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غزة/ االستقالل: 
اعتبرت حرك���ة الجهاد اإلس���المي اقتحام وزير 
خارجي���ة االحت���الل يائي���ر البي���د لمنطقة باب 
العامود في القدس المحتلة، خطوة اس���تفزازية 
لمشاعر الفلسطينيين خاصة والمسلمين عامة.

وأش���ار المتح���دث باس���م الحركة ع���ن الضفة 
المحتلة طارق عز الدين إلى أن هذا االقتحام يعد 

بمثابة تشجيع لقطعان المستوطنين على فعل 
ذل���ك، ما ينذر بتصعيد خطي���ر من قبل حكومة 

االحتالل، ويترتب على ذلك تداعيات خطيرة.
ل ع���ز الدين حكومة االحتالل المس���ؤولية  وحمَّ
الكاملة، عن تبعات هذا الفعل واالعتداء السافر 
على حرمة المقدسات اإلسالمية في هذا الشهر 

الفضيل.

الجهاد: اقتحام البيد لباب 
العامود ينذر بتصعيد خطير 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
صعدت قوات االحتالل اإلس���رائيلي من إجراءاتها 
وعززت وجودها بنش���ر أكثر من 3 االف جندي في 
القدس، في الوقت ذاته أصيب عدد من الش���باب 

جراء اعتداء قوات االحتالل عليهم في المواجهات 
التي اندلعت في باب العامود، فيما ذكرت وسائل 
إعالم عبرية أن وزي���ر خارجية االحتالل يائير البيد 
اقتحم منطقة باب العامود بالقدس المحتلة وسط 

انتش���ار مكثف لق���وات االحتالل. أصيب، مس���اء 
أمس االحد، 19 مواطنا جراء اعتداء قوات االحتالل 

اإلس���رائيلي عليهم في منطقة باب 
وأفاد  المحتل���ة.  بالقدس  العام���ود 

إصابات واعتقاالت باعتداء االحتالل على الشبان 
بالقدس والبيد يقتحم ساحة باب العامود

تقرير: »مجالس المستوطنات« تشجع 
على توسع البؤر االستيطانية بالضفة

غزة/ االستقالل: 
أك����د القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي أحمد المدلل، أمس 
األحد، خطاب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي وضع النقاط 

القيادي المدلل: االحتالل يعيش أسوأ مراحل 
حياته والمقاومة الخيار األنجع للتحرير

بينيت: لدى المقاومين بالضفة 
الكثير من األفكار لتنفيذ عمليات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زار رئيس وزراء االحتالل نفتالي بينيت مقر جهاز األمن العام )الشاباك( الخاص بمنطقة 

ش���مال الضفة الغربية المحتل���ة، وهي المنطقة األس���خن خالل األيام 
األخيرة، بمرافقة رئيس الشاباك رونين بار. وحصل بينيت من قادة جهاز 

 شمال الضفة.. »دائرة نار 
تتسع« واالحتالل »قلق« 

غزة/ االستقالل: 
أكدت فصائل المقاومة في غزة، أمس األحد، أن سياس���ة االحتالل اإلسرائيلي 

لن تفلح في عزل أي جزء من ش���عبنا عن اآلخر، مشددة على أنها 
ستس���تمر في العمل المشترك بين كل الس���احات بما يخدم 

»المقاومة« بغزة: العدو لن يفلح في عزل أي 
جزء من شعبنا ونعمل بين كل الساحات

غزة / محمد أبو هويدي:
تصاع����د المقاومة في ش����مال الضفة الغربي����ة المحتلة وخصوصًا 
عاصمة االش����تباك مدينة جنين يثير قلق وخوف االحتالل وقادته 

»هيئة األسرى«: استمرار سياسة اإلهمال الطبي بحق األسرى 

 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ94
رام الله/ االستقالل: 

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم 
االحتالل اإلس���رائيلي تحت ش���عار »قرارنا حرية«، 

للي���وم ال�94 عل���ى التوالي، في إط���ار مواجهتهم 
لسياس���ة االعتقال اإلداري. وكان األسرى اإلداريون 
قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفًا 

جماعيًا يتمثل بإعالن المقاطعة الشاملة والنهائية 
ل���كل إج���راءات القض���اء المتعلقة 
)مراجعة قضائية،  اإلداري  باالعتقال 

البطش: ليعلم االحتالل أن اقتحام 
جنين يعني معركة مع غزة

 ارتفاع أسعار الدواجن.. يقطع 
حبل ود الغزيين في رمضان! 

غزة/ سماح المبحوح: 
على الرغ���م من إعالن وزارتي الزراعة واالقتصاد بقطاع غزة، توحيد س���عر كيلو 
الدواجن ليصل 14ش���يكال، إال أن حالة من الغضب واالس���تياء ما زالت تس���ود 

أوساط المواطنين، لعدم التزام التجار بالتسعيرة، التي تتزامن مع 
ضعف قدرتهم الشرائية، نتيجة لألوضاع االقتصادية الصعبة 

األزمة األوكرانية.. حجة الدول المانحة 
لتصفية »أونروا« وإنهاء عملها

غزة/ معتز شاهين:
أكد سياس���يون ومختصون، أن األمم المتحدة وال���دول المانحة يتخذون من 
األزمة األوكرانية ذريعة لتمرير مخططاتهم الستهداف القضية الفلسطينية، 

وخصوصا قضية الالجئين، مش���ددين على أن التخوف الحقيقي 
06أن تستجيب الدول المانحة للضغوطات اإلسرائيلية واألمريكية  05 02

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االس���تيطان إن ظاهرة جديدة 
تغزو مختلف مناطق الضفة الغربية، وكأنها جزء من مخطط استيطاني مدروس 

تنف���ذه جهات ف���ي مجالس المس���توطنات بتواطؤ وتش���جيع 
م���ن الباطن مع جي���ش االحتالل، ال���ذي يوفر الحماي���ة لعربدة 

قو�ت �الحتالل خالل �عتقالها �شابني يف مدينة �لقد�س �ملحتلة �أم�س 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان 
إن ظاه���رة جديدة تغزو مختلف مناط���ق الضفة الغربية، 
وكأنها جزء من مخطط اس���تيطاني مدروس تنفذه جهات 
في مجالس المس���توطنات بتواطؤ وتشجيع من الباطن مع 
جيش االحتالل، الذي يوفر الحماية لعربدة المس���توطنين 
المتطرفين. وأوضح المكتب في تقرير له، أن مس���توطنين 
يهود مس���لحين ومن ضمنهم »ش���بيبة التالل« اإلرهابية 
بدأت بالحضور إلى حّي الشيخ جّراح بالقدس المحتلة خالل 
أيام شهر رمضان، بدعوى أنهم ”سيدافعون” عن اليهود 

المستوطنين الذين يسكنون في الحّي.
وأشار إلى أن المستوطنين ينوون ممارسة نفس العمليات 
اإلرهابي���ة التي نفذوها في مدينة اللد خالل فترة العدوان 

على غزة في معركة “سيف القدس”.
وأضاف أن المستوطنين بحماية من جيش االحتالل يبنون 
المزيد من البؤر االستيطانية في مخطط استيطاني يتجاوز 
ما يس���مونه تباطؤ حكومة االحتالل في إق���رار المزيد من 

المشاريع والخطط االستيطانية.
ولفت إلى أن مسلس���ل إقامة البؤر االستيطانية يتنقل من 
محافظ���ة ألخرى في الضفة الغربية، بدءًا بجبل صبيح مروًرا 

بالمعرجات وانتهاء باألغوار.

وبحسب التقرير، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة 
قرب تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات، الواقعة 
بين محافظت���ي رام الله والبيرة وأريح���ا واألغوار، وأحضروا 
معدات بناء وخزان مياه، وأقاموا مس���كًنا، قرب تجمع عرب 

المليحات على طريق المعرجات.

كما وضع مس���توطنون مقاعد استراحة في منطقة سهل 
موفية باألغوار الش���مالية وثبتوها باإلس���منت، في سهل 
موفية ش���مال ش���رقي خربة الحديدية، مقدمة إلقامة بؤرة 
اس���تيطانية جديدة في المنطقة، علًما أن أراضي س���هل 

موفية مملوكة بالطابو للمواطنين.

وكان المستوطنون قد كثفوا من هجماتهم االستيطانية 
خالل عام 2021 ومن اعتداءاتهم على األرض والمواطنين 

الفلسطينيين.
واتبع المستوطنون خطًطا مدروسة من المجالس اإلقليمية 
للمستوطنات والجمعيات االستيطانية الفاعلة في مجال 
التوسع االستيطاني، من خالل إقامة بؤر جديدة للحصول 
على موافقة السلطات اإلسرائيلية الرسمية، ونشاط رعوي 
للمس���توطنين، وصدامات متكررة بينهم وقوات االحتالل 

للتوسع االستيطاني.
كما تصاعدت حمالت االنتقام التي يشنها المستوطنون 
على القرى الفلس���طينية، واعتراضهم المستمر لمركبات 

أبناء شعبنا واالعتداء عليها.
وأوض���ح التقري���ر أن حكومة االحتالل تس���ابق الزمن في 
مشاريعها االستيطانية والتهويدية في القدس المحتلة، 
فتح���ت عنوان »النهوض باالس���تيطان وتنميته« وافقت 
لجنة المالي���ة التابعة لبلدية االحتالل ف���ي القدس على 
سلسلة من المشاريع االستيطانية ورفاهية المستوطنين.

ورص���دت اللجن���ة مبلغا قياس���يا »241 مليون ش���يكل« 
لتوسيع االستيطان في جبل أبو غنيم، وإضافة 560 وحدة 
اس���تيطانية باتجاه الش���رق نحو الحاجز العس���كري »في 

مزمورية«.

تقرير: »مجالس المستوطنات« تشجع على توسع البؤر االستيطانية بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيفة "يديع���وت أحرون���وت" النق���اب، أمس األحد، ع���ن تقديم 
المستوطنين طلبات لبناء قرابة 4 آالف وحدة استيطانية لوزير جيش االحتالل 
بيني غانتس للتصديق عليها. وذكرت الصحيف���ة أن طلبات البناء على طاولة 
غانتس، وتنتظر مصادقته النهائية، حيث اتهم المستوطنون غانتس بمحاولة 

الربح السياسي على حساب التمدد االستيطاني.
في حين، يدور عن خطط للبناء في التجمعات االس���تيطانية ونسبة أخرى خارج 
تلك التجمعات، حيث برر المس���توطنون هذا الع���دد الكبير من الخطط لوجود 

تجميد صامت لالستيطان خالل األشهر األخيرة.
وبين���ت الصحيف���ة أن الخطط تش���مل البناء ف���ي مس���توطنات معزولة مثل 
"تفوح وربابا" قرب س���لفيت باإلضافة لبناء نحو ألف وحدة استيطانية لليهود 

المتعصبين.
وأظهرت قائمة الخطط االستيطانية رغبة المستوطنين في بناء 650 وحدة في 
مس���توطنة "تل تسيون" و 60 وحدة في مستوطنة عمانوئيل شرقي قلقيلية و 
32 وحدة في مستوطنة معاليه ادوميم قرب القدس، باإلضافة لبناء 193 وحدة 
في مستوطنة "إفرات" قرب بيت لحم و 179 وحدة في مستوطنة عيناف شرقي 

طولكرم و136 في بسغات زئيف قرب القدس.
في حين اجتازت خطط البناء التصديقات المهنية وتنتظر تصديق غانتس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر المستش���ار في ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد 
الرويض���ي، أمس األحد، من اقدام االحتالل ومس���توطنيه 
عل���ى ارتكاب مجزرة بحق المصلين بالمس���جد األقصى، ال 
سيما في ظل التصعيد والتحريض من قبل المستوطنين 

باستهداف األقصى خالل شهر رمضان.
وأض���اف الرويضي ف���ي تصريح صحف���ي، أن ما جرى في 
اليوم األول من رمضان بتواجد عسكري كبير لالحتالل في 
القدس، واالحتكاكات التي سجلت في محيط باب العمود، 

واقتحام األقصى بأعداد كبيرة يؤكد أن االحتالل يس���عى 
لتصعيد األوضاع في القدس.

وأوض���ح أن االحتالل يقوم بتس���خين األوضاع في القدس 
ولدي���ه ق���رار بالتصعي���د عب���ر االعتقاالت واس���تهداف 
المصلين، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها 

المتواصل على المقدسيين.
وأض���اف الرويضي أن التصريحات الخطي���رة الصادرة عن 
قادة المس���توطنين تؤكد أنهم ين���وون تنفيذ اعتداءات 

بحق المقدسيين.

غزة/ االستقالل: 
أك����د القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي أحمد المدلل، 
أم����س األحد، ب����أن خطاب األمي����ن العام لحرك����ة الجهاد 
اإلس����المي وضع النقاط على الحروف وهو يدرك المرحلة 
التي يمر بها االحتالل من خالل الفشل والعجز الكبير في 

اجتثاث المقاومة.
وشدد القيادي المدلل في تصريحات إذاعية، أمس االحد، 
على أن االحتالل س����يظل يحوم حول عجزه وفش����له في 
مواجهة المقاومة الفلس����طينية التي صنعت معادالت 

واشتباكات جديدة.
وأض����اف القي����ادي المدل����ل أن »الحصاد المر س����يجنيه 

المجتمع الصهيوني في أي معركة قادمة بإذن الله«.
وذكر القي����ادي المدلل أن االحتالل يعيش اليوم أس����وأ 
مراحل حياته على أرض فلس����طين فكلما تغول المحتل 
ضد ش����عبنا كلم����ا ازداد ش����عبنا إصرارًا عل����ى المقاومة 
والتحدي، مشدًدا على أن خيار المقاومة هو الخيار األنجع 
الذي نس����تطيع من خالله تحرير فلسطين بعيدًا عن كل 

الخيارات الزائفة.

القيادي المدلل: االحتالل يعيش أسوأ مراحل 
حياته والمقاومة الخيار األنجع للتحرير

الرويضي: االحتالل يسعى 
لتصعيد األوضاع في القدس

مستوطنون يطالبون »غانتس« بالتصديق 
القدس المحتلة/ االستقالل: على بناء آالف الوحدات االستيطانية

زار رئي���س وزراء االحتالل نفتالي بينيت مقر جهاز األمن 
العام )الش���اباك( الخاص بمنطقة شمال الضفة الغربية 
المحتلة، وهي المنطقة األس���خن خالل األي���ام األخيرة، 

بمرافقة رئيس الشاباك رونين بار.
وحصل بينيت من قادة جهاز الش���اباك على صورة آلخر 
األوضاع األمنية في منطقة ش���مال الضفة، واستمع إلى 
مجريات عملي���ة اغتيال ثالثة من كوادر س���رايا القدس 

الجناح العس���كري لحركة الجهاد اإلس���المي قبل يومين 
قرب جني���ن. كما تفقد بينيت غرف���ة العمليات الخاصة 
بالش���اباك، واطلع على أس���اليب عمل الجه���از في جمع 
المعلومات.وذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية أن الجهاز 
يس���عى للبحث عن أي إش���ارة أو تلميح من فلس���طيني 
في نيته تنفيذ عملية وخاصة عبر االتصاالت ووس���ائل 

التواصل االجتماعي.
وق���ال بينيت في خت���ام الزي���ارة: إن "لدى المس���لحين 

الفلسطينيين الكثير من األفكار لتنفيذ عمليات، وبالتالي 
فاألمن اإلس���رائيلي في ذروة عمليات التعقب"، على حد 
تعبيره. وأضاف: "نعيش اآلن مّدًة من التأهب مع الحفاظ 
على س���ير الحياة العامة"، متوعدًا بكسر موجة العمليات 

الحالية، على حد زعمه.
وأردف بينيت "يعمل جهاز الش���اباك على عدة جبهات 
س���عيًا للوصول إل���ى صورة كاملة لألوض���اع على األرض، 

ومنها مناطق الضفة الغربية وغزة".

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���ّنت قوات االحتالل، أمس األحد، حملة اعتقاالت طالت 
عددًا من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة والقدس 

المحتلة. 
وأفادت مصادر محلّية، بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب 
أدهم إبراهيم عايش لدادوة، بعد مداهمة منزله في قرية 

المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.
كم���ا واعتقل���ت كاًل من: طارق س���يف المغرب���ي، وأحمد 

بس���ام حس���ن، ويزن حمدان، ولؤي حمدان، من بلدة دورا 
القرع شمال ش���رق رام الله، وذلك أثناء تواجدهم بالقرب 
من مدخل البيرة الش���مالي. ومن مدينة الخليل، اعتقلت 
قّوات االحتالل الشابين عزام وجبريل الرجبي، كما اعتقلت 

المصور محمد الدويك من مدينة القدس المحتّلة.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

مساء أمس األحد، شابا من البلدة القديمة.
وأفادت مصادر مقدس���ية، بأن ق���وات االحتالل اعتقلت 

الش���اب راضي الددو من ش���ارع الواد بالبلدة القديمة من 
القدس، بعد ان داهمت عدة منازل وفتشتها.

وتصّعد قّوات االحتالل من عدوانها على شعبنا ومقدساته 
وممتلكاته، خالل شهر رمضان، وسط توقعات بمزيد من 
االعتداءات بسبب مسيرات استفزازية ينظمها »اليمين 
اإلس���رائيلي« في الق���دس المحتلة خ���الل عيد الفصح 
اليهودي، الذي س���يحل خالل ش���هر رمضان، وتوقعات 

بمشاركة نحو مئة ألف يهودي في هذه المسيرات.

بينيت: لدى المقاومين بالضفة الكثير من األفكار لتنفيذ عمليات

حملة مداهمات واعتقاالت »إسرائيلية« في عدة مناطق بالضفة
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وأودت العمليات الفدائية خالل شهر آذار/ مارس الماضي 
إلى مقتل )12( "إس���رائيليًا" وإصاب���ة )64( آخرين بجراح 
متفاوتة، ما وضع قادة العدو "اإلس���رائيلي" أمام تحديات 

أمنية جديدة.
قلق اإ�سرائيلي

وأكد الكاتب والمحلل السياس���ي أحم���د عبد الرحمن، أن 
خوف االحتالل اإلس���رائيلي من تصاعد األحداث والعمل 
المقاوم خاصة في شمال الضفة المحتلة وتحديًدا جنين 
يأتي بسبب خصوصية هذه المنطقة وبصمتها الواضحة 
بالعمل المقاوم والوقائع التاريخية تشهد على ذلك فمن 
ثورة عز الدين القس���ام مروًرا بمعرك���ة جنين في أبريل / 
2002 وهي محور أساس���ي في مشروع الجهاد والمقاومة 

واالحتالل يدرك ذلك جيًدا.
وقال عب���د الرحمن ل���� "االس���تقالل": "إن االس���تخبارات 
اإلس���رائيلية وأجهزة أمن االحتالل رصدت أن هناك ضخًا 
معنويًا وماديًا في جني���ن، من خالل إعادة تنظيم للخاليا 
المقاتلة، خصوًص���ا خاليا الجهاد اإلس���المي، وأن لديها 
أوام���ر واضحة إلدامة االش���تباك مع العدو اإلس���رائيلي، 
وتفعيل وسائل االشتباك حتى في المناطق القريبة منها 

مثل طولكرم ونابلس في شمال الضفة المحتلة".
وأوض���ح المحل���ل السياس���ي، أن االحتالل ي���درك أيًضا 
أهمية الموقع الجغرافي لمنطقة ش���مال الضفة الغربية 
المحتل���ة وقربها من مراكز الم���دن في الداخل المحتل ك� 
"أم الفحم" والخضيرة و)تل أبيب( وغيرها، وما حدث خالل 
األيام الماضية في منطق���ة "بني براك" ب� )تل أبيب( خير 

مثال وخروج منف���ذ العملية من جنين كان بمثابة صدمة 
لمنظمة االمن اإلسرائيلي ولدولة االحتالل.

وبي���ن عب���د الرحمن، أن االحت���الل اإلس���رائيلي لديه قلق 
وخش���ية من تصاع���د األوض���اع ووصولها  إل���ى عمليات 
كبرى مثل ما كان ف���ي انتفاضة األقصى وعودة العمليات 
االستش���هادية، خصوصا وأن الجهاد اإلسالمي بدأ فعلًيا 
بإعادة بناء خالياه العسكرية في جنين التي شهدت خالل 

الفترة الماضية اشتباكات عنيفة، وظهور "كتيبة جنين".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن االحتالل اإلسرائيلي لن 

يستطيع السيطرة على الضفة الغربية، وفق تقديرات 
وأجه����زة أمن االحت����الل، وأن األوضاع ف����ي أي وقت قد 
تنفجر خصوصا بعد االشتباك األخير أول األمس، والذي 
أثخن فيه مقاتلو جنين وطولكرم العدو وألحقوا به عددًا 
من االصابات وعلى رأس����ها إصابة ضابط كبير في وحدة 

"يمام".
�سيناريو الت�سعيد قائم

من جانبه، يرى المختص في الشأن اإلسرائيلي عامر عامر، 
أن االحتالل اإلس���رائيلي يرى في ش���مال الضفة خاصة 

جني���ن بؤرة للمقاوم���ة، االمر الذي يجع���ل االحتالل يركز 
عليها منعًا للعمليات من تلك المنطقة، وهو ما يشير إلى 
أن حركة الجهاد لها بني���ة تحتية قوية في جنين، وهي 
التي أخرجت المجاهد ضياء حمارش���ة ال���ذي نفذ عملية 

"بني براك".
وقال عامر ل� "االستقالل": "إن األعين اإلسرائيلية وأجهزة 
أمنه تحاول الوص���ول إلى هذه البنية التحتية وإحباط أي 
عمليات قادمة، مس���تدركا" لكن المسألة معقدة بالنسبة 
لجي���ش االحتالل في ظل الحاضنة الش���عبية الواس���عة 
للمقاومة، فعندم���ا اقتحم جنين قبل أربعة أيام لم ينجح 
في تحقيق أهداف���ه وتصدى له المجاهدون حينما حاول 

اعتقال أحد المطاردين".
وأوضح المختص في الش���أن اإلس���رائيلي، أن التقديرات 
اإلس���رائيلية تش���ير إلى أن هناك انذارات ساخنة حول 
تنفيذ عملي���ات للمقاومة الفلس���طينية وخاصة الجهاد 
اإلس���المي ف���ي أي لحظة، وهم يتحدثون ع���ن أنه هناك 
خمسة إنذارات، والحديث اإلسرائيلي أنه تم إحباط ثالث 
عمليات م���ن هذه العمليات الخمس، الفت���ا إلى أن الباب 
بات مفتوًح���ا لتنفيذ العمليات في ظل حالة االس���تنفار 
الت���ي اعلنتها حركة الجهاد اإلس���المي في جنين ووجود 

مقاتليها في حالة من الحيطة والحذر والتأهب.
أش����ار عامر، إلى أن عقيدة الجهاد اإلسالمي، ومشروعه 
ال����ذي يؤكد عل����ى مقاتلة العدو ومواجهت����ه هو الذي 
يجعلها ف����ي طليعة ح����ركات المقاوم����ة التي تقاتل 

االحتالل في الضفة المحتلة.

 سيناريو االنفجار قادم

 شمــال الضفــة.. »دائــرة نــار تتســع« واالحتــالل »قلــق« 
غزة / حممد اأبو هويدي:

ت�ساعد املقاومة يف �سمال ال�سفة الغربية املحتلة وخ�سو�سًا 
عا�سميية اال�ستباك مدينة جنني يثيير قلق وخوف االحتالل 
وقادتييه االأمنيييني والع�سكريني، يف الوقت الييذي تراقب فيه 

االأو�سيياط االأمنييية االإ�سرائيلييية، تزايييد ن�ساطييات املقاومة 
الفل�سطينييية يف ال�سفيية الغربية ال�سيما جنييني ونابل�س، مع 
فقدان ال�سلطة لقب�ستهييا االأمنية هناك. ودارت فجر ال�سبت 
املا�سي ا�ستباكات بني مقاومييني وقوات االحتالل، على اإثرها 

اأ�سيييب 4 جنييود »اإ�سرائيليييني« بينهم �سابط كبيير يف وحدة 
»اليمام« اخلا�سة و�سفت جراحه باخلطرة، وا�ست�سهد ثالثة 
مقاومييني من �سرايا القد�س علييى دوار عرابة قرب جنني بعد 

اأن ن�سبت لهم قوات االحتالل كمينًا للق�ساء عليهم.

غزة/ االستقالل: 
أك���دت فصائ���ل المقاومة ف���ي غزة، أم���س األحد، أن 
سياسة االحتالل اإلسرائيلي لن تفلح في عزل أي جزء 
من شعبنا عن اآلخر، مش���ددة على أنها ستستمر في 
العمل المشترك بين كل الساحات بما يخدم قضيتنا 
الوطنية ويحقق مصالح شعبنا على مختلف األصعدة 

والمستويات.
وحّذرت الفصائل، في بيان وصل "االس���تقالل"، عقب 
اجتماع "تش���اوري مهم"، من أن "أي فعل إجرامي من 
االحتالل، س���يقابله ش���عبنا ومقاومته بمقاومة أقوى 
وأشد، فسياسة المالحقة واالعتقال واالغتياالت أثبتت 

فشلها، وزادت شعبنا إصراًرا على مواصلة مقاومته".
وش���ددت على مواصلة العمل بالوس���ائل واألش���كال 
كافة لتعزيز المقاومة ضد االحتالل وتوسيع رقعتها، 
مضيفة "فال أمن وال أمان وال اس���تقرار لالحتالل حتى 

ينال شعبنا حريته".
وأكدت فصائل المقاومة وحدة شعبنا الفلسطيني في 

أماكن وجوده كافة.
ووجهت فصائل المقاومة "تحية فخر واعتزاز لشهداء 
ش���عبنا ومقاومته الباس���لة وآخرهم ش���هداء سرايا 

القدس األبطال في جنين".
وتعه���دت "المقاوم���ة" ب�"المضي ف���ي طريق مقاومة 
األرض  وتحري���ر  االحت���الل  ط���رد  حت���ى  االحت���الل 

والمقدسات".
وأوضح���ت أن "ثورة ش���عبنا وتضحياته في كل مكان 

بوجه االحتالل تس���تدعي من���ا جميًعا التق���دم فوًرا 
نحو إع���ادة بناء منظمة التحرير الفلس���طينية لتضم 
الفصائ���ل والقوى والمكون���ات الوطني���ة كافة، وبما 
يحقق الش���راكة الوطنية الكاملة على أس���اس برنامج 
نضال كفاحي يعتمد المقاومة الش���املة في مواجهة 

االحتالل".
وأش���ارت إلى أن "في مقدمة ذلك؛ البدء فوًرا بتشكيل 
مجلس وطني جديد ٌيمثل شعبنا في كل مكان؛ سواء 
بالتوافق أو من خالل االنتخابات الش���املة، مع ضرورة 
تكثيف الجه���ود الوطنية المش���تركة لتحقيق هذه 

الغاية التي يتطلع لها شعبنا العظيم".
وطالب���ت فصائ���ل المقاوم���ة "العالم أجم���ع وخاصة 
الواليات المتحدة والغرب بالتوقف عن سياسة الكيل 
بمكيالي���ن وازدواجي���ة المعايير واالعت���راف بحقوق 

شعبنا الفلسطيني كاملة غير منقوصة".
ولفتت إلى ضرورة "مواصلة تفعيل الحياة النقابية في 
قطاع غزة عبر االنتخابات، والبدء بالعمل إلنجاز توافق 
وطني طالبي على إجراء االنتخابات الطالبية في جميع 
جامعات قطاع غزة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل".

وأك���دت فصائ���ل المقاوم���ة "تضافر كاف���ة الجهود 
من أج���ل تعزيز صمود أبناء ش���عبنا في ظل األوضاع 
المعيش���ية الكارثي���ة التي يتعرض���ون لها وخاصة 
بس���بب العدوان والحصار، بما يستوجب ذلك مواصلة 
اإلجراءات لمواجهة ظاهرة الغ���الء، ومحاربة االحتكار، 

والتخفيف من األعباء الحياتية اليومية على شعبنا".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، ران كوخاف، 
أمس األح���د، إن قوات االحتالل اإلس���رائيلي كثفت 
عملياته���ا في جميع أنحاء الضف���ة الغربية المحتلة 
فيما عزز الجيش اإلس���رائيلي جهاز الشرطة بعناصر 
من قواته، وذلك في ظل التصعيد األخير واس���تمرار 

الخطاب اإلسرائيلي التحذيري من شهر رمضان.
وفي أعقاب تصاعد وتيرة العمليات بالداخل المحتل 
و"األوض���اع األمني���ة المتفجرة" في الضف���ة، أعلنت 
أجهزة األمن اإلس���رائيلية عن حالة تأهب قصوى في 
صفوف قواتها، ونشر الجيش اإلسرائيلي 14 كتيبة 
نظامية في الضفة، فيما ألحق ألف عنصر من مسارات 
التدريب في وحداته الخاصة بجهاز الشرطة، للعمل 

على تعزيز القوات داخل المدن اإلسرائيلية.
وف���ي مقابلة م���ع موقع "واين���ت" اإللكترون���ي، قال 
كوخاف إن "الجيش اإلس���رائيلي عزز من عملياته في 
الضفة بما يش���مل المناطق A وB وC على حد سواء، 
كما يس���اعد الش���رطة في الجبهة الداخلية؛ وس���ط 
مراقبة األوضاع في س���ورية ولبنان وس���يناء وأماكن 

بعيدة أخرى". 
وأضاف "نحن مس���تعدون ألي تصعيد محتمل ، لقد 
نشرنا بطاريات دفاعنا الجوي. فرقة غزة جاهزة للدفاع 
الب���ري وس���نفعل كل ما هو ضروري لكي يمر ش���هر 

رمضان وعيد الفصح هذا بسالم".
وعن اغتيال ثالثة شبان فلسطينيين استشهدوا في 

عملية إس���رائيلية خاصة في بلدة عرابة قرب جنين، 
فج���ر اول أمس، الس���بت، قال المتحدث العس���كري 
اإلس���رائيلي "إنها رس���الة إلى جميع أعدائنا؛ رسالة 
ردع وأعتق���د أنها فعالة؛ الع���ام الماضي كان هادئا 
خصوص���ا في غ���زة بفض���ل عملية حارس األس���وار 
)الع���دوان على غزة في أيار/ماي���و الماضي(، ولكن إذا 
لزم األمر نحن مس���تعدون أيًضا ل�’حارس األسوار 2’ 
)أي عدوان جديد على غزة( أو أي عملية أو نشاط آخر".

وق���ال كوخ���اف إن الجيش اإلس���رائيلي يعمل على 
اس���تكمال أعمال بن���اء جدار الفصل لس���د الثغرات 
الت���ي تتيح دخول عمال من الضف���ة المحتلة، وقال: 
"الحديث ال يدور حول س���ياج حدودي كما هو الحال 
في لبنان أو غزة أو مصر - وإنما خط تماس مع عشرات 

أو مئات الممرات والبوابات الزراعية".
وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، قد 
عقد مس���اء أول أمس، الس���بت، جلسة في مقر جهاز 
األمن العام "الشاباك" في تل أبيب، وقال"إننا نشهد 
أوج جهد مش���ترك، تبذله األجهزة األمنية كافة، في 
سبيل وضع حد لسلسلة العمليات اإلرهابية األخيرة 

واستعادة األمن لمواطني إسرائيل".
وأض���اف رئي���س الحكوم���ة أن "اله���دف هو وقف 
اإلرهابيي���ن، أينما ُوجدوا - ومن المفضل أن يتم ذلك 
ف���ي مراحل تخطي���ط العملية اإلرهابي���ة، وإذا تعذر 
القي���ام بذلك فخالل مراحل التنفي���ذ أو في الميدان 

نفسه".

جيش االحتالل: نراقب األوضاع في 
غزة ونستعد لـ »حارس األسوار 2«

»المقاومة« بغزة: العدو لن يفلح في عزل 
أي جزء من شعبنا ونعمل بين كل الساحات
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اسم العطاء

توريد ورق تعقيم لصالح وزارة الصحة

استئجار حافالت لنقل موظفي دولة فلسطين 
القطاع العام )المحافظات الجنوبية(

مزاودة تأجير أرض زراعية )قطعتين بمساحة 
مختلفة( في محررة عين جالوت

مزاودة بيع أصناف متنوعة

عرض س���عر الخاص بطباعة ش���هادات عدم 
محكومية لصالح وزارة العدل

رقم 
العطاء

مالحظات

2022/44

2022/45
فتح المظاريف الثالثاء 
 2022/04/19 الموافق 

الساعة 10:30

2022/14

2022/15

2022/11

م

1

2

3

4

5

دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
تعل���ن وزارة المالية / لجنة العط�����اءات المرك��زية عن ط���رح عطاءات حكومية 

مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.
فعلى الراغبين المش���اركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة 
العام���ة للوازم العامة � المبنى الجديد غ���رب محطة فارس للبترول خالل 
أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق 

العطاء. مقابل دفع مبلغ مالي غير مسترد يورد الى خزينة وزارة المالية.
 آخر موعد لقب���ول العروض بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في 
غ�زة الساعة 10:30 من صباح يوم الثالثاء الموافق 2022/04/12 وتفتح 

المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان. 

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يج���ب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي من البن���ك الوطني أو بنك 

اإلنتاج أو بنك البريد صالحة لمدة ثالثة شهور.
3. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن عمليات الصرف.
.www.mof.gov.ps 5. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية

6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة
يف الق�سية رقم 2022/122  يف الطلب رقم 2022/344

المستدعي / شركة كمبيو ماكس للتجارة العامة والمقاوالت ويمثلها السيد/ 
ياسر غانم غزة - عمارة الكنز وكيلها المحامي / صهيب محمد حموده

 المس���تدعى ض���ده / علي خليل محمود بدوان س���كان البريج - بلوك 3 - 
بالقرب من مشاوي ابو عالم      )خارج البالد ومجهول محل االقامة(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2022/122  في الطلب 2022/244

الى المس���تدعى ضده المذكور بما ان المس���تدعي قد تق���دم بالقضية 
المرقومة اعاله استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه وألنك مجهول محل 
االقام���ة وعمال بالمادة ۲۰ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم ۲۰ لس���نة ۲۰۰۱ وبناء على قرار الس���يد قاضي صل���ح دير البلح في 
الطلب رقم 2022/244 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .

لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم االحد بتاريخ 2022/4/24م 
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك ايداع ردك التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن الحضور يتم السير بحقك حضوريا. حرر بتاريخ: 2022/3/30

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

دولة فل�سطني
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 1070/ 2021
يف الطلب رقم 778 / 2022

المدعي / عمر خطاب محمد السلك من غزة الشجاعية شارع الشوا مقابل مسجد 
القزمري هوية / 912435955 وكيله / حمدي ابراهيم الخيري - المحامي 

المدعى عليه / نبيل فريد محمد الش���وا من غزة الش���جاعية ش���ارع الشوا 
بجوار عيادة الرحمن قرب مسجد القزمري محالت مرتجي

)مذكرة بالنشر المستبدل (
في القضية رقم 1070/ 2021  في الطلب رقم 778 / 2022

الى المس���تدعى ضده / نبيل فريد محمد الش���وا مجهول محل االقامة حاليا وعنوان االخير غزة 
الش���جاعية شارع الش���وا بجوار عيادة الرحمن قرب مس���جد القزمري محالت مرتجي بما انه قد 
ص���در حكم بحقك غيابيا في القضية المرقومة اعاله بتاريخ 23 / 3 / 2022 وكونك خارج البالد 
يقتضي تبليغك بالحكم بالنشر المستبدل بناء على قرار القاضي في الطلب رقم 778 / 2022 
) حكمت المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق على بيع المحرر بين المدعي / عمر خطاب محمد السلك 
والمدع���ى عليه / نبيل فريد محمود الش���وا المؤرخ بتاري���خ 23 / 7 / 2016 والمرفق طي المبرز 
)م /1 عدد 12 ( وذلك بش���طب ما مس���احته ) 307 م 2 ( وذلك من ارض القس���يمة رقم )169( 
م���ن القطعة رق���م )619 ( من اراضي غزة التركمان وذلك عن اس���م المدعى عليه وتس���جيلها 
باس���م المدعي مع اشعار الجهات المختصة بذلك وسلطة االراضي بذلك مع الزام المدعى عليه 

بالرسوم والمصاريف و) 50 دينارًا( خمسين دينارًا اتعاب محاماة تحريرا في 2022/4/3م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اأ. عمار قنديل

رام الله/ االستقالل: 
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم 
االحتالل اإلس���رائيلي تحت ش���عار "قرارنا حرية"، 
للي���وم ال�94 عل���ى التوالي، في إط���ار مواجهتهم 

لسياسة االعتقال اإلداري.
وكان األس���رى اإلداري���ون قد اتخذوا مطلع ش���هر 
كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعالن 
المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء 
المتعلق���ة باالعتق���ال اإلداري )مراجع���ة قضائية، 

استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، 
ودون الس���ماح للمعتق���ل أو لمحامي���ه بمعاين���ة 
الم���واد الخاصة باألدل���ة، في خ���رق واضح وصريح 
لبنود القانون الدولي اإلنس���اني، لتكون "إسرائيل" 
هي الجهة الوحيدة ف���ي العالم التي تمارس هذه 

السياسة.
وتتذرع س���لطات االحت���الل وإدارات الس���جون بأن 
المعتقلي���ن اإلداريين لهم ملفات س���رية ال يمكن 

الكش���ف عنها مطلق���ا، فال يع���رف المعتقل مدة 
محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.

وغالبا م���ا يتعرض المعتق���ل اإلداري لتجديد مدة 
االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أش���هر أو س���تة 
أش���هر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، 
ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات كما في 

حالة المناضل علي الجّمال.
يذكر أن عدد األس���رى في سجون االحتالل بلغ أكثر 
من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفال.

 رام الله / االستقالل: 
أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أن 
إدارة معتقالت االحتالل اإلس���رائيلي ما زالت 
تمارس سياسة اإلهمال الطبي بشكل متعمد 
بحق األسرى ، وهو أمر مخالف لكل االتفاقيات 
والقوانين والشرائع الدولية المتعلقة بحقهم 
في تلقي العالج وتوفير الرعاية الطبية الكاملة 
لهم.  وفي هذا السياق، كشفت الهيئة، نقال 
عن محاميها، عن عدد م���ن الحاالت المرضية 
الموجودة في معتق���الت االحتالل من بينها 

حال���ة المعتقل فراس غانم )46 عاما( من كفر 
عقب شمال القدس المحتلة، الذي يعاني من 
مش���اكل في القلب والغدد والتهابات مزمنة 
في الجي���وب، كم���ا يعاني من مش���اكل في 

المسالك البولية و"ديسكات" بالظهر.
وأش���ار محامي الهيئة إلى أن المعتقل غانم 
كان يتن���اول أدوي���ة تنظيم ضرب���ات القلب 
والغدد وكذلك بخاخ���ات للجيوب والتنفس، 
وبعد نقله إلى معتقل عس���قالن أبلغته إدارة 
المعتقل أن معظم هذه األدوية غير متوفرة، 

مضيفا أنه ما زال هناك مماطلة في توفيرها.
وتطرق إلى حالة المعتقل ناصر عنقاوي )48 عاما( 
من بيت سيرا بمحافظة رام الله والبيرة، والمحكوم 
بالس����جن لمدة 25 عاما، حيث يعاني من مشاكل 
باألسنان، وحديثا فقد جزءا منها نتيجة التهاب 
ح����اد، وأن العالج الذي تلقاه ل����م يكن كافيا وهو 
بحاجة ماسة إلى إدخال طبيب مختص لمعالجته.

وذكر المحامي أن األس���ير ظافر الريماوي )43 
عاما( من بيت ريما بمحافظ���ة رام الله والبيرة 
يعاني من مش���اكل وخلل في الغدة الدرقية 

منذ س���نين، لكن تم اكتشافها من قبل أطباء 
المعتق���الت حديثا، لدرجة أنه���ا تمر بمرحلة 
تدمير للكلى ومن كس���ل دائم، وضعف عام 
بالجس���م، وقد تم إجراء صورة أشعة له تبين 
من خاللها أن الغ���دة الدرقية تعمل أكثر من 
الالزم، وأنها استنفدت كل إمكانيتها ودمرت، 
موضحا أن هذا يرجع إل���ى اإلهمال الطبي من 
قبل إدارة المعتقل، حيث لم يتم إجراء فحص 
دم للريماوي طوال فترة اعتقاله سوى مرتين، 
األمر الذي أدى لتدهور حالته وهو ينتظر حاليا 

نتيجة الفحص األخير.
يذك���ر أن الريماوي دخل اليوم عامه 21 داخل 

معتقالت االحتالل.
وحمل���ت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
إدارة معتق���الت االحتالل المس���ؤولية كاملة 
ع���ن اس���تمرار سياس���ة اإلهم���ال الطب���ي 
بح���ق المعتقلي���ن الفلس���طينيين، وطالبت 
المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان 
والصليب األحمر بالقي���ام بدورها الالزم تجاه 

قضية المعتقلين، خاصة المرضى منهم.

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز فلس���طين لدراس���ات األس���رى بأن أعداد 
األسرى الفلس���طينيين المحكومين بالمؤبدات في 
س���جون االحتالل ارتفعت لتصل إلى )549( أسيرا، 
وذلك بعد أن أص���درت محاكم االحتالل أمس حكمًا 

جديدا بالمؤبد بحق أسير من جنين.
وجاء في تقرير المركز أن محكمة س���الم العسكرية 
أص���درت أمس االح���د، حكمًا بالس���جن المؤبد مدى 
الحياة بحق األسير "محمد مروح كبها من قرية طورة 
جن���وب غرب جنين، إضافة إل���ى غرامه مالية بقيمة 
ثالثة ماليين ش���يقل، بعد ادانته بقتل مستوطنة 

إسرائيلية قبل عام ونصف.
وبين أن قوات االحتالل كانت اعتقلت "كبها" بتاريخ 
2020/12/24 بع���د محاصرة منزله ف���ي قرية طوره، 

ونقلت���ه إلى التحقيق في مركز الجلمة العس���كري، 
والذي اس���تمر ألكثر من شهر ونصف حيث وجهت 
له تهمه قتل المستوطنة إستير هورغين قرب قرية 

الريحان قضاء جنين.
وأض���اف األش���قر أن "كبه���ا" أق���دم عل���ى تنفيذ 
عملية قتل المس���توطنة في 2020/12/21 انتقامًا 
الستشهاد صديقه األسير "كمال أبو وعر" من جنين 
في س���جون االحتالل بتاري���خ 2020/11/10 نتيجة 
اإلهمال الطبي، حسب ما جاء في الئحة االتهام التي 
قدمتها النيابة العسكرية للمحكمة وقد اعتقل بعد 

تنفيذ العملية بثالثة أيام.
وأشار إلى أن سلطات االحتالل كانت قد أقدمت على 
هدم منزل األسير قبها المكون من طابقين ومساحته 
180مترا، في شهر فبراير من العام الماضي، والذي 

يقيم فيه أبناؤه األربعة مع والدتهم، واليوم )أمس( 
أصدرت بحقه حكمًا بالسجن مدى الحياة.

وقال التقرير إن عددًا من األسرى المحكومين بالمؤبد 
معتقل���ون منذ م���ا يزيد عن 25 عامًا وهم األس���رى 
القدام���ى، وآخري���ن معتقلون منذ م���ا يزيد عن 20 
عامًا، حيث ان غالبية عمداء األس���رى يقضون أحكامًا 

بالسجن المؤبد مدى الحياة.
وبين إل���ى ان حكم المؤبد هو حكم بالس���جن مدى 
الحياة ويحدده االحتالل ب�99 عامًا )مؤبد عس���كري(، 
ويفرض���ه االحتالل عل���ى األس���رى األمنيين الذين 
يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين 
أو جن���ودًا، وكذل���ك على المس���ئولين ع���ن توجيه 
العملي���ات االستش���هادية الت���ي أدت إلى مقتل 

إسرائيليين.

»هيئة األسرى«: استمرار سياسة اإلهمال الطبي بحق األسرى 

ارتفاع أعداد األسرى المحكومين بالمؤبد لـ 549 أسيرًا

 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ94

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، اعتقال األسير المقدسي ماجد 

الجعبة للمرة الثالثة على التوالي لغاية 2022/5/16.
وأفاد رئيس لجنة أهالي األس���رى المقدس���يين أمجد أبو عصب بأن س���لطات 
االحتالل مددت اليوم)أمس( اعتقال االس���ير الجعبة للمرة الثالثة، قبيل اإلفراج 

عنه بلحظات وبعد أن أمضى 6 أشهر إدارًيا.
وقضى األسير الجعبة أكثر من ست سنوات متفّرقة في سجون االحتالل، آخرها 

في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وُأبعد الجعبة عن منزله وبلدته القديمة وُقدس���ه وأقصاه، وُمنع أيًضا من دخول 
الضفة الغربية لفترات حّددتها له س���لطات االحتالل بش���كل تعّسفي، ومنع 

بعض الشخصيات المقدسية من االتصال والتواصل به.
وتعرض أيًضا لسلس���لة من اقتحام مخابرات االحتالل لمنزله وتفتيشه، ودّب 

الّرعب في قلوب أطفاله، واعتقاله واستدعائه للتحقيق مرات عديدة.

االحتالل يمدد اعتقال أسير 
مقدسي قبل ساعات من اإلفراج عنه
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دولة فل�سطني   
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
املحكمة ال�سرعية يف غزة 

املو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور 
�ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية

الى المدعى عليه / احمد خليل محمد نجم من غزة وس���كانها سابقا ومجهول محل 
اإلقام���ة ف���ي دولة تركيا اآلن يقتض���ي حضورك الى هذه المحكم���ة يوم الثالثاء 
الموافق 2022/5/10م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 
2022/251م وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق والنزاع والمقامة عليك من قبل 
زوجت���ك المدعية / امنية عماد محمد كريزم من غزة وس���كانها وان لم تحضر في 
الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة سيجِر بحقك 

المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/4/3م .

رئي�س حمكمة غزة ال�سرعية
ال�سيخ / حممد كامل اأبو را�س 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية 

املو�ضوع / مذكرة تبليغ قرار ا�ضتئنايف
الى المستأنف عليه / محسن كمال حافظ عبد المجيد من مصر ومجهول محل 
اإلقامة حاليا –لقد عادت القضية أساس 2021/817م وموضوعها دعوى تفريق 
لع���دم االنفاق المتكون���ة بينك وبين زوجتك المدعي���ة / االء خالد محمد الحنر 
وقد عادت القضية مصدقة الحكم المس���تأنف من مقام محكمة االس���تئناف 
الشرعية بموجب القرار االستئنافي أساس )9039( المؤرخ بتاريخ 2022/3/16م 

حكما قابال للطعن امام المحكمة العليا الشرعية وحرر في 2022/3/31م  .

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
اأ�سرف خليل اأبو �سعر 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

مذكرة تبليغ حكم غيابي جريدة
الى المدعى عليه/ سائد محمد نادي ابو سيدو من غزة وسكان الضفة الغربية 
حاليا ومجهول محل االقامة فيها اآلن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة 
في القضية اس���اس رقم 2021/661 وموضوعها نفقة اوالد وقدرها ثالثون 
دينارًا اردنيًا ش���هريا او م���ا يعادل ذلك بالنقد المتداول لس���ائر حوائجها 
الضروري���ة للصغي���رة هدى بم���ا في ذلك الكس���وة والمس���كن و المرفوعة 
علي���ك من قبل المدعي���ة / منى نصر الدين محمد أبو س���يدو حكما وجاهيا 
بحق المدعية قابال لالس���تئناف غيابيا بحق المدع���ي عليه قابال لالعتراض 
واالستئناف ، لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر بتاريخ 2021/12/2م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي

المستشار اإلعالمي "لألونروا" عدنان أبو حسنة يقول، إن بعض 
الدول المانح���ة أبلغت "األونروا" أال تتوق���ع منها نفس تبرعات 
الع���ام الماضي، باإلضافة إل���ى تبليغ دول أخ���رى لتأجيل دفع 
التبرعات. وأضاف أبو حسنة في تصريحات إذاعية، أن "األونروا" 
كان���ت تطالب الدول المانحة بتقدي���م موعد الدفع، الفًتا إلى أن 

ارتفاع األسعار العالمية يلقي بظالله على األونروا.
وأش���ار إلى أن هن���اك أزمة مقبل���ة وهناك جهود كب���رى ُتبذل 
لتجدي���د الدعم، مبين���ًا أن موازنة العام الحالي ل���م ترتفع رغم 

ازدياد الالجئين واألعباء على عاتق الوكالة األممية.
وأردف "ال نتح���دث عن مبالغ محددة وم���ن المبكر الحديث عن 
مبال���غ، ولكن في ح���ال تأخر دفع األموال س���نكون في معضلة، 
ويجب أال نتوقع س���قفًا محددًا لموعد دفع االلتزامات من الدول 

المانحة".

ت�سفية ق�سية الالجئني
وقال عض���و اللجن���ة المركزية ف���ي الجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين ماهر مزهر إن" تنصل الدول المانحة واألمم المتحدة 
من التزاماتهم المالية تجاه الالجئين الفلسطينيين هو التفاف 
واضح ومحاول���ة لالنقضاض على حق العودة لالجئين، من خالل 
الضغوط اإلسرائيلية واالمريكية بضغط "إسرائيلي، تطبيقًا لما 
يسمى بصفقة القرن. وأضاف مزهر ل�"االستقالل" أن "إسرائيل" 
تس���عى إلى تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين من خالل، 
إنه���اء وكالة غوث وتش���غيل الالجئين، و توظ���ف كل االزمات 

الدولية ضد بقاء عمل الوكالة".
وأش���ار إلى أن الدول المانحة تتذرع بتوجيه دعمها اتجاه األزمة 

اإلنس���انية في أوكراني���ا، وهذه محاولة بائس���ة لطمس قضية 
الالجئين، وتتجاوز بذلك كل حدود النظام والقانون والش���رعية 

وحقوق أبناء شعبنا في العودة ألرضه وقراه التي ُهجر منها.
وشدد مزهر، على "إسرائيل" واإلدارة االمريكية تستغالن الدول 
العربية المطبعة مع االحتالل في تمرير مخططاتها، متهمًا تلك 
الدول بانها جزء من المؤامرة ف���ي تصفية قضية الالجئين، من 

خالل وقف الدعم المالي العربي عن الوكالة.
وأوض���ح أن بعض ال���دول العربي���ة كان مطلوبًا منه���ا أن تفي 
بالتزامات سنوية اتجاه الوكالة، وتراجع جزء كبير من هذا الدعم 

يؤك���د أن تلك الدول ه���ي جزء من عملية الضغ���ط على وجود 
الوكالة من أجل تصفيتها لالنقضاض على حق العودة.

وأك���د عضو اللجن���ة المركزية، عل���ى أن حق العودة ال يس���قط 
بالتقادم لذلك يجب فضح سياس���يات االحتالل ومن يحاول أن 
يس���انده في طمس قضية الالجئين أمام المؤسس���ات الدولية 
والقانوني���ة م���ن خالل تش���كيل غط���اء قانوني دول���ي وعربي 

واسالمي لمواجهة هذه السياسات.
ودع���ا، منظمة التحرير الفلس���طينية بصفته���ا صاحبة الوالية 
عل���ى الالجئين بأن تتحرك في اتجاه المواجهة والتصدي لهذه 

الق���رارات الظالمة وأن تقف س���دًا منيعًا من أج���ل تثبيت حق 
العودة، حتى تس���تمر المؤسس���ة الدولية في تقديم خدماتها 

لجمهور الالجئين.

خطورة كبرية
بدوره، الكاتب والمحلل السياس���ي حس���ن عبدو، أكد أن هناك 
جهودًا "إس���رائيلية" دبلوماس���ية ُتبذل على الصعيد العالمي 
إللغ���اء دعم "أونروا" وانهاء وجودها لكونها تعد أحد الش���هود 
على الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني عام 1948.

وأضاف عبدو ل�"االس���تقالل" أن األم���م المتحدة تتخذ من االزمة 
األوكراني���ة ذريعة لتمري���ر مخططاتها الس���تهداف القضية 
الفلس���طينية"، الفتا إلى أن التخ���وف الحقيقي أن يكون هناك 
اس���تجابة من قبل الدول المانحة لمطالب "إسرائيل" في تحويل 
الدعم المالية بزعم الحالة اإلنسانية في أوكرانيا. وتابع"  أنه تم 
وقف جميع المس���اعدات األمريكية المقدمة لألونروا قبل ذلك، 
وحاول المجتمع الدولي أن يلتف على حقوق الالجئين من خالل 
تعريب الدعم المالي للوكالة الدولية من خالل الدول الخليجية.

وأوض���ح عبدو، أن المجتم���ع الدولي منذ فترة ب���دأ يتملص من 
التزامات���ه اتجاه الالجئين الفلس���طينيين، األمر الذي س���ينتج 
عنه خطورة كبيرة وس���يؤدي إلى انفجار األوضاع بش���كل كامل 
ف���ي المنطقة على اعتبار أن الش���عب الفلس���طيني لن يصمت 

وسيواصل نضاله لتحقيق حقه في تقرير مصيره على ارضه.
واعتبر أن تراجع الدولة المانحة ع���ن دعمها لألونروا يعد تخليًا 
ع���ن مهمة دولي���ة منوطة بالمجتم���ع الدولي بدع���م الالجئين 

الفلسطينيين من خالل قرار األمم المتحدة.

 بضغوط »إسرائيلية« أمريكية 

األزمة األوكرانية.. حجة الدول المانحة لتصفية »أونروا« وإنهاء عملها
غزة/ معتز �ساهني:

اأك��د �سيا�سيون وخمت�س��ون، اأن الأمم املتحدة والدول 
املانح��ة يتخ��ذون م��ن الأزم��ة الأوكراني��ة ذريع��ة 
لتمرير خمططاتهم ل�ستهداف الق�سية الفل�سطينية، 
وخ�سو�سا ق�سية الالجئني، م�سددين على اأن التخوف 

احلقيق��ي اأن ت�ستجي��ب ال��دول املانح��ة لل�سغوط��ات 
الإ�سرائيلية والأمريكية يف حتويل الدعم املايل  عن 
الوكالة الدولية، م��ن اأجل اإنهاء عملها بزعم احلالة 
الإن�سانية يف اأوكرانيا. ويرى ال�سيا�سيون واملخت�سون، 
اأن »اإ�سرائي��ل« والإدارة المريكي��ة ت�ستغ��الن الدول 

العربي��ة املطبع��ة م��ع الحت��الل م��ن اأج��ل متري��ر 
خمططاته��ا، موؤكدي��ن اأن تراج��ع ع��دد م��ن ال��دول 
العربي��ة عن دعمها ل���« اأونروا« يوؤك��د اأن تلك الدول 
هي ج��زء من عملية ال�سغط على وج��ود الوكالة من 

اأجل ت�سفيتها لالنق�سا�س على حق العودة.

غزة/ االستقالل: 
لتحري���ر  الديمقراطي���ة  الجبه���ة  أدان���ت 
فلس���طين الهجمة الشرس���ة التي تش���نها 
ق���وات االحت���الل، وعصابات المس���توطنين 
اإلسرائيليين ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، 
في محاولة مكشوفة لبث الرعب في النفوس، 
في ظل تقديرات تجمع على أن شهر رمضان 
سيش���كل حالة نهوض جديدة في تصعيد 

المقاومة الشعبية لالحتالل واالستيطان.

وأضاف���ت الجبهة في بيان له���ا أمس األحد 
أن الجريم���ة النك���راء الت���ي ارتكبتها قوات 
االحت���الل ف���ي جني���ن، واستش���هاد ثالثة 
م���ن أبناء ش���عبنا المقاومين، وف���ي الخليل، 
استشهاد أسير محرر برصاص االحتالل، إنما 
تؤكد أن قيادة قوات االحتالل، وبالتعامل مع 
عصابات المس���توطنين المسلحين بالبنادق 
الحربي���ة، تحاول أن تمرر اللعبة المكش���وفة 
باالدعاء بتقديم تسهيالت ألبناء شعبنا في 

رمضان، والعمل في الوقت نفس���ه على شّن 
غزوات االعتقال والقت���ل الجماعي في أنحاء 

الضفة الفلسطينية.
ودع���ت الجبهة الس���لطة الفلس���طينية إلى 
رف���ع الغطاء ع���ن ه���ذه »اللعب���ة« الدموية 
الت���ي تتعاون في إدارته���ا األذرع المختلفة 
للمنظوم���ة األمني���ة اإلس���رائيلية، في ظل 
تنسيق أمني، يشكل في حد ذاته خروجًا على 
قرارات الشرعية الفلسطينية، كما تمثلت في 

قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية، 
وآخرها المجلس المركزي ال� 31.

وأك���دت الجبه���ة أن���ه ب���ات عل���ى القيادة 
السياسية للس���لطة الفلسطينية أن تتحمل 
مس���ؤوليتها إزاء م���ا يج���ري عل���ى أرضن���ا 
الفلس���طينية من قتل واعتقال جماعي، وما 
يلحق���ه االحتالل بمصالح ش���عبنا من أضرار 

وخسائر.
وقالت الجبه���ة: إن وقف التنس���يق األمني 

هو الحد األدن���ى المطلوب لمجابهة الهجمة 
العدوانية لس���لطات االحتالل، كخطوة أولى 
ومهمة، عل���ى طريق الش���روع ف���ي تطبيق 
ق���رارات المجال���س الوطني���ة والمركزية، بما 
فيها الدعوة لحوار وطني شامل، بفتح األفق 
نحو خطة إلنهاء االنقسام، واستعادة الوحدة 
الداخلي���ة، وتبن���ي اس���تراتيجية كفاحي���ة 
توحد ش���عبنا بكل فئاته عل���ى كامل األرض 

الفلسطينية، وفي مناطق الشتات.

»الديمقراطية« تدعو السلطة لوقف »لعبة التنسيق األمني الدموي«
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وأعلنت وزارة االقتصاد الوطني بغزة، أول أمس السبت عن 
التواف���ق مع مربي الدجاج على توحيد س���عر الكيلو وذلك 

بالتعاون مع وزارة الزراعة.
 وقال المتحدث باسم االقتصاد، عبد الفتاح أبو موسى: "تم 
التواف���ق مع وزارة الزراعة ومربي الدجاج الالحم على توحيد 
سعر الدجاج الحي ب� 14 ش���يكال للكيلو الواحد في جميع 

محافظات قطاع غزة".
وش���دد على أن طواقم حماية المس���تهلك س���تتابع أي 
تجاوزات بهذا الخصوص، ومن يخالف يضع نفس���ه تحت 

طائلة المسؤولية.
وقبل قرار الوزارتين وصل س���عر كيلو الدواجن في القطاع 
ل� 16- 17 ش���يكاًل، ما يعن���ي أن س���عر الدجاجة وصل ل� 
40 ش���يكاًل في األسواق، وهو س���عر مرتفع، يفوق القدرة 
الش���رائية للمواطنين الذين يعانون من أزمات اقتصادية 
خانقة "بفعل الحصار "اإلسرائيلي" المفروض على القطاع 

منذ نحو 16 عاًما على التوالي.
اإلغاء العزائم 

االرتف���اع الجنون���ي في أس���عار الدواجن دف���ع أبو محمد 
المدهون إللغاء فكرة عمل وليمة "عزومة " لبناته وأزواجهن 
وأوالدهن كطقس ثابت لديه في يوم من األسبوع األول من 

شهر رمضان الكريم.
وأوضح المدهون ل� "االستقالل" أن قدرته المادية أضعف 
من أن يعمل وليمة تعتمد على الدجاج ألكثر من 20 فردًا، 
لتكاليفها الباهظة، حيث إن الغالبية منهم يفضل تناول 

الدجاج على أنواع أخرى من اللحوم.
وأش���ار إلى أن تكلفة 7 دجاجات ل���� 20 فردًا تقدر بحوالي 
350 ش���يكال، عدا عن تكلفة األرز والمقب���الت األخرى إلى 

جانب العصائر والتمور.
وطال���ب وزارة الزراع���ة ودائ���رة حماية المس���تهلك بوزارة 
االقتصاد؛ لضبط األس���عار لتتوافق مع ق���درة المواطنين 
الش���رائية، في ظ���ل ارتفاع مع���دالت البطال���ة واألوضاع 

االقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

ارتفاع جنوين 
وتتفق نورة أبو عبيد بالرأي مع س���ابقها، بأن ارتفاع س���عر 
الدواج���ن دفع العائالت بقطاع غزة إللغاء الوالئم، والعزوف 

عن شرائها.
وقال���ت:" س���عر الجاج ارتفع بش���كل جنون���ي، الله يعين 
العاطلي���ن عن العمل قبل الموظفين، وإلى أفراد عائالتهم 

كبيرة، في ظل قدرتهم الشرائية ضعيفة".
وأضافت: " أدعم وأش���جع حمالت المقاطعة كافة التي قام 
بها المواطنون بقطاع غزة على مواقع التواصل االجتماعي 

خالل الساعات واأليام القليلة الماضية".
 وبين���ت أن الغالء في أصناف الس���لع يم���س بدرجة أولى 
المواطن البس���يط في قطاع غزة، الذي يعاني منذ سنوات 
عدي���دة من أثار الحص���ار والحروب المتك���ررة، وقلة فرص 
العمل وتفشي الفقر. ويحتاج قطاع غزة لقرابة 3.5 مليون 
بيضة مخصبة إلنتاج 3 مليون دجاجة في األشهر العادية، 
ويزيد العدد إلى 5 مليون بيضة في شهر رمضان المبارك 

إلنتاج 4.5 مليون دجاجة.

التوقف عن بيعه 
ونتيجة الرتفاع أس���عار الدواجن في قطاع غزة، أعلن مول 
البشير- عالم اللحوم ش���مال قطاع غزة عن توقفه المؤقت 
عن العمل في قسم الدواجن داخل المول، نتيجة التالعب 
المؤسف والكبير في األسعار من قبل التجار، قائلين إنهم 
مع دعم المقاطعة إلى أن تعود األس���عار كما كانت سابقا 

وإنهاء االستغالل المؤلم.
وأوضح فايز العجلة مدير قسم الدواجن في مول البشير أن 
قرار توقف المول عن بيع الدواجن، جاء بعد وقوع المواطنين 
ضحية لتالعب التجار في ظل الظروف االقتصادية الصعبة 

التي يعيشونها.
وبين أن التج���ار لم يلتزموا بقرار وزارتي االقتصاد والزراعة 
ببيع س���عر كيلو الدجاج ب� 14ش���يكال، ما دفع إدارة المول 
إلغاء طلبية شراء الدجاج من التجار بعد طلبهم بيع الكيلو 

ب� 16.5 للكيلو.
وأش���ار العجلة إلى وصول س���عر الدجاج���ة ألكثر من 40 
شيكال، وهو ما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، الفتا إلى 
عدم توفر الدجاج المجمد والمبرد ليكون بديال عن الطازج، 

ما يجعل موائد المواطنين تخلو منه.
من جهتها، اتهمت نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية 
في قطاع غزة امس األحد، "كبار تجار" الدجاج برفع أسعاره، 
داعي���ة الجهات الحكومية إلى التدخل لضبط األوضاع في 

السوق.
وق���ال رئيس النقابة م���روان الحل���و ": إن "األزمة المتعلقة 
بالدجاج في غزة بدأت منذ أس���ابيع جراء عجز في استيراد 
البي���ض المخصب )الالزم إلنتاج الدج���اج( إلى القطاع؛ إثر 

انتشار انفلونزا الطيور".

 استياء كبير بين المواطنين 

 ارتفاع أسعار الدواجن.. يقطع حبل ود الغزيين في رمضان! 
غزة/ �سماح املبحوح: 

على الرغم من اإعللان وزارتي الزراعة واالقت�ساد بقطاع 
غللزة، توحيللد �سعر كيلللو الدواجللن لي�سل 14�سيللكا، اإال 
اأن حالللة مللن الغ�سللب واال�ستيللاء مللا زالت ت�سللود اأو�ساط 

املواطنللن، لعللدم التزام التجللار بالت�سعللرة، التي تتزامن 
مع �سعف قدرتهم ال�سرائية، نتيجة لاأو�ساع االقت�سادية 
ال�سعبللة التي يعي�سونها.  وغاب الدجاج الطازج عن موائد 
الغزيللن يف �سهر رم�سللان املبارك، والذيللن يعتمدون عليه 

ب�سللكل كبر يف وجبللة االإفطار، وكذلك يف اعللداد الوالئم 
والعزائللم التللي يتميللز بها هللذا ال�سهللر، نتيجللة االرتفاع 
الكبر يف اأ�سعار الدواجن، وو�سول �سعر الكيلو الواحد اإىل 

14 �سيكا.

 

  

  

 دولة فل�سطن
 وزارة احلكم املحلي

اإعالن ب�شاأن خمتار عائلة الدغمة
)) تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
السيد/ وضاح إبراهيم محمد الدغمة قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
الدغمة ، على من يرغب ف���ي االعتراض التوجه إلى الدائرة في مقر الوزارة 

لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه((.

دولة فل�سطن 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

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

يف الطلب املدين رقم 2022/724      يف الدعوى املدنية رقم 2020/698 
المس���تدعي: محمد حس���ين عبد القادر الريس بصفته أحد ورثة المرحوم 
والده/ حس���ين عبد القادر طاهر الريس واحد ورث���ة المرجو لهما الرحمة/ 
عائشة وانعام حسين عبد القادر الريس – من غزة الرمال الجنوبي بالقرب 
من مفترق الطيران ويحم���ل هوية رقم 940935117 – وكالؤه المحامون/ 
محمد عادل بسيسو وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي االشرم ومحمد ماجد 
لولو ومحمد ياس���ر أبو شقفة ويوسف دياب قدوم ونائل إبراهيم العشي 

– غزة دوار انصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف 
المس���تدعى ضدها: رجاء خالد حافظ الريس – من غزة منتزه البلدية منزل 

حسني عبد العزيز الريس جنوب شركة الملتزم 
نوع الدعوى: اثبات قسمة واقعة قديمة )مهايأة مكانية( 

قيمة الدعوى: تزيد عن ثالثين مليون دينار اردني 
في الطلب المدني رقم 2022/724    في الدعوى المدنية رقم 2020/698

الى المستدعى ضدها المدعى عليها الثالثة عشر المذكورة أعاله بما ان المستدعي 
المدعي المذكور أعاله قد اقام عليكم الدعوى رقم 698 / 2020 ونوعها )اثبات قسمة 
واقعة قديمة )مهايأة مكانية(( وفقا لما يدعيه في الئحة دعواه فليكن بعلمك انه 
قد تحدد لنظر الدعوى المذكورة جلس���ة يوم االثني���ن الموافق 2022/5/9م لذلك 
يقتضي من���ك الحضور وان تودعي ردك الجوابي على الئحة دعواه خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن بعلمك انه بتخلفك عن ذلك وعن الحضور فانه 
يجوز للمدعي ان يسير بحقك في الدعوى باعتبارك حاضرة  غزة في: 2022/3/24م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل

دولة فل�سطن
 ال�سلطة الق�سائية

  ديوان الق�ساء ال�سرعي
 املحكمة ال�سرعية يف غزة 

املو�شوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
�شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية

الى المدعى عليه / سائد محمد نادي ابو  سيدو من غزة وسكانها نعلمك بأنه قد 
حكم عليك من قبل هذه المحكمة للمدعية / منى نصر الدين محمد ابو س���يدو 
من غزة وسكانها بنفقة زوجة وقدرها ستون دينارا اردنيا شهريا وذلك بموجب 
اع���الن الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية اس���اس رقم 2021/1393 
بتاريخ 2012/10/18م مسجل في سجل )102( عدد )1972( صفحة )348( حكما 
وجاهيا بحق المدعية غيابيا بحق المدعى عليه قابال لالعتراض واالستئناف لذا 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2021/11/30م 

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

اإعالن
جمهورن���ا الكريم: نعلمكم بأنه تقدم إلى بلدية رفح المواطن / خالد 
رمض���ان محمد عرادة هوية رقم )803703743( بطلب ترخيص مولد 
كهرباء تجاري ف���ي العناوين التاليه : رفح حي خربه العدس بالقرب 

من مسجد الزاوية.
وعلي���ه من له أي اعتراض على المولد المذك���ور أعاله مراجعة بلدية رفح - 
مركز خدمات الجمهور وتقديم االعتراض عليه لمدة خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشره حسب األصول والنظام المعمول به .

دولة فل�سطن 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية 

اإعالم حكم جريدة
الى المدعي عليه : س���ليمان السيد مطير عاصي من غزة والمقيم حاليا في مصر 
ومجهول محل اإلقامة فيها االن نعلمك انه تم الحكم عليك بتاريخ 2022/3/27م 
في القضية أساس 2022/243م وموضوعها نفقة زوجة المرفوعة ضدك من قبل 
زوجتك المدعية صابرين محمد حس���ن الشافعي من غزة وسكانها وذلك بنفقة 
ش���رعية قدرها ثمانون دينارا اردنيا شهريا او ما يعادلها بالنقد المتداول لسائر 
حوائجها الضرورية الش���رعية بما في ذلك الكس���وة والمسكن اعتبارا من تاريخ 
طلبها الواقع في 2022/2/8م حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا 
بحقك قابل لالعتراض واالس���تئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 

28 من شعبان لسنة 1443 ه�  وفق 2022/3/31م .

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد عديل ال�ساعر 
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لكأني أرى جنين وقد عصبت رأس���ها بعصابة الصحابي الجليل ابي دجانة رضي 
الله تعالى عن���ه وارضاه، جنين الذكرى التي تحدث عنه���ا األمين العام لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين القائد زياد النخالة بمناسبة الذكرى ال� 20 لمعركة 
جنين البطولية.. ذكرى المعركة الكبرى التي ستبقى شاهدة على بطوالِت شعبنا 
وبطوالت مقاتليه، وفي نفس الوقت هذه الهمة المباركة التي تسكن كل الضفة 
الغربية الباس���لة من ش���مالها الى جنوبها، فيبدع المجاهدون، ويسجلون أروع 
نماذج التضحية، وأروع نماذج البطولة وهذا هو الحاضر الذي يعيش���ه ش���عبنا 
الفلسطيني بكل عزيمة وإصرار. فقال القائد النخالة: »أنحني بكل ما أملك من قوٍة 
أمام إخواني وأحبائي الشهداء الذين ارتقْوا فجَر أمس في جنين، وكل الشهداء، 
وفي شهِر رمضان المبارك الذي كتب فيه علينا الصيام.. كما كتب علينا القتال.. 
لقد جمَع الش���هداء الليلَة الماضية بين آيتين.. آية القتال وآية الصيام«, داعيا 
الجماهير الفلسطينية لحفظ وصايا الشهداء، وإكمال مسيرتهم، وبكل ما نملك 
م���ن إيمان مطلق بأن النص���ر قادم ال محالة. »وبقيت جني���ن هي ذات المعركة، 
وكان���ت جنين بعنفوانها ورجالها«. اما المس���تقبل فبين���ه األمين العام بهذه 
الكلمات الرائعة »هذه الهمة المبارك���ة ممتدة من النقب إلى الخضيرة، إلى تل 
ابي���ب، إلى عرابة، وكمين المواجهة الدامي ال���ذي ُأصيب فيه العديد من جنود 
االحتالل أيضًا، انها مس���يرة ش���عٍب اختار الجهاد طريقًا للحري���ة، وطريقًا إلى 
 : القدس وكل فلسطين. وأردف حديثه موجها النداء ألبناء شعبنا العظيم قائالاً
»يا جماهير شعبنا العظيم.. وأنتم تَوِدعون اليوم خيرَة أبناء الشعب الفلسطيني، 
تؤكدون مرةاً أخرى أن العدو إلى زواٍل، وأن المقاومَة هي الخيار الذي يلتف حوله 
األحرار والشجعان من أبنائكم« فالمستقبل للمقاومة كخيار استراتيجي لشعبنا 

للخالص من االحتالل.
المعركة محتدم���ة بيننا وبين االحتالل, والمؤامرات تح���اك ليل نهار لتصفية 
القضية الفلس���طينية, وااللتفاف على حقوق ش���عبنا, فمنتدى النقب المخزي 
الذي ش���ارك فيه اربعة وزراء خارجية عرب باإلضافة لوزي���ر الخارجية األمريكي 
ووزي���ر الخارجي���ة الصهيون���ي كان وال زال يحمل أخطارًا كبي���رة على قضيتنا 
الفلس���طينية ويحرف بوصلتها باتجاه ايران التي صنفها أصحاب مؤتمر الشر 
بانها العدو المركزي لالمة, ألنها تدعم فلسطين وتقف الى جوار حقوق شعبنا, 
وتنص���ر قضيتنا في كل المحافل الدولية, فتعرضت للحصار والدمار والتخريب 
ف���ي اقتصادها وخيراتها وثرواتها لكنها صمدت حتى فرضت ش���روطها على 
المجتمع الدولي واإلدارة االمريكية في اتفاق فيينا, أرادوا حرف البوصلة وتقديم 
إس���رائيل كحليف اس���تراتيجي ونصير لهم, فكان الرد من الفلسطيني الذي 
يحم���ل على عاتقه الدفاع عن هذه االمة والدف���اع عن قضيته والدفاع عن ارضه 
ومقدساته, فجاءتا عملية الخضيرة وبني براك ومن قبلهما كانت عملية النقب, 
فتحول المؤتمر الى مأتم, وضاع الحلم الصهيوني امام إرادة المقاوم الفلسطيني 
الذي ال يتوانى عن نصرة قضيته الفلسطينية العادلة وتقديم الغالي والنفيس 
م���ن اجلها, فعبر األمين الع���ام القائد النخالة عن هذا الواق���ع بالقول »باألمِس 
القريب كان ضياء، وكان أبناء النقب، وكان أبناء ُأم الفحم، واليوم سيف، وخليل، 
وصائب، واآلتي أعظم طالما لدينا أمثال هؤالء الفرسان، الذين يَحِولون بإرادِتهم 
ودماِئه���م أيامن���ا الحزينة إلى أيام ع���ز وانتصار, فِلنحف���ظ وصاياهم، ونكمل 
مسيرتهم، وبكل ما نملك من إيمان مطلق بأن نصر الله قادم ال محالة بإذن الله« 
فكل ما يح���دث حولنا من مؤامرات لن يثني عزيمتنا ويجعلنا نتراجع قيد انملة 

عن حقنا في ارضنا وقدسنا.
كلمة األمين العام جاءت في اعقاب دعوته لس���رايا القدس الجناح العس���كري 
لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بإعالن النفير العام في صفوفها استعدادا 
للمعركة القادمة, فما يفعله االحتالل في القدس والمس���جد األقصى, والرسالة 
الت���ي وجهها الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير من داخل األقصى لحماس 
والمقاومة الفلس���طينية ت���دل على ما يخطط له االحتالل وما يس���عى اليه من 
فرض واقع جديد داخل المس���جد األقصى والبدء في تقس���يمه زمانيا ومكانيا, 
وما اللقاءات التي حدثت بين ملك األردن عبدالله بن الحس���ين برئيس السلطة 
محمود عباس, واللقاءات األمنية التي تجري في السر والعلن داخل عواصم عربية 
وأوروبية وامريكا اال جزء من مخطط التهويد الكامل للقدس وتقس���يم األقصى, 
والخضوع لسياسة االمر الواقع, وكيفية احتواء االحداث في الشارع الفلسطيني 
لمواجهة هذا المخطط, فتقس���يم األقصى وتهويد القدس يحتاج الى »محلل« 
عربي واس���المي خوفا من امتداد االحداث خارج حدود فلس���طين, وهو ما يهدد 
عروش االس���تبداد العربية في المنطقة, لذلك وجب التنس���يق, من هنا جاءت 
النداءات المتكررة لألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين القائد زياد 
النخالة التي تدعو سرايا القدس وكل أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة لالستعداد 
للمعركة والتنبه لمخططات االحتالل والتصدي لها, وهناك تواصل مستمر مع 
فصائل المقاومة الفلسطينية, وتحديدا مع قيادة حركة حماس, واتصال حدث 
بين رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس باألمين العام للجهاد اإلس���المي 
للوقوف على االخط���ار وكيفية مواجهة االحتالل خالل المرحلة المقبلة, وتعزيز 
الجبهة الداخلية, و »إس���رائيل« التي أعربت عن خشيتها من تصريحات القائد 
النخالة, تعلم تماما انها تغامر وهي مدفوعة بضغط المستوطنين, لكنها بكل 

تأكيد ستدفع الثمن غاليا. 

جنين الذكرى.. والحاضر.. والمستقبل 

رأي

لفت����رات ظن بع أن الضفة والق����دس والداخل خضعت 
وخرجت م����ن المعادلة واستس����لمت للواق����ع ولم تعد 
تش����كل تهديدًا، والمقاتلة والمناوشة فقط محصورة 
في غزة، والع����دو على فترات يخوض جولة نزال ويترك 
أثرًا على جسد المقاومة والمقاومين ويعمق من ازدياد 

االحتياج الناجم عن الحصار. 
لقد جاءت معركة »س����يف القدس« مايو العام الماضي 
وم����ا قبلها م����ن أحداث لترس����م مالمح مرحل����ة جديدة 
تكامل����ت فيها األضالع األربعة وحدة الش����عب واألرض 
واله����دف والمصي����ر، وأن م����ا ينتظر الع����دو في تلك 
األماكن سيكون بركانًا يتصاعد ولن ينطفئ.  ما حصل 
في النقب والخضيرة وت����ل الربيع والقدس وفي جنين 
وطولك����رم ونقاط تماس اخرى ش����واهد عل����ى المرحلة 
القادم����ة. األيام الماضي����ة كل أجهزة الكي����ان األمنية 
والعس����كرية والسياسية تعيش كابوسا من نوع ثقيل 
وه����و تهديد على مس����توى الوج����ود. كل التصريحات 

الصادرة عن كل المس����تويات م����ن رئيس الوزراء بينت 
وما دونة من كافة األجه����زة تتحدث عن عنوان رئيس 
إعادة الهيبة واألمن للش����ارع والتخلص من الرعب الذي 

سيطر وهيمن.
التئام قم����ة في النقب بج����وار قبر المؤس����س للكيان 
بن غوري����ن على مس����توى وزراء خارجية ع����رب ويهود 
وامريكان، ولقاءات المقاطعة وفي الخارج، تحمل دالالت 

جميعها طمأنة الكيان ومده بمقومات اإلنعاش. 
وأن استقرار اس����رائيل ودمجها لتكون من النسيج ومن 
الحل����ف، أمام ما يس����مونه محور الش����ر واالرهاب )محور 
المقاومة( ومحاولة الزج به وربطة بداعش عمل شيطانى.

عنوان المرحلة الجديد الذي سطره الشباب الثائر يشير 
بوض����وح أن س����ريان روح المقاومة والعمل الش����تعال 

األرض تحت أقدام الغزاة.
وما البش����ريات التي تعيشها مجموعة من المجاهدين 
يتحركون بثقة ويصلون الى قلب البقرة المقدسة )تل 

أبيب(، كيف تحرك الش����هيد ضياء حمارشة بكل ثقة 
وطمأنين����ة ويأبى أن يقتل طف����ال وال امرأة وأحدث حالة 
من الهلع والرع����ب، كما حدث مع محمد أبو القيعان في 
النق����ب يطعن ويس����تولى على الس����الح ويقتل، وعلى 
الجان����ب األخر تتحرك أجهزة دول����ة بكل أدواتها وهي 

باألساس )ثكنة عسكرية( لتغتال مجاهد؟
المقاومة والصمود والمش����اغلة والمراكمة واالستنزاف 
للعدو ه����و المدخل الوحيد لتفكيك واس����تئصال تلك 
الغدة السرطانية، شالل الدماء الزكية الطاهرة وتناثره 
ه����و بمثاب����ة النور الذي يب����ارك المكان ويحدد ش����كل 

المرحلة القادمة إساءة الوجه ودخول المسجد.
إن كلفة المقاومة واس����تمرارها وحرمانه من االستقرار 
وتهدي����د وجوده وتصاعدها ووضع الكيان والمهرولين 
والمطبعين ف����ي دائرة الخط����ر، أقل كلف����ة بكثير من 
الموت المجاني واالستكانة لينفذ العدو برنامجه  الطرد 

والتهجير  لنصبح هنودًا حمر.

توج����د محاوالت محموم����ة من جان����ب المنظومة األمنية 
لالحتالل اإلس����رائيلي، وفي مقدمته����ا جهاز األمن العام 
اإلس����رائيلي، »الش����اباك«، للتغطي����ة عل����ى فش����ل تلك 
المنظومة المتتالي خالل الشهر الماضي، من خالل إعالن 
عملية عسكرية أمنية »كاسر األمواج« في مناطق الضفة 
الغربية واألراضي الفلس����طينية المحتلة عام 1948م، من 
أجل إعادة الثقة بالمنظومة األمنية لالحتالل اإلسرائيلي، 
بعد فش����لها في منع ثالث عملي����ات فدائية في أقل من 
عشرة أيام، األمر الذي زعزع ثقة الشارع اإلسرائيلي بقدرة 
منظومته األمنية على توفير »الشعور باألمن«، بحيث َأْبَرَز 
اس����تطالع للرأي، أجرته »القناة ال�13« اإلس����رائيلية، أن 4 
بين كل 10 من اليهود يرون أنفس����هم أنهم في ظروف 

صعبة وال يشعرون باألمن.
لذل����ك، وضعت المنظومة العس����كرية واألمنية لالحتالل 
اإلسرائيلي اس����تعادة الش����عور باألمن لدى المستوطن 
في »إس����رائيل« هدفًا مركزيًا لها في هذه المرحلة، وهذا 
ما أوضحه تصريح وزير األمن اإلس����رائيلي، بني غانتس، 
أن المؤسس����ة األمني����ة - جي����ش االحتالل اإلس����رائيلي 
و«الشاباك« والشرطة اإلسرائيلية - ستوظف كل الوسائل 
المتاحة لها إلعادة األمن إلى شوارع »إسرائيل« و«الشعور 

باألمن إلى الجمهور«.
وهن����ا، تجدر اإلش����ارة إلى تعالي األص����وات الغاضبة في 
الشارع اإلسرائيلي على كل من جهاز »الشاباك« والشرطة 
اإلس����رائيلية على ضوء إخفاقاتهما المتكررة، األمر الذي 
دفع وزير خارجية االحتالل اإلس����رائيلي، يائير البيد، إلى 
القول إن »االنتقادات لجهاز الش����اباك غير صحيحة وغير 

عادلة، وتخلو من المسؤولية الوطنية«.
وأض����اف: »في العمل االس����تخباري، ال يوجد وال يمكن أن 
يك����ون نجاحًا بنس����بة %100«. لكن، عل����ى الرغم من كل 
ذلك، فإنه بات يبرز س����ؤال مركزي لدى اإلسرائيليين عن 
ماهية األسباب الحقيقية التي تقف وراء فشل المنظومة 
األمنية اإلسرائيلية في مواجهة العمليات الفدائية، على 
الرغم من كل ما تملكه من إمكانات بش����رية وتكنولوجية 

ومالية؟
ه جهدًا كبيرًا في زيادة  يبذل اإلعالم اإلس����رائيلي الموجَّ
ثقة الش����ارع اإلس����رائيلي بالمنظوم����ة األمنية، من خالل 
تقديم تبريرات لهذا الفشل، والتقليل من حجم اإلخفاق 
في منع العمليات الفدائية في اآلونة األخيرة. لكن اإلعالم 
اإلس����رائيلي، ومن خلفه المستوى الرس����مي، لم يعترفا 
بأن هن����اك خلالاً بنيويًا وأخطاءاً داخ����ل المنظومة األمنية 

اإلسرائيلية، تقف وراء ذلك الفشل المتكرر، أهمها:
، عدم قدرة المنظومة األمنية اإلس����رائيلية على فهم  أوالاً
العقلي����ة الفلس����طينية بالص����ورة الس����ليمة، وخصوصًا 
يها العلماني  مع تنام����ي الفوقية الصهيونية، في ش����قَّ

والدين����ي، األم����ر الذي ي����ؤدي إل����ى عدم اس����تطاعتها 
استشراف الس����لوك الفلس����طيني في المستقبل، األمر 

الذي نعتقد أنه يرجع إلى عدة عوامل أبرزها:
تان باتتا  1. النمطية العنصرية والفوقية الصهيونية، اللَّ
تس����يطران على النظرة اإلس����رائيلية تجاه الفلسطيني، 
والمبنيتان على أن الفلس����طيني غير ق����ادر على اإلبداع 
والتفكير خ����ارج الصندوق، وأنه يكّرر األخطاء نفس����ها، 
وال يمكن����ه التفوق عل����ى العقل الصهيون����ي العبقري. 
وبالتالي، اكتفت أجهزة أمن االحتالل اإلس����رائيلي بوضع 
بعض المعايير والمحددات، التي تمثل إش����ارات حمراء 
تجّس����د إنذارات مبكرة بش����أن نية العمل الفلس����طيني 
المقاوم، مثل الس����لوك الفلسطيني في وسائل التواصل 
االجتماع����ي، وازدي����اد الداف����ع إلى المقاوم����ة في بعض 
المناسبات الدينية والوطنية، مثل شهر رمضان المبارك، 
ويوم األرض الفلس����طيني. وبالتالي، وقع����ت المنظومة 
َذين كانا  األمنية اإلس����رائيلية في فخ الترهل والغرور اللَّ
س����ببًا في عدم مواكب����ة التطورات الحادثة في الس����لوك 

الفلسطيني بالصورة الصحيحة.
2. قلة ع����دد العناصر والضب����اط الذين ُيجي����دون اللغة 
العربي����ة داخل األجه����زة األمنية لالحتالل اإلس����رائيلي. 
وتجدر اإلش����ارة إلى أن تكلم اللغ����ة العربية مغاير تمامًا 
لفهم معانيها المتعددة والمتنوعة، بحس����ب اللهجات 
الفلس����طينية المتع����ددة، األم����ر الذي يجع����ل تحليل 
المعلومة األمنية أكث����ر صعوبة، ويحتاج إلى وقت أطول، 
األمر الذي ُيفقد األجهزة األمنية اإلسرائيلية القدرة على 
االس����تفادة الس����ريعة من المعلومات األمنية، وخصوصًا 
مع االزدياد الهائل ف����ي حجم مصادر المعلومات األمنية 
الس����رية والعلنية، وبالتال����ي فقدان األمن اإلس����رائيلي 
اإلن����ذار المبّك����ر على المس����توى العاجل. لذل����ك، هناك 
محاوالت إسرائيلية لتوس����يع دائرة تعليم اللغة العربية 
ين،  داخل كثير من وحدات الجيش و«الشاباك« اإلسرائيليَّ
وخصوصًا داخل وحدات التحلي����ل والمتابعة للمعلومات 

األمنية واالستخبارية.
دة ل�«دولة« االحتالل على  ثانيًا، زيادة عدد الجبهات المهدِّ
المستويين الفلسطيني واإلقليمي، األمر الذي يرفع عبء 
العمل األمني اإلسرائيلي على نحو غير معتاد في األعوام 
الخمسة عشر الماضية. وكما أوضح نفتالي بينت، رئيس 
وزراء االحتالل اإلس����رائيلي، فإن ما واجهته »إس����رائيل« 
خالل عملية »حارس األس����وار« )»سيف القدس«( في أيار/

مايو 2021 »كان نذيرًا ألش����ياء مقبلة«، نعتقد أن أهمها 
توحيد كّل الجبهات الفلس����طينية عل����ى خيار المقاومة، 
ناهيك بأن دخول فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 
على خط المواجهة المباش����رة ش����ّكل صدم����ة للمنظومة 
األمنية اإلسرائيلية، وتحّديًا جديدًا لها، من الواضح أنها 

لم تكن مستعدة له. أضف إلى ذلك عودة الضفة الغربية 
إلى خط المقاومة المنظمة، وخصوصًا في منطقة شمالي 
الضفة الغربية، والتي واكبها تجريم ش����عبي للتنس����يق 
األمني الذي تقوم به أجهزة الس����لطة الفلسطينية، األمر 
ال����ذي زاد في أعباء ضّباط »الش����اباك« ف����ي متابعة تلك 

المناطق الساخنة أمنيًا.
نة  ثالثًا، التضارب والتعارض بين سياسات األجهزة المكوِّ
للمنظومة األمنية اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين، األمر 
الذي ُيحدث ُثَغرًا أمنية يس����تطيع العقل الفلس����طيني 
المقاوم االس����تفادة منه����ا. فمثال، قّرر جي����ش االحتالل 
اإلس����رائيلي َفْتَح ُثَغٍر غير رسمية في الجدار العازل بين 
الضف����ة الغربي����ة والداخل المحتل ع����ام 1948، من أجل 
زيادة عدد العمال الفلسطينيين العاملين في »إسرائيل« 
بصورة غير قانونية، من أجل تكريس استراتيجية »األمن 
في مقابل االقتصاد«، كحالة كّي للوعي المقاوم للش����ّبان 
الفلس����طينّيين في الضفة الغربي����ة، األمر الذي نظر إليه 
»الشاباك« اإلس����رائيلي على أنه ثغرة أمنية تسّهل على 
منف����ذي العملي����ات الفدائية الوصول إل����ى قلب الكيان 
المؤقت. أضف إلى ما س����بق، التداخ����ل في الصالحيات. 
والمث����ال األبرز، حال����ة عدم التنس����يق بين »الش����اباك« 
والش����رطة اإلس����رائيليين ف����ي مناطق الداخ����ل المحتل 
عام 1948، إلى درجة أن الش����رطة اإلس����رائيلية اتهمت 
»الشاباك« بصورة مباش����رة، بعد معركة »سيف القدس«، 
بأنه هو من يقف وراء تنامي ظاهرة العصابات اإلجرامية 
داخل أوس����اط المجتمع الفلس����طيني هناك، األمر الذي 
يزيد في انتش����ار األس����لحة النارية بين الفلسطينيين. 
لذلك، ليس من المس����تغرب أن يت����م تنفيذ اثنتين من 
العمليات الفدائية باس����تخدام أسلحة نارية أتوماتيكية 
ع����ة، كما هو معت����اد في عمليات س����ابقة في  غير مصنَّ
الق����دس والضفة الغربية المحتلتي����ن. ويجدر بالذكر أن 
الوضع القانوني لفلسطينّيي الداخل المحتل عام 1948 
يس����اهم في زيادة حدة االش����تباك في الصالحيات بين 
الشرطة اإلسرائيلية من جهة، وجهاز »الشاباك« من جهة 
أخرى. فالفلسطيني هناك يحمل الجنسية اإلسرائيلية، 
وبالتالي يق����ع تحت صالحيات الش����رطة اإلس����رائيلية، 
بحس����ب القانون اإلس����رائيلي، لكن »دول����ة« األبرتهايد 
الصهيونية تنظر إلى الفلسطيني على أنه خطر وجودي 
عليها، حتى لو أن قانونها يمنحه المواطنة اإلسرائيلية. 
لذلك، تم تش����كيل قسم داخل جهاز »الشاباك« من أجل 
متابع����ة فلس����طينّيي الداخل المحتل ع����ام 1948، األمر 
الذي ُيحدث تضاربًا وتداخالاً في الصالحيات األمنية بين 
الشرطة و«الشاباك«، ويكش����ف خاصرة أمنية إسرائيلية 
رخ����وة، تحتاج إلى كثير من اإلجراءات من أجل تحصينها 

أمنيًا.

بال مساحيق.. البوصلة في االتجاه الصحيح

فشل المنظومة األمنية اإلسرائيلية لن يرممها »كاسر األمواج«

د. أسعد جودة..

بقلم/ حسن الفي
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أعل���ن أنا المواطن /    ف���رج محمد عبدربه نصر  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     422777540    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    تهاني هاني مرعي الجايح  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     962370847     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   عصام ماجد ديب األش���قر     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     801717125    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد  منصور احمد عدوان   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    402933154      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /    نس���رين ج���ال علي ابو 
عرمان���ة    ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم     
803254788    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   فهيد هارون اس���عد دلول 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    410679914      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   نوال شاكر محمد ابو عيسى 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   912851664   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد ماهر اسماعيل اللحام 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  409735123    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن / حم���د منص���ور ابراهيم 
المص���ري  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
969321348   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله / االستقال:
أطلق���ت وزارة االقتصاد الوطني، صن���دوق المنح لتمكين 
النساء صاحبات المش���اريع الريادية المتضررة من جائحة 
كوفيد-19، وذل���ك بحضور وزير االقتص���اد الوطني خالد 
العسيلي ووزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد والممثلة 

الخاصة لهيئة األمم المتحدة للمرأة "ماريس جيموند".
وجرى خال حفل اإلطاق الذي عقد بمدينة رام الله تسليم 
النساء صاحبات المش���اريع الريادية المتضررة من جائحة 
كوفيد-19 منح عينية ومعدات مقدمة من صندوق المنح 
الذي تديره الوزارة، حيث بلغ عدد المشاريع الريادية التي 
تديرها النساء والمستفيدة من المنح في الجولة التجريبية 
األولى للصندوق 90 مشروعًا رياديًا من أصل 308 مشاريع، 
حيث قامت الوزارة بتش���كيل لجن���ة متخصصة لمتابعة 
عملية تقييم وتقديم المنح، وفرز جميع الطلبات المقدمة 
الكترونيا وف���ق معايير مختلفة وضعتها اللجنة بناء على 

المشاورات مع الشركاء المحليين في المجال االقتصادي.
وأكد وزير االقتصاد الوطني خالد العس���يلي خال الحفل، 
على أن هذا المش���روع هو البداية لسلسلة مشاريع قادمة 
كجزء م���ن الخدمات الت���ي تقدمها الوزارة لدعم النس���اء 
والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم العمل 
في جمي���ع المحافظات، بما يش���مل الق���دس وقطاع غزة 
وبالش���راكة مع العديد من الوزارات والجهات ذات العاقة، 
ال سيما المجلس االستشاري لصندوق المنح، من أجل دعم 

هذه المشاريع ومس���اعدتها لتمكينها وسد احتياجاتها 
الفني���ة والتدريبية وبالتالي نقلها من القطاع غير المنظم 

إلى المنظم.
من جانبها أش���ارت وزيرة ش���ؤون المرأة آمال حمد، إلى أن 
الحكوم���ة عملت على تخفيف وطأة جائحة كوفيد-19على 
النس���اء الرياديات، حيث باشرت الحكومة قرارها بتشجيع 
االلتح���اق بالتعليم المهني، خاصة في ظل ارتفاع نس���ب 

البطالة بين النساء األمر الذي يستوجب توفير فرص عمل 
جديدة لهن عبر دعم مش���اريع ريادية تشغيلية، مؤكدة 
في ذات الوقت على حجم الشراكة ما بين وزارتي االقتصاد 
الوطني وش���ؤون المرأة وهيئة األم���م المتحدة للمرأة، في 
مجال دعم النساء وتمكينهن اقتصاديا إضافة الى توفير 

احتياجاتهن لنمو وتطوير مشاريعهن.
وبدورها ش���ددت الممثلة الخاصة لهيئ���ة األمم المتحدة 

للمرأة في فلس���طين "ماريس جيموند"، على أن الش���راكة 
االس���تراتيجية مع وزارة االقتصاد الوطن���ي من خال هذا 
الصندوق تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة مملوكة وطنيًا 
على مس���توى السياس���ات والخدمات المتعلقة بالنساء، 
من أجل التخفي���ف والتقليل من اآلث���ار االقتصادية غير 
المتناسبة على النس���اء صاحبات المشاريع، األمر الذي من 
ش���أنه تعزيز الجهود الوطنية وتنس���يقها بشكل أفضل 
لصالح النس���اء ومش���اركتهن في االقتصاد الفلسطيني، 
إضافة إلى االس���تفادة م���ن جهود االس���تجابة والتعافي 

المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وتميزت المشاريع المستفيدة من منح الصندوق بتنوعها، 
وشملت قطاع تكنولوجيا المعلومات، المطبوعات، التصنيع 
الغذائ���ي، التطري���ز والحياكة، القط���اع الزراعي، التجميل 
وصناعة الصابون، عاوة على توزيعها الجغرافي الذي شمل 
محافظات الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة والقدس، وخاصة 
المناطق المهمشة والمشاريع التي تقودها نساء من ذوات 

االعاقة والمتعافيات من مرض السرطان.
وم���ن الجدير ذك���ره أن إطاق صن���دوق المنح يأتي ضمن 
اتفاقية الش���راكة االس���تراتيجية ما بي���ن وزارة االقتصاد 
الوطن���ي وهيئة االمم المتح���دة للمرأة في اطار مش���روع 
"اإلصرار لنواصل المش���وار" المنفذ من قبل وزارة االقتصاد 
الوطن���ي والممول من هيئ���ة األمم المتح���دة، والحكومة 

النرويجية وصندوق األمين العام لألمم المتحدة.

»االقتصاد« تعلن إطالق صندوق المنح لتمكين النساء اقتصاديًا

الخليل/ االستقال: 
منعت قوات االحتال اإلس����رائيلي أمس األحد 
المزارعي����ن من الوص����ول إل����ى أراضيهم في 
بلدة بيت أمر ش����مالي الخليل بالضفة الغربية 

المحتلة.
وأفاد الناش����ط يوس����ف أبو ماريا، ب����أن قوات 
االحتال منعت المواطنين من دخول أراضيهم 
في مس����توطنة »كرمي تس����ور« الواقعة بين 
بلدتي بيت أم����ر وحلحول، بعد حصولهم على 

إذن دخول من مدير االرتباط في حلحول.
وأضاف أن قوات االحتال تمنع المواطنين من 
دخ����ول أراضيهم منذ ما يقارب أربع س����نوات، 
بالرغ����م من صدور ق����رار من المحكم����ة العليا 
بالسماح للمزارعين بدخول أراضيهم والعناية 

بها.
وبّي����ن أبو ماري����ا أن المزارعي����ن اعتصموا على 
مدخل المس����توطنة لساعات قبل قمعهم من 

قوات االحتال وطردهم بالقوة.

وأشار إلى أن ما يقارب ال�� 400 دونم من أراضي 
المزروعة بأش����جار العنب والخوخ،  المواطنين 
تخضع لسيطرة االحتال، وتتعرض للتجريف 

وإتاف األشجار من قبل المستوطنين.
ولفت الناش����ط أب����و ماريا إل����ى تفاقم الزحف 
االستيطاني على حس����اب أراضي المواطنين، 
مضيفًا أن »الضفة الغربية أصبحت أشبه بدولة 
مستوطنات يحكمها متطرفون بحماية قوات 

االحتال«.

رام الله / االستقال:
أعلنت وزارة الزراعة الفلس����طينية، يوم أمس، الس����عر النهائي لكيلو 

الدواجن في ظل موجة ارتفاع األسعار الحالية.
وقالت ال����وزارة في بي����ان لها: "في ظل موجة ارتفاع أس����عار الس����لع 
والمنتجات الغذائي����ة عالميًا، وبهدف التقليل من األعباء الملقاة على 
كاهل المواطنين، عقدت لجن����ة إدارة تنظيم أوضاع الدواجن اجتماعا 
تناول����ت فيه التكاليف التقديرية إلنتاج كيل����و غرام واحد من الدجاج 

الاحم".
وقررت اللجنة التي يرأس����ها مدير عام التس����ويق الزراع����ي في وزارة 
الزراعة، يوم أمس، وضع س����عر استرش����ادي للدجاج الاحم ال يقل عن 
15.5 وال يزيد عن 17.5 ش����يكل للمستهلك، ومراسلة وزارة االقتصاد 

من أجل متابعته في السوق ضبطًا لألسعار.
وكان وزي����ر الزراعة الفلس����طيني رياض العطاري، كش����ف يوم أمس، 
ع����ن موعد انتهاء أزمة ارتفاع أس����عار الدواجن في األس����واق المحلية 

الفلسطينية.
وق����ال العطاري، إن "ارتفاع األس����عار في فلس����طين هو ظاهرة مقلقة 
ولكنها ليست معزولة عن باقي دول العالم وبدأ ذلك منذ إعان تفشي 
فيروس كورونا وحتى يومنا هذا وهناك أزمات متاحقة، وهذا س����ببه 

ارتفاع أسعرا مدخات اإلنتاج وخاصة األعاف".

رام الله: »الزراعة« تعلن السعر 
النهائي لكيلو الدواجن

غزة/ االستقال:
أكد عدنان أبو حس����نة المستشار اإلعامي 
لوكالة غوث وتشغيل الاجئين األونروا يوم 
أمس، أن األزمة المالية قد بدأت، وخاصة أن 
هناك بعض الدول المانحة أبلغتنا أال نتوقع 
منها نفس تبرعات العام الماضي، باإلضافة 
إلى تبليغ دول أخرى لتأجيل دفع التبرعات.

وقال أبو حسنة خال تصريح له: »إن األونروا 
كانت تطالب الدول المانحة بتقديم موعد 
الدفع باإلضافة إلى ارتفاع األسعار العالمية 

كل هذه األمور تلقي بظالها على األونروا.
وأوضح: »ال نتحدث ع����ن مبالغ محددة ومن 
المبك����ر الحديث ع����ن مبالغ، ولكن في حال 
تأخر دف����ع األموال س����نكون في معضلة«، 

موضحًا يج����ب ان ال نتوقع س����قفًا محددًا 
لموعد دفع االلتزامات من الدول المانحة.

وتابع أبو حسنة: »هناك أزمة مقبلة وهناك 
جهود كبرى تبذل لتجديد الدعم، مش����يرًا 
إلى أن موازنة الع����ام الحالي لم ترتفع رغم 
ازدياد الاجئين واألعباء على عاتق الوكالة 

األممية.

االحتالل يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بالخليل

أبو حسنة: »أونروا« مقبلة على أزمة مالية ونحن أمام معضلة كبيرة
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أعلن أنا المواطن /   أحمد علي عبد اللطيف عواد 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 414826388     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

محم���د  محم���ود    / المواط���ن  أن���ا  أعل���ن 
س���ليمان االس���طل عن فقد هويت���ي وتحمل  
الرق���م٨٠٤٤٨٦٨٠١    الرج���اء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة /  حليمة موس���ى عطوه 
ابوع���ودة ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم   
٩٥٢٢١٦٨٠٢   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  ف���رج محمد حماد ابوعوده 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  ٤١٣٣٣٨٩٧١    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   أماني محمد حماد ابوعوده 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  ٤١١٠٠١٧٢٠    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /   االء فتح���ي عبدالقادر 
ابوحام���د ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
٨٠٢٨٠٨٨٣٢    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

 أعلن أنا المواطن / عادل س���الم على ابو عبيدة
  عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   409819232   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة / أنوار مصطف���ى محمود 
الخطي���ب  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
912647799   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

طهران/ االستقالل:
لألم���م  الع���ام  األمي���ن  أج���رى 
المتحدة أنطوني���و غوتيري���س، يوم 
أم���س، مباحث���ات هاتفية م���ع وزير 
أمي���ر  اإليراني حس���ين  الخارجي���ة 
اللهي���ان، تناولت مفاوض���ات  عب���د 

فيينا ووقف إطالق النار في اليمن.
وق���ال عب���د اللهي���ان إن مفاوضات 
فيينا اقتربت من اتفاق، مش���يرا إلى 
تقديم بالده مقترحات حول القضايا 
المتبقي���ة من خالل كبي���ر مفاوضي 
االتح���اد األوروب���ي، ف���ي إش���ارة إلى 
جوزيب بوريل. وأكد أمير عبد اللهيان 

أن "الكرة اليوم في ملعب أميركا".
وتوقفت مفاوض���ات فيينا في ال�١١ 
من الش���هر الجاري، وعاد المفاوضون 
إل���ى عواصمه���م، وذل���ك بطلب من 
مس���ؤول السياس���ة الخارجي���ة في 
الذي يعتبر  بوري���ل،  االتحاد جوزيب 
أيضًا كبير منس���قي االتفاق النووي 
والمفاوضات الجارية إلحيائه، قائاًل إّن 
هناك حاجة إلى "وقفٍة" في محادثات 

فيينا.
المفاوضات غير  مع ذلك، اس���تمرت 
المباش���رة بين طهران وواشنطن في 
العواصم، خالل األسبوعين األخيرين، 

عبر منسقها إنريكي مورا الذي تبادَل 
الرسائل بين الطرفين، فضاًل عن نقل 
أطراف إقليمية أيضًا هذه الرس���ائل 

بينهما.
يش���ار إلى أن موضوع رف���ع "الحرس 
الثوري" اإليراني م���ن قائمة اإلرهاب 
األميركية يعتبر أه���م قضية عالقة 
أم���ام مفاوضات فيين���ا للتوصل إلى 
اتف���اق. وظلت طه���ران تكرر أن ذلك 
من خطوطه���ا الحمراء، ول���ن تتنازل 
عنه. وفي الجانب اآلخر، ظلت الواليات 
المتح���دة األميركية ترفض التجاوب 
مع هذا الطل���ب اإليراني، مؤكدة أنها 

الحرس  عل���ى  العقوب���ات  س���تبقي 
ومؤسساته.

وبع���د تف���اؤل أبدته األط���راف حول 
التوص���ل إل���ى اتف���اق قري���ب في 
مفاوض���ات فيين���ا، تح���دث بوريل، 
التوصل  ع���ن قرب  الماضي،  الثالثاء 
إلى اتفاق، لكنه أدلى الثالثاء الماضي 
التش���اؤم،  بتصريحات يغلب عليها 
قائاًل إن المفاوضات "ليست قريبة من 

نتيجة نهائية".
وأضاف بوريل في كلمة في البرلمان 
عدم  مؤس���فًا  "س���يكون  األوروب���ي: 
إل���ى اتفاق، بينم���ا اقتربنا  التوصل 

إليه كثيرًا إلى حد ما. لكن ال يمكنني 
ضمان الوصول إلى اتفاق".

وأش���ار مسؤول السياس���ة الخارجية 
لالتحاد األوروبي إلى مس���ألة الحرس 
الثوري اإليراني ومطالبة إيران برفعه 
من قائمة اإلره���اب األميركية، قائال 
إن هذا الطل���ب اإليراني أوقف تقدم 

مفاوضات فيينا.
وأكد غوتيري���س "أهمية المباحثات 
المهم���ة المنجزة في فيين���ا"، معربا 
عن أمله ف���ي أن يتوصل الطرفان إلى 
اتفاق "في أقرب وق���ت ممكن"، وفق 

بيان للخارجية اإليرانية.

إيران: قدمنا مقترحات لواشنطن حول القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا

موسكو/ االستقالل:
قالت روسيا يوم أمس، إن محادثات السالم لم تحرز تقدمًا كافيًا لعقد 
اجتماع على مس���توى القادة، وإن موقف موس���كو بشأن وضع القرم 

ودونباس لم يتغير.
وذكر كبي���ر المفاوضين الروس فالديمير ميدينس���كي عبر تطبيق 
»تليغرام« أنه س���يتم استئناف المحادثات اليوم اإلثنين، مشيرًا إلى 
أن »مسودة االتفاق ليست جاهزة لُتقدم إلى اجتماع على المستويات 
العليا. أكرر مرارًا وتكرارًا.. موقف روس���يا بش���أن الق���رم ودونباس لم 

يتغير«.
وكان كبير المفاوضين األوكرانيين في مفاوضات السالم مع روسيا قد 
كشف السبت أّن موس���كو وافقت »شفهيًا« على مقترحات أوكرانية 

رئيسية، ما يعزز اآلمال بإحراز تقدم في المحادثات إلنهاء الحرب.
وقال ديفيد أراخاميا، لقنوات تلفزيونية أوكرانية، إّن أي لقاء محتمل 
بي���ن الرئي���س األوكراني فولوديمير زيلينس���كي ونظيره الروس���ي 
فالديمير بوتين س���يعقد »عل���ى األرجح« في تركي���ا. وأضاف: »قدم 
االتحاد الروسي ردًا رس���ميًا على جميع المواقف، وهو أنه يوافق على 
الموقف )األوكراني(، باستثناء قضية شبه جزيرة القرم )التي ضمتها 

روسيا عام ٢٠١٤(«.
ولف���ت إلى أنه ليس هناك من »تأكيد رس���مي مكتوب«، لكن الجانب 

الروسي أعرب عن ذلك »شفهيًا«.

موسكو: محادثات السالم مع 
أوكرانيا لم تحرز تقدمًا كافيًا 

لعقد اجتماع على مستوى القادة

اسالم آباد/ االستقالل:
أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بناء على 
طلب رئيس ال����وزراء عمران خان، ودعا النتخابات مبكرة في 
غضون ٩٠ يوما، وذلك بعد وقت قصير على إسقاط البرلمان 

مشروع قرار لحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
ونقل����ت وكالة رويت����رز عن وزير اإلعالم الباكس����تاني فؤاد 

شودري قوله إن الرئيس "حل الحكومة" أيضا.
وقال وزير الدولة لإلعالم ف����رخ حبيب إن انتخابات جديدة 

سُتجرى في البالد في غضون ٩٠ يوما.
وألغ����ى البرلم����ان الباكس����تاني أمس األحد مش����روع قرار 
التصويت عل����ى حجب الثقة عن رئي����س الحكومة عمران 

خان، في خطوة مفاجئة اس����تندت إلى المادة الخامسة من 
الدس����تور. واعتبر رئيس الجلس����ة قاسم خان سوري نائب 
رئي����س البرلمان أن مش����روع طرح الثق����ة كان نتيجة تآمر 
من ش����أنه اإلضرار بالمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي أعلن 
رفضه مس����تندا على المادة الخامس����ة من الدستور التي 
تمن����ع التصويت على أي مش����روع ق����رار ال تتمتع دوافعه 

بالمصداقية.
وكانت المعارضة طالبت بجلس����ة برلماني����ة لحجب الثقة 
عن خان بعد أن اتهمته بع����دم قدرته على معالجة ملفي 

االقتصاد والسياسة الخارجية.
في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الباكس����تاني عمران خان 

الوالي����ات المتحدة بدعم محاولة عزله لتغيير النظام، وقال 
إن محاولة تغيير النظام في باكستان هي تدخل سافر من 

واشنطن في السياسة الداخلية للبالد.
ودعا خان الشعب الباكستاني إلى االحتجاج في كل المدن 

رفضا لما وصفها بالمؤامرة ضد حكومته.
وقد أغلقت شرطة العاصمة إس����الم آباد الطريق الرئيسي 
الم����ؤدي إلى مبنى البرلم����ان ومقرات الحك����م منعا لوقوع 

اضطرابات.
م����ن جانبها، رفع����ت المعارضة الباكس����تانية قضية في 
المحكمة العليا ضد قرار البرلمان منع التصويت على حجب 

الثقة عن حكومة خان.

صنعاء/ االستقالل: 
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، األحد، "وصول س����فينة نفطية إلى ميناء 

الحديدة )غرب("، هي األولى منذ سريان الهدنة في البالد.
وقال المتحدث باس����م ش����ركة النف����ط اليمنية بصنع����اء عصام يحيى 
المتوكل، في بيان: "وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة س����فينة  المازوت 

سيبالندر سافير، بعد احتجازها لمدة ٨٨ يومًا".
وأضاف أنه "ما تزال ٣ سفن  بنزين إسعافية محتجزة"، دون تفاصيل.

وتابع: "نأمل من المبعوث األممي اإلسراع في تنفيذ اتفاق الهدنة المعلنة 
وتحريك باقي السفن إلى ميناء الحديدة للتخفيف من ِحدة أزمة الوقود".

وهذه أول س����فينة نفطية تصل إلى ميناء الحدي����دة منذ إعالن الهدنة 
في اليمن.

والجمعة، أعلن المبعوث األممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة 
أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مساء السبت، 
مع ترحيب س����ابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات 

الحكومية والحوثيين الموالين إليران.
 وس����بق أن شهدت اليمن عدة هدن منذ عام ٢٠١٥ رعاها ثالثة مبعوثين 
أممين س����ابقين، تخللتها خروقات وسط اتهامات من قبل طرفي النزاع 

بعرقلة إنجاحها.
لكن هذه الهدنة هي "األهم"، وفق مراقبين، كونها س����محت بإعادة فتح 
جزئ����ي لمطار صنعاء )تحت س����يطرة الحوثيين( المغل����ق أمام الرحالت 
التجاري����ة منذ ٢٠١٦، م����ع الموافقة على دخول ١٨ س����فينة نفطية إلى 
ميناء الحديدة خالل ش����هرين، في أعلى نسبة وصول للوقود إلى مناطق 

الحوثيين منذ بدء الحرب.

اليمن.. وصول أول سفينة نفطية 
إلى الحديدة منذ بدء الهدنة  

الرئيس الباكستاني يحل الحكومة والبرلمان ويدعو النتخابات مبكرة

6 قتلى و9 إصابات إثر إطالق نار في والية كاليفورنيا 
واشنطن/ االستقالل: 

أعلنت الش���رطة األمريكية عن مقتل ستة أشخاص 
وإصابة تس���عة آخرين على األقل ج���راء إطالق نار 

وسط مدينة ساكرامينتو بوالية كاليفورنيا.

وأكدت شرطة س���اكرامينتو على حسابها الرسمي 
في "تويت���ر" أنها علقت حركة المرور في اثنين من 
شوارع المدينة، مشيرة إلى أن ضباطها يحققون في 

حادث إطالق نار خلف على األقل ستة قتلى.

ولم تتضح مالبس���ات الحادث المأس���اوي بعد، 
بينما تداول نش���طاء في "تويت���ر" مقطع فيديو 
وّثق لحظة إطالق الرصاص خالل ش���جار جماعي 

وقع في الموقع. 
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غزة/ االستقالل: 
افتتحت في قطاع غزة أمس األحد بطولة الش���هيد الشيخ 
أحمد ياسين الرمضانية لكرة القدم، برعاية المجلس األعلى 
للش���باب والرياضة، ومس���اهمة المركز الثقافي الماليزي، 

وتنظيم وإشراف اتحاد كرة القدم.
وجرت مراسم االفتتاح في مباراة الصداقة والتفاح بإستاد 
فلس���طين الرياضي في مدين���ة غزة، بحضور مستش���ار 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سعيد أبو سلطان، وعماد 
التت���ري ممثاًل عن اتحاد كرة القدم، ومدير المركز الثقافي 
الماليزي ش���ادي س���الم، وعبد الخالق العف، ونعيم بارود 
ممثلي مؤسس���ة الياس���ين الدولية، ورئيس نادي التفاح 
عاطف حمادة، وعبد الرحمن حمدان من إدارة نادي الصداقة.

وجرت ضمن منافسات اليوم االفتتاحي للبطولة 5 مباريات، 
وشهد إس���تاد فلس���طين وضمن المجموعة الثانية لفرع 
"غزة والش���مال" فوز الصداقة على التف���اح بأربعة أهداف 
مقابل هدف واح���د، حيث أحرز للصداقة ميس���رة البواب 
"هدفي���ن" من ركلتي جزاء، وعمر بل���ح، وهدف ذاتي أحرزه 
تامر الترامس���ي في مرمى فريق���ه، وأهدر خالد هنية ركلة 
جزاء أخرى للصداقة، بينما سجل هدف التفاح الوحيد حازم 

المصري.

وعلى ملعب بيت الهيا شمال القطاع، ولحساب المجموعة 
الثالثة لذات الفرع تف���وق بيت حانون األهلي على األهلي 
الفلس���طيني بهدفي���ن مقابل هدف وحي���د، وأحرز لبيت 
حانون وجدي عودة، ومحمد الرخاوي، ولألهلي محمد شبير.

وشهد ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، ولحساب 

المجموعة األولى بفرع "الوس���طى والجنوب" قلب خدمات 
البري���ج تأخره إلى ف���وز بهدفين مقابل ه���دف واحد، ولم 
يش���فع تقدم األقصى بهدف بالل أب���و قنوفة، فرد البريج 

بهدفي بهاء الدعالسة، وأحمد الكرنز.
وف���ي ملعب رف���ح البلدي جن���وب القطاع، حق���ق خدمات 

خانيونس فوزًا مهمًا على خدمات النصيرات بأربعة أهداف 
مقابل ثالثة ضمن لقاءات المجموعة األولى لنفس الفرع.

وتب���ادل الفريق���ان الس���يطرة في كل ش���وط، حيث ظهر 
خدمات خانيونس أكثر س���يطرة وأفضل انتش���اًرا، حيث 
سجل ٤ أهداف في الشوط األول عبر عالء البيوك "هدفان"، 
تبعه عب���د المجيد أحمد بهدف ثالث، ت���اله عبد الله قفه 
بهدف رابع، كما ش���هد الشوط ركلة جزاء ضائعة لخدمات 

النصيرات نفذها ماجد صيدم.
وف���ي الش���وط الثاني، وم���ع سلس���لة تغيي���رات أجراها 
خدمات النصيرات، وأيًضا خدمات خانيونس، تحس���ن أداء 
النصيرات، وجاءت مجريات الش���وط مغايرة لما حصل في 
الش���وط األول، فس���جل النصيرات ثالثة أهداف عبر خالد 

النجار "هدفان"، ومحمد جودة.
وعلى ملعب بيت حانون ش���مال القطاع، انتهى لقاء شباب 
جباليا ونماء بالتعادل الس���لبي، ضم���ن المجموعة الثالثة 
لفرع "غزة والشمال". فيما، تتواصل مباريات البطولة اليوم 
االثنين بلقاء غزة الرياضي مع خدمات الش���اطئ في ملعب 
فلس���طين بمدينة غزة، وبيت حانون الرياضي مع المجمع 
اإلسالمي بملعب بيت حانون شمال القطاع، وشباب رفح مع 

شباب الزوايدة بإستاد خانيونس جنوب القطاع.

 4 انتصارات وتعادل سلبي في افتتاح بطولة »الياسين« الرمضانية

نيون/ االستقالل: 
أعل���ن االتحاد الدولي لكرة الق���دم، )فيفا( عن 
قيمة الجوائز المالية التي ستمنح للمنتخبات 
المشاركة في بطولة كأس العالم )قطر 2022(.

وتصل قيم���ة الجوائز المالي���ة لبطولة كأس 
العال���م في قطر 2022 إل���ى ٤٤0 مليون دوالر 

أميركي. وفق ما ورد في تقرير ل� )الفيفا(.
وذكر التقرير أن بطل كأس العالم س���يحصل 
عل���ى مبلغ ٤2 مليون دوالر، والوصيف على 30 
مليون دوالر، أما صاحب المركز الثالث فيحصل 

على 27 مليونا، والرابع على 25 مليونا.
وسيحصل أصحاب المراكز الخامس إلى الثامن 
عل���ى 68 مليون���ا )17 مليونا ل���كل منتخب(، 
والمراكز من التاس���ع إلى 16 على 10٤ ماليين 
)13 مليونا لكل منتخب(، ومن 17 إلى 32 على 

1٤٤ مليون دوالر )9 ماليين لكل منتخب(.
وأش���ار ال� )فيفا( إل���ى أن كل منتخب متأهل 
للنهائيات س���يحصل على مبل���غ 1.5 مليون 
دوالر أميركي قبل انطالق المنافس���ات وذلك 
لتغطية التكاليف المتعلقة باالس���تعدادات 

الخاصة بالحدث االستثنائي.
وج���رت الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة 
مراسم سحب قرعة كأس العالم "قطر 2022" 
ضم���ن حفل أقيم بحضور كبار الش���خصيات 
الرياضية والرسمية. وتنطلق نهائيات كأس 
العال���م لكرة الق���دم في 21 تش���رين الثاني 
2022، في ح���دث رياضي كبير يقام ألول مرة 
في المنطقة العربية والشرق األوسط، والثانية 
في قارة آس���يا، بعد مونديال كوريا الجنوبية 

واليابان الذي أقيم في 2002.

الفيفــا يعلــن قيمــة الجوائــز 
الماليــة لكــأس العالــم )قطـــر 2022(

لندن/ االستقالل: 
ذكرت تقارير إعالمية إنجليزية صادرة أمس األحد،  
أن عملي����ة مفاوضات تجديد عقد محمد صالح )29 

عامًا( مع ليفربول شهدت انفراجة كبيرة.
 ينقضي عقد صالح مع الن����ادي االنجليزي صيف 
2023، وتعق����دت عملي����ة تجديد عق����د صالح في 
األش����هر األخي����رة بس����بب االختالف ح����ول األمور 

المادية.
يري����د ص����الح أن يصب����ح األعل����ى أجًرا ف����ي تاريخ 
البريميرليغ، بأجر أس����بوعي يفوق 500 ألف جنيه 
إسترليني، ويرفض ليفربول ذلك بسبب سياساته 
المالية. وش����هدت الفترة األخيرة ش����دًا وجذبًا بين 
وكيل أعمال ص����الح وإدارة ليفربول، ما جعل بعض 
المصادر تجزم برحيل الالعب في نهاية الموس����م 
الحالي 2021-2022، لكن طبًقا لصحيفة “ليفربول 
إيكو” أم����س األحد، فإن صالح واف����ق على تمديد 
عقده براتب أس����بوعي يصل إل����ى ٤00 ألف جنيه 

إسترليني، وبعقد يمتد ل�٤ مواسم.
 تجديد عقد صالح س����يجعله الالع����ب األعلى أجًرا 
في تاريخ ليفربول، وقد س����ّجل الالعب المصري 20 
هدًفا هذا الموس����م مع الريدز في مسابقة الدوري 
اإلنجليزي الممتاز، وما ي����زال في صدارة الهدافين 
قب����ل 8 جوالت عل����ى نهاية المس����ابقة، ويهدف 
لحصد جائزة الحذاء الذهبي اإلنجليزي للمرة الثالثة 

في مسيرته.

برلين/ االستقالل: 
ذك���رت تقارير صحفي���ة أن نجم باي���رن ميونخ 
األلماني، روبرت ليفاندوفس���كي، رد على اهتمام 
برش���لونة اإلس���باني بالتعاقد معه في الموسم 

القادم.
وم���ن المقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفس���كي مع 
بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الجاري، ولكن لم 
يتم التوصل التفاق بشأن التجديد حتى اآلن، مما 

خلق احتمالية رحيله في الصيف المقبل.
ويهت���م برش���لونة بالحص���ول عل���ى خدم���ات 
ليفاندوفس���كي، في ظ���ل صعوب���ة التعاقد مع 
النرويج���ي إيرلين���غ هاالند، مهاج���م دورتموند، 

لتردي الوضع االقتصادي للنادي.
وبحس���ب صحيف���ة »س���بورت« الكاتالونية، فإن 
ليفاندوفس���كي أخبر ممثليه، بأنه على استعداد 
للتوقيع لبرشلونة، وسوف يفعل كل ما في وسعه 

للعب في كامب نو.
وأش���ارت إل���ى أن أولوية روبرت ليفاندوفس���كي 
صاحب ال�33 عاًما هي اللعب في الدوري اإلسباني، 
في الوقت الذي يجد فيه اهتمامًا غير مسبوق من 

برشلونة.
وأوضحت أن برشلونة سيمنح هاالند فرصة أخيرة 
لحسم قراره حتى نهاية الشهر الجاري، وفي حالة 
عدم الموافقة على اللعب للبارس���ا، سيتم اللجوء 

للخيار الثاني وهو ليفاندوفسكي.

انفراجة في مفاوضات تجديد عقد صالح ليفاندوفسكي يرد على اهتمام برشلونة
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وأفاد الهالل األحمر الفلسطيني، بإصابة 19 
شابا جراء إطالق قنابل الغاز الخانق نحوهم، 
باإلضاف����ة إل����ى االعت����داء عليه����م بالضرب 

والهراوات.
فيما، أف����ادت مص����ادر مقدس����ية أن قوات 
االحت����الل اقتحم����ت منطقة ب����اب العامود، 
وش����رعت في مالحقة الشبان وسط حالة من 

التوتر.
فيم����ا، افادت مصادر محلي����ة بأن مواجهات 
اندلعت ف����ي منطقة باب العم����ود وامتدت 
باتجاه باب الساهرة وشارع السلطان سليمان، 
قامت خاللها قوات االحتالل بمالحقة الشبان 

ونصب حواجز عند محيط باب الساهرة.
ف����ي غضون ذل����ك، أطلقت ق����وات االحتالل 
الرصاص الحي المطاطي وقنابل الغاز صوب 
الشبان، بينما اعتقلت شابين من منطقة باب 

العامود.
المس����تعربين  م����ن  ق����وة  واعتقل����ت 
»اإلس����رائيليين«، شاًبا فلس����طينًيا عند باب 
العم����ود، بعد االعتداء علي����ه وتكبيل يديه، 

ونقله إلى جهة مجهولة.
اإلس����رائيلي،  اعتقلت قوات االحتالل  كم����ا 
مس����اء أمس األح����د، طفال، م����ن منطقة باب 

العامود بالقدس المحتلة.
كما أصيبت مجندة إس����رائيلية، مساء أمس 
األحد، خالل مواجه����ات اندلعت في منطقة 
المحتلة، وس����ط  بالق����دس  العام����ود  ب����اب 

استنفار لجيش االحتالل اإلسرائيلي.
ب  وأفادت »القناة 13« العبرية، بأّن حالة تأهُّ
ُقصوى عند ب����اب العامود في القدس، حيُث 

تتوقع شرطة االحتالل مواجهات صعبة.
 وبّين����ت القن����اة العبرية أّن هن����اك 3 آالف 
شرطي احتاللي يتمركزون في شوارع البلدة 

القديمة.
وجاءت حالة التأه����ب، بعد قليل من اقتحام 
وزير خارجية االحتالل »يائير البيد«، منطقة 
باب العامود، وس����ط انتش����ار مكثف لقوات 

االحتالل في المنطقة.
فق����د اقتحم »البيد« المنطق����ة، وتفّقد مركز 
ش����رطة االحتالل الُمتنّقل ف����ي باب العامود 

برفقة عدٍد من مسؤولي االحتالل. 
تأت����ي جولة البي����د االس����تفزازية بعد ثالثة 
أيام من اقتحام المتطرف عضو الكنيس����ت 
اإلس����رائيلي إيتم����ار ب����ن غفي����ر، على رأس 
مجموعة من المس����توطنين، صباح الخميس 
الماضي، المس����جد األقص����ى المبارك، حيث 
أدوا طقوس����ا تلمودية في ساحات المسجد 
تحت حماية العش����رات من عناصر ش����رطة 

االحتالل.
يذك����ر أن س����احة ب����اب العام����ود ش����هدت 
مواجه����ات عنيفة في رمضان الماضي، حين 
حاولت سلطات االحتالل منع المقدسيين من 

التجمع فيها.
وفي مواصل����ة لتصعيدها، أف����ادت مصادر 

مقدس����ية ب����أن ق����وات االحت����الل اقتحمت 
حي بط����ن الهوى في بلدة س����لوان بالقدس 
المحتلة، وفتشت عددا من المحال التجارية 
والمن����ازل ف����ي الحي، مش����يرة إل����ى اعتقال 
الش����اب منذر الرجبي، بعد اقتحام منزله في 

حي بطن الهوى.
من����ازل  االحت�������الل  ق����وات  واقتحم����ت 
المقدسيين بشارع الواد في البلدة القديمة، 

وأجرت عمليات تفتيش بها.
وذكرت مصادر مقدس����ية أن قوات االحتالل 
اعتقلت الش����اب راضي الددو من شارع الواد 
بالبلدة القديمة من القدس، بعد أن داهمت 

عدة منازل وفتشتها.
وفي س����ياق متصل، مددت محكمة االحتالل 
في القدس، اعتقال المصور المقدسي محمد 

دويك حتى األربعاء القادم.
وأفادت عائلة دويك بأن عناصر من مخابرات 
وش����رطة االحتالل اقتحمت المنزل في بلدة 
بي����ت حنينا ش����مالي القدس، عند الس����اعة 

الرابعة والنصف فجًرا، بشكل همجي.
وذك����رت أن قوات االحت����الل داهمت المنزل 
وصادرت على الفور هاتف دويك و«الالبتوب« 
الخاص ب����ه، ثم اعتقلت����ه واقتادته إلى أحد 

مراكز التوقيف.
وف����ي الس����ياق، نصب����ت ق����وات االحت����الل 
الصهيوني سياجا ومركز شرطة متنقال قرب 

باب العامود في القدس المحتلة.

ووف����ق منصة مع����راج؛ فإن االحت����الل جلب 
س����ياجا ومركًزا متنقال، ووضعهم قرب باب 

العامود في مدينة القدس.
ويس����عى االحتالل عبر هذه اإلج����راءات إلى 
فرض حالة جدي����دة في منطقة باب العامود 
الت����ي كان����ت أحد ش����رارات معركة س����يف 
القدس رمض����ان الماضي، ويهدف من خالل 
ذلك إل����ى منع تجمع المقدس����يين عند باب 

العامود والسيطرة على المنطقة والتحكم
وإل����ى ذلك، اقتح����م 166 مس����توطنا، أمس 
األحد، المس����جد األقصى المب����ارك من جهة 
باب المغاربة، تحت حماية ش����رطة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأفادت مص����ادر محلية بأن المس����توطنين 
نف����ذوا ج����والت اس����تفزازية وأدوا طقوس����ا 
تلمودية في س����احات األقص����ى، خاصة في 

المنطقة الشرقية منه.
وكانت ش����رطة االحتالل قد أعلنت الس����ماح 
للمس����توطنين باقتحام األقصى خالل شهر 

رمضان المبارك.
ووثقت مؤسس����ات مقدس����ية اقتحام أربعة 
آالف ومئتي����ن وثالث وس����تين مس����توطنا 
آذار  خ����الل  المب����ارك  األقص����ى  للمس����جد 

المنصرم.
المب����ارك  األقص����ى  المس����جد  ويتع����رض 
فترتين  عل����ى  المس����توطنين  القتحام����ات 
الجمع����ة  باس����تثناء  ومس����ائية  صباحي����ة 

والس����بت، ف����ي محاول����ة احتاللي����ة لفرض 
التقسيم الزماني فيه.

فيما، اعتدى مس����توطنون، فجر امس األحد، 
على عدد من منازل المواطنين وس����ط مدينة 

الخليل.
وأف����ادت مص����ادر محلي����ة، ب����أن ع����ددا من 
بحماية  هاجموا،  المس����لحين  المستوطنين 
قوات االحتالل، عددا م����ن منازل المواطنين 
في ش����ارع الشاللة وس����ط الخليل، عرف من 
أصحابها زيدان الش����رباتي، دون أن يبلغ عن 

إصابات.
وبالتزامن مع ذلك، أصيب، فجر أمس األحد، 
عام����ل بالرصاص وآخرون بح����االت اختناق، 
جراء استنش����اقهم الغاز المس����يل للدموع 
قرب بواب����ات جدار الفص����ل العنصري في 

طولكرم.
وذك����ر ش����هود عي����ان، أن ق����وات االحتالل 
المنتش����رة في محيط بوابات فرعون وجبارة 
جنوب طولكرم، ومنطقة الشعراوية شمالها، 
قامت بمالحقة العم����ال أثناء توجههم إلى 
أعمالهم في أراضي عام 1948، وسط إطالق 
لقنابل الغ����از واألعيرة المطاطية، ما أدى إلى 
إصابة عام����ل بالرص����اص المعدني المغلف 

بالمطاط، واآلخرين باالختناق.
تجدر اإلش����ارة إلى أن عشرات العمال أصيبوا 
ايض����ا بحاالت اختن����اق بمحاذاة جدار الضم 
العنصري غرب وجنوب غرب محافظة جنين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أف���اد مرك���ز معلوم���ات وادي حلوة بأن س���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلي اعتقلت 163 فلسطينًيا من 
مدينة القدس المحتلة، وأصدرت 27 قرار إبعاد عن 
المس���جد األقصى المبارك والبلدة القديمة، خالل 

آذار/مارس الماضي.
وأوضح المركز في تقريره الش���هري، أن س���لطات 
االحت���الل واصلت خالل الش���هر الماض���ي تنفيذ 
اعتقاالت م���ن المدينة، ونفذت 163 حالة اعتقال، 
من بينهم "طفالن/ أقل من جيل المس���ؤولية-أقل 
من 12 عاًما، و41 قاصًرا بينهم فتاتان، و11 سيدة.

ورصد 27 قرار إبعاد منها 20 عن المسجد األقصى، 
و7 ع���ن البلدة القديمة، كما ج���دد االحتالل فرض 
اإلقامة الجبرية على األس���ير المح���رر يعقوب أبو 
عصب في مكان سكنه "حي الصوانة"، حيث يمنع 

التجول في القدس.
وأشار إلى استشهاد شابين برصاص االحتالل، هما 
الشاب كريم جمال القواسمي )19 عاًما( استشهد 
عند باب حطة – أحد أبواب األقصى، بحجة تنفيذه 

عملية طعن، والش���اب عبد الرحمن جمال قاس���م 
)22 عاًما( من مدينة رام الله، استش���هد عند باب 

القطانين.
ولف���ت إل���ى مواصلة االحت���الل احتج���از جثامين 
شهداء مقدسيين في الثالجات، وهم: مصباح أبو 
صبيح منذ تش���رين أول 2016، ف���ادي القنبر منذ 
كانون ثاني 2017، عزيز عويسات منذ أيار 2018، 
ش���اهر أبو خديجة وزهدي الطويل منذ أيار 2021، 
فادي أبو شخيدم منذ تشرين الثاني 2021، وكريم 

جمال القواسمي منذ آذار 2022.
وخالل مارس، حولت سلطات االحتالل 4 مقدسيين 
لالعتقال اإلداري، من بينهم المحامي المقدس���ي 
ص���الح الحموري لمدة 4 أش���هر، بعد ش���هور من 
مصادق���ة "وزي���ر العدل" ف���ي حكوم���ة االحتالل 

والمستشار القضائي على قرار سحب هويته.
وفيما يتعلق باالقتحامات، أوضح مركز المعلومات 
أن المستوطنين واصلوا خالل مارس، اقتحاماتهم 
للمس���جد األقصى، عبر ب���اب المغاربة، بحراس���ة 
ش���رطية مش���ددة، كما اقتحمه نهاية آذار عضو 

الكنيس���ت المتطرف إيتمار بن غفير، وأدلى خالل 
االقتح���ام بتصريح���ات عنصرية ض���د الفصائل 
الفلس���طينية، مطالًب���ا بزيادة س���اعات االقتحام 

لألقصى.
وبالنس���بة للهدم، رصد مركز معلومات وادي حلوة 
3 عملي���ات هدم في بيت حنينا ومخيم ش���عفاط، 

إضافة إلى تجريف قطعة أرض في جبل المكبر.
وح���ول اعتداءات المس���توطنين، ذك���ر المركز أن 
المستوطنين استولوا بتاريخ 27 مارس على فندق 
البتراء في القدس القديم���ة، وهو جزء من صفقة 
ت���م بموجبها تس���ريب فن���ادق وأراض وعقارات 
لجمعيات اس���تيطانية م���ن قبل بطري���رك الروم 

األرثوذكس السابق إيرنيوس عام 2004.
فيما أعطب المس���توطنون إطارات ما يزيد عن 20 
مركبة في حي الش���يخ جراح، كما واصل المتطرف 
بن غفير وض���ع مكتبه "خيمة" وس���ط أرض عائلة 
س���الم في الحي، ويتعمد اقتحامه يومًيا مستفًزا 
األهالي والمتواجدين بجوالته العنصرية وبألفاظه 

وتهديداته الدائمة.

163 أسيرًا مقدسيًا و27 قرار إبعاد عن األقصى بمارس

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة حماس "إن اس����تيالء س����لطات االحتالل اإلسرائيلي 
على فندق البتراء الصغير المملوك لبطريركية الروم األرثوذكس 
المقدس����ية الواقع ف����ي ميدان عمر بن الخط����اب بمدينة القدس 
جريم����ة جديدة تضاف إلى سلس����لة جرائمه؛ التي تس����تهدف 

تهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها التاريخية".
واعتب����رت الحركة ف����ي بيان وصل "االس����تقالل" األح����د أن هذا 
االستيالء وغيره من جرائم المس����توطنين المتصاعدة في أحياء 
مدين����ة القدس وحاراتها، والتي تت����م بحماية من االحتالل، هي 
����ماوية، واألع����راف والمواثيق  انتهاك خطير لكّل الش����رائع السَّ

الدولية.
وشددت على أن االس����تيالء على الفندق محاولة يائسة لن تفلح 

في طمس معالم القدس التاريخية، اإلسالمية والمسيحية.
ودعت الحركة أبناء الش����عب الفلسطيني بأطيافه ومكّوناته كافة 
إل����ى الوحدة للتصدي لتلك المح����اوالت وحماية القدس من خطر 

االستيطان والتهويد.

حماس: االستيالء على فندق »البتراء« بالقدس 
جريمة جديدة تستهدف تهويدها

رام الله/ االستقالل: 
أفاد نادي األس����ير، أم����س األحد، ب����أن عدًدا من 
األس����رى دخل����وا أعواًم����ا جديدة ف����ي معتقالت 

االحتالل اإلسرائيلي.
وبّين النادي في بيان له، أن المعتقل المقدسي 
رائد صالح فخري أبو حمدية )49 عاًما(، دخل عامه 
ال�26 في معتقالت االحتالل، علًما أنه اعتقل عام 
1997، وحكم عليه االحتالل بالّسجن مدى الحياة 

)المؤبد أربع مرات(.
فيما دخ����ل المعتقل بالل يعقوب البرغوثي )46 
عاًما(، من رام الله، عامه ال�21، وذلك منذ اعتقاله 
عام 2002، وهو محكوم بالّسجن المؤبد ل�16 مرة، 

و35 عاًما.
وأوض����ح أن المعتقل منير عبد الل����ه مرعي )45 
عاًما(، من نابل����س، دخل عامه ال�20 على التوالي، 
وذلك منذ اعتقاله في ع����ام 2003، وهو محكوم 

بالسجن المؤبد ل�5 مرات.
فيم����ا دخل المعتقل محمد محم����ود أبو طه )41 
عاًما( م����ن رام الله، عامه ال�21 من����ذ اعتقاله عام 
2002، وقد أصدر االحتالل بحّقه ُحكًما بالّس����جن 
المؤبد و15 عاًما، وخالل س����نوات اعتقاله تمّكن 
م����ن اس����تكمال دراس����ته، وحصل عل����ى درجة 

الماجستير.
كما دخل المعتق����ل هيثم حمدان )41 عاًما( من 
رام الله، عامه ال�����21 في معتقالت االحتالل منذ 
اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالّسجن المؤبد.

وذكر نادي األسير أن المعتقل إسماعيل الطويل 
من طولك����رم دخل عامه ال�20 من����ذ اعتقاله عام 
2003، وهو محكوم بالّس����جن لمدة 21 عاًما، فيما 
دخل المعتقل س����ليم محمد س����عيد حجة )50 
عاًم����ا(، من نابل����س عامه ال�21 عل����ى التوالي في 
معتقالت االحتالل، وذل����ك منذ اعتقاله في عام 

2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد 19 مرة.
ودخل المعتقل ظافر عب����د الجواد الريماوي )45 
عاًما( م����ن رام الله، عامه ال�21 من����ذ اعتقاله عام 

2002، وهو محكوم بالّسجن لمدة 32 عاًما.
كذلك، دخل المعتقل موسى سليم سروجي من 
نابلس عام����ه ال�20 على التوال����ي في معتقالت 
االحتالل، وذل����ك منذ اعتقاله ع����ام 2003، وهو 

محكوم بالسجن مدى الحياة.
ودخل المعتقل محمد حسن أبو غرابة )49 عاًما(، 
من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عامه 
الخامس عش����ر عل����ى التوالي من����ذ اعتقاله عام 

2008، وهو محكوم بالسجن 17 عاًما.
كما دخل المعتقل س����عيد عبد الله سعيد البنا 
)42 عاًم����ا(، من طولكرم عامه ال�20 في معتقالت 
االحتالل، وه����و معتقل منذ عام 2003، ومحكوم 

بالسجن المؤبد.

11  أسيرًا يدخلون أعوامًا جديدة في سجون االحتالل

غزة/ االستقالل: 
حذر عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، خالد 
البط���ش االحت���الل من اقتحام جنين، مش���ددًا على أن اقتح���ام جنين يعني 

معركة مع قطاع غزة.
وأضاف البطش خالل مس���ير عس���كري لس���رايا القدس بمحافظة الوس���طى 
مس���اء أمس األحد قائاًل: »وظيفتنا في حركة الجهاد اإلسالمي أن نحافظ على 

بندقيتنا وثوابتنا«
و قال البطش: »لن نس���مح باجتياح جنين وليعل���م االحتالل أن اقتحام جنين 
يعني معركة مع غزة«. و أكد البطش أن عملية الش���هيد ضياء حمارش���ة هي 

رسالة جنين أنها لن تغير مسيرتها الجهادية المقاومة.

البطش: ليعلم االحتالل 
أن اقتحام جنين يعني 

معركة مع غزة

اإ�صابات واعتقاالت ..
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واشنطن/ االستقالل:
تواج���ه امرأة من نيفادا، تهمًا بمحاولة القتل وإس���اءة المعاملة، بعد أن أنجبت 

طفلتها بمنزل في الس فيغاس وحاولت قتلها، زاعمة أنها شيطانية.
وتظهر مس���تندات حصل عليها الموقع أن آش���لي هولينغس���ورث )23 عاما( 
متهمة بمحاولة قتل المولودة الجدي���دة عن طريق خنقها ببطانية، بينما كان 

والدها يقود سيارته إلى المستشفى.
وأثناء وجودها في الس���يارة، يزعم أن هولينغس���ورث حاولت قتل الطفلة عن 

طريق لف »بطانية حول رأسها ودفعها على وجهها«.
واعترفت المدعى عليها في وقت الحق بأنها »ضغطت البطانية على أنف الطفلة 

ووجهها« مرتين أو ثالث مرات لمدة خمس أو 10 ثوان في المرة الواحدة.
وقالت الش���رطة إن التحقيقات كشفت أن هولينغسورث قد أدلت بتصريحات 
»غريبة« حول كون الطفلة شريرة وشيطانية، كما زعمت أنها طلبت من صديقها 

لكمها في وجهها.
وكش���فت التحقيقات أن المرأة هي أم لطفلين آخرين يعيشان مع والدهما في 
والية كاليفورنيا. وقالت الش���رطة إن هولينغس���ورث كانت تعتقد أن »معركة 
روحية كانت تدور بداخلها« ، وأن الطفلة »ربما كانت ش���ريرة« و »تصدر أصواتًا 

غريبة«، ولها »رائحة غير طبيعية«.

أميركية تحاول قتل رضيعتها 
زاعمة أنها شيطانية

) APA images (     م�سن يقراأ القراآن الكرمي يف امل�سجد العمري مبدينة غزة

واشنطن/ االستقالل:
رحبت األمريكية كيمبرلي شاس����تين البالغة 
من العمر 51 عاًما بطفلها السابع  في الشهر 
الماض����ي، بعد 35 عاًما من والدة طفلها األول، 
والذى أطلقت عليه اس����م تيريك تشاستين. 
وكيمبرلى هي أم لس����تة أطفال أخرين وهم 
جيس����يكا البالغة من العم����ر 35 عاًما، وكايال 
البالغ����ة من العمر 33 عاًما، وريتش����ارد البالغ 
من العم����ر 31 عاًما، وبليك البال����غ من العمر 
20 عاًما، براير البالغ من العمر 19 عاًما وبالين 
17 عام����ا، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" 

البريطانية.

قررت كيمبرلي ربط قناتي فالوب وهي في سن 
العش���رين بعد والدة أطفالها الثالثة األوائل، 
لكنها عادت بعد ذلك وأجرت عملية وهي في 
س���ن الثالثين وأنجبت ثالثة أطفال آخرين، ثم 
أجرت العملية مرة أخرى وربطت قناة فالوب في 

عام 2019 بعد أن قابلت شريًكا جديًدا.
وعلى الرغم من اقترابها من س����ن الخمسين، 
م����ا زالت كيمبرلي تحلم بإنجاب طفل س����ابع، 
لذلك كرست السنوات الثالث التالية للحمل 
وأنفق����ت حوال����ي 23000 جنيه إس����ترليني 

إلنجاب أطفال األنابيب لتحقيق ذلك.
وقال����ت كيمبرل����ي إن العملية ل����م تخل من 

التحدي����ات لق����د كانت رحل����ة ش����اقة حًقا؛ 
وأنفقت حوال����ي 35000 دوالر )23000 جنيه 
إس����ترليني( وتج����اوزت كثيًرا م����ن المراحل 

الشاقة.
وفي النهاية، حملت كيمبرلي وأنجبت تيريك 
قبل ف����وات األوان، بع����د أن عانت من انقطاع 
المش����يمة في األسبوع 32 من الحمل، ورحبت 
األس����رة بش����قيقها الجديد عندما عادت إلى 

المنزل من المستشفى.
وقال����ت كيمبرلي: "أطفال����ي يحبون بعضهم 
بعض����ًا كثيًرا، ول����ن يقول����وا إن تيريك ليس 

شقيقهم البيولوجي، سيقولون،" إنه أخي ".

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت شركة دايسون عن ابتكار أول سماعة بلوتوث متطورة تقنيًا. تتضمن كمامة تنقي الهواء 

من التلوث، وتلغي الضوضاء غير المرغوب فيها في نفس الوقت.
وأوضحت الش���ركة إن الش���ركة تريد أن تس���تغل خبرتها في تنقية الهواء في مجموعة 
السماعات الجديدة. والتي تستهدف سكان المدن الراغبين في تجنب تلوث الهواء، ومنع 

الضوضاء.
ويحتوي التصميم على قناع بالس���تيكي يصل من األذن إل���ى األذن عبر فم مرتديها.مع محرك 
ومروحة مكبس، وفلتر )مرش���ح( مزدوج الطبق���ة، لتنقية الهواء عن���د كل أذن، ليوفر عمودا من 
الهواء النقي. حيث ُيسحب الهواء من خالل المرشحات لتنظيفه من 99 في المئة من الجزيئات 

الصغيرة، بما في ذلك البكتيريا والغبار.

جدة أميركية تنجب طفلها السابع بعمر الـ 51 ابتكار أول سماعة بلوتوث 
بكمامة تنقي الهواء

االستقالل/ وكاالت:
بيعت بطاقة Pokémon Charizard ثالثية األبعاد 
 Pokémon نادرة م���ن اإلصدار األول م���ن مجموعة
Base Set لع���ام 1999 مقاب���ل 420 ألف دوالر في 

المزاد.
وارتفع سعر بطاقة البوكيمون Charizard إلى أعلى 
رقم قياس���ي على اإلطالق لبطاقة مجموعة أساسية 
من نوعها، وفق���ا ل���� PWCC Marketplace، التي 
باعت البطاقة مؤخرا خالل فترة عرضها مزاد ش���هر 

مارس. وكتبت منصة تداول البطاقات عن الرس���ام 
الياباني الش���هير:"هذه القطع���ة الفنية التاريخية 
التي صممها الفنان الشهير ميتسوهيرو أريتا هي 
بسهولة أكثر بطاقات بوكيمون شهرة على اإلطالق".

وتتميز البطاق���ة بتصنيف مثال���ي لبطاقات حالة 
النعناع، ومن بين 3000 نس���خة م���ن هذه البطاقة، 
121 فق���ط تصم���د إلى هذه الدرج���ة ، كما الحظت 
PWCC في وصف البطاقة على موقع الويب الخاص 
به���م، على مقياس من صفر إل���ى 10.  ويهتم عدد 

كبير من الهواة بجمع بطاقات بوكيمون التي شكلت 
حالة تنافسية تنافسية لدى الهواة  بشكل متزايد 
في الس���نوات األخيرة ، بما في ذل���ك واحدة بيعت 
بطاق���ة  بمبل���غ 336000 دوالر في وقت س���ابق من 
هذا الش���هر. في أواخر ع���ام 2020 ، تم بيع بطاقة 
Charizard من مجموعة مماثلة بإجمالي 360 ألف 

دوالر.
وواحدة من بطاقات Charizard األكثر مبيعا ذهبت 

العام الماضي بأكثر من 490 ألف دوالر.

مونروفيا/ االستقالل: 
قد تكون قصة الشاب الليبيري، إيمانويل تولو، من 
أغرب قصص العصر الحديث، وفق ما ذكرته هيئة 

اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(.
فالش���اب البالغ من العمر 19 عامًا، يبدو مختلفًا في 
فصل���ه المليء بالتالميذ الذي���ن تقل أعمارهم عنه 
بنحو ست سنوات. لكن الشاب، الذي كان قد توقف 
عن الدراس���ة من المرحلة االبتدائية في الس���ابق، 

سعيد اآلن.
في العام الماضي، كان تولو يكافح من أجل كس���ب 
لقمة العيش كس���ائق دراجة ناري���ة لنقل الركاب 
باألج���رة، عندم���ا وجد مبلغ���ًا قدره 50 أل���ف دوالر 

أمريكي، في كيس بالستيكي على جانب الطريق.

وكان بإمكانه بس���هولة االستيالء على هذه الكمية 
من األم���وال التي كان من ش���أنها أن تغير حياته، 
لكنه أعطاها لعمته لتحاف���ظ عليها. وعندما طلب 
المالك الشرعي المس���اعدة في العثور على النقود 

عبر اإلذاعة الوطنية، أعادها إيمانويل.
س���خر بعضهم م���ن صدقه، قائلين إنه س���يموت 
فقي���رًا، لكن تصرفه أكس���به مكافآت س���خية، بما 
في ذلك إتاحة مكان له ف���ي معهد ريكس، إحدى 

المدارس المرموقة في ليبيريا.
فقد سلمه الرئيس الليبيري، جورج ويا، مبلغ 10 آالف 
دوالر، كما قدم له مالك وس���ائل إعالم محلية نقودًا، 
تم جمع بعضها من المش���اهدين والمس���تمعين. 
أم���ا صاحب المال الذي تم العثور عليه فقد تبرع له 

ببضائع قيمتها 1500 دوالر.
عالوة على ذلك قررت إح���دى الكليات في الواليات 
المتح���دة تقديم منحة دراس���ية كامل���ة له بمجرد 
إكمال تعليمه الثانوي، وفق ما ذكرته هيئة اإلذاعة 

البريطانية )بي بي سي(.
ويق���ول تولو: »أنا أس���تمتع بالمدرس���ة، ليس ألن 
ريكس اسم كبير ولكن بسبب االنضباط األكاديمي 
واألخالقي«. وأمامه اآلن س���ت سنوات في المدرسة 
الثانوية. وس���يبلغ من العمر 25 عامًا عندما يتخرج، 
لكنه ال يمتعض من فارق السن مع زمالئه ويصفهم 
بأنهم »ودودون«. وُينظر إلى حكمته وأمانته كمثال 
يحتذى به في بلد تنتشر فيه مزاعم الفساد، وحيث 

غالبًا ما ُيتهم المسؤولون بسرقة موارد الدولة.

القاهرة/ االستقالل: 
في واقع����ة قضائية غريبة، ألزمت المحكمة اإلداري����ة العليا في مصر، كلية 
الهندس����ة بإحدى الجامعات الحكومية بمنح طالبة بالكلية بقسم الهندسة 
المعمارية 15 درجة بمش����روع التخرج الخاص بها عن العام الدراسي 2006- 

.2007
وأكدت المحكمة أنه ثبت التالعب والتزوير في ورقة مش����روع البكالوريوس 
الخ����اص بالطالبة، لتصب����ح درجتها 255 بداًل م����ن 240 درجة، وفق ما نقلت 

صحيفة "المصري اليوم".
في التفاصيل، اس����تندت المحكمة في أس����باب حكمها إلى أنه ثبت لديها 
أداء الطالبة امتحان الفرقة الرابعة بالكلية� قس����م الهندسة المعمارية� في 
العام الدراس����ي 2006- 2007، وأنها حصلت في مادة مشروع البكالوريوس 

على تقدير جيد جًدا.
وتبي����ن أنها حصلت على مجموع درج����ات 240/ 300 درجة، وأقامت طعنها 
على سند أن هذا التقدير تم التالعب فيه، وهو ما كشف عنه تقرير مصلحة 
الطب الش����رعي الذي تطمئن إليه المحكمة لسالمته ودقة األسس التي قام 
عليها بش����أن الورقة الثانية من الكشف الخاص بدرجات أعمال السنة لمادة 
المش����روع. كما تبين للمحكمة تعرض الدرجة الثابتة بخانة أعمال الس����نة 
رة في األصل  بورقة الطالبة لمحو باس����تخدام الطامس األبي����ض، فكانت ُمحرَّ
برق����م )115( درجة، ث����م تم المحو وإثبات الرقم الحال����ي )100( درجة باألداة 
الكتابية ذاته����ا والمواد ذاتها، األمر الذى يقط����ع بحدوث تالعب في درجة 
أعمال السنة للطالبة في مادة المش����روع، وحصولها على )115- 150( درجة 

بداًل من )100- 150( درجة.
يذكر أن وس����ائل إعالم مصرية كانت قد نش����رت قصة هذه الطالبة منذ عام 

تقريبا، لكن يبدو أن حكم اليوم هو تأييد للحكم السابق.

محكمة مصرية تعيد لطالبة 15 
درجة بعد تخرجها بـ 15 عامًا

بيع بطاقة بوكيمون بالمزاد بـ 420 ألف دوالر

األمانة تغير مسار حياة شاب فقير .. أعاد 50 ألف دوالر لصاحبها


