

ي���وم األرض هذا الع���ام هو األول بعد معركة »س���يف القدس«، ويوم 
األرض كرم���ٍز للص���راع مع الكي���ان الصهيوني بعد »س���يف القدس« 
– المعرك���ة واالنتفاضة – يختل���ف عّما قبله، فق���د أحدثت المعركة 
واالنتفاضة تحّواًل في الصراع على األرض عنوانه بداية النهاية للكيان 
الصهيوني، وما بين بداية مرحلة ما بعد »س���يف القدس« ونهايتها، 
أو م���ا بين المقاوم���ة والتحرير، تتض���ح مالمح الصراع بين مش���روعي 
االحت���الل والتحرير، وال س���يما ونح���ن نعيش وهج النص���ر على وقع 
عمليات المقاومة الفدائية في فلسطين المحتلة، من جنوبّيها في بئر 
السبع، إلى ش���مالّيها في الخضيرة، مرورًا بوسطها في مستوطنة بني 
براك الُمقامة على أرض قرية )الخيري���ة( الُمهّجرة، ونحن تظّللنا أرواح 
الش���هداء األربعة: محمد أبو القيعان، وخالد إغباري���ة، وأيمن إغبارية، 
وضياء حمارش���ة، لنح���اول من خالل ق���راءة يوم األرض بعد »س���يف 
القدس«، واستحضار أرواح الشهداء، استشراف مستقبل الصراع في 
ظل تقدم مش���روع المقاومة والتحرير نح���و نهايته المؤكدة بتحقيق 

وعد اآلخرة.
كان يوم األرض حاضرًا في معركة »س���يف القدس«، فكالهما – اليوم 
والمعرك���ة – يختصر الصراع على األرض، فلم تكن »س���يف القدس« 
إالَّ تجس���يدًا لهذا الصراع، كما كان ي���وم األرض وكل أيام الصراع في 
فلس���طين بين مش���روعي االحت���الل والتحرير، فقد ب���ادرت المقاومة 
الفلس���طينية إلى المعركة دفاعًا عن المس���جد األقصى وحّي الشيخ 
جّراح، فدافعت عن المس���جد األقصى كي ال يك���ون )هارهبيت(، وعن 
القدس كي ال تكون )أورشليم(، وعن فلسطين كي ال تكون )إسرائيل(، 
وهذا جوهر يوم األرض الذي جاء تأكيدًا لتمّسك الشعب الفلسطيني 
بأرضه والدفاع عنها، فاألرض عند الفلس���طينيين هي دم الش���هداء، 
وأنين الجرحى، ووجع األسرى، وعرق الكادحين، ودمع الُمعّذبين، وحنين 
الالجئين، ورائحة اآلباء، وروح األجداد، وش���موخ الث���وار، ولذلك ُتعتبر 

األرض هي جوهر الصراع في الروايتين الصهيونية والفلسطينية.
األرض في الرواي���ة الصهيونية قامت على أكذوب���ة كبرى هي )أرض 
بال شعب لش���عب بال أرض(، فصّورت األرض الفلس���طينية خالية من 

البش���ر والش���جر، وإْن ُوِجدا فالبشر مجرد حشود بش���رية غير منتجة، 
والش���جر مجرد نباتات حرجية غير مثمرة، والمش���روع الصهيوني جاء 
إلعمار )األرض البور( بالمس���توطنين )الُمنتجين( واألش���جار المثمرة، 
واألرض في الرواية الُمزّورة تكمل الثالوث المقدس )األرض والش���عب 
واإلله(، وبعودة )الش���عب اليهودي( إلى )أرض الميعاد( تحل روح اإلله 
الُمقّدس���ة في الش���عب واألرض، فتضفي عليهما القداس���ة. ولذلك 
كانت األرض هي جوهر المش���روع الصهيوني االستعماري بطبيعته 

اإلحاللية االستيطانية.
واألرض في الرواية الفلس���طينية قامت على حقيقة واضحة تس���تند 
إلى الح���ق الفلس���طيني الطبيع���ي والتاريخي والدين���ي في األرض 
الفلس���طينية، وهي جوهر المش���روع الوطني الفلسطيني منذ بداية 
المشروع الصهيوني واالحتالل البريطاني قبل النكبة بالحفاظ عليها، 
وبعد النكس���ة بمقاومة االحتالل الصهيوني لتحريرها والعودة إليها، 
وعندما ُأنشئت منظمة التحرير الفلسطينية بلورت مشروعها الوطني 
حول محور األرض بالتحرير والعودة واالس���تقالل، وبعد النكس���ة بدأ 
الت���آكل في مش���روع تحري���ر األرض ليصل إلى فكرة تقاس���م األرض 
مع س���ارقها، وبعد اتفاقية أوس���لو انتهت فكرة تقاس���م األرض إلى 
التعاي���ش مع ُمحت���ل األرض، حتى جاءت معركة وانتفاضة »س���يف 

القدس« لُتعيد تصويب البوصلة باتجاه مشروع المقاومة والتحرير.
جاءت »س���يف القدس« في ذروة الضجيج حول االنتخابات لبناء نظام 
سياس���ي فلسطيني تحت س���قف أوس���لو ُيكّرس حالة التعايش مع 
االحتالل، ولكنها كانت أيضًا في ذروة الصراع في القدس على األقصى 
واألرض، عندم���ا كان���ت الجماهير الفلس���طينية تتص���ّدى بصدورها 
العارية دفاعًا عن المسجد األقصى وحّي الشيخ جّراح، ففصلت معركة 
»س���يف القدس« بين نهجي المقاومة والمس���اومة وطريقي التحرير 
والتعايش، فتوّحد الشعب الفلس���طيني بقيادة المقاومة ومشروعها 
الوطني التحريري في كل فلس���طين المحتلة عامي 1948م – 1967م 
وخارجها، في معركة »سيف القدس« بغزة، وانتفاضة »سيف القدس« 
في الضفة الغربية واألرض المحتلة ع���ام النكبة، فكانت نقطة تحّول 

في معارك المقاومة الفلس���طينية واللبنانية، اس���تفادت من مراكمة 
نقاط القوة للش���عب واألمة، التي رافقت انسحاب االحتالل من جنوبّي 
لبن���ان عام 2000م، وقط���اع غزة عام 2005م، وهزيم���ة تموز - حزيران 
2006م، ومعارك غزة، وآخرها »س���يف القدس« عام 2021م، فرس���مت 

معالم مستقبل الصراع ما بين المقاومة كبداية والتحرير كنهاية.
في يوم األرض األول بعد »س���يف القدس« ال يوجد في فلسطين سوى 
مش���روعين: مش���روع التعايش مع االحتالل، تقوده أطالل مشروع وطني 
غادر مي���دان الصراع مع االحتالل، وخرج من مركز التاريخ الوطني، يبحث 
أبطاله المهزومون عن تحس���ين شروط الش���راكة األمنية واالقتصادية 
مع االحتالل، وتحس���ين جودة حياة النخبة وذراريه���م وأتباعهم تحت 
سيوف االحتالل. ومشروع االشتباك مع االحتالل، يقوده عنفوان مشروع 
وطن���ي لم يغادر ميدان الصراع، وبقي في قلب التاريخ الوطني، ُيجّس���د 
نهجه المنتصر مقاومة تس���وء وجه االحتالل، وُتراكم عوامل القوة على 
طريق تحرير األرض وتحقيق وعد اآلخرة. وال يوجد س���وى حلفين: حلف 
أورش���ليم أو محور المس���اومة والتطبيع، عنوانه االستس���الم للهيمنة 
الصهيوأميركية والخضوع لالس���تعمار األميركي والكيان الصهيوني، 
وحلف القدس أو محور المقاومة والتحري���ر، عنوانه الثورة ضد الهيمنة 

الصهيوأميركية ومقاومة االستعمار األميركي والكيان الصهيوني.
في ضوء قراءة لهذين المش���روعين والحلفين تتضح معالم مستقبل 
الصراع على األرض بعد معركة وانتفاضة »سيف القدس«، المستقبل 
الذي يسير وفق س���نن التاريخ ومعطيات الحاضر وبشائر وعد اآلخرة، 
وهو صعود مشروع التحرير ومحور المقاومة ، وتقدم المشروع الوطني 
وحلف القدس، وهذا يعني حتمية تش���كيل جبهة وطنية فلسطينية 
لتحرير فلس���طين، تضم كل المؤمنين بتحرير فلسطين من البحر إلى 
النه���ر، وتتجاوز قيود اأُلطر والُمس���ّميات الموج���ودة، مدعومة بمحور 
المقاومة ال���ذي بوصلته القدس وفلس���طين، ويض���م كل الرافضين 
لالس���تعمار الصهيوأميركي على الوطن العربي واإلس���المي، وتتجاوز 
حلف المساومة والتطبيع الموجود في االتجاه المعاكس لمسار التاريخ 

والمستقبل السائر نحو وعد اآلخرة.

تعودت إس���رائيل على خلط األوراق ووضع ج���دول األعمال الخاص 
بها وف���ق مصالحها، وفي زحمة انش���غال العالم باألزمة الروس���ية 
األوكرانية، اعتقدت إس���رائيل أنها ستغيب القضية الفلسطينية 
عن المش���هد الدولي. وتس���عى بكل م���ا تملكه من ق���وة وعالقات 
دولية وإقليمية ليس لتهميش القضية الفلس���طينية فحسب بل 
تصفيتها، عبر عقد تحالفات دول التطبيع العربي، وتعزيز مكانتها 
االقليمية، وتأثيرها في عدد من االنظمة العربية والتي تجلت بعقد 

قمة في النقب.
منذ أشهر وإسرائيل تحذر من انفجار االراضي الفلسطينية المحتلة، 
وجندت الواليات المتحدة االمركي���ة وحلفائها العرب الذين كثفوا 
من اتصاالته���م وزيارتهم والضغط على قيادة الس���لطة وحماس، 
لوقف االنفجار الفلسطيني ومقاومة الفلسطينيين، وانقاذ السلطة 

من اإلنهيار والغضب الفلسطيني المتراكم المتصاعد.
ف���ي ظل تكثيف المس���توطنين من أس���اليبهم خ���الل عام 2021 
في توس���يع نش���اطهم االس���تيطاني، واعتداءاته���م على األرض 
والمواطنين الفلسطينيين. التقديرات ترجح أن عدد المستوطنين 
ف���ي الضفة الغربي���ة وصل في نهاي���ة عام 2021 نح���و 460 ألفا، 

يض�اف إليه�م ن�ح�و 375 ألفا داخل حدود القدس الشرقية.
يجري ذل���ك في الذك���رى ال� 46 لي���وم االرض. الخالد، واس���رائيل 
مستمرة في فرض الوقائع اليومية على األرض، ومع ذلك لن تسطيع 
أي ق���وة في العال���م تغيير حقيق���ة جرائمها، والظل���م الواقع على 
الفلس���طينيين ومعاناتهم اليومية، وتهجير وقتل وتشريد نحو 6 

مليون فلسطيني في أصقاع األرض.
الش���عب الفلس���طيني يس���عى للحرية والحياة الكريمة، وتحقيق 
الس���الم والعدالة م���ن االحتالل وجرائمه، وج���اءت قمة النقب التي 
خططت لها إس���رائيل وس���عيها إلعادة تش���كيل ما يسمى الشرق 
األوس���ط الجديد وقيادة اإلقليم، وفش���ل بعض األنظم���ة العربية 
من اس���تعادة دورها ووحدتها لمواجهة التحدي���ات وحل أزماتها 
الداخلي���ة والخارجية، لكن تل���ك األنظمة العربي���ة فضلت الخنوع 
تحت قيادة جالدها اإلسرائيلي المحتل، من أجل مصالحها الخاصة 
وتعظيم الخطر اإليراني على حساب االنتصار للقضية الفلسطينية.

وتعتقد تلك األنظمة المرتجفة أن تحالفها مع إس���رائيل سيشكل 
الحماية لها، بتشكيل تحالف إقليمي بقيادة إسرائيل التي ترتكب 
كل موبقات الدنيا من جرائم واس���تيطان استعماري ونظام الفصل 
العنصري الوحيد في العالم، والتنكر لحقوق الفلس���طينيين، وهي 
الخطر األعظ���م في المنطقة العربية. وتس���تغل تلك القمم، وحالة 

التطبيع المخزي وفق مصالحها.
انعق���اد قمة إس���رائيلية عربية في النقب المحت���ل هو ليس مجرد 
خيان���ة بل إذالل وع���ار وخزي، والتي تعمل إس���رائيل على تهويده 
بشراسة، وأن تعقد في النقب ورمزيته بالنسبة إلسرائيل، وبالقرب 
م���ن قبر المج���رم األول دافيد بن غريون، والذي ق���اد وأصدر األوامر 
بقت���ل وتهجير وطرد الفلس���طينيين ومصادرة أراضيهم وس���رقة 

ممتلكاتهم، هو انتصار اضافي إلسرائيل وظلم للضحايا.
وهذا هو الس���ياق المس���تمر من���ذ ثالثة عقود على اتفاق اوس���لو، 
وشراس���ة االحتالل وتوسيع النشاط االس���تيطاني، وبرغم توصيف 
منظمات حقوق االنسان الدولية إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري، 
جاء الهجوم في بئر السبع وإن اختلف الفلسطينيون عليه، وبالقرب 
من مكان عقد القمة، والحقا وقع هجومان في قلب المدن اإلسرائيلية 
ومقتل 11 إس���رائيليًا، وفي ظل حمى االتص���االت والتحذيرات من 
االنفجار في ش���هر رمضان ليذكر المجتمعين بأن الش���رق األوسط 
القديم بكل مش���كالته وازماته، لم يتغير وأن القضية الفلسطينية 
حاضرة بكل تفاصيله���ا. وأن انعقاد القمة ومخرجاتها وتش���كيل 
منتدى اقليمي لم يغير ش���يئًا م���ن عدالة القضية الفلس���طينية 
وبقائه���ا حاضرة بمقاوم���ة أصحابها وعدم خضوعه���م، ولم يجمل 
ش���كل إس���رائيل وصورتها الحقيقية وجرائمه���ا وتنكرها لحقوق 

الفلسطينيين.
تزع���م وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية أن���ه منذ 17 عاما لم تش���هد 
دول���ة االحتالل مثل هذه العمليات العس���كرية داخل المدن، خالل 
هذه الفترة اس���تمر االحتالل العس���كري  بارتكاب جرائمه، وتعزيز 
االستيطان، كما اس���تمرت االجهزة االمنية الفلسطينية بالتنسيق 
االمن���ي واالعتق���االت اليومي���ة الت���ي تنفذه���ا األجه���زة األمنية 
الفلس���طينية، واالوضاع القاس���ية والغضب الش���عبي من سلوك 

السلطة والتفرد في السلطة التي تعاني ضعف شديد. 
وخش���ية إس���رائيل والواليات المتحدة من إنهياره���ا، خالل الفترة 
الماضية اس���تمرت إس���رائيل بسياس���اتها، وتقديم تس���هيالت 
إسرائيلية للس���لطة للحفاظ على بقائها واستمرارها عبر مساعدات 
اقتصادية، وزيادة عدد العمال الفلس���طينيين، لش���راء سكوتهم 
ويعملوا في ظروف قاس���ية وبدون أي حقوق، لمنع اي مقاومة والتي 
تم تجريفها من قبل االجهزة االمنية، وساد شبه استقرار، ومع ذلك 
استمر االحتالل الذي واصل تنكره لحقوق الفلسطينيين وحرمانهم 

من العيش بكرامة وحرية.
يبدو أن إس���رائيل تخشى غضب الفلس���طينيين الذين قرروا بدون 
قيادة أن يكون شهر رمضان مشتعاًل من خالل مقاومتهم في جميع 
انحاء فلس���طين، وهذا أيضا أخاف المطبعي���ن وراعيتهم الواليات 
المتحدة االمريكية والخش���ية من فقدان السلطة سيطرتها وزيادة 
ضعفه���ا، وأيضًا تمارس تلك االنظم���ة والواليات المتحدة الضغط 
عل���ى حكوم���ة االحتالل بتجنب االش���تباك مع الفلس���طينيين في 
ش���هر رمضان، واالبقاء على األوضاع القائمة وتقديم التس���هيالت 

اإلنسانية خشية االنفجار.
ومع ذلك دولة االحتالل مس���تمرة بسياس���اتها واستفزازات وعنف 
المس���توطنين، والقتل اليومي، وهذا ما يدفع الفلسطينيين للدفاع 
عن انفسهم والذين فاجأوا جميع الوسطاء والحلفاء، باشعال االرض 

تحت اقدام االحتالل.
وهل مطلوب من الفلس���طينيين االستس���الم والخضوع لسياسات 
االحتالل، والوس���طاء الذين يتماهون مع االحتالل وتصفية القضية 
الفلس���طينية، في ظل استمرار االنقسام، وغياب أي مقاومة وطنية 
ش���املة وبناء على خط���ة وطنية اس���تراتيجية، والتخلص من قيود 

اوسلو واإلتفاقيات اإلقتصادية واألمنية.
من غي���ر المعق���ول أن يبقى حال منظم���ة التحرير والمؤسس���ات 
الوطنية بهذا الضغف والتفكك، وعدم تحملها مس���ؤولية الشعب 
الفلس���طيني، وطاقاته الحيوية الكامنة، وتوفير أي حماية لشعبنا 
واس���تفراد االحتالل والمس���توطنين، واالس���تثمار في هذا الخوف 

والرعب من االنفجار الفلسطيني في رمضان الكريم.

يوم األرض بعد »سيف القدس«... المقاومة والتحرير

رمضــان فلسطيــن المتفجــر

عمليات فدائية فلسطينية 
بقلم/ د. وليد القططيبنسخة “سيف القدس2” 

بقلم/ مصطفى إبراهيم
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رام الله/ االستقالل:
أثن���ى رئيس نقابة أصح���اب محطات الوقود 
نزار الجعبري على قرار الهيئة العامة للبترول 
في وزارة المالية بامتصاص معظم الزيادة في 
أسعار الوقود لش���هر نيسان، واالكتفاء برفع 
األسعار بنسبة ضئيلة، على الرغم من ارتفاع 
أسعار المش���تقات البترولية بشكل حاد في 

كل أنحاء العالم.
وق���ال الجعبري، في تصريح ل���ه، إن الحكومة 
قدمت للشعب هدية مع بداية شهر رمضان 
المبارك، بتحملها عبئ���ا مالًيا إضافًيا، موضًحا 
أن وزارة المالية وبالسعر الجديد للمحروقات، 
تكون قد تحملت ما بي���ن 160 – 170 مليون 
ش���يقل كفرق ناجم عن دعم األس���عار، وهو 
أمر لي���س بالهين، خاصة أنه���ا تعتمد على 
الضرائ���ب والمس���اعدات لتمويل ميزانيتها 
حت���ى تتمك���ن م���ن إدارة ش���ؤونها والوفاء 
بالتزاماته���ا ف���ي ظ���ل االزمة المالي���ة التي 

تعيشها.
واكتف���ت وزارة المالية برفع أس���عار البنزين 

بمقدار 26 أغورة والس���والر والكاز بمقدار 34 
أغورة، وتثبيت س���عر الغاز كما هو الش���هر 
الماضي. وكانت وزارة المالية قد ثبتت أسعار 
الوقود خالل شهر آذار، رغم االرتفاع الكبير في 
التكلفة جراء صعود أسعار النفط في األسواق 

العالمية.
ووفقا للتس���عيرة الجديدة يصبح س���عر لتر 
البنزين 95 أوكتان 6.59 ش���يقل، وبنزين 98 
أوكتان 7.46 شيقل، والس���والر والكاز 5.99 

شيقل لكل منهما.
وش���دد الجعبري على أن األس���عار الجديدة 
التي أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول في 
وزارة المالية، مقبولة للمستهلك وال تعكس 
حقيق���ة االرتفاعات على أس���عار المحروقات 

عالمًيا.
ولفت إل���ى أن الحكومة اإلس���رائيلية رفعت 
س���عر الس���والر بمقدار 1.14 شيقل ليصبح 
سعر اللتر 8.04 شيقل، والبنزين 95 أوكتان 
بمقدار 39 أغ���ورة ليصبح س���عر اللتر 7.44 

شيقل.

 غزة/ االستقالل:
وضع رئيس س���لطة المياه مازن غنيم، حجر األس���اس 
لمش���روع إنش���اء ش���بكة الصرف الصحي في القرية 
»الس���ويدية« غرب رف���ح جنوب قطاع غ���زة، بدعم من 
الهيئة العربية الدولية إلعمار فلسطين، بتكلفة تصل 

إلى 450 ألف دوالر
وأكد غنيم سعي س���لطة المياه إلى تحسين خدمات 
المياه والصرف الصحي، لتكون على أعلى مستوى في 

جميع محافظات الوطن.
وقال غنيم: إن إطالق هذا المش���روع في أقصى نقطة 
عل���ى الحدود مع مصر، هو إش���ارة على إصرار س���لطة 
المياه مع الجهات الشريكة والداعمة إلى الوصول إلى 
كل التجمعات الفلسطينية، لتعزيز مقومات الصمود 
والبقاء والحفاظ على األرض، مش���يرا إلى أن المش���روع 
سيس���هم بتخفيف معاناة أهل القرية نتيجة لعدم 

وجود نظام صرف صحي.
وس���يخدم المش���روع أكثر من 2300 نسمة من أهالي 
القرية، وقد أدى الحرمان من وجود شبكة صرف صحي 

إل���ى تدفق المياه العادمة في الطرق الضيقة، وما نتج 
عن ذلك من مشاكل بيئية وصحية واجتماعية خطيرة، 
خصوص���ا على حياة أطفال ونس���اء وكبار الس���ن في 

القرية، كما أعاقت الحركة والتنقل.
وس���يخلق بيئة صحية آمنة في القرية، كما يتضمن 
وق���ف ضخ المي���اه العادم���ة على بحر غزة، ويش���مل 

شبكات تجميع ومحطات ضخ، وخط ناقل لضخ المياه 
إلى محطة معالجة رفح، س���يتم االنتهاء من الدراسات 
والتصاميم الفنية في القري���ب، ليتم طرح العطاءات 

الخاصة بالتنفيذ.
من جانبه، قال محافظ رفح أحمد نصر إن هذا المشروع 
يالمس ش���ريحة مهمشة تستحق أن تصلها خدمات 
الئقة بعد س���نين طويلة من الحرمان بسبب االحتالل 
اإلس���رائيلي والعراقيل، وتداعي���ات التهميش وعدم 
وج���ود البنية التحتي���ة المالئمة للحف���اظ على حياة 
الس���كان وس���المتهم، بعيدا ع���ن األخط���ار البيئية 

والصحية التي تمر بها القرية.
وأثن���ى نصر على جهود س���لطة المي���اه التي عملت 
عل���ى توفي���ر التمويل الذي ل���م تت���وان الهيئة عن 
حش���ده ليصبح المش���روع حقيقة بعد س���نوات من 
االنتظار بالتدخل وتس���ليط الض���وء على معاناة قرية 
مهمش���ة عانت ألجيال، وآن لها أن تصل إلى مبتغاها 
بإنشاء الش���بكات الالزمة، وإنهاء الحفر االمتصاصية 

وتهديدات االنهيار والمخاطر المترتبة على ذلك.

البدء بمشروع إنشاء شبكة صرف صحي في القرية السويدية برفح

القدس المحتلة/ االستقالل:
الجمعة، اس���تكمال  أعلنت إس���رائيل واإلمارات، 
المفاوضات الثنائي���ة حول اتفاقية للتجارة الحرة 

هي األولى بين »تل أبيب« ودول عربية.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية اإلماراتي ثاني 
بن أحمد الزيودي، في تغريدة على تويتر: »انتهينا 
من محادثات الش���راكة االقتصادية الش���املة مع 

إسرائيل«.
وأض���اف الزي���ودي: »أصبحت االتفاقي���ة جاهزة 
للتوقيع في خط���وة أخرى مهمة لتعزيز العالقات 
تحت مظل���ة االتفاقيات اإلبراهيمية، وتمثل هذه 
االتفاقي���ة حقبة واعدة للتجارة واالس���تثمار بين 

البلدين«.
من جانبه، كتب أوفير جندلمان، المتحدث بلسان 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في تغريدة على حسابه 

في تويتر: »اتفاقية تاريخية: إس���رائيل واإلمارات 
أكملتا المفاوضات على إب���رام اتفاقية تجارة حرة 

بينهما«.
وأض���اف: »تم بح���ث موضوع االتفاقي���ة في لقاء 
رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع ولي عهد أبو ظبي، 
محمد بن زايد، بأبو ظبي في ديسمبر/كانون األول 
الماضي، حيث تم االتفاق على تسريع المفاوضات 

على إبرامها«.
وتابع جندلمان: »كما تم بحث ذلك خالل لقائهما 
في مصر األس���بوع الماضي، حيث اتفق الزعيمان 

على استكمال المفاوضات في غضون عدة أيام«.
من جهته���ا، قالت وزي���رة االقتص���اد والصناعة 
اإلسرائيلية أورنا بربيباي، في تغريدة على حسابها 
في تويتر، الجمعة: »إنه لش���رف عظيم أن أختتم 
اليوم )أمس( مفاوض���ات إبرام اتفاقية تجارة حرة 

كاملة وش���املة مع دولة اإلم���ارات، وهي اتفاقية 
رائدة واألولى من نوعها مع دولة عربية«.

وأضافت: »تم تضمي���ن 95 بالمئة من المنتجات 
المتداولة بين الدولتين في االتفاقية وس���تكون 

معفاة من الرسوم الجمركية«.
وج���اء اإلع���الن ف���ي نهاي���ة الجول���ة الرابعة من 
المفاوض���ات حول اتفاقي���ة التج���ارة الحرة بين 
إس���رائيل واإلمارات التي انطلقت في إس���رائيل، 

األربعاء.
وجرت 4 جوالت م���ن المفاوضات 2 منها في دبي 

و2 في إسرائيل.
وكانت إس���رائيل واإلمارات أعلنت���ا عام 2020 عن 
تطبي���ع العالق���ات بينهما ومنذ ذل���ك الحين تم 
تبادل السفراء وتدشين الخطوط الجوية المباشرة 

والتوقيع على الكثير من االتفاقيات الثنائية.

رام الله/ االستقالل:
صعد س���عر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيقل 
اإلس���رائيلي بشكل طفيف في بداية تعامالت يوم 

أمس الجمعة.
وص���رف الدوالر، ي���وم أمس، مقابل 3.19 ش���يقل، 
صعودا من 3.17 الس���عر المس���جل في تعامالت 

الخميس.
وجاءت أسعار صرف العمالت مقابل الشيقل امس 
الجمع���ة على النح���و اآلتي: الدوالر: 3.19 ش���يقل، 

والدينار: 4.50 شيقل، واليورو: 3.53 شيقل.

ارتفاع طفيف على 
أسعار صرف العمالت 

مقابل الشيقل

»إسرائيل« واإلمارات تعلنان استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

عواصم/ االستقالل:
وصلت أس����عار النفط الخام تراجعها لليوم 
الثان����ي، وس����ط اس����تعدادات دول كب����رى 
ألكبر س����حب على االطالق م����ن االحتياطي 
اإلمدادات  لتعويض نقص  االس����تراتيجي، 

وكبح ارتفاع األسعار.
وبحلول الساعة 8:00)ت.غ(/ انخفضت عقود 
خام برنت القياس����ي، تسليم يونيو/حزيران، 
87 سنتا أو بنسبة 0.83 بالمئة، إلى 103.84 

دوالرات للبرميل.
ونزلت عقود خام غرب تكس����اس الوس����يط 
األمريك����ي، تس����ليم مايو/اي����ار، 1.17 دوالرا 
أو بنس����بة 1.17 بالمئ����ة، إل����ى 99.11 دوالرا 

للبرميل.
والخمي����س، اغلق الخامان القياس����يان على 
انخفاض حاد بنسبة 7 بالمئة للخام األمريكي 
و5.6 بالمئة لمزيج برنت، بعدما أمر الرئيس 
األمريكي جو بايدن بضخ 180 مليون برميل 
من احتياطي البالد على مدى س����تة أش����هر، 

بواقع مليون برميل يوميا.
وتتجه أس����عار النفط لتس����جيل خس����ائر 
اسبوعية بأكثر من 5 بالمئة لخام برنت، ونحو 

7 بالمئة للخام األمريكي.
وتوقع بايدن من حلفاء الواليات المتحدة ضخ 
ما بين 30 و50 مليون برميل من احتياطياتها.

وتجتمع وكال����ة الطاقة الدولية للطاقة، التي 
تضم 31 دولة مس����تهلكة للنف����ط بقيادة 
الواليات المتحدة، ف����ي وقت الحق الجمعة، 
لالتفاق عل����ى تفاصيل خطة الس����حب من 

المخزون، وحصة كل دولة.
ويأتي توجه كبار المس����تهلكين للس����حب 
من االحتياط����ي بعد أن أقر تحالف »اوبك+«، 
بقيادة السعودية وروسيا، تعديال طفيفا في 
آلية اإلنتاج عبر زيادة بمقدار 432 ألف برميل 
يوميا في مايو/ايار المقبل، بدال من 400 ألفا 
يوميا زيادة ش����هرية متبعة منذ س����بتمبر/

أيلول 2021.
ومنذ أش����هر، ترفض منظمة الدول المصدرة 
للبترول »اوبك« التي تضم حلفاء تقليديين 
للوالي����ات المتحدة كالس����عودية واإلمارات، 
ضغوطا من واشنطن لزيادة االنتاج لتعويض 
النقص في االمدادات، تفاقم آخر شهر جراء 
الهجوم الروس����ي على أوكرانيا وما قابله من 

عقوبات غربية.

النفط يواصل االنخفاض وسط 
استعدادات لسحب تاريخي من االحتياطي

نقابة أصحاب محطات الوقود: األسعار الجديدة 
للمحروقات مقبولة في ظل االرتفاع العالمي
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بكين/ االستقالل:
جددت الصين رفضه���ا للعقوبات التي فرضتها 
دول غربي���ة ض���د روس���يا، على خلفي���ة العملية 

العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا.
جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية تشاو 
ليجيان، خالل مؤتمر صحفي يومي، تزامنا مع قمة 
أوروبي���ة صينية عبر اتصال مرئي، حس���ب وكالة 

"أسوشيتد برس" األمريكية.
وقال ليجيان: "الصين ال توافق على حل المشاكل 
م���ن خ���الل العقوب���ات، ونع���ارض بش���كل أكبر 
العقوب���ات األحادية )التي فرضته���ا دول غربية 

على روسيا(".
وأض���اف: "عندما يتعلق األمر بأوكرانيا فليس���ت 
بكين مضطرة إلى اختيار جانب"، مش���يرا أن بالده 
ترى ضرورة "مقاومة منطق تفكير الحرب الباردة".

وسابًقا، رفضت الصين العقوبات المفروضة على 
روس���يا ووصفتها بأنها "غير شرعية" وقالت إنها 

"ستواصل التجارة العادية مع موسكو".
وتزامن���ت تصريحات ليجيان م���ع قمة افتراضية 

أوروبي���ة صينية، س���عى خاللها كبار مس���ؤولي 
االتح���اد األوروب���ي للحصول عل���ى تأكيدات من 
بكين بأنها لن تس���اعد موسكو في االلتفاف على 
اإلجراءات االقتصادية المفروضة عليها، بحس���ب 

الوكالة.ومّث���ل االتح���اد بالقمة رئي���س المجلس 
األوروبي ش���ارل ميش���يل، ورئيس���ة المفوضية 
أورس���وال فون دير الين، والممثل األعلى للسياسة 

الخارجية واألمنية جوزيب بوريل.

واجتم���ع ممثلو االتح���اد األوروب���ي، عبر اتصال 
مرئي، بكل من الرئيس الصيني شي جين بينغ، 
ورئيس مجلس الدولة )مجل���س الوزراء(، لي كه 

تشيانغ.
بدوره، أعرب "تش���يانغ" في بيان صحفي، عقب 
الجلسة األولى، عن أمله أن يظل االتحاد األوروبي 
والصي���ن "منفتحي���ن على بعضهم���ا ويعمالن 

لتعزيز التجارة )بينهما(".
وأض���اف: "تأمل الصين أن يوفر االتحاد األوروبي 
أيًضا بيئة أعمال سليمة للشركات الصينية التي 

تستثمر وتنمو في أوروبا".
وفي 24 فبراير/ ش���باط الماضي، أطلقت روس���يا 
عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل 
دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية 

"مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا إلنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن 
أي خطط لالنضمام إلى كيانات عس���كرية بينها 
حلف شمال األطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، 

وهو ما تعتبره كييف "تدخال في سيادتها".

الصيــن تجــدد رفضهــا للعقوبــات الغربيــة علــى روسيــا

واشنطن/ االستقالل:
حثت الواليات المتحدة، ي���وم أمس، أطراف 
النزاع ف���ي اليمن على دع���م جهود تحقيق 

"هدنة" في البلد العربي المأزوم.
جاء ذلك خالل لقاء أجراه المبعوث األمريكي 
لليمن تي���م ليندر كينغ، م���ع وزير الخارجية 
اليمني أحمد عوض بن مبارك، في السعودية، 
وفق تغريدة ل���وزارة الخارجية األمريكية عبر 

"تويتر".
وأوضح���ت التغري���دة أن اللقاء تط���رق إلى 
"التأكي���د على أهمي���ة دعم الجه���ود التي 
تقودها األمم المتحدة للتفاوض على هدنة 

والمشاركة في محادثات يمنية شاملة".

وق���ال ليندركينغ إن "اليمنيين يس���تحقون 
النظ���ر  لتب���ادل وجه���ات  هدن���ة وفرص���ا 

واألولويات المتنوعة". دون تفاصيل أكثر.
واألحد الماضي، أعل���ن المبعوث األممي إلى 
اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، اس���تمرار 
الجهود من أجل تنفيذ هدنة في اليمن خالل 

شهر رمضان المبارك.
ومس���اء الثالثاء، أعلن التحالف العربي الذي 
تق���وده الرياض، وقف عملياته العس���كرية 
داخل اليمن بدءًا م���ن صباح األربعاء الموافق 

30 مارس/آذار الماضي.
كم���ا انطلق���ت ف���ي العاصمة الس���عودية 
الرياض، األربعاء، المش���اورات اليمنية تحت 

رعاية مجلس التعاون الخليجي، لكنها جرت 
في ظل غياب جماعة الحوثي.

وقبل أسبوع، أعلنت جماعة الحوثي، عن هدنة 
لمدة ثالثة أيام وعرضوا إجراء محادثات سالم 
ش���ريطة أن يوقف التحال���ف غاراته ويفك 

الحصار المفروض على اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربًا 
مس���تمرة بين الق���وات الموالية للحكومة 
المدعومة بتحالف عس���كري عربي تقوده 
الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين 
من إيران، المسيطرين على عدة محافظات 
بينه���ا العاصم���ة صنعاء منذ س���بتمبر/ 

أيلول 2014.

أبو ظبي/ االستقالل:
وقع����ت أبو ظبي مذك����رة تفاهم مع االحتالل اإلس����رائيلي، تضمن����ت اعترافا متبادال 
برخص قيادة المركبات، وذلك في إطار سلسلة من االتفاقيات جاءت نتيجة للتطبيع 

بين الجانبين.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اإلماراتي ووزير الداخلية، س���يف بن زايد آل نهيان، توقيعه 
مذكرة تفاهم لالعتراف برخص القيادة الصادرة من االحتالل، دون الحاجة إلى إجراء االختبارات 

المهنية الالزمة.
وقال المس���ؤول اإلماراتي في تغريدة على حس���ابه بتويتر، إن مراسم توقيع المذكرة جرت مع 
وزيرة النقل والطرقات اإلس���رائيلية، ميراف ميخائيلي، على هامش فعاليات معرض إكس���بو 

دبي 2020، بحضور ممثلين عن الطرفين.
 وتأت���ي هذه االتفاقية في إطار سلس���لة اتفاقيات سياس���ية واقتصادي���ة وتجارية وعلمية 
وتكنولوجية وتعليمي���ة، تم اإلعالن عنها منذ توقيع اتفاق التطبي���ع بين اإلمارات واالحتالل 

اإلسرائيلي، في آب/ أغسطس2020.

الواليات المتحدة تحث أطراف النزاع 
على دعم جهود »الهدنة« باليمن

أبو ظبي توقع اتفاقية جديدة مع 
االحتالل لالعتراف برخص القيادة

تونس/ االستقالل:
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، 
الحكومة  خالل اجتماع مع رئيس����ة 
نجالء بودن، الجمعة؛ إن االنتخابات 
البرلماني����ة ل����ن تجرى بع����د ثالثة 

أشهر.
واستغرب س����عيد من الحديث عن 
ض����رورة إجراء انتخابات تش����ريعية 
في غضون ثالثة أشهر، عقب إعالنه 
حّل مجلس نواب الشعب، قائال: "من 
يحل����م بتطبيق الفص����ل 89، واهم 

وعليه أن يستفيق".
وفي رده على أغلب أساتذة القانون 
بإجراء  التسريع  الذين أكدوا ضرورة 
انتخابات مبك����رة، وفق ما يقتضيه 
الدستور )45 إلى 90 يوما(: ''ال أعلم 
من أين أتوا بفت����وى أّن االنتخابات 
ستكون وفق الفصل 89، ومن نصب 
نفس����ه مفتيا للديار التونسية في 
القانون الدستوري، نحن نتحدث عن 
الدولة واستمراريتها واستقاللها، ال 

عن تدبير موعد االنتخابات".
وفي كلم����ة له الجمع����ة، خالل لقاء 

الحكوم����ة ووزير  برئي����س  جمع����ه 
الرئيس  أكد  االتص����ال،  تكنولوجيا 
س����عيد أن الحوار الوطني "لن يكون 
مع من أرادوا اإلطاح����ة بالدولة، ومع 
من نهبوا مق����ّدرات الدولة، ومع من 

يلجأ للعنف ويقسمون الشعب".
وحذر سعيد كل "من يريد المساس 

القانون هو  وأن  التونسية"،  بالدولة 
الفيص����ل ولن يفلت من المس����اءلة 

أمام القضاء.
واعتبر س����عيد أن الجلس����ة العامة 
التي عقدت ع����ن بعد، هي محاولة 
التص����دي  و"س����يتم  انقالبي����ة، 
لالنق����الب الذي حص����ل يوم أمس 

بالطرق القانونية".
وتوجه س����عيد للقضاء، قائال: "ال بد 
للقضاء أن يكون في مس����توى هذه 
المرحل����ة حت����ى ال يفل����ت أحد من 
القانون، وخاصة م����ن يريد اإلطاحة 
بالدولة في الداخ����ل ويتعاملون مع 

قوى أجنبية في الخارج".

بغداد/ االستقالل:
أعلن النائب المس���تقل في البرلمان العراقي باسم خشان، يوم أمس، ترشيح 

نفسه لمنصب رئيس الحكومة المرتقب تشكيلها.
وق���ال المكتب اإلعالمي للنائب خش���ان، ف���ي بيان له: "نعلن ترش���ح النائب 
المستقل باسم خشان لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من أغلب اإلخوة 

المستقلين".
وأض���اف: "في هذه اللحظ���ة ندعوكم للوقوف معه والعم���ل على إنجاح هذه 

التجربة الفريدة التي يشهدها بلدنا".
وينضوي المس���تقلون تحت تحالف "عراق المس���تقبل" بواقع 40 مقعدا في 

البرلمان من أصل 329.
واألربعاء، فش���ل البرلمان للمرة الثانية خالل أسبوع في عقد جلسة مخصصة 
النتخاب رئيس الجمهورية، بسبب مقاطعة قوى "اإلطار التنسيقي" للجلسة.

ويضم "اإلطار التنسيقي" ائتالف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف 
النصر، وتحالف الفتح )فصائل الحش���د الش���عبي بعضه���ا مقرب من إيران(، 
وحرك���ة عطاء، وحزب الفضيلة. ورئيس البالد المنتخب هو من يكلف مرش���ح 

الكتلة البرلمانية األكبر عددا بتشكيل الحكومة.
والسبت، أخفق البرلمان في جمع 220 نائبا للتصويت على المرشحين لرئاسة 

البالد، حيث قاطع 126 نائبا الجلسة يمثلون كتال مختلفة.
وجرت العادة أن يتولى الس���نة رئاس���ة البرلمان، واألكراد رئاسة الجمهورية، 
والش���يعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دس���توري متبع منذ اإلطاحة بنظام 

صدام حسين عام 2003.

العراق.. برلماني مستقل يعلن 
ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة

سعيد: ال انتخابات برلمانية بعد 3 أشهر في تونس
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الدوحة/ االستقالل:
أس����فرت قرعة كأس العالم لكرة القدم 2022 
في قطر، والتي س����حبت مس����اء الجمعة بمركز 
الدوحة للمع����ارض والمؤتمرات، عن مواجهات 
منتظرة في دور المجموعات، أبرزها بين إسبانيا 

وألمانيا.
وجاء منتخب قطر )المستضيف( في مجموعة 
واحدة مع هولندا، والس����نغال )بطلة إفريقيا( 
األم����ر الذي قد يزيد م����ن صعوبة المهمة على 

أصحاب األرض.
وسيكون أمام منتخب فرنس����ا )حامل اللقب( 
مهمة صعبة بعد وقوعه في المجموعة الرابعة 

مع منتخب الدانمارك القوي.
أما منتخب البرازيل أكث����ر المنتخبات تتويجًا 
بالبطول����ة بخمس����ة ألقاب فجاء ف����ي مجموعة 
ضمت سويسرا التي تصدرت مجموعتها في 

التصفيات على حساب إيطاليا.
وفيما يلي المجموعات كاملة:

المجموع����ة األولى: قطر، وهولندا، والس����نغال، 
واإلكوادور.

المجموعة الثانية: إنجلترا، والواليات المتحدة 
األميركي����ة، وإي����ران، والمتأهل م����ن الملحق 

األوروبي )ويلز أوأوكرانيا مع أسكتلندا(.
المجموع����ة الثالثة: األرجنتين، والمكس����يك، 

وبولندا، والسعودية.
المجموعة الرابعة: فرنسا، والدانمارك، وتونس، 
والفائز من مباراة الملحق )اإلمارات أوأس����تراليا 

مع بيرو(. 
المجموعة الخامسة: إسبانيا، وألمانيا، واليابان، 
والمتأهل من الملحق )كوستاريكا أو نيوزيلندا(.

المجموع����ة السادس����ة: بلجي����كا، وكرواتي����ا، 
والمغرب، وكندا.

المجموع����ة الس����ابعة: البرازي����ل، وسويس����را، 
وصربيا، والكاميرون.

واألوروجواي،  البرتغ����ال،  الثامن����ة:  المجموعة 
وكوريا الجنوبية، وغانا.

قرعة كأس العالم تسفر عن صدام بين إسبانيا وألمانيا

وكاالت/ االستقالل:
من المتوقع أن يلعب روبرت ليفاندوفس���كي رغم إصابته 
بكدمات في الضلع بينما ينتظر أن يعود ليون جوريتسكا 
ونيكالس ش���وله م���ن اإلصابة عندما يحل باي���رن ميونخ، 
متصدر الدوري األلماني لك���رة القدم، ضيفا على فرايبورج 

اليوم السبت.
وتعرض أفضل العب في العالم ليفاندوفسكي لإلصابة في 
المباراة التي فاز بها المنتخب البولندي على السويد )0-2( 

قبل عدة أيام في ملحق تصفيات كأس العالم.
وقال جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ امس الجمعة 
إن ه���ذه اإلصابة على األرجح لن تمنع ليفاندوفس���كي من 

اللعب.
وأضاف: »روبرت شخص دائما ما يريد اللعب ولديه تحمل 

شديد لأللم، أتوقع أن يتواجد في قائمة الفريق«.
ولكن مع اقتراب مباراة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال 
أوروبا أمام فياريال، قال ناجلمس���ان أيض���ا: »لن نقوم بأي 

مخاطرة، نريده جاهزا لمباراة األربعاء«.

ليفاندوفسكي يشارك مع بايرن 
ميونخ أمام فرايبوج رغم إصابته

ريال مدريد يضم البرازيلي 
الشاب فينيسيوس توبياس

مدريد/ االستقالل:
تعاقد نادي ريال مدريد مع البرازيلي الشاب فينيسيوس 
توبياس من ش���اختار دونيتس���ك األوكراني، على سبيل 

اإلعارة حتى نهاية الموسم المقبل.
وكان توبياس )18 عاما( قد انضم إلى شاختار دونيتسك 
قادما من إنترناسيونال البرازيلي في كانون يناير الماضي، 
وسينتقل مجددا دون أن يشارك في مباراة واحدة رسمية 

مع الفريق األوكراني، بسبب أزمة الغزو الروسي ألوكرانيا.
وتمكن المداف���ع توبياس من االنضمام إل���ى ريال مدريد 
بعد أن أجرى االتحاد األوروبي للعبة )يويفا( تغييرات على 
قواع���د االنتقاالت، مكنت األندية م���ن التعاقد مع العب أو 
العبين اثنين من األندية األوكرانية أو الروس���ية في موعد 

أقصاه أول أبريل.
وت���ردد أن توبياس س���ينضم إلى الفري���ق الرديف بريال 
مدريد حتى نهاية الموس���م الجاري، فيما أش���ار شاختار 
دونيتس���ك إلى أن العقد يتضمن بندًا يتيح لريال مدريد 

ضم الالعب بعقد نهائي.

غزة/ االستقالل:
أعلن محمد صيام العب نادي الزيتون، إعتزاله كرة 
القدم عقب خروجه من مباراة فريقه ضد الرباط، في 
ختام منافس���ات الجولة 15 لدوري الدرجة الثانية 

للموسم 2021_2022.
وقال صي���ام "من الصعب على اإلنس���ان أن يترك 
شيئا يحبه كثيرا، معبرا عن اعتزازه وارتباطه بنادي 

الزيتون أكثر من التعلق بكرة القدم.
وعب���ر صيام والدموع تنهمر من عينيه، في حديث 
لألقص���ى الرياض���ي،  ع���ن حزنه الش���ديد إلنهاء 
مش���واره دون تحقيق إنجاز العودة للدرجة األولى 
هذا الموسم، بس���بب الظروف التي احاطت بنادي 

الزيتون وجاءت بعكس ما كان يتوقع. 
وطالب صيام كل مشجعي الزيتون، الوقوف بجانب 
الفريق ومس���اندته الموسم المقبل، حتى يتحقق 

حلم الصعود بعودة الزيت���ون لمكانته الطبيعية. 
وخ���رج صيام م���ن الملع���ب بعد تش���كيل العبي 
الفريقين لممر شرفي له إحتراما وتقديرا لمشواره 
مع الساحرة المستديرة، ولدموعه التي لم تتوقف 

حتى بعد خروجه من الملعب. 
ولع���ب صيام 12 عامًا برفقة نادي الزيتون، وخاض 
دوري���ًا واحدًا مع ن���ادي غزة الرياضي ع���ام 2014، 
وانضم لفريق الجامعة اإلسالمية المشارك ببطولة 

الجامعات العربية. 
وحقق صي����ام أرقامًا ممي����زة مع ن����ادي الزيتون، 
حي����ث كان هدافا للفري����ق في 3 مواس����م، فقد 
س����جل 6 أهداف بدوري الدرجة الممتازة موس����م 
2009_2010، و12 هدف����ًا موس����م 2010_2011 
بالدرجة األولى، و11 هدفًا موس����م 2011_2012 

بالدرجة األولى أيضا.

العب غزي ينهي مشواره الكروي بالدموع

الرباط/ االستقالل:
باس���تثناء بلجيكا، التي لع���ب أمامها 
المونديال س���ابقا، فإنه  ف���ي  المغرب 
ألول مرة س���يلتقي كرواتي���ا وكندا في 

نهائيات كأس العالم.
لكن ما يجم���ع خصوم منتخب المغرب، 
ف���ي مجموعته السادس���ة بالمونديال، 

هو أنه لم يخس���ر أم���ام أي منهم، في 
الوديات األخيرة التي خاضها ضدهم.

فق���د واج���ه أس���ود األطل���س كرواتيا 
وديا، في دوري الحس���ن الثاني الدولي 
1998، ال���ذي ش���هد حض���ور منتخبي 
فرنس���ا وإنجلترا أيضا، وحينها تعادل 

المنتخبان )2-2(.

كما كانت آخر مب���اراة للمغرب وبلجيكا، 
ف���ي ودية س���نة 2008، وف���از حينها 
أسود األطلس على ملعب الملك بودوان 

ببروكسل، بنتيجة )4-1(.
وواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي 
وديا، في عام 2016، على ملعب مراكش 

الكبير، وفاز برباعية نظيفة.

الوديات تبشر المغرب أمام منافسيه بالمونديال

برازيليا/ االستقالل:
عبر البرازيلي ريكاردو كاكا، نجم ميالن وريال مدريد الس���ابق، عن أسفه لغياب 
منتخب إيطاليا عن منافس���ات كأس العالم قط���ر 2022 المقرر إقامتها نهاية 

العام الجاري.
وفش���ل منتخب إيطالي���ا في التأهل للمونديال بعد خس���ارته أم���ام مقدونيا 

الشمالية )1-0(، في نصف نهائي الملحق األوروبي المؤهل لكأس العالم.
وقال كاكا في تصريحات لقناة "راي س���بورت" اإليطالية الجمعة "أنا آسف جدًا 

إليطاليا وكأس العالم، ألن المونديال من دون األتزوري يعد أمرا مؤسفا".
وأضاف "غياب إيطاليا يدق ناقوس الخطر لكرة القدم اإليطالية، من الخارج ال أرى 

كل هذه المشاكل، لكن هناك دائما شيئًا يجب تحسينه".
وعن الس���باق على لقب الدوري اإليطالي، علق كاكا "أتمنى حظا سعيدا لميالن 

ومالديني، أتمنى أن ينهي الروسونيري البطولة في المركز األول".

كاكا: غياب إيطاليا عن 
المونديال يدق ناقوس الخطر
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الخليل.  وانطلق موكب التش���ييع بمشاركة 
رسمية وشعبية، من مستشفى عالية بمدينة 
الخليل، وصوال إلى من���زل عائلته، التي ألقت 
نظرة ال���وداع عل���ى جثمانه، قب���ل أن ينقل 
إلى مس���جد جامعة بوليتكنك فلسطين )أبو 
عيشة( حيث أدى المش���يعون الصالة عليه، 
قب���ل أن ي���وارى الثرى بمقبرة الش���هداء في 

منطقة وادي الهرية.
ورفع المش���اركون في موكب التشييع، الذي 
ط���اف عدة أحياء في مدين���ة الخليل، األعالم 
ورددوا  الش���هداء،  وص���ور  الفلس���طينية، 
هتافات من���ددة بجرائم االحتالل المتواصلة 

بحق أبناء شعبنا.
وأك���دت ش���خصيات رس���مية وأهلية خالل 
مس���يرة التش���ييع، تش���بث ش���عبنا بأرضه 
وتمس���كه بحقوق���ه الوطني���ة الكامل���ة غير 
المنقوصة، التي أقرته���ا األعراف والقوانين 

الدولية.
وكانت ق���وات االحت���الل أطلق���ت الرصاص 
الحي وقناب���ل الصوت والغاز الس���ام صوب 
المواطنين في ش���ارع الش���اللة وسط مدينة 
الخليل، ما تس���بب بإصابة الش���اب األطرش 
بالرصاص الحي برأسه، ونقل إلى مستشفى 
الخليل لتلقي العالج، وأعلن عن استشهاده 
الحقا بإصابته الخطيرة. كما أصيب عش���رات 
المواطنين باالختناق بالغاز المسيل للدموه، 

خالل المواجهات.
يذكر أن الش���هيد األطرش هو أس���ير محرر، 
أمضى ما يقارب 9 س���نوات ف���ي معتقالت 

االحتالل.

مو�جهات و�إ�صابات
وفي الس���ياق ذات���ه أكدت جمعي���ة الهالل 
األحم���ر إصابة 215 مواطن���ًا خالل مواجهات 
مع االحتالل في عدة مناطق بالضفة الغربية.

و قال���ت الجمعية إن طواقمه���ا تعاملت مع 
٢١٥ اصاب���ة في مواجه���ات بيتا وبيت دجن 
وقريوت جنوب وش���رق نابل���س وكفر قدوم 

ش���رق قلقيلية بينها اصابة بالرصاص الحي 
و ١٨ اصابة بالرصاص المطاطي.

وف���ي بلعين غ���رب رام الله، أصيب ش���ابان 
بالرصاص أحدهم���ا بالرصاص الحي في يده 
وقدم���ه، والعش���رات باالختن���اق، خالل قمع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي المسيرة المركزية 
التي انطلقت في القرية إحياًء للذكرى ال�46 

ليوم األرض.
وانطلقت في القرية مس���يرة مركزية نظمها 
نش���طاء المقاومة الش���عبية وش���ارك فيها 
نشطاء س���الم أجانب، حيث طافت المسيرة 
ش���وارع القرية وتوجهت إلى منطقة الجدار 

الفاصل في الناحية الغربية.
وأقدم���ت قوات االحتالل على قمع المس���يرة 
وتفريق المتظاهرين بإطالق الجنود للقنابل 
الغازي���ة بكثافة م���ا أدى الختن���اق عدد من 
الش���بان، كم���ا أصي���ب ش���ابان بالرص���اص 
المطاطي. وأشعل الشبان اإلطارات المطاطية 
ورش���قوا قوات االحتالل بالحجارة، فيما دفع 
االحتالل بتعزيزات على طول الجدار الفاصل.

واستولت قوات االحتالل على آالف الدونمات 
م���ن األراضي ف���ي القرية والق���رى المجاورة 
وتوس���يع مستوطنة  الفاصل،  الجدار  إلقامة 

"كريات سيفر".
كما أصي���ب ش���ابان بالرص���اص الحي، خالل 
مواجه���ات مع قوات االحت���الل في قرية دير 

غسانة شمال غرب رام الله.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، ب���أن المواجهات 
اندلع���ت عق���ب اقتح���ام االحت���الل للقرية، 
وأس���فرت ع���ن إصاب���ة ش���ابين بالرصاص 
الحي ف���ي أطرافهما الس���فلية، نق���ال إثرها 

للمستشفى.
وف���ي قري���وت، أصي���ب مواطن���ان أحدهما 
بش���ظايا قنبلة صوت في عينه واآلخر بعيار 
معدن���ي مغل���ف بالمطاط في فخ���ذه، امس 
الجمعة، خالل مواجه���ات مع قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي والمستوطنين في قرية قريوت 

جنوب نابلس.
وأف���اد رئي���س مجلس قروي قري���وت نضال 
الب���دوي، بأن مس���توطنين اقتحموا المنطقة 
الجنوبي���ة الغربية من القري���ة بحماية جنود 
االحت���الل، وعندما تص���دى المواطنون لهم 
أطلق جنود االحت���الل الرصاص وقنابل الغاز 
المس���يل للدم���وع والصوت، م���ا أدى إلصابة 
شاب بشظايا قنبلة صوت بالعين، والعشرات 

باالختناق بالغاز المسيل للدموع.
كما أصيب ع���دد من المواطني���ن بالرصاص 
وآخ���رون  بالمط���اط،  المغل���ف  المعدن���ي 
باالختن���اق، امس الجمعة، خ���الل مواجهات 
اندلع���ت مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في 
بلدة بيتا جن���وب نابلس، وقري���ة بيت دجن 

شرقها.
وأف���اد مدير اإلس���عاف والط���وارئ بالهالل 
األحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنْين 
أصيب���ا بالرصاص المعدن���ي و52 باالختناق 
بالغاز المسيل للدموع خالل المواجهات التي 

اندلعت في بيتا.
وفي بيت دجن، أفاد جبريل بإصابة مراس���ل 
تلفزيون فلس���طين بقنبلة صوت، إضافة إلى 

15 مواطنا باالختناق بالغاز المسيل للدموع.
وفي كفر قدوم أصيب 9 مواطنين بالرصاص 
المعدن���ي المغلف بالمط���اط بينهم طفالن، 
والعش���رات بحاالت اختناق، خالل قمع قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي لمس���يرة كفر قدوم 
األس���بوعية المناهضة لالس���تيطان ش���رق 

قلقيلية.
وأطلقت قوات االحت���الل الرصاص المعدني 
الس���ام  الغاز  وقناب���ل  بالمط���اط  المغل���ف 
المس���يل للدموع والصوت تجاه المشاركين 
في المس���يرة، ما أدى إلى إصابة 9 مواطنين 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم 
العالج،  لتلق���ي  للمستش���فى  نق���ال  طفالن 
وعشرات حاالت االختناق بينهم نائب رئيس 
حركة "فتح" محمود العالول ومحافظ قلقيلية 

رافع رواجبة، جرى عالجهم ميدانًيا.
وقال العالول إن االحتالل يواصل استهداف 
ش���عبنا الفلس���طيني األع���زل، ف���ي محاولة 
لمنعه ع���ن الدفاع ع���ن األرض وثباته فيها، 
مؤكًدا أن ذكرى يوم األرض هي مس���ألة في 
الفلسطيني،  الشعب  ووجدان  وتاريخ  ضمير 
فبالرغ���م من أن كل األيام هي يوم نؤكد فيه 
عل���ى أحقيتنا به���ذه األرض وواجبنا الوطني 
لحمايته���ا، إال أننا نش���دد على رس���التنا من 
وس���ط قرية نضالي���ة تخرج أس���بوعًيا دفاعا 

عنها وعن حقوق شعبنا.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني يبذل الجهود 
من أج���ل نيل حقوق���ه المش���روعة وتوحيد 
الصف الوطني، مش���يًرا إلى أن "المس���يرات 
الجماهري���ة خرجت امس بكاف���ة محافظات 

الوطن إحياء لذكرى شهداء هذه األرض".
وتاب���ع: "نحن فخ���ورون بكل ثاب���ت ومناضل 
على هذه األرض، وندع���و إل تعزيز المقاومة 

الشعبية في كافة أرجاء الوطن".
من جانبه، قال رواجبة إن االحتالل يستخدم 
كل أدوات القم���ع لثن���ي المتظاهري���ن عن 
مواصل���ة مقاومتهم وحمايته���م ألرضهم، 
وه���ذا دلي���ل عل���ى ضعف���ه أوال، وعل���ى أن 
الفلس���طيني مس���تهدف بش���كل مباش���ر 

ومستمر بأي زمان ومكان.
وأكد أن الش���عب الفلس���طيني سيس���تمر 
بمقاومته مهما طال الزمن، وس���يبقى شوكة 
بحلق االس���تيطان، ولن يهين أو يتراجع إلى 
حين ني���ل مطالبه المش���روعة بإقامة دولته 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
اعتداءات المستوطنين

وف���ي الخليل نصب مس���توطنون يوم أمس 
خيامًا استيطانية على أراضي المواطنين في 

مسافر يطا جنوبًا.
وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب 
الخلي���ل ومس���افر يطا فؤاد العم���ور، بنصب 
مستوطنين خيامًا اس���تيطانية على أراضي 

المواطنين المحاذية لمستوطنة "آفي قايل" 
المطلة عل���ى قرية تواني وتجمع���ي الركيز 

والمفقرة.
وأضاف أن قوات االحتالل نصبت عدة حواجز 
بين التجمعات والقرى، وصادرت عدة مركبات 
المواطني���ن تمهيدًا النطالق  وأعاقت حركة 

مسار استيطاني داخل أراضي المسافر.
وأوضح أن مس���ار المس���توطنين يمر بتجمع 
والركيز، وصارورا، وشعب  والمفقرة،  التواني، 
البط���م، وقويص، وبي���ر العد وسوس���يا، بما 
يشكل حزامًا استيطانيًا يربط بين مستوطنة 
"ماع���ون"، و"آفي قاي���ل"، "ومتس���بي يائير" 

و"سوسيا".
كما منع مس���توطنون، يوم أمس، المزارعين 
م���ن الوصول إل���ى أراضيهم ف���ي منطقتي 
الرفيد والمغربات ببلدة سنجل شمال رام الله.

وأف���ادت مص���ادر محلي���ة، ب���أن ع���ددا من 
المس���توطنين المتواجدي���ن ف���ي منطق���ة 
الرفي���د المهددة باالس���تيالء عليها، بحماية 
قوات االحتالل، منعوا المزارعين من الوصول 
ألراضيهم لحراثته���ا، وأجبروهم بالقوة على 

مغادرة المنطقة.
وفي هذا الس���ياق، قال رئيس بلدية سنجل 
معتز عبد الرحمن إنه كان من المقرر يوم أمس 
تنفيذ نشاط اس���تصالح أراض في منطقتي 
الرفي���د والمغربات ضمن سلس���لة فعاليات 
إحياء ذكرى يوم األرض، إال أن المس���توطنين 
وقوات االحتالل منعوا المزارعين من الوصول 

ألراضيهم.
مس���توطنات   5 س���نجل  ببل���دة  ويحي���ط 
تش���كل حزاما م���ن الغرب إلى الش���رق، هي: 
"معاليه ليفونة، وعيلي���ة، وهارواة، وجفعات 
هاروئيه، وش���يلو"، إضافة لمعس���كر لجيش 
االحتالل. ويمل���ك أهال���ي البل���دة نح���و 16 
أل���ف دون���م، بينه���ا 3 آالف بين مس���تولى 
عليه���ا ومهددة باالس���تيالء عليه���ا لصالح 

المستوطنات.

 واشنطن/ االستقالل:
 شارك المئات من أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية، في 
فعالية جماهيرية إلحياء الذك���رى ال�46 ليوم األرض الخالد، 

في مدينة شيكاغو األميركية.
وتخللت الفعالية التي نظمها النادي الفلسطيني األميركي 
العديد م���ن الكلمات لش���خصيات اعتبارية من فلس���طين 
والس���احة األميركية، إل���ى جانب فقرات تراثي���ة وتعريفية 

بالذكرى الخالدة.
وأكد المشرف العام على النادي الفلسطيني األميركي مازن 
دول���ة، عزم الن���ادي مواصل���ة العمل لمضاعفة النش���اطات 
والفعاليات الهادفة إلى توس���يع التواصل مع المؤسس���ات 
المختلفة داخل فلس���طين في المس���تقبل القريب من أجل 

الوصول إلى نتائج فاعلة تخدم القضية الفلسطينية.
م���ن جانبه، قال النائب العربي في الكنيس���ت اإلس���رائيلي 
س���امي أبو ش���حادة، إن الوصول إلى مكان���ة حقيقية فاعلة 
للجالية الفلس���طينية في الواليات المتحدة يحتاج إلى وزن 
سياسي وإلى عمل ُموحد وُمكثف باالعتماد على األفق الذي 
فتحته هبة الكرامة في أي���ار الماضي، وما نتج عنه من حالة 
وحدوية غير مسبوقة لكافة أطياف المجتمع الفلسطيني في 

كل أماكن تواجده.
ودعا أبو شحادة أبناء المجتمع العربي األميركي إلى استثمار 
تواجدهم ونشاطهم بالتأثير اإليجابي في الساحة األميركية 
من خالل دعم الناش���طين الفاعلين ف���ي الجالية، الذي نتج 
عنه مس���بقا وجود النائبتين رش���يدة طليب والهان عمر في 

الكونغرس األميركي، إلى جانب دعم س���عي مرشحين عرب 
آخرين للتواجد في المؤسسات األميركية الفاعلة.

وأكد أهمية مشاركة أبناء الجالية الفلسطينية في االنتخابات 
األميركية المقبلة، من أجل زي���ادة تأثيرهم لصالح القضية 
الفلس���طينية، واستثمار التقارير المتزايدة في المجتمعين 
األوروب���ي واألميركي حول صورة إس���رائيل على المس���توى 

الدولي التي ُينظر لها على أنها نظام فصل عنصري.
من جهتها، أعربت اإلعالمية نس���رين ع���واد ضيفة الفعالية 
عن فخرها من حجم مش���اركة أبناء الجالية الفلسطينية في 
إحياء ذكرى يوم األرض في الواليات المتحدة، وتنوع الحضور 

خاصة الجيل الشاب الذي نشأ في أميركا.
وقالت عواد: "إن حضوركم ه���ذه الفعالية المرتبطة باألرض 

والقضية الفلسطينية، يؤكد أن شعبنا لم ولن ينسى حقوقه 
الوطنية المشروعة والتي يحاول االحتالل طمسها.

من جانبه، ش���دد الناشط االكاديمي واإلنساني على الساحة 
األميركية جون ظبيط، على أهمية دمج الفلس���طينيين في 
معترك السياس���ة األميركية، ودعم مرشحين فلسطينيين 
وداعمين للقضي���ة لعضوية الكونغرس األمريكي، والوقوف 

خلفهم.
وأكد أن احي���اء مثل هذه المناس���بات الوطنية وبحجم هذه 
المشاركة الجماهيرية الكبيرة، من شأنه إعطاء فرصة ودافع 
قوي للجالية الفلس���طينية على الس���احة األميركية لفرض 
رأيه���ا وقبول مطالبه���ا من قبل أعض���اء الحكومات المحلية 

والبلديات، وكذلك أعضاء الكونغرس.

فعالية جماهيرية في شيكاغو لمناسبة ذكرى يوم األرض

رام الله/ االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن جريم���ة إعدام 
الش���هيد األس���ير المحرر أحمد االطرش ف���ي مدينة 
الخلي���ل ام���س الجمع���ة، وعمليات القم���ع والتنكيل 
المتواصلة التي ترتكبها قوات االحتالل وميليش���يات 
المس���توطنين وعناصرهم اإلرهابي���ة ضد المواطنين 
الفلس���طينيين المدنيين العزل، خاصة المش���اركين 

في المسيرات الس���لمية. وأكدت الوزارة في بيان لها، 
أن هذا االنتهاكات والجرائم ترجمة عملية لتعليمات 
وتوجيهات المس���توى السياس���ي في دولة االحتالل، 
والت���ي تس���هل عل���ى الجن���ود اس���تخدام الرصاص 
الحي به���دف القتل ضد المواطنين الفلس���طينيين، 
واعتبرتها ردا اسرائيليا رسميا وتحديا سافرا لمجلس 
حقوق اإلنس���ان الذي اعتمد امس قرارين لصالح دولة 

فلسطين. كما اعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة البشعة 
تكش���ف زيف ادعاءات االحتالل ودعواته التضليلية 

للتهدئة.
وطالبت ال���وزارة األمم المتحدة ومجالس���ها وهيئتها 
المختلفة بتطبي���ق القرارات الدولية الخاصة بالقضية 
الفلس���طينية، والجنائي���ة الدولية بس���رعة البدء في 

تحقيقاتها بجرائم االحتالل والمستوطنين.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة مساء الجمعة، طبيعة الدوام المدرسي خالل 
ش���هر رمضان. وقال الوزارة ف���ي تصريح مقتضب »يبدأ الدوام المدرس���ي في 
مدارس قطاع غزة اليوم الس���بت، وطوال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 
السابعة وخمسين دقيقة صباحًا 7:50 على ان تبدأ الحصة األولى في المدارس 
التي تعمل بنظام الفترة الواحدة الس���اعة 8 صباحًا، وتنتهي الحصة الخامسة 

الساعة 11.10 دقيقة، فيما تنتهي الحصة السادسة الساعة 11.45 دقيقة.
وأوضحت ان الم���دارس التي تعمل بنظام الفترتين، تب���دأ الفترة الصباحية 
الس���اعة 8 صباحًا وتنتهي الحصة السادسة الس���اعة 11.45 دقيقة، على أن 
تبدأ الفترة المس���ائية الس���اعة 12 ظهرًا وتنتهي الحصة الخامس���ة الساعة 

2.50 دقيقة، فيما تنتهي الحصة السادسة الساعة 3.25 دقيقة. 

التعليم تعلن طبيعة الدوام 
المدرسي خالل شهر رمضان

»الخارجية« تدين جريمة إعدام الشهيد األطرش

القدس المحتلة/ االستقالل:
حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي امس 
الجمعة، أس���يًرا مقدس���ًيا إل���ى االعتقال 

اإلداري.
وقالت مصادر محلية: إن سلطات االحتالل 
حولت يوس���ف طه لالعتقال اإلداري لمدة 

3 أش���هر، عقب اعتقال���ه الخمي���س من 
مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس 

المحتلة.

االحتالل يحّول أسيًرا مقدسًيا لالعتقال اإلداري

�صهيد يف �خلليل ..
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عواصم/ االستقالل:
أعلنت كل من سلطنة عمان وأندونيس���يا وسلطنة بروناي وماليزيا 
رس���ميا عدم رؤية هالل ش���هر رمضان، وأن األحد 03 أبريل أول أيام 

شهر رمضان المبارك.
وصيام رمضان ركن من أركان اإلسالم، كتبه الله على المسلمين أيامًا 
معدوداٍت يمتنع فيه المس���لم عن جميع المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الش���مس بنية التعبد لله تب���ارك وتعالى. فهو من أعظم 
ب بها إلى الله س���بحانه وتعالى، ويثاب المسلم  الطاعات التي ُيتقرَّ
عليه ثوابًا ال حدود له، وبه تغفر الذنوب، وبه يقي الله العبد من النار، 
وبه يستحق العبد دخول الجنان من باب خاص ُأعدَّ للصائمين، وبه 

يفرح العبد عند فطره وعند لقاء ربه.
ويعد الصيام مدرسة صحية وتربوية واجتماعية، مبنية على الصبر، 
ومخالفة النفس، وكسر الش���هوة واحترام النظام، والتزام الجماعة 
واإلحسان إلى الفقراء، ومواس���اة المساكين والمحتاجين، وتطهير 
الروح واالنش���غال بلذة العبادات من صالة وذك���ر، وقيام واعتكاف 

وتالوة للقرآن الكريم.

الدول التي أعلنت 
األحد أول شهر رمضان

�صالة �لع�صاء و�لرت�ويح  يف �مل�صجد �لأق�صى  �أم�س

جدة/ االستقالل:
قال خطيب الجمعة بالمس���جد الحرام فضيلة 
الشيخ د. ماهر المعيقلي: إن بلوغ شهر رمضان 
نعم���ة جليلة وفض���ل من الل���ه تعالى عظيم، 
مش���يًرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا جاء رمضان ُيبشر أصحابه فرحًا بقدومه، كما 
في حدي���ث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ُيبشر أصحابه: 

“قد جاءكم رمضان ش���هر مبارك افترض الله 
عليكم صيام���ه، ُتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق 
فيه أبواب الجحيم، وُتغل فيه الشياطين، فيه 
ليلة خير من ألف ش���هر م���ن ُحرم خيرها فقد 

ُحرم”.
وأض���اف أنه البد للمس���لم أن يف���رح برمضان 
لما فيه من أس���باب الف���وز بالجنان والنجاة من 
الني���ران، مستش���هًدا بقول الل���ه تعالى “قل 

بفضل الله فليفرحوا هو خير مما يجمعون”.
وأش���ار إلى أن الفرح برمضان س���نة عن النبي 
صلى الله عليه وس���لم، ألنه ش���هر مدارس���ة 
القرآن والتعلق به علًما وعم���اًل، وتالوة وتدبرا، 
فما س���عدت القل���وب وال ابتهجت وال اطمأنت 
وس���كنت بمثل ذكر الله وعبادته، مستشهدًا 
بقوله الله تعالى” الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 

بذكر الله أال بذكر الله تطمئن القلوب”.

عمان/ االستقالل:
بحادثة مأساوية وفرحة بقدوم شهر رمضان لم تكتمل. لقي طفل أردني مصرعه 
بعد س���قوطه من أعلى إحدى البنايات. أثناء تعليقه زينة ش���هر رمضان على 
واجهة البيت. وبعبارة  "الله يرحمك يا روحي"، نعى حسين جودت حمد حمد الله 

ابنه ضياء البالغ من العمر 11 عامًا. وهو يسرد تفاصيل ما حدث مع ابنه قائاًل:
لفرحته بقدوم شهر رمضان، قرر تعليق زينة الشهر الفضيل على سطح المنزل. 

ليسمع بعد قليل صوت ارتطام مدو.
ذهب الوالد للتقصي، وحينها اكتش���ف أن ابنه ضياء سقط من الطابق الثالث 

على األرض. وعند محاولة إسعافه وصل إلى المستشفى متوفًي.

زينة رمضان تنهي حياة طفل 
بالسقوط من الطابق الثالث

خطيب المسجد الحرام: الفرح 
والبهجة بقدوم شهر رمضان سنة

االستقالل/ وكاالت:
عانت سيدة من عالمة بنية تحت ظفرها ل�مدة 10 سنوات، 
لتكتش���ف مفاجأة فاجع���ة، حيث أخبرها األطب���اء أنه ورم 
س���رطان ويجب إزالته. واكتش���فت امرأة حقيقة وصفتها 
ب�"المدم���رة"، بعدما عّمر خط بن���ي رقيق تحت ظفرها لمدة 
10 سنوات، حس���ب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية. 
وقال الصحيفة إن األمريكية ماريا سيلفيا الحظت ألول مرة 
"العالمة البنية الداكنة" قبل 3 سنوات، لكنها اعتبرت األمر 

عاديا.
وكان لون الخط في البداية ش���احبا، قبل أن يتحول إلى بني 

غامق بعد نحو عام من ظهوره األول.
وبعد مدة طويلة من الشك والريبة، تلقت ماريا خبرا "صادما 

ومدمرا"، بعدم���ا أخبرها األطباء أن ما يوجد تحت ظفرها قد 
يكون "ورما سرطانيا ينتشر في الجلد"، وفقا لما نقله موقع 

سكاي نيوز عربية.
واضطرت ماريا س���يلفيا الخضوع لعملي���ة جراحية، إلزالة 

ظفرها المصاب، إلى جانب جزء من عظمها.
ويقول األطباء إن الخطير في "الورم الميالني" أنه قد ينش���أ 
ويظ���ل مختفيا لمدة تصل إل���ى 13 عاما، قبل أن يخرج إلى 
الوج���ود، مما يعن���ي أن ماريا ظلت تعاني م���ن الخط لمدة 

تقارب ال�10 سنوات.
ولجأت األمريكية ماريا إلى منصة "تيك توك" لنشر قصتها 
وتوعي���ة الناس م���ن مخاطر الخطوط تح���ت األظافر، حيث 

شاهد وشارك ماليين األشخاص مقطعها.

كانبرا/ االستقالل:
قال رجل أس����ترالي إنه عثر على جثة »مخلوق 
فضائي«، أثناء س����يره على ش����اطئ في والية 
كوينزالن����د ش����مال ش����رقي البالد، األس����بوع 

الماضي.
ونش����ر أليكس تان مقطع فيديو يظهر ما قال 
إنه مخل����وق فضائي على ش����اطئ كوينزالند، 

وقال فيه: »لقد عثرت على شيء غريب«.
وأضاف أن »هذا مثل تلك األش����ياء التي نراها 
عندما يتح����دث الناس عن أنه����م عثروا على 

كائنات فضائية«.
وقال: إنه رأس����ه يش����به رأس أبوس����وم، لكنه 

مختلف عن أي شيء رأيته من قبل.
وفي وقت الحق، أبلغ وكالة »ستوري فل«، التي 
تتابع محتوى ش����بكات التواصل االجتماعي، 
أن هذا الحيوان لديه يدان مثل يدي اإلنس����ان 

وذيل سحلية طويل، وأنف شبيه بأبوسوم.
وذك����رت ش����بكة »س����ي ب����ي أس« اإلخبارية 
األميركية أن الفيديو أطلق مئات النظريات في 
اإلنترنت لتفس����ير هوية جثة الكائن الملقاة 

على شواطئ أستراليا.
وم����ن النظري����ات المطروحة أن الحي����وان هو 
المخلوق األس����طوري »تش����وباكابرا«، أو حيوان 

جرابي منقرض شبيه بالكنغر.
ويقول ستيفن جونسون، األستاذ المساعد في 
جامعة كوينزالن����د، إن الحيوان على األرجح هو 
أبوسوم متورم ومشبع بالماء، وبعدما فقد فروه.

ويضيف أن الجمجمة واألط����راف تؤكد ذلك، 
مرجح����ا أن يك����ون الحي����وان قد جرفت����ه مياه 

الفيضانات إلى المحيط.

جدة/ االستقالل:
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، يوم أمس، عبر حسابها على موقع »تويتر«، 
عودة الصالة في الحرم القديم، لجميع الزوار والمصلين، مع استمرار تخصيص 
الدخول للروضة من خالل الحجز عبر تطبيق »توكلنا« أو »اعتمرنا«. ومع رفع القيود 
واإلجراءات الخاصة بفيروس كورونا في كافة مناحي الحياة في السعودية، يأتي 
الحرم المكي في مقدمة األماكن التي ش���هدت إجراءات احترازية مش���ددة، ما 

لبثت أن تم رفعها وتخفيفها، األمر الدي انعكس على مناحي الحياة.

»شؤون المسجد النبوي«: عودة 
الصالة في الحرم القديم

»كائن غريب« على الشاطئ.. واقعة تحّير الكثيرين

الخرطوم/ االستقالل:
تلعب شجرة النخيل دورا محوريا في حياة السودانيين، 
فهي تعتبر مص���در رزق للكثيرين، كما تعتبر التمور 
مص���درا للف���أل الطيب، إذ تقدم بش���كل واس���ع في 

المناسبات السعيدة تبركا بها.
ويعيش أكثر من مليون ش���خص في الس���ودان على 
زراع���ة النخيل، التي يتركز أكثر من 80 في المئة منها 

على الشريط النيلي الواقع شمال العاصمة الخرطوم.
وتنتج مزارع النخيل في المنطقة الشمالية أكثر من 18 
نوعا من التمور، ويحتل السودان المرتبة الثامنة عالميا 

بإنتاج يقدر بنحو 425 ألف طن سنويا.
ووفقا لمحم���د علي حمد، أح���د قيادات المزارعين في 
المنطقة الش���مالية، فإن األصن���اف الجافة والنصف 
جافة هي األكثر انتشارا في السودان، مشيرا إلى تفرد 
الس���ودان ببعض أنواع التمور النادرة مثل »القنديلة« 

التي تتميز بجودة غذائية عالية.
ويؤك���د حم���د ، أن بإمكان الس���ودان تص���در اإلنتاج 
العالمي للتم���ور، إذا ما توافر الدعم الحكومي والتقني 
الذي يحتاجه المزارع نظرا لوجود مساحات واسعة من 

األراضي التي تصلح لزراعة نخيل التمر.

مفاجأة مفجعة لسيدة بسبب
 عالمة بنية تحت أظفرها

السر في التمر.. مليون سوداني 
يعيشون على زراعة النخيل


